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كلمة رئيس المجلس القضائيّ

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

ح�ضرة �ضاحب اجلاللة الها�ضمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم،  

حفظه اهلل ورعاه و�سدد على طريق اخلري خطاه،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،  

اأت�رشف يا موالي اأن اأرفع اإىل مقامكم ال�سامي، با�سمي وبا�سم زمالئي اأع�ساء املجل�س الق�سائي، وكافة   

بتجديد  الها�سمية، مقرتنة  بقيادتكم  واالعتزاز  واالإخال�س  الوالء  اآيات  اأ�سمى  النظامي،  الق�سائي  ق�ساة اجلهاز 

العهد بالعمل اجلاد امللتزم التي تعك�س اإميان جاللتكم الرا�سخ بوجود �سلطة ق�سائية م�ستقلة، تتكون من ق�ساة 

يت�سمون بالنزاهة والكفاءة واحلياد، مبا يعزز �سيادة القانون وحماية حقوق املواطنني وحرياتهم.

موالي املعظم،

وتطبيقه  القانون،  �سيادة  يف  دوره  وتعزيز  االأردين  الق�ساء  لتطوير  اأوليتموه  الذي  امل�ستمر  التحديث  اإن   

على اجلميع دون متييز اأو حماباة، اأر�سى وعزز يف بلدنا قيم العدالة والنزاهة واملواطنة الفاعلة، واأن اجلميع حتت 

القانون يعملون يف ظله واإطاره ويت�ساوون اأمامه ويحتكمون الأحكامه.

واإعماال لن�س املادة )8( من قانون ا�ستقالل الق�ساء رقم )29( ل�سنة 2014 اأ�سع بني يدي جاللتكم التقرير   

2016 بعد عر�سه على املجل�س الق�سائي وموافقته  اأو�ساع املحاكم و�سري االأعمال فيها خالل العام  ال�سنوي عن 

عليه، مت�سمنا اأعمال املحاكم وتقييم العمل فيها فيما يخ�س تطوير منظومة العدالة، متوخني الو�سول اإىل املعايري 

واملوؤ�رشات العاملية ل�سيادة القانون، مبا يف ذلك املوؤ�رشات الدولية املتعلقة بق�سايا االأعمال واال�ستثمار، مبا يف ذلك 

االطالع على قيا�سات الراأي حول الق�ساء االأردين من خالل عينات �سملت املحامني واملواطنني والتي �سمناها هذا 

التقرير، لننطلق منها يف بناء خطط اإ�سرتاتيجية لتطوير الق�ساء االأردين لالأعوام 2021-2017.

لقد �سهد العام 2016 تنفيذ العديد من الربامج التنفيذية املتنوعة واإعداد التعديالت الت�رشيعية املقرتحة،   

باعتبارها �رشورة قيمية وركيزة العملية االإ�سالحية، �سعينا فيها اإىل الو�سول اإىل املمار�سات الف�سلى لدعم منظومة 

العدالة والنزاهة يف �سياق ما تهدفون اإليه، �سيدي، الإعالء قيم العدالة واحرتام حقوق وحريات املواطنني، و�سواها 

من ركائز منظومة احلكم الر�سيد، ويف هذا العام مت الرتكيز على التدريب الق�سائي من خالل التدريب امل�ستمر يف 

املمار�سات  اأف�سل  على  واالطالع  العمل  وور�س  الندوات  ح�سور  خالل  من  اخلارجي  والتدريب  الق�سائي  املعهد 

على  للح�سول  املتخ�س�سة  القانونية  درا�ساتهم  الإكمال  الق�ساة  عدد من  ابتعاث  اإىل  باالإ�سافة  الدولية،  الق�سائية 

ال�سهادات العليا مبا يرفد الغرف واملحاكم املتخ�س�سة بخربات ق�سائية ت�سهم يف حت�سني جودة القرارات الق�سائية.
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واجلزائية،  احلقوقية  الغرف  عن  متفرعة  ق�سائية  هيئات  تخ�سي�س  مت  الق�سائي  التخ�س�س  جمال  ويف   

للنظر يف عدد من الق�سايا املتخ�س�سة مثل ق�سايا، العمل، البنوك، التجارة البحرية، واملطبوعات والن�رش، والعنف 

االأ�رشي، ت�سوية االأرا�سي، �سيانة اأموال الدولة، اجلمارك، و�رشيبة الدخل واملبيعات.

باالإ�سافة  املتخ�س�سة  املوا�سيع  يف  القانوين  الفكر  تطوير  يف  امل�ساهمة  اإىل  الق�سائي  التخ�س�س  ويهدف   

العربية  الدول  فاإن  القانوين،  االأردين من م�ستوى رفيع يف املجال  الق�ساء  به  يتمتع  ملا  اإىل توحيد االجتهاد نظرًا 

ال�سقيقة وبا�ستمرار ت�سعى اإىل اال�ستعانة باخلربات الق�سائية االأردنية يف املجاالت الق�سائية املتعددة ومنها التفتي�س 

الق�سائي، وهناك تن�سيق م�ستمر مع هذه الدول لغايات تلبية احتياجاتها من هذه اخلربات، تعزيزًا لدور االأردن 

العربي الذي اأردمتوه دوما داعما لالأ�سقاء العرب.

ويف جمال تقيد االأردن باملعايري الدولية للمحاكمات العادلة فقد اأظهرت املوؤ�رشات الدولية عن الق�ساء االأردين   

التي وردت يف موؤ�رش �سيادة القانون يف االأردن ال�سادر عن م�رشوع العدالة العاملية، حت�سنًا وا�سحا حيث جاء ترتيب 

االأردن على م�ستوى دول العامل )113/42(، والثاين على م�ستوى الدول العربية وال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 

بدرجة )59،.( ويف العدالة املدنية كان الرتتيب )113/35( ويف العدالة اجلنائية كان الرتتيب )113/33(.

و�سمن موؤ�رشات االأردن يف دعاوى ممار�سة االأعمال واإنفاذ العقود ال�سادرة عن البنك الدويل كان ترتيب   

االأردن على م�ستوى العامل )189/126( دولة، بدرجة )18/6،5(، ولتح�سني هذه املوؤ�رشات فاإنه يجري العمل على 

اإن�ساء حمكمة اقت�سادية جتارية مركزية تتخ�س�س يف الق�سايا املتعلقة باالأعمال، واإن�ساء غرف جتارية متخ�س�سة 

اإىل مواكبة التطور من خالل ا�ستغالل الو�سائل االلكرتونية للتبليغ وت�سجيل  لدى حمكمة �سلح عمان، باالإ�سافة 

الق�سايا واالطالع عليها، حتى يتم قيا�س املوؤ�رشات عليها م�ستقباًل.

�ضيدي �ضاحب اجلاللة،  

اأكرر با�سمي وبا�سم زمالئي اأع�ساء املجل�س الق�سائي وكافة ق�ساة اجلهاز الق�سائي، االعتزاز مبا تولونه   

للجهاز الق�سائي من تطوير وحتديث للنهو�س بالق�ساء اإىل م�ساف اأف�سل املمار�سات والتجارب العاملية، والوقوف 

على موا�سع الهنات اأو املع�سالت – اإن وجدت- لتجاوزها، وال�سكر مو�سول جلاللتكم �سائال املوىل عز وجل، اأن 

يدمي جاللتكم قائدًا للوطن وم�سرية البناء والتحديث والتقدم واالزدهار، ويلهمكم ال�سداد والر�ساد، لتحقيق ما فيه 

خري �سعبنا ووطننا واأمتنا، اإنه نعم املوىل ونعم الن�سري.

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام،،، 

القا�سي ه�سام التل           

رئي�س املجل�س الق�سائي           

رئي�س حمكمة التمييز            

عمان يف ……جمادى االآخرة 1438هجرية. 

املوافق….. ني�سان لعام 2017 ميالدية.
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أواًل: منهجية إعداد التقرير السنوي
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عماًل باملادة )8( من قانون ا�ستقالل الق�ساء رقم )15( ل�سنة 2001، والتي تن�س على قيام رئي�س املجل�س الق�سائي 

يف مطلع كل �سنة باإعداد تقرير �سنوي عن اأو�ساع املحاكم و�سري االأعمال فيها خالل ال�سنة ال�سابقة، ويعر�سه على 

املجل�س الق�سائي الإقراره ورفعه اإىل جاللة امللك وير�سل ن�سخة منه اإىل وزير العدل.

لقد مت اإنتهاج مبداأ امل�ساركة والتعاون مع جميع اجلهات ذات العالقة باملجل�س الق�سائي االأردين يف اإعداد التقرير 

من خالل خماطبة املوؤ�س�سات والدوائر التابعة للمجل�س الق�سائي بتزويد معدي التقرير باملعلومات عن اإجنازاتهم 

خالل العام 2016، وو�سع ت�سور الأهم التحديات التي واجهت م�سرية عملهم، ور�سد الفر�س املتاحة اأمامهم التي 

اخلدمات  م�ستوى  ورفع  االأداء  لتح�سني  امل�ستقبلية  تطلعاتهم  ا�ست�رشاف  كذلك  والتح�سني.  التطوير  على  ت�ساعد 

املقدمة للمجتمع حتقيقًا للعدالة الناجزة.

لقد �سمل التقرير اأعمال املجل�س الق�سائي خالل عام 2016 من ناحية القرارات ال�سادرة عن املجل�س وعن الكادر 

القوانني  تف�سري  ديوان  واأعمال  املحاكم  اأنواع  خمتلف  على  وتوزيعهم  درجاتهم  خمتلف  من  ق�ساة  من  الب�رشي 

اإعداد اخلطط اال�سرتتيجية لقطاع العدل ب�سكل عام وا�سرتاتيجية املجل�س  وم�ساركات الق�ساة الداخلية يف جمال 

الق�سائي )2017-2021 ( وامل�ساركة يف اخلطة الوطنية ال�ساملة حلقوق االإن�سان )2016-2025(. وامل�ساركة يف 

التدريبات لتي نفذها املعهد الق�سائي والتدريبات وور�س العمل واملوؤمترات التي �سارك فيها ال�سادة الق�ساة وكذلك 

وزيارات  الق�سائية  اخلربات  وتبادل  ودولية  اأقليمية  موؤمترات  وح�سور  لقاءات  عقد  مثل  اخلارجية  امل�ساركات 

درا�سية وا�ستطالعية ت�سدر بقرارًا من املجل�س الق�سائي حتدد الق�ساة امل�ساركني وفق معايري حمددة ومعتمدة 

لدى املجل�س. 

لقد �سمل التقرير االإح�سائي للمحاكم النظامية، حماكم الدرجة االأوىل )البداية وال�سلح(، وحماكم الدرجة الثانية 

)اال�ستئناف(، وحمكمة التمييز اأعلى هيئة ق�سائية يف اململكة. واملحاكم اخلا�سة التي جميع ق�ساتها نظاميني وهي: 

املحكمة االإدارية العليا واالإدارية، واجلنايات الكربى، و�سيانة اأمالك الدولة، وبداية اجلمارك، وا�ستئناف اجلمارك، 

وا�ستئناف �رشيبة الدخل، وت�سوية االأرا�سي واملياه، وحمكمة ا�ستئناف �رشيبة الدخل، وا�ستئناف جمارك العقبة 

التحقيقية  الدوائر املختلفة  اإىل  العقبة، باالإ�سافة  العقبة االقت�سادية، وبداية �رشيبة  االقت�سادية، وبداية جمارك 

منها والتنفيذية.

كما ت�سمن التقرير اإجنازات دائرة املحامي العام املدين خالل العام 2016 يف خمتلف املجاالت يف جمال تخ�س�س 

الدائرة ور�سد امل�ساكل والتحديات التي واجهت الدائرة خالل ال�سنة واآليات معاجلتها وقدمت تو�سيات لتح�سني 

االأداء م�ستقبال.

أواًل: منهجية إعداد التقرير السنوي
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وت�سمن التقرير اأعمال املعهد الق�سائي والربامج التدريبية التي نفذها خالل العام والتي �سملت الق�ساة من خمتلف 

املحاكم والتدريبات التخ�س�سية.

واأخريًا ا�ستمل التقرير على الق�ساء االأردين يف املعايري الدولية يف اإطار م�رشوع العدالة العاملية وموؤ�رشات �سيادة 

القانون وترتيب االأردن عامليًا. وموؤ�رشات البنك الدويل حول ممار�سات االأعمال املتعلقة بالق�ساء يف االأردن. وكذلك 

الدرا�سات اال�ستطالعية الآراء وتوجهات م�ستخدمي املحاكم التي نفذها م�رشوع �سيادة القانون املمول من الوكالة 

االأمريكية للتنمية.

تتمتع املعلومات والبيانات االإح�سائية يف التقرير ال�سنوي مب�سداقية عاآلية والتي ميكن االعتماد عليها كمرجعية 

علمية ملتخذي القرار يف ال�سلطة الق�سائية اأو املوؤ�س�سات االأخرى الر�سمية وغري الر�سمية، والباحثني والدار�سني 

املتخ�س�سني يف القطاع الق�سائي. وجتدر االإ�سارة اإىل وجود بع�س االأخطاء املربرة يف البيانات والتي ال تتجاوز 

ن�سبتها 1% واملقبولة من الناحية االإح�سائية، وال مت�س اجلوهر وال توؤثر يف النتائج والتوقعات. ترتكز جملة االأخطاء 

يف الق�سايا املدورة من �سنة اإىل اأخرى بالزيادة اأو النق�سان يف بع�س املحاكم.
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ثانيًا: أعمال المجلس القضائي
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ثانيًا: أعمال المجلس القضائي

ميثل املجل�س الق�سائي االأردين قمة هرم ال�سلطة الق�سائية يف اململكة مبوجب قانون ا�ستقالل الق�ساء، ويج�سد  مع 

بني  الف�سل  مبداأ  التنفيذية  وال�سلطة  االأمة(  االأعيان جمل�س  النواب وجمل�س  ب�سقيها )جمل�س  الت�رشيعية  ال�سلطة 

ال�سلطات. واملجل�س الق�سائي هو �ساحب ال�سالحية القانونية يف االإ�رشاف االإداري على جميع الق�ساة النظاميني 

يف اململكة وما يتعلق بذلك من تعيني وانتداب واإعارة وترقية ونقل وم�ساءلة وتاأديب واإحالة على التقاعد. ويعنى 

املجل�س بتطوير اجلهاز الق�سائي وتقدمي الت�رشيعات املتعلقة بالق�ساء والنيابة العامة واإجراءات التقا�سي. ويتاألف 

املجل�س من 11 ع�سوًا جميعهم من الق�ساة النظاميني. على النحو االآتي:

رئي�س حمكمة التمييز رئي�سًا.. 1

رئي�س حمكمة  املحكمة االإدارية العليا نائبًا للرئي�س.. 2

رئي�س النيابة العامة لدى حمكمة التمييز.. 3

اأقدم قا�سيني يف حمكمة التمييز.. 4

روؤ�ساء حماكم اال�ستئناف الثالثةة  )عمان، اإربد، معان(. 5

اأقدم مفت�سي املحاكم النظامية.. 6

اأمني عام وزارة العدل.. 7

رئي�س حمكمة بداية عمان.. 8

قرارات املجل�س الق�ضائي:  .1

يجتمع املجل�س الق�سائي بدعـوة من رئي�سه يف مقر حمكمة التمييز يف عمـــان، اأو يف اأي مكان اآخر يحـــدده الرئــي�س ويكـــون 

االجتماع قانونيًا اذا ح�رشه �سبعة من اأع�ساء املجل�س على االأقل، وت�سدر قراراته باالإجماع اأو باالأكرثية املطلقة ملجموع 

االع�ساء. 

اأ�سدر املجل�س الق�سائي 268 قرارًا خالل عام 2016 منها 89 قرارًا مل�ساركات الق�ساة يف فعاليات خارجية وت�سكل 

ن�سبة 33.2% من جمموع القرارات. حيث زادت م�ساركة الق�ساة يف الفعاليات اخلارجية عام 2016 بن�سبة %12.7 

عن عام 2015 . واأ�سدر املجل�س 31 قرارًا تتعلق بتخ�سي�س ق�ساة ملحاكم االأحداث واإن�ساء غرف ق�سائية ون�سبتها 

11.6%. كذلك 18 قرارًا تتعلق باإعارة ق�ساة ومتديد اإعارتهم. 
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القرارات ال�سادرة عن املجل�س الق�سائي خالل عام 2016

عدد القراراتالقرار

89م�ساركة خارجيـــــــــــــــــــــــــــة

19انتدابــــــــــــــــــــــات )انهاء متديد(

4اإيفاد قا�سي يف بعثة درا�سيـــــــة

1اإحالة قا�سي نف�سه على اال�ستيداع

6اإحالة قا�سي نف�سه على التقاعـــد

3اإعادة ت�سكيل الهيئة املكلفة بنظر الق�سايا ال�رشيبة اال�ستئنافية فـي منطقـة العقبـة االقت�سادـة اخلا�ســـــة

1اإعادة ت�سكيل جلنة مدونة قواعد ال�سلوك الق�سائي 

14اإعادة ت�سكيل هيئة ا�ستئنافيــــــــــة

1اإعادة ت�سكيــل هيئـــة ق�سائية لتعيني املرجع املخت�س بنظر الدعـوى

18اإعارة ق�ســـــــــــــــــــــاة )اإعادة متديد( حتويل قا�ٍس متفرغ اإىل غري متفرغ

1اإقرار م�رشوع اخلطة التدريبية لربنامج التدريب امل�ستمر لل�سادة الق�ساة لعام 2016 

1اأداء اليمني القانونية الأع�ساء حمكمة اال�ستثمار العربية 

1جتديد ع�سوية قا�سي يف جمل�س اإدارة ح�ساب الق�ساة 

31تخ�سي�س ق�ساة ملحكمة االأحداث وغرف ق�سائية

2ترفيع ق�ساة ترفيعًا وجوبيًا

10ت�سمية قا�سي ع�سو يف جمل�س اإدارة ح�ساب الق�ساة  قا�سي حمكم وت�سمية مدعني عامني حما�رشين

5ت�سكيل جلان اعرتا�س، اإجراء م�سابقات، جمل�س تاأديبي، متابعة اخلطة اال�سرتاتيجية

2ت�سكيــل هيئـــة ق�سائية لتعيني املرجع املخت�س بنظر الدعوى

1تعيينــــــــات ق�سائيــــــة

تفوي�س رئي�س املجل�س الق�سائي بتقييم ق�ساة التفتي�س والق�ساة املعارين واملبعوثني والق�ساة الذين يقومون يف 

اأعمال غري ق�سائيــــــة .
1

تكليـف رئي�س حمكمــة البدايــــة ال�رشيبة بالنظـر فـي ق�سايـا �رشيبـة الدخـل واملبيعـات يف منطقة العقبـه 

االقت�سادية اخلا�ســة 
3

تكليـف هيئـة رئي�س حمكمة اجلمارك االبتدائية بعقد جل�ساتها يف حمكمة جمــارك منطقة العقبة االقت�سادية 

اخلا�سـة فــي مدينة العقبة
2

2تكليف هيئة لدى حمكمة ا�ستئناف اجلمارك بعقد جل�ساتها يف مدينة العقبـــة

2متديد البعثة الدرا�سية لقا�ٍس

5تنقــــــــــالت ق�سائيـــــــة

10توجيه عقوبة اإنذار اأو تنبيه لقا�ٍس منح اذن مبالحقة قا�سي، احالة للمجل�س التاأديبي

8زيادة �سنويــــــــــة

15منح عالوة موؤهل جديـــــــد

متفرقات )ا�ستعرا�س م�ساريع قوانني، اتفاقيات، التقرير ال�سنوي، اإلغاء بنود �سابقة، قبول ا�ستقالة، ن�رش 

مقاالت وابحاث(
10

2٦8املجموع
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الكادر الق�ضائي:   .2

غري  الق�ساة  عدد  وبلغ  اإناث.   180 منهم    2016 لعام  قا�سيًا   عاملني974  وغري  عاملني  الكلي  الق�ساة  عدد  بلغ 

العاملني 51 قا�سيًا والزيادة يف عدد الق�ساة مل تتجاوز 1% اأي عدد الزيادة 8 ق�ساة موزعني بالت�ساوي بني الق�ساة 

الذكور واالناث يف العام 2016 باملقارنة مع 2015 يتوزع عدد الق�ساة على النحو االآتي:

عدد الق�ساة الذين مت متديد اإعارتهم �سمن اإطار التعاون الق�سائي بني اململكة االأردنية الها�سمية ودولة االمارات . 1

العربية املتحده بلغ 22 قا�سيًا.

درجة . 2 على  للح�سول    2 و  الدكتوراه  درجة  على  للح�سول   ق�ساة   9 منهم  قا�سياَ   11 املبعوثني  الق�ساة  عدد 

املاج�ستري.

عدد الق�ساة املجازين دون راتب 14 قا�سيًا بناًء على طلبهم.. 3

عدد الق�ساة املحالني على اال�ستيداع 4 ق�ساة. . 4

مت اإنتهاء خدمات 13 قا�س حيث اأحيل على التقاعد 8 ق�ساة  ومت اإحالة  قا�ٍس واحد على اال�ستيداع بناًء على . 5

طلبه، ومت قبول ا�ستقالة قا�ٍس واأحد، وانتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل ثالثة ق�ساة. 

بن�سبة . 6 الثانية  الدرجة  الق�ساة ممن هم يف  15% وارتفع عدد  بن�سبة  الدرجة اخلا�سة  الق�ساة يف  ن�سبة  ارتفعت 

45.9% ويف الدرجة اخلام�سة 40.6%. يف حني انخف�س العدد من ذوي الدرجة العليا بن�سبة 4.9% واالأوىل بن�سبة 

5.4% والثالثة بن�سبة 7.9% والرابعة %19.6.

تليها حماكم . 7 ن�سبة  اأعلى  العاملني وهي  الق�ساة  37.7% من جمموع  ال�سلح  لدى حماكم  الق�ساة  ن�سبة  ي�سكل 

البداية والن�سبة 31.3% وحماكم اال�ستئناف %15.6.
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عدد الق�ساة ح�سب الدرجات وحالة القا�سي للعامني 2015 و 2016

 الدرجة

2015 201٦
ن�ضبة التغري عام 

201٦ باملقارنة مع 

2015
عـدد الق�ضــاة 

الكـلي
مالحظــــات

عـدد الق�ضــاة 

الكـلي
مالحظــــات

العليا

 
81

6 معـــــــــــــــــار

4 جماز دون راتب
77

6 معـــــــــــــــــار

3 جماز دون راتب
%4.9-

15.0%7 معــــــــــــار669 معار60ااخلا�سة

92االأوىل 
8 معـــــــــــــــــار

2 جماز دون راتب 
87

2 معــــــــــار

1 جماز دون راتب

1 حمال على اال�ستيداع

%5.4-

109الثانية 

4 معـــــــــــــــــار

4 جماز دون راتب

2 مبعوث

159

5 معـــــــــــــــــــار

3 جماز دون راتب

4 مبعــــــــــــوث

%45.9

165الثالثة

3 معـــــــــــــــــار

1 جماز دون راتب

2 مبعوث

2 حمال على اال�ستيداع

152

2 معــــــــــــار

1 جماز دون راتب

1 مبعـــــــــوث

2 حمال على اال�ستيداع

%7.9-

الرابعة

 

3 جماز دون راتب189

2 مبعوث
152

2 جماز دون راتب  

3 مبعــــــــــــوث
%19.6-

138اخلام�سة

1 جماز دون راتب

2 مبعوث

1 حمال على اال�ستيداع

194

2 مبعوث

3 جماز دون راتب

1 حمال على اال�ستيداع

%40.6

132ال�ساد�سة 
1 جماز دون راتب

1 مبعوث
84

1 جماز دون راتب

1 مبعــــــــــــوث
%36.4-

0.8%9٦٦5597451املجموع
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عدد الق�ضاة ح�ضب الدرجات للعامني 2015 و 201٦

81
77

60

69

92

87

109

159 165

152

189

152

138

194

132

84

0
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á°SOÉ°ùdGá°ùeÉÿGá©HGôdGáãdÉãdGá«fÉãdG¤hC’Gá°UÉÿGÉ«∏©dG

توزيع عدد الق�ضاة ح�ضب درجاتهم وجن�ضهم للعامني 2015 و 201٦

الدرجـــــه
2015201٦

املجمـــــوعانثـــــــــىذكـــــراملجمـــــوعانثـــــــــىذكـــــر

8108177077العليا

5826067269ااخلا�سة

8849284387االأوىل

10361091509159الثانية

1531216513913152الثالثة

1662318913121152الرابعة

76621389896194اخلام�سة

6567132483684ال�ساد�سة

790176966794180974املجموع

ن�ضبة الذكور واالإناث من جمموع الق�ضاة للعام 201٦

,QƒcP

%81^5

%18^5 ,çÉfEG
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عدد الق�ضاة ح�ضب نوع املحكمة للعام 201٦  

عدد الق�ضاة ا�ضم املحكمة 

30حمكمة التمييز

6املحكمة االإدارية العليا

4املحكمة االإدارية

28حمكمة اجلنايات الكربى

118حمــاكم اال�ستئناف

19املحاكم اجلمركية

24املحاكم ال�رشيبة

1حمكمة اأمالك الدولة

2حمكمة ت�سوية االأرا�سي

237حماكم البداية

286املحاكم ال�سلحية

3حماكم االأحداث

758املجموع 

عدد الق�ضاة ح�ضب نوع املحكمة للعام 201٦  
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اأعمال الديوان اخلا�س بتف�ضري القوانني لعام 201٦  .3

قام الديوان اخلا�س بتف�سري القوانني امل�سكل مبوجب املادة )123( من الد�ستور االأردين، املكون من رئي�س حمكمة 

التمييز واثنني من ق�ساتها واأحد كبار موظفي االإدارة يعينه جمل�س الوزراء، باالإ�سافة اإىل ع�سو من كبار موظفي 

الوزارة ذات العالقة بالتف�سري ينتدبه الوزير، باإ�سدار )7( قرارات يف العام 2016:

1. القرار التف�ضريي رقم 201٦/1 تاريخ 2/22/201٦:

املطلوب تف�سريه يف �سوء املواد )2( و)6/اأ( و)7/هـ( و)10( و)22/ج( من قانون نقابة املعلمني االأردنيني 	•

رقم )14( 2011 واملادة )2( من قانون الرتبية والتعليم رقم )3( ل�سنة 1994 وتعديالته هو )بيان فيما اإذا كانت 

اإحالة املعلم على التقاعد وفقده ل�سفته كمعلم وعدم مزاولته ملهنة التعليم يعترب فقدًا حكميًا لع�سويته يف النقابة 

ويف جمل�س النقابة اأم اأن ذلك يتطلب �سدور قرارًا عن املجل�س بفقد املعلم الذي اأحيل على التقاعد لع�سويته فيه، 

وباالآتي لع�سويته يف نقابة املعلمني االأردنيني(.

با�ستقراء الن�سو�س ال�سابقة وما ا�ستقرت عليه قواعد التف�سري وبالرجوع اإىل املطلوب تف�سريه جند اإن امل�ستفاد 	•

من الن�سو�س ال�سابقة اأن امل�رشع قد ا�سرتط ولغايات االنت�ساب واالن�سمام لنقابة املعلمني اأن يكون املعلم متفرغًا 

فعليًا ومزاواًل ملهنة التعليم اأي اأنه منقطع للعمل بالتعليم �سواء بالقطاع العام اأو اخلا�س على مقت�سى ما ورد 

بقرار الديوان اخلا�س بتف�سري القوانني رقم )3( ل�سنة 2014. كما اأن امل�رشع قد ا�سرتط ولغايات اال�ستمرار 

يف ع�سوية النقابة �سواء ب�سفته ع�سوًا يف الهيئة العامة اأو يف جمل�س النقابة التفرغ التام ملزاولة وممار�سة مهنة 

اأن امل�رشع قد ا�ستلزم مزاولة مهنة التعليم �سواء لالنت�ساب واالن�سمام للنقابة وكذلك ا�سرتاطها  اأي  التعليم. 

ال�ستمرار الع�سوية فيها ب�سفته ع�سوًا يف الهيئة العامة اأو جمل�س النقابة. وباالآتي فاإنه وبزوال ممار�سة العمل 

يف التعليم ب�سبب االإحالة على التقاعد يكون املعلم قد فقد ع�سويته حكمًا من الهيئة العامة اأو يف جمل�س النقابة 

باعتباره مطلبًا لالنت�ساب لع�سوية النقابة ابتداًء. 

القرار التف�ضريي رقم 201٦/2 تاريخ 2/22/201٦:  .2

•	 2016 ل�سنة   )3( رقم   2016 املالية  لل�سنة  العامة  املوازنة  قانون  من   )12( املادة  على �سوء  تف�سريه  املطلوب 

العامة  املوازنة  قانون  من   )12( املادة  مطلع  يف  الواردة  اآخر(  ت�رشيع  اأي  )اأو  عبارة  كانت  اإذا  فيما  بيان  هو 

لل�سنة املالية 2016 تنح�رش يف تفوي�س ال�سالحيات املن�سو�س عليها يف هذا القانون فقط اأم اأنها ت�سمل تفوي�س 

ال�سالحيات املن�سو�س عليها يف جميع الت�رشيعات.

من ا�ستعرا�س الن�سو�س ال�سابقة يتبني لنا ما يلي: جند اأن عبارة )اأو اأي ت�رشيع اآخر( الواردة يف املادة )12( 	•

من قانون املوازنة العامة تعني تفوي�س ال�سالحيات الواردة يف الت�رشيعات ذات العالقة باملوازنة العامة ملجل�سي 

ال  العامة  املوازنة  يخرج عن مو�سوع  اأمر  اأي  فاإن  ثم  دون غريها، ومن  ونفقاتها  باإيراداتها  والنواب  االأعيان 

يخ�سع الأحكام املادة )12( من قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية رقم )3( ل�سنة 2016 ، بحيث تبقى �سالحيات 

جمل�س الوزراء ورئي�س الوزراء ووزير املالية املن�سو�س عليها يف تلك الت�رشيعات قائمة.
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القرار التف�ضريي رقم 201٦/3 تاريخ 4/11/201٦:  .3

املطلوب تف�سريه يف �سوء املواد )132/اأ( و)135/اأ( و)136( و)137/اأ( و)147( و)148/اأ ، هـ( من قانون 	•

ال�رشكات رقم 22 ل�سنة 1997 وتعديالته هو: 

1. بيان فيما اإذا كان ن�س الفقرة )اأ( من املادة )132( ون�س الفقرة )اأ( من املادة )137( من قانون ال�رشكات 

امل�سار اإليه اأعاله ن�سو�سا اآمرة ال يجوز االتفاق على خمالفتها اأم انه يجوز ت�سمني عقود تاأ�سي�س ال�رشكة 

امل�ساهمة العامة اأو نظامها االأ�سا�سي اأو اتفاقية امل�ساهمني اأو اأي اتفاقيات اأخرى مما يخالف اأحكامها فيما 

يتعلق بانتخاب رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة ال�رشكة امل�ساهمة العامة .

2. بيان فيما اإذا كان يجوز للموظف العام اأن يكون ع�سوًا يف جمل�س اإدارة �رشكة م�ساهمة عامة كممثل ل�رشكة 

متلكها احلكومة بالكامل اأو ت�سيطر عليها.

فيما يتعلق بال�سوؤال االأول:	•

اإن ما ي�ستفاد من خ�سائ�س ال�رشكات امل�ساهمة العامة من حيث كونها ذات طابع تنظيمي وذات وظيفة اجتماعية 

ولها �سخ�سية قانونية، مما تعني مع تنظيم هذه ال�رشكات تنظيمًا متكاماًل يتاألف من هيئات ذات اخت�سا�سات 

يف  عليها  املن�سو�س  والقواعد  تاأ�سي�سها  عقد  يف  عليها  املتفق  لل�رشوط  وفقًا  �سوؤونها  وت�سيري  اإدارة  يف  حمددة 

االأع�ساء  عن  اال�ستقالل  كل  م�ستقلة  موؤ�س�سة  وكاأنها  تظهر  طبيعتها  وبحكم  ال�رشكة  هذه  اإن  بحيث  القانون، 

املكونني لها، وعليه ومبا اأن هذه ال�رشكة وملا لها من دور اقت�سادي يف املجتمعات والدولة ب�سكل عام، وذلك وفقًا 

لطبيعتها املالية والأ�سلوب اإدارتها الذي يت�سم بذات االأ�سلوب الذي تدار فيه االإدارات العامة ملا لهذه ال�رشكات 

من اأهمية مما يجعل الن�سو�س املتعلقة بت�سكيل جمل�س اإدارة هذه ال�رشكة من النظام العام والقواعد االآمرة التي 

ال يجوز خمالفتها الأن من �ساأن خمالفتها اأن يوؤثر يف الهيكل التنظيمي اخلا�س بال�رشكة امل�ساهمة العامة املقرر 

يف القانون، وعليه فان ن�س الفقرة )اأ( من املادة )132( ون�س الفقرة )اأ( من املادة )137( من قانون ال�رشكات 

هي ن�سو�س اآمرة ال يجوز االتفاق على خمالفتها اأو ت�سمني عقود تاأ�سي�س ال�رشكة امل�ساهمة العامة اأو نظامها 

االأ�سا�سي اأو اتفاقية امل�ساهمني اأو اأي اتفاقيات اأخرى ما يخالف اأحكامها فيما يتعلق بانتخاب رئي�س واأع�ساء 

جمل�س اإدارة ال�رشكة امل�ساهمة العامة.

فيما يتعلق بال�سوؤال الثاين:	•

اإن املادة )135( من قانون ال�رشكات قد بينت اآلية متثيل احلكومة يف ال�رشكات امل�ساهمة العامة اإن كانت قد �ساأهمت 

يف هذه ال�رشكات وبينت اأي�سا الفقرتان )اأ،هـ( من املادة )148( من القانون ذاته من انه ال يجوز اأن ي�سغل ع�سوية 

ل�سخ�س  اأو  اأو الأي موؤ�س�سة ر�سمية عامة  للحكومة  اإذا كان ممثاًل  اإال  العامة  امل�ساهمة  ال�رشكة  االإدارة يف  جمل�س 

اإنه يجوز  فاإنه يرتتب على ذلك  اإن كانت ال�رشكة مملوكة بالكامل للحكومة  الذي ي�ستفاد منه  اعتباري عام االأمر 

للموظف العام اأن يكون ع�سوًا يف جمل�س اإدارة �رشكة م�ساهمة عامة كممثل ل�رشكة متلكها بالكامل اأو ت�سيطر عليها.

القرار التف�ضريي رقم 201٦/4 تاريخ 4/2٦/201٦:  .4

املطلوب تف�سريه يف �سوء املادة )11( من الد�ستور ل�سنة 1952 وتعديالته، وقرار املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور 	•

رقم )1( ل�سنة 2003 ب�ساأن تف�سري املادة )11( من الد�ستور، واملادة )5( من قانون اال�ستمالك رقم )12( ل�سنة 

1987 وتعديالته هو بيان فيما اإذا كانت عبارة )اأي وجه اآخر من وجوه النفع العام ( الواردة يف املادة )5( من 

قانون اال�ستمالك ت�سمل الت�رشف باالأر�س امل�ستملكة بالبيع اأو اال�ستثمار اأو كليهما وباالآتي الت�رشف بثمنها 

لغايات اأي وجه اآخر من وجوه النفع العام.



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

26

وبعد االطالع على قرار املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور رقم )1( ل�سنة 2003 واملن�سور على ال�سفحة )1286( 	•

طلب  واأن  �سبق  الوزراء  جمل�س  اأن  لنا  تبني   ،2003/3/16 تاريخ   )4589( رقم  الر�سمية  اجلريدة  عدد  من 

من املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور بيان )اإذا مت ا�ستمالك اأر�س الأغرا�س النفع العام، ونتيجة لتغري الظروف 

اأ�سبح اال�ستمرار يف ا�ستغاللها للغاية التي ا�ستملكت من اأجلها ال يتفق مع متطلبات النفع العام فهل يحق ملجل�س 

الوزراء مبوجب مفهوم عبارة )املنفعة العامة( الواردة يف املادة )11( من الد�ستور الت�رشف باالأر�س امل�ستملكة 

بال�سكل الذي يراه منا�سبًا حتقيقًا للنفع العام؟ فاأفاد املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور على ذلك بقوله: )اإنه بعد دفع 

التعوي�س العادل للمالك بالطريقة التي يحددها القانون، وتنفيذ قرار اال�ستمالك با�ستعمال االأر�س امل�ستملكة يف 

اأي وجه من وجوه املنفعة العامة، تنقطع عالقة املالك باالأر�س التي ا�ستملكت منه، ويكون ملجل�س الوزراء احلق 

بالت�رشف بتلك االأر�س بال�سكل الذي يراه منا�سبًا لتحقيق املنفعة العامة(. وعليه وحيث اإن ت�سدي املجل�س العايل 

لتف�سري الد�ستور مبا جاء يف قراره وبناًء على طلب جمل�س الوزراء فاإن ما ورد بذلك من راأي هو ملزم، ويجب 

العمل به باعتباره �سدر عن املرجع الد�ستوري املخت�س يف حينه. وعليه نرى وعلى �سوء قرار املجل�س العايل 

والذي ناأخذ به اأنه يجوز ملجل�س الوزراء املوافقة للجهات امل�ستملكة الواردة يف املادة )5( من قانون اال�ستمالك 

اأوجه  من  وجه  باأي  امل�ستملك  بالعقار  الت�رشف   - الظروف  تغريت  اإذا   - وتعديالته   1987 ل�سنة   )12( رقم 

الت�رشفات القانونية والت�رشف بالعوائد الناجمة عن ذلك مبا يراه متفقًا والنفع العام وبغ�س النظر عن الغاية 

التي �سبق وا�ستملك العقار من اأجلها.

القرار التف�ضريي رقم 201٦/5 تاريخ 20/201٦/٦:  .5

املطلوب تف�سريه يف �سوء املواد )33( و)34( و(41/د/هـ( من قانون نقابة ال�سيادلة رقم )51( ل�سنة 1972 	•

ل�سنة  ال�سيادلة رقم )23(  نقابة  لقانون  املعدل  القانون  اأحكام  نفاذ  2015/5/21 وبعد  وتعديالته، وبتاريخ 

2015 تقدم �ستة من اأع�ساء جمل�س النقابة با�ستقاالتهم، ومت ت�سكيل جلنة الإدارة النقابة مبوجب قرار جمل�س 

الوزراء رقم )ن26392/3( تاريخ 2015/6/11 وما زالت اللجنة قائمة حتى تاريخه هو:

1. بيــان فيما اإذا كانت دورة املجل�س املنحل تعترب دورة لغايات اأعمال حكم املادة )34( من قانون نقابة ال�سيادلة 

امل�سار اإليه اأعاله.

2. بيــان فيما اإذا كانت مدة املجل�س اجلديد الذي مّت انتخابه وفقًا الأحكام الفقرة )هـ( من املادة )41( الإكمال مدة 

دورة املجل�س ال�سابق تعترب دورة كاملة للمجل�س اجلديدة اأم تعترب دورة كاملة للمجل�س املنحـل؟.

3. بيــان فيما اإذا كانت مدة النقيب الذي مّت انتخابه على اأثر حل املجل�س تعترب دورة كاملة له اأم تعد دورة كاملة 

للنقيب ال�سابق الذي انتهت ع�سويته بحل املجل�س؟

الدورات ملدة ثالثة 	• بنظام  النقابة  اإدارة  امل�رشع قد حدد نظام  اإّن  يلي:  ما  ال�سابقة  الن�سو�س  مــن  امل�ستفاد  اإّن 

�سنوات بحيث يكون العمر الزمني ملجل�س النقابة حمدد بفرتة زمنية �سقفها االأعلى ثالثة �سنوات. كما اإّن امل�رشع 

اأمر  نظم  بحيث  ن�سو�سه  يف  الواردة  التمثيلية  وبال�سورة  النقابة  جمل�س  ت�سيب  قد  التي  العوار�س  نظم  قد 

اال�ستقالة اأو ال�سغور اأو تعذر مزاولة الع�سوية الأي �سبب وو�سع حدًا ال�ستمرار املجل�س باأداء مهامه مع اإكمال 

ال�ساغره  املراكز  هذه  مللء  الت�سل�سل  )33( وح�سب  باملادة  املحددة  والتق�سيمات  بال�سورة  االأع�ساء  يف  النق�س 

بحيث جعل املجل�س قائمًا وم�ستمرًا مع اإكمال النق�س اإذا مل يتجاوز النق�س اأربعة اأع�ساء، ويبقى قائمًا مبمار�سة 
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اأعماله حلني اإمتام املدة. ويف حال كان النق�س يف املجل�س من خم�سة اأع�ساء فاأكرث فاإّن املجل�س يعترب منحاًل بحكم 

املجل�س  اأّن  املتبقية. ومبا  للمدة  انتخاب جمل�س جديد  العامة الإجراء  الهيئة  ال�سحة دعوة  القانون وعلى وزير 

اجلديد املنتخب جاء ا�ستكمااًل للمدة الزمنية التي بقيت من عمر املجل�س املنحل واملحددة بثالثة �سنوات فاإّن عملية 

ات�سال الدورة ال�سابقة للحل مع اجلديدة بعد احلل تعد دورة لكل واأحد منهما بالنظر الأ�سخا�سها ولي�س للمدة 

الزمنية للمجل�س اأي اأّن للمجل�س اجلديد بعد احلل كافة االآثار القانونية للدورة با�ستثناء املتعلق مبدتها. وبناًء 

علـــى ما تقـــدم واإجابــة علــى االأ�سئلــة نورد االآتــــي:

1. جوابًا على ال�سوؤال االأول: تعد دورة املجل�س املنحل دورة لغايات تطبيق املادة )34( من قانون النقابة وباالآتي 

فاإنه يجوز اإعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية اإن كانت الدورة التي حل فيها هي دورته االأوىل وال ي�سار اإىل 

انتخابه لدورة جديدة اإذا كانت دورته الثانية اإاّل بعد انق�ساء دورة واأحدة على انتهاء املدة ال�سابقة.

2. جوابًا على ال�سوؤالني الثاين والثالث: فاإّن مدة دورة املجل�س املنحل ُتعترب دورة كاملة من ناحية اآثارها مهما 

بلغت مدتها وكذلك تعترب دورة املجل�س املنتخب بعد احلل ال�ستكمال املدة دورة جديدة من حيث اآثارها وي�رشي 

احلكم ذاته بالن�سبة للمجل�س على النقيب.

القرار التف�ضريي رقم 201٦/٦ تاريخ 20/201٦/٦:  .٦

املطلوب تف�سريه يف �سوء املواد )4/ب ،ز/2 ، ط/1( و)8( و)9/د( و)12( و)46/اأ 3و4( واملادة )3/اأ( 	•

من قانون االنتخاب ملجل�س النواب رقم )6( ل�سنة 216 هو:

1. بيان فيما اإذا كان يجوز لل�رشك�س وال�سي�ساأن امل�سجلني يف اجلداول االأولية لدائرة انتخابية يوجد فيها مقعد 

خم�س�س لهم اأن يطلبوا خطيًا من الدائرة ت�سجيلهم يف اجلداول االأولية اخلا�سة باأي دائرة انتخابية اأخرى 

خم�س�س لهم فيها مقعد اآخر داخل املحافظـة ذاتهـا .

النهائية  ا�سمه يف اجلداول  املدرج  الدائرة  اأن يرت�سح يف  الرت�سح  يرغب يف  على من  يتعني  كان  اإذا  فيما  2. بيان 

للناخبني اخلا�سة بها اأم اأنه يجوز له الرت�سح يف اأي دائرة اأخرى من دوائر اململكـة .

3. بيان فيما اإذا كانت احلا�سلة على اأعلى االأ�سوات من الن�ساء يف الدائرة االنتخابية املخ�س�س لها مقاعد لل�رشك�س 

وال�سي�ساأن اأو للم�سيحيني تعترب فائزة على املقعد االإ�سايف املخ�س�س للن�ساء )بقطع النظر عن كونها �رشك�سية 

اأو �سي�ساأنية اأو م�سيحية( اأم اأنها تعترب فائزة على املقعد املخ�س�س لل�رشك�س وال�سي�ساأن اأو للم�سيحيني يف مثل 

هذه احلالة .

4. بيان فيما اإذا كانت كلمة )بلـغ( الواردة يف الفقرة )اأ( من املادة )3( من قانون االنتخاب ملجل�س النواب تعني 

الناخب الذي اأكمل ال�سابعة ع�رشة من عمره وبداأ يف الثامنة ع�رشة اأم الناخب الذي اأكمل الثامنة ع�رشة وبداأ يف 

التا�سعة ع�رشة من عمره.

وباالإجابة على ال�سوؤال االأول فاإنه يجوز لل�رشك�س وال�سي�ساأن امل�سجلني يف اجلداول االأولية لدائرة انتخابية  اأواًل: 

يوجد فيها مقعد خم�س�س لهم اأن يطلبوا خطيًا من الدائرة ت�سجيلهم يف اجلداول االأولية اخلا�سة باأي دائرة 

انتخابية اأخرى خم�س�س لهم فيها مقعد اآخر اإذا توافر �رشط االإقامة اأو كانوا من اأبناًء تلك الدائرة داخل 

املحافظة ذاتها .
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اأما بخ�سو�س تف�سري ما ورد يف الفقرة )اأ( من املادة )12( من قانون االنتخاب ملجل�س النواب النافذ من  ثانياً: 

الذي يرغب يف الرت�سح لالنتخابات  املر�سح  النافذ على  النواب  ا�سرتاط امل�رشع يف قانون االنتخاب ملجل�س 

النيابية اأن يكون م�سجاًل يف اأحد اجلداول النهائية للناخبني. وباالإجابة على ال�سوؤال الثاين فاإن الن�س املطلوب 

الن�س والذي ورد يف كافة  العرف يف تطبيق هذا  الغمو�س، وقد جرى  اأو  اللُب�س  ي�سوبه  تف�سريه وا�سح ال 

اجلداول  اأحد  يف  امل�سجل  للناخب  يتاح  اأن  عليه  متعارف  هو  وما  النواب  ملجل�س  ال�سابقة  االنتخاب  قوانني 

النهائية للناخبني اأن يرت�سح يف غري الدائرة امل�سجل �سمن جداولها ، وباالآتي فاإن من حقه الرت�سح يف اأي 

دائرة اأخرى وفق اأحكام القانون.

ثالثاً: اأما بخ�سو�س تف�سري ما ورد يف الفقرة )د( من املادة )9( والبندين )3( و)4( من الفقرة )اأ( من املادة )46( 

اأي ن�س يحول دون حق  اإنه مل يرد يف قانون االنتخاب ملجل�س النواب  من قانون االنتخاب، فاإنه يتبني لنا 

املراأة يف التناف�س خارج املقاعد االإ�سافية املخ�س�سة لها على م�ستوى الدوائر االنتخابيـة .وعليه ، وجوابًا 

املخ�س�سة  املقاعد  على  تناف�س  اأن  امل�سيحية  اأو  ال�سي�ساأنية  اأو  ال�رشك�سية  للمراأة  فاإن  الثالث  ال�سوؤال  على 

دائرتها  يف  االأ�سوات  اأعلى  على  ح�سلت  اإذا  العرقي  اأو  الديني  للتو�سيف  وفقًا  االنتخابية  دائرتها  يف  لها 

االنتخابية كما اأنه مبقدور اأي امراأة بقطع النظر عن الدين اأو العرق اأن تناف�س علـى املقعـد االإ�سايف للمـراأة 

على اأ�سا�س التو�سيف اجلن�سـي بغـ�س النظر عـن الدين اأو العرق، وموؤدى ذلك اأنه من املمكن اأن يزيد عدد 

املقاعد للمو�سوفني �سابقًا من الن�ساء عما هو خم�س�س لهم .

رابعاً : وباالإجابة على ال�سوؤال الرابع جند اأّن امل�رشع قد ا�ستخدم كلمة ) بلغ ( يف حتديد �سـن من يحق له انتخاب 

اأّن امل�رشع قد  اأع�ساء جمل�س النواب، وبا�ستقراء ن�س الفقرة )ب( من املادة )10( من القانون ذاته جند 

ا�ستخدم كلمة )اأمّت( ملن ي�سرتط فيه الرت�سح لع�سوية جمل�س النواب ، وحيث اإن كلمة ) بلغ ( يحمل تف�سريها 

معنى اأكمل اأو اأمّت، اإاّل اأّن ورودها �سمن ال�سياق الوارد يف ن�س الفقرة )اأ( من املادة )3( من قانون االنتخاب 

ذاته يبني اأّن املق�سود بها هو اإدراك الناخب ل�سن ثماين ع�رشة �سنة �سم�سية من عمره بهدف تو�سيع قاعدة 

الناخبني، اأي اأّن الناخب الذي اأكمل ال�سابعة ع�رشة من عمره وبداأ يف �سن الثامنة ع�رش من عمره قبل ت�سعني 

يومًا من التاريخ املحدد الإجراء االقرتاع يحق له انتخاب اأع�ساء جمل�س النـواب .

القرار التف�ضريي رقم 201٦/7 تاريخ 9/5/201٦:  .7

•	 2002 76 ل�سنة  املطلوب تف�سريه يف �سوء املواد )65/ح( و)67/اأ( من قانون االأوراق املالية )املوؤقت( رقم 

)اإعادة  عبارة  كانت  اإذا  فيما  بيان  هو  وتعديالته   1997 ل�سنة   )22( رقـــم  ال�رشكــــات  قانون  من   )8( واملـــادة 

هيكلة( الواردة يف ن�س الفقرة )ح( من املادة )65( من قانون االأوراق املالية )املوؤقت( امل�سار اإليه جتيز ملجل�س 

متلكها  عامة  م�ساهمة  �رشكة  اإىل  عمان  بور�سة  حتويل  الوزراء  جمل�س  مبوافقة  املالية  االأوراق  هيئة  مفو�سي 

احلكومة بالكامل وتكون هذه ال�رشكة اخللف القانوين والواقعي للبور�سة وتوؤول اإليها موجوداتها والتزاماتها.
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بعد االإحاطة مبا ت�سمنه كتاب دولة رئي�س الوزراء ومرفقه كتاب رئي�س هيئة االأوراق املالية جند اأن عبارة ) اإعادة 	•

الهيكلة ( مبعناها القانوين واللغوي تعني التغيري ال�سامل الكلي اأو اجلزئي يف �سكل املرفق العام واإدارته وكل ما 

يتعلق به مبا يف ذلك اإعادة النظر يف و�سعه القانوين واملايل وفقًا للنهج االقت�سادي الذي تراه الدولة مبا يتواءم 

اإىل �رشكة م�ساهمة عامة متتلكها احلكومة وتكون  فاإّن حتويل بور�سة عمان  التحديث والتطوير. وباالآتي  مع 

هذه ال�رشكة هي اخللف القانوين والواقعي لبور�سة عمان يتفق ومفهوم اإعادة الهيكلة املن�سو�س عليه يف املادة 

)65( من قانون االأوراق املالية املوؤقت رقم )76( ل�سنة 2002 على اأن يتم ذلك بقرارًا من جمل�س مفو�سي هيئة 

االأوراق املالية واأن يحظى مبوافقة جمل�س الوزراء والذي بدوره يقرر اجلهة التي توؤول اإليها موجودات بور�سة 

عمان والتزاماتها. ومبا اأّن قانون االأوراق املالية هو قانون خا�س تناول �سوؤون هيئة االأوراق املالية وبور�سة 

عمان وجاء الحقًا لقانون ال�رشكات رقم )22( ل�سنة 1997 ون�س على عدم العمل باأي قانون اآخر يتعار�س مع 

اأحكامه فاإّن الديوان اخلا�س لتف�سري القوانني يرى اأّن عبارة ) اإعادة هيكلة ( امل�سار اإليها يف الفقرة )ح( من املادة 

)65( من قانون االأوراق املالية املوؤقت جتيز ملجل�س مفو�سي هيئة االأوراق املالية مبوافقة جمل�س الوزراء حتويل 

بور�سة عمان اإىل �رشكة م�ساهمة عامة متلكها احلكومة بالكامل وتكون هذه ال�رشكة اخللف القانوين والواقعي 

للبور�سة وتوؤول اإليها حقوقها وموجوداتها والتزاماتها.

امل�ضاركات الداخلية واخلارجية للمجل�س الق�ضائي خالل عام 201٦:  .4

يتوىل املعهد الق�سائي االإ�رشاف وتنفيذ الغالبية العظمى من امل�ساركات الداخلية للق�ساة املتعلقة بالدورات التدريبية 

للق�ساة وور�س العمل واجلل�سات احلوارية. اأما امل�ساركات االأخرى خا�سة اخلارجية يف البلدان خارج اململكة مثل 

اإقليمية ودولية وتبادل اخلربات الق�سائية وزيارات درا�سية وا�ستطالعية ت�سدر  عقد لقاءات وح�سور موؤمترات 

بقرارًا من املجل�س الق�سائي حتدد الق�ساة امل�ساركني وفق معايري حمددة ومعتمدة لدى املجل�س. 

نفذ املعهد الق�سائي بالتعاون مع املجل�س الق�سائي عددًا كبريًا من الفعاليات التدريبية وامل�ساركات الداخلية داخل 

الدورات  يف  امل�ساركني  عدد  وبلغ  قا�سيًا،   1633 الق�سائي  املعهد  خالل  من  امل�ساركني  الق�ساة  عدد  بلغ  اململكة 

الداخلية خالل عام  الفعاليات  امل�ساركني يف  937 قا�سيًا. وبلغ عدد  الق�سائي  املعهد  االأخرى من خارج  التدريبية 

154 قا�سيًا يف م�ساركات خارجية  الدرجات والتخ�س�سات. كما �سارك  2570 قا�سيًا من خمتلف  2016 حوايل 

خارج اململكة �سملت 26 دولة عربية واأجنبية. وفيما يلي ملخ�س الأبرز امل�ساركات الداخلية واخلارجية التي نفذت 

خالل عام 2016.

١.٤  جميع امل�ضاركات الداخلية: 

يبني اجلدول االآتي عدد الق�ساة امل�ساركني يف الفعاليات التدريبية على م�ستوى اململكة. نفذت 161 فعالية خالل عام 

2016 �سملت العديد من املوا�سيع �سارك فيها 2570 قا�سيًا مبعدل ثالثة م�ساركات لكل قا�ٍس )اإجمايل عدد الق�ساة 

974 قا�سيًا(. فيما يلي ملخ�س ملوا�سيع امل�ساركات:
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ملخ�س للم�ساركات الداخلية للق�ساة يف ور�س العمل واملوؤمترات والدورات التدريبية واللقاءات ح�سب نوع امل�ساركة 

 وعدد الق�ساة امل�ساركني خالل العام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنينوع امل�ضاركةعدد امل�ضاركات

1633املعهد الق�سائي37

366مهارات39

105حقوق الطفل واالأ�رشة والعنف �سد املراة19

77جرائم اإلكرتونية3

56عدالة جنائية2

51حقوق االإن�سان10

48ق�سايا االأحداث11

47مكافحة الف�ساد5

47ملكية فكرية4

38ق�سايا االإرهاب4

35م�ساركات متنوعة6

33حقوق املراأة6

25ق�سايا الو�ساطة2

7جتارة وا�ستثمار6

2570اإجمايل عدد الق�ضاة امل�ضاركني154

ملخ�س للم�ساركات الداخلية للق�ساة يف ور�س العمل واملوؤمترات والدورات التدريبية واللقاءات ح�سب نوع امل�ساركة 

 وعدد الق�ساة امل�ساركني خالل العام 2016
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١.١.٤ املعهد الق�ضائي: 

نفذ املعهد 37 فعالية منها ور�س عمل ودورات تدريبية �سارك فيها 1633 قا�سيًا. واأبرز الدورات يف مو�سوع اإدارة 

املحاكم وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة �سارك فيها 197 قا�سيًا، وبرنامج تدريب املدربني �سارك فيه 104 ق�ساة، 

وور�سة تدريبية حول الو�سيلة املثلى لالإدماج معايري حقوق االإن�سان يف القوانني الدولية و�سارك فيها 154 قا�سيًا 

.. وغريها. 

امل�ساركات الداخلية التي نظمها املعهد الق�سائي لل�سادة الق�ساة م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة امل�ساركني 

خالل العام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركني املو�ضوع

197 اإدارة املحاكم وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة

104 برنامج تدريب املدربني

50 جل�سة حوارية حول ) النزاعات املتعلقة بالوظيفة العامة (

20 دورة بعنوان ) قانون امل�ساءلة واإجراءات م�ساءلة الق�ساة (

20 دورة تدريبية بعنوان ) ا�ستقالل الق�ساء و�سالحيات الق�ساة (

13 دورة تدريبية حول ) االأمرا�س النف�سية والعقلية واأثرها على امل�سوؤولية اجلزائية (

20 دورة تدريبية حول ) ق�سايا الكهرباء واملاء (

50 دورة تدريبية حول االخت�سا�س ) املدين واجلزائي (

37 دورة تدريبية حول االأمرا�س النف�سية والعقلية واأثرها على امل�سوؤولية اجلزائية

32 دورة تدريبية حول الت�رشيعات  املالية

53 دورة تدريبية حول احلقوق االأ�سا�سية يف الد�ستور االأردين

51 دورة تدريبية حول اخلرباء ) اأ�س�س االختيار ، اعتماد التقارير من عدمه(

53 دورة تدريبية حول ال�سلوك الق�سائي ومعايري التفتي�س الق�سائي

51 دورة تدريبية حول الطب ال�رشعي ) التقارير الطبية الق�سائية واآلية التعامل معها (

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

50 دورة تدريبية حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة

52 دورة تدريبية حول القواعد الفقهية الكلية

52 دورة تدريبية حول امل�سوؤولية عن االأخطاء الطبية

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

49 دورة تدريبية حول النيابة العامة واخت�سا�ساتها

50 دورة تدريبية حول تنفيذ االأحكام يف الدعاوى املدنية واجلزائية

50 دورة تدريبية حول �سياغة االأحكام

53 دورة تدريبية حول قانون االأحداث

56 دورة تدريبية حول قانون التجارة البحرية
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عدد الق�ضاة امل�ضاركني املو�ضوع

48 دورة تدريبية حول ق�سايا املقاوالت

3 دورة تدريبية متخ�س�سة الأع�ساء النيابة العامة من دولة فل�سطني  حول ق�سايا غ�سيل االأموال

19 دورة تدريبية متخ�س�سة للق�ساة اجلدد

3 دورة تدريبيه بعنوان ) االنتهاكات املرتبطة بالنزاعات التي لها عالقة باالأطفال (

21 لقاء حول ) م�ساألة النزاعات املتعلقة بالوظيفة العامة (

14
لقاء ال�ستعرا�س الدرا�سة الوطنية التي اأعدتها جمموعة العمل الوطنية يف االأردن بعنوان اإدماج 

معايري حقوق االإن�سان الدولية واالأقليمية يف تعليم القوانني الوطنية

10 ور�سة بعنوان ) التخ�س�س يف ق�سايا االإعالم(

30 ور�سة تدريبية ) متعلقة باجلوانب النف�سية جلرمية التعذيب(

92
ور�سة تدريبية حول الو�سيلة املثلى الإدماج معايري حقوق االإن�سان الدولية يف القوانني الدولية 

ومناق�سة كتاب االإجتهادات الق�سائية

35 ور�سة عمل ) قانون التحكيم / اإنفاذ قرارات التحكيم االأجنبية (

1 ور�سة عمل بعنوان ) منهجية التدقيق يف الف�ساد (

29 ور�سة عمل حول التخ�س�س الق�سائي يف ق�سايا االإعالم

65
ور�سة عمل متخ�س�سة لل�سادة الق�ساة واملدعني العامني حول دليل اإجراءات التوقيف ما قبل 

املحاكمة

1٦33 جمموع عدد الق�ضاة

٢.١.٤ امللكية الفكرية: 

�سارك يف هذا املو�سوع 47 قا�سيًا حتت عناوين خمتلفة منها التوعية بحقول امللكية ال�سناعية �سارك فها 7 ق�ساة 

وحق املوؤلف واحلقوق املجاورة �سارك فيها 18 قا�سيًا واإذكاء حقوق امللكية الفكرية �سارك فيها  15 قا�سيًا وور�سة 

اأقليمية حول اأ�ساليب التحقيق واملالحقة الق�سائية ملكافحة املخالفات الفكرية لالدعاء العام واأجهزة القانون �سارك 

فيها 7 ق�ساة. 

امل�ساركات الداخلية لل�سادة الق�ساة حول امللكية الفكرية م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة امل�ساركني 

خالل العام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنياملوا�ضيعالرقم

7ور�سة عمل بعنوان ) التوعية بحقوق امللكية ال�سناعية (1

18ور�سة عمل متخ�س�سة حول ) حق املوؤلف واحلقوق املجاورة (2

3
ور�سة اأقليمية حول ) اأ�ساليب التحقيق واملالحقة الق�سائية ملخالفات حقوق 

امللكية الفكرية لالدعاء العام واأجهزة القانون (
7

15ندوة بعنوان ) اإذكاء حقوق امللكية الفكرية (4

47جمموع عدد امل�ضاركني
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٣.١.٤ التجارة واال�ضتثمار: 

�سارك يف هذا املو�سوع 7 ق�ساة �سملت ق�سايا �رشيبة  الدخل واملبيعات والقيمة القانونية للقيود العقارية وقانون 

املعامالت االلكرتونية والق�سايا املتعلقة مبراقبة ال�رشكات واإدارة نزاعات اال�ستثمار وت�سجيل املعامالت والوكاالت 

التجارية.

امل�ساركات الداخلية لل�سادة الق�ساة حول التجارة واال�ستثمار م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة امل�ساركني 

خالل العام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنياملوا�ضيعالرقم

1ور�سة عمل حول ) القيمة القانونية للقيود العقارية(1

1دورة حول )ق�سايا �رشيبة الدخل واملبيعات (2

1ندوة حول ) قانون املعامالت االإلكرتونية (3

4
دورة حول اإجراءات ال�رشكات والدعاوى والق�سايا املتعلقة بها اأمام دائرة 

مراقب ال�رشكات 
1

1ور�سة عمل حول اإدارة نزاعات االإ�ستثمار5

6
عقد دورة تدريبية بعنوان )اإجراءات ت�سجيل العالمات التجارية والوكاالت 

التجارية(
2

7جمموع عدد امل�ضاركني

٤.١.٤ اجلرائم االلكرتونية: 

اجلرائم  قانون  منها  املوا�سيع  من  عددًا  �سمل  املتخ�س�س  الق�ساء  اإطار  يف  قا�سيًا   77 املو�سوع  هذا  يف  �سارك 

االلكرتونية، واإدارة م�رشح اجلرمية واجلرائم االلكرتونية . 

امل�ساركات الداخلية لل�سادة الق�ساة حول اجلرائم االلكرتونية م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة امل�ساركني 

خالل العام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنياملوا�ضيعالرقم

6لقاء ت�ساوري حول قانون اجلرائم االإلكرتونية 1

40دورة تدريبية حول ) اإدارة م�رشح اجلرمية ، واجلرائم االإلكرتونية (2

31دورة تدريبية خا�سة باجلرائم االإلكرتونية3

77جمموع عدد امل�ضاركني

٥.١.٤ حقوق االإن�ضان: 

حظي هذا املو�سوع باهتمامات املجل�س الق�سائي فقد نفذ عددًا من الفعاليات �سملت 51 قا�سيًا يف موا�سيع خمتلفة 

15 قا�سيًا ونفذ حلقة  منها القانون الدويل االإن�ساين �سارك فيها17 قا�سيًا والقانون الدويل لالجئني �سارك فيها 

نقا�س حول االإطار الوطني ملكافحة االجتار بالب�رش .. وغريها.
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امل�ساركات الداخلية لل�سادة الق�ساة حول حقوق االإن�سان م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة امل�ساركني 

خالل العام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنياملوا�ضيعالرقم

15ور�سة عمل حول ) القانون الدويل لالجئني(1

2
دورة تدريبية للمحامني حول) اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب 

املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالإن�سانية اأو املهنية (
5

5حلقة نقا�سية حول ) االإطار الوطني ملكافحة االإجتار بالب�رش (3

4
ور�سة عمل حول ) اإجراءات العمل يف اإدارة حماية االأ�رشة باالإ�سافة اإىل حقوق 

الالجئني(
1

17ور�سة عمل بعنوان ) القانون الدويل االإن�ساين (6

7
مائدة م�ستديرة ملناق�سة العمل يف جمال حقوق االإن�سان ب�سكل عام وب�سكل 

خا�س يف جمال الوقاية من التعذيب(
3

3ور�سة عمل بعنوان ) حماية احلقوق االأ�سا�سية يف ظل املتغريات العاملية(8

9
ور�سة عمل يف ) جمال التحقيقات اجلنائية ملكافحة االإجتار بالب�رش وتهريب 

املهاجرين(
1

1ندوة حول العمل الق�رشي يف االأردن واقع وحاالت درا�سية10

51جمموع عدد امل�ضاركني

٦.١.٤ حقوق الطفل واالأ�ضرة: 

القطاع  ا�ستجابة  منها  خمتلفة  موا�سيع  �سملت  ق�ساة   105 فيها  �سارك  امل�ساركة  هذه  يف  مو�سوعًا   19 تنفيذ  مت 

الق�سائي لق�سايا املراأة املعنفة وت�رشيعات حقوق الطفل �سارك فيها )24( قا�سيًا وقانون احلماية والتمييز �سد 

املراأة وق�سايا العنف �سد املراأة وغريها. 
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امل�ساركات الداخلية للق�ساة حول حقوق الطفل واالأ�رشة  والعنف �سد املراأة م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة 

امل�ساركني خالل العام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنياملوا�ضيعالرقم

1ور�سة عمل حول )الدرا�سة امل�سحية خلطوط دعم الطفل واأ�رشته(1

5اجتماع ملعاجلة اإجراءات وتعليمات وحتويل االأحداث واالأ�رشة البديلة2

2يوم تدريبي �سمن امل�رشوع التجريبي للعدالة االأ�سالحية3

4جل�سة نقا�سية للبدء باإعداد م�سودة قانون حلقوق الطفل4

5
اجتماع ملناق�سة مو�سوع اإ�سدار �سهادات ميالد للمواليد ال�سوريني اجلدد يف 

اململكة
1

1لقاء ت�ساوري حول ) اآليات حماية االأطفال يف نزاع مع القانون يف االأردن(6

11ور�سة عمل بعنوان ) ا�ستجابة قطاع العدالة لق�سايا املراأة املعنفة(7

2ور�سة عمل بعنوان ) حماية االأطفال (8

9
ور�سة عمل حول ) بناء اأنظمة عدالة �سديقة للطفل على امل�ستوى االأقليمي: واقع 

وحتديات وطموح (
2

10
ور�سة عمل ملراجعة ومناق�سة دليل بروتوكوالت املعاجلة ال�رشيرية حلاالت 

االإغت�ساب والعنف اجلن�سي يف القطاع ال�سحي(
1

24ور�سة عمل حول ) حقوق الطفل واآخر الت�رشيعات (11

1حما�رشة حول  قانون احلماية من العنف االأ�رشي12

4ور�سة عمل حول احلفاظ على خ�سو�سية االأ�رشة والعقوبات والتدابري البديلة13

5ور�سة عمل حول م�رشوع قانون الطفل14

4ور�سة عمل حول االإحالة يف حاالت العنف االأ�رشي15

11دورة تدريبية بعنوان ) العنف �سد املراأة (16

11دورة تدريبية بعنوان ) دعم ا�ستجابة قطاع العدالة لق�سايا العنف �سد املراأة(17

18
ور�سة عمل حول احلماية من العنف والتمييز �سد املراأة يف قانون العقوبات 

االأردين والفرن�سي
3

12ور�سة عمل حول )ا�ستجابة قطاع العدالة لق�سايا املراأة املعنفة (19

105جمموع عدد امل�ضاركني

7.١.٤  حقوق املراأة: 

�سارك يف هذا املو�سوع 33 قا�سيًا ت�سمن عددا من املوا�سيع منها ق�سايا حقوق االإن�سان للمراأة ال �سيما العنف 

املراأة  بحقوق  اخلا�سة  الدولية  االتفاقات  كذلك  االأرا�سي  متلك  يف  وحقها  االقت�سادية  املراأة  حقوق  كذلك  �سدها 

وق�سايا العنف �سدها. 
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امل�ساركات الداخلية للق�ساة حول حقوق املراأة م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة امل�ساركني خالل العام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنياملوا�ضيعالرقم

3اجتماع تن�سيقي مع اللجنة الوطنية ل�سوؤون املراأة ملناه�سة العنف �سد املراأة1

2
اجتماع حول الف�سل يف ق�سايا حقوق االإن�سان للمراأة ، وال�سيما العنف �سد 

املراأة (
3

7دورة اإعداد املدربني املتعلقة بق�سايا العنف �سد املراأة 3

4
مائدة م�ستديرة قانونية متخ�س�سة للق�ساة واملدعني العامني حول ال�سابطة 

العدلية والنيابة العامة والق�ساء يف احلد من ق�سايا قتل الن�ساء
3

9ور�سة عمل بعنوان ) االتفاقيات الدولية اخلا�سة بحقوق املراأة (5

6
ور�سة عمل بعنوان ) حقوق املراأة االقت�سادية ودعم حق املراأة يف متلك االأرا�سي 

وحق املراأة يف املرياث االأردين
8

33جمموع عدد امل�ضاركني

٨.١.٤ ق�ضايا االأحداث: 

البديلة يف  48 قا�سيًا ويعترب من الق�سايا املتخ�س�سة ت�سمن موا�سيع تتعلق بالعقوبات  �سارك يف هذا املو�سوع 

قانون االأحداث كذلك النظام الر�سمي واملجتمعي يف عدالة االأحداث وقانون االأحداث االأردين. 

امل�ساركات الداخلية للق�ساة حول ق�سايا االأحداث م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة امل�ساركني خالل العام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنياملوا�ضيعالرقم

1يوم تدريبي حول ) عدالة االأحداث وقانون االأحداث اجلديد(1

1لقاء ت�ساوري حول التعامل مع ق�سايا االأحداث2

3
ور�سة عمل ت�ساورية ملراجعة وحتديث دليل اإجراءات العمل الداخلة يف اإدارة 

�رشطة االأحداث
2

2زيادة ملركز �رشطة اأحداث الزرقاء �سمن امل�رشوع التجريبي للعدالة االإ�سالحية4

21دورة تدريبية بعنوان ) العقوبات البديلة يف قانون االأحداث (5

6
ور�سة عمل بعنوان ) تورط االأحداث يف اجلماعات العنيفة واملتطرفة ، مبا فيها 

اجلماعات االإرهابية (
6

7
لقاء ت�ساوري حول )نظام العدالة اجلنائية لالأحداث يف اململكة االأردنية الها�سمية 

بني الوفد الفل�سطيني ونظريه االأردين من موؤ�س�سات اإنفاذ القانون(
5

8
لقاء تدريبي حول ) اإجراءات ت�سوية النزاع يف قانون االأحداث االأردين كاأحد 

اأ�سكال التحويل (
4

1العدالة اجلنائية لالأحداث يف ظل قانون االأحداث اجلديد9

3ور�سة عمل ملناق�سة الن�سخة النهائية لال�سرتاتيجية الوطنية لعدالة االأحداث10

2ور�سة عمل م�سرتكة بعنــــوان ) النظامني الر�سمي واملجتمعي يف جمال عدالة االأحداث(11

48جمموع عدد امل�ضاركني
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٩.١.٤ ق�ضايا االإرهاب:

هذا املو�سوع �سمن املوا�سيع املتخ�س�سة يف ق�سايا االإرهاب بلغ عدد امل�ساركني 38 قا�سيًا ت�سمنت موا�سيع تتعلق 

العدالة اجلنائية  االإن�سان يف  االإرهاب ومبادئ حقوق  االإرهاب ومالحقة مرتكبيها وا�سكال جرائم  بق�سايا متويل 

املتعلقة مبكافحة االإرهاب. 

امل�ساركات الداخلية للق�ساة حول ق�سايا االإرهاب م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة  للعام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنياملوا�ضيعالرقم

1
ور�سة عمل متخ�س�سة لالأردن واليمن يف ق�سايا متويل االإرهاب ومالحقة 

مرتكبيها ق�سائيًا والبت فيها
10

8ور�سة عمل حول ) التحقيق واالإدعاء يف الق�سايا املتعلقة بتمويل االإرهاب(2

15ندوة بعنوان ) جرائم االإرهاب (3

4
دورة تدريبية بعنوان ) مبادئ حقوق االإن�سان يف العدالة اجلنائية املتعلقة 

مبكافحة االإرهاب (
5

38جمموع عدد امل�ساركني

١٠.١.٤ العدالة والعدالة اجلنائية: 

اآخر  اإطار العدالة اجلنائية يف االأردن ومو�سوع  56 قا�سيًا ت�سمن امل�ساعدة القانونية يف  �سارك يف هذا املو�سوع 

يتعلق بتي�سري و�سول االأ�سخا�س ذوي االإعاقة للعدالة. 

امل�ساركات الداخلية للق�ساة حول العدالة اجلنائية م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة امل�ساركني للعام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنياملوا�ضيعالرقم

1
جل�سة نقا�سية �سمن م�رشوع ) تعزيز اللجوء اإىل العدالة : تقييم حاجات 

امل�ساعدة القانونية يف اإطار نظام العدالة اجلنائية يف االأردن(
36

20دورة تدريبية ) لتي�سري �سبل و�سول االأ�سخا�س ذوي االإعاقة للعدالة (2

5٦جمموع عدد امل�ضاركني

١١.١.٤ مكافحة الف�ضاد: 

�سارك يف هذا املو�سوع 51 قا�سيًا يف موا�سيع خمتلفة تتعلق بالف�ساد وغ�سيل  االأموال ودور هيئة مكافحة الف�ساد 

يف حماية ال�سهود واملبلغني عن ق�سايا الف�ساد ومنهجيات التدقيق يف ق�سايا الف�ساد. 
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امل�ساركات الداخلية للق�ساة حول مكافحة الف�ساد م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة امل�ساركني خالل العام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنياملوا�ضيعالرقم

40دورة تدريبية حول ) جرائم الف�ساد وغ�سل االأموال (1

2
حما�رشة توعوية بعنوان ) دور هيئة مكافحة الف�ساد يف حماية ال�سهود 

واملبلغني واملخربين يف ق�سايا الف�ساد (
4

3
ور�سة تدريبية حول مو�سوع ) احلاويات وال�سيطرة على الب�سائع يف املناطق 

اجلمركية والتحقيقات املتعلقة بالف�ساد املوؤ�س�سي (
2

1ور�سة عمل بعنوان ) منهجية التدقيق يف الف�ساد (4

4ور�سة تدريبية ) التقييم الوطني ملخاطر غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب(5

51جمموع عدد امل�ضاركني

١٢.١.٤ الو�ضاطة: 

ت�سمن هذا املو�سوع عددًا من الور�س التدريبية حول الو�ساطة حلل النزاعات املدنية والتجارية. �سارك فيها 25 

قا�سيًا، والتعرف على خربة �سنغافورة يف الو�ساطة وعمل مراكز الو�ساطة القانونية.

امل�ساركات الداخلية للق�ساة حول الو�ساطة م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة امل�ساركني خالل العام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنياملوا�ضيعالرقم

5دورة حول اإدارة الو�ساطة حلل املنازعات املدنية والتجارية 1

20ندوة بعنوان )خربة �سنغافورة يف الو�ساطة وعمل مراكز الو�ساطة الق�سائية (2

25جمموع عدد امل�ضاركني

١٣.١.٤ تعزيز املهارات: 

�سارك يف موا�سيع تعزيز املهارات املختلفة 366 قا�سيًا. ت�سمنت عددًا من املهارات اأبرزها الك�سف عن التاأثريات 

يف  واحتياجاتها  اململكة  جتارب  وتقييم  القا�سي،  جل�سات  على  واأثرها  للتعذيب  والرتبوية  واالجتماعية  النف�سية 

امل�سائل  اإحالة  التدريبية ومناق�سة  اإعداد احلقائب  الق�ساة  وكيفية  اإدارة املعرفة لدى  القانونية وتعزيز  امل�ساعدة 

املتعلقة بالطعن يف د�ستورية القوانني اإىل حمكمة التمييز، وور�سة عمل تدريبية حول دليل اإجراءات التوقيف ماقبل 

املحاكمة والق�سايا املتعلقة باالأخطاء الطبية وغريها. 
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امل�ساركات الداخلية للق�ساة حول تعزيز املهارات املختلفة م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة امل�ساركني خالل 

العام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنياملوا�ضيعالرقم

1
اجتماع حول ) تعزيز اإدارة االأرا�سي يف الدول العربية / تنمية القدرات واإدارة 

املعرفة واالإبتكارات اجلغرافيه املكانية 
1

2
اجتماع ملناق�سة اخلطة االإ�سرتاتيجية لل�سكبة وتعديل النظام االأ�سا�سي لل�سبكة 

القانونية 
3

3
التعاون ما بني حمكمة التمييز االأردنية واملوؤ�س�سة االأملانية للتعاون القانوين 

الدويل لعام 2016
14

2اإعداد دليل تدريبي خا�س حول التعاون الدويل وطلبات امل�ساعدة القانونية4

1برنامج اإذاعي حول ) القانون واملواطن(5

1جل�سة حوارية حول ) م�سكلة املخدرات يف املجتمع االأردين (6

7
جل�سة ع�سف ذهني حول ) و�سع االإجراءات اخلا�سة باآليات الطعون االإنتخابية 

)
6

10جل�سة لدرا�سة تقييم احتياجات اململكة االأردنية من امل�ساعدة القانونية8

8دورة تدريبية بعنوان ) مهارات االإت�سال املتقدمة (9

1دورة تدريبية حول ) روؤ�ساء املراكز االأمنية (10

11
دورة تدريبيه للمدربني حول )اإعداد احلقائب التدريبية وتدريب جمموعة من 

ال�سادة الق�ساة (
25

1دورة حول ) الق�ساء االإداري يف االأردن(12

2دورة حول ) اإجرءات التحقيق اأمام املدعي العام (13

11عقد لقاء حول اإجنازات م�رشوع كرامة14

15
مائدة م�ستديرة ملناق�سة اإحالة امل�سائل املتعلقة بالطعن يف د�ستورية القوانني اإىل 

حمكمة التمييز
20

16
مائدة م�ستديرة وتبادل اخلربات مع املحكمة االإدارية العليا االأردنية على 

اإجراءات املحاكم االإدارية
24

16حما�رشات تدريبية للمحامني املتدربني17

1حما�رشة حول ) جرائم املطبوعات والن�رش (18

32م�سابقة املحاكمة ال�سورية الثانية للجامعات االأردنيه للعام 192016

4موؤمتر حول ) اخلدمات الق�سائية املتخ�س�سة يف ق�سايا النوع االجتماع(20

1موؤمتر حول ) خطاب الكراهية يف االإعالم الرقمي واالجتماعي (21

4موؤمتر دويل بعنوان ) احلركة الن�سوية :تاريح وح�سارة (22

2ندوه حول ا�سرتداد املوجودات وطلب امل�ساعدة القانونية23

1ور�سة تدريبية بعنوان ) التحقيق اجلنائي واالإداري واملايل (24
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عدد الق�ضاة امل�ضاركنياملوا�ضيعالرقم

25
ور�سة تدريبية بعنوان ) الك�سف عن التاأثريات النف�سية واالجتماعية والرتبوية 

للتعذيب واأثرها على جل�سات القا�سي(
20

12ور�سة عمل بعنوان ) تطوير فعال للمحاكمات يف ق�سايا االإرهاب (26

5ور�سة عمل بعنوان ) درا�سة د�ستورية واقعية من وجهة نظر مقارنة(27

6ور�سة عمل بعنوان ) مكافحة التطرف العنيف يف ال�سجون (28

3ور�سة عمل تدريبية حول ) حماية ال�سهود واملبلغني (29

21ور�سة عمل تدريبية حول دليل اإجراءات التوقيف ماقبل املحاكمة30

1ور�سة عمل توعوية لكتاب العدل وماأموري التنفيذ لدى املحاكم31

32
ور�سة عمل حول ) التعريف مب�ستجدات دائرة التنفيذ لدى حمكمة عمان 

االإبتدائية (
8

33
ور�سة عمل حول ) الق�ساء الد�ستوري والتفاعالت بني املحاكم العادية واملحاكم 

العليا واملحاكم الد�ستورية(
32

25ور�سة عمل حول ) تنفيذ االأحكام احلقوقية(34

5ور�سة عمل حول ) م�ستجدات دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان (35

4ور�سة عمل حول االتخ�س�س وال�رشية يف القانون املقرتح36

37
ور�سة عمل حول ال�سوابط القانونية بعنوان ) التوقيف يف ق�سايا الن�رش 

والقوانني ذات العالقة (
3

25ور�سة عمل متخ�س�سة لل�سادة الق�ساة واملدعني العامني38

5يوم علمي بعنوان ) خطاأ طبي اأم م�ساعفة ، واأخالقيات املهنة الطبية(39

3٦٦جمموع عدد امل�ضاركني

١٤.١.٤ م�ضاركات اأخرى:

 تتعلق بالبيئة واالأدوية املزورة وامل�سوؤولية الطبية واملعايري الدولية واملمار�سات املحلية حلرية ال�سحافة واالإعالم. 

�سارك يف هذه املوا�سيع 31 قا�سيًا. 

امل�ساركات الداخلية للق�ساة للق�سايا املختلفة م�سنفة ح�سب املو�سوع وعدد الق�ساة امل�ساركني خالل العام 2016

عدد الق�ضاة امل�ضاركنينوع امل�ضاركةاملو�ضوعالرقم

3بيئةبرنامج تدريبي خا�س مبرتبات االإدارة امللكية حلماية البيئة1

20اأدوية مزورةندوة تدريبية حول )االأدوية املزورة (2

3
ور�سة تثقيفية حول ) املعايري الدولية واملمار�سات املحلية حلرية 

ال�سحافة واالإعالم (
2اإعالم

5مناف�سةور�سة عمل حول التوعية باأحكام قانون و�سيا�سة املناف�سة5

1امل�سوؤولية الطبيةور�سة عمل ملناق�سة م�رشوع قانون امل�سوؤولية الطبية6

31جمموع عدد امل�ضاركني



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

41

٢.٤ امل�ضاركات ااخلارجية: 

�سارك 154 قا�سيًا وقا�سية يف العديد من الفعاليات خارج اململكة بلغ عددها 80 فعالية يف 25 دولة منها 12 دولة 

عربية �سارك فيها 85 قا�سيًا بن�سبة 55.2% من جمموع الق�ساة امل�ساركني. كما �سارك 38 قا�سيًا يف 7 دول اأوروبية. 

و�سارك 11 قا�سيًا يف فعاليات يف  5 دول اآ�سيوية غري عربية و�سارك اأي�سا 20 قا�سيًا يف فعاليات عقدت يف الواليات 

املتحدة االأمريكية. تركزت اأبرز امل�ساركات يف املوا�سيع االآتية:

تبادل اخلربات يف املنازعات الق�سائية املتعلقة بالعالمات التجارية وبراءات االخرتاع وحقوق امللكية ال�سناعية . 1

وال�سيطرة على الب�سائع يف املناطق اجلمركية وحماية امل�ستهلك وحقوق امللكية الفكرية وحقوق املوؤلف.

ق�سايا تتعلق بحقوق االإن�سان وحقوق االأ�سخا�س املوقوفني والعقوبات البديلة مبا فيها االأحداث.. 2

ق�سايا حقوق املراأة والعنف �سد املراأة وو�سول الن�ساء للعدالة. . 3

فعاليات تتعلق مبكافحة الف�ساد وغ�سل االأموال واجلرائم االلكرتونية وامل�ساءلة والنزاهة.. 4

فعاليات تتعلق مبكافحة االجتار بالب�رش وق�سايا االإرهاب وت�سليم املجرمني .. 5

ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف عمل املحاكم. . 6

ح�سور موؤمترات واجتماعات يف منا�سبات خمتلفة وزيارات درا�سية وتبادل التجارب مع الدول االأخرى. 7

امل�ساركات اخلارجية للق�ساة ح�سب الدولة وعدد الق�ساة امل�ساركني  يف العام 2016. 8

عدد الق�ضاة امل�ضاركنيالدولة/ املكان التي متت فيها امل�ضاركة

20املغـــــــرب

20الواليات املتحدة االأمريكية

11هولنــــــــدا

10م�ســــــــــر

9تونـــــــــ�س

9لبنــــــــــان

8االإمـــــارات

7هنغاريـــــــا

6اإ�سبانيــــــــا

6اجلزائـــــــر

6اأملانيـــــــــا

5ال�سعوديــــة

5الكويـــــــت

5فل�سطيــــــن

3ال�ســـــودان

3تركيــــــــــا

3�سلطنة عمان

3فرن�ســـــــــا

3كازاخت�سان

3كرواتيـــــــا

3مالطــــــــــا

2البحريــــــن

2اململكة املتحــــــدة

1تايالنـــــــــد

1قريغيز�ستان

154جمموع عدد الق�ضاة امل�ضاركني
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امل�ساركات اخلارجية للق�ساة ح�سب الدولة التي متت فيها امل�ساركة وعدد الق�ساة امل�ساركني

 يف العام 2016
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5. اال�ضتنتاجات والتو�ضيات حول امل�ضاركة الداخلية واخلارجية للمجل�س الق�ضائي:

١.٥ امل�ضاركات الداخلية:

2570 قا�سيًا من  2016 �سارك فيها  اململكة خالل عام  154 م�ساركة داخلية على م�ستوى  الق�سائي  نفذ املجل�س 

خمتلف املحاكم ودرجات الق�ساة . هذه امل�ساركات �سملت دورات تدريبية للق�ساة وور�س عمل وجل�سات حوارية 

وموؤمترات. وهي على النحو االآتي:

نفذ املعهد الق�سائي 37 فعالية �سارك فيها 1633 قا�سيًا ون�سبتها 24% من جمموع امل�ساركات. �سملت دورات . 1

تدريبية يف خمتلف التخ�س�سات. ن�سبة عدد الق�ساة امل�ساركني 63.5% من جمموع الق�ساة.

م�ساركات تتعلق بتعزيز مهارات الق�ساة نفذ منها 39 فعالية �سارك فيها 366 قا�سيًا.. 2

م�ساركات حول حقوق الطفل واالأ�رشة وعددها 19 فعالية �سارك فيها 105 ق�ساة.. 3

م�ساركات حول ق�سايا االأحداث 11 فعالية �سارك فيها 48 قا�سيًا.. 4

م�ساركات حول حقوق االإن�سان 10 فعاليات �سارك فيها 51 قا�سيًا. . 5

م�ساركات اأخرى تراوحت عدد فعالياتها ما بني )2-6( فعاليات وهي حول الو�ساطة وامللكية الفكرية والتجارة . 6

واال�ستثمار واجلرائم االلكرتونية  وحقوق االإن�سان وحقوق املراأة وق�سايا االإرهاب والعدالة اجلنائية ومكافحة 

الف�ساد وغريها.

٢.٥  امل�ضاركات اخلارجية:

وهي امل�ساركات التي متت خارج االأردن بلغ عددها  88 فعالية نفذت يف 25 دولة �سارك فيها 85 قا�سيًا منها 12 

دولة عربية و 7 دول اأوروبية و 5 دول اآ�سيوية. �سملت الفعاليات تبادل اخلربات وحقوق االإن�سان وحقوق املراأة 

واجلرائم االلكرتونية ومكافحة االجتار بالب�رش وغريها.
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٣.٥ التو�ضيات:

نظرًا لكرثة امل�ساركات التي يقوم بها املجل�س الق�سائي على امل�ستوى الداخلي واخلارجي وتنوع املهارات واملعارف 

حمتواها  على  والتعرف  املكت�سبة  املعارف  هذه  توثيق  اإىل  احلاجة  ت�ستدعي  املجاالت  خمتلف  يف  يكت�سبها  التي 

وم�سادرها وطرائق تخزينها متهيدًا لن�رشها وتعميمها - لال�ستفادة الق�سوى من امل�ساركات واملعلومات املتوفرة 

يف املجل�س الق�سائي مبا فيها اخلربات الفردية الكامنة يف عقول الق�ساة واملوظفني من اأجل اال�ستثمار االأمثل لراأ�س 

املال الفكري وحتويله اإىل قوة فاعلة. ويتطلب اإعداد ا�سرتاتيجية الإدارة املعرفة للمجل�س الق�سائي. ويتطلب العمل 

على ما يلي:

ال�سمنية . 1 املعرفة  لواقع  ال�سحيح  الفهم  يتطلب  القادمة  اخلم�س  لل�سنوات  املعرفة  الإدارة  اال�سرتاتيجية  اعداد 

والظاهرية يف اإدارة املعرفة على م�ستوى املجل�س والبيئة احلا�سنة لها.

بناًء خطة عمل تعك�س االأهداف املخططة وتت�سمن االأن�سطة والتدخالت وموؤ�رشات االأداء وامل�سوؤوليات واجلداول . 2

الزمنية للتنفيذ ونظام متابعة وتقييم.

 - الق�ضائية  )ال�ضلطة  العدالة  قطاع  ا�ضرتاتيجية  اإعداد  يف  الق�ضائي  املجل�س  م�ضاركة   .٦

وزارة العدل – املعهد الق�ضائي االأردين  )2017-2021(:

درجات  اأعلى  تتوفر  اأن  ال�رشوري  فمن  اخت�سا�ساتهم.  وتتنوع  العدالة  قطاع  يف  الفاعلني  ال�رشكاء  لتعدد  نظرًا 

بغايات  وربطها  ال�ساملة  اال�سرتاتيجية  اأهدافه  لتحقيق  فيه  ال�رشكاء  جميع  بني  والتكاملية  والتعاون  التن�سيق 

و�سيا�سات م�سرتكة من�سجمة بدورها مع ال�سيا�سات الوطنية ويف اإطار املوارد الالزمة لتحقيقها. 

والتزامًا بتوجيهات �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين باإيجاد ق�ساء حديث متميز ومتطور مت تطوير ا�سرتاتيجية 

يف  واال�ستمرار  امل�ستقبل  وال�ست�رشاف  القطاع  يف  املت�سارعة  التغيريات  ملواكبة   )2021 –  2017( العدالة  قطاع 

تطوير قطاع العدالة. ومت اعتماد منهجية ت�ساركية مع جميع املعنيني يف املجل�س الق�سائي االأردين ووزارة العدل 

واملعهد الق�سائي االأردين وخمتلف ال�رشكاء من املوؤ�س�سات الر�سمية مبا فيهم وزارة التخطيط والتعاون الدويل 

نقابة  الر�سمية  غري  واملوؤ�س�سات  وغريها،  املدنية  االأحوال  ودائرة  االجتماعية  التنمية  ووزارة  الداخلية  ووزارة 

املحامني وموؤ�س�سات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات الدولية واجلهات املانحة ذات ال�سلة يف عملية تطوير اال�سرتاتيجية 

كمظلة مرجعية لكافة اجلهات العاملة يف قطاع العدل لتحقيق االآتي:

بلورة ا�سرتاتيجيات فرعية لل�رشكاء الثالثة يف قطاع العدل مبا يحقق لكل منها م�ساركة حقيقية يف خدمة قطاع . 1

العدالة تبعًا للروؤية التنموية ال�ساملة مع املحافظة على خ�سو�سيتها ومتيزها وم�ساحتها اخلا�سة يف اأدائها ملهامها.

والعدل، . 2 النزاهة  منظومة  بتعزيز  املعنية  الوطنية  املوؤ�س�سات  بني جميع  وفاعلة  ومتوازنة  �رشاكة حقيقية  بناء 

والعمل يف بيئة ت�سودها اأجواء العمل التكاملي، واالت�سال والتوا�سل الفاعل واملوؤ�س�سي.

ماأ�س�سة التعاون والتن�سيق امل�سرتك بني هذه املوؤ�س�سات وتقا�سم االأعباء املتوازنة باعتباره اأحد اأهم عوامل جناح . 3

اأ�س�س احلكومة  الر�سيدة وحتقيق اأهداف القطاع املن�سودة.

�سمان حرية تدفق املعلومات فيما بني موؤ�س�سات قطاع العدالة وكذلك متكني اجلمهور من الو�سول اإىل املعلومات . 4

ب�سكل منظم ومي�رش اأعمااًل ملبداأ ال�سفافية والرتويج االإعالمي ال�سحيح ملنجزاتها وتعزيزًا لثقة اجلمهور يف اأدائها.

هذه . 5 بني  االأدوار  يف  االزدواج  دون  واحلوؤول  القطاع  يف  القائمة  الفجوات  وج�رش  التكاملية  العالقات  تعزيز 

املوؤ�س�سات، وخلق جو من التاآلف والتفاهم بني ال�رشكاء، االأمر الذي �سيعزز نقاط االتفاق فيما بينهم وي�سيق يف 

ذات الوقت من م�ساحة اخلالف املجهد ما اأمكن.
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وخال�سة للمراجعة ال�ساملة لواقع قطاع العدالة وا�ستنادًا على التحليل الرباعي  Analysis) SWOT ( مت التعرف على 

نقاط ال�سعف والقوة والفر�س والتحديات يف واقع قطاع العدالة. و�سياغة وثيقة االأ�س�س اال�سرتاتيجية مبا فيها 

الروؤية والر�سالة واالأهداف اال�سرتاتيجية ال�ساملة لقطاع العدالة وجاءت على النحو االآتي:

للعدالة  املجتمع وحار�س  لثقة  معزز  االأداء،  متكامل  متميز،  فاعل،  عدالة  قطاع  “ نحو  العدالة:  قطاع  روؤية   .1

و�سيادة القانون”

ر�ضالة قطاع العدالة: “ متكني املوؤ�س�سات وال�رشكاء يف قطاع العدالة من االرتقاء بالعمل املوؤ�س�سي وحتديث   .2

بنية وبيئة العمل امل�سرتك وحتقيق التعاون وال�رشاكة املطلوبة بني االأطراف يف خدمة تطور ونه�سة القطاع يف 

بيئة من النزاهة وامل�ساءلة وال�سفافية.”

االأهداف اال�ضرتاتيجية:   .3

الق�سائي  املعهد  العدل،  وزارة  الق�سائي،  )املجل�س  العدالة  لقطاع  �ساملة  ا�سرتاتيجية  اأهداف  �ستة  حتديد  مت 

االأردين(  وهي كاالآتي:

الهدف االأول: ا�ستقالل الق�ساء و�سمان املحاكمة العاأدلة.

الهدف الثاين: حتديث منظومة الت�رشيعات.

الهدف الثالث: اإر�ساء عالقات متوازنة بني موؤ�س�سات قطاع العدالة.

الهدف الرابع: جتذير ثقافة التميز.

الهدف اخلام�س: امل�ساهمة يف تعزيز ثقة اجلمهور يف �سيادة القانون.

الهدف ال�ساد�س: تعزيز التعاون مع املجتمع املدين وو�سائل االإعالم وغريها من املوؤ�س�سات.

4. املتابعة والتقييم ومقايي�س االأداء:

وتولت  االإجنازات.  م�ستويات  وقيا�س  العمل  خلطط  امل�ستمرة  املتابعة  عملية  اآلية  اال�سرتاتيجية  اخلطة  ت�سمنت 

اللجنة التوجيهية العليا لقطاع العدالة متابعة االحتياجات وال�سيا�سات والتطورات والفر�س ذات العالقة بالقطاع، 

و�سمان عملية التن�سيق واحلوار مع ال�رشكاء املحليني والدوليني الداعمني لقطاع العدالة.

التخطيط  عملية  من  رئي�سيًا  جزءًا  باعتبارها  االأ�سا�سية  االأداء  موؤ�رشات  خالل  من  التقييم  عملية  ت�سمنت  كما 

اال�سرتاتيجي ملا تن�سوي عليه من اأهمية يف قيا�س م�ستوى ودرجة االإجناز ومدى التقدم نحو االأهداف وفقًا خلطط 

العمل املو�سوعة ويف االإطار الزمني املحدد ووفقًا للموارد املتاحة. كما ت�ستمل عملية التقييم على حتليل اأثر الفر�س 

والتحديات التي تواجه  ح�سن التنفيذ وجناعته ومدى قدرة املوؤ�س�سات على تذليل وجتاوز املعيقات وال�سعوبات 

التي تعرتي عملية التنفيذ وقدرتها كذلك على تعظيم فر�س جناح التنفيذ.

5. ا�ضرتاتيجية املجل�س الق�ضائي االأردين 2017 – 2021

قطاع  يف  الثالثة  لل�رشكاء  فرعية  ا�سرتاتيجيات  بلورة  متت  العدالة  لقطاع  ال�ساملة  اال�سرتاتيجية  على  ا�ستنادًا 

العدل مبا يحقق لكل منها م�ساركة حقيقية يف خدمة قطاع العدالة، تبعًا للروؤية التنموية ال�ساملة مع املحافظة على 

خ�سو�سيتها ومتيزها وم�ساحتها اخلا�سة يف اأدائها ملهامها. ونخ�س بالذكر ا�سرتاتيجية املجل�س الق�سائي الذي 

عمل على اإعداد خطته اال�سرتاتيجية )2017 – 2021(. 

فقد ات�سمت هذه اخلطة بال�سمولية واملو�سوعية والت�ساركية، لتعزيز م�سرية البناء التي اعتمدتها ال�سلطة الق�سائية 

ب�سكل خا�س وقطاع العدالة ب�سكل عام. وبنف�س املنهجية ال�سابقة يف اإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية وكنتيجة لتحليل 

واقع ال�سلطة الق�سائية انبثق عنها الروؤية والر�سالة واالأهداف اال�سرتاتيجية لل�سنوات اخلم�س القادمة. وهي على 

النحو االآتي:
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الروؤية: » �سلطة ق�سائية م�ستقلة حار�سة للعدالة �سامنة للحقوق واحلريات ». 1

املنا�سبة . 2 الق�سائية  البيئة  توفري  يف  ت�ساأهم  القانون،  �سيادة  عمادها  العدالة،  حتقق  ق�سائية  »�سلطة  الر�سالة: 

والتكامل مع ال�رشكاء لدعم جهود االأ�سالح والتنمية ال�ساملة«

االأهداف اال�سرتاتيجية واخلطة التنفيذية املعتمدة للمجل�س الق�سائي االأردين:. 3

ت�سمنت خطة املجل�س الق�سائي �ستة اأهداف ا�سرتاتيجية انبثق عنها 32 م�رشوعًا ا�سرتاتيجيًا �سيجري العمل عليها 

217 ن�ساطًا تغطي  خالل اخلم�س �سنوات القادمة من خالل اخلطة التنفيذية املعتمدة من قبل املجل�س واملت�سمنة 

جميع امل�ساريع اال�سرتاتيجية. وهي على النحو االآتي:

الهدف االأول: تعزيز ا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية:

اإن الغاية من هذا الهدف هي حت�سني ترتيب االأردن العاملي يف موؤ�رش ا�ستقالل الق�ساء. وحدد لتحقيق هذا الهدف 

8 م�ساريع ا�سرتاتيجية تت�سمن اأن�سطة وتدخالت رئي�سية عددها 57 ن�ساطًا، �سيتم متويلها من موازنة الدولة ومن 

امل�ساريع التنموية للدول املانحة وهي كاالآتي:

ا�ستكمال تعديل الت�رشيعات الناظمة لعمل ال�سلطة الق�سائية )عدد االأن�سطة 7 اأن�سطة(. . 1

تعزيز القدرة املوؤ�س�سية للمجل�س الق�سائي )عدد االأن�سطة 9 اأن�سطة(.. 2

تطوير ومتكني الق�ساء االإداري )عدد االأن�سطة 8 اأن�سطة(.. 3

مراجعة وحتديث معايري واإجراءات جهاز التفتي�س الق�سائي ورفع قدرته املوؤ�س�سية )عددها 8 اأن�سطة(. . 4

متكني وتطوير جهاز النيابة العامة وعدد االأن�سطة 8 اأن�سطة.. 5

متكني وتطوير دائرة املحامي العام املدين )عدد االأن�سطة 8 اأن�سطة(.. 6

مراجعة وحتديث معايري واأ�س�س واإجراءات نقل وانتداب الق�ساة )عدد االأن�سطة 4 اأن�سطة(.. 7

تفعيل مدونة ال�سلوك الق�سائي )عدد االأن�سطة  5 اأن�سطة(.. 8

الهدف الثاين: رفع القدرات وتطوير املهارات املعرفية للق�ضاة

ان الغاية من هذا الهدف هي رفع ن�سبة االإجناز يف ف�سل الق�سايا وتخفي�س ن�سبة الق�سايا املرتاكمة. وحدد لتحقيق 

هذا الهدف 4 م�ساريع ا�سرتاتيجية تت�سمن اأن�سطة وتدخالت وعددها 26 ن�ساطًا رئي�سيًا �سيتم متويلها من موازنة 

الدولة ومن امل�ساريع التنموية للدول املانحة وهي كاالآتي:

تطوير املوارد الب�رشية الق�سائية 9) اأن�سطة(. . 1

مراجعة وتطوير منهجيات التدريب يف املعهد الق�سائي االأردين )4 اأن�سطة(.. 2

مراجعة وتطوير برامج التدريب يف املعهد الق�سائي االأردين )5 اأن�سطة( .. 3

تعزيز اإدارة املعرفة وتطويرها )8 اأن�سطة(.. 4

الهدف الثالث: �ضمان املحاكمة العاأدلة

ترتيب  وحت�سني  املدنية،  العدالة  موؤ�رش  يف  عامليًا  االأردن  ترتيب  حت�سني  هي  اال�سرتاتيجي  الهدف  هذا  من  الغاية 

االأردن عامليًا يف موؤ�رش العدالة اجلنائية. وحدد لتحقيق هذا الهدف 7 م�ساريع ا�سرتاتيجية تت�سمن اأن�سطة وتدخالت 

وعددها 51 ن�ساطًا رئي�سيًا �سيتم متويلها من موازنة الدولة ومن امل�ساريع التنموية للدول املانحة وهي كاالآتي:
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االرتقاء بجودة االأحكام الق�سائية )11 ن�ساطًا(.. 1

متكني وتطوير املكتب الفني واإن�ساء مكتب فني يف حماكم ا�ستئناف )عمان واإربد ومعان( )8 اأن�سطة(.. 2

توحيد الهياكل واإجراءات العمل االإدارية يف املحاكم )9 اأن�سطة(. . 3

مراجعة وتطوير دليل االإجراءات املوحد لدوائر التنفيذ ورفع قدرة الدوائر املوؤ�س�سية )9 اأن�سطة(.. 4

تخفيف اأعباء عمل املحاكم وحت�سني اأداءها )6 اأن�سطة(.. 5

التو�سع يف اإن�ساء غرف ق�سائية متخ�س�سة )5 اأن�سطة(.. 6

مراجعة الت�رشيعات الناظمة الإجراءات التقا�سي )4 اأن�سطة(.. 7

الهدف الرابع: حتقيق عدالة ناجزة

ترتيب  املدنية، وحت�سني  العدالة  عامليًا يف موؤ�رش  االأردن  ترتيب  اال�سرتاتيجي هي حت�سني  الهدف  الغاية من هذا   

االأردن عامليًا يف موؤ�رش العدالة اجلنائية. وحدد لتحقيق هذا الهدف 6 م�ساريع ا�سرتاتيجية تت�سمن اأن�سطة وتدخالت 

وعددها 49 ن�ساطًا رئي�سيًا �سيتم متويلها من موازنة الدولة ومن امل�ساريع التنموية للدول املانحة وهي كاالآتي:

التو�سع يف ا�ستخدام حلول بديلة للنزاعات )10 اأن�سطة(. . 1

تبني بدائل للعقوبات ال�سالبة للحرية وتبني نظام قا�سي تنفيذ العقوبة )10 اأن�سطة(.. 2

تطوير العدالة االأ�سالحية لالأحداث )7 اأن�سطة(. . 3

مراجعة وتطوير نظام اإدارة الدعوى املدنية )9 اأن�سطة(.. 4

مراجعة الت�رشيعات الناظمة الإجراءات التقا�سي )4 اأن�سطة(.. 5

تطوير اآليات تنفيذ االأحكام املدنية واجلزائية )9 اأن�سطة(. . 6

الهدف اخلام�س: امل�ضاهمة يف تعزيز ثقة اجلمهور يف �ضيادة القانون

 الغاية من هذا الهدف اال�سرتاتيجي هي حت�سني ترتيب االأردن عامليًا يف موؤ�رش �سيادة القانون. وحدد لتحقيق . 1

�سيتم متويلها من  ن�ساطًا رئي�سيًا   18 اأن�سطة وتدخالت وعددها  ا�سرتاتيجية تت�سمن  3 م�ساريع  الهدف  هذا 

موازنة الدولة ومن امل�ساريع التنموية للدول املانحة وهي كاالآتي:

امل�ساهمة يف اإجراء م�سح ثقة املجتمع با�ستقالل الق�ساء و�سيادة القانون )8 اأن�سطة(. . 2

امل�ساهمة يف ماأ�س�سة النظام الوطني للم�ساعدة القانونية )4 اأن�سطة(.. 3

امل�ساهمة يف حمالت توعية املجتمع والتعريف بجهود ال�سلطة الق�سائية واإجنازاتها )6 اأن�سطة(.. 4

الهدف ال�ضاد�س: ماأ�ض�ضة عالقات ال�ضلطة الق�ضائية مع ال�ضركاء

 4 الهدف  هذا  لتحقيق  وحدد  وال�رشكاء.  اخلدمة  متلقي  ر�سى  حت�سني  هي  اال�سرتاتيجي  الهدف  هذا  من  الغاية 

م�ساريع ا�سرتاتيجية تت�سمن اأن�سطة وتدخالت وعددها 22 ن�ساطًا رئي�سيًا �سيتم متويلها من موازنة الدولة ومن 

امل�ساريع التنموية للدول املانحة وهي كاالآتي:

تطوير خطة عمل م�سرتكة ومتكاملة حتدد فيها االأن�سطة امل�سرتكة بني املجل�س الق�سائي االأردين ووزارة العدل . 1

5 اأن�سطة.

مراجعة وحتديث االأطر التي تنظم عالقة وزارة العدل باملجل�س الق�سائي االأردين )4 اأن�سطة(.. 2

تعزيز قنوات االت�سال بني ال�سلطة الق�سائية واملوؤ�س�سات االأخرى )6 اأن�سطة(.. 3

تطوير وتطبيق خطة اإعالم وات�سال )7 اأن�سطة(. . 4
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4. املتابعة والتقييم ومقايي�س االأداء:

م�ستويات  وقيا�س  التنفيذية  للخطة  والتقييم  للمتابعة  نظامًا  الق�سائي  للمجل�س  اال�سرتاتيجية  اخلطة  ت�سمنت 

نحو  التقدم  مدى  قيا�س  يتم  املعتمدة  للم�ساريع  االأداء  موؤ�رشات  خالل  من  العمل  خطة  تنفيذ  وتقييم  االإجنازات 

االأهداف املخططة. وقد �سمم لهذه الغاية 49 موؤ�رش اأداء اأ�سا�سي )KPIs(. تغطي 32 م�رشوعًا ا�سرتاتيجيًا.

7. م�ضاركة املجل�س يف اخلطة الوطنية ال�ضاملة حلقوق االإن�ضان )2025-201٦(:

تنفيذًا للتوجيهات امللكية ال�سامية ب�رشورة اإعداد خطة وطنية �ساملة حلقوق االإن�سان، لالرتقاء بهذه احلقــوق، مبا 

يعزز مكانة االأردن يف رعايته وحمايته لها،  واأعمااًل ملبادئ الد�ستور ومبادئ ميثاق االأمم املتحدة واملواثيق الدولية 

الق�سائي  املجل�س  فيها  �سارك  االإن�سان  حلقوق  ال�ساملة  الوطنية  اخلطة  اإعداد  مت  فقد  االأردن.  عليها  �سادق  التي 

ووزارة العدل وبالت�ساور مع اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية ومنظمات املجتمع املدين. جاء اإعداد هذه اخلطة بعد 

درا�سة متعمقة حلالة حقوق االإن�سان يف اململكة وملعاجلة اأوجه اخللل القائمة على �سعيد الت�رشيعات وال�سيا�سات 

واملمار�سات للنهو�س بحالة حقوق االإن�سان واالرتقاء بها مبا يتوافق مع الثوابت الوطنية ود�ستور اململكة ومبا 

يراعي التزامات اململكة بهذا اخل�سو�س. و�سمان للنهج الت�ساركي يف اعداد اخلطة مت اتخاذ االإجراءات االآتية:

الر�سمية . 1 الوزارات واملوؤ�س�سات والهيئات  العامني يف  االأمناء  العدل وع�سوية  برئا�سة وزير  عليا  ت�سكيل جلنة 

لدرا�سة تو�سيات املركز الوطني حلقوق االإن�سان.

 ا�ستحداث من�سب املن�سق احلكومي حلقوق االإن�سان يف رئا�سة الوزراء.. 2

ا�ستحداث وحدة متخ�س�سة بحقوق االإن�سان باإ�رشاف املن�سق احلكومي مرتبطة مبكتب رئي�س الوزراء. . 3

ت�سكيل فريق التن�سيق احلكومي حلقوق االإن�سان الذي ي�سم 98 �سابط ارتباط ميثلون الوزارات واملوؤ�س�سات . 4

احلكومية والر�سمية واالأمنية واالكادميية.

ت�سكيل اللجان الفنية امل�سغرة )الت�رشيعات، ال�سيا�سات، املمار�سات، االحتياجات التدريبية( من اأع�ساء فريق . 5

التن�سيق احلكومي حلقوق االإن�سان

ت�سكيل جلنة اإعداد اخلطة الوطنية ال�ساملة حلقوق االإن�سان برئا�سة وزير العدل وع�سوية املفو�س العام حلقوق . 6

االإن�سان ونقيب ال�سحفيني واأمني عام اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة ورئي�س ديوان الت�رشيع والراأي 

واملن�سق احلكومي حلقوق ااالإن�سان. 

ت�سكيل فريق عمل منبثق عن جلنة اإعداد اخلطة وروؤ�ساء اللجان الفنية االأربع ل�سياغة م�سودة اخلطة الوطنية . 7

ال�ساملة حلقوق االإن�سان باإ�رشاف املن�سق احلكومي حلقوق ااإلن�سان.

ونتيجة الإجراء املراجعة ال�ساملة لواقع حقول االإن�سان وا�ستنادًا على التحليل الرباعي  Analysis) SWOT( والتعرف 

االأ�س�س  وثيقة  �سياغة  مت  االأردن.  يف  االإن�سان  حقوق  واقع  يف  والتحديات  والفر�س  والقوة  ال�سعف  نقاط  على 

اال�سرتاتيجية مبا فيها الروؤية والر�سالة والقيم اجلوهرية واالأهداف اال�سرتاتيجية للخطة الوطنية حلقوق االإن�سان 

وهي على النحو االآتي:

جمتمع يقوم على العدالة وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س وحفظ كرامة االإن�سان، وحماية واحرتام و�سون  الروؤيــــة: 

حقوقه وحرياته.

املدنية وال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية  التمتع بحقوقه  الفرد من  التي متكن  ال�سمانات  توفري  الر�ضالـة: 

والثقافية، وتي�سري ال�سبل التي متكنه من ممار�ستها يف جماالت احلياة كافة حتقيًقا للم�سلحة الف�سلى، 

وتوفري و�سائل االنت�ساف والتعوي�س له.
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ت�سمنت اخلطة الوطنية ال�ساملة حلقوق االإن�سان ثالثة حماور وهي على النحو االآتي:

املحور االأول: احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية: 

ا�ستمل هذا املحور على �سبعة اأهداف رئي�سية وكل هدف ت�سمن اأهدافًا فرعية واأن�سطة رئي�سية لتحقيق االأهداف 

املخططة وهي كاالآتي:

الهدف الرئي�ضي االأول: حماية احلق يف احلياة وال�ضالمة اجل�ضدية

 االأهداف الفرعية: 

تطوير االإطار القانوين الناظم للحق يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية ملواءمته مع الد�ستور واملواثيق الدولية يف . 1

حدود ما �سادق عليه االأردن.

نطاق . 2 ت�سييق  على  والتاأكيد  ب�ستى �سوره  للتوقيف  يتعر�س  ملن  املثلى  اإالجرائية واملو�سوعية  توفري احلماية 

التوقيف وح�رش حاالته واإيجاد بدائل عنه.

ت�سييق نطاق عقوبة االإعدام يف حدود اجلرائم اال�سد خطورة.. 3

توفري ال�سمانات القانونية االإلزامية يف مرحلة التحقيق االأويل مبا يف ذلك احلق يف اال�ستعانة مبحاٍم. . 4

�سمان الدولة حلق �سحايا نظام العدالة اجلنائية يف التعوي�س وجرب ال�رشر.. 5

 

 الهدف الرئي�ضي الثاين: تعزيز وتر�ضيخ اال�ضتقالل املوؤ�ض�ضي لل�ضلطة الق�ضائية 

االأهداف الفرعية:

توفري بيئة داعمـــــة ال�ستقالل ال�ســــلطة الق�سائيــة.. 1

تعزيز قدرات النيابة العامة وا�ستقاللها �سمن ال�سلطة الق�سائية.. 2

تعزيز وتفعيل الرقابة وامل�ساءلة والتفتي�س وتطويرها وفق اأ�س�س مو�سوعية وفعالة.. 3

تنظيم عمل اجلهاز الق�سائي.. 4

الهدف الرئي�ضي الثالث: تعزيز ا�ضتقالل القا�ضي واالرتقاء بالعمل الق�ضائي

االأهداف الفرعية:

تعزيز ح�سانة القا�سي واأمنه الوظيفي.. 1

الهدف الرئي�ضي الرابع: تعزيز �ضمانات املحاكمة العاأدلة

 االأهداف الفرعية:

تعزيز �سبل الو�سول للعدالة.. 1

اإتاحة التقا�سي على درجتني يف االأحوال التي يق�رش فيها القانون عن توفري ذلك.. 2

الهدف الرئي�ضي اخلام�س: احلق يف اجلن�ضية واالإقامة واللجوء وحرية التنقل

 االأهداف الفرعية: 

مواءمة الت�رشيعات وال�سيا�سات الوطنية مع الد�ستور واملواثيق الدولية يف حدود ما �سادق عليه االأردن.. 1
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الهدف الرئي�ضي ال�ضاد�س: تعزيز حماية احلق يف الرت�ضح واالنتخاب 

االأهداف الفرعية:

مواءمة الت�رشيعات وال�سيا�سات الوطنية مع الد�ستور واملواثيق الدولية يف حدود ما �سادق عليه االأردن منها.

مكافحة اجلرائم االنتخابية.

تعزيز ودعم دور الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب  الإجراءانتخابات حرة ونزيهة.

الهدف الرئي�ضي ال�ضابع: تعزيز حماية احلق يف حرية الراأي والتعبري.

االأهداف الفرعية: 

مواءمة الت�رشيعات وال�سيا�سات الوطنية املتعلقة باحلق يف حرية الراأي وحرية التعبري مع الد�ستور واملواثيق . 1

الدولية يف حدود ما �سادق عليه  االأردن منها، والبحث يف ال�سعي الن�سمام اإىل ما تبقى من املواثيق الدولية مبا ال 

يتعار�س مع امل�سالح ال�سيا�سية واحليوية للمجتمع واملواطن.

اإيجاد التوازن بني احلق يف حرية التعبري ومناه�سة اأفعال اإغتيال ال�سخ�سية. . 2

تعزيز قدرات املوؤ�س�سات االإعالمية.. 3

الهدف الرئي�ضي الثامن: تعزيز وحماية احلق يف التجمع ال�ضلمي وتكوين االحزاب واجلمعيات والنقابات 

واالن�ضمام اإليها.

 االأهداف الفرعية:

مواءمة الت�رشيعات وال�سيا�سات الوطنية مع الد�ستور واملواثيق الدولية يف حدود ما �سادق عليه االأردن منها.. 1

.تعزيز قدرات اأجهزة اإنفاذ القانون يف حماية احلق يف التجمع ال�سلمي . 2

.تعزيز االآليات الوطنية لر�سد االنتهاكات املتعلقة بهذه احلقوق.. 3

تعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية وامل�ساهمة يف عملية اتخاذ القرار.. 4

 تعزيز م�ساركة موؤ�س�سات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات االأهلية يف اإدارة ال�ساأن العام. 5

تعزيز مبادئ وممار�سات احلاكمية الر�سيدة يف العمل الداخلي للمجتمع املدين.. 6
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 ثالثًا: أعمال جميع المحاكم
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تعريف املوؤ�ضرات االإح�ضائية وطرق ح�ضابها:  .1

اإعداد هذا التقرير منهجية علمية وفق املعايري املتعارف عليها دوليًا، �سواء من ناحية م�سادر البيانات  اأعُتمد يف 

املوؤ�رشات  وح�ساب  وتبويبها  وتوثيقها  بياناتها  وتنا�سق  دقتها  من  التاأكد  ناحية  من  اأو  الر�سمية،  االإح�سائية 

املتعلقة باأعمال املحاكم. لقد مت انتهاج مبداأ امل�ساركة والتعاون مع جميع اجلهات ذات العالقة يف اإعداد التقرير 

من خالل خماطبة املوؤ�س�سات والدوائر التابعة للمجل�س الق�سائي بتزويد معدي التقرير باملعلومات عن اإجنازاتهم 

خالل العام 2016. 

تتمتع البيانات االإح�سائية يف التقرير ال�سنوي مب�سداقية عالية والتي ميكن االعتماد عليها كمرجعية علمية ملتخذي 

القرار يف ال�سلطة الق�سائية اأو املوؤ�س�سات االأخرى الر�سمية وغري الر�سمية، والباحثني والدار�سني املتخ�س�سني 

 %1 يف القطاع الق�سائي. وجتدر االإ�سارة اإىل وجود بع�س االأخطاء املربرة يف البيانات والتي ال تتجاوز ن�سبتها 

يف  االأخطاء  والتوقعات. وترتكز جملة  النتائج  يف  توؤثر  وال  االإح�سائية، وال مت�س اجلوهر  الناحية  من  واملقبولة 

االإح�سائية  املوؤ�رشات  يلي  وفيما  املحاكم.  بع�س  يف  النق�سان  اأو  بالزيادة  اأخرى  اإىل  �سنة  من  املدورة  الق�سايا 

املعتمدة وطرق احت�سابها:

موؤ�رش الق�سايا املدورة: يقي�س هذا املوؤ�رش عدد الق�سايا التي مل يتم الف�سل فيها خالل ال�سهر ال�سابق اأو خالل . 1

ال�سنة ال�سابقة ويتم تدويرها. ويحت�سب عادة ) جمموع الق�سايا املدورة والواردة خالل ال�سنة – الق�سايا 

التي يتم ف�سلها خالل ال�سنة(، واإذا كان هناك فرق بني الر�سيد املدور املح�سوب ريا�سيًا والر�سيد املعطى يف 

البيانات يعتمد الر�سيد املعطى.

موؤ�رش عدد الق�ساة اأو عدد الهيئات الق�سائية ح�سب املحكمة: احُت�سب هذا املوؤ�رش من واقع البيانات املعتمدة . 2

من قاعدة بيانات املوارد الب�رشية يف املحاكم.

موؤ�رش الق�سايا الواردة للمحاكم خالل ال�سنة: يقي�س هذا املوؤ�رش عدد الق�سايا مبختلف اأنواعها التي ترد اإىل . 3

املحاكم يوميًا والتي يتم توزيعها على الق�ساة للنظر فيها. 

موؤ�رش عدد الق�سايا املف�سولة: يقي�س هذا املوؤ�رش عدد الق�سايا التي يتم الف�سل فيها من قبل كل قا�ٍس وجُتمع . 4

من الق�ساة على م�ستوى كل حمكمة يوميًا. 

موؤ�رش جمموع الق�سايا املدورة والواردة: حت�سب الق�سايا املدورة والواردة يوميًا لكل قا�ٍس على م�ستوى . 5

املحكمة وجُتمع �سهريًا وحتت�سب ريا�سيًا وت�ساوي )الق�سايا الواردة خالل اليوم وال�سهر وال�سنة + الق�سايا 

املدورة من ال�سنة ال�سابقة واملدورة يوميًا و�سهريًا و�سنويًا(.

ثالثًا: أعمال جميع المحاكم:
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موؤ�رش ن�سبة الق�سايا املف�سولة اإىل الواردة )موؤ�رش االإجناز(: يقي�س هذا املوؤ�رش ن�سبة اإجناز )اأداء( جمموع . 6

ق�ساة املحكمة �سهريًا و�سنويًا ويحت�سب ريا�سيًا وي�ساوي )عدد الق�سايا املف�سولة ÷ عدد الق�سايا الواردة 

اأي�سا موؤ�رش االإجناز بطريقة خمتلفة وي�ساوي )عدد الق�سايا املف�سولة ÷ عدد الق�سايا  100(. ويحت�سب   X

املدورة والواردة X 100(، الأن القا�سي يتعامل مع كال النوعني من الق�سايا الواردة واملدورة ويف�سل فيهما. 

موؤ�رش معدل العبء ال�سنوي احلقيقي لكل قا�ٍس: يقي�س هذا املوؤ�رش العبء امللقى على عاتق القا�سي يف كل . 7

حمكمة، ويحت�سب ريا�سيا من واقع البيانات ال�سنوية وي�ساوي )جمموع الق�سايا املدورة والواردة ح�سب 

املحكمة ونوع الق�سية ÷ عدد الق�ساة يف املحكمة وح�سب نوع الق�سية(. يعزى التغري يف معدل عبء القا�سي 

من �سنة اإىل اأخرى باالرتفاع اأو باالنخفا�س ريا�سيًا لعدة اأ�سباب اأهمها ما يلي:

 التغيري يف عدد الق�سايا الواردة للمحكمة خالل �سنة )باالرتفاع وباالنخفا�س( باملقارنة مع �سنوات �سابقة، . 8

مما يزيد اأو يخف�س اأعباء القا�سي مع ثبات عدد الق�ساة.

 حجم الق�سايا املدورة من العام ال�سابق مما يزيد اأو يخف�س اأعباء القا�سي مع ثبات عدد الق�ساة من �سنة اإىل . 9

اأخرى.

مع . 10 باملقارنة  املحكمة  يف  الق�ساة  عدد  انخفا�س  اأو  زيادة  ح�سب  ال�سنوي  القا�سي  عبء  ينخف�س  اأو  يزداد   

�سنوات �سابقة.

القا�سي . 11 اإجناز  معدل  املوؤ�رش  هذا  يقي�س  هيئة:  لكل  اأو  قا�ٍس  لكل  ال�سنوي  )االأداء(  االإجناز  معدل  موؤ�رش   

ال�سابقة ويحت�سب ريا�سيا وي�ساوي )عدد  ال�سنوات  ال�سنة واملدورة من  يف الف�سل بالق�سايا الواردة خالل 

للقا�سي  ال�سنوي  االإجناز  معدل  ينخف�س  اأو  يزداد  املحكمة(.  يف  الق�ساة  عدد   ÷ والواردة  املدورة  الق�سايا 

ريا�سيًا لعدة اأ�سباب اأهمها ما يلي:

ارتفاع اأو انخفا�س عدد الق�سايا املف�سولة خالل ال�سنة باملقارنة مع �سنوات �سابقة.. 12

التغري يف عدد الق�ساة خالل ال�سنة باملقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة.. 13

 موؤ�رش املتو�سط العام لعبء واإجنازات القا�سي ال�سنوية يف املحاكم ذات االخت�سا�س امل�سرتك: يعترب معيار . 14

املتو�سط العام لعبء واإجناز القا�سي ال�سنوي جلميع املحاكم ذات االخت�سا�س امل�سرتك كمحك يقا�س بوا�سطته 

عبء واإجناز الق�ساة على م�ستوى املحكمة االواحدة باملقارنة مع املتو�سط العام جلميع املحاكم. 

معدل العبء ال�سهري للقا�سي: يقي�س هذا املوؤ�رش العبء امللقى على عاتق كل قا�سي، ويحت�سب ريا�سيًا من . 15

ال�سنوية وي�ساوي )جمموع الق�سايا املدورة والواردة ح�سب املحكمة ونوع الق�سية ÷ عدد  البيانات  واقع 

الق�ساة ح�سب املحكمة وح�سب نوع الق�سية ÷ 12 �سهر(.

 ن�سبة التغري )االرتفاع اأو االنخفا�س( يف الق�سايا الواردة ال�سنوية = )الق�سايا الواردة عام 2016– الق�سايا . 16

.100 X )2015 الواردة عام 2015( ÷ الق�سايا الواردة عام

17 . –  2016 عام  املف�سولة  )الق�سايا  ال�سنوية =  املف�سولة  الق�سايا  االنخفا�س( يف  اأو  التغري )االرتفاع  ن�سبة 

.100 X )2015 الق�سايا املف�سولة عام 2015( ÷ الق�سايا املف�سولة عام
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2.  البيانات االإح�ضائية الأعمال املحاكم:

١.٢ اأعمال جميع املحاكم يف اململكة:

اأنواع املحاكم يف اململكة حيث بلغ عدد الق�سايا الواردة يف جميع املحاكم بلغ  يبني اجلدول االآتي خال�سة جلميع 

 2016 عام  املف�سولة  الق�سايا  ارتفعت  كذلك   .2015 عام  عن   %4.8 بن�سبة  ارتفعت   2016 عام  ق�سية   432563

والبالغة 418415 ق�سية بن�سبة 1.6% عما كانت عليه عام 2015. وي�ستنتج اأي�سا من اجلدول اأدناه ما يلي:

ت�سكل الق�سايا الواردة يف املحاكم ال�سلحية ن�سبة 57.8% من جمموع الق�سايا الواردة يف جميع املحاكم وتاأتي يف . 1

املرتبة الثانية حمكمة ت�سوية االأرا�سي ون�سبتها 25.2%. حماكم اال�ستئناف يف املرتبة الثالثة ون�سبتها %12.3.

ت�سوية . 2 وحماكم  االأوىل  ال�سلحية  املحاكم  الواردة  الق�سايا  يف  وردت  كما  االإيقاع  نف�س  لها  املف�سولة  الق�سايا 

االأرا�سي الثانية والثالثة حمكمة اال�ستئناف.

ن�سبة الف�سل من الق�سايا الواردة يف جميع املحاكم 96.7% مما يعني تراكم الق�سايا املدورة للعام القادم بن�سبة . 3

3.3%. املحاكم ال�سلحية ال تف�سل جميع الق�سايا الواردة ون�سبة الف�سل 95.6% يعني زيادة املدور بن�سبة %4.4 

وهي التي ت�سكل العبء االأكرب يف الق�سايا املدورة.

يوجد انخفا�س يف الق�سايا الواردة يف �ستة اأنواع من املحاكم يف العام 2016 باملقارنة مع عام 2015 وتتفاوت . 4

ن�سبة االنخفا�س من حمكمة اإىل اأخرى حمكمة التمييز ن�سبة االنخفا�س 32.4% املحكمة االإدارية بن�سبة %7.1 

املحاكم اجلمركية 11.1% املحاكم ال�رشيبة 22.7% حمكمة اأمالك الدولة 22% ت�سوية االأرا�سي %15.1.

عام  واملف�سولة  الواردة  الق�سايا  يف  التغري  ون�سبة  واملف�سولة  والواردة  املدورة  الق�سايا  يف  املحاكم  اأعمال جميع 

2016 باملقارنة مع عام 2015 ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016

ا�ضم املحكمة  

ن�ضبة عام 201٦عام 2015

الف�ضل اإىل  

الوارد 

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل املدور  

والوارد

ن�ضبة التغري عام 201٦ 

باملقارنة مع 2015

الف�ضل الوارد 
مدور 

2015
يف الواردالف�ضلاملجموعالوارد

يف 

املف�ضول

-26.6%-32.4%71.8%110.7%101331031637006846105467576حمكمة التمييز

37.2%21.8%99.5%105.8%31229324380404402املحكمة االإدارية العليا

-7.1%-12.6%72.5%100.9%619588212541753546املحكمة االإدارية

حمكمة اجلنايات 

الكربى

14541418913154224551516%98.3%61.8%6.1%6.9

0.2%3.8%87.3%96.6%51459514905664534045906851588حمــاكم اال�ستئناف

-11.1%7.7%63.0%95.6%208124101160224234022143املحاكم اجلمركية

-22.7%-11.6%45.0%95.2%251827422480222647062119املحاكم ال�رشيبة

-22.0%-20.3%88.5%97.9%59595475246حمكمة اأمالك الدولة

حمكمة ت�سوية 

االأرا�سي

14801479184115713411256%108.6%93.7%21.8-%15.1-

5.6%3.9%76.0%98.2%10481110128031881108925140806106970حماكم البداية

1.3%7.3%71.6%95.6%23295123573083883249852333735238824املحاكم ال�سلحية

33.9%8.5%81.5%100.5%497740561262540166635429حماكم االأحداث

1.٦%4.8%74.2%9٦.7%4128544118٦11313٦84325٦35٦3931418415املجموع 
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ن�سبة الق�سايا املف�سولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى جميع املحاكم يف العام 2016
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٢.٢ اأعمال حمكمة التمييز:

حمكمة التمييز هي اأعلى حمكمة ق�سائية يف اململكة، وتخت�س بنظر الطعون املقدمة يف االأحكام والقرارات ال�سادرة 

عن املحاكم اال�ستئنافية ورئي�سها بحكم املن�سب هو رئي�س املجل�س الق�سائي االأردين، يعاونه عدد من ق�ساة الدرجة 

مو�سوع  يف  تنظر  ال  اأنها  اأي  قانون،  حمكمة  هي  التمييز  وحمكمة  التمييز.  بق�ساة  ُيعرفون  احلاجة  بقدر  العليا 

وفحوى الدعوى املميَّزة، ويقت�رش دورها على التاأكد من ا�ستيفاء احلكم واملحكمة التي اأ�سدرته جميع االإجراءات 

واالأ�سول القانونية.

ال ُتعد حمكمة التمييز  درجة من درجات التقا�سي وهي لي�ست حمكمة مو�سوع اإال عند نظر التمييز املرفوع اإليها 

يف اأحكام حمكمة اأمن الدولة، وحمكمة ال�رشطة، وحمكمة اجلنايات الكربى. وتخت�س حمكمة التمييز كذلك بطلبات 

حمكمة  تتبعان  ال  نظاميتني  حمكمتني  بني  اإيجابًا  اأو  �سلبًا  االخت�سا�س  على  التنازع  عند  املخت�س  املرجع  تعيني 

اأن تقرر كل حمكمة من املحكمتني عدم اخت�سا�سها بنظر الدعوى، اأما  ا�ستئناف واأحدة، والتنازع ال�سلبي يعني 

التنازع االإيجابي فيعني اأن تقرر كل حمكمة من املحكمتني اخت�سا�سها بنظر الدعوى.

عدد ق�ساة حمكمة التمييز 30 قا�سيًا معدل  عبء القا�سي ال�سنوي 451 ق�سية من جمموع الق�سايا املدورة والواردة 

والبالغة )13538(  ق�سية، وعبء القا�سي ال�سنوي من الق�سايا الواردة )9766 ق�سية( خالل ال�سنة 326 ق�سية. 

2016. ن�سبة  359 ق�سية خالل عام  معدل اإجناز القا�سي ال�سنوي من الق�سايا املف�سولة )10778 ق�سية ( بلغ 

الف�سل من الق�سايا الواردة بلغت 110.4% يف حني بلغت الن�سبة من جمموع الواردة واملدورة %79.6.

�سهد عام 2016 انخفا�سًا يف عدد الق�سايا الواردة بن�سبة 3.6% باملقارنة مع عام 2015 يف حني ارتفع عدد الق�سايا 

متييز  ق�سايا  النخفا�س  كنتيجة  الواردة  الق�سايا  عدد  يف  االنخفا�س  ويعود  الفرتة.  نف�س  خالل   %4.5 املف�سولة 

احلقوق بن�سبة 5.9% وانخفا�س يف الطلبات بن�سبة %11.9.
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الواردة واملف�سولة عام  الق�سايا  التغري يف  ن�سبة  املدورة والواردة واملف�سولة،  الق�سايا  التمييز يف  اأعمال حمكمة 

2016 باملقارنة مع عام 2015 ح�سب نوع الق�سايا يف العام 2016

 نوع 

الق�ضايا

 

ن�ضبة عام 201٦عام 2015

الف�ضل 

اإىل  

الوارد 

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل  

املدور 

والوارد 

ن�ضبة التغري عام 

201٦ باملقارنة مع 

2015

الف�ضل الوارد 
مدور 

2015
الوارد

جمموع 

املدور 

والوارد

يف الواردالف�ضل
يف 

املف�ضول

5.2%-5.9%70.9%118.5% 463449112930436272925014متييز حقوق

29.2%13.8%82.7%108.3%21832082770248432542690متييز جزاء

-12.1%-11.9%97.6%100.0%3316332372292029922920طلبات

4.5%-3.٦%79.٦%110.4%101331031٦377297٦٦1353810778املجموع

ن�سبة الق�سايا املف�سولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى حمكمة التمييز يف العام 2016
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3.2 اأعمال املحكمة االإدارية العليا واملحكمة االإدارية:

ياأتي قانون الق�ساء االإداري رقم 27 ل�سنة 2014 مبثابة قانون بديل لقانون حمكمة العدل العليا )املحكمة االإدارية( 

تت�سكل  العليا.  االإدارية  واملحكمة  االإدارية  املحكمة  من  ويتكون  االأردن.  يف  جرت  التي  الد�ستورية  التعديالت  بعد 

املحكمة االإدارية من رئي�س وعدد من الق�ساة ال تقل درجتهم عن الثانية وتنعقد من هيئة او اأكرث ي�سكلها الرئي�س 

بالقرارات  املتعلقة  الطعون  جميع  يف  بالنظر  االإدارية  املحكمة  وتخت�س  االأقل.  على  وع�سوين  رئي�س  من  وتتاألف 

االإدارية مثل الطعون يف نتائج االنتخابات والطعون يف القرارات االإدارية واملت�رشرين منها ب�سكل عام والطعون 

التي هي من اخت�سا�سات املحكمة االإدارية مبوجب القانون. تت�سكل املحكمة االإدارية العليا من رئي�س وعدد من 

الق�ساة وتخت�س بالنظر يف الطعون التي ترفع اإليها يف جميع االأحكام النهائية ال�سادرة عن املحكمة االإدارية وتنظر 

يف الطعون من الناحيتني املو�سوعية والقانونية.



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

57

عدد الق�ساة يف املحكمتني االإداريتني 9 ق�ساة منهم يف املحكمة االإدارية 4 ق�ساة واالإدارية العليا 5 ق�ساة ومعدل  

عبء القا�سي ال�سنوي يف املحكمتني 269 ق�سية من جمموع الق�سايا املدورة والواردة والبالغة )1158(  ق�سية، 

عبء القا�سي يف املحكمة االإدارية العليا 81 ق�سية ويف املحكمة االإدارية 188 ق�سية عام 2016. 

�سهد عام 2016 ارتفاعًا يف عدد الق�سايا الواردة يف املحكمة االإدارية العليا بن�سبة 21.8% باملقارنة مع عام 2015 يف 

حني كان هناك انخفا�سًا يف الوارد لدى املحكمة االإدارية بن�سبة 12.6% خالل نف�س الفرتة. ارتفعت ن�سبة الق�سايا 

املف�سولة 37.2% لدى االإدارية العليا وانخف�ست بن�سبة 7.1% لدى املحكمة االإدارية خالل نف�س الفرتة. 

اأعمال املحكمة االإدارية العليا واملحكمة االإدارية خالل االعوام )2016-2014( 

البيان

اأعمال املحكمة االإدارية اأعمال املحكمة االإدارية العليا

املجموع20142015201٦املجموع20142015201٦

052429177182213571مدور  ال�سابق

153123807071286195411288الوارد

153174047363058017541859املجموع

52934027001235885461257الف�سل

524231182213208602املدور الالحق

98%101%95%96%99%106%94%33%ن�سبة الف�سل/الوارد

ن�سبة الف�سل / جمموع 

املدور والوارد
%33%92%100%95%40%73%73%68

55554444عدد الق�ساة

11111111عدد الهيئات

العبء جمموع/عدد 

الق�ساة
3638114776200188465

 ن�سبة الف�سل يف املحكمة االإدارية العليا                                         ن�سبة الف�سل يف املحكمة االإدارية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      

                                      

%95

%1
0

1

%73 %73

%96

201620152014

%40

%0

%20

%40

%60

%80

%100

%120

OQGƒdGh QhóŸG/π°üØdG áÑ°ùfOQGƒdG/π°üØdG áÑ°ùf

%94

%33%33

%106

%92

%100

201620152014

%0

%20

%40

%60

%80

%100

%120

OQGƒdGh QhóŸG/π°üØdG áÑ°ùfOQGƒdG/π°üØdG áÑ°ùf



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

58

ت�سنف الق�سايا املف�سولة يف املحكمة االإدارية اإىل �ستة ت�سنيفات ح�سب طبيعة احلكم ويت�سح من اجلدول االآتي اأن 

عدد الق�سايا املف�سولة بلغ 546 ق�سية خالل عام 2016 . الغالبية منها مت رد الق�سايا مو�سوعًا وت�سكل ن�سبة %35 

تليها رد الق�سايا �سكاًل والن�سبة 26.2% كذلك منها 16.3% �سكلت طلبات ون�سبة 13.2% مت ا�سقاط الق�سايا.

ت�سنيف ق�سايا املحكمة االإدارية ح�سب الف�سل للعام 2016

ً املجموعالطلباتاإ�ضقاطرد �ضكال ً ومو�ضوعا ًاإلغاءرد �ضكال ًرد مو�ضوعا 

19114332197289546

%35.0%26.2%5.9%3.5%13.2%16.3%100.0

ت�سنيف ق�سايا املحكمة االإدارية ح�سب الف�سل للعام 2016
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٤.٢ اأعمال حماكم اال�ضتئناف:

تخت�س حماكم اال�ستئناف )حماكم الدرجة الثانية(، بالنظر والف�سل يف الطعون املقدمة اإليها يف االأحكام والقرارات 

واالإجراءات ال�سادرة عن حماكم ال�سلح والبداية )حماكم الدرجة االأوىل(، وتكون قرارات حمكمة اال�ستئناف قابلة 

للطعن اأمام حمكمة التمييز يف الدعاوى اجلزائية واحلقوقية التي تزيد قيمة املّدَعى به على ع�رشة اآالف دينار. اأما 

الدعاوى احلقوقية التي تقل قيمة املّدَعى به عن ذلك فال يجوز متييزها اإال باإذن خطي من قبل رئي�س حمكمة التمييز 

اأو من يفو�سه بذلك. وتنعقد حمكمة اال�ستئناف من ثالثة ق�ساة على االأقل، ويوجد يف اململكة ثالثة حماكم ا�ستئناف 

يف كٍل من عمان واإربد ومعان، يراأ�سها ق�ساة هم كذلك بحكم املن�سب اأع�ساء يف املجل�س الق�سائي االأردين. 

 %69.5 عمان  ا�ستئناف  حمكمة  يف  الق�ساة  عدد  وي�سكل  قا�سيًا   118 الثالثة  اال�ستئناف  حماكم  يف  الق�ساة  عدد 

وحمكمة ا�ستئناف اإربد 24.6% وا�ستئناف معان 5.9%. معدل عبء ق�ساة اال�ستئناف ال�سنوي 500 ق�سية ومعدل  

عبء هيئة اال�ستئناف املكونة من ثالثة ق�ساة حوايل 1515 ق�سية �سنويًا. عبء القا�سي يف حمكمة ا�ستئناف عمان 

519 ق�سية وتنخف�س يف ا�ستئناف اإربد اإىل 496 ق�سية وا�ستئناف معان اإىل 298 ق�سية.

والوارد.  املدور  87.3% من جمموع  ون�سبة   %96.6 اال�ستئناف  املف�سولة يف جميع حماكم  الق�سايا  ن�سبة  بلغت 

95% يف ا�ستئناف عمان  100% من الوارد ون�سبة  ترتفع ن�سبة املف�سول من الوارد ال�سنوي يف اإربد اإىل اأكرث من 

ون�سبة 94% يف ا�ستئناف معان عام 2016. 

الف�سل  ن�سبة  2015 وارتفعت  عام  باملقارنة مع   %5.2 اإىل   2016 عام  الواردة  الق�سايا  ن�سبة  ارتفعت  ب�سكل عام 

بوترية اأقل اإىل 1.2% خالل نف�س الفرتة.
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اأعمال حماكم اال�ستئناف يف الق�سايا املدورة والواردة واملف�سولة ون�سبة التغري يف الق�سايا الواردة واملف�سولة عام 

2016 باملقارنة مع عام 2015 ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016

ا�ضم املحكمة  

عام 201٦عام 2015
ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل الوارد 

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل املدور  

والوارد

ن�ضبة التغري عام 201٦ 

باملقارنة مع 2015

الف�ضل الوارد 
مدور 

2015
يف الواردالف�ضلاملجموعالوارد

يف 

املف�ضول

-1.3%3.9%85.0%95.2%36577366774600380014260136195ا�ستئناف عمان  

7.0%6.5%94.3%100.8%1263412681925134591438413567ا�ستئناف اإربد 

13.8%24.9%87.7%93.9%15561604139194420831826ا�ستئناف معان 

1.2%5.2%87.3%9٦.٦%507٦7509٦25٦٦453404590٦851588املجموع  

ن�سبة الق�سايا املف�سولة من الواردة ومن جمموع واملدور والوارد لدى حماكم اال�ستئناف يف العام 2016
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٥.٢ اأعمال حماكم البداية:

تن�س املادة )4( من قانون ت�سكيل املحاكم النظامية على ت�سكيل املحاكم االبتدائية يف املحافظات اأو االألوية اأو اأي 

مكان اآخر مبقت�سى نظام يحدد االخت�سا�س املكاين لكل منها وتوؤلف كل حمكمة من رئي�س وعدد من الق�ساة. تنظر 

يف جميع الدعاوى احلقوقية والدعاوى اجلزائية التي مل تفو�س �سالحية الق�ساء فيها الأي حمكمة اأخرى )�ساحبة 

الوالية العامة(. وُتوؤّلف من رئي�س وعدد من الق�ساة بح�سب احلاجة، وتنت�رش يف خمتلف مناطق اململكة. وتنعقد 

الدعاوى اجلزائية على الوجه االآتي: 
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من قا�سي منفرد عند النظر يف جرائم اجلنح اخلارجة عن �سالحية قا�سي ال�سلح مبوجب قانون حماكم ال�سلح. . 1

من قا�سيني عند النظر يف الق�سايا اجلنائية اخلارجة عن �سالحية حمكمة اجلنايات الكربى مبوجب قانونها. . 2

من ثالثة ق�ساة عند النظر يف الق�سايا اجلنائية التي تكون عقوبتها القانونية االإعدام، اأو االأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة، . 3

اأو االعتقال املوؤبد، اأواالعتقال املوؤقت، اأو االأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة ملدة ال تقل عن خم�س ع�رشة �سنة، واخلارجة عن 

�سالحية حمكمة اجلنايات الكربى مبوجب قانونها اخلا�س. 

عدد املحاكم االبتدائية يف اململكة )17( حمكمة موزعة على املحافظات يف منطقة ال�سمال وتوجد فيها خم�سة حماكم 

هي: حمكمة بداية اإربد وبداية جر�س وبداية عجلون وبداية املفرق وبداية الرمثا. ويف منطقة الو�سط توجد ثماين 

حماكم هي: حمكمة بداية عمان، وبداية �رشق عمان، وبداية �سمال عمان، وبداية غرب عمان، وبداية جنوب عمان، 

وبداية ال�سلط، وبداية الزرقاء، وبداية ماأدبا، ويف جنوب اململكة يوجد اأربع حماكم هي: حمكمة بداية معان، وبداية 

العقبة، وبداية الطفيلة، وبداية الكرك. 

عدد الق�ساة يف حماكم البداية 237 قا�سيًا وي�سكل عدد الق�ساة يف الو�سط ن�سبة 79% ويف حماكم ال�سمال %12.2 

واجلنوب 8.8%. ومعدل عبء ق�ساة البداية ال�سنوي 594 ق�سية اأعلى معدل عبء لدى حمكمة بداية  اإربد 878 

�سنويًا من جمموع  264 ق�سية  بداية معان  واأدنى عبء لدى حمكمة  676 ق�سية  بداية �سمال عمان  تليها  ق�سية 

الق�سايا املدورة والواردة. ومعدل االإجناز ال�سنوي جلميع حماكم البداية 451 ق�سية اأعلى معدل اإجناز يف حماكم 

اإربد 692 ق�سية تليها �رشق عمان 532 ق�سية واأدنى معدل لدى بداية الطفيلة 170 ق�سية.

ب�سكل عام ارتفع عدد الق�سايا الواردة يف جميع حماكم  البدايةعام 2016 بن�سبة 3.8% وارتفع عدد املف�سول بوترية 

اأعلى بن�سبة 5% باملقارنة مع عام 2016. انخف�ست ن�سبة الق�سايا الواردة يف اأربع حماكم يف بداية عمان و�سمال 

عمان وعجلون والعقبة واكبها نف�س االنخفا�س يف الق�سايا املف�سولة.
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عام  الواردة واملف�سولة  الق�سايا  التغري يف  املدورة والواردة واملف�سولة ون�سبة  الق�سايا  البداية يف  اأعمال حماكم 

2016 باملقارنة مع عام 2015 ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016

ا�ضم املحكمـــة

2015201٦

ن�ضبة 

الف�ضل 

اىل املدور 

والوارد

ن�ضبة التغري عام 

201٦ باملقارنة مع 

2015

الف�ضلالوارد 
مدور 

2015
الوارد

املدور 

والوارد
الف�ضل

املدور 

احلايل

ن�ضبة 

الف�ضل 

اىل 

الوارد

يف 

الوارد

يف 

املف�ضول

-0.4%-0.8%71.4%99.1%234142311390252322432249230209229بدايــــة   عمان

بداية �رشق 

عمان

68126784784702778116922889%98.5%88.6%3.2%2.0

11.2%2.9%72.3%97.7%5873531321276044817159082263غرب عمان

بداية �سمال 

عمان

95959355355093001285087974053%94.6%68.5%3.1-%6.0-

بداية جنوب 

عمان

84568540285489561181092772533%103.6%78.6%5.9%8.6

11.7%6.6%78.9%98.9%183901735049761959524571193855186بدايــــــة اإربد

2.1%0.2%81.0%98.6%110651071124131109113504109342570بدايـة الزرقاء 

4.3%1.9%67.3%95.8%5851547625285965849357122781بدايـة ال�سلط

2.9%7.5%76.6%94.4%340933628503665451534601055بدايــــة  املفرق

2.9%1.2%79.0%100.3%26912656735272334582732726بدايـــــة  الكرك

-13.1%-12.3%87.5%105.8%23472504430205824882177311بدايــــة  عجلون

12.7%6.3%78.3%98.0%22132045593235229452305640بدايـــــة  جر�س

34.0%33.8%84.8%97.2%861836169115213211120201بدايـــــة  معان

-11.5%-2.1%76.1%91.2%17031718330166819981521477بدايـــــة  العقبة

26.7%26.6%77.6%93.1%17341612439219526342043591بدايـــــة مادبا  

26.0%34.4%84.9%94.7%50350878676754640114بدايـــــة  الطفيلة

0.0%0.0%82.4%82.4%000123412341017217بدايـــــة الرمثا 

5.0%3.8%7٦.0%98.2%1049171018833188110892514080٦10٦9703383٦جمموع االأعمال
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ن�سبة الق�سايا املف�سولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى حماكم البداية يف العام 2016
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٦.٢ اأعمال املحاكم ال�ضريبة:

مت ا�ستحداث حمكمة البداية ال�رشيبة لتكون خمت�سة يف النظر مبا يقدمه املكلف يف قرارات التقدير واإعادة التقدير 

مبقت�سى اأحكام قانون �رشيبة الدخل، وكذلك يف املطالبات املتعلقة بالغرامات واملبالغ االإ�سافية، واأية مبالغ يتوجب 

خ�سمها اأو دفعها اأو اقتطاعها ك�رشيبة نهائية اأو دفعة على ح�ساب ال�رشيبة وفقًا الأحكام قانون �رشيبة الدخل.

تتكون املحاكم ال�رشيبة من ثالثة حماكم: ا�ستئناف �رشيبة الدخل وبداية �رشيبة الدخل وبداية �رشيبة دخل العقبة 

االقت�سادية لديها جميعا 24 قا�سيًا ومعدل عبء القا�سي 196 ق�سية �سنويًا ومعدل العبء لدى ا�ستئناف ال�رشيبة 

71 ق�سية. معدل االإجناز لدى املحاكم الثالثة لكل  317 ق�سية وبداية �رشيبة العقبة  76 ق�سية وبداية ال�رشيبة 

قا�سي 88 ق�سية �سنويًا يرتفع االإجناز اإىل 109 ق�سايا لدى بداية ال�رشيبة واإىل 71 ق�سية لدى ا�ستئناف ال�رشيبة 

واإىل 24 ق�سية لدى بداية العقبة وذلك عام 2016.

ب�سكل عام انخف�س عدد الق�سايا الواردة عام 2016 بن�سبة 11.6% وانخف�ست الق�سايا املف�سولة بن�سبة %22.7 

8.4% و  2015. �سهدت حمكمة ا�ستئناف ال�رشيبة وبداية ال�رشيبة انخفا�سًا يف الوارد بن�سبة  باملقارنة مع عام 

13.9% على التوايل وارتفاعًا كبريًا يف بداية �رشيبة العقبة بن�سبة 40%. انخف�ست الق�سايا املف�سولة يف املحاكم 

الثالثة خا�سة يف بداية �رشيبة العقبة بن�سبة 33.3% يف حني �سهدت اأعلى ارتفاع يف الوارد بن�سبة %40.

اأعمال املحاكم ال�رشيبة يف الق�سايا املدورة والواردة واملف�سولة ون�سبة التغري يف الق�سايا الواردة واملف�سولة عام 

2016 باملقارنة مع عام 2015 ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016

ا�ضم املحكمـــة  

2015201٦

ن�ضبة التغري عام 

201٦ باملقارنة مع 

2015

الف�ضلالوارد 
مدور 

2015
الوارد

جمموع 

املدور 

والوارد

الف�ضل
املدور 

احلايل

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل الوارد

ن�ضبة الف�ضل 

اإىل املدور 

والوارد

يف الوارد
يف 

املف�ضول

-5.2%-8.4%94.2%113.1%75982913969583478648ا�ستئناف �رشيبة الدخل 

-30.3%-13.9%34.4%87.9%1729187723121489380113092492بداية �رشيبة الدخل 

-33.3%40.0%33.8%57.1%30362942712447بداية �رشيبة العقبة 

-22.7%-11.٦%45.0%95.2%251827422480222٦470٦21192587متو�ضط جميع املحاكم
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ن�سبة الق�سايا املف�سولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى املحاكم ال�رشيبة يف العام 2016
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7.٢ اأعمال املحاكم اجلمركية:

وبداية  االقت�سادية  العقبة  جمارك  وا�ستئناف  اجلمارك  ا�ستئناف  هي  حماكم  اأربع  من  اجلمركية  املحاكم  تتكون 

ا�ستئناف  حمكمة  اإىل  االبتدائية  اجلمارك  حمكمة  اأحكام  ت�ستاأنف  االقت�سادية.  العقبة  جمارك  وبداية  اجلمارك 

اأحدهم رئي�سًا. تنظر هذه املحكمة يف  اجلمارك املوؤلفة من ثالثة ق�ساة نظاميني يعينهم املجل�س الق�سائي وي�سمي 

الدعاوى املرفوعة لديها تدقيقًا اأو مرافعة وت�سدر قراراتها باالإجماع اأو االأكرثية. 

تتاألف حمكمة ا�ستئناف العقبة االقت�سادية من ثالثة ق�ساة يعينهم املجل�س الق�سائي تنظر هذه املحكمة يف الدعاوى 

املرفوعة لديها تدقيقًا اأو مرافعة وت�سدر قراراتها باالإجماع اأو االأكرثية. مدة اال�ستئناف ثالثون يومًا من تاريخ 

تبليغ احلكم االبتدائي اإذا كان غيابيًا ومن تاريخ تفهمه اإذا كان وجاهيًا.

تخت�س حمكمة بداية اجلمارك بالنظر يف ق�سايا التهريب اجلمركي، وق�سايا ال�رشيبة العامة على املبيعات، اإ�سافة 

اإىل بع�س االخت�سا�سات املحددة يف املادة )222( من قانون اجلمارك رقم)20( ل�سنة )1998(، ومركزها عمان. 

وميثل النيابة العامة اجلمركية لديها مدعي عام جمركي يعينه وزير املالية من موظفي الدائرة احلقوقيني، وقرارات 

املحكمة قابلة لال�ستئناف اأمام حمكمة خا�سة هي حمكمة ا�ستئناف اجلمارك. وتوؤلف من ثالثة ق�ساة، وقراراتها 

قابلة للتمييز اأمام حمكمة التمييز. 

يف  املحكمة  هذه  تنظر  الق�سائي،  املجل�س  يعينه  واأحد  قا�ٍس  من  االقت�سادية  العقبة  جمارك  بداية  حمكمة  تتاألف 

الدعاوى املرفوعة لديها �سمن اخت�سا�سها يف الق�سايا اجلمركية واأحكامها قابلة لال�ستئناف لدى حمكمة ا�ستئناف 

جمارك العقبة االقت�سادية. 

تتجهه الق�سايا املدورة لدى بداية اجلمارك وا�ستئناف جمارك العقبة اإىل االرتفاع ب�سبب ان ن�سبة الف�سل من الوارد 

مع  باملقارنة   2016 عام   %7.7 عام  الواردة  الق�سايا  ارتفعت  التوايل.  على   %86.1 ون�سبة   %91.6 املحكمتني  يف 

عام 2015 فقد ت�ساعف عدد الق�سايا الواردة لدى حمكمة ا�ستئناف جنارك العقبة االقت�سادية، يف حني انخف�ست 

الق�سايا املف�سولة بن�سبة 11.1% ن�سبة االنخفا�س يف الق�سايا املف�سولة لدى بداية اجلمارك 17.6% يف حني ارتفعت 

الن�سبة لدى بداية جمارك العقبة االقت�سادية بن�سبة %14.8 .
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اأعمال املحاكم اجلمركية يف الق�سايا املدورة والواردة واملف�سولة ون�سبة التغري يف الق�سايا الواردة واملف�سولة عام 

2016 باملقارنة مع عام 2015 ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016

ا�ضم املحكمة 

2015201٦

ن�ضبة التغري عام 

201٦ باملقارنة مع 

2015

الف�ضلالوارد 
مدور 

2015
الوارد

جمموع 

املدور 

والوارد

الف�ضل
املدور 

احلايل

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل 

الوارد

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل 

املدور 

والوارد

يف الوارد
يف 

املف�ضول

-2.5%-2.0%91.3%101.4%8808969586295787483ا�ستئناف اجلمارك

-17.6%16.6%51.8%91.6%1120145110021306230811961112بداية اجلمارك

ا�ستئناف جمارك 

العقبة االقت�سادية

1827736433112%86.1%72.1%100.0%14.8

بداية جمارك العقبة 

االقت�سادية

63365638944252%110.5%44.7%39.7-%16.7

-11.1%7.7%٦3.0%95.٦%2081241011٦02242340221431259جمموع االأعمال

ن�سبة الق�سايا املف�سولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى املحاكم اجلمركية يف العام 2016
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٨.٢ اأعمال حماكم االأحداث:

تخت�س حماكم ال�سلح ب�سفتها حمكمة اأحداث بالف�سل يف جميع املخالفات واجلنح امل�سندة اإىل االأحداث، باالإ�سافة اإىل 

الف�سل يف تدابري احلماية اأو الرعاية. وال يجوز اإجراء التحقيقات مع احلدث اإال بح�سور وليه اأو حماميه يف حال تعذر 

ح�سور اأي منهم يدعى مراقب ال�سلوك حل�سور جل�سات التحقيق.

يوجد يف اململكة ثالثة حماكم اأحداث هي: حمكمة اأحداث عمان، وحمكمة اأحداث الزرقاء، وحمكمة اأحداث اإربد. 

يوجد قا�ٍس واأحد لكل منهم معدل عبء القا�سي 2221 ق�سية �سنويًا العبء لدى حمكمة اأحداث عمان 3119 ق�سية 

الثالثة  ال�سنوي يف املحاكم  الف�سل  القا�سي يف  اإجناز  1737 ق�سية. معدل  1807 ق�سايا والزرقاء  اإربد  واأحداث 

1809 ق�سايا يف اأحداث عمان 2756 ق�سية واإربد 1420 ق�سية والزرقاء 1253 ق�سية ف�سل �سنوي عام 2016. 

 .2015 باملقارنة مع   2016 الثالثة عام  املحاكم  42.9% يف  8.5% واملف�سولة  بن�سبة  الواردة  الق�سايا  ارتفع عدد 

انخف�ست ن�سبة الوارد يف اأحداث الزرقاء بن�سبة %14.1.

اأعمال حماكم االأحداث يف الق�سايا املدورة والواردة واملف�سولة ون�سبة التغري يف الق�سايا الواردة واملف�سولة عام 

2016 باملقارنة مع عام 2015 ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016

ا�ضم املحكمة 

2015201٦

ن�ضبة التغري عام 

201٦ باملقارنة مع 

2015

الف�ضلالوارد 
مدور 

2015
الوارد

جمموع 

املدور 

والوارد

الف�ضل
املدور 

احلايل

ن�ضبة 

الف�ضل اإىل 

الوارد

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل 

املدور 

والوارد

يف الوارد
يف 

املف�ضول

13.6%9.7%88.4%98.0%25642425306281331192756363حمكمـة اأحداث عمان

88.3%35.0%78.6%100.2%1050754390141718071420387حمكمــة اأحداث اإربد

42.9%-14.1%72.1%107.0%1363877566117117371253484حمكمة اأحداث الزرقاء 

متو�ضط جميع 

املحاكم
4977405٦12٦25401٦٦٦354291234%100.5%81.5%8.5%33.9

ن�سبة الق�سايا املف�سولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى حماكم االأحداث يف العام 2016
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٩.٢ اأعمال حمكمة اأمالك الدولة وت�ضوية االأرا�ضي:

ت�سّكل حمكمة اأمالك الدولة برئا�سة قا�سي برتبة قا�سي متييز، وع�سوية قا�سيني يعينهم املجل�س الق�سائي باالإ�سافة 

لوظائفهم، وميثل االدعاء العام اأمامها النائب العام اأو املحامي العام املدين كل ح�سب اخت�سا�سه، وتنعقد يف املكان 

 )1996( ل�سنة   )17( رقم  الدولة  اأموال  �سيانة  قانون  من   )4( املادة  وحتدد  رئي�سها.  يعينهما  اللذين  والزمان 

اخت�سا�س املحكمة اإجراء املحاكمة يف اأية اأموال منقولة اأو غري منقولة ت�رشبت الأي جهة.

وتتاألف حمكمة ت�سوية االأرا�سي من قا�ٍس منفرد يعني وفق اأحكام قانون ت�سكيل املحاكم النظامية، وتخت�س بنظر 

االأرا�سي  ت�سوية  باأعمال  على )جدول احلقوق( اخلا�س  العالقة  اأ�سحاب  املقدمة من  االعرتا�سات  وف�سل جميع 

واملياه. ويق�سد بت�سوية االأرا�سي واملياه ت�سوية جميع امل�سائل واالختالفات املتعلقة باأي حق ت�رشف، اأو متلك، 

اأو املياه وقابلة للت�سجيل. وتعني كلمة )االأر�س( هنا االأرا�سي  اأية حقوق اأخرى متعلقة باالأرا�سي  اأو  اأو منفعة، 

االأمريية، واملوقوفة، واململوكة، واالأبنية، واالأ�سجار، واأي �سيء اآخر ثابت يف االأر�س. 

عدد الق�ساة يف املحكمتني ثالثة ق�ساة اثنان لدى حمكمة ت�سوية االأرا�سي وواأحد لدى حمكمة اأمالك الدولة. معدل 

عبء القا�سي ال�سنوي لدى املحكمتني 464 ق�سية العبء لدى حمكمة اأمالك الدولة 52 ق�سية ولدى ت�سوية االأرا�سي 

671 ق�سية معدل االإجناز ال�سنوي 46 ق�سية لدى حمكمة اأمالك الدولة و 628 ق�سية لدى حمكمة ت�سوية االأرا�سي. 

�سهد عدد الق�سايا الواردة انخفا�سًا ملمو�سًا يف املحكمتني بن�سبة 21.8% ) اأمالك الدولة 20.3% وت�سوية االأرا�سي 

21.8%( وكذلك انخف�س عدد الق�سايا املف�سولة بن�سبة 15.3% ) اأمالك الدولة 22% وت�سوية االأرا�سي %15.1(.

اأعمال حمكمة اأمالك الدولة وحمكمة ت�سوية االأرا�سي واملياه يف الق�سايا املدورة والواردة واملف�سولة ن�سبة التغري 

يف الق�سايا الواردة واملف�سولة عام 2016 باملقارنة مع عام 2015 ح�سب نوع املحكمة يف العام 2016

ا�ضم املحكمة 

2015201٦

ن�ضبة التغري عام 

201٦ باملقارنة مع 

2015

الف�ضلالوارد 
مدور 

2015
الوارد

جمموع 

املدور 

والوارد

الف�ضل
املدور 

احلايل

ن�ضبة 

الف�ضل اإىل 

الوارد

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل 

املدور 

والوارد

يف الوارد
يف 

املف�ضول

-22.0%-20.3%88.5%97.9%595954752466حمكمة اأمالك الدولة  

حمكمة ت�سوية 

االأرا�سي  
14801479184115713411256 85%108.6%93.7%21.8-%15.1-

33.9%8.5%81.5%100.5%4977405٦12٦25401٦٦٦354291234جمموع االأعمال
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ن�سبة الق�سايا املف�سولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى حمكمتي اأمالك الدولة وت�سوية االأرا�سي يف 

العام 2016

OQGƒdGh QhóŸG ¤EG π°üØdG áÑ°ùfOQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

»°VGQC’G ájƒ°ùJ áªµádhódG ∑ÓeCG áªµ
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١٠.٢  اأعمال حماكم ال�ضلح:

48 حمكمة حيث تت�سكل هذه املحاكم من قا�ٍس منفرد، وهي منت�رشة يف خمتلف  عدد املحاكم ال�سلحية يف اململكة 

من  )3/اأ(  للمادة  ا�ستنادًا  الوزراء  جمل�س  عن  ي�سدر  نظام  مبوجب  وتن�ساأ  اململكة،  واأق�سية  واألوية  حمافظات 

قانون ت�سكيل املحاكم النظامية رقم )17( ل�سنة 2001 يحدد اخت�سا�سها املكاين، ومتار�س ال�سالحية املخولة اإليها 

مبقت�سى قانون حماكم ال�سلح، اأو اأي قانون اأو نظام معمول به. 

عدد الق�ساة يف جميع املحاكم ال�سلحية 286 قا�سيًا ن�سبة عدد الق�ساة يف حمكمة �سلح عمان 18.9% وهي اأعلى 

ن�سبة تليها �سلح اإربد ون�سبتها 8.7%. عدد املحاكم ال�سلحية ال�سغرية فيها قا�ٍس واأحد وعددها 17 حمكمة. معدل 

عبء القا�سي ال�سنوي يف جميع حماكم ال�سلح 1167 ق�سية يرتفع معدل العبء اإىل 4043 ق�سية لدى حمكمة �سلح 

قا�سيًا   25 فيها  ق�سية   1839 اإربد  تليها حمكمة �سلح  معدل  واأحد وهواأعلى  قا�ٍس  فيها  التي  ال�سمالية  االأغوار 

وحمكمة �سلح مادبا 1824 ق�سية فيها اأربعة ق�ساة. اأدنى معدل عبء لدى �سلح الروي�سد 122 ق�سية. اأعلى معدل 

اإجناز للقا�سي ال�سنوي لدى �سلح االأغوار ال�سمالية بلغ عدد املف�سول فيها 2877 ق�سية تليها �سلح غور ال�سايف 

1623 ق�سية. ن�سبة الق�سايا املف�سولة اإىل الواردة يف جميع املحاكم 95.6% والن�سبة من جمموع الوارد واملدور 

 .%71.6

ب�سكل عام ارتفع عدد الق�سايا الواردة يف جميع املحاكم بن�سبة 7.3% عام 2016 باملقارنة مع عام 2015 يف حني اأن 

وترية االرتفاع يف الق�سايا املف�سولة اأقل وبلغت 1.3% مما يعني زيادة الق�سايا املدورة لل�سنة الالحقة. واأعلى ارتفاع 

يف الق�سايا الواردة يف حمكمة �سلح ذيبان بلغت 60.5% ويف نف�س املحكمة فيها اأعلى ن�سبة ف�سل وبلغت %42.8. 

يوجد ع�رشة حماكم انخف�ست فيها الق�سايا الواردة عام 2016 باملقارنة مع 2015 وتراوحت ن�سبة االنخفا�س ما 

بني )1.1% - 33.3%( كاأدنى واأعلى ن�سبة. عدد حماكم ال�سلح التي انخف�ست فيها الق�سايا املف�سول 11 حمكمة 

تراوحت ن�سبة االنخفا�س ما بني )2.7% - 19.4%( كاأدنى واأعلى ن�سبة.
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اأعمال حماكم ال�سلح الق�سايا املدورة والواردة واملف�سولة للعامني 2015 و 2016 ومعدل عبء واإجناز القا�سي 

ح�سب املحكمة يف العام 2016

ا�ضم املحكمة

عام 201٦عام 2015
معدل عبء واإجناز القا�ضي 

201٦

الف�ضل الوارد 
مدور 

2015
الوارد

جمموع 

املدور 

والوارد

الف�ضل

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل  

الوارد 

ن�ضبة 

الف�ضل 

من 

املدور 

والوارد

عدد 

الق�ضاة

معدل 

العبء

معدل 

االإجناز

71.4541070765%93.9%413774910613799439935779241289�سلح  عمـــــــان

�سلح  �رشق 

عمــــان

13237137782433154851791814376%92.8%80.21412801027

�سلح  غرب 

عمــــان

10663105373451119261537711077%92.9%72.016961692

�سلح  �سمال 

عمــــان

17627175636353179722432516800%93.5%69.1221106764

�سلح جنوب 

عمــــان

12957127463045138861693113919%100.2%82.2161058870

60.02518391103%93.0%260692470616324296424596627581�سلح اإربد

72.3201187858%95.5%17779170915766179772374317160�سلح الزرقــــــاء 

57.98973563%94.5%454935633016476577814504�سلح  ال�ســـــــلط

85.6717691515%107.0%1018510075247399111238410606�سلح   املفــــــرق

69.161094756%99.1%484445211986457865644535�سلح  الكـــــــرك

69.561267881%97.2%525951532162543775995284�سلح   عجــــــلون

70.2617081199%96.0%6835656427567489102457191�سلح  جـــــــر�س

83.24606504%89.9%21562241181224124222015�سلح  معـــــــان

76.9418241402%103.2%490746621860543672965608�سلح  العقبـــــــة

77.251048809%93.6%37723649918432352414045�سلح   مادبـــــــا

88.43717634%101.0%17771728268188221501901�سلح   الطفيلــــــة

56.93744423%83.9%12481101719151222311269�سلح ناعـــــــور

69.89964673%97.3%685870192450622786776057�سلح  الر�سيفـــــة

84.31696587%95.8%38241183613696587�سلح  ذيبـــــــان

75.1217321301%104.5%20951995975248834632601املـــزار اجلنوبي

78.211042815%96.3%8458381968461042815املـــزار ال�سمايل

73.91165122%104.3%14814748117165122�سلح عــــــــي

77.911158902%97.2%9219432309281158902�سلح الق�ســـــــر
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ا�ضم املحكمة

عام 201٦عام 2015
معدل عبء واإجناز القا�ضي 

201٦

الف�ضل الوارد 
مدور 

2015
الوارد

جمموع 

املدور 

والوارد

الف�ضل

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل  

الوارد 

ن�ضبة 

الف�ضل 

من 

املدور 

والوارد

عدد 

الق�ضاة

معدل 

العبء

معدل 

االإجناز

93.41122114%108.6%12313017105122114�سلح الروي�ســــــد

�سلح عني 

البا�ســـــا
328031351049385249013527%91.6%72.07700504

90.2213041177%106.2%20962271392221626082353�سلح ديــــــر عال

ال�سونة 

اجلنوبيـــة
10391045180111512951080%96.9%83.42648540

77.45969749%99.4%355431911072377148433747�سلح �سحـــــــاب

82.621187981%101.2%19292065437193723741961�سلح اجليـــــــزة

79.62535426%107.9%6566422807891069851�سلح املوقـــــــر

74.8121691623%95.0%14741595461170821691623غور ال�ســــايف

�سلح 

احل�سينيــــــة
17816524206230195%94.7%84.81230195

80.81177143%102.9%11611738139177143�سلح ال�سوبـــــــك

87.3111096%98.0%8592129811096�سلح اجلفــــــــر

85.52970830%96.7%20452059225171519401659�سلح البتـــــــراء

82.71423350%95.6%32930457366423350�سلح القويـــــــرة

71.2140432877%89.4%26252550825321840432877االأغوار ال�سمالية

67.1516411101%88.7%512150521999620782065503�سلح  الرمثـــــــا

62.5316091005%99.8%305927171806302248283016�سلح الكـــــــورة

�سلح بني 

كنانــــــة
175616011049185429031820%98.2%62.73968607

69.641282892%91.6%331734531232389651283568�سلح بني عبيــــــد

79.51615489%89.4%42542368547615489�ســــــلح االزرق

76.7113331022%108.4%73364339094313331022�سلح الطيبـــــــة

83.41302252%116.7%32431286216302252�سلح فقــــــوع

83.92542455%110.4%8387692618231084909البادية ال�سمالية

70.611118789%99.7%8007323277911118789�سلح الو�سطيه 

81.71529432%96.0%39637879450529432�سلح الب�سريا 

93.21219204%105.2%16315225194219204�سلح احل�سا 

71.٦28٦11٦7835%95.٦%23295123573083883249852333735238824املجمـــوع
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ن�سبة الق�سايا املف�سولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى جميع حماكم ال�سلح يف العام 2016

OQGƒdGh QhóŸG ¤EG π°üØdG áÑ°ùfOQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

¤EG π°üØdG áÑ°ùf

OQGƒdGh QhóŸG ´ƒª›

OQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf
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١١.٢ اأهم اال�ضتنتاجات والتو�ضيات يف اأعمال املحاكم )اأعباء الق�ضاة واإجنازاتهم(:

١.١١.٢ اأهم اال�ضتنتاجات:

اأعباء املحاكم واأعباء الق�ساة وحجم تدفق الق�سايا  ي�ستمل هذا التقرير على عدد كبري من املوؤ�رشات التي تقي�س 

بلغ  ال�سابقة. فقد  ال�سنوات  املدورة من  املنظورة  ال�سنة والق�سايا غري  للمحاكم مبختلف درجاتها خالل  الواردة 

حجم الق�سايا الواردة جلميع املحاكم خالل العام 2016  حوايل ق�سية 432.6 األف ق�سية باالإ�سافة اإىل الق�سايا 

املدورة من ال�سنوات ال�سابقة والبالغ عددها 131.4 األف ق�سية. يتوىل التعامل مع هذه الق�سايا 974 قا�سيًا. فيما 

يلي خال�سة وا�ستنتاجات يف هذا املجال:

الق�ضايا الواردة: انخفا�س وارتفاع عدد الق�سايا الواردة اأو عبء القا�سي ال ميكن اعتباره موؤ�رشًا على التقدم 	•

اأو التطور يف اأعمال املحاكم. وب�سكل عام انخفا�س عدد الق�سايا الواردة للمحاكم ميكن اعتباره ظاهرة اإيجابية 

لدى بع�س املحاكم، على �سبيل املثال حمكمة التمييز التي تنظر بالطعون املقدمة يف االأحكام والقرارات ال�سادرة 

عن املحاكم اال�ستئنافية بحيث يدل انخفا�س الق�سايا الواردة على التح�سن يف دقة االأحكام املنظورة يف حماكم 

اال�ستئناف مما ال ي�ستدعي متييزها. 

عام 	• ب�سكل  يعترب  درجاتها  املحاكم ومبختلف  املف�سولة يف جميع  الق�سايا  عدد  الزيادة يف  املف�ضولة:  الق�ضايا 

تعقيدها.  ودرجة  املف�سولة  الق�سايا  ونوع  احلكم  بعدالة  املتعلق  النوعي  اجلانب  روعي  ما  اإذا  اإيجابية  ظاهرة 

يزداد عدد  قد  املحكمة.  اإجناز  يعامل وحده كمعيار وحيد على مدى  اأن  املف�سولة ال يجب  الق�سايا  موؤ�رش عدد 

الق�سايا املف�سولة بزيادة عدد الق�ساة يف املحكمة اأو بزيادة عدد الق�سايا الواردة يف بع�س االأحيان، اأو اللجوء اإىل 

الف�سل يف الق�سايا ال�سهلة وجتنب الق�سايا ال�سعبة يف اأحيان اأخرى.
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معدل عبء القا�ضي ال�ضنوي: بلغ معدل عبء القا�ٍس ال�سنوي من الق�سايا الواردة واملدورة يف جميع املحاكم 	•

حوايل 579 ق�سية. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن هذا املعدل ال يعرب تعبريًا حقيقيًا وعاداًل عن العبء امللقى  على عاتق 

594 ق�سية لدى جميع  الق�ساة. ويتفاوت هذا العبء ب�سكل كبري من حمكمة اإىل اأخرى حيث ي�سل العبء اإىل 

املحاكم االبتدائية ويرتفع اإىل 878 ق�سية لدى حمكمة بداية اإربد. ومعدل العبء لدى جميع حماكم ال�سلح 1167 

ق�سية �سنويًا يرتفع املعدل اإىل 4043 ق�سية لدى حمكمة �سلح االأغوار ال�سمالية وعدل 1839 ق�سية لدى حمكمة 

�سلح اإربد. 

معدل االإجناز ال�ضنوي لكل قا�ٍس: بلغ معدل االإجناز يف جميع املحاكم 429 ق�سية �سنويًا. كذلك ال يعرب هذا 	•

املعدل اأي�سا عن االإجناز احلقيقي والعادل لكل قا�ٍس ويختلف اختالفًا بينًا من حمكمة اإىل اأخرى، حيث ي�سل يف 

جميع حماكم البداية 451 ق�سية يرتفع لدى حمكمة بداية اإربد 692 ق�سية. ومعدل االإجناز يف املحاكم ال�سلحية 

بلغ 835 ق�سية يرتفع يف حمكمة �سلح االأغوار ال�سمالية اإىل 1623 ق�سية �سنويًا. 

 ال توجد معايري وا�سحة تعتمد كمحكات للحكم على مدى حجم معدل العبء واالإجناز فيما اإذا كان كبريًا اأو قلياًل. 

وذلك لالختالف البني بني اأعمال املحاكم والدوائر الكبرية يف املدن باملقارنة مع اأعمال املحاكم والدوائر يف القرى 

والبلدات ال�سغرية. باالإ�سافة اإىل نوع الق�سايا وتعقيدها وخربة الق�ساة وتخ�س�ساتهم وغريها من العوامل. 

توزيع الق�ساة على املحاكم والدوائر ال يتم بناًء على اأ�س�س علمية ووفق معايري مو�سوعية معتمدة تربط بني حجم 	•

معدل العبء وحجم معدل االإجناز والتوقعات امل�ستقبلية اال�ست�رشافية حلجم الق�سايا الواردة واملف�سولة. من 

اأجل التخطيط لرفد اجلهاز الق�سائي بالق�ساة اجلدد وم�سانديهم واإدارة تنقالت الق�ساة بني املحاكم والدوائر 

على اأ�س�س مو�سوعية.

٢.١١.٢ التو�ضيات:

اأهم التو�سيات يف جمال اأعباء الق�ساة واإجنازاتهم �رشورة ت�سنيف الق�سايا ح�سب درجة  �سعوبتها عند احت�ساب 

اإجنازات القا�سي وح�سب نوع املحكمة التي تتوىل الف�سل فيها. وبالن�سبة الأعباء القا�سي يجب التفريق بني الق�سايا 

اأ�س�س علمية ووفق  الواردة ح�سب نوع املحكمة واملنطقة. كما ان توزيع الق�ساة على املحاكم يجب يتم بناًء على 

معايري مو�سوعية معتمدة تربط بني حجم معدل العبء وحجم معدل االإجناز والتوقعات امل�ستقبلية اال�ست�رشافية 

حلجم الق�سايا الواردة واملف�سولة. من اأجل التخطيط لرفد اجلهاز الق�سائي بالق�ساة اجلدد وم�سانديهم واإدارة 

تنقالت الق�ساة بني املحاكم والدوائر على اأ�س�س مو�سوعية.



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

72



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

73
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رابعًا: أعمال النيابة العامة:

1. اأعمال رئا�ضة النيابة العامة:

يبني اجلدول االآتي عدد الق�سايا الواردة اإىل رئا�سة النيابة العامة من خمتلف املحاكم فقد ارتفع عدد الوارد بن�سبة 

10.5% اأعلى ن�سبة ارتفاع يف الق�سايا الواردة من وزارة العدل بن�سبة 250% ت�ساعفت باملقارنة مع عام 2015. 

7.6% واجلرائم االقت�سادية  51.2% وحمكمة امن الدولة بن�سبة  تلتها ن�سبة الزيادة من حمكمة ال�رشطة بن�سبة 

64.5% وق�سايا  اإربد  اأعلى ن�سبة انخفا�س من حمكمة ا�ستئناف  24%. باقي املحاكم �سهدت انخفا�سًا يف الوارد 

االإعدام بن�سبة 25% ودعاوي احلكومة بن�سبة 18.1% وحمكمة اجلنايات الكربى %14.9.

الق�سايا الواردة اإىل رئا�سة النيابة العامة ون�سبة التغري يف الق�سايا الواردة يف العام 2016 باملقارنة مع 2015

2015201٦ا�ضم املحكمة
ن�ضبة التغري عام 201٦ 

باملقارنة مع 2015

-14.9%19541662حمكمة اجلنايات الكربى

-2.1%48014699حمكمة ا�ستئناف عمان

-64.5%795282حمكمة ا�ستئناف اإربد

-51.6%12862حمكمة ا�ستئناف معان

7.6%249268حمكمة اأمن الدولة

51.2%4162حمكمة ال�رشطة 

250.0%62217وزارة العدل

24.0%96119جرائم االقت�سادية 

-18.1%10586دعاوي احلكومة 

-25.0%129ق�سايا االإعدام 

0.0%01641ق�سايا منع حماكمة ورد االعتبار

10.5%82439107املجموع

ن�سبة التغري يف الق�سايا الواردة اإىل رئا�سة النيابة العامةعام 2016 باملقارنة مع عام 2015  ح�سب املحكمة
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2. اأعمال مكتب النائب العام / عمان:

اجلدول االآتي يبني اأعمال مكتب النائب العام / عمان الذي يحظى بالن�سيب االأكرب قي عدد الق�سايا الواردة لدوائر 

االدعاء العام. حيث بلغ عددها 44757 ق�سية عام 2016 منها مدور من عام  2015 حوايل 3894 ق�سية ون�سبتها ال 

تتجاوز 8.7% ون�سبة املدور للعام القادم ال تتجاوز 7%. تتوزع الق�سايا الواردة من خمتلف املكاتب التابعة للنائب 

العام. اأعلى ن�سبة وارد من مكتب مدعي عام عمان ون�سبتها 27.8% يليها مكتب مدعي عام الزرقاء ون�سبتها %12.5 

و�رشق عمان %11.8.

ن�سبة الق�سايا املف�سولة اإىل الواردة بلغت 102% ومن جمموع املدور والوارد %93.8.

اأعمال النائب العام/عمان من الق�سايا املدورة والواردة واملف�سولة ون�سبة الف�سل من الوارد ومن جمموع املدور 

والوارد ح�سب الدائرةللعام 2016

ا�ضم الدائرة
املدور 

2015
الوارد

جمموع 

املدور 

والوارد

املف�ضول

املدور 

يف 

نهاية 

 201٦

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل الوارد

ن�ضبة الف�ضل 

اإىل جمموع 

املدور والوارد

ن�ضبة 

املدور من 

املجموع

12%88.6%94.5%8361243113267117501517مدعـي عــــام عمــــــان 

6%93.8%98.8%262498252444921323مدعي عام جنوب عمــان 

4%95.9%106.2%448417146194429190مدعي عام �سمال عمـان 

5%95.0%98.9%126305831843024160مدعي عام غرب عمان 

7%93.1%97.9%259503552944927367مدعي عام �رشق عمـان 

7%93.3%96.7%198539455925216376مدعــي عــام الزرقـــــــاء

1%99.5%100.8%161234125012446مدعــي عــــام الكـــــــرك

14%85.8%94.2%155157217271481246مدعــــي عــــام ال�ســـــلط

2%97.8%103.1%6111121173114726مدعـــي عـــــام ما د بــــا

22%78.1%104.2%82432257حمكمـــــة �سلح فقوع

26%73.9%94.9%7927735626393حمكمـــة �ســلح املـــوقر

48%51.9%72.6%2867191005522483حمكمة �ســلح اجليــزة

7%95.1%102.7%11514221537146176حمكمـــة �ســلح �سحــاب

39%60.5%87.1%3097001009610399حمكمــــة �ســلح نــاعور

12%89.7%100.3%219184920681855209حمكمـة �سـلح الر�سيفه

8%92.0%105.4%3524127625431حمكمـــة �ســـلـح االأزرق

4%96.2%113.9%372022392309حمكمــــة �ســـلح ذيبان

14%86.0%95.8%32128331527144حمكمة �سلح املزار اجلنوبي

20%79.6%101.4%2073937419حمكمــــة �ســلح الق�سـر

17%83.3%136.4%142236306حمكمــــة �ســلح عــي

14%85.8%96.2%3226329525342حمكمة �سلح غور ال�سايف 

7%92.5%98.0%2644346943435حمكمة �سلح ال�سونة اجلنوبية

12%88.0%98.7%2210021124989135حمكمة �سلح عني البا�ســـا

5%95.2%99.5%1022123122011حمكمة �سلح دير عال

7%93.8%102.0%38944475748٦5145٦30٦212املجموع
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3. اأعمال مكتب النائب العام/اإربد:

املكاتب  الواردة من جميع  الق�سايا  عدد  ال�سمال.  مناطق  على  مكتبًا موزعة   14 اإربد  العام /  النائب  ملكتب  يتبع 

الق�سايا  عدد  بلغ   .%12.7 املفرق  عام  مدعي  ون�سبة   %38.8 اإربد  عام  مدعي  ملكتب  الوارد  ن�سبة  ق�سية   14899

املف�سولة 14513 ق�سية ون�سبة الف�سل اإىل 97.4% وتراوحت الن�سبة ما بني )74.1% لدى حمكمة �سلح الكورة 

كحد اأدنى ون�سبة 141.7% لدى �سلح الروي�سد كحد اأعلى(. ن�سبة الق�سايا املف�سولة من املدور والواردة 90.7 % 

تراوحت الن�سبة ما بني 60.7 % كحد اأدنى لدى حمكمة �سلح الكورة ون�سبة 98.1% كحد اأعلى لدى �سلح الروي�سد.

اأعمال النائب العام/اإربد يف الق�سايا املدورة والواردة واملف�سولة ون�سبة الف�سل من الوارد ومن جمموع املدور 

والوارد ح�سب الدائرة للعام 2016

ا�ضم الدائرة
املدور 

2015
الوارد

جمموع 

املدور 

والوارد

املف�ضول

املدور 

يف 

نهاية 

 201٦

ن�ضبة 

الف�ضل اإىل 

الوارد

ن�ضبة الف�ضل 

اإىل جمموع 

املدور 

والوارد

ن�ضبة 

املدور من 

املجموع

3.9%96.1%99.2%187577459615730231مدعــــــي عــــام اإربد

11.7%88.3%91.0%39126113001148152مدعــــي عـــــــام جـــر�س

11.0%87.1%89.4%49184618951651208مدعـــــي عــــام املفــرق

1.2%98.0%99.9%2612951321129416مدعــــي عــــام عجلــــون

5.4%94.6%112.4%1809601140107961حمكمــة �سلــــــــح الرمثا

15.2%84.8%110.3%7926234128952حمكمــــة �سلــــــح الطيبة

9.8%90.2%101.8%167130414711327144حمكمـــة �سلـــح بني عبيد

حمكمة �سلح االأغوار 

ال�سمالية
83780863705158

%90.4
%81.7%18.3

39.3%60.7%74.1%98444542329213حمكمـــة �سلــــح الكـــورة

76.7%83.0%97.9%51284335278257حمكمــة �سلـــــح بني كنانة

1.9%98.1%141.7%163652511حمكمــــة �سلـــح الروي�سد

حمكمه �سلح البادية 

ال�سمالية
5822228023050

%103.6
%82.1%17.9

حمكمة �سلح املزار 

ال�سمايل
4429533928653

%96.9
%84.4%15.6

29.3%70.7%85.3%2813616411648حمكمه �سلح الو�سطية

10.3%90.7%97.4%1105148991٦004145131٦44املجموع

4. اأعمال مكتب النائب العام / معان:

يتبع ملكتب النائب العام / معان ع�رشة مكاتب تقع يف منطقة اجلنوب. عدد الق�سايا الواردة بلغت 3537 ق�سية، 

عدد  اأما   .%13.1 معان  عام  ومدعي   %56.4 ون�سبتها  العقبة  عام  مدعي  مكتب  من  وردت  منها  العظمى  الغالبية 

الق�سايا التي مت ف�سلها بلغت 3762 ق�سية. ن�سبة الق�سايا املف�سولة اإىل الواردة 106.4% ومل يتجاوز املدور للعام 

القادم 16 ق�سية فقط. 
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اأعمال النائب العام/ معان يف الق�سايا املدورة والواردة واملف�سولة ون�سبة الف�سل من الوارد ومن جمموع املدور 

والوارد ح�سب الدائرة للعام 2016

ا�ضم الدائرة
املدور 

2015
الوارد

جمموع 

املدور 

والوارد

املف�ضول

املدور 

يف نهاية 

 201٦

ن�ضبة 

الف�ضل اإىل 

الوارد

ن�ضبة الف�ضل 

اإىل جمموع 

املدور 

والوارد

ن�ضبة املدور 

من املجموع

1.9%98.1%102.4%204654854769مدعـــــي عــــام معــــــان 

4.9%95.1%100.3%108199521032000103 مدعـــي عـــــام العقبة 

1.8%98.2%99.7%53293343286مدعـــي عـــام الطفيــــــله

23.2%76.8%95.6%1145564313حمكمـــة �سلـح ال�سوبــك 

14.8%85.2%104.0%115061529حمكمـة �سلح احل�سينية 

0.0%100.0%122.9%184859590�سلـــح اجلفــــر 

15.4%84.6%96.2%4734238932960حمكمــــة �سلح البرتاء 

21.4%78.6%83.5%579846618حمكمه �سلح ب�سريا

3.5%96.5%102.5%58085823حمكمه �سلح احل�سا

حمكمــــة �سلــــح 

القويرة
111041159421%90.4%81.7%18.3

0.4%99.٦%10٦.4%2413537377837٦21٦املجموع

اأعمال جميع دوائر االدعاء العام التابعة لدوائر النواب العامني:

بلغ عدد الق�سايا املدورة والواردة لدوائر االدعاء العام التابعة للنواب العامني 70221 ق�سية ن�سبة مكتب النائب 

العام عمان 69.3% ون�سبة مكتب نائب عام اإربد 22.8% نائب عام معان 5.3% ونائب عام اجلنايات الكربى %2.6. 

 %102 عمان  مكتب   %106.4 معان  عام  نائب  لدى  الن�سبة   %100.9 املكاتب  جميع  يف  الوارد  من  الف�سل  ن�سبة 

واجلنايات الكربى 89.6%. ارتفعت الق�سايا الواردة جلميع املكاتب عام 2016 بن�سبة 5.8% باملقارنة مع 2015 يف 

حني ان وترية الف�سل كانت اأبطاأ من الوارد بلغت الن�سبة 9.3%.. جميع املكاتب �سهدت ارتفاعًا يف الق�سايا الواردة 

تراوحت ما بني )3.5%-14%( خالل نف�س الفرتة.

اأعمال جميع  دوائر االدعاء العام  التابعة لدوائر النواب العامني ون�سبة التغري يف الق�سايا الواردة واملف�سولة يف 

العام 2016 باملقارنة مع عام 2015
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ا�ضم 

الدائرة

201٦عام 2015

ن�ضبة التغري عام 

201٦ باملقارنة 

مع 2015

الف�ضل الوارد 
مدور 

2015
الوارد

جمموع 

املدور 

والوارد

الف�ضل

املدور 

للعام 

القادم

ن�ضبة 

املف�ضول 

اإىل الوارد

ن�ضبة 

املف�ضول 

اإىل املدور 

والوارد

الن�ضبة 

املدور 

للعام 

القادم

يف 

الوارد

يف 

املف�ضول

اأعمال مكتب 

نائب عام 

عمان

432554213838904475748647456303017%102.0%93.8%6.2%3.5%8.3

نائب عام 

اجلنايات 

الكربى

14531472180161217921445347%89.6%80.6%19.4%10.9%1.8-

نائب عام 

اإربد

134231318111051489916004145131491%97.4%90.7%9.3%11.0%10.1

نائب عام 

معان

3103299924135373778376216%106.4%99.6%0.4%14.0%25.4

9.3%5.8%٦.9%93.1%100.9%٦123459790541٦٦480570221٦5375484٦املجموع

ن�سبة الق�سايا املف�سولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى جميع  دوائر االدعاء العام  التابعة لدوائر 

النواب العام 2016
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٦. التحديات والتو�ضيات لتطوير العدالة اجلنائية:

١.٦ التحديات:

من اأهم التحديات التي تواجه العدالة اجلنائية �سعف تقدمي امل�ساعدة القانونية للفئات االأقل حظًا وغري القادرين 

على حتمل نفقات املحاماة يف ق�سايا اجلنايات التي عقوبتها اأقل مما تن�س عليه املادة )208(، وهناك عدد اآخر من 

التحديات التي تواجه العدالة اجلنائية جنملها باالآتي:

اأ�سباب كثرية اأبرزها تاأخري توريد التقارير خا�سة 	• طول اأمد التقا�سي يف الق�سايا اجلزائية، والذي يعزى اإىل 

الطبية منها، وغياب متابعة ملفات الق�سايا.

غياب املنهجية املتبعة لدى املحاكم يف تعيني املحامني وعدم وجود معايري دقيقة لذلك. باالإ�سافة اإىل �سعف تفعيل 	•

اإيجاد احللول  دور النقابة وموؤ�س�سات املجتمع املدين من اأجل تقدمي امل�ساعدة القانونية للفقراء، وامل�ساهمة يف 

املنا�سبة للفئات املهم�سة اأمام عقبات حق التقا�سي.

ا�ستقطابهم 	• �سيتم  الذين  املحامني  من  جمموعة  مهارات  تعزيز  طريق  عن  القانوين  العون  موؤ�س�سة  دور  تفعيل 

للتدريب املتخ�س�س. 

واملوؤ�س�سات 	• االأمنية  واملراكز  العامة  النيابة  بني  العالقة  تنظم  التي  الن�سو�س القانونية والت�رشيعات   

االأخرى غري وا�سحة.  

اإبداء مالحظاتها على م�ساريع 	• لها يف  ي�سمح  النافذة،  الت�رشيعات  املدين يف  املجتمع  ملوؤ�س�سات  عدم وجود دور 

القوانني ذات العالقة.

موؤ�س�سات 	• عاتق  على  امللقاة  واملهام  للدور  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  العامة  النيابات  بني  املتبادل  الفهم  �سوء 

املجتمع املدين، حيث ُينظر اإىل هذه املوؤ�س�سات على اأنها تقوم بدور رقابي فقط وتر�سد االأخطاء دون االإيجابيات، 

ويف الوقت نف�سه متار�س املوؤ�س�سات هذا الدور. 

�سعف دور النيابة العامة يف االإ�رشاف على ال�سجون ومراقبة انتهاكات حقوق النزالء، وعدم وجود مدٍع عام 	•

داخل مراكز االأ�سالح والتاأهيل، اأو اآلية للمتابعة الدورية الأية انتهاكات �سد حقوق النزالء.

٢.٦ التو�ضيات:

اأبرز التو�سيات يف هذا املجال العمل على توفري �سابطة ق�سائية متخ�س�سة يف ال�سبط الق�سائي. باال�سافة لذلك 

العمل على:

الق�سائي 	• والتنفيذ  االأمنية  واملراكز  العامة  النيابة  بني  والتعاون  التن�سيق  لتنظيم  دائمة  تفاأهم  �سيغة  اإيجاد 

واجلهات ذات العالقة. 

م�ساعدة االأجانب الذين ال يتقنون اللغة العربية من خالل توفري الرتجمة املتخ�س�سة واملبا�رشة ح�سب املعايري 	•

الدولية �سواء كانت ترجمة �سفهية اأو كتابية لبع�س املتهمني. 

و�سع اآليات حلماية ال�سهود واملتهمني واملجني عليهم من التهديدات التي قد يتعر�سون لها من االأطراف االأخرى 	•

يف الدعوى، وغريها من امل�سائل املتعلقة بحقوق االإن�سان يف جمال العدالة اجلزائية، و�رشورة تفعيل التوجه اإىل 

ا�ستخدام بنود واأحكام االتفاقيات الدولية عند �سياغة اللوائح واملرافعات.

جتميع القوانني التي ُتعنى مبكافحة اجلرمية و�سّمها جميعا يف قانون واأحد واحلد من ت�ستتها.	•

اإيجاد هيئات متخ�س�سة لتلقي �سكاوى انتهاكات حقوق االإن�سان واإيجاد اآلية ملتابعة هذه ال�سكاوى.	•
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خامسًا: أعمال دائرة المحامي العام المدني
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يعترب املحامي العام املدين املمثل القانوين للحكومة ودوائرها وما يقام على احلكومة ودوائرها من دعاوى ق�سائية 

الق�ساة  عمل  تنظم  التي  الن�سو�س  لذات  وم�ساعدوه  املدين  العام  املحامي  ويخ�سع  عليه.  كمدعى  ميثلها  حيث 

وم�سوؤولياتهم، باعتبارهم ق�ساة يخ�سعون لرقابة املجل�س الق�سائي. يتوىل املحامي العام املدين وم�ساعدوه متثيل 

احلكومة يف الدعاوى احلقوقية التي تقيمها اأو تقام عليها، وجميعهم من الق�ساة النظاميني يعينون اأو ينتدبون من 

املجل�س الق�سائي.

عدد امل�ساعدين يف مركز الدائرة يف ق�رش العدل �ستة ع�رش م�ساعدًا خالل عام 2016 يتولون املرافعة يف ق�سايا اخلزينة 

اأمام حمكمة ا�ستئناف عمان وحمكمة بداية عمان وحمكمة �سلح عمان واملحكمة ال�رشعية كما يتولون متابعة تنفيذ 

العام  ال�رشعية. وللمحامي  تنفيذ حمكمة بداية عمان وحمكمة عمان  ال�سادرة مل�سلحة اخلزينة يف دائرة  االأحكام 

املدين م�ساعدين اآخرين خارج ق�رش العدل يتولون املرافعة والدفاع يف ق�سايا احلكومة وتنفيذ االأحكام ال�سادرة 

مل�سلحتها. ولديه م�ساعد واأحد يف كل حماكم البداية  با�ستثناء حمكمة بداية عجلون لديه م�ساعدان اثنان ا�سافة اإىل 

اأربع م�ساعدين لدى حمكمة ا�ستئناف اإربد وبداية اإربد.

1. ق�ضايا اخلزينة لدى كافة حماكم اململكة: 

يبني اجلدول االآتي االأعمال املتعلقة بق�سايا اخلزينة لدى كافة حماكم اململكة ومتثل حماكم البداية واال�ستئناف وحماكم 

ال�سلح. بلغ عدد الق�سايا الواردة اإىل جميع املحاكم 4398 ق�سية عام 2016 انخف�ست بن�سبة 15.1% عن عام 2015 

وكذلك انخف�س عدد الق�سايا املف�سولة من 5122 ق�سية عام 2015 اإىل 4763 ق�سية عام 2016 بن�سبة انخفا�س %7. 

االنخفا�س يف الق�سايا الواردة �سمل حماكم ال�سلح بن�سبة 16.6% وحماكم اال�ستئناف بن�سبة 31.1% يف حني ارتفعت 

الق�سايا الواردة ارتفاعًا طفيفًا بن�سبة 2.6%. وبنف�س الوترية انخف�ست الق�سايا املف�سولة لدى املحاكم.

ن�سبة الق�سايا املف�سولة اإىل الواردة يف جميع املحاكم 108.3% والن�سبة من جمموع الوارد واملدور 49.2%. اأعلى 

ن�سبة ف�سل من الوارد لدى حمكمة اال�ستئناف 123.2% تليها حماكم البداية 102.1% وحماكم ال�سلح %100.3.

ك�سف بق�سايا  اخلزينة لدى كافة حماكم اململكة يف الق�سايا املدورة والواردة واملف�سولة ون�سبة الف�سل من الوارد 

ون�سبة التغري يف الوارد واملف�سول يف العام 2016 باملقارنة مع عام 2015

ا�ضم املحكمة  

ن�ضبة عام 201٦عام 2015

الف�ضل اإىل 

الوارد 

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل املدور  

والوارد

ن�ضبة التغري عام 201٦ 

باملقارنة مع 2015

الف�ضل الوارد 
مدور 

2015
يف املف�ضوليف الواردالف�ضلاملجموعالوارد

5.6%2.6%56.5%102.1%191118951581196135422002حماكم البداية

-24.5%-16.6%35.5%100.3%126113971920105229721055حماكم ال�سلح

-6.8%-31.1%54.0%123.2%201018301773138531581706حمكمة اال�ستئناف

-7.0%-15.1%49.2%108.3%51825122527443989٦7247٦3املجموع
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ن�سبة الق�سايا املف�سولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد بق�سايا  اخلزينة لدى كافة حماكم اململكة يف العام 2016

OQGƒdGh QhóŸG ¤EG π°üØdG áÑ°ùfOQGƒdG ¤EG π°üØdG áÑ°ùf

´ƒªéŸG±ÉæÄà°S’G áªµí∏°üdG ºcÉájGóÑdG ºcÉ
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2. ق�ضايا اخلزينة لدى مركز عمان: 

يبني اجلدول االآتي االأعمال املتعلقة بق�سايا اخلزينة لدى مركز عمان ومتثل حماكم البداية واال�ستئناف وحماكم 

ال�سلح ا�سافة اإىل حمكمة التمييز. بلغ عدد ق�سايا اخلزينة الواردة اإىل مركز عمان 1042 ق�سية عام 2016 انخف�ست 

بن�سبة 17% عن عام 2015 يف حني ارتفع عدد الق�سايا املف�سولة من 1202 ق�سية عام 2015 اإىل 1414 ق�سية عام 

2016 بن�سبة ارتفاع 17.6%. االنخفا�س يف الق�سايا الواردة �سمل حماكم ال�سلح بن�سبة 36.9% وحماكم البداية 

37.7% يف حني ارتفعت الق�سايا الواردة لدى اال�ستئناف بن�سبة  بن�سبة 13.9%  وانخف�ست لدى حماكم التمييز 

14.3% وبنف�س الوترية انخف�ست الق�سايا املف�سولة لدى املحاكم.

ن�سبة الق�سايا املف�سولة اإىل الواردة يف جميع املحاكم 135.7% الن�سبة من جمموع الوارد واملدور 30.8%. اأعلى 

ن�سبة ف�سل من الوارد لدى حمكمة التمييز 613.6% تليها حماكم ال�سلح 101.5 % وحماكم اال�ستئناف%98.2.

ك�سف بق�سايا  اخلزينة / عمان يف الق�سايا املدورة والواردة واملف�سولة ون�سبة الف�سل من الوارد ون�سبة التغري يف 

الوارد واملف�سول يف العام 2016 باملقارنة مع عام 2015

ا�ضم املحكمة  

ن�ضبة عام 201٦عام 2015

الف�ضل اإىل  

الوارد 

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل املدور  

والوارد

ن�ضبة التغري عام 201٦ 

باملقارنة مع 2015

الف�ضل الوارد 
مدور 

2015
يف املف�ضوليف الواردالف�ضلاملجموعالوارد

0.0%-13.9%21.0%78.0%216145506186692145حماكم البداية

-33.5%-36.9%27.3%101.5%5184998913271218332حماكم ال�سلح

6.5%14.3%25.6%98.2%39241312724481720440حمكمة اال�ستئناف

242.8%-37.7%51.6%613.6%13014588281963497حمكمة التمييز

17.٦%-17.0%30.8%135.7%125٦12023551104245931414 املجموع
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ن�سبة الق�سايا املف�سولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد بق�سايا  اخلزينة / عمان يف العام 2016
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3. ق�ضايا اخلزينة التنفيذية لدى دوائر التنفيذ يف اململكة )عدا مركز عمان(:

 2016 عام  كبريًا  انخفا�سًا  عمان  املركز  عدا  اململكة  يف  التنفيذية  دوائر اخلزينة  لدى  الواردة  الق�سايا  انخف�ست 

بن�سبة 63.2% باملقارنة مع عام 2015 كما انخف�ست الق�سايا املف�سولة تقريبا بنف�س الن�سبة 65.8% خالل نف�س 

الفرتة. بلغت ن�سبة الق�سايا املف�سولة اإىل الواردة 83.3% ون�سبة املف�سول من جمموع املدور والوارد %15.8.

والواردة  املدورة  الق�سايا  يف  عمان(  املركز  )عدا  اململكة  يف  التنفيذ  دوائر  لدى  التنفيذية  بق�سايا  اخلزينة  ك�سف 

واملف�سولة ون�سبة الف�سل من الوارد ون�سبة التغري يف الوارد واملف�سول يف العام 2016 باملقارنة مع عام 2015

ن�ضبة عام 201٦عام 2015

الف�ضل اإىل  

الوارد 

ن�ضبة 

الف�ضل 

اإىل املدور  

والوارد

ن�ضبة التغري عام 201٦ باملقارنة 

مع 2015

الف�ضل الوارد 
مدور 

2015
يف املف�ضوليف الواردالف�ضلاملجموعالوارد

1401125322025152717429%83.3%15.8%63.2-%65.8-

ن�سبة الق�سايا املف�سولة من الواردة ومن جمموع املدور والوارد لدى دوائر التنفيذ يف اململكة يف العام 2016
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4. ق�ضايا اخلزينة التنفيذية لدى تنفيذ حمكمة بداية عمان:

انخف�ست الق�سايا الواردة عام 2016 بن�سبة 28.5% باملقارنة مع عام 2015 يف حني ارتفعت الق�سايا املف�سولة 

151.1% يف حني مل تتجاوز ن�سبة املف�سول من  اإىل الوارد  5.1% خالل نف�س الفرتة بلغت ن�سبة املف�سول  بن�سبة 

جمموع املدور والوارد 10.5%. وهي ن�سبة منخف�سة مما يعني اأن الق�سايا املدورة مرتفعة.

ون�سبة  واملف�سولة  والواردة  املدورة  الق�سايا  يف  عمان  بداية  تنفيذ حمكمة  لدى  التنفيذية  اخلزينة  بق�سايا  ك�سف 

الف�سل من الوارد ون�سبة التغري يف الوارد واملف�سول يف العام 2016 باملقارنة مع عام 2015

عام 201٦عام 2015
ن�ضبة الف�ضل 

اإىل  الوارد 

ن�ضبة الف�ضل اإىل 

املدور  والوارد

ن�ضبة التغري عام 201٦ 

باملقارنة مع 2015

الف�ضل الوارد 
مدور 

2015
يف الواردالف�ضلاملجموعالوارد

يف 

املف�ضول

39740837912844075429%151.1%10.5%28.5-%5.1

التنفيذية لدى حمكمة بداية  الواردة ومن جمموع واملدور والوارد بق�سايا اخلزينة  الق�سايا املف�سولة من  ن�سبة 

عمان يف العام 2016
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5. حت�ضيالت املحامي العام املدين:

بلغت جمموع املبالغ املُح�سلة حل�ساب دوائر التنفيذ/ اخلزينة يف كافة حماكم اململكة لعام 2016 ما جمموعة )2.92 

)ق�سايا قدمية( وتوريدها حل�ساب  اأموال اخلزينــة  من  الكثري  اأنُه مت حت�سيل  اإىل  االإ�سارة  دينار( وجتدر  مليون 

االإيرادات العامة كما مت حت�سيل الكثري من اأموال اخلزينــة )ق�سايا اخلزينة( عن طريق وزارة املالية ومل تدخل هذه 

املبالغ يف اإح�سائية الدائرة. وقد ارتفعت التح�سيالت من 2.25 مليون دينار عام 2015 اإىل 2.92 مليون دينار عام 

2016 بن�سبة زيادة %29.8.

وجتدر اال�سارة ان هناك ق�سايا تنفيذية كثرية للخزينة مل يتم حت�سيلها لالأ�سباب االآتية:

يوجد عدد ال باأ�س به من الق�سايا التنفيذية تعود اإىل �سنوات �سابقة قبل عام 1970.. 1

اأن بع�س الق�سايا التنفيذية تخ�س �رشكات اأجنبية خارج اململكة وهذه اإما لي�س لها عنوان اأو �سعوبة يف تبليغها . 2

وحت�سيل اأموال اخلزينة اأو اأ�سماء ثنائية وثالثةية اأو �رشكات ذات م�سوؤولية حمدودة وال يوجد ما يتم التنفيذ 

عليه اأو مدينني مع�رشين اأو مت اإ�سهار اإفال�سهم.

عدم وجود موظفني متفرغني ملتابعة حت�سيل ق�سايا اخلزينة لدى حماكم البداية.. 3

عدم وجود مبلغ مايل خم�س�س لدائرة املحامي العام املدين لغايات تنفيذ االأحكام واإجراءات الك�سف وو�سع اليد . 4

على العقارات املحجوزة والبيوع باملزاد العلني حيث يتطلب ذلك توفري النفقات الالزمة لذلك.

عدم تنفيذ قرارات رئي�س التنفيذ من قبل االأجهزة امل�ساندة مثل االأمن العام ودائرة االأرا�سي.. 5
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ي�سعى املعهد الق�سائي اإىل حتقيق روؤيته ليكون مركز تاأهيل وتدريب ق�سائي واأجهزة اإدارية م�ساندة متميز على 

اإطار  يف  اال�سرتاتيجي  التخطيط  على  املعهد  اعتمد  الروؤية  هذه  ولتحقيق  والدولية.  واالإقليمية  املحلية  امل�ستويات 

اال�سرتاتيجية ال�ساملة لقطاع العدل )2017-2021( املمثلني باملجل�س الق�سائي ووزارة العدل واملعهد الق�سائي 

االأردين. وقد مت اقرارًا اخلطة الت�سغيلية للعام 2017 �سمن ا�سرتاتيجية املعهد الق�سائي.

1. برامج واإجنازات املعهد الق�ضائي:

١.١ برنامج دبلوم املعهد الق�ضائي االأردين: 

 وهو برنامج تاأهيلي غري اأكادميي حلاملي درجة البكالوريو�س يف القانون على االأقل ومينح من يجتاز هذا الربنامج 

�سهادة دبلوم املعهد الق�سائي التي توؤهله لتويل الوظائف الق�سائية ومدته ثالثة �سنوات درا�سية. فيما يلي اأبرز 

اإجنازات الربنامج: 

مت فتح باب القبول يف دبلوم املعهد الق�سائي الفوج التا�سع ع�رش  وت�سكيل جلنة م�سابقة القبول واللجنة امل�ساندة  	•

لغايات ال�سري باإجراءات امل�سابقة.

اأنهى طلبة الدبلوم للفوج الثامن ع�رش جميع الفرتات الزمنية لل�سنتني الدرا�سيتني االأوىل والثانية  و�سيتم اإحلاقهم 	•

بالتدريب العملي يف املحاكم ملدة عام بح�سب اخلطة الدرا�سية لدبلوم املعهد.

تنفيذ خطة تدريبية حول مهارات اللغة الفرن�سية وملدة �ستة اأ�سهر لطلبة املعهد.	•

�سمن جمال التبادل الثقايف مت اإيفاد الطالبتني �سارة اأبو ال�سمن و �ساندرا ال�سلمان يف برنامج تدريبي للتعرف على 	•

النظام الق�سائي الفرن�سي بالتعاون مع املدر�سة الوطنية للق�ساء يف فرن�سا.  

و�سع خطة مقرتحة لربنامج دبلوم املعهد للفوج التا�سع ع�رش بناًء على ا�ستبيان وزع على الفئات املعنية واالأخذ 	•

مببداأ التغذية الراجعة. 

2.1 برنامج التدريب امل�ضتمر والتخ�ض�ضي:
اأحد الربامج الرئي�سية التي ينه�س بها املعهد الق�سائي االأردين لل�سادة الق�ساة واملدعني العامني كذلك االإداريني 

العاملني يف وزارة العدل. ويتم اإعداد خطة تدريبية �سنوية للتدريب امل�ستمر والتخ�س�سي للق�ساة تراعي امل�ستجدات 

التدريبية التي يتم توزيعها على الق�ساة  الت�رشيعية والق�سائية والقانونية بناًء على ا�ستبانة حتديد االحتياجات 

بالتن�سيق مع املجل�س الق�سائي اإ�سافة اإىل عمليات التقييم للدورات ومت تنفيذ االآتي:

العاميــــن 	• الق�ســــاة واملدعيــــن  لل�ســـادة  امل�ستمـــر والتخ�س�سي  للتدريـــب  املعتمـــدة  التدريبيــة  تنفيــذ اخلطــة  مت 

لعام 2016 بن�سبة اإجناز 100% وبكافة االأقاليم )ال�سمال والو�سط واجلنوب( و�سمن خطة مدرو�سة الختيار 

املدربني من الق�ساة  املخت�سني وذوي اخلربة يف املوا�سيع التدريبية املدرجة على اخلطة التدريبية حيث �سملت 

اخلطة تدريب )1602( قا�سيًا ومدعيا عاما عدد الدورات املنفذة 93 دورة من كال اجلن�سني )1338 ذكور و 264 

اإناث(  ويف �ستى املوا�سيع الق�سائية والقانونية. 

سادسًا: أعمال المعهد القضائي:
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اإطار تدريب املدربني نظم املعهد وبالتعاون مع امل�رشوع االأوروبي لدعم وتطوير قطاع الق�ساء يف االأردن 	• ويف 

دورات تدريب مدربني )TOT(/ �سارك فيها) 49( من املدربني يف املعهد من الق�ساة.

عقد املعهد دورتني تدريبيتني متخ�س�ستني يف اللغة االجنليزية للق�ساة  لتمكينهم من اجتياز �رشوط التقدم للمنح 	•

اخلارجية يف اللغة االجنليزية �سارك فيها )22( قا�سيًا وقد متكنت قا�سيتان من احل�سول على املرتبتني االأوىل 

والثانية وهما  رنا الذنيبات ودارين ابو غبو�س.

مت اعتماد ا�ستبيان االحتياجات التدريبية للخطة املقرتحة لعام 2017 .	•

3.1 اخلطة التدريبية لالأجهزة االإدارية امل�ضاندة يف وزارة العدل 
مت تنفيذ اخلطة التدريبية لالأجهزة االإدارية امل�ساندة يف وزارة العدل لعام 2016 بن�سبة اإجناز و�سلت 100%  حيث 

العدل �سارك فيها )4391( منهم )  امل�ساندة يف وزارة  االإدارية  265( دورة تدريبية لالأجهزة   ( املعهد كذلك  عقد 

1849 ( من االإناث و 2494 من الذكور.

4.1 التعاون املحلي والعربي والدويل
ت�سجيع  وكذلك  واالأجنبية  العربية  الدول  يف  املماثلة  املعاهد  مع  والتعاون  تبادل اخلربات  يف  املعهد  اأهداف  �سمن 

والهيئات  املعاهد  من  بالعديد  املعهد  يرتبط  الق�سائي  العمل  جماالت  يف  واالأجنبية  العربية  الهيئات  مع  التعاون 

مبذكرات تفاأهم واطر تعاون وا�ستمرارا لهذا النهج مت هذا العام :

توقيع مذكرة تفاأهم وتعاون ما بني املعهد الق�سائي االأردين واملعهد العايل للق�ساء باململكة املغربية.	•

املوافقة من قبل جمل�س اإدارة املعهد على م�رشوع بروتوكول التعاون املقرتح من اجلانب امل�رشي للتعاون بني 	•

املركز القومي للدرا�سات الق�سائية بجمهورية م�رش العربية واملعهد الق�سائي االأردين و تفوي�س عطوفة مدير 

عام املعهد الق�سائي االأردين بالتوقيع.

املجال 	• يف  للتعاون  ُعمان  ب�سلطنة  للق�ساء  العايل  واملعهد  االأردين  الق�سائي  املعهد  بني  التفاهم  مذكرة  م�رشوع 

العلمي و القانوين.

5.1 الندوات وور�س العمل التي عقدت يف اإطار التعاون املحلي والعربي والدويل :
تر�سيخًا لنهج املعهد الق�سائي ودوره يف بناء العالقات وتعزيزها مع ال�رشكاء املحليني والدوليني نظم املعهد و�سارك 

يف تنظيم العديد من الندوات واللقاءات وور�س العمل يف �ستى املوا�سيع الق�سائية والقانونية ومنها:

نظم املعهد الق�سائي االأردين عدة دورات تدريبية لل�سادة اأع�ساء النيابة العامة الفل�سطينية )نيابة مكافحة اجلرائم 	•

االقت�سادية(.

نظم املعهد الق�سائي االأردين بالتعاون مع مركز التحكيم الدويل يف بريطانيا )4( دورات تدريبية حول قانون 	•

التحكيم �سارك فيها حوايل) 75 ( قا�سيًا يف االأقاليم الثالثةالو�سط وال�سمال واجلنوب.

املتدربة 	• للقا�سية  برناجمًا   للق�ساء يف فرن�سا  الوطنية  املدر�سة  بالتعاون مع  االأردين  الق�سائي  املعهد  كما نظم 

ما بني  الواقعة  الفرتة  العامة خالل  النيابة  للق�ساء حول  الفرن�سية  الوطنية  املدر�سة  » من  بوا�سغارد  مارين   «

2016/2/21  ولغاية 2016/3/10 .

مرتبطة 	• تدريبية  دورة   )JRR) للعدالة  ال�رشيعة  االإ�ستجابة  منظمة  مع  بالتعاون  االأردين  الق�سائي  املعهد  نظم 

بالنزاعات والتي لها عالقة باالأطفال خالل الفرتة الواقعة ما بني 21- 2016/8/31 
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املعهد 	• من  لطالبتني  برناجمًا  فرن�سا  يف  للق�ساء  الوطنية  املدر�سة  مع  بالتعاون  االأردين  الق�سائي  املعهد  نظم 

الق�سائي لدى حمكمة البدايات الكربى الفرن�سية يف مدينة نانتري خالل الفرتة الواقعة ما بني 2016/10/28  

ولغاية 2016/11/11 .

نظم املعهــــد الق�سائـــي االأردين بالتعاون مع  ال�سفارة الفرن�سية واملدر�سة الوطنية للق�ساء يف فرن�سا ندوة حول 	•

جرائم االإرهاب و ذلك خالل الفرتة الواقعة ما بني 8-2016/11/9 �سارك بها عدد من ال�سادة الق�ساة واملدعني 

العامني وعدد من ال�سادة الق�ساة الع�سكريني وممثلني عن مديرية االأمن العام واملخابرات العامة ونقابة املحامني 

االأردنيني .

نظم املعهد الق�سائي االأردين ندوتني حـــــول ا�ستقالل الق�ســـــاء / جتــــارب مـــن اأملانيــــــا.	•

نظــم املعهــــد الق�سائي االأردين بالتعاون مع املوؤ�س�سة االأملانية للتعاون القانوين الدويل )IRZ( ندوة متخ�س�سة 	•

حول املراجعة الق�سائية للقرارات االإدارية.

�سارك املعهد الق�سائي االأردين بالتعاون مع ال�سبكة القانونية للن�ساء العربيات واللجنة الوطنية ل�سوؤون املراأة يف 	•

مائدة م�ستديرة حول “دور ال�سابطة العدلية و الق�ساء يف احلد من جرائم قتل الن�ساء.

كما �سارك )71 ( من املوؤ�س�سات احلكومية ومن فل�سطني �سمن الدورات التي عقدها املعهد يف اإطار التعاون. 	•

نظم املعهد الق�سائي االأردين بالتعاون مع معهد راوؤول ولينربغ حلقوق االإن�سان والقانون االإن�ساين /ال�سويد  	•

/ الربنامج االأقليمي ملنطقة ال�رشق االأو�سط و �سمال اإفريقيا، حول تطبيق املعايري الدولية حلقوق االإن�سان يف 

اإ�سدار درا�سة قام بها فريق  االإطار مت  القا�سي يف حماية احلقوق واحلريات. ويف هذا  الوطني ودور  الق�ساء 

من الق�ساة االأردنيني بعنوان الدرا�سة الوطنية حول )اإدماج معايري حقوق االإن�سان االإقليمية والدولية يف تعليم 

القوانني الوطنية قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية(.

عقد ور�سة عمل تدريبية حول “ حقوق املراأة يف االتفاقيات الدولية والت�رشيعات الوطنية “ بالتعاون مع امل�رشوع 	•

االأوروبي “ دعم تطوير الق�ساء يف االأردن” �سارك فيها نحو )24( اإداريا من وزارة العدل. 

نظم املعهد بالتعاون مع هيئة االإعالم ور�سة عمل متخ�س�سة يف املعهد بعنوان )التخ�س�س الق�سائي يف ق�سايا 	•

االإعالم( �سارك فيها ق�ساة واإعالميون. 

٦.1 التعاون مع موؤ�ض�ضات الدولة لال�ضتفادة من خربات املعهد يف امل�ضابقات الق�ضائية والتدريب 
اأ�سا�سًا  امل�سابقة  هذه  تكون  كي  للقانونيني  امل�سابقات  الإجراء  اختياره  يف  الدولة  موؤ�س�سات  بتوجه  املعهد  يفخر 

الختيارهم يف املواقع القانونية بدوائرهم ما يدل على ثقة تلك املوؤ�س�سات باملعهد الق�سائي االأردين ويف هذا االإطار 

مت ما يلي:

اأجرى املعهد وبالتعاون مع مديرية االأمن العام م�سابقـة ل�سباط يف مديرية االأمن العام /الق�ساء ال�رشطي.	•

اأجرى املعهد وبالتعاون مع دائرة اجلمارك االأردنية م�سابقة الختيار كفاءات قانونية تتوىل وظيفة النيابة العامة 	•

اجلمركية.

عقد املعهد دورات تدريبية �سملت )187( من الق�ساة ووكـــالء النيابـــة العامـــة الع�سكرييــــن واملدعيـــن العاميـــن 	•

مـــن املديريـــة العامــة لقـــوات الــــدرك و�سارك فيها ) 9 ( من الق�ساة الع�سكريني من كل من دولة الكويت و�سلطنة 

عمان واململكة العربية ال�سعودية. 

متت موافقة جمل�س اإدارة املعهد على تخ�سي�س خم�سة مقاعد ل�سباط االأمن العام من احلقوقيني �سمن برنامج 	•

دبلوم املعهد الق�سائي الفوج التا�سع ع�رش.
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7.1 الوفود الزائرة:
رغبة من الهيئات واملوؤ�س�سات الق�سائية والقانونية العربية منها واالأجنبية يف االطالع على جتربة املعهد الق�سائي 

يف جماالت التدريب والتاأهيل الق�سائي وتبادل اخلربات زار املعهد عدد من الوفود ومنها:

وفد ق�سائي اأندوني�سي رفيع برئا�سة رئي�س املحكمة العليا االأندوني�سية الربوفي�سور حممد حتي علي لبحث �سبل 	•

واأوجه تعزيز عالقات التعاون الثنائي امل�سرتك يف املجاالت التدريبية وتبادل اخلربات العلمية والقانونية. 

مديرة معهد الق�ساء الفل�سطيني القا�سية الدكتــــورة ر�ســا حمـــاد ومت بحث �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك واأ�س�س 	•

ا�ستمرار هذا التعاون و اال�ستفادة من خربات املعهد التدريبية.

باأطر 	• املعهد  معها  يرتبط  التي  واملحلية  والعربية  الدولية  املوؤ�س�سات واجلهات  من ممثلي  عددًا  املعهد  زار  كما 

تعاون. 

8.1 بناء القدرات املوؤ�ض�ضية: 
يحر�س املعهد على بناء قدراته املوؤ�س�سية وذلك من اأجل تعظيم الفائدة املرجوة من اجلدارات التي ميلكها وال�سمعة 

الطيبة التي يتمتع بها ويف هذا االإطار قام املعهد باالإجراءات االآتية: 

و�سف املهام الرئي�سية للوحدات االإدارية على الهيكل التنظيمي املعتمد وا�ستحداث الوظائف التخ�س�سية والفنية 	•

واالإدارية ومبا يتالئم مع اأهداف ومهام هذه الوحدات واإقرار الو�سف الوظيفي للموظفني ومبا يتنا�سب اأي�سا مع 

موؤهالتهم العلمية ومهامهم. كذلك ومراجعة واإعداد اإجراءات العمل لعام 2016 وفق الهيكل التنظيمي املعتمد. 

بهدف تنمية القدرات املعرفية للموظفني يف املعهد مت اإ�رشاكهم فــي دورات و ور�س عمل متنوعة بن�سبة %90 .	•

متابعة االأداء املوؤ�س�سي من خالل عدد من االإجراءات ومنها ا�ستبيان ر�سى متلقي اخلدمة واال�ستفادة من النتائج 	•

يف عمليات التح�سني امل�ستمر. 

التمكن من حتقيق موؤ�رشات منحة االإحتاد االأوروبي و اإجنازها بن�سبة 100% من خالل  فرق عمل املتابعة.	•

حتديث قاعدة بيانات اأنظمة املعهد الق�سائي االأردين مبا يتنا�سب ومتطلبات العمل املطلوبة. وتفعيل نظام االأر�سفة 	•

لق�سم ال�سوؤون االإدارية ملا يف ذلك من اأهمية حفظ وثائق املعهد والرجوع اإليها ب�سهولة  وتركيب جهاز �سريفر 

جديد بالتعاون مع ق�سم البنية التحتية يف وزارة العدل. 

9.1 اإطالق املوقع االإلكرتوين املحدث و نظام التعليم االإلكرتوين اخلا�س باملعهد الق�ضائي.  
نوافذ و�سفحات،  واإ�سافة  املحتوى  بحلته اجلديدة وحتديث  االأردين  الق�سائي  للمعهد  االإلكرتوين  املوقع  اإطالق 

كذلك بناًء نظام التعليم االإلكرتوين. حيث ميثل املوقع نواة تفاعلية ما بني املعهد الق�سائي و كافة اجلهات املعنية 

بقطاع العدل حمليًا واإقليميًا ودوليًا. وحفاظًا على اأمن و �رشية املعلومات  مت رفع املوقع االإلكرتوين على خوادم 

االإلكرتونية  تطوير اخلدمات  و  ا�ستحداث  االلكرتوين  املوقع  الوطني. ومت من خالل  املعلومات  تكنولوجيا  مركز 

االآتية:

ا�ستحداث �سفحة للطلبة من خالل نظام التعليم االإلكرتوين اخلا�س باملعهد الق�سائي متكن الطلبة من االطالع على 	•

حمتوى املواد الدرا�سية واحل�سول على العالمات لكل ف�سل واملعدل الرتاكمي واملعلومات التي تتعلق بدرا�ستهم  

كذلك تعبئة منوذج تقييم امل�ساقات التدريبية  املدرجة �سمن اخلطة الدرا�سية.

ا�ستحداث �سفحة للهيئة التدري�سية ي�ستطيع املحا�رش من خاللها اإ�سافة ومراجعة حمتوى املواد الدرا�سية من 	•

ملخ�سات اأو روابط والتعديل عليها.
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الكرتونيًا  	• امل�ستمر(   التدريب  برنامج  )�سمن  الق�ساة  لل�سادة  التدريبية  االحتياجات  منوذج  تعبئة  ا�ستحداث 

وكذلك احل�سول  على  نتائج التحليل االإح�سائي لهذه النماذج  الكرتونيًا. 

تعبئة منوذج التقييم اخلا�س باملتدرب الكرتونيًا )�سمن برنامج التدريب امل�ستمر(.	•

اإتاحة الفر�سة للم�ستفيدين من املكتبة  البحث عن الكتب واملراجع املتوفرة الكرتونيًا. 	•

تفعيل منهجية لالقرتاحات وال�سكاوى من خالل املوقع االإلكرتوين .	•

ا�ستحداث ن�رشة الكرتونية دورية على املوقع. 	•

•	.)E –Learning) متابعة ا�ستكمال م�رشوع التعليم االإلكرتوين

10.1 نظام املكتبة
اعتماد نظام جديد للمكتبة للبحث عن الكتب واملراجع وتوفري خدمة البحث عن الكتب مع اأ�سماء املوؤلفني الكرتونيًا 

من خالل املوقع االلكرتوين. كما مت عمل جرد �سامل والأول مرة لكافة حمتويات املكتبة مبختلف ت�سنيفاتها.

2. مبنى املعهد الق�ضائي اجلديد

و�سع حجر االأ�سا�س ملبنى املعهد الق�سائي واملبا�رشة فعليا بتنفيذه مع اأخذ جميع مالحظات املعهد يف خمططات 

الت�سميم كمتطلبات التعليم احلديثة يف القاعات واملدرج كذلك مواقف ال�سيارات واملطاعم وغريها. 

خال�سة الدورات التدريبية املنفذة ح�سب اجلهة امل�ستهدفة وجن�س امل�ساركني للعام 2016

اإناثذكورعدد امل�ضاركونعدد الدوراتالفئات امل�ضتهدفة

9316021338264الق�ساة واملدعون العامون 

الق�ساة و وكالء النيابة العامة الع�سكريني و�سارك معهم 

ق�ساة من الكويت وال�سعودية و�سلطنة عمان 
35252___

121261242املدعني العامني من املديرية العامة لقوات الدرك 

___199  كوادر دائرة اجلمارك االأردنية 

222193الق�ساة واملدعون العامون من دولة فل�سطني

111181115422٦9املجموع 

توزيع امل�ساركني يف الدورات التدريبية ح�سب جن�سهم للعام 2016:

,QƒcP

%85^1

%14^9 ,çÉfEG
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سابعًا: القضاءاألردني في المعايير الدولية
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1. م�ضروع العدالة العاملية موؤ�ضرات �ضيادة القانون يف االأردن

1.1 و�ضع االأردن يف  موؤ�ضر �ضيادة القانون
اأظهر التقريران ال�سادران عن م�رشوع العدالة العاملية (World Justice Project WJP ( يف العامني  2016  و 2015. 

الدرجة التي ح�سل عليها 2015 بلغت 0.56 وترتيب االأردن العاملي عام 2015 هو 41 من اأ�سل 102 دولة �سملها 

التقرير، ويف الرتتيب 8 من اأ�سل31 دولة على م�ستوى ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا. ح�سل االأردن عام 2016 

على درجة 0.59 وعلى ترتيب 42 من بني 113 دولة. وح�سل على الرتتيب الثاين بني دول ال�رشق االأو�سط و�سمال 

اإفريقيا وعددها 7 دول )امل�ساركة( االأوىل االمارات العربية درجتها 0.66 وترتيبها ال 33 بني 113 دولة وم�رش 

االخرية درجتها 0.37 وترتيبها ال 110. اجلدول االآتي يبني ترتيب االأردن على امل�ستوى العاملي وعربيا.

ترتيب االأردن يف موؤ�رش �سيادة القانون عامليًا وعلى م�ستوى العامل العربي يف ال�سنوات )2016-2012(

االأول عربياالدرجةالرتتيب عربياالرتتيب عاملياًال�ضنة

االمارات2016113/4220.59

االمارات2015102/4120.56

االمارات201499/3820.57

االمارات201397/4420.58

االمارات201266/2220.60

:
1
2.1 معايري املوؤ�ضر واآلية احت�ضابه

يتم قيا�س املوؤ�رش بدرجة من 1 اأي )1( اأعلى درجة والرقم )0( اأدنى درجة. ويتم احت�ساب قيمة املوؤ�رش عن طريق 

قيا�س 47 موؤ�رش فرعي اآخر )والتي يدخل يف ح�سابها اأكرث من 500 متغري يف خمتلف الدول(. فيما يلي موؤ�رشات 

االأردن يف �سيادة القانون ح�سب امل�سدرين االآتيني:

يالحظ من اجلدول اأدناه اأن االأردن �سهد حت�سنًا ملمو�سًا يف موؤ�رش �سيادة القانون فقد ارتفع من 0.56 عام 2015 

اإىل 0.59 عام 2016 بن�سبة حت�سن 5.4%. كما حت�سن ترتيب االأردن بني دول العامل يف هذا املوؤ�رش من 102/41 

دولة عام 2015 اإىل 113/42 دولة عام 2016. اي كان االأردن متفوق على 61 دولة عام 2015 ارتفع اإىل 71 دولة 

عام 2016. كما يالحظ اأي�سا من اجلدول اأدناه ما يلي:

طراأ حت�سن يف خم�سة عنا�رش رئي�سية من اأ�سل ثمانية التي ت�سكل موؤ�رشات �سيادة القانون. اأعلى ن�سبة حت�سن . 1

عام  مع  باملقارنة   2016 عام  يف   %13.7 الن�سبة  وبلغت   Regulatory Enforcement التنظيمي  االإنفاذ  عن�رش  يف 

2015. يليه مبا�رشة ن�سبة التح�سن 11.9% لعن�رش غياب الف�ساد الدرجة العامة Absence of Corruption واأدنى 

.Civil Justice  ن�سبة حت�سن بلغت 1.6% لعن�رش العدالة املدنية الدرجة العامة

1 World Justice Project Rule of Law Index 2016. And World Justice Project Rule of Law Index ®2015

سابعًا: القضاءاألردني في المعايير الدولية :
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2 . Open Government ال�سفافة  االأول  احلكومة  2015 يف عن�رشين  عام  باملقارنة مع   2016 عام  تراجع يف  طراأ 

بن�سبة 6.5%  والثاين احلقوق االأ�سا�سية  Fundamental Rights بن�سبة %3.8.

من اأ�سل 44 موؤ�رش فرعي 16 منها �سهد تراجعًا يف العام 2016 باملقارنة مع عام 2015.. 3

ترتيب االأردن عامليًا يف م�رشوع العدالة العاملية موؤ�رشات �سيادة القانون يف االأردن من بني 102 دولة عام 2015 و 

113 دولة عام 2016

  

(ádhO 113) øe 2016 ΩÉY
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الثامنية  العنا�رش  ح�سب  عامليًا  االأردن  وترتيب  القانون  �سيادة  موؤ�رشات  يف  االأردن  عليها  ح�سل  التي  الدرجات 

الرئي�سية وتفريعاتها ون�سبة التغري يف موؤ�رشات عام 2016 باملقارنة مع موؤ�رشات عام 2015

ن�ضبة التغري عام 

201٦ باملقارنة 

مع 2015

عام 201٦ عام 2015

موا�ضيع �ضيادة القانون االأ�ضا�ضية وفروعها

الرتتيب 

العاملي
الدرجات 

الرتتيب 

العاملي
الدرجات 

%5.4 113/42 0.59 102/41 0.56
ترتيب االأردن يف املوؤ�رش العاملي يف �سيادة القانون

Jordan in the global index in the rule of law

%8.2 113/62 0.53 102/69 0.49
القيود على ال�سلطات احلكومية

 Constraints on Government Powers

%80.0 0.63 0.35 �سالحيات احلكومة حمددة ب�سكل فعال من الت�رشيع  

%26.5 0.62 0.49
�سالحيات احلكومة حمددة ب�سكل فعال من ال�سلطة 

الت�رشيعية  

%25.9- 0.43 0.58
�سالحية احلكومة تخ�سع ب�سكل فعال من خالل التدقيق 

واملراجعة من جهة م�ستقلة  

%1.8 0.58 0.57 يعاقب امل�سوؤولون احلكوميون ل�سوء �سلوكهم. 
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ن�ضبة التغري عام 

201٦ باملقارنة 

مع 2015

عام 201٦ عام 2015

موا�ضيع �ضيادة القانون االأ�ضا�ضية وفروعها

الرتتيب 

العاملي
الدرجات 

الرتتيب 

العاملي
الدرجات 

%0.0 0.47 0.47
�سالحيات احلكومة تخ�سع للتفتي�س )املراقبة( غري 

احلكومية 

%4.2- 0.46 0.48 تداول ال�سلطة تخ�سع للقانون  

%11.9 113/33 .0.66 102/32 0.59 Absence of Corruption غياب الف�ساد

%7.0 0.61 0.57
ال ي�س�ستخدم امل�سوؤولون احلكوميون يف ال�سلطة التنفيذية 

الوظيفة للح�سول على مكا�سب �سخ�سية 

%0.0 0.71 0.71
ال ي�س�ستخدم امل�سوؤولون احلكوميون يف ال�سلطة الق�سائية 

الوظيفة للح�سول على مكا�سب �سخ�سية  

%26.3- 0.56 0.76
ال ي�ستخدم امل�سوؤولون احلكوميون يف ال�سلطة الت�رشيعية 

للح�سول على مكا�سب �سخ�سية الدرجة 

%1.3 0.77 0.76
ال ي�ستخدم امل�سوؤولون احلكوميون يف ال�رشطة واجلي�س 

الوظيفة للح�سول على مكا�سب �سخ�سية. 

%6.5- 113/94 0.43 102/76 0.46 Open Government احلكومة ال�سفافة

%26.1- 0.34 0.46 البيانات والقوانني احلكومية معممة ومعلنة 

%20.5 0.53 0.44 احلق يف احل�سول على املعلومات 

%2.3 0.44 0.43 امل�ساركة املدنية 

%22.0- 0.39 0.50 اآلية حمددة لتقدمي ال�سكاوى 

%3.8- 113/82 0.50 102/68 0.52  Fundamental Rights احلقوق االأ�سا�سية

%3.0- 0.65 0.67 امل�ساواة يف املعاملة وعدم التمييز 

%4.8 0.66 0.63 احلق يف احلياة واالأمن ال�سخ�سي مطبق ب�سكل فعال 

%7.1- 0.52 0.56 االإجراءات القانونية وحقوق املتهم مكفولة 

%2.1- 0.47 0.48 حرية الراأي والتعبري مكفولة على نحو فعال 

%30.6 0.47 0.36 حرية االعتقاد والدين مكفولة على نحو فعال 

%30.4- 0.32 0.46
التحرر مكفول من التدخل التع�سفي يف احلياة اخلا�سة 

على نحو فعال 

%2.3 0.44 0.43 حرية التجمع وتكوين اجلمعيات مكفول على نحو فعال 

%15.8- 0.48 0.57 حقوق العمال االأ�سا�سية مكفولة على نحو فعال 

%0.0 113/34 0.79 102/34 0.79 Order & Security النظام واالأمن
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ن�ضبة التغري عام 

201٦ باملقارنة 

مع 2015

عام 201٦ عام 2015

موا�ضيع �ضيادة القانون االأ�ضا�ضية وفروعها

الرتتيب 

العاملي
الدرجات 

الرتتيب 

العاملي
الدرجات 

%9.6- 0.85 0.94 يتم التحكم باجلرمية ب�سكل فعال 

%0.0 1.00 1.00  Civil conflict االأزمات املدنية حمدودة ب�سكل فعال

%15.9 0.51 0.44 النا�س ال يلجاأون للعنف ملعاجلة مظاملهم ال�سخ�سية ا 

%13.7 113/33 0.58 102/49 0.51 Regulatory Enforcement االإنفاذ التنظيمي

%20.5 0.53 0.44 تطبق اللوائح التنظيمية احلكومية ب�سكل فعال 

%27.1 0.75 0.59
تطبق االنظمة احلكومية وتنفذ دون تاأثريات غري الئقة 

 improper influence )مقبولة(

%11.4 0.49 0.44 تنفذ االإجراءات االإدارية دون تاأخري غري مربر 

%4.0 0.52 0.50 حتظى االإجراءات القانونية واالإدارية باحرتام النا�س 

%3.4 0.60 0.58
ال ت�سادر احلكومة املمتلكات دون اتباع االإجراءات 

القانونية والتعوي�س املنا�سب 

%1.6 113/35 0.63 102/31 0.62 Civil Justice العدالة املدنية

%1.9- 0.52 0.53 ميكن للنا�س الو�سول للق�ساء املدين وحتمل تكلفته 

%6.7- 0.70 0.75 العدالة املدنية خالية من التمييز 

%7.8- 0.71 0.77 العدالة املدنية خالية من الف�ساد 

%6.9 0.62 0.58 العدالة املدنية خالية من نفوذ احلكومة غري الالئق  

%4.2- 0.46 0.48 العدالة املدنية ال تخ�سع لتاأخري ال مربر له 

%15.5 0.67 0.58 يتم فر�س العدالة املدنية ب�سكل فعال الدرجة 

%11.1 0.70 0.63 ADRs ميكن الو�سول اإليها، ب�سكل نزيه وفعال 

%7.3 113/33 0.59 102/34 0.55 Criminal Justice العدالة اجلنائية

%17.0 0.62 0.53 نظام التحقيق اجلنائي فعال   

%8.3 0.65 0.60 نظام الف�سل يف العدالة اجلنائية يف الوقت املنا�سب والفعال 

%4.7 0.45 0.43 نظام االأ�سالحية فعال يف احلد من ال�سلوك االإجرامي 

%10.2 0.54 0.49  نظام العدالة اجلنائية غري متحيز 

%15.2 0.76 0.66  نظام العدالة اجلنائية خايل من الف�ساد 

%1.8 0.56 0.55  نظام العدالة اجلنائية خايل من نفوذ احلكومة غري الالئق 

%7.1- 0.52 0.56 تنفيذ االإجراءات القانونية القانون وحقوق املتهم 
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التغري يف موؤ�رشات �سيادة القانون عام 2016 باملقارنة مع عام 2015 ح�سب موؤ�رشات م�رشوع العدالة العاملية

%8^2

%11^9

%6^5-

%0^0

%13^7

%1^6

%7^3

%5^4

%3^8-

%8^0-

%6^0-

%4^0-

%2^0-

%0^0

%2^0

%4^0

%6^0

%8^0

%10^0

%12^0

%14^0

%16^0

2. موؤ�ضرات البنك الدويل حول ممار�ضة االأعمال املتعلقة بالق�ضاء يف االأردن:

و�سنع  العامة  ال�سيا�سات  ر�سم  عملية  يف  رئي�سيًا  مدخاًل  الدويل   البنك  موؤ�رشات  خا�سة  الدولية  املوؤ�رشات  متثل 

القرارات، حيث اأنها توؤدي دورًا  مهمًا يف و�سف واقع حال خمتلف املجاالت االقت�سادية واال�ستثمارية وال�سيا�سية 

وعلى االخ�س يف االإطار الق�سائي. باالإ�سافة اإىل انها تعطي �سوره واقعية عن اأثر ال�سيا�سات والقرارات التي يتم 

تبنيها واتخاذها على ال�سعيد الق�سائي.

تنفيذ  مالءمة  مدى  حتديد  يف  الق�سائي  املجل�س  عليها  ي�ستند  التي  الرئي�سية  املراجع  اأحد  املوؤ�رشات   هذه  تعترب 

ب�سكل  العدالة  لقطاع  ال�ساملة  اال�سرتاتيجية  االأهداف  لتحقيق  التنفيذية  اخلطط  يف  املعتمدة  والتدخالت  االأن�سطة 

عام واالأهداف اال�سرتاتيجية للمجل�س الق�سائي لالأعوام )2017-2021(. املوؤ�رشات التي ت�سدر عن املوؤ�س�سات 

على  االأحيان  بع�س  ويف  واإح�سائية  علمية  اأ�س�س  على  باالعتماد  واحليادية  باال�ستقالآلية  تتمتع  ومنظمات  الدولية 

قيا�س التوجهات واالنطباعات العامة. 

عمر الدعوى وكلفتها وجودة اإجراءات الدعوى ب�سكل عام:

يبني اجلدول االآتي موؤ�رشات عمر الدعوى احلقوقية وكلفتها وجودة االإجراءات – كدرا�سة حالة – لق�سية مالية 

بقيمة )7615( دينارًا اردنيًا معرو�سة اأمام حماكم البداية يف عمان/االأردن نت�ستنج ما يلي:

عمر الدعوى: معدل عمر الدعوى امل�سار اإليها يف حماكم البداية االأردنية 689 يومًا وهذا املعدل اأعلى بن�سبة 5.2% من 

معدل عمر الدعوى يف حماكم دول ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا )653.3 يوم( واأعلى بن�سبة 24.6% من الدول 

مرتفعة الدخل.

تكلفة الدعوى: تكلفة اقامة الدعوى )ر�سوم املحاكم واأتعاب املحامني( ت�سكل ن�سبة 31.2% من قيمة املطالبة املالية، 

يف حني تبلغ الن�سبة 25% يف حماكم ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا ون�سبة 21.3% يف حماكم الدول مرتفعة الدخل.

جودة االإجراءات: تتمثل جودة االإجراءات يف الهيكل التنظيمي للمحاكم واإجراءاتها واإدارة الدعوى واأمتتة املحاكم. 

املعيارية  الدرجة  باملقارنة مع   %61 بن�سبة  اأقل  اي  االأعلى )18(  املعيارية  الدرجة  االأردن درجة )7( من  ح�سلت 

االأعلى وبن�سبة 36.4% عن الدول مرتفعة الدخل.
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عمر الدعاوى احلقوقية املعرو�ضة على حماكم البداية وتكلفة اقامة الدعوى ونوعية االإجراءات الق�ضائية

االأردناملوؤ�ضر
ال�ضرق االأو�ضط 

و�ضمال اإفريقيا

الدول مرتفعة 

الدخل

معدل عدد االيام التي ت�ستغرقها الدعوى امل�سار اإليها 

من تاريخ ت�سجيلها حتى دفع قيمة املطالبة للمدعي
553 يومًا653.3 يومًا689 يومًا

تكلفة اقامة الدعوى وتنفيذها كن�سبة مئوية من قيمة 

الدعوى )تكلفة ر�سوم املحاكم واأتعاب املحاماة(

31.2% من قيمة 

املبلغ
25% من قيمة املبلغ

21.3% من قيمة 

املبلغ

جودة االإجراءات الق�سائية من ناحية ) الهيكل 

التنظيمي واإجراءات املحاكم، اإدارة الدعوى، اأمتتة 

املحاكم، احللول البديلة حلل النزاعات( الدرجة 

املعيارية: )18-0( درجات

11.0 درجة5.8 درجات7.0 درجات
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2.2 عمر الدعوى وكلفتها وجودة اإجراءات الدعوى تف�ضيلياً:
يبني اجلدول االآتي اجلوانب التف�سيلية يف عمر الدعوى وكلفتها وجودة اإجراءات التقا�سي وهي على النحو االآتي:

عمر الدعوى: ت�سكل جل�سات املحاكمة واحلكم ن�سبة 67.1% من عمر الدعوى يف حني تنفيذ احلكم ن�سبة %27.6 	•

وتوثيق ملف الدعوى وت�سجيلها %5.3.

تكلفة الدعوى: ت�سكل تكلفة الدعوى 31.2% من قيمة املطالبة منها 15% ر�سوم اإنفاذ الدعوى ون�سبة 8% لكل من 	•

اأتعاب املحامي ور�سوم املحكمة.

جودة اإجراءات التقا�سي: احللول البديلة حلل النزاعات ح�سلت على درجة )3( من اأ�سل )7( درجات ح�سلت 	•

واإدارة  واإجراءاتها  للمحاكم  التنظيمي  الهيكل  من  درجة   )2( على  االبتدائية وح�سلت  االأردنية  املحاكم  عليها 

الدعوى. يف حني اأمتتة املحاكم ح�سلت على درجة )0(.

�سهادة املراأة يف املحاكم لي�س لها نف�س الوزن يف اأدلة املحكمة ك�سهادة الرجل قد خف�س درجة واأحدة )- 1.0( من 	•

جودة اإدارة الدعوى. 
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تف�ضيالت عن عمر الدعوى وكلفتها وجودة اإجراءات التقا�ضي

الدرجاتاملوؤ�ضر

689 يومتوزيع عدد االيام امل�ستغرق

37 يومتوثيق ملف الدعوى

462 يومجل�سات املحاكمة واحلكم

190 يومتنفيذ احلكم

31.2%تكلفة الدعوى )ن�سبة من قيمة املطالبة(

8.0%اأتعاب املحاماة

8.2%ر�سوم املحكمة

15.0%ر�سوم اإنفاذ

7.0 درجاتجودة اإجراءات النقا�سي الدرجة املعيارية )18-0( درجات

2 درجةالهيكل التنظيمي للمحاكم واالإجراءات القيمة املعيارية )5-0( درجات

2 درجةاإدارة الدعوى الدرجة املعيارية )6-0( درجات 

0.0اأمتتة املحاكم الدرجة املعيارية )4-0( درجات

3.0 درجاتاحللول البديلة حلل النزاعات )3-0( درجات

3.2 اأمتتة املحاكم:
ح�سلت اأمتتة املحاكم يف االأردن وفق معايري البنك الدوىل على درجة )0( حيث ان الدرجة املعيارية )4-0( ب�سبب 

الكرتونيًا.  الر�سوم  ودفع  تنفيذها  واإجراءات  الدعوى  وت�سجيل  الكرتونيًا  ال�سكاوى  لتقدمي  االمكانية  توفر  عدم 

وبهذا ال�سدد قد بداأ العمل يف اأواخر عام 2016 ومطلع 2017 بتنفيذ خطة اأمتتة املحاكم وتقدمي حوايل 40 خدمة 

الكرتونية ويتوقع يف نهاية عام 2017 اكتمال تنفيذ اخلطة وبذلك يح�سل االأردن على )4( درجات وفق معايري البنك 

الدويل ويح�سن و�سع االأردن يف املوؤ�رشات الدولية يف هذا املجال. وقد نفذ اأربع خدمات الكرتونية وجاري العمل 

بها وهي:

اأي مكان على املوقع من خالل رقم املحامي النقابي 	• ت�سجيل الدعوى الكرتونيًا من قبل املحامني بالدخول من 

وادخالها �سمن نظام ميزان.

دفع ر�سوم الدعوى الكرتونيًا.	•

تعيني القا�سي الذي يتوىل الق�سية.	•

اال�ستعالم عن تواريخ اجلل�سات.   	•
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تف�ضيالت عن جودة االإجراءات الق�ضائية والهيكلية التنظيمية يف املحاكم

الدرجةاالجابةاملوؤ�ضر

7.0جودة االإجراءات الق�سائية الدرجة املعيارية )0-18(

2.0اأواًل: الهيكل التنظيمي للمحاكم واالإجراءات القيمة املعيارية )5-0( درجات

0الوجود حمكمة متخ�س�سة فقط ل�سماع الدعاوى التجارية؟

1.5نعموجود حمكمة للمطالبات ال�سغرى

نعموجود حمكمة املطالبات ال�سغرية اأو اإجراء امل�سار ال�رشيع للمطالبات ال�سغرية

نعمي�سمح يف املحاكم يف املطالبات ال�سغرى للمدعي بالتمثيل الذاتي

)pretrial attachment) 1.0نعمالتوا�سل قبل املحاكمة متاح

اختيار القا�سي للق�سية يتم ع�سوائيا
نعم يتم يدويا 

ولي�س اليًا
0.5

ال�سهادة املراأة لها نف�س الوزن يف اأدلة املحكمة ك�سهادة الرجل

2.0ثانيًا: اإدارة الدعوى الدرجة املعيارية )0-6(

1.0املعايري الزمنية 

نعموجود قوانني حتدد معايري الوقت لفعاليات املحكمة يف ق�سية مدنية

نعميتم تعيني املعايري وقت ال يقل عن ثالثة فعاليات للمحكمة

نعمحترتم معايري الوقت يف اأكرث من 50% من احلاالت؟

0.0التاأجيل املحاكمة )ال يحدد القانون عدد التاجيالت وظروف التاأجيل..(

0.0اأمتتة املحكمة الدرجة املعيارية )0-4(

0.0ال ميكن تقدمي ال�سكوى الكرتونيًا من خالل من�سة متخ�س�سة داخل املحكمة املخت�سة 

0.0ال  ميكن تنفيذ خدمة العملية الكرتونيًا  للمطالبات املقدمة اأمام املحكمة املخت�سة 

0.0ال  ميكن دفع ر�سوم املحاكم الكرتونيًا داخل املحكمة املخت�سة

  ن�رش االأحكام للق�سايا التجارية يف املحاكم مبا فيها حماكم اال�ستئناف ومتاحة 

للجمهور بوا�سطة )اجلريدة الر�سمية، ال�سحف، االنرتنت، حمكمة املوقع ...(
0.0ال

3.0احللول البديلة لف�س املنازعات الدرجة املعيارية )0-3(

1.5التحكيم

نعمالتحكيم التجاري املحلي يحكمها القانون املوحد 

نعم�رشوط التحكيم �ساحلة تطبق عادة من قبل املحاكم؟

1.5الو�ساطة/ التوفيق
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ثامنًا: دراسة استطالعية آلراء وتوجهات 
مستخدمي المحاكم األردنية
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اأهداف الدرا�ضة: نفذ هذه الدرا�سة اال�ستطالعية م�رشوع �سيادة القانون املمول من الوكالة االأمريكية للتنمية   .1

بالتعاون والتن�سيق مع املجل�س الق�سائي ووزارة العدل يف الن�سف الثاين من عام 2016.  الهدف الرئي�سي من 

تنفيذ هذه الدرا�سة  هو التعرف على وجهات نظر واآراء م�ستخدمي املحاكم )املحامني واملواطنني طالبي اخلدمة 

الدرا�سة  للمحاكم. و�ستوفر هذه  الق�سائي كم�ستخدمني مبا�رشين  القطاع  االأردن مبا يخ�س  املحاكم( يف  من 

املعلومات االأ�سا�سية الإن�ساء قاعدة بيانات وموؤ�رشات اأداء معتمدة كاإطار مرجعي لقيا�س مدى التقدم والتطور 

-2021( العدالة  لقطاع  ال�ساملة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  عمر  من  القادمة  �سنوات  اخلم�س  خالل  العدل  لقطاع 

2017( باملقارنة مع الو�سع احلايل. مما �سي�ساعد يف اإعداد خطة عمل ون�ساطًات وتدخالت تعتمد على الدالئل 

االإح�سائية  من �ساأنها حت�سني وتطوير قطاع العدالة. 

كما تهدف الدرا�سة اإىل التعرف على اأداء اجلهات املختلفة لقطاع العدالة من وجهة نظرم�ستخدمي املحاكم  وفهم 

جتاربهم مبا يخ�س بيئة املحاكم واإجراءات العمل وكيفية عمل النظام الق�سائي، ور�سد امل�ساكل والتحديات 

التحتية واملعدات  البنية  الدوائر من حيث  املقدمة من خمتلف  اأثناء احل�سول على اخلدمات  التي يواجهونها 

التي يطلبها واإجناز معاملته  املوظف واملراجع احل�سول على اخلدمة  ي�سهل على  االإلكرتونية مما  واالأجهزة 

بال�رشعة املنا�سبة يف بيئة مريحة جلميع االطراف.  

)املحامون  البداية  حماكم  م�ستخدمو  الدرا�سة  يف  امل�ستهدفة  الفئة  الدرا�ضة:  واأداة  واملنهجية  العينة   .2

عليه( وبغر�س احل�سول  )مدٍع ومدعى  التقا�سي  بغر�س  املواطنني  املحاكم من  للمهنة، ومراجعو  املزاولون 

العدل وا�ستخراج وثيقة عدم املحكومية و�سهادات ووكاالت و�سندات وغريها  على اخلدمات من دائرة كاتب 

يف جميع حمافظات املمكلة.  بلغ حجم العينة يف هذه الدرا�سة 1661 م�ستجيب ) 623 حماميًا مزاواًل للمهنة و 

1038مراجع(.

املحكمة.  امل�ستجيبني داخل مبنى  اإجراء مقابالت مع  املبا�رشة، حيث مت  املقابلة  الدرا�سة منهجية  اتبعت هذه 

ا�سرتك يف هذه الدرا�سة نحو 22 باحثًا وباحثة لتنفيذ املقابالت امليدانية، حيث مت تدريبهم على اأدوات البحث 

واملنهجية وطريقة اختيار العينة قبل عملية جمع البيانات.

ت�سميم  مت  االأدوات.  هذه  مثل  تطوير  يف  املعتمد  العلمي  االأ�سلوب  متبعًا  الدرا�سة  اأداة  املخت�س  الفريق  طور 

ا�ستبيانني لغر�س جمع املعلومات من امليدان، ا�ستبانة جلمع املعلومات من املحامني واأخرى من املواطنني. وقد 

تناولت اأدوات الدرا�سة موا�سيع تتعلق بالو�سول للعدالة، الكادر الب�رشي للمحاكم. البنية التحتية للمحاكم، 

االأحداث، ت�سجيل وتنفيذ الق�سايا. 

  

ثامنًا: دراسة استطالعية آلراء وتوجهات مستخدمي المحاكم األردنية
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3. نتائج ا�ضتطالع املحامني: 

1.3 الو�ضول للعدالة: 
اأظهرت النتائج اأّن ن�سبة )88.8%( من املحامني الذين �ساركوا بالدرا�سة يعتقدون اأّن مدة التقا�سي يف املحاكم 	•

ح�سور  وعدم  الق�سايا  ب�سري  املتعلقة  االإجراءات  تعقيد  مثل  االأ�سباب،  من  للعديد  ذلك  املحامون  وعزا  طويلة. 

املحامني اأو الق�ساة للجل�سات والبطء يف عملية التبليغات. كما اأفادوا باأّن ارتفاع اأعداد الق�سايا املنظورة اأمام 

الق�ساة يلعب دورًا مهمًا يف اإطالة مدة التقا�سي. 

يعتقد ثالثًا املحامني امل�ساركني يف الدرا�سة )77%(  اأن املواطنني االأردنيني ي�ستطيعون الو�سول للق�ساء ب�سهولة 	•

يف حني يعتقد 53% و 20% منهم اأن االأ�سخا�س من ذوي االإعاقة والن�ساء يواجهون �سعوبة يف الو�سول للق�ساء، 

اإىل العادات االجتماعية  اإىل العدالة يعود يف الغالب  اأمام الن�ساء يف الو�سول  على التوايل. و�سبب وجود عوائق 

والثقافية املجتمعية وخا�سة يف مناطق االأرياف والبادية حيث هيمنة الع�سرية التي لها الدور االأكرب بالف�سل يف 

النزاعات. 

واأظهرت النتائج اأّن هناك نق�سًا يف الكوادر الب�رشية املتخ�س�سة بق�سايا االأحداث ب�سكل عام، كما اأفاد 66% من 	•

املحامني واأجاب ما ن�سبته 32% بعدم توفر ق�ساة متخ�س�سني بق�سايا االأحداث ملمون بكيفية التعامل مع هذه 

باأنهم يعتقدون بعدم توفر بيئة منا�سبة لال�ستماع لالأحداث ك�سحايا   %49 اأكد املحامون ون�سبتهم  الفئه. كما 

و�سهود، مما ي�ستوجب ف�سل اأماكن حماكم االأحداث عن غريها من املحاكم النظامية )وذلك من منظور 89% من 

املحامني امل�ساركني بالدرا�سة(. 

اأكد حوايل 74% من املحامني اأّن تعدد االإجراءات عند ت�سجيل الق�سايا والطلبات يعرقل عملية الت�سجيل. واأظهرت 	•

النتائج اأّن 63% منهم اأفادوا بعدم تنا�سب اأماكن ت�سجيل الق�سايا مع ت�سل�سل اإجراءات الت�سجيل )اأماكن متعددة 

ومتباعدة...( و87% قالوا اأّن خطوات اإجراءات الت�سجيل متباينة وتختلف من حمكمة اإىل اأخرى. 

ذكر معظم املحامني معيقات تواجههم اأثناء عملية ت�سجيل الق�سايا مثل، الوا�سطة واملح�سوبية )72.7%(، عدم 	•

من  املحاكم  مباين  وت�سميم   ،)%85.9( املحاكم  يف  العمل  �سغط    ،)%43.3( املحو�سب   النظام  على  االإعتماد 

ناحية االإت�ساع وبنيتها التحتية ال يتنا�سب مع الزيادة املطردة يف عدد الق�سايا الواردة للمحاكم وعدد املراجعني 

مما يرفع من من�سوب االكتظاظ يف مكاتب تقدمي اخلدمة )79.9%( و عدم كفاءة املعدات واالأجهزة )طابعات، 

حوا�سيب، اآالت الت�سوير( لت�سيري اأعمال املحكمة )%67.7(.  

2.3 الكوادر الب�ضرية: 
بينت نتائج الدرا�سة اأّن  61.8% من املحامني يعتقدون اأن كادر املحكمة يتمتع بالكفاءة الالزمة لتقدمي اخلدمات 	•

ومعاملتهم  املراجعني  مع  املحكمة  كادر  تواأ�سل  اآلية  يف  م�سكلة  وجود  النتائج  اأظهرت  حني  يف  منه.  املطلوبة 

باحرتام، حيث اأكد ما ن�سبته 36.2% من املحامني على ذلك. واأفاد اأكرث من ن�سف عينة املحامني )55.7%( اأّن 

الكادر االإداري يف املحاكم ال يهتم ب�سكواأهم وال يتابعها . واأفاد 91.3% من املحامني اأّن هناك حاجة لرفع كفاءة 

كوادر املحكمة مبا يتعلق مبهارات االإت�سال والتوا�سل. 

•	 .)%79.1( املحاكم  يف  الب�رشي  بالكادر  نق�س  وجود  على  بالدرا�سة  امل�ساركني  املحامني  ثلثي  من  اأكرث  يوؤكد 

واحتلت حمكمة بداية الرمثا املرتبة االأوىل، حيث اأفاد 100% من املحامني امل�ساركني بالدرا�سة اأّن هناك نق�سًا 

بالكادر الب�رشي يف هذه املحكمة، تلتها حمكمة بداية جر�س )88.9%( ويتبعها على التوايل، حمكمة بداية غرب 

عمان )83.7%(، العقبة )83.4%( و ق�رش العدل يف عمان )83.3%(.  واأ�ساف اأكرث من ثلثي املحامني )%76.4( 

اأّن املحاكم تعاين من �سوء يف توزيع الكادر الب�رشي مبا يتنا�سب مع عبء العمل يف املحكمة. 



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

106

3.3 ق�ضايا التنفيذ: 
اأظهرت النتائج اأّن 91% من املحامني امل�ساركني يف الدرا�سة اأكدوا على اأّن الفرتة ما بني ت�سجيل الق�سية يف دوائر 	•

التنفيذ واالإنتهاء منها طويل. وعزوا ذلك اإىل الكثري من املعيقات التي تواجههم خالل العمل على ق�سايا التنفيذ، 

العالقة  ذات  اجلهات  بني  والتعاون  التن�سيق  يف  �سعف  بوجود  )92.1%( يعتقدون  املحامني  غالبية  اأّن  حيث 

اأّن االإجراءات االإدارية تعيق عملية  93% منهم على  بق�سايا التنفيذ مما يعيق عملية تنفيذ االأحكام. كما ويوؤكد 

تنفيذ االأحكام )�سجلت حماكم  اأقليمي ال�سمال والو�سط ن�سبة اأعلى، 93.% من حماكم اأقليم اجلنوب %87.9(. 

ووجود ازدحام و�سغط يف العمل يف دوائر التنفيذ )97%(، فقدان وتلف امللفات )68%(، اآلية واإجراءات تعيني 

اخلرباء يف الق�سايا التنفيذية )61%(، ووجود الوا�سطة واملح�سوبية )%78(. 

4.3 بيئة العمل والبنية التحتية
من 	• كبري  عدد  ال�ستقبال  موؤهلة  غري  املحاكم  مرافق  اأّن  على  يوؤكدون  املحامني  من   %68.7 اأّن  النتائج  اأظهرت 

املراجعني. حيث تبلغ الن�سبة االأعلى يف حماكم الو�سط )74%(، تليها ال�سمال )58%( ثم اجلنوب )%36(.

اأنهم 	• قالوا  منهم   %73 حوايل  املحاكم.  يف  غالبًا  للمراجعني  انتظار  اأماكن  توفر  بعدم  املحامني  من   %55 اأفاد 

ي�ستطيعون اإيجاد طريقهم ب�سهولة داخل املحكمة مع اأّن 42% منهم فقط اأفاد بوجود لوحات اإر�سادية يف مبنى 

ال  املحامني  من   %67 اأّن  النتائج  وبينت  دائمًا.  نظيفة  املحكمة  مرافق  اأّن  اأفادوا  منهم   %34 وتقريبا  املحكمة، 

ي�ستطيعون العثور على مواقف ملركباتهم عند الذهاب للمحكمة.  

 

5.3 اآراء املحامني يف النظام الق�ضائي من ناحية )العدالة، النزاهة، واحليادية(:
تظهر النتائج ميل املحامني نحو التو�سط يف توجهاتهم نحو العدل والنزاهة واحليادية ومبداأ �سيادة القانون.	•

يعتقد اأكرث من ن�سف املحامني )58.8%( بوجود حت�سن قد طراأ على اأداء الكادر االإداري يف املحاكم  )%22.5 	•

حت�سن ملمو�س 36.3% حت�سن طفيف( وعلى اإجراءات ت�سجيل الق�سايا )54.7%( خالل ال�سنوات التي تردد 

فيها على املحكمة. بينما 38.7% فقط اأفادوا اأّن هناك حت�سنًا يف �رشعة تنفيذ االأحكام )11.1% حت�سن ملمو�س 

27.6% حت�سن طفيف(.

4. نتائج ا�ضتطالع راأي اجلمهور املتقا�ضني وطالبي اخلدمات: 

يعتقد حوايل 65%  من املواطنني امل�ساركني يف الدرا�سة ب�سهولة الو�سول للق�ساء يف االأردن.	•

يعتقد 80% من املراجعني اأّن التكلفة املالية للتقا�سي تقف عائقًا يف وجه الفقراء يف الو�سول اإىل العدالة. 	•

اأفاد 46.9% من املراجعني اأّن مبنى املحكمة غري مهياأ لذوي االإحتياجات اخلا�سة، وهناك فروق دالة بني املحاكم 	•

ح�سب التوزيع اجلغرايف.

عندما �سئل امل�ساركون يف الدرا�سة “اإذا كنت تعتقد اأن لك حقًا جتاه الغري ماذا تفعل” اأجاب حوايل 70% منهم اأنهم 	•

�سوف يلجاأون للمحاكم النظامية لتح�سيل حقوقهم، وبينت النتائج اأّن هناك فروقًا دالة ح�سب النوع االجتماعي، 

حيث كانت الن�ساء اأكرث مياًل اإىل ذلك من الرجال واأقل مياًل اإىل ا�ستخدام الق�ساء الع�سائري. 

اأما اأ�سباب عدم اللجوء اإىل الق�ساء )راأي ملن لن يلجاأوا للق�ساء(، ن�سبة 55.6% منهم يرجع ال�سبب اإىل اأّن �سدور 	•

االأحكام وتنفيذها ي�ستغرق وقتًا طوياًل وعدم الثقة باملحاكم )13.5%( واالإعتقاد بوجود الوا�سطات )%22.7(. 

واأقر 81.1% من امل�ستجيبني باأنهم �سوف يدلون ب�سهادتهم اأمام املحكمة اإذا ُطلب منهم ذلك.
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يعتقد 57% من املراجعني بوجود اكتظاظ يف املحاكم عند طلب اخلدمة. وبينت النتائج اأّن اأكرث املحاكم ازدحامًا 	•

يف منطقة الو�سط �ُسجلت يف حمكمة بداية �سمال عمان 74.1% وق�رش العدل 73.9%، ويف ال�سمال حمكمة بداية 

جر�س 74.1% ويف اجلنوب حمكمة بداية العقبة %51.5. 

واأكد 44% من املراجعني اأّن قاعات االنتظار غري منا�سبة لعدد املراجعني مما ي�سبب االإزدحام )توجد فروق دالة 	•

بني املحاكم للمتغري اجلغرايف(. 

يعتقد 88% من املواطنني امل�ساركني يف الدرا�سة اأّن مدة التقا�سي يف املحاكم االأردنية طويلة و61% اأّن اإجراءات 	•

ت�سجيل الدعوى حتتاج اإىل وقت طويل. اأفاد 63% منهم باأنه مل تتوفر لديهم املعلومات الكافية عن كيفية اإجراءات 

التقا�سي اإجراءات املحكمة. كما ويعتقد 22% منهم ب�سعور االإنحياز �سدهم اأثناء �سري املحاكمة.  

ذكر 60.2% من املتقا�سني اأنهم يثقون باملحامني املوكلني بق�ساياأهم )8.3% يثقون فيهم ثقة كبرية و %37.6 	•

ثقة متو�سطة و 14.3% ثقة قليلة يف حني اأّن 37.6% ال يثقون فيهم اأبدًا(. 

للمحكمة ب�سبب احل�سول على �سهادة عدم 	• الذين قدموا  الدرا�سة  امل�ساركني يف  املواطنني  80% من  اأكد حوايل 

املحكومية اأو خدمة كاتب العدل اأّن �سري االإجراءات كان �سهاًل و اأو�سح 43% منهم اأّن معامالتهم مل ت�ستغرق 

اأكرث من �ساعة من الزمن. 

5. اأهم اال�ضتنتاجات والتو�ضيات التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة:

1.5 اأهم اال�ضتنتاجات:
العدالة، وترتبط بع�س هذه 	• اإىل  للو�سول  االإعاقة معيقات  الن�ساء واالأحداث وذوي  املواطنون مبا فيهم  يواجه 

املعيقات بثقافة املجتمع، وباأمور تتعلق بالبنية التحتية للمحاكم،  وطول اأمد التقا�سي، والتكلفة املالية،  وبالكادر 

االإداري للمحاكم، الذي يتعامل مع هذه الفئات التي حتتاج اإىل توفري بيئة منا�سبة لهم ت�سجعهم على الو�سول اإىل 

الق�ساء للح�سول على حقوقهم. 

يواجه املحامون �سعوبة يف احل�سول على املعلومات التي يحتاجونها من املحكمة واملتعلقة بق�ساياأهم.	•

تعاين املحاكم من نق�س يف الق�ساة والكادر االإداري املتخ�س�س بق�سايا االأحداث وق�سايا الن�ساء.	•

هناك تباين يف اإجراءات الت�سجيل واختالفها من حمكمة اإىل اأخرى )عدم االإلتزام باالإجراءات املعتمدة يف جميع 	•

املحاكم رغم وجود ت�رشيعات معتمدة يف هذه االإجراءات(.

ت�سل�سل اإجراءات  ت�سجيل الق�سايا ال يتنا�سب مع اأماكن تواجد مكاتب الت�سجيل، مما يثقل على املراجع كرثة 	•

التنقل بني االأماكن الإجناز املهمة التي قدم للمحكمة من اأجلها.

االأعلى يف حماكم 	• اأخرى، حيث هي  اإىل  الظاهرة من حمكمة  الوا�سطة واملح�سوبية، وتتفاوت حجم هذه  وجود 

الو�سط. 

تعاين املحاكم من نق�س يف الكادر الب�رشي مما يبطئ من �سري العمل خا�سة يف مو�سوع ت�سجيل الق�سايا.	•

هناك �سوء توزيع يف الكادر الب�رشي للمحاكم واملتمثلة يف عدم تنا�سب االأعداد مع عبء العمل. 	•

هناك عدم  اهتمام من اجلهات املعنية يف املحاكم بال�سكاوى التي يرفعها املراجعون، حيث ال يتم متابعتها وفق االأ�سول.	•

ُتظهر النتائج وجود م�سكلة كبرية يف اآلية تواأ�سل املوظفني مع املراجعني وقد عرب عنها غالبية املحامني خا�سة يف 	•

حماكم الو�سط وبالتحديد يف حمكمة عمان )ق�رش العدل( و�سمال وغرب عمان.

 تختلف بيئة املحاكم الداخلية واخلارجية من ناحية املباين واملرافق والت�سهيالت خلدمة املراجعني من حمكمة 	•

اإىل اأخرى وال يوجد معايري وموا�سفات وا�سحة معتمدة ملباين املحاكم. 
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البنى التحتية لبع�س املحاكم غري مهيئة الأغرا�س التقا�سي من وجهة نظر املحامني ) خا�سة يف حماكم اجلنوب(. 	•

وتعاين قاعات معظم املحاكم من اإكتظاظ املراجعني ل�سيق م�ساحتها فهي غري موؤهلة الإ�ستقبال اأعداد كبرية من 

املراجعني خا�سة املحاكم يف منطقة الو�سط  ويف اجلنوب. كما تعاين بع�س املحاكم من عدم توفر النظافة الدائمة 

داخل مبانيها وعدم توفر مواقف ملركبات املراجعني.

حوايّل 22% من املتقا�سني )امل�ساركون بالدرا�سة( كان لديهم �سعور باالإنحياز �سدهم اأثناء �سري حماكماتهم.	•

يثقون 	•  %42.6  ( املحاكم   اأمام  موكليهم  ميثلون  الذين  باملحامني  يثقون  ال   %51.9 املتقا�سني  ن�سف  حوايل 

بهم بدرجة قليلة( ويعتربونهم غري اأكّفاء يف الدفاع عنهم.�سوف لن يلجاأ حوايل 28% من املراجعني الذين متت 

مقابلتهم يف الدرا�سة اإىل الق�ساء يف حال كان لديهم �سكوى جتاه االآخرين، واحتل طول اأمد التقا�سي املرتبة االأوىل 

بني االأ�سباب التي ُذكرت مف�رشة ذلك الت�رشف.

االإجراءات، 	• ت�سل�سل  منطقية  عدم  االإزدحام،  مثل:   املحاكم  خدمات  ا�ستخدام  اأثناء  معيقات  املواطنون  يواجه 

وتعامل الكادر االإداري مع املراجعني. 

2.5 اأبرز تو�ضيات الدرا�ضة:
العمل على اإن�ساء نظام لتقدمي اخلدمات الكرتونيًا )خا�سة لت�سجيل الق�سايا واالإ�ستعالم عنها ودفع الر�سوم( 	•

دون الرجوع للمحاكم للحد من االكتظاظ يف مباين املحاكم.

و�سع خطة عمل تدريبية �ساملة لرفع كفاءة كادر املحاكم املتخ�س�س يف ق�سايا االأحداث وتوفري الكوادر املطلوبة 	•

املوؤهلة ح�سب حاجة املحاكم وعبء العمل.

و�سع خطة عمل تدريبية �ساملة لرفع كفاءة كادر املحاكم باآليات االإت�سال والتوا�سل وتنمية مهاراتهم.	•

 عمل �سيانة دورية لتفقد كفاءة وفعالية االأجهزة االإلكرتونية واملعدات يف املحاكم.	•

اإجراء درا�سة تقييمية ملباين املحاكم بهدف ت�سخي�سها هند�سيًا )من ناحية ال�سيانة والتو�سعة وغريها( ومعرفة 	•

جوانب ال�سعف فيها ا�ستنادًا على معايري وموا�سفات حمددة ومعتمدة وموافقة لعبء العمل يف هذه املحاكم.

�سلطة 	• يعزز  املدار�س مما  القانون يف  �سيادة  منهج  دمج  بالقوانني و�رشورة  املواطنني  تعزيز وعي  اإىل  احلاجة 

موؤ�س�سات  به  تقوم  الذي  بالدور  والتوعية  ون�رشها  املعلومات  توفري  اأي�سا  ويتطلب  بالق�ساء.  والثقة  القانون 

ا�سرتاتيجية  العدالة تعتمد  اإعالمية متخ�س�سة يف موؤ�س�سات  االإعالم. واإن�ساء دوائر  الق�ساء من خالل و�سائل 

اإعالمية متكاملة بخطاب اإعالمي وا�سح و�سهل بال�رشاكة مع و�سائل االإعالم واالإعالميني والرتكيز على ق�سايا 

الن�ساء واأهمية و�سول الن�ساء اإىل العدالة لتح�سيل حقوقهم.

العمل على زيادة الكوادر الب�رشية يف املحاكم وخا�سة الق�ساة مما له االأثر يف ت�رشيع عملية التقا�سي وحتقيق 	•

العدالة بال�رشعة املمكنة.

واالأو�ساف 	• للمهام  وفقًا  الب�رشي  الكادر  اأداء  لتقييم  اآليات  وو�سع  الداخلية  االإدارية  الرقابة  برامج  تعزيز 

الوظيفية.
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تاسعًا: توصيات اللجنة الملكية لتطوير 
الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون
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بناًء على ر�سالة جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم يف الثامن ع�رش من �سهر ت�رشين االأول لعام 2016، 

مت تكليف دولة زيد الرفاعي برئا�سة اللجنة امللكية املكونة من 14 ع�سوًا لتطوير اجلهاز الق�سائي وتعزيز �سيادة 

وتوفري  الق�سائية،  ال�سلطة  باأداء  واالرتقاء  التحديات  ملعاجلة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  تطوير  اللجنة  مهمة  القانون. 

االإمكانات املنا�سبة للق�ساة، ورفع قدراتهم وتطوير معايري اجلدارة والكفاءة يف تعيينهم ونقلهم وترفيعهم وحت�سني 

اأو�ساعهم. وتوفري بيئة موؤ�س�سية ع�رشية للجهاز الق�سائي واأجهزته امل�ساندة، وتطوير اأدوات العمل واأ�ساليبه 

ب�سورة نوعية، وحتديث االإجراءات والت�رشيعات لالرتقاء بعملية التقا�سي واإنفاذ االأحكام، وتفعيل ومتكني اأنظمة 

الرقابة والتفتي�س الق�سائي واال�ستفادة من اأف�سل املمار�سات العاملية. وحددت الر�سالة امللكية ال�سامية اأربعة اأ�سهر 

لالنتهاء من تقريرها وتقدمي تو�سياتها التي تت�سمن ال�سيا�سات والربامج التنفيذية والت�رشيعية املقرتحة.

اأ�سدرت اللجنة امللكية تقريرها وتو�سياتها يف الثامن ع�رش من �سباط لعام 2017. واأبرز ما جاء يف تو�سياتها ما يلي:  

  

توطيد ا�ستقالل الق�ساء والق�ساة ، وتعزيز ال�سمانات املطلوبة لذلك.. 1

الد�ستور . 2 به مبوجب  املنوط  الدور  يعزز من  له، ومبا  اأمانة عامه  واإن�ساء  الق�سائي،  املجل�س  ا�ستقالل  تعزيز 

والقوانني.

�سمان التمثيل النوعي للق�ساة يف املجل�س الق�سائي، وتفعيل اأداء اأع�سائه وتوفري احل�سانه الالزمة لهم.. 3

َمّد ج�سور التعاون بني املجل�س الق�سائي وباقي ال�سلطات يف الدولة. . 4

اإعادة هيكلة عدد من االأجهزة الق�سائية، وذلك باإلغاء دائرة املحامي العام املدين ، واال�ستفادة من عنا�رشها . 5

الق�سائية واالإدارية يف اأجهزة الق�ساء االأخرى، واأن ُيعهد مبهامها اإىل اإدارة ق�سايا الدولة التي �ستن�ساأ لدى 

وزارة العدل.

املهني، . 6 م�سارهم  ا�ستقاللهم يف  وانتدابهم و�سمان  ونقلهم  وترفيعاأهم  الق�ساة  لتعيني  املثلى  التدابري  �سمان 

وتاأمني مقت�سيات اال�ستقرار الوظيفي لهم ، وحت�سني اأو�ساعهم.

تفعيل مبداأ تخ�س�س الق�ساة، واإزالة العوائق اأمام التو�سع فيه.. 7

اإن�ساء غرفة اإقت�سادية لدى حمكمة بداية عمان تكون خمت�سة بالنظر والف�سل يف املنازعات التجارية واال�ستثمارية . 8

ذات االأهمية االقت�سادية يف العا�سمة وعلى م�ستوى اململكة ومبا يوفر بيئة قانونية اآمنه لال�ستثمار.

اإن�ساء غرف جزائية متخ�س�سة للنظر يف بع�س املنازعات، والتو�سع يف القائم منها، كالغرف املتخ�س�سة بالنظر . 9

يف اجلرائم امل�ستحدثة وعلى وجه اخل�سو�س تلك املرتكبة با�ستخدام الو�سائل االإلكرتونية احلديثة.

حتديث اأ�ساليب ومو�سوعات التاأهيل االأ�سا�سي والتدريب امل�ستمر للق�ساة واأع�ساء النيابة العامة.. 10

الق�ساء . 11 بقيم  وااللتزام  وال�سفافية  النزاهه  قيم  ل�سمان  الق�سائي  التفتي�س  به  ي�سطلع  الذي  الدور  تعزيز 

وتقاليده ، وقواعد ال�سلوك الق�سائي ، وتوفري �سمانات اأوفى للقا�سي يف امل�ساءله التاأديبية.

و�سع معايري �سّفافه ومو�سوعية لتقيم اأداء الق�ساة من ِقبل التفتي�س الق�سائي.. 12

تاسعًا: توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون:
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تعزيز �سمانات املحاكمة العاأدلة يف مراحل البحث االأويل، والتحقيق االبتدائي، واملحاكمة النهائية.. 13

تعزيز احلماية للحقوق واحلريات، من خالل التمكني من الو�سول اإىل العدالة باإقرارًا مبداأ امل�ساعدة القانونية . 14

املجانية يف جميع الدعاوى، ملن هم يف حاجة اإليها.

توفري البيئة املنا�سبة لعمل الق�ساة.. 15

مواردها . 16 من  واال�ستفادة  وموظفيها،  ق�ساتها  وتوزيع  للمحاكم  اجلغرايف  التوزيع  خريطة  يف  النظر  اإعادة 

الب�رشية.

توفري اأبنية جديدة الئقة للمحاكم التي بحاجة اإىل ذلك ، ت�ستجيب ملتطلبات التطوير والتحديث، واإعداد وتنفيذ . 17

اخلطط الالزمة لتحديث البنية التحتية للمباين القائمة وجتهيزاتها.

اإزالة جميع العوائق لت�رشيع اإجراءات الدعاوى، دون انتقا�س من ال�سمانات املقررة للخ�سوم.. 18

اآجال معقولة، من خالل . 19 التقا�سي و�سري الدعاوى، وت�رشيع وترية معاجلة الق�سايا خالل  اإجراءات  تب�سيط 

 اإىل حتقيق العدالة الناجزة.
ً
االإقت�ساد يف االإجراءات و�سوال 

ت�سجيع اللجوء اإىل و�سائل بديلة للدعوى املدنية ، وتي�سري ال�ُسبل املحّفزه لذلك، للتخفيف عن املحاكم.. 20

تطوير اأ�ساليب االإدارة الق�سائية ، وتوظيف التكنولوجيا احلديثة خلدمة التقا�سي وتي�سري اإجراءات الدعاوى . 21

والتبليغات، واالإرتقاء باخلدمات التي يقدمها مرفق العدالة.

حتديث وتي�سري و�سبط اإجراءات تبليغ االأوراق الق�سائية، لتحقيق ال�رشعة املطلوبة يف ح�سم النزاعات.. 22

االإ�ستفادة من التقنيات احلديثة يف اإجراء املحاكمة عن ُبعد بني نزيل مركز االأ�سالح والتاأهيل وقاعة املحاكمة . 23

اخت�سارًا للجهد والوقت ، مع توفري جميع ال�سمانات القانونية للنزيل.

تعديل قواعد االخت�سا�س لتي�سري اإجراءات التقا�سي وتر�سيدها وحتقيق جناعتها.. 24

اإعادة النظر يف االأحكام التنظيمية اخلا�سة باإدارة الدعوى املدنية ، ومنح قا�سي اإدارة الدعوى ال�سالحيات . 25

الالزمة لتحقيق الغايات التي ُوجدت هذه االإدارة من اأجلها.

الدعاوى . 26 يف  البينات  وتقدمي  ال�سخ�سي  باحلق  واالدعاء  بال�سكاوى  املتعلقة  االإجراءات  بع�س  تنظيم  اإعادة 

اجلزائية ، لت�رشيع االإجراءات دون االإخالل بال�سمانات املقررة للخ�سوم.

:تي�سري اإجراءات دعوة ال�سهود واال�ستماع ل�سهاداتهم.. 27

حتديث وتي�سري و�سبط اإجراءات اخلربة اأمام املحاكم.. 28

تطوير وتنظيم مهنة اخلرباء الق�سائيني اأمام املحاكم، وتعزيز قيم ال�سفافية والنزاهة فيهم واالإرتقاء باأدائهم، . 29

و�سمان جناعة اأعمالهم.

تفعيل الرقابة على التقارير الطبية وحل امل�ساكل النا�سئة عنها.. 30

املماطلة . 31 منها  الغر�س  يكون  التي  اأو  املربرة  غري  الطعون  من  واحلد  االأحكام،  يف  الطعن  اإجراءات  تي�سري 

والت�سويف.

االأهمال . 32 معاجلة  او   والت�سويف  املماطلة  من  احلد  يتطلبها  التي  احلاالت  بع�س  يف  الالزمة  اجلزاءات  فر�س 

 ملا تن�س عليه القوانني.
ً
والتق�سري، ولزوم التقيد باملدد املقررة للف�سل يف الدعاوى وفقًا 

�سمان الو�سول اإىل النجاعه واجلودة املطلوبة يف االأحكام الق�سائية ويف اآليات تنفيذها.. 33

حتديث وتي�سري اإجراءات تنفيذ االأحكام احلقوقية وال�سندات التنفيذية. ل�سمان تنفيذها �سمن اأق�رش االآجال . 34

واأي�رش ال�سبل.
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حتديث وتطوير اإجراءات ت�سفية ال�رشكات واإفال�س التجار.. 35

حتديث وتطوير اأجهزة وزارة العدل. باعتبارها الذراع التنفيذيه وامل�ساندة للق�ساء.. 36

تطوير وحتديث مهنة املحاماة كم�ساهم رئي�سي يف عملية التقا�سي ، وتعزيز قيم ال�سفافية والنزاهه يف منت�سبيها . 37

وتطوير تكوينهم و اأدائهم.

توفري الكوادر االإداريه الكافية واملوؤهله امل�ساندة للجهاز الق�سائي، مبن يف ذلك اأعوان الق�ساة، ورفع م�ستواهم . 38

تاأهياًل وتدريبًا ،وحت�سني او�ساعهم.

تطوير وحتديث اإجراءات ال�سابطة العدليه واالرتقاء باأدائها، و�سمان جناعه اأعمالها.. 39

حتديث وتطوير النيابة العامة واالأجهزة امل�ساندة لها ، وتفعيل دورها ، ورفع كفاءة ق�ساتها وتطوير اأدائها.. 40

تو�سيع نطاق اخت�سا�س املحاكم والنيابة العامة يف اإنهاء الدعاوى اجلزائية ، للحد من ت�سخم عدد هذه الدعاوى.. 41

تطوير وتفعيل الدور الرقابي للنيابة العامة ل�سمان ح�سن �سري العدالة اجلزائية، وعلى وجه اخل�سو�س يف . 42

جمال التفتي�س الدوري على مراكز االإ�سالح والتاأهيل ، والرتافع اأمام املحاكم.

تعزيز اإ�رشاف النيابة العامة على ال�سابطة العدلية امل�ساعدة ل�سمان اأداء مهامها على الوجه االأمثل.. 43

تفعيل دور ال�سيا�سة اجلزائية الوقائية يف احلد من اجلرائم ، والتو�سع يف نطاق العدالة الت�ساحلية، لتخفيف . 44

العبء عن املحاكم.

اال�ستفادة املثلى من االإح�ساء اجلزائي يف ر�سم ال�سيا�سة اجلزائية، وتفعيل دور ال�سجل العديل يف �سبط حاالت . 45

التكرار اجُلرمي.

تطوير وحتديث ال�سيا�سة اجلزائية يف جمال التجرمي ، عرب اإعادة النظر يف جترمي بع�س االأفعال، ورفع احلماية . 46

 ، املواطنني  املجتمع وحقوق وحريات  الأمن وم�سالح  االأخرى حماية  االأفعال  بع�س  عنها، وجترمي  اجلزائية 

 ملبداأ �سيادة القانون.
ً
وتعزيزا 

تطوير وحتديث ال�سيا�سه العقابية ، وخا�سة ب�ساأن اجلرائم الواقعة على الن�ساء واالأطفال وذوي االإحتياجات . 47

اخلا�سة.

املوقوفني . 48 ت�سنيف  على  والتاأكيد  للمحكومني،  املخ�س�سة  املراكز  عن  منف�سله  للتوقيف  مراكز  تخ�سي�س 

واملحكومني يف مراكز التوقيف واالإ�سالح والتاأهيل.

برامج . 49 وتطبيق  له،  الكافية  ال�سمانات  وتوفري  له،  بدائل  واإقرار  منه،  واحلد  االإحتياطي،  التوقيف  تر�سيد 

اأ�سالح ناجعه الإعادة تاأهيل نزالء مراكز االأ�سالح والتاأهيل ، وت�سهيل اإعادة دجمهم باملجتمع. 

التنفيذية  اخلطط  يف  القانون  �سيادة  وتعزيز  الق�سائي  اجلهاز  لتطوير  امللكية  اللجنة  تو�سيات  تنعك�س  و�سوف 

املعهد  العدل،  الق�سائية، وزارة  )ال�سلطة  العدالة  اإ�سرتاتيجية قطاع  اإطار  2017 يف  للعام  العدل  ملوؤ�س�سات قطاع 

الق�سائي االأردين( لالأعوام 2021-2017(. 
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عاشرًا: المالحق
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امل�ضاركات الداخلية يف ور�س العمل واملوؤمترات والدورات التدريبية واللقاءات ح�ضب املو�ضوع 

ونوع امل�ضاركة وتاريخ ومكان االنعقاد وعدد الق�ضاة امل�ضاركني خالل العام 201٦

نوع امل�ضاركةمكان االنعقادتاريخ االنعقاداملو�ضوعالرقم

عدد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

2016/1/18دورة تدريبية حول ) روؤ�ساء املراكز االأمنية (1

مركز تدريب 

عمليات ال�رشطة

1مهارات

2016/1/31دورة اإعداد املدربني املتعلقة بق�سايا العنف �سد املراأة 2

ال�سبكة القانونية 

للن�ساء العربيات

7حقوق املراأة

3

ور�سة تدريبية حول مو�سوع ) احلاويات وال�سيطرة 

على الب�سائع يف املناطق اجلمركية والتحقيقات املتعلقة 

بالف�ساد املوؤ�س�سي (

-1/31

2016/2/4

2ف�ســادعمـــان

5

ور�سة عمل حول )الدرا�سة امل�سحية خلطوط دعم الطفل 

واأ�رشته(

2016/2/8

فندق امليلينيوم / 

عمان

1حقوق االأ�رشة

6

حما�رشة توعوية بعنوان ) دور هيئة مكافحة الف�ساد يف 

حماية ال�سهود واملبلغني واملخربين واخلراء يف ق�سايا 

الف�ساد (

2016/2/10

هيئة مكافحة 

الف�ساد

4ف�ســاد

1مهاراتعمان2016/2/14برنامج اإذاعي حول ) القانون واملواطن(7

8

دورة حول اإدارة الو�ساطة حلل املنازعات املدنية 

والتجارية 

-14

2016/2/15

5و�ساطةفندق حياة عمان

9

ندوة بعنوان )خربة �سنغافورة يف الو�ساطة وعمل مراكز 

الو�ساطة الق�سائية (

10و�ساطةفندق حياة عمان2016/2/15

ندوة تدريبية حول )االأدوية املزورة (10

 16 – 15

2016/2/

فندق بري�ستول / 

عمان

20اأدوية مزورة

11

ندوه بعنوان ) �سنغافورة يف الو�ساطة وعمل مراكز 

الو�ساطة الق�سائية(

10و�ساطةفندق حياة عمان2016/2/15

4ملكية فكريةفندق كمبن�سكي2016/2/16ور�سة عمل بعنوان ) التوعية بحقوق امللكية ال�سناعية (12

13

يوم تدريبي حول ) عدالة االأحداث وقانون االأحداث 

اجلديد(

1اأحداث�رشطة االأحداث2016/2/17

2016/2/18ور�سة عمل حول ) حتقيق امللكية ال�سناعية (14

فندق املوفنبيك/ 

العقبة

3ملكية فكرية

عاشرًا: المالحق
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نوع امل�ضاركةمكان االنعقادتاريخ االنعقاداملو�ضوعالرقم

عدد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

15

ور�سة تدريبية حول الو�سيلة املثلى الإدماج معايري حقوق 

االإن�سان الدولية يف القوانني الدولية ومناق�سة كتاب 

االإجتهادات الق�سائية

-21

2016/2/22

22معهد ق�سائيفندق الالندمارك

2016/2/24لقاء ت�ساوري حول التعامل مع ق�سايا االأحداث16

دار رعاية الفتيات 

الر�سيفة

1اأحداث

17

جل�سة لدرا�سة تقييم احتياجات اململكة االأردنية من 

امل�ساعدة القانونية

2016/2/24

فندق امليلينوم / 

عمان

10مهارات

برنامج تدريب املدربني18

-28

2016/2/29

26املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

25مهاراتفندق الكورب2016/3/1ور�سة عمل متخ�س�سة لل�سادة الق�ساة واملدعني العامني19

26املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي2-2016/3/3برنامج تدريب املدربني20

21

دورة تدريبية متعلقة مبو�سوع ) دعم ا�ستجابة قطاع 

العدالة لق�سايا العنف �سد املراأة(

2016/3/5-3

فندق كراون بالزا 

/ البحر امليت

1العنف �سد املراة

2016/3/6ور�سة عمل حول ) القيمة القانونية للقيود العقارية(22

جامعة ال�رشق 

االأو�سط

1جتارة وا�سثمار

26املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي6-2016/3/7برنامج تدريب املدربني23

6-2016/3/10ندوه حول ا�سرتداد املوجودات وطلب امل�ساعدة القانونية24

هيئة مكافحة 

الف�ساد

2مهارات

25

ور�سة عمل متخ�س�سة لالأردن واليمن يف ق�سايا متويل 

االإرهاب ومالحقة مرتكبيها ق�سائيًا والبت فيها

2016/3/10-8

فندق الكمبن�سكي 

/ عمان

10ارهـــاب

26

ور�سة عمل حول ) التحقيق واالإدعاء يف الق�سايا املتعلقة 

بتمويل االإرهاب

8ارهــــابعمان2016/3/10-8

26املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي9-2016/3/10برنامج تدريب املدربني27

28

ور�سة تدريبية بعنوان ) الك�سف عن التاأثريات النف�سية 

واالجتماعية والرتبوية للتعذيب واأثرها على جل�سات 

القا�سي (

20مهاراتفندق كراون بالزا2016/3/12

ور�سة عمل تدريبية حول ) حماية ال�سهود واملبلغني (29

-13

2016/3/17

هيئة مكافحة 

الف�ساد

3مهارات

2016/3/15دورة حول ) الق�ساء االإداري يف االأردن(30

جامعة عجلون 

الوطنية

1مهارات

ور�سة عمل حول ) القانون الدويل لالجئني(31

-16

2016/3/17

فندق هيلتون/ 

العقبة

4حقوق االإن�سان
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نوع امل�ضاركةمكان االنعقادتاريخ االنعقاداملو�ضوعالرقم

عدد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

32

ور�سة عمل ) قانون التحكيم / اإنفاذ قرارات التحكيم 

االأجنبية (

-16

2016/3/17

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

33

دورة تدريبية بعنوان ) دعم ا�ستجابة قطاع العدالة 

لق�سايا العنف �سد املراأة(

-17

2016/3/19

10عنف �سد املراأةعمان

34

ور�سة عمل ت�ساورية ملراجعة وحتديث دليل اإجراءات 

العمل الداخلة يف اإدارة �رشطة االأحداث

-18

2016/3/20

2اأحداثالبحر امليت

35

ور�سة عمل تدريبية حول دليل اإجراءات التوقيف ماقبل 

املحاكمة

2016/3/19

مطعم وقاعات 

االإندل�س / ارابيال

21مهارات

36

ور�سة عمل ) قانون التحكيم / اإنفاذ قرارات التحكيم 

االأجنبية (

-19

2016/3/20

فندق الرادي�سون 

بلو / العقبه

15املعهد الق�سائي

37

ور�سة تدريبية للمدعني العامني حول دليل اإجراءات 

التوقيف ما قبل املحاكمة

2016/3/26

فندق املوفنبك / 

العقبه

15املعهد الق�سائي

اإدارة املحاكم وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة38

-26

2016/3/27

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

39

ور�سة عمل حول احلماية من العنف والتمييز �سد املراأة 

يف قانون العقوبات االأردين والفرن�سي

3عنف �سد املراأةجامعة البرتاء2016/3/28

اإدارة املحاكم وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة40

-28

2016/3/29

16املعهد الق�سائيمطعم اأميه/اإربد

41

ور�سة عمل متخ�س�سة لل�سادة الق�ساة واملدعني العامني 

حول دليل اإجراءات التوقيف ما قبل املحاكمة

50املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي2016/4/2

11مهاراتفندق كراون بالزا2016/4/3عقد لقاء حول اإجنازات م�رشوع كرامة42

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي2016/4/3دورة تدريبية حول احلقوق االأ�سا�سية يف الد�ستور االأردين43

17املعهد الق�سائيمطعم اأمية/اإربد5-2016/4/6دورة تدريبية حول احلقوق االأ�سا�سية يف الد�ستور االأردين44

8-2016/4/9دورة تدريبية حول احلقوق االأ�سا�سية يف الد�ستور االأردين45

فندق الرادي�سون 

بلو / العقبه

16املعهد الق�سائي

46

دورة تدريبية حول تنفيذ االأحكام يف الدعاوى املدنية 

واجلزائية

-10

2016/4/11

17املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

47

دورة تدريبية حول تنفيذ االأحكام يف الدعاوى املدنية 

واجلزائية

-12

2016/4/13

17املعهد الق�سائيمطعم اأمية/اإربد

48

اجتماع ملعاجلة اإجراءات وتعليمات وحتويل االأحداث 

واالأ�رشة البديلة

2016/4/14

وزارة التنمية 

االإجتاعية

5حقوق االأ�رشة

49

دورة تدريبية حول تنفيذ االأحكام يف الدعاوى املدنية 

واجلزائية

-15

2016/4/16

فندق الرادي�سون 

بلو / العقبه

16املعهد الق�سائي
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نوع امل�ضاركةمكان االنعقادتاريخ االنعقاداملو�ضوعالرقم

عدد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

دورة تدريبية حول قانون االأحداث50

-17

2016/4/18

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

دورة تدريبية حول قانون االأحداث51

-19

2016/4/20

17املعهد الق�سائيمطعم اأمية/اإربد

دورة تدريبية حول قانون االأحداث52

-22

2016/4/23

فندق الرادي�سون 

بلو / العقبه

16املعهد الق�سائي

53

دورة تدريبية حول املنازعات املدنية وحل النزاعات من 

خالل الو�سائل البديلة

-24

2016/4/25

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

54

دورة تدريبية حول املنازعات املدنية وحل النزاعات من 

خالل الو�سائل البديلة

-26

2016/4/27

16املعهد الق�سائيمطعم اأمية/اإربد

55

موؤمتر حول ) خطاب الكراهية يف االإعالم الرقمي 

واالجتماعي (

-26

2016/4/27

فندق جراند 

ميلينيوم عمان

1مهارات

56

ور�سة عمل بعنوان ) حقوق املراأة االقت�سادية ودعم حق 

املراأة يف متلك االأرا�سي وحق املراأة يف املرياث االأردين

2016/4/28

فندق 

االإنرتكونتننتال / 

عمان

8حقوق املراأة

57

دورة تدريبية للمحامني حول) اتفاقية مناه�سة التعذيب 

وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 

الالإن�سانية اأو املهنية (

-27

2016/4/28

5حقوق االإن�سانفندق �سن�رشي بارك 

58

دورة تدريبية حول املنازعات املدنية وحل النزاعات من 

خالل الو�سائل البديلة

-29

2016/4/30

فندق الرادي�سون 

بلو / العقبه

16املعهد الق�سائي

2حقوق الطفلمقر �رشطة االأحداث2016/5/2يوم تدريبي �سمن امل�رشوع التجريبي للعدالة االأ�سالحية59

60

التعاون ما بني حمكمة التمييز االأردنية واملوؤ�س�سة 

االأملانية للتعاون القانوين الدويل لعام 2016

14مهاراتفندق الندمارك2016/5/3-2

16مهاراتنقابة املحامني2016/5/3حما�رشات تدريبية للمحامني املتدربني61

62

دورة تدريبيه للمدربني حول )اإعداد احلقائب التدريبية 

وتدريب جمموعة من ال�سادة الق�ساة (

25مهاراتالبحر امليت2016/5/7-6

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي2016/5/7دورة تدريبية حول امل�سوؤولية عن االأخطاء الطبية63

17املعهد الق�سائيمطعم اأمية /اإربد2016/5/8دورة تدريبية حول امل�سوؤولية عن االأخطاء الطبية64

21املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي2016/5/9لقاء حول ) م�ساألة النزاعات املتعلقة بالوظيفة العامة (65

دورة تدريبية حول القواعد الفقهية الكلية66

-10

2016/5/11

16املعهد الق�سائيمطعم اأمية

67

زيادة ملركز �رشطة اأحداث الزرقاء �سمن امل�رشوع 

التجريبي للعدالة االأ�سالحية

2اأحداثالزرقاء2016/5/11
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نوع امل�ضاركةمكان االنعقادتاريخ االنعقاداملو�ضوعالرقم

عدد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

68

ور�سة تثقيفية حول ) املعايري الدولية واملمار�سات املحلية 

حلرية ال�سحافة واالإعالم (

2اإعالمعمان2016/5/12

دورة تدريبية حول القواعد الفقهية69

-13

2016/5/14

فندق الرادي�سون 

بلو / العقبه

16املعهد الق�سائي

ور�سة عمل حول ) تنفيذ االأحكام احلقوقية(70

-13

2016/5/14

25مهاراتالعقبة

71

برنامج تدريبي خا�س مبرتبات االإدارة امللكية حلماية 

البيئة

3بيئةحممية عجلون2016/5/14

72

اجتماع ت�ساوري اأقليمي حول مو�سوع ) ا�سرتداد 

االأموال : بني النظرية والتطبيق (

-14

2016/5/15

1جتارة وا�ستثمارالبحر امليت

2016/5/15دورة تدريبيه حول امل�سوؤولية عن االأخطاء الطبية73

فندق الرادي�سون 

بلو / العقبه

15املعهد الق�سائي

2016/5/15دورة حول ) اإجرءات التحقيق اأمام املدعي العام (74

جممع النقابات 

املهنية

2مهارات

75

دورة تدريبية حول ال�سلوك الق�سائي ومعايري التفتي�س 

الق�سائي

-15

2016/5/16

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

76

جل�سة نقا�سية �سمن م�رشوع ) تعزيز اللجوء اإىل العدالة 

: تقييم حاجات امل�ساعدة القانونية يف اإطار نظام العدالة 

اجلنائية يف االأردن(

-17

2016/5/23

فندق املرييديان / 

عمان

36عدالة جنائية

77

دورة تدريبية حول ال�سلوك الق�سائي ومعايري التفتي�س 

الق�سائي

-17

2016/5/18

17املعهد الق�سائيمطعم اأمية

78

دورة تدريبية بعنوان ) العقوبات البديلة يف قانون 

االأحداث (

2016/5/18

املركز االأردين 

حلقوق االإن�سان

16اأحداث

دورة حول ال�سلوك الق�سائي ومعايري التفتي�س الق�سائي79

-20

2016/5/21

فندق الرادي�سون 

بلو / العقبه

16املعهد الق�سائي

دورة تدريبية حول القواعد الفقهية80

-22

2016/5/23

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

81

دورة بعنوان ) قانون امل�ساءلة واإجراءات م�ساءلة 

الق�ساة (

-23

2016/5/24

20املعهد الق�سائيفندق الندمارك

جل�سة نقا�سية للبدء باإعداد م�سودة قانون حلقوق الطفل82

-23

2016/5/24

4حقوق الطفلمقر املجل�س

83

جل�سة ع�سف ذهني حول ) و�سع االإجراءات اخلا�سة 

باآليات الطعون االإنتخابية (

2016/5/26

فندق كراون بالزا 

/ عمان

6مهارات



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

119

نوع امل�ضاركةمكان االنعقادتاريخ االنعقاداملو�ضوعالرقم

عدد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

دورة تدريبية حول قانون التجارة البحرية84

-29

2016/5/30

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

85

دورة حول ) اإدارة املحاكم وا�ستخدام التكنولوجيا 

احلديثة (

-30

2016/5/31

فندق الراأي�سون 

بلو/ العقبه

16املعهد الق�سائي

86

لقاء ال�ستعرا�س الدرا�سة الوطنية التي اأعدتها جمموعة 

العمل الوطنية يف االأردن بعنوان اإدماج معايري حقوق 

االإن�سان الدولية واالأقليمية يف تعليم القوانني الوطنية

-30

2016/5/31

14املعهد الق�سائيحياة عمان

دورة تدريبية حول قانون التجارة البحرية87

-/5/31

2016/6/1

20املعهد الق�سائيمطعم اأميه/اإربد

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

-5/31

2016/6/1

20ف�سادفندق ال�سرياتون

2016/6/1دورة تدريبية بعنوان ) العنف �سد املراأة (89

جمعية ن�سامى 

ون�سميات االأردن/ 

اإربد

11عنف �سد املراأة

1جتارة وا�ستثمارنقابة املحامني1-2016/6/2دورة حول )ق�سايا �رشيبة الدخل واملبيعات (90

20غ�سل اأموالعمان1-2016/6/2دورة تدريبية حول جرائم الف�ساد وغ�سل االأموال91

92

ور�سة عمل توعوية لكتاب العدل وماأموري التنفيذ لدى 

املحاكم

2016/6/4

مقر هيئة مكافحة 

الف�ساد

1مهارات

3-2016/6/4دورة حول قانون التجارة البحرية93

فندق الرادي�سون 

بلو / العقبه

16املعهد الق�سائي

94

اجتماع ملناق�سة مو�سوع اإ�سدار �سهادات ميالد للمواليد 

ال�سوريني اجلدد يف اململكة

2016/6/22

مبنى مديرية �سوؤون 

الالجئني ال�سوريني

1حقوق الطفل

2016/6/23لقاء ت�ساوري حول قانون اجلرائم االإلكرتونية 95

اإدارة حماية 

االأ�رشة / عمان

6جرائم اإلكرتونية

97

ور�سة عمل بعنوان ) تورط االأحداث يف اجلماعات العنيفة 

واملتطرفة ، مبا فيها اجلماعات االإرهابية (

-18

2016/7/20

3اأحداثفندق الكمبن�سكي

98

حلقة نقا�سية حول ) االإطار الوطني ملكافحة االإجتار 

بالب�رش (

2016/8/6-5

فندق املوفنبك 

البحر امليت

5حقوق االإن�سان

99

لقاء ت�ساوري حول )نظام العدالة اجلنائية لالأحداث يف 

اململكة االأردنية الها�سمية بني الوفد الفل�سطيني ونظريه 

االأردين من موؤ�س�سات اإنفاذ القانون(

-15

2016/8/16

مكتب االأمم املتحدة 

املعني باملخدرات 

واجلرميه

5اأحداث

100

ور�سة تدريبية ) التقييم الوطني ملخاطر غ�سل االأموال 

ومتويل االإرهاب(

-17

2016/8/18

فندق الربي�ستول 

عمان

4غ�سيل اأموال
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120

نوع امل�ضاركةمكان االنعقادتاريخ االنعقاداملو�ضوعالرقم

عدد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

101

ور�سة عمل حول ) م�ستجدات دائرة تنفيذ حمكمة بداية 

عمان (

2016/8/20

فندق ال�سرياتون 

عمان

5مهارات

2016/8/20دورة تدريبية بعنوان ) مهارات االإت�سال املتقدمة (102

ال�سبكة القانونية 

للن�ساء العربيات

8مهارات

103

دورة تدريبيه بعنوان ) االنتهاكات املرتبطة بالنزاعات 

التي لها عالقة باالأطفال (

-21

2016/8/31

3املعهد الق�سائيعمـان

104

ور�سة عمل متخ�س�سة حول ) حق املوؤلف واحلقوق 

املجاورة (

-23

2016/8/24

دائرة املكتبة 

الوطنية

18حق املوؤلف

105

ور�سة عمل بعنوان ) درا�سة د�ستورية واقعية من وجهة 

نظر مقارنة(

-23

2016/8/25

5مهاراتفندق املرييديان

106

دورة تدريبية ) لتي�سري �سبل و�سول االأ�سخا�س ذوي 

االإعاقة للعدالة (

-28

2016/8/29

20عدالةفندق الكراون بالزا

107

لقاء ت�ساوري ملناق�سة نتائج تقييم القوانني والت�رشيعات 

الق�سائية التي تدعم العدالة مبا يتعلق بامل�ساواة بني  

النوع االجتماعي

-30

2016/8/31

1عدالةعمان

108

ور�سة عمل حول ) الق�ساء الد�ستوري والتفاعالت بني 

املحاكم العادية واملحاكم العليا واملحاكم الد�ستورية(

-8/30

2016/9/1

فندق املريديان / 

عمان

32مهارات

109

ور�سة عمل حول ) اإجراءات العمل يف اإدارة حماية 

االأ�رشة باالإ�سافة اإىل حقوق الالجئني(

-8/30

2016/9/1

فندق كراون بالزا 

/ البحر امليت

1حقوق االإن�سان

2-2016/9/5دورة تدريبية حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة110

فندق الرادي�سون 

تاالبيه / العقبه

13املعهد الق�سائي

19املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي4-2016/9/7دورة تدريبية حول النيابة العامة واخت�سا�ساتها111

112

ور�سة اإقليمية حول ) اأ�ساليب التحقيق واملالحقة 

الق�سائية ملخالفات حقوق امللكية الفكرية لالدعاء العام 

واأجهزة القانون (

7ملكية فكريةعمـان2016/9/7-5

16املعهد الق�سائيمطعم اأمية6-2016/9/7دورة تدريبية حول �سياغة االأحكام113

دورة تدريبية حول االخت�سا�س ) املدين واجلزائي (114

 – 18

2016/9/19

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

115

ور�سة عمل بعنوان )تطوير فعال للمحاكمات يف ق�سايا 

االإرهاب (

-20

2016/9/22

فندق الكمبن�سكي 

عمان

12مهارات

موؤمتر حول تعزيز اإحرتام حقوق امللكية الفكرية116

-21

2016/9/22

1ملكية فكريةعمان
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121

نوع امل�ضاركةمكان االنعقادتاريخ االنعقاداملو�ضوعالرقم

عدد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

21و2016/9/22ندوة بعنوان ) اإذكاء حقوق امللكية الفكرية (117

قاعة البرتاء 

/ مبنى وزارة 

ال�سناعة والتجارة

14ملكية فكرية

دورة تدريبية حول النيابة العامة واخت�سا�ساتها118

-23

2016/9/26

فندق الرادي�سون 

بلو تاالبيه/ العقبه

13املعهد الق�سئي

119

ور�سة عمل حول ) التعريف مب�ستجدات دائرة التنفيذ 

لدى حمكمة عمان االإبتدائية (

8مهاراتفندق حياة عمان2016/9/24

120

لقاء ت�ساوري حول ) اآليات حماية االأطفال يف نزاع مع 

القانون يف االأردن(

2016/9/25

املجل�س الوطني 

ل�سوؤون االأ�رشة

1حقوق الطفل

دورة تدريبية حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة 121

-25

2016/9/28

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

122

اجتماع حول ) تعزيز اإدارة االأرا�سي يف الدول العربية 

/ تنمية القدرات واإدارة املعرفة واالإبتكارات اجلغرافيه 

املكانية( 

-26

2016/9/28

1مهاراتعمان

دورة تدريبية حول االخت�سا�س املدين واجلزائي123

-27

2016/9/28

17املعهد الق�سائيمطعم اأمية / اإربد

124

ور�سة عمل بعنوان ) ا�ستجابة قطاع العدالة لق�سايا 

املراأة املعنفة(

2016/9/28

ال�سبكة القانونية 

للن�ساء العربيات

11حقوق املراأة

ور�سة عمل حول ) القانون الدويل لالجئني (125

-28

2016/9/29

فندق املوفنبك/ 

العقبة

11حقوق االإن�سان

دورة تدريبية حول االخت�سا�س املدين واجلزائي126

-9/30

2016/10/1

فندق الرادي�سون 

بلوتاالبيه/ العقبه

13املعهد الق�سائي

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي3-2016/0/6دورة تدريبية حول الت�رشيعات  املالية127

16املعهد الق�سائيمطعم اأمية/اإربد4-2016/10/5دورة تدريبية حول ق�سايا املقاوالت128

2016/10/5ور�سة عمل بعنوان ) منهجية التدقيق يف الف�ساد (129

هيئة مكافحة 

الف�ساد

1مكافحة الف�ساد

7-2016/10/10دورة تدريبية حول الت�رشيعات املالية130

فندق الرادي�سون 

بلو تاالبيه/ العقبه

12املعهد الق�سائي

131

ور�سة تدريبية بعنوان ) التحقيق اجلنائي واالإداري 

واملايل (

1مهاراتديوان املحا�سبة2016/10/12-9

17املعهد الق�سائيمطعم اأمية9-2016/10/12دورة تدريبية حول العمليات البنكية والتجارية احلديثة132

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي9-2016/10/10دورة تدريبية حول �سياغة االأحكام133

134

موؤمتر حول ) اخلدمات الق�سائية املتخ�س�سة يف ق�سايا 

النوع االجتماع(

2016/10/10

فندق الندمارك / 

عمان

4مهارات
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122

نوع امل�ضاركةمكان االنعقادتاريخ االنعقاداملو�ضوعالرقم

عدد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

135

اجتماع حول الف�سل يف ق�سايا حقوق االإن�سان للمراأة ، 

وال�سيما العنف �سد املراأة (

-10

2016/10/12

3حقوق املراأةعمان

136

ور�سة تعريفية بالدرا�سة الوطنية االأردنية حول اإدماج 

معايري حقوق االإن�سان الدولية واالأقليمية يف تعليم 

القوانني الوطنية 

20املعهد الق�سائيفندق ال�سرياتون2016/10/13

137

ور�سة تعريفية بالدرا�سة الوطنية االأردنية حول اإدماج 

معايري حقوق االإن�سان الدولية واالأقليمية يف تعليم 

القوانني الوطنية 

21املعهد الق�سائيفندق ال�سرياتون2016/10/14

دورة تدريبية حول �سياغة االأحكام138

-14

2016/10/15

فندق الرادي�سون 

بلو تاالبيه/ العقبة

14املعهد الق�سائي

139

م�سابقة املحاكمة ال�سورية الثانية للجامعات االأردنيه 

للعام 2016

2016/10/15

قاعة حمكمة 

اإ�ستئناف عمان

16مهارات

140

ور�سة تعريفية بالدرا�سة الوطنية االأردنية حول اإدماج 

معايري حقوق االإن�سان الدولية واالإقليمية يف تعليم 

القوانني الوطنية 

29املعهد الق�سائيمطعم اأمية/ اإربد2016/10/15

141

م�سابقة املحاكمة ال�سورية الثانية للجامعات االأردنيه 

للعام 2016

2016/10/15

قاعة حمكمة 

اإ�ستئناف عمان

16مهارات

دورة تدريبية حول ق�سايات املقاوالت142

-16

2016/10/17

18املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

دورة تدريبية حول النيابة العامة واخت�سا�ساتها143

-16

2016/10/19

17املعهد الق�سائيمطعم اأمية

2حقوق الطفلفندق املرييديان2016/10/17ور�سة عمل بعنوان ) حماية االأطفال (144

دورة تدريبية حول ق�سايا املقاوالت145

-21

2016/10/22

فندق الرادي�سون 

بلو تاالبيه/ العقبه

14املعهد الق�سائي

17حقوق االإن�سانفندق املرييديان2016/10/22ور�سة عمل بعنوان ) القانون الدويل االإن�ساين (146

147

موؤمتر دويل بعنوان ) احلركة الن�سوية :تاريح وح�سارة 

)

2016/10/23

مركز اللغات / 

اجلامعة االأردنية

4مهارات

148

دورة تدريبية حول العالقة بني االتفاقيات الدولية 

والت�رشيعات الوطنية

-23

2016/10/24

19املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي 

149

مائدة م�ستديرة ملناق�سة العمل يف جمال حقوق االإن�سان 

ب�سكل عام وب�سكل خا�س يف جمال الوقاية من التعذيب(

2016/10/25

فندق ال�سن�رشي 

بارك

3حقوق االإن�سان

150

دورة تدريبية حول العالقة بني االتفاقيات الدولية 

والت�رشيعات الوطنية

-25

2016/10/26

16املعهد الق�سائيمطعم اأمية / اإربد 
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123

نوع امل�ضاركةمكان االنعقادتاريخ االنعقاداملو�ضوعالرقم

عدد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

151

ور�سة عمل حول ) بناًء اأنظمة عدالة �سديقة للطفل على 

امل�ستوى االأقليمي: واقع وحتديات وطموح (

-26

2016/10/27

فندق املوفنبيك/ 

البحر امليت

2حقوق الطفل

152

اجتماع ملناق�سة اخلطة االإ�سرتاتيجية لل�سكبة وتعديل 

النظام االأ�سا�سي لل�سبكة القانونية 

3مهاراتعمان2016/10/26

25املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي2016/10/27جل�سة حول ) النزاعات املتعلقة بالوظيفة العامة (153

25املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي2016/10/27جل�سة حوارية حول ) النزاعات املتعلقة بالوظيفة العامة (154

155

دورة تدريبية حول العالقات بني االتفاقيات الدولية 

والت�رشيعات الوطنية

-28

2016/10/29

فندق الرادي�سون 

بلو تاالبيه / العقبة

13املعهد الق�سائي

156

دورة تدريبية حول االأمرا�س النف�سية والعقلية واأثرها 

على امل�سوؤولية اجلزائية

-30

2016/10/31

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

157

دورة تدريبية حول االأمرا�س النف�سية والعقلية واأثرها 

على امل�سوؤولية اجلزائية

17املعهد الق�سائيمطعم اأمية2016/11/2-1

158

دورة تدريبية حول ) اإدارة م�رشح اجلرمية ، واجلرائم

االإلكرتونية (

20جرائم اإلكرتونيةفندق كراون بالزا2016/11/3-2

159

دورة تدريبية حول ) االأمرا�س النف�سية والعقلية واثرها 

على امل�سوؤولية اجلزائية (

2016/11/5-4

فندق الرادي�سون 

بلو تاالبيه/ العقبه

13املعهد الق�سائي

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي6-2016/11/7دورة تدريبية حول ) ق�سايا الكهرباء واملاء (160

161

دورة تدريبية حول ) اإدارة م�رشح اجلرمية ، واجلرائم 

االإلكرتونية (

20جرائم اإلكرتونيةفندق كراون بالزا2016/11/7-6

8-2016/11/9ندوة بعنوان ) جرائم االإرهاب (162

فندق 

االإنرتكونتننتال

15ارهاب

163

ور�سة عمل بعنوان ) مكافحة التطرف العنيف يف 

ال�سجون (

2016/11/10-8

فندق املوفنبيك 

البحر امليت

6مهارات

دورة تدريبية حول ) ق�سايا الكهرباء واملاء(164

-11

2016/11/12

فندق الرادي�سون 

بلو تاالبيه/ العقبة

13مهارات

165

ور�سة عمل بعنوان ) االتفاقيات الدولية اخلا�سة بحقوق 

املراأة (

2016/11/12

ال�سبكة القانونية 

للن�ساء 

9حقوق املراأة

166

دورة تدريبية حول اخلرباء ) اأ�س�س االختيار ، اعتماد 

التقارير من عدمه(

-13

2016/11/14

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

167

دورة تدريبية متخ�س�سة الأع�ساء النيابة العامة من دولة 

فل�سطني  حول ق�سايا غ�سيل االأموال

-13

2016/11/17

3املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

168

اجتماع تن�سيقي مع اللجنة الوطنية ل�سوؤون املراأة 

ملناه�سة العنف �سد املراأة

2016/11/15

اللجنة الوطنية 

ل�سوؤون املراأة

3حقوق املراأة
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124

نوع امل�ضاركةمكان االنعقادتاريخ االنعقاداملو�ضوعالرقم

عدد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

169

دورة تدريبية حول اخلرباء ) اأ�س�س االختيار ، اعتماد 

التقارير من عدمه(

-15

2016/11/16

18املعهد الق�سائيمطعم اأميه

دورة تدريبية خا�سة باجلرائم االإلكرتونية170

-15

2016/11/17

م�رشوع �سيادة 

القانون

31جرائم اإلكرتونية

171

جل�سة حوارية حول ) م�سكلة املخدرات يف املجتمع 

االأردين (

2016/11/16

مقر املجل�س 

االإقت�سادي 

االجتماعي االأردين

1مهارات

172

دورة تدريبية بعنوان ) ا�ستقالل الق�ساء و�سالحيات 

الق�ساة (

16و17-

2016/11

20املعهد الق�سائيفندق الالندمارك

173

دورة تدريبية حول اخلرباء ) اأ�س�س االختيار ، اعتماد 

التقارير من عدمه(

-18

2016/11/19

فندق الرادي�سون 

بلو تاالبيه / 

العقبه

13املعهد الق�سائي

174

ور�سة تدريبية ) متعلقة باجلوانب النف�سية جلرمية 

التعذيب(

-19

2016/11/21

30املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

175

دورة تدريبية حول الطب ال�رشعي ) التقارير الطبية 

الق�سائية واآلية التعامل معها (

-20

2016/11/21

20املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي

10املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي2016/11/21ور�سة بعنوان ) التخ�س�س يف ق�سايا االإعالم(176

177

ور�سة عمل حول ال�سوابط القانونية بعنوان ) التوقيف 

يف ق�سايا الن�رش والقوانني ذات العالقة (

-21

2016/11/22

3مهاراتوزارة العدل

178

ور�سة عمل ملراجعة ومناق�سة دليل بروتوكوالت املعاجلة 

ال�رشيرية حلاالت االإغت�ساب والعنف اجلن�سي يف القطاع 

ال�سحي(

-21

2016/11/22

املجل�س الوطني 

ل�سوؤون االأ�رشة

1حقوق االأ�رشة

179

دورة تدريبية حول الطب ال�رشعي ) التقارير الطبية 

الق�سائية واآلية التعامل معها (

-22

2016/11/23

18املعهد الق�سائيمطعم اأميه

180

لقاء تدريبي حول ) اإجراءات ت�سوية النزاع يف قانون 

االأحداث االأردين كاأحد اأ�سكال التحويل (

-22

2016/11/23

فندق كمبن�سكي/ 

عمان

4االأحداث

1امل�سوؤولية الطبيةفندق الهوليدي اإن2016/11/23ور�سة عمل ملناق�سة م�رشوع قانون امل�سوؤولية الطبية181

182

ور�سة عمل حول )ا�ستجابة قطاع العدالة لق�سايا املراأة 

املعنفة (

12حقوق املراأةفندق الالندمارك2016/11/24

2016/11/24ندوة حول ) قانون املعامالت االإلكرتونية (183

كلية امللك 

طالل لالأعمال 

والتكنولوجيا

1جتارة وا�ستثمار

184

دورة تدريبية حول الطب ال�رشعي ) التقارير الطبية 

الق�سائية واآلية التعامل معها (

-25

2016/11/26

فندق الرادي�سون 

بلو تاالبيه/ العقبه

13املعهد الق�سائي
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نوع امل�ضاركةمكان االنعقادتاريخ االنعقاداملو�ضوعالرقم

عدد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

185

ور�سة عمل بعنوان ) حماية احلقوق االأ�سا�سية يف ظل 

املتغريات العاملية(

-28

2016/11/29

3حقوق االإن�سانفندق كراون بالزا

186

ور�سة عمل يف ) جمال التحقيقات اجلنائية ملكافحة 

االإجتار بالب�رش وتهريب املهاجرين(

-28

2016/11/30

1حقوق االإن�سانفندق الالندمارك

187

مائدة م�ستديرة وتبادل اخلربات مع املحكمة االإدارية 

العليا االأردنية على اإجراءات املحاكم االإدارية

-11/30

2016/12/1

املعهد الق�سائي 

االأردين

24مهارات

19املعهد الق�سائيفندق الهوليدي اإن1-2016/12/4دورة تدريبية متخ�س�سة للق�ساة اجلدد188

189

اإعداد دليل تدريبي خا�س حول التعاون الدويل وطلبات 

امل�ساعدة القانونية

1مهاراتالبحر امليت2016/12/3-2

3-2016/12/4ور�سة عمل حول ) حقوق الطفل واآخر الت�رشيعات (190

اجلمعية الدولية 

ات للقا�سٍ

24حقوق الطفل

191

دورة حول ) اإجراءات ال�رشكات والدعاوى والق�سايا 

املتعلقة بها اأمام دائرة مراقب ال�رشكات (

1جتارة وا�ستثمارغرفة جتارة عمان2016/12/4-3

192

ندوة حول العمل الق�رشي يف االأردن واقع وحاالت 

درا�سية

1حقوق االإن�ساناجلامعة االأردنية2016/12/7

2016/12/7حما�رشة حول قانون احلماية من العنف االأ�رشي193

كراون بالزا/ 

البحر امليت

1حقوق االأ�رشة

194

مائدة م�ستديرة قانونية متخ�س�سة لق�ساة واملدعني 

العامني حول ال�سابطة العدلية والنيابة العامة والق�ساء 

يف احلد من ق�سايا قتل الن�ساء

2016/12/7

فندق الهوليدي 

اإن/عمان

3حقوق املراأة

15املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي2016/12/11ور�سة عمل حول التخ�س�س الق�سائي يف ق�سايا االإعالم195

196

دورة تدريبية لتدريب املدربني يف جمال الوقاية من 

التطرف 

1املعهد الق�سائيفندق الالندمارك2016/12/11

14املعهد الق�سائياملعهد الق�سائي2016/12/13ور�سة عمل حول التخ�س�س الق�سائي يف ق�سايا االإعالم197

198

دورة تدريبية بعنوان ) مبادئ حقوق االإن�سان يف العدالة 

اجلنائية املتعلقة مبكافحة االإرهاب (

-13

2016/12/15

فندق الكمبن�سكي 

/ عمان

5حقوق االإن�سان

199

ور�سة عمل ملناق�سة الن�سخة النهائية لال�سرتاتيجية 

الوطنية لعدالة االأحداث

2016/12/14

املجل�س الوطني 

ل�سوؤون االأ�رشة

3االأحداث

200

مائدة م�ستديرة ملناق�سة اإحالة امل�سائل املتعلقة بالطعن يف 

د�ستورية القوانني اإىل حمكمة التمييز

2016/12/14

فندق املرييديان/ 

عمان

20مهارات

ور�سة عمل حول اإدارة نزاعات االإ�ستثمار201

-14

2016/12/15

1جتارة وا�ستثمارفندق املرييديان

202

ور�سة عمل حول احلفاظ على خ�سو�سية االأ�رشة 

والعقوبات والتدابري البديلة

-15

2016/12/17

فندق املوفنبك 

البحر امليت

4حقوق االأ�رشة
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نوع امل�ضاركةمكان االنعقادتاريخ االنعقاداملو�ضوعالرقم

عدد 

الق�ضاة 

امل�ضاركني

203

اإعداد دليل تدريبي خا�س حول التعاون الدويل وطلبات 

امل�ساعدة القانونية

-16

2016/12/17

1مهاراتالبحر امليت

204

دورة تدريبية بعنوان ) اإدارة املحاكم وا�ستخدام 

التكنولوجيا احلديثة(

-16

2016/12/17

32املعهد الق�سائيمطعم اأمية 

5حقوق الطفلفندق امليلينيوم2017/12/19ور�سة عمل حول م�رشوع قانون الطفل205

206

ور�سة عمل م�سرتكة بعنــــوان ) النظامني الر�سمي 

واملجتمعي يف جمال عدالة االأحداث(

2اأحداثفندق بل فيو عمان2016/12/21

ور�سة عمل حول االتخ�س�س وال�رشية يف القانون املقرتح207

-22

2016/12/24

فندق املوفنبك/ 

البحر امليت

4مهارات

208

دورة تدريبية حول اإدارة املحاكم وا�ستخدام التكنولوجيا 

احلديثة

-23

2016/12/24

فندق الهوليدي اإن 

/عمان

113املعهد الق�سائي

209

يوم علمي بعنوان ) خطاأ طبي اأم م�ساعفة ، واأخالقيات 

املهنة الطبية(

2016/12/24

قاعة املحا�رشات 

م�ست�سفى االأردن

5مهارات

210

عقد دورة تدريبية بعنوان )اإجراءات ت�سجيل العالمات 

التجارية والوكاالت التجارية (

2016/12/24

مبنى ال�سبكة 

القانونية للن�ساء 

العربيات

2جتارة وا�ستثمار

2016/12/27ور�سة عمل حول التوعية باأحكام قانون و�سيا�سة املناف�سة211

فندق روتانا- 

بوليغارد العبديل

5مناف�سة

2016/12/28حما�رشة حول ) جرائم املطبوعات والن�رش (212

كلية احلقوق – 

جامعة االإ�رشاء

1مهارات

2570اإجمايل عدد الق�ساة امل�ساركني
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واللقاءات  التديريبة  والدورات  والزيارات  واملوؤمترات  العمل  ور�س  يف  اخلارجية  امل�ضاركات 

ح�ضب مو�ضوع امل�ضاركة والدولة التي متت فيها امل�ضاركة وعدد الق�ضاة امل�ضاركني خالل العام 

201٦

الدولة/ املكانمو�ضوع امل�ضاركةالرقم
عدد الق�ضاة 

امل�ضاركني

1ا�سبانيــــــــااجتماع الهيئة العامة ال�سنوي لل�سبكة االأوروبية العربية للتدريب الق�سائــــــــــي .1

2ا�سبانيــــــــادورة علمية بعنوان تدريب املدربيـــــــــن .2

3

ور�سة عمل لتبادل اخلربات الق�سائية يف املنازعات الق�سائية املتعلقــة بالعالمـات التجارية وبراءات 

االخرتاع وحقوق امللكية ال�سناعيـــة .

1اإ�سبانيــــــــا

4

زيارة درا�سية حول مو�سوع احلاويات وال�سيطرة على الب�سائع يف املناطق اجلمركية والتحقيقات 

املتعلقة بالف�ساد املوؤ�س�ســــــــــي 

2اإ�سبانيــــــــا

1االإمـــــاراتدورة تدريبية حــول مقدمـــة فـــــي امللكيـــة الفكريــــــــــــــــة .5

1االإمـــــاراتالدورة الرابعة للقمــــة العامليـــــة للحكومـــــــــــــات 2016 .6

2االإمـــــاراتموؤمتر حول منع الراديكاآلية والتطرف العنيـــف والت�ســـــــدي لهمــــــــــا .7

2االإمـــــاراتور�سة عمل حول حقوق املوؤلــــف .8

1االإمـــــاراتور�سة عمل اأقليمية حول حماية حقوق امللكيـــة الفكريـــة ال�سناعيـــــــــة .9

1االإمـــــاراتور�سة عمل حول تعزيز احرتام حقوق امللكية الفكريــــــة .10

2البحريــــــنور�سة عمل حول اأمتتة املحكمـة . 11

1اجلزائـــــــرور�سة عمل حــول حمايـــة االأ�سخا�س املوقوفيـــــــن للنظــــــــــر .12

1اجلزائـــــــرور�سة عمل حــــــول حمايـــــة االأ�سخا�س املوقوفيــــن .13

1اجلزائـــــــرور�سة عمل  حماية حقوق االأ�سخا�س املوقوفني للنظر يف اجلزائر .14

1اجلزائـــــــرا�ستكمال تدريب منت�سبي اأجهزة اإنفاذ القانون حول حماية حقوق االأ�سخا�س املوقوفني للنظـر .15

16

لقاء خرباء للق�ساة ووكالء اجلمهورية يف اجلزائر ولتفعيل العقوبات البديلة ومراجعة االأحكام 

وا�ستبدالهـا واال�ستفادة من االأحكام الق�سائية يف جمــــال خدمة املجتمـع وت�سهيــل اإعادة دمج 

االأ�سخا�س الذين يقعــــون فـــي نــزاع مــع القانـون بربامج تربوية ذات نفــــــع عــــــام .

1اجلزائـــــــر

17

ا�ستكمال تدريب الق�ساة ووكالء اجلمهورية على العقوبات البديلة واالجتاهات احلديثة يف نظم 

العدالــــة 

1اجلزائـــــــر

1ال�سعوديــــةتقدمي حما�رشة بعنوان دور النيابة العامة يف حتقيق االأمن املجتمعـي  .18

1ال�سعوديــــةور�سة عمل اأقليمية بعنـــــوان التحقيقـــــات يف اجلرائم املالية وامل�ساعـــــدة القانونيـة املتباأدلة  .19
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الدولة/ املكانمو�ضوع امل�ضاركةالرقم
عدد الق�ضاة 

امل�ضاركني

20

زيارة اإىل اململكة العربية ال�سعودية لالطالع على جتربتها يف جمال ا�ستخدام التكنولوجيا يف عمل 

املحاكــــم .

1ال�سعوديــــة

21

زيارة اإىل الريا�س ال�ستكمال املباحثات بني اجلانبني االأردين وال�سعودي يف جمال نقل املحكوم 

عليهم من مواطنني البلدين . 

2ال�سعوديــــة

3ال�ســـــوداناملوؤمتـر الرابع والع�رشيــــــن ملديــــــــري املعاهــد الق�سائيــــــــــــــة .22

1الكويـــــــتمنتدى جتربة املراأة العربية يف الق�ســــــاء 23

2الكويـــــــتاالجتماع االأول للمكتب التنفيذي لالحتاد العربي للق�ســــاء االإداري .24

2الكويـــــــتاملوؤمتر االأقليمـــي للتحكيــم الدويل لل�رشق االأو�سط .25

26

لقاء اخلرباء حول العقوبـات البديلة ومراجعـــة قانون امل�سطرة اجلنائية وقانون االإجراءات 

اجلزائية .

1املغـــــــرب

1املغـــــــربلقاء اخلرباء حول العقوبات البديلة لالأحداث يف املنظومة الق�سائية املغربيــة .27

6املغـــــــربح�سور فعالية بناًء القدرات االأقليمية يف اإنفاذ العقود والتحكيم .28

2املغـــــــربور�سة عمل بعنوان اال�ستثمار والتحكيم يف الوطن العربي اإلــــى اأيـــــــن؟ .29

30

زيارة اإىل اململكة املغربية للتعرف على االآليات واال�سرتاتيجيات يف كيفية التعامل مع الق�سايا التي 

تت�سمن العنف �سد املراأة. 

7املغـــــرب

3املغـــــــربموؤمتر القانون يف ال�رشق االأو�سط .31

زيارة ا�ستطالعية اإىل اململكة املتحـــــدة .32

اململكـــــــة 

املتحدة

1

ور�سة عمل لالإطالع على برنامج اإدارة التقا�سي امل�ستخدمـــة فــي املحكمـــة العليا الربيطانيــــــــــة 33

اململكة 

املتحــــــدة

1

املوؤمتر الثالث ع�رش الدويل للجمعية الدوليــة للقا�سيات 34

الواليات 

املتحدة 

االأمريكية

5

اللقاء ال�سنوي لربنامج ال�سداقة مع اأع�ساء النيابة العامـــــــة حـــــــول العالـــــــــــم  35

الواليات 

املتحدة 

االأمريكية

1

زيارة ا�ستطالعية للواليات املتحدة االأمريكية 36

الواليات 

املتحدة 

االأمريكية

10

دورة متخ�س�سة يف مركز تدريب القانون الفدرالــي  37

الواليات 

املتحدة 

االأمريكية

1
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الدولة/ املكانمو�ضوع امل�ضاركةالرقم
عدد الق�ضاة 

امل�ضاركني

برنامج القيادة للزوار الدولييـــــــــن .38

الواليات 

املتحدة 

االأمريكية

1

اجتماع لفريق من اخلرباء ال�ستعرا�س م�رشوع دليل حول و�سول الن�ساء اإىل العدالــــــــــــــة 39

الواليات 

املتحدة 

االأمريكية

1

احتفال منظمة االأ�سوات Vital Voices مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق االإن�سان 40

الواليات 

املتحدة 

االأمريكية

1

1اأملانــــــــيازيارة ا�ستطالعية اإىل اأملانيـــــــــــــا 41

4اأملانيـــــــــامائدة م�ستديرة حول العالقة بني املحاكم النظامية واملحاكم الد�ستوريــــــة .42

43

برنامج تدريب متعدد االأطراف للق�ساة الناطقني باللغة االجنليزية يف الق�سايا املدنية والتجارية 

. IRZ وبالتعاون مع اجلمعية االأملانية للق�ساة ووزارة العدل يف الدول االحتادية يف اأملانيا

1اأملانيـــــــــا

44

 INVESTIGATION CASES OF SEXUAL AND GENDER – BASED الربنامج التدريبي

VIOLENCE AS INTERNATIONAL CRIMES
1تايالنـــــــــد

3تركيــــــــــاموؤمتر القانون الدولــــــــــــــي 45

1تونـــــــــ�سملتقى دويل حول حقوق الالجئيــــن بيـــن مقت�سيــــات القانون الدويل وواقع الت�رشيعات املحليـــــــــة .46

47

لقاء خرباء لتقدمي مداخلة حول العقوبات البديلة واملقاربة بني القانون االأردين واملغربي 

والتون�سـي 

2تونـــــــــ�س

1تونـــــــــ�سور�سة عمل حول العقوبات وتطبيقاتها يف املعايري الدولية والت�رشيعات الوطنيــــــــة .48

49

املوؤمتر اخلام�س لل�سبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد بعنوان تفعيل اآليات امل�ساءلة 

للنهو�س بالتنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربيــــــــة 

1تونـــــــــ�س

50

حفل افتتاح املركز التدريبي االأقليمي للمناق�سة والربنامج التدريبي االأول حول اأدوات التحقيق يف 

ق�سايا املناف�ســة 

1تونـــــــــ�س

3تونـــــــــ�سموؤمتر حول مناه�سة التعذيــــــب 51

2�سلطنة عماناملوؤمتر ال�سابع لروؤ�ساء املحاكم العليـا يف الدول العربية 52

1�سلطنة عماناجتماع خرباء مناق�سة ظاهرة االجتار بالب�رش ب�سبب النزاعات القائمة .53

54

زيارة حمكمة التمييز وجمل�س الدولة الفرن�سي لتوقيع اتفاقية تعاون بني املحكمة االإدارية العليا 

االأردنية وجمل�س الدولة الفرن�سي .

3فرن�ســـــــــا

1فل�سطيــــــنافتتاح املوؤمتر ال�سنوي ال�ساد�س للنيابة العامة الفل�سطينيــة .55



التقرير ال�ضنوي لل�ضلطة الق�ضائية للعام 2015  

130

الدولة/ املكانمو�ضوع امل�ضاركةالرقم
عدد الق�ضاة 

امل�ضاركني

56

التدريب على اأعمال التفتي�س الق�سائي الأع�ساء النيابة العامة املر�سحني للعمل يف دائرة النيابة 

العامة الفل�سطينية .

1فل�سطيــــــن

1فل�سطيــــــنخبري اأقليمي يف التدريب املتخ�س�س لق�ساة املحكمة العليا الفل�سطينييــــــــن 57

58

ت�سهيل النقا�سات والور�س املنوي عقدها بني م�رشوع دعم قطاع العدالة ومكتب النائب العام 

وجمل�س الق�ساء االأعلى الفل�سطيني .

1فل�سطيــــــن

1فل�سطيــــــندورة تدريبية حول العدالة الت�ساحلية والو�ساطة اجلزائية لق�ساة اأحداث فل�سطني وال�رشكـــــــــــاء . 59

60

ور�سة عمل اأقليمية بعنوان )مكافحة ظاهرة املقاتلني االإرهابني االأجانب : التدابري االإدارية واآليات 

التعاون االأقليمي والدولــــــي ( .

1قريغيز�ستان

61

اجلولة االأوىل ملناق�سة االتفاقيات املقرتحة من اجلانب الكازاخ�ستاين يف جمال نقل املحكوم عليهم 

وت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتباأدلة يف امل�سائل اجلزائيــــــة .

3كازاخت�سان

3كرواتيـــــــااملوؤمتر الثامن ع�رش للنيابة العامـــــــــــة .62

63

االجتماع االأخرية للجنة الفنية املكلفة باإعداد قانون عربي ا�سرت�سادي حلماية احلقوق امللكية 

الفكرية .

1لبنــــــــــان

64

املوؤمتر ال�سنوي حول املحاكم الع�سكرية يف املنطقة العربية وامل�ساركة يف ور�سة عمل بعنوان مدونات 

قواعد ال�سلوك واالأخالق الق�سائية يف املنطقة العربية .

1لبنــــــــــان

1لبنــــــــــانور�سة عمل اأقليمية حول حماية امل�ستهلك يف التجارة االلكرتونية والتعامل مع ال�سكــــــــــاوى .65

66

ملتقى �سبه اأقليمي ملناق�سة اأبرز القرارات الق�سائية يف تطبيق معايري حقوق االإن�سان الدولية 

يف الق�ساء الوطني يف منطقة ال�رشق االأو�سط بغية تبادل اخلبـــرات حــول اأف�ســـل املمار�سـات 

الق�سائيــة امل�ستنيـــرة

5لبنــــــــــان

67

ور�سة عمل اأقليمية حول تعزيز التعاون الق�سائي والعملي ملكافحة التهديد الذي ي�سكله املقاتلون 

االإرهابيون االأجانب .

1لبنــــــــــان

1مالطــــــــــاور�سة عمل حول امل�ساعــــدة املتباأدلة يف ق�سايا غ�سل االأموال واجلرمية االإلكرتونية واالإرهاب 68

2مالطــــــــــاندوة املعاهد الق�سائيـــــــــــــة  69

2م�ســــــــــراأداء اليمني القانونيــــة الأع�ســـــــاء حمكمة اال�ستثمار العربيــة .70

71. MENA UNCTAD 1م�ســــــــــربرنامج

72

االجتماع الثاين للجنة اخلرباء املتخ�س�سني يف الدول العربية لدرا�سة وتطوير النظام االأ�سا�سي 

ملحكمة اال�ستثمار العربية .

1م�ســــــــــر

1م�ســــــــــرور�سة عمل حول التجنيد الق�رشي للن�ساء من قبل اجلماعات العنيفة واملتطرفة .73

1م�ســــــــــراجتماع مرا�سلي املجلة العربية للفقه والق�ساء 74

2م�ســــــــــرور�سة عمل اأقليمية حول تي�سري االإجراءات الق�سائية ملكافحة االإرهاب 75
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76

االجتماع الثاين للجمعية العامة لالحتاد العربي للق�ساء االإداري واالجتماع الثاين للمكتب 

التنفيذي لالحتاد 

2م�ســــــــــر

7هنغاريـــــــازيارة درا�سية اإىل هنغاريــــــــا .77

2هولنــــــــداجولة درا�سية لتبادل اأف�سل املمار�سات يف جمال ا�سرتداد املوجودات .78

79.  Legislation 4هولنــــــــدااملرحلة االأوىل من الربنامـج التدريبـي

80 Administration of Justice 5هولنــــــــدااملرحلة االأوىل من الربنامج التدريبي

154 جمموع الق�ساة امل�ساركني 
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