
                               
 

 مرفهفـــــــــــــــــة                                                     ة ــــــــــــــــلجش           
 إجـــــراءات مباشرة السحاكســـات            ة ــــــــــاع العدالـــــــــيير قظـــــــــــــــتد

 

Page | 1                                                                       في عل أزمة كهرونا العسل في السحاكم  مباشرةمرفهفة اجراءات    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 المجشة السذكمة  قبل من معدة

 7272( لدشة 77و 77السجمس القزائي رقم ) اتبسهجب قرار 

 

 

 

 

 

 

 استراتيجية تعامل قظاع العدالة مع أزمة انتذار فيروس كهرونا 
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 مـــــــــــــــــــــديتقــ
 

في معغؼ إلى شمل عام  التي أدت، كؾرونا أزمةخبلل  يةالخسسية والحكؾمية الحيؾ  اتالقظاع غيخىا مؽكتأثخ عسل السحاكؼ 
غيخ كؾنو العالؼ القظاعات ال عمى السدتؾػ الؾطشي أو االقميسي فحدب وانسا عمى السدتؾػ العالسي، وىحا ما جعل مشيا تحجيًا لدائخ دول 

 غيخ األزمةببقعة انتذاره والسجة التي ستدتغخقيا مجة تظبيق إجخاءات الحغخ، ال سيسا وأنو ىحه التكيؽ مكانية عجم إمخئي وعابخ لمحجود ول
ػ السؾاطشيؽ ومج سمؾكياتال يتؾقف فقط عمى إدارة الحكؾمة لؤلزمة وانسا يتؾقف وبذكل رئيدي عمى ىا انحرار و ، متؾقعـة في بعــض جؾانبيـا

 التداميؼ بقؾاعج الدبلمة العامة.

 القخارات التي صجرت عؽ السجمذ القزائي الستزسشةدييخ متظمبات العجالة مؽ خبلل مؽ ت ،وبالحج األدنى ،قظاع العجالةوتسكؽ 
األمؽ العام فخض إجخاءات الحغخ بالتشديق مع باقي الذخكاء كل مؽ وزارة العجل ومجيخية تشغيؼ عسل ىحا القظاع خبلل مجة  إلجخاءات

. حيث باشخت دوائخ االدعاء العام والسحاكؼ ومشح وأوامخ الجفاعلزسان حدؽ تظبيق التذخيعات وخاصة قانؾن الجفاع ونقابة السحاميؽ، 
السختكبة خبلل ىحه األخخػ الجخائؼ  عجا عؽ محاكستيؼ وفقًا ألحكام القانؾن، وإجخاءالجفاع  أوامخ( مبلحقة مخالفي 2صجور أمخ الجفاع رقؼ )

 الفتخة. 

ل السحاكؼ بسخالفات أوامخ الجفاع حرخ عسعمى وفي عل ىحه الغخوف االستثشائية ال تقترخ فقط  مقتزيات العجالةتحقيق و 
مختمف لحخيات في مبجأ حساية الدمظة القزائية لمحقؾق واحاضخًا في الحىؽ إذ يجب أن يبقى والجخائؼ األخخػ السختكبة خبلل ىحه الفتخة، 

قزاياىؼ خبلل ىحه الفتخة ال سيسا السؾقؾفيؽ في مخاكد اإلصبلح  ، بحيث يتؼ مخاعاة حقؾق الستقاضيؽ التي تعظمتالغخوف واألوقات
السحجدة مؽ قبل  معاييخ الدبلمة العامة مخاعاة مع ؼالتقاضي في السحاك إجخاءاتوالتأىيل، األمخ الحؼ يتظمب أن يكؾن ىشاك خظة لتدييخ 

 .الخسسية السخترةالجيات 

معايير ضسن ءات مباشخة السحاكسات في مختمف السحاكؼ مسا سبق، فإن المجشة تزع ىحه االستخاتيجية لتشغيؼ إجخا وانظبلقاً 
 التالية:  االستخاتيجيةاألىجاف  وصؾاًل إلى تحقيق ،وخظظيا وأولهيات قظاع العدالة، والدياسات العامة لمدولة السحاكسات العادلة

تدييخ قظاع العجالة خبلل فتخة الحغخ والحفاظ عمى الحقؾق والحخيات وتكخيذ مبادغ السحاكسات : االستراتيجي األولاليدف  -
 .العادلة

والحفاظ عمى الحقؾق والحخيات  األزمةوقبل انتياء  بعج الحغخ ما فتخةتدييخ قظاع العجالة خبلل : اليدف االستراتيجي الثاني -
 الدبلمة العامة. تعميسات ضسؽ إطاروتكخيذ مبادغ السحاكسات العادلة 

محفاظ عمى الحقؾق والحخيات وتكخيذ والتظؾيخ والتحجيث ل األزمةتدييخ قظاع العجالة بعج انتياء اليدف االستراتيجي الثالث:  -
 مبادغ السحاكسات العادلة.
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 والحفاظ عمى الحقؾق والحخيات وتكخيذ مبادغ السحاكسات العادلة. تدييخ قظاع العجالة خبلل فتخة الحغخ اليدف االستراتيجي األول

 ةـــداف الفرعيـــــــــــــاألى

خبلل ىحه الفتخة  السدجمةتدييخ قظاع العجالة خبلل فتخة الحغخ والعظمة الخسسية فيسا يخص الجعاوػ الجدائية  .2
 السدتعجمة. واألمؾر

 والقزاء اإلدارؼ. عسال محاكؼ االستئشاف ومحكسة التسييدتدييخ أ  .3
 تدييخ إجخاءات التحقيق والسحاكسات في مخالفات أوامخ الجفــــــــاع. .4
 ن في مخاكد االصبلح والتأىيل.ػ الجشائية التي يؾجج فييا مؾقؾفؾ تدييخ إجخاءات السحاكسات الجدائية في الجعاو  .5

 وحتى رفع الحغخ  األزمةمؽ بجاية  الزمشـيــــةرة ـــــــــــــــــــالفت
 . مجيخية األمؽ العام.5 نقابة السحاميـــــــــــــــــــــؽ.. 4. وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجل. 3السجمذ القزائي.  .2 ن عن التشفيذهالسدؤول

 

  اليدف االستراتيجي الثاني
 

والحفاظ عمى الحقؾق والحخيات وتكخيذ مبادغ السحاكسات  الحغخبعج  ما فتخةتدييخ قظاع العجالة خبلل 
 قؾاعج الدبلمة العامة. ضسؽالعادلة 

 األىداف الفرعية
 وبالحج األدنى. بأنؾاعيا ودرجاتياسحاكؼ جسيع التدييخ اعسال  .2
 تدييخ أعسال دوائخ االدعاء العام وبالحج األدنى مع الحفاظ عمى حقؾق الجفاع. .3
 الدبلمة العامة. تعميساتالحفاظ عمى  .4

  األزمةمؽ بجاية رفع الحغخ وحتى انتياء  الفتـــــــــــــــــــرة الزمشـيــــة
 . مجيخية األمؽ العام.5 نقابة السحاميـــــــــــــــــــــؽ.. 4. وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجل. 3السجمذ القزائي.  .3 ن عن التشفيذالسدؤوله

 

 اليدف االستراتيجي الثالث 
 

والتظؾيخ والتحجيث لمحفاظ عمى الحقؾق والحخيات وتكخيذ مبادغ  األزمةتدييخ قظاع العجالة بعج انتياء 
 السحاكسات العادلة.

 األىداف الفرعية

 .األزمةإعادة أعسال السحاكؼ إلى ما كانت عميو قبل  .2
 .:312لمفتخة ذاتيا مؽ العام  السجوراتعمى السجورات في السحاكؼ برؾرة متؾائسة مع بالحفاظ  مشع اطالة التقاضي .3
 تشغيؼ عسمية تجفق الجعاوػ الججيجة إلى السحاكؼ. .4
 فية والتسييدية واالعتخاضات.تشغيؼ عسمية تجفق الظعؾن االستئشا .5
 ام.ـتشغيؼ عسمية تجفق الذكاوػ لجوائخ االدعاء الع .6
 فخاج عشيؼ.فيسا يتعمق باألشخاص الحيؽ تؼ اإلثابخة عمى تشفيح األحكام السجنية والجدائية وتخريرًا تشغيؼ عسمية الس .7
 يادة القانؾن.ــــــــــــــــــــــــمبجأ سو  سان العجالة الجدائيةض .8
 .يـــــــــــــــــتحجيث وتظؾيخ اجخاءات التقاض .9
 قظاع العجالة. إلدارة أزماتوضع خظة  .:

 مدتسخ  - األزمةبعج انتياء  الفتـــــــــــــــــــرة الزمشـيــــة
 . باقي الذخكاء5 نقابة السحاميـــــــــــــــــــــؽ.. 4. وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجل. 3السجمذ القزائي.  .4 ن عن التشفيذالسدؤوله
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وبالحج  ؼكعسل السحازسان استسخارية لقظاع العجالة خبلل فتخة العظمة الخسسية وقخار الحغخ تحقيق اليجف االستخاتيجي األول بتدييخ إن 
 : يكؾن مؽ خبلل اآلتيلدادة القزاة والكؾادر اإلدارية، األدنى مؽ ا

 

تديير قظاع العدالة خالل فترة الحغر والعظمة الرسسية فيسا يخص الدعاوى الجزائية السدجمة خالل ىذه  .1 اليجف الفخعي
 الفترة واألمهر السدتعجمة.

 تديير أعسال محاكم االستئشاف ومحكسة التسييز والقزاء اإلداري. .3
 خـــــــــالل فترة الحغـــــــــــــــر       الدمشيةالفتخة 

 التحجيات والسخاطخ الجية السدؤولة الفخعية اإلجخاءات اإلجخاء
تدييخ األعسال القزائية التي ال 
تتظمب حزؾر الدادة القزاة 
إلى محاكسيؼ وبالحج األدنى، مؽ 

 :خبلل
 

تشغيؼ عسل الييئات القزائية لجػ محكسة  .2
ؾم واحج لكل ىيئة يخرص ي بحيثالتسييد 

تؼ يسبؾع لمتؾاجج في السحكسة بعج أن في األ
تؾزيع القزايا عمييا وذلػ لغايات السجاوالت 

 .الييئة الؾاحجة ءبيؽ أعزا

 السجمذ القزائي

 
 
عـــــجم تسكـــــؽ القزـــــاة  -

مــــــؽ الحزــــــؾر إلــــــى 
 السحكسة.

مخــاطخ نقــل العــجوػ  -
مــــــــؽ وإلــــــــى الدــــــــادة 
القزـــــــــــاة والكــــــــــــؾادر 

 اإلدارية.
ؾافخ وســــــائل عــــــجم تــــــ -

 الحساية والدبلمة.
عــــجم امكانيــــة تــــأميؽ  -

حزــــــــؾر الســــــــؾعفيؽ 
السخترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيؽ 
كالظابعــات، مـــؾعفي 

 الجؾدة.

تشغيؼ عسل الييئات القزائية لجػ محاكؼ  .3
االستئشاف ومحاكؼ البجاية برفتيا 

يخرص يؾم واحج لكل  بحيثاالستئشافية، 
ىيئة في االسبؾع لمتؾاجج في السحكسة بعج 

القزايا عمييا وذلػ لغايات تؼ تؾزيع يأن 
 والت بيؽ أعزاء الييئة الؾاحجة.السجا

 السجمذ القزائي
 محاكؼ االستئشاف

محاكؼ البجاية برفتيا 
 االستئشافية

تشغيؼ عسل الييئات القزائية لجػ محاكؼ  .4
االستئشاف ومحاكؼ البجاية برفتيا 
االستئشافية، في الجعاوػ التي تشغخ مخافعة 

السحاكسات عؽ بعج في حال فيتؼ اجخاء 
تؾافق السحامؾن الستخافعؾن في الجعاوػ 

 عمى إجخائيا مؽ خبلل استخجام ىحه التقشية.

 السجمذ القزائي
 محاكؼ االستئشاف

محاكؼ البجاية برفتيا 
 االستئشافية

 السحهر األول

 األولاليدف االستراتيجي 

 تديير قظاع العدالة خالل فترة الحغر والحفاظ عمى الحقهق والحريات وتكريس مبادئ السحاكسات العادلة.
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تشغيؼ عسل الييئات القزائية لجػ القزاء  .5
اإلدارؼ مؽ خبلل استخجام تقشية السحاكسات 

حال تؾافق السحامؾن الستخافعؾن  عؽ بعج في
 عمى استخجاميا.

 السجمذ القزائي
 السحكسة اإلدارية

 السحكسة اإلدارية العميا

تشغيؼ عسل الييئات القزائية في محاكؼ  .6
البجاية والرمح ومحاكؼ الرمح الفخعية 
بحيث يشاط الشغخ في جسيع الجعاوػ 
الجدائية التي تحال إلى السحكسة مؽ قبل 

 االمشية مؽ خبلل القزاة السشاوبيؽ.السخاكد 

 السجمذ القزائي
 محاكؼ البجاية

تشغيؼ عسل دوائخ التشفيح بحيث يتؼ تحؾيل  .7
السبالغ السالية السؾدعة عمى حداب القزايا 
التشفيحية لمسحكؾم ليؼ مؽ خبلل التظبيقات 

 والتحؾيبلت البشكية. اإللكتخونية

 السجمذ القزائي
 محاكؼ البجاية

عسل دوائخ االدعاء العام مؽ خبلل تشغيؼ  .8
تدسية أحج السجعيؽ العاميؽ في كل دائخة 
ادعاء عام ليتؾلى التحقيق في جسيع 

 الجعاوػ التحقيقية.

 السجمذ القزائي
 الشيابة العامة

لييئات دارية السدانجة تشغيؼ عسل الكؾادر اإل .9
لجػ محكسة التسييد واالستئشاف والبجاية 

 .ودوائخ االدعاء العام
 وزارة العجل

 

 تديير إجراءات التحقيق والسحاكسات في مخالفات أوامر الدفــــــــاع. اليجف الفخعي
 خـــــــــالل فترة الحغـــــــــــــــر  الفتخة الدمشية

 التحجيات والسخاطخ الجية السدؤولة الفخعية اإلجخاءات اإلجخاء

تشغيؼ عسل السجعيؽ العاميؽ 
السشتجبيؽ خبلل ىحه والقزاة 

 الفتخة.

الدادة القزاة والسجعيؽ  تكميف عجد مؽ .2
 لمعسلسحاكؼ االبتجائية الالعاميؽ في جسيع 

خبلل ىحه الفتخة بسقتزى قانؾن الجفاع 
كقزاة ومجعيؽ عاميؽ مختريؽ  وانتجابيؼ

 بشغخ قزايا األحجاث. 

 السجمذ القزائي
 الشيابة العامة 

عـــــجم تسكـــــؽ القزـــــاة  -
ى مــــــؽ الحزــــــؾر إلــــــ

 السحكسة.
مخــاطخ نقــل العــجوػ  -

مــــــــؽ وإلــــــــى الدــــــــادة 
القزـــــــــــاة والكــــــــــــؾادر 

 اإلدارية.
خبلل ىحه  السشاوبيؽوالسجعيؽ القزاة تكميف  .3

 الفتخة لتؾلي أعسال التحقيق وإجخاء السحاكسة
 السجمذ القزائي
 الشيابة العامة 



                               
 

 مرفهفـــــــــــــــــة                                                     ة ــــــــــــــــلجش           
 إجـــــراءات مباشرة السحاكســـات            ة ــــــــــاع العدالـــــــــيير قظـــــــــــــــتد

 

Page | 7                                                                       في عل أزمة كهرونا العسل في السحاكم  مباشرةمرفهفة اجراءات    
 

ػ الجدائية التي يؾجج فييا في الجعاو 
ن في مخاكد االصبلح والتأىيل بيجف مؾقؾفؾ 

 تسجيج مجد التؾقيف.

عــــــجم تــــــؾافخ وســــــائل  -
 الحساية والدبلمة.

عــــجم امكانيــــة تــــأميؽ  -
حزــــــــؾر الســــــــؾعفيؽ 
السخترـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيؽ 
كالظابعــات، مـــؾعفي 

 الجؾدة.

في مخالفات تشغيؼ إجخاء التحقيق والسحاكسة  .4
تقشية أوامخ الجفاع مؽ خبلل استخجام 

، وذلػ بيجف الحج مؽ السحاكسات عؽ بعج
دوائخ اإلعجاء العام عجد السحاليؽ إلى 

المكان مشعًا مؽ حجوث أية والسحاكؼ بقجر ا
 .تجسعات

 السجمذ القزائي
 الشيابة العامة
 وزارة العجل 

 

ن في مراكز االصالح والتأىيل ى الجشائية التي يهجد فييا مهقهفهإجراء السحاكسات الجزائية في الدعاو  اليجف الفخعي
 عن بعد.

 خـــــــــالل فترة الحغـــــــــــــــر  الفتخة الدمشية
 التحجيات والسخاطخ الجية السدؤولة الفخعية اإلجخاءات اإلجخاء

التؾسع في استخجام تقشية 
السحاكسة عؽ بعج باستخجام 

(Microsoft Teams) 

وزارة  كل مؽالتشديق مع باقي الذخكاء  .2
العجل ونقابة السحاميؽ ومجيخية األمؽ العام 
وإدارة مخاكد االصبلح والتأىيل لغايات 
استخجام التقشية في إجخاء السحاكسات 

فييا الجدائية في الجعاوػ الجشائية التي يؾجج 
 عؽ بعج.ن مؾقؾفؾ 

 السجمذ القزائي
 وزارة العجل

عــــــجم تقبــــــل الذــــــخكاء  -
 الستخجام التقشية.

جيـــــدة عـــــجم تـــــؾافخ اال -
والسعــــــــــجات البلزمــــــــــة 

 لتظبيق التقشية

تفعيل قاعات السحاكسة عؽ بعج في محاكؼ  .3
البجاية والتي تؼ ربظيا مع مخاكد االصبلح 
والتأىيل، باإلضافة إلى استخجام تظبيق 

(Microsoft Teams و/أو نغام )
(Huawei  )بحيث يتؼ استخجامو لمسحاكسات

ؽ وفي يمؽ قبل الييئات القزائية والسحام
 مخاكد االصبلح والتأىيل.

تعييؽ ضباط ارتباط مؽ كل شخيػ مؽ  .4 
 شخكاء قظاع العجالة لتدييل التؾاصل
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 .لمسحاكسات( Huaweiو/أو نغام ) (Microsoft Teams)آلية عسل تظبيق 
 

انذاء فخيق لكل دعؾػ (، ويتؼ jc.joعمى التظبيق باستخجام البخيج االلكتخوني لو عمى ) حداب خاص لكل قاض   ال بج مؽ إعجاد .2
 لجيو يؾجج فييا مؾقؾف في مخاكد االصبلح والتأىيل.

لبلجتساع عبخ البخيج االلكتخوني السعتسج  لبلنزساميتؼ إضافة السحاميؽ الؾكبلء في القزية مؽ خبلل ارسال دعؾة الكتخونية ليؼ  .3
 (:Open Microsoft teamsي، بحيث يقؾم بالزغط عمى )، عمى الشحؾ التالليؼ

 
 

بحيث  ،الخابط االلكتخوني السخسل إليو في الجعؾة السؾجية لو مؽ قبل السحكسة ىوفي مؾعج الجمدة يقؾم السحامي بالزغط عم .4
 أمامو الذاشة التالية، بحيث يتؾجب عميو الزغط عمى )استخجام تظبيق الؾيب بجاًل مؽ ذلػ(:تغيخ 
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لحيؽ أن يتؼ السؾافقة عمى ضسو لجمدة  نتغار(، ومؽ ثؼ يتؼ االJoin)( أو نزسامالسحامي بالزغط عمى كمسة )االومؽ ثؼ يقؾم  .5
 . السحاكسة، وبعج أن تتؼ السؾافقة تبجأ إجخاءات الجمدة

 
 

 
 

 تيا في السحكسة باإلضافة إلى الظابع أو الظابعة التي تقؾم بتثبيت وقائع الجمدة وفقاً الييئة القزائية متؾاججة في قاع تكؾن  .6
لجشائية باستخجام الخاصة بالجعاوػ ا اإلجخاءاتامل مع بعض لئلجخاءات السعتادة عمى نغام ميدان. ويبيؽ الججول تاليًا كيفية التع

 : التقشية عؽ بعج
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 كيفية معالجة االجراء بالتقشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلجراءات

دفع رسهم الهكاالت او رسهم   .1
 بالحق الذخرياالدعاء 

دفع رسؾم الؾكاالت جم امكانية لكتخونيًا عؽ طخيق تظبيقات وزارة العجل، وفي حال عالخسؾم إتجفع 
 .نقابة السحاميؽ بالتشديق مع الشقابةالكتخونيًا فيكؾن ذلػ مؽ خبلل 

مع مخاكد االصبلح والتأىيل مباشخة ويتؼ بشاء عميو اعبلم  ياإللكتخونيتؼ تبميغيا عؽ طخيق الخبط  تبميـــــــــــــــــــغ الئحة االتيـــــــام  .7
 الجائخة بؾقؾع تبميغ الستيؼ.

مثهل الستيم أمام الييئة   .7
 الحاكسة 

مظبقة برؾرة مدبقة في أربع محاكؼ في السسمكة )محكسة الجشايات الكبخػ، محكسة بجاية ىحه التقشية 
 Microsoft) تظبيق وسيتؼ التؾسع مؽ خبلل الكخك(،عسان، محكسة بجاية اربج، محكسة بجاية 

teams.) عمى باقي السحاكؼ ومخاكد االصبلح والتأىيل وسيتؼ تعسيسو. 

 إجــــــــــــــــراءات السحاكســـــــات  .5

تشعقج السحكسة بحزؾر القاضي والظابعة في القاعة، وبحزؾر السحاميؽ عبخ تظبيق  .2
 .اذاتي غةالمح( في Microsoft teamsاالجتساعات عؽ بعج )

يتؼ تبميغ السحاميؽ بسؾعج الجمدة مؽ خبلل ارسال دعؾة عمى حدابيؼ في التظبيق، باإلضافة  .3
 إلى رسالة نرية يتؼ ارساليا مؽ نغام ميدان تخسل عمى رقؼ ىاتفو.

ى يتؼ الديخ في اجخاءات السحاكسة بشاء عمى ذلػ بحيث تقؾم الظابعة بظباعة ما يتمى عم .4
، ويتؼ اشخاك السحاميؽ ام ميدان بشاء عمى مجخيات الجمدةمدامعيا مؽ قبل القاضي عمى نغ

 بسحزخ الجمدة عبخ التظبيق.
في حال أن رغب السحامي بتقجيؼ بيشات لمسحكسة أو مخافعة أو محكخة، فيكؾن بإمكانو تحسيميا  .5

عبخ التظبيق، ومؽ ثؼ ( ومذاركتيا مع الييئة الحاكسة ومحامي الظخف اآلخخ PDFعمى ىيئة )
 يتؼ العسل عمى حفع ىحه الؾثائق عمى نغام ميدان مؽ قبل الظابعة.

 ســـــــــــــــساع الذـــــــــيهد  .5

 في حال أن كان ىشاك شاىجًا، فيشاك عجة طخق: 
 إليوسئمة السؾجية مؤقت ليسثل أمام السحكسة مباشخة بحيث يجيب عمى األمشح الذاىج ترخيح  .2

 أوؽ عؽ بعج، وىحا يسكؽ السحكسة مؽ التحقق مؽ ىؾيتو برؾرة دقيقة، يمؽ قبل السحام
مشح الذاىج ترخيح مؤقت ليحزخ مع السحامي الحؼ طمبو كبيشة دفاع لو بحيث يذتخك في  .3

حزؾر االجتساع، ويتؼ التحقق مؽ ىؾيتو عؽ طخيق نغام األحؾال السجنية ضسؽ بخنامج ميدان، 
 أو

الشيابة العامة مؽ خبلل دوائخ االدعاء العام أو مجيخيات الذخطة، بحيث يتؼ اشخاك حزؾر شيؾد  .4
 دائخة السجعي العام او مجيخية الذخطة في االجتساع.

تظبيق بحيث مل إضافتوالسسكؽ ، فسؽ مسؽ يجيجون استخجام ىحه التقشية كان الذاىج أنفي حال  .5
 ىؾيتو عبخ نغام األحؾال السجنية. يتؼ االستساع إلى شيادتو عؽ بعج، ويتؼ التحقق مؽ

 إجراء خبـــــــــرة فشيــــــــــــــة  .6
 في حال أن تقخر اجخاء خبخة، فيسكؽ: 

مشح الخبيخ ترخيح مؤقت ليسثل أمام السحكسة، إلفيامو الخبخة السؾكمة إليو، بحيث يتؼ تدميسو  .2
 أوندخة الكتخونية عؽ ممف الجعؾػ عؽ طخيق السحاميؽ، 
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 كيفية معالجة االجراء بالتقشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلجراءات
كان الخبيخ مسؽ يجيجون استخجام ىحه التقشية مؽ السسكؽ إضافة الخبيخ إلى فخيق في حال أن  .3

الجعؾػ في الجدئية الخاصة بالخبخة، بحيث يتؼ اشخاك بعض الؾثائق معو كالتقاريخ الظبية 
 األولية وغيخىا.

عمى  اً مؾقععشج انياء الخبيخ لسيستو، يتؾجب عميو تدويج السحكسة بشدخة الكتخونية مؽ تقخيخ خبختو 
 جسيع صفحاتو سؾاء مؽ خبلل ايجاعيا مباشخة لمكاتب او ارساليا عبخ البخيج االلكتخوني.

الجعؾػ بتقخيخ الخبخة الفشية، مباشخة مؽ خبلل تحسيمو عمى التظبيق الخاص  أطخافيتؼ تدويج 
 لية ذاتيا.فؾع واالعتخاضات عمى التقخيخ باآلبالجعؾػ، ويتؼ تقجيؼ الج

يتؼ االستعاضة عؽ التبميغات الؾرقية بتبميغات الكتخونية تخسل عبخ البخيج االلكتخوني لمسحاميؽ  التبـــــــميغات القزائيــــــة  .8
 الستخافعيؽ لجػ الييئة، أو مؽ خبلل الخسائل الشرية أو التظبيق ذاتو.

م ميدان ويدتظيع السحامي الحرؾل عمى ندخة مؽ القخار ترجر السحكسة قخارىا ويتؼ أرشفتو عمى نغا صــــــدور قرار السحكســـة  .9
 مؽ خبلل بخنامج ميدان

 األحكام الرــــادرةفي الظعن   .:
الحكؼ الرادر، فيشا يتقجم ببلئحة الظعؽ عؽ طخيق في أن رغب أحج اطخاف الجعؾػ الظعؽ  في حال

عؽ طخيق تظبيق خجمات وزارة العجل والتي تتيح تدجيل الظعؽ عؽ بعج ويتؼ دفع رسؾم الظعؽ 
 ايفؾاتيخكؼ.

 خــــــالء الدبيل والكفـــاالتإ  .21
 ويتؼ استيفاء الخسؾم الكتخونياً  إلكتخونياً يتؼ تدجيل طمب إخبلء الدبيل 

يجاعيا، وفي حال عجم التسكؽ إالخيار األول أن تكؾن مالية يتؼ في حال أن تقخر إخبلء الدبيل بكفالة، 
 تكؾن كفالة عجلية.

24 .  .التشديق مع نقابة السحاميؽ لغايات تعييؽ محاميؽ مؽ خبلل بخنامج السداعجة القانؾنية تعيين محامين لمستيسين  
25 .  .والفاكذ والبخيج االلكتخوني اإللكتخونيةتتؼ بجسيع الؾسائل  السخاطبات الرسسية 
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إن تدييخ قظاع العجالة خبلل فتخة ما بعج قخار رفع الحغخ وبالحج األدنى مؽ الدادة القزاة والكؾادر اإلدارية، مع بقاء التقيج 
بتعميسات الدبلمة والرحة وفقًا لسا ىؾ مقخر مؽ وزارة الرحة، يكؾن مؽ خبلل مباشخة السحاكؼ باختبلف أنؾاعيا ودرجاتيا ألعساليا في 

 سشيجة لتجارك أؼ صعاب أو اشكاليات.ولكؽ برؾرة مشغسة وم   2السشاطق التي تؼ رفع الحغخ فييا كسحاكؼ الجشؾب

رة مخنة وضسؽ األطخ التي تدسح بيا التذخيعات الشاعسة، مع السحافغة عمى تعميسات وبيجف تدييخ إجخاءات السحاكسات برؾ 
مع اإلشارة إلى ، اإلجخاءات، فقج تؼ اقتخاح اآلتي مؽ ق التباعج االجتساعيوضسان تحقتجسعات والتي تقتزي مشع ال الدبلمة والرحة

 تشغيم األمهر اإلدارية.و  اتي إشكاليالرالحية التقديرية لرؤساء السحكم والشهاب العامين في معالجات أ

 أواًل: إجراءات عامة تحكم جسيع السحاكم وجسيع أنهاع الدعاوى 
 

 تتعمق باآلتــــــــــــــــــــــــــــي:  اإلجخاءاتوىحه 

 في السحكسة  األزمةتذكيل فريق إدارة أواًل: 
2.  

حيث يتؾلى ىحا مؽ ذوؼ االختراص في محكستو، ب األزمةتذكيل فخيق إدارة تفعيل فخق الظؾارغ أو  عمى رئيذ كل محكسة يعسل
و عقبات في ىحه السرفؾفة، ومعالجة أية اشكاليات أ السحجدة اإلجخاءاتمتابعة تشغيؼ األعسال في السحكسة وتظبيق  عمى الفخيق العسل

                                                           
 .معانو  إربج محكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة استئشاف. 2 2

 .معــــان ومداعجوهإربج و دائخة نائب عام . 3 
 .معان والكخك والظفيمة والعقبة إربج محاكؼ البجاية في كل مؽ. 4
 (.4)ــــة التابعة لسحاكؼ البجاية في البشج ــــــــــــــــــــالسحاكؼ الرمحيــــــ. 5
 (4)ـــــــــــــة في البشج ـــــــــــــــــــــــــــخ التشفيح في محاكؼ البجايـــــــــــــــــــــــــــــدوائـــــ. 6
 (.4)ـــؼ البجاية في البشج ـــــــــــــــــخ االدعاء العام في محاكــــــــــدوائـــــــــــــ. 7

 السحهر الثاني

 اليدف االستراتيجي الثاني

والحفاظ عمى الحقؾق والحخيات وتكخيذ مبادغ السحاكسات العادلة  الحغخبعج  فتخة ماتدييخ قظاع العجالة خبلل 
 ضسؽ قؾاعج الدبلمة العامة
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الفخيق بخفع تقاريخ أسبؾعية بحلػ إلى كافة السعشييؽ في السحكسة بتعميسات الدبلمة والرحة، عمى أن يقؾم  تؾاجو التظبيق، ومتابعة التدام
 السجمذ القزائي.

 : تعميسات الدــــالمة العامــةثانياً 
3.  

عاز لسؽ يمدم التخاذ كافة وسائل الحفاظ عمى الدبلمة العامة في كافة مخافق السحكسة وفقًا لسا عمى اإليرئيذ كل محكسة  يعسل .2
 .األزمةىؾ محجد مؽ قبل وزارة الرحة، والتعسيؼ الرادر عؽ وزارة العجل في بجاية 

 إغبلق جسيع البؾفييات.كل محكسة عمى  رئيذ يعسل .3
 .السحكسةالتجخيؽ في جسيع مخافق  يسشع .4
 .%مؽ خارج مكان العسل 211كان اليؾاء بشدبة  إذا إالتذغيل أجيدة التكييف  يسشع .5
إغبلق قاعات السحاميؽ تجشبًا لحجوث أؼ عمى محكسة وبالتشديق مع مسثل الشقابة )أميؽ سخ المجشة في السحافغة( يعسل رئيذ كل  .6

 اكتغاظ عمى أن يتؼ تأميؽ مقاعج لمسحاميؽ متباعجة في مكان يخرص لحلػ.
تجاء الكسامة والقفازات بحج أدنى، ار بااليعاز لمدادة القزاة وكامل الكؾادر االدارية في السحاكؼ  عمى محكسةكل  رئيذ يعسل .7

 .بذكل مدتسخ وفؾر تمؾثيا واستبجاليا
والقفازات االيعاز لسؽ يمدم لسشع دخؾل السحاميؽ والسؾاطشيؽ لمسحكسة في حال عجم ارتجائيؼ لمكسامة عمى رئيذ كل محكسة  يعسل .8

 بحج أدنى.
 االيعاز لسؽ يمدم لسشع دخؾل مؽ ليذ لو ميسة رسسية إلى السحكسة.عمى رئيذ كل محكسة  يعسل .9
يتؾجب عمى الييئة الحاكسة مخاعاة أن تكؾن السدافة بيؽ السحاميؽ الستخافعيؽ أماميا ال تقل عؽ الستخ باإلضافة إلى تقيجىؼ بارتجاء  .:

تكؾن يتؾجب عمى الييئة الحاكسة أن تحخص عمى أن ف الجعاوػ وخرؾصًا الجعاوػ الجدائية في حال أن تعجد أطخاو الكسامة، 
السدافة بيؽ ىؤالء األطخاف ال تقل عؽ الستخ باإلضافة إلى تقيجىؼ بارتجاء الكسامة، أما إذا كانت قاعة السحاكسة صغيخة وال 

الجمدة في إحجػ قاعات السحاكسات الكبيخة أو إحالتيا إلى تدتؾعب ىحا العجد فيتؼ إعبلم رئيذ السحكسة بحيث يتؼ تشديق عقج 
 ىيئة قزائية أخخػ.

 ىؼ. يتؾاجج في القاعة إال الستقاضؾن ووكبلؤ يتؾجب عمى الييئة الحاكسة مخاعاة أن ال .21
والتشديق مع يتؾجب عمى رئيذ كل محكسة االيعاز لسؽ يمدم لمحفاظ عمى نغافة السخافق العامة في السحكسة وقاعات السحاكسات  .22

 البمجيات لغايات اجخاء عسمية تعقيؼ كل يؾم إن أمكؽ.
ؽ بشغام الجور التذجيج عمى جسيع اقبلم السحكسة ودائخة التشفيح وكاتب العجل بزخورة التدام السخاجعيكل محكسة عمى رئيذ يعسل  .23

 .والتباعج بيشيؼ
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 يسات وضبط مؽ يخالفيا واتخاذ السقتزى بحقو. االيعاز لسؽ يمدم لزسان تشفيح ىحه التعم عمى محكسةيعسل رئيذ كل  .24

 الدادة القزاة والكهادر اإلدارية
 

ويتخك بالحج األدنى في اليؾم الؾاحج، والكؾادر اإلدارية السدانجة ليؼ الستؾاججيؽ في السحكسة كؾن عجد الدادة القزاة ي يتؾجب أن ( أ
لخئيذ السحكسة وفقًا لسقتزيات الحال بسا ال يتجاوز  الستؾاججيؽ في اليؾم الؾاحج أمخ تحجيج عجد القزاة والكؾادر السدانجة

 : يتؼبحيث %(، 61)

يديج عمى الشرف في اليؾم الؾاحج  إعجاد ججول مشاوبات لمدادة القزاة لكامل أيام الذيخ، برؾرة تزسؽ تؾاجج ما ال  .2
 لتالي برؾرة مدبقة لسباشخة السحكسة لعسميا.ونقتخح أن يتؼ إعجاد الججول اوعمى مجار كامل أيام الذيخ، 

 

قزاة محكسة الرمح في السركز ومحاكم  قزاة محكسة البداية التاريخ اليهم
 الرمح الفرعية التابعة ليا

 قزاة التشفيذ

    72/4/7272 ثشيناال 
    71/4/7272 الثالثاء
    77/4/7272 األربعاء

 

 عمىبحيث ال يديج عجد الستؾاججيؽ في كل قمؼ  لكامل الذيخ، السحكسةوأقدام قبلم ألؾادر اإلدارية إعجاد ججول مشاوبات لمك .3
 يؾميًا.تشفيح جج مؾعفي الجؾدة والجعؼ الفشي ومحاسب ومأمؾر الشرف في اليؾم الؾاحج، عمى أن يخاعى ضخورة تؾا

 

 قمم الرمح قمم البداية التاريخ اليهم
قمم 

 االستئشاف
دائرة 
 الجهدة التشفيذ

الدعم 
 ن مراسمه الظابعات الكتاب السدتهدع السحاسبة الفشي

            72/4/7272 األثشين
            71/4/7272 الثالثاء
            77/4/7272 األربعاء

 
 

 أولهيـــــــــــــــة نغر الدعـــــــــــــــــــــــــــاوى 
 

ضؾء الدعي لتقميص عجد الستؾاججيؽ في قاعات السحاكسات ومسخات السحكسة، يعظى رئيذ السحكسة سمظة تقجيخية بتحجيج األولؾيات  في
في نغخ الجعاوػ، كأن تعظى األولؾية لمجعاوػ الجدائية ال سيسا التي يؾجج فييا مؾقؾفؾن في مخاكد االصبلح والتأىيل وقزايا األحجاث، 

 مة والجعاوػ التجارية ومؽ ثؼ الجعاوػ السجنية. والظمبات السدتعج
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 تشغيم مهاعيـــد الجمدات اليهميــــــة
 

بإعادة ججولة مؾاعيج جمدات )أميؽ سخ المجشة في السحافغة( يقؾم رئيذ السحكسة وبالتشديق مع الييئات الحاكسة ومسثل الشقابة  .2
، بحيث تعظى األولؾية لمجعاوػ الجدائية ومؽ ثؼ السجنية، وعمى أن ال السحاكسات ضسؽ إطار األولؾيات السحجدة في البشج الدابق

( جمدة وفقًا لسقتزى الحال في محاكؼ الجرجة 36إلى  31) عؽيتجاوز عجد الجعاوػ السشغؾرة في اليؾم الؾاحج مؽ قبل الييئة 
األولى وتعظى صبلحية تقجيخية لخئيذ السحكسة في محاكؼ االستئشاف لتحجيج الحج األقرى لعجد الجمدات بحيث تتؼ مخاعاة عجم 

 حجوث االكتغاظ.
السحاميؽ في السحكسة، وعمى لؾحة اإلعبلنات باب قاعة  عمىشذخ ججول السؾاعيج الججيج ئيذ السحكسة باإليعاز لسؽ يمدم ليقؾم ر  .3

إن أمكؽ، كسا ويقؾم بإعبلم السجمذ القزائي بججول السؾاعيج بحيث تقؾم األمانة العامة لمسجمذ القزائي بشذخ ججول السؾاعيج 
 عمى مؾقع السجمذ القزائي ووزارة العجل ومخاطبة نقابة السحاميؽ بحلػ رسسيًا. 

 .اإللكتخونيةيتؼ تبميغ السحاميؽ والستقاضيؽ بسؾاعيج الجمدات وفقًا لسا سيتؼ بيانو تاليًا باستخجام الؾسائل  .4
تشغيؼ أؼ اكتغاظ، يقع عمى عاتق الييئة الحاكسة الالدبلمة العامة في قاعات السحاكسات ومشعًا مؽ حجوث  تعميساتلتحقيق  .5

بيؽ الجمدة واألخخػ ما مؽ السحاميؽ في الؾقت ذاتو، كأن تكؾن الفتخة  اجج عجد كبيختؾ  تسشعبرؾرة  الجمداتوالسباعجة في مؾاعيج 
وال بد من التأكيد عمى الدادة القزاة عمى ضرورة تحديد مهاعيد محددة باليهم والداعة . داعةاليقارب الشرف ساعة أو 

القزاة التأكيج عمى السحاميؽ الؾكبلء والسؾاطشيؽ  كسا ويتؾجب عمى الدادة، والدقيقة وعدم تحديد اكثر من جمدة في السهعد ذاتو
 بعجم الحزؾر إلى قاعة السحاكسة إال في الؾقت السعيؽ ليؼ.

الدادسة مداء، وتحقيقًا لسا  الداعة فييا الحخكة بعج فتخة الحغخ ىي مؽ الداعة العاشخة وحتى ةونغخًا إلى أن الداعات السدسؾح .6
خبلل أيام شيخ ذلػ تسجيج ساعات السحاكسات إلى ما بعج الجوام الخسسي وإن كان  ىإل ( فقج يتظمب األمخ5ورد في البشج )

 .رمزان
لخئيذ السحكسة صبلحية تقجيخية في تظبيق العسل السدائي لمييئات بسا يزسؽ تظبيق تعميسات الدبلمة العامة ومشع حجوث  .7

 االكتغاظ وتدخيع اجخاءات التقاضي.
ؾف في مخاكد االصبلح والتأىيل، فيتؼ عقج جمدة عؽ بعج باستخجام التظبيقات في حال أن كان عمى حداب القزية مؾق .8

 ستاحة مع مخاكد االصبلح والتأىيل.ال اإللكتخونية
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 التبميغــــــــــــــــــــــــــــات القزائيــــــــــــــــــــــة
 

، لحا فيتؼ المجؾء إلى األوراق، التي قج تكؾن وسيمة لشقل العجوػ والتي تقتزي عجم استخجام الدبلمة العامة  تعميساتانظبلقًا مؽ  .2
والتي تؼ تحجيجىا مؽ قبل وزيخ العجل بسؾجب كتابو رقؼ  القزائية، التبميغات كافة في اإللكتخونيةاستخجام الؾسائل 

 : والتي ىي ((3)السمحق رقؼ ) :42/8/312( تاريخ 5/31/21286)
 ف الشقالة.( عبخ اليؾاتSMSالخسائل الشرية ) -
 البخيج االلكتخوني. -

تقؾم نقابة السحاميؽ بإصجار تعسيؼ يؾجو لعسؾم السحاميؽ لحثيؼ لتحجيث بياناتيؼ، واعتسادىا ليحه الؾسائل كؾسيمة لمتبميغات  .3
 القزائية في ىحا الغخف.

يتؾجب أن يتزسؽ التبميغ عبخ ىحه الؾسائل كافة متظمبات أوراق التبميغات القزائية بسا فييا اإلشارة إلى وجؾد المؾائح وحؾافع  .4
السدتشجات، يتؾجب عمى الستبمغ مخاجعة السحكسة الستبلم ندخة الكتخونية مشيا، أو ان يتؼ االستعبلم عشيا عبخ التظبيقات 

 لؾزارة العجل. اإللكتخونية
ترحيحات تمدم،  أؼرسال التبميغات وإجخاء لمسحاميؽ وأرقام ىؾاتفيؼ قبل إ اإللكتخونيةالعشاويؽ يتؾجب عمى كاتب الستابعة تجقيق  .5

 ىحه الخسائل إلى السحامي األصيل والسحامي الحؼ يتخافع أمام السحكسة في الؾقت ذاتو. إرسالعمى أن يتؼ 
 .يؽ )البخيج االلكتخوني والخسالة الشرية(يتؾجب أن يتؼ تبميغ السحامي بكمتا الؾسيمت .6
تعتسج ىحه الؾسائل في إجخاء التبميغات القزائية، وفي حال أن كان مؾضؾع التبميغ ىؾ صيغة يسيؽ حاسسة أو إنحار عجلي، فبل بج  .7

عمى رقؼ الياتف  (بعجلي، وفي حال أن كان ىشاك )واتذ آنحار الالة الشرية كامل صيغة اليسيؽ واإلمؽ أن يتزسؽ التبميغ بالخس
 نحار عميو.أو اإلفيتؼ ارسال تبميغ صيغة اليسيؽ 

ال ، بالخغؼ مسا ورد في البشؾد أعبله وفي حال أن تؼ اجخاء التبميغ باالستشاد إلى ىحه الؾسائل ولؼ يحزخ السحامي أو الظخف السبمغ .8
يجهز اسقاط الدعاوى أو إجراء محاكستو، بحيث يتم تأجيل الدعهى والتأكيد عمى دعهة األطراف ويقهم كاتب الستابعة لدى 

 القاضي بالتهاصل مع الظرف والظمب اليو حزهر الجمدات في السهاعيد السؤجمة إلييا. 
 .األزمةزاء يؤجل تبميغ األحكام القزائية الرادرة خبلل ىحه الفتخة إلى ما بعج انق .9

 
 

 تقديم البيشات أو السذكرات أو السرافعات
 

لكتخونيًا إلى السحكسة بحيث يتؼ تدويج السحكسة بقخص مجمج بالبيشات والتي يجب أن تكؾن كل ورقة مشيا مؾقعة مؽ تقجم البيشات إ .2
السحامي ويتؼ استعخاض جسيعيا وعمى وجو التفريل في الجمدة مؽ قبل الييئة الحاكسة ليتسكؽ الظخف اآلخخ مؽ االطبلع عمى 

 بتدويج السحكسة بشدخة ورقية. في أول جمدة بعج زوال الغخف االستثشائيسحامي ما ق جم لمسحكسة في الجمدة. عمى أن يقؾم ال
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 لكتخونيًا بالظخيقة ذاتيا.أو تقجيؼ دفؾعو واعتخاضاتو إلكتخونية عشيا، ليقؾم ىؾ بجوره باإلجابة شدخة إبيتؼ تدويج الظخف اآلخخ  .3
خونية، عمى أن تكؾن كل ورقة مؾقعة مؽ السحامي باإلضافة يتؾجب أن تكؾن السحكخات والسخافعات السقجمة إلى السحكسة ندخة إلكت .4

 صفحات(. 5مؽ  2إلى عجد صفحاتيا )عمى سبيل السثال: ...صحفة رقؼ 
 

 االستســــــــــــاع إلى البيشة الذخرية
 

ائل التبميغات أو باستخجام وس في حال أن كان الذاىج مؽ السؾاطشيؽ، فيتؼ دعؾتو لمجمدات مؽ خبلل الؾكيل أو أطخاف الجعؾػ  .2
 السذار إلييا أعبله إن أمكؽ أو باالترال الياتفي معو مؽ قبل كتاب الستابعة. اإللكتخونية

 في حال تعحر حزؾر الذاىج فيتؼ التشديق بيؽ كتاب الستابعة والتشفيح القزائي إلحزار الذاىج. .3
 تعسل نقابة السحاميؽ عمى حث السحاميؽ لتفعيل الذيادة السكتؾبة وفقًا ألحكام قانؾن أصؾل السحاكسات السجنية.   .4
يتؼ التشديق مع مجيخية األمؽ العام وغيخىا مؽ األجيدة األمشية في حال أن كان الذيؾد مؽ السختبات األمشية، وذلػ مؽ خبلل  .5

 كتاب الستابعة.
 الجيات الحكؾمية في حال أن كان الذيؾد لجييا. يتؼ التشديق مباشخة مع .6

 

 إجـــــــــــــــــراء الخبرة الفشيـــــــــــــــــــــــــــــــة
7.  

 يخاعى في حزؾر الخبيخ ما تتؼ مخاعاتو عشج حزؾر الذيؾد. .2
جخاء الخبخة الظخف الحؼ طمب إرقية، بحيث يقؾم يتؾجب تدميؼ الخبيخ ندخة الكتخونية مؽ ممف الجعؾػ، وال يجؾز تدميسو ندخة و  .3

 ممف الجعؾػ السؤرشف عميو.ػ الييئة بقخص مجمج ليتؼ تحسيل بتدويج قمؼ الستابعة لج
و عمى جسيع صفحاتو، ( مؾقعة مشPDFيتؾجب عمى الخبيخ أن يقؾم بتدميؼ السحكسة ندخة الكتخونية مؽ تقخيخ خبختو عمى ىيئة ) .4

 الستابعة.وتدمؼ لكتاب 
 الخبيخ ما يخاعى عشج االستساع لذيادة الذيؾد.يخاعى عشج مشاقذة  .5
والتباعج  الكذف الحدي، فتشتقل السحكسة إلجخاء الكذف مع مخاعاة قؾاعج الدبلمة إجخاءفي حال أن كان مؽ مقتزيات الخبخة  .6

 .االجتساعي
الخبخة مع مخاعاة قؾاعج الدبلمة وضسان وجؾد مدافة بيؽ  إجخاءفي حال أن كان مؾضؾع الخبخة اجخاء السزاىاة واالستكتاب، فيتؼ  .7

األوراق مؾضؾع السزاىاة مع الحخص عمى أن يتؼ اجخاء تعقيسيا بالجعؾػ والخبيخ والسظمؾب استكتابو، ويتؼ تدويج الخبيخ  أطخاف
 قبل تدميسو اياىا.
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 الكتـــــــــــــــــــــب الرســــــــــــــــــــــــــــسية  
2.  

يخاعى قجر السدتظاع أن تتؼ السخاطبات بيؽ السحاكؼ والجوائخ الخسسية وغيخىا مؽ الجيات باستخجام وسائل التقشية سؾاء مؽ خبلل بخنامج 
 )تخاسل( أو البخيج االلكتخوني لمسشذأة أو الجية، عمى أن يتؼ تؾثيق مدتخخجات تمػ الؾسائل في ممف الجعؾػ مؽ قبل كاتب الستابعة.

 إجراءات الدعاوى أمام محاكم الرمح والبداية: ثالثاً 
 

التالية والتي تتعمق بقزايا  اإلجخاءات -وعمى وجو الخرؾص -مع مخاعاة ما تؼ االشارة إليو أعبله مؽ إجخاءات عامة، يتؼ مخاعاة 
 البجاية والرمح: 

 

 تدجيـــــــــــــــــــــــــــل الدعــــــــــــــــــــــــاوى 
 

راق، فيتؼ التعسيؼ عمى أقبلم الحج مؽ استخجام األو مة العامة والرادرة عؽ وزارة الرحة والتي تقتزي الدبل تعميساتانظبلقًا مؽ  .2
 .قالم بالشدخة الهرقيةي وال يظمب من السحامين تزويد األلكتروناإل بلل التدجيل السحاكؼ بعجم قبؾل تدجيل أؼ دعؾػ إال مؽ خ

حاميؽ الحيؽ لكتخونيًا، فتتؾلى نقابة السحاميؽ تشديق ىحه السدائل بالتعاون مع السعمى إجخاء التدجيل إمي السحافي حال عجم مقجرة  .3
جخاءات تجريب السحاميؽ عمى خخػ ليؼ، عمى أن تدتكسل الشقابة إلكتخوني، أو تأميؽ وسيمة أيستمكؾن القجرة عمى إجخاء التدجيل اإل

 ىحه التقشيات.
جخاء التدجيل الكتخونيًا، فيتؼ تخريص مكتب في كل محكسة لخجمة الجسيؾر ليتؼ تجريبيؼ ضيؽ عمى إفي حال عجم مقجرة الستقا .4

فؾض رئيذ السحكسة بإجخاء ما يمدم مؽ اجخاءات لتشغيؼ تؾاجج السؾاطشيؽ في مكتب خجمة الجسيؾر عمى استخجام ىحه التقشية، وي  
السؾاطشيؽ خبلل اليؾم الؾاحج بعجد معيؽ، بحيث يتسكؽ مكتب خجمة مشعًا مؽ حجوث اكتغاظ، كأن يتؼ تحجيج عجد السدجميؽ مؽ 

 الجسيؾر مؽ تقجيؼ الخجمة.
 نقابة السحاميؽ. لبلخ ؽم أويتؼ دفع رسؾم الجعاوػ مؽ خبلل تظبيقات وزارة العجل وايفؾاتيخكؼ  .5
اط في إلى ضابط االرتبوكالتو  إرسالبفيقؾم السحامي ومؽ خبلل تظبيقات وزارة العجل  لمظخف اآلخخ تؼ تؾكيل محام   أنفي حال  .6

السحكسة بحيث يتؼ مخاجعة وكالتو وتدجيميا عمى نغام ميدان وحفغيا في السمف، ليتسكؽ السحامي فيسا بعج مؽ الجخؾل إلى بيانات 
 الجعؾػ عؽ طخيق اسؼ السدتخجم لو وتحسيل ما يذاء مؽ لؾائح وبيشات وغيخه.
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 السحالة من السراكز األمشيةجراءات الدعاوى الرمحية الجزائية إ
 

في مخالفات أوامخ الجفاع كسا تؼ إقخاره سابقًا مؽ خبلل الخبط جخاءات السحاكسات عؽ بعج تبع بخرؾص ىحا الشؾع مؽ الجعاوػ إت
 التي تؼ تعسيسيا عمى السحاكؼ. الحال، كسا ىؾ مؾضح في مرفؾفة اإلجخاءاتلسقتزيات  لكتخوني مع السخاكد األمشية، وفقاً اإل

 جراءات االعتراض في القزايا الرمحية الحقهقيةإ
3.  

الخاصة بحزؾر السعتخض.  مخاعاة باقي اإلجخاءات تتؼلكتخونيًا مؽ خبلل تظبيقات وزارة العجل، وىشا يقجم االعتخاض مؽ قبل السعتخض إ
عمى أن يتخك لمييئة الحاكسة صبلحية تحجيج مؾعج جمدة وتبميغو بحيث تقؾم الييئة الحاكسة بتحجيج مؾعج لو لمحزؾر ويتؼ تبميغو بالسؾعج، 

 اياه أو أن يتؼ افتتاح الجمدة مباشخة.
 اجراءات االعتراض في القزايا الرمحية الجزائية

4.  

ح بحقو، وىشا تتؼ مخاعاة لكتخونيًا مؽ خبلل تظبيقات وزارة العجل في حال أن كان الحكؼ غيخ مشفسعتخض إيقجم االعتخاض مؽ قبل ال .2
بحيث يتخك لمييئة الحاكسة صبلحية تحجيج مؾعج الخاصة بحزؾر أطخاف الجعؾػ عشج حزؾر السعتخض لمسحكسة،  باقي اإلجخاءات

 .جمدة وتبميغو اياه أو أن يتؼ افتتاح الجمدة مباشخة
يتقجم باعتخاضو لجييا والحؼ يخسل إلى السحكسة ففي حال تؼ تشفيح الحكؼ الجدائي بحق السحكؾم عميو مؽ قبل دائخة التشفيح القزائي،  .3

و/أو الخبط االلكتخوني و/أو الفاكذ. وفي ىحه الحالة يتؼ التشديق مع السحكسة ليتؼ نغخ االعتخاض عؽ بعج  اإللكتخونيةعبخ الؾسائل 
 و.في اليؾم ذات

 

 الظمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات السدتعجمة
 

 .اإللكتخونيةالسحجدة في تدجيل الجعاوػ، ويتؼ دفع الخسؾم مؽ خبلل التظبيقات  اإلجخاءاتيخاعى في تدجيل الظمبات السدتعجمة  .4
 السعيشة لمجمدات. اإلجخاءاتيخاعى في الظمبات التي تعقج فييا جمدات  .5
 الجعؾػ. وأطخافانتقال السحكسة  جالسدتعجل إلثبات واقع الحال، تخاعى قؾاعج الدبلمة العامة عشفي طمب الكذف  .6

 : إجراءات الدعاوى أمام محاكم البداية برفتيا االستئشافية ومحاكم االستئشافرابعاً 
4.  

القزايا االستئشافية في التالية  اإلجخاءات - وعمى وجو الخرؾص -ؼ مخاعاة تتاالشارة إليو أعبله مؽ إجخاءات عامة،  تمع مخاعاة ما تس
 لؾائح التسييد:تدجيل و 
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 تدــجيل االســــتئشاف أو التسيـــيز وحزهر جمدات السحاكسات
تدجيل الجعاوػ باستخجام  جوتقجيؼ الجؾاب عمييا ما تتؼ مخاعاتو عش إذن التسييدطمب أو  يخاعى في تدجيل االستئشاف أو التسييد .2

 تظبيقات وزارة العجل، بحيث تتؼ مداعجة السحاميؽ مؽ غيخ القادريؽ عمى استخجام ىحه التقشية مؽ خبلل نقابة السحاميؽ.
نقابة  لبلخ ؽمو لكتخوني باستخجام تظبيقات وزارة العجل وايفؾاتيخكؼ تئشاف والتسييد مؽ خبلل الجفع اإلتتؼ مخاعاة دفع رسؾم االس .3

 السحاميؽ.
العامة السذار إلييا أعبله مؽ حيث تحجيج مؾاعيج الجمدات وتشغيؼ  اإلجخاءات الييئة االستئشافية أمامالجمدات يخاعى في عقج  .4

 مؾاعيجىا وتشغيؼ حزؾر السحاميؽ اماميا.
 مانة العامة لمسجمذ القزائي.يتؼ تشديق نقل السمفات مؽ محاكؼ الجرجة األولى إلى محكسة االستئشاف بالتشديق مع وزارة العجل واأل .5

 : إجراءات السحاكسات أمام السحكسة اإلدارية واإلدارية العمياخامداً 
2.  

مؾاعيجىا وتشغيؼ لجمدات و ا يخاعى في إجخاءات السحاكسات لجػ القزاء اإلدارؼ جسيع ما تست االشارة إليو أعبله، بحيث يتؼ تشغيؼ .2
 كسا تؼ بيانو آنفًا. أماموحزؾر السحاميؽ 

  فيكؾن ذلػ مؽ خبلل تظبيقات وزارة العجل. حال أن رغب السحامي بتدجيل الجعؾػ لجػ السحكسة اإلدارية، في .3

 : الدعاوى التشفيذيةسادساً 
6.  

 التالية في دوائخ التشفيح:  اإلجخاءات -وعمى وجو الخرؾص  -خاعاة م تتؼاالشارة إليو أعبله مؽ إجخاءات عامة،  تستمع مخاعاة ما 

 الجعاوػ التشفيحية عبخ استخجام تظبيقات وزارة العجل وال يقبل أؼ تدجيل ورقي.تدجل  .2
 تتؼ متابعة القزايا والتقجم بالظمبات إلى رئيذ التشفيح مؽ خبلل تظبيقات وزارة العجل وال يقبل أؼ طمب ورقي.  .3
 السحاميؽ. ةباقن لبلخ ؽمايفؾاتيخكؼ أو يتؼ دفع السبالغ السحكؾم فييا أو األقداط الكتخونيًا عبخ تظبيقات وزارة العجل أو  .4
 حكام القزائية في تدجيميا ودفع الخسؾم.التشفيح ما يخاعى في استئشاف األ يخاعى في استئشاف قخارات رئيذ .5
 عى في عقج جمدات السحاكسات.ا في حال أن تؼ عقج جمدة تشفيحية يخاعى فييا ما يخ  .6

 : الدعاوى التحقيقيـــــــةسابعاً 
2.  

 عمى وجو الخرؾص:  التالية اإلجخاءاتخاعاة م تتؼاالشارة إليو أعبله مؽ إجخاءات عامة،  تتسمع مخاعاة ما 



                               
 

 مرفهفـــــــــــــــــة                                                     ة ــــــــــــــــلجش           
 إجـــــراءات مباشرة السحاكســـات            ة ــــــــــاع العدالـــــــــيير قظـــــــــــــــتد
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ص ساعة لكل مخكد أمشي تابع لجائخة االدعاء يخركأن يتؼ تالتحقيقية بالتشديق مع السخاكد األمشية،  تدجيل الجعاوػ يتؼ تشغيؼ  .2
 ريص ساعة لمسؾاطشيؽ وساعة لمسحاميؽ.العام، وتخ

 الجمدات مؽ قبل السجعي العام وفقًا لآللية ذاتيا الستبعة في السحاكؼ. يتؼ تشغيؼ .3
 باآللية ذاتيا الستبعة في السحاكؼ. ةيتؼ تقجيؼ السحكخات وأؼ مخفقات في الجعاوػ التحقيقي .4
عؽ بعج مؽ خبلل عشج إحالة دعؾػ ججيجة إلى دائخة االدعاء العام وكان السذتكى عميو مقبؾضًا عميو، فيتؼ مخاعاة اجخاء التحقيق  .5

سهاء باستخدام التقشية او بتهاجد السحامي في مكتب السدعي  معو  بحق الدفاع بحزهر محام  السخكد األمشي دون االخبلل 
عمى أن يكؾن لمسجعي العام صبلحية تقجيخية في طمب تؾديع السذتكى عميو لجيو لغايات استجؾابو وتسكيؽ محامي الجفاع . العام

 قيق وفقًا لسقتزى الحال وجدامة الجخيسة وخظؾرتيا ومبلبدات الجعؾػ. مؽ حزؾر جمدات التح
 الستبعة في السحاكسات. اإلجخاءاتجخاء الخبخة في االستساع إلى شيادة الذيؾد وإ يخاعى .6
السخافق لو، في حال الكذف عمى مدخح الجخيسة و/أو الجثث يتؾجب عمى السجعي العام اتخاذ كافة وسائل الدبلمة العامة والفخيق  .7

 وذلػ بالتشديق مع الجيات األمشية.

 : تهديع السظمهبين لمسحاكم ودوائر التشفيذثامشاً 
2.  

7.  

جمدة  إجخاءدائخة السجعي العام، بحيث يتؼ  أويتؼ التؾاصل بيؽ إدارة التشفيح القزائي في كل محافغة والجية الظالبة سؾاء السحكسة 
 محاكسة أو تحقيقية عؽ بعج أو تبميغو الجمدة ومؽ ثؼ كف الظمب عشو، وذلػ كمو وفقًا لسقتزى الحال. 

 : اجراءات كاتب العدلتاسعاً 
3.  

8.  

لؾزارة العجل، بحيث يتؾلى كاتب  اإللكتخونيةيتؼ التقجم بكافة الظمبات التي تقجم إلى كاتب العجل مؽ خبلل الخجمات  أنيخاعى  .2
 اكتغاظ في مكتبو. أوالعجل تحجيج مؾعج حزؾر الظخف السعشي أمامو مشعًا مؽ حجوث تجسعات 

 والخخوج مؽ الجائخة.سشح رئيذ السحكسة صبلحية تشغيؼ الجخؾل ي   .3

 : شيادة عدم السحكهميةعاشراً 
4.  

9.  

 لؾزارة العجل. اإللكتخونيةجخاءات الحرؾل عمى شيادة عجم السحكؾمة عؽ طخيق الخجمات أن تتؼ كافة إيخاعى 

 مالحغـــــــــــة عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5.  

:.  

لمتؾاصل مع األمانة نقابة السحاميؽ ضابط االرتباط لجػ عقبة في ميامو، يقؾم بإعبلم  أوشكالية حال أن واجو أؼ مؽ السحاميؽ أؼ إ في
 لغايات معالجة تمػ االشكاليات والعقبات.مؽ خبلل  العامة لمسجمذ القزائي
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 السحهر الثالث: اليدف االستراتيجي الثالث
 

 الفيخسعشؾان السخحمة كسا ىؾ وارد في 

تدـيؼ فـي رفـع كفـاءة القظـاع نرـابيا ووضـع خظـط مدـتقبمية تظؾيخيـة وعـؾدة األمـؾر إلـى  األزمـةقظاع العجالة لكافـة أعسالـو بعـج زوال  ضسان استئشاف ويذسل اليجف االستخاتيجي الثالث
الخئيدــية التــي يسكــؽ اتخاذىــا  اإلجــخاءاتىــجاف الفخعيــة و يحيــة متكاممــة تذــسل األيتظمــب وضــع خظــة تشف وىــحا، باالســتفادة مــؽ الــجروس والعبــخ األزمــةتــؼ مؾاجيتيــا خــبلل  التــي ومعالجــة اإلشــكاليات

  وججت: إنالسخاطخ  أولمؾصؾل إلى تحقيق ىحه االىجاف ضسؽ أطخ زمشية محجدة وبسؤشخات قابمة لمقياس، باإلضافة إلى تدميط الزؾء عمى التحجيات 

 التحديات إن وجدت مؤشر القياس السخرجات الفترة الزمشية السدؤول االجراء اليدف الفرعي 

2.  
تشغيؼ أعسال السحاكؼ كسا 

 األزمةكانت عميو قبل 
  

التـي تـؼ  اإلجخاءاتكافة  إلغاء .2
 األزمــةالعســل بيــا خــبلل فتــخة 

تثشاء مـــــا يتقـــــخر اســـــتسخار باســـــ
 .العسل بو

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

 نقابة السحاميؽ

اليؾم األول مؽ تاريخ 
  األزمةانتياء 

 اإلجخاءاتتعميسات ب
التي ستبقى مظبقة بعج 

  األزمة

إقخار التعميسات برؾرة 
 محجثة 

 ال يؾجج

ــــيؼ االجــــخاءات التــــي تســــت  .3 تقي
ـــــــــــــــان  خـــــــــــــــبلل األزمـــــــــــــــة ولبي

 االشكاليات واإليجابيات

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل

أسبؾع مؽ تاريخ 
  انتياء األزمة

  تقخيخ مفرل بالتقييؼ 
تحجيج االيجابيات وأوجو 

القرؾر الؾاجب 
  معالجتيا في السدتقبل

 ال يؾجج

 السحهر الثالث 

 اليدف االستراتيجي الثالث

 تدييخ قظاع العجالة بعج انتياء األزمة والتظؾيخ والتحجيث لمحفاظ عمى الحقؾق والحخيات وتكخيذ مبادغ السحاكسات العادلة
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ارة تذــــــــــكيل فــــــــــخق عســــــــــل إلد .4
السخحمـــــــة الججيـــــــجة فـــــــي كـــــــل 

، وقــــــج يذــــــسل مسثــــــل محكســــــة
نقابــة السحــاميؽ وفقــًا لسقتزــى 

 األمخ.

 رؤساء السحاكؼ 
 الشؾاب العامؾن 

اليؾم األول مؽ تاريخ 
  األزمةانتياء 

مكؾنة مؽ فخق عسل 
عجد مؽ الدادة القزاة 

والسجعيؽ العاميؽ 
  والكؾادر اإلدارية.

 ال يؾجج ق العسل ي(  فخ 38)

ــــاريخ إعــــجاد .5 ــــخق  تق ــــل ف مــــؽ قب
ــــع الســــجورات لــــجػ  العســــل بؾاق

 وجسيــع أعســالالدــادة القزــاة 
األقــبلم ودوائــخ السحكســة  كافــة

 دون استثشاء.

 رؤساء السحاكؼ 
 الشؾاب العامؾن 

اليؾم األول  والثاني 
مؽ تاريخ انتياء 

  األزمة

تقاريخ مفرمة بؾاقع 
 االعسال في السحاكؼ

 تقاريخ  لجسيع  السحاكؼ

عــــــــــــــــــــــجم تــــــــــــــــــــــؾخي 
الســــــــــــؾعفيؽ الجقــــــــــــة  
بأعســـــــاليؼ بالرـــــــؾرة 

 السظمؾبة

وضــع خظــة لكــل محكســة مــؽ  .6
قبــــــــل فــــــــخق لتشغــــــــيؼ مباشــــــــخة 

 أعساليا.

 رؤساء السحاكؼ 
 الشؾاب العامؾن 

اليؾم األول  والثاني 
مؽ تاريخ انتياء 

  األزمة

تقاريخ مفرمة بؾاقع 
 االعسال في السحاكؼ

خظط عسل لجسيع 
 السحاكؼ

عــــــــــــــــــــــجم تــــــــــــــــــــــؾخي 
الســــــــــــؾعفيؽ الجقــــــــــــة  
بأعســـــــاليؼ بالرـــــــؾرة 

 السظمؾبة
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3.  

 
مشع اطالة التقاضي 

بالحفاظ عمى السجورات 
في السحاكؼ برؾرة 

متؾافقة والسجورات لمفتخة 
 :312ذاتيا مؽ العام 

والبت في الجعاوػ ضسؽ 
 مجد معقؾلة

وضــع جــجول زمشــي لجمدــات  .2
 .السحاكسات وتعسيسو

 السجمذ القزائي  
 نقابة السحاميؽ

اليؾم األول  والثاني 
مؽ تاريخ انتياء 

  األزمة

ججول زمشي لجمدات 
 السحاكسات 

ججولة جسيع جمدات 
السحاكسات في جسيع 

 السحاكؼ

. وجـــــــؾد جمدـــــــات 2
 ج.ميــــؾم الؾاحــــكثيــــخة ل

آليـــــــــــــــة اجـــــــــــــــخاء . 3
 .التبميغات القزائية

ــــــــــج 3 . صــــــــــعؾبة عق
 جمدــــــــــات متقاربــــــــــة. 

ــــــخاب العظمــــــة 4 . اقت
 القزائية. 

تقمــــيص السســــج الفاصــــمة بــــيؽ  .3
الجمدات بسا ال يتعـارض مـع 
حقــــــــــــؾق الــــــــــــجفاع ومعــــــــــــاييخ 

 السحاكسات العادلة

رؤساء السحاكؼ 
 الشؾاب العامؾن 

اعتبارًا مؽ انتياء 
وحتى نياية  األزمة

 العام

جمدات متتابعة مع 
الحفاظ عمى حقؾق 

 الجفاع

% مؽ جمدات 81
 السحاكسات متتالية

. عــــــــــجم السؾافقــــــــــة 2
 اإلجـخاءاتعمى ىحه 

مـــؽ قبـــل السحـــاميؽ. 
. كثــــــــخة الـــــــــجعاوػ 3

والجمدــات فــي اليــؾم 
 الؾاحج.
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تسجيــــــج ســــــاعات العســــــل فــــــي  .4
السحاكؼ والجوائخ الخئيدـية لسـا 

وأيـــــــام  بعـــــــج الـــــــجوام الخســـــــسي
الدــــــــبت فــــــــي السحــــــــاكؼ ذات 

 حجؼ العسل العالي.

 رؤساء السحاكؼ 
 الشؾاب العامؾن 

اعتبارًا مؽ انتياء 
وحتى نياية  األزمة

 العام

عسل السحاكؼ والجوائخ 
الخئيدية لسا بعج الجوام 

 الخسسي

% مؽ السحاكؼ 41
والجوائخ تدتسخ في 
العسل لسا بعج الجوام 

 الخسسي

. عــــــــــــــجم تسكــــــــــــــؽ 2
ة الدـــــــــــــــادة القزـــــــــــــــا

ـــــــــة  والكـــــــــؾادر االداري
مـــؽ العســـل لدـــاعات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.  طؾيم

. عــــــــــجم الدــــــــــساح 3
بالعســـــــــل االضـــــــــافي 
حتــــــى نيايــــــة الدــــــشة 
مــــــؽ قبــــــل الحكؾمــــــة 

 ألسباب اقترادية 

تقميص مـجة العظمـة القزـائية  .5
مـــؽ  لترـــبح لســـجة شـــيخ بـــجالً 

 .الذيخيؽ

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

 نقابة السحاميؽ
 شيخ آب

عسل جسيع السحاكؼ 
 والجوائخ في شيخ تسؾز

تقميص العظمة القزائية 
 لذيخ واحج

 ال يؾجج

تفعيل نغام الجعاوػ البدـيظة   .6
ــاري(  والسدــار الدــخيع )االختي
 باتفاق األطراف.

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

 نقابة السحاميؽ

اعتبارًا مؽ انتياء 
  األزمة

تفعيل نغام الجعاوػ 
دار سالبديظة وال
 الدخيع

تظبيق نغام الجعاوػ 
البديظة والسدار الدخيع 

% مؽ 61عمى 
 الجعاوػ السجنية 

عجم تقبل ىـحا الـشيج 
مـــــــؽ قبـــــــل الجيـــــــات 

 الذخيكة
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تفعيل نغام الجعاوػ البدـيظة  .7
والسدـــار الدـــخيع فـــي السخكـــد 
الذــــامل لـــــجػ محكســـــة بجايـــــة 

  .عسان

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

 نقابة السحاميؽ

اعتبارًا مؽ انتياء 
  األزمة

تفعيل نغام الجعاوػ 
 والسدارالبديظة 

الدخيع في السخكد 
 الذامل

تظبيق نغام الجعاوػ 
البديظة والسدار الدخيع 

% مؽ 31عمى 
 الجعاوػ السجنية 

. عـــــجم تقبـــــل ىـــــحا 2
ــــــــــل  الــــــــــشيج مــــــــــؽ قب
 الجيـــــــات الذــــــــخيكة.

. عـــــــــــــــجم تـــــــــــــــؾافخ 3
االمكانيـــة المؾجدـــتية 
ـــــــــة  والكـــــــــؾادر االداري

 لحلػ.

 تعديد الؾساطة القزائية  .8
السجمذ القزائي 

نقابة وزارة العجل 
 السحاميؽ

اعتبارًا مؽ انتياء 
  األزمة

المجؾء الى استخجام 
الؾساطة القزائية لحل 

 الشداع 

زيادة عجد الجعاوػ 
السحالة الى الؾساطة 

 %31بشدبة 

عجم تقبل ىـحا الـشيج 
مـــــــؽ قبـــــــل الجيـــــــات 

 الذخيكة

اســــــتخجام تقشيــــــة السحاكســــــات  .9
 إجـــــخاءاتعـــــؽ بعـــــج لتدـــــخيع 

 طخافاأل باتفاقالسحاكسات 

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

 نقابة السحاميؽ

اعتبارًا مؽ انتياء 
  األزمة

المجؾء الى استخجام 
تقشية السحاكسة عؽ بعج 
في القزايا التي يؾجج 

ن والقزايا ؾ فييا مؾقؾف
في حال تؾافق  السجنية

وال  اطخافيا عمى ذلػ
سيسا الغخفة االقترادية 
في محكسة بجاية عسان 

 واالستئشاف

تظبيق تقشية السحاكسة 
عؽ بعج فيسا ندبتو 

% مؽ الجعاوػ 51
الجدائية التي يؾجج فييا 

% مؽ  6ن وؾ مؾقؾف
 الجعاوػ السجنية 

عجم تقبل ىـحا الـشيج 
مـــــــؽ قبـــــــل الجيـــــــات 

 الذخيكة
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4. 

تجفق تشغيؼ عسمية 
الجعاوػ الججيجة إلى 

  السحاكؼ
  

تفعيــــــل التدــــــجيل االلكتخونــــــي  .2
وتؾســـيع نظاقـــو ليذـــسل جسيـــع 

 أنؾاع الجعاوػ.

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

 نقابة السحاميؽ

اليؾم األول مؽ تاريخ 
  األزمةانتياء 

تدجيل إلكتخوني 
 لمجعاوػ 

% مؽ الجعاوػ 81
 تدجل تدجيل إلكتخوني

 عجم تقبل ىـحا الـشيج
مـــــــؽ قبـــــــل الجيـــــــات 

 الذخيكة
تحجيج عجد معيؽ مؽ الجعاوػ  .3

التـــــــي تدـــــــجل لـــــــجػ محـــــــاكؼ 
الجرجــــة األولــــى خــــبلل وحــــجة 
زمشيـــــة )يـــــؾم، اســـــبؾع، شـــــيخ( 
برــــــــؾرة متشاســــــــبة ومــــــــجورات 
واختراصــات الدـــادة القزـــاة 

ي السحـــــاكؼ والـــــجوائخ وذلـــــػ فـــــ
ولؾيـــة عظـــاء األإ الخئيدـــية مـــع 

د مـــــــجقاربـــــــت  لمقزـــــــايا التـــــــي
 .االنتياءالتقادم عمى 

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

 نقابة السحاميؽ

اليؾم األول مؽ تاريخ 
  األزمةانتياء 

الجعاوػ  كذؾفات بأنؾاع
عجاد السدسؾح واأل

بتدجيمو فييا لمسحاكؼ 
 والجوائخ الخئيدية

عجاد محجدة في أ 
 السحاكؼ الخئيدية

عجم تقبل ىـحا الـشيج 
مـــــــؽ قبـــــــل الجيـــــــات 

 الذخيكة

ـــام  .4 ـــة لكـــل جيـــة تحجيـــج أي معيش
ت لتدـــــــــــــــجيل مــــــــــــــؽ الجيــــــــــــــا

الـــــــــجعاوػ، كـــــــــأن يخرـــــــــص 
لبشـــــــــــؾك، لسحـــــــــــامي ا انيؾمـــــــــــ

يـــــــــــؾم و شـــــــــــخكات التـــــــــــأميؽ، و 
  .لمسؾاطشيؽ

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

 نقابة السحاميؽ

اليؾم األول مؽ تاريخ 
  األزمةانتياء 

ججول مؾاعيج محجدة 
لمجيات لتدجيل 

 الجعاوػ 

تظبيق االجخاء عمى 
 جسيع السحاكؼ

عجم تقبل ىـحا الـشيج 
مـــــــؽ قبـــــــل الجيـــــــات 

 الذخيكة
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ــــي  .5 تشغــــيؼ مؾاعيــــج الجمدــــات ف
الجعاوػ الججيـجة برـؾرة تسشـع 
وقــــــــؾع اربــــــــاك فــــــــي جمدــــــــات 

  .السحاكسات

السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

اليؾم األول مؽ تاريخ 
  األزمةانتياء 

ججول جمدات متدق 
 وغيخ مكتع

ججولة جسيع الجعاوػ 
عمى ججول اعسال 

 القزاة

عــجم امكانيــة تشدـــيق 
ىــحه الجــجاول بدــبب 
ازدحـــــــــــــــــام اجشـــــــــــــــــجة 

 السحاميؽ بالجمدات

تشغـــــــيؼ التبميغـــــــات القزـــــــائية  .6
برــؾرة تسشــع وقــؾع اربــاك فــي 

 الجعاوػ 

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

اعتبارًا مؽ انتياء 
وحتى نياية  األزمة

 العام
 اجخاء التبميغات بدخعة

% مؽ 1:عجم تأخخ 
 التبميغات 

تــــــــــــــأخخ اجــــــــــــــخاءات 
التبميغـــــــات او وقـــــــؾع 
أخظـــاء قانؾنيـــة فييـــا 
ويتختــــــــــــــــب عمييــــــــــــــــا 

 اعادتيا
 اإللكتخونيــــةاعتســــاد التبميغــــات  .7

 ألحكــــاموفقــــًا  قــــجر السدــــتظاع
فــــي قــــانؾن أصــــؾل التبميغــــات 

 السحاكسات السجنية.

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

اعتبارًا مؽ انتياء 
وحتى نياية  األزمة

 العام
 التبميغات بدخعةاجخاء 

% مؽ 1:عجم تأخخ 
 التبميغات 

 عقبات تذخيعية

5. 
تشغيؼ عسمية تجفق 

  الظعؾن باختبلف أنؾاعيا

قــــــبلم أتسجيــــــج ســــــاعات عســــــل  .2
والعســـل الظعـــؾن فـــي السحـــاكؼ 

أيــام الدــبت فــي السحــاكؼ التــي 
يؾجــــج فييــــا حجــــؼ عــــالي مــــؽ 

 األعسال.

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

اعتبارًا مؽ انتياء 
وحتى نياية  األزمة

 العام
 تشغيؼ عسمية الظعؾن 

تدجيل جسيع الظعؾن 
 السقجمة يؾمًا بيؾم 

ــــى  ــــة عم عــــجم السؾافق
 العسل االضافي 
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تسجيــــــــــــــــج عســــــــــــــــل الييئــــــــــــــــات  .3
ســتئشافية فــي كــل مــؽ بجايــة اال

ربـــــج إربـــــج واســـــتئشاف إعســــان و 
ئشاف معان لسا بعج الـجوام واست

والعســــل أيــــام الدــــبت  الخســــسي
 .رئيذ السحكسةوفق ما يقجره 

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

اعتبارًا مؽ انتياء 
وحتى نياية  األزمة

 العام

جمدات التشغيؼ 
االستئشافية )القزايا 
التي تشغخ مخافعة( 

 والجمدات االعتخاضية 

تؾزيع جسيع الجعاوػ 
االستئشافية واالعتخاضية 
عمى الييئات الحاكسة 
وتحجيج مؾعج لشغخىا 

 خبلل مجد معقؾلة 

ــــى  ــــة عم عــــجم السؾافق
 .ضافيالعسل اإل

تظبيـــق نغـــام العســـل السدـــائي  .4
لمييئـــــــــــات االســـــــــــتئشافية فـــــــــــي 

 محكسة استئشاف عسان 

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

اعتبارًا مؽ انتياء 
وحتى نياية  األزمة

 العام

جمدات التشغيؼ 
االستئشافية )القزايا 
التي تشغخ مخافعة( 

 والجمدات االعتخاضية 

تؾزيع جسيع الجعاوػ 
االستئشافية واالعتخاضية 
عمى الييئات الحاكسة 
وتحجيج مؾعج لشغخىا 

 خبلل مجد معقؾلة 

عجم تقبل ىـحا الـشيج 
مـــــــؽ قبـــــــل الجيـــــــات 

 الذخيكة

6. 
 

تشغيؼ عسمية تجفق 
الذكاوػ لجوائخ االدعاء 

 العام
  

تحجيـــــــــج عــــــــــجد معـــــــــيؽ مــــــــــؽ  .2
الـــــجعاوػ التـــــي تدـــــجل لـــــجػ 
الـــــجوائخ مـــــؽ قبـــــل السحـــــاميؽ 
والسذتكيؽ خـبلل وحـجة زمشيـة 
)يـــؾم، اســـبؾع، شـــيخ( برـــؾرة 
متشاســـــــــــــــــــــــــــبة ومـــــــــــــــــــــــــــجورات 
واختراصـــــــــــــــــــات الدـــــــــــــــــــادة 
الســــجعيؽ العــــاميؽ وذلــــػ فــــي 
الـــجوائخ الخئيدـــية مـــع اعظــــاء 

رئاسة الشيابة 
 التشفيح القزائي العامة

اليؾم األول مؽ تاريخ 
  األزمةانتياء 

تشغيؼ عسمية تدجيل 
 الذكاوػ  

عجم ارتفاع عجد 
الذكاوػ السدجمة عسا 

  األزمةكان عميو قبل 

عجم تقبل ىـحا الـشيج 
مـــــــؽ قبـــــــل الجيـــــــات 

 الذخيكة
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االولؾيــة لمقزــايا التــي قاربــت 
 د التقادم عمى االنتياء. جم

ـــــخ  .3 ـــــج ســـــاعات عســـــل دوائ تسجي
االدعــاء العـــام لســـا بعـــج الـــجوام 

والعســــل أيــــام الدــــبت الخســــسي 
فــــي الــــجوائخ التــــي يؾجــــج فييــــا 

  حجؼ عالي مؽ األعسال.

 رئاسة الشيابة العامة
 التشفيح القزائي 

اعتبارًا مؽ انتياء 
وحتى نياية  األزمة

 العام

نغخ جسيع الجعاوػ 
السدجمة والبت فييا 

  خبلل مجد معقؾلة

% 1:البت بسا ندبتو  
مؽ الجعاوػ التحقيقية 

 خبلل مجد معقؾلة 

ــــى  ــــة عم عــــجم السؾافق
 العسل االضافي 

7. 

تشغيؼ عسمية السثابخة عمى 
تشفيح األحكام السجنية  

 تخريرًا فيسا يتعمق
باألشخاص الحيؽ تؼ 

 .االفخاج عشيؼ

تحجيـــــــــج عــــــــــجد معـــــــــيؽ مــــــــــؽ  .2
الـــــجعاوػ التـــــي تدـــــجل لـــــجػ 

السحـــــاميؽ الـــــجوائخ مـــــؽ قبـــــل 
والسحكـــــؾم ليـــــؼ خـــــبلل وحـــــجة 
زمشيــــة )يــــؾم، اســــبؾع، شــــيخ( 

 وذلػ في الجوائخ الخئيدية.

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

 نقابة السحاميؽ
 دوائخ التشفيح

اليؾم األول مؽ تاريخ 
  األزمةانتياء 

تشغيؼ عسمية تدجيل 
 الجعاوػ التشفيحية   

 عجم ارتفاع عجد
التشفيحية   القزايا

عسا كان عميو  السدجمة
  األزمةقبل 

عجم تقبل ىـحا الـشيج 
مـــــــؽ قبـــــــل الجيـــــــات 

 الذخيكة

تحجيـــج أيـــام معيشـــة لكـــل جيـــة  .3
مـــؽ الجيـــات لمسخاجعـــات فـــي 

 دوائخ التشفيح.

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

 نقابة السحاميؽ
 دوائخ التشفيح

اليؾم األول مؽ تاريخ 
  األزمةانتياء 

ججول مؾاعيج محجدة 
 لمسخاجعات

تظبيق االجخاء عمى 
 جسيع السحاكؼ

عجم تقبل ىـحا الـشيج 
مـــــــؽ قبـــــــل الجيـــــــات 

 الذخيكة
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تسجيــــج ســـــاعات عســــل دوائـــــخ  .4
 التشفيح لسا بعج الـجوام الخسـسي

   .الدبت وأيام

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

 نقابة السحاميؽ
 دوائخ التشفيح

اعتبارًا مؽ انتياء 
وحتى نياية  األزمة

 العام

البت في الظمبات 
السدجمة  خبلل مجد 

 معقؾلة 

% 9:البت بسا ندبتو  
مؽ الجعاوػ الظمبات 

 خبلل مجد معقؾلة 

ــــى  ــــة عم عــــجم السؾافق
 العسل االضافي 

8. 

مية السثابخة عمى تشغيؼ عس
الجدائية تشفيح األحكام 

تخريرًا فيسا يتعمق 
باألشخاص الحيؽ تؼ 

 االفخاج عشيؼ

جــخاءات إتحجيــج األولؾيــة فــي  .2
السثــــابخة عمــــى تشفيــــح األحكــــام 
الجدائية كأن يـتؼ اعتسـاد قيسـة 

 الذيكات مؽ األكثخ فاألقل.

 رئاسة الشيابة العامة
 التشفيح القزائي 

اليؾم األول مؽ تاريخ 
  األزمةانتياء 

آليات لعسل دوائخ 
السجعي العام لتشفيح 

 االحكام 

السثابخة عمى تشفيح ما 
% مؽ 61ندبتو 

 لتي تستاالفخاجات ا

عجم تقبل ىـحا الـشيج 
 مؽ السحكؾم ليؼ

   

تسجيــــج ســـــاعات عســــل دوائـــــخ  .3
عــاء العــام لســا بعــج الــجوام االد

ــــــام الدــــــبت فــــــي  الخســــــسي وأي
الجوائخ التـي يكـؾن فييـا حجـؼ 

 العسل عالي.

 رئاسة الشيابة العامة
 التشفيح القزائي 

اعتبارًا مؽ انتياء 
وحتى نياية  األزمة

 العام

 ججول مؾاعيج محجدة
لمجيات لتدجيل 

 الجعاوػ 

تظبيق االجخاء عمى 
 جسيع السحاكؼ

عجم تقبل ىـحا الـشيج 
مـــــــؽ قبـــــــل الجيـــــــات 

 الذخيكة

9. 

السحافغــــــــة عمــــــــى جــــــــؾدة 
واألحكـــــــــــــــام  اإلجـــــــــــــــخاءات

 القزائية
  
  

التعســـيؼ عمـــى الدـــادة القزـــاة  .2
ميؽ بزـــــخورة والســـــجعيؽ العـــــا

ـــــــدام بالقؾاعـــــــج اإل ـــــــة االلت جخائي
السشرــــــــــــؾص عمييــــــــــــا فــــــــــــي 

 التذخيعات.

 السجمذ القزائي
اليؾم األول مؽ تاريخ 

  األزمةانتياء 
 اإلجخاءاتجؾدة 

 واالحكام
 ال يؾجج /
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التعســـيؼ عمـــى الدـــادة القزـــاة  .3
والســـــجعيؽ العـــــاميؽ بزـــــخورة 

 اإلجـــــــخاءاتاســـــــتكسال كافـــــــة 
  القزائية.

اليؾم األول مؽ تاريخ  السجمذ القزائي
  األزمةانتياء 

 اإلجخاءاتجؾدة 
 واالحكام

 ال يؾجج /

ندـخة ضسان تدميؼ الخرـؾم  .4
 مؽ الحكؼ عشج الشظق بو.

 السجمذ القزائي
اعتبارًا مؽ انتياء 

  األزمة
أحكام مظبؾعة ومدجدة 

 عمى نغام ميدان
 ال يؾجج /

 ضسان العجالة الجدائية .:

التؾســع فــي تظبيــق العقؾبــات  .2
 السجتسعية 

اعتبارًا مؽ انتياء  السجمذ القزائي
 األزمة

تخفـــيض عـــجد السحكـــؾم 
 عمييؼ بالحبذ 

ــــادة تظبيــــق العقؾبــــات  زي
 % 21السجتسعية بشدبة 

ـــــــــــــــــــــــؾافخ   عـــــــــــــــــــــــجم ت
السكانـــــــــات البلزمـــــــــة 

 لحلػ 

ــــــجائل  .3 ــــــق ب ــــــي تظبي التؾســــــع ف
 التؾقيف 

 السجمذ القزائي
اعتبارًا مؽ انتياء 

  األزمة
 تخفيض عجد السؾقؾفيؽ 

زيادة تظبيق بجائل 
 % 21التؾقيف بشدبة 

ـــــــــــــــــــــــؾافخ   عـــــــــــــــــــــــجم ت
السكانـــــــــات البلزمـــــــــة 

 لحلػ 

التؾســــع فــــي تظبيــــق التــــجابيخ  .4
 غيخ الدالبة لمحخية لؤلحجاث

 السجمذ القزائي
اعتبارًا مؽ انتياء 

  األزمة
تخفيض عجد السحكؾم 

 عمييؼ بالحبذ 

زيادة تظبيق التجابيخ 
غيخ الدالبة بشدبة 

21 % 

ـــــــــــــــــــــــؾافخ   عـــــــــــــــــــــــجم ت
السكانـــــــــات البلزمـــــــــة 

 لحلػ 
ــــــــــــــــــي  .5 جــــــــــــــــــخاء إالتؾســــــــــــــــــع ف

السرــــــــالحات فــــــــي القزــــــــايا 
االقترــــــــــــــــــادية والزــــــــــــــــــخيبة 
والجســـــــــــارك كمســـــــــــا تـــــــــــؾافخت 

 شخوطيا القانؾنية

 السجمذ القزائي
اعتبارًا مؽ انتياء 

  األزمة
زيادة عجد االحكام 

 بؾقف السبلحقة 
زيادة إجخاء السرالحات 

 % 21بشدبة 

ـــــــــــــــــــــــؾافخ   عـــــــــــــــــــــــجم ت
السكانـــــــــات البلزمـــــــــة 

 لحلػ 
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ــــــــى  .6 ــــــــي المجــــــــؾء إل التؾســــــــع ف
 السداعجة القانؾنية. بخنامج

 السجمذ القزائي
 وزارة العجل

 نقابة السحاميؽ

اعتبارًا مؽ انتياء 
  األزمة

زيادة عجد االحكام 
 بؾقف السبلحقة 

زيادة إجخاء السرالحات 
 % 21بشدبة 

ـــــــــــــــــــــــؾافخ   عـــــــــــــــــــــــجم ت
السكانـــــــــات البلزمـــــــــة 

 لحلػ 

 ضسان مبجأ سيادة القانؾن  .21

التـــي ســـبق وان  اإلجـــخاءاتخاعـــاة م
مـــــؽ قبـــــل كافـــــة الذـــــخكاء  اتخـــــحت

لزــسان الحفـــاظ عمــى مبـــجأ ســـيادة 
 .األزمةالقانؾن قبل 

 السجمذ القزائي
اعتبارًا مؽ انتياء 

وحتى نياية  األزمة
 العام

ضسان مبجأ سيادة 
 القانؾن 

/ / 

22. 

تظـــــؾيخ  اســـــتخجام التقشيـــــة 
الحجيثـــــــــة فـــــــــي اجـــــــــخاءات 

 التقاضي 
  

تذــكيل لجشــة مرــغخة لغايــات  .2
التـي  اإلجـخاءاتمخاجعة كافة 

 األزمــــــــةتســــــــت خــــــــبلل فتــــــــخة 
 اإلجخاءاتوتجقيقيا وترؾيب 

الخاطئــــــــة بقــــــــخارات قزــــــــائية 
  .ادارية أوو/

 السجمذ القزائي
 وزارة العجل

مخاكد االصبلح 
 والتأىيل 

اعتبارًا مؽ رفع الحغخ 
 ولسجة شيخ 

ضسان صحة 
السجخبلت لشغام ميدان 
وترؾيب ما وقع مؽ 

 اخظاء 

اء تقميل ندبة وجؾد اخظ
في بيانات نغام ميدان 

التي تست  اإلجخاءاتو 
لترل إلى ندبة خظأ 

2 % 

. عـــــــــــــــجم تـــــــــــــــؾافخ 2
ـــــــــــة  الكـــــــــــؾادر االداري
 البلزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

. وجـــؾد اشـــكاليات 3
ـــــــــــة ال يسكـــــــــــؽ  قانؾني

  .تجاركيا ادارياً 
ـــــــيؼ عـــــــام وشـــــــامل  .3 اجـــــــخاء تقي

اجــــــــــــخاءات  ةأتستــــــــــــلعسميــــــــــــة 
التقاضـي وتفرــيل نقــاط القــؾة 
والزـــــعف والـــــجروس والعبــــــخ 

 .األزمةمؽ 

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

اعتبارًا مؽ رفع الحغخ 
 ولسجة شيخ 

تظؾيخ أنغسة االتستة 
والتؾسع في استخجام 

 التقشيات الحجيثة 
  
  
  
  

 اإلجخاءاتزيادة 
 % 81السؤتستة بشدبة 

  
  
  
  

عـــــــــــــــــجم تـــــــــــــــــؾافخ .2
ــــــة  ــــــات السالي  االمكاني

عـــــــــــــــــــجم تقبـــــــــــــــــــل .3
 الذخكاء ىحا الشيج 

  
  
  

 تــــةتسترــــؾر كامــــل الوضــــع  .4
 جــــــــخاءات التقاضــــــــيإجسيــــــــع 

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

اعتبارًا مؽ رفع الحغخ 
 ولسجة شيخ 
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دون اســتثشاء والبشــاء عمــى مــا 
عــــجاده مــــؽ قبــــل بخنــــامج إ تــــؼ 

سيادة القانؾن لتظـؾيخ بخنـامج 
 ميدان 

  

وضـــــع خظـــــة تشفيحيـــــة زمشيـــــة  .5
ـــــدان بســـــا  ـــــامج مي لتظـــــؾيخ بخن

 يمبي الظسؾح

السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

اعتبارًا مؽ رفع الحغخ 
 ولسجة شيخ 

وضع ترؾر لكيفيـة اسـتخجام  .6
ـــــــــي  ـــــــــحكاء االصـــــــــظشاعي ف ال

 عسمية التقاضي 

 السجمذ القزائي 
 وزارة العجل 

اعتبارًا مؽ رفع الحغخ 
 ولسجة شيخ 

 

وضــع خظــة إلدارة أزمــات 
 قظاع العجالة

  
  
  

تذــــــــكيل فخيــــــــق مــــــــؽ جسيــــــــع  .2
 الذخكاء في قظاع العجالة 

 السجمذ القزائي
 وزارة العجل

وكافة الذخكاء في 
 قظاع العجالة

اعتبارًا مؽ رفع الحغـخ 
 / / فخيق مذكل ولسجة ثبلثة اشيخ  

دراســـــــــــــــة كافـــــــــــــــة التقـــــــــــــــاريخ  .3
ــــــي اعــــــجت  واالحرــــــائيات الت

 وما بعجىا  األزمةخبلل فتخة 

 السجمذ القزائي
 وزارة العجل

وكافة الذخكاء في 
 قظاع العجالة

اعتبارًا مؽ رفع الحغـخ 
 ولسجة ثبلثة اشيخ  

تحميـــل لئلجـــخاءات التـــي 
تست  وما تسخض عشيا 

 مؽ نتائج 
/ 

عـــــــــــــــــجم تـــــــــــــــــؾافخ .2
 البيانات 

وجــؾد اخظــاء فــي .3
 التؾثيق 
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تحجيــــج االشــــكاليات والعقبــــات  .4
التي تؼ مؾاجيتيا  خبلل ىحه 

 والجروس والعبخ مشيا األزمة

 السجمذ القزائي
 وزارة العجل

وكافة الذخكاء في 
 قظاع العجالة

اعتبارًا مؽ رفع الحغـخ 
 ولسجة ثبلثة اشيخ  

ــــــاط الزــــــعف  تحجيــــــج نق
 والقؾة والجروس والعبخ

 ال يؾجج /

 
بشـــــاء خظـــــة كاممـــــة إلدارة اؼ  .5

ازمــــــــة قــــــــج يؾاجييــــــــا قظــــــــاع 
 العجالة في السدتقبل 

 السجمذ القزائي
 وزارة العجل

وكافة الذخكاء في 
 قظاع العجالة  

اعتبارًا مؽ رفع الحغخ 
 ولسجة ثبلثة اشيخ  

إلدارة خظة كاممة 
 االزمات 

 ال يؾجج /
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 السحهر الرابع 
 الخدمات السقدمة من وزارة العدل 

 

، أو )/https://services.moj.gov.joعمى الخابط ) مؽ خبلل مؾقعيا االلكتخوني اإللكتخونيةتقجم وزارة العجل عجد مؽ الخجمات 

 وتظبيق وزارة العجل عمى االجيدة الخمؾية:
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ــة : .2 تتــيح لمسحــاميؽ تدــجيل الــجعاوػ التشفيحيــة فــي جسيــع دوائــخ التشفيــح ومتابعتيــا  ة الكتخونيــةىــي خجمــ خدمــة تدــجيل القزــايا التشفيذي
 ومتابعة التباليغ الرادرة فييا . 

ؽ قبـل الييئـات تتيح لمسحاميؽ تقجيؼ الظمبات االجخائية وتشفيح القخارات الرادرة مـة الكتخونية ىي خجم خدمة  تقديم  الظمبات االجرائية : .3
 . ونياً إلكتخ القزايا 

ومتابعـة تباليغيـا واسـتعخاض السخفقـات  ةتتيح لمسحـاميؽ تدـجيل الـجعاوػ الحقؾقيـة الكتخونية ىي خجم خدمة تدجيل الدعاوى الحقهقية : .4
 السختبظو بيا وتذسل تدجيل االنؾاع التالية مؽ القزايا الحقؾقية : 

 يو ) السدار الدريع (ــــــــــالحقهقيو الرمح القزايا -
 ة ) مشازعات صغيرة ( ــــــــــالحقهقية الرمحيالقزايا  -
 (  القزايا الحقهقية الرمحية ) ذات السدار العادي -
 قهق ــــــــــــــــــــقزايا بداية الح -

صـة خجمة الكتخونية تتيح لؾكبلء ادارة قزايا الجولة تدجيل الظمبات االجخائية عمى الـجعاوػ الخا خدمات التشفيذ /لهكيل قزايا الدولة : .5
 بيؼ .

 .اً ـــــــــــــــــــــ، ودفع رسؾم الظمب الكتخونيالخسؾم في السحاكؼ تأجيلخجمة الكتخونية تتيح تدجيل طمب  الرسهم : تأجيلخدمة تدجيل طمبات  .6
 . الظمب في حال السؾافقة او الخفض ، ومتابعةجيؼ استجعاء كف الظمب في السحاكؼخجمة الكتخونية تتيح تق خدمة كف الظمب : .7
خجمــة الكتخونيــة تتــيح لمسحــاميؽ تدــجيل الــجعاوػ فــي السحكســة االداريــة ودفــع رســؾميا  خدمــة تدــجيل الــدعاوى فــي السحكســة االداريــة : .8

 . باليغ القزائية، وقخارات االحكام، والجعاوػ السختبظة بياومتابعتيا واستعخاض محاضخىا والت الكتخونياً 
ؾميا ومتابعتيــا خجمــة الكتخونيــة تتــيح تدــجيل الظمبــات فــي السحكســة االداريــة ودفــع رســ خدمــة تدــجيل الظمبــات فــي السحكســة االداريــة : .9

 .  ومتابعة تباليغيا
: خجمــة الكتخونيــة  تتــيح تقــجيؼ معاممــة الكفالــة العجليــة الكتخونيــا ودفــع رســؾميا ومتابعــة كافــة الكفــاالت العجليــة  خدمــة الكفــاالت العدليــة .:

 السشغسة والستعمقة بالسحامي.
 الكتخونيــاً ء الدــبيل بالكفالـة ودفــع رســؾميا خجمـة الكتخونيــة تتــيح تقــجيؼ اسـتجعاء طمبــات اخــبل تقــديم طمــب اخــالء ســبيل بالكفالــة :خدمــة  .21

 ، رفض( .ةمؾافقومتابعة حالتيا )

  االلكترونية الستاحة عمى مهقع وزارة العدلالخدمات 
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اكؼ الشغاميــة، خجمـة الكتخونيــة تتـيح لمخبـخاء مــؽ السحـاميؽ  تقـجيؼ طمبــات اعتسـادىؼ كخبـخاء فــي السحـ :خدمـة الخبــراء )السرحمـة االولــى(  .22
، ومتابعة حالـة ىـحه الظمبـات حيث يقؾم الخبيخ السحامي  بتقجيؼ جسيع اوراقو الثبؾتية مؽ شيادات خبخة ووثائق رسسية وتحسيميا الكتخونياً 

 تكافئ الفخص بيؽ الستقجميؽ .  جأفي حال قبؾليا مؽ مجمذ الخبخة، مسا يخسخ مبجا الذفافية والسداوة وتحقيق مب
وىي خجمة تتيح لمسحاميؽ بتقجيؼ طمبات تخسيؼ االحكام لغايات التشفيح، حيـث يدـتظيع السحـامي تقـجيؼ  :ايات تشفيذ االحكامطمب ترسيم لغ .23

 قخار الحكؼ الجاىد لمتخسيؼ، وبعج ذلػ يتؼ اجابة الظمب الكتخونيا وتعكذ عمى الشغام االلكتخوني بحيث تربح جاىدة لمتشفيح . 
( واختيـار الـجعؾػ السدـتحق اسـتعخاض قائسـة الـجعاوػ الخاصـة )دعـاوػ االيجـارات بـو تتـيح لمسدـتخجم وىي خجمة :تاإليجاراخدمة دفع  .24

 لؾزارة العجل  . تخوني ، مسا يدسح بعكذ ىحه الحخكة السالية عمى الشغام االلكلكتخونياً إالجفع بيا ، ودفعيا 
 ودفع الخسؾم عمييا .ي لكتخونإاو السؾاطؽ تدجيل قزايا رد االعتبار بذكل  لمسحاميوىي خجمة تتيح : تدجيل قزايا رد االعتبار .25
 ي.لكتخونإىي خجمة تتيح لمسحامي تججيج الجعاوػ الحقؾقية ودفع الخسؾم عمييا بذكل  تجديد دعهى مدنية : .26
قـخارات االحكـام مرـجقة وىي خجمة تتـيح لمسحـاميؽ او السـؾاطشيؽ طمـب صـؾرة مـؽ السمفـات و  استخراج صهرة مردقو من ممف دعهى : .27

 ، ودفع رسؾم الترجيق عمييا األصؾلحدب 
، ودفــع قيســة الغخامــة بذــكل اســتجعاء اســتبجال الحــبذ بالغخامــة او الســؾاطؽ تقــجيؼ لمسحــاميوىــي خجمــة تتــيح  اســتبدال الحــبس بالغرامــة : .28

 ، افخاج ، كف طمب (تخوني ومعخفة قخار السحكسة ) رفضااللك
التقاضـي  ألطخافتتيح  الكتخونيةوىي خجمة  البشهك : إلى لكترونياً إ(  IBANخدمة تحهيل السبالغ السالية ) امانات الدعاوى التشفيذية  .29

 .الى حداباتيؼ البشكية الخاصة دون الحاجة الى مخاجعة السحكسة دعؾاىؼليؼ في  الستحرمةفي الجعاوػ التشفيحية تحؾيل السبالغ 
، ودفـع امانـات يسـة الذـيكات فـي الـجعاوػ الجدائيـةخجمـة تتـيح لستمقـي الخجمـة مـؽ دفـع قيسـة الغخامـات وق :لكترونيـاً إخدمة دفع الـدعاوى  .:2

 .الكتخونيالجعؾػ التشفيحية بذكل الكتخوني والحرؾل عمى كف طمب 
 .لكتخونيذكل ابمى الجعاوػ ودفع الخسؾم تدجيل االعتخاض ع لستمقيياتتيح  الكتخونيةخجمة وىي  :االعتراضخدمة تدجيل  .31
تقـجيؼ طمـب الحرـؾل عمـى وثيقـة مرـجقو  لستمقييـاتتـيح  الكتخونيةوىي خجمة  :طبق االصل من وثيقة كاتب العدل  خدمة اصدار صهرة .32

 .لكتخونياً إمؽ معاممة الكاتب العجل ودفع رسؾميا 
مؽ  الكاتـب العـجل السخـتص   عجليتقجيؼ طمب الحرؾل عمى انحار ييا لستمقتتيح  كتخونيةالوىي خجمة  خدمة تدجيل االنذار العدلي : .33

 .لكتخونياً إودفع رسؾميا 
تدجيل االستئشاف عمى الـجعاوػ بذـكل االلكتخونـي ودفـع  لستمقيياتتيح  الكتخونيةوىي خجمة  :تدجيل استئشاف الدعاوى الحقهقية خدمة .34

 رسؾميا . 
عمـى الـجعاوػ ودفـع رسـؾميا بذـكل  تدـجيل اذن تسييـد لستمقييـاتتـيح  الكتخونيـةخجمـة وىي  :دجيل اذن تسييز لمدعاوى الحقهقيةخدمة ت .35

 الكتخوني وتتبع حالة الظمب .
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 .بشؾعييا السختبط بجعاوػ والسدتقلوىي خجمة تتيح لمسحاميؽ تقجيؼ الظمبات الحقؾقية عمى الجعاوػ  :حقهقيةخدمة تدجيل الظمبات ال .36
ىـي خجمـة تتـيح لمستمقــي متابعـة واالسـتعبلم عـؽ السبـالغ التـي تــؼ  :لمبشـهك فـي القزــايا التشفيذيـة ةحهلـخدمـة االسـتعالم عـن السبــالغ الس .37

 .ون مخاجعة السحكسةتحؾيميا الى البشؾك د
 .يلكتخونإءات عمى الجعاوػ بذكل وىي خجمة تتيح لمسحاميؽ تقجيؼ االستجعا :االستدعاءات في الدعاوى الحقهقيةخدمة تقديم  .38
 .يلكتخونإوىي خجمة تتيح لمسحاميؽ تقجيؼ المؾائح عمى الجعاوػ بذكل  :المهائح في الدعاوى الحقهقيةيم خدمة تقد .39
تتـيح لمسؤسدـات الخسـسية مـؽ تدـجيل السخالفـات  لكتخونيـةاوىـي خجمـة  :الرسسية ودفعياخدمة  تدجيل السخالفات الجزائية لمسؤسدات  .:3

 الرادرة مشيا في السحاكؼ وبذكل االلكتخوني، ودفع قيؼ ىحه السخالفات مؽ قبل متمقي الخجمة .
يدــتظيع مــؽ خبلليــا متمقــي الخجمــة مــؽ معخفــة التبــاليغ الرــادرة بحقــو  اإللكتخونيــةوىــي خجمــة  :بالشذــر  التبــاليغ ة االســتعالم عــنخدمــ .41

 الرحف اليؾمية السعتسجة . شذخ فيالب
 .بو الخاصة ؽ الجعاوػ ومعامبلت الكاتب العجلخجمة تتيح لمستمقي االستعبلم ع وىي تعالم :ــــــــــــــــــــخدمة االس .42
اســتبلم الذــيادة ع حالــة الظمــب و تتبــطمبــات شــيادات عــجم السحكؾميــة و تقــجيؼ خجمــة الكتخونيــة تتــيح لمســؾاطشيؽ  خدمــة عــدم السحكهميــة : .43

 ذلػ مؽ خبلل عجة ادوات و طخق ييل عمى السؾاطشيؽ والسقيسيؽ و ذلػ لمتد) ان كانت الغاية داخمية (، و  الكتخونياً 
فـي البشـؾك وفـػ  السؾدعـةوىي خجمة مؽ خبلليـا سـيتؼ اجـخاء الحجـد عمـى االمـؾال  خدمة تشفيذ قرارات الحجز عمى االمهال في البشهك : .44

 خارات الرادرة مؽ الييئات القزائية .الحجد وتحؾيل السبالغ بشاء عمى الق
وتؾثيقيـا فـي  يـاً لكتخونإتتـيح لمكخاجـات الحجـد الخاصـة ادخـال معمؾمـات السخكبـة السحجـؾزة  لكتخونيةاوىي خجمة  خدمة كراجات الحجز : .45

 عمييا.الحجد السحاكؼ، وتتيح لمستمقي الخجمة مؽ معخفة السخكبات التي تؼ 
( مؽ تشفيـح قـخارات الحجـد الرـادرة مـؽ دوائـخ مشيا ) السؾاطؽ و السحامي السدتيجفةستداعج ىحه الخجمة الفئات  خدمة مهاعيد الحجز : .46

( مــؽ الجبخيــة بــالظخق  أوظخق العاديــة ال/ بــلتسكــيؽ واالخــبلء وازالــة االعتــجاءالتشفيــح و اعتســاد مؾعــج لغايــات حجــد )وضــع اليــج والحجــد وا
 .ح السرجرة لمقخارالحجد التابع لمجائخة التشفي مأمؾر

( عمـــى ادخـــال رـــيؽ ) والسعتســـجيؽ مـــؽ قبـــل الـــؾزارةتتـــيح لمكتـــاب العـــجل السخخ إلكتخونيـــةوىـــي خجمـــة  خدمـــة الكاتـــب العـــدل الســـرخص : .47
 السعامبلت السشجدة في مكاتبيؼ و ارشفتيا بذكل مباشخ عمى نغام االرشفة الخاص بالؾزارة.

 .ياً لكتخونإ مسحامي والسؾاطؽ مؽ تدجيل طمب الؾكالة عامة ودفع رسؾميا لتتيح  إلكتخونيةوىي خجمة  :دجيل طمب وكالة عامةخدمة ت .48
مسحـــــامي والســـــؾاطؽ تدـــــجيل طمـــــب الؾكالـــــة الخاصـــــة  ودفـــــع لتتـــــيح  الكتخونيـــــةوىـــــي خجمـــــة  :خدمـــــة تدـــــجيل طمـــــب وكالـــــة خاصـــــة .49

 .ياً لكتخونإ رسؾميا 
حيـث ستدـاعج ىـحه الخجمـة  ،تقجيؼ طمبـات الـشقض الخظـيمسحامي والسؾاطؽ لتتيح  الكتخونيةىي خجمة  :خظي بأمرخدمة طمب الشقض  .:4

  .الخجمة متمقي  وأالذؤون القانؾنية خظي سؾاء مؽ مجيخية  بإذننغام متكامل لمستابعة طمبات امخ الشقض  بإيجاد
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 بإيجـادث ستدـاعج ىـحه الخجمـة حي ،مسحامي والسؾاطؽ تقجيؼ طمبات العفؾ الخاصلتتيح  الكتخونيةىي خجمة  خدمة طمب العفه الخاص: .51
 الخجمة   نغام متكامل لمستابعة طمبات العفؾ الخاص سؾاء مؽ مجيخية الذؤون القانؾنية و متمقي 

حيـث ستدـاعج ىـحه الخجمـة  تقـجيؼ طمبـات اعـادة السحاكسـة،مسحـامي والسـؾاطؽ لتتـيح  الكتخونيـةىـي خجمـة  خدمة طمـب اعـادة السحاكسـة: .52
 الخجمة   نغام متكامل لمستابعة طمبات العفؾ الخاص سؾاء مؽ مجيخية الذؤون القانؾنية و متمقي  بإيجاد

 تتيح لمستمقي احتداب رسؾم  الجعاوػ بذكل االلكتخوني .  الكتخونيةوىي خجمة  :اإللكترونيةخدمة الحاسبة   .53
 .خدمة استعراض مرفقات الدعاوى  .47
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