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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
«الذين �آمنوا ومل يلب�سوا �إميانهم بظلم �أولئك لهم الأمن وهم مهتدون»�صدق اهلل العظيم»
الأنعام (�آية )82
ي��س�رين �أن �أقدم الكتاب ال�سنوي الأول لوزارة الع���دل ل�سنة  2008والذي ي�سلط ال�ضوء على
�أهم اجنازاتها .
وهدي��� ًا بقيمنا العربية وت���راث �أمتنا فقد اختطت وزارة العدل الربام���ج الوا�ضحة تنفيذاً
للإ�سرتاتيجي���ة املقررة يف جمال عمل الوزارة وتطوير الق�ضاء وامل�ستلهمة من ر�ؤى �صاحب
اجلاللة الها�ش���مية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�س�ي�ن املعظم والتي حتظى يف الوقت نف�سه
بدعمه ومتابعته لتنفيذها .
والبد م���ن الت�أكيد على انتهاج الوزارة للعمل اجلماعي وامل�ؤ�س�س���ي مل�ش���اركة �أكرب عدد
ممكن من �أع�ض���اء ال�سلك الق�ض���ائي واجلهاز الإداري للو�صول �إىل ما مت �إجنازه وبلوغ التميز
يف خدمة العدالة وتر�س���يخ دولة القانون وامل�ؤ�س�س���ات وتطوير الق�ض���اء وحتقيق العدالة
وامل�س���اواة وتعزيز مبادئ تكاف�ؤ الفر�ص وحماية احلقوق واحلريات وال�شفافية  ،وا�ستقطاب
الكفاءات امل�ؤهلة له���ذه الغاية ،وت�أهيل املوظفني القائمني على ر�أ�س عملهم وتطوير البنى
التحتية واملعلوماتية �سوا ًء يف املحاكم �أو الوزارة.
متمني ًا �أن تكون باكورة هذا الإنتاج حافزاً للمزيد من العطاء واال�س���تمرار يف اجلهد اخلالق
ب�ص���ورة عامة وعلى ال�صعيد الق�ض���ائي والقانوين والت�رشيعي ب�صورة خا�صة وحتقيق ما
ي�صبو �إليه قائد الوطن ب�أن يكون الأردن م�شعل خري وبركة ومنوذج ًا يحتذى يف دول العامل
كافة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�أميـن عـودة
وزيـــر العـــدل
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نبذة

العدلية) لتكون الذراع التنفيذي للجهاز الق�ضائي الأردين،
�أن�شئت وزارة العدل يف  1921/4/11حتت م�سمى (م�شاور
ّ
كم ًا ونوعاً ،وتعزيز ا�ستقالليته
ولتبا�رش منذ ذلك التاريخ دورها يف العمل على االرتقاء مب�ستوى الق�ضاء الأردين ّ
ونزاهته ،ورفده باملوارد الب�رشية امل�ؤهلة وامل�صادر التقنية احلديثة ،وتطوير �أ�ساليبه و�إجراءاته وفق �أف�ضل املمار�سات
الدولية املتبعة.
الر�ؤية:

«م�ؤ�س�سة مبادرة وفاعلة يف تعزيز ا�ستقاللية الق�ضاء و�سيادة القانون لتحقيق العدالة الناجزة وحماية احلقوق
واحلريات».
الر�سالة:

« امل�ساهمة يف تهيئة بيئة ق�ضائية وقانونية كف�ؤة وعادلة حلماية احلقوق وتعزيز مبادئ ال�شفافية وتكاف�ؤ الفر�ص
وتطوير اجلهاز الق�ضائي ،ور�سم ال�سيا�سات والأُطر الت�رشيعية الع�رصية ،ومتتني الروابط مع ال�رشكاء املحليني والدوليني
يف عملية التقا�ضي وامل�ساندة القانونية».
القيم اجلوهرية:

 -1ال�شفافية
 -2التميز يف العمل
 -3امل�ساواة
 -4العدالة
 -5امل�صداقية
 -6اجلودة
 -7التوا�صل
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الهدف الوطني
تر�سيخ دولة القانون وامل�ؤ�س�سات وحتقيق العدالة وامل�ساواة وتعزيز مبادئ تكاف�ؤ الفر�ص وال�شفافية وحماية احلقوق
واحلريات.

الأهداف امل�ؤ�س�سية لوزارة العدل:
 -1رفع القدرة امل�ؤ�س�سية لوزارة العدل واجلهاز الق�ضائي مبا ميكنهما من القيام مبهامهما وتقدمي خدماتهما بكل
تناف�سية الق�ضاء الأردين.
كفاءة وفاعلية ،ويعزز من
ّ
 -2توفري الدعم املادي والب�رشي والفني الالزم للمحاكم لتطوير الأداء الق�ضائي.
 -3حتديث الت�رشيعات وتطويرها خا�صة الت�رشيعات االقت�صادية وت�رشيعات اال�ستثمار ،ومراجعة االتفاقيات
الإقليمية والدولية املتعلقة بالتعاون الق�ضائي.
 -4ن�رش الثقافة القانونية بني خمتلف �رشائح املجتمع.
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�سيا�سة اجلودة
تلتزم وزارة العدل بتبني اجلودة كقاعدة �أ�سا�سية للعمل وتعزيز امل�ؤ�س�سية واملهنية وال�شفافية ،كما تلتزم وت�سعى
لتحقيق الأهداف التالية للجودة:
امل�ساهمة يف تهيئة بيئة ق�ضائية وقانونية كف�ؤة وعادلة حلماية احلقوق وتعزيز مبادئ ال�شفافية وتكاف�ؤ الفر�ص.
االرتقاء مب�ستوى �أداء املعاونني الق�ضائيني واملعاونني الإداريني للقيام مبهامهم بكفاءة.
الفعالة للبيانات واملعلومات واالعتماد عليها التخاذ القرارات املنا�سبة.
الإدارة ّ
تقدمي خدمات ذات جودة عالية تن�سجم مع �أهداف الوزارة وتلبي احتياجات ومتطلبات وتوقعات متلقي اخلدمة
الداخليني واخلارجيني.
زيادة درجة ر�ضا متلقي اخلدمة.
ت�أمني بيئة عمل مالئمة لكافة العاملني.
التطوير والتح�سني امل�ستدام للأن�شطة واخلدمات املقدمة.
احلفاظ على م�س�ؤولياتنا الأخالقية والبيئية واالجتماعية ودعم املجتمع املحلي.

ولتحقيق ذلك ف�إن الوزارة تلتزم بـ:
ا�ستحداث وتطبيق نظام لإدارة اجلودة مبا يتالءم مع طبيعة عمل الوزارة واملحاكم وعلى نحو يتوافق مع متطلبات
املوا�صفة القيا�سية ايزو (.) 9001-2000
بناء القدرة امل�ؤ�س�سية ورفع كفاءة العاملني يف جميع امل�ستويات.
التو�سع يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة لرفع م�ستوى تقدمي اخلدمة والو�صول لبيئة عمل خالية من الأوراق.
�إ�رشاك كافة العاملني من كافة امل�ستويات يف و�ضع وتطبيق نظام �إدارة اجلودة وتعميق وتوثيق روح التعاون بينهم
وت�شجيعهم على التقدم امل�ستمر وحتفيزهم لتحقيق �أهداف الوزارة املعلنة وااللتزام باجلودة.
توفري كافة املوارد الالزمة والتدريب الفعال لتطبيق النظام.
و�ضع م�ؤ�رشات �أداء منا�سبة لتح�سني اجلودة.
مراجعة م�ستوى تطبيق النظام ومدى حتقيق الأهداف با�ستمرار مع تزويد اجلميع بالتغذية الراجعة حول النتائج.
تبني وتطبيق متطلبات معايري جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية.
تطبيق الت�رشيعات التي حتكم عمل الوزارة.
تطوير العالقات مع موردي الوزارة مبا ي�ساعد على تطوير جودة اخلدمات.
املراجعة امل�ستمرة ل�سيا�سة و�أهداف اجلودة وحتديثها.
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شركاؤنا
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مصفوفة الشركاء ونوع وطبيعة العالقة مع الوزارة

الفئات املعنية

نوع االرتباط

طبيعة العالقة مع الوزارة

رئا�سة الوزراء

مبا�رش

امل�ساهمة يف �صناعة القرار يف جمل�س الوزراء و�سن القوانني من خالل
ع�ضوية الوزير يف اللجنة القانونية الوزارية �أو رئا�سته لهذه اللجنة.

املجل�س الق�ضائي

مبا�رش

املحاكم

مبا�رش

الوزارات الأخرى

مبا�رش

• تقدمي اال�ست�شارات القانونية عند احلاجة.
• �إ�شهار الذمة للأ�شخا�ص القائمني على �إدارة القطاع العام.

وزارة التخطيط

مبا�رش

التعاون لتوفري متويل مل�شاريع الوزارة من خالل املانحني

وزارة الداخلية (الأمن العام)

مبا�رش

• تعقب اجلرائم و�إلقاء القب�ض على مرتكبيها وجمع �أدلتها و�إحالتهم �إىل
املحاكم.
• تنفيذ طلبات املحاكم وامل�شتكى عليهم وتبليغ ال�شهود.
• امل�شاركة يف الندوات والدورات التي ينظمها كال اجلانبني.
• حرا�سة �أبنية املحاكم.

تقدمي الدعم املادي والإداري والفني وتن�سيب مر�شحني للتعيني يف الق�ضاء.
تقدمي الدعم الإداري واملايل للمحاكم و�أعوان الق�ضاة وتطوير البنية
التحتية لأبنية املحاكم .

وزارة اخلارجية

االتفاقيات الدولية ،التبليغات الق�ضائية ،ت�صديق الأوراق ،ت�سليم
املجرمني ،نقل ال�سجناء.

اجلامعات

• تقدمي الدعم الفني لتطوير تعليم القانون يف اجلامعات.
• ا�ستقطاب �أوائل اخلريجني من كليات احلقوق لتعيينهم كم�ساعدين
ق�ضائيني وت�أهيلهم متهيدا لتعيينهم ق�ضاة.
• اال�ستفادة من مرافق اجلامعات كاملكتبات.

املحاكم اخلا�صة (ال�رضيبة ،اجلمارك،
ت�سوية الأرا�ضي واملياه� ،أمالك الدولة)

مبا�رش

• تعيني كوادر ب�رشية �إدارية وقانونية يف املحاكم.
• تقدمي خدمات البنى التحتية .

وزارة البلديات

مبا�رش

• املوافقة على تعيني موظفي حماكم البلديات والإ�رشاف عليهم.
• انتداب مدعي عام من بني موظفي حماكم البلديات احلا�صلني على
�شهادة جامعية يف القانون لتويل اخت�صا�صات املدعي العام لدى
حمكمة البلدية.

الدول الأخرى وم�ؤ�س�سات دولية

مبا�رش

ديوان اخلدمة املدنية ودائرة املوازنة
العامة

مبا�رش

• اتفاقيات تعاون ق�ضائي يف جمال ت�سليم املجرمني ومكافحة
اجلرمية املنظمة ،تبليغات انابات ق�ضائية.
• امل�شاركة يف م�ؤمترات ،م�ساعدات فنية ،دورات تدريبية.

• ت�أمني الوزارة بحاجتها من ال�شواغر لتعيني املعاونني الق�ضائيني
والإداريني ومناق�شة واعتماد موازنة الوزارة.
• تعيني املعاونني الق�ضائيني والإداريني .
• ر�صد خم�ص�صات مالية يف موازنة الدولة .
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الفئات املعنية

نوع االرتباط

طبيعة العالقة مع الوزارة

وزارة ال�صناعة والتجارة

مبا�رش

مراقبة ال�رشكات ،ق�ضايا خمالفات ال�صناعة و التجارة ،حماية حقوق
امللكية الفكرية ،ق�ضايا املناف�سة.

املكتبة الوطنية

مبا�رش

ق�ضايا حماية حقوق امل�ؤلف ،جمل�س املعلومات.

البنك املركزي

مبا�رش

وحدة مكافحة غ�سل الأموال.

وزارة ال�صحة

مبا�رش

مديرية الطب ال�رشعي ،وخمالفات قانون ال�صحة العامة.

وزارة الأ�شغال العامة

مبا�رش

�أبنية املحاكم

وزارة الزراعة

مبا�رش

خمالفات الزراعة

وزارة املالية

مبا�رش

• دائرة اللوازم العامة.
• دائرة املوازنة العامة

املجتمع املحلي

مبا�رش

امل�ساهمة يف حماية �أمن املجتمع وتوعية وتثقيف �أفراده بحقوقهم
القانونية

املركز الوطني حلقوق االن�سان
و م�ؤ�س�سات املجتمع املدين

غري مبا�رش

• التن�سيق ب�ش�أن الفئات امل�ست�ضعفة ،حماية احلقوق واحلريات... ،الخ
• عقد لقاءات تهدف اىل ن�رش الثقافة القانونية

حماكم �أخرى (دينية ،ع�سكرية)

غري مبا�رش

امل�شاركة يف الندوات و امل�ؤمترات.

القطاع اخلا�ص

غري مبا�رش

• توفري كتاب عدل لدى غرف التجارة وال�صناعة لتقدمي خدمة التوثيقات
ملنت�سبي غرفة جتارة الأردن ،غرفة �صناعة الأردن  ،وجمعية البنوك.
• عقد لقاءات دورية لتجميع مالحظات القطاع اخلا�ص لتح�سني خدمات
املحاكم.
• التعاقد مع مراكز تدريب متخ�ص�صة لتنفيذ بع�ض برامج التدريب
امل�ستمر للمعاونني الق�ضائيني والإداريني
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خدمات الوزارة
 -1طلبات الإذن بالتمييز نفعاً للقانون
 -2طلبات �إعادة املحاكمة (الدعاوى اجلزائية)
 -3طلبات العفو اخلا�ص
 -4طلبات نقل ال�سجناء املحكومني
 -5طلبات امل�ساعدة الق�ضائية
التبليغات
االنابات
 -6ت�صديق الوكاالت والوثائق الر�سمية
 -7ال�شكاوى
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رسومات بيانية ومؤشرات
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رسومات بيانية
اعداد ال�سادة الق�ضاة ح�سب ال�سنوات

( �أعداد ال�سادة الق�ضاة )2008-2007-2006
اعداد املوظفني االداريني

(�أعداد املوظفني الإداريني )2008-2007-2006
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عدد اجهزة احلا�سوب والطابعات واالجهزة املحمولة يف الوزارة واملحاكم

(عدد �أجهزة احلا�سوب والطابعات والأجهزة املحمولة يف الوزارة واملحاكم )2008-2007-2006

( ن�سبة الأنظمة القانونية واملالية واالدارية والفنية املحو�سبة)
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(�أعداد املتدربني والدورات التدريبية للموظفني الإداريني)
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ا�ستطالع تقييم �أداء اجلهاز الق�ضائي يف الأردن للأعوام ( )2008-2004وتطلعاتنا لعام2012
(مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية  -اجلامعة الأردنية)

ر�ضا متلقي اخلدمة � -شهادة عدم املحكومية

ر�ضا متلقي اخلدمة  -كفالة عدلية

ر�ضا متلقي اخلدمة  -ت�صوير امللفات واحكام املحكمة

ت�صوير امللفات
ت�صوير احكام املحكمة
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ر�ضا متلقي اخلدمة  -ايداع او ا�سرتداد االمانات

ا�ستطالع من املواطنني حول احرتام املوظفني للمراجعني واملتقا�ضني

اظهار االهتمام ب�شكاوى امل�ستخدمني
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ا�ستطالع من املواطنني حول نظافة املحاكم

ا�ستطالع من املواطنني حول كفاءة املوظفني

ا�ستطالع من املواطنني حول �سهولة االجراءات
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املعرفة بكيفية �سري الإجراءات

املواطنني
املتقا�ضني
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تشريعات وقوانين
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القوانني والأنظمة التي مت �إقرارها يف العام 2008

 –1قانون رقم ( )30ل�سنه  2008قانون معدل لقانون حماكم ال�صلح ،مت ن�رشه بتاريخ .2008/6/1
 –2قانون رقم ( )31ل�سنه  2008قانون معدل لقانون ت�شكيل املحاكم النظامية ،مت ن�رشه بتاريخ .2008/6/1
 –3قانون رقم ( )36ل�سنه  2008نظام البعثات العلمية يف وزارة العدل ،من�شور بتاريخ .2008/7/31
 – 4نظام رقم ( )71ل�سنه  2008نظام �أعوان الق�ضاء ،مت ن�رشه بتاريخ .2008/8/17
 -5نظام رقم ( )108ل�سنة  2008نظام معدل لنظام ر�سوم املحاكم ،من�شور بتاريخ .2008/11/2

كما �ساهمت مع �سائر الوزارت والدوائر وامل�ؤ�س�سات يف و�ضع القوانني التالية :
 –1قانون رقم ( )2ل�سنة  2008قانون املناطق التنموية املن�شور بتاريخ .2008/2/17
 –2قانون رقم ( )6ل�سنة  2008قانون احلماية من العنف الأ�رسي ،من�شور بتاريخ.2008/3/16
 –3قانون رق��م( )11ل�سنة  2008قانون دي��وان املظامل املن�شور بتاريخ .2008/4/16
 –4قانون رقم ( )18ل�سنة  2008قانون معدل لقانون العالمات التجارية ،من�شور بتاريخ .2008/4/16
 –5قانون رقم ( )39ل�سنة  2008قانون �إلغاء م�ؤ�س�سة املوانئ ،من�شور بتاريخ .2008/7/31
 -6قانون رقم ( )40ل�سنة  2008قانون معدل لقانون االجتماعات العامة ،من�شور بتاريخ .2008/7/31
 -7قانون رقم ( )42ل�سنة  2008قانون معدل لقانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني ،من�شور
بتاريخ .2008/7/31
 -8قانون رقم ( )37ل�سنة  2008قانون معدل لقانون النقل ،من�شور بتاريخ . 2008/7/31
 –9قانون رقم ( )35ل�سنة  2008قانون معدل لقانون ال�رشكات ،من�شور بتاريخ .2008/7/31
 -10قانون رقم ( )45ل�سنة  2008قانون الت�أجري التمويلي  ،من�شور بتاريخ .2008/8/17
 -11قانون رقم ( )49ل�سنه  2008قانون ال�سري ،من�شور بتاريخ .2008/8/17
 -12قانون رقم ( )48ل�سنة  2008قانون معدل لقانون العمل ،من�شور بتاريخ .2008/8/17
 -13قانون رقم ( )55ل�سنة  2008قانون معدل لقانون الآثار ،مت ن�رشه يف عدد اجلريدة الر�سمية رقم
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( )4941تاريخ . 2008/12/1
 -14قانون رقم ( )56ل�سنة  2008قانون معدل لقانون التعليم العايل والبحث العلمي ،مت ن�رشه يف
عدد اجلريدة الر�سمية رقم ( )4941تاريخ . 2008/12/1
 -15قانون رقم ( )57ل�سنة  2008قانون �إلغاء قانون املجل�س الأعلى للإعالم ،مت ن�رشه يف عدد
اجلريدة الر�سمية رقم ( )4941تاريخ . 2008/12/1
 -16قانون الت�صديق على االتفاقية الدولية ملكافحة املن�شطات يف جمال الريا�ضة ،مت ن�رشه يف عدد
اجلريدة الر�سمية رقم ( )4940تاريخ . 2008/12/1
 –17قانون رقم ( )54ل�سنة  2008قانون معدل لقانون نقابة املمر�ضني واملمر�ضات والقابالت
القانونيات ،مت ن�رشه يف عدد اجلريدة الر�سمية رقم ( )4941تاريخ 0 2008/12/1
 -18قانون رقم ( )58ل�سنة  2008قانون تنظيم املوازنة العامة ،مت ن�رشه يف عدد اجلريدة الر�سمية
رقم ( )4943تاريخ . 2008/12/16
 -19قانون رقم ( )59ل�سنة  2008قانون معدل لقانون نقابة الأطباء الأردنية ،مت ن�رشه يف عدد اجلريدة
الر�سمية رقم ( )4943تاريخ . 2008/12/16
 -20قانون رقم ( )4ل�سنة  2009قانون معدل لقانون الإفتاء ،من�شور بتاريخ . 2009/1/2
 -21قانون رقم ( )5ل�سنة  2009قانون �صندوق �إدارة املخاطر الزراعية ،من�شور بتاريخ . 2009/1/2
 -22قانون رقم ( )1ل�سنة  2009قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية  ،2009مت ن�رشه يف عدد اجلريدة
الر�سمية رقم ( )4945تاريخ . 2009/1/4
 -23قانون رقم ( )2ل�سنة  2009قانون معدل لقانون الهيئة الها�شمية للم�صابني الع�سكريني ،مت ن�رشه
يف عدد اجلريدة الر�سمية رقم ( )4945تاريخ . 2009/1/4
 -24قانون رقم ( )3ل�سنة  2009قانون معدل لقانون اجلمعية الوطنية للهالل الأحمر الأردين ،مت ن�رشه
يف عدد اجلريدة الر�سمية رقم ( )4945تاريخ . 2009/1/4
 -25قانون رقم ( )6ل�سنة  2009قانون دعم مكافحة النق�ص يف املناعة املكت�سبة وال�سل واملالريا .
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اإلتفاقيات والمعاهدات

 - 1االتفاقيات واملعاهدات الدولية
اتفاقية ت�سليم املجرمني بني الأردن و�أذربيجان ل�سنة 2008
اتفاقية امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلزائية بني الأردن والربازيل ل�سنة 2008

 -2االتفاقيات واملعاهدات العربية
اتفاقية ت�سليم املجرمني بني الأردن وليبيا ل�سنة 2008
مذكرة تفاهم بني املعهد الق�ضائي الأردين واملعهد العايل للق�ضاء يف ليبيا ل�سنة 2008
بروتوكول للتعاون يف امليدان الق�ضائي بني الأردن واملغرب ل�سنة 2008
مذكرة تفاهم ب�ش�أن التعاون بني وزارة العدل واحتاد احلقوقيني العرب

27

الكتاب السنوي االول 2008

انجازات وزارة العدل
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به���دف تر�سيخ دولة القانون وامل�ؤ�س�س���ات وحتقيق العدالة وامل�ساواة وتعزيز مب���ادئ تكاف�ؤ الفر�ص وال�شفافية
وحماي���ة احلقوق واحلريات واالرتقاء بالق�ضاء والو�ص���ول به �إىل مرحلة التميز وتنفيذا ً لإ�سرتاتيجية تطوير الق�ضاء
للأع���وام � 2009 – 2007أجنزت ال���وزارة عام  2008عددا من امل�شاريع والتي انعك�س���ت �إيجابا على �سري اجراءات
التقا�ضي و�أدت �إىل تق�صري �أمد التقا�ضي وزيادة االجناز يف خمتلف املحاكم النظامية.
فعل���ى �صعيد احلو�سبة و�إدخال التكنولوجيا املتطورة �إىل املحاكم الأردني���ة ولغايات جمع بيانات الدعاوى من
كاف���ة املحاكم و�إ�صدار تقرير موحد ب�ش�أنها ومتكني املحاكم من تب���ادل البيانات بينها ومع دوائر النيابة العامة
وحماكم اال�ستئناف وحمكمة التمييز �أنهت الوزارة ت�صميم وت�شغيل برنامج جديد ليتحول النظام من نظام ت�سجيل
دع���اوى يعمل ب�شكل منف�صل يف كل حمكم���ة على حدة �إىل نظام وطني �شامل لإدارة املعلومات والبيانات اخلا�صة
بعم���ل جميع املحاك���م .ولهذه الغاية مت بناء وجتهي���ز وت�شغيل م�ستودع بيانات مرك���زي يف ق�رص العدل /عمان
ا�ستخدمت فيه �أجهزة �سريفرات حديثة وتقنيات وو�سائل �أمان متطورة.
وكذل���ك مت ت�صمي���م برنامج حمو�سب الحت�س���اب وا�ستيفاء الر�سوم ،ومت توفري �آلية ال�ستيف���اء الر�سوم ممن يرغب
با�ستخدام بطاقات الدفع البال�ستيكية عو�ضا عن النقود.
ومت ا�ستكم���ال تركيب �شا�شات �إ�ضافية يف قاعات املحاكمة يف كاف���ة املحاكم ومكاتب املدعني العامني لتمكني
املتقا�ض�ي�ن وال�شهود واخل�ب�راء واملحامني من متابعة ما ي���دون يف حما�رض املحاكمة .وكذل���ك تركيب حمطات
معلوم���ات ( )Kiosksيف مبنى ق�رص العدل /العبديل ،توفر خدم���ة اال�ستعالمات االلكرتونية للمحامني واجلمهور
م���ن خالل �أربع �شا�شات متطورة كبرية تعمل باللم�س ومتكنهم من متابعة الدعاوى املتعلقة بهم ،ومعرفة املحكمة
الت���ي �أحيلت �إليها الق�ضية ،وا�سم القا�ضي الذي �سيتوىل نظرها ،وموع���د وتاريخ ومكان انعقاد اجلل�سات ،والو�ضع
الذي و�صلت �إليه كل ق�ضية.
كم���ا مت االنته���اء من �إعادة هند�سة �إج���راءات العمل واملكان يف دائرة التنفيذ يف حمكم���ة بداية عمان حيث مت
�إعادة تق�سيم املكان وتوثيق الإجراءات وتركيب �أجهزة ا�صطفاف وتوفري مقاعد انتظار خلدمة املراجعني بحيث يتم
�إج���راء م�سح �ضوئي لل�سند التنفيذي وللطلبات والق���رارات التي ي�صدرها ق�ضاة التنفيذ لتوفري ملف حمو�سب ي�سهل
حفظه وا�سرتجاعه وجاري العمل على ت�صميم برنامج حمو�سب خا�ص بدوائر التنفيذ يربط مع برنامج ( ميزان ) 2
�إ�ضاف���ة �إىل الربط الآيل مع الدوائر املخت�صة مثل دائرة الأحوال املدنية ودائرة الأرا�ضي وامل�ساحة ووزارة ال�صناعة
والتجارة.
ولغاي���ات تب�سيط �إج���راءات عمل دوائر الكاتب الع���دل واخت�صار وقت تقدمي اخلدمة �أنهت ال���وزارة ت�صميم نظام
حمو�سب ملعامالت الكاتب العدل و�سيتم ربطه مع دائرتي الأحوال املدنية والأرا�ضي وامل�ساحة و�سيتم تطبيقه خالل
الربع الأول من عام  2009يف حمكمة بداية عمان ومن ثم تعميمه على جميع املحاكم .ومتكن �آلية الربط اجلديدة
م���ع دوائ���ر ت�سجيل الأرا�ضي الكاتب العدل من االط�ل�اع على بيانات �سند الت�سجي���ل التف�صيلية والوقوعات عليها
(حج���وزات  ،رهونات ،ا�ستمالكات ) قبل �إجراء املعاملة �إ�ضافة �إىل االطالع على الوكاالت العدلية ال�سابقة املتعلقة
بذات الأر�ض �أو العقار وتاريخ بدء وانتهاء كل منها.
كم���ا ميكن الربط الإلكرتوين م���ع دائرة الأحوال املدنية �ألكاتب العدل من تدقي���ق البيانات ال�شخ�صية الواردة يف
البطاق���ات ال�شخ�صية املقدمة �إليه مبا فيها ال�صورة و�سح���ب البيانات ال�شخ�صية من خالل الرقم الوطني الخت�صار
وقت الإدخال وزيادة دقة البيانات.
كم���ا مت االنته���اء من جتهيز البنية التحتي���ة الالزمة لتبليغ املحامني مواعيد اجلل�س���ات �أمام املحاكم من خالل
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الر�سائل الن�صية الق�صرية ( ) SMSوجتربتها و�ستبا�رش الوزارة ا�ستخدامها كخدمة �إ�ضافية م�ساعدة �إىل جانب التبليغ
بوا�سطة املح�رضين.
وبه���دف تفعيل �إجراءات التبليغ وت�رسيعه���ا واالرتقاء بجودتها �شارفت الوزارة عل���ى االنتهاء من ت�صميم برنامج
حمو�س���ب للتبليغات يربط ق�سم التبليغات يف كل حمكمة مع الهيئات الق�ضائية فيها  ،بحيث يتم �إر�سال التبليغ �إىل
ق�س���م التبليغات الكرتونياً ،فيت�سلمه املح�رض ويقوم بتبليغه خالل مدة ق�صرية .وبعد تبليغه يتم �إجراء م�سح �ضوئي
للتبليغ ومن ثم يعاد الكرتونياً �إىل الهيئة الق�ضائية .و�إذا كان املطلوب تبليغه يقيم �ضمن دائرة االخت�صا�ص املكاين
ملحكمة �أخرى ير�سل التبليغ الكرتونيا �إىل ق�سم التبليغات يف املحكمة التي ي�سكن �ضمن اخت�صا�صها املطلوب تبليغه
لتبليغه ويعاد الكرتونياً.
كم���ا مت توفري خدمة �إج���راء التبليغات الق�ضائية ملن يرغب من املتقا�ض�ي�ن ووكالئهم بوا�سطة ال�رشكة اخلا�صة يف
حماكم جديدة.
وبالتعاون مع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعومات تعمل الوزارة على حو�سبة �إجراءات احل�صول على �شهادة عدم
املحكومية الكرتونيا.
وبا�رشت كذلك يف �إجراءات بناء �سجل عديل وطني حمو�سب يت�ضمن ال�سرية اجلرمية ملرتكبي اجلرائم لتوفري ال�سوابق
اجلرمية عن املكررين للمحاكم.
ويف جم���ال �إدارة الدعوى �أنهت الوزارة تعميم �إدارة الدعوى املدني���ة على جميع حماكم البداية يف اململكة بعد �أن
كان���ت ق���د �أمتت تنفيذ جميع �أعمال البنية التحتية الالزمة يف املحاكم املذكورة ،وما يرتبط بذلك من �أعمال هند�سية
وحو�سب���ة وتوريد الأثاث واللوازم والتجهيزات الفنية� ،إ�ضافة �إىل تدري���ب الق�ضاة و�أعوانهم على مفهوم �إدارة الدعوى
املدنية ،و�أ�ساليبها ،والإجراءات الإدارية املنبثقة عنها ،والأنظمة املحو�سبة اخلا�صة بها.
ويف جم���ال توفري و�سائل بديلة لت�سوية املنازعات املدني���ة مت ا�ستحداث �أق�سام و�ساطة ق�ضائية يف خم�س حماكم
بداية هي حماكم بداية �شمال وغرب و�رشق وجنوب عمان وحمكمة بداية الزرقاء ومت ت�سمية و�سطاء ق�ضائيني وو�سطاء
خ�صو�صي�ي�ن من املحامني وتدريبه���م و�ستوا�صل الوزارة التو�سع مبفهوم الو�ساطة الق�ضائي���ة و�إحداث �أق�سام و�ساطة
ق�ضائية يف باقي حماكم البداية.
وعل���ى ال�صعيد الإداري متكنت الوزارة من و�ضع هياكل تنظيمية جديدة لل���وزارة واملعهد الق�ضائي وملختلف �أنواع
املحاك���م و�أو�صاف وظيفية ل���كل م�سمى وظيفي وبو�رش يف �إجراءات ت�سكني املوظف�ي�ن كل يف الوظيفة التي تتنا�سب
وم�ؤهالته العلمية وخرباته العملية .
كم���ا عملت الوزارة على ا�ستحداث  775وظيفة على جدول الت�شكيالت لعام  2008بهدف تلبية حاجات املحاكم من
املوظفني.
ويف جم���ال تنمية امل���وارد الب�رشية مت بناء قدرات ق�س���م التدريب على حتديد االحتياج���ات التدريبية للمعاونني
الق�ضائي�ي�ن واملعاون�ي�ن الإداريني وت�صميم خطة تدري���ب ب�أ�ساليب علمية حديثة وعلى تقدي���ر خم�ص�صاتها املالية
وتوفريه���ا وتنفيذها وعلى ت�صميم برام���ج تدريبية متخ�ص�صة لإك�ساب امله���ارات وال�سلوكيات واملعارف والقدرات
املطلوبة وتنفيذها �إما داخلياً من خالل كوادر الوزارة على ر�أ�س العمل �أو خارجيا عن طريق مراكز تدريبية متخ�ص�صة
وعلى تقييم العائد التدريبي ،وباال�ستناد لهذه اخلطة مت تدريب ( )3000موظف.
وبه���دف تخفيف العبء عن حماكم اال�ستئناف ومعاجلة نق�ص �أعداد ق�ضاتها وزيادة �أعداد الق�ضايا املعرو�ضة عليها
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عمل���ت الوزارة على �إ�ص���دار القانون املعدل لقانون حماكم ال�صلح ل�سنة  2008الذي دخل حيز النفاذ يف 2008/11/1
ومبوجبه مت توزيع عبء الق�ضايا اال�ستئنافية توزيعا عادال بني حماكم اال�ستئناف وحماكم البداية ب�صفتها اال�ستئنافية
وذل���ك مبنح حمكمة البداية ب�صفتها اال�ستئنافية �صالحي���ة نظر ا�ستئناف جنح ال�شيكات مهما كانت العقوبة املحكوم
بها ،واجلنح الأخرى التي ال تتجاوز العقوبة املحكوم بها احلب�س مدة ثالثة �أ�شهر والغرامة مهما كان مقدارها بدال من
اجلنح التي ال تزيد العقوبة املحكوم بها عن احلب�س �شهرا واحدا او الغرامة ثالثني دينارا ،و ا�ستئناف الأحكام ال�صلحية
احلقوقية التي ال تتجاوز قيمتها ( )1000دينار �إ�ضافة �إىل ا�ستئناف قرارات قا�ضي ال�صلح يف الطلبات امل�ستعجلة.
وباملقاب���ل مت معاجلة الزي���ادة يف عدد الق�ضايا �أمام حماك���م البداية الناجمة عن تو�سي���ع اخت�صا�صاتها ب�صفتها
اال�ستئنافية عن طريق تو�سيع �صالحية حماكم ال�صلح بنظر دعاوى احلقوق والتجارة املتعلقة بدين �أو عني منقول �أو
غري منقول ودعاوى العطل وال�رضر ودعاوى �إخالء امل�أجور من الدعاوى التي ال تتجاوز قيمة املدعى به �أو بدل الإيجار
ال�سنوي ( )3000ثالثة �آالف دينار �إىل (� )7000سبعة �آالف دينار.
ولتمكني حماكم ال�صلح من التعامل مع الق�ضايا الناجمة عن زيادة اخت�صا�صاتها مت تعيني ( )38قا�ضياً ومت التن�سيب
بتعيني ( )49قا�ضيا.
وملواجه���ة الآثار املرتتبة على تعديل قانون حماكم ال�صلح الذي مت مبوجبه رفع احلد الأعلى للدعاوى ال�صلحية من
ثالث���ة �آالف دينار �إىل �سبع���ة �آالف دينار وت�رسيع الإجراءات �أمام حماكم ال�صلح مت حتديد مهل ومواعيد جديدة لتقدمي
اللوائح اجلوابية والبينات وفر�ض جزاءات عند عدم التقيد بها .كما و�ضعت الوزارة نظاما معدال لنظام ر�سوم املحاكم
يه���دف �إىل ت�رسيع عملي���ة التقا�ضي ومنع املماطلة والت�سويف من املحكوم عليهم ،ويتيح املجال للمحكوم عليهم يف
ا�ستئناف الأحكام ال�صادرة يف اجلنح ومتييز الأحكام ال�صادرة يف اجلنايات جماناً حيث مت �إلغاء الر�سوم عن ا�ستئناف
ومتيي���ز الأحكام اجلزائية وه���ذا يتفق مع املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان التي دع���ت �إىل منح املحكوم عليه فر�صة
مراجع���ة احلكم ال�صادر بحقه من حمكمة �أعلى درج���ة من املحكمة التي �أ�صدرت احلكم  .كما عمل النظام اجلديد على
تخفي�ض مقدار الر�سوم التي ت�ستوفى عن �أحكام احلب�س والتي كانت ت�شكل عائقا يحول يف بع�ض الأحيان دون الإفراج
عنهم عند ق�ضائهم مدة احلب�س املحكوم بها بحيث كانوا يحب�سون عو�ضا عنها.
ويف جم���ال التخ�ص�ص الق�ضائي وحيث ان���ه �أ�صبح �رضورة فقد عملت الوزارة عل���ى م�أ�س�سة التخ�ص�ص يف خمتلف
املحاكم ومت �إ�صدار القانون املعدل لقانون ت�شكيل املحاكم النظامية ل�سنة  2008ومبوجبه �أ�صبحت الغرف املتخ�ص�صة
�ضم���ن حماكم الدرج���ة الأوىل والدرجة الثانية وحمكمة التمييز �إلزامية وبحد �أدن���ى غرفة حقوقية وغرفة جزائية مع
�إمكاني���ة �إحداث غ���رف فرعية داخل كل من الغرفتني تبع���ا لعدد الق�ضايا وتنوعها يف كل حمكم���ة وبقرار من رئي�س
املحكمة.
ولتهيئ���ة ق�ضاة متخ�ص�صني للعم���ل يف الغرف املتخ�ص�صة مت ابتعاث ( )12قا�ضي���ا لدرا�سة املاج�ستري والدكتوراه
يف مو�ضوع���ات متخ�ص�صة يف القانون لال�ستفادة منهم يف الغ���رف املتخ�ص�صة .و مل�ساعدة الق�ضاة على بناء خربات
تراكمية لديهم يف جماالت نوعية حمددة با�رش املعهد الق�ضائي التح�ضري لربامج تدريب م�ستمر لل�سادة الق�ضاة �ستنفذ
اعتبارا من العام القادم.
ويف جم���ال �إع���داد م�ؤهلني لتن�سيبهم للتعيني يف اجلهاز الق�ضائي و�إدراكا من ال���وزارة لأهمية العن�رص الب�رشي يف
العمل الق�ضائي ولغايات رفد اجلهاز الق�ضائي ب�أف�ضل الكفاءات القانونية و�ضعت الوزارة برنامج ق�ضاة امل�ستقبل الذي
يه���دف �إىل ا�ستقطاب ورعاية الكفاءات واملتفوقني من بني خريجي الثانوية العامة يف الفرعني العلمي والأدبي مبعدل
ال يقل عن  %85من خمتلف حمافظات اململكة و�أوائل طالب كليات احلقوق الدار�سني من م�ستوى ال�سنوات الأوىل وحتى
الثالث���ة و�أوائل خريجي بكالوريو�س القانون من اجلامعات الأردنية وذل���ك من خالل توفري الدعم املايل لهم وابتعاث
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طلب���ة الثانوية العامة لدرا�س���ة القانون يف اجلامعات الأردني���ة الر�سمية وتقدمي الدعم املايل خ�ل�ال فرتة الدرا�سة
اجلامعي���ة بالن�سب���ة للطلبة الدار�سني يف اجلامع���ات الأردنية وابتعاث �أوائل خريج���ي البكالوريو�س املقبولني يف
الربنام���ج للح�صول على املاج�ستري من جامعات �أجنبية عريقة .وبعد تخرجهم يتم تعيينهم بوظيفة م�ساعد ق�ضائي
يف املحاكم وميكنون بعد ذلك من االلتحاق باملعهد الق�ضائي للح�صول على �شهادة دبلوم الدرا�سات الق�ضائية وبعد
تخرجهم وبلوغهم ال�سن الذي ي�ؤهلهم للرت�شح للتعيني يف الق�ضاء يتم تن�سيبهم للتعيني .
وق���د مت و�ض���ع الإطار القانوين للم�رشوع من خالل و�ضع نظام خا�ص للبعث���ات العلمية يف وزارة العدل هو النظام
رق���م ( )63ل�سنة  2008ومن خالل و�ضع نظام �أع���وان الق�ضاء رقم ( )7ل�سنة  .2008كما مت هذا العام قبول  50طالبا
من خريجي الثانوية العامة للفرعني العلمي والأدبي مبعدل ال يقل عن  %85ومن خمتلف املحافظات ابتعثوا جميعا
لدرا�س���ة القانون يف اجلامعة الأردنية على نفقة ال���وزارة  ،و 24من طلبة القانون على مقاعد الدرا�سة كما مت ابتعاث
 12طالب���ا من �أوائل خريجي اجلامع���ات لدرا�سة املاج�ستري يف جامعات بريطانية عريقة وبتخ�ص�صات حددتها جلنة
البعثات العلمية من التخ�ص�صات التي يحتاجها اجلهاز الق�ضائي.
و�أخريا ويف جمال البنى التحتية والأبنية انتهت وزارة العدل خالل العام املا�ضي من �إجراءات �رشاء وا�ستمالك قطع
مبان منوذجية ملحاكم بداية عجلون وم�أدبا والزرقاء ،وحمكمة اجلنايات الكربى ،ودار الق�ضاء
� ٍ
أرا����ض لغايات �إن�شاء ٍ
الع���ايل  ،وحمكمة �صلح الر�صيفة ،وذلك وفق الت�صاميم الهند�سية التي مت اعتمادها خ�صي�صا مبا يتنا�سب مع طبيعة
عمل و�إجراءات املحاكم الأردنية.
وبع���د �أن مت ا�ستالم مباين ق�صور العدل يف �إربد والكرك وال�سلط فقد مت طرح عدد من العطاءات خالل العام املا�ضي
والت���ي �شملت عطاء تنفيذ حمكمة �صلح الر�صيفة وحمكمة بداية الزرق���اء وبداية عجلون وبداية مادبا و�إن�شاء مبنى
�إ�ضايف لوزارة العدل و�إن�شاء طابق �إ�ضايف ملحكمة العقبة ومعان و�إن�شاء مبنى �إ�ضايف يف ق�رص العدل اجلديد وعطاء
�صيان���ة مبنى حمكمة بداية اربد واملبا�رشة يف تنفيذ مبنى حمكمة اجلنايات الكربى املتوقع االنتهاء منه قبل نهاية
عام � ،2009إ�ضافة �إىل �إعداد وثائق العطاء اخلا�صة بنادي الق�ضاة.
وت�أت���ي هذه اخلطوات �ضمن اخلطة ال�شاملة الت���ي تنفذها الوزارة لإعادة ت�أهيل كافة حماكم اململكة ،والتي تت�ضمن
�أولوي���ات ال�رشاء والبناء خالل ال�سنوات القادم���ة يف �ضوء الدرا�سات والتقارير التي �أعدتها مديرية الأبنية وامل�شاريع
يف الوزارة.
و�ستوا�صل الوزارة خالل عام  2009ترجمة ر�ؤيتها كوزارة مبادرة وفاعلة يف تعزيز ا�ستقالل الق�ضاة و�سيادة القانون
لتحقي���ق العدالة الناج���زة وحماية احلقوق واحلريات من خ�ل�ال تنفيذ م�شاريع �إ�سرتاتيجي���ة تطوير الق�ضاء و�صوال
لتحقي���ق �أهدافها امل�ؤ�س�سية املتمثلة يف االرتقاء مب�ستوى �أداء وخدمات اجله���از الق�ضائي والقانوين والإداري للقيام
مبهامهم بكفاءة وفاعلية وتعزيز التعاون الق�ضائي والقانوين ،وبناء العالقات والتن�سيق مع اجلهات املحلية والدولية
يف املجاالت ذات العالق���ة ،وامل�ساهمة يف حت�سني البيئة اال�ستثمارية وتعزيز التناف�سية االقت�صادية ،وامل�ساهمة يف
و�ض���ع ال�سيا�سات والأطر الت�رشيعية املواكبة للتط���ورات وامل�ستجدات املحلية والدولية ،ون�رش الثقافة القانونية بني
خمتلف �رشائح املجتمع وتوعيتهم بحقوقهم.
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أنشطة وفعاليات (المؤتمرات ،الندوات ،ورشات العمل)

المؤتمرات

 -1رعاية امل�ؤمتر الإقليمي ملكافحة الف�ساد يف الفرتة ()2008/1/24-21
 -2رعاية م�ؤمتر مكافحة الف�ساد بالتعاون مع وكالة الإمناء الدويل بتاريخ ()2008/1/21
 -3امل�شاركة يف امل�ؤمتر الإقليمي الثاين للعدالة ()2008/4/28 -27
 -4رعاي����ة الذكرى ال�سنوية للإع��ل�ان العاملي حلقوق الإن�سان(الكرام����ة والعدالة للجميع)
بتاريخ( )2008/12/15
 -5رعاية امل�ؤمتر ال�ساد�س لالحتاد العربي للتحكيم الدويل بتاريخ ()2008/12/19
 -6ح�ض����ور م�ؤمت����ر �صحفي ح����ول االجتاهات احلديث����ة لو�سائل ت�سوية نزاع����ات التجارة
واال�ستثمار يف الدول العربية بتاريخ ()2008/12/19

ندوات ودورات تدريبية

-1رعاية الندوة ال�سنوية اخلام�سة يف القانون الدويل الإن�ساين بتاريخ 2008/4/7
 -2رعاية معايل الوزي���ر ندوة �صياغة الت�رشيعات والهيئات الرقابية على جودة الت�رشيعات
بتاريخ 2008/4/29
 -3رعاي���ة الدورة التدريبية التخ�ص�صية لإعداد املحكمني العرب الدوليني ملركز الإ�سكندرية
للتحكيم الدويل والو�سائل البديلة حلل املنازعات بتاريخ 2008/5/4
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أنشطة وفعاليات (المؤتمرات ،الندوات ،ورشات العمل)
نشاطات وورش عمل

 -1تنظيم م�سابقة املحاكمة ال�صورية الثانية لطلبة اجلامعات الأردنية بتاريخ 2008/2/9
 -2زيارة وفد حماكم دبي بتاريخ 2008/4/29
 -3زيارة وفد من جمل�س الق�ضاء الأعلى الفل�سطيني بتاريخ 2008/5/5
 -4ا�ست�ضاف���ة القا�ض���ي حممد عيد ع�ضو حمكمة النق�ض امل�رصي���ة لال�ستفادة من خرباته يف
جمال املكتب الفني ملحكمة التمييز بتاريخ 2008/5/12
 -5ا�ست�ضاف���ة اخلبرية الفرن�سي���ة ليبون بالن �شارد لال�ستفادة م���ن خرباتها يف جمال �أ�صول
املحاكمات املدنية بتاريخ 2008/5/20
 -6تنظيم حفل م�رشوع �سيادة القانون برعاية دولة رئي�س الوزراء بتاريخ 2008/5/29
 -7مقابل���ة تلفزيونية مع معايل وزير العدل يف برنامج �ست���ون دقيقة يوم 2008/6/4حول
ق�ضاة امل�ستقبل
 -8رعاي���ة امللتق���ى الإقليمي حول تعزي���ز دور املجتمع املدين يف �إر�س���اء حكم القانون يف
املنطقة العربية بتاريخ 2008/12/2
 -9رعاية ور�شة عمل حول دور وزارة العدل يف الإ�رشاف على مراكز الإ�صالح والت�أهيل بتاريخ
2008/12/30
 -10رعاية افتتاح مكتبة حممود �صالح يف مبنى ق�رص العدل
 -11مقابل���ة تلفزيوني���ة ملع���ايل الوزي���ر يف برنام���ج حتت القب���ة حول قان���ون املالكني
وامل�ست�أجرين.
 -12مقابلة �صحفية ملعايل وزير العدل مع وكالة الأنباء الأردنية حول قانون البور�صة.
 -13زيارة وفد من الق�ضاة الهولنديني بتاريخ ت�رشين ثاين من عام .2008
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اللجان االجتماعية والثقافية والرياضية

�ضم���ن �إ�سرتاتيجية االت�صال التي تتبناها وزارة العدل ،والهادفة �إىل تعزيز االت�صال والتوا�صل بني �سائر موظفي
الوزارة ،ومد ج�سور التوا�صل بني موظفي الوزارة واملحاكم ،وبينهم وبني نظرائهم لدى �رشكاء الوزارة اال�سرتاتيجيني
من القطاعني العام واخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين مبا ير�سخ مبد�أ ال�رشاكة و�إيجاد بيئة عمل داعمة ت�ساند
روح الفريق الواحد ،وتر�سيخ �صورة الوزارة كم�ؤ�س�سة ر�سمية ت�شجع املبادرات ال�شخ�صية وحتفز الطاقات الإبداعية
لعن�رصه���ا الب�رشي باعتباره ر�أ�س املال احلقيقي الذي تبنى عليه جميع جهود التطوير والتحديث ،فقد مت ت�شكيل
ثالث جلان يف الوزارة هي:
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 -1اللجنة االجتماعية:
تهدف اللجنة االجتماعية �إىل م�شاركة املوظف �أفراحه و�أتراحه ون�رش روح املحبة والتكافل بني املوظفني
وتقوية عالقاتهم االجتماعية ببع�ضهم ،ويكون ذلك بر�صد مبلغ معني وفقاً ملعيار املنا�سبة.

اجنازات اللجنة االجتماعية خالل �سنة 2008
� -1شاركت يف وقت �سابق بتنظيم حملة تربعات �شملت جميع ال�سادة الق�ضاة النظاميني وموظفي اجلهاز
الق�ضائ����ي الأردين لتمويل وجتهي����ز غرفة طبية متكاملة يف مركز احل�س��ي�ن لل�رسطان بكلفة �إجمالية
جتاوزت (� )15ألف دينار ،وقد قام مركز احل�سني بتكرمي موظفي العدل ك�أحد (�رشكاء اخلري) �ضمن فئة
(داعم خا�ص) لعام2007
 -2حتت رعاية �سمو الأمرية عاليه الفي�صل يوم  2008-6-26وجت�سيدا لر�ؤى وتوجيهات جاللة امللك بوجوب
االهتمام بفئة الأطفال الأق���ل حظا وخا�صة ذوي االحتياجات اخلا�صة وتر�سيخا ملبد�أ التكافل والت�ضامن
االجتماع���ي وتكاف�ؤ الفر�ص بني اجلميع �,شاركت اللجن���ة االجتماعية يف مهرجان �أ�صدقاء الطفل املعاق
ب�رشاء  25بطاقة دعوة ومت ر�صد ثمن البطاقات ل�رشاء جمموعة من الكرا�سي املتحركة.
 -3كم����ا قامت اللجنة بحملة التربع جلمعية رعاية الأطفال املعاق��ي�ن ،وذلك ب�رشاء ك�سوة العيد وت�أمني
حاجاتهم الأ�سا�سية حماولة لإدخال الفرحة وال�رسور �إىل قلوبهم بتاريخ 2007– 8-20
 -4م����ع اقرتاب مو�سم قطاف الزيتون نظمت اللجن����ة االجتماعية بالتن�سيق مع مديرية االت�صال يف وزارة
العدل حملة قطاف الزيتون يف ال�ساحة الأمامية ملحكمة بداية جر�ش مب�شاركة موظفي الوزارة وحماكم
ال�شمال.
�-5شاركت اللجنة االجتماعية بالتن�سيق مع تكية �أم علي يف حمالت التربع الوطني لعام  ،2008بو�ضع
�صناديق التكية جلمع التربعات يف ق�صور العدل بهدف حماربة اجلوع يف الأردن وامل�ساهمة يف ت�أمني
عي�����ش كرمي للفئ����ات الأ�شد فقرا يف املجتمع .وذلك �ضمن جهودها يف جم����ال تعزيز دور �سائر وزارات
وم�ؤ�س�سات القطاع العام يف دعم احلركة االجتماعية يف اململكة.
 -6قامت اللجنة بتنظيم حملة تربع بالدم مب�شاركة خم�سني موظفا من وزارة العدل بالتعاون مع مديرية املركز
الوطني لبنك الدم من خالل وحدة التربع املتنقلة ،والتح�ضري امل�سبق بتعليق وتوزيع مطبوعات ومل�صقات
�إر�شادية على جميع املوظفني لتعريفهم بفوائد التربع بالدم وذلك �إ�سهاما يف دعم اجلهود الوطنية.
 -7بالتع����اون م����ع مديرية االت�صال قام����ت اللجنة بتنظيم حفل تكرميي للقا�ضي ط��ل�ال ال�صغري تقديرا
جلهوده املميزة وعطائه املتفاين يف �إدارة ال�ش�ؤون املالية مما ي�ؤكد حر�ص الوزارة على تكرمي موظفيها
والتوا�صل مع الذين قدموا الكثري طوال خدمتهم وتفانوا يف �أداء �أعمالهم ب�إخال�ص ووالء.
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 -2اللجنة الثقافية:
ته����دف اللجنة الثقافي����ة �إىل تعزيز وتنمية الثقافة بني املوظف��ي�ن وتبني املواهب واحت�ضان الكف����اءات فيما بينهم
م����ن خالل �إ�صدار ن���ش�رة �إلكرتونية ،ومتابعة �أهم الفعاليات الثقافية والأدبية عل����ى ال�ساحة املحلية ومن ثم العربية
والعاملي����ة ،و�إمداد املوظفني ب�أه����م الإ�صدارات من الكتب ،وتنظيم و�إقامة الن����دوات واملحا�رضات الثقافية والأم�سيات
ال�شعري����ة اخلا�صة بال����وزارة بالإ�ضافة �إىل ا�ست�ضافة الكتاب وال�شعراء والأدباء يف ن����دوات و�أم�سيات وتنظيم رحالت
�سياحية داخلية وخارجية لتعزيز التبادل الثقايف.

اجنازات اللجنة الثقافية خالل عام 2008
 -1قام����ت اللجنة الثقافية مبخاطبة بع�ض اجلهات املعنية مث����ل وزارة الثقافة و�أمانة عمان الكربى  ،لتزويد الوزارة
بالكتب املختلفة لي�صار �إىل توزيعها على املحاكم .
 -2ومت تنظيم �أم�سية �شعرية يف قاعة عمان� ،ضمت نخبة من ال�شعراء املبدعني  ،وم�شاركة من فرقة �أمانة عمان  ،ومت خاللها
�إعالن تبني وزارة العدل حلملة الت�صويت للمدينة الوردية البرتاء  ،كما مت تكرمي امل�شاركني بتوزيع الدروع عليهم.
 -3قام����ت اللجنة با�ستالم مئات الكتب بدعم م����ن وزارة الثقافة والدائرة الثقافية يف �أمانة عمان وبع�ض اجلامعات،
ومت توزيع ( )70كتابا منها على كل حمكمة بداية ،ويف انتظار جمموعات �أخرى من بع�ض اجلهات.
 -4مت تنظي����م ن����دوة ثقافية ملحافظات ال�شمال �ضمت جميع حماكم ال�شم����ال والبالغ عددها ( )24حمكمة بعنوان «
�أهمي����ة الثقافة يف امل�ؤ�س�س����ات احلكومية � :أفاق م�ستقبلية « ومب�شاركة كل من الأ�ستاذ الدكتور غ�سان عبد اخلالق
وعطوفة الأديب حممود ف�ضيل التل.
 -5دعما للجهد الوطني الذي تقوم به وزارة الثقافة برعاية ملكية �سامية و�ضمن م�رشوعها «مكتبة الأ�رسة الأردنية»،
مت �رشاء ما يقارب ثالثة �أالف كتاب متنوعا لتوزع على موظفي الوزارة والتي اختاروها هم �أنف�سهم.
 -6نظم����ت اللجنة عر�ضا م�رسحيا يف العقبة باحتفالية «وادي القمر « للدكتور خملد الزيودي والفنان ن�رص الزعبي
عل����ى م�رسح غرفة جتارة العقبة م�ساء  ، 2007/11/15جلميع حماكم حمافظات اجلنوب والتي يبلغ عددها ()32
حمكمة ،ومت توزيع الدروع على امل�شاركني فيها.
 -7بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيني مت تنظيم م�سابقة �أدبية يف حقول الأدب من �شعر وق�صة ق�صرية ومقالة و�أدب
الأطفال ،ومت مكاف�أة جميع املوظفني امل�شاركني فيها.
 -8مبنا�سبة يوم املر�أة العاملي ،وباال�شرتاك والتعاون مع مديرية �ش�ؤون الأ�رسة مت تنظيم عر�ض امل�رسحية التفاعلية
«مذكرات امر�أة» ب�أداء الفريق الوطني للم�رسح التفاعلي.
 -9ونظرا لنجاح ن�شاط اللجنة يف م�رشوع «مكتبة الأ�رسة الأردنية « يف عام ( ،)2007فقد مت �أي�ضا يف عام ()2008
خماطبة وزارة الثقافة ل�رشاء ما يقارب ( )3000كتاب يف كافة حقول الأدب لي�صار �إىل توزيعها على املوظفني.
 -10د�أب����ت اللجن����ة على �إ�صدار ن�رشة ثقافي����ة �صباحية �إلكرتونية يومية منذ بداية ت�أ�سي�سه����ا ،تعنى مبقدمتها ب�أهم
منا�سب����ة وطنية �أو حدث عام �أو معلومة مهمة  ،وكذلك تركز عل����ى الفعاليات الثقافية املختلفة و�أهم الإ�صدارات
من الكتب واملجالت يف كافة املوا�ضيع  ،والتي بلغت حتى تاريخ  )238( 2008/12/28مائتان وثمان وثالثون
ن�رشة ثقافية وما زالت العملية م�ستمرة .
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 -3اللجنة الرياضية:
ته����دف �إىل التوا�صل الريا�ضي مع املجتمع املحلي ،وتنمية القدرات البدنية والروحية والفكرية للموظفني،
و�إن�شاء روح الفريق الواحد ،وا�ستثمار طاقات ال�شباب ومواهبهم ،و�إن�شاء فريق ليمثل الوزارة يف امل�سابقات
املحلية.
وتتوىل هذه اللجان تنظيم جميع الن�شاطات والفعاليات وامل�شاركات الداخلية واخلارجية كل ح�سب طبيعة
اخت�صا�صه����ا ،وما ي�ستدعيه ذلك م����ن ت�شكيل فرق وجلان فرعية وتطوعية ،و�إ�ص����دار مطبوعات ومن�شورات،
وا�ستقبال مبادرات و�أفكار ومقرتحات

�أهم اجنازات اللجنة الريا�ضية خالل عام2008
 -1حتت رعاية امللكة رانيا العبد اهلل املعظمة متت امل�شاركة يف م�سرية العطاء التي نظمها مركز احل�سني
لل�رسط����ان بهدف امل�ساع����دة يف �إتاحة الفر�صة لكل مري�ض يف مركز احل�س��ي�ن لل�رسطان ليعي�ش حياة
�سعيدة مل�ؤها الأمل.
 -2حت����ت رعاية �سمو الأمري في�صل بن احل�سني رئي�س اللجنة االوملبية �شارك عدد من موظفي وزارة العدل
للم����رة الثانية على الت����وايل يف �سباق ماراثون البحر الأحمر ال�سابع الدويل الذي تنظمه �سنويا جمعية
العناي����ة مبر�ضى الدماغ والأع�صاب ،والذي حظي مب�شاركات حملي����ة وعاملية وا�سعة ،وتهدف م�شاركة
املوظف��ي�ن �إىل ترجمة العمل االجتماعي الإن�ساين وم����د ج�سور التوا�صل بينهم وبني م�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي مما ير�سخ مبد�أ ال�رشاكة وروح الفريق الواحد ،حيث ر�صد ريع املاراثون من اجل �إجراء العمليات
اجلراحية لأ�صحاب احلاالت الإن�سانية من مر�ضى الدماغ والأع�صاب
 -3كما قامت وزارة العدل بت�سمية فريق كرة القدم اخلا�ص مبحكمة بداية مادبا ممثال عن الوزارة يف بطولة
االحت����اد الرم�ضاني����ة خلما�سيات كرة القدم ،وذلك يف �إطار حر�ص ال����وزارة على �إيجاد بيئة عمل داعمة
تتي����ح جلميع املوظفني التعبري عن طاقاتهم مبا ينعك�����س �إيجابا على م�صلحة العمل باعتبار العن�رص
الب�رشي هو ر�أ�س املال احلقيقي الذي تبد�أ منه وعليه جهود التطوير والتحديث.
 -4ويف �إط����ار جهودها امل�ستمرة لإقامة ج�سور التوا�ص����ل مع موظفي وزارة العدل وكافة موظفي املحاكم
وخمتل����ف �رشائ����ح املجتمع املحلي �أطلق����ت اللجنة الريا�ضية يف حمكمة مادب����ا موقعها االلكرتوين
الر�سم����ي الذي يعنى بطرح �آخر الأخبار الريا�ضية وط����رح �آخر امل�ستجدات الريا�ضية وكافة الن�شاطات
املحلية وفتح باب للتوا�صل مع مت�صفحي املوقع من خالل املنتديات وفق �أف�ضل التقنيات االلكرتونية
احلديثة ومزايا خا�صة يوفرها املوقع للح�صول على املعلومة بي�رس و�سهولة.
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خدمات وزارة العدل

خدمات املحاكم
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دائرة إشهار الذمة المالية
المهام:

تلقي �إقرارات الذمة املالية اخلا�صة مبن ي�رسي عليهم قانون �إ�شهار الذمة املالية.
نبـذة:

مت �إن�شاء دائرة �إ�شهار الذمة املالية يف وزارة العدل ا�ستنادا ً لأحكام قانون �إ�شهار الذمة املالية رقم ()54
ل�سنة  2006وال�صادر بتاريخ  2006/11/1وهو �أحد قوانني النزاهة الوطنية التي عملت احلكومة على �إقرارها
و�إدخالها حيز التنفيذ.
ومبوجب القانون مت ت�سمية رئي�س دائرة �إ�شهار الذمة املالية مبوجب قرار املجل�س الق�ضائي رقم ( )137ل�سنة
 2006وذلك اعتبارا ً من تاريخ  2006/12/18كما مت تخ�صي�ص جناح م�ستقل للدائرة يف مبنى الوزارة ومت
تزويدها بالكادر الإداري الالزم لعملها.
وتعد دائرة �إ�شهار الذمة املالية من الدوائر املعنية مبكافحة الف�ساد وميثل قانونها و�سيلة من و�سائل احلماية
لكل من ي�شغل من�صباً عاماً رفيع امل�ستوى وحماية للحكومة يف ذات الوقت لأنه يقدم �آلية لتحديد التنازع �أو
التعار�ض احلايل �أو املحتمل بني امل�س�ؤوليات العامة ل�شاغل املن�صب وبني م�صاحله �أو ن�شاطاته اخلا�صة ،الأمر
الذي ميكن �شاغل املن�صب وكذلك احلكومة من اتخاذ �سبل احلماية املنا�سبة يف مواجهة هذا التنازع.

عطوفة رئي�س دائرة ا�شهار الذمة وطاقم العمل
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مديرية التفتيش القضائي
نبـذة:

�أن�شئت مديرية التفتي�ش الق�ضائي لأول مرة مبوجب نظام تفتي�ش املحاكم النظامية رقم
( )105ل�سنة  1965وذلك تفعيال للدور املوكول لوزارة العدل بالرقابة والتفتي�ش على املحاكم
والعاملني فيها.
وقد �شهدت املديرية منذ ذلك التاريخ تطورا كبريا يف عملها من النواحي الت�رشيعية والفنية
والإجرائية ،وهي متار�س �صالحياتها حاليا مبوجب نظام التفتي�ش الق�ضائي رقم ( )47ل�سنة
 ،2005والذي جاء ان�سجاما مع توجهات �إ�سرتاتيجية تطوير الق�ضاء الأردين ()2006 -2004
وتتوىل املديرية مبقت�ضى �أحكام هذا النظام م�س�ؤولية التفتي�ش على ق�ضاة البداية ،وق�ضاة
التنفيذ ،وق�ضاة اال�ستئناف ،و�أع�ضاء النيابة العامة ،وم�ساعدي املحامي العام املدين ،بواقع
مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل� ..إ�ضافة �إىل التفتي�ش على العاملني يف خمتلف دوائر و�أق�سام
املحاكم.

ال�سادة الق�ضاة وطاقم عمل مديرية التفتي�ش الق�ضائي
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نبذة

ان�شىء املعهد الق�ضائي الأردين مبوجب القانون رقم ( )3ل�سنة  ،1988والذي ا�ستمر العمل به لغاية �صدور
نظام املعهـد الق�ضائي الأردين رقم ( )68ل�سنة 2001وتعديالته.
يعترب املعهد الق�ضائي اجلهة الر�سمية يف اململكة الأردنية الها�شمية ,امل�س�ؤولة عن �إعداد م�ؤهلني لتويل
الوظائف الق�ضائية ,من خالل برنامج دبلوم الدرا�سات الق�ضائية.
�أهداف املعهد الق�ضائي:

• �إعداد م�ؤهلني لتويل الوظائف الق�ضائية.
• رفع كفاءة الق�ضاة واملوظفني العاملني يف الوزارة من خالل الدورات التي يعقدها املعهد لهذه الغاية.
• تنمية ملكة البحث العلمي وتعميقها.
• تبادل اخلربات والتعاون مع املعاهد املماثلة يف الدول العربية والأجنبية.
• ت�شجيع التعاون مع الهيئات العربية والأجنبية يف جماالت العمل الق�ضائي.
الهيكل التنظيمي للمعهد الق�ضائي الأردين:

�أقر جمل�س �إدارة املعهد الق�ضائي الهيكل التنظيمي اجلديد للمعهد خالل العام  2008والذي جاء بهدف
تنظيم العمل وتوثيق الإجراءات وحتديد امل�ستويات الوظيفية والأو�صاف الوظيفية لكل وظيفة تلبية ملحاور
�إ�سرتاتيجية تطوير الق�ضاء ،ويتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من الوحدات الرئي�سية التالية:
وحدة الدرا�سات والتوثيق.
وحدة ال�ش�ؤون الأكادميية والتدريب.
وحدة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية.
�صناديق الدعم.
الهيئة التدري�سية.
مراقب جودة الأداء.
مكتب االت�صال.
مكتب املدير العام .
برنامج ق�ضاة امل�ستقبل

يهدف الربنامج �إىل اختيار املتفوقني من طلبة الثانوية العامة والطلبة الأوائل يف كليات احلقوق و�أوائل
اخلريجني من كال اجلن�سني وفق �أ�س�س ومعايري �شفافة ومو�ضوعية ومعلنة و�إعدادهم ليكونوا ق�ضاة يتمتعون
ب�أعلى درجات الكفاءة القانونية واملهنية وذلك من اجل رفد اجلهاز الق�ضائي الأردين بالق�ضاة امل�ؤهلني
واملتميزين.
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وا�ستنادا �إىل نظام البعثات العلمية يف وزارة العدل ,فان جمل�س �إدارة املعهد الق�ضائي الأردين (باعتباره
جلنة البعثات العلمية بح�سب النظام )� ,شكل جلنة فنية تولت عملية اختيار املوفدين من بني املتقدمني
لال�ستفادة من البعثات وفقا للأ�س�س واملعايري املعتمدة من جلنة البعثات ,وتقدم اللجنة الفنية تن�سيباتها
�إىل جلنة البعثات لإقرارها.
وقد متت عملية اختيار الطلبة لالبتعاث من خالل ثالثة م�سارات رئي�سية ت�شمل:

امل�سار الأول� :أوائل خريجي كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية الر�سمية

مت حتديد ( )22خريجا من �أوائل خريجي كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية الر�سمية البتعاثهم
لدرا�سة املاج�ستري يف القانون يف جامعات �أجنبية ومتكن ( )12منهم من احل�صول على قبول يف اجلامعات
الربيطانية وهم الآن يتلقون تعليمهم هناك ,وعند االنتهاء من الدرا�سة� ,سيتم �إحلاقهم باملعهد الق�ضائي
الأردين للح�صول على دبلوم الدرا�سات الق�ضائية .

امل�سار الثاين� :أوائل كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية الر�سمية ممن هم على مقاعد
الدرا�سة

مت اختيار ( )21طالبا وطالبة من �أوائل طلبة كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية الر�سمية يف ال�سنوات
الأوىل والثانية والثالثة ومت ابتعاثهم ال�ستكمال �شهاداتهم اجلامعية الأوىل يف القانون.

امل�سار الثالث� :أوائل الثانوية العامة (الفرعني العلمي والأدبي)

مت اختيار ( )51من الطلبة املتفوقني يف �شهادة الثانوية العامة الفرعني العلمي والأدبي البتعاثهم
للح�صول على ال�شهادة اجلامعية الأوىل يف القانون من كلية احلقوق يف اجلامعة الأردنية .ويتم توزيع هذه
البعثات على جميع املحافظات يف اململكة ومنا�صفة بني الذكور والإناث ب�رشط �أن ال يقل معدل الطالب يف
الثانوية العامة عن %85
دبلوم الدرا�سات الق�ضائية

ينطوي برنامج دبلوم الدرا�سات الق�ضائية على �أهمية من خالل �إعداد م�ؤهلني من القبولني للدرا�سة يف املعهد
بعد اجتيازهم م�سابقة القبول لإعدادهم �إعدادا ً كافياً لتويل الوظائف الق�ضائية من خالل اخلطة الدرا�سية التي
مت �إقرارها على مدار �سنتني درا�سيتني مبعدل (� )68ساعة معتمدة مق�سمة �إىل �أربع ف�صول درا�سية يتلقوا فيها
تدربياً نظرياً وعملياً تطبيقياً ومينح املتخرج بعد جناحه �شهادة دبلوم الدرا�سات الق�ضائية.

اخلريجون:

وقد مت يف العام  2008تخريج(  )39طالبا وطالبة ( الفوج الثالث ع�رش) من برنامج دبلوم الدرا�سات
الق�ضائية من بينهم ( )4من الإناث ,كما تخرج من بينهم طالب من اجلمهورية اليمنية ال�شقيقة.

املقبولون:

كما مت قبول ( )61طالبا للعام الدرا�سي  2009/2008من بينهم (  ) 50من الطلبة الأوائل من كليات احلقوق
يف اجلامعات الأردنية ,وذلك يف �ضوء التعديل على نظام املعهد الق�ضائي املت�ضمن تخ�صي�ص  %70من
املقاعد للطلبة الأوائل من كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية الر�سمية.
كما مت قبول ( )11طالبا �ضمن برنامج دبلوم الدرا�سات الق�ضائية من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف �إطار
التعاون الق�ضائي بني اململكة الأردنية الها�شمية وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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:برنامج التدريب امل�ستمر

اقر جمل�س �إدارة املعهد الق�ضائي الأردين خطة التدريب امل�ستمر الإلزامي لل�سادة الق�ضاة واملدعني العامني
لعام  2009والتي تت�ضمن برناجما �إلزاميا للتدريب امل�ستمر لل�سادة الق�ضاة واملدعني العامني ،كما �شهد
املعهد الق�ضائي نقلة نوعية خالل العام  2008يف جمال التدريب امل�ستمر من حيث عدد الدورات �أو من
حيث تنوعها وفيما يلي الدورات التدريبية والفئات التدريبية:

الق�ضاة

وقد بلغ جمموع امل�شاركني من ال�سادة الق�ضاة واملدعني العامني يف دورات التدريب امل�ستمر يف العام
 )756( 2008قا�ضيا من كافة الأقاليم يف اململكة (الو�سط وال�شمال واجلنوب) علما بان بع�ض الق�ضاة قد
�شارك يف �أكرث من دورة تدريبية.
كما بلغ جمموع الدورات التدريبية التي عقدت لل�سادة الق�ضاة واملدعني العامني ( )55دورة تدريبية.

املوظفون

 بلغ جمموع امل�شاركني من موظفي املحاكم النظامية ووزارة العدل يف دورات تدريبية متخ�ص�صة( )1180موظفا.
 بلغ جمموع امل�شاركني من املوظفني احلكوميني وغري احلكوميني من غري موظفي وزارة العدل( ) 86موظفا.
 -بلغ جمموع الدورات التدريبية التي عقدت للموظفني ( )55دورة تدريبية متخ�ص�صة.

دورات التدريب املتخ�ص�صة لل�سادة الق�ضاة واملوظفني من الدول العربية ال�شقيقة
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

عقد املعهد الق�ضائي عددا من الدورات التدريبية املتخ�ص�صة لل�سادة الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة
الفل�سطينيني وموظفي جمل�س الق�ضاء الفل�سطيني وكذلك الق�ضاء الع�سكري الفل�سطيني ,وبلغ عددهم ( )58
قا�ضيا و( )7موظفني.

اجلمهورية العراقية

عقد دورتني تدريبيتني متخ�ص�صتني لل�سادة الق�ضاة من اجلمهورية العراقية وهما:
 -1دورة يف الأدلة اجلرمية والطب ال�رشعي �شملت (  ) 13قا�ضيا و( � ) 6ضباط من �ضباط وزارة الداخلية
يف اجلمهورية العراقية ال�شقيقة.
 -2دورة متخ�ص�صة لل�سادة الق�ضاة العراقيني وعددهم ( )24قا�ضيا.
التعاون العربي والدويل

 ان�سجاما مع �أهداف املعهد الق�ضائي الأردين يف ت�شجيع التعاون مع الهيئات العربية والأجنبية يفجماالت العمل الق�ضائي فان املعهد الق�ضائي الأردين يرتبط بالعديد من اتفاقيات التعاون العلمي
والق�ضائي وتعزيزا لهذا النهج فقد مت خالل العام  2008توقيع االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كل من
االحتاد العربي حلماية حقوق امللكية الفكرية واملعهد العايل للق�ضاء يف اجلماهريية الليبية ومذكرة تفاهم
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بني املعهد الق�ضائي الأردين واملدر�سة الوطنية الفرن�سية للق�ضاء ل�سنة  2008واتفاقية التعاون الق�ضائي بني
الأردن واملغرب والتعاون مع االحتاد الأوروبي يف جمال حقوق الإن�سان بنا ًء على االتفاقية املوقعة بني اململكة
الأردنية الها�شمية واالحتاد الأوروبي بتاريخ . 2008/7/31

الدورات والفعاليات والأن�شطة التي عقدت يف �إطار التعاون املحلي والعربي والدويل

يف �إطار التعاون الق�ضائي القائم بني وزارة العدل واملعهد الق�ضائي الأردين وم�ؤ�س�سات ر�سمية وغري ر�سمية
عربية ودولية ,نظم املعهد الق�ضائي عددا من الندوات وور�شات العمل تناولت موا�ضيع خمتلفة ذات عالقة بالعمل
الق�ضائي واملجاالت املرتبطة بالق�ضاء و�شملت هذه الفعاليات الق�ضاة العاملني وجهات حكومية ر�سمية و�أخرى
غري ر�سمية يف اململكة.
 -1ندوة يف جمال التخ�ص�ص الق�ضائي يف املواد اجلزائية بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�سية يف الأردن واملدر�سة
الوطنية الفرن�سية للق�ضاء.
 -2دورة يف جمال التخ�ص�ص الق�ضائي يف املواد اجلزائية بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�سية يف الأردن واملدر�سة
الوطنية الفرن�سية للق�ضاء.
 -3لقاء ت�شاوري حول التدريب على الق�ضايا املرتبطة بحقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين �شارك فيه عدد
من املعاهد الق�ضائية العربية من �سوريا وفل�سطني ولبنان.
 -4الندوة املتخ�ص�صة حول �آليات التعامل القانوين مع اجلرمية املنظمة والتي عقدت يف عمان بالتعاون مع
ال�سفارة الأمريكية
 -5مت عقد دورة تدريبية متخ�ص�صة يف جمال الق�ضايا اجلزائية بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة الأملانية للتعاون
القانوين الدويل.
 -6كما نظم املعهد الق�ضائي وبالتعاون مع ال�سفارة الأمريكية يف الأردن لقا ًء لطلبة دبلوم الدرا�سات الق�ضائية,
مع قا�ضي حمكمة اال�ستئناف الفيدرالية الأمريكية واخلبري يف �ش�ؤون الق�ضاء القا�ضي جون ولكر ولقاء مع
القا�ضية �ساندرا �أو كونر الرئي�س والع�ضو ال�سابق يف املحكمة العليا الأمريكية.
وعمان ور�ؤ�ساء املجال�س الق�ضائية يف كل من العراق
 -7كما زار املعهد العديد من الوفود العربية مثل اجلزائر ُ
وفل�سطني وعدد من �سفراء الدول الأجنبية مثل �أملانيا ,وكندا وبريطانيا.

اجنازات اخرى

 �إطالق املوقع الإلكرتوين اجلديد للمعهد الق�ضائي الأردين بالتعاون فيما بني مكتب االت�صال يف املعهدالق�ضائي ومديرية االت�صال يف وزارة العدل.
 االنتهاء من حتديث الكتيب اخلا�ص باملعهد الق�ضائي الأردين متهيدا لطباعته. مت تطبيق نظام حمو�سب للدوام يف املعهد. مت رفد املكتبة بعدد من �أمهات الكتب ومبختلف املوا�ضيع و�أبرزها يف املجاالت القانونية وحقوق الإن�سان. توفري تدريب خا�ص لطلبة دبلوم الدرا�سات الق�ضائية على ا�ستخدام احلا�سوب ودورات متخ�ص�صة لتعلم اللغةالإجنليزية.
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العدل في صور
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مكتب معالي الوزير

طاقم عمل مكتب معايل الوزير

وزير العدل خالل م�ؤمتر �صحايف

وزير العدل يلقي كلمة اقتتاح جناح مكتبة حممود ال�صالح

يف الندوة اخلا�صة بامللكية الفكرية

�صورة جماعية للفائزين يف م�سابقة املحاكمة ال�صورية الثانية
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حلف اليمني لبع�ض ال�سادة املحامني

يف الندوة اخلا�صة بامللكية الفكرية

ا�ستقبال رئي�س املجل�س الق�ضائي الفل�سطيني

ا�ستقبال رئي�س املجل�س الق�ضائي الأعلى العراقي
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طاقم عمل مكتب عطوفة الأمني العام

مدير وطاقم عمل وحدة ال�سيا�سات والتطوير امل�ؤ�س�سي وق�سم اجلودة

مدير وطاقم عمل مديرية ال�ش�ؤون القانونية و التعاون الدويل

مدير وطاقم عمل مديرية ادارة �ش�ؤون املحاكم وامل�شاريع

مدير وطاقم عمل مديرية ال�ش�ؤون املالية
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تتمة/طاقم عمل مديرية ادارة �ش�ؤون املحاكم وامل�شاريع

مدير وطاقم عمل وحدة الرقابة الداخلية

طاقم عمل ق�سم اللوازم
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مديرية الشؤون اإلدارية و الموارد البشرية

مدير وطاقم عمل مديرية ال�ش�ؤون الإدارية واملوارد الب�رشية

طاقم عمل الوزارة يتلقون الدورات التدريبية

�إختتام فعاليات الدورة التدريبية اخلا�صة
بر�ؤ�ساء الدواوين ومدراء املحاكم

موظفو الوزارة يتابعون م�رشوع الت�سكني
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مديرية أنظمة تكنولوجيا المعلومات

مدير وطاقم عمل مديرية �إدارة �أنظمة املعلومات

�أحد املحامني ي�ستعلم عن ق�ضية من خالل �شا�شات ( )Kiosks

�إعادة هيكلة للكاتب العدل

تطوير هيكلة دائرة التنفيذ

قا�ضي يتابع ملف ق�ضية من الق�ضايا من خالل برنامج ميزان
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مديرية حقوق االنسان وشؤون االسرة

مدير وطاقم عمل مديرية حقوق االن�سان و�ش�ؤون اال�رسة

الور�شة التوعوية التي نظمتها مديرية حقوق االن�سان و�ش�ؤون اال�رسة
بالتعاون مع مديرية ال�ش�ؤون االدارية
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مديرية االتصال

مدير وطاقم عمل مديرية االت�صال

زيارة عطوفة الأمني العام جلناح الوزارة (مديرية االت�صال)

معايل الدكتور عبداهلل الن�سور وافتتاح جناح الوزارة يف كرنفال
الفرح واملحبة للقائد املفدى (مديرية االت�صال)

كوكبة ال�سي���ارات املزينة يف كرنفال الفرح واملحبة
للقائد املفدى(مديرية االت�صال)
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جناح وزارة العدل يف كرنفال الفرح واملحبة للقائد املفدى
( مديرية االت�صال )

الطاولة الرئي�سية يف مهرجان الطفل املعاق ( اللجنة االجتماعية )

ت�سليم الدروع التذكارية للم�شاركني يف م�رسحية
( مذكرات امر�أة )  ( -اللجنة الثقافية)

بع����ض امل�شاركني يف ماراث���ون البحر الأحم���ر بعد تقلدهم
للميداليات ( اللجنة الريا�ضية )

حملة قطاف الزيتون يف حمكمة بداية جر�ش ( اللجنة االجتماعية )

التربع بالدم لوحدة بنك الدم الوطني ( اللجنة االجتماعية )

58

الكتاب السنوي االول 2008

المعهد القضائي األردني

عطوفة مدير عام و طاقم عمل املعهد الق�ضائي الأردين

دورات تدريبية يف املعهد الق�ضائي

جانب من حما�رضة يف املعهد

متابعة طالب املعهد الق�ضائي للمواد الدرا�سية املحو�سبة

( املكتبة املحو�سبة يف املعهد الق�ضائي)
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عنوان الوزارة
جبل عمان  -الدوار الثالث � -شارع توفيق ابوالهدى
مقابل وزارة التخطيط والتعاون الدويل
لال�ستف�سار عن خدمات الوزارة واملحاكم
االت�صال على خدمة الرد االيل 5008080
هاتف +962 6 4603630 :
فاك�س +962 6 4643197 :
�ص .ب  6040 :عمان  -الأردن 11118
عنوان الربيد الإلكرتوينfeedback@moj.gov.jo :
لتقدمي طلبات التوظيفjobs@moj.gov.jo :
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