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يتجاذب قطاع العدالة وحكم القانون حتديات وفر�س ذات خ�شو�شية ل تواجه القطاعات 

الأخرى امل�شمولة يف تقرير حالة البالد. ففي ما يتعلق بالتحديات؛ هنالك تعدد يف ال�شلطات 

واجلهات واملرجعيات ذات الخت�شا�س الد�شتوري والت�شريعي، القادرة على حتقيق نتائج فيه؛ 

ملعايري  ال�شمويل  املنظور  غياب  حيث  من  اأو  عليه؛  ملمو�س  اأثر  ذات  اإ�شرتاتيجيات  تنفيذ  اأو 

اأو  للت�شخي�س،  الالزمة  والتف�شيلية  العامة  واملرحلية  املرجعية  البيانات  غياب  اأو  الأداء، 

لي�س  جزء  لتوفري  وال�شكر  ملحوظ،  حت�شن  ثمة  كان  واإن  الأداء؛  مراقبة  اأو  القرار،  اإ�شناد 

بالي�شري من البيانات التي تفتح الباب وا�شعًا اأمام الدرا�شة والتحليل ودعم القرار. 

أوالً: التحديات الرئيسة والشمولية

مرجعياتها  واختالف  القطاع  هذا  يف  الخت�شا�س  و�شاحبة  امل�شوؤولة  اجلهات  تعدد  ي�شكل 

يعتمد على كفاءة  القطاع،  الكلي يف هذا  ال�شعيد  النتائج على  له. فتحقيق  الأكرب  التحدي 

هذه ال�شلطات واملوؤ�ش�شات واجلهات والتن�شيق مع ب�شعها بع�شًا يف غياب جهة واحدة م�شوؤولة 

�شاملة  اإ�شرتاتيجية  تنفيذ  على  القادرة  اأو  املطلوب  الإجراء  لتخاذ  بال�شالحيات  تتمتع 

لل�شلطات  وا�شعًا  جماًل  يف�شح  القانون  وحكم  العدالة  فقطاع  امل�شتهدفة.  الغاية  لتحقيق 

الثالث يف الدولة لتلعب دورًا جوهريًا لكل منها. فاملنظومة الت�شريعية للعدالة تتطلب دورًا 

كاماًل وفاعاًل لل�شلطة الت�شريعية، والف�شل يف املنازعات يتطلب دورًا كاماًل وجوهريًا لل�شلطة 

الق�شائية، والإ�شناد الإداري واإنفاذ الأحكام و�شبط الأمن وال�شرطة يتطلب دورًا جوهريًا 

وكاماًل لل�شلطة التنفيذية. كما اإن املحامني، وهم الق�شاء الواقف، م�شتقلون ا�شتقالًل كاماًل 

عن �شلطات الدولة، ويلعبون دورًا جوهريًا يف �شائر مراحل عمل قطاع العدالة وحكم القانون 

وجوانبه.

ول يقف تعدد الخت�شا�شات املرجعيات فقط عند الأدوار اجلوهرية واختالف املرجعيات 

بني �شلطات الدولة الثالث، بل يتجاوزها لتعدد اجلهات واختالف املرجعيات وغياب امل�شوؤولية 

املوحدة يف داخل ال�شلطة الواحدة، وبالذات يف ال�شلطتني الق�شائية والتنفيذية. فالق�شاء 

)�شرعي  الديني  والق�شاء  النظامي  الق�شاء  فهناك  الق�شاء؛  وحدة  مبداأ  يتبع  ل  الأردين 

وكن�شي( واملحاكم اخلا�شة ومرجعيات كل منها. اأما على �شعيد ال�شلطة التنفيذية، فهنالك 

ووزارة  الجتماعية،  التنمية  ووزارة  العام  الأمن  ومديرية  الداخلية  ووزارة  العدل  وزارة 

ال�شحة... اإلخ.

تقدمي
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واملرحلية  املرجعية  البيانات  غياب  اأو  الأداء،  ملعايري  ال�شمويل  املنظور  غياب  �شعيد  وعلى 

القرار  اإ�شناد  اأو  وال�شيا�شات،  احللول  اقرتاح  اأو  للت�شخي�س،  الالزمة  والتف�شيلية  ال�شمولية 

اإح�شاءات متّكن من القيا�س  اأو  اأداء  اأو معايري  اأنه ل تتوفر موؤ�شرات  ومراقبة الأداء، جند 

الكمي والنوعي ال�شمويل والدقيق واملنتج لقطاع العدالة وحكم القانون، واإن توفرت بع�س 

هذه املوؤ�شرات، فهي ت�شف اجلانب الكمي ولي�س اجلانب النوعي، وتقت�شر على بع�س مكونات 

قطاع العدالة، ومن وجهة نظر ال�شلطة اأو املوؤ�ش�شة املعنية، ولي�س من وجهة نظر املواطن، اأو 

من وجهة نظر الأداء الكمي والنوعي لقطاع العدالة وحكم القانون ب�شكل �شمويل. فال يوجد 

بيانات موثوقة ت�شف اأو ت�شاعد يف الإجابة ب�شكل كمي ونوعي وعلى ال�شعيد الإجمايل اأو 

التف�شيلي على ال�شوؤال الأ�شا�شي التايل: كيف ومتى يعطي قطاع العدالة وحكم القانون كل 

ذي حق حقه؟

انطالقًا من هذا ال�شوؤال، تتفرع اأ�شئلة عديدة ل جمال لإح�شائها اأو ح�شرها، منها على �شبيل 

املثال ل احل�شر: 

على ال�شعيد ال�شمويل: 

-  هل اأبواب املحاكم مفتوحة للجميع ب�شرف النظر عن القدرة املالية والنوع الجتماعي 

والنظامي  احلقوقي،  والنظامي  الديني،  الق�شاء  يف  الجتماعي،  والتهمي�س  )اجلندر( 

اجلزائي، واملحاكم اخلا�شة؟ 

هل اقت�شاء احلقوق واإحقاق العدالة الناجزة متوفر من ناحية قواعد الت�شريعات واأحكام   -

املحاكم كمًا وكيفًا؟ 

الأحوال  اأحكام  يف  وكيفًا  كمًا  متوفر  ومنتجة  وكفوؤة  ناجزة  ب�شورة  الأحكام  اإنفاذ  هل   -

ال�شخ�شية، واأحكام حماكم احلقوق، واأحكام حماكم اجلزاء؟

وعلى ال�شعيد التف�شيلي، ويف جمال العدالة اجلزائية، مثاًل:

-  هل الت�شريعات والأحكام اجلزائية حتقق الردع اخلا�س والعام والإ�شالح املطلوب؟

هل هناك �شيا�شة جزائية مبينة على الأدلة العلمية حلماية املجتمع وال�شلم الجتماعي؟   -

واإن كانت الإجابة بنعم، فما اأبعاد هذه ال�شيا�شة وهياكل تطبيقها ومراجعتها؟ 

واأي�شًا:

هل هناك برامج رقابة وتغذية راجعة للتطوير امل�شتمر يف عنا�شر قطاع العدالة وحكم   -

القانون، لتطوير الهياكل والأحكام الت�شريعية وق�شاء املحاكم وتنفيذها ومهنة املحاماة 

من حيث الكم والكيف؟
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اأو  التنفيذ  ودوائر  املحاكم،  باإجناز  والكيف  بالكم  تتعلق  التي  الأ�شئلة  من  ذلك  وغري   -

التبليغات والتنفيذ الق�شائي ال�شرطي، واأعمال املّدعني العاّمني، وجناعة حماية اأحكام 

الأحوال ال�شخ�شية للمح�شونني اأو م�شتحقي النفقة... اإلخ؟ 

 ثانياً: الفرص

يتمتع قطاع العدالة وحكم القانون بدعم الإرادة ال�شيا�شية العليا يف الأردن عرب ال�شنوات 

القطاع  لهذا  املكونة  الرئي�شية  الهياكل  تزال  ما  نف�شه،  الوقت  ويف  املا�شية.  ع�شرة  الثماين 

تتمتع بثقة املواطنني. واإن جاز و�شف الهياكل امل�شوؤولة عن هذا القطاع بالقطاع العام، فال 

العام  القطاع  القطاع، تتميز بني هياكل  املعنية بهذا  الرئي�شية واجلوهرية  الهياكل  اأن  �شك 

اأكرث من الكيف. كما يتميز هذا القطاع  الكم  اأداء واإجنازًا، وان كان على م�شتوى  يف الأردن 

فيه  الإيجابي  التغيري  وباأن  املايل.  الف�شاد  بندرة  متمثلة  منه  امل�شتع�شية  التحديات  بغياب 

على م�شتوى الإدارة احل�شيفة والرعاية والهتمام ال�شيا�شي وال�شتثماري، ينتج اآثارًا �شريعة 

وملمو�شة على اأر�س الواقع. واأخريًا ا�شتفاد هذا القطاع من �شيا�شات واإ�شرتاتيجيات مهمة، واإن 

مل تكن �شمولية، بل تركز على هياكل اأ�شا�شية فيه حققت على اأر�س الواقع اإجنازات مهمة، 

و�شّجلت بع�س الإخفاقات التي ميكن ال�شتفادة من درو�شها لتجّنبها يف امل�شتقبل وتداركها.

اأي�شا  وتظهر  ذكرها،  الآنف  والفر�س  التحديات  ت�شف  التي  املوؤ�شرات  من  جملة  يلي  ما  ويف 

نتائج املبادرات امللكية والوطنية يف جمال الق�شاء النظامي ووزارة العدل كعن�شرين اأ�شا�شيني 

واإن كاناغري كافيني لقطاع العدالة وحكم القانون. كما ُتظهر املوؤ�شرات اأدناه الدور املحوري 

�شور  من  �شورة  تظهر  واأخريًا  القانون،  وحكم  العدالة  منظور  يف  وال�شرعي  الديني  للق�شاء 

اعتماد ال�شلطات واملوؤ�ش�شات املعنية بقطاع العدالة على بع�شها بع�شًا يف تاأدية ر�شالتها.

ثقة  اأن  الأردين  الإ�شرتاتيجيات  منتدى  اأعدها  درا�شة  ُتظهر  الأردنيني،  بثقة  يتعلق  ما  يف 

الأردنيني بالق�شاء والأمن العام مرتفعة باملقارنة مع باقي اأجهزة الدولة املختلفة.
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ال�شكل رقم )1(
ثقة الأردنيني يف املوؤ�ش�شات الأردنية

امل�شدر: منتدى الإ�شرتاتيجيات الأردين.

وا�شح  ب�شكل  ُتظهر  النظامية  املحاكم  اأداء  عن  معلنة  تف�شيلية  اإح�شاءات  هناك  اإن  كما 

حت�شن كفاءة الف�شل يف الق�شايا، وت�شمح بت�شخي�س بع�س التحديات يف قطاع العدالة ككل. 

وجاءت هذه الإح�شاءات نتيجة مبا�شرة لأعمال اللجنة امللكية لتطوير الق�شاء التي اأكملت 

اأعمالها يف �شدر عام 2017، واأي�شًا نتيجة ل�شطالع املجل�س الق�شائي بخطط طموحة لتنفيذ 

خمرجات تلك اللجنة.

اجلدول رقم )1( 

اجنازات املحاكم ودوائر الدعاء العام خالل عام 2017 مق�شمة ح�شب الفرتتني الفرتة الأولى )من 
كانون الثاين اإلى اآب 2017(، والفرتة الثانية )من ايلول اإلى كانون الأول 2017(

اجنازات دوائر الدعاء العاماجنازات املحاكم 

الفرتة الثانية الفرتة الأولى الفرتة الثانية الفرتة الأولى 

14538818434975707851املدور من عام 2016

3019351535635131527051الوارد 

4473233379125888534902جمموع املدور والوارد 

2629742249175103430389الف�شل 

18434911299578514513املدور احلايل 

112.3%99.5%146.5%87.1%ن�شبة الف�شل اإلى الوارد 
87.1%86.7%66.6%58.8%ن�شبة الف�شل املدور والوارد 

377423839164146763معدل الوارد ال�شهري 

5.4%1.7%ن�شبة التغري ال�شهري يف الوارد يف الفرتتني 
328725622963797597معدل الف�شل ال�شهري 

19.1%71.1%ن�شبة التغري يف الف�شل ال�شهري يف الفرتتني 
-389617135402813338مقدار التغري يف املدور يف الفرتة نف�شها 

- 42.5%3.7%-38.7%26.8%ن�شبة التغري يف املدور يف التفرة نف�شها 
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الإداري  اجلهاز  قبل  من  املحاكم  اإ�شناد  اأن  التالية  واملوؤ�شرات  الإح�شاءات  خالل  من  ويظهر 

للق�شاء له تاأثري مبا�شر على كفاءة الإجناز يف املحاكم.

اجلدول رقم )3( 
معدل مدة التقا�شي )بالأيام( لدى حمكمة التمييز 

عدد الدعاوي 
والن�شبة

معدل عدد اليام يف مرحلة 
التح�شري وف�شل الدعوى 

معدل عدد اليام يف مرحلة 
الطباعة والتدقيق والت�شديد

جمموع اليام 

 7767592079

100.0%25.3%74.7%الن�شبة 

اجلدول رقم )4( 
معدل مدة التقا�شي )بالأيام( لدى حماكم ال�شتئناف 

ا�شم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة التح�شري 

للدعوى 

معدل عدد اليام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�شديد

املجموع 

4367  195 36983 ا�شتئناف عمان 

 75 60 3 12 14774ا�شتئناف اإربد 

 96 77 8 11 1807ا�شتئناف معان 

 70 49 5 17 53564املجموع/ املعدل

100.0%69.7% 6.7% 23.6% الن�شبة من املجموع 

اجلدول رقم )5( 

معدل مدة التقا�شي )باليام( لدى حماكم البداية - جنايات 

ا�شم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة التح�شري 

للدعوى 

معدل عدد اليام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�شديد

املجموع 

 105 43 1448  1111بداية عمان 

 93 11 62 20 828بداية اإربد 

 166 15 142 9 245بداية �شمال عمان

 94 11 70 13 687بداية الزرقاء

 124 13 85 26 746بداية جنوب عمان
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 147 16 123 8 319بداية ال�شلط 

 136 23 95 21718بداية غرب عمان

 69 12 46 11 638بداية �شرق عمان 

126  3 113 11 213بداية املفرق 

 68 4 55 9 182بداية الكرك 

 90 8 71 11 96بداية جر�س 

 104 8 84 12 87بداية ماأدبا 

 68 6 54 9 80بداية عجلون 

 78 11 62 6 130بداية العقبة 

 51 2 40 9 123بداية الرمثا 

 73 3 61 9 54بداية معان 

 53 17 233 17بداية الر�شيفة 

 33 2 23 8 45بداية الطفيلة 

 102 17 70 15 5818املجموع/ املعدل

 100% 16.7% 68.6% 14.7% الن�شبة من املجموع 

اجلدول رقم )6( 

معدل مدة التقا�شي )باليام( لدى حماكم البداية - جنح 

ا�شم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة التح�شري 

للدعوى 

معدل عدد اليام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�شديد

املجموع 

 77 3 53 364921 بداية عمان 

 59 3 38 18 2986بداية اإربد 

 77 2 58 17 2263بداية �شمال عمان

 179 109 66 4 2546بداية الزرقاء

 97 34 48 15 2313بداية جنوب عمان

 110 15 90 5 1333بداية ال�شلط 

 99 33 51 15 1471بداية غرب عمان

 46 2 35 10 1949بداية �شرق عمان 
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 57 3 44 11 928بداية املفرق 

 82 9 60 13 359بداية الكرك 

 94 19 64 12 337بداية جر�س 

 78 12 53 13 512بداية ماأدبا 

 41 1 32 8 203بداية عجلون 

 61 4 50 6 572بداية العقبة 

 59 2 47 11 356بداية الرمثا 

 37 3 27 7 339بداية معان 

 35 9 20 6 96بداية الر�شيفة 

 58 2526  7 152بداية الطفيلة 

 86 21 52 13 22364املجموع/ املعدل

 100% 24.4% 60.5% 15.1% الن�شبة من املجموع 

اجلدول رقم )7( 

معدل مدة التقا�شي )باليام( لدى حماكم البداية - حقوق 

ا�شم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة التح�شري 

للدعوى 

معدل عدد اليام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�شديد

املجموع 

 98 7 70 245521 بداية عمان 

 98 5 79 14 922بداية اإربد 

 97 5 75 17 619بداية �شمال عمان

 117 40 62 41615 بداية الزرقاء

 109 22 70 17 564بداية جنوب عمان

 173 15 154 4 815بداية ال�شلط 

 99 11 69 18 690بداية غرب عمان

 93 7 71 16 563بداية �شرق عمان 

 76 4 57 15 446بداية املفرق 

 120 18 75 26 153بداية الكرك 

 131 23 1395 137 بداية جر�س 
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 91 13 62 15 90بداية ماأدبا 

 85 9 1066  395بداية عجلون 

 88 13 64 11610بداية العقبة 

 87 2 71 14 112بداية الرمثا 

 105 11 82 12 92بداية معان 

 47 17 19 11 24بداية الر�شيفة 

 137 55 72 11 37بداية الطفيلة 

 103 15 73 14 8646املجموع/ املعدل

 100.0% 14.9% 71.0% 14.0% الن�شبة من املجموع 

اجلدول رقم )8( 

معدل مدة التقا�شي )باليام( لدى حماكم البداية ب�شفتها ال�شتئنافية 

ا�شم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة التح�شري 

للدعوى 

معدل عدد اليام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�شديد

املجموع 

 35 12 203  5659بداية عمان 

 939 2 28 5765بداية اإربد 

 40 12 2 26 3517بداية �شمال عمان

 19 8 2 8 3142بداية الزرقاء

 6 3 1 3 2476بداية جنوب عمان

 38 20 10 8 2201بداية ال�شلط 

 28 12 3 14 1396بداية غرب عمان

 12 3 2 7 1902بداية �شرق عمان 

 10 4 1 5 2015بداية املفرق 

 14 8 3 3 1293بداية الكرك 

 17 10 1 6 1393بداية جر�س 

 24 9 9 6 840بداية ماأدبا 

 28 22 1 5 651بداية عجلون 

 20 8 2 10 267بداية العقبة 

 7 2 1 4 832بداية الرمثا 
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 17 10 5 3 429بداية معان 

 14 8 1 5 347بداية الر�شيفة 

 6 2 2 2 184بداية الطفيلة 

 21 9 3 9 34309املجموع/ املعدل

 100.0% 43.2% 13.6% 43.4% الن�شبة من املجموع 

اجلدول رقم )9( 

معدل مدة التقا�شي )باليام( لدى حماكم ال�شلح - حقوق

ا�شم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة التح�شري 

للدعوى 

معدل عدد اليام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�شديد

املجموع 

106 6 79 1243922 �شلح عمان 

 137 4 118 15 6968�شلح اإربد 

 100 9 71 19 3797�شلح �شمال عمان

 113 31 68 14 3372�شلح الزرقاء

 66 7 43 16 4073�شلح �شرق عمان

 82 20 44 18 2958�شلح جنوب عمان 

 87 9 58 20 2480�شلح غرب عمان 

 54 5 38 11 1945�شلح املفرق 

 84 146010  1008�شلح جر�س 

 124 13 99 13 1126�شلح الرمثا 

 62 12 35 16 1358�شلح الر�شيفة 

119 4  102 120012 �شلح عجلون 

 126 5 103 18 1246�شلح ال�شلط 

 69 5 48 16 1151�شلح الكرك 

 84 8 60 15 848�شلح العقبة 

 67 5 48 14 783�شلح ماأدبا 

 111 17 81 12 534�شلح بني عبيد 

 75 12 45 18 733�شلح عني البا�شا 

 69 4 47 19 617�شلح �شحاب 

 97 13 72 13 370�شلح الكورة 

 84 11 60 13 396�شلح الغوار ال�شمالية 
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 92 4 74 14 420�شلح بني كنانه 

 72 7 52 13 527�شلح املزار اجلنوبي 

 60 12 32 15 587�شلح دير عال 

 88 33 44 12 599�شلح معان 

 60 19 30 12 564�شلح غور ال�شايف  

 47 10 24 13 662�شلح الطفيلة 

 83 8 55 19 217�شلح اجليزة  

 82 10 57 15 227�شلح ناعور 

�شلح البرتاء/ وادي 
مو�شى 

354 12 43 12 67 

 71 23 34 14 280�شلح ال�شونة اجلنوبية  

 53 5 38 11 283�شلح الق�شر 

 131 22 95 14 309�شلح الو�شطية 

 103 6 86 11 195�شلح الطيبة 

 94 7 74 13 189�شلح املزار ال�شمايل 

 60 4 45 11 202�شلح البادية ال�شمالية 

 73 10 47 11916 �شلح املوقر 

 56 1 44 11 83�شلح ذيبان 

 36 3 19 14 247�شلح ب�شريا 

 52 8 30 14 104�شلح الزرق 

 43 8 24 10 58�شلح القويرة  

 36 6 20 10 134�شلح فقوع  

 48 6 30 13 70�شلح ال�شوبك 

1225946 52�شلح احل�شينية 

26924336�شلح احل�شا 

531135854�شلح عي 

32116421�شلح الروي�شد 

15109928�شلح اجلفر  

5601017691096املجموع/ املعدل

100.0%10.0%72.4%17.5% الن�شبة من املجموع
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اجلدول رقم )10( 

معدل مدة التقا�شي )باليام( لدى حماكم ال�شلح - جزاء

ا�شم املحكمة 
عدد 

الدعاوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة التح�شري 

للدعوى 

معدل عدد اليام 
يف مرحلة النظر 

بالدعوى

معدل عدد اليام 
يف مرحلة الطباعة 
والتدقيق والت�شديد

املجموع 

 72 11 46 14 19632�شلح عمان 

 62 9 44 9 12052�شلح اإربد 

 69 9 49 11 11121�شلح �شمال عمان

 70 15 51 4 10586�شلح الزرقاء

 54 10 37 7 8492�شلح �شرق عمان

 62 9 43 10 9135�شلح جنوب عمان 

 58 9 42 7 7265�شلح غرب عمان 

 30 4 19 6 8631�شلح املفرق 

 58 8 40 464810 �شلح جر�س 

 50 8 32 9 3213�شلح الرمثا 

 65 10 44 10 3720�شلح الر�شيفة 

 48 2 38 7 2605�شلح عجلون 

 61 4 51 6 1988�شلح ال�شلط 

56 7 39 10 2565�شلح الكرك 

 48 7 35 6 2841�شلح العقبة 

 51 9 35 8 3285�شلح ماأدبا 

 59 9 42 9 2660�شلح بني عبيد 

 74 14 51 8 2458�شلح عني البا�شا 

 46 4 32 11 2765�شلح �شحاب 

 54 7 37 11 2041�شلح الكورة 

 53 7 38 7 1677�شلح الغوار ال�شمالية 

 43 2 33 8 1306�شلح بني كنانه 

 46 4 32 11 1332�شلح املزار اجلنوبي 

 54 27 16 12 1584�شلح دير عال 

 51 13 29 8 1177�شلح معان 
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 1065 29 26 1020�شلح غور ال�شايف  

32 194 11889 �شلح الطفيلة 

 46 11 29 7 1372�شلح اجليزة  

 65 7 50 8 738�شلح ناعور 

�شلح البرتاء/ وادي 
مو�شى 

1232 8 22 8 38 

 55 19 29 7 793�شلح ال�شونة اجلنوبية  

38  2 28 8 599�شلح الق�شر 

 65 10 46 9 390�شلح الو�شطية 

 41 5 27 9 548�شلح الطيبة 

 46 5 32 9 609�شلح املزار ال�شمايل 

 28 2 19 7 656�شلح البادية ال�شمالية 

 43 9 27 8 539�شلح املوقر 

 21 141 6 496�شلح ذيبان 

 36 3 24 9 238�شلح ب�شريا 

 45 4 36 5 271�شلح الزرق 

 42 14 23 5 328�شلح القويرة  

 40 4 29 7 101�شلح فقوع  

 51 6 36 9 122�شلح ال�شوبك 

 47 7 33 7 101�شلح احل�شينية 

 26 3 19 4 135�شلح احل�شا 

 54 6 37 10 55�شلح عي 

 17 4 5 7 103�شلح الروي�شد 

 45 13 25 7 52�شلح اجلفر  

 958  940  140513املجموع/ املعدل

 100%15.5%  69% 15.5% الن�شبة من املجموع
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وجتدر الإ�شارة اإلى اأن تقرير املجل�س الق�شائي جلاللة امللك عبداهلل الثاين عن عام 2017، 

قد اأورد املوؤ�شرات التالية التي ُتظهر على الأقل يف ما يتعلق باملحاكم النظامية احلقوقية 

الأداء الق�شائي من وجهة نظر املواطن ال�شمولية.

اجلدول رقم )11( 
مدة التقا�شي يف الدعاوى احلقوقية املعرو�شة على حماكم البداية وتكلفة اإقامة الدعوى ونوعية 

الإجراءات الق�شائية

الأردناملوؤ�شر 
ال�شرق الأو�شط 

و�شمار اإفريقيا
الدول مرتفعة 

الدخل

معدل عدد اليام التي ت�شتغرقها الدعوى امل�شار اإليها 
من تاريخ ت�شجيلها حتى دفع قيمة املطالبة للمدعي 

577.8 يوم638.5 يوم 642 يومًا

تكلفة اإقامة الدعوى وتنفيذها كن�شبة مئوية 
من قيمة الدعوى )تكلفة ر�شوم املحاكم واتعاب 

املحاماة(

31.2% من قيمة 
املبلغ 

24.4% من قيمة 
املبلغ 

21.5% من قيمة 
املبلغ

جودة الجراءات الق�شائية من ناحية )الهيكل 
التنظيمي واجراءات املحاكم، اإدارة الدعوى، اأمتتة 

املحاكم، احللول البديلة حلل النزاعات( الدرجة 
املعيارية: )8.0( درجات

11.0 درجة5.9 درجات7.0 درجات

الإ�شالح  مراكز  نزلء  عدد  حول   ،2016 و   2015 عامي  تخ�س  املوؤ�شرات  بع�س  تتوفر  كما 

نقل  اأو  العقوبات  اإنفاذ  بخ�شو�س  العام  الأمن  عاتق  على  امللقى  الكبري  والعبء  والتاأهيل، 

املوقوفني الق�شائيني اإلى املحاكم.
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اجلدول رقم )12( 

موجود نزلء مراكز الإ�شالح والتاأهيل 

التفا�شيل 

2015 

العدد 

20152016

الدخالت

 21117 15765النزلء املحكومني 

 36197 28437املوقوفني ق�شائي 

 30128 19860املوقوفني اإداري 

 87442 64062املجموع 

الفراجات 

 30739 21041النزلء املحكومني 

 26047 29436املوقوفني ق�شائي 

 31178 23752املوقوفني اإداري 

 87964 74229املجموع 

 841 770دخول امل�شت�شفيات

 141203 108209طلبات املحاكم 

 939024 806120الزيارات باأنواعها/ العادية واخلا�شة واملحامني

 509936 530510الت�شالت الهاتفية

كذلك ُتظهر اإح�شائية اأخرى لالأمن العام اأن تنفيذ املذكرات الق�شائية هو دون امل�شتوى 

املطلوب، ما يوؤثر ب�شكل �شلبي ومبا�شر على العدالة اجلزائية الناجزة.

اجلدول رقم )13( 
تنفيذ املذكرات الق�شائية عام 2017

الن�شبة املئوية البيان 
%64تنفيذ الطلبات الق�شائية 

%62تنفيذ مذكرات �شبط املركبات املطلوبة 
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واحدة  �شت خ�شومات ق�شائية هناك خ�شومة ق�شائية  اأن من بني كل  املوؤ�شرات  ُتظهر  كما 

القانون  وحكم  العدالة  قطاع  اإلى  النظر  ميكن  ل  وبالتايل  ال�شخ�شية،  الأحوال  ق�شايا  يف 

اإلى الق�شاء النظامي، بل يجب النظر له من خالل الق�شاء ال�شرعي والق�شاء  فقط بالنظر 

اأنهما يعاجلان ق�شايا يف منتهى احل�شا�شية وامل�شا�س باحلياة اليومية  الكن�شي اأي�شًا، وخا�شة 

للمواطنني. 

اجلدول رقم )14( 

عدد الق�شايا امل�شجلة يف املحاكم ال�شرعية البتدائية 
 وحماكم ال�شتئناف ال�شرعية واملحكمة العليا ال�شرعية خالل الأعوام 2017-2013

ال�شنة 
الق�شايا 
املدورة 

الق�شايا 
الواردة 

املجموع 
الق�شايا 

املف�شولة 
الق�شايا 

امل�شقطة 
املجموع 

الق�شايا 
املدورة 

2013 11713 74710 86423  4688025919 7279913624 

2014 13624 81875 95499 49340 28573 77913 17586 

2015 17586 85450 103036 52375 30725 83100 19936 

2016 19936 80952 100888 47717 31923 79640 21248 

2017 21248 83391 104639 46798 3454881346 23293
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ثالثاً: الجهات الرئيسية املعنية بقطاع العدالة وحكم القانون

ُتعنى �شلطات الدولة الثالث بقطاع العدالة وحكم القانون، وذلك على النحو التايل:

1-  ال�شلطة الت�شريعية: وهي منوطة مبجل�س الأمة وامللك. ويتاألف جمل�س الأمة من جمل�شي 

الأعيان والنواب.

املجل�س  )ولي�س  ودرجاتها  اأنواعها  اختالف  على  املحاكم  وتتولها  الق�شائية:  ال�شلطة    -2

الق�شائي(.

3-  ال�شلطة التنفيذية: واملنوطة بامللك ويتولها بوا�شطة وزرائه مبن فيهم رئي�س الوزراء 

ووزراء العدل والداخلية واملالية.

ومن دون حتديد لعموم ما �شبق، ُيعنى بقطاع العدالة:

جاللة امللك )راأ�س ال�شلطات(.  -1

جمل�س الوزراء.  -2

جمل�س الأعيان.  -3

جمل�س النواب.  -4

املجل�س الق�شائي.  -5

قا�شي الق�شاة.  -6

املجل�س الق�شائي ال�شرعي.  -7

املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها )الق�شاة(.  -8

الق�شاء النظامي.  -9

10- اأع�شاء النيابة العامة )ق�شاة النيابة(.

11- الق�شاء ال�شرعي.

12- حمكمة اأمن الدولة.

13- املحاكم الع�شكرية.

14- حماكم ال�شرطة.

15- وزير العدل.

16- وزير الداخلية.

17- وزير املالية.

18- اجلهاز الإداري امل�شاند للق�شاء النظامي.

19- دائرة قا�شي الق�شاة.

20- الطب ال�شرعي.
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21- الأمن العام.

22- الأمن العام- ال�شرطة الق�شائية.

23- الأمن العام- دائرة التنفيذ الق�شائي.

24- الأمن العام- مديرية مراكز الإ�شالح والتاأهيل.

25- الأمن العام- مديرية البحث اجلنائي.

26- الأمن العام- مديرية ال�شرطة الدولية والعربية.

27- نقابة املحامني واملحامون املزاولون.

28- املحامون ال�شرعّيون.

رابعاً: الترشيعات التي تحكم قطاع العدالة وحكم القانون

ُيعنى بقطاع العدالة وحكم القانون عدد كبري من الت�شريعات الأردنية، اإن مل يكن جميعها. 

ويالحظ اإن القانون املدين والقانون التجاري والقوانني الأ�شا�شية املو�شوعية كلها ذات متا�س 

مبا�شر بالعدالة وحكم القانون، لكن نورد هنا الت�شريعات اجلوهرية التالية:

1-الد�شتور الأردين ل�شنة 1952 وتعديالته.

2-قانون اأ�شول املحاكمات املدنية وتعديالته رقم )24( ل�شنة 1988.

3-قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية وتعديالته رقم )9( ل�شنة 1961.

4-قانون اأ�شول املحاكمات ال�شرعية وتعديالته رقم )31( ل�شنة 1959.

5-قانون التنفيذ رقم )25( ل�شنة 2007.

6-قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم )8( ل�شنة 1952.

7-قانون الق�شاء الإداري رقم )27( ل�شنة 2014.

8-قانون ت�شكيل املحاكم النظامية وتعديالته رقم )17( ل�شنة 2001.

9-قانون حمكمة اجلنايات الكربى وتعديالته رقم )19( ل�شنة 1986.

10-قانون حمكمة اأمن الدولة وتعديالته رقم )17( ل�شنة 1959.

11-قانون املحكمة الد�شتورية رقم )15( ل�شنة 2012.

12-قانون الكاتب العدل وتعديالته رقم )11( ل�شنة 1952.

13-قانون التحكيم رقم )31( ل�شنة 2001.

14-قانون الأحداث رقم )32( ل�شنة 2014.

15-قانون منع اجلرائم رقم )7( ل�شنة 1954.

16-قانون نقابة املحامني النظاميني وتعديالته رقم )11( ل�شنة 1972.
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17-قانون العقوبات وتعديالته رقم )16( ل�شنة 1960.

18-قانون الأحوال ال�شخ�شية رقم )36( ل�شنة 2010.

19-قوانني العفو العام املتعاقبة.

20-قانون ت�شليم املجرمني الفارين ل�شنة 1927.

21-قانون الأمن العام وتعديالته رقم )38( ل�شنة 1965.

22-قانون ت�شكيل املحاكم الع�شكرية رقم )23( ل�شنة 2006.

23-قانون الأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات الإ�شالمية رقم )32( ل�شنة 2001.

24-قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم )23( ل�شنة 2016.

25-قانون مراكز الإ�شالح والتاأهيل وتعديالته رقم )9( ل�شنة 2004.

26-قانون بطريركية الروم الأرثوذك�س املقد�شية رقم )27( ل�شنة 1958.

27-قانون املحامني ال�شرعيني وتعديالته رقم )12( ل�شنة 1952.

28-قانون الإع�شار رقم )21( ل�شنة 2018.

29-قانون اإدارة ق�شايا الدولة رقم )28( ل�شنة 2017.

30-قانون حماكم ال�شلح رقم )23( ل�شنة 2017.

31-قانون احلماية من العنف الأ�شري رقم )15( ل�شنة 2017.

32-قانون اجلرائم الإلكرتونية رقم )27( ل�شنة 2015.

33-قانون ا�شتقالل الق�شاء رقم )29( ل�شنة 2014.

34-قانون جمال�س الطوائف امل�شيحية رقم )28( ل�شنة 2014.

35-قانون التنفيذ ال�شرعي رقم )10( ل�شنة 2013. 

36-قانون ت�شكيل حماكم البلديات رقم )35( ل�شنة 2006. 

37-قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية الع�شكري رقم )34( ل�شنة 2006.

38-قانون الو�شاطة لت�شوية النزاعات املدنية رقم )12( ل�شنة 2006.

39-قانون ت�شكيل املحاكم ال�شرعية وتعديالته رقم )19( ل�شنة 1972.

40-قانون �شيانة اأموال الدولة وتعديالته رقم )20( ل�شنة 1966.

41-قانون انتهاك حرمة املحاكم رقم )9( ل�شنة 1959.

42-قوانني املوازنة املتعاقبة.

43-قانون حماكمة الوزراء رقم )35( ل�شنة 1952.

44-قانون الرتكات لالأجانب وغري امل�شلمني رقم )8( ل�شنة 1941.

45-قانون �شريبة الدخل رقم )34( ل�شنة 2014.

46-قانون اجلمارك وتعديالته رقم )20( ل�شنة 1998.

47-قانون ال�شريبة العامة على املبيعات وتعديالته رقم )6( ل�شنة 1994.
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48-قانون منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة وتعديالته رقم )32( ل�شنة 2000.

49-نظام ر�شوم املحاكم وتعديالته رقم )43( ل�شنة 2005.

50-نظام اأ�شول املحاكمات يف الق�شايا ال�شريبية.

51-النظام الداخلي لنقابة املحامني وتعديالته ل�شنة 1966.

52-نظام الر�شوم وطوابع املرافعة وتعديالته رقم )11( ل�شنة 1967.

53-نظام التقاعد وال�شمان الجتماعي للمحامني النظاميني وتعديالته ل�شنة 1970.

54-نظام ت�شكيل املحاكم النظامية رقم )1( ل�شنة 1955.

55-نظام حتديد ال�شالحية الإقليمية ملحاكم ال�شلح واملحاكم البدائية وحماكم ال�شتئناف 

وتعديالته رقم )3( ل�شنة 1952.

56-نظام اخلربة اأمام املحاكم النظامية رقم )35( ل�شنة 2018.

57-نظام املركبات املحجوزة رقم )20( ل�شنة 2018.

58-نظام الأمانة العامة للمجل�س الق�شائي رقم )123( ل�شنة 2017.

59-نظام �شندوق التكافل الجتماعي للق�شاة رقم )116( ل�شنة 2017.

60-نظام �شندوق التكافل الجتماعي ملوظفي وزارة العدل رقم )117( ل�شنة 2017.

61-نظام املكتب الفني يف املحكمة العليا ال�شرعية رقم )9( ل�شنة 2016.

62-نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل وتعديالته رقم 101 ل�شنة 2015.

63-نظام ر�شوم اإجازة املحاماة ال�شرعية رقم )91( ل�شنة 2015.

64-نظام اخلدمة الق�شائية للق�شاة الع�شكريني وعالواتهم رقم )66( ل�شنة 2015.

65-نظام ر�شوم املحاكم ال�شرعية رقم )61( ل�شنة 2015.

66-نظام �شندوق ت�شليف النفقة رقم )48( ل�شنة 2015.

67-نظام تنظيم عمل القا�شي املتدرج رقم )46( ل�شنة 2015.

68-نظام اخلدمة الق�شائية للق�شاة النظاميني رقم )45( ل�شنة 2015.

69-نظام التفتي�س الق�شائي على املحاكم النظامية وتعديالته رقم )43( ل�شنة 2015.

70-نظام معهد الق�شاء ال�شرعي وتعديالته رقم )29( ل�شنة 2015.

71-نظام �شندوق الق�شاة الع�شكريني رقم )6( ل�شنة 2015.

72-نظام مكاتب الإ�شالح والتوفيق الأ�شري رقم )17( ل�شنة 2013.

73-نظام �شندوق التكافل الجتماعي للق�شاة ال�شرعيني واأعوان الق�شاء ال�شرعي وتعديالته 

رقم )69( ل�شنة 2012.

ل�شنة  رقم )30(  بالب�شر  الجّتار  واملت�شررين من جرائم  املجني عليهم  اإيواء  دور  74-نظام 

.2012

75-نظام املكتب الفني ملحكمة التمييز رقم )7( ل�شنة 2010.
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76-نظام اأعوان الق�شاء رقم )71( ل�شنة 2008.

77-نظام البعثات العلمية يف وزارة العدل رقم )63( ل�شنة 2008.

78-نظام اخلدمة الق�شائية للق�شاة ال�شرعيني وتعديالته رقم )122( ل�شنة 2007.

79-نظام حماكم ال�شتئناف ال�شرعية رقم )36( ل�شنة 2006.

80-نظام اإتالف الق�شايا والأوراق الق�شائية يف املحاكم النظامية رقم )44( ل�شنة 2005.

81-نظام ت�شكيل حماكم ال�شلح والبداية وحتديد ال�شالحية املكانية ملحاكم ال�شلح والبداية 

وال�شتئناف رقم )42( ل�شنة 2005.

82-نظام الخت�شا�س املكاين ملحكمة بداية عمان رقم )13( ل�شنة 2002.

83-نظام تبليغ الأوراق الق�شائية بوا�شطة ال�شركات رقم )39( ل�شنة 2001.

84-نظام مكافاأة اأع�شاء املحاكم ال�شناعية رقم )15( ل�شنة 1996.

85-نظام التنظيم الإداري لدائرة قا�شي الق�شاة رقم )18( ل�شنة 1993.

86-نظام ك�شوة الق�شاة رقم )28( ل�شنة 1991.

87-النظام الداخلي للمحامني املتدربني رقم )71( ل�شنة 1974.

88-نظام عوائد اأتعاب املحاماة رقم )3( ل�شنة 1973.

89-نظام العالوات الق�شائية للق�شاة ال�شرعيني رقم )68( ل�شنة 1972.

90-نظام ال�شجون رقم )1( ل�شنة 1955.

خامساً: املبادرات والخطط اإلسرتاتيجية لتطوير القضاء النظامي 

منذ عام 2000 واإلنجازات 

بداأت اأولى خطط تطوير الق�شاء بتاريخ  2000/7/24، حيث �َشّكل رئي�س احلكومة -بتكليف 

بهدف  وحتديثه  الق�شائي  النظام  ولدرا�شة  الق�شائي،  اجلهاز  لتطوير  ملكية  جلنة  ملكي- 

وتعليم  املحاكم  اأو�شاع  لت�شمل  املراجعة  متتد  اأن  على  الق�شائية،  ال�شلطة  ا�شتقالل  تعزيز 

الق�شاة وتدريبهم بهدف متكينهم من متابعة التطورات يف ميدان القانون.

اأبرز  من  وكان  �شنوات،  ثالث  تنفيذها  ا�شتغرق  عمل  خطة  اللجنة  اأعدت  لذلك،  وتنفيذًا 

الق�شاة  زيادة عدد  با�شتمرار  التو�شية  مع  340 قا�شيًا  اإلى  الق�شاة  زيادة عدد  خمرجاتها: 

بدورات  اأُحلقوا  كما  احلا�شوب،  ا�شتخدام  مهارات  على  الق�شاة  وُدّرب  قا�ٍس.   800 اإلى  لي�شل 

باللغات الأجنبية، واأُوفد خم�شة ق�شاة اإلى بريطانيا لدرا�شة املاج�شتري يف القانون التجاري 

الدويل، كما ُعنّي 1200 موظف باملحاكم بوظيفة مرا�شل وحم�شر وكاتب وطابعات هيئات.

اأربع حماكم بداية يف عمان، هي: حمكمة بداية �شمال عمان، وحمكمة بداية  وا�شُتحدثت 
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جنوب عمان، وحمكمة بداية غرب عمان، وحمكمة بداية �شرق عمان.

كما مت اإدخال عدد من التعديالت على الت�شريعات التي تنظم عمل الق�شاء وهي:

القانون  هذا  تعديل  مبوجب  اأُلغي   :1972 ل�شنة   )49( رقم  الق�شاء  ا�شتقالل  قانون   -1

�شالحيات وزير العدل يف كل ما يتعلق بالق�شاة من ندب واإعارة واإجازات واإ�شراف اإداري 

وم�شاءلة تاأديبية وتن�شيب بالإحالة على التقاعد، وُنقلت هذه ال�شالحيات باأكملها اإلى 

املجل�س الق�شائي.

القانون،  هذا  تعديل  مبوجب   :1952 ل�شنة   )26( رقم  النظامية  املحاكم  ت�شكيل  قانون   -2

اأ�شبحت الدعاوى التي ل تزيد قيمتها على 5000 دينار غري قابلة للتمييز اإّل باإذن، ويف 

تعديل لحق، ُرفع احلد اإلى 10 اآلف دينار. 

هذا  تعديل  مبوجب  اأُدخلت   :1961 ل�شنة   )9( رقم  اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول  قانون   -3

القانون، نظرية البطالن التي توؤكد وجوب اللتزام بالإجراءات اجلزائية وفقًا لل�شكل 

حمدد  �شكل  على  بالن�س  حمايته  امل�شرع  ق�شد  الذي  والهدف  القانون  اقت�شاه  الذي 

لتنفيذه. ول�شمان احلريات ال�شخ�شية، اأُدخلت ن�شو�س تكفل حق املتهم بالدفاع عن نف�شه 

عند ال�شتجواب واأثناء املحاكمة من خالل التاأكيد على حقه بال�شتعانة مبحام، ومتكينه 

من الت�شال مبحاميه اأثناء التوقيف.

قانون الكاتب العدل رقم )11( ل�شنة 1952: اأُعطي الكاتب العدل مبوجـــب تعديل هذا   -4

اخلارج،  فــــــي  تنظيمـهــــــــا  جــرى  التي  الأوراق  عن  �شـــور  حفـــظ  �شالحيــــة  القانون 

و�شالحية التاأ�شري على الأوراق التي تقدم اإليه لي�شبح لها تاريخ ثابت، وال�شماح برتجمة 

اأُلغي  املواطنني،  على  وللت�شهيل  الأ�شلية.  الن�شخة  وجود  عدم  حال  يف  الأوراق  عن  �شور 

ا�شرتاط وجود �شاهدين اأمام الكاتب العدل.

قانون البينات رقم )30( ل�شنة 1952: اأُلزمت املحكمة مبوجب تعديل هذا القانون بت�شبيب   -5

ال�شفارات  يف  الأردين  للقن�شل  ال�شالحية  ومنح  الإثبات،  باإجراءات  ال�شادرة  القرارات 

اإلى  اأو ال�شتماع  اليمني  اأو حتليفه  ا�شتجواب اخل�شم  الأردنية يف اخلارج بخ�شو�س حق 

احلا�شوب  وم�شتخرجات  الإلكرتوين  والربيد  الفاك�س  ر�شائل  واأُعطيت  ال�شاهد.  �شهادة 

ال�شخ�شية  البّينة  �شماع  اإجازة  على  الن�ص  ومّت  حمددة.  ب�شروط  الإثبات  يف  ُحجية 

باللتزام التعاقدي يف غري املواد التجارية اإذا كانت قيمته ل تزيد على مائة دينار بدًل 

من 10 دنانري. وُحّددت الوقائع التي تن�شب عليها �شيغة ميني ال�شتظهار وال�شتحقاق ورد 

املبيع وال�شفعة. واأُ�شيف باب ُينظم اأحكام املعاينة واخلربة وقواعدهما.
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قانون حماكم ال�شلح رقم )15( ل�شنة 1952: مبوجب تعديل هذا القانون، ُرفع اخت�شا�س   -6

ُق�شاة ال�شلح بنظر الدعاوى املدنية والتجارية من 750 دينارًا اإلى 3000 دينار. واأ�شبحت 

اأحكام حماكم ال�شلح بالق�شايا التي ل تزيد قيمتها على 250 دينارًا قطعية.

قانون اأ�شول املحاكمات املدنية رقم )24( ل�شنة 1988: �ُشمح مبوجب تعديالت هذا القانون   -7

باإجراء التبليغات بوا�شطة ال�شركات اخلا�شة، وا�شتحداث اأق�شام اإدارة الدعوى يف حماكم 

البداية، وا�شتخدام احلا�شوب يف طباعة حما�شر املحاكمة والتحقيق عو�شًا عن الكتابة 

بخط اليد. وُعّدلت املواد )57-59( املتعلقة بتقدمي الدعوى والرد عليها بحيث و�شعت 

�شوابط زمنية على هذه الإجراءات حتت طائلة �شقوط احلق بتقدميها يف حال جتاوز 

واإدخال  الدخول  واإجراءات  بالدفوع  يتعلق  ما  يف  الأمر  وكذلك  بالقانون،  املحددة  املهل 

الأ�شخا�س الثوالث بالدعوى وغريها.

8- قانون الأحداث رقم )24( ل�شنة 1968.

9- نظام ر�شوم املحاكم رقم )4( ل�شنة 1952: ُرفع �شقف احلد الأعلى للر�شوم على الدعاوى 

ال�شلحية مبا يتنا�شب مع قيمتها من 25 اإلى 100 دينار. 

10- قانون التحكيم رقم )18( ل�شنة 1953: ُو�شع قانون جديد للتحكيم ا�شُتقي من القانون 

التجارة  قانون  جلنة  و�شعته  الذي   1985 ل�شنة  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي 

الدويل، واعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

11- قانون الإجراء وتعديالته رقم )31( ل�شنة 1952: ُو�شع قانون جديد للتنفيذ لتحقيق 

دائرة  واأثن�شئت  والغري،  واملدين  للدائن  العدالة  وحتقيق  التنفيذ،  خ�شومة  يف  ال�شرعة 

م�شتقلة للتنفيذ يف كل حمكمة بداية وحماكم ال�شلح لتتولى الإ�شراف املبا�شر على اأعمال 

التنفيذ برئا�شة قا�ٍس من ذوي اخلربة يعاونه عدد من الق�شاة وماأمور للتنفيذ وعدد من 

الكتبة واملُح�شرين، وحتديد اخت�شا�شات دائرة التنفيذ مبا يحقق ال�شرعة يف الإجراءات 

واإعطاء �شالحية البت يف املنازعات الوقتية والإ�شكالت التنفيذية لرئي�س التنفيذ دون 

امل�شا�س يف مو�شوع النزاع وغري ذلك من اأحكام.

اأو�شاع  لتح�شني   :1994 ل�شنة   )23( رقم  النظاميني  للق�شاة  الق�شائية  اخلدمة  نظام   -12

الق�شاة املعي�شية، ُو�شع النظام رقم )26( ل�شنة 2001، ومّت مبوجبه زيادة رواتب الق�شاة 

بحيث اأ�شبح راتب القا�شي عند اأول تعيينه بالدرجة ال�شاد�شة 650 دينارًا، كما مت زيادة 

اإعفاء  اخلدمة  اأثناء  العليا  الدرجة  ق�شاة  وُمنح  الدرجات،  خمتلف  يف  الق�شاة  رواتب 

جمركيًا ملركبة، مرة واحدة.

ويف �شهر ت�شرين الثاين من عام 2003، انتهى تكليف اللجنة امللكية، وعهد جاللة امللك مبهمة 
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اإمتام برامج التطوير التي و�شعتها اللجنة اإلى وزارة العدل التي اأجرت حتلياًل حلالة الق�شاء 

-2004 لالأعوام  الق�شاء  لتطوير  اإ�شرتاتيجية  اأول  وو�شعت  قانونيني،  خرباء  مع  بالت�شاور 

مع  بتنفيذها،  با�شرت  تف�شيلية  عمل  وخطة  اإ�شرتاتيجيًا،  هدفًا  ع�شر  اأحد  ت�شمنت   ،2006

الرتكيز على مو�شوع النزاهة وا�شتقالل الق�شاء، وتعزيز دور الرقابة والتفتي�س الق�شائي، 

وحو�شبة اإجراءات التقا�شي، ورفع كفاءة اجلهاز الق�شائي والقدرة املوؤ�ش�شية لوزارة العدل.

وكان من اأبرز اإجنازات الإ�شرتاتيجية الأولى لتطوير الق�شاء ما يلي: 

املبا�شرة باأعمال حو�شبة اإجراءات التقا�شي يف حماكم اململكة.  -1

اإقرار اأول مدونة قواعد �شلوك ق�شائي، وتاأ�شي�س جلنة قواعد �شلوك وم�شاءلة دائمة.  -2

اإجناز مراجعة ملعايري التفتي�س الق�شائي وتعديلها، وو�شع نظام جديد للتفتي�س، واإعداد   -3

منوذج ي�شتمل على النقاط جميعها التي يقوم املفت�ص بالتدقيق عليها، وتعميم النموذج 

على الق�شاة لالطالع عليه والتعرف اإلى النقاط الواجب التقيد بها بالعمل. وتوفري مكاتب 

اأعمال  على  التفتي�س  واإجناز  املفت�شني،  عدد  وزيادة  وجتهيزها،  املفت�شني  لعمل  مالئمة 

الق�شاة الذين م�شى على تعيينهم ثالث �شنوات. كما مت ت�شميم برنامج حُمو�شب لأمتتة 

مناذج التفتي�ص وربط نتائج التفتي�ص بالتدريب، لكي يت�شنى ت�شميم الدورات التدريبية 

الالزمة بال�شتناد اإلى تو�شيات التفتي�س.

ا�شتحداث 11 ق�شمًا لإدارة الدعاوى املدنية يف 11 حمكمة بداية.  -4

وو�شع  النزاعات.  حلل  البديلة  الأ�شاليب  و�شائر  الو�شاطة  لأ�شلوب  معمق  تقييم  اإجراء   -5

متهيدًا  الو�شاطة  اأعمال  على  الق�شاة  من  جمموعة  وتدريب  للو�شاطة،  خا�س  قانون 

لختيار بع�شهم كق�شاة و�شاطة وال�شتفادة من مهاراتهم حال تطبيق الو�شاطة. والبدء 

يف  حما�شرة  وتنظيم  املنازعات،  حلل  البديلة  الطرق  مبزايا  للتعريف  برنامج  بتنفيذ 

نقابة املحامني �شمن �شل�شلة حما�شرات للتوعية بقانون الو�شاطة، وت�شجيع املحامني حلّث 

موكليهم على اللجوء للو�شاطة وتبيان فوائدها، واإعداد مطبوعات )برو�شورات( للتوعية 

مبزايا الو�شاطة. 

تعديل قانون اأ�شول املحاكمات املدنية لإدخال اأ�شلوب جديد يف ت�شوية املنازعات املدنية،   -6

وهو الو�شاطة.

ا�شتحداث اإدارة و�شاطة ق�شائية يف حمكمة بداية عمان.  -7

اأجهزة  وت�شغيل  وتركيب  الكربى،  اجلنايات  حمكمة  يف  حديثة  حماكمة  قاعة  جتهيز   -8

حديثة )CCTV( تتيح ال�شتماع اإلى �شهادات �شحايا اجلرائم من الأحداث ومناق�شتهم 
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عرب تو�شيل كامريات و�شا�شات تلفزيونية جتنبهم الظهور يف قاعة املحكمة على مراأى من 

املتهم واجلمهور، وتدريب الق�شاة على ا�شتخدامها.

9- تزويد حماكم اململكة بـ 800 جهاز حا�شوب ت�شتخدم يف اأعمال طباعة املحا�شر والقرارات 

وت�شجيل الق�شايا.

لتخفيف الكتظاظ،  بداية عمان  العدل يف حمكمة  كاتب  دائرة  مبنى  اإعادة هند�شة   -10

وت�شغيلها،  وتركيبها  ا�شطفاف  نظام  اأجهزة  و�شراء  واأعوانه،  العدل  كاتب  عمل  وت�شهيل 

وذلك لتنظيم الدور واخت�شار وقت تقدمي اخلدمة، وزيادة عدد �شاعات الدوام اليومية 

لكتاب العدل، وفتح دائرة كاتب عدل عمان اأيام ال�شبت ل�شتقبال املراجعني. 

11- و�شع خطة لإن�شاء مباٍن للمحاكم بدًل من امل�شتاأجرة، وو�شع ت�شاميم منوذجية موحدة 

للمحاكم تتنا�شب وطبيعة عملها واحتياجاتها لغايات اعتمادها يف املباين املنوي ت�شييدها، 

واملبا�شرة ببناء ق�شور للعدل يف املفرق واإربد والكرك وال�شلط.

الق�شــــاة،  مــــن:  كــــل  انطباعــــات  ل�شتطـــالع  م�شحيــــة  درا�شـــات  اأربـــــع  تنفيـــــــــذ   -12

واملحامني، والأجهزة الإدارية يف املحاكم، واجلمهور، ومراجعي املحاكم من غري املحامني، 

ملتخذ  الالزمة  املعلومات  لتوفري  وا�شتقالله،  وحياده  الق�شائي  اجلهاز  نزاهة  درجة  عن 

القرار، والك�شف عن النواحي التي حتتاج اإلى التطوير واملعاجلة.

13- اإعداد م�شاريع لتعديل بع�س القوانني مثل قانون حماكم ال�شلح، وقانون اأ�شول املحاكمات 

اجلزائية للحد من ال�شتئنافات التلقائية، وت�شكيل فرق عمل لدرا�شة الت�شريعات املتعلقة 

التقا�شي،  عملية  اأمام  املعيقات  لإزالة  الالزمة  التعديالت  واقرتاح  الق�شائي،  بالعمل 

وحتديث ال�شيا�شات العقابية.

24-2004/6/25، وافتتَح جاللة  وبرعاية ملكية، ُعقد املوؤمتر الق�شائي الأول خالل يومي 

اأرا�ٍس  قطع  بتخ�شي�س  ملكية  مكرمة  عن  العدل  وزير  واأعلن  املوؤمتر،  الثاين  عبداهلل  امللك 

وماركا.  وطرببور  الأردن  �شارع  مناطق  يف  العاملني،  الق�شائي  اجلهاز  لأع�شاء  اإ�شكان  لإن�شاء 

وقد ُوزعت قطع الأرا�شي على الق�شاة جميعهم الذين كانوا على راأ�س عملهم اآنذاك. 

ثم  الزمن،  من  مدة  الإ�شرتاتيجية  تنفيذ  وتاأخر  احلكومة،  على  تعديل  حدث  ذلك،  بعد 

ا�شُتوؤنف العمل بها، ولكن قبل ا�شتكمال باقي م�شاريع اخلطة، و�شعت وزارة العدل يف عام 2007 

2007-2009. وهدفت هذه الإ�شرتاتيجية  الق�شاء لالأعوام  الثانية لتطوير  الإ�شرتاتيجية 

العاملية،  املمار�شات  اأف�شل  مع  وان�شجامه  تناف�شيته  و�شمان  الق�شاء  ا�شتقالل  تعزيز  اإلى 

وتاأمني الت�شريعات الالزمة لزيادة فاعلية العمل الق�شائي، وتعزيز قدرة وزارة العدل واملعهد 

لل�شركاء  الفعال  والدعم  وتاأمني اخلدمات  بوظائفه،  القيام  من  منهما  الق�شائي، ومتكني كل 
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جميعهم يف عملية التقا�شي، وتعزيز قدرة كل منهم على القيام بدوره يف خدمة العدالة.

واجتمع   ،2007/6/3 بتاريخ  عّمان  يف  العدل  ق�شر  اإلى  بزيارة  الثاين  اهلل  عبد  امللك  وقام 

اأهم  من  الق�شاء  تطوير  اأن  الجتماع  هذا  يف  واأكد  واأع�شائه،  الق�شائي  املجل�س  برئي�س 

املواطنني،  بني  وامل�شاواة  العدالة  مبادئ  لرت�شيخ  الرئي�شي  العامل  واأنه  الوطنية،  الأولويات 

و�شّدد على �شرورة موا�شلة تنفيذ خطة تطوير الق�شاء.

ومن اأبرز اإجنازات هذه اخلطة ما يلــــــــي: 

و�شع هيكل تنظيمي وو�شف مهام ملديريات وزارة العدل ت�شّمنت اإحداث مديريات جديدة،   -1

بالكوادر  اجلديدة  املديريات  ورفد  ات�شال،  ووحدة  موؤ�ش�شي،  وتطوير  �شيا�شات  ووحدة 

وتعيني  املوؤ�ش�شي،  والتطوير  ال�شيا�شات  وحدة  يف  �شناعيني  مهند�شني  وتعيني  الالزمة، 

اخت�شا�شي جودة وتطوير موؤ�ش�شي واإح�شاء يف الوزارة، وا�شتحداث اأق�شام تطوير موؤ�ش�شي 

باملحاكم جميعها، ورفدها باخت�شا�شي جودة.

مهام  وو�شف  املختلفة،  ودرجاتها  باأنواعها  للمحاكم  واإعدادها  تنظيمية  هياكل  تطوير   -2

وا�شتحداث م�شّمى »مدير حمكمة«، ليتولى املهام الإدارية باملحاكم والإ�شراف على اإدارة 

مديرين  وتعيني  الق�شائي.  للعمل  املحاكم  روؤ�شاء  الق�شاة  تفريغ  بهدف  املحكمة  موظفي 

املحاكم  باإدارة  متخ�ش�شة  تدريبية  برامج  وت�شميم  عمان،  يف  البداية  مبحاكم  حماكم 

لكت�شاب  الدورات  بهذه  جميعهم  باملحاكم  الدواوين  روؤ�شاء  واإحلاق  اأ�شهر،  �شتة  مدتها 

املعارف واملهارات والكفايات الالزمة لإدارة املحاكم، وتعيينهم بعد اجتياز الدورة مديري 

حماكم.

بناء قدرات مديرية تنمية املوارد الب�شرية والتدريب بالوزارة يف جمال حتديد احتياجات   -3

املحاكم من الكوادر الب�شرية وفقًا لعبء كل حمكمة وعدد الق�شاة فيها وعدد مراجعيها، 

وفقًا  الب�شرية  املوارد  من  ال�شنوية  حلاجتها  بالتخطيط  الوزارة  بداأت  لذلك  وبال�شتناد 

ملنهج علمي �شليم.

�شنوية  تدريب  خطة  اإعداد  على  الب�شرية  املوارد  مبديرية  التدريب  ق�شم  قدرات  بناء   -4

وت�شميمها لكوادر الوزارة واملحاكم جميعهم، وتنفيذها وفقًا للحاجات التدريبية امل�شتمدة 

وفقًا  بوظائف  جميعهم  واملحاكم  الوزارة  موظفي  وت�شكني  الأداء.  تقييم  تقارير  من 

ملوؤهالتهم وخرباتهم، مبا يتوافق مع نظام اخلدمة املدنية ونظام اأعوان الق�شاء. 

ا�شتكمال اإن�شاء مبنى ق�شر العدل اجلديد مبحافظات املفرق واإربد وال�شلط.  -5

حتديث اخلدمات املقدمة للجمهور �شمن دائرة الكاتب العدل، ودائرة التنفيذ، وتركيب   -6

اأجهزة ا�شطفاف فيها.
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تركيب اأجهزة تعليم عن بعد )VIDEO CONFERENCE( يف املعهد الق�شائي وحمكمة   -7

بداية عمان ل�شتخدامها بتدريب الق�شاة يف مواقعهم.

ت�شميم برامج تدريب م�شتمر �شنوية وتنفيذها لكل من الق�شاة واأعوانهم.  -8

احلقوق  كليات  من  الأوائل  الع�شرة  ل�شتقطاب  الق�شائي  املعهد  يف  القبول  نظام  تعديل   -9

للمعهد مبا�شرة دون ا�شرتاط خربات عملية لديهم، وتخ�شي�ص ثلثي املقاعد لهم كل عام، 

واإعفاوؤهم من اخل�شوع لالمتحان الكتابي للقبول، والكتفاء باإخ�شاعهم لمتحان �شفوي 

)مقابلة(. ولالرتقاء مبدخالت برنامج الدبلوم، فقد ا�شرُتط فيمن ُيقبل للدرا�شة اأّل يقل 

75%، وتقديره يف البكالوريو�س عن جيد. ولدعم م�شاركة املراأة  معدله بالتوجيهي عن 

بالق�شاء، ُخ�ش�س 15% من املقاعد للن�شاء.

10- تعيني 50 باحثًا قانونيًا لدى هيئات حمكمة التمييز وال�شتئناف، مهمتهم حت�شري املراجع 

الفقهية وال�شوابق الق�شائية والن�شو�س القانونية للهيئات الق�شائية.

11- تزويد كل قا�ٍس بجهاز لب توب حممول مع برنامج الت�شريعات وال�شوابق الق�شائية.

قانونية  كتب  مبجموعة  قا�ٍس  كل  وتزويد  املحاكم،  جميع  يف  قانونية  مكتبات  اإن�شاء   -12

بقيمة 300 دينار.

13- اإطالق املوقع الإلكرتوين لكل من الوزارة واملجل�س الق�شائي، وتبني اآليات لن�شر الوعي 

لدى املواطنني عن الر�شالة التي يوؤديها الق�شاء، وعن اخلدمات التي تقدمها املحاكم من 

خالل الن�شرات التوعوية التي اأ�شدرتها الوزارة، ون�شرة مائة �شوؤال و�شوؤال. 

14- و�شع اإ�شرتاتيجية ات�شال لوزارة العدل لزيادة التوا�شل مع الإعالم واملواطنني، وتنفيذ 

الق�شائي  للمجل�س  اإلكرتوين  موقع  بت�شميم  والبدء  العدل،  لوزارة  الإلكرتوين  املوقع 

لتمكني املواطنني من احل�شول على املعلومات التي تلزمهم من خالله، اإلى جانب الطالع 

توعية  حمالت  وتنفيذ  الق�شائية،  وال�شوابق  املحاكم  عمل  تنظم  التي  الت�شريعات  على 

للجمهور بحقوقهم والتزاماتهم عند مراجعة املحاكم، ومبا يلزمهم من معلومات قانونية. 

واإعداد كتيب مائة �شوؤال وجواب وطباعته وتوزيعه. وا�شتحداث مكاتب خدمة جمهور يف 

 )Kiosk( املحاكم لتقدمي اخلدمات للمراجعني. وو�شع لوحات اإر�شادية، وتركيب اأجهزة

لال�شتعالم الإلكرتوين، واأجهزة ا�شطفاف اإلكرتونية مبختلف اأقالم املحاكم.

الق�شائي، واتخاذ خطوات لإعادة  للمجل�س  الب�شرية والإدارية  للموارد  اإجراء حتليل   -15

هيكلة املجل�س الق�شائي ورفده بالكوادر املوؤهلة.
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للتدريب  حماكمة  قاعات  فيه  تتوفر  الق�شائي  للمعهد  منوذجي  مقر  خمطط  اإعداد   -16

والتقنيات التعليمية احلديثة جميعها، مبا فيها اأجهزة التعليم عن بعد، وتخ�شي�س قطعة 

اأر�س له.

التمييز(  وحمكمة  الق�شائي  )املجل�س  العايل  للق�شاء  دار  لبناء  اأر�س  قطعة  تخ�شي�س   -17

وبو�شر باإعداد املخططات الهند�شية لذلك. 

18- �شراء معدات ملختربي تدريب عن بعد؛ اأحدهما يف املعهد الق�شائي، والآخر ملحكمة عمان 

البتدائية ل�شتخدامها للندوات التدريبية الداخلية واخلارجية.

19- اإ�شدار نظام للتنظيم الإداري للوزارة، ونظام معدل لنظام املعهد الق�شائي.

وو�شع  واملعهد،  الوزارة  واأق�شام  مديريات  يف  وتوثيقها  املتبعة  الإجراءات  �شائر  ح�شر   -20

ودرا�شات،  اإ�شرتاتيجي  تخطيط  مديرية  ا�شتحداث  يت�شمن  للوزارة  تنظيمي  هيكل 

ومديرية تنمية موارد ب�شرية وتدريب، ومديرية تكنولوجيا معلومات، ومديرية عالقات 

عامة، ومديرية عالقات دولية، ومديرية اأبنية و�شيانة. واإعداد و�شف وظيفي ملديريات 

واأق�شام الوزارة واملعهد الق�شائي. ودعم ق�شم العالقات الدولية وتفعيله لتعزيز العالقات 

الدولية للوزارة مع وزارات العدل املماثلة العربية والأجنبية واجلهات الأخرى.

حماكم  ربط  على  العمل  ومبا�شرة  وتطويره،  واملحاكم  للوزارة  معلوماتي  نظام  ت�شميم   -21

اململكة جميعها ب�شبكة حا�شوب، وتدريب الق�شاة واأعوانهم وباقي ال�شركاء على ا�شتخدام 

النظام املعلوماتي اجلديد.

22- تزويد دوائر الدعاء العام جميعها باأجهزة فاك�س وحا�شوب وفيديو وتلفاز، واإ�شراك 

واأ�شاليب  امل�شتحدثة  باجلرائم  التحقيق  اأ�شاليب  يف  متخ�ش�شة  بدورات  العاّمني  املّدعني 

التحقيق يف ق�شايا العنف الأ�شري. 

�شعف  اأظهر  الردنية،  اجلامعات  من  احلقوق  كليات  خريجي  مل�شتوى  حتليل  اإجراء   -23

التح�شيل العلمي لديهم. كما اأجريت درا�شة مل�شتوى برامج تدريب املحامني، اأظهرت �شعف 

ونقابة  كليات احلقوق  و�ُشّكلت جلنة م�شرتكة من عمداء  النقابة.  التدريب لدى  برنامج 

برنامج  �شمن  الدرا�شية  اخلطط  �شاعات  برفع  التو�شية  اإلى  خل�شت  والوزارة،  املحامني 

البكالوريو�س، كما اأو�شت بتعديل نظام التدريب للمحامني املتدربني. وعقدت الوزارة ور�س 

اأكادميية لدرا�شة النظرية والتطبيق يف القانون �شمن مو�شوعات قرارات حمكمة  عمل 

التمييز وحمكمة العدل العليا واملحاكم اجلزائية واإجراءات التقا�شي وقوانني التجارة 

واملطبوعات والن�شر وحقوق الإن�شان.
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النظاميني  للق�شاة  الق�شائية  اخلدمة  نظام  مبوجب  للق�شاة  املعي�شية  الأو�شاع  حت�شني   -24

الدرجة  باأدنى  القا�شي عند بداية تعيينه  راتب  اأ�شبح  2007 بحيث  ل�شنة  رقم )121( 

ال�شاد�شة 1020 دينارًا، وزيادة رواتب باقي الق�شاة.

غري اأن باقي م�شاريع اخلطة الإ�شرتاتيجية مل ُتنّفذ واأبرزها و�شع خريطة الطريق ل�شتقالل 

مراجعة   2008 عام  يف  الوزارة  اأجرت  حيث  للق�شاة،  اجتماعي  ثقايف  ناٍد  واإن�شاء  الق�شاء، 

�شاملة للخطة، وبنتيجة املراجعة ُح�شر ما مّت تنفيذه، واأُعيد ترتيب الأولويات والأهداف، 

2008-2012 بهدف تعزيز ال�شتقالل  وُو�شعـــت اخلطـــة الإ�شرتاتيجيـــة الثالثـــة لالأعوام 

موارد  وا�شتقطاب  الق�شاء،  نزاهة  وتعزيز  للق�شاء،  املوؤ�ش�شي  وال�شتقالل  للقا�شي،  الفردي 

ب�شرية متميزة، وتنمية املوارد الب�شرية، وتق�شري اأمد التقا�شي، والرتقاء بجودة الأحكام، 

وتطوير املحاكمات املدنية والعدالة اجلزائية، وتعزيز �شمانات املحاكمة العادلة، وتعزيز 

فعالية خدمات املحاكم واخت�شار زمن تقدميها، وتعزيز الثقة بالق�شاء، وزيادة ال�شفافية.

وميكن و�شف هذه الإ�شرتاتيجية باأنها بحق خطة عملية ان�شّبت على جوهر العمل الق�شائي، 

و�شخ�شت امل�شاكل احلقيقية التي يعاين منها، وو�شعت حلوًل قابلة للتطبيق وفق الإمكانيات 

ونق�س  التمييز،  حمكمة  اإلى  �شنويًا  ترد  التي  الق�شايا  معدل  ارتفاع  �شّخ�شت  حيث  املتاحة، 

زيادة  وتعّذر  فيها،  للعمل  لنقلهم  اجلهاز  داخل  من  خربات  توفر  وعدم  فيها،  الق�شاة  عدد 

عن  ت�شدر  متناق�شة  اجتهادات  ووجود  العليا،  بالدرجة  مبا�شرة  بالتعيني  الق�شاة  عدد 

بني  التن�شيق  و�شعف  التمييز،  حمكمة  يف  متخ�ش�شة  هيئات  وجود  وعدم  املحكمة،  هيئات 

هيئات  عن  العبء  ولتخفيف  البتدائية.  واملحاكم  ال�شتئناف  وحماكم  التمييز  حمكمة 

التمييز واحليلولة دون ت�شارب الجتهادات، خل�شت اخلطة لتفعيل عمل املكتب الفني لدى 

من  عدد  ومن  العليا  بالدرجة  قا�ٍس  برتبة  مدير  من  موؤلفة  بكوادر  ورفده  التمييز  حمكمة 

والقيام  التمييز،  حمكمة  لهيئات  الدعم  لتقدمي  قانونيني  وباحثني  وال�شلح  البداية  ق�شاة 

مبهام ا�شتقبال ملفات الطعون، وفح�س اجلوانب ال�شكلية يف اللوائح، واإعداد ملّخ�س لوقائع 

الدعوى مع مطالعة قانونية حول اأ�شباب التمييز، والبحث عن ال�شوابق الق�شائية ال�شادرة 

عن حمكمة التمييز بوقائع م�شابهة اأو متعلقة مبا ورد بالأ�شباب وحت�شريها واإرفاقها بامللف 

واإر�شاله للهيئة املحالة لها الدعوى، واإعداد البحوث القانونية التي تتطلبها الهيئة، وتدقيق 

التمييز، وتاأمينها  القانونية لهيئات  املبادئ  طباعة م�شودة احلكم بعد �شدوره، وا�شتخال�س 

للق�شاة يف خمتلف املحاكم. وا�شُتحدث بالفعل املكتب الفني لدى حمكمة التمييز وبا�شر عمله. 

كما �شّخ�شت اخلطة واقع الق�شاء الإداري، حيث كان التقا�شي على درجة واحدة، ول توجد 

طريقة للمراجعة بحال حدوث خطاأ بالأحكام، واأوجدت حاًل لذلك متثل باأن ي�شبح التقا�شي 

الدعاوى  ُتقام  بحيث  اإدارية  بداية  حمكمة  باإحداث  درجتني؛  على  الإدارية  الدعاوى  يف 
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الإدارية ابتداًء اأمامها مع اإتاحة املجال للمت�شرر للطعن بقرار حمكمة البداية اأمام حمكمة 

العدل العليا. ومنح الخت�شا�س بنظر الطعون بالقرارات النهائية ال�شادرة عن جلان التقاعد 

اخت�شا�س  واإلغاء  النظامية،  البداية  حمكمة  اإلى  الجتماعي  لل�شمان  العامة  باملوؤ�ش�شة 

حمكمة العدل العليا بنظرها. 

اإلى حماكم  امل�شتاأنفة  الق�شايا  ارتفاع عدد  ال�شتئناف، عاجلت اخلطة  وعلى �شعيد حماكم 

عدد  زيادة  وتعّذر  فيها،  متخ�ش�شة  غرف  وجود  وعدم  اأحكامها،  جودة  و�شعف  ال�شتئناف، 

يتم  الذين  الق�شاة  اأداء  �شعف  املا�شية  التجارب  ك�شفت  حيث  التعيني،  طريق  عن  ق�شاتها 

يتم  ت�شريعي  تعديل  اإجراء  لذلك  واقرتحت  مبا�شرة،  ال�شتئناف  حمكمة  يف  تعيينهم 

مبوجبه تخفيف العبء على حماكم ال�شتئناف بن�شبة ل تقل عن 30%-40% باإعادة توزيع 

ب�شفتها  البداية  وحماكم  ال�شتئناف  حماكم  بني  عادًل  توزيعًا  ال�شتئنافية  الق�شايا  عبء 

ال�شتئنافية، وذلك مبنح حمكمة البداية ب�شفتها ال�شتئنافية �شالحية نظر:

ا�شتئناف جنح ال�شيكات مهما كانت العقوبة املحكوم بها، واجلنح الأخرى التي ل تتجاوز  اأ-  

بلغ  مهما  بغرامة  اقرتنت  ولو  اأ�شهر  ثالثة  تتجاوز  ل  ملدة  احلب�س  بها  املحكوم  العقوبة 

اأو  �شهرًا واحدًا  بها عن احلب�س  املحكوم  العقوبة  التي ل تزيد  مقدارها، بدًل من اجلنح 

الغرامة ثالثني دينارًا.

لحية احلقوقية التي ل تتجاوز قيمتها األف دينار.  ب- ا�شتئناف الأحكام ال�شّ

ت- ا�شتئناف قرارات قا�شي ال�شلح يف الطلبات امل�شتعجلة.

عني  اأو  بدين  املتعلقة  والتجارة  احلقوق  دعاوى  بنظر  ال�شلح  حماكم  �شالحية  تو�شيع  ث- 

منقول اأو غري منقول، ودعاوى العطل وال�شرر، ودعاوى اإخالء املاأجور من الدعاوى التي ل 

تتجاوز قيمة املدعى به اأو بدل الإيجار ال�شنوي ثالثة اآلف دينار اإلى �شبعة اآلف دينار.

وملواجهة عبء الزيادة يف حماكم البداية الناجم عما تقّدم، تبنت اخلطة زيادة عدد ق�شاة 

اإلى  الق�شائية  التن�شيب بتعيني خريجي برنامج دبلوم الدرا�شات  البداية وال�شلح من خالل 

جانب اإجراء م�شابقة لتعيني عدد من املحامني.

و�شّخ�شت اخلطة غياب التخ�ش�س بالعمل الق�شائي بغري الأحوال التي يوجب القانون نظر 

الدعوى من هيئة متخ�ش�شة مثل قانون املناف�شة، حيث كان التخ�ش�س غري منظم ت�شريعيًا 

ومرتوك لجتهاد روؤ�شاء املحاكم، وتبعًا لذلك اجتهد بع�شهم فاأحدث تخ�ش�شات بحيث ُتنظر 

الق�شايا احلقوقية من قا�ٍس اأو عدد من الق�شاة، وُتنظر الق�شايا اجلزائية من قا�ٍس اآخر اأو 

عدد من الق�شاة. 
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فيها  يوجد  ل  املحاكم  معظم  اإن  كما  احلقوقي.  التخ�ش�س  داخل  تفريعات  يوجد  وقّلما 

باأنواعها  والتجارية  واجلزائية  احلقوقية  الق�شايا  الواحد  القا�شي  ينظر  حيث  تخ�ش�س، 

كافة، ولعالج ذلك، مت اإجراء تعديل على قانون ت�شكيل املحاكم والن�س على اإحداث غرفة 

متخ�ش�شة بنظر الق�شايا احلقوقية، وغرفة متخ�ش�شة بنظر الق�شايا اجلزائية يف املحاكم 

جميعها وعلى اختالف درجاتها.

وي�شمح التعديل عند توفر عدد من الق�شايا املتنوعة داخل املحكمة، باأن ين�شئ رئي�س املحكمة 

غرفًا ق�شائية متخ�ش�شة داخل الغرفة احلقوقية، مثل غرفة لق�شايا التاأمني، وغرفة لق�شايا 

ق�شائية  غرف  اإن�شاء  وكذلك  الإيجار.  لق�شايا  وغرفة  العمل،  لق�شايا  وغرفة  املقاولت، 

وغرفة  الإن�شان،  على  الواقعة  للجرائم  غرفة  مثل  اجلزائية،  الغرفة  داخل  متخ�ش�شة 

للجرائم الواقعة على الأموال، وغرفة للجرائم القت�شادية، وغرفة جلرائم العتداء على 

حقوق امللكية الفكرية، وغرفة جلرائم املطبوعات، وغرفة لق�شايا العنف الأ�شري.

ولغايات التعامل مع الق�شايا التجارية واملالية والبنكية والق�شايا ذات الطابع ال�شتثماري 

التي تنطوي على جانب من التعقيد والأهمية، وكذلك الت�شدي للجرائم القت�شادية التي 

ميتد  مركزية  بداية  حمكمة  اإحداث  فكرة  اخلطة  طرحت  والتخ�ش�س،  لل�شرعة  حتتاج 

اخت�شا�شها لي�شمل اأنحاء اململكة جميعها بحيث يكون لها كذلك �شالحية الق�شاء يف اأي من 

الدعاوى احلقوقية والدعاوى اجلزائية الداخلة �شمن اخت�شا�س حماكم البداية، وعلى اأن 

يتم اإحداث غرفة متخ�ش�شة لدى حمكمة ال�شتئناف للنظر يف الدعاوى املف�شولة من قبل 

الواقع  بالتمييز  للنظر  التمييز  حمكمة  لدى  متخ�ش�شة  وغرفة  املركزية،  البداية  حمكمة 

على احلكم ال�شادر عن هيئة ال�شتئناف املتخ�ش�شة بق�شايا املحكمة املركزية.

كما دعت اخلطة اإلى اأن يتم على املدى البعيد ال�شتعا�شة عن املحاكم اخلا�شة، وهي حمكمة 

ال�شلح  حماكم  لدى  متخ�ش�شة  بغرف  الدولة،  اأمالك  وحمكمة  واملياه  الأرا�شي  ت�شوية 

النظامية، وال�شتعا�شة عن حمكمة بداية اجلمارك بغرفة متخ�ش�شة لدى حماكم البداية 

ا�شتئناف  وحمكمة  الدخل  �شريبة  ق�شايا  ا�شتئناف  حمكمة  عن  وال�شتعا�شة  النظامية، 

اجلمارك بهيئات متخ�ش�شة لدى حمكمة ا�شتئناف عمان.

�شّخ�شت  عليها،  تقام  اأو  تقيمها  التي  احلقوقية  بالدعاوى  احلكومة  عن  الرتافع  جمال  ويف 

اخلطة �شعف اأداء املحامي العام املدين، حيث اأّن معدل ن�شبة الإجناز ال�شنوي ل تتجاوز %57، 

واأن م�شاعدي املحامي العام املدين ق�شاة حديثو التعيني )درجاتهم بني ال�شاد�شة والرابعة(، 

وخرباتهم ل تتنا�شب وطبيعة ق�شايا اخلزينة، ويتم تبديلهم كل �شنة، ولذلك تبّنت اخلطة 

اإلى وزارة العدل، ورفد املحامي العام املدين  ف�شل املحامي العام املدين عن الق�شاء واإتباعه 

بخربات لرفع م�شتوى الأداء واملحافظة على حقوق اخلزينة.
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ويف جمال ال�شيا�شة اجلنائية وعمل النيابة العامة، تبنّي بنتيجة التحليل �شعف اأداء النيابة 

الكربى،  اجلنايات  حمكمة  واأمام  البداية  حماكم  اأمام  العاّمني  املّدعني  عدد  وقلة  العامة، 

لل�شلح وذلك يف  اإلى جانب عملهم كق�شاة  العام  ووجود ق�شاة �شلح ميار�شون وظائف املدعي 

العاّمني  املّدعني  اأن  بالذكر  وجدير  بداية.  حماكم  فيها  يوجد  ل  التي  والأق�شية  الألوية 

ال�شاد�شة والثالثة، ول تتجاوز خربة  التعيني، ترتاوح درجاتهم بني  جميعهم ق�شاة حديثو 

البتدائي،  التحقيق  جودة  على  ينعك�س  الذي  الأمر  ق�شائية،  خدمة  �شنوات   10 اأقدمهم  

اإ�شافة اإلى عدم وجود تخ�ش�س بني اأع�شاء النيابة، والبطء يف تنفيذ الأحكام، حيث يوجد 

مائتا األف ق�شية غري منّفذة. واأخريًا، هناك �شعف يف الإ�شراف على اأماكن احلجز والتوقيف 

النيابات  توحيد  اخلطة  تبّنت  ال�شابقة،  امل�شاكل  حل  ولغايات  والتاأهيل.  الإ�شالح  ومراكز 

والأق�شية  بالألوية  ال�شلح  مدٍع عام يف حماكم  ا�شتقاللها، وتعيني  وتعزيز  املتعددة،  العامة 

للف�شل بني وظائف التحقيق واحلكم، وو�شع نظام لتخ�ش�س اأع�شاء النيابة العامة، وزيادة 

عدد املّدعني العاّمني، واإدخال نظام قا�شي تنفيذ العقوبة، ونظام بدائل العقوبات، واإن�شاء 

�شّجل عديل خا�س بوزارة العدل لتمكني النيابة العامة من �شبط حالت التكرار. 

وقد با�شرت الوزارة تنفيذ اخلطة التنفيذية لالإ�شرتاتيجية؛ واأجريت التعديالت الت�شريعية 

الاّلزمة على قانون ت�شكيل املحاكم النظامية، وقانون حماكم ال�شلح؛ وُو�شع قانون اإدارة ق�شايا 

الدولة، وقانون النيابة العامة، وقانون ا�شتقالل الق�شاء. كما ُو�شع نظام للبعثات العلمية يف 

وزارة العدل، وُعّدل نظام املعهد الق�شائي. وجرى اأي�شًا تنظيم املوؤمتر الق�شائي الثاين الذي 

اأعلن فيه امللك عبد اهلل الثاين عن مكرمة ملكية للق�شاة النظاميني واأعوان الق�شاء باإن�شاء 

�شندوق تكافل اجتماعي لهم، حت�شنت مبوجبه الأو�شاع املعي�شية للق�شاة من خالل تقا�شي 

راتَبي »ثالث ع�شر« و»رابع ع�شر«.

وبنتيجة مقاومة التغيري الذي انطوى عليه تنفيذ هذه الإ�شرتاتيجية، يف ظل تغيري حكومي، 

مّت الرتاجع عن ف�شل املحامي العام املدين وف�شل النيابة العامة عن الق�شاء، وتوقف تنفيذ 

ويف  �شنتني.  مدة  مكانه  يراوح  الق�شاء  وبقي  التطوير،  خطط  وتعّطلت  اخلطة،  هذه  برامج 

عام 2012، ُو�شعت اإ�شرتاتيجية رابعة للق�شاء �ُشّميت باإ�شرتاتيجية البناء لل�شلطة الق�شائية 

2012-2014، وا�شتملت على �شتة حماور كاأهداف اإ�شرتاتيجية، وت�شمن كل حمور عددًا من 

31 هدفًا فرعيًا �شملت مناحي  الأهداف الفرعية املكّملة للهدف الإ�شرتاتيجي بلغ عددهــــا 

عمل ال�شلطة الق�شائية جميعها. كما مّت اإعداد خطة تنفيذية، لكن مل ُينّفذ منها اإّل جزء 

ي�شري، ومل ترتك اأثرًا ي�شار اإليه مب�شرية التطوير. 

ويف عام 2014، توّلت وزارة العدل و�شع الإ�شرتاتيجية اخلام�شة لالأعوام 2014-2016، والتي 

ت�شمنت خم�شة اأهداف اإ�شرتاتيجية و24 هدفًا فرعيًا مكماًل لالأهداف الإ�شرتاتيجية.
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اأُطلقت  التي  املدنية«  الدولة  اأ�شا�س  القانون  »�شيادة  ال�شاد�شة  امللكية  النقا�شية  الورقة  ويف 

بتاريخ 2016/10/16، جاء فيها اأن »�شيادة القانون اأ�شا�س الإدارة احل�شيفة«، واأن »تطوير 

ت الورقة على اأنه »اأ�شبح من ال�شروري  اجلهاز الق�شائي اأ�شا�س لتعزيز �شيادة القانون«، ون�شّ

الق�شاء  مرفق  وتطوير  �شيانة  على  تعمل  القادمة  لل�شنوات  وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  و�شع 

و�شائر الأجهزة امل�شاندة له، وت�شاهم يف تعزيز البيئة الق�شائية الفاعلة والنزيهة، وتهيئة 

�شيا�شات  بالق�شاء، وتوفري كوادر خبرية ومتخ�ش�شة، وتطوير  تليق  موؤ�ش�شية ع�شرية  بنية 

العمل على تر�شيخ  بها. كما يجب  التقا�شي وتي�شريها والرتقاء  لت�شريع عملية  وت�شريعات 

ثقافة النزاهة يف اجلهاز الق�شائي يف مراحله كافة، وتفعيل مدونة ال�شلوك الق�شائي؛ ول 

بد من تطوير وحتديث معايري تعتمد اجلدارة والكفاءة يف تعيني الق�شاة ونقلهم وترفيعهم 

مبا يحقق العدالة وال�شفافية. ومن ال�شروري مبكان تعزيز قدرات الق�شاة واإك�شابهم املهارات 

ال�شرورية لإ�شدار الأحكام الق�شائية العادلة والنزيهة؛ كما ويجب تطوير وحتديث ومتكني 

وواقعية  حقيقية  قيا�س  اأداة  التفتي�س  تقارير  لتكون  الق�شائي  والتفتي�س  الرقابة  اأجهزة 

لأداء القا�شي و�شلوكه«. 

ومت ت�شكيل اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�شائي وتعزيز �شيادة القانون بتاريخ 2016/10/18 

وتكليفها بتقدمي تو�شياتها التي تت�شمن ال�شيا�شات والربامج التنفيذية والت�شريعات املقرتحة 

الورقة  ت�شمنتها  التي  جاللته  روؤى  من  بعملها  اللجنة  انطلقت  وقد  اأ�شهر.  اأربعة  خالل 

النقا�شية ال�شاد�شة وما انطوت عليه ر�شالته لرئي�س اللجنة من م�شامني واأهداف. وا�شتح�شر 

اأعّده املجل�س الق�شائي ووزارة  الر�شالة امللكية ما اأجنزته جلان �شابقة لتطوير الق�شاء، وما 

امللكية  اللجنة  وانتهت  والتحديث.  للتطوير  ت�شريعية  ومقرتحات  اإ�شرتاتيجيات  من  العدل 

والأهداف  ال�شيا�شات  ت�شمل  التي  تو�شياتها  و�شع  من   2017/2/18 بتاريخ  الق�شاء  لتطوير 

الإ�شرتاتيجية والربامج التنفيذية والت�شريعات املقرتحة، ووفق ما هو مبني بتقريرها، فقد 

ت�شمن اأربع �شيا�شات واأهداف اإ�شرتاتيجية هي: توطيد ا�شتقالل الق�شاء والق�شاة، وحتديث 

الأحكام،  وتنفيذ  وتطويرها  اجلزائية  العدالة  وحتديث  وتطويرها،  الق�شائية  الإدارة 

وانبثـــق عنها  الدعــــــاوى احلقوقيــــــــة وتطويرها وتنفيـــــذ الأحكـــام،  اإجراءات  وحتديث 

49 هدفًا فرعيًا كتو�شيات، بالإ�شافة اإلى خطة عمل تف�شيلية، واآليات تنفيذ حمددة بفرتات 

زمنية حمددة، وحتديد اجلهات امل�شوؤولة عن التنفيذ والت�شريعات املقرتحة. وقد اأمر جاللة 

اللجنة من  التي اقرتحتها  الت�شريعية  التعديالت  التو�شيات كما وردت، واإجناز  امللك بتنفيذ 

خالل دورة ا�شتثنائية ملجل�س الأمة دخلت بالنفاذ حديثًا. ونّفذ املجل�س الق�شائي كل ما يقع 

حتت م�شوؤوليته، وتبقى جزء من التو�شيات مل ُتنجز، وهي تقع حتت م�شوؤولية وزارة العدل 

واحلكومة وفق ما ت�شمح به الإمكانيات املادية للدولة. 
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جميع  ت�شم  توجيهية  جلنة  خالل  من   2017 عام  يف  العدل  وزارة  قامت  نف�شه،  ال�شياق  ويف 

موؤ�ش�شات قطاع العدل الر�شمية، اإ�شافة اإلى وزارة التخطيط والتعاون الدويل ونقابة املحامني، 

باإعداد خطة �شاملة لقطاع العدل )املجل�س الق�شائي، وزارة العدل، واملعهد الق�شائي( لالأعوام 

2017-2021، تهدف اإلى بناء �شراكة حقيقية ومتوازنة وفاعلة بني جميع موؤ�ش�شات منظومة 

العمل،  يف  الزدواجية  ومنع  واملوؤ�ش�شي  الفعال  والتوا�شل  الت�شال  واإلى  والعدالة،  النزاهة 

وامل�شاهمة يف حتقيق الأهداف الوطنية، وا�شتكمال م�شرية الإ�شالح والتنمية من اأجل حتقيق 

العدالة وامل�شاواة و�شيادة القانون، والعمل على مكافحة الف�شاد وحتقيق النزاهة وال�شفافية 

وامل�شاءلة.

منها.  لكل  م�شروعًا   15 مبعدل  م�شروعًا،  و90  اإ�شرتاتيجية  اأهداف  �شتة  اخلطة  وت�شمنت 

اجلهات  وحتديد  حمددة،  زمنية  بجداول  عمل  وخطط  امل�شرتك،  للتن�شيق  اآليات  وُو�شعت 

ملتابعة  اإلكرتوين  نظام  مع  م�شتفيدة،  والتقييم داخل كل جهة  املتابعة  امل�شوؤولة عن عملية 

الأداء  موؤ�شرات  لقيا�س  واآلية مو�شوعية  الزمنية،  والأن�شطة وفق جداولها  تنفيذ اخلطط 

على م�شتوى تنفيذ الأن�شطة، وعلى م�شتوى حتقيق الأهداف.

وقد اأجرت الأمانة العامة للمجل�س الق�شائي مراجعة للم�شاريع الواردة يف اإ�شرتاتيجية قطاع 

العدالة لالأعوام 2017-2021، وعملت على مواءمتها مع ال�شيا�شات والأهداف الإ�شرتاتيجية 

وامل�شاريع التي وردت بتو�شيات اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�شائي وتعزيز �شيادة القانون، 

وو�شعت خطة اإ�شرتاتيجية للق�شاء �شمن اإ�شرتاتيجية قطاع العدالة لالأعوام 2019-2017، 

اأقّرها املجل�س الق�شائي بتاريخ  2018/3/8، وبا�شرت الأمانة العامة بو�شع اخلطة التنفيذية 

لعام 2018، وتعمل مع املحاكم ودوائر النيابة العامة لو�شع اخلطة التنفيذية املتعلقة بكل 

منهم ومتابعة تنفيذها.

سادساً: الخطط اإلسرتاتيجية والربامج يف القضاء الرشعي

�شابقة،  خلطط  املكّملة   2019-2015 لالأعوام  الق�شاة  قا�شي  لدائرة  اإ�شرتاتيجية  يف  وجاء 

اأربعة حماور رئي�شية، وحماور تفرعت منها. فجاء يف حمور »رفع كفاءة التقا�شي يف املحاكم 

واإعادة  العالقة،  ذات  الت�شريعات  تعديل  على  ا�شتملت  فرعية  وم�شاريع  حماور  ال�شرعية« 

وزيادة  التقا�شي،  عن  بديلة  وو�شائل  اآليات  وتطوير  ال�شرعية،  املحاكم  يف  التقا�شي  هيكلة 

كفاءة التدريب للق�شاة واأعوان الق�شاء، واأر�شفة وثائق املحاكم ال�شرعية جميعها، بالإ�شافة 

الوظيفي،  والعبء  العمل  حلجم  الق�شاة  واأعوان  ق�شاة  من  الب�شرية  املوارد  مواءمة  اإلى 
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واأُ�شدرت تعليمات التبليغ بوا�شطة ال�شركات داخل اململكة وخارجها ودخولها حيز التنفيذ 

مع توقيع اتفاقيات مع �شركات بهذا اخل�شو�س.

كما ُعّدل قانون ت�شكيل املحاكم ال�شرعية يف عام 2015، وقانون اأ�شول املحاكمات ال�شرعية يف 

عام 2016، واأُن�شئت مكاتب الإ�شالح والو�شاطة الأ�شرية بواقع 16 مكتبًا، واأُ�شدر نظام املكتب 

التنفيذ  قانون  يف  املنّفذة  التفاقيات  اإدراج  اإلى  بالإ�شافة   ،2016 العليا  املحكمة  يف  الفني 

اجلديد لإعطائها قوة ال�شند التنفيذي.

ولزيادة كفاءة تدريب الق�شاة واأعوانهم، اأن�شاأت دائرة قا�شي الق�شاة معهد الق�شاء ال�شرعي 

من خالل اإ�شدار نظام خا�س له عام 2015، حيث بداأ العمل يف املعهد، وا�شتقبل املتدربني من 

دائرة  الرئي�شي يف  التدريب  ليكون مركز  اعتماده  واأعوانهم يف برامج متعددة، ومت  الق�شاة 

قا�شي الق�شاة التي نظمت اأي�شًا العديد من التفاقيات ومذكرات التفاهم لتدريب املحامني 

وموظفي الوزارات ذات ال�شلة، وكذلك املتخ�ش�شني يف هذا املجال باجلامعات.

ومن جهته، عانى م�شروع اأر�شفة الوثائق من البطء يف التنفيذ، ب�شبب عدم كفاية املخ�ش�شات 

املالية لأر�شفة الوثائق التي تعد باملاليني جميعها. وحول م�شروع املواءمة بني املوارد الب�شرية 

والأدوار واملهام املوؤ�ش�شية على م�شتوى الدائرة واملحاكم ال�شرعية ومكاتب الإ�شالح والنيابة 

العامة، جرى العمل على تنفيذ امل�شروع بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام، وقد �شدرت 

خطة  ُو�شعت  لذا  املوازنة،  قدرات  مراعيًا   ،2016 عام  التنفيذ  على  الوزراء  جمل�س  موافقة 

تنفيذية له من عام 2017 اإلى عام 2020.

التقا�شي«، فا�شتمل على حماور  ليعالج »حت�شني بيئة  الإ�شرتاتيجية  الثاين يف  املحور  وجاء 

الأربعة:  اخت�شا�شاتها  بح�شب  جميعها  املحاكم  اأعمال  حو�شبة  ت�شمنت  فرعية  وم�شاريع 

الق�شايا والتنفيذ والتوثيقات والرتكات، بالإ�شافة اإلى ا�شتبدال اأبنية املحاكم غري املالئمة 

واإجراءات خا�شة ملخيمات اللجوء ال�شوري.

2016، وُن�شر تطبيقها يف املحاكم  واأُ�شِدرت اأنظمة حمو�شبة لأعمال املحاكم جميعها يف عام 

التنفيذ  قيد  املحور  هذا  زال  وما  الرتكات،  حماكم  اأنظمة  ن�شر  ا�شتكمال  مع  جزئي  ب�شكل 

الب�شرية الالزمة، ولوجود  اإلكرتونيًا، ون�شر الأنظمة واملوارد  امل�شتمر ل�شلته بربط املحاكم 

عائق يتمثل بعدم توفر املوارد املالية الالزمة لذلك. وهناك اأي�شًا عمل مع احلكومة لإدراج 

دائرة قا�شي الق�شاة �شمن خطة التحول الإلكرتوين لعام 2019.

اأما بخ�شو�س ا�شتبدال الأبنية، فقد ُبنيت ق�شور عدل تالئم طبيعة عمل املحاكم، كمجمع 

حماكم الزرقاء، ومت النتهاء من املبنى اخلا�س بدائرة قا�شي الق�شاة الذي ي�شم عددًا من 

حماكم العا�شمة، وق�شرًا للموؤمترات، ومعهد الق�شاء ال�شرعي، اإ�شافة اإلى جممع حماكم العقبة 
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2018(. وا�شتاأجرت  ال�شرعية )قيد التنفيذ، من املتوقع النتهاء من امل�شروع مع نهاية عام 

�شت قطع اأرا�س يف املحافظات لغاية  الدائرة اأبنية جديدة اأكرث مالءمة من ال�شابقة، وخ�شّ

البناء، واإيجاد بدائل لتمويل البناء من خالل وحدة ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س، 

غري اأن تنفيذ هذا املحور ما زال يعاين من �شعوبات ب�شبب اأن اكرث مباين املحاكم م�شتاأجرة 

وم�شادر التمويل حمدودة.

وتهدف الدائرة اإلى و�شع اإجراءات خا�شة ملخيمات اللجوء ال�شوري من خالل تقدمي اخلدمة 

ومكتب  ال�شرعية  للمحكمة  مكتب  افُتتح  حيث  بهم،  اخلا�شة  املعامالت  و�شبط  املخيم  داخل 

لالإ�شالح الأ�شري يف كل من خميم الزعرتي والأزرق.

والعادل  الناجز  التنفيذ  ت�شمنت  م�شاريع  على  الأحكام«  تنفيذ  كفاءة  »رفع  حمور  وا�شتمل 

لالأحكام، وابتكار و�شائل جديدة لت�شريع التنفيذ من خالل حو�شبة اأق�شام التنفيذ يف املحاكم 

ال�شرعية، واتخاذ اإجراءات معززة للتنفيذ للحالت الأكرث احتياجًا.

فيها،  وال�شتعجال  الأ�شرية  الق�شايا  خ�شو�شية  مراعيًا   2013 عام  التنفيذ  قانون  واأُ�شدر 

ومراعاة م�شلحة الطفل يف الإجراءات التنفيذية. ومت اإ�شدار بطاقة الأ�شرة الإلكرتونية 

التي متّكن املحكوم لهم من قب�س املبالغ املحكوم بها �شهريًا بوا�شطة البطاقة اأو ال�شراء املبا�شر 

اآليات الدفع الإلكرتوين يف الق�شايا  اإلى مراجعة املحكمة، وتفعيل  من خاللها دون احلاجة 

خطة  تكتمل  ومل  فقط  املحو�شبة  املحاكم  يف  تطّبق  الإجراءات  هذه  اأن  علمًا  التنفيذية، 

الن�شر.

وهناك على �شعيد دائرة قا�شي الق�شاة، نظام متخ�ش�س حمو�شب يف التنفيذ ب�شقيه الإجرائي 

ل�شلته  امل�شتمر  التنفيذ  ما زال قيد  2016، لكنه  النهائية عام  ن�شخته  ا�شتالمه  واملايل، ومت 

حقيقي  معيق  وهناك  الالزمة،  الب�شرية  واملوارد  الأنظمة  ون�شر  اإلكرتونيًا،  املحاكم  بربط 

يتمثل بعدم توفر املوارد املالية الالزمة لذلك. كما اأ�شدر نظام ل�شندوق ت�شليف النفقة عام 

حيز  النظام  وُو�شع   ،2010 ل�شنة  املوؤقت  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  لأحكام  تنفيذًا   ،2015

التنفيذ، حيث با�شر ال�شندوق اإجراءات التاأ�شي�س من حيث املوقع واملوارد املالية والب�شرية 

وكل ما يلزم لبدء العمل، وبداأ بعملية الت�شليف فعليًا عام 2018 من خالل مكتب عمان.

ويقوم ال�شندوق بت�شليف النفقة املحكوم بها اإلى املحكوم له وفق اإجراءات حمددة، ومن ثم 

النفقات لأ�شباب  اأحكام  يقوم ال�شندوق باإجراءات التح�شيل، وذلك يف حالت تعّذر تنفيذ 

فرعية  مكاتب  لن�شر  وا�شحة  خطة  وهناك  ذلك.  وغري  ال�شجن  اأو  الغياب  اأو  الإع�شار  منها 

لل�شندوق يف املحافظات خالل عام 2018 وما بعده للو�شول اإلى الفئات امل�شتهدفة.

اأما بخ�شو�س املحور الرابع والأخري حول »تطوير اخلدمات« وحماوره الفرعية التي ا�شتملت 
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الإلكرتوين،  والتحول  اخلدمة،  ملتلقي  املقدمة  اخلدمات  اإجراءات  وحتديث  تطوير  على 

والتوعية والتاأهيل وملف حقوق الإن�شان، فقد اأُعيد هند�شة خدمات الإرث والزواج بالتعاون 

التنفيذ مع وزارة الت�شالت ل�شتكمال  العام، وهناك م�شروع قيد  القطاع  مع وزارة تطوير 

هند�شة باقي اخلدمات. 

معهد  خالل  من  الزواج  على  املُقبلني  تدريب  يجري  فاإنه  والتاأهيل،  التوعية  يخ�س  ما  ويف 

عام  للزواج  جديدة  تعليمات  اإ�شدار  وهناك  الأ�شري.  الإ�شالح  ومديرية  ال�شرعي  الق�شاء 

2017 ل�شبط اإجراءات زواج من هم دون �شن 18. واأُن�شئت مديرية خا�شة ب�شوؤون القا�شرين 

ملتابعة كل ما يتعلق بهم، وتدقيق القرارات اخلا�شة بهم والتن�شيب بها لقا�شي الق�شاة.

وان�شئت يف دائرة قا�شي الق�شاة، مديرية خا�شة بحقوق الإن�شان تتابع كل برامج ملف حقوق 

الإن�شان وخططه على م�شتوى اململكة والتقارير الدولية بالتعاون مع املن�شق احلكومي حلقوق 

الإن�شان، واإعداد التقارير الوطنية عن حالة حقوق الإن�شان يف اململكة.

بالرغم من الإجنازات التي حتققت من قبل دائرة قا�شي الق�شاة، اإل اأنه ما زال من ال�شروري 

معاجلة التحديات التي تواجهها واملتمثلة مبا يلي:

عدم كفاية املخ�ش�شات املالية التي تر�شد للدائرة يف املوازنة العامة لتحقيق امل�شروعات   -1

الإ�شرتاتيجية للدائرة �شمن املدد الزمنية املعقولة.

عدم كفاءة معظم مباين املحاكم ال�شرعية، حيث اأن معظمها م�شتاأجر ل يلبي احتياجات   -2

بيئة التقا�شي وتقدمي اخلدمة املثلى والف�شلى.

حمدودية املوارد الب�شرية قيا�شًا على حجم الأعمال الواردة للدائرة واملحاكم ال�شرعية.   -3
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تو�شيات من �شاأنها دعم الق�شاء ال�شرعي:
اعتماد موازنة م�شتقلة للمجل�س الق�شائي ال�شرعي.  -1

النظام  ون�شر  اإلكرتونيًا،  بينها  ما  ويف  الدائرة  مركز  مع  جميعها  ال�شرعية  املحاكم  ربط   -2

املحو�شب فيها ب�شكل كلي بحيث تكون اخلدمات والإجراءات جميعها حمو�شبة وموؤر�شفة.

.e-family(( التو�شع يف تقدمي اخلدمات الإلكرتونية و�شوًل اإلى خدمة  -3

ا�شتكمال م�شروع هند�شة اخلدمات وخا�شة اخلدمات الأكرث طلبًا من متلقي اخلدمة بهدف   -4

اإحداث املزيد من تب�شيط الإجراءات وتقليل التكاليف.

ا�شتبدال املباين غري املوؤهلة للمحاكم ال�شرعية مببان دائمة مملوكة للدائرة.   -5

ا�شتكمال عدد من الت�شريعات الناظمة لأعمال املحاكم ال�شرعية وخا�شة م�شروع قانون   -6

الدية ال�شرعية وقانون البينات ال�شرعية وقانون الوقف. 

التو�شع يف اإن�شاء مكاتب الإ�شالح الأ�شري بحيث تغطي معظم املحاكم ال�شرعية.   -7

عمل  بيئة  يف  وواجباته  مبهامه  قيامه  يكفل  مبا  الق�شاء  ودعم  التقا�شي  بيئة  حت�شني   -8

مالئمة. 

اعتماد معهد الق�شاء ال�شرعي مركزًا اإقليميًا للتدريب والتاأهيل.  -9

العام  األمن  جهاز  يف  والربامج  اإلسرتاتيجية  الخطط  سابعاً: 

املعنية بقطاع العدالة

جاء اإن�شاء اإدارة التنفيذ الق�شائي يف منت�شف عام 1997 مواكبًة للتطور الذي �شهده اجلهاز 

الق�شائي يف اململكة وات�شاع رقعة الخت�شا�س نتيجة عوامل �شكانية �شاحبها زيادة يف اأعداد 

الأمن  مديرية  اأن�شاأت  ذلك،  �شوء  ويف  املختلفة.  اململكة  مناطق  يف  كافة  باأنواعها  املحاكم 

العام اإدارة متخ�ش�شة ُتعنى بتنفيذ طلبات املحاكم وقراراتها التي كانت تنفذ �شابقًا من قبل 

مديريات ال�شرطة، لتكون هذه الإدارة على ات�شال مبا�شر باجلهاز الق�شائي، وذلك لت�شهيل 

مهمة تنفيذ الطلبات والقرارات الق�شائية، ما ينعك�س ب�شكل اإيجابي على �شرعة الف�شل يف 

الق�شايا واإي�شال احلقوق اإلى اأ�شحابها.
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التنفيذ  دوريات  خالل  من  و�شبطهم  املطلوبني  الأ�شخا�س  مالحقة  اإلى  الدائرة  وتهدف 

القرارات  وتنفيذ  املتحركة،  الدوريات  للق�شاء من قبل  املطلوبة  املركبات  واملتابعة، و�شبط 

باإمرة  والإزالة  والهدم  والإخالء  باحلجز  واملتعلقة  التنفيذ  دوائر  عن  ت�شدر  التي  جميعها 

على  التدقيق  لغايات  للجمهور  املقدمة  اخلدمات  م�شتوى  وحت�شني  املخت�س،  التنفيذ  ماأمور 

ت�شديد  خدمة  م�شتوى  حت�شني  اإلى  اإ�شافة  املختلفة،  الت�شال  بقنوات  الق�شائية  الطلبات 

التابعة  املحا�شبة  املطار عن طريق مكاتب  التنفيذ ومركز حدود  اإدارة  املالية داخل  املبالغ 

لوزارة العدل والق�شاء ال�شرعي.

اإّل اأنه ما زال هناك  وبالرغم من الإجنازات التي حتققت من قبل دائرة التنفيذ الق�شائي، 

بالق�شاء  بعالقتها  تتمثل  الدائرة،  تراها  كما  اأبرزها،  عملها،  من  حتد  التي  املعيقات  بع�س 

على  تعميمها  وطريقة  الق�شائية  املذكرات  مع  التعامل  اآليه  لتعديل  �شرورة  فهناك  املدين، 

وتطبيقها،  التعليمات  تلك  اإقرار  على  �شنوات  �شبع  مرور  بعد  اأنه  حيث  ال�شيطرة،  اأنظمة 

اأ�شبحت احلاجة ملحة اإلى اإعادة درا�شة بنودها وتعديلها وفق ما تقت�شي م�شلحة العمل، ومبا 

يتنا�شب مع التطورات التي ح�شلت �شواء يف الق�شاء اأو جهاز الأمن العام، واّت�شاع عمل اإدارة 

وجود  لعدم  م�شتمرة  �شاعة   24 ملدة  القانوين  التوقيف  م�شكلة  زالت  وما  الق�شائي.  التنفيذ 

حلول على اأر�س الواقع. 

وتواجه الدائرة �شعوبة يف عملية احل�شول على اإذن بالتفتي�س للقب�س على املطلوبني الذين 

يتوارون عن الأنظار داخل منازلهم، خا�شة يف الق�شايا الإجرائية املالية وال�شرعية، والتي 

ت�شكل ن�شبة عالية من الطلبات الق�شائية. كما اإن عدم وجود اآلية عمل وا�شحة للتعامل مع 

�شهادات عدم العثور على الأ�شخا�س املطلوبني. ويعترب عدم اكتمال البيانات واملعلومات لبع�س 

املذكرات اأحد اأهم العوائق لتعميمها وتنفيذها. 

اأما يف ما يخ�س املعيقات �شمن العالقة مع الق�شاء ال�شرعي، فيربز عدم وجود ربط اإلكرتوين 

بني الق�شاء ال�شرعي واإدارة التنفيذ الق�شائي، حيث اأن املذكرات وكفات الطلب واأوامر منع 

ال�شفر ترد بوا�شطة اليد من خالل املواطنني، كما اإنه يوجد تداخل بالطلبات ال�شرعية بني 

ب�شبب  بع�شها  »الأب-الأم«، و�شعوبة حل  النزاع  نف�شها بني طريف  الواحدة  للق�شية  املحاكم 

اختالف اأرقام الق�شايا على منت املذكرات التي ترد اإلى الدائرة. وما زال اإ�شدار تعميم وكّف 

تعميم يتم يف اليوم نف�شه للق�شية ال�شرعية، حيث مينح القا�شي تعميم منع �شفر لالأطفال من 

جهة الأب، ومينح رفع اإ�شارة منع ال�شفر يف اليوم نف�شه من جهة الأم معيقًا اأ�شا�شيًا ل�شري العمل 

يف دائرة التنفيذ الق�شائي.

اإن دعم هذه الدائرة احليوية التي مي�ّس عملها حياة الإن�شان يف تنفيذ القرارات التي مت�ّشه، 

راأ�شها  وعلى  املختلفة  املوؤ�ش�شات  قبل  من  والب�شرية  املالية  املوارد  بتوفري  يتعظم  اأن  يجب 



تقرير حالة البالد: العدالة والقضاء

43

وزارة العدل ليت�شنى للدائرة ا�شتكمال مرحلة تطوير الربط الإلكرتوين والنتهاء متامًا من 

العمل الورقي من خالل الربط مع الق�شاء ال�شرعي، اإ�شافة اإلى اإن�شاء غرفة الربط املركزي 

والرقابة  ال�شيطرة  وحتقيق  التعاميم  مدة  اخت�شار  اأجل  من  الإدارة  داخل  الإلكرتوين 

الل�شيقة.

اإن افتتاح مكاتب حما�شبة تابعة لوزارة العدل يف اأقاليم ال�شمال واجلنوب من �شاأنه ان  كما 

ي�شّرع من عمل الدائرة، مع �شرورة دعم الدائرة يف تطلعها بتغطية مناطق البادية، وحمافظة 

وتنفيذ  اخت�شا�شها  �شمن  املطلوبني  ملتابعة  الق�شائي  للتنفيذ  باأق�شام  البلقاء،  وغرب  معان، 

املذكرات الق�شائية فيها.

ثامناً: توصيات اللجنة امللكية لتطوير القضاء

الق�شائي،  اجلهاز  منها  يعاين  التي  الإ�شكاليات  جميع  امللكية  اللجنة  تو�شيات  �شّخ�شت 

العامة  اأمانته  خالل  من  الق�شائي  املجل�س  وتولى  وت�شريعات،  لها  مالئمة  حلوًل  وو�شعت 

اأن ذلك غري كاٍف،  التنفيذية، غري  ال�شلطة  ر�شم �شيا�شاته واأهدافه وتنفيذها بالتن�شيق مع 

اأن  التجربة،  هذه  لنجاح  بد  ول  وموارد.  خم�ش�شات  اإلى  يحتاج  التو�شيات  تنفيذ  اأّن  حيث 

اخلطط  لتحقيق  املطلوبة  الإمكانيات  جميع  العدل  بوزارة  ممثلة  التنفيذية  ال�شلطة  توفر 

التنفيذية واإجناحها، خا�شة اأن برامج تطوير الق�شاء متتاز بتنوع وتعدد اأبعادها ومكوناتها، 

من الجتماعي اإلى ال�شيا�شي والقت�شادي، اإلى جانب البعد القانوين. وَيْلزم لتحقيق اأهدافها 

الق�شاة  ومعارف  مهارات  وتطوير  التحتية،  والبنى  الق�شائية  لالإدارة  امل�شتمر  التحديث 

والأجهزة الإدارية املعاونة، والتعاون بينهم وبني �شائر ال�شركاء واأجهزة اإنفاذ القانون، وهجر 

الأ�شاليب الإدارية القدمية البريوقراطية، وتوزيع ال�شالحيات واملهام، وتكري�س نهج العمل 

و�شوًل  امل�شتجدات  على  والنفتاح  بالعمل،  التكنولوجيا  توظيف  من  وال�شتفادة  اجلماعي، 

للتميز املن�شود، وحتقيق �شرعة البت باملنازعات، وجناعة الأحكام وجودتها، مبا ي�شاهم يف 

حتقيق التنمية امل�شتدامة وتعزيز �شيادة القانون. 



44

تاسعاً: تقدير لإلسرتاتيجيات السابقة واملحاور التي تتطلب مزيداً 

من العمل

تعزيز  راأ�شها  على  عدة،  حماور  حول  النظامي  الق�شاء  يف  الإ�شرتاتيجية  اخلطط  متحورت 

ا�شتقالل الق�شاء، وتطوير الإدارة الق�شائية، وتعزيز اخلدمات الإدارية يف املحاكم، وتطوير 

البنية التحتية، وتطوير الت�شريعات، وتطوير الهياكل الق�شائية، وتقليل الطلب على املحاكم، 

وربط  وامل�شتمر  الإعدادي  والتدريب  التفتي�س  وتعزيز  الق�شائية،  الإجراءات  وحو�شبة 

التفتي�س بالتدريب، وتعزيز هياكل وزارة العدل وتطويرها، وتعزيز العالقات مع ال�شركاء يف 

القطاع وحت�شني م�شتوى اخلدمات بينهما.

بد  ول  املحاور،  من  عدد  يف  ملمو�شة  اإجنازات  حتققت  فقد  اأعاله،  التف�شيل  من  يظهر  وكما 

املجل�س  ودعم  الق�شاء،  لتطوير  امللكية  اللجنة  لتو�شيات  والدقيق  الكامل  التنفيذ  دعم  من 

الق�شائي يف براجمه القائمة حاليًا، والتي اأظهرت نتائج ملمو�شة على الأر�س، اإل اأن بع�س 

حماور التطوير ما زالت تتطلب مزيدًا من العمل عليها، كالآتي:

1.ا�شطالع وزير العدل بدور املي�شر واملن�شق ل�شائر ال�شلطات والأجهزة املعنية بقطاع العدالة 

وحكم القانون، وحتمله امل�شوؤولية الأولى ل�شمان اأداء قطاع العدالة ب�شكل تكاملي �شمن 

اأحكام الد�شتور والت�شريعات ال�شارية.

خالل  املحاور  بع�س  واإجناز  تنفيذ  اأعاقت  التي  الالزمة  والب�شرية  املالية  امل�شادر  2.توفري 

الفرتات ال�شابقة مبا فيها بع�س تو�شيات اللجنة امللكية لتطوير الق�شاء، ما يقت�شي زيادة 

موازنة املجل�س الق�شائي ووزارة العدل.

التغذية  الق�شاء و�شمان توفر  لتطوير  امللكية  اللجنة  لتنفيذ تو�شيات  3.الرقابة احلثيثة 

الراجعة لنتائجها.

4.تطوير القدرات املوؤ�ش�شية للتخطيط والتطوير والتح�شني امل�شتمر يف القطاع ككل.

5.تطوير معايري وموؤ�شرات اأداء منهجية وموّحدة للقطاع.

6.تطوير موؤ�شرات اأداء ما بني اأجهزة قطاع العدالة املختلفة بحيث يتم جتاوز الختناقات 

التي ي�شّببها نق�س كفاءة اخلدمات بني الأجهزة الر�شمية اأو عدم و�شوح معايريها.

7.الرتكيز على التدريب البتدائي وامل�شتمر والتخ�ش�شي ومناهجه وفعاليته، واإيالئه املقام 

الأول يف الفرتة القادمة.
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8.مبا اأن الق�شاء امل�شتقل هو الق�شاء املقنع، فاإن مزيدًا من العمل مطلوب يف ما يتعلق بجودة 

الأحكام، ما يتطلب تفعياًل للتفتي�س الق�شائي وبرامج التدريب امل�شتمر وربطها مبخرجات 

ومواكبة  الراجعة،  والتغذية  التدريبية  لحتياجاته  القا�شي  وحتديد  التفتي�س. 

و�شكاوى  املحاكم،  وروؤ�شاء  الق�شائي  املجل�س  اأع�شاء  ومالحظات  امل�شتحدثة،  الت�شريعات 

املتعاملني مع اجلهاز الق�شائي واملحاكم، وذلك يف الق�شاء النظامي وال�شرعي.

حو�شبة  من  النتقال  ينبغي  الق�شائية،  واخلدمات  الإجراءات  حو�شبة  �شعيد  9.وعلى 

رفع  اأجل  من  فقط  لي�س  التكنولوجيا  توظيف  يتم  بحيث  املعرفة  اإدارة  اإلى  الإجراءات 

�شوية الإجراءات وتوثيقها بل من اأجل توفري قاعدة بيانات متكاملة متّكن من الت�شخي�س 

وحكم  العدالة  قطاع  يف  القرار  اتخاذ  ودعم  واحللول،  ال�شيا�شات  واقرتاح  والتحليل، 

القانون بكامله.

10.يرتبط باملحور ال�شابق اأي�شًا، �شرورة ال�شتثمار ب�شكل اأكرب يف هياكل اقرتاح ال�شيا�شات 

واإدارة اجلودة يف املجل�س الق�شائي واملحاكم ووزارة العدل ودائرة قا�شي الق�شاة.

ا�شتجابتها  ل�شمان  الراجعة  التغذية  اآليات  وو�شع  اجلنائية،  العدالة  �شيا�شة  11.تطوير 

لالأهداف املتوخاة، حمايًة للمجتمع والردع العام واخلا�س والإ�شالح والتاأهيل.

12.�شمان اإيجاد حوارات وا�شعة حول التعديالت الت�شريعية املتعلقة بالعدالة والق�شاء.

زمنية  ُمدد  وو�شع  وع�شرية،  حديثة  معايري  وفق  املجرمني  ت�شليم  بقانون  النظر  13.اإعادة 

لورود ملفات الت�شليم.

14.مراجعة اأ�شلوب عمل النيابة العامة يف ما يتعلق بالتحقيق باجلرائم والإحالة للمحاكم 

واملال،  اجلهد  على  حفاظًا  الدولية،  املعايري  مع  للمحاكم  املحالة  الن�شبة  تتنا�شب  بحيث 

وحتى ل حتال للمحاكم حماكمات �شت�شدر فيها يف الغالب اأحكام بالرباء وعدم امل�شوؤولية 

بالن�شب العالية احلالية، حيث ت�شل ن�شب اأحكام الرباءة يف الأردن حوايل 50%، بينما 

22%، الأمر الذي يقت�شي التو�شع يف قرارات منع املحاكمة وحفظ  الن�شبة العاملية تبلغ 

الأوراق ال�شادرة عن النيابة العامة.

15.دعم جهاز الأمن العام يف رفع موؤ�شرات تنفيذ املذكرات الق�شائية.

املحاكمات  اأ�شول  قانون  يف  التوقيف  �شوابط  تعديل  وخمرجات  موؤ�شرات  16.مراقبة 

اجلزائية ل�شمان حت�شن هذا املوؤ�شرات فعليًا على الأر�س.

17.مراجعة قانون منع اجلرائم وتر�شيد ا�شتخدام التوقيف الإداري.

18.دعم تخ�ش�س النيابة العامة الهيكلي والوظيفي وزيادة عددها بحيث يتم التحقيق يف 
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اجلرائم واملرافعة فيها اأمام املحاكم من املدعي العام ذاته، واأي�شًا ل�شمان اإجراء املحاكمات 

اجلزائية ال�شتئنافية، مرافعًة، وعدم جواز نظرها تدقيقًا يف تلك املرحلة.

19.وحدة النيابة العامة يف ظل ال�شلطة الق�شائية مبا يف ذلك النيابة العامة ال�شريبية.

20.النظر يف اإحلاق الطب ال�شرعي ومراكز الإ�شالح والتاأهيل بوزارة العدل.

21.ال�شتمرار بتطوير البينة التحتية للمحاكم يف الق�شاء النظامي وال�شرعي، وهذا يتطلب 

مزيدًا من امل�شادر املالية وبرناجمًا تنفيذيًا طموحًا.

22.تطوير اإدارة املعرفة يف ما يتعلق بالإدارة الق�شائية من خالل توظيف التكنولوجيا لي�س 

القادرة  التف�شيلية  والإح�شاءات  البيانات  توفري  يف  ولكن  الإجراءات،  حت�شني  يف  فقط 

على الت�شخي�س ودعم القرار وقيا�س الأداء يف قطاع العدالة ككل.

23.الرتكيز على موؤ�شرات النوعية )الكيف(، واإيجاد برامج حت�شني جودة الأحكام واقت�شاء 

احلقوق.

24.تطوير اأداء اجلهاز الإداري امل�شاند للمحاكم ورفده باحتياجاته، ورفع مهنيته وكفاءته 

العدالة  لقطاع  اخلدمات  بع�س  لتقدمي  اخلا�س  القطاع  اأمام  املجال  واإف�شاح  وحرفيته، 

الق�شائي كالطباعة.

25.تطوير البنية التحتية للمحاكم من مباٍن واأثاث وموارد تكنولوجية ومعرفية.

26.الرتكيز على امل�شار الوظيفي للق�شاة واملحامني، و�شمان تطوير املهارات والتدريب امل�شتمر 

لهم. 

27.ربط معايري الأداء الكمية والنوعية وتقارير التفتي�س بالتدريب امل�شتمر.

على  املحامني  نقابة  وحفز  املهنة،  وممار�شة  املحامني  نقابة  ت�شريعات  يف  النظر  28.اإعادة 

ال�شري بتطوير الربامج والإ�شرتاتيجيات الالزمة لرفع اأداء املحامني.

لقيا�س  املختلفة  ال�شتبيانات  بتطوير  والجتماعي  القت�شادي  املجل�س  29.ا�شطالع 

ا�شتطالعات الراي حول قطاع العدالة وموؤ�ش�شاته وعنا�شره الرئي�شية ب�شكل دوري.

30.تطوير اإ�شرتاتيجية وا�شتجابة فاعلة حول النفاذ للعدالة وامل�شاعدة القانونية من حيث 

املوؤ�ش�شات  واملهم�شني مبا يف ذلك حتفيز  لرقيقي احلال  العدالة وعوائقها  تكلفة حتقيق 

التي تقدم امل�شاعدة القانونية، و�شمان اأن تكون البنية التحتية ور�شوم املحاكم ل ت�شكل 

عائقًا اأمام و�شول الكافة للعدالة.

31.اإيجاد حلقات حوار �شريحة لدرا�شة واقع ق�شاء الأحوال ال�شخ�شية ال�شرعي والكن�شي 
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والتحديات التي تواجهه، واأي�شًا ت�شخي�س واقع الإ�شكالت والتحديات التي تواجه الأ�شر 

واأفرادها ومدى ا�شتجابة ق�شاء الأحوال ال�شخ�شية لها.

32.درا�شة معمقة للتعليم القانوين يف املدار�س واجلامعات لت�شخي�س الفجوات املعرفية التي 

العدالة،  قطاع  منا�شب  ملء  على  القادرين  احلقوقيني  من  جيل  لإنتاج  معاجلتها  يتعنّي 

واأي�شًا ن�شر الثقافة القانونية يف املجتمع امل�شاند ل�شيادة القانون، والرتكيز على الكم ل 

على الكيف يف خمرجات التعليم القانوين.

33.تعزيز الأبحاث القانونية العلمية والعملية وال�شحافة احلقوقية يف خلق بيئة حوارية 

حول قطاع العدالة يف الف�شاءات الأكادميية واملهنية وال�شحفية.
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