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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اآله  احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا العربي الها�سمي حممد وعلى 
و�سحبة اأجمعني و بعد ...

فاإن وزارة العدل ا�ستطاعت بتوفيق من اهلل عز وجل اأن ت�سل بر�سالتها وخطابها وبراجمها 
اىل خمتلف �سرائح املجتمع يف اململكة ، بدعم مبا�سر من جاللة امللــك عبد اهلل الثانـــي 

بن احل�سني املعظم.

واإننا اإذ ن�سع اليوم  يف هذا الكتاب جملة من الإجنازات التي حتققت فاإننا ندرك انه ما 
كان لها اأن تتحقق دون التوجيهات ال�سديدة من �ساحب اجلاللة الذي اأطلق م�سروعه 
الإ�سالحي، وجمع بحنكته وحكمته جميع اأبناء اململكة يف ن�سيج اأ�سرة واحدة، معلناً بذلك 

بدء عهد جديد يقوم على مبداأ الإ�سالحات واملكا�سفة واحلريات .

ولعل �سعينا اإىل الرتقاء بعمل وزارة العدل كموؤ�س�سة مبادرة وفاعلة يف تعزيز ا�ستقاللية 
يتم  لن  واحلريات  احلقوق  وحماية  الناجزة  العدالة  لتحقيق  القانون  و�سيادة  الق�ساء 
دون التم�سك بقيمنا اجلوهرية املتمثلة بال�سفافية والتميز يف العمل وامل�ساواة والعدالة 

وامل�سداقية واجلودة والتوا�سل .

حيث ت�سعى الوزارة  اإىل امل�ساهمة يف تهيئة بيئة ق�سائية وقانونية كفوؤة وعادلة حلماية 
ور�سم   ، الق�سائي  اجلهاز  وتطوير  الفر�ص  وتكافوؤ  ال�سفافية  مبادئ  وتعزيز  احلقوق 
ال�سيا�سات والأطر الت�سريعية الع�سرية، ومتتني الروابط مع ال�سركاء املحليني والدوليني 

يف عملية التقا�سي وامل�ساندة القانونية .

وهاهي اجنازات الوزارة التي بني اأيديكم تتوا�سل، كما اأننا نتعهد مبزيد من الإجنازات 
والإ�سهامات لنبني معاً جمتمعاً متوحداً يف ظل قيادتنا الر�سيدة ال�ساعية اإىل تر�سيخ دولة 
وال�سفافية  الفر�ص  تكافوؤ  وامل�ساواة وتعزيز مبادئ  العدالة  واملوؤ�س�سات وحتقيق  القانون 

وحماية احلقوق واحلريات .

اآملني اأن تكون هذه الإجنازات حافزاً ملزيد من من العطاء وخطوة يف طريق بناء الأردن 
القوي و احلر  الذي ت�سع ف�ساءاته بالعطاء والتميز .

غـالـب الزعـبـي
وزير العدل
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لجنة إعداد الكتاب السنوي الرابع لعام 2012  

وزير العـدل

الأمني العام

مدير مكتب الوزير 
القائم باأعمال مدير مديرية الت�سال

اخت�سا�سي �سحافة واعالم/ مديرية الت�سال

اخت�سا�سي ات�سال / مديرية الت�سال

�سكرترية معايل وزير العدل
اخت�سا�سي ات�سال / مديرية الت�سال

معايل ال�ستاذ غالب الزعبي 

عطوفة القا�سي حممد املبي�سني

ال�ستاذ عماد ال�سبلي

ال�سيدة نهلـة عويـ�س

ال�سيد موؤنـ�س كرا�سنـة

ال�سيدة رنـا احلامـد
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اأن�ساأت وزارة العدل يف 1921/4/11 حتت م�سمى ) م�ساور العدلية ( لتكون الذراع التنفيذي للجهاز الق�سائي الأردين، وتبا�سر 
منذ ذلك التاريخ دورها يف العمل على الرتقاء مب�ستوى الق�ساء الأردين كماً ونوعاً، وتعزيز ا�ستقالليته ونزاهته، ورفده بامل�سادر 

التقنية احلديثة وتطوير اأ�ساليبه واإجراءاته، وفق اأف�سل املمار�سات الدولية املتبعة.

الفر�ص  وتكافوؤ  ال�سفافية  مبادئ  وتعزيز  احلقوق  حلماية  وعادلة  كفوؤة  وقانونية  ق�سائية  بيئة  تهيئة  يف  "امل�ساهمة 
املحليني  ال�سركاء  مع  الروابط  ومتتني  الع�سرية،  الت�سريعية  والأُطر  ال�سيا�سات  ور�سم  الق�سائي،  اجلهاز  وتطوير 

والدوليني املعنيني يف عملية التقا�سي وامل�ساندة القانونية."

1- ال�سفافية
2- التميز يف العمل

3-  امل�ساواة 
4- العدالة

5- امل�سداقية 
6- اجلودة

7- التوا�سل 

احلقوق  وحماية  الناجزة  العدالة  لتحقيق  القانون  و�سيادة  الق�ساء،  ا�ستقاللية  تعزيز  يف  وفاعلة  مبادرة  »موؤ�س�سة   
واحلريات«

نبذة

الروؤية:

الر�سالة:

القيم اجلوهرية:
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الهدف الوطني:

الأهداف املوؤ�س�سية لوزارة العدل:

تر�سيخ دولة القانون واملوؤ�س�سات، وحتقيق العدالة وامل�ساواة، وتعزيز مبادئ تكافوؤ الفر�ص وال�سفافية، وحماية احلقوق واحلريات.

1.رفع القدرة املوؤ�س�سية لوزارة العدل واجلهاز الق�سائي مبا ميكنهما من القيام مبهامها، وتقدمي خدماتهما بكل كفاءة وفاعلية.

2.توفري الدعم املادي والب�سري والفني الالزم للمحاكم لتطوير الأداء الق�سائي.

3.حتديث الت�سريعات وتطويرها خا�سة الت�سريعات القت�سادية، وت�سريعات ال�ستثمار ومراجعة التفاقيات الإقليمية والدولية املتعلقة 
بالتعاون الق�سائي.

4.ن�سر الثقافة القانونية بني خمتلف �سرائح املجتمع.
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1- طلبات الإذن بالتمييز نفعاً للقانون

2- طلبات اإعادة املحاكمة)الدعاوى اجلزائية(:

3- طلبات العفو اخلا�ص

4- طلبات نقل ال�سجناء املحكومني

5- طلبات امل�ساعدة الق�سائية: 

   التبليغات

          النابات 

6- ت�سديق الوكالت والوثائق الر�سمية 

7- ال�سكاوى

10
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خدمات الوزارة االلكترونية

اأول  : الن�سمام اىل �سبكة احلكومة الآمنة : 
الدوائر  بني  البيانات  تبادل  عمليات  لت�سهيل  المنة  اللكرتونية  احلكومة  �سبكة  من  لال�ستفادة  مبا�سر  الكرتوين  ربط 

احلكومية املختلفة ، وتوفري خدمة النرتنت وخدمة الربيد اللكرتوين  .

http://www.jordan. للحكومة  اللكرتونية  اخلدمات  بوابة  على  املفعلة  اللكرتونية  اخلدمات   : ثانيا 
اللكرتوين: الوزارة  وموقع   ،  gov.jo

https://ncrc.moj.gov.jo . اأ - �سهادة عدم املحكومية
http://services.moj.gov.jo . ب - خدمة ال�ستعالم عن الق�سايا "خدمات الكرتونية" للجمهور واملحامني

ثالثا   :  خدمات الربط اللكرتوين مع الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية الخرى :
اأ  - دائرة الأحوال املدنية : لغايات ال�ستعالم عن بيانات املواطنني و املقيمني امل�سجلني لدى دائرة الحوال املدنية ل�ستخدامها 

يف خدمات ت�سجيل الق�سايا، كاتب العدل ، و برنامج ا�سدار �سهادة عدم املحكومية، ويتم حتديثها ب�سكل دوري .
ب - دائرة الأرا�سي وامل�ساحة : ربط الكرتوين مبا�سر لتوفري خدمة ال�ستعالم عن بيانات معامالت كاتب العدل والرجوع 
اىل �سندات الت�سجيل يف دائرة الرا�سي وامل�ساحة ، ومتكني دائرة الرا�سي احل�سول على بيانات معامالت كاتب العدل املتعلقة 

بالأرا�سي.
ج - دائرة اجلمارك الردنية: ربط الكرتوين مبا�سر ت�ستطيع من خالله متابعة الق�سايا اخلا�سة بالدائرة يف املحاكم.

د - وزارة املياه :. ربط الكرتوين مبا�سر ت�ستطيع من خالله وزارة املياه من متابعة الق�سايا اخلا�سة بوزارة املياه يف املحاكم.
هـ - مديرية الأمن العام / ادارة املعلومات اجلنائية : ربط الكرتوين للح�سول على بيانات ا�سحاب الأ�سبقيات لأغرا�ص ا�سدار 

�سهادة املحكومية.
و - وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات : لال�ستفادة من خدمة ار�سال الر�سائل الن�سية الق�سرية يف ابالغ طالبي �سهادة عدم 
املحكومية بنتيجة طلباتهم ، وبوابة الدفع الألكرتوين لدفع ر�سوم ا�سدار �سهادة عدم املحكومية ، بال�سافة  اىل ا�ستخدامها 

من قبل وحدة ق�ساة امل�ستقبل يف التوا�سل مع طالب ق�ساة امل�ستقبل . 
ع  - �سلطة اقليم العقبة القت�سادية : ربط حمكمة �سلطة اقليم العقبة القت�سادية مع �سبكة املحاكم ونظام ميزان  لغايات 

ادخال ومتابعة الق�سايا اخلا�سة باملحكمة  واملنظورة من قبل هيئة املحاكم التابعة ملحكمة بداية اجلمارك يف عمان.

رابعا :   خدمات الكرتونية اأخرى:
 http://empservice.mojgov.gover.local/empservices . اأ-على املوقع الداخلي )انرتانت( للموظفني

حيث ميكن للموظف ال�ستعالم عن بياناته الوظيفية على نظام �سوؤون املوظفني الكرتونيا.
. )Kiosk( ب - �سا�سات ال�ستعالم للجمهور واملحامني

.  Call Center ج - مركز الت�سال الوطني
د - خدمة ار�سال الر�سائل الق�سرية لق�ساة امل�ستقبل وطالب املعهد الق�سائي .

هـ - خدمة ال�ستعالم عن الق�سايا لهيئة مكافحة الف�ساد .

11
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المؤشرات المتعلقة بدائرة اشهار الذمة 
المالية

عدد املكلفني امل�سمولني باحكام قانون اإ�سهار الذمة املالية

عدد املبلغني ق�سائيا باأحكام قانون اإ�سهار الذمة املالية

عدد املحالني اىل املدعي العام
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المؤشرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات:
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المؤشرات المتعلقة بمديرية الموارد  البشرية

دد
جل

ني ا
ظف

املو
دد 

ع
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ال�سهر
كانون الثاين

�سباط
اأذار

ني�سان
اأيار

حزيران
متوز
اأيلول

ت�سرين الول
ت�سرين ثاين
كانون الول

الجمايل

جملة عدد املتدربني
2

69
167
102
28
33
2

15
9

310
98

835

جملة متدرب/يوم
4

615
327
287
70

165
8

186
29

1831
574

4096

جملة �ساعات التدريب
24

7438
25600
6481
873

2530
72

12167
377

4759
894

61215

مالحظات عدد الدورات املنفذة
1

11
20
18
9
7
1

12
5

24
8

116

الإجمايل احل�سري ملنجزات التدريب للوزارة واملحاكم لعام 2012 
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المؤشرات المالية المتعلقة  بمديرية الشؤون 
المالية:

اجلداول التالية تبني منو الإيرادات والنفقات لعدة �سنوات، وهذا موؤ�سر على حجم الأعمال وامل�ساريع التي تعمل عليها 
الوزارة واأثرها على اليرادات.

-اجلدول الآتي يبني النمو يف النفقات خالل العوام 2012-2005:

جدول يبني الإيرادات خالل العوام 2005 – 2012:

اإجمـــــــــايل املوازنة / النفقات

الإيرادات

ال�سنـــــة
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

ال�سنـــــة
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

املخ�س�سات ال�سنوية
 27،795،200
 24،463،550
 37،652،000
 40،847،300
 53،218،550
 46،367،000
 52،281،400
48،097،500

اليرادات
20،105،882
 21،959،715
 26،113،950
 33،219،185
 43،720،050 
 42،617،757
42،305،152
40،870،015

ن�سبة النفاق
%69.13
%82.52
%67.15

%101.83
%101.69
%99.46
%99.53
%94.76

ن�سبة منو اليرادات
%0.00
%9.22

%29.88
%65.22

%117.45
%111.97
%110.41
%103.27

النفاق الفعلي
 19،214،571
 20،188،183
 25،284،060
 41،595،811
 54،116،298
 46،114،757
 52،034،794
45،579،110
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النظمة والقوانني والت�سريعات التي �ساهمت فيها وزارة العدل
)ق�سم الت�سريع - مديرية ال�سوؤون القانونية(

اأول :متت امل�ساركة يف اعداد م�سودة م�ساريع معدلة ملجموعة كبرية من النظمة ومنها:-
1. نظام الوحدات الإدارية يف املجل�ص الق�سائي.

2. نظام �سندوق التكافل الجتماعي للق�ساة واأعوان الق�ساء.

3. نظام املعهد الق�سائي الردين.

4. نظام املعهد الدبلوما�سي.

5. انظمة �سلطة اقليم البرتا التنموي ال�سياحي.

21

ثانيا: متت امل�ساركة يف اإعداد م�سودة م�ساريع القوانني التالية: 

ثانيا:مت امل�ساركة يف اإعداد م�سودة م�ساريع معدلة للت�سريعات التالية:

1. قانون املحكمة الد�ستورية.

2. قانون الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات.

3. قانون الق�ساء الإداري.

4. قانون ال�سلطة الق�سائية.

5. قانون نقابة املعلمني.

1. قانون املالكني وامل�ستاأجرين.

2. قانون منع اجلرائم.

4. قانون ديوان املحا�سبة.

4. قانون النتخاب.

5. قانون نقابة الفنانني.

6. قانون اجلوازات.

7. قانون البلديات.

8. قانون الحزاب.
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االنشطة والفعاليات التي شاركت فيها وزارة العدل
)التعاون الدولي(

 EuropeAid( الأوروبية  امل�ساعدة  م�سروع  �سمن  الردن  يف  اجلنائية  العدالة  اإ�سالح  دعم  حول  عمل  ور�سة  تنظيم   -1

.)2012/1/19- )عمان   )Project

2- الإعداد والتن�سيق لعقد الندوة القانونية حول الو�ساطة يف حل النزاعات  "بالتعاون  بني حكومة اململكة الأردنية الها�سمية 

واململكة املتحدة، متت على مرحلتني )" 11- 2012/3/15 "( و )2012/3/22-18(.

3- الإعداد والتن�سيق حلفل اإطالق م�سروع اإ�سالح العدالة اجلزائية بالتعاون مع  الحتاد الأوروبي يف 2012/5/2، والذي يهدف 

اىل دعم عملية اإ�سالح نظام العدالة اجلزائية يف الأردن ليتوافق مع املعايري الدولية واأف�سل املمار�سات يف 

   الحتاد الأوروبي.

4- الإعداد والتن�سيق للم�ساركة يف املنتدى العربي ل�سرتداد الأموال والذي عقد يف دولة قطر خالل الفرتة من 

11-2012/9/13، حيث كان الوفد برئا�سة معايل وزير العدل ال�سيد خليفة ال�سليمان وع�سوية كل من مدير التعاون الدويل، 

ورئي�ص النيابات العامة، وعدد من اجلهات الأردنية الر�سمية املعنية.

5- الإعداد والتن�سيق للم�ساركة يف موؤمتر تعزيز الدميقراطية و�سيادة القانون " اأملانيـــــا  –  برلني  2012/10/25.

6- اإجراء املرا�سالت واإعداد الوثائق للدورة الثامنة والع�سرين ملجل�ص وزراء العدل العرب )القاهرة يف 2012/11/27-26(.

7- امل�ساركة يف الدورة التدريبية الأوىل بعنوان "الأ�س�ص ال�سليمة لل�سياغة الت�سريعية- حمددات اإ�سدار الت�سريعات.

8-امل�ساركة يف الدورة التدريبية الثانية بعنوان "الأ�س�ص الفنية لإعداد الت�سريعات:ال�سياغة و املراجعة  الت�سريعات.

 Judicial Cooperation in  .2012/10/5-4 فرتة  خالل  ليما�سول/قرب�ص  يف  عقدت  التي  التدريبية  الدورة   -9
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وا�سلـــت وزارة العـــدل خالل العـــام 2012 ترجمة روؤيتها كوزارة مبادرة وفاعلة يف تعزيز ا�ستقالل الق�ساء و�سيادة القانون، لتحقيق 
العدالـــة الناجـــزة وحمايـــة احلقوق واحلريات مـن خالل تنفيـــذ امل�ساريع الواردة يف اإ�سرتاتيجية تطويـــر الق�ساء، و�سول لتحقيق 
اأهدافهـــا املوؤ�س�سيـــة فــــي الرتقاء مب�ستـــوى اأداء وخدمات اجلهاز الق�سائي والقانـــوين والإداري، للقيام مبهامهـــا بكــفاءة وفاعلية، 
وتعزيـــز التعـــاون الق�سائي والقانـــوين، وبناء العالقات والتن�سيق مع اجلــهات املحلية والدولية يف املجالت ذات العالقة وامل�ساهمة 
يف حت�سني البيئة ال�ستثمارية وتعزيز التناف�سـية القت�سادية، وامل�ساهمة يف و�سع ال�سيا�سات والأطر الت�سريعية املواكبة للتطورات 

وامل�ستجدات املحلية والدولية، ون�سر الثقافة القانونية بني خمتلف �سرائح املجتمع وتوعية الأفراد بحقوقهم.

ا�ستطـــاع املعهـــد منـــذ اإن�ســـاءه يف العـــام 1988 اأن يرفد اجلهـــاز الق�سائي بالق�ساة املوؤهلـــني لتويل خمتلف الوظائـــف الق�سائية من 
خالل برنامج دبلوم املعهد.

ويعـــد برنامـــج التدريب امل�ستمر والتخ�س�سي لل�ســـادة الق�ساة واملدعني العامني واأعوان الق�ساء مـــن الربامج الهامة التي ينه�ص 
بها املعهد  كذلك يرتبط  املعهد مع اأمثاله من املعاهد الق�سائية العربية والأجنبية باتفاقيات علمية هامه �ساهمت يف بناء ج�سور 

التعاون الق�سائي مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة مما جعل املعهد �سرحا علميا وتدريبيا ق�سائيا مميزا.
وجاءت اجنازات املعهد الق�سائي لهذا العام حتقيقا لأهدافه وروؤيته يف العمل  وا�ستكمال لر�سالته ال�سامية وذلك من خالل برامج 

عمله املتمثلة مبا يلي:     
 اأوًل :  برنامج دبلوم املعهد الق�سائي )التدريب الإعدادي(

- بلغ عدد خريجي برنامج دبلوم املعهد منذ اإن�ساء املعهد )608( خريجا 472 من الذكور و136من الإناث
- يوجد على مقاعد الدرا�سة للعام 2011-2012 من طلبة للفوج ال�سابع ع�سر61 طالبا وطالبة. 

ت�سنيف طلبة الفوج ال�سابع ع�سر ح�سب اجلن�ص :

24

1- فـي جمال املعهد الق�سائي الردين

ثانيا: برنامج التدريب امل�ستمر والتخ�س�سي
يعتـــرب هـــذا الربنامـــج من الربامج الرئي�سة التي ينه�ص بها املعهد لل�ســـادة الق�ساة واملدعني العاميني وذلك ليكونوا على �سلة وتوا�سل مع اآخر 
امل�ستجـــدات ب�سقيهـــا القانـــوين والق�سائي لأنهـــا تنعك�ص ب�سورة ايجابية على فكـــر القا�سي وعمله وتوا�سله مع ما ي�ستجـــد من تطورات يف �ستى 
مناحي القانون وما دخله من روافد التكنولوجيا كما اأن املعهد وب�سورة موازية يعقد دورات للجهاز الإداري الذي ي�سكل رديفا للجهاز الق�سائي 

كما هو مو�سح يف اجلداول املرفقة:

ت�سنيف طلبة الفوج ال�سابع ع�سر ح�سب الفئة :

عدد الذكور
30

عدد الأوائـــل

13

عدد الكتبــــة

7

عدد املحامني 

31

عدد طلبة ق�ساة امل�ستقبل ) احلا�سلني 
على درجة املاج�ستري من بريطانيا (

4

عدد طلبة ق�ساة امل�ستقبل )احلا�سلني 
على ال�سهادة اجلامعية الأوىل من 

اجلامعات الر�سمية (
6

عدد الإنـــاث
31
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 امل�ساركون يف دورات التدريب امل�ستمر والتخ�س�سي

جهة انعقاد الدورة  
الدورات  املتخ�س�سة التي عقدت لل�سادة الق�ساة واملدعني العامني
الدورات التي عقدت لل�سادة الق�ساة من الدول العربية ال�سقيقة  

الدورات التي عقدت جلهات حكومية   
املجموع الكلي 

العدد
14
9
6

29

 ال�سادة الق�ساة و املدعني العامني يف وزارة العدل
 ال�سادة الق�ساة من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

اجلهات احلكومية من الأمن العام والدفاع املدين وموظفي �سريبة الدخل وجهات حكومية اأخرى 
موظفو وزارة العدل

موؤ�س�سات املجتمع املدين
املجموع الكلي

العدد
    228 

93
204
237

7
769

  امل�ساركات  يف دورات التدريب امل�ستمر والتخ�س�سي 

جمموع  امل�ساركات من الق�ساة ) الإناث (
جمموع امل�ساركات من املوظفات 

العدد
46

135

ثالثا: التعاون املحلي والعربي والدويل
 يرتبـــط املعهـــد الق�سائـــي بالعديد من اتفاقيات التعاون الق�سائي مع الهيئات العربية والأجنبيـــة وان�سجاما مع اأهداف املعهد املتعلقة بت�سجيع 
هذا التعاون وال�ستفادة من خربات الدول ال�سقيقة وال�سديقة وتبادل املعرفة فقد عمل املعهد على عقد عدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم 

يف جمال التعاون الق�سائي والتدريب للعام 2012وذلك على النحو التايل:
مذكرات التفاهم التي وقعت يف اإطار التعاون العربي والدويل

 - اتفاقية ال�سبكة الأوروبية للتعاون يف جمال التدريب الق�سائي بني عدد من الدول العربية والأوروبية واختيار املعهد الق�سائي الأردين مقرا 
لل�سبكة.

- جتديد مذكرة التفاهم مع معهد راوؤول والينربغ حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين
- مذكرة تفاهم مع �سلطنة عمان يف جمال تدريب كوادر ق�سائية واإدارية. 

- مذكرة تفاهم مع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف جمال التدريب الق�سائي.
الندوات وور�س العمل التي عقدت يف اإطار التعاون املحلي والعربي والدويل

يف اإطار التعاون املحلي والعربي والدويل نظم املعهد و�سارك يف العديد من الفعاليات والأن�سطة والتي جاءت على النحو التايل:
- الجتمـــاع الإقليمـــي رفيـــع امل�ستـــوى ل مدراء املعاهد الق�سائيـــة العربية بعنوان  )املعايـــري الق�سائية امل�سرتكة والتعـــاون الق�سائي( يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا بالتعاون مع معهد راوؤول والينربغ حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين يف ال�سويد.

 الدورات التدريبية التي عقدها املعهد خالل العام 2012�سمن برنامج التدريب امل�ستمر والتخ�س�سي

25
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- الندوة الوطنية حول منهاج حقوق الإن�سان مع معهد راوؤول والنربغ
- ندوة تنفيذ الأحكام املدنية  بالتعاون املعهد الق�سائي الأردين و ال�سفارة الفرن�سية يف عمان واملدر�سة الوطنية للق�ساء يف فرن�سا.

- ور�سة تعزيزا لنهج الت�ساركي للحد  العنف الأ�سري بالتعاون مع مع مركز التوعية والإر�ساد الأ�سري. 
IRZ  دورة تدريبية حول قانون البيئة بالتعاون  مع املوؤ�س�سة الأملانية للتعاون القانوين الدويل -

- حما�سرة لطلبة دبلوم املعهد حول م�سروع دعم تطوير العدالة اجلنائية بالتعاون وزارة العدل الربيطانية والحتاد الأوروبي
- حما�سرة لطلبة دبلوم املعهد حول اآليات حقوق الإن�سان بالتعاون مع معهد راوؤول والنربغ  حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين.

- حما�سرة  لطلبة ق�ساة امل�ستقبل حول اتفاقيات حقوق الإن�سان بالتعاون مع جمعية املحامني والق�ساة الأمريكية. 
الوفود الزائرة للمعهد لالطالع على جتربته يف جمال التدريب والتاأهيل الق�سائي

بهدف الطالع على جتربة املعهد يف جمال التدريب والتاأهيل الق�سائي زار املعهد كل من الوفود التالية:
- معايل وزير العدل وال�سوؤون القانونية الكويتي جمال ال�سهاب على راأ�ص وفد رفيع لالطالع على جتربة املعهد     يف جمال التاأهيل والتدريب 

الق�سائي وبحث  �سبل تعزيز عالقات التعاون.   
- وفد م�ست�سارين من اإدارة ق�سايا الدولة يف وزارة العدل اجلمهورية العربية الليبية.

- وفد من الق�ساء الع�سكري من �سلطنة عمان. 
- وفد ق�سائي من اإقليم كرد�ستان العراق. 

رابعا: تعزيز القدرات املوؤ�س�سية  
- النتهاء من م�سودة م�سروع تعديل نظام املعهد الق�سائي. 

تعـــد دائـــرة اإ�سهـــار الذمـــة املالية من الدوائر املعنيـــة مبكافحة الف�ساد ، وميثـــل قانونها و�سيلة من و�سائل احلمايـــة لكل من ي�سغل 
من�سباً عاماً رفيع امل�ستوى ، وحماية للحكومة يف ذات الوقت ، لأنه يقدم اآلية لتحديد التنازع اأو التعار�ص احلالـي اأو املحتمل بني 
امل�سوؤوليـــات العامـــة ل�ساغــــل املن�سب  وبني م�ساحله اأو ن�ساطاتـــه اخلا�سة  الأمر الذي ميكن �ساغل املن�سب وكذلك احلكومة ، من 

اتخاذ �سبل احلماية املنا�سبة يف مواجهة هذا التنازع. 
اأوًل :-

ثانياً :-
بعـــد م�ســـي �ســـت �سنـــوات على اإن�ســــاء الدائــرة وتطبيق قانـــون اإ�سهار الذمـــة املاليــة رقــــم 54 ل�سنة 2006  قدمـــت الدائرة للحكومة 
م�ســـروع قانـــون معـــدل للقانون املذكـــور مع الأ�سباب املوجبة م�ساهمـــة منها يف اجلهود احلكومية لالإ�ســـالح والتحديث والتطوير 

وحماربة الف�ساد .

2- فـي جمال دائرة اإ�سهار الذمة املالية

اإح�سائية دائرة اإ�سهار الذمة املالية
من تاريخ 2008/1/1 ولغاية 2009/12/31
من تاريخ 2010/1/1 ولغاية 2011/10/11

من تاريخ 2011/10/12 ولغاية 2012/12/13

عدد املكلفني
3953
3232
1080

عدد املبلغني ق�سائياً
754
754
238

عدد املحالني اىل املدعي العام
137
81
15

26
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- درا�ســـة وثائـــق امل�ساريـــع واملقرتحـــات املقدمـــة  )Proposals( اخلا�ســـة بربنامج دعم قطـــاع العدل وتزويـــد وزارة التخطيط 
مبالحظات الوزارة عليها.

- متابعة �سري العمل يف م�ساريع الدعم املقدمة من الحتاد الوروبي مثل:
1. م�سروع العدالة  اجلزائية .

2. م�سروع عدالة  الحداث 
3. م�سروع دعم قطاع العدل ب�سقية ) املرحلة التح�سريية ، و مرحلة دعم قطاع العدل عن طريق املوزانة(.

- امل�ساركة  يف ع�سوية اللجنة التوجيهية مل�سروع  العدالة  اجلزائية  املعنية  مبتابعة  تقدم �سري العمل  يف  امل�سروع  واقرار احلطط 
التنفيذية له، وح�سور كافة  الجتماعات اخلا�سة  به .

-  امل�ساركـــة  يف ع�سويـــة اللجنـــة  الوطنيـــة  للعدالة  اجلزائية  املعنية  باعداد ا�سرتاتيجية وطنية للعدالة  اجلزائية و ح�سور كافة 
الجتماعات اخلا�سة  بها واعداد تقاريرحولها. 

- امل�ساركة يف فرق عمل حمور امل�ساعدة  القانونية.
- املتابعـــة امل�ستمرة واعداد تقارير اجنـــاز اإ�سرتاتيجية تطوير الق�ساء2010-2012 واإ�سرتاتيجية الوزارة وموؤ�سرات الأداء اخلا�سة 

باملوازنة، والربنامج التنفيذي التنموي 2013-2011.
- مت اإعـــداد بطاقـــات امل�ساريـــع اخلا�سة بوزارة العدل �سمـــن برنامج احلكومة 2012  ومتابعة التحديـــث ب�سكل �سهري على برنامج 

متابعة اخلطة احلكومية اخلا�ص برئا�سة  الوزراء.
- تنفيذ ور�سة توعية مبعايري جائزة  املللك عبداهلل الثاين للتمييز  يف الدورة  ال�ساد�سة. 

- اإعـــداد تقريرا�ســـرتاك وزارة العـــدل يف جائـــزة  املللك عبداهلل الثاين لتمييـــز الداء  احلكومي وال�سفافية للـــدورة  ال�ساد�سة  لعام 
. )2013-2012(

- متابعة م�سروع ا�ستكمال وت�سحيح  بيانات الأطراف للق�سايا امل�سجلة، مبا يخدم نظام ال�سجل العديل .
-  مت اعداد درا�سة ر�سى متلقي اخلدمة  للعام 2012.

-  مراجعـــة و تعديـــل الهيـــاكل  التنظيميـــة  اخلا�ســـة باملديريـــات التالية : )مديريـــة  انظمة  املعلومات ، مديريـــة  ال�سوؤون  املالية، 
دائرة  ا�سهار الذمة (.

-  حتديث م�سفوفة  �سركاء  وزارة  العدل  لعام 2012. 
-  اعداد درا�سة ر�سى ال�سركاء للعام 2012.

-  امل�ساركـــة يف جلنـــة مراجعة وحتديـــث الأجندة الوطنية وعقد اجتماعات بهذا اخل�سو�ـــص، وامل�ساركة بح�سور اجتماعات اللجنة 
التن�سيقية يف وزارة التخطيط.

-  متابعة قيا�ص موؤ�سرات الأداء للمديريات.
-  مراجعة بطاقات خدمات املحاكم وو�سع بع�ص التعديالت عليها بالتن�سيق مع مديرية الت�سال.

-  امل�ساركة يف جلنة امل�سرتيات.
-  امل�ساركة يف تقييم تقاريراملوظفيني املر�سحني جلائزة املوظف احلكومي املتميز يف دورتة  ال�ساد�سة  2013-2012.

-  امل�ساركة يف تقييم تقارير املوظفني املر�سحيني جلائزة املوظف املثايل / اخلدمة  املدنية  لعام 2012.

3- فـي جمال وحدة ال�سيا�سات والتطوير املوؤ�س�سي
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- مت اجناز التفاقيات التالية :  
1-اتفاقية مقر" ال�سبكة الوروبية العربية للتدريب الق�سائي"

2-اتفاقية تواأمة بني "حمكمة التمييز الردنية وحمكمة النق�ص الفرن�سية"
3-امل�ساركــــة يف درا�ســــة واعــــداد اتفاقيــــة التعــــاون يف جمــــال نقــــل املحكوم عليهــــم بعقوبــــات �سالبة للحريــــة بــــني الردن وال�سعودية ومت 
توقيعهــــا يف الريا�ــــص مــــن قبــــل وزراء الداخلية يف كال البلدين،ويجري حاليا درا�سة عدد من الإتفاقيــــات الثنائية يف املجال القانوين 

والق�سائي.
- مت تنفيذ عدد من التبليغات والإنابات الق�سائية وت�سليم جمرمني ونقل املحكوم عليهم.

- امل�ساركــــة يف املوؤمتــــر الفتتاحــــي للمرحلــــة الثالثــــة مــــن برنامج العدالــــة الوروبيــــة املتو�سطية لالأعــــوام 2012-2014 الــــذي عقد يف 
بروك�ســــل، كمــــا مت التن�سيــــق مــــع املجل�ــــص الق�سائي لت�سمية الق�ســــاة امل�ساركني يف ور�ســــات العمل التي عقدت يف اطــــار الربنامج �سمن 

املحاور الثالث املنبثقة عنه وهي:-
- حمور الو�سول للعدالة وامل�ساعدة الق�سائية.

- حمور النزاعات العائلية العابرة للحدود.
- حمور قوانني العقوبات وقوانني ال�سجون.

ويجري ا�سراك دائرة قا�سي الق�ساة عن حمور النزاعات العائلية العابرة للحدود.
- امل�ساركة يف ع�سوية اللجان التالية:-

- اللجان العليا امل�سرتكة
- اللجنة الفنية لتطبيق قرارات جمل�ص المن)منبثقة عن اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الموال ومتويل الرهاب.

- جلنة العمل الردنية- الوروبية امل�سرتكة اخلا�سة بالعدل والمن وال�سوؤون الداخلية.
- ع�سويــــة الفريــــق العامــــل احلكومي الدويل املفتــــوح الع�سوية املعني بامل�ساعدة التقنية ملتابعة تنفيــــذ اتفاقية المم املتحدة ملكافحة 

الف�ساد.
- ع�سوية الفريق الوطني املعني مبتابعة تنفيذ اتفاقية المم املتحدة ملكافحة الف�ساد برئا�سة معايل رئي�ص هيئة مكافحة الف�ساد.

- اعــــداد ودرا�ســــة اتفاقيــــات للتعاون القانوين والق�سائي الثنائية ومــــدى حاجة الردن للت�سديق او الن�سمــــام اىل بع�ص التفاقيات 
الدولية.

- جلنة اخلرباء لدرا�سة قانون ت�سليم املطلوبني واملحكومني.
- اللجنة الفنية لدرا�سة اتفاقية بيجني وبروتوكول بيجني.

- نقطة ات�سال و�سابط ارتباط مع جمل�ص اوروبا بهدف التباحث والتفاق على خطة عمل التعاون يف جمال الق�ساء واملحاكم.
- ع�سوية جلنة م�سوؤويل العالقات الوروبية.

- امل�ساركــــة يف اجتماعــــات وزارة اخلارجيــــة بخ�سو�ــــص زيــــارة جلنة خرباء المم املتحدة حــــول تطبيق العقوبــــات املفرو�سة على ايران 
مبوجب قرار جمل�ص المن رقم )1929(

- امل�ساركة يف الجتماع التح�سريي مع خرباء املفو�سية الوروبية ب�ساأن مو�سوع )قابلية احلركة والهجرة والمن(.
- امل�ساركة يف اعمال اللجنة التوجيهية مل�سروع العدالة اجلزائية.

- امل�ساركة يف اعمال املرحلة التح�سريية مل�سروع ودعم قطاع املوازنة ايل �سيتم متويله من الحتاد الوروبي.
- التن�سيق مع املنظمات الدولية لتقدمي الدعم الفني للمحكمة الد�ستورية واملحكمة الدارية يف �سوء التعديالت الد�ستورية.

4-فـي جمال مديرية التعاون الدويل:
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- حتديد الحتياجات من املوارد الب�سرية وحتديثها على قاعدة بيانات 2012.
- اإ�ســـدار تقاريـــر دوريـــة عن احتياجات الوزارة واملحاكم والدوائر، وذلك لل�سركاء )ق�ســـم اإدارة املوارد الب�سرية +ق�سم تنمية املوارد 

الب�سرية ( ولالإدارة العليا تعيني 100 موظف ب�سكل موؤقت على ح�ساب بدل جماز )اأمومة(.
- ا�ستكمال جميع الإجراءات اخلا�سة بتعيني )114 ( موظف على الفئة الأوىل ، و)15( موظف على الفئة الثانية ، و)98( موظف 

على الفئة الثالثة ما جمموعه )227( موظف .
hr –System اإدخال ومتابعة جميع ملفات املوظفني اجلدد على -

- ا�ستكمال متابعة جميع كتب املحاكم املتعلقة بالحتياجات وت�سمينها لقاعدة البيانات
- اأر�سفة ال�ستدعاء / الكتب الواردة والتي تتعلق بطلبات التوظيف والحتفاظ بن�سخة الكرتونية منها

- مناق�ســـة جـــدول ت�سكيـــالت 2012 مـــع جلنة املوازنة العامة وديـــوان اخلدمة املدنية ) ق�ســـم اإدارة املـــوارد الب�سرية+ق�سم تخطيط 
املوارد الب�سرية( .

- متابعة حركة موظفي العقود مع الإدارة العليا . واإجراء ما يلزم لتجديدها اأو ال�ستغناء عنها
- امل�ساركة يف اإعداد تقرير ال�سرتاك اخلا�ص با�سرتاك الوزارة يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتميز.

- البـــدء بالتعامـــل مـــع طلبات النقل والتكليف املختلفة والتـــي تتعلق بجميع موظفي الوزارة واملحاكـــم يف اململكة مبختلف فئاتهم 
ووظائفهم

- النتهاء من م�سروع جدول ت�سكيالت الوظائف لعام 2012
- مناق�سة جدول الت�سكيالت مع دائرة املوازنة العامة واللجنة الفنية واللجنة املركزية

- تنفيذ كافة الجراءات الوظيفية اخلا�سة بجدول ت�سكيالت الوظائف لعام 2011
- النتهاء من تنظيم ك�سوفات املوظفني امل�ستحقني للرتفيع الوجوبي لعام 2012 �سمن الفئات الأوىل والثانية .

- النتهاء من ا�سدار قرارات بالعالوات الفنية للموظفني والعالوات ال�سرافية
- النتهاء من منح الزيادة ال�سنوية للموظفني لعام 2012

- النتهـــاء مـــن تنظيم ك�سوفات املوظفني امل�ستحقني لتعديـــل الأو�ساع للح�سول على املوؤهل العلمي �سمن الفئات الأوىل والثانية 
والثالثة

- النتهاء من اعداد ك�سوفات بحوافز املوظفني كل �سهر خالل عام 2012
- النتهاء من ار�سفة القرارات الدارية ال�سادرة خالل عام 2012

- متابعة دورات اللغة الجنليزية لل�سادة الق�ساة التي تعقد يف املعهد المريكي للغات
- عقد )116( برنامج تدريبي لـ )835( موظف يف خمتلف الأقاليم ومبوا�سيع خمتلفة

- متابعـــة عمليـــة تقييـــم الأداء ال�سنـــوي للموظفني و ادخـــال التقارير ال�سنوية للعـــام  2011جلميع موظفي الـــوزارة واملحاكم على 
النظـــام املحو�ســـب وتدقيقهـــا واأر�سفتها . وت�سكيل جلنـــة لالعرتا�سات على التقارير ال�سنوية 2011 وتزويـــد ديوان اخلدمة املدنية 

بن�سخة الكرتونية وورقية منها.

5- فـي جمال مديرية املوارد الب�سرية
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- متابعـــة البعثـــات العلميـــة واملنح الدرا�سية املقدمة عن طريـــق ديوان اخلدمة املدنية والتن�سيق مـــع الديوان بخ�سو�ص املوظفني 
املبعوثني ) قرار اليفاد ، ال�سري الدرا�سي ( وادخالها على النظام املحو�سب

- عقد دورات متخ�س�سة للمربجمني يف مراكز تدريبية خارجية بالتن�سيق مع وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات
- متابعـــة الطلبـــة املوفديـــن لدبلـــوم الدرا�ســـات الق�سائيـــة يف املعهـــد الق�سائـــي مبـــا يف ذلـــك قـــرارات اليفـــاد وال�ســـري الدرا�ســـي 

للموفدين.
- تثبيت املوظفني حتت التجربة امل�ستحقي التثبيت خالل العام 2012

- تزويـــد وحـــدة ال�سيا�ســـات والتطويـــر املوؤ�س�ســـي مبتطلبـــات معيـــار الفـــراد جلائـــزة امللـــك عبـــداهلل اخلا�ســـة بق�ســـم تنميـــة املوارد 
الب�سرية.
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        ق�سم اللوازم :- 
1-  ترحيـــل و جتهيـــز املبانـــى التالية دائرة مدعي عام جنوب عمان اىل حمكمة اجلنايات الكربى  وترحيل اجلنايات الكربى اىل 

اجلويدة وترحيل حمكمة بداية مادبا اىل ق�سر العدل اجلديد
2-  تفريغ ق�سر العدل القدمي متهيدا لبدء تنفيذ املكرمة امللكية ال�سامية فيه 

3- تنظيم عملية ا�ستالم املنح العينية و من اأي جهة مانحة وذلك منعا لهدر اأي موارد متاحة و تنظيم عملية ا�ستالمها و الإفادة 
منها .

4- تلبية اإحتياجات املحاكم باللوزام املطلوبة من امل�ستودعات ح�سب دور املحكمة وتطبيق الالمركزية يف تلبية احتياجات املحاكم 
البعيدة لتوفري الوقت واجلهد والنفقات ) اربد – الكرك- ال�سلط – معان ( 

5- التن�سيق الداخلي مع كافية املديريات وال�سركاء ال�سرتاتيجيني  مبا يخدم م�سلحة العمل
6-  تفعيل بطاقة ال�سنف يف امل�ستودعات  .

7- حتديث و تطوير موا�سفات ملفات الق�سايا اجلديدة و ا�ستالمها و�سرفها للمحاكم و ارتفاع ن�سبة الر�سا عنها بن�سبة عالية 
جدا 

8- �سراء كرا�سي طبية للطابعات  يف املحاكم و مبا يتالئم مع طبيعة اعمالهن .
9- حتديد احتياجات ق�سور عدل الزرقاء و عجلون متهيدا لتجهيزها يف 2013 .

        ق�سم الديوان  :- 
1- متابعة عملية الأر�سفة اللكرتونية اليومية يف الق�سم  �ساملة للربيد ال�سادر و الوارد للوزارة تفعيال لنظام الديوان املحو�سب 

املعمول فيه بالوزارة .
2 - طباعة التعاميم و عمل الإجراءات الالزمة لتعميمها يدويا و الكرتونيا و طباعة الكتب الر�سمية يف املخاطبات .
3 - تنظيم عملية تبليغ  العالمات اجلزائية بالتن�سيق مع اجلريدة الر�سمية عن طريق �سابط الرتباط يف الق�سم .

4 - تنظيم اآليات اإر�سال و ا�ستقبال الربيد اليومي �سواء مع �سركة اأرامك�ص او مع �سركة الربيد الأردين .

6- فـي جمال مديرية ال�سوؤون الإدارية
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        ق�سم احلركة:- 
1- تلبية احتياجات الوزارة  و املحاكم و الدوائر التابعة لها فيما يخ�ص حركة املركبات الكبرية و املتو�سطة و ال�سغرية �سواءا لنقل اللوازم 

او نقل الوفود و املوظفني .
2 - متابعة تلبية احتياجات املركبات) ال�سيارات امل�سروفة لل�سادة الق�ساة + �سيارات الق�سم  +الفانات امل�سروفة للمحاكم+ال�سكوترات (  من 

�سيانة او ترخي�ص و تامني مبوجب �سجالت متابعة دورية .
3 - اجناز اأعمال جلنة حتديد معدل ا�ستهالك الوقود يف املركبات احلكومية بالتن�سيق مع الوزارات و اجلهات املخت�سة .

        ق�سم اخلدمات الدارية امل�ساندة :-  
1- ح�سول مق�سم الوزارة على العالمة الكاملة يف مو�سوع الرد على الإت�سالت الهاتفية يف جائزة امللك عبداهلل للتميز.

2-  ا�ستالم كافة ملفات العطاءات املتعلقة باخلدمات املقدمة يف املحاكم مبا فيها متابعة اأمور  النظافة واملاكينات واعادة التدوير و جتليد 
ال�سجالت و غريها مبا فيها اعداد التقارير الدورية و تفعيل دور الق�سم يف املتابعة و الرقابة لهذه العطاءات .

        ق�سم امل�سرتيات :-
1 - ا�ستحداث ق�سم امل�سرتيات و تفعيله لغايات اإدارة عمليات ال�سراء و تنظيمها بغ�ص النظر عن جهة ال�سراء .

2 - القيام باأعمال �سكرتاريا جلان ال�سراء . 
3 - تطبيق نظام GFMIS  نظم اأدارة املعلومات املالية احلكومية . 

7-فـي جمال مديرية ال�سوؤون املالية:

- مت اإعداد موازنة وزارة العدل لـ 3 �سنوات قادمة ) 2013-2015 ( وفقا ملبداأ املوازنة املوجهة بالنتائج.   
- مت التغلـــب علـــى تخفي�ـــص املخ�س�ســـات الراأ�سمالية 10% واجلارية 15% من خالل اإجراء نقـــل خم�س�سات بني املواد املختلفة بعد 

اإعادة حتديد الأولويات .   
- مت حت�سني العوائد على ح�سابات فوائد دوائر التنفيذ ب�سكل ملحوظ زاد عن ) 0.8 ( مليون دينار، من خالل اإعادة ربط الودائع 

القائمة وكذلك ربط ودائع جديدة باأ�سعار فائدة غري م�سبوقة.     
- مت تغطيـــة العجـــز يف امل�ساريـــف املهمـة يف املوازنـــة مثل: الكهرباء والت�ســـالت واملحروقات، وكذلك �سلفة �سنـــدوق التكافل )مــا 

يزيــد عن 2.5مليون دينار( من الزيادة يف اإيرادات ح�سابات فوائد دوائر التنفيذ .
- مت اجناز ما يقارب )1.000( م�ستند اأمانات و )1.000( م�ستند فوائد تنفيذ.

- مت توزيـــع �سلـــف ماليـــة علـــى جميع املحاكـــم ترتاوح قيمتها مـــن)100 اإىل 1000 ( دينـــار وذلك ل�ستخدامهـــا يف النفقات الطارئة 
وال�سراء املبا�سر لتغطية احتياجات املحاكم ال�سرورية وامل�ستعجلة.
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- مت تطبيـــق اإجـــراء  جديـــد هـــو :"اخلطة املالية ال�سهريـــة"  �سمن النظام املحا�سبـــي اجلديد وهذا الإجراء �سابـــق للحوالة املالية 
بحيـــث يتـــم حتديـــد املبالغ املتوقـــع �سرفها لذلك ال�سهر اآخـــذا بعني العتبار ما اأدخـــل عن طريق امل�سرتيات مـــن عطاءات وعقود، 

وبالتايل عمل حوالة مالية تتفق مع اخلطة ال�سهرية دون جتاوز للمخ�س�سات اأو خطاأ يف التقديرات.
- مت تطبيـــق ال�ستعـــالم الآيل عـــن ك�سوفـــات ح�سابنـــا وعمل ت�سويـــات بنكية ب�سكل يومـــي، وبالتايل الك�سف عـــن اأي خلل يف ح�سابنا 
لدى البنك املركزي وال�سيطرة عليه فورا،وكذلك متابعة املوافقات املطلوبة على اخلطة واحلوالت واملناقالت اآليا من قبل دائرة 

املوازنة العامة.
- مت ا�ستحداث نظامي حا�سوب لـ )فوائد التنفيذ ونظام التكافل(.

- مت تطبيـــق نظـــام حما�سبـــي جديـــد وهـــو نظـــام اإدارة املعلومـــات املاليـــة احلكوميـــة)GFMIS( منـــذ مطلع �سهر ني�ســـان/2012 
بالإ�سافة لال�ستمرار بتطبيق النظام املحا�سبي القدمي للو�سول لأرفع م�ستوى من الدقة وال�سواب يف العمل اإىل حني ال�ستغناء 

عنه.
- مت اإحلاق جميع موظفي املديرية بدورات تدريبية على النظام اجلديد يف وزارة املالية.

- مت اجناز ما يقارب )12.000( م�ستند نفقات، حيث بلغـت ن�سبة الجناز حوايل 95% من املوازنة.
- مت اجنـــاز املعامـــالت املطلوبـــة يف الظـــروف ال�ستثنائية مثل :اإعادة هيكلـــة الرواتب وحتديد العجز نتيجـــة لذلك وتعوي�سه من 
املوازنـــة، كذلـــك متابعـــة م�ستحقـــي دعم املحروقات مع اجلهـــات املخت�سة من وزارة ماليـــة و دائرة ال�سريبـــة و�سرفها يف موعدها، 

بالإ�سافة ل�سرف الراتب الثالث ع�سر والرابع ع�سر للموظفني.
- مت ا�ستخدام الربيد اللكرتوين لإر�سال ك�سوفات الرواتب وكذلك احلوافز ورواتب الطابعات وق�ساة امل�ستقبل للبنوك التجارية 

لخت�سار والوقت واجلهد.
- مت �سبـــط النفقـــات واحلـــد منها وذلك من خالل املتابعة الدورية واتخاذ اإجـــراءات مت تعميمها على املوظفني ومتابعة تطبيقها 

مثل:
- التعاميم اخلا�سة ب�سبط النفقات اخلا�سة بالطاقة الكهربائية. 

- �سبط نفقات بدل التنقالت ال�سهود يف املحاكم واإعداد جدول خا�ص باأجور التنقالت بني املحافظات.
- تخفي�ص نفقات الطابعات والأحبار من خالل تو�سيات املدير املايل بهذا اخل�سو�ص.

- مت تعديل الهيكل التنظيمي ملديرية ال�سوؤون املالية مبا يخدم م�سلحة ومتطلبات العمل احلالية.

- ان�سمـــام وزارة العـــدل اىل بوابـــة احلكومـــة اللكرتونية الرابعـــة )SGN4( ، وتطوير  اخلوادم والتطبيقـــات اخلا�سة بالوزارة 
للربط على ال�سبكة احلكومية الآمنة . ا�سافة اىل ا�ستمرار التعاون مع برنامج احلكومة اللكرتونية يف عمل ور�سات عمل 

   توعوية حول برنامج احلكومة اللكرتونية .

8-فـي جمال مديرية تكنولوجيا املعلومات:
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- زيـــادة عـــدد اخلدمـــات اللكرتونية التـــي تقدمها وزارة العدل مثل الربط اللكرتوين مع مديريـــة المن العام ، دائرة اجلمارك 
الردنية ، هيئة مكافحة الف�ساد .

- ال�سرتاك مع وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات بتحديث وتطوير اآلية العمل يف برنامج احلكومة اللكرتونية .
- النتهـــاء مـــن اجلـــزء الرئي�سي من مركز احلا�ســـوب البديل واملتمثل بعمليـــة )Data Replication( مـــع مركز احلا�سوب 

الرئي�سي .
- توفـــري املبلـــغ املطلـــوب بالتعـــاون مع وكالـــة المم املتحدة ملكافحـــة اجلرمية واملخـــدرات )UNODC( علـــى متويل جزء من 

حتديثات برنامج ميزان خالل عام 2013 يتعلق مبحاكم الحداث ليتوافق مع املعايري الدولية .
- تطبيق خدمة نظام ا�سدار �سهادة عدم املحكومية يف كافة حماكم البداية يف املحافظات.

.GFMIS تطبيق النظام املايل املوحد لكافة الوزارات احلكومية مع وزارة املالية -
- تفعيل خدمة ال�ستعالم عن الق�سايا على بوابة احلكومة اللكرتونية . 

- امل�ساركـــة مبوؤمتـــر ال�سراكـــة الورومتو�سطية مب�ساركة )6( دول، والتي و�سعت جتربة وزارة العدل يف حو�سبة العمل الق�سائي يف 
املرتبة الوىل .

- امل�ساهمة يف ور�ص عمل عديدة لنقل املعرفة واملتمثل بتجربة وزارة العدل يف احلو�سبة مع عدة وفود عربية مثل  وفد وزارة العدل 
العراقية .

- حتديث وتطوير وزيادة الذاكرة ال�سافية لعدد كبري من الجهزة القدمية لت�سد حاجة الق�ساة واملحاكم .
- طرح عطاءات متعددة ل�سراء : اجهزة حا�سوب )رئي�سية ومكتبية( ، طابعات ليزرية واحبارها، ما�سحات �سوئية.

- توفري اجهزة حا�سوب من م�سروع �سيادة القانون ل�سد بع�ص احتياجات املحاكم .
- تركيـــب �سبـــكات احلا�ســـوب الداخليـــة ملباين جديدة : حمكمة �سلح الكورة ، حمكمة �سلـــح الو�سطية ، حمكمة الأحداث ، حمكمة 

�سلح احل�سا.
- تو�سعة �سبكات احلا�سوب الداخلية ملحاكم :  حمكمة بداية الرمثا ، دائرة تنفيذ اربد ، حمكمة بداية �سمال عمان، حمكمة بداية 

�سرق عمان .
- التفاق  مع وزارة الت�سالت  لال�ستفادة من م�سروع نظام lync server  خطوط الربط ال�سبكية بني املحاكم 

 MPLS( ا�ستبـــدال خطـــوط الربـــط ال�سبكيـــة احلاليـــة بـــني املحاكـــم امل�ستخدمـــة يف م�ســـروع احلو�سبـــة بتكنولوجيـــا جديـــدة -
technology ( تتيح زيادة �سرعة الربط وتخفي�ص كلفة ال�سرتاكات ال�سهرية للخطوط احلالية )حتت التجربة يف �ستة 

مواقع( .
- مت الإنتهاء من حتليل وت�سميم وبرجمة النظمة اجلديدة التالية : نظام ادارة معلومات برنامج ق�ساة امل�ستقبل ، نظام امانات 
الق�سايـــا الغـــري تنفيذيـــه  وربطه الكرتونيا مع نظـــام ايرادات املحاكم ، نظام ت�سجيل ومتابعة دعـــاوي التحقيق اخلا�سة مبوظفي 

القطاع العام لدى جلان التحقيق يف الوزارة .
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- مت تطبيـــق النظمـــة التاليـــة : نظـــام ال�ســـادر والـــوارد لـــدى حمكمة بداية املفـــرق ، نظام حو�سبـــة اإجراءات عمل جلنـــة ال�سكاوى 
والإقرتاحات يف الوزارة .

- تزويد الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب بالأنظمة املحو�سبة التالية : نظام �سوؤون املوظفني،نظام الرواتب ،نظام اللوازم،نظام الديوان 
، نظام املحا�سبة،نظام  التدريب،نظام احلوافز.

- تزويد دائرة قا�سي الق�ساة بالنظام املحو�سب اخلا�ص ب�سندوق التكافل الإجتماعي للوزارة .
- عمـــل الإ�سافـــات والتح�سينات والتعديالت الربجمية الالزمة علـــى : نظام ميزان ،  نظام الرت�سيم الآيل ونظام اإيرادات املحاكم 
فيمـــا يخ�ـــص اأمانـــات تنفيـــذ الإيجارات، واحت�ســـاب ر�سوم الق�سايا ال�سريبية لـــدى حماكم البداية ، نظام �ســـوؤون املوظفني  ونظام 

الرواتب وتزويد م�ستخدمي الربامج يف املحاكم  ببع�ص الإر�سادات و الدلة والتدريب الالزم للتعامل معها.
- تطبيـــق نظـــام التنفيـــذ احلقوقـــي ومتابعـــة تنفيذه من قبـــل فريق الدعم الفنـــي امليداين لتطبيـــق النظمة يف املحاكـــم التالية : 
حمكمـــة بدايـــة جر�ـــص ، حمكمـــة بداية اربـــد ، حمكمة بداية املفرق حمكمة بدايـــة الزرقاء ، حمكمة بدايـــة ال�سلط ، حمكمة بداية 
العقبة ، حمكمة بداية مادبا ، حمكمة بداية عمان ، حمكمة بداية معان ، حمكمة بداية �سمال عمان ، حمكمة بداية جنوب عمان 

، حمكمة بداية �سرق عمان ، حمكمة بداية غرب عمان ، حمكمة بداية الطفيلة ، حمكمة بداية الكرك .
- ان�ساء العديد من احل�سابات اللكرتونية وخدمة الربيد اللكرتوين لق�ساة وموظفي املحاكم ومتابعتها وادامة فاعليتها وحل 

امل�ساكل الطارئة عليها وتفعيل اخلدمة املطلوبة ح�سب �سالحيات معمول بها.
- ال�ستمـــرار يف تقـــدمي خدمـــات ال�سيانـــة الداخلية العالجيـــة وال�سيانة الوقائية الدوريـــة  لأجهزة احلا�ســـوب املكتبية واملحمول 

وملحقاتها والنظمة يف الوزارة وجميع املحاكم .
- ال�ستمـــرار يف تقـــدمي خدمـــات ال�سيانـــة الداخليـــة العالجيـــة وال�سيانـــة الوقائية الدورية لل�سبكـــة الداخلية يف الـــوزارة وجميع 

املحاكم ،وحتديث برنامج عدالة.
- ا�ستمرار تقدمي خدمات الدعم الفني للمحاكم ال�سلحية التي ليوجد فيها موظف دعم فني من قبل موظفي الدعم الفني يف 

حماكم البداية.
- جتديـــد عـــدة عقـــود �سيانـــة مع عدة �سركات ل�سيانـــة وادامة عمل :  قواعـــد البيانات )Oracle( ومركـــز احلا�سوب الرئي�سي . 

ا�سافة اىل جتديد عقود ال�سيانة لأجهزة احلا�سوب والطابعات وال�سا�سات والجهزة املحمولة .
- تنفيـــذ بيئـــة عمـــل م�سابهة بنظام ميـــزان وقاعدة البيانات لنقل املعرفة من م�سروع �سيادة القانـــون وال�سركة املنفذة اىل موظفي 

املديرية .
.  )2008 Windows Server( عقد دورات داخلية ملوظفي تكنولوجيا املعلومات يف ق�سر عدل العبديل مثل دورة -

  )Dash Board( تدريب موظفي تكنولوجيا املعلومات وموظفي اجلودة وعقد ور�ص عمل على عدد  من النظمة مثل : نظام -
، ونظام الر�سفة ، انظمة ميزان .
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1- مت ا�ستالم مبنى ق�سر عدل مادبا ونقل املحكمة اإليه .
2- تقوم مديرية الأبنية وامل�ساريع مبتابعة م�سروع تنفيذ حمكمة بداية الر�سيفة وذلك بالتن�سيق مع وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان.    

3- تقوم املديرية ومن خالل ق�سم ال�سيانة بعمل ال�سيانة الوقائية وال�سيانة الطارئة ملباين املحاكم يف خمتلف حمافظات اململكة 
بالإ�سافة اإىل جتهيز عقود ال�سيانة اخلا�سة ب�سيانة امل�ساعد واأنظمة التكييف واأنظمة اطفاء احلرائق وغريها من الأعمال التي 

تتطلب عقود �سيانة.
4- مت ا�ستالم مبنى ق�سر عدل الزرقاء  ومبنى ق�سر عدل عجلون ا�ستالماً اأوليا و�سيتم نقل املحكمة اإليهما خالل الربع الأول من عام 2013 .

تتكون مديرية ال�سوؤون القانونية من ق�سمني
ق�سم الت�سريع.

ق�سم ال�ست�سارات القانونية.
- مت تقـــدمي العديـــد مـــن ال�ست�ســـارات القانونية يف م�سائل تتعلـــق باعمال الوزارة مثل )املـــوارد الب�سرية، واملالية و الداريـــة والرقابة الداخلية( 

وتقدمي ال�ست�سارات الداخلية للجنة العطاءات وق�سم امل�سرتيات وال�ست�سارات التي حتال من جميع املديريات الداخلية يف الوزارة واملحاكم.
- مت تقدمي العديد من ال�ست�سارات القانونية الواردة من رئا�سة الوزراء والوزارات الخرى واملوؤ�س�سات العامة.

- قامـــت املديريـــة باعـــداد ال�سيغة القانونية ملجموعة من العقود التي قامت الـــوزارة بابرامها مع جهات اخرى مثل )عقد تبليغ الوراق الق�سائية ( 
املـــربم مـــن �سركـــة الربيـــد الردين و )عقد تبليـــغ الوراق الق�سائية ( و ) عقد الربيد الداخلي واخلارجي( املربمـــني مع �سركة ارامك�ص و )عقد 

اعادة تدوير الورق( املربم مع هيئة الغاثة الردنية و )عقد البوفيهات( .
- �ساهمـــت املديريـــة باجتماعـــات التح�سرييـــة قبل ابرام العقـــود امل�سار اليها يف البند ال�سابـــق وتوىل مندوب املديرية تدريـــب الكادر الوظيفي يف 

�سركة الربيد الردين على اعمال تبليغ الوراق الق�سائية .
وتقوم املديرية بق�سميها مبهام اأخرى :

1- ال�سراف على عمل وحدة ال�سجل العديل.
2- ال�سراف على عمل وحدة دائرة الو�ساطة .

3- ال�سراف على عمل وحدة احللول البديلة .
4- طلبات النق�ص باأمر خطي و اعادة املحاكمة و يت�سمن :

اأ- ا�ستقبال الطلبات و ت�سجيلها و متابعتها .
ب- متابعة اجرائاتها مع مديرية التفتي�ص الق�سائي و حمكمة التمييز حلني البت يف مو�سوع الطلب .

5- ال�سراف على عمل وحدة مراكز ال�سالح  و التاأهيل حتى تاريخ 2012/12/4 .
6- درا�سة وتنظيم التفاقيات اخلارجية التي تربمها اململكة الردنية الها�سمية مع جهات اخرى وبيان الراأي القانوين حول مدى 

توافقها مع ال�سول الد�ستورية الردنية.
7- م�ساركة املديرية يف جلان الدرا�سات الداخلية منها )جلنة الر�سوم الق�سائية و جلنة درا�سة اعمال املح�سرين ، وجلنة ال�سجل 

العديل ، وجلنة املنازعات البحرية(.
8- متثيل وزارة العدل يف العديد من املوؤمترات الداخلية واخلارجية.

9- امل�ساركة �سمن الوفد الردين املكلف مبناق�سة تقرير حقوق الن�سان يف جامعة الدول العربية.
10- امل�ساركـــة مـــع اجلهـــات ذات العالقة يف اعداد م�سودات الت�سريعات ومنها )قانـــون �سمان حق احل�سول على املعلومات ، القانون 

البحري ، قانون نقابة الطيارين(.

9-فـي جمال مديرية الأبنية وامل�ساريع :

10-فـي جمال مديرية ال�سوؤون القانونية :
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- مت عقد اجتماعات وو�سع تو�سيات وت�سورات حول اآلية عمل النظام .
- مت فح�ص النظام واأخذ عينات لتاريخه .

- قامت املديرية باعداد ور�سة عمل يف املعهد الق�سائي حول الية عمل ال�سجل العديل لخت�سا�سي اجلودة والتطوير املوؤ�س�سي.
- تولـــت املديريـــة ر�ســـد الخطـــاء يف عمليات الدخال التـــي جتاوزت )150( الف خطـــاأ بالتعاون مع  مديريـــة تكنولوجيا املعلومات 

وخدمات ميزان، ومت ت�سويب معظم هذه الخطاء بالتعاون مع موظفي اجلودة وموظفي املحاكم.
- مت اعداد تقارير بامل�سكالت التي ظهرت جراء فح�ص العينات.

- مت ا�سدار ك�سوفات و اح�سائيات منقحة بالق�سايا التي �سوف يتم التعديل عليها.
- مت حتديد فرق العمل يف املحاكم للعمل على ت�سحيح بيانات الطراف للدعاوى الوارده يف الك�سوفات و حتديد الية العمل التي 

�سوف يتم اعتمادها.
- مت ار�ســـال كتـــب وخماطبـــات لكافـــة املحاكـــم ومديريـــة المن العـــام بخ�سو�ص توفـــري كافة البيانـــات املتعلقة باطـــراف الدعوى 

وادخالها على نظام ميزان. 
- مت ا�سافة بع�ص التح�سينات و التعديالت على �سا�سات ميزان.

11-  امانة �سر املجل�ص التاأديبي ومتابعة �سوؤونه ملوظفي وزارة العدل وباقي موظفي الوزارات الخرى.
12- جلان التحقيق الداخلي مع )موظفي وزارة العدل( و جلان التحقيق اخلارجية )وزارتي التنمية الجتماعية و وزارة الرتبية 

والتعليم اخلا�سة بالعقاب البدين(. 
13- امل�ساركـــة يف التحقيـــق مبجموعـــة مـــن ق�سايـــا الف�ســـاد وبلـــغ عددهـــا )51( ق�سيـــة مت احالة جمموعـــة كبرية منهـــا اىل النائب 

العام.
14 امل�ساركة بلجان خا�سة ومنها ) جلنة تقدير التعوي�ص عن ال�سرار التي حلقت يف منطقة العقبة احلرارية وجلنة نقل الربيد 
احلكومـــي عـــرب �سركـــة الربيد الردين ، جلنة التحقق يف �سندوق توفري الربيد ، وجلنة درا�سة اتفاقية املناطق التنموية يف البحر 
امليت و جلنة درا�سة الو�سع القانوين لكادمية العربية للعلوم املالية وامل�سرفية، جلنة درا�سة اتفاقية فينا ب�ساأن امل�سوؤولية املدنية 

عن ال�سرار النووية والربوتوكول املعدل لالتفاقية .

11-فـي جمال وحدة ال�سجل العديل :

بنـــاء علـــى ا�سرتاتيجيـــة تطويـــر الق�ساء وحمـــور الرتقاء بكفـــاءة وفعالية اجلهـــاز الق�سائي وتطويـــر الجـــراءات الق�سائية فقد 
ت�سمنـــت و�ســـع خطـــة لتو�سيـــع جتربـــة ادارة الو�ساطة على جميـــع املحاكم البدائيـــة يف عمان والزرقـــاء واربد وال�سلـــط وفيما يلي 

ا�ستعرا�ص لجنازات الوحدة:-
 -  مت اعداد تقرير �سنوي لعام 2011 يبني اأعمال واجنازات ادارات الو�ساطة يف  املحاكم، مع بيان واقع حال تلك الدارات من حيث 

البنية التحتية والكادر الق�سائي والداري املتوفر لديها.
-  مت اإخ�ســـاع برنامـــج الو�ساطـــة يف املحاكـــم للتقييـــم والدرا�ســـة ملعرفة مـــا تواجهه تلـــك  الدارات من م�ســـكالت واأ�سبابها حيث مت 

التو�سل اىل نقاط ال�سعف يف اأعمال تلك  الدارات وو�سع احللول املنا�سبة ملعاجلة تلك امل�ساكل.
- قامت الوحدة باإيجاد نظام اأر�سفة ورقي لكل اإدارة من  اإدارات الو�ساطة للعام 2012 حيث مت اعداد ملف خا�ص يحفظ به كل ما 

يرد بخ�سو�ص تلك الدارات كل على حدى وخا�سة جدول العمال ال�سهري.
-  قامـــت الوحـــدة بالتوا�ســـل مع ادارات الو�ساطـــة يف املحاكم والوقوف على احتياجاتها وعليه قامت الـــوزارة بتزويد تلك الدارات 

بكافة اإحتياجاتها.
- يف �سبيـــل ن�ســـر فكـــرة الو�ساطـــة وتو�سيـــح مفهومهـــا بني جميـــع الفئات مت توزيـــع كتيبات  وبرو�ســـورات توعويـــة يف جميع ادارات 

الو�ساطة .

12-فـي جمال  وحدة دعم احللول البديلة وادارة الدعوى :
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1 .مت متابعـــة ك�سوفـــات النـــزلء  املوقوفني ق�سائيـــا ، والتاأكد من جتديد مذكرات التوقيف الق�سائـــي  من قبل اجلهات الق�سائية 
املخت�سة �سمن املدة القانونية .

2. مت متابعـــة  ال�ستدعـــاءات الـــواردة للوحـــدة مـــن قبـــل نـــزلء مراكـــز الإ�ســـالح و التاأهيـــل يف اململكـــة واهـــايل النـــزلء والرد على 
ا�ستف�سارتهم  وتقدمي امل�ساعدات القانونية لهم ،  وهي على النحو التايل:

دمـــج الأحـــكام الق�سائيـــة ، اإعـــادة املحاكمـــة ،اإخالء ال�سبيـــل ،ا�سرتداد املبالـــغ  جتديد مدد التوقيـــف الق�سائي النق�ـــص باأمر خطي 
،حتديد مواعيد جل�سات ، العفو عام ، والعفو اخلا�ص . 

مت اإ�سراك وحدة مراكز الإ�سالح والتاأهيل ك�سريك اإ�سرتاتيجي
على امل�ستوى الدويل :

اول: م�سروع كرامة املرحلة الثانية .
مدة امل�سروع : 14 �سهر ابتداء )2013/6/30-2012/4/19( .

 وهـــو م�ســـروع يهـــدف اإىل حت�ســـني اأو�ساع وظروف الأ�سخا�ص املحرومـــني من حريتهم يف الأردن واملعـــروف با�سم " م�سروع كرامة 
ومن اأهم ما مت اجنازه:

- زيارة درا�سية اىل اململكة الدمنارك خالل الفرتة مابني )2012/2/2-1/30( .
- تدريب املدعييني العامني على الدليل الر�سادي اخلا�ص مبكافحة التعذيب و مت عقد ور�ص تدريبية على النحو التايل :

- 12-2012/5/13 يف املعهد الق�سائي /اقليم الو�سط.
- 19-2012/5/20 يف املعهد الق�سائي. اقليم الو�سط
- 26-2012/5/27 يف املعهد الق�سائي اقليم الو�سط

- 2012/7/1 لل�ساده امل�ساعدين الق�سائيني .
-1-2012/10/2 للمدعني العامني وق�ساة ال�سلح يف اقليم اجلنوب / العقبة .

- 7-2012/8 للمدعني العامني وق�ساة ال�سلح يف اقليم ال�سمال  /اربد  .
- 15-2012/16 للمدعني العامني وق�ساة ال�سلح يف اقليم ال�سمال  /اربد  

ثانيا  : م�سروع اعداد  دليل ار�سادي خا�ص باجراءات التوقيف .     
ثالثا : م�سروع اإن�ساء نظام الكرتوين خا�ص مبذكرات التوقيف .

اأوًل : امل�ساركة يف اإعداد م�ساريع التفاقيات والقوانيني والوثائق.  
- م�سروع التفاقية العربية لتنظيم نقل وزرع الع�ساء الب�سرية ومنع الجتار فيها.

- م�سروع التفاقية العربية ملنع ال�ستن�ساخ الب�سري.
- م�سروع قانون الحداث.

- م�سروع قانون حقوق الطفل.
- الدليل الر�سادي ل�ستخدام اأجهزة الربط التلفزيوين املغلقة ، �سمن م�سروع دعم نظام عدالة الأحداث يف الردن. 

- م�سروع التقرير الوطني الأول حول اجنازات اململكة يف جمال منع الجتار بالب�سر 2011-2009.
- م�سروع العالن العربي حلماية املدافعني عن حقوق الن�سان.

13-فـي جمال وحدة مراكز الإ�سالح والتاأهيل :

14-فـي جمال مديرية حقوق الإن�سان و�سوؤون الأ�سرة :
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ثانياً : امل�ساركة يف اعداد الردود الر�سمية للتقارير الدولية واملحلية وقرارات اجلمعية العامة لالمم املتحدة . 
- تقرير املقررة اخلا�سة املعنية بالعنف �سد املراة واأ�سبابه وعواقبه بعد زيارتها للمملكة.

- تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية للحريات الدينية لعام 2011.
- تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية حول ممار�سات حقوق الن�سان يف الردن لعام 2011.

- تقرير الردن الول حول تنفيذ احكام وبنود امليثاق العربي حلقوق الن�سان.
- م�سروع التقريرالعربي الأول حول جهود مكافحة الجتار بالب�سر باملنطقة العربية.

- الـــرد علـــى جمموعـــة مـــن تقارير املركز الوطني حلقـــوق الن�سان واملتعلقة اأو�ســـاع ن�سطاء احلراك ال�سبابـــي واأفاداتهم ، واأو�ساع 
الالجئني ال�سوريني يف خميم الزعرتي.

- قراراجلمعيـــة العامـــة لالمم املتحدة رقم RES/A/66/143 واملعنـــون بـ " عدم جواز ممار�سات معينة ت�ساهم يف اثارة ال�سكال 
املعا�سرة من العن�سرية والتمييز العن�سري وكراهية الجانب وما يت�سل بذلك من تع�سب".

- قـــرار اجلمعيـــة العامـــة رقـــم RES/A/66/144 واملعنون بـ "اجلهـــود العاملية من اأجـــل الق�ساء التام علـــى العن�سرية والتمييز 
العن�سري وكراهية الأجانب".

- قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة رقم RES/A/66/167واملعنون بـ " مكافحة التع�سب والقولبة ال�سلبية والو�سم والتمييز 
والتحري�ص على العنف وممار�سته �سد الأ�سخا�ص ب�سبب دينهم اأو معتقدهم "

- قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة رقم ِ/A 213/65/RES واملعنون بـ " حقوق الن�سان يف جمال اإقامة العدل ".
- قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة رقم ِ/A 190/65/RES واملعنون بـ " الجتار بالن�ساء والفتيات".

- تزويـــد املقـــرر اخلا�ـــص املعني بحرية التجمع وتكوين اجلمعيات باملعلومات حـــول ال�ساليب املتبعة من اأجل تعزيز وحماية احلق 
يف التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات.

- تزويد البعثة الأردنية يف جنيف مبعلومات حمدثة عن تنفيذ تو�سيات املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب .
- م�سروع وثيقة الربنامج القطري ملنظمة المم املتحدة للطفولة ) اليوني�سيف( لالعوام 2017-2013.

ثالثاّ: امل�ساركة يف الدورات واملوؤمترات املحلية.
- الدورة التدريبية حول بناء القدرات القيادية والتنظيمية ملكافحة الجتار بالب�سر. 

- الدورة التدريبية حول بناء قدرات العاملني يف جمال تقدمي اخلدمات وامل�ساعدات ل�سحايا الجتار.
- الدورة التدريبية حول اعداد املدربني يف جمال مكافحة الجتار بالب�سرو يف جمال حماية ال�سرة

- جل�سات نقا�سية اخلا�سة باوراق ال�سيا�سات حول النتهاكات القت�سادية للمراة الردنية
  رابعاّ : الجتماعات

- ح�سور وتن�سيق اجتماعات اللجنة الوطنية ملنع الجتار بالب�سر.
- ع�سوية اللجنة املكلفة مبناق�سة التقرير الردين لدى جلنة الق�ساء على التمييز العن�سري.

- ع�سوية اللجنة الدائمة حلقوق الن�سان يف وزارة اخلارجية. 
- املتابعة والتنفيذ مل�سروع تطوير العدالة اجلزائية.

- ح�سور اجتماعات برنامج دعم قطاع العدل.
- ح�سوراجتماعات اللجنة باملكلفة باعداد منهاج درا�سي وتدريبي لق�ساة الحداث واملدعني العامني وطالب املعهد الق�سائي.
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- ح�سور اجتماعات مع مندوبي املنظمة الدولية للهجرة ومندوبي جمعية الق�ساة واملحامني الأمريكيني.
- ع�سويـــة فريـــق العمـــل امليـــداين املكلـــف بدرا�ســـة اأو�ســـاع عامـــالت املنـــازل املتواجـــدات حاليـــاً يف دور اليـــواء التابعـــة لل�سفارتـــني 

الندوني�سية والفلبينية.
- ع�سوية اللجنة املكلفة باجراء تقييم الجتار بالب�سر يف اململكة.

- اجتماعات جلنة احلد من عمالة الطفال والتي مت ت�سكيلها مببادرة من وزارة العمل.
- ع�سوية اللجنة املكلفة باعداد التقرير ال�ساد�ص حول تنفيذ اململكة لتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة.

- ر�سد املالحظات حول التقرير ال�سادر عن مدير معهد حقوق العمال والن�سان العاملي اأمام جمل�ص العموم الكندي.
- مت اعداد الح�سائيات عن : ق�سايا الجتار بالب�سر، ق�سايا اجلنائية التي �سدربها احكام العدام وعدد القرارات التي �سدر بها 

اأحكام يف الق�سايا التي مت الدفع فيها اأنها ارتكبت بداعي ال�سرف. 
خام�ساً : اأن�سطة تتعلق بن�سر الوعي 

- اعداد الدليل الر�سادي حول الجتار بالب�سر وتوزيعه على جميع الق�ساة العاملني يف اململكة.
- تزويـــد مكتبـــة وزارة العـــدل ومكتبـــات املحاكـــم الرئي�سيـــة بـ )16( جهـــاز كمبيوتر حممول  مـــزودة مبن�ســـورات الكرتونية ، �سمن 

م�سروع بناء قدرات احلكومة يف جمال منع الجتار بالب�سر.
- عقد عدد من الدورات التدريبية حول مفاهيم النوع الجتماعي لل�سادة الق�ساة وموظفي وزارة العدل.

- اعداد احلملة التعريفية بحقوق املراة القانونية ملوظفي وزراة العدل.

15-فـي جمال وحدة ق�ساة امل�ستقبل :
تنفيذ دورات اللغة الجنليزية والفرن�سية: 

- عقـــد دورة لغـــة اجنليزيـــة لطلبـــة امل�سار الثالث دفعـــة )2008( خالل الف�سل الثـــاين من العام الدرا�ســـي 2012/2011 يف اجلامعة 
الأردنية بالتعاون مع املجل�ص الثقايف الربيطاين. 

- توقيع عقد اللغة الجنليزية مع املجل�ص الثقايف الربيطاين املت�سمن قيام املجل�ص الثقايف الربيطاين باإعطاء دورة لغة اجنليزية 
لطلبة امل�سار الثالث دفعة )2009و 2010( يف كل ف�سل للعام الدرا�سي 2013/2012 بتاريخ  2012/7/19. 

- عقد دورتني لغة اجنليزية لطلبة امل�سار الثالث دفعة )2009و 2010( خالل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2012/2011 
والف�سل الدرا�سي الأول من العام 2013/2012 يف اجلامعة الأردنية بالتعاون مع املجل�ص الثقايف الربيطاين.

- عقـــد امتحـــان تقييمي لدورات اللغـــة الجنليزية لطلبة امل�سار الثالث بدفعاته الثالث )2008، 2009، 2010( والبالغ عددهم 142 
طالباً وطالبة يف اجلامعة الأردنية وبالتن�سيق مع املجل�ص الثقايف الربيطاين بتاريخ 2012/4/22

- عقـــد دورة لغـــة فرن�سيـــة لطلبـــة امل�ســـار الثالث دفعـــة )2008و2009(  البالغ عددهـــم )12( طالب وطالبة واحـــدة يف املركز الثقايف 
الفرن�سي خالل الفرتة 2012/6/17 اىل 2012/7/18  يف جبل اللوبيدة/ عمان .

- عقد دورة لغة فرن�سية لطلبة امل�سار الثالث دفعة )2008( البالغ عددهم )7( طلبة يف املعهد الق�سائي الأردين خالل الفرتة من 
2012/9/24 اىل 2012/11/1. 

تنفيذ الزيارات والأن�سطة الالمنهجية: 
- زار عدد من الطلبة والبالغ عددهم )41( بزيارة حماكم البداية القريبة من �سكناهم وح�سور جل�سات حماكمة يف عطلة ما بني 

الف�سل الأول والثاين للعام الدرا�سي 2012/2011  طالب وطالبة خالل الفرتة 22- 2012/1/26. 
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- قيام كافة طلبة امل�سار الثالث بدفعتيه )2008 و2009( والبالغ عددهم )125( طالباً وطالبة بزيارة زيارة حماكم البداية القريبة 
مـــن �سكناهـــم وح�سور جل�سات حماكمة خـــالل عطلة ما بني الف�سل الثاين وال�سيفي من العـــام الدرا�سي 2012/2011 ملدة يومني 

خالل الفرتة 2012/6/7-3. 
- عقد دورة مهارات حا�سوبية لطلبة امل�سار الثالث دفعة )2009( والبالغ عددهم )76( طالباً وطالبة. 

- م�ساركـــة )47( طالبـــاً وطالبـــة اخلريجـــني مـــن امل�سار الثالـــث دفعـــة )2008( بور�سة عمل توعويـــة حول مفاهيم حقـــوق الإن�سان 
للطلبة بتاريخ  2012/9/24 و 2012/10/1 بالتن�سيق مع جمعية املحامني الأمريكيني. 

- م�ساركة اأربع طلبة من ال�سمار الثالث دفعة )2008( يف املوؤمتر الإقليمي حول بحوث حقوق الإن�سان يف فندق هوليدي ان / عمان 
يف الفرتة الواقعة ما بني 2012/9/4-3.

اخلريجني : 
ح�ســـول )47( طالبـــة وطالبـــة من امل�سار الثالث دفعة )2008( على ال�سهادة الأويل )البكالوريو�ص( يف القانون من كلية احلقوق يف 

اجلامعة الأردنية وتعيينهم بوظيفة م�ساعد ق�سائي يف خمتلف املحاكم يف اململكة والوزارة. 
متفرقات: 

- اإقـــرار تعليمـــات �سبـــط �سلـــوك املوفديـــن واإجـــراءات التاأديب ل�سنـــة 2012 ال�ســـادرة مبقت�ســـى املادتـــني )7/14( و )23( من نظام 
البعثات العلمية يف وزارة العدل رقم )63( ل�سنة 2008 وتعديالته.

- البدء يف برنامج حو�سبة اجراءات عمل وحدة ق�ساة امل�ستقبل بالتن�سيق مع مديرية تكنولوجيا املعلومات يف وزارة العدل.
- تفعيل ا�ستخدام نظام الـ SMS لتبليغ الطلبة مبختلف الفعاليات والأن�سطة.

-  تنظيم املوؤمترات ال�سحفية والر�سمية والأن�سطة اخلا�سة بالوزارة اأو املتعلقة بعملها .
 - تنظيـــم زيـــارة )8( وفـــود ق�سائيـــة مـــن :- الوليـــات املتحدة الأمريكية، دولـــة  املانيا واجلمهوريـــة الفرن�سية ،ومن دولة الكويـــت و�سلطنة عمان، 

واململكة العربية ال�سعودية، ودولة العراق والوفد الق�سائي الكرد�ستاين  بالإ�سافة اإىل وفود حملية.
- ن�ســـر مـــا يقـــارب )100( خـــرب �سحفـــي يتعلـــق بطبيعة عمـــل وزارة العدل وخدماتهـــا، والأن�سطـــة والفعاليات التـــي تنظمها وت�سارك بهـــا الوزارة ، 

وتوزيعها على ال�سحف اليومية وموقع وزارة العدل اللكرتوين .
- اإعـــداد التقاريـــر والتحقيقـــات ال�سحفية الهادفة اإىل زيادة وعي اجلمهور بحقوقه وواجباته الد�ستورية والقانونية والق�سائية، وتعريفه بكل ما 

يتعلق بطبيعة عمل الوزارة، وما يرتبط بذلك من مفاهيم واإجراءات وممار�سات، وعليه مت اإعداد )5( تقارير �سحفية.
- اإ�سافة رابط موقع �سهادة عدم املحكومية ورابط اخلدمات اللكرتونية على موقع الوزارة اللكرتوين بالتعاون مع مديرية اأنظمة املعلومات.

- اإعداد التقارير ال�سحفية اليومية ورقيا واإلكرتونيا. 
- اإعـــداد )5( تقاريـــر متابعـــة اأعمـــال مكاتـــب خدمـــة اجلمهـــور يف الوزارة، وحماكـــم البدايـــة يف اأقاليم ال�سمـــال والو�سط واجلنـــوب، والوقوف على 

احتياجاتهم من املوارد الب�سرية واملوجودات.
- امل�ساركة باإعداد تقارير جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز  فيما يتعلق بدور مديرية الت�سال يف املعايري الثالث )الفراد، العمليات،املعرفة(.

- اإ�سدار العدد الرابع ع�سر واخلام�ص ع�سر وال�ساد�ص ع�سر من ن�سرة وزارة  العدل الإخبارية الكرتونيا.
-  تنفيذ قرارات الإعالن ملحاكم ومديريات ووحدات الوزارة الإدارية .

- متابعة وحتديث موقع الوزارة اللكرتوين اجلديد بالتعاون مع جلنة اإدارة واإدامة املوقع اللكرتوين.

16-  فـي جمال مديرية الت�سال :



الكتاب السنوي الرابع لعام 2012  

41

- تزويد املكتبة هذه ال�سنة مبجموعة من الكتب عددها )241( كتاباً عدا الدوريات و الن�سرات و قد مت فهر�ستها و ت�سنيفها و حو�سبتها .
-  تنزيل مقتنيات املكتبة على برنامج الإك�سل و مت ن�سره على موقع وزارة العدل )مكتبة لكل قا�سي( .

- تقدمي خدمة الإعارة للم�ستفيدين .
- اعدادالر�سائل ال�سبوعية التي كانت ت�سدر عن مديرية الإت�سال بعناوين الكتب التي وردت حديثاً للمكتبة .

- خماطبة نقابة املحامني و احل�سول على مطبوعات النقابة لآخر تعديالت القوانني
- متابعـــة اجنـــازات ون�ساطـــات املديريـــات املختلفة يف الوزارة من خالل اإعـــداد مواد �سحفية خا�سة بطبيعة عملهـــا ون�ساطاتها ون�سرها وفق الآلية 

املعتمدة. 
- امل�ساركة يف تنظيم الفعاليات والن�سطة التالية و تغطيتها اعالميا  :

- "النـــدوة القانونيـــة حـــول الو�ساطـــة يف حـــل املنازعـــات" بالتعـــاون بـــني حكومـــة اململكـــة الردنيـــة الها�سميـــة وحكومـــة اململكـــة املتحـــدة يف تاريـــخ 
.2012/3/11

- اإطالق م�سروع تطوير اإ�سالح العدالة اجلزائية يف الردن" يف مركز احل�سني الثقايف يف تاريخ 2012/5/2.
- ور�سة عمل حول القانون الدويل الن�ساين وتطبيقاته على ال�سعيد الوطني للق�ساة النظامني واملدعيني العامني يف تاريخ 2012/6/4-3.

- احلفل اخلتامي "تعزيز القدرات الق�سائية للقا�سيات اجلدد من خالل التعلم باملالزمة والدورات التوعية" يف تاريخ 2012/6/7.
- "املوؤمتر ال�سنوي العا�سر للتحالف العاملي ملناه�سة عقوبة العدام" يف تاريخ 2012/6/17 يف فندق جنيفا.

- "اتفاقية مقر" بني حكومة اململكة الردنية الها�سمية وال�سبكة الوروبية العربية للتدريب الق�سائي يف 2012/6/27.
- اتفاقية بني وزارة العدل و�سركة الربيد الردين يف تاريخ 2012/8/12 يف وزارة العدل.

- ور�سة عمل حول "العقوبات البديلة مبا فيها حلول بديلة للعقوبات ال�سالبة للحرية" يف تاريخ 9-2012/9/10 يف فندق لند مارك.
- ور�سة عمل حول "الدليل الر�سادي ل�ستق�ساء جرائم التعذيب والتحقق فيها" يف تاريخ 1-2012/10/2 يف فندق املوفنبيك-تالبيه العقبة.

- ندوة اإعالمية حول "دور العالم يف احلد من عقوبة العدام" يف 2012/10/10 يف فندق الريجن�سي.
- ندوة "قر�سنة املنتجات" يف تاريخ 7-2012/11/8 يف فندق لندمارك.

- نـــدوة "تنفيـــذ الحكام املدنية" بالتعاون بني املعهد الق�سائي وال�سفارة الفرن�سيـــة واملدر�سة الوطنية للق�ساة بتاريخ بتاريخ 13-2012/11/14 يف 
فندق الالندمارك.

- موؤمتـــر "اإ�ســـالح التعليـــم القانوين يف العامل العربي"،الأمانة العامة لحتاد اجلامعات العربيـــة وبالتعاون مع م�سروع احلماية بكلية الدرا�سات 
الدولية املتقدمة بجامعة جونز هويكنز يف تاريخ 2012/11/19-18.

- التن�سيق لجراء مقابلة تلفزيونية مع معايل وزير العدل ال�سابق ابراهيم اجلازي
- بدء اجتماع الرابع والثالثني لحتاد احلقوقيني العرب 

-  مت تنفيذ اعالنات �سادرة من وزارة العدل عن ق�ساة امل�ستقبل وذلك )قبل ن�سرات  الخبار ال�ساعة ال�ساد�سة  ن�سرة اخبار ال�ساعة الثامنة، اثناء 
برنامج يوم جديد ،اثناء برنامج )ي�سعد �سباحك(
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�سمن اإ�سرتاتيجية الت�سال التي تتبناها وزارة العدل، والهادفة اإىل تعزيز الت�سال والتوا�سل بني �سائر موظفي الوزارة واملحاكم، بينهم 
وبـــني نظرائهـــم لدى �ســـركاء الوزارة الإ�سرتاتيجيني من القطاعني العـــام واخلا�ص و موؤ�س�سات املجتمع املدين مبـــا ير�سخ مبداأ ال�سراكة 
واإيجاد بيئة عمل داعمة ت�ساند روح الفريق الواحد، وتر�سيخ �سورة الوزارة كموؤ�س�سة ر�سمية ت�سجع املبادرات ال�سخ�سية وحتفز الطاقات 
الإبداعيـــة لعن�سرهـــا الب�ســـري باعتباره راأ�ص املال احلقيقي الذي تبنى عليه جميع جهود التطوير والتحديث، وا�سلت جلان الأن�سطة  يف 

مركز الوزارة و املحاكم النظامية تنظيم العديد من الأن�سطة الجتماعية ، الثقافية ، الريا�سية ، خالل عام 2012. 
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إصدارات ومطبوعات لعام 2012

بهدف ن�سر الثقافة والتوعية القانونية قامت وزارة العدل بتنفيذ عدد الن�سرات التي مت ن�سرها على موقعي الوزارة اللكرتوين والداخلي 
اأبرزها: ومن  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق   Intranet

1- الن�سرة الإخبارية الرابعة ع�سر لوزارة العدل.
2- الن�سرة الإخبارية اخلام�سة ع�سر لوزارة العدل.
3- الن�سرة الإخبارية ال�ساد�سة ع�سر لوزارة العدل.

ن�سرة وزارة العدل الخبارية
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مكتب معالي الوزير
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مكتب عطوفة االمين العام

عطوفة الأمني العام وطاقم العمل
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عطوفة مدير املعهد الق�سائي و طاقم العمل

اأع�ساء اللجنة العلميةوحدة ق�ساة امل�ستقبل

المعهد القضائي األردني
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دائرة اشهار الذمة المالية

عطوفة رئي�س دائرة اإ�سهار الذمة وطاقم العمل
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وحدة الرقابة الداخلية
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وحدة  السياسات والتطوير المؤسسيدائرة إشهار الذمة المالية
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مديرية التعاون الدوليدائرة إشهار الذمة المالية

51



الكتاب السنوي الرابع لعام 2012  

مديرية الشؤون المالية
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مديرية الموارد البشرية
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مديرية الشؤون اإلدارية
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مديرية تكنولوجيا المعلومات
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مديرية االبنية والمشاريع
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مديرية الشؤون القانونية
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مديرية حقوق االنسان وشؤون االسرة
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وحدة اإلصالح و التأهيل
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مديرية االتصال
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