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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على نبينا العربي الها�شمي حممد وعلى �آله
و�صحبة �أجمعني و بعد ...
ف�إن وزارة العدل ا�ستطاعت بتوفيق من اهلل عز وجل �أن ت�صل بر�سالتها وخطابها وبراجمها
اىل خمتلف �شرائح املجتمع يف اململكة  ،بدعم مبا�شر من جاللة امللــك عبد اهلل الثان ــي
بن احل�سني املعظم.
و�إننا �إذ ن�ضع اليوم يف هذا الكتاب جملة من الإجنازات التي حتققت ف�إننا ندرك انه ما
كان لها �أن تتحقق دون التوجيهات ال�سديدة من �صاحب اجلاللة الذي �أطلق م�شروعه
الإ�صالحي ،وجمع بحنكته وحكمته جميع �أبناء اململكة يف ن�سيج �أ�سرة واحدة ،معلناً بذلك
بدء عهد جديد يقوم على مبد�أ الإ�صالحات واملكا�شفة واحلريات .
ولعل �سعينا �إىل االرتقاء بعمل وزارة العدل كم�ؤ�س�سة مبادرة وفاعلة يف تعزيز ا�ستقاللية
الق�ضاء و�سيادة القانون لتحقيق العدالة الناجزة وحماية احلقوق واحلريات لن يتم
دون التم�سك بقيمنا اجلوهرية املتمثلة بال�شفافية والتميز يف العمل وامل�ساواة والعدالة
وامل�صداقية واجلودة والتوا�صل .
حيث ت�سعى الوزارة �إىل امل�ساهمة يف تهيئة بيئة ق�ضائية وقانونية كف�ؤة وعادلة حلماية
احلقوق وتعزيز مبادئ ال�شفافية وتكاف�ؤ الفر�ص وتطوير اجلهاز الق�ضائي  ،ور�سم
ال�سيا�سات والأطر الت�شريعية الع�صرية ،ومتتني الروابط مع ال�شركاء املحليني والدوليني
يف عملية التقا�ضي وامل�ساندة القانونية .
وهاهي اجنازات الوزارة التي بني �أيديكم تتوا�صل ،كما �أننا نتعهد مبزيد من الإجنازات
والإ�سهامات لنبني معاً جمتمعاً متوحداً يف ظل قيادتنا الر�شيدة ال�ساعية �إىل تر�سيخ دولة
القانون وامل�ؤ�س�سات وحتقيق العدالة وامل�ساواة وتعزيز مبادئ تكاف�ؤ الفر�ص وال�شفافية
وحماية احلقوق واحلريات .
�آملني �أن تكون هذه الإجنازات حافزاً ملزيد من من العطاء وخطوة يف طريق بناء الأردن
القوي و احلر الذي ت�شع ف�ضاءاته بالعطاء والتميز .
غـالـب الزعـبـي
وزير العدل
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نبذة

�أن�ش�أت وزارة العدل يف  1921/4/11حتت م�سمى ( م�شاور العدلية ) لتكون الذراع التنفيذي للجهاز الق�ضائي الأردين ،وتبا�شر
منذ ذلك التاريخ دورها يف العمل على االرتقاء مب�ستوى الق�ضاء الأردين كماً ونوعاً ،وتعزيز ا�ستقالليته ونزاهته ،ورفده بامل�صادر
التقنية احلديثة وتطوير �أ�ساليبه و�إجراءاته ،وفق �أف�ضل املمار�سات الدولية املتبعة.
الر�ؤية:

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

"امل�ساهمة يف تهيئة بيئة ق�ضائية وقانونية كف�ؤة وعادلة حلماية احلقوق وتعزيز مبادئ ال�شفافية وتكاف�ؤ الفر�ص
وتطوير اجلهاز الق�ضائي ،ور�سم ال�سيا�سات والأُطر الت�شريعية الع�صرية ،ومتتني الروابط مع ال�شركاء املحليني
والدوليني املعنيني يف عملية التقا�ضي وامل�ساندة القانونية".
القيم اجلوهرية:
 -1ال�شفافية
 -2التميز يف العمل
 -3امل�ساواة
 -4العدالة
 -5امل�صداقية
 -6اجلودة
 -7التوا�صل
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الهدف الوطني:
تر�سيخ دولة القانون وامل�ؤ�س�سات ،وحتقيق العدالة وامل�ساواة ،وتعزيز مبادئ تكاف�ؤ الفر�ص وال�شفافية ،وحماية احلقوق واحلريات.

الأهداف امل�ؤ�س�سية لوزارة العدل:
.1رفع القدرة امل�ؤ�س�سية لوزارة العدل واجلهاز الق�ضائي مبا ميكنهما من القيام مبهامها ،وتقدمي خدماتهما بكل كفاءة وفاعلية.
.2توفري الدعم املادي والب�شري والفني الالزم للمحاكم لتطوير الأداء الق�ضائي.
.3حتديث الت�شريعات وتطويرها خا�صة الت�شريعات االقت�صادية ،وت�شريعات اال�ستثمار ومراجعة االتفاقيات الإقليمية والدولية املتعلقة
بالتعاون الق�ضائي.
.4ن�شر الثقافة القانونية بني خمتلف �شرائح املجتمع.
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 -1طلبات الإذن بالتمييز نفعاً للقانون
 -2طلبات �إعادة املحاكمة(الدعاوى اجلزائية):
 -3طلبات العفو اخلا�ص
 -4طلبات نقل ال�سجناء املحكومني
 -5طلبات امل�ساعدة الق�ضائية:
التبليغات
االنابات
 -6ت�صديق الوكاالت والوثائق الر�سمية
 -7ال�شكاوى
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خدمات الوزارة االلكترونية
�أوال  :االن�ضمام اىل �شبكة احلكومة الآمنة :

ربط الكرتوين مبا�شر لال�ستفادة من �شبكة احلكومة االلكرتونية االمنة لت�سهيل عمليات تبادل البيانات بني الدوائر
احلكومية املختلفة  ،وتوفري خدمة االنرتنت وخدمة الربيد االلكرتوين .

ثانيا  :اخلدمات االلكرتونية املفعلة على بوابة اخلدمات االلكرتونية للحكومة http://www.jordan.
 ، gov.joوموقع الوزارة االلكرتوين:

�أ � -شهادة عدم املحكومية https://ncrc.moj.gov.jo .
ب  -خدمة اال�ستعالم عن الق�ضايا "خدمات الكرتونية" للجمهور واملحامني http://services.moj.gov.jo .

ثالثا  :خدمات الربط االلكرتوين مع الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية االخرى :

�أ  -دائرة الأحوال املدنية  :لغايات اال�ستعالم عن بيانات املواطنني و املقيمني امل�سجلني لدى دائرة االحوال املدنية ال�ستخدامها
يف خدمات ت�سجيل الق�ضايا ،كاتب العدل  ،و برنامج ا�صدار �شهادة عدم املحكومية ،ويتم حتديثها ب�شكل دوري .
ب  -دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة  :ربط الكرتوين مبا�شر لتوفري خدمة اال�ستعالم عن بيانات معامالت كاتب العدل والرجوع
اىل �سندات الت�سجيل يف دائرة االرا�ضي وامل�ساحة  ،ومتكني دائرة االرا�ضي احل�صول على بيانات معامالت كاتب العدل املتعلقة
بالأرا�ضي.
ج  -دائرة اجلمارك االردنية :ربط الكرتوين مبا�شر ت�ستطيع من خالله متابعة الق�ضايا اخلا�صة بالدائرة يف املحاكم.
د  -وزارة املياه  .:ربط الكرتوين مبا�شر ت�ستطيع من خالله وزارة املياه من متابعة الق�ضايا اخلا�صة بوزارة املياه يف املحاكم.
هـ  -مديرية الأمن العام  /ادارة املعلومات اجلنائية  :ربط الكرتوين للح�صول على بيانات ا�صحاب الأ�سبقيات لأغرا�ض ا�صدار
�شهادة املحكومية.
و  -وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات  :لال�ستفادة من خدمة ار�سال الر�سائل الن�صية الق�صرية يف ابالغ طالبي �شهادة عدم
املحكومية بنتيجة طلباتهم  ،وبوابة الدفع الألكرتوين لدفع ر�سوم ا�صدار �شهادة عدم املحكومية  ،باال�ضافة اىل ا�ستخدامها
من قبل وحدة ق�ضاة امل�ستقبل يف التوا�صل مع طالب ق�ضاة امل�ستقبل .
ع � -سلطة اقليم العقبة االقت�صادية  :ربط حمكمة �سلطة اقليم العقبة االقت�صادية مع �شبكة املحاكم ونظام ميزان لغايات
ادخال ومتابعة الق�ضايا اخلا�صة باملحكمة واملنظورة من قبل هيئة املحاكم التابعة ملحكمة بداية اجلمارك يف عمان.

رابعا  :خدمات الكرتونية �أخرى:

�أ-على املوقع الداخلي (انرتانت) للموظفني http://empservice.mojgov.gover.local/empservices .

حيث ميكن للموظف اال�ستعالم عن بياناته الوظيفية على نظام �ش�ؤون املوظفني الكرتونيا.
ب � -شا�شات اال�ستعالم للجمهور واملحامني (. )Kiosk
ج  -مركز االت�صال الوطني . Call Center
د  -خدمة ار�سال الر�سائل الق�صرية لق�ضاة امل�ستقبل وطالب املعهد الق�ضائي .
هـ  -خدمة اال�ستعالم عن الق�ضايا لهيئة مكافحة الف�ساد .
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المؤشرات المتعلقة بدائرة اشهار الذمة
المالية

عدد املكلفني امل�شمولني باحكام قانون �إ�شهار الذمة املالية

عدد املبلغني ق�ضائيا ب�أحكام قانون �إ�شهار الذمة املالية

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

عدد املوظفني اجلدد
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الإجمايل احل�صري ملنجزات التدريب للوزارة واملحاكم لعام 2012
ال�شهر
كانون الثاين
�شباط
�أذار
ني�سان
�أيار
حزيران
متوز
�أيلول
ت�شرين االول
ت�شرين ثاين
كانون االول
االجمايل

جملة عدد املتدربني عدد الدورات املنفذة جملة متدرب/يوم جملة �ساعات التدريب
24
4
1
2
7438
615
11
69
25600
327
20
167
6481
287
18
102
873
70
9
28
2530
165
7
33
72
8
1
2
15
9
310
98
835

186
29
1831
574
4096

12
5
24
8
116
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12167
377
4759
894
61215

مالحظات
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المؤشرات المالية المتعلقة بمديرية الشؤون
المالية:
اجلداول التالية تبني منو الإيرادات والنفقات لعدة �سنوات ,وهذا م�ؤ�شر على حجم الأعمال وامل�شاريع التي تعمل عليها
الوزارة و�أثرها على االيرادات.
اجلدول الآتي يبني النمو يف النفقات خالل االعوام :2012-2005�إجمـــــــــايل املوازنة  /النفقات
ال�سن ـ ــة
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

املخ�ص�صات ال�سنوية االنفاق الفعلي
19,214,571
27,795,200
20,188,183
24,463,550
25,284,060
37,652,000
41,595,811
40,847,300
54,116,298
53,218,550
46,114,757
46,367,000
52,034,794
52,281,400
45,579,110
48,097,500

ن�سبة االنفاق
%69.13
%82.52
%67.15
%101.83
%101.69
%99.46
%99.53
%94.76

جدول يبني الإيرادات خالل االعوام :2012 – 2005
الإيرادات
ال�سن ـ ــة
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

االيرادات
20,105,882
21,959,715
26,113,950
33,219,185
43,720,050
42,617,757
42،305،152
40،870،015
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ن�سبة منو االيرادات
%0.00
%9.22
%29.88
%65.22
%117.45
%111.97
%110.41
%103.27
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االنظمة والقوانني والت�شريعات التي �ساهمت فيها وزارة العدل
(ق�سم الت�شريع  -مديرية ال�ش�ؤون القانونية)

�أوال :متت امل�شاركة يف اعداد م�سودة م�شاريع معدلة ملجموعة كبرية من االنظمة ومنها-:
 .1نظام الوحدات الإدارية يف املجل�س الق�ضائي.
 .2نظام �صندوق التكافل االجتماعي للق�ضاة و�أعوان الق�ضاء.
 .3نظام املعهد الق�ضائي االردين.
 .4نظام املعهد الدبلوما�سي.
 .5انظمة �سلطة اقليم البرتا التنموي ال�سياحي.

ثانيا :متت امل�شاركة يف �إعداد م�سودة م�شاريع القوانني التالية:
 .1قانون املحكمة الد�ستورية.
 .2قانون الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات.
 .3قانون الق�ضاء الإداري.
 .4قانون ال�سلطة الق�ضائية.
 .5قانون نقابة املعلمني.

ثانيا:مت امل�شاركة يف �إعداد م�سودة م�شاريع معدلة للت�شريعات التالية:
 .1قانون املالكني وامل�ست�أجرين.
 .2قانون منع اجلرائم.
 .4قانون ديوان املحا�سبة.
 .4قانون االنتخاب.
 .5قانون نقابة الفنانني.
 .6قانون اجلوازات.
 .7قانون البلديات.
 .8قانون االحزاب.
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االنشطة والفعاليات التي شاركت فيها وزارة العدل
(التعاون الدولي)

 -1تنظيم ور�شة عمل حول دعم �إ�صالح العدالة اجلنائية يف االردن �ضمن م�شروع امل�ساعدة الأوروبية (EuropeAid
( )Projectعمان .)2012/1/19-
 -2الإعداد والتن�سيق لعقد الندوة القانونية حول الو�ساطة يف حل النزاعات "بالتعاون بني حكومة اململكة الأردنية الها�شمية
واململكة املتحدة ،متت على مرحلتني ("  )" 2012/3/15 -11و (.)2012/3/22-18
 -3الإعداد والتن�سيق حلفل �إطالق م�شروع �إ�صالح العدالة اجلزائية بالتعاون مع االحتاد الأوروبي يف  ،2012/5/2والذي يهدف
اىل دعم عملية �إ�صالح نظام العدالة اجلزائية يف الأردن ليتوافق مع املعايري الدولية و�أف�ضل املمار�سات يف
االحتاد الأوروبي.
 -4الإعداد والتن�سيق للم�شاركة يف املنتدى العربي ال�سرتداد الأموال والذي عقد يف دولة قطر خالل الفرتة من
 ،2012/9/13-11حيث كان الوفد برئا�سة معايل وزير العدل ال�سيد خليفة ال�سليمان وع�ضوية كل من مدير التعاون الدويل،
ورئي�س النيابات العامة ،وعدد من اجلهات الأردنية الر�سمية املعنية.
 -5الإعداد والتن�سيق للم�شاركة يف م�ؤمتر تعزيز الدميقراطية و�سيادة القانون " �أملاني ـ ــا – برلني .2012/10/25
� -6إجراء املرا�سالت و�إعداد الوثائق للدورة الثامنة والع�شرين ملجل�س وزراء العدل العرب (القاهرة يف .)2012/11/27-26
 -7امل�شاركة يف الدورة التدريبية الأوىل بعنوان "الأ�س�س ال�سليمة لل�صياغة الت�شريعية -حمددات �إ�صدار الت�شريعات.
-8امل�شاركة يف الدورة التدريبية الثانية بعنوان "الأ�س�س الفنية لإعداد الت�شريعات:ال�صياغة و املراجعة الت�شريعات.
 -9الدورة التدريبية التي عقدت يف ليما�سول/قرب�ص خالل فرتة Judicial Cooperation in .2012/10/5-4
""Criminal Matters
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وا�صل���ت وزارة الع���دل خالل الع���ام  2012ترجمة ر�ؤيتها كوزارة مبادرة وفاعلة يف تعزيز ا�ستقالل الق�ضاء و�سيادة القانون ,لتحقيق
العدال���ة الناج���زة وحماي���ة احلقوق واحلريات مـن خالل تنفي���ذ امل�شاريع الواردة يف �إ�سرتاتيجية تطوي���ر الق�ضاء ,و�صوال لتحقيق
�أهدافه���ا امل�ؤ�س�سي���ة فـ���ي االرتقاء مب�ست���وى �أداء وخدمات اجلهاز الق�ضائي والقان���وين والإداري ,للقيام مبهامه���ا بكــفاءة وفاعلية,
وتعزي���ز التع���اون الق�ضائي والقان���وين ,وبناء العالقات والتن�سيق مع اجلــهات املحلية والدولية يف املجاالت ذات العالقة وامل�ساهمة
يف حت�سني البيئة اال�ستثمارية وتعزيز التناف�سـية االقت�صادية ,وامل�ساهمة يف و�ضع ال�سيا�سات والأطر الت�شريعية املواكبة للتطورات
وامل�ستجدات املحلية والدولية ,ون�شر الثقافة القانونية بني خمتلف �شرائح املجتمع وتوعية الأفراد بحقوقهم.

 -1فـي جمال املعهد الق�ضائي االردين
ا�ستط���اع املعه���د من���ذ �إن�ش���اءه يف الع���ام � 1988أن يرفد اجله���از الق�ضائي بالق�ضاة امل�ؤهل�ي�ن لتويل خمتلف الوظائ���ف الق�ضائية من
خالل برنامج دبلوم املعهد.
ويع���د برنام���ج التدريب امل�ستمر والتخ�ص�صي لل�س���ادة الق�ضاة واملدعني العامني و�أعوان الق�ضاء م���ن الربامج الهامة التي ينه�ض
بها املعهد كذلك يرتبط املعهد مع �أمثاله من املعاهد الق�ضائية العربية والأجنبية باتفاقيات علمية هامه �ساهمت يف بناء ج�سور
التعاون الق�ضائي مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة مما جعل املعهد �صرحا علميا وتدريبيا ق�ضائيا مميزا.
وجاءت اجنازات املعهد الق�ضائي لهذا العام حتقيقا لأهدافه ور�ؤيته يف العمل وا�ستكماال لر�سالته ال�سامية وذلك من خالل برامج
عمله املتمثلة مبا يلي:
�أو ًال  :برنامج دبلوم املعهد الق�ضائي (التدريب الإعدادي)
 بلغ عدد خريجي برنامج دبلوم املعهد منذ �إن�شاء املعهد ( )608خريجا  472من الذكور و136من الإناث يوجد على مقاعد الدرا�سة للعام  2012-2011من طلبة للفوج ال�سابع ع�شر 61طالبا وطالبة.ت�صنيف طلبة الفوج ال�سابع ع�شر ح�سب اجلن�س :
عدد الذكور
عدد الإن ــاث
31
30
ت�صنيف طلبة الفوج ال�سابع ع�شر ح�سب الفئة :
عدد الأوائ ــل
13

عدد الكتبـ ــة عدد املحامني عدد طلبة ق�ضاة امل�ستقبل ( احلا�صلني
على درجة املاج�ستري من بريطانيا )
4
31
7

عدد طلبة ق�ضاة امل�ستقبل (احلا�صلني
على ال�شهادة اجلامعية الأوىل من
اجلامعات الر�سمية )
6

ثانيا :برنامج التدريب امل�ستمر والتخ�ص�صي
يعت�ب�ر ه���ذا الربنام���ج من الربامج الرئي�سة التي ينه�ض بها املعهد لل�س���ادة الق�ضاة واملدعني العاميني وذلك ليكونوا على �صلة وتوا�صل مع �آخر
امل�ستج���دات ب�شقيه���ا القان���وين والق�ضائي لأنه���ا تنعك�س ب�صورة ايجابية على فك���ر القا�ضي وعمله وتوا�صله مع ما ي�ستج���د من تطورات يف �شتى
مناحي القانون وما دخله من روافد التكنولوجيا كما �أن املعهد وب�صورة موازية يعقد دورات للجهاز الإداري الذي ي�شكل رديفا للجهاز الق�ضائي
كما هو مو�ضح يف اجلداول املرفقة:
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الدورات التدريبية التي عقدها املعهد خالل العام �2012ضمن برنامج التدريب امل�ستمر والتخ�ص�صي
جهة انعقاد الدورة
الدورات املتخ�ص�صة التي عقدت لل�سادة الق�ضاة واملدعني العامني
الدورات التي عقدت لل�سادة الق�ضاة من الدول العربية ال�شقيقة
الدورات التي عقدت جلهات حكومية
املجموع الكلي

العدد
14
9
6
29

امل�شاركون يف دورات التدريب امل�ستمر والتخ�ص�صي
ال�سادة الق�ضاة و املدعني العامني يف وزارة العدل
ال�سادة الق�ضاة من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
اجلهات احلكومية من الأمن العام والدفاع املدين وموظفي �ضريبة الدخل وجهات حكومية �أخرى
موظفو وزارة العدل
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
املجموع الكلي

العدد
228
93
204
237
7
769

امل�شاركات يف دورات التدريب امل�ستمر والتخ�ص�صي
العدد
46
135

جمموع امل�شاركات من الق�ضاة ( الإناث )
جمموع امل�شاركات من املوظفات

ثالثا :التعاون املحلي والعربي والدويل
يرتب���ط املعه���د الق�ضائ���ي بالعديد من اتفاقيات التعاون الق�ضائي مع الهيئات العربية والأجنبي���ة وان�سجاما مع �أهداف املعهد املتعلقة بت�شجيع
هذا التعاون واال�ستفادة من خربات الدول ال�شقيقة وال�صديقة وتبادل املعرفة فقد عمل املعهد على عقد عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم
يف جمال التعاون الق�ضائي والتدريب للعام 2012وذلك على النحو التايل:
مذكرات التفاهم التي وقعت يف �إطار التعاون العربي والدويل
 اتفاقية ال�شبكة الأوروبية للتعاون يف جمال التدريب الق�ضائي بني عدد من الدول العربية والأوروبية واختيار املعهد الق�ضائي الأردين مقرالل�شبكة.
 جتديد مذكرة التفاهم مع معهد را�ؤول والينربغ حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين مذكرة تفاهم مع �سلطنة عمان يف جمال تدريب كوادر ق�ضائية و�إدارية. مذكرة تفاهم مع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف جمال التدريب الق�ضائي.الندوات وور�ش العمل التي عقدت يف �إطار التعاون املحلي والعربي والدويل
يف �إطار التعاون املحلي والعربي والدويل نظم املعهد و�شارك يف العديد من الفعاليات والأن�شطة والتي جاءت على النحو التايل:
 االجتم���اع الإقليم���ي رفي���ع امل�ست���وى ل مدراء املعاهد الق�ضائي���ة العربية بعنوان (املعاي�ي�ر الق�ضائية امل�شرتكة والتع���اون الق�ضائي) يف منطقةال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بالتعاون مع معهد را�ؤول والينربغ حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين يف ال�سويد.
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 الندوة الوطنية حول منهاج حقوق الإن�سان مع معهد را�ؤول والنربغ ندوة تنفيذ الأحكام املدنية بالتعاون املعهد الق�ضائي الأردين و ال�سفارة الفرن�سية يف عمان واملدر�سة الوطنية للق�ضاء يف فرن�سا. ور�شة تعزيزا لنهج الت�شاركي للحد العنف الأ�سري بالتعاون مع مع مركز التوعية والإر�شاد الأ�سري. دورة تدريبية حول قانون البيئة بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة الأملانية للتعاون القانوين الدويل IRZ حما�ضرة لطلبة دبلوم املعهد حول م�شروع دعم تطوير العدالة اجلنائية بالتعاون وزارة العدل الربيطانية واالحتاد الأوروبي حما�ضرة لطلبة دبلوم املعهد حول �آليات حقوق الإن�سان بالتعاون مع معهد را�ؤول والنربغ حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين. حما�ضرة لطلبة ق�ضاة امل�ستقبل حول اتفاقيات حقوق الإن�سان بالتعاون مع جمعية املحامني والق�ضاة الأمريكية.الوفود الزائرة للمعهد لالطالع على جتربته يف جمال التدريب والت�أهيل الق�ضائي
بهدف االطالع على جتربة املعهد يف جمال التدريب والت�أهيل الق�ضائي زار املعهد كل من الوفود التالية:
 معايل وزير العدل وال�ش�ؤون القانونية الكويتي جمال ال�شهاب على ر�أ�س وفد رفيع لالطالع على جتربة املعهد يف جمال الت�أهيل والتدريبالق�ضائي وبحث �سبل تعزيز عالقات التعاون.
 وفد م�ست�شارين من �إدارة ق�ضايا الدولة يف وزارة العدل اجلمهورية العربية الليبية. وفد من الق�ضاء الع�سكري من �سلطنة عمان. وفد ق�ضائي من �إقليم كرد�ستان العراق.رابعا :تعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية
 -االنتهاء من م�سودة م�شروع تعديل نظام املعهد الق�ضائي.

 -2فـي جمال دائرة �إ�شهار الذمة املالية
تع���د دائ���رة �إ�شه���ار الذم���ة املالية من الدوائر املعني���ة مبكافحة الف�ساد  ،وميث���ل قانونها و�سيلة من و�سائل احلماي���ة لكل من ي�شغل
من�صباً عاماً رفيع امل�ستوى  ،وحماية للحكومة يف ذات الوقت  ،لأنه يقدم �آلية لتحديد التنازع �أو التعار�ض احلالـي �أو املحتمل بني
امل�س�ؤولي���ات العام���ة ل�شاغـ���ل املن�صب وبني م�صاحله �أو ن�شاطات���ه اخلا�صة الأمر الذي ميكن �شاغل املن�صب وكذلك احلكومة  ،من
اتخاذ �سبل احلماية املنا�سبة يف مواجهة هذا التنازع.
�أو ًال -:
عدد املكلفني
�إح�صائية دائرة �إ�شهار الذمة املالية
3953
من تاريخ  2008/1/1ولغاية 2009/12/31
3232
من تاريخ  2010/1/1ولغاية 2011/10/11
1080
من تاريخ  2011/10/12ولغاية 2012/12/13

عدد املبلغني ق�ضائياً
754
754
238

عدد املحالني اىل املدعي العام
137
81
15

ثانياً -:
بع���د م�ض���ي �س���ت �سن���وات على �إن�شـ���اء الدائــرة وتطبيق قان���ون �إ�شهار الذم���ة املاليــة رقـ���م  54ل�سنة  2006قدم���ت الدائرة للحكومة
م�ش���روع قان���ون مع���دل للقانون املذك���ور مع الأ�سباب املوجبة م�ساهم���ة منها يف اجلهود احلكومية للإ�ص�ل�اح والتحديث والتطوير
وحماربة الف�ساد .

26

الكتاب السنوي الرابع لعام 2012

 -3فـي جمال وحدة ال�سيا�سات والتطوير امل�ؤ�س�سي
 درا�س���ة وثائ���ق امل�شاري���ع واملقرتح���ات املقدم���ة ( )Proposalsاخلا�ص���ة بربنامج دعم قط���اع العدل وتزوي���د وزارة التخطيطمبالحظات الوزارة عليها.
 متابعة �سري العمل يف م�شاريع الدعم املقدمة من االحتاد االوروبي مثل: .1م�شروع العدالة اجلزائية .
 .2م�شروع عدالة االحداث
 .3م�شروع دعم قطاع العدل ب�شقية ( املرحلة التح�ضريية  ،و مرحلة دعم قطاع العدل عن طريق املوزانة).
 امل�شاركة يف ع�ضوية اللجنة التوجيهية مل�شروع العدالة اجلزائية املعنية مبتابعة تقدم �سري العمل يف امل�شروع واقرار احلططالتنفيذية له ،وح�ضور كافة االجتماعات اخلا�صة به .
 امل�شارك���ة يف ع�ضوي���ة اللجن���ة الوطني���ة للعدالة اجلزائية املعنية باعداد ا�سرتاتيجية وطنية للعدالة اجلزائية و ح�ضور كافةاالجتماعات اخلا�صة بها واعداد تقاريرحولها.
 امل�شاركة يف فرق عمل حمور امل�ساعدة القانونية. املتابع���ة امل�ستمرة واعداد تقارير اجن���از �إ�سرتاتيجية تطوير الق�ضاء 2012-2010و�إ�سرتاتيجية الوزارة وم�ؤ�شرات الأداء اخلا�صةباملوازنة ،والربنامج التنفيذي التنموي .2013-2011
 مت �إع���داد بطاق���ات امل�شاري���ع اخلا�صة بوزارة العدل �ضم���ن برنامج احلكومة  2012ومتابعة التحدي���ث ب�شكل �شهري على برنامجمتابعة اخلطة احلكومية اخلا�ص برئا�سة الوزراء.
 تنفيذ ور�شة توعية مبعايري جائزة املللك عبداهلل الثاين للتمييز يف الدورة ال�ساد�سة. �إع���داد تقريرا�ش�ت�راك وزارة الع���دل يف جائ���زة املللك عبداهلل الثاين لتميي���ز االداء احلكومي وال�شفافية لل���دورة ال�ساد�سة لعام(. )2013-2012
 متابعة م�شروع ا�ستكمال وت�صحيح بيانات الأطراف للق�ضايا امل�سجلة ،مبا يخدم نظام ال�سجل العديل . مت اعداد درا�سة ر�ضى متلقي اخلدمة للعام .2012 مراجع���ة و تعدي���ل الهي���اكل التنظيمي���ة اخلا�ص���ة باملديري���ات التالية ( :مديري���ة انظمة املعلومات  ،مديري���ة ال�ش�ؤون املالية،دائرة ا�شهار الذمة ).
 حتديث م�صفوفة �شركاء وزارة العدل لعام .2012 اعداد درا�سة ر�ضى ال�شركاء للعام .2012 امل�شارك���ة يف جلن���ة مراجعة وحتدي���ث الأجندة الوطنية وعقد اجتماعات بهذا اخل�صو����ص ،وامل�شاركة بح�ضور اجتماعات اللجنةالتن�سيقية يف وزارة التخطيط.
 متابعة قيا�س م�ؤ�شرات الأداء للمديريات. مراجعة بطاقات خدمات املحاكم وو�ضع بع�ض التعديالت عليها بالتن�سيق مع مديرية االت�صال. امل�شاركة يف جلنة امل�شرتيات. امل�شاركة يف تقييم تقاريراملوظفيني املر�شحني جلائزة املوظف احلكومي املتميز يف دورتة ال�ساد�سة .2013-2012 -امل�شاركة يف تقييم تقارير املوظفني املر�شحيني جلائزة املوظف املثايل  /اخلدمة املدنية لعام .2012

27

الكتاب السنوي الرابع لعام 2012

-4فـي جمال مديرية التعاون الدويل:
 مت اجناز االتفاقيات التالية :-1اتفاقية مقر" ال�شبكة االوروبية العربية للتدريب الق�ضائي"
-2اتفاقية تو�أمة بني "حمكمة التمييز االردنية وحمكمة النق�ض الفرن�سية"
-3امل�شارك����ة يف درا�س����ة واع����داد اتفاقي����ة التع����اون يف جم����ال نق����ل املحكوم عليه����م بعقوب����ات �سالبة للحري����ة ب��ي�ن االردن وال�سعودية ومت
توقيعه����ا يف الريا�����ض م����ن قب����ل وزراء الداخلية يف كال البلدين،ويجري حاليا درا�سة عدد من الإتفاقي����ات الثنائية يف املجال القانوين
والق�ضائي.
 مت تنفيذ عدد من التبليغات والإنابات الق�ضائية وت�سليم جمرمني ونقل املحكوم عليهم. امل�شارك����ة يف امل�ؤمت����ر االفتتاح����ي للمرحل����ة الثالث����ة م����ن برنامج العدال����ة االوروبي����ة املتو�سطية للأع����وام  2014-2012ال����ذي عقد يفبروك�س����ل ،كم����ا مت التن�سي����ق م����ع املجل�����س الق�ضائي لت�سمية الق�ض����اة امل�شاركني يف ور�ش����ات العمل التي عقدت يف اط����ار الربنامج �ضمن
املحاور الثالث املنبثقة عنه وهي-:
 حمور الو�صول للعدالة وامل�ساعدة الق�ضائية. حمور النزاعات العائلية العابرة للحدود. حمور قوانني العقوبات وقوانني ال�سجون.ويجري ا�شراك دائرة قا�ضي الق�ضاة عن حمور النزاعات العائلية العابرة للحدود.
 امل�شاركة يف ع�ضوية اللجان التالية-: اللجان العليا امل�شرتكة اللجنة الفنية لتطبيق قرارات جمل�س االمن(منبثقة عن اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل االموال ومتويل االرهاب. جلنة العمل االردنية -االوروبية امل�شرتكة اخلا�صة بالعدل واالمن وال�ش�ؤون الداخلية. ع�ضوي����ة الفري����ق العام����ل احلكومي الدويل املفت����وح الع�ضوية املعني بامل�ساعدة التقنية ملتابعة تنفي����ذ اتفاقية االمم املتحدة ملكافحةالف�ساد.
 ع�ضوية الفريق الوطني املعني مبتابعة تنفيذ اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الف�ساد برئا�سة معايل رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد. اع����داد ودرا�س����ة اتفاقي����ات للتعاون القانوين والق�ضائي الثنائية وم����دى حاجة االردن للت�صديق او االن�ضم����ام اىل بع�ض االتفاقياتالدولية.
 جلنة اخلرباء لدرا�سة قانون ت�سليم املطلوبني واملحكومني. اللجنة الفنية لدرا�سة اتفاقية بيجني وبروتوكول بيجني. نقطة ات�صال و�ضابط ارتباط مع جمل�س اوروبا بهدف التباحث واالتفاق على خطة عمل التعاون يف جمال الق�ضاء واملحاكم. ع�ضوية جلنة م�س�ؤويل العالقات االوروبية. امل�شارك����ة يف اجتماع����ات وزارة اخلارجي����ة بخ�صو�����ص زي����ارة جلنة خرباء االمم املتحدة ح����ول تطبيق العقوب����ات املفرو�ضة على ايرانمبوجب قرار جمل�س االمن رقم ()1929
 امل�شاركة يف االجتماع التح�ضريي مع خرباء املفو�ضية االوروبية ب�ش�أن مو�ضوع (قابلية احلركة والهجرة واالمن). امل�شاركة يف اعمال اللجنة التوجيهية مل�شروع العدالة اجلزائية. امل�شاركة يف اعمال املرحلة التح�ضريية مل�شروع ودعم قطاع املوازنة ايل �سيتم متويله من االحتاد االوروبي. -التن�سيق مع املنظمات الدولية لتقدمي الدعم الفني للمحكمة الد�ستورية واملحكمة االدارية يف �ضوء التعديالت الد�ستورية.
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 -5فـي جمال مديرية املوارد الب�شرية
 حتديد االحتياجات من املوارد الب�شرية وحتديثها على قاعدة بيانات .2012 �إ�ص���دار تقاري���ر دوري���ة عن احتياجات الوزارة واملحاكم والدوائر ،وذلك لل�شركاء (ق�س���م �إدارة املوارد الب�شرية +ق�سم تنمية املواردالب�شرية ) وللإدارة العليا تعيني  100موظف ب�شكل م�ؤقت على ح�ساب بدل جماز (�أمومة).
 ا�ستكمال جميع الإجراءات اخلا�صة بتعيني ( ) 114موظف على الفئة الأوىل  ،و( )15موظف على الفئة الثانية  ،و( )98موظفعلى الفئة الثالثة ما جمموعه ( )227موظف .
 �إدخال ومتابعة جميع ملفات املوظفني اجلدد على hr –System ا�ستكمال متابعة جميع كتب املحاكم املتعلقة باالحتياجات وت�ضمينها لقاعدة البيانات �أر�شفة اال�ستدعاء  /الكتب الواردة والتي تتعلق بطلبات التوظيف واالحتفاظ بن�سخة الكرتونية منها مناق�ش���ة ج���دول ت�شكي�ل�ات  2012م���ع جلنة املوازنة العامة ودي���وان اخلدمة املدنية ( ق�س���م �إدارة امل���وارد الب�شرية+ق�سم تخطيطاملوارد الب�شرية) .
 متابعة حركة موظفي العقود مع الإدارة العليا  .و�إجراء ما يلزم لتجديدها �أو اال�ستغناء عنها امل�شاركة يف �إعداد تقرير اال�شرتاك اخلا�ص با�شرتاك الوزارة يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتميز. الب���دء بالتعام���ل م���ع طلبات النقل والتكليف املختلفة والت���ي تتعلق بجميع موظفي الوزارة واملحاك���م يف اململكة مبختلف فئاتهمووظائفهم
 االنتهاء من م�شروع جدول ت�شكيالت الوظائف لعام 2012 مناق�شة جدول الت�شكيالت مع دائرة املوازنة العامة واللجنة الفنية واللجنة املركزية تنفيذ كافة االجراءات الوظيفية اخلا�صة بجدول ت�شكيالت الوظائف لعام 2011 االنتهاء من تنظيم ك�شوفات املوظفني امل�ستحقني للرتفيع الوجوبي لعام � 2012ضمن الفئات الأوىل والثانية . االنتهاء من ا�صدار قرارات بالعالوات الفنية للموظفني والعالوات اال�شرافية االنتهاء من منح الزيادة ال�سنوية للموظفني لعام 2012 االنته���اء م���ن تنظيم ك�شوفات املوظفني امل�ستحقني لتعدي���ل الأو�ضاع للح�صول على امل�ؤهل العلمي �ضمن الفئات الأوىل والثانيةوالثالثة
 االنتهاء من اعداد ك�شوفات بحوافز املوظفني كل �شهر خالل عام 2012 االنتهاء من ار�شفة القرارات االدارية ال�صادرة خالل عام 2012 متابعة دورات اللغة االجنليزية لل�سادة الق�ضاة التي تعقد يف املعهد االمريكي للغات عقد ( )116برنامج تدريبي لـ ( )835موظف يف خمتلف الأقاليم ومبوا�ضيع خمتلفة متابع���ة عملي���ة تقيي���م الأداء ال�سن���وي للموظفني و ادخ���ال التقارير ال�سنوية للع���ام 2011جلميع موظفي ال���وزارة واملحاكم علىالنظ���ام املحو�س���ب وتدقيقه���ا و�أر�شفتها  .وت�شكيل جلن���ة لالعرتا�ضات على التقارير ال�سنوية  2011وتزوي���د ديوان اخلدمة املدنية
بن�سخة الكرتونية وورقية منها.
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 متابع���ة البعث���ات العلمي���ة واملنح الدرا�سية املقدمة عن طري���ق ديوان اخلدمة املدنية والتن�سيق م���ع الديوان بخ�صو�ص املوظفنياملبعوثني ( قرار االيفاد  ،ال�سري الدرا�سي ) وادخالها على النظام املحو�سب
 عقد دورات متخ�ص�صة للمربجمني يف مراكز تدريبية خارجية بالتن�سيق مع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات متابع���ة الطلب���ة املوفدي���ن لدبل���وم الدرا�س���ات الق�ضائي���ة يف املعه���د الق�ضائ���ي مب���ا يف ذل���ك ق���رارات االيف���اد وال�س�ي�ر الدرا�س���يللموفدين.
 تثبيت املوظفني حتت التجربة امل�ستحقي التثبيت خالل العام 2012 تزوي���د وح���دة ال�سيا�س���ات والتطوي���ر امل�ؤ�س�س���ي مبتطلب���ات معي���ار االف���راد جلائ���زة املل���ك عب���داهلل اخلا�ص���ة بق�س���م تنمي���ة املواردالب�شرية.

 -6فـي جمال مديرية ال�ش�ؤون الإدارية
ق�سم اللوازم -:
 -1ترحي���ل و جتهي���ز املبان���ى التالية دائرة مدعي عام جنوب عمان اىل حمكمة اجلنايات الكربى وترحيل اجلنايات الكربى اىل
اجلويدة وترحيل حمكمة بداية مادبا اىل ق�صر العدل اجلديد
 -2تفريغ ق�صر العدل القدمي متهيدا لبدء تنفيذ املكرمة امللكية ال�سامية فيه
 -3تنظيم عملية ا�ستالم املنح العينية و من �أي جهة مانحة وذلك منعا لهدر �أي موارد متاحة و تنظيم عملية ا�ستالمها و الإفادة
منها .
 -4تلبية �إحتياجات 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 )
 -5التن�سيق الداخلي مع كافية املديريات وال�شركاء اال�سرتاتيجيني مبا يخدم م�صلحة العمل
 -6تفعيل بطاقة ال�صنف يف امل�ستودعات .
 -7حتديث و تطوير موا�صفات ملفات الق�ضايا اجلديدة و ا�ستالمها و�صرفها للمحاكم و ارتفاع ن�سبة الر�ضا عنها بن�سبة عالية
جدا
� -8شراء كرا�سي طبية للطابعات يف املحاكم و مبا يتالئم مع طبيعة اعمالهن .
 -9حتديد احتياجات ق�صور عدل الزرقاء و عجلون متهيدا لتجهيزها يف . 2013
ق�سم الديوان -:
 -1متابعة عملية الأر�شفة االلكرتونية اليومية يف الق�سم �شاملة للربيد ال�صادر و الوارد للوزارة تفعيال لنظام الديوان املحو�سب
املعمول فيه بالوزارة .
 - 2طباعة التعاميم و عمل الإجراءات الالزمة لتعميمها يدويا و الكرتونيا و طباعة الكتب الر�سمية يف املخاطبات .
 - 3تنظيم عملية تبليغ االعالمات اجلزائية بالتن�سيق مع اجلريدة الر�سمية عن طريق �ضابط االرتباط يف الق�سم .
 - 4تنظيم �آليات �إر�سال و ا�ستقبال الربيد اليومي �سواء مع �شركة �أرامك�س او مع �شركة الربيد الأردين .
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ق�سم احلركة-:
 -1تلبية احتياجات الوزارة و املحاكم و الدوائر التابعة لها فيما يخ�ص حركة املركبات الكبرية و املتو�سطة و ال�صغرية �سواءا لنقل اللوازم
او نقل الوفود و املوظفني .
 - 2متابعة تلبية احتياجات املركبات( ال�سيارات امل�صروفة لل�سادة الق�ضاة � +سيارات الق�سم +الفانات امل�صروفة للمحاكم+ال�سكوترات ) من
�صيانة او ترخي�ص و تامني مبوجب �سجالت متابعة دورية .
 - 3اجناز �أعمال جلنة حتديد معدل ا�ستهالك الوقود يف املركبات احلكومية بالتن�سيق مع الوزارات و اجلهات املخت�صة .
ق�سم اخلدمات االدارية امل�ساندة -:
 -1ح�صول مق�سم الوزارة على العالمة الكاملة يف مو�ضوع الرد على الإت�صاالت الهاتفية يف جائزة امللك عبداهلل للتميز.
 -2ا�ستالم كافة ملفات العطاءات املتعلقة باخلدمات املقدمة يف املحاكم مبا فيها متابعة �أمور 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�شرتيات -:
 - 1ا�ستحداث ق�سم امل�شرتيات و تفعيله لغايات �إدارة عمليات ال�شراء و تنظيمها بغ�ض النظر عن جهة ال�شراء .
 - 2القيام ب�أعمال �سكرتاريا جلان ال�شراء .
 - 3تطبيق نظام  GFMISنظم �أدارة املعلومات املالية احلكومية .

-7فـي جمال مديرية ال�ش�ؤون املالية:
 مت �إعداد موازنة وزارة العدل لـ � 3سنوات قادمة (  ) 2015-2013وفقا ملبد�أ املوازنة املوجهة بالنتائج. مت التغل���ب عل���ى تخفي����ض املخ�ص�ص���ات الر�أ�سمالية  %10واجلارية  %15من خالل �إجراء نق���ل خم�ص�صات بني املواد املختلفة بعد�إعادة حتديد الأولويات .
 مت حت�سني العوائد على ح�سابات فوائد دوائر التنفيذ ب�شكل ملحوظ زاد عن (  ) 0.8مليون دينار ،من خالل �إعادة ربط الودائعالقائمة وكذلك ربط ودائع جديدة ب�أ�سعار فائدة غري م�سبوقة.
 مت تغطي���ة العج���ز يف امل�صاري���ف املهمـة يف املوازن���ة مثل :الكهرباء واالت�ص���االت واملحروقات ،وكذلك �سلفة �صن���دوق التكافل (مــايزيــد عن 2.5مليون دينار) من الزيادة يف �إيرادات ح�سابات فوائد دوائر التنفيذ .
 مت اجناز ما يقارب ( )1.000م�ستند �أمانات و ( )1.000م�ستند فوائد تنفيذ. مت توزي���ع �سل���ف مالي���ة عل���ى جميع املحاك���م ترتاوح قيمتها م���ن(� 100إىل  ) 1000دين���ار وذلك ال�ستخدامه���ا يف النفقات الطارئةوال�شراء املبا�شر لتغطية احتياجات املحاكم ال�ضرورية وامل�ستعجلة.
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 مت تطبي���ق �إج���راء جدي���د ه���و ":اخلطة املالية ال�شهري���ة" �ضمن النظام املحا�سب���ي اجلديد وهذا الإجراء �ساب���ق للحوالة املاليةبحي���ث يت���م حتدي���د املبالغ املتوق���ع �صرفها لذلك ال�شهر �آخ���ذا بعني االعتبار ما �أدخ���ل عن طريق امل�شرتيات م���ن عطاءات وعقود،
وبالتايل عمل حوالة مالية تتفق مع اخلطة ال�شهرية دون جتاوز للمخ�ص�صات �أو خط�أ يف التقديرات.
 مت تطبي���ق اال�ستع�ل�ام الآيل ع���ن ك�شوف���ات ح�سابن���ا وعمل ت�سوي���ات بنكية ب�شكل يوم���ي ،وبالتايل الك�شف ع���ن �أي خلل يف ح�سابنالدى البنك املركزي وال�سيطرة عليه فورا،وكذلك متابعة املوافقات املطلوبة على اخلطة واحلواالت واملناقالت �آليا من قبل دائرة
املوازنة العامة.
 مت ا�ستحداث نظامي حا�سوب لـ (فوائد التنفيذ ونظام التكافل). مت تطبي���ق نظ���ام حما�سب���ي جدي���د وه���و نظ���ام �إدارة املعلوم���ات املالي���ة احلكومي���ة( )GFMISمن���ذ مطلع �شهر ني�س���ان2012/بالإ�ضافة لال�ستمرار بتطبيق النظام املحا�سبي القدمي للو�صول لأرفع م�ستوى من الدقة وال�صواب يف العمل �إىل حني اال�ستغناء
عنه.
 مت �إحلاق جميع موظفي املديرية بدورات تدريبية على النظام اجلديد يف وزارة املالية. مت اجناز ما يقارب ( )12.000م�ستند نفقات ،حيث بلغـت ن�سبة االجناز حوايل  %95من املوازنة. مت اجن���از املعام�ل�ات املطلوب���ة يف الظ���روف اال�ستثنائية مثل �:إعادة هيكل���ة الرواتب وحتديد العجز نتيج���ة لذلك وتعوي�ضه مناملوازن���ة ،كذل���ك متابع���ة م�ستحق���ي دعم املحروقات مع اجله���ات املخت�صة من وزارة مالي���ة و دائرة ال�ضريب���ة و�صرفها يف موعدها،
بالإ�ضافة ل�صرف الراتب الثالث ع�شر والرابع ع�شر للموظفني.
 مت ا�ستخدام الربيد االلكرتوين لإر�سال ك�شوفات الرواتب وكذلك احلوافز ورواتب الطابعات وق�ضاة امل�ستقبل للبنوك التجاريةالخت�صار والوقت واجلهد.
 مت �ضب���ط النفق���ات واحل���د منها وذلك من خالل املتابعة الدورية واتخاذ �إج���راءات مت تعميمها على املوظفني ومتابعة تطبيقهامثل:
 التعاميم اخلا�صة ب�ضبط النفقات اخلا�صة بالطاقة الكهربائية. �ضبط نفقات بدل التنقالت ال�شهود يف املحاكم و�إعداد جدول خا�ص ب�أجور التنقالت بني املحافظات. تخفي�ض نفقات الطابعات والأحبار من خالل تو�صيات املدير املايل بهذا اخل�صو�ص. -مت تعديل الهيكل التنظيمي ملديرية ال�ش�ؤون املالية مبا يخدم م�صلحة ومتطلبات العمل احلالية.

-8فـي جمال مديرية تكنولوجيا املعلومات:
 ان�ضم���ام وزارة الع���دل اىل بواب���ة احلكوم���ة االلكرتونية الرابع���ة ( ، )SGN4وتطوير اخلوادم والتطبيق���ات اخلا�صة بالوزارةللربط على ال�شبكة احلكومية الآمنة  .ا�ضافة اىل ا�ستمرار التعاون مع برنامج احلكومة االلكرتونية يف عمل ور�شات عمل
توعوية حول برنامج احلكومة االلكرتونية .
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 زي���ادة ع���دد اخلدم���ات االلكرتونية الت���ي تقدمها وزارة العدل مثل الربط االلكرتوين مع مديري���ة االمن العام  ،دائرة اجلماركاالردنية  ،هيئة مكافحة الف�ساد .
 اال�شرتاك مع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات بتحديث وتطوير �آلية العمل يف برنامج احلكومة االلكرتونية . االنته���اء م���ن اجل���زء الرئي�سي من مركز احلا�س���وب البديل واملتمثل بعملي���ة ( )Data Replicationم���ع مركز احلا�سوبالرئي�سي .
 توف�ي�ر املبل���غ املطل���وب بالتع���اون مع وكال���ة االمم املتحدة ملكافح���ة اجلرمية واملخ���درات ( )UNODCعل���ى متويل جزء منحتديثات برنامج ميزان خالل عام  2013يتعلق مبحاكم االحداث ليتوافق مع املعايري الدولية .
 تطبيق خدمة نظام ا�صدار �شهادة عدم املحكومية يف كافة حماكم البداية يف املحافظات. تطبيق النظام املايل املوحد لكافة الوزارات احلكومية مع وزارة املالية .GFMIS تفعيل خدمة اال�ستعالم عن الق�ضايا على بوابة احلكومة االلكرتونية . امل�شارك���ة مب�ؤمت���ر ال�شراك���ة االورومتو�سطية مب�شاركة ( )6دول ،والتي و�ضعت جتربة وزارة العدل يف حو�سبة العمل الق�ضائي يفاملرتبة االوىل .
 امل�ساهمة يف ور�ش عمل عديدة لنقل املعرفة واملتمثل بتجربة وزارة العدل يف احلو�سبة مع عدة وفود عربية مثل وفد وزارة العدلالعراقية .
 حتديث وتطوير وزيادة الذاكرة اال�ضافية لعدد كبري من االجهزة القدمية لت�سد حاجة الق�ضاة واملحاكم . طرح عطاءات متعددة ل�شراء  :اجهزة حا�سوب (رئي�سية ومكتبية)  ،طابعات ليزرية واحبارها ،ما�سحات �ضوئية. توفري اجهزة حا�سوب من م�شروع �سيادة القانون ل�سد بع�ض احتياجات املحاكم . تركي���ب �شب���كات احلا�س���وب الداخلي���ة ملباين جديدة  :حمكمة �صلح الكورة  ،حمكمة �صل���ح الو�سطية  ،حمكمة الأحداث  ،حمكمة�صلح احل�سا.
 تو�سعة �شبكات احلا�سوب الداخلية ملحاكم  :حمكمة بداية الرمثا  ،دائرة تنفيذ اربد  ،حمكمة بداية �شمال عمان ،حمكمة بداية�شرق عمان .
 االتفاق مع وزارة االت�صاالت لال�ستفادة من م�شروع نظام  lync serverخطوط الربط ال�شبكية بني املحاكم ا�ستب���دال خط���وط الرب���ط ال�شبكي���ة احلالي���ة ب�ي�ن املحاك���م امل�ستخدم���ة يف م�ش���روع احلو�سب���ة بتكنولوجي���ا جدي���دة (MPLS ) technologyتتيح زيادة �سرعة الربط وتخفي�ض كلفة اال�شرتاكات ال�شهرية للخطوط احلالية (حتت التجربة يف �ستة
مواقع) .
 مت الإنتهاء من حتليل وت�صميم وبرجمة االنظمة اجلديدة التالية  :نظام ادارة معلومات برنامج ق�ضاة امل�ستقبل  ،نظام اماناتالق�ضاي���ا الغ�ي�ر تنفيذي���ه وربطه الكرتونيا مع نظ���ام ايرادات املحاكم  ،نظام ت�سجيل ومتابعة دع���اوي التحقيق اخلا�صة مبوظفي
القطاع العام لدى جلان التحقيق يف الوزارة .
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 مت تطبي���ق االنظم���ة التالي���ة  :نظ���ام ال�ص���ادر وال���وارد ل���دى حمكمة بداية املف���رق  ،نظام حو�سب���ة �إجراءات عمل جلن���ة ال�شكاوىوالإقرتاحات يف الوزارة .
 تزويد الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب بالأنظمة املحو�سبة التالية  :نظام �ش�ؤون املوظفني،نظام الرواتب ,نظام اللوازم,نظام الديوان ,نظام املحا�سبة,نظام التدريب,نظام احلوافز.
 تزويد دائرة قا�ضي الق�ضاة بالنظام املحو�سب اخلا�ص ب�صندوق التكافل الإجتماعي للوزارة . عم���ل الإ�ضاف���ات والتح�سينات والتعديالت الربجمية الالزمة عل���ى  :نظام ميزان  ،نظام الرت�سيم الآيل ونظام �إيرادات املحاكمفيم���ا يخ����ص �أمان���ات تنفي���ذ الإيجارات ،واحت�س���اب ر�سوم الق�ضايا ال�ضريبية ل���دى حماكم البداية  ،نظام �ش����ؤون املوظفني ونظام
الرواتب وتزويد م�ستخدمي الربامج يف املحاكم ببع�ض الإر�شادات و االدلة والتدريب الالزم للتعامل معها.
 تطبي���ق نظ���ام التنفي���ذ احلقوق���ي ومتابع���ة تنفيذه من قب���ل فريق الدعم الفن���ي امليداين لتطبي���ق االنظمة يف املحاك���م التالية :حمكم���ة بداي���ة جر����ش  ،حمكم���ة بداية ارب���د  ،حمكمة بداية املفرق حمكمة بداي���ة الزرقاء  ،حمكمة بداي���ة ال�سلط  ،حمكمة بداية
العقبة  ،حمكمة بداية مادبا  ،حمكمة بداية عمان  ،حمكمة بداية معان  ،حمكمة بداية �شمال عمان  ،حمكمة بداية جنوب عمان
 ،حمكمة بداية �شرق عمان  ،حمكمة بداية غرب عمان  ،حمكمة بداية الطفيلة  ،حمكمة بداية الكرك .
 ان�شاء العديد من احل�سابات االلكرتونية وخدمة الربيد االلكرتوين لق�ضاة وموظفي املحاكم ومتابعتها وادامة فاعليتها وحلامل�شاكل الطارئة عليها وتفعيل اخلدمة املطلوبة ح�سب �صالحيات معمول بها.
 اال�ستم���رار يف تق���دمي خدم���ات ال�صيان���ة الداخلية العالجي���ة وال�صيانة الوقائية الدوري���ة لأجهزة احلا�س���وب املكتبية واملحمولوملحقاتها واالنظمة يف الوزارة وجميع املحاكم .
 اال�ستم���رار يف تق���دمي خدم���ات ال�صيان���ة الداخلي���ة العالجي���ة وال�صيان���ة الوقائية الدورية لل�شبك���ة الداخلية يف ال���وزارة وجميعاملحاكم ،وحتديث برنامج عدالة.
 ا�ستمرار تقدمي خدمات الدعم الفني للمحاكم ال�صلحية التي اليوجد فيها موظف دعم فني من قبل موظفي الدعم الفني يفحماكم البداية.
 جتدي���د ع���دة عق���ود �صيان���ة مع عدة �شركات ل�صيان���ة وادامة عمل  :قواع���د البيانات ( )Oracleومرك���ز احلا�سوب الرئي�سي .ا�ضافة اىل جتديد عقود ال�صيانة لأجهزة احلا�سوب والطابعات وال�شا�شات واالجهزة املحمولة .
 تنفي���ذ بيئ���ة عم���ل م�شابهة بنظام مي���زان وقاعدة البيانات لنقل املعرفة من م�شروع �سيادة القان���ون وال�شركة املنفذة اىل موظفياملديرية .
 عقد دورات داخلية ملوظفي تكنولوجيا املعلومات يف ق�صر عدل العبديل مثل دورة (. )2008 Windows Server تدريب موظفي تكنولوجيا املعلومات وموظفي اجلودة وعقد ور�ش عمل على عدد من االنظمة مثل  :نظام ()Dash Board ،ونظام االر�شفة  ،انظمة ميزان .
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-9فـي جمال مديرية الأبنية وامل�شاريع :
 -1مت ا�ستالم مبنى ق�صر عدل مادبا ونقل املحكمة �إليه .
 -2تقوم مديرية الأبنية وامل�شاريع مبتابعة م�شروع تنفيذ حمكمة بداية الر�صيفة وذلك بالتن�سيق مع وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان.
 -3تقوم املديرية ومن خالل ق�سم ال�صيانة بعمل ال�صيانة الوقائية وال�صيانة الطارئة ملباين املحاكم يف خمتلف حمافظات اململكة
بالإ�ضافة �إىل جتهيز عقود ال�صيانة اخلا�صة ب�صيانة امل�صاعد و�أنظمة التكييف و�أنظمة اطفاء احلرائق وغريها من الأعمال التي
تتطلب عقود �صيانة.
 -4مت ا�ستالم مبنى ق�صر عدل الزرقاء ومبنى ق�صر عدل عجلون ا�ستالماً �أوليا و�سيتم نقل املحكمة �إليهما خالل الربع الأول من عام . 2013

-10فـي جمال مديرية ال�ش�ؤون القانونية :
تتكون مديرية ال�ش�ؤون القانونية من ق�سمني
ق�سم الت�شريع.
ق�سم اال�ست�شارات القانونية.
 مت تق���دمي العدي���د م���ن اال�ست�ش���ارات القانونية يف م�سائل تتعل���ق باعمال الوزارة مثل (امل���وارد الب�شرية ،واملالية و االداري���ة والرقابة الداخلية)وتقدمي اال�ست�شارات الداخلية للجنة العطاءات وق�سم امل�شرتيات واال�ست�شارات التي حتال من جميع املديريات الداخلية يف الوزارة واملحاكم.
 مت تقدمي العديد من اال�ست�شارات القانونية الواردة من رئا�سة الوزراء والوزارات االخرى وامل�ؤ�س�سات العامة. قام���ت املديري���ة باع���داد ال�صيغة القانونية ملجموعة من العقود التي قامت ال���وزارة بابرامها مع جهات اخرى مثل (عقد تبليغ االوراق الق�ضائية )امل�ب�رم م���ن �شرك���ة الربي���د االردين و (عقد تبلي���غ االوراق الق�ضائية ) و ( عقد الربيد الداخلي واخلارجي) املربم�ي�ن مع �شركة ارامك�س و (عقد
اعادة تدوير الورق) املربم مع هيئة االغاثة االردنية و (عقد البوفيهات) .
 �ساهم���ت املديري���ة باجتماع���ات التح�ضريي���ة قبل ابرام العق���ود امل�شار اليها يف البند ال�ساب���ق وتوىل مندوب املديرية تدري���ب الكادر الوظيفي يف�شركة الربيد االردين على اعمال تبليغ االوراق الق�ضائية .
وتقوم املديرية بق�سميها مبهام �أخرى :
 -1اال�شراف على عمل وحدة ال�سجل العديل.
 -2اال�شراف على عمل وحدة دائرة الو�ساطة .
 -3اال�شراف على عمل وحدة احللول البديلة .
 -4طلبات النق�ض ب�أمر خطي و اعادة املحاكمة و يت�ضمن :
�أ -ا�ستقبال الطلبات و ت�سجيلها و متابعتها .
ب -متابعة اجرائاتها مع مديرية التفتي�ش الق�ضائي و حمكمة التمييز حلني البت يف مو�ضوع الطلب .
 -5اال�شراف على عمل وحدة مراكز اال�صالح و الت�أهيل حتى تاريخ . 2012/12/4
 -6درا�سة وتنظيم االتفاقيات اخلارجية التي تربمها اململكة االردنية الها�شمية مع جهات اخرى وبيان الر�أي القانوين حول مدى
توافقها مع اال�صول الد�ستورية االردنية.
 -7م�شاركة املديرية يف جلان الدرا�سات الداخلية منها (جلنة الر�سوم الق�ضائية و جلنة درا�سة اعمال املح�ضرين  ،وجلنة ال�سجل
العديل  ،وجلنة املنازعات البحرية).
 -8متثيل وزارة العدل يف العديد من امل�ؤمترات الداخلية واخلارجية.
 -9امل�شاركة �ضمن الوفد االردين املكلف مبناق�شة تقرير حقوق االن�سان يف جامعة الدول العربية.
 -10امل�شارك���ة م���ع اجله���ات ذات العالقة يف اعداد م�سودات الت�شريعات ومنها (قان���ون �ضمان حق احل�صول على املعلومات  ،القانون
البحري  ،قانون نقابة الطيارين).
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 -11امانة �سر املجل�س الت�أديبي ومتابعة �ش�ؤونه ملوظفي وزارة العدل وباقي موظفي الوزارات االخرى.
 -12جلان التحقيق الداخلي مع (موظفي وزارة العدل) و جلان التحقيق اخلارجية (وزارتي التنمية االجتماعية و وزارة الرتبية
والتعليم اخلا�صة بالعقاب البدين).
 -13امل�شارك���ة يف التحقي���ق مبجموع���ة م���ن ق�ضاي���ا الف�س���اد وبل���غ عدده���ا ( )51ق�ضي���ة مت احالة جمموع���ة كبرية منه���ا اىل النائب
العام.
 14امل�شاركة بلجان خا�صة ومنها ( جلنة تقدير التعوي�ض عن اال�ضرار التي حلقت يف منطقة العقبة احلرارية وجلنة نقل الربيد
احلكوم���ي ع�ب�ر �شرك���ة الربيد االردين  ،جلنة التحقق يف �صندوق توفري الربيد  ،وجلنة درا�سة اتفاقية املناطق التنموية يف البحر
امليت و جلنة درا�سة الو�ضع القانوين الكادمية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية ،جلنة درا�سة اتفاقية فينا ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية
عن اال�ضرار النووية والربوتوكول املعدل لالتفاقية .

-11فـي جمال وحدة ال�سجل العديل :
 مت عقد اجتماعات وو�ضع تو�صيات وت�صورات حول �آلية عمل النظام . مت فح�ص النظام و�أخذ عينات لتاريخه . قامت املديرية باعداد ور�شة عمل يف املعهد الق�ضائي حول الية عمل ال�سجل العديل الخت�صا�صي اجلودة والتطوير امل�ؤ�س�سي. تول���ت املديري���ة ر�ص���د االخط���اء يف عمليات االدخال الت���ي جتاوزت ( )150الف خط����أ بالتعاون مع مديري���ة تكنولوجيا املعلوماتوخدمات ميزان ،ومت ت�صويب معظم هذه االخطاء بالتعاون مع موظفي اجلودة وموظفي املحاكم.
 مت اعداد تقارير بامل�شكالت التي ظهرت جراء فح�ص العينات. مت ا�صدار ك�شوفات و اح�صائيات منقحة بالق�ضايا التي �سوف يتم التعديل عليها. مت حتديد فرق العمل يف املحاكم للعمل على ت�صحيح بيانات االطراف للدعاوى الوارده يف الك�شوفات و حتديد الية العمل التي�سوف يتم اعتمادها.
 مت ار�س���ال كت���ب وخماطب���ات لكاف���ة املحاك���م ومديري���ة االمن الع���ام بخ�صو�ص توف�ي�ر كافة البيان���ات املتعلقة باط���راف الدعوىوادخالها على نظام ميزان.
 -مت ا�ضافة بع�ض التح�سينات و التعديالت على �شا�شات ميزان.

-12فـي جمال وحدة دعم احللول البديلة وادارة الدعوى :
بن���اء عل���ى ا�سرتاتيجي���ة تطوي���ر الق�ضاء وحم���ور االرتقاء بكف���اءة وفعالية اجله���از الق�ضائي وتطوي���ر االج���راءات الق�ضائية فقد
ت�ضمن���ت و�ض���ع خط���ة لتو�سي���ع جترب���ة ادارة الو�ساطة على جمي���ع املحاكم البدائي���ة يف عمان والزرق���اء واربد وال�سل���ط وفيما يلي
ا�ستعرا�ض الجنازات الوحدة-:
 مت اعداد تقرير �سنوي لعام  2011يبني �أعمال واجنازات ادارات الو�ساطة يف املحاكم ,مع بيان واقع حال تلك االدارات من حيثالبنية التحتية والكادر الق�ضائي واالداري املتوفر لديها.
 مت �إخ�ض���اع برنام���ج الو�ساط���ة يف املحاك���م للتقيي���م والدرا�س���ة ملعرفة م���ا تواجهه تل���ك االدارات من م�ش���كالت و�أ�سبابها حيث متالتو�صل اىل نقاط ال�ضعف يف �أعمال تلك االدارات وو�ضع احللول املنا�سبة ملعاجلة تلك امل�شاكل.
 قامت الوحدة ب�إيجاد نظام �أر�شفة ورقي لكل �إدارة من �إدارات الو�ساطة للعام  2012حيث مت اعداد ملف خا�ص يحفظ به كل مايرد بخ�صو�ص تلك االدارات كل على حدى وخا�صة جدول االعمال ال�شهري.
 قام���ت الوح���دة بالتوا�ص���ل مع ادارات الو�ساط���ة يف املحاكم والوقوف على احتياجاتها وعليه قامت ال���وزارة بتزويد تلك االداراتبكافة �إحتياجاتها.
 يف �سبي���ل ن�ش���ر فك���رة الو�ساط���ة وتو�ضي���ح مفهومه���ا بني جمي���ع الفئات مت توزي���ع كتيبات وبرو�ش���ورات توعوي���ة يف جميع اداراتالو�ساطة .
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-13فـي جمال وحدة مراكز الإ�صالح والت�أهيل :
. 1مت متابع���ة ك�شوف���ات الن���زالء املوقوفني ق�ضائي���ا  ،والت�أكد من جتديد مذكرات التوقيف الق�ضائ���ي من قبل اجلهات الق�ضائية
املخت�صة �ضمن املدة القانونية .
 .2مت متابع���ة اال�ستدع���اءات ال���واردة للوح���دة م���ن قب���ل ن���زالء مراك���ز الإ�ص�ل�اح و الت�أهي���ل يف اململك���ة واه���ايل الن���زالء والرد على
ا�ستف�سارتهم وتقدمي امل�ساعدات القانونية لهم  ،وهي على النحو التايل:
دم���ج الأح���كام الق�ضائي���ة � ،إع���ادة املحاكم���ة �،إخالء ال�سبي���ل ،ا�سرتداد املبال���غ جتديد مدد التوقي���ف الق�ضائي النق����ض ب�أمر خطي
،حتديد مواعيد جل�سات  ,العفو عام  ,والعفو اخلا�ص .
مت �إ�شراك وحدة مراكز الإ�صالح والت�أهيل ك�شريك �إ�سرتاتيجي
على امل�ستوى الدويل :
اوال :م�شروع كرامة املرحلة الثانية .
مدة امل�شروع � 14 :شهر ابتداء (. )2013/6/30-2012/4/19
وه���و م�ش���روع يه���دف �إىل حت�س�ي�ن �أو�ضاع وظروف الأ�شخا�ص املحروم�ي�ن من حريتهم يف الأردن واملع���روف با�سم " م�شروع كرامة
ومن �أهم ما مت اجنازه:
 زيارة درا�سية اىل اململكة الدمنارك خالل الفرتة مابني (. )2012/2/2-1/30 تدريب املدعييني العامني على الدليل االر�شادي اخلا�ص مبكافحة التعذيب و مت عقد ور�ش تدريبية على النحو التايل :  2012/5/13-12يف املعهد الق�ضائي /اقليم الو�سط.  2012/5/20-19يف املعهد الق�ضائي .اقليم الو�سط  2012/5/27-26يف املعهد الق�ضائي اقليم الو�سط  2012/7/1لل�ساده امل�ساعدين الق�ضائيني . 2012/10/2-1للمدعني العامني وق�ضاة ال�صلح يف اقليم اجلنوب  /العقبة .  2012/8-7للمدعني العامني وق�ضاة ال�صلح يف اقليم ال�شمال /اربد .  2012/16-15للمدعني العامني وق�ضاة ال�صلح يف اقليم ال�شمال /اربدثانيا  :م�شروع اعداد دليل ار�شادي خا�ص باجراءات التوقيف .
ثالثا  :م�شروع �إن�شاء نظام الكرتوين خا�ص مبذكرات التوقيف .

-14فـي جمال مديرية حقوق الإن�سان و�ش�ؤون الأ�سرة :
�أو ًال  :امل�شاركة يف �إعداد م�شاريع االتفاقيات والقوانيني والوثائق.
 م�شروع االتفاقية العربية لتنظيم نقل وزرع االع�ضاء الب�شرية ومنع االجتار فيها. م�شروع االتفاقية العربية ملنع اال�ستن�ساخ الب�شري. م�شروع قانون االحداث. م�شروع قانون حقوق الطفل. الدليل االر�شادي ال�ستخدام �أجهزة الربط التلفزيوين املغلقة � ،ضمن م�شروع دعم نظام عدالة الأحداث يف االردن. م�شروع التقرير الوطني الأول حول اجنازات اململكة يف جمال منع االجتار بالب�شر .2011-2009 -م�شروع االعالن العربي حلماية املدافعني عن حقوق االن�سان.
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ثانياً  :امل�شاركة يف اعداد الردود الر�سمية للتقارير الدولية واملحلية وقرارات اجلمعية العامة لالمم املتحدة .
 تقرير املقررة اخلا�صة املعنية بالعنف �ضد املراة و�أ�سبابه وعواقبه بعد زيارتها للمملكة. تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية للحريات الدينية لعام .2011 تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية حول ممار�سات حقوق االن�سان يف االردن لعام .2011 تقرير االردن االول حول تنفيذ احكام وبنود امليثاق العربي حلقوق االن�سان. م�شروع التقريرالعربي الأول حول جهود مكافحة االجتار بالب�شر باملنطقة العربية. ال���رد عل���ى جمموع���ة م���ن تقارير املركز الوطني حلق���وق االن�سان واملتعلقة �أو�ض���اع ن�شطاء احلراك ال�شباب���ي و�أفاداتهم  ،و�أو�ضاعالالجئني ال�سوريني يف خميم الزعرتي.
 قراراجلمعي���ة العام���ة لالمم املتحدة رقم  RES/A/66/143واملعن���ون بـ " عدم جواز ممار�سات معينة ت�ساهم يف اثارة اال�شكالاملعا�صرة من العن�صرية والتمييز العن�صري وكراهية االجانب وما يت�صل بذلك من تع�صب".
 ق���رار اجلمعي���ة العام���ة رق���م  RES/A/66/144واملعنون بـ "اجله���ود العاملية من �أج���ل الق�ضاء التام عل���ى العن�صرية والتمييزالعن�صري وكراهية الأجانب".
 قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة رقم RES/A/66/167واملعنون بـ " مكافحة التع�صب والقولبة ال�سلبية والو�صم والتمييزوالتحري�ض على العنف وممار�سته �ضد الأ�شخا�ص ب�سبب دينهم �أو معتقدهم "
 قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة رقم ِ A 213/65/RES/واملعنون بـ " حقوق االن�سان يف جمال �إقامة العدل ". قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة رقم ِ A 190/65/RES/واملعنون بـ " االجتار بالن�ساء والفتيات". تزوي���د املق���رر اخلا����ص املعني بحرية التجمع وتكوين اجلمعيات باملعلومات ح���ول اال�ساليب املتبعة من �أجل تعزيز وحماية احلقيف التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات.
 تزويد البعثة الأردنية يف جنيف مبعلومات حمدثة عن تنفيذ تو�صيات املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب . م�شروع وثيقة الربنامج القطري ملنظمة االمم املتحدة للطفولة ( اليوني�سيف) لالعوام .2017-2013ثالثاّ :امل�شاركة يف الدورات وامل�ؤمترات املحلية.
 الدورة التدريبية حول بناء القدرات القيادية والتنظيمية ملكافحة االجتار بالب�شر. الدورة التدريبية حول بناء قدرات العاملني يف جمال تقدمي اخلدمات وامل�ساعدات ل�ضحايا االجتار. الدورة التدريبية حول اعداد املدربني يف جمال مكافحة االجتار بالب�شرو يف جمال حماية اال�سرة جل�سات نقا�شية اخلا�صة باوراق ال�سيا�سات حول االنتهاكات االقت�صادية للمراة االردنيةرابعاّ  :االجتماعات
 ح�ضور وتن�سيق اجتماعات اللجنة الوطنية ملنع االجتار بالب�شر. ع�ضوية اللجنة املكلفة مبناق�شة التقرير االردين لدى جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري. ع�ضوية اللجنة الدائمة حلقوق االن�سان يف وزارة اخلارجية. املتابعة والتنفيذ مل�شروع تطوير العدالة اجلزائية. ح�ضور اجتماعات برنامج دعم قطاع العدل. -ح�ضوراجتماعات اللجنة باملكلفة باعداد منهاج درا�سي وتدريبي لق�ضاة االحداث واملدعني العامني وطالب املعهد الق�ضائي.
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 ح�ضور اجتماعات مع مندوبي املنظمة الدولية للهجرة ومندوبي جمعية الق�ضاة واملحامني الأمريكيني. ع�ضوي���ة فري���ق العم���ل املي���داين املكل���ف بدرا�س���ة �أو�ض���اع عام�ل�ات املن���ازل املتواج���دات حالي���اً يف دور االي���واء التابع���ة لل�سفارت�ي�ناالندوني�سية والفلبينية.
 ع�ضوية اللجنة املكلفة باجراء تقييم االجتار بالب�شر يف اململكة. اجتماعات جلنة احلد من عمالة االطفال والتي مت ت�شكيلها مببادرة من وزارة العمل. ع�ضوية اللجنة املكلفة باعداد التقرير ال�ساد�س حول تنفيذ اململكة التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة. ر�صد املالحظات حول التقرير ال�صادر عن مدير معهد حقوق العمال واالن�سان العاملي �أمام جمل�س العموم الكندي. مت اعداد االح�صائيات عن  :ق�ضايا االجتار بالب�شر ،ق�ضايا اجلنائية التي �صدربها احكام االعدام وعدد القرارات التي �صدر بها�أحكام يف الق�ضايا التي مت الدفع فيها �أنها ارتكبت بداعي ال�شرف.
خام�ساً � :أن�شطة تتعلق بن�شر الوعي
 اعداد الدليل االر�شادي حول االجتار بالب�شر وتوزيعه على جميع الق�ضاة العاملني يف اململكة. تزوي���د مكتب���ة وزارة الع���دل ومكتب���ات املحاك���م الرئي�سي���ة بـ ( )16جه���از كمبيوتر حممول م���زودة مبن�ش���ورات الكرتونية � ،ضمنم�شروع بناء قدرات احلكومة يف جمال منع االجتار بالب�شر.
 عقد عدد من الدورات التدريبية حول مفاهيم النوع االجتماعي لل�سادة الق�ضاة وموظفي وزارة العدل. -اعداد احلملة التعريفية بحقوق املراة القانونية ملوظفي وزراة العدل.

-15فـي جمال وحدة ق�ضاة امل�ستقبل :
تنفيذ دورات اللغة االجنليزية والفرن�سية:
 عق���د دورة لغ���ة اجنليزي���ة لطلب���ة امل�سار الثالث دفع���ة ( )2008خالل الف�صل الث���اين من العام الدرا�س���ي  2012/2011يف اجلامعةالأردنية بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين.
 توقيع عقد اللغة االجنليزية مع املجل�س الثقايف الربيطاين املت�ضمن قيام املجل�س الثقايف الربيطاين ب�إعطاء دورة لغة اجنليزيةلطلبة امل�سار الثالث دفعة (2009و  )2010يف كل ف�صل للعام الدرا�سي  2013/2012بتاريخ .2012/7/19
 عقد دورتني لغة اجنليزية لطلبة امل�سار الثالث دفعة (2009و  )2010خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2012/2011والف�صل الدرا�سي الأول من العام  2013/2012يف اجلامعة الأردنية بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين.
 عق���د امتح���ان تقييمي لدورات اللغ���ة االجنليزية لطلبة امل�سار الثالث بدفعاته الثالث ( )2010 ،2009 ،2008والبالغ عددهم 142طالباً وطالبة يف اجلامعة الأردنية وبالتن�سيق مع املجل�س الثقايف الربيطاين بتاريخ 2012/4/22
 عق���د دورة لغ���ة فرن�سي���ة لطلب���ة امل�س���ار الثالث دفع���ة (2008و )2009البالغ عدده���م ( )12طالب وطالبة واح���دة يف املركز الثقايفالفرن�سي خالل الفرتة  2012/6/17اىل  2012/7/18يف جبل اللوبيدة /عمان .
 عقد دورة لغة فرن�سية لطلبة امل�سار الثالث دفعة ( )2008البالغ عددهم ( )7طلبة يف املعهد الق�ضائي الأردين خالل الفرتة من 2012/9/24اىل .2012/11/1
تنفيذ الزيارات والأن�شطة الالمنهجية:
 زار عدد من الطلبة والبالغ عددهم ( )41بزيارة حماكم البداية القريبة من �سكناهم وح�ضور جل�سات حماكمة يف عطلة ما بنيالف�صل الأول والثاين للعام الدرا�سي  2012/2011طالب وطالبة خالل الفرتة .2012/1/26 -22
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 قيام كافة طلبة امل�سار الثالث بدفعتيه ( 2008و )2009والبالغ عددهم ( )125طالباً وطالبة بزيارة زيارة حماكم البداية القريبةم���ن �سكناه���م وح�ضور جل�سات حماكمة خ�ل�ال عطلة ما بني الف�صل الثاين وال�صيفي من الع���ام الدرا�سي  2012/2011ملدة يومني
خالل الفرتة .2012/6/7-3
 عقد دورة مهارات حا�سوبية لطلبة امل�سار الثالث دفعة ( )2009والبالغ عددهم ( )76طالباً وطالبة. م�شارك���ة ( )47طالب���اً وطالب���ة اخلريج�ي�ن م���ن امل�سار الثال���ث دفع���ة ( )2008بور�شة عمل توعوي���ة حول مفاهيم حق���وق الإن�سانللطلبة بتاريخ  2012/9/24و  2012/10/1بالتن�سيق مع جمعية املحامني الأمريكيني.
 م�شاركة �أربع طلبة من ال�سمار الثالث دفعة ( )2008يف امل�ؤمتر الإقليمي حول بحوث حقوق الإن�سان يف فندق هوليدي ان  /عمانيف الفرتة الواقعة ما بني .2012/9/4-3
اخلريجني :
ح�ص���ول ( )47طالب���ة وطالب���ة من امل�سار الثالث دفعة ( )2008على ال�شهادة الأويل (البكالوريو�س) يف القانون من كلية احلقوق يف
اجلامعة الأردنية وتعيينهم بوظيفة م�ساعد ق�ضائي يف خمتلف املحاكم يف اململكة والوزارة.
متفرقات:
 �إق���رار تعليم���ات �ضب���ط �سل���وك املوفدي���ن و�إج���راءات الت�أديب ل�سن���ة  2012ال�ص���ادرة مبقت�ض���ى املادت�ي�ن ( )7/14و ( )23من نظامالبعثات العلمية يف وزارة العدل رقم ( )63ل�سنة  2008وتعديالته.
 البدء يف برنامج حو�سبة اجراءات عمل وحدة ق�ضاة امل�ستقبل بالتن�سيق مع مديرية تكنولوجيا املعلومات يف وزارة العدل. -تفعيل ا�ستخدام نظام الـ  SMSلتبليغ الطلبة مبختلف الفعاليات والأن�شطة.

 -16فـي جمال مديرية االت�صال :
 تنظيم امل�ؤمترات ال�صحفية والر�سمية والأن�شطة اخلا�صة بالوزارة �أو املتعلقة بعملها . تنظي���م زي���ارة ( )8وف���ود ق�ضائي���ة م���ن  -:الوالي���ات املتحدة الأمريكية ،دول���ة املانيا واجلمهوري���ة الفرن�سية ،ومن دولة الكوي���ت و�سلطنة عمان،واململكة العربية ال�سعودية ،ودولة العراق والوفد الق�ضائي الكرد�ستاين بالإ�ضافة �إىل وفود حملية.
 ن�ش���ر م���ا يق���ارب ( )100خ�ب�ر �صحف���ي يتعل���ق بطبيعة عم���ل وزارة العدل وخدماته���ا ،والأن�شط���ة والفعاليات الت���ي تنظمها وت�شارك به���ا الوزارة ،وتوزيعها على ال�صحف اليومية وموقع وزارة العدل االلكرتوين .
 �إع���داد التقاري���ر والتحقيق���ات ال�صحفية الهادفة �إىل زيادة وعي اجلمهور بحقوقه وواجباته الد�ستورية والقانونية والق�ضائية ،وتعريفه بكل مايتعلق بطبيعة عمل الوزارة ،وما يرتبط بذلك من مفاهيم و�إجراءات وممار�سات ،وعليه مت �إعداد ( )5تقارير �صحفية.
 �إ�ضافة رابط موقع �شهادة عدم املحكومية ورابط اخلدمات االلكرتونية على موقع الوزارة االلكرتوين بالتعاون مع مديرية �أنظمة املعلومات. �إعداد التقارير ال�صحفية اليومية ورقيا و�إلكرتونيا. �إع���داد ( )5تقاري���ر متابع���ة �أعم���ال مكات���ب خدم���ة اجلمه���ور يف الوزارة ,وحماك���م البداي���ة يف �أقاليم ال�شم���ال والو�سط واجلن���وب ,والوقوف علىاحتياجاتهم من املوارد الب�شرية واملوجودات.
 امل�شاركة ب�إعداد تقارير جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز فيما يتعلق بدور مديرية االت�صال يف املعايري الثالث (االفراد ،العمليات،املعرفة). �إ�صدار العدد الرابع ع�شر واخلام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر من ن�شرة وزارة العدل الإخبارية الكرتونيا. تنفيذ قرارات الإعالن ملحاكم ومديريات ووحدات الوزارة الإدارية . -متابعة وحتديث موقع الوزارة االلكرتوين اجلديد بالتعاون مع جلنة �إدارة و�إدامة املوقع االلكرتوين.
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 تزويد املكتبة هذه ال�سنة مبجموعة من الكتب عددها ( )241كتاباً عدا الدوريات و الن�شرات و قد مت فهر�ستها و ت�صنيفها و حو�سبتها . تنزيل مقتنيات املكتبة على برنامج الإك�سل و مت ن�شره على موقع وزارة العدل (مكتبة لكل قا�ضي) . تقدمي خدمة الإعارة للم�ستفيدين . اعدادالر�سائل اال�سبوعية التي كانت ت�صدر عن مديرية الإت�صال بعناوين الكتب التي وردت حديثاً للمكتبة . خماطبة نقابة املحامني و احل�صول على مطبوعات النقابة لآخر تعديالت القوانني متابع���ة اجن���ازات ون�شاط���ات املديري���ات املختلفة يف الوزارة من خالل �إع���داد مواد �صحفية خا�صة بطبيعة عمله���ا ون�شاطاتها ون�شرها وفق الآليةاملعتمدة.
 امل�شاركة يف تنظيم الفعاليات واالن�شطة التالية و تغطيتها اعالميا : "الن���دوة القانوني���ة ح���ول الو�ساط���ة يف ح���ل املنازع���ات" بالتع���اون ب�ي�ن حكوم���ة اململك���ة االردني���ة الها�شمي���ة وحكوم���ة اململك���ة املتح���دة يف تاري���خ.2012/3/11
 �إطالق م�شروع تطوير �إ�صالح العدالة اجلزائية يف االردن" يف مركز احل�سني الثقايف يف تاريخ .2012/5/2 ور�شة عمل حول القانون الدويل االن�ساين وتطبيقاته على ال�صعيد الوطني للق�ضاة النظامني واملدعيني العامني يف تاريخ .2012/6/4-3 احلفل اخلتامي "تعزيز القدرات الق�ضائية للقا�ضيات اجلدد من خالل التعلم باملالزمة والدورات التوعية" يف تاريخ .2012/6/7 "امل�ؤمتر ال�سنوي العا�شر للتحالف العاملي ملناه�ضة عقوبة االعدام" يف تاريخ  2012/6/17يف فندق جنيفا. "اتفاقية مقر" بني حكومة اململكة االردنية الها�شمية وال�شبكة االوروبية العربية للتدريب الق�ضائي يف .2012/6/27 اتفاقية بني وزارة العدل و�شركة الربيد االردين يف تاريخ  2012/8/12يف وزارة العدل. ور�شة عمل حول "العقوبات البديلة مبا فيها حلول بديلة للعقوبات ال�سالبة للحرية" يف تاريخ  2012/9/10-9يف فندق الند مارك. ور�شة عمل حول "الدليل االر�شادي ال�ستق�صاء جرائم التعذيب والتحقق فيها" يف تاريخ  2012/10/2-1يف فندق املوفنبيك-تالبيه العقبة. ندوة �إعالمية حول "دور االعالم يف احلد من عقوبة االعدام" يف  2012/10/10يف فندق الريجن�سي. ندوة "قر�صنة املنتجات" يف تاريخ  2012/11/8-7يف فندق الندمارك. ن���دوة "تنفي���ذ االحكام املدنية" بالتعاون بني املعهد الق�ضائي وال�سفارة الفرن�سي���ة واملدر�سة الوطنية للق�ضاة بتاريخ بتاريخ  2012/11/14-13يففندق الالندمارك.
 م�ؤمت���ر "�إ�ص�ل�اح التعلي���م القانوين يف العامل العربي",الأمانة العامة الحتاد اجلامعات العربي���ة وبالتعاون مع م�شروع احلماية بكلية الدرا�ساتالدولية املتقدمة بجامعة جونز هويكنز يف تاريخ .2012/11/19-18
 التن�سيق الجراء مقابلة تلفزيونية مع معايل وزير العدل ال�سابق ابراهيم اجلازي بدء اجتماع الرابع والثالثني الحتاد احلقوقيني العرب مت تنفيذ اعالنات �صادرة من وزارة العدل عن ق�ضاة امل�ستقبل وذلك (قبل ن�شرات االخبار ال�ساعة ال�ساد�سة ن�شرة اخبار ال�ساعة الثامنة ،اثناءبرنامج يوم جديد ،اثناء برنامج (ي�سعد �صباحك)
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�ضمن �إ�سرتاتيجية االت�صال التي تتبناها وزارة العدل ،والهادفة �إىل تعزيز االت�صال والتوا�صل بني �سائر موظفي الوزارة واملحاكم ،بينهم
وب�ي�ن نظرائه���م لدى �ش���ركاء الوزارة الإ�سرتاتيجيني من القطاعني الع���ام واخلا�ص و م�ؤ�س�سات املجتمع املدين مب���ا ير�سخ مبد�أ ال�شراكة
و�إيجاد بيئة عمل داعمة ت�ساند روح الفريق الواحد ،وتر�سيخ �صورة الوزارة كم�ؤ�س�سة ر�سمية ت�شجع املبادرات ال�شخ�صية وحتفز الطاقات
الإبداعي���ة لعن�صره���ا الب�ش���ري باعتباره ر�أ�س املال احلقيقي الذي تبنى عليه جميع جهود التطوير والتحديث ،وا�صلت جلان الأن�شطة يف
مركز الوزارة و املحاكم النظامية تنظيم العديد من الأن�شطة االجتماعية  ،الثقافية  ،الريا�ضية  ،خالل عام .2012
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إصدارات ومطبوعات لعام 2012
بهدف ن�شر الثقافة والتوعية القانونية قامت وزارة العدل بتنفيذ عدد الن�شرات التي مت ن�شرها على موقعي الوزارة االلكرتوين والداخلي
 Intranetبالتن�سيق مع اجلهات املعنية ومن �أبرزها:
 -1الن�شرة الإخبارية الرابعة ع�شر لوزارة العدل.
 -2الن�شرة الإخبارية اخلام�سة ع�شر لوزارة العدل.
 -3الن�شرة الإخبارية ال�ساد�سة ع�شر لوزارة العدل.

ن�شرة وزارة العدل االخبارية
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مكتب معالي الوزير

45

الكتاب السنوي الرابع لعام 2012

مكتب عطوفة االمين العام

عطوفة الأمني العام وطاقم العمل
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المعهد القضائي األردني

عطوفة مدير املعهد الق�ضائي و طاقم العمل

وحدة ق�ضاة امل�ستقبل

�أع�ضاء اللجنة العلمية
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دائرة اشهار الذمة المالية

عطوفة رئي�س دائرة �إ�شهار الذمة وطاقم العمل
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وحدة الرقابة الداخلية
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المؤسسي
والتطوير
السياسات
المالية
إشهار الذمة
وحدة دائرة
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الذمةالدولي
التعاون
مديرية
المالية
إشهار
دائرة
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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

57

الكتاب السنوي الرابع لعام 2012

مديرية حقوق االنسان وشؤون االسرة

58

الكتاب السنوي الرابع لعام 2012

وحدة اإلصالح و التأهيل
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مديرية االتصال
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