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 2018انجازات المعهد القضائي األردني لعام تقرير 

 تعزيز قدرات القضاة تنفيذا للتوجيهات والرؤى الملكية السامية وما ورد منها في الورقة النقاشية السادسة بأهمية

 يواصل المعهد تنفيذ برامجه المتعلقة األحكام القضائية العادلة والنزيهة وٕاكسابهم المهارات الضرورية إلصدار

بالتدريب اإلعدادي والتدريب المستمر للقضاة واألجهزة اإلدارية المساندة كذلك تنفيذ الخطط التنفيذية المنبثقة عن 

وفق نهج تشاركي مع المجلس القضائي ووزارة العدل وكما هو مبين   2021-2017الخطة اإلستراتيجية لالعوام 

  ايجازًا ضمن المحاور التالية:

 وتجذير ثقافة التميز: بناء القدرات المؤسسية  األولالمحور

مقارنة برحلة مؤسسات القطاع العام و قطاع   دورات من الجائزة3من الجدير بالذكر أن رحلة المعهد خالل آخر 

% عن آخر دورة و ذلك باالستناد لمعايير 13التشريع والمشاركة ، أظهرت تحسن ملحوظ في األداء بلغت نسبته 

جائزة الملك عبداهللا الثاني لتميز االداء الحكومي و الشفافية ، ووفقا لنظام تقييمي محكم يتسم بالثقة والموضوعية 

 والحيادية.
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 البرونزية  المرحلة عن قطاع التشريعولألا المركز علىوتوجت مسيرة المعهد القضائي األردني بحصوله 

  الثامنة الدورة الحكومي داءألا لتميز الثاني اهللا عبد الملك جائزة في مرة من ألكثر المشاركة المؤسسات فئة

2016/2017. 

  

 بناء القدرات المؤسسية:

 وروبي ووكالة التنمية الفرنسيةألتشكيل فريق عمل داخلي من موظفي المعهد لتحقيق مؤشرات منحة االتحاد ا -

 صول.ألوروبي الجديدة وٕاعداد خطط للتنفيذ ورفعها للجهات المعنية حسب األدراسة كافة شروط منحة االتحاد او

 دراسة قرض الوكالة الفرنسية للتنمية والمذكرة المتضمنة المؤشرات المطلوبة ودور المعهد في تنفيذها. -

  الحوكمة الرئيسية الثالث ( سيادة القانون، الفاعلية، الكفاءة)ئول لمبادألإعداد تقرير التقييم الذاتي ا -

% والمرحلة 88ولى أل على مرحلتين حيث بلغت المرحلة ا2018ستبانة رضى متلقي الخدمة لعام إتحليل  -

 %.92الثانية 

 .عقد عدة أنشطة اجتماعية تعبيرا عن االهتمام بفريق العمل من خالل تفعيل دور اللجنة االجتماعية -

 ردن.ألسان في اإلنإعداد ملخص بتوصيات المعهد المتعلقة بتعزيز منظومة حقوق ا -

 :التحول االلكترونيبرنامج 

 العملالشركاء الرئيسيين و مع بالتنسيق الذاتي على الخطة التدريبية االلكتروني التسجيل لنظام دراسة إعداد

 .ليصبح نظام التدريب الموحد المستمر التدريب نظام تطوير على جارٍ 

 بالتنسيق مع الشركاء عمان العدل وقصر اربد استئناف محكمتي في االلكتروني للتعلم الصفية الغرف تجهيز متابعة -

 الرئيسيين.
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 خالل من العدالة قطاع من الرئيسين بالشركاء الخاصة التدريب ألنظمة اإللكتروني الربط خطة عمل وضع -

 .و االخذ بالتوصيات المقترحة اجتماعات عقد

متابعة تطوير االستبانة االلكترونية لنموذج االحتياجات التدريبية ليتم تعبئتها من قبل القاضي ويتم عكس  -

 المدخالت على قاعدة بيانات التدريب المستمر بالتنسيق مع المجلس القضائي.

 األنظمة التالية وتدريب الموظفين على كيفية العمل عليها :  تفعيل -

للكتب بنظام تراسل االلكتروني بالعمل وااللتزام  االلكتروني التراسل ونظام الحكومي المخزون إدارة نظام •

  .22/7/2018ابتداًء من تاريخ الرسمية 

 متابعة أرشفة الوثائق الرسمية في المعهد. •

 متابعة تنفيذ كافة البرامج المتعلقة بالتحول االلكتروني وضمن خطة التحول االلكتروني الخاصة بالمعهد. •

                                                                              

 القانون   سيادة : تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيزاالثانيالمحور 

حيث جاءت استجابة المعهد الذاتية فور صدور توصيات اللجنة الملكية متابعة تنفيذ ما يتعلق بدور المعهد في تنفيذ 

 وقد تم  على تنفيذها"ينما وجد نفسه قادرا أ في تنفيذ هذه التوصياتهعداد مصفوفة خاصة تبين دورإبتوصيات اللجنة 

 2018اخذ التوصيات بعين االعتبار في برامج عمل المعهد المختلفة وعند إعداد خطة التدريب السنوية للقضاة 

 .  وتعديالته2010 لعام 6 رقم القضائي المعهد نظام لمعدل مشروع مسودة إعدادو
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 فيما يتعلق بتدريب 2022-2018المحور الثالث : دور المعهد في تنفيذ خطة تحفيز النمو االقتصادي األردني  

 القضاة. 

 والمتعلقة 2022-2018 االقتصادي النمو تحفيز خطة أهداف تحقيق نسبة لقياس إحصائيا تقريرا يعد المعهد

  تشمل: محاور ثالثة ضمن التنفيذ مسؤولية حيث به من

  واالقتصادية. التجارية القضايا على العامين والمدعين القضاة السادة تدريب -

 الحديثة. التكنولوجيا وسائل باستخدام المرتكبة القضايا على القضاة تدريب -

 . الفكرية والملكية والتحكيم الوساطة مواضيع على القضاة تدريب -

 .  %100 بلغت نسبة االنجاز في هذة المرحلة 2018لعام وفي ضوء التقرير اإلحصائي 

 برنامج دبلوم المعهد القضائي األردنيالمحور الرابع: 

 استقبال فوج جديد في برنامج الدبلوم: 

. حيث تم تشكيل لجنة المسابقة 2020/ 2019اإلعداد والتجهيز لمسابقة القبول للفوج العشرين  -

واللجنة الفنية المساندة وتحديد عدد الطلبة المقرر قبولهم في برنامج الدبلوم بالتنسيق مع المجلس 

 القضائي.

 الفوج التاسع عشر على مقاعد الدراسة:

  للفترات الدراسية.عقد االمتحانات النهائية واستكمال دوام طلبة الدبلوم للفوج التاسع عشر  -

 وتنتهي بتاريخ 25/11/2018عداد والتنظيم للفترة الزمنية السابعة التي بدأت بتاريخ إلا -

19/2/2019. 
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 ومجلس العلمية اللجنة قبل من واعتمادها) 19 (خطة الدراسة لدبلوم المعهد القضائي للفوج  تعديل -

للطلبة وذلك بالتنسيق  اآلتية الفعلية لالحتياجات تحقيقاً  ذلك تم دمج مواد واضافة مواد و حيث اإلدارة

 التدريسية. الهيئة وأعضاء األردني القضائي المجلس من والشركاء العالقة أصحاب والتعاون مع

  القضائي. المعهد دبلوم معدلة للخطة الحالية لبرنامج دراسية خطة مشروع إعداد  -

 

  للقضاةوالتخصصي برنامج التدريب المستمر :الخامسالمحور   

 الحقائب التدريبية: -

إعداد البرامج والمحتوى التدريبي للحقائب التدريبية ضمن خطة التدريب المستمر للقضاة في الربع االول لعام  -

حقيبة في المواضيع المتخصصة والمستحدثة والمهارات باللغة االنجليزية والدراسات  ) 17) بواقع ( 2018(

 القانونية.

 ) موضوعات تدريبية مهمة لحداثة تطبيقها 6وٕاضافة (2018من عام  التدريبية في الربع الرابعة - تعديل الخط

، تدريبية ) حقائب4(  تأجيل وتم الملكية اللجنة توصيات عن ضوء التعديالت التشريعية األخيرة والمنبثقة في

 القضائي المجلس من والشركاء العالقة أصحاب لدى والمستحدثة اآلتية الفعلية لالحتياجات تحقيقاً  وذلك

   التقاييم. تحليل نتائج خالل من حاجاتهم تلمس بعد والمتدربين التدريسية الهيئة وأعضاء األردني

 - وتم تنفيذ الخطة فعليًا لإلحتياجات الفعلية للمجلس القضائي .

 المنهجيات التدريبية: .1

  متكاملة تقييميه ) نماذج 6و( العمل إجراءات متضمنةً  الرضا وقياس التدريب جودة لتقييم منهجية تطوير

 .والتخصص التدريب وحدة / القضائي المجلس مع بالشراكة2018من عام  في الربع الرابع
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 الدورات التدريبية للقضاة ضمن الخطة التدريبية السنوية: .2

  دورة تدريبية للقضاة ضمن الخطة السنوية.)73(نفذ المعهد -

 من الذكور )975() قاضيا من بينهم 1360بلغ عدد المشاركين من القضاة في الدورات التدريبية ( -

علمًا أنه  قد اشترك عدد من القضاة في أكثر من دورة تدريبية واحدة كما عقدت  من اإلناث.) 385(و

 الدورات في األقاليم الثالثة.

 عدد المشاركين من القضاة :

 العدد عدد المشاركين/ القضاة

 975 ذكور

 385 اناث

 

 

 

975

385

العدد

ذكور

اناث
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 الدورات التدريبية لجهات حكومية أخرى أردنية ومن خارج األردن: .3

  ).20 (وعددهم عقدت دورتين للمدعين العامين من المديرية العامة لقوات الدرك -

. كما شارك )10( وعددهم النيابة العامة الفلسطينية/ نيابة مكافحة الجرائم االقتصاديةعقدت دورة ألعضاء  -

  في ندوة عقدت للقضاة.الفلسطينية النيابة العامةاربعة من أعضاء 

 ) .9(  وعددهم لمدعين العامين لدى دائرة الجماركعقدت دورة ل -

الفئات المستهدفة بالتدريب من 
 الجهات الداخلية والخارجية

 عدد المشاركين

 20 المدعون العامون لقوات الدرك
 9 المدعون العامون لدى دائرة الجمارك

 10 اعضاء النيابه العامه الفلسطينية

 

 

 الدورات التدريبية لموظفي وزارة العدل: .4

  دورة تدريبية لموظفي وزارة العدل من مختلف المستويات الوظيفية.)74(عقد المعهد  -

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

۲٥

المدعون العامون لقوات 
الدرك

المدعون العامون لدى 
دائرة الجمارك

اعضاء النيابه العامه 
الفلسطينية

عدد المشاركين

المدعون العامون لقوات الدرك

المدعون العامون لدى دائرة الجمارك

اعضاء النيابه العامه الفلسطينية
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  من اإلناث.)642() من الذكور و703من بينهم () 1345(بلغ عدد المشاركين  -

 

 الدورات التدريبية لجهات حكومية أخرى: .5

) 111(من بينهم ) 131( حيث بلغ عدد المشاركين لجهات حكومية أخرى دورات تدريبية )7(عقد المعهد  -

 ناث.إل) من ا20و( من الذكور

بلغ المجموع الكلي لعدد المشاركين من كل من وزارة العدل والجهات الحكومية 

المشاركون في الدورات التدريبية مشاركا من كال الجنسين.) 1476 (األخرى

 من وزارة العدل من كال الجنسين

1345 

 131 في الدورات التدريبية لجهات حكومية أخرى من كال الجنسين المشاركون

 1476 المجموع الكلي

 

 

 

 

المشاركون في الدورات التدريبية

المشاركون في الدورات التدريبية من 
وزارة العدل من كال الجنسين

المشاركون في الدورات التدريبية لجهات 
حكومية اخرى من كال الجنسين
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 والدولي. المحلي واإلقليمي  التعاون المحور السادس: تعزيز

 اطر التعاون و مذكرات التفاهم: .1

 .ردني والمعهد العالي للقضاء في سلطنة عمان الشقيقةألذكرة تفاهم بين المعهد القضائي اتوقيع م -

القوانين التجارية) ( على القضاة لتدريب الفني الدعم لتقديم األوروبي واإلعمار التنمية بنك مع التعاون -

  الوساطة. وقانون المنافسة قانون

 . القضائية للدراساتالمصري  القومي لمركزالتعاون مع امشروع  -

 الوفود الزائرة لالطالع على خبرات المعهد وبرامج عمله و تعزيز التعاون القائم :  .2

  وكان من أبرزها : 2018استقبل المعهد العديد من الزوار والوفود الرسمية خالل عام 

، زيارة  وفد رفيع من القضاء السعودي ، زيارة وفد رفيع من القضاة معالي وزير العدل في سلطنة عمان زيارة  -

االتراك ، زيارة  وفد من جامعة برجهام ، زيارة  وفد من معهد راؤول ولينبرغ لحقوق اإلنسان / السويد ، زيارة وفد 

مجموعة من طلبة كلية القانون في جامعة اليرموك وللمعهد واالستماع  زيارةمن بنك التنمية واإلعمار األوروبي ، 

  الى ايجاز عن النظام القضائي ودور المعهد القضائي في تأهيل وتدريب القضاة . 

  : التبادل الثقافي لطلبة الدبلوم .3

 الوطنية المدرسة من) فغودو وجولي فوغنيليس كارولين (المتدربتين للقاضيتين التدريبية الزيارة برنامج المعهد نظم -

  15/2/2018-29/1 من الفترة خالل" ردنيةألا المحاكم في والمدنية الجزائية جراءاتإلا "حول للقضاء الفرنسية

 التعاون ب العالقة ذات والهيئات المؤسسات من عدد زيارة كذلك والمحاكم األردني القضائي النظام على لالطالع

 .فرنسا في للقضاء الوطنية والمدرسة األردني القضائي المعهد بين
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-19ر خالل الفترة ما بين (  من طلبة الفوج التاسع عش) ونايف العمري  طارق الرواشدة(ايفاد الطالبين  -

  لبرنامج تدريبي في المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا. ) 30/11/2018

 الندوات والبرامج التدريبية: .4

 عنوانب. ندوة التعاون مع السفارة الفرنسية في األردن والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنساعقد المعهد وب -

  .المعاملة القضائية للعنف ضد النساء واألطفال

في إطار اتفاقية الشبكة األوروبية العربية للتدريب القضائي شارك عدد من القضاة في أنشطة الشبكة التي  -

 عقدت في في عدة دول اوروبية وعربية منتسبة لعضوية الشبكة.  

 تدريب . عقدت ندوة التعاون ما بين المعهد القضائي والمؤسسة األلمانية للتعاون القانوني الدوليب -

 . : المهارات الذاتية في العمل القضائيينالمدرب

 جمعية الشبكة القانونية للنساء معالتعاون  ببرنامج التعلم بالمالزمة  لمجموعة من طالبات المعهد -

 العربيات.

الجرائم المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للسادة شارك عدد من القضاة من دولة فلسطين في دورة  -

 .أعضاء النيابة العامة الفلسطينية/ نيابة مكافحة الجرائم االقتصادية

 المسابقات القانونية:  .5

 مسابقة الثقافة القانونية لحقوقي مديرية الدفاع المدني لغايات التعيين في وظائف االدعاء العام.  -

 المسابقة القضائية للقضاء العسكري.  -
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  تعزيز إدارة المعرفة وتطويرهاالمحور السابع:  

تحميل إنشاء بوابة على الموقع االلكتروني للمعهد بعنوان بوابة المعرفة لحصر ونشر المعارف الصريحة. -

 الكترونيا 2018 الخاصة بالقضاة لعامالمواد والمحتوى التدريبي لدورات خطة التدريب المستمر جميع 

 تدريبية مادة) 26 (المرفوعة التدريبية للمواد اآلن العام المجموع ليصبحعلى الموقع االلكتروني للمعهد 

 .المعرفة بوابة على

عقد لقاء وتقديم أيجاز عن المعهد القضائي  تبادل الخبرة والمعرفة مع دوائر القطاع العام محليا مثل : -

لموظفي وزارة السياحة واالثار ، لعرض تجربة المعهد في تحقيق معايير جائزة الملك عبداهللا الثاني لتميز 

واالداء الحكومي ، وتبادل الخبرة مع الهيئة المستقلة لالنتخابات لالستفادة من تجربة المعهد القضائي في 

  انشاء مكتبة متخصصة في الهيئة . 

     عقد االجتماعات الدورية لموظفي المعهد لغايات تبادل المعارف المتعلقة بالعمل. -

 إصدار مطوية باللغة االنجليزية عن المعهد القضائي .  -

  حق الحصول على المعلومة -

استالم طلبات الحصول على المعلومات واإلجابة عليها في غضون المدة المقررة وفق القانون وقد تم في هذا  -

)  طلبا وصلت عبر الموقع االلكتروني للمعهد إضافة الى عدد من االستفسارات 23الجانب اإلجابة على (

من خالل مكتب خدمة الجمهور  والقنوات الرسمية المعتمدة  وتتعلق الطلبات في مجملها بمعلومات حول 

 برامج المعهد وآلية التقديم وشروط اإلبتعاث إضافة الى معلومات صحفية لعدد من الصحفيين.
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 المحور الثامن :  نشر الثقافة القانونية

قليمية في تعليم القوانين إلنسان الدولية واإلردنية حول إدماج معايير حقوق األتوزيع نسخ من الدراسة ا -

صول المحاكمات الجزائية بالتعاون مع المعهد القضائي ومعهد راؤول على طلبة الدبلوم أالوطنية قانون 

 والسادة القضاة وجهات خارجية ( عدد من الجامعات األردنية ).

 . (ثقافة قانونية)الموقع االلكتروني للمعهد ضمن بوابة مخصصة لذلك نشر مواضيع قانونية عبر -

 تنفيذ عدة حمالت توعوية بالتعاون مع مؤسسة انجاز التي تستعدف طلبة المدارس والمراكز المهنية التدريبية.


