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 تصاللإلعالم واال  االستراتيجيةمسودة الخطة 

 مقدمة  

 خلفية عامة .1

العالقات العامة قامت بوضع استراتيجية االتصال و االتصال في الجهاز القضائي، و لسنوات طويلة مسؤولية اإلعالم و  قد تولت وزارة العدلل
قد تم تنفيذ الخطة على مرحلتين، والتطوير، و د اإلصالح جهو عي العامة بدور الجهاز القضائي و كخطة إعالمية استهدفت رفع مستوى و 

 .(6002-6002حزيران )الثالث المرحلة الثانية وتشمل العامين الثاني و و ( 6002-6002حزيران )لعام األول وتشمل ا األولىالمرحلة 
حوسبة أعمال المحاكم وأتمتة و ي والمعهد القضائي لمجلس القضائود في الخطة على إنشاء الموقع اإللكتروني لوزارة العدل واتركزت الجهو 

 .يل تدفق المعلوماتهلتس

اإلجراءات صياغة البروتوكوالت و ؤسسي، أي إنشاء مديرية االتصال والعالقات العامة و لمرحلة األولى على البناء المركز العمل خالل ا
عداد آليات التنسيق بين وزارة العدل و و  ضمان دعم القادة ألنشطة هذه المديرية وفتح  لشركاء ذوي العالقة، إلى جانبالمجلس القضائي واا 

أما المرحلة الثانية فتركز العمل فيها على ترسيخ وجود المديرية وتوسيع قدرة المجلس القضائي والنظام . قنوات االتصال ثنائي االتجاه
 .تنفيذهال و القضائي والمعهد القضائي األردني على التخطيط ألنشطة االتصا

تصال، حتى اال ي جسم إعالمي يتولى مسؤولية إدارة عملية اإلعالم و لم يكن للمجلس القضائ .2
الصادر بمقتضى المادة ( 8102)لسنة ( 081)االمانة العامة للمجلس القضائي رقمصدور نظام 

والذي تم بموجبه انشاء وحدة االعالم ( 8108)لسنة(82)من قانون استقالل القضاء رقم( أ/82)
وقد اقتصر دوره على إصدار مجلة قضائية، االعالم القضائي واالتصال وهي الجهة المتخصصة ب

االتصال وفقاً لخطة محددة ولم يتم رفد هذا القسم بالمؤهالت المطلوبة ليتولوا إدارة اإلعالم و 
 ركائز الخطاب اإلعالمي.مدروسةو 

على ثالثة  (المعهد القضائي المجلس القضائي، وزارة العدل،) العدالة لمؤسسات  عالميطاب اإليستند اإلطار المرجعي للخ
 :وهي أو االنحراف عنها تجاوزها يجوزال تشكل التزاما وطنيًا و  ،ساسيةركائز أ

 الركيزة االولى

 ومن واجب جميع المؤسسات الحكوميةقضائية السلطة الاستقاللية على تؤكد التي تشريعية الدستورية و البنية ال علىتستند 
أنواعها تتوالها المحاكم على إختالف  التي فراد احترام ومراعاة استقالل السلطة القضائيةوغيرها من المؤسسات واأل عالميةواإل

في  عليهم سلطانقضاة مستقلون ال ال كما أن ،للقانون اً وفقدون تحيز وعلى أساس الوقائع و حكام ألودرجاتها وتصدر جميع ا
 لعدالةلعلى الرسائل الملكية السامية الموجهة و  .والخاصةالعامة  والحريات الحقوقلغير القانون كضمان لحماية  قضائهم

خرها الورقة النقاشية آوكان  ،للعدالة وضامن للحرية وسيادة القانون والقضاء كحارس والحكومة المتعلقة بالحوكمة الرشيدة
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الملكية  اللجنةالى ورسالة جاللة الملك  6062/تشرين االول /62 فيالمعظم  السادسة لصاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني
 :والتي تؤكد على ما يلي .6062تشرين االول  /62في  لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون

وهي دولة  ،تطبق على الجميع دون محاباةتحتكم الى الدستور والقوانين التي التي  عماد الدولة المدنيةسيادة القانون  .6
وضامنة للتعددية واحترام  ،الفصل بين السلطات وتركز على السالم والتسامح والعيش المشترك المؤسسات التي تعتمد

 وتحمي الحقوق وتضمن الحريات ،فراد المجتمع بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الفكريأوتحمي  الرأي االخر
وخضوع أساس اإلدارة الحصيفة هي سيادة القانون على الجميع و  .قلياتأللمرأة واوتحفظ حقوق ا وتكرس التسامح

 ،ساسًا في نهجهاأالفرص  تكافؤو لحكم القانون والتي تعتمد على العدالة  - وسلطات ومؤسسات اً أفراد - الجميع
 . فرادها دون استثناءأعلى جميع مؤسسات الدولة و والشفافية والمساءلة والمساواة 

تليق  وتعزيز البيئة القضائية الفاعلة والنزيهة وتهيئة بنية عصريةتطوير الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون  .6
وترسيخ ثقافة النزاهة في الجهاز بالقضاء وتوفير كوادر متخصصة وتشريعات تعمل على تسريع عملية التقاضي 

  .القضائي

 الركيزة الثانية

 تطوير الوعي بالثقافة القانونية في عالمية والشركاء االخرينلشراكة مع المؤسسات اإلبا العدالة مساهمة مؤسسات هي
من خالل تسهيل حصوله على  والعمل على نيل ثقة المواطن .واجب وطني وأخالقيبإعتباره  عمارهمأللمواطنين بمختلف 
والحريات  بالحقوق والواجبات هوالمواطن وتعريف العدالةبين مؤسسات  باعتبارها مفتاح الثقة ،التي يحتاجها المعلومات الصحيحة

 .في تحقيق العدالة للجميع وبدور مؤسسات العدل وجهودها ،الدعوىإجراءات وسير  العدالة عمل وأساسيات  ،األساسية
 أدائهاوتمكينه من متابعة وتقييم  العدالةتعزيز مشاركة المواطن في السياسات والقرارات التي تتخذ في مؤسسات ذلك ويتطلب 

 :ما يلي لتحقيق ذلك يجب العمل على .من خالل تفعيل منهج االتصال والتبادل بينهما

وعلى رأسهم المؤسسات  المعنية بتنمية ثقافة الوعي بالقانونواألطراف  العدالةقنوات اتصال دائمة بين مؤسسات  فتح .6
بما فيها التعليم  ولتشمل جميع المراحل التعليمية مؤسسات التعليمقافية و المؤسسات الث بالتركيز على ،اإلعالمية
 .من خالل المناهج الدراسيةالجامعي 

 بين صفوف الشبابثقافة الوعي بالقانون في نشر  مؤسسات العدالةولويات إحدى أهم أكعلى مراكز الشباب  التركيز .6
حكام القضاء واستقالله وأ الدستور والقوانين احترام ومبادئقراطية الديم قيم ترسيخ  واضح منهجه عالميبخطاب إ
 .نسانيةيادة القانون والمواطنة وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية وكرامته اإلوقيم س

من إدراك مؤسسات السلطة  "انطالقا .المجتمع المدني منظماتمع  العدالةبين مؤسسات  دائمةصال تافتح قنوات  .3
تمثل  لكونها ،ردنفي األ ةقراطيالديم ترسيخ قيمفي  التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني المحوريلدور ل القضائية

 ونبذ ،سيادة القانونتعزيز  من أجل مفردات الوعى بالقانون تعليم فى حالة الوعي الجماهيري بأهمية الدور المدني
الثقافة  مقوماتمن أهم  باعتبارهثقافة العنف والتعصب إلى ثقافة التسامح وقبول اآلخر فى إطار مفهوم الوطن الواحد 

  .جتماعية والسياسيةنسان فى إطار عمليات التنشئة اإلالقانونية التى يكتسبها اإل
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 الركيزة الثالثة

قادرين على الدفع بقيم العدالة وسيادة  همعتبار با ،واالتصالاإلعالم  ومؤسسات العدالةمؤسسات تتعلق بمأسسة العالقة بين  
عالئهاوالمساواة  القانون والحرية ردني بتاريخ التي وردت في وثيقة اإلعالم األ الملكية رؤيةالهوية اإلعالمية في ال إلىاستنادا  .وا 

عن الوطن بكافة فئاته دارتها وتمكينها من التعبير وا   عالمؤكد على دعم استقاللية مؤسسات اإلوالتي ت، 6003/كانون الثاني/2
التي  المؤسسيةاألطر و عالمية ودعم وتعزيز التشريعات الهوية اإلسياسات بناء الثقة و  رؤيةوشملت ال. رادتهوأطيافه وعكس إ

 .عالمتخدم اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ركائز الخطاب اإلعالمي لمؤسسات العدالة –( 1)شكل رقم   
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 للسلطة القضائية عالميةاإلستراتيجية الأهمية الخطة ا .3

 عالماإلأهمية وركز في حلقاته النقاشية العديدة ورؤيته حول عالمية اإلبالقضايا  كبيراً  الملك عبد اهلل الثاني اهتماماً أولى جاللة 
لكشف عن الحقائق باعالم وطالب اإل ،قتصادية والثقافية والتربويةمن جميع النواحي اإلجتماعية واإلاألردني في حياة المواطن 

 . للقضايا التي تخدم المواطن وبكل تجرد وموضوعية وتقديم المعلومة الصحيحة
وتطوير الصناعة عالمية سات بناء الثقة، وبناء الهوية اإلالملكية على سيا رؤيةفي ال عالميةمالمح السياسة اإلالأهم تركز و 

هي الوعى بالثقافة القانونية، حيث أن  .عالميةلإلعالم واألخالقيات اإل طر المؤسسية الناظمةاإلعالمية، وتعزيز التشريعات واأل
بالثقافة  المواطن وعيالغاية من ف .وتعزز مفهوم سيادة القانون على الجميعالعنصر الرئيسي لبناء ثقة المواطن بالقضاء 

ويؤثر  يتأثرقانونية  على مفاهيم قائمةقتصادية والثقافية والحياتية في مجتمعه اإلجتماعية واإل عالقاتلا هي معرفته بأن القانونية
 . وفقا لمضمونهاواجباته حقوقه و يحترمها، وأن يتعامل مع  ية من القيم التقيم ايعتبرهو  يؤمن بها ويتبناها أنلذا عليه  ،بها
 

لتطوير الجهاز  اللجنة الملكية في تقرير توصياتالالمنبثقة عن  للسلطة القضائية يةستراتيجية اإلعالمن االوفي هذ السياق فإ
فئات وسع ألى إ الجهاز القضائيرسالة في نشر  رئيسياً  عنصراً ستشكل  6062/شباط  وتعزيز سيادة القانون ،القضائي
 . المجتمع

 :بما يلي ستراتيجيةأهمية هذه االوعلى ذلك تكمن 

كما وردت في  ستراتيجية للجهاز القضائيواألهداف اال لسياساتلضمان فهم المجتمع ل مؤسسات العدالةتوصيل رسالة  .6
 . سس العدل وسيادة القانون في المجتمعأودورها في ترسيخ  6062تقرير اللجنة الملكية في شباط 

حشد الدعم من أجل تنفيذ برامج الخطة االستراتيجية المتعلقة بتوعية الجمهور وخلق بيئة قضائية مواتية تعزز ثقتهم  .6
 .بالقضاء وسيادة القانون

مساءلة والرقابة الداخلية وتوفير المعلومات الموثقة للجمهور عن أعمال السلطة القضائية، تعزيز منظومة النزاهة وال .3
لقاء الفردي للقاضي ستقالل واالصالح التي تقوم بها الدولة في تعزيز استقالل القضاء الضوء على جهود اإل وا 

  ..والتعديالت الدستورية وغيرها

وضمان  الشراكة والتعاون واإلحترام المتبادلأساس على عالمية والمؤسسات اإل مؤسسات العدالةالعالقة بين  بناءو   .4
حرية االعالم في التعبير والتغطية االعالمية لشؤون القضاء ودون تأثير على استقالل السلطة 

 في المجتمع وتعزيزخطة عمل مشتركة تتولى مسؤولية نشر الوعي القانوني طار في إ القضائية وقرارات القضاة 
 .والتمكين للوصول الى العدالة والحماية القانونية للحقوق والحريات سيادة القانون

وتصحيح مسارات العمل في الوقت والمكان  تواجه تنفيذ توصيات اللجنة الملكية التي والتجاوزات الكشف عن المشاكل والتحديات. 1

.القضائيةنجازات وقصص النجاح في عمل السلطة ودعم وإبراز اإل المناسبين،
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 العدالة قطاععالم واالتصال لالخطة االستراتيجية لإل تطويرمنهجية 

خطط ن المجلس القضائي ووزارة العدل والمعهد القضائي بإعداد خطة استراتيجية لإلعالم واالتصال و توجيهات معلى  "ابناء
تعلقة بعالقة قيق الرؤية الملكية المتحو للوصول إلى األهداف المشتركة ( 6066-6062)تنفيذية للسنوات الخمس القادمة 

راتيجية تحقيق أهداف الخطة االستالملكية لتطوير القطاع القضائي وتعزيز سيادة القانون و توصيات اللجنة اإلعالم بالقضاء، و 
المجلس القضائي ووزارة العدل )تم تشكيل لجنة مركزية مكونة من مؤسسات العدل فقد ، (6066-6062)لقطاع العدل 

تنظيمي يتولى مسؤولية اإلعالم واالتصال  كإطار ،يرأسها قاضاالختصاصات من مختلف المديريات و ( د القضائيوالمعه
عداد او  قد شارك في اللجنة خبراء في التخطيط االستراتيجي من مشروع سيادة القانون و . لخطة االستراتيجية وخطط العملا 

للجنة أن يكونوا قد روعي في اختيار أعضاء او . ع األوروبي لتطوير قطاع العدالةو المشر من الوكالة األمريكية للتنمية و  الممول
ة إلطار تنظيمي متخصص في مجال خطط العمل لتكون نواعلى إعداد الخطط االستراتيجية و  المدربينمن ذوي الخبرة و 

 .االتصالاإلعالم و 

ة لمؤسسات قطاع العدل الثالث في مجال اإلعالم  الخارجياشر على تحليل البيئة الداخلية و تولت اللجنة اإلشراف المب
رف طالع على الدراسات المسحية التي نفذت حديثًا للتعإلتصال، من خالل جمع المعلومات التاريخية ودراستها وتحليلها، واإلوا

قانونية والتعرف المعرفية في الثقافة المن أجل جسر الفجوة  ،الجهات ذوي العالقة بالقضاءعلى توجهات الجمهور األردني و 
ي تواجه نشر الثقافة القانونية والقضائية لدى الجمهور التحديات التالخطاب اإلعالمي و القوة في على مواطن الضعف و 

 .التوصال معهار عملية االتصال و تيسيالمستهدف ومختلف الفئات ذوي العالقة و 

 :الخطة االستراتيجية باالعتماد على وقد قامت اللجنة بإعداد 

 القطاعية مراجعة الخطط الوطنية و -1

 :وتشتمل هذه الخطط على سبيل المثال ال الحصر على

 .6066-6062الخطة االستراتيجية لقطاع العدالة لألعوام  -0

الواردة في كتاب التكليف والرسائل الموجهة  6062-6222الملكية خالل الفترة ما بين  رؤيةالسياسة اإلعالمية في ال -8
م وسياسة بناء الثقة وبناء الهوية اإلعالمية وتنمية األوراق النقاشية الستة المتعلقة باإلعالفي و  ،لمختلف الجهات

 .األخالقية اإلعالميةوتعزيز التشريعات واألطر المؤسسية وتنمية الموارد البشرية و  ،الصناعة اإلعالمية

لوزارة  "ااإلنجاز للوصول لألهداف سواءتقييمات وخطط العمل و  ،الخطط االستراتيجية لإلعالم واالتصال السابقة -1
 .العدل أو لقطاع العدل ككل

والتركيز على اإلجراءات وآليات التنفيذ في  ،6062لكية الواردة في تقريرها الصادر في شباط توصيات اللجنة الم -8
 .التدخالت اإلعالمية التي تخص القطاع القضائياألنشطة و 

 .دوره في تعزيز الثقة بمؤسسات القضاء وسيادة القانونيزًا كبيرًا لإلعالم و تي أفرزت حالو ، 6062وثيقة رؤية األردن  -5
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 .االتصال بهاودور اإلعالم و  ،وثيقة منظومة النزاهة الوطنية -6

ام الوظيفية للمعنيين المهمن حيث دورها و  ،ي القطاع القضائيعلى الهياكل التنظيمية المتعلقة باإلعالم فالتغير  -2
نجازاتهم  .التحديات التي واجهوها أثناء قيامهم بعملهمالمشاكل و و  ،باإلعالم وا 

 نتائج استطالعات الرأي   -2

ز بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية لصالح الجها 6062و  6062في العامين  الستطالع الرأيثالث دراسات تم تنفيذ 
كذلك توجهات الجمهور و  ،(متقاضين مراجعين وطالبي خدمة و )مستخدمي المحاكم القضائي حول توجهات المحامين و 

جراءات التقاضي و  ،دالة أحكامه وثقتهم بالمحامين وبيئة المحاكمعردني حول ثقتهم بالقضاء و األ مدى توفر المعلومات وا 
 .التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم

يعة عدم الفهم لطبالثقة و  لمواطنين، تمثلت في غيابأظهرت نتائج هذه الدراسات وجود فجوة بين الجهاز القضائي واوقد 
خدماتها في  التشريعات الناظمة لعملها وجمهورها المنتفعين منالفهم للقوانين و عدم مؤسسات العدالة والقائمين عليها و عمل 

 .ضعف التواصل بين جميع األطرافظل غياب المعلومات و 

 :قد شملت هذه الدراسة فئتينو 

 (طالبي خدمات المحاكمو محامين ومتقاضين )مستخدمي المحاكم : والً أ

عينة أخرى من مراجعي المحاكم و محامي،  266ن المزاولين للمهنة عددها حيث تم استهداف عينة عشوائية من المحامي
مهور مستخدمي جفي التواصل بين مؤسسات العدالة و وأكدت نتائج الدراسة على وجود بعض الضعف  .6032عددها 
برز ذلك من خالل وجود نقص في و  .الحصول على خدمة أو بغرض التقاضي المراجعين بغرضالمحامين و من المحاكم 
نجاز ا  ين أو سرعة الحصول على حقوقهم و الموظفالتي يحتاجونها خالل مراجعتهم وانعدام الثقة بين المراجع و  المعلومات
 .النزاهةأو عدم وجود الشفافية و  معامالتهم

  عملخص نتيجة هذا االستطال( 6)ويوضح المربع رقم 

 

 

 

 

 

 

من المحامين يعتقدون أن الحصول على المعلومات التي يحتاجونها % 1777 -

 .خالل مراجعتهم إلى المحاكم ليست سهلة

 .لمحامين يعتقدون بوجود الواسطة والمحسوبيةمن ا% 7277 -

حاكم النظامية مطالبي خدمات المحاكم لن يلجأوا إلى المن المراجعين و% 3171 -

  .إذا كان لهم حق تجاه الغير

منهم سيلجأون % 1173من المراجعين سيلجأون للقضاء العشائري و % 1771 -

 للحصول على حقوقهم بأيديهم، 

من المراجعين لن يذهب للشهادة إذا طلب منهم، بسبب إضاعة الوقت في % 21 -

 .المحاكم أو الخوف من توريطهم أو القناعة بعدم وجود فائدة ترجى من شهادتهم

 .لديهم معرفة بكيفية سير إجراءات التقاضي من المراجعين ليس% 6372 -

من المراجعين يعتقدون أن المواطن ال يستطيع الوصول إلى العدالة % 3172 -

 .بسهولة

 .من المواطنين يعتقدون أن القضاء في األردن غير مستقل% 21نسبة  -

 

أهم نتائج استطالع الرأي بالثقة بالقضاء  –( 1)مربع 

عينة مستخدمي المحاكم –  
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 (عينة وطنية)مهور األردني الج: انياً ث

اإلناث، بلغ فأكثر من الذكور و  62لكة  في سن حيث تم استهداف عينة عشوائية مثلت جميع فئات السكان في المم
 %. 26نسبة اإلناث و  منهم % 42شخص نسبة الذكور  3630عددها 

 ملخص نتيجة هذا االستطالع( 6)ويوضح المربع رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .معنى سيادة القانون يعرفونمن المواطنين ال % 1177 -

من المواطنين أكد على أنه لن يلجأ للمحاكم في حال كان لهم حق تجاه % 2373 -

ونسبة . عشائري، أو أنهم لن يفعلوا أي شيءالغير، بل سيلجأ إلى القضاء ال

% 1871نسبة و. في المحكمة في حال طلب منهم لن يذهبوا للشهادة% 1771

 .دون أن المواطن ال يستطيع الوصول إلى القضاء بسهولةيعتق

من المواطنين يعتقدون أن النساء تواجه عوائق في الوصول إلى % 1771 -

 .القضاء

 من المواطنين يعتقدون أن القضاء ال يستطيع وقف القرار غير العادل% 3672 -

 .الذي تتخذه الحكومة بحق األفراد

 .القضاء في األردن غير مستقلمن المواطنين يعتقدون أن % 21 -

من % 1178، و ال يعرفون ما المقصود بالنزاهةمن المواطنين % 2678 -

 .المواطنين ال يعرفون معنى الشفافية في األداء الحكومي 

التلفزيون واإلذاعة )من المواطنين يعتقدون أن وسائل اإلعالم العامة % 1177 -

إجراءات الحكومة سياسات وع التعبير عن آرائها ضد ال تستطي( و الصحف

 .دون خوف من العقوبة

أهم نتائج استطالع الرأي بالثقة بالقضاء  –( 2)مربع 

العينة الوطنية –  
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 لقطاع العدالة( SWOT Analysis)التحليل  الرباعي  -3

اإلعالم الخاص بقطاع ل و فيما يتعلق باالتصاالقوة لية متمثاًل في أهم نقاط الضعف و الذي يشمل تحلياًل شاماًل للبيئة الداخو 
 .  في أهم الفرص والتهديدات المتعلقة بهذا الموضوعالعدالة، باإلضافة إلى تحليل شامل و معمق للبيئة الخارجية متمثالً 

اعات  جتماإلستراتيجية من خالل عدد من اإل جراء التحليل بالتشارك بين أعضاء اللجنة المشكلة إلعداد الخطةو قد تم إ
 .لهذا الغرض المخصصة

االتصال، إال أن هناك أيضا عالم و على الرغم من وجود نقاط ضعف في البنية الداخلية لمؤسسات العدالة في مجال اإلو 
متاحة للنهوض بالقضاء إعالميًا وتحسين الصورة لدى الفرص الاط القوة المحفزة والداعمة للسلطة القضائية و العديد من نق
 .دورها في التنمية الشاملةالقضائية في إرساء أسس العدالة وسيادة القانون على الجميع و التعريف بدور السلطة الجمهور و 

 :وفيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل

 لقطاع العدالة في البيئة الداخلية القوةنقاط : أوالا 

المتاحااة للنهااوض بالقضاااء إعالميااًا وتحسااين الصااورة هناااك العديااد ماان نقاااط القااوة المحفاازة والداعمااة للساالطة القضااائية والفاارص 
والتعريااف باادور الساالطة القضاااائية فااي إرساااء أسااس العدالااة وساايادة القاااانون علااى الجميااع ودورهااا فااي التنمياااة  ،لاادى الجمهااور

 .الشاملة

  :تتمثل أبرز نقاط القوة في و

ماان قااانون اسااتقالل ( أ/42)الصااادر بمقتضااى المااادة ( 6062)لساانة ( 663)نظااام االمانااة العامااة للمجلااس القضااائي رقاام يوجااد   .6
د وجاو والذي تم بموجبه انشاء وحدة االعالم واالتصال وهي الجهة المتخصصة بااالعالم القضاائي( 6064)لسنة(62)القضاء رقم

بتعزياز التواصال ماع ( المجلاس القضاائي، وزارة العادل والمعهاد القضاائي)بكافة أطرافه  الرغبة لدى قطاع العدالة ممثالً 
، وياااانعكس ذلااااك فااااي الخطااااط المجتمااااع الماااادني بشااااكل أكثاااار تحديااااداً الجمهااااور بشااااكل عااااام ومااااع اإلعااااالم ومؤسسااااات 

 .نفتاح على اإلعالمى محاور بصيغ مختلفة لالتصال واإلاالستراتيجية لهذه الجهات والتي اشتملت عل
هاااز القضاااائي وتعزياااز سااايادة القاااانون علااى نشااار ثقافاااة الاااوعي القاااانوني لااادى اللجناااة الملكياااة لتطاااوير الج تقريااار تركيااز .6

عن ضرورة االنفتاح المنضابط مان قبال  ة القانون واستقالل القضاء، فضالً المواطنين والمسؤولين واإلعالم بأهمية سياد
 . المجلس القضائي على اإلعالم

الة بشكل عام الموارد البشرية والمالية الضرورية لدعم المجلس القضائي ومؤسسات العدوجود نية لدى الحكومة لتوفير  .3
توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ورفد المجلس القضاائي باالموارد الالزماة للقياام باألعماال لممارسة دورها وفقًا ل

 .المنوطة به
 .تدريب القضاة لدى المعهد القضائي األردنيوجود مساقات تدريبية حول حرية الرأي واإلعالم في برنامج  .4

 لدعم المشاريع المختلفة للقضاء الدول المانحة  التمويل المقدم من -6
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 نقاط الضعف في البيئة الداخلية لقطاع العدالة: ثانياا 

 : أبرز نقاط الضعف هي

ف عواإلعالم، ويتمثل هذا الضى مؤسسات قطاع العدالة فيما يتعلق بالتواصل مع الجمهور ية المؤسسية لدضعف البن .6
مأسسة التعاطي القضائي مع سمها يتولى متخصص للسلطة القضائية والناطق باعالمي في عدم وجود مكتب إ

رسمي في السلطة القضائية قادر على التعامل مع وسائل  عالمي متخصصعدم وجود ناطق إعن  فضالً م، اإلعال
  .عالماإل

واضحة ومعتمدة ومنشورة  عالميةوالمرجعيات القضائية أو بسياسة إ بالثوابتعدم توفر خطاب إعالمي واضح ملتزم  .6
  .العدالةلمؤسسات 

 .للكادر القضائي حول كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم غياب برامج التدريب .3
  .ة متخصصة في الشؤون القضائية تصدر رسميًا عن مؤسسات  العدالةيعدم وجود نشرات صحف .4

إعالمية بخطاب إعالمي واضح موجه للجمهور لتعريفها بدور السلطة القضائية في نشر العدل عدم وجود خطة  .2
 . عالميينت معتمدة للتواصل مع المؤسسات اإلعالمية واإلوتحقيق سيادة القانون على الجميع، وآليا

2.  

 

 الفرص في البيئة الخارجية لقطاع العدالة: ثالثاا 

 :والتي يمكن استغاللها لتعزيز التواصل بين مؤسسات العدالة والجمهور واإلعالم هي أبرز الفرص المتاحة حالياً 
 
ستقالل القضاء، ويتجلاى بدعم قطاع العدالة وتعزيز مفوم سيادة القانون وا المستويات أعلى على السياسية اإلرادة توفر -6

سيادة القانون والتي أفردت مساحة واسعة فاي هاز القضائي وتعزيز توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجفي  ذلك أساساً 
 .تقريرها للجوانب المتعلقة بتعزيز التواصل بين المجلس القضائي والمؤسسات اإلعالمية

 المعلومااااتعالم واالتصاااال ودوره الرياااادي فاااي ايصاااال جاللاااة الملاااك عباااد اهلل الثااااني بااااإل االهتمااام الكبيااار الاااذي يولياااه -6
 العدالاةسها مؤسسات ودوره في بناء ثقة المواطن بمؤسساته وعلى رأ ،وطن بكل تجردالصحيحة التي تخدم المواطن وال

الل عااالم واالتصااال دون المساااس بهيبااة القضاااء أو اسااتقاإل مؤسسااات العدالااة ومؤسساااتيجاااد عالقااة متوازنااة بااين وا  
 .عالمياإلعالم والحياد في العمل اإل

ة القااانون وفااي الاادفاع عاان ليااات الوطنيااة فااي دعاام ساايادم اآلهااات مجتمااع ماادني فاعلااة التااي تعتباار أحااد أوجااود مؤسساا -3
رادة لادى السالطة القضاائية فاي مأسساة حقوق اإلنسان ولدورها الكبير في نشر ثقافة الوعي القانوني، وتوفر الرغباة واإل

 .العالقة مع هذه المؤسسات
 .األولويات األساسيةفر الدعم من الجهات المانحة لتعزيز قطاع العدالة في األردن كأحد تو  -4
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 التهديدات في البيئة الخارجية لقطاع العدالة: رابعاا 

 :فيما يلي عرض ألهم التهديدات في البيئة الخارجية لقطاع العدالة، والتي يمكن أن تؤثر على تحقيق األهداف المتوخاة
إلاى  ات، والاذي ياؤدي أيضااً والتوجها التغيير المستمر لإلدارة العليا والحكومات، والذي يترتب عليه تغيار فاي السياساات -6

 .إبطاء وتيرة التطوير
مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات اإلعالمياة مان جهاة ضعف التنسيق والتواصل بين قطاع العدالة من جهة وبين  -6

 .أخرى، وغياب اإلطار المؤسسي لهذا التنسيق
 .عدم وجود إعالم متخصص بشؤون القضاء والعدالة -3
وثقتااه بقطااع العدالااة، نتيجااة غيااب المعلومااات الموثقااة ( كمااا أباارزت اساتطالعات الاارأي)هاور ضاعف الااوعي لاادى الجم -4

 .والتواصل المناسب
على قطااع العدالاة وأدى إلاى تركياز الماوارد  ه من تدفق لالجئين، مما وضع عبئًا كبيراً الظروف اإلقليمية وما تسببت ب -2

 .على التعامل مع هذا العبء
 ملخصًا لنتائج التحليل الرباعي( 6)ويوضح الشكل رقم 

 

 العوامل اإليجابية 
 

 العوامل السلبية

 نقاط القوة
 

 نقاط الضعف

  
لية
داخ
ة ال
لبيئ
ا

 

 
وجود نظام الوحدات اإلدارية لدى المجلس القضائي  .6

. والذي أنشأت بموجبه وحدة اإلعالم لدى المجلس
باإلضافة لوجود وحدة لالتصال واإلعالم في وزارة 

 . العدل
وجود الرغبة لدى قطاع العدالة بكافة أطرافه لتعزيز  .6

التواصل مع الجمهور، اإلعالم ومؤسسات المجتمع 
 . المدني

نشر ثقافة الوعي القانوني لدى المواطنين والمسؤولين  .3
واإلعالم كمحور أساسي من تقرير اللجنة الملكية 

 . لتطوير الجهاز القانوني وتعزيز سيادة القانون
الحكومة لتوفير الموارد البشرية والمالية وجود نية لدى  .4

الضرورية لدعم المجلس القضائي ومؤسسات العدالة 
 .بشكل عام

وجود مساقات تدريبية حول حرية الرأي واإلعالم في  .2
 .برنامج تدريب القضاة لدى المعهد القضائي األردني

ضعف البنية المؤسسية لدى مؤسسات قطاع العدالة  .6
 .الجمهور واإلعالم فيما يتعلق بالتواصل مع

 عدم توفر خطاب إعالمي واضح ملتزم بالثوابت .6
عالمية واضحة والمرجعيات القضائية أو بسياسة إ
 . ومعتمدة ومنشورة لمؤسسات  العدالة

غياب برامج التدريب للكادر القضائي حول كيفية  .3
 .التعامل مع وسائل اإلعالم

عدم وجود نشرات صحفية متخصصة في الشؤون  .4
 .العدالةسميًا عن مؤسسات تصدر ر القضائية 

عدم وجود خطة إعالمية بخطاب إعالمي واضح  .2
موجه للجمهور لتعريفها بدور السلطة القضائية في 

 .نشر العدل وتحقيق سيادة القانون على الجميع
2.  

 التهديدات الفرص 
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 ملخص نتائج التحليل الرباعي –( 8)شكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

جية
خار
ة ال
لبيئ
ا

 

توفر اإلرادة السياسية على أعلى المستويات بدعم  .6
وتعزيز مفوم سيادة القانون واستقالل  قطاع العدالة

 .القضاء
هلل جاللة الملك عبد ا هاالهتمام الكبير الذي يولي .6

 .عالم واالتصالالثاني باإل
حد أات مجتمع مدني فاعلة التي تعتبر وجود مؤسس .3

ليات الوطنية في دعم سيادة القانون وفي هم اآلأ
 .الدفاع عن حقوق االنسان

المانحاة لتعزياز قطااع العدالاة توفر الادعم مان الجهاات  .4
 .في األردن كأحد األولويات األساسية

 
 

التغيير المستمر لإلدارة العليا والحكومات، والذي  .6
اسات والتوجهات، والذي يترتب عليه تغير في السي

 .إلى إبطاء وتيرة التطوير يؤدي أيضاً 
ضعف التنسيق والتواصل بين قطاع العدالة من  .6

مع المدني والمؤسسات مؤسسات المجتجهة وبين 
 .اإلعالمية من جهة أخرى

عااااااادم وجاااااااود إعاااااااالم متخصاااااااص بشاااااااؤون القضااااااااء  .3
 .والعدالة

 .ضعف الوعي لدى الجمهور وثقته بقطاع العدالة .4
، الظروف اإلقليمية وما تسببت باه مان تادفق لالجئاين .2

ممااا أدى إلااى زيااادة الضااغط علااى خاادمات المحاااكم، 
اصال بسابب وبالتالي زاد من ضعف التركيز على التو 

 .قلة الموارد



14 

 

 رؤية ورسالة واهداف الخطة االستراتيجية لالتصال واإلعالم لقطاع العدالة
تنفيذا  6066-6062االستراتيجية للفترة من هداف األعالم واالتصال و ية ورسالة الخطة االستراتيجية لإلتم صياغة رؤ 

لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي نصت على وضع ضوابط للتغطية االعالمية 
العمال القضاء بما يحول دون التاثير في مجريات العدالة او ضماناتها او المس بهيبة القضاء او استقاللة او كرامة القضاه 

اللجنة المعتمدة والخبراء المختصين في  عن طريقتشاركي النهج عالم  وايضا من خالل الويكفل في الوقت نفسة حرية اال
كما تمت االستعانة  هداف ومناقشة كل منهم باستفاضةرسائل واألمن الرؤى وال وقد تم صياغة عدد. ط االستراتيجيالتخطي

ائية ردني في الثقافة القانونية والقضذي أظهر وجود ضعف لدى المجتمع األ، ال(SWOT Analysis)التحليل الرباعي ب
ة على ذلك كله، فقد ركزت رؤية ورسال بناءاً . قانون والنزاهة والشفافيةهمية مبادئ سيادة الوقصور في الجانب المعرفي، وبأ
  T  :وأهداف قطاع العدالة على اآلتي

 الرؤية

 فعال  اعالم  قضائي عدلي 
إلاى  تساعى التغييار المنشاود الاذيو . تحقيقاه المؤسساات إلاى الطماوح الاذي تساعىحيث أن الرؤى بشكل عاام تهادف إلاى توضايح 

فيماا يتعلاق باالتصاال واإلعاالم  قطااع العادل رؤياة المؤسساات، فقاد ساعتتعمل كمرشد للعااملين فاي هاذه  وبحيث ،إحداثه، لذلك
 :ردنيفي المجتمع األ عاملين رئيسيين الى تأصيل

، ونشر الثقافة القانونية والقضاائية فاي المجتماع مان خاالل سيادة القانونو  العدل مجال مبادئتحسين ثقافة الجمهور في : األول 
نجازاتاااه ديم معلوماااات عااان النظاااام القضاااائي وا  وتقااا ،نواعهااااات والتعرياااف باختصاصاااات المحااااكم وأالتوعياااة باااإجراءات المحاكمااا

دراآ آ النزاهاة والشافافية يل مباادئوتأصا. والحقوق والواجبات التي يحققها المواطن في حالة لجوئاه للقضااء لياات لادى الماواطن وا 
جراءاتها وخدماتها  .شفافة في التعامل مع الرأي العام في أعمال مؤسسات قطاع العدل وا 

تحديااد ماان خااالل  ،عالميااة والمجتمااع الماادنيؤسسااات قطاااع العدالااة والمؤسسااات اإلبااين م وتكامليااة عالقااة متوازنااة بناااء :الثــاني
قائمااة علااى  دور كال ماانهم هميااة أل فااي إطاار الفهاام العميااق هاااهتمااام بعمليااات التنساايق والتنظايم فيمااا بينوالمساؤوليات واإلاألدوار 

 . الثقة المتبادلة واحترام استقاللية كل منهما في إطار القانون

إعاالم  عالماي فاي إطاارباالطرح اإل ميين مان أجال االرتقااءعالقافة القانونية والقضائية لدى اإليضا الى تعميم الثوتسعى الرؤية أ
الرأي العام من  وبالمقابل يلتزم الجهاز القضائي بتسهيل تدفق المعلومات وتنوير. عالميةقضائي متخصص بعيدًا عن اإلثارة اإل

 . عالمية المتاحةخالل الوسائل اإل
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 الرسالة

ومؤسسـات المجتمـا المـدني قائمـة علـى عـالم واإلقطـاع العدالـة  بناء شراكة حقيقية ومتوازنـة وفاعلـة بـين
افـة الـوعي بالقـانون مـن أجـل نشـر ثق احترام استقاللية جميا الشركاء من خالل مأسسة العالقة فيما بينها

احتــرام الدســتور  ومبــاد  راطيــةمــي واضــج منهجــه ترســيد  قــيم الديمقعالردنــي بخطــا  إفــي المجتمــا األ 
وحقـو  اإلنســان وحرياتــه األساســية  ســيادة القــانون والمواطنــةوقـيم  ،حكــام القضــاء واســتقاللهأوالقـوانين و 
 .نسانيةوكرامته اإل 

بعاين ، ماع األخاذ يميزهاا وماا إلاى تحقياق رؤيتهاا الجهاات المعنياة للكيفية التي تسعى من خالله وصفاً  وحيث أن الرسالة تتضمن
لة اإلعالمياة لمؤسسااات قطاااع ركازت الرساااا، فقااد بموجبهاا التااي تعمال اتتشاريعوال الجهااات المعنيااةاالعتباار الاادور الاذي تقااوم باه 

المشاااتركة  رؤياااةربعاااة محااااور رئيساااية شاااملت الفئاااة المساااتهدفة والتااادخالت الواجاااب العمااال عليهاااا للوصاااول الاااى الالعااادل علاااى أ
 :لمؤسسات قطاع العدل وهي على النحو التالي

عالميااين ومؤسسااات المجتمااع اإلعالميااة واإل مؤسسااات قطاااع العاادل والمؤسسااات العماال علااى بناااء شااراكة حقيقيااة بااين .6
 .المدني

بناااء الشاااراكة يااتم مااان خاااالل مأسسااة العمااال فيمااا بيااانهم لكاااي تكااون هاااذه الشااراكة دائماااة ومساااتمرة وقائمااة علاااى الفهااام  .6
 .مع احترام استقاللية كل منهم كل حسب اختصاصه ،طراف المعادلةومسؤوليات كل من أ دوارألالمشترك 

طراف يتركز في العمال علاى تعزياز ثقاة المجتماع بالسالطة القضاائية واحتارام سايادة القاانون لجميع األالهدف المشترك  .3
ونشار الثقافااة القانونيااة والقضااائية ومباادئ احتاارام الدسااتور والقااوانين وأحكااام القضااء واسااتقالله واحتاارام حقااوق االنسااان 

 .وحرياته وكرامته االنسانية
كاائز الاثالث عالماي المساتند علاى الر الخطااب اإل هداف المشتركة من خالل توحيادألالتركيز على آلية للوصول الى ا .4

 .نحراف عنهال يجوز تجاوزه أو اإل طار المرجعي والذي يشكل التزاما وطنياً التي تم ذكرها في اإل
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 القيم الجوهرية 

قطاع العدالة في تواصلهم مع وسائل اإلعالم  ون فيالعامليعتنقها يتصف القيم الجوهرية المبادئ األساسية والمعتقدات التي 
بأنه الطريقة الصحيحة للقيام باألمور والتعامل مع مختلف  ونؤمنيوتميزهم عن غيرهم، وما  ومع أصحاب العالقة ىآلخرين

لبعض والقواعد األساسية التي تحكم عمل الموظفين وعالقاتهم ببعضهم ا القطاعوتشكل هذه القيم بمجملها ثقافة . األطراف
وعليه، فقد تم تحديد أهم القيم المتعلقة بالتواصل ع وسائل اإلعالم والشركاء وأصحاب العالقة . وكذلك مع الشركاء والمستفيدين

 :على النحو التالي

 مراعاة خصوصية الجهاز القضائي واستقالليته  -6

 االنفتاح المنضبط -6

 النزاهةو الشفافية -3

 الحيادية -4

 االستراتيجية هدافاأل 

خالل التحليل الرباعي االتصال والعالقة مع اإلعالم وأصحاب العالقة في قطاع العدالة من بناء على دراسة وتحليل واقع 
(SWOT Analysis)، بحيث (2020-2018)القادمة  الثالثللسنوات  لقطاع العدالةأهداف استراتيجية  ةفقد تم تحديد أربع ،

الملكية وتقرير اللجنة الملكية لتطوير  رؤيةد اليتجسفي والرسالة و  الرؤية حقيقتإلى يسهم تحقيق هذه األهداف في الوصول 
 مشروعاً  62األهداف من خالل بحيث يتم تحقيق هذه  ،6062انون الصادر في شباط الجهاز القضائي وتعزيز سيادة الق

 .مؤشر أداء  62مرتبطة ب 
 :هيوالمشاريع وهذه األهداف 

تطوير البنية المؤسسية لمؤسسات قطاع العدالة في مجال االتصال و اإلعالم :األول الهدف االستراتيجي  

ليشكل جسر عبور بين مؤسسات القطاع  ،دوارمسؤوليات واألتفتقر مؤسسات قطاع العدالة الى جسم إعالمي ثابت واضح ال
فئاته ومستوياته التعليمية من خالل يصال الرسالة القضائية للمجتمع بكافة القضائي والمؤسسات االعالمية واإلعالميين إل

لذلك فإنه ينبغي العمل على تطوير البنية المؤسسية لهذه المؤسسات في مجال االتصال واإلعالم،  .وسائل االعالم المتاحة
 .لدعم القطاع في إيصال المعلومات والرسائل بشكل منهجي ومؤسسي

 :اليمشاريع تحت هذا الهدف على النحو الت ةوقد تم تحديد خمس
 .بطاقات الوصف الوظيفي لوحدة اإلعالم في المجلس القضائيإعداد الهيكل التنظيمي و  -6
 .جراءات عمل وحدة اإلعالم في المجلس القضائيا  تطوير سياسات و  -6
جراءات عمل وحدة اإلعالم في وزارة العدلتطوير سياسات و  -3   .ا 
 .تعيين و تدريب موظفي وحدة اإلعالم في المجلس القضائي -4
 .تيجية و خطط العمل لوحدة اإلعالمالخطة االستراإعداد  -2
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تطوير مبادئ وسياسات تسهم في تعزيز الثقة بالنظام القضائي :الثاني الهدف االستراتيجي   

ار مرجعي ملزم لجميع عالمية لمؤسسات قطاع العدل كإطة مرجعية معتمدة ترسم السياسة اإللى تطوير وثيقيسعى هذا الهدف إ
 .، وتحديد العالقة فيما بينهم في إطار حرية اإلعالم دون النيل من هيبة القضاءومؤسسات قطاع العدلعالمية المؤسسات اإل

من أجل  6062ملكية الصادرة في شباط وعلى الرؤية الملكية والقوانين السائدة وتوصيات اللجنة ال ،ومستندة على دستور البالد
.عالم وحق الحصول على المعلومات ونشرهالقضاء والقضاة واحترام حرية اإلا عالمي في ظل دعم استقاللتوحيد الخطاب اإل  

 :مشاريع تحت هذا الهدف على النحو التالي ةأربعوقد تم تحديد 
6-  
عدالة بما يسمح بنشر المعلومات لكترونية ومنصات التواصل االجتماعي لمؤسسات قطاع التطوير المواقع اإل -6

 .أصحاب العالقة بشكل مستمراألخبار أواًل بأول، والتفاعل مع و 
 .محددة المعالم لقطاع العدالة للتواصل مع اإلعالم وأصحاب العالقة اآلخرينإعداد سياسة إعالمية واضحة و  -3
 .تسهم في تعزيز ثقة الجمهور بالقطاعو  العدالةتطوير ونشر مواد إعالمية توضح عمل قطاع  -4

 
 
 

 بناء شراكة فاعلة بين قطاع العدل ووسائل االعالم وفق افضل المعايير والممارسات ) : الثالثالهدف االستراتيجي 

 األكثر هاباعتبار  ومؤسسات المجتمع المدني ،عالميينواإل مع وسائل اإلعالم ممنهجةعالقة  تطوير لىإيسعى هذا الهدف 
عداد منهجيات تواصل من خالل توقيع مذكرات تفاهم  فعالية في الوصول إلى الجمهور بمختلف فئاته، وخطط عمل مشتركة وا 

 .تطوير إعالم متخصص في تغطية شؤون القضاء والمحاكم وتشاور، والعمل على
 :مشاريع تحت هذا الهدف على النحو التالي ثالثةوقد تم تحديد 

 .مؤسسات المجتمع المدنينسيق والتشاور مع قطاع اإلعالم و إعداد منهجية للت -6
يحدد آليات التعامل طاع العدل يعنى بقواعد االتصال واإلعالم في المحاكم، و للعاملين في قإعداد دليل إرشادي موجه  -6

 .مع وسائل اإلعالم
 .مع كافة الجهات المعنية الجهاز القضائيعقد مؤتمر تشاوري لتطوير وتعزيز سيادة القانون و  -3

 
 دى المعنيين بقطاع العدالةزيادة الوعي والثقافة االعالمية القضائية ل : الرابع الهدف االستراتيجي

التي تتولى نشر الثقافة  ،في مؤسسات قطاع العدل والجهات المختصة عالميا الهدف الى رفع كفاءة الكادر اإليسعى هذ
 .نشاء صحافة قضائية متخصصةإل ومهارياً  القانونية والقضائية للجمهور بمختلف مستوياته التعليمية وتهيئة الكادر معرفياً 
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 :مشاريع تحت هذا الهدف على النحو التالي ةأربعوقد تم تحديد 
 .تطوير البرنامج التدريبي للمعهد القضائي بحيث يركز أكثر على تدريب القضاة على التعامل مع وسائل اإلعالم -6
 مؤسسات المجتمع المدني حول كيفية التعامل مع قطاعفي المعهد القضائي لإلعالميين و  إعداد برنامج تدريبي -6

 .العدالة
3-  

بشكل عام،  6060إلى  6062الخارطة االستراتيجية لالتصال واإلعالم لقطاع العدالة للسنوات من ( 3)ويوضح الشكل رقم 
 والقيم الجوهريةمتضمنة الرؤية، الرسالة 

 

 

 الخارطة االستراتيجية –( 1)شكل رقم 

 
 

 

 

 اعالم قضائي عدلي فعال

التميز والريادة واالستدامة باالعالم القضائي بافضل 
 الممارسات العالمية وبكفاءة عالية

 الشفافية الحيادية  االحترام
االنفتاح 
 المنضبط 

بناء شراكة حقيقية ومتوازنة وفاعلة بين قطاع 
العدالة واإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني قائمة 
على احترام استقاللية جميع الشركاء من خالل 
مأسسة العالقة فيما بينها من أجل نشر ثقافة 
الوعي بالقانون في المجتمع األردني بخطاب 

إعالمي واضح منهجه ترسيخ  قيم الديمقراطية 
ومبادئ احترام الدستور والقوانين وأحكام القضاء 
واستقالله، وقيم سيادة القانون والمواطنة وحقوق 

 .اإلنسان وحرياته األساسية وكرامته اإلنسانية

 جديد
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 الزمة لكل منهالألهداف االستراتيجية والمشاريع ال وصفًا مختصراً ( 4)إلى ( 6)بين الجداول من كما ت

 

 تطوير البنية المؤسسية لمؤسسات قطاع العدالة في مجال االتصال واإلعالم: الهدف االستراتيجي -1

 الرقم المشروع مؤشرات قياس األداء

الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي  -1

 للتشريعات المعتمدة" معدة وفقا

التنظيمي وبطاقات الوصف  اعتماد الهيكل -2

 الوظيفي من قبل المجلس القضائي

 

بطاقات الوصف الوظيفي إعداد الهيكل التنظيمي و

 لوحدة اإلعالم في المجلس القضائي
1-1  

 

 

 

 

 

 

إصدار واعتماد دليل إجراءات عمل وحدة  -1

 اإلعالم في المجلس القضائي من قبل المجلس 
اإلعالم في اجراءات عمل وحدة تطوير سياسات و

 المجلس القضائي
1-2 

 

 

إصدار واعتماد دليل إجراءات عمل وحدة  -1

 االتصال واإلعالم في الوزارة من قبل الوزير 

 

تطوير سياسات وإجراءات عمل وحدة اإلعالم في 

 وزارة العدل 

1-3 

عقود تعيين موظفي وحدة اإلعالم في المجلس  -1

 القضائي

المجلس خطة تدريب موظفي وحدة اإلعالم في  -2

 القضائي

" سجالت تدريب موظفي وحدة اإلعالم وفقا -3

 للخطة المعدة

تعيين وتدريب موظفي وحدة اإلعالم في المجلس 

 القضائي

1-1 

الخطة االستراتيجية وخطط العمل التفصيلية  -1

 لوحدة اإلعالم معتمدة من المجلس القضائي

خطط العمل لوحدة إعداد الخطة االستراتيجية و

 المجلس القضائياإلعالم في 

1-1 

 المشاريا ومؤشرات األداء للهدف االستراتيجي األول –( 0)جدول رقم 
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تطوير مبادئ وسياسات توجيهية تسهم في تعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات السلطة القضائية: الهدف االستراتيجي -2  

 الرقم  المشروع  مؤشرات قياس األداء

  لوزارة العدلمواقع إلكترونية محدثة وتفاعلية  -1

 على مواقع التواصل اإلجتماعي لوزارة العدلصفحات تفاعلية  -2

 عدد النشرات على المواقع اإللكترونية -3

 عدد النشرات على منصات التواصل اإلجتماعي  -1

تطوير المواقع اإللكترونية ومنصات 

 لوزارة العدلاالجتماعي التواصل 

لمعلومات واألخبار بما يسمح بنشر ا

التفاعل مع أصحاب أوالا بأول، و

 العالقة بشكل مستمر 

 

 

2-1 

 

 

 

 

 

 

 للمجلس القضائيمواقع إلكترونية محدثة وتفاعلية  .1

على مواقع التواصل للمجلس القضائي صفحات تفاعلية  .2

 اإلجتماعي

 عدد النشرات على المواقع اإللكترونية .3

 عدد النشرات على منصات التواصل اإلجتماعي  .1

تطوير المواقع اإللكترونية ومنصات 

للمجلس االجتماعي التواصل 

بما يسمح بنشر المعلومات  القضائي

التفاعل مع واألخبار أوالا بأول، و

 أصحاب العالقة بشكل مستمر 

2-2 

 

 

 معتمدة من المؤسسات المعنية لوزارة العدلوثيقة سياسة إعالمية 

 (المجلس القضائي، وزارة العدل، المعهد القضائي)
إعداد سياسة إعالمية واضحة 

 لوزارة العدلمحددة المعالم و

أصحاب للتواصل مع اإلعالم و

 العالقة اآلخرين

2-3 

معتمدة من المؤسسات للمجلس القضائي وثيقة سياسة إعالمية 

 (المجلس القضائي، وزارة العدل، المعهد القضائي)المعنية 
إعداد سياسة إعالمية واضحة 

للمجلس القضائي محددة المعالم و

أصحاب للتواصل مع اإلعالم و

 العالقة اآلخرين

2-1 

عدد النشرات والمواد اإلعالمية المنشورة حول مباديء عمل 

 قطاع العدالة
تطوير ونشر مواد إعالمية توضح 

عمل قطاع العدالة وتسهم في تعزيز 

، مشروعين )  ثقة الجمهور بالقطاع

 (المجلس القضائي/ ل دلوزارة الع

2-(1،6) 

 

 الثانيالمشاريا ومؤشرات األداء للهدف االستراتيجي  –( 8)جدول رقم 
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مأسسة عالقة قطاع العدالة مع وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني: الهدف االستراتيجي -3  

 

 الرقم  المشروع  مؤشرات قياس األداء

 أجندة عمل المؤتمر -1

 تقرير حول مواضيع المؤتمر والتوصيات الصادرة عنه -2

عقد مؤتمر تشاوري لتطوير وتعزيز 

 الجهاز القضائيسيادة القانون و

 

3-3 

 الثالثالمشاريا ومؤشرات األداء للهدف االستراتيجي  –( 1)جدول رقم 

 

 

 الراباالمشاريا ومؤشرات األداء للهدف االستراتيجي  –( 8)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

بناء قدرات العاملين في قطاع العدالة: الهدف االستراتيجي -4  

 الرقم  المشروع  مؤشرات قياس األداء

للبرنامج التدريبي لتعامل القضاة مع  (Outline)اإلطار العام  -1

 وسائل اإلعالم

 المادة التدريبية معتمدة حسب األصول -2

 عدد برامج التدريب المنعقدة -3

تطوير البرنامج التدريبي للمعهد 

القضائي بحيث يركز أكثر على 

 تدريب القضاة على التعامل مع

 وسائل اإلعالم

1-1 

 

 

 

 

 

 

للبرنامج التدريبي لتعامل اإلعالميين  (Outline)اإلطار العام   -1

 ومؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات قطاع العدالة

 المادة التدريبية معتمدة حسب األصول -2

 عدد برامج التدريب المنعقدة -3

 

إعداد برنامج تدريبي في المعهد 

مؤسسات القضائي لإلعالميين و

المجتمع المدني حول كيفية التعامل 

 مع قطاع العدالة

1-2 
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 نموذج الخطة التنفيذية

 

 

 الهدف االستراتيجي 
 طوير البنية المؤسسية لمؤسسات قطاع العدالة في مجال االتصال واإلعالمت -1

  المشروع
 الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوحدة اإلعالم في المجلس القضائي إعداد 1-1

 من هي الجهة المسؤولة؟
 وحدة اإلعالم في المجلس القضائي 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 للتشريعات المعتمدة" الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي معدة وفقا -3

 الوظيفي من قبل المجلس القضائياعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف  -1

 

 

 

 

 

  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

 اعداد تحليل داخلي مؤسسي -1            

 مراجعة نتائج التحليل -2            

 اعداد االطار العام للهيكل التنظيمي -3            

 النهائي تصميم الهيكل التنظيمي -4            

 اجراء التحليل الوظيفي  -5            

 اعداد بطاقات الوصف الوظيفي -6            

 اعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي -7            
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  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

             اعداد نموذج سياسات واجراءات العمل المعيارية 

             تحديد اجراءات العمل المعيارية 

             اعداد اجراءات العمل المعيارية 

             مراجعة واعتماد اجراءات العمل المعيارية 

              اعداد دليل االجراءات 

             اعتماد دليل االجراءات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف االستراتيجي 
 طوير البنية المؤسسية لمؤسسات قطاع العدالة في مجال االتصال واإلعالمت -1

  المشروع
 اجراءات عمل وحدة اإلعالم في المجلس القضائيتطوير سياسات و 1-2 

 من هي الجهة المسؤولة؟
 وحدة اإلعالم في المجلس القضائي 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 صدار واعتماد دليل إجراءات عمل وحدة اإلعالم في المجلس القضائي من قبل المجلس اإ -1
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  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

              العمل المعياريةاعداد نموذج سياسات واجراءات 

             تحديد اجراءات العمل المعيارية 

             اعداد اجراءات العمل المعيارية 

             مراجعة واعتماد اجراءات العمل المعيارية 

              اعداد دليل االجراءات 

             اعتماد دليل االجراءات 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف االستراتيجي 
 طوير البنية المؤسسية لمؤسسات قطاع العدالة في مجال االتصال واإلعالمت -2

  المشروع
 وزارة العدلاجراءات عمل وحدة اإلعالم في تطوير سياسات و 1-3 

 من هي الجهة المسؤولة؟
 وزارة العدل وحدة اإلعالم في 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 وزارة العدل من قبل الوزير صدار واعتماد دليل إجراءات عمل وحدة اإلعالم في اإ -2
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 الهدف االستراتيجي 
 طوير البنية المؤسسية لمؤسسات قطاع العدالة في مجال االتصال واإلعالمت -1

  المشروع
 تعيين وتدريب موظفي وحدة اإلعالم في المجلس القضائي  1-1

 من هي الجهة المسؤولة؟
 المجلس القضائي

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 عقود تعيين موظفي وحدة اإلعالم في المجلس القضائي -1

 موظفي وحدة اإلعالم في المجلس القضائيخطة تدريب  -1

  للخطة المعدة" سجالت تدريب موظفي وحدة اإلعالم وفقا -6

 

 

 

 

  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

             نشر اعالن استقطاب موظفين 

             مراجعة طلبات المتقدمين وفقا لالوصاف الوظيفية 

             اختيار الموظفين واعداد عقود التعيين 

             تقييم احتياجات التدريب 

              اعداد خطة التدريب 

             تنفيذ خطة التدريب 
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  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

             اعداد الخطة  االستراتيجية 

             تشكيل فريق عمل اعداد الخطة 

             اعداد التحليل الرباعي 

             اعداد الخطة االستراتيجية 

              اعداد الخطط التنفيذية متضمنة الموازنات التفصيلية بالتعاون

 مع الدائرة المالية 

             اعتماد الخطة االستراتيجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف االستراتيجي 
 طوير البنية المؤسسية لمؤسسات قطاع العدالة في مجال االتصال واإلعالمت -1

  المشروع
 خطط العمل لوحدة اإلعالم في المجلس القضائيإعداد الخطة االستراتيجية و  1-1

 من هي الجهة المسؤولة؟
 المجلس القضائيوحدة اإلعالم في 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 

 لخطة االستراتيجية وخطط العمل التفصيلية لوحدة اإلعالم معتمدة من المجلس القضائياا -1
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 الهدف االستراتيجي 
 تطوير مبادئ وسياسات توجيهية تسهم في تعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات السلطة القضائية -2

  المشروع
التفاعل بما يسمح بنشر المعلومات واألخبار أوالا بأول، و لوزارة العدل االجتماعي تطوير المواقع اإللكترونية ومنصات التواصل  2-1

 مع أصحاب العالقة بشكل مستمر

 من هي الجهة المسؤولة؟
 وحدة اإلعالم في وزارة العدل 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 لوزارة العدل  مواقع إلكترونية محدثة وتفاعلية  -1

 على مواقع التواصل اإلجتماعيلوزارة العدل  صفحات تفاعلية  -2

 عدد النشرات على المواقع اإللكترونية -3

 عدد النشرات على منصات التواصل اإلجتماعي  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

              المواقع االلكترونيةاعداد وثائق عطاء تطوير 

             اختيار جهة التنفيذ واعداد خطة العمل 

             اعداد التصميم االولى 

             الموافقة على التصميم االولي 

              تطوير المواقع االلكترونية 

             اطالق المواقع االلكترونية 
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 الهدف االستراتيجي 
 تطوير مبادئ وسياسات توجيهية تسهم في تعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات السلطة القضائية -2

  المشروع
التفاعل للمجلس القضائي بما يسمح بنشر المعلومات واألخبار أوالا بأول، واالجتماعي تطوير المواقع اإللكترونية ومنصات التواصل  2-2

 مع أصحاب العالقة بشكل مستمر

 المسؤولة؟من هي الجهة 
 وحدة االعالم في المجلس القضائي

 مؤشرات األداء الرئيسية
 للمجلس القضائيمواقع إلكترونية محدثة وتفاعلية  -1

 على مواقع التواصل اإلجتماعيللمجلس القضائي صفحات تفاعلية  -2

 عدد النشرات على المواقع اإللكترونية -3

 عدد النشرات على منصات التواصل اإلجتماعي  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

             اعداد وثائق عطاء تطوير المواقع االلكترونية 

             اختيار جهة التنفيذ واعداد خطة العمل 

             اعداد التصميم االولى 

             الموافقة على التصميم االولي 

              تطوير المواقع االلكترونية 

             اطالق المواقع االلكترونية 



29 

 

 

 الهدف االستراتيجي 
 تطوير مبادئ وسياسات توجيهية تسهم في تعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات السلطة القضائية -2

  المشروع
 أصحاب العالقة اآلخرينللتواصل مع اإلعالم و لوزارة العدل محددة المعالم إعداد سياسة إعالمية واضحة و 2-3

 من هي الجهة المسؤولة؟
 وزارة العدلحدة االتصال واالعالم في و

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
المجلس القضائي، وزارة العدل، المعهد )معتمدة من المؤسسات المعنية  لوزارة العدلثيقة سياسة إعالمية وو -1

 (القضائي

 

 

 

 

 

  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

             تشكيل لجنة مشتركة العداد السياسة االعالمية لوزارة العدل 

              اعداد مسودة السياسة االعالمية 

             عرض السياسة للتشاور 

             تعديل السياسة بناءا على نتائج التشاور 

              اطالق السياسة رسميا 
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  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

             تشكيل لجنة مشتركة العداد السياسة االعالمية لوزارة العدل 

              اعداد مسودة السياسة االعالمية 

             عرض السياسة للتشاور 

             تعديل السياسة بناءا على نتائج التشاور 

              اطالق السياسة رسميا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف االستراتيجي 
 تطوير مبادئ وسياسات توجيهية تسهم في تعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات السلطة القضائية -2

  المشروع
 أصحاب العالقة اآلخرينللمجلس القضائي  للتواصل مع اإلعالم ومحددة المعالم إعداد سياسة إعالمية واضحة و 2-1

 من هي الجهة المسؤولة؟
المجلس القضائي   وحدة االتصال واالعالم في   

 مؤشرات األداء الرئيسية
المجلس القضائي، وزارة العدل، )معتمدة من المؤسسات المعنية للمجلس القضائي   ثيقة سياسة إعالمية وو -1

 (المعهد القضائي
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 الهدف االستراتيجي 
 تطوير مبادئ وسياسات توجيهية تسهم في تعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات السلطة القضائية -2

  المشروع
 تطوير ونشر مواد إعالمية توضح عمل قطاع العدالة وتسهم في تعزيز ثقة الجمهور بالقطاع 2-1

 من هي الجهة المسؤولة؟
 وزارة العدل  –وحدة اإلعالم 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 دد النشرات والمواد اإلعالمية المنشورة حول مباديء عمل قطاع العدالةعع -1

 

 

  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

             اعداد مسودة أولى من المواد االعالنية 

             صياغة المواد التعريفية 

             تعميم المواد االعالمية 

             انتاج فيديو قصير 

              وضع خطة تواصل لنشر المواد 
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 الهدف االستراتيجي 
 تطوير مبادئ وسياسات توجيهية تسهم في تعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات السلطة القضائية -2

  المشروع
 توضح عمل قطاع العدالة وتسهم في تعزيز ثقة الجمهور بالقطاعتطوير ونشر مواد إعالمية  2-6

 من هي الجهة المسؤولة؟
 المجلس القضائي  –وحدة اإلعالم 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 عدد النشرات والمواد اإلعالمية المنشورة حول مباديء عمل قطاع العدالة -1

 

 

 

 

 

  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

             اعداد مسودة أولى من المواد االعالنية 

             صياغة المواد التعريفية 

             تعميم المواد االعالمية 

             انتاج فيديو قصير 

              وضع خطة تواصل لنشر المواد 
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 الهدف االستراتيجي 
 عالقة قطاع العدالة مع وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدنيمأسسة  -3

  المشروع
 الجهاز القضائيعقد مؤتمر تشاوري لتطوير وتعزيز سيادة القانون و 3-1

 من هي الجهة المسؤولة؟
 وزارة العدل  –وحدة االعالم 
 المجلس القضائي  –وحدة االعالم 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 المؤتمرأجندة عمل  -1

 قرير حول مواضيع المؤتمر والتوصيات الصادرة عنهتت -2
 

 

  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

              تحديد وتصنيف اصحاب العالقة وتحضير قائمة المدعويين الى

 المؤتمر وارسال الدعوات الى كافة الجهات واالفراد

              تحضير وطباعة المواد الالزمة والخاصة بالمتحديثين الرئيسيين

 وتحديد الميسريين للجلسات وتحضير المواد المساندة

             االنتهاء من اعداد الفيلم القصير 

             عقد المؤتمر 

             وضع وتنفيذ خطة تواصل تتضمن ما يلي: 
 نشر مخرجات المؤتمر -
 الصحفية باللغتين العربية واالنجليزية تحضير االخبار -
 االذاعية-التلفزيونية-تحضير اللقاءات الصحفية -
 متابعة نشر االخبار على كافة المواقع -

              متابعة التوصيات التي تم االتفاق عليها من قبل الجهات وعقد

 االجتماعات الدورية
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  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

             وسائل  اعداد تقييم الحتياجات القضاه فيما يتعلق بالتعامل مع

 االعالم

              تحديد االطار العام للبرنامج التدريبي 

              الحصول على موافقة المجلس القضائي وادارة المعهد 

             اعداد المادة التدريبية 

             البدء باعطاء التدريب 

              تقييم نتائج التدريب والقيام بتعديل البرنامج اذا لزم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف االستراتيجي 
 في قطاع العدالةبناء قدرات العاملين  -1

 المشروع 
 تطوير البرنامج التدريبي للمعهد القضائي بحيث يركز أكثر على تدريب القضاة على التعامل مع وسائل اإلعالم 1-1 

 من هي الجهة المسؤولة؟
 المعهد القضائي األردني

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 للبرنامج التدريبي لتعامل القضاة مع وسائل اإلعالم (Outline)اإلطار العام  -1

 المادة التدريبية معتمدة حسب األصول -2

 ععدد برامج التدريب المنعقدة -3
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 الهدف االستراتيجي 
 بناء قدرات العاملين في قطاع العدالة -1

  المشروع
 مؤسسات المجتمع المدني حول كيفية التعامل مع قطاع العدالةالقضائي لإلعالميين وإعداد برنامج تدريبي في المعهد  1-2

 الجهة المسؤولة؟من هي 
 المعهد القضائي األردني

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 
 
 للبرنامج التدريبي لتعامل اإلعالميين ومؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات قطاع العدالة (Outline)اإلطار العام  -1

 المادة التدريبية معتمدة حسب األصول -1

 عدد برامج التدريب المنعقدة -6

 

 

 

 

  الربع/2212 الربع/2222 الربع/2221

 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 النشاط

              اعداد تقييم الحتياجات االعالميين ومؤسسات المجتمع المدني

 فيما يتعلق بالتعامل مع وسائل االعالم

              تحديد االطار العام للبرنامج التدريبي 

              الحصول على موافقة المجلس القضائي وادارة المعهد 

             اعداد المادة التدريبية 

             البدء باعطاء التدريب 

              تقييم نتائج التدريب والقيام بتعديل البرنامج اذا لزم 
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