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g كلمة معالي وزير العدل

يطيب يل يف البداية ان أتوجه بجزيل الشــكر لكافة موظفي وزارة العدل 
عــىل الجهــود التي بذلوها خــالل العام املايض يف تحقيــق رؤى وأهداف 
وزارة العــدل، التي تضطلع بمهام اســرتاتيجية كربى يف توفري االســناد 
الالزم للســلطة القضائية وتوطيد اســتقاللها وذلك بالتنسيق الدائم مع 
املجلس القضائي وباقي الرشكاء وضمن الحدود الدســتورية الفاصلة يف 

االختصاص.

وادراكاً من وزارة العدل ألهمية دورها يف تحقيق سيادة القانون واحرتام 
حقوق االنســان ويف مقدمتها تيســري الوصول للعدالة، فقد سعت وزارة 
العدل خالل العام )2021( اىل تحسني قيام املحاكم والدوائر التابعة لها 
بمهامهــا ضمن ظروف الئقة وميرسة من خــالل تهيئة للموارد البرشية 

والتجهيزات واملباني، لالرتقاء بمستوى خدمات العدالة ونجاعاتها.

وقد تم تحقيق العديد من االنجازات والنتائج املميزة خالل العام )2021(     ال سيما يف تهيئة البنية التحتية وخاصة 
التكنولوجية منها تحقيقياً للهدف االسرتاتيجي للوزارة يف تسخري استخدام التكنولوجيا الحديثة يف خدمة العدالة، وما 
زالت خدمات وزارة العدل يف اتساع حتى شملت )50( خدمة الكرتونية، فضالً عن التوسع يف محاكمة النزالء عن بعد، 
ومرشوع السوار االلكرتوني كبديل للتوقيف او كعقوبة مجتمعية، وتعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية )العقوبات 

املجتمعية(، وضمان تقديم املساعدة القانونية ملستحقيها، حيث أسهم ذلك كله يف تحديث السياسة الجزائية.

وإننــا بقــدر اعتزازنــا بما تم انجازه، فإننا نؤكد  حرصنــا  عىل تعظيم تلك االنجازات خالل العــام القادم، وخاصة يف 
مجال التحديث االداري واتباع األساليب اإلدارية الحديثة وعرصنة االدارة، والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم 
واالنفتاح الكامل عىل السلطة القضائية لتحقيق متطلباتها، وضمن اسرتاتيجية قطاعية تشاركية مع املجلس القضائي، 
تتضمن توطيد استقالل السلطة القضائية، وتعزيز سيادة القانون وحقوق االنسان، واالرتقاء بجودة خدمات العدالة .

الله األردن عزيزاً قوياً متيناً بقيادة صاحب الجاللة الهاشمية حمى 

الثاني ابن الحسني .  امللك عبدالله 

الدكتور أحمد الزيادات

   وزير العدل
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g  مقدمة

يتضمن الكتاب السنوي لوزارة العدل 2021 موجزاً لإلنجازات التي تحققت عىل مدار عام من العمل املتواصل والدؤوب من 
خــالل مختلــف املديريات والوحدات اإلدارية يف الوزارة واملحاكم، وبدعم ومتابعة حثيثة من القيادات العليا يف وزارة العدل، 
وبرشاكــة حقيقيــة وفاعلــة مع املعنيني يف قطاع العدالة من أجل الوصول إىل تحقيق الغايات واألهداف التي أنشــئت الوزارة 

من أجلها، وتسعى إىل تحقيقها من خالل دورها يف إطار األهداف الوطنية للمملكة األردنية الهاشمية.

يشــتمل الكتــاب عــىل أربعه فصول تضم عــدداً من املحاور التــي ُبنِيَت عىل املحــاور واألهداف اإلســرتاتيجية للوزارة ضمن 
إســرتاتيجية قطــاع العدالــة )2017-2021( كذلــك الخدمات التي تقدمها وال ســيما ما يتعلق منها بحقوق اإلنســان، ومنع 
االتجــار بالبــرش، واملســاعدة القانونيــة، والعقوبات املجتمعيــة البديلة وغريها...، حيث يشــتمل الفصــل األول عىل التعريف 

بالــوزارة، من حيث نشــأتها والخدمات التي تقدمهــا وهيكلها التنظيمي.

وقد أفرد الفصل الثاني لإلنجازات التي تحققت ضمن األهداف اإلســرتاتيجية للوزارة ومحاور عملها، وتضمن تفصيالً عما 
قامت به الوزارة، من حيث توفري بيئة مناسبة لدعم العمل القضائي وتعزيز ثقة املجتمع بسيادة القانون، إضافة إىل املساهمة 

يف تطوير منظومة الترشيعات وغريها من املحاور.

 ويســتعرض الفصــل )الثالــث( إنجــازات الوزارة يف التحــول اإللكرتوني الذي قطعت فيه شــوطاً كبرياً، وتــم تحقيق إنجاز 
ملحوٍظ يف هذا الجانب من خالل الخدمات اإللكرتونية بهدف التســهيل عىل املواطنني. باإلضافة إىل املراكز الشــاملة للخدمات 

الحكوميــة التي بدأت بتقديــم خدماتها يف محافظتي الكرك والزرقاء. 

يتناول الفصل )الرابع( أبرز اإلنجازات التي تمت بلغة األرقام من خالل الجداول اإلحصائية املرفقة.

إن مــا تحقــق من إنجازات يعد خطوة يف مســرية الوزارة لتحقيق رؤيتها ورســالتها يف املســاهمة يف تهيئــة البيئة القضائية 
واإلدارية املناسبة، ورسم السياسات واألطر الترشيعية للنهوض بعملية التقايض واملساندة القانونية بكفاءة، لضمان رعاية 
الحقوق، وصون الحريات وحمايتها، وتيســري ســبل الوصول إىل العدالة، وتعزيز الرشاكة مع الجهات املحلية والدولية، من 

خالل ترســيخ بنية مؤسســية عرصية، وتوفري كوادر مؤهلة متخصصة، بما يعزز ثقة املجتمع بســيادة القانون.
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الهيكل التنظيمي لوزارة العدل األردنية

صسط إدارة 
المعارد 
الئحرغئ

صسط تثطغط 
اتاغاجات 

العزارة 
والمتاضط

صسط تظمغئ 
المعارد 
الئحرغئ

صسط الطعازم

صسط 
الثثطات 
ا�دارغئ 

والمساظثة

صسط الترضئ

صسط الثغعان

صسط 
المحارغات

صسط 
المعازظئ

صسط 
التسابات

صسط 
الرواتإ

صسط 
الظفصات

صسط الئظغئ 
الاتاغئ

صسط 
الاظسغص 

والثسط الفظغ

صسط تطعغر 
الئرطةغات

صسط أظزمئ 
المتاضط

صسط 
افرحفئ 

ا�لضاروظغئ

الاتعل 
ا�لضاروظغ 
والثثطات 
ا�لضاروظغئ

صسط 
طحارغع 

افبظغئ

صسط خغاظئ 
افبظغئ

صسط إدارة 
الطاصئ

صسط 
الثراجات 
الصاظعظغئ

صسط 
الاحرغع

صسط 
اقجاحارات 

الصاظعظغئ

صسط 
الطسعن

 صسط اقجرة 
والظعع 

اقجاماسغ

صسط طظع 
ا�تةار بالئحر

صسط الافاغح 
وطاابسئ طراضج 

اقخقح 
والاأعغض

صسط 
التصعق 
والترغات

صسط السةض 
السثلغ

صسط دسط 
التطعل 

الئثغطئ وإدارة 
الثسعى

صسط إدارة 
الائالغس 
الصدائغئ

صسط الاظفغث 
المثظغ

صسط طاابسئ 
ضااب السثل 
السمعطغغظ

صسط ضااب 
السثل 

المرخخغظ

صسط 
الاخثغص

صسط 
اقتفاصغات 

الثولغئ

صسط 
السقصات 

الثولغئ

صسط 
طضاشتئ 

غسض افطعال

صسط دراجئ 
اقجاتصاق

صسط 
الماابسئ 
والاصغغط

صسط تظزغط 
السصعبات 
المةامسغئ

صسط الثثطئ 
المةامسغئ

صسط 
المراصئئ 

المةامسغئ 
والاأعغض

طضاإ افطغظ السام

العزغر

افطغظ السام

دائرة إحعار الثطئ

طساسث افطغظ السام لطحآون 
ا�دارغئ والمالغئ

طساسث افطغظ السام 
لطحآون الفظغئ

صسط 
الاثطغط 
والاطعغر

صسط 
طاابسئ 
المحارغع

صسط 
الثراجات 

صسط وا�تخاءات
اقتخال 
الرصمغ

صسط اقسقم 
والسقصات 

الساطئ

صسط إدارة 
الةعدة 
والامغج 

المآجسغ

دائرة إدارة صداغا الثولئ

وتثة الرصابئ الثاخطغئ

طضاإ العزغر

صسط الحآون الئرلماظغئ

صسط الرصابئ المالغئ

صسط الرصابئ الفظغئ

صسط جةض الثئرة

صسط طاابسئ الثئراء

صسط الرصابئ ا�دارغئ
طثغرغئ حآون الثئرة

طثغرغئ تطعغر اقداء 
المآجسغ

وتثة ا�تخال وا�سقم

طثغرغئ المعارد 
الئحرغئ

طثغرغئ
الحآون ا�دارغئ

طثغرغئ 
الحآون المالغئ

طثغرغئ
تضظعلعجغا 
المسطعطات

طثغرغئ
افبظغئ

طثغرغئ الحآون 
الصاظعظغئ

طثغرغئ تصعق 
ا�ظسان

طثغرغئ حآون 
المتاضط

طثغرغئ الضاتإ 
السثل

طثغرغئ الاساون 
الثولغ

طثغرغئ 
المساسثة 
الصاظعظغئ

طثغرغئ 
السصعبات 
المةامسغئ
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g نبذة عن وزارة العدل

أُنشــئت وزارة العــدل يف 1921/4/11 تحت مســمى »مشــاور الَعدلية«، التي ُتعنى بتوفري البنيــة التحتية للجهاز القضائي 
ورفده بالكوادر اإلدارية الالزمة إلدارة شؤونه ولتكون نرباساً يهتدى به يف إقامة العدل بني النَّاس، وسنًدا للجهاز القضائي.

منذ ذلك التاريخ بارشت الوزارة دورها يف تحقيق رســالة الدولة األردنية األساســية املتمثلة بإقامة العدل واملســاواة وحماية 
الحقوق والحريات، وتطور دور الوزارة وتوســع ممتداً للعديد من املجاالت، ومن ضمنها حماية حقوق اإلنســان ومكافحة 
اإلرهاب وتيسري سبل الوصول إىل العدالة، واملساعدة القانونية، والعدالة الجزائية، وتحديث الترشيعات ومراجعتها، ووضع 

أسس مرجعية للترشيع، واملساهمة يف تحقيق منظومة النزاهة الوطنية، وتعزيز استقالل القضاء وسيادة القانون.

ولتحقيــق أهدافهــا التي انبثقت عن األهداف الوطنية للدولة األردنية تســعى وزارة العدل لتعزيز دورها التنموي من خالل 
تحسني خدماتها، ورفع كفاءة نتائجها، ومأسسة العمل وفق األهداف اإلسرتاتيجية الشاملة لقطاع العدالة وتوجهات وزارة 
العدل. ويف هذا اإلطار دأبت الوزارة عىل تطوير خططها اإلسرتاتيجية املتعاقبة وبشكل تشاركي، إذ جاء تطوير خطة وزارة 
العدل اإلسرتاتيجية لألعوام2017-2021؛ ليعزز مسرية البناء التي اعتمدتها الوزارة ـ بشكل خاص ـ وقطاع العدالة ـ بشكل 

عام.

بــدأت الــوزارة عملها قبل حوايل مئة عام، وتدخل مئويتهــا الثَّانية متدرجة يف تطوير املهمات التي أوكلت إليها، حتى وصلت 
اليوم إىل أتمتة خدماتها، وأنشــأت قصور عدل ملواكبة التطور املجتمعي والســكاني، وقلصت خدمة املراجعني إىل فرتة زمنية 

املة التي بدأت بافتتاحها منذ أكثر من عام. قصرية من خالل مراكز الخدمات الشَّ

وتؤدي الوزارة اليوم مهمات محدَّدة وواضحة، كتقديم الخدمات اللوجســتية والفنية للجهاز القضائي، ورســم السياســات 
واألطر الترشيعية العرصية واملســاندة القانونية، والتَّعاون مع الجهات املحلية والدَّولية، وحماية حقوق اإلنســان، والحفاظ 

عىل املال العام.

g الهدف الوطني

ترســيخ دولة القانون واملؤسســات وتحقيق العدالة واملســاواة وتعزيز مبــادئ تكافؤ الفرص والشــفافية وحماية الحقوق 
والحريات.
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g الرؤية

مؤسسة متميزة داعمة الستقالل القضاء وسيادة القانون.

g الرسالة

املســاهمة يف تهيئــة البيئــة القضائيــة واإلداريــة املناسبة، ورسم السياســات واألطــر الترشيعية للنهوض بعمليــة التقايض 
واملســاندة القانونية بكفاءة؛ لضمان رعاية الحقوق، وصون الحريات وحمايتها، وتيســري سبل الوصول إىل العدالة، وتعزيز 
الرشاكة مع الجهات املحلية والدولية، من خالل ترســيخ بنية مؤسســية عرصية، وتوفري كوادر مؤهلة متخصصة، بما يعزز 

القانون. بسيادة  املجتمع  ثقة 

g القيم الجوهرية

النزاهة والشفافية	 

العدالة واملساواة	 

االنتماء	 

التميز واإلبداع	 

العمل بروح الفريق	 

الجودة والتحسني املستمر	 

التواصل والتنسيق والتعاون	 

g المحاور الرئيسة للخطة اإلستراتيجية

توفري بيئة مناسبة لدعم العمل القضائي	 

رفع القدرة املؤسسية وتجذير ثقافة التميز	 

تعزيز ثقة املجتمع يف سيادة القانون	 

املساهمة يف تطوير منظومة النزاهة الوطنية غري متوفر محتوى الحق عنها

املساهمة يف تطوير منظومة الترشيعات	 

مأسسة عالقة وزارة العدل مع الرشكاء املحليني والدوليني	 
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g سياسة الجودة

تلتــزم وزارة العــدل )إدارة وموظفــني( بتبنّي الجودة كقاعدة أساســية للعمل، وتعزيز املؤسســية واملهنية والشــفافية، كما 
نلتزم ونســعى لتحقيق األهداف التالية للجودة:

املساهمة يف تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وعادلة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.	 

االرتقاء بمستوى أداء املعاونني القضائيني واملعاونني اإلداريني للقيام بمهامهم بكفاءة.	 

اإلدارة الفعالة للبيانات واملعلومات واالعتماد عليها التخاذ القرارات املناسبة.	 

تقديــم خدمــات ذات جودة عالية تنســجم مع أهداف الــوزارة وتلبي احتياجات متلقي الخدمــة )الداخليني والخارجيني( 	 
وتوقعاتهم. ومتطلباتهم 

زيادة درجة رضا متلقي الخدمة.	 

تأمني بيئة عمل مالئمة للعاملني كافة.	 

التطوير والتحسني املستدام لألنشطة والخدمات املقدمة.	 

الحفاظ عىل مسؤولياتنا األخالقية والبيئية واالجتماعية ودعم املجتمع املحيل.	 

ولتحقيق ذلك تلتزم الوزارة بـ:

تبني وتطبيق متطلبات معايري جائزة امللك عبد الله الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية.

تطبيق نظام إلدارة الجودة الشاملة بما يتالءم مع طبيعة عمل الوزارة واملحاكم وعىل نحو يتوافق مع متطلبات املواصفة 	 
القياسية ايزو )2008:9001 (.

بناء القدرة املؤسسية ورفع كفاءة العاملني يف جميع املستويات.	 

التوسع يف استخدام التقنيات الحديثة لرفع مستوى تقديم الخدمة والوصول إىل بيئة عمل خالية من األوراق.	 

ارشاك العاملــني كافــة وبجميع املســتويات بوضــع وتطبيق نظــام إدارة الجودة وتعميــق وتوثيــق روح التعاون بينهم 	 
وتشــجيعهم عــىل التقدم املســتمر وتحفيزهم لتحقيق أهــداف الوزارة املعلنة وااللتــزام بالجودة.

توفري جميع املوارد الالزمة والتدريب الفعال لتطبيق النظام.	 

وضع مؤرشات أداء مناسبة لتحسني الجودة.	 

مراجعة مستوى تطبيق النظام ومدى تحقيق األهداف باستمرار مع تزويد الجميع بالتغذية الراجعة حول النتائج.	 

تطبيق الترشيعات التي تحكم عمل الوزارة.	 

تطوير العالقات مع موردي الوزارة بما يساعد عىل تطوير جودة الخدمات.	 

املراجعة املستمرة لسياسة الجودة وأهدافها وتحديثها.	 
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g موازنة وزارة العدل

أوالً: تعد الوزارة موازنتها وفق املوازنة املوجهة بالنتائج، وقد تم إعداد املوازنة لألعوام )2020-2022( بما يتفق ويلبي 
احتياجات الوزارة من النفقات الجارية والرأسمالية.

ثانياً: االستغالل األمثل للمخصصات املرصودة ضمن موازنة الوزارة لعام )2021(.

بلغت نسبة اإلنفاق من وزارة العدل لعام 2021 )98.7 %( موزعة بنسبة )98.9 %( عىل النفقات التشغيلية )97.3 %( 
للنفقات الراسمالية.

2021د 1)دول رقو ج للنفقات الرأسمالية لوزارة العدل لعام 

نسبة اإلنفاقالنفقاتصايف املخصصاملخصصالبيان

98.9 %53,957,00053,957,00053,340,401النفقات الجارية

97.3 %7,729,0007,729,0007,524,076النفقات الرأسمالية

98.7 %61,686,00061,686,00060,864,477املجموع

 



MINISTRY OF JUSTICE

@mojgovjo @MOJ_Jormoj.gov.jo العذظغ اقتخـــال   (5008080) 6 962+طرضج 

moj.gov.jo

mojgovjo

MINISTRY OF JUSTICE

@mojgovjo @MOJ_Jormoj.gov.jo العذظغ اقتخـــال   (5008080) 6 962+طرضج 

moj.gov.jo

mojgovjo 22

g خدمات وزارة العدل

يقدم مركز وزارة العدل الخدمات اآلتية:

طلبات املساعدة القضائية	 

طلب إجراء التبليغات القضائية	 

طلب نقل املحكوم عليه	 

طلب تسليم املجرمني )ملفات اسرتداد مجرم فاّر(	 

طلبات إعادة املحاكمة	 

طلبات النقض بأمر خطي	 

طلبات العفو الخاص	 

طلب اعتماد كخبري قضائي	 

خدمــة الكاتــب العــدل داخل مركز الوزارة، وتشــمل تصديق الوثائق الرســمية، والحصول عىل صــورة طبق األصل عن 	 
معامالت الكاتب العــدل املرخص غري املزاول

طلب اعتماد خبري	 
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g المحاور الرئيسة للخطة االستراتيجية
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g المحاور الرئيسة للخطة اإلستراتيجية لوزارة العدل لألعوام 2017-2021 واألهداف الفرعية

عملت وزارة العدل ضمن عدة محاور رئيســة متضمنة أهدافاً فرعية إلنجاح دورها يف تهيئة البيئة القضائية واإلدارية، وما 
يرتتب عليها من دعم ومســاندة إدارية للســلطة القضائية للنهوض بعملية التقايض، ودورها يف رسم السياسات ودعم عملية 
الصياغة الترشيعية، بحيث تساهم جهود الوزارة يف تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق من خالل دور الوزارة 
األســايس يف تيســري ســبل الوصول للعدالة وجميع ما ينطوي تحت هذه العملية من أعمال وجهود، ومن خالل التعاون وبناء 
الــرشاكات الفعالــة باالعتماد عىل بنية مؤسســية متميزة عمادها الكوادر املؤهلة واملتخصصة بما يعزز ثقة املجتمع بســيادة 

القانون.

g توفري بيئة مناسبة لدعم العمل القضائي

g رفع القدرة املؤسسية وتجذير ثقافة التميز

g تعزيز ثقة املجتمع يف سيادة القانون

g املساهمة يف تطوير منظومة النزاهة الوطنية

g املساهمة يف تطوير منظومة الترشيعات

g مأسسة عالقة وزارة العدل مع الرشكاء املحليني والدوليني

وضمن هذه املحاور اإلسرتاتيجية خالل العام 2021 تم إنجاز اآلتي:

g المحور األول: توفير بيئة مناسبة لدعم العمل القضائي ومساندتها إداريًا ولوجستيًا

إن توفــري البنيــة املناســبة لدعم العمل القضائي، وتقديم الدعم اللوجســتي الذي تحتاجه املبانــي واملرافق القضائية وعددها 
)62( مبنــى تغطــي محافظات اململكة يَعّد هدفاً إســرتاتيجياً لــوزارة العدل يتم تنفيذه من خالل عدد من املشــاريع لتطوير 
البنيــة التحتيــة ملرافــق العدالة واســتحداث قصور عــدل يف املحافظات، وتحديث مبانــي املحاكم ودوائر التنفيــذ، إضافة إىل 
رفدهــا بالكــوادر اإلدارية املؤهلــة ملعاونة الجهاز القضائي حيث تحــرص الوزارة كل الحرص عىل توفــري الكوادر اإلدارية 
املدربة واملؤهلة ذات الكفاءة. وتم وضع خطة استثمارية ملباني وزارة العدل لألعوام )2019-2022( وهذه الخطة الزمنية 
وضعتها لجنة برئاسة األمني العام ومندوبني عن املجلس القضائي ووزارة العدل ووزارة األشغال العامة واإلسكان ودائرة 

العامة. املوازنة 

وضمن خطة عمل ممنهجة نفذت وزارة العدل خالل العام 2021 العديد من املشاريع يف هذا اإلطار وعىل النحو اآلتي:
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االنتهاء من تجهيز املركز الشامل للخدمات الحكومية يف محكمتي بداية الزرقاء وبداية الكرك.	 

افتتاح املركز الشامل للخدمات الحكومية /الكرك	 

متابعة مرشوع إنشاء مبنى قرص عدل معان بكلفة 7 ماليني دينار، إذ بلغت نسبة اإلنجاز 93 %.	 

إنشاء مبنى محكمة الشوبك ومبارشة العمل فيها.	 

متابعة مرشوع إنشاء مبنى قرص عدل جرش، إذ بلغت نسبة اإلنجاز 67 %.	 

االنتهاء من املرحلة األوىل ملرشوع إنشاء مبنى محكمة جنايات عمان، والبدء بتنفيذ أعمال املرشوع.	 

تم البدء بتنفيذ أعمال مرشوع إنشاء مبنى محكمة استئناف عمان	 

االنتهــاء مــن أعمال املرحلــة األوىل من مرشوع إعادة تأهيل قرص العدل/عمان واملتضمنه إعداد الدراســات ووثائق عطاء 	 
التنفيذ للمرشوع.

استئجار ملحق ملحكمة رشق عمان ومحكمة صلح الكورة.	 

استئجار مبنى إضايف ملحكمة شمال عمان ومحكمة غرب عمان وتم إشغاله.	 

باإلضافة ألعمال الصيانة وإدامة عمل املباني واألنظمة تقوم الوزارة بإجراء الصيانة الدورية ملرافق مباني املحاكم والوزارة 
والصيانــة الوقائيــة للمصاعــد وأنظمة التكييــف املركزي وأنظمة إنــذار الحريق وأنظمة إطفاء الحريــق، باإلضافة إىل إعادة 
هندســة األقالم بما يتناســب مع تســهيل إجــراءات الخدمة وترسيعهــا، وتركيب وحدات التكييف لتوفــري بيئة مالئمة للعمل 

للســادة القضاة واملوظفني ومراجعي املحاكم.
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g استخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في قطاع العدالة وتطويرها

للتوسع يف استخدام التقنيات الحديثة قامت وزارة العدل بـإجراء العديد من التحسينات التي تحقق هذا الهدف، وعىل النحو 
اآلتي:

البنية التحتية: محور 

حرصت وزارة العدل عىل ايالء محور البنية التحتية ملرافق العدل أهمية كبرية إذ  تم:

 رفــع الجاهزيــة التقنيــة والبنية التحتيــة للبوابة اإللكرتونية، واســتحداث آليه جديدة ملزامنه قواعد البيانات املســتخدمة 	 
اإللكرتونية. بالخدمات 

اســتكمال تجهيــز قاعــات املحاكمات عن بعد لِـ 22 موقعــاً )10( محاكم و)6( مراكز إصالح وتأهيــل باإلضافة إىل )3( 	 
محاكم أحداث و)3( دور رعاية( وتزويدها بعدد من أجهزة االتصال املرئي إلتاحة إمكانية االســتماع لشــهادات شــهود 

خــارج البالد باســتخدام تقنية االتصال املرئي مما كان لــه دور يف ترسيع عملية التقايض.

تجهيز البنية التحتية الكاملة ملرشوع اإلسوارة اإللكرتونية.	 

تجهيز البنى التحتية وصالحيات الوصول والربط مع الدوائر الحكومية العاملة بمركز الخدمات الشــامل / فرع الكرك 	 
والزرقاء.

توريــد وتركيــب جهاز تخزين مخصص للنســخ االحتياطــي بمركز الحاســوب الرئييس لغايات أخذ النســخ االحتياطية 	 
لجميع محتويات املركز برسعة أعىل، وتجهيزها ألخذ نسخ احتياطية للبيانات لدى املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات، 

وهــو أحد متطلبات جائزة امللك عبد الله للتميز.

 	)6i-19c( ترقية بيئة العمل الخاصة بأنظمة أوراكل من

تخصيــص فريــق عمــل ملتابعة ومعالجة الثغــرات األمنية لجميع األجهــزة واملحاكم، إذ تم تزويدهــم باألجهزة والربامج 	 
الالزمة لذلك بالتنســيق مع املركز الوطني لألمن الســيرباني.

تحديد االحتياجات الفعلية ألجهزة الحاســوب والطابعات واملاســحات الضوئية يف املحاكم ومركز الوزارة لغايات الســري 	 
بإجــراءات العطاء لرشاء أجهزة وحواســيب وتوابعها حســب املخصصات املتوافرة يف املوازنــة لغايات تغطية احتياجات 

والوزارة. املحاكم 
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g المحور الثاني: رفع القدرة المؤسسية وتجذير ثقافة التميز

ُتَعــدُّ وزارة العــدل من أوائل املؤسســات الحكومية املشــاركة يف جائزة امللك عبد الله الثاني للتميــز، وهي أرفع جائزة للتميز 
عىل مســتوى اململكة .وانطالقاً من ذلك فإِنَّ الوزارة تعمل وفق نهج التميز الذي تتبناه يف خططها وسياســاتها ومشــاريعها، 
وتعمل الوزارة يف هذا اإلطار عىل االستفادة املثىل من مواردها امللموسة وغري امللموسة من املوارد املادية والبرشية واملعرفية 

من أجل تحقيق أفضل النتائج ومستويات األداء.

وقد أولت وزارة العدل هذا الهدف اهتماماً واسعاً إليمانها بأهميته من خالل:

g .تطوير املوارد البرشية وإدارتها وتخطيطها وتنميتها من خالل مجموعة من اإلجراءات

g  املســاهمة يف بنــاء قــدرات األجهــزة اإلدارية املســاندة للقضاء من خالل تدريــب )4777( موظفاً مــن مختلف الفئات 
الوظيفيــة واألقاليم وعقــد )243( دورة تدريبية.

g  عقــد الربنامــج التدريبي لبناء القدرات القياديــة /املرحلة األوىل لعددد من املوظفني وعددهم )49( التي تهدف لتأهيل
صّف ثاٍن من الوظائف القيادية.

g  )73( اســتكمال عقــد الربامــج التدريبية لتأهيــل الباحثني القانونيــني ملوظفي إقليم الوســط وإقليم الشــمال وعددهم
موظفاً.

g  البدء بعملية تدقيق واعتماد تقييم األداء السنوي لجميع موظفي الوزارة واملحاكم لعام 2021 لغايات إرسالها لديوان
الخدمة املدنية.

g .)متابعة البعثات العلمية واملنح الدراسية املقدمة عن طريق ديوان الخدمة املدنية )قرار اإليفاد، السري الدرايس

g  متابعة الطلبة املوفدين إيفاداً داخلياً وعددهم )7( للحصول عىل دبلوم الدراسات القضائية يف املعهد القضائي )الفوج
الواحد والعرشون( وموفدي كلية الدفاع( واملوفدين إيفاداً خارجيّاً والبالغ عددهم )8( بما يف ذلك قرارات اإليفاد.

g  ،تفعيــل إجــراء قياس العائد عىل االســتثمار للتدريب، كما تــم تفعيل إجراء نقل املعرفة من خــالل النموذج املعد لذلك
املحاكم. وتعميمه عىل جميع 

g  تأهيل املوظفني العاملني يف دوائر إدارة الوساطة والدعوى املدنية من خالل عقد برنامج تدريبي حول إدارة الوساطة
والدعوى للعاملني عليها يف األقاليم الثالثة.

g  عقد برنامج تدريبي لكتاب العدل يف األقاليم الثالثة حول قانون كاتب العدل وإجراءات كاتب العدل والرسوم الخاصة
بكاتب العدل.
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توزيع املوظفني حسب االقليود 2)دول رقو ج

توزيع املوظفني ذوي االعاقة حسب الفئاتد ج)دول رقو ج
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تعزيز مبادئ التميز يف )ميع مؤسسات قطاع العدالة وبناء ثقافة العاملني من خالل:

العمل عىل ديمومة االرتقاء باألداء املؤســيس من خالل توفري الدعم الفني يف مجاالت وضع السياســات واإلســرتاتيجيات، 	 
والتخطيــط اإلســرتاتيجي، ومتابعــة األداء املؤســيس وتقييمــه وتقويمه، وتحســني الخدمات املقدمة، ومســح اإلجراءات 
والعمليات وتبسيطها وتوثيقها ومتابعة حوسبتها، واقرتاح مرشوعات تحسني وتطوير األداء املؤسيس للوزارة واملحاكم 

ومتابعتهــا وفيما ييل ما تــم إنجازة خالل العام 2021 يف هذا املجال:

تطوير اإلسرتاتيجيات املتعلقة بقطاع العدالة )إسرتاتيجية العدالة 2026-2022(.	 

مراجعة األداء وتقييمه املؤســيس ليشــمل الكفاءة والفاعلية عند تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة واملحاكم بما بتناســب 	 
مع األهداف اإلســرتاتيجية، فقد تم إعداد مســودة الهيكل التنظيمي ملحكمة بداية عمان.

تحقيــق املــؤرشات املتعلقة بمرشوع القرض الفرنيس، إذ تم تحقيق مؤرشات الرشيحة الثانية/الدفعة الثالثة للعام 2021 	 
بشكل كامل وبنسبة إنجاز 100 %.

تحقيــق املــؤرشات املتعلقــة بمرشوع دعم ســيادة القانون، إذ تم تحقيــق مؤرشات الرشيحة الرابعة 2021 بشــكل كامل 	 
.%  100 إنجاز  وبنسبة 

تنســيق املشــاريع املتعلقة باألزمة الســورية ومتابعــة تنفيذها، إذ تم متابعــة )19 مرشوعاً( خالل العــام 2021 وإعداد 	 
التقاريــر واملوافقات الالزمة لتنفيــذه واقرتاح التوصيات.

دراسة واقع حال العقوبات املجتمعية يف األردن وتقييمه، إذ تم االنتهاء من املرحلة األوىل )إعداد منهجية الدراسة وعرضها 	 
عىل اللجنة(، واملرحلة الثانية )إعداد أربع استبانات للفئات املستهدفة، إعداد خطة تنفيذية(، واملرحلة الثالثة )اختيار خبري 
للمشــاركة يف الدراســة بالتعاون مع GIZ(، وتم مراجعة االستبانات وتعميمها عىل ضباط االرتباط وحوسبتها وتدريب 
ضبــاط االرتبــاط عــىل جمع البيانات وإدخالها عىل النظام املحوســب لالســتبانات وتم االنتهاء من مرحلــة جمع البيانات 

وترميزها.

دراســة واقــع حال بيئــة كتاب العدل يف املحاكــم النظامية وتقييمه، وتحديــد احتياجاتهم من املوارد املاديــة والتدريبية، 	 
وبالتنســيق والتعاون مع مديرية كاتب العدل.

اســتطالع رأي الســادة املحامــني حول الخدمات اإللكرتونية املقدمــة لهم من وزارة العدل، ففــي اإلصدار األول تم جمع 	 
البيانات وتحليلها واســتخراج النتائج والتوصيات من خالل اســتخدام اســتبانة وحوســبتها ووضع الرابط عىل البوابة 

اإللكرتونية عىل حســاب املحامي، ويتم تعبئة االســتبانة من خالله.

تحديث تقارير األنظمة اإلحصائية املتعلقة بعمل املديرية وإعداد التقارير اإلحصائية الواردة للمديرية حسب الطلب.	 

متابعــة وتحديــث مؤرشات األداء املتعلقة باملشــاريع الرأســمالية واإلســرتاتيجية والربنامج التأشــريي التنموي ومتابعة 	 
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اإلنجاز. مؤرشات 

 إعداد الدراسات الدورية وتنفيذها: رضا متلقي الخدمة لعام 2021 ورضا املوظفني 2021 ورضا الرشكاء لعام 2021 	 
وتحديث دليل الرشكاء لعام 2021.

إعداد الالئجة التفقدية لوحدة الرقابة الداخلية ومتابعة إنشــاء نظام متكامل محوســب إلدخال البيانات وإصدار التقارير 	 
واملتابعة والتقييم وتفعيله لدى وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق والتشارك مع وحدة الرقابة الداخلية ومديرية تكنولوجيا 

املعلومات.

عقد جلســات نقاشــية من املنظمة الدولية لقانون التنمية )IDLO( عرب وســائل االتصال املرئي التي ترتبط بتنفيذ خطة 	 
عمــل مرشوع الوســاطة التجارية مع العديد مــن الجهات الرشيكة مثل )مجلس األعيان، مجلــس النواب، ديوان الترشيع 
والــرأي، غرفــة تجارة األردن وغرفــة صناعة األردن، جمعية البنــوك، االتحاد األردني لرشكات التأمــني، نقابة املحامني 

األردنيــني، جمعية رجال األعمال، ملتقى ســيدات األعمال واملهن األردني(.

إعداد دليل مخترص بشأن الوساطة التجارية واملمارسات الجيدة بشأنها مع اإلشارة إىل الوضع القائم يف األردن.	 

إعداد دراســة حول »الوصول إىل العدالة« للبحث عن العوائق الرئيســة التي تواجهها رائدات األعمال ضمن نظام العدالة، 	 
وذلك من أجل تحديد التوصيات التي من شأنها املساهمة يف زيادة وصول املرأة إىل الفرص االقتصادية يف األسواق التي 

تعمل بشكل جيد واملجتمعات الشاملة.

تحليــل إجــراءات جمع البيانــات ذات الجودة ونظــام املتابعة ومؤرشات األداء لنظام املســاعدة القانونيــة العام، وتقييم 	 
أثــر امليزانية وتحليل البيانات عىل املســاعدة القانونية، وتحليل طرق تقديم املســاعدة القانونيــة وتحديد الجهات الفاعلة 

األردن. يف  وتغطيتها 

عقد ثالث دورات تدريبية بعنوان إدارة التغيري، إدارة االبتكار والنوع االجتماعي ملوظفي الوزارة واملحاكم.	 
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g المحور الثالث: تعزيز ثقة المجتمع في سيادة القانون

يشــكل مبدأ ســيادة القانون هاجســاً وطنياً يوليه جاللة امللك عبد الله الثاني ابن الحســني املعظم الدعم والرعاية، ويؤكده 
جاللتــه كأولويــة للدولــة األردنية ولدى أغلبية فئات املجتمع األردنــي إذ ال أحد فوق القانون.

ونقتبــس من قول جاللة امللك املعظم يف الورقة النقاشــية السادســة ما يأتي: “إن مبدأ ســيادة القانــون هو خضوع الجميع، 
أفراداً ومؤسسات وسلطات لحكم القانون، وكما ذكرت فإن واجب كل مواطن وأهم ركيزة يف عمل كل مسؤول وكل مؤسسة 
هو حماية وتعزيز ســيادة القانون، فهو أســاس اإلدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة واملســاواة وتكافؤ الفرص أساســاً يف 
نهجهــا، فــال يمكننا تحقيق التنمية املســتدامة وتمكني شــبابنا املبدع وتحقيــق خططنا التنموية إن لم نضمــن تطوير إدارة 
الدولة وتعزيز مبدأ ســيادة القانون، وذلك برتســيخ مبادئ العدالة واملساواة والشفافية، هذه املبادئ السامية التي قامت من 

أجلهــا وجاءت بها نهضتنا العربية الكربى«.

وضمــن الهدف اإلســرتاتيجي لوزارة العــدل يف تعزيز ثقة املجتمع بســيادة القانون )مرشوع التوعيــة والتثقيف(، إذ نفذت 
الوزارة - حســب الخطة الســنوية لوحدة االتصال واإلعالم لعام 2021 ومن خالل التعاون مع جميع املديريات يف الوزارة 
والرشكاء وبدعم مايل من االتحاد األوروبي / الوكالة اإلسبانية - عدداً من الحمالت التوعوية التي هدفت جميعها إىل تعزيز 

الوعي وزيادته لدى الفئات املســتهدفة للوصول إىل العدالة بشــكل ميرس، وكانت عىل النحو اآلتي:

g .الخدمات اإللكرتونية

g .املساعدة القانونية

g .بدائل اإلصالح املجتمعي

لقــد تــم تصميم جميــع مواد املحتوى البــرصي للحمالت داخليــاً ضمن كادر الوحدة الذي شــمل تصميم جميع منشــورات 
مواقــع التواصــل االجتماعي، والربيد الداخيل للوزارة، وإعــداد األخبار الصحفية، ومحتوى الرســائل النصية، وإنتاج بعض 
الفيديوهات حســب الخطة املعدة للحملة، والفيديوهات ومنشــورات التواصل االجتماعي عىل أن ُتبَّث بشــكل مســتمر وليس 
فقط خالل فرتة الحمالت بهدف التوعية املستمرة والوصول إىل رشيحة أوسع من املواطنني ضمن الفئات املستهدفة وكانت 

عىل النحو اآلتي:

تم التعاون مع القنوات التلفزيونية املحلية لبث الفيديوهات.	 

تــم التعــاون مع عدد من اإلذاعات إلنتاج اإلعالنات اإلذاعية الخاصــة بالحمالت ونرشها، وقد وصلت إعالنات الراديو إىل 	 
ما يقارب )2( مليون مســتمع لكل حملة بحسب املعلومات الواردة من اإلذاعات املتعاقد معها.

وانطالقــاً مــن الــدور الذي يلعبه اإلعــالم كرشيك لوزارة العــدل يف التوعية والتعريــف بالخدمات التي تقدمها فقد شــملت 
الحمــالت التوعويــة نرش األخبار، املقابــالت والتقارير املتعلقــة بمواضيع الحمالت.



MINISTRY OF JUSTICE

@mojgovjo @MOJ_Jormoj.gov.jo العذظغ اقتخـــال   (5008080) 6 962+طرضج 

moj.gov.jo

mojgovjo

MINISTRY OF JUSTICE

@mojgovjo @MOJ_Jormoj.gov.jo العذظغ اقتخـــال   (5008080) 6 962+طرضج 

moj.gov.jo

mojgovjo 34

وفيما ييل ما تم إنجازه يف هذا اإلطار:

1ج/2021/12د ملخص للحملة الرتويجية للمساعدة القانونية خالل الفرتة ج2021/10/1 – 

دأبت وحدة االتصال واإلعالم يف وزارة العدل يف تعزيز جهود الرتويج بشــكل مركز يف مواضيع ســيادة القانون والوصول 
للعدالة وتحســني الخدمات املقدمة ملتلقي الخدمة، إذ نفذت وزارة العدل حملة ترويجية وتوعويه حول املســاعدة القانونية.

نفذت الحملة الرتويجية حســب الخطة الســنوية لوحدة االتصال واالعالم 2021 خالل الفرتة ما بني)2021/10/1 ولغاية 
.)2021/12/31

وعليــه، تــم تصميــم جميع مــواد املحتوى البرصي داخليــاً ضمن كادر الوحدة الذي شــمل تصميم جميع منشــورات مواقع 
التواصــل االجتماعــي ومنصة حكومتي بخدمتي والربيد الداخيل للوزارة وتحرير األخبار الصحفية وإعادة نرش الفيديوهات 
املنتجــة ســابقاً عىل شاشــة رؤيا بواقع )30( إعالناً، وتم بــث إعالن إذاعي عىل إذاعة وتر بواقــع )40( إعالناً بموجب عطاء 

طرحه قسم املشــرتيات تعزيزاً ملبدأ الشفافية والنزاهة.

والجديــر بالذكــر أن مواد الحملة )خاصــة اإلعالنات والفيديوهات ومنشــورات التواصل االجتماعــي( صممت بحيث يمكن 
للــوزارة إعادة اســتخدامها يف حملة جديدة أو االســتمرار يف بث موادها ونرشها خالل العــام القادم، إذ تنوي وحدة اإلعالم 

واالتصال يف الوزارة وضع خطة إلعادة نرشها بشــكل مســتمر خالل األعوام القادمة.

ومن املتوقع أن جميع األنشــطة التي تم وضعها خالل فرتة الحملة ســوف تصل ملا يزيد عىل )2( مليون مواطن، إذ تشــري 
املعلومات الواردة من اإلذاعة املتعاقد معها أن إعالنات الراديو وصلت إىل ما يقارب )1( مليون مستمع، باإلضافة إىل اإلعالن 
التلفزيوني الذي وصل ألكثر من مليون شــخص )مع اإلشــارة إىل أن األرقام الواردة من اإلذاعة والتلفزيون مقدرة، وليست 
دقيقــه 100 %( ومــن املتوقــع أن تبدأ نتائج الحملة بالظهــور من خالل زيادة الوعي بوجود نظام للمســاعدة القانونية يف 

املستقبل القريب.

وفيما ييل جدول يبني أهم النتائج الرقمية الخاصة بمواد الحملة:
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1ج/2021/12دد ج)دول رقو ج تقرير الحملة الرتويجية للمساعدة القانونية خالل الفرتة ج2021/10/1 – 

املنشورات عىل مواقع التواصل اإل)تماعي جFacebook, Instagram & Twitterدد 1

نطاق التوزيع 8 عدد املنشورات

مواقع التواصل االجتماعي 39 عدد مرات النرش

ً 100 ألف ظهور تقريبا مستوى الوصول

الفيديوهات جتو إعادة استخدام الفيديوهات املنتجة سابقاًدد 2

نطاق التوزيع 3 العدد

عىل اليوتيوب ومواقع التواصل 3 مرات النرش

الراديود ج إعالن 

نطاق التوزيع 1 العدد

خالل 3 أشهر عىل إذاعة راديو وتر 40 مرات النرش

نطاق التوزيع 1 العدد

تلفزيون رؤيا 30 مرات النرش
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التلفزيونيد ج اإلعالن 

Facebook & Instagramtwitter

املنشورات
39

مرات التفاعل مع املنشور
95.114 ألفاً

نسبة الزيادة يف وصول املنشور
% 55.7

التغريدات
39

مرات ظهور التغريدة
613

زيارات امللف الشخيص
15.972 % ألفاً

اإلشارات
295

متابعون جدد
4479 ألفاً

2021 1541مجموع طلبات املساعدة القانونية االختيارية لعام 

8.33 %املتوسط الشهري للطلبات

2020 1119مجموع طلبات املساعدة القانونية االختيارية لعام 

2020 2021 مقارنة بعام  28 %نسبة زيادة يف عدد الطلبات لعام 

g حق الحصول على المعلومات

ضمنــت القوانــني واملواثيــق املحليــة حــق كل مواطن يف الوصــول إىل املعلومات التــي يحتاجها، إذ يعزز حــق الحصول عىل 
املعلومــات من ثقة املجتمع بســيادة القانون.

وُيَعــّد األردن مــن أوائــل الدول العربية التي أصــدرت قانوناً يف حق الحصول عىل املعلومات قانون رقم )47( لســنة 2007 
والتزامــاً مــن وزارة العدل بتبني املمارســات الفضىل إلنفاذ حق الحصول عىل املعلومات يف املؤسســات العامة يتم اســتقبال 
طلبات الحصول عىل املعلومة التي ترد إىل الوزارة عرب قنوات االتصال املختلفة من خالل منســق املعلومات الذي يتوىل الرد 
عليهــا وحســب األصول، إذ توفــر وزارة العدل طلب الحصول عىل املعلومات من خالل نمــوذج إلكرتوني عىل موقع الوزارة 
اإللكرتونــي ونمــوذج ورقي ملن يريد، كما تقوم بالرد عــىل جميع الطلبات التي ترد إليها وتقع ضمن اختصاصها ويف حدود 
املعلومات املتاحة يف غضون )15( يوماً من تقديم الطلب، أّما طلبات اإلعالميني / ذات املسار الرسيع فيتم اإلجابة عنها خالل 

)3( أيام.
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عدد طلبات حق الحصول عىل املعلوماتد 5)دول رقو ج

2021 الردود عليهاعدد الطلبات خالل عام 

173
167 إجابة

6 طلبات مرفوضة

g منصة بخدمتكم

اســتناداً للتعليمــات التنظيميــة واإلجرائية ملنصة بخدمتكم الصــادرة بموجب أحكام نظام تطوير الخدمــات الحكومية رقم 
)156( لسنة 2016، تقوم وزارة العدل باستقبال جميع الطلبات التي ترد عرب املنصة والتعامل معها باستثناء تلك املنظورة 
أمــام القضــاء أو النيابــة العامة أو ســبق أن صدر بها حكم قضائي وفق آلية تراعي حقــوق مقدم الطلب املنصوص عليها يف 
املادة )أ( من التعليمات، إذ يتم اســتقبال الطلبات الواردة من خالل املنصة عىل الصفحـــة الرســمية الرئيسة لبوابة الحكومة 
اإللكرتونيــة www.jordan.gov.jo أو عــرب تطبيق الهاتف )بخدمتكم( التي تتضمن )توجيه ســؤال أو تقديم اقرتاح، أو 
ثناء، أو شــكوى أو بالغ(، وتم اســتبدال الرابط الخاص بنموذج الشــكاوى اإللكرتونية برابط وشــعار منصة بخدمتكم عىل 

الحكومية. اإللكرتونية  املواقع  جميع 

وقد تم استقبـال )1414( طلباً خالل عام 2021 وتم حل جميع الطلبات الواردة وإغالقها.

وكانت الطلبات موزعة عىل النحو اآلتي:

طلبات منصة بخدمتكود 6)دول رقو ج

ثناءاقرتاحاسأل الحكومةشكوىالتصنيفات

6976126540عدد الطلبات

g تعزيز سبل الوصول إلى العدالة

املســاعدة القانونية التي تقدمها وزارة العدل تعني: التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة واملحاكم النظامية ومحكمة 
الجنايات الكربى وفقاً ألحكام الترشيعات النافذة، وتقوم فكرة املساعدة القانونية يف عدم حرمان املتهم من حق الدفاع بسبب 

فقره وعوزه.

وصدر نظام املســاعدة القانونية رقم  )119( لســنة 2018 بمقتىض املادة )208( من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم 
)9( لسنة 1961 وتعديالته.
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طرق منح املساعدة القانونية:

لــدى املدعــي العام: وهــذا ما نصت عليه املــادة )63( مكرر الفقرة الثانيــة من قانون أصول املحاكمــات الجزائية )يف د 1
الجنايــات التــي يبلــغ الحد األدنى لعقوبتها عرش ســنوات فأكثر، يتعني حضور محاٍم مع املشــتكى عليه يف كل جلســة 
اســتجواب، وإذا تعذر عىل املشــتكى عليه تعيني محاٍم فيتخذ املدعي العام اإلجراءات الالزمة لتعيني محاٍم وفق أحكام 

النافذة(. الترشيعات 

لدى املحـكـمة: وهذا ما نصت عليه الفقرة )1( من املادة )208( من قانون أصول املحاكمات الجزائية )-1يف الجنايات د 2
التــي يعاقــب عليهــا باإلعدام أو األشــغال املؤبدة أو االعتقال املؤبد أو األشــغال املؤقتة مدة عرش ســنوات فأكثر يتعني 
حضور محاٍم للمتهم يف كل جلسة محاكمة وإذا قام املتهم بإعالم املحكمة بانتهاء عالقته بمحاميه ويتعذر تعيني محاٍم 
بديــل لصعوبــة أحوالــه املادية، فيتوىل رئيس هيئة املحكمــة تعيني محاٍم له، ويدفع للمحامــي الذي عني بمقتىض هذه 

الفقــرة أتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية(

لــدى محكمــة األحداث: وهذا مــا نصت عليه الفقرة األوىل من املادة )21( من قانون األحداث رقم )32( لســنة 2014 د ج
حيث جاء فيها: )عىل املحكمة تعيني محاٍم للحدث يف القضايا الجنائية، إن لم يكن له محاٍم أو كان غري قادر عىل توكيل 

محاٍم، وتدفع أتعابه من خزينة الدولة وفقاً لقانون أصول املحاكمات الجزائية(

-4 وزيــر العــدل: وهــذا ما نصــت عليه الفقره الثالثة مــن املادة )208( مــن قانون أصول املحاكمــات الجزائية حيث د ج
جاء فيها: )يف الجنايات التي يعاقب عليها باألشــغال املؤقتة مدة تقل عن عرش ســنوات يجوز للمدعي العام أو املحكمة 
املختصة يف أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب املتهم لوزير العدل بالتنسيق مع نقابة املحامني لتقديم 

املســاعدة القانونية له أمام املحكمة إذا وجدت مسوغات لذلك(.

كما تقدم طلبات املســاعدة القانونية لوزير العدل من الجهات الرســمية املختصة أو أي من املؤسســات املعنية أو أي مواطن 
أو مقيــم يف اململكة وفق ما جــاء يف )الفقره 4( من ذات املادة.

ما املعايري التي ُتعتَمد لغايات استحقاق املساعدة القانونية:

حسب نص املادة )3( من نظام املساعدة القانونية

أ-تعتمد املعايري التالية لغايات استحقاق املساعدة القانونية:

أاّل يتجاور الدخل اإلجمايل الشهري ألرسة طالب املساعدة القانونية )400( دينار.د 1

أاّل يملك طالب املساعدة القانونية أي أموال غري منقولة باستثناء بيت السكن أو أمواالً منقولة باستثناء الدخل الشهري د 2
املنصوص عليه يف البند )1( من هذه الفقرة.

أن يكون نوع الجريمة جناية.د ج

أاّل تكون له أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة.د ج



MINISTRY OF JUSTICE

@mojgovjo @MOJ_Jormoj.gov.jo العذظغ اقتخـــال   (5008080) 6 962+طرضج 

moj.gov.jo

mojgovjo 39

طرق تقديو طلب املساعدة القانونية:

لدى ضابط ارتباط املساعدة القانونية يف املحكمة.د 1

مديرية املساعدة القانونية لدى وزارة العدل.د 2

إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل فيما يخّص املوقوفني.د ج

وتو إنجاز اآلتي:

بلغ عدد طلبات املساعدة القانونية االختيارية لعام 2021 )1541(	 

بلغ عدد طلبات املساعدة القانونية االختيارية املوافق عليها لعام 2021 )183(	 

بلغ عدد طلبات املساعدة القانونية اإلجبارية )1642(	 

طلبات املساعدة القانونية من ج2018-2021دد 7)دول رقو ج

2018201920202021الطللبات

098911151,504الطلبات اإلجبارية )املقبولة(.الطلبات املساعدة اإلجبارية

الطلبات املساعدة االختيارية

08711191541 الطلبات الواردة

0469138 الطلبات االختيارية )املقبولة(
الطلبات االختيارية املقبولة 

0367133)ذكر(
 الطلبات االختيارية املقبولة 

0125)أنثى(

08310501403الطلبات املرفوضة

مجموع طلبات املساعدة القانونية طلبات املساعدة املقبولة
099311841642املقبولة )اختياري وإجباري(
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g )الرقابة اإللكترونية )اإلسوارة اإللكترونية

الرقابــة اإللكرتونيــة نظــام بديــل عن التوقيــف القضائي من خالل اســتخدام تقنيات حديثــة تمكن األمن العــام من متابعة 
الشخص الخاضع للرقابة اإللكرتونية ووضعه تحت الرقابة ضمن نطاق جغرايف محدد أو داخل حدود منزله من خالل سوار 
إلكرتوني يتم تركيبه عىل القدم بحيث ال يعرقل النشاط اليومي للشخص، وتهدف الرقابة اإللكرتونية إىل تخفيف العبء املايل 

من تكلفة نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.

تــم رشاء )1500( إســوارة إلكرتونيــة، وهــي جزء من الكمية التي ُيــراد رشاؤها يف املرحلة األوىل، إذ إّن الخطط املســتقبلية 
والنظام املعد لهذه الغاية يســتوعب لغاية )5000( إســوارة إلكرتونية.

 وعــن الفوائــد املرجــوة من تطبيق اإلســوارة اإللكرتونية كبديل عن التوقيــف القضائي أن الهدف منها هــو تخفيض أعداد 
املوقوفــني داخــل مراكز اإلصالح والتأهيل وتخفيــض الكلف املالية التي تتحملها الدولة، باإلضافــة إىل تطوير نظام العدالة 

الجزائيــة باألردن وتجنب اختــالط املوقوفني باملحكومني وحفاظ املوقوفــني عىل مصادر رزقهم.

وجاء إدخال تطبيق اإلســوارة اإللكرتونية عىل املوقوفني اســتجابة لتعديل قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم )32( لسنة 
2017 الــذي تــم بموجبه تعديل املادة )114(  مكرر وإدخال تطبيق الرقابة اإللكرتونية كأحد بدائل التوقيف القضائي ومن 

املتوقع أن يتم البدء بتطبيق السوار اإللكرتوني كبديل عن التوقيف القضائي يف النصف الثاني من عام 2022.

g المحور الرابع: المساهمة في تطوير منظومة النزاهة الوطنية

إن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة واملساواة والشفافية واملساءلة عىل جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء 
خاصة ممن هم يف مواقع املســؤولية، من خالل ممارســات حقيقية عىل أرض الواقع، وال يمكن ألي إدارة أن تتابع مســريتها 

اإلصالحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أسايس لإلدارة.

ولضمان سيادة القانون، ال بد من وجود آليات رقابة فّعالة متمثلة بأجهزة الحكومة الرقابية، وبالقضاء، منها:

g دائرة إشهار الذمة المالية

تعد دائرة إشهار الذمة املالية من الدوائر املعنية بمكافحة الفساد، ويمثل قانونها وسيلة من وسائل الحماية لكل من يشغل 
منصباً عاماً رفيع املستوى، وحماية مؤسسات الدولة واملال العام يف ذات الوقت، ألنه يقدم آلية لتحديد التنازع أو التعارض 
الحالـــي أو املحتمل بني املســؤوليات العامة لشاغـــل املنصب وبني مصالحه أو نشــاطاته الخاصة، األمر الذي يمكن شــاغل 

املنصب وكذلك الدولة من اتخاذ ســبل الحماية املناســبة يف مواجهة هذا التنازع.

أنشــئت الدائرة يف عام 2007 وفقاً لقانون إشــهار الذمة املالية رقم )54( لســنة 2006 الذي حل محّل قانون الكســب غري 
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املــرشوع رقم )21( لســنه لســنة 2014، إال أن التطوير والتحديــث اقتىض أن تصدر الدولة ترشيعــات جديدة لتطوير عمل 
الدائرة فأصدرت أوالً قانون الكســب غري املرشوع رقم )21( لســنة 2014 الذي وســع دائرة املكلفني بإشــهار الذمة املالية، 
وشــدد العقوبات عىل املكلفني املتخلفني عن إشــهار ذمتهم املالية بعد تبليغهم قانونياً برضورة القيام بذلك، وأصدرت ثانياً 

نظام عمل دائرة إشــهار الذمة املالية رقم )111( لســنة 2014.

عملت عىل ذلك من خالل:

إعداد التعديالت عىل قانون الكســب غري املرشوع من خالل اللجنة املشــكلة لهذه الغاية برئاســة رئيس الدائرة وبمشاركة 	 
الجهات ذات العالقة التي تم إقرارها بموجب القانون املعدل رقم )40( لسنة 2018.

مخاطبة الجهات ذات العالقة لتزويد الدائرة بأسماء األشخاص املكلفني وفقاً ألحكام قانون الكسب غري املرشوع التابعني 	 
لها وأي معلومات أخرى تتعلق بهم، إذ بلغ عدد هذه الجهات قرابة )135( جهة.

إعــداد وتحديــث قاعدة بيانات نظام إشــهار الذمــة املالية التي تتضمن أســماء املكلفني ووظائفهــم وعناوينهم واملواعيد 	 
الواجــب تقديم اإلقرارات خاللهــا وتاريخ تقديمها.

إعداد املخاطبات لجميع الجهات املشار إليها وتزويدهم بنماذج اإلقرار وحسب عدد املكلفني املشمولني بأحكام القانون.	 

تســلم اإلقــرارات وأي بيانات وإيضاحات متعلقة بها من املكلفــني بتقديمها وفق املواعيد املحددة يف القانون بعد وضعها 	 
يف ظرف مغلق ومكتوم.

االحتفــاظ باإلقــرارات يف الدائرة بالحالة التي قدمت بها، وتثبيت ذلك يف ســجالت الدائرة وتســليم مقدم اإلقرار إشــعاراً 	 
بتسلمه.

 	ً عدد األشخاص املكلفني باإلشهار لعام 2021 )1575( مكلفا

عــدد املتقدمــني باإلشــهار لعام 2021 )2303( متقــدم مع مراعاة املــدد القانونية، وتاريخ املخاطبــات مع الجهات ذات 	 
العالقة.

مشــاركة عطوفة رئيس الدائرة يف إعداد القانون املعدل لقانون الكســب غري املرشوع رقم )25( لســنة 2021 بمشــاركة 	 
الجهــات ذات العالقة والصادر بالجريدة الرســمية رقم )5746( تاريخ 2021-9-23.



MINISTRY OF JUSTICE

@mojgovjo @MOJ_Jormoj.gov.jo العذظغ اقتخـــال   (5008080) 6 962+طرضج 

moj.gov.jo

mojgovjo

MINISTRY OF JUSTICE

@mojgovjo @MOJ_Jormoj.gov.jo العذظغ اقتخـــال   (5008080) 6 962+طرضج 

moj.gov.jo

mojgovjo 42

g إدارة قضايا الدولة

 ُيَعّد الوكيل العام املمثل القانوني للحكومة ودوائرها، إذ يمثلها كُمدٍَّع ومدعى عليه، وإن تمثيله ال يقترص عىل ذلك فحسب، 
وإنما يمتد ليشمل جميع مؤسسات الدولة، إذ إنه يملك حق إقامة الدعاوى التي للحكومة ودوائرها وفق أحكام القانون، وله 

حق الدفاع عن الحكومة ودوائرها يف الدعاوى املرفوعة عليها دون حاجة إىل إذن وفقاً للترشيعات النافذة.

 يتوىل الوكيل العام إقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة ويساعده وكالء موجودون بمختلف املحافظات، وذلك لغايات املرافعة 
والدفاع يف القضايا املتعلقة بجميع الوزارات والدوائر الرســمية، وذلك بموجب نص املادة رقم )4( من قانون إدارة قضايا 
الدولــة رقــم )28( لســنة 2017 وتعديالته، التي تنص عىل أنه: )يتوىل الوكيل العــام باإلضافة لوظيفته إقامة الدعاوى التي 
لدوائر الدولة عىل أي كان وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون، ويمارس املهام والصالحيات التالية: تمثيل دوائر 
الدولــة فيمــا يرفع منها أو عليها مــن الدعاوى لدى املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاتهــا ولدى هيئات التحكيم والجهات 
األخرى التي يخولها القانون أو االتفاقيات التي تعقدها اململكة األردنية الهاشــمية اختصاصاً قضائياً ســواء داخل اململكة أو 

خارجهــا ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ األحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة(.

مجلس إدارة قضايا الدولة

ويتألف من التالية أسماؤهم:

g رئيس املجلس: وزير العدل

g نائب الرئيس: وكيل عام إدارة قضايا الدولة

g أمني عام وزارة العدل

g أمني عام وزارة املالية

g أمني عام وزارة األشغال العامة واإلسكان

g وكيل إدارة قضايا الدولة

g أمني رس مجلس إدارة قضايا الدولة
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ويختص مجلس إدارة قضايا الدولة بالصالحيات واملهام اآلتية:

رسم السياسة العامة للدائرة.د 1

إعــداد تقرير ســنوي عن أعمال الدائرة وســري الدعاوى التــي تتوالها الدائرة داخل اململكــة أو خارجها ورفعه ملجلس د 2
الوزير. بوساطة  الوزراء 

املوافقة عىل املصالحات يف الدعاوى قيد النظر التي لم يصدر بها قرار قطعي بعد من املحاكم املختصة بناًء عىل تنسيب د ج
اللجنة.

تعيني الوكالء وإنهاء عملهم بناًء عىل تنسيب الوكيل العام واملوافقة عىل انتدابهم وإعارتهم.د ج

اتخاذ اإلجراءات واألعمال كافة التي من شأنها حفظ مصالح الدائرة والجهات التي تمثلها.د 5

إلغاء أو تعديل أي قرار يصدر عن اللجنة ما لم يكن قد تم تنفيذه فعالً.د 6

 لجنة دعاوى الدولة:

وكيل عام إدارة قضايا الدولة )رئيس اللجنة(.	 

وكيل إدارة قضايا الدولة )نائب رئيس اللجنة(.	 

وكيل إدارة قضايا الدولة )عضواً(.	 

مندوب من وزارة املالية )عضواً(.	 

مندوب من وزارة املالية )عضواً(.	 

مندوب من وزراة األشغال العامة واإلسكان )عضواً(.	 

ديوان الترشيع والرأي )عضواً(.	 
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وتختص اللجنة بالصالحيات واملهام اآلتية:

البت يف املواضيع املزمع رفع دعاوى بها التي َتبنَيَّ بعد دراسة الوكيل العام لها أنها يف غري صالح دوائر الدولة أو إذا د 1
وقع خالف يف الرأي بني دائرة الدولة املعنية والوكيل العام.

البت يف إسقاط أي دعوى يف أي مرحلة كانت عليها بما يف ذلك مرحلتا االستئناف والتمييز إذا كان االستمرار يف نظرها د 2
يرض بمصلحة دائرة الدولة املعنية وذلك بناًء عىل تنسيب الوكيل العام.

التنســيب إىل املجلــس للموافقة عــىل املصالحات يف الدعاوى قيد النظر التي لم يصدر بهــا قرار قطعي بعد من املحاكم د ج
املختصة.
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g المحور الخامس: المساهمة في تطوير منظومة التشريعات

ســاهمت مديريــة الشــؤون القانونيــة يف وزارة العدل يف تطويرمنظومــة الترشيعات التي تتعلق بقطاع العدالة، إذ شــاركت 
بلجان مراجعة ودراســة الترشيعات املدرجة أدناه:

أوالً: مشاريع القوانني اآلتية:

g .مرشوع قانون معدل لقانون العقوبات

g .مرشوع قانون معدل لقانون أصول املحاكمات الجزائية

g .)مرشوع قانون التعاون الدويل يف املسائل الجزائية )تسليم املجرمني

g .1994 مرشوع قانون املالكني واملستأجرين املعدل رقم )11( لسنة

g .مرشوع قانون معدل لقانون تشكيل املحاكم النظامية

g .مرشوع قانون معدل لقانون أصول املحاكمات املدنية

g .مرشوع قانون الجرائم اإللكرتونية

ثانياً: مشاريع األنظمة اآلتية:

g .مرشوع نظام البعثات العلمية يف وزارة العدل

g .مرشوع نظام املساعدة القانونية

g .مرشوع نظام إدارة وكالء قضايا الدولة

g .مرشوع نظام التنظيم اإلداري لوزارة العدل

g .مرشوع نظام الكاتب العدل املرخص

g .)2021-2020( مرشوع نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية لسنة

g .مرشوع نظام صندوق مساعدة ضحايا االتجار بالبرش
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ثالثاً: مشاريع التعليمات اآلتية:

g .تم نرش تعليمات أماكن الحجز عىل املركبات لسنة 2021 يف الجريدة الرسمية

g .مرشوع تعليمات املزاد اإللكرتوني أمام دوائر التنفيذ

g :الطعون

طلبات النقض بأمر خطيد 8)دول رقو ج

املفصولقيد الدراسةالوارد

86257805

طلبات إعادة املحاكمةد 9)دول رقو ج

املفصولقيد الدراسةالوارد

18011169

طلبات العفو الخاصد 10)دول رقو ج

املفصولقيد الدراسةالوارد

1084365

االستشاراتد 11)دول رقو ج

االستشارات الخار)يةاالستشارات الداخلية

262705
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g المحور السادس: مأسسة عالقة وزارة العدل مع الشركاء المحليين والدوليين

تحــرص وزارة العــدل عــىل بناء العالقات وتعزيزها مع الــرشكاء املحليني والدوليني من خالل توقيــع العديد من االتفاقيات 
وضمــن هذا املحور تقوم الوزارة ببنــاء هذه العالقات ضمن املحاور اآلتية:

التعاون الدويل

تعد مديرية التعاون الدويل من املديريات املهمة واألساســية يف وزارة العدل، وقد تم تأسيســها عىل الهيكل التنظيمي لوزارة 
العــدل عــام 2008، وتعــد مديرية التعاون الدويل الجهة املعنية بتلقي طلبات املســاعدة القضائية وحلقة الوصل بني املحاكم 

النظامية ومحاكم الدول العربية واالجنبية، وتضم األقســام اآلتية:

أوالً: قســو العالقات الدولية: يقوم هذا القســم بمتابعة التبليغات واإلنابات واملساعدات القضائية بالطرق الدبلوماسية، 
ومتابعــة طلبــات نقــل املحكوم عليهم بعقوبات ســالبة للحرية، ومتابعة طلبات تســليم املجرمني الفاريــن، باإلضافة إىل 

التعــاون مع الجهات الرشيكة لتنظيم املؤتمرات واللقاءات الرســمية.

ثانيــاً: قســو االتفاقيات الدولية: صياغة االتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهــم يف املجالني: القانوني والقضائي املتعلقة 
باملســاعدة القانونية املتبادلة يف املســائل املدنية والجزائية ونقل املحكومني وتســليم املجرمني، كما يقوم القسم باملشاركة 
يف املفاوضات الخاصة باالتفاقيات الدولية واإلقليمية، وضمان ومالءمتها للقوانني واألنظمة النافذة بالتعاون مع الجهات 
ذات العالقة، وفتح قنوات االتصال والتعاون مع املؤسســات واملنظمات والهيئات الدولية واألجنبية الناشــطة يف مجاالت 

القضاء والعدالة والنزاهة والشفافية.

ثالثــاً: قســو مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهــاب: وزارة العدل عضو يف اللجنة الوطنية ملكافحة غســل األموال 
وتمويل اإلرهاب املشــكلة اســتناداً ألحكام املادة )5( من قانون مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )46( لســنة 
2007، وأن اململكــة األردنيــة الهاشــمية عضــو يف مجموعة العمل املايل ملنطقة الرشق األوســط وشــمال إفريقيا منذ عام 

2004، وقد اســتلمت اململكة األردنية رئاســة املجموعة عام 2007، ومتابعة عمل الجمعيات الخاضعة لرقابة وزارة العدل.

وتقوم مديرية التعاون الدويل من خالل قســم مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب الذي تم اســتحداثه خالل عام 2020 
يف مديرية التعاون الدويل، بمتابعة تقييم اململكة األردنية الهاشمية يف مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتحديث 
التقييــم الوطنــي للمخاطر املرتبطة بغســل األموال وتمويل اإلرهــاب يف اململكة، باإلضافة إىل العمــل عىل توصيات مجموعة 
العمل املايل للقيام بإجراءات تتعلق بعمل وزارة العدل للمساهمة يف تحسني نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يف 

اململكة؛ ألن وزارة العدل رشيك أسايس يف عملية التقييم املتبادل.

كما أن وزارة العدل عضو يف اللجنة الفنية املشــكلة يف إطار وزارة الخارجية بموجب أحكام الفقرة )ج( من املادة )37( من 
قانون مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )46( لســنة 2007، وتتم متابعة تنفيذ قرارات مجلس األمن من خالل 
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قســم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يف مديرية التعاون الدويل.

2021 إنجاز ما يأتي: وقد تو خالل عام 

تعميم تعليمات تنفيذ قرارات مجلس األمن املتعلقة باإلرهاب وتمويله وتمويل انتشــار أســلحة الدمار الشــامل رقم )1( 	 
لســنة 2021 الصادرة عن اللجنة الوطنية ملكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب بموجب أحكام املادة )41( من قانون 

مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )20( لسنة 2021.

نــرش الدليل اإلرشــادي الخاص بتنفيذ التعليمات عــىل الجمعيات الخاضعة إلرشاف وزارة العدل، وعىل املوقع اإللكرتوني 	 
لوزارة العدل عىل البوابة املخصصة للتعاون الدويل.

متابعــة تقييــم تقريــر اململكــة األردنية الهاشــمية يف مجال مكافحة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب ملواكبــة التغريات 	 
والتطورات.

الجمعيات:

تقــوم وزارة العــدل ومــن خالل مديرية التعاون الدويل باإلرشاف عىل الجمعيات التابعة لوزارة العدل وفقاً )للمادة 16( من 
قانــون الجمعيــات وتعديالته رقم )51( لســنة 2008 تم نرش التعاميــم املتعلقة بالجمعيات ملكافحة غســل األموال وتمويل 

اإلرهاب عــىل موقع وزارة العدل/البوابة املخصصة ملديرية التعاون الدويل.

وتــرشف وزارة العــدل باالســتناد إىل أحكام قانون الجمعيات عىل الجمعيات املســجلة تحت إرشافهــا، وهي خمس جمعيات 
الوزارة: عليها  ترشف 

جمعية مركز العدل للمساعدة القانونية	 

جمعية نادي القضاة املتقاعدين	 

جمعية الشبكة القانونية للسيدات العربيات	 

جمعية الدراسات والبحوث القانونية	 

جمعية املعهد الدنماركي ملناهضة التعذيب	 

االتفاقيات الثنائية والدولية يف مجال التعاون القانوني والقضائي:	 

اســتكمال إجراءات املصادقة عىل مرشوع قانون التصديق عىل الربوتوكول العربي ملنع االتجار بالبرش وبخاصة النســاء 	 
واألطفال لســنة 2019 وصدر قانون التصديق.
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اســتكمال إجــراءات املصادقــة عىل مــرشوع قانون التصديق عــىل الربوتوكول العربــي ملنع ومكافحــة القرصنة البحرية 	 
والسطو املســلح لسنة 2019.

رسيان مذكرة التفاهم املوقعة بني وزارة العدل األردنية ووزارة العدل الكويتية للعام 2019.	 

توقيــع مذكــرة تفاهم مع الجانب الروماني يف مجال التعاون القانوني والقضائي بني وزارتي العدل األردنية والرومانية 	 
وتسليم مجرمني.

املصادقة عىل معاهدات املســاعدة القانونية املتبادلة يف املســائل الجنائية واملســاعدة القانونية املتبادلة يف املســائل املدنية 	 
ومعاهدة تســليم املجرمني ونقل املحكومني املوقعــة مع الجانب األوكراني.

ومــن الجديــر بالذكــر أنه تم نرش جميع االتفاقيات النافــذة املتعلقة بعمل مديرية التعاون الدويل عــىل موقع وزارة العدل /
البوابــة املخصصة ملديرية التعاون الدويل لســهولة االطالع عليها.

g اللجان الفنية يف إطار التعاون الدويل

g .اللجنة الدائمة لدراسة االتفاقيات الدولية

g .لجنة نقل املحكومني

g .االستمرار يف عضوية اللجان العليا املشرتكة يف إطار وزارة الصناعة والتجارة

g .عضوية الفريق الوطني ملتابعة تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب

g .عضوية اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس األمن يف إطار وزارة الخارجية

g  2019/7/10 االستمرار بعضوية الفريق الوطني املشكل من دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم )28057( تاريخ
بخصوص مراجعة آلية تنفيذ األردن التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

g .عضوية لجنة دراسة مسودة مرشوع قانون التعاون الدويل يف املسائل الجزائية

g .لجنة دراسة تسهيل حصول العاملني يف الهيئات الدبلوماسية عىل حقوقهم العمالية يف إطار املجلس القضائي
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املشاركات الخار)ية

g  املشاركة باجتماع الطاولة املستديرة الطالق مرشوع برنامج تطوير انظمة مكافحة تمويل اإلرهاب يف األردن بتاريخ
.2021/3/15

g  املشاركة يف الدورة التأسيسية حول تعزيز التعاون الدويل يف املسائل الجنائية ملسؤويل العدالة الجنائية وإنفاذ القانون
يف األردن خالل الفرتة )2021/6/12-11(.

g  املشــاركة يف الجلســات التعريفية حول اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد واسرتداد األصول املرتبطة بغسل عائدات
الفساد عرب تطبيق زووم خالل األيام )6/22 و2021/6/29(.

g .)2021/9/29-19( املشاركة يف دورة تطوير أنظمة مكافحة تمويل اإلرهاب خالل الفرتة من

g .)2021/10/ 4-3( املشاركة يف الدورة التدريبية حول تنفيذ العقوبات يف إطار تنفيذ قرارات مجلس األمن خالل الفرتة

g  املشــاركة يف االجتمــاع الثاني عرش لفريق العمــل املعني بالتعاون الدويل املنبثق عن مؤتمــر الدول األطراف يف اتفاقية
األمــم املتحــدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية الذي عقد يف فيينــا يومي )25 و 2021/3/26( عرب تقنية اإلنرتنت.

g  املشــاركة يف االجتماع األول لخرباء الدول األعضاء باملجموعات اإلقليمية لغايات إنشــاء شــبكة تشغيلية عاملية لسلطات
إنفاذ قانون مكافحة الفساد 2021.

حقوق اإلنسان

 تأكيــداً للــدور الحضاري والتاريخي للمملكة األردنية الهاشــمية كفل الدســتور األردني لعــام 1952 وتعديالته الضمانات 
الدستورية إلرساء مبادئ حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وصونها وحمايتها. واستناداً 

ملا رســخه الدستور تحتل حقوق اإلنسان مكانة متقدمة يف املنظومة القانونية والترشيعية يف األردن.

تنفيــذاً للتوجيهــات امللكية الســامية برضورة إعداد خطة وطنية شــاملة لحقوق اإلنســان لالرتقاء بهــذة الحقوق بما يعزز 
مكانــة األردن يف رعايتهــا وحمايتها لها وإعماالً ملبادئ الدســتور ومبادئ ميثاق األمم املتحــدة واملواثيق الدولية التي صادق 
عليها األردن فقد تم إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان بالتشاور مع الجهات الرسمية وغري الرسمية ومنظمات 

املدني املجتمع 

 وتم تشــكيل اللجنة برئاســة وزير العدل وعضويــة رئيس ديوان الترشيع والرأي واملفوض العــام للمركز الوطني لحقوق 
اإلنسان واملنسق الحكومي لحقوق اإلنسان يف رئاسة الوزراء مقرراً للجنة واألمني العام للجنة الوطنية لشؤون املرأه ونقيب 

الصحفيني وسكرتارية رئاسة الوزراء.
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وتتضمــن الخطــة ثالثة محاور رئيســة ينبثق عنهــا مجموعة من األهداف واألنشــطة ذات العالقة بتعزيــز منظومة حقوق 
اإلنســان التــي ركزت يف مضامينها عىل محــاور الحقوق املدنية واالقتصادية والسياســية واالجتماعية ومحور الفئات األكثر 

تعرضــاً لالنتهاك يف املجتمع.

وتعــد املبــادئ واملفاهيــم والقضايــا املتعلقة بحقوق اإلنســان من أهم األولويات التــي تعمل الوزارة عــىل تعزيزها وضمان 
احرتامهــا. ولهــذه الغاية أنشــأت الوزارة مديرية متخصصة بحقوق اإلنســان وشــؤون االرسة بهدف ترســيخ هذه املفاهيم 
واملبــادئ مــن خالل التوعية واملســاهمة يف تعديل الترشيعــات والتأكد من أن اإلجراءات القانونيــة والقضائية املطبقة تحقق 

اإلنسان. لحقوق  الحماية 

منع االتجار بالبرش

حــرص األردن عــىل إرســاء اإلطار القانوني واملؤســيس الوطني ودعم جميــع الجهود الوطنية واإلقليميــة والدولية ملكافحة 
االتجــار بالبــرش كما أكدت الترشيعات النافذة حرصها عىل تطبيق ما التزم بــه األردن من مواثيق دولية تؤكد حماية حقوق 
اإلنســان ورعايتــه، وبهدف مواكبــة التطورات الدوليــة والصور الحديثة لالتجــار بالبرش، صدر قانون معــدل لقانون منع 
االتجــار بالبــرش رقم )10( لســنة 2021، الذي تضمن تعديالت أهمها توفري الحمايــة للمجني عليهم واملترضرين من جرائم 
االتجــار بالبــرش، وإضافة صور لالســتغالل وهي »التســول املنظم« ضمن جريمــة االتجار بالبرش ويعاقب عليها، وتشــديد 
العقوبــة عــىل مرتكبي جرائم االتجــار بالبرش، بحيث أصبحت عقوبــة مرتكبي جرائم االتجار بالبــرش جناية، وتوفري قضاء 
متخصــص لقضايا االتجار بالبرش، فقد تم إنشــاء نيابة عامة وقضاء متخصــص وغرف قضائية متخصصة للنظر يف قضايا 
االتجار بالبرش، والعمل بالتنســيق مع الضابطة العدلية املتخصصة يف التعامل مع قضايا االتجار بالبرش ، وإنشــاء صندوق 

ملســاعدة ضحايا االتجار بالبرش، وتوفري خدمات املأوى والرعاية واملســاعدة للضحايا.

واســتناداً إىل نص املادة )4( من قانون منع االتجار بالبرش رقم )9( لســنة 2009وتعديالته تم تشــكيل اللجنة الوطنية ملنع 
االتجار بالبرش برئاســة معايل وزير العدل وتضم يف عضويتها السادة:

g .أمني عام الوزارة نائباً للرئيس

g .أمني عام وزارة الداخلية

g .أمني عام وزارة العمل

g .املفوض العام للمركز الوطني لحقوق اإلنسان

g .ممثل عن وزارة الخارجية

g .ممثل عن وزارة التنمية االجتماعية
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g .ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة

g .ممثل عن وزارة الصحة

g أحد كبار ضباط األمن العام

g .أمني عام املجلس الوطني لشؤون األرسة

كما تقوم اللجنة الفنية املســاندة ألعمال اللجنة الوطنية ملنع االتجار بالبرش برئاســة مدير مديرية حقوق اإلنســان يف وزارة 
العدل وعضوية ممثلني عن أعضاء اللجنة الوطنية بتنفيذ قرارات ومخرجات اللجنة الوطنية، وتنفيذ الربامج واألنشطة ضمن 
إسرتاتيجية مكافحة االتجار بالبرش بما يعزز الجهود الوطنية لتحقيق االستجابة الفضىل ملنع االتجار بالبرش، ومتابعة برامج 

التدريب وبناء القدرات والتنسيق مع الرشكاء لتوفري آليات مكافحة االتجار بالبرش.

ولغايات تحقيق التكامل والتشــاركية فيما بني الجهات الوطنية الرســمية وغري الرســمية ومؤسســات املجتمع املدني أطلقت 
الــوزارة يف نيســان 2019 اإلســرتاتيجية الوطنية ملنع االتجــار بالبرش لألعوام )2019-2022( التــي تتضمن أربعة محاور 

)الوقايــة والحماية واملالحقة القانونية والرشاكة والتعاون الدويل( واألنشــطة املنبثقة عنها.

وانطالقــاً مــن التزامات األردن باملعايري الدولية ملكافحة االتجار بالبرش وبالتعاون من املنظمات الدولية تم العمل عىل إنجاز 
عدة مشاريع، من أبرزها:

املشــاركة يف بناء قدرات ضباط األمن العام واملؤسســات الرشيكة وموظفي الخطوط االمامية للتعامل مع حاالت االتجار 	 
بالبرش من خالل الورش املتعددة مع الجهات الرشيكة الداعمة حول بناء قدرات مستجيبي الصفوف األمامية.

املشــاركة يف عقــد ورش تدريبيــة لعدد من الســادة القضاة واملدعني العامــني لتعزيز القدرات يف مجــال مكافحة االتجار 	 
بالبرش.

املشاركة يف ورش العمل متعددة التخصصات حول تحديد الهوية واالستجابة األوىل لضحايا االتجار بالبرش بني الالجئني 	 
يف األردن.

تدريــب العاملــني يف الصفوف األمامية يف مجال مكافحة االتجــار بالبرش )وزارة التنمية، وزارة الصحة، األمن العام( عىل 	 
ضحايا االتجار بالبرش بالتعاون املؤسسات واملنظمات الرشيكة.

متابعة تنفيذ األنشــطة املنبثقة عن محاور اإلســرتاتيجية الوطنية ملنع االتجار بالبرش لألعوام )2019-2022( بالتعاون 	 
مع الرشكاء يف اللجنة الوطنية ملنع االتجار بالبرش ومؤسسات املجتمع املدني واملنظمات الدولية ذات العالقة، وقد تم إعداد 

نموذج خاص بمتابعة األنشطة وتقييمها.

إعداد نظام صندوق تعويض ضحايا االتجار بالبرش بناًء عىل التعديل األخري لقانون منع االتجار بالبرش رقم )10( لســنة 	 
.2021
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مراجعــة وتطويــر آليــة اإلحالة الوطنيــة لضحايا االتجار بالبــرش واإلجــراءات املعيارية إلحالة ضحايــا االتجار بالبرش، 	 
وبصــورة تتفــق مع املعايري الدولية يف توفري االســتجابة الفضــىل واألدوات الفعالة ملكافحــة االتجار بالبرش.

املشــاركة -عــرب االتصال املرئي- يف الدورات واملؤتمرات املعنية بمكافحة االتجــار بالبرش والتعاون الدويل يف هذا املجال، 	 
ومنها املنتدى الحكومي ملناقشــة تحديات مكافحة االتجار بالبرش يف بعنوان » التنســيق الوطني والدويل ملكافحة جرائم 

االتجار باألشــخاص يف ظل جائحة كورونا يف الرشق األوسط«.

عقــد اجتماعــات وحوارات متعددة من الجهات الرشيكة يف مجال مكافحة االتجار بالبرش لبحث التحديات ووضع الحلول 	 
ملواجهتها.

املشــاركة يف إعداد الدراســات وحلقات العمل لتعزيز آليات مكافحة االتجار بالبرش، والرد عىل التقارير الدولية واإلقليمية 	 
حول مكافحة االتجار بالبرش.

إعداد اإلحصائيات الدورية حول قضايا االتجار بالبرش.	 

g األحداث

تعمــل وزارة العــدل ضمن مرشوع إيجاد قطاع قضائي صديق لألحداث عىل دعم االحداث وتأمني بيئة مناســبة لهم بوجود 
محاكــم مــزودة بأمهــر الكوادر البرشيــة، ومزودة بأحــدث األدوات العلمية والتدريبية الالزمة لتســهيل إجــراءات التقايض 

تحديث أجهزة شــبكة الربط التلفزيونــي املغلقة يف محاكم االحداث.

قامت الوزارة بما يأتي:

إنجاز دليل استخدام التقنية الحديثة يف إجراءات املحاكمة واملالحقة لألحداث مع املجلس الوطني لشؤون األرسة.	 

تنفيذ تعديالت عىل برنامج ميزان تتعلق بمحاكم األحداث.	 

عقد دورات تدريب مدربني )TOT( حول العدالة اإلصالحية لألحداث.	 

رشاء أجهــزة املحاكمــة عن بعد، مــن خالل إجراءات الربط اإللكرتوني بني ثالث محاكم وثــالث دور تربية أحداث يف كل 	 
من إربد، وعمان، والزرقاء.

عقــد الدورات التدريبية يف إقليمي الوســط والشــمال بمعدل دورة تدريبية واحدة لــكل إقليم يف مجال العدالة اإلصالحية 	 
لألحــداث ونرش الوعي، ويف مجال تمكني املرأة بما يضمن تكافؤ الفرص.

املشاركة يف اللجنة التوجيهية لعدالة األحداث ووضع الخطة التنفيذية لعدالة األحداث.	 
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قسو متابعة مراكز اإلصالح والتأهيل

يقــوم باحثــون قانونيــون مؤهلون بإعــداد تقارير دورية ومنتظمــة عن أوضاع هــذه املراكز ومعالجة املالحظات بالتنســيق مع 
الجهات املعنية. وذلك من خالل وحدة خاصة يف وزارة العدل تعنى بهذه املراكز، كما تعمل وزارة العدل وباســتمرار عىل دراســة 

القوانني الخاصة بمراكز اإلصالح والتأهيل للنهوض بمســتواها.

ويف هذا اإلطار تم إنجاز ما يأتي:

إعــداد دراســة حول الطاقة االســتيعابية ملراكز اإلصــالح والتأهيل وزيادة أعــداد النزالء وتضمينها توصيــات لتخفيض أعداد 	 
النزالء.

تــم القيــام بعدد )47( مــن الزيارات إىل مراكز اإلصالح والتأهيل ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها قســم مراكز اإلصالح 	 
والتأهيل لالطالع عىل أحوال النزالء، ومتابعة مذكرات التوقيف واملحكومية واإلفراج، واالطالع عىل طلبات املساعدة القانونية 
األوضــاع الصحية لنزالء مراكز اإلصــالح والتأهيل واحتياجات النزالء من ذوي اإلعاقة وإجراءات الوقاية والتعقيم والتطعيم، 

وتم إعداد التقارير الخاصة بها.

g المرأة والطفل

عمــل األردن ســواء عــىل الصعيد الترشيعي أو املمارســة العملية، عىل مراعــاة املصلحة الفضىل للطفل وحمايــة حقوق املرأة ومنع 
اإلساءة إليها بأي شكل، وذلك ضمن مراجعة العديد من الترشيعات املتعقلة باملرأة والطفل، ومواءمتها مع املعايري الدولية، كقانون 
الحمايــة مــن العنف األرسي رقم )15( لســنة 2017، وقانون األحداث رقم )32( لســنة 2014، كذلــك التعديالت التي طرأت عىل 

قانون العقوبات، إضافة إىل وضع اإلســرتاتيجيات والخطط التي تراعي ذلك.

واستمراراً لجهود الوزارة يف هذا املجال تم إنجاز ما يأتي:	 

املشــاركة يف إعــداد مصفوفــة األولويــات لتعزيــز منظومــة الحمايــة مــن العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتماعــي لألعــوام	 
)2021-2023( باالشرتاك مع املجلس الوطني لشؤون األرسة.

تــم عقــد الدورات التدريبية يف إقليمي الوســط والشــمال بمعدل دورة تدريبيــة واحدة لكل إقليم يف مجــال العدالة اإلصالحية 	 
لألحــداث ونــرش الوعي، ويف مجال تمكني املرأة بمــا يضمن تكافؤ الفرص.
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g حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

نصت مواد قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقـــم )2017/20( عىل احرتام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم 
املتأصلــة وحريــة اختيارهــم واســتقالليتهم الفرديــة. وتضمني حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وقضاياهم يف السياســات 
واإلســرتاتيجيات والخطط والربامج الوطنية، كذلك الحد من العوائق املادية والحواجز الســلوكية لألشــخاص ذوي اإلعاقة 

التي تشــمل نقص الرتتيبات التيســريية املعقولة أو غيابها أو األشــكال امليرسة أو إمكانية الوصول.

وتطمح وزارة العدل إىل معالجة أي تقصري يف قضايا املواطن الحقوقية وتحقيق الوصول إىل العدالة والشــفافية واملســاءلة 
مهما اختلفت إمكانيات األفراد أو قدراتهم التي تأتي ضمن أولوياتها لضمان حقوق اإلنسان للفئات األقل حظاً وعىل رأسهم 

األشخاص ذوو اإلعاقة، وتسهيل الوصول للعدالة لدى املحاكم األردنية.

و يف هــذا اإلطــار تواصــل وزارة العدل العمل عىل تنفيذ العديد من النشــاطات والربامج الخاصة بتنفيذ أحكام قانون حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وذلك لتنفيذ التزاماتها املنوطة بها فقد قامت مديرية األبنية برتكيب لوحات إرشادية بلغة بريل يف 
مبنى قرص عدل عمان/العبديل ومبنى محكمة بداية أحداث عمان باإلضافة إىل إعادة تأهيل املصاعد لتتناســب مع احتياجات 
ذوي اإلعاقــة، مــن حيث تركيب املرايــا واملقابض وخالفه، وتوفري مداخــل وممرات خاصة لذوي اإلعاقــات الحركية وكبار 
الســن، وذلك لتيســري حركة تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة وممارســة أنشطتهم يف مبنى قرص عدل عمان /العبديل. أما مباني 
محاكم البداية يف املحافظات فمعظمها مهيأة، كما تم توفري موقف سيارات خاص بذوي اإلعاقة، ويوجد مدخل خاص لذوي 

اإلعاقات الحركية وكبار السن.

وتقــوم الــوزارة باالطالع عىل أوضاع النزالء ذوي االحتياجات الخاصة )ذوي اإلعاقة( يف مراكز اإلصالح والتأهيل ومتابعة 
شــؤون املوظفني من ذوي اإلعاقة الذين تم تعيينهم يف وزارة العدل، وتفقد أحوالهم من ضابط ارتباط الوزارة مع املجلس 

األعىل لألشخاص ذوي اإلعاقة.

وفيمــا يخــص املوقــع اإللكرتونــي لوزارة العــدل ومدى مواءمتــه للمبادئ التوجيهيــة لوصول األشــخاص ذوي اإلعاقة إىل 
محتوى املوقع، فمن الجدير بالذكر أن املوقع اإللكرتوني للوزارة يراعي احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، من حيث تكبري 

خــط الكتابة وتصغريه داخل املوقع، واألشــخاص الذين يعانون من عمــى األلوان )تباين األلوان(.
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g العقوبات المجتمعية

بدائل العقوبات السالبة للحرية

مفهوم بدائل اإلصالح املجتمعي: هي العقوبة البديلة عن العقوبات السالبة للحرية( الحبس أو السجن )وتهدف إىل املحافظة 
عىل حقوق اإلنسان، وإعادة تأهيل مرتكب الجريمة وتحقيق اإلصالح املجتمعي والتخفيف من حاالت العود الرتكاب الجرائم 
وتجنب اآلثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية والتخفيف من االكتظاظ يف مراكز اإلصالح والتأهيل وعدم انقطاع املحكوم 

عليه عن عمله أو دراسته أو أرسته.

الخدمــة املجتمعيــة: هــي إلزام املحكوم عليه بالقيام بعمل غري مدفوع األجر لخدمــة املجتمع ملدة تحددها املحكمة ال د 1
تقل عن )40( ســاعة وال تزيد عىل )200( ســاعة عىل أن يتم تنفيذ العمل خالل مدة ال تزيد عىل ســنة.

املراقبة املجتمعية: هي إلزام املحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية ملدة تحددها املحكمة ال تقل عن ســتة أشــهر د 2
والتزيد عىل ثالث سنوات.

املراقبــة املجتمعيــة املرشوطــة بالخضــوع لربنامج تأهيل أو أكثر: هــي إلزام املحكوم عليــه بالخضوع لربنامج د ج
تأهيل تحدده املحكمة يهدف إىل تقويم سلوك املحكوم عليه وتحسينه وقد قامت وزارة العدل بإبرام مذكرات تفاهم مع 

املؤسســات والجهات املعتمدة لتنفيذ بدائل اإلصالح املجتمعي.

وتو إنجاز اآلتي:

لتأمــني أماكــن لتطبيق بدائــل اإلصالح املجتمعي قامت وزارة العــدل بتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من املؤسســات التي 
يتوفــر لديها الربامج واألماكن الالزمــة لتنفيذ بدائل اإلصالح املجتمعي.

أنهت مديرية العقوبات املجتمعية املقرتحات الترشيعية املتعلقة بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالعقوبات البديلة د 1
يف ســبيل التوســع يف تطبيق العقوبات البديلة، إذ شملت التعديالت إضافة عدد من صور العقوبات البديلة والتوسع يف 

رشوط التطبيق، وأقّر مجلس الوزراء هذه التعديالت، وبانتظار إقراها من مجلس األمة.

تــم تســجيل )302( قــرار حكم لــدى مديرية العقوبات املجتمعية لســنة 2021 وبلغ املجموع الكيل لألحكام املســجلة د 2
بالعقوبــات البديلة )719( قــراراً حتى نهاية عام 2021.

تــم تشــكيل لجنــة من وزارة العــدل واملجلس القضائي والــرشكاء املعنيني إلعداد دراســة حول واقع حــال العقوبات د ج
املجتمعيــة يف األردن وبــارشت اللجنــة أعمالها، وبطور إعــداد التقرير النهائي.

يف ســبيل رفــع كفاءة وبنــاء قدرات ضباط االرتباط عقــدت مديرية العقوبات املجتمعية الربنامــج التدريبي للعقوبات د ج
املجتمعيــة يف أقاليم اململكة الثالثة، إذ تــم تدريب )140( ضابط ارتباط.
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تم إعداد مسودة دليل إرشادي بهدف توحيد اإلجراءات القضائية.د 5

تم تنفيذ حمالت توعوية وإعالمية حول العقوبات املجتمعية بالتنسيق مع وحدة االتصال واإلعالم والرشكاء املعنيني.د 6

)دول يمثل إحصائية العقوبات املجتمعيةد 12)دول رقو ج

2018201920202021السنة

7124286302الوارد

055149375املنفذ

g شؤون الخبرة

بنــاًء عــىل توصيات اللجنة امللكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز ســيادة القانون التي جاء فيهــا إيجاد جهة تتبع لوزارة العدل 
تتوىل شؤون الخربة لدى املحاكم النظامية، إذ استحدثت مديرية شؤون الخربة، وعىل أثر ذلك صدر نظام شؤون الخربة رقم )35( 
لعام 2018، وصدرت تعليمات شؤون الخربة لتنظيم عمل الخرباء وصدر قرار مجلس تتنظيم شؤون الخربة بتحديد أنواع الخربة 
للمحاكم النظامية، وإعداد سجل وجدول للخرباء لتسهيل عمل املحاكم النظامية وتعزيز مفهوم النزاهة والحيادية من خالل اعتماد 

خرباء مؤهلني، وعكس تلك املعلومات إلكرتونياً من خالل إنشاء نظام إلكرتوني خاص بالخربة.

صــدر نظــام معدل رقم )92( لســنة 2019 معدل لنظام الخربة رقم )35( لســنة 2019، ويتمثل التعديــل بنص املادة )4/أ( من 
النظام واملتمثلة بإعطاء الصالحية بموجب التعديل ملعايل وزير العدل باختيار أعضاء مجلس تنظيم شــؤون الخربة الغري دائمني.

وعليه تم تشكيل مجلس تنظيم شؤون الخربة استناداً ألحكام املادة )4/أ( من النظام أعاله التي تنص عىل أنه: “يشكل يف الوزارة 
مجلس يسمى مجلس تنظيم شؤون الخربة “ برئاسة معايل الوزير ملدة ثالث سنوات وتم اعتماد النماذج املنصوص عليها يف نظام 

الخربة

تــم تعديــل نظام الخربة بموجب النظام املعدل رقم )22( لســنه 2020 املتضمن اســتيفاء بدالت للطلبــات واالعتماد، وتم املوافقه 
عىل قبول ما يقارب )862( طلب خربة بعد اعتمادهم من مجلس تنظيم شؤون الخربة، وتم استيفاء البدالت عىل الطلبات لِـ )762( 

طلباً.
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الفصل الثالث

الكتاب 
السنوي

2021

g تكنولوجيا المعلومات والتحول اإللكتروني
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g التحول اإللكتروني

أطلقــت وزارة العــدل عدداً من الخدمات اإللكرتونية التي تهدف إىل االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للمحامني واملواطنني 
بالدرجــة األوىل، وذلــك لتســهيل تســجيل الطلبات والدعاوى واالســتعالم عنهم بمــا يخفف العبء عــىل موظفي املحاكم 

واملواطنني بتقليل الوقت الالزم لتسجيل الدعاوى وتقديـــم الطلبات اإلجرائية ومتابعتها إلكرتونيـاً.

الخدمات اإللكرتونية عىل البوابة اإللكرتونية لوزارة العدل

خدمة تسجيل القضايا التنفيذية: خدمة إلكرتونية تتيح للمحامني من تسجيل الدعاوى التنفيذية يف جميع دوائر د 1
التنفيذ ومتابعتها ومتابعة التبليغات الصادرة فيها.

خدمــة تقديــو الطلبــات اإل)رائية: خدمة إلكرتونية تتيــح للمحامني تقديم الطلبات اإلجرائيــة، وتنفيذ القرارات د 2
ً الصادرة عــن هيئات القضايا إلكرتونيا

خدمــة تســجيل الدعــاوى الحقوقيــة: خدمــة إلكرتونية تتيح للمحامني تســجيل الدعــاوى الحقوقيــة، ومتابعة د ج
تبليغاتهــا واســتعراض املرفقات املرتبطة بها، وتشــمل تســجيل األنــواع التالية من القضايــا الحقوقية:

القضايا الحقوقية الصلحية جاملسار الرسيعدد ج

القضايا الحقوقية الصلحية جمنازعات صغريةدد 5

القضايا الحقوقية الصلحية جذات املسار العاديدد 6

قضايا بداية الحقوقد 7

خدمــات التنفيــذ /لوكيــل قضايا الدولــة: خدمة إلكرتونيــة تتيح لــوكالء إدارة قضايا الدولة تســجيل الطلبات د 8
اإلجرائيــة عىل الدعــاوى الخاصة بهم.

خدمة تســجيل طلبات تأ)يل الرســوم: خدمة إلكرتونية تتيح تســجيل طلب تأجيل الرســوم يف املحاكم، ودفع د 9
إلكرتونياً. الطلب  رسوم 

خدمة كف الطلب: خدمة إلكرتونية تتيح تقديم اســتدعاء كف الطلب يف املحاكم ومتابعة الطلب يف حال املوافقة د 10
او الرفض.

خدمــة تســجيل الدعاوى يف املحكمة اإلدارية: خدمــة إلكرتونية تتيح للمحامني تســجيل الدعاوى يف املحكمة د 11
اإلدارية، ودفع رسومها إلكرتونياً ومتابعتها واستعراض محارضها والتبليغات القضائية، وقرارات األحكام، والدعاوى 

املرتبطة بها.
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خدمة تســجيل الطلبات يف املحكمة اإلدارية: خدمة إلكرتونية تتيح تســجيل الطلبات يف املحكمة اإلدارية ودفع د 12
رسومها ومتابعتها ومتابعة تبالغيها.

خدمــة الكفــاالت العدليــة: خدمــة إلكرتونية تتيح ملتلقي الخدمة تســجيل طلــب الكفالة العدليــة إلكرتونياً ودفع د ج1
رسومها.

خدمة تقديو طلب إخالء ســبيل بالكفالة: خدمة إلكرتونية تتيح تقديم اســتدعاء طلبات إخالء الســبيل بالكفالة د ج1
ودفع رســومها إلكرتونياً ومتابعة حالتها )موافقه، رفض(.

خدمــة الخــرباء: خدمة إلكرتونية تتيح للمرشــحني تقديم طلبــات اعتمادهم كخرباء يف املحاكــم النظامية، إذ يقوم د 15
املرشح بتقديم جميع أوراقه الثبوتية من شهادات خربة ووثائق رسمية وتحميلها إلكرتونياً، ومتابعة حالة هذه الطلبات 
يف حال قبولها من مجلس شــؤون الخربة بعد تنســيب اللجنة الفنية، مما يرســخ مبدأ الشــفافية واملســاواة وتحقيق مبدأ 

تكافؤ الفرص بني املتقدمني، ومن ثم االطالع عىل القضايا وإرســال التقارير.

طلــب ترســيو لغايــات تنفيذ األحــكام: خدمة تتيــح للمحامني تقديــم طلبات ترســيم األحكام لغايــات التنفيذ، د 16
إذ يســتطيع املحامــي تقديــم قــرار الحكم الجاهز للرتســيم، وبعد ذلك يتم إجابــة الطلب إلكرتونيــاً، وتعكس عىل النظام 

اإللكرتونــي، بحيث تصبح جاهــزة للتنفيذ.

خدمة دفع اإليجارت: خدمة تتيح للمستخدم استعراض قائمة الدعاوى الخاصة )دعاوى اإليجارات به( واختيار د 17
الدعوى املستحق الدفع بها، ودفعها إلكرتونياً، مما يسمح بعكس هذه الحركة املالية عىل النظام اإللكرتوني لوزارة العدل.

تســجيل قضايا رد االعتبار: خدمة تتيح للمحامي أو املواطن تســجيل قضايا رد االعتبار تسجيالً إلكرتونياً ودفع د 18
الرسوم عليها.

تجديد دعوى مدنية: خدمة تتيح للمحامي تجديد الدعاوى الحقوقية ودفع الرسوم عليها دفعاً إلكرتونياً.د 19

استخراج صورة مصدقة من ملف دعوى: خدمة تتيح للمحامني أو املواطنني طلب صورة من امللفات وقرارات د 20
األحكام مصدقة حسب األصول، ودفع رسوم التصديق عليها.

استبدال الحبس بالغرامة: خدمة تتيح للمحامي أو املواطن تقديم استدعاء استبدال الحبس بالغرامة، ودفع قيمة د 21
الغرامة دفعاً إلكرتونياً، ومعرفة قرار املحكمة )رفض، إفراج، كف طلب(.

خدمــة تحويــل املبالــغ املالية جأمانات الدعــاوى التنفيذيــة IBANد إلكرتونياً إىل البنــوك: خدمة إلكرتونية د 22
تتيح ألطراف التقايض يف الدعاوى التنفيذية تحويل املبالغه املتحصلة لهم يف دعاواهم إىل حساباتهم البنكية الخاصة دون 

الحاجة إىل مراجعة املحكمة.
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خدمة دفع الغرامات وأمانات الدعاوى إلكرتونياً: خدمة تتيح ملتلقي الخدمة من دفع قيمة الغرامات وقيمة الشيكات د ج2
يف الدعاوى الجزائية، ودفع أمانات الدعوى التنفيذية دفعاً إلكرتونياً والحصول عىل كف طلب إلكرتوني.

خدمة الرتسيو لغايات تنفيذ األحكام: خدمة إلكرتونية تتيح للمتلقي الخدمة من تقديم طلب ترسيم للدعاوى لغايات د ج2
التنفيذ ودفع قيمتها اإللكرتونيا لتصبح جاهزة للتنفيذ.

خدمة تســجيل االعرتاض: خدمة إلكرتونية تتيح ملتلقي الخدمة تســجيل االعرتاض عىل الدعاوى ودفع الرســوم دفعاً د 25
إلكرتونياً.

خدمة إصدار صورة طبق األصل من وثيقة كاتب العدل: خدمة إلكرتونية تتيح ملتلقي الخدمة تقديم طلب الحصول د 26
عىل وثيقة مصدقه من معاملة الكاتب العدل ودفع رسومها إلكرتونيا.

خدمة تسجيل اإلنذار العديل: خدمة إلكرتونية تتيح ملتلقي الخدمة تسجيل طلب إنذار عديل ودفع الرسوم إلكرتونياً.د 27

خدمة تســجيل اســتئناف الدعاوى الحقوقية: خدمة إلكرتونية تتيح ملتلقي الخدمة تســجيل االســتئناف عىل الدعاوى د 28
إلكرتونياً، ودفع رسومها. تسجيالً 

خدمة تســجيل إذن تمييز للدعاوى الحقوقية: خدمة إلكرتونية تتيح ملتلقي الخدمة تســجيل إذن تمييز عىل الدعاوى، د 29
ودفع رسومها دفعاً إلكرتونياً، وتتبع حالة الطلب.

خدمــة تســجيل الطلبات الحقوقيــة: خدمة تتيح للمحامــني تقديم الطلبــات الحقوقية عىل الدعــاوى بنوعيها املرتبط د 0ج
واملستقل. بدعاوى 

خدمــة االســتعالم عن املبالغ املحولة للبنــوك يف القضايا التنفيذية: خدمة تتيح ملتلقي الخدمة املتابعة واالســتعالم د 1ج
عــن املبالغ التي تم تحويلها إىل البنــوك دون مراجعة املحكمة.

خدمــة تقديــو االســتدعاءات يف الدعاوى الحقوقية: خدمة تتيح للمحامني تقديم االســتدعاءات عــىل الدعاوى تقديماً د 2ج
إلكرتونياً.

اللوائح يف الدعاوى الحقوقية: خدمة تتيح للمحامني تقديم اللوائح عىل الدعاوى تقديماً إلكرتونياً.د جج خدمة تقديو 

خدمــة تســجيل املخالفــات الجزائية للمؤسســات الرســمية ودفعها: خدمة إلكرتونية تتيح للمؤسســات الرســمية د جج
تســجيل املخالفــات الصادرة عنها يف املحاكم تســجيالً إلكرتونيــاً، ودفع قيم هذه املخالفات مــن متلقي الخدمة.

خدمة تسجيل مخالفات أوامر الدفاع ودفعها إلكرتونياً.د 5ج

خدمة االســتعالم عن التبليغ بالنرش: خدمة إلكرتونية يســتطيع من خاللها متلقي الخدمة معرفة التبليغات الصادرة د 6ج
املنشورة يف الصحف اليومية املعتمدة.
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خدمة االستعالم: خدمة تتيح ملتلقي الخدمة االستعالم عن الدعاوى ومعامالت الكاتب العدل الخاصة به.د 7ج

خدمــة عــدم املحكومية: خدمة إلكرتونيــة تتيح للمواطنني تقديم طلبات شــهادات عدم املحكوميــة وتتبع حالة الطلب د 8ج
واســتالم الشــهادة إلكرتونياً )إن كانت الغاية داخلية(، وذلك للتســهيل عىل املواطنني واملقيمني.

خدمــة تنفيــذ قــرارات الحجز عىل األموال يف البنوك: خدمة ســيتم مــن خاللها إجراء الحجز عــىل األموال املودعة يف د 9ج
البنــوك، وفك الحجــز وتحويل املبالغ بناء عىل القرارات الصادرة عــن الهيئات القضائية.

خدمــة كرا)ــات الحجــز: خدمة إلكرتونيــة تتيح للكراجــات الحجــز الخاصة من إدخــال معلومات املركبــة املحجوزة د 0ج
إلكرتونيــاً، وتوثيقهــا يف املحاكــم، وتتيــح ملتلقي الخدمة معرفــة املركبات التي تــم الحجز عليها.

خدمــة مواعيــد الحجز: ستســاعد هــذه الخدمة الفئات املســتهدفة منها )املواطــن واملحامي( من تنفيذ قــرارات الحجز د 1ج
الصادرة عن دوائر التنفيذ، واعتماد موعد لغايات حجز )وضع اليد والحجز والتمكني واإلخالء وإزالة االعتداء / بطرق العادية 

او بطــرق الجربيــة( من مأمور الحجز التابع للدائرة التنفيذ املصدرة للقرار.

خدمــة تســجيل طلــب وكالة عامــة: خدمة إلكرتونية تتيــح ملتلقي الخدمة تســجيل طلب وكالة عامة ودفع رســومها د 2ج
إلكرتونياً.

خدمة تسجيل طلب وكالة خاصة: خدمة إلكرتونية تتيح ملتلقي الخدمة تسجيل طلب الوكالة الخاصة ودفع رسومها د جج
إلكرتونياً.

خدمــة طلــب النقض بأمر خطــي: خدمة إلكرتونية تتيح ملتلقــي الخدمة )املحامني واملواطنــني( تقديم طلبات النقض د جج
الخطي، إذ ستســاعد هذه الخدمة عىل إيجاد نظام متكامل ملتابعة طلبات أمر النقض بإذن خطي ســواء من مديرية الشــؤون 

القانونيــة أو متلقــي الخدمة. 

خدمــة طلب العفــو الخاص: خدمة إلكرتونية تتيح ملتلقي الخدمة )املحامــني واملواطنني( تقديم طلبات العفو الخاص، د 5ج
إذ ستســاعد هذه الخدمة عىل إيجاد نظام متكامل ملتابعة طلبات العفو الخاص ســواء من مديرية الشــؤون القانونية أو متلقي 

. مة لخد ا

خدمــة طلــب إعادة املحاكمة: خدمة إلكرتونية تتيح ملتلقي الخدمة )املحامني واملواطنني( تقديم طلبات إعادة املحاكمة، د 6ج
إذ ستساعد هذه الخدمة عىل إيجاد نظام متكامل للمتابعة طلبات العفو الخاص سواء من مديرية الشؤون القانونية أو متلقي 

. لخدمة ا

خدمة الحاســبة اإللكرتونية: خدمة إلكرتونية تتيح ملتلقي الخدمة احتســاب رســوم الدعاوى، ورســوم تسجيل وثائق د 7ج
إلكرتونياً. العدل تسجيالً  الكاتب 
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التبليغ ومرفقاته.د 8ج التبليغ اإللكرتوني واستعراض  خدمة 

خدمــة الترصيــح عن العناوين: خدمة تتيح ملتلقــي الخدمة من الترصيح عن بياناته من خالل البوابة اإللكرتونية د 9ج
لغايات التبليغ اإللكرتوني.

خدمة املزادات اإللكرتونيةد 50

خدمات الرتسيود 51

g المحاكمة عن بعد

يهــدف مــرشوع املحاكمة عن بعد إىل ترسيــع اإلجراءات القضائية من خالل ترسيع إجراءات توديع النزالء للمحاكم لســماع 
أقوالهم، باإلضافة إىل توفري كلف نقل النزالء وتقليل الخطورة يف نقل النزالء املصنفني ضمن )خطري، خطري جداً( بني املحاكم 
الــذي نفذتــه الــوزارة بالرشاكة مع املجلس القضائي ومديرية األمن العام بعد التعديــالت الترشيعية التي أدخلت عىل قانون 
أصول املحاكمات الجزائية عام 2018 التي أجازت اســتخدام التقنيات الحديثة يف إجراءات التحقيق واملحاكمة دون املســاس 

بحق املناقشــة، وقد قسم املرشوع إىل ثالث مراحل:

2019: طبقت يف )4( محاكم بداية و )4( مراكز إصالح وتأهيل.د 1 املرحلة األوىل 

املرحلة الثانية 2020: تم تفعيل الربط ما بني )12( محكمة بداية و)7( مراكز إصالح وتأهيل بتاريخ 2020/7/1، د 2
إذ بلغت عدد جلسات املحاكمة عن بعد مع مراكز اإلصالح والتأهيل عام 2020 ما يقارب )9917( جلسة.

املرحلة الثالثة 2021: تم اســتكمال ربط جميع محاكم البداية وأقســام محكمة بداية عمان وعددها )18( باإلضافة د ج
إىل محكمــة الجنايــات الكربى ومحكمة اســتئناف عمان مــع جميع مراكز اإلصالح والتأهيل ليصبــح املجموع النهائي 

للمحاكــم التي تم تجهيزهــا )20( محكمة مع )17( مركز إصالح وتأهيل.

يجــري العمل عىل تفعيل النظام بســتة مواقــع إضافية ملحاكم األحداث )محكمة أحداث عمــان، محكمة أحداث إربد، محكمة 
أحــداث الزرقــاء( ودور الرعاية )دار رعاية أحداث عمان - دار رعاية أحداث إربد - دار رعاية أحداث الزرقاء( وســوف يتم 

االنتهاء منها منتصف شــهر شباط عام 2022.

بلغ عدد جلسات الشهود عن بعد منذ إطالق املرشوع لغاية نهاية عام 2021 )170( جلسة.
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g المزاد اإللكتروني

قامــت وزارة العدل بحوســبة املزادات العلنية ونرش املزادات مبارشة عىل املوقع الخدمــات اإللكرتوني للوزارة، باإلضافة إىل 
إمكانيــة دفع رســوم املزايــدة من خالل املوقع ومعرفة املزاوديــن، إذ تم تفعيل املزادات تفعيالً إلكرتونيــاً للمركبات بتاريخ 

2019/9/3 فقــد بلغ عدد املزادات اإللكرتونية عــام 2021 ما يقارب )6696( مزاداً.

g خدمات الدفع اإللكتروني

بلغت مبالغ الدفعات اإللكرتونية لكل من أمانات دوائر التنفيذ واإليجارات واإليرادات التي تمت بشكل إلكرتوني خالل العام 
2021 عىل النحو اآلتي:

2021د ج1)دول رقو ج اإليجارات واإليرادات التي تمت بشكل إلكرتوني خالل العام 

2021 السنة

840406 عدد معامالت الدفع اإللكرتوني /معاملة

35015750 مجموع مبالغ الدفع اإللكرتوني /دينار أردني
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g خدمات المركز الشامل

انطالقــاً مــن التوجيهات امللكية الســامية وتأكيد جاللة امللك عبــد الله الثاني املعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ رضورة تســهيل 
اإلجراءات وتبسيطها، والتخفيف عىل املواطنني، وعىل ضوء توجه الحكومة إلنشاء مراكز خدمات شاملة ضمن مناطق مختلفة 
يف اململكة بادرت وزارة العدل بإنشاء مركز خدمات شامل وهو مجمع للدوائر الحكومية االكثر صلة بالعمل القضائي لغايات 
التيســري يف اإلجــراءات وتقديــم الخدمات للعدالة واالرتقاء بها بما ينعكس إيجابيا عىل إجــراءات التقايض والوصول إىل عدالة 

ناجزة، وتعزيز اســتقالل القضاء وتلبية احتياجاته وتعزيز خدمات العدالة التي تقدمها وزارة العدل .

تم افتتاح الفرع األول للشامل للخدمات الحكومية يف /عمان-العبديل بجانب قرص العدل.

واستكماالً لنهج وزارة العدل برضورة توفري الخدمات بيرس وسهولة تم إنشاء الشامل للخدمات الحكومية فرع الزرقاء الذي 
يقدم مجموعة من الخدمات املتعلقة بالعمل القضائي، وجاء إنشاؤه داخل قرص عدل الزرقاء ببداية عام 2021 لتوفري الجهد 
والوقت والكلفة عىل مراجعي املحكمة إلتمام معامالتهم بمكان واحد وبأقرص وقت ممكن ويقدم )70( خدمة من )10(جهات 

رسمية كما يأتي:

g وزارة العدل

g املجلس القضائي

g وزارة الخارجية وشؤون املغرتبني

g إدارة ترخيص السواقني واملركبات

g إدارة التنفيذ القضائي

g إدارة املعلومات الجنائية

g دائرة األحوال املدنية والجوازات

g دائرة األرايض واملساحة

g دائرة مراقبة الرشكات

g إدارة اإلقامة والحدود
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وبذات العام تم افتتاح املركز الشامل فرع الكرك الذي يقدم )65( خدمة من )10(جهات رسمية توزعت عىل النحو االتي:

g وزارة العدل

g املجلس القضائي

g وزارة الخارجية وشؤون املغرتبني

g دائرة األرايض واملساحة

g الربيد األردني

g إدارة اإلقامة والحدود

g إدارة ترخيص السواقني واملركبات

g إدارة التنفيذ القضائي

g إدارة املعلومات الجنائية

g دائرة األحوال املدنية والجوازات
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الفصل الرابع

الكتاب 
السنوي

2021

g المالحق
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اسو مجموعة الرقو
البياناتالبيانات 2018201920202021حقول مجموعة 

طلبات النقض بأمر 1
خطي    

طلبات النقض بأمر خطي 
1,0821,000766862الواردة 

طلبات النقض بأمر خطي 
296385275193املقبولة

طلبات إعادة 2
املحاكمة    

120113163180 طلبات إعادة املحاكمة الواردة 

15434612 طلبات إعادة املحاكمة املقبولة

طلب العفو الخاص    3
16917073108طلبات العفو الخاص الواردة 

2024 طلبات العفو الخاص املقبولة.

االستشارات 4
1,837849903 عدد االستشارات القانونية القانونية

الطلبات املساعدة 5
09891,1151,504الطلبات اإلجبارية )املقبولة(.اإلجبارية

الطلبات املساعدة 6
االختيارية

0871,1191,541 الطلبات الواردة  

0469138 الطلبات االختيارية )ملقبولة(
الطلبات االختيارية املقبولة 

0367133)ذكر( 

 الطلبات االختيارية املقبولة 
0125)أنثى(

0831,0501,403الطلبات املرفوضة

طلبات املساعدة 7
املقبولة 

مجموع طلبات املساعدة 
القانونية املقبولة )اختياري 

وإجباري(
09931,1841,642

مبالغ صندوق 8
املساعدة القانونية

املبالغ التي أودعت يف 
250395000, 00000الصندوق/ دينار

املبالغ املرصوفة من 9
صندوق املساعدة 

كلفة املساعدة القانونية املقدمة 
0104,830114,105149,630/ دينار

قيمة املبالغ املالية املرصوفة صيانة األبنية 10
    عىل صيانة املباني 

نسبة املحاكم التي يوجد فيها كمرات املراقبة11
%100%100%100%100كامريات حماية أمنية  

أنظمة اإلطفاء 12
الذكية

 املحاكم املوجود فيها أنظمة 
99910ذكية لإلطفاء الذاتي للحريق 
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اسو مجموعة الرقو
البياناتالبيانات 2018201920202021حقول مجموعة 

أبنية املحاكم 13

38393940عدد ابنيه املحاكم املستأجرة 
عدد أبنية املحاكم اململوكة 

18191920للدولة 

8999عدد األبنية الخرضاء 
عدد املباني التي يتوفر 

فيها أنظمة خاليا الشمسية 
)تراكمي(

9101010

عدد املباني التي يتوفر فيها 
أنظمة إنارة موفرة للطاقة 

)تراكمي(
481010

الطاقة يف الوزارة 14
واملحاكم 

نسبة التوفري يف استخدام 
%10%10%8%10الطاقة

%11%12%11%11نسبة الوفر املايل املتحقق 

االرسة والنوع 15
االجتماعي

اإلنجازات متعلقة 
بالحقوق والحريات 

)تقارير،وورش،اجتماعت،ولجان 
مشرتكة..(

36311838

اإلنجازات متعلقة باالرسة 
والنوع االجتماعي 

)تقارير،وورش،اجتماعت،ولجان 
مشرتكة..(

17171225

االتجار بالبرش16

التقارير املتعلقة باالتجار 
92025 بالبرش

اجتماعات اللجنة الفنية ملنع 
545 االتجار بالبرش

التدريب حول آليات االستجابة 
الوطنية ملكافحة االتجار 

بالبرش
 8510

زيارات مراكز 17
اإلصالح والتأهيل

733547 عدد الزيارات 

636 عدد املقابالت  
عدد املعامالت 

302745 )شكوى،تظلم،اسرتحام،...(

18
استخدام التقنيات 
الحديثة يف محاكم 

األحداث)نوعه(
19191919عدد األجهزة
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اسو مجموعة الرقو
البياناتالبيانات 2018201920202021حقول مجموعة 

19

يتم إنشاء 
الحسابات 

والصناديق الخاصة 
بالوزارة ومحاكمها 

ومتابعة أرصدتها

150,517251,743239,871280,541عدد حواالت املحاكم
قيمة أمانات التنفيذ لدى 

203,142,046227,207,987195,187,570211,528,464املحاكم /الدينار

قيمة أمانات اإليجارات / 
14,451,60012,534,40410,183,17811,077,476الدينار

 41,856,60530,239,64815,326,875قيمة أمانات املحاكم / دينار 

0462,025428197861656حساب املنحة االسبانية/ يورو  
حساب التنفيذ القضائي 

11,245,64813,076,2293,152,050830,767واملراكز الحدودية / الدينار 

حساب منحة اليونسف / 
مغلقه00101,634دينار 

حساب تطوير الربامج 
0500,000500,000127,764.325االلكرتونية / دينار

حساب األمانات مركز الوزارة 
225,3661,082,392755,960568,511.361/ دينار 

حساب مرشوع كرامة املنحة 
14,0683,5496,711255الدنماركية/ دينار 

الحمالت التوعوية20
عدد الحمالت التوعوية )نرش 

1151الثقافة القانونية( 

10,00027,0008,000 كلفة الحمالت / دينار

منصة بخدمتكم21

2561,6821,3961,414عدد الطلبات الواردة

2561,6821,3961,414عدد الطلبات املغلقة

0000عدد الطلبات املفتوحة
عدد األخبار التي نرشت عىل 

681066542وسائل اإلعالم

األخبار الصحفية 22
والرصد الصحفي

عدد املنشورات التي تم نرشها 
عىل مواقع التواصل االجتماعي 
)فيس بوك,تويرت, انستغرام , 

يوتيوب ( وموقع الوزارة

1295371,5482,209

معامالت كاتب 23
282,163298,205215,008293,507عدد املعامالت املنجزةالعدل

 مراكز التصديق 24
8999أعداد مراكز التصديقلكاتب العدل 
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اسو مجموعة الرقو
البياناتالبيانات 2018201920202021حقول مجموعة 

 املزادات 25
االلكرتونية 

مجموع املزادات االلكرتونية 
03381,2601,590املنتهيه

03088101173أموال منقولة

029450417أموال غري منقولة

الخدمات 26
االلكرتونية

01,1199,91724,543عدد املحاكمات عن بعد

03381,2601,590عدد املزادات االلكرتونية 
مجموع املبالغ املحولة عن 

63,214,532184,374,118168,812,204221,191,650طريق iban /دينار

عدد التحويالت التي تمت عن 
iban 62,762239,882235,766280,063طريق

388,739381,227282,940411,055عدد شهادات عدم املحكومية

202260عدد الخدمات االلكرتونية 
عدد الدعاوى التنفيذية 

27,11325,26834,16268,018املسجلة الكرتونية 

عدد الدعاوى الطلبات 
81,324184,566307,032461,491اإلجرائية املسجلة الكرتونيا 

عدد املستخدمني من السادة 
2,4151,7541,84812,103املحامني للبوابة اإللكرتونية

عدد املستخدمني للبوابة 
5,9028,12942,131155,226االلكرتونية 

22,642,15041,651,23524,475,40733,051,496عدد األوراق املؤرشفة
عدد معامالت الدفع 

3,21415,076322,338840,406اإللكرتوني

 التبليغات 27
االلكرتونية

028,989251,3461,123,972مجموع التباليغ االلكرتونية

025,281231,8361,077,895رسالة نصية

0161700775بريد الكرتوني

03,54718,81045,302رسالة نصية وبريد الكرتوني

تباليغ الرشكات 28

211,945251,672189,002244,042مجموع تباليغ الرشكات

73,46695,17770,50587,016رشكة الربيد األردني

138,479156,495118,497157,026رشكة أرامكس
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اسو مجموعة الرقو
البياناتالبيانات 2018201920202021حقول مجموعة 

29
قرارات األحكام 

الواردة لدى 
العقوبات املجتمعية

    عدد قرارات األحكام 
7112271279الواردة/ذكر

    عدد قرارات األحكام 
0121523الواردة/أنثى

7124286302املجموع /ذكور وأنثى

055149371عدد األحكام املنفذة 
عدد تقارير التقييم الدورية 

055160395للحاالت املنفذة 

طلبات اعتماد خبري 30
005826عدد أنواع الخربة 

عدد الطلبات املقدمة العتماد 
005,292779خبري  

سجل الخربة 31
للخرباء املعتمدين 

002,066862عدد الطلبات املعتمدة 

تّم نرش األسماء عىل املوقع اإللكرتوني - وزارة العدل www.moj.gov.jo أسماء الخرباء املعتمدين

شهادة عدم 32
املحكومية

351437262708380914 شهاده عدم محكوميه /عربي 
شهاده عدم محكوميه /

29,7882023230142 انجليزي 

التباليغ القضائية33

عدد التباليغ من خالل 
251672189,002244,043 الرشكات 

عدد التباليغ من خالل 
1,156,18810343141052727 املحرضين 

عدد التباليغ التي تم تسجلها 
270017211,998255,435 يف محكمه )الصلح(

عدد التباليغ التي تم تسجلها 
36,175507592117435 يف محكمه )البدايه(

2,588,56923527162763130 جلسات املحاكمه يف كل املحاكمجلسات املحاكمة34

عدد املذكرات املتبادله مع املذكرات املتبادلة35
1087091611,213676,106 االمن العام 

أي فواتريكم36
15,076322338840406 عدد الدفعات )أي فواترييكم (

324173235,533,72450,840,776 مجموع الدفعات 

بيان الدفعات 37
املواطنني

عدد املواطنني الذين دفعوا يف 
1,0201,066285167)املطار(

عدد املواطنني الذين دفعوا يف 
882294233,007894)طرببور(

املبالغ التي دفعها املواطنني يف 
1,929,9371,843,220422413224249)املطار(

املبالغ التي دفعها املواطنني يف 
9315711109751342,729,637606,518)طرببور (
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اسو مجموعة الرقو
البياناتالبيانات 2018201920202021حقول مجموعة 

عدد الطلبات االجرائيه يف الطلبات االجرائيه38
789,865573676776878 دوائر التنفيذ املدني 

حركات االستعالم 39
سجل عديل

عدد حركات االستعالم عىل 
5825045,87880,968 السجل العديل 

عدد زيارات التفتيشيه للرقابه الرقابه الداخليه 40
281515699 الداخليه 

التعاون الدويل 41

176204152 املجرم الفار
معامالت املساعدة القضائية 

247192175 لالعوام 2021-2019

التبليغات القضائية لالعوام 
2021-2019 337575800

301 مذكرات تفاهم 

102 اتفاقيات تسليم اشخاص 

100 اتفاقيات نقل محكومني
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 طلبات املساعدة القانونية      
 الطلبات االختيارية)املقبولة(. -1

 
 الطلبات االختيارية واإلجبارية -2

 
 املبالغ املرصوفة واملودعة يف صندوق املساعدة القانونية -3
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  ة لألعوام واملنفذة لدى مديرية العقوبات املجتمعي  قرارات األحكام الواردة  -1
 

 
.نسبة التغري باألحكام 3 .نسبة التغري باألحكام الواردة2 .نسبة التغري باألحكام املنفذة 1

 الواردة/أنثى 
.نسبة التغري باألحكام 4

 الواردة/اذكر

    
 االستشارات القانونية وزيارات مراكز اإلصالح والتأهيل

 كز اإلصالح والتأهيل .زيارات مرا2 .عدد االستشارات القانونية 1
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 العقوبات املجتمعية  
 

  ة لألعوام واملنفذة لدى مديرية العقوبات املجتمعي  قرارات األحكام الواردة  -1
 

 
.نسبة التغري باألحكام 3 .نسبة التغري باألحكام الواردة2 .نسبة التغري باألحكام املنفذة 1

 الواردة/أنثى 
.نسبة التغري باألحكام 4

 الواردة/اذكر

    
 االستشارات القانونية وزيارات مراكز اإلصالح والتأهيل

 كز اإلصالح والتأهيل .زيارات مرا2 .عدد االستشارات القانونية 1
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 املباني الحكومية  
 

 .املباني الخرضاء وأنظمة الخاليا الشمسية2 .املباني الحكومية واململوكة 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .عدد املباني التي يتوفر فيها أنظمة إنارة موفرة للطاقة )تراكمي(4 .نسبة الوفر املايل املتحقق3

  

 .انظمة ذكية لإلطفاء وكامريات حماية أمنية6 ملباني اململوكة واملستأجرة.ا5
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عدد ابنيه المحاكم المستأجرة  لة عدد أبنية المحاكم المملوكة للدو

2021 2020

الحكومية المملوكة والمستأجرةالمباني

 موارد برشية
 

 2021عدد املوظفني لعام  -1
 2021نسبة اإلناث      2021جنس املوظفني     2021إجمايل املوظفني   

 
 
 
 
 
 
 
   

4910 2607  2303  47% 
 (2021-2018إجمايل عدد املوظفني خالل الفرتة ) -2

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2021-2017تعبئة احداثات وشواغر وزارة العدل لألعوام  -3
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 املباني الحكومية  
 

 .املباني الخرضاء وأنظمة الخاليا الشمسية2 .املباني الحكومية واململوكة 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .عدد املباني التي يتوفر فيها أنظمة إنارة موفرة للطاقة )تراكمي(4 .نسبة الوفر املايل املتحقق3

  

 .انظمة ذكية لإلطفاء وكامريات حماية أمنية6 ملباني اململوكة واملستأجرة.ا5
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عدد ابنيه المحاكم المستأجرة  لة عدد أبنية المحاكم المملوكة للدو

2021 2020

الحكومية المملوكة والمستأجرةالمباني

 موارد برشية
 

 2021عدد املوظفني لعام  -1
 2021نسبة اإلناث      2021جنس املوظفني     2021إجمايل املوظفني   
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 نسبة اإلناث إلجمايل عدد املوظفني -5 نسبة اإلناث يف الوظائف اإلرشافية  -4

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2021-2019عدد الدورات التدريبية املنعقدة وعدد املتدربني خالل الفرتة ) -6
( واملتوقعة 2021-2019ورات التدريبية املنعقدة خالل الفرتة )عدد الد-6.1       

2022 
 2021-2019عدد املتدربني لألعوام -6.2
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 نسبة اإلناث إلجمايل عدد املوظفني -5 نسبة اإلناث يف الوظائف اإلرشافية  -4

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2021-2019عدد الدورات التدريبية املنعقدة وعدد املتدربني خالل الفرتة ) -6
( واملتوقعة 2021-2019ورات التدريبية املنعقدة خالل الفرتة )عدد الد-6.1       

2022 
 2021-2019عدد املتدربني لألعوام -6.2
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 2021-2019وثائق كاتب العدل لألعوام -3
 

 

 2021 2020 2019 نوع الوثيقة
 9 6 14 كفاله حسن مصنعيه .1
شهاده خطيه مشفوعة  .2

 بالقسم
 22 64 

 46 26 66 سند رهن .3
 35 27 53 إبراء .4
كفاله دفرت عائله بدل  .5

 21 29 36 تالف

 55 59 76 حواله .6
 179 97 123 عقد بيع .7
كفاله جواز سفر بدل  .8

 260 98 180 تالف

 76 114 682 عقد .9
ترجمه صوره طبق  .10

 184 134 531 األصل

 200 136 249 كفاله دفرت عائله بدل فاقد .11
 243 141 296 عقد إيجار .12
 602 328 601 ترجمه نسخه اصليه .13
كفاله جواز سفر بدل  .14

 2046 945 1511 فاقد
سكانية نظام شقق اإل .15

 2064 1482 2134 األبنية/

 2080 1601 2020 سند دين .16
 2   رشط تحكيم .17

 

 2021 2020 2019 نوع الوثيقة
 2101 2076 3954 اتفاقيه .18
كفاله )ابتعاث،ايفاد،دراسه  .19

 793 4310 7633 ،تدريب(

 6562 4857 6705 إقرار .20
 7834 5931 8627 ترجمه صوره .21
 8580 6198 4298 تأشري  .22
 5180 6261 12743 سبيل  كفاله إخالء .23
 12459 9435 13123 وكاله غري قابله للعزل .24
 20146 14478 17591 تعهد .25
 34894 16614 29356 وكاله عامه .26
 35878 23840 26359 كفاالت االبتعاث  .27
 50719 31703 46871 وكاله خاصه  .28
 42004 35733 58039 كفاله .29
 58191 48329 54199 إنذار  .30
   136 وكاله  .31

ع النهائي بدون النسخة املجمو
 293507 215010 298206 املصدقة

 57828 38293 37811 النسخة املصدقة .32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراكز الخدمات الشاملة     
 
 عدد املعامالت املنجزة -1

    

 
 

 

3 43 2020 2021 
451001 1686663 

لسنوية املنجزةعدد املعامالت ا عدد الجهات مقدمة الخدمة املراكز  
 1532033 451001 16 مركز شامل عمان .1

 129079 ــــــ 14 مركز شامل الزرقاء .2

 25551 ــــــ 13 مركز شامل الكرك .3

  4/9/2021اىل انه قد افتتاحه بتاريخ  29/6/2021مركز الشامل الكرك قد بارش عمله بتاريخ 
 
 (2021 نسبة املعامالت املنجزة من اإلجمايل لكل مركز )لعام -2
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

90.83%

مركز شامل عمان

7.65%

الزرقاءمركز شامل 

1.51%

الكركمركز شامل 

1532033 129079 25551 

1686663 
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 2021-2019وثائق كاتب العدل لألعوام -3
 

 

 2021 2020 2019 نوع الوثيقة
 9 6 14 كفاله حسن مصنعيه .1
شهاده خطيه مشفوعة  .2

 بالقسم
 22 64 

 46 26 66 سند رهن .3
 35 27 53 إبراء .4
كفاله دفرت عائله بدل  .5

 21 29 36 تالف

 55 59 76 حواله .6
 179 97 123 عقد بيع .7
كفاله جواز سفر بدل  .8

 260 98 180 تالف

 76 114 682 عقد .9
ترجمه صوره طبق  .10

 184 134 531 األصل

 200 136 249 كفاله دفرت عائله بدل فاقد .11
 243 141 296 عقد إيجار .12
 602 328 601 ترجمه نسخه اصليه .13
كفاله جواز سفر بدل  .14

 2046 945 1511 فاقد
سكانية نظام شقق اإل .15

 2064 1482 2134 األبنية/

 2080 1601 2020 سند دين .16
 2   رشط تحكيم .17
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 7834 5931 8627 ترجمه صوره .21
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 42004 35733 58039 كفاله .29
 58191 48329 54199 إنذار  .30
   136 وكاله  .31

ع النهائي بدون النسخة املجمو
 293507 215010 298206 املصدقة

 57828 38293 37811 النسخة املصدقة .32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراكز الخدمات الشاملة     
 
 عدد املعامالت املنجزة -1
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لسنوية املنجزةعدد املعامالت ا عدد الجهات مقدمة الخدمة املراكز  
 1532033 451001 16 مركز شامل عمان .1

 129079 ــــــ 14 مركز شامل الزرقاء .2

 25551 ــــــ 13 مركز شامل الكرك .3

  4/9/2021اىل انه قد افتتاحه بتاريخ  29/6/2021مركز الشامل الكرك قد بارش عمله بتاريخ 
 
 (2021 نسبة املعامالت املنجزة من اإلجمايل لكل مركز )لعام -2
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

90.83%

مركز شامل عمان

7.65%

الزرقاءمركز شامل 

1.51%

الكركمركز شامل 

1532033 129079 25551 
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 اسماء املراكز واملؤسسات الرشيكة واملعامالت املنجزة-3
 

 أسماء املراكز /املؤسسات 
 الرشيكة /عمان

2020 2021 

 73862 37746 إدارة ترخيص السواقني واملركبات 
 23240 19562 عدم املحكومية 

 104267 16136 وزارة الخارجية )تصديقات(
 6299 3949 عام الرشكات دائرة مراقب 

 21350 12480 دائرة املساحة واألرايض 
 0 841 مركز إيداع األوراق املالية 

 5898 2673 التنفيذ القضائي 
 2101 2549 الصناعة والتجارة 
 88711 53667 املعلومات الجنائية

 17822 5287 دائرة األحوال املدنية 
 46637 5435 فواتريكم 

 7845 2257 د اإلقامة والحدو
 270 11 املجلس القضائي 

 26270 11712 كاتب العدل /تصديقات 
 0 8247 وزارة العدل / املحاسبة 

 22965 0 ترسيم
 447537 182552 املجموع

 

أسماء املراكز /املؤسسات 
 الرشيكة /الزرقاء

2021 

 16601 فواتريكم
 2601 عدم املحكومية

 1533 كاتب العدل 
 12515 ني واملركبات ترخيص السواق

 11557 دائرة املساحة واألرايض 
 343 دائرة مراقب عام الرشكات

دائرة األحوال املدنية 
 والجوازات

10824 

 1533 وزارة العدل/ كاتب العدل 
 27255 وزارة الخارجية 

 30550 املعلومات الجنائية 
 1616 اإلقامة والحدود 
 6408 التنفيذ القضائي 

 5155 ترسيم 
 1 املجلس القضائي 

 2120 التصديقات
  130612 املجموع

أسماء املراكز /املؤسسات 
 الرشيكة / الكرك

2021 

 255 التنفيذ القضائي 

 153 اإلقامة والحدود

 4888 املعلومات الجنائية 

 690 ترخيص السواقني واملركبات

 3736 فواتريكم

 781 كاتب العدل 

 439 التصديقات

خارجية وشؤون وزارة ال
 املغرتبني

2556 

 1209 دائرة األحوال املدنية

 242 دائرة األرايض واملساحة

 1839 الربيد األردني 

 363 الرتسيم

 17151 املجموع
 

  2021الشكل يبني توزيع املعامالت املنجزة للمؤسسات الرشيكة لدى مركز الخدمات الشامل عمان لعام -4

 
 

 

2021عامن واملعامالت املنجزة  لعام  /املؤسسات الرشيكه /أ سامء املراكز 

دارة ترخيص السواقني وامل رباات ا 

عدم اجملكومية 

(تصديقات)وزارة اخلارجية 

دائرة مراقب عام الرشاكت 

دائرة املساحة وال رايض 

يداع ال وراق املالية  مركز ا 
املعلومات اجلنائيةالصناعة والتجارة التنفيذ القضايئ 

دائرة ال حوال املدنية 

فواتريمك 

ال قامة واحلدود 

ا�لس القضايئ 

تصديقات اكتب العدل

وزارة العدل / اجملاس اة 
ترس مي

  االتصال واالعالم  

 الحمالت التوعوية -1

 رسم بياني  2021 2020 2019 2018 

 

1 1 5 1 

 

 

 8,000 27,000 10,000 ـــــ

 

 منصة بخدمتكم-2

 رسم  بياني 2021 2020 2019 2018 

 
 

25  6 1,682 1,396 1,414 

 

 
 
 256 1,682 1,396 1,414 

 
 

0 0 0 0 

 
 
 

1 1

5

1

2018 2019 2020 2021

( ونيةنشر الثقافة القان)عدد الحمالت التوعوية 

10,000

27,000

8,000

2018 2019 2020 2021

دينار/ كلفة الحمالت 

256

1,682 1,396 1,414

2018 2019 2020 2021

الطلبات الواردة

256

1,682
1,396 1,414

2018 2019 2020 2021

غلقةلماعدد الطلبات 

2018 2019 2020 2021

عدد الطلبات المفتوحة

 الطلبات الواردة

 الطلبات المغلقة

 الطلبات المفتوحة



MINISTRY OF JUSTICE

@mojgovjo @MOJ_Jormoj.gov.jo العذظغ اقتخـــال   (5008080) 6 962+طرضج 

moj.gov.jo

mojgovjo 87

 اسماء املراكز واملؤسسات الرشيكة واملعامالت املنجزة-3
 

 أسماء املراكز /املؤسسات 
 الرشيكة /عمان

2020 2021 

 73862 37746 إدارة ترخيص السواقني واملركبات 
 23240 19562 عدم املحكومية 

 104267 16136 وزارة الخارجية )تصديقات(
 6299 3949 عام الرشكات دائرة مراقب 

 21350 12480 دائرة املساحة واألرايض 
 0 841 مركز إيداع األوراق املالية 

 5898 2673 التنفيذ القضائي 
 2101 2549 الصناعة والتجارة 
 88711 53667 املعلومات الجنائية

 17822 5287 دائرة األحوال املدنية 
 46637 5435 فواتريكم 

 7845 2257 د اإلقامة والحدو
 270 11 املجلس القضائي 

 26270 11712 كاتب العدل /تصديقات 
 0 8247 وزارة العدل / املحاسبة 

 22965 0 ترسيم
 447537 182552 املجموع

 

أسماء املراكز /املؤسسات 
 الرشيكة /الزرقاء

2021 

 16601 فواتريكم
 2601 عدم املحكومية

 1533 كاتب العدل 
 12515 ني واملركبات ترخيص السواق

 11557 دائرة املساحة واألرايض 
 343 دائرة مراقب عام الرشكات

دائرة األحوال املدنية 
 والجوازات

10824 

 1533 وزارة العدل/ كاتب العدل 
 27255 وزارة الخارجية 

 30550 املعلومات الجنائية 
 1616 اإلقامة والحدود 
 6408 التنفيذ القضائي 

 5155 ترسيم 
 1 املجلس القضائي 

 2120 التصديقات
  130612 املجموع

أسماء املراكز /املؤسسات 
 الرشيكة / الكرك

2021 

 255 التنفيذ القضائي 

 153 اإلقامة والحدود

 4888 املعلومات الجنائية 

 690 ترخيص السواقني واملركبات

 3736 فواتريكم

 781 كاتب العدل 

 439 التصديقات

خارجية وشؤون وزارة ال
 املغرتبني

2556 

 1209 دائرة األحوال املدنية

 242 دائرة األرايض واملساحة

 1839 الربيد األردني 

 363 الرتسيم

 17151 املجموع
 

  2021الشكل يبني توزيع املعامالت املنجزة للمؤسسات الرشيكة لدى مركز الخدمات الشامل عمان لعام -4

 
 

 

2021عامن واملعامالت املنجزة  لعام  /املؤسسات الرشيكه /أ سامء املراكز 

دارة ترخيص السواقني وامل رباات ا 

عدم اجملكومية 

(تصديقات)وزارة اخلارجية 

دائرة مراقب عام الرشاكت 

دائرة املساحة وال رايض 

يداع ال وراق املالية  مركز ا 
املعلومات اجلنائيةالصناعة والتجارة التنفيذ القضايئ 

دائرة ال حوال املدنية 

فواتريمك 

ال قامة واحلدود 

ا�لس القضايئ 

تصديقات اكتب العدل

وزارة العدل / اجملاس اة 
ترس مي

  االتصال واالعالم  

 الحمالت التوعوية -1

 رسم بياني  2021 2020 2019 2018 

 

1 1 5 1 

 

 

 8,000 27,000 10,000 ـــــ

 

 منصة بخدمتكم-2

 رسم  بياني 2021 2020 2019 2018 

 
 

25  6 1,682 1,396 1,414 

 

 
 
 256 1,682 1,396 1,414 

 
 

0 0 0 0 

 
 
 

1 1

5

1

2018 2019 2020 2021

( ونيةنشر الثقافة القان)عدد الحمالت التوعوية 

10,000

27,000

8,000

2018 2019 2020 2021

دينار/ كلفة الحمالت 

256

1,682 1,396 1,414

2018 2019 2020 2021

الطلبات الواردة

256

1,682
1,396 1,414

2018 2019 2020 2021

غلقةلماعدد الطلبات 

2018 2019 2020 2021

عدد الطلبات المفتوحة

 الطلبات الواردة

 الطلبات المغلقة

 الطلبات المفتوحة
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 املزادات االلكرتونية

 
مجموع املزادات االلكرتونية املنتهية-1  

مواقع التواصل االجتماعي )فيس بوك, تويرت, انستغرام , يوتيوب( وموقع املنشورات التي تم نرشها عىل  -3
 الوزارة

 رسم بياني 2021 2020 2019 2018 

 

129 537 1,548 2,209 

 

 السنة إجمايل املزادات املنتهية األموال املنقولة األموال غري منقولة

   

 

29 308 338 2019 
450 810 1,260 2020 
417 1173 1,590 2021 

 
 
 

الرسم 
 البياني

129
537

1548
2209

316.28%

188.27%
42.70%

2018 2019 2020 2021

ل عدد المنشورات التي تم نشرها على مواقع التواص
(2018-2021)االجتماعي  

338 1,260 1,590

308
810 1173

29
450 417

2019 2020 2021

مجموع املزادات 
هااللكترونية املنتهي

أموال منقولة

أموال غير منقولة

ات
زاد

امل
ية  

ملنته
ة ا

وني
كتر

الل
ا

20
19

-
20

21

 عدد شهادات عدم املحكومية  

 
 التبليغات القضائية 

 
التبليغات االلكرتونية-1  

 2021 2020 2019 التبليغ
 2020نسبة التغري 

 2021و

 

161 700 775 10.7% 

 

25,281 231,836 1,077,895 364.9% 

 
3,547 18,810 45,302 140.8% 

 %347.2 1,123,972 251,346 28,989 مجموع التباليغ االلكرتونية

 
 
 
 
 
 

 رسم  بياني  2021 2020 2019 

عدد شهادات 
عدم 

 املحكومية
381,227 282,940 411,055 

 
شهادة عدم 
محكومية 

 عربي/
351437 262708 380914 

 

 شهادة عدم
محكومية 

 إنجليزي/
29,788 20232 30142 

282940

41105545.28%

2020 2021

2021-2020شهادات عدم المحكومية 

380914

30142

262708

20232

45.00%

48.98%

عربي /شهاده عدم محكوميه  انجليزي /شهاده عدم محكوميه 
2021 2020

االلكترونية بريد  

نصية رسائل  

  االلكترونية وبريد نصية رسائل



MINISTRY OF JUSTICE

@mojgovjo @MOJ_Jormoj.gov.jo العذظغ اقتخـــال   (5008080) 6 962+طرضج 

moj.gov.jo

mojgovjo 89

 
 املزادات االلكرتونية

 
مجموع املزادات االلكرتونية املنتهية-1  

مواقع التواصل االجتماعي )فيس بوك, تويرت, انستغرام , يوتيوب( وموقع املنشورات التي تم نرشها عىل  -3
 الوزارة

 رسم بياني 2021 2020 2019 2018 

 

129 537 1,548 2,209 

 

 السنة إجمايل املزادات املنتهية األموال املنقولة األموال غري منقولة
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ة ا

وني
كتر

الل
ا
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 التبليغات القضائية 

 
التبليغات االلكرتونية-1  

 2021 2020 2019 التبليغ
 2020نسبة التغري 

 2021و

 

161 700 775 10.7% 

 

25,281 231,836 1,077,895 364.9% 

 
3,547 18,810 45,302 140.8% 

 %347.2 1,123,972 251,346 28,989 مجموع التباليغ االلكرتونية
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 تباليغ من خالل الرشكات -2
                                                                        

 2021-2018الجدول يبني تباليغ الرشكات لألعوام 
 2018 2019 2020 2021 

 244,042 189,002 251,672 211,945 مجموع تباليغ الرشكات
 87,016 70,505 95,177 73,466 لربيد األردنيرشكة ا

 157,026 118,497 156,495 138,479 رشكة أرامكس
 

 2021-2018الشكل يبني تباليغ الرشكات لألعوام 

 
 

  2021 – 2020نسبة التغري بني عامي 

 رشكة أرامكس رشكة الربيد األردني مجموع تباليغ الرشكات

 
 
 
 
 
 
 

  

73,466

95,177

70,505
87,016

138,479
156,495

118,497

157,026

0
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40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2018 2019 2020 2021

تباليغ الشركات

شركة البريد األردني شركة أرامكس

 رضين تباليغ من خالل املحال-3
 2021 2020 2019 التباليغ

 244,043 189,002 251672 عدد التباليغ من خالل الرشكات
 1052727 1034314 1,156,188 عدد التباليغ من خالل املحرضين

 255,435 211,998 270017 عدد التباليغ التي تم تسجلها يف محكمه )الصلح(
 2117435 50759 36,175 عدد التباليغ التي تم تسجلها يف محكمه )البداية(
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عدد املستخدمني من السادة املحامني للبوابة  .7
 %554.9 12,103 1,848 1,754 2,415 اإللكرتونية

 %268.4 155,226 42,131 8,129 5,902 عدد املستخدمني للبوابة االلكرتونية .8

 %35.0 33,051,496 24,475,407 41,651,235 22,642,150 عدد األوراق املؤرشفة .9

 %160.7 840,406 322,338 15,076 3,214 عدد معامالت الدفع اإللكرتوني .10

 
 2021-2018رسم يبني الخدمات االلكرتونية لألعوام  
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 ات الذين دفعوها يف املطار عدد املواطنني والدفع -2

  
 

 عدد املواطنني والدفعات الذين دفعوها يف طرببور  -3
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 الرقابة الداخلية 
 ة الداخليةعدد زيارات التفتيشية للرقاب 

 
 

 جلسات املحاكمة يف كل املحاكم
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 مذكرات املتبادلة مع األمن العام 

 2021-2019عدد املذكرات املتبادلة مع األمن العام لألعوام 

 
 طلبات اعتماد خبري 

 

أنواع الخربةعدد    عدد الطلبات املقدمة العتماد خبري عدد الخرباء املعتمدين  السنة 

   

 

2066 5292 58 2020 

862 779 26 2021 

2021تم اعتمادها يف عام  2020عدد الخرباء املعتمدين يتضمن طلبات مقدمة غري مكتملة )مدورة( من عام*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1087091
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 اإلنجازات املتعلقة يف حقوق اإلنسان   

اإلنجازات متعلقة بالحقوق والحريات -1
 وورش،اجتماعت،ولجان مشرتكة..()تقارير،

اإلنجازات املتعلقة باألرسة والنوع االجتماعي -2
 )تقارير،وورش،اجتماعت،..(

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 زيارات مراكز اإلصالح والتأهيل -3
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 2021-2019اإلنجازات املتعلقة  باالتجار بالبرش لألعوام -4
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 ون الدويل معامالت التعا  
نسبة التغري السنوي يف عدد معامالت التعاون الدويل لعام -1

2021 
 املجرم الفار-2
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 الشؤون القانونية    
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 عدد االستشارات القانونية -4
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