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المقدمة:
ا َيِعُظُكْم ِبِه  َه ِنِعمَّ ُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللَّ اِس َأْن َتْ وا اأْلََماَناِت ِإَل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْيَ النَّ َه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ قال تعال: ﴿ ِإنَّ اللَّ

َه َكاَن َسِميعًا َبِصريًا﴾ )الناسء : ٨٥(. ِإنَّ اللَّ

يسعى قطاع العدالة األردين وبشكل دائم عىل ترسيخ مبادئ العدالة والماسواة وسيادة القانون، ويعمل قطاع العدالة عىل 
احلفاظ عىل احلقوق ومحاية احلريات يف إطار من التعاون والتكامل المرن مع احلفاظ عىل استقاللية كل جهة من جهات القطاع 
المختلفة؛ ولضمان استمرار القطاع يف أداء دوره الريادي واحليوي بتمزي يف ظل المتغريات المتاسرعة، بات تطوير اسرتاتيجية 
قطاع العدالة )201٧- 2021( تت مظلة االسرتاتيجية الاشملة لقطاع العدالة رضورة ملحة ليتمكن قطاع العدالة األردين 
من مواكبة ما تهشده المملكة من تطور اجتماعي واقتصادي ودميقراطي، باإلضافة لالستجابة المرنة لما تهشده المنطقة من 

أحداث باتت آثارها واضحة بشكل مبارش عىل مجيع نواحي احلياة يف األردن مبا فهيا قطاع العدالة.

وعليه تم تطوير إسرتاتيجيات قطاع العدالة )201٧ – 2021( يف وقت تهشد فيه المملكة الكثري من التطورات والتحديات 
واليت  الثاين،  عبدالله  الملك  اجلاللة  بتوجهيات صاحب  ملزتمة  االسرتاتيجيات  تطوير  عملية  وجاءت  واخلارجية،  الداخلية 
خلصهتا االفكار الملكية يف الورقة النقاشية الملكية الاسدسة »سيادة القانون أاسس الدولة المدنية« يف 16 ترشين االول 
2016، واليت ركزت عىل أن مبدأ سيادة القانون هو الضامن للحقوق الفردية والعامة، والكفيل بتوفري اإلطار الفاعل لإلدارة 
العامة، والباين لمجتمع آمن وعادل. وان هذا المبدأ ال ميكن أن يرتسخ إال بوجود جهاز قضايئ كفؤ ونزيه وفاعل؛ ما يستوجبه 
مبدأ  يز  وتعز النوعية  باخلربات  ورفدها  الوظيفية   الكوادر  يز  وتعز القضائية،  واإلجراءات  القضايئ  للجهاز  تطوير  من  ذلك 
البيئة  يز  تعز يف  والماسهمة  له،  الماسندة  األجهزة  واسئر  القضاء  مرافق  وتطوير  لصيانة  باالضافة  القضاء.  يف  التخصص 
القضائية الفاعلة والزنهية، وهتيئة بنية مؤسسية عرصية تليق بالقضاء، وتطوير السيااست والترشيعات لترسيع عملية التقايض 
وتيسريها واالرتقاء هبا, مع رضورة ترسيخ مبادئ الزناهة يف اجلهاز القضايئ وتفعيل مدونة السلوك القضايئ؛ بالتوازي مع تطوير 
وتديث معايري تعتمد اجلدارة والكفاءة يف تعيي القضاة ونقلهم وترفيعهم مبا حيقق العدالة والشفافية. وتعزيز قدرات القضاة 

ووتطوير مهاراهتم؛ مع رضورة تطوير وتديث ومتكي أجهزة الرقابة والتفتيش القضايئ.

وعليه تم تطوير االسرتاتيجيات مبا يتوافق مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير اجلهاز القضايئ وتعزيز سيادة القانون، والسيااست 
االسرتاتيجية الواردة فهيا واليت تضمنت:

توطيد إستقالل القضاء والقضاة	 
تديث االدارة القضائية وتطويرها	 
تديث وتطوير العدالة اجلزائية وتنفيذ االحكام	 
تديث وتطوير اجراءات الدعاوى احلقوقية وتنفيذ االحكام	 
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مهنجية تطوير اخلطط االسرتاتيجية لقطاع العدالة )٢٠١٧- ٢٠٢١(

اعتمد تطوير اسرتاتيجية قطاع العدالة )201٧- 2021( مهنجًا تاشركيًا تم من خالله إرشاك عدٍد كبرٍي من المعنيي يف القطاع 
والرشكاء اخلارجيي، واالعتماد عىل المصادر والمراجع الوطنية كإطار مرجعي للخطة االسرتاتيجية، حيث تم دراسة وتليل 
المصادر المختلفة بشكل تفصييل، باإلضافة لمناقاشت فرق العمل واخلرباء وجلاست العصف الذهين، حيث شملت مهنجية 

التخطيط االسرتاتيجي المتبعة:

· تشكيل فرق عمل فنية جلميع القطاعات )المجلس القضايئ األردين -  وزارة العدل - المعهد القضايئ األردين(	

· يبية للفرق الفنية عىل 	 بناء قدرات فرق العمل الفنية يف جمال التخطيط االسرتاتيجي وذلك من خالل عقد ورشة تدر
أاسسيات ومفاهيم وآليات إعداد اخلطط االسرتاتيجية وإدارهتا، من قبل خبري متخصص يف جمال التخطيط االسرتاتيجي.

· تليل البيئتي الداخلية واخلارجية لقطاع العدالة، وتم مجع المعلومات التارخيية ودراسهتا وتليلها، حيث شملت المراجع 	
اليت تم دراسهتا:

ير توصيات اللجنة الملكية لتطوير اجلهاز القضايئ وتعزيز سيادة القانون	  مراجعة وتليل تقر

مراجعة وتليل الترشيعات والقواني ذات العالقة مراجعة وتليل اخلطط اإلسرتاتيجية الاسبقة للسلطة 	 
القضائية ووزارة العدل مراجعة وتليل وثيقة رؤية األردن 202٥

مراجعة وتليل وثيقة منظومة الزناهة الوطنية	 

مراجعة وتليل الربناجم التنفيذي التنموي )2016 - 201٨(	 

مراجعة وتليل الهياكل التنظيمية جلهات القطاع الثالث	   o

ير السنوية جلهات القطاع الثالث	  مراجعة وتليل التقار  o

ير اإلجنازات والتحديات	  مراجعة وتليل الدرااست الاسبقة وتقار
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ملخص التحليل والتشخيص االسرتاتيجي:
أبرز أرقام قطاع العدالة )2016(:

القيمةالمؤرش

٩٧0عدد القضاة العاملني من كافة الدرجات
1٨0إناث
٧٩0ذكور

4٣2،٥6٣عدد القضايا الواردة

41٨،41٥عدد القضايا المفصولة 

يبًا( ٩٧٪نسبة اإلجناز )تقر

٧4٪نسبة القضايا المفصولة للقضايا المنظورة

2٣٪نسبة القضايا المدورة من جمموع القضايا المنظورة

42ترتيب األردن عالميًا يف مؤرش سيادة القانون 

٣٥ترتيب األردن عالميًا يف مؤرش العدالة المدنية

٣٣ترتيب األردن عالميًا يف مؤرش العدالة اجلنائية

ية األمن العام لتبادل المذكرات والتبليغات القضائية 100٪نسبة إجناز الربط االلكرتوين مع مدير

100٪نسبة إجناز ربط هشادة عدم المحكومية خبدمة الدفع االلكرتوين )اي- فواتريكم(

1٧عدد حماكم البداية اليت أجنزت عملية التبليغات بالواسئل اإللكرتونية

٣٧,٩2٥04٥عدد ملفات دوائر التنفيذ اليت متت أرشفهتا

· عقد ورش عمل متخصصة وجلاست عصف ذهين متكررة قامت خاللها فرق العمل بالتحليل الرباعي لقطاع العدالة 	
القطاع،  تواجه  قد  اليت  والهتديدات  المتاحة،  والفرص  والضعف،  القوة،  نقاط  تديد  هبدف   )SWOT analysis(
باإلضافة لتحليل المؤثرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية والبيئية والقانونية اليت متس القطاع من خالل 

.)PESTLE analysis(

· المعنيي يف تطوير اخلطة االسرتاتيجية 	 الداخلية واخلارجية وماشركته مع مجيع  البيئتي  لنتاجئ مجع وتليل  إعداد ملخص 
)2021 -201٧(

· مسودة 	 وتطوير  التحليل  نتاجئ  مراجعة  هبدف  االسرتاتيجية  اخلطة  تطوير  يف  المعنيي  جلميع  اشملة  عمل  ورشة  عقد 
اسرتاتيجية قطاع العدالة  )201٧- 2021( وتم خاللها:

مراجعة وتطوير رؤى اجلهات الثالث. 	

مراجعة وتطوير راسئل اجلهات الثالث. 	

تطوير مسودة األهداف االسرتاتيجية للسنوات اخلمس القادمة. 	

للماشريع  	 األداء  قياس  مؤرشات  وتديد  االسرتاتيجية  اخلطة  لتحقيق  الالزمة  والماشريع  المبادرات  تديد 
االسرتاتيجية.

· وسيتم العمل عىل تطوير اخلطط التشغيلية التفصيلية وتديد الموارد الالزمة للتنفيذ بعد اعتماد اخلطة االسرتاتيجية من 	
قبل قيادة قطاع العدالة.

· وسيتم العمل عىل تديد المخرجات والمسهتدفات ومؤرشات األداء )نظام متابعة وتقييم( بعد اعتماد اخلطط التشغيلية.	

· وسيتم فور البدء بتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية بداية العام 201٧ تشكيل جلنة توجهيية إلدارة اخلطة االسرتاتيجية.	



اسرتاتيجية قطاع العدالة
)٢٠١٧- ٢٠٢١(
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الفصل األول
االسرتاتيجية الاشملة لقطاع العدالة

رؤية قطاع العدالة: » حنو قطاع عدالة فاعل، متمزي، متكامل األداء، معزز لثقة المجتمع وحارس للعدالة وسيادة القانون«

راسلة قطاع العدالة: » متكني المؤساست والرشكاء يف قطاع العدالة من االرتقاء بالعمل المؤسيس وحتديث بنية وبيئة 
العمل المشرتك وحتقيق التعاون والرشاكة المطلوبة بني األطراف يف خدمة تطور وهنضة القطاع يف بيئة من الزناهة 

والماسءلة والشفافية.« 

أهداف االسرتاتيجية الاشملة لقطاع العدالة

الهدف األول: استقالل القضاء وضمان المحاكمة العادلة

الهدف الثاين: تديث منظومة الترشيعات

الهدف الثالث: إراسء عالقات متوازنة بي مؤساست قطاع العدالة

الهدف الرابع: جتذير ثقافة التمزّي

يز ثقة اجلمهور يف سيادة القانون الهدف اخلامس: الماسهمة يف تعز

يز التعاون مع المجتمع المدين وواسئل اإلعالم وغريها من المؤساست الهدف الاسدس: تعز

ملخص نتاجئ التحليل االسرتاتيجي لمكونات البيئتني الداخلية واخلارجية جلهات القطاع:

أظهرت نتاجئ تليل وتشخيص مكونات البيئتي الداخلية واخلارجية لقطاع العدالة عددًا من نقاط القوة والضعف، والفرص 
والتحديات عىل مستويات اإلطار الترشيعي والبنية المؤسسية التنظيمية، اليت تم تلخيص أبرزها عىل النحو التايل:

أبرز نقاط القوة:
· توفر اإلرادة السياسية للتطوير والتحديث ومواكبة التغريات 	

· توفر اإلطار الترشيعي الداعم والناظم الستقالل القضاء وسيادة القانون	

· وجود الكفاءات واخلربات المؤهلة يف القطاع	

· توفر خارطة الطريق لتطوير القطاع من خالل االسرتاتيجية الاشملة لقطاع العدالة	

أبرز نقاط الضعف:
· ضعف البنية التحتية لمرافق مؤساست قطاع العدالة	

· عدم تديث وتكامل وتوحيد الهياكل التنظيمية واإلجراءات اإلدارية وأدوات العمل يف المحاكم 	

· حاجة بعض األنظمة والبنية التحتية اإللكرتونية للتحديث	

· غياب العمل االعالمي االسرتاتيجي لمؤساست قطاع العدالة	

أبرز التحديات:
· يادة الضغوط المتوقعة عىل قطاع العدالة 	 تبعات اللجوء السوري وز

· العوائق الترشيعية والتعديالت المتكررة	

· نرش ثقافة سيادة القانون ودور السلطة القضائية يف تقيق العدالة	

أبرز الفرص:
· توفر الدعم لقطاع العدالة من قبل المؤساست الدولية واجلهات الماحنة	

· توفر قنوات االتصال والتواصل مع مجيع أصحاب العالقة 	



اسرتاتيجية قطاع العدالة
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

٨٩ اسرتاتيجية قطاع العدالة
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

ثالثًا: العمل عىل مأسسة التعاون والتنسيق المشرتك بي هذه المؤساست وتقاسم األعباء المتوازن باعتباره أحد أهم عوامل 
جناح أسس احلوكمة الرشيدة وتقيق أهداف القطاع المنشودة.

رابعًا: العمل عىل ضمان حرية تدفق المعلومات فيما بي مؤساست قطاع العدالة وكذلك متكي اجلمهور من الوصول إل 
يزًا لثقة اجلمهور يف أداهئا. المعلومات بشكل منظم وميرس إعمااًل لمبدأ الشفافية والرتوجي اإلعالمي الصحيح لمنجزاهتا وتعز

يز العالقات التكاملية وجرس الفجوات القامئة يف القطاع واحلؤول دون االزدواج يف األدوار بي هذه المؤساست،  خاماًس: تعز
وخلق جو من التآلف والتفاهم بي الرشكاء؛ األمر الذي سيعزز نقاط االتفاق فيما بيهنم ويضيق يف ذات الوقت من ماسحة 

اخلالف المجهد ما أمكن.

ومن هنا تم تشكيل اللجنة التوجهيية اليت تضم مجيع مؤساست قطاع العدالة الرسمية إضافة إل كل من وزارة التخطيط والتعاون 
الدويل ونقابة المحامي ليتم العمل عىل وضع خطة اسرتاتيجية اشملة لقطاع العدالة تعمل عىل تقيق األهداف الوطنية وتضع 
السيااست المتعلقة باحلوكمة الرشيدة كأاسس راسخ حنو مسرية اإلصالح والتنمية من أجل تقيق العدالة والماسواة وسيادة 

القانون والعمل عىل مكافحة الفاسد وتقيق الزناهة والشفافية والماسءلة.

ويف هذا اإلطار تم صياغة المرتكزات األاسسية لإلطار االسرتاتيجي الاشمل لقطاع العدالة وفقًا لما ييل: 

مقدمة: 

يعترب قطاع العدالة من أهم القطاعات اليت تؤثر يف تدعيم بنية الدولة وتقيق تقدمها وازدهارها لما له من أثر يف إاشعة االستقرار 
والطمأنينة يف المجتمع وتقيق العدل والماسواة بي أفراده وبالتايل هتيئة البيئة المناسبة للنمو واالزدهار واالستثمار. ومن هنا 
يتعدد الرشكاء الفاعلي يف قطاع العدالة وتتنوع اختصاصاهتم. ونظرًا لهذا التنوع والتعدد، فإنه من الرضوري أن تتوفر أعىل 
درجات التنسيق والتعاون والتكاملية بي مجيع الرشكاء فيه لتحقيق أهدافه االسرتاتيجية وربطها بغايات وسيااست مشرتكة 
منسجمة بدورها مع السيااست الوطنية ويف إطار الموارد الالزمة لتحقيقها. ومن الرشكاء يف قطاع العدالة من المؤساست 
الرسمية ذات العالقة المبارشة كل من السلطة القضائية ووزارة العدل، ومن المؤساست الرسمية ذات العالقة غري المبارشة كل 
من وزارة التخطيط والتعاون الدويل ووزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية ودائرة االحوال المدنية وغريها، ومن المؤساست 

غري الرسمية نقابة المحامي ومؤساست المجتمع المدين والمؤساست الدولية واجلهات الماحنة ذات الصلة.

وقد ارتبط قطاع العدالة باألهداف الوطنية اليت حددهتا الراسئل الملكية الاسمية الموجهة للسلطة القضائية واحلكومة المتعلقة 
باحلوكمة الرشيدة، وكذلك ميثاق الزناهة الوطنية وجائزة الملك عبد الله الثاين لتمزي األداء احلكومي والشفافية؛ واليت حددت 
السلوكية يف مؤساست  والقواعد  القيم  وتأصيل  الوطنية  الزناهة  وتعزيز منظومة  لعملية اإلصالح  الركائز االاسسية  كل مهنا 

الدولة ومحاية حقوق اإلناسن.

مظلة  القطاع سيشكل  يف  للعمل  ومؤطر  واألهداف  السيااست  وواضح  ناظم اشمل  اسرتاتيجي  إطار  وفق  اجلاد  العمل  إن 
مرجعية واحدة لكافة اجلهات العاملة يف قطاع العدالة من أجل:

أواًل: بلورة اسرتاتيجيات فرعية لكل من هذه اجلهات مبا حيقق لكل مهنا ماشركة حقيقية يف خدمة قطاع العدالة تبعًا للرؤية 
التنموية الاشملة مع المحافظة عىل خصوصيهتا ومتزيها وماسحهتا اخلاصة يف أداهئا لمهامها.

ثانيًا: بناء رشاكة حقيقية ومتوازنة وفاعلة بي مجيع المؤساست الوطنية المعنية بتعزيز منظومة الزناهة والعدل، والعمل يف بيئة 
تسودها أجواء العمل التكاميل والتنافس البناء، واالتصال والتواصل الفاعل والمؤسيس.
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· إدراج آليات شفافة يف التعامل مع الرأي العام يف أعمال هذه المؤساست وإجراءاهتا وخدماهتا.	

· الربط بي المسؤولية والماسءلة والمحاسبة.	

· العمل عىل معاجلة القصور يف الترشيعات ومواطن الضعف يف البنية التنظيمية لمؤساست قطاع العدالة.	

ومبا أن مبدأ الشفافية والزناهة حيمل يف طياته مضامي واحدة ومتالزمة، وليس لها مفهوم خاص يرتبط فقط مبؤساست قطاع 
دون غريها فإن الشفافية يف قطاع العدالة تقتيض بالرضورة الوضوح وعالنية الترصف جتاه السلطات والمؤساست والهيئات 
ير دورية منتظمة حول  العامة واخلاصة وعموم الناس، وأما الماسءلة فرتتكز بالدرجة األول عىل وجود آليات تكفل تقديم تقار
سري العمل يف مؤساست قطاع العدالة وبشكل تفصييل، فضاًل عن أن تطوير اإلطار التنظيمي والقانوين والترشيعي، وضمان 
المحاكمات العادلة ورسعة إجناز العدالة واحلفاظ عىل استقاللية عملية التقايض ونزاههتا وتوفري الماسعدة القانونية للفئات غري 
ية لتطوير منظومة متكاملة وراسخة  القادرة عىل توفريها وخصوصًا الفقراء، والناسء واألطفال تعد من الدعائم والركائز الرضور

للزناهة والشفافية والماسءلة للدولة.

وحيث أن المعرفة وهسولة تدفق المعلومات بي أركان مؤساست قطاع العدالة تعد الركزية األاسسية يف التاشركية والتعاون 
المعرفة وتصنيفها  آليات لتجميع  الواقع، فإن األمر يتطلب وضع  العمل وجتسيد الشفافية والزناهة عىل أرض  والتنسيق يف 
كفاءة  ورفع  الموظفي،  أداء  تنمية  الذي يهسم يف  األمر  إلهيا؛  الوصول  المستفيدة وهسولة  للجهات  تدفقها  وختزيهنا وحسن 

المؤساست، وتسي مستوى اخلدمات المقدمة للجمهور.

المأسسة وتكاملية األداء:. ٢

يعترب العمل المؤسيس رضورة عرصية حبيث ال ميكن ألي مؤسسة مهما كان طابعها أن تقوم بوظيفهتا دون األخذ بعي االعتبار 
البناء والتطوير. إن العمل الممأسس ال يرتك جمااًل لالجهتاد  الطاقات واجلهود يف طريق  التطور المؤسيس الذي جيمع  أسس 
والمبادرات الفردية غري المرتكزة إل ناشط مؤسيس ينأى بالمؤسسة عن حماذير شخصنة اإلدارة ومواقع اختاذ القرار، وعليه تعترب 
المأسسة عملية رضورية يف مؤساست قطاع العدالة الرسمية وغري الرسمية من أجل رفع كفاءهتا وتسي خدماهتا اليت تقدمها 

للمواطني، وتطوير اجلوانب الفنية واإلدارية فهيا وفقًا لمتطلبات مواكبة العرص الذي ختدم فيه هذه المؤساست.

 أواًل: الرؤية والراسلة 

انطالقا من الفهم لواقع قطاع العدالة ومؤساسته الرسمية والرشكاء يف القطاع؛ تسعى رؤية قطاع العدالة إل اإلهسام يف تطوير 
يز الهنج المؤسيس عىل صعيد عالقات الرشاكة القطاعية أو عىل صعيد العمل المؤسيس  فاعلية العمل بي رشكاء القطاع وتعز
القائم عىل احرتام سيادة القانون والتمكي والتنسيق والتعاون الكامل مع منظمات المجتمع المدين الفاعل يف جمال قطاع العدالة 

وكافة اجلهات احلكومية واألخرى ذات العالقة.

من هنا جاءت رؤية قطاع العدالة كما ييل:

» حنو قطاع عدالة فاعل، متمزي، متكامل األداء، معزز لثقة المجتمع وحارس للعدالة وسيادة القانون«

ويف سياق الرؤية تبلورت رسالة قطاع العدالة من خالل مجموعة من السياسات واألهداف املرتبطة بالقطاع كام ييل:

» متكني المؤساست والرشكاء يف قطاع العدالة من االرتقاء بالعمل المؤسيس وحتديث بنية وبيئة العمل المشرتك وحتقيق التعاون 
والرشاكة المطلوبة بني األطراف يف خدمة تطور وهنضة القطاع يف بيئة من الزناهة والماسءلة والشفافية.« 

ثانيًا: السيااست القطاعية )حماور السيااست لقطاع العدالة( 
ومن مرتكزات قطاع العدالة المنسجمة مع التوجهات العامة للدولة جمموعة من السيااست واألهداف االسرتاتيجية التابعة 

لها، يأيت يف طليعهتا ما ييل: 

الزناهة والشفافية والماسءلة:. ١

حرصت الرؤية الملكية الاسمية اليت جسدهتا وثيقة الزناهة الوطنية عىل التأكيد عىل أن مبادئ الزناهة والشفافية يف األداء تعد 
من األولويات الملحة يف كافة القطاعات، وضمن هذا السياق فإن خطط وبراجم مؤساست قطاع العدالة االسرتاتيجية جيب أن 

تتضمن ما ييل:

· بيهنا.	 التكاملية والرشاكة فيما  العدالة وضمان  القيم والقواعد السلوكية يف مؤساست قطاع  تأصيل منظومة 
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ويف ذات السياق أيضًا فإن لإلعالم دورًا أاسسيًا يف توصيل صورة الوضع القائم يف مؤسسة القضاء والمؤساست العدلية مبا 
خيدم أهداف قطاع العدالة يف التطوير والبناء واالرتقاء بالعمل والتمزّي. فواسئل اإلعالم ركزية أاسسية من أجل تدعيم ركائز ثقة 

اجلمهور بالقضاء وتسي ثقافة اجلمهور القانونية.

ثالثًا: األهداف االسرتاتيجية
١- األهداف االسرتاتيجية الرئيسية لقطاع العدالة يف جمال الزناهة والشفافية

ومن أبرز حماور األهداف االسرتاتيجية الرئيسية لقطاع العدالة يف جمال الزناهة والشفافية ما ييل:

أ. ستقالل القضاء وضمان المحاكمة العادلة
ب. حتديث منظومة الترشيعات

أ. استقالل القضاء وضمان المحاكمة العادلة

يز أنظمة الرقابة والماسءلة وتطوير عمل وحدات  ية اليت تدعم استقالل القضاء فإنه ال بد من تعز وفقًا للتعديالت الدستور
الرقابة الداخلية للقضاء باعتبارها أحد أهم أسس وركائز صون ومحاية استقالل القضاء وضمان المحاكمة العادلة. 

ومن أسس الرقابة الفاعلة يف السلطة القضائية نظام التفتيش القضايئ وأدواته وضمان جودة األحكام وتطوير أسس التعيي 
يادة عدد المفتشي المؤهلي إضافة ال توفري  وبراجم التدريب القضايئ، وعليه ال بد من مراجعة أنظمة التفتيش يف القضاء وز
أدوات الرقابة والتفتيش وواسئلها، والرتكزي عىل أهمية  إصدار ونرش تقرير سنوي خاص بأنشطة التفتيش القضايئ وصياغة 
يبية متخصصة، وتفزي الماشركة يف الدورات والندوات وورش العمل المحلية والعالمية، والعمل عىل نرش األحكام  براجم تدر

القضائية وتوفري مصادر المعلومات الالزمة للعمل القضايئ.

ويتم بناء القدرات المؤسسية لقطاع العدالة من خالل االهتمام بتحديد األدوار والمسؤوليات، وبعمليات التنسيق والتنظيم 
فيما بي مؤساست قطاع العدالة، وذلك يف إطار الفهم العميق لعملية البناء والتطوير مما يقتيض العمل عىل تطوير اإلجراءات 
المؤسيس وضمان جودة األداء  التخطيط والتطوير  التمزّي وإراسء أسس  ثقافة  المؤساست وجتذير  المالية واإلدارية يف هذه 
وإدخال التقنية احلديثة واحلوسبة، وخصوصًا فيما يتعلق مبجال العمل القضايئ مع االستخدام الفعال للمعلومات وتكنولوجيا 

االتصال يف العمل المؤسيس.

العمل  مفهوم  ترسخ  اليت  األسس  وضع  العمل عىل  يقتيض  هذا  فإن  العدالة،  قطاع  مؤساست  بي  بالعالقة  يتعلق  وفيما 
االسرتاتيجي  التخطيط  أهمية  برزت  المنطلق  هذا  ومن  العدالة.  قطاع  مؤساست  بي  التاشركية  مبادئ  وتشجيع  التكاميل 
باعتباره الوسيلة المناسبة لرتشيد عملية مأسسة البناء والتطوير يف قطاع العدالة وذلك من خالل صياغة وبلورة رؤى وأهداف 
وراسالت القطاع ووضع األنشطة المناسبة لتحقيقه من خالل عملية تاشركية وتكاملية لمؤساسته تبدأ بالتوافق عىل الرؤية 
االسرتاتيجية الشمولية له، ومرورًا بوضع خطة اسرتاتيجية اشملة وانهتاء بتكامل األدوار والتنسيق المشرتك يف تنفيذ اخلطط 

االسرتاتيجية الفرعية المنبثقة عن اخلطة الاشملة.

العدالة والماسواة وسيادة القانون:. 3

إن العدالة والماسواة وسيادة القانون إل جانب التنمية المستدامة تعد من أهم مقومات احلياة الكرمية ألفراد المجتمع مما 
يستدعي العمل من أجل تطوير خدمات قضائية وقانونية متمزية ومتخصصة  لدى مؤساست قطاع العدالة الرسمية بشكل 
يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية ويستجيب الحتياجات الفئات اخلاصة كاألطفال؛ األمر الذي من أشنه أن 
يعزز ثقة اجلمهور يف أداء هذه المؤساست وجيذر ثقافة سيادة القانون، كما يعمل عىل تقوية أوارص التعاون مع مؤساست 
المجتمع المدين اليت تعمل يف جمال محاية احلقوق واحلريات وسيادة القانون وغريها من المؤساست اليت قد تاسهم يف توجيه 

بوصلة العمل القضايئ حنو السلبيات اليت قد تنجم أثناء أداء المهام. 



اسرتاتيجية قطاع العدالة
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

141٥ اسرتاتيجية قطاع العدالة
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

ويشكل احلق يف المحاكمة العادلة أحد األعمدة األاسسية لدولة القانون احلامية حلقوق المواطني، حبيث تتوفر رشوط المحاكمة 
من  والناسء  األطفال  متكي  عىل  العمل  ويقتيض  والمجتمع  األفراد  حقوق  ومحاية  للقانون  السليم  للتطبيق  كضمانة  العادلة 
الوصول إل اخلدمة القضائية، ومكافحة أشكال التميزي أمام القضاء وخصوصًا تلك اليت تعتمد عىل موروثات ثقافية حمددة 
رسخت يف ذهن القايض ومهنا ما تعلق بقضايا النوع االجتماعي، وتطوير إدارة سري الدعوى وترسيع إجراءات التقايض وتشجيع 
الواسئل البديلة حلل الزناع ومهنا الواسطة والتحويل لقضايا األطفال هبدف ختفيف العبء القضايئ وتقصري أمد التقايض أمام 

المحاكم، إضافة إل تطوير مفاهيم العدالة اجلنائية وتطوير واسئلها وأدواهتا.

ب. حتديث منظومة الترشيعات 

إن العمل عىل تديث منظومة الترشيعات المتعلقة يف قطاع العدالة والقضاء من أشنه أن ميكن القضاء والمؤساست العدلية 
النظام القضايئ يف جماالته المختلفة، وسيعمل عىل تصي القواني والترشيعات من  التطوير واحلداثة يف  من تلبية متطلبات 
بيهنا وبي  بيهنا من جهة، وكذلك فيما  االنسجام فيما  التناقض وعدم  كافة أشكال  ويزيل  التوازن  القانونية وحيقق  الثغرات 

الدستور من جهة أخرى، وبالتايل تقيق االستقرار للبنية الترشيعية يف الدولة. 

ويقتيض ذلك العمل المستمر عىل متابعة ومراجعة هذه الترشيعات وحرصها وتناولها بالتحليل والدراسة والتعليق مبا ميكن 
من الكشف عن الفجوات الترشيعية فهيا ومقتضيات سدها وكذلك مواكبة تطبيقاهتا وما يعرتهيا من صعوبات أو تعقيدات 
تقتيض تدخاًل ترشيعيًا معداًل أو مكماًل أو تفسريًا مبا ميكن من حسن تطبيقها قضائيًا أو مواءمهتا مع المعايري الدولية، ومواءمهتا 
مع مقتضيات البناء والتطوير يف أعمال القضاء وصياغة سياسة قضائية موجهة للترشيعات يف هذا الأشن من أجل تقيق 

العدالة وفقًا ألفضل المعايري والمماراست الممكنة.

٢. األهداف االسرتاتيجية الرئيسية لقطاع العدالة يف جمال المأسسة وتكاملية األداء

إن تقيق السياسة المتعلقة بالمأسسة وتكاملية األداء يف قطاع العدالة يقتيض العمل عىل ما ييل:

أ. إراسء عالقات متوازنة بني مؤساست قطاع العدالة

ب. جتذير ثقافة التمزّي 

أ.  إراسء عالقات متوازنة بني مؤساست قطاع العدالة

ميكن تقيق عالقات متوازنة بي مؤساست قطاع العدالة من خالل العمل عىل ضمان التدفق احلر للمعلومات عىل المستوى 
القطاع. ومن  والتعاون عىل مستوى  الداخيل واالتصال  المستوى اخلارجي للمؤسسة ورفع كفاءة االتصال  الداخيل وكذلك 
األهمية مبكان كذلك العمل عىل تشجيع اللقاءات الدورية بي الرشكاء يف قطاع العدالة وتشكيل جلان العمل المشرتك اليت 
يز االتصال والتعاون بي كل من مؤساست القطاع  من أشهنا أن تاسهم يف توجيه وتنظيم وتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية، وتعز
الرسمية مع كل من المجتمع المدين والمجتمع الدويل والقطاعات األخرى يف الدولة من أشنه كذلك أن يعزز العمل البناء 
ية لتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية وياسهم أيضًا يف تقيق  داخل هذه المؤساست ويستهنض سبل الدعم ويوفر الموارد الرضور

الرقابة المتوازنة بي الرشكاء خدمة ألهداف القطاع.

ب. جتذير ثقافة التمزّي يف مؤساست العدالة:

للتوجهيات  ووفقًا  والقضاء،  العدلية  للمؤساست  الفضىل  للمماراست  عالمية  أسس  عىل  ترتكز  اليت  التمزّي  لثقافة  تأصياًل 
الملكية الاسمية هبذا الأشن تم استحداث جائزة اخلدمة احلكومية المتمزية وذلك يف إطار جائزة الملك عبد الله الثاين لتمزي 

األداء احلكومي والشفافية. حيث هتدف اجلائزة إل ما ييل:

بناء ودعم ونرش ثقافة اخلدمة احلكومية المتمزية.. 1

إرشاك الفئات المعنية من موظفي ومتلقي اخلدمة، يف تديد احتياجاهتم ومتطلباهتم المتعلقة باخلدمات المقدمة.. 2

اخلدمات يف . ٣ تقديم هذه  بآليات وواسئل  واالرتقاء  تقدميها  اخلدمات وعملية  لتحسي مستوى  إطار عمل  بناء 
الوزارات والمؤساست احلكومية.
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التعامل مع شكاوى متلقي اخلدمة واقرتاحاهتم . 4 التعامل مع )صوت متلقي اخلدمة( مثل  آليات وأنظمة  تطوير 
وقياس درجة رضاهم عن اخلدمات وتديد احتياجاهتم.

تفعيل واسئل االتصال والتواصل مع متلقي اخلدمة والعمل عىل تسيهنا.. ٥

المؤساست عىل تسي  بقدرة هذه  بعيد  اجلائزة سريتقي إل حد  الرسمية يف هذه  العدالة  وعليه فإن ماشركة مؤساست 
أوضاعها من خالل الزتامها بالمعايري اليت اعتمدت للماشركة يف اجلائزة.

3. األهداف االسرتاتيجية الرئيسية لقطاع العدالة يف جمال العدالة والماسواة وسيادة القانون

إن األهداف االسرتاتيجية لقطاع العدالة يف جمال العدالة والماسواة وسيادة القانون كما ييل:

أ.  الماسهمة يف تعزيز ثقة اجلمهور يف سيادة القانون

ب. تعزيز التعاون مع المجتمع المدين وواسئل اإلعالم وغريها من المؤساست

أ. الماسهمة يف تعزيز ثقة اجلمهور يف سيادة القانون

من  اخلدمة  متلقي  المواطن  أن  حيث  الدولة،  يف  المواطن  حياة  يف  تأثريًا  وأكرثها  القطاعات  أهم  من  العدالة  قطاع  يعترب 
إطار  المؤساست يف  تقدمها هذه  اليت  اخلدمة  كفاءة  درجة  أداهئا من خالل  يقيم حسن  ما  غالبًا  العدالة  قطاع  مؤساست 
بيئة مؤسسية تافظ عىل كرامة المواطن وترص عىل تقديم اخلدمة بشكل الئق ومقبول وتكون حاسسة لطبيعة وخصائص 
الفئات المستفيدة كاألطفال والناسء، كما أن ثقة المواطن ال تكتمل بالمؤسسة العدلية إال من خالل قدرته عىل احلصول عىل 
المعلومات اليت حيتاجها مهنا بهسولة ويرس، فالمعلومات الصحيحة والرسمية هي مفتاح الثقة بي الدولة والمواطن. إضافة إل 
يادة الوعي بي المواطني باحلقوق والواجبات واحلريات األاسسية ومعرفة اجلمهور  ذلك فإن اعتماد براجم نرش ثقافة القانون وز
بأاسسيات عمل السلطة القضائية وسري إجراءات الدعوى وتوعية اجلمهور بدور مؤساست قطاع العدالة والتعريف جبهودها 

من أشنه أيضًا أن يهسل عمل القضاة والمحامي ويؤثر يف رسعة إجناز إجراءات الدعاوى والفصل فهيا، كما أن من أشنه أن يرفع 
من ثقة اجلمهور بأداء هذه المؤساست.

ومن موجبات تقيق ما تقدم توفر آلية مؤسسية تعزز ماشركة المواطن يف السيااست والقرارات اليت تتخذ يف مؤساست 
قطاع العدالة ومتكن المواطني من متابعة وتقييم أداء هذه المؤساست من خالل اتباع وتفعيل مهنج االتصال المتبادل بيهنما.

ب. تعزيز التعاون مع المجتمع المدين وواسئل اإلعالم وغريها من المؤساست

يز قنوات التعاون والتنسيق بي مؤساست قطاع العدالة وكل من مؤساست المجتمع  ال بد من العمل يف هذا اإلطار عىل تعز
إعالم  وحدات  إناشء  خالل  من  اإلعالم  وواسئل  المدين  المجتمع  مع  الروابط  توطيد  و  اإلعالمية  والمؤساست  المدين  
ووحدات عالقات عامة داخل مؤساست قطاع العدالة واعتماد سيااست إعالمية تقق أهداف قطاع العدالة وتتالىق مع 
مؤساست المجتمع المدين والدويل وتأخذ البعد الدميقراطي وحقوق اإلناسن وتطوير الرباجم الموجهة للجمهور هبدف التوعية 

ياته األاسسية والماسواة بي أفراد المجتمع أمام القانون يف ظل دولة سيادة القانون.  حبقوق المواطن وحر

لتعريفه  للجمهور  إعالمية واضحة موجهة  بد من وضع خطة عمل  االعالمية ال  المؤساست  والتنسيق مع  التعاون  يز  ولتعز
بدور القضاء يف نرش العدل وتقيق سيادة القانون عىل اجلميع، من خالل اعتماد آليات للتواصل مع المؤساست اإلعالمية 

واإلعالميي يف خدمة قضايا العدالة. 
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٢.  التقييم:

تعد عملية التقييم جزءًا رئيسيًا من عملية التخطيط االسرتاتيجي لما تنضوي عليه من أهمية يف قياس مستوى ودرجة اإلجناز 
وفقًا للخطط الموضوعة ويف اإلطار الزمين الموضوع لتنفيذ المهام المنبثقة عهنا ووفقًا للموارد المتاحة. كما تشتمل عملية 
التقييم عىل تليل أثر الفرص والتحديات عىل حسن التنفيذ وجناعته ومدى قدرة المؤساست عىل تذليل وجتاوز المعيقات 

والصعوبات اليت تعرتي عملية التنفيذ وقدرهتا كذلك عىل تعظيم فرص جناح التنفيذ.

وعليه فإن عملية التقييم تقتيض:

ير المؤسسية والقطاعية حيث تشتمل التقارير عىل . 1 التقييم الذايت للمؤساست المنفذة من خالل إعداد التقار
اإلجنازات ونوعيهتا يف إطار اخلطة الاشملة واخلطط الفرعية المنبثقة عهنا.

عىل . 2 المصداقية  إلضفاء  التقييم  عملية  يف  المتخصصة  الدولة  مؤساست  إرشاك  خالل  من  اخلارجية  الرقابة 
التقييم.  عملية 

ير  ير ومتكي هذه المؤساست من االطالع عىل التقار إرشاك مؤساست المجتمع المدين يف عملية التقييم من خالل نرش التقار
وإبداء الرأي والمشورة وكذلك متكيهنا من عمليات الرصد والمتابعة للخطط المنفذة وقياس مستويات رضا اجلمهور.

مؤرشات قياس األداء:

إن مؤرشات األداء اليت تم اعتمادها يف اخلطة الاشملة واليت تعكس أهدافها االسرتاتيجية هي مؤرشات قابلة للقياس وقابلة 
للمقارنة وترتبط بالعمليات اليت تقوم هبا مؤساست قطاع العدالة. وقد تم اإلاشرة آللية قياس لكل مؤرش باالعتماد عىل كل 
العدالة  ير اإلحصائية والمالية الصادرة عن مؤساست قطاع  التقار الدرااست والمسوحات االستطالعية وكذلك تليل  من 

ومؤساست المجتمع المدين وغريها من اآلليات. 

رابعًا: المتابعة والتقييم ومقاييس األداء
١. المتابعة:

حيث تتضمن عملية المتابعة إجياد آليات معتمدة وواسئل مستمرة للعمل عىل تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية وقياس مستويات 
التقدم واإلجنازات فهيا بناًء عىل مؤرشات قياس مقّرة.

المملكة،  العدالة يف  العدالة هبدف وضع وتطوير خطة اسرتاتيجية لقطاع  العليا لقطاع  التوجهيية  اللجنة  وبناًء عليه تشكلت 
ومتابعة االحتياجات والسيااست والتطورات والفرص ذات العالقة بالقطاع، وتهسيل عمل براجم التطوير المختلفة لدى الوزارة 
واإلرشاف وتقديم الدعم والتوجيه لفريق العمل التشغييل المنبثق عن هذه اللجنة، وكذلك ضمان عملية التنسيق واحلوار مع 

الرشكاء المحليي والدوليي الداعمي لقطاع العدالة.

وقد انبثق عن هذه اللجنة جمموعة من اللجان الفرعية المتخصصة هبدف المتابعة وضمان حسن األداء، ومن المتوقع أن يتم 
العمل عىل تنفيذ جمموعة من الناشطات الالزمة لمتابعة تنفيذ اخلطة الاشملة كما ييل:

عقد اللقاءات الدورية عىل مستوى اللجنة التوجهيية العليا هبدف االطالع عىل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية الاشملة . 1
وما ينبثق عهنا من خطط متعلقة بقطاع العدالة. 

تشكيل وتفعيل اللجان الفرعية المتخصصة الالزمة.. 2

وضع آلية لالتصال والتواصل بي مؤساست قطاع العدالة عىل المستوى الداخيل والمستوى اخلارجي تتضمن ما ييل:. ٣

· ية الالزمة 	 ير الدور إعداد التقار

· ية 	 ير واإلحصائيات الدور نرش وتعميم التقار

· تيسري احلصول عىل المعلومات وحسن تدفقها من خالل تديث أنظمة المعلومات وأمتتهتا 	
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٢. حتديث منظومة الترشيعات 

١.٢. مؤرشات قياس األداء:

يقيس مؤرش األداء المتعلق بتحديث منظومة القواني والترشيعات مدى العمل عىل تأمي استقرارها بتحصيهنا من الثغرات 
ية لها. فالقواني والترشيعات جيب أن  القانونية ومواكبة التطورات والمستجدات المحلية والدولية من خالل المراجعة الدور
اعتبارات  التوازن بي  الدولية وقامئة عىل إحداث  المواثيق  العدل واحلرية والماسواة ومنسجمة مع  باعتبارات  تكون حمكومة 

العدل واحلرية من ناحية وبي دواعي األمن والنظام واالستقرار من ناحية أخرى. وفيما ييل أبرز مؤرشات األداء لهذا الهدف:

مجيع الترشيعات والقواني تم مراجعهتا وتصيهنا من الثغرات القانونية.

٢.٢. آليات التحقق:

تشكيل فريق عمل خمتص لدراسة ومراجعة مجيع القواني للتعرف عىل مدى حاجهتا للتطوير والتحديث لمواكبة 1. 
التوصيات  ووضع  المنطقة  وبلدان  المتطورة  البلدان  جتارب  من  واالستفادة  والدولية  المحلية  المستجدات 

والمقرتحات لتطويرها وتديهثا.

اعتماد التوصيات والمقرتحات وإعداد خطة عمل لتحديث وتطوير وسن قواني جديدة.. 2

3. إراسء عالقات متوازنة بني مؤساست قطاع العدالة:

١.3.  مؤرشات قياس األداء:

يقيس هذا المؤرش طبيعة العالقة ومدى جناعهتا بي الرشكاء يف مؤساست قطاع العدالة لتحقيق التكاملية يف العمل. فيما ييل 
أبرز مؤرشات األداء لهذا الهدف:

مأسسة آليات متابعة وتنفيذ للخطة االسرتاتيجية الاشملة لمؤساست قطاع العدالة1. 

إنفاذ اخلطة االسرتاتيجية الاشملة وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة 2. 

وفيما ييل مؤرشات القياس وآليات تققها لكل هدف اسرتاتيجي كما ييل: 

١. استقالل القضاء وضمان المحاكمة العادلة

١.١. مؤرشات قياس األداء: 

وفقًا  الفردي  القايض  واستقالل  القضاء  استقالل  يز  تعز العدالة يف جمال  إجناز مؤساست قطاع  المؤرش حصيلة  يقيس هذا 
للتعديالت الدستورية ومدى التحسن يف ترتيب األردن عالميًا يف مؤرشات استقالل السلطة القضائية وجرس الفجوة القانونية 
والترشيعية لدعم وترسيخ استقالل القضاء والقايض وتسي ثقة اجلمهور بعدالة األحكام القضائية مما يعزز سيادة القانون. فيما 

ييل أبرز مؤرشات األداء يف نطاق هذا الهدف:

تسن ترتيب األردن عالميًا يف مؤرشات استقالل القضاء واستقالل القايض الفردي.. 1

تسن يف نوعية وجودة األحكام القضائية وازدياد نسبة الفصل يف القضايا الواردة واخنفاض يف عدد القضايا المرتاكمة.. 2

٢.١. آليات التحقق:

يتم قياس هذا المؤرش بعدة آليات عىل النحو التايل:

مقارنة ترتيب األردن عالميًا يف مؤرشات األداء لسنوات اسبقة مع سنوات قادمة يف موضوع التقدم حنو االستقالل . 1
التام الستقالل القضاء الذي يتم إجراؤه عىل المستوى الدويل وفقًا للمعايري الدولية.

ير اإلحصائية الصادرة عن المحاكم حول عدد القضايا المفصولة والمدورة.2.  اعتماد التقار
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٢.٥. آليات التحقق:

 تنفيذ دراسة استطالعية عىل عينة وطنية للتعرف عىل مدى التحسن يف ثقة اجلمهور مبؤساست قطاع العدالة . 1
وسيادة القانون.

 رصد نوعية وكمية المعلومات اإلحصائية المنشورة للجمهور عرب خمتلف الواسئل مبا فهيا اإللكرتونية.. 2

٦. تعزيز التعاون مع المجتمع المدين وواسئل اإلعالم وغريها من المؤساست

١.٦. مؤرشات قياس األداء:

يقيس هذا المؤرش مدى التقدم يف التنسيق والعمل المشرتك بي مؤساست قطاع العدالة ومؤساست المجتمع 
المدين مبا فهيا المؤساست االعالمية.

يادة نسبة التغطية اإلعالمية لمؤساست قطاع العدالة يف واسئل االعالم المختلفة.. 1 ز

زيادة ماشركة مؤساست المجتمع المدين بالقضايا ذات االهتمام المشرتك مع مؤساست قطاع العدالة.. 2

٢.٦. آليات التحقق:

توفر آليات لتحسي االتصال والتواصل وتدفق المعلومات بي مؤساست قطاع العدالة ومؤساست المجتمع . 1
المدين والمؤساست االعالمية.

ير وأنشطة مؤساست المجتمع المدين والمؤساست االعالمية. . 2 االطالع عىل تقار

٢.3.  آليات التحقق:

ية اليت تعدها اللجنة التحضريية عما تم إجنازه من اخلطة الاشملة وتوثيق الماشكل والتحديات 1.  ير الدور مراجعة التقار
اليت واجهت عملية المتابعة والتنفيذ.

توفر األنظمة والتعليمات اليت تدعم العالقات المتوازنة وعدد االجتماعات الدورية.2. 

٤. جتذير ثقافة التمزّي يف مؤساست قطاع العدالة

١.٤. مؤرشات قياس األداء:

يقيس هذا المؤرش مدى تقدم مؤساست العدالة يف تطوير أطر التمزّي ومعايري التقييم المبنية عىل أفضل المماراست 
الدولية ونرش التمزّي يف مؤساست قطاع العدالة.

التحسن يف نتاجئ وترتيب مؤساست قطاع العدالة يف جائزة الملك عبدالله الثاين لتمزي األداء احلكومي والشفافية.1. 

موازنات سنوية منسجمة مع األهداف االسرتاتيجية الاشملة لقطاع العدالة2. 

٢.٤ آليات التحقق:

وجود موازنة سنوية موجهة بأهداف اخلطة االسرتاتيجية الاشملة واخلطط الفرعية.

٥.  الماسهمة يف تعزيز ثقة اجلمهور يف سيادة القانون

١.٥  مؤرشات قياس األداء:

يقيس هذا المؤرش مدى التحسن يف ثقة اجلمهور مبؤساست قطاع العدالة يف جمال تعزيز سيادة القانون عىل اجلميع:

زيادة نسبة رضا وثقة اجلمهور بسيادة القانون بالمقارنة مع عامي 2006 و 200٨. 1

زيادة نسبة تدفق المعلومات والبيانات اإلحصائية إل اجلمهور كّمًا ونوعًا. . 2
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الغاية الوطنية: تطبيق وانفاذ سيادة القانون مباسواة وعدالة ونزاهة

الورقة 
النقاشية 
الملكية 

الاسدسة

يز  محاية وتعز

سيادة القانون

ترسيخ مبادئ 

العدالة والماسواة 

والشفافية

صيانة وتطوير مرافق 

القضاء واالجهزة 

الماسندة له

يز البيئة  تعز

القضائية الفاعلة 

والزنهية

هتيئة بنية 

مؤسسية عرصية

توفري كوادر مؤهلة 

ومتخصصة

االولويات 
االسرتاتيجية 
)رؤية االردن 

)٢٠٢٥

يز ميثاق الزناهة الوطنية تسي كفاءة النظام القضايئتعز
التأكد من االنفاذ
أمتتة االجراءات القضائيةالرسيع للقانون

االهداف 
القطاعية )الربناجم 

التنفيذي 
التنموي(

ترسيخ دولة 

القانون

تقيق العدالة 

والماسواة

تعزيزمبادئ 

الزناهة والشفافية 

وتكافؤ الفرص

محاية احلقوق 

واحلريات

يادة ثقة  ز

المجتمع

السيااست 
االسرتاتيجية   
للجنة الملكية

توطيد استقالل القضاء 

والقضاة

تديث االدارة القضائية 

وتطويرها
تديث وتطوير العدالة 

اجلزائية وتنفيذ االحكام

تديث وتطوير إجراءات 

الدعاوى احلقوقية وتنفيذ 

االحكام

أهداف 
االسرتاتيجية 

الاشملة لقطاع 
العدالة

استقالل القضاء 

وضمان المحاكمة 

العادلة

تديث منظومة جتذير ثقافة التمزي

الترشيعات

إراسء عالقات 
متوازنة بي 

مؤساست قطاع 
العدالة

الماسهمة يف 

يز ثقة اجلمهور  تعز

يف سيادة القانون

يز التعاون  تعز
مع المجتمع 

المدين وواسئل 
اإلعالم وغريها من 

المؤساست

أهداف 
المعهد 
القضايئ 

٢٠٢١

تأهيل المرشحي لتويل 
الوظائف القضائية 

وبناء القدرات القضائّية 
واإلدارية وتطويرها

بناء القدرات 

المؤسسية وجتذير 

ثقافة التمزي

ضمان المحاكمة 

العادلة

يز التعاون مع  تعز

المؤساست المحلية 

واإلقليمية والدولية

الماسهمة يف نرش 

الثقافة القانونية بي 

فئات المجتمع

أهداف 
المجلس 

القضايئ ٢٠٢١

يز إستقالل  تعز

السلطة القضائية

رفع القدرات 

وتطوير المهارات 

المعرفية للقضاة

ضمان المحاكمة 

العادلة

تقيق عدالة 

ناجزة

الماسهمة يف 

يز ثقة اجلمهور  تعز

يف سيادة القانون

مأسسة عالقات 

السلطة القضائية 

مع الرشكاء

أهداف 
وزارة العدل 

٢٠٢١

توفري بيئة مناسبة 

لدعم العمل 

القضايئ

رفع القدرة 

المؤسسية وجتذير 

ثقافة التمزي

يز ثقة  تعز

المجتمع يف 

سيادة القانون

الماسهمة يف 

تطوير منظومة 

الزناهة الوطنية

الماسهمة يف 

تطوير منظومة 

الترشيعات

ماسسة عالقة وزارة 

العدل مع الرشكاء 

المحليي والدوليي
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الفصل الثاين
اسرتاتيجية السلطة القضائية  ٢٠١٧- ٢٠٢١

مقدمة:
أول الدستور األردين  القضاء أهمية خاصة، وضمن إستقالله، حيث نصت المادة )2٧( منه عىل أن ) »السلطة القضائية 
مستقلة تتوالها المحاكـم عىل إختالف أنواعها ودرجاهتا وتصدر مجيع األحكام وفق القانون باسم الملك«.   وجاء قانون 
والقضاة  القضائية مستقلة،  السلطة  باعتبار  السلطات  بي  الفصل  ليعزز مبدأ  رقم )2٩( لسنة 2014  القضاء  إستقالل 
مستقلون ال سلطان علهيم يف قضاهئم لغري القانون، وركزت توصيات اللجنة الملكية لتطوير اجلهاز القضايئ وتعزيز سيادة 

القانون عىل هذا المبدأ من خالل السياسة االسرتاتيجية االول يف تقرير التوصيات »توطيد استقالل القضاء والقضاة«. 

ميثل المجلس القضايئ األردين مبوجب )قانون استقالل القضاء( قمة هرم السلطة القضائية يف المملكة، وجيسد مع جمليس 
األمة والوزراء مبدأ الفصل بي السلطات. والمجلس القضايئ هو صاحب الصالحية القانونية يف اإلرشاف اإلداري عىل مجيع 
القضاة النظاميي يف المملكة، وما يتعلق بذلك من تعيي، وانتداب، وإعارة، وترقية، ونقل، وماسءلة، وتأديب، وإحالة عىل 
التقاعد. كما ُيعىن المجلس بتطوير اجلهاز القضايئ، وتقديم االقرتاحات الترشيعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات 

التقايض لتسرتشد هبا احلكومة لدى إعدادها ماشريع القواني واألنظمة المختلفة.

الملكية وما وردت يف  الرؤيا  ال  ّ واستنادا  األردين  الدستور  به  لما حفل  السلطات وجتسيدًا  الفصل بي  لمبدأ  وتأكيدًا 
يز استقالل  توصيات اللجنة الملكية لتطوير اجلهاز القضايئ وتعزيز سيادة القانون عىل أن القضاء سلطة مستقلة، ولتعز
القضاء وسيادة القانون والماسهمة يف تقيق المنظومة الوطنية للزناهة والشفافية والماسءلة عملت السلطة القضائية 
والموضوعية  بالشمولية  اخلطة  اتسمت هذه  بأسلوب تاشركي حبيث   )2021 -201٧( االسرتاتيجية  إعداد خطهتا  عىل 
والتاشركية، حبيث أىت تطوير خطة السلطة القضائية االسرتاتيجية لألعوام )201٧- 2021( ليعزز مسرية البناء اليت اعتمدهتا 
السلطة القضائية بشكل خاص وقطاع العدالة بشكل عام، وامتدادًا خلطط السلطة القضائية االسرتاتيجية الاسبقة، حيث 

استندت السلطة القضائية يف تطويرها لالسرتاتيجية عىل مهنجية متكاملة شملت:

· تشكيل فريق العمل الفين يف السلطة القضائية واالستعانة بآراء الكثري من القضاة وخرباء يف جمال التخطيط االسرتاتيجي	

· بناء قدرات المعنيي يف جمال التخطيط االسرتاتيجي 	

· يز 	 مراجعة وتليل المصادر والمراجع ذات العالقة مع الرتكزي عىل توصيات اللجنة الملكية لتطوير اجلهاز القضايئ وتعز
سيادة القانون
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· تليل البيئتي الداخلية واخلارجية للسلطة القضائية وتشخيص الواقع احلايل 	

· بناًء عىل نتاجئ التحليل والتشخيص تم مراجعة وتطوير رؤية وراسلة السلطة القضائية والمحاور االسرتاتيجية اخلاصة 	
هبا والماشريع الالزمة لتحقيقها

· تم تطوير مؤرشات قياس األداء عىل المستوى االسرتاتيجي 	

) »السلطة  أن  المادة )٧2( منه عىل  أهمية خاصة، وضمن إستقالله، حيث نصت  القضاء  األردين   الدستور  أول 
القضائية مستقلة تتوالها المحاكـم عىل إختالف أنواعها ودرجاهتا وتصدر مجيع األحكام وفق القانون باسم الملك«.   
القضائية  السلطة  باعتبار  السلطات  بي  الفصل  مبدأ  ليعزز   2014 لسنة   )2٩( رقم  القضاء  إستقالل  قانون  وجاء 
مستقلة، والقضاة مستقلون ال سلطان علهيم يف قضاهئم لغري القانون، وركزت توصيات اللجنة الملكية لتطوير اجلهاز 
ير التوصيات »توطيد  القضايئ وتعزيز سيادة القانون عىل هذا المبدأ من خالل السياسة االسرتاتيجية االول يف تقر

استقالل القضاء والقضاة«.

)SWOT Analysis(  نتاجئ التحليل الرباعي للسلطة القضائّية

معيق ماسعد 
نقاط الضعف:

يبية 	عدم وجود مهنجية متكاملة للعملية التدر

	بيئة العمل للقضاة وموظفي وزارة العدل

	ضعف البنية التحتية لقصور العدل والمحاكم

	نقص الكوادر اإلدارية يف المحاكم

	عدم إستقرار الكوادر االدارية يف المحاكم وتأهيلهيم وتدريهبم

	عدم تديث وتكامل وتوحيد اإلجراءات اإلدارية وأدوات العمل 
يف المحاكم 

	نقص الكوادر المؤهلة إلدامة وإدارة األنظمة المحوسبة

نقاط القوة:

	الدستور األردين وقانون إستقالل القضاء.

	وجود اإلرادة السياسية للتطوير

	وجود خربات وكفاءات مؤهلة.

والبنية  الرئيسية  المحوسبة  األنظمة  	وجود 
التحتية التقنية األاسسية

داخيل

التحديات:

	 ضعف التنسيق بي اجلهات الماحنة يف دعم السلطة القضائية

	 العوائق الترشيعية والتعديالت المتكررة

	 تبعات وعبء اللجوء السوري عىل قطاع العدالة 

تقيق  يف  القضائية  السلطة  ودور  القانون  سيادة  ثقافة  نرش   	
العدالة

الفرص:

وبراجم  والداعمة،  الماحنة  اجلهات  وجود   	
التطوير الماسندة لقطاع العدالة األردين

	 التعاون بي السلطة القضائية، ومؤساست 
والدولية  اإلقليمية  والمؤساست  الدولة 

والمجتمع المدين

مع مجيع  والتواصل  االتصال  قنوات  توفر   	
أصحاب العالقة 

خارجي
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السلطة القضائية: الرؤية والراسلة واإلهداف اإلسرتاتيجية
الرؤية: » سلطة قضائية مستقلة حارسة للعدالة ضامنة للحقوق واحلريات «

تتوافق صياغة رؤية المجلس القضايئ األردين مع رؤية االسرتاتيجية الاشملة لقطاع العدالة من حيث الرتكزي عىل استقالل 
القضاء، وتوضح الرؤية دور المجلس )السلطة القضائية( يف حراسة العدالة وسيادة القانون، كما تلخص خمتلف معاين سيادة 

القانون والماسواة والعدل من خالل ضمان احلقوق واحلريات والمحافظة علهيا مبا يعزز ثقة المجتمع بدولة القانون.

الراسلة: »سلطة قضائية حتقق العدالة، عمادها سيادة القانون، تاسهم يف توفري البيئة القضائية المناسبة والتكامل 
مع الرشكاء لدعم جهود اإلصالح والتنمية الاشملة«

ركزت راسلة المجلس القضايئ االردين عىل مبدا سيادة القانون كعماد لعملها يف سبيل تقيق العدالة من خالل الماسهمة 
يز ثقة المجتمع، وتشمل البيئة القضائية  يف توفري بيئة التقايض المناسبة اليت تضمن حقوق األفراد وحرياهتم وتاسهم يف تعز
المناسبة ومؤسسية العمل المبنية عىل المماراست الفضىل والكوادر المؤهلة المتخصصة، مع التأكيد عىل مبدا التعاون 

والتكامل مع خمتلف الرشكاء يف دعم جهود اإلصالح والتنمية الاشملة

األهداف االسرتاتيجية للمجلس القضايئ األردين:

أهداف السلطة القضائية

يز استقالل السلطة القضائية الهدف األول: تعز

الهدف الثاين: رفع القدرات وتطوير المهارات المعرفية للقضاة

الهدف الثالث: ضمان المحاكمة العادلة

الهدف الرابع: تقيق عدالة ناجزة

يز ثقة اجلمهور يف سيادة القانون الهدف اخلامس: الماسهمة يف تعز

الهدف الاسدس: مأسسة عالقات السلطة القضائية مع الرشكاء

الهدف األول: تعزيز استقالل السلطة القضائية

ترتيب األردن العالمي يف مؤرش استقالل القضاءمؤرش القياس

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

استكمال تعديل الترشيعات الناظمة لعمل . 1
نسبة استكمال مراجعة وتديث الترشيعات ذات العالقة	 السلطة القضائية 

يز القدرة المؤسسية للمجلس القضايئ. 2 تعز

عدد التحسينات اليت تم اعتمادها وتطبيقها	 

إستكمال إناشء وتفعيل االمانة العامة   	 

إستكمال الموازنة السنوية المستقلة للمجلس القضايئ 	 

عدد التحسينات اليت تم اعتمادها وتطبيقها	 إناشء أمانة عامة للمجلس القضايئ. ٣

إستكمال إناشء وتفعيل االمانة العامة   	 االستقالل المايل لشؤون المجلس القضايئ  . 4

تطوير ومتكي القضاء اإلداري وتعزيز دوره يف . ٥
عدد التحسينات اليت تم إعتمادها وتطبيقها	 سيادة القانون

مراجعة وتديث معايري وإجراءات جهاز . 6
معدل التحسن يف خمرجات  جهاز التفتيش القضايئ  	 التفتيش القضايئ ورفع قدرته المؤسسية 
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متكي وتطوير جهاز النيابة العامة واالجهزة . ٧
معدل التحسن يف خمرجات جهاز النيابة العامة	 الماسندة لها وتفعيل دورها

مراجعة وتديث معايري وأسس وإجراءات . ٨
نقل وإنتداب القضاة1 

عدد االجراءات اليت متت وفقًا للمعايري اجلديدة المعتمدة	 

إستكمال تطوير واعتماد وتطبيق المعايري واالجراءات المتكاملة 	 

تديث أسس ومعايري تقييم أداء القضاة . ٩
إصدار التعليمات اخلاصة بذلك	 وأعضاء النيابة العامة

نسبة اإلجناز يف تطبيق خطة تفعيل مدونة السلوك القضايئ	 تفعيل مدونة السلوك القضايئ. 10

تطوير بيئة العمل المعيشية والمادية . 11
للقضاة وموظفي وزارة العدل

معدل التحسن يف مستوى الرىض الوظيفي للقضاة وموظفي 	 
وزارة العدل

1  مبا يضمن الرتكزي عىل مبدأ التخصص واالستفادة منه قدر اإلمكان

الهدف الثاين: رفع القدرات وتطوير المهارات المعرفية للقضاة

نسبة اإلجناز يف فصل القضايا مؤرش القياس

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

تطوير الموارد البرشية . 12
القضائية 

· التحسن يف معدل رىض القضاة عن بيئة العمل	

· معدل الدوران الوظيفي للقضاة	

مراجعة وتطوير مهنجيات التدريب يف . 1٣
المعهد القضايئ األردين٢

عدد/نسبة المهنجيات اليت متت مراجعهتا وتديهثا 3	 

مراجعة وتطوير براجم التدريب يف . 14
المعهد القضايئ األردين٤

· عدد براجم التدريب المتخصص اجلديدة	

· يبية المنفذة سنويًا	 عدد الدورات التدر

· عدد/نسبة القضاة الذين تلقوا تدريب سنويًا	

يز إدارة المعرفة وتطويرها. 1٥ تعز
· نسبة اإلجناز يف تطبيق خطة إدارة المعرفة يف المجلس )جتميعها، 	

تصنيفها، ختزيهنا واستخدامها(

2 تتقاطع مع ماشريع المعهد القضايئ األردين
٣ مع الرتكزي عىل آلية تديد احتياجات التدريب الاشملة وتطبيقها بشكل متكامل

4 تتقاطع مع ماشريع المعهد القضايئ األردين



اسرتاتيجية السلطة القضائية
)٢٠١٧- ٢٠٢١( ٣4٣٥ اسرتاتيجية السلطة القضائية

)٢٠١٧- ٢٠٢١(

الهدف الثالث: ضمان المحاكمة العادلة

مؤرش القياس
· ترتيب االردن عالميًا يف مؤرش العدالة المدنية 	

· ترتيب األردن عالميًا يف مؤرش العدالة اجلنائية	

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

إعادة النظر يف خريطة التوزيع اجلغرايف . 16
للمحاكم وتوزيع قضاهتا وموظفهيا

· نسبة استكمال التوزيع اجلغرايف بناًء عىل الدرااست 	

اإلرتقاء جبودة األحكام القضائية وضمان . 1٧
جناحها

· عدد القضاة المتخصصون	

· عدد الطعون يف قرارات حمكمة الدرجة األول )بداية + 	
صلح(

· عدد الطعون يف قرارات حمكمة اإلستئناف	

· عدد االجهتادات القضائية »المعممة« الصادرة عن حمكمة 	
التميزي 

· عدد المكتبات اليت تم اناشهئا يف مقار المحاكم	

متكي وتطوير المكتب الفين وإناشء مكتب . 1٨
فين يف حماكم إستئناف )عمان وإربد ومعان(

· إستكمال إناشء المكاتب الفنية وتفعيلها يف حماكم 	
االستئناف الثالث

· عدد التحسينات اليت تم إعتمادها وتطبيقها 	

توحيد الهياكل وإجراءات العمل اإلدارية يف . 1٩
المحاكم٥

· نسبة المحاكم اليت استكملت إعادة هيكلهتا	

· نسبة المحاكم اليت وحدت إجراءات العمل اإلدارية فهيا	

مراجعة وتطوير دليل اإلجراءات الموحد . 20
لدوائر التنفيذ ورفع قدرة الدوائر المؤسسية

· عدد التحسينات اليت تم اعتمادها وتطبيقها	

· استكمال تطوير ومراجعة واعتماد دليل االجراءات الموحد	

·ختفيف أعباء عمل المحاكم وتسي أداءها. 21 معدل عبء القايض والهيئة القضائية 	

التوسع يف إناشء غرف قضائية متخصصة6. 22
· عدد الغرف القضائية المتخصصة اجلديدة	

· نسبة الزيادة يف عدد القضاة المتخصصي	

·تطوير وتنظيم مهنة اخلرباء أمام المحاكم. 2٣ إستكمال اصدار نظام اخلربة أمام المحاكم النظامية 	

مراجعة الترشيعات الناظمة إلجراءات التقايض   . 24
وتبسيط وتيسري إجراءات التقايض ٧

· عدد الترشيعات اليت تم مراجعهتا	

٥  يتقاطع مع ماشريع وزارة العدل
6 تفعيل مبدأ ختصص القضاة وتوسيع نطاقه باالستعانة بتوصيات اللجنة الملكية لتطوير اجلهاز القضايئ وتعزيز سيادة القانون فيما خيص الترشيعات

 ٧ باالستعانة بتوصيات اللجنة الملكية لتطوير اجلهاز القضايئ وتعزيز سيادة القانون فيما خيص الترشيعات



اسرتاتيجية السلطة القضائية
)٢٠١٧- ٢٠٢١( ٣6٣٧ اسرتاتيجية السلطة القضائية

)٢٠١٧- ٢٠٢١(

الهدف الرابع: حتقيق عدالة ناجزة

مؤرش القياس
· ترتيب االردن عالميًا حسب مؤرش العدالة اجلنائية	

· ترتيب االردن عالميًا يف مؤرش العدالة المدنية 	

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

التوسع يف إستخدام حلول بديلة للزناعات ٨. 2٥

· عدد الوسطاء من القضاء والوسطاء اخلصوصيي	

· نسبة حماكم البداية اليت تم إناشء وتفعيل دوائر 	
الواسطة فهيا

· عدد براجم التوعية المنفذة حول أهمية الواسطة	

تبين بدائل للعقوبات الاسلبة للحرية وتبين نظام . 26
قايض تنفيذ العقوبة ٩  

· نسبة قضايا األحداث اليت تم فهيا تطبيق عقوبات 	
بديلة للعقوبات الاسلبة للحرية

تطوير العدالة اإلصالحية لألحداث ١٠  . 2٧

· نسبة المحاكم اليت تم جتهزيها الستقبال االرس 	
واالحداث

· نسبة األحداث الذين إستفادوا من الماسعدة 	
القانونية المجانية

· نسبة األحداث الذين تم تطبيق بدائل للعقوبات 	
الاسلبة للحرية علهيم

·تطوير وتديث إجراءات الضابطة العدلية. 2٨ معدل التحسن يف اداء الضابطة العدلية	

· مراجعة وتطوير نظام إدارة الدعوى المدنية. 2٩ إستبدال نظام إدارة الدعوى المدنية بإدارة 	
الدعوى القضائية

تعديل قواعد االختصاص لتيسري اجراءات الدعوى . ٣0
·اجلزائية استكمال تعديل القواعد	

·مراجعة الترشيعات الناظمة إلجراءات التقايض. ٣1 عدد الترشيعات اليت تم مراجعهتا	

تيسري االجراءات المتعلقة بسماع الهشود . ٣2
واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة

· عدد التحسينات المطورة والمنفذة يف جمال سماع 	
الهشود

·تطوير السياسة اجلزائية وتديهثا. ٣٣ نسبة اخلفض يف ظاهرة العود االجرامي	

تطوير آليات تنفيذ األحكام المدنية واجلزائية. ٣4

· عدد التحسينات اليت تم إعتمادها وتطبيقها	

· تطوير واعتماد الدليل موحد آلليات تنفيذ األحكام 	
المدنية واجلزائية

تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة يف مجيع مراحل . ٣٥
الدعوى اجلزائية

· تسن ترتيب االردن يف مؤرش العدالة اجلنائية 	

· عدد توصيات اللجنة الملكية اليت تم تطبيقها يف 	
هذا المجال 

 ٨  الربناجم التنفيذي التنموي  2016-201٨
 ٩ الربناجم التنفيذي التنموي 2016-201٨ 
 10  الربناجم التنفيذي التنموي 2016-201٨



اسرتاتيجية السلطة القضائية
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)٢٠١٧- ٢٠٢١(

الهدف اخلامس: الماسهمة يف تعزيز ثقة اجلمهور يف سيادة القانون

ترتيب األردن العالمي يف مؤرش سيادة القانونمؤرش القياس

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

الماسهمة يف إجراء مسح ثقة المجتمع باستقالل . ٣6
القضاء وسيادة القانون

· بالنسبة 	 المجتمع  ثقة  يف  التحسن  نسبة 
األاسس خلط 

الماسهمة يف مأسسة النظام الوطين للماسعدة . ٣٧
القانونية

· عدد احلاالت المستحقة اليت تلقت ماسعدة 	
قانونية جمانية

الماسهمة يف محالت توعية المجتمع والتعريف جبهود . ٣٨
السلطة القضائية واجنازاهتا

· عدد محالت التوعية 	

· نسبة التحسن يف  مؤرش نظرة المجتمع 	
القضائية  للسلطة 

الهدف الاسدس: مأسسة عالقات السلطة القضائية مع الرشكاء

معدل رىض الرشكاءمؤرش القياس
مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

تطوير خطة عمل مشرتكة ومتكاملة تدد فهيا االنشطة . ٣٩
المشرتكة بي المجلس القضايئ األردين ووزارة العدل

· إكمال تطوير خطة العمل المشرتكة ) نسبة 	
االجناز يف خطة العمل المشرتكة ( والبدء 

بتطبيقها

مراجعة وتديث األطر اليت تنظم عالقة وزارة . 40
العدل بالمجلس القضايئ األردين

· نسبة اإلجناز يف تطوير اإلطار الناظم بي السلطة 	
القضائية ووزارة العدل

يز قنوات االتصال بي السلطة القضائية . 41 تعز
والمؤساست األخرى

· عدد مذكرات التفاهم الموقعة مع الرشكاء	

· عدد األنشطة المشرتكة المنفذة مع 	
المؤساست األخرى )نقابة المحامي، كليات 

احلقوق...(



اسرتاتيجية السلطة القضائية40
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

تطوير وتطبيق خطة إعالم واتصال. 42
· عدد التغطيات اإلعالمية لرباجم وإجنازات 	

القضائية السلطة 

·وضع ضوابط التغطية االعالمية العمال القضاء. 4٣ إستكمال تطوير ووضع وتطبيق الضوابط	



اسرتاتيجية وزارة العدل
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

4٣

الفصل الثالث
اسرتاتيجية وزارة العدل )٢٠١٧ – ٢٠٢١(

مقدمة:
أنشئت وزارة العدل لتكون الذراع التنفيذي للجهاز القضايئ األردين من خالل تقديم الدعم اللوجسيت والفين والمايل للجهاز 
القضايئ، ولتبارش دورها يف تقيق راسلة الدولة األاسسية المتمثلة بإقامة العدل والماسواة ومحاية احلقوق واحلريات، وتطور 
دور الوزارة وتوسع ممتدًا للعديد من المجاالت من ضمهنا محاية حقوق اإلناسن ومكافحة اإلرهاب وتيسري سبل الوصول للعدالة 
والماسهمة يف تقيق  للترشيع  مرجعية  الترشيعات ووضع أسس  ومراجعة  اجلزائية وتديث  والعدالة  القانونية  والماسعدة 

يز استقالل القضاء وسيادة القانون. منظومة الزناهة الوطنية وتعز

ولتحقيق أهدافها والماسهمة يف تقيق األهداف الوطنية تسعى وزارة العدل لتعزيز دورها التنموي من خالل تسي خدماهتا 
ورفع كفاءة نتاجئها وفق أهداف االسرتاتيجية الاشملة لقطاع العدالة وتوجهات وزارة العدل، ولتحقيق ذلك بشكل مهنجي 
المتعاقبة بأسلوب تاشركي حبيث اتسمت هذه اخلطط بالشمولية  الوزارة عىل تطوير خططها االسرتاتيجية  وممأسس، دأبت 

والموضوعية والتاشركية.

وجاء تطوير خطة وزارة العدل االسرتاتيجية لألعوام )201٧ – 2021( ليعزز مسرية البناء اليت اعتمدهتا الوزارة بشكل خاص 
وقطاع العدالة بشكل عام، حيث استندت الوزارة يف تطويرها لالسرتاتيجية عىل مهنجية متكاملة شملت:

· تشكيل فريق العمل الفين يف الوزارة واالستعانة خبرباء يف جمال التخطيط االسرتاتيجي 	
· بناء قدرات المعنيي يف جمال التخطيط االسرتاتيجي 	

· يز 	 مراجعة وتليل المصادر والمراجع ذات العالقة والرتكزي عىل توصيات اللجنة الملكية لتطوير اجلهاز القضايئ وتعز
سيادة القانون

· تليل البيئتي الداخلية واخلارجية للوزارة وتشخيص الواقع احلايل للوزارة	

· هبا 	 اخلاصة  االسرتاتيجية  والمحاور  الوزارة  وراسلة  رؤية  وتطوير  مراجعة  تم  والتشخيص  التحليل  نتاجئ  عىل  بناًء 
والماشريع الالزمة لتحقيقها

· تم تطوير مؤرشات قياس األداء عىل المستوى االسرتاتيجي 	



اسرتاتيجية وزارة العدل
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

444٥ اسرتاتيجية وزارة العدل
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

المتابعة والتقييم ومقاييس األداء

لضمان تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية لوزارة العدل بالشكل الصحيح وقياس مستويات التقدم واإلجناز بناًء عىل مؤرشات قياس 
تطوير  تم  احلقائق،  باإلعتماد عىل  االدارة  القرار عىل  متخذ   وتاسعد  للمقارنة  وقابلة  للقياس  وقابلة  ودقيقة  واضحة  أداء 
جمموعة متكاملة من مؤرشات قياس األداء عىل المستوى اإلسرتاتيجي، ُأخذ بعي اإلعتبار عند تصميمها التكامل مع أهداف 
اإلسرتاتيجية الاشملة لقطاع العدالة واألهداف الوطنية، وجاءت متسقة مع أنشطة احلكومة ذات العالقة يف اخلطط الوطنية 

األخرى كالربناجم التنفيذ التنموي ووثيقة رؤية األردن 202٥.

المستوى  عىل  األداء  قياس  مؤرشات  من  أخرى  جمموعة  تطوير  التشغيلية  اخلطط  إعداد  عند  الالحقة  المرحلة  يف  وسيتم 
التشغييل حبيث تكون متكاملة مع مؤرشات قياس األداء اإلسرتاتيجية. وسيتم إعداد مصفوفة متكاملة تبي آلية قياس كل 
والمالية وغريها من  اإلحصائية  ير  التقار االستطالعية وكذلك تليل  والمسوحات  الدرااست  باالعتماد عىل كل من  مؤرش 

اآلليات، كما سيتم تديد خط األاسس والمسهتدفات خالل السنوات اخلمس القادمة لكل مؤرش قياس.

معيق ماسعد 
• إدارة الموارد البرشية وغياب التخطيط

وال  وحمدثة  موحدة  غري  للمحاكم  ية  اإلدار التنظيمية  الهياكل   	
تتماىش مع آخر التعديالت والمستجدات الترشيعية وغري مطبقة 

عىل أرض الواقع

	 إجراءات العمل االدارية يف المحاكم غري حمدثة وموحدة ومطبقة

ية الماسندة المقدمة للمحاكم 	اخلدمات اإلدار

	 البنية التحتية اإللكرتونية واألنظمة حباجة لتحديث

	 آليات ضبط اجلودة ومتابعة إدخال البيانات وإستخدام األنظمة 
المحوسبة 

	 مهنجية متكاملة للرقابة الداخلية

	 المباين وجتهزياهتا.

	 أرشفة ملفات القضايا إلكرتونيًا

نقاط القوة:

	 اإلسرتاتيجية الاشملة لقطاع العدل 

القطاع  	 موازنة مالية واحدة جلميع جهات 
يهسل  مما  جهة  لكل  خمصص  هو  ما  تظهر 

عملية التخطيط المايل

	 توفر اإلرادة لدى قيادات القطاع للتطوير

	 وجود الكوادر المؤهلة والمدربة

الرشكاء  مع  للتواصل  المناسبة  البيئة   	
والتعاون من خالل مذكرات التفاهم والربط 

اإللكرتوين 

	 وجود األنظمة المحوسبة الرئيسية والبنية 
الممكن  من  اليت  األاسسية  التقنية  التحتية 
البناء علهيا وتطويرها خالل السنوات القادمة

داخيل

التحديات:

الماشريع  خيص  فيما  اخلارجية  اجلهات  مع  التنسيق  ضعف   	
والمبادرات المشرتكة 

المتوقعة عىل قطاع  الضغوط  يادة  وز السوري  اللجوء  تبعات   	
العدالة 

	 عدم توفر الترشيعات اخلاصة بإستخدام التقنيات احلديثة يف 
بعض إجراءات المحاكم

الفرص:

قطاع  بدعم  الاسمية  الملكية  اإلرادة   	
العدالة وتوفر اإلرادة السياسية للتطوير 

وبراجم  والداعمة،  الماحنة  اجلهات  وجود   	
التطوير الماسندة لقطاع العدالة األردين

مع مجيع  والتواصل  االتصال  قنوات  توفر   	
أصحاب العالقة 

خارجي
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464٧ اسرتاتيجية وزارة العدل
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

وزارة العدل: الرؤية والراسلة واإلهداف اإلسرتاتيجية

الرؤية: »مؤسسة متمزية داعمة الستقالل القضاء وسيادة القانون« 

ابتدأت رؤية وزارة العدل بالرتكزي عىل مؤسسية العمل وما تتضمنه من معاين الكفاءة والفعالية، وأطرت عملها المؤسيس 
بالتمزّي وما يتوجب عليه من اتباع أفضل المماراست والمعايري اليت تاسهم يف رعاية مصالح المستفيدين وصون حقوقهم 
ومحايهتا، من خالل دور الوزارة الرئييس يف دعم استقالل القضاء وتوفري كل ما من أشنه أن يعزز مبدأ سيادة القانون وإنفاذه 

يز لثقة المجتمع. حبيث خيضع اجلميع حلكم القانون وما يرتتب عليه من تعز

الراسلة: »الماسهمة يف هتيئة البيئة القضائية واإلدارية المناسبة ورسم السيااست واالطر الترشيعية للهنوض بعملية 
التقايض والماسندة القانونية بكفاءة، لضمان رعاية احلقوق وصون احلريات ومحايهتا وتيسري سبل الوصول للعدالة، وتعزيز 
الرشاكة مع اجلهات المحلية والدولية، من خالل ترسيخ بنية مؤسسية عرصية وتوفري كوادر مؤهلة متخصصة، مبا يعزز 

ثقة المجتمع بسيادة القانون«

ية  أوضحت راسلة وزارة العدل دورها الرئييس يف هتيئة البيئة القضائية واإلدارية وما يرتتب علهيا من دعم وماسندة إدار
للسلطة القضائية للهنوض بعملية التقايض، كما أاشرت بوضوح لدور الوزارة الريادي يف رسم السيااست ودعم عملية 
الوزارة  احلريات واحلقوق من خالل دور  القانون ومحاية  تعزيز سيادة  الوزارة يف  الترشيعية، حبيث تاسهم جهود  الصياغة 
األاسيس يف تيسري سبل الوصول للعدالة ومجيع ما ينطوي تت هذه العملية من أعمال وجهود، وأاشرت الراسلة لعمل 
الوزارة عىل تقيق غاياهتا من خالل التعاون وبناء الرشاكات الفعالة باالعتماد عىل بنية مؤسسية متمزية عمادها الكوادر 

المؤهلة والمتخصصة مبا يعزز ثقة المجتمع بسيادة القانون.

األهداف االسرتاتيجية لوزارة العدل:

أهداف وزارة العدل

الهدف األول: توفري بيئة مناسبة لدعم العمل القضايئ

الهدف الثاين: رفع القدرة المؤسسية وجتذير ثقافة التمزّي

يز ثقة المجتمع يف سيادة القانون  الهدف الثالث: تعز

الهدف الرابع: الماسهمة يف تطوير منظومة الزناهة الوطنية

الهدف اخلامس: الماسهمة يف تطوير منظومة الترشيعات

الهدف الاسدس: مأسسة عالقة وزارة العدل مع الرشكاء المحليي والدوليي



اسرتاتيجية وزارة العدل
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

4٨4٩ اسرتاتيجية وزارة العدل
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

الهدف األول: توفري بيئة مناسبة لدعم العمل القضايئ

نتاجئ رىض متلقي اخلدمةمؤرش القياس

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

ية الكافية الالزمة لمعاونة اجلهاز . 1 توفري الكوادر االدار
القضايئ ورفع كفاءهتا واالرتقاء بأداهئا

· نسبة استكمال رفد اجلهاز القضايئ بالكوادر الالزمة 	
وفقًا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير اجلهاز 

القضايئ وتعزيز سيادة القانون 

تطوير البىن التحتية لمرافق العدالة  وتديث أبنية . 2
المحاكم وبنيهتا التحتية 11

· عدد قصور العدل والمباين النموذجية	

· نسبة المباين المستأجرة اليت ال تليب احلاجة وتم 	
استبدالها

· عدد المباين المستأجرة اليت خضعت إلعادة 	
هندسة المكان

تطوير التدابري االمنية المتخذة حلماية المحاكم . ٣
ودوائر النيابة العامة والتنفيذ

· معدل التحسن يف المستوى االمين حلماية المحاكم 	
ودوائر النيابة العامة والتنفيذ

تديث وتطوير اخلدمات المقدمة للجمهور يف . 4
المحاكم   

· معدل مدة التقايض يف دعاوي بداية احلقوق )يوم(	

· معدل مدة التقايض يف دعاوي صلح احلقوق )يوم(	

تسي وتوحيد إجراءات العمل )اإلدارية( يف . ٥
المحاكم

· و 	 تليلها  تم  اليت  اخلدمات  نسبة/عدد 
تسيهنا أو  هندسهتا  إعادة 

· توحيد 	 تم  اليت  النظامية  كم  المحا نسبة 
فهيا ية(  ر )اإلدا العمل  إجراءات 

تطوير التقنيات احلديثة المستخدمة يف قطاع . 6
·العدالة والتوسع يف إستخدامها نسبة التحسن يف رىض متلقي اخلدمة	

تطوير آليات التبليغ القضايئ  12  وتديث وتيسري . ٧
اجراءات تبليغ االوراق القضائية 1٣ 

· عدد المحاكم اليت تطبق نظام التبليغ اإللكرتوين 	

· نسبة التباليغ الناجحة بعد استخدام طريقة التبليغ 	
االلكرتوين

·تطوير اخلدمات الماسندة واللوجستية. ٨ نسبة التحسن يف رىض متلقي اخلدمة	

11  الرتكزي عىل تسي بيئة العمل يف المحاكم النظامية وإدامة أبنيهتا )الربناجم التنفيذي التنموي 2016 – 2018(
 12 الربناجم التنفيذي التنموي 2016 – 2018

 1٣  توصيات اللجنة الملكية لتطوير اجلهاز القضايئ وتعزيز سيادة القانون فيما خيص الترشيعات



اسرتاتيجية وزارة العدل
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

٥0٥1 اسرتاتيجية وزارة العدل
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

الهدف الثاين: رفع القدرة المؤسسية وجتذير ثقافة التمزّي

التحسن يف نتاجئ وترتيب وزارة العدل يف جائزة الملك عبدالله الثاين لتمزي األداء مؤرش القياس
احلكومي والشفافية

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

·تديث أجهزة وزارة العدل وتطوير أداهئا. ٩ إستكمال مراجعة وتديث التنظيم االداري لوزارة العدل	

تطوير وتنفيذ خطة حوسبة اشملة للوزارة . 10
والقطاع )IT-Master Plan( حبلول عام  

١٤   201٩

· نسبة اجلاهزية اإللكرتونية ونسبة التحول اإللكرتوين للوزارة والقطاع	

· عدد األجهزة اليت تم تديهثا	

تطوير وتديث )مزيان 2( والبنية التحتية . 11
اإللكرتونية  

· نسبة اإلجناز يف تطوير مزيان 2 والبنية التحتية اإللكرتونية 	
ذات العالقة

تطوير إدارة وختطيط الموارد البرشية . 12
وتنميهتا 

· اجلديدة	 التنظيمية  كل  الهيا تطبيق  يف  اإلجناز  نسبة 

· نسبة اإلجناز يف مراجعة وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي	

· نسبة الموظفي الذين تلقوا التدريب سنويًا	

· نسبة الموظفي الذين تسن أداؤهم السنوي	

· نسبة الوظائف اليت شملت خبطط اإلحالل الوظيفي	

· معدل رىض الموظفي	

يز إدارة المعرفة وتطويرها. 1٣ تعز
· نسبة اإلجناز يف تطبيق خطة إدارة المعرفة يف مؤساست قطاع 	

العدالة )جتميعها، تصنيفها، ختزيهنا واستخدامها(

يز مبادئ التمزّي يف مجيع مؤساست . 14 تعز
قطاع العدالة وبناء ثقافة العاملي

· عدد مبادرات التحسي المؤسيس  المنفذة  سنويًا	

· نسبة موظفي الوزارة الذين تم تدريهبم/تثقيفهم يف جمال التمزّي	

تبين وتطبيق سيااست إدارة وترشيد . 1٥
استخدام الطاقة والموارد ١٥

· عدد المبادرات اخلرضاء المطبقة سنويًا	

· نسبة التوفري يف اسهتالك الماء والكهرباء سنويًا يف مرافق العدالة	

 

14   تتوافق مع مبادرة الربناجم التنفيذي التنموي »رفع اجلاهزية اإللكرتونية وتسي مستوى اخلدمات المقدمة يف الوزارة والمحاكم« 
 1٥ تطبيق التقنيات اخلرضاء يف أبنية المحاكم والوزارة



اسرتاتيجية وزارة العدل
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

٥2٥٣ اسرتاتيجية وزارة العدل
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

الهدف الثالث: تعزيز ثقة المجتمع يف سيادة القانون

ترتيب األردن عالميًا يف مؤرش سيادة القانون مؤرش القياس

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

مأسسة المنظومة الوطنية للماسعدة . 16
القانونية وتيسري الوصول للعدالة 16 
واصدار قانون للماسعدة القانونية

· المقدمة 	 المجانية  القانونية  الماسعدة  حاالت  عدد 
سنويًا احلال  لرقيقي 

· القانونية	 الماسعدة  قانون  وانفاذ  اصدار 

تطوير آليات االتصال والتواصل مع . 1٧
المعنيي والتعاون مع واسئل اإلعالم

· عدد الفعاليات االعالمية المنفذة من قبل الوزارة	

· نسبة التحسن يف الرأي العام اجتاه فعالية قطاع العدالة	

إدماج النوع االجتماعي  . 1٨

· عدد المبادرات المنفذة يف جمال إدماج النوع االجتماعي 	

· عدد دورات التدريب/التوعية يف جمال النوع االجتماعي	

· معدل التحسن يف تقبل مفاهيم الماسواة والنوع االجتماعي 	

· عدد التحسينات يف البنية التحتية لمرافق العدالة الستقبال 	
قضايا العنف االرسي 

التوعية والتثقيف. 1٩

· عدد محالت التوعية والتثقيف المنفذة سنويًا	

· عدد المسهتدفي حبمالت التوعية والتثقيف سنويًا	

· معدل تسن وعي اجلمهور بدور قطاع العدالة وسيادة القانون 	

الماسهمة يف ماشريع تبين بدائل . 20
ية ١٧  للعقوبات الاسلبة للحر

· عدد البدائل للعقوبات الاسلبة للحرية	

الماسهمة يف أنشطة التوسع يف استخدام . 21
احللول بديلة للزناعات 

· عدد دوائر الواسطة اليت تم جتهزيها 	

الماسهمة يف ماشريع تطوير العدالة . 22
اإلصالحية لألحداث 

· عدد القضاة الذين تلقوا تدريب متخصص يف جمال العدالة 	
االصالحية لألحداث

· عدد اإلداريي الذين تلقوا تدريب متخصص يف جمال العدالة 	
االصالحية لألحداث

· عدد مذكرات التفاهم الموقعة مع اجلهات ذات العالقة	

· نسبة قضايا االحداث اليت نفذت فهيا عقوبات جمتمعية 	
ية للحر غري اسلبة 

تطوير اخلطة الوطنية لمكافحة اإلجتار . 2٣
بالبرش

· نسبة استكمال تطوير اخلطة	

   16 تتوافق مع مبادرة الربناجم التنفيذي التنموي »مأسسة نظام للماسعدة القانونية«
  1٧ الماشريع 20، 21، و 22 مبادرات يف الربناجم التنفيذي التنموي بالتعاون مع المجلس القضايئ األردين



اسرتاتيجية وزارة العدل
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

٥4٥٥ اسرتاتيجية وزارة العدل
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

الهدف الرابع: الماسهمة يف تطوير منظومة الزناهة الوطنية

مؤرش القياس
ترتيب األردن عالميًا يف مؤرش استقالل القضاء

ترتيب األردن عالميًا يف مؤرش سيادة القانون 

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

الماسهمة يف بناء قدرات القضاة واألجهزة . 24
ية الماسندة اإلدار

· نسبة القضاة الذين تلقوا تدريب متخصص	

· عدد دورات التدريب المتخصصة سنويًا	

الماسهمة يف تطوير وتديث نظم ومعايري . 2٥
الرقابة والتفتيش القضايئ  

· عدد مبادرات التحسي المتعلقة باحلوسبة والبنية التحتية 	
ية اليت تم تنفيذها واإلجراءات اإلدار

تطوير مهنجيات التدريب وبراجم المعهد . 26
القضايئ األردين ١٨ 

· نسبة مهنجيات التدريب اليت تم تطويرها وتطبيقها	

· نسبة/عدد براجم التدريب التخصيص اليت تم تطويرها/ 	
استحداهثا

· 	)e-Learning( نسبة تطبيق برناجم التعليم االلكرتوين

· عدد دورات التدريب السنوية	

· عدد القضاة الذين تلقوا التدريب سنويًا	

· عدد اإلداريي الذين تلقوا التدريب سنويًا	

   1٨ بالتنسيق مع ماشريع المعهد القضايئ االردين الرئيسة 

الهدف اخلامس: الماسهمة يف تطوير منظومة الترشيعات

عدد الترشيعات والقواني اليت تم مراجعهتا وتطويرهامؤرش القياس

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

مأسسة عملية الصياغة الترشيعية وآلية الدرااست . 2٧
والبحوث المصاحبة

· نسبة الدرااست المصاحبة اليت تم إجنازها 	
بالمقارنة مع الترشيعات والقواني المنظورة

برناجم متخصص يف التدريب عىل إعداد ودراسة . 2٨
وصياغة الترشيعات ١٩

· يبًا متخصصًا يف جمال صياغة 	 عدد من تلقوا تدر
الترشيعات

عمل دراسة متكاملة لالحتياجات الترشيعية ذات . 2٩
العالقة  ٢٠

· نسبة اكتمال دراسة االحتياجات الترشيعية 	
للسنوات اخلمس القادمة

الماسهمة يف تديث وتطوير الترشيعات مبا يعزز . ٣0
استقالل القضاء وسيادة القانون

· عدد الترشيعات والقواني المتعلقة باستقالل 	
القضاء وسيادة القانون اليت تم مراجعهتا 

1٩  تنمية القدرات والكفاءات يف جمال الصياغة الترشيعية 
20   بالتنسيق مع المجلس القضايئ األردين 



اسرتاتيجية وزارة العدل٥6
)٢٠١٧- ٢٠٢١(

الهدف الاسدس: مأسسة عالقة وزارة العدل مع الرشكاء المحليني والدوليني

معدل رىض الرشكاء عن فعالية تواصل/ اتصال الوزارةمؤرش القياس

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

يز العالقات مع الرشكاء المحليي . ٣1 بناء وتعز
والدوليي

· عدد مذكرات التفاهم الموقعة سنويًا	

· عدد المبادرات المشرتكة المنفذة سنويًا	

يز التعاون والتنسيق مع مؤساست . ٣2 تعز
المجتمع المدين والمؤساست التعليمية

· عدد مذكرات التفاهم الموقعة مع مؤساست المجتمع 	
المدين

· عدد المبادرات/الماشريع المشرتكة المنفذة مع 	
مؤساست المجتمع المدين

· عدد األنشطة المنفذة مع كليات احلقوق	

· عدد المواد التعليمية/التثقيفية القانونية المضافة للمناهج 	
المدرسية ٢١

·هيكلة الوزارة والمحاكم والمعهد القضايئ. ٣٣ نسبة اإلجناز يف تطبيق الهياكل التنظيمية اجلديدة	

21  هدف ومؤرش مشرتك مع وزارة الرتبية والتعليم



اسرتاتيجية المعهد القضايئ
)٥٩)٢٠١٧- ٢٠٢١

الفصل الرابع
اسرتاتيجية المعهد القضايئ األردين )٢٠١٧-٢٠٢١(

مقدمة: 
يعد المعهد القضايئ األردين مؤسسة وطنية متمزية، توجت جهودها وإجنازاهتا حبصولها عىل ختم التمزّي يف جائزة جاللة الملك 
األردنية  المملكة  الوحيدة يف  الرسمية  اجلهة  والمعهد هو  والشفافية يف دورهتا األخرية،  األداء احلكومي  لتمزي  الثاين  عبدالله 
الهاشمية المسؤولة عن إعداد مؤهلي لتويل الوظائف القضائية. وقد ُأنيشء المعهد مبوجب القانون رقم )٣( لسنة 1٩٨٨ 
والذي استعيض عنه الحقًا بنظام المعهـد القضايئ األردين رقم)6٨( لسنة 2001 وتعديالته وآخرها نظام رقم )6( لسنة 2010 

وتعديالته، والذي أاشر لمرتكزات أعمال المعهد وأهدافه واليت اشتملت عىل: 

· إعداد مؤهلي لتويل الوظائف القضائية	

· يبية اليت يعقدها المعهد لهذه الغاية وتنمية 	 رفع كفاءة القضاة وأعوان القضاء من خالل الدورات التدر
مهارات البحث العلمي لدهيم 

· تبادل اخلربات والتعاون مع المعاهد المماثلة يف الدول العربية واالجنبية  	
· تشجيع التعاون مع الهيئات العربية واالجنبية يف جماالت العمل القضايئ	

ير العدل رئياًس، وعضوية كل من: ويتول االرشاف عىل المعهد جملس إدارة يتألف من وز
· أحد نواب رئيس حمكمة التميزي يسميه المجلس القضايئ نائبا للرئيس.	
· أمي عام وزارة العدل.	
· مدير المعهد القضايئ.	
· نقيب المحامي.	

· ير لمدة سنتي 	 أربعة قضاة ال تقل درجة أي مهنم عن اخلاصة يسمهيم المجلس القضايئ بتنسيب من الوز
قابلة للتجديد وجيوز له تسمية بديل ألي مهنم بالطريقة ذاهتا للمدة المتبقية من عضويهتم يف المجلس.



اسرتاتيجية المعهد القضايئ
)٢٠١٧- ٢٠٢١( 6061 اسرتاتيجية المعهد القضايئ

)٢٠١٧- ٢٠٢١(

· اثني من أعضاء الهيئة التدريسية من اجلامعات األردنية الرسمية ال تقل رتبة أي مهنما عن أستاذ ماشرك يف 	
ير لمدة سنتي وبالتنسيق مع رئيس اجلامعة المعنية وللوزير خالل تلك المدة تسمية  القانون يسمهيما الوز

بديل ألي مهنما بالطريقة ذاهتا وللمدة المتبقية من عضويته يف المجلس. 

ويتول إدارة المعهد قاض ينتدبه المجلس القضايئ وبتنسيب من الوزير عىل أن يكون قد أمىض مدة ال تقل عن عرشين سنة 
يف اخلدمة القضائية أو يف اخلدمة القضائية ومزاولة مهنة المحاماة معًا. 

خدماته  ومتتد  المستمر،  التدريب  وبرناجم  القضايّئ  المعهد  دبلوم  برناجم  رئيسيي،  برناجمي  األردين  القضايّئ  المعهد  ويقدم 
لتشمل تقديم التدريب ذو العالقة لمؤساست حكومية وخاصة حملية وأجنبية.

ولتحقيق أهدافه والماسهمة يف تقيق األهداف الوطنية يسعى المعهد القضايّئ األرديّن لتعزيز دوره التنموي من خالل تسي 
خدماته ورفع كفاءة نتاجئه وفق أهداف االسرتاتيجية الاشملة لقطاع العدالة وتوجهات المعهد، وجاء تطوير خطة المعهد 
القضايئ االسرتاتيجية لألعوام )201٧ – 2021( ليعزز مسرية البناء اليت اعتمدها المعهد بشكل خاص وقطاع العدالة بشكل 

عام، حيث استند المعهد يف تطويره لالسرتاتيجية عىل مهنجية تاشركية متكاملة اتسمت بالموضوعية والشمولية وشملت:

· تشكيل فريق العمل الفين يف المعهد واالستعانة خبرباء يف جمال التخطيط االسرتاتيجي 	

· بناء قدرات المعنيي يف جمال التخطيط االسرتاتيجي 	

· مراجعة وتليل المصادر والمراجع ذات العالقة	

· تليل البيئتي الداخلية واخلارجية وتشخيص الواقع احلايل للمعهد	

· به 	 والمحاور االسرتاتيجية اخلاصة  المعهد  رؤية وراسلة  تم مراجعة وتطوير  والتشخيص  التحليل  نتاجئ  بناًء عىل 
والماشريع الالزمة لتحقيقها

· تم تطوير مؤرشات قياس األداء عىل المستوى االسرتاتيجي	

المتابعة والتقييم ومقاييس األداء

لضمان تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للمعهد القضايّئ األرديّن بالشكل الصحيح وقياس مستويات التقدم واإلجناز بناًء 
عىل مؤرشات قياس أداء واضحة ودقيقة وقابلة للقياس وقابلة للمقارنة وتاسعد متخذ  القرار عىل االدارة باإلعتماد 
عىل احلقائق، تم تطوير جمموعة متكاملة من مؤرشات قياس األداء عىل المستوى اإلسرتاتيجي، ُأخذ بعي اإلعتبار عند 
تصميمها التكامل مع أهداف اإلسرتاتيجية الاشملة لقطاع العدالة واألهداف الوطنية، وجاءت متسقة مع أنشطة 

احلكومة ذات العالقة يف اخلطط الوطنية األخرى كالربناجم التنفيذ التنموي ووثيقة رؤية األردن ٥202.

وسيتم يف المرحلة الالحقة عند إعداد اخلطط التشغيلية تطوير جمموعة أخرى من مؤرشات قياس األداء عىل المستوى 
آلية  التشغييل حبيث تكون متكاملة مع مؤرشات قياس األداء اإلسرتاتيجية. وسيتم إعداد مصفوفة متكاملة تبي 
اإلحصائية  ير  التقار تليل  وكذلك  االستطالعية  والمسوحات  الدرااست  من  كل  باالعتماد عىل  مؤرش  كل  قياس 
والمالية وغريها من اآلليات، كما سيتم تديد خط األاسس والمسهتدفات خالل السنوات اخلمس القادمة لكل 

مؤرش قياس. 



اسرتاتيجية المعهد القضايئ
)٢٠١٧- ٢٠٢١( 626٣ اسرتاتيجية المعهد القضايئ

)٢٠١٧- ٢٠٢١(

)SWOT analysis( التحليل الرباعي للمعهد القضايّئ األرديّن

معيق ماسعد 
• عدم وجود خطة اسرتاتيجية اسبقة عىل 

مستوى المعهد 

	 عدم التوسع يف حوسبة أعمال المعهد من 
منظور شمويل متكامل

يبية  	 عملية تديد االحتياجات التدر

	 عملية تطوير المحتوى التدرييب )احلقيبة 
يبية( غري اشملة وممهنجة  بشكل كامل التدر

	 البنية التحتية احلالية للمعهد )المبىن احلايل(

	 براجم المعهد واحلاجة لتطويرها

نقاط القوة:

	 المعهد القضايئ األردين اجلهة الوحيدة المقدمة  
خلدمات التدريب وإعداد المؤهلي لتويل الوظائف 

القضائية 

	 وجود ترشيعات ناظمة متكاملة تكم وتدعم عمل 
المعهد 

	 دعم قيادات قطاع العدالة لتطوير المعهد ومبادرات 
التحسي 

	 توفر البناء المؤسيس لدى المعهد وكفاءة 
المحارضين واخلربات األردنية يف جمال العمل القضايئ

	 المحتوى المعريف والمصادر العلمية لدى المعهد

داخيل

التحديات:

شبهية  يبية  تدر ومؤساست  معاهد  وجود   	
صاعدة يف المنطقة

بتغري  العامة  والتوجهات  السيااست  تغري   	
القيادات

	 شح الموارد المالية 

الفرص:

	 براجم التطوير الممولة من قبل الماحنيي الدوليي

	 استقرار االردن والذي يشكل بيئة جاذبة للمتدربي يف 
المجال القضايئ يف المنطقة

	 المبىن اجلديد المتوقع االنتقال له يف العام 201٨

 )e-learning( التعليم االلكرتوين 	

خارجي

المعهد القضايئ األردين: الرؤية والراسلة واإلهداف اإلسرتاتيجية

 رؤية المعهد: » مركز تأهيل وتدريب قضايّئ وأجهزة إدارية ماسندة، متمزي حمليًا وإقليميًا ودوليًا « 

الوظائف  لتويل  المرشحي  لتأهيل  متمزيًا  وعالميًا  إقليميًا  مركزًا  ليصبح  سعيه  عىل  األرديّن  القضايّئ  المعهد  رؤية  ركزت 
اجلهاز  لعمل  الماسندة  ية  اإلدار األجهزة  تأهيل  عمله  نطاق  وشمل  المعرفية،  ومهاراهتم  القضاة  قدرات  ورفع  القضائّية 

القضايّئ.

راسلة المعهد: » مركز متمزي يعزز القناعة لدى مجيع المتعاملني يف قطاع العدالة حمليًا وإقليميًا ودوليًا بأهمية دوره 
يف التأهيل والتدريب للعاملني يف اجلهاز القضايّئ واألجهزة اإلدارية الماسندة مبا ينعكس إجيابًا عىل إراسء مبدأ سيادة 
يادة المعرفة يف مجيع احلقول القانونية وفق أفضل المماراست  القانون وذلك من خالل بناء الرشاكات وتبادل اخلربات وز

احلديثة اليت تقتضهيا مبادئ العدالة واإلنصاف «.

ية  اإلدار واألجهزة  القضايّئ  اجلهاز  يف  للعاملي  والتدريب  التأهيل  يف  ودويل  وإقليمي  مركز حميل  أّنه  المعهد  راسلة  أكدت 
وكوادر برشية  واضحة  واسرتاتيجية  قيادة،  المعهد من  تطوير إلمكانيات  يشمله من  مبا  التمزّي  وأظهرت جانب  الماسندة، 
يز إميان المعنيي بأهمية التدريب القضايّئ ودوره الفعال يف سيادة  مؤهلة، وعمليات متطورة، مع اإلاشرة إل دوره يف تعز
القانون ومحاية احلقوق، وأوضحت الراسلة أّن المعهد ـ يف سعيه لتحقيق أهدافه ـ سيعمل عىل بناء الرشاكات والتعاون يف 
إاشرة إل عنرص آخر من ممكنات التمزّي، وأّن مجيع جوانب عمله سيتم تطويرها وفقًا ألفضل المعايري والمماراست الفضىل 

يف سبيل الماسهمة يف تقيق العدالة.

األهداف االسرتاتيجية للمعهد القضايئ االردين:

أهداف المعهد القضايئ األردين

الهدف األول: تأهيل المرشحي لتويل الوظائف القضائية وبناء القدرات القضائّية واإلدارية وتطويرها

الهدف الثاين: مأسسة العالقة وتطويرها مع المجلس القضايّئ األرديّن ووزارة العدل

الهدف الثالث: بناء القدرات المؤسسية وجتذير ثقافة التمزّي

يز التعاون مع المؤساست المحلية واإلقليمية والدولية الهدف الرابع: تعز

الهدف اخلامس: الماسهمة يف نرش الثقافة القانونية بي فئات المجتمع



اسرتاتيجية المعهد القضايئ
)٢٠١٧- ٢٠٢١( 646٥ اسرتاتيجية المعهد القضايئ

)٢٠١٧- ٢٠٢١(

الهدف األول: تأهيل المرشحني لتويل الوظائف القضائية وبناء القدرات القضائّية واإلدارية وتطويرها

معدل التحسن يف  أداء وخمرجات المعهد القضايئ األردين مؤرش القياس
يف جمال التدريب

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

عدد/نسبة المهنجيات اليت متت مراجعهتا وتديهثا ٢٢	 تطوير مهنجيات التدريب . 1

تطوير براجم تدريب المعهد وتديهثا . 2

 	٢3
عدد براجم التدريب المتخصص اجلديدة 

· يبية المنفذة سنويًا	 عدد الدورات التدر

· يبًا سنويًا	 عدد/نسبة القضاة الذين تلقوا تدر

· عدد اإلداريي الذين تلقوا التدريب سنويًا	

· عدد االحباث والدرااست القانونية  اليت اعدها 	
ونرشها القضاة

تطبيق برناجم التعليم اإللكرتوين  . ٣
)e-Learning(

· يبية المنفذة من خالل 	 عدد الدورات التدر
التعليم اإللكرتوين سنويًا

· الدورات 	 من  المستفيدين  المتدربي  عدد 
التعليم  خالل  من  المنفذة  يبية  التدر

سنويًا اإللكرتوين 

 

22  مع الرتكزي عىل آلية تديد احتياجات التدريب الاشملة وتطبيقها بشكل متكامل
2٣  ستقاس عىل مدار اخلمس سنوات القادمة

الهدف الثاين: مأسسة العالقة وتطويرها مع المجلس القضايّئ األرديّن ووزارة العدل

معدل رىض الرشكاء عن فعالية اتصال/تواصل المعهد القضايّئ األرديّنمؤرش القياس

مؤرشات قياس األداء )الماشريع الماشريع االسرتاتيجية
االسرتاتيجية(

المعهد . 4 هيكلة 
األرديّن  ·القضايّئ  نسبة اإلجناز يف تطبيق الهيكل التنظيمي اجلديد للمعهد	

التواصل . ٥ آليات  تطوير 
المعلومات  وماشركة 
القضايّئ  المجلس  مع 

العدل ووزارة 

· نسبة اإلجناز يف تطوير نظام المتابعة والتقييم اخلاص بأعمال المعهد	

· نسبة اإلجناز يف نظام تبادل المعلومات بي المعهد والمجلس 	
والوزارة



اسرتاتيجية المعهد القضايئ
)٢٠١٧- ٢٠٢١( 666٧ اسرتاتيجية المعهد القضايئ

)٢٠١٧- ٢٠٢١(

الهدف الثالث: بناء القدرات المؤسسية وجتذير ثقافة التمزّي

مؤرش القياس
التحسن في نتائج املعهد القضائّي األردنّي وترتيبه في جائزة امللك عبداهلل الثاني لتميز األداء 

الحكومي والشفافية

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

التجهزي لالنتقال لمبىن المعهد القضايّئ . 6
األرديّن اجلديد حبلول عام 201٨

· نسبة اإلجناز يف خطة االنتقال للمبىن اجلديد	

تطوير وتنفيذ خطة حوسبة اشملة للمعهد    . ٧
)IT-Master Plan( حبلول عام 101٩ 

· نسبة اجلاهزية اإللكرتونية ونسبة التحول اإللكرتوين 	
للمعهد

· عدد األجهزة اليت تم تديهثا	

يز إدارة المعرفة وتطويرها. ٨ تعز
· نسبة اإلجناز يف تطبيق خطة إدارة المعرفة يف 	

المعهد )جتميعها، تصنيفها، ختزيهنا واستخدامها(

يز مبادئ التمزّي يف المعهد وبناء ثقافة . ٩ تعز
العاملي

· عدد مبادرات التحسي المؤسيس المنفذة سنويًا	

· نسبة موظفي المعهد الذين تم تدريهبم/تثقيفهم 	
يف جمال التمزّي

أرشفة المحتوى المعريف للمعهد والمكتبة . 10
والديوان إلكرتونيًا بشكل متكامل يف هناية 

عام 201٨
· نسبة اإلجناز يف أرشفة المحتوى والوثائق	

الهدف الرابع: تعزيز التعاون مع المؤساست المحلية واإلقليمية والدولية

مؤرش القياس
معدل الزيادة في األنشطة املشتركة مع املؤسسات املحلية واالقليمية والدولية ومؤسسات 

املجتمع املدني

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

بناء العالقات وتعزيزها مع الرشكاء . 11
المحليي والدوليي

· عدد مذكرات التفاهم الموقعة سنويًا	

· عدد المبادرات المشرتكة المنفذة سنويًا	

تطوير آليات التعاون بي المعهد . 12
ومؤساست المجتمع المدين

· عدد مذكرات التفاهم الموقعة سنويًا	

· عدد المبادرات المشرتكة المنفذة سنويًا	

الهدف اخلامس: الماسهمة يف نرش الثقافة القانونية بني فئات المجتمع

عدد حمالت/فعاليات التوعية والتثقيف املنفذة سنويًامؤرش القياس

مؤرشات قياس األداء )الماشريع االسرتاتيجية(الماشريع االسرتاتيجية

التوعية والتثقيف . 1٣
· عدد محالت/فعاليات التوعية والتثقيف المنفذة سنويًا	

· عدد المسهتدفي حبمالت/فعاليات التوعية والتثقيف 	

الرشاكة مع كليات احلقوق . 14
· عدد كليات احلقوق اليت وقعت معها مذكرات تفاهم	

· عدد األنشطة المشرتكة المنفذة ما بي المعهد وكليات 	
احلقوق الرشيكة

·إدماج النوع االجتماعي. 1٥ عدد الدورات المنفذة يف جمال إدماج النوع االجتماعي	
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www.moj.gov.jo :وزارة العدل
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