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كلمــــة وزيــــــر العـــدل

بسم اهلل الرحمن الرحيم

 بناًء على توجيهات �سيد البالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه، وعلى وجه اخل�سو�ص ما ورد يف الر�سالة امللكية ال�سامية مليثاق 

النزاهة الوطنية باأن يكون هناك موؤ�س�سات را�سخة وعريقة تتميز بالكفاءة والإدارة احل�سيفة تعمل على ترجمة خمرجات عملية الإ�سالح ال�سامل باأبعادها ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية بكل واقعية وم�سوؤولية وامل�سي قدمًا يف م�سرية البناء والإجناز.

ت�سعى وزارة العدل لتعزيز دورها التنموي من خالل حت�سني خدماتها ورفع كفاءة خمرجاتها وفق اأهداف موؤ�س�سات قطاع العدالة وتوجهات وزارة العدل وذلك من خالل 

ممار�سة دور فاعل يف جمالت عدة منها جمال حقوق الإن�سان وحماية الأ�سرة والعدالة اجلزائية وحتديث ومراجعة الت�سريعات وو�سع اأ�س�ص مرجعية للت�سريع وامل�ساهمة 

يف حتقيق النزاهة من خالل اإ�سهار الذمة املالية وامل�ساهمة يف حت�سني البيئة ال�ستثمارية ون�سر الوعي والثقافة القانونية وتعزيز ا�ستقاللية الق�ساء.

  واإن اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية لوزارة العدل لثالث �سنوات قادمة كمرحلة متو�سطة املدى هو اللبنة الأوىل يف التخطيط ال�سرتاتيجي باأ�سلوب ت�ساركي مع متخذي 

القرار حيث تت�سم اخلطة ال�سرتاتيجية لوزارة العدل بال�سمولية واملو�سوعية والت�ساركية مع املوؤ�س�سات ذات العالقة ومع متلقي اخلدمة، حيث يكمن دور وزارة العدل يف 

تقدمي الدعم اللوجي�ستي والفني واملايل للجهاز الق�سائي. 

ال�سرتاتيجية  على اخلطط  كاإطار مرجعي  معتمدة   ومراجع  اىل م�سادر  لالأعوام )2014- 2016(  العدل  لوزارة  ال�سرتاتيجية  اإعداد اخلطة  الوزارة يف  وا�ستندت 

خذ بعني العتبار اأهم التقارير املتعلقة بالإجنازات والتحديات التي واجهت وزارة العدل يف الأعوام ال�سابقة 
ُ
والتنفيذية ال�سابقة لوزارة العدل وال�سلطة الق�سائية كما اأ

اإليه كبنية اأ�سا�سية لإعداد هذه ال�سرتاتيجية ملالءمة الظروف اخلارجية ميثاق النزاهة الوطنية وما انبثق عنه، بالإ�سافة اىل الأهداف  وكان من اأهم ما مت اللجوء 

الوطنية اخلا�سة يف خطابات التكليف ال�سامي، وكذلك الدرا�سات ال�سابقة وا�ستطالعات الراأي وامل�سوحات والتو�سيات من ور�ص العمل.

لقد مت اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية من خالل فريق عمل جماعي من كادر الوزارة  بالتعاون مع خرباء خمت�سني من الحتاد الوروبي مبوجب منهجية اإعداد اخلطط 

ال�سرتاتيجية والتي ا�ستندت اىل حتليل البيئة الداخلية واخلارجية وحتديد نقاط ال�سعف والقوة، واملخاطر والحتياجات وذلك بج�سر الفجوة بني الواقع ومتطلبات 

العمل ومت اأي�سا حتديد الروؤيا والر�سالة وحماور اخلطة ال�سرتاتيجية والأهداف الفرعية التي ت�سكل قواعد مرتكزة لإعداد اخلطط ال�سرتاتيجية والتي بالنهاية ت�ساهم 

يف اإعداد اخلطط التنفيذية القابلة للتطبيق والتنفيذ.

وحيث ت�سمنت روؤية وزارة العدل بان تكون موؤ�س�سة متميزة وكفوؤة داعمة ل�ستقالل الق�ساء و�سيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة املجتمع وهذا تاأكيد ملا 

ورد يف الر�سالة امللكية ال�سامية مليثاق النزاهة الوطنية بتعزيز ثقة املواطن مبوؤ�س�سات العدالة وتر�سيخ مبداأ ال�سراكة احلقيقة.

اإن اخلطة ال�سرتاتيجية لوزارة العدل لالأعوام )2014-2016( ت�سمنت امل�ساهمة يف تطوير منظومة النزاهة الوطنية من خالل ق�ساء م�ستقل وفاعل وتطوير وحتديث 

منظومة الت�سريعات والقوانني يف موؤ�س�سات العدالة ورفع القدرة املوؤ�س�سية وجتذير ثقافة التمّيز امل�ساهمة يف رفع كفاءة وفعالية املوؤ�س�سات ذات ال�سلة مبا ي�سمن تي�سري 

الو�سول للعدالة وامل�ساهمة يف تعزيز ثقة املجتمع بالق�ساء وحت�سني ثقافته القانونية وتتعهد وزارة العدل بتنفيذ ما ورد يف هذه اخلطة من حماور واأهداف وم�ساريع 

وبرامج واأن�سطة.

د.	ب�ســـام	التلهـــــوين	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

وزيـــــــــر	العـــــــــــــدل	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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الفصل األول:

المنهجية والبنية القانونية 
والمؤسسية لوزارة العدل
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الفصل األول المنهجية والبنية القانونية والمؤسسية لوزارة العدل

أواًل: منهجية وإجراءات إعداد الخطة االستراتيجية لوزارة العدل )2016-2014(

مت اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية لوزارة العدل )2014-2016( بانتهاج مبداأ ال�سراكة، من خالل ا�سراك اكرب عدد من الكادر املخت�ص يف وزارة العدل وباإلتزام ودعم من 

معايل وزير العدل وعطوفة الأمني العام للوزارة وبدعم من ال�سركاء اخلارجيني. 

تاأتي اخلطة ال�سرتاتيجية لوزارة العدل يف الوقت الذي ت�سهد فيه اململكة تطورات جذرية يف اجلوانب الجتماعية والقت�سادية والدميوقراطية واحلاجة ملواكبة هذه 

التطورات من خالل حركة الإ�سالح التي ي�سهدها الأردن. وقد طالت عملية الإ�سالح القطاع الق�سائي والتي ارتكزت على عدة عوامل اأ�سا�سها التعديالت الد�ستورية 

التي ر�سخت مفهوم الف�سل بني ال�سلطات وا�ستقالل الق�ساء، والر�سالة امللكية ال�سامية لرئي�ص جمل�ص الوزراء بتاريخ 2012/12/8 والتي اأعطت دفعة قوية جلهود حتقيق 

النزاهة الوطنية والتي عمادها الق�ساء العادل النزيه وامل�ستقل، وكذلك ميثاق النزاهة الوطنية والتي عمادها وجود موؤ�س�سات را�سخة تتميز بالكفاءة والإدارة احل�سيفة 

ت�سهم يف رعاية م�سالح املواطنني و�سون حقوقهم وحمايتها وتعزز ثقة املواطنني بالدولة وموؤ�س�ساتها. 

اعتمدت منهجية العمل على العديد من امل�سادر كاإطار مرجعي للخطة ال�سرتاتيجية وعلى مناق�سات فرق العمل امل�سكلة من وزارة العدل بال�سراكة مع خرباء م�سروع دعم 

القطاع الق�سائي ل�ستيفاء املعايري الالزمة لدعم موازنة القطاع املمول من الحتاد الأوروبي، وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية لالإطارين الت�سريعي واملوؤ�س�سي وحتديد 

الحتياجات وج�سر الفجوة بني الواقع ومتطلبات العمل وحتديد الأولويات. وفيما يلي اخلطوط العري�سة ملنهجية اإعداد اخلطة:

1.	اأبرز	امل�سادر	واملراجع		املعتمده	يف	اإعداد	اخلطة	اال�سرتاتيجية	)قد	مت	التطرق	اإليها	بالتف�سيل	يف	الف�سل	الثالث(:

• التعديالت الد�ستورية ل�سنة 2011.	

• الر�سالة امللكية  ال�سامية لرئي�ص الوزراء تاريخ 2012/12/8.	

• ميثاق النزاهة الوطنية. 	

• الجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن.	

• نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 66 ل�سنة 2004.	

• اخلطة التطويرية ال�سادرة عن اللجنة امللكية لتطوير الق�ساء لالأعوام )2003-2000(.	

• ا�سرتاتيجية التطوير الق�سائي )2006-2004(.	

• خطة وزارة العدل لتطوير الق�ساء لالأعوام )2009-2007(.	

• اخلطة ال�سرتاتيجية لوزارة العدل )2012-2008(.	

• اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سلطة الق�سائية )2014-2012(.	

• الربنامج التنفيذي التنموي )2016-2014(.	

• ا�سرتاتيجية  تطوير العدالة اجلزائية )2018-2013(.	

• نظام اأعوان الق�ساء. 	
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• نظام املعهد الق�سائي رقم 6 ل�سنة 2010.	

• نظام البعثات العلمية لوزارة العدل رقم 63 ل�سنة 2008.	

• تقارير الإجنازات والتحديات ال�سادرة عن وزارة العدل.	

• الدرا�سات ال�سابقة وا�ستطالعات الراأي وامل�سوحات والتو�سيات من ور�ص العمل.	

2.	فريق	العمل:	مت	ت�سكيل	فريق	عمل	من	الوزارة	مكون	من	كادر	وحدة	ال�سيا�سات	و	مدراء	مديريات	ووحدات	الوزارة	املختلفة	برئا�سة		اأمني	عام	الوزارة	بال�سراكة	

مع	خرباء	م�سروع	دعم	القطاع	الق�سائي	ال�ستيفاء	املعايري	اللزمة	لدعم	موازنة	القطاع	املمول	من	االحتاد	االأوروبي،	والذي	قام	مبراجعة	اخلطط	والربامج	

ال�سابقة	وتقارير	االإجنازات،	ومراجعة	الر�سالة	امللكية	مليثاق	النزاهة	الوطنية		والتي	�ساعدت	فريق	العمل	على	ت�سكيل	�سورة	وا�سحة	عن	عمل	الوزارة	وعمل	

اجلهاز	الق�سائي.	وقد	ناق�ص	الفريق	االأمور	التالية:

• البنية الهيكلية والتنظيمية لوزارة العدل وامل�سميات واملهام الوظيفية. 	

• الأهداف الوطنية واملوؤ�س�سية التي ت�سعى الوزارة لتحقيقها.	

• طبيعة العالقة بني وزارة العدل واملجل�ص الق�سائي واجلهات الخرى ذات العالقة.	

• جتارب الدول يف جمال التخطيط ال�سرتاتيجي لوزارات العدل.	

• الروؤيا والر�سالة والأهداف ال�سرتاتيجية والفرعية من حيث امل�سمون وال�سياغات.	

3.	حتليل	البيئة	الداخلية	واخلارجية	التحليل	الرباعي	)SWOT Analysis(	الذي	مت	خلله	حتديد	نقاط		ال�سعف	والقوة	وحتديد	الفر�ص	املتاحة	والتوقعات	

امل�ستقبلية	والتحديات،	حيث	مت	التطرق	يف	التحليل	الرباعي	اىل	ثلثة	حماور	هي:

• التحليل والت�سخي�ص الداخلي واخلارجي لآليات بناء وتنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية لوزارة العدل للتعرف على منهجية بناء اخلطط ال�سرتاتيجية وعلى مواطن 	

ال�سعف والقوة يف هذه الآليات والفر�ص املتاحة من اأجل التطوير والتحديث والتوقعات امل�ستقبلية لال�ستفادة منها عند و�سع اخلطة ال�سرتاتيجية لالأعوام الثالث 

القادمة 2016-2014. 

• حتليل وت�سخي�ص الإطار الت�سريعي والقانوين: و�سف واقع الت�سريعات الناظمة لقطاع العدالة والتعرف على نقاط القوة وال�سعف يف الإطار الت�سريعي والقانوين 	

وعلى الفر�ص املتاحة ملعرفة الثغرات القانونية واملوؤ�س�سية يف الأنظمة والت�سريعات والإدارة والتوقعات امل�ستقبلية للبناء عليها يف اإطار اخلطة ال�سرتاتيجية 

القادمة. 

• حتليل وت�سخي�ص الإطار املوؤ�س�سي ملوؤ�س�سات وزارة العدل: من خالل و�سف الإطار املوؤ�س�سي وحتديد نقاط القوة وال�سعف يف موؤ�س�سات قطاع العدالة وحتديد 	

الفر�ص املتاحة للتطوير والتحديث والتوقعات امل�ستقبلية.

4.	بناء	على	ت�سخي�ص	الواقع	وكمح�سلة	للن�ساطات	التي	مت	تنفيذها	يف	اإطار	اإعداد	اخلطة	مت	اعتماد	روؤيا	ور�سالة	وحماور	اخلطة	اال�سرتاتيجية	لوزارة	العدل	

واأهدافها.

5.	مناق�سة	االأن�سطة	العامة	لتحقيق	االأهداف	وتثبيتها	اأمام	كل	هدف	كاأر�سية	ل�سياغة	اأن�سطة	تف�سيلية	متهيدا	لبناء	خطة	تنفيذية	لثلث	�سنوات	قادمة	

لتج�سيد	االأهداف	املعتمدة	على	اأر�ص	الواقع.

6.	تق�سيم	االأن�سطة	املوزعة	على	االأهداف	وتوزيعها	على	برامج	مت	اعتمادها	وفقا	لطبيعة	االأن�سطة.

7.	�سياغة	موؤ�سرات	االأداء	واآلية	قيا�سها	والتي	تعترب	اإحدى	التقنيات	لقيا�ص	مدى	جناح	وزارة	العدل	يف	حتقيق	اأهدافها.

8.	ت�سميم	م�سفوفة	االأهداف	واالأن�سطة	وموؤ�سرات	االأداء	واآلية	القيا�ص	يف	جداول	خا�سة	لكل	حمور	من	املحاور	اخلم�سة.

ثانيًا: منهجية بناء مؤشرات األداء وآلية قياسها

تعترب موؤ�سرات الأداء اإحدى التقنيات لقيا�ص مدى جناح القطاع الق�سائي يف حتقيق الأهداف التي حددتها روؤية وزارة العدل ور�سالتها واملحاور والأهداف الرئي�سة 

املنبثقة عنها اإ�سافة اإىل الأن�سطة والربامج. لقد مت حتديد املوؤ�سرات بناء على طبيعة املهام والأدوار والتي عك�ستها ا�سرتاتيجية وزارة العدل. وقد ا�ستخدمت منهجية 

حتديد موؤ�سرات الأداء واآلية قيا�سها على املعايري التالية:

مت حتديد موؤ�سر الأداء للمحاور والأهداف الرئي�سة بناًء على املخرجات املتوقعة لكل حمور ولكل هدف.. 1

روعي عند حتديد موؤ�سر القيا�ص للمحور خمرجات الأهداف التي حتقق املحور الرئي�ص.. 2

روعي اأي�سا عند حتديد موؤ�سر قيا�ص الأهداف نوع الأن�سطة والربامج التي حُتقق الأهداف.. 3

يوجد تكامل وتنا�سق منطقي بني موؤ�سرات الأداء اخلا�سة باملحاور من جهة، وموؤ�سرات الأداء اخلا�سة بالأهداف الرئي�سة من جهة ثانية، والأن�سطة والربامج التي . 4

حتقق الأهداف من جهة ثالثة.

مت ا�ستخدام عدة اأدوات قيا�ص للموؤ�سرات املعتمدة على النحو التايل:

الإطالع على الوثائق والتقارير ال�سادرة عن وزارة العدل والقطاع الق�سائي وعن املوؤ�س�سات التابعة له.. 1

الدرا�سات والتقارير واملقالت املن�سورة والبيانات الإح�سائية.. 2

اإجراء درا�سات ا�ستطالعية وتقيمية با�ستخدام ال�ستمارات املقننة لفئات م�ستهدفة خمتلفة.. 3

اإجراء مقابالت وجهًا لوجة مع ذوي ال�ساأن.. 4
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ثالثًا: البنية القانونية والمؤسسية لوزارة العدل 
 

اأن�سئت وزارة العدل يف الأ�سا�ص لتكون الذراع التنفيذي للجهاز الق�سائي وهي تبا�سر دورها يف حتقيق ر�سالة الدولة الأ�سا�سية املتمثلة باإقامة العدل وامل�ساواة وحماية 

حقوق املواطن وحرياته. وقد تطور دور الوزارة وا�سبحت متار�ص دورا اأو�سع امتد اىل العديد من املجالت من �سمنها حماية حقوق الإن�سان والعدالة اجلزائية وحتديث 

ومراجعة الت�سريعات وو�سع اأ�س�ص مرجعية للت�سريع وامل�ساهمة يف حتقيق نزاهة القطاع العام من خالل اإ�سهار الذمة املالية وامل�ساهمة يف حت�سني البيئة ال�ستثمارية ون�سر 

الوعي والثقافة القانونية وتعزيز ا�ستقالل الق�ساء. يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العدل ا�ستنادًا اىل نظام التنظيم الإداري للوزارة ل�سنة 2004 وفق املادة )3( على 

النحو التايل:

االأمني	العام: يرتبط الأمني العام بالوزير ويكون م�سوؤوًل عن تنفيذ �سيا�سة الوزارة واإدارة �سوؤونها والإ�سراف على موظفيها وح�سن �سري العمل فيـها. يجوز بقرار من . 1

الوزير بناًء على تن�سيب الأمني العام ت�سمية م�ساعد او اأكرث لالأمني العام من بني موظفي الوزارة ويحدد يف القرار مهام اأي منهم و�سالحياته. ويرتبط بالأمني العام 

امل�ساعدون ومدراء املديريات ويكون كل منهم م�سوؤوًل عن قيامه باملهام والواجبات املوكولة اإليه وعن ح�سن �سري العمل يف املديرية.

جهاز	التفتي�ص	الق�سائي: وفق املادة )5( يتوىل جهاز التفتي�ص الق�سائي التفتي�ص على اأعمال ق�ساة املحاكم واأع�ساء النيابة العامة وم�ساعدي املحامي العام املدين . 2

وق�ساة التنفيذ با�ستثناء �ساغلي الدرجة العليا، وتقييم اأعمال الق�ساة من حيث ح�سن تطبيق القانون وا�ستيفاء اإجراءات التقا�سي وا�ستيفاء القرارات والأحكام 

لأ�سبابها وعللها و�سالمة النتائج التي مت الو�سول اإليها ، وحتديد ن�سبة الف�سل ال�سنوي للقا�سي وفقًا لل�سالحيات املحددة لهم يف نظام التفتي�ص الق�سائي ويراأ�ص 

هذا اجلهاز اأقدم املفت�سني وي�سمى )املفت�ص الأول( ويرتبط اإداريًا بالوزير.

املعهد	الق�سائي: وفق املادة )6( يرتبط مدير املعهد الق�سائي الأردين اإداريًا بالوزير ويكون م�سوؤوًل عن ح�سن �سري العمل يف املعهد. . 3

 دائرة	اإ�سهار	الذمة: تقوم بتلقي اإقرارات الذمة املالية اخلا�سة مبن ي�سري عليهم قانون اإ�سهار الذمة املالية ومعاجلة اأي بيانات واي�ساحات واخبارات متعلقة بها.. 4

التاأكد من �سالمة الإجراءات واملعامالت الإدارية ، وتدقيق عمليات الوزارة املالية . 5 وحدة	الرقابة	الداخلية: ترتبط هذه الوحدة بالوزير مبا�سرة، واأبرز مهامها 

وال�سيا�سات  والإجراءات  والتفاقيات  والأنظمة  والأ�س�ص  للقوانني  طبقًا  املو�سوعة  اأهدافها  حتقيق  على  وقدرتها  وعملياتها  اأنظمتها  فعالية  من  للتاأكد  والإدارية 

واللتزامات القانونية، وينبثق عنها ق�سمان هما: ق�سم الرقابة املالية، وق�سم الرقابة الإدارية.

وفقًا للمادة )9( يتم اإحداث املديريات والأق�سام وال�سعب يف الوزارة اأو اإلغائها اأو دجمها بقرار من الوزير بناء على تن�سيب من الأمني العام. تتاألف كل مديرية من عدد 

من الأق�سام  موزعة على النحو التايل:

الدوام . 1 �سبط  من  لها  التابعة  والدوائر  واملحاكم  العدل  وزارة  يف  العاملة  الب�سرية  املوارد  ب�سوؤون  املتعلقة  الأن�سطة  اإدارة  مهمة	 تتوىل	 الب�سرية:	 املوارد	 مديرية	

وال�سمان الجتماعي والرتفيعات والتاأمني ال�سحي واحلراك الوظيفي ، وو�سع اخلطط الالزمة لتنمية هذه املوارد وتطويرها اإ�سافة لتخطيط اإحتياجات الوزارة من 

املوارد الب�سرية ، ومتابعة تنفيذ اخلطط ذات العالقة من خالل تطبيق الإجراءات املتعلقة باإ�ستقطاب واإختيار وتعيني املوظفني. وتت�سمن ثالثة اأق�سام وهي: ق�سم 

اإدارة املوارد الب�سرية، وق�سم تنمية املوارد الب�سرية، وق�سم تخطيط املوارد الب�سرية.

مديرية	ال�سوؤون	االإدارية:	تتوىل	مهمة	تقدمي اخلدمات املتعلقة بال�سوؤون الإدارية يف الوزارة من �سبط الكتب ال�سادرة والواردة واأر�سفتها ب�سكل ورقي واإلكرتوين، . 2

وتوفري احتياجات املركز واملحاكم والدوائر التابعة لها من اللوازم والقرطا�سية والأثاث وغريها من التجهيزات، وتقدمي ومتابعة كافة اخلدمات الإدارية امل�ساندة     مثل: 

خدمات النظافة وتاأمني املركبات و�سبط حركتها وتنفيذ اأعمال ال�سيانة الالزمة لها وادارة العملية ال�سرائية داخل الوزارة و كافة املحاكم والدولئر التابعه للوزارة  بعد 

تطبيق نظام GFMIS، وت�سرف على خم�سة اأق�سام وهي: ق�سم الديوان، وق�سم اللوازم، وق�سم اخلدمات الإدارية وامل�ساندة، وق�سم احلركة، وق�سم امل�سرتيات .

مديرية	ال�سوؤون	املالية:	تقوم	بتنظيم واإعداد م�سروعات املوازنة التقديرية للوزارة وحتليل و�سعها املايل، ومتابعة تنفيذ اإجراءات الدورة امل�ستندية، واتخاذ جميع . 3

الإجراءات الالزمة للمحافظة على الأموال العامة، واإجراء جميع املعامالت املالية والقيود املحا�سبية اخلا�سة بالوزارة وحفظ �سجالتها. وت�سرف املديرية على ثالثة 

اأق�سام وهي: ق�سم املوازنة واحل�سابات، وق�سم النفقات، وق�سم الرواتب.

مديرية	تكنولوجيا	املعلومات:	تتوىل	هذه	املديرية	مهمة	النتقال بكافة اأن�سطة الوزارة واملحاكم واملعهد الق�سائي واملجل�ص الق�سائي من العمل اليدوي التقليدي . 4

اإىل نظام حمو�سب من خالل اإن�ساء واإدامة بنية حتتية واأنظمة وبرامج حمو�سبة، مل�ساعدة الوزارة على رفع م�ستوى اأدائها، وم�ساعدة اجلهاز الق�سائي واأعوانه من 

املوظفني على �سرعة الف�سل يف الق�سايا، وحتقيق العدالة الناجزة، وتب�سيط اإجراءات تقدمي اخلدمات يف املحاكم. وت�ستمل  هذه املديرية على اأربعة اأق�سام وهي: 

ق�سم البنية التحتية، وق�سم تطوير الربجميات، وق�سم التن�سيق والدعم الفني، وق�سم  خدمة انظمة املحاكم .

مديرية	االت�سال:	تتوىل	مهمة	تعزيز الت�سال وزيادة الوعي العام حول روؤية واأهداف وزارة العدل وامل�ساريع القائمة، وتن�سيق كافة مهام العالقات العامة والإعالم . 5

للوزارة واإي�سال دورها و�سورتها النمطية اإىل كافة الأطراف املعنية ، وال�سحافة والإعالم. وت�سرف مديرية  الت�سال على ثالثة اأق�سام هي: ق�سم الت�سال الداخلي، 

وق�سم الت�سال اخلارجي، وق�سم خدمة اجلمهور.

مديرية	االأبنية	وامل�ساريع:	تقوم	مبتابعة		تطوير	وحتديث الأبنية والإن�ساءات ، وال�سيانة للوزارة واجلهاز الق�سائي مبا يحقق زيادة فاعلية اجلهاز الق�سائي . 6

واأعوان الق�ساء. وت�سرف على ثالثة اأق�سام وهي : ق�سم م�ساريع الأبنية، وق�سم ال�سيانة، وق�سم اإدارة و تر�سيد الطاقة . 

مديرية	ال�سوؤون	القانونية:	تتوىل	تقدمي الراأي وال�ست�سارات القانونية يف املوا�سيع التي حتال للوزارة من اجلهات املعنية كرئا�سة الوزراء و الوزارات و الدوائر . 7

املعنيه، وتزويد املديريات واملحاكم بالراأي القانوين حول امل�سائل القانونية التي تواجها  اأثناء القيام بعملها و درا�سة  م�ساريع القوانني و الأنظمة التي ترد اإىل  الوزارة  

من اجلهات  املعنية و ابداء الراأي فيها متثيل الوزارة  يف الجتماعات و اللجان  املحلية والإقليمية والدولية ذات العالقة ، ومتابعة الق�سايا والدعاوى املرفوعة على 

الوزارة، واإعداد الدرا�سات والبحوث القانونية التي تتعلق بعمل الوزارة، اإ�سافة لالإ�سراف على توفري اخلدمات الإدارية واللوج�ستية ملجال�ص التاأديب املختلفة ومتابعة 

تنفيذ القرارات ال�سادرة عنها. وت�سرف  املديرية على ق�سمني: ق�سم الدرا�سات والت�سريع، وق�سم ال�ست�سارات القانونية.

بالتفاقيات . 8 املفاو�سات اخلا�سة  وامل�ساركة يف   ، والق�سائي  القانوين  التفاهم يف املجالني  الثنائية ومذكرات  �سياغة التفاقيات  الدويل:	تتوىل	 التعاون	 مديرية	

الدولية والإقليمية و�سمان مالءمتها للقوانني والأنظمة النافذة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة ، وفتح قنوات الت�سال والتعاون مع املوؤ�س�سات واملنظمات والهيئات 

الدولية والأجنبية النا�سطة يف جمالت الق�ساء والعدالة والنزاهة وال�سفافية. وت�سرف على ق�سمني: ق�سم التعاون الدويل، وق�سم التفاقيات الدولية.

وحدة	دعم	احللول	البديلة	واإدارة	الدعوى:	تتوىل مهمة رفع كفاءة وفاعلية اإجراءات التقا�سي الإدارية من خالل تقدمي الدعم الفني والإداري للهيئات الق�سائية يف . 9

املحكمة وفقا للت�سريعات املعمول بها ، وذلك لتفعيل اإدارة الدعوى وو�سائل ت�سوية النزاعات البديلة املعمول بها واقرتاح تبني و�سائل اأو اأنواع جديدة ت�ساهم يف ت�سريع 

عملية التقا�سي ، واحلفاظ على وقت املحكمة وتوفري النفقات والتقليل من املخاطر. وت�سرف على ق�سمني: ق�سم دعم احللول البديلة، وق�سم دعم اإدارة الدعوى.

مديرية	حقوق	االإن�سان	و�سوؤون	االأ�سرة:	تعمل	على	اإر�ساء الروؤية الع�سرية ملفهوم وت�سريعات ومواثيق حماية واإحرتام حقوق الإن�سان واحلريات العامة، و�سرعية . 10

و�سمانات التمتع بها، ودعم دور الوزارة يف حماية هذه احلقوق والدفاع عن املجتمع وامل�سلحة العامة، وامل�ساهمة يف توفري البيئة القانونية امل�ساندة للكيان الأ�سري، 

وتعزيز م�ساركة املجتمع املدين يف هذا املجال، والعمل على التوعية بهذه املفاهيم واملبادىء وباأهميتها وتاأثرياتها على املواطن واملجتمع ككل. وت�سرف املديرية على 

ثالثة  اأق�سام  : ق�سم حماية احلقوق واحلريات، وق�سم �سوؤون الأ�سرة، وق�سم منع الإجتار بالب�سر. 

 وحدة	ق�ساة	امل�ستقبل: تعمل على تطوير برامج ومبادرات برنامج ق�ساة امل�ستقبل مبا يف ذلك تطوير معايري واأ�س�ص الختيار ، وو�سائل الإعالن و�سيا�سات اللتزام، . 11

وو�سع املقرتحات والتقارير ذات العالقة وامل�ساهمة يف تاأمني التمويل الالزم لالبتعاث لهذه الغاية.  

 وحدة	ال�سيا�سات	والتطوير	املوؤ�س�سي: تعمل على الرتقاء بالأداء املوؤ�س�سي من خالل توفري الدعم الفني يف جمالت و�سع ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات والتخطيط . 12

وتوثيقها ومتابعة حو�سبتها، واقرتاح ومتابعة  وتب�سيطها  والعمليات  الإجراءات  املقدمة، وم�سح  املوؤ�س�سي، وحت�سني اخلدمات  الأداء  ال�سرتاتيجي، ومتابعة وتقييم 

م�سروعات حت�سني وتطوير الأداء املوؤ�س�سي للوزارة ومرافقها واجلهاز الق�سائي. وت�سرف على ق�سمني: ق�سم التطوير املوؤ�س�سي، وق�سم اإدارة اجلودة.

13 . ، اململكة  املقيمني يف  والأجانب  الأردنيني  بحق  امل�سجلة  واحلقوقية  الق�سايا اجلزائية  بيانات  تت�سمن  �سمولية  بيانات  قاعدة  ببناء  تقوم	 العديل:	 ال�سجل	  وحدة	

والأحكام ال�سادرة بحقهم بهدف متكني اجلهات املخت�سة من احل�سول على املعلومات التي تلزمها بدقة وب�سرعة منا�سبة.

وحدة	مراكز	االإ�سلح	والتاأهيل: �سمان معاملة النزلء يف مراكز ال�سالح والتاأهيل معاملة تتفق والتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اململكة الأردنية الها�سمية ، . 14

واملعايري واملبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان ،وتوثيق اأية انتهاكات حلقوق الإن�سان ، والتاأكد من مراعاة احلدود الدنيا ملعاملة النزلء، وتعزيز التعاون ما بني اجلهات 

املعينة ملعاجلة اأية �سعوبات اأو ا�سكاليات تواجه عملية ا�سالح وتاأهيل النزلء.
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الفصل الثاني:

التحليل والتشخيص 
االستراتيجي لمكونات 

البيئتين الداخلية 
والخارجية لوزارة العدل 
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 الفصل الثاني التحليل والتشخيص االستراتيجي لمكونات البيئتين الداخلية
)SWOT Analysis( والخارجية لوزارة العدل

0

أواًل: تحليل وتشخيص اإلنجازات في إطار الخطط االستراتيجية لوزارة العدل للفترة )2012-2000(

منذ تويل جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني �سلطاته الد�ستورية، اأطلق خططًا �ساملة للتطوير يف اململكة حيث اأمر جاللته بتاريخ 2000/8/29 بت�سكيل جلنة ملكية 

لتطوير الق�ساء،  واأعدت اخلطة التطويرية لالأعوام )2000-2003(. وقد ركزت هذه اخلطة على الق�سايا التالية:

تعديل الت�سريعات املتعلقة بال�سلطة الق�سائية، واملعهد الق�سائي واإجراءات التقا�سي.. 1

تطوير القوى الب�سرية من خالل م�ساعفة عدد الكادر الإداري لي�سل اىل 800 قا�سي يف نهاية عام 2003، وزيادة عدد الكادر الإداري بتعيني 1200 موظف اإداري . 2

يف نهاية العام نف�سه.

و�سع برامج تدريبية – تدريب مهارات احلا�سوب واللغة الإجنليزية وايفاد ق�ساة يف بعثات درا�سية وزيارات ميدانية.. 3

تطوير البنية التحتية، فقد مت و�سع اخلطط لإن�ساء ق�سور عدل يف كل من حمافظات اإربد والبلقاء والكرك واملفرق واإن�ساء اأربع حماكم بداية يف عمان، وا�ستبدال . 4

كتابة حما�سر املحاكمات اليدوية بالطباعة بوا�سطة اأجهزة احلا�سوب. 

وقد حققت اللجنة العديد من الإجنازات يف القطاع الق�سائي اأبرزها زيادة عدد الق�ساة يف املحاكم، والبدء بحو�سبة اأعمال املحاكم، وتعديل بع�ص القوانني الجرائية 

ا�سرتاتيجية  خطط  ببناء  العدل  وزارة  قامت   2003 عام  امللكية  اللجنة  عمل  انتهاء  بعد  الأعمال،  من  وغريها  املحاكم  وخدمات  التقا�سي  اإجراءات  وت�سهيل  لت�سريع 

باإمكاناتها الذاتية لتكمل م�سرية التطوير والتحديث يف القطاع الق�سائي. 

من خالل ت�سخي�ص وحتليل منهجيات اإعداد اخلطط ال�سرتاتيجية واآليات التنفيذ وطبيعة الإجنازات املتحققة، يالحظ وجود العديد من نقاط القوة وال�سعف يف طريقة 

البناء واملتابعة والتنفيذ والتقييم. و�سوف ن�ستعر�ص يف هذا البند اأبرز الأهداف التي تطرقت اإليها اخلطط ال�سرتاتيجية لوزارة العدل واآليات بنائها وتنفيذها، واأبرز 

الإجنازات املتحققة، والك�سف عن مواطن القوة وال�سعف وال�ستفادة من الدرو�ص والعرب وجتنب امل�ساكل، وجتاوز التحديات يف بناء اخلطة اجلديدة لالأعوام الثالث 

القادمة )2014-2016(. وفيما يلي ا�ستعرا�ص للخطط ال�سرتاتيجية العامة واملتخ�س�سة التي اأعدتها ونفذتها وزارة العدل:

الخطة االستراتيجية لتطوير القضاء )2006-2004(:  .1
مت اإعداد اأول خطة ا�سرتاتيجية لوزارة العدل حتت ا�سم ا�سرتاتيجية تطوير الق�ساء الأردين لالأعوام )2004-2006(. ت�سمنت اأحد ع�سر حمورًا ا�سرتاتيجيًا على النحو 

التايل:

حمور تعزيز النزاهة وال�ستقالل الق�سائي. 1

حمور تعزيز كفاءة اجلهاز الق�سائي وتطوير الأنظمة والإجراءات.. 2

حمور تقليل الطلب على املحاكم.. 3
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حمور تعزيز الرقابة والتفتي�ص الق�سائي.. 4

حمور تعزيز وتطوير البنية التحتية للمحاكم.. 5

حمور تعزيز القدرة املوؤ�س�سية لوزارة العدل.. 6

حمور اأمتتة وحو�سبة وظائف وزارة العدل واملحاكم.. 7

حمور تنمية وتطوير املوارد الب�سرية للق�ساة واأعوانهم.. 8

حمور تعزيز كفاءة اخلدمات التي يقدمها اجلهاز الق�سائي.. 9

حمور العالقة مع كليات احلقوق ونقابة املحامني.. 10

حمور املراجعة امل�ستمرة للقانون وتطبيقاته.. 11

حققت الوزارة عددًا من الإجنازات يف اإطار هذه اخلطة اأبرزها ما يلي:

اأمتتة	وحو�سبة	وظائف	وزارة	العدل	واملحاكم: مت حو�سبة اإجراءات التقا�سي يف املحاكم والدوائر، منها حمكمة اجلنايات الكربى ودائرة النيابة العامة/اجلنايات . 1

الكربى، ودائرة مدعي عام عمان، وحمكمة �سمال عمان الإبتدائية، وحمكمة جنوب عمان الإبتدائية، وحمكمة �سرق عمان الإبتدائية، وحمكمة غرب عمان الإبتدائية 

ومت تدريب الإداريني والق�ساة يف جميع هذه املحاكم والدوائر على ا�ستخدام النظام املحو�سب.

تعزيز	التفتي�ص	الق�سائي	والنزاهة: متت مراجعة معايري التفتي�ص الق�سائي وتو�سيع نطاقها، لت�سمل الأخذ بتقييم روؤ�ساء املحاكم للق�ساة لتكون تقارير التفتي�ص اأداة . 2

قيا�ص حقيقية لأداء القا�سي و�سلوكه، وت�سميم برنامج حا�سوب بناء على احتياجات املفت�سني لت�سريع اإجراءات التفتي�ص، واإعداد التقارير وح�ساب اأوزان املعايري.

تعزيز	كفاءة	اجلهاز	الق�سائي	وتطوير	االأنظمة	واالإجراءات: تطوير نظام حمو�سب للت�سجيل والقبول يف املعهد الق�سائي ونظام اآخر لإدارة الفعاليات، وجتهيز . 3

قاعات املعهد الق�سائي بو�سائل تدريبية حديثة من خمتربات حا�سوب وتوابعها، ومت اإعداد جمموعة من املدربني الق�سائيني والأكادمييني، وتوثيق اإجراءات عمل كافة 

اأقالم ودوائر املحاكم وتوحيدها وفقا ملعايري �سبط جودة الإجراءات، ومت اإعادة هند�سة الإجراءات يف دائرة الكاتب العدل/عمان وتركيب اأجهزة ا�سطفاف للت�سهيل 

على املراجعني وت�سريع اإجراءات اإجناز معامالتهم.

جمال	تنمية	املوارد	الب�سرية	للق�ساة	واعوانهم	وموظفي	املحاكم: مت تنفيذ خطة التدريب امل�ستمر ال�سنوية للق�ساة، وقد �سارك ق�ساة حماكم ال�سلح والبداية . 4

وال�ستئناف واملدعني العامني وم�ساعدي املحامي العام املدين يف الو�سط وال�سمال واجلنوب، ومت حتديد الحتياجات التدريبية لإك�سابهم املهارات املطلوبة، وبناء 

عليها مت ت�سميم دورات متخ�س�سة. �سارك املئات من الق�ساة يف دورات خارجية وموؤمترات مبو�سوعات قانونية وق�سائية، وتدريب املئات من كادر املوظفني من 

كافة املحاكم يف املعهد الق�سائي على اأعمال الكاتب العدل وماأموري التبليغات.

يف	جمال	البنية	التحتية	للمحاكم: مت اجناز مباين ثالثة ق�سور عدل يف كل من ال�سلط واإربد والكرك، كما متت املبا�سرة باإجراءات اإن�ساء دار للق�ساء العايل . 5

ت�ساهي الدول املتقدمة ومبنى للمعهد الق�سائي، كما بو�سر بتكييف ق�سر العدل يف عمان.

الخطة االستراتيجية لتطوير القضاء للعامين )2009-2007(:  .2

كانت اخلطة الثانية لوزارة العدل ملدة عامني )2007-2009(، وقد اأر�ست هذه اخلطة اأ�س�ص التكامل مع الأهداف الوطنية التي ت�ساهم الوزارة يف حتقيقها واملتمثلة يف 

تر�سيخ دولة احلق والقانون، وحتقيق العدل وامل�ساواة و�سمان احلريات الأ�سا�سية وحقوق الإن�سان واأخريًا تعزيز ا�ستقالل الق�ساء.

 وقد تبنت اخلطة ثمانية اأهداف ا�سرتاتيجية على النحو التايل:

تاأمني الأطر القانونية الالزمة لتحقيق الأهداف ال�سرتاتيجية، وتعزيز النزاهة وا�ستقالل الق�ساء.. 1

حت�سني الإدارة الق�سائية.. 2

تعزيز القدرة املوؤ�س�سية للوزارة.. 3

الرتقاء مبعارف وقدرات ومهارات الق�ساة واأعوانهم وتوفري املخ�س�سات الالزمة.. 4

حو�سبة الإدارة الق�سائية با�ستخدام اأحدث التقنيات املالئمة )تقدمي خدمات الكرتونية(.. 5

تعزيز الثقة بالق�ساء من خالل تفعيل قنوات الت�سال مع املجتمع املدين والإعالم وغريهم من ال�سركاء يف عملية التقا�سي.. 6

حققت الوزارة عددًا من الإجنازات يف اإطار هذه اخلطة اأبرزها ما يليً:

تاأمني	االأطر	القانونية	اللزمة	لتحقيق	االأهداف	اال�سرتاتيجية: تعزيز النزاهة وا�ستقالل الق�ساء، واإجراء مراجعة لقانون ا�ستقالل الق�ساء والت�سريعات ذات . 1

العالقة لت�سمينه مبعايري وركائز ال�ستقالل الق�سائي التي يتم التفاق عليها، والنتهاء من م�سودة م�سروع قانون ال�سلطة الق�سائية الذي مبوجبه مت نقل �سالحية 

التن�سيب بتعيني الق�ساة من وزير العدل اإىل جلنة ق�سائية، ومنح �سالحيات التن�سيب باإلحالة على التقاعد والنتداب والرتفيع والإحالة للمجل�ص التاأديبي اىل جلنة 

ق�سائية، واإتباع التفتي�ص اىل املجل�ص الق�سائي مع منح املفت�سني مدة خدمة حمددة وحت�سينهم خاللها من النقل اأو النتداب ب�سبب اأعمال التفتي�ص، ورفع امل�سروع 

اىل رئا�سة الوزراء ل�ستكمال الإجراءات القانونية لإ�سداره، واإعداد م�سودات م�ساريع قوانني معدلة  لقوانني  اأ�سول املحاكمات اجلزائية واملدنية وقانون العقوبات 

واملعامالت الإلكرتونية.

العليا، وحمكمة . 2 العدل  التمييز، وحمكمة  التقا�سي يف حمكمة  اإجراءات  النتهاء من حو�سبة  امللئمة: مت  التقنيات	 اأحدث	 با�ستخدام	 الق�سائية	 االإدارة	 حو�سبة	

ا�ستئناف عمان، وحمكمة اجلنايات الكربى، وحمكمة ا�ستئناف اجلمارك، وحمكمة اجلمارك الإبتدائية، واملحاكم الإبتدائية، وعدد من املحاكم ال�سلحية، وتطوير 

برنامج ميزان وربط املحاكم ب�سبكة موحدة. 

االرتقاء	مبعارف	وقدرات	ومهارات	الق�ساة	واأعوانهم	وتوفري	املخ�س�سات	اللزمة: زيادة قدرات املعهد الق�سائي يف جمال اإعداد ق�ساة موؤهلني متميزين لتويل . 3

التدريب  لتنفيذ خطة  املعهد  القانونية من خالل متابعة  العلوم  امل�ستجدات يف جمال  الق�ساة واطالعهم على  القانونية لدى  املعارف  الق�سائية، وزيادة  الوظائف 

ال�سنوية، وتنفيذ تدريب تخ�س�سي للق�ساة يف املجالت ذات الأولوية: مثل عمليات البنوك وقانون املناف�سة والت�سفية والإفال�ص وق�سايا الأوراق املالية واآليات عمل 

البور�سات واأ�سواق الأ�سهم وامللكية الفكرية والتاأمني والتجارة الإلكرتونية.

تعزيز	الثقة	بالق�ساء	من	خلل	تفعيل	قنوات	االت�سال	مع	املجتمع	املدين	واالإعلم	وغريهم	من	ال�سركاء	يف	عملية	التقا�سي: تنفيذ درا�سة م�سحية لقيا�ص الوعي . 4

العام للمواطن الأردين حول ا�سرتاتيجية تطوير الق�ساء وامل�ساريع القائمة والإجنازات واخلطط امل�ستقبلية، ودرا�سة م�سحية اأخرى لقيا�ص مدى اطالع منظمات 

املجتمع املدين وقطاع الأعمال واملحامني والق�ساة على م�ساريع التطوير، وتنفيذ عدد من برامج التوعية بدور الق�ساء وخطط التطوير وامل�ساريع املنفذة وتوزيع عدد 

من املطبوعات التوعوية وعدد من احلمالت الإعالمية، وحتديث وتطوير املواقع الإلكرتونية الق�سائية وزيادة الوثائق التي مت حتميلها.
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الخطة االستراتيجية الخماسية لتطوير القضاء )2012-2008(:  .3

ا�ستندت هذه اخلطة على الأهداف الوطنية التي مت ادراجها يف كل من وثيقة كلنا الأردن والأجندة الوطنية والتي ت�ساهم وزارة العدل يف حتقيقها، وعلى هذا الأ�سا�ص . 1

فقد �سيغت يف اخلطة ال�سرتاتيجية اأهداف وطنية واأهداف موؤ�س�سية، وقد تطرقت وثيقة كلنا الأردن اىل هدف واحد هو: تر�سيخ دولة القانون واملوؤ�س�سات وتعزيز 

مبداأ العدالة الجتماعية وتكافوؤ الفر�ص وال�سفافية، يف حني ركزت اأهداف الأجندة الوطنية على هدفني ذوي �سلة بالقطاع الق�سائي هما: 

تر�سيخ دولة احلق والقانون وحتقيق العدل وامل�ساواة.. 2

تعزيز ا�ستقاللية النظام الق�سائي وعدالته وموا�سلة تفعيل دوره يف حفظ احلقوق واحلريات.. 2

كما اعتمدت اخلطة ال�سرتاتيجية لوزارة العدل اخلطة ال�سرتاتيجية للجهاز الق�سائي املعتمدة من قبل املجل�ص الق�سائي والقائمة على ثالثة اأهداف رئي�سية هي:

الو�سول بالق�ساء الأردين اىل اأرفع م�ستويات التقدم وحتقيق العدالة وال�ستقالل من خالل عملية التطوير والتحديث.. 1

اإقرار العدالة وحتقيق الإن�ساف على نحو فعال وناجز للجميع يف الأردن ب�سمانة �سلطة ق�سائية تت�سم اأعمالها بالكفاءة وامل�ساءلة وال�ستقالل.. 2

عملية . 2 وتي�سري  الأردين،  الق�سائي  واملعهد  الق�سائي  باجلهاز  تتعلق  ت�سريعية  تعديالت  ا�ستحداث  خالل:  من  الدولية  املمار�سات  اأف�سل  مع  ين�سجم  اأردين  ق�ساء 

التقا�سي واإجراءاتها، وتنمية املوارد الب�سرية والبنية التحتية.

ركزت اأهداف وزارة العدل املوؤ�س�سية يف جمال تطوير الق�ساء على خم�سة اأهداف رئي�سية خالل اخلم�ص �سنوات )2008-2012( هي:

الرتقاء مب�ستوى اأداء وخدمات اجلهاز الق�سائي والقانوين للقيام مبهامهما بكفاءة وفعالية.. 1

تعزيز التعاون الق�سائي والقانوين وبناء العالقات والتن�سيق مع اجلهات املحلية والدولية يف خمتلف املجالت ذات العالقة.. 2

و�سع ال�سيا�سات والأطر الت�سريعية الالزمة ملواكبة التطورات وامل�ستجدات املحلية والدولية للم�ساهمة يف حت�سني البيئة ال�ستثمارية وتعزيز التناف�سية القت�سادية.. 2

اإر�ساء الروؤيا الع�سرية ملفهوم الت�سريعات ومواثيق حماية واحرتام حقوق الإن�سان والأ�سرة.. 2

ن�سر الثقافة القانونية بني خمتلف �سرائح املجتمع وتوعيتهم بحقوقهم. . 2

اأبرز الإجنازات التي حتققت يف اإطار اخلطة اخلما�سية وهي على النحو التايل:

التناف�سية	. 1 وتعزيز	 اال�ستثمارية	 البيئة	 حت�سني	 يف	 للم�ساهمة	 والدولية	 املحلية	 وامل�ستجدات	 التطورات	 ملواكبة	 اللزمة	 الت�سريعية	 واالأطر	 ال�سيا�سات	 و�سع	

االقت�سادية.	يف هذا الإطار مت العمل على ما يلي:

• مت تقدمي العديد من ال�ست�سارات القانونية الواردة من رئا�سة الوزراء والوزارات الأخرى واملوؤ�س�سات العامة. 	

• تقدمي العديد من ال�ست�سارات القانونية يف م�سائل تتعلق باأعمال الوزارة مثل )املوارد الب�سرية، واملالية، والإدارية والرقابة الداخلية( وتقدمي ال�ست�سارات 	

الداخلية للجنة العطاءات وق�سم امل�سرتيات وال�ست�سارات التي حتال من جميع املديريات الداخلية يف الوزارة واملحاكم. 

• متت امل�ساركة يف اإعداد م�سودة م�ساريع القوانني التالية: قانون املحكمة الد�ستورية، وقانون الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات، وم�سروع قانون الق�ساء الإداري، 	

وم�سروع قانون ا�ستقالل الق�ساء، و قانون نقابة املعلمني.

• متت امل�ساركة يف اإعداد م�سودة م�ساريع معدلة للت�سريعات التالية: قانون العقوبات املعدل، وقانون املالكني وامل�ستاأجرين، وقانون منع اجلرائم، وقانون ديوان 	

املحا�سبة، وقانون النتخاب، وقانون نقابة الفنانني، وقانون اجلوازات، وقانون البلديات، وقانون الأحزاب.

• متت امل�ساركة يف اإعداد م�سودة م�ساريع معدلة ملجموعة كبرية من الأنظمة ومنها: نظام الوحدات الإدارية يف املجل�ص الق�سائي، ونظام �سندوق التكافل 	

الجتماعي للق�ساة واأعوان الق�ساء، ونظام املعهد الق�سائي الأردين، ونظام املعهد الدبلوما�سي، واأنظمة �سلطة اإقليم البرتاء التنموي ال�سياحي.

املعهد	الق�سائي	االأردين: �سمن برنامج دبلوم املعهد الق�سائي (التدريب الإعدادي) بلغ عدد خريجي هذا الربنامج منذ ان�سائه 608 خريجني منهم 136 من الإناث، . 2

و�سمن برنامج التدريب امل�ستمر والتخ�س�سي بلغ عدد امل�ساركني يف هذا الربنامج 769 م�ساركًا. ووقع املعهد عددا من مذكرات التفاهم يف اإطار التعاون العربي 

والدويل منها: اتفاقية ال�سبكة الأوروبية للتعاون يف جمال التدريب الق�سائي بني عدد من الدول العربية والأوروبية، واختيار املعهد الق�سائي الأردين مقرا لل�سبكة، 

وا�ستقبال الوفود الزائرة للمعهد لالطالع على جتربة املعهد يف جمال التدريب والتاأهيل الق�سائي.

التطوير	املوؤ�س�سي	والتعاون	الدويل : متابعة �سري العمل يف امل�ساريع املدعومة من الحتاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واجناز العديد من اتفاقيات . 3

التعاون الدويل، وامل�ساركة يف املوؤمترات الدولية.

تنمية	املوارد	الب�سرية: مت تعيني عدد من املوظفني من خمتلف الفئات، ومتابعة البعثات العلمية واملنح الدرا�سية، وعقد الدورات التدريبية املتخ�س�سة للموظفني من . 4

خمتلف امل�ستويات والخت�سا�سات.

البنية	التحتية: ا�ستالم مبانى ق�سور العدل اجلديدة وجتهيزها، ومتابعة �سيانة مباين املحاكم يف خمتلف املحافظات، وجتهيز املباين وفقا لحتياجات املحاكم.. 5

احللول البديلة واإدارة الدعاوى: مت تو�سيع جتربة اإدارة الو�ساطة يف جميع املحاكم البتدائية يف عمان والزرقاء واإربد وال�سلط، وقد مت اخ�ساع برنامج الو�ساطة للتقييم . 6

والدرا�سة للوقوف على امل�ساكل والتحديات واإيجاد احللول لها، وو�سع نظام اأر�سفة ورقي لإدارات الو�ساطات، وتنفيذ برنامج التوعية لفكرة الو�ساطة لتو�سيع مفهومها.

حقوق	االإن�سان	و�سوؤون	االأ�سرة: مت امل�ساركة يف عدد من م�ساريع التفاقات والقوانني والوثائق مثل م�سروع التفاقية العربية لتنظيم نقل وزرع الع�ساء الب�سرية . 7

ومنع الجتار فيها، ومنع ال�ستن�ساخ الب�سري، وم�سروع قانون الحداث، وحقوق الطفل، وم�سروع وزارة اخلارجية المريكية للحريات الدينية لعام 2011... وغريها.

تطوير	وحتديث	تكنولوجيا	املعلومات	واالت�سال: ا�سبحت جميع املحاكم مربوطة على �سبكة الوزارة بتقنية MPLS، وجميع املحاكم فيها خوادم رئي�سية وجميع . 8

املوظفني الذين ت�ستدعي طبيعة عملهم ا�ستخدام احلا�سوب، ميتلكون الآن اأجهزة حا�سوب، بلغ عدد احل�سابات الإلكرتونية 1953 وعدد الربيد الإلكرتوين 1040، 

واأ�سبح )95%( من جميع الأعمال املالية والإدارية حمو�سبة، وبلغ عدد الأنظمة والربامج املحو�سبة )77( نظاما، وجمموع اخلدمات الإكرتونية )10( خدمات، 

اإلكرتوين مع دوائر حكومية،  ووجود اخلدمات الإلكرتونية التفاعلية مع املواطن مثل خدمة �سهادة عدم املحكومية، وخدمة ال�ستعالم عن الق�سايا، ووجود ربط 

ووجود خدمات اإلكرتونية للموظفني.
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استراتيجية االتصال والعالقات العامة لوزارة العدل والمجلس القضائي:  .4

مت بناء ا�سرتاتيجية الت�سال والعالقات العامة لدعم ا�سرتاتيجية تطوير الق�ساء، يف جمال تلبية احتياجات الت�سال والعالقات العامة لوزارة العدل واملجل�ص الق�سائي 

على نطاق اأو�سع من حيث: 

تعزيز الت�سال داخل اإطار وزارة العدل، مبا يف ذلك الت�سال مع موظفي املحاكم وال�سادة الق�ساة.. 1

و�سع اآليات لدعم الت�سال والعالقات العامة الداخلية واخلارجية.. 2

رفع م�ستوى وعي العامة بدور اجلهاز الق�سائي وجهود الإ�سالح والتطوير.. 3

و�سع اآليات لل�سركاء من ذوي العالقة متكنهم من احل�سول على املعلومات عن النظام الق�سائي.. 4

يف اإطار هذه ال�سرتاتيجية تتوىل مديرية الت�سال والعالقات العامة م�سوؤولية الت�سال ما بني وزارة العدل وجمهورها امل�ستهدف وال�سركاء الرئي�سيني، كما اأنها تعنى 

بتوفري الدعم الفني للمجل�ص الق�سائي واملعهد الق�سائي الأردين يف ات�سالهم اليومي مع خمتلف فئات اجلمهور ل�سمان اإي�سال ر�سائل متوافقة، وحتقيق معايري اجلودة 

اإ�سافة اإىل تقدمي الإر�ساد على ال�سعيد ال�سرتاتيجي، كما تهدف وزارة العدل واملجل�ص الق�سائي اىل و�سع ا�سرتاتيجيات  يف عمليات الت�سال الداخلي واخلارجي، 

ات�سال وخطط عمل منف�سلة تكون من�سجمة ومتنا�سقة فيما بينها وم�ستقلة ذاتيا من حيث املوظفني واملخ�س�سات املالية املر�سودة. وابرز الإجنازات املتحققة يف هذا 

املجال هي على النحو التايل:

تنظيم املوؤمترات ال�سحفية والر�سمية اخلا�سة بالوزارة واملتعلقة بعملها.. 1

الد�ستورية . 2 وواجباته  بحقوقه  اجلمهور  وعي  زيادة  اىل  الهادفة  ال�سحفية  والتحقيقات  التقارير  واإعداد  املحلية،  ال�سحف  على  وتوزيعها  ال�سحفية  الخبار  ن�سر 

والقانونية.

اإ�سدار ن�سرات وزارة العدل الخبارية الإلكرتونية.. 3

امل�ساركة يف تنظيم العديد من الفعاليات والأن�سطة وتغطيتها اإعالميا.. 4

ثانيًا: التحليل والتشخيص آللية بناء وتنفيذ الخطط االستراتيجية لوزارة العدل للفترة )2012-2004( 

يهدف هذا الت�سخي�ص اىل درا�سة اآلية ومنهجية بناء اخلطط ال�سرتاتيجية يف وزارة العدل، والتعرف على مواطن ال�سعف والقوة يف هذه الآليات، وعلى م�ستوى البيئتني 

الداخلية واخلارجيه لال�ستفادة منها، وجتنب امل�ساكل عند و�سع اخلطة ال�سرتاتيجية لالأعوام الثالث القادمة 2014-2016، وقد �سبق واأن قمنا با�ستعرا�ص اأهداف 

اخلطط ال�سابقة واأبرز الإجنازات املتحققة، وفيما يلي خمرجات الت�سخي�ص ال�سرتاتيجي:  

نقاط القوة في آلية ومنهجية بناء وتنفيذ الخطط االستراتيجية:   .1

تتمثل اأبرز نقاط القوة يف خطط الوزارة ال�سرتاتيجية يف وجود الإرادة ال�سيا�سية والتنظيمية ال�سلبة لدى متخذي القرار يف وزارة العدل، والرغبة يف اإجراء نقلة نوعية 

يف عمل الوزارة منذ عام 2004 من مرحلة الع�سوائية يف العمل لتطوير القطاع الق�سائي، وحت�سني الأداء يف عمل الوزارة اىل مرحلة التخطيط املنظم والتطوير امل�ستمر 

املبني على روؤيا ور�سالة وا�سحتني، واأهداف حمددة واأن�سطة وبرامج وم�ساريع لتحقيق هذه الأهداف والغايات، وقد �سهدت منهجية بناء اخلطط نقاط قوة اأخرى اأبرزها 

ما يلي:

اإعتماد قاعدة مرجعية وا�سحة يف عملية التطوير والتحديث للقطاع الق�سائي وهي التوجيهات امللكية ال�سامية نحو الإ�سالح والتغيري فيما يتعلق بتطوير الق�ساء . 1

وحت�سني الأداء والنزاهة وال�سفافية يف عمل موؤ�س�سات الدولة مبا فيها املوؤ�س�سات الق�سائية. 

التكامل يف بناء اخلطط ال�سرتاتيجية بني الأهداف الوطنية يف الأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن، والأهداف املوؤ�س�سية التي تعمل عليها وزارة العدل وموؤ�س�سات . 2

اجلهاز الق�سائي، هذا التكامل اأ�سا�سي من اأجل التعاون والتن�سيق امل�سرتك للو�سول اىل الغايات املن�سودة بعيدا عن الزدواجية والت�سارب يف الأعمال.

ا�سراك املوظفني من خمتلف امل�ستويات يف عملية التخطيط من خالل حتديد الأن�سطة والتدخالت كل يف اخت�سا�سه لتحقيق الأهداف، وامل�ساركة يف عملية التنفيذ . 3

واملتابعة اأ�سهم يف تكوين نواة من كادر الوزارة واجلهاز الق�سائي قادرة على بناء واإدارة عملية التخطيط ال�سرتاتيجي.

نقاط الضعف في آلية ومنهجية بناء وتنفيذ الخطط االستراتيجية:  .2

لوحظ من خالل التحليل البنيوي خلطط  وزارة العدل عدم التفريق بني الأهداف ال�سرتاتيجية الرئي�سية والأهداف الفرعية لتحقيقها، فقد و�سعت جميع الأهداف يف 

رزمة واحدة وبنف�ص الأوزان، ومل يتم املقاربة بني الأهداف وروؤية ور�سالة الوزارة، كما اأن الأن�سطة والتدخالت لتحقيق الأهداف تقرتب اأحيانا من الأهداف ويف اأحيان 

كثرية تبتعد عنها،  بالإ�سافة لذلك هناك نقاط �سعف اأخرى يف بنيوية اخلطط ال�سرتاتيجية ت�سعف احلوافز للتنفيذ واملتابعة على النحو التايل:

وجود عدة خطط ا�سرتاتيجية لوزارة العدل والق�ساء مثل: ا�سرتاتيجية وزارة العدل 2008-2012، وا�سرتاتيجية تطوير  الق�ساء 2010-2012، ومن ثم ا�سرتاتيجية . 1

البناء 2012-2014، ومن املفرت�ص وجود ا�سرتاتيجية موحدة لقطاع العدل ت�سم كال من ا�سرتاتيجية وزارة العدل وا�سرتاتيجية الق�ساء، حيث اأن تعدد ال�سرتاتيجيات 

يوقع را�سمي ال�سيا�سات يف متاهة توزيع الأن�سطة والتدخالت بني اخلطط وازدواجية التنفيذ واملتابعة. 

�سعف امل�ساركة الوا�سعة يف و�سع اخلطط ال�سرتاتيجية على امل�ستوى الأفقي للموظفني يف الوزارة ويف املحاكم من خمتلف الخت�سا�سات، وعلى امل�ستوى العمودي . 2

من خمتلف الإدارات العليا ويظهر ذلك يف �سعف الأن�سطة والتدخالت لتحقيق الأهداف، وعدم و�سوح اأهداف بع�ص اجلوانب املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واملتعلقة 

باملحاكم، وبالإدارة الهيكلية والتنظيمية للموارد الب�سرية.
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عدم توفر ال�ستقرار الوظيفي للكفاءات ب�سبب التنقالت الع�سوائية داخل موؤ�س�سات العدالة وخروج الكفاءات واخلربات اىل مواقع عمل اأخرى لقلة الرواتب واحلوافز . 3

املادية.

وموازنات . 4 زمنية  وبجداول  بربامج  مرتبطة  غري  والتدخالت  الأن�سطة  اأن  كما  ومتابعة،  تنفيذ  برامج  و�سوح  وعدم  الأهداف،  حمددة  تنفيذية  خطط  وجود  عدم 

وم�سوؤوليات التنفيذ.

�سعف التن�سيق امل�سرتك يف جمال تطوير العالقات املحلية والإقليمية والدولية ذات العالقة بقطاع العدالة.. 5

التداخل بني م�سوؤوليات وزارة العدل واجلهاز الق�سائي وعدم حتديدها ي�سعف اآليات التنفيذ وحتقيق الأهداف.. 6

عدم و�سوح العالقة بني موؤ�س�سات وزارة العدل واملوؤ�س�سات املحلية ذات العالقة يوؤدي اىل ازدواجية الأعمال وتداخلها.. 7

عدم توفر اآليات ملتابعة التنفيذ والرقابة والتقييم وعدم و�سوح موؤ�سرات الأداء يف اخلطط وكيفية قيا�سها.. 8

قلة برامج التثقيف والتوعية املوجهة نحو املجتمع املدين واجلمهور حول دور ال�سلطة الق�سائية ومبداأ �سيادة القانون.. 9

غياب العمل الإعالمي الإ�سرتاتيجي ملوؤ�س�سات قطاع العدالة املوجهة نحو اجلمهور وو�سائل الإعالم وال�سحافة. . 10

�سعف دور وزارة العدل يف التوا�سل مع نقابة املحامني، وكليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية، وتزويد مكتباتها بالأبحاث والدرا�سات القانونية املتخ�س�سة.. 11

الفرص المتاحة في تطوير آلية ومنهجية بناء الخطط االستراتيجية:  .3

اأبرز الفر�ص املتاحة يف وزارة العدل يف جمال حت�سني وتطوير اآليات ومنهجيات اإعداد اخلطط ال�سرتاتيجية الرعاية امللكية ال�سامية مل�سرية تطوير وحتديث اجلهاز 

الق�سائي يف اإطار عملية الإ�سالح ال�ساملة باأبعادها ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، وو�سوح الأهداف الوطنية املتمثلة يف ميثاق النزاهة الوطنية، بالإ�سافة لذلك 

تتوفر فر�ص متاحة اأخرى اأمام التقدم يف اآلية بناء اخلطط ال�سرتاتيجية وهي:

وجود موؤ�س�سات را�سخة وعريقة يف قطاع العدل تتميز بالكفاءة والإدارة احل�سيفة اكت�سبتها عرب العقود املا�سية من العمل الدوؤوب يف رعاية م�سالح املواطنني و�سون . 1

حقوقهم وحمايتها.

توفر الدعم لوزارة العدل من قبل املوؤ�س�سات الدولية والدول املانحة من خالل متويل برامج قطاع العدالة. . 2

التوجه القوي لدى متخذي القرار يف قطاع العدل نحو ماأ�س�سة العالقة بني موؤ�س�سات قطاع العدل وخا�سة بني وزارة العدل واجلهاز الق�سائي واملوؤ�س�سات املحلية . 3

الر�سمية وغري الر�سمية ذات العالقة.

التوقعات المستقبلية في تطوير وتحديث آلية ومنهجية بناء الخطط االستراتيجية:  .4

ت�سري التطورات اإىل اأن قطاع العدالة يتجه نحو بناء عالقات ت�ساركية بني اأطراف موؤ�س�سات العدالة الر�سمية وغري الر�سمية قائمة  على النفتاح على الروؤى والأفكار 

التي يطرحها املواطنون وا�سحاب اخلربة. ويتوقع م�ستقبال اأن يتم العمل على �سياغة خطة ا�سرتاتيجية موحدة و�ساملة لقطاع العدالة )وزارة العدل، اجلهاز الق�سائي(، 

تت�سارك الأطراف جميعها يف و�سع خطة ا�سرتاتيجية وخطة تنفيذية تعمل كل جهة على تنفيذ اجلزء اخلا�ص بها يف عمل تكاملي ت�ساركي لتحقيق الأهداف امل�سرتكة.

متهيدا للو�سول اىل الت�ساركية ال�ساملة مت �سياغة هدف ا�سرتاتيجي رئي�سي �سمن املحورين الثالث والرابع يف اخلطة ال�سرتاتيجية )2014-2016( وهما: “تعزيز القدرة 

املوؤ�س�سية وجتذير ثقافة التميز وامل�ساهمة يف رفع كفاءة وفعالية موؤ�س�سات قطاع العدالة” من خالل بلورة هدفني فرعيني يت�سمنان العمل امل�سرتك بني موؤ�س�سات العدالة 

يف “ر�سم وبلورة وتنفيذ ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات املعتمدة” والثاين يت�سمن “ تطوير العالقة بني موؤ�س�سات العدالة وتنمية ا�س�ص التعاون مع املوؤ�س�سات الدولية”. 

ثالثًا: تحليل وتشخيص اإلطار التشريعي

الإطار الت�سريعي هو جملة الت�سريعات املعمول بها والناظمة لعمل موؤ�س�سات قطاع العدالة، وت�سمل الد�ستور والقوانني والأنظمة والتعليمات ،، والتفاقات الدولية النافذه 

. فيما يلي خمرجات الت�سخي�ص ال�سرتاتيجي لالإطار الت�سريعي :-  

نقاط القوة في اإلطار التشريعي:  .1

اأظهرت نتائج ت�سخي�ص وحتليل الإطار الت�سريعي يف اخلطط ال�سرتاتيجية اأن اأبرز نقاط القوة يف هذا الإطار يتمثل يف وجود مرونة عالية يف التفاعل مع التطورات التي 

يفر�سها الواقع، والتعديالت الد�ستورية وحركة الإ�سالح التي ي�سهدها قطاع العدالة. وتوفر الهياكل التنطيمية الأ�سا�سية يف موؤ�س�سات العدالة القادرة على اإحداث التغيري 

يف الإطار الت�سريعي نحو الأف�سل، بالإ�سافة اإىل ذلك هناك نقاط قوة اأخرى ميكن اإجمالها مبا يلي: 

و�سوح املرجعيات يف ق�سية ا�ستقالل الق�ساء �سواء على م�ستوى الروؤيا امللكية اأو على م�ستوى الوثائق الوطنية املعتمدة كميثاق النزاهة،  وتاأكيد الد�ستور الأردين على . 1

ا�ستقالل الق�ساء وتطوير الق�ساء اأولوية وطنية.

توفر الإرادة ال�سيا�سية والقانونية والرغبة يف التطوير يف الناحية	الت�سريعية لدى متخذي القرار يف موؤ�س�سات العدالة، وال�ستجابة للم�ستجدات على ال�ساحة الأردنية . 2

للتغريات التي ترافق حركة الإ�سالح والتطوير والتحديث ومواكبة التطورات والتعقيدات يف احلياة القت�سادية والجتماعية، والتطور التكنولوجي يف اأنظمة املعلومات 

والت�سال التي يرافقها عملية التعديل والتحديث للت�سريعات والقوانني. 

اإملام العاملني يف الوزارة بالت�سريعات القانونية ال�سائدة ومواكبتهم للتطورات ال�سائدة على امل�ستوى املحلي والدويل. . 3

توفر خارطة طريق لتحقيق ا�ستقالل اجلهاز الق�سائي من خالل تطوير قانون ال�سلطة الق�سائية، وحتديد دور كل من املجل�ص الق�سائي ووزارة العدل، وال�سعي لإقراره . 4

وتبني اآلية لتعديل واقرتاح و�سياغة الت�سريعات والقوانني قائمٍة على مبداأ ال�سراكة مع ال�سركاء املحليني واخلارجيني.

نقاط الضعف في اإلطار التشريعي:   .2
اأظهرت نتائج حتليل الواقع اأن اأبرز نقاط ال�سعف يف جمال العمل يف  الإطار الت�سريعي عدم توفر الدعم الالزم لإدارة ال�سوؤون القانونية يف الوزارة لتكون املرجع القانوين 

املخت�ص لتتوىل درا�سة جميع القوانني والت�سريعات، ملعرفة مدى مالءمتها مع التعديالت الد�ستورية للتطورات وامل�ستجدات املحلية والدولية، خا�سة تلك القوانني املتعلقة 

ال�سعف  بالإ�سافة لذلك هناك عدد من نقاط  والتاأهيل وغريها،  الإ�سالح  الق�سائي ومراكز  واملعهد  الق�سائي  والتفتي�ص  وامل�ساءلة  الرقابة  الق�ساء ونظام  با�ستقالل 

والتحديات يف هذا املجال تتلخ�ص مبا يلي:

عدم و�سوح العالقة بني وزارة العدل واجلهاز الق�سائي وتداخلها يف العديد من املجالت منها اختيار الق�ساة، والتدريب، والتفتي�ص الق�سائي، واملوازنة ... وغريها.. 1

عدم توفر اأنظمة وت�سريعات ت�ساعد وحتث املواطن على امل�ساركة الفاعلة والنخراط احلقيقي يف عملية �سنع وتنفيذ القرارات وال�سيا�سات يف موؤ�س�سات العدالة . 2

كاأ�سا�ص لنيل ثقته بهذه املوؤ�س�سات، ومقدمة لإجناح عملية التطوير والتحديث والإ�سالح ال�سامل. 

عدم مواكبة القوانني والت�سريعات الناظمة لأعمال املحاكم، واأعمال النيابة العامة، والت�سريعات املتعلقة ب�سري الإجراءات الق�سائية  للم�ستجدات  لغايات ت�سريع . 3

الف�سل يف الق�سايا.

تباطوؤ يف �سن م�سودات القوانني بعد النتهاء من �سياغتها وتركها لفرتة طويلة يف ديوان الت�سريع والراأي ب�سبب عدم توفر اآليات للمتابعة، وممار�سة ال�سغوط من . 4

اأجل �سنها ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية.
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اإىل ن�ص ت�سريعي وا�سح يلبي حاجات جميع . 5 اإىل عدم الو�سول  يوؤدي  التوافق امل�سبق بني اجلهات املتعددة ذات العالقة بت�سريع معني، الأمر الذي  غياب و�سعف 

الأطراف ذات العالقة.

�سعف جهود التطوير والتحديث للت�سريعات التنظيمية املتعلقة باملوارد الب�سرية والهيكلية الإدارية، اأدى اىل ات�ساع الفجوة بني امل�ستويات الإدارية يف ظل غياب خطط . 6

الإحالل الوظيفي وهجرة الكفاءات و�سعوبة ا�ستقطابها، وعدم مراجعة الو�سف الوظيفي واملهام الوظيفية، وعدم و�سوح امل�سار الوظيفي ونظام احلوافز والرتفيع 

والرتقية ... وغريها.

عدم توفر نظام تقييم الأداء املوؤ�س�سي والفردي املو�سوعي والوا�سح. . 7

عدم توفر روؤية وا�سحة كمرجعية لعملية اإ�سالح الأنظمة الإدارية واملالية، وتعزيز القيم املوؤ�س�سية يف موؤ�س�سات العدالة، وعدم وجود اآليات لتجذير الأنظمة املتعلقة . 8

بحق الأفراد يف احل�سول على املعلومات، و�سعف انظمة الرقابة وامل�ساءلة وفق معايري مهنية ومو�سوعية.

عدم توفر الت�سريعات الناظمة ملاأ�س�سة العالقة الت�ساركية بني موؤ�س�سات قطاع العدالة واملوؤ�س�سات الر�سمية ذات ال�سلة من جهة وبينها وبني موؤ�س�سات املجتمع املدين . 9

من جهة اأخرى. 

قلة و�سعف اخلربات يف مو�سوع  ال�سياغة الت�سريعية. 10

 عدم وجود  درا�سات لالأثر الت�سريعي التي تو�سح اأثر الت�سريع على املجتمع والقت�ساد وغريها. 11. 

الفرص المتاحة في اإلطار التشريعي:  .3

ت�سريعات  التي حتث على �سرورة وجود  الوطنية  النزاهة  وميثاق  بتاريخ 2012/12/8  الوزراء  لرئي�ص  ال�سامية  امللكية  الر�سالة  املجال  املتاحة يف هذا  الفر�ص  اأف�سل 

بنية هيكلية  توفري  وكذلك  اأخرى،  ناحية  وال�ستقرار من  والنظام  الأمن  دواعي  وبني  ناحية  العدل واحلرية من  اعتبارات  التوازن بني  تعمل على  الدولة  موؤ�س�سات  يف 

وتنظيمية تكفل قيام املوؤ�س�سات بتقدمي خدمات للمواطنني ذات جودة عالية وبدرجة من ال�سفافية والعدالة، وتبني ت�سريعات واإجراءات لتكري�ص �سيادة القانون والعدالة 

الجتماعية، بالإ�سافة لذلك تتوفر فر�ص متاحة اأخرى يف الإطار الت�سريعي هي:

 التعديالت الد�ستورية  الأخرية التي ت�ستدعي تعديل جملة من القوانني حتى ت�سبح متوافقة مع التعديالت الد�ستورية  الأخرية مثل  قانون الق�ساء الإداري وغريها . 1

من القوانني.

تتميز . 2 را�سخة  موؤ�س�سات  اإر�ساء  اأجل  والت�سريعات، من  الأنظمة  واملوؤ�س�سية يف  القانونية  الثغرات  الق�ساء على ردم  موؤ�س�سات  القرار يف  الرغبة لدى متخذي  توفر 

بالكفاءة والإدارة احل�سيفة لت�سهم يف رعاية م�سالح املواطنني و�سون حقوقهم وحمايتها. 

وجود ق�ساة اأكفاء قادرين على تلم�ص التطورات يف ال�ساحة الق�سائية والقانونية، ونوعية امل�ستجدات يف الق�سايا الت�سريعية والقانونية لتواكب الت�سعب والتعقد يف . 3

اجلرائم ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية ، وكنتيجة للتطور يف تكنولوجيا املعلومات والت�سال. 

 وجود م�ساريع الدعم من الدول املانحة التي �ستعمل على بناء القدرات يف جمال ال�سياغة الت�سريعية.. 4

التوقعات المستقبلية في اإلطاري التشريعي:  .4
 يتوقع توفري اآلية ملراجعة وتطوير جملة من الت�سريعات والقوانني ذات الأولوية املتعلقة بالت�سريعات التي تتطلبها التعديالت الد�ستورية ، والقوانني املوؤقتة املعمول بها حاليا 

ح�سب الأولوية، وقانون اجلرائم القت�سادية ، وقانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل  الرهاب، وقانون منع الإجتار بالب�سر، واإيجاد اآلية ملراجعة القوانني ب�سكل دوري وما 

ينبثق عنها من اأنظمة وتعليمات، اإ�سافة لذلك يتوقع ما يلي:

نظرا لأهمية هذا املو�سوع يتوقع اأن تت�سمن اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سنوات الثالثة القادمة حمور/هدف رئي�سي يعالج التحديثات يف منظومة الت�سريعات والقوانني . 1

الت�سريعات والأنظمة ومبا يتنا�سب مع  الت�سريعات والقوانني يف موؤ�س�سات العدالة« وج�سر الفجوة يف  “امل�ساهمة يف تطوير وحتديث منظومة  يف موؤ�س�سات العدالة 

التعديالت الد�ستورية.

املواءمة بني الت�سريعات الوطنية والعهود واملواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة، والعمل على اإدخال احكامها  اىل الت�سريعات  الوطنية وخا�سة يف جمالت حقوق . 2

الإن�سان واملراأة والطفولة والعمال حيز القوانني املرعية. وهذا يتطلب العمل اجلاد والدوؤوب على اإزالة كل ما ي�سوب القوانني الوطنية من متيز او حتيز.

النا�ص . 3 توؤمن م�سالح  التي  الت�سريعات  ب�ساأن  اآرائهم  التعبري عن  الدولية من  واملوؤ�س�سات  امل�سالح  املدين، وجماعات  املجتمع  وموؤ�س�سات  القوى الجتماعية  متكني 

وحتميها. “تطوير العالقة بني موؤ�س�سات العدالة وتنمية اأ�س�ص التعاون مع املوؤ�س�سات الدولية”.

  مراجعة قانون التنفيذ مبا ي�سمن �سرعة تنفيذ الأحكام ، ومراجعة قانون البينات مبا يتيح اعتماد الو�سائل احلديثة يف الإثبات ، ويدخل هذا املو�سوع �سمن املحور . 4

الرابع يف الهدف الفرعي “امل�ساهمة يف �سمان تنفيذ �سريع للق�سايا املف�سولة حتقيقا للعدالة الناجزة”. 

تعديل نظام ق�ساة امل�ستقبل، ونظام امل�ساعد الق�سائي.. 5

مراجعة  الت�سريعات  املتعلقة  بتقدمي امل�ساعدة القانونية  بهدف “حت�سني اآليات امل�ساعدة القانونية وت�سهيل و�سول امل�ستفيدين للخدمة املجانية«.. 6

 و�سع دليل �سياغة للت�سريعات بالتعاون مع اجلامعات واملعهد الق�سائي ونقابة املحامني ليكون دليل ا�سرت�سادي عند و�سع القوانني والت�سريعات. ويغطي هذه املوا�سيع . 7

الهدفان: “ماأ�س�سة عالقة التعاون مع نقابة املحامني” و “تعزيز التعاون يف كليات احلقوق”.

رابعًا: تحليل وتشخيص اإلطار المؤسسي لمؤسسات وزارة العدل

 ا�ستعر�سنا يف الف�سل الأول البنية املوؤ�س�سية والتنظيمية لوزارة العدل ومن خالل ت�سخي�ص وحتليل الإطار املوؤ�س�سي، وقد اأظهرت النتائج وجود نقاط قوة و�سعف وفر�ص 

متاحة يف الإطار املوؤ�س�سي على النحو التايل:

نقاط	القوة	يف	االإطار	املوؤ�س�سي	لوزارة	العدل	يف	البيئتني	الداخلية	واخلارجية: 	.1

تتمثل اأبرز نقاط القوة يف الإطار املوؤ�س�سي يف كفاءة الكادر الب�سري يف موؤ�س�سات الوزارة ، ومواكبة التطورات التكنولوجية واملعلوماتية، وتوفري البنية التحتية الالزمة 

وتوفري بيئة عمل داعمة لتح�سني الأداء، بالإ�سافة لذلك تتوفر نقاط قوة اأخرى يف الإطار املوؤ�س�سي ت�ساعد وحتفز عملية التطوير والتحديث وهي: 

توفر اإرادة �سيا�سية يف الإدارة العليا داعمة  لعملية التطوير والتحديث ، ومنفتحة على امل�ستجدات الت�سريعية والقانونية  والتطورات يف تكنولوجيا املعلومات والت�سال . 1

و اجلهاز الق�سائي على اأر�ص الواقع 

توفري الدعم اللوج�ستي للمحاكم النظامية ، وحت�سني البنية التحتية وتزويدها بالأجهزة واملعدات، وحت�سني اخلدمات املقدمة للجمهور، وتوفري مكتبة قانونية ولوحات . 2

ار�سادية للجمهور وبرامج حا�سوب وتكنولوجيا املعلومات والت�سال. 

توفر خدمات الربط الإلكرتوين مع الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية الأخرى منها دائرة الأحوال املدنية، ودائرة اجلمارك، ومديرية الأمن العام، ووزارة الت�سال . 3

وتكنولوجيا املعلومات، و�سلطة اإقليم العقبة القت�سادية.
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يوجد لدى الوزارة عالقات مميزة يف اإطار التعاون املحلي والعربي والدويل من خالل مذكرات التفاهم املوقعة مع خمتلف اجلهات الأوروبية والدول العربية، ومن . 4

خالل الندوات وور�ص العمل يف اإطار التعاون املحلي والعربي والدويل.

وجود نظام حوافز للموظفني وجود اللجان الثقافية والريا�سية والجتماعية، التي ت�ساهم يف زيادة الرتباط والتعاون بني املوظفني.. 5

نقاط	ال�سعف	والتحديات	يف	االإطار	املوؤ�س�سي	لوزارة	العدل	يف	البيئتني	الداخلية	واخلارجية: 	.2

اأبرز نقاط ال�سعف يف الإطار املوؤ�س�سي هي تداخل امل�سوؤوليات وعدم و�سوحها، و�سعف التن�سيق بني موؤ�س�سات الوزارة وموؤ�س�سات املجل�ص الق�سائي يف جمالت عدة منها: 

البنية التحتية للمحاكم واخلدمات، والكادر امل�ساند، والعالقات العامة والدولية، وجمال تكنولوجيا املعلومات ... وغريها. ويوجد العديد من نقاط ال�سعف يف البيئتني 

الداخلية واخلارجية يف الإطار املوؤ�س�سي هي:

وجود فجوة بني امل�سميات الوظيفية ح�سب الهيكلية الر�سمية والواقع الفعلي، كما اأن الهيكل التنظيمي واملهام الوظيفية غري مطبقة على اأر�ص الواقع كما هي مو�سوفة . 1

يف الوثائق الر�سمية وعدم وجود خطط  حمدثة لالحالل الوظيفي.

التنقالت غري املدرو�سة للموظفني وهجرة الكفاءات .. 2

�سعف الهتمام و الدعم للم�ساركة والعداد جلائزة املللك عبداهلل الثاين للتمّيز .. 3

نق�ص املخ�س�سات املالية والظروف القت�سادية ال�سعبة التي متر  بها البالد .. 4

التغيري الكبري واملتكرر لالإدارة العليا واحلكومات والذي يرتتب علية تغيري يف اخلطط وال�سيا�سات .. 5

قلة  ال�سواغر الوظيفية  امل�ستحدثة والتعيينات التي توؤثر على �سري العمل.. 6

تفاوت م�ستويات ا�ستجابة ال�سركاء اخلارجيني ملطالب واحتياجات الوزارة.. 7

على م�ستوى املحاكم النظامية عدم توحيد اإجراءات �سري العمل يف املحاكم، ووجود نق�ص يف الكوادر الق�سائية،  وتفاوت م�ستويات اخلدمة املقدمة للجمهور بني . 8

حمكمة واأخرى، وعدم تعميم مبداأ التخ�س�ص الق�سائي يف جميع املحاكم، و�سعف قنوات الت�سال وتبادل املعلومات بني دوائر واأق�سام املحاكم.

�سعف الأداء يف اأجهزة الرقابة الداخلية ونق�ص الكوادر والكفاءات يف مو�سوع الرقابة الداخلية. . 9

عدم وجود بنية موؤ�س�سية يف جمال الإعالم والت�سال يف الوزارة �سواء على م�ستوى مكتب اإعالمي اأو ناطق اإعالمي، مما اأ�سعف واإىل حد كبري بناء عالقة موؤ�س�سية . 10

مع و�سائل الإعالم، والإعالميني، وعدم توفر كادر اإعالمي موؤهل ومتخ�س�ص قادر على التعامل مع و�سائل الإعالم و�سياغة مادة اإعالمية وا�سحة و�سهلة تفهمها 

خمتلف فئات اجلمهور وم�ستوياتهم التعليمية، وعدم وجود خطة اإعالمية بخطاب اإعالمي وا�سح موجه للجمهور.

�سعف التن�سيق  بني الوزارة واملوؤ�س�سات غري الر�سمية املحلية كموؤ�س�سات املجتمع املدين، ونقابة املحامني، وكليات احلقوق من اجل حتقيق التكاملية يف العمل لدعم . 11

جهود اإر�ساء اأ�س�ص ا�ستقالل الق�ساء وجهود التطوير، واإيجاد ثقافة قانونية داعمة لوعي املجتمع توؤ�س�ص لبناء الدولة احلديثة القائمة على ال�سراكة وامل�ساءلة و�سيادة 

القانون. 

الفر�ص	املتاحة	لتطوير	وحتديث	االإطار	املوؤ�س�سي	يف	وزارة	العدل: 	.3

الفر�ص املتاحة اأمام التطوير املوؤ�س�سي يف وزارة العدل رحبة ورا�سخة على اأر�ص �سلبة وهي على النحو التايل:

•  الدعم ال�سيا�سي من راأ�ص الدولة والدعم اللوج�ستي من املوؤ�س�سات احلكومية ومن الدول املانحة واملوؤ�س�سات الدولية، وكذلك وجود مبادرات وطنية منها مبادرة 	

تعزيز منظومة النزاهة الوطنية وجائزة امللك عبداهلل الثاين للتمّيز. 

• وجود توجه قوي لدى متخذي القرار يف الوزارة  لتعزيز مبداأ امل�ساركة والتفكري ال�سرتاتيجي، والعمل املوؤ�س�سي يف جميع امل�ستويات الإدارية من خالل تطوير 	

اخلطط الوطنية بحيث يتم تبني اآلية عمل تو�سح دور الوزارة وم�ساهمتها يف بناء وتطوير و�سياغة اخلطط الوطنية املتعلقة بقطاع العدالة.

التوقعات	امل�ستقبلية	لتطوير	وحتديث	االإطار	املوؤ�س�سي	يف	وزارة	العدل: 	.4

تبني ا�سرتاتيجية وا�سحة تعك�ص احلاجات الفعلية، وترتكز على ماأ�س�سة عمل الوزارة لتحقيق اأهدافها، وتت�سمن الربامج والحتياجات التمويلية.. 1

تعزيز دور الأبحاث القانونية يف الوزارة بهدف توفري الو�سائل القانونية املتطورة يف �ستى املجالت، ومبا يتواكب مع التطورات العاملية يف هذا املجال، وتعزيز دور . 2

الوزارة يف تقدمي الدعم القانوين للجهات احلكومية يف العديد من املجالت وخا�سة يف جمال مراجعة وو�سع بع�ص مقرتحات الت�سريعات.

ماأ�س�سة العالقة مع املوؤ�س�سات املحلية ذات ال�سلة خا�سة املوؤ�س�سات الإعالمية، وموؤ�س�سات املجتمع املدين، وتنمية ا�س�ص التعاون مع املوؤ�س�سات الدولية. يغطي هذا . 3

املو�سوع  هدف “ تطوير العالقة بني موؤ�س�سات العدالة وتنمية اأ�س�ص التعاون مع املوؤ�س�سات الدولية” ،”تعزيز التعاون والتن�سيق مع موؤ�س�سات املجتمع املدين”  و “تطوير 

البنية املوؤ�س�سية يف جمال الت�سال والإعالم وايجاد مبادئ و�سيا�سات توجيهية ومواد اإعالمية وا�سحة و�سهلة«.

تعزيز الثقافة القانونية يف املجتمع من خالل توعية اجلمهور بدور اجلهاز الق�سائي ووزارة العدل ، وتعريف اجلمهور بحقوقه وواجباته وامل�ساواة اأمام القانون، ومن . 4

خالل ت�سهيل و�سول املعلومات اإليهم، و�سهولة الو�سول اىل العدالة، واحل�سول على حقوقهم، وتوفري ظروف املحاكمة العادلة، وكذلك دمج الثقافة القانونية يف 

الأنظمة التعليمية، يغطي هذا املو�سوع املحور اخلام�ص يف اخلطة ال�سرتاتيجية القادمة “�سمان تي�سري الو�سول للعدالة وامل�ساهمة يف تعزيز ثقة املجتمع بالق�ساء 

وحت�سني ثقافته القانونية«

مراجعة وتقييم وتعديل الهيكلية التنظيمية وامل�سميات الوظيفية واأو�ساف الدوائر واملوظفني يف الوزارة مع الأخذ بالعتبار حتليل الو�سع القائم، ومراجعة اأو�ساف . 5

الب�سرية  املوارد  وتنمية  اإدارة  “تعزيز  الرابع  املحور  الفرعي يف  الهدف  املو�سع  يغطي هذا  املوجودة،  والإدارية  الفنية  والوحدات  والدوائر  العامة،  الإدارات  جميع 

وا�ستقطاب اأف�سل الكوادر«.

و�سع وتطوير الأطر التنظيمية للو�سائل البديلة حلل النزاعات، وحتديث وتطوير الإطار القانوين الناظم للو�سائل البديلة حلل النزاعات، وتفعيل دور الوزارة يف . 6

الإ�سراف وتوجيه برامج الو�سائل البديلة. 

تطوير وحتديث الأنظمة املالية واإعداد املوازنات يف وزارة العدل، يعالج هذا املو�سوع الهدف الثالث يف املحور الثالث “تعزيز الإدارة  والرقابة املالية ورفع قدرتها . 7

ل�سمان تنفيذ خططها وبراجمها”

حتديث البنية التحتية بالتعاون مع اجلهات املانحة بتوفري بنية حتتية فيما يتعلق باملبنى والأثاث والأجهزة وبرامج احلا�سوب. يعالج هذا املو�سوع الهدف ال�ساد�ص يف . 8

املحور الثالث “حت�سني البنى التحتية يف مرافق العدالة لت�سهيل الو�سول للعدالة”.

تطبيق نظام تقييم الأداء يوؤ�س�ص بناًء على الأهداف ما ي�ساعد يف اإعادة بناء الأولويات واإيجاد و�سوح يف اأدوار املوظفني ويزيد ب�سكل عام م�ستوى امل�ساءلة يف الوزارة. . 9

و�سع خطة تدريب وا�سحة تاأخذ بالعتبار امل�سار الوظيفي والحتياجات امل�ستقبلية.. 10
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 الفصل الثالث : الرؤيا والرسالة والمحاور واألهداف الرئيسة واألنشطة للخطة
 االستراتيجية لوزارة العدل لألعوام )2014 – 2016(

0

الرؤيا المقترحة  .1

موؤ�س�سة مميزة وكفوؤة داعمة ل�ستقالل الق�ساء و�سيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة  املجتمع.

الرسالة المقترحة  .2

امل�ساهمة يف تهيئة بيئة ق�سائية نزيهة و�سفافة ور�سم ال�سيا�سات والأطر الت�سريعية الع�سرية  للنهو�ص بعملية التقا�سي وامل�ساندة القانونية بكفاءة، ل�سمان رعاية حقوق 

املواطنني و�سون حرياتهم وحمايتها وتي�سري �سبل الو�سول للعدالة، وتعزيز ال�سراكة مع اجلهات املحلية والدولية، من خالل تر�سيخ بنية موؤ�س�سية ع�سرية، وتوفري كوادر 

موؤهلة متخ�س�سة.

القيم الجوهرية  .3

• النزاهة وال�سفافية 	

• العدالة وامل�ساواة 	

• النتماء	

• التميز والإبداع	

• العمل بروح الفريق	

• اجلودة والتح�سني امل�ستمر	

• التوا�سل والتن�سيق والتعاون	

محاور االستراتيجية واألهداف الفرعية  .4

المحور األول: المساهمة في تطوير منظومة النزاهة الوطنية من خالل قضاء مستقل وفاعل.	
تعزيز بيئة ق�سائية نزيهة وداعمة ل�ستقالل اجلهاز الق�سائي. . 1

امل�ساهمة يف تعزيز قدرات الق�ساة واك�سابهم املهارات ال�سرورية للو�سول اىل اأحكام ق�سائية ذات جودة عالية.. 2
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امل�ساهمة يف تطوير وحتديث نظم الرقابة والتفتي�ص الق�سائي . 3

اإدخال مفاهيم النوع الجتماعي يف عملية التقا�سي. 4

	

المحور الثاني: المساهمة في تطوير منظومة التشريعات والقوانين في مؤسسات العدالة.
حتديث وتطوير الت�سريعات مبا يتنا�سب مع التعديالت الد�ستورية.1. 

تاأمني ال�ستقرار يف الت�سريعات ال�سا�سية، بتح�سني القوانني والت�سريعات من الثغرات القانونية .. 2

تنمية القدرات والكفاءات يف جمال ال�سياغة الت�سريعية.. 3

المحور الثالث: تعزيز المؤسسية وتجذير ثقافة التميز.
تعزيز دور القيادات العليا يف ر�سم وبلورة ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات.1. 

 تفعيل دور وحدة التطوير املوؤ�س�سي ل�سمان ح�سن تنفيذ اخلطط والربامج.. 2

 تعزيز الإدارتني املالية والإدارية ورفع قدرتهما ل�سمان تنفيذ خططهما وبراجمهما.. 3

 تعزيز اإدارة املعرفة واإدامتها.. 4

تعزيز اإدارة وتنمية املوارد الب�سرية.. 5

المحور الرابع: المساهمة في رفع كفاءة وفعالية مؤسسات قطاع العدالة.
حت�سني البنى التحتية ملرافق العدالة . 1

التو�سع يف اإدخال التقنية احلديثة للتفاعل مع موؤ�س�سات قطاع العدل للو�سول اىل امل�سادر املعلوماتية واخلدماتية بي�سر و�سهولة.. 2

امل�ساهمة يف �سمان تنفيذ �سريع للق�سايا املف�سولة حتقيقا للعدالة الناجزة.. 3

امل�ساهمة يف تخفيف اأعباء املحاكم وحت�سني الأداء ل�سمان تق�سري اأمد التقا�سي.. 4

امل�ساهمة يف تطوير نظام العدالة اجلنائية وفق اأحدث املعايري واملمار�سات الف�سلى.. 5

امل�ساهمة يف تطوير وحتديث اخلدمات املقدمة للجمهور يف املحاكم.. 6

تطوير العالقة بني موؤ�س�سات العدالة وتنمية اأ�س�ص التعاون مع املوؤ�س�سات الدولية.. 7

المحور الخامس: ضمان تيسير الوصول للعدالة والمساهمة في تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وتحسين ثقافته القانونية.
حت�سني اآليات امل�ساعدة القانونية وت�سهيل و�سول امل�ستفيدين للخدمة املجانية.. 1

تطوير البنية املوؤ�س�سية يف جمال الت�سال والإعالم وايجاد مبادئ و�سيا�سات توجيهية ومواد اإعالمية وا�سحة و�سهلة. . 2

تعزيز م�ساركة املواطنني يف ال�سيا�سات املتخذه يف قطاع العدالة مبا ي�سمن لهم احلق بالإطالع والو�سول اىل املعلومات ب�سهولة وي�سر.. 3

ماأ�س�سة عالقة التعاون مع نقابة املحامني.. 4

تعزيز التعاون مع كليات احلقوق. . 5

تعزيز التعاون والتن�سيق مع موؤ�س�سات املجتمع املدين.. 6

 امل�ساهمة يف دمج الثقافة القانونية يف النظمة التعليمية.7. 

الرؤيا والرسالة والمحاور واألهداف الرئيسية واألنشطة للخطة االستراتيجية لوزارة العدل لألعوام )2016-2014(

الرؤيا والرسالة

لقد مت اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية لوزارة العدل لالأعوام )2014-2016( بالتزام ودعم من اأعلى امل�ستويات يف الوزارة ومب�ساركة املديرين واملوظفني و�سركاء الوزارة- 

خرباء م�سروع دعم القطاع الق�سائي ل�ستيفاء املعايري الالزمة لدعم موازنة القطاع املمول من الحتاد الأوروبي- يف اتخاذ القرارات املتعلقة بروؤيا ور�سالة الوزارة 

واأهدافها. كما ا�ستندت وثيقة اخلطة يف روؤيا ور�سالة واأهداف الوزارة على م�سمون كتاب التكليف ال�سامي لدولة رئي�ص الوزراء يف 8/كانون الول/2012 كمرجعية رئي�سية 

وا�ست�سرافية للخطة ال�سرتاتيجية للوزارة لل�سنوات الثالثة القادمة. كما ا�ستندت اأي�سا على ميثاق تعزيز منظومة النزاهة الوطنية  كروؤيا بعيدة املدى نحو اإر�ساء اأ�س�ص 

املبادئ العليا كالعدالة وامل�ساواة و�سيادة القانون والنزاهة وال�سفافية ومكافحة الف�ساد، والتي ت�سكل يف جوهرها اأ�س�سا را�سخة للحاكمية الر�سيدة يف الأردن وتعد منطلقا 

مل�سرية الإ�سالح ال�ساملة.

كما انبثقت روؤية ور�سالة واأهداف وزارة العدل من نتائج التحليل الرباعي للبيئة الداخلية واخلارجية للوزارة، ور�سد مواطن ال�سعف والقوة والفر�ص والتحديات التي 

اأثناء تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية ال�سابقة ابتداء من ا�سرتاتيجية تطوير الق�ساء لالأعوام )2004-2006( ومرورًا باخلطة ال�سرتاتيجية )2009-2007(،  واجهتها 

واأهداف اخلطة  اإعتماد روؤيا ور�سالة وحماور  اإعداد اخلطة، وقد مت  اإطار  التي مت تنفيذها يف  للن�ساطات  وانتهاء باخلطة ال�سرتاتيجية )2008-2012(، وكمح�سلة 

ال�سرتاتيجية على النحو التايل:

رؤية وزارة العدل 

موؤ�س�سة مميزة وكفوؤة داعمة ل�ستقالل الق�ساء و�سيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة  املجتمع.

اأبرز ما ركزت عليه روؤيا وزارة العدل هو العمل على بناء موؤ�س�سة را�سخة ومبادرة وكفوؤة باإدارة ح�سيفة ت�ساهم يف رعاية م�سالح املواطنني و�سون حقوقهم وحمايتها 

لت�ستطيع ان حتظى بثقتهم. فيما يلي اأبرز خ�سائ�ص الروؤيا ل�سرتاتيجية وزارة العدل:

ركزت الروؤيا على دعم الوزارة ل�ستقالل الق�ساء وتعزيز مبداأ ا�ستقالل الق�ساء، ول بد ان يكون الق�ساة م�ستقلني ول �سلطان عليهم يف ق�سائهم لغري القانون.. 1

�سيادة القانون وانفاذه بحيث يخ�سع اجلميع للقانون ول �سيء ي�سمو على القانون وان تطبق الن�سو�ص القانونية ب�سورة عادلة وبدون متييز بني اأفراد املجتمع.. 2
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ركزت الروؤيا على اأهمية ك�سب ثقة املواطن بالق�ساء ومبوؤ�س�سات الدولة والإهتمام بالراأي العام، ولنيل هذه الثقة يتطلب العمل على م�ساركته يف �سنع القرار، وتنفيذ . 3

ال�سيا�سات، ور�سد توجهاته با�ستمرار نحو الق�ساء وعدالته، واأداء موؤ�س�سات الدولة، و�سرعة البت يف ق�ساياه يف ظل دولة �سيادة القانون. 

حددت الروؤيا العالقة التكاملية بني تر�سيخ اأ�س�س�ص ا�ستقالل الق�ساء وبناء موؤ�س�سات الدولة الع�سرية،  واإر�ساء اأ�س�ص �سيادة القانون من جهة وبني اجلهود الوطنية . 4

يف الإ�سالح الإقت�سادي وزيادة تناف�سية القت�ساد الوطني والتنمية ال�ساملة والرتقاء بالأردن كدولة القانون يطمئن امل�ستثمر لعدالة الق�ساء فيها من جهة اأخرى.

رسالة وزارة العدل

امل�ساهمة يف تهيئة بيئة ق�سائية نزيهة و�سفافة ور�سم ال�سيا�سات والأطر الت�سريعية الع�سرية  للنهو�ص بعملية التقا�سي وامل�ساندة القانونية بكفاءة، ل�سمان رعاية حقوق املواطنني 

و�سون حرياتهم وحمايتها وتي�سري �سبل الو�سول للعدالة، و تعزيز ال�سراكة مع اجلهات املحلية والدولية، من خالل تر�سيخ بنية موؤ�س�سية ع�سرية، وتوفري كوادر موؤهلة متخ�س�سة.

�ست�سعى الوزارة يف اإطار ر�سالتها اىل توفري بيئة ق�سائية لقطاع العدالة تت�سم بالنزاهة وال�سفافية للقيام بعملية التقا�سي وامل�ساندة القانونية على اأكمل وجه. وقد ركزت 

ر�سالة وزارة العدل على اخل�سائ�ص التالية:

�ست�سعى الوزارة اىل تهيئة بيئة ق�سائية نزيهة وقانونية و�سفافة للقطاع الق�سائي من اأجل النهو�ص بعملية التقا�سي وامل�ساندة القانونية، ول�سمان حقوق املواطنني . 1

و�سون حرياتهم من خالل امل�ساهمة يف ر�سم ال�سيا�سات والأطر الت�سريعية الع�سرية.

تنفيذ روؤيا وزارة العدل ور�سالتها يتم من خالل وجود موؤ�س�سة ذات بنية هيكلية وتنظيمية ع�سرية تقدم اخلدمات للمواطنني بجودة عالية وب�سفافية وعدالة. حيث . 2

من ال�سروري و�سوح املهام وتكاملية الأدوار وعدم التداخل يف الأعمال اأو ازدواجية اجلهود.

تعزيز ال�سراكة مع اجلهات املحلية والدولية.. 3

ت�سعى الوزارة اىل رفع القدرة املوؤ�س�سية وتطوير كادرها الب�سري.. 4

�ستعمل الوزارة على تي�سري �سبل الو�سول للعدالة  للفئات امل�ستحقة.. 5

القيم الجوهرية

• النزاهة	وال�سفافية: النزاهة وال�سفافية م�سوؤولية تتقا�سمها جميع موؤ�س�سات الدولة واملجتمع والعمل من خالل التن�سيق والت�ساركية يف اجلهود و�سنع القرار 	

ل�سمان التناغم فيما بينها.       

• العدالة	و	امل�ساواة: تر�سيخ مبداأ العدالة وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�ص واإ�ساعة الأمن بني فئات املجتمع يف احلقوق والواجبات.	

• االنتماء: الإميان بالقيم املوؤ�س�سية وال�سوابط الأخالقية واملهنية وتكامل القيم الفردية مع القيم املوؤ�س�سية يف حتقيق روؤية ور�سالة واأهداف املوؤ�س�سة.	

•  التميز والبداع: التميز يف الأداء ونوعية اخلدمة املقدمة وفق اأف�سل املعايري الدولية، واحرتام حقوق وم�سالح متلقي اخلدمة دون متييز، وال�سعي نحو التطور 	

امل�ستمر، واللتزام لتحقيق الأهداف الوطنية وحتقيق امل�سلحة العامة. وفتح املجال للتفكري الإيجابي اخلالق البعيد عن البريوقراطية، ومكافاأة التطوير 

واملبادرة.

• العمل بروح الفريق: تكاتف اجلهود نحو حتقيق الأهداف، واحرتام اآراء الآخرين، والتعاون والحرتام املتبادل.	

• اجلودة والتح�سني امل�ستمر: نراجع ونقيم اأداءنا ونطوره ونح�سنه با�ستمرار للحفاظ على جودة اخلدمة املقدمة. 	

• التوا�سل والتن�سيق والتعاون: �سماع اآراء متلقي اخلدمة و�سركائنا فيما يقدم اإليهم والتعرف على احتياجاتهم وال�ستفادة من جتارب الآخرين، ون�سر املعلومة 	

القانونية والق�سائية وانفتاح الق�ساء على حميطه.

المحاور واألهداف الرئيسة واألنشطة للخطة االستراتيجية لوزارة العدل لألعوام )2014 – 2016(.

بناء على درا�سة وحتليل الواقع لعمل وزارة العدل من خالل التحليل الرباعي )SWOT(، مت التعرف على نقاط القوة وال�سعف والتحديات التي واجهت الوزارة خالل 

م�سريتها الطويله احلافلة بالإجنازات، ودرا�سة الفر�ص املتاحة اأمامها للتطور ومواكبة التغريات ال�سريعة وامل�ستجدات يف جميع مناحي عملها. 

الروؤيا  مع  والأهداف  املحاور  تتكامل  حيث   ،)2016-2014( القادمة  الثالث  لل�سنوات  العدل  لوزارة  ال�سرتاتيجية  الأهداف  لتمثل  رئي�سية  حماور  خم�سة  اعتماد  مت 

والر�سالة. هذا وقد انبثق عن كل حمور عدد من الأهداف الفرعية على النحو التايل:

المحور األول:  المساهمة في تطوير منظومة النزاهة الوطنية من خالل قضاء مستقل وفاعل.

ين�سجم هذا املحور اإن�سجاما تامًا مع الروؤيا امللكية ال�سامية وروؤية ور�سالة الوزارة  يف جمال تعزيز منظومة النزاهة الوطنية  وتر�سيخ ا�ستقالل الق�ساء. اإنبثق عن هذا 

املحور ثالثة اأهداف رئي�سية، بحيث يت�سمن كل هدف عددًا من الأن�سطة والربامج لتحقيقه، والتي ت�سب يف حتقيق الروؤيا. وفيما يلي الأهداف والأن�سطة والربامج:

تعزيز	بيئة	ق�سائية	نزيهة	وداعمة	ال�ستقلل	اجلهاز	الق�سائي.	 	.1

تعمل وزارة العدل مع �سركائها يف قطاع العدالة على تعزيز بيئة ق�سائية نزيهة وداعمة ل�ستقالل اجلهاز الق�سائي من خالل امل�ساعدة يف و�سع الآليات لتفعيل مدونة 

ال�سلوك الق�سائي، ومدونة ال�سلوك ملوظفي املحاكم والوزارة. ولتحقيق هذا الهدف �سيتم العمل على الأن�سطة والربامج التالية: 

و�سع الآليات الالزمة لتفعيل مدونة ال�سلوك الق�سائي.  ١.١

تفعيل مدونة ال�سلوك الوظيفي ملوظفي الوزارة واملحاكم.  ٢.١

العمل على ن�سر ثقافة النزاهة على ال�سعيد الفردي واملوؤ�س�سي.  ٣.١

امل�ساعدة يف تطوير وحتديث معايري تعيني الق�ساة ومعايري النقل والنتداب واليقاف والعزل والتاأديب مبا ليتعار�ص مع مدونة ال�سلوك الق�سائي.  ٤.١

امل�ساهمة	يف	تعزيز	قدرات	الق�ساة	واإك�سابهم	املهارات	ال�سرورية	للو�سول	اىل	اأحكام	ق�سائية	ذات	جودة	عالية. 	.2

التدريب الق�سائي اأداة مهمة يف تعزيز قدرات الق�ساة وحت�سني معارفهم ومهاراتهم ورفع الكفاءة الق�سائية، وي�ساعد اأي�سا على حت�سني جودة اخلدمة العدلية واأداء 

املحاكم، وو�سيلة من و�سائل توطيد مبداأ ا�ستقاللية الق�ساء، واحلقوق العامة يف الو�سول اإىل العدالة، حيث اأن التغيريات اجلوهرية يف املنظومة الق�سائية، والتزايد 

امل�ستمر يف عدد الق�ساة اجلدد ملواكبة التزايد املطرد يف الق�سايا الواردة للمحاكم ملختلف درجاتها كنتيجة لتح�سن مفهوم �سيادة القانون يف املجتمع من جهة، و�سدور 

عدد متزايد من الت�سريعات الأكرث تعقيدًا وتخ�س�سًا، وت�ساعف الأعباء الوظيفية على الق�ساة من جهة اأخرى، ا�ستدعت احلاجة اإىل تطوير برامج التدريب الق�سائي 

املوجودة حاليًا، اأو اإىل �سياغة ا�سرتاتيجيات تدريبية جديدة للحفاظ على اجلودة العالية للعمل الق�سائي. وفيما يلي اأهم الأن�سطة املقرتحة لتحقيق هذا الهدف:

امل�ساهمة يف اإعادة هيكلة املعهد الق�سائي وا�ستحداث اإدارة تعنى باإدارة برامج التدريب. 	١.٢

امل�ساهمة يف و�سع خطة �سنوية للتدريب امل�ستمر لق�ساة املحاكم مبختلف درجاتها ح�سب احلاجة.  ٢.٢

امل�ساعدة يف تطوير وحتديث نظام وقواعد التدريب الق�سائي امل�ستمر.  ٣.٢
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امل�ساركة يف اعتماد اخلطة واملنهاج التدريبي ال�سامل للق�ساة اجلدد قبل مبا�سرتهم لعملهم الق�سائي.  ٤.٢

امل�ساركة يف اعتماد مدربني من داخل ال�سلطة الق�سائية ملختلف التخ�س�سات.  ٥.٢

 .Needs Assessment اإجراء درا�سة م�سحية لر�سد احتياجات الق�ساة التدريبية بناء على حاجتهم وتقديرهم ال�سخ�سي ووفقا لطبيعة عملهم  ٦.٢

اإيفاد الق�ساة لالإطالع على التجارب الق�سائية الإقليمية والدولية وفق اأ�س�ص مو�سوعية.  ٧.٢

امل�ساهمة	يف	تطوير	وحتديث		نظم	الرقابة	والتفتي�ص	الق�سائي	 	.٣

اإن وجود هيئات رقابية حم�سنة من اأي تاأثري، ومتار�ص �سالحياتها باإ�ستقاللية، ومتتلك بنية موؤ�س�سية �سليمة مدعومة بكوادر موؤهلة تعمل مبهنية ونزاهة؛ �سيعزز اإر�ساء 

العدالة ونظام امل�ساءلة واحلوكمة الر�سيدة. ول بد ان يحكم عمل نظام الرقابة وجود ت�سريعات ناظمة للعمل، وتعتمد على تكنولوجيا املعلومات مبا ي�سمن حتقيق العدالة 

وحماية حقوق املواطنني، وياأتي مكمال لذلك وجود اآليات فاعلة للم�ساءلة من خالل اإعطاء جهاز التفتي�ص الق�سائي احل�سانة الالزمة. وفيما يلي اأهم الأن�سطة املقرتحة 

لتحقيق هذا الهدف:

تقارير  لتكون  للق�ساة  املحاكم  روؤ�ساء  بتقييم  الأخذ  لت�سمل  نطاقها  وتو�سيع  الق�سائي،  التفتي�ص  معايري  وتطوير  لتحديث  دورية  مراجعة  امل�ساهمة يف عمل   ١.٣
التفتي�ص اأداة قيا�ص حقيقية لأداء القا�سي و�سلوكه.

العمل على ربط مديرية التفتي�ص الق�سائي اإلكرتونيًا باملحاكم بحيث يكون للمفت�سني احلق بالإطالع على اأي ق�سية قيد النظر ومراقبة اإجراءاتها .  ٢،٣

امل�ساهمة يف تنفيذ برامج تدريبية للمفت�سني، واإطالعهم على جتارب الدول الأخرى وعلى اأحدث اأ�ساليب التفتي�ص.   ٣.٣

اإدخال	مفاهيم	النوع	االجتماعي	يف	عملية	التقا�سي 	.٤

يعتمد اإدخال مفاهيم النوع الجتماعي يف عملية التقا�سي ومتكني املراأة اجتماعيا و�سيا�سيا واقت�ساديا على مدى جاهزية قطاع العدالة لدمج النوع الجتماعي براجميا 

و�سيا�ساتيا يف الإرادة ال�سيا�سية، والتخطيط والتدريب، وتنفيذ الربامج وخطط املتابعة والتقييم، والهيكل التنظيمي والإجراءات وال�سيا�سات. فيما يلي عدد من الأن�سطة 

لتحقيق الهدف:

١.٤  تفعيل وتطوير اآليات العمل يف مديرية حقوق الإن�سان والأ�سرة.

و�سع اخلطط الالزمة لإدراج النوع الجتماعي يف العمل الق�سائي بحيث ت�سمل اخلطط التوعوية لن�سر مفاهيم النوع الجتماعي.  ٢.٤

توفري التدريب الالزم للق�ساة للتعامل مع الق�سايا املتعلقة باملراأة والطفل.   ٣.٤

توفري البنية التحتية والتجهيزات املنا�سبة ل�ستقبال الأ�سر يف عملية التقا�سي.  ٤.٤ 

مصفوفة األهداف واألنشطة ومؤشرات القياس “المحور األول”

المحور األول: المساهمة في تطوير منظومة النزاهة الوطنية من خالل قضاء مستقل وفاعل.

1. ترتيب الأردن عامليا يف موؤ�سر ا�ستقالل الق�ساء. موؤ�سرات	القيا�ص

2. زيادة ن�سبة ر�سى الق�ساة واجلمهور )العامة( وم�ستخدمي املحاكم )املوظفني( واملحامني عن نزاهة الق�ساء 

وا�ستقالله

التقارير الدولية  -اأدوات	القيا�ص	

تنفيذ درا�سة ا�ستطالعية لقيا�ص درجة ر�سى وتوجهات الفئات امل�ستهدفة ومقارنتها با�ستطالع عام 2008 -

1.   تعزيز بيئة قضائية نزيهة وداعمة الستقالل الجهاز القضائي. 

عدد من التطويرات والتحديثات مت تنفيذها يف جمال حت�سني معايري وبيئة عمل الق�ساة واأعوانهم وموظفي موؤ�سرات	القيا�ص

املحاكم

الإطالع على التقارير والتعرف على الجنازات املتحققة يف جمال حت�سني بيئة العملاأدوات	القيا�ص	

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا1.1    و�سع الآليات الالزمة لتفعيل مدونة ال�سلوك الق�سائي

الربنامج  الإعالمي والت�سال والتوا�سل والتثقيف والتوعية1.2    تفعيل مدونة ال�سلوك الوظيفي ملوظفي الوزارة واملحاكم

برنامج الت�سريع والقوانني1.3   العمل على ن�سر ثقافة النزاهة على ال�سعيد الفردي واملوؤ�س�سي

1.4    امل�ساعدة يف تطوير وحتديث معايري تعيني الق�ساة ومعايري النقل والنتداب واليقاف 

والعزل والتاأديب مبا ل يتعار�ص مع مدونة ال�سلوك الق�سائي.
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2.   المساهمة في تعزيز قدرات القضاة واكسابهم المهارات الضرورية للوصول الى احكام قضائية ذات جودة عالية.

١. التطورات والتحديثات  التنظيمة واملوؤ�س�سية يف البيئة التدريبية.موؤ�سرات	القيا�ص

٢.عدد دورات التدريب النخ�س�سي ال�سنوية .

٣. زيادة اأعداد املتدربني يف املعهد الق�سائي

الإطالع على التقارير ور�سد عدد الدورات التدريبية وعدد املتدربني ونوعية التحديثات يف جمال البيئة التدريبية -اأدوات	القيا�ص	

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

برنامج الت�سريع والقوانني١.٢ امل�ساهمة  يف اإعادة هيكلة املعهد الق�سائي وا�ستحداث اإدارة تعنى باإدارة برامج التدريب

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج٢.٢  و�سع خطة �سنوية للتدريب امل�ستمر لق�ساة املحاكم مبختلف درجاتها ح�سب احلاجة.

الت�سريع والقوانني٣.٢  امل�ساعدة يف تطوير وحتديث نظام وقواعد التدريب الق�سائي امل�ستمر.

٤.٢  امل�ساركة يف اعتماد اخلطة واملنهاج التدريبي ال�سامل للق�ساة اجلدد قبل مبا�سرتهم 
لعملهم الق�سائي.

برنامج التدريب والتخ�س�ص

برنامج التدريب والتخ�س�ص٢.٥  امل�ساركة  يف اعتماد مدربني من داخل ال�سلطة الق�سائية ملختلف التخ�س�سات.

٦.٢	امل�ساهمة يف اإجراء درا�سة م�سحية لر�سد احتياجات الق�ساة التدريبية بناء على 
 .Needs Assessment حاجتهم وتقديرهم ال�سخ�سي ووفقا لطبيعة عملهم

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج

برنامج التدريب والتخ�س�ص٧.٢ اإيفاد الق�ساة لالإطالع على التجارب الق�سائية الإقليمية والدولية وفق اأ�س�ص مو�سوعية.

3.   المساهمة في تطوير وتحديث نظم الرقابة والتفتيش القضائي.

زادت فعالية وكفاءة عمل جهاز التفتي�ص الق�سائي يف اإطار معايري التفتي�ص املطورة واملحدثة.   موؤ�سرات	القيا�ص

الإطالع على عدد ونوعية الزيارات التفتي�سية املنفذة خالل فرتة حمددة يف اإطار املعايري املحدثة.اأدوات	القيا�ص	

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

1.3   امل�ساهمة يف عمل مراجعة دورية لتحديث وتطوير معايري التفتي�ص الق�سائي وتو�سيع 

نطاقها لت�سمل الأخذ بتقييم روؤ�ساء املحاكم للق�ساة لتكون تقارير التفتي�ص اأداة قيا�ص 

حقيقية لأداء القا�سي و�سلوكه.

برنامج الت�سريع والقوانني

2.3   العمل على ربط مديرية التفتي�ص الق�سائي الكرتونيًا باملحاكم بحيث يكون للمفت�سني 

احلق بالإطالع على اأي ق�سية قيد النظر ومراقبة اإجراءاتها.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا

3.3   امل�ساهمة يف تنفيذ برامج تدريبية للمفت�سني واإطالعهم على جتارب الدول الأخرى 

وعلى اأحدث اأ�ساليب التفتي�ص. 

برنامج التدريب والتخ�س�ص
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4.   إدخال مفاهيم النوع االجتماعي في عملية التقاضي

عدد دورات  النوع الإجتماعي موؤ�سرات	القيا�ص

زادت ن�سبة التح�سن يف مفهوم النوع الجتماعي بعد اإدخال املفهوم يف عملية التقا�سي.

البنية اأدوات	القيا�ص	 التح�سينات يف  الجتماعي ومدى  النوع  التوعوية يف جمال  والربامج  التدريبية  الدورات  ر�سد عدد 

التحتية ل�ستقبال الأ�سر يف عملية التقا�سي والتح�سن يف توجهات اجلمهور نحو حقوق الإن�سان والأ�سرة

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا١.٤    فعيل وتطوير اآليات العمل يف مديرية حقوق الإن�سان وحقوق الأ�سرة.

2.4    و�سع اخلطط الالزمة لإدراج النوع الجتماعي يف العمل الق�سائي بحيث ت�سمل 

اخلطط التوعوية لن�سر مفاهيم النوع الجتماعي.

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج

برنامج التدريب والتخ�س�ص3.4    توفري التدريب الالزم للق�ساة للتعامل مع الق�سايا املتعلقة باملراأة والطفل 

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا٤.٤    توفري البنية التحتية والتجهيزات املنا�سبة ل�ستقبال الأ�سر يف عملية التقا�سي.

	

المحور الثاني: المساهمة في تطوير منظومة التشريعات والقوانين في مؤسسات العدالة.

يركز هذا املحور على ج�سر الفجوة القانونية والت�سريعية ملواكبة التطورات وامل�ستجدات املحلية والدولية من خالل املراجعة الدورية لها. فالقوانني والت�سريعات يجب 

اأن تكون حمكومة باعتبارات العدل واحلرية وامل�ساواة ومن�سجمة مع املواثيق الدولية، وقائمة على اإحداث التوازن بني اعتبارات العدل واحلرية من ناحية، وبني دواعي 

الأمن والنظام وال�ستقرار من ناحية اأخرى. 

ويدخل �سمن هذا املحور العمل على تاأ�سيل منظومة القيم والقواعد ال�سلوكية يف موؤ�س�سات قطاع العدالة، و�سمان تكاملها يف حتمل امل�سوؤولية الوطنية يف التنمية ال�ساملة. 

يت�سمن هذا املحور ثالثة اأهداف رئي�سة. وفيما يلي الأهداف والأن�سطة والربامج: 

حتديث	وتطوير	الت�سريعات	مبا	يتنا�سب	مع	التعديلت	الد�ستورية. 	.1

يف اإطار هذا الهدف يتطلب املواءمة بني الت�سريعات الوطنية والعهود واملواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة، والعمل على اإدخالها حيز القوانني املرعية، وخا�سة يف 

جمالت حقوق الإن�سان واملراة والطفولة والعمال، وهذا يتطلب العمل اجلاد والدوؤوب على اإزالة كل ما ي�سوب القوانني الوطنية من متييز او حتيز، كذلك تاأمني ال�ستقرار 

يف الت�سريعات الأ�سا�سية وذلك بتح�سني القوانني والت�سريعات من الثغرات القانونية، ومتكني القوى الجتماعية وموؤ�س�سات املجتمع املدين من التعبري عن اآرائهم ب�ساأن 

الت�سريعات التي توؤمن م�سالح النا�ص وحتميها. فيما يلي اأبرز الأن�سطة املقرتحة �سمن هذا الهدف:

ودة قانون ا�ستقالل الق�ساء. 1.1  امل�ساهمة يف و�سع م�سَّ

امل�ساركة يف �سياغة قانون الق�ساء الإداري.2.1 

اقرتاح قانون معدل لقانون ت�سكيل املحاكم النظامية وقانون معدل لقانون حماكم ال�سلح.3.1 

 

تاأمني	اال�ستقرار	يف	الت�سريعات	االأ�سا�سية،	بتح�سني	القوانني	والت�سريعات	من	الثغرات	القانونية 	.2

اأبرز الفجوات يف النظمة والت�سريعات يف موؤ�س�سات قطاع العدالة عدم وجود ا�ستقرار يف الت�سريعات والقوانني، وقلة اخلربات يف مو�سوع ال�سياغات الت�سريعية، كذلك 

�سعف يف اأجهزة الرقابة وامل�ساءلة وتقييم الأداء ، وتكاملية عمل هذه الأجهزة. و�سمن هذا الهدف يجب العمل على ما يلي:

امل�ساهمة يف مراجعة الت�سريعات ال�سائدة وت�سخي�ص امل�ساكل مبا فيها م�ساكل التنفيذ والوقوف على مواطن ال�سعف، واقرتاح التو�سيات التي من �ساأنها تقومي 1.2 

�سري العمل فيها.

امل�ساعدة  يف مراجعة وتعديل قانون العقوبات وو�سع عقوبات بديلة لبع�ص اجلرائم.2.2 

امل�ساعدة يف اإعادة النظر يف ت�سريعات الو�سائل البديلة حلل النزاعات (الو�ساطة(.3.2 

امل�ساعدة يف مراجعة الت�سريعات اخلا�سة بتنظيم ال�سجون للوقوف على مدى مواءمتها للمعايري الدولية التي حتكم موؤ�س�سات الإ�سالح والتاأهيل.4.2 

اإجراء درا�سة لعتماد التوقيع الإكرتوين امللزم قانونا، بحيث تكون اإجراءات رفع الدعوى واإعالنها بوا�سطة نظام معتمد بني اجلهاز الق�سائي، ووكالء اخل�سوم. 5.2 
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اإقرتاح قانون التنفيذ مبا ي�سمن �سرعة تنفيذ الأحكام.6.2 

اإقرتاح مراجعة قانون البينات مبا يتيح اعتماد الو�سائل احلديثة يف الإثبات. 7.2 

امل�ساهمة يف تعديل نظام املعهد الق�سائي وكافة التعليمات ال�سادرة مبقت�ساه، وتطوير اخلطة الأكادميية لدبلوم املعهد الق�سائي.8.2 

امل�ساعدة يف تعديل نظام البعثات العلمية .9.2 

١٠.٢  امل�ساعدة يف تطوير نظام امل�ساعدة القانونية.

١١.٢		امل�ساعدة يف تطوير وحتديث  نظام اأعوان الق�ساء.

١٢.٢  تعديل نظام �سندوق التكافل الجتماعي للق�ساة واملوظفني.

تنمية	القدرات	والكفاءات	يف	جمال	ال�سياغة	الت�سريعية. 	.٣

يف اإطار هذا الهدف يجب العمل على تقدمي الدعم الالزم لإدارة ال�سوؤون القانونية يف الوزارة؛ لتكون املرجع القانوين املخت�ص لكافة الوزارات والدوائر احلكومية يف 

والو�ساطة  البديلة  واحللول  الدولية  والإتفاقيات  والت�سريع  والإ�ست�سارات  كالتحقيقات  القيام مبهام معينة  تتوىل كل وحدة منها  وتق�سيمها اىل وحدات بحيث  اململكة، 

ومراكز الإ�سالح والتاأهيل ورفدها بكادر ذي كفاءة وتدريبهم با�ستمرار. وفيما يلي عدد من الأن�سطة لتحقيق الهدف:

حتديد الحتياجات الفنية واللوج�ستية للدائرة القانونية.1.3 

توفري املراجع والأدوات الالزمة.2.3 

توفري التدريب املنا�سب للكادر.3.3 

توفري جمالت الكرتونية قانونية لتعزيز الآراء القانونية ال�سادرة عن املديرية.4.3 

و�سع دليل �سياغة للت�سريعات ليكون دليل ا�سرت�سادي عند و�سع القوانني والت�سريعات.5.3 

و�سع اخلطة الت�سريعية ال�سنوية مبا يتنا�سب مع اأهداف الوزارة. 6.3 

مصفوفة األهداف واألنشطة ومؤشرات القياس “المحور الثاني”

المحور الثاني:  المساهمة في تطوير وتحديث منظومة التشريعات والقوانين في مؤسسات العدالة

  ن�سبة الت�سريعات والقوانني التي مت تطويرها وحتديثها من جمموع املنظورة منها ب�سكل عام.موؤ�سرات	القيا�ص

ر�سد عدد الت�سريعات والقوانني املطورة واملحدثة مق�سوما على عدد املنظورةاأدوات	القيا�ص	

1.  تحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع التعديالت الدستورية.

ن�سبة الت�سريعات ذات العالقة بالتعديالت الد�ستورية التي مت تطويرها وحتديثها من جمموع املنظورة موؤ�سرات	القيا�ص

ر�سد عدد الت�سريعات املتعلقة بالتعديالت الد�ستورية املطورة واملحدثة مق�سوما على عدد املنظورةاأدوات	القيا�ص	

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

برنامج الت�سريع والقوانني1.1    امل�ساهمة يف و�سع م�َسودة قانون ا�ستقالل الق�ساء.

1.2    امل�ساركة يف �سياغة قانون الق�ساء الإداري.

1.٣    اإقرتاح قانون معدل لقانون ت�سكيل املحاكم النظامية وقانون معدل لقانون حماكم ال�سلح.
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2.  تأمين االستقرار في التشريعات األساسية، بتحصين القوانين والتشريعات من الثغرات القانونية

١.  عدد القوانني والت�سريعات التي مت حت�سينها من الثغرات القانونية.موؤ�سرات	القيا�ص

٢.  عدد الت�سريعات التي مت اإعداد م�سودات  م�ساريع  معدله لها.

٣. عدد م�سودات  الت�سريعات التي متت امل�ساهمة  من قبل الوزارة يف حتديثها وتعديلها.

الإطالع على التقارير ور�سد عدد القوانني والت�سريعات املعدلة والتي مت اإعداد م�سودات لها -اأدوات	القيا�ص	

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

1.2   امل�ساهمة يف مراجعة الت�سريعات ال�سائدة وت�سخي�ص امل�ساكل مبا فيها م�ساكل التنفيذ 

والوقوف على مواطن ال�سعف واقرتاح التو�سيات التي من �ساأنها تقومي �سري العمل فيها.

برنامج الت�سريع والقوانني

٢.٢   امل�ساعدة  يف مراجعة وتعديل قانون العقوبات وو�سع عقوبات بديلة لبع�ص اجلرائم.

٣.٢   امل�ساعدة يف اإعادة النظر يف ت�سريعات الو�سائل البديلة حلل النزاعات (الو�ساطة(.

٤.٢   امل�ساعدة يف مراجعة الت�سريعات اخلا�سة بتنظيم ال�سجون للوقوف على مدى مواءمتها 
للمعايري الدولية التي حتكم موؤ�س�سات الإ�سالح والتاأهيل.

برنامج الت�سريع والقوانني

٢.٥    اإجراء درا�سة لعتماد التوقيع الإلكرتوين امللزم قانونا، بحيث تكون اإجراءات رفع 
الدعوى واإعالنها بوا�سطة نظام معتمد بني اجلهاز الق�سائي، ووكالء اخل�سوم. 

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج

برنامج الت�سريع والقوانني٦.٢			اإقرتاح قانون التنفيذ مبا ي�سمن �سرعة تنفيذ الأحكام. 

٧.٢   اإقرتاح مراجعة قانون البينات مبا يتيح اعتماد الو�سائل احلديثة يف الإثبات.

٨.٢   امل�ساهمة يف تعديل نظام املعهد الق�سائي وكافة التعليمات ال�سادرة مبقت�ساه وتطوير 
اخلطة الأكادميية لدبلوم املعهد الق�سائي.

٩.٢   امل�ساعدة يف تعديل نظام البعثات العلمية .

١٠.٢   امل�ساعدة يف تطوير نظام امل�ساعدة القانونية.

١١.٢   امل�ساعدة يف تطوير وحتديث  نظام اأعوان الق�ساء.

١٢.٢   تعديل نظام �سندوق التكافل الجتماعي  للق�ساة واملوظفني.

3.   تنمية القدرات والكفاءات في مجال الصياغة التشريعية..

موؤ�سرات	القيا�ص
١.     عدد املوظفني والق�ساة  املتدربني على ال�سياغة الت�سريعية من جمموع امل�ستهدفني ح�سب الوظيفة.

٢.      الدورات والزيارات الدرا�سية يف مو�سوع ال�سياغة الت�سريعية.

٣.       جتهيز الدائرة القانونية واإ�سدار عدد من املجالت الإلكرتونية ودليل اإر�سادي لل�سياغات الت�سريعية.

ر�سد عدد الدورات التدريبية وعدد املتدربني على ال�سياغة الت�سريعية، وعدد اأعداد املجالت والأدلة الإر�سادية اأدوات	القيا�ص	

التي مت اإ�سدارها.

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج1.3   حتديد الحتياجات الفنية واللوج�ستية للدائرة القانونية.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا2.3   توفري املراجع والأدوات الالزمة.

برنامج التدريب والتخ�س�ص3.3   توفري التدريب املنا�سب للكادر. 

الربنامج الإعالمي والت�سال والتوا�سل للتثقيف والتوعية٤.3   توفري جمالت اإلكرتونية قانونية لتعزيز الآراء القانونية ال�سادرة عن املديرية.

٥.3   و�سع دليل �سياغة للت�سريعات ليكون دليل ا�سرت�سادي عند و�سع القوانني والت�سريعات.

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج٦.3   و�سع اخلطة الت�سريعية ال�سنوية مبا يتنا�سب مع اأهداف الوزارة.
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المحور الثالث:  رفع القدرة المؤسسية  وتجذير ثقافة التميز.

اأداء  اللوج�ستي والفني واملايل، والرتقاء مب�ستوى  العدل بدور فاعل وموؤثر يف تطوير وحتديث موؤ�س�سات قطاع العدل. حيث ميتد دورها يف تقدمي الدعم  تقوم وزارة 

وخدمات اجلهاز الق�سائي للقيام مبهامه بكفاءة وفعالية، وتعزيز التعاون الق�سائي والقانوين، وبناء العالقات والتعاون مع اجلهات املحلية والدولية، وامل�ساهمة يف حتقيق 

الأهداف الوطنية يف تعزيز منظومة النزاهة، ورفع ثقة املواطنني مبوؤ�س�سات الق�ساء، وتر�سيخ الطماأنينة يف نفو�سهم، ون�سر الثقافة القانونية بني خمتلف �سرائح املجتمع، 

وكذلك يف حت�سني البيئة ال�ستثمارية، وتعزيز التناف�سية القت�سادية، وامل�ساهمة يف و�سع ال�سيا�سات والطر الت�سريعية ملواكبة امل�ستجدات املحلية والدولية. يت�سمن هذا 

املحور �ستة اأهداف رئي�سة وعددًا من الأن�سطة والربامج على النحو التايل:

تعزيز	دور	القيادة	العليا	يف	ر�سم		وبلورة	ال�سيا�سات	واال�سرتاتيجيات	ودعم	م�ساريع	التحديث	والتطوير. 	.1

 يركز هذا الهدف على �سرورة تعزيز دور القيادة يف دعم ر�سم ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات واتخاذ القرارات. من اأبرز ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي تعترب وزارة 

العدل �سريك رئي�سي يف متابعتها وتنفيذها هي الر�سالة امللكية ال�سامية املوجهة اىل رئي�ص الوزراء بتاريخ 2012/12/8، وميثاق تعزيز منظومة النزاهة الوطنية ال�سادر 

عن اللجنة امللكية 2013، وا�سرتاتيجية ال�سلطة الق�سائية لالأعوام )2012-2014(، وا�سرتاتيجية تطوير العدالة اجلزائية للمملكة الأردنية الها�سمية لالأعوام )2013-

2018( والتي مت املوافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للعدالة اجلزائية بتاريخ 2013/11/6 ولتنفيذ هذا الهدف ميكن العمل على الأن�سطة والربامج التالية خالل 

ال�سنوات الثالثة القادمة:

توفري الدعم الالزم لغايات تطوير وحتديث ال�سرتاتيجيات ذات العالقة وفقَا للم�ستجدات والتطورات. 1.1

تنظيم وماأ�س�سة اآلية ت�سكيل وعمل جلان التن�سيق والتوجيه الالزمة ل�سمان ح�سن متابعة وتنفيذ امل�ساريع وال�سرتاتيجيات.2.1 

تبني املفاهيم الإدارية احلديثة القائمة على متكني املوظفني، و ت�سجيع الإبداع والبتكار والتميز والنتماء.3.1 

اإدخال مبداأ اإدارة اجلودة يف جميع موؤ�س�سات العدالة واإعادة ت�سكيل ثقافة العاملني فيها.4.1 

اإيجاد بيئة داخل موؤ�س�سات العدالة حتافظ على التطوير امل�ستمر واإ�سراك العاملني يف التطوير.5.1 

تفعيل	دور	وحدة	التطوير	املوؤ�س�سي		ل�سمان	ح�سن	تنفيذ	اخلطط	والربامج	التطويرية. 	.٢

لكي تقوم وحدة التطوير املوؤ�س�سي يف الوزارة بالدور املنوط بها يف متابعة تنفيذ اخلطط والربامج التي تعتمدها وتقرها موؤ�س�سات العدالة، ل بد من منحها ال�سالحيات 

وامل�سوؤوليات ال�سرورية لت�سيري الأعمال وفق اجلداول الزمنية املحددة يف اخلطط التنفيذية على �سوء الربامج املعتمدة، وتوؤ�س�ص ل�سراكة حقيقية مع خمتلف اجلهات 

التي تتوىل عملية التنفيذ وتقييم الأداء. و�ستقوم وحدة التطوير بالأن�سطة الأخرى التالية: 

متابعة تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية وقيا�ص موؤ�سرات الأداء1.2 

تفعيل دور ق�سم الإح�ساء لإ�سدار التقارير الإح�سائية الدورية من واقع قواعد البيانات.2.2 

و�سع معايري للجودة مل�ستوى اخلدمة ون�سر وتعميم هذه املعايري.3.2 

تنفيذ تقييم دوري  مل�ستوى  تقدم اخلدمات،  وحتديد فر�ص حت�سني م�ستوى اخلدمات.4.2 

تعزيز	االإدارتني	املالية	واالإدارية	ورفع	قدرتهما	ل�سمان	تنفيذ	خططهما	وبراجمهما. 	.٣

يركز هذا الهدف على الإدارة املالية واملوازنات، واعادة هيكلتها مبا ي�سمن منع الهدر فيها، والعدالة يف التوزيع والإنفاق معتمدة على اأنظمة رقابة داخلية فاعلة، وقد 

يتطلب الأمر �سن ت�سريعات ت�ساعدها على ت�سيري اأعمالها ب�سفافية ونزاهة، وكذلك يركز الهدف على  حتديث وحت�سني نوعية الإدارة  من خالل الرتكيز على اإدخال 

املفاهيم الإدارية احلديثة 

التي هي بدورها تتكامل مع الأهداف الوطنية 1.3  للوزارة  املوؤ�س�سية املنبثقة عن اخلطط ال�سرتاتيجية  اأ�سا�ص الأهداف  اإعداد املوازنات املوجهة بالنتائج على 

واأولوياتها واملرتبطة اأي�سا مبوؤ�سرات الأداء.

اإدخال مفهوم ميزانية الطفل يف امليزانية وتطبيق النماذج ال�سديقة للطفل.2.3 

 مراجعة �سيا�سة الإنفاق ب�سكل دوري ملقارنة ن�سبة الإجناز مع حجم الإنفاق وانعكا�سه على حتقيق الأهداف لال�ستفادة من ذلك يف اإعداد املوازنات الالحقة.3.3 

 تبني الوزارة نهجا ت�ساركيا مع اجلهات واملوؤ�س�سات ذات العالقة املمولة من الدول املانحة لتغطية النفقات �سمن خطط الوزارة واأولوياتها.4.3 

 تبني �سيا�سة ن�سر واإعالن املوازنات ومالحقها وموازنات الربامج التنموية والتطويرية واملوؤ�سرات املالية ون�سرها بالو�سائل املنا�سبة ب�سورة ت�سمن النزاهة 5.3 

وال�سفافية. 

تبني �سيا�سات اإدارة وتر�سيد الطاقة.6.3 

 و�سع اأ�س�ص ومعايري نزيهة لختيار وتعيني املديرين وامل�سوؤولني الإداريني واملاليني، وتوفري برامج تدريبية متخ�س�سة.7.3 

 توفري التجهيزات الفنية والتكنولوجية والربجميات الالزمه لتمكني الوحدات الإدارية واملالية مبا فيها املوازنات من اأداء عملها بكفاءة واقتدار.8.3 

تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية يف الوزارة واملحاكم، واإيجاد منهجية وا�سحة حل�سول جهات الرقابة الداخلية على املعلومات الالزمة يف الوقت املنا�سب 9.3 

لتحقيق مبداأ النزاهة.

تطوير وحتديث اآلية املرا�سالت وتعقبها. 	١٠.٣

تطوير وحتديث اآلية التعامل مع ال�سكاوى والقرتاحات.  11.3
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تعزيز	اإدارة	املعرفة	واإدامتها 	.4

يقوم مفهوم اإدارة املعرفة على توفري املعلومات واإتاحتها جلميع العاملني يف املوؤ�س�سة وللم�ستفيدين من خارجها، والتي ت�سهم يف تنمية اأداء الفرد، ورفع كفاءة املوؤ�س�سة، 

وفيما يلي عدد من الأن�سطة لتح�سني اإدارة املعرفة:

العمل على حتديث ا�سرتاتيجية اإدارة املعرفة من خالل  ت�سخي�ص نوع املعرفة املتوفرة يف موؤ�س�سات العدالة وم�سادر توليد املعرفة وال�سخا�ص احلاملني لها، 1.4 

امل�ستوى  الفردي اىل  امل�ستوى  املعرفة من  بتحويل  املتعلقة  التحديات  تلك  تواجهها خا�سة  التي  والتحديات  العدالة،  موؤ�س�سات  توؤديه يف  الذي  الدور  ومعرفة 

اجلماعي، وو�سع اآليات لتجميع املعرفة وت�سنيفها وتخزينها وتدفقها للجهات امل�ستفيذة و�سهولة الو�سول اإليها.

و�سع خطة تنفيذية لال�ستفادة من املعرفة وتطبيقها وتوظيفها يف حل م�ساكل املوؤ�س�سة، والعمل على تطويرها وحتديثها.2.4 

تدريب العاملني على اأ�ساليب تطوير العمليات وعلى حتديد وترتيب وحتليل امل�ساكل وا�ستخال�ص النتائج.3.4 

حتفيز وتقدير الأفراد نظري قيامهم باأعمالهم ب�سكل مبدع مما يعزز حما�ص العاملني وتخلق جو من الثقة وال�سعور بالنتماء للموؤ�س�سة.4.4 

اإيجاد اآليات لالإ�سراف واملتابعة على فرق العمل وذلك لتعديل اي م�سار خاطئ ومتابعة اإجنازاتهم وتقوميها وتذليل ال�سعوبات التي تعرت�ص العمل. 5.4 

تعزيز	اإدارة	وتنمية	املوارد	الب�سرية. 	.5

ت�ساهم اإدارة املوارد الب�سرية يف م�سوؤولية اإدارة راأ�ص املال الب�سري، ورفع كفاءته يف ظل املتغريات املت�سارعة التي ي�سهدها قطاع العدل، ومواكبة برامج الدولة يف حتقيق 

التنمية ال�ساملة، وذلك با�ستخدام اأحدث الأ�ساليب يف حتديد الحتياجات التدريبية وتنفيذ اأن�سطة تدريبية متميزة ومتكاملة. ومن ال�سروري ان ت�سمل برامج التدريب 

الكوادر العليا، واأن توفر الفر�ص لتبادل اخلربات خا�سة مع املوؤ�س�سات ذات العالقة يف الأقطار العربية، ويتطلب ذلك العمل على الأن�سطة التالية:

تطوير وحتديث الو�سف الوظيفي والت�سنيف الوظيفي وبلورة هيكلية املوؤ�س�سة وحتديد نوع املهارات لكل وظيفة مبا يتالءم مع روؤيتها ور�سالتها.1.5 

اإعداد اخلطط التدريبية ال�سنوية اآخذين بعني العتبار خمرجات تقييم الأداء والأو�ساف الوظيفية والتغيريات وامل�ستجدات.2.5 

الرتكيز على مو�سوع التدريب التخ�س�سي.3.5 

تنظيم زيارات درا�سية ودورات تدريبية خارجية لالإطالع على التجارب الإقليمية والدولية يف املجالت ذات العالقة.4.5 

حتديث وتطوير قدرات ومناهج وبرامج التدريب يف املعهد الق�سائي لت�سمل جميع موظفي قطاع العدالة ح�سب احتياجاتهم التدريبية وتخ�س�ساتهم.5.5 

و�سع خطة تنفيذية لربامج التدريب ال�ساملة جلميع الوظائف كل ح�سب اخت�سا�سه وح�سب احلاجة.6.5 

حتديث وتطوير خطط الإحالل الوظيفي.7.5 

توفري بيئة عمل منا�سبة لالإبداع والتعليم والتطوير والتغيري، وت�ساهم يف رفاهية ور�سى وحتفيز املوظف ودعم برامج الرعاية للموظف مبا يعزز من ن�سبة فر�ص 8.5 

الحتفاظ به.

تطوير كفاءة وفعالية تقييم الأداء مبا ينعك�ص على تعزيز ال�سلوك الإيجابي، والتخل�ص من ال�سلوك ال�سلبي والأداء ال�سعيف.9.5 

١٠.٥	موا�سلة تلبية احتياجات التطوير الأخرى يف جمال البنية التحتية لتي�سري و�سول املتقا�سني، وزيادة كفاءة العمليات)الأثاث، واأجهزة احلا�سب الآيل، ومتديدات 
ال�سبكات واأجهزة الت�سال وخوادم حوا�سيب واأجهزة ال�سطفاف والقارئات ال�سوئية ومعدات املكاتب(.

مصفوفة األهداف واألنشطة ومؤشرات القياس “المحور الثالث”

المحور الثالث: رفع القدرة المؤسسية وتجذير ثقافة التمّيز

١.    التح�سن يف نتائج وترتيب وزارة  العدل يف جائزة امللك عبداهلل الثاين للتمّيز.موؤ�سرات	القيا�ص

٢.     ن�سبة تنفيذ اخلطط والربامج ال�ستثمارية يف اإطار املوازنات ال�سنوية للوزارة.

مراجعة التقارير واملوازنات للتعرف على التح�سن يف النفاق على الربامج ال�ستثمارية وتنفيذ الأن�سطة يف اخلطة اأدوات	القيا�ص	

التنفيذية وترتيب الوزارة يف جائزة التميز.

1.  تعزيز دور القيادة العليا في رسم وبلورة السياسات واالستراتيجيات ودعم مشاريع التحديث والتطوير..

ن�سبة امل�ساركني من القيادات العليا يف جمال ر�سم ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات.موؤ�سرات	القيا�ص

عدد امل�ساركني من القيادات العليا يف ر�سم ال�سيا�سات وال�سرتتيجيات مق�سوما على جملة عدد القيادات العليا.اأدوات	القيا�ص	

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

1.1    توفري الدعم الالزم  لغايات تطوير وحتديث ال�سرتاتيجيات ذات العالقة وفقَا 

للم�ستجدات والتطورات..

برنامج الت�سريع والقوانني

2.1    تنظيم وماأ�س�سة اآلية ت�سكيل وعمل جلان التن�سيق والتوجيه الالزمة ل�سمان ح�سن 

متابعة وتنفيذ امل�ساريع وال�سرتاتيجيات .

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا.

٣.1    تبني املفاهيم الإدارية احلديث القائمة على متكني املوظفني وت�سجيع الإبداع والبتكار 

والتميز والنتماء.

٤.1    اإدخال مبداأ اإدارة اجلودة يف جميع موؤ�س�سات العدالة واإعادة ت�سكيل ثقافة العاملني فيها.

٥.1    اإيجاد بيئة داخل موؤ�س�سات العدالة حتافظ على التطوير امل�ستمر واإ�سراك العاملني يف التطوير.
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2.  تفعيل دور وحدة التطوير المؤسسي  لضمان حسن تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية.

حت�سن يف اأداء عمل وحدة التطوير املوؤ�س�سي يف تنفيذ اخلطط والربامج وتقييم الأداء. موؤ�سرات	القيا�ص

مدى اإلتزام وحدة التطوير املوؤ�س�سي يف تنفيذ اخلطط والربامج يف اإطار اخلطة التنفيذية.اأدوات	القيا�ص	

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

1.2   متابعة تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية وقيا�ص موؤ�سرات الأداء.

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج

٢.٢   تفعيل دور ق�سم الإح�ساء لإ�سدار التقارير الإح�سائية الدورية من واقع قواعد البيانات.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا٣.٢   و�سع معايري للجودة مل�ستوى اخلدمة ون�سر وتعميم هذه املعايري.

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج.٤.٢   تنفيذ تقييم دوري مل�ستوى تقدم اخلدمات وحتديد فر�ص حت�سني م�ستوى اخلدمات.

3.   تعزيز اإلدارتين المالية واإلدارية ورفع قدرتهما لضمان تنفيذ خططهما .

١.      عدد من التطويرات املوؤ�س�سية واللوج�ستية مت اإدخالها على الإدارتني.موؤ�سرات	القيا�ص

٢.      حت�سن يف اأداء عمل الإدارتني املالية والإدارية يف جمال تنفيذ اخلطط والربامج واملوازنات.

مراجعة التقارير ور�سد كمية ونوعية التطويرات املدخلة على الإدارتني ومدى انعكا�سها على التح�سن يف الأداء اأدوات	القيا�ص	

وتنفيذ اخلطط والربامج

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

1.٣      اإعداد املوازنات املوجهة بالنتائج على اأ�سا�ص الأهداف املوؤ�س�سية املنبثقة عن اخلطط ال�سرتاتيجية 
للوزارة التي هي بدورها تتكامل مع الأهداف الوطنية واأولوياتها واملرتبطة اأي�سا مبوؤ�سرات الأداء.

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج.

2.٣      اإدخال مفهوم ميزانية الطفل يف امليزانية وتطبيق النماذج ال�سديقة للطفل.

 3. ٣   مراجعة �سيا�سة الإنفاق ب�سكل دوري ملقارنة ن�سبة الإجناز مع حجم الإنفاق وانعكا�سه 

على حتقيق الأهداف لال�ستفادة من ذلك يف اإعداد املوازنات الالحقة.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا

4.٣     تبني الوزارة نهجا ت�ساركيا مع اجلهات واملوؤ�س�سات ذات العالقة املمولة من الدول 
املانحة لتغطية النفقات �سمن خطط الوزارة واأولوياتها.

٣. ٥     تبني �سيا�سة ن�سر واإعالن املوازنات ومالحقها وموازنات الربامج التنموية والتطويرية 
واملوؤ�سرات املالية ون�سرها بالو�سائل املنا�سبة وب�سورة ت�سمن النزاهة وال�سفافية. 

الربنامج  الإعالمي والت�سال والتوا�سل والتثقيف والتوعية.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا.٣. ٦    تبني �سيا�سات اإدارة وتر�سيد الطاقة.

3.   تعزيز اإلدارتين المالية واإلدارية ورفع قدرتهما لضمان تنفيذ خططهما . )تابع(

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

 ٧.٣   و�سع اأ�س�ص ومعايري نزيهة لختيار وتعيني املدراء وامل�سوؤولني الإداريني واملاليني وتوفري 

برامج تدريبية متخ�س�سة.

برنامج الت�سريع والقوانني + برنامج التدريب والتخ�س�ص.

 ٨.٣   توفري التجهيزات الفنية والتكنولوجية والربجميات الالزمه لتمكني الوحدات الإدارية 

واملالية مبا فيها املوازنات من اأداء عملها بكفاءة واقتدار.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا.

٩.٣    تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية يف الوزارة واملحاكم واإيجاد منهجية وا�سحة حل�سول 
جهات الرقابة الداخلية على املعلومات الالزمة يف الوقت املنا�سب لتحقيق مبداأ النزاهة.

١٠.٣	تطوير وحتديث اآلية املرا�سالت وتعقبها.

١١.٣	تطوير وحتديث اآلية التعامل مع ال�سكاوى والقرتاحات.
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4.   تعزيز إدارة المعرفة وإدامتها

1.     عدد من التطويرات املوؤ�س�سية واللوج�ستية مت اإدخالها على اإدارة املعرفة.موؤ�سرات	القيا�ص

2.     حت�سن يف اأداء عمل اإدارة املعرفة يف جمال ح�سر م�سادرها وتعميم ال�ستفادة منها

مراجعة التقارير ور�سد كمية ونوعية التطويرات املدخلة على اإدارة املعرفة ومدى انعكا�سها على التح�سن يف الأداء اأدوات	القيا�ص	

يف جمال ح�سر م�سادر املعرفة وتعميم ال�ستفادة منها.

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

١.٤	    العمل على حتديث ا�سرتاتيجية اإدارة املعرفة من خالل  ت�سخي�ص نوع املعرفة املتوفرة 
يف موؤ�س�سات العدالة وم�سادر توليد املعرفة والأ�سخا�ص احلاملني لها ومعرفة الدور 

الذي توؤديه يف موؤ�س�سات العدالة والتحديات التي تواجهها خا�سة تلك التحديات 

املتعلقة بتحويل املعرفة من امل�ستوى الفردي اىل امل�ستوى اجلماعي، و�سع اآليات لتجميع 

املعرفة وت�سنيفها وتخزينها وتدفقها للجهات امل�ستفيذة و�سهولة الو�سول اإليها.

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج

٢.٤	    و�سع خطة تنفيذية لال�ستفادة من املعرفة وتطبيقها وتوظيفها يف حل م�ساكل املوؤ�س�سة 
والعمل على تطويرها وحتديثها.

٣.٤				تدريب العاملني على اأ�ساليب تطوير العمليات وعلى حتديد وترتيب وحتليل امل�ساكل 
وا�ستخال�ص النتائج.

برنامج التدريب والتخ�س�ص

٤.٤				حتفيز وتقدير الأفراد نظري قيامهم باعمالهم ب�سكل مبدع مما يعزز حما�ص العاملني 
وتخلق جو من الثقة وال�سعور بالنتماء للموؤ�س�سة.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا

٥.٤				اإيجاد اآليات لالإ�سراف واملتابعة على فرق العمل وذلك لتعديل اأي م�سار خاطئ 
ومتابعة اإجنازاتهم وتقوميها وتذليل ال�سعوبات التي تعرت�ص العمل.

5.   تعزيز إدارة وتنمية الموارد البشرية.

1.    عدد من التطويرات املوؤ�س�سية واللوج�ستية مت اإدخالها على اإدارة املوارد الب�سرية.موؤ�سرات	القيا�ص

2.    حت�سن يف اأداء عمل اإدارة املوارد الب�سرية يف جمال قدرتها التنموية 

واملوؤ�س�سية والوظيفية )الأدوار واملهام وامل�سوؤوليات والتاأهيل ...(

مراجعة التقارير ور�سد كمية ونوعية التطويرات املدخلة على اإدارة املوارد اأدوات	القيا�ص	

الب�سرية ومدى انعكا�سها على التح�سن يف الأداء يف جمال قدرتها التنموية 

واملوؤ�س�سية والوظيفية.

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

١.٥			تطوير وحتديث الو�سف الوظيفي والت�سنيف الوظيفي وبلورة هيكلية املوؤ�س�سة وحتديد 
نوع املهارات لكل وظيفة مبا يتالءم مع روؤيتها ور�سالتها.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا

٢.٥    اإعداد اخلطط التدريبية ال�سنوية اآخذين بعني العتبار خمرجات تقييم الأداء 
والأو�ساف الوظيفية والتغيريات وامل�ستجدات.

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج

٣.٥    الرتكيز على مو�سوع التدريب التخ�س�سي.

برنامج التدريب والتخ�س�ص

٤.٥    تنظيم زيارات درا�سية ودورات تدريبية خارجية لالإطالع على التجارب الإقليمية 
والدولية يف املجالت ذات العالقة.

٥.٥    حتديث وتطوير قدرات ومناهج وبرامج التدريب يف املعهد الق�سائي لت�سمل جميع 
موظفي قطاع العدالة ح�سب احتياجاتهم التدريبية وتخ�س�ساتهم.

٦.٥    و�سع خطة تنفيذية لربامج التدريب ال�ساملة جلميع الوظائف كل ح�سب اخت�سا�سه 
وح�سب احلاجة.

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج

٧.٥			حتديث و تطوير خطط الإحالل الوظيفي.

٨.٥			توفري بيئة عمل منا�سبة لالإبداع والتعليم والتطوير والتغيري وت�ساهم يف رفاهية ور�سى 
وحتفيز املوظف ودعم برامج الرعاية للموظف مبا يعزز من ن�سبة فر�ص الحتفاظ به.

٩.٥				تطوير كفاءة وفعالية تقييم الأداء مبا ينعك�ص على تعزيز ال�سلوك اليجابي والتخل�ص 
من ال�سلوك ال�سلبي والأداء ال�سعيف.

١٠.٥			موا�سلة تلبية احتياجات التطوير الأخرى يف جمال البنية التحتية لتي�سري و�سول املتقا�سني 
وزيادة كفاءة العمليات )الأثاث، واأجهزة احلا�سب الآيل، ومتديدات ال�سبكات واأجهزة 

الت�سال وخوادم حوا�سيب واأجهزة ال�سطفاف والقارئات ال�سوئية ومعدات املكاتب(.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا
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المحور الرابع:  المساهمة في رفع كفاءة وفعالية مؤسسات قطاع العدالة.

يهدف هذا املحور اىل العمل على بناء موؤ�س�سة اأمنوذج قادرة على ال�سطالع بكافة م�سوؤولياتها بكفاءة واقتدار من اإدخال التقنية املعلوماتية احلديثة للربط بني موؤ�س�سات 

قطاع العدل ذات العالقة ، وتزويدها بالتقنية الف�سل وال�سرع للو�سول اىل امل�سادر املعلوماتية واخلدماتية، وامل�ساهمة يف تخفيف اأعباء املحاكم ، و�سمان تنفيذ �سريع 

اأهداف اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سلطة  اآخر امل�ساعدة يف تنفيذ  اأي مبعنى  اأمد التقا�سي ، وحتديث اخلدمة املقدمة للجمهور يف املحاكم  للق�سايا املف�سولة ، وتق�سري 

لالأعوام  العدالة اجلزائية  تطوير  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  امل�ساعدة يف  العدالة اجلنائية من خالل  نظام  تطوير  امل�ساهمة يف  وكذلك  لالأعوام )2014-2012(،  الق�سائية 

)2013-2018(. و فيما يلي الأهداف والأن�سطة التي ت�ساهم يف حتقيق هذا املحور :-

حت�سني	البنى	التحتية	ملرافق	العدالة. 	.١

اإن�ساء حماكم جديدة ، وبعمل ال�سيانة الوقائية والعالجية ملباين املحاكم ، وجتهيز عقود ال�سيانة لالأجهزة  تقوم وزارة العدل ممثلة مبديرياتها يف الوزارة مبتابعة 

واملعدات ،  وتزويد الوزارة واملحاكم بالأجهزة الإلكرتونية وال�سبكات وغريها. وفيما يلي عدد من الأن�سطة امل�ستقبلية لتحقيق هذا الهدف:

اإعداد خطة ا�سرتاتيجية ملباين مرافق العدالة لالأعوام اخلم�ص القادمة. 1.1

اإن�ساء اأبنية منوذجية حديثة للمحاكم تلبي متطلبات العمل ، وتهيئتها بالدعم اللوج�ستي والتقني والفني بالإ�سافة اىل  تلبية امل�ستجدات من غرف ق�سائية 2.1 

متخ�س�سة: و�ساطة، واإدارة دعوى، وجناح الأ�سرة ... 

اإن�ساء دار الق�ساء العايل كمقر ملحكمتي التمييز والعدل العليا.3.1 

اإن�ساء مبنى منوذجي للمعهد الق�سائي تتوفر فيه قاعات حماكمة للتدريب ، وجميع التقنيات التعليمية احلديثة مبا فيها اأجهزة التعليم عن بعد ل�ستخدامها 4.1 

للندوات التدريبية الداخلية واخلارجية.

التو�سع	يف	اإدخال	التقنية	احلديثة	للتفاعل	مع	موؤ�س�سات	قطاع	العدل	للو�سول	اىل	امل�سادر	املعلوماتية	واخلدماتية	بي�سر	و�سهولة.	 	.٢

اأعمال املحاكم لزيادة دقة وجودة  وال�سفافية، وحو�سبة  والفاعلية  الكفاءة  الإجراءات لزيادة  اإعادة هند�سة  الوزارة يف  املعلومات يف  الرئي�سية لنظام  الأهداف   تركز 

البيانات، وحت�سني م�ستوى اخلدمات ، وتوفري و�سائل الرقابة وال�سيطرة والإ�سراف الإلكرتوين لتقليل اإحتمالية الف�ساد الإداري واملايل ، وزيادة درجة حتمل امل�سوؤوليات. 

وفيما يلي عدد من الأن�سطة لتطوير وحتديث نظام املعلومات يف ال�سنوات الثالثة القادمة:

و�سع خطة لتحديث الأجهزة القدمية مبنية على الأولويات وتت�سمن املوازنة الالزمة لتحقيقها. 1.2 

حتديث وتطوير الربامج املحو�سبة وخا�سة برنامج ميزان. 2.2 

تنفيذ خطط الربط الإلكرتوين مع اجلهات ذات العالقة )الأمن العام، والأحوال املدنية، ... الخ(.3.2 

و�سع اآلية ملتابعة عمل وتنفيذ ال�سيانة الدورية الالزمة باأ�سلوب علمي يخفف من الأعطال وامل�ساكل ، والتقليل من عملية التو�سع و�سراء املعدات غري ال�سرورية 4.2 

الذي يزيد من الأعباء املالية املطلوبة دائما.

ا�ستكمال اأر�سفة كتاب العدل والتنفيذ يف برنامج ميزان رغم ال�سعوبات الكبرية الناجمة عن احلجم الهائل من الوثائق، مما يتطلب زيادة حجم التخزين. 5.2 

توفري اآلية للربط املوحد مع املوؤ�س�سات اخلارجية كل ح�سب اخت�سا�سه وحاجته لت�سمل الأمن العام ، ووزارة العمل ، ومراقبة ال�سركات ، والأحوال املدنية ، 6.2 

وغريهم من املوؤ�س�سات.

ا�ستكمال حو�سبة بع�ص العمليات مثل: عمليات القب�ص وال�سرف لكل من اأمانات الدعاوى التنفيذية، واإجراءات عمل قلم الإيجارات. 7.2 

التو�سع يف تقدمي اخلدمات الإلكرتونية.8.2 

تفعيل خدمة ال�سجل العديل.9.2 

امل�ساهمة	يف	�سمان	تنفيذ	�سريع	للق�سايا	املف�سولة	حتقيقا	للعدالة	الناجزة. 	.٣

تنفيذ اأحكام الق�سايا املف�سولة ل يقل اأهمية عن احلكم فيها ، فعملية التنفيذ ركيزة اأ�سا�سية من ركائز �سيادة القانون وتنفيذ العدالة الناجزة على اأر�ص الواقع، هناك 

اأ�سباب عديدة تعيق تنفيذ �سريع للق�سايا املف�سولة وقد اأجريت العديد من الدرا�سات للوقوف على اأ�سبابها وو�سع احللول لها، من اأ�سباب التاأخري يف التنفيذ ق�سور يف 

قانون التنفيذ ويف بع�ص الأحيان وجود تراخي من قبل الإدارة يف تنفيذ احلكم الق�سائي اأو عيوب يف نظام التبليغات، و�سعف قنوات التوا�سل بني دوائر التنفيذ والدوائر 

الأخرى ذات العالقة وغريها من الأ�سباب. وفيما يلي بع�ص الأن�سطة التي ت�ساعد على الت�سريع يف تنفيذ الق�سايا املف�سولة:

اإعداد دليل اإجراءات موحد لعمل دوائر التنفيذ.1.3 

تطوير وتعميم نظام احلو�سبة على جميع دوائر التنفيذ يف اململكة.2.3 

تعزيز قنوات الت�سال بني دوائر التنفيذ والدوائر الأخرى )الأرا�سي وامل�ساحة، والبنوك، وال�سناعة والتجارة ...(3.3 

تزويد دوائر التنفيذ بالتجهيزات الالزمة.4.3 

اإعادة هند�سة موقع دائرة التنفيذ يف عمان وحتديثه ، وتوفري اأماكن انتظار واأجهزة ا�سطفاف وحو�سبة خطوات ت�سجيل الق�سايا ، وتقدمي طلبات التنفيذ 5.3 

اإليكرتونيا ،  والإجابة عليها يف مكان واحد. 

�سد حاجة دائرة التنفيذ من الكوادر وتدريبهم على مهارات الت�سال واأحكام قانون التنفيذ ، وت�سميم نظام حلفظ امللفات وا�سرتجاعها وتطبيقه. 6.3 

اإيجاد هيئة ا�ستئنافية يف دائرة التنفيذ بالتعاون مع املجل�ص الق�سائي ، للحد من خروج امللف خارج الدائرة ، وت�سريع البت يف ال�ستئنافات ، والق�ساء على 7.3 

ظاهرة اللجوء اىل ال�ستئنافات املتكررة للمماطلة.

حتديث و تطوير اآلية اإدارة التبليغات الق�سائية مبا ي�ساهم يف تق�سري اأمد التقا�سي.8.3 

امل�ساهمة	يف	تخفيف	اأعباء	املحاكم	وحت�سني	االأداء	ل�سمان	تق�سري	اأمد	التقا�سي. 	.٤

تتوىل خمتلف اأنواع املحاكم الف�سل يف الق�سايا الواردة اإليها خالل العام ، ويف الق�سايا املرتاكمة من ال�سنوات ال�سابقة، وتتزايد اأعباء املحاكم �سنة بعد اأخرى ، وتتنوع 

الق�سايا نتيجة لزيادة تعقد احلياة القت�سادية واملالية والجتماعية وتنوع اجلرائم الإلكرتونية وغ�سيل الأموال مما ت�ستدعي احلاجة اىل اعتماد التخ�س�سية يف عمل 

الق�ساة والتو�سع فيها من حيث التنوع والت�ساع.  

الأعباء الكبرية امللقاة على عاتق الق�ساة والهيئات الق�سائية والكادر امل�ساند يف املحاكم ، اأوجبت البحث عن و�سائل بديلة تخفف العبء عن املحاكم والق�ساة لذلك 

مت ا�ستحداث نظام جديد �سمّي بنظام الو�ساطة كو�سيلة بديلة عن التقا�سي ، الأمر الذي ي�سهم يف تخفيف العبء عن املحاكم يف الدعاوى احلقوقية، كما لبد من 

ال�ستمرار يف البحث عن اآليات جديدة ت�ساعد يف تخفيف العبء عن املحاكم، الأمر الذي اأوجب و�سع هدف للتخفيف من اأعباء جميع املحاكم من خالل العمل على 

ما يلي:
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 التعاون مع جمل�ص اأوروبا )هيئة حت�سني نوعية وفعالية نظام العدالة( يف تنفيذ م�سروعها �سمن املرحلة التح�سريية مل�سروع دعم الإ�سالحات يف قطاع العدل 1.4 

املتعلق بدرا�سات لرفع وحت�سني نوعية وفعالية الق�ساء.

تفعيل اإدارة الدعوى مبا ي�ساهم  يف تخفيف اأعمال املحاكم.2.4 

زيادة اأعداد الو�سطاء من الق�ساة والو�سطاء اخل�سو�سيني وتدريبهم على املهارات الالزمة لنجاح الو�ساطة3.4 

اإيجاد اليات ل�ستيفاء خمالفات ال�سناعة والتجارة والعمل وال�سحة بدون اللجوء للمحاكم ا�سوة مبخالفات ال�سري.4.4 

تنفيذ برامج توعية باأهمية الو�ساطة. 5.4 

تفعيل نظام اأعوان الق�ساة مبا يكفل تخفيف اأعباء املحاكم.6.4 

متابعة حو�سبة اإجراءات التقا�سي يف باقي املحاكم يف اململكة ، وذلك لت�سريع اإجراءات الف�سل يف الدعاوى ورفع الكفاءة والإنتاجية.7.4 

اإدخال مفهوم املفاو�سة وال�سفقة يف الق�سايا اجلزائية )اجلنح الب�سيطة( ، والتو�سع يف ال�سلح يف الق�سايا اجلزائية خا�سة يف اجلرائم املالية والقت�سادية 8.4 

، وكذلك تعديل ت�سريعات ال�سناعة والتجارة والعمل وال�سحة والزراعة لت�سمح با�ستيفاء قيمة الغرامات يف املخالفات فور ارتكابها وبدون مراجعة املحاكم. 

اإن�ساء هيئة فح�ص الطعون لدى حمكمة التمييز لتخفيف العبء عن هيئاتها.9.4 

امل�ساهمة	يف	تطوير	نظام	العدالة	اجلنائية	وفق	اأحدث	املعايري	واملمار�سات	الف�سلى	 	.٥

تتجلى اأهمية العدالة اجلنائية كون الفرد يكون خاللها عر�سة لإجراءات اإ�ستثنائية مت�ص بحريته ال�سخ�سية مثل ال�ستجواب والتوقيف واأن املجتمع الدويل قد اأوىل حقوق 

الإن�سان يف جمال العدالة اجلنائية عناية خا�سة من خالل اإقراره للعديد من املعايري الدولية الهادفة اإىل كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم يف جمال العدالة اجلنائية. وعلى 

هذا الأ�سا�ص مت تخ�سي�ص هذا الهدف لتطوير نظام العدالة اجلنائية خالل ال�سنوات القادمة، مبا يتنا�سب مع املعايري الدولية ويتطلب تنفيذ الأن�سطة التالية:

و�سع اخلطط التنفيذية الالزمة ل�سمان تنفيذ الأن�سطة والتدخالت الواردة يف اخلطة ال�سرتاتيجية للعدالة اجلنائية )2018-2013(.1.5 

و�سع الآليات وموؤ�سرات الأداء املنا�سبة ملتابعة تنفيذ ال�سرتاتيجية.2.5 

الأموال 3.5  امل�ستحدثة مثل: جرائم غ�سيل  الظواهر اجلرمية  التعامل مع  ، ويف كيفية  بالقانون اجلنائي  يتعلق  الق�سائي فيما  الو�سط  ثقافة قانونية يف  تاأ�سي�ص 

وجرائم الإنرتنت وجرائم الإجتار بالب�سر... وغريها.

تفعيل دور مراقب ال�سلوك يف حماكمة الأحداث. 4.5 

تفعيل التن�سيق والتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين لتعزيز حقوق الإن�سان يف العدالة اجلنائية.5.5 

امل�ساهمة  يف تطوير وحتديث نظام عدالة الأحداث.6.5 

امل�ساهمة	يف	تطوير	وحتديث	اخلدمات	املقدمة	للجمهور	يف	املحاكم. 	.٦

هناك العديد من الأعمال التي تتولها وزارة العدل يف خمتلف املجالت منها: تطوير دوائر الكاتب العدل، ودوائر عدم املحكومية، ودوائر التبليغات، وحت�سني خدمات 

ال�ستعالمات يف املحاكم، ومراجعة الإجراءات املتبعة يف اأق�سام املحاكم ودوائر تنفيذ الحكام ، واملحامي العام املدين ، والدعاء العام ، والكاتب العدل ، والتبليغات 

لتطويرها وتب�سيطها و�سمان تقدمي اخلدمات بفعالية ووقت قيا�سي. وفيما يلي اأهم الأن�سطة املقرتحة لتحقيق هذا الهدف:

ا�ستكمال عملية التطوير لدوائر كتاب العدل )ال�سجل العديل( يف جمال: الت�سريع، والإجراءات، واحلو�سبة.1.6 

اإعداد هند�سة العمليات لأماكن تقدمي اخلدمات.2.6 

تفعيل  الدليل الإر�سادي لإجراءات عمل املحاكم.3.6 

مراجعة وحتديث بطاقات اخلدمة يف املحاكم ، والعمل على توفريها ملتلقي اخلدمة.4.6 

و�سع خطة لتح�سني خدمات ال�ستعالمات يف جميع املحاكم.5.6 

تطوير	العلقة	بني	موؤ�س�سات	العدالة	وتنمية	اأ�س�ص	التعاون	مع	املوؤ�س�سات	الدولية. 	.٧

يرّكز هذا املحور على ماأ�س�سة العالقة بني موؤ�س�سات العدالة الر�سمية وغري الر�سمية مبا فيها موؤ�س�سات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات الدولية، لتحقيق التكاملية يف العمل 

، وتعزيز ال�سفافية والنزاهة بهدف اإيجاد ثقافة قانونية داعمة لوعي املجتمع،  وتوؤ�س�ص لبناء الدولة احلديثة القائمة على ال�سراكة وامل�ساءلة و�سيادة القانون. وفيما يلي 

اأهم الأن�سطة املقرتحة لتحقيق هذا الهدف:

و�سع املوازنات الالزمة ل�سمان تنفيذ الأن�سطة والتدخالت الواردة يف اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سلطة الق�سائية 2012 – 2014 )ا�سرتاتيجية البناء(1.7 

بناء وتعزيز العالقات مع ال�سركاء املحليني والدوليني يف املجالني الق�سائي والقانوين. 2.7 

حتديث م�سفوفة ال�سركاء.3.7 

اإيجاد اآليات للتوا�سل والتزويد باملعلومات جلميع ال�سركاء من املوؤ�س�سات الدولية من خالل لقاءات وتقارير دورية، وتنظيم ورعاية اجتماعات دورية للجهات 4.7 

املانحة لغايات التن�سيق.
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مصفوفة األهداف واألنشطة ومؤشرات القياس “المحور الرابع”

المحور الرابع: المساهمة في رفع كفاءة وفعالية مؤسسات العدالة

١.    عدد من التطويرات املوؤ�س�سية واللوج�ستية مت اإدخالها على موؤ�س�سات العدالة.موؤ�سرات	القيا�ص

٢.     حت�سن يف اأداء عمل موؤ�س�سات العدالة يف جمال تخفيف اعباء املحاكم والف�سل ال�سريع يف الق�سايا  وت�سهيل 
الو�سول للعدالة.

مراجعة التقارير مبا فيها التقارير الح�سائية للتعرف على نوعية وكمية التطويرات والدعم اللوج�ستي ملوؤ�س�سات اأدوات	القيا�ص	

العدالة ومدى التخفيف يف اعباء املحاكم والزيادة يف عدد ون�سبة الق�سايا املف�سولة.

1.  تحسين البنى التحتية لمرافق العدالة.

تنفيذ اخلطط ال�ستثمارية املتوقعة يف مرافق العدالة ح�سب الولوية ووفقًا للجدول الزمني واملوازنة.موؤ�سرات	القيا�ص

ر�سد الزيادة يف النفاق ال�ستثماري على مرافق العدالة من امليزانية. اأدوات	القيا�ص	

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج.1.1    اعداد خطة ا�سرتاتيجية ملباين مرافق العدالة  لالأعوام اخلم�ص القادمة.

2.1    ان�ساء ابنية منوذجية حديثة للمحاكم تلبي متطلبات العمل وتهيئتها بالدعم اللوج�ستي 

والتقني والفني بالإ�سافة اىل  تلبية امل�ستجدات من غرف ق�سائية متخ�س�سة: 

و�ساطة، واإدارة دعوى، وجناح الأ�سرة .

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا ٣.1    اإن�ساء دار الق�ساء العايل كمقر ملحكمتي التمييز والعدل العليا.

٤.1    اإن�ساء مبنى منوذجي للمعهد الق�سائي تتوفر فيه قاعات حماكمة للتدريب وجميع 

التقنيات التعليمية احلديثة مبا فيها اأجهزة التعليم عن بعد ل�ستخدامها للندوات 

التدريبية الداخلية واخلارجية.

2.  التوسع في إدخال التقنية الحديثة للتفاعل مع مؤسسات قطاع العدل للوصول الى المصادر المعلوماتية والخدماتية بيسر وسهولة

١.    عدد من التقنيات احلديثة مت اإدخالها يف موؤ�س�سات العدالة لت�سهيل تدفق املعلومات.موؤ�سرات	القيا�ص

٢.     زيادة املعلومات مبا فيها الإح�سائية املتوفرة لقطاع العدالة على �سبكة الإنرتنت ويف التقارير ال�سنوية 
وغريها.

الإطالع على التقارير والتعرف على نوعية التقنيات املدخلة على اأنظمة املعلومات ون�سبة الزيادة يف عدد اأدوات	القيا�ص	

م�ستخدمي املعلومات منها الإح�سائية وم�ستخدمي ال�سبكات.

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج1.2    و�سع خطة لتحديث الأجهزة القدمية مبنية على الأولويات وتت�سمن املوازنة الالزمة لتحقيقها.

2.2    حتديث وتطوير الربامج املحو�سبة وخا�سة برنامج ميزان. .

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا

3.2    تنفيذ خطط الربط الإلكرتوين مع اجلهات ذات العالقة )الأمن العام، والأحوال 

املدنية، ... الخ(.

4.2    و�سع اآلية ملتابعة عمل وتنفيذ ال�سيانة الدورية الالزمة باأ�سلوب علمي يخفف من 

الأعطال وامل�ساكل والتقليل من عملية التو�سع و�سراء املعدات غري ال�سرورية الذي 

يزيد من الأعباء املالية املطلوبة دائما.

5.2    اإ�ستكمال اأر�سفة كتاب العدل والتنفيذ يف برنامج ميزان رغم ال�سعوبات الكبرية 

الناجمة عن احلجم الهائل من الوثائق، مما يتطلب زيادة حجم التخزين.

6.2    توفري اآلية للربط املوحد مع املوؤ�س�سات اخلارجية كل ح�سب اخت�سا�سه وحاجته لت�سمل 

الأمن العام ووزارة العمل ومراقبة ال�سركات وغريهم من املوؤ�س�سات.

7.2    ا�ستكمال حو�سبة بع�ص العمليات مثل عمليات القب�ص وال�سرف لكل من اأمانات 

الدعاوى التنفيذية، اإجراءات عمل قلم الإيجارات. 

8.2    التو�سع يف تقدمي اخلدمات الإلكرتونية.

9.2    تفعيل خدمة ال�سجل العديل.
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3.  المساهمة في ضمان تنفيذ سريع للقضايا المفصولة تحقيقا للعدالة الناجزة.

زيادة معدلت تنفيذ الق�سايا املف�سولة موؤ�سرات	القيا�ص

الإطالع على التقارير الح�سائية ور�سد الزيادة يف الق�سايا املف�سولةاأدوات	القيا�ص	

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج1.3    اإعداد دليل اإجراءات موحد لعمل دوائر التنفيذ.

2.٣    تطوير وتعميم نظام احلو�سبة على جميع دوائر التنفيذ يف اململكة.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا

3.٣    تعزيز قنوات الت�سال بني دوائر التنفيذ والدوائر الأخرى )الأرا�سي وامل�ساحة، 
والبنوك، وال�سناعة والتجارة ...(.

4.٣    تزويد دوائر التنفيذ بالتجهيزات الالزمة.

5.٣    اعادة هند�سة موقع دائرة التنفيذ يف عمان وحتديثه وتوفري اأماكن انتظار واأجهزة 
ا�سطفاف وحو�سبة خطوات ت�سجيل الق�سايا وتقدمي طلبات التنفيذ اإليكرتونيا 

والإجابة عليها يف مكان واحد.

6.٣    �سد حاجة دائرة التنفيذ من الكوادر وتدريبهم على مهارات الت�سال واأحكام قانون 
التنفيذ وت�سميم نظام حلفظ امللفات وا�سرتجاعها وتطبيقه.

7.٣    . ايجاد هيئة ا�ستئنافية يف دائرة التنفيذ بالتعاون مع املجل�ص الق�سائي للحد من خروج 
امللف خارج الدائرة وت�سريع البت يف ال�ستئنافات والق�ساء على ظاهرة اللجوء اىل 

ال�ستئنافات املتكررة للمماطلة.

8.٣    حتديث وتطوير اآلية اإدارة التبليغات الق�سائية  مبا ي�ساهم يف تق�سري امد التقا�سي.

4.  المساهمة في تخفيف أعباء المحاكم وتحسين األداء لضمان تقصير أمد التقاضي.

انخفا�ص معدل عدد الق�سايا الواردة واملدورة لكل قا�سي مقارنة بال�سنوات ال�سابقةموؤ�سرات	القيا�ص

الإطالع على التقارير الإح�سائية للتعرف على ن�سبة النخفا�ص يف معدل عدد الق�سايا املدورة والواردة لكل اأدوات	القيا�ص	

قا�ص

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

1.٤    التعاون مع جمل�ص اأوروبا )هيئة حت�سني نوعية وفعالية نظام العدالة( يف تنفيذ 
م�سروعها �سمن املرحلة التح�سريية مل�سروع دعم الإ�سالحات يف قطاع العدل املتعلق 

بدرا�سات لرفع وحت�سني نوعية وفعالية الق�ساء.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا

2.٤    تفعيل اإدارة الدعوى مبا ي�ساهم يف تخفيف اأعمال املحاكم.

3.٤    زيادة اأعداد الو�سطاء من الق�ساة والو�سطاء اخل�سو�سيني وتدريبهم على املهارات 
الالزمة لنجاح الو�ساطة.

4.٤    اإيجاد اآليات ل�ستيفاء خمالفات ال�سناعة والتجارة والعمل وال�سحة بدون اللجوء 
للمحاكم اأ�سوة مبخالفات ال�سري.

الربنامج  الإعالمي والت�سال والتوا�سل ولتثقيف والتوعية5.٤    تنفيذ برامج توعية باأهمية الو�ساطة. .

6.٤    تفعيل نظام اأعوان الق�ساء مبا يكفل تخفيف اأعباء املحاكم.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا

7.٤     متابعة حو�سبة اإجراءات التقا�سي يف باقي املحاكم يف اململكة وذلك لت�سريع اإجراءات 
الف�سل بالدعاوى ورفع الكفاءة والإنتاجية.

8.٤    اإدخال مفهوم املفاو�سة وال�سفقة يف الق�سايا اجلزائية )اجلنح الب�سيطة( والتو�سع 
يف ال�سلح يف الق�سايا اجلزائية خا�سة يف اجلرائم املالية والقت�سادية وكذلك 

تعديل ت�سريعات ال�سناعة والتجارة والعمل وال�سحة والزراعة لت�سمح با�ستيفاء قيمة 

الغرامات يف املخالفات فور ارتكابها وبدون مراجعة املحاكم. 

برنامج الت�سريع والقوانني

٩.٤    ان�ساء هيئة فح�ص الطعون لدى حمكمة التمييز لتخفيف العبء عن هيئاتها.
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5.  المساهمة في تطوير نظام العدالة الجنائية وفق أحدث المعايير والممارسات الفضلى.

1.      عدد من التطويرات املوؤ�س�سية واللوج�ستية مت اإدخالها على نظام العدالة اجلنائية.موؤ�سرات	القيا�ص

2.      عدد من الأن�سطة والتدخالت مت تنفيذها يف اإطار اخلطة التنفيذية ل�سرتاتيجية العدالة اجلنائية 

)2018-2013(

ر�سد عدد التطويرات الكمية والنوعية وحجم الدعم اللوج�ستي لنظام العدالة اجلنائية والتعرف على مدى اأدوات	القيا�ص	

مواكبتها للمعايري الدولية.

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

1.٥    و�سع اخلطط التنفيذية الالزمة ل�سمان تنفيذ الأن�سطة والتدخالت الواردة يف اخلطة 
برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامجال�سرتاتيجية للعدالة اجلنائية )2018-2013(.

2.٥    و�سع الآليات وموؤ�سرات الأداء املنا�سبة ملتابعة تنفيذ ال�سرتاتيجية.

3.٥    تاأ�سي�ص ثقافة قانونية يف الو�سط الق�سائي فيما يتعلق بالقانون اجلنائي ويف كيفية 
التعامل مع الظواهر اجلرمية امل�ستحدثة مثل جرائم غ�سيل الأموال وجرائم الإنرتنت 

وجرائم الإجتار بالب�سر... وغريها.

الربنامج  الإعالمي للتثقيف والتوعية

4.٥    تفعيل دور مراقب ال�سلوك يف حماكمة الأحداث.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا
5.٥    تفعيل التن�سيق والتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين لتعزيز حقوق الإن�سان يف العدالة 

اجلنائية.

6.٥    امل�ساهمة يف تطوير وحتديث نظام عدالة الأحداث.

6.  المساهمة في تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للجمهور في المحاكم..

1.      عدد من التح�سينات والتطويرات مت اإدخالها يف اإجراءات املحاكم ونوعية اخلدمة للجمهور.موؤ�سرات	القيا�ص

2.      زيادة ن�سبة ر�سى املواطنني م�ستخدمي املحاكم عن جودة اخلدمات املقدمة اليهم .

1.      التعرف على نوعية وكمية التطويرات والدعم اللوج�ستي لتح�سني اخلدمات املقدمة للجمهور.اأدوات	القيا�ص	

2.      درا�سة ا�ستطالعية للتعرف على التح�سن يف ر�سى اجلمهور عن نوعية اخلدمات املقدمة باملقارنة مع عام  

2008

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

1.٦    ا�ستكمال عملية التطوير لدوائر كتاب العدل )ال�سجل العديل( يف جمال: الت�سريع، 
والإجراءات، واحلو�سبة.

-  بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا

-  برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج

2.٦    اعداد هند�سة العمليات لأماكن تقدمي اخلدمات.

3.٦    تفعيل  الدليل الإر�سادي  لإجراءات عمل املحاكم.

4.٦    مراجعة وحتديث بطاقات اخلدمة يف املحاكم والعمل على توفريها ملتلقي اخلدمة.

5.٦    و�سع خطة لتح�سني خدمات ال�ستعالمات يف جميع املحاكم.
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7.   تطوير العالقة بين مؤسسات العدالة وتنمية أسس التعاون مع المؤسسات الدولية.

عدد من التطويرات املوؤ�س�سية واملنهجية واآليات التوا�سل مت اإدخالها لتح�سني العالقة بني موؤ�س�سات العدالة وبينها موؤ�سرات	القيا�ص

وبني املوؤ�س�سات الدولية.

التعرف على نوعية التطويرات على موؤ�س�سات العدالة ومنهجية عملها والزيادة يف عدد ال�سركاء املحليني اأدوات	القيا�ص	

والدوليني وعدد الجتماعات واللقاءات معهم

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

1.7      و�سع املوازنات الالزمة ل�سمان تنفيذ الأن�سطة والتدخالت الواردة يف اخلطة 

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامجال�سرتاتيجية لل�سلطة الق�سائية 2012-2014 )ا�سرتاتيجية البناء(.  

2.٧    بناء وتعزيز العالقات مع ال�سركاء املحليني والدوليني يف املجالني الق�سائي والقانوين.

3.٧    حتديث  م�سفوفة ال�سركاء.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا

4.٧    اإيجاد اآليات للتوا�سل والتزويد باملعلومات جلميع ال�سركاء من املوؤ�س�سات الدولية من 
خالل لقاءات وتقارير دورية، وتنظيم ورعاية اجتماعات دورية للجهات املانحة لغايات 

التن�سيق.

المحور الخامس:  ضمان تيسير الوصول للعدالة والمساهمة في تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وتحسين ثقافته القانونية.	

حتقيق درجة عالية من امل�سداقية وال�سفافية يف تعامل موؤ�س�سات قطاع العدل مع املواطنني هي التي تخلق لديهم الثقة مبوؤ�س�سات الق�ساء ، وتدفعهم اىل الإلتزام بتحمل 

الأعباء التي يواجهها الوطن، وي�ستوجب وجود اآلية موؤ�س�سية تعزز م�ساركة املواطن يف ال�سيا�سات والقرارات التي تتخذ يف موؤ�س�سات الق�ساء ، وت�سمن للمواطن احلق يف 

الو�سول اىل املعلومة ب�سهولة وي�سر من خمتلف و�سائل الإعالم، واأن تكون املعلومات ذات درجة عالية من امل�سداقية ت�ساعده على تقييم الأداء وبلورة الراأي، وهذا من 

اأجنع الطرق يف ك�سب ثقة املواطن، ونظرا لأهمية هذا املحور مت تخ�سي�ص �سبعة اأهداف رئي�سة لتحقيقه والعديد من الأن�سطة والتدخالت لتحقيق الأهداف على النحو 

التايل:

	1.		حت�سني	اآليات	امل�ساعدة	القانونية	وت�سهيل	و�سول	امل�ستفيدين	للخدمة	املجانية.

 ، للو�سول اىل حقوقهم  امل�ست�سعفة  والفئات  للمواطنني  القانونية  الأ�سا�سية  وتلبي الحتياجات  القانوين املجاين،  الدعم  القانونية على تقدمي  امل�ساعدات  تعمل برامج 

و�سمان احلرية وامل�ساواة والعدالة لهم، ويتم ذلك من خالل �سبكة من املحامني والنا�سطني يف العمل التطوعي الذين يكر�سون اأنف�سهم للدعوة للكرامة واحلرية، وللدفاع 

عن حقوق الأفراد من خالل تقدمي ال�ست�سارات، واخلدمات القانونية ، ون�سر مفاهيم وثقافة حقوق الإن�سان ، وبناء التحالفات ، وعقد الدورات التدريبية املتخ�س�سة ، 

واإجراء البحوث والدرا�سات التحليلية ، واحلمالت الإعالمية ، واأن�سطة رفع الوعي وتطوير الربامج املتخ�س�سة التي تدعم حقوق الإن�سان. ويف هذا الإطار ميكن العمل 

على ما يلي:

العمل على ماأ�س�سة العالقة بني وزارة العدل وموؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�سلة املعنية بتقدمي اخلدمات القانونية للمحتاجني يف اإطار خطة وطنية باأهداف  1.1

وجداول زمنية حمددة.

العمل على  حتديد معايري  تقدمي امل�ساعدة القانونية وحتديد الفئات امل�ستحقة.2.1 

 تطوير وحت�سني اآليات التوا�سل مع الفئات امل�ست�سعفة من خالل التن�سيق والتعاون مع املوؤ�س�سات الر�سمية وبخا�سة اجلهات المنية واإدارة ال�سجون والنيابة 3.1 

العامة وغريهم.

 توفري ا�ساليب حلل املنازعات عن طريق الو�ساطة وجهود املواءمة وامل�ساحلة. 4.1 

 توفري برامج التوعية والتثقيف والإر�ساد القانوين.5.1 

2.			تطوير	البنية	املوؤ�س�سية	يف	جمال	االت�سال	واالإعلم	واإيجاد	مبادئ	و�سيا�سات	توجيهية	ومواد	اإعلمية	وا�سحة	و�سهلة.	

الق�ساء يف حتقيق  بدور  ثقته  وتعزيز  لدى اجلمهور،  والق�سائية  القانونية  املعرفة  ن�سر  وال�سفافية من خالل  النزاهة  مفهوم  لتعزيز  الو�سائل  اأهم  من  الإعالم  يعترب 

العدالة، ون�سر الوعي القانوين، و�سيادة القانون على اجلميع ، ودوره يف توفري بيئة حمفزة للتنمية ال�ساملة، ويف هذا الإطار قامت الوزارة  بتطوير ال�سفحة الإلكرتونية، 

وتغذيتها باملعلومات والبحوث القانونية، وفتح املجال اأمام اجلميع للح�سول على املعلومات املتعلقة بالأحكام الق�سائية ، واإدامة ال�سلة مع الإعالم بكل ف�ساءاته والنفتاح 

وتزويدهم بكل ما يعزز الإ�سهام يف تن�سيط دور املواطن. و فيما يلي عدد من الأن�سطة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع املجل�ص الق�سائي:

توفري بنية موؤ�س�سية يف جمال الإعالم والت�سال يف قطاع العدل �سواء على م�ستوى مكتب اإعالمي، اأو ناطق اإعالمي يعمل على توطيد العالقة مع و�سائل الإعالم 1.2 
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والإعالميني.

توفري كادر اإعالمي موؤهل ومتخ�س�ص قادر على التعامل مع و�سائل الإعالم، و�سياغة مادة اإعالمية وا�سحة و�سهلة يفهمها فئات اجلمهور مبختلف م�ستوياتهم 2.2 

التعليمية. 

و�سع خطة اإعالمية بخطاب اإعالمي وا�سح موجه للجمهور لتعريفهم بدور الق�ساء يف ن�سر العدل، وحتقيق �سيادة القانون على اجلميع، واآليات معتمدة للتوا�سل 3.2 

مع املوؤ�س�سات الإعالمية والإعالميني. 

اإقرار قواعد عمل ت�سهل عمل الإعالميني داخل املحاكم لتغطيتها مبا ل يتعار�ص مع عمل املحاكم ودون اأن يوؤثر على �سري الدعاوى الق�سائية اأو مي�ص باحلقوق 4.2 

التي كفلتها القوانني لأطراف الدعاوى.

التعاون مع املوؤ�س�سات املعنية بتطوير الإعالم )مثل نقابة ال�سحفيني ومركز حماية وحرية ال�سحفيني( لإعداد برامج تدريب لتطوير قدرات ال�سحافيني على 5.2 

تغطية اأخبار الق�ساء واملحاكم بهدف امل�ساعدة يف خلق �سحافة متخ�س�سة يف تغطية هذا القطاع ب�سكل مهني. 

دعم البحوث العلمية ون�سرها وت�سجيع الإعالميني على اإجراء درا�سات ميدانية لالإطالع عن كثب عن واقع اخلدمات التي يقدمها الق�ساء ودوره يف عملية 6.2 

التحديث والتطوير والتعرف على ر�سى اجلمهور عن اخلدمات املقدمة.

عقد موؤمترات ولقاءات �سحفية ب�سكل دوري لتعزيز عالقات التعاون مع ال�سحافة.7.2 

متابعة و�سائل الإعالم وحتليل الأخبار املتعلقة بالق�ساء باإ�سراف جهة خمت�سة.8.2 

عمل م�سوحات وا�ستطالعات راأي للجمهور للتعرف على مدى معرفة اجلمهور بحقوقه وواجباته وحرياته الأ�سا�سية.9.2 

١٠.٢ ر�سد الأخبار اليومية على ال�ساحة الوطنية والإقليمية والدولية والإطالع على امل�ستجدات على ال�ساحة الق�سائية.

تعزيز	م�ساركة	املواطنني	يف	ال�سيا�سات	املتخذه	يف	قطاع	العدالة	ومبا	ي�سمن	لهم	احلق	باالإطلع	والو�سول	اىل	املعلومات	ب�سهولة	وي�سر. 	.3

يتطلب اإ�سراك املواطنني يف ال�سيا�سات املتخذة يف قطاع العدالة تعديل الأنظمة الإدارية واملالية لكي تعمل على جتذير ممار�سة حق املواطن يف احل�سول على املعلومات ، 

والإطالع على اأعمال املوؤ�س�سات ون�ساطاتها وخططها، وتعزيز مبادئ ال�سفافية والعدالة يف اتخاذ القرار الإداري داخل موؤ�س�سات قطاع العدل.

توفري اآليات موؤ�س�سية تعزز م�ساركة املواطن يف ال�سيا�سات والقرارات التي تتخذها موؤ�س�سات قطاع العدالة خا�سة تلك ال�سيا�سات التي تلبي حاجات املواطن 1.3 

من خالل و�سائل الإعالم والن�سر، وان تكون املعلومات على درجة عالية من امل�سداقية.

اإ�سدار معلومات دورية اح�سائية ومعلوماتية عن التطوير والتحديث التي تنفذ يف موؤ�س�سات العدالة وامل�ساكل والتحديات التي تواجهها وتت�سمن اأي�سا الربامج 2.3 

واخلطط امل�ستقبلية.

توفري الأجهزة الفنية والتكنولوجية والربجميات التي ت�سهل على املواطن الو�سول للمعلومة ب�سهولة وي�سر.3.3 

لتجنب 4.3  املعلومات  لتدفق  منا�سبة  واآلية  اجلمهور  مع  الت�سال  قنوات  حتديد  جمال  يف  العدالة  قطاع  موؤ�س�سات  بني  الأدوار  تكامل  ت�سمن  اإجراءات  اإتخاذ 

الإزدواجية والت�سارب يف املعلومات. 

	

	ماأ�س�سة	علقة	التعاون	مع	نقابة	املحامني. 	.٤

يكفل قانون نقابة املحامني ا�ستقاللية مهنة املحاماة بعيدة عن �سلطات الدولة، ويح�سر مزاولة املهنة باملحامني، وبوجود تنظيم نقابي يتوىل �سوؤون املهنة، وله ا�ستقاللية 

مالية واإدارية ب�سالحيات وم�ساءلة املحامني تاأديبيًا عن طريق النقابة فقط، وعلى النقابة اأن تكون ذات اإرادة حرة يعرتف القانون بها ويكفلها، واأن تكون جمال�سها 

التمثيلية منتخبة بطريقة حرة ودميوقراطية دون تدخل اأي جهة، واأن تدافع النقابة عن الق�ساء وحماية وكرامة وا�ستقالل الق�ساء، مما يدعم �سري العدالة وتطور العمل 

الق�سائي. ونظرًا للدور الكبري الذي تقوم به نقابة املحامني باإعتبارها �سريكة اأ�سا�سية وفاعلة يف تكري�ص العدالة والنزاهة جنبًا اإىل جنب مع الق�ساة، فقد اأفرد لها هدف 

خا�ص يف ا�سرتاتيجية وزارة العدل ملاأ�س�سة �سراكة بينهما قائمة على التكامل والتعاون يف العمل، من خالل الأن�سطة والربامج التالية:

ت�سكيل جلنة م�سرتكة مع نقابة املحامني لتعزيز التعاون امل�سرتك.1.4 

و�سع اآليات لتح�سني الت�سال والتوا�سل مع نقابة املحامني.2.4 

و�سع خطط م�سرتكة للتعاون بني الق�ساة واملحامني ت�ساهم يف حت�سني الأداء.3.4 

تعزيز	التعاون	مع	كليات	احلقوق. 	.5

ال�سلك  للعمل يف  املوؤهلة  الب�سرية  بالكوادر  الق�ساء  لرفد  ا�سرتاتيجي  الأردنية هو خيار  واملعاهد  وكليات احلقوق يف اجلامعات  العدل  وزارة  والتكامل بني  التن�سيق  اإن 

الق�سائي، �سواء على م�ستوى مهنة املحاماة اأو مهنة الق�ساء اأو �سمن الأجهزة امل�ساندة لل�سلطة الق�سائية، ولكي تكون هذه الكليات مواكبة للعمل الق�سائي يتطلب اإيجاد 

اآلية تن�سيق م�سرتكة فاعلة ودائمة مع اجلامعات واملعاهد الأردنية التي تدر�ص مادة القانون وتخرج احلقوقيني والتن�سيق امل�سرتك ي�سمل منهاج واأ�ساليب التدري�ص وغريها، 

وفيما يلي اأهم الأن�سطة املتعلقة بتعزيز التعاون والتن�سيق مع كليات احلقوق:

توفري قنوات ات�سال بني الوزارة وكليات احلقوق لرفدها بامل�ستجدات القانونية.1.5 

عقد ور�ص عمل متخ�س�سة لتطوير التعليم القانوين مب�ساركة الق�ساة.2.5 

 اإثراء املكتبات اجلامعية بالدرا�سات والأبحاث القانونية املتخ�س�سة.3.5 

اإعداد برامج ميدانية وحمالت توعية لطلبة اجلامعات للتعريف بالنظام الق�سائي، وم�ساريع تطوير الق�ساء ، ون�سر الثقافة القانونية لديهم، وتوعيتهم بدور 4.5 

ال�سلطة الق�سائية.

ال�ستمرار يف عقد م�سابقة املحاكمات ال�سورية لطلبة اجلامعات.5.5 

ا�ستكمال العمل بربنامج ق�ساة امل�ستقبل بالتن�سيق مع كليات احلقوق يف اجلامعات.6.5 

تعزيز	التعاون	والتن�سيق	مع	موؤ�س�سات	املجتمع	املدين. 	.٦
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تلعب موؤ�س�سات املجتمع املدين دورًا مهمًا يف توفري الرقابة املو�سوعية ك�سريك  ا�سرتاتيجي يف تفعيل ميثاق النزاهة الوطنية  بالرقابة على اأداء موؤ�س�سات قطاع العدل، ويف 

التوعية مببادئ العدالة و�سيادة القانون يف املجتمع، كذلك يف امل�ساركة يف �سياغة القوانني وتقوية حكم القانون. اإن مبداأ امل�ساءلة وال�سفافية يعد الأ�سا�ص لعالقة �سليمة 

مع موؤ�س�سات املجتمع املدين. حيث ان موؤ�س�سات العدالة  م�سوؤولة اأمام مواطنيها يف اإر�ساء اأ�س�ص العدالة وك�سب ثقة اجلمهور ب�سيادة القانون من خالل تقدمي البيانات 

والتقارير املوثوقة عن اأعمالها، وموؤ�س�سات املجتمع املدين م�سوؤولة اأمام املجتمع يف الرقابة وامل�ساءلة والدفاع عن احلقوق العامة، كما يجب اأن تلعب موؤ�س�سات املجتمع 

املدين هذا الدور ملا يتطلبه هذا الدور من اأن تكون هذه املوؤ�س�سات دميوقراطية ذات تنظيم اإداري ومايل، وما يتطلبه هذا الدور اأي�سا من اإلغاء للقيود التي تعيق حريتها 

وا�ستقالليتها يف العمل. الأمر الذي يتطلب من كال الطرفني بناء اآليات تن�سيق وتعاون و�سراكة فاعلة لتحقيق التكامل وحتديد الأطر والآليات التي تكفل �سياغة العالقة 

بينهما على اأ�س�ص مو�سوعية وموؤ�س�سية تنعك�ص اإيجابًا على املجتمع، وذلك من خالل العمل على ما يلي:

و�سع اآليات تعاون بني الق�ساء وخمتلف موؤ�س�سات املجتمع املدين )مذكرات تفاهم على �سبيل املثال(.1.6 

عقد برامج تثقيفية ملوؤ�س�سات املجتمع املدين فيما يتعلق بدور الق�ساء يف خمتلف املجالت.2.6 

ت�سميم برامج وحمالت م�سرتكة لتوعية املجتمع مببداأ �سيادة القانون.3.6 

 

امل�ساهمة	يف	دمج	الثقافة	القانونية	يف	االأنظمة	التعليمية. 	.٧

ترت�سخ القيم احل�سارية الناظمة ل�سلوك املواطن من خالل برامج التوعية ال�ساملة مببادئ �سيادة القانون ومفهوم العدالة و�سون حقوق وحريات املواطنني. من هنا تربز 

اأهمية دمج الثقافة القانونية والق�سائية يف املناهج الدرا�سية على م�ستوى املدر�سة واجلامعة.

 

و�سع اآلية للتن�سيق والتعاون بني وزارة العدل ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل لتعزيز التوعية القانونية يف املناهج الدرا�سية.1.7 

تنظيم حمالت توعوية لطلبة اجلامعات واملدار�ص حول الثقافة القانونية والنظام الق�سائي.2.7 

تنظيم حمالت توعوية لأ�ساتذة اجلامعات ومعلمي املدار�ص حول الثقافة القانونية والنظام الق�سائي.3.7 

اإعداد دليل مرجعي يزود املعلم باملعلومات الأ�سا�سية عن النظام الق�سائي واملفاهيم القانونية املتعلقة ب�سيادة القانون والعدالة واإجراءات املحاكمة ... وغريها.4.7 

مصفوفة األهداف واألنشطة ومؤشرات القياس “المحور الخامس”

المحور الخامس: ضمان تيسير الوصول للعدالة والمساهمة في تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وتحسين ثقافته القانونية.

١.  عدد من التطويرات املوؤ�س�سية واللوج�ستية مت اإدخالها لتي�سري الو�سول للعدالة.موؤ�سرات	القيا�ص

٢.  زيادة ن�سبة ثقة املجتمع بالق�ساء.

 ٣.  عدد الور�ص و احلمالت التوعوية  القانونية  التي يتم  تنفيذها .

١.		الإطالع على التقارير والتعرف على كمية ونوعية التطويرات لت�سهيل الو�سول للعدالة.اأدوات	القيا�ص	

٢.  درا�سة ا�ستطالعية للتعرف على مدى التح�سن يف ثقة اجلمهور بالق�ساء

1.  تحسين آليات المساعدة القانونية وتسهيل وصول المستفيدين للخدمة المجانية.

١.  عدد من التح�سينات  مت اإدخالها على اآليات امل�ساعدة القانونية املجانية.موؤ�سرات	القيا�ص

٢.  زيادة عدد الأ�سخا�ص املوؤهلني امل�ستفيدين من خدمات امل�ساعدة القانونية. 

١. الإطالع على التقارير والتعرف على كمية ونوعية التح�سينات التي مت اإدخالها على اآليات امل�ساعدة القانونية.اأدوات	القيا�ص	

٢. الإطالع على التقارير الإح�سائية ملعرفة الزيادة يف عدد امل�ستفيدين من امل�ساعدات القانونية.

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

١.١     العمل على ماأ�س�سة العالقة بني وزارة العدل وموؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�سلة 
املعنية بتقدمي اخلدمات القانونية للمحتاجني يف اإطار خطة وطنية باأهداف وجداول 

زمنية حمددة.

برنامج الت�سريع والقوانني

٢.١     العمل على  حتديد معايري  تقدمي امل�ساعدة القانونية وحتديد الفئات امل�ستحقة.

٣.١      تطوير وحت�سني اآليات التوا�سل مع الفئات امل�ست�سعفة من خالل التن�سيق والتعاون مع 
املوؤ�س�سات الر�سمية وبخا�سة اجلهات الأمنية واإدارة ال�سجون والنيابة العامة وغريهم.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا

٤.١     توفري اأ�ساليب حلل املنازعات عن طريق الو�ساطة وجهود املواءمة وامل�ساحلة. 

الربنامج  الإعالمي للتثقيف والتوعية٥.١      توفري برامج التوعية والتثقيف والإر�ساد القانوين.
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2.   تطوير البنية المؤسسية في مجال االتصال واإلعالم وإيجاد مبادئ وسياسات توجيهية ومواد إعالمية واضحة وسهلة. 

١.     عدد من التطويرات املوؤ�س�سية واملنهجية مت اإدخالها على وحدة الإعالم والت�سال.موؤ�سرات	القيا�ص

٢.     عدد من املواد الإعالمية مت ن�سرها تخاطب اجلمهور من خمتلف امل�ستويات التعليمية.

١.     الإطالع على التقارير والتعرف على نوعية التح�سينات التي مت اإدخالها على منهجية اأدوات	القيا�ص	
عمل وحدة الإعالم والت�سال.

٢.     ر�سد عدد ونوعية املواد الإعالمية املن�سورة

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

١.٢    توفري بنية موؤ�س�سية يف جمال الإعالم والت�سال يف قطاع العدل �سواء على م�ستوى مكتب 
اإعالمي اأو ناطق اإعالمي يعمل على توطيد العالقة مع و�سائل الإعالم والإعالميني.

الربنامج  الإعالمي للتثقيف والتوعية

٢.٢    توفري كادر اإعالمي موؤهل ومتخ�س�ص قادر على التعامل مع و�سائل الإعالم و�سياغة 
مادة اإعالمية وا�سحة و�سهلة يفهمها خمتلف فئات اجلمهور وم�ستوياتهم العليمية. 

٣.٢    و�سع خطة اإعالمية بخطاب اإعالمي وا�سح موجه للجمهور لتعريفهم بدور الق�ساء يف ن�سر 
العدل وحتقيق �سيادة القانون على اجلميع، واآليات معتمدة للتوا�سل مع املوؤ�س�سات الإعالمية 

والإعالميني. 

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج

٤.٢   اإقرار قواعد عمل ت�سهل عمل الإعالميني داخل املحاكم لتغطيتها مبا ل يتعار�ص مع عمل املحاكم 
ودون اأن يوؤثر على �سري الدعاوى الق�سائية اأو مي�ص باحلقوق التي كفلتها القوانني لأطراف الدعاوى.

الربنامج  الإعالمي للتثقيف والتوعية

٥.٢   التعاون مع املوؤ�س�سات املعنية بتطوير الإعالم )مثل نقابة ال�سحفيني ومركز حماية وحرية 
ال�سحفيني( لإعداد برامج تدريب لتطوير قدرات ال�سحافيني على تغطية اأخبار الق�ساء 

واملحاكم بهدف امل�ساعدة يف خلق �سحافة متخ�س�سة يف تغطية هذا القطاع ب�سكل مهني. 

٦.٢    دعم البحوث العلمية ون�سرها وت�سجيع الإعالميني على اإجراء درا�سات ميدانية لالطالع 
عن كثب على واقع اخلدمات التي يقدمها الق�ساء ودوره يف عملية التحديث والتطوير 

والتعرف على ر�سى اجلمهور عن اخلدمات املقدمة.

٧.٢    عقد موؤمترات ولقاءات �سحفية ب�سكل دوري لتعزيز عالقات التعاون مع ال�سحافة.

٨.٢     متابعة و�سائل الإعالم وحتليل الأخبار املتعلقة بالق�ساء باإ�سراف جهة خمت�سة.

٩.٢    عمل م�سوحات وا�ستطالعات راأي للجمهور للتعرف على مدى معرفة اجلمهور بحقوقه 
وواجباته وحرياته الأ�سا�سية.

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج

١٠.٢   ر�سد الأخبار اليومية على ال�ساحة الوطنية والإقليمية والدولية والإطالع على 
امل�ستجدات على ال�ساحة الق�سائية.

الربنامج  الإعالمي للتثقيف والتوعية

3.  تعزيز مشاركة المواطنين في السياسات المتخذه في قطاع العدالة بما يضمن لهم الحق في اإلطالع والوصول الى المعلومات 
بسهولة ويسر.

1.     عدد من التطويرات املوؤ�س�سية والتنظيمية مت اإدخالها لت�سهيل م�ساركة املواطنني يف موؤ�سرات	القيا�ص

ر�سم ال�سيا�سات.

2.     زيادة عدد املواطنني امل�ساركني يف ر�سم ال�سيا�سات يف قطاع العدل.

1.      الإطالع على التقارير والتعرف على نوعية التح�سينات لت�سهيل م�ساركة املواطنني يف ر�سم اأدوات	القيا�ص	

ال�سيا�سات.

2.      ر�سد عدد املواطنني امل�ساركني يف ر�سم ال�سيا�سات يف قطاع العدل.

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

١.٣   توفري اآليات موؤ�س�سية تعزز م�ساركة املواطن يف ال�سيا�سات والقرارات التي تتخذها 
موؤ�س�سات قطاع العدالة خا�سة تلك ال�سيا�سات التي تلبي حاجات املواطن من خالل 

و�سائل الإعالم والن�سر وان تكون املعلومات على درجة عالية من امل�سداقية.

الربنامج  الإعالمي للتثقيف والتوعية

٢.٣    اإ�سدار معلومات دورية اإح�سائية ومعلوماتية عن التطوير والتحديث التي تنفذ يف 
موؤ�س�سات العدلة وامل�ساكل والتحديات التي تواجهها وتت�سمن اي�سا الربامج واخلطط 

امل�ستقبلية.

٣.٣   توفري الأجهزة الفنية والتكنولوجية والربجميات التي ت�سهل على املواطن الو�سول 
للمعلومة ب�سهولة وي�سر.

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا

٤.٣     اإتخاذ اإجراءات ت�سمن تكامل الأدوار بني موؤ�س�سات قطاع العدالة يف جمال حتديد 
قنوات الت�سال مع اجلمهور واآلية منا�سبة لتدفق املعلومات لتجنب الزدواجية 

والت�سارب يف املعلومات. 

الربنامج  الإعالمي للتثقيف والتوعية
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4.  مأسسة عالقة التعاون مع نقابة المحامين.

1.      عدد من التحديثات الت�سريعية واملوؤ�س�سية مت اإدخالها لتطوير التعاون مع نقابة املحامني.موؤ�سرات	القيا�ص

2.      و�سع خطة عمل م�سرتكة بني موؤ�س�سات العدالة ونقابة املحامني ويجري العمل على تنفيذها.

1.    الإطالع على التقارير والتعرف على نوعية التح�سينات الت�سريعية التي مت اإدخالها لتح�سني التعاون مع نقابة اأدوات	القيا�ص	

املحامني.

2.     ر�سد ن�سبة الن�ساطات املنفذة يف اإطار اخلطة امل�سرتكة مع نقابة املحامني.

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

١.٤   ت�سكيل جلنة م�سرتكة مع نقابة املحامني لتعزيز التعاون امل�سرتك 

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا

٢.٤   و�سع اآليات لتح�سني الت�سال والتوا�سل مع نقابة املحامني.

برنامج الدرا�سات والبحوث واخلطط واملوازنات وتقييم الأداء والربامج٣.٤   و�سع خطط م�سرتكة  للتعاون بني الق�ساة واملحامني ت�ساهم يف حت�سني الأداء. 

5.  تعزيز التعاون في كليات الحقوق.

1.       عدد من التحديثات الت�سريعية واملوؤ�س�سية مت اإدخالها لتطوير التعاون مع كليات احلقوقموؤ�سرات	القيا�ص

2.        و�سع خطة عمل م�سرتكة بني موؤ�س�سات العدالة وكليات احلقوق ويجري العمل على تنفيذها.

1.     الإطالع على التقارير والتعرف على نوعية التح�سينات الت�سريعية التي مت اإدخالها لتح�سني التعاون مع كليات اأدوات	القيا�ص	

احلقوق.

2.    ر�سد ن�سبة الن�ساطات املنفذة يف اإطار اخلطة امل�سرتكة مع كليات احلقوق.

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

١.٥  توفري قنوات ات�سال بني الوزارة وكليات احلقوق لرفدها بامل�ستجدات القانونية.

الربنامج  الإعالمي والت�سال والتوا�سل ولتثقيف والتوعية

٢.٥   عقد ور�ص عمل متخ�س�سة لتطوير التعليم القانوين مب�ساركة الق�ساة.

٣.٥    اإثراء املكتبات اجلامعية بالدرا�سات والأبحاث القانونية املتخ�س�سة.

٤.٥			اإعداد برامج ميدانية وحمالت توعية لطلبة اجلامعات للتعريف بالنظام الق�سائي 
وم�ساريع تطوير الق�ساء ون�سر الثقافة القانونية لديهم وتوعيتهم بدور ال�سلطة الق�سائية.

٥.٥   ال�ستمرار يف عقد  م�سابقة املحاكمات ال�سورية لطلبة اجلامعات .

بناء القدرات املوؤ�س�سية تنظيميا وتكنولوجيا٦.٥   ا�ستكمال العمل بربنامج ق�ساة امل�ستقبل  بالتن�سيق مع كليات احلقوق يف اجلامعات .
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6.   تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

1.      عدد من التحديثات الت�سريعية واملوؤ�س�سية مت اإدخالها لتطوير التعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين.موؤ�سرات	القيا�ص

2.      و�سع خطة عمل م�سرتكة بني موؤ�س�سات العدالة وموؤ�س�سات املجتمع املدين ويجري العمل على تنفيذها.

1.     الإطالع على التقارير والتعرف على نوعية التح�سينات الت�سريعية التي مت اإدخالها لتح�سني التعاون مع موؤ�س�سات اأدوات	القيا�ص	

املجتمع املدين.

2.     ر�سد ن�سبة الن�ساطات املنفذة يف اإطار اخلطة امل�سرتكة مع موؤ�س�سات املجتمع املدين.

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

1.1   و�سع اآليات تعاون بني الق�ساء وخمتلف موؤ�س�سات املجتمع املدين. )مذكرات تفاهم على 

�سبيل املثال(.

الربنامج  الإعالمي والت�سال والتوا�سل ولتثقيف والتوعية
2.2    عقد برامج تثقيفية ملوؤ�س�سات املجتمع املدين فيما يتعلق بدور الق�ساء يف خمتلف 

املجالت.

1.3   ت�سميم برامج وحمالت م�سرتكة لتوعية املجتمع مببداأ �سيادة القانون.

7.   المساهمة في دمج الثقافة القانونية في االنظمة التعليمية.

1.      عدد املناهج التعليمية التي اأدخلت فيها الثقافة القانونية. موؤ�سرات	القيا�ص

2.      عدد الأن�سطة القانونية املنفذة بالتعاون مع املوؤ�س�سات التعليمية لتعزيز التوعية القانونية.

1.      الإطالع على التقارير والتعرف على عدد ونوعية املناهج التعليمية التي اأدخلت فيها الثقافة القانونية.اأدوات	القيا�ص	

2.      ر�سد ن�سبة الن�ساطات املنفذة بالتعاون مع املوؤ�س�سات التعليمية للتوعية القانونية.

الربامجاالأهداف	والن�ساطات

١.٧   و�سع اآلية للتن�سيق والتعاون بني وزارة العدل ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة 
التعليم العايل وكليات احلقوق لتعزيز التوعية القانونية يف املناهج الدرا�سية.

الربنامج  الإعالمي والت�سال والتوا�سل ولتثقيف والتوعية

٢.٧    تنظيم حمالت توعوية لطلبة اجلامعات واملدار�ص حول الثقافة القانونية 
والنظام الق�سائي.

٣.٧    تنظيم حمالت توعوية لأ�ساتذة اجلامعات ومعلمي املدار�ص حول الثقافة 
القانونية والنظام الق�سائي.

٤.٧  اعداد دليل مرجعي يزود املعلم باملعلومات الأ�سا�سية عن النظام الق�سائي 
واملفاهيم القانونية املتعلقة ب�سيادة القانون والعدالة واإجراءات املحاكمة .
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م�سفوفة	االأن�سطة	والربامج	واالأهداف

الفصل الرابع:

مصفوفة األنشطة 
والبرامج واألهداف
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الفصل الرابع: مصفوفة األنشطة والبرامج واألهداف

مصفوفة األنشطة والبرامج واألهداف حسب المحاور

ل�سمان تنفيذ املحاور والأهداف التي ت�سمنتها اخلطة ال�سرتاتيجية لوزارة العدل  لالأعوام الثالث القادمة )2014-2016(، وتنفيذَا لالأن�سطة العامة التي مت اإقرارها 

يف اإطار اخلطة على اأر�ص الواقع. مت اإطالق خم�سة برامج لبناء وتطوير وحتديث جميع مناحي القطاع الق�سائي وهذه الربامج هي:

برنامج التشريع والقوانين:   .1

يت�سمن هذا الربنامج تعديل الت�سريعات والقوانني الناظمة لعمل القطاع الق�سائي لتكري�ص ا�ستقالل الق�ساء وال�ستقالل الفردي للقا�سي ، وا�ستحداث ت�سريعات جديدة 

مبا يتالءم مع التعديالت الد�ستورية ، ومراجعة الت�سريعات لتح�سني اإجراءات التقا�سي وت�سريع الف�سل يف الق�سايا، كذلك الت�سريعات الناظمة لعمل النيابة العامة 

ودوائر التنفيذ. يت�سمن هذا الربنامج 23 ن�ساطا عاما موزعة على خم�سة حماور وعلى ثمانية اأهداف فرعية. وقد ت�سمن الربنامج اأن�سطة عامة واأن�سطة تف�سيلية تعمل 

على حتقيق الأهداف الرئي�سة. �سيتوىل اإدارة ومتابعة تنفيذ الأن�سطة وزارة العدل اأو من تقوم بتكليفة.

برنامج بناء القدرات المؤسسية تنظيميا وتكنولوجيا:  .2

ي�ستمل هذا الربنامج على جمالت التطوير والتحديث على البنية التحتية والتجهيزات املختلفة مبا فيها املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وو�سائل الت�سال، وحت�سني الإطار 

ن�ساطا موزعة على  الربنامج 65  يت�سمن هذا  للجمهور.  املقدمة  للخدمات  الإجراءات  وتب�سيط  الق�سائي وحت�سني  للقطاع  التابعة  والأجهزة  الدوائر  املوؤ�س�سي ملختلف 

املحاور اخلم�ص وعلى 21 هدفا فرعيا من اأهداف اخلطة ال�سرتاتيجية. 

برنامج الدراسات والبحوث والخطط والموازنات وتقييم األداء والبرامج:  .3

ي�ستمل هذا الربنامج على جمالت تطوير البحث العلمي يف موؤ�س�سات القطاع الق�سائي واجراء البحوث والدرا�سات القانونية، وحث ال�سادة الق�ساة لتقدمي اأوراق عمل 

يف ال�ساأن الق�سائي فيما يتعلق بالجتهادات القانونية ومنهجيات العمل الق�سائي وغريها، واإعدد املوازنات واخلطط التنفيذية للقيام بالأعمال على اأكمل وجه ، وتقييم 

ر�سى  قيا�ص  اآليات  تطوير  للمواطن من خالل  املقدمة  تقدمي اخلدمات  الكفاءة يف  لتح�سني  الراأي  درا�سات ل�ستطالعات  واإجراء  ومو�سعية،   علمية  باأ�ساليب  الأداء 

املواطنني ب�سكل عام ور�سى م�ستخدمي املحاكم من متقا�سني اأو طالبي خدمة ب�سكل خا�ص. يت�سمن هذا الربنامج 29 ن�ساطا عاما موزعة على خم�سة حماور و 14 هدفا 

فرعيا من اأهداف اخلطة ال�سرتاتيجية. 

برنامج التدريب والتخصص:

يهدف هذا الربنامج اىل زيادة كفاءة وفعالية عمل القطاع الق�سائي من خالل التدريب امل�ستمر للق�ساة والكادر امل�ساند لهم يف املحاكم ملواكبة التطورات والتحديثات 

يف الت�سريعات وتنوع التخ�س�سات يف جمال العمل الق�سائي، وتطوير قدرات الكادر امل�ساند يف املحاكم وتعزيز القدرات املوؤ�س�سية والإدارية لوحدات املوارد الب�سرية يف 

وزارة العدل والقطاع الق�سائي من خالل التدريب واإعادة التاأهيل ، ووفقا لالحتياجات التدريبية بناء على الو�سف الوظيفي واملهام الوظيفية. يت�سمن هذا الربنامج 11 

ن�ساطا عامة موزعة على اأربعة اأهداف فرعية من اأهداف اخلطة ال�سرتاتيجية.

البرنامج اإلعالمي واالتصال والتواصل والتثقيف والتوعية:

يهدف هذا الربنامج اىل بناء ومتتني عالقة قطاع العدالة باملوؤ�س�سات الإعالمية ، واملوؤ�س�سات غري الر�سمية ، وموؤ�س�سات املجتمع املدين ، واجلامعات واملعاهد يف اإطار 

بناء �سراكة فاعلة وحقيقية، وفتح قنوات ات�سال دائمة بني ممثلي القطاع الق�سائي واملوؤ�س�سات الإعالمية والإعالميني ، واإعداد خطة اإعالمية تت�سمن اأن�سطة اإعالمية 

م�سرتكة بر�سالة اإعالمية وا�سحة ومتفق عليها ، واآليات للتوا�سل الدائم ملتابعة التنفيذ والتقييم. يت�سمن هذا الربنامج 29 ن�ساطا موزعة على �ستة حماور و 11 هدفا. 

توزيع عدد ا�نشطة وا�هداف
في المصفوفتين التاليتين حسب البرامج المعتمدة
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	والتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور األول: المساهمة في تطوير 

منظومة النزاهة الوطنية من خالل 

قضاء مستقل وفاعل

1. امل�ساعدة يف تطوير وحتديث معايري تعيني الق�ساة 

ومعايري النقل والنتداب والإيقاف والعزل والتاأديب 

ومبا ل يتعار�ص مع مدونة ال�سلوك الق�سائي.

ال�سلوك  مدونة  لتفعيل  الالزمة  الآليات  و�سع   .1

الق�سائي

1. و�سع خطة �سنوية للتدريب امل�ستمر لق�ساة املحاكم 

مبختلف درجاتها ح�سب احلاجة.

للق�ساة  ال�سامل  التدريبي  واملنهاج  اخلطة  اعتماد   .1

اجلدد قبل مبا�سرتهم لعملهم الق�سائي.

1. العمل على ن�سر ثقافة النزاهة على ال�سعيد الفردي 

واملوؤ�س�سي

2. امل�ساعدة يف تطوير وحتديث نظام وقواعد التدريب 

الق�سائي امل�ستمر.

الوزارة  ملوظفي  الوظيفي  ال�سلوك  مدونة  تفعيل   .2

واملحاكم

الق�ساة  احتياجات  لر�سد  م�سحية  درا�سة  اإجراء   .2

ال�سخ�سي  وتقديرهم  حاجتهم  على  بناء  التدريبية 

.Needs Assessment  ووفقا لطبيعة عملهم

2. اعتماد مدربني من داخل ال�سلطة الق�سائية ملختلف 

التخ�س�سات.

الق�سائي  املعهد  هيكلة  اإعادة  يف  امل�ساهمة    .3

وا�ستحداث اإدارة تعنى باإدارة برامج التدريب

3،امل�ساهمة يف اإعادة هيكلة املعهد الق�سائي وا�ستحداث 

اإدارة تعنى باإدارة برامج التدريب .

الجتماعي  النوع  لإدراج  الالزمة  اخلطط  و�سع   .3

لن�سر  التوعوية  اخلطط  ت�سمل  الق�سائي  العمل  يف 

مفاهيم النوع الجتماعي.

الق�سائية  التجارب  على  لالإطالع  الق�ساة  اإيفاد   .3

الإقليمية والدولية وفق اأ�س�ص مو�سوعية.

وتطوير  لتحديث  دورية  مراجعة  عمل  يف  امل�ساهمة   .4

لت�سمل  نطاقها  وتو�سيع  الق�سائي  التفتي�ص  معايري 

الأخذ بتقييم روؤ�ساء املحاكم للق�ساة لتكون تقارير 

التفتي�ص اأداة قيا�ص حقيقية لأداء القا�سي و�سلوكه.

4. العمل على ربط مديرية التفتي�ص الق�سائي اإلكرتونيًا 

باملحاكم بحيث يكون للمفت�سني احلق بالإطالع على 

اأي ق�سية قيد النظر ومراقبة اإجراءاتها.

للمفت�سني  تدريبية  برامج  تنفيذ  يف  مل�ساهمة   .4

واإطالعهم على جتارب الدول الخرى وعلى اأحدث 

اأ�ساليب التفتي�ص.

5، تفعيل وتطوير اآليات العمل يف مديرية حقوق الإن�سان 

و الأ�سرة

5، توفري التدريب الالزم للق�ساة للتعامل مع الق�سايا 

املتعلقة باملراأة والطفل

6. توفري البنية التحتية والتجهيزات املنا�سبة ل�ستقبال 

الأ�سر يف عملية التقا�سي.
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الثاني: المساهمة في تطوير 

وتحديث منظومة التشريعات 

والقوانين في مؤسسات العدالة

5.      امل�ساهمة يف و�سع م�َسودة قانون ا�ستقالل 

الق�ساء.

٤،      اإجراء درا�سة لعتماد التوقيع الإلكرتوين امللزم ٧.  توفري املراجع والدوات الالزمة.
قانونا، بحيث تكون اإجراءات رفع الدعوى 

واإعالنها بوا�سطة نظام معتمد بني اجلهاز 

الق�سائي، ووكالء اخل�سوم.

٢.      توفري جمالت الكرتونية قانونية لتعزيز الراء ٦.   توفري التدريب املنا�سب للكادر.
القانونية ال�سادرة عن املديرية.

٥.      حتديد الحتياجات الفنية واللوج�ستية للدائرة .6،     امل�ساركة يف �سياغة قانون الق�ساء الإداري.
القانونية.

7،      اإقرتاح قانون معدل لقانون ت�سكيل املحاكم  

النظامية وقانون معدل لقانون حماكم ال�سلح.

٦.       و�سع خطة ت�سريعية �سنوية مبا يتنا�سب مع 
اأهداف الوزارة.

8. اإقرتاح قانون التنفيذ مبا ي�سمن �سرعة تنفيذ 

الأحكام.

٧.       و�سع دليل �سياغة للت�سريعات ليكون دليل 
ا�سرت�سادي عند و�سع القوانني والت�سريعات

9،     اقرتاح مراجعة قانون البينات مبا يتيح اعتماد 

الو�سائل احلديثة يف الإثبات.

10     امل�ساهمة يف مراجعة الت�سريعات ال�سائدة 

وت�سخي�ص امل�ساكل مبا فيها م�ساكل التنفيذ 

والوقوف على مواطن ال�سعف واقرتاح 

التو�سيات التي من �ساأنها تقومي �سري العمل 

فيها.

١١.    امل�ساعدة  يف مراجعة وتعديل قانون العقوبات 
وو�سع عقوبات بديلة لبع�ص اجلرائم.

٢١،		امل�ساعدة يف اإعادة النظر يف ت�سريعات الو�سائل 
البديلة حلل النزاعات (الو�ساطة(.
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الثاني: المساهمة في تطوير 

وتحديث منظومة التشريعات 

والقوانين في مؤسسات العدالة

١٣.    امل�ساعدة يف مراجعة الت�سريعات اخلا�سة 
بتنظيم ال�سجون للوقوف على مدى مواءمتها 

للمعايري الدولية التي حتكم موؤ�س�سات ال�سالح 

والتاأهيل.

١٤،    امل�ساهمة يف تعديل نظام املعهد الق�سائي وكافة 
التعليمات ال�سادرة مبقت�ساه وتطوير اخلطة 

الأكادميية لدبلوم املعهد الق�سائي.

١٥.				امل�ساعدة يف تعديل نظام البعثات العلمية.

١٦.    امل�ساعدة يف تطوير نظام امل�ساعدة القانونية.

١٧.    امل�ساعدة يف تطوير وحتديث  نظام اأعوان 
الق�ساة.

١٨.    تعديل نظام �سندوق التكافل الجتماعي للق�ساة 
واملوظفني.
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الثالث: رفع القدرة المؤسسية 

وتجذير ثقافة التمّيز

١٩.   و�سع اأ�س�ص ومعايري نزيهة لختيار وتعيني 
املديرين وامل�سوؤولني الإداريني واملاليني وتوفري 

برامج تدريبية متخ�س�سة.

8،     تنظيم وماأ�س�سة اآلية ت�سكيل وعمل جلان التن�سيق 

والتوجيه الالزمة ل�سمان ح�سن متابعة وتنفيذ 

امل�ساريع وال�سرتاتيجيات

٨.      توفري الدعم الالزم  لغايات تطوير وحتديث 
ال�سرتاتيجيات ذات العالقة وفقًا للم�ستجدات 

والتطورات.

٧.      تدريب العاملني على اأ�ساليب تطوير العمليات 
وعلى حتديد وترتيب وحتليل امل�ساكل 

وا�ستخال�ص النتائج.

٣.      تبني �سيا�سة ن�سر واإعالن املوازنات ومالحقها 
وموازنات الربامج التنموية والتطويرية 

واملوؤ�سرات املالية ون�سرها بالو�سائل املنا�سبة 

وب�سورة ت�سمن النزاهة وال�سفافية.

9.     تبنى املفاهيم الإدارية احلديثة القائمة على 

متكني املوظفني وت�سجيع الإبداع والبتكار 

والتميز والإنتماء.

٩.   متابعة تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية وقيا�ص 
موؤ�سرات الأداء

٨.      حتديث وتطوير قدرات ومناهج وبرامج التدريب 
يف املعهد الق�سائي لت�سمل جميع موظفي 

قطاع العدالة ح�سب احتياجاتهم التدريبية 

وتخ�س�ساتهم

10.     اإدخال مبداأ اإدارة اجلودة يف جميع موؤ�س�سات 

العدالة واإعادة ت�سكيل ثقافة العاملني فيها.

١٠.   تفعيل دور ق�سم الإح�ساء لإ�سدار التقارير 
الإح�سائية الدورية من واقع قواعد البيانات

 ٩.     و�سع اأ�س�ص ومعايري نزيهة لختيار وتعيني 

املديرين وامل�سوؤولني الإداريني واملاليني وتوفري 

برامج تدريبية متخ�س�سة.

11.    اإيجاد بيئة داخل موؤ�س�سات العدالة حتافظ على 

التطوير امل�ستمر واإ�سراك العاملني يف التطوير.

١١.   تنفيذ تقييم دوري  مل�ستوى  تقدم اخلدمات  
وحتديد فر�ص حت�سني م�ستوى اخلدمات.

١٠.   الرتكيز على مو�سوع التدريب التخ�س�سي.

12، و�سع معايري للجودة مل�ستوى اخلدمة ون�سر وتعميم 

هذه املعايري

١٢.   اإعداد املوازنات املوجهة بالنتائج على اأ�سا�ص 
الأهداف املوؤ�س�سية املنبثقة عن اخلطط 

ال�سرتاتيجية للوزارة التي هي بدورها تتكامل 

مع الأهداف الوطنية واأولوياتها واملرتبطة اأي�سا 

مبوؤ�سرات الأداء.

١١.     تنظيم زيارات درا�سية ودورات تدريبية 
خارجية لالإطالع على التجارب الإقليمية 

والدولية يف املجالت ذات العالقة.
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الثالث: رفع القدرة المؤسسية 

وتجذير ثقافة التمّيز

١٣. ا لعمل على حتديث ا�سرتاتيجية اإدارة املعرفة ١٣.    تبني �سيا�سات اإدارة وتر�سيد الطاقة.
من خالل  ت�سخي�ص نوع املعرفة املتوفرة يف 

موؤ�س�سات العدالة وم�سادر توليد املعرفة 

وال�سخا�ص احلاملني لها ومعرفة الدور 

الذي توؤديه يف موؤ�س�سات العدالة والتحديات 

التي تواجهها خا�سة تلك التحديات املتعلقة 

بتحويل املعرفة من امل�ستوى الفردي اىل 

امل�ستوى اجلماعي. و�سع اآليات لتجميع 

املعرفة وت�سنيفها وتخزينها وتدفقها للجهات 

امل�ستفيذة و�سهولة الو�سول اإليها.

١٤.    تبني الوزارة نهجا ت�ساركيا مع اجلهات 
واملوؤ�س�سات ذات العالقة املمولة من الدول املانحة 

لتغطية النفقات �سمن خطط الوزارة واأولوياتها.

١٤   و�سع خطة تنفيذية لالإ�ستفادة من املعرفة 
وتطبيقها وتوظيفها يف حل م�ساكل املوؤ�س�سة 

والعمل على تطويرها وحتديثها.

 ١٥.    توفري التجهيزات الفنية والتكنولوجية 

والربجميات الالزمه لتمكني الوحدات الإدارية 

واملالية مبا فيها املوازنات من اأداء عملها 

بكفاءة واقتدار.

١٥   اإعداد اخلطط التدريبية ال�سنوية اآخذين بعني 
العتبار خمرجات تقييم الأداء والأو�ساف 

الوظيفية والتغيريات وامل�ستجدات.

١٦.   تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية يف الوزارة 
واملحاكم واإيجاد منهجية وا�سحة حل�سول 

جهات الرقابة الداخلية على املعلومات الالزمة 

يف الوقت املنا�سب لتحقيق مبداأ النزاهة.

١٦   و�سع خطة تنفيذية لربامج التدريب ال�ساملة 
جلميع الوظائف كل ح�سب اخت�سا�سه وح�سب 

احلاجة.

١٧   حتديث و تطوير خطط الإحالل الوظيفي .١٧     تطوير وحتديث اآلية املرا�سالت وتعقبها.

١٨.     تطوير وحتديث اآلية التعامل مع ال�سكاوى 
والإقرتاحات.

١٨   اإدخال مفهوم ميزانية الطفل يف امليزانية وتطبيق 
النماذج ال�سديقة للطفل.
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الثالث: رفع القدرة المؤسسية 

وتجذير ثقافة التمّيز

١٩.   حتفيز وتقدير الأفراد نظري قيامهم باأعمالهم 
ب�سكل مبدع مما يعزز حما�ص العاملني وتخلق 

جو من الثقة وال�سعور بالنتماء للموؤ�س�سة.

١٩     تطوير كفاءة وفعالية تقييم الأداء مبا ينعك�ص 
على تعزيز ال�سلوك الإيجابي والتخل�ص من 

ال�سلوك ال�سلبي والأداء ال�سعيف.

20.   اإيجاد اآليات لالإ�سراف واملتابعة على فرق 

العمل وذلك لتعديل اي م�سار خاطئ ومتابعة 

اإجنازاتهم وتقوميها وتذليل ال�سعوبات التي 

تعرت�ص العمل. 

20.    توفري بيئة عمل منا�سبة لالإبداع والتعليم 

والتطوير والتغيري وت�ساهم يف رفاهية ور�سى 

وحتفيز املوظف ودعم برامج الرعاية للموظف 

مبا يعزز من ن�سبة فر�ص الحتفاظ به.

21 .   طوير وحتديث الو�سف الوظيفي والت�سنيف 

الوظيفي وبلورة هيكلية املوؤ�س�سة وحتديد نوع 

املهارات لكل وظيفة مبا يتالءم مع روؤيتها 

ور�سالتها.

22.   موا�سلة تلبية احتياجات التطوير الأخرى يف 

جمال البنية التحتية لتي�سري و�سول املتقا�سني 

وزيادة كفاءة العمليات)الأثاث، واأجهزة 

احلا�سب الآيل، ومتديدات ال�سبكات واأجهزة 

الت�سال وخوادم حوا�سيب واأجهزة ال�سطفاف 

والقارئات ال�سوئية ومعدات املكاتب(.

23.    مراجعة �سيا�سة الإنفاق ب�سكل دوري ملقارنة 

ن�سبة الإجناز مع حجم الإنفاق وانعكا�سه على 

حتقيق الأهداف لالإ�ستفادة من ذلك يف اإعداد 

املوازنات الالحقة.
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الرابع: المساهمة في رفع 

كفاءة وفعالية مؤسسات العدالة

20.   اإدخال مفهوم املفاو�سة وال�سفقة يف الق�سايا 

اجلزائية )اجلنح الب�سيطة( والتو�سع يف ال�سلح 

يف الق�سايا اجلزائية خا�سة يف اجلرائم املالية 

والقت�سادية وكذلك تعديل ت�سريعات ال�سناعة 

والتجارة والعمل وال�سحة والزراعة لت�سمح 

با�ستيفاء قيمة الغرامات يف املخالفات فور 

ارتكابها وبدون مراجعة املحاكم. 

24.    اإن�ساء اأبنية منوذجية حديثة للمحاكم تلبي 

متطلبات العمل وتهيئتها بالدعم اللوج�ستي 

والتقني والفني بالإ�سافة اىل تلبية امل�ستجدات 

من غرف ق�سائية متخ�س�سة: و�ساطة، واإدارة 

دعوى، وجناح الأ�سرة. 

٢١.    اعداد خطة ا�سرتاتيجية ملباين مرافق العدالة  
لالأعوام اخلم�ص القادمة.

٤.      تنفيذ برامج توعية باأهمية الو�ساطة.

20.    اإن�ساء هيئة فح�ص الطعون لدى حمكمة التمييز 

لتخفيف العبء عن هيئاتها.

25.   اإن�ساء دار الق�ساء العايل كمقر ملحكمتي التمييز 

والعدل العليا.

٢٢.   و�سع خطة لتحديث الأجهزة القدمية مبنية على 
الأولويات وتت�سمن املوازنة الالزمة لتحقيقها

٥.      تاأ�سي�ص ثقافة قانونية يف الو�سط الق�سائي فيما 
يتعلق بالقانون اجلنائي ويف كيفية التعامل مع 

الظواهر اجلرمية امل�ستحدثة مثل جرائم غ�سيل 

الأموال وجرائم الإنرتنت وجرائم الجتار 

بالب�سر... وغريها.

٢٦.    اإن�ساء مبنى منوذجي للمعهد الق�سائي تتوفر 
فيه قاعات حماكمة للتدريب وجميع التقنيات 

التعليمية احلديثة مبا فيها اأجهزة التعليم عن 

بعد ل�ستخدامها للندوات التدريبية الداخلية 

واخلارجية.

٢٣.   و�سع اخلطط التنفيذية الالزمة ل�سمان 
تنفيذ الأن�سطة والتدخالت الواردة يف اخلطة 

ال�سرتاتيجية للعدالة اجلنائية )2013-

.)2018

٢٧.     حتديث و تطوير الربامج املحو�سبة وخا�سة 
برنامج ميزان. 

٢٤.   و�سع الآليات وموؤ�سرات الأداء املنا�سبة ملتابعة 
تنفيذ ال�سرتاتيجية.

٢٨.     تنفيذ خطط الربط الإلكرتوين مع اجلهات 
ذات العالقة )الأمن العام، والأحوال املدنية، 

... الخ(

٢٥.   و�سع خطة لتح�سني خدمات ال�ستعالمات يف 
جميع املحاكم.
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الرابع: المساهمة في رفع 

كفاءة وفعالية مؤسسات العدالة

٢٩.    و�سع اآلية ملتابعة عمل وتنفيذ ال�سيانة الدورية 
الالزمة باأ�سلوب علمي يخفف من الأعطال 

وامل�ساكل والتقليل من عملية التو�سع و�سراء 

املعدات غري ال�سرورية الذي يزيد من الأعباء 

املالية املطلوبة دائما.

٢٦.    و�سع املوازنات الالزمة ل�سمان تنفيذ الأن�سطة 
والتدخالت الواردة يف اخلطة ال�سرتاتيجية 

لل�سلطة الق�سائية 2012 – 2014 )ا�سرتاتيجية 

البناء(

٣٠.    اإ�ستكمال اأر�سفة كتاب العدل والتنفيذ يف 
برنامج ميزان رغم ال�سعوبات الكبرية الناجمة 

عن احلجم الهائل من الوثائق، مما يتطلب 

زيادة حجم التخزين

٣١.    ا�ستكمال حو�سبة بع�ص العمليات مثل عمليات 
القب�ص وال�سرف لكل من اأمانات الدعاوى 

التنفيذية، اإجراءات عمل  قلم الإيجارات. 

٣٢.    التو�سع يف تقدمي  اخلدمات الإلكرتونية.

٣٣.    توفري اآلية للربط املوحد مع املوؤ�س�سات 
اخلارجية كل ح�سب اخت�سا�سه وحاجته لت�سمل 

الأمن العام ووزارة العمل ومراقبة ال�سركات 

وغريهم من املوؤ�س�سات.

٣٤.    تفعيل خدمة ال�سجل العديل.

٣٥.    اإعداد دليل اإجراءات موحد لعمل دوائر 
التنفيذ.

٣٦.    تطوير وتعميم نظام احلو�سبة على جميع دوائر 
التنفيذ يف اململكة.
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الرابع: المساهمة في رفع 

كفاءة وفعالية مؤسسات العدالة

٣٧.    تعزيز قنوات الت�سال بني دوائر التنفيذ 
والدوائر الأخرى )الأرا�سي وامل�ساحة، والبنوك، 

وال�سناعة والتجارة ...(

٣٨.    تزويد دوائر التنفيذ بالتجهيزات الالزمة.

٣٩.    اإعادة هند�سة موقع دائرة التنفيذ يف عمان 
وحتديثه وتوفري اأماكن انتظار واأجهزة 

ا�سطفاف وحو�سبة خطوات ت�سجيل الق�سايا 

وتقدمي طلبات التنفيذ اإليكرتونيا والإجابة 

عليها يف مكان واحد. 

٤٠.    �سد حاجة دائرة التنفيذ من الكوادر وتدريبهم 
على مهارات الت�سال واأحكام قانون التنفيذ 

وت�سميم نظام حلفظ امللفات وا�سرتجاعها 

وتطبيقه. 

٤١.    اإيجاد هيئة ا�ستئنافية يف دائرة التنفيذ بالتعاون 
مع املجل�ص الق�سائي للحد من خروج امللف 

خارج الدائرة وت�سريع البت يف ال�ستئنافات 

والق�ساء على ظاهرة اللجوء اىل ال�ستئنافات 

املتكررة للمماطلة.

٤٢.    حتديث و تطوير اآلية اإدارة التبليغات الق�سائية  
مبا ي�ساهم يف تق�سري اأمد التقا�سي
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الرابع: المساهمة في رفع 

كفاءة وفعالية مؤسسات العدالة

٤٣.    التعاون مع جمل�ص اأوروبا )هيئة حت�سني نوعية 
وفعالية نظام العدالة( يف تنفيذ م�سروعها 

�سمن املرحلة التح�سريية مل�سروع دعم 

الإ�سالحات يف قطاع العدل املتعلق بدرا�سات  

لرفع وحت�سني نوعية وفعالية الق�ساء.

٤٤.    تفعيل اإدارة الدعوى مبا ي�ساهم  يف تخفيف 
اأعمال املحاكم.

٤٥.    زيادة اأعداد الو�سطاء من الق�ساة والو�سطاء 
اخل�سو�سيني وتدريبهم على املهارات الالزمة 

لنجاح الو�ساطة

٤٦.    اإيجاد اآليات ل�ستيفاء خمالفات ال�سناعة 
والتجارة والعمل وال�سحة بدون اللجوء 

للمحاكم اأ�سوة مبخالفات ال�سري.

٤٧.    تفعيل نظام اأعوان الق�ساة مبا يكفل تخفيف 
اأعباء املحاكم.

٤٨.    متابعة حو�سبة اإجراءات التقا�سي يف باقي 
املحاكم يف اململكة وذلك لت�سريع اإجراءات 

الف�سل يف الدعاوى ورفع الكفاءة والإنتاجية.

٤٩.    تفعيل دور مراقب ال�سلوك يف حماكمة الأحداث. 

٥٠.    تفعيل التن�سيق والتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع 
املدين لتعزيز حقوق الإن�سان يف العدالة 

اجلنائية.
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الرابع: المساهمة في رفع 

كفاءة وفعالية مؤسسات العدالة

٥١.    امل�ساهمة يف تطوير وحتديث نظام عدالة 
الأحداث.

٥٢.    ا�ستكمال عملية التطوير لدوائر كتاب العدل 
)ال�سجل العديل( يف جمال: الت�سريع، 

والإجراءات، واحلو�سبة.

٥٣.    اإعداد هند�سة العمليات لأماكن تقدمي 
اخلدمات.

٥٤.    تفعيل الدليل الإر�سادي  لإجراءات عمل 
املحاكم.

٥٥.    مراجعة  وحتديث بطاقات اخلدمة يف املحاكم 
والعمل على توفريها ملتلقي اخلدمة.

٥٦.    بناء وتعزيز العالقات مع ال�سركاء املحليني 
والدوليني يف املجالني الق�سائي والقانوين. 

٥٧.    حتديث م�سفوفة ال�سركاء.

٥٨.    اإيجاد اآليات للتوا�سل والتزويد باملعلومات 
جلميع ال�سركاء من املوؤ�س�سات الدولية من 

خالل لقاءات وتقارير دورية، وتنظيم ورعاية 

اجتماعات دورية للجهات املانحة لغايات 

التن�سيق.
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الخامس: ضمان تيسير 

الوصول للعدالة والمساهمة في 

تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وتحسين 

ثقافته القانونية.

22.    العمل على ماأ�س�سة العالقة بني وزارة العدل 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�سلة املعنية 

بتقدمي اخلدمات القانونية للمحتاجني يف اإطار 

خطة وطنية باأهداف وجداول زمنية حمددة.

 59.    تطوير وحت�سني اآليات  التوا�سل مع الفئات 

امل�ست�سعفة من خالل التن�سيق والتعاون مع 

املوؤ�س�سات الر�سمية وبخا�سة اجلهات الأمنية 

واإدارة ال�سجون والنيابة العامة وغريهم.

27      و�سع خطة اإعالمية بخطاب اإعالمي وا�سح 

موجه للجمهور لتعريفها بدور الق�ساء يف ن�سر 

العدل وحتقيق �سيادة القانون على اجلميع، 

واآليات معتمدة للتوا�سل مع املوؤ�س�سات الإعالمية 

والإعالميني.

6.      توفري برامج التوعية والتثقيف والإر�ساد 

القانوين.

23.    العمل على  حتديد معايري  تقدمي امل�ساعدة 

القانونية وحتديد الفئات امل�ستحقة.

60.    توفري اأ�ساليب حلل املنازعات عن طريق 

الو�ساطة وجهود املواءمة وامل�ساحلة. 

28.    عمل م�سوحات وا�ستطالعات راأي للجمهور 

للتعرف على مدى معرفة اجلمهور بحقوقه 

وواجباته وحرياته الأ�سا�سية.

7.      توفري كادر اإعالمي موؤهل ومتخ�س�ص قادر 

على التعامل مع و�سائل الإعالم و�سياغة مادة 

اإعالمية وا�سحة و�سهلة يفهمها فئات اجلمهور 

مبختلف م�ستوياتهم التعليمية.

61.    توفري الأجهزة الفنية والتكنولوجية والربجميات 

التي ت�سهل على املواطن الو�سول للمعلومة 

ب�سهولة وي�سر.

29.     و�سع خطط م�سرتكة  للتعاون بني الق�ساة 

واملحامني ت�ساهم يف حت�سني الأداء. 

8.      توفري بنية موؤ�س�سية يف جمال الإعالم والت�سال 

يف قطاع العدل �سواء على م�ستوى مكتب 

اإعالمي اأو ناطق اإعالمي يعمل على توطيد 

العالقة مع و�سائل الإعالم والإعالميني.

62.    ت�سكيل جلنة م�سرتكة مع نقابة املحامني لتعزيز 

التعاون امل�سرتك 

9.      اإقرار قواعد عمل ت�سهل عمل الإعالميني 

داخل املحاكم لتغطيتها مبا ل يتعار�ص مع 

عمل املحاكم ودون اأن يوؤثر على �سري الدعاوى 

الق�سائية اأو مي�ص باحلقوق التي كفلتها القوانني 

لأطراف الدعاوى.

63.    و�سع اآليات لتح�سني الت�سال والتوا�سل مع 

نقابة املحامني.

10.      التعاون مع املوؤ�س�سات املعنية بتطوير الإعالم 

)مثل نقابة ال�سحفيني ومركز حماية وحرية 

ال�سحفيني( لإعداد برامج تدريب لتطوير 

قدرات ال�سحافيني على تغطية اأخبار الق�ساء 

واملحاكم بهدف امل�ساعدة يف خلق �سحافة 

متخ�س�سة يف تغطية هذا القطاع ب�سكل مهني. 
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الخامس: ضمان تيسير 

الوصول للعدالة والمساهمة في 

تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وتحسين 

ثقافته القانونية.

64.    ا�ستكمال العمل بربنامج ق�ساة امل�ستقبل  

بالتن�سيق مع كليات احلقوق يف اجلامعات.

11.  دعم البحوث العلمية ون�سرها وت�سجيع 

الإعالميني على اإجراء درا�سات ميدانية 

لالطالع عن كثب عن واقع اخلدمات التي 

يقدمها الق�ساء ودوره يف عملية التحديث 

والتطوير والتعرف على ر�سى اجلمهور عن 

اخلدمات املقدمة.

12.   عقد موؤمترات ولقاءات �سحفية ب�سكل دوري 

لتعزيز عالقات التعاون مع ال�سحافة.

13.    متابعة و�سائل الإعالم وحتليل الأخبار املتعلقة 

بالق�ساء باإ�سراف جهة خمت�سة.

14.    ر�سد الأخبار اليومية على ال�ساحة الوطنية .

والإقليمية والدولية والإطالع على امل�ستجدات 

على ال�ساحة الق�سائية.

15.    توفري اآليات موؤ�س�سية تعزز م�ساركة املواطن يف 

ال�سيا�سات والقرارات التي تتخذها موؤ�س�سات 

قطاع العدالة خا�سة تلك ال�سيا�سات التي تلبي 

حاجات املواطن من خالل و�سائل الإعالم 

والن�سر وان تكون املعلومات على درجة عالية 

من امل�سداقية

16.    اإ�سدار معلومات دورية اإح�سائية ومعلوماتية 

عن التطوير والتحديث التي تنفذ يف موؤ�س�سات 

العدالة وامل�ساكل والتحديات التي تواجهها 

وتت�سمن اأي�سا الربامج واخلطط امل�ستقبلية.
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الخامس: ضمان تيسير 

الوصول للعدالة والمساهمة في 

تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وتحسين 

ثقافته القانونية.

17.    اإتخاذ اإجراءات ت�سمن تكامل الأدوار بني 

موؤ�س�سات قطاع العدالة يف جمال حتديد قنوات 

الت�سال مع اجلمهور واآلية منا�سبة لتدفق 

املعلومات لتجنب الإزدواجية والت�سارب يف 

املعلومات. 

18.    توفري قنوات ات�سال بني الوزارة وكليات احلقوق 

لرفدها بامل�ستجدات القانونية.

19.    عقد ور�ص عمل متخ�س�سة لتطوير التعليم .

القانوين مب�ساركة الق�ساة.

20.     اإثراء املكتبات اجلامعية بالدرا�سات والأبحاث 

القانونية املتخ�س�سة.

21.    اإعداد برامج ميدانية وحمالت توعية لطلبة 

اجلامعات للتعريف بالنظام الق�سائي وم�ساريع 

تطوير الق�ساء ون�سر الثقافة القانونية لديهم 

وتوعيتهم بدور ال�سلطة الق�سائية.

22.    ال�ستمرار يف عقد م�سابقة املحاكمات ال�سورية 

لطلبة اجلامعات.

23.    و�سع اآليات تعاون بني الق�ساء وخمتلف 

موؤ�س�سات املجتمع املدين. )مذكرات تفاهم على 

�سبيل املثال(.

24.    عقد برامج تثقيفية ملوؤ�س�سات املجتمع املدين 

فيما يتعلق بدور الق�ساء يف خمتلف املجالت.
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مصفوفة األنشطة والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور الخامس: ضمان تيسير 

الوصول للعدالة والمساهمة في 

تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وتحسين 

ثقافته القانونية.

25.    ت�سميم برامج وحمالت م�سرتكة لتوعية 

املجتمع مببداأ �سيادة القانون.

26.    و�سع اآلية للتن�سيق والتعاون بني وزارة العدل 

ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل 

وكليات احلقوق لتعزيز التوعية القانونية يف 

املناهج الدرا�سية.

27.    تنظيم حمالت توعوية لطلبة اجلامعات 

واملدار�ص حول الثقافة القانونية والنظام 

الق�سائي.

28.    تنظيم حمالت توعوية لأ�ساتذة اجلامعات 

ومعلمي املدار�ص حول الثقافة القانونية والنظام 

الق�سائي.

29.    اإعداد دليل مرجعي يزود املعلم باملعلومات 

الأ�سا�سية عن النظام الق�سائي واملفاهيم 

القانونية املتعلقة ب�سيادة القانون والعدالة 

واإجراءات املحاكمة
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مصفوفة األهداف والبرامج حسب محاور االستراتيجية

برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني

وتقييم	االأداء	والربامج

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوعية

المحور االول: المساهمة في تطوير 

منظومة النزاهة الوطنية من خالل 

قضاء مستقل وفاعل.

١.	      تعزيز بيئة ق�سائية نزيهة وداعمة ل�ستقالل 
اجلهاز الق�سائي.  

1.       تعزيز بيئة ق�سائية نزيهة وداعمة ل�ستقالل 

اجلهاز الق�سائي.  

٢.	      امل�ساهمة يف تعزيز قدرات الق�ساة واك�سابهم 
املهارات ال�سرورية للو�سول اىل اأحكام ق�سائية 

ذات جودة عالية.

٣.	     امل�ساهمة يف تطوير وحتديث  نظم الرقابة 
والتفتي�ص الق�سائي.

3.       امل�ساهمة يف تطوير وحتديث  نظم الرقابة 

والتفتي�ص الق�سائي.

4.      اإدخال مفاهيم النوع الجتماعي يف عملية 

التقا�سي
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مصفوفة األهداف والبرامج حسب محاور االستراتيجية

بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني
برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	

وتقييم	االأداء	والربامج
برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	

والتوعية

المحور الثاني: المساهمة في تطوير 

وتحديث منظومة التشريعات 

والقوانين في مؤسسات العدالة

١.       حتديث وتطوير الت�سريعات مبا يتنا�سب مع 
التعديالت الد�ستورية.

٢.       تاأمني ال�ستقرار يف الت�سريعات ال�سا�سية، 
بتح�سني القوانني والت�سريعات من الثغرات 

القانونية

٢.       تاأمني ال�ستقرار يف الت�سريعات ال�سا�سية، 
بتح�سني القوانني والت�سريعات من الثغرات 

القانونية

٣.       تنمية القدرات والكفاءات يف جمال ال�سياغة 
الت�سريعية.
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مصفوفة األهداف والبرامج حسب محاور االستراتيجية

بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني
برنامج	الدرا�سات	والبحوث	واخلطط	واملوازنات	

وتقييم	االأداء	والربامج
برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

الربنامج		االإعلمي	واالت�سال	والتوا�سل	ولتثقيف	

والتوعية

المحور الثالث: رفع القدرة المؤسسية 
وتجذير ثقافة التمّيز

١.       تعزيز دور القيادة العليا يف ر�سم  وبلورة 
ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات ودعم م�ساريع 

التحديث والتطوير.

٢.       تفعيل دور وحدة التطوير املوؤ�س�سي  ل�سمان 
ح�سن تنفيذ اخلطط والربامج التطويرية.

٣.       تعزيز الإدارتني املالية والإدارية ورفع قدرتهما 
ل�سمان تنفيذ خططهما وبراجمهما.

٣.       تعزيز الإدارتني املالية والإدارية ورفع قدرتهما 
ل�سمان تنفيذ خططهما وبراجمهما.

٤.       تعزيز اإدارة املعرفة واإدامتها.

٥.       تعزيز اإدارة وتنمية املوارد الب�سرية.



123)استراتيجية وزارة العـدل )2014 – 1222016 )استراتيجية وزارة العـدل )2014 – 2016

مصفوفة األهداف والبرامج حسب محاور االستراتيجية

بناء	القدرات	املوؤ�س�سية	تنظيميا	وتكنولوجيابرنامج	الت�سريع	والقوانني
واملوازنات	 والبحوث	واخلطط	 الدرا�سات	 برنامج	

وتقييم	االأداء	والربامج
برنامج	التدريب	والتخ�س�ص

والتوا�سل	 واالت�سال	 االإعلمي	 	 الربنامج	

ولتثقيف	والتوعية

المحور الرابع: المساهمة في رفع 

كفاءة وفعالية مؤسسات العدالة
١.       حت�سني البنى التحتية ملرافق العدالة.

٢.       التو�سع يف اإدخال التقنية احلديثة للتفاعل مع 
موؤ�س�سات قطاع العدل للو�سول اىل امل�سادر 

املعلوماتية واخلدماتية بي�سر و�سهولة.

٣.      امل�ساهمة يف �سمان تنفيذ �سريع للق�سايا 
املف�سولة حتقيقا للعدالة الناجزة.

٤.       امل�ساهمة يف تخفيف اأعباء املحاكم وحت�سني 
الأداء ل�سمان تق�سري اأمد التقا�سي.

٤.      امل�ساهمة يف تخفيف اأعباء املحاكم وحت�سني 
الأداء ل�سمان تق�سري اأمد التقا�سي.

٥.      امل�ساهمة يف تطوير نظام العدالة اجلنائية وفق 
اأحدث املعايري واملمار�سات الف�سلى.

٥.      امل�ساهمة يف تطوير نظام العدالة اجلنائية وفق 
اأحدث املعايري واملمار�سات الف�سلى

٦.      امل�ساهمة يف تطوير وحتديث اخلدمات املقدمة 
للجمهور يف املحاكم.

٧.       تطوير العالقة بني موؤ�س�سات العدالة وتنمية 
اأ�س�ص التعاون مع املوؤ�س�سات الدولية.
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برنامج التشريع والقوانين
بناء القدرات المؤسسية تنظيميا 

وتكنولوجيا

برنامج الدراسات والبحوث والخطط 

والموازنات وتقييم األداء والبرامج
برنامج التدريب والتخصص

البرنامج  اإلعالمي واالتصال 

والتواصل ولتثقيف والتوعية

المحور الخامس: ضمان تيسير 

الوصول للعدالة والمساهمة 

في تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء 

وتحسين ثقافته القانونية.

١.      حت�سني اآليات امل�ساعدة القانونية وت�سهيل و�سول 
امل�ستفيدين للخدمة املجانية.

١.       حت�سني اآليات امل�ساعدة القانونية وت�سهيل 
و�سول امل�ستفيدين للخدمة املجانية.

٢.      تطوير البنية املوؤ�س�سية يف جمال الت�سال 
والإعالم وايجاد مبادئ و�سيا�سات توجيهية 

ومواد اإعالمية وا�سحة و�سهلة.

٢.       تطوير البنية املوؤ�س�سية يف جمال الت�سال 
والإعالم وايجاد مبادئ و�سيا�سات توجيهية 

ومواد اإعالمية وا�سحة و�سهلة.

٣.      تعزيز م�ساركة املواطنني يف ال�سيا�سات املتخذه 
يف قطاع العدالة ومبا ي�سمن لهم احلق 

بالإطالع والو�سول اىل املعلومات ب�سهولة وي�سر.

٣.       تعزيز م�ساركة املواطنني يف ال�سيا�سات 
املتخذه يف قطاع العدالة ومبا ي�سمن لهم احلق 

بالإطالع والو�سول اىل املعلومات ب�سهولة وي�سر.

٤.       ماأ�س�سة عالقة التعاون مع نقابة املحامني

٥.       تعزيز التعاون يف كليات احلقوق.٥.       تعزيز التعاون يف كليات احلقوق.

٦.       تعزيز التعاون والتن�سيق مع موؤ�س�سات املجتمع 
املدين

٧.       امل�ساهمة يف دمج الثقافة القانونية يف الأنظمة 
التعليمية.
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