
2030املمملكةاستراتيجية وزارة العدل في رؤية 



ضمان تقديم نطمح لالرتقاء بالبيئة العدلية ودعم العملية القضائية لتحقيق العدالة الناجزة و 
يّسر على املستفيدين

ُ
.خدمات عدلية متميزة تعزز األمن العقاري وت

طموحنا في وزارة العدل
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ذ

هدف تفصيلي 96 املستوى الثالث

هدف فرعي 27 ياملستوى الثان

أهداف عامة  6 املستوى األول 

مجتمع حيوي طموحوطن اقتصاد مزدهر
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املستوى الثالث  املستوى الثاني  املستوى األول 

وطن
طموح

اقتصاد 
مزدهر

مجتمع 
حيوي 

ويززز  تعزيزززز ام زززيم ا وززز مي  وام 

اموطني  1

2
تمكين حياة عامرة وصحي 

تنمي  وتنويع ا قتصاد3

زيادة معد ت امتوظيف4

تعزيز فاعلي  الحكوم 5

ي تمكين املسؤومي  ا جتماع6

تعزيز ام يم اإلو مي 1.1

1.2
خدمززززززززززززززز  املزيزززززززززززززززد مزززززززززززززززن  زززززززززززززززيو  

امرحمن على أكمل وجه

تعزيز ام وي  اموطني 1.3

امحتعزيز قيم امووطي  وامتس1.1.1

باطتعزيز قيم اإلت ان وا نض1.1.2

ي تعزيز قيم امعدام  وامشفاف1.1.3

ةتعزيز قيم امعزيم  واملثابر 1.1.4

؟2020ما إسهام وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 
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املبادرات-املؤشرات -الركائز 

وزارة العدلفي  2020الوطنيبرنامج التحول 



امركائز ا وتراتيجي  
 بنائهاتمحيث("وامشفافي امعدام قيمتعزيز"امثامثاملستوى أهدا )ا وتراتيجي امركائزتوضح

 
امعدام قيممتح يق ياوي امواملعاييراملمارواتأفضلعلىاعتمادا

عنىوامتيوامشفافي ،
ُ
ورفعملمواطنين، دم املالخدماتبجودةوا رت اءوامعمليات،اإلجراءاتوجودةام انوني األطرتطبيقفعامي رفعخ لمنامعدام قيمبتعزيزت

اإلفصاحآمياتعزيزتعبرامنزاعاتوفضامت اض يوعملياتإجراءاتفيامعدام شفافي قيموترويخامعدمي ،ملمنظوم امبشري املالرأسوتنمي امتشغيلي امكفاءة
.وامو وح



:يتمحور ام د  امتحولي موزارة امعدل تعزيز قيم امعدام  وامشفافي  بالخصائص امتامي 

تحديد نقطة
اتصال واحدة

بة تحسين تجر 
العمالء

سهولة الحصول 
على الخدمات

املوثوقية
العالية

سرعة ودقة 
الخدمات
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(تعزيز قيم العدالة والشفافية)1.1.3

وصف الهدف

امعدميززز  تعزيزززز قزززيم امعدامززز  وامشزززفافي  فزززي إجزززراءات وعمليزززات امت اضززز ي وفزززض امنزاعزززات والخزززدمات
امعدامز  "تطبيزق بكاف  أنواع ا، ورفع فعامي  تطبيق األطر ام انوني  ومأوس  امعدام  عبر امتووزع فزي

امتززي حثززز  إلنجززاح امعدامزز  ام ضززائي  وامتنفيميزز ، ممزززا يح ززق م اسززد امشززريع  اإلوزز مي " اموقائيزز 
 زززززق علزززززى إعطزززززاء كزززززل  ي حزززززقل ح زززززه اعزززززدل ولنصزززززا  وعلزززززى اإلفصزززززاح وامو زززززوح فزززززي امتعزززززام ت بمزززززا يح

املصلح  امعام 

خصائص الهدف

ا متزام ب يم امعدام  في إجراءات وعمليات امت اض ي وفض امنزاعات •
ا متزام ب يم امشفافي  في إجراءات وعمليات امت اض ي وفض امنزاعات •
تفعيل دور امعدام  اموقائي  لحماي  ح وق األفراد واملنشآت•
موثوقي  الخدمات الحكومي  وو وم  الحصول عليها•
تطوير الخدمات الحكومي  وتحسين تجرب  املستفيد•

2030طموحنا 
تح يززق امعدامزز  تعزيززز قززيم امعدامزز  وامشززفافي  وا رت ززاء بامبة زز  امعدميزز  ودعززم امعمليزز  ام ضززائي ، م

رفززززع ث زززز هم فززززي امنزززاجزة و ززززمان ت ززززديم خززززدمات عدميزززز  متميزززززة ومبتكززززرة تل ززززي تطلعززززات املسززززتفيدين وت
مستوى امعدام  وامشفافي 

االستراتيجيالهدف 

عدددددددددددددددددددددددددددد مؤشدددددددددددددددددددددددددددرات
الركائددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز

عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
الركائددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز

عدددددددددددددددددددددددددددد مؤشدددددددددددددددددددددددددددرات 
4ديالهدددددف االستراتيجدددد

2

2
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ديث  تطوير امت نيات الح: اسم املبادرة
عدمي واممكاء ا سطناعي في املنظوم  ام

وكام  امشؤون ام ضائي  : املالك

   تطوير منظوم  ام هي: اسم املبادرة
ام انوني  ملدعاوى 

وكام  امشؤون ام ضائي  : املالك

الجودة ام ضائي : اسم املبادرة
وكام  امشؤون ام ضائي  : املالك

الخدمات امعدمي  مموي : اسم املبادرة
اإلعاق 

ادارة خدمات املستفيدين: املالك

تفعيل منظوم  ادارة : اسم املبادرة
امبيانات امعدمي 

مركز امعمليات امعدل: املالك

ح  تأوةس كيان املصال: اسم املبادرة
املست ل ونممج  أعمال املصالح 

وكام  امشؤون ام ضائي  : املالك

ر تعزيز ا متزام باألط: اسم املبادرة
ام انوني  املح    م يم امعدام 

وكام  األنظم  وامتعاون امدولي: املالك

ق تعزيز ا متزام بح و : اسم املبادرة
اإلنسان

وكام  األنظم  وامتعاون امدولي: املالك

دمي  تطوير املمكنات امع: اسم املبادرة
املعرفي 

مكتب األعمال: املالك

ي ي  تعزيز الحماي  امتوث: اسم املبادرة
ملمرأة واألورة

ملع اروكام  امتوثيق وامتسجيل امعيني: املالك

م ير تح يق الجودة في امت: اسم املبادرة
امعدمي 

مركز امتدريب امعدلي: املالك

دعم وتفعيل منظوم  : اسم املبادرة
امعدام  امرقمي 

وماتوكام  امتحول امرقمي وت ني  املعل: املالك

اءمنظوم  خدمات امسجن: اسم املبادرة
وكام  امشؤون ام ضائي  : املالك

دمي  تطوير امسياوات امع: اسم املبادرة
في بما يتوافق مع قيم امعدام  وامشفا

وكام  األنظم  وامتعاون امدولي: املالك

م  تفعيل منظوم  امعدا: اسم املبادرة
اموقائي 

وكام  امتوثيق–وكام  امتنفيم : املالك

  انشاء وتفعيل منظوم: اسم املبادرة
إدارة تنفيم امسندات واملطامبات

وكام  امتنفيم: املالك

الركائز االستراتيجية 

1.1.3.1العدلية بجودة الخدمات االرتقاء  الركيزة االستراتيجية

والحلول ا تصالتقنواكاف توفيرخ لمنامعدام الىاموسول وتعزيزامعدمي ملكوادرامتشغيلي امكفاءةورفعملمواطنينامل دم الخدماتبجودةا رت اء
عنامر امستوى عورفاملستفيدينتجرب تحسينفييساهممماامعدمي ،الخدماتودق وورع املوثوقي ،وتح يقامعدمي ،الخدماتومنصاتومراكزامت ني 

.ملمجتمعامعدام قيمتح يقو مانامعدمي الخدمات

وصف الركيزة

امعدمي الخدماتعناملستفيدينر انسب ⁃
 امل دم اموزارةخدماتنسب ⁃

 
إمكترونيا

امنزاعاتحلكفاءةمؤشر⁃

ليهاعالحصول وو وم الحكومي الخدماتموثوقي ⁃
ستفيداملتجرب وتحسينالحكومي الخدماتتطوير⁃

مؤشرات األداء الرئيسةخصائص الركيزة

املبادرات املستحدث  امتي تدعم ركيزة ام د 
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الركائز االستراتيجية 

ديث  تطوير امت نيات الح: اسم املبادرة
عدمي واممكاء ا سطناعي في املنظوم  ام

وكام  امشؤون ام ضائي  : املالك

   تطوير منظوم  ام هي: اسم املبادرة
ام انوني  ملدعاوى 

وكام  امشؤون ام ضائي  : املالك

الجودة ام ضائي : اسم املبادرة
وكام  امشؤون ام ضائي  : املالك

دعم وتفعيل منظوم  : اسم املبادرة
امعدام  امرقمي 

وماتوكام  امتحول امرقمي وت ني  املعل: املالك

تفعيل منظوم  ادارة : اسم املبادرة
امبيانات امعدمي 

مركز امعمليات امعدل: املالك

ح  تأوةس كيان املصال: اسم املبادرة
أعمال املصالح ونممج املست ل 

وكام  امشؤون ام ضائي  : املالك

ر تعزيز ا متزام باألط: اسم املبادرة
ام انوني  املح    م يم امعدام 

وكام  األنظم  وامتعاون امدولي: املالك

ق تعزيز ا متزام بح و : اسم املبادرة
اإلنسان

وكام  األنظم  وامتعاون امدولي: املالك

دمي  تطوير امسياوات امع: اسم املبادرة
في بما يتوافق مع قيم امعدام  وامشفا

وكام  األنظم  وامتعاون امدولي: املالك

م  تفعيل منظوم  امعدا: اسم املبادرة
اموقائي 

وكام  امتوثيق–وكام  امتنفيم : املالك

دمي  تطوير املمكنات امع: اسم املبادرة
املعرفي 

مكتب األعمال: املالك

وني  في تنمي  الخبرات ام ان: اسم املبادرة
املجال امعدلي امدولي

وكام  األنظم  وامتعاون امدولي: املالك

ي ي  تعزيز الحماي  امتوث: اسم املبادرة
ملمرأة واألورة

ملع ار وكام  امتوثيق وامتسجيل امعيني: املالك

م ير تح يق الجودة في امت: اسم املبادرة
امعدمي 

مركز امتدريب امعدلي: املالك

اءمنظوم  خدمات امسجن: اسم املبادرة
وكام  امشؤون ام ضائي  : املالك

م  انشاء وتفعيل منظو : اسم املبادرة
إدارة تنفيم امسندات واملطامبات

وكام  امتنفيم : املالك

1.1.3.2الناجزةالعدالة تحقيق  الركيزة االستراتيجية

فيامعدام  مؤوسوتعميقام ضائي،الحكموجودةام ضائيامنظرجودةيخصفيماامت اض يوعملياتإجراءاتوجودةام انوني األطرتطبيقفعامي رفع
ام ياوي جراءاتباإل ا متزاممدىوعكسامعدمي ،املنظوم ونجاع وامتنفيمي ،ام ضائي امعدام إلنجاح"اموقائي امعدام "تطبيقفيامتووععبراململك 
.امتعام تفيوامو وحا فصاحآمياتتفعيلو مانملمجتمعوشفافي هاامعدام قيمتح يقتضمنامتيامدومي واملعايير

وصف الركيزة

اموقائي امعدام كفاءةمؤشر⁃
امعدمي امشفافي ملعاييرا متثالمؤشر⁃
ام ضائي الجودةمؤشر⁃

معاملجتفيوامشفافي امعدام م يما متثال⁃
وعملياتإجراءاتعملإطارتطبيقفعامي رفع⁃

امنزاعاتوفضامت اض ي
مؤشرات األداء الرئيسةخصائص الركيزة

املبادرات املستحدث  امتي تدعم ركيزة ام د 
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مؤشرات الركائز االستراتيجية 

تم امعمل على مجموع  من مؤشرات األداء ا وتراتيجي ، وامتي تهد  الى عكس اإلنجاز على مستوى امركائز

مؤشر ام د  ا وتراتيجي

مؤشر امركيزة ا وتراتيجي 
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ززززززائز أطل ززززززز  امزززززززوزارة حزمززززززز  مزززززززن املبزززززززادرات واملشزززززززاريع وامبزززززززرام  امتنفيميززززززز  مترج  م زززززززمت امركز
 
مززززززز  ام زززززززد  وتعزيززززززززا

رات أداء فعامزز  ا وززتراتيجي علززى أرو امواقززع، مززع  ززمان متااعزز  وززيرها وتح يززق مسزز هدفاتها عبززر تطززوير مؤشزز
ب   فيها أفضل املماروات امعاملي  في تجرب  ت ييم األداء

ُ
مكل ركيزة، ط

املبادرات العدلية 



لإسهامات في صناعة املستقب.. املبادرات العدلية 

21
38

مبادرة

: :املستحدثة:: ::  الحالية :: 

مبادرات

17
مبادرات
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املبادرات املعتمدة واب ا

مبادرة21دهاعمل  اموزارة على تطوير مجموع  من املبادرات امتي تساهم في تح يق اإلمتزامات واألهدا  ا وتراتيجي  وفيما يلي بيان باملبادرات وعد

نظام امتوثيق املتكامل

ا وناد وامتنظيم اإلداري في 

املحاكم

نظام إدارة ام ضايا املتكامل

ي تطوير منظوم  ام ضاء امتجار 

وامعمالي وقضاء ا وتئنا 

تفعيل منظوم  املصالح 

كتابات امعدل املتن ل 

إشراك ام طاع الخاص في أعمال 
امتوثيق

م امسداد اإلمكتروني في تنفي

األحكام

إنشاء مراكز الخدم  امعدمي 

إبراز مميزات وأعمال ام ضاء 

 امسعودي ونشر امث اف  امعدمي

ائي تفعيل نظام امتكاميف ام ض

انشاء مركز امترجم  املوحد

شمل
(تنفيم أحكام الحضان  وامرؤي  وامزيارة)

 
 
رفع تصنيف اململك  عامليا

في امبنك امدولي

اوتغ ل امبني  امتحتي  

املعلوماتي 

رقمن  امثروة امع اري 

نظام امتنفيم املتكامل

إنشاء مركز اإلوناد وامتصفي 

ل إشراك ام طاع الخاص في األعما

املساندة م ضاء امتنفيم

تطوير امدور امعدمي 

تطوير منظوم  امتشريعات 

وادواتها



.اجزةوامتي تساهم في تح يق امركائز ا وتراتيجي  م رت اء بجودة الخدمات امعدمي  وتح يق امعدام  امن-مبادرة 17وعددها -تعمل اموزارة على تطوير مجموع  من املبادرات املستحدث  

املبادرات املستحدث 

تعزيز الحماي  امتوثي ي  ملمرأة

واألورة

م انشاء وتفعيل منظوم  إدارة تنفي

امسندات واملطامبات

دمي تفعيل منظوم  ادارة امبيانات امع

  تطوير منظوم  ام هي   ام انوني

ملدعاوى 

تح يق الجودة ام ضائي 
جال تنمي  الخبرات ام انوني  في امل

امعدلي امدولي

وافق تطوير امسياوات امعدمي  بما يت

مع قيم امعدام  وامشفافي 

اء تطوير امت نيات الحديث  واممك 

ا سطناعي في املنظوم  امعدمي 
منظوم  خدمات امسجناء

ي تطوير املمكنات امعدمي  املعرف

تعزيز ا متزام بح وق اإلنسان

الخدمات امعدمي  مموي اإلعاق 

تفعيل منظوم  امعدام  اموقائي 

ي دعم وتفعيل منظوم  امعدام  امرقم

تعزيز ا متزام باألطر ام انوني 

املح    م يم امعدام 

ل تأوةس كيان املصالح  املست 

ونممج  أعمال املصالح 

يتح يق الجودة في امتم ير امعدل




