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قالت سمو االمیرة بسمة بنت طالل ان االتجار بالبشر یعد خطراً 
عصرنا  في  اإلنسان  حقوق  انتھاك  مصادر  أكبر  وأحد  عالمیاً، 

الحاضر التي تتفاقم حدتھا وحجمھا سنویا.
واضافت سموھا خالل رعایتھا حفل االعالن عن اشھار الجمعیة 
االردنیة لمكافحة االشكال الحدیثة للعبودیة ومنع االتجار بالبشر، ، 
ان االتجار بالبشر بات یفرض تحدیات جسام على القطاعات العامة 
تلعب  وتكاملي  شمولي  بنطاق  إال  مواجھتھا  یمكن  وال  والخاصة 
منظمات المجتمع المدني دورا محوریا فیھ، بدءاً من وقایة وتوعیة 
ومساعدة  بحمایة  ومرورا  الجریمة  ھذه  خطورة  من  المجتمعات 
والعودة  القضائیة  المالحقة  أثناء  بالمساعدة  وانتھاء  الضحایا 
الطوعیة وإعادة اندماج الضحایا بالمجتمعات تماشیا مع ما نادت بھ 

البروتوكوالت واالتفاقیات الدولیة.
واشارت سموھا الى أھمیة بناء تحالفات عربیة مع دول الجوار لما 
والحمایة  المنع  إجراءات  في  جمة  فوائد  من  التحالفات  لھذه 
والمساعدة القضائیة لبلدان المصدر وبلدان العبور وبلدان المقصد 
التجارب  من  لالستفادة  دولیة  تحالفات  لبناء  منھا  واالنطالق 

الناجحة.
من جھتھ قال وزیر العدل ورئیس اللجنة الوطنیة لمكافحة االتجار 
التشریعات والسیاسات االردنیة  التلھوني ان  الدكتور بسام  بالبشر 
ترفض جمیع انواع العبودیة، بل ان الدستور االردني رسخ المبادئ 

والحقوق التي یتمتع بھا المواطنون وفق احكامھ.
واشار الى حرص الحكومة على االنضمام والتصدیق على العدید 
من االتفاقیات الدولیة ذات العالقة بمكافحة االتجار بالبشر، الفتا الى 
تحدیا  تعد  مؤخرا  االردن  لھا  تعرض  التي  اللجوء  موجات  ان 
والسیاسات  التشریعات  وتطبیق  تفعیل  لمدى  واضحا  عصریا 

والممارسات المطلوبة لمحاربة بعض االشكال الحدیثة للعبودیة 

واالتجار بالبشر.
الحدیثة  االشكال  لمكافحة  االردنیة  الجمعیة  رئیسة  اشارت  بدورھا 
اھمیة  الى  حكمت  تغرید  القاضي  العین  بالبشر  واالتجار  للعبودیة 
تكامل العمل بین جمیع الجھات التي تعمل في ھذا المجال والجھات 
الداعمة والمساندة مثل االعالم من اجل مكافحة ھذه الظاھرة والحد 
االكثر  المنازل  وعامالت  السوریین  الالجئین  ان  الى  الفتة  منھا، 
عرضة لھذه الظاھرة. واوضحت حكمت ان انشاء الجمعیة جاء اثناء 
عملھا كقاض في المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة مجرمي الحرب 
في رواندا واطالعھا على ما یجري في العالم خصوصا في افریقیا.
بالبشر في االردن  االتجار  نسبة  ازدیاد  وبینت حكمت خشیتھا من 
وتراجع مرتبتھ وفق التقاریر الدولیة خصوصا مع لجوء أعداد كبیرة 

من الالجئین الى المنطقة.
واالتجار  للعبودیة  الحدیثة  االشكال  مكافحة  الى  الجمعیة  وتھدف 
بالبشر بصوره المتعددة واتخاذ االجراءات القانونیة للقضاء على ھذه 

الظاھرة.
االتجار  بجرائم  المجتمع  في  العام  الوعي  ترسیخ  الى  تھدف  كما 
العمل  خطط  ووضع  السیاسات  واقتراح  المتعددة  واشكالھ  بالبشر 
الوطنیة وتفعیل القوانین الخاصة بمعالجة اشكال للعبودیة واالتجار 

بالبشر وانشاء دار خاصة الیواء الضحایا.

قاعدة  انشاء  على  الماضي  العام  تأسست  التي  الجمعیة  وتعمل 
تدریبیة  سیاسات  وتطویر  الظاھرة  ھذه  مخاطر  لتقییم  معلومات 
للمؤسسة واعداد برامج تدریبیة وورشات عمل تركز على الخبرات 
بعقد  وستقوم  االصعدة،  كافة  على  العالمیة  والمستجدات  المتطورة 
الجوار  دول  مع  الالزمة  الترتیبات  واتخاذ  ومبادرات  مؤتمرات 

والتعاون مع الجھات المختصة الرسمیة العاملة في نفس المجال.



وزير العدل وامين عام الوزارة وموظفيها
والمعهد القضائي االردني وسائر المحاكم

النظامية في المملكة 
يرفعون الى مقام صاحب الجاللة

الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين المعظم

اسمى ايات التهنئة والتبريك
بمناسبة   ذكرى معركة

التي سطر فيها االردنيون تضحيات
البطولة الجل الوطن  

سائلين المولى تعالى ان يعيد هذه
المناسبة العزيزة على العائلة

الهاشمية الكريمة وعلى االسرة
االردنية الواحدة وعلى االمة

االسالمية بالخير
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التلهوني: اجهزه محموله يدويا الجراء التبليغات القضائيه
بالطرق االلكترونيه

كشف وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني خالل مؤتمر صحفي 
جدیده  اجراءات  الوزارة عن حزمھ  مبنى  في  مؤخرا   عقده 
تنفذھا الوزاره بھدف معالجھ مشكلھ التبلیغات القضائیھ والحد 
المحاكم  في  الیومي  العمل  سیر  تواجھ  التي  المعیقات  من 
االردنیھ المختلفھ والتخفیف عن مختلف اطراف المعادلھ في 

القضایا المنظوره امام القضاء.
وقال التلھوني ان الوزاره ستبدا باستخدام اجھزه محمولھ یدویا 
االلكترونیھ،  بالطرق  القضائیھ  التبلیغات  الجراء   (PDA)
بھذه االجھزه  للوزاره  التابعین  المحضرین  تزوید  حیث سیتم 
القضائیھ  التبلیغات  لمتابعھ  خاص  محوسب  بنظام  المزوده 
وتثبیت العناوین الصحیحھ لجمیع اطراف التقاضي، ما یزید 

من فعالیھ عمل المحضرین وتسریع اجراءات التقاضي.
واضاف ان التبلیغ القضائي واالساس الذي تبنى علیھ عملیھ 
التقاضي امام مختلف المحاكم والوزاره ھو البحث عن كل ما 
یمكن من اجراءات من شانھا تحسین كفاءه التبلیغات القضائیھ 
على  ویسھل  التقاضي  عملیھ  ویسرع  العدالھ  سیر  یخدم  بما 

المواطنین ویحقق العدالھ الناجزه.
واطراف  المعنیین  الى  التبلیغ  ایصال  ضمان  ان  الى  ونبھ 
التقاضي  القضایا یؤدي الى الحد من االستئناف وتقلیص امد 

واختصار االجراءات الى الحد االدنى.

واشار الى انھ سیتم توزیع ۱۰٥ اجھزه على محضري محاكم 
وجرش  المفرق  وبدایھ  الزرقاء  وبدایھ  وصلح  عمان  بدایھ 
واربد الفتا الى وجود خطھ مستقبلیھ لتعمیم توزیع اجھزه على 

جمیع محضري المملكھ في المحاكم كافھ.
وبین التلھوني انھ باستخدام ھذا النظام سوف یتم االنتھاء من 
العناوین الوھمیھ، حیث سیكون ھناك ربط مع دائره االحوال 
الوزراء  ان وافق مجلس  بعد  والجوازات وخصوصا  المدنیھ 
یلزم  بحیث  المدنیھ  االحوال  قانون  احكام  بعض  تعدیل  على 
وان  المدنیھ  االحوال  دائره  لدى  عناوینھم  بتثبیت  المواطنین 
واالداریھ  المالیھ  للغایات  للتبلیغ  اساسا  العنوان  یكون 
والقانونیھ،كما الزم التعدیل المواطنین بالقیام بتعدیل عناوینھم 

كلما جرى تغییر علیھا.
ولمختلف  للعاصمھ  بخرائط  مزوده  االجھزه  ان  واوضح 
العنوان  الى  الوصول  عملیھ  الجھاز  وسیسھل  المحافظات 
المراد تبلیغھ باقل وقت ممكن، ویستطیع مدیر النظام وحسب 
الصالحیات الممنوحھ لھ ان یقوم باالشراف على سیر العمل 
بھ  یتوفر  انھ  كما  المستخدم،  الجھاز  من خالل  مباشر  بشكل 

كامیرا الجراء عملیھ تصویر المكان وتثبیت التبلیغ.
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اطالق استراتيجية وزارة العدل

التلھوني  بسام  الدكتور  العدل  اعلن وزیر 
لتطویر  جدیدة  استراتیجیة  اطالق  عن 
 ۲۰۱۷  -  ۲۰۱٤ لالعوام  العدل  وزارة 
بھدف تطویر عمل الوزارة لتكون مؤسسة 
القضاء  الستقالل  داعمة  وكفؤة  ممیزة 
الوطنیة  للجھود  ومكملة  القانون  وسیادة 

ومعززة لثقة المجتمع
على  تشتمل  التي  االستراتیجیة  وتسعى 
عدد من المحاور الھامة الى المساھمة في 
ورسم  وشفافة  نزیھة  قضائیة  بیئة  تھیئة 
العصریة  التشریعیة  واألطر  السیاسات 
والمساندة  التقاضي  بعملیة  للنھوض 
حقوق  رعایة  لضمان  بكفاءة،  القانونیة 
وحمایتھا  حریاتھم  وصون  المواطنین 
وتعزیز  للعدالة،  الوصول  سبل  وتیسیر 
الشراكة مع الجھات المحلیة والدولیة، من 
عصریة،  مؤسسیة  بنیة  ترسیخ  خالل 

وتوفیر كوادر مؤھلة متخصصة.

االول  محورھا  في  االستراتیجیة  وتتناول 
تطویر منظومة النزاھة الوطنیة من خالل

قضاء مستقل وفاعل من خالل تعزیز بیئة 
الجھاز  الستقالل  وداعمة  نزیھة  قضائیة 
لتفعیل  الالزمة  اآللیات  تتضمن  القضائي 
مدونة  تفعیل  و  القضائي  السلوك  مدونة 
الوزارة  لموظفي  الوظیفي  السلوك 
والمحاكم و العمل على نشر ثقافة النزاھة 
اضافة  والمؤسسي  الفردي  الصعید  على 

الى المساعدة في تطویر وتحدیث معاییر

واالنتداب  النقل  ومعاییر  القضاة  تعیین 
واالیقاف والعزل والتأدیب بما الیتعارض 

مع مدونة السلوك القضائي.

وتسعى الوزارة من خالل ھذا المحور الى 
القضاة  قدرات  تعزیز  في  المساھمة 
للوصول  الضروریة  المھارات  وإكسابھم 
من  عالیة  جودة  ذات  قضائیة  أحكام  الى 
المعھد  ھیكلة  إعادة  في  المساھمة  خالل 
بإدارة  تعنى  إدارة  واستحداث  القضائي 
سنویة  خطة  ووضع  التدریب  برامج 
للتدریب المستمر لقضاة المحاكم بمختلف 
نظام  تطویر  و  الحاجة  حسب  درجاتھا 
و  المستمر  القضائي  التدریب  وقواعد 
والمنھاج  الخطة  اعتماد  في  المشاركة 
قبل  الجدد  للقضاة  الشامل  التدریبي 
الى  اضافة  القضائي  لعملھم  مباشرتھم 
داخل  من  مدربین  اعتماد  في  المشاركة 
التخصصات و  لمختلف  القضائیة  السلطة 
احتیاجات  لرصد  مسحیة  دراسة  إجراء 
حاجتھم  على  بناء  التدریبیة  القضاة 
عملھم  لطبیعة  ووفقا  الشخصي  وتقدیرھم 
التجارب  على  لإلطالع  القضاة  وإیفاد 
أسس  وفق  والدولیة  اإلقلیمیة  القضائیة 

موضوعیة.

كما تسعى الوزارة من خالل ھذا المحور 
نظم  وتحدیث  تطویر  في  المساھمة  الى 
الرقابة والتفتیش القضائي عبر المراجعة 

التفتیش  معاییر  وتطویر  لتحدیث  الدوریة 
األخذ  لتشمل  نطاقھا  وتوسیع  القضائي، 
لتكون  للقضاة  المحاكم  رؤساء  بتقییم 
ألداء  حقیقیة  قیاس  أداة  التفتیش  تقاریر 
ربط  على  العمل  و  وسلوكھ  القاضي 
إلكترونیاً  القضائي  التفتیش  مدیریة 
الحق  للمفتشین  یكون  بحیث  بالمحاكم 
النظر  قید  قضیة  أي  على  باإلطالع 
تنفیذ  في  المساھمة  و  إجراءاتھا  ومراقبة 
للمفتشین، وإطالعھم على  برامج تدریبیة 
أحدث  وعلى  األخرى  الدول  تجارب 

أسالیب التفتیش.

كما تسعى االستراتیجیة الى إدخال مفاھیم 
التقاضي من  النوع االجتماعي في عملیة 
في  العمل  آلیات  وتطویر  تفعیل  خالل 
وضع  و  واألسرة  اإلنسان  حقوق  مدیریة 
الخطط الالزمة إلدراج النوع االجتماعي 
الخطط  تشمل  بحیث  القضائي  العمل  في 
التوعویة لنشر مفاھیم النوع االجتماعي و 
للتعامل مع  للقضاة  التدریب الالزم  توفیر 
توفیر  و  والطفل  بالمرأة  المتعلقة  القضایا 
المناسبة  والتجھیزات  التحتیة  البنیة 

الستقبال األسر في عملیة التقاضي.

من  الثاني  المحور  یتناول  فیما 
االستراتیجیة مساھمة الوزارة في تطویر 
في  والقوانین  التشریعات  منظومة 
مؤسسات العدالة و تحدیث التشریعات بما 
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من  الدستوریة  التعدیالت  مع  یتناسب 
ودة قانون  خالل المساھمة في وضع مسَّ
في  المشاركة  و  القضاء  استقالل 
و  اإلداري  القضاء  قانون  صیاغة 
تشكیل  لقانون  معدل  قانون  اقتراح 
لقانون  النظامیة وقانون معدل  المحاكم 

محاكم الصلح.

تأمین  الى  االستراتیجیة  تسعى  كما 
األساسیة،  التشریعات  في  االستقرار 
من  والتشریعات  القوانین  بتحصین 
في  المساھمة  و  القانونیة  الثغرات 

مراجعة 
التشریعات السائدة وتشخیص المشاكل 
على  والوقوف  التنفیذ  مشاكل  فیھا  بما 
التوصیات  واقتراح  الضعف،  مواطن 
التي من شأنھا تقویم سیر العمل فیھا و 
لوضع  العقوبات  قانون  مراجعة 
و  الجرائم  لبعض  بدیلة  عقوبات 
المساعدة في إعادة النظر في تشریعات 

الوسائل البدیلة لحل النزاعات.

مراجعة  المحور  ھذا  یتضمن  كما 
السجون  بتنظیم  الخاصة  التشریعات 
للمعاییر  مواءمتھا  مدى  على  للوقوف 
اإلصالح  مؤسسات  تحكم  التي  الدولیة 
العتماد  دراسة  إجراء  و  والتأھیل 
التوقیع اإلكتروني الملزم قانونا، بحیث 
تكون إجراءات رفع الدعوى وإعالنھا 
الجھاز  بین  معتمد  نظام  بواسطة 
إقتراح  و  الخصوم  ووكالء  القضائي، 
تنفیذ  سرعة  یضمن  بما  التنفیذ  قانون 
قانون  مراجعة  الى  اضافة  األحكام 
البینات بما یتیح اعتماد الوسائل الحدیثة 

في اإلثبات.

نظام  تعدیل  على  الوزارة  وستعمل 
التعلیمات  وكافة  القضائي  المعھد 
الخطة  وتطویر  بمقتضاه،  الصادرة 
و  القضائي  المعھد  لدبلوم  األكادیمیة 
تطویر  و  العلمیة  البعثات  نظام  تعدیل 
نظام المساعدة القانونیة و نظام أعوان 
القضاء اضافة الى تعدیل نظام صندوق 
التكافل االجتماعي للقضاة والموظفین.

وتسعى االستراتیجیة الى تنمیة القدرات 
الصیاغة  مجال  في  والكفاءات 
التشریعیة من خالل تحدید االحتیاجات 
و  القانونیة  للدائرة  واللوجستیة  الفنیة 
و  الالزمة  واألدوات  المراجع  توفیر 
التدریب المناسب للكادر توفیر مجالت 

الكترونیة قانونیة لتعزیز اآلراء 

القانونیة الصادرة عن المدیریة و وضع 
دلیل  لیكون  للتشریعات  صیاغة  دلیل 
القوانین  وضع  عند  استرشادي 
الخطة  وضع  الى  اضافة  والتشریعات 
مع  یتناسب  بما  السنویة  التشریعیة 

أھداف الوزارة.

وفي المحور الثالث تسعى الوزارة الى 
ثقافة  وتجذیر  المؤسسیة  القدرة  رفع 
التمیز عبر تعزیز دور القیادة العلیا في 
رسم وبلورة السیاسات واالستراتیجیات 
ودعم مشاریع التحدیث والتطویر وذلك 
تطویر  لغایات  الالزم  الدعم  بتوفیر 
العالقة  ذات  االستراتیجیات  وتحدیث 
تنظیم  و  والتطورات  للمستجدات  وفقاَ 
لجان  وعمل  تشكیل  آلیة  ومأسسة 
التنسیق والتوجیھ الالزمة لضمان حسن 
المشاریع  وتنفیذ  متابعة 
المفاھیم  تبني  و  واالستراتیجیات 
تمكین  على  القائمة  الحدیثة  اإلداریة 
الموظفین، و تشجیع اإلبداع واالبتكار 
إدارة  مبدأ  إدخال  و  واالنتماء  والتمیز 
العدالة  مؤسسات  جمیع  في  الجودة 
وإعادة تشكیل ثقافة العاملین فیھا اضافة 
العدالة  داخل مؤسسات  بیئة  إیجاد  الى 
تحافظ على التطویر المستمر وإشراك 

العاملین في التطویر.

دور  تفعیل  المحور  ھذا  یتضمن  كمت 
وحدة التطویر المؤسسي لضمان حسن 
التطویریة عبر  الخطط والبرامج  تنفیذ 
االستراتیجیة  الخطط  تنفیذ  متابعة 
دور  تفعیل  و  األداء  مؤشرات  وقیاس 
التقاریر  إلصدار  اإلحصاء  قسم 
قواعد  واقع  من  الدوریة  اإلحصائیة 
للجودة  معاییر  وضع  و  البیانات 
ھذه  وتعمیم  ونشر  الخدمة  لمستوى 
لمستوى  دوري  تقییم  تنفیذ  و  المعاییر 
تحسین  فرص  وتحدید  الخدمات،  تقدم 

مستوى الخدمات.

ویتضمن ھذا المحور تعزیز اإلدارتین 
المالیة واإلداریة ورفع قدرتھما لضمان 
خالل  من  وبرامجھما  خططھما  تنفیذ 
إعداد الموازنات الموجھة بالنتائج على 
المنبثقة عن  أساس األھداف المؤسسیة 
الخطط االستراتیجیة للوزارة التي ھي 
الوطنیة  األھداف  مع  تتكامل  بدورھا 
بمؤشرات  أیضا  والمرتبطة  وأولویاتھا 
الطفل  میزانیة  مفھوم  إدخال  و  األداء 
و  للطفل  الصدیقة  النماذج  وتطبیق 

مراجعة سیاسة اإلنفاق بشكل دوري 

لمقارنة نسبة اإلنجاز مع حجم اإلنفاق 
األھداف  تحقیق  على  وانعكاسھ 
لالستفادة من ذلك في إعداد الموازنات 

الالحقة.

نھجا  السیاق  ھذا  في  الوزارة  وتتبنى 
ذات  والمؤسسات  الجھات  تشاركیا مع 
المانحة  الدول  من  الممولة  العالقة 
الوزارة  خطط  ضمن  النفقات  لتغطیة 
وأولویاتھا و تبني سیاسة نشر وإعالن 
وموازنات  ومالحقھا  الموازنات 
والتطویریة  التنمویة  البرامج 
بالوسائل  ونشرھا  المالیة  والمؤشرات 
النزاھة  تضمن  بصورة  المناسبة 
والشفافیة و وضع أسس ومعاییر نزیھة 
والمسؤولین  المدیرین  وتعیین  الختیار 
برامج  وتوفیر  والمالیین،  اإلداریین 
تدریبیة متخصصة و التجھیزات الفنیة 
الالزمھ  والبرمجیات  والتكنولوجیة 
بما  والمالیة  اإلداریة  الوحدات  لتمكین 
بكفاءة  عملھا  أداء  من  الموازنات  فیھا 
الرقابة  وحدات  دور  تفعیل  و  واقتدار 
الداخلیة في الوزارة والمحاكم، وإیجاد 
منھجیة واضحة لحصول جھات الرقابة 
في  الالزمة  المعلومات  على  الداخلیة 
الوقت المناسب لتحقیق مبدأ النزاھة و 
و  وتعقبھا  المراسالت  آلیة  تطویر 
الشكاوى  مع  التعامل  آلیة  تحدیث 

واالقتراحات.

إدارة  تعزیز  المحور  ھذا  ویستھدف 
المعرفة وإدامتھا من خالل متابعة تنفیذ 
مؤشرات  وقیاس  االستراتیجیة  الخطط 
اإلحصاء  قسم  دور  تفعیل  و  األداء 
الدوریة  اإلحصائیة  التقاریر  إلصدار 
من واقع قواعد البیانات و وضع معاییر 
وتعمیم  ونشر  الخدمة  لمستوى  للجودة 
دوري  تقییم  وتنفیذ  المعاییر  ھذه 
لمستوى تقدم الخدمات، وتحدید فرص 

تحسین مستوى الخدمات.

إدارة  تعزیز  المحور  ھذا  ویتضمن 
تطویر  و  البشریة  الموارد  وتنمیة 
والتصنیف  الوظیفي  الوصف  وتحدیث 
المؤسسة  ھیكلیة  وبلورة  الوظیفي 
بما  لكل وظیفة  المھارات  نوع  وتحدید 
وإعداد  ورسالتھا  رؤیتھا  مع  یتالءم 
بعین  آخذین  السنویة  التدریبیة  الخطط 
األداء  تقییم  مخرجات  االعتبار 
والتغییرات  الوظیفیة  واألوصاف 
التركیز على موضوع  والمستجدات و 
التدریب التخصصي و تنظیم زیارات 
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خارجیة  تدریبیة  ودورات  دراسیة 
اإلقلیمیة  التجارب  على  لإلطالع 
و  العالقة  ذات  المجاالت  في  والدولیة 
ومناھج  قدرات  وتطویر  تحدیث 
القضائي  المعھد  في  التدریب  وبرامج 
العدالة  قطاع  موظفي  جمیع  لتشمل 
التدریبیة  احتیاجاتھم  حسب 
تنفیذیة  خطة  وضع  و  وتخصصاتھم 
لجمیع  الشاملة  التدریب  لبرامج 
الوظائف كل حسب اختصاصھ وحسب 
خطط  وتطویر  تحدیث  و  الحاجة 
اإلحالل الوظیفي اضافة الى توفیر بیئة 
عمل مناسبة لإلبداع والتعلیم والتطویر 
ورضى  رفاھیة  في  وتساھم  والتغییر، 
وتحفیز الموظف ودعم برامج الرعایة 
فرص  نسبة  من  یعزز  بما  للموظف 
وفعالیة  كفاءة  تطویر  و  بھ  االحتفاظ 
تعزیز  على  ینعكس  بما  األداء  تقییم 
من  والتخلص  اإلیجابي،  السلوك 
و  الضعیف  واألداء  السلبي  السلوك 
التطویر  احتیاجات  تلبیة  مواصلة 
األخرى في مجال البنیة التحتیة لتیسیر 
كفاءة  وزیادة  المتقاضین،  وصول 
الحاسب  وأجھزة  العملیات(األثاث، 
وأجھزة  الشبكات  وتمدیدات  اآللي، 
وأجھزة  حواسیب  وخوادم  االتصال 
الضوئیة  والقارئات  االصطفاف 

ومعدات المكاتب).

في  بالمساھمة  الرابع  المحور  ویتعلق 
قطاع  مؤسسات  وفعالیة  كفاءة  رفع 
التحتیة  البنى  العدالة من خالل تحسین 
خطة  إعداد  و  العدالة  لمرافق 
العدالة  مرافق  لمباني  استراتیجیة 
أبنیة  إنشاء  و  القادمة  الخمس  لألعوام 
نموذجیة حدیثة للمحاكم تلبي متطلبات 
اللوجستي  بالدعم  وتھیئتھا   ، العمل 
تلبیة  الى  باإلضافة  والفني  والتقني 
قضائیة  غرف  من  المستجدات 
دعوى،  وإدارة  وساطة،  متخصصة: 
القضاء  دار  إنشاء  و  األسرة  وجناح 
والعدل  التمییز  لمحكمتي  كمقر  العالي 
نموذجي  مبنى  إنشاء  اضافة  العلیا 
قاعات  فیھ  تتوفر  القضائي  للمعھد 
التقنیات  وجمیع   ، للتدریب  محاكمة 
التعلیمیة الحدیثة بما فیھا أجھزة التعلیم 
التدریبیة  للندوات  بعد الستخدامھا  عن 

الداخلیة والخارجیة.

في  التوسع  المحور  ھذا  یتضمن  كما 
مع  للتفاعل  الحدیثة  التقنیة  إدخال 
الى  للوصول  العدل  قطاع  مؤسسات 
المصادر المعلوماتیة والخدماتیة بیسر 

وسھولة و وضع خطة لتحدیث األجھزة 
القدیمة مبنیة على األولویات وتتضمن 
تحدیث  و  لتحقیقھا  الالزمة  الموازنة 
وخاصة  المحوسبة  البرامج  وتطویر 
الربط  خطط  تنفیذ  و  میزان  برنامج 
العالقة  ذات  الجھات  مع  اإللكتروني 
 ... المدنیة،  واألحوال  العام،  (األمن 

الخ).

آلیة  وضع  المحور  ھذا  یستھدف  كما 
الدوریة  الصیانة  وتنفیذ  عمل  لمتابعة 
من  یخفف  علمي  بأسلوب  الالزمة 
األعطال والمشاكل ، والتقلیل من عملیة 
غیر  المعدات  وشراء  التوسع 
األعباء  من  یزید  الذي  الضروریة 
الى  اضافة  دائما  المطلوبة  المالیة 
استكمال أرشفة كتاب العدل والتنفیذ في 
برنامج میزان رغم الصعوبات الكبیرة 
الناجمة عن الحجم الھائل من الوثائق، 

مما یتطلب زیادة حجم التخزین.

كما سیتم ضمن ھذه االستراتیجیة توفیر 
المؤسسات  مع  الموحد  للربط  آلیة 
بعض  حوسبة  استكمال  و  الخارجیة 
الخدمات  تقدیم  في  التوسع  و  العملیات 
السجل  خدمة  تفعیل  و  اإللكترونیة 
للقضایا  سریع  تنفیذ  ضمان  و  العدلي 

المفصولة تحقیقا للعدالة الناجزة.

لعمل  موحد  إجراءات  دلیل  إعداد  و 
دوائر التنفیذ وتعمیم نظام الحوسبة على 
مع  الكترونیا  وربطھا  دوائرھا  جمیع 
الدوائر األخرى (األراضي والمساحة، 

والبنوك، والصناعة والتجارة ...)
دائرة  موقع  ھندسة  إعادة  سیتم  كما 
وتوفیر   ، وتحدیثھ  عمان  في  التنفیذ 
اصطفاف  وأجھزة  انتظار  أماكن 
 ، القضایا  تسجیل  خطوات  وحوسبة 
 ، إلیكترونیا  التنفیذ  طلبات  وتقدیم 
سد  و  واحد  مكان  في  علیھا  واإلجابة 
وتدریبھم  الكوادر  من  الدائرة  حاجة 
قانون  وأحكام  االتصال  مھارات  على 
الملفات  لحفظ  نظام  وتصمیم   ، التنفیذ 
واسترجاعھا وتطبیقھ اضافة الى إیجاد 
ھیئة استئنافیة في دائرة التنفیذ بالتعاون 
مع المجلس القضائي ، للحد من خروج 
الملف خارج الدائرة ، وتسریع البت في 
ظاھرة  على  والقضاء   ، االستئنافات 
المتكررة  االستئنافات  الى  اللجوء 

للمماطلة.

الوزارة  ستعمل  المحور  ھذا  وضمن 
على تحدیث و تطویر آلیة إدارة 

في  یساھم  بما  القضائیة  التبلیغات 
أعباء  تخفیف  و  التقاضي  أمد  تقصیر 
المحاكم وتحسین األداء لضمان تقصیر 
إدارة  تفعیل  تفعیل  عبر  التقاضي  أمد 
من  الوسطاء  أعداد  وزیادة  الدعوى 
الخصوصیین  والوسطاء  القضاة 
وتدریبھم على المھارات الالزمة لنجاح 
الستیفاء  الیات  إیجاد  و  الوساطة 
والعمل  والتجارة  الصناعة  مخالفات 
اسوة  للمحاكم  اللجوء  بدون  والصحة 
حوسبة  متابعة  و  السیر  بمخالفات 
محاكم  كافة  في  التقاضي  إجراءات 
المفاوضة  مفھوم  وإدخال  المملكة 
(الجنح  الجزائیة  القضایا  في  والصفقة 
في  الصلح  في  والتوسع   ، البسیطة) 
الجرائم  في  خاصة  الجزائیة  القضایا 
تعدیل  وكذلك   ، واالقتصادیة  المالیة 
والعمل  والتجارة  الصناعة  تشریعات 
باستیفاء  لتسمح  والزراعة  والصحة 
فور  المخالفات  في  الغرامات  قیمة 

ارتكابھا وبدون مراجعة المحاكم.

ھیئة  إنشاء  المحور  ھذا  یتضمن  كما 
التمییز  محكمة  لدى  الطعون  فحص 
لتخفیف العبء عن ھیئاتھا و المساھمة 
وفق  الجنائیة  العدالة  نظام  تطویر  في 
الفض  والممارسات  المعاییر  أحدث 
الالزمة  التنفیذیة  الخطط  ووضع 
والتدخالت  األنشطة  تنفیذ  لضمان 
الواردة في الخطة االستراتیجیة للعدالة 

الجنائیة (۲۰۱۸-۲۰۱۳).

ثقافة  تأسیس  على  الوزارة  وستعمل 
قانونیة في الوسط القضائي فیما یتعلق 
التعامل  كیفیة  وفي   ، الجنائي  بالقانون 
مثل:  المستحدثة  الجرمیة  الظواھر  مع 
جرائم غسیل األموال وجرائم اإلنترنت 

وجرائم اإلتجار بالبشر... وغیرھا.

المقدمة  الخدمات  تطویر  وبھدف 
الوزارة  ستعمل  المحاكم  في  للجمھور 
لدوائر  التطویر  عملیة  استكمال  على 
كتاب العدل (السجل العدلي) في مجال: 
و  والحوسبة  واإلجراءات،  التشریع، 
تقدیم  ألماكن  العملیات  ھندسة  إعداد 
اإلرشادي  الدلیل  تفعیل  و  الخدمات 

إلجراءات عمل المحاكم.

لالستراتیجیة  الخامس  المحور  اما 
الوصول  تیسیر  ضمان  الى  فیھدف 
ثقة  تعزیز  في  والمساھمة  للعدالة 
ثقافتھ  وتحسین  بالقضاء  المجتمع 

القانونیة من خالل تحسین آلیات 



7

األخبـــــار

وصول  وتسھیل  القانونیة  المساعدة 
العمل  عبر  المجانیة  للخدمة  المستفیدین 
العدل  وزارة  بین  العالقة  مأسسة  على 
ومؤسسات المجتمع المدني المعنیة بتقدیم 
إطار  في  للمحتاجین  القانونیة  الخدمات 
زمنیة  وجداول  بأھداف  وطنیة  خطة 
محددة و العمل على تحدید معاییر تقدیم 
الفئات  وتحدید  القانونیة  المساعدة 
مع  التواصل  آلیات  وتحسین  المستحقة 
التنسیق  خالل  من  المستضعفة  الفئات 
الرسمیة  المؤسسات  مع  والتعاون 
وبخاصة الجھات االمنیة وإدارة السجون 

والنیابة العامة وغیرھم.

الى  المحور  ھذا  عبر  الوزارة  وتسعى 
مجال  في  المؤسسیة  البنیة  تطویر 
مبادئ  وإیجاد  واإلعالم  االتصال 
إعالمیة  ومواد  توجیھیة  وسیاسات 
واضحة وسھلة و توفیر بنیة مؤسسیة في 
مجال اإلعالم واالتصال في قطاع العدل 
أو  إعالمي،  مكتب  مستوى  على  سواء 
العالقة  ناطق إعالمي یعمل على توطید 
مع وسائل اإلعالم واإلعالمیین و توفیر 
قادر  ومتخصص  مؤھل  إعالمي  كادر 
اإلعالم،  وسائل  مع  التعامل  على 
وسھلة  واضحة  إعالمیة  مادة  وصیاغة 
یفھمھا فئات الجمھور بمختلف مستویاتھم 
التعلیمیة. واعداد خطاب إعالمي واضح 
القضاء  بدور  لتعریفھم  للجمھور  موجھ 
القانون  سیادة  وتحقیق  العدل،  نشر  في 
على الجمیع، و إقرار قواعد عمل تسھل 
عمل اإلعالمیین داخل المحاكم لتغطیتھا 
بما ال یتعارض مع عمل المحاكم ودون 

أن یؤثر على سیر الدعاوى القضائیة أو 
القوانین  كفلتھا  التي  بالحقوق  یمس 

ألطراف الدعاوى.

كما یھدف ھذا المحور الى إعداد برامج 
على  الصحافیین  قدرات  لتطویر  تدریب 
بھدف  والمحاكم  القضاء  أخبار  تغطیة 
المساعدة في خلق صحافة متخصصة في 
بالتعاون  بشكل مھني  القطاع  تغطیة ھذا 
اإلعالم  بتطویر  المعنیة  المؤسسات  مع 
حمایة  ومركز  الصحفیین  نقابة  (مثل 
البحوث  دعم  و  الصحفیین)  وحریة 
العلمیة ونشرھا وتشجیع اإلعالمیین على 
إجراء دراسات میدانیة لإلطالع عن كثب 
القضاء  یقدمھا  التي  الخدمات  واقع  عن 
والتطویر  التحدیث  عملیة  في  ودوره 
عن  الجمھور  رضى  على  والتعرف 

الخدمات المقدمة.

الى تعزیز مشاركة  المحور  ویسعى ھذا 
في  المتخذه  السیاسات  في  المواطنین 
الحق  لھم  یضمن  وبما  العدالة  قطاع 
المعلومات  الى  والوصول  باإلطالع 
آلیات  توفیر  خالل  من  ویسر  بسھولة 
في  المواطن  مشاركة  تعزز  مؤسسیة 
تتخذھا  التي  والقرارات  السیاسات 
تلك  خاصة  العدالة  قطاع  مؤسسات 
السیاسات التي تلبي حاجات المواطن من 
خالل وسائل اإلعالم والنشر، وان تكون 
من  عالیة  درجة  على  المعلومات 
دوریة  معلومات  إصدار  و  المصداقیة 
التطویر  عن  ومعلوماتیة  احصائیة 
والتحدیث التي تنفذ في مؤسسات العدالة 

تواجھھا  التي  والتحدیات  والمشاكل 
والخطط  البرامج  أیضا  وتتضمن 
الفنیة  األجھزة  توفیر  و  المستقبلیة 
تسھل  التي  والبرمجیات  والتكنولوجیة 
على المواطن الوصول للمعلومة بسھولة 
تكامل  تضمن  إجراءات  إتخاذ  و  ویسر 
في  العدالة  قطاع  مؤسسات  بین  األدوار 
مجال تحدید قنوات االتصال مع الجمھور 
لتجنب  المعلومات  لتدفق  مناسبة  وآلیة 

اإلزدواجیة والتضارب في المعلومات.

كما یھدف ھذا المحور الى مأسسة عالقة 
توفیر  عبر  المحامین  نقابة  مع  التعاون 
وكلیات  الوزارة  بین  اتصال  قنوات 
و  القانونیة  بالمستجدات  لرفدھا  الحقوق 
لتطویر  متخصصة  عمل  ورش  عقد 
التعلیم القانوني بمشاركة القضاة و إثراء 
واألبحاث  بالدراسات  الجامعیة  المكتبات 
برامج  إعداد  و  المتخصصة  القانونیة 
الجامعات  لطلبة  توعیة  میدانیة وحمالت 
ومشاریع  القضائي،  بالنظام  للتعریف 
القانونیة  الثقافة  ونشر   ، القضاء  تطویر 
لدیھم، وتوعیتھم بدور السلطة القضائیة و 
المحاكمات  مسابقة  عقد  في  االستمرار 
الى  اضافى  الجامعات  لطلبة  الصوریة 
المستقبل  قضاة  ببرنامج  العمل  استكمال 
بالتنسیق مع كلیات الحقوق في الجامعات.
التعاون  تعزیز  على  الوزارة  وستعمل 
المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  والتنسیق 
عقد  و  واضحة  تعاون  آلیات  خالل  من 
برامج تثقیفیة لمؤسسات المجتمع المدني 
مختلف  في  القضاء  بدور  یتعلق  فیما 
وحمالت  برامج  تصمیم  و  المجاالت 
سیادة  بمبدأ  المجتمع  لتوعیة  مشتركة 
االستراتیجیة  ھذه  تسعى  واخیرا  القانون 
الى المساھمة في دمج الثقافة القانونیة في 
للتنسیق  آلیة  وضع  و  التعلیمیة  األنظمة 
ووزارة  العدل  وزارة  بین  والتعاون 
العالي  التعلیم  ووزارة  والتعلیم  التربیة 
المناھج  في  القانونیة  التوعیة  لتعزیز 
الدراسیة و تنظیم حمالت توعویة لطلبة 
الثقافة  حول  والمدارس  الجامعات 
تنظیم  و  القضائي  والنظام  القانونیة 
الجامعات  ألساتذة  توعویة  حمالت 
القانونیة  الثقافة  حول  المدارس  ومعلمي 
دلیل  إعداد  الى  القضائي اضافة  والنظام 
بالمعلومات  المعلم  یزود  مرجعي 
االقضائي والمفاھیم  النظام  األساسیة عن 
القانون والعدالة  المتعلقة بسیادة  القانونیة 

وإجراءات المحاكمة.
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األخبـــــار
وزير العدل يبحث مع نظيره العماني

إطالع االشقاء العمانيين على
التجارب االردنية بالجوانب القضائية

العماني  نظیره  مع  التلھوني  بسام  الدكتور  العدل  وزیر  بحث 
الشیخ عبد الملك بن عبد هللا الخلیلي في العاصمة العمانیة مسقط، 
، امكانیة فتح المجال لالشقاء العمانیین لالطالع على التجارب 
االردنیة في مجال تأھیل وتدریب الكادر االداري واالستفادة من 

الخبرات االردنیة في مختلف الجوانب القضائیة .

على  عمان،  سلطنة  الى  مؤخرا  زیارتھ  خالل  التلھوني  واكد 
العمل  اواصر  تعزیز  شأنھ  من  ما  كل  تقدیم  االردن  استعداد 

العربي المشترك، وبما یحقق مصالح الشعبین الشقیقین .

ولفت الى اھمیة اعطاء العنصر البشري الدعم الالزم وتدریب الكوادر 
االداریة وھو االمر الذي یعزز استقالل القضاء ویشكل ركیزة اساسیة 

من ركائز عملیة التقاضي.
استعرض التلھوني ، دور الوساطة والتحكیم وادارة الدعوى في التخفیف 
في  الوسائل  ھذه  الى  اللجوء  وضرورة  التقاضي،  اجراءات  عبء  من 

سبیل تقصیر امد التقاضي وحل النزاعات بالتراضي.
اجراءات  تسھیل  مجال  في  االردنیة  بالتجربة  الخلیلي  اشاد  جھتھ  من 
التقاضي، مؤكدا ضرورة االستفادة من الخبرات االردنیة في ھذا المجال 

.
وقال ان وزارة العدل العمانیة تسعى من خالل المعھد القضائي االردني 
لالستفادة من الخبرات القضائیة، وایفاد قضاة من سلطنة عمان لغایات 
التدریب والتأھیل وتعزیز العمل ما بین المعھد ووزارة العدل العمانیة .

كما بحث  أن التلھوني مع رئیس المحكمة العلیا رئیس مجلس الشؤون 
احمد  بن  اسحاق  الشیخ  فضیلة  عمان  سلطنة  في  للقضاء  االداریة 
بین وزارة  ما  المشترك  التعاون  تعزیز  آخر، سبل  لقاء  في  البوسعیدي 
لترسیخ  الزیارات  تبادل  ضرورة  مؤكدا  والمحكمة،  االردنیة  العدل 
الشكلیة  االجراءات  تقارب  یحقق  بما  التجارب  ونقل  القانوني  الجانب 

والقضائیة.
و التقى التلھوني المدعي العام حسین بن علي الھاللي واستعرض معھ 

الیة عمل المدعي العام وبحث موضوع التدریب وتبادل الخبرات.
ودائرة  العدل  وزارة  بین  ما  تفاھم  مذكرة  لتوقیع  االردن  استعداد  واكد 
المدعي العام بالسلطنة من شانھا تقدیم مختلف اوجھ المساعدات القانونیة 

واالستفادة من التجربة االردنیة .

اطلع وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني على تجربة  اجراءات 
كاتب العدل في سلطنة عمان ونظام التحقیق وھویة المراجعین 
المعامالت  وضبط  الخدمات  تقدیم  والیة  البصمة  خالل  من 
بطاقة  خالل  من  المدنیة.  باالحوال  وربطھا  البصمة  واعتماد 
التزویر  ومنع  للسریة  وذلك  المراجع  بیانات  واظھار  ممغنطة 

وسرعة اتخاذ وانجاز االجراءات.

واكد التلھوني خالل لقائھ عمید المعھد العالي للقضاء الدكتور 
محمد بن سلیمان الراشدي على اھمیة تبادل التجارب والخبرات 

بین المعھد القضائي العالي في عمان والمعھد القضائي االردني  وعقد 
دورات،  والتركیز على  التدریب المستمر .

ولفت التلھوني الى استعداد المعھد القضائي االردني  لتقدیم  كافة اوجھ 
التعاون لالشقاء بعمان.

دعم  في  اھمیة  لھ  الدارسین  وتاھیل  المستمر  التدریب  ان  الى   واشار 
المعرفة  اثراء  على  تساعد  وبرامج  خطط  وضع  خالل  من  القضاء 

القانونیة القضائیة للدارسین.

واوضح التلھوني بان وزارة العدل قد اتخذت اجراءات من شأنھا تسھیل 
التعاون مع الجامعة  القانونیة من خالل  االطالع على المراجع والكتب 
المراجع  من  لالستفادة   المعھد  لطلبة  الجامعة  مكتبات  وفتح  االردنیة 

منتسبي  المعھد القضائي .

و اشاد  الراشدي  بدور المعھد القضائي  االردني من خالل التوجھ  لرفد 
الجھاز القضائي العماني بقضاة من اصحاب التجربة والخبرة والمعرفة 
القانونیة والقضائیة العالیة وذلك  من خالل فتح المعھد القضائي االردني 
للطلبة العمانیة بما یتمتع بھ المعھد القضائي االردني من سمعة عربیة في 

مجال التدریب القضائي .

و يطلع على اجراءات كاتب العدل
وتجربة دار القضاء العالي العمانية
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األخبـــــار
التلهوني يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء العماني

كما التقى وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني على ھامش زیارتھ لسلطنة عمان الشقیقة صاحب السمو الشیخ فھد بن محمود ال سعید نائب 
رئیس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعرض امامھ التجربھ االردنیة في مجال القضاء والعدل واكد على تعزیز اواصر التعاون 

ما بین البلدین الشقیقین. 

واكد التلھوني على اھمیة تعزیز العالقات ما بین البلدین الشقیقین بما یخدم مصلحة البلدین في كافة المجاالت وبما تتمتع بھ العالقات الثنائیة 
من تقارب، وبحث اوجھ التعاون القضائي والقانوني. 

واشاد التلھوني بعمق العالقات ما بین البلدین وابدى استعداد االردن تقدیم كافة االمكانیات التي من شانھا تعزیز ھذه  العالقات.

واضاف التلھوني بان وزارة العدل االردنیة على استعداد لتزوید االشقاء بسلطنة عمان بكافة الخبرات االردنیة ونقلھا لالشقاء بسلطنة عمان.

من جانبھ اكد نائب رئیس مجلس الوزراء العماني على عمق العالقات ما بین البلدین والسعي لتعزیزھا والعمل على االستفاده من التجارب 
والخبرات االردنیة وتفعیل التعاون في المجالین القضائي والقانوني بین البلدین الشقیقین.

و يلتقي نظيره العراقي لبحث
التعاون القانوني والقضائي

العراقي   نظیره  مع  التلھوني  بسام  الدكتور  العدل  وزیر  بحث 
الدكتور حیدر الزاملي    في مكتبھ عالقات التعاون بین االردن 
القانوني  المجال   في  والسیما  المجاالت  جمیع  في  والعراق  

والقضائي بین البلدین.

واكد التلھوني متانة العالقات االردنیة العراقیة  التي تربط 

الشعبین الشقیقین  والمتجذرة تاریخیا وجغرافیا، الفتا الى تطابق 
حیث  االقلیمیة  القضایا  یخص  فیما  البلدین  بین  النظر  وجھات 
یمثل البلدان االعتدال والحوار والتعایش السلمي  في المنطقة . 
لحقوق  متزایدة  اھمیة  یعطي  مجتمعا  یعد  االردن   ان  مضیفا 
القانون  سیادة  الى  اضافة  للفرد،  االساسیة  والحریات  االنسان 

والشفافیة والحكم الرشید.

واشار التلھوني  على أھمیة عالقات التعاون القانوني والقضائي 
القائمة بین االردن العراق  مؤكدا دور وزارة العدل في عملیة 
االصالحات السیاسیة  والعالقة التكاملیة التي یشكلھا مع السلطة 

القضائیة.

الثنائیة  والمذكرات  االتفاقات  تفعیل  سبل  المباحثات  وتناولت 
تسلیم  بتبادل  منھا  یتعلق  ما  خصوصا  البلدین  بین  الموقعة 
المطلوبین من مواطني البلدین اضافة الى عددا من القضایا ذات 

الصلة بالشان القضائي والقانوني.

وبدوره اشاد الزاملي  بالدور الذي یقوم بھ االردن والجھود التي 
السیاسي  المنطقة، ومسیرة االصالح  یبذلھا الحالل السالم في 
التي یقودھا جاللة الملك عبدهللا الثاني في البالد، وبالدعم الذي 
تقدمھ الوزارة للجھاز القضائي على الصعیدین المالي واالداري 
ھذا  في  االردنیة  الخبرات  من  باالستفادة  املھ  عن  عبر  كما 
بیین  العالقات  لتمتین  تاتي  الزیارة  ھذه  ان  الى  مشیرا  المجال 

البلدین الشقیقتین وتفعیلھا بشكل اوسع.
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األخبـــــار
وزير العدل  يبحث تعزيز

التعاون القانوني القضائي
مع دولة الكويت

بحث وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني  مع وفد قضائي رفیع 
في  التعاون  وتعزیز  تفعیل  سبل  الكویت   دولة  من  المستوى 
المجاالت القانونیة والقضائیة بین البلدین الشقیقین.مؤكدا حرص 
األردن على تنمیة وتعزیز العالقات فیما بینھما  على مختلف 

الصعد وخصوصا في المجال القضائي والقانوني.
وأبدى التلھوني  حرص األردن على تبادل المعرفة والخبرة مع 
األشقاء في الكویت، مبدیا استعداد األردن لتلبیة الطلب الكویتي 
الكویتیة.  المحاكم  لرفد عمل  واإلداریة  القضائیة  الكوادر  على 
في مختلف  الشقیقین  البلدین  بین  التعاون  مؤكدا عمق عالقات 
المجاالت، قائال إن االردن یضع ویسخر كل امكانیاتھ وخبراتھ 
في مجال القضاء امام االشقاء من دولة الكویت  لإلستفادة منھا.

التعاون  لتعزیز  واسعة  مجاالت  ھناك  ان  الى  النلھوني  واكد 
المشترك، منھا زیادة التعاون في مجال عمل السلطة القضائیة 
ھذا  في  البلدین  وتجارب  خبرات  من  واالستفادة  البلدین  في 
المجالوعرض التلھوني  ابرز مشاریع وخطط وزارة العدل في 
االردن والعملیة االصالحیة ، مبینا أھم االنجازات التي تحققت 
خالل السنوات الماضیة في مجال إعداد وتدریب القضاة وتبسیط 
إستراتیجیة  محاور  ترجمة  ضوء  في  اإلجراءات،  وتطویر 
الى دور  الوزارة. مشیرا  تتبناھا  التي  القضاء األردني  تطویر 
وزارة العدل في عملیة االصالحات السیاسیة  والعالقة التكاملیة 

التي یشكلھا مع السلطة القضائیة.
من  االستفادة  على  الكویت  حرص  عن  الضیف   الوفد  وعبر 
القضاة  بھ  یتمتع  لما  القضائي  المجال  في  األردنیة  التجربة 
الكویتي  المجتمع  تركیبة  لطبیعة  عمیق  فھم  من  األردنیون 
السیاسیة واالجتماعیة. أكد  الثقافي منھ ووعیھم لحالتھ  وقربھم 
وتعمیق  البلدین  بین  التواصل  ابواب  فتح  في  الزیارة  اھمیة 

عالقات التعاون االخوي المتینة التي تربط البلدین.

كما بحث الجانبان عددا من القضایا المتعلقة بتفعیل سبل التعاون 
وتنفیذ  المجرمین  تسلیم  وتبادل  والتأھیل  التدریب  مجاالت  في 
األحكام حیث أعرب الجانب الكویتي عن رغبتھ باالستعانة بعدد 

من أعوان القضاء من الكتبة والباحثین القانونیین.

التلهوني يلتقي رئيس المحكمة
العليا رئيس المجلس القضائي

االعلى الفلسطيني

المحكمة  التلھوني  مع رئیس  الدكتور بسام  العدل  بحث وزیر 
العلیا رئیس المجلس القضائي االعلى الفلسطیني القاضي علي 
مھنا والوفد المرافق لھ اوجھ التعاون المشترك والتي تصب في 
البلدین  كال  في  التقاضي  اجراءات  وتحسین  تطویر  صالح 

الشقیقین.

في  الشقیقین  البلدین  بین  التعاون  التلھوني عمق عالقات  واكد 
مختلف المجاالت، قائال إن االردن یضع ویسخر كل امكانیاتھ 
لالستفادة  الفلسطینیین  االشقاء  امام  القضاء  وخبراتھ في مجال 

منھا.

التي  التطویریة  الى االجراءات  اللقاء  التلھوني خالل  وعرض 
قامت بھا وزارة العدل خالل السنوات السابقة من اجل تسھیل 
وتحسین اجراءات الخدمة االمقدمة لكافة اركان عملیة التقاضي.
كافة  لتقدیم  االردنیة  العدل  استعداد وزارة  التلھوني على  واكد 
ذلك على  اكان  الفلسطیني سواء  القضائي  للجسم  الدعم  اشكال 
التجارب  من  االستفادة  او  التقاضي  إجراءات  تطویر  مستوى 
العملیة في التعامل مع بعص القضایا االشكالیة او من باب تبادل 
في  الناظمة  القانونیة  التشریعات  في وضع  للمساعدة  الخبرات 
فلسطین او على مستوى التشبیك في نقل تجارب وزارة العدل 
في تطویر الیات جدیدة لالرشفة واالتمتھ او التبلیغات القضائیة.
بدوره قال القاضي مھنا ان االردن لم یبخل یوما على فلسطین 
باي عطاء او دعم مادي او معنوي وكان سباقا ورائدا في دعم 
الشعب الفلسطیني وثباتھ في ارضھ ولم یتوانى عن تقدیم اي دعم 

في المجال القضائي.

ولفت مھنا الى ان الخلفیة القانونیة التي یحتكم الیھا القضاء في 
كال البلدین ، واحدة حیث ما تزال القوانین التي كانت في العام
۱۹٦۷ ھي القوانین الساریة، وھذا ما یدعونا الى ان یكون لدینا 
الجھازین  بین  العالقات  تمتین  في  تساھم  مشتركة  مشاریع 

القضائي االردني والفلسطیني .
التمییز  محكمة  رئیس  الى  بزیارة  قام  الوفد  ان  الى  ویشار 
عمان  وبدایة  استئناف  ومحكمتي  العلیا  االداریة  والمحكمة 
التفتیش  ومدیریة  االردني  القضائي  والمعھد  العامة  والنیابة 

القضائي.
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وزير العدل يترأس الوفد االردني الى طهران

ترأس وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني الوفد االردني المشارك 
في الدورة السنویة الثالثة والخمسین للمنظمة االستشاریة القانونیة 

االسیویة االفریقیة، والتي بدأت  اعمالھا بمدینة طھران.
آسیا  قارتي  في  دولة   ٤۸ یمثلون  الذین  المشاركون  وناقش 
وضع  منھا  دولي،  بعد  ذات  قانونیة  موضوعات  عدة  وافریقیا، 
ومعاملة الالجئین واتفاقیة منظمة التجارة العالمیة وقانون البحار 

واالستیطان االسرائیلي وترحیل الفلسطینیین.
خارج  الوطنیة  التشریعات  تطبیق  تفعیل  سبل  اللقاء  ناقش  كما 
الحدود والعقوبات المفروضة ضد االطراف الثالثة وتم بحث بند 

جدول االعمال االضافي (القانون الدولي والفضاء االلكتروني).
وبین التلھوني ان المجتمعین ناقشوا أیضا المسائل المنصوصة في 
المادة ۱ / ب من النظام االساسي للمنظمة وما یترتب علیھا من 
آثار قانونیة للدول المشاركة، اضافة الى مسائل القانون التجاري 
جدول  على  المختارة  البنود  حول  خاصین  واجتماعین  الدولي 
اعمال لجنة القانون الدولي، باالضافة الى عقد اجتماع خاص عن 

التطرف العنیف واالرھاب.
واشار الى انھ سیتم تغطیة موضوع االرھاب تحت نطاق اوسع، 

وھو العالم ضد العنف والتطرف العنیف،

ویؤكد ان  األردن رافض لإلرهاب ومصصم على محاربته

االرھاب  محاربة  من  االردن  موقف  على  التلھوني  اكد  كما 
والتطرف ونبذ العنف،حیث قام االردن بالتوقیع على العدید من 
المعاھدات واالتفاقیات في ھذا المجال الفتا الى ان جاللة الملك 
عبدهللا الثاني اكد في اكثر من مناسبة على موقف االردن الرافض

االسالمي  دیننا  لمخالفتھ  محاربتھ  على  والتصمیم  لالرھاب 
وتعالیم قرآننا الكریم وتعدیھ على حق االنسان في العیش بأمان 

تماشیاً مع االلتزامات والتعھدات الدولیة في ھذا المجال.
في كلمة القاھا في افتتاح اعمال االجتماع الثالث والخمسین للجنة 
االسیویة االفریقیة الى الدور االردني الذي یضطلع بھ باستضافتھ 
العداد كبیرة من الالجئین خالل فترات زمنیة قصیرة بالرغم من 
الطلب  الطبیعیة وخصوصاً  المالیة وموارده  امكانیاتھ  محدودیة 

المتزاید على المیاه والطاقة التي یعاني منھا االردن.
وتضمن البرنامج عدة ملفات ابرزھا معالجة قضایا القانون الدولي 

وقانون المعاھدات وقانون التجارة الدولیة ومحاربة االرھاب.
الى ذلك التقى التلھوني نائبة رئیس الجمھوریة االیرانیة االسالمیة، 
العنف  ونبذ  االرھاب  بمكافحة  تعنى  التي  القضایا  معھا  وبحث 
واحترام القانون الدولي والتمسك في القوانین التي من شأنھا خلق 

التعایش السلمي في آسیا وأفریقیا وتطبیق القانون الدولي.
اوجھ  السقا  سلیم  الفلسطیني  العدل  وزیر  لقائھ  خالل  وبحث 
التعاون القانوني والقضائي بین البلدین الشقیقین بما یخدم مصلحة 

البلدین وتعزیر اواصر التعاون بینھما.
وأضاف التلھوني استعداد االردن لتقدیم كافة الجھود التي من شأنھا 

مساعدة االشقاء في فلسطین في المجالین القانوني والقضائي.
أشادت  االسالمیة  االیرانیة  الجمھوریة  رئیس  نائبة  كلمة  وفي 
بجھود اللجنة االسیویة االفریقیة في مجال السالم والقانون الدولي 

واحترامھ،في ضوء ازدیاد حاالت انتھاك القانون الدولي.
االیرانیة  العاصمة  لدى وصولھ  العدل  استقبال وزیر  في  وكان 
اللجنة  وعن  االیرانیة  الخارجیة  وزارة  عن  ممثلون  طھران 

االسیویة االفریقیة وطاقم السفارة.

بحث وزیر العدل د.بسام التلھوني على ھامش مؤتمر اللجنة االسیویة االفریقیة مع وزیر 
البلدین  القانوني والقضائي بما یخدم مصلحة  التعاون  العدل االیراني  بور محمدي، اوجھ 
الصدیقین ومسألة الالجئین ومكافحة االرھاب والدور االردني في ھذا المجال وما یتحملھ من 

اعباء جراء استضافتھ لالجئین.
وأكد التلھوني ضرورة تطویر العالقات القانونیة والقضائیة بین البلدین واستعداد االردن على 
تعزیز ھذا التعاون باالستفادة من الخبرات المشتركة بین البلدین. وأشاد وزیر العدل االیراني 
المستقبل  قضاة  وبرنامج  والقانوني  القضائي  العمل  تطویر  مجال  في  االردنیة  بالتجربة 

باستقطاب الطلبة ورفد الجھاز القضائي بقضاة بعد تأھیلھم بما یخدم القضاء االردني

وبحث التعاون القضائي والقانوني مع إيران
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اختتم مؤتمر المنظمة االسیویة االفریقیة اعمالھ في طھران مؤخرا 
حیث ناقش  موضوع االرھاب وتم بحث مسألة نبذ العنف ومحاربة 
القانوني  التعاون  وكیفیة  االرھاب  مكافحة  مجال  في   ، التطرف 
االنساني.  الدولي  القانون  مبادىء  وتطبیق  الحالة  ھذه  مع  الدولي 
واشار ممثلو الدول المشاركة الى كیفیة التعاون الدولي في مكافحة 
االنسان  حقوق  انتھاك  شأنھ  من  الذي  العنفي  والتطرف  االرھاب 
والقانون الدولي، حیث یعتبر االرھاب من الجرائم التي تؤدي الى 
تدمیر البنیة التحتیة للدول وخلق حالة من عدم االستقرار وضرورة 

سعي الدول في وضع التدابیر الالزمة لمكافحتھ.
خاصة  محاكم  انشاء  على  العمل  یجب  بأنھ  المتحدثون  وأضاف 
لمكافحة االرھاب ،وتطبیق القواعد الدولیة بھذا الخصوص وتفعیل 

االتفاقیات  الدولیة التي من شأنھا الحد من ھذه الظاھرة واجتثاثھا

،واخذ  المدنیین  وحمایة  النووي  االرھاب  مكافحة  على  والتركیز 
خطوات بما یتماشى مع میثاق االمم المتحدة في الفصل الثامن تحدیداً 
وبعكس ذلك سیؤدي الى خلق حالة من عدم االستقرار الدولي وحالة 

من الفوضى.
وعقد  االتفاقیات  ھذه  تفعیل  على  الدول  بحث  المشاركون  وطالب 
الثنائیة  االتفاقیات  على  االعتماد  ،وعدم  الشأن  بھذا  دولیة  اتفاقیات 
المحلیة  السلطات  مع  بالتواصل  واالقلیمي  الدولي  التعاون  وتعزیز 
لتعدیل التشریعات التي من شأنھا مواجھة ھذه الظاھرة وتحقیق بیئة 
والمراقبة  المعلومات  تبادل  مع  بالتوازي  سلمي  وتعایش  سلیمة 

الدولیة المشتركة للحد من ھذه االفة.
وقد اكدت كافة الدول المشاركة على تطبیق القانون الدولي االنساني 
وعدم انتھاك حقوق االنسان وفرض عقوبات على الوسائل المحرمة 

لخدمة االرھاب وتجریم تلك االفعال والحد من التھدید.
كما تم االقتراح بضرورة االتفاق العالمي على وضع واتخاذ قرارات 
اھمیة  على  والتاكید  االرھاب  واعمال  العنف  من  الحد  الى  تؤدي 
اجتماع المنظمة االسیویة االفریقیة وسعیھا الى بناء جسر فیما بینھا 

للتواصل بما یخدم مكافحة االرھاب.
وعدم  بینھا  فیما  بالتعاون  االلتزام  على  المشاركة  الدول  وایدت 
التھاون في مجال قمع االرھاب والحد من نشر االفكار التي تؤدي 
والوحدة  الدولیة  المبادىء  احترام  ووجوب  والتطرف  العنف  الى 
االرھاب  لمحاربة  كاف  غیر  العسكري  العمل  ان  حیث  االقلیمیة 
وعدم التصرف بشكل منفرد ووجوب تعاون دولي بھذا الخصوص 
یجب  حالة  اعتباره  وانما  بالدین  او  بالدول  االرھاب  ربط  وعدم 

محاربتھا.

اختتام المؤتمر الدولي لمكافحة
اإلرهاب في طهران

بسام  الدكتور  العدل  وزیر  شارك 
العدل  وزراء  مجلس  بأعمال  التلھوني 
العربیة  المملكة   - بجدة  المنعقد  العرب 
السعودیة بدورتھ الثالثون وتأتي مشاركة 
مجال  في  االردن  دور  لتأكید  التلھوني 
القانونیة  واالستراتیجیات  األعمال 

العربیة المشتركة .

القاھا  كلمة  في  التلھوني  اشار  وقد 
باجتماعات المجلس إلى ضرورة توحید 
من  التي  االنشطة  لدعم  العربیة  الجھود 
شأنھا النھوض بالعمل العربي المشترك 

في المجاالت القانونیة والقضائیة.

كما اكد التلھوني على ضرورة النھوض 
بمرفق القضاء واشار الى ان االردن قد 
حیث  من  متسارعة  خطوات  خطى 
الدستوریة  التعدیالت  من  االنتھاء 
والتشریعات ذات االثر في تطویر العمل 

القضائي.

ضرورة  إلى  العدل  وزیر  واضاف 
ومكافحتھ   االرھاب  ألعمال  التصدي 
ومنع ممارسة االنشطة االرھابیة وعدم  

 (۱۲٦۷) القرارین  ومنھا  باإلرھاب 
. (۱۳۷۳)

السعودي  العدل  وزیر  اكد  لھ  كلمھ  في 
الرئیس الفخري للدورة الثالثین لمجلس 
عبد  بن  محمد  العرب  العدل  وزراء 
توحید  ضرورة  على  العیسى  الكریم 
لمكافحة  المشترك  العربي  العمل 
غسل  ومحاربة  العنف  ونبذ  االرھاب 
ومالحقة  بالبشر  واإلتجار  االموال 
االجندة  الى  اللجوء  وعدم  الجریمة 
الخاصة باسم الدین  والقضاء على البیئة 
روح  وبث  االرھاب   ألعمال  الخصبة 
یمتد  حضاري  مشروع  وخلق  التسامح 
ودعم  العربي  الوطن  طول  على 
العمل  على  الخناق  لتضیق  التشریعات 

االرھابي .

العام  االمین  حنفي  وجیھ  السفیر  واشار 
على  العربیة  الدول  لجامعة  المساعد 
تحقیق دعم سیادة القانون والعمل العربي 
االرھاب  اعمال  محاربة  في  المشترك 
الخبرات  العدل واالمان وتبادل  وتحقیق 

القانونیة والقضائیة العربیة.  

استخدام الدین ذریعة لتحقیق اعمال العنف وعدم ربط الدین 
باألعمال االرھابیة وترسیخ مفھوم االسالم السمح .

اضاف التلھوني بان االردن اثبت في اطار مكافحة االرھاب 
مختلف  على  االرھاب  مكافحة  مجال  في  الكامل  التزامھ 
موقعھ  بحكم  االردن  والن  والتنفیذیة  التشریعیة  المستویات 
الموجودة  االمنیة  التداعیات  من  بمنأى  لیس  الجغرافي 
بالمنطقة وما تفرزه من تنظیمات ارھابیة ودعا الى التخطیط 

لمستقبل عربي یسھم في ترسیخ مستقبل عربي افضل.

االردن  التزام  الى  باإلشارة  كلمتھ  التلھوني  واختتم 
باالتفاقیات الدولیة التي من شأنھا مالحقة االرھاب والحد من 
اثاره وفي االشارة الى االجراءات التنفیذیة المتعلقة بمكافحة 
وطنیة  لجنة  تشكیل  تم  بانھ  العدل  وزیر  بین  فقد  االرھاب 
مؤلفة من عدد من المؤسسات والوزارات لتطبیق قرارات 

االمم المتحدة المتعلقة 

ويشارك باجتماعات مجلس وزراء العدل العرب
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األخبـــــار
وزير العدل يتفقد سير العمل في محكمة شمال عمان 

على  الوزارة  حرص  التلھوني  بسام  الدكتور  العدل  وزیر  اكد 
تسخیر االمكانیات المتاحة لتلبیة احتیاجات المحاكم عبر استخدام 
الفنیة،  واللوازم  البشریة  الكوادر  وتوفیر  الحدیثة  التقنیة  ادوات 
في  الیومي  بعملھم  القضاة  ومساعدة  التقاضي  اجراءات  لتسھیل 

مختلف محاكم المملكة.

وبین التلھوني خالل جولة تفقدیة رافقھ فیھا االمین العام القاضي 
بدایة  محكمة  إلى  الوزارة  في  المدیریات  ومدراء  جمالیة  احمد 
المیدانیة  زیاراتھا  خالل  من  تحاول  الوزارة  ان  عمان،  شمال 
العمل والتعرف على  المحاكم االطالع على واقع  الى  المتكررة 

احتیاجاتھا من لوازم واجھزة وكوادر بشریة.

واشار الى ان الوزارة بدأت تنفیذ العدید من المشاریع التي تعتبر 
على درجة عالیة من االھمیة وسیلمس مختلف اطراف المعادلة 

في المحاكم نتائج ھذه االجراءات خالل فترة قصیرة.

مناسب  بدیل  موقع  إیجاد  على  الوزارة  التلھوني حرص  وأبدى 
للمحكمة یراعي خصوصیة السلطة القضائیة واحتیاجات مراجعي 
وموظفین،  قضاة  من  فیھا  العاملین  حاجة  إلى  إضافة  المحكمة، 
مشیرا الى ان الوزارة ستوفر االمكانات المالیة إلیجاد موقع دائم 
ومالئم یستوعب الزیادة المتنامیة بعدد القضایا والمراجعین لھذه 

المحكمة والتي تشھد اكتظاظا كبیرا.

بعض  بحل  للمباشرة  الوزارة  مسؤولي  العدل،  وزیر  ووجھ 
في  النقص  ومنھا  الیومي  العمل  سیر  تعترض  التي  المشاكل 
التنفیذ،  دائرة  في  وخصوصا  االقسام  ببعض  البشریة  الكوادر 

وتخصیص موظفین لخدمة الجمھور وتزوید بعض االقسام 

باحتیاجاتھا من اللوازم.

 (PDA) واكد ان الوزارة بصدد باستخدام اجھزه محمولة یدویا
سیتم  حیث  اإللكترونیة،  بالطرق  القضائیة  التبلیغات  إلجراء 
تزوید المحضرین التابعین للوزارة بھذه األجھزة المزودة بنظام 
العناوین  وتثبیت  القضائیة  التبلیغات  لمتابعة  خاص  محوسب 
عمل  فعالیة  من  یزید  ما  التقاضي،  اطراف  لجمیع  الصحیحة 

المحضرین وتسریع اجراءات التقاضي.

وزارة  تتبع  التي  المحكمة  اقسام  كافة  على  جولتھ  خالل  وشدد 
العدل أھمیة تقدیم كافة التسھیالت لخدمة المواطنین في األقسام 
اإلداریة التابعة للمحاكم ودعم السلطة القضائیة بما یساعد على 
االرتقاء بمستوى أداء وخدمات الجھاز القضائي والقانوني للقیام 

بمھامھما بكفاءة وفاعلیة.

وزار التلھوني غرفة نقابة المحامین في المحكمة، واستمع الى 
مالحظات المحامین واقتراحاتھم والمصاعب التي یعانون منھا، 

واعدا بوضع الحلول المناسبة لمعظم القضایا التي تم طرحھا.

مالحظات  الى  واستمع  القضائي  التوقیف  غرفة  زار  كما 
تحفظ  والتي  للتوقیف  المناسبة  البیئة  توفیر  مؤكدا  الموقوفین، 

كرامة الموقوف.

بالتعاون  الشراري  رجا  القاضي  المحكمة  رئیس  اشاد  بدوره 
الكبیر الذي تبدیھ وزارة العدل عبر توفیر كافة االحتیاجات التي 
تطلبھا المحكمة دون تأخیر سواء على مستوى الكوادر البشریة 

او االجھزة واللوازم.
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األخبـــــار
ويتفقد محكمة بداية عمان 

ولقائھ  عمان  بدایة  لمحكمة  التفقدیة  زیارتھ   وقال  خالل 
رئیس المحكمة القاضي محمد الغریر حرص الوزارة على 
مراجعاتھم  خالل  المواطنین  على  والجھد  الوقت  توفیر 
وتقاضیھم في محاكم المملكة بتبسیط االجراءات والبت في 
القضایا في اسرع وقت ممكن ، وان الوزارة داعمة للسادة 
الھدف  ھذا  لتحقیق  امكاناتھا  كافة  تسخر  وسوف  القضاة 
الفتا الى اھتمام الوزارة بتحسین بیئة عمل الموظفین من 
المقدمة  بالخدمات  واالرتقاء  بأوضاعھم  االرتقاء  اجل 
خالل  من  للجمیع  والنزاھة  العدالة  لتحقیق  للمواطنین 

التدریب وتوفیر البیئة المناسبة لعملھم 

القاضي  العدل  وزارة  عام  امین  بحضور  التلھوني  وشدد 
احمد جمالیة وكافة مدراء المدیریات ومدیر محكمة بدایة 
السبل  كافة  توفیر  أھمیة   على   ، الخصاونة  محمد  عمان 
لتقدیم التسھیالت الالزمة لخدمة العمل  في األقسام اإلداریة 
ستعمل  الوزارة  ان  مضیفا   ، عمان  بدایة  لمحكمة  التابعة 
على تقدیم جمیع أنواع الدعم اللوجستي لھا وتوفیر الكوادر 
البشریة واللوازم الفنیة  ضمن اإلمكانات المادیة والبشریة 

المتاحة.

وبین التلھوني ان الوزارة قامت بمجموعة من االجراءات 
التطویریة  لخدمة العمل في المحكمة  وقد تم تطبیقھا في 
مختلف الدوائر كبرامج الحوسبة في دائرة التنفیذ والتي من 
المتوقع ان تختصر إجراءات كثیرة للعمل وتسھم في دقة 
ومنع  األموال  صرف  أمور  وضبط  المالیة   العملیات 
وتسریع  النفقات  وتخفیف  بھا   والتالعب  االختالس 
اجرارات العمل ضمن جودة ودقة عالیة ،اضافة الى انھ تم 
منذ  الخزینة  تنفیذ  دائرة  في  العالقة  المشكلة  من  االنتھاء 
ومتابعتھا  القضایا  جمیع  جرد  تم  حیث  طویلة  سنوات 
وتنظیم العمل  االمر الذي اسھم في تفعیل تحصیل أموال 
االرشفة  برامج  الى  اضافة  سنوات   منذ  المستحقة  الدولة 
االكترونیة والتي تسیر بشكل جید خیث یتم ارشفة نصف 
ملیون وثیقة شھریا ،وقد طلبنا من الشركة المنفذة تسریع 
العمل بھذا االمر لما یشكلھ  من تبسیط  في اجراءات العمل 

وتخفیف الضغط على الموظفین.

جدید  نظام  على  تعمل  الوزارة  ان  التلھوني  واعلن    
للمحضرین  سوف یختصر الوقت  ویرفع سویة العمل  في 
قسم التبلیغات  كما اعلن  انھ  سیكون ھناك اجراءات جدیدة 
بما یخص دائرة كاتب العدل حیث ستم  اصدار اختام جدیدة  

واوراق الستخدامھا من قبل كاتب العدل ، فیھا نوع اكثر من 
االمان للمعلومات والكفاالت التي تنفذ عند كاتب العدل  . 

 ووفیما یخص صیانة مبنى قصر العدل اشار التلھلوني ان 
وزارة العدل  قامت مؤخرا بمخاطبة وزارة األشغال العامة 
وصیانة  للمبنى  عامة  صیانة   اجراءت  لغایات  واإلسكان 
المصاعد وتنظیف الواجھات من الخارج، وتخصیص اماكن 
مناسبة  للخدمات المساندة والتي یستفید منھا كافة المراجعین 

والعاملین في قصر العدل  . 

وجال الوزیر على  كافة  اقسام المحكمة حیث استمع  خالل 
مالحظات  إلى  التنفیذ  ودائرة  العدل  كاتب  إدارة  في  جولتھ 
الموظفین والمواطنین واقتراحاتھم التي من شأنھا رفع سویة 
العمل في ھذه األقسام  ، مشیدا   بمستوى االنجاز المتحقق  
،والذي اسھم في  تطویر العمل ،  في مختلف دوائر المحكمة  
والتي  المحكومیة  عدم  استخراج  قسم  في   وخصوصا 
اصبحت ال تستغرق اكثر من خمسة دقائق الستخراجھا بعد 
وذلك  سابقا  ساعات  اربع  من  الكثر  الى   بحاجة  كانت  ان 
سھلت  التي   التطویریة  االجراءات   من  مجموعة  الدخال 

العملیة  وانھت معاناة المارجعین  .

الداخلیة  الرقابة  دور  تفعیل  ضرورة  على  التلھوني  واكد 
دون  الحیلولة  في  االكبر  الدور  لھا  یكون  وان  اوسع  بشكل 
وواسع  فعال  دور  لھا  یكون  وان  ومنعھا  األخطاء  وقوع  
ولیس تقلیدي محصورا فقط في اجازة مستندات ورفع تقاریر 

بأخطاء تحصل سواء بقصد او قلة خبرة او عدم قصد .
الفوریة  االداریة   القرارات  التلھوني مجموعة من  واصدر 
التي تساھم  بحل الكثیر من المشاكل  والتي من اھمھا  تزوید 
بروشرات  وطباعة  جدد،  بموظفین  الجمھور   خدمة  قسم 
وووثائق تعریفیة بالخدمات المقدمة واماكنھا ، وتزوید بعض 
االرشفة   غایات  تخدم  ضوئي  مسح  باجھزة  االرشفة  اقسام 
قلم صلح جزاء  العاملین  في  للموظفین  وتوجیھ كتب شكر 

عمان .

 وكان  التلھوني استمع  في بدایة الجولة  الى ایجازمن رئیس 
المحكمة الغریر الى ایجاز  حول اھم احتیاجات  المحكمة من 
موظفي طباعة وكتبة ومحضرین وصیانة حواسیب القضاة 
تم  الذي  والتطویر  التحدیث  بمستوى  مشیدا   ، تجدیدھا   او 

خالل االشھر  التي اعقبت زیارة الوزیر االولى  
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األخبـــــار
وزارة العدل توقع مذكرة تفاهم مع مركز العدل للمساعدة القانونية

للمساعدة  العدل  مع مركز  تفاھم  مذكرة  الیوم  العدل  وزارة  وقعت 
القانونیة بھدف تسھیل وصول الفقراء إلى العدالة.

وبموجب االتفاقیة ستؤسس الوزارة وحدات خاصة وتقدیم المساعدة 
القانونیة للفئات االقل حظا مالیاً بدعم من مركز العدل.

وتنص المذكرة التي وقعھا وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني مع 
البشیر،  الدین  الدكتور صالح  العدل  لمركز  اإلداریة  الھیئة  رئیس 
القضاء،  بینھا  العالقة ومن  ذات  الجھات  مع  الجانبین  تعاون  على 

والوزارات المعنیة، ومدیریة األمن العام، ونقابة المحامین، 

للمساعدة  وطنیة  استراتیجیة  لوضع  المدني،  المجتمع  ومؤسسات 
القانونیة والعمل على تنفیذھا".

وقال التلھوني ان توقیع الوزارة للمذكرة یأتي انطالقاً من سعیھا إلى 
ترسیخ دولة القانون والمؤسسات وتحقیق العدالة والمساواة وتعزیز 
مبادئ تكافؤ الفرص والشفافیة وحمایة حقوق االنسان والحریات من 
خالل رسم السیاسات واألطر التشریعیة العصریة، وتمتین الروابط 
والمساندة  التقاضي  عملیة  في  والدولیین  المحلیین  الشركاء  مع 

القانونیة.
واضاف ان وزارة العدل ستحیل – حسب المذكرة – طالبي خدمات 
العدل،الذي  مركز  القانوني،إلى  التمثیل  أو  القانونیة  االستشارات 
المحامین  خالل  من  الخدمة  بتقدیم  المتاحة  إمكانیاتھ  حسب  یلتزم 
المعتمدین لدیھ "لمن تنطبق علیھم معاییر استحقاق المساعدة المتفق 

علیھا.
نحو ٦۸  أن  إلى  تشیر  المتخصصة  الدراسات  ان  البشیر  واوضح 
بالمائة من المتھمین بقضایا جزائیة ال یمثلھم محامون، وھو ما تسعى 

مذكرة التفاھم إلى البدء بمعالجتھ على مستوى وطني.
)عیادة   ۲۳) من خالل  الخدمات  ھذه  سیقدم  العدل  مركز  ان  واكد 
تابعة لھ منتشرة في كافة محافظات المملكة ، مضیفا انھ ولضمان 
نظاماً  العدل  مركز  العدالة، سیطور  إلى  الوصول  في  الفقراء  حق 

یحدد آلیات ضبط جودة الخدمات المقدمة.

ونقابة  الوزارة  بین  تفاھم  ،مذكرة  العدل  وزارة  مقر  في  وقع  كما 
استقبال  یتولى عملیة  الوزارة  لدى  قسم  استحداث  بھدف  المحامین 
طلبات المساعدة القانونیة ودراستھا واحالة الحاالت المستحقة منھا 
للنقابة، لتقدیم خدمات المساعدة القانونیة عن طریق محامي النقابة.

وتھدف االتفاقیة التي وقعھا وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني و 
اداء وخدمات  بمستوى  االرتقاء  الى  المحامین سمیر خرفان  نقیب 
مع  القانوني  التعاون  تعزیز  على  الدائم  والعمل  الجھازالقضائي 
والثقافة  الوعي  زیادة  في  والمساھمة  والدولیة  المحلیة  الجھات 
القانونیة  المساعدة  وتوفیر  التشریعات  تطویر  خالل  من  القانونیة 

للفئات المستضعفة .
وتنص المذكرة على التعاون في تنظیم ومأسسة خدمات المساعدة 
القضائي  الجھاز  مع  التعاون  جسور  وفتح  الفریقین  بین  القانونیة 

والوزارات واالمن والعام .
وقال التلھوني على ھامش توقیع المذكرة ان اقرارھا یأتي انطالقاً 
من سعي وزارة العدل إلى ترسیخ دولة القانون والمؤسسات وتحقیق 

وحمایة  والشفافیة  الفرص  تكافؤ  مبادئ  وتعزیز  والمساواة  العدالة 
واألطر  السیاسات  رسم  خالل  من  والحریات  االنسان  حقوق 
المحلیین  الشركاء  مع  الروابط  وتمتین  العصریة،  التشریعیة 

والدولیین في عملیة التقاضي والمساندة القانونیة.
واضاف ان وزارة العدل ستحیل - حسب المذكرة - طالبي خدمات 
االستشارات القانونیة أو التمثیل القانوني،إلى نقابة المحامین التي تلزم 
حسب إمكانیاتھا المتاحة بتقدیم الخدمة من خالل المحامین المعتمدین 

لدیھ "لمن تنطبق علیھم معاییر استحقاق المساعدة المتفق علیھا.
واكد التلھوني ان ھذه المذكرة ستساھم في رفع الوعي القانوني لدى 
والندوات  الدورات  تنظیم  الى  تھدف  كونھا  المجتمع  فئات  مختلف 
وورش العمل بالتعاون مع نقابة المحامین والمؤسسات المعنیة بتقدیم 
تنظیم  على  االتفاق  تم  انھ  ،مضیفا  القانونیة  المساعدة  خدمات 
االجتماعات الدوریة الھادفة الى مناقشة االمور بالمساعدة القانونیة 
المساعدة  تقدیم  عملیة  تعرقل  التي  المعیقات  جمیع  على  والوقوف 

القانونیة للفئات المستحقة واقتراح الحلول الناجعة لھذه المعیقات. 
خدمات  ستوفر  المحامین  نقابة  ان  خرفان  اوضح  جانبھ  ومن 
المساعدة القانونیة للحاالت المستحقة من خالل المحامین المزاولین 
والمسجلین لدیھ مع مراعاة توزیعھا حسب نوع المساعدة القانونیة 
وتخصص المحامي المحال علیھ واالختصاص المكاني وغیرھا من 
المعاییر الي سیحددھا نظام المساعدة القانونیة مشیرا الى ان النقابة 
ستقوم برفد وزارة العدل عند طلبھ بالمحامیین المتخصصین لغایات 
المشاركة بالدورات وورش العمل والمؤتمرات التي تنظمھا لتحقیق 

اھداف المذكرة 
واكد على ان دور النقابة یھدف الى تنظیم اعمال مھنة المحاماة من اجل 
تحقیق العدالة الناجزة ،كما انھا تعد رافدا اساسیا ألفراد المجتمع من خالل 
تقدیم الخدمات القانونیة على اختالف اشكالھا باإلضافة الى تقدیم المشورة 

القانونیة لھم وتمثیلھم امام القضاء على مختلف انواعھ ومستویاتھ.
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مذكرة تفاهم للربط االلكتروني

بين العدل واالمن العام
MEPS توفر خدمات الدفع اآلمن عن

طريق البطاقات لوزارة العدل

الوزارة   بین  االلكتروني  الربط  حول  تفاھم  مذكرة  العدل  وزارة  وقعت 
ومدیریة األمن العام ممثلة بإدارة ترخیص السواقین والمركبات.

ووقع المذكرة ممثال لوزارة العدل أمین عام الوزارة القاضي أحمد الجمالیة 
وعن األمن العام مدیر إدارة ترخیص السواقین والمركبات العمید المھندس 

أحمد الطعاني.
وأكد القاضي الجمالیة أن ھذه المذكرة تأتي في إطار تحسین اإلجراءات 
حیث  الطرق،  بأیسر  العدالة  تطبیق  تكفل  التي  الضمانات  لزیادة  المتخذة 
الدوائر  على  والجھد  الوقت  وتوفیر  اإلجراءات  بتحسین  تنفیذھا  سیسھم 
الحكومیة والمواطنین فیما یتعلق بوضع ورفع إشارة الحجز التحفظي أو 
التنفیذي على المركبات أثناء نظر القضایا لدى المحاكم أو دوائر التنفیذ أو 

النیابة العامة وفق األحكام والقرارات القضائیة والتنفیذیة الموجبة لذلك.
موظفي  فإن  المذكرة  ھذه  وبموجب  أنھ  الطعاني  المھندس  العمید  وأوضح 
وزارة العدل سیمنحون صالحیة استخدام الحجز االلكتروني من خالل البوابة 
اإللكترونیة إلدارة الترخیص وبإشراف من الوزارة وتنسیق مستمر من خالل 
بھذا  البرید  عبر  الورقیة  بالمراسالت  العمل  سینتھي  حیث  ارتباط،  ضباط 
الخصوص والتي كانت تتم بین المحاكم ودوائر التنفیذ والنیابة العامة والدوائر 

التابعة لوزارة العدل من جھة وإدارة الترخیص من جھة أخرى.
مستخدمین  ستسمي  العدل  وزارة  فإن  التفاھم  مذكرة  في  جاء  ما  وحسب 
للنظام إلنجاز معامالت وضع الحجز ورفعھ ویتم تدریبھم من خالل إدارة 
الترخیص على آلیة عمل النظام، بحیث تنقل ھذه الصالحیة إلیھم ویتحملوا 
بموجب ذلك المسئولیة القانونیة عن اإلجراءات المتخذة على نظام الحجز.

وقّعت وزارة العدل ودائرة مراقبة الشركات مذكرة تفاھم تھدف إلى تسھیل 
والمواطنین  الحكومیة  الدوائر  على  والجھد  الوقت  وتوفیر  اإلجراءات 
قیود  عن  رفعھا  أو  التنفیذي  أو  التحفظي  الحجز  شارة  بوضع  المتعلقة 

الشركات والشركاء فیھا.
ویأتي توقیع ھذه المذكرة تنفیذاً للتوجیھات الملكیة السامیة وتطبیقاً لمنظومة 
والمؤسسات  الوزارات  بین  الجھود  بتنسیق  المتعلقة  والشفافیة  النزاھة 
الوقت  وتوفیر  اإلجراءات  تسھیل  أجل  من  المختصة  الحكومیة  والدوائر 

على متلقي الخدمات الحكومیة.
وبناءاً على ھذه االتفاقیة سیتم اعتماد وزارة العدل والمحاكم ودوائر التنفیذ 
والنیابة العامة والدوائر التابعة لھا كجھة رسمیة للقیام بإجراء المعامالت 
الربط  من خالل  فیھا  الشركاء  و/أو  الشركات  على  بالحجوزات  المتعلقة 
االلكتروني بنظام ملعومات الشركات لدى دائرة مراقبة الشركات وشبكة 

الحكومة اآلمنة.
وقد وقع االتفاقیة عن دائرة مراقبة الشركات مراقب عام الشركات السید 
برھان عكروش وعن وزارة العدل أمین عام الوزارة القاضي أحمد جمالیھ.

 -«MEPSالدفع لخدمات  األوسط  «الشرق  شركة  وقعت 
Master- كارد  «ماستر  شركة  ترخیص  على  الحاصلة 

بكافة  االئتمان  بطاقات  خدمات  لتقدیم  العالمیة   «Card
أشكالھا، والشركة الرائدة في خدمات الدفع في المنطقة- اتفاقیة 
توفیر  للوزارة  خاللھا  من  تتیح  األردنیة،  العدل  وزارة  مع 
خدمات دفع آمنة ومیّسرة ومناسبة للمواطنین والمراجعین فیھا 

.«MasterCard عن طریق بطاقات «ماستر كارد
بسام  الدكتور  العدل  وزیر  عن  مندوباً  االتفاقیة  ووقع 
جمالیة،  أحمد  القاضي  العدل  وزارة  عام  أمین  التلھوني، 
لشركة  التنفیذي  الرئیس  الجابر،  المالك  عبد  والدكتور 

.«MEPS الشرق األوسط لخدمات الدفع»
األوسط  «الشرق  شركة  ستقوم  االتفاقیة،  ھذه  وبموجب 
لخدمات الدفع MEPS» بتركیب أجھزة تكون بمثابة نقاط 
یتم  أن  على  أولى،  كخطوة  العدل  قصر  محكمة  في  بیع 
تركیب ھذه األجھزة في جمیع قاعات المحاكم في المستقبل 
القریب، وذلك حتى یتسّنى للمراجعین دفع رسوم المحكمة 
داخلھا، وستوفر الشركة كذلك ضمن ھذه االتفاقیة خدمات 
اآلمنة  المراقبة  وخدمات  الساعة،  مدار  على  التقني  الدعم 

المستمرة وتفویض البطاقات االئتمانیة.
وعن ھذه االتفاقیة، قال الجابر «نفخر بانضمام وزارة العدل 
األردنیة إلى شبكة عمالئنا الواسعة لإلفادة من خدمات الدفع 
عبر بطاقات «ماستر كارد MasterCard»، ونأمل أن 
تكون ھذه االتفاقیة نقطة انطالق لشراكات مثمرة مع مزید 
من الھیئات الحكومیة، ال سّیما بالنظر إلى سلسلة االتفاقیات 
من  عدد  مع  الماضیة  الفترة  خالل  الشركة  عقدتھا  التي 
توفیر  إلى  سعینا  مع  یتماشى  فیما  الوطنیة،  المؤسسات 
األجھزة  خالل  من  لعمالئنا  ومیّسرة  آمنة  دفع  خدمات 
البیع  نقاط  ضمن  نقّدمھا  التي  البطاقات  ومتعددة  المتكاملة 

التابعة لھم.»
ومن جھتھ، صرح جمالیة قائالً: «یسعدنا توقیع ھذه االتفاقیة 
على  المحاكم  إجراءات  تسھیل  إلى  خاللھا  من  نسعى  التي 
استخدام  خالل  من  علیھم  والجھد  الوقت  وتوفیر  المواطنین 
رسوم  لدفع   «MasterCard كارد  «ماستر  بطاقات 
المحاكم، ومما ال شك فیھ أن شركة «الشرق األوسط لخدمات 
الدفع MEPS»، ھي إحدى أفضل الشركات في ھذا المجال 

في المنطقة، وكلنا ثقة بجودة الخدمات التي تقدمھا.»

ومذكرة تفاهم بين دائرة مراقبة الشركات ووزارة العدل
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ورشة عمل تناقش تعديالت قانون التنفيذ

عمل  ورشة  في  القضائي  بالتنفیذ  ومعنیون  قاضیا   ٤۰ نحو  انبرى 
 " التنفیذ  قانون  على  تعدیالت  بإجراء  المعنیة  اللجنة  الیھا  دعت 
اللجنة عبر  والتي صاغتھا  القانون  االولیة على  التعدیالت  لمناقشة 

عدة لقاءات سابقة".
وقال وزیر العدل بسام التلھوني خالل افتتاح الورشة في فندق كراون 
بالزا، "ان األساس القانوني للتنفیذ یستند لألساس القانوني ذاتھ الذي 
یقوم علیھ حق التقاضي"، والذي یقضي بأنھ "ال یجوز للدائن ان یأخذ 
الوسائل  عبر  الحق"  ھذا  لیقرر  للقضاء  اللجوء  وعلیھ  بیده  حقھ 
المنصوص علیھا في القانون وتنفیذ حكم القاضي الصادر في النزاع.

وبین التلھوني ان ھناك عالقة وثیقة وتكاملیة بین قانون التنفیذ وقانون 
المدني  كالقانون  الموضوعیة  والقوانین  المدنیة  المحاكمات  اصول 
التجاري، مبینا ان دور قانون التنفیذ القضائي یأتي في سیاق تنفیذ 

وایصال الحق ألصحابھ عند صدور الحكم الموضوعي من القاضي.
وأوضح أن الكشف عن األحكام الكثیرة الجدیدة في قانون التنفیذ عمل 
مھم ومفید یظھر مزایا ھذا القانون من جھة، ویبین ما شابھ من نقص من 
جھة اخرى، ما یستوجب التعدیل لیحقق القانون االھداف المرجوة منھ 
في صیانة حقوق المواطنین والتیسیر علیھم في اجراءات التنفیذ وتحقیق 

اھداف التنمیة.
من جھتھ عرض أمین عام وزارة العدل رئیس لجنة تعدیل قانون التنفیذ 
والتي  القانون  على  اللجنة  اجرتھا  التي  للتعدیالت  جمالیة  أحمد  القاضي 
طالت ٦۰ مادة من أصل ۱۱٤، مشیرا الى الفرق بین النص القدیم والجدید 
في القانون، وتوقعاتھ واللجنة لما یمكن ان یحدثھ من تسھیل في اجراءات 
العدالة من جھة أخرى،  الدائن والمدین من جھة، وتحقیق  التقاضي بین 
مطالبا المشاركین بإبداء مالحظاتھم على التعدیالت، خالل الورشة التي 
رفع  سیتم  الورشة  ختام  مع  انھ  الى  مشیرا  الیوم،  طیلة  فعالیاتھا  امتدت 

معدل القانون لوزیر العدل لیسیر بقنواتھ الدستوریة تمھیدا إلقراره.
الدورة  على  مدرجة  غیر  التنفیذ  قانون  تعدیالت  أن  التلھوني  وأكد 
االستثنائیة لمجلس االمة، ألن القانون سیحتاج في خطواتھ االولى الى 

وقت قبل عرضھ على مجلس االمة.
وحول مبررات التعدیالت على قانون التنفیذ قال جمالیة، إنھا تأتي لسد 
ثغرات القانون الحالي، وتعالج عدم تعرض المدین إلطالة ید الدائن حد 
إعالن اعساره أو افالسھ، اضافة الى ان التعدیالت أخذت بعین االعتبار 

مصلحة الدائن والمدین في آن معا.
االشكاالت  وتالشت  التنفیذ  اجراءات  یسرت  تعدیالت  ھناك  ان  وبین 
التنفیذیة التي تخضع لالجتھاد من رؤساء التنفیذ حیث نص صراحة على 

أن ھذا القانون غیر قابل لالجتھاد.

وورشة اقليم الجنوب للتعرف على احتياجات المحاكم

الوسط والشمال  الذي عقد في عمان لرؤساء محاكم  للقاء  استكماال 
رعى وزیر العدل بسام التلھوني في فندق الھیلتون العقبة ورشة اقلیم 
الجنوب للتعرف على احتیاجات المحاكم بحضور امین عام الوزارة 
العالقة  ذوي  والموظفین  المحاكم  و رؤساء  الجمالیة  احمد  القاضي 
العمل  سویة  رفع  ان  الورشة  في  القاھا  كلمة  في  التلھوني  وقال 
الخدمة  ومتلقي  التابعة  والدوائر  المحاكم  خدمة  بمستوى  والنھوض 
دعم  مجال  في  سواء  المجاالت  شتى  وفي  اولویاتنا  سلم  على  فیھا 
وتطویر راس المال البشري او في مجاالت الشؤون المالیة واالداریة 
سبیل  في  التحتیة  البنى  وتحسین  والتقنیة  اللوجستیة  او  والرقابیة 
تحسین بیئة العمل القضائیة واالداریة والمساھمة الفاعلة في تحقیق 

العدالة  مرفق  الى  الوصول  في  المواطنین  ومساعدة  الناجزة  العدالة 
باقصر الطرق واجود الخدمات .

وأشار الى ان الورشة تھدف الى تلمس احتیاجات المحاكم في الجنوب 
من الموارد البشریة لیتم حصرھا قبل اعداد موازنة الدولة واعداد جدول 
التشكیالت مؤكدا الى ان الوزارة تسعى لتطویر اعمالھا واجراء تعدیالت 
على عدد من القوانین حیث تم االنتھاء من مشروع التنفیذ وسیتم تعدیل 
لمراجعة  لجنة  تشكیل  سیتم  كما  المدنیة  المحاكمات  اصول  قانون 
التشریعات الجزائیة بشكل عام اضافة لتعدیل قانون العقوبات برمتة من 

خالل المشاركة مع الوزارات ذات العالقة .
دراسة  السید  ماھر  الوزارة  في  البشریة  الموارد  مدیر  واستعرض 
االحتیاجات البشریة لعام ۲۰۱٤ والتي بینت وجود ٤۰۰۸ موظف في 
في  الشمال و٪۱۱  في  بنسبة ٪۲۳  تقسموا  عملھم  على راس  الوزارة 
االعوام  في   ٤٥۳ خدمات  انھاء  وتم  الوسط  اقلیم  في  و٦٦٪  الجنوب 
۲۰۱۰ و ۲۰۱٤ ولم یتم احداث اي شاغر في الوزارة لعامي ۲۰۱۰ و
۲۰۱۳ وبینت الدراسة انة یتوقع تعیین ٦۰ مساعد قاضي ضمن برنامج 
قضاة المستقبل ومن المعیقات التي تواجة الوزارة عدم احداث وظائف 
باالعداد المطلوبة اضافة لطول امد اجراءات التعیین وعدم تطابق بعض 
رئیس  دولة  لبالغات  اضافة  عنھا  المعلن  للموظف  الفعلیة  الوظائف 
الوزراء بوقف كافة اشكال التعیین لعام مي ۲۰۱۲ و۲۰۱۳ حیث لم یتم 

تعیین اي موظف في الوزارة.
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 ناقش مجلس إدارة جمعیة البنوك في األردن مع وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني 
الجوانب القانونیة المتعلقة بقضایا البنوك وإجراءات التقاضي لدى المحاكم األردنیة.

وتم خالل االجتماع التوافق على تشكیل لجنة من القانونیین في البنوك والمعنیین في 
وزارة العدل لحصر أبرز القضایا القانونیة والحقوقیة، والخروج بتوصیات بشأنھا 
وتتابع  بھا  المتعلقة  المعیقات  وتعالج جمیع  المحاكم  لدى  اإلجراءات  تسھیل  تضمن 

المالحظات التي أوردتھا البنوك بھذا الخصوص.
المحاكم  مع  المتعاملین  لمالحظات  كبیرا  اھتماما  تولي  الوزارة  إن  التلھوني  وقال 
بھدف  واإلجراءات  للتشریعات  تعدیالت  إجراء  عند  لمراعاتھا  البنوك،  وخصوصا 

تحسینھا وتطویرھا.
وبین أن الوزارة أنجزت الكثیر في سبیل تقلیص فترة إجراءات التقاضي وعملیات 
التنفیذ الذي یعد "مقبرة لألحكام"، الفتا إلى وجود مشاكل في قانون التنفیذ تحتاج إلى 
معالجة وأن الوزارة شكلت لجنة إلعادة النظر في قانون التنفیذ واعدة مسودة مشروع 
القنوات  في  لیمر  النواب  لمجلس  قریبا  الوزراء  مجلس  سیحولھ  للقانون  معدل 

الدستوریة.
وأكد أن الوزارة عملت على إعادة النظر في ھندسة إجراءات التنفیذ وإعادة دراسة 
اإلجراءات اإلداریة وحوسبة اإلجراءات المتعلقة في القضایا وأرشفة أوراق القضایا، 
التقاضي  إجراءات  سرعة  یضمن  بما  التبلیغ،  في  االلكترونیة  الخدمات  وإدخال 

والتسریع في إصدار األحكام.
وقال إن الوزارة رفعت مذكرة إلى المجلس القضائي لطلب تشكیل غرف متخصصة 
والمصرفیة  البنكیة  القضایا  في  مختصة  قضائیة  ھیئت  تتشكل  بحیث  القضاء  في 

والتأمین والقضایا التجاریة تعزیزا لمفھوم القضاء المختص.
وأضاف أن الوزارة تجري بشكل عام مراجعة للتشریعات الجزائیة یما فیھا تشكیل 
لجنة لغایات مراجعة قانون أصول المحاكمات المدنیة وإعادة النظر في قضایا الشیك 

بدون رصید.
وشدد على أھمیة اللجوء إلى الحلول البدیلة في حل المنازعات مثل الوساطة وإلدارة 
الدعوى والتحكیم بدال من اللجوء إلى المحاكم. وأكد أھمیة دور البنوك في تحریك 
ورفد االقتصاد الوطني، الفتا إلى أن ھذا اللقاء یأتي ضمن سلسلة من اللقاءات مع 

الفعالیات كافة للتعرف على المشكالت التي تواجھھا وإیجاد حلول لھا.
بدوره، قال رئیس مجلس إدارة جمعیة البنوك في األردن باسم خلیل السالم إن ھذه 
االجتماع یأتي انطالقا من نھج التشاركیة بین القطاعین العام والخاص، "وإیمانا منا 
بجدیة الحكومة للتصدي لجمیع العقبات واإلشكالیات التي تواجھ مختلف القطاعات 

االقتصادیة في المملكة".
وأكد السالم أن القضایا التي تواجھ البنوك تتمثل في طول الفترة التي تستغرقھا قضایا 
البنوك لدى المحاكم األردنیة، وضرورات تعجیل إجراءات التقاضي، مع عدم السماح 

للبنك بتقدیم طلب استعجال تنفیذ في القضایا الجزائیة السیما قضایا الشیكات.
ودوائر  المحاكم  عمل  في  واإلداري  اإلجرائي  الجانب  تشمل  القضایا  أن  وأضاف 
بإبطال عقود بیع األموال غیر  المحاكم المختصة بإصدار قرارات  قیام  التنفیذ مثل 
مرھونة  أو  الرھن،  سندات  تنفیذ  نتیجة  للبنوك  مملوكة  إما  تكون  قد  التي  المنقولة 

لصالح البنوك مقابل تسھیالت.
وفي جانب اإلجراءات بین السالم أن البنوك تشتكي من ارتفاع عدد حاالت االستئناف 

في القضیة الواحدة، ومحدودیة عدد القضایا التي یسمح للبنك تسجیلھا، وتحدید أیام

وأوقات المراجعات، والتأخیر في عملیة تورید المبالغ لملف القضیة، إلى 
جانب إجراءات تجدید القضایا المتروكة.

وقال إن البنوك والدوائر القانونیة فیھا تالحظ أن إجراءات تسلیم مذكرات 
الجلب والضبط من المحكمة إلى إدارة التنفیذ، وإجراءات تبلیغ األحكام 

والقرارات والشھود والخبراء تحتاج إلى تسریع وإعادة نظر.
ولفت السالم إلى عدم جاھزیة األحكام لحظة صدور القرار، والتأخر في 
طباعة القرارات، وھو ما أرجعھ إلى نقص أعداد الموظفین في الوظائف 

اإلداریة وخصوصاً في أقسام المحاسبة.
یلمسون  المحاكم  لدى  وممثلیھا  البنوك  في  القانونیة  الدوائر  إن  وقال 
من  التنفیذیة  القضایا  وخاصة  القضایا،  تسجیل  إجراءات  في  اختالفا 

محكمة ألخرى.
ومن  األعضاء  البنوك  في  القانونیین  من  لجنة  تشكیل  السالم  وأقترح 
وبحثھا  البنوك  قضایا  ومناقشة  لحصر  العدل  وزارة  في  المعنیین 
والخروج بتوصیاٍت في أسرع وقت ممكن لمساعد البنوك على تجاوز 

اإلشكالیات التي تواجھھا.
أعضاء  التنفیذیین  والمدراء  العدل  وزارة  عام  أمین  االجتماع  وحضر 
المحاكم  في  والمسؤولین  القضاة  من  وعدد  األردن  في  البنوك  جمعیة 

المختصة، والمختصین في الدوائر القانونیة في البنوك.

قال وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني ان جریمة الشیك بال رصید من 
أھم الجرائم الواقعة على األموال، مؤكدا انھا أصبحت ظاھرة تؤرق 
واالستثمار  والمجتمع  األفراد  على  السیئ  أثرھا  وتترك  المحاكم 

واالقتصاد المحلي.
واشارفي كلمة القاھا في افتتاح ورشة عمل بعنوان " ظاھرة الشیكات 
المرتجعة " الى ان عدد الشیكات المرتجعة خالل شھر آذار من العام 
الحالي بلغ (٥٥۹۱٥) شیكا، بنسبة (٤،۸) بالمئة من القضایا الجزائیة 

المسجلة وبمبلغ (۱٥۱) ملیون و(٦۰۳) اآلف دینار.
وأضاف التلھوني ان وزارة العدل دأبت على السعي لحل المشاكل التي 
التقاضي  تقدم وتطور عملیة  أمام  وتقف عائقا  المحاكم  أعمال  تواجھ 
بشكل عام، مؤكدا ان الوزارة ال تتوانى عن القیام بدورھا األساسي في 
المساھمة بتطویر ومراجعة التشریعات الناظمة للعدالة الجزائیة وبما 

یتماشى مع السیاسة الجزائیة الحدیثة.
وبین ان الوزارة تقوم بدورھا التشریعي بما یتفق مع المعاییر الدولیة 
خطتھا  محاور  من  وغیره  االمر  ھذا  ان  الى  الفتا  اإلنسان،  وحقوق 
 ،(۲۰۱٦-۲۰۱٤) لألعوام  اإلستراتیجیة  خطتھا  اطار  في  التنفیذیة 
تعزیز حمایة  الى  تسعى  الحكومة  من  الوزارة كجزء  ان  الى  مشیرا 
لمواكبة  الجزائیة  العدالة  نظام  تطویر  خالل  من  االنسان  حقوق 

السیاسات الجزتئیة الحدیثة.
وأكد التلھوني ان التشریع الحدیث ال یتأتى إال بجھد مشترك وتفاعلي 
ومكافحة  االجرام  ظاھرة  في  للبحث  تشاركیة  عمل  خطط  وانتھاج 
فیھا أروقة  التي تزدحم  الجرائم  الجریمة وتسلیط الضوء على بعض 
المحاكم وذات التأثیر السیئ على المجتمع واالقتصاد الوطني ولعل من 
أھم ھذه الجرائم جریمة الشیك من غیر رصید، لذلك جاءت فكرة ھذه 
الورشة لیفكر المعنیون بصوت مرتفع إلیجاد أفضل الحلول للحد منھا.
وشارك في الورشة رئیس النیابة العامة الدكتور أكرم مساعدة، ومدعي 
عام عمان القاضي عبدهللا أبو الغنم، ومدیر إدارة التنفیذ القضائي في 
المجالي،  الدكتور ھشام  العقید محمد طبیشات، والقاضي  العام  األمن 
ونقیب المحامیین المحامي سمیر خرفان، ومدیر جمعیة البنوك الدكتور 
عدلي قندح، وممثل عن البنك المركزي عرفات الفیومي، وممثل رئیس 
غرفة تجارة عمان جمال فریز، وعدد من البنوك ومن الجھات ذات 

الشأن بإصدار الشیكات والتعامل بھا من القطاعین العام والخاص.
واتفق المشاركون على أن یرسلوا مقترحاتھم وتوصیاتھم حول اقتراح 
تعدیالت تشریعیة واجراءات جدیة تؤدي إلى الحد من ظاھرة الشیكات 
المرتجعة إلى وزارة العدل، لتعد تشریعات واجراءات تحد من جریمة 

كتابة شیك من غیر رصید.

وزير العدل: جريمة الشيك بال رصيد
ظاهرة تؤرق المحاكم

وزارة العدل تناقش القضايا البنكية
وإجراءات المحاكم وتشكل لجنة للمتابعة
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األخبـــــار
انطالق فعاليات مؤتمر االصالح

الجنائي وحقوق االنسان

مندوبا عن جاللة الملك عبدهللا الثاني افتتح وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني 
فعالیات المؤتمر الدولي حول "اإلصالح الجنائي وحقوق االنسان.. توجھات 

حدیثة" والذي استمر  یومین .

العدالة  لمنظومة  واإلقلیمي  الدولي  االطار  المؤتمر  في  المشاركون  وبحث 
الجنائیة، وآخر التطورات والمستجدات والتوجھات الحدیثة التي طرأت على 
ھذه المنظومة خالل عشر سنوات الماضیة ومدى اتساقھا من حیث التطبیق 

مع الواقع الوطني في دول الشرق األوسط وشمال افریقیا.

على  اإلیجابیة  والتجارب  الفضلى  الممارسات  بعض  كذلك  المؤتمر  وتناول 
القانونیة  والتعدیالت  والمبادرات  البرامج  لبعض  واإلقلیمي  الدولي  الصعید 
التي تجسد التطبیق العلمي لإلطار القانوني الدولي في اطار مواءمة الواقع 

المحلي مع منظومة حقوق االنسان.

وقال وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني في افتتاح اعمال المؤتمر، ان جاللة 
الملك اكد في اكثر من مناسبة ان المواطن وكرامتھ وحریتھ في أعلى مراتب 
اجھزة  لكافة  السامیة  الملكیة  توجیھاتھ  فأصدر  والرعایة واالھتمام،  الحمایة 
الدولة للسھر على راحة المواطنین وحمایة حقوقھم وحریاتھم، وقاد مسیرة 

االصالح لتحسین مستوى الحیاة والصحة والرفاه لكافة المواطنین.

واضاف، ان االردن خطا خطوات واسعة في ترسیخ منھج االصالح القائم 
على حقوق االنسان، مشیرا الى ان دستور المملكة نص بشكل واضح على 
اثناء  العدالة  الخاصة، وضمانات  كرامة االردنیین وحقوقھم وحمایة حیاتھم 
االجراءات القضائیة، وحمایة المواطنین من التعرض للتعذیب او من أي نوع 
تشریعاتنا  دراسة  إعادة  في  وبدأنا  المھینة،  او  االنسانیة  غیر  المعاملة  من 

وقوانینا وتعدیلھا لتتواءم مع المعاییر الدولیة وحقوق االنسان.

وقال ان الخبرات والتطبیقات القانونیة واالجرائیة التي تسعى المنظمة الدولیة 
لإلصالح الجنائي/ مكتب الشرق االوسط وشمال افریقیا لترسیخھا من خالل 
عقد ھذا المؤتمر ھي ضمن النھج القائم على حقوق االنسان، واحدى الوسائل 
اقامة  المرغوب في مجال  التغییر  القانون وتطبیقھ إلحداث  إنفاذ  الفعالة في 

العدل وسیادة القانون.

من جھتھ اكد مدیر األمن العام الفریق األول توفیق حامد الطوالبة أن العدل 
وحده قادر على حمایة الحریات واألرواح واألعراض والكرامات، مشیرا الى 
الھاشمیون  أرساھا  التي  الثوابت  على  التركیز  العام  األمن  مدیریة  دور  ان 
والتي تھدف الى دعم بیئة تحتضن اإلنسان وتحقق لھ الكرامة والنماء الفردي 

والمجتمعي.

واضاف إن جھاز األمن العام ممثال بمراكز اإلصالح والتأھیل، یتبنى سیاسة 
مفادھا أن الغرض من السجن لیس "اإلیالم بقدر ما ھو تأھیل النزیل وضمان 

عودتھ الى المجتمع عودة صحیحة".

وأشار الى أنھ في إطار ترسیخ دولة الحق والقانون وصیانة حقوق اإلنسان 
حقوق  اتفاقیات  معظم  على  األردن  صادق  والجماعیة،  الفردیة  والحریات 
الحقوق في  المتعلقة لتطبیق منظور مبني على  الدولیة  اإلنسان والمعاھدات 

التعاطي مع قضایا العدالة الجنائیة.

وفي كلمة مسجلة عبر الفیدیو ثمن المفوض السامي لحقوق االنسان سمو االمیر 
زید بن رعد جھود جاللة الملك عبدهللا الثاني في تطویر بیئة تشریعیة وقانونیة 
دعمھ  مقدما  كرامتھ،  واحترام  االنسان  حقوق  حفظ  في  المستویات  اعلى  تحقق 
الكامل لجھود المنظمین للمؤتمر في سبیل تطبیق معاییر حقوق االنسان واالصالح 

الجنائي، والتوجھ نحو اصالح عادل یراعي ویھتم بكل شعوب المنطقة.

على  للقائمین  تثمینھا  ریتز عن  ھیلبنا  االردن  في  السوید  مملكة  سفیرة  وعبرت 
یدل على  ما  العالم،  من  اكثر من ۲٥دولة  من  الكبیر  والحضور  المؤتمر  تنظیم 

وجود شركاء حقیقیین في مجال حقوق االنسان واالصالح الجنائي.

وأضافت ان السوید تشارك المجتمعات الدولیة من جمیع انحاء العالم للسعي نحو 
تطبیق افضل لمعاییر حقوق االنسان والتعامل مع جمیع الشعوب بعدالة ومساواة 
االوسط  الشرق  منطقة  الى  األقرب  تعتبر  بالدھا  ان  الى  مشیرة  تمییز،  وبدون 
وشمال افریقیا، لذا تقوم بتقدیم الدعم الكامل لكافة الجھود التي تصب في صالح 

االصالح الجنائي.

وقالت سفیر االتحاد األوروبي لدى األردن یؤانا فرونیتسكا، ان االردن لم یدخر 
جھدا للعمل كقوة لالعتدال واإلصالح في المنطقة المضطربة، ولھذه الغایة اتخذت 
السیاسیة  الرعایة  تحقیق  نحو  واسعة  اساسیة  خطوات  االردنیة  الحكومة 
وتعزیز  العدالة  قطاع  اصالح  في  تجلت  لمواطنیھا  واالقتصادیة  واالجتماعیة 

احترام حقوق االنسان واالطالع بإصالحات الحاكمیة الرشیدة .

واضافت انھ ال یمكن تسلیط الضوء على مناقشة العدالة الجنائیة دون التأكید على 
أھمیة الجانب األمني، فاألمن واالستقرار ھما أصول رئیسیة لألردن في المنطقة، 
السكان  حمایة  لضمان  األمنیة  للجھات  واسعة  اسناد صالحیات  تم  لذلك  ونتیجة 

بصورة ناجعة وفعالة.

من  ان  ھانا،  ألیسون  الجنائي  لإلصالح  الدولیة  للمنظمة  التنفیذي  المدیر  وقالت 
بتنفیذ  الخاصة  االنسان  لحقوق  الدولیة  اآللیات  وتطبیق  تطویر  المنظمة  اھداف 
القانون وتحسین ظروف السجون واالحتجاز، وحمایة حقوق الفئات المستضعفة 
داخل منظومة العدالة كالنساء واألطفال في نزاع مع القانون، والقضاء على جمیع 
اشكال العنف والتمییز المھین لكرامة االنسان داخل السجون والتقلیل من اللجوء 

لعقوبة الحبس واالحتجاز، واستخدام عقوبات اصالحیة غیر سالبة للحریة.

وأكدت المدیر اإلقلیمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في المنظمة الدولیة 
لإلصالح الجنائي تغرید جبر ان ھذا المؤتمر الدولي یشكل فرصة لتبادل الخبرة 
من  االنتقال  وضرورة  الجنائیة،  العدالة  منظومة  اصالح  مجال  في  والتجربة 
والھیئات  الحكومیة  الجھات  وتشجیع  الفعلیة،  والممارسة  التطبیق  الى  النظریة 
الرسمیة والتشریعیة وحثھا على المزید من اإلصالحات في ھذا المجال، وتسریع 
المؤسسات  وتدریب  وتمكین  وتوطینھا،  الدولیة،  والمعاییر  المعاھدات  تطبیق 
وكوادرھا العاملة بمنظومة العدالة الجنائیة على الممارسة الفضلى لھذه المعاییر.

منظومة  (المستضعفة) ضمن  الھشة  الفئات  أوضاع  على  التركیز  اھمیة  وبینت 
العدالة الجنائیة، كاألطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك ضمن سیاسة 
ناشطي  ومن  الحكومات  من  شركائھا  مع  الجنائي  لإلصالح  الدولیة  المنظمة 
المنظمات  مع  وكذلك  والحكومات  الحكومیة  غیر  والمنظمات  الجنائي  اإلصالح 

الدولیة مثل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي.

آلیات  الدول على تبني  المنظمة تنشط مع شركائھا في مختلف  واشارت الى ان 
عمل تشمل تنفیذ البرامج التدریبیة للعاملین ضمن نظام العدالة الجنائیة، كال حسب 
المجتمع  ومنظمات  الحكومیة  للمؤسسات  الدعم  وتوفیر  واحتیاجاتھ  اختصاصھ 
المدني وتنمیة قدراتھا، وتشكیل فرق من الخبراء على المستوى الوطني واإلقلیمي 

والعمل مع وكاالت األمم المتحدة.

الجنائي  الدولیة لإلصالح  المنظمة  بتنظیم من  المؤتمر جاء  ھذا  اقامة  الى  یشار 
ومكتب المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة بالشراكة مع مدیریة 

االمن العام وبدعم من الوكالة السویدیة للتنمیة الدولیة.

وشارك في المؤتمر اكثر من مئة متخصص في مجال حقوق اإلنسان من مختلف 
السجون  إدارات  الحكومات ومدراء  والخبراء وممثلو  النشطاء  فیھم  بمن  انحاء، 
العربیة واإلعالمیین، وممثلون عن األمم المتحدة واالتحاد اإلفریقي وجامعة الدول 

العربیة.

أوضاع  لمناقشة  متخصصة  عمل  وورش  تحلیلیة  أوراق  على  المؤتمر  ویشتمل 
الفئات المھمشة ضمن منظومة العدالة الجنائیة كاألطفال والنساء واالشخاص ذوي 

االعاقة.
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نطالق فعاليات ندوة العدالة الجنائية لألحداث

اكد وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني ان الھدف من عدالة االحداث 
ھذا  مثل  فإن  وبالتالي  العقاب،  ولیس  التأھیل  وإعادة  االصالح  ھو 
الھدف ال یمكن بلوغھ دون برامج تربویة كبرامج الرعایة واالرشاد 

االجتماعي.

واشار التلھوني خالل افتتاحھ، فعالیات ندوة العدالة الجنائیة لألحداث 
والتي نظمتھا الوزارة/ المعھد القضائي االردني بالتعاون مع السفارة 
الفرنسیة في االردن والمدرسة الوطنیة للقضاء في فرنسا، الى تركیز 
المعھد القضائي على تدریب وتأھیل القضاة من خالل عقد الدورات 
المتخصصة في كافة میادین العمل وتحدیدا في الموضوعات المستجدة 
السریعة  التطورات  یواكب  بما  عملھ،  في  القاضي  تواجھ  التي 

والمتالحقة التي یشھدھا العالم.

واعتبر ان مشاركة مجموعة من الخبراء الفرنسیین سیمكن المشاركین 
وخصوصیة  الممیزة  الفرنسیة  التجربة  على  االطالع  من  الندوة  في 

االجراءات المتبعة وأھمیة الجانب التربوي والعدالة االصالحیة.

واشار الى ان القضاة االردنیین المشاركین سیلقون الضوء على المنھج 
االحداث  قانون  تضمنھا  التي  الجدیدة  والمفاھیم  والمبادئ  التشریعي 
مستویات  وتحسین  وتعزیز  واالجتماعیة  النفسیة  بصحتھم  والعنایة 
مع  یتناسب  وبما  المدروسة  التدابیر  من  مجموعة  حیاتھم عن طریق 

خصائصھم العمریة واعادة دمجھم في مجتمعاتھم.

من جھتھا، اشادت سفیرة جمھوریة فرنسا في األردن كارولین دوما، 
باھتمام االردن واقراره قانون جدید لألحداث یھتم بحقوق الطفل ویوفر 
لھم الحمایة القانونیة الالزمة، مشیرة الى ان نصوص القانون جاءت 
تضمنتھا  التي  الدولیة  واألحكام  النصوص  مع  ومتناغمة  منسجمة 

وأقرتھا المعاھدات واالتفاقیات اإلقلیمیة والدولیة.

واكدت الدعم الفرنسي لألردن في مجال رعایة االحداث سواء كان ذلك 
في مجال التدریب او عقد الندوات وورش العمل، او تبادل الخبرات، 

حیث یمتلك الجھاز القضائي الفرنسي خبرة طویلة في ھذا المجال.

وقال مدیر المعھد القضائي األردني القاضي الدكتور ثائر العدوان ان 
الشراكة والصداقة بین  لتوثیق عالقة  یأتي استمرارا  الندوة  انعقاد ھذه 
الفرنسیة  والسفارة  األردني  القضائي  والمعھد  األردنیة  العدل  وزارة 

والمدرسة الوطنیة للقضاء في فرنسا.

واشار العدوان الى ان انعقاد ھذه الندوة المھمة یأتي في مقدمة النشاطات 
قبل مجلس  من  الجدید  األحداث  قانون  إقرار  بعد  األحداث  بعدالة  المتعلقة 
بالعدالة  المھتمین  من  الكثیر  بال  تشغل  المسألة  ھذه  ان  الى  مشیرا  األمة، 
الجنائیة بشكل عام وعدالة األحداث على وجھ الخصوص، ألن من شأن ذلك 
حمایة المجتمع الذي یعیشون فیھ بالدرجة األولى وحمایتھم بالدرجة الثانیة.

المشاكل  أھم  من  لالنحراف  تعرضھم  أو  األحداث  جنوح  ان  واعتبر 
االجتماعیة وأكثرھا تعقیداً ألنھا تعرض كیان المجتمع ومستقبل أجیالھ 
لخطر كبیر كون تلك المشكلة لھا خطورة مزدوجة على المجتمع، حیث 
تصبح ھذه الفئة طاقة معطلة، اضافة الى انھا تصیب المجتمع بخسائر 

مادیة ومعنویة جسیمة.

الذي  التطور  یالحظ  األحداث  قانون  لنصوص  المستعرض  ان  وقال 
اھمھا  ومن  األحداث  عدالة  موضوع  في  األردني  المشرع  أحدثھ 
سن  وتعدیل  الحكم"،  تنفیذ  وقاضي  النزاع  تسویة  "قاضي  استحداث 
في كل  السلوك  لمراقبة  استحداث مكتب  الجنائیة، ووجوب  المسؤولیة 
كل  في  بھم،  خاصة  محاكم  أمام  األحداث  محاكمة  ووجوب  محكمة، 

مركز محافظة حتى لو اشترك مع الحدث في الجرم بالغ.

كما نص القانون على وجوب تقدیم المساعدة القانونیة للحدث في القضایا 
الجنائیة واستخدام التقنیة الحدیثة أثناء التحقیق والمحاكمة حمایة للحدث 
غیر  التدابیر  على  النص  أھمیة  الى  الفتا  شاھداً،  أم  متھماً  كان  سواء 

السالبة للحریة.

اربع جلسات، عدة محاور  التي استمرت یومین ضمن  الندوة  وتناقش 
والمقاربة  الجدید،  القانون  في  األحداث  لعدالة  االساسیة  المبادئ  منھا 

التربویة في مجال العدالة الجنائیة لألحداث، وتحدید شركاء القاضي.
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التلهوني: ارتفاع معدالت انحراف الصغار يحتاج لقانون أحداث جديد

أكد وزیر العدل الدكتور بسام التلھوني أن 
ابرز  الصغار  انحراف  معدالت  ارتفاع 
یسعى  جدید  أحداث  قانون  لتبني  الحاجة 
لتكون  اإلصالحیة  العدالة  نظام  لتطبیق 
نھجا للتعامل مع قضایا األحداث بدال من 
ان  مضیفا  العقابیة،  الجزائیة  العدالة 
یثیر  الصغار  انحراف  معدالت  ارتفاع 
والباحثین  والعلماء  المجتمع  قلق 
لھذه  للتصدي  ویدفعھم  والمفكرین 
من  والتخفیف  تطویقھا  بغیة  الظاھرة 
الفضلى  المصلحة  لتحقیق  أخطارھا 

للحدث.
ورشة  رعایتھ  خالل  التلھوني  وأشار 
الدولیة  المنظمة  نظمتھا  التي  العمل 
تعزیز  مشروع  الجنائي ضمن  لإلصالح 
االتحاد  من  الممول  األحداث  عدالة 
األوروبي في فندق موفنبیك البحر المیت 
ان رعایة األطفال واالھتمام بھم تأتي في 
مقدمة أولویات األمم المتقدمة إدراكا منھا 
كل  في  الغد  رجل  ھو  الیوم  طفل  ان 
الحیاة، الفتا ان مجتمعنا األردني  مناحي 
یعاني الیوم من تحدیات ثقافیة واجتماعیة 
التغیرات  أفرزتھا  وسیاسیة  واقتصادیة 
بكیان  لحقت  التي  والثقافیة  االقتصادیة 
العاملة  االجتماعیة  المؤسسات  ووظائف 
كاألسرة  االجتماعي  الضبط  مجال  في 
تحقیق  في  دورھا  من  وحدت  والمدرسة 
الحد المقبول لدیھم من التوافق االجتماعي 

المطلوب.
الجدید  القانون  أن  التلھوني  وأوضح 
یھدف الى إشراك جمیع فئات المجتمع في 
تأھیل  على  للعمل  القضایا  تلك  معالجة 
الحدث وإعادة دمجھ في المجتمع بصورة 
تكفل نموه وتطوره لیصبح مواطنا صالحا

نظاما  یتطلب  الھدف  ھذا  ان  مبینا  وفاعال،   
األحداث  حقوق  یحمي  متخصصا  قضائیا 
والمعاییر  والمواثیق  االتفاقیات  مع  تماشیا 

الدولیة التي صادق علیھا األردن.
الدولیة  للمنظمة  اإلقلیمیة  المدیرة  وأكدت 
إصدار  أن  جبر  تغرید  الجنائي  لإلصالح 
قانون األحداث الجدید یعد خطوة ایجابیة في 
ومراعاة  األطفال  حقوق  تعزیز  اتجاه 
التزامات  مع  ینسجم  بما  الفضلى  مصلحتھم 
علیھا، موضحة  التي صادق  الدولیة  األردن 
أن غالبیة الجرائم التي یرتكبھا األحداث ھي 
جرائم بسیطة وھي عبارة عن جنح ومخالفات 
إصالحي  إطار  ضمن  معھا  التعامل  یستلزم 
ولیس عقابیا من اجل إعادة تأھیلھ بما یضمن 
حصولھ على فرص التعلیم ونشأتھ في أسرتھ.

وبینت جبر أن ابرز التعدیالت على القانون 
الحدث  مع  محامي  إلزامیة وجود  في  تمثلت 
على  والنص  األولیة  التحقیق  مراحل  منذ 
التدابیر البدیلة لالحتجاز بحیث ال یكون حبس 
ان  مضیفة  الوحید،  الخیار  ھو  األحداث 
بفرض  الحق  للقاضي  أعطت  التعدیالت 
للمنفعة  بالعمل  األحداث  كإلزام  بدیلة  تدابیر 
التدریب  مراكز  الى  انضمامھ  او  العامة 

المھني.
وأشارت جبر أن القانون الجدید تضمن إنشاء 
ومنع  لألحداث  متخصصة  ونیابة  محاكم 
الجرائم  في  البالغین  مع  األحداث  محاكمة 
استحداث  ومنذ  انھ  الى  الفتة  المشتركة، 
قضایا  من   ٪  ۸٥ فان  األحداث  شرطة 
للقضاء  األحداث جرى تسویتھا قبل تحویلھا 
عدد   فیھ  یصل  كان  الذي  الوقت  في 
االجتماعیة  الرعایا  دور  في  المحتجزین 
حوالي ستة آالف حدث من أصل ۱۰ آالف 

كانوا یمرون بمنظومة العدالة سنویا.

انھ  عزایزة  وجیھ  العین  أكد  جانبھ،  من 
جرى إعادة القانون من مجلس األعیان الى 
مجلس النواب ألجراء بعض التعدیالت غیر 
الجوھریة، مشیرا انھ سیتم إقراره في أسرع 
وقت ممكن بعد مروره بمراحلھ الدستوریة.

وتأتي الورشة من اجل تھیئة القضاة للعمل 
على  والعمل  الجدید  القانون  تطبیق  على 
الورشة  المشاركون في  یناقش  تنفیذه حیث 
یومین  مدى  على  القضاة  من  وغالبیتھم 
آلیات تنفیذ القانون المعدل لقانون األحداث 
أبرزھا،  من  علیھ  التعدیالت  واھم  السابق 
النص على مصالح األطفال الفضلى وإنشاء 
لألحداث  مختص  وقضاء  ونیابة  شرطة 
بحقھم  المتخذة  التدابیر  في  والتوسع 
وصولھا  قبل  النزاعات  تسویة  وضرورة 
الى المحاكم او النیابة وبعد ذلك من خالل 

قاضي تسویة النزاعات.
كما ادخل القانون الجدید مفھوم قاضي تنفیذ 
النظر  إعادة  خاللھ  من  یتم  بحیث  الحكم 
الصادرة بحق األحداث كل ثالثة  باألحكام 
أشھر، إضافة الى توفیر العون القانوني لھم 
المجتمع  مؤسسات  أو  الحكومة  قبل  من 
المدني والتأكید على مضامین جبر الضرر 
على  والمحافظة  الضحایا  حقوق  وصون 

مصالح األطفال.
یذكر أن المنظمة الدولیة لإلصالح الجنائي 
ھي منظمة دولیة غیر حكومیة تعمل على 
والجنائیة  العقابیة  العدالة  نظم  إصالح 
وتھدف الى تطویر وتعزیز المعاییر الدولیة 
من  والحد  العدالة  نظم  بإدارة  الخاصة 
السجن  لعقوبة  الضروري  غیر  االستخدام 
وتشجیع اللجوء الى العقوبات البدیلة القائمة 
على إعادة اإلدماج في ظل مراعاة مصالح 

الضحایا.
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في  عربیا  الثالث  المركز  االردن  احتل 
مؤشر مكافحة غسل االموال الصادر عن 
لجھوده  نتیجة  للحوكمة،  بازل  معھد 
االموال  غسل  مكافحة  في  المبذولة 

وتمویل االرھاب .

وقال أمین عام وزارة العدل القاضي احمد 
وزیر  عن  باالنابة   ، لھ  كلمة  في  جمالیة 
العدل، خالل ورشة عمل "مكافحة الجرائم 
والتعاون  التنسیق  خالل  من  المالیة 
الوطني" ان االردن یقوم بمكافحة عملیات 
غسل االموال وتمویل االرھاب من خالل 
قانون  بموجب  انشاءھا  التي  الوحدة 
االرھاب  وتمویل  االموال  غسل  مكافحة 

رقم ٤٦ لسنة ۲۰۰۷ وتعدیالتھ .

باثرھا  تطال  المالیة  الجرائم  أن  وبین 
والحاق  واالفراد،  المؤسسات  السلبي 
مذكرا  الوطني،  باالقتصاد  مالیة  خسائر 
وتمویل  االموال  غسل  عملیات  بتزاید 
اشكاال  اتخذت  التي  للحدود  العابرة  االرھاب 
الحدیثة  التقنیات  من  مستفیدة  جدیدة 
والخدمات  الدفع  وسائل  في  والمتطورة 

المصرفیة .

العالم یشھد تغیرات سیاسیة  واكد جمالیة ان 
المصرفي  للقطاع  الیمكن  مالیة  وازمات 
والمالي تجاھلھا السیما العقوبات االقتصادیة 
تتطلب  والتي  الدول  بعض  على  المفروضة 
بالقرارات  التعامل معھا وااللتزام  الحذر في 
اھمیة  الى  الفتا  بشانھا،  الصادرة  الدولیة 
االتفاقیات الدولیة في تعزیز مكافحة الجریمة 
المتحدة  االمم  اتفاقیة  ومنھا  اجتثاثھا  وسبل 

لمكافحة الجریمة المنظمة .
االتفاقیة  ومنھا  االقلیمیة  الجھود  الى  واشار 
وتمویل  االموال  غسل  لمكافحة  العربیة 
التدابیر الرامیة  االرھاب التي تھدف لتعزیز 
الدول  بین  والتعاون  االفة  ھذه  مكافحة  الى 

العربیة في ھذا المجال .

المقیم لمنطقة  القانوني  واستعرض المستشار 
اسالیب  جانیسن،  مایكل  العربي  الخلیج 
في  االرھاب  تمویل  قضایا  في  التحقیق 
المتحدة، وكیفیة العمل على معرفة  الوالیات 
طرق ومصادر تمویل االرھاب، والعالقة بین 
غسل االموال وتمویل االرھابیین عبر تنظیف 

ھذه االموال .

وتحدثت خبیرة التحري والتحلیل المالي في 
وتمویل  االموال  غسیل  مكافحة  وحدة 
االرھاب مایسة شعبان عن االطار القانوني 
مشیرة  االردن،  في  الجریمة  ھذه  لمكافحة 
انھا ترتبط بمحافظ البنك المركزي وتختص 
بانھا  یشتبھ  عملیة  بایة  االخطارات  بتلقي 

مرتبطة بغسل االموال .

القانون  الزمھا  التي  الجھات  عن  وكشفت 
والمستفید  العمیل  ھویة  على  بالتعرف 
الحقیقي من الحساب المالي، وعدم التعاون 
االسماء  او  الھویة  مع االشخاص مجھولي 
الوھمیة،  والشركات  البنوك  او  الصوریة 
واخطار الوحدة عن ایة شبھة تتعلق بغسل 

االموال او تمویل االرھاب .

واشتملت الورشة التي استمرت ثالث ایام، 
ونظمتھا الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل 
العمل  اوراق  من  العدید  على  االمریكیة، 
تقریر  مراجعة  لفرق  عملیة  وتقاریر 
الدولي  والتعاون  المشبوھة  العملیات 
ومقاضاة  المتبادلة،  القضائیة  والمساعدات 
من  عدد  یقدمھا  االرھاب  تمویل  قضایا 
الخبراء والمختصین االردنیین واالجانب .

أكد امین عام وزارة العدل القاضي احمد 
موظفي  مع  التواصل  اھمیة  جمالیة 
لالستماع  المحاكم  وكافة  الوزارة 
الحوار  وتعزیز  واحتیاجاتھم  لمطالبھم 
الوزارة  بین  الحقیقیة  والمشاركة 
الالزمة  االحتیاجات  لتلمس  ومحاكمھا 
المقدمة  والخدمات  األداء  وتحسین 

للمواطنین.

وقال خالل االجتماع الذي عقده مؤخرا 
مدراء  بحضور  الوزارة  مبنى  في 
من  وعدد  الدواوین  ورؤساء  المحاكم 
للمحاكم  ان   ، المعنیین  الموظفین 
متطلبات یجب تأمینھا لتعزیز دورھا في 
الجمیع،  الیھا  یتطلع  التي  العدالة  دعم 
توفیر  على  الوزراة  حرص  مؤكدا 
تحتاجھا  التي  اللوجستیة  الخدمات 

المحاكم والقضاة والموظفون.

وشدد جمالیة على ضرورة رفع سویة 
خدمة  بمستوى  والنھوض  العمل 
المحاكم والدوائر التابعة ومتلقي الخدمة 
شتى  وفي  اولویاتنا  سلم  على  فیھا 
المجاالت سواء في مجال دعم وتطویر 
مجاالت  في  او  البشري  المال  راس 
او  والرقابیة  المالیة واالداریة  الشؤون 
البنى  وتحسین  والتقنیة  اللوجستیة 
العمل  بیئة  تحسین  سبیل  في  التحتیة 
الفاعلة  والمساھمة  واالداریة  القضائیة 
ومساعدة  الناجزة  العدالة  تحقیق  في 
مرفق  الى  الوصول  في  المواطنین 
العدالة باقصر الطرق واجود الخدمات 

.

االردن الثالث عربيا في مكافحة غسل االموال

أمين "العدل" يؤكد
اهمية التوصل مع
موظفي المحاكم
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األخبـــــار

تحت رعایة  وزیر العدل د.بسام التلھوني، نظمت اللجنة الریاضیة في وزارة العدل بالتنسیق مع مدیریة االتصال فعالیات بطولة 
ثمانیة فرق على مجموعتین، ضمت االولى فرق  القویسمة بمشاركة  انطلقت على مالعب  الثالثة والتي  الكرویة  العدل  وزارة 
محكمة بدایة عمان (قصر العدل)، محكمة الجنایات الكبرى، محكمة جنوب عمان، نقابة المحامین االردنیین فیما ضمت المجموعة 

الثانیة فرق مركز الوزارة، محكمة استئناف عمان، محكمة شرق عمان، محكمة شمال عمان
وفاز فریق محكمة شرق عمان بلقب بطولة خماسیات وزارة العدل الثالثة لكرة القدم بعد تغلبھ في المباراة النھائیة على فریق مركز 

الوزراة ۰/۱. وتابعھا جمھور كبیر من موظفي وزارة العدل.

ونال فریق نقابة المحامین المركز الثالث، وفریق محكمة الجنایات الكبرى المركز الثالث مكرر.

واشرف على البطولة خلیل حمدان و بالل ابوسلیم واحمد حیمور وعالء ابو حمد، وشارك بھا ثمانیة فرق ھي محكمة بدایة عمان، 
محكمة الجنایات الكبرى، محكمة جنوب عمان، نقابة المحامین ، مركز الوزارة، محكمة استئناف عمان، محكمة شرق عمان 

ومحكمة شمال عمان.

بطولة وزارة العدل الكروية الثالثة
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اعرف وطنك

أرض  على  الطبیعة  معالم  أبرز  من 
القطعة  تلك  حماد..  بن  وادي  المملكة.. 
الفریدة من قطع الكون الجمیلة … ارتسمت 
لكل  مشھداً  لتكون  األردن  صفحات  على 

مغامر ومستكشف ومحب للطبیعة .
فما ان تنساب قدمیك عبر دفيء میاه وادي بن 
حماد حتى تدرك أن الحیاة فیھ مكتملة بعناصرھا 

األربعة ( الماء والتراب والریح والنار)
فصل  في  حماد  بن  لوادي  الزیارات  تكثر 
الصیف… حیث ترتشف روح نشوة محبة 
االرض التي تنساب علیھا.. لیستقبل الوادي 
محطة  لیكون  بھ  المارین  زواره 

استراحتھم..
جبلیة  ربح  نسیمات  من  بھ  یمر  ما  غیر 
من  برھة  جنباتھ  بین  من  المار  تعطي 
المعطرة  بنسمتھا  الروح  تخفق  االنتعاش.. 
من عبق الزھور المتدلیة من بین شقوقھ.. 
األفق  في  تتصاعد  الشمس  لھیب  من  ونار 
جباه  تلسع   .. واألخرى  الفینة  بین  وتطل 

المارین بھا من حرارة اللقاء.
الكون …  أسرار  من  حماد سر  بن  وادي 
سیمفونیة  وجمیل…  ساحر  مائي  سرداب 
تسمع ألحانھا الھائمة في أجواء المكان … 
متحف فرید لوحاتھ بدیعة… حجارتھ جاثمة 
ماء  قطرة  كل  قصة  تحكي  جوانبھ  بین 
بین  النخیل  عناقید  …وتتدلى  فیھ  تدفقت 
بین  معلقة  غابة  فتشكل  الصخور  تشققات 
شالالت  تستوقفك  واألرض…مرة  السماء 
وتستوقفك   .. عطشك  لتروي  العذبة  المیاه 

مرة أخرى شالالت المیاه المعدنیة الحارة

قسطاً  واخذ  االسترخاء  على  تجبرك  التي 
من الراحة واالستجمام تحت میائھا الدافئة.

تاریخ وادي بن حماد

حسب  حماد  بن  وادي  باسم  الوادي  سمي 
الباحثین نسبة الى بني حماد الذین جاءوا من 
األندلس عام ۱٤۹۲ ویقال انھ سكن نصفھم 
الى  ارتحل  الثاني  والنصف  الوادي  في 
وكان   .. األردن  شمال  في  عجلون  منطقة 
یعتقد في الماضي بان وادي بن حماد منطقة 
السكان  وكان  الفاطمیین  زمن  في  أولیاء 
منھم  البعیدین  وحتى  وجیرانھم  المحلیین 
أنواع  شتى  من  للعالج  للوادي  یتوافدون 
اإلمراض وكان المرضى المصابین بالعقم 
اجل  من  لألولیاء  والذبائح  النذور  یقدمون 

الحصول على ذریھ.
الغربي  الشمال  في  حماد  بن  وادي  یقع 
المیاه فیھ وتنبع من  لمدینة الكرك وتنساب 
وتبدأ  الفوار  وادي  وعیون  الفارعة  عین 
تتدفق المیاه الباردة عبر وادي بن حماد من 
بین البساتین والمزارع الممتدة على أطرافھ 
بمسافة ۲ كلم ویصل طول وادي بن حماد 
من المالقي مع وادي الفوار ۱٥ كیلومترات 
للبحر  الجنوبي  الطرف  على  نھایتھ  حتى 
منطقھ  من  عادة  المغامرین  ویبدأ  المیت. 
الحمامات المعدنیة سیرا على اإلقدام باتجاه 
الغرب مروراً في الممر الصخري (السیق) 
والذي یمتد لمسافة تصل الى ۳ كلم تقریباً 
وبعدھا یبدأ الوادي باالتساع حتى ینتھي في 

منطقھ البحر المیت. یحتاج المغامرون الي 
٤ ساعات الجتیازه وال یحتاج الى مھمات

خاصة او حبال  سوى ثقتھم بأنھم قادرون 
على اجتیاز میاه قد یصل عمقھا في أقصى 

حد الى نصف المتر.
یسلك  ان  عمان  من  القادم  للزائر  ویمكن 
ثم  الكرك  باتجاه  الصحراوي  الطریق 
یتجھ  ثم  الربھ  بلدة  الى  ینعطف في طریقة 
الى بلدة راكین ومنھا الى بلدة بتیر ویمر من 
الى  المؤدیة  المعبدة  الطریق  الى  خاللھا 
الطریق  بأن  وبالرغم   , حماد  بن  وادي 
من  الكثیر  ان  اال  جداً  ومنحدر  متعرج 
الزوار یسلكونھ ویحتاج الى تأني في قیادة 
السیارة واالنحدار فیھ حوالي ٤ كلم فقط وال 
 . بحذر  یقود  من  لكل  خطورة  ایھ  یشكل 
وتنتھي الطریق الى الحمامات المعدنیة في 
مرافق  الزائر  ویجد  المعبد,  الطریق  نھایة 
ساخنة  میاه  وبرك  للتخییم  وموقع  صحیة 

تشرف علیھا جمعیة موظفي بلدیة الكرك.
والمیاه المعدنیة الحارة تعالج أمراض كثیرة 
المفاصل  الروماتزم وأمراض وأورام  مثل 
في  جدا  ومھمة  الجلدیة  األمراض  وتعالج 
كثیرة  أمراض  في  وتفید  الطبیعي  العالج 
من  باالستشفاء  األطباء  ینصح  ومتعددة 

خاللھا.
ولكي ال یفسد تذوق اكتشاف سحر وادي بن 
حماد، اجعل شغفك بھ وقدمیك تأخذك الیھ .. 
فھو یستحق حقاً االستكشاف والمغامرة فیھ.

سر من أسرار الكون.. على أرض األردن
وادي بن حماد
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منوعات

حكم ومواعظ 
سئل حكیم :ما اكثر ما یدهشك في الكون ... ؟

فأجاب .. االنسان ؛
النه یضحي بصحته من اجل المال ... ثم یضحي بالمال من اجل استعادة صحته

و هو قلق جدا على مستقبله لدرجة انه ال یستمتع بحاضره فیعیش كأنه لن یموت ابدا ، و لكنه یموت و كأنه لم یعش ابدا
نقال عن الموقع االكتروني ( طریق الجنة )

عبدالحمید الشاویش
رئیس دیوان - محكمة الجمارك االستئنافیة

قال لقمان البنه: یا بني بع دنیاك بآخرتك تربحهما جمیعًا وال تبع آخرتك بدنیاك 
تخسرهما جمیعًا.

قال الحسن البصري رحمه اهللا : " إیاك أن ینظر اهللا إلیك وتنظر إلى غیره .. 
وتسأل اهللا الجنة وتعوذ به من النار .. وقلبك ساه ال تدري ما تقول بلسانك. "

قال أبو الدرداء رحمه اهللا : " استعیذوا باهللا من خشوع النفاق. قالوا: وما 
خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعًا والقلب لیس بخاشع. " 

قال الحسن البصري رحمه اهللا : " عظ الناس بفعلك ، وال تعظهم بقولك. "

 سئل بعض الحكماء:
عن أضعف الناس، وأقوى الناس، وأصبر الناس، وأغنى الناس فقال:

أضعف الناس: من ضعف عن كتمان سره.
أقوى الناس: من قوي على غضبه.

وأصبر الناس: من ستر فاقته.
وأغنى الناس: من قنع بما تیسر له.

قیل لرجل: صف لنا التقوى ؟ 
فقال: إذا دخلت أرضًا بها شوك، ماذا تفعل؟ 

قال: اتوقى و احترز... 
فقال: فافعل في الدنیا كذلك.. فهي التقوى.

قال أحد الحكماء: اصطف من األخوان ذا الدین والحسب والرأي واألدب فإنه 
عون لك عند حاجتك ، وركن عند نائبتك وأنس عند وحشتك.

إذا صاحبت ، صاحب من ینسى معروفه عندك
(الفضل بن غسان)

كل یوم نردد "ال فرق بین عربي وأعجمي.."
وكل یوم - على النقیض - نسأل عن "فالن": ما أصله؟!

قال علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه
من إجالل اهللا ومعرفة حقه أن ال تشكو وجعك، وال تذكر مصیبتك

درجات العلم
جودة  والثالث  اإلستماع،  حسن  والثاني  الصمت،  العلم  أول  األصمعي:  قال 

الحفظ، والرابع احتواء العلم، والخامس إذاعته ونشره.

قال حاتم األصم:
العجلة من الشیطان إال في خمس: إطعام الضیف إذا حل، وتجهیز المیت إذا 
مات، وتزویج البكر إذا أدركت، وقضاء الدین إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا 

وقع.

أوصى حكیم ابنه فقال:
ال یغرنك بشاشة امرئ حتى تعلم ما وراءها، فإن دفائن الناس في صدورهم،

وجزعهم في وجوههم، ولتكن شكایتك من الدهر إلى رب الدهر، واعلم أن 
اهللا إذا أراد بك خیرًا أوشرًا أمضاه فیك على ما أحب العباد أو كرهوا.

قال الحكیم: ثالثة ال یعرفون إال في ثالثة مواطن: ال یعرف الحلیم إال 
عند الغضب، وال الشجاع إال في الحرب، وال األخ إال عند الحاجة إلیه.

سئل أحد الصالحین: أي ولدیك أحب إلیك؟  فقال: هما مني بمنزلة السمع والبصر.

كان یقال : الحاسد إذا رأى نعمة بهت ، وإذا رآى مصیبة شمت .
وكان یقال : من عالمات الحسود أن یتملق الرجل إذا حضر ،

ویغتابه إذا غاب ، ویشمت بالمصیبة إذا نزلت .

ثمانیة إن أهینوا فال یلوموا إال أنفسهم:
اآلتي إلى ولیمة لم یدع إلیها.

والداخل بین حدیث اثنین لم یدخاله فیه.
والمتآمر على رب البیت في بیته.

والمقبل بحدیث على من ال یسمعه.

والجالس في مجلس لیس له بأهل.
وطالب الخیر من أعدائه.
وطالب الفضل من اللئام.

والمستخف بالسلطان.

قال أحد الحكماء:
اجتنب سبع خصال یسترح جسمك وقلبك ویسلم لك عرضك ودینك :

ال تحزن على ما فاتك، وال تحمل هم ما لم ینزل بك، وال تطلب الجزاء على ما لم 
تعمل، وال تلم الناس على ما فیك مثله، وال تغضب على من لم یضرك غضبه، 

وال تمدح من لم یعلم من نفسك خالف ذلك، وال تنظر بشهوة إلى ما لم تملك.

أوصى بعض الحكام ابنه فقال:
یابني إن من الكالم ما هو أشد من ضرب الحسام، وأثقل من الصخر، وأمر من

الصبر، وأنفذ من وخز اإلبر.
فإن القلوب مزارع فیها طیب األحادیث.

نصیحة 
إیاك والعجلة فإن العرب كانت تكنیها أم الندامة ، ألن صاحبها یقول قبل أن یعلم 
، ویجیب قبل أن یفهم ، ویعزم قبل أن یفكر ، ویقطع قبل أن یقدر ، ویحمد قبل 
أن یجرب ، ویذم قبل أن یخبر ، ولن یصحب هذه الصفة أحد إال صحب الندامه 

، واعتزل السالمة .
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شــعــــر
ابدي بذكر اهللا ،،، اهللا اكبر اهللا اكبر

امة دینها االسالم بیه تعلى وتكبر
واالردن وطنا بیه نعتز ونفخر

درع صامد ما یخاف أبد وال یتقهقر
ومعاذ یا خوي،،،،،

یا بطل یا صقر شامخ ما انحنى وال اتودر
یا البس التاج ع جبینك االسمر

سمارك زین بتراب الوطن معطر
یا شهید یا عریس،،،

الوجع دامي بس الفخر بیك أكثر
الحزن كبیر بس الشموخ بیك اكبر

عطرك فواح وذكرك واسمك من الورد اعطر
رسمك صامد وذكراك للردي الخاسي تقهر

یا من قدم روحه للوطن وأبد ما قصر
واالردن وصاتك ع جبین العز اسمه مسطر

وهاماتنا مرفوعة ولعیون الوطن وعیونك،،،،
ندوس الوغى ونخلي قلوب العدى تتكسر

وال عاش الردي الخاسي ودام االردن حد سهیل العالي وأكثر

يا بطل يا مغوار

اختك خلود العبادي

فردوس البخیت

االردن صقـــر  یـــا  الخلـــد  جنـــات  الـــى 
دامـــي جـــرح  القلـــب  فـــي  تركـــت 
ربنا احفظ هذا البلد امنا مطمئنا من كل كید وعبث
وسائـــــــــــــــر بــــــــــــــــــالد المسلمیــــــــن

االردن  وكل  اهلـــك  یصبـــر  وربنـــا 
االردن  فدیـــت  بشـــموخك  بـــس 
و رد علـــى كل معـــادي كیده یـــا رب العالمین 
بحفظـــك المســـلمین  احفـــظ  حفیـــظ  یـــا 

الى جنان الخلد
يا بطل يا مغوار
الى جنان الخلد
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دعـــــاء
دعاء للشهيد
معاذ الكساسبة

اللهم ثبته عند السؤال
اللهم ثبته عند السؤال
اللهم ثبته عند السؤال

اللهم یمن كتابه
و هون حسابه

ولین ترابه و ثبت أقدامه
اللهم طیب ثراه
و اكرم مثواه

واجعل الجنة مستقره و مأواه
اللهم نور مرقده
وعطر مشهده
وطیب مضجعه

اللهم آنس وحشته
اللهم آنس وحشته
اللهم آنس وحشته

وارحم غربته و قه عذاب القبر و عذاب النار
اللهم نقه من خطایاه كما ینقى الثوب األبیض من الدنس

اللهم افسح له في قبره و اجعله روضة من ریاض الجنة وال تجعله حفرة من حفر النیران
اللهم انقله من ضیق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذین أنعمت علیهم یارب

من دعى لمیت سخر اهللا له من یدعو له بعد مماته. . . 

انا هللا وانا الیه راجعون



األخبـــــار
النسور يفتتح قصر العدل ويتفقد منشآت في عجلون

في  العدل  قصر  مبنى  النسور  عبدهللا  الدكتور  الوزراء  رئیس  افتتح 
محافظة عجلون الذي انجزتھ وزارة االشغال العامة واالسكان وشید 
بلغت  اجمالیة  بكلفة  تبلغ (۱۲۳۰۲) متر مربع  اجمالیة  على مساحة 

ثمانیة مالیین دینار.
العدل  قصر  إنشاء  ان   » التلھوني  بسام  الدكتور  العدل  وزیر  وقال 

الجدید في محافظة عجلون یأتي ضمن 
جھود الحكومة وخطة وزارة العدل لتشیید عدد من المحاكم النموذجیة 
في كافة محافظات المملكة انسجاما مع رؤیة وتوجیھات راعي مسیره 

البناء والنماء جاللة الملك عبدهللا الثاني».

واوضح التلھوني، ان وزارة العدل تنفذ استراتیجیتھا الجدیدة الممتدة 
لالعوام من (۲۰۱٤وحتى نھایة العام (۲۰۱٦) ضمن محاور متعددة 
تھدف وبشكل اساسي الى تقدیم الدعم اللوجستي للسلطة القضائیة من  

خالل تأھیل وتدریب اعوان القضاء من موظفي وزارة العدل لیكونوا 
عونا ومساعدا للجھاز القضائي في كافة المجاالت التي تخدم عملیة 
التقاضي وتنفیذ االحكام من جمیع جوانبھا، وتقوم الوزاره كذلك باعادة 
للمواطنین  مباشر  غیر  او  مباشر  بشكل  المقدمة  الخدمات  تقییم 
الغرض  یحقق  بما  االجراءات  وتبسیط  تسھیل  بھدف  والمحامین، 

المنشود منھا ویحافظ على عدالتھا.

تصمیم  ان   } الخصاونة  محمد  القاضي  محكمة عجلون  رئیس  وقال 
التحدیث  لمواكبة  المتناسقة  للتصامیم  متوافقا  جاء  العدل  قصر  مبنى 
القضائي حیث یضم المبنى قاعات لمحكمة البدایة والصلح واالدعاء 
العام ودائرتي التنفیذ ومساعد المحامي العام المدني وقاعات للمحامین 
والقضاة وخصص مكان الستقبال الجمھور ودائرة كاتب العدل وقسم 
المحاسبة واقالم المحكمة لتسھیل تسجیل القضایا وتسییر االجراءات 

على كافة المتقاضین }.

السيدة نهلة عويسسكرتاریا التحریر
 اختصاصي صحافة اعالم/ مدیریة االتصال

االنسة ندى دعباس
اختصاصي اتصال/ مدیریة االتصال

نشـــــــــرة وزارة العــــــــــدل

رئیس التحریر

االمین العام
القاضي  احمد جمالية

ادارة التحریر

مدیر مكتب وزیر العدل
االستاذ عماد الشبلي

نشرة دورية تصدر عن مديرية اإلتصال في وزارة العدل

هاتف : ٤٦٠٣٦٣٠ ٦ ٩٦٢+
فاكس : ٤٦٤٣١٩٧ ٦ ٩٦٢+
feedback@moj.gov.jo
www.moj.gov.jo


