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اإميانًا من جاللته باأهمية اجلهاز الق�صائي واأثره على عمليات التطور االقت�صادية 

ق�صاة  برنامج  بطلبة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  التقى  وال�صيا�صية  واالجتماعية 

امل�صتقبل والذي اأكد من خالله �صرورة دعم الربنامج باعتبار اأن العن�صر الب�صري 

ي�صكل العامل االأ�صا�صي يف حت�صني اأداء اجلهاز الق�صائي وزيادة فاعليته.

وزير العدل اأمين عودة عر�س خالل اللقاء الذي ح�صره رئي�س الوزراء بالوكالة 

امللكي  الديوان  ورئي�س  العمري  اإ�صماعيل  الق�صائي  املجل�س  ورئي�س  القا�صي  نايف 

الها�صمي نا�صر اللوزي وم�صت�صار جاللة امللك اأمين ال�صفدي واأمني عام وزارة العدل 

حممد الغزو املراحل التي قطعها الربنامج ، ودور الوزارة يف االإ�صراف على الربنامج 

والتناف�صية  الكفاءة  تعتمد  �صفافة  معايري  وفق  املتفوقني  الطلبة  اختيار  خالل  من 

ومتابعة درا�صتهم اجلامعية �صمن امل�صارات الثالثة للربنامج.

وقال الوزير انه تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك مت و�صع عدة خطط وبرامج لتطوير 

اأهدافها  الربامج  هذه  حتقق  ولكي  عام،  ب�صكل  الق�صائي  والعمل  الق�صائية  ال�صلطة 

املن�صودة ال بد اأن تقرتن باخلطط الالزمة لرفد اجلهاز الق�صائي بالق�صاة املتميزين.

واأعرب عن اأمله يف اأن يتم خالل ال�صنوات املقبلة رفد اجلهاز الق�صائي باأعداد 

على  االيجابية  انعكا�صاته  ذلك  بحيث يرتك  واملتميزين  املوؤهلني  الق�صاة  كافية من 

تطوير هذا اجلهاز وعمله يف امل�صتقبل. وحتدث خالل اللقاء عدد من الطلبة امل�صاركني 

يف الربنامج عن جتربتهم وكيفية التحاقهم بالربنامج الذي يوفر لهم فر�س درا�صة 

احلقوق يف اجلامعات االأردنية ومتابعة الدرا�صات العليا يف هذا املجال يف اخلارج.

عن  االأردنية  اجلامعة  يف  حقوق  رابعة  �صنة   - الر�صدان  رىل  الطالبة  وتطرقت 

جتربتها يف برنامج ق�صاة امل�صتقبل والربامج التدريبية التي تتلقاها وخا�صة برامج 

اللغة االجنليزية والفرن�صية وبرامج التدريب والزيارات العملية، ما يعزز من ثقافة 

الطلبة القانونية، معتربة ان الربنامج مهم للغاية يف تطوير القدرات وتاأهيل ق�صاة 

اأن  االأردنية  اجلامعة  يف  حقوق  اوىل  �صنة  الطراونة-  اآية  الطالبة  وبينت  امل�صتقبل. 

الربنامج متميز على م�صتوى اململكة وينمي قدرات ال�صباب االأردين يف جمال الق�صاء 

وميكنهم من اأن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة والتميز و�صقل خرباتهم، م�صرية 

على  احلا�صلني  العلمي  الفرع  من  هم  بالربنامج  لاللتحاق  املتقدمني  اغلب  ان  اإىل 

عالمات عالية يف امتحانات الثانوية العامة.

الربنامج  �صمن  اختيارهم  مت  الذين  الطلبة  احد  فريحات  م�صطفى  واأو�صح 

كبرية  فر�صة  يوفر  الربنامج  اأن  االأمريكية  اجلامعات  اإحدى  يف  املاج�صتري  لدرا�صة 

االأردين  الق�صاء  يكون  اأن  يف  و�صي�صهم  به  امللتحقني  وكفاءة  ق��درات  وتعزيز  لتنمية 

متميزا، منوها اإىل اأهمية الربنامج يف اال�صتفادة من خربات الدول االأخرى يف هذا 

مع  التعامل  االأجنبية مبا ميكنهم من  اللغات  الق�صاة يف  ق��درات  تطوير  املجال ويف 

خمتلف الق�صايا خا�صة ذات الطابع الدويل.

الق�صاء يف عملية  املهم ملرفق  الدور  �صامية  وتوجيهات ملكية  ر�صائل  توؤكد  كما 

التنمية االقت�صادية واالجتماعية وتر�صيخ مبادئ العدالة وامل�صاواة بني املواطنني. 

والأن طالب اليوم هو قا�صي الغد فاإن املعلومات القانونية والثقافية وطبيعة عمل 

املوؤ�ص�صات احلكومية هي االأ�صا�س الذي ي�صتند عليه يف ا�صدار اأحكامه واتخاذ قراراته؛ 

االأردين  الق�صائي  املعهد  مع  بالتعاون  االإت�صال  مديرية  قامت  املبداأ  لهذا  وتر�صيخًا 

بتنظيم زيارات ميدانية للطلبة �صملت ق�صر العدل اجلديد للتعرف على اأنواع املحاكم 

ودرجاتها واأق�صامها وح�صور جل�صات حماكمة يف اإحدى قاعات حمكمة ال�صلح، والتعرف 

الدعوى املدنية  اإدارة  املتبعة يف هذا املجال من خالل زيارة  االأ�صاليب احلديثة  على 

ودائرة الو�صاطة. كما مت تنظيم زيارة لدائرة االأدلة اجلرمية ودائرة البحث اجلنائي، 

واأخرى لهيئة االأوراق املالية للتعرف على االإجنازات والتطورات الت�صريعية ملوؤ�ص�صات 

�صوق املال واالإ�صتماع اإىل �صرح مف�صل عن طبيعة عمل الهيئة �صمن برنامج موؤ�ص�صات 

�صوق راأ�س املال التثقيفي الذي قدمت خالله كل من هيئة االأوراق املالية وبور�صة عمان 

اإيجازًا عن مهام كل منهما من خالل عر�س اجلانب القانوين والت�صريعي الذي ينظم 

عمل الهيئة ون�صاط البور�صة خالل العام 2008، و�صرحًا الأهم التطورات التي �صهدها 

ال�صوق املايل منذ تاأ�صي�صه واإطالع الطلبة على نظام التداول االلكرتوين.

 كما ا�صتمع الطلبة يف زيارتهم للمعهد الق�صائي االأردين اإىل دور املعهد يف اإعداد 

موؤهلني لتويل الوظائف الق�صائية ورفع كفاءة الق�صاة واملوظفني العاملني يف الوزارة 

ويف املحاكم من خالل الدورات التي يعقدها املعهد لهذه الغاية، وتنمية ملكة البحث 

العربية  ال��دول  يف  املماثلة  املعاهد  مع  والتعاون  اخل��ربات  وتبادل  وتعميقها،  العلمي 

واالأجنبية، وت�صجيع التعاون مع الهيئات العربية واالأجنبية يف جماالت العمل الق�صائي، 

مبا ي�صهم يف تبادل اخلربات وزيادة املعرفة العلمية.   

ملزيد من املعلومات حول برنامج ق�صاة امل�صتقبل يرجى زيارة املوقع االإلكرتوين 

www.moj.gov.jo لوزارة العدل

جاللـــة امللــك يلتقــي باأبنـائــــه طلبـــة ق�ســـاة امل�سـتقـــبل

نشرة وزارة العدل
نشرة دورية تصدر عن مديرية اإلتصال في وزارة العدل



تهنئة و تبريك و تأييد و والء
وزير العدل وأمين عام الوزارة وجميع الموظفين في وزارة العدل

والمعهـد القضائي األردني وسائر المحاكم النظامية في المملكة

يرفعون إلى مقام حضرة صاحب الجاللة

الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم
أسمى آيات التهنئة والتبريك والوالء

  بإختيار صاحب السمو الملكي

األمير الحسين بن عبداهلل المفدى
وليا للعهد

سائلين المولى تعالى أن يحفظ سموه ويوفقه لخدمة أردننا الغالي



ال��وزراء نادر الذهبي  الثاين افتتح رئي�س  مندوبًا عن جاللة امللك عبداهلل 

العدل  بتنظيم من وزارة  الق�صائي،  للتدريب  العربي  االأوروبي  املوؤمتر  فعاليات  

وبالتعاون مع احلكومتني الفرن�صية والت�صيكية، وبح�صور وزراء عدل وق�صاة ممثلني 

32 دولة عربية واأجنبية، باالإ�صافة اإىل ممثلني عن االأمم املتحدة وجامعة  عن 

الدول العربية. ويهدف املوؤمتر الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع احلكومتني 

الفرن�صية والت�صيكية والربنامج االإمنائي لالأمم املتحدة ) برنامج اإدارة احلكم 

يف الدول العربية( اإىل االرتقاء باملمار�صات الق�صائية وتعزيز عالقات التعاون 

عودة  اأمين  العدل  وزير  املجال.وقال  هذا  يف  واالأوروبية  العربية  التجربتني  بني 

يف االفتتاح الذي ح�صره رئي�س جمل�س االأعيان زيد الرفاعي وعدد من الوزراء 

هو  القا�صي  �صخ�س  اأن  توؤكد  ركائز  اإىل  ي�صتند  املوؤمتر  انعقاد  اإن  وامل�صوؤولني 

االأ�صا�س وان اعتالء القا�صي املوؤهل واملتميز ملن�صة الق�صاء هو الركيزة االأ�صا�صية 

لنجاح برامج التطوير الق�صائي وحتقيق االأهداف املتوخاة منها.

اأن املعاهد الق�صائية هي احد امل�صادر الرئي�صة لتوفري املر�صحني  واأ�صاف 

�صرورة  التخ�ص�س  اأن  موؤكدا  الق�صائي  بال�صلك  لاللتحاق  واملتميزين  املوؤهلني 

ملحة لتمكني اجلهاز الق�صائي من القيام باالأعباء املنوطة به بكفاءة واقتدار يف 

ظل التطورات التي �صهدها العامل وما رافقها من تعقيدات قانونية.

من جانبها اأكدت وزيرة العدل الفرن�صية ر�صيدة داتي على اأهمية التدريب يف 

رفع �صوية الق�صاء باعتبار اأن التدريب و�صيلة لتحقيق التقدم يف الق�صاء وت�صجيع 

روح املبادرة وامل�صوؤولية ف�صال عن كونه و�صيلة الإثراء العالقات الب�صرية.

بدوره قال االأمني العام امل�صاعد جلامعة الدول العربية ومدير املركز العربي 

للبحوث القانونية والق�صائية يف بريوت عبد الرحمن ال�صلح اإن االجتماع العربي 

الدول  التي عملت جامعة  والتعاون  للتن�صيق  االأ�صا�صية  املبادئ  يج�صد  االأوروب��ي 

اإيجاد  هو  اللقاء  الهدف من هذا  اأن  واأ�صاف  وتفعيلها.  تر�صيخها  العربية على 

العربية وفتح  الدول  الق�صائية يف  التدريب  التوا�صل بني معاهد ومراكز  قنوات 

والعربية  العربية من جهة   - العربية  واخل��ربات  التجارب  وتبادل  التعاون  اآفاق 

االأوروبية من جهة اأخرى. واأكد ال�صلح اأهمية املوؤمتر كونه يعك�س فائدة التوا�صل 

العربي - االأوروبي  التعاون  والتفاعل مع اخلربات والقدرات االأخرى �صيما وان 

اأ�صبح حاجة ملحة لال�صتفادة من مالمح العوملة يف متتني اأوا�صر هذه العالقات 

باعتباره  العربي  املركز  “اإن  واأ�صاف  والق�صائي.  القانوين  ال�صاأن  خ�صو�صا يف 

ال�صنوية  وامل�صرف على االجتماعات  العرب  العدل  العلمي ملجل�س وزراء  اجلهاز 

والدورية للعديد من االأجهزة الق�صائية والقانونية العربية يعطي اأهمية بالغة ملثل 

هذا التعاون لالإفادة من امل�صتجدات الق�صائية القانونية احلديثة التي تلتقي مع 

جتارب ومنجزات املعاهد الق�صائية االأوروبية«.

من جانبه اأكد نائب وزير العدل الت�صيكي توما�س بو�صيك على اأهمية التدريب 

الق�صائي وا�صتقالل الق�صاء لالرتقاء باأداء القائمني على مرفق العدالة.

والعربية يف جمال  االأوروبية  تبادل اخلربات  تعزز  اآليات  تر�صيخ  اإىل  ودعا 

التدريب الق�صائي خا�صة من خالل ال�صبكة االأوروبية املتخ�ص�صة يف هذا املجال 

موؤكدا على اأهمية اال�صتفادة من التجربة االأوروبية للو�صول اإىل النظام العادل. 

ومتت خالل املوؤمتر مناق�صة عدد من املحاور تتعلق بالتدريب الق�صائي وحتديث 

للتدريب  واالأوروبية  الدولية  واملعايري  واال�صتقامة  اال�صتقالل  وثقافة  امل�صتوى، 

ا�صتقاللية  وتعزيز  االإن�صان  حقوق  جم��ال  يف  الق�صائي  التدريب  بني  وال�صلة 

العدل  وزارة  مع  االأردن��ي��ة  العدل  وزارة  وقعت  املوؤمتر  هام�س  وعلى  الق�صاء. 

املجالني  يف  بينهما  التعاون  اطر  وتطوير  اإقامة  اإىل  يهدف  بروتكواًل  الفرن�صية 

القانوين والق�صائي بحيث يتم تبادل الت�صريعات ال�صارية واملن�صورات واملوؤلفات 

النظام  ح��ول  واملعلومات  القانونية  واملجالت  والبحوث  والق�صائية  القانونية 

الق�صائي لكال الطرفني وامل�صاركة يف املوؤمترات القانونية والق�صائية والندوات 

واحللقات الدرا�صية والدورات التدريبية التي يعقدها الطرفان ف�صال عن ت�صجيع 

زيارات الوفود القانونية التي ت�صتهدف متابعة التطورات الت�صريعية والق�صائية. 

وركز الربتوكول على دعم ومراجعة القوانني املدنية واجلزائية ودعم التخ�ص�س 

و ماأ�ص�صته يف املحاكم واأعمال النيابة العامة و دعم التفتي�س الق�صائي واملعهد 

اللغة  تعليم  على  ين�س  كما  الطرفني  بني  ال��دويل  والتعاون  االردين  الق�صائي 

املنح  ر�صوم  تقا�صم  امل�صاركة يف  تنمية  و  االردين  الق�صائي  املعهد  الفرن�صية يف 

الدرا�صية ل�صالح اأف�صل الطلبة يف القانون

ويف هذا ال�صياق اأكد الذهبي على اأهمية االتفاقية املربمة بني وزارتي العدل 

االأردنية والفرن�صية خالل لقائه مع وزيرة العدل الفرن�صية. واأكد رئي�س الوزراء 

املعهد  الغزو ومدير  ال��وزارة حممد  واأمني عام  العدل امين عوده  وزير  بح�صور 

الق�صائي االأردين القا�صي من�صور احلديدي وال�صفري الفرن�صي يف عمان دوني�س 

غوير على رغبة االأردن يف زيادة التعاون مع فرن�صا يف جماالت العمل الق�صائي 

ال�صيما واأن فرن�صا دولة عريقة جدا يف هذا املجال. كما اأكد الذهبي انه وبناء على 

التوجيهات امللكية فان عملية تطوير الق�صاء ورفده باالإمكانات الالزمة �صتدخل 

مرحلة يف �صوء �صعي االأردن اإىل زيادة تعاونه مع العديد من الدول واال�صتفادة 

من خرباتها لتحقيق هذا الهدف، واأ�صار الوزير عوده اإىل اأن الوزارة تنوي ابتعاث 

مزيد من الق�صاة لفرن�صا للح�صول على املاج�صتري يف القانون.

ويف لقاء اآخر جمع جاللة امللكة رانيا العبداهلل بوزيرة العدل الفرن�صية ر�صيدة 

داتي بحثتا خاللها �صبل تعزيز التعاون الق�صائي والقانوين بني االأردن وفرن�صا.

وجرى خالل اللقاء الذي ح�صره وزير العدل اأمين عودة وال�صفري الفرن�صي يف 

عمان دين�س غوير التاأكيد على �صرورة تبادل اخلربات والتجارب �صمن اأولويات 

التجربة  من  اال�صتفادة  يف  االأردن  رغبة  وعلى  القانونية  اجلوانب  يف  البلدين 

بجهود  الفرن�صية  العدل  وزي��رة  اأ�صادت  فيما  الت�صريعات،  جمال  يف  الفرن�صية 

االإ�صالح والتطوير الق�صائي والتوجهات امللكية يف هذا املجال والرامية اإىل تعزيز 

دولة �صيادة القانون، كما اأ�صادت بجهود جاللة امللكة ودعمها حلقوق املراأة. 

من  مزيد  لتقدمي  بالدها  ا�صتعداد  عن  الفرن�صية  العدل  وزي��رة  واأع��رب��ت 

الدعم واالإ�صالح الق�صائي، مبا ي�صهم يف تطوير عدد من املجاالت القانونية بني 

الطرفني.
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امل�ؤمتــــر العربـــــي الأوروبـــــي للتــدريــــــب الق�سائــــــي

كّرم اعمال منتدى القانون الدويل املنعقد يف  قطر “التزام عاملي ب�صيادة 

القانون” رئي�س حمكمة بداية غرب عمان القا�صي ال�صيدة اإح�صان بركات �صمن 

20 من كبار روؤ�صاء املحاكم واللوردات ورجال القانون ال�صهاماتهم وجهودهم 

يف اجناح اعمال املنتدى. ويجمع املنتدى اأبرز القيادات القانونية املعروفة يف 

العامل من دول اخلليج ومن الدول العربية واوروبا والواليات املتحدة االمريكية 

700 م�صارك ميثلون54 دولة من رجال الق�صاء  وا�صيا، �صارك فيها اأكرث من 

والق�صايا  امل�صائل  من  ع��ددًا  املوؤمتر  وناق�س  واالعمال.  وال�صيا�صة  والقانون 

القانونية وال�صبل الالزمة لتطويرها من خالل توفري احلوار املتبادل والتعلم 

وتطوير ال�صراكات االيجابية يف املجال القانوين. وقالت القا�صي بركات املمثلة 

اإبراز دور املراأة يف الق�صاء  عن القا�صيات العربيات اإن م�صاركتها متثلت يف 

ومواجهة التحديات التي تواجهها يف هذا املجال على امل�صتوى االقليمي ومدى 

حديثها  يف  تناولت  كما  واملهنية.  العلمية  قدراتها  رفع  يف  الفاعلة  م�صاركتها 

دور االأردن يف دعم املراأة قانونيًا باعتبارها ركيزة اأ�صا�صية يف املجتمع يف ظل 

للن�صاء  القانونيه  ال�صبكة  تاأ�صي�س  مت  حيث  اململكة،  ت�صهدها  التي  التطورات 

كمنظمة  العبداهلل،  رانيا  امللكة  جاللة  من  وبدعم   2005 عام  منذ  العربيات 

اقليمية غري ربحية مقرها يف عمان، ت�صارك فيها ن�صاء قانونيات من معظم 

اقطار الوطن العربي بهدف متكني الن�صاء القانونيات يف خمتلف ارجاء الوطن 

العربي وتوفري �صبل املعرفه وبرامج التدريب املهنية التي تهدف اىل رفع الوعي 

يف  والت�صارك  للتوا�صل  للن�صاء  االحرتافية  القدرات  وتعزيز  العام  القانوين 

اخلربات واالجنازات للتغلب على التحديات التي تواجهها.

اأعمال منتدى القان�ن يكّرم رئي�س حمكمة بداية غرب عمان
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اأطلقت  ال�صباب،  فئة  بني  القانونية  الثقافة  ن�صر  باأهمية  منها  اإميانًا 

مديرية االإت�صال يف وزارة العدل احلملة التوعوية حتت عنوان)اعرف النظام 

الق�صائي االأردين( لطالب مدار�س اململكة احلكومية واخلا�صة ملن هم على 

مقاعد الدرا�صة يف ال�صف )التا�صع، العا�صر، احلادي ع�صر( كمرحلة اأوىل 

القانونية والتعاون  ال�صوؤون  من مراحل احلملة، وذلك بالتعاون مع مديرية 

الدويل ومديرية اأنظمة املعلومات وبالتن�صيق مع وزارة الرتبية والتعليم.

الوعي  لرفع  ت�صعى  قانونية  بيئة  اإيجاد  اإىل  التوعوية  احلملة  وتهدف 

القانوين بني اأو�صاط ال�صباب الذين ي�صكلون ثلث عدد �صكان االأردن، باعتبار 

اأن مقومات جناح اأي اأمة متح�صرة  يعتمد على مدى اإملام مواطنيها بالثقافة 

القانونية، والذي ينعك�س تباعًا على �صعيد تطوراتها االإقت�صادية وال�صيا�صية 

واالإجتماعية وتعزيز �صبل االأمن مبا يجعلها يف م�صاف الدول املتقدمة من 

حيث ارتفاع م�صتوى الوعي بني مواطنيها وقلة اجلرائم والعنف بينهم. 

عن  تقدميية  عرو�صًا  ت�صمنت  توعوية  ور�صات  على  احلملة  وا�صتملت 

االأردنية  اململكة  د�صتور  م��واد  لبع�س  و�صرحًا  االأردين،  الق�صائي  النظام 

الها�صمية، وعر�صًا لفيلم وثائقي عن برنامج ق�صاة امل�صتقبل، مت من خاللها 

اتباع اأ�صاليب تربوية متكن من �صهولة ا�صتدراك املعلومات وفهمها ومعرفتها، 

واإثارة جمموعة من املوا�صيع والق�صايا يف احلوار املفتوح بني طاقم العمل 

القانون��ية،  االإ�صتف��صارات  كافة  عن  واالإج��اب��ة  تثقيفهم  بهدف  والطالب 

وت�صحي�ح ع��دد من املفاهيم واملعتقدات اخلاطئة لديهم.

كما مت تنظيم عدد من الزيارات امليدانية لطالب املدار�س  للتعرف على 

ق�صر عدل عمان اجلديد واأق�صامه الداخلية، مع االإ�صتماع ملجريات حماكمة 

والرب�صورات  املطبوعات  من  عدد  وتوزيع  املحاكمة،  قاعات  اإح��دى  داخ��ل 

والن�صرات االإخبارية اخلا�صة بخدمات الوزارة، باالإ�صافة اإىل بع�س الهدايا 

التذكارية.

ويف وقت �صابق قامت الوزارة بالتعاون مع عدد من املدار�س ومتخ�ص�صني 

االآليات  للبحث يف  اجتماعات  بعقد  وتعليمية  تربوية  موؤ�ص�صات  وخرباء من 

بال�صورة  احلملة  واأه��داف  ر�صالة  الإي�صال  املنا�صبة  الرتبوية  واالأ�صاليب 

ال�صحيحة، اإىل فئة ال�صباب.

 وقد القت هذه احلملة تفاعاًل اإيجابّيًا بّناًء من قبل طالب املدار�س، التي 

�صكلت لهم املوا�صيع واملواد  القانونية املطروحة يف احلملة  ر�صيدًا معلوماتيًا 

جديدًا ي�صاف اإىل ح�صيلة املعلومات التي تلقوها خالل �صنواتهم الدرا�صية، 

والذي ظهر جليًا من خالل نتائج االإ�صتبيان الذي مت توزيعه على الطالب، 

كما �صكلت العرو�س التقدميية واحلوارات النقا�صية التي اأثارها فريق العمل 

نقطة و�صل هامة لالإملام باجلوانب االأ�صا�صية لطبيعة عم��ل وخدم�ات الوزارة 

واملحاكم مبختلف درجاتها واأنواعها واخت�صا�صاتها الق�صائية.

حملــــة ت�عـ�يـــة لطــــالب مــدار�س اململكـــــة

اعـــــــــرف النظـــــام الق�سائـــــي الأردنــــــي
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�سدور العدد الأول للكتاب ال�سن�ي ل�زارة العدل 2008
لعام  االأول  ال�صنوي  الكتاب  العدل  وزارة  اأ�صدرت 

القطع  م��ن  �صفحة   60 على  ا�صتمل  وال���ذي   ،2008

والدور  ال��وزارة،  اإجن��ازات   م�صرية  تناولت  املتو�صطة 

اآلية عمل الوزارة واملحاكم وفق  الذي لعبته يف تطوير 

حتقيقًا  املتبعة،  الدولية  واملمار�صات  املعايري  اأف�صل 

جميع  على  وت�صهياًل  اخل��دم��ة  ملتلقي  اأف�صل  خلدمة 

وجاء  التقا�صي،  الأم��د  واخت�صارًا  ال��دع��اوى  اأط��راف 

كل  فيه  �صارك  كبري  جلهد  كباكورة  ال�صنوي  الكتاب 

ق�صم  وتن�صيق من  بتنظيم  ال��وزارة،  واأق�صام  مديريات 

االإت�صال الداخلي يف مديرية االإت�صال.

على  فيها  اأّك��د  العدل  لوزير  افتتاحية  كلمة  ويف 

مل�صاركة  واملوؤ�ص�صي  اجلماعي  للعمل  ال���وزارة  انتهاج 

اأكرب عدد ممكن من اأع�صاء ال�صلك الق�صائي واجلهاز 

يف  التميز  وبلوغ  اإجن��ازه  مت  ما  اإىل  للو�صول  االإداري 

خدمة العدالة وتر�صيخ دولة القانون واملوؤ�ص�صات وتطوير 

مبادئ  وتعزيز  وامل�����ص��اواة  العدالة  وحتقيق  الق�صاء 

وال�صفافية،  واحلريات  الفر�س وحماية احلقوق  تكافوؤ 

وتاأهيل  الغاية،  لهذه  املوؤهلة  الكفاءات  وا�صتقطاب 

البنى  وتطوير  عملهم  راأ���س  على  القائمني  املوظفني 

التحتية واملعلوماتية �صواًء يف املحاكم اأو الوزارة.

يف  نوعها،  من  االأوىل  االإنطالقة  الكتاب  ويعترب 

ا�صتعرا�س روؤية الوزارة املتمثلة يف اأنها »موؤ�ص�صة مبادرة 

القانون  و�صيادة  الق�صاء  ا�صتقاللية  تعزيز  يف  وفاعلة 

واحلريات«  احلقوق  وحماية  الناجزة  العدالة  لتحقيق 

املوؤ�ص�صية  واأه��داف��ه��ا  اجل��وه��ري��ة  وقيمها  ور�صالتها 

والوطنية و�صيا�صة اجلودة املعتمدة وهيكلها التنظيمي 

العدل  ل���وزراء  ال�صرف  ل��وح��ة  اإب���راز  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

الوزارة  ل�صركاء  ل  مف�صّ تو�صيحي  وجدول  ال�صابقني، 

عدد  على  ا�صتمل  كما  معهم.  العالقة  وطبيعة  ون��وع 

من االأبواب واملحاور الأبرز خدمات الوزارة واأن�صطتها 

والتقارير واالإتفاقيات واملعاهدات والدورات التدريبية 

والر�صومات  وامل��وؤ���ص��رات  بال�صور  م��ع��ّززة  متت  التي 

الق�صاة  اأعداد  يف  الزيادة  مدى  تو�صح  التي  البيانية، 

واالأنظمة  واأج��ه��زة احل��ا���ص��وب  االإداري����ني  وامل��وظ��ف��ني 

القانونية واملالية واالإدارية والفنية املحو�صبة، والدورات 

التدريبية واأعداد املتدربني من املوظفني االإداريني، مبا 

املعلومة  على  احل�صول  واملهتمني  الباحثني  على  يي�صر 

املطلوبة. كما مّت اإدراج ا�صتطالع تقييمي الأداء اجلهاز 

الزيادة  وم��دى  ل���الأع���وام)2008-2004(،  الق�صائي 

املقّدمة  للخدمات  اخلدمة  متلقي  ر�صا  يف  امللحوظة 

الكتاب  وت�صمن  االإج���راءات.  و�صري  �صهولة  وم��دى  له 

العام  يف  اإق��راره��ا  مت  التي  واالأنظمة  القوانني  اأب��رز 

2008، �صمن جهودها املبذولة واإ�صهاماتها مع خمتلف 

ما  و�صع  واملوؤ�ص�صات احلكومية يف  والدوائر  ال��وزارات 

يزيد عن 17 قانونًا. واحتوى الكتاب على نبذة �صاملة 

ملديرية التفتي�س الق�صائي ودائرة اإ�صهار الذمة املالية 

باالإ�صافة  االأردين،  الق�صائي  املعهد  اإجن��ازات  واأه��م 

والريا�صية  والثقافية  االإجتماعية  اللجان  اأن�صطة  اإىل 

اإىل  باالإ�صافة  بال�صور،  مدّعمة  واملحاكم  ال��وزارة  يف 

اإ�صدارات الوزارة من كتيبات تثقيفية وتوعوية.  

وياأتي اإ�صدار الكتاب �صمن جهود الوزارة لر�صد 

التي  والربامج  االأن�صطة  اأهم  واإبراز  املعلومات  وتوثيق 

مت تنفيذها خالل العام املا�صي.
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العا�صمة  يف  في�س«  »وليم  م�صابقة  يف  نوعها  من  االأوىل  هي  م�صاركة 

النم�صاوية فيينا قامت خم�س طالبات من كليات احلقوق يف اجلامعات االأردنية 

التي نظمتها جمعية  ال�صورية  للم�صابقة  اجتيازهن  بعد  فيها،  االرن  بتمثيل 

االمريكية  والوكالة  العدل  وزارة  من  بدعم  االمريكيني  والق�صاة  املحامني 

للتنمية الدولية يف اطار م�صروع تعزيز التعليم القانوين يف االردن.

وتاأتي امل�صاركة بعد فوز امل�صاركات من بني 32 طالبا وطالبة يف ثماين 

قانون  يف  الثالثة  الوطنية  ال�صورية  »املحاكمة  م�صابقة  يف  اأردنية  جامعات 

التجارة الدولية«، والتي تهدف اإىل تدريب الطلبة امل�صاركني على املهارات 

تطبيق  خ��الل  من  للتقا�صي  اال�صرتاتيجي  بالتخطيط  اخلا�صة  العملية 

وا�صتنباط  والبحث  بالتحليل  القيام  بعد  افرتا�صية  وقائع  على  القانون 

القواعد القانونية والرتافع اأمام هيئة حمكمة افرتا�صية، يقوم على حتليل 

جوالت امل�صابقة ق�صاة وحمام����ون متخ�ص�ص�ون يف هذا املجال.

�صتة  ا�صتمرت  وتدريبات  حت�صريات  اجرى  قد  امل�صارك  الفريق  وكان 

يف  احلقوق  لكليات  قويا  دافعا  التجربة  هذه  تعطي  باأن  اآمال  و�صط  ا�صهر 

امل�صابقة، وغريها من  بهذه  بفعالية  ال�صنوية  للم�صاركة  االردنية  اجلامعات 

امل�صابقات، ما ي�صع التعليم القانوين االردين يف امل�صاف العاملية.

خالل  والثانية  االوىل  امل�صابقتني  برعاية  قامت  قد  ال��وزارة  اأن  يذكر 

عامي 2007 � 2008 للم�صابقة ال�صورية الوطنية اإميانًا منها باأهمية التعليم 

القانوين وتطويره، و�صقل املهارات القانونية العملية خالل �صنوات الدرا�صة 

يف كليات القانون، مبا ينعك�س اإيجابًا على خمرجات التعليم وتطبيقاته يف 

االأداء  م�صتوى  ورفع  والق�صائية  القانونية  املمار�صات  وتعزيز  تعميق  �صبيل 

القانوين.

بعنوان  اأقرا�س مدجمة  بتوزيع  العدل  وزارة  االإ�صتقالل، قامت  تاريخ  و�صتني عامًا على  مبنا�صبة مرور ثالثة 

ِل�صعب  “بانوراما االأردن تاريخ وح�صارة” على موظفي الوزارة واملحاكم، تخليدًا لذكرى انت�صار احلق واحلرية 
واأبناء االأ�صرة االأردنية الواحدة. 

�صرق  باإمارة  ابتداًء  االأردن  تاريخ  على  الها�صمي  االأردين  امللكي  التوثيق  مركز  اأعده  الذي  القر�س  وا�صتمل 

االأردن والعر�س البانورامي لالأحداث التي مرت بها اململكة، و�صرد لالأحداث النابعة من م�صامني وثائقية و�صور 

وا�صتخدام موؤثرات �صوتية ومرئية تكنولوجية، تعك�س ال�صورة احل�صارية امل�صرقة واملوّثقة للتطورات واالإجنازات 

الذاكرة  م�صروع  اإط��الق  �صمن  وذل��ك  خا�س  ب�صكل  الها�صمية  وللعائلة  عام  ب�صكل  الها�صمية  االأردنية  للمملكة 

الوطنية.

وتاأتي هذه اخلطوة تر�صيخًا لن�صر املعرفة الوطنية بني املوظفني، وترجمة الإ�صرتاتيجية اإدارة املعرفة املتعلقة 

والدميقراطية  العدالة  يعزز  م�صّرف  وحا�صر  تاريخ  على  واالإط��الع  ال��وزارة،  يف  املعرفة  ثقافة  وجتذير  باإر�صاء 

خمتلف  على  والتطلعات  االجنازات  من  املزيد  حتقيق  اإىل  يتطلع  وم�صتقبل  الفر�س،  وتكافوؤ  وال�صفافية  والتنمية 

االأ�صعدة ال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية.

مبنا�سبة عيد ال�ستقالل

تــــ�زيــــع اأقـــــرا�ـــــس مـــدجمـــة عـــلـــى مـــ�ظـــفـــي الــــــــــ�زارة واملـــحـــاكـــم

وزارة العــــدل ترعـــى املحاكمـــة ال�س�ريــــة
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وتقوم اآلية النظام على اإعداد مناذج التبليغات مبختلف اأنواعها 

منوذج  باختيار  املحكمة  يف  الطابعة  اأو  الكاتب  فيقوم  اليكرتونيا 

التبليغ واأ�صماء االأطراف املطلوب تبليغهم 

التبليغات  ق�صم  اإىل  اليكرتونيا  وحتويله 

اإما  بدوره  يقوم  والذي  املحكمة  نف�س  يف 

العاملني  املح�صرين  اح��د  اإىل  باإ�صناده 

اأو  واإعادته  تبليغه  ليتوىل  املحكمة  داخل 

يقع  التي  املحكمة  اإىل  اليكرتونيا  حتويله 

عنوان  املكاين  اخت�صا�صها  دائرة  �صمن 

بوا�صطة  تبليغه  لتتوىل  تبليغه  املطلوب 

طالبة  املحكمة  اإىل  واإعادته  حم�صريها 

التبليغ.

ويف الوقت ذاته يوفر النظام خا�صية 

امل�صح ال�صوئي لنموذج التبليغ بعد انتهاء 

امليدان حيث يقوم املح�صر حال  التنفيذ يف  اإجراءات  املح�صر من 

وتاريخه ومالحظاته  التبليغ  اإجراء  باإدخال كيفية  للمحكمة  عودته 

فرت�صل  التبليغ  لنموذج  �صوئي  م�صح  عملية  ويجري  النظام  اإىل 

البيانات املدخلة ومنوذج التبليغ الكرتونيا اإىل رئي�س قلم التبليغات 

لتدقيقها وت�صديد التبليغ وعندها يظهر التبليغ الكرتونيا على �صا�صة 

هيئة املحكمة طالبة التبليغ.

اإمكانية  ويتيح هذا النظام لرئي�س املحكمة وق�صاتها واأعوانهم 

ومتابعة  وتقييمه،  املح�صر  اأداء  متابعة 

توفري  اإىل  باالإ�صافة  تبليغ،  اأي  تنفيذ 

تقارير واإح�صائيات تبني عدد التبليغات 

يف كل حمكمة وعبء العمل على املح�صر 

واملعدل  املنجزة  التبليغات  ون�صبة  وعدد 

الزمني الإجراء التبليغ مبا ميّكن املحاكم 

والوزارة من تقييم االأداء واتخاذ اإجراءات 

املوؤ�صرات  حتقيق  ملدى  تبعا  ت�صحيحية 

من عدمه، كما ي�صهم يف تخفيف �صغط 

املتابعة، حيث  اأقالم  العمل على موظفي 

مت تطبيق النظام يف كافة حماكم اململكة 

العبديل   / اجلديد  العدل  ق�صر  عدا  ما 

والذي من املتوقع االإنتهاء من تطبيقه خالل االأ�صابيع القادمة.

االأداء  فاعلية  من  تعزز  نوعية  وكخطوة  االأخ��رية  الفرتة  ويف 

كل  اإىل  »ف��ان«  �صيارة  بت�صليم  العدل  وزارة  با�صرت  الق�صائي 

نقل  لغايات  ال�صتخدامها  اململكة  يف  البداية  حماكم  من  حمكمة 

االأمن  وتوفري  اال�صتئناف  وحماكم  البداية  حماكم  بني  امللفات 

اللوازم  كافة  وتاأمني  للبنوك  والودائع  الق�صايا  نقل  يف  ال��الزم 

التقا�صي. عملية  خلدمة  والب�صرية  الفنية 

والبيانات  امللفات  نقل  ت�صريع  اإىل  اخلطوة  ه��ذه  وتهدف 

عملية  ت�صريع  خ��ط��وات  م��ن  كخطوة 

اأمده عرب اخت�صار  وتق�صري  التقا�صي 

امللفات  هذه  نقل  يتطلبه  ال��ذي  الوقت 

من  الكثري  توفري  جانب  اإىل  بالربيد 

النفقات املالية.

اأ�صحاب  ك��اف��ة  م��ع��رف��ة  ول�����ص��م��ان 

واالظ��ن��اء«  عليهم  »امل�صتكى  الق�صايا 

تبليغهم  مواعيد جل�صاتهم والذين تعتذر 

الوزارة  قامت  فقد  املح�صرين  قبل  من 

�صحيفتي  يف  الق�صائية  االإعالنات  بن�صر 

لالأحكام  وف���ق���ًا  ال���ي���وم  وال���ع���رب  ال��غ��د 

امل��ادة  يف  عليها  املن�صو�س  الق�صائية 

)1/12( من قانون ا�صول املحاكمات املدنية رقم )24( ل�صنة 1988 

وتعديالته التي تن�س: اإذا وجدت املحكمة انه يتعذر اإجراء التبليغ 

وفق االأ�صول املن�صو�س عليها يف هذا القانون جاز لها اأن تقرر اإجراء 

التبليغ بن�صر اإعالن يف �صحيفتني حمليتني يوميتني، على اأن يت�صمن 

االإعالن اإ�صعارا ب�صرورة مراجعة املطلوب تبليغه قلم املحكمة لت�صلم 

امل�صتندات اإن وجدت.

85% من  اأكرث من  قبل  ا�صتح�صانًا من  التجربة  وقد القت هذه 

املقابالت  بح�صب  وامل��ح��ام��ني  الق�صاة 

ال�صحفية الذي اأجرتها مديرية االت�صال 

موؤخرًا باعتبارها خطوة قانونية �صحيحة 

الق�صايا  يف  والف�صل  البت  عملية  ت�صرع 

الف�صل  اإج��راءات  واتخاذ  فيها  املنظورة 

م�صاعدًا  وراف��دًا  التنفيذية،  الق�صايا  يف 

لعمل املح�صرين.

الالزمة  البنية  تهيئة  ���ص��وء  وع��ل��ى 

الر�صائل  ا�صتخدام  ال����وزارة  �صتبا�صر 

املحامني  لتبليغ   )SMS( ال��ق�����ص��رية 

كخدمة  املحاكم  اأمام  اجلل�صات  مواعيد 

التبليغ  ج��ان��ب  اإىل  م�صاعدة  اإ���ص��اف��ي��ة 

بوا�صطة املح�صرين، وال�صحف اليومية.

تاأتي هذه االإجراءات يف اإطار حر�س الوزارة على تقدمي خدمات 

عملية ومتكاملة جلميع اأطراف الدعاوى وفقا الأعلى املعايري والتي 

التطوير  الإ�صرتاتيجية  ترجمة  التقا�صي  عملية  ت�صريع  �صاأنها  من 

الق�صاء  ا�صتقالل  وتعزيز  االإحكام  تنفيذ  اإىل  الهادفة  الق�صائي 

و�صمان تناف�صيته وان�صجامه مع اأف�صل املمار�صات الدولية املتبعة.

التي  العنا�سر  من  واحدة  الق�سائية  التبليغات  تعترب 

ت�سهم يف عملية ت�سريع اإجراءات التقا�سي، حيث اتخذت 

وزارة العدل خط�ات كبرية اأحدثت نقلة ن�عية يف جمال 

�سري الإجراءات والنتقال من الأ�سل�ب اليدوي التقليدي 

اإىل العمل الإلكرتوين.

حم��سب  نــظــام  اإعــــداد  مت  للتكن�ل�جيا  ومــ�اكــبــة 

اإجــــراءات  تفعيل  يف  ي�سهم  مــا  الق�سائية  للتبليغات 

واخت�سار  تنفيذها  ومتابعة  و�سبط  وت�سريعها  التبليغات 

العملية  هــذه  وتتم  لتنفيذها،  الالزمني  واجلهد  ال�قت 

املتابعة،  كاتب  )القا�سي،  بالتبليغ  املعني  ربط  خالل  من 

اأق�سام  مع  العدل(  الكاتب  التنفيذ،  دائرة  العام،  املدعي 

التبليغ )قلم الإعالمات اجلزائية، قلم املح�سرين،...اإلخ( 

فيت�سلمه امل�سرف ويق�م بت�زيعها على املح�سرين ومتابعة 

تنفيذها من خالل الكمبي�تر.

»العــدل« تط�ر اأنظمة متكاملة للتبليغات الق�سائية
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ــل املــلــفــات ــق تــ�ــســريــع ن

ـــات كــخــطــ�ة ـــان ـــي ـــب وال

ت�سريع خـــطـــ�ات  مـــن   

عـــمـــلـــيـــة الـــتـــقـــا�ـــســـي

ــــــــ�زارة  �ــســتــبــا�ــســر ال

 )SMS( ا�ـــســـتـــخـــدام 

م�اعيد  املحامني  لتبليغ 

املحاكم ــام  اأم اجلل�سات 
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والثورة  امل��ت�����ص��ارع��ة  للتكنولوجيا  م��واك��ب��ة 

املعرفية، وقعت وزارة العدل مع �صركة االت�صاالت 

مبوجبها  يتم  اتفاقية   )Orange( االأردن��ي��ة 

الق�صاة  ال�صادة  من  باال�صرتاك  الراغبني  تزويد 

يف   )ADSL( االإن���رتن���ت  ب��خ��دم��ة  وامل��وظ��ف��ني 

منازلهم.

وتن�س االتفاقية على تزويد املوظف باخلدمة 

مدة  وخ��الل  �صكنه  منطقة  يف  توفرها  على  بناء 

مدة  باأن  علمًا  اخلدمة،  طلب  من  �صهر  اأق�صاها 

االتفاقية عام كامل تبداأ اعتبارًا من 2009/6/2 

قابلة للتجديد، يحق من خاللها للموظف اال�صرتاك 

يف اأي وقت خالل مدة �صريان االتفاقية. 

تقوم  حكومية  جهة  اأول  العدل  وزارة  وتعترب 

املنازل  اخلدمة يف  هذه  مثل  تقدمي  على  بالتعاقد 

تتبواأ مركزًا  الق�صاة واملوظفني ما يجعلها  لل�صادة 

متقدما يف حر�صها على توفري كل و�صائل واأ�صباب 

اأن  باعتبار  وماديًا  معنويًا  موظفيها  لدعم  الراحة 

املوظف هو راأ�س املال احلقيقي الذي يجب االهتمام 

به مبا ي�صهم يف فعالية خمرجات العمل.

�صوء  يف  ت��اأت��ي  االت��ف��اق��ي��ة  توقيع  اأن   يذكر 

لتطوير  ال��وزارة  تنفذها  التي  والربامج  امل�صاريع 

مبا  اخل��دم��ات  اأف�صل  وتقدمي  العمل  اإج���راءات 

ورفع  الوظيفي  االأداء  ج��ودة  حت�صني  يف  ي�صهم 

القدرة املوؤ�ص�صية للموظف.

للجهود  ت����ق����دي����رًا 

ال��و���ص��ول  يف  امل���ب���ذول���ة 

النجاح  درج���ات  الأع��ل��ى 

وال���ت���م���ي���ز، ك�����ّرم وزي���ر 

ال��ع��دل اأمي���ن ع���ودة 19 

يف  خريجيها  من  موظفًا 

احلكومة  دبلوم  برنامج 

تعقده  الذي  االإلكرتونية 

كلية امللك عبداهلل الثاين 

االأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ة  يف 

جامعة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 

للعام  االأمريكية  اأوه��اي��و 

الدرا�صي 2009/2008.

الوزير عن  عرّب  وقد 

جلهود  ام��ت��ن��ان��ه  عظيم 

اجتيازهم  يف  اخلريجني 

متمنيًا  ل���ل���ربن���ام���ج، 

االإ����ص���ت���ف���ادة م���ن ه��ذه 

اخل����ربة وت��وظ��ي��ف��ه��ا مبا 

العمل،  م�صلحة  ي��خ��دم 

ومبا يوفر الفر�س املنا�صبة لالإرتقاء بجودة االآداء 

وتطوير املهارات الالزمة. 

تطوير  ال���وزارة يف  ب��دور  واأ���ص��اد اخلريجون 

لربامج  اإي��ف��اده��م  خ��الل  م��ن  املوظفني  ق���درات 

ودورات مهنية تواكب اأحدث م�صتجدات الع�صر، 

للربنامج  البحثية  امل�����ص��اري��ع  تطبيق  متمنني 

كم�صاريع تعزز وتطور العمل املوؤ�ص�صي.

يذكر اأن برنامج احلكومة االإلكرتونية يهدف 

اإىل زيادة اال�صتخدام االأمثل لتكنولوجيا املعلومات 

املوؤ�ص�صات  ب��ني  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  ي��ع��زز  مب��ا 

املعلومات  ت��زوي��د  فر�صة  يوفر  ومب��ا  احلكومية 

واخلدمات  للمواطنني بفاعلية وكفاءة، من خالل 

املنا�صبة  االآل��ي��ات  و�صع  على  املوظفني  ت��دري��ب 

لتنفيذ ا�صرتاتيجيات احلكومة االإلكرتونية وتنمية 

قدرات املوظفني على ا�صتخدام احلا�صوب بو�صفه 

احلكومة  روؤي���ة  تطبيق  جم��ال  يف  رئي�صة  اأداة 

االإلكرتونية. 

برنامج  ي�صهم  كما 

االإلكرتونية  احل��ك��وم��ة 

اخلريجني  ت���اأه���ي���ل  يف 

تتفق  ال��ت��ي  امل��ج��االت  يف 

املوؤ�ص�صات  طبيعة  م��ع 

ثورة  ظ��ل  يف  احلكومية 

ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���رف���ة 

واال�صتفادة من تكنولوجيا 

واالت�صاالت   املعلوم�����ات 

وتوظيفها  وا�صتخدامه����ا 

ب����و�����ص����ف����ه����ا و����ص���ي���ل���ة 

املوظفني،  اأداء  لتطوير 

التعاطي  وم�صاعدتهم يف 

بحيث  ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا  م���ع 

ي�������وؤه�������ل اخل����ري����ج����ني 

ال���ق���درة على  الم���ت���الك 

ا�صرتاتيجياتها  ف��ه��م 

معرفية  منهجيات  وبناء 

للمعلومات  م��ت��ن��وع��ة 

ال�صيا�صات  ر����ص���م  ع��ل��ى  ال����ق����درة  وام����ت����الك 

 ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة ل���ل���ح���ك���وم���ة االل����ك����رتون����ي����ة.

 وياأتي اإ�صراك املوظفني يف هذا الربنامج يف اإطار 

النطاقات  الوزارة لدمج موظفيها يف كافة  �صعي 

التي  احلديثة  للتكنولوجيا  وم��واك��ب��ة  املعرفية 

واإعداد  موؤخرا،  احلكومية  املوؤ�ص�صات  ت�صهدها 

كوادر موؤهلة قادرة على حتقيق تكاملية االأنظمة 

التقنية بكفاءة وفاعلية.

اتفاقية بني »العدل« و »اوراجن« لتقدمي خدمـات اإنرتنت

7

»العدل« تكّرم خريجيها يف برنامج احلك�مة الإلكرتونية
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افتتـــــــــــاح دورة ممـار�ســـــة القـيــــــادة
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تعزيز  يف  اإ�صهاما 

اجلهاز  يف  امل���راأة  دور 

وزير  افتتح  الق�صائي، 

العدل دورة “ممار�صة 

القيادة” التي ينظمها 

العاملي  الن�صاء  ملتقى 

وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

العدل والوكالة الكندية 

للتنمية، بح�صور وزيرة 

االجتماعية  التنمية 

هالة لطوف وعدد من 

القيادات الن�صائية. 

ال���ك���ل���م���ة  ويف   

االف���ت���ت���اح���ي���ة ل���وزي���ر 

اأن  فيها  ت��وق��ع  ال��ع��دل 

الن�صاء  ع����دد  ي�����ص��ل 

القا�صيات اإىل 40 باملئة من جمموع الق�صاة يف 

اململكة خالل االأعوام القادمة. 

قانونا  حاليا  تعد  ال���وزارة  اإن  ع��ودة  وق��ال 

جديدا للنيابة العامة يعزز ا�صتقالليتها وي�صرك 

وزارة  ا�صتعداد  مبديا  اجلهاز  يف  القا�صيات 

العدل لدعم جميع الربامج الهادفة اإىل تعزيز 

اجلامعات  جهود  على  مثنيا  القا�صيات  قدرات 

الن�صاء  من  كبرية  اأع��داد  تخريج  يف  االأردن��ي��ة 

القانونيات. 

الق�صائي  املعهد  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال  ب���دوره 

االناث  ن�صبة  ان  احل��دي��دي  من�صور  االأردين 

املقبوالت يف برامج املعهد بلغت للعام الدرا�صي 

احلايل 56 باملئة حيث مت قبول 61 طالبا منهم 

34 من االناث. 

القيادات  تعزيزات  برنامج  اأن  واأ�صاف 

مع  بالتعاون  امللتقى  ينفذه  ال��ذي  وامل��ه��ارات 

واملجل�س  الق�صائي  وامل��ع��ه��د  ال��ع��دل  وزارة 

وي�صتمر  للتنمية  الكندية  والوكالة  الق�صائي 

ملتقى  م��ع  التعاون  ب��اك��ورة  ه��و  اأ�صهر  ثالثة 

العاملي.  الن�صاء 

واأ�صار اإىل اأن الربنامج الذي يعقد مب�صاركة 

20 قا�صية يركز على تدريب الكوادر الق�صائية 

ال��ن�����ص��ائ��ي��ة م��ن خالل 

التفاعلي  ال���ت���دري���ب 

القيادة  م��ه��ارات  على 

واإدارة املوارد الب�صرية 

االت�صال  وم����ه����ارات 

وف�س النزاعات واإدارة 

والتحديات  االأزم����ات 

مو�صوع  يف  خ��ا���ص��ة 

النوع االجتماعي. 

قالت  جانبها  من 

االإدارية  الهيئة  رئي�صة 

العاملي  الن�صاء  مللتقى 

نبيلة  )االأردن( 

اهتمام  اإن  م��رق�����س 

خا�صة  بربامج  امللتقى 

اجلهاز  يف  ب��ال��ن�����ص��اء 

امللكة  جاللة  روؤي��ة  من  انطالقا  جاء  الق�صائي 

لقاء  ل��دى  للملتقى  الفخرية  الرئي�صة  ران��ي��ا 

قبل  الق�صائي  املعهد  مقر  يف  بن�صاء  جاللتها 

نحو عامني. 

يذكر اأن وزارة العدل اأولت اهتمامًا ملحوظًا 

للفئات امل�صت�صعفة يف املجتمع املحلي مبا يعزز 

املجاالت  خمتلف  يف  ومتكينها  امل��راأة  دور  من 

ب�صكل عام ويف اجلهاز الق�صائي ب�صكل خا�س، 

 )759( اململكة  يف  الق�صاة  ع��دد  يبلغ  حيث 

ي�صكل  االإن��اث مبا  بينهم )48( من  قا�صيا من 

ما ن�صبته)%7(.

اإطــالق مكتبـة ق�سـر عدل الكرك

املكتبات  واإن�صاء  بالكتب  اململكة  حماكم  رفد  يف  خلططها  ا�صتكمااًل 

قامت وزارة العدل باإن�صاء مكتبة ق�صر عدل الكرك، اإ�صهاما منها يف زيادة 

املعرفة لدى ال�صادة الق�صاة ومبا يعزز جودة االأحكام الق�صائية ال�صادرة، 

واال�صتقالل  وال��ن��زاه��ة  ال�صفافية  ي�صمن  مب��ا  التقا�صي  �صبل  وحت�صني 

الق�صائي.

مبا  والفقهية  القانونية  واملراجع  الكتب  اأمهات  على  املكتبة  وا�صتملت 

االإحكام  نوعية  اإيجابا على  ينعك�س  الذي  االأمر  كتابًا،  جمموعه )2245( 

ال�صادرة، ويخت�صر من اأمد التقا�صي، ويزيد من ثقة املحامني واخل�صوم 

العدالة  ي�صهم يف حتقيق  التقا�صي مبا  اإج��راءات  وكفاءة  وعدالة  بنزاهة 

الناجزة للجميع.

وتاأتي هذه اخلطوة ا�صتمرارا جلهود الوزارة يف جمال تعزيز املعارف 

لتعزيز  ونيتها  واأعوانهم،  الق�صاة  لل�صادة  والعملية  النظرية  وامل��ه��ارات 

املكتبات القائمة وا�صتحداث مكتبات جديدة يف �صوء النجاح الذي حققته 

التجربة بعد حو�صبة ورفد ما يزيد عن )18212( كتابًا يف مكتبات ق�صري 

مكتبة  حو�صبة  اإىل  باالإ�صافة  الزرقاء،  بداية  وحمكمة  واإرب��د  عمان  عدل 

والدوريات  واملراجع  بالكتب  ورفدها  بالكامل،  االأردين  الق�صائي  املعهد 

املتخ�ص�صة مبختلف اللغات، وت�صمينها عدد من االأبحاث القانونية. 

قا�صي(،  لكل  )مكتبة  مبادرة  باإطالق  قامت  قد  ال���وزارة  اأن  يذكر 

تعزيزًا للمكتبات ال�صخ�صية لل�صادة الق�صاة مبا جمموعه )40-50( من 

تتطلب  التي  الق�صاة  ال�صادة  لطبيعة عمل  تقديرا  وذلك  واملراجع،  الكتب 

الالزمة  املراجعات  واإج��راء  الر�صمي،  ال��دوام  اأوق��ات  خارج  العمل  منهم 

مللفات الدعاوى واملبادئ القانونية.



أخبــــــار

ل�صمان  الدقيقة  البيانات  دور  ح��ول  عمل  ور�صة  العدل  وزي��ر  رع��ى 

بتنظيم  باالأحداث  اخلا�صة  الق�صائية  االأنظمة  االأطفال يف  احرتام حقوق 

مكتب اليوني�صف ومكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

ثماين  ميثلون  امل�صتوى  رفيع  م�صوؤوال   55 من  اأكرث  الور�صة  يف  �صارك 

دول عربية هي م�صر والعراق واالأردن ولبنان واجلماهريية العربية الليبية 

واليمن. وال�صودان  الفل�صطينية  وال�صلطة 

زي����ادة معرفة  اإىل  اأي����ام  ث��الث��ة  ا���ص��ت��م��رت  ال��ت��ي  ال��ور���ص��ة  وت��ه��دف 

باملوؤ�صرات  االأح������داث  ع���دال���ة  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ال���ق���رار  ���ص��ان��ع��ي 

واجلرمية  ب��امل��خ��درات  املعني  امل��ت��ح��دة  االأمم  مكتب  ي�صتخدمها  ال��ت��ي 

تقييم  على  ال��دول  ق��درة  وزي���ادة  وا�صتخداماتها،  وقيمتها  واليوني�صف 

تتبعها  ال��ت��ي  املعلومات  جمع  ط��رق  يف  وال�صعف  ال��ق��وة  ن��ق��اط  وحت��دي��د 

الوزارات،  بني  ما  التعاون  وزي��ادة  االحتجاز،  واأماكن  واملحاكم  ال�صرطة 

املوؤ�صرات. لقيا�س  املعلومات  اأنظمة  لتح�صني  وطنية  خطط   وتطوير 

و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  يف  الطفل  حلماية  اليوني�صف  م�صت�صارة  وقالت 

العدالة  اأنظمة  بها  تتعامل  التي  الطريقة  اإن  هيدل�صتون  تري�س  اإفريقيا 

الوطنية واملوؤ�ص�صات االأمنية مع االأطفال ال تعترب جزءا اأ�صا�صيا من حتقيق 

حكم القانون فقط ولكنها ت�صري اأي�صا اإىل مدى االلتزام بحقوق الطفل.

االأحداث مبكتب االمم  املخت�صة يف عدالة  امل�صوؤولة  قالت  من جانبها 

البيانات  جلمع  وطنية  اأنظمة  اإن�صاء  “اإن  �صاجيه،  جويدت�صه  اآنا  املتحدة 

فاعلية  من  ويزيد  الواقع  بح�صب  ال�صيا�صات  تكييف  يف  ي�صاعد  واملعلومات 

ال�صياع  خلطر  التعر�س  من  االأطفال  حلماية  العدالة  اأنظمة  واإن�صانية 

واحلد من التاأخري عند التعام�ل مع ق�صاياهم”.

ويف نهاية الور�صة قام امل�صاركون بزيارة ا�صتطالعية اىل ادارة حماية 

يف  الق�صائية  االأردن  جتربة  على  للوقوف  عمان  بداية  وحمكمة  اال�صرة 

حتقيق اأ�ص�س العدالة الناجزة والنزاهة وال�صفافية وتطوير كافة االإجراءات 

من بينها حو�صبة واأمتمة املحاكم.

مب�ساركة 55 م�س�ؤول من منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

اختتام ور�سة عـمل ح�ل النظـمة الق�سائية لالأحـداث

م�ؤمتــــر »مهنـــيات الأردن« يناقـــ�س ق�سايــا املــراأة

ويعــــر�س جناحــــها يف دائــــرة �سنـــع القـــرار
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العبداهلل  ران��ي��ا  امللكة  ج��الل��ة  ع��ن  م��ن��دوب��ًا 

افتتحت معايل وزيرة التخطيط والتعاون الدويل 

حتت  االأردنيات  للمهنيات  الثاين  املوؤمتر  اأعمال 

عنوان »مهنيات االأردن - حتديات وحلول«، الذي 

االأردين،  واملهن  االإعمال  �صيدات  ملتقى  نظمته 

بح�صور وزير العدل وعدد من كبار ال�صخ�صيات 

املعنية بحقوق املراأة. 

تفاهم  مذكرة  توقيع  املوؤمتر  اأعمال  و�صهدت 

وامللتقى  القانونيات  للن�صاء  العربية  ال�صبكة  بني 

التعاون بينهما والتن�صيق امل�صرتك  بهدف جتذير 

يف االأعمال والن�صاطات التي يقيمها اجلانبان. 

ويف كلمة لوزير العدل قال فيها: اإن توجيهات 

املجال  فتح  كبري يف  اأث��ر  لها  املعظم  امللك  جاللة 

عناية  م��ن  ت�صتحقه  مب��ا  لتحظى  امل����راأة  اأم����ام 

ورعاية يف جميع املجاالت ال�صيا�صية واالقت�صادية 

واالجتماعية والثقافية، مبينا انه يف الوقت الذي 

روؤى  واالأهلية  الر�صمية  اجلهات  جميع  فيه  حتقق 

وتوجهات جاللته يف هذا املجال جند يف ذات الوقت 

ما حتظى به املراأة االأردنية على وجه اخل�صو�س 

من عناية ومتابعة حثيثة م�صتمرة ل�صوؤونها من قبل 

واأ�صاف  العبداهلل.   رانيا  امللكة  اجلاللة  �صاحبة 

اأن ما و�صلت اإليه املراأة االأردنية يف بلدنا ي�صتحق 

اأنها  جند  واقعية  وبنظرة  واإع��ج��اب،  تقدير  كل 

تبواأت منا�صب عليا �صواء يف ال�صلطة التنفيذية اأو 

الت�صريعية اأو يف املوؤ�ص�صات االأهلية وكذلك يف �صلك 

الق�صاء ، حيث مت تعيني اأول امراأة فيه عام 1996. 

وبني عودة اأن ن�صبة الطالبات اإىل جمموع الطلبة 

تبلغ  االأردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  احل��ق��وق يف  كليات  يف 

اإىل جمموع  الطالبات  ن�صبة  تبلغ  )53.8%( فيما 

الدرا�صات  دب��ل��وم  يف  الثانية  ال�صنة  يف  الطلبة 

الق�صائية يف املعهد الق�صائي االأردين )%43.4( 

اأما يف ال�صنة االأوىل فتبلغ هذه الن�صبة )%55.7( 

اإىل الو�صع املتوقع للمراأة  توؤ�صر  اإح�صائيات  وهي 

يف الق�صاء خالل ال�صنوات القادمة . 

الذي  امل�صتقبل  ق�صاة  برنامج  اأن  واأ���ص��اف 

على  وه��م  الطلبة  اأوائ���ل  ا�صتقطاب  اإىل  يهدف 

بكليات  اإحل��اق��ه��م  ل��غ��اي��ات  ال��درا���ص��ة  م��ق��اع��د 

االأوىل  ال�صهادة اجلامعية  للح�صول على  القانون 

)البكالوريو�س( ومع توفري برامج تدري�س اللغات 

الالمنهجية  الربامج  من  والعديد  لهم  االأجنبية 

طالبًا  خم�صني  ا�صتقطاب  ج��رى  حيث  االأخ���رى 

اإ�صافة  امل��دار���س  خريجي  اأوائ���ل  من  العام  ه��ذا 

هم  الذين  املتميزين  الطلبة  من  جمموعة  اإىل 

الثانية  ال�صنوات  يف  الدرا�صة  مقاعد  على  حاليًا 

والثالثة والرابعة يف كليات احلقوق يف اجلامعات 

االأردنية للح�صول على ال�صهادة اجلامعية االأوىل 

كليات  خريجي  من  ثالثة  وجمموعة  القانون  يف 

يف  القانون  ماج�صتري  لدرا�صة  املتميزين  احلقوق 

جامعات اأجنبية عريقة بلغت ن�صبة الطالبات اإىل 

جمموع الطلبة منهم )%58.5(. 

ملدة  اأعماله  ا�صتمرت  الذي  املوؤمتر  اأن  يذكر 

يف  املتمثلة  امل��ح��اور  م��ن  جمموعة  ت��ن��اول  يومني 

بني  املهن  وواق���ع  والعمالية  املهنية  الت�صريعات 

واملعيقات  واملخاطر  واخلا�س  العام  القطاعني 

املهنية اإ�صافة اإىل تناول مو�صوع املراأة يف مواقع 

االأردين  العمل  �صوق  واحتياجات  ال��ق��رار  �صنع 

اأف�صل  م��ن  ل��ن��م��اذج  وع��ر���س  املهني  وال��ت��وج��ي��ه 

خمتلفة  مهنية  قطاعات  يف  الن�صائية  املمار�صات 

مبا يعزز من مكانة املراأة يف املجتمع املحلي.
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التقى مدير عام املعهد الق�ضائي الأردين 

القا�ضي من�ضور احلديدي  يف مكتبه برئي�س 

اللواء  ال��ك��وي��ت��ي  ال��ع�����ض��ك��ري  ال��ق�����ض��اء  ه��ي��ئ��ة 

الدكتور حممد حم�ضن الع�ضايف  وذلك خالل  

راأ�س  املعهد الق�ضائي الأردين على  اإىل  زيارة  

بهدف  الكويتي  الع�ضكري  الق�ضاء  م��ن  وف��د 

الطالع على جتربة املعهد يف جمال التدريب 

خالل  احلديدي  القا�ضي  وعر�س  الق�ضائي. 

الق�ضائي  امل��ع��ه��د  ع��م��ل  ب���رام���ج  اأه����م  ال��ل��ق��اء 

ما  خا�ضة  واجن���ازات���ه  امل�ضتقبلية  وم�ضاريعه 

وال���دورات  امل�ضتمر  التدريب  بربنامج  يتعلق 

اإط���ار  يف  امل��ع��ه��د  ي��ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي  املتخ�ض�ضة  

التعاون العربي والدويل.

بتجربة  ال�ضيف  الوفد  اأ���ض��اد  جانبه   من 

اأمله يف  واأع��رب عن  الأردين  الق�ضائي   املعهد 

تعزيز �ضبل  التعاون مع املعهد وال�ضتفادة من 

خرباته التدريبية.

العام  ق��ام  ق��د  الق�ضائي  املعهد  اأن  ي��ذك��ر 

طالب  بينهم  من  خريجاً   39 بتخريج  املا�ضي 

ب��رن��ام��ج دبلوم  ال��ي��م��ن��ي��ة يف  م���ن اجل��م��ه��وري��ة 

ال���درا����ض���ات ال��ق�����ض��ائ��ي��ة، ك��م��ا مت ق��ب��ول )61( 

بينهم  من   2009/2008 الدرا�ضي  للعام  طالباً 

كليات احلقوق  الأوائ��ل من  الطلبة  )50( من 

يف اجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة، ك��م��ا مت ق��ب��ول )11( 

الوطنية  ال�ضلطة  من  الربنامج  �ضمن  طالباً 

بني  الق�ضائي  التعاون  �ضوء  يف  الفل�ضطينية 

اململكة وال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية.

نظريه  ع���ودة  اأمي���ن  ال��ع��دل  وزي���ر  ا�صتقبل 

وفد  راأ����س  ال��ظ��اه��ري على  ه���ادف  االإم���ارات���ي 

امل�����ص��ت��وى، ومت خالل  ق��ان��وين وق�����ص��ائ��ي رف��ي��ع 

القانونية  العالقات  تعزيز  �صبل  بحث  الزيارة 

القانونية  اخلربات  تبادل  واتاحة  البلدين،  بني 

والت�صريعية.

واطلع الوفد على الدور الريادي الذي تقوم 

اإع���داد وت��دري��ب الق�صاة  ال���وزارة يف جم��ال  ب��ه 

املحاكم  وحو�صبة  االإجراءات،  وتطوير  وتب�صيط 

مباين  وت��اأه��ي��ل  املوؤ�ص�صية،  ال��ق��درات  وت��ع��زي��ز 

املحاكم وا�صتحداث اأ�صاليب ق�صائية جديدة يف 

جمال اإدارة الو�صاطة واإدارة الدعوى املدنية، يف 

�صوء ترجمة حماور اإ�صرتاتيجية تطوير الق�صاء 

االأردين التي تتبناها الوزارة.

االأردين  الق�صائي  املجل�س  زي���ارة  مت  كما 

اأوا�صر  تعزيز  بهدف  االأردين  الق�صائي  واملعهد 

التجربة  على  واالإط���الع  بينهم  فيما  ال��ت��ع��اون 

الوفد  اأب���دى  كما  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  الق�صائية 

ال���وزارة  اإل��ي��ه  و�صلت  ال���ذي  بالتطور  اإع��ج��اب��ه 

االأردين مبا ميكنهم من نقل  الق�صائي  والنظام 

وتطوير  تعزيز  يف  منها  واال�صتفادة  التجربة 

االأردن  اأن  يذكر  االإم��ارات��ي.  الق�صائي  النظام 

من  وبعدد  ثنائية  بعالقات  يرتبطان  واالإم��ارات 

الق�صائية. التفاهم  االتفاقيات ومذكرات 

ب��رع��اي��ة وزي���ر ال��ع��دل اأمي���ن ع���ودة اطلقت 

برناجمها  العربيات  للن�صاء  القانونية  ال�صبكة 

الت�صريعية  ال�صياغة  ق���درات  بتعزيز  املتعلق 

الرابع  ال�����ص��ن��وي  م��وؤمت��ره��ا  خ���الل  االردن  يف 

200 �صخ�صية قانونية حملية  مب�صاركة اكرث من 

واقليمية. 

ودعا وزير العدل امين عودة يف كلمة القاها 

واملعنيني  ال�����ص��رك��اء  جميع  امل��وؤمت��ر  اف��ت��ت��اح  يف 

الر�صميني وغري الر�صميني اىل العمل معا لتعزيز 

من  القانونية  املهن  يف  االردنية  امل��راأة  م�صاركة 

خالل و�صع االآليات التي توؤدي اىل حتقيق ذلك.  

برنامج  تنفيذ  يف  ال�صبكة  مبادرة  الوزير  وثمن 

م�صريا   ، الت�صريعية  ال�صياغة  ق��درات  تعزيز 

اىل ان تنفيذها لهذا امل�صروع ياأتي �صمن جهود 

اململكة يف فر�س �صيادة القانون ورفع م�صتويات 

القانونية.  موؤ�ص�صاتها 

وعر�س الوزير جتربة وزارة العدل يف دعم 

وذلك  حمامية  او  قا�صية  اكانت  �صواء  امل���راأة 

عبداهلل  امللك  اجلاللة  �صاحبي  من  بتوجيهات 

لقاء  م�صتذكرا   ، العبداهلل  رانيا  وامللكة  الثاين 

دعت  الذي  الق�صائي  ال�صلك  ب�صيدات  جاللتها 

يف  ال�����ص��ي��دات  ن�صبة  رف��ع  اىل  خ��الل��ه  جاللتها 

الق�صائي  اجلهاز  بني  التعاون  وتقوية  القطاع 

وموؤ�ص�صات املجتمع املدين. 

التوجيهات  هذه  خالل  من  انه  ع��ودة  وق��ال 

�صلك  يف  ال�صيدات  ع��دد  ف��اإن  ال�صامية  امللكية 

الق�صاء قد و�صل اليوم اىل 48 قا�صية، مو�صحا 

ان 9 دول عربية اجازت تعيني املراأة يف من�صب 

القا�صي اىل جانب االردن وهي: �صوريا، م�صر، 

اجلزائر،  امل��غ��رب،  تون�س،  ال�����ص��ودان،  لبنان، 

واليمن.  العراق 

الت�صريعية هي علم قائم  وبني ان ال�صياغة 

التدرب  ينبغي  وتقنيات  مهارات  يتطلب  بذاته 

الت�صريعية.  عليها حتى نرقى مبنظومتنا 

وا�صادت ال�صفرية الهولندية يف عمان جوانا 

املراأة  ل�صالح  حتققت  التي  بالتطورات  فيليب 

يف  امل�صاركة  م�صتوى  تطور  خالل  من  االردنية 

احلكومة  رف��ع  خ��الل  وم��ن  ال�صيا�صية  احل��ي��اة 

التنقل  حرية  متنح  التي  امل���ادة  على  حتفظها 

املها  عن  معربة  “�صيداو”  اتفاقية  يف  للن�صاء 

يف زيادة م�صاركة الن�صاء يف جميع املجاالت. 

جمموعة  فيه  �صارك  قد  امل��وؤمت��ر  اأن  يذكر 

م��ن اخل����رباء ال��ق��ان��ون��ي��ني وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف 

قانونية  ن�صائية  و�صخ�صيات  الت�صريعية  العملية 

والكويت  وفل�صطني  االأردن  من  امل�صتوى  رفيعة 

وقطر  وعمان  وال�صعودية  والبحرين  واالإم��ارات 

وال��ي��م��ن وم�صر  وت��ون�����س  واجل���زائ���ر  وامل��غ��رب 

و�صوريا والعراق وليبيا وال�صودان.

وفد ق�سائي ع�سكري ك�يتي يطلع على برامج التدريب الق�سائي الأردين

 وزير العدل ي�ستقبل نظريه الإماراتي

وفـــد ق�سائـــي اإماراتي رفيــــع امل�ستــــ�ى يـــــزور الأردن

ال�سبكة القان�نية للن�ساء تطلق برنامج تعزيز قدرات ال�سياغة الت�سريعية
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الوكالة  اأمين عودة وممثل  وقع وزير العدل 

مدوينوام�س  انريكه  االأردن  يف  للتنمية  الكندية 

يف  املوؤ�ص�صي  التعاون  اإط��ار  يف  تفاهم  مذكرة 

وزارة  يف  املوؤ�ص�صية  ال��ق��درات  ت��ع��زي��ز  جم��ال 

العدل. 

 وتهدف االتفاقية اإىل زيادة الوعي مبفهوم 

بني  الفر�س  تكافوؤ  وحتقيق  االجتماعي  النوع 

ال��رج��ل وامل���راأة م��ن خ��الل عقد ور���ص��ات عمل 

بناء  ال����وزارة يف جم��ال  اإداري����ني يف  مل��وظ��ف��ني 

املتعلقة  والق�صايا  املفاهيم  واإدخ��ال  القدرات 

بامل�صاواة بني اجلن�صني يف جمال حقوق االإن�صان 

يوؤهلهم العتمادهم مدربني  الفر�س مبا  وتكافوؤ 

اململكة.  م�صتوى  على 

وق�����ال وزي�����ر ال���ع���دل ع��ق��ب ال��ت��وق��ي��ع اإن 

توقعها  والتي  نوعها  من  االأوىل  هي  االتفاقية 

جمال  يف  عربية  وزارة  م��ع  الكندية  ال��وك��ال��ة 

اأهمية  موؤكدا  االجتماعي،  النوع  مفهوم  تعزيز 

االتفاقية كاإحدى حلقات برنامج دعم مبادرات 

حقوق  مديرية  عليه  تعمل  الذي  الفر�س  تكافوؤ 

االأ�صرة. و�صوؤون  االإن�صان 

من جانبه قال امل�صوؤول الكندي اإن االتفاقية 

العدل  وزارة  بها  تقوم  التي  الن�صاطات  تدعم 

يف  اجلن�صني  بني  التوازن  حتقيق  يف  وجهودها 

اأمله  ع��ن  معربا  املحاكم  خمتلف  ويف  امل��رك��ز 

اأوجه التعاون بني اجلانبني. بزيادة 

املعهد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العدل  وزير  وقع 

حممد  ال�صوري  نظريه  مع  عودة  اأمين  الق�صائي 

الق�صائي  امل��ع��ه��د  يف  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ال��غ��ف��ري 

االأردين تت�صمن تاأهيل وتدريب الكوادر الق�صائية 

يعزز  مبا  البلدين،  كال  يف  امل�صاندة  واالإداري����ة 

القانونية  امل��ج��االت  يف  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

والق�صائية ذات االهتمام امل�صرتك.

وت�صتمل املذكرة على تبادل اخلطط الدرا�صية 

التدريب  جم��ال  يف  الق�صاة  لتاأهيل  وامل��ن��اه��ج 

الربامج  وت��ب��ادل  وامل�صتمر،  االإع����دادي  ب�صقيه 

امل�صاندة،  االإداري����ة  االأج��ه��زة  لتاأهيل  امل��ق��ررة 

كال  م��ن  ال��وف��ود  وا�صتقبال  ال���زي���ارات  وت��ب��ادل 

اجلانبني بهدف االطالع على جتربة كل منهما يف 

واالإدارية  الق�صائية  االأجهزة  عمل  تطوير  جمال 

التكنولوجيا يف  ا�صتخدام  امل�صاندة، مبا يف ذلك 

الق�صاة  من  الوفود  وا�صت�صافة  املحاكم،  عمل 

العلوم  على  لالطالع  املعهدين  لدى  واالإداري���ني 

القانونية امل�صتحدثة واجلوانب االإدارية امل�صاندة 

الذي  للربنامج  وف��ق��ًا  الق�صائي  اجل��ه��از  لعمل 

حتدده اجلهة املوفدة.

اخلطط  ت��ب��ادل  على  امل��ذك��رة  ت�صتمل  كما 

اجلانبني  من  كل  ي�صعها  التي  واال�صرتاتيجيات 

لبناء القدرة املوؤ�ص�صية للمعاهد الق�صائية يف كال 

البلدين و اإتاحة الفر�صة للم�صاركة يف املوؤمترات 

والق�صائي  القانوين  املجال  العلمية يف  والندوات 

والتي يعقدها اأي من الطرفني.

اإىل  امل��ذك��رة تهدف  اإن  ال��وزي��ر ع��ودة  وق��ال 

اال�صتفادة من املناهج الدرا�صية موؤكدا على تطلع 

االأردن للمزيد من التعاون الهادف اإىل الرقي يف 

اجلوانب القانونية والق�صائية بني البلدين.

مذكرة  اأن  الغفري  ال��وزي��ر  اأك��د  جانبه  من 

التعاون  ج��وان��ب  يف  اأ���ص��ا���ص��ا  �صتكون  التفاهم 

العلمي  بالتوا�صل  �صت�صمح  والتي  البلدين  بني 

ق�صاة  تدريب  عن  ف�صال  والق�صائي  والقانوين 

امل�صتقبل. وعلى هام�س املذكرة تباحث اجلانبان 

والق�صائي  القانوين  التعاون  اتفاقية  تفعيل  �صبل 

تتناول  وال��ت��ي   1953 ع��ام  البلدين  ب��ني  املوقعة 

معاجلة االأحكام املتعلقة بت�صليم املجرمني وتنفيذ 

القطعية  ال��درج��ة  املكت�صبة  اجلزائية  االأح��ك��ام 

االأحكام  وتنفيذ  اجل��زائ��ي��ة  املعلومات  وت��ب��ادل 

املقررة للحقوق املدنية اأوالتجارية اوتلك املقررة 

اجلزائية  املحاكم  عن  �صادرة  مدنية  اللتزامات 

اواملتعلقة باالأحوال ال�صخ�صية.

العدل ت�قع مذكرة تفاهم مع ال�كالة الكندية

..ومذكرة تفاهم اأردنية �س�رية لتدريب الك�ادر الق�سائية
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توثيقا الأوا�صر الزمالة وال�صداقة بني جميع 

االت�صال  وت��ع��زي��ز  وامل��ح��اك��م  ال����وزارة  موظفي 

بينهم،   فيما  التوا�صل  ج�صور  وم��د  ال��داخ��ل��ي، 

كل  عن  واملالحظات  االآراء  وت��ب��ادل  وال��ت��ع��ارف  

منهجية  وتو�صيح  ال��ل��ج��ان،  ب�����ص��وؤون  يتعلق  م��ا 

مديرية  ع��ق��دت  واه��داف��ه��ا؛  ور�صالتها  اللجان 

االت�صال اجتماعا ح�صره كل من اال�صتاذ حممد 

اخل�صاونة القائم باأعمال مدير مديرية ال�صوؤون 

االدارية، وال�صيدة منى اأبوهنط�س القائم باعمال 

مدير مديرية االت�صال وال�صيدة نهلة عوي�س من 

�صعد  ب�صام  واال�صتاذ  الداخلي،  االت�صال  ق�صم 

�صر  وامناء  اللجان  وروؤ�صاء  املالية  ال�صوؤون  من  

مادبا  وبداية  الزرقاء  وبداية  اربد  بداية  حماكم 

وبداية الطفيلة واجلنايات الكربى وبداية الكرك 

باال�صافة اىل مركز الوزارة.

حيث ناق�صت مديرية االت�صال يف اجتماعها 

العمل من  ماأ�ص�صة  امكانية  امور منها مدى  عدة 

املهام،  وتوزيع  الدورية،  االجتماعات  خالل عقد 

بخطوة  خ��ط��وة  االجن���از  م��راح��ل  جميع  وتوثيق 

لتكون مرجعا يف امل�صتقبل مبا ي�صمن نقل املعرفة 

واملحافظة على م�صتوى االأداء ودميومته. و�صرورة 

ال�صنوية  اخل��ط��ة  م��ن  بن�صخة  امل��دي��ري��ة  ت��زوي��د 

التي  االن�صطة  وطبيعة  اللجان  اجتماع  وحما�صر 

تنوي اللجان القيام بها و�صرورة رفع تقرير عن 

االت�صال  مديرية  اللجنةاىل  به  قامت  ن�صاط  كل 

ليت�صنى  ح��دوث��ه  وب��ع��د  قبل  ب��احل��دث  لو�صعها 

التغطية  �صواء  املنا�صبة  االج���راءات  لهااتخاذ 

املالية اواالخبارية املنا�صبة. 

من  اال�صتفادة  كيفية   ع��ن  البحث  مت  كما 

واملعنوي  امل����ادي  وال���دع���م  االإداري  ال��ت��م��ك��ني 

الإخراج  ال���وزارة  يف  العليا  القيادة  توفره  ال��ذي 

باأف�صل  التنفيذ  حيز  اإىل  املقرتحة  الن�صاطات 

�صورة ممكنة.

من  اللجان  روؤ�صاء  �صكر  االجتماع   نهاية  ويف 

خمتلف املحاكم وزارة العدل الإتاحة الفر�صة اأمام 

اللجان يف املحاكم لتبادل معارفهم وخرباتهم خارج 

اإطار وحم��ددات العمل الر�صمي، مبا ير�صخ �صورة 

واأ�ص�س  معايري  تطبق  متعلمة  ك��وزارة  العدل  وزارة 

وممار�صات وا�صحة يف جمال ادارة املعرفة.

هذا  ميثل  ان  احل�صور  ال�����ص��ادة  متنى  كما 

بينهم  فيما  للتعاون  �صادقة  ترجمة  االجتماع 

لينعك�س تاأثريه ب�صورة ايجابية على تطوير العمل 

واالرتقاء بالوزارة.

بهدف مناق�سة الم�ر املتعلقة ب�س�ؤون اللجان

مديريــة الإت�ســـال تعقــــد اجتماعــــــها الأول

�ضعيا وراء اطالع كافة املوظفني على اآخر امل�ضتجدات التي طراأت 

على قانون ال�ضمان الجتماعي املعدل مما ي�ضهم يف تعزيز الثقافة 

ندوة  ارب��د،  بداية  حمكمة  يف  الجتماعية  اللجنة  نظمت  القانونية، 

ال�ضمان الجتماعي بني القدمي واجلديد« بح�ضور  بعنوان »قانون 

امل�ضاندة  العمليات  م��دي��ري��ة  م��دي��ر   - اخل��الي��ل��ة  اهلل  ج���اد  ال��دك��ت��ور 

وال�ضتاذ ال�ضيد مو�ضى ملكاوي -  مدير مديرية خدمة امل�ضرتكني.

ومت خالل الندوة ا�ضتعرا�س موجز لقانون ال�ضمان الجتماعي 

والأ�ضباب التي دفعت باملوؤ�ض�ضة ل�ضتحداث تعديالت على القانون.

امل�ضروع ي�ضعى اىل حتقيق ثالثة  اأن  وبني ا�ضحاب الخت�ضا�س 

املجتمع  يف  الجتماعية  احلماية  تعزيز  يف  تتمثل  رئي�ضية  اه���داف 

الردين من خالل تو�ضيع مظلة ال�ضمان لت�ضمل كافة العاملني لدى 

املنازل  والعاملني حل�ضابهم اخلا�س وربات  العمل  وا�ضحاب  املن�ضاآت 

وتدعيم التاأمينات املطبقة وربط الرواتب التقاعدية بغالء املعي�ضة 

وان امل�ضروع اجلديد �ضيحقق العدالة الجتماعية وتقلي�س الفجوه 

ب��ني ا���ض��ح��اب ال���روات���ب ال��ت��ق��اع��دي��ة امل��ت��دن��ي��ة وامل��ت��و���ض��ط��ة وا�ضحاب 

الرواتب العالية.

كما مت مناق�ضة عدد من ال�ضئلة املطروحة  حول م�ضروع القانون 

امل�ضروع،  يف  واردة  جوهرية  تعديالت  ثمة  وهل  اأحكام،  من  اجلديد 

وكذلك الثار القت�ضادية والجتماعية املرتتبة على تلك التعديالت 

وانعكا�س التعديالت املقرتحة على حقوق املوؤمن عليهم.

وي���ذك���ران ه���ذه ال��ن��دوة ب��اك��ورة اأع��م��ال اللجنة الج��ت��م��اع��ي��ة يف 

حمكمة بداية اربد لهذا العام، ومما ل �ضك فيه ان اللجنة تخطط 

اىل املزيد من الفعاليات الهادفة اىل التميز يف الداء احلكومي على 

كافة ال�ضعدة«.

نظمتها »اجتماعية بداية اربد«

ندوة بعن�ان: قان�ن ال�سمان الجتماعي بني القدمي واجلديد
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»اجتماعية الزرقاء« تقيم حفال تكرمييا ووداعا للق�ساة

بداية املفرق تنظم م�سابقة ثقافية

بداية  االجتماعية يف حمكمة  اللجنة  نظمت 

ال�صبلي  يا�صر  القا�صي  �صعادة  وبح�صور  الزرقاء 

للزمالء  ووداع��ًا  تكرمييًا  حفاًل  املحكمة  رئي�س 

اخلاليلة   وجا�صر  القالب  و�صالح  الن�صور  عالء 

وحممد النا�صر مبنا�صبة تعيينهم ق�صاة. 

وذلك تقديرا لالجنازات التي حققوها نوعًا 

خالل  املكرمني  مناقب  اىل  ت�صاف  والتي  وكمًا 

به  يحتذى  مثاال  كانوا  حيث  العملية،  م�صريتهم 

اثناء خدمتهم يف املحكمة.

وفقرات  ترحيبية  ك��ل��م��ات  احل��ف��ل  وت��خ��ل��ل 

ترفيهيه وم�صابقات ثقافية وابيات �صعرية اعدت 

خ�صي�صا لهذه املنا�صبة.

الإخال�س  لأه��ل  الوفاء  ليايل  من  ليلة  يف 

وامل���ث���اب���رة،  و���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ان�����ض��ط��ة اللجنة 

قامت  الطفيلة،  بداية  حمكمة  يف  الجتماعية 

اللجنة بتنظيم احتفال تكرميي ل�ضعادة القا�ضي 

بداية  حم��ك��م��ة  ل���دى  لتعيينه  ح��ن��ي��ف��ات  ع��م��ار 

املتقاعدين  الطفيلة قا�ضيا لل�ضلح، والزميلني 

العدل/ وزارة  من  ع��واد  وحممد  اخللفات  رزق 

الطبيعية  العام، يف حممية �ضانا  املدعي  دائ��رة 

ال�ضاحرة  وال��ط��ب��ي��ع��ة  اخل���الب���ة  الج������واء  ذات 

ال��ظ��الل. حيث يعترب هذا  ال��وارف��ة  وال���ض��ج��ار 

الكبري  لدورهما  تقديراً  للمتقاعدْين  التكرمي 

ال��ع��م��ل وال��ب��ن��اء، واع���رتاف���اً وا�ضحاً  يف م�����ض��رية 

لل�ضنوات  وت��ق��دي��را  ال���دور،  ب��ه��ذا  م��ن احلكومة 

بح�ضور  ال���وط���ن  خ���دم���ة  ام�����ض��ي��اه��ا يف  ال���ت���ي 

الق�ضاة واملدعي العام وح�ضد غفريمن موظفي 

امل��ح��ك��م��ة. وت��خ��ل��ل الح��ت��ف��ال وج��ب��ة غ���داء على 

مباراة  ج��رت  ث��م  املتقاعدْين   الزميلني  �ضرف 

اللجنة  نظمتها  املوظفني  ب��ني  ودي���ة  ق��دم  ك��رة 

الريا�ضية يف حمكمة بداية الطفيلة.

»اجتماعية الطفيلة« تنظم حفاًل تكرمييًا يف اأج�اء �سانا الطبيعية

موظفي  ل��دى  الثقايف  ال��وع��ي  تعزيز  يف  امل�ضاهمة  ب��ه��دف 

املحكمة  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ن��ظ��م��ت  امل��ف��رق  ب��داي��ة  حم��ك��م��ة 

موا�ضيع  م��ن  �ضئلة  اأ ع�ضرة  �ضملت  �ضهرية  ثقافية  م�ضابقة 

وقانونية. ثقافية  وطنية،  خمتلفة 

�ضهر  من   الأول  �ضبوع  الأ يف  امل�ضابقة  �ضئلة  اأ وزعت  حيث 

الثالث  �ضبوع  الأ ويف  لالإجابة  �ضبوع  اأ فرتة  واأعطيت  حزيران، 

الثقافية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ض��اء  اأ ����ض���راف  اإ حت��ت  الإج���اب���ات  ف���رز  مت 

للفائز. ديناراً   )25 ( بقيمة  نقدية  جائزة  وخ�ض�ضت 

تقدموا  موظفاً   )55 ( امل�ضابقة  يف  ���ض��ارك  ق��د  ان��ه  وي��ذك��ر 

مت  حيث  اإجابة،   )18 ( ال�ضحيحة  الإجابات  وكانت  باإجاباتهم 

اأجرتها  قرعة  بعد  الإجابات  هذه  من  الفائزة  الورقة  �ضحب 

و�ضفافية. بعدالة  الثقافية  اللجنة 

عمان  �ضرق  حمكمة  يف  الثقافية  اللجنة  اأن  ذكره  اجلدير 

ثقافية  م�ضابقة  لعمل  بالعداد  قامتا  عمان  بداية  وحمكمة 

املفرق. بداية  خلطوة  م�ضابهة 

اليجابية  اخل���ط���وة  ب��ه��ذه  امل��ح��اك��م  م��وظ��ف��و  ا����ض���اد  وق���د 

لوزارة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ح��اك��م  يف  الثقافية  ال��ل��ج��ان  تنتهجها  ال��ت��ي 

العدل.
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جلان الن�ساطات يف املحاكم ت�ا�سل الحتفال بالعياد ال�طنية
وا�سلت اللجان يف املحاكم فعاليات احتفالتها مبنا�سبة العياد ال�طنية يف خمتلف املحافظات معربة عن اعتزازها بهذه املنا�سبة ال�طنية الغالية

اجتماعية الزرقاء ورحلة اىل �سرح ال�سهيد 
اىل  ترفيهية  رحلة  الزرقاء  بداية  االجتماعية يف حمكمة  اللجنة  نظمت 

�صرح ال�صهيد حيث اوعز العقيد الركن حممد الرقاد مدير التوجيه املعنوي 

اىل العقيد ح�صن ابوزيد مدير �صرح ال�صهيد با�صتقبال موظفي املحكمة

واأو�صح ان هذه املبادرة تعترب االوىل من نوعها التي يقوم وفد من حماكم 

اململكة بزيارة ال�صرح. وقد رافق املوظفني اثناء جتوالهم يف ارجاء ال�صرح 

خامتني الزيارة ب�صقاية �صجرة احلياة ومن ثم توجهوا اىل متحف ال�صيارات 

للمملكة  اال�صتقالل  عيد  مبنا�صبة  وطني  حفل  اقامة  ت�صادف  حيث  امللكي 

االردنية الها�صمية.

..وريا�سية الزرقاء حتتفل بذكرى الكرامة 
�صمن احتفاالت اململكة بذكرى معركة الكرامة وحتت رعاية �صعادة 

اللجنة  اق��ام��ت  ال��زرق��اء  ب��داي��ة  حمكمة  رئي�س  ال�صبلي  يا�صر  القا�صي 

الريا�صية يف حمكمة بداية الزرقاء مباراة ودية على ملعب بلدية الزرقاء، 

جمعت فريقي حمكمة بداية الزرقاء ونقابة املحامني فرع الزرقاء.

3/4 عدد من  النقابة  فريق  ل�صالح  انتهت  التي  املباراة  وقد ح�صر 

اال�صاتذة املحامني وموظفي املحكمة باال�صافة حل�صور جماهريي غفري. 

ويف ختام احلفل تّوج الدكتور حممد ح�صينات املدير االداري ملحكمة بداية 

الزرقاء الفريق الفائز بت�صليمه الكاأ�س وتوزيع امليداليات على الفريقني.

..واجتماعية الكرك تقيم بازارًا خرييًا

مبنا�صبة االحتفال بعيد اجللو�س امللكي وحتت رعاية �صعادة القا�صي احمد 

البياي�صة  رئي�س حمكمة بداية الكرك، اقامت اللجنة االجتماعية بازارًا خرييًا 

الكيلو  بوزن  العينية  التربعات  جمع  فكرة  على  يقوم  وال��ذي  الكيلو(،  )ب��ازار 

مثل)االرز، �صكر..( وتعر�س يف قاعة ق�صر العدل /الكرك، وبيعها للمواطنني 

ب�صعر اقل من ال�صوق بالتعاون مع جتار املنطقة. كما �صارك فيه موظفو املحكمة 

احلرفية  االعمال  البازار  ت�صمن  حيث  وحرفية،  فنية  مواهب  ميتلكون  ممن 

اليدوية، التطريز، اأعمال الق�س، املنحوتات اخل�صبية، اللوحات الفنية اأو تقدمي 

بع�س املاأكوالت البيتية، التي تظهر املنتجات الرتاثية والطبيعية واالجتماعية 

الحدى  كهبة  البازار  ريع  تخ�صي�س  مت  انه  بالذكر  اجلدير  واال�صتهالكية. 

الذي  االإجتماعي  التكافل  مبداأ  تعزيز  يف  �صاهم  مما  اخلريية،  اجلمعيات 

تنتهجه الوزارة بالتعاون مع املحاكم يف خمتلف املحافظات.

..واجتماعية اربد تتج�ل و�سط املعامل الثرية 
يف  االثرية  باملعامل  املوظفني  وتعريف  املحلية  ال�صياحة  تن�صيط  بهدف 

االماكن  بزيارة  اربد  بداية  اللجنة االجتماعية يف حمكمة  املحافظات قامت 

االثرية يف حمافظة اربد يف منطقة  الي�صيلة التي تقع و�صط جبال الرمثا ، 

واطلع املوظفون على ماحتويه من مقابر قدمية تعود للع�صر الروماين ، كما 

التقوا بعميد كلية االآثار يف جامعة الريموك اال�صتاذ الدكتور زيدون املحي�صن 

الذي ا�صرف على م�صروع التنقيب عن اآثار هذه املنطقة منذ عام1989 ،والذي 

ابدى �صعادته للدور الكبريالذي تقوم به وزارة العدل وحماولة دمج املحاكم 

للتعاون مع  ا�صتعداده  وابدى   ، اللجان  املحلي من خالل فكرة عمل  باملجتمع 

اللجنة الجل تنمية هذا امل�صروع والتعريف مبا حتويه بالدنا من اثار . 

..وثقافية الزرقاء ت�سارك يف ذكرى الكرامة 
 عقدت اللجنة الثقافية يف حمكمة بداية الزرقاء ندوة احتفاال باحياء ذكرى 

معركة الكرامة اخلالدة يف وجدان ال�صعب االردين والذاكرة العربية وذلك يف 

القاعة الها�صمية /الزرقاء وبح�صور رئي�س املحكمة وموظفيها واع�صاء اللجان 

واملدنيني  واملتقاعدين  الع�صكريني  ال�صباط  من  نخبة  اىل  باال�صافة  الثالثة  

وكبار امل�صوؤولني. كما تخلل احلفل عدد من الكلمات والق�صائد الوطنية مما 

الثقافية  اللجنة  اع�صاء  على  ايجابا  انعك�س  والذي  احلا�صرين  نفو�س  اثر يف 

وباقي اللجان  من حيث الت�صجيع واالنطالق نحو االف�صل بالتعاون مع مديرية 

اجل  من  اللجان  ان�صطة  جميع  بدعم  ب��ادرت  التي  العدل  وزارة  يف   االت�صال 

حت�صني وتطوير اداء املوظفني خارج نطاق اوقات  العمل الر�صمي.



لجــــــان

15

..واجتماعية العدل حتتفل بي�م لالأم
ن��ظ��م��ت ال���ل���ج���ن���ة االج���ت���م���اع���ي���ة يف م���رك���ز ال�����������وزارة  اح��ت��ف��اال 

ب����ه����ذه امل���ن���ا����ص���ب���ة وذل��������ك ����ص���م���ن ف����ع����ال����ي����ات االح�����ت�����ف�����ال ب���ي���وم 

ال��������وزارة. يف  م���وظ���ف���ة  ل���ك���ل  رم����زي����ة  ه���دي���ة  ت���ق���دمي  مت  ح���ي���ث   االم  

لالحتفال  الدعوة  ان  فيه  ال�صك  مما  انه  االجتماعية  اللجنة  اع�صاء  وعرب 

ف�صل  نح�صي  اأن  ن�صتطيع  ولن  النف�س.  فى  ح�صا�صا  وت��را  مت�س  االأم  بعيد 

االأم على اأبنائها خال�صا من تلقينهم املبادئ والتقاليد وتعليمهم الواجبات 

لكل  والتخطيط  والتفوق  النجاح  على  ت�صجيعهم  وحتى  وال�صواب  واخلطاأ 

نواحي حياتهم، موؤكدين انه اليوجد يوم اأف�صل لتكرميهن ولو بوردة، لنحيي 

خا�صة  االأم��ه��ات  واأع��رب��ت  جتاههن.  واالإخ��ال���س  الوفاء  �صعور  داخلهن  يف 

واملوظفات عامة عن �صرورهن لهذه اللفتة اجلميلة التي تعيد فيها حب االم.

..واجتماعية اربد حتتفل يف دار للم�سنني
�صمن فعاليات االحتفاالت بيوم االم زارت اللجنة االجتماعية يف حمكمة 

على  واالط��الع  امل�صنني،  اح��وال  لتفقد  للم�صنني/عمان  داراالم��ل  ارب��د  بداية 

الرمزية  الهدايا  بتقدمي  امل�صنني  واال�صتماع لق�ص�صهم. واحتفلوا مع  احوالهم 

لهم مما ادخل البهجة اىل قلوبهم . وثمن مدير الدار ال�صيد مازن �صعد الدين 

هذه اللفتة االن�صانية التي تعرب يف طياتها عن معاين الرحمة واالح�صان ومتتني 

اوا�صر العالقات االجتماعية.

الزيارة  كانت  تعبريه  بح�صب  التي  اخلطوة  هذه  على  �صكره  عميق  مبديا 

االوىل من نوعها والتي تنظم خارج نطاق اجلمعيات مما نتج عنها حتقيق منفعة 

متبادلة بحاجة للمزيد من الدعم واالهتمام. واكد ان هذه اللفتة تنم عن مدى 

ادراك وزارة العدل باأهمية تفعيل انظمة اللجان يف املحاكم مع املجتمعات املحلية 

ومد ج�صور التوا�صل بني موظفي الوزارة واملحاكم، وبني نظرائهم وموؤ�ص�صات 

املجتمع املدين مبا ير�صخ مبداأ ال�صراكة وروح الفريق الواحد. من ناحية اأخرى 

قام املوظفون مع املدير بجولة داخل اق�صام الدار واطلعوا على وترية حياتهم 

اأجواء ا�صرية مفعمة باحلب والطماأنينة. وقد عرب االباء واالمهات  اليومية يف 

مدى  عن  وم�صنة  م�صنًا   36 نحو  عددهم  والبالغ  ال��دار  هذه  يف  يقيمون  الذين 

�صعادتهم باأن يقوم فئة من موظفي الوزارة بهذه املبادرة الكرمية.

اختالف  من  الرغم  وعلى  ال�صياق  ذات  ويف 

على  الآخ��ر  بلد  من  وعاداته  تاريخه  يف  االم  يوم 

على  عامليًا  اتفاقًا  هناك  اأن  اإال  العامل  م�صتوى 

اإليها  يوجه  التى  االحتفاالت  و�صمن  به  االحتفال 

نظمت  فقد  االأم«  »ي��وم  خا�صا  اهتماما  ال��ع��امل 

اللجنة االجتماعية يف حمكمة بداية الزرقاء بهذه 

املنا�صبة حفال تكرمييا لالمهات العامالت تقديرا 

�صعادة   بح�صور  الكبرية.  وت�صحياتهن  لدورهن 

والدكتور  املحكمة  رئي�س  ال�صبلي  يا�صر  القا�صي 

وكافة  للمحكمة،  االداري  املدير  ح�صينات  حممد 

املوظفني واع�صاء اللجنة.  وا�صاد احل�صور بجهود 

اللجنة و اهتمامهم وتكرميهم لالمهات يف املحكمة  

موؤكدين اأن االأم متيزت باأنها دخلت جميع جماالت 

االأجيال،  مربي���ة  كونه���ا  اإىل  باالإ�صاف��ة  العم���ل 

وانهاالركي����زة االأ�صا�ص��ية يف عملية البناء الثقايف 

والتوعوي وال زالت ت�صكل منارة لالإن�صانية وللن�صاء 

يف العامل من حيث قدرتها على العطاء وامل�صاركة 

فقرة  احلفل   وتخلل  املراحل.  كافة  البناء يف  يف 

اثرى  اخويا  ا�صاف جوا  الثقافية مما  امل�صابقات 

والزميالت.   ال��زم��الء  بني  والتعاون  املحبة  روح 

الرمزية  والهدايا  ال�صيافة  توزيع  مت  النهاية  ويف 

�صكر  عربون  املحكمة  يف  املوظفات  االمهات  على 

وتقدير جلهودهن امل�صاعفة ما بني البيت والعمل، 

كجزء من االعرتاف بف�صلهن. 

..واجتماعية الزرقاء ت�سارك بطريقتها

وزعت اللجنة الجتماعية يف ق�ضر عدل/

التذكاريةعلى  ال��ه��داي��ا  م��ن  جمموعة  ارب���د 

للقرية  زي��ارت��ه��م  خ��الل  sos/اربد  اأط��ف��ال 

وذلك بعد ح�ضد التربعات العينية والنقدية 

ال���ق�������ض���اة وامل���وظ���ف���ني بهدف  ال�������ض���ادة  م����ن 

يف  البهجة  وادخ���ال  الط��ف��ال  م��ع  الت�ضامن 

نفو�ضهم وذلك �ضمن �ضل�ضلة ن�ضاطات اللجنة 

الجتماعية يف ق�ضر عدل/ اربد .

الطفال/اربد  ق��ري��ة  م��دي��ر  ك���ان  ح��ي��ث 

زكريا املومني وموظفو القرية يف ا�ضتقبالهم 

ومت ال��ت��ع��رف ع��ل��ى الأط���ف���ال واأم��ه��ات��ه��م يف 

التي  الن�ضاطات  والتحدث معهم وعن  الدار 

يقومون بها داخل القرية وخارجها.

اأ���ض��ري��اً حميمياً  واأخ����ذت ال��زي��ارة ط��اب��ع��اً 

ثقتهم  ت��ع��زز  ج��دي��دة  ب�ضمة  الأط���ف���ال  م��ن��ح 

ب��احل��ي��اة خ��ا���ض��ة اأن���ه خ���الل ال���زي���ارة اطلعت 

اليومية  احلياة  تفا�ضيل  كافة  على  اللجنة 

لالأطفال، وعلى خمتلف مرافق القرية كما 

يتحدث  وثائقي  لفيلم  عر�س  الزيارة  تخلل 

عن ن�ضاأة القرى يف العامل والردن. 

واكد املومني ان هذه الفعاليات  تدل على 

م�ضتوى ال��وع��ي امل��وج��ود ل��دى امل��وظ��ف��ني يف 

اأنواعها. بكافة  املجتمع  ق�ضايا  مع  التعاطي 

تكون  وان  اخل��رية  امل�ضرية  موا�ضلة  متمنيا 

اللجنة من ال�ضركاء لتهيئة الظروف املنا�ضبة 

يف  حقهم  الط��ف��ال  ه���وؤلء  ممار�ضة  ل�ضمان 

النمو ال�ضليم والعي�س الكرمي.

�ضهادة  امل��وم��ن��ي  ق���ّدم  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 

لزيارتهم  الجتماعية  للجنة  وتقدير  �ضكر 

ودعمهم وموؤازرتهم لطفال اجلمعية. 

sos اجتماعيــــة اربــــد« تــزور جمعــــية قـــرى الأطفـــــال«
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الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ل��روؤى  جت�صيدا 

االق���ل حظا  االط���ف���ال  بفئة  االه��ت��م��ام  ب��وج��وب 

االجتماعي  والت�صامن  التكافل  ملبداأ  وتر�صيخا 

وحتت رعاية �صاحب ال�صمو امللكي االمري في�صل 

ابن احل�صني �صاركت اللجنة االجتماعية يف وزارة 

العدل يف دعم ورعاية ملتقى ايتام ال�صالم العرب 

مبدينة العقبة من 2009/4/8 وملدة خم�صة ايام 

واملعنوي جلمعية  املادي  الدعم  تقدمي  من خالل 

تهدف  حيث  اخلريية،  واال���ص��رة  االطفال  رعاية 

وامل�صاعدات  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  اإىل  اجلمعية 

االن�صانية للفئات االقل حظا ومت خاللها ا�صت�صافة 

ما يقارب 100 طفل من االطفال االيتام من دول 

عربية خمتلفة وايتام ال�صفة الغربية وقطاع غزة 

حدث  ما  ج��ّراء  عنهم  للتخفيف  العراق  واطفال 

لهم من ماآ�صي نتيجة احلرب والدمار.

وتخّلل امللتقى ا�صطحاب االيتام مع اقرانهم 

ترفيهية  برحلة  العقبة  العرب يف مدينة  االطفال 

حر  وم��ر���ص��م  عمل  ور����س  وتنظيم  فنية  ثقافية 

لالطفال للتعبري عما يجول يف خواطرهم من اآراء 

وتطلعات للم�صتقبل.

اختتام  حفل  الثقايف  زه��ا  مركز  يف  اقيم  كما 

فعاليات امللتقى »برعاية ال�صريفة بدور بنت عبد االله 

رئي�صة جمعية رعاية االطفال واال�صرة اخلريية.

ال��وزارات  من  ع��ددا  ب��دور  ال�صريفة  وكرمت 

ومنها  للملتقى  والراعية  الداعمة  واملوؤ�ص�صات 

وزارة العدل التي تلقت يف وقت �صابق ر�صالة �صكر 

، وقد  وتقدير على هذا الدعم وامل��وؤازرة لاليتام 

تكرمييًا  درع��ًا  هنط�س  ابو  منى  ال�صيدة  ا�صتلمت 

مندوبًة عن معايل وزير العدل.

ويف ذات ال�صياق �صاركت اجتماعية العدل يف 

مهرجان يوم اليتيم العربي الذي اقيم حتت رعاية 

املوافق  اخلمي�س  يوم  الطباع  عاليا  االم��رية  �صمو 

2009/4/15 يف النادي االهلي/البيادر من خالل 

الدعم املادي واملعنوي.

الطعام  وجبات  تقدمي  على  احلفل  وا�صتمل 

االهلي  النادي  يف  يتيم  ملائتي  واملالب�س  والهدايا 

فرقة  م��ن  متنوعة  ا�صتعرا�صية  ف��ق��رات  وع���دة 

النينجا العاملية بهدف التوا�صل مع االطفال ورفع 

الروح املعنوية لديهم ومنحهم الفر�صة لال�صتمتاع 

وحتقيق  والثقافية  والرتفيهية  الفنية  باالن�صطة 

والرهبة  باملجتمع وك�صر جاحز اخلوف  االندماج 

لديهم. 

»اجتماعية العدل« ت�سارك يف ملتقى اأيتام ال�سالم العرب

ومهرجـــــان يــــ�م اليتـــــيم العـــــربي

ج�لت �سياحية يف رب�ع الردن 

مع»اجتماعيةالعدل«

اللجنة  نظمت  جل��ه��وده��ا،  وا�صتكماال 

مع  بالتعاون  العدل  وزارة  يف  االجتماعية 

وجر�س  اىل عجلون  رحلة  االت�صال  مديرية 

وام قي�س ملوظفي الوزارة، وا�صرتك يف الرحلة 

حيث  وم��راف��ق��ًا،  موظفًا   )90( ي��ق��ارب  م��ا 

ال�صاعة  ال��وزارة  مبنى  من  الرحلة  انطلقت 

8.30 �صباحًا باجتاه مدينة عجلون وهناك 

مت زيارة قلعة الرب�س ثم اإىل مدينة جر�س 

تفاعل  وقد  االثرية  االماكن  زي��ارة  حيث مت 

و�صاركوهم  االردن��ي��ة  الفرقة  مع  املوظفون 

الدبكة االردنية واالهازيج ال�صعبية، والتقطوا 

الرحلة  توجهت  ثم  ومن  التذكارية.  ال�صور 

اإىل مدينة اأم قي�س وهناك �صاهد امل�صاركون 

ال�صم�س  لغروب  اللحظات  اأجمل  الرحلة  يف 

ان  كما  طربيا.  بحرية  على  واملطلة  الرائع 

معنويات  على  ايجابا  انعك�صت  الرحلة  هذه 

االت�صال  ت��ع��زي��ز  يف  و���ص��اه��م��ت  امل��وظ��ف��ني 

والتوا�صل بينهم.

اإلـــــى دريــــم بـــــارك

»اجتماعية العدل« تنظم رحلة ترفيهية لأبناء م�ظفيها

نظمت اللجنة الجتماعية يف وزارة العدل رحلة ترفيهية اىل درمي بارك/عمان مول، لعدد 

من ابناء موظفي وزارة العدل الذين ُقدر عددهم بخم�ضني طفاًل، حيث ق�ضى اجلميع وقتاً 

ممتعاً بعيداً عن العمل والروتني اليومي.

اأ�ضاد الأه��ايل بتنظيم الرحلة ومدى ا�ضتمتاع الأطفال بها مطالبني  اأخ��رى  ومن ناحية 

بتكرارها موؤكدين ان الرحلة الرتفيهية تعد فر�ضة  للرتويح على النف�س وهي من الأمور 

املهمة التي يحتاجها املرء يف حياته.
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ف�ز »ريا�سية بداية الطفيلة« على نظريتها يف  بداية ماأدبا

بالركــــــالت الرتجيحيـــــة

»ريا�سيــــة مادبــــاأ« تثــــاأر مـــن »ريا�سيــة الطفيلـــة«

�صمن فعاليات التعارف والتوا�صل مع باقي الزمالء يف وزارة العدل واملحاكم 

قامت اللجنة الريا�صة يف حمكمة بداية الطفيلة بتنظيم مباراة ودية بخما�صي كرة 

القدم بني فريق حمكمة بداية الطفيلة  و فريق حمكمة بداية مادبا والتي انتهت 

بفوز فريق الطفيلة بنتيجة 3/7 و�صط ح�صور جماهريي من موظفي املحكمتني.

وياأتي ت�صكيل هذه الفرق بناًء على رغبة وزارة العدل بت�صكيل جلان ريا�صية 

لالهتمام باجلانب الريا�صي ت�صجيعا ملوظفيها على ممار�صة الريا�صة حيث قام 

رئي�س حمكمة الطفيلة �صعادة القا�صي عدنان املبي�صني بدعم هذه اخلطوة.

ك�صف  متميزا  فنيا  م�صتوى  وقدما  وا�صح  بتنظيم  لعبا  الفريقني  ان  ويذكر 

للقائمني عليه مدى التطور الفني الذي ي�صهده الفريقان  واجلوانب التي حتتاج 

اإىل تعزيز العمل على تطويرها يف املباريات املقبلة.

بداية  مبحكمة  االجتماعية  واللجنة  الريا�صية  اللجنة  قامت  املباراة  وبعد 

الطفيلة بتنظيم حفل ع�صاء لل�صيوف من حمكمة بداية مادبا.

نقابة  اقامتها  بطولة  يف  �صاركت  قد  الطفيلة  بداية  كانت  �صابق  وقت  ويف 

املهند�صني االردنيني وح�صلت على املركز الثاين يف م�صابقة كرة القدم واملركز 

االول يف م�صابقة ال�صطرجن.

ويف املباراة الثانية التي اأقامتها حمكمة بداية مادبا مباراة احتفالية مع ريا�صية 

حمكمة بداية الطفيلة يف �صالة االأمري حمزة الريا�صية يف مادبا وحتت رعاية رئي�س 

اأجواًء  الثوابي، حيث  �صهدت املباراة  حمكمة بداية مادبا �صعادة القا�صي حممد 

احتفاليًة كبريًة عربت عن روح املحبة واالإخاء بني اأطراف الفريقني واأ�صفى ح�صور 

رئي�س املحكمة وال�صادة الق�صاة ومدعي عام مادبا اأجواًء حما�صيًة على املباراة  و�صهد 

ال�صوط االأول من املباراة ت�صجيل ثالثة اأهداف وكانت نهايته 1/2 ل�صالح الطفيلة ويف 

ال�صوط الثاين ارتفعت حرارة اللقاء حيث �صجلت بداية الطفيلة الهدف الثالث مما 

اأثار حفيظة العبي مادبا حيث ا�صتطاعوا تعديل النتيجة 3/3 وبهذه النتيجة انتهت 

املباراة ومت اللجوء اىل الركالت الرتجيحية التي انتهت بفوز مادبا 3/4.

ومت  الالعبني،  على  امليداليات  بتوزيع  املحكمة  رئي�س  قام  املباراه  نهاية  ويف 

ا�صتكمال االأجواء االحتفالية باإقامة حفل ع�صاء على �صرف الفريق ال�صيف يف مطاعم 

�صانا ال�صياحية باأجواء اأخوية جميلة.

فـــ�ز فريق »ريا�سية ماأدبا« على »ريا�سية جن�ب عمان«

توثيقا لوا�ضر ال�ضداقة واملحبة 

ب���ني م��وظ��ف��ي امل��ح��اك��م م���ن خمتلف 

الريا�ضية  اللجنة  اقامت  املحافظات 

يف حمكمة بداية جنوب عمان مباراة 

ودي�����ة ج��م��ع��ت ب���ني ف��ري��ق��ي حمكمة 

ع��م��ان وحمكمة بداية  ب��داي��ة ج��ن��وب 

م���ادب���ا ع��ل��ى م���الع���ب م��دي��ن��ة امللك 

انتهت  والتي  القوي�ضمة  يف  اهلل  عبد 

بداية  حمكمة  ف��ري��ق  ب��ف��وز  نتيجتها 

مادبا 1/3. ويف بداية ال�ضوط الثاين 

حيث  متوا�ضلة  ج��ه��وداً  م��ادب��ا  بذلت 

�ضجلت هدفني متتاليني، ومن خطاأ 

دفاعي �ضجل فريق جنوب عمان هدفاً 

مما رف��ع من وت��رية امل��ب��اراة و�ضجلت 

النتيجة  وبهذه  الثالث  الهدف  ماأدبا 

انتهت املباراة 1/3.
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بداية  حمكمة  يف  الريا�صية  اللجنة  اقامت 

ج��ن��وب ع��م��ان م��ب��اراة ودي���ة ل��ك��رة ال��ق��دم مع 

ملعب  على  الكربى  عمان  امانة  �صباب  فريق 

القوي�صمة حيث  الثاين يف  امللك عبداهلل  مدينة 

وح�صرها  والندية  ب��االث��ارة  امل��ب��اراة  ات�صمت 

الفريقان  ولعب  املنطقة  اهايل  من  غفري  جمع 

عالية. بكفاءة 

و تاألق فريق املحكمة حيث كان  م�صيطرا على 

االيجابي  بالتعادل  وانتهت  املباراة  فرتات  اغلب 

منهما  واحد  لكل  اأه��داف   8 بواقع  الفريقني  بني 

وا�صاد احل�صور بامل�صتوى الرفيع لفريق املحكمة.

حمكمة  م��ع  م��ب��اراة  اقيمت  ال��ت��وايل  وع��ل��ى 

اجلنايات الكربى انتهت بفوز فريق حمكمة جنوب 

 4 مقابل  اأه��داف   10 بواقع  عالية  بنتيجة  عمان 

اأهداف. كما اقامت  مباراة ودية مع فريق تفاهم 

النيابات العامة وحمكمة التمييز وقد اهدر فريق 

بداية اجلنوب عدة اهداف حمققة، حيث متكن 

فريق تفاهم النيابات العامة وحمكمة التمييز من 

ت�صجيل اربعة اهداف مقابل ثالثة اهداف.

الفع��اليات  هذه  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 

تعد  والتي  ال�صنوية  املحكمة  خطة  �صمن  تعترب 

بداية  يف  الريا�صي��ة  اللج���نة   اعمال  باكورة 

عم�����ان.  جنوب 

املوظفني  ب��ني  التوا�صل  ج�صور  مل��د  تعزيزا 

اوا�صر  وتوطيد  اربد  مدينة  يف  املحلي  واملجتمع 

واحد  فريق  وان�صاء  املجتمعي  والدمج  التعاون 

تابع ملحاكم ال�صمال، با�صر ق�صر العدل يف اربد 

باقامة بطولة كروية على م�صتوى املحاكم الواقعة 

�صمن ق�صر عدل/اربد حتت ا�صم »بطولة الهمة 

من  فرق  اربعة  البطولة  يف  و�صارك  التن�صيطية« 

اربد  وا�صتئناف  اربد  و�صلح  اربد  بداية  حمكمة 

�صت�صارك  الثانية  املرحلة  ويف  عبيد  بني  و�صلح 

�صلح  حمكمة  ال�صابقة  ال��ف��رق  اىل  ب��اال���ص��اف��ة 

مباريات  اأرب��ع  البطولة  ت�صمنت  حيث  الرمثا. 

لكل فريق وقد ح�صلت حمكمة �صلح الرمثا على 

املركز االول وحمكمة ا�صتئناف اربد على املركز 

بفوز  انتهت  نهائية  م��ب��اراة  وجمعتهما  ال��ث��اين 

ا�صتئناف اربد 6/8 وتوجت بطال للن�صخة االوىل 

حظيت  وقد  التن�صيطية،  الهمة  اهل  بطولة  من 

من  كبري  وع��دد  جماهريية  مب�صاركة  البطولة 

املوظفني ومتابعة من ال�صحافة حيث ان �صحيفة 

جامعة الريموك تابعت البطولة وا�صادت بالتطور 

امللمو�س الذي �صهدته وزارة العدل واملحاكم.

لت�صكيل  تتجه  النية  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

لتنظيم  متهيدا  ال�صمال  ملحاكم  ك��روي  منتخب 

العام  يف  اململكة  حم��اك��م  م�صتوى  على  بطولة 

القادم.

تاألــــق »ريا�ســـية جنـــ�ب عمـــــان«  يف مبارياتهـــــا

عرو�س ال�سمال تقيم بط�لة »اأهل الهمة التن�سيطية«

���ض��م��ن ن�����ض��اط��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة يف 

حمكمة بداية الكرك وان�ضجاما مع اخلطط 

تطوير  اىل  الهادفة  ل��ل��وزارة  ال�ضرتاتيجية 

العن�ضر الب�ضري من اجل تهيئة البيئة واملناخ 

الوظيفي املالئم والنهو�س بقدرات املوظفني 

بتنظيم  الريا�ضية  اللجنة  قامت  وطاقاتهم 

مباراة يف كرة القدم جمعت فريق املحكمة مع 

الثنية يف حمافظة الكرك على ملعب  فريق 

ال��ك��رك وا�ضفرت  ���ض��ب��اب حم��اف��ظ��ة  م��دي��ري��ة 

 2/4 بنتيجة  املحكمة  ف��وز فريق  امل��ب��اراة عن 

�ضادها الطابع الأخوي واحلما�ضي كما �ضارك 

فريق املحكمة مبباراة ودية جمعته مع نادي 

ال��ط��ي��ب��ة وا���ض��ف��رت ع���ن ف���وز ف��ري��ق الطيبة 

يف  الثقافية  اللجنة  واميانا من   .3/4 بواقع 

العدل  وزارة  بر�ضالة  الكرك  بداية  حمكمة 

الهادفة  امل�ضتقبلية  ال�ضرتاتيجية  وخططها 

فقد  وتاأهيله  الب�ضري  العن�ضر  تطوير  اىل 

املنهجيات  ه��ذه  ترجمة  عاتقها  على  اخ��ذت 

على  العمل  منها  الن�ضاطات  من  مبجموعة 

مكتبة  يف  املوجودة  الكتب  وت�ضنيف  فهر�ضة 

وادخالهاعلى  يدويا  وتنظيمها  الكرك  بداية 

ال�����ض��ج��الت وب��ط��اق��ات ال��ف��ه��ر���ض��ه وال��ي��ا على 

جهاز احلا�ضوب.

 ومن اجل تهيئة جو عمل مثايل ت�ضوده 

روح املحبة والخاء �ضكلت اللجنة الجتماعية 

اىل  تهدف  م�ضاحلة  فرقة  الكرك  بداية  يف 

حل النزاعات واخلالفات التي قد حتدث بني 

موظفي املحكمة مع بع�ضهم او مع مراجعي 

امل��ح��ك��م��ة م��ن امل��واط��ن��ني وامل��ح��ام��ني  ب�ضبب 

اختالف وجهات النظر.

ابرز  م��ن  تعد  الن�ضاطات  ه��ذه  ان  يذكر 

يف  ال��ث��الث��ة  ال��ل��ج��ان  نفذتها  ال��ت��ي  الن�ضطة 

حمكمة بداية الكرك.

»جلــــــان الكــــرك« تعـــزز اأن�سطتــــــــها
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�سعـــــار اململكــــة الردنـــــية الها�سمـــــــية

التاج امللكي الها�سمي 

من  يتكون  ملكي،  الها�صمية  االردنية  اململكة  يف  احلكم  نظام  ان  اىل  يرمز 

والزمرد،  بالياقوت  ترتكز على قاعدة مر�صعة  خم�صة ا�صالع مت�صابكة بحلقات 

ويعلو القاعدة خم�س زنابق ترمز للنقاء والطهر، ويعلو التاج امللكي الها�صمي راأ�س 

حربه ترمز حلرية راية الها�صميني. ولون التاج امللكي الها�صمي ذهبي. 

ال��ســـــــاح 

الها�صمي،  العر�س  ميثل  ال��ذي  الو�صاح  على  الها�صمي  امللكي  التاج  يرتبع 

امل�صنوع من املخمل االحمر القرمزي من اخلارج واحلرير االبي�س من الداخل. 

وهما رمز الفداء وال�صفاء، وللو�صاح عطفتان مت�صاويتان يف البعد ويتدىل الو�صاح 

عموديا- )اأي من طريف الو�صاح(- من العقدة التي تربط �صتائر العر�س، ترتبط 

ب�صراية  منها  كل  وتنتهي  الذهبي،  املق�صب  ال��ربمي  نف�س  من  ذهبية  بقيطان 

بابرمي  ال�صتائر  اطراف  جميع  وحتلي  املذهبة  احلريرية  اخليوط  من  م�صنوعة 

ذهبي مق�صب. 

الرايتان 

كل منهما متثل راية الثورة العربية الكربى، التي يكون طولها �صعف عر�صها 

خ�صراء  والو�صطى  �صوداء  منها  العليا  مت�صاوية:  قطع  ثالث  اىل  افقيا  وتق�صم 

قاعدته  عنابي  احمر  مثلث  ال�صارية  ناحية  من  عليها  ويو�صع  بي�صاء،  وال�صفلى 

م�صاوية لعر�س الراية وارتفاعه م�صاو لن�صف طوال الراية. 

طري العقاب 

ميثل القوة والباأ�س والعلو ويرمز لونه اىل راية الر�صول االعظم حممد- �صلى 

اهلل عليه و�صلم - وعمامته ويقف الطري على الكرة االر�صية مفرود اجلناحني فوق 

اليمني  نحو  العقاب  راأ�س  ويكون اجتاه  الراية  ويالم�س كل جناح طرف  املعمورة 

بعك�س الناظر اليه. 

الكرة الر�سية

زرقاء اللون وترمز اىل انت�صار االإ�صالم وح�صارته يف العامل. 

ال�سلحة العربية

تر�س م�صنوع من معدن برونز ومزخرف بزهرة االقحوان التي كان ي�صتعملها 

العرب يف الزخرفة املعمارية ويو�صع الرت�س امام الكرة االر�صية وهو رمز الدفاع 

عن احلق اأما ال�صيف والرمح والقو�س وال�صهام تو�صع على جانبي الرت�س ويكون 

لونها ذهبيا. 

ال�سنابل الذهبية و�سعفة النخيل

حتيط بالرت�س �صنابل ثالثة من اليمني و�صعفة النخيل من الي�صار وكالهما 

مرتبط ب�صريط و�صام النه�صة من الدرجة االوىل. 

و�سام النه�سة من الدرجة الوىل

يثبت يف منت�صفه �صريط ويرتبط بقاعدة ال�صنابل وال�صعفة. 

ال�سريط ال�سفر

ثالثة  من  ويتكون  االوىل،  الدرجة  من  النه�صة  و�صام  �صريط  ام��ام  يتدىل 

مقاطع مطرز عليه العبارات التالية: 

- يف اجلهة اليمنى: عبداهلل الثاين بن احل�صني بن عون

)عون اجلد الثاين لل�صريف احل�صني بن علي(

- يف الو�صط: ملك اململكة االردنية الها�صمية

- يف اجلهة الي�صرى: الراجي من اهلل التوفيق والعون

 هـانـــــــــــي احلنـفــــــــــي

دائرة مدعي عام عمان

ا�ص��������������ٌم ا���ص��������������م��َك  م���ن  اأج��م�����������ُل  وه����ل  اهلِل  ع���ب���ُد 

�صم�َّ��������������������اهُ الَّ�����ذي  احل�����ص�����������������نُي  ووال���������������ُدك 

من�ص�������ي وِب���������َك  م��ع��������������������������َك  احل�����ص�����������������������������نِي  أب�����������ا  ا

َخ�ِصين��������������اهُ م��اُع�����������������������������دن��ا  امل�����������������������������������������������وَت  ح��ت�����������ى 

�ص�������ٍيء ُك�����������������ُلّ  ل���ن���ا  أن������ت  ا اجل�����������������الل��ِة  ���ص��اح��������������َب 

�ص����������ربن��������������اهُ ال�����ّذي  امل������������اُء  ل��ن��������ا  أن��������������َت  وا

�ص�ع����������ٌب ه����ن����اك  ه��������������ل  ال�����ص�����������������������������ع��ِب  ح���ب���ي���َب 

م���������������������والهُ أن�����������َت  ا ت�ك���������������وَن  أن  ا الي��ت��م�����ن��ى 

وه����������ل ب�������ي���ٍت  ك�����������������������������������������ِل  يف  اخل���������رياِت  أب�����������ا  ا

ل��������������������������والهُ ث��م  اهللُ  ل�����وال  ع�������طاءٌ  ال��ُدن��������������ي��ا  يف 

م�������������ِس ال�َصّ ُع��������������������������لُ�����َوّ  ال��ه���������������������َّ�����م�����ِة  ع�����������ايل 

�ص������ُ��������كن����اهُ القم���ِم  يف  ال����َّ���ذي  كال�ص����َّ��������������قِر 

أِن ال�ص��������ا ع�����ظ��ي�����������������������������ُم  امل��ق��������������������������اِم  ك��ب��������������������������رُي 

بَكين�����������������اهُ الّ�����������ذي  الب�ان����������ي  ك��وال��������������������������������ِدَك 

ال��ِن�����������������������������������������داَء يُ��ل�����ب�����������������ي  َم��������ه�����������������������ي�����ٌب  روؤوٌف 

عرف��ن����������������اهُ أبَ��������������������������������������������داً  وا دوم�����اً  احل���������ِق  م���ع 

عه���������������داً ل��ن�����������ا  م��ان��ق��������������������������������������������َس  وف�����������������������ٌيٌ 

ماَوع��دن��������اهُ ع��ل�����ى  �صنبق�ى  ون�ح���������������������������ُن 

َفه������������ل و���ص��������������������������������������������يَّّ�����ُدن��ا  امل���ل�����������وِك  ���ص��يّ�����������ُد 

مُب�صت����������������واهُ م�����ل��ك��������اً  ال��تّ�����اري��������������������������������������ُخ  َع�����������������������������َرف 

ب����ِه ونَ���ع���ل���وا  يَ��ع��ل�����و  ال�����ُص�����������������������������������������������������ِم   َك���اجّل���ب�����������اِل 

تَِبع�ن�������������اهُ ال�ص������َّ���ماء  يف  �صاط���������������ٍع  ك��ن��ج�����ٍم 

ودوٌد ٌ حُم��������������������������������������������ب  ���ص�����������������������������������������ادٌق  ٌ ق�����������������������وي 

اأطعن�����������������������������اهُ ال����َّ�������ذي  اهلِل  ع��ب��ُد  فه������������ذا 

ح������تَّ�����ى ال���وف���������������اَء  َم��ع��ن��������������������������������������������ى  َع��ل���َّ�����م��ت��ن�����ا 

�َص�������������معن�اهُ �ص��������يٍءٍ  ب�����ك��ِل  ُم��ع��ل�����م��اً  اأ�صبح����������َت 

أخ���������اً وا أم��������������اً  وا أب��������������اً  ا ل��ن��������������������������ا  أن�����������������������������������������������ت  ا

ع�ص�ِقن��������������������اهُ وح�بيب��������������������اً  إب��ن�����������������������اً  وا

َحتَّ����ى ال��وط��������������َن  َع�����ِص�����������������������������ق��ن��ا  ِع�����ص�����������������������ق��������َك  م���ن 

�َصقين������������اهُ وِدم��اِئ����������������نا  ُدم�����������وِعنا  م���ِ��ن 

َملِك���������اً ق�����ل��وِب��ن��ا  يف  تَ�����ص�����������������������������ُك��ن  أن��������������������������������������ت  ا

�ين������������اهُ ماَع�صَ وَرف��ي�����������������������������ق��������اً  و�ص�����������������ي���داً 

َغ��ر���ص�����������������������������������َت ف��ي��ن��ا ُح��������������������������������َبّ ال��وط��������������ِن َغ���ر����ص���اً

ورث��ن��اهُ وامل������������لَك  والوط���������َن  اهلِل  وُح����������������َبّ 

أم�������ٍن ا واح��������������������������������������َة  االأُرُدَنّ  لَ���ن���ا  ج��ع��ل��������������������������َت 

�َصعرن���������اهُ مب���ا  ي�صعر ِ ال�ُص��������عوِب  يف  فَم����������������ن 

أَحل����������ى ا االأُرُدُنّ  أ���ص��ب������������������������������������������������������َ��َح  ا ِب����َع����ه����دَك 

فر�صن������������اهُ ورداً  ال��َع�����������زم ِ أه��������������������������ِل  ا ِبي������������������ِد 

كلَّ����������ُه ال���َع�������������������زَم  ا���ص��������������������تَ��م�����َددن��ا  ف��م���ِ��������������������������ن��َك 

ق�قن��������������������اهُ �َصَ م��ع��������اً  االأ�ص���������ُمّ  ���������خ�ُر  ّ وال�صَ

الدني�����������������ا ب�����َك  نُ��ف��اخ�����������������������������������������������ُر  َج���َع���ل���تَ���ن���ا 

لب�صن���������������������������اهُ ب��ف��خ�����������ٍر  الع�������������ِز  ول���ب���ا����ُس 

ت�صع����������ى ل��ل�����ص������َّ��������������������������الم  ال��ب��������������������������الَد  ت����ط����وُف 

ملَكن����اهُ العال�������ِم  وح�ُ������������������ُبّ  ال��ق��ل��وَب  م��ل���َ��ك��������َت 

ُح���ي���ي���َت م�����������ن م���ل���ٍك م��اع������َ�����������������رَف ال��ب�����ص��������������������������ُر م��ث��لَ��ُه

جعلن����������������اهُ االأر�������سِ  ع��ل��ى  م��ل��������ك��اً  ُخ�����������رّينا  ول��������و 

�����������������������������د م����اَزرع����َت أن�����������������ت ���ص���������������ّ��������ي��دي حَت�����صِ ف���ه���ا ا

مازرع�ن�������������������اهُ ��������������د  نَح�صِ أي�����ص��اً  ا ونح�����ن 

ماحيين�������������ا ل����ك  اهلل  ���ص�����������������������������������������������������������������ن��دع��و 

�ص�ِ��������������واهُ ع����������������واِت  للَدّ جُم���ي���ٍب  ِم������ن  ف��ه��ل 

و�ص�����������ٍر م����ك����روٍه  ك�����ِل  م����ن  يَ��ح��ف��ْظ��������������������������������������َك  ب������اأن 

رفع���ناهُ روؤو�ص������������نا  عل��������ى  ت���اج���اً  وتب������������قى 

ال�ص���َّ����������عيِد وال��ع��ي��������������������������������������ِس  امل����دي����ِد  وب���ال���ُع���م���ِر 

ودع����������������������وناهُ وابته������������لنا  �ص������������لَّينا 

�ص����������يَدنا اح�����������������������������������ف��ظ  املُ�����������������������ل��ِك  م��������ال��َك  َف���ي���ا 

َربَّ�����اهُ  اخل�������ري  ُح���������������ِب  ع��ل��ى  َم�����������ن  وارح��������������������������������م 

من و���ص��������������������������������ب��ح��اَن  ي���اع���ب���ُداهلِل  اهلِل  ف�����ص�����������������������������������ب��ح��اَن 

والَّهُ االأرُدِن  ع��������������������ر���ِس  وعل�������������ى  علين�������������������ا 

ترع�����اه اهلِل  ب���ع���د  أن������ت  ا ال��وط�����������������������������������������������������������ُن  ف���ه���ذا 

ويرع����������������اهُ اهلِل  ع����������������بَد  يح�����������فُظ  واهللُ 

نبيــــــــه احلمـــــــــ�د/ق�ســـر عــدل اربـــــد

�سيـــد امللـ�ك



مشاركات

من �س�ر الإبداع يف ال�سعر العربي

إب���راه���ي���م طوقان أم�����ري ال�����ص��ع��راء اأح���م���د ���ص��وق��ي وال�����ص��اع��ر ال��ك��ب��ري ا م���ن اأج���م���ل م���ا ق�����������راأت ح����ول ال��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��ي��م وواج�����ب امل��ع��ل��م م���ا ب���ني ا

يقول اأمري ال�صعراء اأحمد �صوقي:

اإعداد املعلـم القا�سـي/ناظم عارف

رئيــ�س دائـــرة اإ�سهار الذمة املالية

إبراهيم طوقان: ويقول ال�صاعر ا

ق����������ُ���������م ل��������ل��������ُم��������َع��������لِّ�����������������ِم َوف�����������������ِّ����������������ِه ال�����تَ�����بْ�����ج�����ي�����������������ال

ال��������ذي ِم��������������َن  أَج����������������������َلّ  ا أو  ا أ���������������ص��������������َرَف،  ا أِع���������لِ���������ْم���������ت  ا

���������ص��������ب��������ح��������ان�����������������ك ال���������ل���������ه�������������������م خ���������������ري م�����ع�����ل�����������������م

أخ���������������رج���������������ت ه�����������������ذا ال���������ع���������ق���������ل م�������������ن ظ������ل������م������ات�������������ه ا

وط���������ب���������ع���������ت�������������������ه ب�����������ي�����������د امل���������ع���������ل�����������������������������م ت���������������������������ارًة

أر������������ص�����������ل�����������ت ب������������ال������������ت������������وراة م��������و���������ص��������ى م������ر�������ص�������������دا ا

وف���������������ج���������������رت ي����������ن����������ب����������وع ال������������ب������������ي������������ان حم������م��������������������دا

ع�������ل�������م�������ت ي�����������ون�����������ان�����������اً وم�����������������������ص�����������َر، َف��������َزالَ��������ت��������������������������ا

أ���������ص��������ب��������ح��������ن��������ا ب�����������ح�����������ال ط������ف������ول��������������������ٍة وال���������������ي���������������وم ا

ِم������������ن م�������������ص������رق االأر���������������������س ال�����������ص�����م�����و������س ت��������ظ��������اَه��������َرْت

���������ُه أر���������������������س، ُم���������������ْذ َف����������َق����������َد املُ�����������َع�����������لِّ�����������َم ن����ف���������صَ ي���������ا ا

ذه�������������ب ال����������ذي����������ن َح������������َم������������وا َح�������ق�������ي�������ق�������َة ِع������ل������ِم������ه�������ِ������م

َم���������َق���������ي����������َّ���������داً احل�����������ي�����������اة  ���������ِح���������ب  ����������صَ ع���������الَ�������������������م  يف 

���������َرَع���������ت���������ه دن���������ي���������ا امل���������������ص�������ت�������ب�������د، ك�������م�������ا َه��������������َوت ����������صَ

أ����������سَ وه������������ي َم�����ِن�����ي�����ة أع�����������َط�����������ى ال���������ك���������ا ���������ص���������ُ��������ق��������راُط ا

ع���������ر����������ص���������وا احل������������ي������������اة ع�������ل�������ي�������ه وه���������������ي َغ��������������َب��������������اوةٌ

ك��������ث��������ريةٌ ال�������ق�������ل�����������������������وب  يف  ال�����������������ص��������ج��������اع��������َة  إن  ا

َر����������ص�������������������وال ي�������������ك�������������وَن  أن  ا امل����������ع����������ل����������ُم  ك���������������������������اَد 

أنْ���������ُف�������������������ص���������اً وع�������ق���������������وال؟ ���������ُئ ا يَ���������بْ���������ن���������ي، ويُ���������ْن�������������������صِ

ع�������ل�������م���������������ت ب��������ال��������ق��������ل��������م ال����������������ق����������������رون االأول�����������������������������ى      

وه�����������������������دي�����������ت�����������ه ال����������������ن����������������ور امل�������������ب�������������ني �������ص������ب������ي�������������ال

����������������ِدَئ احل����������������دي����������������ِد، وت����������������������������ارًة م�����������ص�����ق�����وال �����������������صَ

واب������������������������َن ال�����������ب�����������ت�����������وِل ف������������َع������������لَّ������������َم االإجن�������ي�����������������������ال

ف���������������ص�������َق�������ى احل���������������دي���������������َث، ونَ���������������������������������اَوَل ال������ت������ن������زي������ال

أف���������������������وال َع���������������ن ُك�����������������������ِلّ ��������ص�������م���������������سٍ م������������ا تُ�������������ري�������������ُد ا

تَ�����ط�����ف�����ي�����������ال ت��������ل��������ت��������ِم�����������������ص��������اِن��������ِه  ال���������ِع���������ل�������������������م،  يف 

م�������������������ا ب������������������ال َم���������غ���������رب���������ه���������ا َع�����������ل�����������ي�����������ِه اُدي�����������������������ال

�����������ْرِق�����������َك ح����ي����ال ب��������������نَي ال���������������ص�������م�������و��������سِ وبَ������������������������نْيَ ������������صَ

وا����������ص���������ت���������ع���������ذب���������وا ف�������ي�������ه�������ا ال���������������ع���������������ذاب َوب�������ي���������������ال

ب������������ال������������ف�������������������������رِد، خم����������������زوم����������������اً ب�������������������ه، م������غ������ل�������������وال

م����������ن ���������ص��������رب��������ِة ال�������������ص������م�������������سِ ال���������������روؤو����������������س ُذه�������������وال

������ت������ه������ي ال�����ت������َّ�����ق�����ب�����ي�����ال �����������������������ِبّ يَ�������������صْ ��������ص��������َ�������ِف�������ت�������ْي حُمِ

نَ�����ب�����ي�����������������ال مي��������������������وَت  اأن  آثَ��������������������������������َر  وا أبَ����������������ى،  ف����������������ا

���������ج���������ع���������ان ال�������������ُع�������������ق�������������وِل ق�����ل�����ي�����ال َوج�����������������������������������دُت ����������صُ

مب�����������ص�����ي�����ب�����ت�����ي درى  وم�����������������ا  ي�����������ق�����������ول  ���������ص��������وق�����������������ي 

اق�����������ع�����������د ف���������دي���������ت���������ك ه�������������ل ي�����������ك�����������ون م������ب������ج���������������������������اًل

وي����������ك���������������������اد ي������ق������ل������ق������ن������ي االأّم�������������ي���������������������������ر ب�����ق�����ول�����������������ه

ل�����������������و ج��������������������ّرب ال�������ت�������ع�������ل�������ي�������م ���������ص��������وق��������ي ������ص�����اع�����������������ة

آب�����������������������������������ة ���������������������ة وك��������ا ح�����������������ص��������ب امل���������ع���������ل�������������������م غ����������مَّ

�������ص������لِّ������ح������ت ه�������������ي  إذا  ا م��������ئ�����������������ة  ع���������ل���������ى  م��������ئ�����������������ة 

ي�����رجت�����������ى ن��������ف��������ع��������اً  ال������ت�������������ص������ل������ي������ح  يف  أّن  ا ول���������������و 

أ����������ص���������لّ�����������������������������ح غ��������ل��������ط�����������������ًة ن������ح������وي��������������������ًة ل�����������ك�����������ْن ا

آي�������ات�����������������������ه م�������������ص������ت�������������ص������ه�������������داً ب�������ال�������غ�����������������������ّر م������������ن ا

أن�����ت�����ق�����������ي ف�����ا ال�����������ق�����������دمي  ال���������������ص�������ع�������ر  يف  أغ��������������و���������������س  وا

أب���������ع�������������������ث �������ص������ي������ب������وي������ه م�����������ن ال�����ب�����ل�����������ى أك�������������������������������اد ا وا

ف��������������������������اأرى ح����������م��������������������������������اراً ب���������ع���������د ذل������������������ك ك������ل��������������ّ������ه

�����ص����ي����ح���������ة ي�����������وم�����������اً  ���������ص��������ح��������ُت  اإن  ت�������ع�������ج�������ب�������وا  ال 

ي�������������ا م�������������ن ي���������ري�������������������د االن����������ت����������ح���������������������ار وج�������دت�����������������������ه

ق�����������������������������م ل�������ل�������م�������ع�������ل�������م وّف�������������������������������ه ال������ت������ب������ج������ي�������������ال

م��������������ن ك������������������ان ل��������ل��������ن�����������������سء ال�������������������ص���������غ���������ار خ�����ل�����ي�����ال

ر����������ص�������������������وال ي�������������ك�������������ون  أن  ا امل�����������ع�����������ل�����������م  ك���������������������اد 

ل��������ق�����������������ص��������ى احل���������������ي���������������اة �������������ص������������ق������������اوة وخ��������م�����������������وال

أ�����������ص����������ي����������ال          م����������������������������راآى ال�������������دف�������������ات�������������ر ب����������ك���������������������رة وا

وج�������������������د ال����������ع����������م����������ى ن����������ح����������و ال�����������ع�����������ي�����������ون ������ص�����ب�����ي�����ال

ب�����خ�����ي�����������ال ب����������ال����������ع����������ي����������ون  أُك  ا مل  أب����������������ي����������������ك  وا

م�����������ث�����������������������اًل وات������������خ�������������������������ذ ال������������ك������������ت������������اب دل�������ي���������������ال

ت�����ف�����������ص�����ي�����������ال م���������ف�������������������ص���������اًل  ب�����������احل�����������دي�����������ث  أو  ا

م��������ب�����������������ذوال وال  م�������ل�������ت�������ب���������������ص�������اً  ل��������ي�����������������س  م���������������������ا 

االأُوىل ال����������������ق����������������رون  أه�����������������������ل  ا م��������������ن  وذوي���������������������������ه 

إل���������������ي���������������ه وامل���������ف���������ع�������������������وال رَف�����������������������������َع امل�����������������������ص�����������اف ا

ووق����������������ع����������������ت م����������������ا ب����������������ني ال������������ب������������ن������������وك ق������ت������ي�������������ال

ط�������وي�����������������������ال ي��������ع��������ي�����������������س  ال  امل�����������ع�����������ل�����������م  إنَّ  ا
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لغـــة الزه�ر
والأغنياء  ال��ف��ق��راء  زه���رة  ال�����وردة 

ي���ت���ق���رب ب���ه���ا امل���ح���ب وي�����ض��ع��د بها 

املري�س ويتح�ض�س جمالها الفنان.

فاللون الأبي�س:

يعني الرباءة والعفة والنقاء

واللون الأحمر:

يعني الن�ضاط والإثارة والع�ضق

اأما اللون الأحمر الغامق:

فيعني اخلج�����ل

اللون الأ�ضفر:

يعني التملك والرتف

اأما اللون الأخ�ضر:

فيعني التجدد الدائم والأمل

واللون الأزرق:

والذكريات  امل��ره��ف  ال�ضعور  يعني 

املحزنة

حممـــد اأب�وحـــ�س

مديرية الإت�سال

الكربى وهي  امانة عمان  تقع �ضمن حدود  بلدة جميلة  امل�ضقر 

ويزيد  اجلميلة  ال�ضهول  بع�س  ويتخللها  جبال  ع��دة  قمم  على  تقع 

عدد �ضكانها عن �ضته الف ن�ضمة ومنازلها جميلة متوا�ضعه كتوا�ضع 

ابنائها الودودين املثقفني.

وال�ضفة  امل��ي��ت  وال��ب��ح��ر  الغ����وار  على منطقة  تطل  ب��ل��دة  وه��ي 

الغربية وي�ضتطيع ان  ي�ضهد ا�ضحاب الذوق الرفيع والنفو�س املرهفة 

غروب ال�ضم�س وهي تتهاوى للغروب نحو البحر الأبي�س املتو�ضط يف 

منظر خالب وجميل يفتح قريحة اأي �ضاعر لينظم اأ�ضعاره.

اإىل  ويف امل�ضقر هناك بع�س املواقع الأثرية التي يعود تاريخها  

الع�ضور القدمية وحتيط بهذه القرية بع�س الأودية والتي منها ما 

ين�ضاب املاء فيه طوال العام كوادي �ضومياء الذي يوجد على �ضفافه 

امل��زارع والب�ضاتني وتنحدر فيه ال�ضاللت اجلميلة الرائعة   كما ان 

هناك بع�س الأودي��ة التي ت�ضيل خالل ف�ضل ال�ضتاء   ويوجد �ضمن 

منبعها  من  املنحدرة  الرقراقة  الينابيع  بع�س  امل�ضقر  قرية  حميط 

بكل هدوء وخفة.

 ، وغريها  والتني  والزيتون  العنب  ك��روم  امل�ضقر  قرية  يف  تكرث 

وكذلك يزرع �ضكان امل�ضقر املحا�ضيل ال�ضتوية وال�ضيفية وي�ضتغل جل 

ابنائها يف الوظائف احلكومية ويف بع�س املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة.

ذات  لت�ضبح  ابنائها  ورغ��ب��ة  تاريخها  ولعظمة  امل�ضقر  ه��ي  ه��ذه 

الجتماعي واحل�ضاري احلديث مثلما  البناء  دورها يف  وتاأخذ  �ضاأن 

كانت قبل التاريخ اأبوابها م�ضرعة لال�ضتثمارات مبا يوجد فيها من 

اإمكانيات ولوجود جمالت لإقامة الفلل اجلميلة املطلة على البحر 

امليت والأغوار.

وملن يبحثون عن ال�ضكن الهادىء واملريح والبعيد عن ال�ضجيج 

وال�ضو�ضاء ان قرية امل�ضقر غاية يف الروعة واجلمال لإطاللتها على 

اأهلها وطيبتهم  امليت وفل�ضطني ولهدوئها وب�ضاطة  الغوار والبحر 

وكرمهم العربي الأ�ضيل وجلمال طق�ضها ونقاء هوائها.

تكون يف م�ضاِف  اأبناوؤها لن  التي يتطلع  امل�ضقر  هذه هي قرية 

بع�س املدن الأردنية الرائعة اآملني من اجلميع زيارتها ومن امل�ضوؤلني 

زيادة الهتمام بها من اجل تلبية حاجيات �ضكانها وتطلعاتهم �ضواء 

يف الوقت احلا�ضر او امل�ضتقبل.

م��ســـــــى العطيــــ�ي

حمكمة بداية ماأدبا

امل�ســقـــــــــــر

إعرف بلدك
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ردًا على مقالة قا�سي حمكمة اأمالك الدولة ال�سيد منري الرواحنة

ق�سيـــــــة امل�ســــاواة بــــني الرجــــــــل واملـــــــــراأة
يف  املن�صورة  مقالته  على  الرواحنه  منري  للقا�صي  احرتامنا  نقدم 

الرجل  بني  امل�صاواة  ق�صية  يف  العدل  وزارة  ن�صرة  من  اخلام�س  العدد 

واملراأة، والذي اجتهد فيها ح�صب قناعاته ال�صخ�صية، وتبعًا حلرية الراأي 

على  نحكم  ال  اأن  علينا  الواجب  من  انه  نقول،  اأن  نود  الفعالة  وامل�صاركة 

يكون  وبذلك  وال�صمني،  الغث  حتوي  الأنها  اإليها  النظر  ب�صمولية  االأ�صياء 

احلكم جائرًا بحق النف�س الب�صرية التي كرمها اهلل تعاىل على العاملني.

اطلعت على جتارب الع�صرات وقراأت عن املئات من الن�صاء املجاهدات 

يف �صبيل العي�س الكرمي الأ�صر فقرية معدمة، وهن اأرباب االأ�صر رغم وجود 

االأب اأحيانًا اأو الزوج غالبًا!!.

وال  اخلمر  ب�صرب  الرجل  مع  بامل�صاواة  يطالنب  مل  الن�صوة  ه��وؤالء  اإن 

هائلة  مبالغ  ب�صرف  وال  ال�صبابي  باللبا�س  العمر  بت�صغري  وال  بالتدخني 

على اجلهاز اخللوي وال ب�صيافات خارجية، فهن لديهن القدرة على حتمل 

العادات،  لهذه  املمار�صني  اأزواجهن  م�صتقبل  على  منهن  خ�صية  امل�صوؤولية 

اأو اإخوانهن الذين ال يعملون منتظرين  واأوالدهن يف املدار�س واجلامعات 

�صدقات االآخرين وعطاياهم، ويف املقابل هناك ن�صاء يتعر�صن لالإهانات 

لتوفري احلد  اإن�صانية  يلجاأن ملنظمات  اأزواجهن وال  وال�صرب من  والعنف 

االأدنى  من احلماية خوفًا على �صمعة الزوج اأو العائلة اأو تفاقم االأمور.

نحن نطالب اأن تاأخذ املراأة اأكرث من حق لها اإن كانت طبيبة اأو معلمة 

اأ�صبه مبن قال عنه الفاروق ر�صي  اأو عاملة يف املنازل لتعيل �صابًا  اأجيال 

اهلل عنه وهو يت�صول على باب امل�صجد »كلكم خري منه ومن يعيله خري منه«، 

اإن املراأة مل تت�صاَو مع الرجل فح�صب، بل �صاهته وتفوقت عليه اإبداعا يف 

واملمر�صة  والطبيبة  االأم  فكانت  احلياة،  جماالت  كافة  ويف  العمل  جمال 

العدالة  ت�صاو  ....مل  الكثري  وغريه  والعائلة  واملزارعة  واملعلمة  واملجاهدة 

االإلهية بني الرجل واملراأة فيما ال تقدر عليه املراأة، وكان هذا من اأعظم 

حقوقه�ا، نعم يف النار ن�صاء ويف النار رجال مل ي�صدقوا ما عاهدوا اهلل 

عليه، فحرموا البنات من املرياث والتعليم، وزوجوهن لرجال والعياذ باهلل 

واملنطق  باملعاملة  حتى  وال  الكرمي  بالعي�س  ال  الن�صاء  على  قوامني  لي�صوا 

احل�صن، ويح�صرين هنا ق�ول عمر بن اخلطاب : »متى ا�صتعبدمت النا�س 

�صوا�صية  النا�س  ال�صماوية  العدالة  ويف  اأح���رارًا«  اأمهاتهم  ولدتهم  وق��د 

كاأ�صنان امل�صط.

»اإمنا   : وال�صالم  ال�صالة  عليه  الر�صول  حديث  تذكر  دائما  وعلينا 

الن�صاء �صقائق الرجال، ما اأكرمهن اإال كرمي، وما اأهانهن اإال لئيم«، وقبل اأن 

نطلب امل�صاواة اأو عدم امل�صاواة علينا اأواًل اأن نعطي املراأة حقها الذي اأوجبه 

و�صورة  الطالق  و�صورة  الن�صاء،  �صورة  يف  حقوقها   اإىل  بالرجوع  لها  اهلل 

االأ�صباب  من  جهنم  نار  يف  ن�صاء  وجود  ولي�س  التحرمي،  و�صورة  املجادلة 

الداعية لتكفريهن جميعًا فهناك ن�صاء قدن م�صرية احلياة واالأمة، وهناك 

املجاهدات وهناك اأمم متخاذلة بن�صائها ورجالها »م�صاواة« !!.

االأم مدر�صة اإذا اأعددتها                   اأعددت �صعبًا طيب االأعراق

واأخريا »اإن وراء كل رجل عظيم امراأة »وغالبًا ما يكون وراء العظيمات 

رجال قوامون على الن�صاء بكل ما علمنا اهلل ور�صوله الكرمي.

�سـ��ســن معــــــــاذ

�ســـ�ؤون الق�ســـاة
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تعانق  التي  ال��ذات  وروح  االأ�صالة،  ومنبع  اللغات،  �صيدة  العربية  اللغة 

وعقول  العارفني  نربا�س  اأ�صعلت  التي  هي  االأجماد،  وبطوالت  االأجداد  �صري 

ذلك  يف  العاملية  احل�صارات  من  وجعلتها  احل�صارة  واأف��رزت  الزاهدين، 

اإحدى  يف  يوما  لزيارتها  م��ررت  قلبي  على  عزيزة  والأنها  البعيد،  الزمان 

من  فعجبُت  ح�صني  وطه  واملعري،  املتنبي،  اأي��ام  ترثي  وهي  عمان  مكتبات 

اأ�صالتها كيف حتفظ الوَد بعد �صنني.

اأدباء  من  ت�صخر  عندها  �صارت  تاريخيٍة  حلظاٍت  هيبتها  اأمام  ووقفت 

هذا الع�صر يتغزلون باملراأة وميجدون الدينار متنا�صنَي ق�صايا اأمتنا و�صياع 

ال�صاد،  لغة  متنا�صني  املظلومني يف هذه احلياة،  اأنهم من  ويدعون  اأجيالنا 

اللغة العربية، لغة الدين االإ�صالمي، لغة القراآن، لغة احلديث ال�صريف، بل 

الرابطة العظمى بني امل�صلمني ولغة القومية، واالنتماء للعربية.

اأيام  يل  ب�صديٍق  الكلمات  هذه  تذكرين  االنتماء،  القومية،  العربية، 

على  وكنت  ويح�صد  يزرع  وهو  العربي  االأدب  كتاب  يحمل  الريف،  كنت يف 

يقني اأنه بعد تخرجه �صي�صبح معلمًا لالأدب العربي يف قريتنا يعلم االأجيال 

كيف تعي�س احلياة بلذة الكفاح لينه�س حماربًا بالفاأ�س والقلم، ولكنه اليوم 

غري ما عرفت باالأم�س، ف�صديقنا يهجر الريف ويهجر اأ�صالته ويهجر لغته 

العربية ظنًا من عقليته ال�صاذجة اأّن الرقي واحل�صارة هي اأن ال يتفوه باأي 

كلمة عربية حتى ال ُينق�س من قيمة �صهاداته التي يحملها االآن وال ُيعرف باأنه 

ابن قريتنا ، �صحيٌح اأّن بع�س الظن اإثم ولكن لي�س كله.

واأ�صحكوا معي اأحبتي القراء، تابعنا اأنا واللغة العربية طريقنا اإىل اإحدى 

املكتبات، �صرنا نقلب الكتب ونرتاح ملا ي�صتحق احرتامنا فوقع اختيارنا على  

كتابه خدم  اأّن  اإاّل  فرن�صي اجلن�صية،  اأنه  ومع  لفيكتور هيجو  البوؤ�صاء  كتاب 

كتاب  على  نظرها  ووقع  االإن�صانية.  العواطف  ُقد�صية  وجمد  العاملي  االأدب 

ملوؤلف من بلدي، ومراعاة مل�صاعري تناولته واأخذت بتقليب �صفحاته، فاإذا به 

يدور حول طرق املعاملة واالتيكيت واخت�صارات األفاظ املعامالت، كتاب ال 

ي�صر وال ينفع فُلذت بال�صمت خجاًل من اللغة العربية ... فقالت يل مبرارة: 

اأقراأ ...فقلت لها باأ�صى: ال يا حبيبتي ... ما اأنا بقارئ ... فردت علي مبرارة 

اللغات بل  اأراكم  تتحدثون بكل  اأكون �صعيدة وفخورة حني  لَكم ....   ، اأ�صد 

وتتباهون اأيكم يتقنها اأكرث، ال باأ�س فهذا ممتع ورائع ... ولكن ال تن�صوين .... 

وال ترحلوين جربًا من حياتك���م )بنعي اأٍم فا�صلة( تتذكرونها يف جمال�صكم 

االأدبية وخطاباتكم الر�صمية .... ثم تتلون عليها ال�صالم.

اأما اأنا اأحبتي القراء فاعتذرعن كتابة مقايل بهذه الق�صوة الهادفة ولكني 

وعدتكم باأن اأكون  نا�صحًا اأمينًا .. واهلل من وراء الق�صد. 

اإلهــام املبي�سيـن

�ســــ�ؤون الق�ساة

عــزيــــــــزي الـقــــــــــــارىء:

!!ل تقــــراأ هــــذا املقــــال..



للمراأة  العاملي  باليوم  اآذار/مار�س  من  الثامن  يف  �صنويًا  العامل  يحتفل 

باإقامة فعاليات متنوعة، ت�صارك فيها الن�صاء من خمتلف ال�صرائح االجتماعية 

املراأة  لتكرمي  احتفاالت  الإقامة  منا�صبة  جمرد  كونه  لي�س  االأعمار،  وخمتلف 

اإىل  االأحوال الو�صول  من  حال  باأي  ميكن  باأنه ال  للجميع  فح�صب واإمنا تذكري 

االإن�صانية  حقوقه  بكامل  يتمتع  كاإن�صان  املراأة  فيها  �صاركت  اإذا  اإال  التنمية 

كالرجل متامًا. وهو اأي�صًا جت�صيد لن�صاالت املراأة ودورها عرب العقود الطويلة 

املا�صية، كحجر ا�صا�س يف جميع املجاالت، باعتبارها �صريكا ا�صا�صيا.

املراأة  بيوم  االحتفال  فعاليات  و�صمن  �صبق  مبا  العدل  وزارة  من  واميانًا 

العاملي بادرت الوزارة بدعم موؤمتر اخلربات الن�صائية الذي عقد حتت عنوان 

»عملها �صمان م�صتقبلها« برعاية �صاحبة ال�صمو امللكي االمرية ب�صمة بنت طالل 

املعظمة، والذي اقيم يف غرفة جتارة عمان  يوم اخلمي�س املوافق 2009/3/12 

املتحدة  االمم  و�صندوق  املراأة  ل�صوؤون  االردنية  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون 

االمنائي للمراة ،وم�صاركة مديرية االت�صال ومديرية ال�صوؤون القانونية والتعاون 

الدويل ومديرية حقوق االن�صان و�صوؤون اال�صرة واللجنة االجتماعية يف وزارة 

حققتها  التي  االإجنازات  ملناق�صة  فر�صة  تعد   املنا�صبة  هذه  ان  حيث  العدل، 

املراأة والتي ت�صبو اإىل حتقيقها،و الإعادة النظر يف و�صع املراأة يف العامل ودعوة 

لتوفري و�صمان مزيد من فر�س التكافوؤ وامل�صاواة بني املراأة والرجل ولتجديد 

اإدانة العنف االأ�صري والتمييز الذي تعاين منه املراأة يف خمتلف الدول. حيث 

مازالت هناك حاجة ما�صة اإىل تبني ت�صريعات ت�صمن حقوق املراأة.

كما عرب املوؤمتر عن فخره  باملراة الفل�صطينية التي اأ�صبحت منوذجًا مثاليًا 

ان�صانية كرمية حني وقف احل�صور  بلفتة  املوؤمتر  فريدًا، حيث بداأت فعاليات 

وامل�صاركون دقيقة �صمت الأرواح ال�صهداء واالمهات يف فل�صطني.

ادى  مبكرا  املراأة  تقاعد  ان  على  �صموها  اكدت  االفتتاحية   الكلمة  ويف 

والعملية من غري  املهنية  والكفاءة  اعداد كبرية من ذوات اخلربة  اىل وجود 

العامالت مع انهن ميتلكن القدرة على موا�صلة العطاء واال�صتمراريف اخلدمة.

وت�صاءلت ملاذا يفقد بلدنا عطاء هذه الفئة؟ وهل منلك ترف اال�صتغناء عنهن 

بعد ان نلن من التدريب وامتلكن من اخلربة ما يلزم لنجاح اأي عمل؟  

ال�صرائع  »ان  العدل  وزير  عودة  امين  اال�صتاذ  معايل  و�صح   جانبه  ومن 

ال�صماوية قد كرمت املراة ومنحتها مكانة جليلة ا�صتحقتها بكل جدارة، وا�صار 

اىل انه يجب عدم اغفال ما و�صلت اليه املراأة االردنية يف املجتمع النها كانت 

وما تزال عن�صرا ا�صا�صيا يف التغيري يف كل العلوم واملجاالت النها غدت �صريكا 

يف �صنع القرار ال متاأثرة بنتائجه فح�صب يف ظل توجيهات جاللة امللك عبد 

اهلل الثاين ابن احل�صني حفظه اهلل ورعاه«.

املراة  �صوؤون  يف  خلرباء  نقا�صية  جل�صات  املوؤمتر  ت�صمن  وقد  هذا 

االأ�صرة  على  املراة  عمل  »اثر  بعنوان  ال�صحي  املحور  حماور  اربعة  �صملت 

واملحور  اجلزئي«  والعمل  العاملة  »املراأة  العنوان  كان  »واملحوراالقت�صادي 

القانوين حتدث عن اتفاقية »�صيداو واملراأة العاملة« واخريا املحور االجتماعي 

الذي ناق�س »اجنازات ن�صائية وق�ص�س جهاد« بهدف اخلروج بتو�صيات لدعم 

املراة العاملة ذات ال�صنوات الطويلة من اخلربة، حيث �صتعمل جمعية اخلربات 

الن�صائية على متابعتها واال�صرت�صاد بها يف خدماتها الحقا ، و اتخاذ العديد 

من االجراءات العملية لدعم املراة وتوفري فر�س العمل لها.

كما اعرب املوؤمتر عن فخره واعتزازه مبا بلغته املراأة االردنية من مكانة 

متميزة وبالعزمية القوية التي حتدو باملراأة ملوا�صلة امل�صرية وامل�صاهمة يف ك�صب 

حتديات املجتمع، حيث انها �صغلت منا�صب قيادية خمتلفة وهذا يدل على رفع 

واخلارج خمتلف جماالت  الداخل  املراأة يف  واقتحام  واحرتامها،  املراأة  �صاأن 

العمل االجتماعي واإ�صهاماتها يف بعث العديد من اجلمعيات ذات االهتمامات 

املتنوعة مما اأثرى جتربتها وو�ّصع دائرة م�صاركتها يف احلياة العامة.

هذا وقد تال كل جل�صة من جل�صات املوؤمترم�صاحة كافية من الوقت  لطرح 

االأ�صئلة على املتحدثني وتقدمي املداخالت والتعليق على ما مت عر�صه وتناوله 

حيث دار حوار بني امل�صاركني واالعالميني حول عدة موا�صيع وامور ت�صتدعي 

النقا�س وتبادل االآراء.

 ومن اجلدير بالذكر اأن مديرية االت�صال قد قامت يف وقت �صابق بزيارة 

ال  جزء  اأ�صبح  والذي  الوزارة  جلناح  املنا�صب  املكان  الختيار  املوؤمتر  موقع 

ياأخذ جزًء من هويتها، حيث  الوزارة، بل كاد  يتجزاأ من فعاليات واحتفاالت 

القت  التي  العر�س  بطريقة  بانفراده  امل�صاركة  االأجنحة  من  غريه  عن  متيز 

ا�صتح�صان كبار امل�صوؤولني وتهافت احل�صور وامل�صاركني على اقتناء املطبوعات 

واالإ�صدارات اخلا�صة بوزارة العدل.

ان وزارة العدل تعمل جاهدة على تنفيذ التوجيهات امللكية ال�صامية، لتتبواأ 

ملمار�صة  اأمامها  الفر�صة  واإتاحة   ، املجتمع  يف  ت�صتحقها   التي  املكانة  املراأة 

املجتمع  موؤ�ص�صات  خالل  من  م�صاركتها  بهدف  املجاالت،  خمتلف  يف  دورها 

املدين الكت�صاب اخلربات.

اأ�ض��رة التحرير

»العدل« تدعم م�ؤمتر اخلربات الن�سائية يف الي�م العاملي للمراأة

األخيــرة

رئيس التحرير

القا�سي حممد احل�امدة 
اأمني عام وزارة العــدل

إدارة التحرير

خالد الكرنزمنى اأب�هنط�س ب�ســرى نيـروخ

نهلـــة ع�يــ�س

feedback@moj.gov.joالبريد اإللكتروني

هاتـــــــف
فاكــــس
الرد اآللي

4603630
4622164
5008080

نشرة وزارة العدل: ن�صرة دورية ت�صدر عن مديرية االإت�صال يف وزارة العدل

التدقيق اللغوي سكرتاريا التحرير


