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جت�سيدا لل�سراكة بني املجتمع املحلي واملوؤ�س�سات احلكومية، تربعت وزارة 

العدل مببلغ 15 األف دينار ملوؤ�س�سة نهر الأردن / مبادرة مدر�ستي، بعد حملة 

تربع �سملت اقتطاع من رواتب ال�سادة الق�ساة وموظفي الوزارة واملحاكم. 

وقد تبنت وزارة العدل اإعادة تاأهيل مدر�سة اأم جوزة الأ�سا�سية املختلطة 

يف حمافظة جر�ش، اإىل جانب جتديد مرافقها وتعزيز اأدوات التعلم والتعليم 

فيها واإجراء �سيانة �ساملة للبنى التحتية �سملت بناء وحدات �سحية و�سيانة 

جاللة  اأطلقتها  التي  امللكية  للمبادرة  ا�ستجابة  وذلك  الدرا�سية  لل�سفوف 

امللكة رانيا العبد اهلل يف امل�ساهمة يف حت�سني م�ستوى التعليم النوعي والبنية 

التحتية واخلدمات اخلا�سة باملدار�ش الأقل حظا مما ي�سهم يف تهيئة جيل 

واعد من ال�سباب قادر على بناء امل�ستقبل نحو اأردن اأف�سل.

وتعد هذه املبادرة جزءًا من امل�سوؤولية الجتماعية التي تنتهجها الوزارة 

الالزمة  وال�سبل  امل�ساعدات  كافة  وتقدمي  املحلي  املجتمع  يف  النخراط  يف 

لالرتقاء بالعمل وجودة التعليم، وتبني عدٍد من املفاهيم منها �سيا�سة التغيري 

مبا ي�سهم يف تطوير كافة املجالت والربامج لدعم العملية التنموية ال�ساملة.

يذكر اأن وزارة العدل قامت بخطوة مماثلة يف عام 2007 بدعم م�ست�سفى 

موظفي  با�سم  امل�ست�سفى  غرف  اإحدى  ت�سمية  مت  حيث  لل�سرطان،  احل�سني 

وزارة العدل، كما قامت الوزارة تعزيزا لروح التكافل والت�سامن الجتماعي 

بجمع تربعات عينية ومالية لالأ�سقاء الفل�سطينيني يف غزة.

وزارة العــــدل تتــــربع مل�ؤ�س�ســـة نهــــر الأردن

- مبـــــادرة مدر�ســــــتي -

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



وزير العدل وأمين عام الوزارة وجميع الموظفين في وزارة العدل
والمعهـد القضائي األردني وسائر المحاكم النظامية في المملكة

يرفعون إلى مقام صاحب الجاللة

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

عيد األضحى المبارك

سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على العائلة الهاشمية الكريمة 
وعلى األسرة األردنية الواحدة وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمـن والبركات

 وكل عام وأنتم بخير

تهنئة و تبريك



�سدرت الإرادة امللكية ال�سامية بتعيني راتب 

الوزين رئي�سا ملحكمة التمييز اعتبارا من الثالث 

ع�سر من ت�سرين الأول، حيث اأدى الوزين اليمني 

الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اأم���ام  القانونية 

التمييز. ملحكمة  رئي�سا 

حر�سه  الوزين  ا�ستقباله  لدى  جاللته  واأكد 

ع��ل��ى ا���س��ت��ق��الل ال��ق�����س��اء و���س��م��ان وج���ود بيئة 

قانونية تعزز �سيادة القانون ونزاهة الق�ساء. 

اجلهاز  ت��ط��وي��ر  اأن  ع��ل��ى  ج��الل��ت��ه  و���س��دد 

ق�سوى  اأول��وي��ة  ي�سكالن  وحت��دي��ث��ه  الق�سائي 

و�سريعة  وفاعلة  عملية  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  يجب 

جميع  توفري  اأهمية  اإىل  لفت  كما  لتحقيقها، 

الق�سائي  اجلهاز  لتطوير  الالزمة  الإمكانات 

اإجراءات تقا�ْش فاعلة وعادلة ت�سمن  مبا يوفر 

املمار�سات  اأف�سل  مع  وتن�سجم  الإن�سان  حقوق 

العاملية.

الديوان  رئي�ش  اليمني  اأداء  مرا�سم  وح�سر 

امللكي الها�سمي نا�سر اللوزي.

يف  طويلة  ل�سنوات  عمل  ال���وزين  اأن  يذكر 

املراتب  اأع��ل��ى  فيه  و�سغل  الق�سائي  اجل��ه��از 

راأ����ش  م��ن��ه  ت��ق��اع��ده  ب��ع��د  ليت�سلم  ال��ق�����س��ائ��ي��ة 

من  ال�سنوات  خالل  العدل  وزارة  يف  امل�سوؤولية 

الأمري  الراحل  حكومتي  يف   1993 وحتى   1989

زيد بن �ساكر والدكتور عبد ال�سالم املجايل. 

اخلام�ش  النواب  ملجل�ش  الثانية  العادية  للدورة  ال�ستثنائية  ال��دورة  خالل 

اهلل  )حفظه  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لها  دعا  التي  ع�سر 

ورعاه( يف الثامن من حزيران من عام 2009، �ساهمت وزارة العدل ممثلة 

مبعايل وزير العدل من خالل ا�سرتاكه يف اللجان املنبثقة عن جمل�ش الأعيان 

والنواب اأو من خالل املناق�سة حتت القبة، باقرتاحات ودرا�سات على العديد 

من الت�سريعات التي مت اإقرارها ومن بني هذه الت�سريعات التي كان للوزارة 

دور يف اقرتاحها اأو درا�ستها الت�سريعات املبينة اأدناه:

اأول: القوانني 

قانون رقم )12( ل�سنة 2009 قانون معّدل لقانون مراكز الإ�سالح والتاأهيل

موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  لقانون  معّدل  قانون  ل�سنة2009   )13( رقم  قانون 

التعليم العايل

قانون رقم )14( ل�سنة 2009 قانون معدل لقانون املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان 

والتطوير احل�سري

قانون رقم )17( ل�سنة 2009 قانون معّدل لقانون املالكني وامل�ستاأجرين 

قانون رقم )18( ل�سنة 2009 قانون معّدل لقانون الأحكام املتعلقة بالأموال 

غري املنقولة 

املحاكمات  اأ���س��ول  لقانون  م��ع��ّدل  ق��ان��ون   2009 ل�سنة   )19( رق��م  ق��ان��ون 

اجلزائية 

قانون رقم )21( ل�سنة 2009 قانون معّدل لقانون رعاية الثقافة 

قانون رقم )22( ل�سنة 2009 قانون معّدل لقانون اجلمعيات 

ثانيا: الأنظمة

الأطفال  رعاية  دور  واإدارة  ترخي�ش  نظام   2009 ل�سنة   )49( رقم  نظام 

الإيوائية 

نظام رقم )65( ل�سنة 2009 نظام الرقابة والتفتي�ش البيئي 

نظام رقم )66( ل�سنة 2009 نظام �سندوق حماية  البيئة 

نظام رقم )93( ل�سنة 2009 نظام معدل لنظام اأعوان الق�ساء

ال�ستئناف  حماكم  لنظام  م��ع��ّدل  نظام   2009 ل�سنة   )94( رق��م  نظام 

ال�سرعية
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- ح�سل رئي�ش املجل�ش الق�سائي القا�سي راتب احمد الوزين على 

درجة املاج�ستري يف القانون من جامعة لندن.

- عمل الوزين قا�سيا لدى حمكمة ا�ستئناف عمان عام 1974 ثم 

اأ�سبح قا�سيا يف حمكمتي التمييز والعدل العليا عام 1984م، ثم عني 

وعمل  1989و.1993  لعامي  الوزراء  جمل�ش  يف  القانونية  للجنة  رئي�سا 

حماميا منذ عام 1985 وحتى الآن با�ستثناء الفرتتني اللتني عمل فيهما 

وزيرا يف 1989 و1993. 

- �سغل الرئي�ش الوزين ع�سوية نقابة املحامني الأردنيني منذ عام 

عمان،  باري�ش  الدولية  التجارة  لغرفة  الوطنية  اللجنة  1986وع�سو 

وموظفا لدى املركز الدويل لت�سوية النزاعات املتعلقة بال�ستثمار لدى 

البنك الدويل/ وا�سنطن.

- عمل رئي�سا للجنة القانونية ل�سوؤون املراأة/ الهيئة الأردنية الها�سمية، 

ورئي�ش جمل�ش اأمناء كلية حطني ورئي�ش اللجنة القانونية الوزارية يف عامي 

1989 و1993 وع�سو اأمانة عمان الكربى عام 1989-1980.

عام  املوظفني احلكومية من  �سوؤون  الوزين ع�سوية جلنة  �سغل   -

الب�سرية،  للتنمية  الها�سمية  الأردنية  الهيئة  وع�سو  1997م،   -  1984

القطاع  اإ�سراك  جلدوى  الدرا�سة  باإعداد  قام  الذي  الئتالف  وع�سو 

اخلا�ش يف اإدارة وت�سغيل املواقع ال�سياحية والأثرية والرتاثية، وع�سو 

جمل�ش اإدارة ال�سركة لتمويل امل�ساريع ال�سغرية. وع�سو جمل�ش اإدارة 

الأردنية  ال�سداقة  جمعية  ورئي�ش  للتاأمني.  الدولية  الأردن  �سركة 

لتح�سيل  القانونية  ال��رواد  �سركة  اإدارة  جمل�ش  ورئي�ش  الربيطانية، 

الديون.

التجاري،  القانون  يف  وحماميا  خبريا  ال��وزين  الرئي�ش  ويعترب 

الفكرية،  وامللكية  وال��ت��اأم��ني،  ال��ع��ق��ود،  وق��ان��ون  امل���دين،  وال��ق��ان��ون 

الوكالء  وقانون  ال�سركات،  وقانون  ال�ستثمار،  وت�سجيع  والإن�ساءات، 

واملقاولت،  وامل�ستاجرين،  املالكني  وق��ان��ون  التجاريني،  والو�سطاء 

وقانون �سريبة الدخل وال�سريبة العامة على املبيعات.

الوزين رئي�سا للمجل�س الق�سائي االردين

الت�سريعات املنجزة يف عام 2009

الوزين يف �سطور
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اأكد وزير العدل اأمين عودة اأهمية برنامج ق�ساة امل�ستقبل الهادف اإىل 

ا�ستقطاب الطلبة املتفوقني والكفاءات املميزة لاللتحاق بال�سلك الق�سائي. 

ابتعثتهم  الذين  الربنامج  لطلبة  الأول  بالفوج  لقائه  خالل  عودة  وقال 

اجلامعات  م��ن  ال��ق��ان��ون  يف  املاج�ستري  ���س��ه��ادة  على  للح�سول  ال����وزارة 

عليه  تقوم  الذي  املال احلقيقي  راأ�ش  هو  الب�سري  العن�سر  اإن  الربيطانية، 

جهود التطوير والتحديث يف اأي موؤ�س�سة ت�سعى اإىل اإر�ساء عملها وخدماتها 

وفق اأ�س�ش احرتافية علمية �سليمة.

من جهتهم عرب الطلبة عن اعتزازهم باللتحاق بالربنامج، موؤكدين انه 

يلبي طموحاتهم العلمية ويوفر لهم الفر�ش العملية ومينحهم الثقة للم�سي 

يف حت�سيلهم العلمي وتكري�ش معارفهم يف خدمة جهاز الق�ساء الأردين.

لتطوير  فر�سة  ت�سكل  التجربة  اأن  ال�سمادي  �سنابل  الطالبة  واعتربت 

املهارات لديهم بعد الإطالع على الثقافات احلديثة، وهي نقلة نوعية ت�ساهم 

اإىل حد كبري يف تطوير النظام الق�سائي.

بداية  يف  واجهتها  التي  ال�سعوبات  اإن  العطيات  �سذى  الطالبة  وقالت 

يف  عينيها  ن�سب  هدفا  و�سعت  عندما  تتال�سى  بداأت  بالربنامج  التحاقها 

�سبيل خدمة الق�ساء، والعمل على ال�سعي لكت�ساب الإيجابيات وكل ما هو 

جديد لتطوير اجلهاز الق�سائي.

الثقة  لديهما  ع��زز  الربنامج  اإن  ر���س��دان  و���س��وار  �سليبا  روز  وق��ال��ت 

وامل�سوؤولية والعتماد على الذات والعمل على ت�سحيح النظرة للفتاة العربية 

باعتبارها �سريكا للرجل يف خمتلف الوظائف واملنا�سب مما يوؤهلها اأن تكون 

امنوذجا مثاليا يحتذى به على م�ستوى العامل.

اإ�سافة نوعية ل�سقل  واأ�سارتا اإىل اأن جتربتهما الدرا�سية كانت مبثابة 

طرق ومهارات التفكري والإبداع والتحليل، وتقييم العديد من الكتب القانونية 

لنخبة من الكتاب الأجانب.

يف  بدرا�سته  قامت  الذي  التخ�س�ش  ندرة  اإىل  العمري  رباب  واأ�سارت 

تطوير  يف  �ست�سهم  درا�ستها  اأن  مبينة  القانونية  البحرية  التجارة  جمال 

وت�سريع اإجراءات العمل يف جمال وثائق ال�سحن وعقود اإيجار ال�سفن، وقالت  

قدم لنا الوطن الكثري وحانت الفر�سة خلدمته.

ي�سار اإىل ان ع�سرة من اأوائل كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية مت 

املاج�ستري يف  �سهادة  على  للح�سول  امل�ستقبل  ق�ساة  برنامج  وفق  ابتعاثهم 

القانون من اجلامعات االربيطانية حيث ا�ستملت درا�ستهم على تخ�س�سات 

من  وغ��ريه��ا  الفكرية  وامللكية  ال���دويل  التجاري  القانون  �سملت  متنوعة 

التخ�س�سات القانونية. 

بكوادر  الق�ساء  رفد  يف  ال��وزارة  جلهود  ا�ستكمال  البعثات  هذه  وتاأتي 

ق�سائية مميزة عمال باإ�سرتاتيجية تطوير الق�ساء الأردين وتزويده بالق�ساة 

كليات  وخريجي  العامة  الثانوية  اأوائل  من  عدد  ابتعاث  خالل  من  املوؤهلني 

احلقوق للدرا�سة يف اجلامعات العريقة، ملواكبة �سيا�سة التحديث والتطوير.

�سمن برنامج ق�ساة امل�ستقبل

وزير العدل يلتقي بخريجي الفوج االأول لطلبة �سهادة املاج�ستري

»ق�ساة امل�ستقبل« يزورون جمل�س االعيان و�سريبة الدخل ودائرة اجلمارك

املعرفة  وزيادة  القانونية  للثقافة  تر�سيخا 

نظم  احلكومية  املوؤ�س�سات  عمل  طبيعة  حول 

ميدانية  زي����ارة  الأردين  ال��ق�����س��ائ��ي  امل��ع��ه��د 

�سملت  امل�ستقبل«  »ق�����س��اة  ب��رن��ام��ج  ل��ط��الب 

الأعيان. جمل�ش 

يف  القانونية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�ش  وعر�ش 

خالل  ال�سكعة  ريا�ش  العني  الأع��ي��ان  جمل�ش 

جمل�ش  يف  اللجان  عمل  اآل��ي��ات  ال��وف��د  لقائه 

واملهام  املجل�ش  تركيبة  اإىل  اإ�سافة   ، الأعيان 

الداخلي. والنظام  الد�ستور  وفق  به  املنوطة 

القانونية  اللجنة  مهام  ال�سكعة  العني  وبني 

م�ساريع  درا�سة  واملت�سمنة  الأعيان  جمل�ش  يف 

اأع�ساء  يقدمه  قانون  اق��رتاح  واأي  القوانني 

بال�سوؤون  ال�سلة  ذات  واملو�سوعات  املجل�ش 

للجان  القانونية  امل�ساعدة  وتقدمي  القانونية، 

الق�سايا  درا�سة  اإىل  اإ�سافة  الأخرى،  املجل�ش 

والأمور  وح�سانتهم  الأعيان  بع�سوية  املتعلقة 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��ظ��ام ال���داخ���ل���ي واق���رتاح���ات 

تعديله.

دائرة  اإىل  اأخ���رى  زي���ارة  تنظيم  مت  كما 

خاللها  من  تعرف  واملبيعات،  الدخل  �سريبة 

الدائرة  تطور  مراحل  على  الربنامج  طالب 

املعمول  وال��ت��ح�����س��ي��ل  ال��ت��ق��دي��ر  واإج������راءات 

القوانني  وع��ل��ى  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وم��راح��ل��ه��ا  ب��ه��ا 

عملها. حتكم  التي  والأنظمة  والت�سريعات 

ويف خالل الزيارة عر�ش مدير عام دائرة 

امل���وازرة  م��و���س��ى  وامل��ب��ي��ع��ات  ال��دخ��ل  �سريبة 

م�سروع قانون �سريبة الدخل وم�سروع القانون 

املعرو�سني  املبيعات  �سريبة  لقانون  املعدل 

تهدف  التي  والإ�سالحات  الربملان  على  حاليًا 

امل�����س��روع��ني يف حتقيق  م��ن  احل��ك��وم��ة  اإل��ي��ه��ا 

القطاعات. خمتلف  بني  الجتماعية  العدالة 

ك��م��ا مت��ت يف وق���ت لح���ق زي����ارة دائ���رة 

مدير  خاللها  م��ن  ق��دم  الأردن��ي��ة،  اجل��م��ارك 

غالب  جمارك  ل��واء  الأردنية  اجلمارك   عام 

طبيعة  عن  موجزا  عر�سا  ال�سرايرة  قا�سم 

عمل الدائرة واإطار عملها والأنظمة والقوانني 

التي حتكم عملها من قبل مدراء  والت�سريعات 

واطلع  اجلمارك  دائرة  يف  القانونية  الإدارات 

ال��ط��الب ع��ل��ى حم���اور ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي من 

وطبيعة  لها  التابعة  بالأق�سام  تعريفهم  خالل 

فيها. املتبعة  والإجراءات  العمل 

العديد  ع��ن  الإج���اب���ة  ال��ل��ق��اء  تخلل  ك��م��ا 

قبل  من  طرحها  مت  التي  ال�ستف�سارات  من 

واأهدافها  الأردنية  الطلبة حول دور اجلمارك 

الت�سريعي. واإطارها 

�سل�سلة  �سمن  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  يذكر 

الوزارة  تعكف  التي  امليدانية  ال��زي��ارات  من 

حيث  امل�ستقبل،  ق�ساة  لطالب  تنظيمها  على 

عدل  لق�سر  زي��ارة  تنظيم  �سابق  وق��ت  يف  مت 

ودوائره  اأق�سامه  على  للتعرف  اجلديد  عمان 

اإحدى  يف  حماكمة  جمريات  اإىل  وال�ستماع 

والتعرف  ال�سلح،  املحاكمة يف حمكمة  قاعات 

املجال  يف  املتبعة  احل��دي��ث��ة  الأ���س��ال��ي��ب  على 

والو�ساطة،  املدنية  الدعوى  كاإدارة  الق�سائي 

اجلرمية  الأدل��ة  لدائرة  زيارة  تنظيم  مت  كما 

الأوراق  لهيئة  واأخرى  البحث اجلنائي  ودائرة 

للتعرف على الإجنازات  املالية وبور�سة عمان 

املال. �سوق  ملوؤ�س�سات  الت�سريعية  والتطورات 
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الذي  النجاح  بعد  الوطنية  التوعوية  احلملة  تنفيذ  العدل  وزارة  ا�ستاأنفت 

حققته يف املرحلة الأوىل من احلملة التوعوية )اعرف النظام الق�سائي الأردين( 

داخل حمافظة العا�سمة لل�سفوف الدرا�سية )التا�سع، العا�سر، احلادي ع�سر(، 

والذي يهدف اإىل رفع الوعي القانوين والق�سائي بني الأو�ساط ال�سبابية باعتبارهم 

ي�سكلون ثلث �سكان الأردن.

اربد  )ال�سلط-  اململكة  حمافظات  باقي  احلملة  من  الثانية  املرحلة  وت�سمل 

بال�سورة  احلملة  ل�سري  الالزمة  التدابري  ال��وزارة  اتخذت  حيث  الكرك(،   –
ال�سحيحة  من خالل ح�سر اأ�سماء فرق احلملة يف كل ق�سر عدل من موظفني 

املجال  يف  واخل��ربة  الخت�سا�ش  ذوي  ومن  موؤهلني  قانونيني  وباحثني  اإداري��ني 

الإداري والقانوين والتن�سيق مع كافة مديريات الرتبية والتعليم لتزويدهم بكافة 

اأ�سماء املدار�ش املر�سحة لإجراء الور�سة التوعوية فيها.    

ول�سمان و�سول ر�سالة واأهداف احلملة اإىل الفئة ال�سبابية العمرية من )15- 

وتزويدهم  الفرق  اأع�ساء  مع  اجتماع  بعقد  الإت�سال  مديرية  قامت  �سنة،    )18

بالآلية املنا�سبة يف الإت�سال وفن التعامل مع الفئة امل�ستهدفة وكيفية اإدارة اجلل�سة 

نهاية  الدورية عند  التقارير  الإ�ستبيانات وحتليلها وكتابة  تعبئة  واآلية   ، احلوارية 

كل زيارة مدر�سية تو�سح مدى تفاعل الطالب مع احلملة واأكرث الو�سائل التوعوية 

لغايات و�سع  املقدمة، وذلك  املعلومات  الإ�ستفادة من  تاأثريا فيها ومدى م�ستوى 

املوؤ�سرات املنا�سبة للحملة وتقييمها، وو�سع اخلطط املنا�سبة مبا يكفل تعزيزها 

املعد  الربنامج  وفق  �سري احلملة  و�سيتم  للحملة.  الالحقة  املراحل  وتطويرها يف 

من قبل مديرية الإت�سال من خالل تقدمي عرو�ش تقدميية عن النظام الق�سائي 

لفيلم  وعر�ش  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  د�ستور  مواد  لبع�ش  و�سرح  الأردين، 

والق�سايا  املوا�سيع  من  جمموعة  واإث��ارة  امل�ستقبل،  ق�ساة  برنامج  عن  وثائقي 

والإجابة عن كافة  تثقيفهم  والطالب بهدف  العمل  املفتوح بني طاقم  يف احلوار 

عدل  ق�سر  على  للتعرف  امليدانية  بالزيارات  والقيام  القانونية،  ال�ستف�سارات 

اإحدى  داخل  حماكمة  ملجريات  ال�ستماع  مع  الداخلية،  واأق�سامه  اجلديد  عمان 

الإخبارية  والن�سرات  والرب�سورات  املطبوعات  وتوزيع عدد من  املحاكمة،  قاعات 

اخلا�سة بخدمات الوزارة، بالإ�سافة اإىل بع�ش الهدايا التذكارية.

من  بّناًء  اإيجابّيًا  تفاعاًل  الأوىل  مراحلها  �سمن  التوعوية  احلملة  لقت  وقد 

يف  املطروحة  القانونية  وامل��واد   املوا�سيع  لهم  �سكلت  التي  املدار�ش،  طالب  قبل 

احلملة  ر�سيدًا معلوماتيًا جديدًا ي�ساف اإىل ح�سيلة املعلومات التي تلقوها خالل 

�سنواتهم الدرا�سية، والذي ظهر جليًا من خالل نتائج ال�ستبيان الذي مت توزيعه 

اأّيد 97% من الطلبة فكرة تكرار هذه الزيارات التوعوية مع  على الطالب، حيث 

تنوع املواد القانونية املقّدمة، بينما اأ�ساد اأكرث من 86% منهم باحلوار الفّعال يف 

طرح املواد القانونية باعتبارها و�سيلة فاعلة يف تبادل وجهات النظر وال�ستفادة 

من املعلومات القانونية املطروحة.

وزارة العدل ت�ستاأنف تنفيذ احلملة التوعوية

»اإعرف النظام الق�سائي االردين«

القانون؟  لدرا�سة  حبك  �سر  ما 

ومن اأين ت�ستمد ثقافتك القانونية؟

بني  حكمتم  واإذا   “ ت��ع��اىل  ق��ال 

واهلل   ، بالعدل”  حتكموا  اأن  النا�ش 

ع���دل ،  وال��ع��دل اأ���س��ا���ش امل��ل��ك، ول 

اأحمد  ال�����س��ع��راء  اأم����ري  ق���ول  نن�سى 

اخلطاب  بن  عمر  مي��دح  وه��و  �سوقي 

فنمت  بينهم  العدل  اأمنت  ملا  اأمنت 

من  والق�ساء  اآمنا،  العني  قرير  نوما 

ولدي  الأر�ش،  املهن على وجه  اأ�سمى 

ومعرفة  القانون  لدرا�سة  �سديد  حب 

مع  اأجل�ش  كنت  التقا�سي،  اإج��راءات 

عمي رئي�ش حمكمة اجلنايات الكربى 

يف  حم��ادي��ن  اأح��م��د  القا�سي   �سابقا 

�سئ  كل  عن  اأ�ساأله  وكنت  حماكماته، 

تزيد  الق�ساء  يف  خربته  واأن  خا�سة 

من  متفاجئ  اأنني  كما  �سنة،   42 عن 

ثقافة  لديهم  ال��ذي  املجرمني  بع�ش 

اجلرائم  طبيعة  اأن  ك��م��ا  ق��ان��ون��ي��ة، 

احلالية  اجلرائم  عن  تختلف  �سابقا 

واأنا متابع  الإلكرتونية”،  “ اجلرائم 
اإقرارها،  التي مت  القوانني  جيد لآخر 

الكتب  بقراءة  فراغي  اأوقات  واأم�سي 

وكل ما يرثي ثقافتي القانونية.

ما راأيك باحلملة التوعوية؟

احلملة التوعوية هي حملة منبثقة 

عبداهلل  امللك  جاللة  توجيهات  م��ن 

وتطوير  بدعم  اهلل(،  )حفظه  الثاين 

الق�ساء ون�سر الثقافة القانونية، وهي 

العدل  وزارة  بها  تقوم  ممتازة  حملة 

م�سكورة للنهو�ش بفئة ال�سباب، حيث 

واختيار  وع���ادل،  نزيه  ق�ساء  لدينا 

اختيار  هي  للحملة  امل�ستهدفة  الفئة 

جيد لأن املجتمع الأردين ثلثه من فئة 

ال�سباب الذي ي�سهم يف تطوير املجتمع 

والق�ساء والنهو�ش بالأردن، وكان لها 

الأثر الكبري يف معرفة اجلديد واملزيد 

يف  الهام  ال���وزارة  ودور  الق�ساء  عن 

بق�ساة  وتزويده  املرفق،  هذا  تطوير 

تطوير  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وف���ق  م��وؤه��ل��ني 

الق�ساء الأردين.

الطالب  �سفات  ب��راأي��ك  ه��ي  م��ا 

املثايل الراغب بدرا�سة القانون؟

�سادقا،  ي��ك��ون  اأن  �سفاته  م��ن 

املعلومة  ع��ن  ب��اح��ث��ا  م��غ��ام��را  ذك��ي��ا، 

ويت�سف بالأخالق احلميدة وال�سمري 

�سمريه  يحكم  واأن  يتعلم،  اأن  احل��ي، 

مع  التعامل  يف  وم�سداقيته  ونزاهته 

الآخرين.

طموحك يف احلياة؟

درا�ستي  واإك���م���ال  التعلم  اأح����ب 

فالعلم  القريب  امل�ستقبل  يف  اجلامعية 

علم  ط��ال��ب  ي�سبعان  ل  واث��ن��ان  ب��ح��ر، 

�سنوات  زادت  وك��ل��م��ا  م����ال،  وط��ال��ب 

اإيجابا  توؤثر  فاإنها  واخل��ربة  الدرا�سة 

على عملية التقا�سي، فهديف يف احلياة 

اأن اأ�سبح قا�سيا مت�سلحا بالعلم وكل ما 

يخدمنيذيف عملي نحو ق�ساء نزيه.

ما هي هواياتك؟

اأح������ب ال�����ق�����راءة، خ���ا����س���ة ان 

ل���دى وال�����دي م��ك��ت��ب��ة اأ���س�����س��ه��ا منذ 

اخلم�سينيات، وحتتوي على الكثري من 

اأن من  كما  املجالت،  املتعددة  الكتب 

هواياتي كتابة املقال والق�س�ش.

كلمة �سكر ملن توجهها؟

الثاين  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  جل��الل��ة 

وقيادته احلكيمة  اأطال اهلل يف عمره 

لدعم ال�سباب.

بتاأثري احلملة التوعوية»اإعرف النظام الق�سائي االأردين«

عبداهلل املحادين يغري تخ�س�سه الدرا�سي 
طالب ارت�سمت على وجهه عالمات النبوغ والذكاء وحتدي ال�سعوبات واجتياز العقبات، مل يتواَن للحظة باتخاذ قرار 

م�سريي يعتمد عليه م�ستقبال، ينظر ل�سرفات حياة اأف�سل، وخميلة ير�سمها لقا�ٍش يحكم بني النا�ش بالعدل، �سعاره اإحقاق 

احلق واإعطاء كل ذي حق حقه، وك�سف �ستار الظلم عن املظلومني، راأى برنامج ق�ساة امل�ستقبل طوق النجاة الذي يو�سله 

اإىل حتقيق مبتغاه، حينما حانت الفر�سة ليعرف املزيد عن الربنامج الذي قدمه فريق عمل احلملة التوعوية / ق�سر عدل 

الكرك �سمن الور�سة التوعوية حلملة اعرف النظام الق�سائي الأردين، م�ساركته الفاعلة يف الور�سة ومعرفتة الكثري من 

اجلوانب القانونية، متخ�ش عنها ت�سجيع من فريق العمل، اآل اإليه حتويل تخ�س�ش درا�سته من الفرع املعلوماتي اإىل الفرع 

الأدبي يف �سبيل الإلتحاق يوما باجلهاز الق�سائي، فكان لنا معه هذا اللقاء: 
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خلدمة  م��ك��ات��ب  ال��ع��دل  وزارة  ا�ستحدثت 

اإربد  الكرك،  عمان،  ع��دل،  ق�سور  يف  اجلمهور 

لتعزيز  نوعها  من  الأوىل  هي  خطوة  يف  وال�سلط 

القدرات املوؤ�س�سية ومتا�سيًا مع متطلبات املحاكم 

لت�سمل جميع  اأخرى  ا�ستحداث مكاتب  و�سيتبعها 

حماكم اململكة.

م��ن خ���الل الت�سال  امل��ك��ات��ب  ت��ل��ك  وت��وف��ر 

املبا�سر مع املراجعني فر�سة لالإطالع على جميع 

اخلدمات اجلديدة التي ت�سعى الوزارة لتحقيقها 

الإجراءات  وتب�سيط  عليهم،  بالفائدة  يعود  مبا 

املعلومات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي 

واخلدمات ب�سهولة وي�سر وباأقل وقت ممكن. 

ات�سال  حجم  تقليل  يف  املكاتب  تلك  وت�سهم 

املراجعني بالدوائر والأقالم والأق�سام، والرد على 

ا�ستف�ساراتهم، وتزويدهم باملعلومات ال�سحيحة 

وتفهم  للجمهور،  تقدمها  التي  املحاكم  وخدمات 

ووجهة  ملقرتحاتهم  وال���س��ت��م��اع  احتياجاتهم 

�سكاواهم  مع  والتعامل  طلباتهم  وتلقي  نظرهم 

مبهنية ومو�سوعية.

وتعمل هذه املكاتب على اإجراء تقييم م�ستمر 

اإح�سائيًا،  لتحليلها  ال�ستبيانات  خ��الل  م��ن 

وتزويد الوزارة بالتقارير والإح�ساءات التي تعرب 

امل�ستخل�سة  واملوؤ�سرات  ال�سكاوى  اجتاهات  عن 

والربامج  اخل��ط��ط  و���س��ع  يف  منها  لال�ستفادة 

خدمة  مكتب  وظ��ائ��ف  وتتلخ�ش  امل�ستقبلية. 

اجلمهور يف تقدمي مناذج خدمات املحاكم حال 

يف  املراجعني  وم�ساعدة  عليها  احل�سول  طلب 

تعبئتها والإجابة عن جميع اإ�ستف�سارات املواطنني.  

عمان  عدل  لق�سر  املراجعني  عدد  اأن  اىل  ي�سار 

الف   13 بلغ حوايل  �سهر رم�سان  اجلديد خالل 

600-900 مراجع مقارنة بالأيام  مراجع مبعدل 

اليوم  يف  املراجعني  عدد  فيها  يبلغ  التي  العادية 

الواحد حوايل 1600 مراجع.

وتعزيزا للدور الذي تقوم به الوزارة يف خدمة 

بتفعيل  �سابق  وقت  يف  ال��وزارة  قامت  املواطنني 

الوطني،  الت�سال  مركز  عرب  الآيل  الرد  خدمة 

حر�سًا منها على حت�سني م�ستوى جودة اخلدمات 

املقدمة للجمهور وتوفري قناة ات�سال اأخرى للرد 

واملحاكم،  بالوزارة  اخلا�سة  ال�ستف�سارات  على 

على  للح�سول  الالزمني  واجلهد  الوقت  وتوفري 

املعلومة املطلوبة.

ل�سمان انت�سار التبليغات الر�سمية  وقعت يف 

الق�سائية  الإعالنات  ن�سر  اتفاقية  العدل  وزارة 

اليوم” �سمن  مع �سحيفتي »الد�ستور”و”العرب 

التبليغ  اآل��ي��ات  وتطوير  لتنظيم  ال���وزارة  جهود 

الر�سمية وفق ما ن�ست عليه اأحكام القانون. 

وقع التفاقية وزير العدل اأمين عودة و رئي�ش 

ال�سريف  �سيف  الد�ستور  جريدة  اإدارة  جمل�ش 

ومدير عام جريدة العرب اليوم هاين فراج. 

اأ�سول  ق��ان��ون  م��ن   )1  �  (12 امل���ادة  وتن�ش 

 1988 ل�سنة   )24( رق���م  امل��دن��ي��ة  امل��ح��اك��م��ات 

يتعذر  انه  املحكمة  وج��دت  اإذا  على:  وتعديالته 

عليها  املن�سو�ش  الأ���س��ول  وف��ق  التبليغ  اإج���راء 

التبليغ  اإج��راء  تقرر  اأن  لها  القانون جاز  يف هذا 

بن�سر اإعالن يف �سحيفتني حمليتني يوميتني على 

مراجعة  ب�سرورة  اإ�سعارًا  الإع��الن  يت�سمن  اأن 

املطلوب تبليغه قلم املحكمة لت�سلم امل�ستندات اإن 

وجدت. 

وزارة  �ستقوم  التفاقيتني  هاتني  ومب��وج��ب 

العدل بتبليغ امل�ستكى عليهم والأظناء الذين يتعذر 

تبليغهم مواعيد اجلل�سات عن طريق املح�سرين 

يتعذر  التي  اجلزائية  الأحكام  خال�سات  وكذلك 

املح�سرين  بو�ساطة  عليهم  للمحكوم  تبليغها 

والعرب  الد�ستور  الن�سر يف �سحيفتي  عن طريق 

اليوم. 

وكانت وزارة العدل قد قامت موؤخرًا باتخاذ 

التبليغ  اإج���راءات  لتفعيل  اخلطوات  من  العديد 

العوامل  م��ن  الق�سائية  التبليغات  اأن  باعتبار 

وزيادة  اجلل�سات  بتاأجيل  تت�سبب  التي  الرئي�سة 

اأمد التقا�سي ، حيث مت اإدخال تعديالت ت�سريعية 

الربيد  عرب  الكرتونيًا  التبليغات  باإجراء  ت�سمح 

الإلكرتوين والر�سائل الق�سرية SMS مبا يخت�سر 

الأطراف،  جميع  على  والنفقات  واجلهد  الوقت 

ويحافظ على وقت املحكمة.

»العدل« ت�ستحدث مكاتب خلدمة اجلمهور يف عدد من ق�سور العدل

»العدل« توقع اتفاقية مع »الد�ستور« و»العرب اليوم« لن�سر االإعالنات الق�سائية
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القانونية  لل�سبكة  الإدارية  الهيئة  العدل امين عودة ورئي�سة  وقع وزير 

بدعم  خا�سة  تفاهم  مذكرة  بركات  اح�سان  القا�سي  العربيات  للن�ساء 

م�سروع تعزيز قدرات ال�سياغة الت�سريعية  الذي تنفذه ال�سبكة.

وترعى الوزارة مبوجب املذكرة الأن�سطة والربامج التدريبية اخلا�سة 

والوزارات  ال�سبكة  بني  التعاون  وتي�سري  ال�سبكة،  تنفذه  ال��ذي  بامل�سروع 

واجلهات احلكومية املعنية، ا�سافة اىل ت�سمية من�سق من طرفها لي�ساعد 

يف تطبيق الأن�سطة ح�سبما تقت�سيه احلاجة، ومتابعة �سري امل�سروع ب�سورة 

عامة.

للتعريف  قانونية  وثقافة  منا�سبة  بيئة  اإيجاد  اىل  امل�سروع  ويهدف 

بتمكني  وعالقتها  القانونية  القواعد  وبناء  الت�سريعية  العملية  باأ�سول 

العملية  يف  ال�سياغة  م�ستوى  رفع  اإىل  يهدف  كما  القانون،  �سيادة  مبداأ 

املجال،  بهذا  واملعنيني  املتخ�س�سني  دور  تعزيز  خالل  من  الت�سريعية، 

وزيادة الوعي حول الأ�س�ش ال�سليمة للعملية الت�سريعية والرقابة على جودة 

الت�سريعات.

ال�سياغة  اأ�ساليب  ح��ول  تدريبيا  اإر���س��ادي��ا  دليال  ال�سبكة  و�ستعد 

يف  القانون  معهد  مع  بال�سراكة  وذل��ك  الت�سريعات  وتقييم  الت�سريعية 

فيما  الت�سريعية  بالعملية  املخت�سة  اجلهات  و  العربية  زيت  بري  جامعة 

اجلهات  جميع  وتزويد  الأردنية،  الت�سريعية  املنظومة  بخ�سو�سية  يتعلق 

به. امل�ستهدفة 

من  برعاية  انطلقت  العربيات  للن�ساء  القانونية  ال�سبكة  ان  اىل  ي�سار 

جاللة امللكة رانيا العبداهلل يف متوز 2005 مب�ساركة اأكرث من ت�سعني �سيدة 

من 16 دولة عربية بهدف النهو�ش بالن�ساء العربيات العامالت يف احلقل 

القانونيات  وامل�ست�سارات  واملحاميات  للقا�سيات  ملتقى  وتوفري  القانوين 

العامالت يف املنظمات احلكومية وغري احلكومية.

ق�����ال وزي�������ر ال����ع����دل امي�����ن ع�������ودة ان 

من  حريته  و�صون  الإن�صان  حقوق  حماية 

الد�صتور  وان  ل�صريعتنا  الأ�صا�صية  املبادئ 

الأردنيني  ت�صمن ذلك حتت عنوان حقوق 

امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ان  لف��ت��ا  وواج��ب��ات��ه��م 

ال�صامية الداعية اىل �صرورة احلفاظ على 

ه���ذه امل��ب��ادئ وت�����ص��م��ني ال��ت�����ص��ري��ع��ات التي 

���ص��درت م��ا ي��ن��ظ��م وي�����ص��ون ه���ذه احلقوق 

على  الأكيد  احلر�ص  على  وا�صح  دليل  اإل 

هذا  يف  عليه  ن�صري  ال���ذي  ال��ر���ص��ي��د  ال��ن��ه��ج 

املجال.

ل��ق��ان��ون املحاكمات  ���ص��ام��ل��ة  ت��در���ص م�����ص��روع م��راج��ع��ة  ال�����وزارة  واك���د ان 

اجلامعات  يف  ال��ق��ان��ون  وا���ص��ات��ذة  وحم��ام��ون  ق�صاة  فيه  �صي�صارك  اجل��زائ��ي��ة 

بهدف التعديل عليه او اعادة �صياغة م�صروع جديد.

وا�صاف خالل افتتاحه اعمال موؤمتر اعالن نتائج م�صروع حق التقا�صي 

عقد  الذي  الق�صاء  امام  الن�صاء  حماكمات  اج��راءات  وتوثيق  ر�صد   - للن�صاء 

با�صرتها  ال��ت��ي  الر�صد  عملية  ع��ن  متخ�صت  ال��ت��ي  النتائج  اإع���الن  اج��ل  م��ن 

وذلك  الكربى  اجلنايات  حمكمة  ل��دى  العربيات  للن�صاء  القانونية  ال�صبكة 

معايري  وتطبيق  التقا�صي  يف  بحقهن  الإح��اط��ة  م��ن  الن�صاء  متكني  ب��ه��دف 

املحاكمة العادلة يف الق�صايا التي ميثلن فيها اأمام الق�صاء.

العربيات  للن�صاء  القانونية  ال�صبكة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اىل  وا���ص��ار 

للم�صاهمة يف رفع القدرات العلمية واملهنية للعاملني يف جمال املهن القانونية 

القانون  �صيادة  احرتام  على  القائمة  القانونية  الثقافة  زيادة  يف  ي�صاعد  مما 

و�صمان قيم العدل وامل�صاواة واملحافظة على حقوق الإن�صان وكرامته.

املوؤهلة  الب�صرية  ال��ك��وادر  توفري  �صرورة  العدل  وزارة  ادراك  على  واأك��د 

تقوم  التي  التطويرية  امل�صاريع  ال�صمانات احلقيقية لإجناح  ُتعترب من  التي 

التقاء فيما  ي�صكل نقطة  الق�صاء, وهو ما  بها, ويف مقدمتها م�صروع تطوير 

بني الوزارة وال�صبكة.

القانونية  ل��ل�����ص��ب��ك��ة  الداري�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص��ة  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 

اح�صان  ال��ق��ا���ص��ي  ال��ع��رب��ي��ات  ل��ل��ن�����ص��اء 

من  واح����د  ال��ت��ق��ا���ص��ي  ح���ق  ان  ب���رك���ات 

عليها  اك��دت  ال��ت��ي  ال���ص��ا���ص��ي��ة  احل��ق��وق 

الدولية  واملواثيق  ال�صماوية  ال�صرائع 

قانون  ان  لفتة  الوطنية  والد�صاتري 

واحد  هو  اجلزائية  املحاكمات  ا�صول 

ال�صلة  ذات  امل���ه���م���ة  ل����ق����وان����ني  ا م����ن 

الن�صان  وح���ق���وق  احل���ري���ات  ب��ح��م��اي��ة 

ان  م���ن  ب���د  ال���ق���ان���ون ل  ه���ذا  وج���وه���ر 

املحافظ  ب����ني  ل�����ت�����وازن  ا ع���ل���ى  ي����ق����وم 

وبني  وح��ق��وق��ه  الن�����ص��ان  ك��رام��ة  ع��ل��ى 

وا�صتقراره. املجتمع  امن  على  املحافظ 

م�صروع  تنفيذ  اىل  عمدت  العربية  للن�صاء  القانونية  ال�صبكة  ان  وا�صارت 

بق�صد  الق�صاء  امام  الن�صاء  حماكمات  وتوثيق  لر�صد  للن�صاء  التقا�صي  حق 

اخل�صو�ص  وجه  وعلى  العادلة  املحاكمة  �صمانات  واقع  على  ال�صوء  ت�صليط 

فيما يتعلق بالن�صاء امام الق�صاء يف الردن وت�صخي�صا للواقع وفح�ص مدى 

املحاكمة  اج����راءات  حتكم  ال��ت��ي  القانونية  بالقواعد  ال�صمانات  ه��ذه  ت��وف��ر 

املمار�صة  امل��ب��ادىء يف  ه��ذه  اح��رتام  وم��دى  الق�صاء  ام��ام  العامة  ال��دع��وى  يف 

هذه  من  تنتق�ص  التي  واملعوقات  التحديات  على  ال�صوء  وت�صليط  والتطبيق 

يتم  موؤ�ص�صي  م�صروع  اول  ه��و  امل�صروع  ه��ذا  ان  تهدرها,لفتا  اأو  ال�صمانات 

الر�صد  امل�صروع  ا�صتهدف  حيث  العربية  ال��دول  يف  اخل�صو�ص  بهذا  تنفيذه 

حمكمة  اخت�صا�ص  �صمن  تدخل  التي  الق�صايا  من  لعدد  والتحليل  والبحث 

اجلنايات الكربى والتي تكون فيها املراأة طرفا �صواء كانت م�صتكية او م�صتكى 

عليها او �صاهدة.

ممار�صة  اىل  الن�صاء  خري�ص  ملى  هاو�ص  فريدوم  موؤ�ص�صة  مديرة  ودع��ت 

للعادات  م�صا�ص  فيه  ولي�ص  د�صتوري  احلق  هذا  ان  التقا�صي لفتة  حقهن يف 

اجراءات  ت�صري  وكيف  العدالة  تطبق  كيف  تعرف  ان  حقها  فمن  والتقاليد, 

املحاكمات وما هي العقوبات املرتتبة على اجلرائم التي قد ترتكب �صدها او 

التي ترتكبها وما هي ال�صمانات التي يتمتع بها اطراف التقا�صي.

»العدل« توقع مذكرة تفاهم مع ال�سبكة القانونية للن�ساء العربيات
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وزير العدل يفتتح دورة حول االجتار بالب�سر
يف  عودة  اأمين  العدل  وزير  افتتح 

املعهد الق�سائي الأردين دورة تدريبية 

بني  ب��ال��ت��ع��اون  بالب�سر  الجت���ار  ح��ول 

املعهد الق�سائي الأردين ووزارة العدل 

الأمريكية. وذكر عودة يف الفتتاح اأن 

اأمام  جديدة  مو�سوعات  ع��دة  هناك 

معها  التعامل  ويتم  الأردين،  الق�ساء 

من قبل الق�ساة مثل الجتار بالب�سر، 

وغ�سل الأموال وغريها من املو�سوعات 

التي حتتاج اإىل تدريب وتاأهيل للكوادر 

الق�سائية التي �ستتعامل معها والتي �ستطرق جوانب دقيقة جدا ومتخ�س�سة 

يف هذا املجال. وبني عودة اأن الجتار بالب�سر لي�ش ظاهرة يف الأردن ولذلك 

بالب�سر  الجت��ار  منع  بقانون  املو�سوع  بهذا  اخلا�ش  القانون  ت�سمية  جاءت 

الق�سائي  العمل  يف  التخ�س�ش  اأن  لفتا  وقوعها  قبل  اجلرمية  منع  بهدف 

اأ�سبح �سرورة حتمية فر�ستها متغريات الع�سر.

واأ�ساف عودة اأن عقد مثل هذه الدورات ياأتي يف �سياق اخلطط املو�سوعة 

املبادرات  كافة  تدعم  ال���وزارة  اأن  اإىل  م�سريا  الق�سائي،  العمل  لتطوير 

التدريبية التي ت�ستهدف تلك املو�سوعات اجلديدة والتي من �ساأنها تطوير 

العمل الق�سائي. 

الأمريكي  ال�سفري  ذكر  جهته  من 

بالب�سر  الجت��ار  اأن  بيكروفت  �ستيفن 

م�سكلة عاملية يتوجب على اجلميع العمل 

على معاجلتها، مقدرا لالأردن دوره يف 

بالب�سر والذي  جمال مكافحة الجتار 

ملعاجلة  مهمة  خطوات  م��وؤخ��را  اتخذ 

ا�ست�سدار  خ��الل  م��ن  امل�سكلة  ه��ذه 

بالب�سر  الجت�����ار  م��ك��اف��ح��ة  ق���ان���ون 

واخلروج باأنظمة تعنى بالعمل وتنظيم 

الأجنبية.   العمالة  توظيف  مكاتب 

وكان مدير عام املعهد الق�سائي من�سور احلديدي قد بني يف افتتاح الور�سة 

امل�ستمر مع اجلانب الأمريكي يف جمال  التبادل والتعاون  اإطار  اأهميتها يف 

تدريب الق�ساة واملدعني العامني على عدد من املو�سوعات، م�سريا اإىل اأن 

هذه الدورة �ستعقد كذلك يف ال�سمال واجلنوب و�ست�سمل العديد من الق�ساة 

واملدعني العامني.

وت�ستمل الور�سة التي �سارك فيها نحو 36 قا�سيا و24 مدعيا عاما من 

بالب�سر ومراجعة  جميع حمافظات اململكة على مو�سوعات تعرف بالجتار 

قانون منع الجتار بالب�سر والت�سريعات ذات العالقة، كما مت طرح عدد من 

الق�سايا اخلا�سة بالجتار بالب�سر.

»العدل« تنظم دورة تدريبية ملفهوم النوع االجتماعي »اجلندر«
وامل�ساواة  العدالة  ملفاهيم  اإر�ساًء 

الق�سايا  يف  املجتمع  لق�سايا  وتعزيزا 

ال��ت��ن��م��وي��ة م���ن اأج�����ل ث��ق��اف��ة ال��ن��وع 

حقوق  مديريتا  نظمت  الج��ت��م��اع��ي 

الإن�����س��ان و����س���وؤون الأ����س���رة وامل����وارد 

بالتعاون  ال��ع��دل  وزارة  يف  الب�سرية 

للتنمية  الكندية  الوكالة  �سندوق  مع 

الإداري  للكادر  تدريبية  دورة  الدولية 

الجتماعي  النوع  اإدم��اج  مفهوم  على 

الأق�سام  روؤ�ساء  ا�ستهدفت  )اجلندر( 

وتهدف  الدواوين.  وروؤ�ساء  املحاكم  وم��دراء  ال��وزارة  املديريات يف  وم��دراء 

الدورة التدريبية ب�سكل اأ�سا�سي اإىل تعزيز وتطوير مفاهيم النوع الجتماعي 

الإداري  الكادر  اأع�ساء  بني  �سواء  العدل  وزارة  والعامالت يف  العاملني  بني 

والتنفيذي، مع العمل على متكني امل�ساركني يف اإدماج وماأ�س�سة مفاهيم النوع 

الجتماعي  والعمل على اإعادة قراءة الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والربامج 

وحتديد الأولويات الإمنائية مبا يتواءم مع النوع الجتماعي، وتو�سيع قدرات 

املتدربني على تطوير اأدوات التدريب حول النوع الجتماعي، واإن�ساء عالقات 

املجال،  هذا  يف  العاملة  والدولية  الإقليمية  واملنظمات  اخل��رباء  مع  وثيقة 

ن�سر  خالل  من  الأردين  املجتمع  يف  امل�ساواة  ومبداأ  الإن�سان  حقوق  وتعزيز 

ثقافة النوع الجتماعي. وينطلق  امل�سروع التدريبي  من خالل ثالث  مراحل،  

الأوىل ت�ستمل على املفاهيم املتعلقة بالنوع الجتماعي وتعريف هذا املفهوم 

الجتماعية  الأدوار  وتعريف  وامل�ساواة  العدل  ومبادئ  بامل�ساواة  وعالقته 

واحل�سول على املوارد والتحكم بها ا�ستنادا اإىل التحليل على ا�سا�ش النوع 

والعملية  النظرية  الأطر  تعزيز  على  الثانية  املرحلة  و�ست�ستمل  الجتماعي، 

للنوع الجتماعي مما ميكن امل�ساركني 

الربامج  يف  املفاهيم  تلك  اإدم��اج  من 

تقييم  م��ن  ومتكنهم  وال�����س��ي��ا���س��ات، 

الربامج وخطط العمل واملتابعة لر�سد 

تطبيقات النوع الجتماعي.

الثالثة  املرحلة   يف  �سيتم  بينما 

املدربني  م��ن  ف��ري��ق  وت��اأه��ي��ل  اإع����داد 

بني  القدرات  بناء  ا�ستمرارية  ل�سمان 

���س��واء يف  ال��ع��دل  وزارة  امل��وظ��ف��ني يف 

العا�سمة اأو يف مراكز املحافظات.

املواد  خمتلف  يف  ملحوظة  ب�سورة  ال��دورة  يف  م�ساركا   75 تفاعل  وقد 

والربامج املطروحة يف الدورة من خالل احلوار واأوراق العمل ومناق�سة عدد 

من املفاهيم مبا ي�سهم يف ال�ستفادة منها وتوظيفها يف خدمة العمل.

�سوية وكفاءة موظفي وزارة  العمل على رفع  امل�سروع �سمن  وياأتي هذا 

الجتماعي  والنوع  امل�ساواة  ملبداأ  وتفعيال  ال��وزارة  لر�سالة  وحتقيقا  العدل، 

اإدماج  يف  امل�ساهمة  بهدف  العدل  وزارة  يف  املوظفني  كفاءة  ورف��ع  ومتكني 

مفاهيم النوع الجتماعي ومعاجلة ق�سايا النوع الجتماعي والعنف القائم 

على النوع الجتماعي من خالل التحليل ومعاجلة ومتابعة ور�سد تطبيقات 

دمج النوع الجتماعي يف عمل �سيا�سات وبرامج عمل الوزارة. 

مع  بالتعاون  قامت  الأ�سرة  و�سوؤون  الإن�سان  حقوق  مديرية  اأن  يذكر 

التدريبية من  والور�ش  ال��دورات  من  بتنظيم عدد  الب�سرية  امل��وارد  مديرية 

اأهمها الور�سة التوعوية القانونية حول قوانني حقوق الإن�سان و�سوؤون الأ�سرة 

لفئة ال�سباب انطالقا من اأهمية هذه الور�سات يف خماطبة خمتلف ال�سرائح 

والعمل على توعيتها وتعزيزا لن�سر الثقافة القانونية.
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العدل  وزارة  ع��ام  اأم��ني  بحث 

ال��ق��ا���س��ي حم��م��د احل���وام���دة مع 

امل�سوؤول  م��ان  ب��اك  ال��ربوف��ي�����س��ور 

جامعة  يف  املاج�ستري  برنامج  عن 

يوت�ا  ولي����ة  يف  ي����وجن  ب��رجن��ه��ام 

الأمريكية ووفد اجلامعة الأمريكية 

اجلامعة  بني  املمكنة  التعاون  اأطر 

ملنح  اجلامعة  تقدمي  يف  وال���وزارة 

للق�ساة  تخ�س�ش  �سنوية  درا�سية 

ق�ساة  برنامج  لطلبة  اأو  الأردنيني 

�سهادة  على  للح�سول  امل�ستقبل 

قدم  حيث  القانون  يف  املاج�ستري 

�سكره جلامعة برجنهام يوجن لتقدميها منح تدري�سية لعدد من الق�ساة 

الق�سائي  املجل�ش  رئي�ش  بحث  اآخ��ر،  جانب  من  املاج�ستري.  لدرا�سة 

برنامج  تاأ�سي�ش  و�سبل  القانوين  التعاون  الزائر  والوفد  الوزين  راتب 

مما  املنح  تقدمي  يف  اجلامعة  ودعم  العاملني  للق�ساة  حقوق  ماج�ستري 

حيث  الق�ساة  على  بالفائدة  يعود 

عدد  اب��ت��ع��اث  ع��ل��ى  ال��ت��ف��اه��م  مت 

ل�ستكمال  للجامعة  الق�ساة  م��ن 

القانون  يف  امل��اج�����س��ت��ري  ب��رن��ام��ج 

كما  الأمريكية.  برجنهام  بجامعة 

مدير  م��ع  ال�سيف  ال��وف��د  ال��ت��ق��ى 

الأردين  ال��ق�����س��ائ��ي  امل��ع��ه��د  ع���ام 

ال���ق���ا����س���ي م��ن�����س��ور احل���دي���دي 

لل�سيف  احل���دي���دي  وا���س��ت��ع��ر���ش 

يقدمها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب  ب���رام���ج 

التعاون يف  واأوجه  الق�سائي  املعهد 

الدول  مع  امل�ستمر  التدريب  جمال 

للجامعة  املبتعثني  الق�ساة  الربوفي�سور  التقى  وال�سديقة. كما  ال�سقيقة 

وا�ستعر�ش اأهم واأبرز اأهداف حماور برنامج املاج�ستري ومدى الفائدة 

مكانة  حتتل  الأمريكية  يوجن  برجنهام  جامعة  اأن  يذكر  منه.  املرجوة 

القانون. اأمريكية يف تدري�ش  اأف�سل ع�سر جامعات  متقدمة بني 

ال�سلطة  من  11قا�سيا  �سارك 

دورة  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

املعهد  ع��ق��ده��ا  ع��م��ل��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة 

التعاون  اإطار  يف  الأردين  الق�سائي 

الق�سائي  واملعهد  العدل  وزارة  بني 

الفل�سطينية. الوطنية  وال�سلطة 

عمليا  تدريبا  ال��دورة  وتناولت 

يتعلق  ف��ي��م��ا  ال�����س��ل��ح  حم��اك��م  ل��دى 

واحلقوقية  اجل��زائ��ي��ة  ب��ال��ق�����س��اي��ا 

ودع����اوى  ال��ع��م��ال��ي��ة  وال���دع���اوى 

لدى  وتدريبا  وامل�ستاأجرين  املالكني 

اجلنائية   ب�سفتها  البداية  حمكمة 

لكل  زي��ارات  ال��دورة  برنامج  ت�سمن  كما  الكربى  اجلنايات  وحمكمة 

)اإدارة  ال��ع��ام  الأم��ن  وم��دي��ري��ة  ال�سرعي  للطب  الوطني  امل��رك��ز  م��ن 

اجلرمية(. والأدلة  املختربات 

تدريبية  دورة  باإعطاء  �سابق  وق��ت  يف  الق�سائي  املعهد  ق��ام  كما 

متخ�س�سة يف الطب ال�سرعي والعلوم اجلنائية  لأع�ساء النيابة العامة 

الفل�سطينية. الوطنية  ال�سلطة  يف  الق�سائية  ال�سابطية  واأع�ساء 

على  متخ�س�سا  تدريبا  ���س��ب��وع  اأ م��دى  على  امل�ساركون  وتلقى 

اخلرباء  م��ن  متميزة  نخبة  ي��دي  اأ

الطب  يف  املتخ�س�سني  امل��درب��ني 

ال�����س��رع��ي وال��ع��ل��وم اجل��ن��ائ��ي��ة يف 

العنف  ب��ج��رائ��م  ت��ت��ع��ل��ق  م��وا���س��ي��ع 

املتعلقة  وال����ق����وان����ني  �����س����ري  الأ

يف  ال�������س���رع���ي  ال���ط���ب  ودور  ب����ه 

والبينة  ل���ل���ك���وارث  ال���س��ت��ج��اب��ة 

وجرائم  العدالة  خدمة  يف  الفنية 

وق�سايا  اجل��ن�����س��ي��ة  الع���ت���داءات 

اإىل  ���س��اف��ة  اإ امل��دن��ي��ة  التعوي�سات 

ميدانية  وزيارات  عملية  تطبيقات 

مديرية  يف  اجلنائية  للمختربات 

ال�سرعي. للطب  الوطني  واملركز  العام  من  الأ

احلديدي  من�سور  القا�سي  الق�سائي  املعهد  عام  مدير  وقال 

وامل�ستمر  الدائم  التعاون  اإطار   يف  تي  ياأ الدورات  هذه  مثل  عقد  ن  اإ

الفل�سطينية  الوطنية  وال�سلطة  الها�سمية  ردن��ي��ة  الأ اململكة  ب��ني 

املتخ�س�سة   التدريبية  الدورات  من  العديد  عقد  للمعهد  �سبق  حيث 

من  لال�ستفادة  الفل�سطيني  الق�سائي  اجلهاز  يف  العاملة  للكوادر 

املجال. هذا  يف  ردنية  الأ اخلربات 

املعهد الق�سائي االأردين يعقد دورات تدريبية

لق�ساة واأع�ساء النيابة العامة يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية



10

أخبــــــار

اطلع وفد الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات على بيانات اجنازات وزارة 

العدل خالل ال�سنوات الع�سرة املا�سية واملوؤ�سرات امل�ستهدفة حتى عام 2020 

خالل زيارته للوزارة.

وعر�ش كبار موظفي الوزارة اأمام الوفد ال�سيف اأهم اخلطط املرحلية 

التي تعمل الوزارة على تنفيذها يف جمال اإعداد الق�ساة وتوظيف التكنولوجيا 

يف اإجراءات التقا�سي وتطوير ت�سريعات التقا�سي وتعزيز ا�ستقالل الق�ساة 

وحو�سبة  الإج���راءات،  وتطوير  وتب�سيط  الق�ساة  وتدريب  اإع��داد  جمال  يف 

وا�ستحداث  املحاكم  مباين  وتاأهيل  املوؤ�س�سية،  القدرات  وتعزيز  املحاكم 

املدنية،  الدعوى  واإدارة  الو�ساطة  اإدارة  جمال  يف  جديدة  ق�سائية  اأ�ساليب 

تتبناها  التي  الأردين  الق�ساء  تطوير  اإ�سرتاتيجية  حماور  ترجمة  �سوء  يف 

الوزارة.

والنظام  ال��وزارة  اإليه  و�سلت  الذي  بالتطور  اإعجابه  الوفد  اأب��دى  كما 

الق�سائي الأردين وموؤ�سرات الأداء، والأ�ساليب احلديثة والأنظمة والربامج 

اإجراءات التقا�سي. وتهدف الوزارة اإىل تطوير  التكنولوجية واملحو�سبة يف 

جذب  وت�سجيع  الأح��ك��ام  وتنفيذ  التقا�سي  اإج����راءات  وتب�سيط  وت�سريع 

التقا�سي  عملية  اإدارة  يف  املعلومات  تقنية  وتوظيف  الأجنبية  ال�ستثمارات 

الكفاءات  باأف�سل  الق�سائي  اجل��ه��از  ورف��د  املحاكم  يف  الأداء  وحت�سني 

ارتفاع  اأ�سفرت عن  والربامج  اأن هذه اخلطط  املوؤ�سرات  وبينت  القانونية. 

ثقة املواطنني واملتقا�سني واملحامني والق�ساة يف جدية �سعي الدولة ل�سون 

ا�ستقالل الق�ساء من 78 % يف عام 2005 اإىل  83 % يف عام 2008 فيما ارتفع 

موؤ�سر انطباع ال�سرائح املتقدمة بنجاح الدولة يف حتقيق ا�ستقالل الق�ساء 

من  8ر70 % عام 2005 اإىل 8ر78% يف عام 2008.

ا�ستقبل وزير العدل اأمين عوده وفدا دمناركيا �سم اأع�ساء من مركز 

العامة  النيابات  رئي�ش  ونائب  التعذيب  وتاأهيل �سحايا  ملناه�سة  الأبحاث 

الدمناركية.

وبحث اجلانبان اأوجه التعاون يف جمالت تدريب الباحثني القانونيني 

املعنيني بزيارة ال�سجون مبوجب قانون مراكز الإ�سالح والتاأهيل اجلديد 

الذي �سيتم بناء عليه اإن�ساء وحدة خا�سة يف مراكز الإ�سالح والتاأهيل يف 

الوزارة كخطوة اأوىل نحو نقل الإ�سراف على ال�سجون لوزارة العدل.

الت�سريعات  تعديل  يف  ال��وزارة  جهود  على  الزائر  الوفد  عودة  واأطلع 

الوطنية مبا يحقق املعايري الدولية حلفظ و�سيانة كرامة الإن�سان وحتقيق 

عمل  طبيعة  حول  عر�ش  على  الزيارة  خالل  الوفد  اأطلع  كما  العدالة، 

النظام القانوين الأردين واأهم اخلطط وامل�ساريع التي تطبقها الوزارة.

الذي  اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  تعديل  اإىل  الوزير  واأ�سار 

اإ�سافة  الق�سائي  التوقيف  يف  ال��ع��ام��ني  امل��دع��ني  �سالحيات  م��ن  ح��د 

تطورات  تالئم  والتي  العقوبات  قانون  على  املقرتحة  التعديالت  اإىل 

الع�سر.

املجالت  يف  الثنائية  العالقات  وتطوير  دع��م  �سبل  اللقاء  وت��ن��اول 

القانونية والق�سائية مبا يخدم البلدين ال�سديقني ويعزز العمل القانوين 

الناجزة. العدالة  ويحقق 

وفد دويل ملراقبة املخدرات يطلع على اإجنازات وزارة العدل

وزيـــــر العـــــدل ي�ستقـــــبل وفــــــدًا دمناركيًا
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�صمن  املن�صوين  وال�صعوديني  الأردنيني  ال�صباط  من  عدد  اطلع 

برنامج �صباط القيادة الو�صطى يف اأكادميية ال�صرطة امللكية على اأهم 

م�صاريع واجنازات وزارة العدل خالل لقائهم باأمني عام وزارة العدل 

القا�صي حممد اأمني احلوامدة.

وعر�ص احلوامدة للوفد الزائر اأهم اجنازات وزارة العدل خالل 

2020 مبينا  عام  امل�صتهدفة حتى  واملوؤ�صرات  املا�صية  الع�صرة  ال�صنوات 

التو�صع الذي �صهدته الوزارة خالل الفرتة املا�صية وتعاظم الأعمال 

املوكلة اإليها. 

ال��ذي يهدف  امل�صتقبل  برنامج ق�صاة  ع��ن  ال��ع��ام  الأم���ني  وحت��دث 

اإىل ا�صتقطاب ورعاية الكفاءات واملتفوقني من بني خريجي الثانوية 

العامة واأوائل طلبة كليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية لرفد اجلهاز 

لأهمية  ال����وزارة  م��ن  اإدراك����ا  القانونية  ال��ك��ف��اءات  باأف�صل  الق�صائي 

العن�صر الب�صري يف العمل الق�صائي.

الهام  ودروه����ا  ال����وزارة  بجهود  ال�صيف  ال��وف��د  اأ���ص��اد  جانبه   م��ن 

اأهم  مع  يتما�صى  مبا  ونوعا  كما  وتطويره  الق�صاء  مرفق  تعزيز  يف 

التقنيات والو�صائل والأ�صاليب العاملية املتبعة يف هذا املجال.

اأن هناك  ع���ودة  اأمي���ن  ال��ع��دل  وزي���ر  اأك���د 

واقت�سادية  و�سيا�سية  اج��ت��م��اع��ي��ة  ت��ط��ورات 

املا�سية  ع�����س��رة  اخل��م�����ش  ال�����س��ن��وات  �سهدتها 

ا�ستدعت اإعداد خطط وبرامج للتطور الق�سائي 

غلبت  وال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 

التخ�س�ش.  �سمة  عليها 

العدل  وزارة  لقائه يف  عودة خالل  واأ�ساف 

�سعوديا  قا�سيا   25 �سم  �سعودي  ق�سائي  وف��د 

باململكة  العليا  الإداري��ة  املحكمة  رئي�ش  تراأ�سه 

اأن  الدو�سري  فهد  بن  حممد  ال�سعودية  العربية 

الق�سائي  التطوير  خطط  باإجراء  �سرع  الأردن 

2000 من خالل اللجنة امللكية  ابتداء من العام 

الق�ساء.  لتطوير 

حول  ���س��رح��ا  ال�سيف  ل��ل��وف��د  ع���ودة  وق���دم 

بجميع   ، الأردين  القانوين  النظام  عمل  طبيعة 

اأنواعه ودرجاته. 

العدل  وزارة  حر�ش  ال�سيف  ال��وف��د  واأك��د 

وديوان املظامل يف ال�سعودية على ال�ستفادة من 

خربات وجتربة الأردن يف جمال القوانني واإدامة 

ال�سقيقني.  البلدين  والتن�سيق بني  التعاون 

�سارك  قد  ال�سعودي  الق�سائي  الوفد  وكان 

القيادة  حول  عمان  يف  عقد  تدريبي  برنامج  يف 

مركز  نظمه  التمكني  وم��ه��ارات  الإ�سرتاتيجية 

مع  بالتعاون  لدن  بن  ملجموعة  التابع  التدريب 

ديوان املظامل يف ال�سعودية.

�سبــــاط اأردنيـــون و�سعوديــــون يــزورون وزارة العـــــدل

وزير العدل يعر�س لوفد ق�سائي �سعودي التجربة االأردنية
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رعى وزير العدل اأمين عودة اأعمال الجتماع الثامن للخرباء احلكوميني 

مع  بالتعاون  الإن�ساين،  ال��دويل  القانون  تطبيق  جمال  يف  العرب  املدنيني 

اجلامعة العربية واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر واللجنة الوطنية للقانون 

الدويل الإن�ساين وجمعية الهالل الأحمر الأردين. 

دولة  ع�سرة  �سبع  عن  ممثلني  خ��رباء  ح�سره  ال��ذي  الجتماع  وه��دف 

عربية اإىل مراجعة خطة العمل الإقليمية، واعتماد اخلطة اخلا�سة بتطبيق 

القانون الدويل الإن�ساين على ال�سعيد العربي لعام 2010، وا�ستعرا�ش اآخر 

امل�ستجدات على �سعيد القانون الدويل الإن�ساين.

والتطورات  امل�سلحة،  وال��ن��زاع��ات  جنيف  اتفاقيات  امل��وؤمت��ر  وناق�ش 

الوطنية  والت�سريعات  الإن�ساين  الدويل  القانون  على  طراأت  التي  الأخ��رية 

حلماية �سارتي الهالل الأحمر وال�سليب الأحمر.

اجلرائم  على  للمعاقبة  العربي  النموذجي  القانون  مناق�سة  متت  كما 

للمع�سالت  لال�ستجابة  الوطني  الت�سريع  مواءمة  اإىل  واحلاجة  الدولية، 

الت�سريعية  باملوافقة  املكلفة  الهيئات  بني  والتن�سيق  املعا�سرة،  الإن�سانية 

اأ�ساليب  وتبادل اخلربات بني اللجان للقانون الدويل الإن�ساين يف جمالت 

العمل، ونظم �سياغة ورفع التقارير واإقرار خطة العمل الإقليمية اجلديدة. 

اأن الأردن وبتوجيه من جاللة امللك  اأكد وزير العدل اأمين عودة  حيث 

عبد اهلل الثاين اتخذ التدابري الالزمة على ال�سعيد الوطني لتحقيق احرتام 

القواعد العامة التي جاءت بها التفاقيات الدولية وب�سكل خا�ش اتفاقيات 

القانون الدويل الإن�ساين. 

بالتعاون  اأهدافها  لتحقيق  الو�سائل  بجميع  تعمل  اللجنة  هذه  اإن  وقال 

القانون  واأح��ك��ام  مبادئ  تر�سيخ  يف  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتن�سيق 

الدويل الإن�ساين والتعريف به ون�سره وكيفية تطبيقه على ال�سعيد الوطني 

تن�سجم  والتي  القانون  بهذا  املتعلقة  التفاقيات  ما جاء يف  تطبيق  ل�سمان 

مع قيم �سامية جاءت بها من قبل ال�سرائع ال�سماوية التي تهدف اإىل تكرمي 

الإن�سان وحتقيق ال�سالم العادل للكافة. 

الأردن  تبني  احلديد  حممد  الأحمر  الهالل  جمعية  رئي�ش  بني  ب��دوره 

ميثاقا حلماية الكرامة الإن�سانية الذي يوؤكد مبادئ وقواعد القانون الدويل 

وعدم  الت�سامح  وتعزيز  الإن�سانية  والقيم  املبادئ  احرتام  وزيادة  الإن�ساين 

التمييز واحرتام التعددية التي تتميز بها الأن�سطة والعمال الدولية. 

اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر كر�ستني  من جهتها قالت نائب رئي�ش 

حلماية  طموحة  اأه��داف  دائما  الإن�ساين  ال��دويل  للقانون  كان  انه  برييل 

اأثناء  امل�ستخدمة  والو�سائل  الأ�ساليب  وتقييد  امل�سلحة  النزاعات  �سحايا 

العمليات العدائية. 

الدول  جلامعة  القانونية  الإدارة  مدير  العام  الأم��ني  م�ست�سار  وق��ال 

العربية حممد ر�سوان بن خ�سراء اإن هذا اللقاء ياأتي يف وقت تتزايد فيه 

التحديات التي تواجه القانون الدويل الإن�ساين يف عدد من مناطق العامل 

النتهاكات  من  مزيدا  يوم  كل  ت�سهد  التي  العربية  منطقتنا  يف  وخا�سة 

واجلرائم يف الأرا�سي املحتلة.

من جانبه، قال رئي�ش اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�ساين ماأمون 

خ�ساونة اإن العامل �سهد تطورا وتقدما كبريا لهذا القانون مبا يعزز مكانته 

 197 �سادقت  فقد  وتنظيما،  �سمولية  الدويل  القانون  فروع  اأكرث  باعتباره 

هذه  اعتماد  ومت  الإن�ساين  ال��دويل  للقانون  الدولية  التفاقيات  على  دولة 

غري  الد�ستور  اعتبارها  ميكن  الأ�سا�سية  مبادئها  اأن  حد  اإىل  التفاقيات 

املكتوب للمجتمع الدويل. 

دعا الجتماع جامعة الدول العربية اإىل اإن�ساء جلنة دائمة لهذا القانون 

الدويل  للقانون  الوطنية  اللجان  واأو�سى  واقليميا  وطنيا  تطبيقه  وتتابع 

الإن�ساين الدول العربية يف ال�ستمرار باإجراء الدرا�سات والأبحاث الوطنية 

لالن�سمام اإىل اتفاقيات هذا القانون.

املوؤمتر  ح��ث  املقبل  للعام  عمل  خطة  اعتربها  ال��ت��ي  تو�سياته  ويف 

احلكومات على توفري احتياجات اللجان الوطنية العربية امل�سطلعة بتطبيق 

القانون الدويل الإن�ساين للقيام بدورها يف ن�سر القانون.

وحث الجتماع على ال�ستمرار يف مراجعة ت�سريعاتها ل�سياغة تو�سيات 

توائم اللتزامات الدولية النا�سئة عن اتفاقيات القانون الدويل الإن�ساين، 

الثقافية،  املمتلكات  وح��م��اي��ة  احل���رب،  ج��رائ��م  مكافحة  يف  خ�سو�سا 

املفقودين  الع�سكري، وحماية حقوق  العمل  اإدارة  واأ�ساليب  و�سائل  وتنظيم 

واأ�سرهم. 

دعم  وخ�سو�سا  الإن�ساين،  ال��دويل  للقانون  عربي  تطبيق  اىل  ودع��ا 

جهود الربملانات العربية لعتماد ت�سريعات تت�سل بتطبيق القانون الدويل 

الوطنية  الأن�سطة  موا�سلة  اهمية  موؤكدا  الوطني،  ال�سعيد  على  الإن�ساين 

والإقليمية اخلا�سة بن�سر القانون الدويل الإن�ساين، خ�سو�سا بني الق�ساة 

الدبلوما�سية  والأو���س��اط  الع�سكري  والق�ساء  العامة  النيابة  واأع�����س��اء 

والربملانيني.

�سمن  الإن�ساين  ال��دويل  القانون  اإدراج  اأهمية  على  الت�سديد  مت  كما 

املقررات  يف  خ�سو�سا  املدنية،  التعليم  وبرامج  الع�سكرية  التدريب  برامج 

اجلامعية لكليات احلقوق والإعالم والعلوم ال�سيا�سية.

انطالق االجتماع الثامن للخرباء احلكوميني املدنيني العرب
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وزيـــــر العـــــدل يفتتـــــــح املقـــــر الدائــــم

للجنــــــة الوطنـــــية للقانــــــون الدولــــــي االإن�سانــــــي

الوطنية  للجنة  الدائم  املقر  ع��ودة  اأمي��ن  ال�ستاذ  العدل  وزي��ر  افتتح 

الأحمر  وال�سليب  الأح��م��ر  الهالل  عن  ممثلني  بح�سور  ال��دويل  للقانون 

الدوليني وموؤ�س�سات اأكادميية. 

بالقانون  الأردن  اهتمام  الفتتاح  حفل  يف  األقاها  كلمة  يف  عودة  واأك��د 

الدويل الإن�ساين وتطبيقاته العملية، م�سريا اإىل حر�ش احلكومة على دعم 

املوؤ�س�سات املخت�سة بالقانون الدويل لتوؤدي دورها املطلوب بحرفية عالية. 

واأ�سار عودة اإىل اأن الأردن كان من الدول ال�سباقة يف جمال التوقيع على 

التفاقيات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان ومناه�سة العن�سرية والتعذيب. 

وقال رئي�ش اللجنة الوطنية للقانون الدويل ماأمون اخل�ساونة اإن قرار 

اإن�ساء اللجنة الوطنية للقانون الدويل ي�سكل خطوة هامة لتفعيل وتنفيذ اأحكام 

القانون الدويل الإن�ساين ب�سورة �ساملة باعتبار ذلك ميثل جهدا يرمي اإىل 

�سياغة ال�سمانات الأ�سا�سية املمنوحة ل�سحايا النزاعات امل�سلحة. 

باللتزامات  الوفاء  على  الأردن  حر�ش  يعك�ش  القرار  هذا  اأن  واأ�ساف 

ال�سرورية لأحكام القانون الإن�ساين والعمل على احرتامه من الآخرين عرب 

الوطنية  اللجنة  اأن  اخل�ساونة  واأكد  الوطني.  ال�سعيد  على  اأحكامه  اإنفاذ 

ت�ست�سيف يف ت�سرين الأول املقبل موؤمتر اخلرباء احلكوميني العرب يف عمان 

الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  العربية  اجلامعة  من  برعاية 

ومب�ساركة ممثلني عن اأربع ع�سرة دولة عربية.

الوفد  اأمين عودة يف مكتبه  العدل  وزير  ا�صتقبل 

اأع��م��ال م��وؤمت��ر اخلرباء  ال��ق��ط��ري ال���ذي ي�����ص��ارك يف 

وكيل  برئا�صة  الإن�����ص��اين  ال��ق��ان��ون  لتطبيق  ال���دويل 

ال�صويدي  العدل القطرية �صلطان بن عبداهلل  وزارة 

حيث  احلميدي  نا�صر  الدكتور  القانوين  وامل�صت�صار 

وقطر  الأردن  بني  والتن�صيق  التعاون  اأوجه  بحث  مت 

والق�صائية.  القانونية  املجالت  يف 

م�صاريع  اب����رز  ال�����ص��ي��ف  ل��ل��وف��د  ع����ودة  وع���ر����ص 

مبينا  امل��ق��ب��ل��ة,  امل��رح��ل��ة  يف  ال���ع���دل  وزارة  وخ���ط���ط 

اأه����م اخل���ط���وات والجن�������ازات ال���ت���ي حت��ق��ق��ت خالل 

الق�صاة  وتدريب  اإع��داد  جم��ال  يف  املا�صية  ال�صنوات 

املحاكم  وح��و���ص��ب��ة  الإج������راءات,  وت��ط��وي��ر  وت��ب�����ص��ي��ط 

املحاكم  مباين  وتاأهيل  املوؤ�ص�صية,  القدرات  وتعزيز 

اإدارة  جمال  يف  جديدة  ق�صائية  اأ�صاليب  وا�صتحداث 

ترجمة  �صوء  يف  املدنية,  ال��دع��وى  واإدارة  الو�صاطة 

التي  الأردين  الق�صاء  تطوير  اإ�صرتاتيجية  حم��اور 

الوزارة. تتبناها 

اإعجابه  ع���ن  ال��ق��ط��ري  ال���وف���د  رئ��ي�����ص  واأع�����رب   

وزيادة  منها  بال�صتفادة  واأم��ل��ه  الأردن��ي��ة  بالتجربة 

الق�صاة  اإع����داد  ال��ب��ل��دي��ن يف جم���الت  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

وتبادل اخلربات واملناهج وتدريب الكوادر القانونية 

�صوطا كبريا  الأردن قد قطع  اأن  باعتبار  والق�صائية 

والق�صائي.  القانوين  املجال  يف 

التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  ���ص��وء  ال���زي���ارة يف  ه���ذه  وت��اأت��ي 

والتي  ع��ام1997,  البلدين  بني  والق�صائي  القانوين 

املواد  يف  الق�صائي  ال��ت��ع��اون  ت��ب��ادل  جم��الت  ت��ت��ن��اول 

واجلنائية  ال�صخ�صية  والأح��وال  والتجارية  املدنية 

التعاون  وي�����ص��م��ل  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال���ت���ع���اون  ه����ذا  وت��ن��م��ي��ة 

وجهات  املحاكم  اأمام  تتبع  التي  الإداري��ة  الإج��راءات 

وت�صجيع  الدولتني,  من  كل  يف  الق�صائية  التحقيق 

من  املتعاقدين  ال��ط��رف��ني  ب��ني  وال��ن��دوات  ال��زي��ارات 

البحثية  واحللقات  والندوات  املوؤمترات  عقد  خالل 

يف امل��ج��الت امل��ت�����ص��ل��ة ب��ال��ق�����ص��اء وال��ع��دال��ة وزي����ارات 

الق�صائية بق�صد  الق�صائية وتبادل اخلربات  الوفود 

منهما  كل  يف  والق�صائي  الت�صريعي  التطور  متابعة 

الدولتني  تعرت�ص  التي  امل�صاكل  حول  الراأي  وتبادل 

دورات  تنظيم  ت�صجيع  اإىل  بالإ�صافة  املجال  هذا  يف 

منهما. كل  يف  للعاملني  تدريبية 

بحث التعاون الق�سائي مع الوفد القطري
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اجتماعية العدل ت�سارك يف مهرجان الطفل املعاق

..وت�سارك دار الرب حفل افطارها اخلريي مع  االيتام

جت�سيدا لروؤى جاللة امللك عبداهلل الثاين بوجوب الهتمام بفئة الطفال 

رعاية  وحت��ت  الجتماعي  والت�سامن  التكافل  ملبداأ  وتر�سيخا  حظا  الق��ل 

�ساحب ال�سمو امللكي المري في�سل بن احل�سني �ساركت اللجنة الجتماعية 

لرعاية  الرب  دار  مركز  اأقامه  الذي  الفطار  حفل  دعم  يف  العدل  وزارة  يف 

اليتام لالأطفال يف �سهر رم�سان املبارك.

حيث ح�سر مندوبا عن �سموالمرية  نائب اأمني عام اأمانة عمان الكربى 

لرعاية  ال��رب  ملركز  والداعمة  الراعية  اجلهات  من  وع��دد  الب�سري،  عامر 

الأيتام. 

وتخلل احلفل تقدمي وجبات الفطار يف فندق  حياة عمان و عدة فقرات 

اليتام  على  الرمزية  الهدايا  توزيع  ومت  �سحر  وفقرة  متنوعة  ا�ستعرا�سية 

ومنحهم  لديهم   املعنوية  ال��روح  ورف��ع  الطفال  مع  التوا�سل  بهدف  وذل��ك 

الفر�سة لال�ستمتاع بالن�سطة الفنية والرتفيهية والثقافية وحتقيق الندماج 

يف املجتمع وك�سر جاحز اخلوف والرهبة لديهم.

..وتنظم رحلة ترفيهية

الأبناء موظفيها

يف  لن��د  ديجيتال  مدينة  اىل  ترفيهية  رحلة  العدل  اجتماعية  نظمت 

ال�ستقالل مول لعدد من ابناء موظفي وزارة العدل، و�سارك فيه 30 طفال 

عرو�ش  وج��ود  مع  الطفل  يختارها  العاب   10 على  العر�ش  ا�ستمل  حيث 

وخ�سومات لوجبات الطفال واجلل�سات العائلية وق�سى اجلميع وقتا ممتعا 

حر�ش   من  انطالقًا  الن�ساط  هذا  اليومي.وياأتي  والروتني  العمل  عن  بعيدا 

الوزارة على توطيد عالقات الألفة والرتابط بني املوظفني من خالل اإف�ساح 

اطار  خارج  ذويهم  مع  وهواياتهم  اهتماماتهم  وم�ساركتهم  اأمامهم  املجال 

العمل الر�سمي.

اللجنة الجتماعية يف  الطباع �ساركت  حتت رعاية �سمو المرية عالية 

وزارة العدل يف مهرجان الطفل املعاق اخلام�ش املنعقد يف مركز زها الثقايف 

املعاقني  الأطفال  رعاية  وبالتعاون مع جمعية  مئوية عمان  احتفالت  �سمن 

حركيا.

كما قامت الوزارة بالتربع بعدد من الكرا�سي املتحركة لذوي الحتياجات 

اخلا�سة حتقيقا ملبداأ امل�سوؤولية الجتماعية.

ذوي  الطفال  لنتاج  واآخر  للر�سومات  معر�ش  على  املهرجان  وا�ستمل 

الحتياجات اخلا�سة ا�سافة اىل عدد من دورات ال�سغال اليدوية التي تهدف 

اىل دجمهم مع املجتمع املحلي كما وت�سمن املهرجان م�ساركة ملوؤ�س�سة البيت 

اخلا�سة  الطبية  الجهزة  بع�ش  عر�ش  خالل  من  ال�سحية  للعناية  العربي 

ترفيهية  وفقرات  م�ساركات  اىل  ا�سافة  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  بفئة 

لالطفال مثل فرقة �سالحف النينجا وفرقة »stars memo« اللبنانية.

وعر�ست كل من فرقة مركز زها املو�سيقية ا�سافة اىل فرقة الفالمينجو 

اعمالها وحتدث امل�سوؤولون عن املهرجان عن ق�سة جناح لحد ال�سخا�ش 

الطفال  على  الكرا�سي  من  توزيع عدد  ومت  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من 

املقعدين حركيا. 

وتهدف امل�ساركة اىل تفعيل املوظف يف ان�سطة املجتمع املحلي مبا ير�سخ 

مبداأ ال�سراكة وروح الفريق الواحد.
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ن������ظ������م������ت ال�����ل�����ج�����ن�����ة 

وزارة  يف  الج����ت����م����اع����ي����ة 

قرى  اىل  زي�������ارة  ال����ع����دل  

وزعت  ع���م���ان  يف  الط���ف���ال 

خ����الل����ه����ا  جم���م���وع���ة من 

التي  ال��ع��ي��ن��ي��ة  ال���ت���ربع���ات 

ك���ان���ت ق���د ج��م��ع��ت��ه��ا خالل 

امل��ب��ارك من  �صهر رم�����ص��ان 

مع  الت�صامن  بهدف  وذل��ك  sos/عمان  لأط��ف��ال  ال����وزارة,  موظفي 

الطفال وادخال البهجة اإىل نفو�صهم والتي ينتظرها هوؤلء الطفال 

بقلوب رقيقة تفرح ملن يحنو عليها ويرعاها ويبت�صم فى وجهها.

ومن ثم حتدث مدير القرية ح�صام ابو جعب,  عن قرى الأطفال 

اأطفال  لرتبية  واملنا�صب  ال�صحي  اجل��و  خلق  يف  اأهمية  من  لها  وم��ا 

ومبينا  القرية  تواجه  قد  التي  ال�صعوبات  عن  حت��دث  كما  القرية, 

كيفية تاأمني  توا�صل اأطفال القرية مع املجتمع, والأمور التي جتعل 

البناء  على  ق��ادري��ن  منهم 

والإبداع.

ابو  ال�صيد   اأج���اب  كما 

جعب  عن ت�صاوؤلت موظفي 

بطرق  تتعلق  التي  ال���وزارة 

ت���ق���دمي امل�������ص���اع���دة امل���ادي���ة 

واملعنوية للقرية وعن حياة 

الأطفال �صمن القرية. 

لالأطفال  التذكارية  الهدايا  الجتماعية  اللجنة  اع�صاء  وق��دم 

واأمهاتهم  الأط��ف��ال  ال��ت��ع��رف على  م��ن��ازل��ه��م, حيث مت  زي���ارة  خ��الل 

القرية  داخ���ل  بها  يقومون  ال��ت��ي  الن�صاطات  وع��ن  معهم  وال��ت��ح��دث 

وخارجها.

اإدارة القرية على اجلهود  يف نهاية الزيارة �صكر موظفو ال��وزارة 

الطيبة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  القرية  اإدارة  �صكرت  كما  قبلهم,  م��ن  املبذولة 

لوزارة العدل.

sos  اجتماعية« العدل  حتتفل بالعيد مع اطفال«

�سحايا  ورعاية  الهتمام  ب�سرورة  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا 

اللجنة  ،عقدت  �سالمتهم  على  واملحافظة  اآمنة  بيئة  وتوفري  ال�سري  العنف 

الت�سال  مديرية  مع  بالتن�سيق  ارب��د  ع��دل  ق�سر  حمكمة  يف  الجتماعية 

العنف  واأثره يف جتنب حدوث  الأ�سري  العنف  ال��وزارة، ندوة عن  يف مركز 

الأ�سري حتت عنوان” نحو اأ�سرة اآمنة “يف قاعة حمكمة ال�ستئناف/ اربد، 

حماية  ادارة  مدير  م�ساعد  ال�سمارنة  حممد  امل��الزم  با�ست�سافة  وقامت 

ال�سرة  والوكيل احمد عر�سان رئي�ش ديوان ق�سم حماية الأ�سرة. 

 وبني املالزم حممد ال�سمارنة املهام التي تقوم بها دائرة حماية ال�سرة 

وكيفية  التعامل مع احلالت التي ت�سلها، و قّدم ن�سائحه حول اآلية التعامل 

مع الن�ساء والطفال لتن�سئة اأ�سرة اآمنة دون احلاجة ل�ستخدام العنف �سواء 

اللفظي او ا�ستخدام القوة، وبنّي خ�سائ�ش ادارة حماية ال�سرة  واخلدمات 

التي تقدمها.

على  يقع  الذي  الكبري  والدور  الأ�سري  الوفاق  مفهوم  ال�سمارنة  وو�سح 

التن�سئة  عملية  يف  ال�سعيدة  الزوجية  عالقتهما  خالل  من  الوالدين  عاتق 

الجتماعية ال�ساحلة والتي توؤدي اىل التوافق ال�سري والن�سجام بني افراد 

ال�سرة والتي توؤدي اىل الأمن النف�سي والجتماعي وتن�سئة جيل مثقف واع 

قادر على حتمل امل�سوؤولية

الق�سر  وموظفي  املحامني  من   عدد  ح�سرها  التي  الندوة  نهاية  ويف 

بال�سافة  واحل�سور  املحا�سر  بني  ال�سئلة  تبادل  مت  اربد  �سمال  وحماكم 

اىل تزويد ادارة حماية ال�سرة باأرقام الدائرة التي يتم عن طريقها تلقي 

الخباريات . 

اجتماعية اربد تنظم ندوة بعنوان نحو ا�سرة اآمنة
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اجتماعية الطفيلة تزور م�ست�سفى االمري زايد

مبنا�سبة  عيد الفطر املبارك زارت اللجنة الجتماعية يف حمكمة بداية 

املر�سى  اح��وال  لتفقد  الع�سكري/الطفيلة  زايد  المري  م�ست�سفى  الطفيلة 

والطفال املقيمني والطمئنان عن �سحتهم كما احتفلوا مع املر�سى بتقدمي 

الهدايا الرمزية لهم مما ادخل البهجة اىل قلوبهم.

اللفتة  ه��ذه  العطيوي  حممد  الدكتور  العميد  امل�ست�سفى  مدير  وثمن 

الن�سانية التي تعرب عن ا�سمى معاين الرحمة والتوا�سل مع املجتمع املحلي.

توؤكد  مدى ادراك  التي بح�سب تعبريه  مبديا �سكره على هذه اخلطوة 

وزارة العدل اأهمية تفعيل انظمة اللجان يف املحاكم مع املجتمعات املحلية.

كما قدم رئي�ش اللجنة الجتماعية  نبذة عن ن�ساطات اللجنة واهدافها 

روح  وايجاد  داعمة  عمل  بيئة  وخلق  ال�سراكة  مبداأ  تر�سخ  التي  وتوجهاتها 

املبادرات  ت�سجع  ر�سمية  كموؤ�س�سة  الوزارة  �سورة  وتر�سيخ  الواحد،  الفريق 

ال�سخ�سية وحتفز الطاقات الإبداعية.

ومن ناحية اخرى عرب الطفال وذووهم عن مدى �سعاد تهم باأن يقوم 

فئة من املوظفني بهذه املبادرة الكرمية.

ويف نهاية الزيارة قدم اع�ساء اللجنة با�سم موظفي الوزارة بطاقة تهنئة 

و�سكر لدارة امل�ست�سفى تقديرا لتعاونهم.

»اجتماعية العـــــدل« تنظــــم حملـــة لقطــــاف الزيتــــــون

مع اقرتاب مو�سم قطاف 

اللجنة  ن��ظ��م��ت  ال���زي���ت���ون 

مع  بالتن�سيق  الإج��ت��م��اع��ي��ة 

وزارة  يف  ت�����س��ال  الإ مديرية 

الزيتون  قطاف  حملة  العدل 

ملحكمة  الأمامية  ال�ساحة  يف 

ب����داي����ة ج���ر����ش مب�����س��ارك��ة 

وحماكم  ال�����وزارة  م��وظ��ف��ي 

القطاف  يعد  حيث  ال�سمال 

ينتظره  را���س��خ��ا  ت��ق��ل��ي��دي��ا  ���س��ن��وي��ا  م��و���س��م��ا 

ن�سوج  على  كامل  ع��ام  م��رور  بعد  الكثريون 

الزيتون. حبات 

وقت  يف  الجتماعية  اللجنة  قامت  وق��د 

ح�سر  خ���الل  م���ن  احل��م��ل��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ���س��اب��ق 

ووجبات  املوا�سالت  وتاأمني  امل�ساركني  اأ�سماء 

القطاف  معدات  توفري  اإىل  بالإ�سافة  الطعام 

ليت�سنى  اخلي�ش،  واكيا�ش  وفرا�ش  �سالمل  من 

توزيع  ث��م  وم��ن  ال��زي��ت��ون  ق��ط��ف  للم�ساركني 

بينهم.  فيما  بالت�ساوي  الثمار 

ويهدف  الن�ساط الذي �سارك فيه اأكرث من 

املوظفني  جميع  انتماء  تعزيز  اإىل  موظفًا    30

للتعبري  اأمامهم  املجال  واإف�ساح  العمل  اإىل 

وهواياتهم  اهتماماتهم  وم�ساركة  ذاتهم  عن 

بعيدًا  ب���داع���ي���ة  الإ وط��اق��ات��ه��م 

العملية،  احل��ي��اة  م�ساغل  ع��ن 

العالقات  ل��رواب��ط  وت��ر���س��ي��خ��ًا 

بينهم.  فيما  الإجتماعية 

ت�����ي ه������ذا ال���ن�������س���اط  وي�����اأ

تعميق  يف  اللجنة  جهود  �سمن 

الوزارة  موظفي  عالقة  وتعزيز 

التوا�سل  ج�سور  ومد  واملحاكم 

ملفهوم  وتر�سيخًا  بينهم،  فيما 

الإجتماعية،  ول��ي��ة  امل�����س��وؤ وت��ن��م��ي��ة  امل�����س��ارك��ة 

معارفهم  لتبادل  اأمامهم  الفر�سة  ت��اح��ة  واإ

العمل  وحم����ددات  اإط����ار  خ���ارج  وخ��ربات��ه��م 

العدل  وزارة  ���س��ورة  ي��ر���س��خ  مب��ا  ال��ر���س��م��ي، 

وممار�سات  ���س�����ش  واأ م��ع��اي��ري  تطبق  ك���وزارة 

للتميز  الثاين  عبداهلل  امللك  جلائزة  وا�سحة 

املعرفة. اإدارة  جمال  يف 
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اأم�سية �سعرية 

لثقافية الزرقاء

رئي�ص  ع���ط���وف���ة  رع����اي����ة  حت����ت 

نظمت  البتدائية  ال��زرق��اء  حمكمة 

اللجنة  الثقافية يف حمكمة الزرقاء 

الزمالء  مب�صاركة  �صعرية   ام�صية 

وعدد  الق�صاة  م��ن  نخبة  وح�����ص��ره 

الم�صية  تخلل  حيث  املوظفني  من 

عدة ق�صائد وانا�صيد. 

الق�صاة  ال�������ص���ادة  ت��ف��اع��ل  وق����د 

الق�صائد  باقة  مع  احل�صور  وكافة 

ال��زم��الء زيد  القاها  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة 

اخل��زاع��ل��ة وك���رم اب��و حم���ارب تغنوا 

فيها بالوطن وقائده.

توزيع  الم�������ص���ي���ة  ت��خ��ل��ل  وق�����د 

املدعّوين  ����ص���رف  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��اف��ة 

جماهريي  ح�صد  الم�صية  و�صهدت 

م���ن ال����زم����الء ال���ذي���ن ع������ززوا روح 

التوا�صل والتعاون فيما بينهم.

بهدف تعزيز وتنمية الثقافة بني 

الفعاليات  اأه��م  ومتابعة  املوظفني، 

ال�ساحة  ع��ل��ى  والأدب���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

باأهم  امل��وظ��ف��ني  واإم�����داد  امل��ح��ل��ي��ة، 

الإ�سدارات من الكتب.

نظمت اللجنة الثقافية يف ق�سر 

ع��دل ال��ك��رك وحت��ت رع��اي��ة عطوفة 

رئي�ش  البياي�سة  اح��م��د  ال��ق��ا���س��ي 

من  العديد  مع  وبالتعاون  املحكمة، 

دور الن�سر والتوزيع معر�سا للكتاب، 

الف  من  اأكرث  املعر�ش  ت�سمن  حيث 

عنوان ي�سمل احدث ال�سدارات الثقافية والقانونية والدبية والتاريخية كما �سمل خمتلف املعاجم.

وقد قامت اللجنة الثقافية يف وقت �سابق بدعوة اجلامعات وكليات املجتمع ومدار�ش الرتبية والتعليم 

يف حمافظة الكرك لزيارة املعر�ش الذي ا�ستمر خالل الفرتة الواقعة من  2009/10/22-18 

كما ارتاد املعر�ش ح�سد من املحامني ومدراء الدوائر احلكومية و اعداد كبرية من املهتمني وقد 

ل�ستقبال  ويومني  الن��اث  مدار�ش  ل�ستقبال  يومني  املحكمة   مدير  املجايل  طحيمر  ال�سيد  خ�س�ش 

مدار�ش الذكور حيث مت تعريف الطلبة على اق�سام املحكمة واأهم العمال التي تقوم بها. 

 وتقوم  فكرة املعر�ش على  عر�ش الكتب  يف قاعة ق�سر العدل /الكرك ، وبيعها للمواطنني والطلبة 

ب�سعر اقل من ال�سوق ومت تخ�سي�ش ن�سبة من الرباح تتمثل بكتب ومراجع قانونية تعود ملكتبة ق�سر 

العدل/الكرك.

والتوعية  الثقافية  احلركة  تن�سيط  مبداأ  تعزيز  يف  �ساهم  مما  كبريا،  جناحا  املعر�ش  لقى  وقد 

القانونية التي تنتهجها الوزارة بالتعاون مع املحاكم يف خمتلف املحافظات.

ثقافية الكرك تقيم معر�سا للكتاب
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اإجتماعية اإربــــد تنظم رحلة اإىل قلعة الرب�س

يف  الثرية  باملعامل  املوظفني  وتعريف  املحلية  ال�سياحة  تن�سيط  بهدف 

املحافظات قامت اللجنة الجتماعية يف حمكمة بداية اربد بزيارة الماكن  

الثرية يف قلعة الرب�ش يف حمافظة عجلون  واطلع املوظفون على ماحتويه 

يف  الث��ار  دائ��رة  مدير  البالونة  حممد  ال�سيد  ا�ستقبالهم  يف  وك��ان  القلعة 

حمافظة عجلون الذي �سرح  الغاية التي �سيدت من اجلها القلعة وما قامت 

التي ظلت مرتبعة على عر�ش  للقلعة  العامة من اعمال �سيانة  دائرة الثار 

جبال عجلون منذ ان ان�سئت يف عام 580 ه� - 1184م )وكان يعرف با�سم 

جبل بني عوف( من قبل عز الدين ا�سامة بن منقذ احد  قادة �سالح الدين 

اليوبي وعامله يف عجلون. وو�سح البالونة ان اختيار موقع القلعة موفقا كونه 

يطل على امتداد �سا�سع من غور الردن ما بني بحرية طربيا والبحر امليت 

وي�سرف على املمرات الرئي�سية املوؤدية اىل الجزاء ال�سمالية من الغور وهي 

وادي كفرجنة ووادي راجب ووادي الياب�ش، كما انه  يحمي طرق املوا�سالت 

ما بني جنوبي الردن و�سوريا ا�سافة اىل ذلك  فقد اقيمت القلعة مبواجهة 

ح�سن كوكب الهوى لربط حتركات الفرجنة وتنقالتهم ثم لل�سيطرة  على 

مناجم احلديد التي ا�ستهرت بها جبال عجلون. كما جتولوا برفقة البالونة 

يف ارجاء القلعة واطلعوا على ما حتويه من ابراج وقالع كانت ت�ستعمل قنابل 

بوا�سطة املنجيق وكذلك وجود متحف داخل  �سخرية ت�سرب على العداء 

القلعة يحتوي على القطع الثرية التي وجدت يف حمافظة عجلون.

واكد املوظفون ان هذه الرحلة انعك�ست ايجابا على معنوياتهم و�ساهمت 

يف تعزيز الت�سال والتوا�سل فيما بينهم.
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خ�سم  ويف  ال�سامية  امللكية  الرعاية  حت��ت 

اأعوام  ع�سرة  م��رور  مبنا�سبة  الوطن  احتفالت 

الد�ستورية  �سلطاته  �سيدنا  جاللة  ت�سلم  على 

مدينة  اأمانة  تاأ�سي�ش  على  قرن  مرور  ومبنا�سبة 

عمان احلديثة.

وفد  خ��الل  م��ن  الريا�سية  اللجنة  �ساركت 

مبادرة  مع  بالتن�سيق  ال��وزارة  مركز  موظفي  من 

مدر�ستي تلبية لدعوة املبادرة ل�سركائها يف �سباق 

والذي  )10ك��م(  مل�سافة  ال��دويل  عمان  ماراثون 

وجاءت  وا�سعة،  عاملية وحملية  حظي مب�ساركات 

ال�سنوية  ال��وزارة  عادة  على  جريا  امل�ساركة  هذه 

نف�ش  يف  الريا�سية   املاراثونات   يف  امل�ساركة  يف 

يف  امل�ساركة  اآخ��ره��ا  وك��ان  ع��ام،  كل  من  الوقت 

ماراثون البحر الحمر.

ترجمة  اىل  امل��وظ��ف��ني  م�����س��ارك��ة  وت��ه��دف   

بينهم  التوا�سل  ج�سور  وم��د  الن�����س��اين  العمل 

مبداأ  ير�سخ  مما  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  ويني 

ال�سراكة وروح الفريق الواحد.

العدل  وزارة  ب���دور  امل�����س��رف��ون  ا���س��اد  وق���د 

وبتفاعل موظفيها مع امل�سوؤولية الن�سانية موؤكدين 

ا�ستعدادهم وترحيبهم بتكرار التجربة �سنويا. 

توثيقا لأوا�سر ال�سداقة واملحبة بني موظفي 

اللجنة  اأقامت  املحافظات،  خمتلف  من  املحاكم 

مباراة  الكربى  اجلنايات  حمكمة  يف   الريا�سية 

القدم مع فريق حمكمة جنوب عمان  بكرة  ودية 

ال��ث��اين يف  ع��ل��ى ملعب م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��دا هلل 

والندية  بالثارة  املباراة  ات�سمت  القوي�سمة حيث 

ولعب  املنطقة  اأه��ايل  من  غفري  جمع  وح�سرها 

الفريقان بكفاءة عالية.

و تاألق فريق اجلنايات الكربى - املدعي العام 

املباراة  ف��رتات  اغلب  على  م�سيطرا  ك��ان   حيث 

وانتهت بواقع 9 اأهداف ل�ساحله واأ�ساد احل�سور 

بامل�ستوى الرفيع لفريق املحكمة.

ومن اجلدير بالذكر ان هذه الفعاليات تعترب 

�سمن خطة املحكمة ال�سنوية والتي تعد من اأعمال 

الكربى  اجلنايات  حمكمة  يف  الريا�سية  اللجنة  

وحمكمة بداية جنوب عمان.

حتت الرعاية امللكية ال�سامية

العــــدل ت�ســــارك يف ماراثــــون عمـــــان الدولــــــي

فوز »ريا�سية« اجلنايات الكربى على ريا�سية بداية جنوب عمان
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حتت رعاية معايل وزير العدل الأ�ستاذ امين عودة اختتمت يف 

لكرة  الأوىل   العدل  وزارة  لبطولة  النهائية  املباراة  الأهلي  النادي 

والتي  متيزت،  واملحاكم،  الوزارة  الريا�سية يف  الفرق  القدم بني 

لتحقق  واليهم  بهم  وانطلقت  املوظفني  من  كمبادرة  جاءت  باأنها 

�سه���ر  �سهدها  التي  املتعددة  اللقاءات  عرب  التعاون  معاين  ا�سمى 

مت���وز احل������ايل.

عمان  ا�ستئناف  حمكمة  فريقي  بني  اخلتامية  املباراة  وكانت 

وفريق حمكمة  بداية عمان،حي�ث �سهدت البطولة اأجواء احتفالية 

كما  املتناف�سة  الفرق  بني  والإخ���اء  املحبة  روح  عن  ع��ربت  كبرية 

اأ�سفى ح�سور معايل وزير العدل وال�سادة احل�سور اأجواء حما�سية 

على فعاليات احلف���ل.

و�سهد ال�سوط الأول الذي ات�سم بالثارة والندية  ت�سجيل 1/2 

فريق  احرز  فقد  الثاين  ال�سوط  اأما  بداية عمان،  ل�سالح حمكمة 

بداية عمان الهدف الثالث، مما اثار حرارة اللقاء وارتفعت عزمية 

حتقيق  ا�ستطاع  وبذلك  هدفني،  ف��اأح��رز  عمان  ا�ستئناف  فريق 

التعادل 3/3 وبهذه النتي���جة انتهت املباراة، وبالركالت الرتجيحية 

فاز فري��ق حمكمة بداية عمان بنتي����جة  4/5.

ويف نهاية املباراة قامت اللجنة املنظمة للبطولة بت�سليم معايل 

البطولة،  فعاليات  وم�ساندته لمتام   لدعم��ه  تكرميي  درع  الوزير 

يف  املميز  لدورها  تكرميي  درع  الت�سال  مديرية  ت�سليم  مت  كما 

تفعيل عمل جلان الن�ساطات يف الوزارة واملحاكم.

ت��وج  معايل وزي��ر العدل ال�ستاذ امين ع��ودة  الفرق  وب��دوره 

بت�سليمها  للبطولة  املنظمة  واللجنة  الت�س��ال  ومديرية  الريا�سية 

ه��ذه  لإجن���اح  امل��م��ي��زة   جلهودهم  تقديرا  وامل��ي��دال��ي��ات  ال���دروع 

البطولة.

الثالثة  باملراكز  الفائزة  الفرق  بتتويج  الوزير  كما قام معايل 

اربد  وبداية  عمان  جنوب  بداية  ملحكم�تي  الثالث  املركز  الوىل 

واملركز الثاين لفريق حمكمة ا�ستئناف عمان وت�سليم ك��اأ�ش البطولة 

وامليداليات الذهبية لفريق حمكمة بداية عمان.

ومن اجلدير بالذكر ان وزارة العدل  اطلقت بطولة دوري كرة 

القدم الوىل بني الفرق الريا�سية التابعة ملحاكم اململكة، ويهدف 

وموظفو  ال���وزارة  مركز  موظفو  فيه  �سارك  ال��ذي  الن�ساط  ه��ذا 

املحاكم اىل تعزيز انتماء جميع املوظفني اإىل العمل واإف�ساح املجال 

وهواياتهم  اهتماماتهم  وم�ساركة  ذواتهم  عن  للتعبري  اأمامهم 

وتر�سيخًا  العملية،  بعيدًا عن م�ساغل احلياة  الإبداعية  وطاقاتهم 

لروابط العالقات الإجتماعية فيما بينهم.

كما تعمل مديرية الت�سال على تفعيل دور اللج���ان الن�ساطات 

الداخلي  والريا�سية بهدف تعزيز الت�سال  والثقافية  الجتماعية 

املجتمع  مع  للتفاعل  حتقيقا  الروابط  وتقوية  امل�ساف�ات  وتقلي�ش 

املحلي ودعم �سعوره بامل�سوؤولية الجتماعية.

احلفل اخلتامي لبطولة وزارة العدل االأوىل لكرة القدم
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امل�صاند  املوظف  جائزة  على  ح�صولك  لك  يعني  ماذا 

2008 عن الفئة الثالثة؟ املتميز لعام 

يعترب حافزًا قويًا وح�سويل على اجلائزة �سيدفعني اىل 

الطريق  يف  ا�سر  مل  انني  ولو  قبل  ذي  من  اكرث  بقوه  العمل 

ال�سحيح ملا ح�سلت على هذه اجلائزة.

اأكرث من غريك  ما هو ال�صئ الذي جتدينه يف نف�صك 

و�صاهم ب�صكل كبري يف ح�صولك على لقب املوظف املتميز؟

حبي ال�سديد للعمل وانني اقوم بالعمل ب�سكل م�ستمر دون 

كلل او ملل من منطلق ان العمل عبادة وحماولة تعلم كل �سيء 

جديد مما ينعك�ش ايجابيًا على �سري العمل.

ما هو �صبب متيزك؟

ومتطلبات  الوظيفي  والو�سف  لطبيعة عملي  ب�سكل ممتاز  انني مدركه 

العمل وجميع الإلتزامات املوكولة يل واقوم بو�سع خطه للعمل ح�سب الولوية 

بحيث اجنزه على اكمل وجه وبدقة متناهية ويف الوقت املنا�سب. كما اأن لدي 

حب امل�ساركة يف تنظيم وتن�سيق العمل وا�ستفيد من الوقات الهام�سية.

ما ال�صلوكيات التي تعملني على تنميتها وتطويرها؟

اأحاول دائمًا ا�ستقطاب الفكار اجلديدة بهدف حت�سني الداء الوظيفي 

العمل  يف  خ��ربة  والك��رث  الق��دم  املوظفني  خ��ربات  من  ال�ستفادة  وكذلك 

نقل  الوقت  وبنف�ش  ولرائهم  لهم  وال�ستماع  معهم  والتعاون 

خرباتي للموظفني اجلدد ل�سمان �سري العمل ب�سكل جيد.

وما هي طموحاتك امل�صتقبلية ؟

ان ارتقي بالعمل لأعلى الدرجات.

ما اأثر اجلائزة على املوظفني, براأيك؟

اجلائزة تعمل على ت�سجيع وحتفيز املوظفني وتطور من 

ب�سكل  وللعمل  لهم  قويًا  دافعًا  �ستكون  انها  كما  عملهم  اداء 

فيها  مبا  املوظفني  بني  ال�سريف  التناف�ش  على  وتعمل  اف�سل 

م�سلحة العمل.

كيف تنظرين اإىل عملك وموؤ�ص�صتك؟

انظر لها نظرة ايجابية باعتبارها احدى الدوائر احلكومية التي ت�سكل 

احد عوامل التنمية يف املجتمع.

ما هو اأكرث موقف موؤثر يف عملك )م�صحك/ حمزن( ؟

موقف م�سحك: عندما ح�سلت الهزة عام 2004 خاف اجلميع فهربوا 

اما بع�ش املوظفات فخلعن احذيتهن ونزلن عن الدرج وهن حافيات لزيادة 

ال�سرعة لديهن اما انا فبقيت يف املحكمة من ال�سدمة.

موؤ�سفة  ي�سم حادثة  اقوم بطباعة حم�سر  موقف حمزن: عندما كنت 

وكان املوقف موؤثر جدًا بالن�سبة يل فبداأت بالبكاء ال�سديد.

مقابالت

»�سـهري باجـ�س حـدادين« من حمكمة بداية مادبا

»�سامــــــر ح�ســــن غباب�ســـة« من مركـــز الوزارة
املتميز  املوظف  جائزة  على  ح�صولك  لك  يعني  م��اذا 

ل�صهر  ت�صرين اأول/2008 ؟

اإن التميز هو ال�سوء الذي ي�سري باجتاهه الإن�سان،واأن   

فاأنت  ل��ذا  م�ساعفًا،  جهدًا  تبذل  اأن��ك  يعني  مميزًا  تكون 

اأ�سبحت مميزًا بجهدك وعملك ، وجائزة املوظف املميز هي 

اجلهد  من  املزيد  لأب��ذل  وتدفعني  العملية  حياتي  يف  فارقة 

والعمل لأن الو�سول اإىل القمة اأ�سهل من البقاء عليها.

اأك��رث من غريك  نف�صك  ال��ذي جتده يف  ال�صئ  ما هو 

ل��ق��ب املوظف  ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري يف ح�����ص��ول��ك ع��ل��ى  و���ص��اه��م 

املتميز؟

 اأعتقد اأن حبي لعملي هو الدافع واملحرك الرئي�سي وهو نتيجة حتمية 

بقول  اللتزام  يف  وحبًا   ، فيه  اعمل  ال��ذي  للمكان  وانتمائي  لوطني  حلبي 

الر�سول العظيم “ اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه”.

ما هو �صبب متيزك؟

 اإن التميز هو كما ذكرنا ثمرة خليط من ولئك وانتمائك وحبك لوطنك 

وعملك ورغبتك اجلاحمة اأن تتقن ما تعمل وتبذل كل جهدك يف حتقيق النتيجة 

املرجوة من وراء عملك وهو التقدم على ال�سعيدين ال�سخ�سي والعملي.

ما ال�صلوكيات التي تعمل على تنميتها وتطويرها؟

 عندما يكون لك هدف ما فاإنك ت�سلك يف �سبيله كافة الطرق مما يفر�ش 

اأنها ارتقت بك فاإنك  عليك �سلوكيات معينة ، هذه ال�سلوكيات عندما جتد 

تعمل على تنميتها تلقائيًا دون التفكري مطوًل؛ فطريق النجاح حت�سب كوحدة 

واحدة اأي ال�سلوك والفعل والنتيجة التي مت اإليها وهي النجاح وباعتقادي اأن 

هذه ال�سلوكيات تتمثل يف ال�سدق والأمانة واحلب للعمل واملكان الذي تعمل 

فيه واحلب لالأخرين والتعاون معهم.

هل بيئة العمل توؤثر على متيزك الوظيفي؟وهل هي 

عامل اأ�صا�صي اأم ثانوي؟

 اإن بيئة العمل هي الدافع واملحرك الرئي�سي لأي جناح اأو 

العك�ش والبيئة تت�سمن عدة عنا�سر تتمثل يف: طبيعة العمل، 

تتعامل  الذين  والآخرين  يديك،  بني  التي  املتاحة  والأدوات 

معهم يف حميط عملك ،فالبيئة املنا�سبة هي التي ت�سجع على 

املزيد من البذل واجلهد، فكلما كانت البيئة املحيطة مالئمة 

اتقانًاَ وجودة وهي  اأكرث  اأف�سل والعمل  ومريحة كان الإجناز 

براأيي عامل اأ�سا�سي لأي �سخ�ش يعمل يف مكان ما.

امل�صتقبلية؟ وما هي طموحاتك 

اإليه ،  اأبقى على ما و�سلت  اأن   اإن طموحاتي على ال�سعيد العملي هي 

واأن اأحاول اأن اأزيد وابذل يف ذلك ما ا�ستطيع وان ارتقي بنف�سي وعملي اأكرث 

فاأكرث لأنه كما قلنا “ البقاء يف القمة اأ�سعب من الو�سول اإليها”.

هل لديك النية لت�صبح موظف العام يف ال�صنة املقبلة؟

 اإن التميز هو ال�سيء الأجمل يف حياة الإن�سان وهو الباب الوا�سع الذي 

تنطلق من خالله وكوين قد ح�سلت على لقب املوظف املميز فهذا كاِف يل 

لأن القناعة كنز ل يفنى، ولكن اإذا اأمكن ال�ستزادة يف هذا املجال فلم ل؟.

ما اأثر اجلائزة على املوظفني, براأيك؟

 اإن اجلائزة يف حد ذاتها دافع كبري للموظف لكي يعمل ويرتقي بعمله وهي 

التي جتعله ي�سعى دائمًا لالرتقاء مب�ستواه على كافة ال�سعد حيث اأن اأكرث ما 

ي�سجع الإن�سان على بذل اجلهد هي النتيجة التي يرجوها يف النهاية.

كيف تنظر اإىل عملك وموؤ�ص�صتك؟

 بالن�سبة لعملي فاإين اأحبه جدًا وكذلك موؤ�س�ستي فهي اأداة من اأدوات 

العدل وهو اأ�سمى ما ي�ستطيع اأن يقدمه الإن�سان لالآخرين.

مقابلة مع املوظف املتميز
ا�صتجابة لالقرتاحات ومالحظات متلقي اخلدمة يف ا�صتبيان العدد ال�صاد�ص من ن�صرة وزارة العدل حول ت�صمني الن�صرة مقابالت �صحفية 

مع املوظفني املتميزين يف الوزارة واملحاكم, فقد قامت اأ�صرة التحرير برتجمة كل اقرتاح ي�صهم يف تطوير العمل ويلبي احتياجات وتطلعات متلقي 

اخلدمة, ومن هذا املنطلق مت اإجراء مقابالت مع موظف ال�صهر وموظف العام.
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ال��زي��ت��ون م��ن الأ���س��ج��ار امل��ب��ارك��ة وال��ت��ي ورد 

واأو�سى  م��رات،  �سبع  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  ذكرها 

من  ياأكلوا  باأن  اأمته  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

زيتها ويدهنوا به، وقد ثبت علميًا فوائد اأكل زيت 

القراآن  من  اية  نورد  وهنا  به.  والدهان  الزيتون، 

وفوائده،  الزيتون  اأو�ساف  فيها  ورد  التي  الكرمي 

وموا�سفات  املطهرة،  النبوية  ال�سنة  من  وحديث 

�سجرة الزيتون.

- الزيتون يف القراآن الكرمي:  قال تعاىل:

َوَغرْيَ  ْعُرو�َساٍت  مَّ ��اٍت  َج��نَّ اأَن�َساأَ  ��ِذي  الَّ )َوُه���َو 

ْيُتوَن  َوالزَّ اأُُكُلُه  َتِلًفا  خُمْ ْرَع  َوالزَّ ْخَل  َوالنَّ َمْعُرو�َساٍت 

اَن ُمَت�َساِبًها َوَغرْيَ ُمَت�َساِبٍه ُكُلوْا ِمن َثَمِرِه اإَِذا  مَّ َوالرُّ

ُه َل ُيِحبُّ  نَّ اِدِه َوَل ُت�ْسِرُفوْا اإِ ُه َيْوَم َح�سَ اأَْثَمَر َواآُتوْا َحقَّ

امْلُ�ْسِرِفني(.  

هنا حتدثنا هذه الية الكرمية عن ان  الزيتون 

يت�سابه اأو ل يت�سابه مع اخلل والعنب وفعاًل تختلف 

النباتية،  الطبيعة  حيث  من  ال�سابقة  النباتات 

ولكن  الزهرية،  واملوا�سفات  الظاهري  وال�سكل 

يف  مت�سابهة  غري  النباتات  هذه  اأن  علميًا  الثابت 

اأ�سياء  اأي�سًا يف  ت�سابه  ولكن هناك  كثرية،  اأ�سياء 

النباتات  من  والزيتون  الرمان  فاأ�سجار  اأخ��رى، 

املت�سابهة يف احلجم، ويف طبيعة الأوراق، ولكنهما 

يختلفان يف طبيعة الثمار، اأما العنب فاإنه يختلف 

عن الزيتون يف طبيعة النباتات وتت�سابه الثمار يف 

الرتكيب واملن�ساأ وال�سكل العام.  

لقد  املطهرة:  النبوية  ال�سنة  يف  الزيتون   -

نبهتنا ال�سنة النبوية املطهرة القولية والفعلية على 

اأو  اأهمية ا�ستعمال زيت الزيتون �سواء يف الطعام 

يف الدهان، وكان عليه ال�سالة وال�سالم ياأكل زيت 

الزيتون  �سجرة  اأن  واأعلمنا  به،  ويدهن  الزيتون 

�سجرة مباركة. 

ر�سول  ق��ال  عنه  اهلل  ر�سي  اأ�سيد  اأب��ي  عن    

وادهنوا  الزيت  )كلوا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

به فاإنه يخرج من �سجرة مباركة( )رواه الرتمذي 

واأحمد واحلاكم(. 

ابن  قال  كما  الزيتون،  زيت  هو  هنا  والزيت 

املباركة  وال�سجرة  العرب  ل�سان  كتابه  يف  منظور 

هي �سجرة الزيتون، الدهن الذي يخرج من ثمرة 

زيت الزيتون.  

- ال�سكل الظاهري ل�سجرة الزيتون : الزيتونة 

  15 اإىل  ارتفاعها  ي�سل  اخل�سرة  دائمة  �سجرة 

مرتًا، اأوراقها ب�سيطة معنقه �سهمية متقابلة ذات 

اآباطها  من  تخرج  )زي��ت��وين(  داك��ن  اأخ�سر  ل��ون 

اأزهارها  عدد  ي�سل  ن��ورات  يف  الزهرية  الرباعم 

بعد  تثمر  ثم  ال�سجرة  وتزهر  زه��رة،   40  �10 من 

من  اأك��رث  ثمارها  اإعطاء  يف  وت�ستمر  �سنوات   5�4

األفي عام.

 Fleshy الغ�سة  الثمار  من  الزيتون  وثمرة 

غالفها  ي��ت��م��ي��ز   )Drupe( ح�����س��ل��ة   Fruits
املتو�سطة  والطبقة  رقيق،  جلدي  اخلارجي  باأنه 

�سميكة  فخ�سبية  الداخلية  الطبقة  اأم��ا  �سحمية، 

بداخلها بذرة اندو�سربمية واجلنني م�ستقيم تكون 

اإىل  تتحول  ثم  داكنة  خ�سراء  البداية  يف  الثمرة 

�سمراء بعد ن�سحها.

املمتازة  الأخ�ساب  الزيتون من  �سجرة  خ�سب 

ذات اللون البني الع�سلي غني باملواد احلافظة التي 

متنع تلفه وت�سو�سه واإ�سابته باحل�سرات اأو الأر�سة 

)النمل الأبي�ش( والذي يعترب من األد اأعداء املواد 

الزيتون  لزيت  عديدة  فوائد  وهناك  اخل�سبية. 

الطبية منها والقت�سادية وقيمتها الغذائية.

حمفوظ ر�سدي عبدالغني

مديريــة تكنولوجيا املعلومـات

�سجـــرة الزيتـــــون املباركــــــة

حممية وادي املوجب

يقع وادي املوجب على بعد 4 كيلومرتات جنوب 

مدينة ذيبان )قرب مدينة الكرك( ويبلغ عمقه 500 

مرتا تقريبًا وينحدر من اجلنوب 9 كيلومرتات و�سعودًا 

اخف�ش حممية  يعد   �سحيق  واد  وهو  كيلومرتًا،   11

على وجه الر�ش، ويقع جزء من املحمية على �ساحل 

البحر امليت وقد اأطلق العرب على هذا الوادي لفظ 

“موجب” امل�ستقة من “وجب” وتعني “�سقط حمدثًا 
�سجة” اأي اأن مياهه تنحدر باعثة هديرًا. والواقف 

على اأحد جانبي املوجب ي�ساهد طريقًا ملتوية تنحدر 

ثم ت�سعد وي�ساهد الهوة العميقة التي اأحدثتها الهزات 

الأر�سية يف الأزمنة البعيدة. وعلى الرغم من وعورة 

تلك املنطقة ورهبتها اإل اأن لطبيعتها روعة وهيبة تثري 

يف النف�ش م�ساعر الح��رتام العميقة للطبيعة الأم.

وكتب امللك “مي�سع “ على م�سلته “وعبدت الطريق يف 

وادي املوجب” ور�سفها الرومان باحلجارة وو�سعوا 

احلجارة على جانبي الطريق واأقاموا القالع وو�سعوا 

حاميات ع�سكرية حلمايتها وحماية القوافل التي كانت 

متر بها.

حلماية  امللكية  اجلمعية  املحمية  على  ي�سرف 

�سيف  ك��ل  �سنويا  لها  ال��رح��الت  وتنظم  الطبيعة 

للم�سارات  دليل  ال���زوار  ي��راف��ق  جمموعات  �سمن 

للنجاة ب�����س��رتة  ت��زوي��ده��م  اأي�����س��ا  ي��ت��م  و   ال�سعبة 

و  ط��ول  تختلف ح�سب  للرحلة  م�سارات  ع��دة  هناك 

�سعوبة امل�سار و الزمن املطلوب لإنهاء امل�سار، امل�سار 

بني اجلبال جتري  �سق �سخري  اأو  �سيق  عبارة عن 

ت�سكيالت  امل��ي��ت،  البحر  يف  ت�سب  التي  امل��ي��اه  فيه 

خالبة من ال�سخور بالألوان الوردية و البنية ت�سكلت 

بفعل �ساللت املياه، بع�ش امل�سارات �سعبة لدرجة اأن 

قوة املياه تدفع بك للخلف و متنعك من املتابعة دون 

م�ساعدة توقع اأن تغمر باملياه يف اأي وقت ولذا يجب 

اأن تتقن ال�سباحة ول حتمل معك اأي �سيء ممكن اأن 

يتعطل باملياه.

اإىل  ت��رج��ع  اأث��ري��ة  م��واق��ع  امل��وج��ب  يف حممية 

الع�سور القدمية ومتتد حتى ع�سرنا احلا�سر مرورا 

بالع�سور الرومانية والإ�سالمية، ي�ساف اإىل ذلك ما 

بالأديان  مرتبطة  تاريخية  اأهمية  من  املحمية  لهذه 

املغامرات  رحلة  لل�سياح  املحمية  تقدم   . ال�سماوية 

والت�سلق  ال�سباحة  تت�سمن  وال��ت��ي  امل��وج��ب  نهر  يف 

 وم�ساهدة املناظر الطبيعية وغريها من الن�ساطات .

مثل  الربية  احليوانات  من  العديد  فيها  يعي�ش  كما 

املاعز اجلبلي و)البدن( و هو نوع من املاعز، الغزال 

اجلبلي، الذئب، الوبر، وال�سبع املخططة، والقطط 

الربية مثل الو�سق النادر الوجود يف الأردن والنمو�ش 

وغريها كما توجد يف املحمية اأنواع كثرية من الطيور 

املحلية  بني  ما   )150( من  اأك��رث  اأنواعها  ع��دد  بلغ 

املتوجة  والقربة  ال�سفرج  و  ال�سنار  منها  واملهاجرة 

والبلق احلزين و ال�سوادية و البلبل والغراب املروحي 

الذنب مثل الرخمة امل�سرية، وعقاب البادية والعوي�سق 

ال�سينائي  ال��وردي  الطائر  ويتواجد  بونيللي،  وعقاب 

الذي اعترب طائرا وطنيا.
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�ســـــــر الزهـــــــــد فــــــي الدنــــــــــيـا
يف  زه���ده  �سر  ع��ن  الب�سري  احل�سن  �سئل 

الدنيا فقال: اأربعة اأ�سياء:

علمت اأن عملي ل يقوم به غريي فا�ستغلت به. 

فاطماأن  غ��ريي  اإىل  يذهب  ل  رزق��ي  اأن  وعلمت 

قلبي. 

يراين  اأن  فا�ستحييت  علي  مطلع  اهلل  اأن  وعلمت 

على مع�سية. 

للقاء  الزاد  فاعددت  ينتظرين  املوت  اأن  وعلمت 

ربي.

ملاذا كـل هذا الهم؟؟!

رج����ال  اأده����������م  ب�����ن  اإب�����راه�����ي�����م  راأى 

اأ�ساألك  اإين  ال��رج��ل  ل��ه:اأي��ه��ا  ف��ق��ال  م��ه��م��وم��ا 

 ع����ن ث������الث جت��ي��ب��ن��ي ق������ال ال�����رج�����ل: ن��ع��م. 

ف���ق���ال ل���ه اإب���راه���ي���م ب���ن اأده����م:اأي����ج����ري يف 

ي���ري���ده اهلل؟ق������ال : كال  ���س��ئ ل  ال���ك���ون   ه����ذا 

ق����������ال اإب�������راه�������ي�������م :اأف�����ي�����ن�����ق�����������ش م���ن 

ل  ق��������ال:  ل�������ك؟  اهلل  ق��������دره  �����س����ئ   رزق��������ك 

كتبها  حلظة  اأجلك  من  اإبراهيم:اأفينق�ش  قال 

بن  اإبراهيم  له  فقال  قال: كال،  اهلل يف احلياة؟ 

اأدهم: فعالم الهم اإذن؟؟!

ال�سكوى اإىل اهلل

قال الأحنف بن قي�ش: �سكوت اإىل عمي وجعا 

ت�سك  اأخ��ي ل  ابن  يا  ق��ال:  ثم  يف بطني فنهرين 

اإىل اأحد ما نزل بك فاإمنا النا�ش رجالن: �سديق 

ت�سووؤه و عدو ت�سره. 

يا ابن اأخي: ل ت�سكو اإىل خملوق مثلك ل يقدر 

على دفع مثله لنف�سه ولكن ا�سك اإىل من ابتالك 

به فهو قادر على اأن يفرج عليك. 

يا ابن اأخي: اإحدى عيني هاتني ما اأب�سرت 

اأطلعت  اأربعني �سنة وما  بها �سهال ول جبال منذ 

ذلك امراأتي ول اأحدا من اأهلي.

كن مع اهلل وال تبايل

ق���ال اأح����د ال�����س��احل��ني:  ع��ج��ب��ت مل���ن ُبلي 

م�سني  {اأين  يقول:  اأن  عنه  يذهل  كيف  بال�سر، 

يقول  تعاىل  واهلل  الراحمني}  اأرحم  واأنت  ال�سر 

�سر} من  به  ما  فك�سفنا  له  {فا�ستجبنا  بعدها 

{الأنبياء:84-83}

ب��ال��غ��م، ك��ي��ف يذهل  ب��ل��ي  مل���ن  - وع��ج��ب��ت 

اإين  �سبحانك  اأن���ت  اإل  اإل���ه  {ل  ي��ق��ول  اأن  عنه 

بعدها  ي��ق��ول  ت��ع��اىل  واهلل  ال��ظ��امل��ني}  م��ن  كنت 

ل���ه وجن��ي��ن��اه م���ن ال��غ��م وكذلك  {ف��ا���س��ت��ج��ب��ن��ا 

{88-87 {الأن����ب����ي����اء:  امل���وؤم���ن���ني}   ن��ن��ج��ي 

اأن  عنه  يذهل  كيف  �سيئًا،  خاف  ملن  وعجبت   -

تعاىل  واهلل  الوكيل}  ونعم  اهلل  {ح�سبنا  يقول 

بنعمة من اهلل وف�سل مل  بعدها {فانقلبوا  يقول 

مي�س�سهم �سوء} { اآل عمران:174-173}

- وعجبت ملن كوبد يف اأم����ر، كي�������ف يذهل 

اهلل  اإن  اهلل  اإىل  اأم��ري  {واأفو�ش  يقول:  اأن  عنه 

بعده�����ا  يق����ول  تعال�������ى  والل���ه  بالعباد}  ب�سري 

 {فوقاه اهلل �سيئات ما مكروا} {غافر:45-44}

- وعجبت ملن اأنعم اهلل عليه بنعمة خاف زوالها، 

كيف يذهل عنه اأن يقول { ولول اإذ دخلت جنتك 

قلت ما �ساء اهلل ل قوة اإل باهلل}

{الكهف: 39}

ما الفرق بيـن وبيـن ؟

ما الفرق بني االبن والولد؟

ع��ل��ى  ي����ق����ع  و”الولد”  ف�����ق�����ط،  ل����ل����ذك����ر  ت�����ق�����ال  الب����������ن 

 ال�����ذك�����ر والأن�������ث�������ى، وال���ن�������س���ل وال������ذري������ة ي���ق���ع ع���ل���ى اجل���م���ي���ع.

ما الفرق بني االأثر والعالمة؟

تقول   : ق��ب��ل��ه  ت���ك���ون  وع���الم���ت���ه  ب���ع���ده،  ي���ك���ون  ال�����س��ئ  اأث�����ر  اإن 

 ال����غ����ي����وم وال������ري������اح ع�����الم�����ات امل����ط����ر وال���������س����ي����ول اآث���������ار امل���ط���ر.

ما الفرق بني االأجر والثواب؟

  اأن الأج����ر ي��ك��ون ق��ب��ل ال��ف��ع��ل امل���اأج���ور، اأم���ا ال��ث��واب ف��ي��ك��ون بعده 

اأع���م���ل  ل  ت���ق���ول  ول  اأج�������ري  اآخ������ذ  ح���ت���ى  اأع����م����ل  ل  ت���ق���ول  م����ث����اًل: 

ال��ع��م��ل  ب���ع���د  اإل  ي����ك����ون  ل  ال������ث������واب  لن  ث�����واب�����ي  اآخ��������ذ   ح���ت���ى 

ما الفرق بني االحرتاز واحلذر؟

امل�����وج�����ود،واحل�����ذر  ال�������س���ئ  م����ن  ال��ت��ح��ف��ظ  ه����و  الح��������رتاز  اإن   

ذل���ك ظ����ن  اأو  ي���ك���ون  اأن������ه  ع���ل���م  اإذا  ي���ك���ن  مل  مم����ا  ال��ت��ح��ف��ظ   ه����و 

ما الفرق بني االحتمال وال�سرب؟

اإن احتمال ال�سئ يفيد كظم الغيظ فيه،اأما ال�سرب على ال�سدة يفيد 

حب�ش النف�ش عن املقابلة عليه بالقول والفعل، ول يفيد كظم الغيظ

ما الفرق بني االإح�سان والف�سل؟

وال��ف�����س��ل ل يكون  ي��ك��ون واج��ب��ا وغ���ري واج����ب،  ق��د  اإن الإح�����س��ان 

يوجبه. ���س��ب��ب  م��ن غ��ري  ب��ه  يتف�سل  م��ا  ه��و  واإمن����ا  اأح����د  ع��ل��ى   واج��ب��ا 

ما الفرق بني االإذن واالإجازة؟

تعاىل:  قوله  عليه  ويدل  اإيقاعه،  قبل  الفعل  يف  الرخ�سة  هو  الإذن: 

»فاإذا ا�ستاأذنوك لبع�ش �ساأنهم فاأذن ملن �سئت منهم« والإجازة: الرخ�سة 

يف الفعل بعد اإيقاعه، وهو مبعنى الر�سا مبا وقع.
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وميكننا   ... عظيمة  ف��وائ��د  لال�ستغفار  اإن 

اأو   .. ال�سيارة  اأو يف   .. اأوقات فراغنا  ال�ستغفار يف 

النوم  قبل  اأو   ... ال�سالة  انتظار  عند  امل�سجد  يف 

..وهو �سبب للرزق والربكة ودفع للبالء و�سبب لنزول 

املطر ... و �سعة الرزق ... و زيادة الأبناء .. والفوز 

َكاَن  ��ُه  اإِنَّ ُكْم  َربَّ ا�ْسَتْغِفُروا  َفُقْلُت  تعاىل  قال  باجلنة 

��ْدَرارًا}11{  مِّ َعَلْيُكم  َماء  ال�سَّ ُيْر�ِسِل  ارًا}10{  َغفَّ

َوَيْجَعل  اٍت  َجنَّ ُكْم  لَّ َوَيْجَعل  َوَبِننَي  ِباأَْمَواٍل  ِدْدُكْم  َومُيْ

ُكْم اأَْنَهارًا}12{ “ )�سورة نوح(، ويروى عن لقمان  لَّ

ل�سانك:  د  عوِّ بني،  )يا  لبنه  قال  اأنه  ال�سالم  عليه 

اللهم اغفر يل، فاإن هلل �ساعات ل يرد فيها �سائاًل(، 

حيث  حنبل  بن  اأحمد  الإم��ام  ق�سة  نذكر  هذا  ويف 

اأراد يوما اأن يق�سي  ليلته يف امل�سجد، ولكن ُمنع من 

حاول  امل�سجد،  حار�ش  بوا�سطة  امل�سجد  يف  املبيت 

معه الإمام ولكن دون جدوى ، فقال له الإمام �ساأنام 

مو�سع قدمي ، وبالفعل نام الإمام اأحمد بن حنبل مكان مو�سع قدميه ، فقام 

حار�ش امل�سجد بجّره لإبعاده من مكان امل�سجد ، وكان الإمام اأحمد بن حنبل 

�سيخ وقور تبدو عليه مالمح الكرب ، فراآه خباز وهو 

ُيجّر بهذه الهيئة فعر�ش عليه املبيت عنده، وذهب 

الإمام اأحمد بن حنبل مع اخلباز ، فاأكرمه ونّعمه، 

املهم  اخلبز،  لعمل  لتح�سري عجينه  اخلباز  وذهب 

اخلباز  �سمع  حنبل  بن  اأحمد  الإم��ام  اأن  الأم��ر  يف 

ي�ستغفر وي�ستغفر ،وم�سى وقت طويل وهو على هذه 

اأ�سبح  فلما  بن حنبل،  اأحمد  الإمام  فتعجب  احلال 

الليل،  يف  اإ�ستغفاره  عن  اخلباز  اأحمد  الإم��ام  �ساأل 

فاأجابه اخلباز : اأنه طوال ما يح�سر عجينه ويعجن 

وجدت  وه��ل  اأح��م��د:  الإم���ام  ف�ساأله  ي�ستغفر،  فهو 

اخلباز هذا  �ساأل  اأحمد  والإم��ام  ثمره،  لإ�ستغفارك 

ف�سل  يعلم  الإ�ستغفار،  ثمرات  يعلم  وه��و  ال�سوؤال 

الإ�ستغفار ، يعلم فوائد الإ�ستغفار، فقال اخلباز: نعم، 

اإل دعوة واحدة!! اأُجيبت،  اإل   واهلل ما دعوت دعوة 

فقال الإمام اأحمد: وما هي؟

فقال اخلباز : روؤية الإمام اأحمد بن حنبل ؟

اإليك جرًا. ُج��ررت  اإين  واهلل  بن حنبل،  اأحمد  اأنا  اأحمد:  الإم��ام   فقال 

ق�سة االإمام اأحمد بن حنبل مع اخلباز

خم�س يرفعن خم�س

التوا�سع يرفع العلماء، واحلياء يرفع اخللق، واملال يرفع اللئام، وال�سمت 

يرفع الزلل، والهزل يرفع الكلفة!

خم�س يعرفن بخم�س

ال�سجرة تعرف من ثمارها، والزوجة عند افتقار زوجها، وال�سديق عند 

ال�سدة، واملوؤمن عند البتالء، والكرمي عند احلاجة.

وخم�س يطم�سن خم�س

الزور يطم�ش احلق، واملال يطم�ش العيوب، والتقوى تطم�ش هوى النف�ش، 

واملن يطم�ش ال�سدقة، واحلاجة تطم�ش املبادىء!

وخم�س يوؤدين اإىل خم�س

العني اإىل الزنا، والطمع اإىل الندم، والقناعة اإىل الر�سا، وكرثة ال�سفر 

اإىل املعرفة، واجلدل اإىل اخل�سام!

وخم�س يكربن بخم�س

النار باله�سيم، وال�سك ب�سوء الظن، واجلفاء بعدم الإح�سان، واخل�سام 

بعدم ال�سفح، والقطيعة بعدم ال�سوؤال!

وخم�س قربهن �سعادة

الزوجة ال�ساحلة، وال�سديق الويف، والبار املوؤمن، والبن البار، والعامل 

الفقيه.

وخم�س يطنب بخم�س

ال�سحة برغد العي�ش، وال�سفر بح�سن ال�سحبة، واجلمال بح�سن اخللق، 

والنوم براحة البال، والليل بذكر اهلل!

وخم�س عمرهن ق�سري

يف  وال�سحبة  بالبطر،  والنعيم  بالنظر،  وال��ك��الم  الكرب،  يف  احلفظ 

ال�سفر، والعظة من العرب!

وخم�س ياأتني بخم�س

ياأتي  واحلياء  بالرزق،  ياأتي  وال�ستغفار  بالفرا�سة،  ياأتي  الب�سر  غ�ش 

باخلري، والغ�سب ياأتي بالندم ، ولني الكالم ياأتي بامل�ساألة.

وخم�س ي�سرفن خم�س

ال�سيطان،  ت�سرف  ب��اهلل  وال�ستعاذة  الغ�سب،  ي�سرف  الكالم  لني 

والتاأين ي�سرف الندامة، واإم�ساك الل�سان ي�سرف اخلطاأ.

»خم�س وخم�س« من اأجمل ما قراأت

هل تعلم؟

)املثمن(  با�سم  ا�ستهر  العبا�سي  املعت�سم  اخلليفة  اأن 

اخللفاء  ثامن  فهو  حياته،  يف  هامًا  دورًا  لعب   8 الرقم  لأن 

�سهور،  �سنوات،وثمانية  ثماين  خالفته  ودام��ت  العبا�سيني، 

 8 الأولد  من  وت��رك  ع�سكرية،  فتوحات  ثماين  عهده  و�سهد 

الثامن  ال�سهر  يف  108ه���  عام  ولدت��ه  وكانت  بنات،   8 اأولد، 

�سنة.  48 العمر  من  وله  وتويف  )�سعبان(  ال�سنة  من 

يحيا الذكاء
الوزارة،  مفت�ش  باأن   ، طالباتها  البتدائية  املرحلة  معلمة  يعرفن اأخربت  اللواتي  :على  لهن  الغد...وقالت  يف  املدر�سة  اإىل  �سيح�سر 

اأن  الإجابة  يعرفن  ل  اللواتي  ...وعلى  اليمني  اليد  يرفعن  اأن  الإجابة 
يرفعن اليد الي�سرى. عندما ح�سر املفت�ش ،واألقى ال�سوؤال الأول، ذهل 
اأيديهن ...ومل  يعرف �سر هذا الجناز ... وفازت املعلمة الذكية.على الفور، ومل يكمل الأ�سئلة، لأن كل الطالبات رفعن 



احتفالية  م��وؤخ��را  الت�سال  مديرية  نظمت  العدل  وزي��ر  رعاية  حتت 

لل�سباب، ح�سره  احل�سني  مدينة  2009، يف   -2008 لعامي  املتميز  املوظف 

معايل الوزير وعطوفة اأمني عام الوزارة وا�سحاب العطوفة روؤ�ساء املحاكم 

والنائبني العامني ومدراء املحاكم ومدراء مديريات الوزارة وروؤ�ساء الدواوين 

وعدد من موظفي الوزارة واملحاكم.

املتميزين  نفو�ش  يف  البالغ  الث��ر  العدل  وزي��ر  معايل  لكلمة  كان  ولقد 

ليعطي م�سوؤولية اخرى ت�ساف على عاقتهم، والعمل يدا بيد نحو مزيد من 

احل�سني،  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  امل�سرية  راعي  والعطاء، يف ظل  التميز 

الذي اطلق )جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الداء احلكومي وال�سفافية( 

مبختلف فئاتها ومعايريها ايذانا منه لدعم حركة التطوير املوؤ�س�سي والنتاج 

العلمي مبا يبقي الردن يف م�ساف الدول املتقدمة.  

يثِن  مل  والبتهاج  الخ��وة  م�ساعر  عليه  طغى  الذي  الحتفالية  برنامج 

باقي املوظفني عن احلذو نحو طريق ومنهاج زمالئهم املتميزين يف ولئهم 

وتخطي  الروتني  حاجز  لك�سر  ال��دوؤوب  وال�سعي  والخال�ش  والتفاين  للعمل 

�سلم العراقيل وكل ما يعيق �سري العمل بنجاح، وا�ستثمار كل املوارد والفر�ش 

العوائد والجنازات  والتطويرمبا يحقق  للتجديد والبتكار والبداع  املتاحة 

ويزيد من فر�ش املكا�سب والنجاحات.

التكرمي  لن  ال�سعادة،  وجوههم  على  ارت�سمت  الحتفال  يف  امل�ساركون 

وامل�ساريع  الربامج  ترجمة  �سبيل  يف  بذلت  عطاء  ل�سنني  تتويج  مبثابة  هو 

التطويرية التي ت�سعها الوزارة �سمن ايدولوجيتها واولوياتها، وخطة عملها 

والعدالة  احلريات  حتقيق  يف  ور�سالتها  روؤيتها  �سمن  الأه���داف  لتحقيق 

الناجزة، ومبا يعطي منحنى اآخر للموظفني وموؤ�سرا لهم بالعمل مب�سوؤولية 

اكرب وقوة اكرث، من مبداأ ان كل فرد منا يعمل يف املوؤ�س�سة هو ان�سان م�سوؤول 

ي�سعى لتحقيق الهداف با�سرع  وقت وباقل تكلفة وبنتائج اف�سل. 

الحتفالية برمتها كانت على م�ستوى عاٍل من التنظيم والتن�سيق من قبل 

عمان  )اأمانة  لفرقة  فنية  وفقرات  وو�سالت  كلمات  وفق  الت�سال  مديرية 

الكربى للفنون ال�سعبية ( تناغم معها امل�ساركون مع ايقاعاتها ومعزوفاتها 

كما تفاعلوا مع دبكاتها الوطنية الرتاثية ال�سيلة، ليعطي بعدا اخر لحتفالية 

وطنية من الطراز الول اوقد �سعلة نورها 178 موظفا متميزا لعامي 2008-

اأوفياء  جندا  يبقوا  باأن  اهلل  معاهدين  فخر  ب�سهادات  متيزهم  ُتوج   2009

يفنوا جّل حياتهم يف �سبيل رفعة الوطن.

الداعم  الدائم  ال�سرح  العدل(  )وزارة  الثاين  بيتنا  �سيبقى  هنا  ومن 

احلقيقي  ال�سا�ش  حجر  دعائمه  ارك��ان  و�ستبقى  والتميز،  النجاح  لعنوان 

لبداع املوظف ومتيزه وتطوير مهاراته ونتاجه يف بيئة عمل خ�سبة ي�سودها 

ر�سم  الواحد يف  الفريق  بروح  والعمل  والكفاءة  والتعاون  الح��رتام  من  جو 

قوتها  ت�ستمد  بدقة  مر�سومة  ومنهجية  مدرو�ش  نظام  وفق  التغيري  �سيا�سة 

وجناحها من قوة وانتماء موظفيها للعمل جنبا جلنب فر�سانا للتغيري نحو 

اردن اف�سل.

احلفــــل ال�سنــــوي االأول لتكريــــم املوظــــف املتمـــــيز 

األخيــرة

رئيس التحرير

القا�سي حممد احلوامدة 
اأمني عام وزارة العــدل

إدارة التحرير

خالد الكرنزمنى اأبوهنط�س
ب�ســرى نيـروخ

نهلـــة عويــ�س

روال اخلـــدام

feedback@moj.gov.joالبريد اإللكتروني

هاتـــــــف
فاكــــس
الرد اآللي

4603630
4622164
5008080

نشرة وزارة العدل: ن�سرة دورية ت�سدر عن مديرية الإت�سال يف وزارة العدل

التدقيق اللغوي سكرتاريا التحرير


