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               ٢٠١١ حزيران – الحادي عشرالعدد 



  
  حلسني املعظمصاحب اجلاللة امللك عبدا الثاني ابن احضرة 

  
  
  

  



  مجلّي يستقبل سفير جمهورية السودان
  

  
  

سـفير   ١٦/٣/٢٠١١األربعـاء   يوم  زير العدل حسين مجلّي في مكتبه       استقبل و 
وتنـاول اللقـاء تهنئـة    ، جمهورية السودان في عمان عثمان نافع حمد مصطفى       

  .السفير السوداني لوزير العدل توليه حقيبة الوزارة 
دل الحديث حول سبل تعزيز العالقات الثنائية فـي المجـال           وتم خالل اللقاء تبا   

وهذا ألهمية االطالع   ، القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين      
  . لتحقيق االستفادة في كافة المجاالت، على تجارب الشعوب وتفاعل الحضارات

ت التـي   وعرض مجلّي أبرز مشاريع وخطط وزارة العدل مبيناً أهم االنجـازا          
تحققت خالل السنوات الماضية في مجال إعداد وتدريب القضاة وتبسيط وتطوير           
اإلجراءات، وحوسبة المحاكم وتعزيز القدرات المؤسسية، وتأهيل مباني المحاكم         
واستحداث أساليب قضائية جديدة في مجـال إدارة الوسـاطة وإدارة الـدعوى             

ر القضاء األردني التي تتبناها     المدنية، في ضوء ترجمة محاور إستراتيجية تطوي      
  .الوزارة

بالتجربة األردنية في مجال تطوير القضاء معرباً  السفير السوداني من جانبه أشاد
وأكد على ، المجاالت القضائية والقانونية عن أمله بزيادة التعاون بين البلدين في

  . أهمية العالقة التي تربط المصلحة المشتركة 



  فان فيلت. لكة هولندا م سفيرة ممويستقبل... 

  
  سفيرة ورئيس بعثة االتحاد األوروبي يؤانا فرونيتشكو

  
  أونوفريرومانيا رادو و جمهورية اليابان جونيتشي يسفيرو

  
  



  "البورصة" يلتقي وفد ممثلي مجلي 
  

  
  

وفدا مـن    ٢٨/٣/٢٠١١ االثنين   يومن مجلي في مكتبه     استقبل وزير العدل حسي   
وتقدم الوفد بوثيقـة تتـضمن   ، "البورصة" ن متضرري سبعة عشر عضوا يمثلو  

عددا من المطالب المتعلقة بضمان تحقيق العدالة وإعـادة أمـوال المتـضررين        
  .تحقيقا لخدمة المواطنين

وجرى خالل اللقاء فتح باب الحوار لتبـادل اآلراء ووجهـات النظـر حـول               
  . صانع السوقوبيان دور كل من المستثمر والوسيط المعرف و، " البــورصة"

 ألي مشكلة يتطلب باألساس ح مجلي أن الحصول على حل ناج       من جانبه أوضح  
 وسماع وجهات نظر كافة األطراف باعتبار أن أداء       ، تحديد واضح لهذه المشكلة     

  .العدل هي القضية األهم في الوطن

  

  

  



  وزير العدل يكرم موظفي الوزارة المميزين
  

  
  

 مـوظفي  ٢٩/٣/٢٠١١ الثالثـاء  يـوم ي مكتبه  وزير العدل حسين مجلي ف    كرم  
الوزارة الحائزين على جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية والتي نظمهـا            

 وسلّم مجلي درع الوزارة لكل من ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ديوان الخدمة المدنية لألعوام 
وأحـالم  ،  مديرية إدارة المـوارد البـشرية      –الفئة الثانية   / الموظفين قمر الفي    

الفئة الثالثة  / وولــيد العتال   ،  محكمة بداية غرب عمان    –الفئة الثانية   / سورالن
  .  مديرية االتصال–

وأكّد مجلي خالل اللقاء أن المحافظة على العمل المميز في الدائرة يوازي فـي              
وثمن دور جميع العـاملين فـي       ، أهميته الحصول على جائزة الموظف المثالي       

  .الوزارة والمحاكم 

  
  
  
  



  وزیر العدل یلتقي لجنة متابعة وتنسیق أمور المالكین
 

  
 وفدا يضم  ٣٠/٣/٢٠١١ األربعاء يوموزير العدل حسين مجلي في مكتبه       استقبل  

واستلم مجلـي وثيقـة     ، ثالثة عشر عضوا يمثلون جمعية حماية حقوق المالكين         
تضم مالحظات ووجهة نظر أعـضاء الجمعيـة حـول قـانون المـــالكين              

 .باعتباره مثارا للجدل في الوقت الراهن، ن والمستأجري
 

وحضر اللقاء كال من رئيس لجنة متابعة وتنسيق أمور المالكين المحامي الـسيد             
السيد محمد الكعابنه   ، مازن الحديد وأعضاء لجنة متابعة وتنسيق أمور المالكين         

هيثم والشيخ عناد الفايز والشيخ محمد النعيمات والشيخ مصطفى أبورمان والسيد           
هباهبه والسيــــد سالم القهيوي والسيد عبدالكريم أبوهيمور والسيد رشـاد          
محمد ابوفزع والسيد وقاص التل والسيـــد نبيل أبده والسيد حسين الطهراوي        

والقاضي محمد الناصر والناطق اإلعالمي لـوزارة       ، والسيد علي يحيى الحـديد   
  .العدل منى أبوهنطش

حوار وتبادل األفكار مما يعبر عن وجهة نظر المدافعين         وتناول اللقاء فتح باب ال    
  .عن حقوق المالكين

، وأكد مجلي للحاضرين على أن التعبير عن وجهات النظر هو حق لكل مواطن            
وأن المالكين والمستأجرين هـم أبنـاء       ، يرغب بأن يصل صوته للجهات المعنية     

 اســـتقرار  وطن واحد وهدفنا جميعا هو الخروج بقانون عادل منصف يحقق         
  والحوار المتبادل ماهو إال فرصة لتعزيز ، المجتمع وأمن المالك والمستأجر

باعتبار ، القدرة على التفكير انطالقا من حق الجميع بالمشاركة في صنع القرار            
  .أن العدل هو القضية األهم في الوطن

  
ـ           ستدعي وبين مجلي أن الخروج بصيغة تشريعية لقانون المالكين والمستأجرين ي

  .بالضرورة تحقيق التوازن بين حقوق كل من المالك والمستأجر



جمعية تحت التأسيس وهي    ، من الجدير بالذكر أن جمعية حماية حقوق المالكين         
وجاءت ترجمة واضحة لمطالب عـدد      ، األولى من نوعها على مستوى المملكة       

هم وتقـديم   وتعنى بتوفير التوعيـة للمـالكين بحقـوق       ، من المواطنين المالكين    
  .وعرض وجهة نظر المالك للمسؤولين، المساعدات القانونية لهم 

أن الجمعية جاءت كضرورة اجتماعية للتعبير عـن  ، وأكد الحضور خالل اللقاء     
آراء قطاع كبير من مجتمعنا األردني وهو قطـاع المـالكين بـشقيهم الـسكني              

يكفـي  " بـالقول    ودافع الحضور عن قانون المالكين والمـستأجرين      ، والتجاري  
  ".نحن نبحث عن اإلنصاف، تعديالت على القانون

أشار الحضور إلى ضرورة مواكبة التشريعات لتغير الظروف        ، من جهة أخرى    
 .االقتصادية وغالء المعيشة والعوائد التي يجنيها االستثمار في قطاع العقارات

  
   للنقابة الدولية للمحاميينيمجلي يستقبل المدير التنفيذ

  

  
  

 المـدير   ١٩/٤/٢٠١١ الثالثـاء    يومزير العدل حسين مجلّي في مكتبه       استقبل و 
وحـضر اللقـاء مـدير      ، التنفيذي للنقابة الدولية للمحاميين الدكتور مارك أليس      

  .مديرية التعاون الدولي القاضي عمار الحسيني



لـدعم  ،  وتم خالل اللقاء تبادل الحديث حول سبل تعزيـز الخبـرات القانونيـة     
 مهنة المحاماة والعمل القانوني وتشجيع بناء الذات وتبادل الخبرات فـي            وتطوير

  .األردن من جهة وفي منطقة الشرق األوسط من جهة أخرى
وعرض مجلّي أبرز مشاريع وخطط وزارة العدل مبيناً أهم االنجـازات التـي             

وأكد على أهمية دور المحـامي فـي العمليـة          ، تحققت خالل السنوات الماضية   
  . باعتباره طرفاً من األطراف األساسية، ةالقضائي

وتعد النقابة الدولية للمحاميين اكبر تنظيم قانوني عالمي للمحاميين الدوليين منـذ            
 على ما يزيد خمـسة    – والتي مقرها في لندن      –حيث تضم النقابة    ، ١٩٤٧العام  

خـالل  وتعمل النقابة من    ، وأربعون عضواً يمثلون القيادات القانونية حول العالم      
إضافة إلى  ، لجانها المختلفة على إعداد األبحاث الدراسية والتقارير المتخصصة       

تقديم االستشارات القانونية المتعلقة بجملة من المواضيع الدولية سـواء أكانـت            
  .أو تلك المتعلقة بالمبادئ القانونية وسيادة القانون ، تجارية أو مصرفية أو جنائية

تجربة األردنية في المجال القضائي والقانوني وتقـدم  بالأليس . د من جانبه أشاد
والمنـوي  ، بالشكر لموافقة وزير العدل على رعاية لقاء النقابة الدولية للمحاميين         

عقده يوم الخميس بالتعاون مع غرفة دبي ونخبة من المحـاميين والمستـشارين             
ق مـع نقابـة     القانونيين  العاملين في دولة اإلمارات العربية المتحدة و بالتنـسي          

  . المحاميين األردنيين

  

  

  

  



    يستقبل وفد غرفة البحرين لتسوية المنازعاتمجلي

  

  
 وفد غرفة ٢٠/٤/٢٠١١ األربعاء يومحسين مجلي في مكتبه     استقبل وزير العدل    

البحرين لتسوية المنازعات برئاسة السيد جيمس ماكفرسون الـرئيس التنفيـذي           
ة السيد علي العرادي ورئيس قطاع تطوير       للغرفة وعضوية المسجل العام للغرف    

حلول البديلة القاضي وحضر اللقاء مدير وحدة دعم ال، األعمال السيد على ديواني
  .محمد الناصر

وتم خالل اللقاء تبادل الحديث حول سبل تعزيز العالقات الثنائية فـي المجـال              
عـات  القضائي والقانوني وتبادل الخبرات، السيما فـي مجـال تـسوية المناز           

وذلك في إطار االطالع علـى تجـارب الـشعوب          ، والوسائل البديلة والتدريب  
 . لتحقيق االستفادة في كافة المجاالت، وتفاعل الحضارات

وعرض مجلي أبرز مشاريع وخطط وزارة العدل مبينا أهم االنجـازات التـي             
تحققت خالل السنوات الماضية في مجال إعداد وتدريب القضاة وتبسيط وتطوير           

إلجراءات، وحوسبة المحاكم وتعزيز القدرات المؤسسية، وتأهيل مباني المحاكم         ا
واستحداث أساليب قضائية جديدة في مجال الحلول البديلة لتسوية المنازعات، في           
. ضوء ترجمة محاور إستراتيجية تطوير القضاء األردني التي تتبناها الـوزارة          

حلول البديلة و تحديـدا برنـامج       كما تم استعراض التجربة األردنية في مجال ال       



 محاكم بداية في شمال ووسـط       ٨الوساطة المرتبط بالمحاكم و المطبق حاليا في        
  .المملكة

بالتجربـة األردنيـة فـي      وفد غرفة البحرين لتسوية المنازعات      من جانبه أشاد    
المجال القضائي والقانوني، فضالً عن البرامج المتميزة لتـدريب القـضاة فـي             

وير اإلجراءات أمام المحاكم وذلك وفق أفضل الممارسات المعتمـدة       األردن وتط 
دوليا في هذا المجال، كما قدم وفد غرفة البحرين موجزاً عن نـشاطات الغرفـة    
ودورها في مجال دعم الحلول البديلة في المنطقة العربية، وتطلعه لمزيـد مـن              

  .التعاون مع وزارة العدل األردنية في هذا المجال 

تعد مركزاً دولياً لحلـول   شارة إلى أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات   تجدر اإل 
االقتـصادية والماليـة     المنازعات وهي غرفـة مـستقلة لتـسوية المنازعـات         

واالستثمارية يشرف عليها وزير العدل البحريني، أنشأت بموجب القانون رقـم           
ة مـع    الصادر في مملكة البحرين الشقيقة وذلك ضمن شـراك         ٢٠٠٩ لسنة   ٣٠

  ).AAA ( جمعية التحكيم األمريكية
  

و تختص الغرفة بالفصل بالمنازعات التي ينعقد االختصاص أصال فيها لمحـاكم        
البحرين أو ألي هيئة ذات اختصاص قضائي فيها وذلك في المنازعات التي تزيد           
قيمة النزاع فيها على خمسمائة ألف دينار بحريني بحيـث يـشمل اختـصاصها          

أو بينها و بين غيرهـا مـن        / المؤسسات المالية المرخص لها و    بين   المنازعات
الشركات واألفراد، باإلضافة إلى اختصاصها بالفـصل بالمنازعـات التجاريـة           
الدولية، كما تقدم الغرفة خدمات الوسائل البديلة من تحكيم ووساطة وفق المعايير            

  . الدولية وعبر خيارات متعددة
  
  
  
  
  



  براء قضائي قانوني أفغانستانيوزارة العدل تستضیف وفد خ
  

  
  

وفد خبراء   ٢٥/٤/٢٠١١ االثنين   يوموزير العدل حسين مجلي في مكتبه       استقبل  
قضائي قانوني من جــمهورية أفغانستان، يضم ثمانية أعضاء برئاسة المـدير           
التنفيذي للمركز القومي المستقل للدراسات القانونية األستاذ الدكتور ودير صافي          

ومنظومـة تأهيـل    ، ى تجربة األردن في المجال القضائي والقانوني      لالطالع عل 
،  وعلى آلية عمل المعهد القضائي األردنـي      ، السادة القضاة ووكالء النيابة العامة    

وحضر اللقاء كال من مدير عام المعهد القضائي األردنـي القاضـي منـصور              
النـاطق  ومدير مديرية التعاون الدولي القاضـي عمـار الحـسيني و          ، الحديدي

  .اإلعالمي منى ابوهنطش
  

وأشار مجلي في حديثه مع الوفد إلى تكاملية طبيعة عمـل الـسلطات الـثالث               
والـى دور وزارة العـدل باعتبارهـا إحـدى       ، التشريعية والتنفيذية والقضائية    

وزارات السلطة التنفيذية في تهيئة الوسائل الالزمة لضمان اسـتقالل القـضاء            
وأكد مجلي في   ، م إلى مستوى عال من الكفاءة والمهنية        وتأهيل القضاة وأعوانه  

. بحكم الدستور، حديثه إلى أن السلطة القضائية في األردن سلطة ال سلطان عليها
وأضاف مجلي إلى أن الشعوب اإلسالمية حول العالم تتشارك في حضارة وثقافة            

  .لمتربط فيما بينها وتعزز دورها كجزء ال يتجزأ من هذا العا، واحدة 



وأشار إلى ، من جانبه أشاد الصافي بالتجربة األردنية في مجالي القضاء والقانون      
، أهمية هدف زيارة الوفد األفغانستاني للتعلم من هذه التجربة واالسـتفادة منهـا            

انطالقا من ضرورة االطالع على تجارب الشعوب اإلسالمية في العالم باعتبـار      
  .يق العدالةأن األمن ال يتحقق إال من خالل تحق

، وتناول الصافي في حديثه نشأة المركز القومي المـستقل للدراسـات القانونيـة      
 ليقوم بتأهيل الحقوقيين من قضاة ووكالء نيابـة         ٢٠٠٤والذي تأسس خالل عام     

تخـرج مـن المركـز      ، ٢٠٠٧ومنذ عام   ، ومحامين للعمل في المجال القضائي    
  .ونيةطالب في مختلف الفروع القضائية والقان) ٣٠٠(

كال مـن   ، من الجدير بالذكر أن جدول زيارات الوفد يضم على مدى خمسة أيام           
المجلس القضائي ووزارة العدل والمعهد القضائي ودائرة قاضي القضاة وكليتي          

  . الحقوق والشريعة في الجامعة األردنية
  

ضمن برامج إستراتيجية حوسبة أعمال المحاكم العدل ترتبط الكترونياً 
ي والمساحة وتطلق خدمة االستفسار االلكتروني عن مع األراض

  القضايا
  

ضمن ،  عددا من الخدمات االلكترونية    ١٥/٥/٢٠١١ األحد يومأطلقت وزارة العدل    
، والمعنية بأحد محاورها     ٢٠١٢ – ٢٠١٠إستراتيجية تطويـر القضــاء لألعوام     

عة الخدمات  والتي تهدف إلى رفع جودة و سر      ، بحوسبة إجراءات وخدمات المحاكم   
  . المقدمة إلى جانب ضمان دقة المعلومات المقدمة

  www.moj.gov.joوقامت الوزارة باستحداث رابط على موقعهـا االلكترونـي  
بحيث  يتيح المجال للمحـامين ومتلقـي الخدمـة مـن      " خدمات إلكترونية"بعنوان 

ملكـة  االستفسار عن الدعاوى القضائية في جميـع محـاكم الم         ، مواطنين ومحامين 
من خالل تتبع تعليمات التسجيل ألول مـرة لالسـتعالم  عـن             ، األردنية الهاشمية 

http://www.moj.gov.jo


القضايا وخالصات األحكام فيها وموعد التأجيل إذا ما تم تأجيلها وجدوله األسبوعي            
  .ومواعيد جلساته القادمة، وذلك بإدخال رقمه النقابي وبريده االلكتروني

 فان المنفعة مـن هـذه الخدمـة تتـضمن          أما على صعيد المواطن متلقي الخدمة ،      
االستفســار عن تصنيف الدعوى وحالة الدعوى وخالصة الحكم وأسباب التأجيل          

  .  إذا ما تم تأجيلها، وذلك بإدخال رقم الدعوى فقط
أطلقت وزارة العدل خدمة الربط االلكتروني مع دائرة األراضـي          ، من جهة أخرى  

قق من بيانات سجالت التـسجيل لألراضـي        والمساحة التي تتيح لكاتب العدل التح     
بشكل مباشر دون الحاجة لطلب سند تسجيل حديث والذي كـان يتـسبب بمعانـاة               

  . للمواطنين من حيث الوقت والجهد المبذول للحصول عليه
كما يمكن الربط االلكتروني دائرة األرضي والمساحة من الحصول علـى بيانـات             

  . الكترونية للوكالة العدلية وأطرافها
  

 يعد متمماً لمذكرة تفاهم أبرمت بين       يمن الجدير بالذكر إلى أن هذا الربط االلكترون       
والـربط  وزارة العدل ودائرة األراضي والمساحة في مجـال تبـادل المعلومـات             

االلكتروني من خالل شبكة الحكومة االلكترونية، للحفاظ على الثقة بالقيد العقـاري            
والذي  يهدف إلى ضـمان  ، ألموال غير المنقولة تسجيل ونقل ملكية ا في إجراءات

األمر الذي يخدم دائرة األراضي     ، دقة البيانات المقدمة للجمهور وعدم التالعب بها      
  .والمساحة من جهة ودائرة كاتب العدل من جهة أخرى

 
  

  وزير العدل يلقي محاضرة حول اإلصالحات الدستورية
  

 في جامعة عجلون     ١٦/٥/٢٠١١ن   االثني يومألقى وزير العدل حسين مجلي         
وحضر الندوة كـل مـن      ، الوطنية محاضرة  حول اإلصالحات الدستــورية       

محافظ عجلون الدكتور أحمد الزعبي ورئيس جامعة عجلون الوطنيـة الـدكتور           



إلى جانب عدد من األكاديميين وطلبة      ، أحمد العيادي واألستاذ عبدالغفار فريحات    
  .الكليات من مختلف التخصصات

وأكد على أهمية توحيد الوطن     ، وأشار مجلي في بداية الندوة إلى ذكرى النكبة         
العربي من جهة انطالقا من المادة األولى من الدستور والتـي تـنص علـى أن       

وعلى أن الدستور األردنـي لعـام       ، "األردن جزء ال يتجزأ من الوطن العربي      "
 جميع شؤون الدولة من      يضم جميع األسس والمبادئ واألحكام التي تنظم       ١٩٥٢

  .جهة أخرى
كما وضح مجلي أن المطالبة باإلصالحات الدستورية تحتم بالضرورة معرفـة             

  .الحقوق والواجبات الدستورية لبناء المعرفة الصحيحة لهذه المطالبة
، أشار األستاذ عبدالغفار فريحات إلى أهمية اإلصالح كمفهـوم  ، من جهة أخرى    

 الـذي ظهـر فـي       ١٩٥٢ي جاء متكرساً في دستور      وعلى أن النهج الديمقراط   
ظروف صعبة ومع ذلك اثبت انه دستوراً متقدما بين دساتير العالم ألنه نظم على         

  .أساس هوية الدولة بما يستقيم معه النظام الديمقراطي
وتناولت الندوة الحاجة الملحة إلى أن تكون اإلصالحات الدستورية تعبيرا عـن            

وأن الصعوبة ليست في إيجاد البرامج التـي        ،  حقوقه   إرادة الشعب في ممارسة   
تحكم عملية اإلصالح لكن المسألة تتعلق بإرادة اإلصالح الحقيقية بالتوافق بـين            

  .لحماية الوطن وهويته، الحاكم والمحكوم عن طريق حماية النظام الديمقراطي 
 مـن   وقام مجلي في نهاية الندوة باإلجابة عن تساؤالت واستفسارات الحـضور          

يس الجامعـة الـدكتور أحمـد       وتسلّم درع الجامعة من رئ    ، األكاديميين والطلبة   
  .العيادي

  
  
  
  

  



مع " كرامة"العدل توقع مذكرة تفاهم للمرحلة الثانية من مشروع 
  الدنمارك

  

  
 األربعـاء الموافـق     يـوم لعدل وعدد من الشركاء المحليـين       وقعت وزارة ا     
الخارجية الدنمركية ومركز إعادة التأهيل      مذكرة تفاهم مع وزارة      ١٨/٥/٢٠١١

واألبحاث لضحايا التعذيب الدنمركي مذكرة تفاهم استهدفت إطالق المرحلة الثانية 
  ".كرامة"من مشروع 

ومشروع كرامة هو عبارة عن  برنامج يستهدف تحـسين معاملـة وأوضـاع              
لمشروع األشخاص المحتجزين، وتأتي هذه االتفاقية كمكمل للمرحلة األولى من ا         

  .   وامتدت لعامين كاملين٢٠٠٨والتي تم إطالقها في العام 
وتضع االتفاقية التي وقعها عن وزارة العدل أمينها العام القاضي محمد الحوامدة            
برنامجاً مشتركاً لتحسين شروط احتجاز األشخاص المحرومين من حريتهم فـي           

اجن السيدة اليـسندرا    األردن، فيما وقعها عن الجانب الدنمركي نائب عام كوبنه        
جيرالدي، وعن الشركاء المحليين نائب المفوض العام للمركز الوطني لحقـوق           
" اإلنسان الدكتور علي الدباس وعن مجموعة القانون من اجل حقـوق اإلنـسان      

  .المحامي فراس عازر" ميزان



ـ    " كرامـة "وتهدف المرحلة الثانية من برنامج        ةوالممولـة مـن وزارة الخارجي
ية في إطار الشراكة الدنمركية للحوار واإلصالح، إلـى القـضاء علـى     الدنمرك

التعذيب والمعاملة السيئة عن طريق منع حدوث تلك الممارسات، والتأكيد علـى            
تجريم تلك األفعال والتحقيق فيها، ومقاضاة ومعاقبة المتسببين فيهـا ومعالجتهـا            

  .  القانونية الدوليةنوفقاً اللتزامات األرد
 إلى ٢٠١١ذه المرحة سنتين ونصف السنة وتمتد من أول  كانون ثاني           وتستمر ه 
  . ٢٠١٣حزيران 

وعقب توقيع االتفاقية قال أمين عام الوزارة محمد الحوامد أن األردن دأب ومنذ             
تأسيس االمارة على مواكبة ومتابعة االتفاقيات الدولية والمشاركة فيها خصوصاً          

ة حرياته، مؤكدا أن األردن صادق على كافة        المتعلقة منها بحقوق اإلنسان وصيان    
  .تلك االتفاقيات

وأكد الحوامده انه ال يوجد ما يسمى بالتعذيب الممنهج في األردن، وإن وجد في              
مكان ما فهو فردي وشخصي، مؤكدا ان هذا الموضوع محل إهتمام كافة الجهات     

  .المعنية بهدف القضاء عليه
رامة والذي مول كذلك مـن الـدنمارك         من مشروع ك   األولىيذكر ان المرحلة    
 وتناولت تلك المرحلة تعزيز التعـاون بـين         ٢٠١٠ -٢٠٠٨إمتدت لعامين من    

الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للقضاء علـى التعـذيب، وتعزيـز            
التشريعات الوطنية لتسهيل منع التعذيب، وتعزيز القدرات المهنية فـي مجـالس         

  .لعالقة بتطبيق القانون لمنع اعمال التعذيبالسياسات للمؤسسات ذات ا
  
  



رة العدل تنظم زيارة ميدانية اضمن حملة اعرف النظام القضائي وز
  لقصر العدل) األردنيةالجامعة (لطالب كلية الشريعة 

   
قامت وزارة العدل عن طريق مديرية االتصال وبالتنسيق مع قصر العدل العبدلي 

ي األردني لطلبة كلية الشريعة الجامعة األردنية بتنظيم حملة اعرف النظام القضائ   
يوم األربعاء الموافق   ردينة الرفاعي وطالب الشريعة     حيث تم استقبال الدكتورة     

   : األقسام واألقالم التالية زيارة وقاموا ب،  ٢٠/٤/٢٠١١
  قلم صلح الجزاء  -١
 مكاتب خدمة الجمهور -٢
 دائرة التنفيذ وأقالمها  -٣
 قلم صلح الحقوق  -٤

 عن كيفية العمل بشكل كامل      للطالب قام كل رئيس قلم بالشرح           حيث
والدور الذي تقوم به في المحكمة وتم طرح بعض األمثلة الواقعية لهـم             
 ومن جهة أخرى قام بعض الطالب بطرح عدد من األسئلة وتمت اإلجابة      

 .ل عليها من قبل المسؤ
 وقـام الموظـف             وتم االطالع على شاشات االستعالمات االلكترونية     

احمد البطنان بالشرح لهم عن كيفية االستعالم عن طريـق هـذه الـشاشات              
وبعد ذلك تم اصطحابهم لحضور جلسة محاكمـة        ،وإعطاء بعض األمثلة لهم     

، من محاكم الجنايات الصغرى ومحاكم صلح الجزاء للقاضي سامي الرقـاد            
ن األسئلة  وتمت مناقشة من بعض الطالب عن جلسة المحاكمة وطرح عدد م          

وبعد االنتهـاء مـن الجلـسة قـام     ، على القاضي وتمت اإلجابة عليها كاملة     
القاضي سامي الرقاد بإعطاء كلمة موجزة عن القضاء بشكل عـام وبعـض             

وفي النهاية تم التقاط بعض الصور      ، القضايا والمشاكل التي تم التعامل معها     
 قبل الطالب مرفقـا      من توتمت تعبئة االستبيانا  ،  قصر العدل    أمامللطالب  

  .التحليل أالستبياني لهذه الزيارة



حفل تكريم لعطوفة رئيس محكمة المفرق السابق القاضي عبد الوالي 
  بني عطا وعدد من السادة القضاة

  

  
  

لعطوفـة رئـيس    أقامت اللجنة الثقافية في محكمة بداية المفرق حفل تكـريم       
لسادة القـضاة معـين    وا ابق القاضي عبد الوالي بني عطا     محكمة المفرق الس  

 اللذين انتقلوا من المحكمة إلى محـاكم     ،نصيرات وحمزة قناة وعماد سويدات    
أخرى وكان الحفل بحضور حشد كبير من القضاة والمدعين العامين وموظفي 

وقد تخلل الحفل كلمة لرئيسة اللجنة الثقافية نهلة الخزاعلة ومشاركة      ،المحكمة
رئيس المحكمـة   عطوفة  كما ألقى    ،صورشعرية من الموظف همام أحمد من     

لقـى   وأ   امتنانه لموظفي محكمـة المفـرق      نعالسابق كلمة شكر عبر فيها      
القاضي عماد سويدات كلمة عبر فيها عن شعوره باألسف لترك محكمة بداية            
المفرق وكذلك القاضي معين نصيرات والقاضي حمزة قناة، ثم قـام مـدير             

 بتسليم تحف خشبية من إبـداع اللجنـة        محكمة المفرق السيد معتصم عبيدات    
  .الثقافية تتضمن عبارة جميلة لكل قاضي

 

  



  موظفي الوزارة والمحاكممشاركات 
  

  ...............اإلصالح 
  "١١" الرعد ".....وم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن اهللا ال يغير ما بق"قال تعالى 

جب أن يبدأ بـالنفس ثـم             إن اإلصالح الذي يدعو به الكثير في أيامنا هذه ي         
ألن المجتمع كالجسد الواحد، إذا      العائلة، فإذا صلحت النفس والعائلة تم اإلصالح،      

صلح مركز المجتمع وهو النفس والعائلة صلح المجتمع كله، وارى إنه من واجب             
بـاع  الوالدين مراقبه أبناءهم ومراقبه سلوكهم ودعواتهم إلى التقرب إلـى اهللا وإت           

كترونيـة  الذين يتركون أبناءهم علـى المواقـع االل       رسوله، واخص بالذكر اآلباء     
ال يوجد مؤمن آمن باهللا ورسوله ال يريد اإلصـالح،       . وشبكة االنترنت دون رقيب   

قـال  " فاإلصالح هو أساس الدين اإلسالمي الذي بنيت عليه المجتمعات، قال تعالى        
ورزقني منه رزقا حـسنا ومـا أريـد أن    يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي  

 أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال بـاهللا           إنكم إلى ما أنهاكم عنه      فأخال
   ."٨٨" هود "عليه توكلت واليه أنيب

وها هو رسولنا وأسوتنا وحبيبنا محمد صلى اهللا عليه وسلم لم يترك شيئاً إال حدثنا               
من كره : "  النبي صلى اهللا عليه وسلم قالبه، فعن ابن عباس رضى اهللا عنهما عن     

" من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتـة الجاهليـة                
   .٦٦٤٦صحيح البخاري 

وتدريسهم أمـور ديـنهم     و اآلباء وأولياء األمور متابعة ابنائهم       ومن هنا فإنني أدع   
  . حتى يتم اإلصالح 

  على أفضل الصالة والسالم دعا به الرسول الكريم      وفي الختام فإنني أدعو بما    
  " .اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن" 

  
  محمد قصي الهاشمي الموظف                                                         

  مركز الوزارة/ شرية مديريه الموارد الب                                                                  
  
  
  
  



  موظفي الوزارة والمحاكممشاركات  

      
  من الذكاء والفطنة

  

   العالم ابن سيرين •
 العالم المعروف بابن سـيرين والمـشهور بتفـسير              في احدى األيام كان   

وبينما هو كذلك  فإذا برجل يدخل عليـه         ، بأحد  المساجد  األحالم يلقي درسا    
ي المنام أني أوذن ودخل عليه رجال أخر وقال له          وقال له يا إمام إني رأيت ف      

يا إمام  إني رأيت  في المنام أني أوذن فسكت العالم قليال ثم قال أمام الجميع                 
 الثاني فيسرق   وأماأما األول فيحج بيت اهللا الحرام وان شاء اهللا يقبل اهللا منه             

هم وقـال   ابن سيرين واحتج بعضفاندهش الجميع من إجابة العالم ، وتقطع يده 
 التفسير وعلى ماذا    بهذادخل عليك الرجالن وقاال نفس الكالم فلماذا جئت         له  

  . استندت في تفسيريك  فقال على كتاب اهللا سبحانه وتعالى واليكم اإلجابة 
أما الرجل األول فظهرت عليه عالمات التقوى والصالح فقلت بأنه يحج بيت               

به العزيز مخاطبا سيدنا إبراهيم عليه السالم       اهللا الحرام الن اهللا تعالى قال في كتا       
 )ضاِمٍر يْأِتين ِمن كُلِّ فَج عِميـقٍ  وَأذِّن ِفي النَّاِس ِبالْحج يْأتُوك ِرجالًا وعلَى كُلِّ(

  ."٢٧"الحج 
وأما الرجل الثاني فلم تظهر عليه عالمات التقوى والصالح بل عكس ذلك ويقول   

   ."٧٠" يوسف )لَساِرقُون ثُم َأذَّن مَؤذِّن َأيتُها الِْعير ِإنَّكُم(اهللا سبحانه وتعالى 
وعليه فأنه ال يجوز ألي شخص ان يقوم بتفسير األحالم على هواه كمـا هـو              
ومعـروف  بل يجب ان يكون على علم بكتاب اهللا سبحانه وتعـالى            ، اآلنع  ئشا
  .      صفة الفطنة والذكاء وبعد النظرب

                                
  محمود منصور الموظف                                                                          

   مركز الوزارة/  داخليتصـالاختصاصي ا                                                                 
  

  
  



  موظفي الوزارة والمحاكممشاركات  

  

  من إعجاز القرآن الكريم
 

  مره١١٥ اآلخرة ذكرت -------------- مره١١٥ذكرت الدنيا 
  مره٨٨ ذكرت الشياطين ------------- مره٨٨ المالئكةذكرت 

  مره١٤٥ ذكر الموت ------------- مره١٤٥ الحياةذكرت 
  مره٥٠ ذكر الفساد ------------------ مره٥٠ذكر النفع 

  مره٣٦٨ ذكر الرسل --------------- مره٣٦٨ذكر الناس 
  مره١١ إبليس من االستعاذة ذكرت ----------------- مره١١ إبليسذكر 

  مره٧٥ ذكر الشكر ------------- مره٧٥ المصيبةذكرت 
  مره٧٣ ذكر الرضا ---------------- مره٧٣ذكر االنفاق 

  مره١٧ ذكر الموتى -------------- مره١٧ذكر الضآلون 
  مره٤١ ذكر الجهاد -------------- مره٤١لمسلمين ذكر ا

  مرات٨ ذكر الترف ----------------- مرات٨ذكر الذهب 
  مره٦٠ ذكرت الفتنه ----------------- مره٦٠ذكر السحر 

  مره٣٢ البركة ذكرت --------------- مره٣٢ذكرت الزكاة 
  مره٤٩ ذكر النور ------------------ مره٤٩ذكر العقل 
  مره٢٥ الموعظة ذكرت ----------------- مره٢٥ذكر اللسان 

  مرات٨ الرهبة ذكرت --------------- مرات٨ الرغبةذكرت 
  مره١٦ العالنية ذكرت ------------------ مره١٦ذكر الجهر 

  مره١١٤ ذكر الصبر --------------- مره١١٤ الشدةذكرت 
  مرات٤ الشريعة ذكرت ---ت مرا٤ذكر الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم 

  مره٢٤ المرأة ذكرت ------------------ مره٢٤ذكر الرجل 
  بفروض خمسهالصالة مرات وهذا دليل وجوب ٥ الصالةذكرت 

 السنة مره وهذا دليل عدد األشهر في ١٢ذكرت كلمة شهر 
  السنة مره وهذه عدد األيام في ٣٦٥ذكر اليوم 

  
  
  
  
  
  
  

   الموظف احمد سلطان محمد الظهيرات                                         
  محكمة صلح األغوار الشمالية/ رئيس قلم الدعاوى الجزائية                                              



  رف بلدكـاع
  م قيـسأ                       

 بحيرة وتشرف على    األردنتقع على تله مرتفعه شمال      ) ام قيس حالياً  (جدارا      
تعتبر من أبرز المواقع السياحية فـي األردن وتـشتهر          .وهضبة الجوالن  طبريا

  . بمدرجاتها ومبانيها اليونانية والرومانية

 الموقع الجغرافي •

كم شمال مدينة اربد، وهي أكبر مدن لـواء           ٢٠تقع أم قيس على بعد           
 مترا، عن سطح البحـر،      ٣٦٤، فوق مرتفع يعلو     محافظة اربد  في   بني كنانة 

 ومن الجنـوب    نهر اليرموك  هضبة الجوالن يحدها من الشمال ويفصلها عن      
 حتى الشونة الشمالية غربا، ومن الغرب بحيرة        اربدوادي العرب الممتد من     

 عند مخرجـه    األردننهر  طبريا، إذ ينحدر مسهل أم قيس تدريجيا إلى بداية          
   .بحيرة طبريامن 

  تاريخ أم قيس •

   يعود تاريخها لزمن اليونان القرن السابع قبل لميالد تحت حكـم بطليمـوس             
  . ف بمدينة جداراوكانت آنذاك تعر

ملك مصر يحكـم  ) م. ق٢٠٣-٢٢١ (بطليموس الرابعم كان  . ق ٢١٨في سنة     
بحملة ) م. ق ١٨٦-٢٢٣( السلوقي   أنطيوخوس الثالث فلسطين واألردن وهاجمه    

، واجتاز نهر األردن واستولى على أجـزاء مـن          لجليلالى  عسكرية وسيطر ع  
  .شمال األردن واستسلمت له جدارا، وهكذا وصلت إليها الحضارة اليونانية

  
  
    

  



  اعرف بلدك 

  :نانين والفالسفة والشعراء في عصر اليونانين مثل الكتاب والف أم قيساجتذبت   

   مينيبوسشاعر الهجاء  •
   ميالغروسالشاعر الساخر  •
  .  بعد الميالد٣٧-١٤ الذي عاش ما بين ثيودوروسالخطيب الفصيح  •

 مـن اإلغريـق اليونـان       بومباي قبل الميالد احتلها القائد الروماني       ٦٣في عام   
 الذي أقيم أيام اليونان والرومان، وكان يضم عشر         حلف الديكابولس وضمها إلى     

 جرشا :منه  المنطقة الواقعة عند ملتقى حدود األردن وسوريا وفلسطين،        مدن في   
  .شرق األردن   شمالي أم الجمال في وادي األردن، ومدينة طبقة فحل أو أميال

 عندما اجتاز الفرس نهـر      ١٦٢بقيت جدارا، تنعم بالهدوء واالستقرار حتى سنة        
مـاركوس  الفرات، واجتاحوا سورية واحتلوا مدنها وهب االمبراطور الروماني         

عثر بمدينة أم قيس   . لمقاومة الفرس وجهز الجيوش   )  م  ١٨٠ -١٦١ (أوريليوس
 على كتابة كانت على قبر أحد الجنود مـن الكتيبـة الرابعـة عـشرة           -جدارا-
 احتلتهـا   ٦١٤في سنة   . تي وصلت إلى أم قيس    التي تشير إلى الفرقة ال    ) جامينا(

 حررتهـا   ٦٣٥الجيوش الفارسية ودمرت كنائسها، ولم ترحم سكانها، وفي سنة          
 زمـن الخليفـة   شرحبيل بن حسنة  الجيوش اإلسالمية من سيطره الرومان بقيادة       

  .عمر بن الخطاب

ٌ  منقوشة على حجر الشاهد   األثرية تواجهك عبارة  " أم قيس   "  عندما تدخل مدينة    
يخاطـب فيهـا   " أرابيـوس  " الذي كان منصوباً  على قبر الشاعر الكبير القديم      

ـَا أناَ               " الضيوف قائالً      ـُنا، كما أنتَ  اآلن، كنتُ  أنا، وكم ـَارّ ِمن ه ـَا الم أيه
ـّع بالحياِة ألنك فانٍ     ".اآلنَ ، ستكونُ  أنتَ، فتمت

  
  



  اعرف بلدك 

  

   : الموجودة في ام قيساألثريةمعالم الأهم  •

   المسرح الجنوبي  •
   الكنيسة البيزنطية  •
   المدرج الشرقي  •
  األسواق والمخازن  •
   مجمع الحمامات الرومانيه  •
   نيسة البازيليكاك •
   الدكاكين المقنطرة  •
   نيمغايوم •
ة الروسان وهم أكبر عشيرة      أبناءها وهو من عشير    ألحدومتحف أم قيس     •

  في أم قيس

  
  الكنيسة البيزنطية وهي ثمانية الشكل

  
  

  
  



  اعرف بلدك 

  

  

  الحوانيت والدكاكين

  

  مدرج احد مسارح ام قيس 

  

  شارع الدكامنوس



  اتـمنوع
  
  

  أجمل العبارات
  

 
 .تبكي ن تبتسم حين يظن اآلخرون أنك سوفما أجمل أ -١
 .الحياة األلم جزء من الحياة ومن لم يتألم لم يعرف معنى -٢
 .نصف السعادة القناعة -٣
 .الخطأ ما أشرق نور الصواب لوال -٤
 . عليهمالمرء ال يصنع األصدقاء بل يتعرف -٥
 .باسم في قلب كل شتاء ربيع نابض ووراء كل ليل فجر -٦
 .مستحيل  باب األمل ال يعرف كلمةمن يعرف -٧
 .الناس المغرور كالطائر كلما ارتفع في السماء صغر في أعين -٨
 ليس من الصعب أن تضحي من أجل صديق لكن من الصعب أن تجد -٩

 .الصديق الذي يستحق التضحية
 .ال تستطيع أن تزيل عطرها تستطيع أن تسحق الزهرة تحت قدميك ولكنك -١٠
 .اليأس بناء جسر من األمل فوق جسر منأجمل هندسة  -١١
 .الحياة الحزن والفرح وجهان لعملة واحدة هي -١٢
 أعجز الناس من عجز عن اكتساب األصدقاء وأعجز منه من ضيع من -١٣

 .ظفر به منهم
 .عليه عاتب أخاك باإلحسان إليه واردد شره باإلنعام -١٤
 .األدب رسالكتب سعادة الحضارة بدونها يصمت التاريخ ويخ -١٥
 .طويال السيرة الحسنة كشجرة الزيتون ال تنمو سريعا لكنها تعيش -١٦
  .الوصول التأخر في الوصول خير من عدم -١٧



  منوعات  

  
 أوعية والشفاه أقفالها واأللسن مفاتيحها فليحفظ كل إنسان مفتاح القلوب -١٨
 .سره
يكون الجزء  س فقدإذا رأيت الجزء األول من طريقك مليئا باألشواك فال تيأ -١٩

 .الثاني مفروشا بالزهور والرياحين
 .اآلخرين االبتسامة جواز المرور للدخول إلى قلوب -٢٠
 .بسهولة البسمة المصطنعة كالوردة المصطنعة تكتشف -٢١
 .متألما أن ترى االبتسامة على ثغر غيرك واأللم أن ترى غيرك السعادة -٢٢
 .نبت بعضه األخالق فإن لم ينبت كلهإن القلوب مزارع فازرع فيها طيب  -٢٣
 .تشوي إن لم تكن مطرا تروي فال تكن نارا -٢٤
تصل به إلى  الحياة مليئة بالحجارة ال تتعثر بها بل اجمعها وابن بها سلما -٢٥

 .النجاح
 .الزمن خير األصدقاء من ال يتلون إذا تغير -٢٦
 .لنورا المعلم كالجسر تعبر عليه األجيال من الظلمات إلى -٢٧
  .حب الدنيا رأس كل خطيئة -٢٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  منوعات  

  
     كيف يمكن أن نفكر في األوقات العصبة ونأخذ قرارا إليكم هذه 

  القصة
 الصغيرة، كان هناك مزارع غير محظوظ  و في أحد قرى الهندقديماً  

مقرض المال . القتراضه مبلغا كبيرا من المال من أحد مقرضي المال في القرية
  . أعجب ببنت المزارع الفاتنة، لذا قدم عرضا بمقايضة،عجوز و قبيحوهو ا هذ
 المزارع و ابنته فانصدم، بأنه سيعفي المزارع من القرض إذا زوجه ابنته: قال

عندئذ اقترح مقرض المال الماكر بأن يدع المزارع و ابنته . من هذا العرض
 واحدة سوداء واألخرى أخبرهم بأنه سيضع حصاتين. للقدر أن يقرر هذا األمر

  .بيضاء في كيس النقود، و على الفتاة التقاط أحد الحصاتين
  إذا التقطت الحصاة السوداء، تصبح زوجته و يتنازل عن قرض أبيها. ١
  إذا التقطت الحصاة البيضاء، ال تتزوجه و يتنازل عن قرض أبيها. ٢
  إذا رفضت التقاط أي حصاة، سيسجن والدها. ٣
اقفين على ممر مفروش بالحصى في أرض المزارع، و حينما كان الجميع و  

 انتبهت الفتاة حادة ،كان النقاش جاريا، انحنى مقرض المال ليلتقط حصاتين
ثم طلب من . وضعهما في الكيسأن الرجل التقط حصاتين سوداوين والبصر 

  .الفتاة التقاط حصاة من الكيس
  فتاة ؟اآلن تخيل أنك كنت تقف هناك ، بماذا ستنصح ال
  :إذا حللنا الموقف بعناية سنستنتج االحتماالت التالية

  سترفض الفتاة التقاط الحصاة. ١
يجب على الفتاة إظهار وجود حصاتين سوداوين في كيس النقود و بيان أن . ٢

  .مقرض المال رجل غشاش
  .تلتقط الفتاة الحصاة السوداء و تضحي بنفسها لتنقذ أباها من الدين و السجن. ٣
  ل لحظة في هذه الحكاية، إنها تسرد حتى نقدر الفرق بين التفكير السطحي و تأم



  منوعات  

إن ورطة هذه الفتاة ال يمكن اإلفالت منها إذا استخدمنا التفكير . التفكير المنطقي
بة األسئلة فكر بالنتائج التي ستحدث إذا اختارت الفتاة إجا. المنطقي االعتيادي
  : إليكم ما فعلتهاًحسن، خرى، ماذا ستنصح الفتاةمرة أ، المنطقية في األعلى

  
أدخلت الفتاة يدها في كيس النقود وسحبت منه حصاة و بدون أن تفتح يدها و   

تنظر إلى لون الحصاة تعثرت و أسقطت الحصاة من يدها في الممر المملوء 
لكننا ، وبالحصى، و بذلك ال يمكن الجزم بلون الحصاة التي التقطتها الفتاة

ذ نعرف لون الحصاة التي عندئ وستطيع النظر في الكيس للحصاة الباقيةن
، و بما أن الحصاة المتبقية سوداء، فإننا سنفترض أنها التقطت الحصاة االتقطته
 فإن الفتاة قد ،مال لن يجرؤ على فضح عدم أمانتهو بما أن مقرض ال. البيضاء

. نافع ألبعد الحدودغيرت بما ظهر أنه موقف مستحيل التصرف به إلى موقف  

:الدروس المستفادة من القصة   
 اعمل بذكاء و ال تعمل ،هناك حل ألعقد المشاكل، و لكننا ال نحاول التفكير

  . مرهقبشكل

 
  
 
  
 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  
 

  
        

  وزارة العدل
  

  ٤٦٠٣٦٣٠: هاتف
  

  ٤٦٢٢١٤٦: فاكس
  

       ٥٠٠٨٠٨٠: الرد اآللي
  

 feedback@moj.gov.jo: البريد االلكتروني

  
  
  
  

  نشرة دورية تصدر عن مديرية االتصال في وزارة العدل: نشرة وزارة العدل اإلخبارية

  ـر التحريإدارة
  
  ية االتصالمدير مديرالناطق اإلعالمي و

  منى ابو هنطشالسيدة 
  

  سكرتاريا التحريـر
  

   خارجياختصاصي اتصال
  اآلنسة رزان خضر

  
  داخلي اختصاصي اتصال

  السيد محمود منصور
  
  

  اختصاصي اتصال
  السيد مهند حناقطة
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