متابعات
�إخبارية
ا�ستقباالت معايل الوزير
وفد حقوق الإن�سان
الهولندي

ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل وزي����ر ال��ع��دل
ال��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��ك��رمي
ال��ع��ي�����س��ى يف مكتبه ب���ال���وزارة ي��وم
الأحد  20ربيع الأول 1433هـ �سفري
ح��ق��وق الإن�����س��ان مبملكة ه��ول��ن��دا
ليونيل فري والوفد املرافق له .
وناق�ش اللقاء املو�ضوعات ذات
ال�صلة بال�ش�أن الق�ضائي واحلقوقي
 ،وا�ستمع الوفد ل�شرح من معاليه
ع������ن م�����������ش�����روع خ���������ادم احل����رم��ي�ن
ال�������ش���ري���ف�ي�ن امل����ل����ك ع�����ب�����داهلل ب��ن
عبدالعزيز لتطوير مرفق الق�ضاء .
وب��ي��ن م��ع��ال��ي��ه ل���ل���وف���د ���ض��م��ان��ات
ال��ع��دال��ة ال��ت��ي كفلها د���س��ت��ور ال��دول��ة
و�أن��ظ��م��ت��ه��ا  ,م��و���ض��ح��ا ال���ع���دي���د من
م�شرتكات ال��ع��دال��ة ال��ت��ي حتتفي بها
امل��ب��ادئ الق�ضائية للمملكة م��ا ي�ؤكد
�أن ق�ضاء اململكة ينطوي على مبادئ
وقيم ال تتقاطع مع املفاهيم واملبادئ
احلقوقية املتفق عليها .
ك���م���ا ا���س��ت��ع��ر���ض م��ع��ال��ي��ه م��ع
ال���وف���د ال��ع��دي��د م���ن امل��و���ض��وع��ات
احلقوقية و�أج��اب عن ا�ستف�سارات
الوفد .

ال�سفري ال�صيني
والقائم بالأعمال
الأ�سرتايل

ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل وزي����ر ال��ع��دل
ال��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��ك��رمي
ال��ع��ي�����س��ى مب��ك��ت��ب��ه يف ال������وزارة ي��وم
� 9صفر 1433ه���ـ �سفري جمهورية
ال�صني ال�شعبية ل��دى اململكة يل
ت�شينغ وين .
ك��م��ا ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ال��ي��ه ال��ق��ائ��م
ب��الأع��م��ال ب�سفارة �أ�سرتاليا لدى
اململكة قاي روديجر .
وج����������رى خ����ل���ال ال����ل����ق����اءي����ن
مناق�شة املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك يف اجلوانب الق�ضائية .

رئي�س جامعة نايف العربية

ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل وزي����ر ال��ع��دل
ال��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��ك��رمي
ال��ع��ي�����س��ى ي����وم الأرب����ع����اء  5حم��رم
1433ه���ـ يف مكتبه ب��ال��وزارة معايل
رئي�س جامعة نايف العربية للعلوم
الأم��ن��ي��ة ال��دك��ت��ور عبد العزيز بن
���ص��ق��ر ال��غ��ام��دي  .وج����رى خ�لال
اللقاء مناق�شة �أوج��ه التعاون بني
وزارة العدل وجامعة نايف العربية
للعلوم الأمنية واملتمثل يف املجاالت
العلمية املتعقلة باملادة الق�ضائية
وال��ت��وث��ي��ق��ي��ة ع��ل��ى ���ض��وء امل��راح��ل
العلمية مل�����ش��روع خ����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني لتطوير مرفق الق�ضاء.

�آل ال�شيخ ي�ستقبل معايل الوزير

ا�ستقبل معايل الرئي�س العام لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ يف مكتب معاليه بالرئا�سة
ي���وم  6رب��ي��ع الآخ���ر  1433ه��ـ  ،م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل ال��دك��ت��ور حممد بن
عبدالكرمي العي�سى والوفد املرفق له.
ومت خ�لال اال�ستقبال مناق�شة املو�ضوعات امل�شرتكة بني اجلهازين
فيما ي��خ��دم امل��واط��ن�ين وف��ق توجيهات خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني -حفظهما اهلل. -
وثمن معايل وزير العدل اجلهود التي تبذلها الرئا�سة  ,م�شرياً �إلى
اعتزازه بتعاون الهيئة ومرفق الق�ضاء فيما يخدم الوطن واملواطنني .

وزير العدل :اجلرمية الإرهابية يف اململكة يف انح�سار بفعل الربامج التوعوية
�أك���د م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل ال��دك��ت��ور حممد بن
ع��ب��دال��ك��رمي العي�سى �أن اجل��رمي��ة الإره��اب��ي��ة يف
اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة يف ان��ح�����س��ار بتوفيق
اهلل بفعل الربامج التوعوية التي ت�صدت للفكر
الوافد على مفاهيمنا الإ�سالمية وبفعل املالحقة
الأم��ن��ي��ة وال���س��ي��م��ا ال�����ض��رب��ات اال���س��ت��ب��اق��ي��ة التي
مني بها الإره���اب ،ف�ض ً
ال عن وج��ود ق�ضاء قوي
وحمايد ملقا�ضاة املتهمني يف تلك الق�ضايا.
وقال معاليه خالل لقاءه يف وا�شنطن بوزير
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العدل الأمريكي �إيريك هولدر وكبار امل�س�ؤولني
ب�������وزارة ال���ع���دل الأم���ري���ك���ي���ة ،وم����دي����رة منظمة
مكافحة اجلرمية املنظمة الدكتورة �إيرنهارتن�س
� « :إن ق�ضاء اململكة يحمي احل��ق��وق واحل��ري��ات
امل�����ش��روع��ة و�إن���ن���ا ي��ج��ب �أن ن���ف���رق ب�ي�ن احل��ري��ة
والفو�ضى  ،واحل��ري��ة والإخ��ل�ال بالنظام العام
ل��ل��دول��ة ،م�ضيفاً �أن ال��ن��ظ��ري��ات احل��دي��ث��ة تقول
�إن احل��ري��ة وامل�س�ؤولية ت��و�أم��ان متى ف�صال عن
بع�ضهما ماتا جميعاً » .
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وزير العدل:ال نحمل �أي �شعار �أو هوية غري ا�سم الإ�سالم
مبفاهيمه الو�سطية املعتدلة
ق����ام م��ع��ايل وزي����ر ال���ع���دل ال���دك���ت���ور حم��م��د بن
عبدالكرمي العي�سى وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه امل��ك��ون من
ع���دد م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ب��زي��ارة م��ق��ر بور�صة
ن��ا���س��داك ب��ن��ي��وي��ورك “ �أح���د �أ���س��واق ت��ب��ادل الأوراق
املالية “ وذلك يف �إطار الزيارة الر�سمية التي قام بها
معاليه والوفد املرافق للواليات املتحدة الأمريكية .
وا���س��ت��م��ع معاليه وال��وف��د ل�����ش��رح مب�سط من
امل�����ش��رف ال��ق��ان��وين ل��ب��ور���ص��ة ن��ا���س��داك �إي���د نايت
الذي �أو�ضح �أن البور�صة تعد من �أكرب البور�صات
التي تعمل على �أ�سا�س ال�شا�شات الإلكرتونية يف
الواليات املتحدة الأمريكية  ,م�شرياً �إلى �أن �أغلب
ال�شركات املدرجة فيها تقنية وتعد امل�ؤ�شر الرئي�س
لل�سوق التقني الأمريكي.
ون��وه مبا حققته اململكة يف جم��ال التناف�سية
م��ن خ�ل�ال الديناميكية امل��م��ي��زة ال��ت��ي تعتمدها
امل��م��ل��ك��ة مم���ا ن��ت��ج ع��ن��ه ���ص�لاب��ة وق����وة االق��ت�����ص��اد
ال�سعودي وعدم ت�أثره بالأزمة العاملية  ,مفيدا �أن

امل�ؤ�شرات التي حتدد م�ستوى التناف�سية ت�شري �إلى
�أن اململكة يف اجتاه ت�صاعدي ..
و�أ������ض�����اف م���ع���ال���ي���ه �أن امل���م���ل���ك���ة ي����وج����د ب��ه��ا
حم����اك����م جت�����اري�����ة ل���ه���ا �أك���ث���ر م�����ن رب������ع ق������رن ,
و�أ���ص��درت �أح��ك��ام ع��ادل��ة على م�ؤ�س�سات حكومية
وخ���ا����ص���ة ب��امل��م��ل��ك��ة ل�����ص��ال��ح ����ش���رك���ات �أج��ن��ب��ي��ة .
و�أو���ض��ح معايل وزي��ر ال��ع��دل ال��دك��ت��ور حممد بن
عبد الكرمي العي�سى �أن اململكة اتخذت العديد من
التدابري التي جعلت منها بيئة ا�ستثمارية متكاملة
وخ��ا���ص��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ت�����ش��ري��ع��ات والإج������راءات
املتعلقة بالق�ضاء وتوثيق امللكيات فعلى �سبيل
املثال ا�ستطاعت وزارة العدل �أن تخت�صر �إجراءات
ن��ق��ل امللكية ال��ع��ق��اري��ة بتوظيف التقنية لت�صل
�سرعة نقل امللكية �إلى دقائق ال تتجاوز يف بع�ض
احلاالت ع�شر دقائق ،وهذا ما جعلنا نح�صل على
املرتبة الأول��ى عاملياً يف �سرعة نقل امللكية لأكرث
من مرة على التوايل ب�شهادة البنك الدويل.

وزير العدل :ق�ضاء اململكة يعتمد �ضمانات قوية تعزز الثقة به كحام
للحقوق واحلريات وحار�س للم�شروعية
�أك���������د م�����ع�����ايل وزي���������ر ال����ع����دل
ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ع��ب��دال��ك��رمي
العي�سى �أن ق�ضاء اململكة العربية
ال�سعودية يعتمد �ضمانات قوية
ت���ع���زز ال���ث���ق���ة ب����ه ك���ح���ام ل��ل��ح��ق��وق
واحل��ري��ات وح��ار���س للم�شروعية ,
مو�ضحاً �أن املادة املو�ضوعية متثل
م �ن��اط االع � �ت� ��زاز وال �ه��وي��ة حيث
ت��ط��ب��ق حم���اك���م امل��م��ل��ك��ة الأح���ك���ام
ال�شرعية والأن��ظ��م��ة املرعية على
جميع الوقائع املعرو�ضة عليها .
وق���������ال م����ع����ال����ي����ه خ����ل���ال ل���ق���ائ���ه
ي����وم ال���ث�ل�اث���اء ��� 23ص��ف��ر 1433ه����ـ
بالعا�صمة الأم��ري��ك��ي��ة وا�شنطن
رئي�س املحكمة العليا الفدرالية
الأم�����ري�����ك�����ي�����ة ج��������ون روب����رت���������س

وم�����������س������ؤويل امل���ح���ك���م���ة يف �إط������ار
ف��ع��ال��ي��ات ال���زي���ارة ال��ر���س��م��ي��ة التي
ي���ق���وم ب���ه���ا وف�����د رف���ي���ع امل�����س��ت��وى
ميثل عدد من اجلهات احلكومية
واخلا�صة باململكة لزيارة الواليات
املتحدة الأمريكية برئا�سة معاليه
للم�شاركة يف منتدى �سيادة القانون
قال � »:إن تعدد االجتاهات الفقهية
�أث������رت م���ادت���ن���ا ال��ق�����ض��ائ��ي��ة حيث
�أتاحت للق�ضاء ب�سعتها و�شمولها
عدة خيارات يتم �إنزالها على وقائع
كل ق�ضية وفق متطلبات العدالة،
وه��و م��ا ي���ؤك��د على م��رون��ة الن�ص
الإ���س�لام��ي وتوخيه للعدل  ,و�أن��ه
يهدف لتحقيق امل�صالح واملقا�صد
ال��ع��ل��ي��ا ،وه����و م���ا �أو����ض���ح���ه ف��ق��ه��اء

و�����ش����راح ال��ن�����ص��و���ص الإ���س�لام��ي��ة
عندما قرروا �أنه حيثما كان العدل
َف َث َّم �شرع اهلل  ،و�أن احلكمة �ضالة
امل�ؤمن �أنى وجدها فهو �أحق بها» .
من جهته عرب رئي�س املحكمة
ال���ف���درال���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا ع���ن ت��ق��دي��ره
لزيارة معايل وزير العدل والوفد
امل����راف����ق ل����ه ،ف��ي��م��ا ���ش��ك��ر م��ع��ال��ي��ه
ح���ف���اوة اال���س��ت��ق��ب��ال ال���ت���ي لقيها
وال�����وف�����د خ���ل��ال ه������ذه ال�����زي�����ارة.
كما التقى الوفد يف ح��وار مفتوح
ع�ضو املحكمة ال��ف��درال��ي��ة العليا
ال��ق��ا���ض��ي ب��راي��ر  ،ون��اق�����ش ال��ل��ق��اء
العديد من املو�ضوعات ذات الطابع
الإجرائي واملو�ضوعي املتعلق بعمل
املحاكم العليا والعدالة عموماً .
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وزير العدل :املحامي ال�سعودي �صنع بقيمه العليا ح�صانته
و�أثبت كفاءته وح�ضوره الفاعل دولي ًا
�أك���د م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل ال�شيخ ال��دك��ت��ور حممد
بن عبد الكرمي العي�سى �إن املحامي ال�سعودي �أثبت
كفاءته وح�ضوره الفاعل دولياً ،واحرتامه لأخالقيات
مهنته ،و�أنه بقيمه العليا �صنع ح�صانته بنف�سه ،منوهاً
ب�أهمية تكوين احل�صانة بالأدوات اخلالقة التي يتمتع
بها املحامي الكفء.
و�أ���ش��ا ًر �إل��ى �أن املحامي ال�سعودي وطني االنتماء
والوالء عاملي الأداء  ،م�ستدال على ذلك بقيام املحاماة
يف اململكة بالإ�سهام الفاعل يف املقرتحات والدرا�سات
ال��ع��دل��ي��ة واحل��ق��وق��ي��ة،يف ���س��ي��اق م�����ش��ارك��ات��ه الداخلية
والدولية بح�ضور قوي وم�ؤثر.
و�أك��د معالية يف كلمته التي �ألقاها خ�لال رعايته
فعاليات ال��ل��ق��اء ال�سابع للمحامني يف اململكة ال��ذي
نظمته اللجنة الوطنية للمحامني التابعة ملجل�س
الغرف ال�سعودية يوم الثالثاء  22ربيع الأول 1433هـ
بجدة بح�ضور معايل رئي�س هيئة التحقيق والإدع��اء
العام ال�شيخ فهد العبداهلل ورئي�س الإحت���اد ال��دويل
للمحامني �إدري�س ال�شاطر  ,وم�شاركة �أك�ثر من 100
حمام من خمتلف مناطق اململكة و�أكادمييني و�أ�ساتذة
وم�ست�شارين قانونيني بالقطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ص,
�أكد �أهمية �إ�شراك املحاماة يف مكاتب ال�صلح والتوفيق
داخ���ل امل��ح��اك��م ،و�أن ي��ك��ون ل��ل��م��ح��ام��اة �أث���ر يف �إ���ش��اع��ة
مفاهيم التحكيم ،وجميع ه��ذه الأم���ور يف طليعة ما
ي�سند الق�ضاء ويخفف �أع��ب��اءه ،وذل��ك �أن الق�ضاء يف

جميع دول ال��ع��امل ي�صعب عليه �أن يت�صدى لكافة
الق�ضايا ف�لا ب��د م��ن �إي��ج��اد حلول لت�سوية املنازعات
 ,مبينا �أن اململكة تعمد �إل���ى احل��ل��ول ال�شرعية ويف
مقدمتها امل�صاحلة والتوفيق والتحكيم.
وب�ي�ن م��ع��ال��ي��ه �أن امل��ح��ام�ين ���ش��رك��اء وزارة ال��ع��دل
يف حتقيق ال��ع��دال��ة وامل��ح��ام��ي ال�����س��ع��ودي يعد الأم��ث��ل
والأف�ضل عاملياً يف قيمة املهنية وال �سيما يف االمتثال
لواجباته النظامية وميثاق املهنية العريف ف�ضال عن
�آداب الإ�سالم و�سمته الرفيع  ,وقال  ”:املحاماة يجب
�أن تكون عنوانا لل�شرف والنزاهة فهي مهنة �شريفة
وظيفتها حماية احلقوق وو�سيلتها الكلمة ال�صادقة
و�سندها ال�شريعة والنظام «.
وق���د م��ن��ح �إدري�������س ال�����ش��اط��ر م��ع��ايل وزي����ر ال��ع��دل
ميدالية االحتاد الفخرية لإ�سهامه يف تطوير منظومة
ال��ع��دال��ة ال�����س��ع��ودي��ة ت��ن��ف��ي��ذا مل�����ش��روع خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل -
لتطوير مرفق الق�ضاء  ,و�أبدى رئي�س االحتاد �إعجاب
االحتاد باملعلومات التي اطلع عليها يف تطوير العدالة
ال�سعودية  ،وق��ال  ”:ي���أت��ي ه��ذا التكرمي تقديراً من
االحتاد الدويل جلهود معايل وزير العدل يف التطوير
والإ���ص�لاح الق�ضائي حيث ي�ستحق ه��ذا التقدير من
االحت���اد “  ,مفيدا �أن ه��ذه امليدالية ه��ي �أول وثيقة
ل�لاحت��اد تطبع باللغة العربية ت��ق��دي��راً لإ���ص�لاح��ات
العدالة يف اململكة.

معايل الوزير يفتتح مبنى املحكمة العامة بجدة
اف���ت���ت���ح م���ع���ايل وزي������ر ال���ع���دل
ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ع��ب��دال��ك��رمي
العي�سى ي��وم  26ربيع الأول 1433
مبنى املحكمة ال��ع��ام��ة مبحافظة
جدة .
وكان يف ا�ستقبال معاليه مبقر
امل��ح��ك��م��ة رئ��ي�����س امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ام��ة
امل�����س��اع��د مب��ح��اف��ظ��ة ج���دة ال�شيخ
�إبراهيم بن �صالح القني .
و�أق����ي����م ح���ف���ل خ���ط���اب���ي ب��ه��ذه
املنا�سبة ب���دئ ب���آي��ات م��ن ال��ق��ر�آن
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الكرمي  ,ثم �ألقى ال�شيخ �إبراهيم
القني كلمة عرب فيها عن �سعادته
بافتتاح معاليه املبنى اجلديد.
وذك�������ر م����ع����ايل وزي�������ر ال���ع���دل
ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د ال���ع���ي�������س���ى يف
ك��ل��م��ة ل���ه يف امل��ن��ا���س��ب��ة �أن اف��ت��ت��اح
امل��ب��ن��ى ي���أت��ي �ضمن م�����ش��روع خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ت��ط��وي��ر م��رف��ق
ال��ق�����ض��اء ,ح��ي��ث مت ت��وق��ي��ع ع��ق��ود
جتاوزت املليار ريال خلدمة مرافق

ال���وزارة م��ع الأخ���ذ يف االعتبار �أن
ت��راع��ي ه��ذه امل��راف��ق �أم����وراً مهمة
تتعلق يف جل�سات املرافعة وخدمات
امل����ح����ام����اة وذوي االح���ت���ي���اج���ات
اخلا�صة .
ب���ع���د ذل�����ك ق�����ام م���ع���ايل وزي����ر
ال��ع��دل ب��ج��ول��ة يف م��ب��ن��ى املحكمة
ال��ع��ام��ة ���ش��م��ل��ت �أق�������س���ام �صحائف
ال�����دع�����وى وال�������ص���ل���ح وب���ي���ت امل����ال
واحلا�سب الآيل والإح�صاء وبع�ض
املرافق امللحقة باملبنى.
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وزير العدل ي�ؤكد متانة وا�ستقاللية الق�ضاء ال�سعودي
يف �إط����ار ل���ق���اءات ال���زي���ارة ال��ر���س��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا م��ع��ايل وزي����ر ال��ع��دل ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن عبد
ال��ك��رمي العي�سى على ر�أ����س وف��د رف��ي��ع امل�ستوى ي�شمل ع���دداً م��ن اجل��ه��ات احلكومية والأه��ل��ي��ة التقى
معاليه وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه م�����س��اء ي���وم اخلمي�س  3رب��ي��ع الأول1433ه�������ـ يف ح���وار م��ف��ت��وح و���ش��ام��ل ع���دداً
م��ن �أع�����ض��اء ال��ك��وجن��ر���س الأم��ري��ك��ي  ,م��ن بينهم مر�شحا ال��رئ��ا���س��ة الأم��ري��ك��ي��ة ال�����س��اب��ق�ين ال�سيناتور
ج����ون ك��ي�ري وال�����س��ي��ن��ات��ور ج����ون م��اك�ين و���ش��ي��وخ��اً �آخ���ري���ن م���ن �أع�������ض���اء جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ الأم���ري���ك���ي.
كما التقى معاليه يف ح��وارات ثنائية مع رئي�س مكتب التحقيقات الفيديرايل الأمريكي ورئي�سة نقابة
املحامني الأمريكيني وعدداً من كبار م�س�ؤويل النقابة.
و�أو�ضح معاليه خالل هذه اللقاءات امل�سرية التحديثية والتَّطويرية التي ت�شهدها اململكة على كافة
ال�صعد  ،ومنها الإ�صالح يف �آلية العمل الإجرائية للنظام الق�ضائي التي �شملت �إ�صدار نظام جديد لل�سلطة
الق�ضائية مت من خالله حتديث مواد النظام ال�سابق ليواكب م�ستجدات النظريات احلديثة يف الرتتيب
الإجرائي لأعمال ال�سلطة الق�ضائية  ،م�شرياً �إلى �أن الق�ضاء ال�سعودي يف مادته املو�ضوعية يعتمد الأخذ
باالجتاه الأقرب لل�صواب يف قراءة الن�ص الإ�سالمي �سواء كان هذا االعتماد نا�شئاً عن ت�شريع �أو عن �سابقة
ق�ضائية.
وقال معاليه � ”:إن الق�ضاء يف اململكة ال يعتمد اجتاه مدر�سة بعينها يف �أعماله املتعلقة باحلكم الق�ضائي
حيث يالحظ الباحث �أن املنهج الالتيني يلتقي مع الق�ضاء ال�سعودي يف بع�ض املواد الق�ضائية  ,ويف مواد
�أخرى جند التقاء مع املنهج الأجنلو�سك�سوين  ,ففي الأول توجد ت�شريعات  ,و�إن كانت حمدودة  ,يف مقابل
احلالة الثانية التي تعتمد ال�سوابق الق�ضائية التي يتم تو�صيفها يف قراءات �أخرى على �أنها مبادئ ق�ضائية
ب�شروط معينة «.
و�أ�ضاف معاليه �أن نظام ال�سلطة الق�ضائية اجلديد ركز على تعزيز مبادئ ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
وعدم تدخل �أي جهة يف �أعمالها

وزير العدل يلقي حما�ضرة بعنوان
« العمل االجتماعي يف املحاكم ال�شرعية»
�ألقى معايل وزي��ر العدل الدكتور حممد بن
ع��ب��دال��ك��رمي العي�سى حم��ا���ض��رة ب��ع��ن��وان (العمل
االجتماعي يف املحاكم ال�شرعية)  ،وذل��ك يف يوم
ال�سبت  19ربيع الأول  1433بالقاعة الكربى يف
املعهد العايل للق�ضاء بجامعة الإم��ام حممد بن
�سعود الإ�سالمية  ،بح�ضور معايل مدير اجلامعة
الدكتور �سليمان بن عبداهلل �أبا اخليل وعدد من
م�سئويل اجلامعة.
و�أو�ضح معايل الدكتور العي�سى �أن وزارة العدل
ا�ست�شرفت م��و���ض��وع ت���أخ��ر الق�ضايا يف املحاكم
ال�شرعية ،وا���ص��ف��اً مع�ضلة ال��ت���أخ��ر ه��ي مع�ضلة
دولية ال تقت�صر على اململكة فح�سب و�إمن��ا على
م�ستوى العامل ب�أ�سره.

كما �أ�شاد معايل وزير العدل باهتمام القيادة
احلكيمة للمملكة بجهاز الق�ضاء ،وع ّد الق�ضاء
يف اململكة ب���أن��ه يف طليعة املحاكم على م�ستوى
ال���ع���امل م���ن ح��ي��ث ���س��رع��ة ال���ب���ت يف ال��ق�����ض��اي��ا.
وق��ال معاليه �//إن وزارة العدل وقعت اتفاقية
م��ع وزارة ال�����ش���ؤون االجتماعية لال�ستفادة من
خرباتها يف جمال العمل االجتماعي و�أي�ضاً مع
جامعة الإم���ام ؛لتدريب الق�ضاة وك��ت��اب العدل
ومن�سوبي ال����وزارة م��ن قبل �أك��ادمي��ي اجلامعة
املتخ�ص�صني يف املجال االجتماعي ،و�أن ال��وزارة
ن��ظ��م��ت يف ه�����ذا ال�������ص���دد ع������ددا م����ن امل��ل��ت��ق��ي��ات
وامل�����ؤمت����رات ال��دول��ي��ة ل�لا���س��ت��ف��ادة م���ن خ�ب�رات
الدول املتقدمة .
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متابعات
�إخبارية
�سمو �أمري منطقة جازان يجتمع بوزير العدل
اج���ت���م���ع ����ص���اح���ب ال�������س���م���و امل���ل���ك���ي الأم��ي��ر
حممد بن نا�صر بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة
ج���ازان مبكتبه يف الإم����ارة ي��وم  17رب��ي��ع الآخ��ر
1433ه��������ـ م���ع م���ع���ايل وزي�����ر ال���ع���دل ال��دك��ت��ور
حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��ك��رمي ال��ع��ي�����س��ى.وق��د رح��ب
���س��م��وه مب��ع��ال��ي��ه يف ب���داي���ة االج���ت���م���اع ,م���ؤك��دا
�أهمية الزيارات التي يقوم بها �أ�صحاب املعايل
ال��������وزراء مل��خ��ت��ل��ف امل����راف����ق ال��ت��اب��ع��ة ل����ل����وزارات
واالط�ل�اع ميدانيا على االحتياجات ومراحل
���س�ير ال��ع��م��ل مب���ا ي��ح��ق��ق ال���ف���ائ���دة ل��ل��ج��م��ي��ع .
وقدم معايل وزير العدل خالل االجتماع عر�ضا
ل�سمو �أم�ي�ر منطقة ج���ازان ع��ن م�شروع خ��ادم

احل��رم�ين ال�شريفني لتطوير م��رف��ق الق�ضاء
ومراحل التطور التي �شهدها امل�شروع �إلى جانب
اخلطوات التطويرية يف ه��ذا املرفق احليوي .
ومت خ���ل��ال االج����ت����م����اع ب���ح���ث ال����ع����دي����د م��ن
امل��و���ض��وع��ات املتعلقة بعمل امل��ح��اك��م ال�شرعية
باملنطقة وال�سبل الكفيلة بت�سهيل الإج���راءات
على املواطنني وتقدمي خدمات متميزة لهم .
وثمن �سمو �أم�ير منطقة ج��ازان جهود وزارة
العدل يف تطوير مرفق الق�ضاء  ,منوها بافتتاح
م��ع��ايل وزي����ر ال���ع���دل مل��ج��م��ع ال���دوائ���ر ال�شرعية
باملنطقة ,متمنيا �أن ي�سهم بدوره يف خدمة �أبناء
املنطقة .

افتتاح مبنى جممع الدوائر ال�شرعية بجازان
على م�ساحة  14,500مرت مربع
اف���ت���ت���ح م����ع����ايل وزي�������ر ال���ع���دل
ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��ك��رمي
العي�سى ي��وم  17ربيع الآخ��ر 1433
هـ مبنى جممع ال��دوائ��ر ال�شرعية
بجازان وذلك يف �إطار م�شروع خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ت��ط��وي��ر م��رف��ق
الق�ضاء.
وكان يف ا�ستقباله مبقر جممع
امل���ح���اك���م رئ���ي�������س حماكم منطقة
جازان ال�شيخ علي بن جده منقري
ورئ��ي�����س املحكمة اجل��زئ��ي��ة ال�شيخ
علي ب��ن �شيبان ال��ع��ام��ري وق�ضاة
املحكمة .
واط��ل��ع م��ع��ال��ي��ه خ�ل�ال اجل��ول��ة
على �أرجاء املبنى املقام على م�ساحة
 14,500مرت مربع وي�ضم املحكمة
العامة واملحكمة اجلزئية وكتابتي
العدل  ,ويتكون من ثالثة مباين
مت�صلة ا�شتملت ع��ل��ى  10مكاتب
ق�������ض���ائ���ي���ة يف امل���ح���ك���م���ة ال���ع���ام���ة ,
و 10م��ك��ات��ب ق�����ض��ائ��ي��ة يف املحكمة
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اجلزئية  ,كما ي�شتمل املبنى على
ثالثة مكاتب لكتابة العدل الأولى
وخ��م�����س��ة م���ك���ات���ب ل��ك��ت��اب��ة ال���ع���دل
ال��ث��ان��ي��ة  ,م���ع وج�����ود ال��ع��دي��د من
اخل��دم��ات امل�ساندة والأق�����س��ام التي
ي�ضمها املجمع من �أق�سام احلا�سب
الآيل و�صحائف الدعوى والإحاالت
واالت�صاالت الإداري���ة و�إ���ص�لاح ذات
البني وال�سجالت والأر�شيف.
ع��ق��ب ذل���ك �أل��ق��ي م��ع��ايل وزي��ر
العدل كلمة نوه فيها بالدعم الكبري
مل�شروع خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امل���ل���ك ع����ب����داهلل ب����ن ع���ب���د ال��ع��زي��ز
ل���ت���ط���ور م���رف���ق ال���ق�������ض���اء ،و����ش���رح
املراحل املتقدمة التي و�صل �إليها
ه��ذا امل�شروع الطموح  ,م�ستعر�ضا
النقالت النوعية للمرفق يف �إطار
هذا امل�شروع الرائد ،ومنها النقلة
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال���ت���ي �أت����اح����ت ل��ط��ال��ب��ي
اخل���دم���ات ال��ع��دل��ي��ة وم�ستطلعي
الأداء ال��ع��ديل ال��ت��ع��ام��ل م��ع �أك�ثر
م��ن م��ائ��ة خ��دم��ة �إل��ك�ترون��ي��ة على

بوابة الوزارة  ,بعدما كانت يف بحر
ال�سبعني خدمة وه��و ما ي��دل على
حجم امل�سارعة يف الأداء التقني.
كما �أ���ش��ار معاليه �إل��ى امل�شروع
ال��ك��ب�ير حل��و���س��ب��ة �أك��ث��ر م���ن 400
م����رف����ق ع������ديل و�إع�����������ادة ه��ن��د���س��ة
�إج����راءات����ه����ا  ,م��ت��وق��ع��ا �أن حت��ت��ل
اخل��دم��ات الإل��ك�ترون��ي��ة يف ال���وزارة
م�ستوى عاملياً متفوقاً يف توظيف
التقنية ،وق��د ب���د�أت تبا�شري ذلك
مبوا�صلة ح�صول اململكة ممثلة يف
وزارة العدل على املركز الأول عاملياً
يف ���س��رع��ة ن��ق��ل امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة ،
وكذلك ح�صول الوزارة على تنويه
و�إ����ش���ادة م��راك��ز وه��ي��ئ��ات ون��ق��اب��ات
حقوقية على م�ستوى العامل ب�أداء
عدالة اململكة يف �سياق ما من اهلل
به عليها من حتكيم ال�شرع احلنيف
 ،وا���ض��ط�لاع ك��ف��اءات��ه��ا ال�����ش��رع��ي��ة
بواجبهم ال��ع��ديل على �أك��م��ل وجه
وح���ر����ص���ه���م ع���ل���ى ت���ط���وي���ر الأداء
وامل�سارعة فيه.
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