تقدير ًا للإ�سهام يف تطوير منظومة العدالة
وزارة العدل توا�صل ح�صد املكا�سب الدولية
للتوا�صل ال��دويل �أثر كبري على �سمعة العدالة ،فب�شهادة البنك الدويل
املعلنة ح�صدت (وزارة العدل) مك�سب ًا دولي ًا لل�سنة الثالثة على التوايل
ب�صدارتها دول العامل يف �سرعة نقل امللكية العقارية .فقد حافظت الوزارة
على املك�سبني ال�سابقني .عندما ح�صلت على املرتبة الأولى عاملي ًا يف �سرعة نقل
امللكية العقارية .فقد جاء مبا ي�سره اهلل  -ع َّز َّ
وجل -من اخت�صار الإجراءات
عن طريق التقنية .كما منحت نقابة املحامني والق�ضاة الأمريكيني ()ABA
الع�ضوية الفخرية للنقابة ملعايل وزير العدل �أثناء زيارته للواليات املتحدة
الأمريكية؛ تقدير ًا جلهوده ،وهي �أكرب و�أقوى نقابة مهنية على م�ستوى العامل.
و�أخري ًا مت منح االحتاد الدويل للمحامني وزير العدل ميداليته الفخرية
لإ�سهامه يف تطوير منظومة العدالة يف اململكة؛ تنفيذ ًا مل�شروع امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز لتطوير مرفق الق�ضاء ،وجاءت هذه الوثيقة الدولية التقديرية
عن �سرور االحت��اد من املعلومات املوثقة التي اطلع عليها يف تطوير العدالة
ال�سعودية ،كما ي�أتي هذا التكرمي تقدير ًا من االحتاد الدويل للجهود املبذولة
يف التطوير والإ�صالح الق�ضائي ،وهذه امليدالية هي �أول وثيقة لالحتاد تطبع
باللغة العربية تقدير ًا لإ�صالحات العدالة يف اململكة .وكما هو معلوم �أن
االحتاد الدويل للمحامني ينطوي على ثالثمائة نقابة حمامني على م�ستوى
العامل ت�شمل ثالثة ماليني حمام ومقرها باري�س ،حيث ت�أ�س�س منذ ثمانني عام ًا
وتعترب املرة الأولى يف تاريخها التي يرت�أ�س احتادها عربي م�سلم ،وتعترب هذه
امليدالية �أعلى �أو�سمة االحتاد.
ختام ًا؛ نقدر تلك اجلهود املوفقة ،ونبارك هذا العطاء املتدفق ،ونهني بتلك
املكا�سب ،و�إذا كان من �شكر فهو هلل َّ -
جل وعال -من قبل ومن بعد ،ثم حلكومة
خادم احلرمني ال�شريفني على الدعم الكبري لقطاع العدالة ،وال �سيما م�شروع
تطوير مرفق الق�ضاء ،كما ن�شكر �أداء كفاءاتنا الوطنية التي تبذل ما يف و�سعها
لتقدمي اخلدمات العدلية على �أكمل وجه ،وعلى يقني ب�أن الكمال املطلق هلل-
َّ
جل وعال ،-وح�سبنا يف ترجمة املُنجز احل�صول على هذا التفوق الدويل الكبري،
ويف ا�ست�شراف الكثري خا�صة على م�ستوى �أداء املحاكم يف �إجناز الق�ضايا.
وباهلل التوفيق.
�إدارة التحرير

