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لقاء العدد

وزارة العدل تعقد اجتماعها الدوري األول لسنة 2016م
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محكمة 23اكتوبر
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برئاسة السيد وزير العدل لحكومة اإلنقاذ الوطني
وحضور السادة الوكالء ومدراء االدارات و المكاتب
ُعقد مساء يوم االثنين الموافق  4يناير 2016م،
بديوان وزارة العدل االجتماع الدوري األول لسنة
2016م وذلك في إطار العمل الجماعي الذي يميز
وزارة العدل لمناقشة كافة الجهود المبذولة  ،ومتابعة
اإلشكاليات بغية وضع الحلول الناجعة لهاحيث ناقش
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"" نعي ""
بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره  ،تنعي وزارة
العدل الفقيد "مسعود بشير العلواني" الذي وفاه
األجل اثر مرض ألم به ولم يمهله طويال.
وإذ يعرب موظفو وموظفات وزارة العدل عن
بالغ تعازيهم الحارة ومواساتهم وأصدق المشاعر
القلبية ألسرته ودويه وأصدقائه في هدا المصاب
األليم  ،رافعة أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن
يشمل المغفور له إذن الله بواسع رحمته ومغفرته،
ويسكنه فسيح جناته ،وأن يلهم أهله الصبر الجميل
والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

الحاضرون بنود االجتماع التي تهدف الي الرقي
بالعمل في الوزارة وفروعها والجهاز القضائي بصفة
عامة وبحث أولويات الوزارة وخطتها االستراتيجية
خالل الربع االول لعام 2016م من اجل تمكين العدل
والعدالة وإرساء حقوق االنسان .

المجلس األعلى للقضاء
يعقد اجتماعا استثنائيا بمقر
وزارة العدل بطرابلس
ُعقد صباح يوم الثالثاء الموافق
 5يناير 2016م  ،اجتماع المجلس
األعلى للقضاء االستثنائي بقاعة
اجتماعات مقر ديوان وزارة العدل
بحضور رئيس وأعضاء المجلس
األعلى للقضاء ووزير العدل  ،كما
حضر االجتماع السادة وكالء وزارة
العدل ورئيس إدارة القضايا ورئيس
إدارة القانون ورئيس المحاماة
العامة ومدير المعهد العالي
للقضاء ،ومديري إدارات العالقات
العامة والتعاون الدولي والشؤون
اإلدارية والمالية والمراقب المالي
بالوزارة تمحور هدا االجتماع في
عدد من البنود منها  ،كتاب السيد
رئيس إدارة القضايا رقم 8600
بشأن نقل موظفين من وإلى إدارة
القضايا بناءا على قرار السيد وزير
العدل رقم  696لسنة 2015
وكتاب رئيس إدارة التفتيش على

الهيئات القضائية ورئيس لجنة
إدارة المعهد العالي للقضاء بشأن
نفس القرار والدي نص أيضا على
نقل موظفين من ضمنهم بعض
موظفي المعهد.
كما تباحث المجتمعون إمكانية
توفير مقرات إلدارات الهيئات
القضائية  ،ودعمها باإلمكانيات
الالزمة لتسيير العمل  ،والصعوبات
التي تواجه إدارة القضايا في
مزاولة أعمالها المالية ،إلى
جانب مقترح بنقل مقر فرع إدارة
القضايا درنة إلى طبرق مؤقتا.
وناقش االجتماع أيضا إنشاء مقر
المعهد العالي للقضاء  ،وموافقة
المجلس األعلى للقضاء على إيفاد
أعضاء الهيئات القضائية للحضور
والمشاركة في الدورات الخارجية
والمهام الرسمية ،باإلضافة إلى
مساهمة وزارة العدل بجزء من

موارد صندوق التكافل االجتماعي
سنويا ودلك استنادا للمادة  70من
القانون رقم  6لسنة  2006بشأن
نظام القضاء.
وقد انتهي االجتماع في إطار تكامل
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وزير العدل يصدر قرار
بتشكيل لجنة متابعة
اهتماما بالدور الذي تلعبه
مكاتب محرري العقود وارتباطها
الوثيق بإثبات الحقوق
والواجبات بين المواطنين  ،وما
يجلبه عدم االلتزام بالضوابط
القانونية لممارسة هذه المهنة
من متاعب تكون سبباً في عدم
االستقرار المجتمعي للمعامالت
بين األفراد .
وفي بادرة من وزارة العدل
وإيمانا بدورها الريادي الذي
يخدم الصالح العام والخاص
على حد سواء  ..أصدر وزير
العدل بحكومة اإلنقاذ الوطني
القرار رقم  710لسنة 2015
بشأن تشكيل لجنة تتولى
متابعة اإلجراءات المتخذة ضد
منتحلي صفة محرري العقود
وحصر أعدادهم ومراجعتها
من واقع سجالت لجنة قيد
محرري العقود وإدارة التفتيش
بالتنسيق مع مكتب النائب العام
وجهاز المباحث الجنائية .

السلطتين القضائية والتنفيذية إلي توحيد
كافة الجهود والتوافق على ضرورة النهوض
بأجهزة العدالة والتشاور المستمر من أجل
إقامة دولة القانون والحق.

وكيل وزارة العدل يجتمع بالكتبة
العموميين داخل نطاق
محكمة استئناف طرابلس

عقدالسيد الوكيل صباح يوم الثالثاء29
ديسمبر بمقر ديوان الوزارة اجتماعا بعدد من
الكتبة العموميين المتعاقدين مع وزارة العدل في
نطاق محكمة استئناف طرابلس ،ناقشوا خالل
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هدا االجتماع جملة من الموضوعات والترتيبات
المتعلقة بعملهم داخل مجمع المحاكم وشغلهم
للمرافق التجارية المخصصة لهم.
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ليبيا شاركت في أعمال المؤتمر الثامن عشر للمسؤولين عن مكافحة
اإلرهاب في إطار اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب
انعقـــــد يف مقر األمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية
العرب بتونس بتاريخ 2015/10/31أعامل املؤمتر
العريب الثامن عرش للمسؤولني عن مكافحة اإلرهاب ،و شارك
يف أعامل املؤمتر وفود من بعض الدول العربية فضالً عن
جامعة الدول العربية و املنظمة الدولية للرشطة الجنائية
اإلنرتبول و لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة.
و قد ناقش املؤمترون :مرشوع االسرتاتيجية العربية
ملكافحة ظاهرة انتشار السالح يف املنطقة العربية؛ و وضع
رؤية عربية شاملة إزاء تطبيق اسرتاتيجية األمم املتحدة
العاملية ملكافحة اإلرهاب.
كام تدارس املؤمترون خطة منوذجية عربية لتعزيز الدور
االستخباري يف الكشف عن املخططات اإلرهابية.
و عرض املؤمترون دراسة حول التحوالت السياسية التي
تشهدها بعض الدول العربية و أثرها عىل تنامي الفكر
اإلرهايب.
دولــة ليــبــيا شاركت يف فعاليات هذا املؤمتر بوفد ترأسه
عقيد صالح عيل إسميو وكيل وزارة الداخلية للشؤون األمنية
و عضوية بعض املختصني من وزارة العدل والداخلية
استهــــــل املؤمتر أعامله ٍ
بآيات من كتاب الله العزيز
الكريم ،ثم ألقى السيد محمد بن عيل كومان األمني العام
ملجلس وزراء الداخلية العرب كلمة نَّبي فيها أن املؤمتر ينعقد
يف ظل استمرار األوضاع التي تغذي اإلرهاب يف املنطقة
العربية عىل غرار انتشار خطاب التطرف و الطائفية ،و
ازدياد بؤر التوتر و النزاعات املسلحة ،و انتشار السالح و
انتقال املقاتلني األجانب ،و تعاظم موارد متويل اإلرهاب من
تجارة املخدرات واآلثار املنهوبة ،و عوائد عمليات التهريب
و الهجرة غري الرشعية و الجرائم املنظمة العابرة للحدود،
و استطرد يف حديثه موضحاً أن هذه الظروف أنتجت تنامياً
ملحوظاً يف العمليات اإلرهابية يف النصف األول من هذا
العام رسعان ما متكنت دولنا العربية من تقليصه؛ بفضل
التالحم االجتامعي الرافض لإلرهاب ،و بفعل يقظة األجهزة
العربية املختصة و كفايتها ،و قيامها بعمليات استباقية
ٍ
مخططات إرهابية خطرية كثرية ،و شدَّد
َوأَدَت يف املهد
يف هذا السياق عىل رضورة أن يتكيف التعاون العريب مع
املستجدات املتسارعة يف خصوص ظاهرة اإلرهاب،
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و أن ال يُغ ِفل العمل ابتكار الحلول املناسبة ملنع أو الح ِّد
من العوامل التي تدعم اإلرهاب و تغذيِّه .كام أشار يف
حديثه إىل أهمية املوضوعات التي ستناقش يف املؤمتر و التي
تشمل االسرتاتيجية العربية ملكافحة االنتشار غري املرشوع
للسالح يف املنطقة العربية ،و الخطة النموذجية لتعزيز
الدور االستخباري يف الكشف عن املخططات اإلرهابية ،إىل
جانب موضو َع ْي :التحوالت السياسية يف املنطقة العربية و
أثرها عىل تنامي الفكر اإلرهايب ،و دور األرسة يف تحقيق
األمن الفكري .و تطرق إىل الخطوة البارزة التي خطاها
مجلس وزراء الداخلية العرب هذا العام يف سبيل توحيد
التصنيف العريب للمنظامت و الكيانات اإلرهابية ،من خالل
تشكيل لجنة درست املوضوع ،و اقرتحت معايري اإلدراج عىل
ِّذي و مم ِّو ْيل األعامل
القامئة السوداء العربية
ملدبري و ُم َنف ْ
ْ
اإلرهابية ،األمر الذي يُنتج موقفاً عربياً ـ يف هذا املجال ـ
يعزز من إجراءات مكافحة اإلرهاب.
ثم تحدَّث السيد رئيس املؤمتر العميد األول للرشطة
الجزائري صوالحي شعبان؛ مؤكدا ً أن عودة املقاتلني األجانب
من مناطق النزاع إىل بلدانهم األصلية أو إىل جهات أخرى
تشكل تهديدا ً إرهابياً عىل الدول العربية ،خاصة الدول
التي تُعاين تدنياً و تدهورا ً أمنياً ،أو تلك التي تنشط عىل
أراضيها جامعات إرهابية محلية ،حيث تزيد حدة التهديد
يف ظل غياب اسرتاتيجية موحدة مع َّززة بتعاون أمني محكم
ملجابهة هذه الظاهرة ،كام أكد عىل أن التهديد الحاصل
يكمن يف املقاتلني الذين اكتسبوا معارف قتالية و ك َّونوا
بحكم احتكاكهم ببعضهم البعض شبكات منظمة عرب
العامل بعد أن تش َّبعوا بالفكر املتطرف العدواين ،و استطرد
و يف ختام أعامل املؤمتر العريب الثامن عرش للمسؤولني
قائالً إن العمل الوقايئ يبقى من أنجح السبل ملواجهة هذا
التهديد ،باالعتامد عىل مكافحة كل أنواع التطرف عرب نرش عن مكافحة اإلرهاب ،أصدر املؤمتر جملة من التوصيات
ثقافة األمن و التعايش السلمي بالتوازي مع العمل األمني و الهادفة إىل تعزيز عالقات التعاون و التنسيق بني الدول
العربية يف املجاالت ذات العالقة ،و أكد املشاركون يف املؤمتر
التعاون العريب و الدويل.
املدير التنفيذي للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم أهمية إيجاد حلول سياسية سلمية للنزاعات التي تشهدها
املتحدة السيد جنجهري خانعرب أكد يف حديثه باملؤمتر املنطقة العربية بعيدا ً عن التدخالت األجنبية ،و رضورة
االستعداد الالمرشوط للجنة و من ورائها منظمة األمم الحيلولة دون استغالل مشاعر اإلحباط من قبل التنظيامت
حض املشاركون الدول األعضاء
املتحدة يف دعم و مساندة الدول العربية يف مكافحة اإلرهابية لتجنيد الشباب ،و َّ
اإلرهاب ،مشريا ً إىل أن لألمم املتحدة القدرة و الخربة يف عىل العمل عىل اتخاذ الوسائل الالزمة للحد من انتشار
مكافحة اإلرهاب ،و خاصة يف مسألة املقاتلني األجانب ،و خطاب التطرف و الطائفية ،ملا له من أثر كبري يف تفيش
قال إن لألمم املتحدة  36مرشوعاً ملقاومة ظاهرة املقاتلني
األجانب ،و إن األمني العام لألمم املتحدة سيقدِّم خطة
عمل يف مسألة مقاومة الطائفية و العنف و التطرف ،و
سيقدِّم أيضاً توصيات يف هذا املجال ،و أشار كذلك إىل أنه
بإمكان األمم املتحدة أن تساعد الدول العربية يف مجال
حامية و أمن الحدود ،الفتاً إىل الخربة التي اكتسبتها األمم
املتحدة يف مواجهة متويل اإلرهاب ،و أعرب عن استعداد
املنظمة األممية لتطوير قدرات الدول العربية يف تعقُّب
متويل اإلرهاب ،و ختم حديثه عن الجهود التي تبذلها األمم
املتحدة يف مواجهة استعامالت شبكة املعلومات الدولية و
الشبكات االجتامعية من قبل اإلرهابيني.
كلمة دولة ليبيا باملؤمتر ألقاها السيد رئيس جهاز
املباحث العامة  ،أكد فيها عىل أهمية عقد مثل هذه
اللقاءات اإلقليمية للتباحث و تبادل اآلراء و الخربات حول
املوضوعات ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب والتصدي لكافة
الجرائم اإلرهابية وتجفيف منابعه ،مشريا ً إىل التهديدات
التي تتعرض لها دولة ليبيا من قبل املتطرفني ،و عىل األخص
املتطرفني األجانب و تأثريها عىل استقرار و أمن ليبيا و
دول الجوار و املنطقة بشكل عام ،مؤكدا ً استعداد ليبيا
للتعاون مع الجميع للحد من هذه التهديدات من خالل
تبادل املعلومات و خلق قاعدة بيانات موحدة ،و تطرق
كذلك إىل دور مواقع التواصل االجتامعي و مساهمتها يف
تجنيد املقاتلني األجانب و نقل الفكر املتطرف ،مبدياً رغبة
الدولة الليبية يف التعاون لبناء قدرات العنارص األمنية الليبية
املكلفة مبواجهة ظاهرة اإلرهاب واملتطرفني.

اإلرهاب و تنامي العنف و الكراهية .كام دعا املشاركون
إىل العناية بدور األرسة يف الوقاية من األفكار املنحرفة ،و
تصحيح املفاهيم املغلوطة ،و إىل العمل عىل إكساب األرسة
املهارات الالزمة للقيام بهذا الدور عىل النحو املطلوب ،و
حثَّ املشاركون الدول األعضاء عىل تبادل املعلومات بشأن
املقاتلني األجانب يف بؤر التوتر يف املنطقة العربية ،و إىل
مشاركة التجارب بشأن التعامل مع املقاتلني العائدين ،و
إىل تنظيم امللتقيات و ورش العمل الالزمة يف هذا املجال،
مشددين عىل دعوة الدول األعضاء التي مل تقم بتجريم
انتقال مواطنيها للمشاركة يف األعامل القتالية غري املرشوعة
إىل اتخاذ التدابري الترشيعية الالزمة يف هذا املجال مبا يعزز
مواجهة ظاهرة املقاتلني األجانب و تداعياتها عىل أمن
الدول العربية.
و قد وافق املؤمتر عىل خطة منوذجية لتعزيز الدور
االستخباري يف الكشف عن املخططات اإلرهابية ،و عىل
االسرتاتيجية العربية ملكافحة ظاهرة االنتشار غري املرشوع
للسالح يف املنطقة العربية ،باإلضافة إىل استعراض تجارب
عدد من الدول األعضاء يف مجال مكافحة األعامل اإلرهابية؛
مع التوصية بتعميمها عىل بقية الدول لالستفادة منها ،و
سرتفع األمانة العامة توصيات املؤمتر إىل الدورة القادمة
ملجلس وزراء الداخلية العرب للنظر يف اعتامدها.
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لقاء أبو بكراملرابطي

النقابة تحذر من ظاهرة التزوير وانتحال الصفة

نقابة محرري العقود
•حدثنا عن نقابة محرري عقود دائرة محكمة
استئناف طرابلس وكيف تشكلت ؟
كانت توجد يف السابق نقابة قبل  17فبراير
وبعد الثورة يف ( )2011/11/10عقد اجتماع
عام ملحرري عقود طرابلس بقاعة الشهداء مت
فيه انتخاب جلنة تسييرية لنقابة محرري عقود
طرابلس تتكون من سبعة أشخاص اسندت لها
مهمة تسيير شؤون نقابة محرري عقود طرابلس
وبتاريخ ( )2013/12/24عقد اجتماع عام
ملحرري العقود مت فيه انتخاب مجلس إلدارة النقابة
يتكون من خمسة أشخاص .
•هل توجد نقابات بباقي مدن ليبيا وهل هناك
نقابة عامة تضم كل محرري عقود ليبيا ؟
لألسف ال توجد إال نقابة واحدة ملحرري عقود
طرابلس وجلنة تسييرية ملحرري عقود بنغازي ،
أي محكمة استئناف بنغازي وكذلك جلنة تسييرية
ملحرري عقود محكمة استئناف الزاوية وال توجد
نقابة عامة ملحرري عقود ليبيا رغم وجود كتاب من
السيد مدير إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
باخلصوص.
•أين كان مقر النقابة بطرابلس ؟
يف السابق كان مقر النقابة مؤجر بشارع اجلمهورية
ونظرا لعدم وجود سيولة مالية للنقابة متكن من
دفع اإليجارات مت إخالء املقر عام  2014ومنذ
ذلك احلني املقر املؤقت للنقابة هو مكتب محرر
العقود عبد اهلل حكيم بالل بطرابلس حي األندلس.
•ما املوارد املالية للنقابة وهل تتلقى دعم من
جهات معينة بالدولة أو غيرها ؟
لألسف ال تتلقى النقابة كباقي النقابات أى دعم
من الدولة أو مؤسساتها  ،واملصدر الوحيد ملوارد
النقابة هو رسوم القيد بالنقابة أو التجديد السنوى
املقدر مبائة دينار ليبي فقط .
•هل يوجد تعاون بني النقابة والعديد من الوزارات
واملصالح احلكومية وغيرها من اجلهات األخرى
بالدولة ؟
يوجد تعاون بني النقابة والعديد من الوزارات
واملصالح احلكومية خاصة وزارة العدل ووزارة
االقتصاد وغرفة التجارة والصناعة طرابلس
واملصارف التجارية بإدارة التفتيش على الهيئات
القضائية .
•هل القيد بالنقابة إلزامي أو اختياري ؟
القيد يف النقابة إختياري رغم أن النظام األساسي
لنقابة املهن القانونية املعتد من املؤمتر الشعبي
العام سابقا واخلاص مبهنة املستشارين القانونيني
ومحرري العقود يعتبر إلزامي .
•ما أهداف النقابة ؟
من اهم أهداف النقابة هي الدفاع عن مصالح
محررى العقود وحماية حقوقهم املهنية ودعمهم
يف اداء رسالتهم وكذلك الرفع من الروح املعنوية
ألعضاء النقابة  ،وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر
القانوني وإرساء دعائم املشروعية وسيادة القانون

وتنشيط البحث العلمي والقانوني بجميع الوسائل
وتنظيم وتطوير مزاولة املهنة واإلشراف على احلاق
مساعدي محرري العقود مبكاتب محرري العقود
والسعى لدعم القوانني مبا يخلق فرص العمل
أمامهم واملحافظة على كرامة املهنة وأيضا توثيق
العالقة مع النقابات والروابط واالحتادات يف
الداخل واخلارج .
•ما هي اجلهة التي تشرف على محررى العقود
حاليا والعالقة معها ؟
تبعية محررى العقود يف السابق كانت ملصلحة
السجل العقاري ولكن بعد صدور القانون رقم
( )5لسنة  2010املعدل للقانون رقم ( )2لسنة
 1993بشأن محرري العقود  ،نقلت تلك التبعية
إلى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية والعالقة
معهم جيدة جدا .
•هل هناك قانون ينظم مهنة حترير العقود ؟
القانون رقم ( )2لسنة  1993والئحته التنفيذية
والذي مت تعديله بالقانون رقم ( )5لسنة 2010
والئحته التنفيذية .
•هل توجد آلية معينة أو قرار يحدد األتعاب التي
يتقاضاها محرري العقود مقابل قيامهم بتحرير
املعامالت مبكاتبهم ؟
توجد الئحة ألتعاب محرري العقود مقابل املعامالت
التي يقومون بتحريرها مبكاتبهم وهي الالئحة
الصادرة مبوجب القرار رقم  748لسنة .1993
•ما هي األنشطة املستقبلية التي تعتزمون القيام
بها وتتعلق باملهنة ؟
هناك موضوع التأمني الصحي ملحررى العقود
واستخراج جوازات السفر لهم وأسرهم ،عن طريق
قسم جوازات وزارة العدل املزمع إقامته وسبق أن
خاطبنا "السيد الوزير" بهذا اخلصوص وأيضا
إنشاء صندوق التكافل االجتماعي والتعديل يف
القانون املنظم ملهنة حترير العقود وإنشاء مكتبة
وأرشيف قانوني للنقابة وطباعة كتيب يتضمن
التشريعات املنظمة للمهنة .
•هل هناك جهة معينة لها صالحية توقيع اجلزاءات
أو العقوبات على محرري العقود املخالفني؟
من خالل املجلس التأديبي يف املخالفات التي
ترتكب من محرري العقود والقضاء واملحاكم فيما
يتعلق بالقضايا التي ترفع على محررى العقود
مباشرة من املواطنني أو تلك التى تكون طرفا غير
مباشراً فيها .
• هل يتمتع محرر العقود بحصانة قانونية ؟
ال توجد حصانة ملحرري العقود حاليا ونأمل أن
يندرج ذلك يف التعديل املقترح للقانون املنظم للمهنة
 ،رغم أن تبعية محرري العقود إلدارة التفتيش
على الهيئات القضائية التي يتمتع كافة أعضائها
باحلصانة القانونية.
•هل يوجد عدد محدد العتماد محرري العقود
بكل منطقة أو مدينة بليبيا؟
ال يوجد عدد محدد رغم أن القانون املنظم يعطي
لوزير العدل صالحية حتديد العدد استناداً على
احتياج كل مدينة حسب الكثافة السكانية بها كذلك
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عدسة عصام احلبيشي

تعتبر مهنة تحرير العقود مهنة
نبيلة وساميه بحيث تعد حجر
الزاوية والعمود الفقري الركيزه
األساسية لجميع التعمالت
القانونية وتضمن الحقوق من
خالل العقود المبرمه التي
هيا نقطة اإلشعاع في الحقل
القانوني ومن خاللها ينال كل ذي
حق حقه ولنتعرف علي طبيعة
هذه المهنة كان لقاء مع
اإلسم :عبد الله حكيم بالل
الصفه:رئيس مجلس اإلدارة
لنقابة محرري العقود طرابلس

إيقاف القيد بصفة مؤقتة كما هو معمول به حالياً.
•ما أهم املشكالت والصعوبات التي تواجه مهنة
حترير العقود حاليا ً؟
ظاهرة تزوير وانتحال صفة محرر العقود من أهم
املشاكل الرئيسية وكذلك عدم وجود مقر دائم
للنقابة وعدم وجود حصانة قانونية ملحرري العقود
باإلضافة الي عدم التقيد من محرري العقود
باألتعاب املقررة قانونيا .
•ما هي أخطر الظواهر السلبية املرتبطة مبهنة
حترير العقود حاليا ؟
أهمها وأخطرها هي انتحال صفة محرر العقود
وتزوير األختام ملحررين غير رسميني  ،وهذه تتمثل
يف عدة حاالت وهي محرر عقود رسمي معتمد مت
تزوير ختمه ورقم التفتيش اخلاص به  ،وحالة ثانية
يكون فيها االسم وهمي ولكن رقم اخلتم اخلاص
مبحرر العقود رسمي  ،وحالة ثالثة االسم وهمي
ورقم اخلتم مزور .
•يف حالة وفاة محرر العقود أو رغبته يف ترك املهنة
ما اإلجراء الواجب اتخاذه يف هذه احلالة ؟
مبجرد وفاة املحرر يتم إبالغ إدارة التفتيش على
الهيئات القضائية بذلك ويتم شطبه  ،وأما يف حالة
رغبة املحرر يف إلغاء قيده يقدم طلب إلى جلنة
قيد محرري العقود بذلك ومبجرد صدور القرار
واعتماده من السيد " وزير العدل فوراً يتم إلغاء
قيده وبالنسبة لإلجازات ينص القانون أن يف حالة
إجازة أقل من ثالثة أشهر يتم منحه عن طريق
رئيس محكمة اإلستئناف التابع لها محرر العقود ،
وما زاد عن تلك املدة يكون عن طريق السيد وزير
العدل "وكل ذلك مبوجب طلبات كتابية من أصحاب
الشأن تقدم للنقابة والتي بدورها تقوم بإحالتها
إلى رئيس محكمة االستئناف أو الوزير حسب مدة
اإلجازة املطلوبة .
•كم عدد منتحلى صفة محررى العقود حتى االن ؟
عدد احلاالت الت مت اكتشافها حتى اآلن إضافة
إلى األسماء التى كانت مكتشفة يف السابق قبل
الثورة يصل إلى مائة وخمسة وعشرون حالة بني
تزوير خلتم محرر عقود رسمي أو أسماء وهمية .
•كيف يتم التمييز بني اخلتم الرسمي واخلتم
املزور؟
هناك خمسة مزايا سرية موجودة باألختام الرسمية
ملحرري العقود طرابلس غير معروفة إال عند
املطبعة املصنعة لتلك األختام والتي مت اختبارها
من قبل إدارة التفتيش القضائي فرع طرابلس ،
فإذا مت تزوير ختم محرر العقود الرسمي من حيث
االسم والرقم واحلجم ففي هذه احلالة يصعب
على املواطن العادي اكتشافه إال بالتركيز اجليد أو
كلمة أخيرة ...
عن طريق املطبعة املصنعة أو اخلبرة القضائية  ،نقدر جهودكم اجلبارة ونأمل من وزارة العدل خاصة
أما إذا كان التزوير شامال الرقم أو االسم  ،ففي واجلهات املختصة عامة التعاون الدائم مع القابة
هذه احلالة يسهل اكتشاف التزوير مبجرد مراجعة والنظر بجدية للمقترحات املقدمة فيها من أجل
النقابة أو كشوفات أسماء محرري العقود الرسميني
الرقى بهذه املهنة ولكم كل الشكر والتقدير ..
أو إدارة التفتيش.
•هل ينص القانون على عقوبة معينة بالنسبة
أبو بكر
ملرتكبي مثل هذه الظواهر السلبية ؟

نعم  ،حيث تنص املادة ( )4من القانون ( )5لسنة
 2010بشأن التعديل يف القانون رقم ( )2لسنة
 1993بشأن محرري العقود على أنه (يعاقب
باحلبس مدة التقل عن ستة أشهر وبغرامه مالية
ال تقل عن عشرين الف دينار كل من ادعى أو أوهم
اجلمهور بأي شكل من األشكال أنه محرر عقود
يعاقب بذات العقوبة كل محرر عقود سلم ختمه أو
أوراقا ً مختومة استعملت أو تداولت خارج مكتبه.
•هل هناك مقترح ملحاربة وتخفيف ظاهرة
التزوير؟
نعم يوجد لدينا مقترح بأن تشكل جلنة دائمة من
تضم عضو من إدارة القانون وعضو من إدارة
التفتيش وعضو من نقابة طرابلس وعضو من
البحث اجلنائي  ،تكون مهامها متابعة حاالت
التزوير وانتحال صفة محرري العقود أول بأول
وإعداد قوائم بتلك األسماء ونشرها يف وسائل
اإلعالم املرئية واملسموعة ووسائل التواصل
االجتماعي  ،لتوعية املواطنني بها باإلضافة إلى
مباشرة اإلجراءات الالزمة من اجل القبض على
مرتكبي تلك األفعال وتقدميهم للعدالة .
•هل من تعاون بني النقابة واجلهات العامة يف
محاربة هذه الظواهر ؟
نعم هناك تعاون مع بعض اجلهات على األخص
وزارة العدل وإدارة التفتيش حيث تقوم الوزارة
بإحالة كشوفات أسماء منتحلى الصفة إلى مكتب
النائب العام من اجل مباشرة إجراءاته باخلصوص
وقد مت عقد اجتماع بخصوص هذا املوضوع بوزارة
العدل مع السيد " وزير العدل والسادة الوكالء
ومدير اإلدارة القانونية ورئيس إدارة التفتيش
ورئيس نقابة محرري طرابلس من اجل البحث
عن آلية فعالة وجادة ملحاربة هذه الظواهر وتوعية
املواطنني.
•ما هي اخلطوات التي تتخذ من النقابة عند
اكتشاف مثل هذه احلاالت ؟
مبجرد اكتشاف حالة التزوير يتم إضافتها إلى
قائمة اسماء منتحلى صفة محرري العقود املوجودة
بالنقابة وإنزالها باملواقع اإللكترونية للنقابة وإبالغ
الزمالء بذلك عن طريق نشر ذلك االسم يف لوحة
اإلعالنات املوجودة مبقر النقابة أو السجل التجاري
العام مبنطقة جنزور أو بغرفة التجارة والصناعة
طرابلس وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية
وكتابيا يتم إبالغ كال من وزير العدل وإدارة التفتيش
ورئيس محكمة استئناف طرابلس واملصارف
التجارية.
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عدسة حسني براق

وزارة العدل تستحدث عدة مشاريع منها البيت
الوظيفي الجديد

موقع البيت
الوظيفي غير
مالئم نظراً
لوقوعه في شارع
ضيق ومزدحم

البيت الوظيفي
يقدم ()300
وجبة يومياً بمتوسط
صرف شهري يقدر
ب( 25000ألف
دينار) من عهدته
المتواضعة2
وزارة العدل تستحدث عدة مشاريع منها البيت
الوظيفي اجلديد (ب) الذي يعد إجنازاً لبقية
املرافق العدلية
قامت صحيفة العدالة بزيارة إلى البيت الوظيفي
ميزران للوقوف على سير العمل وحجم اخلدمات
املقدمة للنزالء
تأسس هدا املرفق اخلدمي سنة  2006بقرار
من وزير العدل آنذاك يف خطوة مميزة تهدف
إلى تقليل مصاريف اإلقامة واإلعاشة ملوظفي
القطاع واستقاللية رجال القضاء يف مرفق خاص
يتبع الوزارة بحيث يحفظ لهم خصوصية عملهم
القضائي حيث مت شرائه وحتويره إلى بيت وظيفي
مبدينة طرابلس هدا املرفق ال يقل أهمية عن
اخلدمات التي تقدمها باقي الكيانات بالوزارة
يأتي هدا العمل دعما ً للبيت الوظيفي األول ضمن
خطة جديدة شرعت الوزارة يف تنفيذها تشمل
استحداث وصيانة معظم مرافقها
ونظراً ألهمية هدا املرفق فقد قام فريق العمل
بصحيفة العدالة بتسليط الضوء وبيان كيفية سير
العمل وحجم اخلدمات املقدمة
فكان لنا لقاء مع السيد أسامة عبد القادر عزوز
املشرف الوظيفي لبيت ميزران (أ) الذي رحب بنا
وأجاب على جميع استفساراتنا
سألناه بدايةً عن مكونات املبنى ونوعية اخلدمات
املقدمة للنزالء فأجاب قائالً :
يتكون املبنى من أربع طوابق تضم ( )19غرفة
حتوي جميعها ( )36سرير
الطابق األرضي به مطعم مجهز وصالة أكل أما
الطوابق األول والثاني والثالث والرابع فتتكون
من غرف نوم مجهزة منها الزوجية وأخرى فردية
وأجنحة خاصة كما يوجد بكل طابق دورات مياه
وصالة جلوس
وبخصوص اخلدمات املقدمة فنهتم بتوفير خدمات
اإلقامة واإلعاشة للموظفني القادمني من خارج
مدينة طرابلس و املكلفني بإجناز مهام وأعمال
للقطاع داخل املدينة
س -ماهي اإلجراءات املتبعة لتسكني القاصدين
وكم هي مدة اإلقامة املسموح بها إداريا ؟ً
أجاب السيد أسامة عن هدا بأن اإلجراءات
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املتبعة تتمثل يف ضرورة إخطارنا برسالة متكني
حتمل توقيع رئيس أي فرع من فروع الوزارة موجهة
إلى مدير إدارة العالقات والتعاون الدولي بها اسم
املوظف املعني باإلقامة ودلك قبل وصوله بيوم على
أقل تقدير ليتسنى لنا ترتيب إجراءات االستقبال
والسكن أما املدة اإلدارية فهي ثالثة أيام قابلة
للتمديد حسب ما يتطلبه إجناز العمل املطلوب من
املوظف
س -ما الطاقة االستيعابية للبيت ؟ وهل طاقم
العاملني كايف لتقدمي أفضل اخلدمات ؟
أجابنا بأن القدرة االستيعابية يف الظروف العادية
تتراوح بني ( )20-15شخص أما يف الظروف
الطارئة والغير عادية تكون كحد أقصى ()35
شخص وبخصوص الشطر الثاني من السؤال فإن
طاقم العاملني غير كايف وال يفي بالغرض إذ نحتاج
إلى طباخ ثان وعمال نظافة إلى جانب املوجودين
اللذين يبلغ عددهم أحد عشر موظفا ً منهم أربع
غفراء وطباخ وعاملني للنظافة وترتيب الغرف
وعاملني مساعدين واثنني مقدمي وجبات أحدهما
مسؤل عن املطعم خارج ساعات العمل واألخر
مكلف بالعمل أيام اخلميس واجلمعة والسبت
وأثناء العطالت الرسمية
س -متى كانت آخر صيانة للمبنى وما التحديثات
التي رافقت هده الصيانة ؟
كانت آخر صيانة للمبنى يف أواخر العام ()2011
اشتملت على أعمال بسيطة مثل الطالء وأعمال
السباكة والكهرباء حيث متت بأقل التكاليف بسبب
الظروف حينذاك ومن تلك الفترة لم تدخل على
املبنى أي أعمال صيانة باستثناء الطابق الرابع
الذي تعرض للرطوبة بسبب األحوال اجلوية التي
مت معاجلتها واستبدال األثاث التالف بآخر جديد
وخالل هدا العام مت شراء وتوريد مولد كهربائي
بقوة كافية حلمولة املبنى بجميع أجهزته ومع كل
هدا فاملبنى بحاجة إلى صيانة جلميع مرافقه
(كهرباء -شبكة املياه – شبكة الصرف الصحي –
ترميم اجلدران املتصدعة وطالئها)
س -ماهي الصعوبات والعراقيل التي تواجهكم
وتعرقل سير عملكم ؟
يوجد العديد من العراقيل والصعوبات منها اخلارج

عن اإلرادة كموقع البيت فهناك عرقلة يف عملية
دخول وخروج سيارة العمل بسبب االزدحام الذي
يعرقل استقبال الضيوف وتوصيل الوجبات أيضا
وهناك عراقيل من نوع آخر(إدارية) تتمثل يف
وصول بعض املوظفني دون علم جهات عملهم األمر
الذي نكون فيه محرجني معهم فنضطر أحيانا ً إلى
استقبالهم بأوقات مختلفة إلى حني تسوية أمرهم
وأيضا ً عند املغادرة التي غالبا ً ما تكون دون علم
إدارة البيت ودون تسليم املفاتيح وقد سعى السيد
مدير إدارة العالقات والتعاون الدولي يف حل هده
املشكلة ودلك بتحرير كتاب جلميع فروع الوزارة
يقضي ضرورة مخاطبة اإلدارة قبل وصول املوظف
إلى بيت الضيافة األمر الذي حد من هدا التجاوز
كما عانينا كثيراً من معضلة انقطاع الكهرباء التي مت
تفاديها بشراء املولد ،كذلك فإن العهدة املخصصة
للبيت حتت بند اإلعاشة واإلقامة محدودة جداً
ومقتصرة على بنود دون أخرى ال تقل أهمية عنها
وال حتتمل التأجيل كدفع فواتير الصيانة وشراء
مواد التنظيف ومفروشات الغرف وخدمات املغسلة
وأدوات املطعم وغيرها
س  -هل خاطبتم اجلهات املختصة بخصوص هده
املشاكل؟ وهل مت أخدها بعني االعتبار؟
نعم فنحن على تواصل مع املختصني بهدا الشأن
ويتم وضع احللول أوالً بأول هدا فيما يتعلق باإلداري
منها أما املشاكل املالية فتحل يف بعض األمور فقط
ال يف مجملها نظراً لشح املوارد املالية املوجودة اآلن
كظرف استثنائي نأمل التغلب عليه مستقبالً
س -من خالل جتوالنا باملبنى الحظنا عدم وجود
مخارج للطوارئ مع عدم االلتزام بنظام األمن
والسالمة بشكل كايف ما سبب دلك؟
أختلف معك يف الرأي فما يتعلق باألمن والسالمة
توجد اسطوانات إطفاء يف كل طابق باملبنى كما
توجد منظومة مراقبة بالكاميرات تغطي مساحة
الشارع املوجود به البيت بالكامل مربوطة بغرفة
الغفارة أما بخصوص مخرج الطوارئ فهدا األمر
مرتبط بأصل تصميم املبنى الذي لم يراعى عند
شرائه ورمبا سنستدرك هدا يف القريب العاجل
بالتنسيق مع إدارة املشروعات ودلك باستغالل منور
اإلضاءة كمخرج للطوارئ

س -هل توجد منظومة الكترونية للتنظيم واألرشفة
تسهل العمل اإلداري بالبيت الوظيفي ؟
لألسف ال توجد هده املنظومة بل نعتمد يف عملنا
على األرشفة الورقية واحلفظ يف ملفات عادية
وسجالت خاصة بالنزالء واملغادرين ونعمل حاليا ً
على إدخال التقنية اإللكترونية لألرشفة بإدارة
املبنى يف القريب العاجل انشاءاهلل
س -علمنا بأنكم تقدمون خدمات أربع وعشرون
ساعة إلى جانب خدمات إضافية أخرى ما نوعية
هده اخلدمات ؟
نحن نقوم بتوصيل املغادرين إلى املطار يف أوقات
خارج ساعات العمل الرسمي أي يف ساعات متأخرة
من الليل ومبكرة من الصباح بالتعاون مع قسم
احلركة والضيافة
وقمنا بخدمات أخرى يف الفترة من (-4-19
 2015إلى ) 2015-8-17وتتمثل هده اخلدمة
يف توفير عدد ( )85وجبة إفطار و( )230وجبة
غداء وقد تنقص عن هدا أحيانا ً ودلك بعد ساعات
الدوام الرسمي للموظفني املكلفني بالعمل اإلضايف
وكذلك تقدمي عدد ( )35وجبة عشاء ملوظفي
احلراسات والغفارة بديوان الوزارة كما قمنا بتوفير
وجبة السحورلهم يف شهر رمضان املبارك أيضا ً نقدم
لهم الوجبات يف أيام العطالت الرسمية وغيرها،
كل مادكر مت توفيره من عهدة البيت الوظيفي أي
مبعدل ( )300وجبة يوميا ً مبتوسط صرف شهري
قيمته 25000ألف دينار مت حتميلها على العهدة
كلمة أخيرة يف ختام هدا اللقاء
أطالب بإجراء صيانة جذرية للمبنى تشمل دورات
املياه وترميم اجلدران املتصدعة وصيانة املجاري
وشبكة املياه وجتديد وحدات التكييف باملبنى
ومعدات املطبخ ليتسنى لنا تقدمي ماهو أفضل.
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زكية رمضان

محمد أبو سرويل  -:األرشيف "
" معرض للتلف إن لم يتم حفظ
المعلومات آليا ..وإن لم تتوفر
وسائل السالمة .
اجتهنا للشرايني الرئيسية كما وصفها السيد /
عبد السالم بورزيزة " لهذه املحكمة فكان املحصلة
التالية -:

صالح الجعفري  -:طالبنا
بوجود قوة خاصة إلجراء
التنفيذات .

•مكتب المحضرين  -:السيد
 /صالح الجعفري محضر
أول بمحكمة  23أكتوبر

مكتب النفقات  -:يرأسه السيد
طارق  /محمد كريد حيث قال
-:

مكتب النفقات هو احد املكاتب املهمة داخل سلسلة
املحكمة وهو املكتب الذي يتم فيه إيداع النفقات
املحكوم بها للزوجات على األزواج فعند تنفيذ
احلكم تأتي الزوجة ألحذ نفقتها مبوجب إيصال
مدفوع وإيصال مقبوض  ،وإذا تعذر رفض الزوج
تسديد النفقة هناك إجراءات تتبع حيال ذلك وهو
اإلنذار باحلبس ملدة  "10وإذا لم يدفع بعد10
أيام يتم القبض عليه ومن ثم اخذ ربع مرتبه كنفقة
للزوجة .
طريقة حفظ امللفات واألوراق كما تالحظون حفظ
ورقي مرقم ومصنف كألً حسب طريقة حتصيل
النفقة .
نحن نعاني  ،وال زلنا نستعمل األوراق وامللفات
والسجالت الورقية وهذهرغم أنها منظمه اال انها
تقليدية ومتعبه جدا طالبنا بإدخال امليكنة حتى
يسهل علينا الوصول لألسماء وامللفات املطلوبة
بكبسة زر  ،تختصر الكثير من الوقت واجلهد
وتسهل األمر على املترددات وتخدم أكبر عدد
منهن  ،فكان نصيبنا من هذه الطلبات الوعود
والوعود فقط ..
نتمنى نظرة جادة من املسئولني حول هذا املوضوع
 ..مع الشكر ..
نعاني العديد من املشاكل بالنسبة لإلعالنات

 ،فنقوم باملسايره قدر املستطاع وبخصوص
التنفيذات فااألمر يحتاج الي الوقت واجلهد حاليا
كي ال نصطدم باألشخاص املتخذ ضدهم إجراء
تنفيذ احلكم ( يف الوقت احلالي )
فوضع األمن متردي  ،ومعظم التنفيذات متأخرة
نقوم بتحديد مواعيد التنفيذ ونراسل الشرطة
القضائية ملساعدتنا يف التنفيذ باعتبار ذلك
تخصصها  ،وال ميكننا لومها ألنها ال متتلك
اإلمكانيات من دعم وسالح وسيارات خاصة ملثل
هذا العمل .
وأنا حاليا قادم من موضوع تنفيذ طرقت الباب
ولم يجيب  ،فرجعت أدراجي " يف السابق عندما
كانت اإلمكانيات واملعدات والقوة متوفرة نقوم
باقتحام املكان باعتبار  ،أني أملك سند تنفيذي
وأنفذ بالقوة اجلبرية  ،لكن األمر صعب جدا
بسبب الظروف األمنية الراهينة وانتشار السالح
فلقد واجهنا مشاكل عديدة ووصلتنا رسائل تهديد
يف حال تواجدنا لتنفيذ حكم التمكني .
كلمة أخيرة
 ...أن يلتفت لنا املسئولني واجلهات املختصة ألننا
نعاني معاناة " ال يعلم بها إال اهلل تعالى " ونستعمل
حاليا يف املجالس الودية لتنفيذ األحكام مع أننا
منلك احلكم وعلينا تنفيذه ولو بقوة السالح ولكن
الظروف الراهنة ...؟
وطلبنا من جهاز الشرطة القضائية يف عني زارة
توفير قوة خاصة بإجراء التنفيذ خاصة باملحاكم
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عدسة حسني البراق

طارق كرير  -:نحن نعمل
بالطرق التقليدية

ومتواجدة بصفة دائما مبقر املحكمة .

مكتب المحفوظات -:ويرأسه السيد
محمد أبو سرويل « مكتب المحفوظات
هو األرشيف الكامل للمحكمة فكل
ما صدر من أحكام وقضايا وتنفيذات
وغيرها يتم حفظها هنا داخل هذا
األرشيف وتبويبها وإعطاءها أرقام
تسلسل وغير ذلك من اجل تسهيل
الوصول إليها ..

 ،ملفات ورقية أرفف خشبية معرضة للتلف
" بشكل أو بآخر بسبب انعدام وسائل احلماية
والوقاية من احلوادث ..
ال يوجد آالت تصوير لنسخ األوراق املهمة و ال
توجد حواسيب الكترونية تسهل علينا العمل كما
جنلس لساعات دون أن تقدم لنا خدمات واملتمثلة
يف القهوة والشاي كابعض املحاكم األخرة التي
يتمتع موظفيها بهذه اخلدمة ..
كلمة أخيرة "..
نطالب بنظرة جدية وتوفير ما يلزم لتقدمي أفضل
اخلدمات  ،فلقد عملنا يف أسوأ الظروف يف حني
كانت أغلب املحاكم مقفلة وال تعمل ولكننا بقينا
ألجل املواطن البسيط الذي ليس له أي مكان آخر
يلجأ إليه فيما يخص األحكام واألحوال الشخصية
فهذا عملنا  ..مشكورين
اجتهنا نحو أروقة املحكمة نترقب لعلنا جند من
يقول غير ذلك " فالكل يعمل بتفان ،
ولكن ماهو رائي املواطن العادي ما رأيه !
السيدة صالحة " (قضية طالق) -:
تقول هي قضية خاصة بأخي ونظرا لظروفه
الصحية ما كان لي إال أن أقوم نيابة عنه
باإلجراءات الالزمة فالقضية برغم وضوحها
وثبات التهم املنسوبة استمرت حوالي العام
أوأكثر واملماطلة كانت بسبب بعض اإلجراءات

التي تقوم بها زوجة أخي التي ال عالقة
للمحكمة بها وأخيرا سيتم إصدار احلكم ..
صراحة العاملني داخل املحكمة كانوا متعاونني جدا
وقاموا بتسهيل اإلجراءات وتوضحيها لي واحلمد
هلل الشكر موصول لهم وبارك اهلل فيهم "..
قمنا بعدها بالتوجه إلى مكتب نقطة الشرطة
القضائية املختصة بحماية املحكمة وموظفيها
وتامني انعقاد اجللسات وسير عملها من أجل
تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني املترددين عليها
حيث حتدث رئيس النقطة املقدم " يحي البوسيفي
.
أن مهام النقطة هو تأمني املحكمة واستتباب األمن
من اجل قيام املحكمة بأعمالها إال أن هناك بعض
اإلشكاليات التي حتول دون ذلك منها ما هو متعلق
بجهاز الشرطة القضائية فعدم توفير قيافة الشرطة
اخلاصة و عدم وجود أجهزة تخابر السلكية لتأمني
املحكمة أو تسليح بعض أعضاء الشرطة ملواجهة
اخلروقات فقد متت بالفعل و ألكثر من مرة ليال
على رجال الشرطة بل تعدى األمر إلى اإلعتداء
على املركبات اآللية واخلاصة مبوظفي املحكمة
ومت تقييدها يف محضر خاص بالنقطة لتثبيت
الواقعة زد على ذلك عدم وجود مكان مخصص
إلقامة اعضاء النقطة داخل املحكمة  ،إذ يبيتون
ليال يف سياراتهم اخلاصة لتفادي البرد رغم زيارة
إدارة املشروعات التابعة لوزارة العدل أكثر من مرة
للمحكمة واعدين بإقامة حتديثات جديدة لبعض
مرافق املحكمة وقرب البدء فيها خصوصا ً (مكان
إقامة الشرطة) ولم نرى شيئا ً على أرض الواقع
لذلك نطالب اجلهات ذات العالقة أخذ املطالب
التي ذكرناها بعني االعتبار ألداء العمل على أكمل
وجه.
وهناك ما يتعلق باإلشكاليات خارج املحكمة املتعلقة
باالعتداءات من قبل بعض املواطنني على رجال
الشرطة ليالً وأحيانا اقتحام املواطنني املحكمة ،
بسبب قضية ما واحلمد هلل متت السيطرة على
هذه األمور عن طريق خبرة التعامل مع هذه
احلاالت وتعاون أهل املنطقة الكرام من تامني
املحكمة بطريقة غير مباشرة .
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استشارات قانونية

سميرة سويسي

اتفاقية حقوق الطفل جاءت لحماية
الحقوق األساسية التي يجب أن يتمتع
بها األطفال في أي مكان ودون تمييز
أو تفريق بسبب اللون أو العرق أو
الجنس أو الدين حيث تعتبر هذه
اإلتفاقية بمثابة الصك القانوني
الدولي االول الذي يلزم الدول
األطراف من الناحية القانونية بدمج
السلسلة الكاملة لحقوق اإلنسان .
وألننا جزء من المجتمع الدولي ومن
المصادقين والمنادين بحقوق الطفل
والمؤكدين عليها نعرض عليكم بعضاً
من مبادئها القانونية

حقوق الطفل في مجال
إقامة العدل
حقوق الطفل يف مجال إقامة العدل  :بعض املبادئ
األساسية -:
يوفر قانون حقوق اإلنسان الدولي عددا من املبادئ
العامة التي حتكم النظر يف كافة املسائل املتصلة
بحقوق الطفل مبا يف ذلك إدارة شؤون قضاء
األحداث  .وسوف يعنى هذا القسم بأربعة من أهم
هذه املبادئ وهي ( )1مبدأ عدم التمييز )2( ،
املصالح الفضلى للطفل  )3(،حق الطفل يف احلياة
والبقاء والنماء  )4( ،واجب احترام آراء الطفل .
وهذه املبادئ العامة تنظر فيها بشكل متسق جلنة
حقوق الطفل فيما يتصل ببحثها للتقارير الدولية :
حيث يجب على الدول األطراف أن تؤمن كون هذه
املبادئ توجه املناقشة املتعلقة بالسياسة العامة
واتخاذ القرارات إلى جانب كونها مدمجة على
النحو املالئم يف كافة التنقيحات القانونية وكذلك
يف القرارات القضائية واإلدارية ويف املشاريع
والبرامج واخلدمات التي لها تأثير على الطفل .
مبدأ عدم التمييز-:
تنص املادة  2من اتفاقية حقوق الطفل على ما
يلي :
•حتترم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه
االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون
أدنى نوع من أنواع التمييز  ،بغض النظر عن عنصر
الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم
أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو
غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي ،
أو ثروتهم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع آخر .
•تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة
لتكفل للطفل احلماية من جميع أشكال التمييز أو
العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو
األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء األسرة  ،أو
أنشطتهم أو آرائهم املعبر عنها أو معتقداتهم ".
•واللجنة املعنية بحقوق الطفل قد أعربت عن
قلقها عموما فيما يخص بعض املجموعات
الضعيفة من األطفال مثل األطفال يف نظام العدالة
اجلنائية " وأثناء املناقشة العامة التي دارت حول
إدارة شؤون قضاء األحداث والتي نظمتها اللجنة
يف  13تشرين الثاني /نوفمبر  1995أعرب عن
القلق اخلاص بشأن أمثلة استخدمت فيها معايير
ذات طابع ذاتي واعتباطي كما هو الشأن بالنسبة
لسن البلوغ وسن التمييز أو شخصية الطفل" لم
تزل سائدة يف تقييم املسؤولية اجلنائية لألطفال
ويف البت يف التدابير التي تنطبق عليهم  .وأخيرا
أعربت اللجنة عن القلق " إزاء عدم كفاية التدابير
الرامية إلى منع ومكافحة التمييز املمارس ضد
أطفال الغجر واألطفال املعوقني واألطفال الذين
يولدون خارج عش الزوجية " .
*************
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ويرد مبدأ عدم التمييز أيضا  ،يف جملة أمور يف
املادة  3من امليثاق األفريقي حلقوق ورفاه األطفال
واملادة  )1(2من قواعد بيكني  .كما تبقى األحكام
املتعلقة بعدم التمييز واملساواة يف سائر صكوك
حقوق اإلنسان ذات الطابع العام صاحلة عند
تطبيقها على األطفال (على سبيل املثال املادتان
 )1(2و  62من العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية  ،واملادة  2من امليثاق األفريقي
بشأن حقوق اإلنسان والشعوب  ،واملادتان 1و24
من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان واملادة
14من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان .
ويرد املزيد من املعلومات بشأن مبدأ املساواة وعدم
التمييز يف الفصل الثالث عشر من هذا الدليل .
املصالح الفضلى للطفل -:
تعتبر املادة  )1(3من اتفاقية حقوق الطفل احلكم
الرئيسي بشأن مبدأ املصالح الفضلى ونصها
كاآلتي -:
•يف جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال ،سواء
قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة
أو اخلاصة  ،أو املحاكم أو السلطات اإلدارية أو
الهيئات التشريعية  ،يولى االعتبار األول ملصالح
الطفل الفضلى .
تقوم جلنة حقوق الطفل بفحص ما إذا كانت الدول
األطراف تراعى املراعاة الواجبة مبدأ املصالح
الفضلى للطفل يف تشريعاتها  ،املحلية وتطبيقها يف
مجاالت مثل التعريف القانوني ملفهوم الطفل خاصة
فيما يتعلق بالسن الدنيا للزواج والعمل واخلدمة
العسكرية  .وقد عبرت على سبيل املثال عن قلقها
فيما يخص بلغاريا بسبب" عدم كفاية االعتبار
الذي أولته السلطات ملبدأ املصالح الفضلى للطفل
يف تصديها حلاالت اعتقال األطفال والتخلي عنهم
وكذلك فيما يتصل بحق الطفل يف اإلدالء بشهادته
أمام املحاكم.
وحقيقة كون مصالح الطفل "يلزم أن تكون االعتبار
األولى " فيما يتخذ من قرارات متس الطفل
دليل على ان املصالح الفضلى للطفل لن تكون
أوال العامل الوحيد واملسيطر الواجب النظر فيه
" بل قد تكون هناك مجموعة جديرة باالستئثار
باالهتمام أو متضاربة مثال فيما بني األطفال
أنفسهم وفيما بني مجموعات متباينة من األطفال
وفيما بني األطفال والبالغني " .ومصلحة الطفل
 ،من ناحية أخرى يجب أن تكون موضوعا للنظر
النشط" ويلزم البرهنة على أن مصالح الطفل قد
مت تقصيها وأخذت يف احلسبان بوصفها اعتبارا
أوليا.
*******************

واملادة  )1(4من امليثاق األفريقي بشأن حقوق
ورفاه الطفل تنص على أن تكون املصالح الفضلى
للطفل ذات اعتبار أولى يف كافة اإلجراءات املتعلقة
بالطفل التي يتخذها أي شخص أو أي سلطة "
وبالرغم من أن مبدأ املصالح الفضلى للطفل
ليس مدرجا صراحة يف العهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية إال أن اللجنة املعنية
بحقوق اإلنسان قد شددت على أن املصلحة الغالبة
لألطفال يجب أن توضع يف احلسبان فيما يتصل
بانحالل عقدة الزواج بني األبوين.
حق الطفل يف احلياة والبقاء والنماء -:
تنص املادة  6من اتفاقية حقوق الطفل عل أن
تعترف الدول األعضاء بأن لكل طفل حقا أصيال
يف احلياة الفقرة ( )1وأنها تكفل إلى أقصى حد
ممكن بقاء الطفل ومنوه الفقرة( . )2وتضمن املادة
 5من امليثاق األفريقي حلقوق ورفاه الطفل لكل
طفل حقا أصيال يف احلياة  ،يتوجب حمايته قانونا
الفقرة ( )1وتتعهد الدول األطراف باإلضافة إلى
ذلك بكفالة أقصى حد ممكن من البقاء واحلماية
والنمو للطفل" الفقرة .2
وحق الطفل يف احلياة محمى أيضا مبوجب املادة
 6من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية واملادة  4من امليثاق األفريقي حلقوق
اإلنسان والشعوب واملادة  4من االتفاقية األمريكية
حلقوق اإلنسان واملادة  2من االتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنسان.
والصيغة الواردة يف الفقرة  )2(6من اتفاقية
حقوق الطفل توضح أيضا أنه قد يتعني على الدول
األطراف أن تتخذ تدابير إيجابية بغية توفير
أقصى مستوى بقاء ومنو " األطفال اخلاضعني
لواليتهم القضائية  .وعلى هذا النحو قد يتعني على
الدول " أن تتخذ التدابير املالئمة جلملة من األمور
منها " التقليل من معدل وفيات الرضع واألطفال
" أو تقدمي ما يلزم من املساعدة الطبية والرعاية
الصحية لألطفال(راجع املادة  24من اتفاقية
حقوق الطفل ) وهناك تدابير أخرى ميكن للدول
أن تتخذها بغية حماية احلق األصيل لألطفال يف
احلياة ومن بني هذه التدابير العديدة ما يلي توفير
الغذاء املالئم واملاء الصالح للشرب ومنع عقوبة
اإلعدام ومنع حظر اإلعدام خراج نطاق القانون
وحاالت اإلعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة
وحاالت االختفاء القسري  .وقد يلزم باإلضافة
إلى ذلك على الدول األطراف أن تتخذ تدابير
فعالة حلماية األطفال من اآلثار السلبية للنزاعات
املسلحة وأن تتخذ تدابير إلعادة تأهيل األطفال
ضحايا مثل تلك النزاعات .
*******************

ومثلما أشارت إلى ذلك اللجنة املعنية بحقوق
اإلنسان يف التعليق العام رقم  6بشأن املادة 6
من العهد الدولي " إن حق الطفل مت على الدوام
تفسيره بشكل ضيق جدا ويف رأيها " إن عبارة احلق
املتأصل يف احلياة ال ميكن فهمه الفهم الصحيح
بشكل تقييدي وحماية هذا احلق تستدعى قيام
الدول األطراف باتخاذ كافة التدابير املمكنة للتقليل
من وفيات األطفال والعمل على رفع العمر املتوقع
خاصة يف اعتماد التدابير الرامية إلى القضاء على
سوء التغذية واألوبئة .
حق الطفل يف أن تسمع أقواله -:
هناك مبدأ عام مهم آخر يرد يف املادة  12من
اتفاقية حقوق الطفل  ،ووفقا لهذا املبدأ -:
•تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل
القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبير عن
تلك اآلراء بحرية يف جميع املسائل التي متس
الطفل  ،وتولى آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا
لسن الطفل ونضجه.
•ولهذا الغرض  ،تتاح للطفل  ،بوجه خاص فرصة
االستماع إليه يف أي إجراءات قضائية وإدارية
متس الطفل إما مباشرة أو من خالل ممثل أو هيئة
أممية بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون
الوطني .
إن جلنة حقوق الطفل شجعت بشكل متسق على
حقوق الطفل يف املشاركة وشددت على واجب
الدول األطراف " أن تضمن متتعهم الفعال باحلقوق
األساسية مبا فيها احلقوق يف إبداء الرأي والتعبير
وتكوين اجلمعيات " كما هو وارد يف املواد  13و
 14و  15من االتفاقية  .وهذا تعبير عن حقيقة
أن الطفل يجب أن يعتبر شخصا قائما بذاته أو
عنصرا فاعال ذا حقوق.
واملادة  )2(12من االتفاقية تغطي يف احلقيقة
طائفة واسعة جدا من جلسات املحاكم وكذلك
مجموعة من القرارات الرسمية التي متس الطفل
يف مجاالت تشمل على سبيل املثال التعليم والصحة
والتخطيط والبيئة وما إلى ذلك.
وحق الطفل يف أن تستمع أقواله مبقتضي املادة
 12من االتفاقية ال يعني  ،من ناحية أخرى أن
الطفل له حق تقرير املصير " بل مجرد أن له حقا
يف االشتراك يف اتخاذ القرارات " وهذه املشاركة
يجب أن تكون حقيقة وال ميكن خفضها إلى مجرد
إجراء شكلي  .باإلضافة إلى ذلك بقدر ما يكبر
وينضج الطفل ما حتظى آراؤه باالعتبار الالزم .
وهذا يعنى أن وجهات نظر األحداث يجب إعطاؤها
وزنا معينا أثناء اإلجراءات املتعلقة بأشخاصهم.
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اعداد /حنان اصليل
ليست المرة األولى التي نتعرض فيها لقضية اغتصاب أو اعتداء جنسي لكن عندما
يكون األب هو الفاعل مايجبرنا علي الوقوف عند بشاعة هذه الجريمة وهي
" جريمة زنا المحارم"
قصتنا في هذا العدد تتناول ظاهرة كانت تحدث في الخفاء و اليوم أصبحت تطفو
وبقوة على السطح ،خصوصا في السنوات األخيرة ومازالت تسرى كوباء وتدمر بعض
األسر  ،خاصة إذا ارتكبت من داخل األسرة الواحدة األب أو األم أو األخ أو األخت
ظاهرة حرمها الدين اإلسالمي و ال يقبلها العقل المدرك السليم والفطرة.
ومن هنا دعونا ال ننظر إليها مكتوفي األيدي وندفن رؤوسنا في الرمال بل نستيقظ
لندق أجراس الخطر وبقوة فجريمة بشعة كهذه البد من تسليط الضوء عليها .
ليس لغرض" التشهير" بل من أجل القضاء عليها مهما كلف األمر ومن خالل لقاءنا
بالسجينة (أ) ذات العشرون ربيعا قصت لنا ما تعرضت له من وحشية والدها  ،ولنا أن
نتخيل فتاة في ريعان صباها تتوقع أن الحب البريء والمداعبة الرقيقة الصافية من
األب في حين تتحول الي ممارسات جنسية تصبح أمرا غير مألوف فيصيبها الخوف
والشك والحيرة واالرتباك ويهز في نفسها الثوابت حول صورة الوالد الحامي للحمى،
ويجعلها تنظر إلى نفسها وإلى غيرها نظرة شك وكراهية ويساورها إتجاه الجاني
مشاعر متناقضة تجعلها تحترق من داخلها فهي من ناحية تحبه كأب وهذا حب
فطري نشأت عليه ومن ناحية أخرى تكتشف آجال أو عاجال أنه يفعل شيئا غريبا أو
مخجال أو مشينا خاصة إذا وقعت تحت التهديد بالضرب أو القتل حال اإلفصاح عما
حدث.
هذه المشاعر كثيرا ما تتطور إلى حالة من الكأبة والعزلة والعدوانية تجاه الذات
وتجاه األخر وربما تحاول الضحية التخفيف من إحساسها بالخجل والعار باولوج عالم
المخدرات و االنغماس في االنحراف.

بكلمات متقطعة ودموع تبدءا السجينة (أ) سرد قصتها قائلة -:
أنا فتاة من مواليد  1991من عائلة فلسطينية األصل مكونة من  7أبناء
أربعة بنات وثالثة شباب وأمي وأبي  ،عشت طفولة طبيعية جدا داخل بيتنا
مع أخوتي كان والدي يناديني "يا مصرية "على سبيل املزاح الختاليف عن
باقي إخوتي يف الشكل  ،أما عن عالقتي بوالدي كانت كأي أب وإبنته لم
تختلف معاملته لي عن إخواني إلى أن بلغت اخلامسة عشر من عمري.
عند بلوغي اخلامسة عشر بدأت أشعر تصرفات والدي معي وملساته لم تكن
عادية  ،فمثال عندما أحضر له الشاي أو القهوة يبدأ بتحسس يداي بطريقة
غريبة وعندما اخرج معه لوحدى كان يتغازلني بنظرات وكلمات لم أفهم
معناها  ،ورغم ذلك حاولت أن أتهرب من ملسات والدي املريبة وأحضانه
ذات املعاني الغريبة  ،وهكذا استمرت األمور لفترة  ،لكنه بدأ يتمادى يف
تصرفاته معي حتى أنه بدأ يتصيد الفرص التي أكون فيها وحدي ليبدأ
بتلمس جسدي  ،هنا أخبرت أمي مبا يحدث معي وكيف يعاملني والدي
ولكن لألسف لم تصدق كلمة مما أخبرتها به واتهمتني بالكذب  ،إلى أن
جاء يوم كانت فيه والدتي خارج املنزل وإخوتي الشباب يف أعمالهم وباقي
البنات يف زفاف بنت اجليران وعندما كنت جالسة أمام التلفزيون دخل
علي وحاول مالطفتي بالكلمات  ،صرخت يف وجهه وذكرته بأنه والدي ،
وسألته ملاذا تفعل هكذا معي  ،ملاذا أنا من دون إخوتي ؟
أجابني بعنف نحن ربيناك فقط  ،وأنت لست ابنتنا حاولت الهروب واخلروج
من الغرفة والصراخ لكنه هددني بوضع سكني على رقبتي وضربني حتى
متكن من اغتصابي  ،لم أخبر أحد مبا فعله بي واخترت الصمت ،خوفا
من ردة فعل أمي واختلت بداخلي كل املوازين لم اعد استوعب ما حل بي
 ،رمبا لو لم يكن والدي لكان تفسيره أسهل لكن عندما عاود الكرة وللمرة
الثانية أجد نفسي بني يديه وهو يحاول خنقي من رقبتي وضربني إلى أن
فقدت القدرة على صده وفعل بي ما يريد  ،هربت من البيت وتوجهت إلى
مركز الشرطة واشتكيت  ،ومت إيقافه ملدة يومني  ،لكن والدتي ذهبت وكذبت
أقوالي وزعمت أنني مجنونة وغير متزنة نفسيا ولم تسمح بعرضي على
الطبيب الشرعي فا املوضوع لم يتعدى كونه (حبر على ورق ).
زنا املحارم من أعظم الكبائر -:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات
األخ وبنات األخت وأمهاتكم الالتي
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
وأمهات نسائكم وربائبكم الالتي يف
حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم
بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال
جناح عليكم وحالئل أبنائكم الذين
من أصالبكم وأن جتمعوا بني
األختني إال ما قد سلف إن اهلل كان
عفوا رحيما " .صدق اهلل العظيم .
اآلية ( )23من سورة النساء "
احلمد هلل والصالة والسالم على
رسول اهلل وعلى آله وصحبه أما بعد
-:
فالزنا كبيرة من الكبائر التي حرمها
اهلل تعالى على عباده  ،بل حرم
القرب منها والوقوع يف دواعيها
ومقدماتها  ،فقال تعالي "( وال تقربوا
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال ")
( اإلسراء .)32
وإذا كان الزنا محرما بني عموم

أبي....ولكن؟؟!

ولم تكتفي أمي باتهامي باجلنون والكذب بل أصبحت يف نظرهم البنت
اجلاحدة ألبيها وتغيرت معاملتهم جميعا معي بالقسوة وسوء املعاملة
 ،هذه املعاملة جعلتني أتعايش مع الوضع جتنبا للمشاكل مع امي رغم
شعوري باالشمئزاز من نفسي ومن أبي إال أنني بدأت أتقبل معاشرته لي
جتنبا للمشاكل ويف بعض األحيان أشعر أنني بهذه الطريقة أنتقم من
والدتي ألنها لم تصدقني  ،خاصة بعد ان عاد الهدوء حلياتي داخل عائلتي
واستمرت هذه العالقة معه بإرادتي .
والكل الحظ حتسن املعاملة بيننا حتى أنه أهداني أقراط من الذهب ،
ومرت األيام وجاءت اللحظة التي عرفت فيها أنني حامل منه  ،حاولت
إسقاطه أكثر من مرة وبعد محاوالت بائت بالفشل قررت والدته ألنه
اإلثبات الوحيد لصدق كالمي ،اعتقدت بأنني هكذا سأنتقم منه ملا فعله
بي حتى لو حكمت باإلعدام  ،وبارتداء مالبس واسعة وألنني أصال ممتلئة
لم تظهر علي عالمات احلمل واستطعت إخفاء حملي إلى أن جاءت ساعة
الوالدة وكان ذلك يوم  3إبريل الساعة الرابعة مساء  ،فاجئني ألم املخاض
وأخذوني إلى املستشفي ورافقتني أمي وهي تعتقد أنني أعاني ألم يف املعدة
وهناك عرفت بحملي ونزل اخلبر عليها كالصاعقة ووقفت مصدومة
أمامي وأنا أتألم وأصرخ عليها هذا ما فعله زوجك بي  ،هذا ما حاولت
إقناعك به ولم تصدقيني  ،هذه النتيجة بعد والدتي مباشرة مت توقيفي
والتحقيق معي اعترفت أمام النيابة بأن والدي هو من اغتصبني وهو والد
طفلي ومت توقيفه ملدة أربعة عشر يوما وأنكر كل شئ مع العلم بأنه اعترف
لوالدتي بأنه اعتدى عليا وفعل بي ما فعل .
قالت لي ذلك يف آخر لقاء لي معها بعد والدتي ولألسف أخذت الطفل
وهاجرت به مع إخوتي إلى إيطاليا وأخذت معها دليل إدانته ومتكن هو من
الهرب وال أدرى هل مازال داخل البالد أو حلق بهم إلى إيطاليا.
وتبقى مأساة (أ) مستمرة مابني الشعور مبذلة االغتصاب من والدها
ومابني تخلى أهلها عنها والهرب بطفلها وتركها وحيدة يف بلد ال حتمل
جنسيته  ،لتبقى مابني ماضي تعيس ملئ بالظلم والذل ومستقبل مظلم
ليس له مالمح يبقى األمل يف اهلل.

الناس فإن حرمته أشد إذا وقع على
املحارم .
وقــال ابن حجر يف الزواجر عند
سيـاق هذا احلديث  -:وأعظم الزنا
على اإلطالق الزنا باملحارم  .انتهى
".
وذلك ألن املحرم مطلوب منه احلفاظ
على عرض محارمه والذود عنه  ،ال
أن يكون هو أول الهاتكني له املضيعني
ألركانه .
والواجب على من وقع يف هذه
الفاحشة العظيمة  ،أن يتوب إلى
اهلل تعالى  ،بترك الذنب والندم عليه
والعزم على عدم العودة إليه  ،مع
التزام صحبة أهل اخلير والصالح
واحلرص على القيام بالواجبات
الدينية من صالة وصيام والتمسك
باالستغفار  ،والتشبث بنوافل
العبادات  ،فإن ذلك مما يطمئن
القلب ويصرفه عن دواعي الشر
مع األخذ بعني االعتبار االبتعاد عن
مواطن فتنته السابقة واالنصراف
عن ما يقرب إليها  ،ألن املقترب منها
كالراعي يرعى حول احلمى يوشك
أن يقع فيها .

ويف هذا اخلصوص حتدثنا إلى األستاذة  /آمنة سالم  /أخصائية
اجتماعية .
هناك اتفاق يف جميع األديان ويف أغلب القوانني والثقافات على حترمي
وجترمي "زنى املحارم" وما دونه من حترشات جنسيه  ،أو هتك للعرض
 ،وذلك ألسباب كثيرة من أهمها أن األسرة هي اللبنة األساسية يف
احلياة االجتماعية و من خاللها تتم كل عمليات التربية لإلنسان "
أكرم املخلوفات" ولكي تقوم األسرة بوظيفتها التربوية الهامة البد
من وجود ادوار محددة وواضحة كاألب واألم واألبناء والبنات والعم
واخلال ..إلخ يف إطار منظومة قيمية وأخالقية وعملية تضمن القيام
بهذه الدوار على خير وجه مبا يؤدي إلى منو صحي ومتناغم لكل أفراد
األسرة على املستويات اجلسدية والنفسية واالجتماعية والروحية .
وزنا املحارم " يؤدي إلى تداخل األدوار وتشوهها وإلى اختالل منظومة
األسرة وإلى سقوط وانهيار امليزان القيمي واألخالقي وتصدع الرموز
الوالدية  ،فتصبح االبنة مبثابة زوجة ألبيها وضرة ألهلها وزوجة
أب ألخوتها  ،وهكذا تضطرب األدوار والعالقات وتغيب معها كل
معاني احلب واإليثار والتراحم واملودة ويحل محلها الغيرة والتصارع
واالستحواذ والكراهية واحلقد والرفض واالشمئزاز واحليرة والغضب
والتشويش والتناقض  ،أضف إلى ذلك ما ينشأ من تلوث بيولوجي
يتمثل يف " اضطراب اجلينات وتداخل األنساب وتلوث نفسي وأخالقي
واجتماعي وانهيار روحي .
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تكريم لوزير العدل

اجتماع
الجمعية
العمومية
لمحكمة
وادي الحياة
اإلًبتدائية
ناقش أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة وادي الحياة اإلبتدائية
خادج مقرها الرسمي موخراً وبمحكمة بنت بية الجزئيه ألية توزيع
العمل بعد تعرض مبني المحكمة إلعتداءات نتيجة تردي الوضع
األمني وذلك وفق اإلمكانات المتاحة مناشيدين السيد وزير العدل

بحكومة اإلنقاد الوطني الوقوف علي حجم الصعوبات التي تعرقل
إنجاز مهامهاوقد ترأس اإلجتماع لسيد رئيس المحكمة بحضور
السادة رؤساء نيابة وادي الحياة ومكتب المحاماة العامة إضافة الي
السادة قضاة المحكمة وأمين سر الجلسة

ليبيا تحرز المركز األول
والثالث في المسابقة القرآنية
العالمية الخامسة التي أقيمت
بوالية شيكاغو بالواليات
المتحدة األمريكية
تحصل القارئ الليبي الشاب " معاد الغول "  ،على الترتيب األول في المسابقة القرآنية العالمية الخامسة لحفظ وتجويد وتالوة القرآن
الكريم  ،التي احتضنتها والية شيكاغو مؤخراً وجرت على مستوى الواليات المتحدة األمريكية  .كما تحصل القارئ " جمعة آل الشيخ " ،
على المركز الثالث في هذه المسابقة العالمية  .يذكر أن القارئ " معاد الغول "  ،وهو من تاجوراء  ،والقارئ " جمعة آل الشيخ " من منطقة
سوق الجمعة شاركا في حفظ القرآن الكريم كامالً ومجوداً  (.. .وال )..

صحيفة تصدر عن ادارة العالقات والتعاون الدولي بوزارة العدل

هاتف ـ02148008432
بريد مصور 0214808432

قام رئيس وأعضاء وموظفي
المحاماة العامة فرع طرابلس بتكريم
وزير العدل السيد " مصطفي القليب

" نظير دعمه لهذا المرفق ( فرع
المحاماة العامة طرابلس ) وتوفير
بعض المرافق الخدمية.

ضبط مواد منتهية الصالحية بمدينة الخمس

تمكن جهاز الحرس البلدي بمدينة
الخمس  ،من ضبط كمية من المواد
والسلع الغذائية منتهية الصالحية
والغير الصالحة لالستهالك اآلدمي
 .ويأتى اكتشاف هذه المواد ،
ضمن حملة تفتيشية قام بها جهاز

إخراج وتنفيذ
قسم الشؤون الفنية بالصحيفة

الحرس البلدي على مستوى المدينة
 ،استهدف خاللها عددا من المحال
التجارية  ،كما تم فرض الغرامات
المالية على بعض أصحاب المحال
التجارية الذين يزاولون مهنة التجارة
بدون رخصة تجارية  (.. .وال )..

www.aladel.gov.ly
ministry.of.justice.libya
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