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البيان الختامي لسؤتسخ الشيابة العامة الدشؽؼ الثامؼ
بعشؽان "الشيابة العامة،،،،حارسة العجالة"
يدخنا أن نعمؼ اختتام فعاليات مؤتسخ الشيابة العامة الدشؽؼ الثامؼ (الشيابة العامة،،،حارسة العجالة ) في ىحا اليؽم
الدبت السؽافق 2018/3/24م والحؼ انعقج في مجيشة بيت لحػ تحت الخعاية الكخيسة لفخامة الديج الخئيذ (محسؽد
عباس) والحؼ تػ افتتاحو بكمسة مدجمة مؼ قبل فخامتو والحؼ مثمو بالحزؽر وافتتاح ىحا السؤتسخ دولة رئيذ

مجمذ الؽزراء (الجكتؽر رامي حسج هللا).

وبيحا الرجد نتؽجو بجديل الذكخ والعخفان إلى فخامة الديج رئيذ دولة فمدطيؼ األخ محسؽد عباس أبؽ مازن عمى
كمستو السؽجية إلى الشيابة العامة ،حيث عبخ فخامتو مؼ خالليا عمى إن السذاركة الجولية والعخبية الؽاسعة في ىحا

السؤتسخ ىؽ تجديجاً لمذخاكة القائسة بيؼ السؤسدات القزائية في فمدطيؼ وبيؼ باقي الجول ،كسا وأكج فخامتو إن
بشاء مؤسدات الجولة الفمدطيشية يتػ عمى أساس احتخام سيادة القانؽن واستقالل القزاء كدبيل لتحقيق العجالة

لمجسيع كسا ونثسؼ عالياً ما جاء في خطاب فخامتو باعتبار الشيابة العامة جدءاً مؼ مشعؽمة العجالة التي تذكل أحج
ركائد دولتشا الفمدطيشية.

كسا ونتقجم بجديل الذكخ لجولة رئيذ الؽزراء د .رامي حسج هللا عمى كمستو التي أكج فييا عمى أن الحكؽمة تشعخ

لقطاع العجالة بؽصفيا أىػ ركائد الجولة والسحخك الستقخارىا ونسائيا والحؼ أكج بأن الحكؽمة تعسل بتؽجييات مؼ

فخامة الخئيذ لتطؽيخ مشعؽمة العجالة وتحقيق مبجأ سيادة القانؽن ،والحؼ لؼ يتحقق إال بؽجؽد جياز قزائي فاعل
ومدتقل ومؤسدة أمشية مؽحجة تشحاز لمسرمحة الؽطشية العميا .مثسشيؼ عالياً إشادتو في كمستو باإلنجازات التي
حققتيا الشيابة العامة لمحفاظ عمى األمؼ وبدط سيادة القانؽن ومحاربة الجخيسة ومالحقة مختكبييا وتقجيسيػ لمعجالة.

والذكخ مؽصؽل أيزاً لسعالي السدتذار عساد سميػ رئيذ مجمذ القزاء األعمى والحؼ أكج بأنو ال مجتسع آمؼ بال
قزاء عادل وال قزاء عادل بجون استقالل لمسؤسدة القزائية والدادة القزاة كأفخاد ،كسا أكج عمى إن الشيابة

العامة ىي شعبة مؼ شعب الدمطة القزائية.
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كسا تقجم بالذكخ الجديل لكافة الؽفؽد السذاركة في أعسال ىحا السؤتسخ مؼ الجول األجشبية ونخص بالحكخ كل مؼ
إيطاليا ،استؽنيا ،تخكيا ،الؽاليات الستحجة األمخيكية ،روسيا ،كشجا ،الشخويج ،الدؽيج ،ىؽلشجا وجشؽب إفخيقيا ،ومؼ

الجول العخبية الذقيقة جسيؽرية مرخ العخبية والسسمكة األردنية الياشسية وشكخ ايزاً الستحجثيؼ مقجمي أوراق العسل
القيسة في محاور السؤتسخ.
وأكج الشائب العام عمى إن ىحه السذاركة الؽاسعة تعبخ عؼ صجق تؽجيات الشيابة العامة بتعديد العالقات مع كافة

الذخكاء الجولييؼ والسحمييؼ.

والذكخ مؽصؽل أيزاً لمزيؽف الكخام الحيؼ شاركؽنا افتتاح السؤتسخ وجمداتو عمى مجار الثالثة أيام ،ونخص

بالحكخ أعزاء المجشة التشفيحية لسشعسة التحخيخ الفمدطيشية وأعزاء المجشة السخكدية لحخكة فتح ،وأعزاء السجمذ

التذخيعي ،والؽزراء والسحافعيؼ ،والدادة قزاة السحكسة الجستؽرية والقزاة الشعامييؼ والذخعييؼ ورجال الشيابة

العامة ،ومسثمي السؤسدات الخسسية ومجراء االجيدة االمشية ،ومؤسدات السجتسع السجني واألىمي ،ولحلغ نخص

بالذكخ عطؽفة محافع بيت لحػ وقجة األجيدة األمشية بالسحافعة.

وتقجم بالذكخ الجديل لؽسائل اإلعالم والرحافة الحيؼ تابعؽا تغطية فعاليات ىحا السؤتسخ.
وحيث رفعت الشيابة العامة في مؤتسخىا الدابق شعار تخرص فاعمية عجالة فقج قسشا بإنذاء نيابة مكافحة الجخائػ

السخورية كإحجػ الشيابات الستخررة في مكتب الشائب العام وأكج أيزاً عمى إن الشيابة العامة ىي حامية الحقؽق
والحخيات فقج قسشا بإنذاء وتفعيل وحجة حقؽق اإلندان في مكتب الشائب العام.
وتشفيحاً لسا جاء مؼ تؽصيات في مؤتسخ الشيابة العامة الدابع مؼ ضخورة العسل عمى جعل الشيابة العامة نيابة
الكتخونية.
وخخج السؤتسخ بتؽصيات بزخورة العسل عمى جعل الشيابة العامة نيابة الكتخونية.
 .1التأكيج عمى استقاللية الشيابة العامة مالياً وإدارياً وفشياً كجدء مؼ الدمطة القزائية وفقاً لمقانؽن األساسي

الفمدطيشي والسؽاثيق والسعاىجات والسؤتسخات الجولية وكحلغ وفقاً لمشساذج الجولية والعخبية والتي تػ عخضيا

في جمدات ىحا السؤتسخ مؼ خالل الؽفؽد والخبخاء السذاركيؼ ،وأيزاً وفقاً لسبادغ األمػ الستحجة التؽجييية

بذأن دور أعزاء الشيابة العامة التي اعتسجىا مؤتسخ األمػ الستحجة الثامؼ لسشع الجخيسة ومعاممة السجخميؼ

السشعقج في ىافانا في عام 1990م. .
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 .2التأكيج عمى إن الشيابة العامة جدءاً ال يتج أد مؼ الدمطة القزائية وشعبة أصيمة مؼ شعب القزاء ،والتأكيج
كحلغ عمى الجور التكاممي والتشديقي بيؼ قطاع العجالة مؼ و ازرة العجل ومجمذ القزاء األعمى.
 .3تؤكج الشيابة العامة عمى جاىديتيا عمى استالميا لمعسل في قطاع غدة الحبيب والعسل عمى تشذيط وتطؽيخ
كفاءات أعزاء الشيابة العامة في السحافعات الجشؽبية بسا يتالئػ والتطؽرات السدتخجمة لمشيابة العامة مؼ

خالل عقج الجورات التجريبية الجاخمية والخارجية.

 .4أوصى السجتسعؽن مؼ السؤسدات الجولية الجاعسة والسانحة لمشيابة العامة عمى استسخارىػ في ىحا الجعػ في
ظل اإلنجازات التي تحققت في الدشؽات الساضية ،وأكجوا عمى ضخورة اندجام خططيػ الدشؽية والخسدية
مع الخطة االستخاتيجية والخؤية السدتقبمية لمشيابة العامة لمدشؽات الخسذ القادمة ،وتثسؼ الشيابة العامة

وتذكخ دور الجول السانحة وكافة السؤسدات الذخيكة.

 .5العسل عمى رفع الؽعي السجتسعي والتثقيف القانؽني وذلغ مؼ خالل الشجوات وورشات العسل والمقاءات
والحمقات الجراسية لمتعخيف بخطؽرة ىحا الشؽع مؼ الجخائػ واالستخجام األمثل التكشؽلؽجيا السعمؽمات.

 .6إن الشيابة العامة ومؼ مشطمق حخصيا ودورىا الخيادؼ في صؽن الحقؽق والحخيات األساسية لإلندان والتي
نص عمييا القانؽن األساسي الفمدطيشي باعتبارىا مؼ الزسانات والحقؽق األساسية لإلندان التي كفميا

الجستؽر والقانؽن وباعتبارىا مسثالً لمحق العام وحارسة لمعجالة ،فإنيا ومؼ مشطمق ذلغ كمو تؤكج بأنيا ستقؽم
بسسارسة ىحا الجور وستكؽن الجرع الؽاقي والحرؼ السشيع لرؽن ىحه الحقؽق والحخيات وصؽالً لسجتسع
يدؽده العجل واألمؼ والسداواة لمجسيع.

 .7ضخورة مذاركة الشيابة العامة في لجشة مؽائسة التذخيعات الفمدطيشية مع االتفاقيات والسعاىجات الجولية التي
انزست إلييا دولة فمدطيؼ أو التي سؽف تشعػ إلييا والسذكمة بقخار مؼ مجمذ الؽزراء وذلغ لجورىا

األساسي في إنفاذ وتطبيق القؽانيؼ ذات العالقة.

 .8ضخورة مذاركة الشيابة العامة في لجان إعجاد التقاريخ الخاصة بالسعاىجات واالتفاقيات الجولية.
 .9التأكيج عمى ضخورة اإلسخاع في إقخار مدؽدة مذخوع قانؽن العقؽبات الفمدطيشي باعتباره قانؽن عرخؼ
يحتخم الحقؽق والحخيات العامة بسا يشدجػ مع السعاييخ والسبادغ الجولية ذات العالقة.

.10

التأكيج عمى ضخورة إيجاد اآلليات واألدوات الالزمة لتشفيح االتفاقية الجولية لسشاىزة التعحيب

والبختؽكؽل االختيارؼ السمحق بيا ،وذلغ مؼ خالل تذكيل لجشة وطشية لستابعة ىحا األمخ.
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.11

ضخورة العسل عمى إنذاء نيابات ومحاكػ اقترادية لسعالجة القزايا ذات الطابع التجارؼ

.12

التأكيج عمى التعامل مع األحجاث كزحايا وليذ كسجخميؼ.

.13

تفعيل كافة الزسانات السسشؽحة لمطفل في أماكؼ االحتجاز والتؽقيف وذلغ مؼ خالل الخقابة

.14

ضخورة أن يكؽن التؽقيف والحجد لألحجاث ىؽ السالذ األخيخ ،وأن يكؽن األصل ىؽ إجخاء

.15

استحجاث آلية لمذكؽػ ودليل لذكاوػ األطفال.

.16

تؤكج الشيابة العامة عمى ضخورة حساية األسخة الفمدطيشية مؼ العشف وتؽفيخ الحساية القانؽنية وكافة

واالقترادؼ كخطؽة ىامة لحساية السؽاطؼ وصيانة اقترادنا الؽطشي.

الفاعمة عبخ الديارات الجورية لمجيات السخترة.

الؽساطة في الجشح والسخالفات.

اإلجخاءات الؽقائية لمشداء وذوؼ االحتياجات الخاصة وكبار الدؼ ،والتأكيج عمى ضخورة وجؽد قزاء
متخرص لمشعخ في ىحه القزايا.

.17

ضخورة اإلسخاع في إقخار مدؽدة مذخوع قانؽن حساية األسخة مؼ العشف باعتباره قانؽن وقائي وليذ

.18

تؤكج الشيابة العامة عمى أىسية تطؽيخ البشاء السؤسدي لجياز الشيابة العامة وتؽفيخ االعتسادات

عقابي ىجفو تؽفيخ تجابيخ وأوامخ حساية.

السالية الالزمة لحلغ وفق اإلحجاثيات التي تقجمت بيا لجػ و ازرة السالية نع اًخ الستسخار العجد في الكادر
الؽظيفي ،لتسكيؼ الشيابة العامة مؼ القيام بسياميا وضخورة إشخاك كادر الشيابة في الجورات التجريبية

التخررية وتعديد قجراتيػ في مجاالت العسل السختمفة.

ضخورة العسل عمى السرادقة عمى الييكل التشعيسي لمشيابة العامة ليكؽن مؽاكباً لالحتياجات بسا
.19
يخجم رؤية وخطة الشيابة العامة االستخاتيجية عمى تعديد حقؽق أعزاء الشيابة العامة بسا يزسؼ تحقيق
الحياة الكخيسة ليػ.

.20

التأكيج عمى استسخار الشيابة العامة في نعام السشاوبة السدائية لسا ليحا الشعام مؼ تحليل العقبات

أمام السؽاطشيؼ وفعاليتو بذكل كبيخ في إنياء مئات السمفات السجورة والقزايا العالقة ،كسا ونؤكج إن ىحا

الشعام يتفق مع السعاييخ الجولية الستعمقة بزسانات السحاكسة العادلة وسخعة البت في القزايا بسا يشدجػ

مع االلتدامات الجولية التي انزست إلييا دولة فمدطيؼ.
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.21

االستسخار في رفع كفاءة الكادر اإلدارؼ في الشيابة العامة سيسا في الشيابات الستخررة وذلغ

.22

تذكيل لجشة مذتخكة مؼ الشيابة العامة وأساتحة القانؽن مؼ كميات الحقؽق في الجامعات الفمدطيشية

.23

إنذاء دوريات متخررة في القانؽن بذكل عام وفي القانؽن الجشائي بذكل خاص فيسا بيؼ الشيابة

لدخعة وكفاءة إنجاز األعسال السؽكمة إلييػ مؼ قبل أعزاء الشيابة العامة.

وذلغ لمعسل عمى تطؽيخ مشاىج كميات الحقؽق لتزػ التطبيق العسمي لمتذخيعات بجانب الجراسة الشعخية.

العامة وبيؼ كميات الحقؽق ،والتأكيج عمى أىسية التعاون ما بيؼ الشيابة العامة وبيؼ كميات الحقؽق بتؽعية
الطالب باإلجخاءات الستبعة مؼ قبل الشيابة العامة في التحقيق وأمام السحاكػ،وضخورة إنذاء مجالذ

استذارية لكميات الحقؽق في الجامعات الفمدطيشية تزػ الشيابة العامة.
.24

ضخورة التعاون بيؼ الشيابة العامة والجسعية الفمدطيشية لمعمؽم الجشائية باعتبارىا جسعية متخررة

.25

مدانجة ودعػ لجان اإلصالح العذائخؼ في حل الشداعات دون السداس بسبجأ سيادة القانؽن ،والعسل

في الؽقاية والحج مؼ الجخيسة وذلغ مؼ خالل البحؽث والجراسات السذتخكة التي تخجم السجتسع الفمدطيشي.

عمى سؼ قانؽن يشعػ عسل رجال اإلصالح العذائخؼ في مدانجة عسل الشيابة العامة والقزاء.
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