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اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي, ان الوزارة م�شتمرة يف اجناز م�شروع 
املكننة االلكرتونية, لي�شمل جميع دوائرها يف عموم املحافظات للحفاظ 

على حقوق �شريحة القا�شرين.
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده اليوم اخلمي�س 
يف دائرة رعاية القا�شرين يف الكرخ, مبنا�شبة افتتاح م�شروع )املكننة 
الكرتوين  معلوماتي  نظام  وتطبيق  بت�شميم  اخلا�س  االلكرتونية( 
لدائرة رعاية القا�شرين يف بغداد ومديرياتها الفرعية, م�شريا اىل اهمية 
ال��وزارة  اهتمامات  اولويات  من  وتعترب  مهمة  دائ��رة  يف  امل�شروع  هذا 
كونها تعنى باإدارة وا�شتثمار اموال �شريحة القا�شرين, باال�شافة اىل ان 
هذا امل�شروع �شيطبق يف باقي الدوائر االخرى يف الفرتة القريبة املقبلة.
يف  كبري  ب�شكل  �شي�شهم  امل�����ش��روع  ه��ذا  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  وا���ش��اف 
اىل  باال�شافة  والتالعب,  التلف  من  القا�شرين  ا�شابري  على  احلفاظ 
مت  امل�شروع  ان  مبينا  املخت�س,  املوظف  قبل  من  اليها  الو�شول  �شرعة 
نظام  با�شتخدام  الكرتونية  وادارة  ار�شفة  االول  الق�شم  ق�شمني,  على 
ار�شدة  مبراقبة  خا�س  معلوماتي  نظام  الثاين  والق�شم   )Mfiles(

القا�شرين.
رعاية  دائ��رة  يف  التجريبي  العمل  افتتاح  ان  اىل  الوزير  ال�شيد  وا�شار 
بغداد,  يف  القا�شرين  لرعاية  دائ��رت��ني  افتتاح  �شبقه  الكرخ  قا�شرين 
باال�شافة اىل امل�شروع القادم لدوائر التنفيذ والت�شجيل العقاري, مبينا 
ان العمل جاٍر ل�شمول جميع دوائر رعاية القا�شرين يف املحافظات بهذا 

امل�شروع.
يف  االلكرتونية  لالر�شفة  م�شروع  اول  افتتحت  العدل  وزارة  ان  يذكر 
دائرة اال�شالح العراقية يف وقت �شابق, وبا�شراف ومتابعة من ال�شيد 

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

قال ال�شيد وزير العدل د. حيدر الزاملي, ان الوزارة 
عملها,  مهام  وف��ق  القانون  اح��ك��ام  بتنفيذ  م�شتمرة 
بكل من  الق�شا�س  وامل�شي على طريق احلق وتنفيذ 

ت�شول له نف�شه امل�شا�س بار�س العراق و�شيادته.
القاها  ال��ت��ي  كلمته  خ���الل  ال��وزي��ر  ال�شيد  ذل���ك  ذك���ر 
مبنا�شبة  ال����وزارة  ن�شمته  ال���ذي  التاأبيني  باحلفل 
رئي�س  بح�شور  ال����وزارة,  ل�شهداء  الثالثة  ال��ذك��رى 
جم��ل�����س ���ش��ورى ال���دول���ة وامل��ف��ت�����س ال��ع��ام وامل����دراء 
العامون وامل�شت�شارين, م�شريا اىل ان االرهاب �شعى 
وزارة  مبوظفي  املتمثل  ال��ق��ان��ون  روح  ال�شتهداف 

هو   ,2013 عام  ال��وزارة  اقتحام  تاريخ  وان  العدل, 
يوم خا�س ب� )�شهيد وزارة العدل(.

تر�شيخها  اك��دت  ال���وزارة  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  وتابع 
ذوي  تعيني  خ��الل  م��ن  وامل��ث��اب��رة  االن�شانية  مفهوم 
�شحايا االرهاب بدال عن املوظفني الذين ا�شت�شهدوا, 
ايقافها  القتلة  ح���اول  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  م�����ش��رية  الك��م��ال 
تنب�س  التي  ال��دم��اء  وان  االنتحارية,  بالتفجريات 
بعروق ذويهم �شتدير عجلة العمل واحلياة من جديد 

يف وزارة العدل.
واو�شح ال�شيد الوزير يف معر�س اجابته عن �شوؤال 

احلفل  بعد  املنعقد  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ُط���رح 
االعدام,  املنفذ بحقهم حكم  بعدد  التاأبيني, واخلا�س 
مدانني  بحق  حكما  ال)2٥(  قرابة  نفذت  ال��وزارة  ان 

عراقيني وغري عراقيني.
الروتينية اخلا�شة  ان احللقات  الوزير:  ال�شيد  وبني 
مبلف االعدام, واعادة املحاكمة الكرث من مرة, ال�شبب 
الرئي�شي وراء تاأخر التنفيذ بحق االرهابيني, موؤكدا 
ان الوزراة رف�شت كل امل�شاومات وال تنظر الأي �شئ 
اخر غري تنفيذ احلكم بحق املدانني, وان قائمة التنفيذ 

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

اكد وزير العدل د.حيدر الزاملي, ان القوات االمنية حققت 
من  املحافظات  اغلب  بتحرير  �شاهمت  كبرية  انت�شارات 
خالل  ذلك  الوزير  ال�شيد  االرهابية.ذكر  اجلماعات  �شيطرة 
 , العراق  يف   ) جماعي  �شمري  التون�شي)  ال�شفري  ا�شتقباله 
مبينا ان االزمة املالية احلالية اثرت �شلبًا على جانب اجناز 
ال�شجون  بناء  اكمال  جانب  يف  وخا�شة  ال��وزارة  م�شاريع 
والتي �شت�شاهم حال اكتمالها يف تخفيف الزخم احلا�شل يف 
ال�شجون.وافاد ال�شيد الوزير: ان الوزارة م�شتعدة على فتح 
جميع اآفاق التعاون مابني اجلانبني, مبينا ان الوزارة حققت 
�شعي  ال�شفري,  اكد  املجاالت.بدوره  جميع  يف  كبريًا  تقدمًا 
الوزارة يف جميع  التعاون مع  يد  التون�شية ملد  اجلمهورية 
وتو�شيع  االتفاقيات  توقيع  جمال  يف  والتعاون  املجاالت, 

العالقات مابني البلدين .

اأكد وزير العدل د. حيدر الزاملي, على اأهمية اجناز املعامالت 
االإج���راءات  وجت���اوز  املمكنة  بال�شرعة  العدلية  ال��دوائ��ر  يف 
الروتينية تنفيذا لالإ�شالحات احلكومية, م�شددا على حما�شبة 
املعرقلة  ال�شوابط  �شمن  واجباتها  اأداء  يف  املق�شرة  اجلهات 
تفقدية  زيارة  ذلك خالل  الوزير  ال�شيد  املواطنني.ذكر  مل�شالح 
ال�شخ�شية ملعامالت  الكرخ, ومتابعته   / العدل  الكاتب  لدائرة 
الجناز  الالزمة  امل�شتم�شكات  باعتماد  وجه  حيث  املواطنني, 
مرفقات  طلب  عدم  اأهمية  مع  �شحتها,  من  التاأكد  بعد  املعاملة 
اإىل  م�شريا  القانون,  يف  ال��واردة  امل�شتلزمات  �شمن  تدخل  ال 
اأن الوزارة مقبلة على مكننة جميع دوائرها الكرتونيا ل�شمان 
�شاأنه  من  وال��ذي  الواحدة  لنافذة  لنظام  وفقا  املعاملة  اجن��از 

اجناز املعاملة دون اللجوء اإىل االأ�شلوب الورقي.
واأو�شح ال�شيد الوزير: ان وزارة العدل هي الوزارة ال�شباقة 
تطبيق  يف  عالية  اجن��از  ن�شبة  حققت  والتي  املجال  ه��ذا  يف 
برنامج االأر�شفة واملكننة االلكرتونية يف دوائرها و�شجالتها 
واجناز  وممتلكاتهم  املواطنني  م�شالح  على  احلفاظ  اجل  من 
االإن�شان  حقوق  ملعايري  تطبيقا  املمكنة,  بال�شرعة  معامالتهم 
والتي ت�شدرت مفردات ورقة االإ�شالح احلكومي يف اجلانب 
ملف  وغلق  احلد  على  بظاللها  تلقي  اأن  �شاأنها  ومن  االإداري, 

الف�شاد املايل.

اك���د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي ���ش��رورة 
ال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك ب���ني ال�������وزارة واجل��ه��ات 
االن�شان,  حقوق  جم��ال  يف  االخ���رى  الر�شمية 
م���وؤك���دا ان ال�����وزارة مت��ث��ل احل��ك��وم��ة يف ه��ذا 
االن�شان  حقوق  وزارة  مهام  نقل  بعد  اجلانب 

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

ذك��ر ال�شيد ال��وزي��ر ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه احت��اد 
اال�شتاذ  برئي�شها  ولقائه  العراقيني,  احلقوقيني 
علي نعمة ال�شمري, وعددا من اع�شاء االحتاد, 
وموؤكدا  لالحتاد  رئي�شا  انتخابه  باعادة  مهنئا 
وزارة  ع��م��ل  تقييم  يف  اه��م��ي��ة  ل��ه  االحت����اد  ان 
جهة  كونها  االخ��رى  املوؤ�ش�شات  وباقي  العدل 

الدولية  للمنظمات  بالن�شبة  مكانة  لها  حمايدة, 
واملوؤ�ش�شات االعالمية.

امكانية  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ال��وزي��ر  ال�شيد  وب��ح��ث 
واالحت��اد,  ال��وزارة  بني  م�شرتكة  جلان  ت�شكيل 
حقوق  يخ�س  ما  يف  امل�شرتك  العمل  لتن�شيق 
بعمل  املتعلقة  القانونية  واجل��وان��ب  االن�شان 

النزالء,  �شراح  اط��الق  ملف  فيها  مبا  ال���وزارة 
العراقية,  اال�شالح  بدائرة  املتعلقة  والق�شايا 
اي  لتقدمي  تام  ا�شتعداد  ال��وزارة على  ان  مبينا 

م�شاعدة يتطلبها ت�شكيل هذه اللجان.
وت���ن���اول ال�����ش��ي��د ال���وزي���ر خ���الل ال��ل��ق��اء, اه��م 
االع��دام,  احكام  تنفيذ  بتاأخر  املتعلقة  امل�شاكل 

الوزارة  قدمتها  التي  واالقرتاحات  واخلطوات 
اثرت  التق�شف  حالة  ان  مبينا  اجلانب,  هذا  يف 
اخلا�شة  ال����وزارة  م�شاريع  على  كبري  ب�شكل 
ال�شجون  م�شاريع  اهمها  ومن  اال�شالح  بدائرة 
العمالقة التي كانت �شتق�شي ب�شكل نهائي على 
اال�شالح  دائرة  منها  تعاين  التي  الزخم  حاالت 

العراقية.
الكبري  بالدور  االحت��اد  رئي�س  ا�شاد  جانبه  من 
ل�����وزارة ال��ع��دل يف ح��ف��ظ ح��ق��وق امل��واط��ن��ني, 
امل��دان��ني,  االره��اب��ني  بحق  الق�شا�س  وان����زال 
ب��اال���ش��اف��ة اىل م�����ش��اري��ع ال������وزارة اخل��ا���ش��ة 

بدوائرها العدلية.

امل�شيحيني  ان  الزاملي,  حيدر  د.  الوزير  ال�شيد  اك��د 
مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي, وان اي 

�شكوى منه متثل مطلبًا ا�شا�شيا لكل العراقيني.
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي 
يف  امل�شيحية  الطوائف  ع��ن  وف��دا  ال����وزارة,  مقر  يف 
امل�شرق  لكني�شة  البطريرك  اجلاثليق  من  كل  العراق 
االآ�شورية )كيوركي�س الثالث( و رئي�س طائفة ال�شريان 
رئي�س  و  ح���اوا(  )�شويريو�س  امل��ط��ران  االرث��وذك�����س 
طائفة االرمن االرثوذك�س يف العراق املطران الدكتور 
ال��روم  ملطرانية  العام  الوكيل  و  اآ���ش��ادوري��ان(  )اآف��اك 
م�شريا  الفريد(,  )يونان  االب  العراق  يف  االرثوذك�س 
يف  امل�شيحي  الفرد  لها  ينتمي  التي  اجلذور  عمق  اىل 
ار�س الرافدين, وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف 
وامل��ك��ون��ات االخ���رى.وب���ح���ث ال�����ش��ي��د ال���وزي���ر خ��الل 
اللقاء, �شبل احلفاظ على امالك املواطنني امل�شيحيني 
توجيهات  ان  مبينا  ال��ع��راق,  ار����س  م��ن  امل��ه��اج��ري��ن 

دون  للحيلولة  ا�شتباقية  اج���راءات  باتخاذ  ���ش��درت 
ا�شتحواذ �شعاف النفو�س على هذه االمالك.

التزوير  ح��االت  من  ع��دد  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  وا�شاف 
التي مت اكت�شافها مل حت�شم ق�شائيا ب�شب عدم وجود 
مت  وق��د  هجرتهم,  ب�شبب  ال�شخ�شي  باحلق  املطالب 
االقارب  لغري  الوكالة  حالة  معاجلة  اآلية  على  االتفاق 
املواطن  حقوق  ل�شمان  الثانية  او  االوىل  بالدرجة 
قبل  م��ن  ال��وك��ال��ة  على  امل�شادقة  خ��الل  م��ن  امل�شيحي 
القانون(  ح�شب  )امل�شجلة  امل�شيحية  الطوائف  زعماء 
او احد ال�شادة النواب امل�شيحيني, لقطع الطريق على 
الذي  االمني  الو�شع  ي�شتغلون  النفو�س ممن  �شعاف 

تعاين منها البالد.
الوزير, على  لل�شيد  �شكرهم  الوفد عن  من جانبه عرب 
عقارات  مو�شوع  متابعة  وج��دي��ة  اال�شتقبال  ح�شن 
اله��ل  خ��دم��ة  ال��ت��وف��ي��ق  دوام  ل��ه  متمنني  امل�شيحني, 

العراق.

وزير العدل: تطبيق امل�سروع يف دوائر رعاية القا�سرين �سمانة للحفاظ على اأموال هذه ال�سريحة املهمة

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

وزير العدل يوؤكد اإتباع اإجراءات ا�ستباقية ملنع تزوير عقارات امل�سيحيني

وزير العدل يبحث امكانية ت�سكيل جلان م�سرتكة لتن�سيق العمل يف جمال حقوق االن�سان

وزير العدل يوؤكد امل�سي بتنفيذ احكام االعدام و الق�سا�ض بكل من مي�ض ار�ض العراق و�سيادته
وزير العدل: بدء العد التنازيل 

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

الثالثة لالعتداء االإرهابي الذي طال وزارة العدل  يف الذكرى 
وا�شتباحت  ال��وزارة  لبناية  االإرهابيني  من  �شرذمة  باقتحام 
امل�شحني  ل�شهدائنا  البطولية  املواقف  ن�شتذكر  دماء موظفيها, 
ال�شحايا يف هذه  باأرواحهم واجلرحى من املوظفني وعوائل 
التي  وال�شجاعة  البطولة  ملاآثر  وا�شتذكارا  االأليمة,  احلادثة 
القانون  دعائم  الذين ر�شخوا  اأولئك  االأبرار  �شهداوؤنا  �شطرها 
حرية  �شماء  لونت  التي  تلك  الفذة  ومواقفهم  الزكية  بدمائهم 
للجميع  القتلةنوؤكد  الإرادة  ان تخ�شع  بالكربياء واأبت  العراق 
باأننا الوزارة ما�شون على طريق تطبيق القانون واأداء الدور 
العزيز  �شعبنا  الأب��ن��اء  خدمة  ال����وزارة  ه��ذه  يف  منا  املطلوب 
و�شعيا باجتاه حت�شيل امل�شلحة العامة واالإ�شرار على تنفيذ 
الق�شا�س العادل بكل من �شولت له نف�شه امل�شا�س باأمن العراق 
و�شيادته وا�شتقراره, وال مينعنا من ذلك تخر�شات من يريد ان 
ال�شم عرب  ال�شائعات وين�شر  ي�شع العرثات يف طريقنا ويثري 
كل و�شيلة متاحة, ليثني عزمية اأبناء وزارة العدل عن القيام 
مبهامهم فلكل اأولئك نقول خاب �شعيكم وف�شلت حيلتكم , فان 
ابطال وزارة العدل ما�شون على ما عاهدوا الله عليه من خدمة 
عايل  قدر  على  واإنهم  القانون,  واإنفاذ  العزيز  البلد  هذا  ابناء 
�شوره  باأب�شع  االإره��اب  واجهوا  فقد  احليل  بهذه  الوعي  من 
وتعر�شوا الأ�شد الهجمات و�شحوا باأنف�شهم يف �شبيل مبادئهم 
املنا�شبة  هذه  نقول.ويف  ما  على  دليل  اأو�شح  الذكرى  وهذه 
االأليمة نقف اإجالال واإكبارا لقيم املبادئ والرفعة التي ج�شدها 
مقدمتهم  ويف  االإره���اب  ل�شرور  الت�شدي  يف  العراق  �شهداء 
احل�شد  وجم��اه��دو  االأم��ن��ي��ة  ق��وات��ن��ا  يف  امل�شحون  االأب��ط��ال 
�شهداء  من  اأبطالنا  اخلالد  يومهم  يف  منهم  ونخ�س  ال�شعبي, 
املنا�شبة ذكرى �شنوية  بان تكون هذه  الذين نفتخر  ال��وزارة, 
االإرهابي  اال�شتهداف  بان  منا  اإميانا  العدل(,  وزارة  ل�)�شهيد 
االأول يف عام 2009, كان بداية ملحاوالت االنتقام من كوادر 
لبناية  االإره��اب  اقتحام عتاة  اأتى بعده  ال��وزارة, وال��ذي  هذه 
الوزارة يف موقعها البديل يف االعتداء الثاين وقتل موظفيها 
باأب�شع جرمية خالل هذه العملية التي اأكدت للقا�شي والداين 
القانون  اإنفاذ  العاملية يف  اإن االإرهاب �شعى ال�شتهداف الروح 
عند موظفي وزارة العدل, لذا ارتاأينا الوزارة ان يكون تاريخ 
وزارة  ب�)�شهيد  خا�س  يوم  هو   ,2013 عام  ال��وزارة  اقتحام 
اأكليال رمزيًا من م�شاعرنا ن�شعه على جدارية  ليكون  العدل(, 
�شهداء الوزارة هوؤالء ال�شجعان الذين رف�شوا الركوع الإرادة 

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

د. حيدر الزاملي
القا�سرين �سريحة  ام����وال  وا���س��ت��ث��م��ار  ب�����اإدارة  تعنى  ك��ون��ه��ا  ال�����وزارة  اه��ت��م��ام��ات  اول���وي���ات  م��ن  امل�����س��روع  يعترب 

عدد من حاالت التزوير التي مت اكت�سافها مل حت�سم ق�سائيا ب�سب عدم وجود املطالب باحلق ال�سخ�سي ب�سبب هجرتهم, وقد مت االتفاق على اآلية معاجلة حالة الوكالة لغري االقارب بالدرجة االوىل او الثانية

خالل افتتاحه للتشغيل التجريبي للمكننة االلكترونية في دائرة رعاية القاصرين / الكرخ
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خالل استقباله وفدا من رؤساء الطوائف المسيحية في العراق



ب�سم الله الرحمن الرحيم

اإىل البا�سقات كنخيل العراق اىل الأم العراقية يف عيدها 
الأغر..

من  و�سف  عن  عاجزا  الو�سف  ويقف  الكلمات  تت�ساقط 
ال�سخ�سية  هذه  الليايل,  و�سهر  بدموعها  احلياة  ت�سنع 
فكانت خديجة  الع�سور,  ت�سحياتها عرب  بعظم  الكبرية 
و�سربها,  مبالها  الدين  ا�ستقام  التي  )ر���ض(  الكربى 
وانتقلت معامل ر�سالتها اىل بيت النبوة فكانت ال�سادح 
ب�سوت الر�سالة املحمدية اىل العامل اجمع فتجلت فاطمة 
احل��ق,  ال��دي��ن  نهج  ل�ستكمال  لتت�سدى  )ع(  ال��زه��راء 
م�سرية  )ع(  الكربى  زينب  ال�سيدة  بعدها  من  وكتبت 

الر�سالة ال�سالمية بك�سف زيف ادعاء اعداء الدين.
هذه الر�سالة ا�ستمرت على مدى التاريخ فكان من العراق 
ن�ساء عظيمات ت�سلمن ر�سالة احلق والكربياء وت�سدين 

والن�سر  احلق  طريق  لرت�سم  كبرية  مواقف  يف  للباطل 
على الباطل, ويف ايامنا هذه جتلت مواقف كبرية لن�ساء 
باأحرف من نور, وتك�سرت على  التاريخ  عراقيات كتنب 
ا�سم  يكتب  ان  التاريخ  �سين�سى  فهل  �سخرة �سمودهن, 
)اأمية اجلبارة( التي قاتلت الرهاب حتى ا�ست�سهدت دون 
ان تر�سخ لرادة الرهابيني, او هل �سين�سى العراقيون 
اخلزاعية  لفدعة  امتدادا  كانت  التي  ق�سي(  )ام  احلاجة 

وحمت بافراد عائلتها اجلنود من قب�سة الدواع�ض.
هذه  لعظمة  اك��ب��ارا  ننحي  ان  الاّ  ي�سعنا  ل  وب��دورن��ا 
المهات اللواتي اف�سلن خمططات تق�سيم البالد, فكانت 
اخلطر  ملواجهة  الزم��ة  خلية  ادارة  عن  امل�سوؤولة  الم 
الداهم لداع�ض, بان تدفع بزوجها وابنها ملقاتلة الرهاب 
فح�سب  بذلك  تكتفي  ومل  املرجعية,  لفتوى  ا�ستجابة 
للمقاتلني  ال��ط��ع��ام  ت��وف��ري  مهمة  بنف�سها  ت��ول��ت  وامن���ا 
تراب  ال�ساتر مدافعة عن  ال�سالح, ووقفت على  وحملت 

العراق.
ويف هذه املنا�سبة ل ي�سعنا ال ان نتقدم اىل الم العراقية 
بباقات املحبة والحرتام اىل هذه ال�سخ�سية الفذة, التي 
اخذت مكانة ا�ستثنائية يف وزارة العدل وتعترب املرتكز 
املفا�سل  يف  امل�����س��وؤول��ني  اغ��ل��ب  ك��ون  لعملها  ال���س��ا���ض 
منذ  وعملن   , الن�سوي  العن�سر  من  بالوزارة  احل�سا�سة 
دعائم  تر�سيخ  على  اليوم  وحتى  ال��وزارة  هذه  تاأ�سي�ض 
والع��م��ال  ال�سعوبات  م��ن  ال��رغ��م  على  ال��ق��ان��ون  رك��ائ��ز 
وا�ست�سهدن  ال���وزارة,  طالت  التي  املتكررة  الرهابية 
ن�ستلهم  الذي  النربا�ض  فكناّ  املوظفات  من  عددا  جرائها 
منه روح النت�سار واملثابرة على اجناز املهام الوطنية 

والنت�سار لل�سعب العراقي.
هو  امهاتنا  نحو  واج��ب��ن��ا  م��ن  ف���اأن  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
لبد  وهنا  يحفظهن,  ان  الله  �ساألني  وامل�ساندة,  التكرمي 
ان نذكر الباء ودورهم الكبري يف م�ساندة الم املعطاء..

ا�ستقبل ال�سيد الوزير د. حيدر الزاملي 
ال�سفري المريكي يف العراق )�ستيوارت 
يوم  الر�سمي  مكتبه  يف   ) جونز  اإي. 
الربعاء امل�سادف 2016/3/9, وتطرق 
من  العديد  اىل  اللقاء  خ��الل  اجلانبان 
الق�سايا املهمة يف عمل الوزارة وخا�سة 
فيه  العراق  ي�سهد  ال��ذي  الوقت  هذا  يف 
املعارك  وخا�سة  التحديات  من  العديد 
واحل�سد  المنية  قواتنا  تخو�سها  التي 
وما  الرهابية  الع�سابات  �سد  ال�سعبي 
كذلك   , ع��دي��دة  ان��ت�����س��ارات  م��ن  حتققه 
مت ال��ت��ط��رق اىل ال��ع��دي��د م��ن اجن���ازات 
الوزارة وخا�سة يف مو�سوع ال�سجون 
ومعاجلة  م���وازن���ة  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة 
مقابل  احلايل  والتق�سف  املالية  احلالة 
من  عليه  احلفاظ  الواجب  احلد  �سمان 
يف  للمودعني  بالن�سبة  الن�سان  حقوق 
احلديث  مت  وكذلك  العراقية  ال�سجون 
ح����ول ان��ت��ق��ال م��ه��م��ة مت��ث��ي��ل ال���ع���راق 
م��ن وزارة  م��ل��ف ح��ق��وق الن�����س��ان  يف 
وزارة  اىل  امل��ل��غ��اة  الن�����س��ان  ح��ق��وق 
نيابة عن  العدل  العدل وح�سور وزارة 

حقوق  جمل�ض  يف  العراقية  احلكومة 
مت  وال���ذي  املتحدة  المم  يف  الن�����س��ان 
عقده يف جنيف ال�سبوع املا�سي .كذلك 
رحب ال�سيد الوزير فيما اذا مت التعاون 

ت��ط��وي��ري��ة  دورات  ت��وف��ري  اجت����اه  يف 
ال��وزارة  يف  العاملة  الب�سرية  للكوادر 

ومبختلف الخت�سا�سات .
ال�����س��ي��ف  ت���ق���دم  ال����زي����ارة  ويف خ���ت���ام 

لالطالع  الفر�سة  لتاحة  الزائربال�سكر 
على تطوير العمل يف الوزارة و�سمان 
ح��ق��وق الن�������س���ان م���ع ال��و���س��ع امل���ايل 

ال�سعب الذي مير به البلد حاليا .
احباط  عن   , ال��وزي��ر  مكتب   / املتابعة  ق�سم  اعلن 
يف  املالية  ل���وزارة  تابعة  ع��ق��ارات  تزوير  حماولة 

بغداد.
املتابعة  ق�سم  ك��وادر  ان   : املتابعة  ق�سم  مدير  وقال 
عقارات  ل�سبعة  تزوير  حماولة  ك�سف  من  متكنت 
بغداد, م�سريا اىل مهنية  املالية, يف  ل��وزارة  تابعة 
تزوير  حماولة  اي  عن  الك�سف  يف  الق�سم  ك��وادر 
ال�ستباقية  الج����راءات  اىل  تالعب,بال�سافة  او 

ال�سادرة عن الق�سم يف هذا اجلانب. 
املتابعة  ق�سم  ان   : املتابعة  ق�سم  م��دي��ر  وا���س��اف 
وقت  يف  با�سروا  قد  الوزير  ال�سيد  من  ومبتابعة 
�سابق اىل اعتماد اإجراءات احرتازية متنع التالعب 
املتواجدين  امل�سيحيني  خا�سة  املواطنني  بعقارات 

خارج العراق, بال�سافة اىل امالك الدولة.

اأك����د وزي����ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي, 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة اجن������از امل���ع���ام���الت يف 
املمكنة  ب��ال�����س��رع��ة  ال��ع��دل��ي��ة  ال���دوائ���ر 
تنفيذا  الروتينية  الإج���راءات  وجت��اوز 
ل��الإ���س��الح��ات احل��ك��وم��ي��ة, م�����س��ددا على 
اأداء  يف  امل��ق�����س��رة  اجل��ه��ات  حم��ا���س��ب��ة 
املعرقلة  ال�����س��واب��ط  �سمن  واج��ب��ات��ه��ا 

مل�سالح املواطنني.

ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل زيارة تفقدية 
لدائرة الكاتب العدل / الكرخ, ومتابعته 
حيث  امل��واط��ن��ني,  ملعامالت  ال�سخ�سية 
ال��الزم��ة  امل�ستم�سكات  ب��اع��ت��م��اد  وج���ه 
�سحتها,  من  التاأكد  بعد  املعاملة  لجناز 
تدخل  ل  مرفقات  طلب  ع��دم  اأهمية  م��ع 
القانون,  الواردة يف  امل�ستلزمات  �سمن 
م�سريا اإىل اأن الوزارة مقبلة على مكننة 

جميع دوائرها الكرتونيا ل�سمان اجناز 
ال��واح��دة  ل��ن��اف��ذة  لنظام  وف��ق��ا  املعاملة 
دون  املعاملة  اجن���از  �ساأنه  م��ن  وال���ذي 

اللجوء اإىل الأ�سلوب الورقي.
وزارة  ان  ال���وزي���ر:  ال�����س��ي��د  واأو����س���ح 
ه��ذا  يف  ال�سباقة  ال�����وزارة  ه��ي  ال��ع��دل 
عالية  ن�سبة اجناز  حققت  والتي  املجال 
واملكننة  الأر���س��ف��ة  برنامج  تطبيق  يف 

اللكرتونية يف دوائرها و�سجالتها من 
املواطنني  م�سالح  على  احل��ف��اظ  اج��ل 
وممتلكاتهم واجناز معامالتهم بال�سرعة 
الإن�سان  حقوق  ملعايري  تطبيقا  املمكنة, 
الإ�سالح  ورقة  مفردات  ت�سدرت  والتي 
ومن  الإداري,  اجل��ان��ب  يف  احل��ك��وم��ي 
�ساأنها اأن تلقي بظاللها على احلد وغلق 

ملف الف�ساد املايل.

تهنئة ال�سيد وزير العدل د. حيدر الزاملي مبنا�سبة عيد االم

لدى زيارته دائرة كاتب العدل / الكرخ ومتابعته الحتياجات المراجعين

خالل لقاء مع برنامج "حوار خاص" على قناة السومرية

ق�سم املتابعة يف وزارة العدل يك�سف 
حماولة تزوير مئات الدومنات التابعة 

لوزارة املالية يف حمافظة الب�سرة

وزارة العدل ت�سدر كرا�سا 
خا�سا باجنازاتها ون�ساطاتها

تنفذها  التي  ال�ستباقية  اخلطوات  جملة  من  خطوة  يف 
الوزير  ال�سيد  م��ن  مبا�سرة  وبتوجيهات  ال��ع��دل  وزارة 

وا�سراف ومتابعة مدير ق�سم املتابعة والتن�سيق. 
ملكتب  التابع  والتن�سيق  املتابعة  ق�سم  من  فريق  ا�ستطاع 
الوزير من احباط حماولة لتزوير عقارات تبلغ م�ساحاتها 
بع�ض  ق��ام  حيث  الب�سرة  حمافظة  يف  ال��دومن��ات  مئات 
�سعاف النفو�ض مبحاولة حتويل ملكيتها من وزارة املالية 

واعطاء حق الت�سرف با�سماء ا�سخا�ض.
العمل احبط هذه  لفريق  ال�سريع والدقيق  التحرك  ان  ال 
جاءت  اخلطوة  ه��ذه  ان  بالذكر  اجلدير  وم��ن  املحاولة. 
اح��ب��اط  خ��الل��ه��ا  م��ن  مت  �سابقة  اخ���رى  خل��ط��وات  مكملة 
والعمل  املالية.  ل��وزارة  تابعة  لعقارات  تزوير  حم��اولت 
وال��ت��الع��ب  ال��ت��زوي��ر  �سبكات  ب��اق��ي  ك�سف  ع��ل��ى  م�ستمر 
للمحاكم  امللفات  جميع  واح��ال��ة  واملحافظات  ب��غ��داد  يف 

املخت�سة.

ا���س��درت وزارة ال��ع��دل, ك��را���س��ا خ��ا���س��ا ب��اب��رز الجن���ازت 
 2014/9/15 من  للفرتة  ال��وزارة  حققتها  التي  والن�ساطات 

ولغاية 2015/12/31.
وقال اعالم الوزارة: ان الكرا�ض ت�سمن لقاءات ال�سيد الوزير 
د. حيدر الزاملي, بال�سخ�سيات والوفود الر�سمية, بال�سافة 
الر�سمية  والجتماعات  التفقدية  واجل��ولت  ال��زي��ارات  اىل 

�سيادته,  اج��راه��ا  ال��ت��ي 
ال���ل���ق���اءات  ان  م��ب��ي��ن��ا 
ال�سحفية  وامل��وؤمت��رات 
لل�سيد الوزير من �سمن 
الذي  الكرا�ض,  حمتوى 
ا�سرف على اعداده ق�سم 

العالم يف الوزارة.
الكرا�ض  ان  وا���س��اف: 
ت�������س���م���ن امل�������س���اري���ع 
الل��ك��رتون��ي��ة ل��ل��وزارة 
وم���������س����اري����ع ت��ط��وي��ر 
ون�سب  التحتية  البنى 
الجن��������از وم�������س���اري���ع 
وزارة  موظفي  ا�سكان 
ال�����ع�����دل وم�������س���اري���ع 

ا�ستثمار اموال القا�سرين, بال�سافة اىل م�ساريع واجنازات 
بتنفيذ  اخلا�سة  العراقية  ال�سالح  ودائ��رة  العدلية  الدوائر 
ازال��ة  واج�����راءات  الجن���از  ون�سب  الف�ساد  مكافحة  خطط 

احللقات الزائدة من املعامالت املواطنني.
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وزارة العدل ما�سية بتطبيق احكام القانون مع خمتلف 
التحديات التي تواجهها

دوائرها,  حققتها  التي  الي��رادات  عن  العدل  وزارة  اعلنت 
احلالية  احلكومة  ت�سكيل  منذ  �سهرا  ع�سر  ثماين  خ��الل 
الزم��ة  العتبار  بنظر  الخ��ذ  مع  اليوم  ه��ذا  تاريخ  وحتى 
البلد خالل هذه الفرتة وما انتجته من  التي مر بها  املالية 

ركود مايل ب�سكل عام.
ارباحا  حققت  العدلية  ال��دوائ��ر  ان  ال���وزارة:  اع��الم  وق��ال 
كبرية جدا, �ساهمت ب�سكل كبري يف انعا�ض خزينة الدولة 

ال��وزارة  ان  اىل  م�سريا  املنتجة,  ال��وزارات  من  باعتبارها 
حققت ايرادات مرتفعة من �ساأنها امل�ساعدة يف دعم خزينة 
ال��ت��ي مي��ر بها البلد اب��ت��داء من  ال��ظ��روف  ال��دول��ة يف ظ��ل 

املوازنة التق�سفية واحلرب �سد الرهاب.
وا�ساف اعالم الوزارة: ان اخلدمات التي قدمتها الدوائر 
ع�سرة  الثماين  خ��الل  الي���رادات  بزيادة  �ساهمت  العدلية 
�سهرا املا�سية مع الخذ بنظر العتبار تطبيق تعديل قانون 

اجن��از  يف  ا�ستمرارها  اىل  بال�سافة  العدلية,  ال��ر���س��وم 
املالية  امليزانية  وقلة  ال�سعبة,  الظروف  رغ��م  م�ساريعها 
املخ�س�سة للوزارة معتمدة على جهودها الذاتية ل�ستمرار 

عجلة التطور ومواكبته.
واو����س���ح اع����الم ال�������وزارة: ان ن�����س��ب��ة الي�������رادات ال��ت��ي 
 )33,797,621,571( بلغت  العدول  كتاب  دائ��رة  حققتها 
بينما  دولر,   )26,823,509( ي���ع���ادل  م���ا  اي  دي���ن���ار 

التنفيذ  دائ�����رة  حققتها  ال��ت��ي  الي�������رادات  ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت 
 )9,391,713( مايعادل  اي  دينار   )11,833,558,865(
دائرة  التي حققتها  الي��رادات  ن�سبة  ان  دولر, م�سريا اىل 
دينار   )380,654,194,000( بلغت  العقاري  الت�سجيل 
املجموع  ليبلغ  دولر,   )302,106,503( يعادل  ما  وه��و 
م��اي��ع��ادل  وه���و  دي��ن��ار,   )426,285,374,436( ال��ك��ل��ي 

)338,321,725( دولر.

اعلنت عن ايراداتها خالل العام والنصف الماضي المقدمة للحكومة االتحادية 

وزارة العدل: ايراداتنا بلغت )426,285,374,436( دينار

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

ق�سم املتابعة يف مكتب 
الوزير يك�سف حماولة 

تزوير عدد من العقارات 
التابعة لوزارة املالية

وزير العدل يوؤكد اتخاذ اإجراءات رادعة ب�ساأن اال�ستيالء على عقارات امل�سيحيني

وزير العدل: بحثنا امكانية عقد اتفاقية تبادل ال�سجناء

اأع���ل���ن وزي����ر ال���ع���دل ح��ي��در ال��زام��ل��ي, 
رادعة"  "اإجراءات  اتخاذ  عن  ال�سبت, 
ب�ساأن حماولت ال�ستيالء على عقارات 
ع��ق��وب��ة  اأن  ب���ني  وف��ي��م��ا  امل�����س��ي��ح��ي��ني, 
من  العزل  اىل  ت�سل  املتالعب  املوظف 
العمل ملن يثبت تواطوؤه, اأرجع عمليات 
التزوير اإىل )العمل الروتيني الورقي(.

لربنامج  حديثه  خ��الل  ال��زام��ل��ي  وق���ال 
ق��ن��اة  ب��ث��ت��ه  ال�����ذي  خا�ض"  "حوار 
"حالت  اإن  ال��ف�����س��ائ��ي��ة,  ال�����س��وم��ري��ة 
التزوير الذي حتدث يف دائرة الت�سجيل 
الروتيني  العمل  اإىل  ت��ع��ود  ال��ع��ق��اري 
اإدخ���ال  وع���دم  ح��ال��ي��ًا  املعتمد  ال��ورق��ي 
يف  والل��ك��رتون��ي��ة  احلديثة  الأ���س��ال��ي��ب 

فقد  رادع  اأنه وكاأجراء  مبينا  التعامل", 
اإج��راءات  الإبالغات �سمن  باب  فتح  مت 

الك�سف املفاجئ عن هذه احلالت.
واأ�ساف الدكتور الزاملي, اأن "الوزارة 
اتخذت اإجراءات ميكن و�سفها بالرادعة 
العقارات  �سد حماولت ال�ستيالء على 
وبينها عقارات امل�سيحيني", م�سريا اإىل 

املوظف  ع��زل  تت�سمن  "الإجراءات  اأن 
حرمانه  اأي  ال��وظ��ي��ف��ي(  )الإع������دام  اأو 
ال��ع��راق  يف  دائ���رة  اأي  يف  التعيني  م��ن 
بالتزوير  تواطوؤه  يثبت  الذي  للموظف 
الوكالة", واحالته اىل  اأو انتحال �سفة 

املحاكم املخت�سة.
بني  "من  اأن  ال��وزي��ر,  ال�سيد  واأو���س��ح 

الإجراءات كذلك اأن يكون الوكيل قريبا 
اأو  األوىل  كالدرجة  العقار  �ساحب  من 
الثانية, ومعرف من قبل امل�سرتي, واأن 
يكتب الأخري تعهدا على نف�سه مبعرفته 
للبائع", او يكون الوكيل معرفًا من قبل 
قبل  من  او  امل�سيح  النواب  ال�سادة  احد 

رئا�سة كني�سة بابل الكلدانية.

اك���د وزي���ر ال��ع��دل د.ح��ي��در ال��زام��ل��ي: ان 
التعاون والعالقات مع جمهورية ال�سودان 
او  عدلية  ع��الق��ات  كانت  ���س��واء  م�ستمرة 
الوزير  ال�سيد  ذكر  جتارية,  او  اقت�سادية 
عن ذلك خالل ا�ستقباله يف مكتبه ال�سفري 
ال�����س��وداين حم��م��د ع��م��ر م��و���س��ى وال��وف��د 
تربطه  العراق  ان  اىل  م�سريا  له,  املرافق 
ال�سودان  جمهورية  م��ع  وا�سعة  ع��الق��ات 

وهناك تعاون م�سرتك بني البلدين.
كما تباحث اجلانبان امكانية عقد اتفاقية 

او م��ذك��رة ت��ف��اه��م ل��ت��ب��ادل ال�����س��ج��ن��اء او 
ال��ق�����س��ائ��ي بني  ال��ت��ع��اون  امل��ط��ل��وب��ني او 
تلبية لطلب الخري, مو�سحا ان  البلدين, 
م�سادقة  اىل  حتتاج  التفاقيات  هذه  مثل 
ميانع  ل  ب��دوره  وال��ذي  العراقي  الربملان 
على  اللقاء  ركز  كما  اتفاقيات,  هكذا  بعقد 
ال�ساب  على  واثره  الديني  التطرف  خطر 

العربي.
حتت  املن�سوين  ان  الوزير:  ال�سيد  وبني 
وان  بهم  مغرر  التكفريي  الفكر  هذا  مظلة 

الرهاب مر�ض �سرطاين انت�سر يف بع�ض 
البلدان العربية و�سيمتد اىل دول اخرى.

من جانبه ا�ساد �سعادة ال�سفري ال�سوداين 
العراقية  بالعالقات  مو�سى  عمر  حممد 
عليها,  باحلفاظ  العراق  ودور  ال�سودانية 
دور جت�سد  لها  العدل  ان وزارة  اىل  لفتا 
لل�سفارات  تقدمه  الذي  التعاون  خالل  من 
خا�سة مبا يتعلق بالنزلء املتواجدين يف 
تقدمه  ال��ذي  الن�ساين  وال���دور  �سجونها 

لهم.

خالل استقباله السفير السوداني في العراق

التعامل" االأ�ساليب احلديثة وااللكرتونية يف  اإدخال  املعتمد حاليًا وعدم  الورقي  الروتيني  العمل  اإىل  العقاري تعود  الت�سجيل  الذي حتدث يف دائرة  التزوير  "حاالت 
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* بداية نود ان ن�ضلط ال�ضوء على املهام الكبرية 
وزارة  يف  االن�ضان  حقوق  لق�ضم  اوكلت   التي 
العدل بعد دمج وزارة حقوق االن�ضان مع وزارة 
�ضتطرا  التي  الهيكلية  التغيريات  وماهي  العدل 

على عمله
- نرحب بهذا اللقاء لت�ضليط ال�ضوء على ملفات 
حقوق االن�ضان والكوادر العاملة يف هذه امللفات 
واالعمال التي يقومون بها من متابعة وا�ضراف 
وتوعية وكتابة تقارير وردود قانونية وزيارات 
اوكلت  التي  امل��ه��ام  بخ�ضو�ص  وام��ا  ميدانية، 
ف��ان اي مهام ج��دي��دة مل  للق�ضم وب��ه��ذا اجل��ان��ب 
يكلف بها ق�ضم حقوق االن�ضان، وامنا هناك طرح 
با�ضتحداث  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  من 
مديرية جديدة تعنى مبلفات حقوق االن�ضان بعد 
ان وافق ال�ضيد الوزير على احتواء ما تبقى من 
دوائر واق�ضام الوزارة ال�ضابقة بان يتحول ق�ضم 
ا�ضدار  جرى  وقد  مديرية،  اىل  االن�ضان  حقوق 

املوافقات اال�ضولية عليه حاليًا.
عاملية  باهمية  يحظى  االن�ضان  حقوق  مفهوم   *
دور وزارة  وم��ا  ل��ه  تعريف  ت��ق��دمي  ن��ود  ك��ب��رية 
لوزارة  بالن�ضبة  املفهوم  هذا  تر�ضيخ  يف  العدل 
العدل من جانب وانعكا�ضه على و�ضع احلكومة 

ب�ضكل عام امام املجتمع الدويل؟
املعايري  بانها  االن�ضان  حقوق  تعريف  ميكن   -
يعي�ضوا  ان  للنا�ص  المي��ك��ن  ال��ت��ي  اال���ض��ا���ض��ي��ة 
ب��دون��ه��ا ب��ك��رام��ة وه���ي اي�����ض��ا ا���ض��ا���ص احل��ري��ة 
من  متكاملة  جمموعة  وهي  وال�ضالم  والعدالة 
احلقوق كفلتها ال�ضرعة الدولية وقبلها ال�ضرائع 
ال�ضماوية التي اكدت على احرتام حياة االن�ضان.
الوزارة  اكدت  فقد  ال��وزارة  اما بخ�ضو�ص دور 
ع��ل��ى دع��م��ه��ا ل��الل��ي��ات ال��دول��ي��ة حل��م��اي��ة حقوق 
احلقوق  ملمار�ضة  مالئمة  بيئة  وخلق  االن�ضان 
وهي  �ضانه  واع���الء  االن�ضان  لكرامة  اح��رتام��ا 
ما�ضية يف دميومتها  يف �ضيا�ضاتها التي �ضمنها 

الد�ضتور العراقي.
التي  امل�ضاريع  ك��ل  دع��م  اىل  ال����وزارة  وت�ضعى 
تهدف اىل تر�ضيخ مفاهيم حقوق االن�ضان وذلك 
من خالل االلتزام باملعاهدات الدولية التي ان�ضم 

لها العراق وهي:
1.ال���ع���ه���د ال�������دويل ل��ل��ح��ق��وق االق��ت�����ض��ادي��ة 

واالجتماعية والثقافية
2.العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية

التمييز  ع��ل��ى  للق�ضاء  ال��دول��ي��ة  3.االت��ف��اق��ي��ة 
العن�ضري

ا�ضكال  جميع  على  للق�ضاء  الدولية  4.االتفاقية 
التمييز �ضد املراة

5.اتفاقية حقوق الطفل
6.اتفاقية حماية جميع اال�ضخا�ص من االختفاء 

الق�ضري
7.الربتوكول االختياري االول امللحق باتفاقية 
وا�ضتغاللهم  االطفال  بيع  ب�ضان  الطفل  حقوق 

للبغاء
8.الربتوكول االختياري الثاين امللحق باتفاقية 
ح��ق��وق االط���ف���ال ب�����ض��ان ا����ض���رتاك االط���ف���ال يف 

النزاعات امل�ضلحة
9.اتفاقية مناه�ضة التعذيب

املنظومة  منها  تتكون  ن��اف��ذة  ق��وان��ن  وه��ن��اك 
مبا  تعديلها  مت  وبع�ضها  والق�ضائية  القانونية 
يتنا�ضب مع املتغريات وتطور املجتمع �ضيا�ضيا 

واقت�ضاديا واجتماعيا وثقافيا ابرزها
ل�ضنة   23 اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  1.قانون 

1971
2.قانون االأحوال ال�ضخ�ضية 188 ل�ضنة 1959
3.قانون العقوبات وتعديالته 111ل�ضنة 1969

4.قانون التقاعد وال�ضمان االجتماعي 39ل�ضنة 
1959

قانون اجلن�ضية 26ل�ضنة 2006  .5
6.قانون هيئة نزاعات امللكية 2ل�ضنة 2006

7.قانون اإعادة املف�ضولن ال�ضيا�ضين 24 ل�ضنة 
2005

8.قانون موؤ�ض�ضة ال�ضهداء 3 ل�ضنة2006
ل�ضنة   20 االإره���اب  �ضحايا  تعوي�ص  9.ق��ان��ون 

2012
فقدوا  ال��ذي��ن  اال�ضخا�ص  تعوي�ص  10.ق��ان��ون 

اأجزاء من اأج�ضادهم ل�ضنة 2009.
ل�ضنة   3 للتعليمات  الت�ضريعي  11.االع��ت��م��اد 

2005 حول تعوي�ص �ضحايا االرهاب
وال��ك��ث��ري م��ن ال��ق��وان��ن ال��ت��ي ���ض��رع��ت للحفاظ 
اليات  وهناك  العراق  يف  االن�ضان  حقوق  على 
يف  اال�ضالحية  براجمها  يف  ال��وزارة  اعتمدتها 
العدلية  االن�ضان يف دوائرها  ثقافة حقوق  ن�ضر 
واال�ضالحية والتاكيد اي�ضا على باقي الوزارات 

�ضمن ال�ضلطة التنفيذية.
التي  االداري����ة  التق�ضيمات  ع��ن  فكرة  تقدمي   *

وزارة  يف  االن�����ض��ان  ح��ق��وق  ق�ضم  منها  يتكون 
العدل؟

ثالث  و  ومعاونه  الق�ضم  مدير  الق�ضم  يت�ضكل   -
�ضعب رئي�ضة وهي: 

1.�ضعبة املتابعة 
2.ال�ضعبة الفنية 

3.�ضعبة االر�ضيف 
وت����ت����وزع م���ه���ام ال��ق�����ض��م ع��ل��ى ه����ذه ال�����ض��ع��ب 

املتخ�ض�ضة 
العدل  وزارة  يف  االن�ضان  حقوق  ق�ضم  يعنى   *
حقوق  االول  ب��ج��ان��ب��ن  تتعلق  ك��ب��رية  مب��ه��ام 
ال�ضجون  يف  ال��ن��زالء  حقوق  واالخ���ر  امل��واط��ن 
وم��اه��ي االل��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��م��ل ب��ه��ا ق�����ض��م حقوق 

االن�ضان؟
- البد من تقدمي مقدمة وهي اننا قد رفعنا �ضعار 
 ( ق��ال  اب��ي طالب ع عندما  ق��ول االم��ام علي بن 
اأما اخ لك يف الدين او نظري لك  النا�ص �ضنفان 

يف اخللق(.
واعتمادا على هذا ال�ضعار انطلقنا لتاأ�ضي�ص هذا 
ملكتب  تابعة  �ضعبة  عن  عبارة  كان  ال��ذي  الق�ضم 
تثبيت  خالل  من  مهامه  وتو�ضيع  الوزير  ال�ضيد 
 4 رق��م  للق�ضم  الداخلي  النظام  وف��ق  عمليا  ذل��ك 
اخلا�ضة  ال��ف��ق��رات  ن�ضت  حيث   2013 ل�ضنة  

مبهام الق�ضم اىل :
واملعاهدات  االتفاقات  بنود  تطبيق  1.متابعة 

الدولية اخلا�ضة بحقوق االن�ضان 
2.و�ضع اال�ضرتاتيجيات التي توؤدي اىل حماية 
حقوق االن�ضان واحلريات اال�ضا�ضية يف دوائر 

الوزارة 
واقع  عن  وال�ضنوية  الدورية  التقارير  3.اع��داد 
النزالء واملوقوفن يف دائرة اال�ضالح العراقية 

4.تنظيم برامج ودورات تدريبية وور�ضة عمل 
باملبادئ  والتثقيف  للتوعية  ال���وزارة  ملنت�ضبي 

اال�ضا�ضية حلقوق االن�ضان 
اخلا�ضة  واللجان  امل��وؤمت��رات  يف  5.امل�ضاركة 

بحقوق االن�ضان

اداء  تقييم  يت�ضمن  ���ض��ن��وي  ت��ق��ري��ر  6.ت��ق��دمي 
ال����وزارة يف جم��ال ح��ق��وق االن�����ض��ان يف �ضوء 

املعايري الدولية واقرتاح املعاجلات 
7.ار�ضفة املخاطبات الر�ضمية والردود القانونية 

للوزارة 
للق�ضم  ال��داخ��ل��ي  ال��ن��ظ��ام  ن�ضو�ص  خ��الل  فمن 
وح�ضب  عدلية  دائ��رة  لكل  عمل  اليات  و�ضع  مت 

االخت�ضا�ص وامللف الذي تعنى به
يف  االن�����ض��ان  ح��ق��وق  وح���دات  ت�ضكيل  مت  فقد   
اغلب �ضجون دائرة اال�ضالح العراقية للمراقبة 
الن�ضف  التقارير  ورفع  االق�ضام  لهذه  الل�ضيقة 
فتح  وكذلك  االن�ضانية  احلالة  وح�ضب  �ضهرية 
والباحثن  ال�ضجون  ادارات  مع  التعاون  ب��اب 
االج��ت��م��اع��ي��ن واالر�����ض����اد ال��دي��ن��ي واجل��ان��ب 
حكومية  جهات  من  الزائرين  وجميع  ال�ضحي 

او دولية.
وكذلك مت ت�ضكيل فرق خا�ضة للزيارات الدورية 
يف  اال����ض���الح  �ضمنها  وم���ن  ال���دوائ���ر  جل��م��ي��ع 
تقارير بذلك  العراق احلبيب وتقدمي  حمافظات 
انتهاك  اي  لر�ضد  ال��وزي��ر  لل�ضيد  رفعها  ليتم 

للحقوق يف الدوائر العدلية على حد �ضواء 
* م�����ض��ارك��ة وزي����ر ال���ع���دل يف جم��ل�����ص ح��ق��وق 
العا�ضمة  يف  امل��ت��ح��دة  االمم  مب��ق��ر  االن�����ض��ان 
منجزات  من  حتقق  ماالذي  جنيف  ال�ضوي�ضرية 
جمال  يف  وب��االخ�����ص  ال���دويل  املحفل  ه��ذا  يف 

مكافحة االرهاب 
الوزير يف هذا  لل�ضيد  امل�ضاركة متميزة  - كانت 
يف  الواقع  حتديات  اىل  �ضيادته  وا�ضار  املحفل 
التكفريية  للع�ضابات  الهجمات  ب�ضبب  العراق 
التي مل تبقي �ضيء اال دمرته وا�ضار اىل امللفات 
التي حتولت من جراء حل وزارة حقوق االن�ضان 
لقاءات  هناك  وكانت  بها  العدل  وزارة  وتكفل 
املعنين  بتعريف  تلخ�ضت  الزيارة  هام�ص  على 
االوربين بدور وزارة العدل خا�ضة واحلكومة 
عامة بواجبها امللقى على عاتقها من احلفاظ على 
حقوق االن�ضان يف ظل هذه الظروف التي مير 

�ضارت  الذي  الدور  واكمال  اجلريح  العراق  بها 
باجلانب  املنحلة  االن�ضان  حقوق  وزارة  عليه 
االن�ضانية  املوؤ�ض�ضات  مع  وبالتعاون  احلكومي 

املعنية بهذه احلقوق 
خلطر  ال��دويل  التاثري  على  الوزير  ال�ضيد  واكد 
االن�ضان وا�ضار اىل  االرهاب على جمال حقوق 

�ضيكون  وانعكا�ضاتها  اقليمية  االم��ن  ازم��ة  ان 
وال�ضوري  العراقي  الوطني  النطاق  من  او�ضع 
لهذه  الب�ضعة  اجل��رائ��م  جميع  بتوثيق  مطالبا 
الع�ضابات وانكار �ضفة اال�ضالم لهم واكد ال�ضيد 
الوزير على حمنة النازحن الذين بلغوا اكرث من 
ثالث مالين نازح ب�ضبب االعمال الع�ضكرية يف 
و�ضلت  حتى  اجلماعات  هذه  وتهديد  مناطقهم 
االن�ضانية ومن  باعتبارها جرائم �ضد  جرائمهم 

جرائم االبادة اجلماعية. 
من  �ضتتخذ  التي  امل�ضتقبلية  اخلطط  ماهي   *
اجل االرتقاء مبلف حقوق االن�ضان بعد ان تولت 

وزارة العدل ادارته 
- بعد ان تكتمل املوافقات اال�ضولية ال�ضتحداث 
االن�ضان  ح��ق��وق  ملفات  ب���ادارة  تعنى  مديرية 
ال��ذي  الق�ضم  عمل  وت��ط��ور  �ضتكمل  انها  واك��ي��د 
الكبرية  باملهام  تكفلها  م��ع  منها  ج��زء  �ضيكون 

ل��ك��ت��اب��ة ال��ت��ق��اري��ر واالت��ف��اق��ي��ات وامل��ع��اه��دات 
والردود القانونية وغريها. 

من  ال��وزارة  واجهتها  التي  ال�ضر�ضة  الهجمة   *
اىل وزارة  االتهامات  بكيل  املعادي  االعالم  قبل 
ر�ضمية  باجات  با�ضدار  اجتازتها  التي  العدل 
مهنية  بنتائج  تكلل  النزالء  مع  ايجابي  وتعامل 

عرب التقارير الدولية ملنظمات حقوق االن�ضان؟ 
بتنفيذ  ملتزمة  العدل  وزارة  زال��ت  وما  كانت   -
وكذلك  العراقية  بال�ضرعة  جاءت  التي  القوانن 
التي  الدولية  واملعاهدات  باالتفاقيات  االلتزام 
كرامة  حفظ  يف  كالمنا  ب��داي��ة  يف  اليها  ا�ضرنا 
االن�����ض��ان وف��ت��ح ال��ب��اب اىل ج��م��ي��ع ال��زائ��ري��ن 
ال��ع��الق��ة  ذات  امل��ن��ظ��م��ات  وخ��ا���ض��ة  ل�ضجوننا 
حجم  يعرف  وال��داين  والقا�ضي  واملتخ�ض�ضة 
اال�ضالح  دائ���رة  ك���وادر  على  امللقاة  امل�ضئولية 
نق�ص  من  ال�ضعبة  الظروف  هذه  يف  العراقية  
الدعم مل�ضاريع اال�ضالح وتوقف بناء املجمعات 
املتزايدة  االعداد  الحتواء  واال�ضالحية  العدلية 
للنزالء و�ضعف االمكانيات املتوفرة ومع ذلك كله 
فان الوزارة وفرت احلد االدنى من هذه احلقوق 
حتى و�ضل االمر اىل اخراج النزالء بعد اكمال 
يدوية  ومهن  عديدة  مهارات  ذوي  حمكومياتهم 
تنفعهم لالندماج باملجتمع من جديد حتى و�ضل 
القريبة يف فتح املجال باكمال  االمر بال�ضنوات 
الفنية  واملعاهد  والثانونية  االبتدائية  درا�ضتهم 
كله باالتفاق مع وزارات الرتبية والتعليم العايل 
ك��ل ه���ذه ال��رع��اي��ة وااله��ت��م��ام ان��ع��ك�����ض��ت على 
حقوق  واق��ع  ع��ن  ترفع  التي  الدولية  التقارير 

االن�ضان يف العراق.
اما بخ�ضو�ص احلمالت االعالمية املعادية لعمل 
باجنازاتها  االط��اح��ة  اىل  ال�ضعي  او  ال����وزارة 
التي بانت للقريب والبعيد فانها مدفوعة الثمن 
الوطني اخلال�ص خلدمة  ال��وزارة  �ضعي  ب�ضبب 
ابناء هذا ال�ضعب بجميع اطيافه والدالئل كثرية 

الجمال لذكرها 
* م���اه���ي االل���ي���ات ال���ت���ي ���ض��ت��ت��ب��ع يف جت��رمي 

اجل��م��اع��ات االره���اب���ي���ة ب��ع��د ان��ت��ه��اك��ه��ا ح��ق��وق 
ا�ضتهداف  وملف  �ضبايكر  جم��زرة  يف  االن�ضان 

ناحية تازة باال�ضلحة املح�ضورة 
- يف جل�ضة خا�ضة ملجل�ص الوزراء قرر باالجماع 
على ان اجلرائم التالية للع�ضابات االرهابية هي 

جرائم ابادة جماعية وهي:
�ضبياكر  مع�ضكر  منت�ضبي  •قتل 

بادو�ص �ضجن  نزالء  •قتل 
االيزيدين  و�ضبي  •تهجري 

واللهيب  البومنر  ع�ضائر  •قتل 
•وغريها 

وزي��ر  ال�ضيد  برئا�ضة  عليا  جلنة  ت�ضكيل  ومت 
العالقة  ذات  اجلهات  وع�ضوية  املحرتم  العدل 
والعمل جاري على حتويل جرائمهم من وطنية 
اىل دولية ويتم مالحقة ممويل هوؤالء وجتفيف 

منابعهم ومالحقة الفارين منهم 0
جهود  يف  الوا�ضح  الوزير  ال�ضيد  دور  وكذلك 
ع��دة  يف  ال���ع���راق  متثيل  يف  وح��ث��ي��ث��ة  م��ب��ارك��ة 
املتوا�ضلة  ودعوته  ودولية  اقليمية  اجتماعات 
يف جترمي االرهاب وجتفيف منابعة النه ميثل 

خطر يحدق باالن�ضانية جمعاء0
ال�ضهداء  العديد من  الذكر ان الوزارة قدمت  مع 
واجلرحى نتيجة وقوفها بوجه هوؤالء املعتدين 
وا�ضرارها على تنفيذ العقوبات بحق مرتكبيها 
)االعدام(  بهم  العادل  الق�ضا�ص  تنفيذ  وابرزها 
عام  االوىل  مرتن  ال��وزارة  مقر  ا�ضتهدفوا  فقد 
2009 م بو�ضع �ضيارة حمل مفخخة وتفجريها 
بالقرب من البناية والثانية االقتحام االنتحاري 
على  انف�ضهم  وت��ف��ج��ري  االره����اب  زم���ر  لبع�ص 

املوظفن العزل بتاريخ 2013/3/14م 0
االرهاب  ل�ضحايا  على وعودها  باقية  والوزارة 
على  ���ض��درت  التي  الق�ضائية  االوام���ر  بتنفيذ  
العراق  رفعة  االهم  غاليا  ذلك  كلفها  مهما  هوؤالء 

و�ضعبة 0
االن�ضان  ح��ق��وق  ملف  على  ال�����ض��وء  ت�ضليط   *
ل��ل��ع��وائ��ل ال��ن��ازح��ة وامل��ه��ج��رة وه���ل ب��االم��ك��ان 
دمر  ان  بعد  العراقين  املهجرين  ق�ضية  تدويل 

االرهابين امالكهم
- اعتقد ان مو�ضوع املهجرين والنازحن داخليا 
الع�ضابات  وتهديد  الع�ضكرية  االع��م��ال  نتيجة 
االجرامية ل�ضكان املحافظات الغربية وال�ضمالية 
وامم��ي  ودويل  واقليمي  وط��ن��ي  بعد  اخ��ذ  ق��د 
م��ن خ���الل االه��ت��م��ام امل��ب��ا���ض��ر ل���المم االم��ت��ح��دة 
وخا�ضة  موؤ�ض�ضاتها  خ��الل  م��ن  ح��م��الت  ل��ع��دة 
دور  وك��ذل��ك   CHR ب��االج��ئ��ن  املتخ�ض�ضة 
الدولة  موؤ�ض�ضات  وبع�ص  العراقية  احلكومة 
اي وزارة الهجرة واملهجرين ومفو�ضية حقوق 
العالقة  ذات  املدين  املجتمع  ومنظمات  االن�ضان 
وخميمات  االي��واء  مراكز  من  العديد  فتح  ومت 
ملدنهم  االمنة  املناطق  انت�ضرت يف  التي  عديدة  

وبع�ضها يف اقليم كرد�ضتان.
اج��راءات حكومية عديدة خلدمتهم مثل  وهناك 
امل�ضتم�ضكات  وا�ضتخراج  املالية  املنح  اعطاء 
املالئم  وامل�ضكن  االم��ن  امل��الذ  وتوفري  الر�ضمية 
بعد  االنتهاء  اىل  الت  التي  ازمتهم  انق�ضاء  اىل 
االمنية  لقواتنا  املتالحقة  االن��ت�����ض��ارات  ه��ذه 
وح�ضدنا الوطني ومت رجوع العديد من العوائل 

للمناطق التي حررت 0
ومت ت�ضكيل �ضندوق خا�ص ي�ضمى )�ضندق بناء 
الع�ضكرية  االعمال  نتيجة  دم��رت  التي  املناطق 
ذات  ال��وزارات  من  االع�ضاء  من  العديد  وفيه   )
العليا  اللجنة  واي�ضا  فعال  عمله  وبا�ضر  العالقة 
برئا�ضة ال�ضيد وزير العدل املحرتم االنفة الذكر.
* يف ال�ضان املتعلق حلقوق املوظفن هل �ضيتم 
اج����راءات  لت�ضهيل  ج��دي��دة  اج�����راءات  ات��خ��اذ 
ال���دوائ���ر احلكومية  امل��واط��ن��ن  يف  م��ع��ام��الت 
اجناز  يف  الوظيفي  الروتن  م�ضتوى  وخف�ص 

ا�ضتحقاقات املوظفن يف الرتقية والعالوة
املجال  بهذا  كبريا  �ضوطا  ال��وزارة  قطعت  لقد   -
وك���ان���ت م���ن ال�������وزارات ال�����ض��اب��ق��ات ل��الر���ض��ف��ة 
دوائرها  االلكرتوين يف  االلكرتونية والتوثيق 
االلكرتونية  امل�ضاريع  من  العديد  افتتحت  وقد 
وك��ان  الف�ضاد  على  والق�ضاء  ال��روت��ن  لتقليل 
العراقية  اال�ضالح  دائرة  نفذت يف  التي  ابرزها 
رعاية  ودائ��رة  العقاري  الت�ضجيل  دائرة  وكذلك 
العدل  ال�ضيد وزير  بتاأكيد  هذا  القا�ضرين، وكل 
الوزارة  ت�ضل  حتى  االلكرتونية  امل�ضاريع  على 
ي�ضب  ذل��ك  وك��ل  الكرتونية  وزارة  اعالنها  اىل 
لدوائر  املراجع  واملواطن  املوظف  م�ضلحة  يف 
املعمول  الطريقة  وهي  �ضواء  حد  على  ال��وزارة 
بعد  نهائيا  الورقي  اقليميا وعامليا ومغادرة  بها 
عناء طويل يف ذلك وبعون الله يتحقق ذلك مع 
التي  امل�ضاريع  هذه  ال�ضناد  الكايف  الدعم  توفر 

ن�ضعى لن�ضرها يف جميع املعامالت العدلية.

يتوىل ق�سم حقوق االن�سان مهام بالغة االهمية 
ويف مقدمتها متابعة تطبيق بنود االتفاقيات 

واملعاهدات الدولية اخلا�سة بحقوق االن�سان 
قدر تعلق االمر بعمل وزارة العدل العراقية، 

وو�سع اال�سرتاجتيات التي توؤدي اىل حماية 
حقوق االن�سان واحلريات اال�سا�سية يف دوائر 

الوزارة، ا�سافة اىل اعداد تقارير دورية عن 

واقع النزالء واملوقوفني يف دائرة اال�سالح 
العراقية، كما يقع على عاتق هذا الت�سكيل، 
تنظيم برامج  ودورات تدريبية وور�ش عمل 

ملنت�سبي الوزارة للتوعية والتثقيف باملبادئ 
اال�سا�سية حلقوق االن�سان، ا�سافة اىل امل�ساركة 
يف املوؤمترات واللجان اخلا�سة بحقوق االن�سان، 

ويدخل �سمن مهام عمله تقدمي تقرير �سنوي 

يت�سمن تقييم اداء الوزارة يف جمال حقوق 
االن�سان يف �سوء املعايري الدولية واقرتاح 

املعاجلات.
وبهدف الوقوف على مهام عمل ق�سم حقوق 

االن�سان، واملهام اال�سافية املوكل بها بعد 
دمج اعمال وزارة حقوق االن�سان بوزارة 
العدل، كان لنا هذا اللقاء مع رئي�ش ق�سم 

حقوق االن�سان يف وزارة العدل قا�سم احلطاب، 
لت�سليط ال�سوء على هذا الت�سكيل الهام �سمن 

مالك وزارة العدل.

اقرتح ال�سيد الوزير ا�ستحداث مديرية جديدة تعنى مبلفات حقوق االن�سان الحتواء ما تبقى من دوائر واق�سام الوزارة ال�سابقة بان يتحول ق�سم حقوق االن�سان اىل مديرية وقد جرى ا�سدار املوافقات اال�سولية عليه حاليا

 م�ساركة وزير العدل يف جمل�ش حقوق االن�سان ا�ستعر�ش خاللها التاثري الدويل خلطر االرهاب على جمال حقوق االن�سان وت�سليط ال�سوء على حمنة النازحني

 تعريف حقوق االن�سان بانها املعايري اال�سا�سية التي الميكن للنا�ش ان يعي�سوا بدونها بكرامة 
وهي اي�سا ا�سا�ش احلرية والعدالة وال�سالم وهي جمموعة متكاملة من احلقوق كفلتها 

اكد ال�سيد ال�سرعة الدولية وقبلها ال�سرائع ال�سماوية التي اكدت على احرتام حياة االن�سان
الوزير على 

التاثري 
الدويل خلطر 
االرهاب على 
جمال حقوق 

االن�سان وا�سار 
اىل ان ازمة 

االمن اقليمية 
وانعكا�ساتها 

�سيكون او�سع من 
النطاق الوطني 

العراقي 
وال�سوري مطالبا 

بتوثيق جميع 
اجلرائم الب�سعة 

لهذه الع�سابات

قطعت الوزارة �سوطا كبريا 
بهذا املجال وكانت من 

الوزارات ال�سابقات لالر�سفة 
االلكرتونية والتوثيق 

االلكرتوين

 مت ت�سكيل وحدات حقوق االن�سان يف اغلب �سجون دائرة اال�سالح العراقية 
للمراقبة الل�سيقة لهذه االق�سام ورفع التقارير الن�سف �سهرية وح�سب احلالة 

االن�سانية وكذلك فتح باب التعاون مع ادارات ال�سجون والباحثني االجتماعيني 
واالر�ساد الديني واجلانب ال�سحي وجميع الزائرين من جهات حكومية او دولية

مدير ق�سم حقوق االن�سان: م�ساركة وزير العدل يف املحافل 
الدولية و�سعت ملف حقوق االن�سان يف ن�سابه احلقيقي

اأجرى احلوار / غزوان الظاملي



كلمة وزير العدل د. حيدر الزاملي مبنا�شبة الذكرى التاأبينية الثالثة ل�شهداء الوزارة عام 2013

وزير العدل د. حيدر الزاملي 

News and Reports

اخبار وتقارير السنة الثانية - العدد 13 - نيسان 42016

Second Year - No - 13 -  April 2016

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�����س��اة وال�����س��ام ع��ل��ى حم��م��د وال��ه 

الطاهرين و�سحبه املنتجبني
الثالثة  للذكرى  اإحياًء  اليوم  جنتمع هذا 
ل��اع��ت��داء الإره���اب���ي ال���ذي ط��ال وزارة 
الإرهابيني  من  �سرذمة  باقتحام  العدل 
لبناية الوزارة وا�ستباحة دماء موظفيها

ل�سهدائنا  البطولية  امل��واق��ف  ن�ستذكر   
امل�����س��ح��ني ب���اأرواح���ه���م واجل���رح���ى من 
ه��ذه  يف  ال�سحايا  وع��وائ��ل  امل��وظ��ف��ني 
احل���ادث���ة الأل���ي���م���ة، وا���س��ت��ذك��ارا مل��اآث��ر 
�سطرها  ال��ت��ي  وال�����س��ج��اع��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
ر�سخوا  الذين  اأولئك  الأب��رار  �سهداوؤنا 
دعائم القانون بدمائهم الزكية ومواقفهم 
الفذة تلك التي لونت �سماء حرية العراق 

بالكربياء واأبت ان تخ�سع لإرادة القتلة
ما�سون  ال����وزارة  باأننا  للجميع  ن��وؤك��د 
الدور  القانون واأداء  على طريق تطبيق 
امل��ط��ل��وب م��ن��ا يف ه���ذه ال�����وزارة خدمة 
باجتاه  و�سعيا  ال��ع��زي��ز  �سعبنا  لأب��ن��اء 
والإ����س���رار  ال��ع��ام��ة  امل�سلحة  حت�سيل 
من  بكل  ال��ع��ادل  الق�سا�ص  تنفيذ  على 
العراق  باأمن  امل�سا�ص  نف�سه  له  �سولت 
من  مينعنا  ول  وا���س��ت��ق��راره،  و�سيادته 
ذلك تخر�سات من يريد ان ي�سع العرثات 

وين�سر  ال�سائعات  وي��ث��ر  طريقنا  يف 
ليثني  م��ت��اح��ة،  و�سيلة  ك��ل  ع��رب  ال�����س��م 
القيام  ع��ن  ال��ع��دل  وزارة  اأب��ن��اء  ع��زمي��ة 
�سعيكم  خاب  نقول  اأولئك  فلكل  مبهامهم 
وزارة  اب��ط��ال  ف���ان   ، حيلتكم  وف�سلت 
ال��ع��دل م��ا���س��ون ع��ل��ى م��ا ع���اه���دوا الله 
العزيز  البلد  ه��ذا  ابناء  خدمة  من  عليه 
واإنفاذ القانون، واإنهم على قدر عايل من 
الوعي بهذه احليل فقد واجهوا الإرهاب 
باأب�سع �سوره وتعر�سوا لأ�سد الهجمات 
مبادئهم  �سبيل  يف  باأنف�سهم  و�سحوا 
وهذه الذكرى اأو�سح دليل على ما نقول.
اإج��ال  نقف  الأليمة  املنا�سبة  ه��ذه  ويف 
التي  وال��رف��ع��ة  امل���ب���ادئ  لقيم  واإك���ب���ارا 
الت�سدي  يف  ال��ع��راق  ���س��ه��داء  ج�سدها 
الأبطال  مقدمتهم  ويف  الإره��اب  ل�سرور 
وجماهدو  الأمنية  قواتنا  يف  امل�سحون 
احل�سد ال�سعبي، ونخ�ص منهم يف يومهم 
اخلالد اأبطالنا من �سهداء الوزارة، الذين 
ذك��رى  املنا�سبة  ه��ذه  تكون  ب��ان  نفتخر 
اإميانا  ال��ع��دل(،  وزارة  ل�)�سهيد  �سنوية 
يف  الأول  الإرهابي  ال�ستهداف  بان  منا 
عام 2009، كان بداية ملحاولت النتقام 
من كوادر هذه الوزارة، والذي اأتى بعده 
ال���وزارة  لبناية  الإره���اب  عتاة  اقتحام 

الثاين  الع��ت��داء  يف  البديل  موقعها  يف 
وقتل موظفيها باأب�سع جرمية خال هذه 
اإن  للقا�سي والداين  اأكدت  التي  العملية 
الإرهاب �سعى ل�ستهداف الروح العاملية 
وزارة  موظفي  عند  القانون  اإن��ف��اذ  يف 
ال��ع��دل، ل��ذا ارت��اأي��ن��ا ال����وزارة ان يكون 
هو   ،2013 عام  ال��وزارة  اقتحام  تاريخ 
ال��ع��دل(،  ب���)���س��ه��ي��د وزارة  خ��ا���ص  ي���وم 
اأكليا رمزيًا من م�ساعرنا ن�سعه  ليكون 
ع��ل��ى ج��داري��ة ���س��ه��داء ال�����وزارة ه���وؤلء 
لإرادة  الركوع  رف�سوا  الذين  ال�سجعان 

ال�سر والطغيان.
قدموا  الذين  لل�سهداء  منا وعهدا  ووف��اًء 
اأرواحهم قربانا على مذبح حرية العراق 
الرموز  ه��وؤلء  اىل  عهدنا  جندد  اجلديد 
ال�سرف  �سماء  يف  امل��ت��األ��ئ��ة  وال��ن��ج��وم 
وكوادرها  ال��وزارة  تكون  ان  والكرامة، 
لتحقيق  واملثمر  اجل��اد  للعمل  م�ساريع 
العراقي  لل�سعب  خدمة  وال��رق��ي  التقدم 
و�سربة موجعة لإرادة ال�سر والإرهاب، 
يف  م�ساركة  ال��ع��دل  وزارة  ت��ك��ون  وان 
مفهوم  تر�سيخها  ع��رب  احل��ي��اة،  �سنع 
من  ت��اأك��دت  والتي  واملثابرة  الإن�سانية 
بدل  الإره��اب  خال تعيني ذوي �سحايا 
لإكمال  ا�ست�سهدوا  الذين  املوظفني  عن 

اإيقافها  القتلة  التي حاول  العمل  م�سرة 
ذات  اإن  اإل  الن��ت��ح��اري��ة،  بالتفجرات 
الدماء التي تنب�ص بعروق ذويهم اأبت اإل 
العمل واحلياة من جديد  اأن تدير عجلة 

يف وزارة العدل.
اجلزيل  بال�سكر  نتقدم  اأن  ن��ود  وختاما 
اأب��ن��اء  امل��ب��ارك وجلميع  ل��ه��ذا احل�����س��ور 
يتذكروا  ان  منهم  ونطلب  العدل  وزارة 
ت�����س��ح��ي��ات زم��ائ��ه��م ب��دم��ائ��ه��م ال��زك��ي��ة 
ال��وزارة  ه��ذه  عمل  ا�ستمرار  �سبيل  يف 
وتقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطن الكرمي 
واإنفاذ القانون واإيقاع الق�سا�ص العادل 
على املدانني ... ولكل ذلك واإكراما لهذه 
يكونوا  ب���ان  منهم  نطلب  الت�سحيات 
الأم��ان��ة،  و�سون  والعفة  للكرامة  مثال 
لإن��زال  م�سطرين  نكون  ل  ب��ان  ون��اأم��ل 
اأق�����س��ى ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى م��ن ت�����س��ول له 
ابتزاز  او  العام  بالنظام  الإخ��ال  نف�سه 
مفتحة  الأب���واب  جميع  وان  املوطنني، 
ل���س��ت��ق��ب��ال ال�������س���ك���اوى وامل���ق���رح���ات 
من  ال���ع���دل  وزارة  ب���دوائ���ر  اخل��ا���س��ة 

موظفيها واملواطنني الكرام .
داع��ني امل��وىل عز وج��ل ان ي��دمي الن�سر 
�سعبنا  ويحفظ  الره��اب  على  للعراقيني 

وبلدنا العزيز.

ندوة  العقاري،  الت�سجيل  دائ��رة  نظمت 
تثقيفية �ساملة وخا�سة بالبطاقة املدنية 
الفرة  خال  ا�سدارها  املزمع  املوحدة، 

املقبلة.
طالب:  مهدي  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
وزارة  مع  بالتعاون  نظمت  الدائرة  ان 

ال���داخ���ل���ي���ة، ن�����دوة خ��ا���س��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف 
تعمل  ال��ت��ي  امل��وح��دة  املدنية  بالبطاقة 
البطاقة  �سوؤون  مديرية  ا�سدارها  على 
مبينا  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  يف  الوطنية 
ان ال���ه���دف م���ن ال���ن���دوة ه���و اي�����س��اح 
دائرة  كون  البطاقة  هذه  عمل  تفا�سيل 

بحفظ  متخ�س�سة  العقاري  الت�سجيل 
الوراق  على  عملها  يف  وتعتمد  امللكية 

الثبوتية.
وا����س���اف امل���دي���ر ال���ع���ام: ان م�����س��روع 
البطاقة املوحدة هو حجر ال�سا�ص لعمل 
بال�سافة  متطورة،  الكرونية  حكومة 

عن  ال��ع��بء  بتخفيف  �ست�سهم  انها  اىل 
كاهل املواطن، مو�سحا ان الندوة متت 
البطاقة الوطنية  با�سرف مدير م�سروع 
ال��ع��م��ي��د احل���ق���وق���ي ن�������س���اأت اب��راه��ي��م 
اخلفاجي، بال�سافة اىل م�ساركة مدراء 

اق�سام الدائرة وموظفيها.

الت�سجيل  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  اج����رى 
تفقدية  جولة  طالب،  مهدي  العقاري 
من  وع��دد  العامة  املديرية  اق�سام  اىل 
�سر  على  لاطاع  الفرعية،  ال��دوائ��ر 

العمل فيها.
وقال املدير العام: ان الهدف من زيارة 

متابعة  هو  وفروعها،  املديرية  اق�سام 
�سر العمل فيها، ومعاجلة اهم امل�ساكل 
ان  اىل  م�سرا  املوظفني،  تعيق  التي 
الربنامج  �سمن  ج��اءت  ال��زي��ارة  ه��ذه 
ال�ساحي الذي ر�سمته وزارة العدل.

وا����س���اف امل��دي��ر ال���ع���ام: ان ال��زي��ارة 

املوظفني  م��ن  ب��ع��دد  ل��ق��اءات  ت�سمنت 
اىل  ال�ستماع  خالها  مت  واملراجعني 
توجيه  اىل  بال�سافة  م�ساكلهم،  اه��م 
م��وظ��ف��ي م��ك��ت��ب��ه ب�������س���رورة م��ت��اب��ع��ة 
تف�سيلي  م��ن��ج��ز  وت���ق���دمي  ط��ل��ب��ات��ه��م 

ب�ساأنها.

كما وجه املدير العام �سكره للموظفني 
امل��ت��م��ي��زي��ن، مل���ا ق���دم���وه م���ن ج��ه��ود 
والتزامهم  للمواطنني  خدمة  ملحوظة 
ب������الج������راءات اخل���ا����س���ة ب��ت��ب�����س��ي��ط 
معامات املواطنني، موؤكدا ان اي حالة 

تق�سر �سيكون عقوبتها �سديدة.

ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع  امل��رك��زي  ال��ك��رخ  �سجن  ا�ستقبل 
الربيطانية  القن�سلية  وف��د  العراقية،  ال���س��اح 
اح��وال  على  ل��اإط��اع  مكانزي،  اجنلي  برئا�سة 

رعاياهم من النزلء املودعني.
من  وف��دا  ان  العراقية:  ال���س��اح  دائ���رة  وق��ال��ت 
مكانزي،  اجنلي  برئا�سة  الربيطانية  القن�سلية 
احوال  على  لاإطاع  املركزي،  الكرخ  �سجن  زار 
رع���اي���اه���م م���ن ال���ن���زلء امل���ودع���ني يف ال��ق�����س��م، 
واح��ت��ي��اج��ات��ه��م الن�����س��ان��ي��ة وظ�����روف الي����داع 

واخلدمات املتوفرة لهم.
وا�سافت الدائرة: ان الزيارة متت بعد ا�ستح�سال 
املوافقات ال�سولية من اجلهات العليا يف وزارة 
بها  املعمول  القانونية  ال�سوابط  العدل، وح�سب 
با�ستقبال  اخلا�سة  ال�ساحية  الق�سام  داخ��ل 
التي  الر�سمية  اجلهات  او  النزلء  ذوي  وزي��ارة 
او  ال�����س��ف��ارات  وف���ود  او  قن�سليات  م��ن  متثلهم 

املنظمات الن�سانية الخرى.
من جانبه ا�ساد الوفد مبهنية وتعاون ادارة �سجن 
خال  قدمها  التي  والت�سهيات  املركزي،  الكرخ 
املودعني  النزلء  من  الربيطانيني  الرعايا  تفقده 
يف ال�سجن، بال�سافة اىل اخلدمات املتوفرة لهم 

من الناحيتني ال�سحية والغذائية.

ملناهج  تطويرها  ال��ع��دل  وزارة  اك���دت 
ورف��ع  الق�سائي  امل��ع��ه��د  يف  ال��ت��دري�����ص 
كفاءة وم�ستوى اخلريجني من الق�ساة.

اعلن عن ذلك امل�ست�سار يا�سني طه وي�ص 
ال��ع��دل  وزارة  ع��ن  ل��ه مم��ث��ًا  ك��ل��م��ة  يف 
لعمداء  والع�سرون  الرابع  املوؤمتر  يف 
العربية  ال���دول  يف  الق�سائية  امل��ع��اه��د 
ال�����س��ودان��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  امل��ن��ع��ق��د يف   ،
امل�����س��ت�����س��ار: ان ه��ذا  اخل���رط���وم.وق���ال 
مبناق�سة  ي�����س��اه��م  ال�����س��ن��وي  امل���وؤمت���ر 
النظري  التدري�ص  جم��ال  يف  التجارب 
وال��ع��م��ل��ي وي���ت���م خ���ال���ه ت������داول ه��ذه 
لتعزيز  امل�ساركة  الوفود  بني  التجارب 
اخلربات فيما بينها، ومبا يحقق تطوير 
كفاءة  م�ستوى  ورف��ع  التدري�ص  مناهج 

اخلريجني من املعاهد الق�سائية.
املوؤمتر  خ��ال  مت  امل�ست�سار:  واأ���س��اف 

ق��ان��ون  م��ن  امل�����ادة)1(  تطبيق  مناق�سة 
املعهد الق�سائي لرفع م�ستوى كفاءة اداء 
للدوائر  والقانونية  الداري���ة  امل��اك��ات 
ايجابًا  ينعك�ص  ومب��ا  املختلفة  ال��دول��ة 
مت  ك��م��ا  ع��م��وم��ًا،  الداري  الداء  ع��ل��ى 
وتدري�ص  تدريب  مو�سوع  يف  ال��ت��دول 

الق�ساة عن بعد.
هذا  يف  ال��ع��راق  م�ساركة  ان  اىل  ي�سار 
املوؤمتر مت خالها عر�ص اجنازات املعهد 
يف منح �سهادة الدبلوم العايل خلريجي 
املعهد وال�سعي قائم ملعادلة تلك ال�سهادة 
معادلًة باملاج�ستر، وقد ا�ساد املوؤمترون 
بذلك وطلب العديد منهم باأن يكون منح 
ال�سهادات العليا للق�ساة ورجال الدعاء 
العام ح�سرًا يف املعهد الق�سائي ولي�ص 
وتطوير  حل�سر  الخ���رى  الكليات  يف 

مو�سوع الخت�سا�ص الدقيق.

د.  الق�سائي  املعهد  ع��ام  مدير  اك��د 
بطلبة  لقائه  خ��ال  ح�سني،  ريا�ص 
امل��ع��ه��د ال��ق�����س��ائ��ي ���س��م��ن ال����دورة 
)38(، على �سرورة توفر متطلبات 
النجاح والتفوق �سواء من الناحية 
ال��ن��واح��ي احل��ي��ات��ي��ة  او  ال��ع��ل��م��ي��ة 
لر�سم  اجلهود  وم�ساعفة  الخ��رى، 
ال�سخ�سية املعنوية اخلا�سة برجل 

الق�ساء يف امل�ستقبل.
ادارة  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  وا���س��اف 
امل��ع��ه��د ال��ق�����س��ائ��ي ح��ري�����س��ة على 
بال�سكل  الك��ادمي��ي��ة  العملية  �سر 
املعهد،  ب�سمعة  يليق  الذي  املنا�سب 
من خال ت�سخر جميع المكانيات 
اىل  موعزا  الطلبة،  لدعم  املتوفرة 
اجلهات املخت�سة يف املعهد بتوفر 
يحتاجها  ال��ت��ي  املتطلبات  جميع 

الفور  وع��ل��ى   )38( ال����دورة  طلبة 
وبال�سرعة املمكنة.

و�سدد املدير العام: على �سرورة ان 
العراقي  القا�سي  �سخ�سية  تكون 
التي  الن�����س��ان��ي��ة  ال�سخ�سية  ه��ي 

تعمل ب�سكل دوؤوب، حلل النزاعات 
واخل�����س��وم��ات ال��ت��ي حت��دث داخ��ل 
ي��ك��ون  وان  ال���ع���راق���ي  امل��ج��ت��م��ع 
القا�سي متمثل بالإن�سانية  �سخ�ص 

قبل الر�سمية.

خالل مشاركتها في المؤتمر )24( لعمداء المعاهد القضائية بالدول
وزارة العدل توؤكد تطويرها مناهج التدري�س ورفع م�شتوى كفاءة اخلريجني

موظفو ال�شجون وحقوق الإن�شان 

مدير عام املعهد الق�شائي يوؤكد على �شرورة 
توفري متطلبات النجاح والتفوق 

نظم ق�سم اجلودة ال�ساملة والتطوير املوؤ�س�سي بالتعاون مع املعهد الق�سائي، 
الدولة،  �سورى  وجمل�ص  العام  املفت�ص  مكتب  مبوظفي  خا�سة  عمل  ور�سة 

�سمن �سل�سة ور�ص العمل التي ينظمها الق�سم على قاعات املعهد الق�سائي.
املعهد  مع  وبالتعاون  الق�سم  ادارة  ان  اجلبوري:  حت�سني  الق�سم  مدير  وقال 
معاير  وم�سم��ون  مفهوم  ب�سرح  خ�ا�س�ة  عمل  ور�سة  افتتحت  الق�سائي 
اجل��������ودة و�سمان الداء، م�سرا اىل ان الور�سة خا�سة بالكوادر الوظيفية 

العاملة يف مكتب املفت�ص العام وجمل�ص �سورى الدولة.
الور�ص  ه��ذه  ينظم  املوؤ�س�سي،  والتطوير  ال�ساملة  اجل��ودة  ق�سم  ان  يذكر 
ب�سكل ا�سبوعي، وباأ�سراف مدير الق�سم حت�سني اجلبوري، وم�سوؤول �سعبة 
التخطيط الإ�سراتيجي وادارة امل�ساريع يف الق�سم املهند�سة )فاطمة موؤيد(، 

بهدف الرتقاء بامل�ستوى املهني والإداري اخلا�ص مبوظفي وزارة العدل.

املطلق  بعدد  اخلا�ص  ال�سهري  موقفها  عن  العراقية  الإ�ساح  دائ��رة  اأعلنت 
�سراحهم واملر�سلني اإىل املحاكم ل�سهر �سباط املا�سي.

املفرج  عدد  ان  الع�سكري(:  )ح�سني  العراقية  ال�ساح  دائرة  عام  مدير  وقال 
بغداد  يف  ال��وزارة  �سجون  من  نزيا   )420( بلغ  ال��وزارة  �سجون  من  عنهم 
واملحافظات، بينهم )38( من الن�ساء، فيما بلغ عدد املر�سلني من النزلء اىل 

املحاكم )879( نزيا.
وا�ساف املدير العام: اإن الهدف من اعان املوقف ال�سهري بعدد النزلء املفرج 
عنهم اإىل و�سائل الإعام، هو اطاع الراأي العام عن ا�ستمرار الوزارة باآلية 
وح�سب  الق�سائية،  اأحكامهم  املنتهية  النزلء  عن  الإف���راج  عمليات  ت�سريع 

توجيهات وزير العدل د. حيدر الزاملي.

بهدف التعرف على تفاصيل عملها

على  ال���س��اح��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  تعمل 
ال�سجون  م��وظ��ف��ي  اخ��ت��ي��ار  ���س��ام��ة 
�سليمة  وب�����س��ورة  خ��ا���س��ة  ب��ع��ن��اي��ة 
العاملني  ه��وؤلء  نزاهة  على  تتوقف 
املهنية  وك��ف��اءت��ه��م  واإن�����س��ان��ي��ت��ه��م 
واأن�سجام �سخ�سياتهم  واأن�سانيتهم  
م����ع ط��ب��ي��ع��ة ال���ع���م���ل امل�����س��ن��ي يف 
ال�����س��ج��ون وت���ذك���ر ال��ع��ام��ل��ني يف 
الع��م��ال  م��ن  عملهم  ب���اأن  ال�سجون 

لكونه  اله��م��ي��ة  بالغة  الجتماعية 
ي��ت��ع��ل��ق ب���اإ����س���اح ال����ن����زلء ال��ذي��ن 
ولذلك  املجتمع  بحق  خطاأً  اقرفوا 
ال�سلوك  بح�سن  يت�سفوا  اأن  يجب 
ال�سليم ليكونوا قدوة ح�سنة للنزلء 
العمل  يف  مهنية  بكفاءة  ويتمتعون 
يتمتعون  وك��ذل��ك  ال�����س��ج��ون  داخ���ل 
باللياقة البدنية وعليهم جميعًا القيام 
جيد  اأث���ر  ي��رك  نحو  على  مبهامهم 

احرامهم،  لنيل  النزلء  نفو�ص  يف 
بغاية  اجل��دد  املوظفني  ي�سبح  وق��د 
اأذا  فعال  اأ�ساحي  لنظام  الهمية 
ب�سكل  ودرب��وا  بعناية  اختيارهم  مت 

مائم.
ولب���د اأن ي��ك��ون ه����وؤلء امل��وظ��ف��ون 
من  منا�سب  م�ستوى  على  حا�سلني 
على  يح�سلوا  اأن  يجب  كما  التعليم 
ا�ستام مهامهم واأثناء  التدريب قبل 

اأدائهم خدمتهم  يف العمل بال�سجون.
ال�سجون  م���دراء  اأختيار  م��ن  ولب��د 
ممن يكونوا موؤهلني تاأهيًا منا�سبًا 
للقيام مبهامهم من حيث �سخ�سيتهم 
ال�����س��ج��ون  اأدارة  ع��ل��ى  وق���درت���ه���م 
واخلربة  التدريب  على  وح�سولهم 
عن  م�سوؤولني  ويكونون  املنا�سبني 
اأدارة ال�سجون بكفاءة عالية وعليهم 
مراقبة العمل يف ال�سجون من حيث 

اخلدمات املقدمة للنزلء .
ال�����س��ج��ن  اأدارة  م�����ن  وي���ت���ط���ل���ب 
ال��ع��ل��ي��ا  الدارة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
برنامج  و�سع  على  بجدية  بالعمل 
ت��اأه��ي��ل ه����وؤلء  ي���ه���دف اىل  م���ائ���م 
عودتهم  لغر�ص  اجتماعيا  ال��ن��زلء 
الخذ  مع  املجتمع  يف  وانخراطهم 
بنظر العتبار اأن النزلء املحكومني 
ب���ف���رات ط��وي��ل��ة الم�����د وال���ن���زلء 

قد  باملوؤبد ومدى احلياة  املحكومني 
العموم  على  كبرا  خطرا  ي�سكلون 
على  اأق��دم  منهم  البع�ص  يكون  وق��د 
ج���رائ���م خ���ط���رة  ف��م��ن م�����س��وؤول��ي��ة 
فرار  ع��دم  من  التاأكد  ال�سجن  اأدارة 
هذا النوع من النزلء كي ل ي�سكلوا 
خ��ط��را ع��ل��ى ���س��ام��ة ال��ع��ام��ل��ني يف 
النزلء وعلى  ال�سجون وغرهم من 

املجتمع . 

احللقة 3 

بقلم قا�شم احلطاب

دائرة الت�شجيل العقاري تنظم ندوة خا�شة بالبطاقة الوطنية املوحدة

مدير عام دائرة الت�شجيل العقاري: 
يتفقد اق�شام املديرية ودوائرها الفرعية

وفد القن�شلية الربيطانية 
يزور �شجن الكرخ املركزي

ق�شم اجلودة ال�شاملة ينظم ور�شة عمل خا�شة 
مبكتب املفت�س العام وجمل�س �شورى الدولة

وزارة العدل: الإفراج عن )420( نزيل 
خالل �شهر �شباط

الهدف من الندوة هو اي�شاح تفا�شيل عمل هذه البطاقة كون دائرة الت�شجيل العقاري متخ�ش�شة بحفظ امللكية وتعتمد يف عملها على الوراق الثبوتية
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طاهر  جمال  وكالة  العدل/  ل��وزارة  العام  املفت�ش  ق��ال 
وفق  ج��اء  العام  املفت�ش  مبن�صب  تكليفه  ان  اال���ص��دي 
ال�صياقات القانونية، نافيا يف الوقت ذاته عالقة ال�صيد 
وزير العدل باأمر تعيينه كما جاء يف بيان لهياأة النزاهة 

ن�صر على موقع يوم الثالثاء املا�صي.
من  العموميني  املفت�صني  "تعيني  ان  اال�صدي،  وا�صاف 
�صالحية رئي�ش جمل�ش الوزراء ح�صرا وبرت�صيح من 
الت�صريعي  االمر  اىل  ا�صتنادا  باال�صالة  النزاهة  هياأة 
)19( ل�صنة 2005". مبينا انه "مل يت�صلم اي مبالغ او 
رواتب او خم�ص�صات من�صب او خم�ص�صات ايفاد �صفر 
او كارتات هاتف نقال او اي خم�ص�صات اخرى خا�صة 
ملن�صب املفت�ش العام، على العك�ش من الكثريين الذين 
ي�صغلون منا�صبهم بالوكالة ويتقا�صون كامل رواتبهم 

وخم�ص�صاتهم وخم�ص�صات �صفرهم وايفاداتهم".

تقدمي  النزاهة  هياأة  من  "نتوقع  كنا  بالقول:  وتابع 
عن  النظر  بغ�ش  العام  املفت�ش  ملكتب  واال�صناد  الدعم 
اىل  تكليفنا  "منذ  انه  اىل  م�صريا  االمور"،  )�صخ�صنة( 
يومنا هذا، وخالل �صبعة ا�صهر ا�صتطاع مكتبنا الك�صف 
با�صرتجاع  واو���ص��ى  ال��ت��زوي��ر،  عمليات  اخ��ط��ر  ع��ن 
التجاوز  ح��االت  م��ن  الكثري  ومنع  دي��ن��ار  مليار   )69(
القانونية  االج��راءات  اتخاذ  الدولة، ومت  على عقارات 
اىل  املق�صرين  واحالة  الدولة  اىل  االمالك  هذه  باعادة 
ما  "هذه االج��راءات تتجاوز  ان  النزاهة"، مبينا  هياأة 
الرغم من  لغاية االن على  تاأ�صي�صه  عمل به املكتب منذ 
ال�صعوبات والعراقيل وحالة التق�صف املايل للبلد، وان 
ما مت ا�صرتجاعه من اموال اىل خزينة الدولة تتجاوز 
ا�صعاف املوازنة املالية املخ�ص�صة ملكتب املفت�ش العام".
با�صلوب ميداين ال  "جاء  وا�صار اال�صدي اىل ان عمله 

املهمة واحل�صا�صة،  امللفات  من  الكثري  مكتبي، وتابعنا 
هياأة  اىل  واحلنا  امل�صتمرة،  اخلطورة  اىل  وتعر�صنا 
النزاهة ملفات تخ�ش من لديه )ح�صانة برملانية(، وقد 
اكدنا على االحالة اىل الق�صاء، لكن مل نتلَق من الهياأة 
�صرعتها  بنف�ش  االيجاب  او  بال�صلب  �صواء  اجابة  اية 

ملو�صوع تر�صيحي ملن�صب املفت�ش العام!".
"تكليفنا مبهمة املفت�ش العام لوزارة  وبني اال�صدي ان 
يدعي  كما  �صيا�صية  جهة  اية  من  بتعيني  يكن  مل  العدل 
حتى  م�صوؤول  والي  قرابة  لدي  لي�ش  وان  البع�ش،  به 
ال�صياق  وف��ق  برت�صيح  ج��اء  امن��ا  ال��راب��ع��ة،  ال��درج��ة 
ورئي�ش  ال���وزراء  رئي�ش  ال�صيد  مكتب  بني  القانوين 
جلنة النزاهة يف جمل�ش النواب الذي ذكر يف الكتاب 
)اللجنة  ان  ال��وزراء،  رئي�ش  ال�صيد  مكتب  اىل  املوجه 
اىل  اال�صدي  طاهر  جمال  ال�صيد  طلب  احالت  النيابية 

واثبت  ال��ك��ف��وءة  العنا�صر  م��ن  ك��ون��ه  ال��ن��زاه��ة،  ه��ي��اأة 
جدارة ومهنية عالية خالل توليه من�صب املفت�ش العام 
لوزارة العدل وقد ك�صف ملفات ف�صاد كثرية وخ�صو�صا 
دوائر الت�صجيل العقاري(، بح�صب كتاب جلنة النزاهة 

النيابية". 
ل��وزارة  العام  املفت�ش  مكتب  "لدى  ان  اال���ص��دي  واك��د 
هي  التي  النيابية،  ال��ن��زاه��ة  جلنة  م��ع  ت��ع��اون  ال��ع��دل 
ومنها  كافة  الرقابية  االجهزة  بتقييم  املخت�صة  اللجنة 
يف  بعملنا  ا�صادت  وق��د  العموميني،  املفت�صني  مكاتب 

مكافحة الف�صاد".
وي�صار اىل ان هياأة النزاهة قد ذكرت يف بيان لها على 
حيدر  ال��ع��دل  وزي��ر  "ال�صيد  ان  االل��ك��رتوين،  موقعها 
الزاملي قد خرق القانون من خالِل تعيينه الأحد اأقربائه 

مفت�صا عامًا لوزارة العدل".

ال����ع����دل  وزارة  اف����ت����ت����ح����ت 
دائ���رت���ي امل���ج���د وال����ورك����اء يف 
امل��ث��ن��ى ���ص��م��ن اخلطة  حم��اف��ظ��ة 
اتبعتها  ال��ت��ي  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال����������وزارة ل���ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

للمواطنني.
وق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة الكتاب 
ال����ع����دول ح�����ص��ني ال���ط���ائ���ي: ان 
ال��دائ��رت��ني ج���اء نتيجة  اف��ت��ت��اح 
وزارة  ب��ني  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون 
املحلية  احلكومة  وادارة  العدل 

يف املحافظة. 
ال��ع��ام: ان هذا  وا���ص��اف امل��دي��ر 
وزي��ر  ال�صيد  برعاية  مت  املنجز 
و�صمن  الزاملي  د.ح��ي��در  العدل 
اتبعتها  ا�صرتاتيجية  عمل  خطة 
الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل 

املواطنني وتب�صيط االجراءات.
�صهد  االفتتاح  ان حفل  ي�صار اىل 
وقد  وجماهريي  ر�صمي  ح�صور 
وزارة  بجهود  احل�����ص��ور  ا���ص��اد 
ت���ق���دمي اخل���دم���ات  ال����ع����دل يف 

العدلية الهايل حمافظة املثنى.

اكدت دائرة اال�صالح العراقية ان الباحث االجتماعي يتخذ 
دورا هاما يف العملية اال�صالحية للنزالء.

وقال مدير عام الدائرة ح�صني الع�صكري: ان عمل مالكات 
احلايل،  العام  خالل  كبري  تطور  �صت�صهد  النف�صي  البحث 
امل��الك��ات  تلك  ب��ه  ق��ام��ت  ال���ذي  الكبري  ال���دور  ان  الف��ت��ًا اىل 
النف�صية  او�صاعهم  ومتابعة  النزالء  وتاأهيل  ا�صالح  يف 

�صاهمت بحفظ النظام داخل القواطع ال�صجنية.
البحث  م���الك���ات  ن�����ص��اط��ات  ان  ال���ع���ام:  امل���دي���ر  وا����ص���اف 
االجتماعي يف ال�صجون واملواقف اال�صالحية خالل العام 
متابعة  كاالتي:  وهي  حماور  �صبعة  على  توزعت  املا�صي 
االن�صان  حقوق  معايري  عن  التفتي�صية  ال��زي��ارات  تقارير 
ب��ال��زي��ارات التفقدية  ت��ق��ري��ر، وال��ق��ي��ام  ب��ل��غ��ت)190(  وق��د 
وتدقيق  زيارة،   )20( بلغت  النزالء  احوال  على  واالطالع 
اعداد املعامالت املفردة والطلبات اخلا�صة بحاالت النزالء 
معامالت  وترويج  معاملة،  اجن��از)180(  بلغت  االن�صانية 
معاملة،   )140( وبلغت  اال�صالحية  االق�صام  داخل  النزالء 
وامل�صح  االح�����ص��اء  يف  املتبعة  االل��ي��ات  لتطوير  ا���ص��اف��ة 
امل���ي���داين ل��ل��م��واق��ف واالأق�����ص��ام اال���ص��الح��ي��ة واأر���ص��ف��ت��ه��ا 
 )4( بلغ  العلمية  والدرا�صات  البحوث  واع��داد  اإلكرتونيا، 
االداري��ة  التحقيقات  اع��داد  اجنازها  معدل  وبلغ  بحوث، 

واالأ�صولية ملخالفات النزالء اجناز)500( حتقيق.
ي�صار اىل ان ق�صم البحث االجتماعي اعد خطة عمل للعام 
النزالء  ت�صنيف  يف  حديثة  اليات  انتهاج  تت�صمن  احلايل 
البحوث  من  واال�صتفادة  االكادميية  الدرا�صات  واإج���راء 
وال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة يف ت��ط��وي��ر ب��رام��ج ت��اأه��ي��ل ال��ن��زالء 

والتو�صع بعمل املالكات البحثية ملتابعة �صوؤون النزالء.

العراقية،  ال��وق��ائ��ع  ج��ري��دة  م��ن   )4399( ال��ع��دد  �صدر 
وت�����ص��م��ن ع����ددا م���ن ال��ب��ي��ان��ات واالن��ظ��م��ة ال��داخ��ل��ي��ة 
واإعالنات، اقرها جمل�ش النواب و�صادقت عليها رئا�صة 

اجلمهورية.
وق�����ال م��دي��ر 
ع�����ام دائ�����رة 
ال������وق������ائ������ع 
ال����ع����راق����ي����ة 
)م�������ه�������ن�������د 
ال���ع���ت���اب���ي(: 
ال����ع����دد  ان 
 )4 3 9 9 (
ت�����������ص�����م�����ن 
ال�������ن�������ظ�������ام 
ال�����داخ�����ل�����ي 
مل��������ك��������ت��������ب 
املفت�ش العام 
وزارة  يف 
ال��زراع��ة رقم 
ل�����ص��ن��ة   )1(
 ،2 0 1 6
ب���اال����ص���اف���ة 
ت�صمنه  اىل 

اإعالنات تاأ�صي�ش جمعيات تعاونية.
ت�صحيح  بيان  ت�صمن  العدد  ان  العام:  املدير  وا�صاف 
الداخلي  النظام  يف  ال���وارد  املطبعي  باخلطاأ  خا�ش 
 )1( رقم  االن�صائية  للمقاوالت  العامة  املن�صور  ل�صركة 
العراقية  الوقائع  جريدة  يف  واملن�صور   2015 ل�صنة 
بالعدد )4388( يف 2015/11/23، باال�صافة اىل بيان 
�صادر عن وزارة الثقافة/ الهيئة العامة لالثار والرتاث 

رقم )1( ل�صنة 2016.

حقوق  لق�صم  تابع  فريق  اج��رى 
االن�صان يف وزارة العدل زيارة 
التابع  امل��رك��زي  ال��ك��رخ  �صجن 

لدائرة اال�صالح العراقية.
وقال مدير ق�صم حقوق االن�صان 
قا�صم احلطاب: ان الفريق اطلع 
على واقع �صري العمل واخلدمات 
املقدمة للنزالء يف الق�صم املذكور 

من جميع النواحي.
على  اطلع  الفريق  ان  وا�صاف: 
ع��م��ل ���ص��ع��ب��ة االر����ص���اد ال��دي��ن��ي 
امل�����ص��وؤول��ة ع��ن ت��اه��ي��ل ال��ن��زالء 
اخل��دم��ات  وط��ب��ي��ع��ة  وتثقيفهم 

تفقد  كما  للنزالء،  توفرها  التي 
امل�صوؤولة  الطبابة  ق�صم  الفريق 
ال�صحية،  اخل��دم��ات  توفري  عن 
واط�����ل�����ع ال����ف����ري����ق ال���ق���واط���ع 
ال�صجنيه لالإطالع على اخلدمات 

املقدمة. 
ح��ق��وق  ق�����ص��م  ان  اىل  ي�������ص���ار 
االن�صان يتابع ملف ا�صتحقاقات 
امل��ج��االت،  خمتلف  يف  ال��ن��زالء 
واخلدمات  االطعام  �صمنها  من 
ال�������ص���ح���ي���ة وال����ت����وا�����ص����ل م��ع 
املنظمات واللجان املخت�صة يف 

جمال حقوق االن�صان.

اأف��ت��ت��ح امل��ع��ه��د ال��ق�����ص��ائ��ي ن��دوة 
تخ�ص�صية برعاية وزير العدل د. 
حيدر الزاملي، حتت �صعار )نحو 
واإر���ص��اء  الت�صريعي  ال��ف��راغ  �صد 
مبادئ حقوق االن�صان(، وبعنوان 
)قانون االحوال ال�صخ�صية النافذ 
بني الواقع والطموح(، وح�صرها 
واملخت�صينبال�صاأن  الق�صاة،  كبار 
وم�صاركة  والق�صائي  القانوين 
احلقوقيني  ال�صادة  من  جمموعة 

العراقيني. 

الق�صائي  املعهد  ع��ام  مدير  وق��ال 
د. ريا�ش ح�صني، ان هذه الندوة 
 ،2016/3/8 ب��ت��اري��خ  اق��ي��م��ت 
وتراأ�صها القا�صيني �صامل رو�صان 
هذه  وح�صر  ال�صاعدي،  وعبا�ش 
ال��ن��دوة اال���ص��ت��اذ ج��م��ال اال���ص��دي 
مفت�ش عام وزارة العدل واخلبري 
القانوين طارق حرب، وتداخلت 
مناق�صاتها يف العديد من املحاور 
ال��ق�����ص��ائ��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ان��ون 

)االحوال ال�صخ�صية(، 

واو�صح املدير العام: ان ما طرح 
تركز  املتخ�ص�صني  اال�صاتذة  من 
ال�صخ�صية  ب�صاأن قانون االحوال 
ان  مبينا  اجل��ع��ف��ري،  وال��ق�����ص��اء 
ال��ن��ق��ا���ص��ات وامل����داخ����الت اغ��ن��ت 
و�صلطت  كبري  ب�صكل  املو�صوع 
اال�صا�صية  اجلوانب  على  ال�صوء 
يف ال���ق���ان���ون ال�����ذي ي��ع��ت��ر يف 
املبا�صر  الرتباطه  االهمية  غاية 
للمواطنني،  اليومية  احلياة  يف 
ي��واك��ب  ان  اه��م��ي��ة  اىل  م�����ص��ريا 

ق���ان���ون االح�������وال ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
املجتمع  وحاجة  متطلبات  النافذ 
ال��ع��راق��ي مب���ا ي��ح��ق��ق ال��رف��اه��ي��ة 
وال�����ص��ع��ادة وي��ط��اب��ق ال��د���ص��ت��ور 

العراقي.
متميزا  ح�صورا  الندوة  و�صهدت 
من عدد من املخت�صني من جمل�ش 
العالقة،  ذات  واجلهات  ال��وزراء 

وقد �صاهم احلا�صرون 
وامل���ح���ا����ص���رات  االراء  ب���ط���رح 

احل�صور.

التابعة  القا�صرين  رع��اي��ة  دائ���رة  اعلنت 
التي  االرب����اح  ن�صبة  ع��ن  ال��ع��دل،  ل����وزارة 

حققتها خالل �صهر �صباط املا�صي.
وق������ال م���دي���ر ع�����ام ال�����دائ�����رة ه���ن���د ع��ب��د 
حققتها  ال��ت��ي  ال��دائ��رة  ارب���اح  ان  جميغ: 
م������زادات ح������واالت اخل��زي��ن��ة بلغت  م���ن 
وثالثة  ثالثمائة   )393،190،000،000(
الف  وت�صعون  وم��ائ��ة  مليون  وت�صعون 
املا�صي،  �صباط  �صهر  خ��الل  عراقي  دينار 

العقارات  ا�صتثمار  عائدات  ان  م�صرية اىل 
م��الي��ني  ث��م��ان��ي��ة   )8،658،000( ب��ل��غ��ت 
دينار  ال��ف  وخم�صون  وثمانية  و�صتمائة 

عراقي .
امل��ال��ي��ة  ق�����ص��م  اي�������رادات  وا����ص���اف���ت: ان 
وع�����ص��رون  واح���د   )21،324،478( ب��ل��غ 
م��ل��ي��ون وث��الث��م��ائ��ة وارب���ع���ة وع�����ص��رون 
دينار  و�صبعون  وثمانية  واربعمائة  الف 
ال��دع��اوي التي  ع��راق��ي، يف حني بلغ ع��دد 

مت ح�صمها )68( دعوة و )139( معاملة مت 
اجنازها خالل ال�صهر املا�صي،

ب���غ���داد  م����دي����ري����ات  ان  واو������ص�����ح�����ت: 
ل���ل���دائ���رة، حققت  ال��ت��اب��ع��ة  وامل��ح��اف��ظ��ات 
ومتابعة  رع��اي��ة  �صعيد  ع��ل��ى  اجن�����ازات 
وا�صتثمار اموال القا�صرين مبا ي�صب يف 
كوادر  ان  مبينة  ال�صريحة،  هذه  م�صلحة 
معاملة   )43( اجن��زت  االجتماعي  البحث 

واجرت )370( زيارة ميدانية.

اال�شدي: تكليفنا مبن�شب املفت�ش العام جاء بناء على تر�شيح جلنة النزاهة 
ق�شم اجلودة ال�شاملة يقيم الربملانية.. واملكتب ك�شف اخطر ملفات الف�شاد

ور�شة عمل خا�شة بدائرتي 
التنفيذ ورعاية القا�شرين 

وزارة العدل ت�شتقبل الدفعة 
الثانية من منتجات ال�شركة 

العامة للزيوت النباتية

افتتاح دائرتي كاتب العدل يف حمافظة املثنى

املعهد الق�شائي اقام ندوة تخ�ش�شية ب�شاأن 
)قانون االحوال ال�شخ�شية النافذ(

دائرة رعاية القا�شرين تعلن عن اجنازاتها خالل �شهر �شباط املا�شي

فريق حقوق االن�شان يف وزارة العدل يزور �شجن الكرخ املركزي

�شدور العدد اجلديد من جريدة 
الوقائع العراقية بالرقم )4399(

دائرة اال�شالح العراقية: الباحث 
االجتماعي لعب دورا هامًا

 يف العملية اال�شالحية

بتوجيه من وزير العدل وبعد استكمال اإلجراءات الخاصة

بحضور كبار القضاة وتحت شعار )نحو سد الفراغ التشريعي وإرساء مبادئ حقوق االنسان

حسمت 68 دعوة و139 معاملة 

بهدف االطالع على الخدمات المقدمة للنزالء املعهد الق�شائي يجري اختبارات الكور�ش االول 
لطلبة الدورة )38(

املعهد  مع  بالتعاون  املوؤ�ص�صي  والتطوير  ال�صاملة  اجل��ودة  ق�صم  اأق��ام 
ورع��اي��ة  التنفيذ  دائ��رت��ي  مبوظفي  خا�صة  عمل  ور���ص��ة  الق�صائي، 

القا�صرين، �صمن �صل�صة ور�ش العمل التي يتبناها املعهد الق�صائي.
وقال مدير الق�صم )حت�صني اجلبوري(: ان ادارة الق�صم وبالتعاون مع 
املعهد الق�صائي افتتحت ور�صة عمل خ�ا�ص�ة ب�صرح مفهوم وم�صم��ون 
خا�صة  الور�صة  ان  اىل  م�صريا  االداء،  و�صمان  اجل��������ودة  معايري 

بالكوادر الوظيفية العاملة يف دائرتي التنفيذ ورعاية القا�صرين.
وا�صاف مدير الق�صم: ان الور�صة متت باإ�صراف ق�صم اجلودة ال�صاملة 
والتطوير املوؤ�ص�صي يف وزارة العدل، مبينا ان الهدف من الور�صة هو 

االإرتقاء بامل�صتوى املهني واالإداري اخلا�ش مبوظفي وزارة العدل.

البيع  منتجات  من  الثانية  الدفعة  با�صتقبال  العدل  وزارة  با�صرت 
املبا�صر لل�صركة العامة للزيوت النباتية التابعة لوزارة ال�صناعة دعمًا 

للمنتج الوطني. 
بفتح  الزاملي، وج��ه  د. حيدر  العدل  ان وزي��ر  ال���وزارة:  اإع��الم  وق��ال 
البيع  ا�صتقبال مركبات  ال�صناعة من خالل  التعاون مع وزارة  اأبواب 
املبا�صر والتي تتوىل نقل منتجاتها اىل مقر الوزارة والدوائر العدلية 
يف  �صي�صاهم  وال��ذي  الوطني  لالقت�صاد  دعما  واملحافظات،  بغداد  يف 

ت�صجيع ال�صناعة املحلية. 
اإعالم الوزارة: ان الوزارة ا�صتقبلت اليوم االثنني، ال�صحنة  واأ�صاف 
الثانية من منتجات ال�صركة العامة للزيوت النباتية، وقد القت منتجات 
اأنواعها  اإقباال كبريا من موظفي الوزارة على �صرائها جلودة  ال�صركة 

ورخ�ش اأ�صعارها مقارنة باملنتجات امل�صتوردة. 
النباتية  للزيوت  العامة  ال�صركة  منتجات  ان  الوزارة:  اإعالم  واأو�صح 
توفري  اج��ل  من  ال���وزارة  مقر  يف  اأ�صبوعي  ب�صكل  متواجدة  �صتكون 
الب�صائع  مناف�صة  م��ن  احل��د  يف  ي�صاهم  مب��ا  امل��وظ��ف��ني،  احتياجات 
تخ�صع  الوطنية  ال�صناعات  ان  اإىل  ي�صار  املحلي.  للمنتج  امل�صتوردة 
وال�صيطرة  للتقيي�ش  امل��رك��زي  اجل��ه��از  وفح�ش  املختري  للتحليل 

النوعية، ومنتجة وفقًا للموا�صفات القيا�صية.

االول  الكور�ش  اختبارات  الق�صائي  املعهد  اج��ري 
بهدف   ،)38( ال��دورة  بطلبة  اخلا�صة  االوىل  لل�صنة 
ال�صخ�صية  لر�صم  النجاح  م�صتويات  اعلى  حتقيق 

العلمية للجهاز الق�صائي.
ح�صني:  ريا�ش  د.  الق�صائي  املعهد  ع��ام  مدير  وق��ال 
واخلا�صة  العام  لهذا  االول  الكور�ش  اختبارات  ان 
و�صط  مت��ت   ،)38( ال����دورة  لطلبة  االوىل  بال�صنة 
اجل��ودة  معايري  و�صمن  حمكمة  اداري���ة  اج����راءات 
عمل  اآل��ي��ة  ات��ب��اع  اىل  ب��اال���ص��اف��ة  االداء،  و���ص��م��ان 
ت�صعى  الق�صائي  املعهد  ادارة  ان  مو�صحا  متطورة، 
خالل  من  الطلبة  جلميع  العلمي  امل�صتوى  رف��ع  اىل 

االختبارات وااللية املتبعة من قبل االدارة.
���ص��خ��ر جميع  امل��ع��ه��د  ان  ال���ع���ام:  امل���دي���ر  وا����ص���اف 
االم��ك��ان��ي��ات ال��ع��ي��ن��ي��ة وامل��ع��ن��وي��ة اخل��ا���ص��ة ب��ه��ذه 
االختبارات، باال�صافة اىل ال�صبل املتوفرة الأجناحها، 
حتقيق  على  كبري  وب�صكل  حري�ش  املعهد  ان  موؤكدا 
اعلى م�صتويات النجاح التي ت�صمن ر�صم ال�صخ�صية 

العلمية للجهاز الق�صائي.
يذكر ان هذه االختبارات انطلقت �صباح يوم الثالثاء 
املوافق 2016/3/22 على قاعات املعهد الق�صائي يف 
مقره ببغداد، وت�صتمر لغاية ال�صابع من �صهر ني�صان 

القادم.
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 لدرا�ضة هذا املو�ضوع الهام وت�ضليط ال�ضوء عليه 
تفا�ضيله  على  املحلي  العام  ال��راي  اط��اع  بهدف 
�ضنقوم بتناوله �ضمن الفقرات االآتية، اوال: اإدراج 
لداع�ش  الداعمة  واملوؤ�ض�ضات  واجلماعات  االأفراد 
مب���ا ف��ي��ه��ا االإره�������اب االل����ك����روين ���ض��م��ن ن��ظ��ام 
العقوبات )اجلزاءات( تناول القرار هذا املو�ضوع 
داع�ش  ان  على  ال��ق��رار  اك��د  االآت��ي��ة:  الفقرات  يف 
كياين  وهي  القاعدة  تنظيم  عن  من�ضقة  جمموعة 
وان  القاعدة  لتنظيم  العقوبات  قائمة  على  مدرج 
االف�����راد  ادارج  يف  ل��ل��ن��ظ��ر  م�����ض��ت��ع��د  امل��ج��ل�����ش 
تقدم  التي  والكيانات  واملوؤ�ض�ضات  واجلماعات 
الدعم لداع�ش يف نظام قائمة العقوبات مبايف ذلك 
ت��اول��ئ��ك ال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون م���ن خ���ال ا���ض��ت��خ��دام 
واالنرنيت  واالت�����ض��االت  املعلومات  تكنلوجيا 
واالعام االجتماعي ل�ضالح تنظيم داع�ش ت�ضجيع 
الدول االع�ضاء على ان تقدم اىل اللجنة املخت�ضة 
ط��ل��ب��ات ل��ك��ي ت���درج يف ال��ق��ائ��م��ة ا���ض��م��اء االف���راد 
يف  الن�ضرة  وجبهة  داع�ش  تدعم  التي  والكيانات 
العراق وال�ضام و�ضائر االفراد والكيانات املرتبطة 
بتنظيم القاعدة ت�ضجيع اللجنة على النظر بوجة 
من  ا�ضافية  ج��ه��ات  ا���ض��م��اء  ادارج  يف  ال�ضرعة 
االف����راد وال��ك��ي��ان��ات ال��ت��ي ت��دع��م داع�����ش وجبهة 
يف  ال��ق��رار  اوج��ب  الر�ضد  :فريق  ثانيا  الن�ضرة 
اىل  التابع  ال��دويل  الر�ضد  فريق  على   22 الفقرة 
االج����راءات  م��ن  جمموعة  ات��خ��اذ  امل��ت��ح��دة  االمم 
يف  اللجنة  اىل  تقريرا  الفريق  يقدم  ان   : االتية 
غ�ضون 90 يوما عن ماياتي : اخلطر الذي ي�ضكله 
يف  الن�ضرة  وجبهة  ال��ع��راق  يف  داع�����ش  تنظيم 
م�ضادر  عن  للمنطقة  بالن�ضبة  ذلك  يف  مبا  ال�ضام 
منهما  �ضفوفها  يف  والتجنيد  ومتويلها  ا�ضلحتها 
وتركيبتهما الدميواغرافية تو�ضيات ب�ضان اتخاذ 
اجراءات ا�ضافية للت�ضدي لهذا اخلطر يطلب اىل 
رئي�ش اللجنة ان يقدم بعد مناق�ضة ذلك التقرير يف 
ب�ضان  االأم���ن  جمل�ش  اإىل  اإح��اط��ة  اللجنة  اط���ار 
حتققت  اإليها  تو�ضلت  التي  الرئي�ضية  النتائج 
واجتمع  العراق  جلمهورية  الر�ضد  فريق  زي��ارة 
يف بغداد مع ممثلي الوزارات واجلهات املخت�ضة 
فر�ش  ث��ال��ث��ا:   2014/9/26_24 م��ن  ل��ل��ف��رة 
عقوبات على ا�ضخا�ش مرتبطني بالقاعدة ت�ضمن 
مرتبطني  اأ�ضخا�ش  �ضتة   6 باأ�ضماء  ملحقا  القرار 
داع�����ش وجبهة  م��ن  اأف����راد  �ضتة  ب��ال��ق��اع��دة وه���م 
و�ضع  وث��م  عربية  جن�ضيات  يحملون  الن�ضرة 
ومفاحتة  ملتابعة  العقوبات  الئحة  على  اأ�ضماءهم 
ا�ضتنادا  وحجزها  اأموالهم  جتميد  لغر�ش  الدول 
اىل ن��ظ��ام ال��ع��ق��وب��ات امل��ف��رو���ض��ة ع��ل��ى ال��ق��اع��دة 
اىل  امل�ضاعدة  بتقدمي  املتحدة  االمم  رابعا:بعثة 
اىل  الطلب   23 الفقرة  يف  القرار  ت�ضمن  العراق 
العراق  اىل  امل�ضاعدة  لتقدمي  املتحدة  االمم  بعثة 
ويف  وق��درت��ه��ا  واليتها  ن��ط��اق  يف  ت��ق��وم  ان  على 
مناطق عملياته بتقدمي امل�ضاعدة اىل اللجنة واىل 
املن�ضا  اجل���زاءات  ور�ضد  التحليلي  الدعم  فريق 
مبوجب القرار رقم 1526 ل�ضنة 2004 بطرق من 
التدابري  بتنفيذ  املت�ضلة  املعلومات  اتاحة  بينها 
ل�ضنة  ال��ق��رار 2161  م��ن   1 ال��ف��ق��رة  ال����واردة يف 
جرائم  :اعتبار  خام�ضا  اال���ض��ول  جتميد   2014
االرهاب يف العراق قيد النظر قرر املجل�ش اعتبار 
داع�ش  يرتكبها  التي  االره���اب  ج��رائ��م  مو�ضوع 
النظر وان  التنظيمات االرهابية قيد  وغريها من 
امل�ضالة خا�ضعة التخاذ اجراءات وا�ضدار قرارات 
للتنفيذ  القابل  القرار  او  احلكم  ينفذ  م�ضتقبلية. 
الذي يتخذ عند اخال املقاول باملقاولة ي�ضتو�ضح 
املكتب  بكتاب  املحافظات  ل�ضوؤون  الدولة  وزي��ر 
من  ال���راأي   2013/5/19 يف  ب�����)1163(  امل��رق��م 
البند  احكام  اىل  ا�ضتنادًا  الدولة  �ضورى  جمل�ش 
رقم  املجل�ش  قانون  من   )6( امل��ادة  من  )خام�ضًا( 
حم��اف��ظ��ة  ط��ل��ب  ����ض���اأن  يف   1979 ل�����ض��ن��ة   )65(
مديرية  ام��ام  تنفيذية  ا�ضبارة  بفتح  الديوانية 
التنفيذ املخت�ضة فور اكت�ضاب قرار االذن الدرجة 
القطعية، او فتح اال�ضبارة بعد اكمال تنفيذ اعمال 
بالتزاماته  املخل  امل��ق��اول  ح�ضاب  على  امل��ق��اول��ة 
بالتزاماته  املخل  امل��ق��اول  مطالبة  ث��م  التعاقدية 
بدعوى مدنية بجميع م�ضاريف املقاولة مبا فيها 
م�ضاريف دعوى االذن الق�ضائي. حيث ان الف�ضل 
ال�ضابع من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 
النزاعات  ت�ضوية  كيفية  ت�ضمن   2014 ل�ضنة   )2(
التي تن�ضاأ عن العقود احلكومية وحيث ان البند 
انفًا  املذكورة  التعليمات  املادة )8( من  )اواًل( من 

عن  النا�ضئة  امل��ن��ازع��ات  ت�ضوية  يتم  بانه  ق�ضى 
تنفيذ العقود احلكومية بعد توقيع العقد بالطرق 
الودية وحيث ان البند )ثانيًا( من املادة املذكورة 
اتفاق  التو�ضل اىل  باأنه يف حالة عدم  انفًا ق�ضى 
ين�ش  التي  اال�ضاليب  احد  اىل  اللجوء  يتم  ودي 
اىل  النزاع  احالة  او  التحكيم  ومنها  العقد  عليها 
املحكمة املخت�ضة يف املو�ضوع حل�ضمه وحيث ان 
)10( من  امل��ادة  من  )ثانيًا(  البند  من  )ج�(  الفقرة 
اخل  اذا  ب��ان��ه  ق�ضت  ان��ف��ًا  امل��ذك��ورة  التعليمات 
فلجهة  العقد  لتنفيذ  النهائية  املراحل  يف  املقاول 
املقاول  من  العمل  ب�ضحب  ق��رار  ا���ض��دار  التعاقد 
وتنفيذ االعمال املخل بها على ح�ضابه عن طريق 
م���ق���اول اخ���ر وب���اأت���ب���اع اح���د ا���ض��ال��ي��ب ال��ت��ع��اق��د 
املن�ضو�ش عليها يف املادة )3( من هذه التعليمات 
امل��راف��ع��ات  ق��ان��ون  م��ن  امل���ادة )149(  ان  وح��ي��ث 
املدنية رقم )83( ل�ضنة 1969 ن�ضت على )يجوز 

امل�ضتعجل  الق�ضاء  من  اذنا  ي�ضت�ضدر  ان  للطالب 
للقيام  او  خ�ضمه  نفقة  على  التزام  بتنفيذ  للقيام 
املن�ضو�ش  االح��وال  يف  وذل��ك  ت�ضرف  او  بعمل 
عليها يف القانون(. وحيث ان الفقرة )1( من املادة 
)165( من القانون املذكور انفًا ق�ضت بان النفاذ 
ال�ضادرة  للقرارات  القانون  بقوة  واجب  املعجل 
مبا�ضرة  املحكمة  وت��ق��وم  امل�ضتعجلة  امل���واد  يف 
دائرة  بوا�ضطة  تنفيذها  ويجوز   . قرارها  بتنفيذ 
املحاكم  احكام  ان  وحيث  االقت�ضاء،  عند  التنفيذ 
قابلة للتنفيذ يف دوائر التنفيذ مبوجب املواد من 
ل�ضنة  التنفيذ رقم )45(  قانون  )9( اىل )12( من 
1980 وحيث ان املحررات قابلة للتنفيذ يف دوائر 
من   )14( اىل   )13( م��ن  امل���واد  مبوجب  التنفيذ 
ال��ق��ان��ون امل��ذك��ور ان��ف��ا وح��ي��ث ي��ج��وز ان يعطي 
تنفيذية  ق��وة  وامل��ح��ررات  االحكام  لغري  القانون 
املجل�ش  يرى  اأ�ضباب  من  ماتقدم  على  وتاأ�ضي�ضًا 
يتخذ  الذي  للتنفيذ  القابل  القرار  او  احلكم  ينفذ 
ينفذ  القانوين  املبداأ  باملقاولة  املقاول  اخال  عند 
عند  يتخذ  ال��ذي  للتنفيذ  القابل  القرار  او  احلكم 
اخال املقاول باملقاولة منح خم�ض�ضات اخلطورة 
املوؤرخ  بهام�ضه  العدل  وزير  ال�ضيد  يطلب  املهنية 
يف 2015/4/2 املثبت على مطالعة رئي�ش جلنة 
يف  للموظفني  املهنية  اخلطورة  خم�ض�ضات  منح 
وزارة العدل املوؤرخة يف 2015/3/25 الراأي من 
جمل�ش �ضورى الدولة ا�ضتنادًا اىل حكم املادة )9( 
من قانون املجل�ش رقم )65( ل�ضنة 1979 يف �ضاأن 
مدى جواز �ضمول املهند�ضني من موظفي الوزارة 
العاملني على احلا�ضبات االلكرونية مبخ�ض�ضات 
اخلطورة املهنية . حيث ان الفقرة )اواًل( من قرار 
جمل�ش قيادة الثورة )املنحل( رقم )380( ال�ضادر 
بتاريخ 1989/6/19 ق�ضت مبنح موظفي دوائر 
بدل اخلطورة  العام خم�ض�ضات  الدولة والقطاع 
وفقًا لا�ضناف املحددة يف هذه الفقرة . وحيث ان 
بان  ق�ضت  انفًا  املذكور  القرار  من  )ثالثًا(  الفقرة 
الفقرة  امل���ذك���ورة يف  ا���ض��ن��اف اخل��ط��ورة  حت���دد 
)اواًل( من هذا القرار على وفق التعليمات املرفقة 

لها  يتعر�ش  التي  اخلطورة  درج��ات  وح�ضب  به 
الفقرة  ان  وح��ي��ث   . عملهم  خ��ال  م��ن  العاملون 
)�ضابعًا( من القرار املذكور انفًا ن�ضت على )يخول 
املركز الوطني لل�ضحة وال�ضامة املهنية �ضاحية 
اعادة النظر بالتعليمات ال�ضادرة مبوجب احكام 
تظهر  التي  واالعمال  املهن  يف  والبت  القرار  هذا 
بعد نفاذه ، وكذلك البت يف احلاالت التي تعر�ش 
من قبل قطاعات العمل يف دوائر الدولة والقطاع 
لل�ضحة  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ان  وح��ي��ث   . ال���ع���ام( 
وال�ضامة املهنية قد بني بكتبه املرقمة ب����)3070( 
 2013/7/29 يف  و)3308(   2013/7/10 يف 
فئة  �ضمول  يتم  بان   2008/11/9 يف  و)2565( 
اخل��ط��ورة  مبخ�ض�ضات  الطباعة  يف  العاملني 
الواردة بكتاب  ال�ضروط  انطباق  املهنية يف حالة 
يف  ب�������)36592/31/803(  املرقم  املالية  وزارة 
قانون  من   )13( امل��ادة  ان  وحيث   .  2013/5/9
 )22( رقم  العام  والقطاع  الدولة  موظفي  رواتب 
ل�ضنة 2008 ن�ضت على )للوزير او رئي�ش اجلهة 
خطورة  خم�ض�ضات  منح  ب��وزارة  املرتبطة  غري 
املائة  م��ن  ع�����ض��رون   )%20( ب��ني  ت���راوح  مهنية 
مبوجب  ال��رات��ب  من  املائة  من  ثاثون  و)%30( 
تعليمات ي�ضدرها وزير املالية( . وحيث ان الفقرة 
)8( من اعمام وزارة املالية املرقم ب�)24744( يف 
خم�ض�ضات  )م��ن��ح  ع��ل��ى  ن�����ض��ت   2008/7/15
انفًا  املذكورة   )13( امل��ادة  ال��واردة يف  اخلطورة 
للموظف الذي يتعر�ش حلاالت اخلطورة الناجمة 
امل��واد  مع  يتعامل  كمن  ومهنته  عمله  طبيعة  عن 
احل���االت  يف  مياثلها  وم���ا  اخل��ط��رة  او  ال�����ض��ام��ة 
)املنحل(  ال��ث��ورة  ق��ي��ادة  جمل�ش  ب��ق��رار  ال����واردة 
ال�ضادرة  والتعليمات   1989 ل�ضنة   )380( املرقم 
مب��وج��ب��ه ويف ح��ال��ة ظ��ه��ور ح���االت ج��دي��دة غري 
املركز  اىل  ال��رج��وع  ف��ب��االم��ك��ان  فيهما  م��ذك��ورة 
لوزارة  التابع  املهنية  وال�ضامة  لل�ضحة  الوطني 
العمل وال�ضوؤون االجتماعية للبت فيها( وحيث ان 
قرار جمل�ش الوزراء رقم )233( ل�ضنة 2008 ن�ش 
يف  العاملني  املهند�ضني  خم�ض�ضات  )تعديل  على 

دوائر الدولة كافة ، ممن ميار�ضون عمًا هند�ضيًا ، 
ان  على   ،2008/7/1 تاريخ  من  اعتبارًا  وذل��ك 
عن  املمنوحة  املخ�ض�ضات  جم��م��وع  الي��ت��ج��اوز 
_منح   ����: ياأتي  وكما  القانون  ح�ضب   )%200(
 ، الراتب  خم�ض�ضات هند�ضية مبقدار )35%( من 
للعاملني يف مراكز الوزارات واالدارات. _منح 
الراتب  من   )%50( مبقدار  هند�ضية  خم�ض�ضات 
خ��ارج  وامل�ضاريع  االع��م��ال  م��واق��ع  يف  للعاملني 
املقرات( . وحيث ان قرار جمل�ش الوزراء املذكور 
املخ�ض�ضات  بني  اجلمع  مينع  ما  يت�ضمن  مل  انفًا 
خم�ض�ضات  واي��ة  مبوجبه  املمنوحة  الهند�ضية 
مبوجب  املقررة  املخ�ض�ضات  ان  وحيث   . اخرى 
ان���ف���ًا ت�ضمى  امل���ذك���ور  ال�������وزراء  ق����رار جم��ل�����ش 
خم�����ض�����ض��ات ه��ن��د���ض��ي��ة ب��ي��ن��م��ا امل��خ�����ض�����ض��ات 
يعني  مما  خطورة  خم�ض�ضات  عنها  امل�ضتو�ضح 
اجله  من  منحت  ال��ذي  وال�ضبب  امل�ضمى  اختاف 
على  وتاأ�ضي�ضًا   . احلالتني  كا  يف  املخ�ض�ضات 
�ضمول  يجوز   : املجل�ش  يرى  اأ�ضباب  من  ماتقدم 
هند�ضية  خم�ض�ضات  يتقا�ضون  الذين  املهند�ضني 
 �� ��� املبداأ القانوين  مبخ�ض�ضات اخلطورة املهنية 
يتقا�ضون  ال��ذي��ن  امل��ه��ن��د���ض��ني  ���ض��م�����ول  ي��ج��������وز 
اخل��ط��ورة  مبخ�ض�ضات  هند�ضية  خم�ض�ضات 
امل��ه��ن��ي��ة امل��رت��ب��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى احل��ا���ض��ب��ات 
ب����وزارة غري  املرتبطة  غ��ري  االل��ك��رون��ي��ة اجل��ه��ة 
دي��وان  تو�ضح  اخل��دم��ة  نهاية  مب��ك��اف��اأة  م�ضمول 
ال���رق���اب���ة امل���ال���ي���ة االحت��������ادي ب��ك��ت��اب��ه امل���رق���م 
ب�)17792/3/19( يف 2014/9/24 راأي جمل�ش 
�ضورى الدولة ا�ضتنادًا اىل احكام البند )خام�ضًا( 
من املادة )6( من قانون املجل�ش رقم )65( ل�ضنة 
اجلهة  رئي�ش  او  الوزير  �ضمول  �ضاأن  يف   1979
غ��ري امل��رت��ب��ط��ة ب����وزارة مب��ك��اف��اأة ن��ه��اي��ة اخل��دم��ة 
ال���وزارات  ق��وان��ني  بع�ش  يف  عليها  املن�ضو�ش 
واجلهات غري املرتبطة بوزارة ومنها قانون هيئة 
النزاهة ، عند االحالة اىل التقاعد. حيث ان البند 
)اواًل( من املادة )25( من قانون هيئة النزاهة رقم 
)30( ل�ضنة 2011 ن�ش على )ت�ضرف مكافاأة نهاية 

اخلدمة ملوظف الهيئة الذي يحال اىل التقاعد ممن 
قد  اليكون  ان  �ضريطة  التقاعدي  الراتب  ي�ضتحق 
احيل اىل التقاعد بناًء على طلبه قبل بلوغه ال�ضن 
ال��ق��ان��وين او ال���ض��ب��اب ���ض��ح��ي��ة وف���ق م���ا ي��اأت��ي 
البند )اواًل( من املادة  .......... (الخ( وحيث ان 
االحتادي  املالية  الرقابة  دي��وان  قانون  من   )34(
رقم  القانون  وفق  املعدلة   2011 ل�ضنة   )31( رقم 
مكافاأة  )ت�ضرف  على  ن�ش   2012 ل�ضنة   )104(
اىل  يحال  ال��ذي  ال��دي��وان  ملوظف  اخل��دم��ة  نهاية 
التقاعد ب�ضبب بلوغه ال�ضن القانونية او ال�ضباب 
�ضحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من 
 – اأ   : ياأتي  ملا  وفقًا  خمت�ضة  ر�ضمية  طبية  جلنة 
االخري  ال�ضهر  وخم�ض�ضات  راتب  تعادل  مكافاأة 
التقاعدية  خدمته  كانت  اذا  ا�ضهر  �ضتة   )6( مل��دة 
التقل عن )25( خم�ضة وع�ضرين �ضنة ب – مكافاأة 
تعادل راتب وخم�ض�ضات ال�ضهر االخري ملدة )12( 
اثنا ع�ضر �ضهرًا اذا احيل اىل التقاعد لبلوغه ال�ضن 
القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية التقل عن 
)30( ثاثني �ضنة ( وحيث ان املادة )الثانية( من 
 1960 ل�ضنة   )24( رق��م  املدنية  اخل��دم��ة  ق��ان��ون 
اليه  ع��ه��دت  �ضخ�ش  ك��ل   ( ب��اأن��ه  املوظ��ف  ع��رف��ت 
وظيفة دائمة داخلة يف املاك اخلا�ش باملوظفني( 
املرتبطة  رئي�ش اجلهة غري  او  الوزير  ان  وحيث 
بوزارة يعد مكلفًا بخدمة عامة وبالتايل فانه اليعد 
موظفًا وفق التعريف املذكور انفًا وتاأ�ضي�ضًا على 
ماتقدم من اأ�ضباب يرى املجل�ش الوزير او رئي�ش 
اجلهة غري املرتبطة بوزارة غري م�ضمول مبكافاأة 
القوانني  يف  عليها  املن�ضو�ش  اخل��دم��ة  نهاية 
امل�ضتو�ضح عنها املبداأ القانوين الوزير او رئي�ش 
اجلهة غري املرتبطة بوزارة غري م�ضمول مبكافاأة 
القوانني  يف  عليها  املن�ضو�ش  اخل��دم��ة  نهاية 
القانونية  الثقافة  ن�ضر  مفهوم  عنها  امل�ضتو�ضح 
التطور والتقدم احل�ضاري هدف ت�ضعى اإىل نيله 
مراحل  اأ�ضمى  اإىل  للو�ضول  وال�ضعوب  االأمم  كل 
احل�ضاري  التطور  يقا�ش  وال  والتمدن،  التح�ضر 
مبعايري التقدم يف العلوم التقنية اأو املعلوماتية 
رفاهية  مب��دى  تتعلق  اأه���م  مبعايري  ب��ل  فح�ضب 
العلمي  ال��ت��ق��دم  ان  ح��ي��ث  و���ض��ع��ادت��ه،  امل��ج��ت��م��ع 
والتطور التقني هما وغريهما و�ضيلة من و�ضائل 
حتقيق الرفاهية وال�ضعادة للمجتمعات من خال 
نيل  م��ن  يتمكن  حتى  للفرد  الو�ضائل  ك��ل  توفري 
ب�����ض��م��ان حريته  ال���ك���رى، وامل��ت��م��ث��ل��ة  ���ض��ع��ادت��ه 
اإطار قيم املجتمع التي ر�ضمتها له  ال�ضخ�ضية يف 
حت�ضر  تقييم  يف  االأ�ضا�ش  فان  ذلك  ومن  قيادته، 
�ضمانها  م���دى  ه��و  وامل��ج��ت��م��ع��ات  االأمم  وت��ط��ور 
وهكذا  التعدي،  من  وحمايتها  اأف��راده��ا  حلريات 
اأف�ضل  تقدمي  يف  تتبارى  واملجتمعات  االأمم  فكل 
اأفرادها حتى غاىل  ال�ضمانات والو�ضائل حلماية 
حقوق  على  التعدي  اإىل  ال�ضعوب  تلك  من  بع�ش 
اأفرادها،  �ضعادة  ل�ضمان  �ضعيا  االأخ��رى  ال�ضعوب 
ومبا ان القانون هو احد الو�ضائل حلماية اأفرادها 
يف تنظيم اآلية املحافظة و�ضمان احلرية الفردية، 
فان البلدان اهتمت بهذا اجلانب، ويف بلدنا الذي 
ميلك اإرثا ح�ضاريا كبريا نرى ان امل�ضرع العراقي 
ويف  االأف���راد،  حرية  �ضمانات  من  الكثري  اأعطى 
الوقت الراهن تظهر الت�ضريعات ب�ضورة متعددة 
احلرية  �ضمان  مفهوم  لتعزيز  مبجملها  ت�ضعى 
التي  ال��ق��وان��ني  يف  ج��اء  م��ا  وخ�ضو�ضا  ال��ف��ردي��ة 
القانونية  املنظومة  تتعلق باجلانب اجلزائي من 
من  ن�ضو�ش  عدة  يف  امل�ضرع  اأ�ضار  اإذ  العراقية، 
نتائج  اإىل  اجل��زائ��ي��ة  املحاكمات  اأ���ض��ول  ق��ان��ون 
التحقيق  ق��ا���ض��ي  ي��ج��ري��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
مبوجب  امل�ضكلة  املخت�ضة  التحقيقية  وال�ضلطات 
حماكم  ت�ضدرها  التي  االأح��ك��ام  وكذلك  القانون، 
اجل��ن��اي��ات واجل��ن��ح وامل��ح��اك��م االأخ����رى امل�ضكلة 
ت�������ض���ك���ي���ا ����ض���ح���ي���ح���ا ع����ل����ى وف�������ق ال����ق����واع����د 
الد�ضتورية،حيث اأعطى لقا�ضي التحقيق وحماكم 
ق���رارات  اإ����ض���دار  يف  ال�ضلطة  االأخ����رى  اجل����زاء 
وعند  م��وا���ض��ع  ع��دة  يف  الق�ضية  جت��اه  حا�ضمة 
ان  ب��االإدان��ة  اأم��ا  بقرارها  تتمثل  التحقيق  انتهاء 
توفر الدليل الكايف اأو االإفراج ان مل يكن هناك اأي 
جرم اأو عدم امل�ضوؤولية ان وجد املانع القانوين، و 
يف هذه النتائج نرى ان بع�ش مفرداتها مل يتمكن 
ذوي  م��ن  البع�ش  ك��ذل��ك  فهمها  م��ن  النا�ش  ع��ام��ة 
او  املحامني  او  ق�ضاة  كانوا  �ضواء  االخت�ضا�ش 
تلك  اإىل  ال��ت�����ض��دي  اإىل  دع��ان��ا  مم��ا  احل��ق��وق��ي��ني 
املفاهيم وبيان االآثار القانونية التي ترتب عليها 
لل�ضعي  ال��راءة واالإف��راج وكذلك  ومنها مفهومي 

يف ن�ضر الثقافة القانونية.

تطبيق نظام اجلزاءات وفر�س العقوبات وتقدمي امل�صاعدة للعراق
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اكد القرار على ان داع�س جمموعة من�صقة عن تنظيم القاعدة وهي كياين مدرج على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة

 املادة )13( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )22( ل�صنة 2008 ن�صت على )للوزير او رئي�س اجلهة غري املرتبطة بوزارة منح خم�ص�صات خطورة مهنية ترتاوح بني )20%( و)30%( من الراتب

فر�س عقوبات على ا�صخا�س 
مرتبطني بالقاعدة ت�صمن القرار 

ملحقا باأ�صماء 6 �صتة اأ�صخا�س 
مرتبطني بالقاعدة وهم �صتة اأفراد 
من داع�س وجبهة الن�صرة يحملون 

جن�صيات عربية وثم و�صع اأ�صماءهم 
على الئحة العقوبات ملتابعة
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قرب افتتاح م�سروع رعاية القا�سرين وقريبا وهو م�سروع مكننة متكامل لرعاية القا�سرين وتعمل بنظام االدارة االلكرتونية املتكاملة، وكذلك قريبا �سيتم العمل يف منظومة االلكرتونية لدائرة كتاب العدول

وزير العدل : ا�ستنزاف 70 مليار دينار بتزوير 
قرو�ض ونبحث اإعدام جمرمي �سبايكر مبحل اجلرمية

الفرات نيوز يف حوار خا�ض 

ك�سف وزير العدل حيدر الزاملي، عن �سبط الوزارة ا�ستنزاف 
بتثمني  التخمني  ق�سية  يف  التزوير  عرب  دينار،  مليار   70 نحو 
او  "الزراعي  امل�سرف  م��ن  ق��رو���ض  على  للح�سول  ال��ع��ق��ارات 
التجاري او ال�سناعي"، فيما ا�سار اإىل تداوله مع رئي�ض ال�سلطة 
واحتمالية  قانونية  حول  املحمود،  مدحت  االحتادية  الق�سائية 

تنفيذ االأحكام يف موقع اجلرمية.
جاء ذلك يف حوار خا�ض مع وكالة }الفرات نيوز{، تناول عدة 
ملفات من بينها ملفات الف�ساد وما ُيثار لدى هيئة النزاهة، ف�سال 
عن تنفيذ اأحكام االعدام ب�سورة عامة، وبحق املدانني مبجزرة 

�سبايكر خا�سة، وغريها.
لل�سارع  ووا�سحة  م�ست�سرية  الف�ساد  ظ��اه��رة  ن��ي��وز:  ال��ف��رات 
ن�سبة  هي  ما  العدل  دوائ��ر  الدولة،  مفا�سل  جميع  يف  العراقي 

الر�ساوى فيها، كالعقارات وغريها؟
بكل  امل��ال��ي��ة  وزارة  اإىل  ت��اب��ع��ة  ال���دول���ة  "عقارات  ال��زام��ل��ي: 
التابعة  العقاري  الت�سجيل  ودائ��رة  واإجراءاتها،  تخ�سي�ساتها 
اىل وزارة العدل"، م�سيفا ان "�سبهة الف�ساد موجودة بالتاأكيد، 
ف�ساد،  �سبهات  فقط  لي�ض  العقاري  الت�سجيل  بدائرة  وجدنا  اذ 
بيع  لغاية  ووك��االت  لعقارات  وتزوير  فعلي،  ف�ساد  واقع  وامنا 
العقارات، كما وجدنا تزوير لتثمني العقارات باجتاه ا�ستح�سال 

قرو�ض مبالغ باأ�سعارها واقياهما و�سياعها على الدولة".
"جميع هذه التفا�سيل موجودة، واالجراء �سائر نحو  واكد ان 
احلد منها، وحتويل االغلبية اىل املحاكم ومعاجلة ما مت تزويره 
والتالعب به، فان مل يكت�سب الدرجة القطعية بعد، �سيتم مبا�سرة 
قد  كان  اذا  اما  ال�سند،  وابطال  البيع  الغاء  الوزير  وب�سالحية 
اكت�سب الدرجة القطعية فتتم اإحالته اىل املحكمة النه يكون من 
�سالحية القا�سي ولديه االمكانية على ابطال البيع واإعادته اىل 

املالك االأويل".
ب��اجت��اه  التخمني  ق�سية  يف  ال��ف�����س��اد  وج��دن��ا  "كما  واأ����س���اف 
القرو�ض، مثال ياأتي طالب قر�ض، يقول ان لديه عقار ما ويذهب 
امل�سارف  فهذه  ال�سناعي،  او  التجاري  او  الزراعي  للم�سرف 
تعتمد على خممن )اأهلي(، ُيقيم العقار الذي قد تكون قيمته 100 
مليون، يتم تقييمه ب�10 مليارات ويتم اعتماده من قبل امل�سرف 
ويعطيه قر�ض على �سوء هذا التخمني املبالغ فيه، فيتلكاأ املالك 
تعوي�ض  اجل  من  لبيعه  العقار  على  لل�سيطرة  امل�سرف  وياأتي 
القر�ض اال انه يجد قيمة العقار ت�ساوي 10% من قيمة القر�ض!".

هذا  من  م�ستنزفة  وجدناها  التي  "االأموال  ان  الزاملي  وك�سف 
نحو  ال�ستنزاف  معدا  ك��ان  كما  دينار،  مليار   70 بحدود  االم��ر 
اننا  اال  بالتخمني،  التزوير  االجتاه عرب  هذا  بنف�ض  مليار   100
النزاهة  وهيئة  االمنية  اجلهات  مع  بالتعاون  القب�ض  القينا 
والقوات االمنية يف املطار على ق�سم من املوظفني اأرادوا ال�سفر 
والهروب، كما متت اإحالة الكثري من امللفات اىل املحاكم ووقفنا 
الدوائر ومت اإيجاد هذا الف�ساد بها، كما توا�سلنا مع وزارة املالية 

واإدارات امل�سارف لتعديل ال�سوابط لهذه القرو�ض".
بالعمل  "م�ستمرون  اننا  ق��ال  ال�سندات،  تزوير  يخ�ض  وفيما 
والك�سف واحلل الوحيد الك�سف واملعاجلة واالحالة اىل املحاكم، 
فهذه ت�سمى معاجلة اآنية فيما ان املعاجلة اال�سرتاتيجية عندما 
التزوير  تتقبل  ال  التي  االلكرتونية  االدارة  مو�سوع  يف  ندخل 
او اخفاء القيد العقاري، ف�سال عن ا�ستح�سال الر�سوة وتاأخري 

املعامالت".
على  ق�سينا  اننا  �سنقول  املو�سوع  بهذا  ندخل  "عندما  ولفت 

الف�ساد ب�سكل عايليِ وناأمل ان ي�ستمر وتكون ثمرته للعراقيني".
الفرات نيوز: هل و�سلكم ملف املدانني باجلرمية؟

"بع�ض م��ن امل��دان��ني ب��اجل��رمي��ة م��ودع��ني يف دائ���رة  ال���وزي���ر: 
لغاية  ولكن  العدل،  وزارة  م�سوؤولية  �سمن  العراقية،  اال�سالح 
االن مل يتم و�سول مر�سوم جمهوري بحقهم، حتى من �سدرت 
بحقهم اإحكام االإعدام"، مبينا ان "بع�ض املدانني اأطلق �سراحهم 
لعدم ثبات التهمة عليهم واالآخرين قيد التحقيق، فيما هناك ق�سم 
اخر متت ادانتهم واحلكم عليهم باالعدام ولكن مل ي�سلنا مر�سوم 

جمهوري للتنفيذ".
واأكد ان "حكم االإعدام �سينفذ بحق املدانني بحال و�سوله وتوفر 
�سروطه مع اطالق �سروطه باإطالق يد الوزارة بالتنفيذ فلي�ست 

هناك اأي م�ساومة او جماملة".
موقع  يف  امل��دان��ني  بحق  الق�سا�ض  ان���زال  �سيتم  م��ا  اذا  وفيما 
"اننا كنا يف تداول مع مدحت املحمود  الزاملي،  اجلرمية، قال 
رئي�ض ال�سلطة الق�سائية، حول قانونية واحتمالية تنفيذ االأحكام 
"اننا امام احتمالني، اما التنفيذ يف  يف موقع اجلرمية"، مبينا 
عملية  لي�سهدون  ال�سحايا  اهايل  ا�ستدعاء  او  اجلرمية،  موقع 

تنفيذ حكم االعدام".
"اننا ملزمون بتنفيذ القانون واذا �سمح لنا ف�سننفذ حكم  وبني 
االعدام مبوقع اجلرمية"، م�ستدركا "لكن اذا كان الو�سع االأمني 
وان  خ�سو�سا  اجلرمية  مبوقع  للتنفيذ  بالن�سبة  م�ستتب  غري 
التنفيذ مب�ستوى عاليِ من اخلطورة ف�سن�ستدعي اهايل ال�سحايا 

لي�سهدوا تنفيذ احلكم".
الفرات نيوز: ما هي التحديات التي تواجهها الوزارة ؟ 

وزير العدل حيدر الزاملي، ان "التحديات كثرية مالية واإدارية 
ومكافحة ف�ساد"، م�سيفا، "التحديات املالية لدينا خطة لتطوير 
تكون  ب��ان  واملواطنني  احلكومة  وعدنا  فبداية  ال���وزارة،  عمل 
الوزارة هي اول موؤ�س�سة تطبق م�سروع احلكومة االلكرتونية، 
ت�سنمي  قبل  العمل  بهذا  متكاملة، وبداأنا  الكرتونية  ومبنظومة 
من�سب الوزير، وكنت م�ست�سارا لوزير العدل ال�سابق ملدة عامني، 

وكانت مهمتي ادخال الوزارة اىل املنظومة االلكرتونية".
من  لال�ستفادة  بغداد،  جامعة  مع  علمية  ب�سراكة  "قمنا  واو�سح 
ا�سحاب االخت�سا�ض يف اجلامعة لتطوير عمل الوزارات وبداأنا 
مب�سروع املنظومة االلكرتونية منذ 2013، وقمنا بعزل الوزارة 
من االجراءات التي تكبل عمل امل�سروع و�سعينا لتعمل الوزارة 
على اجناز م�سروع احلكومة االلكرتونية ب�سكل م�ستقل"، مبينا 

ان "كل دوائر الوزارة لديها االن الروؤيا لهذا امل�سروع".
"تنفيذ امل�سروع يف الدوائر التي متتلك االمكانيات  اإىل  واأ�سار 
املالية ومنها دائرة اال�سالح العراقية وتعمل مبنظومة الكرتونية 
كاملة ت�سم معلومات النزالء واملوظفني، واأ�سابريهم وملفاتهم 
واأولوياتهم، وكل ال�سكاوى واإطالق ال�سراح وا�ستقبال النزالء 
ملراقبة  منظومة  ان�ساء  من  ومتكنا  اي�سا،  املنظومة  تلك  �سمن 
داخ��ل  مربع  م��رت  ك��ل  تغطية  ومت��ت  �ساعة،   24 مل��دة  ال�سجون 

ال�سجون وال يوجد اي مكان داخل ال�سجون غري مراقب".

عمليات  واغلب  واإ�سرتاتيجية،  طارئة  معاجلات  "هناك  وبني 
دائ��رة  ان  باعتبار  ال�سجون  داخ���ل  تتم  وال�سيطرة  امل��راق��ب��ة 
ال�سجون، واحلفاظ  او م�سوؤوليتها هي داخل  اال�سالح مهيمنة 
وهناك  وغريها،  �سغب  من  يحدث  ما  ومعاجلة  ال�سجناء  على 
االجهزة  وبني  بينا  م�ستمر  وتوا�سل  ال�سجون  ملحيط  مراقبة 
االمنية التي مت�سك اخلطوط اخلارجية ويف اي حالة خرق او 
املقر  التبليغ عن هذا املو�سوع، بوا�سطة  احتمالية جتاوز، يتم 
ال�ساندة  االمنية  اجلهات  مع  بال�سراكة  يعمل  ال��ذي  امل�سيطر، 
اخلارجية  االأط����واق  مت�سك  التي  العراقية،  اال���س��الح  ل��دائ��رة 

لل�سجون". 
ال�سجون  نتيجة متكاملة يف �سبط  "ح�سلنا  العدل  ولفت وزير 
امنيا يف الداخلها وخارجها وكذالك حر�سنا على ان يكون العمل 
ال�ساأن،  االن�سان، ونراقب جميع اخلروق يف هذا  �سمن حقوق 
وتعالج فور حدوثها"، موؤكدا "ال يوجد اي خرق داخل ال�سجون 
كانت  كما  داخلها  و�سغب  تهريب  او  ون�سف،  عام  من  اكرث  منذ 

ت�سجل �سابقا".
ال��ف��رات ن��ي��وز: ي��رى امل��واط��ن��ون ان ه��ن��اك اإج�����راءات معقدة، 
يف  وامل��ح��ت��ج��زي��ن  عنهم  امل��ف��رج  ل��ل��ن��زالء  بالن�سبة  وروت��ي��ن��ي��ة 
}الت�سفريات{ وكذلك �سعوبة زيارة ذويهم واإجراءات اخرى 

توؤدي اىل بقاء النزيل عدة ا�سهر؟ 
تبليغنا  اجل  من  امللف  هذا  يف  "متوا�سلون  اننا  العدل:  وزي��ر 
مع  متوا�سلون  نحن  وكذلك  االج��راء،  بهذا  املت�سررة  بالعوائل 
بهذه  باملتاأخرين  تبليغنا  ليتم  النيابية  االن�سان  حقوق  جلنة 

التاأخري جند  ا�سباب  التحقيق حول  االج��راءات وعندما جنري 
يف  ينفذ  اال���س��الح،  دائ���رة  يف  روتيني  عمل  ه��و  املو�سوع  ان 
يوم او يومني"، م�ستدركا "لكن االجابة التي يجب ان تاأتي من 
املفرج  لل�سخ�ض  بالن�سبة  الدائرة  بها  املرتبطة  االمنية  اجلهات 
اال�سالح  دائ��رة  وتر�سل  �سراحه،  اط��الق  اج���راءات  توؤخر  عنه 
عدة ا�ستف�سارات للمحاكم واجلهات االمنية حول ان اال�سخا�ض 
املفرج عنهم لديهم دعاوى اخرى من عدمها لت�ستكمل االجراءات، 

او هو }املفرج عنه{ مطلوب حلكم اخر".
اال���س��الح من  دائ��رة  منها  تتاأكد  االم��ور  ه��ذه  "جميع  ان  ون��وه 
اجل اطالق �سراحه، وهذا العمل روتيني بطيء واحلل االخر، 
الكرتونية  منظومة  وهو  املوحد  اجلنائية  العدالة  م�سروع  هو 
متكاملة ت�سمل كل جهات اطالق ال�سراح، جلعل هذه االجراءات 
الكرتونية بني من يطلق احلكم على املتهم وبني من ينفذه، وهذا 
املتعلقة  لالمور  بالن�سبة  ولكن  التنفيذ،  بطور  االن  امل�سروع 
بامل�سروع اخلا�سة بدائرة اال�سالح مت اجنازه بجهود فردية من 

داخل الدائرة".
املعنية،  بقية اجلهات  مع  امل�سروع  ربط  "ننتظر  اننا  وا�ستطرد 
ب�سكل  عنهم  املفرج  �سراح  اط��الق  �سيتم  امل�سروع  اجن��از  وعند 
ا�سرع وكان من املفرت�ض ان ينجز امل�سروع لدى جميع اجلهات 
منظومة  هناك  ذل��ك  اىل  ا�سافة   ،  2015 بداية  يف  به  والعمل 
االبالغ عن املوقوفني حيث اذا مل يتم االبالغ عن وجود املوقوف 
خالل ثالثة ايام يعترب ال�سخ�ض خمتطف وان كانت جهة امنية 
هي من نفذت ذلك واذا مل تبلغ عن اعتقالها له تعترب خاطفة له 

وهذا امر ديواين �سدر منذ العام املا�سي".
واعلن وزير العدل، عن "قرب افتتاح م�سروع رعاية القا�سرين 
وتعمل  القا�سرين  لرعاية  متكامل  مكننة  م�سروع  وهو  وقريبا 
العمل  �سيتم  قريبا  وكذلك  املتكاملة،  االلكرتونية  االدارة  بنظام 
ان  م��وؤك��دا  العدول"،  ك��ت��اب  ل��دائ��رة  االل��ك��رتون��ي��ة  منظومة  يف 
"افتتاح هذه امل�ساريع تاأتي �سمن امكانية الوزارة لكن امل�ساريع 
العراقي  الت�سجيل  لدائرة  االلكرتونية  املنظومة  مثل  ال�سخمة 
تخ�سي�ض  ومت  �سرورة  بانها  ال��وزراء  جمل�ض  يف  اقرارها  مت 
املالية وتداعياتها وقفت �سرف  االزمة  لكن  مبلغ مايل الجنازه 
ال�سراكة،  او  اال�ستثمار  نحو  "�سنتوجه  اننا  مبينا  املبلغ"،  ذلك 
او نقدم خدمات مقابل اجور من اجل اجناز م�سروع املنظومة 
االلكرتونية للدائرة ونتخل�ض من التزوير والتالعب باملعامالت 
ال��ع��ق��اري، وه��ذه  الت�سجيل  دائ���رة  اال���س��ك��ال��ي��ات يف  ك��ل  وح��ل 
هناك  ولكن  كبرية  ب��اأج��ور  امل��واط��ن  على  ترجع  ال  االج����راءات 
لها  �سيكون  معاملة  وكل  جتارية،  ومعامالت  للدولة  معامالت 

اجور حمددة".
ن��ي��وز: اث���ري م��ل��ف ع���دم تنفيذ اح��ك��ام االع�����دام بحق  ال���ف���رات 
االرهابيني واملدانني ب�سكل كبري ما هي اخر التطورات يف هذا 

امللف ؟. 
ب��االإ���س��راع يف اعطاء  "طالبنا يف اك��رث م��ن م��رة  ال��ع��دل:  وزي��ر 
االم��ر  ه��ذا  االع���دام الن  اح��ك��ام  بتنفيذ  الت�سرف  ح��ق  ال���وزارة 
لتنفيذ احكام  معرقل من فرتة طويلة ولدينا مرا�سيم جمهورية 
االعدام وموقف العمل بها من قبل االدعاء العام، وهناك مادة يف 

قانون املحاكمات اال�سول اجلزائية تتيح للمحكوم وان �سدر به 
مر�سوم جمهوري ان يعيد املحاكمة اذا متكن حمامي املتهم من 
فيها،  تغري  وهناك  متغرية  احلادثة  جمريات  ان  على  ادلة  جلب 
التنفيذ وان �سدر  باإمكانه ان يوقف  العام  وهنا بقناعة االدعاء 
املر�سوم اجلمهوري وهذا ما نعاين منه هو ايقاف تنفيذ االحكام 
رغم �سدور املرا�سيم اجلمهورية وهنا يجب اطالق يد الوزارة 

من قبل االدعاء العام واجلهات االمنية".
اجلزائية،  املحاكمات  ا�سول  قانون  بتعديل  "وطالبنا  وا�ساف 
وال  احل��ك��م  ي�����س��در  وان  ل��ه  حتجيم  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ب���ان  وطلبنا 
يوجد جمال مرة اخرى الإعادة املحاكمة خ�سو�سا وان املحاكم 
تلقائيا  يرحل  باالعدام  حكم  وكل  كامل  ب�سكل  بالق�سايا  تتمعن 
وتنظر  مبا�سرة،  التمييز  حمكمة  اىل  االبتدائية  املحكمة  من 
رئا�سة  اىل  يذهب  ثم  وم��ن  عليه  وت�سادق  التمييز  حمكمة  به 
واحدة  ملرة  فر�سة  اعطاء  ويجب  عليه،  للم�سادقة  اجلمهورية 
الإعادة املحاكمة ولي�ض خط مفتوح الذي �سيعقل من تنفيذ احكام 

االعدام".
وذكر اننا "حاليا نتداول مع رئي�ض جمل�ض الق�ساء االعلى مدحت 
املحمود مت طلب تعديل هذا القانون وجعله حمجم، وان يكون 
اعادة املحاكمة اال يف احلاالت ال�سرورية، ومت اطالق يد وزارة 
متوقفة  مرا�سيم  عدة  تنفيذ  من  ومتكنا  االحكام  من  عدد  العدل 
جمهورية  مرا�سيم  تنفيذ  من  ومتكنا  املا�سية،  ال�سنوات  خالل 
دماء  ثائر  اخذ  ومت  كبرية  بوجبات  االإرهابيني  اع��دام  باحكام 

االبرياء وفق القانون".

احلكم  ينفذ  ومل  باالعدام  املحكومني  عدد  هو  كم  نيوز:  الفرات 
حتى االن ؟ 

تاأتي  وال  االع��دام  احكام  على  م�سوؤولني  غري  "نحن  الزاملي: 
جمهورية،  مرا�سيم  ننفذ  نحن  وامن���ا  ال����وزارة  اىل  مبا�سرة 
والدائرة القانونية يف ديوان رئا�سة اجلمهورية تنظر يف جميع 
احكام االعدام وبعد النظر ترفعها اىل رئي�ض اجلمهورية لتوقيع 
يكون  وبهذا  العدل  وزارة  اىل  ار�سالها  يتم  بعدها  املر�سوم، 
التنفيذ م�سوؤوليتنا وان نتابع املر�سوم ونخاطب اجلهات املعنية 
بعدم ممانعتها بتنفيذ احلكم، واذا ال توجد ممانعة، اذا كان هذا 
ال�سخ�ض يف مكان التنفيذ ن�سفره من مكان االحتجاز اىل مكان 
وذلك  ا�سبوعني  ت�ستغرق  العملية  "هذه  ان  مو�سحا  التنفيذ"، 
اعدامه  فيتم  التنفيذ  مكان  يف  كان  واذا  النقل  عملية  ل�سعوبة 
يف اليوم الثاين من املوفقة او عدم املمانعة، واالحكام املرا�سيم 
املوجودة من 65 اىل 70 مر�سوم جمهوري ولدينا تنفيذ حدود 

20 مر�سوم جمهوري العدام اإرهابيني".
وقال ان "الذين �سيتم اعدامهم قابلة احكامهم للتغري وقد يخفف 
اردن��ي��ني  وم�سريني  وج��زائ��ري��ني  تون�سيني  وبينهم  حكمهم، 
ارهابية وهذه  �سعوديني وعراقيني بينهم حمكمني وفق ق�سايا 
مبينا  واالرهابية"،  اجلنائية  اجلرائم  بينها  من  االحكام  لكل 
احلب�ض  بني  وهناك  اع��دام  جميعها  لي�ض  االره���اب  "احكام  ان 
وال�سجن وي�سل اىل االعدام ولي�ض كل من حجز بتهم ارهابية 

يحكم باالإعدام".
اجلمهورية  رئ��ا���س��ة  ب��ج��دي��ة  ي�سكك  م��ن  ه��ن��اك  ن��ي��وز:  ال��ف��رات 

مب�سادقة احكام االعدام ما هو ردكم على هذه ال�سكوك ؟ 
قانونية يف  دائ��رة  لوجود  ال��راأي،  هذا  نوافق  "ال  العدل:  وزير 
على  للم�سادقة  زمنية  �سقوف  وفق  وتعمل  اجلمهورية  رئا�سة 
احكام االع��دام وقد حتتاج اىل فرتة ت�سل اىل ثالثة ا�سهر لكن 
موؤكدا  القانون"،  وف��ق  ي�سري  االح��ك��ام  على  امل�سادقة  اج���راء 
املرا�سيم  من  ع��ددا  وقع  مع�سوم  ف��وؤاد  اجلمهورية  "رئي�ض  ان 
اجلمهورية بهذا ال�ساأن"، مو�سحا ان "اجراء التوقيع �سيحتاج 
اىل تدقيق ومراجعة ورئي�ض اجلمهورية يتاأكد من ان املحكوم 
اجراء  وه��ذا  التوقيع،  يتم  حتى  بحقه  ال�سادر  احلكم  ا�ستحق 

رئا�سة اجلمهورية".
املوجودين  واالأجانب  العرب  االإرهابيني  عدد  كم  نيوز:  الفرات 

يف ال�سجون العراقية ؟ 
اجلن�سيات  خمتلف  من  اجنبي   320 نحو  "هناك  العدل:  وزير 

بينهم جزائريون واأردنيون وتون�سيون".
التوا�سل  مواقع  تناقلتها  فيديو  مقاطع  هناك  نيوز:  ال��ف��رات 
خالل  وع��دوا  امل�ستوى،  رفيعي  عراقيني  مل�سوؤولني  االجتماعي 
زيارتهم اىل دول عربية باإطالق �سراح املعتقلني يف العراق من 
جن�سيات تلك البلدان ومن �سمنهم اإرهابيون هل مت فعال اطالق 

�سراح هوؤالء وفق هذه االتفاقيات واملباحثات؟ 
ت�سريحات،  هكذا  مبثل  معنية  غ��ري  ال��ع��دل  "وزارة  ال��زام��ل��ي: 
د�ستورية،  وق�سايا  وت�سريعات  قوانني  وفق  ال��وزارة  وتعمل 
ومهما ت�سنم امل�سوؤول العراقي اي من�سب رفيع القانون ال ميكنه 
من ان يوعد اي دولة بهذا ال�ساأن"، مبينا "هناك عدة اتفاقيات مع 

بريطانية واإيران وهناك اتفاقيات قريبة مع تون�ض واجلزائر، 
املحكومني  ت�سمل  ال  املحكومني  لتبادل  ه��ي  االتفاقيات  وك��ل 
او  ابدالة  ميكن  ال  االره��اب  �سمن  واملحكوم  قطعا،  ب��االإره��اب 

اإخراجه من ال�سجون العراقية".
وا�ستدرك "هناك احكام مدنية منها قتل عن طريق اخلطاأ وغريها 
ا�ستبدالهم  يتم  ان  املمكن  االقامة وغريها، ومن  على  او جتاوز 
وهذه االتفاقيات ت�سادق من قبل الربملان، ومت تبادل ال�سجناء 
بني العراق وايران واي�سا هناك �سجناء ايرانيني حكمهم العراق 
يف  واإي��داع��ه��م  ابدالهم  مت  واالق��ام��ات  احل���دود  جت��اوز  بق�سايا 
وايداعهم  العراقيني  ال�سجناء  ا�ستالم  ومت  االيرانية،  ال�سجون 
يف ال�سجون العراقية، ويتم تنفيذ احلكم مبا اطلق عليه يف البلد 

الذي وقعت فيه اجلرمية او املخالفة".
الفرات نيوز: هل مت ا�سراككم يف مناق�سات وتعديل قانون العفو 

العام الذي الزالت اخلالفات حوله قائمة ؟ 
جمل�ض  العام،  العفو  بقانون  معنيني  "غري  نحن  العدل:  وزي��ر 
يف  عليه  الت�سويت  ومت  املخت�سة،  اجلهة  هو  االعلى  الق�ساء 
عليه،  للم�سادقة  النواب  جمل�ض  اىل  وترحيله  ال��وزراء  جمل�ض 
ليتم  ال�سيا�سية  والكتل  الكيانات  ب��ني  اتفاقات  هناك  وحاليا 

بلورته وجعله اكرث فائدة".
"قوانني العفو اخلا�ض والعام ال ت�سمل مواد االرهاب  واكد ان 
ت�سوية  بعد  والع�سائرية  املدنية  اجلرائم  ت�سمل  وامن��ا  نهائيا، 
بعد  للقاتل  حقهم  عن  املقتول  اه��ل  يتنازل  و  ع�سائريا  االم��ور 
ربع  ويق�سي  ال��دم  ا�سحاب  ويتنازل  ع�سائريا،  االم��ر  ت�سوية 
املجني  يتنازل ذوي  ثم يطلق �سراحه، واذا مل  املحكومية ومن 
او  بال�سجن  احلكم  ويكمل  اجل��اين  �سراح  اط��الق  يتم  ال  عليه 

االعدام".
الفرات نيوز: بظل الزخم احلا�سل هل انهت اجراءات الوزارة 

م�سل�سل هروب ال�سجناء؟ ام مازالت هناك خماطر؟
على  او حتى هجوم  تهريب،  او  بهروب  ن�سمع  "نحن  الزاملي: 
املواقع ال�سجنية، وهذا كان بال�سنوات ال�سابقة، ومتت معاجلته 
ل��الع��ت��داءات  بالن�سبة  حاليا  االم��ن��ي��ة  االج��ه��زة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
فهناك  امل�سوؤولية،  هذه  تتحمل  اط��واق  ثالثة  فلدينا  اخلارجية 
الذي  االره��اب،  مكافحة  وجهاز  االحتادية،  وال�سرطة  ال�سرطة، 
فان  خرق  حدث  "اذا  الفتا  لل�سجن"،  اخلارجية  االطواق  مي�سك 
جميع هذه االجهزة االمنية متعاونة مع اخلرق وهي التي تفتح 

االبواب".
بعد  ما  تكون  العراقية  اال�سالح  دائ��رة  "م�سوؤولية  ان  وا�ساف 
ا�سوار ال�سجن، والداخل، واي�سا مت تطوير عملها اذ مل ن�سمع 
اأي عملية �سغب او م�سكلة او اثارة اأي مو�سوع داخل ال�سجون، 
و�سيطرتهم باجتاه حمورين، االول النوعي يف تطوير قابليات 
اجهزة الطوارئ التي داخل ال�سجون ومكافحة ال�سغب، واملحور 
امل�ستمرة  املراقبة  عرب  ح�سوله  قبل  املو�سوع  واأد  وهو  الثاين 
املراقبة االلكرتونية  اأي خلل عن طريق  املبكر ملعاجلة  واالنذار 
امل�ستمرة واالإنذارات واملقرات امل�سيطرة، والتي ت�سمى }املقر 
امل�سيطر{ الذي ت�سرتك به االجهزة االمنية مع ادارة ال�سجن يف 

كل موقع �سجني".
واكد ان "هذه االإجراءات جيدة، واأدت ثمارها ومل ولن حت�سل 

اأي حالة خرق".
ُذكر  وما  النزالء  اطعام  ازمة  تداعيات  طبيعة  ما  نيوز:  الفرات 

حولها؟
وزير العدل "م�سكلتنا االزمة املالية، اذ لدينا حاليا اجبار اطعام 
يجب  االن�سان  حقوق  �سمان  فمن  ال�سجن،  داخ��ل  املوجودين 
يكون  ال  "عندما  م�ستدركًا  لهم"،  وال�سباب  الطعام  تخ�سي�ض 
املالية  ووزارة  لل�سركات  م�ستحقات  لدفع  امكانية  الوزارة  لدى 
ال متولنا مب�ستحقاتنا فمنذ �سهر كانون الثاين املا�سي يف بداية 
العام اجلاري 2016 ولغاية االن وزارة املالية مل تعطنا �سيء".

ما  املالية  وزارة  تطلب  العراقية  اال�سالح  "دائرة  ان  واو�سح 
وتراكمت  املا�سية،   2015 عام  منذ  دينار  مليار   60-50 يقارب 

لت�سل حاليا بحدود 70-80 مليار دينار املتعهدون يطلبون".
ولفت الزاملي اىل ان "وزارة املالية مل تعطنا هذه احل�سة التي 
وزارة  ان  كما  ال��دف��ع،  واجبة  مالية  م�ستحقات  عن  عبارة  هي 
العدل لي�ست لديها االمكانية لدفع هذه الطلبات، فهي فقط تزود 

بالرواتب "ح�سرًا"، منذ بداية العام اجلاري لغاية اليوم".
اىل  اأدى  ما  ديون،  تراكم  لديهم  اأ�سبح  "املتعهدين  ان  واو�سح 
تلكوؤهم"، مبينا "نحن ف�سخنا عقود وغرمنا �سركات الأنها تلكاأت 
لي�ض  االول  جانبني  من  مقيدون  وال�سركات{  }املتعهدون  فهم 
هناك متويل، والثاين اإننا نريد منهم اإطعام ال�سجناء، لذا ح�سل 

هذا االرباك".
للوزارة،  دينار  مليارات   10 ح�سرت  املالية  "وزارة  ان  وذك��ر 
وهي من اأ�سا�ض 70 مليار التي تطلبها الوزارة }وزارة العدل{ 
�سيء ب�سيط"، مبينا اننا "�سابقا يف 2015 عر�سنا على جمل�ض 
التخ�سي�سات  لهذه  اإ�سافية  مليار   50 تخ�سي�ض  مت  ال���وزراء 
قبل  من  ا�ستقطاعه  مت   2015 يف  لالإطعام  املخ�س�ض  واملبلغ 

وزارة املالية اىل الن�سف".
النزيل الواحد ثمانية االف  "اأي ما يعني ان ح�سة طعام  وبني 
 ،2015 ع��ام  ط��وال  دينار  االف  اأربعة  اعطائنا  مت  فيما  دينار، 
او  "املقاول  ان  موؤكدا  اليوم"،  لغاية  الديون  تراكم  اإىل  اأدى  ما 
املتعهد عندما يريد جتهيز ال�سجن بالطعام يتطلب توفر االموال 

لديه و�سيولة نقدية كي ال يبقى مطلوبا للتجار".
ونوه الزاملي اىل ان "االطعام لي�ض لل�سجناء فقط، واإمنا للقوة 
الكادر  جميع  ال�سجن،  وادارة  االإ�سالحيني  للحرا�ض  االجرائية 
فهو مقر عمل ثابت ولي�ض فيه نزوال يوميا، لذا فجميع العاملني 
وع��دم  االط��ع��ام  م�سكلة  م��ن  مت�سررون  واحل��را���ض  واملوظفني 

متويلها من قبل وزارة املالية".
الفرات نيوز: هل عاجلتم او �ستعاجلون هذه االزمة؟

وزير العدل : "نحن نعالج هذه االزمة حاليا ال�سركات التي تلكاأت 
الطعام  ل�سراء  اال�سالحية  االق�سام  داخ��ل  من  جلان  ت�سكيل  مت 
ب�سكل مبا�سر من اال�سواق وحتميله على املعهد"، م�ستدركا "اال 

ان بع�ض املتعهدين اعلنوا افال�سهم لذلك مت اف�ساخ عقودهم".
بتهمة  النزاهة  هيئة  �سد  ق�سائية  دع��وى  رفعتم  نيوز:  الفرات 
الت�سهري، حول ت�سخيم االموال والك�سب غري امل�سروع بالن�سبة 

لكم والوزارة، ما مدى م�سداقية ما حدث؟.
معاجلة  ال��وزارة  يف  عملنا  ا�سا�ض  من  "نحن  الزاملي:  الوزير 
بداأنا  ما  اول  لذا  الواقع،  حت�سني  اىل  االنتقال  وبعدها  الف�ساد 

واملتعاونني  الف�ساد  ملكافحة  الداعمني  اول  الف�ساد  مكافحة  به 
ا�ستقبلتهم  التي  الوحيدة  ال���وزارة  فنحن  ال��ن��زاه��ة،  هيئة  م��ع 
التعاون  على  والتقدير  ال�سكر  لنا  قدمت  والهيئة  كامل،  ب�سكل 
فالتعاون  ال��وزارة،  دوائ��ر  جميع  على  �سفاف  ب�سكل  واالنفتاح 
موجود وحتى ق�سية القرو�ض ا�سركنا اجلهات الرقابية واعلمنا 
هيئة النزاهة وتدخلت يف الق�سية ووجهت عملية القاء القب�ض 
على املتهمني يف املطار، وحدثت اجراءات م�سرتكة بني الوزارة 

والهيئة وكافحنا الف�ساد".
وعن ت�سخم االموال، اجاب قائال: "لدينا ك�سف امل�سالح املالية، 
لكل �سخ�ض ي�ستلم من�سب فهناك منا�سب ت�سمى الدرجة اخلا�سة 
املن�سب  ا�ستالمنا  وعند  املالية  م�سالح  بك�سف  �سنة  كل  يقوم 
ك�سفنا عن امل�سالح املالية يف 2014، لدينا عقارات وامالك وهو 
وا�ستلمنا  وعلني  �سريح  ب�سكل  عنه  �سرحنا  وقد  طبيعي،  امر 
مرور  "بعد  م�سيفا  املالية"،  الذمة  ك�سف  عن  الت�سريح  و�سل 
�سنة اأي يف 2015 مت ك�سف امل�سادر املالية ويف كل �سنة فدائر 
وت�ستف�سر،  وت�ساأل  حُتا�سب  ت�سخم  حدث  اذا  تك�سف  الوقاية 

وبعد مرور �سنة قدما الك�سف اي�سا، ومل يكن به تغيري".
�سنة  وقبل  عقار،  لدينا  بان  غريب  ا�ستف�سار  "و�سلنا  وا�ساف 
موجود بك�سف امل�سالح املالية و�سئلت الهيئة عن م�سادر العقار 
وو�سحنا  ال���وزارة،  ا�ستالم  قبل  بانه  �سخ�سيًا  معها  وات�سلنا 
انتهى  فرتة  وبعد  احل��ال  واق��ع  فان  لذا  اال�ستف�سار  عن  واجبنا 
كان  والعقار  كانت مو�سوعية ووا�سحة  االجابة  املو�سوع الن 

موجود �سابقا ومذكور بالك�سف ال�سابق".
اكرب  مبلفات  م�سغولة  النزاهة  هيئة  ان  "نقول  الزاملي:  ولفت 
ولديها عمل كثري، وال تتحمل مناق�سة هذه املوا�سيع ال�سغرية 
به،  تقتنع  مل  ال��ذي  اال�ستف�سار  لتدقيق  الق�ساء  اىل  اإحالته  لذا 
ولي�ست هناك م�سكلة فنحن مقتنعون بنزاهة الق�ساء وحياديته 
ان  قانوين وحيادي"، م�ستدركًا  ب�سكل  ي�ستف�سر  ان  وانه ميكن 
"امل�سكلة حدثت عندما مت الت�سهري فرتة التهمة فلو كان الت�سهري 
التهمية  قبل  الت�سهري  ولكن  م�سكلة،  هناك  تكن  مل  االدان��ة  بعد 
االعالم  و�سائال  عن  ف�سال  وال�سائعات  املتاأزم  ال�سارع  وو�سع 
امل�سوؤولني  �سمعة  وت�سويه  الفنت  ب��ث  حت��اول  التي  ال�سفراء 
هيئة  "رئي�ض  ان  اإىل  منوها  بالكامل"،  احلكومة  وت�سقيط 
الوزراء  رئي�ض  �سالحيات  جتاوز  اليا�سري{  }ح�سن  النزاهة 

بعدم اخذ انه برفع هذا املو�سوع او عدم رفعه اىل احلكمة".
"رئي�ض النزاهة ان كانت لديه دوافع اخرى، او انه ال  وذكر ان 
ميتلك جمال لهذه امللفات نحن نتحفظ على هذا االمر والقانون 
بان  ال�سخ�سي  باحلق  ندعي  ونحن  احل��ق،  اع���ادة  لنا  ي�سمن 
ال�سرية  و�سوه  ا�ساء  النزاهة{  هيئة  }رئي�ض  ال�سخ�ض  ه��ذا 
وال�سمعة، واذا كان لديه دليل فليقدمه او �سنكون نحن ا�سحاب 

احلق".
وعن تعاون وزارة العدل مع اجلهات الرقابية، او�سح الزاملي، 
وهيئة  العامة،  االمانة  يف  الرقابية  اجلهات  مع  "نتعاون  اننا 
املالية،  ال��رق��اب��ة  ودي���وان  النيابية،  ال��ن��زاه��ة  وجلنة  ال��ن��زاه��ة، 
والتعامل  التعاون  يف  واح���دة  حلقة  جميعها  ال��ع��دل  ووزارة 
ان  مبينا  مكان واخر"،  البيني، وثمرة هذه جلان م�سرتكة بني 
"جلنة مركزية من هيئة النزاهة زارت قبل ا�سبوع وزارة العدل 
ان  حيث  وب��ن��اء،  م�ستمر  فالتعاون  كامال  انفتاحا  هناك  وك��ان 
الوزير ال يتكفل جميع املوظفني ليكونوا جميعهم غري فا�سدين، 
���س��واء داخ��ل  ف��ان اجل��ه��ات الرقابية  ل��ذا  ام��ر غ��ري معقول،  ه��ذا 
الو�سول  ي�ستطيعون  مل  اذا  فيما  ذلك  عن  م�سوؤولون  ال��وزارة 
اىل مناطق بعيدة، ن�ستعني باجلهات فلدينا مكاتب هيئة النزاهة 
متواجدة بجميع املحافظات لذا ن�ستعني بها يف التحقيق ونحول 
حقوق  على  للحفاظ  الكاملة  التحقيقات  الج��راء  الق�سايا  لهم 

املواطنني".
ال�سجناء  م��و���س��وع  ح���ول  ك��ب��ريا  لغطا  ه��ن��اك  ن��ي��وز:  ال��ف��رات 

ال�سعوديني، وتبادلهم ووجودهم بال�سجون العراقية وعددهم.
م��وج��ودون  ال�سعوديون  "ال�سجناء  ال��زام��ل��ي:  حيدر  ال��وزي��ر 
حم��ك��وم��ون  واخ�����رون  ���س��ج��ن  ب��اح��ك��ام  حم��ك��وم��ون  وبع�سهم 
�سجناء  تبادل  اتفاقية  ال�سابقة  باحلكومة  توقيع  ومت  باالعدام، 
على  امل�سادقة  يتم  ولن  وال�سعودية،  العراقية  اجلمهورية  بني 
هذه االتفاقية يف جمل�ض النواب العراقي ومت رف�سها، ومل تفعل 
ولن ينفذ اأي ابدال لنزيل عراقي من ال�سعودية ولن يفعل ابدال 
ال�سعودية وهذا غري موجود  العراق اىل  اأي نزيل �سعودي من 
املو�سوع"،  بحث  يتم  وقتها  االتفاقية  م�سادقة  لغاية  نهائيًا، 
مبينا ان "االتفاقية التي مت توقيعها يف احلكومة ال�سابقة 

م�ستثنية الحكام االرهاب".
وا�سار اىل ان "ال�سغوط القانونية واالجرائية تكون على 
لديهم  الذين  املحاميني  ان  حيث  االعلى،  الق�ساء  جمل�ض 
جهة  الننا  ذلك  نواجه  ال  ونحن  املحاكمات،  اعادة  يطلبون 
ايداع وتنفيذ، لذا فان الدفوعات واللوائح القانونية تكون 

على الق�ساء".
الفرات نيوز: عدد تنفيذ احكام االعدام من قبل الوزارة من 

العام املا�سي 2015، هل من اح�سائية لها؟
ت�سكيل  بداية  ك��ان   2015 لعام  "بالن�سبة   : ال��ع��دل،  وزي��ر 
احلكومة، وت�سكيل رئي�ض اجلمهورية فوؤاد مع�سوم لفريق 
من القانونيني لدار�سة هذه املرا�سيم والق�سايا حلني توقيع 
 2015 عام  بنهاية  وتنفيذها  املرا�سيم  وجاءتنا  املر�سوم، 
لذلك ا�سبح هناك لغطا حول عدم توقيع رئي�ض اجلمهورية 
املرا�سيم، فيما �سكل الرئي�ض جلنة ليكون مطماأنا بان جميع 

االجراءات �سحيحة".
ونوه "بنهاية 2015 جاءتنا مرا�سيم ومت تنفيذ بحدود 25 
االن  لغاية   2016 منذ  ولدينا  باالحكام،  تنفيذ  عملية   30-

بحدود 15-16 تنفيذ".
ال��ف��رات ن��ي��وز: ه��ل ان��ت��م را���س��ون ع��ن ادائ��ك��م ب��ال��وزارة 

وعملكم؟
واحلالة  املعرقالت  ان  اال  اك��رث  نقدم  ان  "املنا  الزاملي 
وحالة  ال����وزارة  يف  امل��وج��ودة  التحتية  والبنى  االمنية 
التوقف  على  را�سون  غري  نحن  املتق�سف،  امل��ايل  الو�سع 
منها  للتقلي�ض  الو�سائل  بع�ض  ايجاد  على  ونعمل  ب�سببها 
واكمال  عملها  لتقومي  اقت�ساديا  ذاتية  ال���وزارة  وجنعل 
اخلزينة  على  االعتماد  وع��دم  ذاتية  بامكانيات  م�ساريعها 
فنحن  تلكئنا  اننا  راأينا  وعندما  املرحلة  هذه  ففي  العامة، 

غري را�سني بالتاأخر عن تنفيذ الربنامج املعد للوزارة".



القريبة  ال�����س��ن��وات  واىل   1921 ال��ع��ام  م��ن��ذ 
احلكومي  املحا�سبي  النظام  يت�سف  املا�سية 
ال��ع��م��ل على  ي��ع��ت��م��د يف  ب���امل���رك���زي���ة وك�����ان 
العثمانية  االعمال  فنظم  قوانيني  من  مايوجد 
قانون  �سدور  وحتى   . والهندية  واالنكليزية 
ل�سنة   )28( رق���م  ال��ع��ام  امل��ح��ا���س��ب��ات  ا���س��ول 
متطلبات  طبيعة  بحكم  وذل���ك  امللغي   1940
والثقافة  الوعي  وحمدودية  املحا�سبي  العمل 
املحا�سبة وكان العاملون يف املجال املحا�سبي 
للتعامل  ع��ال��ي��ة  خ���رة  ذو  ي��ك��ون��وا  ان  ي��ج��ب 
واج���راء  والقب�ض  ال�����س��رف  يف  االم����وال  م��ع 
القيدية  وامل��ع��اجل��ات  احل�سابية  الت�سويات 
كل  يف  الرئي�سية  اخل��زائ��ن  وح���دات  وك��ان��ت 
امل��ح��اف��ظ��ات ت��ت��وىل م�����س��وؤول��ي��ة ه���ذا االع��م��ال 
التي  املحا�سبية  النماذج  اع��داد  اىل  باال�سافة 

ت�سهل تنفيذ العمل املحا�سبي 
وب�����س��ب��ب ت��ط��ور ال���دول���ة ال��ع��راق��ي��ة وات�����س��اع 
املحا�سبي  النظام  ا�سبح  ووزاراتها  دوائرها 
يف  االحتياجات  يلبي  ال  امل��رك��زي  احلكومي 
العمل املحا�سبي وا�سبح معوقا كبريا وخا�سة 
بعد زيادة املوارد النفطية مما ادى اىل االت�ساع 
ال��ك��ب��ري يف االن��ف��اق اجل����اري واال���س��ت��ث��م��اري 

عمليات  اجن��از  يف  تاأخري  ح�سول  اىل  وادى 
ال�سرف .

وت��ط��ل��ب االم���ر زي����ادة ع���دد وح����دات االن��ف��اق 
املرتبطة  املحا�سبية  الوحدات  اىل  باال�سافة 
فتح  زي���ادة  ذل��ك  و�ساعد  املحافظات  بخزائن 
م�سروع امل�سارف وفتح ح�سابات جارية با�سم 

الدوائر التي تطبق النظام املركزي
املحا�سبي  النظام  تطبيق  مت   1972 عام  ويف 
للت�سميم  ال��ع��ام  امل��وؤ���س�����ض  يف  ال��ام��رك��زي��ة 
الدائرة  هذه  كانت  وبذلك  ال�سناعي  واالن�ساء 
بكافة  ت��ق��وم  متكاملة  حما�سبية  وح���دة  اول 
اقرار  �سنة 1975 مت  املحا�سبية ويف  االعمال 
ال����وزارات  ل��ك��اف��ة  املحا�سبية  ال��وح��دة  م��ب��دا 
ال��ق��واع��د  ب��اع��داد  امل��ال��ي��ة  وزارة  تكليف  ومت 

والتعليمات لتطبيق النظام الامركزي .
وال���ي���وم اغ��ل��ب ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة تطبق 
النظام الامركزي كنوع من انواع املحا�سبية 

احلكومية.

املحا�سب القانوين/ عبد الكرمي فار�س ال�سعدي
مدير عام الدائرة االدارية واملالية

لدائرة  التابعة  ال�سجون  تفتي�ض  قامت جلنة 
وتفتي�سية  تفقدية  بزيارة  العراقية  اال�ساح 
ل�����س��ج��ن امل��ع��ق��ل اال����س���اح���ي يف حم��اف��ظ��ة 

الب�سرة.
وق���ال م��دي��ر ع��ام دائ���رة اال���س��اح العراقية 
متخ�س�سة  جل��ن��ة  ان  ال��ع�����س��ك��ري:  ح�����س��ني 
زي���ارة  اج���رت  ال�����س��ج��ون  وتقييم  بتفتي�ض 
ميدانية  بجوالت  وقامت  املعقل  �سجن  اىل 
مكثفة لاطاع على اخلدمات ومدى االلتزام 
واإي��واء  اي��داع  يف  االن�سان  حقوق  مبعايري 

النزالء.
واأ�ساف املدير العام: ان اللجنة اطلعت اي�سا 

القاعات  على  التفتي�سية  جوالتها  و�سمن 
اليهم  وا�ستمعت  النزالء  واح��وال  ال�سجنية 
واخل��دم��ي  االن�����س��اين  ال��واق��ع  على  للتعرف 
تقدمها  التي  وال�سحية  الطبية  اخلدمات  و 
املعايري  على  اطلعت  كما  ال��ط��ب��اب��ة،  �سعبة 

االمنية واملعدات اخلا�سة بها.
ال��زي��ارة  خ��ال  اج��رت  اللجنة  ان  اىل  ي�سار 
اجلهود  وثمنت  ال�سجن  على  �سامًا  م�سحًا 
الوظيفية  واملاكات  ادارته  قبل  من  املبذولة 
وتعزيز  التطوير  اعمال  مبوا�سلة  واأو�ست 
امل��ع��اي��ري ال��ق��ان��ون��ي��ة وح��ق��وق االن�����س��ان يف 

ال�سجن.

اجرى فريق تابع لق�سم حقوق االن�سان 
اىل  تفقدية  زي����ارة  ال��ع��دل  وزارة  يف 
ق�سم ال�سحة العامة يف دائرة االإ�ساح 
العراقية، لاطاع على الواقع ال�سحي 

االن�سان  حقوق  ق�سم  مدير  فيها.وقال 
قا�سم احلطاب: انالفريق اطلع على اخر 
ذوي  مب�سروع  اخلا�سة  امل�ستجدات 
االإ�ساح  دائ��رة  ت�سعى  وال��ذي  االإعاقة 

هذه  متطلبات  ت��وف��ري  اإىل  خ��ال��ه  م��ن 
الفئة من النزالء وب�سكل نوعي.

وا�ساف مدير الق�سم: ان الفريق بحث 
ال�سحة  ق�سم  يف  ال�سحية  الكوادر  مع 

اخلا�سة  الطبية  االم���ور  اه��م  ال��ع��ام��ة، 
اجل��ان��ب  اىل  ب���اال����س���اف���ة  ب���ال���ن���زالء، 
على  االن�ساين واحتياجاتهم واالطاع 

وجبات الطعام املقدمة ونوعيتها.

مهدي  العقاري  الت�سجيل  دائرة  عام  مدير  وجه 
العقارية  ال�سجات  جلرد  جلنة  بت�سكيل  طالب، 
امنية  كاجراءات  اأر�سفتها،  لغر�ض  وت�سويرها 

حلماية ملكية املواطنني.
التي  التفقدية  جولته  خال  العام:  املدير  وقال 
من  الهدف  ان  واق�سامها،  املديرية  يف  اجراها 
العقارية  ال�سجات  ج��رد  ه��و  اللجنة  ت�سكيل 
وت�سويرها واأر�سفتها، مبينا ان هذه االجراءات 

�ستمنع التاعب بال�سجات العقارية م�ستقبا.
وا�ساف املدير العام: ان الدائرة وجهت بزيادة 
التح�سينات االأمنية يف ق�سم ال�سجات ل�سمان 
اىل  باال�سافة  االإرهابية،  االأعمال  من  �سامتها 
وعمل  باق�سامها  اخلا�سة  الكامريات  عدد  زيادة 
لتكون  العدل  ب���وزارة  تت�سل  مراقبة  منظومة 

املراقبة مركزية.

املركزية والالمركزية يف النظام املحا�سبي احلكومي

مديرعام دائرة التنفيذ يوجه بتب�سيط االجراءات اخلا�سة مبعامالت املراجعني

جلنة تفتي�س ال�سجون تزور �سجن املعقل اال�سالحي بالب�سرة

فريق حقوق االن�سان يزور ق�سم ال�سحة العامة بدائرة االإ�سالح العراقية مدير دائرة الت�سجيل العقاري 
يوجه بزيادة التح�سينات االمنية 

حلماية ال�سجالت العقارية

اأزمات كثرية نعي�سها يوميا لكنها تتا�سى ب�سر و�سمود 
من  ال��رغ��م  وعلى  ل��اأم��ث��ال،  م�سربًا  ب��ات  ال��ذي  العراقيني 
م�ستمرة  العراق  يف  احلياة  اأن  اإال  االإره��اب،  على  احل��رب 
اإرادة  جديد،  من  باحلياة  تنب�ض  املحررة  املناطق  وب��داأت 
االإره��اب��ي��ني وتق�ض  ال��رع��ب يف  تبعث  م��ن  ه��ي  ال��ت��ح��دي 
م�ساجعهم، انطاقا من معرفة اجلميع بان احد اأهم اأهداف 
االأم��ر يف  ه��ذا  وق��د جت�سد  اإيقاف عجلة احلياة،  االإره���اب 
تفجريات بروك�سل والتي اأحدثت موجة رعب يف االأو�ساط 
اأيام  لثاثة  فيها  املجتمع  وحركة  العمل  وعطلت  االأوربية 

متتالية.
بابل  ال�سعبية يف  الفرق  ا�ستهدفت  التي  االإرهابية  العملية 
القائم  ونهجهم  داع�ض  فكر  دن��اءة  ال�سك  يقبل  ال  مبا  توؤكد 
على القتل واالإجرام واإق�ساء االآخر، وكان و�سائل االإعام 
االنتحارية  ال��ت��ف��ج��ريات  اأ���س��ل��وب  اإن  ن�سراتها  يف  تعلن 
بعد  املواجهة  على  قدرته  وع��دم  االإره���اب  )اإف��ا���ض(  متثل 
ال�سعبي  واحل�سد  االأمنية  لقواتنا  املتوالية  االنت�سارات 
يف قواطع العمليات، اإال اأن هذا االأمر يحب اأن ال مير مرور 
الكرام دون حما�سبة االأطراف املق�سرة يف ا�ستمرار ترويع 
االأرواح  يح�سد  )اإف��ا���س��ه(  برغم  االإره���اب  الن  االأب��ري��اء، 

واخلا�سر الوحيد هو املواطن.
تفجري  جرمية  اأدان��ت  اجمع  العامل  دول  اأن  للنظر  وامللفت 
العراقي،  وال�سعب  احلكومة  م��ع  تعاطفها  واأب���دت  بابل 
حتى اأن االحتاد اال�سباين كرم ال�سهداء من الاعبني الذين 
ا�ست�سهدوا يف هذه احلادثة بدرجهم كاعبني فخريني يف 
الدوري اال�سباين، ومنحهم امتيازات تقديرية اأخرى، ويف 
وال�سيا�سي  االإعامي  الو�سطني  جند  الفاجعة  هذه  و�سط 
الفعل  ه���ذا  ع��ن  ���س��ام��ت  اأو  ب��احل��ادث��ة  م��ن��دد  ب��ني  منق�سم 
هذه  مبجمل  النظر  لنعيد  نقف  اأن  يجب  وهنا  االإره��اب��ي، 
املواقف والتي توؤ�س�ض ل�سق ال�سف الوطني، وتهدر هيبة 

الدم العراقي، الذي ي�سفك دون ذنب اأو جريرة.
وللعراقيني  �سيادته  للعراق  تعود  ان  اجلميع  اأراد  ما  واإذا 
يف  وممثليهم  ال�سعب  مكونات  جميع  تفق  اأن  هيبتهم، 
اإعادة  بهدف  العراقي  الدم  من  واحد  موقف  على  حلكومة 
النزاعات  باإثارة  املت�سببة  اجلهات  وحما�سبة  البلد،  بناء 
داع�ض  م�سلحة  يف  ت�سب  خمتلفة  طائفية  م�سميات  حتت 
على  حربها  يف  للحكومة  دع��م  وحتقق  ال��ع��راق،  واأع���داء 
ال��دول��ي��ة امل���وؤازرة  االإره����اب م��ن خ��ال ا�ستثمار امل��واق��ف 
بنار  الغربية  ال��دول  اكتواء  بعد  العراق  مع  واملت�سامنة 
غلق  على  دول اجلوار  عاملي يجر  اإجماع  لتحقيق  داع�ض 
من  امل�سرتكة  احل��دود  على  دولية  رقابة  واإيجاد  حدودها 

الدول امل�سدرة لاإرهاب.
على  املح�سوبني  بع�ض  ان  العراقية  احلالة  يف  والغريب 
العربية  املوؤمترات  حل�سور  دعوتهم  ي�ستغلون  ال�سيا�سية 
على  ال�سعبي  واحل�سد  االمنية  بالقوات  للتنكيل  والعاملية 
الرغم من انها تقدم الت�سحيات باالرواح لتحرير مناطقهم 
الطائفية،  ب�"امليلي�سيات"  وت�سفهم  االره���اب،  براثن  من 
�سد  امل��ع��ادي��ة  امل��واق��ف  حت�سيد  ال�سبل  ب�ستى  وحت����اول 
العراق وقواته االمنية، ناهيك عن كون هذه اجلهات تنعم 
بخريات العراق وتت�سلم رواتبها من خزينته، وتتواجد يف 
منا�سبها بدماء هوؤالء امل�سحني، ومن هنا يجب ان يكون 
للحكومة وال�سعب موقف موحد جتاه كل املتاجرين با�سم 

العراق و�سرفه و�سيادته.

ال�سلطة الرابعة

الدم العراقي )خط اأحمر(
غزوان الظاملي

خالل زيارته مديريات تنفيذ ديالى

لإلطالع على الخدمات ومدى االلتزام بالمعايير الموصى بها

بهدف االطالع على الخدمات الصحية المقدمة للنزالء

ب�سبب تطور الدولة العراقية وات�ساع دوائرها ووزاراتها ا�سبح النظام املحا�سبي احلكومي املركزي ال يلبي االحتياجات

اج�����رى م���دي���ر ع����ام دائ����رة 
العقابي(،  )ح�سني  التنفيذ 
دياىل،  حمافظة  اىل  زي��ارة 
لاإطاع على �سري العمل يف 
للدائرة،  التابعة  املديريات 
والوقوف على اهم امل�ساكل 

التي تعيق عملها.
والتقى املدير العام، مبدراء 

الدوائر الفرعية يف بعقوبة 
واالق�������س���ي���ة وال���ن���واح���ي 
اىل  باال�سافة  لها،  التابعة 
ل��ق��ائ��ه مب��وظ��ف��ي ال���دوائ���ر 
وا�ستمع اىل اهم امل�سكات 
مبديا  عملهم،  تواجه  التي 
اجل  من  التوجيهات  بع�ض 
جولته  و�سملت  ت��ذل��ي��ل��ه��ا، 

املديريات  اروق��ة  التفقدية 
لبع�ض  ت��ف��ت��ي�����ض  وع��م��ل��ي��ة 
واخلا�سة  املهمة  ال�سجات 

بعمل الدائرة.
وت�����س��م��ن��ت زي�����ارة امل��دي��ر 
من  عددا  مع  لقاءات  العام، 
امل���واط���ن���ني م���ن م��راج��ع��ي 
خالها  ا�ستمع  امل��دي��ري��ات 

ووج����ه  ����س���ك���واه���م،  اىل 
مهمتهم  ت�سهيل  ب�����س��رورة 
وع������دم ع��رق��ل��ت��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذا 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ال�����س��ي��د وزي��ر 
ال��زام��ل��ي  ال��ع��دل د. ح��ي��در 
االج���راءات  تب�سيط  ب�ساأن 
اخل�����ا������س�����ة مب����ع����ام����ات 

املواطنني.

 اىل جميع الدوائر العدلية ..
اف�سل اخلدمات   العدل وتقدمي  ب��اداء  وزارة      بهدف االرتقاء  
للمواطنني الكرام وللحفاظ على حقوقهم  ادعوا لت�سافر اجلهود 
التوجيهات  بتطبيق  وااللتزام  مهامكم  اداء  يف  اجلاد  والتعاون 

ال�سادرة  من قبلنا وفق ما ياتي :
1-حماربة  الف�ساد واملف�سدين  اينما وجدوا يف الدوائر العدلية. 
2- اال�سراع باجناز معامات وعدم تاأخريها  واحرتام  ال�سقوف 

الزمنية املحددة لهذا الغر�ض

وجتهيزه  املواطنني  ال�ستقبال  ومنا�سب  الئ��ق  مكان  تهيئة    -3
بو�سائل الراحة 

كافة  ال���وزارة  ومديرتها  دوائ��ر هذه  ال�ساح اىل  دخ��ول  4-منع 
بغ�ض النظر عن اجلهة  احلائزة لذلك ال�ساح

الدوام  اثناء  تعريفية   باجات   املواظفني   و�سع  على  5-التاكيد 
الر�سمي 

ال���دوام الر�سمي وع��دم اخل��روج اال باذن  6- االل��ت��زام ب��اوق��ات  
امل�سوؤول املبا�سر للموظف

7-وزي���ر  ال��ع��دل ل��ن ي��ت��واين ع��ن حما�سبة ك��ل  م��ن يثبت ادانته 
بق�سايا الف�ساد االداري  واملايل ) االبتزاز والر�سوة ( مهما كانت 

درجته الوظيفية .
هذه  يف  الفرعية   املديريات  وروؤ���س��اء  العامني  امل��دراء  على    -8
املخال  يتحمل   �سوف  وبعك�سه  التوجيهات   بتطبيق  ال���وزارة  
التبعات  القانونية  املرتتبه على ذلك وفقًا الحكام قانون  ان�سباط 

موظفي الدولة  والقطاع العام املرقم) 14( ل�سنة 1991 املعدل   

ابرز  على   واالط���اع   ال���وزارة   موظفي  مع  التوا�سل  بهدف     
وا�ستحقاقاتهم   العمل   يف  تواجههم   التي  واملعوقات   امل�ساكل 
الوظيفية  نوجه جميع املوظفني  بتقدمي �سكاواهم عر �سناديق 
االطاع   و�سيتم   ال��وزارة  اروق��ة  يف  املوزعة   املوظفني  �سكاوى 

عليها �سخ�سيًا من قبلنا .
وزير العدل

د.حيدر الزاملي

توجيهات
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

)وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون(
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