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الذي  اجلذري  التحول  ان  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزير  اأكد 
رافقه   ،2003 ال�شمويل  النظام  تغيري  بعد  ال��ع��راق  �شهده 
االره��اب  بخطر  متثل  العراقية  ال�شاحة  على  كبرية  حتديات 
الدويل  املجتمع  التحتية، مطالبًا  والبنى  لالن�شان  وا�شتهدافه 

تقدمي الدعم االن�شاين وبناء قدرات البلد يف جميع املجاالت.
جمهورية  حلكومة  ممثال  الوزير  ال�شيد  كلمة  خالل  ذلك  جاء 
االن�شان  والثالثني ملجل�س حقوق  الدورة احلادية  العراق يف 

باملكتب االوربي لالمم املتحدة يف �شوي�شرية جنيف.
التي  االدوار  كلمته  ن�س  يف  ال��وزي��ر،  ال�شيد  وا�شتعر�س 
االره���اب  ودور  ال�شابقة  امل��رح��ل��ة  خ��الل  احل��ك��وم��ة  بها  م��رت 
ان  مبينا  ال�شيا�شية،  العملية  العاقة  االب��ري��اء،  ا�شتهداف  يف 
االمنية  القوات  دفع  العراقي  ال�شعب  �شد  املنظم  اال�شتهداف 
خلو�س معركتها النبيلة وال�شريفة نيابة عن العامل اجمع �شد 
قوى ال�شر واالرهاب، ما يتطلب ازالة اثار ذلك الدمار وان�شاف 
مع  بالتعاون  ممكن  قدر  اقل  اىل  معاناتهم  وتقليل  ال�شحايا 

املجتمع الدويل .
خلطر  ال��دويل  التاأثري  ب�شاأن  تو�شيحا  ال��وزي��ر  ال�شيد  وق��دم 
االمن  ازم��ة  ان  واف���اد:  االن�شان،  حقوق  جم��ال  على  االره���اب 
من  او�شع  �شيكون  االن�شان  حقوق  على  وانعكا�شها  اقليمية 
ب�شرورة  مطالبا  ال�����ش��وري،  او  ال��ع��راق��ي  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ط��اق 
وف�شح  ال��ع��راق  يف  داع�����س  ع�شابات  ج��رائ��م  جميع  توثيق 
�شفة  وانكار  الدويل  املجتمع  امام  االجرامية  الع�شابات  هذه 
اال�شالم عنها النها المتثل الدين اال�شالمي وتعاليمه ال�شمحاء.
النازحني  مبحنة  املتعلقة  التداعيات  الوزير  ال�شيد  واو�شح 

اكرث  حمنة  على  الرتكيز  املوقر  جمل�شكم  من  نرجو  بالقول: 
ال�شوء على معاناتهم  من ثالثة ماليني نازح عراقي وت�شليط 
 ، داع�س  ع�شابات  احتلتها  التي  مدنهم  من  تهجريهم  نتيجة 
االن�شان  بحقوق  تخل  جهة  اي  مبحا�شبة  الق�شاء  ومبا�شرة 
حقوق  ملف  ان  اىل  م�شريا  مقدمتها،  يف  املدنيني  وح��ق��وق 
عبادتهم  الماكن  ال��الزم��ة  احلماية  توفري  خ��الل  من  االقليات 
املختلفة والعمل على ت�شريع وتعديل القوانني التي يح�شلون 

مبوجبها على حقوقهم الثقافية واالقت�شادية واالجتماعية .
بعد  ال��وزارة  الذي متار�شه  ال��دور  اىل  الوزير  ال�شيد  وتطرق 
توليها م�شوؤولية ادارة وزارة حقوق االن�شان يف �شوء حزمة 
التغيريات  التي تبنتها احلكومة، وهذه  اال�شالحات اجلديدة 
يخ�س  فيما  العراق  اللتزامات  العدل  وزارة  ادارة  ا�شتدعت 
التي  الدولية  باالتفاقيات  اخلا�شة  الوطنية  التقارير  اع��داد 

ا�شبح العراق طرفا فيها.
داخل  دولية  حكومية  هيئة  االإن�شان  حقوق  جمل�س  ان  يذكر 
منظومة االأمم املتحدة م�شوؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق 
االإن�شان وحمايتها يف جميع اأرجاء العامل وعن تناول حاالت 
انتهاكات حقوق االإن�شان وتقدمي تو�شيات ب�شاأنها. واملجل�س 
لديه القدرة على مناق�شة جميع الق�شايا واحلاالت التخ�ش�شية 
ويعقد  العام.  ط��وال  اهتمامه  تتطلب  التي  االإن�شان  حلقوق 

املجل�س اجتماعاته يف مكتب االأمم املتحدة يف جنيف.
ويتاألف املجل�س من 47 دولة ع�شوًا يف االأمم املتحدة تنتخبها 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. وقد حل جمل�س حقوق االإن�شان 

حمل جلنة االأمم املتحدة ال�شابقة حلقوق االإن�شان.

املهني  االأداء  اإن  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اأك��د 
لها حقق  التابعة  العراقية واالأق�شام  االإ�شالح  لدائرة 
حقوق  معايري  تطبيق  جم��ال  يف  ملمو�شًا  جن��اح��ًا 
والدولية  املحلية  اللجان  ب�شهادة  الدولية  االإن�شان 
املخت�شة. ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل زيارته ل�شجن 
النا�شرية املركزي، اليوم االأربعاء، وكان يف ا�شتقباله 
واآمر  الرافدين،  عمليات  قائد  ونائب  ال�شجن،  مدير 
لواء 14 �شرطة احتادية. واطلع ال�شيد الوزير خالل 
االإج��راءات  على  ال�شجن  قواطع  يف  التفقدية  جولته 

االإج���راءات  ال�شجن  مدير  ا�شتعر�س  وق��د  االأمنية، 
بالكامريات  املراقبة  نظام  مقدمتها  ويف  الرقابية، 
جلميع  مبا�شر  نقل  ت�شمن  والتي  ال�شاعة  مدار  على 
االأ���ش��وار املحيطة بال�شجن  االأح���داث داخ��ل وخ��ارج 
والتي ت�شمن احلد من حدوث اخلروقات ومعاجلتها 
الوزير  ال�شيد  واأ���ش��اد  مبا�شر.  ب�شكل  وقوعها  ح��ال 
�شجن  حماية  لتاأمني  املطبقة  االأمنية  ب���االإج���راءات 
على  يقع  الذي  التكاملي  والدور  املركزي،  النا�شرية 
وجمل�س  واملحافظة  وال�شرطة  اجلي�س  ق��وات  عاتق 

اجلانبني  يف  االإ�شالحي  العمل  تعزيز  يف  املحافظة 
)االأمني واالإداري( ل�شجن النا�شرية املركزي. 

�شت�شهد  املقبلة  الفرتة  اأن  اإىل  الوزير  ال�شيد  ولفت 
انطالق العمل االإنتاجي يف �شجن النا�شرية املركزي 
يدعم  مبا  اإرهابية،  بق�شايا  املحكومني  غري  للنزالء 
خمتلف  يف  جيد  مب�شتوى  بنتاجات  املحلية  ال�شوق 
ال�شناعات، وباالأخ�س يف جانب ال�شناعات اليدوية، 
ومبا يوفر مردود مايل لعائلة النزيل وتوفر له م�شدر 

معا�شي بعد انتهاء مدة حمكوميته.

ت���راث االمم هو  ال��زام��ل��ي، ان  ال��ع��دل د. ح��ي��در  اأك���د وزي���ر 
ان  مبينا  املقبلة،  لالجيال  وذخريتها  للم�شتقبل  ر�شيدها 
العامل  ح�شارات  اعرق  احد  طم�س  حاولت  االره��اب  معاول 

بدليل تدمريهم الثار العراق القدمية يف نينوى.
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل اطالعه على العرو�س التاريخية 
هام�س  على  امل��ت��ح��دة،  االمم  مقر  يف  ال��ت��ذك��اري��ة  والن�شب 
املنعقد  االن�شان  حقوق  جمل�س  يف   )31( للدورة  ح�شوره 
يف جنيف، ومن �شمن العرو�س م�شلة حمورابي والن�شب 
التذكاري للتفجري االرهابي يف مقر االمم املتحدة يف بغداد 
�شنه 2003 وبع�س اللوحات التي ترمز اىل تعدد الديانات 

واالعراق والتقاليد املرتبطة بح�شارات االمم.
االي��ات  على  يركز  وال���ذي  العربي  للخط  معر�شا  زار  كما 
بحقوق  تعنى  والتي  ال�شريفة  النبوية  واالحاديث  القراآنية 
تنقل  ال��ت��ي  امل��ع��ار���س  ه��ذه  معاليه مبثل  وا���ش��اد  االن�����ش��ان، 
ال�شورة االن�شانية لال�شالم ا�شافة اىل دور الثقافة العربية 

وم�شاهمتها يف اغناء الفنون العاملية. 
�شيادته  زي����ارة  امل��ع��ر���س  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  �شكر  ب���دروه���م، 
يف  معاليه  راف��ق  وقد  العراقي،  الوفد  بح�شور  وت�شريفهم 
االمم  يف  للعراق  الدائم  املمثل  �شالح  موؤيد  ال�شفري  اجلولة 
املتحدة وال�شفري رعد االلو�شي رئي�س دائرة حقوق االن�شان 
املرافق  ال���وزاري  ال��وف��د  اىل  ا�شافة  اخلارجية  وزارة  يف 

ل�شيادته.

اك���د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي ، ان ي��وم 
هذه  اأداء  لتقييم  حمطة  هو  العراقي  اال���ش��الح 
املتميزة  كوادرها  وتكرمي  اال�شالحية  املوؤ�ش�شة 

طوال عام كامل.
هام�س  على  كلمته  يف  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�شيد  ذك��ر 
نظمته  ال��ذي   ، العراقي  اال�شالح  يوم  احتفالية 
دائرة اال�شالحية العراقية ، م�شيدا بالدور الكبري 
النزالء  تاأهيل  يف  اال�شالحية  املوؤ�ش�شة  لهذه 

مواطنني  ل��ي��ك��ون��وا  باملجتمع  دجم��ه��م  واع����ادة 
به  �شاهمت  ال���ذي  دوره���م  مي��ار���ش��ون  �شاحلني 

الدائرة.
من جهته، قال املفت�س العام لوزارة العدل وكالة 
الفكرية  والعقيدة  االف���راد  ان  اال���ش��دي،  جمال 
العراقية  اال�شالح  دائرة  كوادر  بها  تت�شلح  التي 
االداري  الهيكل  لهذا  واالأ�ش�س  املقومات  اهم  من 
التي  املتجددة  باالآلية  م�شيدا  الدولة،  يف  املنظم 

تبنتها دائرة اال�شالح العراقية ل�شمان الدميومة 
االف�شل  االداء  حتقيق  على  واملناف�شة  والبقاء 
االعمال  اداء  يف  وجناح  اندفاع  م�شدر  وجعلها 

املوكلة اليها.
ب�����دوره، ا���ش��ت��ذك��ر م��دي��ر ع���ام دائ����رة اال���ش��الح 
ال���ع���راق���ي���ة ح�����ش��ني ال��ع�����ش��ك��ري يف ك��ل��م��ة ل��ه 
قدمها  التي  الكبرية  الت�شحيات  باالحتفالية، 
التي  االجن����ازات  م�شتعر�شا  ال��ع��راق،  ���ش��ه��داء 

وال��ن��اب��ع��ة  ال��ع��راق��ي��ة  اال����ش���الح  دائ����رة  حققتها 
وادواره����ا  وال��وط��ن��ي  االن�����ش��اين  انتمائها  ع��ن 
الدولية  للمعايري  امل�شتندة  واالر�شادية  املهنية 
النزالء وتوفري  التعامل مع  حلقوق االن�شان يف 
االخرى. واالن�شانية  اال�شا�شية  االإيواء  خدمات 
اال�شراع  اىل  النواب  جمل�س  العام  املدير  ودع��ا 
مقرتحا  ال��ع��ام،  العفو  ق��ان��ون  على  بالت�شويت 
عقوبة  عن  بديلة  تكون  جديدة  قوانني  ت�شريع 

مرتكبي  على  مالية  غ��رام��ات  كفر�س  ال�شجن 
او  االخ���رى،  املدنية  الق�شايا  او  اجلنح  جرائم 
زجهم يف �شاعات عمل او خدمة وكما هو معمول 
االلية  ك��ون ه��ذه  امل��ت��ق��دم��ة،  ال��ع��امل  ب��ه يف دول 
كاهل  عن  االقت�شادية  االعباء  رف��ع  يف  �شت�شهم 
العقابي  ال��رادع  حتقيقها  اىل  باال�شافة  الدولة، 

الذي يتنا�شب مع طبيعة هذه اجلرائم.
يذكر ان وزارة العدل حتتفل يف بداية �شهر اآذار 

من كل عام ب�)يوم االإ�شالح العراقي( وهو ذكرى 
تخرج اأول دفعة من احلرا�س االإ�شالحيني خالل 

العام 1980.
ويف خ��ت��ام االح��ت��ف��ال��ي��ة ك���رم ال�����ش��ي��د ال��وزي��ر، 
املتميزين بجوائز تقديرية بهدف ت�شجيعهم على 
رفع وترية العمل املهني، ومنحهم دفعة ا�شافية 
بح�شب  ك��ل  امل��ه��ن��ي،  االداء  مب�شتوى  ل��الرت��ق��اء 

تخ�ش�شه الوظيفي.

اك��د وزي��ر ال��ع��دل د. حيدر ال��زام��ل��ي، دعم 
باعتبارهم  القانونية،  للكفاءات  ال��وزارة 
�شيادة  ار�شاء  جمال  يف  اال�شا�س  احلجر 

القانون.
ا�شتقباله  خ��الل  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�شيد  ذك��ر 
وفد  ال����وزارة،  مقر  يف  الر�شمي  مبكتبه 
امل��ح��ام��ني واحل��ق��وق��ي��ني يف حمافظة  م��ن 
احلقوقي  العمل  ان  اىل  م�شريا  وا���ش��ط، 
القانوين  ال��ع��بء  اىل  باال�شافة  ان�شاين 
املناط بهم ي�شع على عاتقهم حتقيقالعدالة 

املجتمعية.
ان اهم اجلوانب  الوزير:  ال�شيد  وا�شاف 
التي متثل اجلانب االن�شاين ملهنة املحاماة 
والغري  املت�شررين  امل��واط��ن��ني  دع��م  ه��و 
معتربا  املحاماة،  اج��ور  دفع  على  قادرين 

�شاأنه  من  م�شروع  القانونية  العيادة  ان 
حتقيق هذا اجلانب من خالل دعمه النا�س 
الب�شطاء باال�شافة اىل دعمه املحامني يف 

هذا املجال.
الوفد  مقرتح  اىل  الوزير  ال�شيد  وا�شتمع 
كافة  القانونية يف  الثقافة  بن�شر  واملتمثل 
عددا  فتح  م�شروع  وتبنيهم  املحافظات، 
حمافظات  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ع��ي��ادات  م��ن 
من  املت�شررين  النا�س  ق�شايا  لتبني  البلد 

االرهاب وغريه.
التي  ب��اجل��ه��ود  ال��وف��د،  ا���ش��اد  جانبه  م��ن 
يبذلها ال�شيد وزير العدل يف دعم الكوادر 
والتوفيق  ال��ن��ج��اح  متمنيًا  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
يف  الوطنية  مهامه  ب���اأداء  ال��وزي��ر  لل�شيد 
هذه الظروف ال�شعبة التي مير بها البلد.

وزير العدل: خطر االرهاب اكرب حتٍد يواجه العراق ويجب جترميه دوليًا

لدى زيارته إلى سجن الناصرية المركزي وبحضور القيادات األمنية في المحافظة 

خالل كلمة له على هامش احتفالية دائرة االصالح العراقية

وزير العدل: الكفاءات القانونية احلجر اال�شا�ص يف جمال ار�شاء �شيادة القانون

وزير العدل: يوم اال�شالح العراقي هو حمطة لتقييم اأداء املوؤ�ش�شة اال�شالحية

وزير العدل: االأداء املهني لدائرة االإ�شالح ارتقى مب�شتوى تطبيق معايري حقوق االإن�شان 
وزير العدل: تراث االمم ر�شيد 

م�شتقبلها.. واالرهاب حاول طم�ص 
ح�شارة وادي الرافدين

تكملة الكلمة �ص4

ب�شم الله الرحمن الرحيم

اىل من ي�شنعن احلياة وندين لهن بكل ما منلك، 
يف يومهن ال ي�شعني اال ان اقف اجالال واكبارا 
اىل من يعطني بال مقابل، ومن اكرمهن الباري 
ورف��ع��ه��ن حتى ك��ان��ت اجل��ن��ة حت��ت اق��دام��ه��ن، 
ننتهز هذه املنا�شبة املباركة لنتقدم اىل االكف 
االن،  عليه  نحن  ما  كل  منحتنا  التي  الطاهرة 

بالتهنئة يف ذكرى عيد املراأة العاملي.
الكبرية  املواقف  ن�شتذكر  املنا�شبة  ه��ذا  ويف 
ل��ل��ع��راق��ي��ات وال���ت���ي غ���ريت جم���رى ال��ت��اري��خ 
فكانت   ، وا�شتقالله  هيبته  للعراق  وحفظت 
اىل  بالرجال  تدفع  التي  واالم  واالخ��ت  البنت 
البطولية  امل��واق��ف  وه���ذه  امل��واج��ه��ة،  ���ش��وح 
جت�����ددت ال���ي���وم ور���ش��خ��ت ح���ق ال��ع��راق��ي��ني 
اعلنت  التي  االوىل  اللحظة  ومنذ  ب��احل��ي��اة، 
فيها فتوى اجلهاد �شد داع�س االرهابي انربت 
ال�شدارة يف خط  لتاخذ موقع  العراقية  املراة 
امل��وؤازرة  والعن�شر  املعا�شد  فكانت  املواجهة 
الفعالة  وامل�����ش��ارك��ة  امل��ب��ارك��ة  ال��ف��ت��وى  ل��ه��ذه 
باملواجهة �شد هذا اخلطر الداهم، ومل تكتفي 
عاتقها  على  اخ��ذت  وامن��ا  فح�شب  االم��ر  بهذا 
عن  وال��دف��اع  االره��اب��ي��ة  للهجمات  الت�شدي 
االر�س والعر�س بال�شالح وهنالك من االمثلة 
ا�شت�شهدن  ممن  العراقيات  الن�شوة  من  الكثري 
يف �شوح القتال و�شيخلدهن التاريخ ملواقفهن 

اجلهادية الكبرية.
من  الرجال  حق  نبخ�س  لن  الكرمي  احل�شور 
قواتنا االمنية ورجال احل�شد ال�شعبي املقد�س 
ممن نزفوا الدماء تلو الدماء وقدموا ارواحهم 
دعونا  لكن  ال��ع��راق  حرية  مذبح  على  قربانا 
فرتة  طيلة  العراقية  امل���راة  قدمته  م��ا  ن��راج��ع 
واختا،  )ام��ا،  كانت  فقد  داع�����س،  �شد  احل��رب 
يف  املعي�شة  متطلبات  تراعي  وزوج��ة(  وبنتا 
�شبق  التي  االدوار  اىل  ا�شافة  زوجها  غياب 
االخ��رى  تلو  املعاناة  ت�شت�شعر  فكانت  ذكرها 
ابنائهم  على  حلظة  ك��ل  يف  ب��ل  �شاعة  ك��ل  يف 

املقاتلني.

كلمة عيد املراأة

د. حيدر الزاملي
جمل�ص حقوق االإن�شان هيئة حكومية دولية داخل منظومة االأمم املتحدة م�شوؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق االإن�شان وحمايتها يف جميع اأرجاء العامل

ان اهم اجلوانب التي متثل اجلانب االن�شاين ملهنة املحاماة هو دعم املواطنني املت�شررين والغري قادرين على دفع اجور املحاماة

في كلمته ممثال للحكومة بالدورة )31( لمجلس حقوق االنسان بالمكتب االوربي لالمم المتحدة
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اأك����د وزي����ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، 
االمم  م��ع  بالتعاون  ال����وزارة  ا�ستعداد 
امل��ت��ح��دة ل���ارت���ق���اء مب�����س��ت��وى ح��ق��وق 

االن�سان يف العراق.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خال لقائه �سعادة 
االمم  يف  الدائم  واملمثل  العراقي  �سفري 
مو�سحا  �سالح،  موؤيد  بجنيف  املتحدة 
ُالغيت،  ق��د  االن�����س��ان  ح��ق��وق  وزارة  ان 
مبينا  م��ل��ف��ات��ه��ا،  ال��ع��دل  وزارة  وت��ب��ن��ت 
حقوق  مبنظمات  املتعلق  اجل��ان��ب  ان 
مفو�سية  مظلة  حتت  اأن�سوى  االن�سان 
تكون  ال  لكي  امل�ستقلة،  االن�سان  حقوق 

حتت تاأثري احلكومة وبالتايل تكون ذات 
ا�ستقال وحيادية.

وا�ساف ال�سيد الوزير: ان اجلزء املتعلق 
وزارة  ا���س��راف  حتت  ا�سبح  باحلكومة 
بذلت  ال�����وزارة  ان  اىل  م�����س��ريا  ال��ع��دل، 
جهود كبرية من اجل اجناح عملية دمج 
م��ل��ف ح��ق��وق االن�����س��ان ب����وزارة ال��ع��دل، 
هو  االن�ساين  اجلانب  ان  اىل  باال�سافة 
تعنى  كونها  ال����وزارة،  اخت�سا�ص  م��ن 

باحلفاظ على حقوق املواطنني.
ال����وزي����ر: ان اجل��ه��ود  ال�����س��ي��د  وت���اب���ع 
يف  ال��دائ��م  املمثل  بذلها  التي  احلقيقية 

املطالبة  من  حاليًا  العراق  مكنت  جنيف 
جمل�ص  يف  دائ���م  مقعد  على  باحل�سول 
حقوق االن�سان يف االمم املتحدة، معربا 
يف  اال�ستثائية  اجلهود  لهذه  �سكره  عن 

دعم احلكومة العراقية.
موؤيد  ال�سفري  �سعادة  ابلغ  جانبه،  م��ن 
ورئي�ص  ال�سامي  املفو�ص  حتيات  �سالح 
ال�سيد  مل��ع��ايل  االن�����س��ان  ح��ق��وق  جمل�ص 
ل��وزارة  الكبري  ب��ال��دور  م�سيدا  ال��وزي��ر، 
العدل يف تبني الدور االن�ساين من خال 
االن�سان  حقوق  وزارة  ملفات  التزامها 

امللغاة.

الزاملي  د.حيدر  العدل  وزير  ال�سيد  التقى 
ب��رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ح���ق���وق االن�������س���ان يف 
مكتبه  يف  جوي(  مل  )كيونك  ال�سيد  جنيف 
وبح�سور �سعادة ال�سفري موؤيد �سالح ممثل 
الثاثاء  الدائم يف جنيف ظهر يوم  العراق 

املوافق 2016-3-1 
وقد بني ال�سيد وزير العدل لرئي�ص املجل�ص 
امني  وو�سع  باأزمة  حاليا  مير  العراق  ان 
ومقاتلة  االره��اب  مكافحة  �سوء  يف  طارئ 
العراق  فاأن  الظروف  داع�ص ورغم كل هذه 
يدعم وب�سكل جاد حقوق االن�سان من خال 
املفو�سية العليا حلقوق االن�سان ومنظمات 
االن�سان  بحقوق  املعنية  امل���دين  املجتمع 
جاد  وب�سكل  تعمل  احلكومة  ف��ان  وك��ذل��ك 
خال  من  املعايري  هذة  تر�سيخ  على  اي�سا 
بع�ص  اليها  انتقلت  ان  بعد  العدل  وزارة 
امللغاة  االن�سان  حقوق  وزارة  �ساحيات 
يف ���س��وء ال��ر���س��ي��ق احل��ك��وم��ي .ك��م��ا بني 
دعم  اهمية  لقائه  خال  العدل  وزي��ر  ال�سيد 

االم���ن ومقاتلة  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  احل��ك��وم��ة 
حلقوق  انتهاكات  عنها  نتجت  التي  داع�ص 
االن�سان متثلت يف التهجري الق�سري وقتل 
العراق  جمهورية  حكومة  ان  اال  االب��ري��اء 
اول��وي��ات  و���س��ع  يف  ج��اد  وب�سكل  ت�سعى 
هذه  من  املدنني  املواطنني  حقوق  حلماية 
يف  الع�سكرية  العمليات  ج��راء  االنتهاكات 

بني  حديثهما  خ��ال  داع�����ص.وم��ن  مقاتلة 
ال�سيد وزير العدل ان العراق مير بظروف 
اكرث من ثاثة مايني  ب�سبب نزوح  �سعبة 
التي  االره��اب��ي��ة  العمليات  ج���راء  ع��راق��ي 
العراقني  املواطنني  بحق  داع�ص  ترتكبها 
امكانية  ان  الوزير  ال�سيد  االمنني واو�سح 
التي مير  الظروف  العراق حاليا يف �سوء 

من  العديد  تقدمي  ال�سعوبه  من  باتت  بها 
اخلدمات وامل�ساعدات للنازحني مما يتطلب 
اف�سل  تاأمني  يف  ال��دويل  املجتمع  م�ساعدة 
اخلدمات لهم ويف ختام اللقاء رحب ال�سيد 
رئي�ص جمل�ص حقوق االن�سان بال�سيد وزير 
العدل وبني �سيادته انه يتعاي�ص مع احلالة 
مع  متعاطف  وه��و  ال��ع��راق  بها  مي��ر  ال��ت��ي 

حكومة و�سعب العراق �سد داع�ص 
كما ا�سار ال�سيد رئي�ص املجل�ص على التعاون 
الكبري التي تبديه حكومة جمهورية العراق 
)اليونامي(  املتحدة  االمم  بعثه  مب�ساعدة 
حقوق  جمل�ص  ان  اىل  م�سريا  ال��ع��راق  يف 
املتحدة  العامة لامم  االن�سان يف اجلمعية 
ال�سوؤون  ملناق�سة  قمة  �ستعقد  جنيف  يف 
نيويورك  ويف  ا�سطنبول  يف  االن�سانية 
ال��ع��راق  ال��ع��ام وق��د متنى على  خ��ال ه��ذا 
املذكورتني من جانبه  القمتني  امل�ساركة يف 
امل�ساركة  اهمية  العدل  وزي��ر  ال�سيد  اب��دى 

واحل�سور يف هذين املوؤمترين

خال الزيارة التي قام بها الدكتور حيدر 
حمافظة  مبنى  اىل  العدل  وزي��ر  الزاملي 
يحيى  امل��ح��اف��ظ  بال�سيد  ال��ت��ق��ى  ق���ار  ذي 
االو�ساع  حول  معه  وتباحث  النا�سري، 
البلد  بها  مير  التي  واالقت�سادية  االمنية 
وم����ا ي��ت��ع��ل��ق م���ن حت���دي���ات ���س��م��ن عمل 

حمافظة ذي قار.
د.حيدر  ال��ع��دل  وزي��ر  ال�سيد  اأع��ل��ن  كذلك 
بحق  االإع����دام  حكم  تنفيذ  ع��ن  ال��زام��ل��ي، 

ذلك  ذك��ر  ج��اء  اجلن�سية.  اجنبي  ارهابي 
مبنى  ع��ق��د يف  ���س��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  خ����ال 
حمافظة ذي قار بح�سور ال�سيد املحافظ، 
ال�سحفيني  اأ�سئلة  عن  اجابته  يف  م�سريا 
اىل  االإع����دام  اح��ك��ام  تنفيذ  ت��اأخ��ري  ب�ساأن 
اأ���س��ب��اب ق��ان��ون��ي��ة م��ل��زم��ة تتعلق  وج���ود 
بقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية والذي 
يتيح للمتهم اإمكانية اعادة املحاكمة الأكرث 
املتعلقة  االإج����راءات  اىل  ا�سافة  م��رة  من 

واالدع���اء  اجلمهورية  رئا�سة  مب�سادقة 
تنفيذ  ت��اأخ��ري  ي�سبب  االم��ر  ال��ع��ام، وه��ذا 
ل�سنوات.  ب��االره��اب��ي��ني  االإع����دام  اح��ك��ام 
واأ����س���اف ال�����س��ي��د ال���وزي���ر: ان ال����وزارة 
املمكنة  بال�سرعة  امللف  ه��ذا  م��ع  تتعامل 
�سدور  عند  االإع��دام  احكام  تنفيذ  باجتاه 
ال��ق�����س��اء وح�سول  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي  احل��ك��م 
واالدع���اء  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���س��ة  م�سادقة 
النا�سرية  حمافظ  رح��ب  ب���دوره،  ال��ع��ام. 

ال�سيد  ب��زي��ارة  النا�سري،  يحيى  ال�سيد 
وزير العدل ومتابعته الحتياجات الدوائر 
م��وؤك��دا  ق����ار،  ال��ع��دل��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة ذي 
العدلية  ال��دوائ��ر  عمل  ل��دع��م  ا���س��ت��ع��داده 
احتياجات  ودع��م  وا�سناد  املحافظة،  يف 
اجلانب  تعزيز  مقدمتها  ويف  ال�سجون 
االأم���ن���ي وح��م��اي��ة ا���س��واره��ا اخل��ارج��ي��ة 
بالتعاون مع القوات االأمنية امل�سوؤولة عن 

امللف االأمني يف املحافظة.

بحث وزير العدل د . حيدر الزاملي، خال لقائه بالقن�سل 
ح�سن  ال�سيد  تركيا  يف  ال��ع��راق  جمهورية  ل�سفارة  ال��ع��ام 
�ساحة  على  العامة  االو���س��اع  جممل  طبيخ،  اب��و  ���س��وادي 

االحداث )العراقية الركية(.
واكد اعام الوزارة: ان ال�سيد الوزير، تطرق ملناق�سة اوجه 
العاقات بني بغداد وانقرة، وملف حترير املو�سل، ومدى 
تاأثريها على الو�سع الركي، واهمية ايجاد �سمانات حتد 
من  وحمايتهم  العراقية،  وال��ك��ف��اءات  ال�سباب  هجرة  م��ن 

ا�ستغال جتار الهجرة.
اهمية  اكد على  الوزير  ال�سيد  ان  ال��وزارة:  اعام  وا�ساف 
االفادة  خال  من  املغربني  العراقيني  حقوق  على  احلفاظ 
املوجود  العدل  كاتب  يقدمها  التي  القانونية  احل�سانة  من 
موؤ�س�سة  ال��ع��دل  وزارة  ان  مبينا  تركيا،  يف  ال�سفارة  يف 
دوائ��ره��ا  خ��ال  م��ن  املواطنني  ام��اك  على  حتافظ  خدمية 
كما   ،) والتنفيذ  العدل،  والكاتب   ، العقاري  ك�)الت�سجيل 
حتافظ على جهد احلكومة االمني من خال ايداع املجرمني 
معايري  تطبيق  يف  دوره��ا  اىل  ا�سافة  اال�ساح  دائ��رة  يف 
العدل �سمن  مهامها بوزارة  اندجمت  التي  االن�سان  حقوق 

التعديات الوزارية االخرية.

وزير العدل يوؤكد ا�ستعداد الوزارة للتعاون يف جمال االرتقاء بحقوق االن�سان
ان اجلهود احلقيقية التي بذلها املمثل الدائم يف جنيف مكنت العراق حاليًا من املطالبة باحل�سول على مقعد دائم يف جمل�س حقوق االن�سان يف االمم املتحدة

ناقش خالل لقائه بالقنصل العراقي العام في 
تركيا االوضاع العامة بين البلدين

خالل مؤتمر صحفي عقد في مبنى محافظة ذي قار

وزارة العدل تنفي وجود اي امر 
ق�سائي بخ�سو�س وزيرها وان 

املو�سوع هو اجراء روتيني

التعاون بني جمل�س الق�ساء 
االعلى ووزارة العدل ال�سمان 

احلقيقي حلقوق املواطنني

وزير العدل يوؤكد على اهمية احلفاظ 
على احلقوق القانونية للجالية العراقية

التي  االخ��ب��ار  ال��ع��دل  ع��ن وزارة  ���س��ادر  ب��ي��ان  نفى 
تناقلتها بع�ص وكاالت االعام عن وجود امر ق�سائي 

يخ�ص وزيرها الدكتور حيدر الزاملي.
واو�سحت يف نف�ص البيان: انها مل ت�ستلم اي تبليغ 
اج��راء  عن  عبارة  هو  االم��ر  وان  اخل�سو�ص،  بهذا 

تدقيقي وقد متت االجابة عليه وح�سب اال�سول.
النزاهة،  الوقاية يف هياأة   وح�سب اجراءات دائرة 
حيث يتم تدقيق ك�سف امل�سالح املالية لكل امل�سوؤولني 
الذي مت االلتزام به من قبل  احلكوميني وهو االمر 
ال�سابقة  وال�سنوات  ال�سنة  هذه  يف  الوزير  ال�سيد 

ومنذ ا�ستامه للمن�سب.
قبيل  م��ن  ه��و  االع���ام  و���س��ائ��ل  بع�ص  تناقلته  وم��ا 
التهويل والدعاية الت�سقيطية والتي متار�سها بع�ص 
واالخ���ال  الفو�سى  ا�ساعة  حت���اول  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 
للباد  الراهن  الظرف  يف  وخا�سة  العام،  بالنظام 
وامني  دور خدمي  من  العدل  توؤديه وزارة  وما   ...
يف �سبيل خدمة ابناء البلد وتنفيذ الق�سا�ص العادل 
اذناب  الير�سي  ما  وهو  واالرهابيني  اجلناة  بحق 
كل  يف  وي��ح��اول��ون  وال�سيا�سي  الفعلي  االره����اب 
لها وملن  االتهامات  ال��وزارة وكيل  ت�سويه عمل  مرة 

يعملون يف املواقع املتقدمة فيها.
ال��وزارة تعمل بكل �سفافية وتتعاون مع جلان  وان 
ه��ي��اأة ال��ن��زاه��ة وج��م��ي��ع اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة وك��ذل��ك 
الن����������������واب  جم����������������������������ل�ص  يف  املخت�سة  اللجان 
واالداري  اخلدمي  بالواقع  للنهو�ص  الع���������������راقي، 

ومكافحة الف�ساد.

الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد  زي��ارة  خ��ال 
لل�سيد رئي�ص جمل�ص الق�ساء االعلى القا�سي مدحت 

املحمود ...
االه��ت��م��ام  ذات  الق�سايا  م��ن  ع���دد  اىل  ال��ت��ط��رق  مت 
االعلى  الق�ساء  وجمل�ص  العدل  وزارة  بني  امل�سرك 
على  واحل��ف��اظ  امل��واط��ن  م�سلحة  يف  ت�سب  والتي 
فيها  ينظر  ال��ت��ي  امللفات  م��ن  ع��دد  وح�سم  حقوقه، 

الق�ساء العراقي امل�سهود له باحليادية واال�ستقال.
وجائت هذه الزيارة �سمن �سل�سلة الزيارات املتبادلة 
التي تهدف اىل ا�ستمرار التعاون بني وزارة العدل 

وجمل�ص الق�ساء االعلى

التقى وزير العدل د. حيدر الزاملي بنائب املدير التنفيذي لهيئة االمم املتحدة 
د.يانك  رحب  كليمر�ص(حيث  )د.يانك  املراأة  ومتكني  اجلن�سني  بني  للم�ساواة 
كليمر�ص بلقاء ال�سيد الوزير، واكد على اأهمية ح�سوره لهذا املوؤمتر الذي يدل 

على اهتمام العراق بحقوق االن�سان.
وقد اكد ال�سيد الوزير يف حديثه مع د. كليمر�ص على االنتهاكات التي ترتكبها 
ع�سابات داع�ص ا�سافه اىل وقوف ال�سعب مع احلكومة للدفاع عن العراق و�سد 
هجمات داع�ص متمثلة مب�ساركة احل�سد ال�سعبي وح�سب امر املرجعية الدينية.
حفظ  يف  املدين  املجتمع  منظمات  مع  وبالتعاون  تعمل  احلكومة  ان  بني  كما 
حقوق االن�سان من الرجال والن�ساء واالطفال، باال�سافة اىل املهام احلكومية 

املخت�سة بهذا املو�سوع ونقل مهمة وزارة حقوق االن�سان امللغاة اىل وزارة 
العدل، كما متت اال�سارة اثناء اللقاء اىل العدد الهائل من النازحني واملهجرين 
ب�سبب العمليات الع�سكرية واجرام ع�سابات داع�ص االرهابية والذي يحتاج 
العراق ب�سببه اىل دعم دويل.وقد عرب د. كليمر�ص عن �سعادته مبا �سمعه من 
حاليًا  لديهم  ان  وقال  االن�سان  حقوق  العدل الهتمامه مبو�سوع  ال�سيد وزير 
م�سروع �سغري مدعوم من قبل االمم املتحدة يف طور التخطيط وهو عبارة عن 
فر�سة اقت�سادية لتنمية م�ساريع الن�ساء والفتيات يف اماكن التهجري، وح�سب 
هذا امل�سروع فان االمم املتحدة ت�سعى اىل ان تتبنى امل�ساريع التي تقوم بها 

الن�ساء ح�سرا ليتاأكدوا من و�سول امل�ساعدات اليهم.

 )31( ال��دورة  ح�سوره  هام�ص  على  الزاملي  حيدر  د.  الوزير  ال�سيد  التقى 
ماجد  �سوي�سرا  لدى  العراق  �سفري  �سعادة  بجنيف،  االن�سان  حقوق  ملجل�ص 

احل�سيني.
وناق�ص ال�سيد الوزير خال اللقاء، اتفاقية تبادل ال�سجناء واملطلوبني للق�ساء 
مع اجلانب ال�سوي�سري، والتي طرحها �سعادة ال�سفري تزامنا مع تواجد ال�سيد 

الوزير يف �سوي�سرا وم�ساركته بالدورة )31( املنعقدة بجنيف.
وت�سمن اللقاء عر�ص العديد من امللفات التي من املمكن تفعيلها خدمة للجالية 

العراقية. 
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وزير العدل يلتقي برئي�س جمل�س حقوق االن�سان يف جنيف على هام�س 
اعمال جمل�س حقوق االن�سان لدورته )31( يف جنيف 

وزير العدل يلتقي بنائب املدير التنفيذي لهيئة االمم املتحدة 
)UN-women( للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة

وزير العدل يناق�س �سوؤون اجلالية 
العراقية واملهاجرين ب�سوي�سرا

وزير العدل: تنفيذ حكم االإعدام بارهابي لي�س عراقي 

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

خالل جل�سة جمل�س العدل االأوىل لعام 2016 وزير العدل يوجه باإعتماد �سبل تعظيم املوارد لتوفري احتياجات النفقات االأ�سا�سية

 اأع��ل��ن وزي����ر ال��ع��دل ح��ي��در ال��زام��ل��ي، 
ب�ساأن  رادعة"  "اإجراءات  ات��خ��اذ  ع��ن 
حم������اوالت اال���س��ت��ي��اء ع��ل��ى ع���ق���ارات 
ع��ق��وب��ة  اأن  ب���ني  وف��ي��م��ا  امل�����س��ي��ح��ي��ني، 
من  العزل  اىل  ت�سل  املتاعب  املوظف 
العمل ملن يثبت تواطوؤه، اأرجع عمليات 
التزوير اإىل )العمل الروتيني الورقي(.

"حاالت ال��ت��زوي��ر ال��ذي  وق��ال ال��زام��ل��ي 
ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  دائ����رة  يف  حت���دث 
ال��ع��م��ل ال��روت��ي��ن��ي ال��ورق��ي  ت��ع��ود اإىل 
االأ�ساليب  اإدخ���ال  وع��دم  حاليًا  املعتمد 
التعامل"،  يف  وااللكرونية  احلديثة 
فتح  مت  فقد  رادع  وك��اأج��راء  اأن��ه  مبينا 
الك�سف  اإج��راءات  االإباغات �سمن  باب 

املفاجئ عن هذه احلاالت.
واأ�ساف الدكتور الزاملي، اأن "الوزارة 
اتخذت اإجراءات ميكن و�سفها بالرادعة 
العقارات  �سد حماوالت اال�ستياء على 
وبينها عقارات امل�سيحيني"، م�سريا اإىل 
املوظف  ع��زل  تت�سمن  "االإجراءات  اأن 
حرمانه  اأي  ال��وظ��ي��ف��ي(  )االإع������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 
االإجراءات كذلك اأن يكون الوكيل قريبا 
اأو  اأالوىل  كالدرجة  العقار  �ساحب  من 

الثانية، ومعرف من قبل امل�سري، واأن 
يكتب االأخري تعهدا على نف�سه مبعرفته 

للبائع"
احد  قبل  م��ن  معرفًا  الوكيل  يكون  او   
امل�����س��ي��ح او م��ن قبل  ال���ن���واب  ال�����س��ادة 
رئا�سات الطوائف امل�سيحية املعرفة يف 

العراق.

الدوائر  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزير  وجه 
لتغطية  امل��وارد  تعظيم  �سبل  باأعتماد  العدلية 
النفقات  م��ن  ال��ع��دل��ي��ة  ال���دوائ���ر  اح��ت��ي��اج��ات 
املالية  التغطية  توفر  عدم  ظل  يف  االأ�سا�سية 

�سمن املوازنة الت�سغيلية للعام احلايل. 
جل�سة  تروؤ�سه  خال  ذلك  الوزير  ال�سيد  ذكر 
اإىل  داعيًا   ،2016 لعام  االوىل  العدل  جمل�ص 
ت�سخري جميع االإمكانيات املتاحة من اخلدمات 
يف  العدلية  الدوائر  من  املقدمة  اال�ستثنائية 
للخروج  بها  املعمول  القانونية  امل���واد  ظ��ل 

جوانب  منها  تعاين  التي  املالية  ال�سائقة  من 
دوائ���ر  بعمل  املتعلقة  االأ���س��ا���س��ي��ة  ال�����س��رف 
ا�ستكمال  على  الوزير:  ال�سيد  ال��وزارة.واك��د 
الوظيفي بعد  التميز والتفوق  دليل  متطلبات 
املو�سوع  بهذا  اخلا�سة  اللجنة  من  درا�سته 
اىل  به  والو�سول  العمل  كفاءة  رفع  اجل  من 
م�ساف )االبداع الوظيفي( مبا يحقق مردود 
داعيا  االعمال،  اجناز  م�ستوى  يف  ا�ستثنائي 
ال��دوائ��ر  جميع  ع��ل��ى  تعميمه  ���س��رورة  اىل 
يف  ون�سره  اع��داده  من  االنتهاء  بعد  العدلية 

وتقدمي  امل��وظ��ف��ني  لتوعية  االع���ام  و���س��ائ��ل 
اجلوائز للموظفني امل�ستحقني. واوعز ال�سيد 
الوزير بت�سكيل جلنة العادة النظر يف قانون 
وابداء   2005 ل�سنة   )18( رقم  العدل  وزارة 
الواجب  القانونية  امل���واد  ح��ول  امل��اح��ظ��ات 
العراقية  اال���س��اح  دائ���رة  موجها  تعديلها، 
ن��ق��اب��ة املحامني  م��ع  ب��ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ع��اون 
ل��ت��زوي��ده��م ب��ال��ت��ح��دي��ث��ات ال��ت��ي ت��ط��راأ على 
ال�سيد  وا�سار  بالنقابة.  امل�سجلني  املحامني 
بني  م�سركة  غرفة  ت�سكيل  باهمية  ال��وزي��ر 

تقدم  اجلن�سية  ودائرة  العدول  الكتاب  دائرة 
بامل�ستم�سكات  اخلا�سة  ال�سدور  �سحة  ن�سخ 
الثبوتية للمواطنني لتحقيق �سرعة يف اجناز 
معاماتهم و�سمان عدم حدوث اي تاعب عند 
دائرة  االنتهاء من مكننة  ان  اجنازها، موؤكدا 
نافذة  فتح  امكانية  �سيوفر  ال��ع��دول  الكتاب 
الكرونية مع دائرة اجلن�سية العامة لاطاع 
على ملفاتها ومنح الوكاالت بانواعها وتايف 
ال�سيد  واختتم  امل�ستم�سكات.  تزوير  عمليات 
الوزير اجلل�سة باي�ساح اهمية ار�سفة جميع 

دائرة  مقدمتها  ويف  العدلية  الدوائر  ا�سابري 
منها  متعددة  ن�سخ  العقاري وحفظ  الت�سجيل 
املركزي  البنك  فيها  ومب��ا  خمتلفة  وباماكن 
املواطنني  حقوق  على  احل��ف��اظ  يحقق  ومب��ا 
الق�سائي  املعهد  اك��د  بها.كما  امل�سا�ص  وع��دم 
من  وم�����س��ادره  ا�سابريه  الر�سفة  ا�ستكماله 
ب�سكل  التجربة  وتعميم  واالأب��ح��اث،  الكتب 
العدلية مما �سيمكن  الدوائر  كافة  �سريع على 
اأماكن  الوزارة من حفظ اوليات دوائرها يف 

ح�سينة حتافظ عليها من التلف او التاعب.

وجه بحفظ أرشيف الوزارة الكترونيا 

التعامل" االأ�ساليب احلديثة وااللكرتونية يف  اإدخال  املعتمد حاليًا وعدم  الورقي  الروتيني  العمل  اإىل  العقاري تعود  الت�سجيل  الذي حتدث يف دائرة  التزوير  "حاالت 

على  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد  التقى 
هام�ص اعمال جمل�ص حقوق االن�سان بال�سفري رعد 
االن�سان يف وزارة  دائرة حقوق  االآلو�سي رئي�ص 
العراق  ممثل  �سالح  موؤيد  ال�سفري  و  اخلارجية 

الدائم يف االمم املتحدة. 
ان االجتماع كان بخ�سو�ص  الوزارة  وقال اعام 
�سرورة تطوير العمل امل�سرك جلميع موؤ�س�سات 
ملف  ومتابعة  االن�سان  بحقوق  تهتم  التي  الدولة 

النازحني ومتطلبات تاأمني احلياة الكرمية لهم. 
اخلرق  ه��ذا  اىل  ادت  التي  اال�سباب  عر�ص  كذلك 
ب��ه جماميع داع�ص  ق��ام��ت  االن�����س��ان وم��ا  حل��ق��وق 
ب�سرية  كدروع  املواطنني  ا�ستخدام  من  االرهابية 
االغلب  االع��م  وتهجري  بيوتهم  يف  واحتجازهم 
النازحني  عدد  ي�سل  حيث  الن�ساء.  و�سبي  منهم، 
حاليًا اكرث من ثاث مايني عراقي باال�سافة اىل 

النازحني ال�سوريني يف العراق. 
على  وا���س��ح  ب�سكل  امللف  ه��ذا  عر�ص  و���س��رورة 
املجتمع الدويل مل�ساعدة العراق برفع قدرته على 

معاجلة هذه االو�ساع.

�سرورة تطوير ملف حقوق االن�سان يف 
العراق و�سمان حق النازحني بالعي�س الكرمي
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وحتدثنا  النهاية،  من  لنبداأ  �ساألناه:  ���س: 
عن اهم واخر الق�سايا التي اجنزها مكتب 

املفت�س العام؟
ج: �سكرا ل�سحيفتكم املوقرة على هذا اللقاء، 
واود ان ابني، ان اأي مبلغ يتم اه��داره يف 
بغ�س  لدينا  مهما  يعترب  الف�ساد  ممار�سات 
�سعاف  بها  احتال  التي  الكيفية  عن  النظر 
النفو�س يف التحايل على القانون والطمع 
التي  الق�سايا  اب��رز  وم��ن  ال��ع��ام،  امل��ال  يف 
ق�سية  هي  الف�ساد،  مبنع  مكتبنا  فيها  جنح 
يف  العقاري  الت�سجيل  دائ��رة  يف  املوظفة 
مليار   69 اىل  امل��ب��ل��غ  و���س��ل  اذ  امل���دائ���ن، 
دينار، وهو رقم كبري يفوق جمموعه ما مت 
يف  املكتب  تاأ�سي�س  �سنوات  خالل  اجن��ازه 
العام 2004 ولغاية اليوم، وقد مت التحرك 
ومعاجلة الق�سية بنجاح، وما نزال نتابعها 
ان  ك��ادت  التي  االم���وال  م��ن  امل��زي��د  لك�سف 

تذهب اىل جيوب موظفني فا�سدين.
�����س: وك��ي��ف مت ك�����س��ف ال��ف�����س��اد يف ه��ذه 

الدائرة؟
بالتعاون  موظفينا  م��ن  ف��ري��ق  حت��رك  ج: 
اأع��م��ال  اإج����راء  ال��ن��زاه��ة لغر�س  م��ع ه��ي��اأة 
مديرية  معامالت  على  امل�سرتك  التحقيق 
املنجزة  امل��دائ��ن  يف  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل 
على  بناًء  وذل��ك  املوظفات،  اإح��دى  قبل  من 
مع  والتداول  النزاهة  حتقيق  قا�سي  قرار 
مديرية  التحقيقات/  دائرة  النزاهة/  هياأة 
من  ال�سادر  االإداري  واالأم��ر  بغداد  حتقيق 
العقاري  الت�سجيل  مديرية  نحو  مكتبنا، 
عمليات  ح����دوث  بخ�سو�س  امل���دائ���ن  يف 
تزوير وا�ستعمال على عقارات يف املديرية 
على  احل�سول  ت�سهيل  لغر�س  امل��ذك��ورة، 
ت��زوي��ر ملكية  امل�����س��ارف بعد  م��ن  ق��رو���س 
هذه العقارات من الدولة ملواطنني وهميني، 
العقارات  مب�ساحات  التالعب  اإىل  اإ�سافة 

لزيادة قيمة القرو�س. 
���س: وم��ا ه��ي االإج�����راءات ال��ت��ي ق��ام��ت بها 

اللجنة؟
وتنظيم  ج���رد  ب���اإع���داد  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ام��ت  ج: 
قائمة بالعقارات التي اأجنزت لها معامالت 
الرهن من قبل املوظفة املتهمة، اإذ مت تدقيق 
من  لها  املالكني  واأ���س��م��اء  ال��ع��ق��ارات  اأرق���ام 
�سجل  بني  املتقاطع  التدقيق  اإج���راء  خ��الل 
الدائمية،  وامل��ج��ل��دات  العينية  التاأمينات 
معامالت  يف  العقارات  م�ساحات  وتدقيق 
وال�سجالت  ال��دائ��م��ي��ة  وال�����س��ن��دات  ال��ره��ن 
تزوير  عمليات  هناك  اأن  وتبني  العقارية، 
بعد  كما تبني  وا�ستعمال على )46( عقارا. 
من  ال��ع��دي��د  ان  ال��ت��ح��ري  بعمليات  ال��ق��ي��ام 
اإىل  للدولة  ملك  من  �سنفها  زّور  العقارات 
والبع�س  وهميني،  الأ�سخا�س  �سرف  ملك 
االآخر مت تغيري �سنفها اإىل �سناعي وبا�سم 
القيمة  رف���ع  ل��غ��ر���س  اأ���س��خ��ا���س وه��م��ي��ني 
التقديرية لها، وبالتايل رفع مبلغ القرو�س 
امل�سارف  م��ن  عليها  احل�����س��ول  يتم  ال��ت��ي 

وزيادة م�ساحة العقارات. 
�س: وكيف قامت املوظفة بهذه العملية؟

ج: من خالل اإخفائها �سجل تاأمينات عينية 
مبعلومات  رهن  معامالت  فيه  ت��درج  كانت 
م����زورة ع��ن ال��ع��ق��ارات امل��ره��ون��ة وك��ذل��ك 
اخلا�س  اخلارجي  االإق���رار  �سجل  اإخفائها 
باإقرار امل�سارف خارجيا. ومل تقف املوظفة 
اللجنة  اكت�سفت  بل  احلد،  هذا  عند  املتهمة 
املذكورة  املوظفة  اأن  واجبها  خ��الل  اي�سا 
تعود  ع���ق���ارات  م��ع��ام��الت  بتم�سية  ق��ام��ت 
من  البائعني  مع  وباتفاق  للدولة  ملكيتها 
خالل تزوير ملكيتها ومتليكها اإىل اأ�سخا�س 
االأ�سخا�س  من  مكتبنا  طلب  وق��د  اآخ��ري��ن، 
ر�سمية  �سكاوى  تقدمي  للعقارات  امل�سرتين 
اإىل الق�ساء لغر�س حما�سبة املتهمة جنائيا.
ال��ت��ي مت منع  امل��ب��ال��غ  ����س: وم���ا ه��ي قيمة 

الف�ساد فيها؟
يف  ك�سفها  مت  التي  املبالغ  قيمة  تبلغ  ج: 
بني  م��ن  ع��ق��ارا   )21( ب�سجالت  ال��ت��الع��ب 
ال�)46( هي 69 مليار و351 مليون دينار، 
يبلغ  ل��ع��ق��ارات  امل��ب��ال��غ  ح�سر  يتم  مل  فيما 
عددها )25( عقارا، و�سيتم مفاحتة م�سارف 
وال�سناعي  والزراعي  والرافدين  الر�سيد 

لغر�س ح�سر قيمة مبالغ القرو�س. 
يف  العام  املفت�س  ينجح  كيف  ب��راأي��ك،  ���س: 
عمله، وما هي ابرز املميزات التي يجب ان 

يت�سف بها من ي�سغل هذا املن�سب؟
�����س: جن����اح اي����ة م��ه��م��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��وف��ري 
ال��ع��ام  املفت�س  ان  واع��ت��ق��د  م�ستلزماتها، 

ب��االم��ور  ملما  ي��ك��ون  ان  ينبغي  ال��ن��اج��ح 
املجالني  هذين  الن  والقانونية،  االداري���ة 
املخالفات  ان  اعتبار  على  عمله  حمور  هما 
امل��ح��ت��م��ل��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني ت��ت��ع��ل��ق مب��خ��ال��ف��ة 
هم  املهمة  االدوات  م��ن  ان  كما  ال��ق��ان��ون. 
يوجهون  الذين  الكفوئني  االق�سام  م��دراء 
الق�سم  مدير  كان  فكلما  باعمالهم،  موظفيهم 
ب�سرعة  موظفيه  عمل  ات�سف  كلما  ناجحا 
االجناز ودقته، كذلك الكثري من االمور التي 

يطول �سرحها.
ل��ك��ن ه��ن��اك ب��ع�����س امل��ع��رق��الت ال��ت��ي تقف 

ب�سورة  املكتب  اع��م��ال  اجن��از  دون  حائال 
املالية  املخ�س�سات  ق�سية  وه��ي  ك��ام��ل��ة، 
بقية  حال  حالها  تقلي�سها  مت  التي  للمكتب 
موؤ�س�سات الدولة نتيجة االزمة االقت�سادية 
لدينا  االم��ر  ت��دارك  البالد، ومع هذا مت  يف 
من خالل تكليف الدوائر املخت�سة التي تقع 
التي  بالتحقيق مع احلاالت  املحافظات  يف 
لنتخذ االج��راءات اخلا�سة  ت�ستوجب ذلك، 

من قبلنا.
�س: ي�ساأل البع�س عن الدور الذي يت�سدى 
له مكتب املفت�س العام، هل باالمكان ت�سليط 

ال�سوء على ابرز ما يقوم به املكتب؟
ملنع  و�سيلة  اف�����س��ل  ان  اجل��م��ي��ع  يعلم  ج: 
الف�ساد هو مواجهته باجراءات قبل حدوثه، 
اأي مننع الف�ساد قبل ان يرى النور، غري ان 

ما جاء  العام وبح�سب  املفت�س  مهمة مكتب 
رقم  املنحلة  املوؤقتة  االئتالف  �سلطة  فياأمر 
ومراجعة  فح�س  هي   ،2004 ل�سنة   )57(
العدلية  والدوائر  ال��وزارة  �سجالت  جميع 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وك���ل م��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن ن�ساط 
والكفاءة  وال�سفافية  النزاهة  �سمان  بهدف 
من  ومهامها  عملياتها  وتدقيق  ومراجعة 
وزي��ادة  امل�سروفات  تدبري  ح�سن  منظور 
الالزمة  التو�سيات  وتقدمي  االداء  كفاءة 
املتعلقة  ال�سكاوى  تلقي  وكذلك  ومتابعتها. 
ا�ستخدام  وا�ساءة  والتبذير  الغ�س  باأعمال 
فيها  والتحقيق  م�����س��در  اي  م��ن  ال�سلطة 
يزعم  اع��م��ال  يف  التحقيق  يف  امل��ب��ادرة  اأو 

واتخاذ  تبذير  او  غ�س  على  تنطوي  انها 
االجراءات الالزمة يف �ساأنها.

هي  اي�سا  ال�سرورية  املكتب  اه��داف  ومن 
ت�سهيل  بغية  ال��وزارة  يف  العاملني  تدريب 
ك�����س��ف اع��م��ال ال��ت��ب��ذي��ر وال��غ�����س وت��وف��ري 
تقوم  ال��ت��ي  ب��امل��ه��ام  املت�سلة  االر����س���ادات 
تلك  ملنع  ن�ساط  اي  وممار�سة  ال��دائ��رة  بها 
واجبات  من  يلزم  ما  كل  وت��اأدي��ة  االع��م��ال، 
اخرى تقع يف حدود �سلطات املفت�س العام.

اه��داف املكتب هي  �س: حتدثت عن ان من 
تدريب املوظفني، ما اهمية هذا االمر؟

التي  ال��ق��وان��ني  يعرف  حينما  امل��وظ��ف  ج: 
عمله،  موؤ�س�سة  �سمن  مبوجبها  يتحرك 
�سي�سبح  وكذلك  ووجباته،  حقوقه  �سيعلم 
العمل،  يف  واملحظورات  باملخالفات  ملما 
بهذا  التثقيفية  الندوات  نعقد  ما  دائما  لذا 
العديد  ان  ذل��ك  م��ن  ونلم�س  اخل�سو�س، 
املثال  �سبيل  على  يعلمون  ال  املوظفني  من 
حال  يف  عليهم  املفرو�سة  العقوبات  انواع 
خمالفتهم للقوانني وال يعلمون اي�سا كيفية 
كفلها  ال��ت��ي  بالو�سائل  عليها  االع��رتا���س 
ان���واع احل��ق��وق املمنوحة  ك��اأح��د  ال��ق��ان��ون 
خططنا  �سمن  م��ن  ن���درج  ل��ذا  للموظفني، 
ال����دورات  اق��ام��ة  امل��ك��ت��ب،  لعمل  ال�سنوية 
وال�����ن�����دوات ب���ه���ذا اخل�������س���و����س، ون��رك��ز 
لدى  القانونية  املعلومات  �سخ  على  كثريا 
الوقوع  من  نح�سنهم  كي  اجل��دد  املوظفني 
�سحيتها  ي��ك��ون��وا  ق��د  ال��ت��ي  املخالفات  يف 
التي  بالقوانني  االمل��ام  او  فهم  ع��دم  نتيجة 
العام  املفت�س  مكتب  ف���دور  عملهم،  حت��دد 
لي�س ت�سّيد االخطاء بقدر �سعيه ملنع وقوع 
املكتب  يبحث  وكذلك  اخل��ط��اأ،  يف  املوظف 
يف كل عام على املوظفني املتميزين لغر�س 
لتمييز  اليه  عمدنا  اج��راء  وه��و  تكرميهم، 
روح  خلق  اىل  ا�سافة  اجليدين  املوظفني 
تكرمي  على  للح�سول  بينهم  فيما  املناف�سة 

�سجلهم  يف  بي�ساء  نقطة  ي��ك��ون  معنوي 
عن�سر  خلق  اىل  �سعينا  ول��و  ال��وظ��ي��ف��ي، 
املناف�سة ال�سريفة يف التميز بالعمل، لراأينا 

ثمرة ذلك على جميع موؤ�س�سات الدولة.
�س: عند احلديث عن الو�سائل غري التقليدية 
هناك  ه��ل  ال��ع��ام،  املفت�س  مكتب  عمل  يف 

ا�ساليب جديدة مت اعتمادها من قبلكم؟
االبتكار  على  ينطوي  الناجح  العمل  ج: 
التقليدية،  غ��ري  اال���س��ال��ي��ب  ع��ن  وال��ب��ح��ث 
عن  االخبار  م�سادر  من  واح��دة  ان  ونعلم 
العام  املفت�س  مكتب  ت�سل  التي  املخالفات 
هي ال�سكاوى، فال�سكوى احلقيقية ولي�ست 
ال��ك��ي��دي��ة او ال��ت��ي ت��ر���س��ل ب���داع���ي خ��الف 
معلومة  على  تنطوي  �ساكله،  وما  �سخ�سي 
عن خمالفة ما، وهنا ياأتي دورنا يف ان�ساف 
املظلوم وحما�سبة املق�سر والعمل على عدم 

تكرار هذه احلالة جمددا.
وخالل الفرتة املا�سية اردنا ادخال ا�سلوب 
تقدمي  على  امل��واط��ن��ني  ت�سجيع  يف  ج��دي��د 
عمل  ت�سويب  اىل  ي���وؤدي  ومب��ا  ال�سكاوى 
كابينة  م�سروع  فاطلقنا  العدلية،  ال��دوائ��ر 
فعاليات  خ��الل  وذل���ك  املتنقلة،  ال�سكاوى 
وهذا  الوطني،  النزاهة  باأ�سبوع  االحتفال 
تلقي  ناحية  م��ن  مبتكرا  يعترب  امل�����س��روع 
اذ  املواطنني،  من  مبا�سر  ب�سكل  ال�سكاوى 
يومني  م��دة  ال�سكاوى  �سندوق  و�سع  يتم 
دائ��رة  م��ن  ويتنقل  العدلية،  ال��دوائ��ر  ام��ام 
الخ����رى، وي��دي��ر ال��ع��م��ل ف��ي��ه اح���د موظفي 
اي�سا  ال�سكاوى  كابينة  وتت�سمن  املكتب. 
وال��ربي��د  للمكتب  ال�����س��اخ��ن  اخل���ط  ارق����ام 
عربها  ال�سكاوى  ار�سال  ليتم  االلكرتوين، 
يف حال عدم رغبة املواطن وحتى املوظف 
ال���ذي مت  ال�����س��ن��دوق،  ���س��ك��واه يف  بو�سع 

ت�سميمه ب�سكل انيق.
����س: وم�����اذا ب�����س��اأن م��ق��اب��الت امل��واط��ن��ني 
مكتبكم، وهل  مبا�سر يف  ب�سكل  واملوظفني 

مت حتديد يوم معني لذلك؟
عام  كمفت�س  لعملي  االول  ال��ي��وم  يف  ج: 
املكتب  اب���واب  ان  اعلنت  ال��ع��دل،  ل���وزارة 
الر�سمي  ال���دوام  �ساعات  ط���وال  مفتوحة 
املواطنني  اىل  واال�ستماع  ال�سكاوى  لتلقي 
خطاأ،  اأي  ت���دارك  على  للعمل  وامل��وظ��ف��ني 
وطلبات  ���س��ك��اوى  و�سلتنا  فقد  وبالفعل 
وزير  ال�سيد  مع  وبالتن�سيق  عملنا  منهم، 
باأ�سرع  لها  واال�ستجابة  حلها  على  العدل 
العام من  املفت�س  ان قرب  اعتقد  فاأنا  وقت، 
املوظفني واملواطنني �سروري جدا حلل اأي 
ا�سكال ومعرفة ما يدور من ممار�سات غري 
قانونية يف بع�س الدوائر والتحرك الجراء 
الالزم بهذا اخل�سو�س، واملفت�س العام كلما 

كان قريبا من املوظف كلما �سهلت مهمته.
وتدقيقية  ن�ساطات حتقيقية  هناك  �س: هل 

وتفتي�سية للمكتب خارج العا�سمة بغداد؟
الدوائر  زيارة جميع  املكتب على  يعمل  ج: 
ما  نوعا  املالية عرقلت  االزمة  لكن  العدلية، 
هذا امل�سعى، اذ يحتاج اأي فريق تابع ملكتبنا 
ال��داخ��ل��ي،  ل��الي��ف��اد  مالية  خم�س�سات  اىل 
خ�سو�سا ان بع�س الواجبات قد ت�ستغرق 
التخ�سي�سات  وج��ود  عدم  ومع  اي��ام،  عدة 
مكتبنا  ق��ام  ه��ذا  وم��ع  �سعبا،  االم��ر  ا�سبح 
قبل ايام ويف ن�ساط له يف حمافظة كركوك 
كانت  ال��دول��ة،  اىل  اىل  عقارا   )12( باعادة 
وقد  التالعب،  اإىل  تعر�ست  قد  اأ�سابريها 
وبناء  للمكتب  التحقيقية  اللجان  حتركت 
الفرتة  خالل  ت�سلمتها  التي  ال�سكاوى  على 
املا�سية، ودققت )57( عقارا يف كركوك، وقد 
تبني وجود تالعب يف ا�سابريها العقارية، 
كركوك  بلدية  اىل  عقارا   )12( ارج��اع  ومت 
الدوائر  تلك  تعلم  ان  دون  املالية  ووزارة 
 )7( وه��ن��اك  ل��ه��ا.  ال��ع��ق��ارات  ه��ذه  بعائدية 
عقارات قيد التدقيق من قبل املكتب ودائرة 
التاأكد  لغر�س  العامة  العقاري  الت�سجيل 
التمليك  بعد  عليها  �سحب  قيود  وج��ود  من 
للدولة،  تابعة  العقارات  وه��ذه  عدمه.  من 
وخ�س�ست يف مناطق مهمة يف كركوك يف 
املواطنني  من  امل�ستفيدين  اىل  �سابق  وقت 
املنحل  الثورة  قيادة  جمل�س  قرار  مبوجب 
ل�سنة  و)418(   1986 ل�سنة   )42( رق���م 

1984، وقد مت التالعب باأ�سابريها. 
�س: وماذا ب�ساأن العقارات االخرى؟

حيث  م��ن  ب��اإج��راءات��ه  �سي�ستمر  مكتبنا  ج: 
بقية  او  كركوك  يف  �سواء  والتدقيق  الرقابة 
يوفقنا  ان  الله  وندعو  االخ��رى،  املحافظات 

يف هذه املهمة.

ت�شكل مكاتب املفت�شني العامني يف 
الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة 

اهمية كربى، من ناحية منع الف�شاد 
قبل وقوعه، وملا كانت الإجراءات 

الوقائية �شرورية يف احلفاظ على املال 

العام ومنع وقوع املوظفني يف حبائل 
الف�شاد، كان من ال�شروري دعم اجلهات 
الرقابية مبختلف م�شمياتها، ومنها مكتب 
املفت�ش العام الذي وجد خلدمة املوظف 

وحت�شينه من ممار�شات تنطوي على 

تلويث الذمة باملال احلرام، وبالتايل 
ا�شتمرارية عمل املوؤ�ش�شات احلكومية 

ووقف نزيف الموال فيها.
�شحيفة )العدل واملجتمع( التقت املفت�ش 

العام لوزارة العدل/ وكالة جمال طاهر 

ال�شدي لت�شليط ال�شوء على عمل املكتب، 
واحلديث عن الجنازات والو�شائل 

الكفيلة يف منع وقوع الف�شاد قبل حدوثه.

 املفت�ش العام الناجح ينبغي ان يكون ملما بالمور الدارية والقانونية ومدراء الق�شام الكفوئني هم الدوات املهمة التي توجه املوظفني لالرتقاء باعمالهم

 الزمة القت�شادية حالت دون اجناز اعمال املكتب وحتركنا باجتاه تكليف الدوائر املخت�شة يف املحافظات بالتحقيق مع احلالت التي ت�شتوجب ذلك

يتوىل املكتب تدريب العاملني يف الوزارة بغية ت�شهيل ك�شف اعمال التبذير والغ�ش وتوفري 
الر�شادات املت�شلة باملهام التي تقوم بها الدائرة وممار�شة اي ن�شاط ملنع تلك العمال، 

وتاأدية كل ما يلزم من واجبات اخرى تقع يف حدود �شلطات املفت�ش العام.
يتوىل املكتب 

تدريب العاملني 
يف الوزارة بغية 

ت�شهيل ك�شف 
اعمال التبذير 
والغ�ش وتوفري 

الر�شادات املت�شلة 
باملهام التي تقوم 

بها الدائرة 
وممار�شة اي 

ن�شاط ملنع تلك 
العمال، وتاأدية 

كل ما يلزم من 
واجبات اخرى 

تقع يف حدود 
�شلطات املفت�ش 

العام

�شخ املعلومات القانونية لدى 

املوظفني اجلدد كي نح�شنهم 

من الوقوع يف املخالفات التي 

قد يكونوا �شحيتها نتيجة 

عدم فهم او الملام بالقوانني 

التي حتدد عملهم

اطلقنا م�شروع كابينة ال�شكاوى املتنقلة، وذلك خالل فعاليات الحتفال باأ�شبوع 
النزاهة الوطني، وهذا امل�شروع يعترب مبتكرا من ناحية تلقي ال�شكاوى ب�شكل 

مبا�شر من املواطنني، اذ يتم و�شع �شندوق ال�شكاوى مدة يومني امام الدوائر 
العدلية، ويتنقل من دائرة لخرى، ويدير العمل فيه احد موظفي املكتب. 

فرقنا الرقابية تعتمد الية وقائية ت�شاهم بك�شف مواطن الف�شاد قبل حدوثها 

املفت�ش العام لوزارة العدل: 
عملنا الرقابي اوقف هدر مايل ي�شل اىل 69 مليار دينار

اجرى احلوار: غزوان الظاملي / ب�شري العرجي
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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

اىل من ي�صنعن احلياة وندين لهن بكل ما منلك، 
يف يومهن ال ي�صعني اال ان اقف اجالال واكبارا 
الباري  اىل من يعطني بال مقابل، ومن اكرمهن 
ورفعهن حتى كانت اجلنة حتت اقدامهن، ننتهز 
هذه املنا�صبة املباركة لنتقدم اىل االكف الطاهرة 
التي منحتنا كل ما نحن عليه االن، بالتهنئة يف 

ذكرى عيد املراأة العاملي.
الكبرية  امل��واق��ف  ن�صتذكر  املنا�صبة  ه��ذا  ويف 
للعراقيات والتي غريت جمرى التاريخ وحفظت 
للعراق هيبته وا�صتقالله ، فكانت البنت واالخت 
املواجهة،  �صوح  اىل  بالرجال  تدفع  التي  واالم 
وهذه املواقف البطولية جتددت اليوم ور�صخت 
االوىل  اللحظة  ومنذ  باحلياة،  العراقيني  حق 

ال��ت��ي اع��ل��ن��ت فيها ف��ت��وى اجل��ه��اد ���ص��د داع�����ش 
موقع  لتاخذ  العراقية  امل��راة  ان��رت  االره��اب��ي 
املعا�صد  فكانت  امل��واج��ه��ة  خ��ط  يف  ال�����ص��دارة 
وال��ع��ن�����ص��ر امل������وؤازرة ل��ه��ذه ال��ف��ت��وى امل��ب��ارك��ة 
اخلطر  ه��ذا  �صد  باملواجهة  الفعالة  وامل�صاركة 
وامن��ا  فح�صب  االم��ر  بهذا  تكتفي  ومل  ال��داه��م، 
اخذت على عاتقها الت�صدي للهجمات االرهابية 
والدفاع عن االر�ش والعر�ش بال�صالح وهنالك 
ممن  العراقيات  الن�صوة  من  الكثري  االمثلة  من 
ا�صت�صهدن يف �صوح القتال و�صيخلدهن التاريخ 

ملواقفهن اجلهادية الكبرية.
من  ال��رج��ال  ح��ق  نبخ�ش  ل��ن  ال��ك��رمي  احل�صور 
املقد�ش  ال�صعبي  احل�صد  ورجال  االمنية  قواتنا 
الدماء وقدموا ارواحهم  ممن نزفوا الدماء تلو 
دعونا  لكن  ال��ع��راق  ح��ري��ة  م��ذب��ح  على  ق��رب��ان��ا 

فرتة  طيلة  ال��ع��راق��ي��ة  امل���راة  قدمته  م��ا  ن��راج��ع 
احل���رب �صد داع�����ش، فقد ك��ان��ت )ام���ا، واخ��ت��ا، 
يف  املعي�صة  متطلبات  ت��راع��ي  وزوج���ة(  وبنتا 
�صبق  ال��ت��ي  االدوار  اىل  ا�صافة  زوج��ه��ا  غ��ي��اب 
ذكرها فكانت ت�صت�صعر املعاناة تلو االخرى يف 
كل �صاعة بل يف كل حلظة على ابنائهم املقاتلني، 
اروع  العراقيات  فقد �صربت  تقدم  ما  وفوق كل 
ال��ف��داء يف اخ��ذ امل��ب��ادرة ب��اع��داد وجبات  �صور 
ما  تفوق  الت�صحيات  ه��ذه  للمقاتلني،  الطعام 

ميكن ان يقدمه اي �صخ�ش.
لل�صعب  مقدم خري  العام  يكون هذا  ان  متنياتنا 
ب�صكل  العراقية  امل���راة  واىل  عموما  ال��ع��راق��ي 
على  امل��وؤزر  الن�صر  فرحة  فيه  وترت�صم  خا�ش 
وال���رخ���اء  ل��ل��ف��رح  منطلقا  ل��ي��ك��ون   ، االره�����اب 

والتخل�ش من �صرور االرهاب.

االأحمر،  لل�صليب  الدولية  اللجنة  من  وف��د  زار 
ق�صم الر�صافة / 13، التابع اىل دائرة اال�صالح 
ال���ع���راق���ي���ة، ل���الإط���الع ع��ل��ى ال���واق���ع اخل��دم��ي 

واالإن�صاين للنزالء املودعني.
وقال مدير عام دائرة اال�صالح العراقية )ح�صني 
الع�صكري( : ان مهمة وفد اللجنة الدولية تقت�صر 

على مراقبة وتقييم الو�صع االن�صاين وال�صحي 
تاأتي  الزيارة  هذه  ان  مبينا  للنزالء،  والقانوين 
�صمن �صل�صلة الزيارات امليدانية التي قامت بها 
وفود خمت�صة من اللجنة املذكورة اىل ال�صجون 

اال�صالحية العراقية.
جولة  اج��رت  اللجنة  ان  العام،  املدير  واأ���ص��اف 

على  خاللها  اطلعت  املحاجر،  اروق��ة  يف  تفقدية 
حيث  للنزالء،  والقانونية  ال�صحية  االو���ص��اع 
وطبيعة  فيها،  املودعني  النزالء  عدد  على  ركزت 
باال�صافة  ب��ه��م،  املتعلقة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االح��ك��ام 
م�صريا  االي������داع،  وا���ص��ب��اب  احل��ج��ر  م���دة  اىل 
النزالء  من  بعدد  خاللها  التقت  اللجنة  ان  اىل 

التي  امل�صاكل  اه��م  على  للوقوف  املحجورين، 
يعانون منها.

ادارة  وتعاون  بتجاوب  الوفد  ا�صاد  جانبه  من 
ال�����ص��ج��ن م���ع ال��ل��ج��ان وامل��ن��ظ��م��ات االن�����ص��ان��ي��ة 
مع  تتوافق  التي  ال�صحية  اخلدمات  وتوفريها 
املعايري الدولية يف ادارة ال�صجون اال�صالحية.

ب��ا���ص��رت دائ�����رة اال����ص���الح ال��ع��راق��ي��ة 
ومنظومة  ت�صوي�ش  اأج��ه��زة  بن�صب 
خطة  �صمن  جديدة،  مراقبة  كامريات 
داخل  االمنية  املنظومة  عمل  تطوير 
عام  مدير  اال�صالحية.وقال  ال�صجون 
الع�صكري:  ح�صني  اال���ص��الح  دائ����رة 
با�صر  ال��دائ��رة  يف  ال�صيانة  ق�صم  ان 

بعملية ن�صب كامرات املراقبة واأجهزة 
ال�صجنية،  االق�صام  داخ��ل  الت�صوي�ش 
القدمية،  االإج��ه��زة  اإدام���ة  اىل  اأ�صافة 
م�صريا اىل ان التجهيز وال�صيانة �صمل 
الر�صافة  و�صجني  العامة  الدائرة  مقر 
املدير  /1.وا���ص��اف  والعدالة  الرابعة 
العام: ان الدائرة وبالتن�صيق مع قيادة 

ال�صرطة االحتادية و�صعت خطة امنية 
جديدة، لكوادرها االمنية بهدف �صمان 
الالزمة  احلماية  توفري  يف  جاهزيتها 
للنزالء، موؤكدا ان االق�صام اال�صالحية 
معايريه  يف  ك��ب��ريا  ت��ط��ورا  �صت�صهد 
اخلارجية  وا�صواره  الداخلية  االمنية 
.وا����ص���ار امل��دي��ر ال���ع���ام: ان امل��الك��ات 

د�صن منظومة  االليات  ق�صم  الفنية يف 
املياه،  وتنقية  معاجلة  يف  متخ�ص�صة 
الق�صم ورقة عمل وبالتن�صيق  اعد  كما 
الهند�صية  واملالكات  االعمار  ق�صم  مع 
م�صتقبلية  وخطط  مقرتحات  ت�صمنت 
ت��راع��ي  من��وذج��ي��ة  م�����ص��اري��ع  لتنفيذ 

املعايري املهنية وال�صالمة العامة.

اكد ال�صيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان 
الوزارة قطعت ا�صواطا كبرية على امل�صتويني 
وا�صحا  جناحا  وحققت  واخلدمي،  االداري 
من خالل تاأكيدها على ال�صوابط والقوانني 

التي حددتها من اجل حتقيق هذا النجاح.
ا�صتقباله  خ���الل  ذل���ك  ال���وزي���ر  ال�����ص��ي��د  ذك���ر 
ال��وزارة، وف��دا من  الر�صمي يف مقر  مبكتبه 
جماعة الف�صالء عن حمافظة ذي قار برئا�صة 
ال�����ص��ي��خ ���ص��ي��اء ال�����ص��ه��الن، م�����ص��ريا اىل ان 
متمثلة  التجاوزات،  بع�ش  ر�صدت  ال��وزارة 
والقرابة  مل�صوؤولني  االنتماء  �صفة  بانتحال 
مو�صحا  ال��دول��ة،  يف  ن��اف��ذة  �صخ�صيات  م��ن 
القانونية  االج����راءات  ات��خ��ذت  ال���وزارة  ان 

بحق مرتكبيها، باال�صافة اىل توجيه حتذيرا 
كافة عن هذه احلاالت عن  الدولة  ملوؤ�ص�صات 
التوا�صل  وم��واق��ع  االع���الم  و�صائل  ط��ري��ق 
ال�صادرة  وال�صحيفة  الر�صمية  االجتماعي 

عن الوزارة.
م��ن ج��ان��ب��ه ا���ص��اد رئ��ي�����ش ال��وف��د، باجلهود 
اأج��ل  م��ن  ال��ع��دل  وزي���ر  ال�صيد  يبذلها  ال��ت��ي 
امل�صتمرة  ومتابعته  ال���وزارة،  عمل  اجن��اح 
اأ�صفرت عن تقدمي  التي  العدلية  الدوائر  اإىل 
متمنيًا   ، امل��واط��ن��ني  اإىل  اخل��دم��ات  اف�صل 
النجاح والتوفيق لل�صيد الوزير باأداء مهامه 
الوطنية يف هذه الظروف ال�صعبة التي مير 

بها البلد.

ع��ن وج��ود  ال��ع��ديل  التخطيط  دائ����رة  اع��ل��ن��ت 
الوطنية  البطاقة  �صوؤون  مديرية  مع  تن�صيق 
حما�صرة  لعقد  ال��داخ��ل��ي��ة،  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة 
املوحدة  الوطنية  البطاقة  عمل  عن  تو�صيحية 

وكيفية منحها.
ق�صم  ان  ال���ع���ديل:  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ����رة  وق��ال��ت 
مديرية  مع  وبالتن�صيق  ال��دائ��رة  يف  التدريب 
����ص���وؤون ال��ب��ط��اق��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���وزارة 
تو�صيحية،  حم��ا���ص��رة  �صتعقد  ال��داخ��ل��ي��ة، 
املوحدة  الوطنية  البطاقة  عمل  على  للتعرف 
التي مت اعتمادها يف  وكيفية منحها واملعايري 
م�صريًة  العائلي،  والرقم  الوطني  الرقم  توليد 
اىل اهمية هذه الوثيقة وما تت�صمنه من بيانات 

تعتمد يف التعامالت الر�صمية.
�صتعقد  املحا�صرة  هذه  ان  ال��دائ��رة:  وا�صافت 
مدير  وباإ�صراف  الق�صائي  املعهد  قاعات  على 
احلقوقي  العميد  الوطنية  البطاقة  م�صروع 
 )24( وم�صاركة   ، اخلفاجي(  ابراهيم  )ن�صاأت 
العدلية  ال���دوائ���ر  يف  املخت�صني  م��ن  م��وظ��ف 
واجهزتها، مو�صحة ان موعد انعقادها �صيكون 

يوم االحد امل�صادف 2016/2/7.

مهام  نقل  ان  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  قال 
العدل  وزارة  مهام  �صمن  االن�صان  حقوق  وزارة 
يعتر خطوة على الطريق ال�صحيح، كون مهامها 

من �صميم عمل وزارة العدل.
مكتبه  ا�صتقباله يف  ذلك خالل  الوزير  ال�صيد  ذكر 
اال�صتاذ  االإن�صان  حقوق  وزارة  وكيل  الر�صمي 
احمد  امل�صت�صار  وبح�صور  ال��زه��ريي،  ح�صني 
ال�صاعدي،  منذر  د.  املتابعة  ق�صم  مدير  و  املعيني 
م�صريا اىل ان هذا امللف متداخل و�صائك ويحمل 
وزارة  اإ�صرار  من  يزيد  مما  بحتة  اإن�صانية  مهام 

العدل على االلتزام به باأ�صرع وقت ممكن.
هي  ال��ع��دل  وزارة  ان  ال��وزي��ر:  ال�صيد  واأ���ص��اف 
االإن�����ص��ان  ح��ق��وق  وزارة  م��ل��ف  الإدارة  االأن�����ص��ب 
)وح�صب االمر ال�صادر عن االمانة العامة ملجل�ش 
االأوىل  بالدرجة  خدمية  جهة  كونها  ال����وزراء(، 
من  املواطنني،  حقوق  حماية  االأ�صا�صية  مهمتها 
رعاية  ب��دائ��رة  املتمثلة  العدلية  دوائ��ره��ا  خ��الل 

القا�صرين والتنفيذ والكتاب العدول، ا�صافة اىل 
الدوائر  من  وغريها  العراقية،  اال���ص��الح  دائ��رة 

االأخرى والتي هي على متا�ش مبا�صر باملواطن.
االإ���ص��راع يف  اإن  ال��ع��دل:  ال�صيد وزي��ر  واأو���ص��ح 
ل�صمان  مهمة  خ��ط��وة  تعتر  امل��ه��ام  نقل  عملية 
حقوق  وزارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  امل��وظ��ف��ني  ح��ق��وق 
االإن�صان )امللغاة(، مبينا ان هذه العملية تتم على 
وزارة  تقدم  ان  بعد  �صتكون  االوىل  مرحلتني، 
حقوق االن�صان خمطط لهيكلية دوائرها واملرحلة 

الثانية بعد ا�صتقرار حالة انتقال املهام.
يف  العدل  وزارة  ب��دور  ال�صيف  ا�صاد  جانبه  من 
للتعاون  حماية حقوق االن�صان، مبديا ا�صتعداده 
يف  ط��وي��ل  ب��اع  متتلك  كونها  ال��ع��دل،  وزارة  م��ع 
تبني  اهلية  مينحها  مم��ا  االن�صان  حقوق  جم��ال 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  االن�صان،  حقوق  وزارة  ملف 
الدولة لتحمل هذه  مت اختيارها من بني وزارات 

املهام.

الت�صجيل  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ت��ق��ى 
زيارته  خالل  طالب،  مهدي  العقاري 
ال��دائ��رة  م��دي��ر  اخل��ارج��ي��ة،  وزارة 
ال��ق��ن�����ص��ل��ي��ة ���ص��ع��ادة ال�����ص��ف��ري اح��م��د 
املتعلقة  االم��ور  اهم  لبحث  الكمايل، 

بعمل دائرة الت�صجيل العقاري.
الزيارة جاءت  ان  العام:  املدير  وقال 
د.  ال��ع��دل  وزي���ر  ال�صيد  م��ن  بتوجيه 
عقارات  ملف  لبحث  الزاملي،  حيدر 
املواطنني الكويتيني، و�صحة �صدور 
اآلية  ال��وك��االت اخل��ارج��ي��ة، وو���ص��ع 
جديدة حللها، مبينا ان اللقاء ت�صمن 
ال��ع��ق��اري،  الت�صجيل  دائ���رة  اق���رتاح 
عمل منظومة الكرتونية حم�صنه مع 
االج��راءات  روت��ني  لك�صر  القن�صلية، 
�صحة  ع��ل��ى  االج����اب����ة  يف  امل��ت��ب��ع��ة 
املقرتح  ه��ذا  �صينفذ  حيث  ال�صدور، 

القانونية  املوافقة  ا�صتح�صال  بعد 
عليه.

وا����ص���اف م��دي��ر ع����ام ال����دائ����رة: ان 
الزيارة ت�صمنت بحث اهم املوا�صيع 
من  وال��ت��ي  ال���دائ���رة،  بعمل  املتعلقة 
مع  ال���دائ���رة  ع��م��ل  تن�صيق  �صمنها، 

ال��ق��ن�����ص��ل��ي��ة وت��ب�����ص��ي��ط االج������راءات 
الروتينية �صمن ال�صياقات القانونية، 
اخلطة  وفق  تعمل  الدائرة  ان  موؤكدا 
وزارة  ر�صمتها  التي  اال�صرتاتيجية 
ان تقدم  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ع��دل وال��ت��ي 

الكثري للمواطن.

ضمن زيارتها الميدانية الدورية للسجون االصالحية

لدى استقباله وكيل وزارة حقوق االنسان )الملغاة(

خالل استقباله وفدا من جماعة الفضالء عن محافظة ذي قار
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وزير �لعدل: ملف حقوق �الإن�سان من �ولويات مهام وز�رة �لعدل

 موظفو �ل�سجون وحقوق �الن�سان

د�ئرة �لت�سجيل �لعقاري تقرتح عمل 
منظومة �لكرتونية حم�سنه مع �لقن�سلية

اجرى املعهد الق�صائي االمتحانات النهائية اخلا�صة بالطلبة املتقدمني �صمن 
الدورة )37(، معتمدا مناهج خا�صة بالتعليم الق�صائي. 

وقال مدير املعهد د. ريا�ش ح�صني: ان االختبارات التي اجراها املعهد كانت 
الق�صائي،  بال�صلك  اخلا�ش  واالك��ادمي��ي  العلمي  التطور  من  ع��ال  ق��در  على 
م�صريا اىل ان املعهد �صكل جلنة خا�صة باالختبارات ال�صفهية، تكونت من ابرز 

رجال الق�صاء ممن لديهم باع طويل يف امل�صرية الق�صائية.
وا�صاف املدير العام: ان ادارة املعهد اعتمدت مناهج خا�صة بالتعليم الق�صائي 
وق�صايا  مبوا�صيع  امللم  امل�صتقبل  قا�صي  �صخ�صية  لتحقيق  الفروع،  وبكافة 

احلياة القانونية املعا�صرة.
واجلدير بالذكر ان املعهد الق�صائي واحد من اهم الت�صكيالت التابعة لوزارة 
االدع��اء  ون��واب  الق�صاة  وتخرج  وتدريب  اختيار  عن  امل�صوؤول  وهو  العدل 

العام ورفد املحاكم العراقية بهم وب�صكل �صنوي.

شكل لجنة خاصة من ابرز القضاة

بالتنسيق مع مديرية شؤون البطاقة 
الوطنية في وزارة الداخلية

تعمل اأدارة ال�صجون �صمن اأطار جمموعة 
الدولية  واملعايري  واالنظمة  القواعد  من 
فرد  كل  �صالمة  ل�صمان  االن�صان  حلقوق 
اأو نزالء وعلى كل  �صواءًا كانوا موظفني 
واالنظمة  القواعد  هذه  اأح��رتام  جمموعة 
ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري  م��ن  اأ���ص��ا���ص��ًا  منطلقني 
والتي  اأن��ط��الق  كنقطة  االن�صان  حلقوق 
مت االتفاق عليها من قبل املجتمع الدويل 
ب�صورة  تعي  والتي  العراق  �صمنها  ومن 

خا�صة النزالء واملحتجزين. 
امل���وؤ����ص�������ص���ات  واج����ب����ات  اأه������م  م����ن  اأن 
ال��ن��زالء  تن�صاأت  اأع����ادة  ه��و  اال���ص��الح��ي��ة 
مهنيًا  تاأهياًل  وتاأهيلهم  من�صبطة  تن�صئة 
ومقومني  اأنف�صهم  على  معتمدين  جلعلهم 
يف  ل��الن��دم��اج   ي�صاعده   حكيمًا  تقوميًا 
تاأهيلهم  الطبيعية واال�صتفادة من  احلياة 
اأن  ك��م��ا   ، امل��ج��ت��م��ع  ت���ط���ور  يف  امل��ه��ن��ي 
يعملون  ال�صجون  اأدارة  عن  امل�صوؤولني 

ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة حل��ق��وق 
االن�صان يف عملهم اليومي ويطبقوها يف 
حاالت مثالية من خالل خرتهم يف العمل 
تعرف  ل��ذا  اال�صالحية  املوؤ�ص�صات  داخ��ل 
العمل  خ��الل  من  ال�صجون   اأدارة  اأهمية 
كل  اأن�صانية  يحرتم  اأخالقي  �صياق  �صمن 
هذه  يف  العاملني  يحرتم  وكذلك  �صخ�ش 
اأهتمام  حركت  �صهدت  التي  املوؤ�ص�صات 
�صيا�صات  تبني  ع��ل��ى  ���ص��اع��دت  وا���ص��ع��ة 

اال�صالح وعملت على الق�صاء على مظاهر 
الق�صوة اأو التع�صف اأو الف�صاد قدر االمكان 
، ومن هنا  اأنطلقت فل�صفة اال�صالح التي 
على  ت�صاعد  �صجنية  اأنظمة  اأعداد  تتطلب 
ت��ق��ومي وت��ه��ذي��ب ال��ن��زالء واأ���ص��الح��ه��م ، 
واأ���ص��ب��ح��ت امل��وؤ���ص�����ص��ات اال���ص��الح��ي��ة لها 
على  م��ع��دة  اأ�صالحية  ووظ��ائ��ف  اأه���داف 

�صكل نظام �صجني.
ت��ق��دم امل��وؤ���ص�����ص��ات اال���ص��الح��ي��ة ب��رام��ج 

تقومي  على  ت�صاعد  واأ�صالحية  تاأهيلية 
����ص���ل���وك ال����ن����زالء وو����ص���ع���ت االن��ظ��م��ة  
وال���ق���وان���ني ب�����ص��ي��اق��ات ع��م��ل وا���ص��ح��ة 
ال�صجون  يف  العاملني  قبل  من  ومفهومة 
والنزالء املوجودين داخلها ، لذلك البد من 
اأنتقاء �صفوة من املتخ�ص�صني يف جماالت 
النف�ش  وع��ل��م   ، االج��ت��م��اع  كعلم  ع��دي��دة 
الباحثني  ودع����وة  ال��ق��ان��ون  واأ���ص��ات��ذة   ،
ال  عالجية  و�صائل  تطبيق  اىل  االجتماع 

عقابية لوقاية املجتمع من اخلارجني عن 
القانون ، والبد  اأن تكون حقوق االن�صان 
ال�صجون  اأدارة  ح�صن  من  يتجزاأ  ال  جزء 
يحرتم  اأخ��الق��ي  �صياق  �صمن  تعمل  واأن 
بال�صجون  معني  �صخ�ش  ك��ل  اأن�صانية 
حد  عل  والزائرين  واملوظفني  النزالء  اأي 
حلقوق  الدولية  املواثيق  اأت��ت  لذا  �صواء 
يف  ال�����ص��م��ول��ي��ة  ه���ذه  لتحقيق  االن�����ص��ان 
تطبيق املعايري الدولية حلقوق االن�صان . 

�حللقة 2 

بقلم قا�سم حطاب

�ملعهد �لق�سائي: 
�الختبار�ت على قدر 

عال من �لتطور �لعلمي 
و�الكادميي

د�ئرة �ال�سالح �لعر�قية: �الق�سام �ل�سجنية �ست�سهد 
تطور� كبري� يف معايريها �المنية

وزير �لعدل: حذرنا من وجود ��سخا�ص يعقبون 
�ملعامالت مدعني �نت�سابهم لبع�ص �مل�سوؤولني

د�ئرة �لتخطيط �لعديل 
حتدد موعد� النعقاد 

حما�سرة للتعريف بعمل 
�لبطاقة �ملوحدة
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طاهر  جمال  وكالة  العدل/  ل��وزارة  العام  املفت�ش  قال 
وفق  ج��اء  العام  املفت�ش  مبن�صب  تكليفه  ان  اال�صدي 
عالقة  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  نافيا  القانونية،  ال�صياقات 
ال�صيد وزير العدل باأمر تعيينه كما جاء يف بيان لهياأة 

النزاهة ن�صر على موقع يوم الثالثاء املا�صي.
العموميني من  املفت�صني  "تعيني  ان  وا�صاف اال�صدي، 
�صالحية رئي�ش جمل�ش الوزراء ح�صرا وبرت�صيح من 
الت�صريعي  االمر  اىل  ا�صتنادا  باال�صالة  النزاهة  هياأة 
مبالغ  اي  يت�صلم  "مل  ان��ه  مبينا   ."2005 ل�صنة   )19(
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 
ويتقا�صون  ب��ال��وك��ال��ة  منا�صبهم  ي�صغلون  ال��ذي��ن 
�صفرهم  وخم�ص�صات  وخم�ص�صاتهم  رواتبهم  كامل 

وايفاداتهم".
تقدمي  النزاهة  هياأة  من  "نتوقع  كنا  بالقول:  وتابع 
عن  النظر  بغ�ش  العام  املفت�ش  ملكتب  واال�صناد  الدعم 
"منذ تكليفنا اىل  )�صخ�صنة( االمور"، م�صريا اىل انه 
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  من  الكثري  ومنع  دينار  مليار   )69(
القانونية  اتخاذ االجراءات  الدولة، ومت  على عقارات 
باعادة هذه االمالك اىل الدولة واحالة املق�صرين اىل 
"هذه االجراءات تتجاوز ما  النزاهة"، مبينا ان  هياأة 
عمل به املكتب منذ تاأ�صي�صه لغاية االن على الرغم من 
للبلد،  امل��ايل  التق�صف  وحالة  والعراقيل  ال�صعوبات 
الدولة  خزينة  اىل  ام��وال  من  ا�صرتجاعه  مت  ما  وان 
ملكتب  املخ�ص�صة  املالية  امل��وازن��ة  ا�صعاف  تتجاوز 

"جاء  عمله  ان  اىل  اال���ص��دي  العام".وا�صار  املفت�ش 
با�صلوب ميداين ال مكتبي، وتابعنا الكثري من امللفات 
املهمة واحل�صا�صة، وتعر�صنا اىل اخلطورة امل�صتمرة، 
لديه  م��ن  م��ل��ف��ات تخ�ش  ال��ن��زاه��ة  ه��ي��اأة  واح��ل��ن��ا اىل 
)ح�صانة برملانية(، وقد اكدنا على االحالة اىل الق�صاء، 
او  بال�صلب  �صواء  اجابة  اي��ة  الهياأة  من  نتلَق  مل  لكن 
ملن�صب  تر�صيحي  ملو�صوع  �صرعتها  بنف�ش  االيجاب 

املفت�ش العام!".
وبني اال�صدي ان "تكليفنا مبهمة املفت�ش العام لوزارة 
اية جهة �صيا�صية كما يدعي  العدل مل يكن بتعيني من 
البع�ش، وان لي�ش لدي قرابة والي م�صوؤول حتى  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  كونه  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 
"لدى مكتب املفت�ش العام  النيابية". واكد اال�صدي ان 
التي  النيابية،  النزاهة  العدل تعاون مع جلنة  لوزارة 
كافة  الرقابية  االجهزة  بتقييم  املخت�صة  اللجنة  هي 
ومنها مكاتب املفت�صني العموميني، وقد ا�صادت بعملنا 
قد  النزاهة  هياأة  ان  اىل  الف�صاد".وي�صار  مكافحة  يف 
ذكرت يف بيان لها على موقعها االلكرتوين، ان "ال�صيد 
وزير العدل حيدر الزاملي قد خرق القانون من خالِل 

تعيينه الأحد اأقربائه مفت�صا عامًا لوزارة العدل".

عملنا الرقابي كشف اخطر ملفات الفساد خالل العام الماضي

اال�شدي: تكليفنا مبن�شب املفت�ش العام جاء بناء على تر�شيح جلنة النزاهة الربملانية

بحث مدير عام املعهد الق�صائي د. ريا�ش ح�صني، خالل ا�صتقباله معاون 
مدير عام دائرة اال�صالح العراقية لل�صوؤون االمنية جالل عبا�ش عبود، 
�صمن  التعاون  افاق  الدائرة،  يف  ال�صاملة  الرعاية  عام  مدير  ومعاون 

غرفة عمليات م�صرتكة.
العديد من املوا�صيع املهمة  وقال مدير عام املعهد: ان اجلل�صة تناولت 
واملتعلقة بعمل وزارة العدل، منها درا�صة امكانية �صم �صجن االحداث 
اىل دائرة اال�صالح العراقية، باال�صافة اىل درا�صة امكانية تاأهيل بع�ش 

ال�صجون يف املحافظات العراقية.
العقبات  تذليل  �صبل  على  ان اجلل�صة ركزت  املعهد:  عام  مدير  وا�صاف 
ت�صريع  امكانية  كما ت�صمنت  العملية اال�صالحية،  تتعر�ش  التي  املالية 
القوانني الالزمة التي من �صاأنها ان تعزز دور اال�صالح خا�صة ما يتعلق 

بالنزيل و�صبل ا�صالحه.

دورات  امل��رك��زي  ال�صماوة  ق�صم  يف  والتاأهيل  التدريب  �صعبة  نظمت 
تاأهيلية خا�صة بالنزالء، �صمن برنامج اعدته دائرة اال�صالح العراقية 

لتاأهيل النزالء.
وقال مدير عام دائرة اال�صالح العراقية ح�صني الع�صكري: ان الدورات 
التاهيلية ت�صمنت برنامج تعليم احلا�صوب، باال�صافة اىل دورات مهنية 
يف جمال )اخلياطة، احلدادة، والنجارة(، كما �صارك فيها اغلب النزالء 

ومن كال اجلن�صني.
التثقيفية  ال��دورات  بتنظيم  م�صتمرة  الدائرة  ان  العام:  املدير  وا�صاف 
ال�صابقة  ال��دورات  ان  اىل  م�صريا  بالنزالء،  اخلا�صة  والبدنية  واملهنية 
واتباع  تكثيفها  اىل  ال��دائ��رة  دف��ع  مما  ال��ن��زالء  من  كبري  اقبال  �صهدت 

ا�صاليب جديدة يف عملية التاأهيل.
وتاأهيل  تدريب  ب�صرورة  وجهت  العراقية  اال���ص��الح  دائ��رة  ان  يذكر 
مع  التفاعل  من  متكنهم  التي  املهارات  اك�صابهم  بغية  املودعني  النزالء 
القانونية  حمكومياتهم  م��دة  انتهاء  بعد  فيه  فاعلني  ك��اف��راد  املجتمع 

واطالق �صراحهم.

ك�صفت دائرة التخطيط العديل عن الية تطبيق دليل جوائز التميز لفئات 
التفوق الوظيفي، كاداة لتطبيق اعلى معايري التميز يف وزارة العدل.

وقالت الدائرة: ان الية التطبيق تعمل وفق التميز ملا يحتويه من معايري 
الوظيفي(،  التفوق  )لفئة  اخلا�صة  اال�صتمارة  عن  ف�صال  الفردي  لالداء 
التطوير  نحو  العمل  التغيري يف جماالت  اعتماد حدوث  اىل  باال�صافة 
والتح�صني ك�صرط ا�صا�صي يف الرت�صيح اىل جائزة تقييم االداء املتميز.
وا�صافت الدائرة: ان االلية ركزت على تكرمي املتميز يف احتفالية وزارة 
 power او   CV( ب�صكل  جناحه  تفا�صيل  وعر�ش  ال�صنوية،  العدل 
تكون  ان  ممكن  اجلائزة  ان  مبينة  االجناز(،  عن  ملخ�ش  او   point
التميز  اىل  ت�صري  جدارية  او  العراق،  خارج  تدريبية  بدورة  اال�صرتاك 
من وزارة العدل، او ترقية او قطعة ار�ش او غري ذلك، وت�صلم من ال�صيد 

وزير العدل او من ميثله.
)دائ��رة  من  تتكون  ال���وزارة  مقر  يف  جلنة  ت�صكيل  ال��دائ��رة  واق��رتح��ت 
الدائرة  واملالية،  االداري��ة  الدائرة  من  كل  وع�صوية  رئي�صا،  التخطيط 
ال�صاملة  اجل��ودة  ادارة  وق�صم  والتن�صيق،  املتابعة  ق�صم  القانونية، 
جوائز  دليل  تبني  اللجنة  مهام  ان  مو�صحة  املوؤ�ص�صي(،  والتطوير 
التميز، وحتديد ا�صماء املوظفني املر�صحني للجائزة من مدراء الدوائر 
واالعمال  االداء  يف  التميز  جم��االت  تو�صيح  اىل  باال�صافة  العدلية، 

املنجزة، واعتماد تقييم من جهة خارجية للتفا�صل بني املر�صحني.

اف����ت����ت����ح����ت دائ�����������رة رع����اي����ة 
املكننة  م�����ص��روع  ال��ق��ا���ص��ري��ن 
ال��ر���ص��اف��ة/  االل��ك��رتون��ي��ة يف 
مبنطقة االعظمية.وقالت مدير 
عام دائرة رعاية القا�صرين هند 
امل�صروع  ه��ذا  ان  جميغ:  عبد 
اف��ت��ت��ح ب��رع��اي��ة ال�����ص��ي��د وزي��ر 
العدل د.حيدر الزاملي، متا�صيًا 
باعتماد  احل��ك��وم��ة  ت��وج��ه  م��ع 
عمل  يف  االل��ك��رتون��ي��ة  املكننة 
يحفظ  ومبا  الدولة  موؤ�ص�صات 
ح��ق��وق ���ص��ري��ح��ة ال��ق��ا���ص��ري��ن 
و���ص��ي�����ص��اه��م ه����ذا امل�����ص��روع 
باأر�صفة كافة معامالت ال�صرف 
احل�صابية ملعامالت القا�صرين.
واأ����ص���اف���ت امل���دي���ر ال���ع���ام: ان 

الهدف من االفتتاح هو ت�صهيل 
ع���م���ل���ي���ات ����ص���رف م��ع��ام��الت 
ب�صهولة  ال��ق��ا���ص��ري��ن  ار���ص��دة 
وب���وق���ت ا����ص���رع م���ن ال�����ص��اب��ق 
على  بالق�صاء  �صي�صاعد  ك��م��ا 
االج��راءات  يف  املتبع  الروتني 
وزي��ر  ان  اىل  ال�صابقة.ي�صار 
وجه  الزاملي،  د.حيدر  العدل 
ب���ت���ق���دمي اف�������ص���ل اخل����دم����ات 
العدلية للمواطنني �صمن خطة 
االج���راءات  بتب�صيط  ال���وزارة 
بت�صريع  اوعز  كما  احلكومية، 
مب�صروع  اخلا�صة  االج��راءات 
دائ��رة  يف  االلكرتونية  املكننة 
لهذه  دع��م��اآ  القا�صرين  رع��اي��ة 

ال�صريحة.

بزيارة  ال��ع��دل  وزارة  يف  االن�صان  حقوق  لق�صم  تابع  فريق  ق��ام 
لدائرة  التابعة  اال�صالحية  ال�صجون  احد  الرابعة  الر�صافة  �صجن 
اال�صالح العراقية.وقال مدير ق�صم حقوق االن�صان قا�صم احلطاب: 
من  املذكور  ال�صجن  يف  االعمال  �صري  واق��ع  على  اطلع  الفريق  ان 
النواحي االن�صانية والقانونية وال�صحية، مبيناآ ان الفريق التقى 
باإدارة ال�صجن وتفقد القواطع ال�صجينة ودون مالحظاته اخلا�صة 
باجلانب االن�صاين للنزالء واحتياجاتهم وا�صرف على وجبة تقدمي 

الطعام لالطالع على نوعيته.
واأو�صح مدير الق�صم: ان الفريق قام باالإجابة على جميع الت�صاوؤالت 
يف مايتعلق باإجراءات العفو اخلا�ش واالأمور القانونية اخلا�صة 
باطالق �صراح النزالء املنتهية فرتات حمكوميتهم و�صعي الوزارة 

احلثيث يف تذليل عقبات ح�صم ق�صايا املوقوفني.

والذي  االجن��ازات  كرا�ش  العراقية  اال�صالح  دائ��رة  ا�صدرت 
وخارجها،  ال��دائ��رة  يف  املقامة  التدريبية  ال���دورات  يت�صمن 
واالق�صام  العامة  الدائرة  يف  االداء  تطوير  �صاأنها  من  والتي 

اال�صالحية التابعة لها.
وقال مدير عام دائرة اال�صالح العراقية ح�صني الع�صكري: ان 
الدائرة خالل  اقامتها  التي  ال��دورات  ي�صتعر�ش  الكرا�ش  هذا 
التالية  االق�صام  يف  ال��دورات  و�صملت   ،2015 املا�صي  العام 
و  امل��وظ��ف��ني،  ت��دري��ب  اال���ص��الح��ي، ووح���دة  التطوير  ق�صم   (
اجلامعات واملراكز التدريبية، والدورات اخلارجية، ودورات 
املعهد الق�صائي(، وقد كان جمموع الدورات املقامة )2603( 

دورة. 
ي�صار اىل ان الدائرة اقامت دورة خا�صة للحرا�ش اال�صالحيني 

لتاأهيلهم وزيادة التح�صينات االمنية يف القواطع ال�صجنية.

من   )4396( ال���ع���دد  ����ص���در 
ج��ري��دة ال��وق��ائ��ع ال��ع��راق��ي��ة، 
القوانني  م��ن  ع���ددا  وت�صمن 
واالع������الن������ات وال���ب���ي���ان���ات، 
ال��ن��واب  جمل�ش  اق��ره��ا  ال��ت��ي 
و�����ص����ادق����ت ع��ل��ي��ه��ا رئ��ا���ص��ة 

اجلمهورية.
وقال مدير عام دائرة الوقائع 
ان  العتابي(:  )مهند  العراقية 

قانون  ت�صمن   )4396( العدد 
اإعفاء حاملي  اتفاقية  ت�صديق 
الدبلوما�صية  ال�صفر  جوازات 
واخل����ا�����ص����ة واخل�����دم�����ة م��ن 
حكومة  ب���ني  ال���دخ���ول  ���ص��م��ة 
وحكومة  ال��ع��راق  جمهورية 
ل�صنة   )55( رق���م  اذرب��ي��ج��ان 
2015، مبينا ان القانون �صرع 
بني  الثنائية  العالقات  لتعزيز 

وجمهورية  العراق  جمهورية 
ت�صديق  وب��غ��ي��ة  اذرب��ي��ج��ان، 
اتفاقية اعفاء حاملي جوازات 
ال�صفر الدبلوما�صية واخلا�صة 

واخلدمة من �صمة الدخول.
وا����ص���اف امل���دي���ر ال���ع���ام: ان 
البطاقة  قانون  ت�صمن  العدد 
ل�����ص��ن��ة   )3( رق�����م  ال���وط���ن���ي���ة 
تعديل  اىل  باال�صافة   ،2016

ال���ن���ظ���ام ال���داخ���ل���ي ل�����وزارة 
 ،1990 ل�صنة   )1( رقم  املالية 
البيانات  من  ع��ددا  ان  م��وؤك��دا 
ا����ص���دره���ا اجل���ه���از امل���رك���زي 
النوعية  وال�صيطرة  للتقيي�ش 
كما  ال���ع���دد،  ه����ذا  يف  وردت 
جمهوريان  مر�صومان  ت�صمن 
واإعالنات عن تاأ�صي�ش عدد من 

اجلمعيات.

الر�صافة  موقف  ادارة  ا�صتقبلت 
يف  اال�صالحية  االق�صام  احد   1/
م��وق��ع ت�����ص��ف��ريات ال��ر���ص��اف��ة يف 
بغداد، جلنة متخ�ص�صة من مكتب 
العدل  وزارة  يف  ال��ع��ام  املفت�ش 
الواقع  على  اللجنة  اطلعت  حيث 
اخلدمي واليات االدارة واملعايري 
يف  املتبعة  وامل��ه��ن��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

ادارة املوقف. 
اال�صالح  دائ���رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
ان  الع�صكري:  ح�صني  األعراقية 
و�صفافية  مبهنية  ا�صادت  اللجنة 
املالكات  وح��ر���ش  امل��وق��ف  ادارة 
االداري��ة  ال�صعب  يف  اال�صالحية 
االخ��رى  واخل��دم��ي��ة  والقانونية 
ع���ل���ى االل�����ت�����زام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
اخلا�صة  والقانونية  اال�صولية 

بعملها.
اللجنة  ان  العام:  املدير  وا�صاف 
قامت بجولة ميدانية يف املوقف، 
واط���ل���ع���ت ع��ل��ى ع��م��ل امل���الك���ات 
االداري�������ة يف ال�����ص��ع��ب ال��ت��اب��ع��ة 
وال�صحة  القانونية  يف  للموقف، 
وامل����خ����ازن واالر�����ص����اد ال��دي��ن��ي 
وال��ب��ح��ث االج��ت��م��اع��ي وق��واط��ع 
اعمال  على  اطلعت  كما  ال�صجناء 

ال�صيانة والور�ش املهنية . 
ال�������ص���ج���ون  ان  اىل  ي���������ص����ار 
اال����ص���الح���ي���ة ت��خ�����ص��ع ل��رق��اب��ة 
ورئا�صة  ال��ع��دل  وزارة  مفت�صية 
تفتي�صية  وجل���ان  ال��ع��ام  االدع����اء 
من  االن�صان  بحقوق  متخ�ص�صة 
الدائرة العامة ومن وزارة حقوق 

االن�صان العراقية. 

مع  وبالتن�صيق  واملالية  االداري���ة  ال��دائ��رة  ا���ص��درت 
املوؤ�ص�صي  والتطوير  ال�صاملة  اجل��ودة  ادارة  ق�صم 
بها،  اخلا�ش  العمل  تعليمات  لدليل  االوىل  الن�صخة 
واملت�صمن اهم اعمال الدائرة واالق�صام املرتبطة بها 
ومهام موظفيها كال ح�صب وظيفته وفق معايري ادارة 

. 2008 : 9001 ISO اجلودة االيزو
وقال مدير عام الدائرة عبد الكرمي فار�ش: ان �صعبة 
الب�صرية  امل�����وارد  ق�صم  يف  وامل��ع��ل��وم��ات  االن��ظ��م��ة 
بالدائرة،  اخلا�ش  العمل  دليل  اعدت  للدائرة،  التابع 
واملت�صمن ن�صاطات الدائرة واعمال اق�صامها، م�صريا 
اىل ان الدائرة االدارية واملالية متثل العمود الفقري 

للوزارة والدوائر العدلية التابعة لها.
مبتابعة  تعنى  ال��دائ��رة  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  واو���ص��ح 
�صوؤون املوظفني منذ تعيينهم ولغاية انهاء خدماتهم 

واح��ال��ت��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ق��اع��د، م��ن خ���الل ت��وف��ري ال��دع��م 
ال���وزارة،  لت�صكيالت  وامل��ايل  واالداري  اللوج�صتي 
وباقل  امل��ح��دد  بالوقت  خططها  تنفيذ  م��ن  لتمكينها 
موظفي  معامالت  اجن��از  اىل  باال�صافة  التكاليف، 

الوزارة من خالل اق�صامها.
و�صل  حلقة  متثل  الدائرة  ان  العام:  املدير  وا�صاف 
�صمن �صل�صلة عمل متكاملة بني دوائر الوزارة، حيث 
الواقع  ع��ن  املعطيات  بكافة  املعنية  اجل��ه��ات  ت��زود 
ال��ق��رارات  الت��خ��اذ  واح��ت��ي��اج��ات��ه،  وامل����ايل  االداري 
م�صريا  الوظيفي،  االداء  جن��اح  يعزز  مب��ا  ال�صائبة 
ال��ت��ق��اري��ر واالق���رتاح���ات عن  ال���دائ���رة ت��ق��دم  اىل ان 
الدوائر واالق�صام  لكافة  املايل واالداري  العام  االداء 
ومالية  اداري��ة  �صيا�صات  اعتماد  بهدف  ال��وزارة،  يف 

مالئمة ل�صمان عمل االق�صام ب�صكل الئق وبكفاءة.

املعهد الق�شائي يبحث اليات 
�شم �شجن االحداث اىل 
دائرة اال�شالح العراقية

دائرة اال�شالح العراقية: 
الدورات ال�شابقة �شهدت 

اقباال وا�شعا من النزالء

دائرة التخطيط تك�شف عن 
الية تطبيق دليل جوائز 

التميز ملوظفي وزارة العدل دائرة رعاية القا�شرين تفتتح م�شروع نظام 
املكننة االلكرتونية

فريق حقوق االن�شان يزور �شجن 
الر�شافة الرابعة

دائرة اال�شالح العراقية ت�شدر 
كرا�شًا تعريفيًا بدوراتها املقامة 

خالل عام 2015 

دائرة الوقائع العراقية تعلن �شدور العدد 4396

الدائرة االدارية واملالية تعلن عن ا�شدار دليل تعليمات العمل اخلا�ش بها
فريق مكتب املفت�ش العام 
ي�شيد مبهنية ادارة �شجن 

الر�شافة /1 

تضمن قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016

تضمن اهم اعمال الدائرة واالقسام المرتبطة بها

اج�������رى م����دي����ر ع������ام دائ������رة 
العدل  ل���وزارة  التابع  التنفيذ 
)ح�������ص���ني ال���ع���ق���اب���ي( زي�����ارة 
ال�صماوة  تنفيذ  م��دي��ري��ة  اىل 

التابعة  والنواحي  واالأق�صية 
العمل  �صري  على  لالأطالع  لها، 
ف���ي���ه���ا.وق���ال امل����دي����ر ال���ع���ام: 
ل��ت��ذل��ي��ل  ج�����اءت  ال����زي����ارة  ان 

عمل  تعرت�ش  ال��ت��ي  العقبات 
مت  كما  واملراجعني،  املوظفني 
االعمال يف  االطالع على �صري 
امل�صاكل  ومعاجلة  امل��دي��ري��ات 

اللقاء  ومت  منها،  تعاين  التي 
بعدد من املوظفني واملواطنني 
ل����ل����وق����وف ع����ل����ى ط��ل��ب��ات��ه��م 

واحتياجاتهم.

مدير عام التنفيذ يتفقد مديرية تنفيذ ال�شماوة والدوائرالفرعية



امل�صت�صار الدكتور /كرمي خمي�س خ�صباك
 

القرار يتطلب منا معرفة كيفية  لدرا�سة هذا 
يف  وم�سمونه  واهميته  القرار  هذا  �سدور 
و�سرورة  ال�سابقة  ال��ق��رارات  على  التاكيد 
اال�ستمرار يف تنفيذها وما هي اجلرائم التي 
موا�سيع  على  والرتكيز  وادانها  ا�ستنكرها 
تثري القلق بالن�سبة للمجتمع الدويل وكيفية 
االن�سان  وح��ق��وق  امل��دن��ي��ن  االف����راد  حماية 
العراق  جمهورية  و�سيادة  وح��دة  و�سمان 
امل�سوؤولية  وتقرير  داع�ش  جرائم  ومتابعة 
ع��ن��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا ج��رائ��م ���س��د االن�����س��ان��ي��ة 
وال��ت��اك��ي��د ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ال���ت���زام���ات ال����دول 
ل�سنة 2001 والقرار  القرار 1373  مبوجب 
جتهيز  ومتابعة   2014 ل�سنة   2161 رق��م 
االرهابين وايقاف حتركاتهم والق�ساء على 
توريد اال�سلحة وح�سر املوارد املالية لتنظيم 
داع�ش وكيفية جتميدها ومنع تداولها ومنع 
ادراج  الرهائن ومتابعة  اختطاف واحتجاز 
الداعمة  واملوؤ�س�سات  واجلماعات  االف���راد 
ق��ائ��م��ة اجل�����زاءات وف��ر���ش  ل��داع�����ش �سمن 
بالقاعدة  مرتبطن  ا�سخا�ش  على  عقوبات 
وكلف فريق الر�سد الدويل باتخاذ جمموعة 
ك��ذل��ك وتقرير  ال��ع��راق  م��ن االج�����راءات يف 
اىل  امل�ساعدة  بتقدمي  املتحدة  االمم  بعثة 
وفق  النظر  قيد  امل��و���س��وع  واب��ق��اء  ال��ع��راق 
تق�سيم  �سعوبة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ق��واع��د 
البحوث  منهجية  قواعد  وفق  الدرا�سة  هذه 
املنهجية  ه��ذه  اتباع  جاهدين  حاولنا  فاننا 
االتي  بال�سكل  ف��روع  ثالثة  اىل  وتق�سيمها 
ن��ق��وم بدرا�سة  ���س��وف  ت��ق��دم  م��ا  ويف ���س��وء 

وحتليل هذا القرار للفروع االتية:
الفرع االول اهمية ا�سدار القرار وذاتيته: 

تناولنا يف هذا الفرع جمموعة من املوا�سيع 
ب����دات ب��ك��ي��ف��ي��ة ا����س���دار ال���ق���رار واه��م��ي��ت��ه 
ال�سادرة  ال�سابقة  االم��ن  جمل�ش  وق���رارات 
يف مو�سوع االرهاب وماهية اجلرائم التي 
حقوق  حماية  وكيفية  وا�ستنكرها  ادان��ه��ا 
القلق  تثري  التي  املوا�سيع  االن�سان وماهية 
لدى املجتمع الدويل وحماية وحدة و�سيادة 

جمهورية العراق 
اوال:

كيفية �سدور القرار واهميته واهدافه 

م�سوؤولية  ال����دويل  االم���ن  جمل�ش  يتحمل 
اجلهة  وه��و  الدولين  وال�سلم  االم��ن  حفظ 
املنا�سبة  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  يف  املخت�سة 
وقد  القرات  هذه  لتنفيذ  الالزمة  والتدابري 
ا�سدر جمل�ش االمن قراره املرقم 2170 يف 
2014/8/14 باجماع اع�سائه 15 اخلم�سة 
الف�سل  اح��ك��ام  اىل  ا���س��ت��ن��ادا  ع�سوا  ع�سر 
املتعلق  امل��ت��ح��دة  االمم  ميثاق  م��ن  ال�سابع 
باالعمال التي تتخذ يف حاالت تهديد ال�سلم 
ال��ع��دوان ويهدف هذا  وااله��الل به ووق��وع 
ماليا  التنظيمات  ه��ذه  ا�سعفا  اىل  ال��ق��رار 
بفر�ش  اليهم والتهديد  املقاتلن  تدفق  ومنع 
جتنيد  يف  ي�ساركون  اللذين  على  عقوبات 
املقاتلن للجماعة وم�ساعدتها ويت�سمن هذا 
فقرة  وع�سرون  اربعة  و24  ديباجة  القرار 
وملحق وقد كانت اململكة املتحدة الربيطانية 
مب�سروع  تقدمت  التي  ه��ي  ال��دائ��م  الع�سو 
القرار و�سياغته مع الدول االع�ساء وخا�سة 
االحتادية  رو�سيا  وه��ي  الع�سوية  الدائمة 
وفرن�سا  االم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات 
انه  يف  ال��ق��رار  ه��ذا  اهمية  وتكمن  وال�سن 
ملكافحة  خ��ا���س��ة  ا�سرتتيجية  ل��و���س��ع  ج���اء 
وجبهة  العراق  يف  داع�ش  تنظيمات  اره��اب 
الن�سره يف �سوريا والول مرة ي�سدر هكذا 
يف  االره���اب  ملكافحة  دويل  وباجماع  ق��رار 

العراق 
جمل�ش  ق���رارات  تنفيذ  على  :التاكيد  ثانيا 

االمن ال�سادرة يف مو�سوع االرهاب 
ان  على  ج��دي��د  م��ن  التاكيد  ال��ق��رار  ت�سمن 
ي�سكل  ومظاهره  ا�سكاله  بجميع  االره���اب 
واالم��ن  لل�سلم  التهديدات  اخطر  من  واح��د 
اعمال  ارهابية هي  اعمال  اي  الدولين وان 
ال��ق��رارات  م�سمون  على  اك��د  وق��د  اجرامية 

ال�سابقة بال�سكل االتي 
التاكيد  القرار  ديباجة  ت�سمنت  اأ - 
على قرارات جمل�ش االمن ال�سابقة ال�سادرة 
من  ال��ع��دي��د  ���س��در  اذ  االره����اب  مكافحة  يف 
ال�����س��ان دون اه��م��ال��ه��ا او  ب��ه��ذا  ال���ق���رارات 
عليها  موكدا  القرار  ج��اء  وامن��ا  ا�ستبعادها 

وان هذه القرارات هي :
ق���رار رق���م 1267ل�����س��ن��ة 1999 ،ق����رار رق��م 
1618ل�سنة  رق��م  ،ق��رار   2001 1373ل�سنة 
،قرار   2005 ل�سنة   1624 رقم  ،قرار   2005

رق��م 2083ل�����س��ن��ة 2012،ق�����رار رق��م 2129 
 2014 لينة   2133 رق��م  ،ق��رار   2013 ل�سنة 

،قرار رقم 2116ل�سنة 2014 
ب -ال��ت��اك��ي��د ع��ل��ى ان االره����اب المي��ك��ن وال 
او  جن�سية  او  دي��ان��ة  ب���اي  رب��ط��ه  ينبغي 

ح�سارة بعينها 
االره��اب  دح��ر  الميكن  ان��ه  على  ت -التاكيد 
جميع  وم�������س���ارك���ة  دويل  ت���ع���اون  ب�����دون 

املنظمات الدولية واالقليمية 
وحظر  ال�سفر  وحظر  اال���س��ول  ث -جتميد 

اال�سلحة 
ثالثا – حماية حقوق االن�سان 

اكد القرار على حما�سبة اولئك الذين ارتكبوا 
اجلرائم االرهابية وتقرير م�سروليتهم عنها 
االن�سان  لقانون  اجل�سيمة  االنتهاكات  وعن 
ال���دويل او ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق االن�����س��ان يف 
العراق و�سوريا مبا يف ذلك ا�سطهاد االفراد 

على ا�سا�ش دينهم او معتقدهم امل�ستهدف 
تناول  القلق  تثري  مهمة  موا�سيع  راب��ع��ا 
القرار موا�سيع مهمة جدا وهي تثري القلق 
املتحدة  واالمم  ال��دويل  للمجتمع  بالن�سبة 
وه��ي االت��ي��ة اأ-خ�����س��وع ج��زء م��ن ارا���س��ي 
وجبهة  داع�����ش  ل�سيطرة  و���س��وري��ا  ال��ع��راق 
ال�سلبية  االث��ار  من  عنه  ومايرتتب  الن�سره 
يف ع���دم اال���س��ت��ق��رار يف ال��ع��راق و���س��وري��ا 

على  املدمرة  االن�سانية  التداعيات  واملنطقة 
اكرثمن  وتهجري  ت�سريد  املدنين  ال�سكان 

مليون �سخ�ش 
التي  وغريها  املالية  وامل��وارد  التمويل  ب- 
داع�ش والن�سره وغريها من  عليها  ح�سلت 
التنظيمات االرهابية ومايرتتب عن ذلك من 

اثار �سلبية يف 
دع����م االن�����س��ط��ة االره���اب���ي���ة يف احل��ا���س��ر 
التنظيمات  عمل  ا�ستمرار  ب-  وامل�ستقبل 
االرهابية جراء التمويل ج-زيادة قوة هذه 

التنظيمات 
اىل  االجانب  االرهابين  املقاتلن  ج -تدفق 
والتنظيمات  واالف�����راد  وال��ن�����س��رة  داع�����ش 

االخرى املرتبطة بتنظيم القاعدة 
تنظيم  ي�سكله  ال���ذي  امل�ستمر  ح -ال��ت��ه��دي��د 
داع�������ش وج��ب��ه��ة ال��ن�����س��ره وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
الدولين  واالمن  لل�سالم  االخرى  االرهابية 

والتاكيد على �سرورة معاجلة هذا التهديد 
خ -ا���س��ت��خ��دام االره��اب��ي��ن وم��وؤي��دي��ه��م يف 
املعلومات  وتكنولوجيا  ال��ع��ومل��ة  جمتمع 
االنرتنيت  وال�سيما  اجلديدة  واالت�ساالت 
ارتكاب  على  والتحري�ش  التجنيد  الغرا�ش 
ان�سطتهم  لتمويل  وك��ذل��ك  االره���اب  اع��م��ال 

والتخطيط والتح�سري له 
خام�سا: االدانة جلرائم االرهاب 

االع��م��ال  جلميع  ادان���ة  ال��ق��رار  ه��ذا  ت�سمن 
داع�ش  ترتكبها  التي  واالجرامية  االرهابية 
وجبهة الن�سره وجميع االفراد واملوؤ�س�سات 
وال��ك��ي��ان��ات االخ����رى امل��رت��ب��ط��ة م��ع تنظيم 
القاعدة املتوا�سلة يف العراق وال�سام والتي 
تهدف اىل الت�سبب يف وفاة االبرياء املدنين 
املمتلكات  وت��دم��ري  ال�سحايا  م��ن  وغ��ريه��م 
وحما�سبة  كبري  ب�سكل  اال�ستقرار  وتقوي�ش 
اجل�سيمة  االنتهاكات  عن  امل�سوؤولن  اولئك 
هذه  من  ونذكر  ال��دويل  االن�ساين  للقانون 

االعمال 
املتوا�سلة  االجرامية  االرهابية  1-االعمال 
وامل��ت��ع��ددة ال��ت��ي ت��ه��دف اىل ق��ت��ل امل��دن��ي��ن 
املمتلكات  2-ت��دم��ري  ال�سحايا  من  وغريهم 
احل��ك��وم��ي��ة وامل��دن��ي��ة وامل���واق���ع ال��ث��ق��اف��ي��ة 
واالث���اري���ة وال��دي��ن��ي��ة 3-ال��ت��ح��ري�����ش على 
اال�ستقرار  زع��زع��ة   -4 االره��اب��ي��ة  االع��م��ال 
او  تربير  حم���اوالت   -5 دعائمه  وتقوي�ش 
ايجاد اعذار لالعمال االرهابية التي تقود اىل 
املزيد من هذه االعمال 6- حوادث االختطاف 
الرهائن الي غر�ش من االغرا�ش  واحتجاز 
دفع   -7 �سيا�سية  تنازالت  احل�سول  مبافيها 
وللتنظيمات  الن�سرة  وجبهة  لدع�ش  الفدية 
االره��اب��ي��ة االخ����رى 8-ال��ع��م��ل ع��ل��ى جتنيد 

املقاتلن االجانب وعليهم االن�سحاب فورا .

درا�صة يف قرار جمل�س االمن الدويل رقم 2170 
اخلا�صة مبكافحة االرهاب يف العراق

قرار رقم 2015/118

ـــ القرار ـــ

املالحظات امل�صخ�صة من التطبيق 
والعمل امليداين يف الق�صاء االداري 

قرارات جمل�س �صورى الدولة

امل�صت�صار /يا�صني طه وي�س ع�صو جمل�س �صورى الدولة 
اىل  و���س��وال  ال����وزارات  ممثلي  لبع�ش  احل�سور  يف  �سعف   _1

�سدور احكام غيابية 
اجلل�سة  يف  وخ�سو�سا  الدعوى  الئحة  على  جواب  اع��داد  عدم   -2

االوىل رغم التبلغ باالوليات قبل مدة التقل عن ال�سهر 
3- اعداد لبع�ش لوائح من عدة ا�سطر دون مالحظة الدفوع ال�سكلية 
املو�سوع  اجلانب  عن  املدرو�سة  االجابة  وعدم  بها  والدفع  القائمة 

وذهب البع�ش اىل القول نكرر دفوعنا ال�سابقة ،دون وجود لها 
4- تعاقب عدة ممثلن قانونين على مو�سوع دعوى واحدة وطلب 

اال�ستمهال وغياب التعاون مابن ال�سابق والالحق 
5- التاأخر يف احل�سور عن املوعد املحدد للمرافعات وهذا �سائع عند 

اغلب ممثلي الوزارات 
6- �سعف االهتمام باملظهر واالناقة لالغلب حيث يالحظ لب�ش )تي 
تعليقها  او  الرا�ش  فوق  نظارات  وو�سع   ، جينز  وبنطال  �سريت، 

بالقمي�ش ومظاهر اخرى 
او تقدمي وكالة م�سورة ممايتعذر  الوكالة  ن�سي  7- احل�سور وقد 

االعتداد بها 
8-عدم تقدمي اي�ساح وايف عند ح�سوره كممثل لل�سخ�ش الثالث 

9- عدم تنظيم امل�ستم�سكات التي يربزها والتي حتتوي على اوراق 
متعددة من حيث الرتتيب والربط ةوالفهر�سة وغالبا ماتقدم مبعرثة 
10- عدم اتخاذ دورهم �سمن االق�سام والدوائر القانونية املرتبطن 
فيها يف اي�سال العديد من القرارات التي ت�سدرها املحكمة املخت�سة 
الق�ساء االداري او ق�ساء املوظفن التي هي غالبا ماتكون توجيهية 

للحاالت املماثلة 
11- ابراز وتقدمي بع�ش امل�ستندات دون حترير الئحة معها لبيان 
دون  الالئحة  منه  ن�سخه  ماتقدم  وغالبا  دف��وع��ه  وتعزيز  عالقتها 

اح�سار ن�سخ م�سورة .
اقامة الدعوى امام حمكمة الق�ساء االداري 

اخت�سا�سات حمكمة الق�ساء االداري
الف�سل يف �سحة االوامر والقرارات الفردية والتنظيمية التي ت�سدر 
عن املوظفن والهيئات يف الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوازرة 
والقطاع العام التي مل يعن مرجع للطعن فيها بناء على طلب من ذي 
م�سلحة معلومة وحالة ممكنة ومع ذلك فامل�سلحة املحتملة تكفي ان 

كان هناك مايدعو اىل التخوف من احلاق ال�سرربذوي ال�سان 
2- اجراءات اقامة الدعوى 

اوال : ي�سرتط التظلم قبل تقدمي الطعن اىل حمكمة الق�ساء االداري 
لدى اجلهة االدارية املخت�سة خالل 30 ثالثن يوما من تاريخ تبلغه 
باالمر او القرار املطعون فيه او اعتباره مبلغ وعلى هذه اجلهة ان 
تبت يف التظلم خالل 30 ثالثن يوما من تاريخ ت�سجيل التظلم لديه 
ثانيا:عند عدم البت يف التظلم او رف�سه من اجلهة االدارية املخت�سة 
تاريخ  من  يوما   60 خالل  املحكمة  اىل  طعنه  يقدم  ان  املتظلم  على 
رف�ش التظلم حقيقة اوحكما وعلى املحكمة ت�سجيل الطعن لديها بعد 
ا�ستيفاء الر�سم القانوين والمينع �سقوط احلق يف الطعن امامها من 
مراجعة الق�ساء العادي للمطالبة بحقوقه يف التعوي�ش عن اال�سرار 

النا�سئة عن املخالفة او اخلرق القانوين 
حتكمها  خا�سة  قوانن  ح�سب  التظلم  التتطلب  دعاوى  هناك  ثالثا: 
وفق مدد الطعن ومدد البت فيها مثل تلك الدعاوى املن�سو�ش عليها 

وفق قانون املحافظات غري املنتظمة يف اقليم رقم 21ل�سنة 2008 
القامة  ال��الزم��ة  بامل�ستندات  يحتفظ  ان  الطعن  مقدم  :على  راب��ع��ا 
لدى اجلهة  ،التظلم وتاريخ وت�سجيله  الطعن  )االمر حمل  الدعوى 

املخت�سة ،الرد عليه ،التبلغ به وربطه مع الدعوى .

اخطر  م��ن  ه��و  ال�سخ�سية  االح����وال  ق��ان��ون  ان  ال���س��ك 
النواة  اال�سره وهى  ينظم حياة  البلد كونه  فى  القوانن 
يعنى  فاإ�سالحها  املجتمع  عليها  يبنى  التى  اال�سا�سية 
ولعل  ل���ه،  خ��راب��ا  يعنى  وخ��راب��ه��ا  للمجتمع  ا���س��الح��ا 
على  ت�سيطر  ان  حاولت  العراق  على  املتعاقبة  ال�سلطات 
ن�سو�ش  بو�سع  وذلك  خالله  من  العراقي  املواطن  حياة 
وخا�سة  ال��ف��رد  ت�سرفات  م��ن  تقيد  تعديالت  اج���راء  او 
عليه،  يفر�سها  التى  االلتزامات  زي��ادة  او  منهم  ال�سباب 
بيد  ذك��رن��اه  ال���ذى  وبال�سكل  التعديل  ���س��الح  ب��ق��اء  وان 
ا�سحاب الغايات يعنى بقاء ال�سلطة تتحكم فى ت�سرفات 
االفراد مما يعنى ان القانون مل يحقق الغاية املرجوة منه 
، وال�سك ان القانون رقم 188 ل�سنة 1959 قد �سرع بعد 
ان كانت املحاكم فى العراق تنق�سم اىل املحاكم اجلعفرية 
�سرورة  حينها  يف  ال�سلطة  راأت  وق��د  ال�سنية  واملحاكم 
قانون  فى  العراقيون  لها  يخ�سع  التي  االحكام  توحيد 
واحد ف�سدر هذا القانون وا�ستمرت م�سرية هذا القانون 
لغاية هذه اللحظة .والبد من التنويه اىل ان هناك الكثري 
وهى  التاأريخ  ذل��ك  منذ  عليه  ط��رات  التى  التعديالت  من 
هذه  الن  اخل���الف  حم��ور  االن  ت�سكل  ال��ت��ى  ال��ت��ع��دي��الت 
ل�سنوات  امل���راأة  وك��ف��اح  جهاد  نتيجة  ج��اءت  التعديالت 
�سغوط  نتيجة  احلقوق  ه��ذه  على  ح�سلت  وق��د  طويلة 
دفعت فيها الن�ساء الغاىل والنفي�ش ولذلك الميكن �سياعها 

بهذه ال�سهوله .
ما  ال��ق��ان��ون يحقق  ه���ذا  ان  ن��ق��ول  ان  امل��ف��ي��د  م��ن  ول��ع��ل 
ن�سبته 90% من احلقوق للمراآة وقد جاء ذلك بف�سل تلك 
والتى  املباد  النظام  حكم  ظل  يف  جرت  التى  التعديالت 
خالل  من  العراق  �سباب  على  ال�سيطرة  اىل  ترمي  كانت 
اثقال كاهلهم بااللتزامات ا�سافه اىل االلتزامات املعروفة 
املدة  حم��ددة  الغري  الع�سكرية  اخلدمه  فى  تتمثل  والتى 
والقمعية  االمنية  االجهزة  فى  االنخراط  على  واجبارهم 

للنظام املباد ، وقد متثلت تلك التعديالت فى كما يلى :-
/ وهو من احلقوق  التع�سفي  الطالق  التعوي�ش عن   -1
غيابيا  طالقا  زوجها  يطلقها  التي  للزوجة  فر�ست  التى 
يعادل  مببلغ  لها  فيحكم  اإرادت���ه���ا  دون  املحكمة  خ���ارج 
كما   ( القانون  وه��ذا   ، واح��ده  دفعة  �سنتن  مل��دة  نفقتها 
اال�سالمية  ال�سريعة  مع  يتعار�ش  انه  اال�سالميون(  يرى 
التى اعطت احلق للزوج ان يطلق الزوجة كونه �ساحب 
ال�ستخدامه  ال��زوج  نعاقب  ان  الميكن  وبالتايل  الع�سمة 
على  ب��ن��اءا  ج��اء  ق��د  القانون  ه��ذا  ان  علما   ، �سرعيا  حقا 
املباد  النظام  ظ��ل  ف��ى  الن�ساء  احت��اد  رئي�سة  م��ن  مقرتح 
املطلوبة للعدالة ) منال يون�ش( التى راأت ان هناك �سررا 
اذا ما طلقها زوجها طالقا تع�سفيا كما ترى  للزوجه  يقع 

وبالتايل الميكن ان نرتكها دون �سىء يجرب ذلك ال�سرر.
وهم   / بالذهب  مقوما  للزوجة  املوجل  املهر  معادلة   -2
ال��ت��ى ���س��درت نتيجة وج���ود م��ه��ور قليلة  ال��ق��وان��ن  م��ن 
للكثري من الزوجات وبالتاىل فاأن فيجب ) فى حالة طالق 
معادلة  يتم  ان  املحكمة(  خ���ارج  ط��الق��ا  لزوجته  ال���زوج 
 ، الزواج والطالق  تاأريخ  اعتمادا على  بالذهب  املهر  هذا 
املتعاقدين وبالتايل  العقد �سريعة  ان  البع�ش  وان حجج 
ال��زوج��ة اك��رث مم��ا مت االت��ف��اق عليه اما  ال ميكن اع��ط��اء 
االخرون فاأنهم يرون ان هذا املهر الي�سمد امام الظروف 

االقت�سادية ال�سعبة وبالتايل يجب رفعه .
3- قانون الو�سية الواجبة / ويق�سد بهذا القانون ) يف 
حالة وفاة الولد قبل والديه فاأن يعترب بحكم احلى حن 

وفاة الوالدين وتنتقل الرتكة اىل اوالده ( وهذا القانون 
حمل خالف بن الطرفن اذا ان البع�ش يرى ان ال�سريعة 
اى  والديه  وف��اة  قبل  املتويف  اوالد  تعطي  ال  اال�سالمية 
والدهم  ح�سة  يعطيهم  القانون  هذا  ان  حن  فى  ن�سيب 
وموؤيدوا هذا القانون يرون ان العدالة تقت�سى اإعطاءهم 

هذا احلق !!
4- الزواج خارج املحكمة / يرى البع�ش ان و�سع عقوبة 
للزوج الذى يعقد زواجه خارج املحكمة �سيوؤدى اىل عدم 
ت�سجيل العقد فى املحكمة ، فى حن يرى البع�ش ان و�سع 
هذه العقوبة �سيوؤدى اىل اجبار االزواج على اجراء العقد 

وت�سجيله فى املحكمة املخت�سة .
5- تعدد الزوجات / يرى البع�ش ان ال�سريعة اال�سالمية 
ا�سرتط  الذى  القانون  من  اي�سر  ب�سكل  التعدد  اباحت  قد 
اال�سالمية  ال�سريعة  ان  حن  فى  االوىل  الزوجة  موافقة 

ت�سرتط التعدد بالعدالة فى االنفاق .
الق�سايا منها  6- وهناك م�سائل خالفيه حول الكثري من 
التفريق  وق�سايا  واحل�سانة  ال���زواج  ب�سن  يتعلق  م��ا 
وا�سبابه واالثاث الزوجية وغريها وهى من االمور التى 
ت�سكل حمور اخلالف بن الداعن اىل الغاء هذا القانون 

والداعن اىل ابقاءه .
ولعل اخلالف االأكرب والذي �سبب الزوبعة فى هذا الوقت 
هو ماجاء فى الد�ستور العراقى احلايل وبالتحديد ن�ش 
احرار  العراقيون   ( ان  على  ن�ست  والتى  منه   41 امل��اده 
مذاهبهم  او  دياناتهم  ح�سب  ال�سخ�سية  احوالهم  بالتزام 
وهذا   ) بقانون  ذلك  وينظم  اختيارهم  او  معتقداتهم  او 
رقم  القانون  اىل  العودة  تطبيقه  حالة  فى  يعنى  الن�ش 
137 والذى �سدر فى فرتة جمل�ش احلكم والذى دعا اىل 
العودة اىل اإحكام ال�سريعة اال�سالمية فيما يتعلق بقانون 
االحوال ال�سخ�سية ، وحيث ان الد�ستور العراقي احلايل 
قد ن�ش على اإمكانية تعديله لذا فاأن احلمالت االن تدعو 
اىل الغاء ن�ش املاده 41 من الد�ستور او على اقل تقدير 

تعديلها بال�سكل الذي يحقق م�سالح االطراف املختلفة .
هذا  على  واقعية  نظره  القاء  ان  نقول  ان  علينا  وختاما 
القانون نرى ان م�ساألة تعديله هى م�ساألة �سرورية وهذا 
العراقية  اال�سرة  م�سلحة  من  ينطلق  ان  يجب  التعديل 
ثوابت  مع  اليتعار�ش  ال��ذى  وبال�سكل  العراقي  والفرد 
ن�سيج  متا�سك  و  الوطن  وح��دة  وكذلك  العراقى  املجتمع 
هى  القوانن  من  امل��رج��وة  الغاية  الن  العراقى  املجتمع 
حتقيق امل�سالح العليا للبلد بعيدا عن حتكم اطراف معينه 
الن  �سيا�سيه  او  دينيه  جهات  االط��راف  هذه  كانت  �سواء 
القانون يجب ان يبقى بعيدا ومرتفعا عن تلك ال�سراعات 

وهذا م�سداق ملبداأ الف�سل بن ال�سلطات .
ان ل��ل��م��راة ح��ق��وق ك��ث��رية يف ال�����س��رع وال��ق��ان��ون وه��ي 
وامل��راأة  الرجل  بن  خالفات  تن�ساء  فعندما  كثرية  حقوق 
فتتمتع  الطالق  اىل  حمال  املو�سوع  وي�سبح  املتزوجن 
املراأة بحقوق كثرية منها االثاث الزوجية فيكون من حقها 
وكذلك الذهب واملوؤخر وت�ستحق النفقة هذا اما يف حالة 
االطاعة  عدم  املراة  تكون  فعندما  االمر  فيختلف  الن�سوز 
حقوقها  في�سقط  نا�سزا  احلالة  ه��ذه  يف  فت�سبح  للزوج 
حقها  من  فتبقى  االث��اث  اال  واملوؤخر  والذهب  النفقة  من 
وهذه االمور ايظا تختلف من حيث التفاهم بن الزوجن 
املحاكم  يف  ف��ن��الح��ظ  ل��الخ��ر  ال��ب��ع��ظ  بع�سهما  وت��ن��ازل 
القا�سي ال يبت يف امور الطالق اال بعد م�سي ا�سهر لعل 

الله يجعل ال�سلح بن الزوجن.

حقوق املراأة العراقية يف ال�صرع والقانون
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��� القرار ���
بكتابها  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  تطلب 
من  الراأي   2015/6/14 يف  )ق/2030/1/3(  املرقم 
جمل�ش �سورى الدولة ا�ستنادًا اىل حكم البند )رابعًا( 
من املادة )6( من قانون املجل�ش رقم )65( ل�سنة 1979 

يف �ساأن ما ياأتي :�����
اخل��ط��ورة  خم�س�سات  ب��ن  اجل��م��ع  ج���واز  اأواًل:�������� 
اخلدمة  وخم�س�سات  القانوين  للموظف  املمنوحة 

اجلامعية.
قانون  م��ن   )14( امل���ادة  م��ن  )ث��ان��ي��ًا(  البند  ان  حيث 
على  ن�ش   2008 ل�سنة   )23( رق��م  اجلامعية  اخلدمة 
وجودهم  يتطلب  الذين  االداري���ون  املوظفون  )مينح 
اخلدمة  خم�س�سات  اجلامعية  اخل��دم��ة  موظفي  م��ع 
اجلامعية بن�سبة )75%( خم�ش و�سبعن من املائة من 

الراتب(.
القانون  من   )18( امل��ادة  من  )اواًل(  البند  ان  وحيث 
الت�سريعي  االمر  اأحكام  تطبق  باأن  ق�سى  اآنفًا  املذكور 
ل�سنة 2005 تعديل قانون اخلدمة اجلامعية  رقم )6( 
رقم )142( ل�سنة 1976 فيما مل يرد به ن�ش خا�ش يف 

هذا القانون .
 )6( رق��م  الت�سريعي  االم��ر  م��ن   )1( امل���ادة  ان  وحيث 
)... 1� مينح موظف اخلدمة  ل�سنة 2005 ن�ست على 
�سهرية  جامعية  خدمة  خم�س�سات  املتفرغ  اجلامعية 
منح  راتبه وينظم  من  املائة  من  مائة   )%100( بن�سبة 
ال   �  2  . الوزير  ي�سدرها  بتعليمات  املخ�س�سات  هذه 
من   )1( يف  عليها  املن�سو�ش  املخ�س�سات  حتجب 
للموؤ�س�سات  الفنية  اال�ست�سارات  مكافاأت  الفقرة  هذه 
مبوجب  املمنوحة  والفني  العلمي  واالنتاج  والتاأليف 
القانون. 3 � حتجب املخ�س�سات املن�سو�ش عليها يف 
)1( من هذه الفقرة املخ�س�سات املهنية التي ي�ستحقها 
موظف اخلدمة اجلامعية لقاء تفرغه وان�سرافه التام 

لعمله الرتبوي والعلمي( .
موظف  ع��رف   )1( امل��ادة  من  )ثالثًا(  البند  ان  وحيث 
مبمار�سة  يقوم  موظف  )ك��ل  باأنه  اجلامعية  اخلدمة 
واال�ست�سارة  العلمي  والبحث  اجلامعي  التدري�ش 
التعليم  وزارة  دي��وان  يف  العمل  او  والفنية  العلمية 
العايل والبحث العلمي اأو موؤ�س�ساتها ممن تتوفر فيه 

�سروط ع�سو الهيئة التدري�سية ...(. 
اآنفًا  املذكور  االم��ر  من   )3( ن�ش  من  ي�ستنتج  وحيث   

حتجب  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ي��ة  اخل��دم��ة  خم�س�سات  ب����اأن 
اىل  املمنوحة  املخ�س�سات  هي  املهنية  املخ�س�سات 
ال��رتب��وي  للعمل  املتفرغ  اجلامعية  اخل��دم��ة  م��وظ��ف 

والعلمي ب�سورة تامة .
وحيث ان خم�س�سات اخلدمة اجلامعية املمنوحة اىل 
امل��ادة  من  )ثانيًا(  البند  مبوجب  االداري���ن  املوظفن 
خم�س�سات  متثل  اجلامعية  اخلدمة  قانون  من   )14(
ن�ش  يطبق  وال  ال��ق��ان��ون  يف  خا�ش  بن�ش  ممنوحة 

الفقرة )1( من االمر الت�سريعي املذكور اآنفًا اإزاءها .
املرقم  الوزراء  العامة ملجل�ش  ان كتاب االمانة  وحيث 
ت�سمن   2008/11/13 يف  )ق/29586/45/1/2( 
منح خم�س�سات خطورة مهنية للموظفن القانونين 
�������� 30%( ا�ستنادًا اىل احكام املادة )13(  بن�سبة)%20 
رقم  العام  والقطاع  الدولة  موظفي  رواتب  قانون  من 

)22( ل�سنة 2008 .
للعمل  م��ت��ف��رغ  غ���ري  ال��ق��ان��وين  امل���وظ���ف  ان  وح��ي��ث 

الرتبوي او العلمي .
وتا�سي�سا" على ما تقدم من ا�سباب يرى املجل�ش

املمنوحة  اخل��ط��ورة  خم�س�سات  ب��ن  اجل��م��ع  ي��ج��وز 
للموظف القانوين وخم�س�سات اخلدمة اجلامعية 

الهند�سية  ثانيًا:��� مدى جواز اجلمع بن املخ�س�سات 
املمنوحة للمهند�سن وخم�س�سات اخلدمة اجلامعية.

حيث ان قرار جمل�ش الوزراء رقم )233( ل�سنة 2008 
العاملن  املهند�سن  خم�س�سات  )تعديل  على  ن�ش 
الدولة كافة ، ممن ميار�سون عماًل هند�سيًا  يف دوائر 

ال  ان  على   2009/7/1 ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا  وذل���ك   ،
 )%200( عن  املمنوحة  املخ�س�سات  جمموع  يتجاوز 

ح�سب القانون وكما ياأتي:
1� منح خم�س�سات هند�سية مبقدار )35%( من الراتب 

للعاملن يف مراكز الوزارات واالدارات .
2� منح خم�س�سات هند�سية مبقدار )50%( من الراتب 
للعاملن يف مواقع االعمال وامل�ساريع خارج املقرات .

وحيث ان قرار جمل�ش الوزراء املذكور اآنفًا مل يت�سمن 
املمنوحة  الهند�سية  املخ�س�سات  بن  اجلمع  مينع  ما 

مبوجبه واية خم�س�سات اخرى .
جمل�ش  ق��رار  مبوجب  املقررة  املخ�س�سات  ان  وحيث 
الوزراء املذكور اآنفًا ت�سمى خم�س�سات هند�سية، بينما 
خدمة  خم�س�سات  هي  عنها  امل�ستو�سح  املخ�س�سات 
ال��ذي  وال�سبب  امل�سمى  اخ��ت��الف  يعنى  مم��ا  جامعية 

منحت من اجله املخ�س�سات يف كلتا احلالتن . 
املجل�ش:  ي��رى  ا�سباب  م��ن  تقدم  م��ا  على  وتا�سي�سا" 
يتقا�سون  ال��ذي��ن  املهند�سن  �سمول  ب��ن  تعار�ش  ال 
املخ�س�سات الهند�سية واملخ�س�سات املن�سو�ش عليها 

يف قانون اخلدمة اجلامعية �� انتهى �� 
��� املبداأ القانوين ���

اواًل:� يجوز اجلمع بن خم�س�سات اخلطورة املمنوحة 
للموظف القانوين وخم�س�سات اخلدمة اجلامعية 

ث��ان��ي��ًا:� ال ت��ع��ار���ش ب��ن ���س��م��ول امل��ه��ن��د���س��ن ال��ذي��ن 
واملخ�س�سات  الهند�سية  املخ�س�سات  يتقا�سون 

املن�سو�ش عليها يف قانون اخلدمة اجلامعية.

يجوز اجلمع بني خم�ص�صات اخلطورة املمنوحة للموظف القانوين وخم�ص�صات اخلدمة اجلامعية 
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العدلية يف  الدوائر  العدل جممع  افتتحت وزارة 
يف  ال��وزارة  خطة  �ضمن  ببغداد،  ال�ضعب  منطقة 

ا�ضتحداث الدوائر العدلية.
افتتاح هذا  الهدف من  ان  ال���وزارة:  اع��ام  وق��ال 
يف  احلا�ضل  املعامات  زخم  تخفيف  هو  املجمع 
هذه  ان  مبيناآ  ال�ضكانية،  الكثافة  ذات  املناطق 

توفري  يف  ال���وزارة  �ضمنربنامج  تاأتي  اخلطوة 
اخلدمات العدلية للمواطنني.

واو�ضح اعام الوزارة: ان االفتتاح �ضهد ح�ضور 
ر�ضمي و�ضعبي وبح�ضور مدير عام كل من كتاب 
وح�ضور  العقاري  والت�ضجيل  والتنفيذ  العدول 
ع�����ض��و جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة ب���غ���داد ال�����ض��ي��خ ع���ادل 

ال�ضاعدي.
دوائ��ر  ت�ضمن  قد  املجمع  ان  ال���وزارة:  وا�ضافت 
ال��ع��ق��اري،  والت�ضجيل  والتنفيذ  ال��ع��دول  ك��ت��اب 
حيث  الكاونرت  نظام  يعمل  املجمع  ان  مو�ضحًا 
باال�ضافة  املعامات  اجن��از  ودق��ة  ب�ضرعة  ميتاز 
بنظام  م��زود  املجمع  ان  كما  الرقابي،  عمله  اىل 

مراقبة حديثة وتبلغ م�ضاحته 1000م مربع وقد 
مت اجنازه باأقل من املدة املحددة.

بغداد  حمافظة  جمل�س  ع�ضو  ا���ض��اد  جانبه  م��ن 
ال��دوائ��ر  م��ن  امل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات  ع���ادل  ال�ضيخ 
العدلية حيث بني ان افتتاح املجمعات العدلية من 

ا�ض�س بناء املجتمع ال�ضالح. 

التابعة  ال��ق��ا���ض��ري��ن  رع��اي��ة  دائ����رة  نظمت 
بعمل  خا�ضة  تدريبية  دورة  العدل  ل��وزارة 
م��وظ��ف��ي دوائ���ره���ا ال��ف��رع��ي��ة، ب��ه��دف رف��ع 

كفائتهم وزيادة خرباتهم.

القا�ضرين  رع��اي��ة  دائ���رة  ع��ام  مدير  وق��ال��ت 
نظمت  ال���دائ���رة  اأن   ، ج��م��ي��غ(  ع��ب��د  )ه��ن��د 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��ع��ه��د ال��ق�����ض��ائ��ي، دورة 
يف  دوائرها  موظفي  بعمل  خا�ضة  تدريبية 

ال�ضويرة،  ال�ضدر،  م/   ، الكرخ،  )الر�ضافة، 
ودياىل(.

اخت�ضت  ال��دورة  ان  العام:  املدير  وا�ضافت 
االجتماعي،  والبحث  القانونية  بال�ضوؤون 

الفرعية  الدوائر  موظفي  كفائة  رفع  بهدف 
وزي�����ادة خ��ربات��ه��م يف اجل��ان��ب ال��ق��ان��وين 
والبحث االجتماعي.واو�ضحت املدير العام، 
الدوائر  من  )19( موظفًا  �ضملت  الدورة  ان 

متخ�ض�س،  ك����ادر  وب��ا���ض��راف  امل���ذك���ورة، 
ا�ضتمرت )7( ايام من 2016/1/17 ولغاية 
ر�ضمي  بامتحان  اختتمت   ،2016/1/24

جلميع امل�ضاركني.

النيابية  االن�ضان  حقوق  جلنة  ع�ضو  اجرى 
�ضجن  اىل  تفقدية  زي����ارة  ال��رب��ي��ع��ي  خ��ت��ام 
م�ضتوى  على  االط���اع  ب��ه��دف  ال��ع��دال��ة/1، 
اخلدمات املقدمة للنزالء ورفع تقرير خا�س 

بها اىل اجلهات املخت�ضة يف الربملان.
وق���ال م��دي��ر ع��ام دائ���رة اال���ض��اح العراقية 
قامت  اللجنة  ع�ضو  ان  الع�ضكري:  ح�ضني 
واخل��دم��ي  ال�ضحي  ال��واق��ع  على  ب��االإط��اع 
ال�ضجنية  القواطع  بتفقد  قامت  كما  للنزالء، 
والتقت بعدد من النزالء لا�ضتماع للم�ضاكل 

التي يعانون منها.
وا�ضاف املدير العام: ان ادارة �ضجن العدالة 

/1 تقوم بتطبيق القانون الدويل االن�ضاين 
مل��ع��ام��ل��ة ال���ن���زالء وامل���ع���اي���ري ال��ن��م��وذج��ي��ة 

حلمايتهم من االمرا�س املزمنة واالنتقالية.
من جانبها اكدت ع�ضو جلنة حقوق االن�ضان 
النيابية ختام الربيعي ان م�ضتوى اخلدمات 
والوجبات الغذائية املقدمة للنزالء بانتظام، 
تتمحور حول  ال�ضكاوى  اغلب  ان  اىل  الفتة 
واإطاق  الق�ضايا  بح�ضم  باالإ�ضراع  املطالبة 
مامل  ادانتهم  تثبت  مل  الذين  النزالء  �ضراح 
ي��ك��ون��وا م��ط��ل��وب��ني ب��ق�����ض��اي��ا اخ����رى ومب��ا 
ي��ت��ن��ا���ض��ب م���ع امل��ع��اي��ري ال���دول���ي���ة حل��ق��وق 

االن�ضان.

اجل����ودة  ادارة  ق�����ض��م  اج�����رى 
املوؤ�ض�ضي  والتطوير  ال�ضاملة 
مقر  يف  للدوائر  تفقدية  زي���ارة 
جانب  تطبيق  ملتابعة  ال���وزارة 
ال��ت��ط��وي��ر امل��وؤ���ض�����ض��ي ب��ه��دف 
االرتقاء بواقع العمل فيها والتي 
ال�ضنوي  ال��ربن��ام��ج  �ضمن  تقع 

الذي اعده الق�ضم.
وقال مدير ق�ضم اجلودة حت�ضني 
ال���زي���ارة  ه����ذه  ان  اجل����ب����وري: 
ت��اأت��ي ���ض��م��ن ت��وج��ي��ه��ات وزي��ر 

بتطبيق  الزاملي  د.حيدر  العدل 
معايري اجلودة يف كافة الدوائر 
الق�ضم  قام  التوجيهات  ويف ظل 
الدولة  ���ض��ورى  جمل�س  ب��زي��ارة 
واملكتبة  ال��ع��دول  كتاب  ودائ���رة 
ال��ت��ع��رف  امل���رك���زي���ة، ح��ي��ث مت 
اف�ضل  اي���ج���اد  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د 
الطرق واالآليات لغر�س التوثيق 
وا�ضتخدام الربامج ذات العاقة 
ب��ع��م��ل��ي��ة ت��ب�����ض��ي��ط االج������راءات 
وت�����ق�����دمي اف�������ض���ل اخل����دم����ات 

للمواطنني.
وا�ضاف: ان ق�ضم ادارة اجلودة 
على  باالإطاع  زيارته  خال  قام 
اأهم الن�ضاطات اخلا�ضة بالدائرة 
تطبيق  ���ض��رورة  على  والتاأكيد 
اجل����ودة  ادارة  ن��ظ��م  م��ع��اي��ري 

ال�ضاملة والتطوير املوؤ�ض�ضي.
التباحث حول  انه مت  ي�ضار اىل 
الكفيلة  واالأ�ضاليب  العمل  واقع 
االف�ضل  تقدمي  يف  ت�ضاهم  التي 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.

اجرى مدير عام دائرة الت�ضجيل العقاري 
املعهد  اىل  ر�ضمية  زي���ارة  ط��ال��ب،  مهدي 
الكوادر  تطوير  �ضبل  لبحث  الق�ضائي، 

الوظيفية اخلا�ضة بالدائرة.
الزيارة  هذه  ان  الدائرة:  عام  مدير  وقال 
بعمل  املتعلقة  امل��وا���ض��ي��ع  اه��م  ت��ن��اول��ت 
دائرة الت�ضجيل العقاري، ابرزها امكانية 
اقامة دورات تخ�ض�ضية ملوظفي الدائرة، 
زي��ادة  ه��و  اال���ض��ا���س  ال��ه��دف  ان  م�ضيفا 
وتعريفهم  للموظفني  الوظيفي  ال��وع��ي 
م�ضتوى  اىل  وال���و����ض���ول  ب��واج��ب��ات��ه��م 
من���وذج���ي يف ع��م��ل دائ������رة ال��ت�����ض��ج��ي��ل 

العقاري.
الكبرية  باجلهود  ال��ع��ام،  امل��دي��ر  وا���ض��اد 
الإجن���اح  ال��ق�����ض��ائ��ي  امل��ع��ه��د  يبذلها  ال��ت��ي 
املوؤ�ض�ضات  تنظمها  التي  ال���دورات  عمل 
حققت  وال��ت��ي  ق��اع��ات��ه،  على  احلكومية 
ارت���ف���اع���ا م��ل��ح��وظ��ا مب�����ض��ت��وى ال��ع��م��ل 

الوظيفي لدوائر الدولة.
من جانبه، اأكد مدير عام املعهد الق�ضائي 
د. ريا�س ح�ضني، �ضعي املعهد وبالتن�ضيق 
التخطيط  ودائ������رة  ال���ع���دل  وزارة  م���ع 
العديل، اقامت عدد من الدورات ت�ضتوعب 

اكرب عدد من موظفي الوزارة.

اعلنت جلنة متابعة �ضكاوى املواطنني 
التي  املعامات  ن�ضبة  واملوظفني، عن 
االول،  )ت�ضرين  ا�ضهر  خال  اجنزتها 
من  االول(  وك��ان��ون  ال��ث��اين،  ت�ضرين 
من  مبا�ضرة  ومبتابعة   ،2015 ع��ام 

ال�ضيد وزير العدل.

وق�������ال رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة حت�����ض��ني 
اجلبوري: ان اللجنة با�ضرت اعمالها 
من  وبتوجيه  مبا�ضرة  ت�ضكيلها  بعد 
الزاملي،  ال�ضيد وزير العدل د. حيدر 
م�ضريا اىل ان ن�ضبة اجناز املعامات 
اخل���ا����ض���ة ب�������ض���ك���اوى امل���واط���ن���ني 

باال�ضافة   ،)%81( بلغت  واملوظفني 
اىل وج���ود ع���دد م��ن امل��ع��ام��ات قيد 
من  االجابات  ورود  بانتظار  االجناز 

الدوائر اخلا�ضة بها.
ال�ضيد وزير  ان  اللجنة:  رئي�س  وذكر 
ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي وج���ه يف 

تاريخ 2015/10/6 بت�ضكيل اللجنة، 
ملتابعة �ضكاوى املواطنني واملوظفني، 
�ضوتهم  و�ضماع  مظلوميتهم  ورف��ع 
�ضيادته  قبل  من  ق�ضاياهم  ومعاجلة 
مبا�ضرة، حيث با�ضرت مبهام اعمالها 

بتاريخ 2015/10/7.

�������������������������������������������������������������������������������������������������
ال�ضهري اخلا�س بعدد  العراقية عن موقفها  اأعلنت دائرة االإ�ضاح 
اإىل  واملر�ضلني  واملحكومني  املوقوفني  واأع���داد  �ضراحهم  املطلق 

املحاكم ل�ضهر كانون الثاين.
ان  الع�ضكري(:  العراقية)ح�ضني  اال�ضاح  دائ��رة  عام  مدير  وق��ال 
عدد املفرج عنهم من �ضجون الوزارة بلغ )365( نزيل من �ضجون 
الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم )25( من الن�ضاء، فيما بلغ عدد 

املر�ضلني من النزالء اىل املحاكم )2803( حركة ت�ضفري.
وا�ضاف املدير العام: اإن وزير العدل د. حيدر الزاملي، وجه بتقدمي 
االإع��ام،  و�ضائل  اإىل  عنهم  املفرج  النزالء  ع��دد  عن  �ضهري  موقف 
بهدف اطاع الراأي العام عن ا�ضتمرار الوزارة باإلية ت�ضريع عمليات 

االإفراج عن النزالء املنتهية اأحكامهم الق�ضائية.

املوؤ�ض�ضي  ال�ضاملة والتطوير  اأقام ق�ضم اجلودة 
بالتعاون مع املعهد الق�ضائي، ور�ضة عمل خا�ضة 
مبوظفي دائرة الوقائع العراقية، �ضمن �ضل�ضلة 

ور�س العمل التي يتبناها املعهد الق�ضائي.
ادارة  ان  اجلبوري:  حت�ضني  الق�ضم  مدير  وقال 
افتتحت  الق�ضائي  املعهد  مع  وبالتعاون  الق�ضم 
وم�ضم��ون  مفهوم  ب�ضرح  خ�ا�ض�ة  عمل  ور�ضة 
معايري اجل��������ودة و�ضمان االداء، م�ضريا اىل ان 
يف  العاملة  الوظيفية  بالكوادر  خا�ضة  الور�ضة 
الق�ضم:  مدير  العراقية.وا�ضاف  الوقائع  دائ��رة 
ان الور�ضة متت باإ�ضراف ق�ضم اجلودة ال�ضاملة 
والتطوير املوؤ�ض�ضي يف وزارة العدل، مبينا ان 
الهدف من الور�ضة هو االإرتقاء بامل�ضتوى املهني 

واالإداري اخلا�س مبوظفي وزارة العدل.

ا�ضتقبل ق�ضم حقوق االن�ضان يف وزارة العدل وفد 
ال�ضفارة االمريكية ومت التباحث حول اهم املحاور 
لتطبيق معايري حقوق  املتبعة  االجراءات  واهمها 
مدير  العراقية.وقال  اال�ضاح  دائ��رة  يف  االن�ضان 
الوفد  ان  احل��ط��اب:  قا�ضم  االن�ضان  حقوق  ق�ضم 
النواحي  جميع  من  الق�ضم  عمل  �ضري  على  اطلع 
القانونية واهم اخلطوط الواجب تنفيذها ملراعاة 
حقوق االن�ضان.وا�ضاف: ان املوؤ�ض�ضة اال�ضاحية 
يحتذى  امنوذجا  تعترب  العدل  وزارة  اىل  التابعة 
به يف تطبيق معايري حقوق االن�ضان، كون ان ق�ضم 
مبا�ضرة  يرتبط  العدل  وزارة  يف  االن�ضان  حقوق 
املتابع  وهو  الزاملي  د.حيدر  العدل  وزير  بال�ضيد 
دائ��رة  يف  االن�ضان  حقوق  معايري  لتطبيق  االول 
اللقاء  خال  مت  انه  العراقية.واو�ضح:  اال�ضاح 
من  النزالء  ا�ضتقبال  يف  املتبعة  االج��راءات  �ضرح 
توزيعهم  والية  والتحقيق  الق�ضائية  ال�ضلطات 
مت  وب��ع��ده��ا  للنزيل،  اجل��رم��ي  الت�ضنيف  ح�ضب 
اال���ض��ت��ف�����ض��ار م��ن ق��ب��ل اجل��ان��ب االم��ري��ك��ي ح��ول 
ال�ضجناء  لل�ضوؤال عن  النزالء  كيفية مراجعة ذوي 
وزارة  ل�ضلطة  اخلا�ضعة  ال�ضجون  يف  امل��ودع��ني 
بيانات مركزية  قاعدة  اباغهم بوجود  العدل ومت 
يف دائرة اال�ضاح وقاعدة فرعية للنزالء يف ق�ضم 

حقوق االن�ضان.

بهدف رفع كفاءة موظفي دوائرها الفرعية

بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين

المقدمة  الخدمات  مستوى  على  االطللاع  غرض  خال زيارته محافظة المثنى 

وزارة العدل تفتتح جممع عديل يف منطقة ال�شعب 

دائرة رعاية القا�شرين تنظم دورة خا�شة بال�شوؤون القانونية والبحثية

مدير ق�شم اجلودة يتفقد الدوائر العدلية ملتابعة تطبيق 
معايري التطوير املوؤ�ش�شي

مدير عام دائرة الت�شجيل العقاري: يبحث امكانية اقامة دورات 
تخ�ش�شية ملوظفي الدائرة

ضمن آلية تسريع إطاق سراح 
المنتهية أحكامهم القضائية

وزارة العدل: الإفراج عن 
)365( نزيل خالل �شهر 

كانون الثاين

جلنة حقوق الن�شان النيابية جتري زيارة تفقدية ل�شجن العدالة/1

جلنة متابعة �شكاوى املواطنني واملوظفني تعلن عن ن�شب اجنازها

ق�شم اجلودة ال�شاملة يقيم ور�شة 
عمل خا�شة بدائرة الوقائع العراقية

ق�شم حقوق الن�شان: ملتزمون بتطبيق 
معايري حقوق الن�شان الدولية

)ح�ضني  التنفيذ  دائ���رة  ع��ام  مدير  ال�ضيد  اج��رى 
لبحث �ضبل  املثنى،  العقابي(، زيارة اىل حمافظة 

التعاون بني الدائرة واحلكومة املحلية.
والتقى املدير العام خال الزيارة بال�ضيد حمافظ 
اخلدمي  الواقع  لبحث  عبداحل�ضن،  فالح  املثنى 
املحافظة  مركز  يف  التنفيذ  مديريات  تقدمه  الذي 

واالق�ضية والنواحي التابعة لها.
وزير  ال�ضيد  من  بتوجيه  جاءت  الزيارة  ان  ي�ضار 
التعاون  �ضبل  لتعزيز  الزاملي،  حيدر  د.  العدل 
املحلية. واحل��ك��وم��ات  ال������وزارة  ب��ني  امل�����ض��رتك 
الكبري  ب��ال��دور  املثنى  حم��اف��ظ  ا���ض��اد  جانبه  م��ن 
للوزارة ودوائرها العدلية، وما تقدمه من خدمات 
للمواطنني يف املحافظة، مبديا ا�ضتعداد احلكومة 

املحلية دعم الوزارة لارتقاء بعمل دوائرها.

مدير عام دائرة التنفيذ يبحث 
�شبل التعاون بني الدائرة 

واحلكومة املحلية

ال�ضنوي  اجنازها  عن  العراقية  اال�ضاح  دائ��رة  اعلنت 
امل��وارد  ق�ضم  ان  األ��دائ��رة:  2015.وق��ال��ت  املا�ضي  للعام 
وق��ام  اداري  واأم���ر  ك��ت��اب   )321470( اجن��ز  الب�ضرية 
بار�ضفة )224198( كتاب و)8198( ا�ضبارة خال العام 
ان   : الع�ضكري  ح�ضني  الدائرة  عام  مدير  املا�ضي.وقال 
واالأداء  لعملها  ال���دوؤوب  امل�ضتوى  تو�ضح  االرق��ام  ه��ذه 
م�ضتوى  حققت  وال��ت��ي  الب�ضرية  امل���وارد  لق�ضم  املهني 
اجناز عال يف اداء اعمالها خال الفرتة املا�ضية.واأ�ضاف 
املدير األعام: ان الدائرة ت�ضعى الإدخال التقنيات يف جميع 
2016.ي�ضار  احلايل  للعام  خال  االداري  عملها  مفا�ضل 
العامة  ال��دائ��رة  يف  الب�ضرية  امل��وارد  ادارة  ق�ضم  ان  اىل 
و���ض��وؤون  االدارة  وه��ي  اداري���ة  �ضعب  ثمان  م��ن  يتكون 
وامل��اك  والتعيينات  التقاعدية  والتوقيفات  املوظفني 
من  املنجز  اجمايل  ،ليكون  والطابعة  الداخلي  والربيد 

هذه ال�ضعب هو)321470( كتاب واأمر اداري.

دائرة ال�شالح العراقية تعلن عن 
اجنازاتها الدارية لعام 2015

ً

ن�شبة اجناز املعامالت اخلا�شة ب�شكاوى املواطنني واملوظفني بلغت )81%(, بال�شافة اىل وجود عدد من املعامالت قيد الجناز

منتجات  من  االأوىل  الدفعة  با�ضتقبال  العدل  وزارة  با�ضرت 
البيع املبا�ضر لل�ضركة العامة للزيوت النباتية التابعة لوزارة 

ال�ضناعة دعمًا للمنتج الوطني.
وقال اإعام الوزارة: ان وزير العدل د. حيدر الزاملي، وجه 
بفتح اأبواب التعاون مع وزارة ال�ضناعة من خال ا�ضتقبال 
مقر  نقل منتجاتها اىل  تتوىل  املبا�ضر والتي  البيع  مركبات 
دعما  واملحافظات،  ب��غ��داد  يف  العدلية  وال��دوائ��ر  ال���وزارة 
ال�ضناعة  ت�ضجيع  يف  �ضي�ضاهم  وال��ذي  الوطني  لاقت�ضاد 

املحلية.
واأ�ضاف اإعام الوزارة: ان الوزارة ا�ضتقبلت اليوم االثنني، 
ال�ضحنة االأوىل من منتجات ال�ضركة العامة للزيوت النباتية، 
وقد القت منتجات ال�ضركة اإقباال كبريا من موظفي الوزارة 
مقارنة  اأ�ضعارها  ورخ�����س  اأن��واع��ه��ا  جل��ودة  �ضرائها  على 

باملنتجات امل�ضتوردة.
واأو�ضح اإعام الوزارة: ان منتجات ال�ضركة العامة للزيوت 
اأ�ضبوعي يف مقر الوزارة  النباتية �ضتكون متواجدة ب�ضكل 
من اجل توفري احتياجات املوظفني، مبا ي�ضاهم يف احلد من 

مناف�ضة الب�ضائع امل�ضتوردة للمنتج املحلي.
ي�ضار اإىل ان ال�ضناعات الوطنية تخ�ضع للتحليل املختربي 
النوعية،  وال�ضيطرة  للتقيي�س  امل��رك��زي  اجل��ه��از  وفح�س 

ومنتجة وفقًا للموا�ضفات القيا�ضية.

وزارة العدل ت�شتقبل الدفعة الأوىل من منتجات 
ال�شركة العامة للزيوت النباتية



 املحا�سبة احلكومية : هناك طريقتني:
اأ - الطريقة الفرن�سية: 

يف  اال�ستحقاق  اأ���س��ا���س  اإت��ب��اع  مبقت�ساها  يتم 
بال�سنة  اخلا�سة  واالإي��رادات  امل�سروفات  ح�ساب 
تظل  احل�سابات  اأن  الطريقة  ه��ذه  على  )ي��ع��اب 
املالية  ال�سنة  نهاية  بعد  اإ�سافية  م��دة  مفتوحة 
مما  وامل�ستحقات  املقدمات  ت�سوية  يت�سنى  حتى 
يوؤدي اإىل اإرباك احل�سابات وعدم احل�سول على 

معلومات دقيقة عن احلالة املالية(.
ب - الطريقة االإجنليزية:

يتم مبقت�ساها اإتباع االأ�سا�س النقدي ومتتاز هذه 
الطريقة بب�ساطتها واإمكانية احل�سول على نتائج 
كاأ�سا�س  �سالحيتها  ع��دم  عليها  )ويعاب  �سريعة 
يف جمال املقارنات بني ال�سنوات املتتالية ب�سبب 
ال�سعودية  العربية  تداخل ن�ساطها(. ويف اململكة 
)االأ�سا�س  املعدل  اال�ستحقاق  اأ�سا�س  تطبيق  يتم 
النقدي املعدل( حيث ي�ستخدم اأ�سا�س اال�ستحقاق 
يف اإثبات امل�سروفات واالأ�سا�س النقدي يف اإثبات 

االإيرادات. 
4- الفرق بني امل�سروفات االيرادية وامل�سروفات 

الراأ�سمالية:
املحا�سبة املالية: تفرق بني امل�سروفات االيرادية 
طريقة  تختلف  حيث  الراأ�سمالية  وامل�سروفات 

معاجلتها فلكل منها معاجلة خا�سة.
م�سروفاتها  ب��ني  تفرق  احلكومية:ال  املحا�سبة 
اأنها  حيث  الراأ�سمالية  وم�سروفاتها  االي��رادي��ة 

تقفل جميعا يف احل�ساب اخلتامي.
5- االندثارات:

لالأ�سول  االه��الك��ات  حت�سب  امل��ال��ي��ة:  املحا�سبة 
الثابتة.

ا�ستهالك  م��ب��داأ  تتبع  احل��ك��وم��ي��ة:ال  امل��ح��ا���س��ب��ة 
االأ����س���ول ال��ث��اب��ت��ة ل��ع��دم ت��ف��ري��ق��ه��ا اأ���س��ا���س��ا بني 

امل�سروفات االيرادية وامل�سروفات الراأ�سمالية. 
6- اجلرد والت�سويات اجلردية:

والت�سويات  اجل��رد  على  تركز  املالية:  املحا�سبة 
حلظة  يف  امل���ايل  امل��رك��ز  حقيقة  ملعرفة  اجل��ردي��ة 

معينة يف املن�ساأة.
والت�سويات  للجرد  احلكومية:لي�س  املحا�سبة 
وي�سبح  احلكومية  املحا�سبة  يف  معنى  اجلردية 
�سالمة  م��ن  للتحقق  وتنظيمي  اإداري  معناها 

االأ�سول. 
7- ح�سابات النتيجة:

املتاجرة  ح�ساب  يف  تتمثل  امل��ال��ي��ة:  املحا�سبة 
وح�ساب االأرباح واخل�سائر

نتيجة  ح�ساب  بها  احلكومية:يوجد  املحا�سبة 
واحد فقط هو احل�ساب اخلتامي. 

8- مبداأ احليطة واحلذر
واحل��ذر  احليطة  م��ب��داأ  ت��اأخ��ذ  امل��ال��ي��ة:  املحا�سبة 
على  للمحافظة  كهدف  املتوقعة  اخل�سائر  ملقابلة 
واالحتياطيات  املخ�س�سات  فتكُون  امل��ال  را���س 

واملجمعات.
مال  راأ�س  لعدم وجود  املحا�سبة احلكومية:نظرا 
يف الوحدات احلكومية, فلي�س لهذا املبداأ وجود.

املالية  املحا�سبة  ت��ق��وم   امل���وازن���ات:  اإع����داد   -9
ب��ت��ح��دي��د امل�������وارد ال����الزم����ة ل��ت��م��وي��ل ن�����س��اط��ه��ا 
ذلك  بعد  ثم  اأوال  االأم���وال(  )م�سادر  االقت�سادي 

حت���دد اأوج����ه ال��ن�����س��اط ال���ذي ت��ق��وم ب���ه.  اأم���ا يف 
بتقدير  تقوم  ال��دول��ة  ف��اإن  احلكومية  املحا�سبة 
ال��الزم��ة  امل����وارد  بتقدير  ت��ق��وم  ث��م  م�سروفاتها 
لتمويل تلك امل�سروفات, مبعنى اأنها حتدد نفقاتها 
ال��الزم��ة لتغطية هذه  امل���وارد  ذل��ك  ث��م بعد حت��دد 
النفقات. وال�سبب يرجع اإىل على اأن الدولة اأكرث 
عك�س  على  وذلك  مواردها  يف  التحكم  على  قدرة 

الوحدة االقت�سادية .

و�سنتطرق ان �ساء الله يف العدد القادم اىل نوعية 
وهما  ال��ع��راق  يف  املطبقة  احلكومية  املحا�سبة 
الالمركزي  والنظام  اخلزينة  امل��رك��زي/  النظام 

ا�ستكماال للفائدة والله ويل التوفيق .

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

ن����دوة خا�سة  ال��ق�����س��ائ��ي  امل��ع��ه��د  ن��ظ��م 
جادة  حماولة  يف  ال�سائعات,  مبواجهة 
للفكر  والوقائي  احلقيقي  املفهوم  لن�سر 

اخلا�س باملجتمع.
وقال مدير عام املعهد د. ريا�س ح�سني: 

ال�سائعات  مبواجهة  تخت�س  الندوة  ان 
اخل��ط��اب  وت��وح��ي��د  امل��ع��ادي��ة  النف�سية 
احل���رك���ي, ن���ظ���رًا مل���ا ي��ح��م��ل��ه م��و���س��وع 
ال�����س��ائ��ع��ات م���ن اث�����ار يف ظ���ل ث���ورة 
الكبري  واالنفتاح  املعلومات,  تكنلوجيا 

على  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  يف 
اقت�سادية  العامة  احلياة  نواحي  جميع 

كانت او اجتماعية او امنية.
وا�ساف املدير العام: ان الندوة باإ�سراف 
اال�ستاذ يف كلية القانون جامعة بغداد د. 

موظفي  من  ع��دد  ح�سرها  ف��وزي,  علي 
�سخ�سيات  اىل  باال�سافة  العدل,  وزارة 
انها  مبينا  اخ���رى,  ر�سمية  ج��ه��ات  م��ن 
احلقيقي  املفهوم  لن�سر  ج��ادة  حم��اول��ة 

والوقائي للفكر اخلا�س باملجتمع.

احل�سد  بطولة  العدل  وزارة  فريق  اح��رز 
�سباب  منتدى  على  اقيمت  التي  ال�سعبي 

القد�س دعماآ البطال احل�سد ال�سعبي.
)علي  الريا�سية  ال�سعبة  م�����س��وؤول  وق���ال 
ح�سني( : ان فريق الوزارة تاهل للمبارات 
النهائية بعد تغلبُه على ثالثة فرق, مو�سحا 
ان املباراه النهائية جمعته مع فريق منتدى 
احل��ك��ي��م وان��ت��ه��ت ب��ف��وز ف��ري��ق ال�����وزارة 

بنتيجة)4-3( ليتوج بذلك بلقب البطولة.

البطولة  ان  ال�سعبة:  م�����س��وؤول  وا���س��اف 
خمتلف  م���ن  ف���ري���ق   )16( ف��ي��ه��ا  ����س���ارك 
البطولة نظام  الريا�سية واعتمدت  االندية 

الت�سقيط الفردي.
تنظيم  ع��ل��ى  امل�����س��رف  ال���ك���ادر  ان  واف�����اد: 
بامل�ستوى اجلماعي واالأداء  ا�ساد  البطولة 
العدل من مهارات  قدمه فريق وزارة  الذي 
وان�سباط متميز �ساهم بح�سوله على لقب 

البطولة.
ا�ستقبل ال�سيد الوزير يف مكتبه ادارة موؤ�س�سة 
اىل  التطرق  اللقاء  اثناء  ومت  الرحمة,  قناديل 
الدعم  بتوفري  القانون  وح�سب  املمكنة  ال�سبل 
الالزم ل�سريحة ذوي االعاقة و�سحايا العمليات 
االرهابية, وتفعيل عدد من املواد القانونية التي 
على  احل�سول  املهمة  ال�سريحة  ل��ه��ذه  ت�سمن 
تقاعدية  وروات���ب  تعوي�سات  من  م�ستحقاتها 

كفلها لهم القانون. 
و  ال���دورات  م��ن  جمموعة  اق��ام��ة  امكانية  كذلك 
ور�س العمل اخلا�سة بتطوير املفاهيم والوعي 
بتفعيل  املطالبة  جمال  يف  واالداري  القانوين 

القوانني. 
به  تعهدت  ال���ذي  للتعاون  ال��زائ��ر  ال��وف��د  �سكر 
حقوقهم  ال�ستح�سال  دعمهم  جمال  يف  ال��وزارة 

وح�سب القانون اخلا�س بهذه ال�سريحة.

املحا�سبة احلكومية و املحا�سبة املالية )درا�سة مقارنة( 

ق�سم اجلودة ينظم برناجما خا�سا ي�سمل جميع الدوائر العدلية

املعهد الق�سائي يقيم ندوة خا�سة مبواجهة ال�سائعات

فريق وزارة العدل لكرة القدم يحرز لقب بطولة احل�سد ال�سعبي 
وزير العدل يوؤكد اهمية توفري 

الدعم الالزم لذوي االعاقة 
و�سحايا العمليات االرهابية

وقع  �سديدين  وخ��وف  بحذر  ال��ع��دل  وزارة  موظفو  يرتقب 
ب�ساأن  االأخبار  ن�سرات  تناقلتها  التي  ال�سيا�سية  الت�سريحات 
اال�ستقطاعات التي �ستفر�س على مرتبات هذه ال�سريحة النهم 
والدوائر  ال��وزارات  باقي  عن  وبعيدًا  تق�سف,  بال  متق�سفون 
مر�سوفة  �سالملها  �سخمة,  ب��روات��ب  ك��وادره��ا  تنعم  ال��ت��ي 
برخام احلوافز ومزخرفة مبخ�س�سات اخلطورة, التي ترفع 
الوزارة  موظفو  يقبع  بينما  ال�سماء,  عنان  اإىل  فيها  العاملني 
يف قعر هذا ال�سلم الذي مت اإقراره مب�سرط جراح ليتالءم مع 
ال�)عقوبة(  ي�سابه  مبا  ال��وزارة  هذه  على  فر�س  الذي  الواقع 
لتنفيذها الق�سا�س العادل باملدانني واالإعدام بحق االإرهابيني, 
وبات هذا اجلانب اأ�سبه ما يكون ب�"اللعنة" التي تطارد كوادر 
الوزارة, وترتب عليها عدم احت�ساب اأي خم�س�سات اإ�سافية 
خاللها  �سهدت  والتي  املا�سية  ال�سنوات  طيلة  مرتباتهم  على 

الوزارة اخطر العمليات االإرهابية التي ح�سدت.
االأحاديث التي تدور يف كوالي�س الوزارة تتكرر ب�سكل يومي 
تخوف من توقف عمل �سركات التنظيف وخطوط النقل اأثار 
مرتباتهم  يف  ا�ستقطاع  اأي  الن  ال����وزارة,  موظفي  حفيظة 
ما  اأ�سبه  تغيري  اأي  ح��دوث  الن  حمققة  ل�سائقة  �سيعر�سهم 
�سمن  العاملني  امتالك  لعدم  العظم(,  عن  )اجللد  برفع  يكون 
يف  نظرائهم  بها  حظي  التي  املالية  للوفرة  ال����وزارة  م��الك 
نتيجة  الزمن  من  عقد  طيلة  االأخ��رى  احلكومية  املوؤ�س�سات 
بينما  اأنواعها,  اختالف  على  املالية  باملخ�س�سات  �سمولهم 
امل��دق��ع,  والفقر  ال��ع��وز  طائلة  حت��ت  ال����وزارة  موظفو  ي���رزح 
املعي�سة  احتياجات  ل�سد  املادية  اأو�ساعهم  يرتبون  فرتاهم 

وبقدرة قادر.
وبرغم ما معلوم للجميع من االأو�ساع ال�سعبة التي يعي�سها 
املوظف يف الوزارة, فاأن اغلب املوظفني ابدوا تعاطفا كبريا 
كونها   )%3( مببلغ  ال�سعبي  احل�سد  مرتبات  دعم  يف  ورغبة 
ه��وؤالء  جت��اه  اأعناقهم  يف  ال��ذي  الكبري  الدين  من  ج��زء  متثل 
تراب  عن  للدفاع  والنفي�س  بالغايل  �سحوا  الذين  االأب��ط��ال 
تكذيب  ال�سعداء  ال���وزارة  موظفو  وتنف�س  و�سرفه,  الوطن 
اأخ��رى على  ا�ستقطاعات  اأ�سيع من وجود  ملا  ال��وزراء  رئا�سة 

رواتب املوظفني واملتقاعدين.
من  والتخفيف  املالية  لالزمة  املنا�سبة  اأيجاد احللول  وبهدف 
الوزير  ال�سيد  وجه  وموظفيها  ال��وزارة  دوائ��ر  على  وطاأتها 
العدل  جمل�س  جل�سة  تروؤ�سه  خالل  الزاملي,  حيدر  د.  العدل 
تعظيم  �سبل  باعتماد  العدلية  ال��دوائ��ر    ,2016 لعام  االوىل 
النفقات  م��ن  العدلية  ال��دوائ��ر  اح��ت��ي��اج��ات  لتغطية  امل����وارد 
املوازنة  �سمن  املالية  التغطية  توفر  عدم  ظل  يف  االأ�سا�سية 
بت�سخري  االآل��ي��ة  ه��ذه  و�ست�ساهم  احل���ايل,  للعام  الت�سغيلية 
املقدمة  اال�ستثنائية  اخلدمات  من  املتاحة  االإمكانيات  جميع 
بها  املعمول  القانونية  امل���واد  ظ��ل  يف  العدلية  ال��دوائ��ر  م��ن 
للخروج من ال�سائقة املالية التي تعاين منها جوانب ال�سرف 
االأ�سا�سية املتعلقة بعمل دوائر الوزارة, وهذه االإجراءات من 
�ساأنها توفري ال�سقف املايل الالزم لتوفري احتياجات الوزارة 

والدوائر العدلية من اخلدمات وم�ستلزمات ادامة العمل.
تطمني  اإ���س��ارات  ال��وزراء  رئا�سة  اأر�سلت  التوقيت  ذات  ويف 
للموظفني توؤكد خلو قانون املوازنة املر�سل من قبل احلكومة 
روات��ب  على  اإ�سافية  ا�ستقطاعات  اي  م��ن  ال��ن��واب  ملجل�س 
روات��ب  م��ن  اال�ستقطاع  ن�سبة  وان  واملتقاعدين,  املوظفني 
مبالغ  حتويل  و�سيتم  ب���)%3(,  حمددة  واملتقاعدين  املوظفني 

تلك اال�ستقطاعات لدعم احل�سد ال�سعبي وملف النازحني.

ال�سلطة الرابعة

 تق�سف
غزوان الظاملي

لنشر مفاهيم الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي

لنشر المفهوم الحقيقي للفكر الخاص بالمجتمع

املحا�سبة املالية: تفرق بني امل�سروفات االيرادية وامل�سروفات الراأ�سمالية حيث تختلف طريقة معاجلتها فلكل منها معاجلة خا�سة

اجل�����ودة  ادارة  ق�����س��م  اع�����د 
املوؤ�س�سي  والتطوير  ال�ساملة 
وب���ال���ت���ن�������س���ي���ق م�����ع امل��ع��ه��د 
خا�سا  ب��رن��اجم��ا  ال��ق�����س��ائ��ي, 
لن�سر مفاهيم اجلودة ال�ساملة 

والتطوير املوؤ�س�سي.
)حت�سني  الق�سم  م��دي��ر  وق���ال 

ادارة  ان   : اجل������ب������وري( 
املعهد  مع  وبالتن�سيق  الق�سم 
ال��ق�����س��ائ��ي اع�����دت ب��رن��اجم��ا 
خ���ا����س���ا مب��ف��اه��ي��م اجل�����ودة 
ال�ساملة والتطوير املوؤ�س�سي, 
يت�سمن ور�ستني يف اال�سبوع 
ي�����س��م��ل ال�����دوائ�����ر ال��ع��دل��ي��ة 

واملديريات التابعة لها, م�سريا 
الربنامج,  من  الهدف  ان  اىل 
اجل��ودة  ادارة  مفاهيم  �سرح 
ومقرتحات  التعليمات  ودليل 
والتقليل  االج��راءات  تب�سيط 

من الروتني.
ال���ربن���ام���ج  ان  وا�������س������اف: 

يف  ور�ستني  مبعدل  �سيكون 
واح��د,  ي��وم  ومل��دة  اال�سبوع, 
االرتباط  اع�ساء  فيها  ي�سارك 
وع����دد م��ن م��وظ��ف��ي ال��دوائ��ر 
هناك  ان  مو�سحا  ال��ع��دل��ي��ة, 
ج������دول خ���ا����س مب���وع���د ك��ل 

دائرة.

 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 معامالت وعدم تاأخريها  واحرتام  ال�سقوف 

الزمنية املحددة لهذا الغر�س

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

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

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���الع   ال���وزارة   موظفي  مع  التوا�سل  بهدف     
وا�ستحقاقاتهم   العمل   يف  تواجههم   التي  واملعوقات   امل�ساكل 
الوظيفية  نوجه جميع املوظفني  بتقدمي �سكاواهم عرب �سناديق 
االطالع   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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