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وجه وزير العدل د. حيدر الزاملي, با�ستكمال 
امكتب  اعمال  بانعقاد  اخا�سة  التح�سرات 
ال��ع��رب,  ال��ع��دل  وزراء  وجل�س  التنفيذي 
والذي من اموؤمل ان ينعقد ي دورته ال�)32( 
من  الول  الن�سف  خ��ال  ب��غ��داد  بالعا�سمة 

العام احاي 2016.
اليوم  لقائه,  خ��ال  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�سيد  اك��د 
امركزية اخا�سة  الوزارية  اللجنة  الربعاء, 
ال��ع��دل  وزراء  جل�س  لن��ع��ق��اد  بالتن�سيق 
هذا  عقد  م��ن  ال��ه��دف  ان  اى  م�سرا  ال��ع��رب, 
العراق  ي  م��رة  لول  الهام  العربي  امحفل 
هو ال�سعي لعادة الباد اى دورها الريادي 
وال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ام��ل��ف��ات  ادارة  ي 
النواحي  جميع  من  القليمي  ام�سهد  تعري 
وتعزيزها بالطر القانونية امائمة للمرحلة 

احالية.
يكون  ان  اهمية  على  ال��وزي��ر  ال�سيد  و�سدد 
ام�ستويات  اع��ل��ى  على  للموؤمر  التن�سيق 
ورائه  من  امحددة  الغايات  حقيقه  ل�سمان 

ال��ري��ادي  ال���دور  على  التاأكيد  مقدمتها  وي 
للعراق.

التي  امرحلية  النقاط  الوزير  ال�سيد  وح��دد 
تعمل عليها اللجنة امركزية واللجان الفرعية 
ام��ك��ون��ة منها م��ن اج��ل اإن�����س��اج الج����راءات 
امكتب  اعمال  بانعقاد  اخا�سة  التح�سرية 
ي  العرب  العدل  وزراء  وجل�س  التنفيذي 
للتن�سيق  امتبعة  والل��ي��ات  ال����)32(,  دورت��ه 
مع الوفود العربية ام�ساركة, والتي �ستحقق 
موحد  عربي  موقف  ت�سكيل  باجاه  انطاقة 
ا�سافة  منابعه,  وجفيف  الره���اب  محاربة 
باجاح  ت�ساهم  م�سركة  قوانن  اق��رار  اى 

العمل احكومي للدول العربية الع�ساء.
ي  ال��ع��رب  ال��ع��دل  وزراء  جل�س  ان  ي��ذك��ر 
العربية  اجامعة  مقر  ي  ال�سابق  اجتماعه 
ورئ��ا���س��ة  ا�ست�سافة  ع��ل��ى  ب��الج��م��اع  واف���ق 
العراق للدورة )32( امنعقدة ي عام 2016 
ل��ل��وق��وف ���س��ف��ًا واح�����دًا م��ع ال���ع���راق لدحر 

الرهاب.

اك���د وزي����ر ال��ع��دل د.ح���ي���در ال��زام��ل��ي, ان 
كبرة  انت�سارات  حققت  المنية  ال��ق��وات 
امناطق من �سيطرة  �ساهمت بتحرير اغلب 

اجماعات الرهابية.
ا�ستقباله  خ���ال  ذل���ك  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذك���ر 
)جيم�س  ال��ع��راق  ي  ال��ري��ط��اي  ال�سفر 
اثر  القت�سادي  الو�سع  ان  مبيننا   , بيكر( 
على جانب اجاز م�ساريع الوزارة وخا�سة 
ي جانب اكمال بناء )�سجن احلة امركزي, 
وتو�سعة �سجن النا�سرية( والتي �ست�ساهم 
احا�سل  الزخم  تخفيف  ي  اكتمالها  حال 

ي ال�سجون.
ب�سدد  ال���وزارة  ان  ال��وزي��ر:  ال�سيد  واف���اد 
وجنوب  و�سط  ي  ق�سائية  معاهد  افتتاح 
العراق ولكن قلة التخ�سي�سات امالية ادت 
ال��وزارة  ان  مبينا  فيها,  العمل  ايقاف  اى 
اجاز  م�ستوى  ي  ارتفاع  لتحقيق  ت�سعى 
م�سروع احكومة اللكرونية ي دوائرها 
ال�سعوبات  ورغم  للمواطن  خدمة  العدلية 

امالية.
وزارة  ان  اى  ال��وزي��ر  ال�سيد  ا���س��ار  كذلك 
العدل قد م تكليفها باأغلب امهام التي كانت 

مناطة بوزارة حقوق الن�سان املغاة.
امتحدة  امملكة  �سعي  جم�س,  اك��د  ب���دوره 
ل��ل��وزارة ي تطوير ق��درات  م��د ي��د ال��ع��ون 
لكوادرها  التدريب  بع�س  وتوفر  ال��وزارة 
بح�سور  او  ام��ت��ح��دة  ام��م��ل��ك��ة  ي  ���س��واء 
خ����راء اى ال���ع���راق م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات 
احا�سلة, والتعاون ي اجوانب التي هي 
بعد  وخا�سة  ال���وزارة  عمل  خت�سات  من 
جاح توقيع التفاقية الخرة بن وزارتي 
ال�سفارة  حر�س  واك��د  البلدين,  ي  العدل 

على ادامة هذا التعاون.

ال��وزارة و�سعت  قال وزير العدل د. حيدر الزاملي, ان 
دائ��رة  ادارة  نقل  بعد  الأح���داث  لتاأهيل  خا�سا  برنامج 

ا�ساح الحداث اى وزارة العدل.
الر�سمي  ا�ستقباله مكتبه  خال  ذلك  الوزير  ال�سيد  ذكر 
ي مقر الوزارة, وفدا اميًا برئا�سة مثل مدير منظمة 
رئي�س  ومعاونة  هوكينز,  بير  العراق  ي  اليون�سيف 

امنظمة ال�سيدة برجيت كنديا.
عدة  ت�سمنت  اللقاء  مناق�سات  ان  الوزير:  ال�سيد  وقال 
حاور, اهمها انتقال ادارة ا�ساح الحداث التابع اى 
ادارة  اى  حاليا  الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة 
وزارة العدل, بال�سافة اى عدة مهام كانت خت�سة بها 
املغاة, والتي مثل اهم ملفاتها  وزارة حقوق الن�سان 

بهذا امجال.
ال�سجناء  تاأهيل  ال��وزارة  مهمة  ان  الوزير,  ال�سيد  واكد 
ليكونوا عنا�سر �ساحن ومفيدين للمجتمع بعد انتهاء 
فرات حكوميتهم, م�سرا اى ان هذه العملية تتطلب 
تاأهيليها لهذا  تاأهيلي خا�س وكوادر مهنية يتم  برنامج 
بالعمل  خا�سة  مكثفة  ل���دورات  خ�سوعها  بعد  العمل 

ال�ساحي وتطوير امهارات.
وت��اب��ع ال�����س��ي��د ال���وزي���ر: ان ال������وزارة و���س��ع��ت خطة 
التي  الحداث, تختلف عن اخطة  لتاأهيل  ا�سراتيجية 
تبنتها ي تاهيل الكبار, مو�سحا ان من امقرحات بان 
يتم توزيعهم ح�سب الرقعة اجغرافية اخا�سة مناطق 
�سكناهم, لت�سهيل توا�سل ذويهم معهم وا�ستثمار الدور 
للوزارة  ان  مبينا  ا�ساحهم,  ي  والع�سائري  ال�سري 
م�ساريع جديدة من �ساأنها انهاء ازمة الزخم احا�سل ي 

ال�سجون ال�ساحية.
الكبر  بالدور  اليون�سيف,  منظمة  وفد  ا�ساد  جانبه  من 
للوزارة ي تاهيل النزلء, ومراعاتهم حقوق الن�سان 
التي اكدت عليها امنظمات الدولية والن�سانية, معرين 
لهذه  خ��دم��ة  وال��ت��وا���س��ل  العمل  تعزيز  ي  املهم  ع��ن 

ال�سريحة من امجتمع.

دعمه  الزاملي,  حيدر  د.  العدل  وزير  معاي  جدد 
مجل�س �سورى الدولة كونه اأهم مرتكزات الدولة 
وتدقيق  كتابة  ي  كبرًا  منجزًا  وحقق  العراقية 
عمله  اى  اإ�سافة  اما�سي,  العام  خ��ال  القوانن 
اموظفن.  وق�����س��اء  الإداري  الق�ساء  ج��ال  ي 
لرئي�س  تكرمه  خ��ال  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذك��ر 
كاظم,  �سامية  ال���س��ت��اذة  ال��دول��ة  ���س��ورى  جل�س 
وم�ست�ساري امجل�س, بكتب �سكر منا�سبة حلول 
ال�سنة اجديدة 2016, تثمينًا جهودهم الكبرة 
من  للدولة  القانونية  ال�س�س  تدعيم  ي  امبذولة 
حكمة  ي  والق�سائي  ال�ست�ساري  عمله  خ��ال 
اموظفن.  ان�سباط  وحكمة  الإداري  الق�ساء 
���س��ورى  جل�س  ان  ال���وزي���ر:  ال�����س��ي��د  واأو����س���ح 
ا�ستثنائية,  ظ��روف  ي  العام  خال  عمل  الدولة 
اأداء امهام املقاة على  وحقق منجزات كبرة ي 

امتخ�س�سة  ال��ك��وادر  قلة  من  الرغم  على  عاتقه, 
عمله,  ج��الت  ي  وخت�سن  م�ست�سارين  م��ن 
والدرجات  امالية  التخ�سي�سات  قلة  اى  اإ�سافة 
���س��رورة  على  ال��وزي��ر  ال�سيد  واأك���د  الوظيفية. 
ت���وف���ر درج������ات ت��خ�����س�����س��ي��ة م��ج��ل�����س ���س��ورى 
التقاعد  على  امحالن  ام�ست�سارين  ب��دل  ال��دول��ة 
الهامة �سمن  امجالت  النق�س ي هذه  لتعوي�س 
على  امهام  توزيع  اإع��ادة  واأهمية  امجل�س,  عمل 
ام�ست�سارين من اجل �سمان دمومة اجاز العمل 
عر  ب��دوره��م,  ال��راه��ن.  ال��ظ��رف  متطلبات  وفقا 
رئي�س جل�س �سورى الدولة وكادر ام�ست�سارين 
امبادرة  لهذه  وتقديرهم  �سكرهم  عن  امجل�س  ي 
ي  العطاء  من  امزيد  لبذل  لهم  حافزًا  تعد  والتي 
والت�سريعية  القانونية  ال�س�س  تدعيم  �سبيل 

موؤ�س�سات الدولة خدمة للعراقين جميعًا.

وزير العدل: احت�ضان العراق لهذا امحفل العربي �ضي�ضكل موقفًا موحدًا محاربة ااإرهاب
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لتاأهيل ااأحداث بعد انتقال ادارة 

ا�ضاح ااحداث اى وزارة العدل

تكملة الكلمة �س4

ي خ�سم ما يعانيه بلدنا العزيز من هجمات ت�ستهدف كيانه 
ب�سكل عام, وابنائه ب�ستى اطيافهم, حاول ان توؤخر تقدمه 
وتعرقل م�سار التطور فيه ... كان لبد من ان تنق�سم امواجهة 
ان تكون �ساترًا �سد  اى جبهتن, اجبهة الوى تعمل على 
ابنائه وحاول دائمًا  البلد وامن  للم�سا�س بامن  اي حاولة 
تثبيت العزمة لدى ابنائه الغيارى من عنا�سر القوى المنية 
م�ستحقاتهم  ع��ن  ت��داف��ع  وان  ال�سعبي  اح�سد  وت�سكيات 
ال�سهداء...  م�ستحقات عوائل  وم�ستحقات عوائلهم وخا�سة 
ذات  ام�سوؤولية  فيها  تكون  التي  وه��ي  الخ��رى  اجبهة  ام��ا 
وت�سهيل  اموؤ�س�سي  التطوير  جبهة  وهي  ت�سعبًا  اكر  طابع 
الكرم,  ال�سعب  لبناء  اخدمات  اف�سل  وتقدم  الج��راءات 
موؤ�س�سات  جميع  ن��خ��رت  ال��ت��ي  الف�ساد  اآف���ة  ���س��رب  وك��ذل��ك 
ا�سبح  ال�سف  ومع  العنكبوت  ك�سبكة  ا�سبحت  بحيث  البلد 
امواطن يتقبلها كاأنها حالة طبيعية ول يقوم باأباغ اجهات 
عليه  يت�سر  بالف�ساد ومن  يقوم  من  ان  علمًا  عنها,  امخت�سة 
ال�سف  وم��ع  ام�ستوى...  وبنف�س  باجرمة  �سريكان  هما 
�سبكات  من  عدد  والتحقيقات  التحريات  خال  ومن  وجدنا 
الق�ساء  و�سيتم  منها  عدد  على  القب�س  القاء  م  التي  الف�ساد 
قامت  وقد  الله,  �ساء  ان  العاجل  بالقريب  منها  ماتبقى  على 
مع  بالتواطوؤ  عملها  اماكن  با�ستغال  الفا�سدة  امجاميع  هذه 
القانوي  ا�ستحقاقه  من  اك��ر  ياأخذ  ان  يريد  ال��ذي  امواطن 
القرو�س  التي تقدم كرهن مقابل  العقارات  بالتاعب بتقييم 
ال�سناعية والزراعية والتجارية وعنا�سر هذه ال�سبكة تكون 
بن �ساحب طلب القر�س وام�سرف وامخمن وموظفي بع�س 
البلد  الت�سجيل العقاري, ادى هذا التاعب اى فقدان  دوائر 
الكثر من اموال القرو�س امخ�س�سة لتطوير هذه القطاعات 
ما ادى اى عدم ال�ستفادة منها ي اجاهها ال�سحيح والذي 
النفط  اى  ا�سافة  للبلد  اأخر  راف��دًا  يكون  ان  منه  موؤمًا  كان 
لتح�سن و�سع اموازنة العامة وتوفر فر�س عمل للعاطلن 
ال���س��وات  م��ن  ع��دد  ظهرت  ه��ذا  وبعد  اخ��ا���س,  القطاع  ي 
لن  القرو�س  منح  الفو�سى  حالة  اى  العودة  تريد  الن�ساز 
وزارة  لن  وليفلحون  هيهات  ولكن  ت�سررت,  قد  م�ساحها 
العدل بكوادرها ال�سريفة تعاونت مع جميع الجهزة امخت�سة 
ومنها هياأة النزاهة والمن الوطني وجهاز امخابرات للق�ساء 
على هذا امر�س ما ادى اى القاء القب�س على البع�س منهم 
بامطار وهو يحاول الهروب من البلد وكذلك احالة الخرين 
اى امحاكم امخت�سة وايقاف عدد من العمليات الخرى التي 

كانت معدة لل�سرقة.

بامر�ضاد للمف�ضدين

د. حيدر الزاملي

 الهدف من عقد هذا امحفل العربي الهام اول مرة ي العراق هو ال�ضعي اعادة الباد اى دورها الريادي ي ادارة املفات العربية الهامة والتي تعري ام�ضهد ااقليمي من جميع النواحي وتعزيزها بااطر القانونية امائمة للمرحلة احالية.

جل�س �ضورى الدولة عمل خال العام ي ظروف ا�ضتثنائية, وحقق منجزات كبرة ي اأداء امهام املقاة على عاتقه

ان  الزاملي,  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ق��ال 
امتمثلة  ال�سر�سة  الهجمة  ام��ام  توحدنا 
ب��داع�����س وم���ن ي��ق��ف ورائ��ه��ا ه��و امنفذ 
ال��وح��ي��د ل���س��ت��ق��رار ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة, 
دول��ة  ي�ستثني  ل  الره����اب  ان  م��وؤك��دا 
ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذك���ر  اخ����رى.  دون 
الر�سمي مقر  ا�ستقباله ي مكتبه  خال 
ال������وزارة, ���س��ع��ادة ���س��ف��ر اج��م��ه��وري��ة 
)احمد  ال��ع��راق  ل��دى  العربية  ام�سرية 

التعاون  �سبل  لبحث  دروي�����س(,  ح�سن 
بن البلدين وتبادل اخرات القانونية. 
ام�سري  ب��ال��دور  ال��وزي��ر  ال�سيد  وا���س��اد 
م�ستذكرا  التاريخ,  عر  للعراق  ال�ساند 
البلدين,  تربط  التي  التاريخية  العاقة 
لل�سعب  ام��ت��م��ي��ز  ال������دور  اى  ا����س���اف���ة 
ال��ع��راق  م�ساندة  ي  ال�سقيق  ام�����س��ري 
ال�سيد  وناق�س  خارجي.  تهديد  اي  �سد 
الكوادر  من  ال�ستفادة  امكانية  الوزير, 

خال  من  القانوي  امجال  ي  ام�سرية 
اقامة دورات تدريبية على قاعات امعهد 
متخ�س�سة,  كوادر  وباإ�سراف  الق�سائي 
بالنفع  �ستعود  اخ��ط��وة  ه��ذه  ان  مبينا 
الطلبة  اإر�سال  اإن  خا�سة  الطرفن,  على 
ال����وزارة.  ميزانية  ي��ره��ق  اخ���ارج  اى 
ان  اللقاء,  خ��ال  الوزير  ال�سيد  وك�سف 
الوزارة ناق�ست م�سروع ا�ستحداث ق�سم 
ي  والأج��ان��ب  العرب  بالنزلء  خت�س 

مهمة  لت�سهيل  العراقية,  الإ�ساح  دائرة 
التوا�سل مع عوائلهم واجهات الر�سمية 
امتواجدة  بالقن�سليات  امتمثلة  لدولهم 
ام�سري  ال�سفر  بالعراق. بدوره, رحب 
احمد ح�سن دروي�س بالتعاون مع وزارة 
ال���ع���دل ي ك��اف��ة ام���ج���الت, ب��الأخ�����س 
واإمكانية  الق�سائي,  بامعهد  امتعلقة 
ال��ت��ن�����س��ي��ق ام�����س��رك ل��ت��ب��ادل اخ���رات 

امتعلقة بعمل الوزارة.

وزير العدل يوؤكد على الوحدة العربية مواجهة الهجمة ااإرهابية ال�ضر�ضة
ا�ضاد ال�ضيد الوزير بالدور ام�ضري ال�ضاند للعراق عر التاريخ, م�ضتذكرا العاقة التاريخية التي تربط البلدين

خال اجتماع اللجنة التحضيرية استضافة الدورة الـ)32( لمجلس الوزراء العدل العرب

خال استقباله وفد السفارة البريطانية

في كلمة له خال تكريمه لرئيس مجلس شورى الدولة ومستشاري المجلس. 

خال استقباله الوفد ااممي 
لمنظمة )اليونيسيف(

خال استقباله السفير المصري في العراق
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دعا ال�سيد وزير العدل د. حيدر الزاملي, اإى 
مكافحة  خطط  ي  العلمية  الأ�س�س  اعتماد 
الجرامية  التنظيمات  ه��ذه  لن  الإره���اب, 
عملياتها  ي  احديثة  التقنية  تعتمد  باتت 

الجرامية وال�ستخباري والعام. 
اأعلن ال�سيد الوزير عن ذلك خال ا�ستقباله 
ي م��ك��ت��ب��ه ال��ر���س��م��ي وف����دا م��ث��ا ج��ه��از 

م��ك��اف��ح��ة الره������اب, ب��ه��دف ال��ت��ب��اح��ث ي 
مكافحة  اخم�سية  ال�سراتيجية  اخطة 

الرهاب.
واأو�سح ال�سيد الوزير: اهمية العتماد على 
جال  ي  احديثة  والب��ح��اث  ال��درا���س��ات 
ال�سا�سية  الغاية  حقيق  اجل  من  الرهاب 
وال�سعي  ام��ت��ط��رف,  ال��ف��ك��ر  م��ك��اف��ح��ة  م��ن 

التع�سب  ونبذ  والوطنية  ال���روح  لتنمية 
الره��اب,  مهاوي  اى  يقود  وال��ذي  الديني 
الذي ت�سعى بع�س  الف�ساد والتزوير  مبينا 
عقارات  خاله  من  ت�ستغل  ان  الع�سابات 

امواطنن ليقل خطورة على الرهاب.
حققت  ال���وزارة  ان  ال��وزي��ر:  ال�سيد  ون��وه 
اليها  اموكلة  امهام  لطبيعة  ال�سا�سي  البعد 

ي جال مكافحة الرهاب, من خال تنفيذ 
ال�سابقة  ال�سراتيجية  اخطط  ي  دورها 
واحالية عر زج النزلء ي دورات ار�ساد 
ديني ت�ساهم ي توعيتهم مخاطر التطرف, 
والتعريف بالبعد الن�ساي ور�سالة ال�سام 

التي يت�سمنها الدين ال�سامي للب�سرية.
مكافحة  جهاز  اممثل  الوفد  ا�ساد  ب��دوره, 

بذلته وزارة  الذي  الكبر  بالدور  الرهاب, 
ال�سراتيجية  اخطط  تدعيم  ي  ال��ع��دل 
م��ك��اف��ح��ة الره�����اب, ك��ون��ه��ا ت�����س��دت خ��ال 
بحق  العدالة  تنفيذ  ملف  اما�سية  الع��وام 
الرهابين ومن يهددون امن الباد, والذي 
دفعت الوزارة �سريبة له تعر�سها لعمليات 
انتحارية �سقط جرائها العديد من ال�سهداء.

حذرت  اأعمامًا  العدل,  وزارة  اأ�سدرت 
خ���ال���ه م���ن وج�����ود م��ع��ل��وم��ات تفيد 
بتعقيب  ي��ق��وم��ون  ا�سخا�س  ب��وج��ود 
ام���ع���ام���ات ي ال����دوائ����ر اح��ك��وم��ي��ة 
ال�سادة  بع�س  اى  انت�سابهم  ويدعون 

الوزراء وام�سوؤولن ي الدولة.
دوائ��ره��ا  جميع  ال�����وزارة  وخ��اط��ب��ت 

بالقول:  ال��دول��ة  وموؤ�س�سات  ودوائ���ر 
العدل  ب��وزارة  المر  تعلق  بقدر  و  انه 
فاأنها م ولن ت�سمح بوجود اي �سخ�س 
ال��وزي��ر  مكتب  اى  الن��ت�����س��اب  ي��دع��ي 
وجهاتكم  وزارات��ك��م  مراجعته  اث��ن��اء 
يحمل  ان  دون  ام���وق���رة,  ودوائ���رك���م 
ت��خ��وي��ًا ر���س��م��ي��ًا ����س���ادرًا ع��ن مكتبنا 

خرق  حالة  اي  عن  اإعامنا  و�سرورة 
قد ح�سل م�ستقبًا لتخاذ الجراءات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ح��ق ام��خ��ال��ف واإب�����اغ 
محا�سبته  قبلكم  م��ن  المنية  اج��ه��ات 

وفق القانون ... 
و كذلك نوهت الوزارة رف�س مراجعة 
النتماء  بادعاء  ال��وزارة  دوائ��ر  جميع 

تخويل  وب����دون  ال���وزي���ر  م��ك��ت��ب  اى 
ر�سمي �سادر من امكتب ح�سرًا.

باجات  ا�سدرت  انها  ال��وزارة  واعلنت 
 ,2016 ل��ع��ام  ال��وزي��ر  مكتب  موظفي 
التعريفية  الباجات  جميع  تعد  وبذلك 
 2016/1/3 ت��اري��خ  ق��ب��ل  ال�����س��ادرة 

باطلة و�سرورة الباغ عن حاملها

وجه وزير العدل د. حيدر الزاملي, بالإ�سراع ي اإجراءات 
بامناطق امحررة من �سيطرة تنظيم  العدلية  الدوائر  فتح 
داع�س الإرهابي.ذكر ال�سيد الوزير ذلك خال تروؤ�سه جل�س 
ت�سخر  اإى  داعيا ً   ,2015 لعام  اخام�سة  العدل  جل�س 
العدلية  ال��دوائ��ر  تاأهيل  لإع���ادة  امتاحة  ال��ق��درات  جميع 
من  امنطقة  لأه��اي  خدمة  فيها  العمل  متطلبات  وتوفر 
ل�ساكنيها.  العدلية  خدمات  وتقدم  وامهجرين  النازحن 
مجل�س  الرابعة  اجل�سة  مقررات  الوزير  ال�سيد  وناق�س 
ظل  ي  منها  امتحقق  وم��دى  العامون  ام���دراء  مع  العدل 
امتوفر من الإيرادات امالية �سمن اموازنة احالية �سمن 
ا�ستكمال  اأهمية  موؤكدا  ل��ل��وزارة,  الإ�سراتيجية  اخطة 
تخ�سي�س اموظفن م�سروع الر�سفة اللكرونية اخا�سة 
مفاحة  الوزير  ال�سيد  القا�سرين.واأوعز  رعاية  بدائرة 
جل�س  مع  التعاون  �سبل  لتفعيل  الأعلى  الق�ساء  جل�س 
العالقة  والأم��ور  الإ�سكاليات  اجل حل  من  الأعلى  الق�ساء 

نقابة  مع  بالتوا�سل  العراقية, موجها  الإ�ساح  دائرة  مع 
امحامن  عمل  اإج����راءات  وت�سهيل  العراقين,  امحامن 
وتوفر  العدلية  الدوائر  ي  كاأع�سائها  لديها  امعتمدين 

ال�سيد  العدلية.وا�سار  الدوائر  �سمن  بهم  خا�سة  اأماكن 
الوزير اى ان دائرة الإ�ساح العراقية نفذت الفقرة امتعلقة 
ام�ستم�سكات  اإ���س��دار  لغر�س  الداخلية  وزارة  مفاحة 
دائ��رة  ي  امولودين  الن�سب  جهوي  لاأطفال  الثبوتية 
العمل  وزارة  اى  لت�سليمهم  مهيدًا  العراقية  الإ���س��اح 
اى  الوزير  ال�سيد  نوه  لرعايتهم.  الجتماعية  وال�سوؤون 
ان الوزارة با�سرت باعتماد معيار اجتياز موظفي الوزارة 
�سمن  والخ��رى  اللغة  �سامة  ج��ال  ي  الوى  لدورتن 
ومنح  للرفيع  اموظفن  بن  للمفا�سلة  ك�سرط  تخ�س�سه 
موجها  ال���دورات,  ه��ذه  من  للمتخرجن  م�ساركة  �سهادة 
والتخطيط  العقاري  الت�سجيل  دوائ��ر  من  جنة  بت�سكيل 
مف�سلة  جدوى  درا�سة  لعداد  القانونية  والدائرة  العدي 
تت�سمن كيفية مويل ام�ساريع امقدمة من دائرة ال�ساح 
امجال  القطاع اخا�س ي هذا  م�ساركة  العراقية واهمية 

ل�سمان ت�سويق امنتجات اى ال�سوق امحلية.

 ,2016 لعام  الول  الجتماع  العدل  وزارة  عقدت 
اخا�س بتبادل ال�سجناء امحكومن مع اجمهورية 

ال�سامية اليرانية.
وقالت الوزارة : ان الجتماع �سم اللجنة التن�سيقية 

البلدين,  بن  ال�سجناء  بتبادل  واخا�سة  ام�سركة 
�سمن اتفاقية التبادل اموقعة بن البلدين, مبينة ان 
العام, خا�سة  لّلجنة خال هذا  الول  الجتماع  هذا 

بالوجبة الثالثة لعملية التبادل.

تبادل  الية  ناق�س  الجتماع  ان  ال���وزارة:  وا�سافت 
موعدًا  حديد  اى  بال�سافة  امحكومن,  ال�سجناء 
و�سع  خاله  يتم  التبادل,  عملية  قبل  اخر  لجتماع 

ال�سيغة النهائية لتفاقية التبادل وتنفيذها.

دعت وزارة العدل و�سائل العام ب�سرورة حري احقيقة 
الغر  الخ��ب��ار  ت���داول  وع���دم  ال�سحيحة  م�����س��ادره��ا  م��ن 

م�سوؤولة والتي لمت للواقع ب�سلة.
واعلن ق�سم العام ي الوزارة: بان هنالك اخبار تداولتها 
ال�سجناء  �سراح  اط��اق  �سيتم  بانه  الع��ام  و�سائل  بع�س 

ال�سعودين ي الفرة القادمة.

الخبار  لهذه  نفيها  ت��وؤك��د  ال���وزارة  ان  البيان:  وا���س��اف 
الكاذبة جملة وتف�سيًا, حيث ان هنالك اتفاقية م توقيعها 
بفرة احكومة ال�سابقة و لزالت ي جل�س النواب وم 

يتم ام�سادقة عليها وم تدخل حيز التنفيذ لهذا الوقت.
امدنية  الحكام  ت�سمل  التفاقية  هذه  ان  البيان:  واو�سح 
فقط ولمكن �سمول ال�سجناء �سمن مواد قانون مكافحة 

الرهاب فيها وان ال�سجناء ال�سعودين ليزالون يق�سون 
بها  العراقي  الق�ساء  عليهم  حكم  التي  حكوميتهم  م��دد 
�سمن ال�سجون العراقية وكل ح�سب حكمه و وفقًا للقانون 

العراقي.
و�سدد البيان على و�سائل العام �سرورة حري احقيقة 

من م�سادرها الر�سمية قبل ن�سر اي خر لم�سداقية له.

وجه وزير العدل د. حيدر الزاملي, بتوفر كافة الت�سهيات 
مفردات  تنفيذا  النزاهة,  هيئة  ف��رق  عمل  لج��از  ال��ازم��ة 
على  بالق�ساء  امتعلق  اجانب  ي  الإداري  الإ�ساح  ورقة 
امواطنن  معامات  اج��از  تي�سر  ي  ي�ساهم  ما  الف�ساد 
الوزير  ال�سيد  ا�ستقبال  خ��ال  ذل��ك  اممكنة.جاء  بال�سرعة 
مبينا  النزاهة,  هيئة  من  مكلفا  فريقا  الر�سمي  مكتبه  ي 
ي حديثه: اإن احد اأهم اأهداف الوزارة هو التعامل بروح 
الف�ساد  على  الق�ساء  اجل  من  الق�سايا  جميع  ي  القانون 
الإداري واماي.وقال ال�سيد الوزير: ان التوجيهات �سدرت 
اى جميع الدوائر العدلية بت�سهيل عمل الفريق امكلف من 
هيئة النزاهة, وتوفر مقر خا�س بفريق عمل هيئة النزاهة 
متطلباتهم  جميع  بتوفر  وع��د  كما  ال���وزارة,  بناية  �سمن 

التي ت�ساهم ي ت�سهيل عملهم خدمة لل�سالح العام.
واقرح ال�سيد الوزير: افتتاح مكاتب فرعية لهيئة النزاهة 
ام��ح��اف��ظ��ات  بع�س  ي  الداري�����ة  الت�سكيات  جميع  ي 
امكان  توفر  مع  جريبي,  ب�سكل  والنواحي(  )الق�سية 
الق�ساء  ي  ام�ساهمة  ان  من  انطاقا  العمل  وم�ستلزمات 
اجميع,  عاتق  على  تقع  ت�سامنية  م�سوؤولية  الف�ساد  على 
لفتا اإى انه ي حال جاح هذه التجربة �ستعمم على جميع 

امحافظات.

وزير العدل يدعو اى اعتماد ااأ�ض�س العلمية ي خطط مكافحة ااإرهاب
اهمية ااعتماد على الدرا�ضات واابحاث احديثة ي جال اارهاب من اجل حقيق الغاية اا�ضا�ضية من مكافحة الفكر امتطرف

                ال�ضيد الوزير:

           ان الوزارة حققت البعد اا�ضا�س الطبيعة امهام اموكلة 

اليها ي جال مكافحة اارهاب, من خال تنفيذ دورها ي 

اخطط اا�ضراتيجية ال�ضابقة واحالية عر زج النزاء ي 

دورات ار�ضاد ديني ت�ضاهم ي توعيتهم مخاطر التطرف

أكد خال استقباله فريق هيئة النزاهة: 
ان القضاء على الفساد مسؤولية الجميع

أصدرت اعمامًا الى المؤسسات الحكومية شددت على محاسبة المخالفين

ضمن ااتفاقية الموقعة بين العراق وايران

دعت وسائل ااعام الى تحري الحقيقة والمصداقية

خال جلسة مجلس العدل الخامسة لعام 2015

خال استقباله وفد نقابة المحامين العراقيين

لدى استقباله وفدا يمثل جهاز مكافحة اإرهاب

خال استقباله المدير المفوض 
لشركة الرافدين

وزير العدل يوؤكد على 
�ضرورة دعم ال�ضناعة امحلية 

لتجاوز اازمة ااقت�ضادية
وزير العدل يوجه بتوفر الت�ضهيات 

الازمة لعمل اجهات الرقابية ي 
دوائر الوزارة

دعم  الزاملي, على �سرورة  د. حيدر  العدل  اكد معاي وزير 
ت�ساهم  التي  ال�سبل  اهم  احد  باعتبارها  امحلية,  ال�سناعة 
ي جاوز الزمة القت�سادية التي مر بها البلد. ذكر ال�سيد 
الرافدين  ل�سركة  امفو�س  امدير  ا�ستقباله  خال  ذلك  الوزير 
لنتاج الزيوت النباتية امحدودة )مظفر جال(, م�سرا اى 
الزراعي  القطاع  دور  وتفعيل  ال�ستثمار  اى  الجاه  اهمية 
الوزارة  ان  الوزير:  ال�سيد  وا�ساف  والتجاري.  وال�سناعي 
بام�ساريع  اخا�سة  ال��ق��رو���س  منح  لآل��ي��ة  تعديل  اق��رح��ت 
الكبرة, من خال ت�سكيل جنة م�سركة من رئا�سة الوزراء 
ووزارة العدل وامالية والبنك امركزي, بال�سافة اى و�سع 
�سوابط لتخمن العقارات منح القر�س, م�سرا اى ان حالت 
ف�ساد ي مرحلة التخمن ت�سببت بهدر امال العام امخ�س�س 
ل��وزارة  الكبر  بالدور  ال�سيف  ا�ساد  جانبه  من  للقرو�س. 
العدل ي حفظ امال العام, وحقوق امواطنن, مقدمًا �سرحًا 
لن�ساط ال�سركة وم�سروعها اخا�س بانتاج الزيوت النباتية, 
حيث تروم ال�سركة لتغطية 25% من حاجة البلد لهذه امادة, 
�سمن خطة ت�سجيع ودعم امنتوج الوطني التي �سجعت عليها 

احكومة العراقية.
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وزارة العدل حذر من معقبن ي�ضتغلون �ضفة اانت�ضاب اى اجهات الر�ضمية

وزير العدل يوجه باإعادة فتح الدوائر العدلية ي امناطق امحررة من ااإرهاب

وزارة العدل تعقد اجتماعا خا�س باللجنة التن�ضيقية ام�ضركة لتبادل ال�ضجناء

وزارة العدل تنفي خر اطاق �ضراح ال�ضجناء ال�ضعودين

وزير العدل: نحر�س على ادامة التوا�ضل مع نقابة امحامن

تهنئة ال�ضيد وزير العدل منا�ضبة 
عيد اجي�س العراقي البا�ضل

وزير العدل
د. حيدر الزاملي 

نبارك للعراقين ذكرى تاأ�ضي�س اجي�س العراقي ون�ضاأل اه ان يعزز من 
عقيدتهم وقوتهم ي حربهم �ضد اعداء ال�ضعب العراقي وان يرحم �ضهدائنا 

اابطال الذين �ضحوا بدمائهم الزكية ي �ضبيل الوطن ومقد�ضاته وابنائه 
.. ونثمن اانت�ضارات التي حققت املن حرير كل �ضر من ار�س العراق 

من دن�س داع�س واعوانه .

حر�س  الزاملي,  د.ح��ي��در  العدل  وزي��ر  اك��د 
امحامن  نقابة  مع  التوا�سل  على  ال��وزارة 
عمل  تواجه  التي  امعوقات  جميع  وت�سهيل 

امحامن ي الدوائر العدلية.
ي  الوزير  ال�سيد  ا�ستقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
مكتبه الر�سمي وفد من نقابة امحامن مكون 
الفي�سل  حمد  ال�سيد  امحامن  نقيب  م��ن 
ووكيله وعدد من اع�ساء النقابة, وبح�سور 
ال�سدي,  طاهر  جمال  ال���وزارة  ع��ام  مفت�س 
الوزارة حنان  القانونية ي  الدائرة  ومدير 

منذر.

اهم  ال��ل��ق��اء,  ال��وزي��ر خ��ال  ال�سيد  وت��ن��اول 
قدم  وقد  النقابة  عمل  تواجه  التي  ام�ساكل 
ال��وزي��ر  ال�سيد  اى  دع���وة  ام��ح��ام��ن  نقيب 
التوا�سل  تعزيز  اج��ل  من  النقابة,  ل��زي��ارة 
بن الوزارة والنقابة, والتباحث ي جمل 

المور امتعلقة ب�سريحة امحامن.
بدوره, طالب الوفد الزائر بالتفاق على الية 
ال�ساح  دائ��رة  اى  امحامن  دخ��ول  تي�سر 
ح�سرا,  للمحامن  وح�سرالوكالة  العراقية 
وت�����س��اه��م ب��اإب��ع��اد ال���دلل���ن وام��ع��ق��ب��ن عن 

الدوائر العدلية.
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العدل  وزارة  ت�سكيات  الق�سائي  امعهد  يعد 
القانون  الق�سائي ح�سب  امعهد  تاأ�س�س  حيث 
ويهدف   ,1976 لعام   )33( ام��رق��م  العراقي 
اى اإعداد موؤهلن لتوي الوظائف الق�سائية 
موظفي  وتاأهيل  ع��ام(,  م��دع  ون��واب  )ق�ساة 
الوظائف  لإ�سغال  وامر�سحن  العدل  وزارة 
ف��ي��ه��ا ورف����ع ك��ف��اءت��ه��م, اإ���س��اف��ة اإى اأدائ��ه��م 
ال��دوائ��ر  ي  للعاملن  ال��ق��ان��وي  ام�����س��ت��وى 
و�سبه  الر�سمية  الدولة  موؤ�س�سات  القانونية 

الر�سمية 
 ومنذ ذلك الفجر اأخذ هذا ال�سرح الأكادمي 
العظيمة  ام�سوؤولية  تلك  عاتقه  على  الكبر 
ودفع  وتاأهيل  باختيار  مثلت  التي  وامهمة 
النخب الق�سائية للدفاع عن حقوق العراقين, 
اأمهر  ي��د  على  الج����ازات  ه��ذه  حققت  وق��د 
القانوي  ال�ساأن  وذو  وامخت�سن  الأ�ساتذة 
وامحا�سرين ي امعهد وبالتعاقب على مدار 

احقب اما�سية من العمل امهني. 
عام  مدير  التقت  وامجتمع(,  )العدل  �سحيفة 
امعهد ام�ست�سار د. ريا�س ح�سن ابو �سعيدة, 
والذي اأجاب عن اأ�سئلة ال�سحيفة ب�ساأن واقع 
عمل امعهد وامنجز امتحقق خال هذه الفرة 
امعهد  بطلبة  امتعلق  الأك��ادم��ي  اجانب  ي 

والدورات اخا�سة باموظفن.
امعهد  منها  يتكون  التي  الأق�����س��ام  ه��ي  م��ا   *

الق�سائي وعمل كل ق�سم؟
 - يتكون امعهد الق�سائي من اأق�سام, وبح�سب 
 )1( رق��م  التعليمات  من  )اأول(  ام��ادة  اإ���س��ارة 

ل�سنة 2012 ويتكون من الت�سكيات التالية:
الطلبة,  و���س��وؤون  التدري�سات  ق�سم   – اوًل 
تقرير  اأع���داد  الآت��ي��ة,  ام��ه��ام  الق�سم  وي��ت��وى 
امعهد, واأعداد  التدري�س ي  ف�سلي عن �سر 
تقرير �سنوي يت�سمن امقرحات والتو�سيات 
واأع��داد  امعهد,  عمل  تطوير  �ساأنها  من  التي 
والعملية  النظرية  الدرو�س  جداول  وتنظيم 
ي  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  مع  بالتن�سيق 
امعهد, والت�سال بام�سرفن على بحوث طلبة 
المتحانات  وتنظيم  معهم,  والتن�سيق  امعهد 
م�ستلزماتها,  وتهيئة  والنهائية  ال��دوري��ة 
امقدمة  والبحوث  التدري�سية  ام��واد  وحفظ 
من الطلبة ي اأ�سابر خا�سة وت�سجيلها ي 
امعهد  مكتبة  على  والإ���س��راف  خا�س,  �سجل 
وم�����س��ك وت��ن��ظ��ي��م ال�����س��ج��ات اخ��ا���س��ة بها, 
واأم��وره��م  الطلبة  دوام  مراقبة  اإى  اإ�سافة 
واأي��ة  �سوؤونهم,  على  والإ���س��راف  الدرا�سية 
امعهد. وم موؤخرا  مهام يكلفه بها مدير عام 
ارتباط  واع�ساء  مكتب  وتاأ�سي�س  ا�ستحداث 
الأداء( ي وزارة  ق�سم )اجودة و�سمان  مع 
امنا�سب  ب�سكل  ج��ه��ي��زه  م  وال����ذي  ال��ع��دل 
العمل,  ودمومة  النجاح  اأدوات  ي�سم  ال��ذي 
واليوم اخذ هذا امكتب على عاتقه مهام كبرة 
ومتعددة ي ترتيب وفهر�ست العمل الإداري 
بقية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الق�سائي  امعهد  داخ���ل 
الأق�سام وبالتن�سيق مع ق�سم اجودة امركزي 

ي وزارة العدل
ومراحل  الق�سائي  امعهد  عمل  اأ�ستعرا�س   *

تاأ�سي�سه و�سول اى الفرة احالية؟
العدلية  ال��دوائ��ر  من  الق�سائي  امعهد  يعد   -
القانون  موجب  تاأ�سي�سه  م  وال��ذي  امهمة 
على  اخ���ذ  وال����ذي   1976 ل�سنة   )33( رق���م 
ع��ات��ق��ه اع�����داد وت��اأه��ي��ل ال��ق�����س��اء واع�����س��اء 
امعهد  ي  درا�ستهم  اكمال  بعد  العام  الدع��اء 
بهم  اخا�س  اجمهوري  امر�سوم  وا���س��دار 
من  امحاكم  اروق��ة  ي  لزجهم  تخريجهم  بعد 
النزاعات امعرو�سة  النظر والف�سل ي  اجل 
امامها وا�سدار القرار الازمة ي كل دعوى. 
وكانت اأول دورة افتتحت ي امعهد الق�سائي 
عدد  بلغت  وقد  تاأ�سي�سه,  منذ  اي   1976 عام 
دورة,   )38( اح��اي  ال��ع��ام  لغاية  ال����دورات 
تدريبية  دورات  امعهد  اق��ام  ذل��ك  اى  ا�سافة 
لغر�س تاأهيل اموظفن ي الوزارات ودوائر 
لغر�س  الر�سمية  كافة و�سبه  الر�سمية  الدولة 
تطوير قابلياتهم واإك�سابهم اخرات على يد 
الخت�سا�سات  ي  التدري�سين  من  كفاءات 

كافة.
الكادمية  اموؤ�س�سات  من  الق�سائي  امعهد   *
الق�ساة  وت��خ��ري��ج  ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي 
بناء  ي  دوره��ا  وماهو  اموظفن,  وت��دري��ب 

ال�سخ�سية الر�سمية ؟
- يعتر امعهد الق�سائي من ال�سروح العلمية 
ك���وادر ونخب  اأع����داد  ع��ن  ام�����س��وؤول��ة  امهمة 
م��ت��ق��دم��ة ي ام��وؤ���س�����س��ة ال��ر���س��م��ي��ة وه���م من 
الق�ساة واأع�ساء الدعاء العام وكذلك تدريب 
فيه  تقام  التي  ال��دورات  طريق  عن  اموظفن 
كافة  الدولة  الوظيفية ي موؤ�س�سات  للكوادر 

كفاءة  رفع  لغر�س  الر�سمية  و�سبه  الر�سمية 
اأدائهم وتطوير قابليتهم.

اأما ب�ساأن دورها ي بناء ال�سخ�سية الر�سمية 
على  جتمعات  ي  الفرد  �سخ�سية  تبنى  قد 
اأ�س�س مهنية ومنها اتخاذ القرار امنا�سب بعد 
امعرو�سة  الق�سايا  ي  النظر  بعد  درا�سته 
اإ�سافة اى اإك�سابهم �سرعة البديهية من خال 
اكت�ساب اخرة والتمعن ي الق�سايا العامة 
وان  ع��ام,  وب�سكل  الق�ساة  ام��ام  وامطروحة 
مثل هذه العتبارات يجب ان يتمتع فيها من 
يتقلد ال�سلطة اأو اموقع وخا�سة وي امواقع 

العليا مثل �سلك الق�ساء.
ال�سخ�سيات  من  بعدد  احثيثة  اللقاءات   *
�سهادة  معادلة  بهدف  والأكادمية  الر�سمية 
ي  حقق  الذي  ما  باماج�ستر؟  التخريجن 

هذا اجانب؟
العاي  التعليم  وزارة  م��ن  جنة  ت�سكيل  م 
الوزاري ذي  الأمر  العلمي موجب  والبحث 
 2015/6/9 ي  )ق/2489/5/7(  ال��ع��دد 
ال�سهادة  م��ع��ادل��ة  اإم��ك��ان��ي��ة  درا���س��ة  ل��ت��ت��وى 
الق�سائي ومعادلتها  امعهد  قبل  اممنوحة من 
الق�سائية  العلوم  ي  العاي  الدبلوم  ل�سهادة 
بالن�سبة  منها  وال�ستفادة  احت�سابها  ليتم 
اخا�سة  ال�����س��ه��ادة  ع��ل��ى  اح��ا���س��ل  للخريج 
خدماته  امنقولة  واموظف  الق�سائي  بامعهد 
ال�سيد  م�سادقة  ح�سلت  ق��د  وزارة,  خ���ارج 
على  العلمي  والبحث  العاي  التعليم  وزي��ر 
وقد   2013/8/7 بتاريخ  اللجنة  تو�سيات 

معاي  مكتب  العدل/  وزارة  من  اعمام  �سدر 
ي   )2546/13/1/1( ب��ال��ع��دد  ال���وزي���ر 
كافة  الر�سمية  اجهات  اى   2013/12/30
بعد اجراء التعديل على الفقر )3( من العمام 
 2013/10/3 ي   )1616/13/1/1( امرقم 
والذي نقراأ )ي حالة �سدور القانون اجديد 
للمعهد الق�سائي ت�سري امعادلة على خريجي 
من  الفقهية  ام��دار���س  ي  عملوا  من  امعهد 
الديان وامذاهب كافة والذي يتولون الق�ساء 
ح�����س��رًا(  ال�سخ�سية  وام����واد  الح����وال  ي 
اخرى  ومباحثات  لقاءات  عدة  جرت  وكذلك 
ال��ع��اي  التعليم  وزارة  ي  ام�����س��وؤول��ن  م��ع 
جل�س  رئي�س  والأ���س��ت��اذة  العلمي  والبحث 
�سورى الدولة وعدد من ال�سادة ام�ست�سارين 
وزي��ر  وك��ي��ل  ال�سيد  وبح�سور  امجل�س  ي 
اج��ل  م��ن  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��اي  التعليم 
خريجي  اممنوحة  ال�سهادة  بجعل  ال�سروع 
امعهد الق�سائي من الق�ساة واع�ساء الدعاء 

العام معادلة ب�سهادة اماج�ستر.
* تقدم فكرة عن الفائدة امتحققة عن برنامج 
ي  م�ساهمته  وم��دى  اللكرونية  الأر���س��ف��ة 

تطوير عمل امعهد الق�سائي؟
- ان الهدف ال�سا�س من قيام امعهد الق�سائي 
ب��اأر���س��ف��ة ام��ع��ل��وم��ات اخ��ا���س��ة ب��اأع��م��ال��ه هو 
امطلوبة  ال��ب��ي��ان��ات  اى  ال��و���س��ول  ل��غ��ر���س 
العمل,  ي  الدقة  وكذلك  اممكنة  وبال�سرعة 
اخا�سة  ال��ت��خ��رج  ب��ح��وث  ح��وي��ل  م  حيث 
من  ال�سابقة  لاأعوام  الق�سائي  امعهد  بطلبة 
متطورة  الكرونية  ملفات  اى  ورقية  ملفات 
والر�سائل  الط��اري��ح  ك��اف��ة  ح��وي��ل  وك��ذل��ك 
اجامعية واماج�ستر ا�سافة اى اكمال كافة 
الر�سفة اخا�سة بالق�سم اماي من ام�ستندات 
اى  ا�سافة  والقيود  ال�سرف  ك�سندات  امالية 
بقية اق�سام امعهد الق�سائي, وكل تلك اجهود 
بالب�سيطة  لي�ست  ل��ف��رات  ا���س��ت��م��رت  ال��ت��ي 
بامعهد  اخا�سة  الل��ك��رون��ي��ة  الر���س��ف��ة  ي 
)امكتبة  اف��ت��ت��اح  خ��ال  م��ن  بالنجاح  تكللت 
اللكرونية( هذه امكتبة احديثة التي كانت 
مثابة هدية عظيمة وتاريخية يقدمها امعهد 
امخت�سن  وك��ل  وباحثيه  لطلبته  الق�سائي 
بال�ساأن القانوي لتكون امرجع الذي �سيلجاأ 

اليه امخت�سن خال العوام القادمة.
* متلك امعهد الق�سائي مكتبة �سخمة تزخر 
تقدم  ال��ق��ان��وي,  الرث  ي  مهمة  م�سادر 
ال�سخ�سية  وال�سرة  حتوياتها,  عن  فكرة 
مكاتبهم  ترعوا  الذين  من  الق�ساة  لبع�س 

ال�سخ�سية للمعهد؟
امكتبات  م��ن  الق�سائي  امعهد  مكتبة  تعد   -
الهتمام  امعهد  ادارة  ب��ادرت  والتي  العريقة 
بها من حيث التنظيم ورفدها بام�سادر امهمة 
من  حتويه  وما  فيها  موجود  ما  من  بالرغم 

الفقهية منها  العامة والقوانن  امهمة  قوانن 
�سنوات  التي تعود اى  )العراقية والعربية( 
من�سرمة ا�سافة ما موجود فيها من الر�سائل 
ل�سنوف  بالن�سبة  الرقية  وبحوث  امخت�سة 
ال��ق�����س��اة واع�����س��اء الدع�����اء ال���ع���ام وك��ذل��ك 
)اماج�ستر  العليا  الدرا�سات  لطلبة  الر�سائل 
التخرج  بحوث  اى  ا�سافة  وال��دك��ت��وراه(, 
اع��داده��ا  يتم  ال��ت��ي  الق�سائي  امعهد  لطلبة 
اجوانب  ي  تخرجهم  قبل  الطلبة  قبل  من 
ال�سنوات  تلك  مدى  على  واجزائية  امدنية 
من  كبرة  جموعة  وج��ود  وك��ذل��ك  اما�سية 
ال��دوري��ة  وام��ج��ات  العدلية  الح��ك��ام  جلة 
ح�سب  مت�سل�سلة  العراقية  الوقائع  وجلة 
اعداد ا�سدارها ا�سافة اى كتب قدمة يعود 
وبالنظر  ال���س��ام��ي,  الرث  اى  ت��اري��خ��ه��ا 
من  هائلة  اع��داد  ول��وج��ود  امكتبة  ل�سخامة 
ي��وم��ي��ًا عدد  ي��رت��اد عليها  وال��ك��ت��ب  ام�����س��ادر 
الخت�سا�سات  ي  وال��ب��اح��ث��ن  ال����رواد  م��ن 
لغر�س  الخ��رى  والخت�سا�سات  القانونية 
الط����اع ع��ل��ى ت��ل��ك ام�����س��ادر ل���اإف���ادة منها 
الدعاء  واع�ساء  الق�ساة  ال�سادة  اى  ا�سافة 
قام  حيث  العليا,  ال��درا���س��ات  وطلبة  ال��ع��ام 
اجامعات  ي  الأكادمين  ال�ساتذة  بع�س 
العراقية وذلك الق�ساة واع�ساء الدعاء العام 
وام�ست�سارين ي موؤ�س�سات الدولة الر�سمية 
و���س��ب��ه ال��ر���س��م��ي��ة ب��رف��د ام��ك��ت��ب��ة م��ن بع�س 
موؤلفاتهم ي القوانن لغر�س ال�ستفادة منها 
الع��داد  تلك  وم��ن  والبحوث  امطالعات  ي 
هي  دوري��ة  ب�سورة  امكتبة  اى  تر�سل  التي 
جلة )الت�سريع والق�ساء( من اعداد القا�سي 
موا�سيع  على  حتوي  والتي  اجواري  فتح 
القانوي  والتكييف  ال�سروحات  ي  متعدد 
للوقائع وكذلك بع�س الحكام الق�سائية التي 
ت�سدرها امحاكم العراقية ي القانون امدي 

واجزائي.
وتدريب  بتاأهيل  الق�سائي  امعهد  با�سر   *
ل��ل��وزارات,  الوظيفية  ال��ك��وادر  م��ن  ال��ع��دي��د 
تقدم معلومات عن امنجز ال�سنوي للمعهد ؟

عدة  ال�سابقة  ال�سنوات  خ��ال  امعهد  اق��ام   -
الر�سمية  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  لكافة  دورات 
لغر�س رفع كفاءة اداء العاملن فيها واكت�ساب 
اخرات الغر�س تطبيقها على الواقع العلمي 
ما  نوجزها  وال��ن��دوات  ال��دوائ��ر  تلك  وم��ن 
يلي: دورة الرفيع وتغر العناوين موظفي 
العدول موظفي  كتاب  الدولة, دورة  وزارات 
)9( من  ام��ادة  دورة  ال��ع��دول,  الكتاب  دائ��رة 
دورة  الدولة,  موظفي  العدول  الكتاب  قانون 
وزارات  موظفي  الوى  الداري����ة  ال��ك��وادر 
موظفي  اللكرونية  الر�سفة  دورة  الدولة, 
هيئة  حققي  دورة  القا�سرين,  رعاية  دائرة 
وزارة  موظفي  القانونية  ال��دورات  النزاهة, 

القانونية موظفي وزارة  الدورات  الداخلية, 
الدفاع, الور�سة التدريبية اخا�سة ي امجال 
ال�سليب  منظمة  برعاية  الن�ساي  ال���دوي 
دورة  الجتماعية,  التوعية  ن��دوة  الح��م��ر, 
الدولة,  وزارات  موظفي  احكومية  العقود 
ي  م��ت��ث��ل  ال��ع��دل  وزارة  م��وظ��ف��ي  دورات 
)القانونية-الدارية-امحا�سبية(  اجوانب 
دورات احوكمة اللكرونية, دورات خا�سة 
 )9( ب��ام��ادة  متثل  ال���وزراء  جل�س  موظفي 
العقوبات  العدول وقانون  الكتاب  قانون  من 
وا����س���ول ام��ح��اك��م��ات اج���زائ���ي���ة وق��ان��ون 
التدريبية  ال��ور���س��ة  ال��ع��ق��اري,  الت�سجيل 
اخا�سة با�ستمارة تقييم ام�ساريع الهند�سية, 
دورة  العدل,  وزارة  موظفي  التخاطب  ندوة 
احكومية  ال���دي���ون  ح�سيل  ق��ان��ون  ح���ول 
قانون  ح��ول  دورة   ,1977 ل�سنة   )56( رق��م 
حول  ودورة  ال�سهداء,  وموؤ�س�سة  الت�سمن 

�سامة اللغة العربية.
الكوادر  بتاأهيل  الق�سائي  امعهد  ي�ساهم   *
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ل���ل���وزارة وال����دوائ����ر الخ�����رى , 
ت��ق��دم ف��ك��رة ع��ن ال���س��ات��ذة ال��ذي��ن يقدمون 
ال��دورات ا�سافة اى ال�ستعانة بخراء  هذه 
و�سباط من وزارة الداخلية ي جال ك�سف 

ام�ستم�سكات امزورة ؟
هو  ال�سنوية  الق�سائي  امعهد  خطة  من  ان   -
اع����داد ن��ظ��ام ل���ل���دورات ام��زم��ع اق��ام��ت��ه��ا اى 
الغر  واجهات  للوزارات  الوظيفية  الكوادر 
تطوير  هو  منها  والغر�س  ب��وزارة  مرتبطة 

ومن  ادائ��ه��م  كفاءة  وزي���ادة  العاملن  قابلية 
امالية,  الداري��ة,  )القانونية,  ال��دورات  هذه 
ي��ت��م اخ��ت��ي��ار  اح��ا���س��ب��ة الل��ك��رون��ي��ة( وان 
منهم  ال��دورات  لتلك  للتدري�س  اكفاء  ا�ساتذة 
من الق�ساة وام�ست�سارين وا�ساتذة اجامعات 
وي  القانون  ج��ال  ي  امخت�سن  وبع�س 
بع�س الحيان يتم ال�ستعانة ب�سباط وخراء 
من دائرة الدلة اجنائية ي وزارة الداخلية 
وام�ستم�سكات  ال��وث��ائ��ق  ك�سف  ج���ال  ي 
الدولة  دوائ��ر  اى  تقدمها  يتم  التي  ام��زورة 
ودوائ��ر  العدول  الكتاب  دائ��رة  مثل  امختلفة 
املكية  بنقل  اخ��ا���س��ة  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل 

والوثائق اخا�سة بالدوائر الخرى.
* ماهي اأهم العقبات التي تتعر�س عمل امعهد 

الق�سائي مافيها قلة الكوادر الوظيفية؟
- من الطبيعي و�سط الزمة امالية التي يعاي 
منها بلدنا العزيز ان ترز بع�س امعوقات ي 
جريان العمال وام�ساريع الواجبة ي امعهد 
لكن ادارة امعهد حاط برعاية كبرة من قبل 
الزاملي  حيدر  الدكتور  العدل  وزي��ر  معاي 
جل�س  جل�سات  خال  من  معنا  يحاول  الذي 
العدل والجتماعات الدورية التغلب على تلك 

ال�سعاب ومن تلك العقبات نذكر مثا: 
للمعهد  �سنوية  خطط  و�سع  من  بالرغم   -1
رفع  اج��ل  من  ال�ستراتيجية  اخطة  �سمن 
مثل  الق�سائي  امعهد  ي  عمل  ادع���اء  ك��ف��اءة 
الخرى  والبنية  الدرا�سية  القاعات  تو�سيع 
امبنى  على  وام�ستمرة  ال��دوري��ة  وال�سيانة 
ام�سغولة منه وكذلك مبنى الق�سم الداخلي ال 
انه م تخ�س�س امبالغ الازمة �سمن اموازنة 

ال�سنوية العامة للمورد 
وال��ت��دري�����س��ن  ام��ح��ا���س��ري��ن  اغ��ل��ب  ان   -2
ه���م م���ن ال��ق�����س��اة وال����س���ت���اذة الك��ادم��ي��ن 
امحاكم  ماكات  على  او  وامتقاعدين  احيانًا 
منا�سبة  غر  اوقاتهم  تكون  وقد  واجامعات 
ومت�ساربة ي بع�س الحيان مع الدوائر التي 
يعملون فيها, فقد طلبنا عدة مرات اى التعاقد 
لغر�س  وال��ت��دري�����س��ي��ن  ال��ق�����س��اة  بع�س  م��ع 
التفرغ اى القاء امحا�سرات على طلبة امعهد 
لغر�س تكثيف الدرا�سة فيها ولكننا وبجهود 
اغلب  ان  العقبات,  تلك  تذليل  نحاول  كبرة 
الكوادر الوظيفية ي امعهد الق�سائي هم من 
التعيينات احديثة وقد �سعى امعهد الق�سائي 
اى ادخالهم ي دورات تدريبة لغر�س تطوير 
النهو�س  لغر�س  مهارتهم  وزي��ادة  قابلياتهم 

بالكوادر وبكافة الخت�سا�سات. 
* تقدم فكرة عن توجه ال�سيد الوزير لفتتاح 
الو�سطى  ام��ح��اف��ظ��ات  ي  ق�سائية  م��ع��اه��د 

واجنوبية ؟
- ع��ل ال��رغ��م م��ن ان ام��ع��ه��د ال��ق�����س��ائ��ي هو 
اموؤ�س�سة الوحيدة التي ت�ستقبل اعداد هائلة 
من امتقدمن �سنويًا من كافة حافظة العراق 
القبول ي  التناف�سي لغر�س  لأداء المتحان 
مت�سلتان  �سنتان  مدة  فيه  والدرا�سة  امعهد 
امحاكم  ي  العملي  التطبيق  اى  ا���س��اف��ة 
داخلي  ق�سم  وج��ود  من  وبالرغم  بالعراقية 
امحافظات  طلبة  ب�سوؤون  يعنى  امعهد  ي 
الائق  ال�سكن  توفر  ناحية  م��ن  و  ح�سرا 
واخ���دم���ة ام��ت��ق��دم��ة, ف��ك��ان ت��وج��ي��ه معاي 
ي  ق�سائية  معاهد  باأفتتاح  ال��وزي��ر  ال�سيد 
حافظة  ي  وبالتحديد  اجنوبية  امناطق 
�سكنة  من  الطلبة  ا�ستقطاب  لغر�س  الب�سرة 
ام��ح��اف��ظ��ات )ال��ب�����س��رة, م��ي�����س��ان, ذي ق��ار, 
ق�سائي  معهد  افتتاح  اى  ا�سافة  وا���س��ط( 
ي  وبالتحديد  الو���س��ط  ال��ف��رات  منطقة  ي 
�سنة  من  الطلبة  لأ�ستقطاب  بابل,  حافظة 
امحافظات )بابل, النجف ال�سرف, وكرباء 
التفقدية  ال��زي��ارة  م��ن  وب��ال��رغ��م  ام��ق��د���س��ة(, 
ي  ال��ع��دل��ي��ة  ال���دوائ���ر  اى  ال���وزي���ر  لل�سيد 
مجال�س  �سخ�سيا  ولقائه  اعاه  امحافظات 
كان  وال��ذي  امحافظن  وال�سادة  امحافظات 
بعد  تلك  امعاهد  م�سروع  باأفتتاح  توجههم 
ان مت درا�سة امو�سوع وقدمت ورقة عمل 
من  ان�سائه  لغر�س  اعدت  والتي  بخ�سو�سه 
الطلب  م  ذلك  اى  ا�سافة  امعهد,  ادارة  قبل 
قطع  تخ�سي�س  ام��ح��اف��ظ��ات  ج��ال�����س  م��ن 
ان�ساء  لغر�س  معينة  وم�ساحات  ارا���س��ي 
البنية اخا�سة م�سروع امعاهد عليها �سمن 
تخ�سي�سات تنمية القاليم ال ان التاأخر كان 
ا�سافة  الرا�سي  تلك  تخ�سي�س  عدم  �سببه 
امعاهد  لن�ساء  امالية  التخ�سي�سات  قلة  اى 
وتلك ام�ساريع الكبرة بالأ�سافة اى الكوادر 
الوظيفية الواجب تعينها لأدارة عمل امعاهد 
امقرحة وليزال العمل م�ستمر لرتيب كافة 

المور الازمة لجاح ذلك ام�سروع.

يعد امعهد الق�ضائي ت�ضكيات وزارة العدل حيث تاأ�ض�س امعهد الق�ضائي ح�ضب القانون العراقي امرقم )33( لعام 1976, ويهدف 
اى اإعداد موؤهلن لتوي الوظائف الق�ضائية )ق�ضاة ونواب مدع عام(, وتاأهيل موظفي وزارة العدل وامر�ضحن اإ�ضغال الوظائف 

فيها ورفع كفاءتهم, اإ�ضافة اإى اأدائهم ام�ضتوى القانوي للعاملن ي الدوائر القانونية موؤ�ض�ضات الدولة الر�ضمية و�ضبه الر�ضمية 
 ومنذ ذلك الفجر اأخذ هذا ال�ضرح ااأكادمي الكبر على عاتقه تلك ام�ضوؤولية العظيمة وامهمة التي مثلت باختيار وتاأهيل ودفع 
النخب الق�ضائية للدفاع عن حقوق العراقين, وقد حققت هذه ااجازات على يد اأمهر ااأ�ضاتذة وامخت�ضن وذو ال�ضاأن القانوي 

وامحا�ضرين ي امعهد وبالتعاقب على مدار احقب اما�ضية من العمل امهني. 

يعد امعهد الق�ضائي من الدوائر العدلية 

امهمة والذي م تاأ�ضي�ضه موجب القانون 

رقم )33( ل�ضنة 1976 والذي اخذ على 

عاتقه اعداد وتاأهيل الق�ضاء واع�ضاء 

اادعاء العام بعد اكمال درا�ضتهم 

ي امعهد وا�ضدار امر�ضوم اجمهوري 

اخا�س بهم بعد تخريجهم لزجهم ي 

اروقة امحاكم من اجل النظر والف�ضل 

ي النزاعات امعرو�ضة امامها وا�ضدار 

القرار الازمة ي كل دعوى. 

خطة امعهد الق�ضائي ال�ضنوية هو 

اعداد نظام للدورات امزمع اقامتها اى 

الكوادر الوظيفية للوزارات واجهات 

الغر مرتبطة بوزارة والغر�س منها هو 

تطوير قابلية العاملن وزيادة كفاءة 

ادائهم ومن هذه الدورات )القانونية, 

اادارية, امالية, احا�ضبة االكرونية( 

وان يتم اختيار ا�ضاتذة اكفاء للتدري�س 

لتلك الدورات منهم من الق�ضاة 

وام�ضت�ضارين وا�ضاتذة اجامعات

امعهد يقيم دورات تدريبية لتاأهيل اموظفن ي الوزارات ودوائر الدولة الر�ضمية كافة و�ضبه الر�ضمية 

لغر�س تطوير قابلياتهم واإك�ضابهم اخرات على يد كفاءات من التدري�ضين ي ااخت�ضا�ضات كافة

اأجرى احوار/ غزوان الظامي

مدير عام امعهد الق�ضائي: امعهد يتوى اإعداد النخب الق�ضائية للدفاع عن حقوق العراقين
 الهدف اا�ضا�س من قيام امعهد الق�ضائي باأر�ضفة امعلومات اخا�ضة باأعماله هو لغر�س الو�ضول اى البيانات امطلوبة وبال�ضرعة اممكنة وكذلك الدقة ي العمل, حيث م حويل بحوث التخرج اخا�ضة بطلبة امعهد الق�ضائي لاأعوام ال�ضابقة من ملفات ورقية اى ملفات الكرونية 

م ت�ضكيل جنة من 
وزارة التعليم العاي 

والبحث العلمي موجب 
ااأمر الوزاري ذي العدد 

)ق/2489/5/7( ي 
2015/6/9 لتتوى درا�ضة 

اإمكانية معادلة ال�ضهادة 
اممنوحة من قبل امعهد 

الق�ضائي ومعادلتها ل�ضهادة 
الدبلوم العاي ي العلوم 
الق�ضائية ليتم احت�ضابها 
واا�ضتفادة منها بالن�ضبة 

للخريج احا�ضل على 
ال�ضهادة اخا�ضة بامعهد 

الق�ضائي واموظف امنقولة 
خدماته خارج وزارة.

مكتبة امعهد الق�ضائي من امكتبات العريقة والتي بادرت ادارة امعهد ااهتمام بها من حيث التنظيم ورفدها بام�ضادر 
امهمة بالرغم من ما موجود فيها وما حتويه من قوانن امهمة العامة والقوانن الفقهية منها )العراقية والعربية(
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اما اجانب الخر من عمل ال��وزارة فيكون ي تطوير 
وج��وده��ا واث��ره��ا القليمي وال���دوي واح�����س��ور ي 
�سيا�سات  ر���س��م  على  الكبر  الث���ر  لها  ال��ت��ي  ام��ح��اف��ل 
امنطقة, فبذلك قد حققت وزارة العدل ح�سورا متميزًا 
امنعقد ي  العرب  العدل  فعاليات جل�س وزراء  �سمن 
نهاية  ال����)31(  دورت��ه  ي  القاهرة  ام�سرية  العا�سمة 
توا�سل  اأهمية  على  خاله  ركزت  حيث  اما�سي,  العام 
الدول العربية الأع�ساء من اجل ايجاد احلول الازمة 
مقدمتها  وي  العربي  الوطن  بها  مر  التي  للم�ساكل 
ال��دول  على  مقت�سرا  يعد  م  وال���ذي  الإره����اب  خطر 
.وكانت  ال��دوي  الأم��ن  يهدد  بات  واإم��ا  فقط,  العربية 
�سمن  اعتمادها  وم  فاعلة  العراقي  ال��وف��د  م�ساهمة 
للدول  التنفيذي  امكتب  واج��ت��م��اع  امجل�س  م��ق��ررات 
ال��دول  م��ن  اإج��م��اع  على  اح�سول  وحققت  الأع�����س��اء, 
منابعه,  وجفيف  الإره����اب  ح��ارب��ة  على  الأع�����س��اء 
العرب  العدل  وزراء  واتفق  العراقي,  بامقرح  قبوًل 
الذي  الإره��اب  امواجهة احا�سمة خطر  على �سرورة 
جفيف  خال  من  العربية  امجتمعات  تدمر  ي�ستهدف 
منابع مويله واإقامة ال�سبكة العربية للتعاون الق�سائي 
محاربته, و�سجعنا التفاعل العربي ي هذا اجانب, ان 
دورته  اموؤمر ي  لعقد  الأع�ساء  العربية  الدول  ندعو 
امقبلة ي العا�سمة بغداد, الأمر الذي لقى ترحيبًا من 

وزراء العدل العرب.
الفعاليات  العراق  ل�ست�سافة  احكومي  التحرك  وان 
العربية والدولية امختلفة يعتر من الأمور الهامة ي 

الو�سع الراهن, لن هدف الإرهاب الأ�سا�س ان ي�سعى 
والدوي,  العربي  امحيطن  عن  وعزله  العراق  لتكبيل 
و�ستكون ا�ست�سافة بغداد مجل�س وزراء العدل العرب 
ال��ب��اد,  ت��اري��خ  ي  الأوى  ه��ي  ال�������)32(  دورت����ه  ي 
ون�سعى لن تكون فاحة خر على العراق ي العودة 
جرم  قانونية  و�سائل  واإيجاد  العربية,  حا�سنته  اإى 

اجهات الداعمة لاإرهاب واممولة له. 
اآلية  ام��وؤم��ر و���س��ع  كلمتنا خ��ال  اق��رح��ن��ا ي  وق���د  
الإرهاب  بدوره ي حاربة  العراق  منا�سبة ل�ستمرار 
للتحري�س  نواة  امتطرفة كونها  الأفكار  وكذلك جرم 
ذاتها,  بحد  جرمة  تكن  م  اإن  الإرهابية  اجرائم  على 
على  جملها  ي  ت�سب  ا�سا�سية  ح��اور  على  واأك��دن��ا 
الره��اب  محاربة  موحد  عربي  موقف  ايجاد  �سرورة 
والذي تتعر�س له الباد وتعاي من اثره لأب�سع اأنواع 
القتل  جرائم  اإى  متد  والتي  الن�سانية  �سد  اجرائم 
وغرها  والآثار  النفط  و�سرقة  والختطاف  والتهجر 
من اجرائم الأخرى التي تعد جرائم دولية, وذلك ي 
الدول  ما بن  الإره��اب  فيه خطر  يتعاظم  ال��ذي  الوقت 
العربية وامجتمع الدوي,  وخل�سنا بالقول اى اإن ما 
تعر�ست له فرن�سا ي الأم�س القريب يعد دليًا على اأن 
الإرهاب ل دين له ول جن�سية ول حده حدود, واإن هذا 
يوؤكد �سرورة حاربة الإرهاب من اجميع كونه ي�سكل 

خطًرا على امجتمع الدوي باأ�سره.
�سرورة  على  اجماع  بايجاد  �ساهمت  الطروحات  هذه 
الق�سائي  للتعاون  العربية  ال�سبكة  باإقامة  الإ���س��راع 

ي ج���ال م��ك��اف��ح��ة اج��رم��ة الإره���اب���ي���ة واج��رم��ة 
الإقليمية  اجهود  تكاتف  يتطلب  الذي  الأم��ر  امنظمة, 
على  والق�ساء  اجرائم  هذه  جمل  مجابهة  والدولية 
الوطنية  امجتمعات  وقاية  اأجل  من  والعمل  م�سبباتها 
ان  اى  ا�سافة  تداعياتها.  م��ن  وال��دول��ي��ة  والإقليمية 
ت�ساهم  العربية  ال���دول  م��ع  والج��ت��م��اع��ات  ال��ل��ق��اءات 
ت�ساهم  اتفاقيات  وايجاد  معها  النظر  وجهات  بتقريب 
ون�سعى  امجالت,  �ستى  ي  ام�سرك  التعاون  بتعزيز 
خال جل�س وزراء العدل العرب والذي من اموؤمل ان 
ينعقد ي بغداد خال ال�سهر القليلة امقبلة, ان ي�ساهم 
الدوي  العام  ال��راأي  على  �ساغطة  مواقف  حقيق  ي 
القانونية  ال�سبل  وايجاد  وجرمه  الره��اب  محاربة 
والوقائية التي حد من خطره العابر للحدود الوطنية 
من خال تعزيز الإجراءات الرادعة لتوافد الإرهابين 
ع���ر اح�����دود ام�����س��رك��ة م���ع ب��ع�����س دول اج�����وار,  
لإن�ساء  مبادرة  لطرح  امقبل  اموؤمر  خال  و�سن�سعى 
بهدف  والعدلين  القانونين  للخراء  العربية  ال�سبكة 
العرب  للخراء  اح��اي  الدليل  من  ال�ستفادة  تعظيم 
الذي ي�سدره امجل�س وذلك من خال تطويره اإى اآلية 
عر  العدلية  اخرة  تقدم  جال  ي  م�ستدامة  عربية 
اإن�ساء قاعدة بيانات اإلكرونية عربية لت�سجيل اخراء 
وتي�سر  امتخ�س�سة  خ��رات��ه��م  وت��وث��ي��ق  ال��ع��دل��ي��ن 
العربية  اخرات  ذخرة  من  الأع�ساء  الدول  ا�ستفادة 
اخ��راء  ا�سماء  م��ن  ع��دد  و�سع  اى  ا�سافة  امتميزة 

العراقين ي هذا امجال.

مدراء  �سم  اجتماعا  القا�سرين  رعاية  دائ��رة  عقدت 
وبح�سور  وامحافظات,  بغداد  ي  الفرعية  الدوائر 
�سكاوى  متابعة  جنة  ورئي�س  اج��ودة  ق�سم  مدير 

اموظفن وامراجعن )ح�سن اجبوري(.
وق��ال��ت م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة )ه��ن��د ع��ب��د ج��م��ي��غ(: ان 
التي  الق�سايا  مناق�سة  هو  الجتماع  هذا  من  الهدف 
تخ�س دوائر رعاية القا�سرين ي عموم امحافظات 

تامن  جانب  ومنها  النواحي,  جميع  من  وال��دوائ��ر 
وامدير  الدائرة  مابن  التن�سيق  الرواتب ومو�سوع 
العام, وطريقة التعامل مع اخزينة, كما م مناق�سة 
بنظر  الخ���ذ  م��ع  ال�سيانة  اع��م��ال  اج���راء  مو�سوع 
احالية,  لل�سنة  امالية  التخ�سي�سات  قلة  العتبار 
كما م التطرق مو�سوع النق�س ي اعداد اموظفن 
ا�ستكمال  اهمية  اى  م�سرة  ب��ال��دوائ��ر,  العاملن 

وافتتاحها  امكننة  م�سروع  اخا�سة  العمل  جوانب 
ي دائرة رعاية القا�سرين بالر�سافة كخطوة اوى. 
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اك���د ك��ل م��ن م��دي��ر ع���ام دائ����رة رع��اي��ة 
اموظفن  �سكاوى  متابعة  جنة  ورئي�س  القا�سرين 
مفهوم  ان  اج��ب��وري,  ح�سن  ال�سيد  وام��راج��ع��ن 
اخدمة  جانب  م��ن  العملية  الناحية  م��ن  )اج���ودة( 
امقدمة اى امراجعن, كما ناق�سا مو�سوع ال�سكاوي 

التي قدمها مدراء الدوائر.
دائ��رة  ع��ام  مدير  من  كل  وَع��د  الجتماع  ختام  وي 
رع��اي��ة ال��ق��ا���س��ري��ن وال�����س��ي��د رئ��ي�����س ج��ن��ة متابعة 
���س��ك��اوى ام��وظ��ف��ن وام���راج���ع���ن, ب��ت��وف��ر جميع 
عملهم,  تعرقل  وال��ت��ي  الق�����س��ام  م���دراء  احتياجات 
بهدف رفد م�سرة العمل والرتقاء باخدمات امقدمة 

تنفيذًا لورقة ال�ساحات احكومية.

ال��وق��ائ��ع  ج���ري���دة  م���ن   )4393( ال���ع���دد  ���س��در 
والقرارات  القوانن  من  عددا  ت�سمن  العراقية, 
جل�س  اقرها  وامرا�سيم,  والتعليمات  والنظمة 

النواب و�سادقت عليها رئا�سة اجمهورية.
)مهند  العراقية  الوقائع  دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
 )4393( العدد  ي  ج��اء  ما  اب��رز  ان  العتابي(: 
الزراعية  الرا���س��ي  ي  املكية  تثبيت  ق��ان��ون 
الت�سوية  اع��م��ال  م��ن  ام�����س��ت��ث��ن��اة  وال��ب�����س��ات��ن 
�سدور  اى  م�سرا   ,2006 ل�سنة   )49( رق��م 
رقم  ال�ستثمار  لقانون  الثاي  التعديل  قانون 
ام��دي��ر:  ال�سيد  2016.واو����س���ح  ل�سنة   )13(
 2015 ل�سنة   )55( رقم  ق��رار  ت�سمن  العدد  ان 
واخا�س بتاأييد جل�س النواب ودعمه حزمة 
من  عدد  اى  بال�سافة  النيابية,  ال�ساحات 

القرارات.
بالعدد  ج��اء  م��ا  اه��م  ان  ام��دي��ر,  ال�سيد  واك���د 
)4393( من تعليمات, هو تنظيم اجتماع عمل 
جل�س ادارة الهيئة العليا للحج والعمرة رقم 

)1( ل�سنة 2015,

اكد ق�سم ال�سوؤون الدينية التابع لدائرة ال�ساح 
الديني ي  لتفعيل دور الر�ساد  العراقية, �سعيه 
وتطوير  تثقيف  خ��ال  من  ال��دائ��رة,  مفا�سل  كل 
لف��راد  والثقافية  والفقهية  الدينية  القابليات 

الدائرة.
�ساكر  ال�سيخ  الدينية  ال�سوؤون  ق�سم  مدير  وقال 

ي  متكاملة  حا�سرات  اإقامة  فكرة  ان  الامي: 
اخاقية  ودرو����س  الب�سرية  التنمية  مو�سوع 
اح��را���س  قابلية  تنمية  ي  ت�ساهم  وث��ق��اف��ي��ة, 
ال�ساحين اجدد, بال�سافة اى اقامة الدورات 
الثقافية  ق��درات��ه��م  وتو�سيع  ال��دائ��رة  منت�سبي 

والتوعوية.

وزارة  ي  الن�����س��ان  ح��ق��وق  ق�سم  ا�ستقبل 
العدل وفد ال�سفارة المريكية وم التباحث 
ح���ول اه���م ام���ح���اور واه��م��ه��ا الج�����راءات 
ي  الن�سان  حقوق  معاير  لتطبيق  امتبعة 

دائرة ال�ساح العراقية.
قا�سم  الن�����س��ان  ح��ق��وق  ق�سم  م��دي��ر  وق���ال 
عمل  �سر  على  اط��ل��ع  ال��وف��د  ان  اح��ط��اب: 
واهم  القانونية  النواحي  جميع  من  الق�سم 
حقوق  مراعاة  تنفيذها  الواجب  اخطوط 

الن�سان.
التابعة  ال�ساحية  اموؤ�س�سة  ان  وا�ساف: 
يحتذى  اموذجا  تعتر  العدل  وزارة  اى 
الن�����س��ان,  ح��ق��وق  م��ع��اي��ر  تطبيق  ي  ب��ه 
وزارة  ي  الن�����س��ان  ح��ق��وق  ق�سم  ان  ك��ون 
العدل  وزير  بال�سيد  مبا�سرة  يرتبط  العدل 
د.حيدر الزاملي وهو امتابع الول لتطبيق 
ال�ساح  دائرة  ي  الن�سان  حقوق  معاير 

العراقية.
واو�����س����ح: ان����ه م خ����ال ال���ل���ق���اء ���س��رح 
ال��ن��زلء  ا�ستقبال  ي  امتبعة  الج�����راءات 
والية  والتحقيق  الق�سائية  ال�سلطات  من 
توزيعهم ح�سب الت�سنيف اجرمي للنزيل, 
اجانب  قبل  م��ن  ال�ستف�سار  م  وب��ع��ده��ا 

المريكي حول كيفية مراجعة ذوي النزلء 
لل�سوؤال عن ال�سجناء امودعن ي ال�سجون 
اخا�سعة ل�سلطة وزارة العدل وم اباغهم 
دائ��رة  ي  مركزية  بيانات  ق��اع��دة  ب��وج��ود 
ق�سم  ي  للنزلء  فرعية  وق��اع��دة  ال���س��اح 

حقوق الن�سان.

بحث مدير عام امعهد الق�سائي )د.ريا�س 
جل�س  رئي�س  نائب  لقائه  خال  ح�سن( 
اللطيف  )د.عبد  ام�ست�سار  الدولة  �سورى 
التي  امهمة  الق�سايا  اح��دي��ث��ي(,  نايف 
حل  ال��ازم��ة  ال��ق��وان��ن  بت�سريع  تتعلق 

بع�س العقد الدارية.
النقا�س تطرق اى  ان  العام:  امدير  واكد 
الفراغ  ل�سد  امهمة  القوانن  �سن  جانب 
الواقع  ار���س  على  ام��وج��ود  الت�سريعي 
متغرات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يتطلب  وال����ذي 
من  العديد  اى  ا�سافة  ال��راه��ن,  الو�سع 

الق�سايا امتعلقة بالقوانن النافذة.

نظمت دائرة رعاية القا�سرين التابعة 
خا�سة  تدريبية  دورة  العدل  ل��وزارة 
بعمل موظفي دوائرها الفرعية, بهدف 
رفع كفاءتهم وزيادة خراتهم. وقالت 
القا�سرين  رع��اي��ة  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر 
نظمت  ال��دائ��رة  اأن  جميغ,  عبد  هند 
الق�سائي, دورة  وبالتعاون مع امعهد 

تدريبية خا�سة بعمل موظفي دوائرها 
ال�سدر,  م/  ال��ك��رخ,  )ال��ر���س��اف��ة,  ي 
امدير  وا�سافت  ودي��اى(.  ال�سويرة, 
بال�سوؤون  اخت�ست  ال��دورة  ان  العام: 
القانونية والبحث الجتماعي, بهدف 
الفرعية   ال��دوائ��ر  موظفي  كفاءة  رف��ع 
وزيادة خراتهم ي اجانب القانوي 

وال��ب��ح��ث الج��ت��م��اع��ي. واو���س��ح��ت 
�سملت  ال�������دورة  ان  ال����ع����ام,  ام���دي���ر 
ام��ذك��ورة,  ال��دوائ��ر  م��ن  موظفًا   )19(
ا�ستمرت  متخ�س�س,  كادر  وبا�سراف 
ولغاية   2016/1/17 م��ن  اي���ام   )7(
بامتحان  اخ��ت��ت��م��ت   ,2016/1/24

ر�سمي جميع ام�ساركن. 

بحضور مدير قسم الجودة ورئيس لجنة متابعة الشكاوي

بهدف تطوير قابليات الحراس ااصاحيين دينيا وثقافيا

خال استقباله وفد السفارة اامريكية لدى لقائه نائب رئيس مجلس شورى الدولة

دائرة رعاية القا�ضرين تعقد اجتماعا مدرائها بهدف تقييم واقع العمل

�ضدور العدد اجديد من 
جريدة الوقائع العراقية 

بالرقم )4393(
ق�ضم ال�ضوؤون الدينية يتبنى اآلية تفعيل دور اار�ضاد

 ي اكادمية ام�ضتقبل

ق�ضم حقوق اان�ضان: ملتزمون بتطبيق معاير حقوق اان�ضان الدولية مدير عام امعهد الق�ضائي: 
ت�ضريع القوانن يحل العقد 

اادارية اموجودة

التعذيب ) وح�ضية اان�ضان جاه اان�ضان ( 

دائرة رعاية القا�ضرين تنظم دورة خا�ضة 
بال�ضوؤون القانونية والبحثية

على   , الع�سكري(  )ح�سن  العراقية  ال���س��اح  دائ���رة  ع��ام  مدير  اك��د 
اي  مواجهة  ال�سجون  وح�سن  المني  باجانب  الهتمام  �سرورة 

تهديد تتعر�س لها ال�سجون ال�ساحية.
وقالت دائرة ال�ساح العراقية: ان ماكات الق�سم و�سعبة ال�سيانة ي 
�سجن التاجي ال�ساحي انهت بناء م�سدات هايدروليكية على مداخل 
ال�سجن والبواب الرئي�سية, مو�سحة ان هذه ام�سدات لها اهمية كبرة 
ي زيادة ح�سينات ال�سجن وال�سيطرة على دخول وخروج العجات 

ب�سورة منتظمة .
وا�سافت الدائرة: ان ماكات �سعبة ال�سيانة انتهت من ن�سب وحدات 
وا�ستخدام   , للمناخ  ومقاومة  عالية  موا�سفات  الق�سم  داخل  ا�ساءة 
م�سابيح انارة ذات جودة عالية, للو�سول اإى الأجواء امائمة للعمل 
ال�سجنية  القواطع  جميع  ا�ساءة  خ��ال  من  الأمني  الواقع  وح�سن 
وال�ساحات ب�سكل كامل ما ي�سهل متابعة احرا�س لأي حركات �سمن 

القواطع .

�ضجن التاجي امركزي يعزز من 
ح�ضيناته اامنية

اأمامه ي  الكثر  قرون مرت و�سوؤال يقف 
ح��رة ل��اإج��اب��ة عنه ,وال�����س��ئ��وال ح��وره 
�سهوة  امتطى  من  انه  الن�سان  الرئي�سي 
جاه  وجن  ب�سراوة  والعدوانية  العنف 

اأخيه الن�سان ,
البغ�س  َنا  َبع�سُ ي��ع��ذب  م���اذا  وال�����س��ئ��وال 
التعذيب  ل���س��ت��خ��دام  ام�����ررات  وم��اه��ي 
وماهي ا�سوله التاريخية التي انبثق عنها 
اول  التعذيب  ماهية  مناق�سة  ,و�سيكون 

و�سنتطرق اى امحاور الخرى م�ستقبا , 
ماذا ...التعذيب ؟

يعرف التعذيب دوليا ) اي عمل ينتج عنه 
عقليا  او  ك��ان  ج�سديا  �سديد  ع��ذاب  او  ام 
اح�سول  بق�سد  ما  ب�سخ�س  عمدا  يلحق 
على  او  معلومات  على  ال�سخ�س  ه��ذا  من 
او  ارتكبه  عمل  على  معاقبة  او  اع���راف 
�سخ�س  او  ه��و  ارت��ك��ب��ه  ان���ه  ي  ا���س��ت��ب��ه 
الن�س مكن ان تعرف ان  ثالث  ومن هذا 

التعذيب  عليه  يقوم  الذي  الأ�سا�سي  امبداأ 
التهديد  الأق���ل  على  او  الم  ت�سبيب   ه��و 
اخوف  ا�ستغال  ثم  وم��ن  الم  بت�سبيب 
من ذلك الم ..بال�سافة اى وجود اعذار 
مار�سون  ال��ذي��ن  عند  واه��ي��ة  وم����ررات 
اإعطاء م�سروعية وقانونية  التعذيب لأجل 

لأعمالهم ال�سنيعة تلك .
متى بدء التعذيب ؟

حد الن م ي�ستطيع الباحثن ان يحددوا 

اح�سارة  فا  التعذيب  مار�سة  بدء  متى 
من  غ��ره��ا  او  ال�����س��وم��ري��ة  او  ال��ب��اب��ل��ي��ة 

اح�سارات القدمة جاءت بذكر ذلك ,
امياد  قبل   400 �سنة  ي  ان  تبن  ولكن 
اليونانية القدمة يحكمها  الدولة  ي زمن 
ط��واغ��ي��ت اآن������ذاك ف��ق��د ث��ب��ت ب��ن�����س��و���س 
التعذيب  مار�سون  كانوا  باأنهم  تاريخية 
عليهم  ترفع  ان  مجرد  عامة  �ساحات  ي 
دعوة وان كانت باطلة  وكانت لديهم ادوات 

ام��وؤرخ  يقول  كما  ومنها  للتعذيب  متعددة 
اليوناي ) بولييو�س( ان ابرز الأدوات هو 
) الثور النحا�سي( وهو ي�سبه حجم الثور 
احقيقي جوفا ومزود بباب خلفي حيث 
حته  ال��ن��ار  ت�سرم  ث��م  امتهم  فيه  يحب�س 
برا�سه  معلقة  مو�سيقية  باأنابيب  وم��زود 
امتاأمة  لل�سحية  ال�����س��راخ  ح��دة  لتخفيف 
لنا  ينقلها  اخرى  و�سورة  موؤمة  ..�سورة 
نرون(   ( اليوناي  الطاغوت  ان  التاريخ 

انه كان ي�ستخدم  اليونان  وهو احد ملوك 
على  الذئب  جلد  رب��ط  ي  املكية  حديقته 
ال�سحية ويرك للكاب امتوح�سة لتنه�سه 

وتقطعه اأربا اإربا 
ول نن�سى ما كان ي�ستخدمها النظام البائد 
امغيبة  �سجونه  ي  امجاهدين  تعذيب  من 

واجميع يعلم ذلك .
و�سنكمل كامنا ي العدد الخر ي حاور 

اخرى

احلقة 1 

بقلم قا�ضم حطاب
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ق�ساء  ي  التنفيذ  دوائ���ر  م��ن  ع���دداآ  ال��ع��دل  وزارة  افتتحت 
ال�سيخان وناحية ربيعة وناحية ال�سمال محافظة امو�سل بعد 

حريرها من �سيطرة تنظيم داع�س الرهابي .
العدل  العقابي: ان وزير  التنفيذ ح�سن  وقال مدير عام دائرة 
ق�ساء  ي  التنفيذ  دوائر  افتتاح  باأعادة  وجه  الزاملي  د.حيدر 

ال�سيخان وناحية ربيعة وناحية ال�سمال ي حافظة امو�سل 
من  وامهجرة  النازحة  العوائل  اى  اخ��دم��ات  تقدم  بهدف 

مناطق �سكناها نتيجة تهديد اجماعات الرهابية.
تقدم  ي  بعملها  با�سرت  ال��دوائ��ر  ان  العام:  امدير  وا�ساف 
عما  ف��ي��ه��ا,  الم���ن  ا�ستتباب  ح���ال  ام��واط��ن��ن  اى  اخ��دم��ات 

العوائل  اى  ال��ع��ون  ي��د  م��د  ي  ال����وزراء  رئ��ا���س��ة  بتوجيهات 
النازحة وامهجرة لعادتها اى مناطق �سكناها.

احكومية  اموؤ�س�سات  بن  من  العدلية  الدوائر  ان  اى  ي�سار 
واأخرها  امحررة  امحافظات  ي  اعمالها  با�سرت  التي  الوى 

�ساح الدين والنبار ونينوى.

وزارة  ي  الن�سان  حقوق  لق�سم  تابع  فريق  قام 
ال��ع��دل ب���زي���ارة ���س��ج��ن ال��ر���س��اف��ة ال��ث��ان��ي��ة اح��د 
ال�ساح  ل��دائ��رة  التابعة  ال�ساحية  ال�سجون 

العراقية.
وقال مدير ق�سم حقوق الن�سان )قا�سم احطاب( 
ي  الع��م��ال  �سر  واق��ع  على  اطلع  الفريق  ان   :
الن�سانية  النواحي  جميع  من  ام��ذك��ور  ال�سجن 
التقى  الفريق  ان  مبينناآ  وال�سحية,  والقانونية 

ب�����اإدارة ال�����س��ج��ن وم���ن ب��ع��ده��ا م الن��ت��ق��ال اى 
اج��وان��ب  ماحظة  م  وق��د  األ�سجينة  ال��ق��واط��ع 

الن�سانية للنزلء اموجودين داخل ال�سجن.
جميع  على  ب��الإج��اب��ة  ق��ام  الفريق  ان  واأو���س��ح: 
الت�ساوؤلت ي مايتعلق باإجراءات العفو اخا�س 
والأمور القانونية اخا�سة باطاق �سراح النزلء 
ال����وزارة  و���س��ع��ي  حكوميتهم  ف���رات  امنتهية 
احثيث ي تذليل عقبات ح�سم ق�سايا اموقوفن.

تكثيف  اهمية  على  العراقية,  ال�ساح  دائ��رة  اكدت 
احاي  العام  خال  للمنت�سبن  التدريبية  ال��دورات 

.2016
على  الع�سكري:  ح�سن  ال��دائ��رة  ع��ام  م��دي��ر  وح��ث 
م�����س��ارك��ة ام��ن��ت�����س��ب��ن م���ن اح���را����س ال���س��اح��ن 
وام��وظ��ف��ن ي ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال���س��ا���س��ي��ة 
ان  اى  م�سرا  ال��دائ��رة,  تنظمها  التي  والتطويرية 

الزاملي,  حيدر  د.  ال��ع��دل  وزي��ر  ال�سيد  توجيهات 
التدريبية  ال��دورات  ي  ام�ساركة  تكون  ان  اأوجبت 
ترفيع  لج��راءات  امكملة  ال�سروط  من  والتطويرية 

امنت�سب �سواء من احرا�س او اموظفن.
التدريب  �سوؤون  معاونية  ان  العام:  امدير  وا�ساف 
ال�ساحية  لاق�سام  بينت  ال�ساحي  والتطوير 
الرئي�سية والفرعية خيارات الدورات التي �ستقيمها 
خال ال�سهر القادمة, و�سمن خطة تهدف اى ا�سراك 
وتغر  للرفيع  ام�ستحقن  امنت�سبن  من  عدد  اكر 
التدريب  معاونية  ان  موؤكدا   . الوظيفية  العناوين 
تطور  ان  �ساأنها  من  التي  للدورات  الولوية  اعطت 

اليات العمل امتبعة يوميا ي الق�سام ال�ساحية.
واو�سح امدير العام: ان الدورات التي �ستقام خال 
اكادمية  تدريبية  مناهج  اعتمدت  القادمة  الفرة 
انها  اى  لفتا  بغداد,  جامعة  مع  وبالتعاون  حديثة 
التحقيق  )ف��ن��ون  منها  ع��دة  تخ�س�سات  �ستتناول 
ا���س��ل��وب  ال��ق��ان��ون��ي��ة,  الدارات  ت��اه��ي��ل  الداري, 
لقانون  الداري���ة  التطبيقات  الداري���ة,  امخاطبات 
للموا�سفات  داخلي  ج��ودة  مدقق  ام��وح��د,  التقاعد 
الدولية)ISO-19011(, والجاهات احديثة ي 
اعداد اموازنات التخطيطية, ونظام امن امعلومات 
ي اموؤ�س�سات, التعامل ال�ستخباري مع امعلومات, 

ودورات ي اللغة النكليزية(.

ري��ا���س  د.  الق�سائي  ام��ع��ه��د  ع���ام  م��دي��ر  ب��ح��ث 
ح�سن, خال ا�ستقباله وفدا من وزارة ال�سحة, 
ي  العاملة  القانونية  ال��ك��وادر  ت��اأه��ي��ل  �سبل 

وزارة ال�سحة.
وقال مدير عام امعهد: ان وفدا برئا�سة معاون 
وزارة  ي  ام�سوؤولن  من  وعددا  العام  امفت�س 
ال�سحة, زار امعهد, لبحث �سبل تاأهيل وتطوير 

ال�سحة,  وزارة  ي  العاملة  القانونية  الكوادر 
القانونية  ال��ن��واح��ي  مناق�سة  اى  ب��ال���س��اف��ة 
عن  اجنائية  وام�����س��وؤول��ي��ة  الن��اب��ي��ب  لأط��ف��ال 

اجنن .
واكد ال�سيد امدير العام: خال اللقاء, ا�ستعداد 
القانونية  ال���ك���وادر  وت��اأه��ي��ل  ل��ت��دري��ب  ام��ع��ه��د 
دورات  خ��ال  من  ال�سحة,  وزارة  ي  العاملة 

خال  تفتتح  �سوف  حديثة  علمية  تخ�س�سية 
اليام امقبلة. 

العالية  ا���س��ادت��ه  ع��ن  ال��وف��د  اع���رب  جانبه  م��ن 
الق�سائي ي  امعهد  يقدمه  الذي  الكبر  بالدور 
والنتائج  ال��ع��راق,  ي  الق�ساء  رج��ال  �سناعة 
الوا�سحة التي حققها ي جال تاأهيل الكوادر 

الوظيفية لدوائر الدولة.

اعلنت دائ���رة ال��وق��ائ��ع ال��ع��راق��ي��ة ع��ن ���س��دور الع���داد 
)4390, 4391, 4392( من جريدة الوقائع العراقية.

ما  اه��م  ان  العتابي(:  )مهند  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
على  ال�سيطرة  قانون  ت�سمنه   )4390( العدد  ي  ج��اء 
ال�سو�ساء رقم )41( ل�سنة 2015, بال�سافة اى ت�سمنه 
وامهجرين  ال��ه��ج��رة  وزراة  لت�سكيات  داخ��ل��ي  ن��ظ��ام 

ومهامها رقم )1( ل�سنة 2015. 
قانون  ت�سمن   )4391( العدد  ان  العام:  امدير  وا�ساف 
ت�����س��دي��ق ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري ب��ن حكومة 
 )47( رق��م  الكويت  دول��ة  وحكومة  ال��ع��راق  جمهورية 
الدخل  �سريبة  تعديل  قانون  ت�سمن  كما   ,2015 ل�سنة 
القرارات  ل�سنة 1982, م�سرا اى عدٍد من  رقم )113( 

ت�سمنها هذا العدد.
وبن امدير العام: ان قانون ان�سمام جمهورية العراق 
رقم  الع�سوية  املوثات  ب�ساأن  �ستوكهوم  اتفاقية  اى 
)45( ل�سنة 2015, اهم جاء ي العدد )4392(, مو�سحا 
ت�سمنه بيانات �سادرة عن وزارة الثقافة/ الهيئة العامة 

لاآثار والراث

اعلنت دائرة التخطيط العدي التابعة 
لوزراة العدل , عن ا�سدارها الن�سخة 
العمل  تعليمات  دل��ي��ل  م��ن   )1( رق���م 

اخا�س بالدائرة.
الن�سخة  ا�سدرت  انها  الدائرة  واكدت 
العمل  تعليمات  دل��ي��ل  م��ن   )1( رق���م 

التخطيط  بدائرة  اخا�س  )د.ت.ع(, 
العدي والق�سام التابعة لها.

ال����دائ����رة: ان ن�����س��خ��ة دل��ي��ل  وب��ي��ن��ت 

ت���ع���ل���ي���م���ات ال���ع���م���ل �����س����درت وف��ق��ا 
لايزو  الدولية  اموا�سفات  متطلبات 
وح�����س��ب   )ISO9001:2008(

امتطلبات الوظيفية.
ت�سمن  الدليل  ان  ال��دائ��رة:  وا�سافت 
ون�ساطات  ل��ل��دائ��رة  العامة  الهيكلية 

والوحدات  وال�سعب  الق�سام  ومهام 
وال�ستمارات  وال�سجات  لها  التابعة 
واجداول امعتمدة ي اجاز العمال.

نظمت دائرة الكاتب العدل ي النا�سرية وبالتعاون مع 
موظفي  تدريبية  دورة  اجنوبية,  امنطقة  متابعة  ق�سم 
التابعة  القانوي ي دوائر الق�سية والنواحي  العام 
اى  ال��دائ��رة  �سعي  اط��ار  �سمن  ق��ار,  ذي  محافظة  لها 
الداري���ة والوظيفية  ام��ه��ارات واخ��رات  رف��ع وتعزيز 
ت�سمن  ال���دورة  برنامج  ان  ال��دائ��رة:  لكوادرها.وقالت 
ثاثة حاور, حيث �سمل امحور الول متابعة التعليمات 
ت�سمن  بينما  العامة,  ال��دائ��رة  من  ال�سادرة  والع��م��ال 
و�سبل  ال�سابقة  العمل  معوقات  حديد  الثاي  امحور 
الثالث  امحور  ان  اى  م�سرا  ام�ستقبل,  ي  ج��اوزه��ا 
امتابعة  لق�سم  التفتي�سية  التقارير  من  عدد  بقراءة  اهتم 
والتن�سيق ومكتب امفت�س العام ومناق�سة طرق الجابة 

عليها ومتابعتها.

جديدة  تنفيذ  مديرية  ال��ع��دل  وزارة  افتتحت 
ي ال���ك���وت م��ح��اف��ظ��ة وا����س���ط, ���س��م��ن خطة 
عموم  ي  العدلية  الدوائر  ل�ستحداث  الوزارة 

امحافظات. 
العقابي:  ح�سن  التنفيذ  دائرة  عام  مدير  وقال 
وا�سط,  ي  ال��ك��وت  تنفيذ  مديرية  افتتاح  ان 
جاء بتوجيه ودعم ال�سيد وزير العدل د. حيدر 
اى  م�سرا  التنفيذ,  دائ��رة  وا���س��راف  الزاملي 
ان امبنى امديرية م تاهيله وتزويده بالأثاث 
تقدم  بهدف  ال�سرورية,  ام�ستلزمات  وكافة 

اف�سل اخدمات للمواطنن.
بعدد  الفتتاح,  العام خال حفل  امدير  والتقى 
من ام�سوؤولن ووجهاء امحافظة, وا�ستمع اى  
الوزارة  �سعي  موؤكدا  واحتياجاتهم,  م�ساكلهم 
خال  من  للمواطنن,  اخدمات  اف�سل  لتقدم 
بغداد  ي  ج��دي��دة  دوائ���ر  وا�ستحداث  افتتاح 

وامحافظات.

تنفيذآ لتوجيهات وزير العدل إعانة العوائل النازحة

دائرة التنفيذ تفتتح مديرية 
تنفيذ الكوت بوا�ضط

دائرة التخطيط العدي تعلن عن �ضدور الن�ضخة رقم )1( من دليل تعليمات العمل

مدير عام دائرة اا�ضاح العراقية يوؤكد على 
تبني ا�ضاليب مهنية وغر تقليدية ي ااداء

فريق حقوق اان�ضان يزور �ضجن الر�ضافة الثانية

دائرة اا�ضاح العراقية حث منت�ضبيها 
على ام�ضاركة ي الدورات التي تنظمها

مدير عام امعهد الق�ضائي: دورات تخ�ض�ضية علمية 
حديثة تفتتح خال هذا العام

دائرة الوقائع العراقية: تعلن عن �ضدور 
ااعداد )4390, 4391, 4392(

دائرة الكاتب العدل ي النا�ضرية 
تنظم دورة موظفي ااعام القانوي

تضمن الهيكلية العامة للدائرة ونشاطات اقسامها

خال جولته التفقدية لسجني الكرخ والتاجي المركزيين

بهدف ااطاع على احوال النزاء وتفقد احتياجاتهم

خال استقباله وفدا من وزارة الصحة اعتمدت مناهج تدريبية اكاديمية حديثة بالتعاون مع جامعة بغداد

افتتاح دائرة التنفيذ ي اق�ضية ال�ضيخان وربيعة و ال�ضمال بامو�ضل

اأجرت مدير عام دائرة رعاية 
القا�سرين )هند عبد جميغ(, 
م���ع ف��ري��ق ع��م��ل م��ك��ون من 
م���دراء الق�����س��ام ال��ت��اب��ع اى 
ميدانية  زي��ارة  العدل  وزارة 
اى مديرية رعاية القا�سرين 
ي حافظة كرباء امقد�سة, 
لغر�س تدقيق اعمال امديرية 
من الناحية امالية والقانونية 
وال���ب���ح���ث���ي���ة, وال�����وق�����وف 
ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات ام��دي��ري��ة 
اموظفن  م�ساكل  ومتابعة 
يذكر  الداري���ة.  الناحية  من 
د.ح���ي���در  ال���ع���دل  وزي�����ر  ان 
ال����زام����ل����ي, وج�����ه ام������دراء 
ال��ع��ام��ن ب����اأج����راء زي����ارات 
العدلية  الدوائر  اى  ميدانية 
وام���ح���اف���ظ���ات  ب����غ����داد  ي 
العمل  م�����س��رة  رف���د  ب��ه��دف 
امقدمة  باخدمات  والرتقاء 
ال���س��اح��ات  ل��ورق��ة  تنفيذاآ 

احكومية. 

العراقية  ال�ساح  دائ��رة  عام  مدير  اج��رى 
اى  تفقدية  ج��ول��ة  ال��ع�����س��ك��ري(,  )ح�����س��ن 
�سجن الكرخ امركزي, لاطاع على طبيعة 
الن�سانية  واخ���دم���ات  الم��ن��ي��ة  ال��ت��داب��ر 

وال�سحية امقدمة للنزلء امودعن.
الزيارة  من  الهدف  ان  العام:  امدير  وق��ال 
المنية  التدابر  طبيعة  على  الط��اع  هو 
احرا�سات  من  الجرائية  القوة  وجاهزية 
والطوارئ واخدمات الن�سانية وال�سحية 

امقدمة للنزلء امودعن ي ال�سجن.

ت�سمنت  الزيارة  ان  العام:  امدير  وا�ساف 
وماكاته  ال�سجن  ادارة  م��ع  اجتماع  عقد 
ال�سعب,  م���دراء الق�����س��ام وم�����س��وؤوي  م��ن 
وغر  مهنية  ا�ساليب  تبني  على  خاله  اأكد 
ب��ظ��روف  واله��ت��م��ام  الداء  ي  تقليدية 
اح����ار�����س ال����س���اح���ي واح����ر�����س على 
العمل  م�ستلزمات  م��ن  احتايجاته  ت��ام��ن 
�سوؤون  متابعة  اى  بال�سافة   , واخدمات 
اى  والتامن  والت�سفر  القانونية  النزلء 

امحاكم وت�سريع اجراءات اطاق ال�سراح.
ال��ع��ام,  ام��دي��ر  اج���رى  ذات���ه,  ال�سياق  وي 
امركزي,  التاجي  �سجن  اى  تفقدية  زي��ارة 
اط��ل��ع خ��ال��ه��ا ع��ل��ى ام��ف��ا���س��ل وام���ح���اور 
اماكات  بها  تقوم  التي  والمنية  اخدمية 
ت�سمنت  ال�سجن,  ي  والمنية  الوظيفية 
المنية  اج��ه��ات  م��ع  بالتعاون  توجيهات 
الفرا�سية  اممار�سات  واج��راء  ال�ساندة 
اح��م��اي��ة,  واف����واج  لف�سائل  وال��ت��دري��ب��ي��ة 
والقانونية  امهنية  بال�سوابط  والل��ت��زام 
وتوفر  النزلء  مع  والتعامل  ال�ساح  ي 
ال��ق��واط��ع  ي  وان�����س��ان��ي��ة  �سحية  م��ع��اي��ر 

ال�سجنية .

بهدف تدقيق أعمال المديرية من الناحية المالية والقانونية والبحثية

دائرة رعاية القا�ضرين تتفقد �ضر العمل ي حافظة كرباء امقد�ضة



ام�ضت�ضار: يا�ضن طه وي�س/ ع�ضو جل�س �ضورى الدولة 

القانوي اى  اموظف يخ�سع بحكم مركزه 
القوانن التي تن�سم الوظيفة العامة ح�سب 
ال��ذي  العمل  وطبيعة  الوظيفي  ال��و���س��ف 
اموظف  فهناك  امهنية  الناحية  من  مار�سه 
رقم  امدنية  اخ��دم��ة  لقانون  يخ�سع  ال��ذي 
لقانون  يخ�سع  وغ���ره   1960 ل�سنة   24
 2008 ل�سنة   23 رق���م  اج��ام��ع��ي��ة  اخ��دم��ة 
والتقاعد  اخ��دم��ة  ل��ق��ان��ون  يخ�سع  واخ���ر 
يخ�سع  ومن   2010 ل�سنة   3 رقم  الع�سكري 
رقم  الداخلي  الم��ن  لقوى  اخدمة  لقانون 
على  ت�سري  قوانن  2011وهناك  ل�سنة   18
والجتماعية,  القت�سادية  احياة  تنظيم 
البلدان  ام��دن��ي��ة ي  ف��ان اح��ي��اة  وب��ال��ت��اي 
تنظم  ق��وان��ن  جملة  تخ�سع  ام��ت��ح�����س��رة 
احقوق واللتزامات وعلى اجميع مراعاة 
ال��ق��وان��ن هناك  واح��رام��ه��ا وي�����س��اف اى 
النظمة  امتمثل ي  الت�سريع  مايحمل �سفة 
والتعليمات التي تكمل القوانن ي ترتيب 
امختلفة واب��ع��د من  اح��ق��وق والل��ت��زام��ات 
ام�سطلحات  بع�س  ي�سمى  م��ا  ت��وج��د  ذل��ك 
ال��دخ��ي��ل��ة ع��ل��ى ال�����س��ي��اغ��ة وه���ي ال��ق��واع��د 
هنا  وم��ن  وغ��ره��ا  الوظيفي  ال�سلوك  مثل 
وتطبيق  اح����رام  م��ن  ام��وظ��ف  دور  ي���رز 
نظم  وق��د  والتعليمات  والنظمة  القوانن 
هذا اللتزام موجب قوانن وطنية حلية 
ام��واد  ن�ست  وق��د  دول��ي��ة  اتفاقات  واخ���رى 
موظفي  ان�سباط  قانون  من  )3و4و5و6( 
ل�سنة 1991  رقم 14  العام  والقطاع  الدولة 
ع��ل��ى واج���ب���ات ام���وظ���ف وم��اي��رت��ب على 
الف�سل  ي  وردت  ع��ق��وب��ات  م��ن  خالفتها 

الثالث من القانون امذكور انفًا. 
اإقامة الدعوى امام حكمة ق�ساء اموظفن 

ابتداًء حلت ت�سمية حكمة ق�ساء اموظفن 
ح���ل ت�����س��م��ي��ة ج��ل�����س الن�����س��ب��اط ال��ع��ام 
لقانون  اخام�س  التعديل  قانون  موجب 

جل�س �سورى الدولة رقم 65 ل�سنة 1979 
اخت�سا�سات حكمة ق�ساء اموظفن. 

يقيمها  ال��ت��ي  ال���دع���اوى  ي  ال��ن��ظ��ر  اول: 
اموظف على دوائر الدولة والقطاع العام ي 
امدنية  اخدمة  قانون  عن  النا�سئة  احقوق 
العاقة  التي حكم  النظمة  او  القوانن  او 

بن اموظف وبن اجهة التي يعمل فيها 
يقيمها  ال��ت��ي  ال���دع���اوى  :ال��ن��ظ��ر ي  ث��ان��ي��ا 
العام  والقطاع  الدولة  دوائ��ر  على  اموظف 
ي العقوبات الن�سباطية امن�سو�س عليها 
ي قانون ان�سباط موظفي الدولة والقطاع 

العام رقم 14 ل�سنة 1991
2_نوع ونطاق الدعوى 

باحقوق  )امتعلقة  امدنية  :ال��دع��وى  اول 
ال��ن��ا���س��ئ��ة ع��ن ق��ان��ون اخ��دم��ة ام��دن��ي��ة او 
بن  العاقة  حكم  التي  والنظمة  القوانن 

اموظف وبن اجهة التي يعمل فيها 
من  يوما   30 خ��ال  ال��دع��وى  ه��ذه  تقام  اأ- 

تاريخ التبلغ لامر حل الطعن 
التظلم  ح�سل  وان  التظلم  ليتطلب  ب- 
مرور  عدم  مراعاة  يجب  جوازيا  باعتباره 
م��دة 30 ي��وم��ا لق��ام��ة ال��دع��وى ل��ت��اي رد 
ومن  القانونية  امدة  بفوات  �سكا  الدعوى 
اإقامة  ي  اخطا  وق��وع  بالإ�سارة  باجدير 
الدعوى ي حالة اإق�ساء اموظف وفق امادة 
 1960 ل�سنة  امدنية  اخدمة  قانون  من   62

بعد التظلم �سنا انها جزائية 
ال��دع��وى  عري�سة  م��ع  ت��ق��دم  ان  ي��ج��ب  ج- 
او  ال��دع��وى  تتطلبها  ال��ت��ي  ام�ستم�سكات 

تقدمها عند اول جل�سة مرافعة 
د- يجب ماحظة توفر ال�سخ�سية امعنوية 
عبارة  ذك��ر  ماحظات  م��ع  علية  ام��دع��ى  ي 

ا�سافة لوظيفته 
ه����- وج���وب م��اح��ظ��ة الم���ر ح��ل الطعن 
ح�سم  ب��ه  التبليغ  ت��اري��خ  وب��ي��ان  ورب��ط��ه 

اجانب ال�سكلي 
كتابة  ي  الرك�����ان  واج���ب���ات  م���راع���اة  و- 
م�سافة  وت��رك  وال��ل��وائ��ح  ال��دع��وى  عري�سة 
احفظ  لغرا�س  ال�سفحة  بداية  من  )اج( 
اثناء  رق��م  او  ح���روف  ق�سم  يح�سل  حيث 

)القر�س( يوثر ي ام�سمون 
ثانيا : الدعوى اجزائية 

الن�سباطية  العقوبات  ي  للطعن  الدعاوى 
ام��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه��ا ي ق���ان���ون ان�����س��ب��اط 
موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 ل�سنة 

1991 تتطلب هذه الدعوى ماياتي:
دي��واي  وزاري  واأم���ر  اإداري  اأم���ر  وج���ود 
بالعقوبات ي�سلح اأن يكون حل الطعن مع 
على  بالطعن  �سائعة  اأخطاء  وجود  ماحظة 

تو�سيات جنة او طلب ح�سول موافقة على 
عقوبة والتي تعد اأعمال اإعدادية واإجرائية 

لإ�سدار القرار. 
وجود التظلم: 

 1-يجب ان يقدم اى اجهة امخت�سة التي 
ا�سدرت القرار حل الطعن 

2- يجب ان يتم التظلم خال 30 يوما من 
حل  ب��ام��ر  حكما  او  حقيقة  علمه  ت��اري��خ 

الطعن 
3-ي حالة التبليغ برف�س التظلم خال 30 
يوما من تقدمه تبداأ مدة الطعن خال 30 

يوما امام حكمه ق�ساء اموظفن 
4- ي حالة البت ي التظلم خال مدة 30 
يعد مرفو�س حكما وعلى  تقدمه  يوما من 
الثاثن  م��دة  خ��ال  الطعن  تقدم  امتظلم 

يوما التالية حتما 
يتم  اعاه  امذكورة  امدد  مراعاة  عدم  وعند 
حتمية  الطعن  م��دد  وان  �سكا  ال��دع��وى  رد 

وتعد من النظام العام 
نبذة قانونية: 

قانونه  وفق  الدولة  �سورى  جل�س  يتوى 

ما ياأتي: 
ب���اأع���داد و�سياغة  ي��ق��وم  ح��ي��ث  ال��ت��ق��ن��ن:- 
بالوزارات  امتعلقة  الت�سريعات  م�سروعات 

واجهات 
ال��وزي��ر  م��ن  بطلب  ب����وزارة  امرتبطة  غ��ر 
غر  للجهة  الأع��ل��ى  الرئي�س  اأو  امخت�س 
جميع  بتدقيق  وي��ق��وم  ب����وزارة,  امرتبطة 
م�سروعات الت�سريعات امعدة من الوزارات 

واجهات غر
امجل�س  ك��م��ا م��ار���س  ب�����وزارة  ام��رت��ب��ط��ة 

اأخت�سا�سات اخرى منها 
الذي  ام�سائل  ي  القانونية  ام�سورة  اأب��داء 

تعر�سها عليه اجهات العليا 
الأت��ف��اق��ات  ي  القانونية  ام�����س��ورة  اب���داء 
وامعاهدات الدولية قبل عقدها اأو الن�سمام 

اليها 
فيها بن  امختلف  ام�سائل  ال��راأي ي  اأب��داء 
غر  اج��ه��ات  وب���ن  بينها  اأو  ال������وزارات 
امرتبطة بوزارة اذا احتكم اأطراف الق�سية 
اى امجل�س ويكون راأي امجل�س ملزمًا لها, 
اأبداء الراأي ي ام�سائل القانونية اذا ح�سل 

ت���ردد ل���دى اح���دى ال�����وزارات اأو اج��ه��ات 
الأح��ك��ام  وتو�سيح  ب���وزارة  امرتبطة  غ��ر 
قبل  م��ن  عنها  ال�ستي�ساح  عند  القانونية 
امرتبطة  او اجهات غر  ال��وزارات  اح��دى 

بوزارة. 
حكمة الق�ساء الإداري 

تخت�س حكمة الق�ساء الإداري بالنظر ي 
التي ت�سدر من  الأوام��ر وال��ق��رارات  �سحة 
بناءًا  الدولة  دوائر  ي  والهيئات  اموظفن 
وحالة  معلومة  م�سلحة  ذي  من  طعن  على 
امحتملة  فام�سلحة  ف��اأن  ذل��ك  وم��ع   , مكنة 
التخوف  اى  يدعو  ما  هناك  ك��ان  ان  تكفي 
من احاق ال�سرر ويعتر من ا�سباب الطعن 
القرار  اأو  الأم��ر  يت�سمن  ان  خا�س,  بوجه 
اأو  الأنظمة  اأو  للقانون  خالفة  اأو  خ��رق��ًا 
قد  القرار  اأو  الأم��ر  يكون  واأن  التعليمات, 
معيبًا  اأو  الأخت�سا�س  لقواعد  خاف  �سدر 
ال��ق��رار,  اأو  الأم���ر  يت�سمن  اأن  �سكله,  ي 
اأو  الأنظمة  اأو  القوانن  تطبيق  ي  خطاأ 
التعليمات اأو ي تف�سرها اأو فيه اإ�ساءة اأو 

تع�سف ي ا�ستعمال ال�سلطة .

عاقة اموظف بال�ضلطة الق�ضائية وواجبات اموظف احقوقي 
وكيفية اإقامة الدعوى اأمام الق�ضاء ااإداري مع اماحظات

ت�ضــــــاوي الــحـ�ضـ�س وامــلـكـيـــة

ا�ضت�ضارات قانونية:

قرارات واحكام 
م�ضاورة قانونية

هل  ي�سال  اح�سينية  منطقة  �سكنة  من  جابر  و�ساح  �س/امواطن 
الأدل��ة  من  كثر  �سياع  اإى  ت��وؤدي  اجماعية  بامقابر  العبث  عملية 
الثبوتية التي تدين جرمي الإبادة العرقية والتطهر الطائفي ي 

ظل النظام امباد؟
بكل  الإ���س��ام  ح��رم  فقد  وقانونًا  �سرعًا  جائز  غر  العمل  ه��ذا  ج/ 
القوانن  اأن  كما  ونب�سها,  بالقبور  العبث  و�سيعة  �سنة  من  مذاهبه 
اأمر  اأو  اإذا م يكن هناك م�سوغ قانوي  العراقية النافذة منع ذلك 

من حكمة؟
�س/ امواطنة كوثر منهل من �سكنة منطقة الغدير ت�سال هل الأدلة 
القانونية مهمة جدا للنطق باحكم من قبل القا�سي, ولذا فهي مفيدة 
جدا للقا�سي �سواء كان ي امحكمة اجنائية العراقية امخت�سة اأو 

ي امحاكم العادية للنطق باحكم على جرمي امقابر اجماعية ؟
ج/ بوا�سطة الأدلة القانونية الثبوتية يجري اإثبات الدعاوى بحق 
العرقي,  والتطهر  اجماعية  الإب���ادة  بجرائم  ام��دان��ن  امجرمن 
التحقيق علمًا مكت�سبًا بحجم  للقا�سي وقا�سي  وهذه الأدلة حقق 
اجرمة امرتكبة وهولها, فيكون القا�سي بعد قيام هذه الأدلة لديه 
اإل احكم  الواقعة ووقف على ظاهرها فا ي�سعه  علم وكاأنه �ساهد 

ما علم من هذا الطريق.
وهكذا فاإن مبداأ الإثبات القانوي يقت�سي حديد الأدلة التي تقدم 
العراقية  اجنائية  امحكمة  ي  التحقيق  وقا�سي  القا�سي  لقناع 
امخت�سة بجرائم البادة اجماعية , وحديد قوة كل دليل ي امقابر 
يعن  القانون  اأن  على  يقدم  القانوي  الإثبات  ومذهب  اجماعية, 
امراد  والت�سرفات  الوقائع  باختاف  تختلف  لاثبات  خا�سة  طرقًا 
هذه  على  احفاظ  من  بد  ل  ول��ذا  قيمته,  طريق  لكل  ويبن  اثباتها 
بها,  العبث  وعدم  اجماعية,  امقابر  ي  الثبوتية  القانونية  الأدل��ة 
وعدم بعرتها لكي ل ت�سيع قيمة هذه الأدلة الهامة التي ي�ستطيع 
القا�سي بوا�سطتها اأن يدي بحكمه وفق القوانن العراقية النافذة 
وقانون اأ�سول امحاكمات اجزائية النافذ وقانون امحكمة العراقية 

اجنائية امخت�سة بجرائم الإبادة اجماعية والتطهر العرقي .
�س/كاطع �سالح من �سكنة ابود�سر ي�سال عن معنى الدلة للجرمة 

وما هو قانونها اجزائي ؟
قانون  اأك��د  وق��د   , منه  مفروغ  �سئ  اجرمة  اأدل��ة  على  احفاظ  اإّن 
ي  ذل��ك  على   1971 ل�سنة   23 رق��م  اج��زائ��ي��ة  امحاكمات  اأ���س��ول 
مو�سوع ) التحري عن اجرائم وجمع الأدلة والتحقيق البتدائي 
( , فبعد اأن اأقر القانون امذكور ي ) امواد / 39 - 40 – 41 ( على 
تعين اأع�ساء ال�سبط الق�سائي وموا�سفاتهم , وعملهم , حدث عن 
وقد   , اجرمة  اأدل��ة  على  للحفاظ  الو�سائل  جميع  اتخاذ  �سرورة 
ال�سبط  )اأع�ساء  على:  امذكور  القانون  من   )  42  / ام��ادة   ( اأك��دت 
الق�سائي اأن يتخذوا جميع الو�سائل التي تكفل امحافظة على اأدلة 

اجرمة(. 
ولذا فمن امفيد اأن يتحرك اأع�ساء ال�سبط الق�سائي ي هذا اجانب, 

حيث ن�س عليهم ي ) امادة/ 39 ( وهم: 
القرية  ختار  وام��ف��و���س��ون.  ام��راك��ز  وم��اأم��ورو  ال�سرطة  �سباط 

وامحلة 
التحري  �سلطة  اممنوحون  ع��ام��ة  بخدمة  امكلفون  الأ���س��خ��ا���س 
به  ما خولوا  ح��دود  ب�ساأنها ي  الج��راءات  , واتخاذ  عن اجرائم 

مقت�سى القوانن النافذة 
امقابر  ي  الثبوتية  الأدل��ة  على  باحفاظ  للقيام  ه��وؤلء  يتحرك  و 
امحاكمات  اأ�سول  قانون  من  اأ(   -  40  / )ام��ادة  وتنفيذ  اجماعية 
اجزائية التي حدد قيامهم باأعمالهم كل ي حدود اخت�سا�سه حت 
اإ�سراف الدعاء العام وطبقًا لأحكام القانون . كما يخ�سعون وفق 
اأن يطلب من اجهة  ) امادة / 40 - ب( لرقابة حاكم التحقيق وله 
التابعن لها النظر ي اأمر من تقع منه خالفة لواجباته اأو تق�سر 

ي عمله وحاكمته ان�سباطيا

201/83
2015/8/17

القرار
امرقم  امكتب  بكتاب  ام��ح��اف��ظ��ات  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ي�ستو�سح 
ب����)1163( ي 2013/5/19 الراأي من جل�س �سورى الدولة ا�ستنادًا 
 )65( رقم  امجل�س  قانون  من   )6( ام��ادة  من  )خام�سًا(  البند  احكام  اى 
ل�سنة 1979 ي �ساأن طلب حافظة الديوانية بفتح ا�سبارة تنفيذية امام 
او  القطعية,  الدرجة  الذن  قرار  اكت�ساب  فور  امخت�سة  التنفيذ  مديرية 
فتح ال�سبارة بعد اكمال تنفيذ اعمال امقاولة على ح�ساب امقاول امخل 
بالتزاماته التعاقدية ثم مطالبة امقاول امخل بالتزاماته بدعوى مدنية 

بجميع م�ساريف  امقاولة ما فيها م�ساريف دعوى الذن الق�سائي.
 )2( رقم  العقود احكومية  تنفيذ  تعليمات  ال�سابع من  الف�سل  ان  حيث 
العقود  عن  تن�ساأ  التي  النزاعات  ت�سوية  كيفية  ت�سمن   2014 ل�سنة 

احكومية 
وحيث ان البند )اوًل( من امادة )8( من التعليمات امذكورة اأنفا ق�سى 
بعد  احكومية  العقود  تنفيذ  عن  النا�سئة  امنازعات  ت�سوية  يتم  باأنه 

توقيع العقد بالطرق الودية 
وحيث ان البند )ثانيًا( من امادة امذكورة انفًا ق�سى باأنه ي حالة عدم 
التو�سل اإى اتفاق ودي يتم اللجوء اى احد الأ�ساليب التي ين�س عليها 
العقد ومنها التحكيم او اإحالة النزاع اى امحكمة امخت�سة ي امو�سوع 
من   )10( ام��ادة  من  )ثانيًا(  البند  من  )ج���(  الفقرة  ان  وحيث  ح�سمه, 
التعليمات امذكورة انفًا ق�ست بانه اذا اخل امقاول ي امراحل النهائية 
لتنفيذ العقد فلجهة التعاقد ا�سدار قرار ب�سحب العمل من امقاول وتنفيذ 
احد  وب��اأت��ب��اع  اخ��ر  م��ق��اول  طريق  ع��ن  ح�سابه  على  بها  امخل  الع��م��ال 

ا�ساليب التعاقد امن�سو�س عليها ي امادة )3( من هذه التعليمات. 
ل�سنة   )83( رق��م  امدنية  امرافعات  قانون  من   )149( ام��ادة  ان  وحيث 
1969 ن�ست على )يجوز للطالب ان ي�ست�سدر اذنا من الق�ساء ام�ستعجل 
للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خ�سمه او للقيام بعمل او ت�سرف وذلك ي 

الحوال امن�سو�س عليها ي القانون.
انفًا ق�ست  امذكور  القانون  امادة )165( من  )1( من  الفقرة  ان  وحيث 
امواد  ي  ال�سادرة  للقرارات  القانون  بقوة  واج��ب  امعجل  النفاذ  بان 
تنفيذها  ويجوز   . قرارها  بتنفيذ  مبا�سرة  امحكمة  وتقوم  ام�ستعجلة 

بوا�سطة دائرة التنفيذ عند القت�ساء. 
وحيث ان احكام امحاكم قابلة للتنفيذ ي دوائر التنفيذ موجب امواد 

من )9( اى )12( من قانون التنفيذ رقم )45( ل�سنة 1980.
التنفيذ موجب امواد من  للتنفيذ ي دوائر  وحيث ان امحررات قابلة 
)13( اى )14( من القانون امذكور انفا وحيث يجوز ان يعطي القانون 
لغر الحكام وامحررات قوة تنفيذية وتاأ�سي�سًا على ماتقدم من اأ�سباب 
يرى امجل�س ينفذ احكم او القرار القابل للتنفيذ الذي يتخذ عند اخال 

امقاول بامقاولة 
                                     �� امبداأ القانوي ���                                  

ينفذ احكم او القرار القابل للتنفيذ الذي يتخذ عند اخال امقاول بامقاولة

News & Events Minister

القانونية
6

السنة ااولى- العدد 11 - شــــــــبــــــاط 2016

first year - No - 11 -  February 2016 اأعداد ال�ضفحة / م�ضوؤول �ضعبة اإعام جل�س �ضورى الدولة اإينا�س طارق

ان ال��ق��ان��ون ام���دي ال��ع��راق��ي ق��د اف��ر���س ت�ساوى 
الدليل  ي��ق��م  م���ام  ال�سائعة  املكية  ي  اح�س�س 
بالت�سرف  اح��ق  �سريك  لكل  وان  ذل��ك  خ��اف  على 
ي�سبب  ان  دون  ح�سته  ول���س��ت��غ��ال  والن��ت��ف��اع 
مع  ذلك  ي�سطدم  ل  وان  �سركاءه  لباقي  �سررا  ذلك 
والداب  العام  والنظام  امرعية  والنظمة  القوانن 
للح�سول على  امال  ا�ستخدام  ال�ستعمال هو  وحق 
اما  ال��دار.  ك�سكن  ال�سيء  ذل��ك  طبيعة  وف��ق  منافعة 
العمال  من  ي�ستوجب  ما  القيام  فهو  ال�ستغال 
والثمار  البدل  على  اأي  ال�سيء  غلة  على  للح�سول 
يرتب  ول  دوري��ة  مواعيد  ي  ال�سيء  ينتجها  التي 
الر�س  انعدامه كمح�سول  او  ال�سل  انتقا�س  ذلك 
على  التي يرتب  فهي  امنتجات  اما  النقود  وفوائد 
فاذا  وعليه  امناجم  كمعادن  لل�سيء  انتقا�س  اخذها 
وامنتجات  له  الثمار  فان  انتفاع  حق  ل�سخ�س  كان 
يتفق  م  ف���اذا  م���دي(   1252( م  ال���س��ل��ي  للمالك 
ال�سركاء على النتفاع بامال فلهم طلب ازالة �سيوعه 
ال�سائع  ام���ال  ي�ستعمل  ان  ال�����س��ري��ك  ع��ل��ى  وي��ج��ب 
له  فلي�س  �سركائه  بباقي  ي�سر  ول  مالوفا  ا�ستعمال 
ان  ان  فيجب  وعليه  ام�سرك  الطريق  ي  يبني  ان 
يتائم  ما  ال�سريك  بها  يقوم  التي  العمال  تكون 
وطبيعة امال ال�سائع بحيث ل ي�سر بباقي �سركائه.. 
ولباقي ال�سركاء ان ينتفعوا بالعن وي ما عدت له 
ووفقا مقدار ان�سبائهم..وقد ق�ست حكمة التمييز 
)اذا كان ي الدار غرفتان ا�ستغل كل �سريك واحدة 
واذا  ل�سريكه(  مثل  باجر  منهما  اأي  يلزم  فا  منها 
�سركائه  اذن  وب���دون  كلها  بالعن  ال�سريك  انتفع 
وعار�سهم ي النتفاع فلهم طلب منع تعر�سه وكان 
ال�سائعة  العن  اجر  لو  ..ولكن  امثل  اجر  عليه  لهم 
باكر من اجر امثل كان عليه الجر ام�سمى. وعليه 
فان  �سركائه  اذن  ب��دون  ام�ساعة  الر���س  غر�س  فلو 
امغرو�سات تكون ملحقة بالر�س وت�سبح م�ساعة � 
وله مطالبتهم بالنفقات.. وقد ق�ست حكمة التمييز 
ار�س  على  متجاوزا  القطعة  ي  ال�سريك  يعتر  )ل 
وعليه  جميعها  القطعة  ي  ت�����س��رف  اذا  �سريكه 
ل�سريكه اجر مثل ح�سته التي ا�ستعملها( كما ق�ست 
)اذا ان�ساأ ال�سريك حدثات ي الر�س ام�ساعة التي 
ل تقبل الق�سمة بدون اذن �سركائه كان لهم طلب رفع 
تلك امحدثات ومنع معار�سة ال�سريك بالت�سرف ي 

ح�س�سهم من الر�س ام�ساعة(.

 القانون امدي العراقي قد افر�س ت�ضاوى اح�ض�س ي املكية ال�ضائعة مام يقم الدليل
يجب على ال�ضريك ان ي�ضتعمل امال ال�ضائع ا�ضتعماا مالوفا وا ي�ضر بباقي �ضركائه
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افتتح مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري 
الت�سجيل  م��اح��ظ��ي��ة  ط���ال���ب(,  )م���ه���دي 
ال���ع���ق���اري ي ق�����س��اء ال���ق���رن���ة ال��ت��اب��ع 
ال��وزارة  خطة  �سمن  الب�سرة,  محافظة 
كاهل  عن  العبء  لتخفيف  الإ�سراتيجية 

امواطن.
وق����ال م��دي��ر ع���ام ال����دائ����رة: اإن اف��ت��ت��اح 
جاء  ال��ق��رن��ة,  ع��ق��اري  ت�سجيل  ماحظية 
���س��م��ن اخ���ط���ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي 

ان  اى  م�سرا  ال��ع��دل,  وزارة  و�سعتها 
دائ��رة  اى  اداري���ا  تابعة  اماحظية  ه��ذه 
حافظة  ي  الوى  العقاري  الت�سجيل 

الب�سرة.
واو�سح امدير العام: ان هذه اخطوة من 
الب�سري  للمواطن  الكثر  تقدم  ان  �ساأنها 
وامدينة,  القرنة  ق�ساء  اأه��اي  وخا�سة 
بعد ان كانوا يعانون من بعد ام�سافة بن 
مبينا  �سكناهم,  ومناطق  الت�سجيل  دائرة 

قبل  من  وا�سع  ح�سور  �سهد  الفتتاح  ان 
ي  الع�سائر  و�سيوخ  ووجهاء  م�سوؤوي 

امحافظة 
امقبلة  الي����ام  ان  ال���ع���ام:  ام��دي��ر  واك����د 
العقاري  الت�سجيل  دوائر  افتتاح  �ست�سهد 
عملها  لتبا�سر  الدين,  �ساح  حافظة  ي 
امحافظة,  اأه���اي  اإى  خدماتها  وت��ق��دم 
ب��ع��د ان م ح��ري��ره��ا م��ن ف��ل��ول داع�����س 

والرهاب.

اعلنت دائرة الإ�ساح العراقية عن الإح�سائيات 
النهائية اخا�سة باجازات وفعاليات اماكات 

الإدارية ي الدائرة للعام 2015.
ان  الع�سكري:  ح�سن  الدائرة  عام  مدير  وق��ال 
 , اداري  وامر  كتابا   )321,470( انهت  الدارة 

وار�سفة )224,198 ( كتاب و)8,198( ا�سبارة 
خال العام اما�سي 2015, لفتا اى ان معاونية 
ال�سوؤون امالية والدارية اجرت م�سحا ميدانيا 
وال�ستقبال  الت�سفر  حركة  معوقات  لتذليل 

واجراءات اطاق ال�سراح للمنتهية احكامهم.

ي  اعتمدت  الدارة  ان  العام:  امدير  وا�ساف 
عام  ي  اج��زت��ه  م��ا  على   2016 ل��ع��ام  خطتها 
لدعم  ج����ادة  ح��اول��ة  ي  خ����رات  م��ن   2015
القانونية  امعاير  وتعزيز  الداري���ة  الق�سام 
على  م��وؤك��دا  الداري,  العمل  ي  وال���س��ول��ي��ة 

امنجزات  توثيق  اإح�سائيات  تنظيم  اأهمية 
اما�سية  الفرات  او  الأع��وام  والفعاليات خال 
للم�ستقبل بغية  التخطيط  وال�ستفادة منها ي 

ح�سن الداء الوظيفي.
الزاملي,  حيدر  د.  الوزير  ال�سيد  ان  اى  ي�سار 

واحت�ساب  ال��رف��ي��ع  م��ع��ام��ات  ب��اج��از  وج���ه 
باأر�سفة  وامبا�سرة  ال���وزارة,  موظفي  اخدمة 
ا���س��اب��ر ام��وظ��ف��ن ���س��م��ن ال���دائ���رة الداري����ة 
بيانات  ق��اع��دة  ت��ك��ون  ان  اج���ل  م��ن  وام��ال��ي��ة, 

للحكومة اللكرونية.

)د.ريا�س  الق�سائي  امعهد  عام  مدير  اكد 
ح�سن( : ان امعهد الق�سائي اجز خال 
ال��دورات  من  ع��دد  تخريج  اما�سي  العام 

التطويرية للكوادر الوظيفية.
اعلن عن ذلك لدى لقائه مدير ق�سم التدريب 

والتطوير ي جل�س الوزراء )رعد كاظم 
عيدان( ومدير ق�سم اأجودة )ح�سن علي 

اجبوري(.
م�ستمر  ام��ع��ه��د  ان  ال���ع���ام:  ام��دي��ر  وب���ن 
م�ستمر  وب�سكل  ال��ت��ع��اون  اف��اق  فتح  ي 

مواكبة اخر التطورات ي جميع امجالت 
ي  امعتمد  الأداء  و�سمان  بعمله  امتعلقة 

الوزارة.
ان��ه م مناق�سة  ال��ع��ام:  ام��دي��ر  وا���س��اف 
امتعلقة  ال�سلة  ذات  اموا�سيع  العديد من 

وتطويرها  الوظيفية  ال��ك��وادر  بتدريب 
اداري��ا من خال ال��دورات وور���س العمل 
وب�سكل  امعهد  افتتاحها  على  يعمل  التي 
دوري والتي ت�ستهدف جميع العاملن ي 

اموؤ�س�سات والدوائر الر�سمية.

اجرى مدير ق�سم امتابعة والتن�سيق )د. منذر 
م�سوؤول  برفقة  تفقدية  زي���ارة   , ال�ساعدي( 
العقاري وعدد  الت�سجيل  دائرة  �سعبة متابعة 
امتابعة, اى دائرة ت�سجيل  من موظفي ق�سم 
العقاري العامة, لاإطاع على الواقع اخدمي 

امقدم للمواطنن.
واك�����د ال�����س��ي��د م���دي���ر ال��ق�����س��م, خ����ال ل��ق��ائ��ه 
العامة  العقاري  الت�سجيل  دائ��رة  عام  مدير 
اجاز  ت�سريع  �سرورة  على  طالب(,  )مهدي 
معامات امواطنن ما�سيًا مع نهج احكومة 
حيدر  د.   ( ال��ع��دل  وزي��ر  ال�سيد  وتوجيهات 

بها,  امتعلقة  الج��راءات  لتب�سيط   ,) الزاملي 
وفق  لهم  اخدمات  اف�سل  تقدم  ي�سمن  ما 

الطر القانونية ال�سليمة.
وال��ت��ق��ى ال�����س��ي��د ام���دي���ر, م��وظ��ف��ي ال��دائ��رة 
بعملهم  امتعلقة  ام�ساكل  اه��م  اى  وا�ستمع 
مبديا  ل��ه��ا,  ال��ازم��ة  اح��ل��ول  ب��اإي��ج��اد  وتعهد 
ت�سهم  ان  �ساأنها  من  التي  القراحات  بع�س 
امنا�سبة  الج���واء  وت��وف��ر  م�ساكلهم,  بحل 
للموظفن لتقدم م�ستوى اعلى من اخدمات.
التفقدية  جولته  خال  امدير  ال�سيد  وا�ستمع 
ي اروقة مبنى الدائرة اى م�ساكل امواطنن 

ب�����س��رورة تذليل  ال���دائ���رة  ووج����ه م��وظ��ف��ي 
امعوقات التي حول دون امام معاماتهم.

متابعة  �سعبة  ع�سو  ب��ن  اخ����رى,  ج��ه��ة  م��ن 
الت�سجيل العقاري: ان انخفا�س ن�سبة الف�ساد 
نتيجة  ج��اء  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  دوائ���ر  ي 

حاربة ظاهرة الف�ساد الداري واماي.
يقوم  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ام��ت��اب��ع��ة  ق�����س��م  ان  ي��ذك��ر 
الدوائر  جميع  اى  مكثفة  ميدانية  ب��زي��ارات 
وازال��ة  وتطويرها  معها  للتن�سيق  العدلية 
العقبات التي تعيق عملها ي اجاز معامات 

امواطنن.

بحث مدير عام دائرة كتاب العدول ح�سن الطائي, خال لقائه مدير 
عام النجدة ي بغداد العميد �سفاء علي اح�سون, تعزيز نقاط احماية 
لدوائر كتاب العدول ي بغداد.واكد امدير العام: انه م التفاق على 
تعزيز التح�سينات المنية لدوائر الكتاب العدول ي بغداد, لتفويت 
الج��رام��ي��ة. اعمالها  تنفيذ  م��ن  الره��اب��ي��ة  اج��م��اع��ات  على  الفر�س 
لزيادة  ا�ستعداده  اب��دى  النجدة  عام  مدير  ان  العام:  امدير  وا�ساف 
العا�سمة, ما ي�ساهم ي  العدول ي  التح�سينات حول دوائر كتاب 
للدائرة وامراجعن, بدوره �سكر مدير عام  العام  احفاظ على المن 

دائرة الكتاب العدول مدير عام النجدة على الدعم الذي قدمه.

العراقية عن موقفها  الإ�ساح  دائرة  اأعلنت 
�سراحهم  امطلق  ب��ع��دد  اخ��ا���س  ال�سهري 
وامر�سلن  وامحكومن  اموقوفن  واأع��داد 

اإى امحاكم ل�سهر كانون الول.

وق��ال اع��ام ال���وزارة: ان ع��دد امفرج عنهم 
من  نزيل   )610( بلغ  ال���وزارة  �سجون  من 
���س��ج��ون ال�����وزارة ي ب��غ��داد وام��ح��اف��ظ��ات 
فيما  رج��ال,  الن�ساء)580(  )30(م��ن  بينهم 

امحاكم  اى  ال��ن��زلء  من  امر�سلن  ع��دد  بلغ 
)975( حركة ت�سفر.

حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اإن  ال���وزارة:  وبينت 
عن  �سهري  موقف  بتقدم  وج��ه  ال��زام��ل��ي, 

عدد النزلء امفرج عنهم اإى و�سائل الإعام, 
ا�ستمرار  ع��ن  ال��ع��ام  ال����راأي  اط���اع  ب��ه��دف 
الإف��راج عن  عمليات  ت�سريع  باإلية  ال��وزارة 

النزلء امنتهية اأحكامهم الق�سائية.

مجل�س  العامة  المانة  مع  بالتن�سيق  الق�سائي  امعهد  نظم 
ال��دورة  ال��ع��دي  التخطيط  دائ���رة  م��ع  وبالتعاون  ال���وزراء 

الثانية ي التخطيط ال�سراتيجي.
ال���دورة خا�سة  ه��ذه  ان  ال��ع��دي:  التخطيط  دائ���رة  وق��ال��ت 
موظفي الكوادر التخطيطية والإدارية ي الدوائر العدلية, 
تاريخ 2015/12/27  ا�ستمرت من  ال��دورة  ان  م�سرة اى 
ولغاية 2016/1/4 وم�ساركة )26( موظفا من كافة الدوائر 
لتنمية  ج��اءت  ال��دورة  هذه  ان  ال��دائ��رة:  وا�سافت  العدلية. 
اخطوة  تعتر  التي  اخطط  اع��داد  ي  اموظفن  م��ه��ارات 
الرائدة لتحقيق الهداف امر�سومة للوزارة, وتطبيق مفهوم 

التخطيط ال�سراتيجي .

العدول  اجرى مدير عام دائرة كتاب 
)ح�����س��ن ال���ط���ائ���ي( زي�����ارة ت��ف��ق��دي��ة 
ل���ل���دوائ���ر ام�����س��ي��ب وال���س��ك��ن��دري��ة 
وامحمودية, لاإطاع على �سر عمل 

دوائر كتاب العدول. 
وقال مدير عام دائرة الكتاب العدول 
ح�����س��ن ال��ط��ائ��ي: ان ه���ذه ال��زي��ارة 

التي  وامعوقات  ام�ساكل  حل  جاءت 
وتطرق  ال��ع��دل,  الكاتب  عمل  تعيق 
وا�ستحقاقهم  اموظفن  م�ساكل  اى 
و�سرف  والرفيعات  ال��ع��اوات  من 
امنا�سبة  احلول  وب��ن  م�ستحقاتهم 

لها وفق القانون.
ي�سار اى ان مدير عام الدائرة توجه 

اى ح��اف��ظ��ة ال��دي��وان��ي��ة, ك��م��ا ق��ام 
للمحافظة  امحلية  احكومة  بزيارة 
وال��ت��ق��ى ب��ام��ح��اف��ظ ال�����س��ي��د ���س��ام��ي 
اح�����س��ن��اوي, وج����رى خ���ال ال��ل��ق��اء 
مناق�سة مو�سوع توفر اماكن بديلة 
الكاتب  واحتياجات  وعمل  للدوائر 

العدل.

تفقد امفت�س العام لوزارة العدل/ وكالة جمال طاهر الأ�سدي عددا 
من الدوائر العدلية ي مدينة ال�سدر.

و�سملت اجولة التفتي�سية, مديريات التنفيذ والكاتب العدل ورعاية 
من  فريق  العام  امفت�س  برفقة  وكان  ال�سدر,  مدينة  ي  القا�سرين 
على  والتدقيقية  التفتي�سية  مهامهم  توزعت  حيث  امكتب,  موظفي 
ال��ازم  لت��خ��اذ  ام��اح��ظ��ات  ت�سجيل  وم  ال��ع��دي,  امجمع  دوائ���ر 

ب�سددها.
وا�ستمع  العدلية,  الدوائر  موظفي  اجولة  خال  الأ�سدي  والتقى 
منهم اإى اماحظات والطلبات, كما وجه بت�سهيل اجاز معامات 
العدلية,  الدوائر  م��دراء  قبل  من  ب�سكاواهم  والهتمام  امواطنن 
اياء  ب�سرورة  الزاملي  د.حيدر  الوزير  ال�سيد  لتوجيهات  تنفيذا 
العام  امفت�س  مكتب  بنهج  ا�ستمرارا  وكذلك  بامواطنن  الهتمام 
بحث اموظفن على الإ�سراع باجاز اأعمالهم دون تعقيد اأو روتن. 
امكتب  اأب����واب  اأن  ام��راج��ع��ن,  لقائه  خ��ال  ال��ع��ام  امفت�س  واأك���د 
واخطوط ال�ساخنة مفتوحة اأمام تلقي اأية ماحظة اأو �سكوى على 

عمل الدوائر العدلية, �سعيا حلها باأق�سر وقت وجهد.

)ح�سن  العراقية  ال���س��اح  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  اك��د 
الع�سكري( : ان دائرة ال�ساح العراقية هي دائرة 
تنفيذ  ي  دوره��ا  اى  وا�سافة  ايوائية,  ا�ساحية 

الق�سا�س العادل بحق اجناة.
ال�سحي من  اج��ان��ب  ان   : ال��ع��ام  ام��دي��ر  وا���س��اف 
العامة  ال�سحة  �سعبة  قيام  ت�سمن  ال��دائ��رة  عمل 
ق�سع  عينة   )18( ار�سل  الثالثة  الر�سافة  ق�سم  ي 
الرئوي,  التدرن  مر�س  ام�سابن  بالنزلء  خا�سة 
الطبيب  لهم من قبل  وذلك ح�سب اموعد امخ�س�س 

امخت�س ي مركز المرا�س ال�سدرية والتنف�سية.
ال�سحية  احالة  متابعة  م  انه  العام:  امدير  وبن 
ل��ل��ن��زلء م��ن ق��ب��ل ال��ب��اح��ث��ن الج��ت��م��اع��ي��ن داخ��ل 
ال��ن��زلء  اع��ط��اء  وم  ل��ل��ن��زلء  امخ�س�سة  ال��ق��اع��ات 
العاج  الرئوي  التدرن  باأمرا�س  ام�سابن  امر�سى 
امخت�سن  الطباء  قبل  من  لهم  امخ�س�س  اليومي 
ي مركز بغداد ال�سحي ومركز المرا�س ال�سدرية 

ي مدينة الطب.

التابع  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  ق�سم  ف��ري��ق  اأج���رى 
الإ���س��اح  دائ���رة  اإى  زي���ارة  ال��وزي��ر,  مكتب 
ي  الرقيات  جنة  خالها  التقى  العراقية, 
اأه���م اج���ازات  ال��دائ��رة وب��ح��ث م��ع رئي�سه 

اللجنة خال عام 2015. 
قا�سم  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  ق�سم  رئ��ي�����س  وق���ال 
اح��ط��اب: ان ال��ه��دف م��ن ه��ذه ال��زي��ارة هو 
ي  تعتر  وال��ت��ي  ام��وظ��ف��ن  ح��ق��وق  متابعة 
الإن�����س��ان,  ح��ق��وق  م��ع��اي��ر  تطبيق  طليعة 
م�سرا اى ان امباحثات ي هذا اجانب مع 
ي  ت�سكيلها  م  التي  الرقيات  جنة  رئي�س 
م�ستوى  متابعة  اى  تطرقت   ,2015/7/26

اجاز امعامات ب�سكل عام.
وا�ساف: ان الفريق ا�سر ي تقريره ان عمل 
وذو  نوعي  م�ستوى  حقق  ال��رق��ي��ات  جنة 
تعتمد  اللجنة  اإن  اى  ا�ستنادا  عالية,  مهنية 
وتخ�سي�س  العمل  ي  التدوير  نظام  على 
جموعة طلبات لكل ع�سو فيها, مبينا ان كل 
به  يناط  ما  بدرا�سة  يقوم  اللجنة  ي  ع�سو 
خال  عنه  تف�سيليًا  �سرحًا  ويقدم  اعمال  من 
اجتماع اللجنة, ا�سافة اى اهم الحتياجات 
�سمن  الطلب  درج  لغر�س  توافرها  الواجب 
عمل  على  امنفعة  تعود  ان  اجل  من  امح�سر 
ال��ل��ج��ن��ة ي ج��ان��ب اخ��ت�����س��ار وق���ت اج��از 

معامات ترقية اموظفن.

انجزت )321,470 ( كتاب وامر اداري وارشفة )224,198 (

بهدف النهوض بالواقع الخدمي للدوائر العدلية

ضمن آلية تسريع إطاق سراح المنتهية أحكامهم القضائية

بهدف تقييم واقع الخدمات المقدمة للمواطنين

لدى لقائه عدد من المسؤولين في مجلس الوزراء

مدير عام دائرة الت�ضجيل العقاري: الفرة امقبلة 
�ضت�ضهد افتتاح دوائر حافظة �ضاح الدين

دائرة ااإ�ضاح العراقية تعلن عن ااإح�ضائيات النهائية اخا�ضة باجازاتها للعام 2015

مدير ق�ضم امتابعة والتن�ضيق يتفقد دائرة الت�ضجيل العقاري
مدير عام دائرة كتاب العدول 

يبحث تعزيز ااجراءات اامنية 
للدوائر ي بغداد

وزارة العدل: ااإفراج عن )610( نزيل خال �ضهر كانون ااول اما�ضي

اختتام الدورة الثانية للتخطيط 
اا�ضراتيجي ي امعهد الق�ضائي  مدير عام دائرة الكتاب العدول يتفقد دوائر 

ام�ضيب واا�ضكندرية وامحمودية

ااأ�ضدي يتفقد الدوائر 
العدلية ي مدينة ال�ضدر

مدير عام امعهد الق�ضائي م�ضتمرون ي تدريب الكوادر الوظيفية 

ق�ضم حقوق ااإن�ضان: متابعة 
حقوق اموظفن ي طليعة 
متطلبات عملنا ااإن�ضاي

مديرعام دائرة اا�ضاح 
العراقية: عملنا يقت�ضر على ايواء 

النزاء وتنفيذ الق�ضا�س

فريق ق�ضم حقوق 
اان�ضان يزور 

�ضجن الر�ضافة /1 
ق���ام ف��ري��ق ت��اب��ع ل��ق�����س��م ح��ق��وق 
ل����وزارة العدل  ال��ت��اب��ع  الن�����س��ان 
احد  الر�سافة/1  �سجن  ب��زي��ارة 
التابعة  ال���س��اح��ي��ة  ال�����س��ج��ون 

لدائرة ال�ساح العراقية.
ال�ساح  دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
 : الع�سكري(  ح�سن  العراقية) 
عمل  �سر  على  اطلع  الفريق  ان 
ال�����س��ج��ن م���ن ج��م��ي��ع ال��ن��واح��ي 
ع��ل��ى عملية  ال��ق��ان��ون��ي��ة, واط��ل��ع 
للنزلء  ال�سراح  الإي��داع واإط��اق 
و���س��رع��ة اج���از ام��خ��اط��ب��ات مع 
لغر�س  الأع��ل��ى  الق�ساء  جل�س 
مبيناآ  ام��وق��وف��ن,  ق�سايا  ح�سم 
التقى  الن�سان  حقوق  فريق  ان 

باإدارة ال�سجن.



فروع  من  ف��رع  هي  احكومية:  امحا�سبة  تعريف 
امحا�سبة تقوم على جموعة من امبادئ والأ�س�س 
وتلخي�س  وتبويب  بت�سجيل  اخا�سة  العلمية 
العمليات امالية امتعلقة بالن�ساط احكومية بهدف 
اإي���رادات  على  والقانونية  امالية  ال��رق��اب��ة  فر�س 

الدولة وم�سروفاتها وام�ساعدة ي اتخاذ القرار.
امحا�سبة  ت��ه��دف  اح��ك��وم��ي��ة:   امحا�سبة  اأه���داف 

احكومية اإى حقيق ما يلي:
اإيرادات  على  والقانونية  امالية  الرقابة  فر�س   -1
الإي���رادات  ح�سيل  عمليات  بتتبع  وذل��ك  ال��دول��ة. 
والتاأكد من اأن جميع الإيرادات ام�ستحقة للدولة قد 

م ح�سيلها وفقا للقوانن والنظم.
2- فر�س الرقابة امالية والقانونية على م�سروفات 
باأول  اأول  الإنفاق  عمليات  بت�سجيل  وذلك  الدولة. 
تتجاوز  ل  بحيث  الإنفاق  تتبع  من  مكن  بطريقة 
ام�سروفات الإعتمادات امخ�س�سة من قبل ال�سلطة. 

)اأي اأن الإنفاق م ي الأوجه امخ�س�سة لها(.
طريق  عن  وذل��ك  ال��ق��رار.  اتخاذ  ي  ام�ساعدة   -3

توفر البيانات التحليلية الازمة.
مكن  اح��ك��وم��ي:  امحا�سبي  ال��ن��ظ��ام  خ�سائ�س 
تلخي�س اأهم خ�سائ�س النظام امحا�سبي احكومي 

فيما يلي:
1- ل تهدف اإى حقيق الربح بل اإى تقدم خدمة 
للمجتمع مقابل رمزي اأو بدون مقابل مثل: وزارة 

الربية والتعليم – وزارة ال�سحة.
2- تنق�سم الوحدات احكومية اإى:

اأ - وحدات حكومية اإيرادية: وزارة البرول
التعليم  وزارة  اإيرادية:  غر  حكومية  وحدات  ب - 

العاي.
ال��دول��ة  اإي������رادات  ب��ن  ارت���ب���اط  اأي  ي��وج��د  ل   -3
تعمل  ل  ال��دول��ة  ي  فام�سروفات  وم�سروفاتها. 
ما  ب��ن  ت��ام  ا�ستقال  فهناك  اإي�����رادات,  خلق  على 
ت�سرفه الوحدة احكومية وما ح�سله حيث تقوم 
جميع الوزارات وام�سالح احكومية باإيداع جميع 
ال�سعودي,  العربي  النقد  موؤ�س�سة  متح�ساتها ي 
وح�سل على نفقاتها من اموؤ�س�سة وفقا لإعتمادات 

مالية.
)وهو  احكومية  للوحدات  مال  را�س  يوجد  ل   -4

الفرق بن الأ�سول واخ�سوم(.
اأ�سا�س  على  ن�ساطها  بتحويل  ال��دول��ة  ت��ق��وم   -5

العامة  للنفقات  مقدمة  تقديرات  �سوء  ي  �سنوي 
والإيرادات العامة خال 12 �سهر.

وامحا�سبة  احكومية  امحا�سبة  بن  ال�سبه  اأوج��ه 
امالية

1-ا�ستخدام نظرية القيد امزدوج:
على  واحكومية  امالية  امحا�سبة  م��ن  ك��ل  تعتمد 
نظرية القيد امزدوج عند اإثبات العمليات امالية ي 
طرفان  لها  مالية  عمليه  كل  اأن  ذلك  ويعني  الدفاتر 

طرف مدين والآخر دائن بنف�س القيمة. 
امحا�سبة  م��ن  ك��ل  ت�سجل  امنهجي:  2-الأ���س��ل��وب 
امالية  العمليات  اح��ك��وم��ي��ة  وام��ح��ا���س��ب��ة  ام��ال��ي��ة 
اليومية  دف��ر  اإى  مبا�سره  م�ستنداتها  واق��ع  من 
وتبويبها  ال��ع��ام  الأ���س��ت��اذ  دف��ر  اإى  ترحيلها  ث��م 

طريق  عن  النتائج  ا�ستخراج  يتم  ثم  ج��داول  ي 
اميزانية  امالية  امحا�سبة  ي  وهي  امالية  القوائم 
واح�سابات اختامية, اأما ي امحا�سبة احكومية 

فهي اح�ساب اختامي فقط. 
3- وح�����دة ال��ق��ي��ا���س: ت��ت��ف��ق ام��ح��ا���س��ب��ة ام��ال��ي��ة 
للقيا�س  كوحدة  النقود  ا�ستخدام  ي  واحكومية 
وام�سروفات  الإي�����رادات  ع��ن  التعبر  عند  وذل���ك 

والأ�سول واخ�سوم. 
من  ك��ل  ت�ستخدم  ام��ح��ا���س��ب��ي��ة:  4-ام�����س��ط��ل��ح��ات 
ام��ح��ا���س��ب��ة ام��ال��ي��ة وام��ح��ا���س��ب��ة اح��ك��وم��ي��ة نف�س 
يوجد  مثا:  امحا�سبية.  وام�سميات  ام�سطلحات 
كل  ي  الإي��رادات  وم�سطلح  ام�سروفات  م�سطلح 

من امحا�سبة احكومية وامحا�سبة امالية. 

على  النظامن  من  كل  يقوم  امحا�سبة:  �سنوية   -5
امحا�سبة  ففي  امحا�سبية,  ال�سنوات  ا�ستقال  مبداأ 
امالية يتم قيا�س نتيجة الن�ساط القت�سادي للوحدة 
ي نهاية ال�سنة امالية وذلك مقابلة الإيرادات التي 
حققت خال العام بام�سروفات التي �ساهمت ي 
اأ�سا�س ال�ستحقاق(  حقيق هذا الإيراد )بناء على 
اأنها  اإل  احكومية  امحا�سبة  على  ذل��ك  وينطبق 
تتبع اأ�سا�س ال�ستحقاق امعدل اأو الأ�سا�س النقدي 

امعدل. 

اميزانية  تق�سم  للح�سابات:  ال�سليم  6-التبويب 
اأبواب  اإى  احكومية  امحا�سبة  ي  للدولة  العامة 
اإع��داد  لت�سهيل  وبند  ب��اب  لكل  رقما  يعطى  وبنود 
اميزانية وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها. وي 
من  نوع  لكل  ح�سابي  دليل  يوجد  امالية  امحا�سبة 

الأ�سول واخ�سوم وام�سروفات والإيرادات.
وامحا�سبة  امالية  امحا�سبة  بن  الختاف  اأوج��ه 

احكومية
النتيجة  ببيان  تهتم  امالية:  امحا�سبة  الهدف:   -1
نهاية  ي  اماي  امركز  وحديد  وخ�سارة  ربح  من 

الفرة الزمنية.
 امحا�سبة احكومية: تهدف اإى فر�س رقابه مالية 

وقانونيه على اإيرادات الدولة وم�سروفاتها.
الوحدة  امالية:  امحا�سبة  امحا�سبية:  الوحدة   -2
ام�ستقلة  امعنوية  ال�سخ�سية  هي  هنا  امحا�سبية 

لل�سركة.
للوحدات  امحا�سبية  الوحدة  امحا�سبة احكومية: 
احكومية هي العتماد اماي )الأموال امخ�س�سة 

لكل وحده حكومية(.
3-اأ����س�������س ق��ي��ا���س ال��ن��ت��ائ��ج: ام��ح��ا���س��ب��ة ام��ال��ي��ة: 
ت�ستخدم اأ�سا�س ال�ستحقاق عند ت�سجيل العمليات 
الإي����رادات  جميع  الع��ت��ب��ار  ي  ت��اأخ��ذ  )اأي  امالية 
عن  النظر  ب�سرف  بالفرة  اخا�سة  وام�سروفات 
واقعة  اأو  ل��اإي��رادات  بالن�سبة  التح�سيل  واق��ع��ة 

الت�سديد بالن�سبة للم�سروفات(. 

تكملة اجزء الثاي من امو�ضوع ي العدد امقبل
امحا�ضب القانوي/ عبد الكرم فار�س ال�ضعدي

مدير عام الدائرة اادارية وامالية

ق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة ال��ك��ت��اب ال��ع��دول 
�سباقة  العدل  وزارة  ان  الطائي,  ح�سن 
ي  العدلية  ال��دوائ��ر  افتتاح  ج��ال  ي 
ع�سابات  �سيطرة  من  امحررة  امناطق 

داع�س الإرهابية.
اأعلن امدير العام عن ذلك ي كلمته خال 
العدول  الكتاب  لدائرة  ال�سنوي  اموؤمر 

ال��ق��اد���س��ي��ة على  ام��ن��ع��ق��د ي ح��اف��ظ��ة 
الديوانية,  ي  والعمار  ال�سكان  قاعة 
وب���ح�������س���ور ع�����دد م����ن ال�����س��خ�����س��ي��ات 
الر�سمية والع�سائرية, مبينا ان الوزارة 
العدلية  دوائرها  جميع  بافتتاح  با�سرت 
العدول,  والكتاب  العقاري,  )الت�سجيل 
امناطق  ي  وال��ق��ا���س��ري��ن(  وال��ت��ن��ف��ي��ذ, 

ام��ح��ررة م��ن ح��اف��ظ��ة ���س��اح ال��دي��ن , 
اجماعات  �سيطرة  م��ن  ح��ري��ره��ا  بعد 
الإره���اب���ي���ة, ع��م��ا ب��ت��وج��ي��ه��ات وزي���ر 
لإعانة  الرامية  الزاملي,  حيدر  د.  العدل 
العوائل النازحة ي العودة اى مناطق 

�سكناها.
ال�سنوي  اموؤمر  ان  العام:  امدير  واأفاد 

لدائرة الكتاب العدول اقيم برعاية ال�سيد 
خال  من  التوا�سل  بهدف  العدل,  وزير 
الدائرة ي  التعاون بن موظفي  تعزيز 
�سبيل �سرعة اجاز امعامات امواطنن 
وان الوزارة حري�سة على افتتاح دوائر 
من  اح��د  �سبيل  ي  ج��دي��دة  ع��دل  كاتب 

زخم امعامات ي مراكز امدن
امك�سوفة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ع��دل  ن����ادي  ف��ري��ق  ت�����س��در 

جموعته ي دوري اندية الدرجة الوى. 
ان  ح�سن(:  )علي  الريا�سية  ال�سعبة  م�سوؤول  وق��ال 
ي  تعادل  الت��ي,  النحو  على  ج��اءت  ال���دوري  نتائج 
الريا�سي  العمال  ن��ادي  فريق  م��ع  الأوى  ام��ب��اري��ات 
الثانية  امباريات  اما ي  الك�سافة,  وجرت على ملعب 
ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ل��ى ملعب م��ن��ت��دى ���س��ب��اب ال�����س��در فقد 
وجمع  الريا�سي  الت�����س��الت  ن��ادي  فريق  م��ع  التقى 
الثالثة تعادل  امباراة ثاث نقاط, و مباراته  ي هذه 
مع نادي اخالدون الريا�سي على ملعب الك�سافة, اما 
الريا�سي  العمل  نادي  على  فاز  الرابعة  امباريات  ي 
منتدى  ملعب  على  مقابل هدف واحد  اأه��داف  باأربعة 
ال�سدر.وافاد: ان الكادر ام�سرف على تنظيم البطولة 
فريق  قدمه  ال��ذي  والأداء  اجماعي  بام�ستوى  ا�ساد 
�ساهم  متميز  وان�����س��ب��اط  م��ه��ارات  م��ن  ال��ع��دل  ن���ادي 

بح�سوله وح�سوله على �سدارة امجموعة.

امحا�ضبة احكومية و امحا�ضبة امالية )درا�ضة مقارنة( 

وزارة العدل: دوائرنا با�ضرت العمل ي امناطق امحررة محافظة �ضاح الدين

دائرة الت�ضجيل العقاري تدعو ا�ضحاب العقارات امتحفظ عليها لرويج معاماتهم 

فريق نادي العدل لكرة 
القدم امك�ضوفة يت�ضدر 
جموعته بدوري اأندية 

حققت وزارة العدل ارتفاعًا ي جال حقوق الن�سان امتعلق بامواطن خال 
العام اما�سي وهو جزء من تنفيذ معطيات ورقة ال�ساحات احكومية ي 
على  الول  الرتيب  م�ساف  ي  ال��وزارة  و�سع  المر  وهذا  العدلية  الدوائر 
الدوائر  من  امبذولة  الكبرة  اجهود  من  انطاقا  اما�سية,  ال�سهور  م��دى 
عامية  للمعاير  ووفقًا  امواطنن  احتياجات  لتوفر  فيها  والعاملن  العدلية 
تقدم  ي  كبرًا  منجزًا  العدلية  ال��دوائ��ر  وحققت  ام��ج��ال,  ه��ذا  ي  ح��ددة 
احاي  العام  و�سي�سهد   ,2015 اما�سي  العام  خ��ال  للمواطنن  اخدمات 
�سيكون  وال��ذي  ال���وزارة,  دوائ��ر  ي  اللكرونية  امكننة  م�سروع  ا�ستكمال 
وزارات  م�ستوى  على  الل��ك��رون��ي��ة  احكومة  برنامج  لتطبيق  الأ���س��ا���س 
للمواطن  متعددة  خدمات  �ستقدم  النوعية  القفزة  وهذه  الدولة,  وموؤ�س�سات 
وت�ساهم ي �سرعة اجاز معاماتهم ي الدوائر العدلية, كما انها �ست�ساهم ي 
الق�ساء على الف�ساد.وي دائرة ال�ساح العراقية فقد حقق تطور ملمو�س 
ي التعاطي مع معاير حقوق الن�سان ب�سهادة التقارير ال�سادرة عن مثلي 
التابعة  الر�سد  جنة  اأ�سادت  وقد  امخت�سة,  الدولية  واللجان  امتحدة  الم 
للمفو�سية ام�ستقلة حقوق الإن�سان بالتطور اليجابي الذي ت�سهده �سجون 
حقوق  ق�سم  �ساهم  كما  للنزلء,  وال�سحي  اخدمي  ام�ستوى  على  ال��وزارة 
التعامل الن�ساي مع  للوزارة بتعزيز جانب تطبيق معاير  التابع  الن�سان 
النزلء والنزيات, خال زياراته ام�ستمرة اى ال�سجون ال�ساحية التابعة 
لدائرة ال�ساح العراقية, وتقوم الفرق التابعة للق�سم خال زيارتها التفقدية 
امجالت  ي  ال��ن��زلء  ت�ساوؤلت  جميع  على  بالإجابة  ال���وزارة  �سجون  اى 
القانونية وت�ساهم بتذليل العقبات ي ح�سم الق�سايا امتعلقة بت�سريع عمليات 
الفراج للنزلء امنتهية حكوميتهم.و�ساهم تطبيق نظام امكننة اللكرونية 
ي دائرة ال�ساح العراقية بتحقيق نقلة نوعية ي عملها من خال عمل ق�سم 
النزلء  عن  الكاملة  امعلومات  حفظ  ي  ي�ساهم  وال��ذي  امركزي,  ال�ستقبال 
الكرونيا حال و�سولهم اى دائرة ال�ساح العراقية, ا�سافة اى امعلومات 
عن كل النزلء اموجودين ي الق�سام ال�ساحية, ما يوفر قاعدة معلومات 
يتواجدون  التي  ال�سجون  على  والتعرف  النزلء  عن  البحث  عملية  ت�سهل 
ابنائهم  اى  الو�سول  النزلء  لذوي  حقق  ان  �ساأنها  من  اللية  وهذه  فيها, 
للنزلء بالتعرف على مدد  العدالة  انها ت�ساهم بتحقيق  بطريقة مي�سرة, كما 
جانب  توفر  انها  على  ع��اوة  انق�سائها,  على  امتبقية  والفرة  حكوميتهم 

حقوق الن�سان للنزيل وذويه.
جاء  الإن�سان  حقوق  ملف  ي  العدل  وزارة  حققته  ال��ذي  املمو�س  التطور 
الإداري,  الإ�ساح  ورقة  تطبيق  جال  ي  احكومة  توجيهات  مع  من�سجمًا 
من  الفئات  وه��ذه  ���س��واء,  ح��دًا  على  واموظفن  امواطنن  بحقوق  امتعلق 
امجتمع تتطلب تعامًا خا�سا ي�ساهم ي اإعانتهم على حفظ حقوقهم واجاز 
اجاز  بتي�سر  دوائرها  بتوجيه  ال��وزارة  ودقة.وقامت  ب�سرعة  معاماتهم 
معامات امواطنن بال�سرعة اممكنة وقد م ي هذا اجانب اخت�سار الكثر 
البلدية  بالدوائر  ارتباطها  وف��ك  العقارية  بامعاملة  امتعلقة  احلقات  من 
امواطنن  معامات  ب��اج��از  �ساهم  ال��ذي  الأم���ر  بها,  اخا�سة  وال�سرائب 
ي  امواطنن  حقوق  على  باحفاظ  امتعلق  اجانب  وي  قيا�سية.  فرة  ي 
متلكاتهم فقد وجه وزير العدل د. حيدر الزاملي, باإيقاف نقل ملكية عقارات 
منع  اجل  من  مناطقهم  على  الإرهابية  اجماعات  ا�ستولت  من  ام�سيحين 
عقارات  على  البيوع  با�ستئناف  العقارية  الدوائر  با�سرت  كما  بها,  التاعب 
ام�سيحين ي بغداد وامناطق ام�ستقرة اأمنيًا مع ت�سديد الإجراءات القانونية 

على البيوعات ما يوفر �سمان حقوق هذه ال�سريحة من امواطنن. 
تعديل  تطبيق  خ��ال  من  للدولة  امالية  ام��وارد  بتعظيم  ال���وزارة  و�ساهمت 
من  الدولة  خزينة  كبرة  مالية  مبالغ  وفر  وال��ذي  العدلية  الر�سوم  قانون 
اأخر, �سي�ساهم هذا القانون ي توفر خ�س�سات مالية  جانب, ومن جانب 
ال��وزارات الأخ��رى, عما  ال��وزارة الأقل دخا مقارنة بنظرائهم ي  موظفي 
التي  ال�سريحة  هذه  ا�ستحقاقات  مراعاة  يتطلب  ال��ذي  الإن�ساي  باجانب 
عانت من جور الإرهاب الذي تعر�ست له الوزارة جراء العمليات الإجرامية.
توجه  من  كبرًا  حيزًا  اأخ��ذت  الإداري  الإ���س��اح  جانب  ام�ستمرة  امتابعة 
الوزارة خال العام اما�سي, وي هذا امجال با�سرت دائرة رعاية القا�سرين, 
امركزي  البنك  م��زادات  ي  الدخول  خال  من  القا�سرين  اأم��وال  با�ستثمار 
والتي حققت اإيرادًا �سنويًا بلغ ما يزيد على الأربعة مليارات وت�سعة وثاثون 
مليون دينار, وهذه الإيرادات الكبرة �ستعود على القا�سرين لت�ساهم بتنمية 

اأموالهم امودعة ي ح�ساباتهم ال�سخ�سية.

ورقة ااإ�ضاحات

غزوان الظامي

مدير عام دائرة الكتاب العدول خال المؤتمر السنوي للدائرة المنعقد بالديوانية

خال زيارة مدير التسجيل العقاري الى محافظة النجف ااشرف

ا يوجد اأي ارتباط بن اإيرادات الدولة وم�ضروفاتها. فام�ضروفات ي الدولة ا تعمل على خلق اإيرادات

الدورة تناولت امو�ضوعات اح�ضابية اخا�ضة بعمل مديريات التنفيذ ي امحافظة

العقاري  الت�سجيل  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  دع��ا 
)مهدي طالب( , ا�سحاب العقارات امتحفظ 
اى  العلى,  الق�ساء  جل�س  قبل  من  عليها 

ترويج معاماتهم ال�سولية.
ل��دوائ��ر  التفقدية  زي��ارت��ه  خ��ال  ذل��ك  ذك��ر 
النجف  م��ح��اف��ظ��ة  ال��ع��ق��اري  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
ح�سمت  ال��دائ��رة  ان  اى  م�سرا  ال���س��رف, 

بالعقارات  امتعلقة  الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د 
امتحفظ عليها. 

الزيارة مدراء  العام, خال  امدير  والتقى 
الدوائر واموظفن بامحافظة, وا�ستمع اإى 
معاجتها  ي  �سعيه  موؤكدا  م�ساكلهم,  اهم 
ت�سمنت  كما  العدل,  وزارة  مع  بالتن�سيق 
الزيارة جولة تفقدية اى امجمع العدي ي 

امناذرة, لاطاع على �سر العمل فيه. 
ال��ع��ام, اموظفن  ام��دي��ر  ي اخ��ت��ام وج��ه 
ي  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  ل��دوائ��ر  التابعن 
بتوجيهات  الل��ت��زام  ب�����س��رورة  امحافظة 
 , الزاملي(  حيدر  )د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد 

والعمامات ال�سادرة من امديرية العامة.
ي��ذك��ر ان ام��دي��ر ال��ع��ام: وج��ه ك���ادر مكتبه 

واج��ازاه��ا  ام��واط��ن��ن  معامات  متابعه 
ام��م��ك��ن��ة ورف����ع م��وق��ف مف�سل  ب��ال�����س��رع��ة 
ل���ه, ب��ال���س��اف��ة اى ا���س��ت��ق��ب��ال ام��راج��ع��ن 
العبئ  وتخفيف  م�ساكلهم  اإى  وال�ستماع 
يوم  تخ�سي�س  اى  بال�سافة  كاهلهم,  عن 
الثاثاء من كل ا�سبوع ل�ستقبال امواطنن 

من قبله مبا�سرة.

الطباعة وااخراج الفني حــــــررحــــــررحــــــرر م�ضاعد م�ضور م�ضور فوتغراف    

 اى جميع الدوائر العدلية ..
اف�سل اخدمات   العدل وتقدم  ب��اداء  وزارة      بهدف الرتقاء  
للمواطنن الكرام وللحفاظ على حقوقهم  ادعوا لت�سافر اجهود 
التوجيهات  بتطبيق  واللتزام  مهامكم  اداء  ي  اجاد  والتعاون 

ال�سادرة  من قبلنا وفق ما ياتي :
1-حاربة  الف�ساد وامف�سدين  اينما وجدوا ي الدوائر العدلية. 
2- ال�سراع باجاز معامات وعدم تاأخرها  واحرام  ال�سقوف 

الزمنية امحددة لهذا الغر�س

وجهيزه  امواطنن  ل�ستقبال  ومنا�سب  لئ��ق  مكان  تهيئة    -3
بو�سائل الراحة 

كافة  ال���وزارة  ومديرتها  دوائ��ر هذه  ال�ساح اى  دخ��ول  4-منع 
بغ�س النظر عن اجهة  احائزة لذلك ال�ساح

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

ال���دوام الر�سمي وع��دم اخ��روج ال باذن  6- الل��ت��زام ب��اوق��ات  
ام�سوؤول امبا�سر للموظف

7-وزي���ر  ال��ع��دل ل��ن ي��ت��واي ع��ن حا�سبة ك��ل  م��ن يثبت ادانته 
بق�سايا الف�ساد الداري  واماي ) البتزاز والر�سوة ( مهما كانت 

درجته الوظيفية .
هذه  ي  الفرعية   امديريات  وروؤ���س��اء  العامن  ام��دراء  على    -8
امخال  يتحمل   �سوف  وبعك�سه  التوجيهات   بتطبيق  ال���وزارة  
التبعات  القانونية  امرتبه على ذلك وفقًا لحكام قانون  ان�سباط 

موظفي الدولة  والقطاع العام امرقم) 14( ل�سنة 1991 امعدل   

ابرز  على   والط���اع   ال���وزارة   موظفي  مع  التوا�سل  بهدف     
وا�ستحقاقاتهم   العمل   ي  تواجههم   التي  وامعوقات   ام�ساكل 
الوظيفية  نوجه جميع اموظفن  بتقدم �سكاواهم عر �سناديق 
الطاع   و�سيتم   ال��وزارة  اروق��ة  ي  اموزعة   اموظفن  �سكاوى 

عليها �سخ�سيًا من قبلنا .
وزير العدل

د.حيدر الزاملي

توجيهات

WWW.faecbook/العدل وامجتمع�ضركة اان�س للطباعة والن�ضراحمد عبد الكرمعدنان الكعبي ثائر اجبوريفرا�س امهداوي اجد احكيم

ب�ضم اه الرحمن الرحيم
)وقل اعملوا ف�ضرى اه عملكم ور�ضوله واموؤمنون(

2

WWW.moj..gov.iq جريدة شهرية تصدر عن وزارة العدل
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توزع مجانًا
Justice & society

Justice & society

شهرية تصدر عن وزارة العدل

السنة ااولى

العدد 11
شباط 2016

8

WWW.moj..gov.iq

الصفحات

ااشراف العام

رئيس التحرير

د.حيدر الزاملي

غزوان الظالمي

العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم

اجزء ااأول
ال�ضلطة الرابعة
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