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وق����ع وزي����ر الع����دل د. حي����در 
الزامل����ي، اتفاقية م����ع حكومة 
، خا�ص����ة  املتح����دة  اململك����ة 
بتب����ادل ال�صجناء ب����ن البلدين 
با�صتثن����اء املدان����ن بق�صاي����ا 
اإرهابية.جاء ذلك خالل الزيارة 
الت����ي اأجراه����ا ال�صي����د الوزير 
ا�صتجابة  اإىل اململكة املتح����دة 

للدع����وة الر�صمي����ة املقدمة من 
)اندري����و  الربيط����اين  نظ����ره 
�صيلو�س( وزي����ر العدل و�صجون 
الإ�صالح، بهدف تعزيز العالقات 
واخل����ربات ب����ن البلدين.واكد 
ال�صيد الوزير: ان اتفاقية تبادل 
ال�صجن����اء املحكوم����ن التي مت 
الربيطاين  توقيعها مع اجلانب 

بق�صايا  املحكوم����ن  ت�صتثن����ي 
الإرهاب، م�صرا اىل وجود اتفاق 
مبدئي ين�����س على تطوير كوادر 
امل�رشفة  وبالأخ�����س  ال����وزارة 
العراقية. ال�صج����ون  ادارة  على 
وا�صتعر�س ال�صيد الوزير: خالل 
لقائه وزي����ر العدل الربيطاين، 
دائ����رة  توؤدي����ه  ال����ذي  ال����دور 

تاأهيل  يف  العراقي����ة  ال�ص����الح 
وتدريب ال�صجناء، م�صرا اىل ان 
كوادر الر�صاد الديني ت�صاهم يف 
تثقيف ال�صجناء وتهيئنم نف�صيا 
لالندم����اج باملجتمع بعد انهاء 
حمكوميتهم.وبن ال�صيد الوزير: 
ان ك����وادر التاأهي����ل املهني هي 
الخرى له����ا دور كبر يف اعادة 

تاأهيل ال�صجناء مهنيا من خالل 
توفر فر�ص����ة عمل ي�صتفاد منها 
ال�صجناء بع����د اطالق �رشاحهم، 
لفتا اىل ان التعاون الذي ابدته 
وزارة الرتبي����ة يف منح النزلء 
الكادميية املعرتف  ل�صه����ادات 
بها ميكن الفادة منها يف اجلانب 
الوظيفي بع����د اطالق �رشاحهم.

ب����دوره، اأب����دى وزي����ر الع����دل 
و�صج����ون الإ�ص����الح يف اململكة 
�صيلو�س(،  )اندري����و  املتح����دة 
الدعم  لتق����دمي  بالده  ا�صتع����داد 
ال����الزم يف اجلوان����ب املتعلقة 
بتاهيل وتدريب كوادر الوزارة، 
والتع����اون يف �صت����ى املجالت 

اخلا�صة بعمل الوزارة.

اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان الق�صاء العراقي ت�صدى مللف الرهاب 
بكل جراأة و�صجاعة، موؤكدا ان املعهد الق�صائي �صكل م�صاهمة فعالة بتخريج 
كوكبة من الق�صاة ال�صجعان الذين اخذوا على عاتقهم ا�صدار الحكام الرادعة 
بحق كل من يهدد ال�صل���م والمن الوطني.اعلن ال�صيد الوزير عن ذلك خالل 
لقائن منف�صل���ن بادارة كلية اعداد الق�ص���اة الربيطانية، واللقاء الثاين 
الذي جمعه بالدع���اء العام الربيطاين، م�ص���را اىل ان التهديد الرهابي 
الكبر الذي فر�س نف�صه على الواق���ع المني للبالد، مل يوؤثر على م�صتوى 
اداء الق�صاء العراقي والذي ا�ص���در احكامه الرادعة بحق الرهابين برغم 
تهديداته���م امل�صتمرة لهذه املوؤ�ص�صة والعاملن فيها.وقال ال�صيد الوزير: 
ان املعه���د الق�صائي التابع للوزارة �صاهم بتاأهي���ل وتخريج الق�صاة على 
م���ر ال�صنوات ملا�صية، والتي �صكلت الركي���زة احليوية لدامة عمل جمل�س 
الق�ص���اء العلى، مبديا ا�صتعداد وزارة الع���دل للتعاون يف �صتى املجالت 
ب�صمنه���ا تبادل اخلربات، انطالقا من جترب���ة الق�صاء العراقي يف مواجهة 
هجم���ة الرهاب والتي تع���د من التجارب الفريدة م���ن نوعها على م�صتوى 
العامل.واثنى ال�صيد الوزير: على التعاون الذي ابداه كل من الدعاء العام 
الربيط���اين، وادارة كلية اعداد الق�صاة الربيطاني���ة، و�صعيها لفتح اآفاق 
التعاون بالتدري���ب واملناهج واملحا�رشات املبا����رشة، واملوافقة على 
تدريب الكوادر وتطوير املناه���ج باملعهد الق�صائي بالتعاون مع املعهد 

الق�صائي الربيطاين.

خالل لقائني منف�ضلني باإدارة كلية اعداد الق�ضاة 
الربيطانية واالدعاء العام الربيطاين

وزير العدل: القضاء العراقي تصدى 
لملف اإلرهاب بكل جرأة وشجاعة

اك���د وزير الع���دل د. حيدر 
الزاملي، اهمية عقد اتفاقيات 
القانونية  العالق���ات  تنظم 
للعراق مع املجتمع الدويل.

اعلن ال�صيد الوزير عن ذلك 
ال�صفارة  تواج���ده يف  خالل 
العراقية يف اململكة املتحدة 
ولقائ���ه ب�صع���ادة ال�صف���ر 
ح�صن  )د.�صال���ح  ال�صي���د 

التميم���ي( وطاقم ال�صفارة، 
على هام�س توقيعه اتفاقية 
تبادل ال�صجناء بن العراق 
واململكة املتحدة، مبينا ان 
ال�صيا�ص���ات اخلاطئ���ة التي 
ارتكبها النظ���ام املباد ادت 
اىل احداث �رشخ يف العالقات 
مع البلدان الخرى، واهمية 
ابرام اتفاقيات ثنائية تنظم 

اجلدي���د  ال���دويل  الو�ص���ع 
الع���راق، انطالق���ا م���ن ان 
النظ���ام  تعتم���د  حكومت���ه 
الدميقراط���ي يف النتخ���اب 
ادارة  يف  والربمل���اين 
الوزير:  ال�صيد  الدولة.واكد 
ان وزارة العدل عملت خالل 
الف���رتة املا�صي���ة على عقد 
اتفاقيات قانونية وتنظيمية 

العراقية  لو�صاع اجلاليات 
يف بع�س البلدان املجاورة، 
وت�صع���ى لعق���د اتفاقي���ات 
الخرى،  ال���دول  اخرى مع 
ا�صاف���ة اىل عق���د اتفاقيات 
عم���ال  ال�صجن���اء  تب���ادل 
باجلانب الن�ص���اين، مبينا 
ان جناح ه���ذه التجربة مع 
اجلمهوري���ة ال�صالمي���ة يف 
ايران، دفعن���ا لعتماد هذه 
اخلطوة والنفتاح على جميع 
ابدى  العامل.ب���دروه،  دول 
�صع���ادة ال�صفر العراقي يف 
)د.�صالح  املتحدة  اململكة 
تقدمي  التميم���ي(،  ح�ص���ن 
وتبادل  الالزمة  امل�صاع���دة 
الراء والتوا�صل مع اجلهات 
الر�صمية يف حكومة اململكة 
املتح���دة م���ن اج���ل توفر 
متطلب���ات امت���ام التفاقية 
املوقعة موؤخرا بن العراق 

واململكة املتحدة.

على هام�ص زيارته اىل اململكة املتحدة لتوقيع اتفاقية تبادل ال�ضجناء بني البلدين

وزير العدل: أهمية تنظيم العالقات القانونية مع المجتمع الدولي

افتتح وزير العدل د. حيدر الزاملي، مركز املراقبة 
وال�صيطرة املركزية يف مقر ال����وزارة والذي يرتبط 
بغرفة املراقبة املركزية اخلا�س بال�صجون التابعة 
لل����وزارة. وقال بي����ان �صادر عن اع����الم الوزارة: ان 
ز املراقب����ة وال�صيطرة  ال�صيد الوزي����ر افتت����اح ُمرَكّ
املركزية وال����ذي يرتب����ط بكام����رات مراقبة تنقل 
جمري����ات الأحداث داخل الأق�ص����ام ال�صجنية يف دائرة 

ال�ص����الح العراقية يف بغ����داد واملحافظ����ات ب�صكل 
مبا�رش. واأ�صاف البيان: ان ال�صيد الوزير اأكد ان هذا 
امل�����رشوع من �صانه ان يوفر معلوم����ات عن الأحداث 
داخ����ل ال�صجون وحول ا�صواره����ا اخلارجية ما ي�صهم 
بايجاد توا�صل م����ع اإداراتها، لفت����ا اآىل وجود خط 
ات�صال م�صفر مع ادارات ال�صجون للتعامل مع احلالت 

الطارئة حال حدوثها.

اأكد وجود خط م�ضفر للتوا�ضل مع ادارات ال�ضجون عند حدوث حاالت طارئة

وزير العدل يفتتح مركز المراقبة المركزية
 في مقر الوزارة 

العدل جنة المضلوم وجحيم الظالم

المشرف العام
د.حيدر الزاملي

رئيس التحرير
غزوان عمران

ال�ضنة االوىل 
العدد )8( 

ت�ضرين الثاين 2015

وزير العدل يوقع اتفاقية خاصة بتبادل المحكومين
 مع حكومة المملكة المتحدة

اكد وزير الع���دل د.حيدر الزاملي، ان الع���ام املقبل �صي�صهد 
ح�ص���م مو�صوع تعين موظفي العق���ود وتثيبيتهم على املالك 
الدائ���م للوزارة.ذكر ال�صي���د الوزير ذلك خ���الل زيارة تفقد 
خاللها الدوائر العدلية داخل مبن���ى الوزارة، وهنئ خاللها 
املوظفن مبنا�صبة عيد ال�صحى املبارك.وقال ال�صيد الوزير: 

ان ال���وزارة ت�صعى نحو الرتقاء مب�صت���وى العمل يف الدوائر 
العدلية لتقدمي اف�صل اخلدم���ات للمواطنن، موؤكدًا ان العام 
املقب���ل �صي�صهد ح�صم مل���ف موظفي العقود م���ن خالل توفر 
الدرجات الوظيفية لتعيينهم بالعتماد على حركة املالك، ان 

مل يتم توفر الدرجات اجلديدة من خالل املوازنة العامة.

وزير العدل: سنحسم ملف موظفي العقود خالل هذا العام و العام المقبل

وج���ه مع���ايل وزي���ر الع���دل د. حيدر 
الزامل���ي، دائ���رة الت�صجي���ل العقاري 
باتخ���اذ التدابر الحرتازي���ة الالزمة 
حلفظ حقوق امل�صيحين يف ممتلكاتهم، 
من خ���الل ت�صديد الج���راءات املتعلقة 
بالت�رشف���ات العقارية من بيع و�رشاء.

وق���ال بيان �ص���در عن اع���الم الوزارة: 
ان هجرة اعداد كب���رة من امل�صيحين 

العراقين اىل اخل���ارج ب�صبب الو�صاع 
المني���ة التي مير به���ا البلد، وحفاظا 
عل���ى المالك العائدة له���م من التالعب 
والتزوير وجه ال�صي���د الوزير باتخاذ 
اجراءات م�صددة يف املعاملة الت�رشفية 
اخلا�صة بام���الك امل�صيحين واعمامها 
على جمي���ع دوائر الت�صجي���ل العقاري 
لتخاذ ال���الزم ب�صاأنها.واكد البيان: يف 

حالة تقدمي معاملة بيع على العقارات 
التابعة للم�صيحي���ن ي�صتوجب ح�صور 
البائ���ع بال���ذات او وكيل م���ن الدرجة 
الوىل )ال���زوج، الزوج���ة، الولد( او 
والخوات(،  ك�)الخوة  الثانية  الدرجة 
ا�صافة اىل اجراء الك�صف املوقعي على 
العق���ار للتاك���د من �صح���ة العائدية.

وا�صاف البيان: ان اجراءات املعامالت 

طلب  توف���ر  ت�صتوج���ب،  الت�رشفي���ة 
امل�صتم�صكات  ال�ص���دور جلمي���ع  �صحة 
والوكالة عل���ى ان ترد بالربيد ال�رشي 
وعن طريق املديري���ة العامة، ا�صافة 
اىل طل���ب �صه���ود تعريف م���ن الدرجة 
الوىل والثاني���ة للبائع، مع اأخذ تعهد 
خط���ي من امل�صرتي مبعرفت���ه بالبائع 

ووكيله.

وزير العدل يوجه بتطبيق اجراءات احترازية لحفظ حقوق المسيحيين في ممتلكاتهم

نعي�س هذه اليام ذكرى واقعة الطف الليمة التي تلخ�صت 
فيها ا�صم���ى املبادئ الن�صانية متمثل���ة بجبهة احلق التي 
ج�صد مبادئه���ا ابا الحرار المام احل�صن )ع(..تلك الثورة 
ال�صالحي���ة املباركة التي غرت جم���رى التاريخ بعد ان 
ابعدت المة ال�صالمية يف حينها عن خط ال�صالم املحمدي 
النقي وع���ن ا�رشف من مي�ص���ي على الر�س بع���د الر�صول 
الكرم )�س( وه���م العرتة الطاهرة وابن بن���ت ر�صول الله 
.. اذ حاول املنحرفون م���ن امثال يزيد وحا�صيته اخ�صاع 
�صي���د �صباب اهل اجلنة لدكتاتورية وظلم وعبودية الطغمة 
الفا�ص���دة.. و�صاء الله �صبحانه تع���اىل ان ي�صت�صهد المام 
احل�ص���ن ومن معه م���ن اهل بيته و�صحبه الب���رار وت�صبى 
الن�ص���اء الزينبي���ات ليكون ي���وم العا�رش م���ن حمرم هو 
املن���رب اخلالد للفل�صفة اللهية الت���ي �صدحت بها حنجرة 
�صيد ال�صهداء من خالل خطاباته التي اعزت ال�صالم وعرت 
جبهة الكفر والحلاد التي ت�صتخدم الدين منطلقا ل�صهواتها 
ونزواته���ا .. وعلينا يف هذه املرحلة م���ن حياة المة ان 
ننطلق من تلك املبادئ ال�صامية وان تكون العرب والدرو�س 
العا�صورائي���ة منهجا لن���ا ولالجيال القادم���ة ..ل�صيما 
ونحن نخو�س معركتن مهمتن الوىل يف مواجهة الرهاب 
ال���ذي انبثق من �صالل���ة اعداء ال حممد م���ن جمرمي جبهة 
يزيد واف���كاره املتطرفة وما داع�س ومن اتبعهم وايدهم ال 
ا�صتمرار مل�صل�صل التط���رف واحلقد والتكفر .. ومعركتنا 
الخرى �صد املف�صدين ومن ي�صتهن مبقدرات ال�صعب وخر 
انواع املواجهة هو ال�صالح يف كافة املجالت التي حتقق 
العدال���ة الجتماعية ..واذا كان���ت النت�صارات املتالحقة 
لبناء احل�ص���د ال�صعبي والقوات امل�صلح���ة جاءت نتيجة 
ال����رشار والتكاتف والعقيدة الوطني���ة يف حماربة اعداء 
الدين والوطن .. فاأن ال�صالح يف املجالت الخرى يحتاج 
اىل ت�صافر اجلهود وحماربة النف�س وتقدمي م�صلحة الوطن 
على امل�صالح ال�صخ�صية ومواجهة الزمات يف خندق واحد 
لعبور املرحلة .. وقد �صعينا يف وزارة العدل باأتخاذ عدة 
اجراءات ادارية وقانونية كانت كفيلة باأحداث تقدم ملمو�س 
على ار����س الواق���ع باخل�صو�س يف اجلوان���ب التنظيمية 
لل�صج���ون ال�صالحية التي تخ�صع ب�ص���كل دوري للزيارات 
الر�صمية من اجلهات الدولية واملحلية وكانت النطباعات 
ايجابية خ���الل الفرتة املا�صية رغم �صح���ة التخ�صي�صات 

املالية ونق�س الكوادر الوظيفية .

عاشوراء االنتصار

أقرأ في هذا العدد 
وزير العدل: ادراج صرف مبالغ قانون الرسوم 

العدلية للموظفين على موازنة عام 2016 
لقاء مع مدير عام الدائرة القانونية

في وزارة العدل
وزارة العدل تعلن عن اعتقال مزور

235 في احد دوائر الكتاب العدول

ال�ضفحات



اخبار ونشاطات الوزير
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اأك���د وزي���ر الع���دل د. حيدر 
اجنزت  ال���وزارة  ان  الزاملي، 
ادراج زي���ادة الرات���ب ح�س���ب 
تعديل قانون الر�سوم العدلية 
على موازنة ٢٠١٦. وقال ال�سيد 
الر�سوم  ان خم�س�سات  الوزير: 
العدلي���ة التي اأقره���ا جمل�س 
موظفي  رواتب  لتعديل  النواب 
وزارة العدل من غري امل�سمولني 

لدائرة  مبخ�س�سات اخلط���ورة 
اال�سالح �ست����رف اعتبارا من 
 ،٢٠١٦ للع���ام  االول  ال�سه���ر 
وتعم���ل ال���وزارة حالي���ًا مع 
عل���ى �رفها  املالي���ة  وزارة 
منذ  رجع���ي  باثر  للموظف���ني 
ال�سهر ال�ساد����س ٢٠١٥ وح�سب 
توف���ر ال�سيول���ة النقدي���ة يف 

وزارة املالية.

عقدت اللجن���ة القانونية النيابية 
اللجنة  رئي����س  برئا�سة  اجتماع���ا 
حمم���ود احل�سن وبح�س���ور ال�سادة 
االح���د  الي���وم  اللجن���ة  اع�س���اء 
2015/10/18. وق���ال  امل�س���ادف 
بي���ان �سادر عن اع���الم الوزارة: ان 
االجتم���اع ق���د خ�س����س ال�ست�سافة 
الزاملي،  الع���دل د. حي���در  وزير 
والذي ح�ره مع وفد وزاري ت�سمن 
كل من نائب رئي����س جمل�س �سورى 
خمي�س  ك���رمي  امل�ست�سار  الدول���ة 
خ�سب���اك ومفت����س ع���ام ال���وزارة 
دائرة  اال�سدي، ومدي���ر عام  جمال 
الت�سجي���ل العق���اري مهدي طالب. 
وا�س���اف البي���ان: ان���ه مت خ���الل 

اال�ست�ساف���ة مناق�سة مل���ف االعدام 
وال���ذي يدخل �سم���ن اخت�سا�سات 
ال���وزارة احل�سا�س���ة خ���الل ه���ذه 
املرحلة الت���ي تخو�س فيها البالد 
حرب���ا �س���د االره���اب، ا�سافة اىل 
بحث امل�س���اكل واالليات املتعلقة 
بعم���ل الدوائر التابع���ة للوزارة. 
ان االجتماع قد  البي���ان:  واو�س���ح 
الت���ي يعاين منها  تناول امل�ساكل 
جمل�س �س���ورى الدولة، ب�سبب قلة 
ا�ستكمال  و�رورة  كوادرها،  اعداد 
اعداد امل�ست�ساري���ن املحددة �سمن 
القان���ون ب����)50( م�ست�س���ار و)٢٥( 
م�ست�سار م�ساعد، علما ان املوجود 

)19( م�ست�سار فقط.

خالل ح�ضوره ا�ضت�ضافة اللجنة القانونية النيابية

 وزير العدل: ناقشنا ملف اإلعدام واحتياجات الدوائر من الكوادر المتخصصة 

تق���دم وزير الع���دل د. حيدر الزامل���ي، بالتهنئة اىل ال�سعب 
العراق���ي عموم���ا والوكي���ل االداري عبد الك���رمي ال�سعدي، 

مبنا�سبة اخالء �سبيله عقب اختطافه منذ �سهر.
د. حيدر الزاملي
وزير العدل/١٠ / ١٠ / ٢٠١٥

وزير العدل يهنئ الشعب العراقي بمناسبة 
اخالء سبيل الوكيل االداري 

وزير العدل: ادراج صرف مبالغ قانون الرسوم العدلية للموظفين
 على موازنة عام 2016 

اأك����د وزير الع����دل د. حي����در الزامل����ي، ان 
اعتماد االط����ر القانونية واالتفاقيات الدولية 
للتع����اون مع املجتمع الدويل م����ن �ساأنها ان 
ت�ساهم يف تدعيم ال�سيادية الوطنية للعراق. 
ذكر ال�سي����د الوزير ذلك خ����الل ا�ستقباله يف 
ال�سفري  االثن����ني،  الي����وم  الر�سمي،  مكتب����ه 

الربيط����اين يف العراق فران����ك بيكر، ومدير 
الق�س����م ال�سيا�س����ي يف ال�سف����ارة ال�سيد هيزل 
م����وري، و�سملت املباحث����ات جوانب تطبيق 
اتفاقية تبادل ال�سجناء بني العراق واململكة 
املتح����دة املوقعة موؤخرا بني البلدين. وقال 
ال�سيد الوزير: انه �سيتم عر�س اتفاقية تبادل 

ال�سجن����اء املحكومني بني الع����راق واململكة 
املتحدة على جمل�س النواب العراقي لغر�س 
امل�سادقة عليها، مبينا انه يف حال امل�سادقة 
عليها �سيتم االتفاق على ت�سكيل جلان من كال 
البلدين ملتابعة عملية تنفيذ االتفاقية وتبادل 
ال�سجناء بني البلدين. بدوره، رحب ال�سفري 

الربيطاين يف العراق فرانك بيكر، بالتعاون 
الكبري املتحقق من احلكومة العراقية ووزارة 
الع����دل يف ايجاد اتفاقي����ات و�سوابط ر�سمية 
ت�ساه����م يف احالل القان����ون وتطبيق معايري 
حقوق االن�سان بحق ال�سجناء املحكومني بني 

البلدين.

خالل ا�ضتقباله ال�ضفري الربيطاين يف العراق
وزير العدل: اعتماد األطر القانونية في التعامل الدولي يدعم السيادة الوطنية 

تخويل وزير العدل صالحية التفاوض 
والتوقيع على اتفاقية التعاون 

القانوني والقضائي مع الهند

السيد وزير العدل يزور مكتب 
المفتش العام  بمناسبة العيد

خالل فعاليات املوؤمتر اخلا�ص با�ضبوع النزاهة
وزير العدل: تفعيل الرقابة الذاتية 
في مؤسسات الدولة سيقضي على 

الفساد

خول جمل����س الوزراء يف جل�سته املنعق���دة، اليوم الثالثاء 
امل�س���ادف ٦ / ١٠ / ٢٠١٥ ، وزير الع���دل د. حيدر الزاملي، 
�سالحية التفاو�س والتوقيع عل���ى م�روع اتفاقية التعاون 
القان���وين والق�سائ���ي يف امل�سائل املدني���ة واجلزائية بني 
حكوم���ة جمهورية العراق وحكومة الهند . وقال بيان �سادر 
عن اعالم ال���وزارة : ان وزارة اخلارجية �ستتوىل اإعداد وثيقة 
التخويل الالزمة با�سم حكومة جمهورية العراق لل�سيد وزير 

العدل وفقا لل�سياقات املعتمدة.

هناأ ال�سي���د وزير الع���دل د.حيدر الزملي موظف���ي الوزارة 
مبنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك، داعيا الله عز وجل اأن يعيده 
على العراقيني باخل���ري والربكة.وتفقد ال�سيد الوزير دوائر 
ال���وزارة وموظفيه���ا، والتقى خالل زيارت���ه مكتب املفت�س 
الع���ام، موظفي املكتب وال�سيد املفت�س العام/ وكالة جمال 
طاهر اال�سدي، وحث �سيادت���ه على تقدمي املزيد من اجلهود 
خدمة للع���راق واأبنائه.وثّمن اال�سدي زي���ارة ال�سيد الوزير 
ولقائه مدراء الدوائ���ر وموظفي الوزارة واللقاء معهم ب�سكل 

مبا�ر.

اأك���د وزير الع���دل د. حيدر الزاملي، اهمي���ة تفعيل الرقابة 
الذاتي���ة يف موؤ�س�سات الدولة للق�ساء عل���ى الف�ساد وتدعيم 
التوج���ه احلكومي يف حتقيق ورق���ة اال�سالحات احلكومية.
وق���ال اعالم ال���وزارة يف بيان �سادر عن���ه: ان ال�سيد الوزير 
ذك���ر ذلك خالل ح�س���وره فعاليات املوؤمت���ر اخلا�س بهيئة 
النزاهة برعاية ال�سيد رئي�س الوزراء وحتت �سعار )النزاهة 
م�ستقبل و�سالم(، التي اقيمت على قاعة اخللد يف مقر الهيئة، 
وبح�س���ور ر�سمي ممث���ل برئي�س جمل����س الن���واب د. �سليم 
اجلب���وري وممثلي رئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء وبع�س 
ال�سادة النواب وروؤ�س���اء الهيئات امل�ستقلة ورئي�سي نقابتي 
ال�سحفي���ني واملحاميني وبع�س ال�س���ادة املدراء العامون. 
وا�ساف البيان: ان ال�سي���د الوزير دعا اىل اهمية العمل على 
تفعيل الرقاب���ة داخل موؤ�س�سات الدولة بالتن�سيق مع مكاتب 
املفت�س���ني العموميني، للحد من ظواهر الف�ساد التي ت�سببت 
بهدر املال العام طيلة ال�سن���وات املا�سية.واو�سح البيان: 
ان موؤمت���ر هيئ���ة النزاهة هو بداية الأ�سب���وع النزاهة والذي 
�سي�ستمر من تاريخ )5-2015/10/11(، مبينا ان املوؤمترون 
تطرقوا بكلماته���م اإىل عدة حماور اأهمها: )التاأكيد على حملة 
تب�سي���ط االإجراءات للحكومة احلالي���ة للق�ساء على الر�سوة 
والف�س���اد االإداري و امل���ايل، واالإ����راع يف ت�سكي���ل جمل�س 
اخلدم���ة االحتادي )والذي يه���دف اىل توزيع فر�س التعيني 
بعدال���ة كما ن����س الد�ست���ور العراقي(.ب���دوره، اكد رئي�س 
جمل�س الن���واب د.�سليم اجلبوري، يف كلمته خالل املوؤمتر، 
على �رورة التعاون بني الرئا�سات الثالث ملكافحة الف�ساد 
وتعزيز اجلانب الرقابي من خالل التعاون بني جلنة النزاهة 
الربملانية، وهيئة النزاهة والتي من واجبها العمل املبا�ر 
على ك�س���ف الفا�سدين واحالته���م اىل الق�س���اء ملحا�سبتهم 

قانونيا.

اأجرى جولة ميدانية داخل مبنى الوزارة 
تفقد خاللها الدوائر واالق�ضام العدلية

وزير العدل: توفير متطلبات دوائرنا 
سيرتقي بواقع الخدمات المقدمة 

للمواطنين

اأجرى وزي���ر العدل د.حيدر الزاملي، جول���ة ميدانية داخل 
مبنى ال���وزارة وتفقد الدوائ���ر واالق�س���ام العدلية لالأطالع 
عل���ى واقع العمل فيها والتعرف عل���ى احتياجات املوظفني 

والدوائر بهدف تذليلها.
وق���ال ال�سي���د الوزي���ر: اأن العمل ج���ار على توف���ري جميع 
امل�ستلزم���ات التي من �ساأنه���ا تطوير واقع العم���ل، موؤكدًا 
خالل تفقده الق�سام ال���وزارة املتواجدة يف املواقع املوؤقتة 
)الكرفان���ات( ان الف���رة املقبلة �ست�سهد انه���اء العمل بها، 
والذي مت اللجوء اليها موؤقتا ب�سبب العمل االرهابي اجلبان 
الذي طال مبنى الوزارة ع���ام 2013، و�سيتم انتقال االق�سام 
التي ت�سغله اىل البناية اال�سا�سية بعد ا�ستكمال تاأهيل طوابق 

الوزارة التي ت�ررت بفعل ذلك العمل االرهابي.
ي�س���ار اىل ان ال�سيد الوزير يجري زي���ارات وجوالت تفقدية 
للدوائ���ر العدلية يف بغ���داد واملحافظات، به���دف متابعة 
�س���ري االعمال فيها وتوفري احتياجاته���ا واالرتقاء مب�ستوى 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.

وفد من لجنة النزاهة النيابية يبحث آليات التعاون مع مكتب المفتش العام
بحث عدد من نواب جلنة النزاهة 
النيابي���ة م���ع املفت����س العام 
ل���وزارة الع���دل/ وكالة جمال 
طاهر اال�س���دي تعزيز التعاون 
اجلانبني.ومثل  ب���ني  امل�سرك 
عقيل  ال�سادة  النياب���ي،  الوفد 
العبطان  الك���رمي  وعب���د  فاهم 
اجروا  الف���وادي، حيث  وحيدر 
مقر  يف  م�ستفي�س���ة  مناق�س���ات 
مكت���ب املفت�س العام بخ�سو�س 
عدد من امللف���ات، ومت االتفاق 
عل���ى ا�ستم���رار اللق���اءات بني 
اجلانبني.و����رح ال�سي���د عبد 
الك���رمي العبطان عق���ب انتهاء 
موؤمت���ر  وخ���الل  االجتم���اع، 
�سحف���ي عقد يف مق���ر الوزارة، 
امل�س���ادف  الثالث���اء،  الي���وم 
٦/١٠/٢٠١٥، ان زي���ارة الوف���د 
النيابي اىل وزارة العدل، و�سع 
ال�سحيحة،  ال�سكة  العربة على 
وان اللجنة ب�سدد اجراء زيارات 
اخ���رى لع���دد م���ن ال���وزارات 

ومكات���ب املفت�س���ني العامني، 
الفتا اىل ان وزارة العدل لديها 
�سمعة جيدة، وان جلنة النزاهة 
التوا�سل  ب���اب  فتحت  النيابية 
العام.وبني  املفت�س  عرب  معها 
ع�س���و جلنة النزاه���ة النيابية 
ان مكتب املفت�س العام بحاجة 
اىل املزي���د من املحققني، على 
الرغم م���ن ان املوجودين االآن، 
ا�ساليب  وف���ق  بعملهم  يقومون 
متط���ورة �ساهم���ت يف تخفي�س 

ن�سب الف�ساد. 
من جهته ق���ال املفت�س العام، 
النقا�س ح���ول عدد  انه ج���رى 
من امللفات، ومنه���ا ما يتعلق 
احلكم  وقرار جمل�س  بالعقارات 
رق���م )22(، ا�سافة اىل مو�سوع 
دائرة اال�س���الح العراقية. واكد 
اال�س���دي، ان اللقاءات مع جلنة 
�ست�ستم���ر  النيابي���ة  النزاه���ة 
للو�س���ول اىل حل���ول جذري���ة 

ملمار�سات الف�ساد.
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تعترب الدائرة القانونية يف وزارة العدل ال�صور االول الذي يت�صدى 
ملل��ف الق�صاي��ا والدع��اوى املقدمة من اجله��ات الر�صمي��ة كالدول 
واملوؤ�ص�صات اخلارجية، ا�صافة اىل اجلهات االخرى كال�صركات العاملية 

املتعاقدة مع احلكومة ..

القانوني����ة يف  الدائ����رة  تتبن����ى 
وزارة الع����دل دور املداف����ع ع����ن 
اخلارجي����ة،  الع����راق  �سي����ادة 
وال�سور االول الذي يت�سدى مللف 
املقدم����ة  والدع����اوى  الق�ساي����ا 
م����ن اجله����ات الر�سمي����ة كالدول 
واملوؤ�س�س����ات اخلارجية، ا�سافة 
كال�رشكات  االخ����رى  اجلهات  اىل 
العاملية املتعاقدة مع احلكومة، 
واهمية انه����اء املتعلقات املالية 
والقانوني����ة تالفيا الدخال البالد 
يف نفق دف����ع التعوي�سات وتراكم 
الدي����ون املتعلقة به����ا، يف حال 
ع����دم تق����دمي الدف����وع القانونية 
يف املحاك����م الدولي����ة. )الع����دل 
واملجتم����ع(، التق����ت مدي����ر عام 
منذر،  حنان  القانوني����ة  الدائرة 
واجاب����ت ع����ن اال�سئل����ة املتعلقة 
بعمل الدائرة القانونية يف وزارة 
الع����دل: *ما الدور ال����ذي ت�سطلع 
ب����ه الدائرة القانوني����ة مع دوائر 
وموؤ�س�س����ات الدول����ة، وم����ا هي 
اخلدمات املقدمة يف هذا اجلانب؟ 
- يتعر�����ض الع����راق حالي����ًا اىل 
هجمة �رش�سة لي�����ض من الدواع�ض 
فقط على ال�سعي����د االمني، واإمنا 
هناك هجمة مقابلة ت�سنها مافيات 
يف اخل����ارج وداخل البلد الإ�سعاف 
احلكوم����ة، من خ����الل اإدخاله يف 
دوامة املحاكم����ات والتعوي�سات 
عرب املحاكم الدولية، اذ تتبناها 
جهات معادية وه����م ازالم النظام 
املباد وبع�����ض املنتفعني العرب 
املرتبط����ني به����م، للح�سول على 
االم����وال ب�ست����ى الط����رق الغ����ر 
م�رشوع����ة، وهن����ا فقد ب����رز دور 
الدائرة يف الت�س����دي، لال�ساليب 
الت����ي يت����م خالله����ا لتوا�سل مع 
بع�ض �سعاف النفو�ض يف الداخل 
م����ن العاملني يف بع�����ض الدوائر 
احلكومي����ة، ويت����م ج����راء ه����ذه 
الظاه����رة ت�رشي����ب املعلوم����ات 
للمافيات  وتقدميه����ا  والوثائ����ق 
واال�سخا�ض وال�رشكات يف اخلارج 
والت����ي ت�ساهم يف ا�سعاف موقفنا 
دور  وتقوي����ة  املحاك����م،  ام����ام 
اجله����ات املعادي����ة التي حتاول 
النيل م����ن احلكومة يف املرافعات 
اخلارجية،  بالدعاوى  واملتعلقة 
الدائ����رة القانونية يف  وبرز دور 
وزارة الع����دل من خ����الل متيزها 
ال����وزارات والدوائر  على م�ستوى 
احلكومية ب�سبب جديتها وحر�سها 
عل����ى م�سالح الع����راق ال�ستعادة 
الوطني����ة  وال�سي����ادة  احلق����وق 
التي  االطم����اع  بوجه  والوق����وف 
ت�سعى بع�ض اجله����ات اخلارجية 
عل����ى ا�ستح�ساله����ا م����ن العراق 
ب�س����ورة او اخ����رى اعتم����ادًا على 
مافي����ات الف�ساد. * ال����دور الذي 
ت�سطلع ب����ه الدائرة القانونية مع 
دوائر وموؤ�س�سات الدولة، وما هي 
اخلدمات املقدمة يف هذا اجلانب؟

- ويعتم����د التن�سيق م����ع الدوائر 
واملوؤ�س�س����ات الر�سمي����ة بتق����دمي 
امل�س����ورة القانونية يف متعلقات 
عمله����ا والتي تعتم����د ا�سا�سًا على 
الد�ست����ور والقوان����ني، كم����ا ان 
هناك تن�سي����ق يف تقدمي امل�سادر 
املخت�س����ة  والكت����ب  القانوني����ة 
بالقانون وتوفر كل ما له عالقة 
بالقوان����ني املن�س����ورة وو�سمان 
حفظه����ا عل����ى �س����كل مطبوع����ات 
ل�سمان تداولها م����ن الوزارات او 
املواطنني من خالل مكتبة الوزارة 
والتي ت�سطلع ا�سافة اىل دورها يف 
الثقاف����ة القانونية، القيام  ن�رش 
ببيع جري����دة الوقائع العراقية، 
كم����ا ان الدور اال�سا�س����ي للدائرة 
القانوني����ة ياأخ����د دور املت�سدي 

التي  الف�س����اد  مافي����ات  الطم����اع 
ترتب�ض بالع����راق ال�رش وحتاول 
م����ن خ����الل اي فر�س����ة للنيل منه 
ال�سعب  ق����وت  عل����ى  واحل�س����ول 
الدف����وع القانونية الر�سينة التي 
توفر للعراق ع�����رشات املليارات 
�سنويًا من خالل الدعاوى املقدمة 
من هذه الع�سابات اي تاأخذ طابعا 
دوليا، اذ ان الدائ����رة القانونية 
املا�سية  الف����رتة  طيل����ة  عمل����ت 
بتجنيب البالد اثقال كاهله بديون 
واعباء مالي����ة جراء هذه املزاعم 

واالدعاءات.
*نبذة تعريفية ع����ن عمل الدائرة 
القانونية واأق�سامه����ا. - ا�ستنادا 
اىل احكام امل����ادة)16( من قانون 
وزارة الع����دل رق����م )18( ل�سن����ة 
2005، ا�سدرن����ا النظام الداخلي 
القانونية  الدائ����رة  االتي: تتكون 
مما يات����ي: اوال- ق�س����م الدعاوى 
اخلارجي����ة والتعوي�سات . ثانيا 
 . الداخلي����ة  الدع����اوى  ق�س����م   -
ثالثا- ق�سم الدرا�سات القانونية. 
املركزية.  املكتب����ة  ق�سم  رابعا- 
خام�سا- �سعبة االدارة. 2 – ي�ساف 
ما يلي اىل النظام الداخلي ويكون 
امل����ادة )5( مك����ررة من����ه: املادة 
5-- مكررة: يتك����ون ق�سم املكتبة 
االتيتني:  ال�سعبتني  من  املركزية 
اوال- ال�سعب����ة الفنية وتتوىل: اأ- 
تبويب وفهر�سة وت�سنيف املراجع 
القانوني����ة والكت����ب والن�����رشات 
الدوري����ة وحفظه����ا. ب- تام����ني 
احل�سول على املطبوعات والكتب 
ال�رشورية  وامل�س����ادر  القانونية 
من  والدرا�سات  البح����وث  الجناز 
املخت�س����ني يف ال����وزارة وطلب����ة 
املعهد الق�سائي وطلبة الدرا�سات 
القان����ون.  كلي����ات  يف  العلي����ا 
ج- ت�سل����م الكتب الت����ي ت�سل اىل 
املكتبة عن طريق ال�رشاء واالإهداء 
وفقا للقانون. د- جتليد و�سيانة 
الكتب واحلفاظ عليها من التلف. 
ثانيا- �سعب����ة املتابعة وتتوىل : 
اأ- تنظيم اع����ارة الكتب واملراجع 
. ب- متابعة اال�سدارات احلديثة 
للكتب من خال املعار�سة الدورية 
االخرى  واملكتبات  الن�����رش  لدور 
وح�س����ور املوؤمت����رات اخلا�س����ة 
بها. ج- التع����اون والتن�سيق مع 

املكتبات االخرى داخل جمهورية 
الع����راق وخارجه����ا و امل�ساركة 
يف �سب����كات املعلوم����ات املحلية 
املادة3--  والدولية.  واالإقليمية 
يلغى ن�ض امل����ادة )7( من النظام 
الداخل����ي ويح����ل حمله م����ا يلي : 
امل����ادة 7-- اوال- يدي����ر االق�سام 
املن�سو�ض عليها يف البنود )اوال( 
و)ثانيا( و)ثالث����ا( من املادة )2( 
من ه����ذا النظ����ام الداخلي موظف 
بعنوان مدي����ر حا�سل على �سهادة 
جامعي����ة اولية يف االقل يف جمال 
اخت�سا�سه وله خدم����ة التقل عن 

)8( ثماين �سنة. ثانيا- يدير ق�سم 
املكتبة املركزية املن�سو�ض عليه 
يف البند )رابعا( من املادة )2( من 
ه����ذا النظام الداخل����ي موظف يف 
الدرجة الثالثة يف االقل ومن ذوي 
اخل����ربة واالخت�سا�����ض . ثالثا- 
يدير ال�سعب املن�سو�ض عليها يف 
هذا النظام الداخلي موظف حا�سل 
على �سهادة جامعية اولية يف االقل 
ولديه خربة يف جمال اخت�سا�سه. 
املادة4-- يح����ذف البند )�سابعا( 
من امل����ادة)2( من النظام الداخلي 
لدائ����رة التخطيط العديل رقم )2( 

ل�سن����ة 2011. امل����ادة 5-- ينفذ 
ه����ذا النظام الداخل����ي من تاريخ 
ن�����رشه يف اجلري����دة الر�سمي����ة. 
*تق����دمي فك����رة عن عم����ل الدائرة 
القانونية واملرافعات التي تقوم 
النتائج  بحج����م  والتعريف  بها، 
املالي����ة وال�سيادية املتحققة من 

هذا اجلانب؟
بالتن�سي����ق  الدائ����رة  تق����وم   -
وموؤ�س�سات  الدوائر  مع  والتعاون 
الدولة وال�رشكات العامة من خالل 
الدع����اوي اخلارجي����ة التي تكون 
تل����ك اجلهات ط����رف فيها لغر�ض 
اعداد الدف����وع القانونية و�سمان 
املعنني خارج  املحاميني  تزويد 
العراق بالوثائق واالراء ووجهات 
النظر واحلقائ����ق التوا�سل يف كل 
من ي�ساهم يف احلفاظ على حقوق 
اجلهات احلكومية العراقية هنالك 
الدفوع  وه����ذه  العم����ل،  جن����اح 
يت����م تن�سيقها مع اهمي����ة مراعاة 
الت�رشيعات  م����ع  ان التتعار�����ض 
العراقي����ة الناف����ذة بال�سكل الذي 
ي�سمن عدم وقوع اال�رشار بالدفوع 
القانوني����ة املقدم����ة يف دع����اوى 
اخرى وتوجيه اجلهات احلكومية 
االخذ يرى بنظر االعتبار ان تكون 
ال  القانونية  ودفوعه����م  دعاواهم 
واملتطلبات  الدعاوي  مع  تتقاطع 

التي حت�س����ل م�ستقباًل وخا�سة يف 
الدول االوربية والواليات املتحدة 
والت����ي تعتم����د مب����ادئ ال�سوابق 
الق�سائية، العراق يتعر�ض حاليًا 
اىل هجمة لي�ض م����ن الدواع�ض يف 
الداخ����ل وامنا مافيات يف اخلارج 
ت�سعى ال�سعاف العراق وهم ازالم 
منهم  واملنتفعني  املب����اد  النظام 
الع����رب وغره����م، ودور الدائرة 
يف  امل�ست�رشي  بالف�س����اد  يتاأث����ر 
واخلرق  احلكومية  الدوائر  بع�ض 
جراء هذه الظاه����رة والذي يقوم 
ب����ه بع�����ض �سع����اف النفو�ض من 
املوظفني مم����ن يقومون بت�رشيب 
وتقدميها  والوثائ����ق  املعلومات 
اىل املافي����ات يف اخل����ارج والتي 
ت�ساهم يف تقوي����ة موقف اجلهات 
الق�ساي����ا املقدمة  املعادي����ة يف 

امام الق�ساء الدويل 
ب����رز دور الدائرة يف الوزارة وهي 
املتميزة على م�ست����وى الوزارات 
والدوائر احلكومية ب�سبب جديتها 
وحر�سه����ا على م�سال����ح العراق 
وال�سي����ادة  احلق����وق  ال�ستع����ادة 
االطماع  بوجه  والوقوف  الوطنية 
الت����ي ت�سع����ى بع�����ض اجله����ات 
اخلارجي����ة عل����ى ا�ستح�سالها يف 
العراق ب�س����ورة او اخرى اعتمادًا 

على مافيات الف�ساد
ويعتم����د التن�سي����ق م����ع الدوائر 
الر�سمية  واملوؤ�س�س����ات  الر�سمية 
بتق����دمي امل�س����ورة القانونية يف 
متعلق����ات عمله����ا والت����ي تعتمد 
والقوانني  الد�ست����ور  على  ا�سا�سًا 
، كما ان هن����اك تن�سيق يف تقدمي 
والكت����ب  القانوني����ة  امل�س����ادر 
وتوف����ر  بالقان����ون  املخت�س����ة 
القوان����ني املن�س����ورة عل����ى �سكل 
مطبوع����ات ل�سم����ان تداولها من 
باال�سافة  املواطنني  او  الوزارات 

اىل جريدة الوقائع العراقية 

كم����ا ان الدور اال�سا�س����ي للدائرة 
القانوني����ة ياأخ����د دور املت�سدي 
التي  الف�س����اد  مافي����ات  الطم����اع 
ترتب�ض بالع����راق ال�رش وحتاول 
م����ن خ����الل اي فر�س����ة للنيل منه 
ال�سعب  ق����وت  عل����ى  واحل�س����ول 
الدف����وع القانونية الر�سينة التي 
توفر للعراق ع�����رشات املليارات 
�سنويًا من خالل الدعاوى املقدمة 
من مافيات الف�ساد، وتقوم الدائرة 
بتجنيب اثقال كاهل البالد بديون 
واعباء مالي����ة جراء هذه املزاعم 
الدائرة  وق����د عملت  واالدعاءات، 

اخ����رًا برد ق�سية حتكي����م ثقافية 
ال�����رشكات  اح����دى  من  مرفوع����ة 
الدمناركي����ة �س����د وزارة الثقافة 
ام����ام هيئة التحكي����م الدولية يف 
باري�����ض للمطالب����ة مببالغ تزيد 
عن 100 مليون دوالر مت ابرام عقد 
اقامة  الثقاف����ة لغر�ض  مع وزارة 
معر�����ض خارج الع����راق يتم فيها 
عر�ض ج����زء من االث����ار العراقية 
القيم����ة يدع����ى ) كنز من����رود (، 
واقامة ال�رشكة دعوى بتعوي�سات 
مالي����ة كب����رة جراء ع����دم تنفيذ 
ه����ذا العق����د وكان له����ذه الدائرة 
ال����دور امله����م يف التن�سي����ق مع 
وزارة الثقافة م����ن جهة، ومكتب 
حماماة العراقية املوكل من هذه 
الدائرة م����ن جهة اخرى وتزويده 
والوثائق  القانوني����ة  بالدف����وع 
وامل�ستندات واال�رشاف والتوجيه 
املحامة  واتعاب  م�ساريف  ودفع 
املرتتب����ة، وق����د حتق����ق يف هذا 
اجلان����ب ح�سم الدع����وة ل�سالح 
الع����راق وجتنيب����ه تبع����ات هذه 

الق�سية املعقدة.
- توج����ه ال����وزارة نح����و اعتماد 
التقنية احلديثة يف عمل دوائرها 
ما الفائدة املتحققة من تطبيقها 

على م�ستوى العمل؟
- اتخاذ الربيد االلكرتوين ا�سا�ض 
يف العمل والتوا�س����ل مع مكاتب 
املحام����ني املوكلة ته����م حقوق 
احلكومي����ة  واجله����ات  الع����راق 
االخ����رى وتوجيههم ب�سكل مبا�رش 
الن عام����ل الوقت مه����م وال�رشعة 
وتزويد  ج����دًا  مه����م  بالتوجي����ه 
وامل�ستندات  بالوثائق  املحامني 
املطلوب����ة والت����ي تق����رر موقف 
اجله����ات العراقي����ة يف الدعاوي 
املفرو�س����ة، واليخف����ى على احد 
مدى اهمية عامل الوقت وال�رشعة 
يف دعم الدفوع����ات املقدمة امام 
الق�سائية لكونها ترتبط  اجلهات 
عن  ينبغ����ي  مبواعي����د حم����دودة 
جميع االط����راف مراعاتها والعمل 
مبوجبها من اجل �سمان ا�ستح�سال 
احلقو وعدم �سياع اال�ستحقاق يف 
املال ع����دم اال�ستجابة والتوجيه 
بال�رشعة املطلوبة. ومن اجلدير 
بالذك����ر ان اخلربة العلمية اثبتت 
ان م����ن �ساأن التوا�س����ل مع مكاتب 

يحقق  ان  اخلارجي����ة  املحام����اة 
�سقف م����ن الثقة املتبادلة وتاأكيد 
اجلدية واحلر�ض واملتابعة التي 
حتقق حافز للعمل بنف�ض اجلدية 
وو�س����ع اال�سرتاتيجيات املنا�سبة 
لك�س����ب تل����ك الدع����اوى ل�سالح 
الع����راق، ا�ساف����ة اىل ان هنالك 
ال�سف����ارات اخلارجية  مع  تن�سيق 
م����ن اج����ل االت�س����ال باملحاميني 
ومتابع����ة ح�سن �سر عمله وتقييم 
و�سع����ه بالنظر لقرب����ه منه وهذا 
التوا�س����ل م����ع  اجلان����ب مدف����ع 
القانونية  واالق�س����ام  ال�سف����ارات 

فيها 
* ما �سب����ب التعتيم االعالمي على 
الدع����اوى الدولي����ة التي ت�رشف 

عليها الدائرة القانونية؟
�سببه  االعالمي  التعتيم   -
عدم اخلو�ض يف تفا�سيل الق�سايا 
املطروحة وبيان طبيعة عمل هذا 
الدائرة يف عمل ومتابعة الدعاوى 
املقامة خارج العراق والتي تكون 
حكومة العراق و احدى وزاراتها او 
اي جهة حكومية طرف فيها �سواء 
كان����ت مدعي����ة او مدع����ى عليها، 
كونه����ا تع����ود اىل حا�سي����ة التي 
تع����رتي طبيعة ه����ذا العمل كونه 
وا�سرتاتيجيات  مب�سال����ح  يتعلق 
قانونية ودف����وع قانونية مازالت 
ولي�ض  الق�س����اء،  ام����ام  منظورة 
باالم����كان االمتناع عنها كونها قد 
توؤثر �سليًا على موقف تلك اجلهات 
العراقية يف الدعاوى، وقد يلجاأ 
اخل�سوم اىل اي تقري����ر او اخبار 
قد ن�����رش يف ال�سح����ف او و�سائل 
االعالم او قد يكون تنويه ليتعمده 
ا�سا�س����ا يف يف الق�سايا املنظورة 
ام����ام الق�ساء الدويل، مما جعلنا 
حري�س����ني على اي����ة معلومات او 
من����ع ت�رشي����ب اي اخب����ار حلني 
االنتهاء من تلك الدعاوى واكت�ساب 

احكامها الدرجة القطعية. 
*م����ا هي اب����رز املعوق����ات التي 
تعرت�ض عمل الدائ����رة القانونية 

يف وزارة العدل؟
الت����ي تعيق  - اه����م املعوق����ات 
القانونية واملهام  الدائ����رة  عمل 
اجل�سيم����ة امللقاة عل����ى عاتقها، 
هو افة الف�ساد املوجود يف بع�ض 
احلكومية  واملوؤ�س�س����ات  الدوائر 
والت����ي ت�ساه����م يف ارب����اك عملنا 
ويوؤثر على دفوعن����ا من املحاكم 
اخلارجي����ة، اذ ي�ساهم امل�ستهدف 
بتقدمي وثائ����ق وم�ستندات م�رشبة 
من ه����ذه الدوائر قد تك����ون �سببًا 
فيخ�س����ارة او ا�سع����اف الدعاوى 
املقدمة من حمامينا يف اخلارج، 
ا�ساف����ة اىل ان هنال����ك معوق����ات 
ا�ستجابة  �رشع����ة  تتطل����ب  اخرى 
الحتياجاتن����ا الطارئ����ة وهذا ما 
مل�سن����اه من �رشع����ة ا�ستجابة من 
ال�سي����د الوزير د. حيدر الزاملي، 
يف تذلي����ل هذه املعوق����ات، الن 
القانوني����ة  الدائ����رة  العم����ل يف 
يت�سع وهذا الكم الهائل عن العمل 
يحتاج اىل كادر وظيفي ا�سايف من 
اجل ان ي�ساهم يف اجنازه وبالنظر 
للتق�سف املايل ، فاننا نعمل وفقا 
ذلك  وبرغم  املت����اح،  لالمكانات 
فقد حققنا اجنازات كبرة، يف ظل 
رعاية ال�سيد الوزير ودعم الدائرة 
باملتوفر منه الك����وادر الوظيفية 
واال�رشاف املبا�����رش على اعمالنا 
من اجل االرتق����اء مب�ستوى االداء 
وايالء بري����د الدائ����رة ودعاواها 
اخلارجية اهمية مبا�رشة، اذ يقوم 
�سخ�سيا مبتابعة  الوزي����ر  ال�سيد 
عمل  تع����رتي  الت����ي  املعوق����ات 
الدائرة وايج����اد احللول املالئمة 

لها.

اكدت النجاح يف الت�صدي ملافيات دولية حتاول �صرقة اموال ال�صعب

أجرى الحوار     غزوان عمران

        يتعر�ض العراق حاليًا اىل هجمة �صر�صة      
       لي�ض من الدواع�ض فقط على ال�صعيد 
االمني، واإمنا هناك هجمة مقابلة ت�صنها مافيات 
يف اخلارج عرب اإدخاله يف دوامة املحاكمات 
والتعوي�صات عرب املحاكم الدولية والتي تتبناها 
جهات معادية وهم ازالم النظام املباد وبع�ض 
املنتفعني العرب املرتبطني بهم، للح�صول على 
االموال ب�صتى الطرق الغري م�صروعة..

          تقوم الدائرة بالتن�صيق والتعاون مع
       الدوائر وموؤ�ص�صات الدولة وال�صركات 
العامة من خالل الدعاوي اخلارجية التي تكون 
تلك اجلهات طرف فيها لغر�ض اعداد الدفوع 
القانونية و�صمان تزويد املحاميني املعنني خارج 
العراق بالوثائق واالراء ووجهات النظر واحلقائق 
التوا�صل يف كل من ي�صاهم يف احلفاظ على حقوق 
اجلهات احلكومية العراقية هنالك جناح العمل..

الدائرة القانونية تن�صق مع الدوائر واملوؤ�ص�صات
 الر�صمية بتقدمي امل�صورة القانونية يف متعلقات

 عملها والتي تعتمد ا�صا�صًا على الد�صتور والقوانني، كما ان 
هناك تن�صيق يف تقدمي امل�صادر القانونية والكتب املخت�صة 

بالقانون وتوفري كل ما له عالقة بالقوانني املن�صورة 
وو�صمان حفظها على �صكل مطبوعات ل�صمان تداولها من 

الوزارات او املواطنني من خالل مكتبة الوزارة والتي 
ت�صطلع ا�صافة اىل دورها يف ن�صر الثقافة القانونية..

اتخاذ الربيد االلكرتوين ا�صا�ض يف العمل 
والتوا�صل مع مكاتب املحامني املوكلة تهم حقوق 

العراق واجلهات احلكومية االخرى وتوجيههم ب�صكل 
مبا�صر الن عامل الوقت مهم وال�صرعة بالتوجيه مهم جدًا 

وتزويد املحامني بالوثائق وامل�صتندات املطلوبة والتي 
تقرر موقف اجلهات العراقية يف الدعاوي املفرو�صة، 

واليخفى على احد مدى اهمية عامل الوقت وال�صرعة يف 
دعم الدفوعات املقدمة امام اجلهات الق�صائية ..

مدير عام الدائرة القانونية: نقوم بدور المدافع
 عن سيادة العراق الخارجية 
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نعي�ش ه���ذه االيام ذك���رى واقعة الطف 
االليمة التي تلخ�ست فيها ا�سمى املبادئ 
االن�سانية متمثلة بجبهة احلق التي ج�سد 
مبادئها ابا االحرار االمام احل�سني )ع(..
تلك الث���ورة اال�س���احية املباركة التي 
غريت جم���رى التاريخ بع���د ان ابعدت 
االمة اال�سامية يف حينها عن خط اال�سام 
املحم���دي النقي وعن ا�رشف من مي�س���ي 
على االر�ش بعد الر�سول االكرم )�ش( وهم 
الع���رة الطاهرة وابن بن���ت ر�سول الله 
.. اذ ح���اول املنحرفون من امثال يزيد 
وحا�سيته اخ�ساع �سيد �سباب اهل اجلنة 
لدكتاتوري���ة وظل���م وعبودي���ة الطغمة 
الفا�س���دة.. و�ساء الل���ه �سبحانه تعاىل 
ان ي�ست�سه���د االمام احل�سني ومن معه من 
اهل بيته و�سحبه االبرار وت�سبى الن�ساء 
الزينبيات ليكون يوم العا�رش من حمرم 
هو املن���ر اخلالد للفل�سفة االلهية التي 
�سدحت به���ا حنجرة �سي���د ال�سهداء من 
خال خطاباته التي اعزت اال�سام وعرت 
جبه���ة الكفر واالحل���اد الت���ي ت�ستخدم 
الدي���ن منطلقا ل�سهواته���ا ونزواتها .. 
وعلينا يف ه���ذه املرحلة من حياة االمة 
ان ننطلق م���ن تلك املبادئ ال�سامية وان 
تك���ون الع���ر والدرو����ش العا�سورائية 
منهجا لن���ا ولاجيال القادمة ..ال�سيما 
ونحن نخو�ش معركت���ني مهمتني االوىل 
يف مواجه���ة االره���اب ال���ذي انبثق من 
�سالة اع���داء ال حممد من جمرمي جبهة 
يزيد واف���كاره املتطرفة وما داع�ش ومن 

اتبعه���م وايده���م اال ا�ستم���رار مل�سل�سل 
التطرف واحلق���د والتكفري ..ومعركتنا 
االخ���رى �س���د املف�سدين وم���ن ي�ستهني 
مبقدرات ال�سع���ب وخري انواع املواجهة 
ه���و اال�س���اح يف كافة املج���االت التي 
حتق���ق العدالة االجتماعية ..واذا كانت 
احل�سد  البن���اء  املتاحقة  االنت�س���ارات 
ال�سعبي والقوات امل�سلحة جاءت نتيجة 
اال����رشار والتكاتف والعقي���دة الوطنية 
يف حمارب���ة اعداء الدين والوطن .. فاأن 
اال�ساح يف املجاالت االخرى يحتاج اىل 
النف�ش وتقدمي  ت�سافر اجلهود وحماربة 
م�سلحة الوطن على امل�سالح ال�سخ�سية 
ومواجهة االزمات يف خندق واحد لعبور 
املرحل���ة .. وقد �سعينا يف وزارة العدل 
باأتخاذ عدة اج���راءات ادارية وقانونية 
كانت كفيلة باأح���داث تقدم ملمو�ش على 
ار����ش الواقع باخل�سو����ش يف اجلوانب 
التي  اال�ساحية  لل�سج���ون  التنظيمي���ة 
تخ�سع ب�س���كل دوري للزيارات الر�سمية 
م���ن اجلهات الدولي���ة واملحلية وكانت 
االنطباع���ات ايجابي���ة خ���ال الف���رة 
املا�سي���ة رغ���م �سح���ة التخ�سي�س���ات 
املالية ونق�ش الكوادر الوظيفية ..ومن 
ابرز ماحتقق يف اجلوانب االمنية حلماية 
ال�سج���ون )نظ���ام املراقب���ة ال�سوري���ة 
املتكاملة ( بعد جهود ا�ستثنائية وا�رشار 
على اكمال امل�رشوع وعزمنا على التحول 
اىل النظام االلكروين احلديث يف وزارة 
الع���دل اذ جه���زت ال�سج���ون التابع���ة 

لدائ���رة اال�س���اح العراقي���ة بكامريات 
الكرونيا  املرتبطة  احلديث���ة  املراقبة 
ب�سا�س���ات املتابع���ة يف مق���ر ال���وزارة 
..و�سه���دت االي���ام املا�سي���ة توقيعنا 
على اتفاقية تبادل ال�سجناء مع اململكة 
املتح���دة وحققنا عدة لقاءات مع جهات 
قانونية وق�سائية بهدف تبادل اخلرات 
واال�ستفادة من اخلرات العاملية يف هذه 
املجاالت ..وتعزز ذلك بتخويلنا ر�سميا 
من قبل جمل�ش الوزراء �ساحية التفاو�ش 
والتوقيع عل���ى م�رشوع اتفاقية التعاون 
الهند  الق�سائي والقانوين مع جمهورية 
..ومن جهة اخ���رى كان لا�ست�سافة يف 
اللجنة القانونية الرملانية اثر جيد يف 
تو�سيع حج���م التعاون بني وزارة العدل 
العقبات  لتذلي���ل  الت�رشيعية  ال�سلط���ة 
التي تواجه الوزارة ومت بحث عدة ملفات 
مهمة ابرزها ملف تنفيذ احكام االعدام .. 
و�سمن اجراءاتنا االحرازية للحفاظ على 
حقوق املواطنني وجهنا دائرة الت�سجيل 
يف  باأتخاذالتدابريالازم���ة  العق���اري 
املعام���ات العقاري���ة للم�سيحيني ويف 
املناطق املحررة من داع�ش االرهابي .. 
وا�ستكماال للجه���ود التي بذلت الن�ساف 
موظف���ي وزارة العدل وف���ق ا�ستحقاقهم 
مت ادراج ����رشف مبالغ قان���ون الر�سوم 
العدلي���ة للموظفني �سم���ن موازنة عام 
2016وتعم���ل الوزارة حالي���ا مع وزارة 
املالي���ة عل���ى �رشفه���ا باأث���ر رجع���ي 
منذال�سهرال�ساد����ش م���ن الع���ام احلايل 

2015وح�سب توف���ر ال�سيولة النقدية يف 
وزارة املالي���ة مع اميانن���ا املطلق ان 
مواقفكم وعملكم ال���دوؤوب اليتنا�سب مع 
الرواتب املتدنية الت���ي تتقا�سونها .. 
وختاما ..يوج���د العديد من املنجزات 
الي�سع املج���ال ال�ستعرا�سها وهي موثقة 

يف املوقع الر�سمي للوزارة ونحر�ش على 
ادام���ة التوا�سل مع الراأي العام وو�سائل 
االع���ام وعدم التحفظ عل���ى اي معلومة 
م���ن �ساأنها ان ت�سح���ح امل�سارات خدمة 
لل�سال���ح الع���ام ونهنئ موظف���ي وزارة 
العدل وابن���اء �سعبنا احلبي���ب ل�سامة 

االخ عبدالكرمي فار�ش مدير عام الدائرة 
االدارية واملالية وعودته ملزاولة عمله 
بعد اط���اق �رشاحه من قب���ل اخلاطفني 
ون�سكر جميع من �سع���ى لهذا االمروادام 
الله ايامكم باخل���ري والركة انه �سميع 

جميب ..

بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة معالي وزير العدل الموقر..

الدولة وموؤ�س�ساتها  ان�سغال  ان 
بالت�س���دي لاره���اب و�سغ���ط 
احلرب القائم���ة مع اجلماعات 
االإرهابي���ة كان وم���ازال هناك 
حتدي اخر وهو بناء موؤ�س�سات 
ر�سينة تخدم املواطن العراقي 
القانوني���ة  االأُط���ر  وحتدي���ث 
الازم���ة لاإ�س���اح الوظيف���ي 
واالداري ومن���ع املعوقات التي 
تقف �س���د امل�س���ي بامل�ساريع 
املدنية واحل�سارية وان تاخري 
اإجناز معام���ات املواطنني يف 
الدوائر احلكومية ماهي اال حالة 
مرفو�سة امام ال�رشعات الدولية 
حق���وق  ومب���ادئ  والوطني���ة 
املخت�سون  وج���د  فقد  االن�سان 
ان اغلب حاالت التاأخر باإجناز 
احللقات  ب�سبب  كان  املعامات 

الزائ���دة واالجراءات الروتينية 
الت���ي ت�سبب يف �سي���اع الكثري 
من اجلهد والوقت فكان التحرك 
تب�سيط  االأخ���ري نحو  احلكومي 
اإجن���از  وت�رشي���ع  االإج���راءات 
املعام���ات بال�سكل الذي يليق 
ب�سعبنا عر اإطاق م�رشوع نابع 
من الرنامج احلكومي لتب�سيط 
م���ن  باال�ستف���ادة  االإج���راءات 
تكنلوجيا املعلومات ووزاراتنا 
ط���رف مه���م يف ه���ذا امل�رشوع 
تنوع���ت  الت���ي  وتطبيقات���ه 
يف جمم���ل الدوائ���ر العدلي���ة 
وكان  للمواط���ن  وخدماته���ا 
االلكرونية يف  االأر�سفة  ابرزها 
الدوائ���ر العدلية وكذلك  اغلب 
اإلغاء ارتب���اط دوائر الت�سجيل 
يف  البلدية  بدوائ���ر  العق���اري 

اإجن���از معامات نق���ل امللكية 
الذي �سيطبق قريبا بعد ان كان 
يرهق كاه���ل املواطن العراقي 
يف ����رشورة م���روره يف بع�ش 
الدوائ���ر غري دوائ���ر الت�سجيل 
العقاري التي تبدء املعامله به 
وتنتهي ب���ه ولكن يعلم اجلميع 
ان املعامل���ة يج���ب ان ت�س���ري 
نح���و دوائ���ر البلدي���ة واملاء 
والكهرب���اء وال�رشيبة وغريها 
ويقول���ون ان التاأخري يف دوائر 
يعتمد  الذي  العقاري  الت�سجيل 
يف اإجناز املعام���ات موافقات 
ه���ذه الدوائ���ر اخلارجية  حتى 
جاء قرار جمل�ش الوزراء بطلب 
من معايل وزير العدل الدكتور 
حيدر الزاملي بفك االرتباط مع 
دوائر البلدية لتب�سيط اإجراءات 

نقل امللكي���ة للمواطن العراقي 
و�سيك���ون هن���اك تب�سي���ط اخر 
بجه���ود املخل�سني م���ن كوادر 
هذه ال���وزارة املعط���اة ونحو 

جمتمع نظيف.

اأقام املعهد الق�سائ���ي ندوة وور�سة عمل بالتعاون مع 
معهد راوؤول التابع لدولة ال�سويد حول خا�سة بقانون 
ا�س���ول املحاكم���ات اجلزائية العراقي رق���م 23 ل�سنة 
1971، ومدى مائمته للتقدم العلمي واحل�ساري.وقال 
بي���ان �سادر عن اإعام ال���وزارة: ان اقامة هذه الندوات 
تاأتي ا�ستكم���اال للنهو�ش مبتطلب���ات الوعي والثقافة 
القانونية، للك���وادر الق�سائي���ة والوظيفية ومتا�سيا 
مع الواقع احلايل الذي ي�سهده العراق اجلديد، والتي 

ت�ساه���م يف ان�سمامه للمواثي���ق واملعاهدات الدولية.
وا�س���اف البي���ان: ان الن���دوة ا�سرك���ت فيه���ا جهات 
متخ�س�سة بالق�س���اء والقانون وه���ي )جمل�ش الق�ساء 
االعلى واالدعاء العام وعمداء كليات القانون العراقية 
ومدير عام االدلة اجلنائي���ة ونقابة املحامني واحتاد 
احلقوقيني وجمل�ش �سورى الدول���ة وم�ست�سارية االمن 
الوطني وجامعة بغداد واجلامعة امل�ستن�رشية ودائرة 

اال�ساح العراقية(.

اك���دت دائرة اال�س���اح األعراقي���ة التزامها 
بتطبيق معايري حقوق االن�سان يف التعامل 
مع الن���زالء املودع���ني يف �سجونها.وقال 
بي���ان �س���ادر عن اع���ام ال���وزارة: ان ذلك 
جاء خ���ال زي���ارة جلنة الر�س���د التابعة 
للمفو�سي���ة امل�ستقل���ة حلق���وق االإن�س���ان 
ل�سجن التاجي املرك���زي. واأ�ساف األبيان: 
ان مدي���ر ال�سجن رافق البعثة خال اجلولة 
امليداني���ة والت���ي �سملت املرك���ز ال�سحي 
التابع للق�سم، واالإح���االت الطبية واأحوال 
األنزالء ومذاخ���ر االدوية العاجية واطلعت 
عل���ى واق���ع اأالإطع���ام، وظ���روف االي���واء 
واالإي���داع يف القواطع ال�سجنية.واأو�سح: ان 
دائ���رة اال�ساح العراقية جهة ايداع وتقدمي 
اخلدمات ولي�ست جهة حتقيقية وان االق�سام 
اال�ساحية تخ�سع ملعايري حقوق االن�سان 
الدولية والقانونية يف التعامل مع النزالء. 
م���ن جانبها: اأ�سادت جلن���ة الر�سد التابعة 
للمفو�سي���ة امل�ستقل���ة حلق���وق االإن�س���ان 
بالتط���ور االيجابي ال���ذي ت�سهده ال�سجون 
االإ�ساحي���ة يف امل�ستوى اخلدمي وال�سحي 

للنزالء وتعاونهما الإجناح الزيارة.

تبسيط اإلجراءات

بهدف تعزيز ال�عي والثقافة القان�نية للك�ادر ال�ظيفية مل�ؤ�س�سات الدولة

المعهد القضائي يقيم ورشة عمل بالتعاون مع 
معهد راؤول التابع لدولة السويد

خالل زيارة جلنة م�ستقلة حلق�ق االن�سان اىل �سجن التاجي املركزي 

دائرة االصالح ألعراقية ملتزمون بتطبيق معايير
 حقوق االنسان مع النزالء

بقلم المدير

مقالة / بقلم مدير عام دائرة االصالح العراقية
الحقوقي حسين العسكري 

تناولت الدرا�سات والبحوث العلمية احلديثة موا�سيع مهمة حققت 
طفرة يف حتول  الفك����ر الب�رشي وادى اىل تبني مناهج غري تقليدية 
يف التعامل مع مفردات احلياة املعا�رشة ومنها طرائق التفكري واثر 
البيئة على �سي�سيوليجي����ا ونتاج ال�سعوب بل ذهبت درا�سات اخرى 
اىل التع����رف على ذكاء ال�سعوب من خال لغتهم او ت�سنيفهم ح�سب 
املناخات الت����ي تن�ساء فيها تلك ال�سعوب وتاثرياتها على �سفاتهم 
اجل�سدي����ة مثال ذلك ماج�سدته النظري����ة املناخية يف ان االفراد او 
ال�سع����وب التي تعي�����ش يف اجواء حارة يتمي����زون بامتاكهم انوف 
كبرية ، وال�سعوب التي تعي�����ش يف اجواء باردة يتميزون بان لهم 
ان����وف �سغرية وغريها م����ن نظريات الت�سني����ف الب�رشي والتنظري 
الطبقي واملجتمعي التي حاول من خالها الباحثون اخلو�ش فيها  
للو�سول اىل فهم لتلك املجتمعات وانتقاء ا�ساليب  التعامل البناءة 
مع كل جمتم����ع ومبا يتنا�سب م����ع امكانياته وتقالي����ده ه والبيئة 
املحيطة به، وبغ�ش النظر ع����ن احقية تلك النظريات او بطانها،  
اود ان الف����ت االنتب����اه اىل و�سع تلك املق����درات امام املخت�سني يف 
برام����ج اعادة تاهيل النزالء يف ال�سج����ون اال�ساحية لتحديد هوية 
الرامج ومناهج التاأهيل ال�سلوك����ي واملهني التي تتائم  وطبيعة 
اجلن�����ش وموؤثرات التن�سئة االجتماعية والبيئية، وحماولة  امتاك 
الي����ات غري تقليدي����ة يف ا�ساح النزالء  وتق����ومي �سلوكيات االفراد 
املحتجزين الذين يق�سون فرات احتجاز ب�سبب ارتكابهم لعمل غري 
قان����وين  ، وتبني افكار جديدة حتم����ل يف طياتها ثقافة تدفع نحو 
االبداع وخلق برامج مهنية وتربوية فاعلة يف التعامل واعادة تاهيل 
الن����زالء، واالبتعاد عن االجراءات العقابي����ة الننا النريد لل�سجون 
بان تكون م����كان لتفريخ اجلرمية  وا�ساع����ة الفكر املنحرف، فمن 
خال متابع����ة عمل اغلب املوؤ�س�سات التي تعني با�ساح النزالء يف 
العامل نرى عدم ج����دوى براجمها الربوية واملهنية يف ومل حتقق 
ما تطمح اليه من اندماج متكام����ل للنزالء يف املجتمع بعد انق�ساء 
م����دة حمكومياتهم القانونية ونرى عودتهم مرة اخرى اىل اجلرمية 

وتلك ال�سجون تارة اخرى.

جلاأت �سجوننا اال�ساحية اىل اعجاز ودرو�ش القران الكرمي ملكافحة 
�سل����وك اجلرمية م����ن خال اقام����ة حما�����رشات ودورات يف االر�ساد 
الديني خم�س�سة للنزالء،  وهي جتربة ناجحة ويبدو انها حققت ما 
عجزت عنه الرامج التقليدية االخرى،  فاالإح�سائيات التي اكدتها 
الدرا�سات التي قام بها اكادميي����ون يف موؤ�س�سات اال�ساح لعدد من 
ال����دول اال�سامية اكدت جن����اح تلك الرامج يف حماي����ة النزالء من 
اجلنوح نحو اجلرمية مرة اخرى بل وخلقت منهم مواطنون يقودون 
االف����راد االخرين نح����و اال�ساح وا�سهمت يف خل����ق البيئة االميانية 
واالنتاجي����ة لاأف����راد، ان �سخونة الو�سع االمن����ي وح�سا�سية ملف 
ال�سجون يف العراق اعاق تطبيق برامج ت�سغيلية وانتاجية للنزالء 
خال الف����رات ال�سابقة وان دائرة اال�س����اح العراقية بداءت تهيئ 
لبيئة انتاجية تفاعلية حتقق مكا�سب مادية للنزالء لقاء العمل الذي 
يقومون به مع رقابة ومتابعة ل�سلوكهم وحماولة قولبة �سولكياتهم 
عل����ى  االنتاجية والتوا�سل مع الزبائ����ن يف �سوق العمل االفرا�سي 
الذي اوجدته الور�����ش املهنية واحلرفي����ة يف ال�سجون اال�ساحية 
وهذه النظرية بداءت تتبلور يف اغل����ب �سجوننا خا�سة بعد افتتاح 
ور�ش �سناعي����ة جديدة ا�ستثم����رت خرات الن����زالء املهنية لتنتج 
نتاجات يف مهن احلدادة، والنجارة، و�سيانة و�سمكرة ال�سيارات، 
واحل����رف اليدوية وغريها من املهن االنتاجية ذات املردود املادي 
وه����ي خطوة جتريبية قدمتها عددا من االق�س����ام اال�ساحية وبدائنا 
نلم�����ش نتائجها املبه����رة من خ����ال اثرها  يف حتقي����ق اال�ستقرار 
النف�سي لدى النزالء وحتوله����م اىل انا�ش يح�سون باالحرام الأنهم 
حتولوا اىل افراد منتجني ومعيل����ني الأ�رشهم، وتاكد لنا بان اتباع 
ه����ذه اال�ساليب اثبت النجاح يف ايجاد االيدي العاملة  التي يرغبها 
�س����وق العمل خارج جمتم����ع ال�سجون وا�سهم بتوف����ري القناعة لدى 
الن����زالء بان املجتمع يوفر احلماي����ة والرفاهية للعقول املنتجة، 
مما ول����د رغبة كبرية لديه����م اىل مغادرة ال�سل����وك املنحرف نحو 
اجلرمية، اننا يف دائرة اال�س����اح نعمل بهذا االجتاه ومن امل�سجع 
اقرار قان����ون الت�سغيل و�سن�سهد دخوله حيز التنفيذ خال اال�سابيع 
القادمة وهذا الت�رشيع �سيوؤمن جزء من االحتياجات املادية للنزالء 
وعوائلهم ويحفزهم نحو االنتاجية وينظم عملية الت�سغيل واالنتاج 

يف ال�سجون اال�ساحية ب�سكل او�سع. 

هند عبد جميغ
مدير عام دائرة رعاية القاصرين

لي�ش من ال�سه���ل و�سع مفهوم عام للف�ساد ولكنه ب�سفة 
عامة هو �سلوك غري اخاقي وخارج عن القوانني والنظام 
العام بهدف حتقيق نفع خا�ش لفرد او فئة معينة على 
ح�ساب امل�سلحة العامة او م�سلحة العمل وينطوي على 
امور تنحرف عن الواجب العام وال�سفافية وتخرج عن 
املعايري االخاقية احلميدة وال�سلوك املهني الر�سيد.

ان ظاه���رة الف�س���اد امل���ايل واالداري تعرق���ل عملية 
البن���اء والتق���دم يف كاف���ة امل�ستوي���ات االقت�سادية 
واملالي���ة وال�سيا�سية واالجتماعي���ة والثقافية لعموم 
ابناء املجتم���ع فهي تهدد االموال وال���روات والوقت 
والطاقات وتعرقل اإداء امل�سوؤوليات واجناز الوظائف 
واخلدمات فهي متثل انته���اك القوانني واالنحراف عن 
تاأدية الواجبات الر�سمية لتحقيق مك�سب مايل �سخ�سي 
ويعرف من خال املفهوم الوا�سع باأنه االخال ب�رشف 
الوظيفة ومهنيتها وبالقيم واملعتقدات التي يوؤمن بها 
ال�سخ�ش وكذلك هو اخ�ساع امل�سلحة العامة للم�سالح 
ال�سخ�سية وغالبا "ما يكون عن طريق و�سطاء وال يكون 

مبا�رشا". 

تجربة األقسام اإلصالحية في خلق البيئة اإلنتاجية وتشغيل النزالء 
وإعجاز القران في مكافحة الجريمة

آفة الفساد المالي واالداري
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اج���رى ق�س���م املتابع���ة يف 
وزارة العدل، زيارة ميدانية 
عقاري  ت�سجي���ل  لدائرت���ي 
خانقني و قره تبه، لالإطالع 
على الواق���ع اخلدمي املقدم 

للمواطنني.
وقال بيان �س���ادر عن اعالم 

الوزارة، ان جلنة من �سعبة 
ال�سمالية  املنطق���ة  متابعة 
التابع���ة لق�س���م املتابع���ة 
برئا�سة )دلري عادل عزيز(، 
قامت بزيارة ميدانية �سملت 
عق���اري  ت�سجي���ل  دائرت���ي 

خانقني و قره تبه.

الهدف  ان  البي���ان:  واو�سح 
م���ن اج���راء الزي���ارات هو 
الإط���الع عل���ى �س���ري العمل 
والإرتقاء مب�ستوى اخلدمات 
تنفيذًا  للمواطن���ني  املقدمة 
لتوجيه���ات ال�سي���د الوزير 
املعامالت  اجن���از  بتب�سيط 

عماًل بالتوجيهات احلكومية 
وانطالقا من م�رشوع الإ�سالح 
البي���ان:  الداري.وا�س���اف 
بع���دد  التق���ت  اللجن���ة  ان 
للوقوف  املوظف���ني،  م���ن 
على طلباته���م ومقرتحاتهم 
الدائ���رة،  اأداء  لتح�س���ني 

م�س���ريا اىل ان اللجنة التقت 
بعدد من املراجعني للتعرف 
تعرقل  التي  املعوقات  على 
�سري معامالتهم وال�سعي اىل 

تذليلها.
الوزارة  ان  البي���ان:  وذك���ر 
�سهدت تقدم وا�سح و ملحوظ 

من ناحية اخلدمات املقدمة 
للمواطن���ني، ول �سيم���ا ان 
م�رشوع احلوكمة اللكرتونية 
م�ستقب���ال  يتي���ح  �س���وف 
للمواطنني اجناز معامالتهم 
وت�سهيل وتب�سيط الجراءات 

الدارية والروتينية

اجل����ودة  ادارة  ق�س����م  اج����رى 
زيارة تفقدية لدائرة الت�سجيل 
العق����اري العام����ة ملتابع����ة 
التطوي����ر  جان����ب  تطبي����ق 
الرتق����اء  به����دف  اأملوؤ�س�س����ي 
بواق����ع العمل فيها.وقال بيان 
�سادر عن اعالم األوزارة ان هذه 
تاأتي �سمن توجيهات  الزيارة 
وزير الع����دل د.حيدر الزاملي 
بتطبي����ق معايري اجل����ودة يف 
األعدلية ويف  الدوائ����ر  كاف����ة 
ظل التوجيهات قام ق�سم ادارة 
والتطوير  ال�سامل����ة  اجل����ودة 
املوؤ�س�س����ي وم�س����وؤول �سعب����ة 
تقييم الداء وم�سوؤول التوعية 
دائ����رة  بزي����ارة  والع����الم، 

الت�سجيل العقاري العامة حيث 
التق����ى كادر الق�س����م مبديرها 

العام ومت التباحث حول واقع 
العمل والأ�ساليب الكفيلة التي 

ت�ساهم يف تقدمي الف�سل خدمة 
لل�سالح العام.

وا�ساف البي����ان: ان ق�سم ادارة 
اجل����ودة ق����ام خ����الل زيارته 
بالإطالع على اأه����م الن�ساطات 
اخلا�س����ة بالدائ����رة والتاأكيد 
عل����ى �رشورة تطبي����ق معايري 
ال�ساملة  اجل����ودة  ادارة  نظ����م 
متفقدت  املوؤ�س�سي،  والتطوير 
ادارة  ق�س����م  الزي����ارة  خ����الل 
امل����وارد الب�رشي����ة للتع����رف 
املعلومات  اإلي����ة حف����ظ  على 
والتفاق  الر�سمي����ة  والوثائق 
اخرى  زي����ارات  اقام����ة  عل����ى 
للدائ����رة ل�ستكم����ال متابع����ة 

العمل فيها

لالإطالع على اداء الدوائر العدلية و امل�ستوى اخلدمي فيها

لجنة من قسم المتابعة تزور دائرتي تسجيل عقاري خانقين و قره تبه

ادارة الجودة تتفقد دائرة التسجيل العقاري العامة
 لمتابعة تطبيق جانب التطوير المؤسسي

اعلنت دائ����رة ال�سالح األعراقي����ة عن ا�ستكمال 
حم����الت تاأهيل ال�سجون م����ن اجلوانب المنية 
واخلدمية.وقال بيان �سادر عن اعالم األوزارة: 
ان نائب الدعاء العام القا�سي )هديل جنم عبد 
الل����ه ( اأ�سارت خالل زيارتها ل�سجن العدالة/1 
باإج����راءات ادارة ال�سجن املقدم����ة للنزلء من 
خدم����ات �سحية ووقائي����ة، ا�سافة اىل متابعة 
الق�سايا القانونية واإجراءات الت�سفري وتامني 

و�سول النزلء اىل املحاكم واإطالق ال�رشاح.
واأ�ساف األبيان ان نائب����ة الدعاء العام قامت 
بجولة ميدانية يف الق�سم واطلعت على اخلدمات 
األبي����ان:ان مالكات  املقدم����ة للنزلء.واأو�سح 
ال�سيانة والأعمار قامت بحملة تاأهيل و�سيانة 
يف القواطع ال�سجني����ة واملمرات والأبواب كما 
قامت بتنظيم حمل����ة تاأهيل للردهات ال�سجينة 
وت�سمنت احلملة اعمال ت�سليح وطالء اجلدران 
والأب����واب وال�سبابيك واإع����ادة تاأهيل خطوط 

الكهرباء واملاء لهذه القواطع.

خالل زيارة نائب االدعاء العام اىل �سجن العدالة/1

دائرة االصالح ألعراقية استكمال حمالت تأهيل السجون أمنيآ وخدميآ

المفتش العام يبحث مع مدير عام دائرة 
اإلصالح العراقية تطوير عمل الدائرة

�سمن اآلية ت�سريع اإطالق �سراح املنتهية اأحكامهم الق�سائية
وزارة العدل: اإلفراج عن )339( نزيل 

خالل شهر ايلول الماضي

نظ���م املعهد الق�سائي بالتعاون مع دائ���رة ال�سالح العراقية دورة 
خا�سة مبوظفي الدائرة.وقال بيان �سادر عن اعالم الوزارة: ان هذه 
ال���دورة تاأتي حر�سا من ادارة املعهد لرفع الداء القانوين اخلا�ص 
بالك���وادر القانونية العاملة يف دائرة ال�س���الح العراقية.وا�ساف 
البيان: ان هذه الدورة �سمل���ت على حما�رشات ودرو�ص مهمة منها، 
قانون اخلدمة املدنية ، وقانون ان�سباط موظفي الدولة، وعدد من 
القوانني الخرى.وبني: مديرعام املعهد الق�سائي الدكتور )ريا�ص 
ح�سني( خ���الل افتتاحه هذه الدورة، انها �ست�ستمر للفرتة من 10/4 
ولغاية 2015/10/11. و�سي�رشف عليها ا�ساتذه اكفاء خمت�سني يف 

هذا املجال .

اأكدت ان وزير العدل وجه باعتماد خطوات احرتازية متنع التالعب بالعقارات

التسجيل العقاري: إجراءات قانونية لمنع التعرض 
المالك المسيحيين

الفرق امل�ساركة حققت م�ستوى فني كبري 

وزارة العدل تختتم الدور االول لبطولة كاس شهداء الوزارة 
اختتمت ال�سعب���ة الريا�سية التابعة ل���وزارة العدل، 
ال���دور الول م���ن بطولة كا�ص �سهداء ال���وزارة الثالثة 
خلما�سي الك���رة، وحقق���ت م�ستوى فني كب���ري للفرق 
امل�ساركة.وقال مدير ال�سعبة الريا�سية علي ال�ساعدي: 
ان البطولة �س���ارك فيها )30( فريق متثل دوائر الوزارة 
بال�ساف���ة اىل الق�س���ام ال�سجني���ة لدائ���رة ال�س���الح 
العراقية، م�سيفا ان الفرق وزعت على ثالثة جمموعات 
�سمت الوىل والثانية اق�سام دائرة ال�سالح بينما �سملت 
املجموعة الثالثة الدوائر العدلي���ة للوزارة.وا�ساف 
املدي���ر: ان نتائج املباريات رجح���ت 11 فريقا، كفة 
فري���ق �سجن النا�رشية املركزي وفريق �سجن التاجي، 
م�س���ريا اىل ان البطولتني ال�سابقت���ني كانتا من ن�سيب 
فريق �سجن النا�رشية املركزي، مو�سحا ان تنظيم هذه 
البطولة جاء تخليدا لذكرى �سه���داء وزارة العدل بعد 
العتداءات الرهابية الت���ي تعر�ص لها مبنى الوزارة.
واو�سح املدير: ان املباريات بني فرق الوزارة م�ستمرة 
بدورها الثاين وجتري حاليا بني الفرق الفائزة و�سول 
اىل خت���ام البطولة والذي �سي�سهد تكرمي الفرق الفائزة 

باملراتب الثاللث الوىل.
وكان���ت ال�سعبة الريا�سي���ة قد افتتح���ت بطولة كا�ص 
�سهداء الوزارة الثالثة خلما�سي الكرة، على قاعة نادي 
ال�سب���اب الريا�سي، وبح�سور ع���دد من امل�سوؤولني يف 

الوزارة. 

وقال بيان �سادر عن اعالم الوزارة: ان ال�سعبة الريا�سية 
افتتح���ت بطولة كا�ص �سهداء ال���وزارة على قاعة نادي 
ال�سباب الريا�سي، وجمع���ت مباريات الفتتاح فريقي 
ق�س���م العمار و�سايد 4 وانتهت املب���اراة ل�سالح فريق 

ق�سم العمار بنتيجة )1-6(
وذكر البيان: ان البطولتني ال�سابقتني كانتا من ن�سيب 
فريق �سجن النا�رشية املركزي، مو�سحا ان تنظيم هذه 
البطولة جاء تخليدا لذكرى �سه���داء وزارة العدل بعد 

العتداءات الرهابية التي تعر�ص لها مبنى الوزارة

اأك���د ال�سيد مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري 
مه���دي طال���ب، ان وزي���ر الع���دل د. حيدر 
الزاملي، وجه باتخ���اذ الإجراءات القانونية 
التي حتد من التعر�ص اىل امالك امل�سيحيني، 

خ�سو�سا املهاجرين خارج البالد.
وق���ال املدي���ر الع���ام، ان دائ���رة الت�سجيل 
العق���اري ومبتابع���ة م���ن ال�سي���د الوزير قد 
با����رشت باعتم���اد اإج���راءات احرتازية متنع 
التالعب بعق���ارات امل�سيحيني بن���اء على ما 

مت طرح���ه من بع����ص اع�ساء جمل����ص النواب 
وخ�سو�سا يف بغ���داد. وا�ساف املدير العام: 
مت اتخاذ اجراءات احرتازية متنع التزوير يف 
عقارات امل�سيحيني وتت�سم���ن هذه اخلطوات 
ح�سور البائع ب�سخ�س���ه او وكيله من الدرجة 
الوىل او الثاني���ة واج���راء الك�سف املوقعي 
وطل���ب م�ستم�سكات البائ���ع والتاكد من �سحة 
�سدوره، موؤك���دا ا�سافة اجراءات جديدة منها 
الك�سف املوقع���ي وال�ستف�سار من املجاورين 
للبائع يبني هويته مبينا عند اخذ القرار من 
البائ���ع ل بد من ح�سور معرف���ني للبائع من 
خالله او الوكي���ل ول بد ان يكون من الدرجة 
الوىل او الثانية.وا�س���ار املدي���ر العام اىل 
وجود حم���اولت للتالعب بالعقارات التابعة 
للم�سيحي���ني من خالل ال���وكالت القادمة من 
خ���ارج الع���راق لأ�سخا�ص ه���م لي�سوا وكالء 
لل�سخ�ص ال�سي���ل، مبينا ان التالعب يتم من 
ال�سفارات والقن�سلي���ات لتلك البلدان وقد مت 
تقدمي ال�سكاوي من قب���ل الخوة امل�سيحيني 

عن هذا التجاوزات

بحث ال�سي���د املفت�ص الع���ام لوزارة الع���دل/ وكالة جمال 
طاه���ر ال�سدي، مع مدير عام دائرة ال�سالح العراقية ح�سني 
الع�سكري، اجلوانب الدارية املتعلقة بعمل الدائرة، و�سبل 
تطويره���ا متا�سيا مع ظروف البالد.وا�سار ال�سدي اىل الدور 
ال���ذي تقوم به دائرة ال�سالح العراقية باعتبارها جهة ايداع 
للن���زلء، ومدى التحديات التي تواجهه���ا اليوم، موؤكدا ان 
مكت���ب املفت�ص العام احد اجلهات ال�سان���دة لعمل الدائرة، 
من اجل الرتقاء بعملها وتقدمي العون وامل�سورة يف خمتلف 
اجلوانب.م���ن جهته قدم مدير عام دائ���رة الإ�سالح العراقية 
�رشحا مف�سال عن عمل دائرته، واأعرب عن �سكره لدعم املفت�ص 
الع���ام لعمله باعتبار ان املكتب لي����ص جهة رقابة فح�سب، 

امنا ي�ساهم يف دعم جميع الدوائر وبالو�سائل كافة.

اأعلنت دائرة الإ�س���الح العراقية عن موقفها ال�سهري اخلا�ص 
بع���دد املطل���ق �رشاحهم واأع���داد املوقوف���ني واملحكومني 
واملر�سل���ني اإىل املحاكم ل�سهر ايل���ول املا�سي.وقال اعالم 
ال���وزارة يف بيان �سادر عنه: ان عدد املفرج عنهم من �سجون 
ال���وزارة بل���غ )339( نزي���ل من �سج���ون ال���وزارة يف بغداد 
واملحافظات بينهم )28( من الن�ساء، فيما بلغ عدد املر�سلني 
من النزلء اىل املحاكم )1361( حركة ت�سفري.وا�ساف البيان: 
اإن وزي���ر العدل د. حيدر الزاملي، وجه بتقدمي موقف �سهري 
عن عدد النزلء املفرج عنهم اإىل و�سائل الإعالم، بهدف اطالع 
الراأي الع���ام عن ا�ستم���رار الوزارة باإلي���ة ت�رشيع عمليات 

الإفراج عن النزلء املنتهية اأحكامهم الق�سائية.

اأعلن���ت وزارة الع���دل عن اعتق���ال احد املزوري���ن يف احد دوائر 
الكتاب العدول يف قاطع الر�سافة، �سمن توجه الوزارة يف تنفيذ 
ورقة ال�سالح احلكومي للق�ساء عل���ى الف�ساد والرتقاء مب�ستوى 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.
وق���ال مدير عام دائرة الكتاب العدول ح�س���ني الطائي: ان عملية 
اعتقال املزور املذك���ور اعاله متت يف احد دوائر الكتاب العدول 
يف قاط���ع الر�سافة، وقد �سبطت بحوزته ع���دد من امل�ستم�سكات 
املزورة بينها عدد من اجلوازات با�سماء خمتلفة ت�ستخدم لغرا�ص 

التالعب وال�ستيالء على حقوق املواطنني.
وا�س���اف املدي���ر العام: ان الكت���اب العدول ميتلك���ون اخلربات 
الالزم���ة لك�سف امل�ستم�سكات والوثائق امل���زورة وقد مت يف هذا 
اجلانب الك�سف عن الكثري من احل���الت �سابقا، مبينا ان موظفي 
الدائرة قد مت زجهم يف دورات للتعرف على امل�ستم�سكات املزورة 
يف املعهد الق�سائ���ي، وي�رشف على الق���اء املحا�رشات ا�ساتذة 

و�سباط خمت�سني يف جمال الدلة اجلنائية.

بهدف الق�ساء على الف�ساد واالرتقاء مب�ستوى 
اخلدمات املقدمة للمواطنني

وزارة العدل تعلن عن اعتقال مزور 
في احد دوائر الكتاب العدول

قام فريق تابع لق�سم حقوق الن�سان التابع لوزارة العدل 
بزيارة �سج���ن الن�ساء احد ال�سج���ون ال�سالحية التابعة 

لدائرة ال�سالح العراقية.
وق���ال بيان �سادر عن اعالم األ���وزارة ان الفريق اطلع على 
�سري عمل ال�سجن من جميع النواحي الن�سانية والقانونية 

وال�سحية.
واأ�س���اف األبي���ان: ان فريق حقوق الن�س���ان التقى باإدارة 
ال�سج���ن ومن بعدها مت النتق���ال اىل قواطع األ�سجينة وقد 
مت مالحظة اجلوانب الن�سانية للنزيالت املوجودات داخل 

ال�سجن.
واأف���اد البي���ان: ان �سجن الن�س���اء ال�سالح���ي يعترب من 
ال�سج���ون النموذجي���ة يف الب���الد يف تق���دمي اخلدم���ات 
الن�سانية والقانونية وال�سحية ح�سب ا�سادة الفريق الذي 

قام بزيارة ال�سجن .
واأو�س���ح األبي���ان: ان الفريق ق���ام بالإجاب���ة على جميع 
الت�س���اأولت وخ�سو�س���ًا يف مايتعل���ق باإج���راءات العفو 
اخلا����ص والأم���ور القانونية و�سعي ال���وزارة احلثيث يف 

تذليل العقبات يف ح�سم ق�سايا املوقوفني.

حقوق االنسان تزور سجن النساء 
لإلطالع على احوال النزيالت

لرفع االأداء املهني اخلا�ص بالكوادر الوظيفية
المعهد القضائي يفتتح الدورة 
القانونية االولى لموظفي دائرة 

االصالح العراقية

افتتحت دائرة الت�سجيل العقاري التابعة لوزارة 
العدل، مالحظية الإ�س���الح يف حمافظة ذي قار، 
�سمن خطة الوزارة يف ا�ستحداث وتو�سيع دوائرها 
العدلية.وقال بي���ان �سادر عن اعالم الوزارة: ان 
مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري )مهدي طالب( 
وبح�س���ور عدد من م�س���وؤويل احلكومة املحلية، 
افتتح مالحظي���ة الإ�سالح �رشق حمافظة ذي قار، 
مبينا ان اجناز هذه امل�رشوع جاء ا�ستكمال للخطة 
الإ�سرتاتيجية التي ر�سمتها وزارة العدل.وا�ساف 
البيان: ان هذه اخلطوة �ست�سهم يف اجناز معامالت 
املواطن���ني ب�رشعة عالية وتقلل م���ن معاناتهم 
بعد ان كان���وا يقطعون م�ساف���ات كبرية لجناز 
معاملتهم العقارية، م�سريا اىل انها �ستوفر فر�ص 
عمل لع���دد من العاطل���ني واخلريجني من اهايل 
الق�ساء.من جانبهم: ا�س���اد اأهايل ق�ساء الإ�سالح 
باجلهود الكبرية التي بذلتها الوزارة لتوفري هذا 
املبنى وت�سهيل مهمة اجناز معامالتهم، معربين 
عن �سكره���م اىل ال�سيد وزير الع���دل ومدير عام 

دائرة الت�سجيل العقاري.

متا�سيا مع توجهاتها يف تنفيذ م�ساريعها 
اال�سرتاتيجية

وزارة العدل: تفتتح 
مالحظية االصالح في ذي قار 
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اعداد/ ايناس طارق مدير شعبة اعالم مجلس شورى الدولة

ان انت����داب خ����راء اجراء من اج����راءات التحقي����ق القا�ضي 
او املحق����ق غري ان ه����ذا المينع ع�ضو ال�ضب����ط الق�ضائي من 
ا�ضتدعاء اهل اخلرة ب�ضان اجلرمية التي با�ش فيها التحقيق 
�ضواء تعلقت اخلرة بج�ضم اجلرمية او موادها او اثارها ومن 
اجلدير بالذكر ان امل�����رصع مل ين�ش �رصاحة على حق ع�ضو 
ال�ضبط الق�ضائي و�ضلطت����ه يف ا�ضتدعاء اخلراء يف اجلرمية 
العادية وامل�ضهودة كما فعل امل�رصع امل�رصي حيث ن�ش يف 
املادة 39 من قانون االج����راءات اجلنائية امل�رصي على انه 

ملاموري ال�ضبط الق�ضائي اثناء جمع اال�ضتدالالت ان ي�ضمعوا 
اق����وال من تك����ون لديهم معلوم����ات عن الوقائ����ع اجلنائية 
ومرتكبه����ا وان ي�ضالوا املتهم عن ذلك وله����م ان ي�ضتعينوا 
باالطب����اء وغريهم من اهل اخلرة يطلب����وا رايهم �ضخ�ضيا او 
بالكتابة ام����ا امل�رصع العراقي فانه ذكر بانه لع�ضو ال�ضبط 
الق�ضائي عند حتقيق����ه يف اجلرمية امل�ضهودة اي انه يح�رص 
يف احلال كل �ضخ�ش ميكن احل�ض����ول على اي�ضاحات ب�ضانها 
وه����ذا ما ن�ضت عليه املادة 44 م����ن اال�ضول اجلزائية النافذ 

كما ان راي اخلراء ي�ضتهدف منه اكت�ضاف اجلرمية ومرتكبها 
وه����و عمل يعتر بحقيقة االمر من �ضميم �ضلطة ع�ضو ال�ضبط 

الق�ضائي
ولغر�����ش ا�ضتكمال التحقي����ق الذي يبا�رصه ع�ض����و ال�ضبط 
الق�ضائي له ان ي�ضمع �ضهادات اال�ضخا�ش الذي لهم معلومات 
عن اجلرمية او مرتكبيها يف اجلرمية امل�ضهودة وهذا ماا�ضارت 
الي����ه املادة 43 م����ن قانون اال�ضول اجلزائي����ة النافذ وعلى 
ال�ضاهد اذا ما ح�رص امام ع�ضو ال�ضبط الق�ضائي ان  يديل مبا 

لدية من معلوم����ات بخ�ضو�ش اجلرمية اما اذا رف�ش ال�ضاهد 
ان يديل مبعلومات����ه فعلى ع�ضو ال�ضبط الق�ضائي يدون ذلك 
يف املح�رص وهذا ما ن�ضت عليه املادة 44 من قانون اال�ضول 
اجلزائية العراقي النافذ وت�ضمع ال�ضهادة امام ع�ضو ال�ضبط 
الق�ضائ����ي ب�ض����ورة �ضفوية وبدون ن يحل����ف ال�ضاهد اليمني 
القانوني����ة اال ان لع�ض����و ال�ضبط الق�ضائ����ي اذا ما يرر ذلك 
ذلك ب�رصط ان اليطلب من ال�ضاهد لتذييلها بتوقيعه ويف هذه 

احلالة اليجوز ان ي�ضتعمل ال�ضهادة املكتوبة يف االثبات.

انتداب الخبراء حسب قانون االصول الجزائية
رئيس مجلس شورى الدولة / ساميه كاظم محمد

 س/ المواطن جابر حسين من سكنة منطقة لمنصور يسال 
قانون  ضمن  باالختطاف  المتعلقة  األحكام  تعديالت  عن 

العقوبات  وما هي المادة 130؟

ج/  ع���دل قانون  العقوبات املفرو�ضة عل���ى مرتكبي جرائم 
االختط���اف الوارد ذكره���ا يف الفق���رات 421و422و423 من 
قانون العقوبات بغية فر�ش العقوبة الق�ضوى بال�ضجن مدى 
احلي���اة على مرتكب���ي كل جرمية من تل���ك اجلرائم. ال يجوز 
تخفي����ش االأحكام ال�ضادرة �ضد مرتكب���ي جرائم االختطاف , 
نتيجة الظروف املخففة لب�ضاعة اجلرم املن�ضو�ش عليها يف 
املادة 130 من قانون العقوبات. وال يطبق التقييد على فر�ش 
العقوبة الق�ضوى املن�ضو����ش عليها يف املادة 87 من قانون 
العقوبات على جرائ���م االختطاف التي مت تعيينها وو�ضفها. 
ويعني احلكم بال�ضجن مدى احلياة , الأغرا�ش هذا التعديل , 
بق���اء ال�ضخ�ش املعني يف ال�ضجن طوال �ضنوات حياته وحتى 

تنتهي حياته الطبيعية بوفاته.

س/ سناء عواد من سكنة منطقة  الغدير تسال هل يمكن 
لتخفيف  عامال  السلطات  مع  المتهم  تعاون  يكون  ان 

العقوبة ؟

ج/يعلق العمل بالفقرتني )1( و )2( يف املادة 426 من قانون 
العقوبات اللتان تن�ضان على تخفيف العقوبة املفرو�ضة على 
مرتكبي جرائم االختطاف. ويكون تعاون املتهم مع ال�ضلطات 
بعد وق���وع اجلرمية عامال م���ررا لتخفي���ف العقوبة يجوز 
للقا�ض���ي لن ياأخذه بعني االعتبار عن���د تقرير العقوبة التي 

�ضت�ضدر بحق املتهم.
3( يعلق مبوجب هذا االأمر تنفيذ اأحكام املادة 426 من قانون 
العقوبات التي تن�ش على توقي���ف االإجراءات الق�ضائية �ضد 

املتهم بارتكاب اجلرمية اإذا تزوج �ضحيته.
 
 

س/  مازن صبري من سكنة  منطقة الوشاش يسال عن 
واالعتداء  االغتصاب  بجرائم  المتعلقة  األحكام  تعديل 

المنافي لألخالق وكيف تفسر المدادة القانونية 393؟

ج/تعدل العقوبات املفرو�ضة على مرتكبي جرائم االغت�ضاب 
واالعتداء اجلن�ضي املن�ضو�ش عليها يف املادة 393 من قانون 
العقوبات بغية فر�ش العقوبة الق�ضوى بال�ضجن مدى احلياة 
على املدان���ني بارتكان تلك اجلرائم. ال يطب���ق التقييد على 
فر����ش العقوبة الق�ضوى املن�ضو����ش عليها يف املادة 87 من 
قان���ون العقوبات على اجلرائم املحددة يف املادة رقم 393. 
ويعن���ي احلكم بال�ضجن مدى احلي���اة. الأغرا�ش هذا التعديل 
,بق���اء ال�ضخ����ش املعن���ي يف ال�ضجن طوال �ضن���وات حياته 

الطبيعية التي تنتهي بوفاته.
 تع���دل العقوبات املن�ضو�ش عليها يف املادة 369 من قانون 
العقوبات واملتعلق���ة باجلرائم املنافي���ة لالأخالق وت�ضبح 
العقوب���ة الق�ضوى املفرو�ضة على املدانني بارتكاب اجلرائم 

املنافية لالأخالق ال�ضجن ملدة خم�ش ع�رصة �ضنة.
 

 س/ الموظف صالح كاظم  من سكنة محافظة البصرة 
ينتج  التي  بالجرائم  المتعلقة  األحكام  تعديل  عن  يسال 
عنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو بالبني لتحتية لقطاع 
لمادة  ضمن  يدخل  والتحطيم  التدمير  وهل  البترول  

353؟

تعدل العقوبة املن�ضو�ش عليها يف املادة 353 )1( من قانون 
العقوبات واملفرو�ضة على كل من يحطم اأو يدمر اأو يتلف باأي 
�ضكل كان مرافق املي���اه اأو الكهرباء اأو البرتول اأو اأية مرافق 
عام���ة اأخرى , و�ضواء اأدى اأو لكي يوؤد هذا التدمري اأو االإتالف 
اإىل تعطي���ل املرفق وت�ضبح العقوب���ة الق�ضوى ملرتكبي تلك 

اجلرائم , مبوجب هذا التعديل ال�ضجن مدى احلياة.

?استشارات قانونية 

يعاقب باحلب�ش كل من اهان او هدد موظفا 
او اي �ضخ����ش مكلف بخدمة عامة او جمل�ضا 
او هيئة ر�ضمية او حمكمة ق�ضائية او ادارية 

اثناء تاأدية واجباتهم او ب�ضبب ذلك.
 

الن�ش القدمي للمادة:
يعاق���ب باحلب�ش مدة ال تزي���د على �ضنتني 
او بغرام���ة ال تزي���د على مائت���ي دينار كل 
م���ن اهان او هدد موظفا او اي �ضخ�ش مكلف 
بخدمة عامة او جمل�ضا او هيئة ر�ضمية اثناء 

تاأدية واجباتها ب�ضبب ذلك.
وتك���ون العقوبة احلب�ش م���دة ال تزيد على 
ثالث �ضن���وات وبالغرامة باح���دى هاتني 
العقوبت���ني اذا وقعت االهان���ة او التهديد 

عل���ى حاكم حمكم���ة ق�ضائي���ة او ادارية او 
جمل����ش ميار�ش عمال ق�ضائي���ا اثناء تاأدية 

واجباتهم او ب�ضبب ذلك.
اال انه هن���اك بع�ش احل���االت حيث ت�ضدر 
عدة تعدي���الت على م���ادة قانونية واحدة 
وذلك من خ���الل �ضدور ت�رصيع���ات تباعًا 
تع���دل نف�ش امل���ادة القانوني���ة, يف مثل 
هذه احلالة تق���رر ادخال جميع التعديالت 
عل���ى ذات امل���ادة القانوني���ة وذل���ك من 
الرتتيب االحدث ون���زوال اىل االقدم بحيث 
تظهر امل���ادة القانونية ب�ضيغتها النهائية 

ال�ضارية املفعول.
مثال: تعديل امل���ادة 331 من قانون ا�ضول 

املحاكمات اجلزائية رقم 23 ل�ضنة 1971

-الغي���ت الفق���رة )د3-( م���ن ه���ذه املادة 
مبوجب املادة )1( من قانون تعديل قانون 
ا�ض���ول املحاكم���ات اجلزائي���ة, رقمه 87 

�ضادر بتاريخ 2001/01/01,
 -الغيت الفقرة )ج( من هذه املادة مبوجب 
امل���ادة )4( م���ن قانون التعدي���ل اخلام�ش 
لقان���ون ا�ضول املحاكم���ات اجلزائية رقم 
23 ل�ضن���ة 1971, رقم���ه 91 �ضادر بتاريخ 

1976/08/12, وا�ضتبدلت بالن�ش االتي:
  اأ - للمحكم���ة الت���ي ا�ض���درت احلك���م او 
املحكم���ة التي حلت حملها ان تقرر االفراج 
عن املحك���وم عليه بعقوب���ة ا�ضلية مقيدة 
للحري���ة اذا ام�ض���ى ثالثة ارب���اع مدتها او 
ثلثيه���ا اذا كان حدثا وتب���ني للمحكمة انه 

قد ا�ضتقام �ضريه وح�ض���ن �ضلوكه على ان ال 
تقل املدة التي ام�ضاها منها عن �ضتة ا�ضهر 
وال تزيد امل���دة الباقية منه���ا على خم�ش 

�ضنوات.
 ب – اذا كانت العقوبات �ضادرة بالتعاقب 

فتح�ضب املدة على ا�ضا�ش جمموعها.
 ج� - تخت�ش بنظر طل���ب االفراج ال�رصطي 
حمكمة اجل���زاء التي يقع �ضمن اخت�ضا�ضها 
املكاين, ال�ضج���ن او املوؤ�ض�ضة اال�ضالحية 
التي يق�ضي فيها املحك���وم عليه عقوبته, 
عند تقدمي���ه الطلب, ولو نق���ل اىل �ضجن 
او موؤ�ض�ض���ة اخ���رى, ولرئي����ش حمكم���ة 
اال�ضتئناف, تخ�ضي�ش حمكمة جزاء او اكرث 

لهذا الغر�ش, يوزع العمل فيما بينهما .

دعوى غ�ضب اثاث الزوجية
اذا انكر املدعى عليه لدع���وى املدعيه مبطالبتها 
باثاثه���ا الزوجيه فتكل���ف املدعيه ببي���ان م�ضدر 
االثاث هل هي من مهرها املعجل ام انها هديه قدمت 
اليه���ا مبنا�ضبة زواجه���ا او مبنا�ضبة اخرى او انها 
وهب���ت اليها من قبل الزوج او غريه وتكلف باثبات 
ذل���ك بكافة طرق االثبات واليهم كونها كانت ت�ضكن 
يف دار م�ضتقل���ه مع املدعى عليه او يف غرفه يف دار 
اهله ا وان هذه االثاث كانت م�ضتعمله من قبل الزوج 
او اه���ل الزوج اي�ضا اما دع���وى اال�ضتحقاق فهي ان 
يقيم الغ���ري مثل والد او والدة ال���زوج او غريهما 
بو�ض���ع احلج���ز االحتياطي على االث���اث الزوجيه 
بحج���ة انها تعود للزوج باعتباره مدين الحد منهم 
مببلغ معني فتقيم الزوج���ه دعوى ا�ضتحقاق تكون 
فيها هي املدعيه ويكون املدعي واملدعى عليه يف 
تلك الدعوى مدعى عليهما يف هذه الدعوى وتخ�ضع 
دعوى اال�ضتحقاق لكافة و�ضائل االثبات وعليه فان 

اجراءات دعوى غ�ضب االثاث الزوجيه هي كاالتي:

اوال : ال�ضوؤال من املدعى عليه فيما اذا كان ي�ضادق 
املدعية على الزوجية والدخول او الطالق من عدمه 
واثب���ات ذلك يف البينه املعت���رة يف حالة االنكار 

كعقد الزواج او البينة ال�ضخ�ضية
ثاني���ا : ال�ضوؤال م���ن الطرف���ني )املدعية واملدعى 
عليه( عن حمل �ضكناهما يف بداية الزواج واىل وقت 
اخلالف هل هو يف دار م�ضتقلة عن اهلهما وباالخ�ش 
اه���ل ال���زوج ام يف غرفه مع اهل املدع���ى عليه او 

غريهم
ثالثا : تكلف املدعية بيان م�ضدر االثاث هل هي من 
مهره���ا املعجل ام هي هدية قدم���ت اليها مبنا�ضبة 
زواجه���ا او منا�ضبة اخرى او وهب���ت اليها من قبل 
الزوج او غريه او ا�ضرتت���ه من اموالها اخلا�ضة ثم 
تكلف باثبات ذلك بكل طرق االثبات وال يهم يف ذلك 
اذا كانت ت�ضكن يف دار م�ضتقلة مع املدعى عليه ام يف 
غرف���ة يف دار اهله او ان هذه االثاث كانت م�ضتعملة 
من قبل الزوج او اهل الزوجه ويكون اثبات عائدية 

االثاث باال�ضتماع اىل اقوال �ضهود الطرفني .

الت�رصيع����ات  جم����ع  مت  لق����د 
العراقية من مرجعني رئي�ضيني 
القوان����ني  "جمموع����ة  هم����ا 
واالأنظم����ة املطبوع����ة مبعرفة 
القان����وين  التدوي����ن  دي����وان 
 - الع����دل"  ل����وزارة  التاب����ع 
بغداد وت�ضمل  مطبعة احلكومة 
القانوني����ة  الت�رصيع����ات 
1917 لغاية  ال�ضادرة من عام 
الوقائع  ومو�ضوعة   1979 عام 
العراقي����ة وت�ضمل الت�رصيعات 
القانوني����ة ال�ض����ادرة من عام 
1980 لغاية ابريل عام 2011. 
كم����ا ومت جم����ع الت�رصيع����ات 
الكرد�ضتاني����ة م����ن مرجع����ني 
رئي�ضي����ني اي�ضًا هما "جمموعة 
القوانني والق����رارات ال�ضادرة 
عن املجل�ش الوطني لكرد�ضتان 
العراق" من عام 1992 ولغاية 
الوقائع  ومو�ضوعة   1999 عام 
الكرد�ضتاني����ة من ع����ام 2000 

ولغاية ابريل عام 2011.  
لق����د تق����رر ان ت�ض����م قاع����دة 
الت�رصيع����ات  العراقية جميع 
القانوني����ة  الت�رصيع����ات 
الت�رصيعية. فق����د تو�ضع جمع 
لي�����ش  لي�ضم����ل  الت�رصيع����ات 
فق����ط القوان����ني االأ�ضا�ضي����ة بل 
والق����رارات  املرا�ضي����م  اي�ض����َا 
والتعليم����ات والبيان����ات التي 
ب�ض����كل  تنظيم����ي  طاب����ع  له����ا 
ع����ام. كما ج����رى ا�ضتبعاد كلي 
للت�رصيعات ال�ضخ�ضية والفردية 
اأو الت�رصيع����ات التي لها طابع 
موؤقت وتنتهي باأجل معني, كما 

ذكرنا �ضابقًا.
القانونية  الت�رصيع����ات  تتوزع 
املخزن����ة يف قاعدة املعلومات 
ه����ذه عل����ى اأن����واع خمتلفة هي 
القوان����ني, االإرادات امللكي����ة, 
الثورة,  قي����ادة  قرارات جمل�ش 
االئت����الف,  �ضلط����ة  اوام����ر 
املرا�ضيم, الق����رارات االدارية, 

االأنظمة, البيانات, التعليمات, 
واالعالنات

العم����الت املعدني����ة والورقية 
واالحكام املرتتبة على �ضنعتها 

غري القانونية
حتقق الركن املادي: يتحقق هذا 
اأفعال  اأو  الركن بعدة عملي����ات 
اإجمالها  ميك����ن  قانونية,  غري 

ون�ضبتها اإىل فئتني هما :
واالإج����راءات  -االأفع����ال 
والعملي����ات التي تت�ضل بعملية 
ب�ضكل  املزيفة  العمل����ة  �ضناعة 
غ����ري م�����رصوع, وباأي����ة و�ضيلة 
كانت مما ن�����ش عليه القانون. 
وبالتايل يت�ضور بهذه املرحلة 
وقوع ه����ذه االأفعال بعدة اأ�ضاف 

تندرج حتت ع����دة م�ضميات هي 
التقليد والتزوير والتزييف.

 - االإج����راءات اأو االأفع����ال التي 
حتق����ق الغاي����ة م����ن العمليات 
اجلرمي����ة وق�ضد اجل����اين وهي 
تتجلى بت����داول وا�ضتعمال هذه 
العملة بدون م�رصوعية. وميكن 
ت�ض����ور ه����ذه العملي����ات حتت 
م�ضميات خمتلف����ة هي الرتويج 
واحلي����ازة والعر�ش والتخزين 

واالإدخال واالإخراج.
 ه����ذا واإن كل فع����ل اأو �ض����ورة 
من ه����ذه ال�ضور يعت����ر جرمًا 
قائمًا بح����ّد ذاته وم�ضتقاًل بكافة 

اأركانه.
 االأفع����ال التي تت�ض����ل ب�ضناعة 

العملة ب�ضكل غري م�رصوع:
 اأواًل- التقلي����د: يتحق����ق وجود 

التقليد بوجود االأمور التالية:
 -1 ال�ضن����ع: هو خل����ق �ضيء مل 
والتقليد  باالأ�ضل,  يكن موجودًا 
يتحقق ع����ن طريق ال�ضنع وذلك 
بتوفريح����د مع����ني يف الت�ضابه 
ب����ني م����ا ه����و م�ضطن����ع وبني 
العملة  تقليد  ومب�ضاألة  االأ�ضل, 
احلقيقية يكون هذا الفعل قائمًا 
ب�ضناعة عملة م�ضابهة لالأ�ضلية 
مبا يحم����ل على خ����داع النا�ش 
العامة  ال�ضلطات  اأن  واعتقادهم 
هي امل�ض����درة لهذه العملة غري 

ال�ضحيحة .
 وم�ضاأل����ة التقلي����د تق����وم على 

فكرت����ني هم����ا ا�ضطن����اع كامل 
اأو خل����ق عمل����ة م�ضابهة للعملة 
ال�ضحيحة , والثانية التحريف 
الواق����ع يف العمل����ة الت����ي بطل 
التعام����ل بها , مب����ا يبعث يف 
نفو�ش املتعاملني اأن هذه العملة 
م����ا زالت متداولة اأو �ضحيحة , 
وهذا يتم مبحو اأو اإزالة عالمات 
معينة يف العملة التي تدل على 

اإلغائها.
 والتقلي����د يت����م ب�ضن����ع عمل����ة 
م�ضتخدم����ًا اجلاين فيه����ا اأدوات 
معين����ة. ولقط����ع �ضحيح����ة اأو 
يتم ال�ضن����ع بعي����ار اأو وزن اأو 
موا�ضف����ات خمتلفة ع����ن العملة 
االأ�ضلية, وهو ما ي�ضمى التقليد 

الكلي.
 ويك����ون التقلي����د جزئيًا عندما 
يقع عل عمل����ة بطل التعامل بها 
عن طري����ق اإلغاء م����ا يدل على 
البطالن من ذات العملة, كمحو 
االأخت����ام اأو النقو�ش الدالة على 

البطالن يف التعامل.
 ه����ذا ويالح����ظ اأن����ه ال يعت����ر 
التقليد الواقع جزئيًا يف العملة 
اإذا ما كان من�ضب����ًا على �ضمة اأو 
كلم����ة اأو نق�ش لي�ض����ت من اأ�ضل 
العمل����ة, كمن يزي����ل اأثر كلمة 
)ملغاة ( املو�ضوعة على العملة 
اجلاري البطالن بالتعامل فيها 
باأم����ر م����ن ال�ضلط����ة , لتنبيه 
االأفراد اإىل ع����دم التعامل بها . 
اإذ يعت����ر اأن التغي����ري احلا�ضل 
ما هو اإال فع����ل وقع على عن�رص 
اأجنبي مييز العملة يف �ضفاتها 

وبياناتها االأ�ضلية.
 ويتفق الفقهاء على حالة اأخرى 
م����ن التقلي����د اجلزئ����ي للعملة 
امللغ����اة والتي يج����ري اإتالفها 
من قب����ل الدول����ة بتمزيقها اإىل 
قطع مثاًل,ويقوم اجلاين باإعادة 
اإل�ض����اق االأجزاء املمزقة لورقة 
البنكن����وت مكون����ًا منه����ا عملة 
اأن تخدع املتعامل  ورقية ميكن 

بها . 
ه����ذا واإذا م����ا كان����ت الورق����ة 
و�ض����ادرة  �ضحيح����ة  النقدي����ة 
ع����ن الدولة ولكن هن����اك نق�ش 
يف اأح����د بياناته����ا مل ي�ضتكمل 
اجلاين  وا�ضتوىل  مثاًل,  كتوقيع 
على ه����ذه العملة خل�ضة وب�ضكل 
غري م�����رصوع وق����ام با�ضتكمال 
البيان الناق�ش فيها قبل اأن يتم 
ففعله  قانوين,  ب�ضكل  اإ�ضدارها 
يعت����ر تقليدًا الأنه يعتر اإن�ضاء 
جدي����دًا لورقة مقل����دة من ورقة 
نقدية لي�ضت ذات قيمة طاملا مل 
ت�ضتكمل بياناتها ومل ي�ضدر اأمرًا 

باإ�ضدارها وتداولها قانونًا.

قرارات واحكام .. من اروقة المحاكم

 دعاوى مختلفة لالطالع والمعرفة القانونية  

التشريعات القانونية

ثقافة قانونية .. 



اخبار وتقارير
7 شهرية صادرة عن وزارة العدلالسنة االولى /العدد )8( تشرين الثاني  2015

اكدت وزارة العدل، املبا�رشة باجراءات العفو 
اخلا�ش عن ن���زالء �سجن بادو����ش املركزي، 
ممن �سلموا اأنف�سهم اىل الق���وات االمنية.وقال 
بي���ان �سادر عن اعالم ال���وزارة، ان مدير ق�سم 
حقوق االن�سان قا�سم حط���اب اأجرى زيارة اىل 
موق���ف الر�سافة االوىل التابع لدائرة اال�سالح 
العراقية ملتابعة اح���وال نزالء �سجن بادو�ش 
العائدي���ن بعد اقتحام ال�سج���ن من اجلماعات 
االرهابية.وق���ال مدير الق�س���م يف بيان �سادر 
عن اعالم ال���وزارة: ان وزير الع���دل د. حيدر 
الزامل���ي، باالط���الع على احوال ن���زالء �سجن 

بادو�ش ال�سحية ومتابعة االجراءات القانونية 
اخلا�سة بالعفو اخلا�ش باعتبارهم م�سمولني 
بالقرار الذي �سدر م�سبقَا.ي�سار اىل ان جمل�ش 
الوزراء، وجه ب�سم���ول ال�سجناء الهاربني من 
�سجن بادو����ش املركزي بقانون العفو اخلا�ش 
يف حال �سلموا انف�سه���م اىل اجلهات املخت�سة 
وفق ال�سواب���ط القانونية. وكان تنظيم داع�ش 
قد اقتحم �سجن بادو�ش املركزي اثناء هجومها 
على حمافظة نين���وى وموؤ�س�ساتها احلكومية، 
وقام باعتقال وقتل ع����رشات ال�سجناء بدوافع 
طائفية، فيما متكن �سجناء اخرون من الفرار.

نظ����م املعه����د الق�سائ����ي، 
دورة خا�س����ة بامل����ادة )9( 
من قان����ون كت����اب العدول 
واخلا�س����ة مبوظفي وزارات 
الدول����ة كافة.وق����ال بيان 
�س����ادر عن اع����الم الوزارة: 
ان املعه����د الق�سائ����ي نظم 

دورة خا�س����ة بامل����ادة )9( 
من قان����ون كت����اب العدول 
مبينا  املعهد،  قاعات  على 
ان مدة ال����دور ثمانية ايام 
ومب�سارك����ة موظفي وزارات 
كافة.وا�س����اف  الدول����ة 
البي����ان: ان ه����ذه ال����دورة 

 9 امل����ادة  درا�س����ة  �سمل����ت 
من قان����ون كت����اب العدول 
باال�ساف����ة اىل ر�سم الطابع 
مو�سحا  الع����ديل،  والر�سم 
ان هذه الدورة جاءت �سمن 
�سل�سل����ة من ال����دورات التي 

نظمها املعهد الق�سائي.

مب�شاركة موظفي وزارات الدولة

المعهد القضائي يقيم دورة عن قانون كتاب العدول

بعد توقف دام اكرث من عام ب�شبب االو�شاع االمنية 
افتتاح دائرة الكاتب العدل

 في سامراء

ت�شمن عدد من القوانني والقرارات واالنظمة 
صدور العدد الجديد من جريدة 
الوقائع العراقية بالرقم )4379(

تفقدت املديريات التابعة لها يف حمافظة ذي قار

مديرعام رعاية القاصرين: تذليل 
عقبات العمل يرتقي بمستوى االنجاز

افتتحت وزارة العدل دائرة كاتب العدل يف �سامراء بعد توقف 
العمل فيها الأكرث من عام ب�سبب الظروف االمنية الناجمة عن 

تواجد ع�سابات داع�ش االرهابية.
وقال بيان �سادر عن اعالم األوزارة ان مدير عام دائرة الكتاب 
العدول افتتح العم���ل يف الدائرة تنفي���ذا لتوجيهات ال�سيد 
وزير الع���دل د.حيدر الزاملي، ومت حف���ل االفتتاح بح�سور 
ر�سمي للحكومة املحلية لق�ساء �سامراء وبع�ش ال�سخ�سيات 

و�سيوخ الع�سائر.
واأ�س���اف األبيان: ان املدير الع���ام اكد يف كلمة له خالل حفل 
االفتتاح ان اعادة افتتاح الدوائر اخلدمية �سي�ساهم يف اعادة 

النازحني اىل مناطق �سكناهم.
واأ�س���ار األبيان: ان كلمة ال�سيد املدي���ر العام ت�سمنت ا�سادة 
مبوقف الق���وات االمني���ة واحل�س���د ال�سعبي الت���ي �ساهمت 
بتحرير املناطق م���ن �سيطرة الع�ساب���ات االإرهابية واإعادة 
احلياة واال�ستقرار اىل املناطق التي كان ي�سيطر عليها داع�ش 

االجرامي.

�سدر العدد )4379( من جري���دة الوقائع العراقية، وت�سمن 
ع���ددا م���ن القوان���ني والق���رارات واالنظم���ة والتعليم���ات 
والبيانات، التي اقرها جمل�ش النواب و�سادقت عليها رئا�سة 

اجلمهورية..
وقال مدير عام دائرة الوقائ���ع العراقية )مهند العتابي(: ان 

العدد )4379( ت�سمن
قانون ت�سديق مذكرة التفاهم للتعاون يف جمال دعم اال�سالح 
) بناء قدرات القطاع الزراعي( بني العراق والواليات املتحدة 
االمريكية رقم )105( ل�سن���ة 2012، مبينا ان ا�سباب ت�رشيع 
هذا القان���ون رغبة حكومت���ي العراق والوالي���ات املتحدة 
يف ا�ستم���رار التعاون امل�س���رك لتحديث القط���اع الزراعي 

العراقي.
وا�س���اف: ان العدد ت�سمن ق���رار تاأ�سي�ش �سن���دوق ال�سمان 
ال�سح���ي ملوظف���ي وزارة التخطيط رق���م )1( ل�سنة 2015، 
باال�ساف���ة اىل مر�سوم���ني جمهوريني وقرار رق���م )4( ل�سنة 
2015 �سادر عن وزارة املالية، موؤكدا �سدور تعليمات قواعد 
العمل واالأجور للنزالء داخل االق�سام اال�سالح االجتماعي رقم 

)4( ل�سنة 2015.
وا�س���ار: اىل �سدور بي���ان عن وزارة الداخلي���ة يت�سمن دعوة 
املواطن���ني م���ن امل�سجلني يف دائ���رة اح���وال اجل�رش مللئ 
اال�ستم���ارة االلكروني���ة اخلا�سة بالت�سجي���ل لغر�ش منح 

النموذج اجلديد للبطاقة ال�سخ�سية

خالل زيارة اأجراها اإىل �شجن الر�شافة االوىل

مدير حقوق االنسان: المباشرة بإجراءات 
العفو الخاص لنزالء سجن بادوش

نظ����م املعهد الق�سائ����ي بالتعاون مع دائرة رعاي����ة القا�رشين دورة 
خا�سة مبوظف����ني دائرة رعاية القا�رشين.وقال بيان �سادر عن اعالم 
الوزارة: ان هذه الدورة تاأتي �سمن منهاج املعهد الق�سائي يف تاأهيل 
الكوادر االدارية العاملة يف الدوائر العدلية، ورفع قدرتهم على عمل 
نظام االر�سف����ة االلكرونية احلديثة.وبني: مديرعام املعهد الق�سائي 
الدكت����ور )ريا�ش ح�س����ني( خالل افتتاح����ه هذه الدورة عم����الآ بنظام 
اجلودة ال�ساملة و�سمان االدارة يف وزارة العدل ال�سيما نظام االر�سفة 

االلكرونية من متطلبات نظام اجلودة .

افتتح املفت�ش العام لوزارة العدل/ وكالة جمال 
طاهر اال�سدي م�رشوع كابينة ال�سكاوى املتنقلة، 
�سم���ن فعالي���ات االحتف���ال باأ�سب���وع النزاه���ة 
الوطني.واك���د اال�سدي، ان ه���ذا امل�رشوع يعترب 
مبتكرا من ناحية تلقي ال�سكاوى ب�سكل مبا�رش من 
املواطنني، اذ يتم و�س���ع �سندوق ال�سكاوى مدة 
يومني امام الدوائر العدلي���ة، ويتنقل من دائرة 
الخرى، ويدير العمل في���ه احد موظفي املكتب.

وب���ني ان كابينة ال�سكاوى، تت�سم���ن اي�سا ارقام 

اخلط ال�ساخن للمكتب والربيد االلكروين، ليتم 
ار�سال ال�سكاوى عربها يف حال عدم رغبة املواطن 
وحتى املوظف بو�سع �سكواه يف ال�سندوق، الذي 
مت ت�سميم���ه ب�سكل انيق.وتع���د كابينة ال�سكاوى 
املتنقلة ا�سلوب���ا متقدما معمول به يف بع�ش دول 
الع���امل املتطورة، وقد مت البدء به يوم االحد يف 
بغ���داد، وذلك يف اليوم االخري من ا�سبوع النزاهة 
الوطن���ي، و�سيتم نقله اىل جميع الدوائر العدلية 

يف العا�سمة وعدد من املحافظات.

اجرى ق�سم ادارة اجلودة زيارة تفقدية لدائرة الت�سجيل 
العق���اري العام���ة ملتابع���ة تطبيق جان���ب التطوير 

اأملوؤ�س�سي بهدف االرتقاء بواقع العمل فيها.
وق���ال بيان �س���ادر عن اعالم األ���وزارة: ان هذه الزيارة 
تاأت���ي �سمن توجيه���ات وزير العدل د.حي���در الزاملي 
بتطبيق معايري اجلودة يف كاف���ة الدوائر األعدلية ويف 
ظاللتوجيه���ات قام مدي���ر ق�سم ادارة اجل���ودة ال�ساملة 
والتطوي���ر املوؤ�س�س���ي وم�س���وؤول �سعب���ة التخطي���ط 
اال�سراتيجي وم�سوؤول التوعية واالعالم، بزيارة دائرة 

الت�سجي���ل العقاري العام���ة حيث التق���ى كادر الق�سم 
مبعاون مديرها العام، وناق�سا واقع العمل واالأ�ساليب 
الكفيلة الت���ي متكن الدوائر العدلية م���ن تقدمي ما هو 

اف�سل خدمة لل�سالح العام.
وا�س���اف البيان: ان ق�سم ادارة اجلودة قام خالل زيارته 
باالإطالع على اأه���م الن�ساطات اخلا�سة بالدائرة واأكدت 
على �رشورة تطبيق معايري نظام ادارة اجلودة ال�ساملة 
والتطوير املوؤ�س�سي، وقد مت االتفاق على اجراء زيارة 

ثانية للدائرة اعاله ال�ستكمال متابعة العمل بها.

�سكل جمل�ش الن���واب جلنة تخت�ش بالتن�سيق والتعاون مع مكتب 
املفت����ش العام لوزارة الع���دل، بهدف االطالع عل���ى االإجراءات 

املتخذة من قبل املكتب للحد من ممار�سات الف�ساد.
جاء ذلك خ���الل ا�ست�سافة جلنة النزاهة يف جمل�ش النواب لل�سيد 
املفت����ش العام/ وكالة جمال طاهر اال�س���دي، اذ مت االتفاق على 
ان تقدم اللجنة الت���ي مت ت�سكيلها، املعلوم���ات الواردة للجنة 
النيابية اىل مكتب املفت�ش العام ليتخذ االإجراءات ب�سددها وفق 
القوان���ني النافذة، كما تهدف اي�سا، االطالع عن كثب على اجلهد 
املقدم من املكت���ب يف حماربة الف�ساد املايل واالداري واحلد من 

تاأثرياته ال�سلبية على الدوائر العدلية.
ومت التباحث خ���الل االجتماع مبوا�سيع متع���ددة، ومنها ق�سية 

اإطعام ن���زالء دائرة االإ�س���الح العراقية، والق���رار )22( اخلا�ش 
باحلجوزات عل���ى العقارات مبوجب ق���راري جمل�ش احلكم )76( 
و)88(، وط���رح خاللها العديد من املقرح���ات لتعديل ن�سو�ش 

القرارين، مبا ال ي�سيب الغنب الأحد ما.
كما ناق�ش املجتمعون، مو�سوع تزوير العقارات والطرق الكفيلة 
للحد منه، خ�سو�سا ان���ه يتعلق مبمتلكات املواطنني والدولة، 
وق���د اأ�سار املفت�ش العام اىل جملة م���ن احللول التي مت اتخاذها 
�سابق���ا، اإ�سافة اىل و�سائ���ل جديدة اخرى تتما�س���ى مع اأ�سلوب 

املف�سدين يف التالعب باأموال املواطنني.
وقدمت اللجنة النيابية، ال�سكر والتقدير للمفت�ش العام جلهوده 

املبذولة يف احلد من احلاالت ال�سلبية يف الدوائر العدلية.

التعاون مع دائرة رعاية القا�شرين

المعهد القضائي يقيم دورة نظام األرشفة واإلدارة االلكترونية

بهدف االطالع على ال�شبل الكفيلة باالرتقاء باخلدمات

قسم ادارة الجودة يجري زيارة تفقدية لدائرة التسجيل العراقي

البدء بمشروع كابينة الشكاوى المتنقلة'

تشكيل لجنة من النزاهة النيابية والمفتش العام لدعم إجراءات محاربة الفساد

املتابع���ة  ق�س���م  مدي���ر  اأك���د 
والتن�سي���ق التابع���ة ل���وزارة 
العدل الدكت���ور )منذر عبدالله 
ح�س���ن(، ان الق�سم يقوم مبهام 
جمي���ع  متابع���ة  يف  كب���رية 
ال�سادرة  والتعليمات  القرارات 
من ال�سي���د الوزي���ر وتنفيذها 
م���ع الدوائر ذات العالقة.وقال 
بيان �س���ادر عن اعالم الوزارة: 
ان ال�سع���ب التابع���ة للق�س���م 
تقوم بجوالت تفقدية وزيارات 
مفاجئ���ة للدوائ���ر العدلي���ة، 
لالط���الع عل���ى �س���ري العمل و 
تقدمي الدع���م الالزم للموظفني 
م�س���اكل  عل���ى  والوق���وف 
املراجعني ب�سكل خا�ش لو�سع 
االآنية  واملعاجل���ات  احلل���ول 
وال�رشيعة لها.واو�سح البيان: 
ان م�س���وؤويل ال�سعب يف الق�سم 
قاموا بج���والت ميدانية �سملت 

مديريت���ي الت�سجي���ل العقاري 
يف ق�س���اء ال�سويرة والت�سجيل 
الثاني���ة يف حمافظة  العقاري 
ذي ق���ار، ودائ���رة كاتب عدل 
جلوالء، وق�سم �سجن العمارة، 
ومديري���ة رعاي���ة القا�رشين، 
موؤك���دا اأن الق�سم يتابع تطبيق 
مقرح���ات تب�سي���ط االجراءات 
للق�ساء على الروتني واحللقات 
الزائ���دة يف اجناز املعامالت. 
وذك���ر البي���ان: ان الق�سم نظم 
للم���الكات  تدريبي���ة  دورات 
الب�رشية لتنمية ُقدراتهم يف هذا 
املجال، وعق���د لقاءات دورية 
واأع�ساء  العام���ني  امُلدراء  مع 
الهيئ���ة االإ�ست�ساري���ة مُلناق�سة 
ب���ل الكفيلة  واق���ع العمل وال�سُ
لتح�سني ُم�ستوى اخلدمات التي 
ُتقدمها الدوائر التابعة لوزارة 

العدل .

اعلن���ت دائرة اال�سالح األعراقية خالل ا�ستقبالها لوفد القن�سلية التون�سية 
ان ال�سجون اال�سالحية تخ�سع ملعايري قانونية واإن�سانية تهدف لالإ�سالح 
وحف���ظ كرامة االن�س���ان .وقال بيان �س���ادر عن اعالم األ���وزارة: ان دائرة 
اال�سالح العراقي���ة متعاونة مع اللجان واملنظم���ات االن�سانية والدولية 
والقن�سلي���ات وال�سفارات الت���ي تنوي االطالع على رعاياه���ا من النزالء 
املودعني وتقدمي كل الت�سهيالت الإجناح امل�ساعي واملهام االن�سانية التي 
تق���وم بها تلك اجلهات. واأ�ساف األبيان: ان ال�سيد )عماد بن قدور( املكلف 
ب�سوؤون القن�سلية التون�سية ا�س���اد بطبيعة العالقات والثوابت امل�سركة 
الت���ي جتمع ال�سعب���ني العراقي والتون�سي يف حمارب���ة االرهاب الفتا اىل 
تعاون امل�سوؤول���ني يف دائرة اال�سالح العراقية الإجناح املهام وامل�ساعي 

االن�سانية.

بهدف تب�شيط اجراءات اجناز معامالت املواطنني

كوادر قسم المتابعة تجري جوالت ميدانية في الدوائر العدلية

خالل ا�شتقبالها لوفد القن�شلية التون�شية

دائرة االصالح ألعراقية تخضع لمعايير دولية
اأكدت مدير عام دائرة رعاي���ة القا�رشين هند عبد جميغ، ان 
تذليل عقبات العمل يرتقي مب�ستوى االجناز يف دوائر رعاية 

القا�رشين.
اعلن���ت املدير العام ع���ن ذلك، خالل زيارته���ا االخرية اىل 
حمافظ���ة ذي قار والتقت مب�س���وؤول �سعب���ة متابعة املنطقة 
اجلنوبية ومت التداول يف احتياجات العمل اخلا�سة بالوزارة 
والي���ات جت���اوز املعوقات به���دف تقدمي اف�س���ل اخلدمات 

ل�رشيحة القا�رشين. 
وقال بيان �سادر عن اعالم الوزارة: ان مدير عام دائرة رعاية 
القا�رشي���ن و�سعت احللول املنا�سب���ة ل�سري عمل املديريات 
مع الدوائر العدلي���ة االخرى لغر�ش توفري املوارد الب�رشية 
املطلوبة، كما ا�ستقبلت املوظفني واملراجعني واطلعت على 

امل�ساكل التي يعانون منها . 
ي�س���ار اىل ان ال�سي���د وزير الع���دل د.حي���در الزاملي، وجه 
باأتخاذ عدد من االجراءات التي من �ساأنها ان ت�ساهم يف تعظيم 

اال�ستثمار يف اموال القا�رشين من اجل دعم هذه ال�رشيحة.



العدل جنة المضلوم وجحيم الظالم

المشرف العام
د.حيدر الزاملي

رئيس التحرير
غزوان عمران

ال�سنة االوىل 
العدد )8( 

ت�سرين الثاين 2015

�سل���م الرواتب اجلديد اث���ار �سجة كبرية يف االو�س���اط الوظيفية التي 
تتمتع باملخ�س�سات، دفع العامل���ن يف هذه املوؤ�س�سات اىل التظاهر 
واالعرتا�ض على التوجه احلكومي يف م�ساواة معدل مرتبات املوظفن 
وايجاد مقاربة يف هذا اجلان���ب، ويف و�سط هذه الزوبعة يقف موظفو 
وزارة الع���دل يتابع���ون جمري���ات االح���داث دون ان يحرك���وا �ساكن 
الن "املفل����ض يف القافل���ة اأم���ن"، النهم االقل دخال ب���ن نظرائهم يف 
الوزارات االخرى، ومل يتذوقوا يف حياتهم لذة )احلوافز واملخ�س�سات 
واالرباح(، وغريها من امل�سمي���ات التي ي�سيل لها لعاب من ذاق طعم 
احلي���اة، ولي�ض من ذاق طعم امل���وت يف العملية االرهابية االوىل، او 
من اقتحم االنتحارين وزارت���ه، ونخرت �سظايا التفجريات ج�سده يف 

العملية االرهابية الثانية. 
وحت���رك احلكوم���ة نحو اعتم���اد �سلم جدي���د للرواتب ياأت���ي متا�سيًا 
م���ع توجيهات املرجعية نح���و ايجاد �سوابط جدي���دة توحد م�ستوى 
معا�س���ات املوظفن، الن اغلب موؤ�س�سات الدولة حظيت خالل الفرتات 
املا�سية عل���ى امتيازات متعاقبة �ساهمت بت�سخ���م رواتبها اىل حدود 
كب���رية، يف حن ان وزارات اخرى و�سع���ت يف خانة اال�ستهداف ب�سبب 
موقفه���ا من االرهاب وتنفيذها الق�سا����ض العادل بحق من اأزهق اأرواح 
العراقي���ن، ودفعت �رضيبة ذلك اهمال الكثري م���ن ا�ستحقاقاتها ويف 

مقدمتها املالية.
ويف اجلانب االآخر ف���ان و�سائل االعالم اكتفت بنقل لقطات من عمليات 
االإره���اب التي طالت الوزارة يف عام���ي )2009 و2013(، كما �ساهمت 
بالرتوي���ج ال�ستبيانات اجرتها جهات رقابي���ة عن وجود حاالت ف�ساد 
يف بع����ض الدوائر العدلية، متنا�سية ا�ستحقاق���ات �سحايا االرهاب، 
وال�سبب الذي يدفع احد املوظف���ن الذي اق�سم باحلفاظ على القانون 
وممتل���كات الدولة وخدمة ال�سعب اىل ان ميد ي���ده اىل املال احلرام، 
وانا هن���ا ل�ست ب�سدد الدفاع عن ال����رضاق واملرت�سن، مل تتطرق اي 
م���ن و�سائل االع���الم لرواتب موظف���ي وزارة العدل االك���ر تدنيا بن 

نظريتها.
وبعد �سن���وات عجاف تاأملت ال���وزارة باإقرار تعدي���ل قانون الر�سوم 
العدلية والذي مل يلم�ض منه موظفو لوزارة ممن ال يحظون باأي نوع من 
املخ�س�سات ويتقا�سون رواتبهم وفقا ل�سلم الرواتب القدمي ويدفعون 
ال�رضيبة التقاعدية وفقا ل�سلم رواتب جديد مل ينعموا بتطبيقه، وهنا 
يج���ب طرح مو�سوع مهم للنقا�ض هل �ستق���وم الدولة بتعوي�ض موظفي 
وزارة الع���دل عن ال�سنوات ال�)12( التي م�ست ومل يتقا�سوا خاللها اي 
نوع من خم�س�س���ات اخلطورة والتي تعادل يف ادنى امل�ستويات )300( 
الف دينار �سهريا وبعملية ح�سابية ب�سيطة فان اي من املوظفن الذين 
مل ي�سمل���وا به���ذه االمتيازات ي�ستحق حاليا مبلغ يق���ارب )43( مليون 
كتعوي�ض ع���ن حرمانه من اب�س���ط ا�ستحقاقات���ه يف تقا�سي اخلطورة 
الت���ي حجب���ت عنه طيلة عقد م���ن الزمن.وخالل �سن���وات تواجدنا يف 
موقع الوزارة احلايل اجري���ت مقارنة بن واقع موظفي الوزارة الذين 
يرزحون حتت وطاأة تهديد االره���اب ومتطلبات احلياة املعي�سية عند 
م�سريته���م اليومية يف ال�سارع امل���وؤدي اىل مدخل الوزارة، فاأن م�سهد 
املوظفن كبار ال�سن الذين ينقلون اقدامهم بتثاقل نتيجة اثار االرهاب 
الت���ي تركت اثرها يف اج�سادهم املتعب���ة، يف حن ان ال�سارع املقابل 
ي�سهد او�ساعا اخرى ملوظفن �سباب عاملن يف وزارة اخرى تقع على 
مقربة من مبنى وزارتنا تتمتع مبميزات ال�سفر وااليفاد واملخ�س�سات، 
الت���ي �ساهمت باثراء املوظفن على الرغ���م من حداثة تعيينهم، وهذا 
التماي���ز من �ساأنه ان يوجد نظام طبقي جديد نتيجة التمايز يف توزيع 
الرواتب، م���ع اهمية االخذ بنظ���ر االعتبار ان وزارتن���ا من الوزارات 
االنتاجي���ة التي حتقق مليزانية الدولة مئ���ات املليارات من الدنانري 
كعائدات م���ن اعمالها اخلدمية، يف حن ان بع����ض الوزارات االخرى 
التي تتمع باملخ�س�سات ال تق���دم اي مدخول اذا ما قورنت باالإيرادات 

املتحقق���ة م���ن الدوائ���ر العدلية.ويب���دو ان �سلم 
الرواتب اجلديد اهم���ل اي�سا خم�س�سات تعديل 

قانون الر�س���وم العدلية الذي مل يهناأ موظف 
وزارة الع���دل بتذوق ثماره والتي �سعى وزير 
العدل د. حي���در الزاملي، م�سكورا للت�سويت 
عليه���ا يف جمل�ض الوزراء، ومن ثم الت�سويت 

عليه���ا يف جمل�ض الن���واب، ويبدو ان 
ت�سحيات وزارة الع���دل لن جتد لها 

مكانا يف �سلم الرواتب!.

تضحيات وزارة العدل في ميزان 
سلم الرواتب الجديد

الرتتيب  الع����دل  وزارة  حققت 
االول وفق����ا للتقيي����م ال�سهري 
ملوظفي االت�سال احلكومي بن 
الوزارات ل�سه����ر اب من العام 

احلايل 2015.
وق����ال اعالم ال����وزارة يف بيان 
�س����ادر عنه، ان االمانة العامة 
ملجل�ض الوزراء حتدد الرتتيب 
ال�سه����ري ملوظف����ي االت�س����ال 
احلكومي على م�ستوى الوزارات 
الن�ساطات املقدمة  وفقا ملدى 

التابعة  االعالمية  املكاتب  من 
له����ا والتي توؤ�����رض الن�ساطات 
ان  مبينا  للوزارة،  امل�ستقبلية 
وزارة الع����دل ت�سدرت املراتب 
االوىل لقائمة التقييم ال�سهري 

خالل اال�سهر املا�سية.
قائم����ة  ان  البي����ان:  وا�س����اف 
ملوظف����ي  ال�سه����ري  التقيي����م 
االت�سال احلكومي يف الوزارات 
تعتم����د عل����ى ج����دول يت�سمن 
ن�ساطات وقد حققت الوزارة يف 

هذا اجلانب معدل )%25(، ويف 
حقل روح املبادرة بلغ املعدل 
)%24(، فيم����ا بلغ����ت �رضع����ة 
 ،)25%( ن�سب����ة  اال�ستجاب����ة 
وحققت يف حقل التوا�سل ن�سبة 
املجم����وع  ووج����اء   ،)25%(
النهائ����ي ما مق����داره )99%(، 

وبتقدير ممتاز.
وكان اع����الم وزارة الع����دل قد 
تبنى خ����الل الف����رتة املا�سية 
املعن����وي  الدع����م  حمل����ة 

ملجاه����دي احل�س����د ال�سعب����ي 
والق����وات االمني����ة، من خالل 
موق����ع التوا�س����ل االجتماع����ي 
والن�ساطات  االخب����ار  ون�����رض 
اخلا�س����ة بال����وزارة وبواق����ع 
اربعة اخبار يوميا، ا�سافة اىل 
ت�سدر ال����وزارة باقي الوزارات 
تعظي����م  جم����ال  يف  االخ����رى 
املودعة  املالي����ة  االي����رادات 
يف خزين����ة الدولة بعد تعديل 

قانون الر�سوم العدلية.

تقدمت املراتب االوىل لقائمة التقييم ال�سهري خالل اال�سهر املا�سية

وزارة العدل تتصدر تقييم موظفي االتصال الحكومي
 لشهر أب 

وجه���ت نقابة ال�سحفي���ن العراقين كتاب �سك���ر وتقدير اىل مدير 
عام دائ���رة الت�سجيل العقاري مهدي طال���ب، للجهود املبذولة يف 
اجناز معام���الت املواطنن، متا�سي مع النه���ج احلكومي لتب�سيط 
اجناز معام���الت املواطنن. وقال بيان �سادر ع���ن اعالم الوزارة: 
ان نقيب ال�سحفين العراقين موؤيد الالمي، اجرى زيارة اىل دائرة 
الت�سجيل العقاري وقدم كتاب �سكر وتقدير ملدير عام الدائرة مهدي 
طالب، وذلك جلهوده املتميزة يف ادارة الدائرة واجناز املعامالت 
والطلبات اخلا�س���ة باملواطنن ومراقبة اجنازه���ا عن كثب وفتح 
ابواب مكتب���ه لال�ستماع اىل هموم املراجع���ن وم�ساكلهم.بدروه، 
او�سح نقي���ب ال�سحفين العراقين موؤيد الالمي، ان الدور املتميز 
ال���ذي يح�سى به موظفو دائرة الت�سجي���ل العقاري دعانا الن�سافهم 
بابراز ما يقومون به يف و�سائ���ل االعالم ليت�سح للجميع ان هنالك 

رجال خمل�سون همهم الكبري راحة املواطنن.

ا����رضف ق�سم املتابع���ة والتن�سيق �سعب���ة احلكومة االلكرتوني���ة، الدورة 
التدريبي���ة الت���ي نظمتها �رضكة امل���ودة لتكنلوجيا املعلوم���ات اخلا�سة 
بربنامج االأدارة و االأر�سف���ة االألكرتونية )m-files( على قاعة حمورابي يف 
املعه���د الق�سائي.وقال بيان �سادر عن اعالم الوزارة: ان الدورة التدريبية 
اخلا�سة بربنامج االأدارة و االأر�سفة االألكرتونية )m-files( ت�سمنت م�ساركة 
)19( موظفًا م���ن دائرة رعاية القا�رضين �سيت���م اإعتمادهم الر�سفة الكتب و 
الوثائ���ق اخلا�سه بالقا�رضي���ن، م�سيفًا ان الدورة ا�ستم���رت ملدة خم�سة 
اي���ام، تناولت العديد م���ن املوا�سيع، منها )االأر�سي���ف االلكرتوين( الذي 
يتيح اأر�سف���ة الوثائق واالحتفاظ بها على �سكل ملف���ات الكرتونية، ونبذه 
عامة حول برنام���ج )m-files( و اعتماد تطبيقات املوبايل حلفظ ا�سابري 

القا�رضين ل�سمان حقوقهم و عدم التالعب بها.

وجه وزي���ر العدل د. حي���در الزاملي اىل ����رضورة تطبيق معايري 
اجل���ودة يف كافة الدوائ���ر العدلي���ة، لالرتقاء ب���االداء الوظيفي 
واملوؤ�س�سي.وق���ال بيان �سادر عن اعالم ال���وزارة:ان فريقا برئا�سة 
مدي���ر ق�سم اجل���ودة ال�ساملة والتطوير املوؤ�س�س���ي ال�سيد )حت�سن 
علي مو�سى( قام بزيارة ميدانية اىل املعهد الق�سائي، لالطالع على 
االج���راءات املتخذة من قبل االدارة العليا والتي من �سانها االرتقاء 
به���ذه املوؤ�س�س���ة احليوية، م�سريا اىل ان اللجن���ة ناق�ست مع مدير 
املعهد )د. ريا�ض ح�سن( دور ع�س���و االرتباط يف املعهد.وا�ساف 
البيان: ان الفريق اج���رى جولة ميدانية برفقة مدير ادارة املعهد، 
�سمل���ت كافة اق�سامه و�سعبه، لالطالع على اآلية التوثيق و�رضح اهم 
بن���ود ومعايري ادارة اجل���ودة، موؤكدا االتفاق عل���ى ندوة تعريفية 
بنظ���ام ادارة اجلودة ال�ساملة على احدى قاع���ات املعهد الق�سائي 
ت�سم���ل اق�سام و�سعب كل م���ن دائرة )اال�س���الح العراقية والت�سجيل 

العقاري واملعهد الق�سائي(.

نقابة الصحفيين تكريم دائرة 
التسجيل العقاري لسرعة انجاز 

معامالت المواطنين 

اختتام دورة لألرشفة االلكترونية
 في المعهد القضائي 

فريق من قسم الجودة يتفقد اقسام 
وشعب المعهد القضائي

اعلن���ت دائ���رة كت���اب العدول ع���ن جدول 
)الع���دل  ب���دورة  اخلا����ض  االمتحان���ات 
والبناء(، الت���ي اقيمت على قاعات املعهد 

الق�سائي.
وق���ال بيان �س���ادر عن اعالم ال���وزارة: ان 
الدائرة اعلنت عن جدول االمتحانات اخلا�ض 
بدورة )العدل والبناء(، والتي بداأت بتاريخ 
2015/7/29 وت�ستمر لغاية 2015/10/29 
، م�سريا اىل ان موع���د االمتحانات �سيكون 
يوم االحد املواف���ق 2015/10/25 ولغاية 

2015/10/29، و�سيح�س���ل املتخرج منها 
على �سفة معاون ق�سائي ب�سالحيات كاتب 

عدل ميار�سها �سمن منطقة �سكناه.
وا�ساف البيان: ان االمتحانات �سملت مواد 
)قانون الكت���اب العدول وقان���ون اخلدمة 
املدنية، حفظ ال�سجالت والر�سم العدلية، 
ت�سدي���ق  وقان���ون  وال�سفافي���ة  النزاه���ة 
التواقيع، ك�سف عن حاالت التزوير(، وتقام 
على قاع���ات املعهد الق�سائ���ي وبا�رضاف 
خمت�سن من دائرة الكتاب العدول ومتابعة 

مدير عام الدائ���رة، حيث تبداأ االمتحانات 
من ال�ساعة )9( لغاية )11( �سباحا.

وذكر البي���ان: ان هذه االمتحانات النهائية 
تاأتي يف خت���ام دورة )العدل والبناء( التي 
نظمته���ا دائرة الكتاب الع���دول، وا�رضفت 
عل���ى اعدادها جلن���ة من م���دراء االق�سام، 
مبين���ا ان اال�سات���ذة املحا�رضين خمت�سن 
باملحا����رضات الت���ي ن����رضت �سمن جدول 
االمتحانات، كما �سارك فيها كادر من وزارة 

الداخلية خمت�ض بك�سف حاالت التزوير.

الفدرايل  جمجمال  �سجن  نظم 
اال�س���الح  لدائ���رة  التاب���ع 
العراقي���ة، دورات متنوع���ة 

�سملت  وفعالي���ات ريا�سي���ة 
 )1790( م���ن  اك���ر  تاهي���ل 

نزياًل.

وق���ال بيان �س���ادر عن اعالم 
ال���وزارة: ان �سعب���ة التاهيل 
للق�سم  التابع���ة  والتدري���ب 

تدري���ب  برنام���ج  و�سع���ت 
وتاأهيل خا�ض بنزالء الق�سم، 
ت�سمن دورات مكثفة وبطوالت 
ريا�سية متنوعة بهدف تاهيل 
الدورات  ان  مبين���ا  النزالء، 
�سمل���ت بطول���ة  الريا�سي���ة 
ك���رة القدم والطائ���رة وكرة 
احلديد  والع���اب  املن�س���دة 

والقوى
ع���دد  ان  البي���ان:  واو�س���ح 
هذه  يف  امل�سرتك���ن  النزالء 
الربنامج بلغ اكر من 1790 
نزياًل، م�سريًا اىل اهمية دعم 
الدورات التثقيفية والريا�سة 
اال�سالحي���ة  ال�سج���ون  يف 
موؤثرة  مناه���ج  باعتباره���ا 
الرتبية  معاي���ري  تر�سيخ  يف 
ال�سلوكي���ة واع���ادة تاهي���ل 

النزالء.
�سعبة  ان  البي���ان:  وا�س���اف 
االر�ساد الديني يف الق�سم كان 
له���ا دور يف ه���ذه الربنامج 
من خ���الل تنظي���م دورات يف 
التاأهي���ل ال�سلوك���ي ودورات 
ثقافي���ة متنوعة �س���ارك فيها 

اكر من 115 نزيل.

مبتابعة مدير عام الدائرة وا�سراف ا�ساتذة خمت�سني 

دائرة الكتاب العدول تعلن عن جدول االمتحانات الخاص 
بدورة )العدل والبناء(

�سملت الدورات اكرث من )1790( نزياًل

سجن جمجمال المركزي ينظم دورات تأهيل وتدريب متنوعة

محرر 
ثائر الجبوري

محرر 
احمد عبد الكريم

محرر
عدنان الكعبي 

االخراج الفني 
رياض الدراجي
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