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حكم  تنفيذها  ع��ن  ال��ع��دل،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
االع�����دام ���ش��ن��ق��ًا ح��ت��ى امل����وت ب��ح��ق )36( 
مدانًا من منفذي جمزرة �شبايكر يف �شجن 
العدل  وزي��ر  بح�شور  امل��رك��زي  النا�شرية 
يحيى  قار  ذي  وحمافظ  الزاملي،  حيدر  د. 
ال�شحايا. وقال  النا�شري وعدد من اهايل 
وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، ان دم��اء 
ال�شهداء عبدت طريق حرية العراق من نري 
االرهاب، مبينا ان اعدام هذه الثلة الباغية 
وج��زء  ال�شهداء،  ل��ذوي  ان�شاف  ي��وم  ه��و 
�شبايكر  جم���زرة  ل�شحايا  ال��َدي��ن  رد  م��ن 
وال��ق�����ش��ا���ص م��ن ال��ظ��امل��ن ال��ذي��ن غ���دروا 
واك��د  االل��ي��م��ة.  احل��ادث��ة  ه��ذه  يف  ب�شبابنا 
اهايل  من  ع��ددا  لقائه  خالل  الوزير  ال�شيد 
ال�شهداء  دم��اء  ان  �شبايكر  جم��رزة  �شحايا 
داع�ص  �شد  العمليات  خ��الل  ق�شوا  الذين 
االرهابي من قوات امنية وح�شد �شعبي هي 
لكانت  ول��واله  ب��ن��وره،  ن�شت�شيء  نربا�ص 
ال��ع��راق  يف  تعيث  االره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
و  العراقي  للق�شاء  �شكره  مبديا  اخل��راب، 
العام  االدع���اء  وج��ه��از  اجلمهورية  رئا�شة 
االج���راءات  اكمال  يف  اال�شتجابة  ل�شرعة 
واو���ش��ح  االع�����دام.  ح��ك��م  لتنفيذ  ال��الزم��ة 
على  حر�شت  احلكومة  ان  الوزير:  ال�شيد 
ومت�شل�شلة  ع��ادل��ة  اج��راءات��ه��ا  ت��ك��ون  ان 

العراقي  والقانون  املتبعة  لل�شياقات  وفقًا 
االفعال،  ردود  او  االنتقام  على  التعتمد  و 
ب��ان��ه��م ح�شلوا  ل��ل��ج��ن��اة  وه����ذا م��ا حت��ق��ق 
من  القانونية  اال�شتحقاقات  جميع  على 

يف  ال�شخ�شي،  احل��ق  عن  ودف��اع  حماكمة 
باي  يحظوا  مل  �شبايكر  �شحايا  ان  ح��ن 
من  جمع  اك��د  ب��دوره��م،  ان�شانية.  معاملة 
اه���ايل ال�����ش��ح��اي��ا ان ي���وم ال��ق�����ش��ا���ص من 

يف  لهم  ع��زاء  ه��و  �شبايكر  جم��زرة  منفذي 
يتكلل  ان  يجب  االج��راء  هذا  وان  ابنائهم، 
مب��ح��ا���ش��ب��ة ج��م��ي��ع م���ن ت��ل��ط��خ��ت اي��دي��ه��م 
اىل  �شكرهم  ع��ن  معربن  االب��ري��اء،  ب��دم��اء 

واجلهات  العدل  وزارة  و  احلكومة  رئا�شة 
الق�شا�ص  ب��ان��زال  �شاهمت  التي  االخ���رى 
 ال���ع���ادل ب��ح��ق ج��م��ي��ع م��ن ارت��ك��ب جم��زرة

 الع�شر.

جلنة  بت�شكيل  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  وج��ه 
خ��ا���ش��ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق ب��خ�����ش��و���ص ا���ش��ت��الم م��ع��ام��الت 
دائ���رة كاتب عدل  ال��ن��اف��ذة يف  ع��ن طريق  امل��راج��ع��ن 
اىل  اعمام  با�شدار  الوزير  ال�شيد  واوع��ز  االعظمية. 
ال�شباك  م��ن  املراجعة  مبنع  العدلية  ال��دوائ��ر  جميع 
املخالف  املوظف  �شيتعر�ص  احلالة  تكرار  حالة  ويف 
ال�شعور  باب  ومن  املواطنن  داعيا  العقوبات،  ال�شد 
قد  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اوز  ح���االت  ع��ن  االب���الغ  بامل�شوؤولية 
تعرت�شهم يف الدوائر العدلية ملعاجلتها ب�شكل مبا�شر 

مدير  اأجرى  جانبه،  من  املق�شر.   املوظف  وحما�شبة 
اىل  زيارة  الطائي،  ح�شن  العدول  الكتاب  دائرة  عام 
دائرة الكاتب العدل يف االعظمية للوقوف على اأوليات 
املراجعن  ولقاء  ميدانيا  االط��الع  وبعد  املو�شوع، 
على  واالط���الع  ارائ��ه��م  اىل  واال�شتماع  ال��دائ��رة  يف 
معامالتهم  يكملون  املراجعن  ان  تبن  الدائرة  و�شع 
بان�شيابية خالل مدة وجيزة. وا�شاف املدير العام: ان 
عمل الكاتب العدل يتطلب تقدمي م�شتم�شكات املراجع 
مع  امل�شتم�شكات  �شورة  تطابق  من  املوظف  وتاأكد 

والتثبت  معاملته  الجن��از  العالقة  �شاحب  ال�شخ�ص 
من  ذلك  اداء  والميكن  الثبوتية  الوثائق  ر�شمية  من 
الدوائر  النافذة.  ي�شار اىل ان نظام العمل يف  خالل 
معتمد  �شياق  وه��و  )ال��ك��اون��رت(  نظام  يتبع  العدلية 
ب�شكل  اجن��ازه��ا  ل�شمان  امل��ع��ام��الت  �شري  عملية  يف 
اال  باملوظف  امل��واط��ن  احتكاك  ع��دم  و�شمان  منتظم 
للتا  احل��اج��ة  عند  او  املعاملة،  تفا�شيل  اجن��از  عند 
�شاحب  امل��راج��ع  م��ع  امل�شتم�شكات  ت��ط��اب��ق  م��ن   ك��د 

العالقة.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ا�ِص َحَياٌة َياْ اأُويِلْ االأَلَْباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن َوَلُكْم يِف الِْق�شَ

�شدق الله العلي العظيم
واذ نحن يف غمرة حزننا واملنا ملا ح�شل من فاجعة موؤملة يف منطقة 
الكرادة يف بغداد وما قامت به زمر االرهاب من عمل اجرامي راح 
ار�ص  يف  دم��اء  من  يقدمونه  ما  مع  اجلريح  �شعبنا  ابناء  �شحيته 
االجرامية،  داع�ص  بع�شابات  املتمثلة  االن�شانية  اعداء  املعركة �شد 
فنود تقدمي تعازينا جلميع العوائل املنكوبة ب�شكل خا�ص وجلميع 
العراقي ب�شكل عام. ونود ان نعلمهم ان اخوانهم يف  ابناء �شعبنا 
تلطخت  مب��ن  ال��ع��ادل  الق�شا�ص  ان���زال  يف  ما�شون  ال��ع��دل  وزارة 
احكام  بتنفيذ  والنتاأخر  نتوانى  ال  واننا  العراقين،  بدماء  ايديهم 
اجلمهوري  املر�شوم  ا�شتح�شال  بعد  ذلك  من  متكننا  فور  االع��دام 
وموافقة االدعاء العام. ولهذا فنود ان نعلن عن تنفيذ حكم االعدام 
العدد باال�شافة  لي�شبح  اليوم  املدانن �شباح هذا  بحق خم�شة من 
ال�شهرين  خ��الل  اع��دام  تنفيذ   37 ال�شابقة  ب��االي��ام  اعلناه  ما  اىل 
املا�شين. واذ نحن يف خ�شم هذه املعارك ومقاومة االرهاب نرف�ص 
احكام  بايقاف  يطالب  دويل  او  �شيا�شي  تدخل  اي  قاطع  ب�شكل 
االعدام حتت غطاء حقوق االن�شان او اي غطاء اخر، الن حرمة الدم 
العراقي ا�شمى من كل هذه امل�شميات. ويف هذا االمر نود ان نبن 
كرثة  ب�شبب  وخا�شة  العدل  وزارة  �شجون  يف  احلا�شل  الزخم  ان 
املحكومن باالعدام والذين اكتمل حكمهم من قبل الق�شاء العراقي 
حمكوم   3000 بقرابة  هم  جمهورية  مرا�شيم  بحقهم  ت�شدر  ومل 
ال�شدد  وبهذا  حاليًا،  ت�شدر  التي  اجلديدة  االحكام  اىل  باال�شافة 
قانون ا�شول  270 من  املادة  التعديل على  ت�شليم م�شروع  فقد مت 
بتنفيذ  لال�شراع  املحاكمة(  باعادة  )اخلا�شة  اجلزائية  املحاكمات 
احكام االعدام والطلب بان يتم حتديد �شهر واحد ل�شدور املر�شوم 
اجلمهوري او يعد احلكم نافذًا بعد م�شي مدة ال�شهر وقابل للتنفيذ، 
ولكن مل نح�شل على امل�شادقة على هذه التعديالت والزالت وزارة 
من  تعانيه  ما  مع  املجرمن  بهوؤالء  االحتفاظ  اعباء  تتحمل  العدل 

�شعوبة باملوارد املالية وقلة يف البنى التحتية لل�شجون.
داعن الله �شبحانه ان يحفظ العراق والعراقين من �شر هذه الزمر 
ال�شعبي  وح�شدنا  االمنية  قواتنا  ين�شر  وان  اجلبانة،  االرهابية 
ويزيد عزميتهم يف قتال اعداء االن�شانية، والحول وال قوة اال بالله 

العلي العظيم.

ال��وزارة يتم  العمل يف  الزاملي، ان  العدل د. حيدر  اكد وزير 
هذه  �شاهمت  وق��د  والد�شتورية  القانونية  الن�شو�ص  وف��ق 
االجراءات املهنية بحفظ حقوق املواطنن يف امالكهم، وتنفيذ 

الق�شا�ص العادل بحق االرهابين واجلناة. 
قدم ال�شيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، �شرحا وافيا عن عمل 
الوزارة خالل ا�شت�شافته من قبل اللجنة القانونية النيابية يف 
خاللها  م�شتعر�شًا  اخلمي�ص،  اليوم  النواب،  مبجل�ص  مقرها 
الية العمل اخلا�شة مبلف االعدام وتعامل الوزارة مع رئا�شة 

اجلمهورية يف هذا اجلانب.
قانونيا يف  املتبعة  االليات واالج��راءات  الوزير  ال�شيد  وحدد 
جمال تنفيذ احكام االعدام وا�شباب تاخرها، ومدى م�شاهمة 

املحاكمات  ا�شول  قانون  من   )270( للمادة  االخ��ري  التعديل 
اجلزائية يف ت�شريعها خالل الفرتة املقبلة، م�شريا اىل ت�شكيل 
التاأخري  ا�شباب  ملتابعة  اجلمهورية  رئا�شة  من  تق�شي  جلنة 
الذي ح�شل يف ار�شال تعديل قانون املحاكمات اجلزائية بعد 

م�شادقة جمل�ص النواب منذ عام 20١٥.
ك��وادر  من  املبذولة  الكبرية  باجلهود  ال��وزي��ر  ال�شيد  وا���ش��اد 
املالية  الظروف  ظل  يف  العراقية  اال�شالح  ودائ��رة  ال���وزارة 
وتق�شيمات  جدولة  تنفيذها  اىل  ا�شافة  ال�شعبة،  واالمنية 
اخلفيفة  االح��ك��ام  ع��ن  منهم  اخلطرين  وع��زل  للنزالء  نوعية 

وح�شب حت�شينات ال�شجن وطبيعة االحكام املوجودة فيه.
ونوه ال�شيد الوزير بخ�شو�ص تفا�شيل تنفيذ احكام االعدام 

بالقول: ان هنالك هياأة خا�شة بتنفيذ االحكام موؤلفة من خم�شة 
جهات والعدل ع�شو فيها، لديها احلق بالتاكد من امل�شتم�شكات 
وح��دد  الق�شائية،  وال��ق��رارات  املحكوم  وا���ش��ب��ارة  الثبوتية 
مل  الذين  وكذلك  متييزًا  احكامهم  امل�شادقة  اعداد  اللقاء  خالل 
ت�شادق احكامهم متييزًا مبختلف االحكام االرهابية واملدنية، 

وال�شادرة بحقهم احكام اعدام من الق�شاء العراقي.
جزء  ا�شتالم  وعدم  املالية  االزمة  ان  اىل  الوزير  ال�شيد  وافاد 
لل�شنة  ال���وزارة  م��وازن��ة  يف  املالية  التخ�شي�شات  م��ن  كبري 
املا�شية واحلالية ت�شبب بعدم تطوير البنى التحتية لل�شجون 
كونها قدمية االن�شاء، ا�شافة اىل اكتظاظها ب�شبب اغالق ق�شم 
من ال�شجون، وعدم امكانية اكمال امل�شاريع احلالية وافتتاحها 

ان  الوزير اىل  ال�شيد  الزخم احل��ايل.  وتطرق  ملعاجلة و�شع 
بنايات  على  التح�شينات  جم��ال  يف  املتحقق  الكبري  العمل 
اخلارجية  االمنية  االج���راءات  وتعزيز  ال�شجون،  وا���ش��وار 
لل�شجون بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، وتغطية كل 
مرت مربع يف ال�شجون بكامريات مراقبة متطورة وفقًا لنظام 
عدم  اىل  ادى  م�شيطر(،  ال�)مقر  وج��ود  و  املفتوحة  ال��دائ��رة 

حدوث هروب او حالة �شغب خالل هذه الفرتة. 
وزارة  مع  ابرمت  التي  االتفاقيات  اىل  الوزير  ال�شيد  ولفت 
الرتبية �شمن برامج اال�شالح للبدء مع النزالء من مرحلة حمو 
االمية و�شوال اىل منحهم �شهادة االعدادية، ا�شافة اىل توجيه 
العناية الكبرية اىل اآلية العمل مع التعليم املهني والتعاون مع 

ملختلف  ال�شجون  داخل  النزالء  لتعليم  العايل  التعليم  وزارة 
تكون  التي  باحلرف  ترفدهم  التي  واحلرفية  املهنية  االعمال 

م�شدر للعمل بعد انتهاء احكامهم. 
حقوق  حفظ  يف  ال����وزارة  دور  ال��وزي��ر  ال�شيد  وا�شتعر�ص 
املواطنن يف امالكهم باملناطق التي �شيطرت عليها الع�شابات 
من  ال�شرعين  ا�شحابها  اىل  اعادتها  �شيتم  والتي  االرهابية 
جديد وباأثر رجعي وعدم اعتماد اأي تالعب بال�شجالت خالل 
تعاون  وجود  مبينا  االجرامية،  الع�شابات  هذه  وجود  فرتة 
اال�شماء  بتدقيق  الوطني  االم��ن  وجهاز  االمنية  االجهزة  مع 
امنية  معلومات  بحقهم  تظهر  مل  ال��ذي��ن  للوظيفة  للعائدين 

تدينهم.

وزير العدل: دماء ال�سهداء عبدت طريق حرية العراق من نري االرهاب

وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في دائرة كاتب عدل االعظمية

خالل استضافته في اللجنة القانونية النيابية

وزير العدل: العراق يتعر�ض اىل هجمة �سر�سة من منظمات م�سبوهة

وزير العدل: اجراءات دوائرنا حتفظ حقوق املواطنني وتقت�ض من اجلناة

وزير العدل ي�سدر اأعمامًا مبنع مراجعة املواطنني من ال�سباك 
وحما�سبة املوظفني املخالفني للتعليمات

بيان �سادر عن وزارة العدل

تكملة الكلمة �ض4

العام  خالل  دوائرها  عمل  يف  كبريا  منجزا  العدل  وزارة  حققت 
احلايل ت�شدرت من خالله الوزارات يف جمال املنجز احلكومي، 
االأعمال  م�شتوى  لتقييم  فعلية  كنتيجة  ج��اءت  املنجزات  وه��ذه 
اخلا�شة بالوزارة على م�شتوى الوزارات واملوؤ�ش�شات الر�شمية 
االأداء احلكومي الأ�شهر  لقائمة  الوزارة  االأخرى من خالل ت�شدر 

عدة خالل العام احلايل 2016.
الدوائر  وياأتي هذا املنجز من�شجمًا مع ارتفاع وترية العمل يف 
مل�شروع  ال��وزارة  دوائر  بعد تطبيق عدد من  العدلية وخ�شو�شا 
االأر�شفة االلكرتونية والذي يعد مقدمة لتطبيق برنامج احلكومة 
االلكرتونية يف اإدارة الدولة، وتعد وزارة العدل االأوىل يف هذا 
املجال اإذ حتقق يف هذا اجلانب مبا�شرة دائرة االإ�شالح بتطبيق 
االأر�شفة يف ق�شم ا�شتقبال النزالء واالإفراج، وهذه اخلطوة الهامة 
وال�شجون  النزالء  عن  كامل  الكرتوين  اأر�شيف  بحفظ  �شاهمت 
التي يتواجدون فيها، االأمر الذي من �شاأنه تطبيق معايري حقوق 
االإن�شان يف حتديد اأماكن اإيداع النزالء و�شهولة التوا�شل معهم، 
عن  معلومات  ت�شم  النزالء  جميع  عن  ملفات  حفظ  اإىل  اإ�شافة 
اإىل  حتتاج  والتي  ال�شابقة  الورقية  االأ�شاليب  من  بدال  اأحكامهم 

جمهودات ووقت اكرب الجناز االأعمال فيها.
ويف اجلانب االأخر فان عمل وزارة العدل يتخذ عدد من االأوجه 
وهي  ال�شعد  جميع  على  وال��دول��ة  امل��واط��ن  حقوق  ترعى  التي 
وقد  االإن�شان،  حقوق  على  للحفظ  ت�شعى  النهائية  مبح�شلتها 
ب��ادارة  تتمثل  ج��دي��دة  مهمة  ال����وزارة  منح  اجل��ان��ب  ه��ذا  مت يف 
وتكليف  االن�شان  حقوق  وزارة  الغاء  بعد  االن�شان  حقوق  ملف 
اخذنا  وق��د  واحل�شا�ص،  ال��ه��ام  امللف  ه��ذا  ب���ادارة  ال��ع��دل  وزارة 
الي�شاح  والدولية  احلكومية  اجلهات  مع  التوا�شل  عاتقنا  على 
التي  االرهابية  اجلماعات  ارتكبته  الذي  والتع�شف  الظلم  ابعاد 
بحق  املرتكبة  االجرامية  االعمال  اىل  ا�شافة  البالد  اىل  دخلت 
كونه  العراق  مع  اجمع  العامل  دول  تقف  ان  واهمية  العراقين، 
االن�شانية  دوره  وميار�شه  اجمع  ال��ع��امل  ع��ن  بالنيابة  ي��ح��ارب 
�شفك  �شوى  تعرف  ال  ارهابية  وحو�ص  من  الب�شرية  بتخلي�ص 
وزارة  تنفذه  الذي  الق�شا�ص  وان  احلرمات،  وا�شتباحة  الدماء 
العدل نابع من ن�شو�ص الد�شتور والقانون والذي يعد ال�شمانة 
لوحيدة لعد عودة هوؤالء االرهابين جمددا ل�شفك الدماء وزعزعة 
امل�شتوى  على  العدالة  تطبيق  اي�شا  واجبنا  ومن  الدويل،  االمن 
املحلي، والتي من �شاأنها ان متنع عودة االرهاب اىل كل العامل، 
وهذا االمر قد بات وا�شحا جلميع دول العامل بعد زيادة االعمال 
من  ودعينا  منه  حذرنا  وال��ذي  العاملي  امل�شتوى  على  االرهابية 
ايجاد  ���ش��رورة  اىل  ال���دويل  املحافل  يف  للعراق  متثيلنا  خ��الل 
حربه  يف  العراق  دعم  خالل  من  االره��اب  ملحاربة  موحد  موقف 
العادلة �شد تنظيم داع�ص ومن يقف خلفه، وكلنا ثقة ان اال�شتقرار 
االرهابية  اجلماعات  تواجد  من  العراق  بتحرير  ره��ن  العاملي 
والتي �شت�شع نهاية للفكر ملتطرف يف العامل اجمع، والله نا�شر 

املوؤمنن.

عام  2016
 الن�سر والبناء

د. حيدر الزاملي
ال��ع��راق��ي وال��ق��ان��ون  امل��ت��ب��ع��ة  لل�سياقات  وف��ق��ًا  ومت�سل�سلة  ع��ادل��ة  اج��راءات��ه��ا  ت��ك��ون  ان  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت  احل��ك��وم��ة  ان  ال���وزي���ر:  ال�����س��ي��د 
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مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

مدير ق�سم حقوق االن�سان: م�ساركة 
وزير العدل يف املحافل الدولية 

و�سعت ملف حقوق االن�سان يف 
ن�سابه احلقيقي

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

خالل افتتاحه للتشغيل التجريبي للمكننة االلكترونية في دائرة رعاية القاصرين / الكرخ
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العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم

اك���د ال���وزي���ر د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، ان 
العراق يتعر�ص اىل هجمة �شر�شة من 
ت�شويه  اىل  تهدف  م�شبوهة  منظمات 
�شمعته يف جمال حقوق االن�شان، ومن 
من  الهجمة  ه��ذه  مواجهة  ال�شروري 
املتحققة يف  اب���راز االجن���ازات  خ��الل 

هذا املجال.
تروؤ�شه  خالل  الوزير  ال�شيد  ذلك  ذكر 
ال��وط��ن��ي��ة  ل��ّل��ج��ن��ة  االول  االج���ت���م���اع 
امل��رك��زي��ة حل��ق��وق االن�����ش��ان يف مقر 
ملفات  ا���ش��ن��اد  ان  م��ب��ي��ن��ا  ال�������وزارة، 
وزارة حقوق االن�شان )امللغاة( خطوة 

عمل  �شميم  من  مهامها  كون  �شحيحة 
وزارة العدل. وا�شاف ال�شيد الوزير: 
ان حقوق االن�شان ت�شمل اعادة حقوق 
النا�ص املت�شررين من االرهاب، ولي�ص 
تنفيذ  او  امل��دان��ن  تاهيل  اع���ادة  فقط 
�شهد  وال����ذي  بحقهم  االع����دام  اح��ك��ام 
نافيا  والت�شويه،  التحريف  من  الكثري 
ان ت��ك��ون ه��ن��اك ح���االت اع���دام خ��ارج 
بع�ص  ل��ه  روج��ت  كما  الق�شاء  اح��ك��ام 
عقوبة  ب��ي��ن��م��ا  امل�����ش��ب��وه��ة،  اجل���ه���ات 
وح�شب  عديدة  مبراحل  متر  االع���دام 

القانون و�شواًل اىل عملية التنفيذ.

وا�شتمع ال�شيد الوزير خالل االجتماع 
اىل اهم املقرتحات التي طرحها اع�شاء 
عمل  اجناح  �شانها  من  والتي  اللجنة، 
هناك  ان  مو�شحا  مهامها،  يف  اللجنة 
ت�شكيلها من جميع  �شيتم  فرعية  جلان 
�شتعمل  املخت�شة  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات 
ركزت  كما  والتقارير،  امللفات  ملتابعة 
امل��ق��رتح��ات ع��ل��ى م��ه��ام ه���ذه ال��ل��ج��ان 
املنظمات  عمل  متابعة  اىل  باال�شافة 

االجنبية واملحلية.
اللجنة  عمل  ان  الوزير:  ال�شيد  وتابع 
دوره��ا  وتفعيل  ت�شامنية  م�شوؤولية 

باال�شافة  حكومي،  دع��م  اىل  يحتاج 
اداري  جانب  يحمل  ت�شكيلها  ان  اىل 
م���ن ���ش��ان��ه ت��ق��ل��ي�����ص خ���ط���وات اع���داد 
امل��ه��ام  ال��ت��ق��اري��ر وال����رد ع��ل��ي��ه��ا، وان 
ميثلون  الذين  االع�شاء  لكل  م�شرتكة 
اجلانب  �شواء  الدولة  موؤ�ش�شات  كافة 

االمني اوالقانوين اوغريه.
من  ب��ط��ل��ب  �شكلت  ال��ل��ج��ن��ة  ان  ي��ذك��ر 
الزاملي وحظت  د. حيدر  العدل  وزير 
اللجنة  وت�����ش��م  احل��ك��وم��ة،  مب��واف��ق��ة 
اع�شاء من جهات حكومية ذات عالقة 

مبلف حقوق االن�شان.

خالل ترؤسه االجتماع االول لّلجنة الوطنية المركزية لحقوق االنسان
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وزير العدل يو�سح الأ�سباب املعرقلة لتنفيذ اأحكام الإعدام واليات ت�سريعه
املعرقلة  الأ�سباب  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  حدد 

لتنفيذ اأحكام الإعدام وعمل الدوائر العدلية. 
على  وب��ن��اًء  ا�ست�سافته  خ��ال  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذك��ر 
دعوة من رئي�س اللجنة النيابية حلقوق الن�سان النائب 
 2016/7/18 امل�سادف  الثنني،  يوم  ال�ساحلي،  اأر�سد 
�سواين  خالد  اجلمهورية  رئي�س  م�ست�ساري  وبح�سور 

واأمري الكناين.
وقدم ال�سيد الوزير اإي�ساحات عن املحاور املطروحة من 
ت�سدرتها  التحاوري،  الجتماع  خال  احل�سور  ال�سادة 
ووزارة  اجلمهورية  رئا�سة  بني  العمل  اآليات  عن  اإجابة 

احكام  ت�سديق  ب�ساأن  العلى  الق�ساء  وجمل�س  العدل 
الأخري  التعديل  اأن  اإىل  لفتًا  لتنفيذها،  الإع��دام و�سول 
لقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية �سيحد من امل�سوغات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤخ��ر تنفيذ الح��ك��ام وم��ن��ه��ا اإع���ادة 
بعد  اإعدام ملرة واحدة  اإحكام  لل�سادرة بحقهم  املحاكمة 

ان كانت ت�ستغل للت�سويف وتكرار املحاكمة ملرات عدة.
وا����س���ار ال�����س��ي��د ال���وزي���ر يف م��ع��ر���س اإج���اب���ت���ه على 
ال�ستف�سارات اىل التق�سيمات اخلا�سة بال�سادرة بحقهم 
بالتحديد،  واع��داده��م  درجاتهم  مبينًا  ب��الإع��دام  اأحكام 
وهذه التق�سيمات كالأتي، )امل�سادق متييزًا على احكامهم 

متييزًا  م�سادقة  ال��غ��ري  اجلنائية،  او  الره���اب  �سمن 
وبالتفا�سيل  جنائية(  متييزًا  م�سادقة  الغري  اإره���اب، 

الكاملة لأع�ساء اللجنة.
للمرفوعة  الأخ���ري  امل��وق��ف  ع��ن  ال��وزي��ر  ال�سيد  وك�سف 
ملفاتهم ح�سب قرار العفو اخلا�س )٣21 ل�سنة 201٤( 
وبلغ  ملفاتهم  ا�ستكمال  بعد  املدنية  بالأحكام  للنزلء 
الوزارة  تنتظر  م�سمول  نزيل   )٤2٤7( الآن  اإىل  عددهم 
المانة  يف  تدقيقها  بعد  اجلمهورية  رئا�سة  اىل  رفعها 

العامة ملجل�س الوزراء ل�سدار مر�سومًا جمهوريًا بها.

كشف خالل االجتماع مع لجنة حقوق االنسان النيابية أبعاد عمل الدوائر العدلية

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان العراق من 
اكرث دول املنطقة التزاما بتطبيق معايري حقوق 

الن�سان.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خال ا�ستقباله يف مكتبه 
الر�سمي، اليوم اخلمي�س، ع�سو جمل�س مفو�سية 
حقوق الن�سان ال�سيدة �سامة اخلفاجي، م�سريا 
الن�سان  حقوق  مبعايري  العراق  التزام  ان  اىل 
تنفيذ  يف  املدانني  مع  تعامله  قبيل  من  الدولية 
ادانتهم  ح��ال  للقانون  وفقا  ال��ع��ادل  الق�سا�س 
احل�سول  و�سمان  الدفاع  حق  ومنحهم  باجلرم 

�سهدته  مم��ا  العك�س  على  ع��ادل��ة،  حماكمة  على 
بع�س البلدان من انتهاك حلقوق املتهمني وعدم 

ح�سولهم على حماكمات عادلة.
الن�سان  حقوق  ملف  ان  ال��وزي��ر:  ال�سيد  واك��د 
ال��وزارة  وتكليف  العدل  وزارة  عمل  �سميم  من 
بادارتها بعد الغاء وزارة حقوق الن�سان �ساهم 
مب�ستوى  ل��ارت��ق��اء  م�ساعفة  ج��ه��ود  بتكري�س 
العمل بهذا اجلانب، لفتا اىل ان الوزارة ترعى 
ا�سرافها على عمل  للمواطن يف  حقوق الن�سان 
رعايتها  اىل  ا�سافة  اخلدمية،  العدلية  الدوائر 

�سجونها  يف  املتواجدين  ال��ن��زلء  لحتياجات 
وكذلك �سمان حق ال�سحايا يف ايقاع الق�سا�س 

العادل مبن اعتدى عليهم. 
ال�سيدة  لطلب  ا�ستجابته  الوزير  ال�سيد  وابدى 
امل�����س��اع��دة املمكنة  ت��ق��دمي  اخل��ف��اج��ي يف جم��ال 
الرقابية  مبهامها  القيام  �سبيل  يف  للمفو�سية 
التعاون  اف��اق  بفتح  الن�سان،  حقوق  ملو�سوع 
ع���ر ت�����س��ك��ي��ل جل����ان م�����س��رك��ة ب���ني ال������وزارة 
مبادئ  م��ن  الك���ر  ال��ق��در  لتحقيق  واملفو�سية 

حقوق الن�سان على ار�س الواقع.

حقوق  مفو�سية  جمل�س  ع�سو  ناق�ست  بدورها 
الن�سان ال�سيدة �سامة اخلفاجي، القرار الخري 
ا�ساح  دائرة  بانتقال  اخلا�س  ال��وزراء  ملجل�س 
الحداث من وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية 
جمال  �سمن  تدخل  باعتبارها  العدل  وزارة  اىل 
الخت�سا�س للوزارة يف ادارة ال�سجون الواردة 
ت�سمنت  كما  احلكومي،  ال�ساح  ورق��ة  �سمن 
والتعديات  العدامات  ملف  مناق�سة  املباحثات 
 الخ�������رية ع���ل���ى ال����ق����وان����ني امل��خ��ت�����س��ة ب��ه��ذا

 ال�ساأن.

خالل استقباله عضو مجلس مفوضية حقوق االنسان

وزير العدل احلكومة العراقية ملتزمة بتطبيق معايري حقوق الن�سان

ا�ستحداث  اىل  ال��زام��ل��ي،  حيدر  د.  ال��ع��دل  وزي��ر  دع��ا 
هيكلية م�ستقلة خا�سة بدائرة حقوق الن�سان من اجل 

حتقيق الن�ساب الازم لعملها حمليا وعامليا.
العدل  جمل�س  جل�سة  خ��ال  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذل��ك  ذك��ر 
اخلام�سة للعام 2016 املنعقدة، اليوم الربعاء، والتي 
ورئي�س  ال��زه��ريي  ح�سني  ال����وزارة  وك��ي��ل  ح�سرها 

العام  املفت�س  ومعاون  كاظم  �سامية  �سورى  جمل�س 
مرت�سى الوائلي وال�سادة املدراء العامون.

متابعة  ح��ول  مناق�سته  خ��ال  ال��وزي��ر  ال�سيد  واك���د 
ال�سابقة على  العدل يف جل�سته  تنفيذ قرارات جمل�س 
اكمال  على  ال��دول��ة  ���س��ورى  جمل�س  يعمل  ان  اهمية 
اقرارها  مت  التي  اخلدمة  باجور  اخلا�سة  التعديات 

جمل�س  تخ�س  والتي   ،2016 عام  موازنة  قانون  يف 
ال�سيد  العدلية.ووجه  الدوائر  وباقي  الدولة  �سورى 
الوزير الدوائر العدلية اىل اكمال الح�سائية املطلوبة 
وم��دى  املختلفة  العدلية  ال��دوائ��ر  عمل  بخ�سو�س 
امكانية اعادة هيكليتها الدارية والفنية مبا يتائم مع 

حجم اخلدمات التي تقدمها للمواطنني. 
مو�سوع  الزهريي  ح�سني  الوكيل  ال�سيد  طرح  كذلك 
احل��اق  بعد  الن�����س��ان  ح��ق��وق  ل��دائ��رة  هيكلية  اع���داد 
الوزير  ال�سيد  اوعز  وبذلك  العدل،  ل��وزارة  امللف  هذا 
الن�سان  حقوق  ل��دائ��رة  املقرحة  الهيكيلية  لدرا�سة 
�سورى  الداخلي واحالته اىل جمل�س  نظامها  لتحديد 
ل�سمان  اق��راره  اج��ل  من  و�سياغته  به  للنظر  الدولة 
حقوق  ملف  عمل  لدام��ة  املائمة  اللية  اىل  الو�سول 
حمليًا  والن�سانية  الر�سمية  اجل��ه��ات  م��ع  الن�����س��ان 

ودوليًا.
واو����س���ح ال�����س��ي��د ال���وزي���ر: ان ت��و���س��ع م�����س��وؤول��ي��ات 
ال������وزارة وات�����س��ال اع��م��ال��ه��ا مب�����س��ال��ح امل��واط��ن��ني 
ال��دوائ��ر  تو�سعة  ي�ستدعي  ���س��واء  ح��د  على  وال��دول��ة 
ال���ع���دل���ي���ة وزي��������ادة اع�������داد م���اك���ه���ا وا����س���ت���ح���داث 
ال�سكاين ال��زخ��م  ذات  املناطق  يف  العدلية   ال��دوائ��ر 

 العايل.

امكانية  الزاملي  الدكتور حيدر  العدل  اكد وزير 
ال��ع��راق��ي للتحكيم  امل��رك��ز  ات��ف��اق��ي��ة م��اب��ني  ع��ق��د 

الدويل ووزارة العدل. 
يف  ا�ستقباله  خال  ذلك  عن  الوزير  ال�سيد  اعلن 
لاأحتاد  امل�ساعد  ال��ع��ام  الم��ني  الر�سمي  مكتبه 
ال�سيد كزار  العراق  الدويل يف  للتحكيم  العربي 
العامة  المانة  نقل  مناق�سة  مت  حيث  الربيعي، 
ال�سعودية  العربية  اململكة  من  ال��دويل  للتحكيم 
اىل جمهورية العراق، لفتًا اىل ان افتتاح مركز 
العراق �سيكون نقلة نوعية  للتحكيم الدويل يف 
يف جمال املرافعات اخلارجية للحكومة العراقية 
دول  يف  املتواجدة  املراكز  يف  اقامتها  وجت��اوز 

العامل والتي تكلف الدولة مبالغ باهظة.
من جهته، بني خال اللقاء انه مت مناق�سة تطوير 
�سبل التعاون امل�سرك حيث �سيتم اقامة دورات 
و ور�س عمل للتحكيم الدويل يف املعهد الق�سائي 
امكانية  م��ن��اق�����س��ة  ومت  ك��م��ا  ل���ل���وزارة،  ال��ت��اب��ع 
الدويل  للتحكيم  العربي  تخ�سي�س مقر لاحتاد 

يف احدى مواقع وزارة العدل
ال�سعدي  عبدالكرمي  ال�سيد  اللقاء  وح�سر  كما 

وزارة  يف  واملالية  الداري���ة  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير 
العدل.

خالل جلسة مجلس العدل الخامسة للعام 2016

وزير العدل يتفق على عقد اتفاقية ت�سمن التعاون بني الوزارة وزير العدل يوجه با�ستحداث هيكلية خا�سة بدائرة حقوق الإن�سان
واملركز العراقي للتحكيم الدويل

خالل لقائه االمين العام المساعد لألتحاد العربي للتحكيم الدولي في العراق

يقف  العراق  ان  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزير  قال 
يف خ��ن��دق ال��دف��اع ع��ن ال��ع��امل ���س��د داع�����س، وعلى 
الق�ساء  يف  احلكومة  ي�ساند  ان  ال���دويل  املجتمع 
الآمنة  املجتمعات  يف  تف�سيه  ع��دم  و�سمان  عليه، 
عر  وانت�سارها  جرائمه  م��ن  ت��ع��اين  ب��ات��ت  وال��ت��ي 

احلدود الوطنية. 
مكتبه  يف  ا�ستقباله  خ��ال  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذك��ر 
ميثل  وف��دًا  الثنني،  اليوم  ال��وزارة،  مبقر  الر�سمي 
ال�سفارات الوربية والقائم بالعمال ملمثلية  ممثلي 
دول���ة ك��ن��دا وك��ذل��ك ا���س��رال��ي��ا يف ال���ع���راق، مرحبا 
التعاون  ملناق�سة ملفات عملهم، وتعزيز  بح�سورهم 

يف املجالت اخلا�سة بعمل الوزارة.
واكد ال�سيد الوزير، ان الوزارة تعتمد على الد�ستور 
عملها  خم��رج��ات  تنفيذ  يف  ال��ع��راق��ي  وال��ق��ان��ون 
اجلناة  بحق  الإع���دام  عقوبة  تطبيق  �سمنها  وم��ن 
اأيديهم  تلطخت  ال��ذي��ن  واملجرمني  الره��اب��ي��ني  م��ن 
امل��دان��ني  ح�سول  تت�سمن  وال��ت��ي  الأب���ري���اء  ب��دم��اء 
اإن  اإىل  م�سريا  القانون،  وح�سب  ا�ستحقاقاتهم  على 
الوزارة ل تخ�سع لأي �سغوطات خارجية يف تنفيذ 

القانون العراقي.
واأف�����اد ال�����س��ي��د ال���وزي���ر ب�����س��اأن م���داخ���ات ال�����س��ادة 
ال�����س��ف��راء اخل��ا���س��ة ب���)ع��ق��وب��ة الع�����دام(، ب��ان هذه 
ال�سامية  ال�سريعة  يف  عليها  من�سو�س  العقوبة 
فعل  ك��ردة  تنفيذها  يكون  ول  العراقي،  والقانون 
على اجلرائم التي ترتكبها اجلماعات الإرهابية ومن 
بينها اجلرائم الخرية، وان احكام الإعدام التي مت 
ان  القانوين بعد  اأخذت ن�سابها  قد  تنفيذها موؤخرا 
وبعد  مدة  منذ  اأحكامه  فيها  العراقي  الق�ساء  ا�سدر 
الدع��اء  وموافقة  اجلمهوري  املر�سوم  ا�ستح�سال 

العام.
احلرب  ظل  يف  العراق  ان  الوزير:  ال�سيد  واأو�سح 
التغا�سي  ميكنه  ل  داع�����س  ���س��د  يخو�سها  ال��ت��ي 
ال��رادع  الق�سا�س  كونها  الإع���دام  عقوبة  تنفيذ  عن 
المنية  القوات  دعم  اهمية  اىل  داعيا  لاإرهابيني، 
الن�سر  لتحقيق  الازمة  ال�ستخبارية  باملعلومات 

النهائي على الرهاب.
ب����دوره����م، اك����د ال�������س���ادة ال�����س��ف��راء ع��ل��ى اح����رام 
قانون  مفردات  ان  ال  العراقي،  القانون  ن�سو�س 

الدولية  الإن�سانية  واملنظمات  الأورب����ي  الحت���اد 
من  باعتبارها  الع��دام(  )عقوبة  تعليق  على  تن�س 
للتعاون  �سعيهم  مبدين  للحياة،  ال�سا�سية  احلقوق 
يف جم��الت دع��م احلكومة ب��اخل��رات ال��ازم��ة يف 
املجالت الوظيفية والمنية دعما للعراق يف احلرب 
�سد تنظيم داع�س. ي�سار اىل ان الوفد الزائر �سم كل 
من ال�سادة ال�سفراء )باتريك �سيمونية / رئي�س بعثة 
امتور  ناتايل  ال�سيدة  العراق،  يف  الوربي  الحتاد 
الريطانية،  لل�سفارة  ال�سيا�سي  الق�سم  م�سوؤولة   /
لل�سفارة  بالعمال  القائم   / اب��ريج  انغاليل  ال�سيدة 
الدولة  �سفري   / في�سيتال  ج��ان  ال�سفري  ال�سويدية، 
ال�سبانية،  الدولة  �سفري   / ف��ريي  ال�سيد  اجليكية، 
ال�����س��ي��د ك��را���س��ي��م��ري ج���ورج���ي���ف/ ���س��ف��ري ال���دول���ة 
البلغارية، ال�سفري جان فان ويجني / القائم بالعمال 
 / برو�سي�سن  كري�ستال  ال�سيدة  الهولندية،  لل�سفارة 
جوناثن  ال�سيد  كندا،  دول��ة  ملمثلية  بالعمال  القائم 
فاني�سيا  مع  ال�سرايل  بالعمال  القائم   / جيلبريت 
ميبان  وال�سيدة  ال�سيا�سي،  اجلانب  م�سوؤول  لي 

�سيماندل / القائم بالعمال يف ال�سفارة الملانية.

وزير العدل: على املجتمع الدويل م�ساندة احلكومة يف حربها �سد الرهاب
اليييييييوزارة تييعييتييمييد عييلييى الييد�ييسييتييور واليييقيييانيييون اليييعيييراقيييي يف تيينييفيييييذ خميييرجيييات عييمييلييهييا وميييين �ييسييميينييهييا تييطييبيييييق عييقييوبيية الإعيييييييدام بييحييق اجلييينييياة مييين الرهيييابيييييييني واملييجييرمييني

خالل زيارة وفد ممثلي سفارات االتحاد االوربي وكندا واستراليا في العراق

ح��ق��ق ن���ادي ���س��ب��اب ال��ع��دل ال��ري��ا���س��ي امل��رك��ز 
لعبة  يف  العربية  الن��دي��ة  بطولة  يف  الثالث 
الردن��ي��ة  اململكة  يف  املقامة   التيكوجنت�سو 

الها�سمية.
الريا�سية علي ح�سني:  ال�سعبة  وقال م�سوؤول 
عبد  الريا�سي  ال��ع��دل  �سباب  ن���ادي  لع��ب  ان 
املركز  اح���راز  م��ن  متكن  حممدعلي  املح�سن 
الثالث خال م�ساركته ببطولة الندية العربية 
يف لعبة التيكوجنت�سو، التي اقيمت يف مدينة 
�سهدت  البطولة  ان  مو�سحا  ب��الردن،  العقبة 
هذه  يف  متمر�سة  عربية  منتخبات   م�ساركة 

اللعبة.

امل���رك���زي  ال���ع���راق���ي  وا�����س����اف: ان الحت�����اد 
ممثا  حممدعلي  املح�سن  عبد  الاعب  اختار 
ل��ل��ع��راق يف ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة وال���ت���ي ���س��ه��دت 
الردن  فريقي  خالها  اح��رز  ق��وي��ة،  مناف�سة 
بينما  وال��ث��اين،  الول  امل��رك��زي��ن  واجل��زائ��ر 
مت��ك��ن ن����ادي ���س��ب��اب ال���ع���دل ال��ري��ا���س��ي من 
املدالية على  ليح�سل  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز   اح���راز 

 الرونزية.
خال  �سارك  املح�سن  عبد  الاعب  ان  وتابع: 
تواجده يف الردن بدورة )احلكام ال�سيوية( 
حيث متكن من احراز املركز الول يف الدورة، 
القاء حما�سرات  الدورة �سملت  مبينا ان هذه 

نظرية وعملية.
وذكر م�سوؤول ال�سعبة الريا�سية ان الاعب عبد 
املح�سن حممدعلي، حظى بتكرمي وزير العدل 
للريا�سة ب�سورة  الزاملي، دعما منه  د. حيدر 
ب�سورة  الريا�سي  العدل  �سباب  ولنادي  عامة 
ال��ت��ك��رمي ج���اء تثمينا  خ��ا���س��ة، م��ع��ت��را ه���ذا 
جلهود لعب نادي �سباب العدل. بدوره، التقى 
الاعب عبد املح�سن حممدعلي، وزير العدل د. 
حيدر الزاملي، وقدم له درعا خا�سا بالبطولة 
مبنا�سبة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي،  ال���وف���د  م���ن  م��ق��دم��ا 
املركز  على  ال��ري��ا���س��ي  ال��ع��دل  ن���ادي   ح�سول 

الثالث.

وزارة العدل: تنفيذ  حكم العدام بحق اثنني املدانني
تنفيذها  ع��ن  ال��ع��دل  وزارة  تعلن 
ه����ذا ال���ي���وم حل��ك��م الع������دام بحق 
على  وامل�سادق  امل��دان��ني  من  اثنني 
�سمن  ن��ه��ائ��ي  ب�����س��ك��ل  اح��ك��ام��ه��م 
ا�ستام  مت  التي  الخ���رية  الوجبة 
لي�سبح  اجل��م��ه��وري��ة  م��را���س��ي��م��ه��م 
ال���ع���دد ال��ن��ه��ائ��ي لح���ك���ام الع����دام 
حكم  تنفيذ   45 العام  لهذا   املنفذة 

اعدام.
العدل ما�سية  ان وزارة  نوؤكد   واذ 
وح�سب  ال��ع��ادل  الق�سا�س  ب��ان��زال 
نف�سه  ل��ه  �سولت  م��ن  بكل  ال��ق��ان��ون 
والعراقيني  العراق  بامن  امل�سا�س 
مبقدار  ال  ذل��ك  عن  �سئ  وليثنيها 

العراقي  القانون  عليها  يفر�سه  ما 
ال��ن��اف��ذ م���ن ان��ت��ظ��ار امل�����س��ادق��ات 
القانونية  الج����راءات  وجمموعة 
ال���ت���ي و���س��ح��ن��اه��ا ���س��اب��ق��ًا وه��ي 
احكام  تنفيذ  توؤخر  التي  جمتمعة 
عن  بعيدًا  امل��دان��ني،  بحق  الع���دام 
�سواء  اخ��رى  جانبية  ت��اأث��ريات  اي 
ك��ان��ت حم��ل��ي��ة او دول���ي���ة. وت��وؤك��د 
وزارة العدل ان حرمة الدم العراقي 
لديها من اعظم املحرمات وهي من 
موقعها هذا تعاهد ال�سعب العراقي 
بعدم التهاون او امل�ساومة على هذا 

املبداأ.
والله ويل التوفيق

ال�سعبة الريا�سية: نادي �سباب العدل الريا�سي احرز املركز الثالث
خالل مشاركته في بطولة االندية العربية للعبة التيكونجتسو
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يتم  النافذ  القا�صرين  رع��اي��ة  لقانون  ووف��ق��ًا 
موحدة  ب�����ص��ورة  اأم��وال��ه��م  وتنمية  ا�صتثمار 
كودائع ثابتة يف امل�صارف بالفائدة التي يتفق 
اأموالهم  ا�صتثمار  يتم  كذلك  امل�صارف  عليها مع 
ع��ق��ارات  ����ص���راء  يف ح�����واالت اخل��زي��ن��ة ويف 
القا�صرين  اأم���وال  �صندوق  باأ�صم  وت�صجيلها 
امل�صاركني كل ح�صب  االأرباح على  ويتم تق�صيم 
عمل  على  ال�صوء  ولت�صيلط  به،  امل�صارك  املبلغ 
دائرة رعاية القا�صرين وما يتعلق به من ادارة 
ال�صريحة  ه��ذه  وع��ق��ارات  م��وال  ال  وا�صتثمار 
هند  القا�صرين  رعاية  دائ��رة  عام  مدير  التقينا 
عبد جميغ، واأجابت عن اأ�صئلة �صحيفة )العدل 
واملجتمع( واهم التطورات احلا�صلة يف جمال 
تنمية اأموال القا�صرين والتطورات التي طراأت 

على واقع العمل فيها.
* ما هي اق�سام الدائرة وما هو عمل كل منها؟

من  القا�صرين  رع��اي��ة  دائ���رة  اق�صام  تتكون   -
بطريقة  فيها  العمل  مفا�صل  تدير  اق�صام  ع��دة 
ق�صم  امل��ال��ي��ة،  ال�����ص��وؤون  ق�صم  وه��ي  تكاملية، 
الب�صرية،  امل���وارد  ق�صم  القانونية،  ال�����ص��وؤون 
ق�صم اال�صتثمار، ق�صم الرعاية االجتماعية، ق�صم 
التدقيق، وعمل االأق�صام كما يف القائمة املرفقة 
طيًا، )مركز الدائرة(، مديريات رعاية القا�صرين 
الدائرة  مركز  ويتكون  واملحافظات،  بغداد  يف 
ويتوىل  االجتماعية  رعاية  ق�صم   ( ياتي:  مما 
م��ه��ام اال����ص���راف ع��ل��ى اع���م���ال ���ص��ع��ب البحث 
القا�صرين،  رع��اي��ة  م��دي��ري��ات  يف  االجتماعي 
والبحوث  امليدانية  ال��زي��ارات  تقارير  تدقيق 
غري  النفقات  طلبات  يف  ال��راأي  اإب��داء  املكتبية، 
للقا�صر،  ميدانية  بزيارات  القيام  االعتيادية، 
او  قيم  او  و�صي  ن�صب  بطلبات  ال��راي  اإب���داء 
عزلهما او �صلب الوالية منهما، وميار�س الق�صم 
)�صعبة  االت��ي��ت��ني،  ال�صعبتني  خ��ال  م��ن  مهامه 
اب��داء  و�صعبة  االجتماعية،  التقارير  تدقيق 
ويتوىل  القانونية  ال�صوؤون  ق�صم  اما  ال��راأي(، 
القانونية  االمور  على  )اال�صراف  االتية،  املهام 
وت��ق��دمي امل�����ص��ورة وال���درا����ص���ات ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
ومتثيل الدائرة امام املحاكم يف جميع الدعاوى 
مل�صلحة  خافا  ت�صدر  التي  بالقرارات  والطعن 
ال��واردة  االذون��ات  معامات  البت يف  القا�صر، 
ال��ق��ا���ص��ري��ن، منح االذن  م��ن م��دي��ري��ات رع��اي��ة 
ملتويل القا�صر بالتوكيل ملتابعة حقوق القا�صر 
يف خارج العراق، اال�صراف على �صعب االولياء 
املديريات  يف  وال��ع��ق��ار  وال��ق��وام  واالو���ص��ي��اء 
كافة، القيام بزيارات ميدانية للمديريات، اعمام 
وغري  املنقولة  االم���وال  وم�صادرة  حجز  كتب 
خال  م��ن  مهامه  الق�صم  مي��ار���س  و  املنقولة(، 
و�صعبة  الدعاوى،  )�صعبة  االتيتني،  ال�صعبتني 

اال�صت�صارات القانونية(.
ف��ي��م��ا ي��ت��وىل ق�����ص��م ال�������ص���وؤون امل��ال��ي��ة امل��ه��ام 
وفقًا  االحت��ادي��ة  امل��وازن��ة  بنود  )تنفيذ  االتية، 
اال�صراف  الدائرة،  لهذه  املحددة  للتخ�صي�صات 
املايل على ح�صابات القا�صرين، تنظيم وتوثيق 
العمليات املالية واحل�صابية اخلا�صة باحل�صاب 
امل�صتقل، متابعة حت�صيل مدخوالت ومدخرات 
واالو�صياء  االول��ي��اء  وح���دات  م��ن  القا�صرين 
والقوام يف مديريات رعاية القا�صرين، ان�صاء 
باحل�صاب  اخلا�صة  الثابتة  ال��ودائ��ع  وجتديد 
اعداد  بالقا�صرين،  العناية  و�صندوق  امل�صتقل 
املراجعة  وموازين  املالية  التحاليل  ك�صوفات 
احل�صابا  ا�صتخراج  الغرا�س  املوحد  وامليزان 
من  الدائرة  لهذه  املايل  املركز  وبيان  اخلتامية 
توجيه  املالية،  ال�صنة  نهاية  يف  الرقابة  ديوان 
االجهزة املحا�صبية والتدقيقية العاملة يف مركز 

الدائرة ومديريات رعاية القا�صرين(.
كما ميار�س الق�صم مهامه من خال الت�صكيات 
النفقات وتتكون  املوازنة، �صعبة  االتية، �صعبة 
من الوحدات االتية، )وحدة ال�صندوق، وحدة 
ال�����ص��ل��ف واالم����ان����ات، وح����دة امل���خ���زن، وح��دة 
االثاث، وحدة ال�صرف، �صعبة الرواتب، �صعبة 
امل�صتقل،  احل�صاب  �صعبة  القا�صرين،  ح�صابات 
�صندوق  �صعبة  االل��ك��روين،  احلا�صبة  �صعبة 

العناية بالقا�صرين(.
اع��داد اخلطط  اال�صتثمار  ق�صم  يتوىل  يف حني 
ام���وال  با�صتثمار  ال��ع��اق��ة  ذات  وال��درا���ص��ات 
القا�صرين، وتوقيع �صكوك وم�صتندات ال�صرف 
رعاية  جمل�س  اعمال  ج��داول  وتهيئة  والقيد، 
قراراته  وتنفيذ  اجلل�صات  وحم�صر  القا�صرين 
���ص��ن��وي بن�صاط  ت��ق��ري��ر  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا، واع����داد 
واال�صتثمارات  لاأعمال  و�صفًا  يت�صمن  الق�صم 
واملردود االقت�صادي وتقدميه يف نهاية كل �صنة 
الق�صم  القا�صرين، وميار�س  اىل جمل�س رعاية 
)�صعبة  االت��ي��ة،  الت�صكيات  خ��ال  م��ن  مهامه 

�صعبة  املالية،  االوراق  �صعبة  الثابتة،  الودائع 
العقارات، �صعبة امانة ال�صندوق(.

ويتوىل ق�صم العاقات وادارة املوارد الب�صرية 
اخلا�صة  االداري��ة  االم��ور  على  اال�صراف  مهام 
وتقييم  واملوؤقت  الدائم  امل��اك  على  باملوظفني 
وتوجيه  والرفيع  العاوات  ومنحهم  ادائهم 
االج���ازات  ومنحهم  وال��ع��ق��وب��ات  ال�صكر  كتب 
اىل  واحالتهم  وا�صتقالتهم  وتن�صيبهم  ونقلهم 
ومتديد  التقاعدية  معاماتهم  وترويج  التقاعد 
املاك،  �صجات  تنظيم  و  الوظيفية،  خدماتهم 
يف  املوظفني  وتطوير  لتدريب  خطة  وو���ص��ع 
بالتن�صيق  ادائ��ه��م  لتح�صني  منتظمة  دورات 
واع��داد  العاقة،  ذات  واجلهات  ال���وزارات  مع 
والقيام  الدائرة  العمال  االح�صائية  البيانات 
وحفظ  والطبع  وال����واردة  ال�����ص��ادرة  باعمال 
مهامه  الق�صم  ميار�س  و  ال�صخ�صية،  اال�صابري 
�صوؤون  )�صعبة  االت��ي��ة،  الت�صكيات  خ��ال  م��ن 
�صعبة  والتعيينات،  امل���اك  �صعبة  امل��وظ��ف��ني، 
التقاعد، �صعبة تخطيط املوارد الب�صرية وت�صم 
وحدتي) االح�صاء والتدريب(، �صعبة البيانات 
امل��دي��ر  ���ص��ك��رت��اري��ة  ال�صخ�صية،  واال���ص��اب��ري 

العام(.
وترتبط  الداخلي  والتدقيق  الرقابة  ق�صم  اما 
املالية  تدقيق  ي��ت��وىل  ل��ل��دائ��رة  ال��ع��ام  ب��امل��دي��ر 
واحل�����ص��اب��ي��ة ق��ب��ل وب��ع��د ال�����ص��رف، ومي��ار���س 

االت��ي��ني،  الت�صكيلني  خ��ال  م��ن  مهامه  الق�صم 
)�صعبة الرقابة، و�صعبة التدقيق الداخلي(

بغداد  يف  القا�صرين  رعاية  مديريات  وتتكون 
�صعبة  االت��ي��ة.اوال-  ال�صعب  م��ن  واملحافظات 
احل��ا���ص��ب��ات وت��رت��ب��ط ب��ه��ا ال���وح���دات االت��ي��ة، 
�صرف  باعمال  القيام  تتوىل  ال�صرف:  )وح��دة 
وار�صدة  االعتيادية  وغري  االعتيادية  النفقات 
ووح��دة  ال��ر���ص��د،  �صن  بلغوا  مم��ن  القا�صرين 
ال�����ص��ن��دوق: ت��ت��وىل ت�����ص��ل��م امل��ب��ال��غ ال��ن��ق��دي��ة 

وال�����ص��ك��وك واي���داع���ه���ا وم�����ص��ك ال�����ص��ج��ات، 
ادخال  تتوىل  االلكرونية:  احلا�صبة  ووح��دة 
ار����ص���دة ال��ق��ا���ص��ري��ن يف احل��ا���ص��ب��ة، ووح���دة 
ا�صابري  بحفظ  القيام  تتوىل  اال�صابري:  حفظ 
التدقيق:  و�صعبة  حكمهم،  يف  ومن  القا�صرين 
واملحا�صبية  املالية  امل��ع��ام��ات  تدقيق  ت��ت��وىل 
املاحظات وتنظيم  )ال�صرف والقب�س( وبيان 
ال��ت��ق��اري��ر ال�����ص��ه��ري��ة ل��ع��م��ل امل��دي��ري��ة وي��ك��ون 

ارتباطها مبدير املديرية.
القيام  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ب��ح��ث  �صعبة  وت��ت��وىل 
وتنظيم  للقا�صرين  امليدانية  الزيارات  باإجراء 
ب�صورة  القا�صر  ومتابعة  املكتبية  البحوث 
دورية، اما ال�صعبة القانونية: تتوىل االإ�صراف 
ع��ل��ى االم�����ور ال��ق��ان��ون��ي��ة وت���ق���دمي امل�����ص��ورة 
امام  ال��دائ��رة  ومتثيل  القانونية،  والدرا�صات 
خافا  ت�صدر  التي  بالقرارات  والطعن  املحاكم 
ال���وح���دات  ب��ه��ا  وت��رت��ب��ط  ال��ق��ا���ص��ر،  مل�صلحة 
اج��راء  االذون����ات:  فيما تتوىل وح��دة  االت��ي��ة، 
منح  ل��غ��ر���س  وامل��ن��ق��ول  ال��ع��ق��ار  ع��ل��ى  الك�صف 
االذن  ومنح  والتقبل  وال�����ص��راء  بالبيع  االإذن 
ب��ال��ت��وك��ي��ل، وت��ت��وىل وح����دة ال��ع��ق��ار، ال��ق��ي��ام 
بتنظيم عقود االيجار وتاجري عقار القا�صرين 
ومن يف حكمهم وت�صلم بدالت االيجار وتبليغ 
يف  االي��ج��ار  ب��دل  ت�صديد  لغر�س  امل�صتاجرين 
ينظم  �صجل  وم�صك  الت�صديد  عن  تخلفهم  حال 
حما�صبة  وح���دة  ت��ت��وىل  فيما  ال��غ��ر���س،  ل��ه��ذا 
االولياء واالو�صياء والقوام: القيام مبحا�صبة 
يرتب  ما  على  وال��ق��وام  واالو�صياء  االول��ي��اء 
ومتابعة  القا�صرين  ل�صالح  ام��وال  من  بذمتهم 
اي���رادات  م��ن  القا�صرين  ح�ص�س  ا�صتح�صال 
الغر�س،  لهذا  �صجل  وتنظيم  واملنقول  العقار 
االمور  تنظيم  الب�صرية  امل��وارد  �صعبة  وتتوىل 
املتعلقة يف �صوؤون موظفي االدارة واالر�صيف.

اموال  ا�ستثمار  يف  املعتمدة  االليات  هي  ما   *
وهل  والعقارات،  االموال  جمال  يف  القا�سرين، 
هنالك توجه اليجاد منافذ اخرى لتنمية االموال؟
اأم��وال  ا�صتثمار  يف  حاليًا  املعتمدة  االآل��ي��ات   -
ا�صلفنا  ال��ذي  الدائرة  لقانون  وفقا  القا�صرين 
يف  املبالغ  اإي��داع  الليات  وفقا  يتم  �صابقًا  ذك��ره 
�صنة  مل��دة  ثابتة  ك��ودائ��ع  احلكومية  امل�صارف 
العائدة  ح���واالت اخل��زي��ن��ة  وك��ذل��ك يف جم��ال 
يف  وامل��ق��ام��ة  امل��رك��زي  والبنك  املالية  ل���وزارة 
���ص��راء  يف  ت�صتثمر  وك���ذل���ك  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك 
اأم����وال  ���ص��ن��دوق  ب��ا���ص��م  لت�صجل  ال���ع���ق���ارات 
الإي��ج��اد  ال��ت��وج��ه  بخ�صو�س  اأم���ا  ال��ق��ا���ص��ري��ن 

كل  ب��درا���ص��ة  تقوم  ال��دائ��رة  ف��اأن  اأخ���رى  منافذ 
وجود  حال  ويف  اإليها  يقدم  ا�صتثماري  مقرح 
فائدة للقا�صر وم�صمون االأرباح تدخل الدائرة 
ح�صابات  احل�صبان  يف  الدائرة  تاأخذ  كما  بها، 
امل�صاريع  يف  ال��دخ��ول  عند  واخل�صارة  الربح 
اال�صتثمارية لتنمية اموال القا�صرين، ويف هذا 
اجلانب فان دائرة رعاية القا�صرين ت�صعى يف 
اال�صتثمار يف  نحو  التوجه  اىل  االحيان  اغلب 
وال  م�صتمرة  ارباحا  يدر  والذي  االآمن  اجلانب 
ما يوفر ح�صانة من  ال�صوق،  لتقلبات  يتعر�س 
اموال  قيمة  على  واحلفاظ  اال�صعار  انخفا�س 
احل�صبان  يف  ال��دائ��رة  وتاأخذ  ال�صريحة،  ه��ذه 
اال���ص��ت��ث��م��ار يف جم���ال ال��ع��ق��ارات واالرا���ص��ي 
والتعاون مع اجلهات احلكومية يف حال وجود 
ام��وال  امن��اء  يف  ت�صاهم  ا�صتثمارية  م�صاريع 

القا�صرين.
القا�سرين  ام��وال  يف  النماء  معدل  بلغ  كم   *
املركزي  البنك  م��زاد  ح��واالت  يف  الدخول  من 
للبنك  املحت�سبة  الن�سب  معدل  وما  العراقي، 

املركزي يف الودائع الثابتة؟
- ب��ل��غ م��ع��دل ال��ن��م��اء يف اأم�����وال ال��ق��ا���ص��ري��ن 
يف ال��دخ��ول مب���زاد ح����واالت ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 
ل��ل��ح��واالت عام  ال��ع��راق��ي منذ ب��داي��ة ال��دخ��ول 
قدره  مبلغ   30/6/2016 والغاية   2012
)6،637،032،000( �صتة مليارات و�صتمائة 
وث��اث��ون  واث��ن��ان  م��ل��ي��ون  وث��اث��ون  و�صبعة 
البنك  يف  املحت�صبة  الن�صبة  وح��ول  دينار  الف 
 ( تبلغ  الثابتة  ال��ودائ��ع  يف  العراقي  امل��رك��زي 
ح�صابات  على  ت��وزع  االرب��اح  وه��ذه   ،)  4%
القا�صرين كل ح�صب املبالغ املودعة يف ح�صابه، 
ح��واالت  م��زاد  �صمن  دخ��ل  التي  املبالغ  وكمية 
موظفي  م��ن  احت�صابها  ويتم  امل��رك��زي،  البنك 
حلني  وزي��ادت��ه��ا  ا�صتثمارها  ل�صمان  ال��دائ��رة 
لامواله  وت�صليمه  الر�صد  �صن  القا�صر  بلوغ 

وعقاراته.
رعاية  دائ���رة  م��ن  املتبعة  االل��ي��ات  ه��ي  م��ا    *
القا�سرين قبل العام 2003 يف جمال حفظ اموال 
القا�سرين، والنتائج ال�سلبية التي انعك�ست على 
خ�سائر  القا�سرين  وتكبيد  االموال  هذه  حتجيم 

فادحة؟
يف  ال�صابقة  احلكومة  م��ن  املتبعة  االآل��ي��ات   -
على  ت�صتند  ال��ق��ا���ص��ري��ن   اأم����وال  حفظ  جم��ال 
 )78( رق��م  القا�صرين  رعاية  قانون  تطبيقات 
يتم  ك����ان  ح��ي��ث  وت��ع��دي��ات��ه   1980 ل�����ص��ن��ة 
ال��ودائ��ع  جم��ال  يف  ال��ق��ان��ون  وف��ق  اال�صتثمار 

عقار  �صراء  ومت  احلكومية  وال�صندات  الثابتة 
للنتائج  بالن�صبة  اأم���ا  ال��ب�����ص��رة  حم��اف��ظ��ة  يف 
ال�صلبية التي انعك�صت على حتجيم هذه الأموال 
نتيجة  وه��و  ف��ادح��ة  خ�صائر  القا�صر  وتكبيد 
الدينار  قيمة  وانخفا�س  االقت�صادي  الت�صخم 
ال��ع��راق��ي واحل�����ص��ار امل��ف��رو���س على ال��ع��راق، 
اأر���ص��دة  تقييم  ال���دائ���رة  طلبت  واأن  و���ص��ب��ق 
االأ�صرى واملفقودين و�صكلت جلنة يف حينه من 
العراقي  املركزي  والبنك  املالية  الرقابة  ديوان 
بدائرة  متمثلة  العدل  ووزارة  املالية  ووزارة 
رعاية القا�صرين وا�صدر البنك املركزي قراره 
 24/9/2006 يف   )12/3578( امل��رق��م 
املقيد  الدينار  تقييم  اأعادة  بعدم  يق�صي  والذي 

يف احل�صابات املفتوحة قبل عام 1990.
* ما مدى م�ساهمة مقررات جل�سة جمل�س العدل يف 

تنمية اموال القا�سرين؟
- اود ان اأبني يف هذا اجلانب اأن لل�صيد الوزير 
قنوات  فتح  دور وا�صح يف  الزاملي،  د. حيدر 
تعاون مع وزارة املالية والبنك املركزي الإتاحة 
ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��دائ��رة يف ال���دخ���ول يف امل����زادات 
وزيادة اأرباح اأموال القا�صرين و�صعيه احلثيث 
خاله  م��ن  ال��ب��ن��ك  حم��اف��ظ  ال�صيد  مقابلة  يف 
وات�����ص��االت��ه امل��ب��ا���ص��رة يف ه��ذه امل��ج��ال خدمة 
التحركات  وه��ذه  حكمهم،  يف  ومن  للقا�صرين 
�صاهمت يف ت�صريع عملية الدخول يف مزادات 

التوجيهات  تقدمي  اىل  ا�صافة  املركزي،  البنك 
اوجه  زي��ادة  نحو  التوجه  ب�صرورة  اخلا�صة 
من  وفرة  ت�صمن  التي  املجاالت  يف  اال�صتثمار 
االباح ت�صاهم يف زيادة مناء اموال القا�صرين، 
من خال درا�صة حركة ال�صوق ملحلية وال�صعي 

ملواكبته. 
* تعاين دائرة رعاية القا�سرين من قلة الكوادر 
املتخ�س�سة يف بغداد واملحافظات، هل مت تغطية 
االن�سان  حقوق  وزارة  موظفي  من  االحتياج 

امللغاة؟
حقوق  وزارة  موظفي  من  جمموعة  نقل  مت   -
فقط  موظفني   )9( وع��دده��م  امللغاة  االإن�����ص��ان 
اىل ماك الدائرة وهذا العدد ال يغطي احتياج 
دائرتنا من املاكات الوظيفية وال يفي بالنق�س 
االخت�صا�صات،  من  الدائرة  هذه  يف  املوجود 
وظيفية  درجات  تخ�صي�س  يتطلب  الذي  االمر 
الدائرة،  تنجزه  ال��ذي  العمل  حجم  مع  تتاءم 
و�صرورة مراعاة جانب التخ�ص�س يف التعيني 
االلكرونية دخلت �صمن جماالت  االر�صفة  الن 
النوع  ال��ق��ا���ص��ري��ن، وه���ذا  رع��اي��ة  دائ���رة  عمل 
بادخال  متخ�ص�صة  ك���وادر  يتطلب  العمل  م��ن 
املعلومات والنظم االلكرونية لتغطية احلاجة 
املتزايدة لهذه املجاالت يف بغداد واملحافظات.

يف  القا�سرين  رعاية  لدائرة  االولوية  منح   *  
حتقق  الذي  ما  االلكرتونية،  االر�سفة  برنامج 
التي  االيجابية  النتائج  هي  وما  اجلانب،  هذا  يف 

�ستطراأ على ح�سابات القا�سرين؟
اب��ت��داًء  االلكرونية  باالأر�صفة  ال�صروع  مت   -
رعاية  مل��دي��ري��ات   2016  / ني�صان  �صهر  م��ن 
والر�صافة  )الكرخ  وهي  بغداد  يف  القا�صرين 
اجلانب  هذه  يف  حتقق  وما  ال�صدر(،  ومدينة 
حما�صبة  ووح���دة  العقار  اأ�صابري  اأر�صفة  ه��و 
االأول���ي���اء واالأو����ص���ي���اء واأول���ي���ات االذون����ات 
والعمل   ،2016 ل��ع��ام  االأ���ص��ا���س  واأ���ص��اب��ري 
اما  ال�صابقة،  لل�صنوات  تدريجي  ب�صكل  ج��اًر 
النتائج االيجابية املتحققة هو حفظ االأ�صابري 
وحفظ  باحل�صابات  التاعب  ومنع  الكرونيًا 
قبل  من  مبا�صر  وب��اأ���ص��راف  القا�صرين  حقوق 

هذه الدائرة.
* تقدمي فكرة عن دفاتر ح�سابات القا�سرين، 
وح�سب  القا�سرين  على  االرباح  تق�سيم  والية 

املبالغ املودعة يف ح�ساباتهم؟
- ���ص��رع��ت ال���دائ���رة ب��اجن��از م�����ص��روع )دف��ر 
ح�صاب القا�صر(، وهو عبارة عن م�صتند يبني 
املالية  امل�صتحقات  مقدار  القا�صرين  ل��ذوي 
واالإرب���اح  والفائدة  املديريات  ل��دى  امل��ودع��ة 
املتحققة عن ا�صتثمار هذه االأموال ا�صافة اىل 
لتوفري  القا�صرين  ذوي  قبل  من  امل�صحوبات 
اأما  للقا�صر،  النهائي  والر�صيد  احتياجاتهم 
خا�س  برنامج  فيوجد  االرب���اح  تق�صيم  الية 
يف احلا�صبة االلكرونية ويتم ح�صب املعادلة 
من  للمديرية  ال����وارد  ال�صك  مبلغ  ال��ت��ال��ي��ة: 
القا�صر  ر�صيد  يف  م�صروبًا  اال�صتثمار  ق�صم 
ي�����ص��اوي ر���ص��ي��د ال��ق��ا���ص��ري��ن االإج���م���ايل يف 

املديرية.
* ا�ستعرا�س عمل الدائرة يف اجلانب االن�ساين 
وكيفية  ال��دول��ة  دور  يف  القا�سرين  رعاية 
ادارة  واليات  الر�سد،  �سن  بلوغ  حلني  متابعتهم 
اموالهم للراغبني باالبقاء عليها وا�ستثمارها من 

الدائرة؟
واأن  �صبق  االإن�صاين  باجلانب  يتعلق  فيما   -
الدولة  دور  القا�صرين يف  اإي��داع عدد من  مت 
قبل  من  �صوؤونهم  متابعة  وتتم  للقانون  وفقًا 
ب�صكل  االج��ت��م��اع��ي��ني وزي��ارت��ه��م  ال��ب��اح��ث��ني 
م�صتمر حلني بلوغهم �صن الر�صد والية ادارة 
اأموال  الأن  قا�صر  كاأي  معاملتهم  تتم  اأموالهم 
يف  موحد  ب�صكل  م��ودع��ه  القا�صرين  جميع 

�صندوق اأموال القا�صرين.
وم����ن خ����ال امل��ت��اب��ع��ة امل�����ص��ت��م��رة الأح�����وال 
القا�صرين من قبل مديريات رعاية القا�صرين 
على  نو�صح  العامة  ال��دائ��رة  م��ع  بالتن�صيق 
القا�صرة  حالة  احل�صر  ولي�س  املثال  �صبيل 
دار  يف  اإي��داع��ه��ا  مت  التي  االأم���ري(  عبد  )هبة 
الزهور يف االعظمية لعدم وجود دور للدولة 
يف حمافظة كرباء املقد�صة وبعد وفاة والديها 
الذين قاموا بتبنيها فقد مت اإقامة الدعوى من 
قبل الورثة الإبطال ن�صبها وفعًا �صدر القرار 
باأبطال ن�صبها ولغر�س املحافظة على حقوقها 
واأموالها مت و�صع اليد من قبل املديرية على 
اأموالها ومن �صمنها ر�صيد مايل وم�صوغات 
ذهبية )قادة( وعقار يقع يف كرباء املقد�صة 
حلني بلوغها �صن الر�صد ومت املتابعة اىل ان 
اإج��راء،  ومت  خلطبتها  االأ�صخا�س  احد  تقدم 
موافقتها وح�صر  لبيان  الدار  لها يف  الزيارة 
ال�����ص��خ�����س امل��ع��ن��ي اىل امل��دي��ري��ة وال���دائ���رة 
حالته  على  والتعرف  عنه  اال�صتف�صار  ومت 
اأي��دت  وق��د  واالأ���ص��ري��ة  وامل��ادي��ة  االجتماعية 
موافقة  وح�صلت  زواج��ه��ا  ال���دار  م�����ص��وؤول��ة 
اجلانب  وه��ذا  ا�صتقرارها،  لغر�س  ال��دائ��رة 
االن�������ص���اين ه���و ج����زء م���ن م�����ص��وؤول��ي��ة ه��ذه 
�صن بلوغهم  حلني  القا�صرين  جت��اه   ال��دائ��رة 

 الر�صد.

اأجرى احلوار / غزوان الظاملي

دائرة رعاية القا�سرين هي اإحدى ت�سكيالت وزارة العدل تقدم خدماتها اىل القا�سرين ومن يف حكمهم و�سبق واأن �سدرت 
عده ت�سريعات خا�سة باإدارة اأموال القا�سرين متيزت بالرتكيز على اجلانب املايل واملحافظة على اأموال القا�سرين واإدارتها 

دون االهتمام باجلانب االجتماعي من حياته وما يتطلبه من عناية تتعلق ب�سوؤونه الرتبوية والثقافية ورغم اأهمية هذا اجلانب 
وتالفيا" لهذا النق�س اجلوهري �سدر القانون احلايل املرقم 78 ل�سنة 1980 الذي اأهتم باجلانب االجتماعي والثقايف والرتبوي 

للقا�سر واإدخال البحث االجتماعي �سمن مهام الدائرة وذلك لغر�س احلفاظ على اأموالهم يف عدة جماالت م�سمونه واأكيده.

 عملنا �سمانة حلفظ اأموال القا�سرين 
وتنميتها وفقا للقانون

استثمار أموال القاصرين كودائع ثابتة وفي مجال حواالت الخزينة العائدة لوزارة المالية والبنك المركزي وشراء العقارات لتسجل باسم صندوق أموال القاصرين.

تعرضت اموال القاصرين قبل العام 2003 
لنتائج سلبية انعكست على تحجيم هذه ألموال 

وتكبيد القاصر خسائر فادحة وهو نتيجة التضخم 
االقتصادي وانخفاض قيمة الدينار العراقي 

والحصار المفروض على العراق آنذاك.

دائرة رعاية القاصرين 
تسعى في اغلب االحيان 

الى التوجه نحو االستثمار 
في الجانب اآلمن والذي 

يدر ارباحا مستمرة وال 
يتعرض لتقلبات السوق 

ما يوفر حصانة من 
انخفاض االسعار والحفاظ 

على قيمة اموال هذه 
الشريحة من االنخفاض.

بلغ معدل النماء في أموال 
القاصرين في الدخول 
بمزاد حواالت البنك 
المركزي العراقي منذ 
بداية الدخول للحواالت 
عام 2012 وحتى نهاية 
شهر حزيران مبلغ قدره 
)6,637,032,000( ستة 
مليارات وستمائة وسبعة 
وثالثون مليون واثنان 
وثالثون الف دينار.
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امل�سئولية املدنية للدولة جتاه االرهاب

ترتب  فقد  دوليًا  الإره���اب  ظاهرة  لت�ساع  وبالنظر 
عن ذلك ن�سوء قاعدة وا�سعة للت�سريعات التي ميكن 
ت�سمن  التي  امل�سوؤولية  ن��وع  اإي�ساح  با�ستقرائها 
والتي  العمليات  ه��ذه  ج���راء  م��ن  املت�سررين  ح��ق 
التي  ال�سريحة  الوا�سحة  الن�سو�ص  بني  تراوحت 
وباأوقات  وج�سديا  وماديا  معنويا  املت�سرر  تعو�ص 
ت�سريعات  اىل  جم��دي��ة  ال��ت��ع��وي�����س��ات  معها  ت��ك��ون 
وال��ع��راق   , التفا�سيل  م��ن  ك��ث��ر  يحكمها  ق��ا���س��رة 

 2003 ع��ام  بعد  الإره���اب  ظاهرة  فيه  تطورت  كبلد 
الت�سريع  منو  بني  املواءمة  يف  كبر  عوز  من  عانى 
مع  الإره��اب��ي��ة  العمليات  ع��ن  بالتعوي�ص  اخل��ا���ص 
العراقية  اليومية  احل��ي��اة  يف  الإره����اب  ا�ستفحال 
الكارثة  م�ستوى  اإىل  الأح��ي��ان  بع�ص  يف  وو�سوله 
رقم  قانون  واآخرها  املتعاقبة  الت�سريعات  جعل  مما 
الت�سريعات التي  20 ل�سنة 2009 حالة و�سطية بني 
املدنية  امل�سوؤولية  و�سريح  وا�سح  ب�سكل  حت�سم  مل 

ت�ستعني  وظ��ل��ت  املت�سررين  تعوي�ص  ع��ن  ل��ل��دول��ة 
اإن  وحتى  بل  العراقي  امل��دين  القانون  من  بفقرات 
ما ينظمه القانون كاإجراء وتطبيق فعلي للتعوي�ص 

غر  ومببالغ  معقدة  بطريقة  يتم  اإمن��ا  الإره���اب  عن 
يتطلب  مما  احلقيقي  لل�سرر  مكافئة  وغر  منا�سبة 
احل��دود  ووا���س��ح��ي  ح��ازم��ني  وتطبيقا"  ت�سريعا" 

ويوؤمن التعوي�ص عن اأ�سرار العمليات الإرهابية.
وتو�سيف  وحتليل  وحتديد  تعريف  يتم   ان  فيجب 
الإره��اب��ي��ة  الأع��م��ال  ع��ن  للدولة  املدنية  امل�سوؤولية 
واأثرها وما يرتتب عن هذه الأعمال من �سرر مادي 
ومعنوي وج�سدي يف القانون العراقي بالإفادة من 
منظومة معطيات يتمثل اأولها بتطور ومنو الإرهاب 
الجتماعية  والبنية  الت�سريع  بها  يهتم  ك��ظ��اه��رة 
والقانونية للمجتمع العاملي ومنه يف العراق ل يجمع 
بينها اإل طبيعة ونوع فعل الإرهاب وال�سرر النا�سئ 
العراقي مع بع�ص  الت�سريع  عنه مما يتطلب مقارنة 
القوانني اخلا�سة بالدول الأخرى �سيما التي جربت 
قوانني  منظومة  ذل��ك  �سبيل  يف  و�سرعت  الإره���اب 
انطالقًا من م�سوؤولية الدولة عن ما يجري يف نطاق 
حدودها  يف  جت��ري  التي  الفعاليات  على  حاكميتها 

ال�سيادية, جغرافيًا واجتماعيا, وامنيًا, تاأ�سي�سا على 
ول�سروط  الجتماعي,  والتكامل  املواطنة  متطلبات 

الأمان وال�سالمة.

فهناك عدة م�ساكل تواجه هذه امل�سئولية وهي كما يلي 

العامل  دول  اأبدته  ال��ذي  الهتمام  من  الرغم  على   .1
اهتمامًا  تبد  الت�سريعات مل  اإن  اإل  الإرهاب  مبكافحة 
الأع��م��ال  ع��ن  ال���دول���ة  مل�����س��وؤول��ي��ة  بالن�سبة  مم��اث��اًل 
الإرهابية التي تتفاوت بني الكفاية يف الدول املتقدمة 
على  النامية  ال��دول  يف  الوا�سح  والنق�ص  ح�ساريًا 
يف  ت�ساويها  وعدم  املعاناة  يف  ت�ساويهما  من  الرغم 

متويل التعوي�ص.
ما  لتعوي�ص  �سعيه  الإره��اب يف  من  املت�سرر  اإن   .2
امل�سوؤول  الفرد  اإل  اأمامه  يجد  ل  �سرر  من  به  حلق 
يتحمل  وال  املدنية,  امل�سوؤولية  قواعد  حددته  الذي 
لو  فيما  ال�ساأن  وكذلك  حلقته,  التي  الأ�سرار  لوحده 

ف�سل املت�سرر يف اإثبات اخلطاأ او ن�سبه اىل �سخ�ص 
عالقة  ل  فاملجتمع  مع�سرًا,  امل�سوؤول  كان  او  حمدد, 
اأمر تعوي�سها  التي يظل  الأ�سرار  له بتعوي�ص هذه 

حم�سورًا يف العالقة بني املت�سرر وامل�سوؤول.
3. التعقيد الذي يرافق   اإجراءات التعوي�ص , و عدم 
�سريع  تعوي�ص  لتقرير  الإره���اب  طبيعة  مع  تكيفها 

لل�سحايا
4. اإن التعوي�ص عن ال�سرر اجل�سدي كان مثار خالف 
التي  الأ�سرار  ا�ستحالة تعوي�ص  الفقهاء ب�سبب  بني 

ت�سيب اجل�سد مقارنة بتلك التي ت�سيب الموال  .
حول  القانونية  الأروق���ة  داخ��ل  ال��دائ��ر  اخل��الف   .5
عن  ال��دول��ة  م�سوؤولية  عليه  ت��ق��وم  ال���ذي  الأ���س��ا���ص 
الأعمال الإرهابية, كما اإن مطالبة الدولة بالتعوي�ص 

يخ�سع ل�سروط مو�سوعية واإجرائية.
6. عند احلديث عن الإرهاب يوجد خلط بينه وبني 

حركات التحرر واملقاومة ال�سعبية امل�سلحة.
وللكالم بقية 

اكد مدير عام املعهد الق�سائي د. ريا�ص 
تاأهيل  على  املعهد  ادارة  حر�ص  ح�سني, 
توفر  خ��الل  م��ن  وعمليًا  علميًا  طلبته 
ارق���ى امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة ال��ت��ي ت�سمن 
التي  العراقي  القا�سي  �سخ�سية  �سقل 

حتمي العدالة.
وقال مدير عام املعهد: ان الدارة عملت 
كوادر  تهيئة  على  ال�سابقة  الفرتة  خالل 

على  تعمل  م��ت��ط��ورة,  علمية  اك��ادمي��ي��ة 
وامل��ن��اه��ج  العلمية  امل��ح��ا���س��رات  ال��ق��اء 
الدرا�سية والتي ابرزها )قواعد ال�سلوك 
والتنظيم الق�سائي وفن الق�ساء(, مبينا 
ان هذه املناهج يلقيها ا�ساتذة ذوي باع 

طويل يف جمال القانون والق�ساء.
وا�ساف املدير العام: ان تلك املحا�سرات 
ومتكينهم  الطلبة  ت��دري��ب  ع��ل��ى  تعمل 

ب�سورة  الق�سائية  امل��ه��ام  ممار�سة  م��ن 
او �سغوطات  موؤثرات  اأي  دون  م�ستقلة 
او تهديدات, بال�سافة اىل منحهم �سفة 
النزاهة وعدم التمييز والتي هي من اهم 

اوليات رجل الق�ساء العراقي.
ركز  املعهد  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  واو���س��ح 
بال�سلوك  الن�سباط  على  مناهجه  يف 
اجلل�سات  رئا�سة  يف  بالقا�سي  اخلا�ص 

باقي  اىل  بال�سافة  ال��ق��رارات,  واتخاذ 
التفا�سيل,  لدق  و���س��وًل  التطبيقات 
مثل الهتمام باملظهر اخلا�ص بالقا�سي 
ادارة  تعمل  العام, حيث  الدع��اء  ورجل 
املعهد الق�سائي على تر�سيخ مبادئ تلك 
الق�سائي  بال�سلوك  اخلا�سة  ال��ق��واع��د 
مدار  على  فعلي  وب�سكل  املعهد  لطلبته 

العام.

التنفيذ  دائرة  عام  مدير  اجرى 
ح�سني  ال��ع��دل  ل���وزارة  التابعة 
ال���ع���ق���اب���ي, زي��������ارة ت��ف��ق��دي��ة 
حمافظة  يف  التنفيذ  ملديريات 
النجف الأ�سرف , لالإطالع على 
�سر العمل فيها والوقوف على 

اهم امل�ساكل التي تعيق عملها.
ال��ع��ام: ان الهدف  وق��ال امل��دي��ر 
�سر  على  الط��الع  الزيارة  من 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ,  ال��ع��م��ل يف دوائ������ر 
امل�ساكل  اه���م  ع��ل��ى  وال���وق���وف 
موظفيها,  ع��م��ل  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
ت�سمنت  ال��زي��ارة  ان  مو�سحا 
اروق������ة  ت���ف���ق���دي���ة يف  ج����ول����ة 

تفتي�ص  وع��م��ل��ي��ة  امل���دي���ري���ات 
لبع�ص ال�سجالت املهمة.

مع  لقاءات  ال��زي��ارة  وت�سمنت 
عددا من املواطنني من مراجعي 
اىل  خاللها  ا�ستمع  امل��دي��ري��ات 
�سكواهم, حيث وجه ب�سرورة 
عرقلتها  وع��دم  مهمتهم  ت�سهيل 
ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات الم���ان���ة 
والتي  ال��وزارة  ملجل�ص  العامة 
العدل  وزي��ر  ال�سيد  عليها  اك��د 
لتب�سيط  ال��زام��ل��ي  ح��ي��در  د. 
الج��راءات اخلا�سة مبعامالت 

املواطنني.
ال��ع��ام ح�سني  امل��دي��ر  وال��ت��ق��ى 

ال���ع���ق���اب���ي, خ������الل ال����زي����ارة 
لوؤي  ال�سرف  النجف  مبحافظ 
جمل�سة  ورئ��ي�����ص  ال��ي��ا���س��ري 
حمكمة  ورئ���ي�������ص  امل��ح��اف��ظ��ة 
لبحث  امل��ح��اف��ظ��ة,  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
���س��ب��ل ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني 
املحلية  واحل��ك��وم��ة  ال���دائ���رة 

للمحافظة.
ال��ع��دل  وزي���ر  ال�سيد  ان  ي��ذك��ر 
د.ح���ي���در ال���زام���ل���ي, اأك����د على 
العامني  امل���دراء  قيام  ���س��رورة 
اىل  تفقدية  وج��ولت  بزيارات 
دوائ���ره���م ال��ف��رع��ي��ة يف ب��غ��داد 

واملحافظات.

���س��در ال���ع���دد اجل���دي���د م���ن ج���ري���دة ال��وق��ائ��ع 
عددا  ت�سمن  والذي   ,)4408( بالرقم  العراقية 
التي  وال��ق��رارات,  والتعليمات  التعديالت  من 
رئا�سة  عليها  و�سادقت  النواب  جمل�ص  اقرها 

اجلمهورية.
العدد  ان  ام��ني:  كامل  الدائرة  عام  مدير  وق��ال 
)4408( ت�سمن قانون التعديل الرابع لقانون 
 ,1974 ل�سنة   )148( رق���م  امل���دين  ال��ط��ران 
املوجوادات  ا�ستثمار  تعليمات  اىل  بال�سافة 
التعليم  اىل  العائدة  املنقولة  وغ��ر  املنقولة 

املهني رقم )1( ل�سنة 2016.
قرار  ت�سمن  العدد  ان  العام:  املدير  وا�ساف 
بتعديل  خا�ص   2016 ل�سنة   )1( رق��م  كمركي 
كما   ,2013 ل�سنة   )9( رق��م  الكمركي  ال��ق��رار 
 2016 ل�سنة   )2( رق��م  كمركي  ق���رار  ت�سمن 
بتعديل القرار الكمركي رقم )4( ل�سنة 2011, 
اعالنات   )4408( العدد  ت�سمن  اىل  بال�سافة 

تاأ�سي�ص جمعيات تعاونية.

من  العراقية  ال���س��الح  دائ���رة  رفعت 
ال�سجون  حلماية  المنية  جاهزيتها 
وم��راج��ع��ة اخل��ط��ط اخل��ا���س��ة بها مع 
القيادات المنية لرفع القوة الجرائية 

املكلفة بحماية ال�سجن.
وق�����ال م���دي���ر ع����ام دائ������رة ال����س���الح 
العراقية ح�سني الع�سكري: ان الدائرة 
العامة وجهت باتخاذ التدابر المنية 
ورف���ع ح��ال��ة ال��ت��اأه��ب اىل ال��درج��ات 
ال��ق�����س��وى وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اجل��ه��ات 
الم���ن���ي���ة م���ن ال�����س��رط��ة الحت���ادي���ة 
واجلي�ص لتعزيز التح�سينات المنية 
لل�سجون  اخل��ارج��ي��ة  ال���س��وار  ح��ول 

كافة.
وا�ساف املدير العام: ان ادارة �سجن 

التاجي املركزي و�سعت خطة طوارئ 
القيادات  مع  المني  الو�سع  وبحثت 
الم���ن���ي���ة ل��ل��م��ق��ر امل�����س��ي��ط��ر وال���ق���وة 
اخلارجية,  ال���س��وار  بحماية  املكلفة 
ام��ري  م��ع  بحثت  ال�سجن  ادارة  وان 
و�سباط املقر امل�سيطر املكلفة بحماية 
ال�سوار اخلارجية لل�سجن م�ستجدات 
تن�سجم  عمل  وخطة  المني  الو�سع 
وتامني  المنية  التهديدات  حجم  مع 
حميط  حول  الالزمة  المنية  احلماية 
املتفق  اخلطة  ان  اىل  ي�سار  ال�سجن. 
القوة  وان  التنفيذ  حيز  دخلت  عليها 
الم��ن��ي��ة ع����ززت م��ن ام��ك��ان��ي��ات��ه��ا يف 
الطوق  واإح��ك��ام  ط���ارئ  اي  مواجهة 

المني حول حميط ال�سجن .

وفرت ارقى المناهج الدراسية التي تضمن تدعيم شخصية القاضي العراقي

املعهد الق�سائي: ادارة املعهد حتر�ص على تاأهيل طلبتها علميًا وعمليًا

مدير دائرة التنفيذ يوجه بتب�سيط معامالت املراجعني
خالل زيارته مديريات التنفيذ بمحافظة النجف األشرف

�سدور العدد 
اجلديد من جريدة 

الوقائع العراقية
بالرقم )4408(

تضمن عددا من التعديالت 
والتعليمات والقرارات 

دائرة اال�سالح العراقية: ت�سدد خططها 
االمنية اخلا�سة بال�سجون

بحث مع القيادات المسؤولة تعزيز 
حماية االسوار الخارجية

برزت امل�سوؤولية املدنية للدولة مع تطور كل من مفهوم الدولة وامل�سوؤولية املدنية 
وانعك�ص ذلك جليًا مع منو االإرهاب مبفهومه احلديث كظاهرة �سغلت العامل منذ 
من  الظاهرة  هذه  عن  يرتتب  ما  معاجلة  مت  اذ  املا�سي  القرن  خم�سينات  مطلع 

اأ�سرار مبجموعة ت�سريعات واأنظمة واأوامر.

مدير ق�سم حقوق االن�سان/ قا�سم احلطاب

ك��ب��را  م��ن��ج��زا  ال���ع���دل  وزارة  ح��ق��ق��ت 
يف عمل دوائ��ره��ا خ��الل ال��ع��ام احل��ايل 
ت�سدرت من خالله ال��وزارات يف جمال 
امل��ن��ج��ز احل��ك��وم��ي, وه����ذه امل��ن��ج��زات 
م�ستوى  لتقييم  فعلية  كنتيجة  ج��اءت 
الأعمال اخلا�سة بالوزارة على م�ستوى 
ال��������وزارات وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ر���س��م��ي��ة 
الأخرى من خالل ت�سدر الوزارة لقائمة 
الأداء احلكومي لأ�سهر عدة خالل العام 

احلايل 2016.
ارتفاع  مع  من�سجمًا  املنجز  هذا  وياأتي 
وت����رة ال��ع��م��ل يف ال����دوائ����ر ال��ع��دل��ي��ة 
دوائر  من  عدد  تطبيق  بعد  وخ�سو�سا 
اللكرتونية  الأر�سفة  مل�سروع  ال��وزارة 
ب��رن��ام��ج  لتطبيق  م��ق��دم��ة  ي��ع��د  وال����ذي 
اإدارة الدولة,  احلكومة اللكرتونية يف 
ه��ذا  يف  الأوىل  ال��ع��دل  وزارة  وت��ع��د 
املجال اإذ حتقق يف هذا اجلانب مبا�سرة 
دائ���رة الإ���س��الح بتطبيق الأر���س��ف��ة يف 
وهذه  والإف��راج,  النزلء  ا�ستقبال  ق�سم 
اأر�سيف  الهامة �ساهمت بحفظ  اخلطوة 
وال�سجون  النزلء  عن  كامل  الكرتوين 
من  ال��ذي  الأم��ر  فيها,  يتواجدون  التي 

الإن�سان  حقوق  معاير  تطبيق  �ساأنه 
يف حتديد اأماكن اإيداع النزلء و�سهولة 
التوا�سل معهم, اإ�سافة اإىل حفظ ملفات 
عن  معلومات  ت�سم  ال��ن��زلء  جميع  عن 
الورقية  الأ���س��ال��ي��ب  م��ن  ب��دل  اأحكامهم 
جمهودات  اإىل  حتتاج  والتي  ال�سابقة 

ووقت اكرب لجناز الأعمال فيها.
ويف اجلانب الآخر فان توجهنا لتطبيق 
التكنولوجي يف  التطور  احدث و�سائل 
العدل  وزارة  انتهت  فقد  ال�سجون  عمل 
جميع  يف  مراقبة  ك��ام��رات  ن�سب  م��ن 
�سجون الوزارة �ساهمت بنقل جمريات 
و�ساهمت  فيها  ت���دور  ال��ت��ي  الأح�����داث 
حدوث  دون  واحليلولة  الأم��ن,  ب�سبط 
اي خروقات او جت��اوزات او ادع��اءات 
من  الإن�سان  حلقوق  انتهاكات  بوجود 
خالل توثيق جميع الأحداث وعلى مدار 
حقق  العمل  م��ن  احلجم  وه��ذا  ال�ساعة 

نقلة نوعية يف عمل ال�سجون.
التجربة  ه���ذه  ننقل  ان  حر�سنا  وق���د 
وح�سب  ال��ع��دل��ي��ة  ال���دوائ���ر  ب��اق��ي  اإىل 
اجناز  اجلانب  هذا  يف  مت  وقد  الولية 
لدائرة  اللكرتونية  الأر�سفة  م�سروع 

هذا  افتتاح  مت  وق��د  القا�سرين,  رعاية 
القا�سرين  رع��اي��ة  دائ���رة  يف  امل�سروع 
الكرخ يف بغداد و�سي�سار اىل نقل هذه 

الأخ���رى  ال��دوائ��ر  جميع  اىل  التجربة 
الكبرة  اجلهود  وه��ذه  املحافظات,  يف 
والن�سيابية املتحققة يف ر�سد م�ستوى 

الأعمال وت�سخي�ص املعوقات عن طريق 
يف  اأ�سهمت  احلديثة  النظم  ا�ستخدام 
العمل,  وت���رة  ورف���ع  العقبات  تذليل 

حجم  زي���ادة  على  انعك�ص  ال���ذي  الم���ر 
اخل���دم���ات والإي��������رادات امل��ت��ح��ق��ق��ة من 
وعلى  ك��اإف��راد  العدلية  ال��دوائ��ر  اأع��م��ال 

م�ستوى الدولة من جهة اأخرى.
وزارة  عمل  ف��ان  الأخ���ر  اجل��ان��ب  ويف 
العدل يتخذ عدد من الأوجه التي ترعى 
ح��ق��وق امل��واط��ن وال���دول���ة ع��ل��ى جميع 
ال�سعد وهي مبح�سلتها النهائية ت�سعى 
للحفظ على حقوق الإن�سان, وقد مت يف 
ال��وزارة مهمة جديدة  هذا اجلانب منح 
بعد  الن�سان  حقوق  ملف  بادارة  تتمثل 
وتكليف  الن�سان  حقوق  وزارة  الغاء 
الهام  امل��ل��ف  ه��ذا  ب���ادارة  ال��ع��دل  وزارة 
واحل�����س��ا���ص, وق���د اخ��ذن��ا ع��ل��ى عاتقنا 
ال���ت���وا����س���ل م���ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
والدولية لي�ساح ابعاد الظلم والتع�سف 
الذي ارتكبته اجلماعات الرهابية التي 
العمال  اىل  ا�سافة  ال��ب��الد  اىل  دخلت 
العراقيني,  بحق  املرتكبة  الج��رام��ي��ة 
اج��م��ع  ال���ع���امل  دول  ت��ق��ف  ان  واه��م��ي��ة 
عن  بالنيابة  يحارب  كونه  ال��ع��راق  مع 
الن�سانية  دوره  وميار�سه  اجمع  العامل 
بتخلي�ص الب�سرية من وحو�ص ارهابية 

وا�ستباحة  الدماء  �سفك  �سوى  تعرف  ل 
تنفذه  ال��ذي  الق�سا�ص  وان  احل��رم��ات, 
وزارة العدل نابع من ن�سو�ص الد�ستور 
لوحيدة  ال�سمانة  يعد  والذي  والقانون 
ل��ع��د ع���ودة ه����وؤلء الره��اب��ي��ني جم��ددا 
ل�سفك ال��دم��اء وزع��زع��ة الم��ن ال��دويل, 
العدالة على  اي�سا تطبيق  ومن واجبنا 
ان  �ساأنها  من  والتي  املحلي,  امل�ستوى 
مت��ن��ع ع���ودة الره����اب اىل ك��ل ال��ع��امل, 
وهذا المر قد بات وا�سحا جلميع دول 
ال��ع��امل بعد زي���ادة الع��م��ال الره��اب��ي��ة 
حذرنا  وال���ذي  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى  على 
للعراق  متثيلنا  خ��الل  م��ن  ودعينا  منه 
ايجاد  ال��دويل اىل �سرورة  املحافل  يف 
موقف موحد ملحاربة الرهاب من خالل 
دعم العراق يف حربه العادلة �سد تنظيم 
ان  ثقة  وكلنا  خلفه,  يقف  وم��ن  داع�ص 
ال�ستقرار العاملي رهني بتحرير العراق 
والتي  الرهابية  اجلماعات  تواجد  من 
العامل  ملتطرف يف  للفكر  نهاية  �ست�سع 

اجمع, والله نا�سر املوؤمنني.
د. حيدر الزاملي
وزير العدل

2016 عام النصر والبناء

الحلقة االولى

تنفذ  ال��وزارة  ان  الزاملي,  د. حيدر  العدل  قال وزير 
اح��ك��ام الع����دام وب��ال ت���ردد او ت��اأخ��ر ح��ال اكتمال 
على  ن�ساوم  )ول  بها  املتعلقة  القانونية  الج���راءات 
الت�سريعية  اجل��ه��ة  مطالبا  م��ط��ل��ق��ًا(,  ال��ع��راق��ي  ال���دم 
باجراء تعديالت على القوانني املعرقلة لتنفيذ احكام 
حيز  لتدخل  ون�سرها  م�سادقتها  يتم  وان  الع���دام, 
موؤمتر  خ��الل  ذل��ك  عن  الوزير  ال�سيد  اعلن  التنفيذ.  
�سحفي عقده يف مبنى وزارة العدل, اليوم الربعاء, 
وح�سرته عدد من و�سائل العالم, بعد تقدميه العزاء 
اىل ال�سعب العراقي وذوي �سحايا تفجرات الكرادة 
العراقيني  جميع  فيه  �ساركهم  ال��ذي  م�سابهم  على 
العالميني  ا�سئلة  ع��ن  رده  معر�ص  ال�����س��رف��اء.ويف 
مع  الع��دام  احكام  تنفيذ عدد من  تزامن  فيما يخ�ص 

تفجرات الكرادة, 
اجاب ال�سيد الوزير بالقول: وزارة العدل ل تتعامل 

املحكومني  ال�سجناء  ق�سايا  جت��اه  الف��ع��ال  ب���ردود 
بالعدام, ويف ذات الوقت فانها تنفذ الق�سا�ص العادل 
اكتمال  ح��ال  احكام  بحقهم  ال�سادرة  امل��دان��ني  جت��اه 
اجلهات  من  عليها  وامل�سادق  القانونية  الج���راءات 
قانون  تعديل  ان  الوزير:  ال�سيد  واكد  العالقة.  ذات 
مبرة  املحاكمة  اع��ادة  وح�سر  اجلزائية  املحاكمات 
الحكام  على  امل�سادقة  ت�سريع  اىل  ا�سافة  واح��دة, 
يف  ت�ساهم  ان  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  واح���د  �سهر  ف���رتة  خ���الل 
م�سرا  املدانني,  بحق  العدام  تنفيذ  عمليات  ت�سريع 
اىل ان قانون املحاكمات اجلزائية يحتوي على �سبع 
فقرات تتيح امكانية اعادة املحاكمة, وهذا المر يتيح 
املحكومني  بحق  ال�سادرة  بالقرارات  الطعن  امكانية 
اىل  ي�سل  حم���دود  غ��ر  ل��ع��دد  فيها  ال��ن��ظ��ر  واع�����ادة 
املادية  ال�سباب  بع�ص  الوزير  ال�سيد  وبني  �سنوات. 
لفرتة  الع��دام  احكام  تنفيذ  تاخر  يف  ت�ساهم  التي 

ال�سجناء  نقل  عمليات  �سعوبة  بينها  ومن  ق�سرة, 
اىل موقع التنفيذ ب�سبب الزمة املالية والمنية والتي 
توؤخر  احيانًا  وهذه  ال�سجناء  نقل  عملية  على  اثرت 
حيث  فقط,  ا�سبوعني  اىل  ا�سبوع  م��ن  مل��دة  التنفيذ 
حم��ددة  م��واق��ع  يف  التنفيذ  عمليات  تكون  ان  يجب 
املفارز  حركة  عموم  بانخفا�ص  ت�سبب  وكذلك  فقط. 
ومنها احلركة بني املحاكم وال�سجون يف هذا اجلانب 
املالية  املبالغ  توفر  لعدم   )%  50( من  مايقرب  اىل 
لدامة هذه املفارز.ونوه ال�سيد الوزير اىل ان حتديد 
الوزارة ل�سباب تاخر تنفيذ احكام العدام والليات 
التي ت�ساهم يف ت�سريع التنفيذ ل تعني بطبيعة احلال 
اتهام هذه اجلهات او تلك بال�سلوع يف التاخر وهذا 
وقبول  العام  الدع���اء  اج���راءات  اي�سًا  ي�سمل  الم��ر 
اعادة املحاكمة, لكن تعديل الظرف القانوين �سيكون 
ملزمًا لهذه اجلهات يف ت�سريع اجراءات تنفيذ احكام 

العدام املتاأخرة ل�سنوات عدة ملحكومني بالعدام يف 
ق�سايا خمتلفة.

ون����وه ال�����س��ي��د ال���وزي���ر اىل اه��م��ي��ة ت��ع��دي��ل ف��ق��رات 
مع  ليتالءم   ,1971 ع��ام  منذ  م�سرع  كونه  القانون 
�سد  حربها  من  البالد  تعي�سه  ال��ذي  احل��ايل  ال��واق��ع 
الرهاب الذي يختلف عن الوقت الذي اعدت فيه هذه 
الت�سريعات للم�ساهمة يف ايجاد مناخ قانوين ي�سرع 
تعاين  ال����وزارة  �سجون  لن  الق�سا�ص,  تنفيذ  م��ن 
الع�سكرية  العمليات  ب�سبب  بالنزلء  الكتظاظ  من 
تواجد  ب�سبب  ال�سجون  م��ن  ع��دد  وال��غ��اء  وتقلي�ص 

الرهاب يف بع�ص املحافظات.
رئي�ص  مع  اتفاق  وج��ود  اىل  ال��وزي��ر  ال�سيد  وا���س��ار 
تعديل  على  للم�سادقة  النيابية  القانونية  اللجنة 
ق��ان��ون ا���س��ول امل��ح��اك��م��ات اجل��زائ��ي��ة وامل��ع��وق��ات 
احكام  تنفيذ  عمليات  تعرقل  التي  الخرى  القانونية 

او  اجلمهورية  رئا�سة  او  الق�ساء  يف  �سواء  الع��دام 
الدعاء العام, لكنها مل ت�سدر حتى الن ومل ي�سادق 
لتاأخذ  العراقية  الوقائع  جريدة  يف  لن�سرها  عليها 
القوانني �سفتها الر�سمية وتدخل يف جمال التطبيق 
بداية  منذ  نفذت  قد  العدل  وزارة  ان  يذكر  الفعلي. 
حكما   45 الثالثاء  الم�ص  تاريخ  حتى  احلايل  العام 
ارهابية  ق�سايا  يف  املدانني  من  ع��دد  بحق  ب��الع��دام 
وجنائية خمتلفة, وقد اعلن ال�سيد الوزير ان الفرتة 
القليلة املقبلة �ست�سهد تنفيذ العدام بحق )3( مدانني 

مكتملة اجراءاتهم القانونية.
املخت�سة اخذ دورها  المنية  فان على الجهزة  كذلك 
وحفظ  امل��واط��ن��ني  ارواح  على  احل��ف��اظ  يف  الكامل 
المن وعدم ال�سماح ملن يحاولون امل�سا�ص باأمن البلد 
ال�ستخباري  العمل  وتكثيف  غاياتهم,  اىل  الو�سول 

والعمليات ال�ستباقية للحيلولة دون ذلك.

خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة
وزير العدل: ال ن�ساوم على الدم العراقي.. واالعدامات االخرية  جاءت �سمن �سياق عمل الوزارة الطبيعي
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اك����دت م��دي��ر ع���ام ال��ت�����س��ج��ي��ل ال��ع��ق��اري 
ف��وزي��ة ع��ل��ي��وي خ��ف��ي��ف، خ���ال زي��ارت��ه��ا 
الت�سجيل  م��دي��ري��ة  اىل  اج��رت��ه��ا  ال��ت��ى 
ال��ث��ان��ي��ة، على  ال��ر���س��اف��ة  ال��ع��ق��اري يف 
و�����س����ع ال����ي����ة ل��ت��ب�����س��ي��ط االج���������راءات 
كاهل ع��ن  ال��ع��بء  وتخفيف   ال��روت��ي��ن��ي��ة 
 املواطن. وقال املدير العام: خال لقائها 
بعدد من املراجعني وموظفي الدائرة، ان 

الزاملي  الوزير د.حيدر  ال�سيد  توجيهات 
املراجعني،  معامات  ت�سهيل  على  ن�ست 
الوظيفي  الكادر  عمل  متطلبات  وتوفري 
م��وج��ه��ة ب��اإي��ج��اد احل���ل���ول ال���ازم���ة مبا 

ي�ساهم ترويج معامات املواطنني.
الية  و�سع  مت  انه  العام:  املدير  وا�ساف 
العمل  ل�����س��ري  تف�سيلي  م��ن��ج��ز  ل��ت��ق��دمي 
يف امل���دي���ري���ة ب���ه���دف ت��ق��ل��ي�����ص ح��ل��ق��ات 

لتحقيق  واخ��ت�����س��اره��ا  ال���زائ���دة  ال��ع��م��ل 
���س��رع��ة يف اجن����از امل��ع��ام��ات م��ت��وع��دة 
العقوبات  ب��ا���س��د  ب��امل��ع��اق��ب��ة  امل��ق�����س��ري��ن 
ث��ب��ت اذا  ال���ق�������س���اء  اىل   واأح����ال����ت����ه����م 

 تق�سريهم.
ومن اجلدير بالذكر ان ال�سيد املدير العام 
الدوائر  لزيارة  اأوقات معينة  قد خ�س�ص 

الفرعية لاإطاع على �سري العمل.

الكمركية  بالتعرفة  خا�سة  ندوة  الق�سائي  املعهد  نظم 
وحماية املنتج العراقي، بهدف ن�سر الوعي االقت�سادي 
الدولة  موؤ�س�سات  يف  املوظفني  �سريحة  عموم  ب��ني 
ح�سني:  ريا�ص  د.  املعهد  ع��ام  مدير  وق��ال  العراقية. 
ال��وع��ي  لن�سر  حم��اول��ة  ه��ي  ال��ن��دوة  ه���ذه  تنظيم  ان 
االقت�سادي بني عموم �سريحة املوظفني يف موؤ�س�سات 
اخت�ست يف جم��ال  ان��ه��ا  م��وك��دا  ال��ع��راق��ي��ة،  ال��دول��ة 

)التعرفة الكمركية وحماية املنتج العراقي وامل�ستهلك(،
قاعات  على  اقيمت  الندوة  ان  العام:  املدير  وا�ساف 
�سملت  خمت�سني،  ا�ساتذة  وبا�سراف  الق�سائي  املعهد 
حيث  كافة،  الدولة  موؤ�س�سات  والعاملني يف  املوظفني 
ت�سمنت �سرح تف�سيلي الهم �سبل التوعية االقت�سادية 
يف العراق خ�سو�سًا يف املرحلة الراهنة التي مير بها 

البلد.

مدير عام الت�سجيل العقاري تتابع �سري العمل
 يف مديرية الر�سافة الثانية

املعهد الق�سائي يقيم ندوة خا�سة بالتعرفة الكمركية 
وحماية املنتج العراقي

خالل جوالتها التفقدية لدوائر التسجيل العقاري بهدف نشر الوعي االقتصادي  في مؤسسات الدولة العراقية

دائرة اال�سالح العراقية: تزج ) 140( 
منت�سبا يف دورات املعهد الق�سائي

 )  140  ( ا���س��راك  ال��ع��راق��ي��ة ع��ن  دائ���رة اال���س��اح  ك�سف 
بال�سوؤون  املتخ�س�سة  اال�ساحية  امل��اك��ات  م��ن  منت�سبا 
اقامها  التي  التدريبية  ال���دورات  يف  والقانونية  االداري���ة 
املعهد الق�سائي. وقال مدير عام الدائرة ح�سني الع�سكري: 
وبالتن�سيق  اال�ساحي  والتطوير  التدريب  معاونية  ان 
ماكات  م��ن  منت�سبا   )140( زج��ت  الق�سائي  املعهد  م��ع 
االق�سام االدارية والقانونية العاملة يف االق�سام وال�سجون 
با�سماء  قوائم  باعداد  م�ستمرة  املعاونية  وان  اال�ساحية، 
املعهد  ب����دورات  ل��ا���س��راك  املنت�سبني  م��ن  ج��دي��دة  دف��ع��ة 

الق�سائي والتحاقهم بهذه الدورات.
التي  التدريبية  ال��دورات  مناهج  ان  العام:  املدير  وا�ساف 
اللغوية  ال�سامة  مو�سوعات  تناولت  املعهد  يف  اقيمت 
الكتب  اع���داد  يف  اال�سولية  وال�سوابط  املخاطبات،  يف 
املعايري  تعزيز  يف  تخ�س�سية  وم��و���س��وع��ات  الر�سمية، 

القانونية يف االق�سام اال�ساحية.

يف  امل�سائي  العدل  كاتب  دائ��رة  العدل  وزارة  افتتحت 
التي  اال�سراتيجية  اخلطة  �سمن  الديوانية  حمافظة 

اتبعتها الوزارة لتقدمي اخلدمات للمواطنني.
وقال مدير عام دائرة الكتاب العدول ح�سني الطائي: ان 
افتتاح الدائرة جاء لتخفيف الزخم احلا�سل على الدوائر 

ال�سباحية. 
ال�سيد  برعاية  مت  املنجز  هذا  ان  العام:  املدير  وا�ساف 
وزي����ر ال���ع���دل د.ح���ي���در ال���زام���ل���ي و���س��م��ن خ��ط��ة عمل 
كاهل  عن  العبء  لتخفيف  ال��وزارة  اتبعتها  ا�سراتيجية 

املواطنني وتب�سيط االجراءات.
ر�سمي  ح�����س��ور  ���س��ه��د  االف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ان  اىل  ي�����س��ار 
وج���م���اه���ريي ت��ق��دم��ه حم���اف���ظ ال���دي���وان���ي���ة د.���س��ام��ي 
ب��ج��ه��ود وزارة  ا����س���اد احل�������س���ور  احل�������س���ن���اوي وق����د 
 ال��ع��دل يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات ال��ع��دل��ي��ة الأه����ايل حمافظة 

الديوانية.

ال�ساملة  اجل����ودة  ادارة  ق�سم  اج���رى 
امل��وؤ���س�����س��ي، ج��ول��ة تدقيق  وال��ت��ط��وي��ر 
ل���دوائ���ر ال��ت�����س��ج��ي��ل ال��ع��ق��اري ال��ع��ام��ة 
وال��ت��ن��ف��ي��ذ وك��ت��اب ال���ع���دول وال��وق��ائ��ع 
مدى  على  ل��اإط��اع  ل���ل���وزارة،  التابعة 
اخلا�سة  الق�سم  وبرامج  خطط  تطبيق 
القيا�سية  امل��وا���س��ف��ة  وب��ن��ود  مب��ع��اي��ري 

االيزو )9001:2015(. 
وق������ال م���دي���ر ال���ق�������س���م حت�����س��ني ع��ل��ي 
ال�ستكمال  ج���اءت  اجل��ول��ة  ان  مو�سى: 
اج������راءات ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دق��ي��ق ال��داخ��ل��ي 
 ل������دوائ������ر ال��������������وزارة، م���������س����ريا اىل 
العقاري  الت�سجيل  دائ���رة  �سملت  انها 
ال��ع��ام��ة ودائ������رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��اال���س��اف��ة 
بهدف  ال��ع��راق��ي��ة،  ال��وق��ائ��ع  دائ����رة  اىل 

ملعايري  وفقا  ال��دوائ��ر  ه��ذه  عمل  تدقيق 
وب���ن���ود امل��وا���س��ف��ة ال��ق��ي��ا���س��ي��ة االي���زو 

.)9001:2015(
واو�سح املدير: ان الغر�ص من التدقيق 
املتبعة  العمل  اجراءات  تنظيم  الداخلي 
خدمات  تقدمي  اىل  و���س��وال  وتوثيقها 
مع  ومتوافقة  عالية  ج��ودة  ذات  عدلية 
واجلهات  املواطنني  ورغ��ب��ات  تطلعات 

امل�ستفيدة.
ال�ساملة  اجل���ودة  ادارة  ق�سم  ان  يذكر 
وال��ت��ط��وي��ر امل��وؤ���س�����س��ي اع���د يف وق��ت 
التدقيق  بعملية  خا�سا  برنامج  �سابق 
ال����داخ����ل����ي، ي�����س��ت��م��ر مل������دة ���س��ه��ري��ن 
 وي�����س��م��ل ج��م��ي��ع ال���دوائ���ر ال��ع��دل��ي��ة يف

 الوزارة.

بتوجيه من وزير العدل وبعد استكمال اإلجراءات الخاصة الستكمال اجراءات عملية التدقيق الداخلي لدوائر الوزارة

افتتاح دائرة كاتب عدل الديوانية امل�سائي ق�سم ادارة اجلودة ال�ساملة والتطوير املوؤ�س�سي يتفقد الدوائر العدلية

العراقية  اال�ساح  دائ��رة  اك��دت 
ان �سجن الن�ساء اال�ساحي يف 
برنامج  فعاليات  اختتم  ب��غ��داد 
ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي وال���رب���وي 
املقرر لنزيات ال�سجن مب�ساركة 

اغلب النزيات.
اال�ساح  دائ��رة  عام  مدير  وقال 
ال��ع��راق��ي��ة ح�����س��ني ال��ع�����س��ك��ري: 
وت�سغيل  ت��دري��ب  م��اك��ات  ان 
ال����ن����زالء اخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات 
ال���رن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي امل��ق��رر 
اق��ام��ة ت�سمن  وال����ذي   ل��ل��ن��زالء 
م���ه���ن���ي���ة  دورات  ث������اث������ة   
واالع�����م�����ال  اخل����ي����اط����ة  يف، 
 ال����ي����دوي����ة، وم���ه���ن���ة احل���اق���ة
جممل  يف  ا�سرك  والتجميل،   
نزيلة   )  39( ال������دورات  ه���ذه 
ا�سافة اىل تنظيم دورة ريا�سية 

ب��ك��رة ال��ط��ائ��رة ا���س��رك��ت فيها 
 اغ��ل��ب ال��ن��زي��ات امل��ودع��ات يف

 الق�سم.
وا�ساف املدير العام: ان ماكات 
وواع�سات  االجتماعي  البحث 
ال���������س����وؤون ال���دي���ن���ي���ة ن�����س��م��ن 
ج��ل�����س��ات اج��ت��م��اع وا���س��ت��م��اع 
على  حثهن  بغية  النزيات  م��ع 
 اك��ت�����س��اب امل��ع��رف��ة وامل�����س��ارك��ة 
ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال������رام������ج  يف 
والتعرف  والثقافية  والتعليمية 
ع��ل��ى امل��ع��وق��ات واالح��ت��ي��اج��ات 
ال��ق�����س��م  وان  ل��ه��ن  االن�����س��ان��ي��ة 
دورات  اق������ام������ة  ����س���ي�������س���ه���د 
ت���دري���ب���ي���ة ن���وع���ي���ة ل��ل��ن��زي��ات 
يف  ال��دائ��رة  خطة  م��ع  تن�سجم 
 ت���دري���ب ال���ن���زالء يف االق�����س��ام 

اال�ساحية . 

ن��ف��ذت ال��ق��وة االج��رائ��ي��ة وم��اك��ات ال��دف��اع امل��دين 
اال���س��اح  دائ����رة  يف   1 ال��ع��دال��ة/  لق�سم  ال��ت��اب��ع��ة 
جاهزيتها  لتاأكيد  امنية  تعبوية  ممار�سة  العراقية، 

يف مواجهة اأي حاالت طارئة. 
ق�سم  ك��وادر  ان  العراقية:  اال���س��اح  دائ��رة  وقالت 
العدالة/ 1 اعدت خطة لرفع م�ستوى جاهزية قواتها 
املدين،  بالدفاع  املتخ�س�سة  وماكاتها  االجرائية 
مم��ار���س��ات  اج����راء  ت�سمنت  اخل��ط��ة  ان  مو�سحا 
لتدريب  م��ع��د  ت��دري��ب��ي  م��ن��ه��اج  �سمن  اف��را���س��ي��ة 
)F.T.O( املعني مبكافحة ال�سغب ومعاجلته من 
واكدت  الق�سم.  املوجودة يف  االجرائية  القوة  قبل 

الدائرة: ان هذه االج��راءات ا�سركت فيها ف�سائل 
واحلرا�سات  الداخلية  وال�سوؤون  ال�سغب  مكافحة 
وماكات �سعبة الدفاع املدين وفرق اطفاء احلرائق 
واالآليات وحققت االهداف املرجوة منها، باال�سافة 
اخلطط  ملتطلبات  الق�سم  احتياجات  حتديد  اىل 

الناجحة يف مواجهة مثل تلك احلاالت.
اق�سامها  وجهت  العراقية  اال�ساح  دائرة  ان  يذكر 
بني  املمار�سات  ه��ذه  تنفيذ  ب�سرورة  اال�ساحية 
الجناحها  املهمة  املتطلبات  وحتديد  واخرى،  فرة 
تهديد  الأي  االم��ن��ي  اال���س��ت��ع��داد  م�����س��ت��وى  ورف����ع 

تتعر�ص له الدائرة واأق�سامها.

ن��ظ��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة االداري�����ة ل��ن��ادي 
����س���ب���اب ال�����ع�����دل ال���ري���ا����س���ي، 
ب��ط��ول��ة )ج��راي�����س��ي ب���ارا االوىل 
وفنون  الرازيلية  للجوجي�ستو 

الدفاع عن النف�ص(.
الريا�سية  ال�سعبة  م�سوؤول  وقال 
ال���ه���ي���ئ���ة  ان  ح���������س����ني:  ع����ل����ي 
بتاريخ  نظمت  للنادي  االداري����ة 
جراي�سي  بطولة   2016/6/23
ل��ل��ج��وج��ي�����س��ت��و  االوىل  ب�������ارا 
ال��رازي��ل��ي��ة وف��ن��ون ال��دف��اع عن 
البطولة  ان  م��و���س��ح��ا  ال��ن��ف�����ص، 
اق���ي���م���ت ع���ل���ى ق���اع���ة ال��ن�����س��ال 
ومب�����س��ارك��ة ارب��ع��ة ف���رق، �سمت 
ك����ل م����ن ن������ادي ����س���ب���اب ال���ع���دل 
ونادي  ال�سقور  اكادميية  ونادي 

ال�سكك،  ونادي  الن�سال  اكادميية 
العدل  �سباب  ن��ادي  بفوز  انتهت 

باملركز االول.
البطولة حقق  تنظيم  ان   : وتابع 
جن���اح���ا وا����س���ح���ا ع���ل���ى ج��م��ي��ع 

الفرق  ع��رت  حيث  امل�ستويات، 
للهيئة  ���س��ك��ره��ا  ع���ن  امل�����س��ارك��ة 
االداري������ة ل���ن���ادي ���س��ب��اب ال��ع��دل 
ال��ن��اج��ح  لتنظيمهم  ال��ري��ا���س��ي 

للبطولة.

ال�سهري  العراقية عن موقفها  اأعلنت دائرة االإ�ساح 
اخلا�ص بعدد النزالء املطلق �سراحهم ل�سهر متوز.

وق���ال م��دي��ر ع��ام دائ���رة اال���س��اح ال��ع��راق��ي��ة ح�سني 
 )313( بلغ  عنهم  املفرج  النزالء  عدد  ان  الع�سكري: 
واملحافظات،  بغداد  يف  ال���وزارة  �سجون  من  نزيا 
عدد  بلغ  بينما  نزيا   )296( الرجال  عدد  بلغ  حيث 

الن�ساء املطلق �سراحهن )17( نزيلة. 
وا�ساف املدير العام: اأن عدد النزالء املودعني الذين 

 )586( بلغ  املخت�سة  امل��ح��اك��م  اإىل  ت�سيريهم  مت 
نزيًا ، فيما بلغت حركة الت�سفري الكلية ل�سهر متوز 

.)3206(
ال��ع��دل د. حيدر  اإن وزي���ر  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  وا���س��اف 
الزاملي، وجه بتقدمي موقف �سهري عن عدد النزالء 
املفرج عنهم اإىل و�سائل االإعام، بهدف اطاع الراأي 
عمليات  ت�سريع  باآلية  ال���وزارة  ا�ستمرار  عن  العام 

االإفراج عن النزالء املنتهية اأحكامهم الق�سائية.

تضمنت مشاركة اربع فرق بالفنون القتالية

ضمن آلية تسريع إطالق سراح المنتهية أحكامهم القضائية

دائرة اال�سالح العراقية تنفذ ممار�سة  تعبوية ملكافحة ال�سغب

ال�سعبة الريا�سية: الهيئة االدارية للنادي 
جنحت بتنظيم البطولة

وزارة العدل: االإفراج 
عن )313( نزيل خالل �سهر متوز

والتاهيل  ال�سيانة  ماكات  قامت 
يف ���س��ج��ن ج���م ج���م���ال امل���رك���زي 
العراقية  اال�ساح  لدائرة  التابعة 
�سمال  ال�سليمانية  حم��اف��ظ��ة  يف 
العراق، اعمال تاأهيل واعمار للبنى 
التحتية واخلدمية التابعة لل�سجن، 
�سمن خطة التطوير واال�ساحات 
التي ت�سهدها ال�سجون اال�ساحية.
وق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة اال���س��اح 
ان  ال��ع�����س��ك��ري:  ح�سني  ال��ع��راق��ي��ة 
الدائرة ما�سية بتنفيذ اال�ساحات 
للبنى  والتاهيل  االع��م��ار  وخطط 
ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل�����دم�����ات وت��ع��زي��ز 
امل���ع���اي���ري االم���ن���ي���ة وال��ق��ان��ون��ي��ة 
ال�������س���ج���ون  يف  واالن���������س����ان����ي����ة 
ال�سعوبات  رغ��م  كافة  اال�ساحية 
تفر�سها  التي  والتحديات  املالية 

الظروف االمنية.
احلملة  ان  ال��ع��ام:  املدير  وا���س��اف 
للوحدات  تاهيل  اع��م��ال  ت�سمنت 
ال�سجنية  وال���ق���اع���ات  ال�����س��ح��ي��ة 
تاأهيل  واعمال   ، كافة  واملواجهات 

الطاقة  جتهيز  و�سبكة  ل��ل��ج��دران 
اع��ادة  اىل  باال�سافة   ، الكهربائية 
ت��اه��ي��ل واج��ه��ة وب��واب��ة وم��داخ��ل 
وقاعات  بناية  وتاهيل   ، ال�سجن 

التدريب املهني واعمال.
ه��ن��اك  ان  ال����ع����ام:  امل���دي���ر  وب����ني 
االجن���از  ق��ي��د  هند�سية  ك�����س��وف��ات 

العامة  والدائرة  العدل  وزارة  وان 
ال�سجن  ادارة  م��ع  وت��ت��اب��ع  ت��دع��م 
تطبيق  مع  الك�سوفات  تلك  اجن��از 
وت��وف��ري  ال��ب��دائ��ل  لت�سخري  خ��ط��ة 
من  تقلل  مب�ستويات  االم��ك��ان��ي��ات 
واجن��از  العمل  فقرات  تنفيذ  كلف 

امل�ساريع.

تضمنت حملة تأهيل واعمار للبنى التحتية والخدمية 

دائرة اال�سالح العراقية ما�سية بتنفيذ خطط اعمار ال�سجون اال�سالحية

بهدف تطوير قابليات كوادرها
 في المجاالت االدارية والقانونية

)F.T.O( ضمن منهاج تدريبي معد لتدريب

�سجن الن�ساء اال�سالحي يختتم 
ثالث دورات مهنية

39 نزيلة شاركت في فعاليات البرنامج 
التدريبي المقرر للنزالء

اجرى ق�سم ادارة اجلودة ال�ساملة والتطوير 
العاقات  ل��دائ��رة  تدقيق  ج��ول��ة  املوؤ�س�سي، 
العدلية والدائرة القانونية يف مقر الوزارة، 
وب��رام��ج  خطط  تطبيق  م��دى  على  ل��اإط��اع 
املوا�سفة  وب��ن��ود  مبعايري  اخلا�سة  الق�سم 

القيا�سية االيزو )9001:2015(. 

ان  مو�سى:  علي  حت�سني  الق�سم  مدير  وق��ال 
هذه اجلولة جاءت ال�ستكمال اجراءات عملية 
التدقيق الداخلي لدوائر الوزارة، م�سريا اىل 
والدائرة  العدلية  العاقات  دائرة  �سملت  انها 
تدقيق  ب��ه��دف  ال����وزارة،  مقر  يف  القانونية 
عملها وفقا ملعايري وبنود املوا�سفة القيا�سية 

االيزو )9001:2015(.
التدقيق  م��ن  ال��غ��ر���ص  ان  امل��دي��ر:  واو���س��ح 
املتبعة  ال��ع��م��ل  اج�����راءات  تنظيم  ال��داخ��ل��ي 
ت���ق���دمي خ��دم��ات  وت��وث��ي��ق��ه��ا و����س���وال اىل 
وم��ت��واف��ق��ة مع  ع��ال��ي��ة  ج����ودة  ذات  ع��دل��ي��ة 
 ت��ط��ل��ع��ات ورغ����ب����ات امل���واط���ن���ني واجل���ه���ات 

امل�ستفيدة.
يذكر ان ق�سم ادارة اجلودة ال�ساملة والتطوير 
املوؤ�س�سي اعد يف وقت �سابق برنامج خا�سا 
ب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دق��ي��ق ال���داخ���ل���ي، ي�����س��ت��م��ر مل��دة 
يف  العدلية  ال��دوائ��ر  جميع  وي�سمل   �سهرين 

الوزارة.

ق�سم ادارة اجلودة ال�ساملة والتطوير املوؤ�س�سي يتفقد دائرتي 
العالقات العدلية والقانونية

الستكمال اجراءات عملية التدقيق الداخلي لدوائر الوزارة

حر�ص  ح�سني،  ري��ا���ص  د.  الق�سائي  املعهد  ع��ام  م��دي��ر  اك��د 
تاأهيل طلبته علميًا وعمليًا من خال توفري  ادارة املعهد على 
القا�سي  �سخ�سية  �سقل  ت�سمن  التي  الدرا�سية  املناهج  ارقى 

العراقي التي حتمي العدالة.
وقال مدير عام املعهد: ان االدارة عملت خال الفرة ال�سابقة 
القاء  على  تعمل  متطورة،  علمية  اكادميية  ك��وادر  تهيئة  على 
املحا�سرات العلمية واملناهج الدرا�سية والتي ابرزها )قواعد 

هذه  ان  مبينا  الق�ساء(،  وف��ن  الق�سائي  والتنظيم  ال�سلوك 
القانون  جم��ال  يف  طويل  ب��اع  ذوي  ا�ساتذة  يلقيها  املناهج 
والق�ساء. ا�ساف املدير العام: ان تلك املحا�سرات تعمل على 
تدريب الطلبة ومتكينهم من ممار�سة املهام الق�سائية ب�سورة 
م�ستقلة دون اأي موؤثرات او �سغوطات او تهديدات، باال�سافة 
اهم  من  هي  والتي  التمييز  وع��دم  النزاهة  �سفة  منحهم  اىل 

اوليات رجل الق�ساء العراقي.

واو����س���ح امل��دي��ر ال���ع���ام: ان امل��ع��ه��د رك���ز يف م��ن��اه��ج��ه على 
اجلل�سات  رئا�سة  يف  بالقا�سي  اخلا�ص  بال�سلوك  االن�سباط 
واتخاذ القرارات، باال�سافة اىل باقي التطبيقات و�سواًل الدق 
ورجل  بالقا�سي  اخلا�ص  باملظهر  االهتمام  مثل  التفا�سيل، 
االدعاء العام، حيث تعمل ادارة املعهد الق�سائي على تر�سيخ 
مبادئ تلك القواعد اخلا�سة بال�سلوك الق�سائي لطلبته املعهد 

وب�سكل فعلي على مدار العام.

املعهد الق�سائي: ادارة املعهد حتر�ص على تاأهيل طلبتها علميًا وعمليًا
وفرت ارقى المناهج الدراسية التي تضمن تدعيم شخصية القاضي العراقي 



الدعوى املدنية تقام يف حمكمة ق�ضاء املوظفني 
وكيله  او  امل��وظ��ف  يقيمها  التي  ال��دع��وى   1-
احلقوق  يف  العام  والقطاع  الدولة  دوائ��ر  على 

وااللتزامات النا�ضئة
 )24( رق��م  املدنية  اخل��دم��ة  ق��ان��ون  تطبيق  ع��ن   
الدولة  موظفي  روات��ب  وق��ان��ون   1960 ل�ضنة 

والقطاع العام
اخل��دم��ة  وق���ان���ون   2008 ل�����ض��ن��ة  رقم)22( 
وال��ق��وان��ني   20/ ل�ضنة   )23( رق��م  اجلامعية 

االخرى ذات  العالقة.
خالل  ال��دع��وى  بعري�ضة  ال��دع��وى  نظام   -  2
او  بالقرار  التبلغ  تاريخ  من  يومًا  ثالثني   )30(

االمر االداري )حمل الطعن( من املوظف او من 
ميثله قانونًا تت�ضمن يف االقل

 اأ – ا�ضم املدعي وعنوانه الذي ي�ضلح للتبليغ .
 ب – املدعى عليه : الوزير او رئي�س اجلهة غري 
ا�ضافة  مع   / العام  املدير  او  ب���وزارة  املرتبطة 
م��راع��اة توجه  م��ع  ع��ب��ارة /)اأ���ض��اف��ة لوظيفته(  

اخل�ضومة .
الطعن  حمل  االم��ر  وبيان  للدعوى  موجز   - ج�   
وتاريخ التبلغ به مع بيان ال�ضند القانوين القامة 

الدعوى .
 – تعديله  او  االم��ر  ال��غ��اء  مثل   / – املطالب  ء   

ح�ضب وقائع الدعوى  - .

الر�ضم  ودف��ع  وت�ضجيلها  ال��دع��وى  تقدمي   - ه���   
القانوين وحتديد موعد املرافعة .

/ الدعاوى  موا�ضيع  اهم    -  3
– خم�ض�ضات  – ال��ن��ق��ل  – ال��ع��الوة  ال��رف��ي��ع   

ال�ضهادة – االعفاء من املن�ضب –
 – الت�ضكني   – خ��دم��ة  ا�ضافة  ع��دم   – التقاعد   

التعيني واعادة التعيني .. وغريها .
الدعاوى ح�ضم     -  4

حني تتهياأ الدعوى للح�ضم حت�ضم .. وللمت�ضرر 
تاريخ  من  يومًا   )30( خالل  احلكم  قرار  متييز 
الكائنة  العليا  االداري��ة  املحكمة   لدى  به  التبليغ 

يف جمل�س �ضورى الدولة – وزارة العدل 

على  ك��ب��ري  دورا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اه��م��ي��ة  ت��ع��ت��ر 
االقت�ضاد الداخلي للدول النامية التي هي بحاجة 
الوطني  اقت�ضادها  بناء  يف  للتكنولوجيا  ما�ضة 
مما يجعل من موقف يقبل بكل ما ت�ضرطه الدولة 
التي  النزاعات  ان  حيث   ، للتكنولوجيا  امل��وردة 
تن�ضاأ بينهما تنعك�س على قانون الدول املتعاقدة 
ح�ضمت  ال��ت��ي  االح���ك���ام  ه���ذه  تنفيذ  خ���الل  م��ن 
النزاعات و التي ت�ضدر من حماكم اجنبية او من 

هيئات حتكيمية يتفق عليها االطراف . 
1- تنفيذ االحكام االجنبية و احكام التحكيم يف 
الق�ضاء الوطني للدولة التي �ضدر احلكم �ضدها.
2- حجية هذه االحكام يف اقليم الدولة وق�ضائها 

الوطني .
وا�ضباب  االح��ك��ام  ه��ذه  تنفيذ  ع��وائ��ق  بيان   -3

بطالنها يف الق�ضاء الوطني للدولة . 
فيذ احلكم داخل الق�ضاء الوطني .

م�ضاف  اىل  التحكيمي  ب��احل��ك��م  ل��الرت��ق��اء       
ان  يجب  الوطني  الق�ضاء  م��ن  ال�����ض��ادر  العمل 
اال  ذلك  اليتم  و  بتنفيذه   يوؤمر  او  عليه  ي�ضادق 
بعد خ�ضوعه للرقابة من قبل اجلهة املخت�ضة و 
اعمال  بعد  اال  تتم  ال  التنفيذ  عملية  فاأن  بالتايل 
هذه الرقابة ، ففي مرحلة التنفيذ يدخل التحكيم 
عن  املحكمني  يد  فيها  ترفع  جديدة  مرحلة  غمار 
الدوى ، و يف هذه املرحلة تتغري املعادالت فقبل 
ذلك كانت ارادة االطراف هي الفا�ضل املتقدم ، اما 
لتف�ضح  ارادة االطراف  املرحلة تراجع  يف هذه 
متار�س  حيث   ، ال��وط��ن��ي  للق�ضاء  كليا  امل��ج��ال 
املحكمة الرقابة على القرار التحكيمي قبل االمر 

تتمثل م�ضاألة  لذلك   ، الدولة  اقليم  بتنفيذه داخل 
تنفيذ احكام التحكيم ابعاد هامة بالغة الدقة ، اذ 
تعتر همزة الو�ضل بني الق�ضاء الوطني و نظام 
ميار�س  الوطني  الق�ضاء  ان  �ضك  فال   ، التحكيم 
دورا رقابيًا فعال قبل االمر بالتنفيذ ، وتت�ضاعف 
اهمية هذا الدور الرقابي بالن�ضبة لال�ضباب التي 
و   ، نف�ضها  تلقاء  من  بها  التم�ضك  املحكمة  متتلك 
هذا يعد اال�ضا�س الذي ميكن الق�ضاء الوطني من 
فر�س رقابته على احكام التحكيم ) ( . و لغر�س 
داخ��ل   – ال��دول��ة  يف  التحكيمي  ال��ق��رار  تنفيذ 
–  ، كانت جهود غرفة التجارة  ق�ضائها الوطني 
الدولية يف اعداد اتفاقية نيويورك ل�ضنة 1958 
و التي دخلت حيز التنفيذ يف 24 ايلول 1959 و 

تتكون من )16( مادة و مبوجب مادتها.

قرار جمل�ص االمن الدويل رقم 2170 اخلا�ص مبكافحة االرهاب يف العراق
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اإهماله نتيجة  ال��ع��ام��ة  للخزينة  اإ���ش��رار  م��ن  ت�شببه  مل��ا  ك��ث��رة  اأ���ش��ع��اف��ًا  امل��وظ��ف  ت�شّمن  ج��ائ��رة  ق����رارات  ومنها  امل��وظ��ف  ت�شمني 
 امل�شت�شار الدكتور/ كرمي خمي�ص خ�شباك 

ال��ع��ق��وب��ات  وف��ر���س  اجل������زاءات  ن��ظ��ام  تطبيق 
وتقدمي امل�ضاعدة للعراق 

�ضمن  بتناوله  �ضنقوم  املو�ضوع  ه��ذا  لدرا�ضة 
الفقرات االتية 

واملوؤ�ض�ضات  واجلماعات  االف���راد  ادراج  اوال: 
االلكروين  االره��اب  فيها  مبا  لداع�س  الداعمة 

�ضمن نظام قائمة العقوبات اجلزائية 
تناول القرار هذا املو�ضوع يف الفقرات االتية: 

من�ضقة  جمموعة  داع�س  ان  على  ال��ق��رار  اك��د  ا- 
عن تنظيم القاعدة وهي كياين مدرج على قائمة 
م�ضتعد  املجل�س  وان  القاعدة  لتنظيم  العقوبات 
للنظر يف ادراج االفراد واجلماعات واملوؤ�ض�ضات 
نظام  يف  لداع�س  ال��دع��م  تقدم  التي  والكيانات 
قائمة العقوبات مبا يف ذلك اولئك الذين يعملون 
م��ن خ���الل ا���ض��ت��خ��دام ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 
االجتماعي  واالع��الم  واالنرنيت  واالت�ضاالت 

ل�ضالح تنظيم داع�س 
اىل  تقدم  ان  على  االع�ضاء  ال��دول  ب_ت�ضجيع 
القائمة  يف  ت��درج  لكي  طلبات  اخلا�ضة  اللجنة 
ا���ض��م��اء االف����راد وال��ك��ي��ان��ات ال��ت��ي ت��دع��م داع�س 
ال��ع��راق وال�����ض��ام و�ضائر  ال��ن�����ض��رة يف  وج��ب��ه��ة 

االفراد والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة 
ال�ضرعة  بوجه  النظر  على  اللجنة  ت�ضجيع  ج_ 
االف���راد  م��ن  ا�ضافية  ج��ه��ات  ا���ض��م��اء  ادراج  يف 

والكيانات التي تدعم داع�س وجبهة الن�ضرة 
ثانيا _فريق الر�ضد 

الر�ضد  فريق  على   22 الفقرة  يف  القرار  اوجب 
الدويل التابع اىل االمم املتحدة اتخاذ جمموعة 

من االجراءات االتية:
غ�ضون  يف  اللجنة  اىل  تقريرا  الفريق  يقدم  ان 

ماياتي عن  يوما   90
يف  داع�����س  تنظيم  ي�ضكله  ال���ذي  اخل��ط��ر   -  1
ذلك  مب��ايف  ال�ضام  يف  الن�ضرة  وجبهة  ال��ع��راق 

بالن�ضبة للمنطقة 
والتجنيد  ومتويلها  ا�ضلحتها  م�ضادر  عن   -  2

يف �ضفوفها منهما  وتركيبتهما الدميوغرافية 
ا�ضافية  اج��راءات  اتخاذ  ب�ضان  تو�ضيات   -  3

للت�ضدي لهذا اخلطر 
يطلب اىل رئي�س اللجنة ان يقدم بعد مناق�ضة ذلك 
التقرير يف اطار اللجنة احاطة اىل جمل�س االمن 

ب�ضان النتائج الرئي�ضية التي تو�ضلت اليها 
العراق  اجلمهورية  الر�ضد  فريق  زيارة  حتققت 
واجتمع يف بغداد مع ممثلي الوزارات واجلهات 

املخت�ضة للفرة من 24_26/9/2014 
مرتبطني  ا�ضخا�س  على  عقوبات  – فر�س  ثالثا 

بالقاعدة 
ا�ضخا�س  �ضتة   6 با�ضماء  ملحقا  القرار  ت�ضمن 
داع�س  من  اف��راد  �ضتة  وه��م  بالقاعدة  مرتبطني 
ومن  عربية  جن�ضيات  يحملون  الن�ضرة  وجبهة 
ملتابعة  العقوبات  الئحة  على  ا�ضماءهم  و�ضع 
ومفاحتة الدول لغر�س جتميد اموالهم وحجزها 
ا���ض��ت��ن��ادا اىل ن��ظ��ام ال��ع��ق��وب��ات امل��ف��رو���س على 

القاعدة .
رابعا – قيام بعثة االمم املتحدة بتقدمي امل�ضاعدة 

اىل العراق 
بعثة  اىل  الطلب   23 الفقرة  يف  ال��ق��رار  ت�ضمن 
على  العراق  اىل  امل�ضاعدة  لتقدمي  املتحدة  االمم 
ان تقوم يف نطاق واليتها وقدرتها ويف مناطق 
عملياتها بتقدمي امل�ضاعدة اىل اللجنة واىل فريق 
الدعم التحليلي ور�ضد اجلزاءات املن�ضا مبوجب 
القرار رقم 1526 ل�ضنة 2004 جتميد اال�ضول 

خام�ضا – اعتبار جرائم االرهاب يف العراق قيد 
النظر 

االره��اب  جرائم  مو�ضوع  اعتبار  املجل�س  ق��رر 
التنظيمات  م��ن  وغ��ريه��ا  داع�����س  يرتكبها  ال��ت��ي 
االرهابية قيد النظر وان امل�ضالة خا�ضعة التخاذ 

اجراءات وا�ضدار قرارات م�ضتقبلية .
اال�شل التاريخ لقانون الت�شمني 

 24 رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  ت�ضريع  عند   •
على  م��ن��ه   )  61  ( امل����ادة  ن�ضت   1960 ل�ضنة 
اأن  املخت�س  ل��ل��وزي��ر   –  1  ( ك��االت��ي  الت�ضمني 

اخلزينة  تكبدتها  التي  االأ�ضرار  املوظف  ي�ضمن 
ال��ق��وان��ني  خمالفته  اأو  اإه��م��ال��ه  ب�ضبب  ال��ع��ام��ة 
حق  وللموظف   ، املرعية  والتعليمات  واالأنظمة 
االع���را����س ع��ل��ى ق���رار ال���وزي���ر امل��خ��ت�����س ل��دى 
تبّلغه   تاريخ  يومًا من   30 املدنية خالل  املحاكم 

من  امل�ضتخدم  اأو  املوظف  خروج  مينع  – ال   2
الفقرة  وفق  ت�ضمينه  من  كان  �ضكل  باأي  اخلدمة 

) املادة  هذه  من   1
• �ضدرت قرارات عديد من جمل�س قيادة الثورة 
ومنها  املوظف  ت�ضمني  مو�ضوع  تناولت  املنحل 
قرارات جائرة ت�ضّمن املوظف اأ�ضعافًا كثرية ملا 
ت�ضببه من اإ�ضرار للخزينة العامة نتيجة اإهماله 
ل�ضنة   100 رقم  القرار  هو  القرارات  تلك  واآخر 
61 من قانون اخلدمة  األغى املادة  1999 الذي 

املدنية امل�ضار اإليها اأعاله .
ال�ضيا�ضي  النظام  يف  التغيري  ح�ضول  بعد   •
النظر  اإع��ادة  امل�ضرع  على  ال�ضروري  من  اأ�ضبح 
فقد  الت�ضمني  اأح��ك��ام  ومنها  ال��ق��وان��ني  ببع�س 
 2006 ل�ضنة   12 رق��م  الت�ضمني  ق��ان��ون  �ضدر 
 4028 بالعدد  العراقية  الوقائع  يف  املن�ضور 
قرار  اإلغاء  مت  ومبوجبه   13/11/2006 يف 
ل�ضنة   100 رق��م  املنحل  ال��ث��ورة  ق��ي��ادة  جمل�س 

. اأعاله  اإليه  امل�ضار   1999
بتغري  االأحكام  تغري  ُينكر  ال   ( قاعدة  اإىل  وطبقًا 
اأم��ام مهمة  نف�ضها  الدولة  فقد وج��دت   ) االأزم��ان 
ل�ضنة   12 رق��م  الت�ضمني  بقانون  النظر  اإع���ادة 
2006 ونتيجًة لذلك  مت اإلغاوؤه ب�ضدور قانون 
 2015 ل�ضنة   31 امل��رق��م  اجل��دي��د  ال��ت�����ض��م��ني 
يف   4380 بالعدد  العراقية  بالوقائع  املن�ضور 

14/9/2015
نطاق �شريان قانون الت�شمني

 31 1 ( من قانون الت�ضمني رقم   ( امل��ادة  ن�ضت 
املكلف  اأو  املوظف  ُي�ضّمن   ( على   2015 ل�ضنة 
بخدمة عامة قيمة االأ�ضرار التي تكبدتها اخلزينة 
العامة ب�ضبب   اإهماله   اأو  تق�ضريه  اأو خمالفته  

القوانني  والقرارات  واالأنظمة

جتعل  ومهام  واجبات  القانونية  للدوائر  ان   
او  املعنية  ال���وزارات  يف  احلياة  ع�ضب  منها 
مبثابة  فهي  ب����وزارة  املرتبطة  غ��ري  اجل��ه��ات 
الرقيب على اداء الوزارة ملهامها وعملها ولكي 
القانونية(  ال��دائ��رة   ( ال��دائ��رة  ه��ذه  مت��ار���س 
منحها  م��ن  فالبد  ���ض��ورة  امت  على  واجباتها 
ال�ضالحيات  ه��ذه  وم��ن  و�ضلطات  �ضالحيات 
انواعها  مبختلف  العقود  )اب��رام  وال�ضلطات 
واجراء التحقيقات واقامة الدعاوي وح�ضور 
ال��دع��اوي  يف  امل��راف��ع��ات  القانونيني  ممثليها 
التي  الدعاوي  يف  القانونية  الطعون  وتقدمي 
ت��ك��ون ط��رف��ا فيها ع���الوة ع��ل��ى اب����داء ال���راي 
القانوين وامل�ضورة القانونية للرئي�س االعلى 
يطلب  التي  احل��االت  يف  املعنية  ال���وزارة  يف 

فيها راأي او م�ضورة يف م�ضاألة معينة(.
ل�ضمان  احلار�س  القانونية  ال��دائ��رة  وتعتر 
ومراقبة  املعنية  ال��وزارة  يف  القانون  تطبيق 
ال��ن��اف��ذة وع����دم خرقها  ب��ال��ق��وان��ني  االل���ت���زام 
حما�ضبة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  عليها  التجاوز  او 
املخالف وردعه ومعاقبته. ويف �ضبيل حتقيق 
ماتقدم فان اداء عمل الدائرة القانونية ي�ضتند 
واخت�ضا�ضها  فروعها  مبختلف  القوانني  اىل 
ل�ضنة   33 رق��م  العدول  الكتاب  قانون  ومنها 
هي  والتي   9 امل��ادة  يف  ج��اء  وكما   1998

حمور بحثنا هذا.
الكتاب  ق��ان��ون  م��ن   )9( امل���ادة  اح��ك��ام  اوال: 

العدول رقم 33 ل�ضنة 1998 
تن�س املادة )9( من القانون اعاله على )يتوىل 
مدير الدائرة القانونية يف الوزارة املعنية او 
يخوله  م��ن  او  ب���وزارة  املرتبطة  غ��ري  اجلهة 
العقود  ت�ضديق  ال��ق��ان��ون��ي��ني  امل��وظ��ف��ني  م��ن 
بالوزارة  العالقة  ذات  والكفاالت  والتعهدات 
او اجلهة غري املرتبطة بوزارة بدال من الكاتب 
الن�س اعاله يتبني  التوقف عند  العدل( وعند 
معينة  بفئة  قيد عملها  اعاله  امل��ادة  ان  مايلي  
العاملني يف  املوظفني  على �ضبيل احل�ضر من 
ب��وزارة  املرتبطة  غري  اجلهات  او  ال���وزارات 

وعلى النحو االتي 
 مدراء الدوائر القانونية

مدير  يخولهم  مم��ن  القانونيون  امل��وظ��ف��ون   
الدائرة القانونية

     تخت�س املحكمة االدارية العليا مبا ياأتي:�
���ض��اأن  يف  امل��ق��دم��ة  ال��ط��ع��ون  يف  ال��ن��ظ��ر   .1
القرارات املتخذة من حمكمة الق�ضاء االداري 

وحمكمة ق�ضاء املوظفني .
االخت�ضا�س  تعني  حول  احلا�ضل  التنازع   .2
الق�ضاء  حمكمة  ب��ني  يقع  ال��دع��وى  نظر  يف 

االداري وحمكمة ق�ضاء املوظفني 
مكت�ضبني  حكمني  تنفيذ  احلا�ضل  التنازع   .3
البتات متناق�ضني �ضادرين عن حمكمة  درجة 

الق�ضاء االداري وحمكمة 
واحد. باملو�ضوع  املوظفني  ق�ضاء   .4

قبل  م��ن  ال��ق��وان��ني  تطبيق  ال��ث��اين:  امل��ب��ح��ث 
املحكمة االدارية يف ا�ضدارها للقرارات .

رقم  املدنية  املرافعات  قانون  احكام  1. تطبق 
)83( ل�ضنة 1969.

 1979 ل�ضنة   )107( رقم  االثبات  قانون   .2
.

رقم  اجلزائية  املحاكمات  ا�ضول  قانون   .3
)23( ل�ضنة 1971 .

 )65( رقم  الدولة  �ضورى  جمل�س  قانون   .4
ل�ضنة 1979.

5.  قانون الر�ضوم العدلية رقم )114( ل�ضنة 
تتبعها  ال��ت��ي  االج����راءات  ���ض��اأن  يف   1981
الق�ضاء  وحم��ك��م��ة  العليا  االداري�����ة  املحكمة 
االداري وحمكمة ق�ضاء املوظفني فيما مل يرد 

فيه ن�س خا�س يف هذا القانون.
متييزا  تنظر  التي  الدعاوى  الثالث:  املبحث   

امام املحكمة العليا
ال�ضادرة  االحكام  يف  النا�ضئة  الدعاوى   .1

بتطبيق قوانني اخلدمة املدنية ومنها :
ل�ضنة   )24( رق��م  املدنية  اخل��دم��ة  ق��ان��ون     *

.  1960
*   قانون اخلدمة اجلامعية.

*   قانون ان�ضباط موظفي الدولة رقم )14( 
ل�ضنة 1961.

ال��دول��ة والقطاع  ق��ان��ون روات���ب موظفي     *
العام رقم )22( ل�ضنة 2008.

قوانني  تطبيق  ع��ن  النا�ضئة  ال��دع��اوى   .1
اخرى منها:

*   قانون اخلدمة والتقاعد الع�ضكري رقم )3( 
ل�ضنة 2011.

*   ق��ان��ون اخل��دم��ة وال��ت��ق��اع��د ل��ق��وى االم��ن 
الداخلي رقم )18( ل�ضنة 2011.

رقم  ال�ضيا�ضيني  ال�ضجناء  موؤ�ض�ضة  قانون    *
)4( ل�ضنة 2006.

*   قانون عائديه الوثائق التي حتمل اال�ضماء 
 )79( رقم  واملهاجرين  للمهجرين  امل�ضتعارة 

ل�ضنة 2003.
*   قانون الت�ضمني رقم )31( ل�ضنة 2015.

القانون  يحدد  مل  التي  االخ��رى  القوانني     *
وجع الطعن فيها.

للتمييز  املطلوب  االج��راءات  الرابع:  املبحث 
امام املحكمة االدارية العليا

1. تتبع االجراءات االمنية كحد ادنى للطعن 
التمييزي 

او من  املميز  التمييزي من  الطعن  تقدمي  اأ .   
الذي  والعنوان  اال�ضم  يت�ضمن  قانونا  ميثله 
الطعن  مو�ضوع  عليه  وللمميز  لتبلغ  ي�ضلح 
التمييزي مع ارفاق ن�ضخة من القرار املطلوب 
)حمكمة  املخت�ضة  املحكمة  اىل  يقدم  التمييز 
االداري(  الق�ضاء  حمكمة  او  املوظفني  ق�ضاء 
القانونية  ال��ر���ض��وم  دف��ع  ومت  ا���ض��درت��ه  التي 
عنهم ويحفظ �ضاحب الطعن بالو�ضل والرقم 

الغرا�س املراجعة .
ب .   تتوىل املحكمة االدارية العليا النظر يف 

الطعن وفقًا للقانون .

الالئحة  تقدمي  عند  القانون  املدد  مراعاة   .1
التمييزية وفق االتي:�����

حمكمة  ب��ق��رار  التمييزي  الطعن  الئ��ح��ة  اأ .   
االداري  الق�ضاء  وحمكمة  امل��وظ��ف��ني  ق�ضاء 

خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ التبلغ به.
�ضبعة   )7( الطعن  م��دة   ...... االبطال  ب .     

ايام .
 )7( الطعن  م��دة   .... اال�ضتئخار  رف�س  ج���. 

ايام .
د. االعرا�س على احلكم الغيابي مدة الطعن 

)10( ايام .
ت�ضدرها  التي  ال��ق��رارات  اخلام�س:  املبحث 

املحكمة االدارية العليا            
كما  قرارات  العليا  االدارية  املحكمة  1.ت�ضدر 

ياأتي:����
اأ . ت�ضديق القرار املطعون فيه .

امل��ح��ك��م��ة  اىل  واع����ادت����ه  ال���ق���رار  ن��ق�����س  ب . 
املخت�ضة.

ح�ضب  للف�ضل  املهياأة  ال��ق��رارات  الف�ضل  ج���. 
وقائع الدعوى .

باتًا  العليا  االداري��ة  املحكمة  ق��رارات  2.تعد 
الطعن  ب��ط��رق  للطعن  ق��اب��ل  وغ���ري  وم��ل��زم��ًا 

االخرى .
الطعن  ب��ن��ت��ي��ج��ة  امل��ح��ك��م��ة  ا���ض��ع��ار  3.يتم 

التمييزي.
 اخلامتة

يف  العليا  االداري���ة  املحكمة  م�ضاعدة  لغر�س 
املعرو�ضة  ال��دع��اوى  وح�ضم  االجن��از  �ضرعة 

عليها يتطلب مراعاة ما ياأتي:����
وامل�ضتم�ضكات  ال��ط��ع��ن  ا���ض��ب��اب  تهيئة   .1

املطلوبة من طالب التمييز.
والقطاع  الدولة  دوائر  تقوم  ان  �ضرورة   .2
مثل  بالوزارة  مرتبطة  الغري  واجلهات  العام 
املنظورة  بالدعاوى  خ�ضمًا  تعد  املحافظات 
املو�ضوع  بذات  املوظفني  ق�ضاء  حمكمة  امام 

عند تكراره عليها.
يف  امل���ذك���ورة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل���دد  م��راع��اة   .3
امل��ب��ح��ث اخل��ام�����س م��ع وج����وب ق��ي��ام املمثل 
ال��ق��ان��وين ل��ل��دوائ��ر ال��دول��ة وال��ق��ط��اع ال��ع��ام 
لتمييز حفاظًا على  الالزمة  االج��راءت  باتخاذ 

حقوق دوائرهم واملال العام.

ثقافة قانونية 

واجبات الدوائر القانونية يف الوزارات 
ا�شت�شارات قانونية 

للتكنلوجيا دور مهم  يف الق�شاء 
معلومة قانونية 
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قال مدير عام دائرة التنفيذ ح�سني العقابي، 
نق�ص حاد يف  من  تعاين  التنفيذ  دوائ��ر  ان 
 ،)50%( اىل  ت�سل  الوظيفية  امل��اك��ات 
�سطر  اإمكانية  عدم  على  انعك�ص  الذي  الأمر 
ذات  املناطق  يف  جديدة  دوائر  وا�ستحداث 

الزخم ال�سكاين العايل.
واك����د امل��دي��ر ال���ع���ام، ب��اأن��ه اج����رى �سباح 
تنفيذ  مديرية  اىل  زي���ارة  ال��ث��اث��اء،  ال��ي��وم 
حيدر  د.  العدل  وزي��ر  من  بتوجيه  البياع، 
اأطلقها  التي  للمنا�سدة  ا�ستجابة  الزاملي، 
ب��ع�����ص امل��واط��ن��ني ع��ر م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل 
الجتماعي ب�سان وجود زخم كبري يف هذه 
املديرية ينجم عنه تاأخر يف اجناز معامات 

املراجعني.
واو�سح املدير العام: بان التلكوؤ يف اجناز 
البياع  تنفيذ  مبديرية  املواطنني  مراجعات 
الدائرة  الكوادر الوظيفية يف  ناجم عن قلة 

ا�سافة اىل  املعامات،  يقابله زخم كبري يف 
حيث  من  العمل  طبيعة  ت��اءم  ل  البناية  ان 
املعامات  لجن��از  ال��ازم��ة  الج���واء  توفري 

للموظف واملراجع على حدا �سواء.
قرار  اتخذت  الدائرة  ان  العام:  ملدير  واف��اد 
طوابق  ثاثة  من  مكونة  بناية  با�ستئجار 
مل��ع��اجل��ة زخ��م  ال��رق��ع��ة جل��غ��راف��ي��ة  يف ذات 
امل��راج��ع��ات ب��ه��دف م��ع��اجل��ة اجل���زء الك��ر 
خال  ال��دائ��رة  بعمل  املتعلقة  امل�سكات  من 
النق�ص  ان  اىل  لفتا  املقبلة،  القليلة  الفرتة 
احل��ا���س��ل يف امل��اك��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف ظل 
ل��ل��وزارة  وظيفية  درج���ات  تخ�سي�ص  ع��دم 
اث��رت  املتعاقبة  امل��ال��ي��ة  امل���وازن���ات  �سمن 
ال���وزارة  ا�سرتاتيجية  على  مبا�سر  ب�سكل 
يف ���س��ط��ر وا����س���ت���ح���داث دوائ������ر ج��دي��دة 
اخلدمات اف�سل  تقدمي  يف  ت�ساهم   والتي 

 للمواطنني.

التابعة لوزارة العدل، عن  القا�سرين  اعلنت دائرة رعاية 
واملحافظات  بغداد  يف  مديرياتها  ون�ساطات  اجن���ازات 

خال �سهر اآيار املا�سي.
وقالت مدير عام دائرة رعاية القا�سرين هند عبد جميغ:ان 
ا�ستثمارها  خ���ال  م��ن  ال���دائ���رة  حققتها  ال��ت��ي  الرب�����اح 
 )1،003،127،566،000( بلغت  القا�سرين  ام��وال 

م��ل��ي��ار وث��اث��ة م��ل��ي��ون وم��ائ��ة و���س��ب��ع��ة وع�����س��رون ال��ف 
املا�سي،  اآي���ار  ل�سهر  دي��ن��ار  و�ستون  و�ستة  وخم�سمائة 
بلغت  الدائنني  ح�ساب  من  املقبو�سة  املبالغ  ان  م�سيفة 
جمموع  بلغ  بينما  دينار،   )2،181،028،856،000(
 )197،830،722،000( املقبو�سة  للمبالغ  النماء 

دينار. 

متابعتها  خ��ال  وم��ن  ال��دائ��رة  ان  العام:  املدير  وا�سافت 
القانونية للدعاوى اخلا�سة بالقا�سرين، ح�سمت )203( 
دعوى خال �سهر ايار، يف حني بلغ عدد الو�سياء الذين 
مت حما�سبتهم )60( و�سيا، م�سرية انه مت و�سع اليد على 

اموال )633( قا�سرا خال ايار املا�سي. 
التابعة  وامل��ح��اف��ظ��ات  ب��غ��داد  م��دي��ري��ات  ان  واو���س��ح��ت، 

ومتابعة  رع��اي��ة  �سعيد  على  اجن���ازات  حققت  ل��ل��دائ��رة، 
هذه  م�سلحة  يف  ي�سب  مبا  القا�سرين  ام��وال  وا�ستثمار 
الو�سع  مبتابعة  م�ستمرة  الدائرة  ان  موؤكدة  ال�سريحة، 
ال��زي��ارات  خ��ال  م��ن  للقا�سرين  واملعي�سي  الجتماعي 
اىل  بال�سافة   ، الجتماعي  البحث  ل��وح��دات  امليدانية 

الزيارات اخلا�سة التي ينفذها املدير العام و املعاون.

اجرى ق�سم ادارة اجلودة ال�ساملة والتطوير 
التخطيط  لدوائر  تدقيق  جولة  املوؤ�س�سي، 
ال���ع���ديل ورع����اي����ة ال��ق��ا���س��ري��ن وال����دائ����رة 
الداري�����ة يف م��ق��ر ال�����وزارة، ل��اإط��اع على 
اخلا�سة  الق�سم  وبرامج  خطط  تطبيق  مدى 
اليزو  القيا�سية  املوا�سفة  وبنود  مبعايري 

 .)9001:2015(
ان  مو�سى:  علي  حت�سني  الق�سم  مدير  وق��ال 
عملية  اج���راءات  ل�ستكمال  ج��اءت  اجل��ول��ة 

م�سريا  ال���وزارة،  ل��دوائ��ر  الداخلي  التدقيق 
ال��ع��ديل  التخطيط  دائ����رة  �سملت  ان��ه��ا  اىل 
ودائ����رة رع��اي��ة ال��ق��ا���س��ري��ن ب��ال���س��اف��ة اىل 
ال��وزارة،  الداري���ة واملالية يف مقر  ال��دائ��رة 
ب���ه���دف ت��دق��ي��ق ع��م��ل ه����ذه ال����دوائ����ر وف��ق��ا 
الي��زو  القيا�سية  املوا�سفة  وب��ن��ود  ملعايري 

.)9001:2015(
التدقيق  م��ن  ال��غ��ر���ص  ان  امل��دي��ر:  واو���س��ح 
املتبعة  ال��ع��م��ل  اج�����راءات  تنظيم  ال��داخ��ل��ي 

ت���ق���دمي خ��دم��ات  وت��وث��ي��ق��ه��ا و����س���ول اىل 
ع��ال��ي��ة وم��ت��واف��ق��ة مع  ع��دل��ي��ة ذات ج����ودة 
 ت��ط��ل��ع��ات ورغ���ب���ات امل���واط���ن���ني واجل��ه��ات

 امل�ستفيدة.
ال�����س��ام��ل��ة  اجل�����ودة  ادارة  ق�����س��م  ان  ي���ذك���ر 
�سابق  وق��ت  يف  اع��د  املوؤ�س�سي  والتطوير 
الداخلي،  التدقيق  بعملية  خا�سا  برنامج 
الدوائر  جميع  وي�سمل  �سهرين  ملدة  ي�ستمر 

العدلية يف الوزارة.

مدير عام التنفيذ يزور مديرية تنفيذ البياع للوقوف على معوقات العمل

دائرة رعاية القا�صرين تعلن عن اجنازات مديرياتها يف بغداد واملحافظات

تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير بمتابعة احتياجات المواطنين

بلغت ارباحها من استثمار اموال القاصرين اكثر من مليار دينار

الستكمال اجراءات عملية التدقيق الداخلي لدوائر الوزارة

ق�صم ادارة اجلودة ال�صاملة والتطوير املوؤ�ص�صي يتفقد الدوائر العدلية يف مقر الوزارة

�صجن ال�صماوة املركزي 
ينهي برناجمه الدرا�صي ملحو 

االمية للعام 2016

اع��ل��ن��ت دائ����رة ال���س��اح ال��ع��راق��ي��ة ع��ن ان��ه��اء ال��رن��ام��ج 
ال�سماوة  �سجن  يف  الم��ي��ة  ملحو  والتثقيفي  التعليمي 

املركزي للعام الدرا�سي 2015-2016.
وق�����ال م���دي���ر ع����ام دائ�����رة ال����س���اح ال��ع��راق��ي��ة ح�سني 
ال��ع�����س��ك��ري: ان ب��رن��ام��ج حم��و الم��ي��ة م��ن اه���م ال��رام��ج 
والق�ساء  النزلء  لتوعية  الدائرة  تبنتها  التي  التثقيفية 
 ع��ل��ى الم���ي���ة م���ن خ����ال زج اك����ر ع����دد م��ن��ه��م يف ه��ذا

 الرنامج.
وا�����س����اف امل����دي����ر ال����ع����ام: ان ال���رن���ام���ج ج�����اء ع��ل��ى 
الرنامج  ا�سا�سيات  تت�سمن  ا�سا�ص  مرحلة  مرحلتني، 
مت  ال��رن��ام��ج  ان  م��وؤك��دا  تكميلية،  وم��رح��ل��ة  التعليمي 
ال�سماوة  ال��رتب��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة  م��دي��ري��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ب�����س��ه��ادات  ت��ك��رمي��ه��م  مت  ن����زي����ا،   )29( اج����ت����ازه   ،
ال�����دورات يف  ال�����س����رتاك  ع��ل��ى  لت�سجيعهم   ت��ق��دي��ري��ة 

 الاحقة.

ضمن منهاجه في تأهيل وتطوير مالكات وزارة العدل

املعهد الق�صائي يقيم دورة خا�صة بالكوادر 
القانونية العاملة بالوزارة

فريق نادي العدل يح�صد املركز الثالث

دورة  ال��ق�����س��ائ��ي  امل���ع���ه���د  ن���ظ���م 
ت���ط���وي���ري���ة خ���ا����س���ة ب���ال���ك���وادر 
القانونية يف وزارة العدل، �سمن 
الدولة  ملوؤ�س�سات  الداعم  منهاجه 
من خال تبنيه الدورات التاهيلية 

والتطويرية.
ريا�ص  د.  املعهد  ع��ام  مدير  وق��ال 
ت��ه��دف اىل  ال�����دورة  ح�����س��ني: ان 
العاملة  القانونية  الكوادر  تطوير 

ودوائ����ره����ا  ال���ع���دل  وزارة  يف 
املعهد  م��ن��ه��اج  ���س��م��ن  ال��ع��دل��ي��ة، 
الق�سائي يف تاأهيل الكوادر ورفع 

قدراتهم من الناحية القانونية.
وا������س�����اف امل����دي����ر ال�����ع�����ام: ان 
ال�����دورة ب���اإ����س���راف ال���س��ت��اذ يف 
د.  ب��غ��داد  ج��ام��ع��ة  ال��ق��ان��ون  كلية 
ع��ل��ي ف������وزي، وت�����س��ت��م��ر ل��ل��م��دة 
ول��غ��اي��ة   26/6/2016 م����ن 

ان  م�����وؤك�����دا   ،3/7/2016
درو�سا  �سيتلقون  فيها  امل�ساركني 
م�ستوى  على  مكثفة  وحما�سرات 

عال من التطوير العلمي.
ال��ق�����س��ائ��ي نظم  امل��ع��ه��د  ان  ي��ذك��ر 
تطويرية  دورة  �سابق  وق��ت  يف 
يف  القانونية  ب��ال��ك��وادر  خا�سة 
وزارة العدل، بهدف الرتقاء بتلك 

الكوادر واملاكات. 

���س��ارك ف��ري��ق ن����ادي ال��ع��دل يف ب��ط��ول��ة ال��راع��م 
والإح������داث ل��ل��م�����س��ارع��ة ال��ت��ي اق��ام��ت��ه��ا امل��در���س��ة 
لئحة  اىل  اله����وار  �سم  مبنا�سبة  التخ�س�سية 

الرتاث العاملي. 
وق������ال م���������س����وؤول ال�����س��ع��ب��ة ال���ري���ا����س���ي���ة ع��ل��ي 
ال���ع���دل ح�����س��ل على  ن�����ادي  ف���ري���ق  ان  ح�����س��ني: 
 امل����رك����ز ال���ث���ال���ث يف ال���ب���ط���ول���ة، ك���م���ا وا����س���اد 

امل��خ��ت�����س��ون يف امل�����س��ت��وى ال����ذي ق��دم��ه ال��ف��ري��ق 
 وب�����امل�����واه�����ب امل�������وج�������ودة ����س���م���ن ت�����س��ك��ي��ل��ة 

الفريق.
وا���س��اف: ان ال��دع��م ال��احم��دود م��ن وزي��ر العدل 
جعلنا  للنادي  الداري��ة  والهيئة  الزاملي  د.حيدر 
نوا�سل تاألقنا وبالتايل ح�سد املراكز املتقدمة يف 

جميع امل�ساركات.

املقدمة  التو�سيات  على  بناًء  ال��وزراء  رئي�ص  ال�سيد  مكتب  ا�سدر 
والزراعية  ال�سناعية  امل�ساريع  )اقرا�ص  تعليمات  العدل  وزارة  من 
وال�سكنية(، وت�سمنت �سروط الإقرا�ص واعتماد تو�سيات الجتماع 

التداويل اخلا�ص بال�سمانات املقدمة للم�سارف العراقية.
وقال اعام وزارة العدل، ان كتاب جمل�ص الوزراء املوجه اىل وزارة 
يف  عقد  ال��ذي  اجتماعها  يف  الزم��ة  خلية  م��ق��ررات  ت�سمن  املالية، 

)27/6/2016(، ون�ص مبا ياأتي:
اخلطة  باعتماد  املتخ�س�سة  امل�سارف  واإل��زام  العمل  خطة  اقرار  اأ - 

املّعدة من قبل اللجنة العليا لقرو�ص البنك املركزي العراقي.
ب - اعتماد تو�سيات الجتماع التداويل اخلا�ص بال�سمانات املقدمة 

للم�سارف العراقية.
ودائ���رة  لها  التابعة  بامل�سارف  متمثلة  املالية  وزارة  ت��ت��وىل   -١
عدم  ل�سمان  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  باتخاذ  العقاري  الت�سجيل 

ح�سول اي من انواع التاعب. 
العقاري  الت�سجيل  مديريات  يف  بها  املعمول  ال�سوابط  اعتماد   -٢
مو�سوع  العقارات  تقدير  يف  امللكية  نقل  ر�سوم  حتديد  لغرا�ص 
%30 على قيمة الر�ص فقط، فيما يخ�ص  الرهن مع ا�سافة ن�سبة 
ال�سكني على  العقار  )%10( فيما يخ�ص  التجاري وبن�سبة  العقار 
يف  ال�سائدة  ال�سعار  عن  عقار  لي  التقديرية  القيمة  تتجاوز  ل  ان 
بخ�سو�ص  ك�سمانات  الليات  هذه  واعتماد  التقدير  وقت  ال�سواق 
باي  يعمل  ول  ك��اف��ة،  امل�����س��ارف  م��ن  متنح  ال��ت��ي  للقرو�ص  ال��ره��ن 

توجيهات تتعار�ص مع هذه التو�سيات.
٣- للم�سرف املعني طلب �سمانات ا�سافية يف حال احلاجة اىل ذلك 

وح�سب النظام الداخلي لكل م�سرف و�ساحية جمل�ص الدارة.
امل�ساعدة يف  �ساأنها  التي من  النقاط  العديد من  القرار  كذلك ت�سمن 
اآليات القرا�ص  ت�سهيل الجراءات بهذا اخل�سو�ص والتدقيق على 
للحفاظ على املال العام ولكي ي�ستفيد اكر عدد من ا�سحاب امل�ساريع 

من املبالغ املر�سودة لهذا الغر�ص. 

وزارة العدل تعلن عن �صدور 
تعليمات )اإقرا�ض امل�صاريع ال�صناعية 

والزراعية وال�صكنية(

بهدف االطالع على احوال النزالء وتفقد احتياجاتهم

فريق حقوق االن�صان يزور دائرة 
اال�صالح العراقية / ال�صحة العامة

الن�سان  حقوق  لق�سم  تابع  فريق  ق��ام 
دائ�����رة  ب����زي����ارة  ال����ع����دل  وزارة  يف 
ق�سم  مدير  وق��ال  العراقية.  ال���س��اح 
ح��ق��وق الن�����س��ان ق��ا���س��م احل��ط��اب: ان 
العمال  �سري  واق��ع  على  اطلع  الفريق 
الن�سانية  النواحي  من  ال�سجون  يف 
وال��ق��ان��ون��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة، م��ب��ي��ن��اآ ان 
ودون  ال�سجون  ب��اإدارة  التقى  الفريق 
الن�ساين  ماحظاته اخلا�سة باجلانب 
اللقاء  مت  حيث  واحتياجاتهم،  للنزلء 
والتباحث مع مدير ق�سم ال�سحة العامة 
حول مو�سوع تهيئة مكان للنزلء ذوي 

الحتياجات اخلا�سة يف عموم �سجون 
الكتب  على  الفريق  اطلع  حيث  الدائرة 
ال������واردة م��ن جميع  والإح�����س��ائ��ي��ات 
ذوي  النزلء  واأ�سماء  باإعداد  الأق�سام 
مدير  واأو���س��ح  اخلا�سة  الحتياجات 
على  ب��الإط��اع  ق��ام  الفريق  ان  الق�سم: 
املوقع املقرتح وهو بناية ق�سم الت�سفري 
واملحاكم والذي �سيتم فيه توفري مكان 
بديل قرب ق�سم الر�سافة 13 ، كما قام 
مت  حيث  الأع��م��ار  ق�سم  بزيارة  الفريق 
حول  الق�سم  مدير  ال�سيد  مع  التباحث 

املو�سوع اأعاه.

ال��غ��ر���ض م���ن ال��ت��دق��ي��ق ال��داخ��ل��ي ت��ن��ظ��ي��م اج������راءات ال��ع��م��ل امل��ت��ب��ع��ة وت��وث��ي��ق��ه��ا

د. ريا�ص  الق�سائي  املعهد  بحث مدير عام 
الطب  ا�ست�ساري  ا�ستقباله  خال  ح�سني، 
التعاون  �سبل  قا�سم،  روؤوف  د.  ال��ع��ديل 

امل�سرتك بني املعهد والدائرة.
وقال مدير عام املعهد: ان الزيارة تناولت 
�سبل تو�سيع اطر التعاون مع دائرة الطب 
منذ  عملت  املعهد  ادارة  ان  موؤكدا  العديل، 
يف  العديل  الطب  مناهج  اأدراج  على  م��دة 
املعهد  بطلبة  اخل��ا���ص  العلمي  اجل����دول 
ال��وراث��ي،  الب�سمة  مركز  ا�ستحداث  بعد 
ولأهميته يف الق�سايا اجلنائية والنواحي 

الت�سريعية والق�سائية.

وا�ساف املدير العام: ان علم الطب العديل 
يعتر من العلوم املهمة التي طرحها املعهد 
منها،  امل��ت��ط��ورة  خ�سو�سا  طلبته،  على 
يف  بالغة  اهمية  من  العلوم  تلك  حتمله  ملا 
�سناعة رجل الق�ساء يف امل�ستقبل، فا�سبح 
نتيجة  العلم  ه��ذا  مواكبة  ال�سروري  من 
الونة  يف  وتطور  تقدم  من  عليه  يطراأ  ملا 
املناهج  التعرف على  الخرية و من خال 

املتبعة يف دول العامل.
خال  العام  املدير  ناق�ص  اخ��رى،  جهة  من 
يف  القانونية  الدائرة  عام  مدير  ا�ستقباله 
وزارة العدل وع�سو جمل�ص �سورى الدولة 

امل�ست�سار احمد املعيني، اجلانب القانوين 
بت�سريع  املتعلقة  والق�سايا  والق�سائي 
ال��ق��وان��ني و���س��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا، ل��ارت��ق��اء 
موؤ�س�سات  يف  العاملة  الوظيفية  بالكوادر 
اجلميع،  اليه  يطمح  الذي  بال�سكل  الدولة 
املتعلقة  الق�سايا  اه��م  اللقاء  ت��ن��اول  كما 
واهميته  ال��دول��ة  ���س��ورى  جمل�ص  بعمل 
والت�سريعية  الق�سائية  ال�سلطة  دع��م  يف 
فيه  الل��ي��ات  تطوير  و�سبل  والتنفيذية 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن ك���اه���ل امل��ج��ل�����ص وال����ذي 
ال��دول��ة موؤ�س�سات  بجميع  عمله   يرتبط 

 العراقية.

خالل لقائين منفصلين بمستشار الطب العدلي وعضو مجلس شورى الدولة

مدير عام املعهد الق�صائي: يبحث �صبل االرتقاء 
بالكوادر العاملة يف موؤ�ص�صات الدولة

 6 الر�سافة/  ق�سم  العراقية  ال�ساح  دائ��رة  اقامت 
احلاقة  مهنة  عن  م�سرعة  تدريبية  دورة  بغداد  يف 

ا�ستمرت ) 10 ( ايام.
العراقية ح�سني  ال���س��اح  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 
م�سرعة  دورات  باإقامة  �سرع  الق�سم  ان  الع�سكري: 
عدد  اكر  لتدريب  الرجالية  احلاقة  ا�سا�سيات  عن 
احلاقة  مهنة  تعلم  يف  الراغبني  النزلء  من  ممكن 
دفعة  لكل  ن��زلء  ع�سرة  تت�سمن  دفعات  �سكل  وعلى 
وملدة ع�سرة ايام مينح يف ختامها املتدربني �سهادات 

تخرج. 

تخ�س�سه  ورغ��م  الق�سم  ان  ال��ع��ام:  املدير  وا���س��اف 
م��اك��ات��ه ال���س��اح��ي��ة تقوم  ال��ن��زلء ال ان  ب��اي��داع 
تتنا�سب  للنزلء  وتربوية  تدريبية  فعاليات  بتنظيم 
لت�سنيف  الية  ات��ب��اع  م��ع  نزيل  لكل  الي���داع  وم��دة 
ال��ن��زلء  ���س��ل��وك  ت��اأه��ي��ل  اع����ادة  ت�سهم يف  ال���ن���زلء 
التي  الول��ي��ة  والفكرية  الرتبوية  القاعدة  واإي��ج��اد 
واملهارات  الفكرية  اجلوانب  يف  الرتقاء  من  متكن 
مل�ساعدتهم  وال���ت���دري���ب  ال��ت�����س��غ��ي��ل  م���ن  امل��ك��ت�����س��ب��ة 
 ع��ل��ى الن����دم����اج يف امل��ج��ت��م��ع ب��ع��د ان���ت���ه���اء م��دة 

حمكوميتهم. 

موقف الر�صافة /6 يختتم فعاليات اوىل 
الدورة التدريبية االوىل

ضمن البرامج التأهيلية لدائرة االصالح العراقية

خالل مشاركته في بطولة البراعم واإلحداث للمصارعة 



�صحة  مراقبة  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  املهم  وم��ن 
الإ���ص��اف��ات ل���أ���ص��ول ال��ث��اب��ت��ة او ال��ت��ن��ازل 
او  مبادلتها  او  بيعها  خ�ل  من  بع�صها  عن 
املعاجلة  �صحة  من  والتاأكد  كخردة  جعلها 
املحا�صبية لذلك، مع اهمية التاأكد من �صحة 
هذه  على  امل�صتحقة  وال��ر���ص��وم  ال�صرائب 
النافذة،  ال�صربية  للقوانني  تبعا  ال�صول 
امل�صنعة  ال���ص��ول  تقييم  �صحة  وت��دق��ي��ق 
هذه  زي���ادة  وعند  بالتكلفة  املن�صاة  داخ��ل 
ت�صعر  البيعية  القيمة  �صايف  ع��ن  التكلفة 

بالقيمة الخرية.
التاكد  اهمية  العمل  ه��ذا  على  يرتتب  كما 
بالنفقات  ال��ث��اب��ت��ة  ال����ص���ول  حت��م��ي��ل  م���ن 
نفقات  اية  حتميلها  وا�صتبعاد  الراأ�صمالية 
التف�صيلية  ال�صج�ت  ومطابقة  اي��رادي��ة، 
لهذه ال�صول مع ح�صاباتها يف دفرت ال�صتاذ 
ال�صول  لبع�ض  فعلي  جرد  واج��راء  العام، 
الثابتة وذلك تبعا ملا يراه املراجع �صروريا 
من اجل حتقيق القناعة الكافية لديه بوجود 

ال�صل.
ال��درا���ص��ة يربز  ويف ال�صق الخ��ر م��ن ه��ذه 

جانب )مراجعة ال�صول الثابتة امللمو�صة(، 
الثابتة  ال�صول  ملراجعة  العامة  واله��داف 
من  ال��ت��اك��د  خ�لها  م��ن  وي��ج��ب  امللمو�صة، 
وج����ود ال���ص��ل ال��ث��اب��ت يف ت��اري��خ اع���داد 
الهدف  حتقيق  ويتم  العمومية،  امليزانية 
ل��صول  الفعلي  اجل���رد  ط��ري��ق  ع��ن  الول 
الثابتة �صواء بالعد او امل�صاهدة او ما�صابه 
الثابتة  ال���ص��ول  ك�صف  مع  ومطابقته  ذل��ك 
املقدم من الدارة، والتاكد من ملكية املن�صاة 
ل��صل وحتديد نوع امللكية، ويتم التاكد من 
امل�صتندات  على  الط���ع  طريق  عن  امللكية 
والتاكد  ل��صل  امل�صروع  ملكية  تثبت  التي 
من التغيريات املتعلقة بال�صل �صواء ا�صافة 
�صحيحة  بقيود  بالدفاتر  مثبتة  نق�صانا  او 
وان هذه امللكية غري مفيدة برهن او حجز، 
والتحقق من التقومي ومن ان ال�صته�كات 

قد اخذت بعني العتبار بال�صكل ال�صحيح.
ويف ه���ذا اجل��ان��ب ت���ربز ن��ق��اط ع���دة ه��ي: 
مراعاة ان تكلفة ال�صل الثابت تت�صمن ثمن 
اىل  امل�صاريف  جميع  عليه  م�صافا  ال�صراء 
ان ي�صبح �صاحلا ل��صتعمال، والتحقق من 

كفاية ال�صته�ك وباملعدلت املتعارف عليها 
وتطبيقها بثبات من �صنة لخرى، ومراعاة 
الرا�صمالية  امل�����ص��اري��ف  ب��ن  اخل��ل��ط  ع���دم 

واليرادية املتعلقة بال�صول الثابتة.
واهم ال�ص�ض املتبعة للتمييز بني امل�صروف 
يلي:  ما  الرا�صمايل  وامل�صروف  الي���رادي 
)ال��غ��ر���ض م��ن امل�����ص��روف وط��ب��ي��ع��ت��ه(: اذا 
الطاقة  لزيادة  امل�صروف   من  الغر�ض  كان 
النتاجية او العمر النتاجي اعترب ر�صميًا، 

ال���ص��ل منتجا  ع��ل��ى  ل���ب��ق��اء  ك���ان  اذا  ام���ا 
النتفاع  )فرتة  وثانيا  ايراديا،  اعترب  فقط 
امل�����ص��روف يخ�ض  ك��ان  اذا  ب��امل�����ص��روف(: 
فرتة مالية واحدة اعترب ايراديا واذا ازداد 
الثالثة  الفقرة  اما  را�صماليا،  اعترب  ذلك  عن 
فهي )الدورية والتكرار(: اذا كان امل�صروف 
�صد  كالتامني  حما�صبية  ف��رتة  ك��ل  متكررا 
احلريق مث� اعترب ايراديا واذا كان متكررا 
ك��ال��ر���ص��وم اجل��م��رك��ي��ة اع��ت��رب را���ص��م��ال��ي��ا، 

وال��ف��ق��رة ال��راب��ع��ة ه��ي )ح��ج��م امل�����ص��روف 
الن�صبية  الهمية  تلعب  وهنا  النفقة(:  او 
ان  امل��ع��روف  فمن  ب���ارزا  دورا  للم�صروف 
من  ن�صبيا  اق��ل  الي���رادي  امل�صروف  حجم 
الفقرة اخلام�صة  اما  الرا�صمايل،  امل�صروف 
وهنا  امل��ال��ي��ة(:  )ال�صيا�صة  ه��ي  والخ����رية 
مببالغ  فا�ص�  ح��دا  ال�صركة  ادارة  ت�صع 
امل�صروفات فما هو دون احلد الفا�صل يعترب 

ايراديا وما هو اعلى  يعترب را�صماليًا.

اك����دت ���ص��ع��ب��ة ال��ه��وي��ات ال��ت��اب��ع��ة 
لوزراة العدل، ا�صتمرارها با�صدار 
العدلية  الدوائر  ملنت�صبي  الهويات 

ودائرة ال�ص�ح العراقية.
ال��ه��وي��ات  �صعبة  م�����ص��وؤول  وق����ال 
ال�صعبة  م�كات  ان  قا�صم:  حممد 
ملنت�صبي  هوية   )3518( ا�صدرت 
ال�ص�ح  ودائ��رة  العدلية  الدوائر 
 ،2016 ع����ام  خ�����ل  ال���ع���راق���ي���ة 
ا�صدار  بعملية  م�صتمرة  ومازالت 
الهويات  هذه  ان  موؤكدا  الهويات، 
ميكن  ل  ع��ال��ي��ة  م��وا���ص��ف��ات  ذات 

تزويرها.

هناك  ان  ال�صعبة:  م�صوؤول  وب��ني 
تن�صيق مع دائرة ال�ص�ح العراقية 
ال��ه��وي��ات  ا����ص���دار  عملية  لمت����ام 
ملنت�صبي اق�صامها ال�صجنية، م�صريا 
ال���ص���ح  دائ����رة  م���ك��ات  ان  اىل 

العراقية هي الكرث عددا.
ال��ع��دل  ال�����ص��ي��د وزي�����ر  ان  ي���ذك���ر 
�صعبة  وج���ه  ال��زام��ل��ي،  ح��ي��در  د. 
الهويات ب�صرورة ا�صدار الهويات 
ودائ��رة  العدلية  الدوائر  ملنت�صبي 
تكون  ان  على  العراقية،  ال�ص�ح 
ميكن  ل  ع��ال��ي��ة  م��وا���ص��ف��ات  ذات 

تزويرها.

ريا�ض  د.  الق�صائي  املعهد  ع��ام  م��دي��ر  بحث 
ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه ال���ص��ت��اذ يف كلية  ح�����ص��ني، خ����ل 
فخري  د.  ال��ع���م��ة  ب��غ��داد  بجامعة  ال��ق��ان��ون 
التعاون  تعزيز  �صبل  احلديثي،  ال���رزاق  عبد 

امل�صرتك.
وقال مدير عام املعهد، ان هذه الزيارة تناولت 
اه���م ال��ق�����ص��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ص��ل��ك الك��ادمي��ي 
وال��ت��دري�����ص��ي اخل��ا���ض ب��ال��ق��ان��ون وال��ق�����ص��اء، 

العمل  اط���ر  ت��و���ص��ي��ع  م��ن��ه��ا  ال��ه��دف  ان  مبينا 
الق�صائي  املعهد  ادارة  تتبناه  ال��ذي  امل�صرتك 
من  يتم  وال��ذي  كافة  الع�قة  ذات  اجلهات  مع 
الق�صائي ال�صلك  يف  ال��رواد  دور  تثمني   خ�له 

 والقانوين.
يف  جولة  العام  املدير  برفقة  ال�صيف  واج��رى 
حيث  بطلبتة،  خ�لها  التقى  امل��ع��ه��د،  ق��اع��ات 
اللقاء مناق�صات ووجهات نظر متبادلة  ت�صمن 

مثمنا  قيمة،  م�حظات  ال�صيف  اب��دى  حيث   ،
املعهد  ادارة  تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود 
الق�صائي ل�إرتقاء بطلبته على كافة امل�صتويات 

وال�صعدة
"�صهادة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ل��ق��اء مب��ن��ح  واخ��ت��ت��م 
الوفاء" اىل ال�صيف تعبريًا عن ال�صكر والثناء 
مل�����ص��ريت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة ال��ك��ب��رية خ���ل 

ال�صنوات املا�صية.

العدل،  ل���وزارة  التابعة  الداري���ة  ال�صعبة  نظمت 
بطولتني للعاب القوى ولعبة اجلوجي�صتو وفنون 
العاملي.  ال�صباب  ليوم  احياءا  النف�ض،  عن  الدفاع 
ان  ح�صني:  علي  الريا�صية  ال�صعبة  م�صوؤول  وقال 
ال�صباب  ليوم  احياءا  جاء  البطولتني  هذه  تنظيم 
العاملي، الذي دعت اليه وزارة ال�صباب والريا�صة، 
وخ�صو�صا  العراقي  ال�صباب  لت�صحيات  وتكرميا 
املدافعني عن ار�ض الوطن �صد الرهاب، م�صيفا ان 
ختام البطولة �صهد تكرمي للفائزين باملراكز الوىل، 
حيث عرب امل�صاركون عن �صكرهم لل�صيد وزير العدل 
الريا�صية على  للن�صاطات  لدعمه  الزاملي  د. حيدر 
اخت�فها. وعلى �صعيد منف�صل: �صارك نادي �صباب 
اندية  بطولة  يف  البدنية،  للقوى  الريا�صي  العدل 
بغداد التي نظمها احتاد بغداد للقوى البدنية، على 
نادي  متكن  حيث  الريا�صي،  ال�صباب  ن��ادي  قاعة 
احراز  من  البدنية  للقوى  الريا�صي  العدل  �صباب 

املركز الثالث.

 اأمثلة على كيفية تدقيق بع�ض اال�سول الثابتة )درا�سة(

�سعبة الهويات ت�سدر )3518( هوية ملنت�سبي الوزارة

مدير عام املعهد الق�سائي ي�ستقبل العالمة د. فخري عبد الرزاق احلديثي 

العراقية ترتك مدلولت وا�صحة  ال�صاحة  ت�صهدها  احداث كثرية 
يف امل�صهد العاملي، حتى بات العامل مرتبط باإحداثنا وعلى جميع 
امل�صوؤولية  حلجم  ال��دويل  املجتمع  ادراك  من  وانط�قا  ال�صعد، 
بادرت  الره��اب  العراق يف مقارعة  تقع على عاتق  التي  الدولية 
اغلب دول العامل للم�صاهمة يف دعم احلكومة لتخطي ال�صعوبات 

على امل�صتويني المني والقت�صادي.
عند  له  العون  يد  وم��د  ال��ع��راق  م�صاعدة  عن  ال��دول  اغلب  ون��اأت 
يدخل  احل��دث  ه��ذا  ان  بذريعة  العراق  اىل  داع�ض  تنظيم  دخ��ول 
احلكومة  بني  �صراع  باعتباره  للبلد،  الداخلية  ال�صوؤون  �صمن 
"معار�صة"!، وبالرغم من النداءات املتكررة التي اطلقتها  وجهة 
ال��ع��راق  ت��واج��د الره����اب يف  ت��داع��ي��ات  احل��ك��وم��ة للتحذير م��ن 
الدعم  يرتقي  مل  اجمع،  العاملي  المن  على   وانعكا�صه  واملنطقة، 

اىل امل�صتوى املطلوب.
وكان من املفرت�ض ان ت�صاهم الدول العربية، يف حال عدم وجود 
التعاون  اتفاقيات  وقفة موحدة لتجفيف منابع الرهاب وتفعيل 
احل��دود  �صمن  الرهابيني  ت�صلل  ملنع  اجل��وار  دول  مع  امل�صرتك 
يف  وتواجده  داع�ض  تنظيم  دعم  عن  التغا�صي  وه��ذا  امل�صرتكة، 
من  جديدة  اجيال  بانتاج  �صاهمت  �صنتني  ملدة  و�صوريا  العراق 
الرهابيني املهاجرين من خمتلف دول العامل وعودة اعداد كبرية 
بتنفيذ  ب��داأت  جتنيد  خ�يا  بت�صكيل  �صاهمت  بلدانهم  اىل  منهم 
التحالف  يف  امل�صاركة  ال��دول  جميع  با�صتهداف  داع�ض  اجندة 
املجتمعات  يف  وال��رع��ب  الذعر  ون�صرت  الره���اب،  �صد  ال��دويل 

المنة.
باهمية  ال��دويل  املجتمع  قناعة  اكتملت  الح��داث  لهذه  وا�صتنادا 
ال�����ص��ع��ي لج��ت��ث��اث ال��ف��ك��ر امل��ت��ط��رف الره�����اب م��ن ج����ذوره لن��ه 
واهمية  ل���ره��اب،  امل�صدرة  ال��دول  اليه  ت�صتند  ال��ذي  ال�صا�ض 
للعنف  الداعم  بدورها  امل�صي  من  ملنعها  عليها  العقوبات  فر�ض 
والت�صدد والذي اتخذ طابعًا عامليًا، وبالخ�ض بعد ا�صدار التنظيم 
اىل  دعاهم  العامل  دول  جميع  يف  لتباعه  بيانا  موؤخرًا  الرهابي 
ا�صتهداف الدول الع�صاء يف التحالف الدويل امل�صارك يف احلرب 
العامل حذرت  ما ترتب عليه حربًا مفتوحة يف دول  داع�ض،  على 
الرهابية  اجلماعات  لتواجد  الوىل  الوهلة  منذ  احلكومة  منها 
ت�صهدها  التي  ال�صاخنة  الح���داث  ه��ذه  و�صط  ويف  ال��ع��راق.  يف 
على  بالخذ  العدل  وزارة  ا�صتمرت  والدولية،  املحلية  ال�صاحتني 
احلق(  )من�صة  عرب  العادل  الق�صا�ض  تنفيذ  ملف  ادارة  عاتقها 
الب��ري��اء وع��اث��وا يف  ب��دم��اء  ايديهم  بحق اجل��ن��اة مم��ن تلطخت 
تنفيذ  يف  ال�صتمرار  عن  ال���وزارة  تتوانى  ومل  ال��دم��ار،  ال��ع��راق 
والتي  العراقي،  والقانون  الد�صتور  يف  ال��واردة  العدالة  ا�ص�ض 
مهم  جزء  يعد  وال��ذي  العراقي  املجتمعي  الم��ن  باح�ل  �صاهمت 
املحافل  يف  احل�صور  عاتقها  على  واخ��ذت  العاملية،  العدالة  من 
عن  فكرة  لتقدمي  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  بوزير  ممثلة  الدولية 
حجم الدمار وخمططات الرهاب ال�صاعية اىل ا�صتهداف منظومة 
المن الدويل، والليات الواجب اتخاذها لتحجيم تنظيم داع�ض 
ال��ك��ب��رية فان  امل�����ص��وؤول��ي��ات  وان��ه��اء وج����وده. ويف خ�صم ه��ذه 
احلكومة  يف  الر�صمية  اجلهات  مع  وبالتعاون  حر�صت  ال��وزارة 
واملنظمات الدولية والممية على حتقيق املعايري العاملية اخلا�صة 
العدل  وزارة  عمل  �صميم  يف  يدخل  ال��ذي  الن�صان  حقوق  مبلف 
مع  بالتن�صيق  وم�صاهمتها  للمواطنني،  اخلدمات  تقدمي  خ�ل  من 
الن�صان  والدولية ومنظمات حقوق  العربية  الدبلوما�صية  الوفود 
اخلا�ض  ال��وزارة  بعمل  املتعلق  القانوين  اجلانب  على  واط�عها 
بالنزلء وتنفيذ احكام العدام بحق الرهابيني واجلناة، من جانب 
اخر باعتباره �صمانة حت�صن املجتمع من الرهاب الدويل والذي 

يرتبط ب�صكل مبا�صر مبنظومة المن الوطني.

ال�سلطة الرابعة

من�سة احلق
غزوان الظاملي

تنفيذا لتوجيهات وزير العدل د. حيدر الزاملي

لتوسيع اطر العمل المشترك الذي تتبناه ادارة المعهد

 اىل جميع الدوائر العدلية ..
اف�صل اخلدمات   العدل وتقدمي  ب��اداء  وزارة      بهدف الرتقاء  
للمواطنني الكرام وللحفاظ على حقوقهم  ادعوا لت�صافر اجلهود 
التوجيهات  بتطبيق  واللتزام  مهامكم  اداء  يف  اجلاد  والتعاون 

ال�صادرة  من قبلنا وفق ما ياتي :
1-حماربة  الف�صاد واملف�صدين  اينما وجدوا يف الدوائر العدلية. 
2- ال�صراع باجناز معام�ت وعدم تاأخريها  واحرتام  ال�صقوف 

الزمنية املحددة لهذا الغر�ض

وجتهيزه  املواطنني  ل�صتقبال  ومنا�صب  لئ��ق  مكان  تهيئة    -3
بو�صائل الراحة 

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

الدوام  اثناء  تعريفية   باجات   املواظفني   و�صع  على  5-التاكيد 
الر�صمي 

ال���دوام الر�صمي وع��دم اخل��روج ال باذن  6- الل��ت��زام ب��اوق��ات  
امل�صوؤول املبا�صر للموظف

7-وزي���ر  ال��ع��دل ل��ن ي��ت��واين ع��ن حما�صبة ك��ل  م��ن يثبت ادانته 
بق�صايا الف�صاد الداري  واملايل ) البتزاز والر�صوة ( مهما كانت 

درجته الوظيفية .
هذه  يف  الفرعية   املديريات  وروؤ���ص��اء  العامني  امل��دراء  على    -8
املخال  يتحمل   �صوف  وبعك�صه  التوجيهات   بتطبيق  ال���وزارة  
التبعات  القانونية  املرتتبه على ذلك وفقًا لحكام قانون  ان�صباط 

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

ابرز  على   والط����ع   ال���وزارة   موظفي  مع  التوا�صل  بهدف     
وا�صتحقاقاتهم   العمل   يف  تواجههم   التي  واملعوقات   امل�صاكل 
الوظيفية  نوجه جميع املوظفني  بتقدمي �صكاواهم عرب �صناديق 
الط�ع   و�صيتم   ال��وزارة  اروق��ة  يف  املوزعة   املوظفني  �صكاوى 

عليها �صخ�صيًا من قبلنا .
وزير العدل

د.حيدر الزاملي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
)وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون(
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مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

مدير ق�سم حقوق االن�سان: م�ساركة 
وزير العدل يف املحافل الدولية 

و�سعت ملف حقوق االن�سان يف 
ن�سابه احلقيقي

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

خالل افتتاحه للتشغيل التجريبي للمكننة االلكترونية في دائرة رعاية القاصرين / الكرخ
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ال�سعبة الريا�سية تنظم بطولتني اللعاب 
القوى وفنون الدفاع عن النف�ض

توجيهات

أهمية التاكد من تحميل االصول الثابتة بالنفقات الرأسمالية

ويف  دميومتها،  و�سمان  الوزارة  يف  العمل  متطلبات  بتوفري  واملالية  االدارية  الدائرة  تعنى 
و�سائل  االثاث،  ال�سيارات،  والتجهيزات،  االالت  )املباين،  توفري  االحتياجات  هذه  مقدمة 
النقل(، وتت�سابه اجراءات تدقيق ح�سابات هذه اال�سول مع بع�سها البع�ض وميكن ذكر اهم 
هذه االجراءات ح�سب التايل،  احل�سول على قائمة او ك�سف من االدارة لهذه اال�سول الثابتة، 
واحل�سول على وثائق موؤيدة لت�سجيل املباين واالالت وال�سيارات وو�سائل النقل من الدوائر 
الر�سمية املخت�سة مثل مديرية النقل او مديرية ال�سناعة او دائرة الت�سجيل العقاري تثبت 

ملكية امل�سروع لهذه اال�سول دون وجود اي اإ�سارة او رهن او منع ت�سرف بهذه اال�سول.
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