
امـا بــالنـسبـة إلــى احملكمــة اجلنــائيـة
املـركـزيــة فقـد اســست مبــوجب االمـر
13 لــسـنـــة 2003 الـصـــادر مـن سلـطـــة
االئـتـالف. ولهــــا يف بغــــداد 3 هـيـئــــات
جنائية باالضافة إلى محاكم مركزية

شكلت يف مراكز احملافظات.
وتتـشكل محكمـة اجلنايـات من ثالثة
اعـضـــاء متــــارس صالحـيــــات محـــاكـم
اجلــنـــــايــــــات وفقــــــًا لقـــــانـــــون اصـــــول
احملـاكمـات اجلـزائيـة املـرقم 23 لـسنـة
1971 املـعـــــــــدل. وتـــــطـــبـق احملــكـــمـــــــــة
اجلنــائيـة املـركـزيـة قـانــون العقـوبـات
املرقم 111 لسنة 1969 املعدل، وقانون
اصول احملـاكمـات اجلزائـية املـرقم 23

لسنة 1971 املعدل.
وبـــدأت احملكـمــة اجلـنــائـيــة املــركــزيــة
اعـــمــــــــالـهــــــــا يف عــــــــام 2003 وحــــــــددت

اختصاصاتها وهي:
1-جرائم الفساد االداري. 

2-اعمال العنف.
3-جرائم اخلطف والقتل والتسليب.

4-حيازة اسلحة.
وتخـتص مـحكمـة اجلنـايـات بـالـنظـر
يف اجلــرائـم التـي عقــوبـتهـــا اكثـــر من
خـمــس سـنــوات وتـصل حـتـــى عقــوبــة
االعـدام، ويكــون حضـور املــدعي العـام

يف جميع مراحل احملاكمة وجوبياً.
امــــا بقـيـــة احملـــاكـم اجلـنـــائـيــــة، فهـي
مـحكـمـــة اجلـنح الـتـي تـنـظـــر دعـــاوى
اخملالفات التـي ال تزيد العقـوبة التي

تفرضها على ثالثة اشهر.
وان كل احـكــــــام محـــــاكــم اجلــنـــــايـــــات
واحملـــاكـم املـــركـــزيـــة ومحـــاكـم اجلـنح
وقـــــرارات قـــــاضــي الــتـحقــيـق تخـــضع
للــطعـن فـيهــا متـيـيــزًا امــام مـحكـمــة
الـتمـييـز أو امــام محـاكـم االستـئنـاف
بـــصفــتهـــــا الــتــمــيــيـــــزيـــــة أو محـــــاكــم

اجلنايات بصفتها التمييزية.
وتكـــون جلــســـات احملكـمــة اجلـنــائـيــة

علنية مبا فيها النطق باحلكم.
وجميع املتهـمني املاثلني امـام محاكم
اجلنايات وبضمنها احملكمة اجلنائية
املـــركـــزيــــة لهـم احلق بـتـــوكــيل محـــام
لـلــــــــدفــــــــاع عـــن املـــتـهـــم واذا لـــم يــكـــن
بـاسـتطــاعته تـوكـيل محـام فــاحملكمـة
تقـوم بــانتــداب محــام وعلــى نفقـتهـا،
ومـن حق احملــامـي املـنـتــدب ممــارســة
جميع احلقـوق التي حـددها القـانون
لـصـــالح مــــوكله مبـــا فـيهــــا حق طلـب
تـأجيل املـرافعـة إلى مـوعد اخـر سواء
لالطـالع علــــى القــضـيـــة أو الحــضـــار
شهــود الــدفــاع أو طـلب مـسـتمــسكــات
أخـرى، وهذه مـن ضمانـات املتهم، وان
خـزينة الـدولة هي التـي تتحمل اجور

ساحملامي املنتدب.
وقــد دانـت  خالل الـــربع االول لــسـنــة
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لندن  / املدى
ودعـا املـشـاركـون يف مـؤمتـر علـمي
نظـمته جلنـة دعم الـدميقراطـية
يف العـراق الـتي تـتخـذ مـن لنـدن
مــركـــزا لنـشــاطهــا الــى اقــرار حق
تقــريــر املـصـيـــر للــشعـب الكــردي
والتشـريع صراحـة مبسـاواة املرأة
بـالرجل يف جمـيع اجملاالت وعلى
حتــــــــــــرمي اســـــتـخــــــــــــدام الـعـــــنـف
والـــتـعـــــسـف ضـــــــد املـــــــرأة وعـــــــدم
االلـتفـــاف علــى قــانــون االحــوال
الـشخـصيــة، كمـا طــالبـوا بــوضع
نـص دستــوري ال لبــس فيه يـؤكـد
بــــان مـجلـــس الـنــــواب هــــو اعلــــى

سلطة تشريعية يف البالد. 
وكـــان املـــؤمتــــر العلـمـي قـــد عقـــد
طـــــــوال يـــــــوم كـــــــامـل وقـــــــدم فــيـه
عــشـــرون بـــاحـثـــًا مـن بـــريـطـــانـيـــا

ـ ـ

تتراوح بني جرائم السرقة والقتل.
وضـــمـــن هـــــــــذه االحــكـــــــــام اصـــــــــدرت
احملـكمــة علــى مـــدانني بــالـسـجن 15
سنـة علـى املـتهم )س. ر. م.( الرتكـابه
جـــــــرميـــــــة ســـــــرقـــــــة ســـيـــــــارات احـــــــد
االشخـاص يف منطقـة احلصـوة وكان
حكمه وفق احكـام املادة 441 عقـوبات
املعـدلــة رقم 31 لـسنـة 2003 وبـداللـة

املادة 132 عقوبات.
واملـــدان الـثـــانــي )ع. أ. ر.( فقــــد اتهـم
لقـيـــــامه بــــدعـــس احـــــد االشخــــاص
نتـيجــة خملــالفـته االنــظمــة وقــواعــد
املـرور مشـيرة الـى ان املتهم قـام بنقل
اجملـنـي علـيه الــى املــسـتــشفـــى وسلـم
نفــسه الــى مــركــز الـشــرطــة وتقــدمي
املسـاعـدة للـمجنـي عليه وكــان حكمه
سـنــة واحــدة اسـتـنــادًا للـمــادة )24/أ(
من قــانــون ادارة املـــرور رقم 86 لــسنــة
2003 وبــــــــــــداللــــــــــــة املــــــــــــادة )132/ 3(

عقوبات.
واملــــدان الـثــــالـث )ع. ع. ر.( الرتـكـــــابه
جــرميــة ســرقـــة بنـــدقيــة كالشـنكــوف
اثـنـــاء واجـبه الـــرسـمـي وكــــان حكـمه
خمــس سنــوات وشهــرًا وفقــًا الحكــام

املادة )315( عقوبات.
واملــتهـمـني )غ. م. أ.( و)ص. هـ. خ.( و
)ن. ص. ن.( لقــيـــــامهــم بـــــالــتعـــــامل
بـــالعـملـــة املـــزورة وانهـم حـضـــروا مـن
محــافظـة بغـداد الـى محــافظـة بـابل
لغـرض تصريف العملـة املزورة وكانت
احـكــــامهـم 3 سـنــــوات وفقــــًا الحـكــــام
املــادة )281( عقــوبــات وبــداللــة املــادة

)3/132( عقوبات.
واملـتهـم الــســابـع )ج. هـ. ع.( الرتكـــابه
جـــرميـــة قـتـل شقــيقـه بعـــد حــصـــول
مـشــاجـــرة آنيــة بـينـهم ادت الــى قـتله
وطـعنه بـالـسـكني بعــدة طعنـات وكـان
حكـمه 10 سنـوات وفقـًا الحكـام املـادة

)405( عقوبات.
واملـــتهــم الــثـــــامــن )ع. ك. ح.( وولـــــده
الشتـراكه بجـرميـة قـتل شخـصني يف
مـنطقـة املـسيب وكـان حكـمه 15 سنـة
وفقـــــًا الحـكـــــام املـــــادة )406/أ/ز( مــن
قــــانــــون الـعقــــوبــــات وبــــداللــــة مــــواد
االشتـراك )47، 48، 49( وبداللة املادة

)1/132( من قانون العقوبات.
واملــتـهــم الــتـــــــاسـع )س. ع. ك.( قـــــــام
بــــاطالق الـنــــار علـــى اجملـنــي علــيهـم
وكــان حكـمه الـسـجن املــؤبــد اسـتنــادًا
الحكـــام املـــادة )406/أ/ز( مـن قـــانـــون
العقــوبــات وبــداللــة مــواد االشـتــراك
)47، 48، 49( واستدالاًل باملادة )132/

1( من قانون العقوبات.
ومـا يجـدر ذكـره ان هـذه االحكــام هي
احكـــام ابـتـــدائـيـــة خـــاضعـــة للــطعـن

متييزاً.

كـمـــا قــــررت احملكـمـــة بـتــــاريخ 5/30/
2006 احلكـم علـــى كل مـن اجملـــرمـني
)ع. ع. أ( و)ح. ع. أ( بـــاالعـــدام شــنقـــًا
حتـى املـوت وفق احكـام املـادة 421/ب،
ج، هـ مـن قــانـــون العقــوبـــات املعــدلــة
بــامـــر مجلـس الـــوزراء رقم 3/ ثـــالثــًا
الصـادر بتـاريخ 2004/8/8 الرتكـابهم
جــــرميــــة خــطف ابـن املـــشـتـكـي قــــرب
جـســر اخلــطيـب عنــدمــا كــان اجملـني
علــيـه يقـــــود ســيـــــارتـه بعــــــد ايقــــــافه
وانزاله منهـا حتت تهديـد السالح ثم
قـــــامـــــوا مبــــســـــاومــته وجـــــاءت ادانـــــة
املتهمني بعد اعتراف اخملطوف، ومن
اجلـــديـــر بـــالـــذكـــر ان اوراق الـــدعـــوى
سترسل تلقائيـًا الى محكمة التمييز

لتدقيقها قضائياً.
كــمــــــا اصــــــدرت احملـكــمـــــــة يف بغــــــداد
وبتاريخ 2006/6/4 حكـما على املتهم
)ح. ع. ع.( واملــــــــــــــــتـــــهــــــــــــــــم )ح. ع. م.(
بــــالــــسجـن ملــــدة عـــشــــر سـنـــــوات وفق
احكــام املــادة 194/ الـشـق الثــانـي من
قــانـــون العقــوبــات النــضمــامـهم الــى

مجموعة ارهابية. 
كـذلك اصـدرت احملـكمـة احلـكم علـى
املـــتهــم )ر. أ. ر.( بـــــالـــــسجــن املـــــؤبـــــد
اسـتـنــــادًا الحـكــــام املــــادة 194/ الـــشق
الـثــــانــي عقــــوبــــات النــضـمـــــامه الــــى

عصابة مسلحة.
ويف الــــســيــــــاق نفــــسـه فقـــــد اصـــــدرت
احملكمـة ايضـًا حكمـًا علـى املـتهم )ع.
أ. ح.( بـــاالعـــدام شــنقـــًا حـتـــى املـــوت
اســتــنــــــادًا الحـكــــــام املــــــادة 421/ج، هـ
عقوبات املعـدلة باالمـر 3 لسنة 2004
الصادر من مجلس الوزراء الرتكابهم
جــــــرميــــــة خــــطف اجملــنـــي علـــيه مــن
منـطقـة الــشعب ومــشيـرًا الــى انه مت
اطالق ســراح اجملـنـي علـيه بعــد يــوم

واحد لقاء فدية مالية.
ومن اجلديـر بالـذكر ان هـذه االحكام

خاضعة للتدقيقات التمييزية.
كـمــا دانـت مـحكـمــة جـنــايــات بـــابل 9
معتـقلني الرتكـابهم جـرائـم مختلفـة

مـــــدانــني بـــــالــــسجــن مـــــدى احلــيـــــاة،
فــــــاملــــــدانــــــان )س. د. ش.( و)م. ع. أ.(
ارتـكبــا جــرميــة ســرقــة وتـسلـيب احــد
االشخــاص يف مـنــطقــة بـــاب املعـظـم
وفـق املـــــــادة 442/ اوالً. مـــن قـــــــانـــــــون
العقوبات، اما املدان )س. غ. ج.( فقد
ارتــكـــب جـــــــــرميـــــــــة اغـــتـــيـــــــــال احـــــــــد
االشخـاص واالنضمـام الى مجمـوعة

ارهابية.
ومن اجلديـر بالـذكر ان هـذه االحكام

خاضعة للتدقيقات التمييزية.
كـمـــا اصــــدرت احملكـمــــة حكـمــــًا علـــى
)12( مــتـهــمـــــــًا بـــــــالـــــسـجــن املـــــــؤبـــــــد
الرتكــابهم جــرائم مخـتلفـة تــراوحت
بني االنـضمـام الــى عصـابـة مـسلحـة

وجرائم القتل واخلطف.
واصـدرت احملكمــة احلكم علـى ثالثـة
متهـمني بـدعـاوى مـختلفـة بـاالعـدام
شـنقــًا حتــى املــوت الرتكــابـهم جــرائم
تـتــرواح بـني تــرؤس عـملـيــة ارهــابـيــة

وجرائم القتل.
كـذلك اصـدرت احملـكمـة احلـكم علـى
الــتهــم )س. ك. أ( بـــــالــــسجــن مـــــدى
احلياة النـضمامه الـى جماعـة قامت
بخـــطـف شخـــصــني بـــــاالكــــــراه بقـــــوة
السالح ومت اطالق سـراح اخملطـوفني

لقاء تسلم الفدية من ذويهم.
مــن جهــــة اخــــرى اصــــدرت احملـكـمــــة
حـكـمـــــًا بـــــالــــسجــن علـــــى اثـنـني مـن
املـتهـمـني )سعـــوديـني( بـــالـــسجـن 15
سنــة استنـادًا للمـادة )10/اوالً/أ( من
قـــانـــون اجلـــوازات لـــدخــــولهـمـــا الـــى
االراضـــي العـــــراقــيـــــة بـــصـــــورة غــيـــــر
مشروعة وبدون جواز سفر يخولهما.
وقـــررت احملكـمــة بـتــاريخ 2006/5/15
احلـــكـــــم عــلـــــــــــــــى املـــــتــهـــــم )م. أ. ح.(
بـــــالــــسجــن مـــــدى احلــيـــــاة اســتــنـــــادًا
الحـكـــــام املــــــادة 442/ اواًل عقـــــوبـــــات
املعـــدلـــة 3 لــسـنـــة 2003 الـصـــادر عـن
سلــطـــة االئـتـالف الرتكــــابه جـــرميـــة
خــــطف احـــــــد االشخــــــاص وســــــرقــــــة

سيارته يف منطقة حي االطباء.

العراق.
كمـا قررت احملكـمة ذاتـها احلكـم على
مـــدانني بــاالعــدام شـنقـــًا حتــى املــوت
وفـق احكــام املــادة 421 / ب، ج، هـ مـن
قانون العقوبات املـعدلة بامر مجلس
الوزراء رقـم 3 / ثالـثًا الـصادر بـتاريخ
8 / 8 / 2004 الرتـكـــــــابهــم جــــــرميــــــة
خــــطف احـــــــد االشخــــــاص بـــــــالقــــــوة
واالكـــراه ومـــســـاومــــة اهل اخملــطـــوف
وجــاءت ادانـــة املتـهمـني بعـــد اعتــراف

اخلاطف بذلك.
ودانـت احملكـمــة اجلـنــائـيــة عــددًا مـن
املتهـمني واصدرت حكـمها علـى اربعة
مــتهـمـني بــــالــــسجـن ملــــدة 6 سـنــــوات
وحـكمـت علـى آخــرين بـالـسـجن ملـدة
15 سنــة الرتكــابـهم جــرائـم مخـتلفــة
تــراوحت بـني حيــازة اسلحــة والـقيــام
بعـملـيـــات الـتـفجـيـــر، ومـن اجلـــديـــر
بـــالـــذكـــر ان هــــذه االحكـــام خـــاضعـــة

للتدقيقات التمييزية.
كــذلـك دانت احملـكمــة )40( معـتقاًل ًا
الرتكـابهم جـرائم مختلفـة من بيـنها
القــتل والـــســــرقــــة واالنــضـمــــام الــــى
عـــصـــــابـــــة مــــسـلحـــــة وان احـكــــــامهـــــا
تـراوحـت بني االعـدام والـسجن مـدى

احلياة.
وضـــمـــن هـــــــــذه االحــكـــــــــام اصـــــــــدرت
احملكمـة على مـدانني باالعـدام شنقًا
حتــى املــوت، فــاملــدان االول )ع. أ. ج.(
ارتـكـب جــــرميــــة خـــطف يف مـنـــطقــــة
الــشعـب ومت اطالق ســراح اخملـطــوف
بـعــــــــد تــــــسـلـــمـه الـفــــــــديــــــــة مـــن ذوي
اخملـطــوف، وكـــان حكـمه اسـتـنـــد وفق
املـــــدة 421/ج. هـ عقـــــوبـــــات املعـــــدلـــــة
بـــاالمـــر 3 لــسـنـــة 2004 الــصـــادر مـن

مجلس الوزراء.
امـــا املـــدان الـثـــانـي )ف. ح. ج.( فقـــد
ارتــكــــب جـــــــــــرميـــــــــــة خــــــطـف احـــــــــــد
االشخــاص يف محــافـظــة املــوصـل ثم
مت قــتل اخملــطــــوف واسـتـنــــد حـكــمه

على املدة 1/406/أ. ج. عقوبات.
كـمـــا اصــــدرت احملكـمــــة علــــى ثالثـــة

بـــالـــسجـن ملـــدة 6 سـنــــوات وفق املـــادة
)24/أ( من قــانــون االقــامــة، وحكـمت
علـى املدان )ج.ج.ب( سـوري بالـسجن
ملـــدة 15 سـنــــة وفق املـــادة )10/اوالً/أ(
مـن قـــانـــون اجلـــوازات لـــدخـــوله إلـــى
االراضـــي العـــــراقــيـــــة بـــصـــــورة غــيـــــر

مشروعة.
وقــررت احملـكمـــة اجلنـــائيــة املــركــزيــة
بــتـــــــاريخ9 2006/5/31 احلـكـــم علــــــى
املـــــــــتـــهـــــــــمـــــــــني )س.و.س( و)خ.ع.س(
بـاالعـدام شـنقــًا حتـى املـوت اسـتنـادًا
الحكــام املــادة 422 بــداللــة املــادة 421
عقوبات املعدلة باالمر 3 لسنة  2004
الصادر من مجلس الوزراء الرتكابهم
جرميـة خطف اجملني عليه )ك.ح.ح(
وحـجــــــــزه يف دار احــــــــد املـــتـهـــمـــني يف
منـطقــة بــوب الـشــام ومـطـــالبــة أهله
بـالفديـة مشيـرًة إلى ان املتهـمني بعد
تـسـلم الفـديــة من والـد اجملـني عـليه
مت اطالق ســـراح )اجملنـي علـيه( بعــد

ثمانية ايام من حجزه.
كـمــــا اصــــدرت احملـكـمــــة اجلـنــــائـيــــة
املــركــزيـــة بتــاريخ 2006/4/17 حـكمــًا
علــــى املــتهـم )ج.ع.أ( بــــالـــسجـن ملــــدة
سـبع سـنــوات اسـتـنـــادًا الحكــام املــادة
442/ثــــــانــيــــــًا وثــــــالــثــــــًا مــن قــــــانــــــون
العقــوبــات لـقيــامه بـســرقــة وتـسلـيب
سـيــــارة املـــشـتـكـي )س.م.أ( بــــاالكــــراه

والقوة.
ومن اجلديـر بالـذكر ان هـذه االحكام

خاضعة للتدقيقات التمييزية.
كمـا دانت احملكمـة اجلنـائيـة املركـزية
)19( مـعـــتـقـاًل الرتـكـــــــابـهـــم جـــــــرائـــم
مخـتلفــة مـن بـيـنهــا االنـضـمــام إلــى
جـمــــاعــــة ارهــــابـيــــة وحـيــــازة اسـلحــــة
محـظـــورة والقـيـــام بعـملـيـــات القـتل
والــتـفجــيــــــر، وقــــــد قــــــررت احملـكــمــــــة
حكمها علـى ثالثة متهمـني بالسجن
املـــؤبـــد اسـتـنـــادًا للـمـــادة 194/ الــشق
الـثـــانـي عقـــوبـــات الرتكـــابهـم جـــرائـم
قـتـل والقـيـــــام بعــملـيــــات الـتـفجـيــــر
املقـــصـــــود مـــنهـــــا زعـــــزعـــــة االمــن يف

2006 )14( معتقاًل الرتكـابهم جـرائم
مخـتلفــة مـن بيـنهــا من قــام بتــرؤس
جمـاعـة ارهـابيـة مـسلحــة واالنضمـام
إلــى هــذه اجلـمــاعــة وحـيـــازة اسلحــة
محظورة والقيـام بتخريب املـؤسسات
التابعـة للدولة بـاالضافة إلـى جرائم

القتل والسرقة واخلطف.
وبلغ عدد الـدعاوى احملسـومة حملاكم
اجلـنــــايــــات وبــضـمــنهــــا اجلـنــــايــــات

املركزية لسنة 2005 هي:
)11430( دعـوى من مجموع )16004(

دعوى.
امـــا املـــدانـــون يف محـــاكـم اجلـنـــايـــات

كافة فهم:
-االعدام )107(.

-السجن املؤبد )891(.
-السجن املؤقت )1164(.

-احلبس )1563(.
ومـن اعـمـــالهـــا ادانـــة )40( ارهـــابـيـني
الرتكـــابهـم جــرائـم مخـتلفــة تـتــراوح
بني الـقتل والـسـرقـة واالنـضمـام إلـى
عــصــــابــــة مـــسـلحــــة مـن بـيــنهـم )6(
سعوديني سوريان وبنغالدشي واحد.

امــــــا عــــــدد الــــــدعــــــاوى احملــــســــــومــــــة
لـلمحكمة اجلنـائية بهيئـاتها الثالثة
خالل الربع االول من السنة احلالية

)2822( دعوى.
واصـدرت احملكمـة اجلنـائيـة املـركـزيـة
حكـمهــــا علـــى )7( مـــدانــني وحكـمـت
علـى كل واحــد منهم بـالـسجن ملـدة 6
سنـوات وفق االمـر 3 القـسم )6 / 2 /
ب( لــسـنــة 2003 الـصــادر عـن سلـطــة
االئــتالف حلـيـــــازتهــم علــــى اسـلحــــة

محظورة.
كمـا اصــدرت احملكمـة ذاتهـا علـى )4(
متهـمني سعــوديني بـالــسجن ملـدة 10
سنــوات اسـتنــادًا لـلمــادة )10 / اواًل /
أ( من قانـون اجلوازات لدخـولهم إلى
االراضـــي العـــــراقــيـــــة بـــصـــــورة غــيـــــر
مشروعة من دون جواز سفر يخوله.

كـــذلك اصـــدرت حكـمهـــا علــى املــدان
)ر.ل.م( بـــنـغـالديــــــشـــي اجلـــنــــــســـيــــــــة

مؤمتر علمي يف لندن حول التعديالت على الدستور الدائم

اكثـر مـن مئـة بــاحث عـراقـي  اغلقـوا الـثغـرات امــام الفـتنـة الـطـائـفيـة
وغــيـــــرهــــــا( ملـك عــــــام للـــــدولـــــة

االحتادية.
ب- توضع استراتـيجيات طويلة
االمـــــــــد لـــتـــنـــمـــيـــــــــة االقـــــــــالـــيـــم

واحملافظات املتضررة. 
3- وسن مادة جديـدة بالرقم 112
تتـضمن الـتزام ادارة شـؤون املوارد
الـطبيعيـة)املوارد املـائية والغـابات
واالراضــي الــــــزراعــيــــــة واملــــــراعــي
والـتـنـــوع االحـيـــائـي واخملـــزونـــات
الـــوراثـيـــة(عـبـــر اسـتـــراتــيجـيـــات
طـــويلــة االمــد تــراعـي اسـتــدامــة
تـنـمـيـتهـــا مع االخـــذ بـــاالعـتـبـــار
اخلـصـــائـص الـبـيـئـيـــة لالقـــالـيـم

واحملافظات. 
4- تــــــــوســـيـع مـفـهــــــــوم الـــبـــيـــئــــــــة
واملــســؤولـيــة عـن حـمــايــة الـبـيـئــة
)املــــــــادة 33( لـــتــــــشـــمـل اجملـــتـــمـع
ومــنـــظــمــــــات اجملــتـــمع املــــــدنــي،

اضافة الى الدولة.
5- الـنـص علــى حـمــايــة الـنـصـب
واالعمــال الفـنيــة احلـــديثــة الــى

جانب اآلثار.
6- تـطبيق مبدأ الـدميقراطية يف
حقل التـربيـة والـتعليـم، وضمـان
ــــــــــــة الـــــبـحـــــث الـعـلـــــمـــــي حــــــــــــري

واالكادميي.
7- دعـت بعـض اآلراء الــى حــذف
تعـبيـر "اآلداب العـامـة" يف مجـال

الثقافة.
8- تعديل املادة )33( لتصبح: 

اوال: لـكـل فـــــــرد احلـق يف بـــيـــئـــــــة
سليمة.

ثانيا: حـماية البيئة تعني حماية
الـــطــبـــيعـــــة واجملــتـــمع واحملــيـــط

الغازي واحلراري. 
ثـــالـثـــا: حـمـــايـــة الـبـيـئـــة وظـيفـــة
مـــشـتــــركــــة للــــدولــــة ومـنــظـمــــات

اجملتمع املدني.

ـ ـ

تشريعية يف البالد
7-اكـــد املــشـــاركــــون علـــى اهـمـيـــة
جتـنب ايــة صيــاغــات ملـتبـســة او
متنـاقضـة فيمـا بـينهـا، وبخـاصـة
بـنـــود املـــادة الـثـــانـيـــة مـن الـبـــاب

االول )املبادئ االساسية(.
خامسا: الدولة املدنية

1- دعـــا غـــالـبـيـــة املــشـــاركـني الـــى
اعـتمــاد مبـدأ الفـصل بني الــدين
والـدولـة وعـدم تــدخل الـدولـة يف
الــشـــؤون الـــديـنـيـــة وكـــذلك عـــدم
اســـتـخـــــــــدام الـــــــــديـــن الغـــــــــراض

سياسية.
2- جـــرى الـتـــأكـيـــد علـــى ضـــرورة
تثـبيـت مبــدأ املــواطنــة العــراقيــة
والـتــــأكـيـــــد علـــــى حقـــــوق الفــــرد
واعــتــبــــــارهــــــا االســــــاس يف بــنــــــاء

اجملتمع.
3- شــددت الـبحــوث واملـنــاقــشــات
علـــى ان ينـص الـــدستـــور احتــرام
هــويـــات جمـيع مكــونــات الـشـعب
الـعـــــــراقـــي وضـــمـــــــان ممـــــــارســـــــة
احلـقــــــــوق الــــــــديـــنـــيــــــــة جلـــمـــيـع
املــــــــــــواطــــنــــني مــــن املـــــــــسـلــــمــــني
ــــــــــــديـــــني واملــــــــــســـــيـحـــــيـــــني واالزي
والــصـــايـئـــة املـنـــدائـيـــة والـيهـــود،
وغيــرهـم، وتعــديل الـبنـــد الثـــاني
مــن املـــــادة )2( مــن بـــــاب املــبـــــادئ

االساسية 
سادسا: املوارد والثروات

والثقافة
1- اقـتــرح مـشــاركــون بـضـم املــادة
112 الـى املــادة 111 لتـصـبح مـادة

واحدة
2- طـــــرح رأي  آخـــــر بــــســن املـــــادة

)111( على الوجه التالي:
أ- الـثـــروات املعـــدنـيـــة )الـنفـط.
الغــــاز. الـكـبــــريــت. الفـــــوسفــــات،

ـ

لهـــــا عالقـــــة بـحقـــــوق وحـــــريـــــات
املـــــــواطــن، كـــــــاالعـــــــراف والـقــيــم

العشائرية وغيرها.
3- ان يجري التأكـيد على حقوق
املـرأة والـطفل وان يـنص صـراحـة
علـــى مــســـاواة املـــرأة بـــالـــرجل يف
جـمــيع اجملـــــاالت وعلــــى حتــــرمي
استخــدام العنـف والتعـسف ضـد

املرأة.
4- ويف هـــــــــذا الـــــصـــــــــدد اقـــتـــــــــرح
املــــــشــــــــاركــــــــون الـــنــــص عـلــــــــى ان
مصطلحات "مواطن" او "عراقي"
او "عــراقيــون" امنــا تنـصــرف الــى
املــــرأة والــــرجـل علــــى حــــد ســــواء

حيثما وردت يف الدستور.
5- رفـــض غـــــالــبــيـــــة الــبـــــاحــثــني
واملؤمتـرين عملية االلـتفاف على
قــانــون االحــوال الـشخـصيــة رقم
188 لــــســنـــــة 1959، وذلـك بــنـــص
الـــدسـتــــور علــــى تعـــدد اجملـــالــس
والقـــــوانـني واحملـــــاكـم اخلـــــاصـــــة
باالحـوال الشخصيـة على اساس
االنـتمـاء الـديـني واملـذهـبي، ورأى
املـــشـــاركـــون ان مـن شـــأن هـــذا ان
يــتـــــســبــب يف ضــيـــــــاع حق املــــــرأة
وخـــــاصـــــة يف حـــــاالت الـــــزيجـــــات
اخملـتلطة بني املـذاهب او االديان،
واقتـرح البـعض ان يجـري الـنص
علـــــــى حق االفــــــراد يف االلــتــــــزام
بـــــــالقــــــانــــــون املــــــدنـــي لالحــــــوال
الـــشخـصـيـــة، او ان يــسـن قـــانـــون
مـــــــــــدنــــي مـــــــــــوحـــــــــــد لـالحـــــــــــوال
الــــشخــصـيـــــة يخــضـع له جـمــيع
العـــراقـيـني وال يــسـتـنـــد الـــى ايـــة
اعــــراف عـــشــــائــــريــــة او ديـنـيــــة او

مذهبية.
6- دعت الـبحوث واملـطالعـات الى
وضع نـص ال لبس فـيه يؤكـد بان
مجلـس النـواب هـو اعلـى سـلطـة

املنطقـتني هم من قومـية واحدة.
وعــــسـكــت اآلراء مخـــــاوف مــن ان
تقــــوم هــــذه الفـيــــدرالـيــــات علــــى
اسـس طــائـفيــة ممــا يـضعـف من
الشفـافية والـدميقراطيـة ويسهم
يف تقـــسـيـم الــبالد.وتــــؤيــــد اآلراء
املــــطــــــــروحــــــــة اعـــتـــمــــــــاد نــــظــــــــام
الـالمــــــــــــركــــــــــــزيــــــــــــة االداريــــــــــــة يف

محافظات املنطقتني.
2-     يــــرى بعــض املــــؤمتــــريـن ان
اقـامـة فيـدراليـات يف بقيـة انحـاء
العــــراق هــــو حق طـبــيعـي طــــاملــــا
اســتــنــــــد الــــــى االخــتــيــــــار احلــــــر
الكـثـــريـــة الـــسكـــان،معـتـبـــريـن ان
اقـــامـــة الفـيـــدرالـيـــات تـــؤدي الـــى
تـــوزيع الــسلـطــات والـصالحـيــات
واملــــوارد وتقـلل مـن املــــركــــزيــــة يف

احلكم.
رابعاً: احلقوق واحلريات
وبضمنها حقوق املرأة

رأى املـشـاركـون يف املـؤمتـر يف هـذا
اجملال:

1- ان يـنـص الـــدسـتـــور صـــراحـــة
علــــى االلـتــــزام بـتــطـبــيق جـمــيع
الـعـهـــــــود واملـــــــواثـــيـق الـــــــدولـــيـــــــة
اخلــــــاصــــــة بـحقــــــوق االنـــــســــــان،
واعـتبــار ذلك جــزءًا اســـاسيـــًا من
الـــدسـتـــور الـــدائـم يــضـمـن هـــذه
احلقــوق، معـتبــريـن انه كـــان  من
اخلطأ الغـاء املادة 44 مـن مسودة

الدستور.
2- ان يخـصص بـاب واحد جـامع
لـــكـل احلـقــــــــــــوق واحلــــــــــــريــــــــــــات
والـــواجـبـــات الـتـي تـنـــاثـــرت علـــى
اكثــر من بـاب يف الــدستـور، كـيمـا
يـستـطيع الفـرد العـراقـي فهم مـا
له ومــــا علــيه مـن هــــذه احلقــــوق
والواجبـات، وان يشذب هذا الباب
من الـشــوائب واملــواد التـي ليـست

لـلـــــسـلــــطـــــــة والــتـــــــوزيـع الـعـــــــادل
للـثروات وتكافـؤ الفرص للجميع
واالهــتــمـــــام بـــــاملــــــرأة وحقــــــوقهـــــا

واشاعة ثقافة التنوع.
))نحـن شعـب العــراق الــذي آلــى
علـى نفسه االتعـاظ لغده بـأمسه
واالحتـــاد طـــوعـيـــا بـني مكـــونـــاته
واطيـافه اخملتلفـة، قررنـا ان نسّن
هـــــذا الـــــدســتـــــور اســتــنـــــادا الـــــى
مــنـــظــــــومـــــــة القــيــم الــــــروحــيــــــة
واالنـــســـــانـيـــــة ومــنجـــــزات الـعلـم
واحلـضــارة البـشــريــة.ان االلتــزام
بهـــذا الـــدسـتــــور يحفــظ للعـــراق
احتــــــــاده احلــــــــر شـعـــبــــــــًا وارضــــــــًا

وسيادة((.
ثانياً: فيدرالية اقليم

كردستان
اتـفق املـــــؤمتــــــرون علـــــى اقــتـــــراح
صيـاغـة جـديــدة للمــادة 117 من

الدستور، هي:
))اوال:االقـــــــــــرار بـحـق الــــــــشـعــــب
الكردي يف تقرير مصيره بنفسه.
ثــانـيـــا:يقــر هــذا الــدسـتــور عـنــد
نفـاذه اقلـيم كــردستـان وسـلطـاته

القائمة اقليما احتاديا.
ثالـثا:يقـر هذا الـدستور االقـاليم
اجلـــــديـــــدة الـتـي تـــــؤســــس وفقـــــا

الحكامه((.
ثالثاً: فيدراليات الوسط

واجلنوب
اخـتـلفـت اراء املـــــؤمتـــــريـن حـــــول
املـــوقف مـن فـيــدرالـيــات الــوسـط

واجلنوب.
1-     يـــــــرى معـــظــم الــبــــــاحــثــني
واملـؤمتـرين عـدم وجـود ضـرورة يف
الـــــوقــت الـــــراهــن القـــــامـــــة هـــــذه
الـفيـــدراليــات طــاملــا ان الغــالـبيــة
العـــظــمــــــى مــن سـكــــــان هــــــاتــني

مجلــس الـنـــواب واوســـاط الـــرأي
العــــــــام العـــــــراقــي يف املـــــســـتقـــبل
الـقــــــــريـــب، بــــــــادرت جلـــنــــــــة دعـــم
الـــــــــدميـقـــــــــراطـــيـــــــــة يف الـعـــــــــراق
)بــريطــانيـا( الـى تـنظـيم مـؤمتـر
شـــــــــارك فـــيـه 83 مـــن اخلـــبـــــــــراء
ـــــــــــــــــــــــاحـــــــــثـــــــــني مـــــــــن ذوي والـــــــــب
االخـــتــــصـــــــاصـــــــات يف مـجـــــــاالت
مـتـنـــوعــــة وعقـــد يف لـنـــدن يف 24
حــــــزيــــــران 2006، حــيــث نــــــاقــــش
املـشـاركـون اكثـر من 20 ورقــةعمل
اعدهـا اختصاصـيون يف اجملاالت
اخملتلفة يقيمون يف عدة بلدان.

ونعـــرض هـنـــا مـلخــصـــا لـنـتــــائج
املـؤمتر التـي نتطلع الـى ان تلقى

ما تستحق من اهتمامكم.
اوال: الديباجة

اجمعت آراء الباحثني واملؤمترين
على ان الديباجة احلالية طويلة
ومـتنـاقـضـة وتــدخل يف تفـاصـيل
غـير مـناسـبة ممـا يجعلهـا بعـيدة
عـن ديبــاجـــة دستـــور دائم يــوحّــد
وال يفـــــرّق. واقــتـــــرح املـــــؤمتـــــرون
الـصـيغــة الـتــالـيــة الـتـي تـنـطــوي
علـى تعــديالت طفيفـة يف فقـرات

وردت يف نص الديباجة:
))نحـن شعب العــراق املتحـرر تـوا
مـن الــــدكـتــــاتــــوريــــة واالسـتـبــــداد
واملتطلع بـثقة الـى مسـتقبله من
خالل نــظـــام جــمهـــوري احتـــادي
دميقـراطي تعـددي، عقدنـا العزم
علـى بنـاء دولـة القـانـون واحتـرام
حقــوق االنـســان وحتقـيق العــدل
واملسـاواة وااللتـزام بـاقـرار حقـوق
جميع املكـونات اخملـتلفة لـلشعب
العــراقـي ونـبــذ سـيــاســة العــدوان
والطـائفيـة والعـنصـريـة، والـسيـر
معــا لـتعــزيــز الــوحــدة الــوطـنيــة
وانـتهــاج سـبل الـتــداول الــسلـمـي

ـ

وخــــارجهــــا اوراقــــًا تــــركــــزت علــــى
مقـتــــرحــــات بــــاجـــــراء تعـــــديالت
مخـتـلفـــــة علــــى الــــدسـتــــور..ويف
اآلتـي نص الــوثيقــة الصـادرة عن

املؤمتر: 
الــسيــد رئيـس جـمهـوريــة العـراق

احملترم 
السيد رئيس الوزراء احملترم 
السيد رئيس البرملان احملترم 

الــســادة اعـضـــاء مجلــس الـنــواب
احملترمون 

الــــســـــادة اعـــضـــــاء جلــنـــــة اعـــــادة
صــيـــــــاغـــــــة الـــــــدســتـــــــور الـــــــدائــم

احملترمون 
الـســادة رؤســاء الـكتـل البــرملـــانيــة

احملترمون 
مـساهـمة يف اغنـاء النقاش بـشأن
التعـديالت علـى الدسـتور الـدائم
الـــتـــي مـــن املـقـــــــرر ان يـــبـحـــثـهـــــــا

يعتبر مجلس القضاء االعلى رأس السلطة القضائية املستقلة يف العراق ويتولى االشراف على القضاء
االحتادي بجناحيه القضاة وأعضاء االدعاء العام واالجهزة املساعدة يف العملية القضائية. بعد ان اعيد تشكيله

باالمر رقم 35 يف 2003/9/18 وجرى تغيير عنوانه إلى مجلس القضاء االعلى مبوجب املادة )اخلامسة واالربعني(
من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية الصادر يف 8 / 3 / .2004

واستحدث اجمللس مناطق استثنافية جديدة، اضافة للمناطق االستئنافية القدمية. فتم تشكيل 16 منطقة
استئنافية احد مهامها النظر يف الطعون التمييزية للعديد من الدعاوى وسرعة حسمها.

طالب اكثر من مئة من القانونيني
والسياسيني واالكادمييني

والصحفيني واملثقفني ورجال
االعمال العراقيني باجراء تعديالت

دستورية تغلق الطريق على الفتنة
الطائفية وترسخ الوحدة الوطنية

ومبادئ الدميقراطية وحقوق االنسان
املثبتة يف وثائق االمم املتحدة

وحتمي احلريات وتكرس هوية الدولة
االحتادية الدميقراطية متعددة

القوميات واالديان والعقائد واالجتاهات. 

)املدى( تنشر جرداً بالقضايا التي نظرت فيها

املحكمة اجلنائية: 107 أحكام باالعدام و891 بالسجن املؤبد منذ 2003
بغداد / اسراء العزي


