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العدد  :بال
التاريخ 2020 / 10 /13 :

السيدات والسادة الحضور ..مع حفظ االلقاب والمناصب .. .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يسرني ان اكون معكم ممثال لمجلس القضاء االعلى في العراق  ،وانتهز هذه الفرصة ألنقل
لكم تحيات االستاذ رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي الدكتور فائق زيدان المحترم  .كما اتقدم
بخالص شكري وتقديري الى مجلس وزراء العدل العرب والى المركز العربي للبحوث القانونية
والقضائية و لمنظمي المؤتمر الثامن المتعلق بإدارات التعاون الدولي والعالقات الدولية لدعوتهم
الكريمة والمباركة لمجلس القضاء االعلى في العراق لإلطالع على مسودة مشروع نظام هيكلية
ادارة التعاون الدولي ومهامها ومناقشته  ،اضافة الى مناقشة المحاور المثارة موضوع المؤتمر
المتمثلة بعرض التجارب ومذكرة التفاهم الثنائية وتعزيز تطبيق القانون الدولي االنساني واستكمال
دراسة المشروع المشار اليه انفا .
ان تلك الدعوة ستكون بادرة للتعاون بين الطرفين في المجاالت القانونية والقضائية  ،لما لهكذا
مؤتمرات من اثر في تفعيل انفاذ القانون والمساعدة القضائية تحقيقا للعدالة المنشودة وتفعيل تطبيق
تلك المفاهيم على صعيد التطبيق مع احترام مبدأ سيادة الدولة واستقالل القضاء ،االمر الذي تم
التأكيد عليه من قبل مجلس القضاء االعلى في العراق عند صدور قرار مجلس االمن الدولي رقم
( ) 2017/ 2397بمناسبة محاكمة المجرمين االرهابيين وإلزام دول العالم بتقديم المساعدة
القضائية من خالل تقديم االدلة المتوافرة ضدهم  ،وفي هذا المجال فان مجلس القضاء االعلى
يدعو من خالل مؤتمركم الموقر الى تكاتف الجهود في سبيل مواجهة الجرائم الدولية عابرة الحدود
والسيما الجرائم االرهابية وتمويل االرهاب وغسل االموال واالتجار بالمخدرات وغيرها من
الجرائم المهمة والخطيرة التي اصبحت ظاهرة من شانها تهديد االنسانية برمتها في كل مكان
بالعالم  ،وتفعيل مبدأ (المساعدة القانونية و القضائية )  ،اعماال ألحكام القوانين االجرائية
واالتفاقات الدولية والثنائية المتعلقة بهذا الخصوص  ،في محاولة لكبح جماحها والحد من انتشارها
ومواجهتها بالسياسة الجنائية الحديثة بشقيها سياسة التجريم والعقاب اذا ما عجزت سياسة الوقاية
عن تحقيق اهدافها وغاياتها .

نكرر شكرنا وتقديرها للجهود التي بذلت في سبيل اعداد هذا المؤتمر  ،وفقكم هللا لخدمة القانون
والقضاء والعدالة .
للتفضل باإلطالع وتقبلوا وافر التقدير واالحترام .
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