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حترير العراق من نري 

الإرهاب

 احلكومة العراقية تعمل على 
حتقيق مبادئ حقوق الن�شان 

وال�شعي يف �شبيل ن�شر هذه 
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وزير العدل: يوم 
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وكيل وزارة العدل: 
�شهداء ال�شحافة ابرز 
ملفات جترمي الرهاب 

يف جمال حقوق الن�شان

قدم ال�سيد وزير العدل د.حيدر الزاملي ورقة 
عمل خا�سة بتنظيم اأفاق التعاون بني الوزارة 

والأمم املتحدة.
جاء ذلك خلل لقاءه ممثل المني العام للأمم 
املتحدة ال�سيدة زينب بانكورا والوفد املرافق 
مبقر  الر�سمي  مكتبه  يف  الثيينييني  اليييييوم  لها 

الوزارة.
ثلثة  مكونه  عمل  ورقة  الوزير  ال�سيد  وحدد 
الدعم  تييقييدمي  مقدمتها  يف  رئي�سية  حمييياور 
وتاأهيل  تدريب  جمييال  يف  الق�سائي  للمعهد 
امل�ساعدة دوليًا يف جمال  يد  واإبداء  األق�ساة، 
ال�سعيدين  عييلييى  الرهييييياب  ميينييابييع  جتييفيييييف 
الثالث  املحور  ت�سمن  فيما  واملييادي،  الفكري 
اجلييانييبييني  بييني  ارتيييبييياط  عن�سر  ا�ييسييتييحييداث 
لت�سهيل وتن�سيق جوانب واحتياجات العمل.

حقوق  ملف  انتقال  ان  الوزير:  ال�سيد  واأكييد 
الن�سان اىل مهام وزارة العدل دفعنا لت�سكيل 
العدل  وزارة  برئا�سة  وطنية  مركزية  جلنة 
حقوق  مبلف  املعنية  اجلهات  اي�سًا  و�سمت 
الييييوزارات  �ييسييوؤون  مبتابعة  تهتم  النيي�ييسييان 
بييوزارة  مرتبطة  الغري  واجلهات  واملنظمات 

احليييالت  جميع  ر�ييسييد  يف  امل�ساهمة  بييهييدف 
وتوثيقها  ومتابعتها  اجلانب  بهذا  املتعلقة 
لييعيير�ييسييهييا عييلييى رئييا�ييسيية الييييييوزراء واجلييهييات 

الدولية ومن بينها المم املتحدة.
بيييدورهيييا اأكييييدت ممييثييليية المييييني الييعييام لييلأمم 
املييتييحييدة خيييلل اليييزييييارة عييلييى الييتييطييور الييذي 
�ييسييهييده قييطيياع حييقييوق النيي�ييسييان يف الييعييراق 
و�ساهم  امللف  هييذا  الييعييدل  وزارة  تييويل  بعد 
معايريه  تطبيق  يف  النظر  وجهات  بتقريب 
مييوؤكييدًة  والييييدويل،  املحلي  ال�سعيدين  على 
تقريرهم  �سيقدمون  لها  املرافق  والوفد  انها 
نظر  وجهات  ت�سمن  والييذي  باللقاء  اخلا�ص 
ال�سيد وزير العدل لعر�سها على المم املتحدة 
واتخاذ اللزم لتعزيز التعاون امل�سرتك ودعم 
اليييعيييراق وخييا�ييسيية اليي�ييسييرائييح املييتيي�ييسييررة من 
احلرب والإرهاب يف العراق وح�سم ملف دعم 
وتاأهيل املناطق املحررة من �سيطرة ع�سابات 

داع�ص الرهابية.
ح�سني  ال�ستاذ  الييوزارة  وكيل  اللقاء  وح�سر 
اليييزهيييريي ومييدييير عيييام اليييدائيييرة الييقييانييونييييية 

امل�ست�سار احمد املعيني.

وزير األعدل: قدمنا ورقة عمل خا�شة بتنظيم اأفاق التعاون بني الوزارة والأمم املتحدة

وزير العدل : جهود وزارة العدل تهدف اىل حفظ اأمالك العراقيني من التالعب 

تكملة الكلمة �ص4

ان  ال   ،2003 العام  بعد  العراق  يف  كثرية  حييوادث  مييرت 
العدل،  وزارة  ا�ستهدفت  التي  تلك  دموية  الحيييداث  اكيير 
هذا ال�سرح احل�ساري والن�ساين الذي يعد الداة الوىل 
لنفاذ القانون وتنفيذ الق�سا�ص العادل بحق اجلناة حلفظ 

اوراح املواطنني واملكهم، 
ترق  مل  العدل  ابطال  بها  ات�سم  التي  الكبرية  املهنية  ات 
لييلييعيي�ييسييابييات الرهيييابييييييية واليييتيييي بيياتييت تييتييحييني الييفيير�ييسيية 
مبنى  ا�ستهدفت  التي  الوىل  الجييرامييييية  فعلتها  لتكرار 
�سهيد  ال�سحايا بني  عام 2009 واوقعت ع�سرات  الييوزارة 
واج�ساد  ارواح  على  الييوا�ييسييح  اثييرهييا  وتييركييت  وجييريييح، 
املوؤ�س�سة  هييذه  يف  العاملني  من  واملييجيياهييدات  املجاهدين 
 الييعييريييقيية اليييتيييي مل وليييين تيينييحيينييي لييتييخيير�ييسييات الرهييييياب

 العمى.
ب�سن  اليييدينء  فعلهم  الرهييابيييييون  اعييياد   2013 عييام  ويف 
انهاء  خلله  ميين  حيياولييوا  والييتييي  اجييرامييييية  هجمة  ا�سنع  
وجييييود هييييذه املييوؤ�ييسيي�ييسيية الييتيينييفيييييذييية الييتييي اقييتيي�ييسييت من 
لئييم،  لييوميية  بيياحلييق  فيها  العاملني  تيياأخييذ  ومل  الرهييابيييييني 
يف  العاملني  ارواح  ت�ستهدف  العملية  كانت  املييرة  وهييذه 
زمرة  قامت  حيث  فيها،  املوجودة  والوثائق  العدل  وزارة 
البديل  اليييوزارة  مبنى  باقتحام  الدنيئة  بفعلتها  ارهابية 
بتفجري  اختتمت  ممنهج  قتل  عمليات  �سل�سلة  واحيييداث 
الرهييابيييييني لجيي�ييسييادهييم الييعييفيينيية لحييييداث اكييير قيييدر من 
هذه  كييوادر  �سمن  العاملني  �سفوف  بني  واملاأ�ساة   ال�سرر 

الوزارة، 
وما هي ال ايام حتى انتف�ص جنود العدل ليوؤكدوا للجميع 
انهم رجال ون�ساء على قدر املواجهة فاعدوا احلياة والمل 
من  الرغم  على  الييوزارة  اىل  عودتهم  بعد  العراقيني  لباقي 
امنا  الكبرية  املواقف  هذه  البناية،  مرافق  اغلب  احييرتاق 
ال�سهداء  قدمها  التي  اجل�سام  الت�سحيات  لييلذهييان  تعيد 
الذين فارقونا وزملئهم الخرون الذين ما زالوا على العهد 

يف اداء ادوارهم الوظيفية.

جنود العدل.. 
عنوان الن�شر 

د. حيدر الزاملي

خالل استقباله ممثلة االمين العام لألمم المتحدة والوفد المرافق لها
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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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 اكييد وزييير الييعييدل د.حيييييدر الييزامييلييي، ان تطبيق 
�ساهم  واملف�سدين  املتلعبني  ومتابعة  القوانني 
يف احلد من التلعب باأملك العراقيني ب�سكل عام 

وامل�سيحيني ب�سكل خا�ص.
بطريرك  لقائه  خييلل  ذلييك  الييوزييير  ال�سيد  ذكيير   
ان  مييوؤكييدًا  �ييسيياكييو،  لوي�ص  الكاثوليك  الييكييلييدان 
مبا�سرة  عودة  �سي�سهد  املو�سل  حترير  ا�ستكمال 
واإعييادة  النازحني  اعانة  بهدف  العدلية  للدوائر 

احلياة اىل هذه املناطق.
امل�سيحيني  امييلك  ان  الييوزييير  ال�سيد  واو�ييسييح   
اأ�سولها  لن  عليها  تتجاوز  اأن  جهة  لأي  لميكن 

منذ  عليها  البيوعات  ايقاف  مت  وقد  لدينا  موثقة 
اللحظة الوىل التي دخل فيها التنظيم الرهابي 
الق�سائي  واجلييهييد  الييييوزارة  وان  املييو�ييسييل،  اىل 
احلييقييوق  اعييييادة  عييلييى  قيييادر  الييعييراقييييية  للمحاكم 
الطوائف  خمتلف  وميين  ال�سرعيني  ل�سحابها 
احلكومة  ميي�ييسييروع  وان  الييعييراق،  يف  والديييييان 
التلعبات  انواع  لكل  اللكرتونية �سيجعل نهاية 

يف العقارات. 
الدكتور  الكاثوليك  الكلدان  بطريك  اثنى  بدوره   
والتعاون  الكبرية  املييواقييف  على  �ساكو  لوي�ص 
الطائفة  لأبيينيياء  الييعييدل  وزييير  قدمه  الييذي  البناء 

امل�سيحية يف العراق، وقدم الدكتور �ساكو ال�سكر 
الوزير  ال�سيد  اىل  امل�سيحية  الطائفة  ابناء  من 
وبينهم  املجتمع  �سرائح  جلميع  الداعمة  ملواقفه 
ابناء الطائفة امل�سيحية والتي �ساهمت باحلفاظ 
على ممتلكاتهم واعطائهم المل مب�ستقبل اف�سل، 
بييداييية  �ستكتب  الييبييلد  حتييرييير  ان  اىل  واأ�يييسيييار 
الوحدة الوطنية احلقيقية لن الديان هي ر�سالة 

حمبة و�سلم جلميع العراقيني.
 ي�سار اىل ان اللقاء ح�سره نائب رئي�ص جمل�ص 
�سورى الدولة امل�ست�سار د.كرمي خمي�ص، ومدير 

عام دائرة التخطيط ال�سيدة منى متي.

خالل ترأسه االجتماع الثاني للجنة تقييم عمل دائرة االصالح العراقية

وزير العدل يوؤكد على اهمية تلبية متطلبات عمل اللجنة للو�شول اىل اف�شل النتائج
الزاملي، على  د. حيدر  العدل  اكد وزير 
اللجنة  عييمييل  مييتييطييلييبييات  تلبية  اهييمييييية 
دائيييرة  عييمييل  بتقييم  املعنية  اليييوزاريييية 
اجلهود  وتكثيف  الييعييراقييييية،  ال�ييسييلح 

للو�سول اىل اف�سل النتائج.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خلل تراأ�سه اليوم 
الجتماع  الييييوزارة  مقر  يف  اخلمي�ص، 
بتقييم  املعنية  الييوزارييية  للجنة  الثاين 
مو�سحًا  العراقية،  ال�سلح  دائرة  عمل 
ان الهدف من ت�سكيل هذه اللجنة فح�ص 
والأق�سام  الدائرة  وتقييم  الداء  جودة 
خطة  فح�ص  اىل  بالإ�سافة  لها  التابعة 

العمل اإداريًا وامنيًا ولوج�ستيًا.
الجتماع،  خلل  الوزير  ال�سيد  وناق�ص 
اللجنة،  لها  تو�سلت  التي  النتائج  اهم 

كما ا�ستمع اىل امل�ساكل التي تعيق عملها 
، حيث اوعز �سيادته بتوفري التخ�سي�ص 

من  للع�ساء  اجلييزئييي  والييتييفييرغ  امليييايل 
دوائرهم لجناز مهمتهم يف املحافظات، 

اللجنة خلل  مبا ي�سهم يف اجناح عمل 
املدة املحددة وعلى امت وجه.

الجتماع  خلل  الوزير  ال�سيد  ووا�سى 
على ان تكون تقارير اللجنة عن ال�سجون 
فرات  )�سمالية،  املناطق  ح�سب  موحدة 
او�ييسييط، بييغييداد، واجلييينيييوب(، واعيييداد 
مهام  ان  مبينا  عنها،  مف�سلة  تييقييارييير 
الييدعييم  مييتييابييعيية  اييي�ييسييًا  ت�سمل  الييلييجيينيية 
التابعة  الحييتييجيياز  ملييراكييز  اللوج�ستي 
للوزارات المنية كونها من �سمن املهام 
التي تقوم بها دائرة ال�سلح العراقية.

بييتييوجيييييه  �ييسييكييلييت  الييلييجيينيية  ان  ييييذكييير 
مييين وزييييير اليييعيييدل د. حيييييدر الييزامييلييي 
 وبييرئييا�ييسييتييه، وبييعيي�ييسييوييية عيييدة جييهييات 

يف الوزارة.

قيييال وزيييير الييعييدل د. حيييييدر الييزامييلييي، ان الييييوزارة 
بيي�ييسييدد اإحييييداث تييغيييييريات يف امليينيياهييج الأكييادميييييية 
التطور احلا�سل  الق�سائي، ملواكبة  باملعهد  اخلا�سة 
العلمية مقدمتها  ويف  احلييييياة  نييواحييي  جميع   يف 

 والقانونية.
اليييييوم  ا�ييسييتييقييبييالييه،  ذليييك خيييلل  الييوزييير  ال�سيد  ذكييير 
وزير  اليييوزارة  مبقر  الر�سمي  مكتبه  يف  الأربييعيياء، 
اليييرزاق  عييبييد  د.  العلمي  والييبييحييث  الييعييايل  التعليم 
كل  اللقاء  ح�سر  كما  لييه،  املييرافييق  والييوفييد  العي�سى، 
�سامية  الأ�ستاذة  الدولة  �سورى  جمل�ص  رئي�ص  من 
الزهريي،  ح�سني  ال�سيد  العدل  وزارة  ووكيل  كاظم 
الكرمي  عبد  واملالية  الإدارييييية  الييدائييرة  عييام  ومييدييير 
فار�ص، ومدير عام الدائرة القانونية امل�ست�سار احمد 

املعيني.
وبحث ال�سيد الوزير مع الوفد الزائر �سبل التعاون 
امليي�ييسييرتك لييل�ييسييتييعييانيية بييياخليييرات الكييادميييييية بني 

الوزارتني لتطوير مناهج املعهد الق�سائي والرتقاء 
دول  يف  املعتمدة  املناهج  ي�ساهي  م�ستوى  اىل  بها 
اجلوار والعامل، ومبا ي�ساهم يف تدعيم امل�سرية العلمية 
املعهد يف  الييدار�ييسييني  الطلبة  وخيييرات   والقانونية 

 الق�سائي.
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزييير  اأكييد  بييدوره، 
العلمية  اخلرات  تبادل  ان  العي�سى،  الرزاق  عبد  د. 
الأكييادميييييية  العمل  يين  ييير�ييسّ الييدوليية  موؤ�س�سات  بييني 
التقليدي  الأ�ييسييلييوب  ميين  نييوعييييية  انييتييقيياليية  ويييحييقييق 
العلمي  ال�ييسييلييوب  اىل  والييتييدرييي�ييص  امليينيياهييج   يف 

احلديث.
يف  للتعاون  التام  ا�ستعداده  الوزير:  ال�سيد  واأبييدى 
�ستى املجالت التي ت�ساهم يف تدعيم العمل امل�سرتك، 
اتفاقية تفاهم بني اجلانبني، من اجل  واإمكانية عقد 
توفري جميع م�ستلزمات التعاون يف جمالت العمل 

امل�سرتك.

وزير العدل: ن�شعى لإحداث انتقالة نوعية يف املناهج الأكادميية للمعهد الق�شائي
خالل استقباله وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق له

خالل لقائه بطريرك الكلدان الكاثوليك د. لويس ساكو

 نتقدم باأزكى التهاين والتريكات مبنا�سبة عيد 
الم لكل ام عراقية �سابرة لنها متثل امنوذجا 
والييعييطيياء  واملييحييبيية  والبيييييياء  للت�سحية  حيييييا 
واملعاناة وال�سر والكفاح يف �سوح احلياة على 
�ساحة  �سوى  قلبها  يكن  مل  طويلة  اعييوام  مييدى 
ابناءها  تقدم  وهييي  والعنفوان  والبييياء  للعزة 
للدفاع عن الوطن حتى ا�سبحت جت�سد دور الم 
�سور  اعظم  بذلك  جم�سدة  واحييد  اآن  يف  والب 
الوفاء، فكانت مثل �سجرة �ساخمة مثمرة وارفة 
الظلل فلم تنك�سر وهي تواجه عوا�سف املحن 
ال�سكر  تنتظر  ان  دون  من  تعطي  كانت  انها  بل 
او اجلزاء حتى ا�سبحت ا�سطورة هذا الزمان .

النبيل  بيومها  نحتفي  التي  العراقية  الم  ان   
لنها  واييياديييهييا  راأ�ييسييهييا  نقبل  ان  منا  ت�ستحق 
امتلكت �سفات مل متتلكها ن�ساء الدنيا كلها ، فهي 
البطل  واأم  اجلريح  واأم  املفقود  واأم  ال�سهيد  اأم 
واحلانية  املربية  هي  مثلما  القتال  جبهات  يف 
والمينة على تربية اجليل اجلديد الذي �سيبني 

الوطن .
 حتية لكل اأم عراقية بهذه املنا�سبة التي نتمنى 
الذي  اجلديد  اجليل  نور  ا�سراق  ترى  ان  فيها 
ربته و�سهرت عليه و�سحت من اجله وان يبزغ 
يحققه  الييذي  الكبري  بالنت�سار  افييراحييهييا  قمر 
ابطال قواتنا امل�سلحة واحل�سد ال�سعبي بتحرير 
وامهاتنا  عام  وكل  العراق،  ار�ييص  من  �سر  كل 

العراقيات بالف خري .

الدوائر  اغلب  مبا�سرة  الزاملي،   حيدر  د.  العدل  وزييير  اكد 
العدلية لعملها يف املناطق املحررة حال ا�ستكمال م�ستلزمات 
يف  العمل  ا�ستئناف  عن  الوزير  ال�سيد  واعلن  فيها.   العمل 
من  حتريرها  بعد  النبار،  مبحافظة  الرمادي  تنفيذ  مديرية 
ان  م�سيفا  فيها،  الميين  وا�ستتباب  الرهابي  داع�ص  تنظيم 
الوزارة رفدت الدوائر بكافة امل�ستلزمات ال�سرورية لتقدمي 

اخلدمات للمواطنني. 
جميع  لييرفييد  م�ستمر  الييعييمييل  ان  اليييوزيييير:  اليي�ييسيييييد  وتيييابيييع 
بالكامل،  وتهيئتها   املحررة  املحافظات  يف  العدلية  الدوائر 
تلك  احييتييييياجييات  ملييتييابييعيية  خييا�ييسيية  جليييان  ت�سكيل  مت  حيييييث 
املراحل  اجنيياز  �ست�سهد  املقبلة  الييفييرتة  ان  مبينا  الييدوائيير، 
جميع  عمل  باأ�ستئناف  اخلا�سة  الييييوزارة  خلطة  الخيييرية 
 دوائييييرهييييا الييعييدلييييية يف املييينييياطيييق املييييحييييررة مييين �ييسيييييطييرة

 داع�ص.
 وا�ساف ال�سيد الوزير: ان الوزارة اعدت خطة دقيقة لفرتة 
ما بعد التحرير، مت تتطبيق بع�سها بالتزامن مع النت�سارات 
ال�سعبي،  واحل�سد  المنية  قواتنا  حققتها  الييتييي  الكبرية 
ب�سكله  التحرير  اعلن  بعد  �سيتم  اخلطة  من  الخر  واجلزء 

النهائي.

نهنئ الم العراقية 
بيومها املجيد

وزير العدل يعلن عن ا�شتئناف 
عمل مديرية تنفيذ الرمادي

االشراف العام
د.حيدر الزاملي
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وزارة العدل: ت�سجيل العراق ع�س�ًا م�ؤ�س�سا ملحكمة التحكيم 
التجاري وت�س�ية املنازعات

اأكدت وزارة العدل، ب�أنه قد مت ت�سجيل جمه�رية العراق كع�س� م�ؤ�س�س 
واختي�ر  املن�زع�ت،  وت�س�ية  التج�ري  للتحكيم  العربية  املحكمة  يف 

وزير العدل د. حيدر الزاملي، ن�ئب� لرئي�س املحكمة.
واأ�س�فت ال�زارة، ان االأمني الع�م ملجل�س ال�حدة االقت�س�دية العربية 
مع�يل ال�سفري حممد الربيع، والذي ا�سرف على ت�أ�سي�س واإ�سه�ر املحكمة 
العربية للتحكيم التج�ري وت�س�ية املن�زع�ت بت�جيه من ج�معة الدول 

العربية، قد اأعلن عن اختي�ر وزير العدل د. حيدر الزاملي ن�ئبً� لرئي�س 
قد  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اإن  ال����زارة:  واأو�سحت  املحكمة. 
للأم�نة  الدائم  املقر  انتقل  العربية على  اأ�سرف وب�لتن�سيق مع اجل�معة 
الع�مة الحت�د التحكيم التج�ري من الق�هرة اإىل بغداد خلل ع�م 2016، 
التج�ري يف بغداد  التحكيم  الث�لث الحت�د  امل�ؤمتر  ال�زارة  اأق�مت  وقد 

وبرع�ية رئي�س ال�زراء د. حيدر العب�دي.

اأكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان دم�ء   
من  ال��ع��راق  حترير  طريق  عبدت  ال�سهداء 
نري االإره�ب، ومل يبق �س�ى خط�ات قليلة 

لتحقيق الن�سر الن�جز.
 اأع���ل���ن ال�����س��ي��د ال�����زي����ر ذل����ك خ����لل حفل 
مبن��سبة  ال���ع���دل  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  ت���أب��ي��ن��ي 
ال��ذك��رى ال��راب��ع��ة ل�����س��ه��داء ال������زارة ال��ذي 
ارت��ق��ت اأرواح���ه���م يف االع���ت���داء االإره���ب��ي 
ت�ريخ  يف  ال�����زارة  مبنى  القتح�م  ال��غ���در 
2013/3/14، وقد ح�سره جمع من ك�ادر 
ورئي�س  ال�كيل  ب�ل�سيد  متمثلة  ال�����زارة 
وال�س�دة  وال�سيدات  الدولة  �س�رى  جمل�س 
امل�ست�س�رون واملدراء الع�م�ن يف ال�زارة، 

و�سخ�سي�ت �سي��سية ودينية.
 وت�سمنت االحتف�لية قراءة �س�رة الف�حتة 
ا�ستنكر  ح��داد،  ووقفة  ال�سهداء  اأرواح  على 
خ��لل��ه��� احل������س��ري��ن ال��ف��ع��ل ال����دينء ال��ذي 
ارتكبه االإره�بي�ن القتلة بحق االأبري�ء من 
ك�ادر ال�زارة والتي ط�ل بع�س املراجعني 
االإجرامية،  العملية  خلل  ا�ست�سهدوا  الذين 

ت�س�منه�  يف  م�ستمرة  ال�����زارة  ان  مبين� 
الذين  ال�سهداء  ع�ائل  مع  اجل���دة  ووقفته� 

حتدوا االإره�ب ورفع�ا ا�سم العراق ع�ليً�.
ب�ملن��سبة  كلمته  يف  ق����ل  ال���زي��ر  ال�سيد   
الن�سر(،  عن�ان   .. العدل  )ابط�ل  بعن�ان 
الذين ت�سرج�ا  االأبط�ل  ل�سهدائن�  من�  وف�ًء 
بدم�ئهم الزكية اإثر االعتداء االإره�بي الغ�در 
الذي ا�ستهدف مقر ال�زارة يف الع�م 2013، 
�سح�ا  الذين  االأب���رار  ل��ه���ؤالء  العهد  جن��دد 
وتثبيت  ال��ع��راق  لرفعة  والنفي�س  ب�لغ�يل 
االإره�بيني  من  الق�س��س  �سي�دته يف  دع�ئم 
يف  االأب��ري���ء  ب��دم���ء  اأيديهم  تلطخت  ال��ذي��ن 
حم�ولة لثنيهم عن اأداء مه�م عملهم ال�طنية.
ال����زارة بجميع  ال���زي��ر:  ال�سيد   واأ���س���ف 
دوائ���ره���� ت��دف��ع ���س��ري��ب��ة احل���ق وال��ع��دال��ة 
االأعم�ل  ل�سح�ي�  وب��ستذك�رن�  االإن�س�نية 
جندد  واجل��رح��ى،  ال�سهداء  م��ن  االإره���ب��ي��ة 
واجبن�  تنفيذ  ع��ن  نحيد  ل��ن  ب���أن��ن���  ال��ع��ه��د 
ال���ط��ن��ي وال�����س��رع��ي وال��ق���ن���ين رغ���م كل 
ال��ت��ه��دي��دات ور���س���ئ��ل ال���ع��ي��د ال��ت��ي يبعث 

واجله�ت  والتخريب  االإره���ب  روؤو���س  به� 
املع�دية للعراق و�سعبه.

ال�زير كلمته ب�لق�ل:  ومن  ال�سيد  واختتم 
ب�لعمل  امل�سي  على  العهد  جن��دد  ف�إنن�  هن� 
ل��ل��ع��راق ورف���ع راي��ت��ه،  املهني واالإخ���ل����س 

ال��ع���ن وال��ن�����س��ري للق�ات  و���س��ن��ك���ن خ��ري 
ال�طنية  ب����أدواره����  ت��ق���م  وه���ي  االأم��ن��ي��ة 
بداأ  وال��ذي  االإره����ب  على  املقد�سة  ب�حلرب 
)االأمي��ن  اجل�نب  يف  االأخ��رية  اأنف��سه  يلفظ 

للم��سل(.

وزير العدل: دماء ال�سهداء عبدت طريق حترير العراق من نري الإرهاب
خالل حفل تأبيني نظمته وزارة العدل بمناسبة الذكرى الرابعة لشهداء الوزارة

على  ال��زام��ل��ي  ح��ي��در  د.  ال��ع��دل  وزي���ر  ال�سيد  اك���د 
اجله�ت  جميع  مب�س�ندة  تعمل  ال��ع��دل  وزارة  ان 
على  داع�����س  وج����د  مبك�فحة  املهتمة  واالط����راف 
وملحقته�  الع�س�ب�ت  هذه  جرائم  وت�ثيق  تثبيت 
دول���ي���ً� وم��ت���ب��ع��ة م��ن���ب��ع مت���ي��ل��ه��� امل����يل ودعمه� 
الفكري، من خلل اق�مة حم�كم دولية خمت�سة لهذا 
الغر�س يك�ن العراق طرفً� م�ؤ�س�سً� وم�س�ركً� فيه�. 
ج�ء ذلك خلل ا�ستقب�له ل�سع�دة ال�سفري الربيط�ين 

ال�سيد فرانك بيكر وال�فد املرافق له. 
بهذا  �س�طً�  ال�زارة قطعت  ان  ال�زير  ال�سيد  وق�ل 
هذه  ل��ت��دوي��ل  املن��سب  ال���ق��ت  وب���ن��ت��ظ���ر  امل��ج���ل 

الق�سية والعمل على ان�س�ء هذه املحكمة الدولية. 
املتحققة على  ال�زير االنت�س�رات  ال�سيد  كذلك ذكر 
عملي�ت  يف  ال�سعبي  واحل�سد  االمنية  ال��ق���ات  يد 
مع  ت�اجهه�  التي  وال�سع�ب�ت  امل��سل  حترير 

وج�د ال�سك�ن يف م�اقع العملي�ت. 
بيكر  فرانك  ال�سيد  ال�سفري  �سع�دة  اك��د  ج�نبه  من 
ان املجتمع الدويل يدعم وي�ؤازر العراق يف حربه 
ح�سم  يتم  ان  وي�أمل  داع�س  ع�س�ب�ت  اره���ب  �سد 
الن�سر وحترير امل��سل ب�قرب وقت، م�سيدًا ب�لدور 
يف  للمدنيني  ومراع�ته�  االمنية  للق�ات  االن�س�ين 

املن�طق املحررة.

خالل لقاءه منظمة هيومن رايتس ووتش

لدى استقباله السفير البريطاني لدى العراق والوفد المرافق له

وزير العدل د. حيدر الزاملي يهنيء املعلم العراقي بي�مه الغر

وزير العدل: وزارة العدل تعمل مع جميع 
اجلهات املتعاونة معها لتجرمي داع�ش ومالحقة 

عنا�سرها دوليًا ولي�ش حمليًا فقط

ب���إك��م���ل �سي�نة مقر بن�ية  ال��زام��ل��ي  ال��ع��دل د.ح��ي��در   وج��ه وزي��ر 
 2009/10/25 يف  االره����ب���ي  للعمل  تعر�ست  ال��ت��ي  ال������زارة 
ذلك  عن  ال�زير  ال�سيد  اعلن  العمل،  الجن�ز  زمني  �سقف  وحتديد 
املنعقدة   ،2017 للع�م  الث�نية  العدل  جمل�س  جل�سة  تروؤ�سه  خلل 
اال�ست�ذ  وك�لة  ال����زارة/  وكيل  ح�سره�  والتي  اخلمي�س  الي�م 
الدولة اال�ست�ذة �س�مية  الزهريي، ورئي�س جمل�س �س�رى  ح�سني 
ك�ظم، ومفت�س ع�م ال�زارة ال�سيد ح�سن العكيلي، وال�س�دة املدراء 
الع�مني للدوائر العدلية.  وابتداأ ال�سيد ال�زير اجلل�سة مبراجعة 
واأكد  ال�س�بقة،  اجلل�سة  يف  العدل  جمل�س  ق��رارات  مت�بعة  جدول 
على عقد اجلل�س�ت الق�دمة يف املح�فظ�ت وفقً� مل� حتت�جه الدوائر 

العدلية لت�فري حل�ل جلميع حمددات العمل.
ا�ستحداث  مقرتح  ملف  املجل�س  واع�س�ء  ال�زير  ال�سيد  وبحث   
املع�ق�ت  وتذليل  تفعيله  وط��رق  ال�سف�رات  يف  ال��ع��ديل  امللحق 
التج�ري  ب�مللحق  ا���س���ة  ال��ع��لق��ة  ذات  احلك�مية  اجل��ه���ت  م��ع 
قرار  اجلل�سة  خلل  ال�زير  ال�سيد  ون�ق�س  والثق�يف.  والع�سكري 
لتقييم   )8800( القرار  تفعيل  واإع���دة   )33( رقم  ال���زراء  جمل�س 
للع�م  لهم  الت�بعة  االق�����س���م  م���دراء  واداء  ال��ع���م���ن  امل���دراء  اداء 
املن�سرم 2016 بتدوين امللحظ�ت من قبل املجل�س على ا�ستم�رة 
التقييم لعر�سه� يف اجلل�سة املقبلة.  وبحث ال�سيد ال�زير واأع�س�ء 
املجل�س املقرتح�ت املقدمة من ب�قي الدوائر العدلية وم�يهم �س�ؤون 
ال�زارة.   ويف خت�م اجلل�سة اكد ال�سيد ال�زير على اهمية انعق�د 
ب�لتع�ون مع  املختلفة  البلد  العدل يف حم�فظ�ت  جل�س�ت جمل�س 
احلك�م�ت املحلية وب�سكل دوري لل�ق�ف على احتي�ج�ت الدوائر 

العدلية ب�سكل مب��سر مم� يحقق جن�ح العمل فيه�.

لن�ستذكر  امل��راأة  لي�م  ال�سن�ية  الذكرى  علين�   متر 
التي  العظيمة  ال�سخ�سية  لهذه  الكبرية  امل���اق��ف 
ر�سمت احلي�ة عرب الت�ريخ وك�نت االأ�س��س االأول 
يف  االأول���ن  اجدادن�  فخلده�  العراقية،  للح�س�رة 
مم�لكهم،  جدران  به�  وزين�ا  ورواي�تهم  ملحمهم 
الت�ريخ  عرب  م�آثرهم  يف  العلي�  املك�نة  له�  وك���ن 
ال�سرح  ه��ذا  الأه��م��ي��ة  وع���ًي  دل��ي��ل  اأث���ره��م  فك�نت 
املعط�ء، فك�ن متث�ل )�سبع�د( و)املراأة ال�س�مرية( 
ال�سحيق  الزمن  عرب  وم�س�ته�  و�سلتن�  اإ���س���رات 
لتل�ن م�ستقبلن� بجم�ل امل��سي، الذي لعبت املراأة 
العراقية عربه ادوار ب�رزة يف اإدارة اأعلى مف��سل 
ك�نت  ح�س�رية  لدولة  اأ�س�س  وحزم  بحكمة  الدولة 

وم� تزال املن�ر الذي ت�ست�سيء به دول الع�مل.
 ول��ي�����س ق��ل��ي��ل ب��ح��ق ال���ع���راق اأن ي��ك���ن ال��ق��دوة 
احل�مي  ل���اء  االآن  وه���  الع�مل،  ل��دول  والنربا�س 
العتى  بت�سديه  بج�معه�  االإن�س�نية  عن  وامل��داف��ع 
ولن�  داع�����س،  بع�س�ب�ت  املتمثلة  االإره����ب  �س�ر 
احلرب  ه��ذه  يف  احلربة  راأ���س  ان  نذكر  ان  الفخر 
جيًل  اأع��دت  التي  العراقية(  )امل���راأة  هي  املقد�سة 
ك���م��ل م��ن احل��م���ة امل��داف��ع��ني ع��ن حي��س ال��ع��راق 
ومقد�س�ته، ول�ال هذا الغر�س ال�س�لح الذي �سهرت 
عليه االأمه�ت االأع���ام تل� االأخ��رى مل� ك�ن للعراق 
ف���أن  هن�  وم��ن  اخل���رط��ة،  على  وج����د  للع�مل  ب��ل 
)اأبنه�  قدمت  التي  للمراأة  ِمّدينة  جمع�ء  االإن�س�نية 
الط�هر  ثراه  عن  ودف�ع�  للعراق  قرب�ن�  وزوجه�( 

من اأن يدن�سه اال�سرار واملعتدون.

 ومرة اأخرى اأنتخت املراأة العراقية كنخ�ة )خ�لة 
غري  دعم�  امل�سرفة  مب�اقفه�  وج�سدت  واخلن�س�ء( 
حمدود لل�سلم فك�نت خري الع�ن والن�سري وهذا 
ق�م  م�  )���س(:  االك��رم  الر�س�ل  ق���ل  م� جت�سد من 
وال ا�ستق�م ديني اإال ب�سيئني: م�ل خديجة و�سيف 
م�  العراقية  للمراأة  وك�ن  )ع(،  ط�لب  اأبي  بن  علي 
و�سربه�  عزميته�  من  الرج�ل  ا�ستلهم  اذا  اأرادت، 
الدافع لل�ق�ف ب�أج�س�دهم املجردة ال�قفة الكربى 
العراق  ل�سرف  احل�مي  احل�سني  ال��درع  ليك�ن�ا 
يف م�اجهة داع�س، وحتقق للعراق الن�سر الن�جز 
الذي ب�ت على مرمى حجر يف العملي�ت الع�سكرية 

الدائرة ب�جل�نب االمين من امل��سل.
 ولن� يف هذا الي�م املب�رك ان مننح املراأة يف وزارة 
العدل على وجه اخل�س��س والعراق اجمع دوره� 
ت�ست�جب  ح��سمة  مرحلة  اأم���م  اأالن  الأنن�  ك�مًل، 
ونعيد  امل�س�ؤولية  ق��در  على  جميع�  نك�ن  ان  من� 
االأع��داء حم�  ح���ول  ال��ذي  ال��س�ء  للعراق وجهه 
الي�م  هذا  من  نبداأ  وان  والقي�دي،  الري�دي  دوره 
مرحلة جديدة يك�ن للمراأة العراقية فيه� الن�سيب 
ت�ريخه  و�سن�عة  ال��ع��راق  اجم���د  بن�ء  يف  ال���اف��ر 
احل��سر ليع�د كم� ك�ن �س�بق� من�را للع�مل اجمع، 
ت��سع  عندم�  العراقية  امل��راأة  خربن�  فقد  وبدرون� 
يف ادوار القي�دة متنح هذه امل�س�ؤولية اال�ستحق�ق 
ال��ع��راق  م�ستقبل  ب��ن���ء  يف  للم�س�همة  ال���ع����يل، 
للم�ؤ�س�س�ت ينعم فيه� اجلميع ب�المن  ليك�ن دولة 

 والرخ�ء.

العراق  ان  الزاملي  د.حيدر  العدل  وزير  اكد 
امل�س�رك�ت  جميع  يف  كبرية  م�س�همة  حقق 
ذلك  ال���زي��ر  ال�سيد  ذك��ر  والع�ملية  العربية 
العي�س�وي(  )في�س  ال�سيد  ا�ستقب�له  خ��لل 
وامل�سجل  ب�لع�مل  رجل  اط�ل  بج�ئزة  الف�ئز 
وق��دم  القي��سية.   ل��لرق���م  غين�س  كت�ب  يف 
للبطل  واالإب���داع  التميز  درع  ال���زي��ر  ال�سيد 
البطل  قدم  بدوره  الف�ز  حقق  الذي  العراقي 
العراقي درع الف�ز الذي حققه خلل م�س�ركته 
تثمينً�  العدل  وزير  لل�سيد  الع�ملية  ب�ملن�ف�سة 
�سرائح  جميع  خ��دم��ة  يف  امل��ب��ذول��ة  جل��ه���ده 

املجتمع العراقي.

وزير العدل: ي�جه باإكمال
 �سيانة البناية الر�سمية لل�زارة ب�سقف 

زمني حمدد

خالل جلسة مجلس العدل الثانية لعام 2017

ق���ل وزي���ر ال��ع��دل د.ح��ي��در ال��زام��ل��ي، ان 
ال�سج�ن العراقية تعترب اأمن�ذج يحتذى 

به يف تطبيق مع�يري حق�ق االن�س�ن.
وفد  لق�ءه  خ��لل  ذل��ك  ال�زير  ال�سيد  ذك��ر 
الي�م  ووت�����س  راي��ت�����س  هي�من  منظمة 
ان  م����ؤك���دا   ،2017/  2/  2 اخل��م��ي�����س 
مه�م  اىل  االإن�����س���ن  ح��ق���ق  ملف  ان��ت��ق���ل 
وزارة العدل وح�س�ل العراق على مقعد 
االن�����س���ن يف االمم  ح��ق���ق  يف جم��ل�����س 
من  الكثري  اىل  ال��ع��راق  عر�س  املتحدة، 
ال�سحة  عن  الع�رية  والتق�رير  الهجم�ت 
وال��ت��ي م��ن ���س���ن��ه��� ح���رف احل��ق���ئ��ق عن 

م�س�ره� ال�سحيح. 
الذي  اللق�ء  ال�زير، خلل  ال�سيد  ون�ق�س 
ح�سره وكيل وزارة العدل ال�سيد ح�سني 
بتطبيق  املتعلقة  اجل���ان��ب  ال���زه���ريي، 
ال�سج�ن  يف  االن�����س���ن  ح��ق���ق  م��ع���ي��ري 
العراقية وم� يدور ح�ل ادع�ءات حدوث 

انته�ك�ت خلل مع�رك التحرير.
تعمل  العراقية  ال�سج�ن  ان  واأو���س��ح: 
االن�����س���ن،  ح��ق���ق  م��ع���ي��ري  تطبيق  ع��ل��ى 
جميع  يف  واردة  الفردية  االخ��ط���ء  وان 
العملي�ت الع�سكرية واملع�رك التي �سهده� 
الع�مل ب��سره، الفت� اىل ان العراق يراعي 
مب�دئ حق�ق االن�س�ن يف جميع املج�الت 
الدولية  واالتف�قي�ت  ب�ملع�هدات  وملتزم 

التي وقع عليه�.
ال����زارة  ان  اىل  ال���زي��ر  ال�سيد  وا���س���ر 
وجميع  املنظمة  م��ع  ب�لتع�ون  م�ستمرة 
والتي  االن�س�ن  بحق�ق  املعنية  اجله�ت 
امل�ا�سيع  نقل  يف  احلي�دية  ج�نب  تلتزم 
الع�م  ال���راأي  اىل  ال���اق��ع  بنقل  وت�س�هم 
ومهنية  مب�����س��داق��ي��ة  وال��ع���مل��ي  امل��ح��ل��ي 
و�سرورة مراع�ة حق�ق �سح�ي� العملي�ت 
االره�بية وال�سعي الي�س�ل حق�قهم اليهم 

ب�سكل ك�مل.

نتقدم  العراقي  املعلم  ي�م  ملن��سبة 
والتعليمية  الرتب�ية  اال���س��رة  اىل 
التربيك�ت  واج��م��ل  الته�ين  ب���أح��ر 
،م���ع���ربي���ن ع���ن اع���ت���زازن���� ال��ك��ب��ري 
ب�جله�د اال�ستثن�ئية واملميزة التي 
بذله� املعلم العراقي على مّر الت�ريخ 
وال �سيم� يف الظروف ال�سعبة التي 
ع��سه� العراق ،فبقي املعلم العراقي 

نربا�س� يهتدي به التلميذ ويقتدون 
به يف حي�تهم مل�ستقبلهم ، وال ميكن 
تربية  يف  ت�����س��ح��ي���ت��ه  ن��ن�����س��ى  ان 
تعليمهم  يف  واخ��ل���س��ه  االج���ي����ل 
ليك�ن�ا  ب�أنف�سهم  ثقتهم  وتعزيز 
رج�ال �س�حلني ملجتمعهم ولبلدهم .  
انن� يف ال�قت الذي نهنيء املعلمني 
الكرام الذين علم�ن� ونقدر لهم تلك 

االن  ف�نن�  اعم�رهم  م��ن  ال�سن�ات 
حق�ق  حم�ية  ���س��رورة  على  ن���ؤك��د 
املعلمني وندع� اىل ان�س�فهم م�دي� 
ف�سل  رم���زه��م  وت��ك��رمي  ومعن�ي� 
اخل��سة  الت�سريع�ت  ا���س��دار  ع��ن 
و�سن�ع  املجتمع  ب��ن���ة  الن��ه��م  ب��ه��م 
امل�ستقبل، وكل ع�م واملعلم العراقي 

بخري .

وزير العدل: ال�سج�ن العراقية اأمن�ذج يحتذى به يف تطبيق معايري حق�ق الإن�سان يف املنطقة
الن�������������س������ان ب������ح������ق�������ق  امل������ع������ن������ي������ة  اجل���������ه���������ات  وج������م������ي������ع  امل������ن������ظ������م������ة  م���������ع  ب�������ال�������ت�������ع�������اون  م�����������س�����ت�����م�����رة  ال�������������������������زارة  ان 

نظ�م  ان  الزاملي،  د.حيدر  العدل  وزير  ال�سيد  ق�ل 
ك�مرات  ومنظ�مة  االلكرتونية  البي�ن�ت  ق���اع��د 
املراقبة لل�سج�ن حقق� اهم مع�يري حق�ق االن�س�ن.

مكتبه  يف  ل��ق���ءه  خ���لل  ذل���ك  ال���زي��ر  ال�سيد  ذك���ر 
الر�سمي وفد منظمة ال�سليب االحمر الدولية الي�م 

االثنني 2017/2/13.
وبحث ال�سيد ال�زير مع ال�فد الزائر، اآف�ق التع�ون 
والتن�سيق والعمل امل�سرتك يف ال�س�أن املتعلق بدور 
ال�سليب االحمر الدويل يف العراق، ومدى النت�ئج 
تعر�س  التي  التق�رير  كت�بة  يف  ذل��ك  من  املتحققة 
ب�اقع  االرت��ق���ء  وب�الخ�س  الدولية،  اجله�ت  اىل 
م�بني  االتف�قية  عقد  بعد  اجل�نبني  ب��ني  ال��ت��ع���ون 

دائرة اال�سلح العراقية ووزارة ال�سحة.

مفت�حة  ال���زارة  اب���اب  ان  ال�زير،  ال�سيد  ولفت 
يف  للتع�ون  ال��دول��ي��ة  و  احلك�مية  ال��ل��ج���ن  ام����م 
ب�عتب�ره�  االن�س�ن  حق�ق  بعمل  املتعلقة  اجل�انب 
ايك�ل ملف وزارة  له�، بعد  امل�كلة  امله�م  من �سلب 
حق�ق االن�س�ن )امللغ�ة( اليه�، داعي� اىل نقل �س�رة 
حقيقية اىل الع�مل عن واقع التزام العراق مبب�دئ 

حق�ق االن�س�ن.
ب�الإجراءات  الدولية  املنظمة  وفد  ا�س�د  ج�نبه،  من 
املنظمة،  م��ع  اال���س��لح  دائ���رة  اق�����س���م  يف  املتبعة 

وتقدمي الت�سهيلت اللزمة للج�نه�. 
وزي��ر  ال�سيد  اىل  ق��دم  ال��زائ��ر  ال���ف��د  ان  اىل  ي�س�ر 
املنظمة  بعمل  اخل������س  االخ���ري  اال���س��دار  ال��ع��دل، 

ون�س�ط�ته�.

خالل لقاءه وفد منظمة الصليب األحمر الدولية 

وزير العدل: نظام ق�اعد البيانات اللكرتونية 
لل�سج�ن حقق اهم معايري حق�ق الن�سان

ي�م املراأة العراقية.. اأمل امل�ستقبل

وزير العدل ي�ستقبل اط�ل رجل بالعامل
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• ما  هي اهم اخلطط وامل�شاريع املنجزة من قبل الوزارة؟ 
و�سرتاتيجية  خطة  ت�سكيلها  بعد  ق��دم��ت  احل��ك��وم��ة   -
الف�ساد،  ومكافحة  واملايل  االداري  اال�سالح  غايتها  عمل 
وبع�ض اخلطط ال�سرتاتيجية التي نحاول حتقيقها هي 
املواطنني باجنازها  �سمن خطة احلكومة والتي وعدت 
حيدر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ض  ر�سمها  التي  وااله��داف 

العبادي.
وح�سب  احلالية  احلكومة  حققتها  التي  ف��االجن��ازات   
االح�ساءات املقدمة من قبل االمانة العامة ملجل�ض الوزراء 
اكدت ان ن�سب االجناز ترتاوح ما بني 75 اىل 80 باملئة 
والبالغة  املتبقية  الن�سبة  ان  يعني  ال  وهذا  اخلطط،  من 
على  بل  تنفيذها،  يتم  لن  باملئة   "25 اىل   20" بني  ما 
العك�ض فقد مت ال�سروع بتنفيذ االعمال اخلا�سة بها ليتم 
املتعلقة  كامل�ساريع  بالكامل  احلكومة  خطة  اجناز  بذلك 
زخم  وتقلي�ض  واملايل  ال�سيا�سي  واال�سالح  بامل�ساحلة 
االنفاق الدامة زخم املعركة والعمل على حترير االرا�سي 
"داع�ض" االرهابية وغريها  قبل ع�سابات  املغت�سبة من 

من االجنازات التي تخ�ض احلكومة.
قبلنا  من  اع��داده  ال��ذي مت  بالربنامج  يتعلق  ما  ام��ا يف   
التي  اخل��دم��ات  نوعية  وحت�سني  ال���وزارة  اداء  لتطوير 
الق�سم  يتعلق  �سقني  من  يتاألف  فانه  للمواطنني  تقدمها 
باجراء  اخلا�سة  احلكومية  اخلطة  بتطبيق  منه  االول 
ا�سرنا،  كما  الف�ساد  ومكافحة  وامل��ايل  االداري  اال�سالح 
اجلو  وحت�سني  ل��ل��وزارة  التحتية  البنى  اعمار  واع���ادة 
البريوقراطية  على  والق�ساء  للعمل  امل�ساحب  الوظيفي 
واملتميز  املبدع  املوظف  تكرمي  على  والعمل  وال��روت��ني 
ومعاقبة امل�سيء ان وجد واحالته على الق�ساء والنزاهة 
احل��االت  ه��ذه  على  للق�ساء  ال���الزم  التحقيق  واج����راء 

ال�ساذة.. 
املقدمة من  كله ي�سب يف خانة حت�سني اخلدمات   وهذا 
املواطن وتب�سيط االج��راءات واجناز  ال��وزارة اىل  قبل 
الدوائر  من  دائ��رة  اي  يف  املطلوبة  بال�سورة  معاملته 
دائ��رة  او  العقاري  الت�سجيل  ك��دائ��رة  ل��ل��وزارة  التابعة 
و�سوال  القا�سرين  رعاية  او  العدول  الكتاب  او  التنفيذ 
املتمثلة  ال�����وزارة  يف  امل���وج���ودة  االم��ن��ي��ة  اجل��ن��ب��ة  اىل 
ال�سجون  بادارة  التي تخت�ض  العراقية  بدائرة اال�سالح 
التي  االمنية  لالجهزة  املكمل  االخر  ال��ذراع  متثل  والتي 
�سجناء  وج��ود  عنها  ينتج  التي  االره��اب  وتكافح  تقاتل 
وا�سخا�ض يتم و�سعهم �سمن احلجز االحرتازي الجراء 
جميعها  االج����راءات  وه��ذه  معهم،  اال���س��ويل  التحقيق 
بحفظ  تقوم  التي  اال�سالح  دائ��رة  اداء  على  �ستنعك�ض 
هوؤالء اال�سخا�ض امل�سنفني بهذا املعنى، لذا ت�سمى دائرة 
ق�سايا جنائية  او  ارهاب  بق�سايا  املتهمني  النزالء  ايداع 

اخرى.

العمل  نظام  تغيري  او  لتح�شني  اجراءات  • اذن هل هناك 
يف دوائر اال�شالح العراقية؟

 - نعم عملنا بكل جهدنا على تغيري النظرة ال�سابقة التي 
ت�سمى  كانت  والتي  اال���س��الح  دائ��رة  �سد  �سائدة  كانت 
اخلطة  تنفيذ  على  حر�سنا  خ��الل  م��ن  ال�سجون  دائ���رة 
التي مت اعدادها من قبل احلكومة، والتي تناغمت ب�سكل 
كامل مع خطة الوزارة الهادفة اىل تر�سيخ مبداأ اال�سالح 
للنزالء الذين يتم ايداعهم يف هذه الدائرة من خالل تنفيذ 
منها  النزالء  خ��روج  ل�سمان  وتثقيفية  تهذيبية  عمليات 
ب�سكل طبيعي  باملجتمع  كعنا�سر �ساحلني ميكن دجمهم 

و�سمان عدم عودتهم للجرمية مرة اخرى.
بينها  م��ن  خ��ط��وات  ع���دة  االج�����راءات  ه���ذه  وت�سمنت   
التعليم االكادميي ابتداء من حمو االمية ومنح ال�سهادة 
االبتدائية وبعدها ال�سهادة املتو�سطة و�سوال اىل ال�سهادة 
ال��ت��ي �سمحت  ال��رتب��ي��ة  م��ع وزارة  ب��االت��ف��اق  االع���دادي���ة 
ال�سجن  داخ���ل  اخل��ارج��ي��ة  االم��ت��ح��ان��ات  ب��ت��اأدي��ة  للنزالء 

ال�سجناء متكنوا من احل�سول  املفارقات ان بع�ض  ومن 
يف  االوىل  امل��رت��ب��ة  اىل  و���س��ل��ت  متقدمة  م��رات��ب  ع��ل��ى 
االمتحان  ادت  التي  املديريات  االمتحانات على م�ستوى 
العدل  وزارت���ي  قبل  من  تكرميهم  ومت  �سمنها   النهائي 

والرتبية.
 اما االمر الثاين فهو املهني، اذ حر�ست دائرة اال�سالح 
على ادخال النزالء يف عدة دورات تدريبية بهدف تعليمهم 
واحل���دادة  كالنجارة  ال�سناعية  واحل���رف  املهن  بع�ض 
الكهربائية  االج��ه��زة  وت�سليح  وامليكانيك  واحل��الق��ة 
ا�سا�سه  وعلى  اخلط،  يف  اخرى  ودورات  وااللكرتونية 

يتم منحهم حال اكمالها �سهادة الدبلوم الفني.
 كما حر�ست الوزارة وباالتفاق مع اجلهات املعنية ذات 
العالقة على عدم ذكر مكان منح تلك ال�سهادة حتى ال تكون 
عائقا او �سببا يف احراج النزيل احلا�سل عليها م�ستقبال 
اراد اكمال تعليمه اجلامعي او االف��ادة منها يف  فيما لو 

التعيني.
جماالت  عدة  يف  وفنانني  مبدعني  وج��ود  مل�سنا  وواقعا   
ولو الحظت فان الوزارة ت�سارك يف كل دورة من دورات 
معر�ض بغداد الدويل باعمال عديدة تخ�ض هوؤالء النزالء 

يتم عر�سها يف اجلناح اخلا�ض بق�سم اال�سالح.
 اما الربنامج االخر الذي عملت عليه الوزارة فهو برنامج 
الهيكل  خالل  من  متابعته  تتم  وال��ذي  الروحي  اال�سالح 
التابع لوزارة اال�سالح وامل�سمى باالر�ساد الديني والذي 
يف  متخ�س�سني  ووع��اظ  دينيني  مر�سدين  قبل  من  ي��دار 
كال�سريعة  الدينية  الدرا�سات  خريجي  من  اجلانب  هذا 

والعلوم اال�سالمية .
واملر�سدين  ال��وع��اظ  ه���وؤالء  ت��ن��وع  على  حر�سنا  وق��د   
اليها  ينتمي  ال��ت��ي  وال��ط��وائ��ف  االدي���ان  جميع  ليمثلوا 
ح�سب  م��ودع  او  نزيل  ك��ل  ي��ح��اور  او  ليخاطب  ال��ن��زالء 

عقيدته ودينه واعتقاده، ولكن بخطاب ي�سمن عودته اىل 
ر�سده والرجوع اىل اال�سول احلقيقية للدين او املذهب 
الذي يدين به هذا ال�سخ�ض، ولي�ست االفكار التي يحاول 
واالرهابية  التكفريية  واملجاميع  الظالميون  ي�سيعها  ان 
وت�سويهه  الدين  ا�ستغالل  يحاولون  الذين  واملتطرفون 
يف  واالجرامية  الدنيئة  واغراظهم  خمططاتهم  لتنفيذ 
حماولة اإ�ساعة الفو�سى ومتزيق املجتمع وحتويله اىل 
من  البع�ض  بع�سها  تقاتل  مت�سارعة  وطوائف  اثنيات 
ار�ض  على  لها  وج��ود  ال  وم�سالح  وهمية  مكا�سب  اجل 
الواقع، ال �سيما ان كانت هناك نظرة �سائدة عن ال�سجون 
العراقية بانها تفرخ او ت�سنع االرهابيني من خالل تالقح 
�سابقا  كان  وه��ذا  ال�سجون.  داخ��ل  حت�سل  التي  االفكار 
لتدار من  التي متت احالتها  العراقية  ال�سجون  لي�ض يف 
قبل جهات ع�سكرية او �سجون تابعة للقوات االمريكية او 
قوات التحالف التي كانت موجودة يف البالد والتي كان 
و�سع ال�سجناء فيها خمتلطا، اذ يتم فيها دمج االرهابي 
ا�ستباه  ق�سايا  يف  احتجازهم  يتم  الذين  اال�سخا�ض  مع 
او جرائم جنائية اخرى ما اتاح لهوؤالء االرهابيني جوا 
االخرين  بني  واخلبيثة  الهدامة  افكارهم  لن�سر  منا�سبا 
الذين ال يحملون افكارا متطرفة وقد �ساهدنا عدة حاالت

من هذا القبيل.
 اما االن فتجري من خالل االجراءات اجلديدة املتبعة من 
قبلنا ك��وزارة، مراقبة كل مرت مربع داخل تلك ال�سجون 
االن�سان  حلقوق  جت��اوز  او  انتهاك  حالة  اي  وت�سجيل 
ادارتها  على  القائمني  او  فيها  العاملني  قبل  من  حت�سل 
بحق النزالء واملودعني ليتم اتخاذ االجراءات القانونية 
ال�سوابط  على  واملتجاوزين  املخالفني  بحق  ال��الزم��ة 
مل  عامني  من  اكرث  ومنذ  لذا  بذلك،  اخلا�سة  والتعليمات 
ن�سمع اي حادثة ت�سجل بهذا اخل�سو�ض او بخ�سو�ض 

احلوادث االخرى التي ت�سمنت حاالت تهريب او هروب 
جماعي للنزالء كما كان يح�سل �سابقا ومت �سبط االمن 
داخل تلك ال�سجون حتى على امل�ستوى االمني ومكافحة 
على  فيها  العاملني  ال�سجون وتدريب  تلك  داخل  ال�سغب 
يف  اليها  يحتاجون  التي  باملعدات  وتزويدهم  االجهزة 

عملهم ب�سكل كامل.

اال�شالح؟ دوائر  يف  واملودعني  النزالء  عدد  • وماهو 
- عدد النزالء واملودعني لدى دوائر اال�سالح ي�سل اىل 
اكرث من 31 الف مودع بينهم 3000 مودع من جن�سيات 
عربية واجنبية خمتلفة، وان الوزارة حري�سة على ا�ساعة 
الدول  العراق وباقي  النزالء وال�سجناء بني  تبادل  مبداأ 
املفرو�سة  املتطلبات  االجنبية والعربية كونه من �سمن 
عليها  التي وقعنا  واالتفاقيات  املعاهدات  علينا مبوجب 
يف  االن�����س��ان  حقوق  مب��ب��ادئ  العمل  وتر�سيخ  لتوثيق 
البالد وهذا االمر ي�ستثني املودعني واملحكومني بق�سايا 
االرهاب كونها ال ت�سملهم، وباال�سا�ض فان كل االتفاقيات 
تخ�سع  النزالء  تبادل  ق�سايا  تخ�ض  التي  والتفاهمات 

ملوافقة جمل�ض الوزراء وم�سادقة الربملان.

• وبخ�شو�ص عمليات تنفيذ احكام االعدام بحق املدانني؟
- ق�سية تنفيذ احكام االعدام اخلا�سة باملدانني بق�سايا 
االعالمية  القنوات  بع�ض  تناولتها  جنائية  او  ارهابية 
بني  تقاذفها  يتم  امل�سكلة  ان  رغم  �سيئ،  ب�سكل  املغر�سة 
رئا�سة اجلمهورية والوزارة وجمل�ض الق�ساء وباالخ�ض 
بعد حادثة الكرادة واوؤكد انه ال �سحة ملثل هذه االدعاءات 
جلنة  بت�سكيل  ق��ام  ال���وزراء  جمل�ض  وان  االط��الق،  على 

ملعرفة اماكن اخللل وقد اثبتت عدم تق�سري الوزارة.
اما يف الوقت احلا�سر، فان امل�ساألة تتعلق بتنفيذ قانون 

بق�سايا  تتعلق  منها  احكاما  هناك  ان  �سيما  ال  العفو، 
جنائية ي�ستطيع املدان فيها احل�سول على تنازل من اهل 

ال�سحية وت�سوية امل�ساألة معهم ب�سكل قانوين.
مل  التي  االحكام  تنفيذ  بعدم  يتعلق  اخ��ر  جانب  وهناك 
الثبات  فر�سة  امل��دان  العطاء  القطعية  الدرجة  تكت�سب 
ال  التي  بحياته  تتعلق  الق�سية  ان  خ�سو�سا  ب��راءت��ه، 
التكفري عن هذا اخلطاأ حال حدوثه  او  له  اعادتها  ميكن 
على  �سيقع  اللوم  ف��ان  م�ستقبال،  ب��راءت��ه  ثبتت  ح��ال  يف 
ان  يجب  ال  االحكام  هذه  تطبيق  فان  لذا  املنفذة،  اجلهة 
يخ�سع الي �سغوطات اعالمية او �سيا�سية او �سعبية او 
غريها لكي يطمئن اأن هذا ال�سخ�ض قد نال جزاءه العادل 
له  ا�ستنفد كامل احلقوق املمنوحة  اأن  القانون بعد  وفق 
 كمتهم والتي كفلها له القانون نف�سه حتى تنفيذ العقوبة

 بحقه.
تنفيذ  يف  م�ستمرة  ال���وزارة  ف��ان  ذل��ك،  من  الرغم  وعلى 
االحكام التي اكت�سبت االحكام القطعية ب�سورة اعتيادية 
واملت�سمنة طلب املتهم اعادة حماكمته واكت�سابها الدرجة 
القطعية كما ا�سرنا وم�سادقة رئا�سة اجلمهورية واكتمال 
الوزارة  تكون  احلالة  هذه  ويف  الثبوتية  اوراق��ه  جميع 
جمربة على تنفيذ االحكام ولي�ض لديها اي �سبب او خيار 

لتاأجيلها.
ام���ا يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��االره��اب��ي��ني او امل�����س��ت��ب��ه ب��ه��م او 
�سري  خ��الل  عليهم  القب�ض  القاء  يتم  الذين  اال�سخا�ض 
القوات  بني  نينوى،  يف  الع�سكرية  والعمليات  املعارك 
وبني  جهة  م��ن  والع�سائري  ال�سعبي  واحل�سد  االمنية 
ع�سابات "داع�ض" من جهة اخرى، فقد مت ت�سكيل هيئات 
فيها  ي��ت��وىل  امل��وؤق��ت��ة  االح��ت��ج��از  م��راك��ز  داخ���ل  ق�سائية 
القا�سي التحقيق مع هوؤالء اال�سخا�ض، فاذا ثبت عليهم 
اجلرم من خالل ال�سهود او يف حالة االم�ساك به باجلرم 
امل�سهود او القتال، فهذا يعمل له ا�سبارة ق�سائية والقاء 
او  ال�سجون  اىل  ويرحل  اال�سول  ح�سب  ق�سائي  قب�ض 
مراكز االحتجاز التابعة لالجهزة االمنية او يتم ترحيله 
اىل مراكز التوقيف واالحتجاز التابعة اىل وزارة العدل 
اذا كان لديه ملف ق�سائي حال اكمال ملفه الق�سائي، ليتم 

اخ�ساعه للمحاكمات اجلزائية اال�سولية وفق القانون.
اأو تواجدوا يف املنطقة  اأما يف حال وجود ادعاء كيدي 
معه  م�سرتكني  غري  ولكنهم  "داع�ض"  فيها  يتواجد  التي 
�سراحهم  اط��الق  فيتم  االرهابية  االعمال  يف  ا�سرنا  كما 
واعادتهم اىل ذويهم وعلى الرغم من وجود اكرث من هيئة 
ق�سائية يف مراكز االحتجاز، اال ان هناك عمليات تاأخري 
للتحقيق  تخ�سع  التي  الهائلة  االع���داد  ب�سبب  حا�سلة 

وامل�ساءلة القانونية.
عمل  لتطوير  قبلنا  م��ن  املتبعة  ال�سرتاتيجية  و�سمن 
نظام  اىل  وال�سجالت  امللفات  بتحويل  قمنا  ال����وزارة 
بها  للعمل  ن�سعى  التي  املكننة  �سيا�سة  �سمن  احلا�سوب 
اعتماد  يف  جنحنا  فقد  وبالفعل  ال���وزارة  دوائ��ر  كل  يف 
االل��ي��ة اجل���دي���دة يف دائ���رت���ني م��ن ال���دوائ���ر امل��ه��م��ة يف 
بعد  البالد  �سهدتها  التي  املالية  االزم��ة  ان  اال  ال���وزارة، 
املتزايد  العر�ض  نتيجة  اخل��ام  النفط  ا�سعار  انخفا�ض 
وتراجع  جديدة  ا�سواق  وظهور  املنتجة  ال��دول  قبل  من 
التي  االمنية  االح���داث  اىل  ا�سافة  عليه،  الطلب  �سقف 
�سهدتها البالد حالت دون اجناز العمل يف باقي الدوائر 
ال��وزارة  اذ كان من املوؤمل ان تدخل  له،  كما هو خمطط 
االلكرتونية  احلكومة  نظام  �سمن  العمل  �سنتني  خ��الل 
اخلا�سة  وال��ربام��ج  اخلطط  كل  ب��ان  ونوؤكد  ت��ام،  ب�سكل 
الدوائر  عمل  م�سار  لتحويل  كامل  ب�سكل  ومعدة  جاهزة 
التابعة للوزارة اىل عمل الكرتوين يتما�سى مع التطور 
احلا�سل يف باقي دول العامل ب�سكل عام، وقد مت اجناز 
كل  وان  اال�سالح  دائ��رة  و�سمل  امل�سروع  هذا  يف  العمل 
ملفاتها واجراءاتها ا�سبحت الكرتونية ابتداء من حلظة 

ا�ستقبال وايداع النزالء لغاية االفراج عنهم.

وزير العدل د.حيدر الزاملي لـ )ال�شباح(: هيئات ق�شائية للتحقيق مع املحتجزين يف نينوى

العراقية  احلكومة  ان  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزير  ال�سيد  قال 
ا�سكالها  جميع  يف  االن�سان  حقوق  مبادئ  تر�سيخ  على  تعمل 
مع  بيتطابق  الدرا�سيًة  املناهج  لتحديث  ال�سعي  اىل  باال�سافة 

ن�سر هذه الثقافة بني جميع �سرائح املجتمع. 
لل�سيد فران�سي�سكو  العدل  ال�سيد وزير  ا�ستقبال   جاء ذلك خالل 

موتا والوفد املرافق له يف مكتبه الر�سمي هذا اليوم االربعاء. 
 وا�ساف ال�سيد الوزير ان وزارة العدل تعمل على حتديث مناهج 
الدولية  واملواثيق  االتفاقيات  مع  يتنا�سب  مبا  الق�سائي  املعهد 
ال��وزارة الكمال  ت�سعى  اخر  كذلك ومن جانب  االن�سان،  حلقوق 
الرد على جميع التقارير الواردة من املنظمات الدولية وجمل�ض 

حقوق االن�سان الي�ساح الدور الريادي للعراق يف هذا املجال. 
للتعاون  ارتياحه  عن  موتا  فران�سي�سكو  ال�سيد  عرب  فقد  كذلك   
البناء مع وزارة العدل لتو�سيح دور العراق يف تطبيق مبادئ 
 حقوق االن�سان، وان الوزارة ت�سعى بكل جهد يف �سبيل حتقيق

 ذلك. 
 وقد ح�سر اللقاء ال�سيد ح�سني الزهريي وكيل وزارة العدل.

 احلكومة العراقية تعمل على حتقيق 
مبادئ حقوق االن�شان وال�شعي يف �شبيل 

ن�شر هذه الثقافة يف املجتمع العراقي

خالل استقباله ممثل االمانة العامة لالمم المتحدة 

االمنية  قواتنا  انت�سارات  لكم  ن��ب��ارك  ب��داي��ة 
وح�����س��دن��ا ال�����س��ع��ب��ي ع��ل��ى ع�����س��اب��ات داع�����ض 

االرهابية يف اخر معاقلها . 
ال�سنوية  ال��ذك��رى  ال��ي��وم  علينا  مت��ر  وال��ي��وم 
ل��ي��وم دائ���رة االإ���س��الح ال��ع��راق��ي��ة وال���ذي يعد 
لعام  عمل  م�سرية  خاللها  من  ن�ستذكر  منا�سبة 
ن�سعى من خالله  قادم  لعام   وامل عمل  م�سى 
حتقيق تطلعاتنا لالرتقاء بعمل هذه املوؤ�س�سة 
ال�سنوات  خ���الل  حققت  وال��ت��ي  االإ���س��الح��ي��ة 
جتاوزنا  كبري  جن��اح  معدل  املا�سية  القليلة 
ال���وزارة  و�سعت  التي  االرب��اك��ات  خالله  م��ن 
امل�ستويات  جميع  على  اال�ستهداف  دائ��رة  يف 
وكانت مبثابة التحدي والذي اأثبتنا من خالله 
االإداري  ال�سبط  عرب  حتقق  ملمو�سا  جناحا 

واالأمني.
وتدعيم  املهنية  االأ�س�ض  و�سع  على  وحر�سنا 
من  االإف���ادة  عرب  وتعزيزها  االأمنية  اجلوانب 
دول  يف  املطبقة  واالأخ���رى  العاملية  التجارب 
الكبريين  ال��ه��م��ة  االن���دف���اع  وب��ل��ورة  اجل����وار 
لتكليل  العراقية  االإ�سالح  دائ��رة  يف  للعاملني 
وال��ذي  االإ���س��الح��ي  اجل��ان��ب  وحتقيق  عملنا 
هم  الرجال  ه��وؤالء  وك��ان  االأ�سمى،  الهدف  يعد 
اخ��ذوا  فقد  الكلمة  معنى  بكل  )ا�سالحيون( 
واإن��ف��اذه  ال��ق��ان��ون  عمل  اإ���س��ن��اد  كاهلهم  على 
وك����ان ال��ن��ج��اح ب��ط��ع��م خم��ت��ل��ف ك��ون��ه حتقق 
موؤ�س�سات  كبلت  ا�ستثنائية  ظ��روف  ظ��ل  يف 
وخف�ض  التق�سف  بقيد  العدل  ووزارة  الدولة 
الركائز  اأه��م  تعد  والتي  املالية  التخ�سي�سات 
العراقية  االإ�سالح  دائرة  يف  عملنا  تدفع  التي 
التي  املوؤ�س�سات  اح��د  كونها  التكامل،  نحو 
متطلبات  لتوفري  م�ستقرة  ميزانية  اىل  حتتاج 
او  ال��ت��اأخ��ري  تقبل  ال  وال��ت��ي  عملها  م��ف��ا���س��ل 

التاأجيل.
العدل  وزارة  اإدارة  مهام  تولينا  منذ  و�سعينا 
العراقية  االإ���س��الح  دائ���رة  عمل  تق�سيم  اإىل 
واأخ���رى  واأم��ن��ي��ة(  )اإداري����ة  تق�سيمات  �سمن 
ت��ع��ن��ى ب��ح��ق��وق االإن�����س��ان ب��اع��ت��ب��اره امل��ع��ي��ار 
االأ�سا�سي لتقييم خمرجات عمل هذه املوؤ�س�سة 
وحتركنا  والعاملي،  املحلي  العام  ال��راأي  اأم��ام 
اأمنية  خطط  اإي��ج��اد  نحو  االإط���ار  ه��ذا  �سمن 
ال��دف��اع  وزارت���ي  م��ع  بالتن�سيق  مت��ت  حمكمة 
وال��داخ��ل��ي��ة، ب��اإح��ك��ام االأط����واق االأم��ن��ي��ة حول 
االأ�سوار اخلارجية والتي حققت �سبطا حمكما 
م�ستوى  على  �سواء  خرق  اأي  بعده  ت�سجل  مل 
اأو  ه��روب  م�ستوى  على  اأو  االإن�����س��ان  حقوق 
التي  امل��ل��ف��ات  اأه���م  يعد  ال���ذي  ال��ن��زالء  تهريب 
كانت العقبة اال�سا�ض اأمام عمل دائرة االإ�سالح 

العراقية.
واالن���ط���الق���ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ���س��ه��دت��ه��ا دائ���رة 
تطبيق  خ��الل  من  حتققت  العراقية  االإ���س��الح 
ن��ظ��ام االأر���س��ف��ة االل��ك��رتون��ي��ة وال��ت��ي اأح��دث��ت 
حقوق  جمال  يف  الدائرة  عمل  يف  كبرية  نقلة 
االإن�سان، اذ حتقق من خاللها ادخال معلومات 
النزيل حال و�سوله اىل ق�سم اال�ستقبال �سمن 
كاملة  معلومات  قاعدة  وفر  الكرتوين  برنامج 

عن جميع النزالء.
و���س��ه��دت دائ����رة االإ����س���الح ال��ع��راق��ي��ة موجة 
داخلية  جهات  خلفها  تقف  ممنهج  ا�ستهداف 
وخارجية �سعت من خاللها اىل توجيه االتهام 
وال��ع��راق  خا�سة  ب�سورة  ال��ع��دل  وزارة  اىل 
عدة  امللف  هذا  يف  حققنا  وقد  عامة،  ب�سورة 
ال���وزارة  م��ن خ��الل تغطية �سجون  جن��اح��ات  
بالكامريات وعلى م�ستوى املرت الواحد، االمر 
الذي فوت الفر�سة على املت�سيدين باملاء العكر 

حقوق  بانتهاكات  اال���س��الح  دائ���رة  ات��ه��ام  م��ن 
االإن�سان داخل ال�سجون وقد مت يف هذا املجال 
التي  واالأكاذيب  االدع��اءات  من  الكثري  دح�ض 
وحتقق  املغر�سة  اجلهات  بع�ض  بها  تفوهت 
ال��ب��اب ب�سكل  م��ن خ��الل ه��ذا املنجز غلق ه��ذا 
نهائي. ويف اجلانب املتعلق بانزال الق�سا�ض 
االأبرياء  بدماء  اأيديهم  تلطخت  ممن  باجلناة 
بدائرة  العدل ممثلة  فان وزارة  العراقيني  من 
اليها  املوكلة  امل��ه��ام  اأدت  العراقية  االإ���س��الح 
االع��دام  احكام  ونفذت  و�سفافية  مهنية  بكل 
بحق االرهابيني وهذا االمر يعد اجلزء االهم 
والكرث خطورة والذي حاولت بع�ض اجلهات 
منها  �سعيا  عليه  اال�سواء  ت�سلط  ان  املغر�سة 
لالطاحة باملنجز الكبري الذي حتقق يف دائرة 

اال�سالح العراقية خالل الفرتة املا�سية.
ايها االخوة االعزاء ملف اال�سالح يف وزارة 
اولهما  ا�سا�سيني  �سطرين  اىل  ينق�سم  العدل 

حتقيق اعلى م�ستوى من االجناز �سمن دائرة 
�سمن  نعمل  فاأننا  االخ��ر  واجلانب  اال���س��الح، 
اىل  اوك��ل  وال��ذي  احلكومي  اال�سالح  برنامج 
ويف  عملها  يتداخل  اخرى  مهام  عدة  ال��وزارة 
االن�سان  حقوق  وزارة  ملف  اي��ك��ال  مقدمتها 
عمل  �سميم  �سمن  تدخل  والتي  لنا  )امللغاة( 
ال����وزارة يف  م��ن دور  ان��ط��الق��ا  ال��ع��دل  وزارة 
املقدم  اخلدمي  عملها  يف  اجلانب  هذا  ار�ساء 
معايري  تطبيق  واعتماد  جهة  من  املواطن  ىل 
اال�سالح  دائ���رة  يف  الدولية  االن�سان  حقوق 

العراقية بالتعامل مع النزالء.
احالم  حتقق  ال  مبجموعها  النجاحات  وه��ذه 
يريدون  ال  والذين  النفو�ض  �سعاف  واغرا�ض 
للعراق اخلري واليرون اال م�ساحلهم اخلا�سة 
ال��ف��رتة واالخ�����رى مبهاجمة  ب��ني  ف��ي��ق��وم��ون 
الوزارة ب�ستى التهم واالفرتاءات كوننا مل ولن 
و�سنوؤدي  ال�سغوطات  ه��ذه  م��ن  الي  نخ�سع 

احلاقدين  ان���وف  ع��ن  رغ��م��ًا  ل�سعبنا  واج��ب��ن��ا 
و�سحاب امل�سالح ال�سيقة . 

دين  م��ن  بذمتنا  م��ا  �سننجز  ان��ن��ا  منا  وع��ه��دا 
للعراق بامتام ما بداأناه من عمل مهني ر�سني 
ب��رغ��م ال�����س��ع��وب��ات وال��ع��ق��ب��ات ال��ك��ب��رية التي 
جتابه م�سرية العمل، اذ اننا خالل هذه املرحلة 
التحديات  م��ن  يعد  ملف  ت�سلم  على  مقبلون 
الكبرية التي اوكلت للوزارة وهي ت�سلم ادارة 
االمنية  للوزارات  التابعة  واملواقف  ال�سجون 
من  باعتبارها  االح��داث  �سجون  �سمنها  وم��ن 
بان  ثقة  وكلنا  للوزارة،  املهنية  االخت�سا�سات 
والفعل،  بالقول  ا�سالحيون  هم  العدل  رج��ال 
وبانهم  بحق رجال ال يعرف امل�ستحيل طريقًا 
اىل قلوبهم، وهذا االمر �سيحقق لوزارة العدل 
ودائرة اال�سالح العراقية الدور الريادي الكبري 
والذي حتقق بجهودنا جميعا �سعيا الداء دورنا 

الوطني لبناء العراق اجلديد.

ك�شف وزير العدل د. حيدر الزاملي عن ت�شكيل هيئات ق�شائية خا�شة للتحقيق مع املتهمني او امل�شتبه بهم او االرهابيني يف معارك حترير نينوى داخل مراكز االحتجاز املوؤقتة.
 وقال الزاملي يف حوار اجرته معه"ال�شباح": ان الوزارة حولت نظام العمل يف دائرتي اال�شالح العراقية ورعاية القا�شرين من النظام الورقي اىل النظام االلكرتوين �شمن خطتها الرامية اىل تطبيق 

نظام احلوكمة االلكرتونية يف الوزارة.  كما ا�شار اىل وجود برامج مطبقة حاليا ال�شالح النزالء حتى يتم دجمهم يف املجتمع بعد خروجهم.
 ويف ما يلي ن�ص احلوار:

اأ�شالحيون
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الت�صريح  ان  العدل  وزارة  اعللام  قللال   
الفيا�ض  علللللي  الللنللائللب  بلله  ادىل  الللللذي 
لل�صومرية هو حم�ض افرتاء او ماأخوذ 
ت�صررت  الللذيللن  اال�صخا�ض  بع�ض  مللن 
فر�ض  ب�صبب  ال�صخ�صية  م�صاحلهم 
حد  على  اجلميع  على  القانون  تطبيق 
التي  لل�صغوط  اكلللرتاث  بللدون  �للصللواء، 
هللوؤالء  لها  يتبع  التي  اجلللهللات  تولدها 

اال�صخا�ض. 
 واليلللخلللفلللى علللللى املللللواطللللن الللعللراقللي 
متار�صها  التي  ال�صغط  ا�صاليب  حاليًا 
بللعلل�للض اللل�للصللخلل�للصلليللات للللللحلل�للصللول على 
على  حت�صل  مل  واذا  اخلا�صة  املنافع 
و�صائل  با�صتخدام  تللقللوم  املللنللافللع  تلك 
االعام كطريقة لل�صغط يف �صبيل ذلك، 

طلب  قللد  النائب  ال�صيد  ان  قبيل  ومللن 
�صركة  اىل  اطللعللام  جتهيز  عللقللد  احللالللة 
جمللهللولللة احلللللال وخللللارج اللل�للصللوابللط، 
فا�صدين  بنقل عدة موظفني  كذلك طالب 
الت�صجيل  دائللرة  داخل  مهام  وت�صليمهم 
العقاري قد مت �صابقًا معاجلة ق�صاياهم 
ومعاقبتهم ونقلهم، ونحن على ا�صتعداد 
كللامللل للللللتللو�للصلليللح امللللام اللللللراأي الللعللام 
وحمللاوالت ال�صغوطات  هذه   مايخ�ض 

 االبتزاز. 
 وقال اعام الوزارة ان ال�صيد النائب مل 
يلتفت اىل قانون املعهد الق�صائي والذي 
املعهد  وقللللرارات  ادارة  ان  على  ين�ض 
جمل�ض  قبل  من  اتخاذها  يتم  الق�صائي 
من  عنا�صر  خم�صة  من  واملكون  املعهد 

ب�صمنهم  االعلى  الق�صاء  جمل�ض  ق�صاة 
وعن�صرين  العام  االدعللاء  جهاز  رئي�ض 
رئي�ض  اىل  باال�صافة  العدل  وزارة  من 
رئي�ض  وان  اللللدوللللة  �لللصلللورى  جمللللل�للض 
جمل�ض املعهد هو ال�صيد القا�صي رئي�ض 

جمل�ض الق�صاء االعلى. 
الللعللدل  ملل�للصللوؤوللليللة وزارة  مللن  وللليلل�للض   
الفو�صى  اثلللارة  يللحللاول  مللن  يللكللون  ان 
على  مللطلللللع  غللر  اخلللا�للصللة  للم�صلحة 
فقط  ناظرًا  يكون  النافذة وان  القوانني 
من  املللرجللوة  امل�صلحة  له  مايحقق  اىل 

ذلك. 
م�صتمر  ب�صكل  تكرر  العدل  وزارة  وان   
�صيا�صية  �صغوط  الي  خ�صوعها  عللدم 
داخللللليللة او خللارجلليللة وذلللللك خلللطللورة 

اجلهات  مللن  العديد  وحمللاولللة  ملفاتها 
زج الوزارة يف نزاعات الطائل منها اال 

امل�صالح اخلا�صة. 
 وتكرر وزارة العدل ا�صتعدادها للتداول 
والنقا�ض ب�صكل �صفاف ور�صمي يف اي 
خمتلف  يف  بعملها  حتلليللط  مللاحللظللات 
ب�صكل  معاجلتها  على  للعمل  الللدوائللر 
قلللانلللوين، وتلللرحلللب بللجللملليللع االجللهللزة 
بالعمل  م�صتمرة  هللي  والللتللي  الرقابية 
املقدمة  اخلدمات  بواقع  للنهو�ض  معها 
اإن  الف�صاد  حاالت  ومكافحة  للمواطنني 
الدخالها  حماولة  اي  وترف�ض  وجللدت، 
يف جلللدل اعللامللي الطللائللل مللنلله �صوى 
واملواطن  العمل  م�صلحة  على  الظهور 

لتح�صيل امل�صالح اخلا�صة.

وزارة العدل: نرف�ض الت�صريحات التي حتاول احل�صول 
على م�صالح خا�صة او الظهور االعالمي 

وزير العدل: يوم اال�صالح العراقي منا�صبة ن�صتذكر من خاللها م�صرية عام م�صى وامل عام قادم 
خالل كلمة له على هامش احتفالية دائرة االصالح العراقية

اكد ال�صيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، 
مبقر  الر�صمي  مكتبه  يف  ا�صتقباله  خال 
ع�صو  الغرباوي  احمد  ال�صيد  اللللوزارة، 
جمل�ض حمافظة بابل ان دوائر الت�صجيل 
العقاري �صتبا�صر بتنفيذ م�صروع النظام 
اعتبارا  العدلية  الدوائر  يف  االلكرتوين 
�صت�صاهم  واللللتلللي  احللللللايل  اللللعلللام  ملللن 
مبلللراعلللاة اجنللللاز مللعللامللات املللواطللنللني 
احلفاظ  يف  وت�صاهم  املمكنة  بال�صرعة 
ال�صيد احمد  اكد  بللدوره،  على حقوقهم.  
نقلة  حققت  العدل  وزارة  ان  الغرباوي، 
اال�للصلللللوب  مللن  عملها  جملللال  يف  نللوعلليللة 
الللذي  االمللر  االلللكللرتوين،  اىل  التقليدي 

يحافظ على حقوق املواطنني.

اأكد وكيل وزارة العدل ح�صني الزهري، على �صرورة ان يكون 
املوظف يف اق�صى حاالت املهنية واجلدية يف عمله كونها ا�صا�ض 
عمل املوظف الكفوء.  ذكر ال�صيد الوكيل ذلك، خال اجتماعه مبدراء 
اق�صام الدائرة القانونية التابعة حلقوق االن�صان، مبديا ار�صاداته 
يف تنظيم العمل االداري والوظيفي مبا يتنا�صب مع االهمية التي 
تقع م�صوؤوليتها على عاتق مدير الق�صم ومن ثم املوظف ليكونوا 
يف اق�صى حاالت احلر�ض على اداء واجباتهم الوظيفية من دون 
انتهى  االجتماع  ان  وتللابللع:  الللعللام.   لل�صالح  خدمة  اخطاء  ايللة 
بعدة توجيهات ابرزها التاأكيد على دعم املوظف الكفوء وتنمية 
ا�صبوعية يعمل  قدرات املوظف االقل كفاءة من خال خطة عمل 
 عليها مدراء االق�صام لتايف االرباك واالهمال واجناز املهام على

 امت وجه.

حيدر  د.  الللعللدل  وزيللللر  ا�صتقبل 
اللللزاملللللللي مبللكللتلله الللر�للصللمللي يف 
زبيد  قبيلة  املللر  الللللللوزارة  مللقللر 
ملللعلللد جلللا�لللصلللم ملللزهلللر اللل�للصللمللرمللد 
 واالملللللللر احلللملللد جلللا�لللصلللم مللزهللر

 ال�صمرمد.
العراقية  الع�صائر  ان  اىل  وا�صار 
هي الداعم االول للدولة يف جمال 
تللنللفلليللذ اال�لللصلللاحلللات، وحمللاربللة 
ال�صيد  واكللد  واالرهللللاب.  الف�صاد 
مع  الع�صائر  تللعللاون  ان  الللوزيللر 

يف  ي�صاهم  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
الللدولللة،  موؤ�ص�صات  عمل  تعزيز 
�صبل  تعزيز  �للصللرورة  اىل  داعلليللا 
اخلدمات  اف�صل  لتقدمي  التعاون 
اعادة  يف  وامل�صاهمة  للمواطنني، 
اعلللملللار امللللنلللاطلللق اللللتلللي دمللرتللهللا 
اجلماعات االرهابية. بدوره اثنى 
الوفد الزائر على دور وزير العدل 
د.حللليلللدر الللزاملللللي يف االنللفللتللاح 
 علللللللى جللملليللع امللللكلللونلللات ومللنللهللا

 الع�صائر.

ا�صتقبل ال�صيد وزير العدل د. حيدر 
مقر  يف  الر�صمي  مبكتبه  الزاملي 
الوزارة النائب عبد الله اجلبوري، 
حيث مت احلديث عن الدور الكبر 

يف  اللللعلللدل  وزارة  ملللن  املللللبللللذول 
على  اجنللازهللا  مب�صتوى  االرتللقللاء 
بلغت  والللذي  احلكومي  امل�صتوى 

اأ�صداءه جميع موؤ�ص�صات الدولة.

ا�للصللتللقللبللل اللل�للصلليللد وزيللللر الللعللدل د. 
الر�صمي  مكتبه  يف  الزاملي  حيدر 
هال  النائب  ال�صيد  الللوزارة  مبقر 
اعللتللمللاد  ان  مللو�للصللحللًا  اللل�للصللهللاين 
التقنية احلديثة يف دائرة اال�صاح 
قاعدة  ايجاد  يف  �صاهم  العراقية، 
وانللهللاء  ال�صجناء،  عللن  معلومات 

تعلن عنها بع�ض  التي  االفللرتاءات 
اجللللهلللات ملللغللر�للصللة. بللللللدوره، اكللد 
ان  ال�صهاين،  هال  النائب  ال�صيد 
وزارة العدل خطت خطوات كبرة 
يف جمال العمل اجلاد والذي حتقق 
ملللن خلللالللله تلللقلللدمي خلللدملللات اكللر 

للمواطن.

ا�للصللتللقللبللل اللل�للصلليللد وزيللللر الللعللدل د. 
اخلا�ض  مكتبه  يف  الزاملي  حيدر 
مظهر  النائب  �صيادة  الوزارة  مبقر 
ان  علللللى  الللتللاأكلليللد  اجلللنللابللي ومت 
بالعمل  با�صرت  العدلية  الللدوائللر 
يف بع�ض من املناطق املحررة  من 
لتقدمي  االرهللابللي  داعلل�للض  �صيطرة 

للللللمللواطللنللني. وكللمللا �صكر  اخلللدمللة 
اللل�للصلليللد الللنللائللب مللظللهللر اجلللانللبللي، 
قللدملله ال�صيد  اللللذي  الللكللبللر  الللللدور 
املواطنني  امللاك  حفظ  يف  الوزير 
وتلللقلللدمي اخللللدملللات اللللازملللة لهم 
وخلللا�لللصلللة يف امللللنلللاطلللق اللللتلللي مت 

احتالها من قبل ع�صابات داع�ض.

العدل حققت نقلة نوعية 
يف جمال عملها من اال�صلوب 

التقليدي اىل االلكرتوين

 وزير العدل : الع�صائر العراقية هي الداعم 
االول للدولة يف جمال تنفيذ اال�صالحات

وزير العدل ي�صتقبل النائب اجلبوري 

وزير العدل ي�صتقبل النائب هالل ال�صهالين

وزير العدل الدوائر با�صرت بالعمل 
يف بع�ض من املناطق املحررة

خالل استقباله امير قبيلة زبيد معد السمرمد

 ملللرت حللللوادث كللثللرة يف الللعللراق بللعللد الللعللام 
التي  تلك  االحداث دموية  اكرث  ان  اال   ،2003
ا�صتهدفت وزارة العدل، هذا ال�صرح احل�صاري 
النللفللاذ  االوىل  االداة  يللعللد  اللللذي  واالنلل�للصللاين 
العادل بحق اجلناة  الق�صا�ض  القانون وتنفيذ 

حلفظ اوراح املواطنني واماكهم، 
ات املهنية الكبرة التي ات�صم بها ابطال العدل 
مل ترق للع�صابات االرهابية والتي باتت تتحني 
التي  االوىل  االجرامية  فعلتها  لتكرار  الفر�صة 
واوقعت   2009 عام  الوزارة  مبنى  ا�صتهدفت 
وتركت  وجريح،  �صهيد  بني  ال�صحايا  ع�صرات 
اثرها الوا�صح على ارواح واج�صاد املجاهدين 
املوؤ�ص�صة  هللذه  يف  العاملني  مللن  واملللجللاهللدات 
الللعللريللقللة الللتللي مل وللللن تللنللحللنللي لللتللخللر�للصللات 

االرهاب االعمى.
ويف عام 2013 اعاد االرهابيون فعلهم الدينء 
ب�صن ا�صنع  هجمة اجرامية والتي حاولوا من 
التنفيذية  املوؤ�ص�صة  هللذه  وجللود  انهاء  خاله 
التي اقت�صت من االرهابيني ومل تاأخذ العاملني 
فيها باحلق لومة الئم، وهذه املرة كانت العملية 
العدل  وزارة  يف  العاملني  ارواح  ت�صتهدف 
زمللرة  قامت  حيث  فيها،  املللوجللودة  والللوثللائللق 
ارهابية بفعلتها الدنيئة باقتحام مبنى الوزارة 
ممنهج  قتل  عمليات  �صل�صلة  واحلللداث  البديل 
العفنة  االرهابيني الج�صادهم  بتفجر  اختتمت 
الحلللداث اكللر قللدر مللن اللل�للصللرر واملللاأ�للصللاة بني 

�صفوف العاملني �صمن كوادر هذه الوزارة، 

العدل  جللنللود  انتف�ض  حتى  ايلللام  اال  هللي  ومللا 
على  ونلل�للصللاء  رجللللال  انللهللم  للجميع  للليللوؤكللدوا 
قللدر املللواجللهللة فللاعللدوا احللليللاة واالملللل لباقي 
العراقيني بعد عودتهم اىل الوزارة على الرغم 
من احرتاق اغلب مرافق البناية، هذه املواقف 
الكبرة امنا تعيد لاذهان الت�صحيات اجل�صام 
وزمائهم  فارقونا  الذين  ال�صهداء  قدمها  التي 
اداء  يف  العهد  على  زالللوا  ما  الذين  االخلللرون 

ادوارهم الوظيفية.
ومن هنا فاننا جندد العهد على امل�صي بالعمل 
املللهللنللي واالخللللا�للللض للللللعللراق ورفللللع رايللتلله، 
و�صنكون خر العون والن�صر للقوات االمنية 
وهي تقوم بادوارها الوطنية باحلرب املقد�صة 
على االرهاب والذي بداأ يلفظ انفا�صه االخرة 
يف اجلزء االخر )من امين املو�صل(، واننا اذ 
نحيي هذه املنا�صبة فاننا نتقدم باحر التعازي 
اىل ذوي �صحايا االعمال االرهابية التي طالت 
�صنكون  انللنللا  ونللوؤكللد  الللعللدل،  وزارة  موظفي 
يف  االمنية  للقوات  الكبرة  للجهود  الظهر 
له  ت�صول  من  كل  بحق  العادل  الق�صا�ض  تنفيذ 
الوطن واملواطن، ومن هذا  بامن  العبث  نف�صه 
املنجزات   اهللدي  ان  ال�صرف  عظيم  فلي  املنر 
املتحققة يف وزارة العدل اىل ال�صعب العراقي، 
العراق  لبناء  اال�صا�ض  الكبر  العنوان  ليكون 
بعد  املللحللررة  املناطق  اعمار  ومنطلق  اجلديد 
ع�صابات  دنلل�للض  مللن  بالكامل  الللعللراق  حتللريللر 

داع�ض االرهابية باأذن الله تعاىل .

جنود العدل.. عنوان النصر 

ا�للصللتللعللدادهللا  علللن  اللللعلللدل  وزارة  اأعلللللنللت 
االإن�صان  حقوق  مفو�صية  تو�صيات  تفعيل 

ومراكز  ال�صجون  ارتباط  بفك  اخلا�صة 
االحتجاز من �صلطة الوزارات االأمنية 

واإحلاقها ب�صلطة وزارة العدل.
ن�ض  ان  اللللللللوزارة:  اإعلللللام  وقللللال 
النافذ  الللعللراق  جمهورية  د�صتور 
يف اللللبلللاب اللللثلللاين علل�للصللر املللللادة 
ان  علللللى  اكلللد  )ب(  الللفللقللرة   )19(
يف  التوقيف  او  احلب�ض  )اليجوز 

وفقا  لذلك  املخ�ص�صة  االماكن  غر 
لقوانني ال�صجون امل�صمولة بالرعاية 

واخلا�صعة  واالجتماعية  ال�صحية 
ل�صلطات الدولة(.

الللللوزارة �للصللاركللت يف وقت  وا�للصللاف: ان 
�لللصلللابلللق يف جللللنلللة ربلللاعللليلللة �للصللمللت يف 
الللدفللاع،  الللداخللللليللة،   ( وزارة  ع�صويتها 

وحلللقلللوق االنللل�لللصلللان )امللللللللغلللاة((، حيث 
اوكلت اللجنة مهمة نقل �صلطة ادارة 
تتبع  التي  والت�صفرات  املواقف 
اىل  والدفاع  الداخلية   وزارات 
اللللللعلللللدل،  وزارة  �لللصلللللللطلللة 
تللنللفلليللذا الوامللللللر احلللكللومللة 
ت�صمن  والللللللذي  اللل�للصللابللقللة 
�صلطة  اىل  بنقلها  االيللعللاز 
االبللنلليللة  ملللع  اللللعلللدل  وزارة 
واملوجودات تطبيقا الحكام 
مللللذكللللرة �للصلللللطللة االئلللتلللاف 
ل�صنة   )2( الللعللدد  ذي  املوؤقتة 
حيث   1 رقلللم  الق�صم   2003
نلل�للض علللللى )حتللللدد هلللذه املللذكللرة 
ال�صجون  نظام  تتوىل  التي  املعاير 
 يف الللللعللللراق تللطللبلليللقللهللا حتلللت ا�لللصلللراف 

وزارة العدل(.

وزارة العدل تعلن ا�صتعدادها ال�صتالم م�صوؤولية ال�صجون 
ومراكز االحتجاز من �صلطة الوزارات االأمنية

التقى ال�صيد وزير العدل د. حيدر الزاملي يف مكتبه الر�صمي مبقر الوزارة، 
رئي�ض موؤ�ص�صة ال�صادة اال�صراف يف العراق والعامل اال�صامي ال�صيد فاهم 
الللوزارة  بني  امل�صرتك  التعاون  �صبل  تعزيز  عن  احلديث  ومت  الزاملي، 
موؤ�ص�صات  بهكذا  االهتمام  �صرورة  اىل  الوزير  ال�صيد  وا�صار  واملوؤ�ص�صة. 
بجميع  املتينة  عاقاتها  بحكم   املجتمعي  ال�صلم  حفظ  يف  البارز  لدورها 

الع�صائر العراقية .
 من جانبه ا�صاد رئي�ض املوؤ�ص�صة، باجلهود التي يبذلها ال�صيد وزير العدل 
يف اجناح عمل الوزارة من خال املتابعة امل�صتمرة لدوائرها العدلية التي 
مبنح  الزيارة  خمتتما  املواطنني،  اإىل  اخلدمات  اف�صل  تقدمي  عن  اأ�صفرت 

ال�صيد الوزير درع املوؤ�ص�صة.

وزير العدل يلتقي رئي�ض موؤ�ص�صة ال�صادة 
اال�صراف يف العراق والعامل اال�صالمي

وكيل وزارة العدل : املهنية واجلدية 
ا�صا�ض عمل املوظف الكفوء

تنفيذا لتوصيات مفوضية حقوق االنسان في العام 2003

 قال وزير العدل د. حيدر الزاملي ، ان يوم اال�صاح العراقي 
يعد منا�صبة ن�صتذكر من خالها م�صرة عام م�صى وامل عام 
قادم ن�صعى من خاله حتقيق تطلعاتنا لارتقاء بعمل دائرة 
ان ما حتقق من جناحات خال  العراقية، موؤكدا  اال�صاح 
ال�صنوات القليلة املا�صية كان مبثابة حتدي اثبتنا من خاله 
على  كلمته  يف  ذلللك  الللوزيللر  ال�صيد  ذكللر  ملمو�صا.   جناحا 
هام�ض احتفالية يوم اال�صاح العراقي ، الذي نظمته دائرة 
م�صوؤوليتنا(،  )اال�للصللاح  �صعار  حتت  العراقية  اال�للصللاح 
م�صيدا بالدور الكبر لهذه املوؤ�ص�صة اال�صاحية يف تاأهيل 
النزالء واعادة دجمهم باملجتمع ليكونوا مواطنني �صاحلني 
ميللار�للصللون دورهلللم اللللذي �صاهمت بلله اللللدائلللرة.  وا�للصللاف 
ا�صناد  العراقية هو  دائرة اال�صاح  ان دور  الوزير:  ال�صيد 
القانون، والذي جت�صد باالندفاع والهمة الكبرين للعاملني 
الللهللدف  يللعللد  فلليللهللا، لتحقيق اجلللانللب اال�للصللاحللي والللللذي 
اال�ص�ض  و�صع  على  العدل  وزارة  حر�ض  موؤكدا  اال�صمى، 
االفللادة  عر  وتعزيزها  االمنية  اجلوانب  وتدعيم  املهنية 
االنطاقة  ان  الوزير:  ال�صيد  وتابع  العاملية.  التجارب  من 
الكبرة  لدائرة اال�صاح العراقية حتققت من خال تطبيق 

يف  كبرة  نقلة  احدثت  والتي  االلكرتونية،  االر�صفة  نظام 
عمل الدائرة يف جمال حقوق االت�صان، باال�صافة اىل تغطية 
�صجون الوزارة مبنظومة كامرات مركزية ، �صاهمت ب�صكل 
كبر يف ادحا�ض االدعاءات واالكاذيب التي ا�صتهدفت عمل 

الوزارة.
ح�صني  العراقية  اال�صاح  دائللرة  عام  مدير  ا�صتذكر  بللدوره 
الع�صكري يف كلمة له باالحتفالية، الت�صحيات الكبرة التي 
حققتها  التي  االجنللازات  م�صتعر�صا  العراق،  �صهداء  قدمها 
االن�صاين  انتمائها  عن  والنابعة  العراقية  اال�صاح  دائللرة 
للمعاير  امل�صتندة  املهنية واالر�صادية  وادوارها  والوطني 
وتوفر  النزالء  مع  التعامل  يف  االن�صان  حلقوق  الدولية 
م�صيدا  االخلللرى،  واالن�صانية  اال�صا�صية  االإيلللواء  خدمات 
بالدور الكبر لل�صيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، الداعم 

لعمل الدائرة.
 ويف ختام االحتفالية كرم ال�صيد الوزير، املتميزين بجوائز 
املهني،  العمل  وتللرة  رفع  على  ت�صجيعهم  بهدف  تقديرية 
الوظيفي،  االداء  لارتقاء مب�صتوى  ا�صافية  دفعة  ومنحهم 

وكل ح�صب تخ�ص�صه .

السيد النائب قد طلب احالة عقد تجهيز اطعام الى شركة مجهولة الحال وخارج الضوابط

News & Events Minister

اخبار ونشاطات الوزير



5 News

اخبار السنة الثانية - العدد 22 - نيسان 2017

Second Year- No - 22 -  April 2017

اعلن جمل�س �شورى الدولة التابع لوزارة العدل، عن ابرز 
ن�شاطاته التي حققها خالل العام 2016 املا�شي.

خالل  ح�شمت  االداري  الق�شاء  حمكمة  ان  املجل�س:  واأكد 
عام 2016 املا�شي )1541( دعوى، مو�شحا ان جمموع 

الدعاوى املدورة والوارد والنق�س بلغ )1914( دعوى.

املنظورة  الكلية  ال��دع��اوى  جم��م��وع  ان  املجل�س:  وق���ال 
حمكمة  ام��ام  اقيمت  التي  ومنقو�شة(  واردة،  )م���دورة، 
ح�شم  مت  حيث  دع��وى،   )4606( بلغت  املوظفني،  ق�شاء 
ولغاية   2/1/2016 من  الفرتة  خالل  دعوى   )3428(
دعوى   )2260( ان  املجل�س:  وا�شاف   .13/2/2016

دعوى   )808( بواقع  العليا،  االداري��ة  املحكمة  ح�شمتها 
املوظفني)  ق�شاء  اجن��ز  بينما  االداري،  الق�شاء  اجنزها 
1451( دعوى من �شمنها دعاوى مدورة من عام 2015، 
مبينا ان املحكمة االدارية العليا تنظر بالطعون التمييزية 

بقرارات حمكمة الق�شاء االداري وق�شاء املوظفني.

العمل  حجم  توؤ�شر  االح�شائية  ه��ذه  ان  املجل�س:  واف��اد 
هذه  طبيعة  االع��ت��ب��ار  بنظر  اخ��ذي��ن  االجن���از  وم�شتوى 
ووجود  املتداعني  مراكز  وح�شا�شية  الدعاوى  من  النوع 
تزايد باعداد الدعاوى امل�شجلة واملح�شومة باعداد كبرية 

جدا باملقارنة مع ال�شنوات ال�شابقة.

جمل�س �سورى الدولة يعلن عن ن�ساطاته ال�سنوية
مدير عام دائرة الت�سجيل حسمت )7229( دعوى خالل العام الماضي 2016 

العقاري توؤكد على �سرورة 
حماية اأمالك املواطنني

اجرت مدير عام دائرة الت�شجيل العقاري فوزية عليوي، جولة 
تفقدية ملديرية الت�شجيل العقاري يف ال�شدر الثانية ، لالطالع 

على الواقع اخلدمي املقدم للمواطنني.
وموظفيها  الدائرة  مبدير  الزيارة  خالل  العام،  املدير  والتقت 
وناق�شت معهم �شبل تذليل العقبات التي تواجه عملهم، موؤكدة 
واأر�شفة  العقارية  املعامالت  االإ�شراع يف اجناز  على �شرورة 
اىل  ي�شار  التالعب.  من  املواطنني  اأم��الك  حلماية  االأ�شابري 
التي  التفقدية  الزيارات  �شل�شلة  �شمن  تاأتي  الزيارة  هذه  ان 
تقوم بها املدير العام وب�شورة دورية ولكافة دوائر الت�شجيل 
الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  لتوجيهات  تنفيذا  العقاري. 

ب�شرورة تفقد الدوائر والوقوف على اأهم احتياجاتها.

ح�شني،  ريا�س  د.  الق�شائي  املعهد  عام  مدير  بحث 
النواب  جمل�س  رئي�س  م�شت�شار  ا�شتقباله  خ��الل 
العلمية  الق�شايا  املياحي،  جواد  غ�شان  د.  العراقي 
واالكادميية املتعلقة بعمل املعهد الق�شائي وجمل�س 

النواب.
 وق����ال م��دي��ر ع���ام امل��ع��ه��د: ان ال��ل��ق��اء ت��ن��اول اه��م 
وطرحها  القوانني  بت�شريع  املتعلقة  املو�شوعات 
يف جمل�س النواب العراقي، باال�شافة اىل الق�شايا 
الق�شائي  املعهد  بعمل  املتعلقة  واالكادميية  العلمية 

وجمل�س النواب العراقي على حد �شواء.
 وا����ش���اف امل���دي���ر ال���ع���ام: ان ال��ل��ق��اء ت��ط��رق اىل 
احلقوقيني  وتدريب  بتاأهيل  اخلا�شة  املو�شوعات 
ال��ت��ي ت�شتمر  ال��درا���ش��ي��ة  ال��ف��رتة  وال��ق��ان��ون��ي��ني يف 
لنيل  و�شواًل  العملية  واملتابعة  االلتزام  من  لعامني 
يف  اع��م��ال��ه��م  ومم��ار���ش��ة  الق�شائي  امل��ع��ه��د  ���ش��ه��ادة 
االدعاء  ونواب  الق�شائية  املوؤ�ش�شة  �شمن  امل�شتقبل 

العام يف املحاكم العراقية.

مدير املعهد الق�سائي ي�ستقبل م�ست�سار رئي�س جمل�س النواب

العراقية  االإ���ش��الح  دائ���رة  اأع��ل��ن��ت 
موقفها  عن  العدل  ل���وزارة  التابعة 
ال�����ش��ه��ري اخل���ا����س ب��ع��دد امل��ط��ل��ق 

�شراحهم ل�شهر �شباط املا�شي.
وقال اعالم الوزارة: ان عدد املفرج 
ال�����وزارة خ��الل  ���ش��ج��ون  م��ن  عنهم 
نزيال   )7699( بلغ  املا�شي  ال�شهر 
م���ن ���ش��ج��ون ال�������وزارة يف ب��غ��داد 
واملحافظات بينهم )73( من الن�شاء 

و)696( من الرجال.
واك����د اع����الم ال������وزارة: ان دائ���رة 
يف  كبرية  ا�شواطًا  قطعت  اال�شالح 
مع  ال�شراح  اط��الق  عمليات  جم��ال 

تطبيقها نظام االر�شفة االلكرتونية 
والذي يتيح امكانية حتديد املنتهية 
اح��ك��ام��ه��م ال��ق�����ش��ائ��ي��ة م��ن ال��ن��زالء 
وي�شاهم بح�شم ملفاتهم وفقًا للمدة 

القانونية املحددة الإطالق ال�شراح.
حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اإن  اىل  ي�شار 
ال���زام���ل���ي، وج����ه ب��ت��ق��دمي م��وق��ف 
�شهري عن عدد النزالء املفرج عنهم 
اطالع  بهدف  االإع���الم،  و�شائل  اإىل 
ال��وزارة  ا�شتمرار  عن  العام  ال��راأي 
ب��اإل��ي��ة ت�����ش��ري��ع ع��م��ل��ي��ات االإف�����راج 
 ع���ن ال����ن����زالء امل��ن��ت��ه��ي��ة اأح��ك��ام��ه��م

 الق�شائية.

ال�شجون  تقييم وتفتي�س  نتائج جلنة  العراقية عن  اال�شالح  دائرة  اعلنت 
اال�شالحية للعام املا�شي 2016.

املركزي  النا�شرية  �شجن  ان  الع�شكري:  ح�شني  الدائرة  عام  مدير  وق��ال 
دوليا  املعتمدة  ال�شجون  مبعايري  التزامه  مب�شتويات  االول  املركز  احتل 
يف  املركزي  الب�شرة  �شجن  احتل  بينما   ،) %  94  ( ن�شبة  على  وح�شل 
احلماية  �شجن  وح�شل   ،)  %  92  ( ن�شبة  على  وح�شل  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

الق�شوى يف املرتبة الثالثة وحقق ن�شبة ) 90 % (.
العامة  للدائرة  التابعة  ال�شجون  تفتي�س  جلنة  ان  العام:  املدير  واأ�شاف 
اال�شالحية  ال�شجون  اغلب  وتفتي�س  بزيارة   2016 العام  خ��الل  قامت 
ال�شابقة  التقارير  يف  وردت  التي  واملالحظات  التو�شيات  تنفيذ  ومتابعة 

بهدف االرتقاء مبعايري تلك ال�شجون.
وبني ان اللجنة اعدت تقارير موثقة بال�شور مع مالحظاتها والتو�شيات 
التي ات�شمت باملهنية واملو�شوعية التي �شخ�شت النقاط الواجب توفرها 
رفعها اىل اجلهات  اال�شالحية، ومت  االق�شام  االولوية يف عمل  واإعطائها 

العليا يف الوزارة.
ي�شار اىل ان اللجنة اعدت خطة عمل للعام 2017 احلايل لزيارة وتفتي�س 
للتعرف  االق�شام  تلك  ادارات  مع  املراجعات  واإج��راء  اال�شالحية  االق�شام 
يف  وردت  التي  التو�شيات  وتنفيذ  االجن��از  م�شتويات  على  وال��وق��وف 
التقارير ال�شابقة لالرتقاء مبعايري ال�شجون كافة والتي تت�شمن اخلدمات 

وظروف االيداع والتعامل مع النزالء وحقوق االن�شان.

وزارة العدل: الإفراج عن )769( 
نزيل خالل �سهر �سباط املا�سي 

دائرة ال�سالح العراقية: �سجون 
النا�سرية والب�سرة واحلماية الق�سوى 

احتلت املراكز الثالثة الوىل

ق�سم اجلودة: تنظيم دورات ملوظفي دائرة
 التخطيط العديل 

تضمنت اليات وإجراءات نظام ادارة الجودة

والتطوير  اجل��ودة  ادارة  ق�شم  اج��رى 
ور���ش��ة  ال��ع��دل  وزارة  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي 
العديل  التخطيط  دائ��رة  ملوظفي  عمل 

لتطبيق معايري اجلودة.
ق�����ش��م اجل������ودة حت�شني  وق�����ال م���دي���ر 
اجل��ب��وري: ان ه��ذه ال����دورات ج��اءت 
بهدف تطبيق معايري اجلودة يف جميع 
املوظفني  وتعريف  العدلية،  ال��دوائ��ر 
باملعلومات اخلا�شة عن هذا التخ�ش�س 
والذي من �شانه تطوير واقع العمل يف 

الدوائر العدلية.
واأ�شاف مدير الق�شم: ان هذه الدورات 
ادارة  نظام  واإج��راءات  اليات  ت�شمنت 
�شهادة  على  احل�شول  وكيفية  اجل��ودة 

اجلودة العراقية.
واأو�شح مدير الق�شم: ان هذه الدورات 
د.حيدر  العدل  وزي��ر  من  بتوجيه  تقام 
موظفي  بتاأهيل  اوع��ز  ال��ذي  الزاملي، 

دوائ�����ر )ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���ديل، امل��ع��ه��د 
 ) القا�شرين  رع��اي��ة  دائ���رة  الق�شائي، 
لغر�س منحهم �شهادة اجلودة العراقية 

بعد تخرجهم من هذه الدورات.

وزارة العدل: دوائرنا العدلية الأكرث اجنازا على م�ستوى املوؤ�س�سات اخلدمية
نتائج التحري كشفت عدم صحة ادعاءات المواطن بشأن عدم انجاز معاملته

مديرعام دائرة التنفيذ يوجه بتب�سيط الجراءات 
اخلا�سة مبعامالت املراجعني

خالل زيارته عددا من مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات

العدلية  ال��دوائ��ر  ان  ال��ع��دل،  وزارة  قالت   
الدوائر  م�شتوى  على  اجن��ازا  االك��ر  هي 
ب�شياقات  دوائرها  التزام  موؤكدة  اخلدمية، 
ال��ع��م��ل ال��وظ��ي��ف��ي ل��ل��دوام��ني ال�����ش��ب��اح��ي 
املواطنني  ملعامالت  وا�شتقبالها  وامل�شائي، 

يف بغداد واملحافظات.

ال��وزي��ر  ال�شيد  ان  ال����وزارة،  اع���الم  واف���اد 
التحري  ب��اج��راء  وج��ه  الزاملي،  حيدر  د. 
يف دائ���رة كاتب ع��دل  ال��ب��ي��اع، ن���زواًل عند 
امتناع  ب��دع��وى  امل��واط��ن��ني  اح��د  منا�شدة 
ال�شباب  معاملته  اجناز  عن  املوظفات  احد 
يف  لعملها  اع��ل��ى  �شقف  بتحديد  اوج��زه��ا 

اثناء  معامالت  ال�)10(  يتعدى  ال  الدائرة 
تتعلق  وال�شباب  الر�شمي،  ال��دوام  �شاعات 

مب�شاومة الهدف من ورائها )الر�شوة(.
ال��ت��ح��ري يف ه��ذه  ن��ت��ائ��ج   وا����ش���اف: ان 
التي  املعلومات  دق��ة  ع��دم  ك�شفت  احل��ادث��ة 
اأورده�����ا امل���راج���ع، وق���د مت االط����الع على 

�شجالت املعامالت املنجزة يف ذات الدائرة 
ولغاية   28-2( م��ن  وللفرتة  اي��ام  لثالثة 
عدد  ان  التحري  نتائج  ك�شفت  وقد   )2-3
امل��ع��ام��الت امل��ن��ج��زة خ��الل ه��ذه االي���ام يف 
 )88-67( ب��ني  ت����رتاوح  ذات��ه��ا  ال���دائ���رة 

معاملة يف اليوم الواحد.

 ي�شار اىل ان ال�شيد الوزير قد وجه تعليمات 
على  ���ش��ددت  العدلية  ال��دوائ��ر  اىل  خا�شة 
الر�شمي،  الدوام  باوقات  االلتزام  �شرورة 
واهمية اجناز معامالت املواطنني بال�شرعة 
يف  احلكومية  للتوجيهات  جت�شيدا  املمكنة 

جمال اال�شالح االداري.

اجرى مدير عام دائرة التنفيذ امل�شت�شار امل�شاعد 
مديريات  م��ن  ع��دد  اىل  زي���ارة  حممد،  فتاح  د. 
على  لالإطالع  واملحافظات،  بغداد  يف  التنفيذ 
امل�شاكل  اهم  على  والوقوف  فيها،  العمل  �شري 

التي تعيق عملها.
واجتمع املدير العام، مبوظفي الدوائر وا�شتمع 
مبديا  عملهم،  تواجه  التي  امل�شكالت  اه��م  اىل 
و�شملت  تذليلها،  اج��ل  من  التوجيهات  بع�س  
امل��دي��ري��ات وعملية  ال��ت��ف��ق��دي��ة اروق����ة  ج��ول��ت��ه 
تفتي�س لبع�س ال�شجالت املهمة واخلا�شة بعمل 

الدائرة.
 وت�شمنت زيارة املدير العام، لقاءات مع عددا 
ا�شتمع  املديريات  مراجعي  من  املواطنني  من 
ت�شهيل  ب�شرورة  ووجه  �شكواهم،  اىل  خاللها 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  ع��رق��ل��ت��ه��ا  وع����دم  مهمتهم 
ب�شاأن  ال��زام��ل��ي  ح��ي��در  د.  ال��ع��دل  وزي���ر  ال�شيد 
 ت��ب�����ش��ي��ط االج���������راءات اخل���ا����ش���ة مب��ع��ام��الت

 املواطنني.

ق�شمي  موظفي  م��ن  م��ن  ف��ري��ق  ان  اىل  ي�شار   
امل��ال��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة راف���ق امل��دي��ر ال��ع��ام خالل 
م��دي��ري��ات  �شملت  وال��ت��ي  ال��ت��ف��ق��دي��ة،  ج��والت��ه 
تنفيذ )الر�شافة، والكرخ، الكرداة، املحمودية( 

باال�شافة اىل دوائر تنفيذ )احللة، اال�شكندرية، 
ال��ت��اب��ع��ة مبحافظة  ال��ك��ف��ل،  ال��ك��ب��ري،  ال�����ش��وب 
ابي  تنفيذ  مديرية  ت�شمنت اجلولة  كما   بابل(، 

غريب.

�شدر العدد )4440( من جريدة الوقائع العراقية، ت�شمن 
جمل�س  اقرها  والتعليمات،  واملرا�شيم  القرارات  من  عددا 

النواب و�شادقت عليها رئا�شة اجلمهورية.
امللك:  عبد  �شذى  العراقية  الوقائع  دائرة  عام  مدير  وقالت 
ان ابرز ما جاء يف العدد )4440( قانون ال�شركات االمنية 
اخلا�شة رقم )52( 2017، مو�شحة ان الهدف من ت�شريع 
هذا القانون تنظيم عمل ال�شركات االمنية اخلا�شة ودورها 

يف تقدمي خدمات احلماية االمنية اىل االفراد وال�شركات.
عن  �شادرا  ق��رارا  ت�شمن  العدد  ان  العام:  املدير  وا�شافت 
وزارة املالية/ الهيئة العامة للمناطق احلرة رقم )1( ل�شنة 
2017، كما ت�شمن قرارا �شادرا عن جلنة  جتميد اموال 
 ،2017 ل�شنة  و)5(  و)4(  و)3(   )2( املرقم  االرهابيني 

م�شيفة ان مرا�شيم جمهورية وردت يف هذا العدد.
وتابعت: ان العدد احلايل ت�شمن تعليمات رقم )2( ل�شنة 
2017، املعنية بت�شهيل تنفيذ قانون الت�شمني رقم )31( 
ل�شنة 2015، باال�شافة اىل ت�شمنه بيان �شادر عن وزارة 

املالية رقم )1( ل�شنة 2017.

�سدور العدد اجلديد من جريدة 
الوقائع العراقية بالرقم )4440(

تضمن عددًا من القرارات والمراسيم والتعليمات

وزارة العدل: دوائرنا تكر�س عملها خلدمة املواطنني 
واإنفاذ �سلطة القانون

مكتب املفت�س العام يقيم أكدت أنها ستتخذ اإلجراءات الرادعة بحق كل من يتهجم على مؤسساتها
اربع ور�س عمل �سمن 

خطة عام 2017
ذكرت وزارة العدل، اأن دوائرها يف بغداد واملحافظات 
القانون  �شلطة  واإنفاذ  املواطنني  خلدمة  عملها  تكر�س 
اإىل  م�شرية  الرقابية،  االجهزة  مع  ب�شفافية  والتعامل 
ي�شعى  من  كل  بحق  الرادعة  االإج���راءات  �شتتخذ  اأنها 
اإىل اإل�شاق التهم اأو التهجم على موؤ�ش�شاتها والعاملني 

فيها.
ياأتي رد الوزارة هذا على خلفية قيام احد االأ�شخا�س 
اح��دى  ع��ل��ى  بالتهجم  امل��ق��د���ش��ة  ك��رب��الء  حم��اف��ظ��ة  يف 
العدلية، وت�شمنت عبارات جتاوز من خاللها  الدوائر 

على الدائرة وموظفيها والوزارة، بهدف ال�شغط على 
غري  بطرق  معاملته  واجناز  الدائرة  هذه  يف  العاملني 

م�شروعة وخمالفة لل�شوابط والقانون. 
واأفادت الوزارة، انها با�شرت بتحريك �شكوى ق�شائية 
عن  بالتعوي�س  األ��ي��ه  امل��وم��اأ  ومطالبة  للقانون  وفقا 
التي حلقت بالوزارة جراء  املادية واملعنوية  االأ�شرار 
اأن  اإىل  الفتة  والقانون،  ل��الأع��راف  املنايف  الفعل  ه��ذا 
موظفي الدائرة يحتجون على ممار�شة هذه ال�شغوط 
املو�شوع  احالة  ويطلبون  التجاوز  هذا  وي�شتنكرون 

املقد�شة  كربالء  ب��داءة  حمكمة  يف  االأول  القا�شي  اإىل 
ا�شتنادا للبند خام�شًا من املادة )6( من قانون التنفيذ 

رقم )45( ل�شنة 1980 للبت فيه. 
ودع���ت ال�����وزارة اإىل اأه��م��ي��ة م��راع��اة اأت��ب��اع ال��ط��رق 
اإىل  اللجوء  وع��دم  امل��ع��ام��الت،  ت�شيري  يف  القانونية 
�شخ�شية  رغبات  لتحقيق  اعالميًا  ال�شاغطة  االأ�شاليب 
من  االأف��ع��ال  ه��ذه  ان  مبينة  العامة،  ال�شياقات  خ��ارج 
اأدائها،  وم�شتوى  الدولة  مبوؤ�ش�شات  ت�شر  اأن  �شاأنها 

وتعر�س مرتكبيها اإىل امل�شائلة واملحا�شبة القانونية.

يقيم مكتب املفت�س العام لوزارة العدل، برناجما تدريبيا 
يت�شمن اربع ور�س ملوظفي الوزارة يف قاعة مكتبة كلية 

الرتاث للفرتة من 2-20 اىل 8-3-2017.
)اجل��ودة  موا�شيع  يف  عمل  ور���س  الربنامج  ويت�شمن 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات��ي(  ال���ف���ردي  االأداء  و)ت��ق��ي��ي��م  ال�����ش��ام��ل��ة( 
و)التخطيط اال�شرتاتيجي(، ودورة تدريبية عن )تنمية 

وتطوير مهارات املدققني واملحا�شبني(.
وياأتي هذا الربنامج تنفيذا خلطة املكتب باإقامة الدورات 
2017، ومبا ي�شاهم يف تطوير قابليات  والور�س لعام 

موظفي الدوائر العدلية.

ح�شني  اال�شتاذ  العدل  وزارة  وكيل  قال 
ال�شحافة  ���ش��ه��داء  ملف  ان  ال��زه��ريي، 
اب��رز ملفات جت��رمي االره���اب يف جمال 
وزي��ر  ب���دور  م�شيدا  االن�����ش��ان،  ح��ق��وق 
العدل د. حيدر الزاملي، املميز يف تفعيل 
ب�شهداء  االن�شان واهتمامه  ملف حقوق 

ال�شحافة العراقية.
وقال �شيادة وكيل الوزارة اثناء اجتماع 
�شهداء  م��ل��ف  ملتابعة  ال��ف��رع��ي��ة  اللجنة 
العدل  )وزارات  من  امل�شكلة  ال�شحافة 
ال�شحفيني  ونقابة  والدفاع  والداخلية 
املميز  ال���دور  عاليا  ن��ق��در  ال��ع��راق��ي��ني(: 
لوزير العدل، يف جمال تفعيل دور ملف 
حقوق االن�شان يف الوزارة ودعمه ماديا 

ومعنويا لالق�شام املعنية بهذا امللف.
اثر  له  �شيكون  الدعم  ه��ذا  ان  وا���ش��اف 
وتعزيز  الدائرة  عمل  تن�شيط  يف  كبري 

خدمة  وم��وؤث��رة  فاعلة  لتكون  ق��درات��ه��ا 
كان، والذي من  اينما  العراقي  لالن�شان 
�شاأنه دعم �شريحة ذوي �شهداء ال�شحافة 
ال���ع���راق���ي���ة وب���االخ�������س ال�����ش��ح��ف��ي��ني 
امل��ي��دان��ي��ني يف م��ع��رك��ت��ن��ا ���ش��د داع�����س 
معاليه  طلب  اثر  حتقق  وقد  االره��اب��ي، 
حقوق  دائ��رة  ان�شاء  ب�شان  ال��راأي  بيان 
العاملة  االق�شام  مهام  لتو�شيع  االن�شان 

يف هذا امليدان. 
على  عملنا  ال��وك��ي��ل:  ال�شيد  واأو���ش��ح 
اجتماعنا  ب��ع��د  ال��ل��ج��ن��ة  ه���ذه  ت�شكيل 
مبنظمة اليون�شكو التي قدمت لنا 144 
العراقيني،  ال�شحفيني  تخ�س  جرمية 
بامل�شوؤولية  ن�شطلع  ان  علينا  وك���ان 
امللقاة على عاتقنا وان نكون يف وزارة 
االن�شان  حقوق  ل��وزارة  ام��ت��دادا  العدل 

)امللغاة(.

واف���اد: وج��دن��ا م��ن ال�����ش��روري ت�شكيل 
لدينا  ت��ك��ون  ان  اج��ل  م��ن  اللجنة  ه��ذه 
كل  عن  ومتكاملة  �شاملة  بيانات  قاعدة 
وان  ال�����ش��ه��داء  ال�شحفيني  يخ�س  م��ا 
ك��ان��ت ه��ن��اك اج����راءات غ��ري كاملة فمن 
مع  بالتعاون  قبلنا  من  امتامها  املمكن 
الوزارات املعنية و�شت�شهل لنا معلومات 
اخلا�شة  املتعلقات  كل  ال�شحفيني  نقابة 
الذين  ال�144  ال�شحفيني  بال�شهداء 
راح�����وا ���ش��ح��اي��ا ل���الره���اب ب���ني ع��ام��ي 
ال�شحفيني  او   2016  –  2006
جبهات  يف  االن  ه��م  ال��ذي��ن  امل�����ش��ح��ني 
القتال �شد داع�س لنقل احلقيقة من دون 
ا�شتهداف  اىل  تعر�شوا  وق��د  تزييف، 
وا�شح من قبل االرهاب واالعداء، وهذا 
توثيق  يف  م��ن��ه  اال���ش��ت��ف��ادة  ميكننا  م��ا 

جرائم داع�س.

وكيل وزارة العدل: �سهداء ال�سحافة ابرز ملفات جترمي الرهاب يف جمال حقوق الن�سان
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وجه مكتب رئي�س الوزراء كتاب �شكر وتقدير 
اىل وزارة العدل تقديرًا مل�شاركته الفاعلة يف 
تفعيل مبادرة )ا�شبوع العمل التوعي( والتي 

رعاها املكتب.
ال�����وزارة  ان  ال���ع���دل:  وزارة  اع����ام  وق����ال 
ب���ا����ش���رت ب���اجن���از ج��م��ل��ة ف��ع��ال��ي��ات داع��م��ة 
 ل���ل���م���واط���ن ول���ل���ح�������ش���د ال�������ش���ع���ب���ي خ���ال 

اع���������داد ن�������ش���اط���ات ت�����ت�����اأم م�����ع اح���ت���ي���اج 
 امل�������رح�������ل�������ة احل�������ال�������ي�������ة ال��������ت��������ي مي���ر 

بها البلد.
ال���ه���دف  ان  ال�����������وزارة:  اع������ام  واأ������ش�����اف 
م���ن ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ت��ق��دمي ال���دع���م ال���ازم 
ل���ل���م���واط���ن وال�����ق�����وات االم���ن���ي���ة واحل�����ش��د 
 ال�����ش��ع��ب��ي وه����و ي��خ��و���س ح���رب���ه ال��ع��ادل��ة

االإرهابية،  داع�س  الباد من �شيطرة  لتحرير   
وزي��ر  ال�شيد  توجيهات  م��ع  يتما�شى  ومب��ا 
ال���ع���دل د.ح����ي����در ال���زام���ل���ي ل���دع���م امل���واط���ن 
وت���ق���دمي اأك�����ر اخل���دم���ات جل��م��ي��ع ���ش��رائ��ح 
تخو�شها  التي  احل��رب  يدعم  ومب��ا  املجتمع 
راية ورفع  الباد  حترير  يف  االمنية   القوات 

 العراق.

 تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل د.حيدر الزاملي، 
واملواطنني  املوظفني  �شكاوى  جلنة  با�شرت 
مبجمع  لل�شكاوى  خ��ا���ش��ة  ���ش��ن��ادي��ق  ب��و���ش��ع 

الدوائر العدلية يف الكرخ.
االج���راء  ه���ذا  م��ن  ال��ه��دف  ان  اللجنة  وق��ال��ت   
خلدمة املوظفني و املراجعني يف جممع الدوائر 

ال�شكاوي  مبراجعة  اللجنة  و�شتقوم  العدلية، 
اخلدمات  اف�شل  تقدمي  اجل  من  تقييمها  بهدف 

للموظفني واملراجعني.

وزارة العدل حتظى بكتاب �شكر وتقدير من مكتب رئي�س الوزراء

جلنة �شكاوى املوظفني واملواطنني با�شرت بو�شع �شناديق خا�شة لل�شكاوى

لمشاركتها الفاعلة في تفعيل مبادرة )اسبوع العمل التطوعي(

ق�شم حقوق الإن�شان ي�شارك 
بالربنامج التدريبي اخلا�س

 بالقانون الدويل للجوء
�شارك  الزاملي،  د.حيدر  العدل  وزي��ر  توجيهات  على  بناءا 
التدريبي  بالرنامج  العدل  وزارة  يف  االإن�شان  حقوق  ق�شم 
اخلا�س بالقانون الدويل للجوء. وقال ق�شم حقوق االن�شان: 
فعلية يف  مفتوحة وم�شاركات  ت�شمن حوارات  الرنامج  ان 
�شرد اإحداث ال�شيطرة والتمكني لاإجراءات املتبعة منذ بداية 
املهجر.  بلد  يف  الاجئ  و�شع  ا�شتقرار  نهاية  اإىل  الهجرة 
التابعة  الهجرة  منظمة  اأقامته  الرنامج  ان  الق�شم:  واأ�شاف 
لاأمم املتحدة بالتعاون مع جمل�س وزراء الداخلية العرب يف 

اجلمهورية التون�شية.

اجرى مدير عام دائرة اال�شاح العراقية جوالت تفقدية ت�شمنت 
�شجني �شو�شى وجمجمال املركزي يف �شمايل العراق باالإ�شافة 
�شري  على  لاإطاع  الكاظمية  يف  الق�شوى  احلماية  �شجن  اىل 

العمل.
الزيارات  ه��ذه  ان  الع�شكري:  ح�شني  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
االدارية  الناحية  من  الدوائر  عمل  على  ميدانيًا  لاإطاع  جاءت 
عدد  تدقيق  اىل  باالإ�شافة  االإ�شاحي،  العمل  واآلية  والقانونية 

من ا�شابري األنزالء ومتابعة االجنازات املتحققة.
للنزيل  اخلطي  التعهد  بعمل  زيارته  خال  العام  املدير  واأ�شاد 
مدة  انتهاء  بعد  الأماناته  ا�شتامه  فيه  يثبت  وال��ذي  عنه  املفرج 
كافة  اال�شاحية  االق�شام  على  تعميمه  على  م�شددًا  حمكوميته، 
للعمل مبوجبه، واال�شتفادة من جتربة زيارة مدراء االق�شام اىل 

ال�شجون االخرى من اجل تبادل واكت�شاب اخلرات.

خالل زيارته لعدد من السجون االصالحية
مدير عام دائرة ال�شالح األعراقية ي�شيد بعمل التعهد 

اخلطي للنزيل املفرج عنه 

�شدر العدد )44399( من جريدة الوقائع العراقية، 
والبيانات،  والتعليمات  القوانني  من  ع��ددا  ت�شمن 
رئ��ا���ش��ة  ال���ن���واب و���ش��ادق��ت عليها  اق��ره��ا جم��ل�����س 

اجلمهورية.
عبد  �شذى  العراقية  الوقائع  دائرة  عام  مدير  وقالت 
قانون   )44399( العدد  يف  جاء  ما  ابرز  ان  امللك: 
ان  مو�شحة   ،2017 ل�شنة   )51( رق��م  اال�شلحة 
ط��راأت،  التي  التطورات  لي�شتوعب  �شرع  القانون 
وو���ش��ع ���ش��واب��ط ج��دي��دة حل��ي��ازة وح��م��ل ال�شاح 
الناري وتاأهيل املواطن فنيا حلمل ال�شاح وحتديد 
ال�شاح،  حمل  او  بحيازة  امل��خ��ول  ال�شخ�س  عمر 
تقرر  ال���ذي  ال�����ش��اح  اي��ل��ول��ة  تنظيم  اىل  باال�شافة 

املحكمة م�شادرته.
ق��رار  ت�شمن  ال��ع��دد  ان  ال���ع���ام:  امل��دي��ر  وا���ش��اف��ت 
ل�شنة   )1( رق��م  امل��ال��ي��ة  وزارة  ع��ن  ���ش��ادر  كمركي 
العناية  قواعد  ت�شمنه  اىل  باال�شافة   ،20177
 )1( رقم  املالية  للموؤ�ش�شات  العماء  جتاه  الواجبة 
وزارة  عن  �شادرة  بيانات  ان  مبينة   ،2017 ل�شنة 
الثقافة وردت يف هذا العدد، ت�شمنت اعتبار بع�س 
املواقع من  والديوانية  وب��غ��داد  دي��اىل  يف   امل��واق��ع 

 االثرية.

افتتحت وزارة العدل دائرة كاتب العدل يف االحرار 
اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  �شمن  وا���ش��ط  مب��ح��اف��ظ��ة 
العدلية  اخل��دم��ات  لتقدمي  ال����وزارة  اتبعتها  ال��ت��ي 

للمواطنني.
وقال مدير عام دائرة الكتاب العدول ح�شني الطائي: 
ان افتتاح الدائرة جاء نتيجة التعاون امل�شرتك بني 
لق�شاء  التابعة  االحرار  ناحية  واإدارة  العدل  وزارة 

النعمانية يف املحافظة. 
برعاية  مت  املنجز  ه��ذا  ان  األ��ع��ام:  امل��دي��ر  واأ���ش��اف 
ال��زام��ل��ي و�شمن خطة عمل  د.ح��ي��در  ال��ع��دل  وزي��ر 
عن  العبء  لتخفيف  ال��وزارة  اتبعتها  ا�شرتاتيجية 

كاهل املواطنني.

ر�شمي  ح�شور  �شهد  االف��ت��ت��اح  حفل  ان  اىل  ي�شار 
وجماهريي وقد ا�شاد احل�شور بجهود وزارة العدل 
يف تقدمي اخلدمات العدلية الأهايل حمافظة وا�شط. 

الع�شكري  ح�شني  العراقية  اال�شاح  دائ��رة  عام  مدير  بحث 
منظمة  وف���د  م��ع  ل��ل��ن��زالء  وال�شحية  االن�����ش��ان��ي��ة  االو����ش���اع 

ال�شليب االحمر الدولية خال زيارتها االخرية للدائرة. 
واأكد املدير العام خال لقاءه م�شوؤول الرنامج ال�شحي يف 

االن�شانية  احلماية  م�شوؤول  ونائب  طعمة،  د.زي��اد  املنظمة 
نيكول نا�شح، جملة من االمور الهامة التي تخ�س ال�شجون 
العراقية  اال���ش��اح  دائ���رة  ان  ال��ن��زالء. واأ����ش���اف:  واإي����واء 
زي���ارة  اج���ل  م��ن  امل��ن��ظ��م��ات  جميع  ام���ام  مفتوحة  اب��واب��ه��ا 

موكدًا  النزالء،  او�شاع  على  واالإط��اع  اال�شاحية  االق�شام 
وتطبيق  للنزالء  والبيئي  ال�شحي  باجلانب  االهتمام  على 
ا�شافة  ال�شجون،  جميع  يف  الدولية  االن�شان  حقوق  معايري 
اىل التعاون امل�شتمر مع املنظمات االن�شانية من اجل االرتقاء 

بالعمل اال�شاحي وتطبيق املعايري االن�شانية.
الكبري  للتعاون  ارتياحه  عن  عر  الزائر  الوفد  ان  اىل  ي�شار 
الت�شهيات  كافة  تقدمي  و  للمنظمة  العام  املدير  قدمه  ال��ذي 

الإجناح الزيارات امليدانية لاإطاع على واقع النزالء.

ح�شني  اال����ش���ت���اذ  ال���ع���دل  وزارة  وك���ي���ل  ت����راأ�����س 
الفريق  واع�شاء  رئي�س  �شم  اجتماعًا  ال��زه��ريي، 
 امل��ع��ن��ي ب���اع���داد ت��ق��ري��ر امل��ي��ث��اق ال��ع��رب��ي حل��ق��وق

 االن�شان.
املاحظات  ناق�س  االج��ت��م��اع  ان  ال��زه��ريي:  وق���ال 
ب��اإع��داد  املعني  الفريق  اع�شاء  قبل  م��ن  املطروحة 

م�شيفا  االن�����ش��ان،  حل��ق��وق  العربي  امليثاق  تقرير 
اخلا�شة  التوجيهات  بع�س  ت�شمن  االجتماع  ان 

بالتقرير.
واو�شح: ان م�شودة التقرير �شتعر�س على اللجنة 
املركزية حالة اكمالها، مبينا ان اللجنة برئا�شة وزير 

العدل د. حيدر الزاملي.

العقاري  الت�شجيل  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  اج���رت 
فوزية عليوي جولة تفقدية ملديرية الت�شجيل 
ال��ع��ق��اري يف حم��اف��ظ��ة ب��اب��ل، ل��اط��اع على 

الواقع اخلدمي املقدم للمواطنني.
ال��زي��ارة مبدير  خ��ال  ال��ع��ام،  امل��دي��ر  والتقت 
ال���دائ���رة وم��وظ��ف��ي��ه��ا ون��اق�����ش��ت م��ع��ه��م �شبل 
موؤكدة  عملهم،  تواجه  التي  العقابات  تذليل 
املعامات  اال���ش��راع يف اجن��از  ���ش��رورة  على 
اماك  حلماية  اال�شابري  وار�شفة  العقارية، 

املواطنني من التاعب.
ب�����ش��رورة تب�شيط  ال���ع���ام:  امل��دي��ر  ووج��ه��ت 
اج��������راءات م���ع���ام���ات امل���واط���ن���ني، ت��ن��ف��ي��ذا 
د. حيدر  ال��ع��دل  ال�����ش��ي��د وزي����ر  ل��ت��وج��ي��ه��ات 

الزاملي، والتي اكد عليها جمل�س الوزراء.
ي�شار اىل ان هذه الزيارة، تاأتي �شمن �شل�شلة 
الزيارات التفقدية التي تقوم بها املدير العام 
الت�شجيل  دوائ���ر  ول��ك��اف��ة  دوري���ة  وب�����ش��ورة 

العقاري.

خالل اجتماعه بفريق اعداد تقرير الميثاق العربي لحقوق االنسان

خالل جولتها التفقدية لمديرية التسجيل العقاري في بابل

وفد منظمة ال�شليب الحمر الدولية يزور دائرة ال�شالح العراقية
لبحث االوضاع االنسانية والصحية للنزالء 

وكيل وزارة العدل يناق�س املالحظات املطروحة 
من قبل الع�شاء

مدير عام دائرة الت�شجيل العقاري توؤكد على اجناز املعامالت وار�شفة ال�شابري

وزارة العدل تفتتح دائرة كاتب العدل يف الحرار
 مبحافظة وا�شط

نظمت دائرة التخطيط العديل التابعة 
العدل،  دورة تدريبية خا�شة  لوزارة 
تنفيذا  القانونية،  ال��ك��وادر  بتطوير 
اخلا�شة  ال�شنوية  التدريبية  للخطة 
التخطيط  دائ��رة  يف  التدريب  بق�شم 

العديل.
ال��ت��دري��ب  ق�شم  ان  ال���دائ���رة:  وق��ال��ت 
ال��ت��اب��ع ل���دائ���رة ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��ديل 

بالكوادر  خا�شة  تدريبية  دورة  نظم 
ان  مو�شحة  ال���وزارة،  يف  القانونية 
للخطة  تنفيذا  ج���اءت  ال����دورة  ه���ذه 
بق�شم  اخلا�شة  ال�شنوية  التدريبية 
العديل،  التخطيط  دائرة  التدريب يف 
االداء  مب�����ش��ت��وى  ال��ن��ه��و���س  ب��ه��دف 

الوظيفي.
اقيمت  ال��دورة  ان  الدائرة:  وا�شافت 

على قاعة التدريب يف جممع الدوائر 
ملدة  وت�شتمر  بالكرخ،  لعامة  العدلية 
خم�شة ايام للفرتة من 26/3/2017 

ولغاية 30/3/2017.
يذكر ان دائرة التخطيط اعدت برامج 
اخت�شا�شات  �شملت  �شنوية  تدريبية 
تطوير  �شمنها  م��ن  ع��دي��دة  وظيفية 

الكوادر القانونية.

فوزية  ال��ع��ق��اري  الت�شجيل  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  اج���رت 
يف  العقاري  الت�شجيل  ملديرية  تفقدية  زيارة  عليوي، 

املدائن، لاطاع على �شري العمل فيها. 
االط��اع  ال��زي��ارة  من  الهدف  ان  ال��ع��ام:  املدير  وقالت 
للمواطنني، باال�شافة اىل  املقدم  الواقع اخلدمي  على 
االطاع على �شري العمل يف اق�شام الدائرة، والتاأكيد 
على العمل بنظام تب�شيط االإج��راءات وك�شر الروتني 

وتخفيف العبء عن كاهل املواطن.
واطلعت املدير العام، على �شري العمل بنظام البطاقة 
املخت�شني  باملوظفني  التقت  حيث  املوحدة،  الوطنية 
موؤكدة  تعرقل عملهم،  التي  امل�شاكل  اأهم  للتعرف على 
العقارية،  املعامات  االإ�شراع يف اجناز  على �شرورة 
واأر���ش��ف��ة االأ���ش��اب��ري حل��م��اي��ة اأم����اك امل��واط��ن��ني من 

التاعب.

دائرة التخطيط العديل تنظم دورة خا�شة بالكوادر 
القانونية العاملة بالوزارة

مدير عام دائرة الت�شجيل العقاري تتفقد مديرية 
ت�شجيل عقاري املدائن

�شدور العدد اجلديد من جريدة 
الوقائع العراقية بالرقم )4439(

تضمن عددًا من القوانين والبيانات

اطلعت على سير العمل بنظام البطاقة الوطنية 
نفيذًا للخطة االستراتيجية للوزارة

العمل  ان  ال��زام��ل��ي،  د. حيدر  ال��ع��دل  ق��ال وزي��ر 
تخر�شات  على  الوحيد  ردن��ا  امل��واط��ن  وخ��دم��ة 
االإع���ام  ت�شتخدم  وال��ت��ي  واأب���واق���ه،  االإره�����اب 
لت�شويه  غطاًء  االجتماعي  التوا�شل  وو�شائل 
وقت  يف  الفاعلة  وموؤ�ش�شاتها  ال��دول��ة  ���ش��ورة 

يلفظ االإرهاب اأنفا�شه االأخرية.
بع�س  ن�شر  خلفية  على  ال��وزي��ر  ال�شيد  رد  ج��اء 
ادعاءات  امل�شبوهة  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 

والتحري�س  الفتنة  زرع  خ��ال��ه��ا  م��ن  حت���اول 
من�شورات  ع��ر  ال�����وزارة  باتهامها  ال��ط��ائ��ف��ي، 
حتى  ال�شجناء  تعذيب  تدعي  خمتلفة  بعناوين 

املوت يف ال�شجن )ح�شب ادعاء ال�شفحة(.
االدع����اءات  ه��ذه  اإن  ال��وزي��ر:  ال�شيد  واأو���ش��ح 
ال�شحة وتندرج �شمن  لها من  اأ�شا�س  الكاذبة ال 
التوا�شل  و�شفحات  مل��واق��ع  املحموم  امل�شعى 
ت�شعى  وال��ت��ي  ب��االإره��اب  املرتبطة  االجتماعي 

املوؤ�ش�شاتي  العمل  م�شرية  لعرقلة  ال�شبل  ب�شتى 
واالإ�شرار باملنجز االأمني يف حترير املو�شل من 

بقايا االإرهاب الداع�شي.
التقنية  اع��ت��م��اد  اأن  اإىل  ال��وزي��ر  ال�شيد  ون���وه 
�شاهم  العراقية،  االإ���ش��اح  دائ���رة  يف  احلديثة 
ب�شكل نهائي يف احلد من ادعاءات انتهاك حقوق 
العدل،  ل���وزارة  التابعة  ال�شجون  يف  االن�شان 
ال��وزارة قد مت تغطيتها ب�شكل  مبينا ان �شجون 

كامل بكامريات املراقبة والتي ت�شور على مدار 
الذي  االأم��ر  ال�شجون،  واأروق��ة  زنازين  ال�شاعة 
�شق  خالها  من  يراد  والتي  االأكاذيب  هذه  يفند 
والطائفية  التحري�س  واإ�شاعة  الوطني  ال�شف 
يف االأو�شاط ال�شعبية وزعزعة الثقة بني املواطن 

وموؤ�ش�شات الدولة.
للرد على  دعانا  ما  بالقول:  الوزير  ال�شيد  وختم 
ه��ذا امل��و���ش��وع ان��ن��ا يف امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة نريد 

هذه  مثل  على  احلكم  ه��و  ال�شعب  يكون  اأن 
دون  ح�شولها  ال�شعب  من  والتي  االأكاذيب، 
احلكومية  الر�شمية  الرقابية  اجل��ه��ات  علم 

واجلهات االإن�شانية املحلية والعاملية املخولة 
بزيارة ال�شجون واالطاع على اأحوال النزالء 

فيها، ونحن على ا�شتعداد لدح�س هذه االأباطيل، 
الت�شديق  عدم  اىل  العزيز  �شعبنا  ابناء  وندعوا 

واالجنرار خلف هذه اجلهات املعادية.

وزير العدل: العمل وخدمة املواطن ردنا الوحيد على تخر�شات الإرهاب واأذنابه
أكد إن كاميرات المراقبة فندت ادعاءات انتهاك حقوق االنسان في سجون الوزارة

اعلنت وزارة العدل انه التوجد 
العراق واململكة  بني جمهورية 
اتفاقية  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
م�شوؤولية  وان  �شجناء  تبادل 
اق����رار االت��ف��اق��ي��ات ت��ع��ود اىل 
����ش���اح���ي���ة جم��ل�����س ال���ن���واب 
العراقي ولي�س ملجل�س الوزراء 

او وزارة العدل.

تنويه

ل��وزارة  التابع  الق�شائي  املعهد  اج��رى 
 )38( ال��دورة  لطلبته  امتحانات  العدل 
لل�شنة الدرا�شية الثانية. وقال مدير عام 
االمتحانات  ان  ح�شني:  د.ريا�س  املعهد 
متيزت باإجراءات متطورة بغية حتقيق 
الهدف ال�شامي الذي ت�شعى ادارة املعهد 
العلمية  الن�شبة  برفع  واملتمثلة  لتحقيقه 
جلميع الطلبة. واأ�شاف املدير العام: ان 
هذه االمتحانات متثلت بالكور�س االول 

 2017/2/1 تاريخ  من  ب��داءت  والتي 
ات�شمت  والتي   2017/2/28 ولغاية 
العلمية واالأكادميية  الدقة  بقدر عال من 
اخلا�شة بالعمل الق�شائي. ي�شار اىل ان 
املعهد حري�س وب�شكل كبري على حتقيق 
ر�شم  ت�شمن  ال��ت��ي  النجاح  م�شتويات 
الق�شائي،  للكادر  العلمية  ال�شخ�شية 
اج��راءات  و�شط  جرت  االمتحانات  وان 

ادارية حمكمة �شمن معايري اجلودة.

املعهد الق�شائي يجري امتحانات 
لطلبته الدورة )38(
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ق�سم حقوق االن�سان ممثال عن وزارة 
العدل يف الدورة االإقليمية العربية

مدير املعهد الق�سائي يبحث �سبل تعزيز التعاون 
مع ال�سخ�سيات القانونية والق�سائية

االن�سان ممثال عن وزارة  ق�سم حقوق  �سارك   
مبجال  العربية  االإقليمية  ال���دورة  يف  العدل 

القانون الدويل االإن�ساين.
امل�ساركة   وقال ق�سم حقوق االن�سان: ان هذه 
جاءت ا�ستنادًا لتوجيهات وزير العدل د.حيدر 
الزاملي لتطوير الكوادر العاملة مبجال حقوق 
االإن�سان يف الوزارة، وان الدورة انعقدت يف 

مدينة بريوت يف اجلمهورية اللبنانية.

بالتعاون  نظمت  ال��دورة  ان  الق�سم:  واأ�ساف 
و�سارك  االحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  مع 
حقوق  مب��ج��ال  ال��ع��ام��ل��ن  م��ن  جم��م��وع��ة  فيها 
لن�سر  وعربية  اأجنبية  دول  عدة  من  االإن�سان 
الدويل واالإن�ساين يف املجتمع  القانون  ثقافة 

واملوؤ�س�سات احلكومية.
 ي�سار اىل ان معاون مدير ق�سم حقوق االإن�سان 

�سيف وايل مثل الوزارة يف هذه الدورة.

 بحث مدير عام املعهد الق�سائي د. ريا�ض ح�سن، 
خالل ا�ستقباله القا�سي �سامي املعموري واال�ستاذ 
التعاون  تعزيز  �سبل   ، اال���س��دي  جمال  ال��ق��ان��وين 
تناول  اللقاء  ان  املعهد:  عام  مدير  وق��ال  امل�سرتك. 
عدد كبري من امللفات كان من اهمها بحوث التخرج 
العلمي  والتنوع   )38( ال���دورة  طلبة  من  املقدمة 
حول البحوث املقرتحة و�سمول مو�سوعاتها كافة 

انواع القوانن.

 واأكد املدير العام، خالل اللقاء، ان املعهد الق�سائي 
ق�سائية  اجيال  بناء  بغية  ا�ستثنائية  بجهود  يعمل 
على  القادرة  واحلديثة  ال�سحيحة  االدوات  متتلك 

اعالء كلمة احلق والعدالة يف املحاكم العراقية.
ب���ال���دور الكبري  ال�����س��ي��ف��ان   م���ن ج��ان��ب��ه��م��ا ا����س���اد 
العراقي  الق�ساء  رف��د  خ��الل  من  الق�سائي  للمعهد 
باالكادميين، وتبنيه الدورات التاأهيلية والندوات 

التي تنظمها دوائر الدولة على قاعاته.

ح�سن  ال�����س��ي��د  ال��ع��دل  وزارة  وك��ي��ل  ق���ال 
التقرير  قدمت  العدل  وزارة  ان  الزهريي، 
اخلا�ض بالعراق اخلا�ض باتفاقية )الق�ساء 
على جميع ا�سكال التمييز العن�سري(، بعد 
الزاملي،  حيدر  د.  ال��ع��دل  وزي��ر  م�سادقة 
لالمم  التابعة  املعنية  اللجنة  اىل  ورف��ع��ه 

املتحدة.
تراأ�سه،  اجتماع  خالل  الوكيل  ال�سيد  ودعا 
 ،8/2/2017 امل���واف���ق  االرب���ع���اء  ي���وم 
بح�سور مدير اعالم الوزارة ومدراء اق�سام 
االإح�ساء،  االتفاقيات،  التقارير،  )كتابة 
االإن�سان  حقوق  اإعالم  وموظفي  والر�سد( 
التعاون  تعزيز  اىل  القانونية،  الدائرة  يف 
باملنجزات  ال��ع��ام  ال���راأي  تعريف  اج��ل  م��ن 

املتحققة يف جمال حقوق االإن�سان.
واأفاد ال�سيد الوكيل: ان العراق قدم تقريره 
اخل��ا���ض ب��ات��ف��اق��ي��ة ال��ق�����س��اء ع��ل��ى جميع 
م�سادقة  بعد  العن�سري  التمييز  اأ���س��ك��ال 

العدل  ال�سيد وزير  اجلنة املركزية برئا�سة 
وع�سوية الوزارات واجلهات ذات العالقة 
ملجل�ض  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  اىل  اإر���س��ال��ه  ومت 
الوزراء مل�سادقة عليه وعر�سه اىل اللجنة 

املعنية التابعة لالأمم املتحدة.
العدل  وزارة  ان  الوكيل:  ال�سيد  واأو�سح 
املتعلق  اجل��ان��ب  يف  ال��ت��زام��ات��ه��ا  ح��ق��ق��ت 
اليها  اأوك���ل  ال���ذي  االإن�����س��ان  مبلف ح��ق��وق 
باإعدادها  احلكومية،  االإ���س��الح��ات  �سمن 
على  الق�ساء  ب�)باتفاقية  اخلا�سة  التقرير 
جميع اأ�سكال التمييز العن�سري( خالل فرت 

وجيزة.
ب�����دوره، اك���د م��دي��ر اع����الم ال�����وزارة على 
م��دراء  م��ن  املقدمة  التقارير  م��ع  ال��ت��ع��اون 
اق�سام حقوق االن�سان يف الدائرة القانونية 
مع  ي��ت��الءم  ومب��ا  مبهنية  معها  والتعاطي 
اهميتها، ومتا�سها املبا�سر مع ا�ستحقاقات 

الوزارة حمليا ودوليا.

وكيل وزارة العدل:
 االنتهاء من التقرير اخلا�ص باتفاقية

 )الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري(

اأجرى اللقاء / غزوان الظاملي

حققت وزارة العدل منجزات كبرية خالل العام 2016، تقدمها ملف انتقال املقر الدائم لالأمانة العامة الحتاد التحكيم التجاري 
من جامعة الدول العربية يف القاهرة اىل بغداد بجهود كبرية لل�سيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، وبالتعاون مع االأمني العام 

الحتاد التحكيم التجاري امل�ست�سار القانوين كزار الربيعي، وياأتي هذا املنجز مكمال لتوجه الوزارة يف جمال تطبيق التوجه 
احلكومي يف جمال االإ�سالح والذي يتطلب خف�ص النفقات وجذب اال�ستثمار، باعتبار ان احتاد التحكيم التجاري احد اأهم 

ال�سمانات التي ت�ساهم يف ا�ستقطاب امل�ستثمرين وروؤو�ص االأموال اإىل العراق، كونها توفر الغطاء القانوين لل�سركات واجلهات 
اال�ستثمارية وت�سمن ا�ستحقاقاتها والواجبات املرتتبة عليها.

االأمني العام الحتاد التحكيم التجاري: نقل مقر االحتاد
 للعراق خطوة �سيادية وا�ستثمارية نوعية

 اتحاد التحكيم التجاري احد أهم الضمانات التي تساهم في استقطاب المستثمرين ورؤوس األموال إلى العراق

ملف انتقال المقر الدائم 
لألمانة العامة التحاد 
التحكيم التجاري من 

جامعة الدول العربية في 
القاهرة الى بغداد بجهود 
كبيرة للسيد وزير العدل 

د. حيدر الزاملي

 التحكيم التجاري 
يلعب دور الوسيط 

في حل النزاعات التي 
تنشأ نتيجة تنفيذ تلك 
العقود وتوفر الضمانة 

للحكومة العراقية 
والشركات االستثمارية

اجلهات  مع  امل�ستمرة  اللقاءات  خالل  الوزير  ال�سيد  واكد 
افتتاحه  ب��ان  ال��ت��ج��اري،  التحكيم  احت���اد  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة 
بالعراق،  اال�ستثماري  جم��ال  يف  نوعية  نقلة  �سيحقق 
وجاء املوؤمتر الثالث الحتاد التحكيم التجاري، الذي عقد 
ال��وزراء د. حيدر  2016، برعاية دولة رئي�ض  نهاية عام 
املبذولة  للجهود  مكمال  الوزير  ال�سيد  وبرئا�سة  العبادي، 
واإعادته  الدولية  العقوبات  طائلة  من  العراق  اإخ��راج  يف 
اىل حا�سنته العربية من جديد، بعد اقامة هذا املوؤمتر يف 
بغداد للمرة االأوىل والذي يعد �سابقة جيدة برعاية العراق 

واحت�سانه لهذا النوع من ن�ساطات دولية. 
حيدر  د.  العدل  وزي��ر  باختيار  امللف  ه��ذا  تدعيم  مت  وق��د 
التجاري  للتحكيم  العربية  املحكمة  لرئي�ض  نائبًا  الزاملي 
موؤ�س�سا  ع�سوًا  ال��ع��راق  وت�سجيل  امل��ن��ازع��ات،  وت�سوية 
لهذه املحكمة، وقد مت هذا املنجز اي�سا بدعم وموؤازرة من 
معايل  العربية  االقت�سادية  الوحدة  ملجل�ض  العام  االأم��ن 
ال�سفري حممد الربيع، والذي ا�سرف على تاأ�سي�ض واإ�سهار 
املنازعات  وت�سوية  التجاري  للتحكيم  العربية  املحكمة 
اختيار  عن  اأعلن  قد  العربية،  ال��دول  جامعة  من  بتوجيه 
وزير العدل د. حيدر الزاملي نائبًا لرئي�ض املحكمة، والذي 
امل�ست�سار  �ساهم  وقد  للعراق،  الدائمة  املنا�سب  من  يعد 
لهذه  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق  يف  الربيعي  ك���زار 

املوؤ�س�سة من اجل حتديد ا�ستحقاقات العراق فيها.
وم��دى  ال��ت��ج��اري  احلكيم  ملف  تفا�سيل  على  وللتعرف 
العدل  وزارة  ودور  للعراق  خ��الل��ه  م��ن  املتحقق  املنجز 
امل�ست�سار  التجاري  التحكيم  احت��اد  رئي�ض  التقينا  فيه، 
الربيعي، والذي اطلعنا على تفا�سيل هذا  القانوين كزار 
العراقي  االقت�ساد  تدعيم  �ساأنه  من  الذي  ال�سيادي  امللف 
ومنحه دفعا قويًا ي�سرع يف دعم جانب اال�ستثمار االجنبي 
يف العراق، واجاب عن ا�سئلة �سحيفة )العدل واملجتمع( 
لتعريف لقراء الكرام عن تفا�سيل هذه املوؤ�س�سة احليوية.

وبني  بينه  والفرق  التجاري  التحكيم  باحتاد  التعريف   *
التحكيم الدويل واليات عمله؟

تعمل  عربية  دولية  هيئة  هو  التجاري،  التحكيم  احتاد   -
هي  وال��ت��ي  العربية  االقت�سادية  ال��وح��دة  ن��ط��اق  �سمن 
جزء من جامعة الدول العربية يهدف اىل تنمية وتطوير 
بينهم  الروابط  وتوثيق  اأع�سائه  عمل  جماالت  وتن�سيق 
ال��دول  ب��ن  االق��ت�����س��ادي  التكامل  حتقيق  يف  واال���س��ه��ام 
العربية من خالل اخت�سا�سه وخرباته يف تعزيز وتطوير 
وهو  املختلفة  الو�سائل  بوا�سطة  التحكيم  ثقافة  ون�سر 
العام  ال�سكل  حيث  م��ن  ال���دويل  التحكيم  ع��ن  يختلف  ال 

واالهداف.
التحكيم  الحتاد  الدائم  املقر  نقل  فكرة  ب��داأت  اين  من   *

التجاري من اجلامعة العربية اىل العراق؟
عام  اأوائ���ل  منذ  بغداد  اىل  العام  املقر  نقل  فكرة  ب��داأت   -
2016 حيث ان العراق موؤهل لقيادة االحتاد وذلك لتوافر 
م�ستوى  على  دولين  حمكمن  ولدينا  العلمية  اخل��ربات 
عاِل اإ�سافة اىل ان العراق هو ع�سو موؤ�س�ض يف املحكمة 
االحتاد  من  انبثاقها  مت  والتي  التجاري  للتحكيم  العربية 
ح�سب  امل��ن��ازع��ات  وت�سوية  ال��ت��ج��اري  للتحكيم  العربي 
مبا�سر  باأ�سراف  تاأ�سي�سها  ومت  لالحتاد  اال�سا�سي  النظام 
من قبل االمانة العامة ملجل�ض الوحدة االقت�سادية العربية 
وق��د مت اخ��ت��ي��ار ال��دك��ت��ور ح��ي��در ال��زام��ل��ي ن��ائ��ب��ًا لرئي�ض 

املحكمة.
* موؤمتر التحكيم التجاري الثالث والذي عقد برعاية رئي�ص 

الوزراء، ما هي اأهم منجزاته ومقرراته؟

- حقق املوؤمتر النتائج املتوخاة من حيث ح�سن التنظيم 
واال�سراف من قبل معايل وزير العدل د. حيدر الزاملي مما 
العربي  امل�ستوى  على  املوؤمتر  بنجاح  البالغ  االثر  له  كان 
مراكز  قبل  من  والتوا�سل  االت�سال  مت  حيث  واالأجنبي، 
على  االت�ساالت  وت�سمنت  اوربية  جت��ارة  وغ��رف  عاملية 
ا�ستعدادهم لعقد بروتوكوالت للعمل امل�سرتك مع االحتاد 
التحكيم  وق�سايا  امل��ن��ازع��ات  وت�سوية  ف�ض  جم��ال  يف 
ل��دول  ع��دل  وزراء  بع�ض  ح�سور  ع��ن  ف�سال  ال��ت��ج��اري، 

عربية وممثلن عن ووزراء عدل دول اخرى و�سخ�سيات 
االمم  وع���ن  ب��ل��دان��ه��م  ع��ن  ممثلن  و���س��ف��راء  دبلوما�سية 
املتحدة و�سخ�سيات �سيا�سية وق�سائية وذات اخت�سا�ض 
باال�ستثمار والتجارة عراقية وعربية وتناولت مادة علمية 
جذب  يف  ودوره  ال��ت��ج��اري  التحكيم   ( بعنوان  ر�سينة 
اال�ستثمار( حيث انه كان من مقررات وتو�سيات املوؤمتر 
ورد يف املادة الثانية من تو�سيات املوؤمتر ان تتوىل وزارة 
العدل اعداد ال�سيغة النهائية لقانون التحكيم التجاري يف 

جمهورية العراق وقد مت بالفعل اعداد م�سروع هذا القانون 
النهائية،  الدولة وهو يف مراحله  من قبل جمل�ض �سورى 
تت�سمن  التي  التو�سيات  من  اخلام�سة  الفقرة  يف  وام��ا 
جمهورية  يف  التجاري  التحكيم  ثقافة  لن�سر  اجلهود  بذل 
متقدمة  فقد متت اجناز خطوات  العربية  والدول  العراق 
املبا�سر واالهتمام من  اال�سراف  املجال من خالل  يف هذا 
ن�سر  �ساأن  يف  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  معايل  قبل 
ثقافة التحكيم واقامة الدورات املتخ�س�سة يف هذا املجال 
الق�سائي  املعهد  يف  وموؤمترات  دورات  عدة  اقامة  حيث 
اخلطوات  وه��ذه  العراقين  املحامن  نقابة  يف  واي�سا 
تعترب غري م�سبوقة يف جمهورية العراق . وكان اي�سا من 
بالتعاون  العراق   جلمهورية  يكون  ان  املوؤمتر  تو�سيات 
مع االحتاد العربي للتحكيم التجاري دور فاعل وا�سا�سي 
ذلك  بالفعل  للتحكيم وقد مت  العربية  املحكمة  تاأ�سي�ض  يف 
االقت�سادية  الوحدة  انبثاق املحكمة من جمل�ض  من خالل 
املحكمة  تاأ�سي�ض  لها  العامة  االمانه  وبا�سراف  العربية 
ع�سو  العراق  جمهورية  وان  التجاري  للتحكيم  العربية 
واختيار  التجاري  للتحكيم  العربية  املحكمة  يف  موؤ�س�ض 
معايل وزير العدل د. حيدر الزاملي نائبًا لرئي�ض املحكمة 
كما  للمحكمة  م�ساعد  عام  امن  الربيعي  كزار  وامل�ست�سار 
جاء يف اخلطابات الواردة من جمل�ض الوحدة االقت�سادية 
اخلارجية  وزارة  طريق  ع��ن  العربية  ال���دول  جامعة  يف 

العراقية اىل وزارة العدل.
دورات  على  باال�سراف  التجاري  التحكيم  احتاد  يبا�سر   *
ا�ستعرا�ص  �سهادات خا�سة،  خا�سة باعداد املحكمني ومنحهم 
وما  الكوادر  هذه  تطوير  يف  م�ساهمتها  ومدى  اجلوانب  هذه 

طبيعة عملها بعد التخرج؟
ال��دول  بن  االقت�سادي  التكامل  حتقيق  االحت��اد  ه��دف   -
العربية وتعزيز االوا�سر بينهما ومن �سمن تلك االأهداف 
هو تنظيم دورات يف جمال التحكيم التجاري وبالتعاون 
مع وزارة العدل بو�سع مناهج اكادميية ر�سينة تدر�ض يف 

املعهد الق�سائي وتكون على ال�سكل التايل:-
امل�ستوى االول:- حيث تكون مدة الكور�ض التدريبي �سهر 

واحد.
امل�ستوى الثاين:- حيث تكون مدة الكور�ض �سهرين.

ا�سهر  ثالثة  الكور�ض  مدة  تكون  حيث  الثالث:-  امل�ستوى 

على ان يت�سمن ال�سهر الثالث تقدمي الدار�ض بحث علمي 
يف جمال التحكيم التجاري يناق�ض مع اال�ساتذة.

تنظيم  يتم  بنجاح  الثالث  امل�ستوى  م��ن  املتخرجن  ام��ا 
دولية  وحماكم  مراكز  يف  افرتا�سية  بق�سايا  عمل  ور�ض 
حقيقية ر�سينة لتكون جتربة عملية لتطبيق املادة العلمية 
ويتم منحهم �سهادات م�سرتكة بن وزارة العدل العراقية 
املنازعات  وت�سوية  التجاري  للتحكيم  العربي  واالحت��اد 
توؤهله العتماده من قبل وزارة العدل للتقا�سي امام مراكز 

الوطني  احل��ق  ع��ن  وال��دف��اع  العاملية  التحكيم  وحم��اك��م 
العدل  وزارة  بن  املربمة  التفاهم  مذكرة  ح�سب  العراقي 
وت�سوية  التجاري  للتحكيم  العربي  االحت��اد  و  العراقية 

املنازعات.
املنازعات  ت�سوية  يف  هام  دور  الدويل  التجاري  للتحكيم   *
العقدية وباالأخ�ص التجارية وان اللجوء اإىل �سرط التحكيم 
التحكيم  احتاد  م�ساهمة  مدى  النزاعات،  تلك  حلل  كو�سيلة 

التجاري يف جذب اال�ستثمار للعراق؟ 

- اغ��ل��ب ال�����س��رك��ات ال���ك���ربى اال���س��ت��ث��م��اري��ة ع��ل��ى وج��ه 
اخل�سو�ض ترتدد يف ابرام عقود اال�ستثمار مع جمهورية 
�سوف  التي  االأم���وال  روؤو����ض  على  خ�سية  وذل��ك  ال��ع��راق 
التقا�سي  اإج����راءات  ان  وخ�سو�سا  البلد  يف  ت�ستثمر 
تلك  بلدان  يف  به  معمول  هو  ما  عن  تختلف  ال��ع��راق  يف 
ال�سركات لذا حتتاج اىل التحكيم التجاري ليكون و�سيطا 
يف حل النزاعات التي تن�ساأ نتيجة تنفيذ تلك العقود وتوفر 
بان  اال�ستثمارية  وال�سركات  العراقية  للحكومة  �سمانة 
هناك بند من بنود العقد ين�ض انه يف حالة ن�سوب نزاع 
ي�سمن  التجاري  التحكيم  اىل  اللجوء  يتم  الطرفن  بن 
وامل�ستثمرين  ال�سركات  حقوق  اجلانبن.و�سمنت  حقوق 
حيث  ال��ع��راق  جمهورية  يف  اال�ستثمار  فر�ض  م��ن  يزيد 
انواعها  بكافة  اال�ستثمارات  اىل  احلاجة  بام�ض  بلدنا  ان 
وخا�سة يف امل�ساريع االإ�سرتاتيجية وهذا ما يعزز اقت�ساد 

بلدنا العزيز.
من  االأموال  روؤو�ص  واأ�سحاب  امل�ستثمرين  متكني  لغر�ص   *
الذي  التطور  وملواكبة  متكامل  حتكيم  قانون  اىل  اللجوء 
يف  خا�ص  قانون  باإعداد  ال�سروع  �سيتم  هل  ال��دول،  بلغته 
جمال التحكيم التجاري، واإذا ما وجد هل يتالءم مع احتياج 

االحتاد حاليا؟
االع��داد  قيد  ي��زال  ال  التجاري  التحكيم  قانون  م�سروع   -
لدى جمل�ض �سورى الدولة وال يزال املو�سوع قيد الدرا�سة 
وذلك حلداثة جتربتنا يف هذا امل�سمار ويف حالة اقراره 
فاأنا اجزم باأن اأبواب اال�ستثمار �سوف تنتع�ض يف العراق 
م�سرفة  تكون  من  هي  العدل  وزارة  ان  يت�سمن  ان  على 
على منح تراخي�ض العمل ملراكز التحكيم واال�سراف على 
�سري اعمالها كونها هي �ساحبة االخت�سا�ض االقرب وكما 

معمول به يف اغلب البلدان.
* ما مدى م�ساهمة انتقال احتاد التحكيم التجاري يف حتقيق 
التابعة  املوؤ�س�سات  احد  باعتباره،  للعراق  ال�سيادي  اجلانب 

للجامعة العربية قبل انتقال مقره اىل بغداد؟
- اليوجد تعار�ض بن فكرة �سيادة القانون على النزاعات 
التي تن�ساأ داخل االإقليم العراقي وبن اللجوء اىل التحكيم 
حلل بع�ض النزاعات التعاقدية التي حتدث بن ال�سركات 
مراكز  اىل  بالعك�ض  او  العراقية  واحل��ك��وم��ة  االأجنبية 

التحكيم الدولية.
كما ان تواجد حمكمة التحكيم العربية يف بغداد العا�سمة 
داخ��ل  للتحكيم  اللجوء  باإمكانية  اإيجابية  نقلة  يعترب 
العراق وبالتاأكيد �سوف ت�سهم يف تطوير ا�ستثمارات البلد 
مكاتب  تكليف  نتيجة  املكلفة  النفقات  وتخفي�ض  جهة  من 

للمحكمن الدولين للدفاع عن احلق الوطني العراقي.
من  للمتخرجني  متنح  التي  واخل��رات  ال�سهادات  ماهي   *

الدورات التي ي�سرف عليها احتاد التحكيم التجاري؟
التي  ال���دورات  م��ن  للمتخرجن  متنح  التي  ال�سهادات    -
يقيمها االحتاد وبالتعاون مع وزاراة العدل والتي تقام يف 
منها  متفاوتة  م�ستويات ومبدد  ثالث  على  الق�سائي  املعهد 
امل�ستوين  الدرا�سن يف  منح  يتم  والثاين  االول  امل�ستوى 
واما  به  �سارك  ال��ذي  امل�ستوى  واجتياز  م�ساركة  �سهادة 
املتخرج  الدار�ض  ويح�سل  نهائي  فيكون  الثالث  امل�ستوى 
بالتحكيم  تخ�س�سي  بحث  تقدمي  بعد  امل�ستوى  ه��ذا  م��ن 
من  تخرج  �سهادة  على  اال���س��ات��ذة  م��ع  ويناق�ض  ال��ت��ج��اري 
م�ست�سار  ي��ك��ون  ب��ان  م��وؤه��اًل  وي��ك��ون  ال��ث��الث  امل�ستويات 
العربي  االحت��اد  ل��دى  معتمد  وحمكم  التجاري  بالتحكيم 
للتحكيم التجاري ويعتمد اي�سًا لدى وزارة العدل العراقية 

ح�سب مذكرة التفاهم املربمة بن االحتاد ووزارة العدل.



الت�سجيل  ع��ام  مدير  اج��رت 
ال���ع���ق���اري ف���وزي���ة ع��ل��ي��وي 
مديرية  اىل  زي���ارة  خفيف، 
ال��ت�����س��ج��ي��ل ال����ع����ق����اري يف 
امل�����س��ي��ب مب��ح��اف��ظ��ة احل��ل��ة، 
واك�����دت امل���دي���ر ال���ع���ام على 
اهمية اأكمال ار�سفة اال�سابري 
حل��م��اي��ة ام�����اك امل��واط��ن��ن 
وو������س�����ع ال����ي����ة ل��ت��ب�����س��ي��ط 
االج����������راءات، مب���ا ي�����س��اه��م 
كاهل  ع��ن  ال��ع��بء  تقليل   يف 

املراجعن.
وق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام: ان هذه 
الزيارة جاءت �سمن �سل�سلة 

لكافة  ال��ت��ف��ق��دي��ة  ال���زي���ارات 
العقاري،  الت�سجيل  دوائ���ر 
ت��ن��ف��ي��ذًا ل��ت��وج��ي��ه��ات وزي���ر 
ال���ع���دل د.ح����ي����در ال��زام��ل��ي 
ب�������س���رورة ت��ف��ق��د ال���دوائ���ر 
احتياجاتها  على  وال��وق��وف 

خدمة لل�سالح العام.
وا����س���اف امل��دي��ر ال���ع���ام: مت 
خ�����ال ال�����زي�����ارة م��ن��اق�����س��ة 
ع���م���ل امل���دي���ري���ة ب��ال��ب��ط��اق��ة 
االلكرتونية املوحدة لتحقيق 
املعامات  اجن��از  يف  �سرعة 
ل��ت��ق��ل��ي�����ص ح���ل���ق���ات ال��ع��م��ل 

الزائدة.

ال�سخ�سيات  بع�ص  ت�سريح  العدل  وزارة  ت�ستغرب 
ال��ن��زالء  ت��ب��ادل  و وك���االت االخ��ب��ار ح��ول مو�سوع 
املو�سوع من م�سدره  ا�سل  من  التاكد  يتم  ان  دون 
اال�سا�سي، وي�سعون انف�سهم مبثابة ادوات لرتويج 
التي  االع���ام  و�سائل  لبع�ص  املغر�سة  اال���س��اع��ات 
باملجتمع  ال��ف��ن  واث����ارة  ال�سموم  ب��ث  على  تعمل 
العراقي وبدعم ومتويل من اعداء ا�ستقرار العراق 
على  خ�سائر  م��ن  االره��اب��ي��ة  املجاميع  تتكبده  مل��ا 
وت�سحيات  بجهود  ل��وج��وده��ا  وانح�سار  االر����ص 
ا ال�سعبي  واحل�سد  البا�سلة  االمنية  القوات   ابناء 

ملقد�ص ...
حتاول  التي  اال�ساليب  لهذه  ا�سفها  ال��وزارة  وتكرر 
ال��ف��رتة ع��ل��ى ح�ساب  ال��ظ��ه��ور االع���ام���ي يف ه���ذه 
وت�سحيات  موؤ�س�ساته  و�سمعة  ال��ب��ل��د  ا���س��ت��ق��رار 
العاملن فيها، وحتملهم كامل امل�سوؤولية عن تبعات 

بث هذه اال�ساعات. 

العدل  ل��وزارة  التابعة  العراقية  االإ�ساح  دائ��رة  اأعلنت 
عن موقفها ال�سهري اخلا�ص بعدد املطلق �سراحهم ل�سهر 
كانون الثاين املا�سي، وقد ت�سمنت اطاق �سراح عدد من 

النزالء امل�سمولن بقانون العفو العام.
املفرج عنهم من �سجون  ع��دد  ان  ال���وزارة:  اع��ام  واك��د 
من  ن��زي��ا   )669( بلغ  املا�سي  ال�سهر  خ��ال  ال����وزارة 
 )47( بينهم  واملحافظات  ب��غ��داد  يف  ال����وزارة  �سجون 
املطلق  ع��دد  بلغ  كما  ال��رج��ال،  من  و)622(  الن�ساء  من 

�سراحهم �سمن قانون العفو العام )347( نزيًا.
ا�سواطًا  دائرة اال�ساح قطعت  ان  الوزارة:  اإعام  وقال 
كبرية يف جمال عمليات اطاق ال�سراح مع تطبيقها نظام 
االر�سفة االلكرتونية والذي يتيح امكانية حتديد املنتهية 
ملفاتهم  بح�سم  وي�ساهم  النزالء  من  الق�سائية  احكامهم 

وفقًا للمدة القانونية املحددة الإطاق ال�سراح.
ي�سار اىل اإن وزير العدل د. حيدر الزاملي، وجه بتقدمي 
و�سائل  اإىل  عنهم  املفرج  النزالء  عدد  عن  �سهري  موقف 

العام عن ا�ستمرار الوزارة  الراأي  االإعام، بهدف اطاع 
املنتهية  ال��ن��زالء  ع��ن  االإف�����راج  عمليات  ت�سريع  ب��اإل��ي��ة 

اأحكامهم الق�سائية.
ومن اجلدير بالذكر ان دائرة اال�ساح العراقية با�سرت 
باطاق �سراح النزالء امل�سمولن بقانون العفو العام بعد 
ن�سره يف اجلريدة الر�سمية الوقائع العراقية، وا�ستنادا 
الحكام الق�ساء ال�سادرة بالنزالء امل�سمولن باحكام هذا 

القانون.

اقام مكتب املفت�ص العام لوزارة العدل ور�سة 
والوظيفي  الفردي  االأداء  تقييم  ب�ساأن  عمل 
يف ق���اع���ة م��ك��ت��ب��ة ك��ل��ي��ة ال�����رتاث اجل��ام��ع��ة، 
العدلية.  الدوائر  موظفي  من  عدد  وح�سرها 

االأ�ستاذ  ح�سن  مهدي  د.�سعد  الور�سة  وادار 
واكد  االعمال.  اإدارة  ق�سم  ال��رتاث-  كلية  يف 
د.ح�سن ان الهدف من الور�سة هو خلق حوار 
للو�سول  وامل��وظ��ف��ن  املحا�سر  ب��ن  متبادل 

وت��دري��ب  ال��ع��م��ل  لعقبات  ح��ل��ول  و���س��ع  اىل 
ان  مبينا  وظيفته،  اأداء  طريقة  على  املوظف 
ال�سوء  ت�سليط  طريق  عن  ياأتي  الهدف  ه��ذا 
مع  التعامل  كيفية  يف  املاحظات  بع�ص  على 

وقت  واق�سر  باأقل  معاملته  واإجن��از  املواطن 
اطار  يف  الور�ص  هذه  وتاأتي  عرقلتها.   دون 
الربامج التي يقيمها املكتب �سمن خططه لعام 

واملوظفن. لتدريب   2017

وقعت وزارة العدل دائرة اال�ساح العراقية 
لل�سليب  الدولية  اللجنة  مع  �سراكة  اتفاقية 
ال�سحة  ال�����س��ح��ة/دائ��رة  ووزارة  االح��م��ر 
منوذجي  �سحي  م�����س��روع  لتنفيذ  ال��ع��ام��ة، 

داخل ال�سجون اال�ساحية.
وق���ال م��دي��ر ع��ام دائ���رة اال���س��اح العراقية 
ب����وزارة ال��ع��دل، ان ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة ج��اءت 
د.حيدر  العدل  وزي��ر  بتوجيهات  االخ��ذ  بعد 

ال���زام���ل���ي، وال���ت���ي ن�����س��ت ع��ل��ى االن��ف��ت��اح 
وال���ت���وا����س���ل م���ع امل���وؤ����س�������س���ات اخل��ريي��ة 
املهنية  مب��ع��اي��ريه��ا  امل��ع��ت��م��دة  واالإن�����س��ان��ي��ة 

دوليًا.
االتفاقية  ه��ذه  ان  األ��ع��ام:  امل��دي��ر  واأ���س��اف 
منوذجي  �سحي  م�سروع  ان�ساء  ت�سمنت 
اج��راءات  من  ويعزز  االولية  الرعاية  يوفر 
وان  اال�ساحية،  ال�سجون  داخ��ل  النظافة 

حم����اور االت���ف���اق ت��ن��اول��ت ت��ام��ن امل��ع��دات 
وتوفري املجموعات الفنية من كوادر ادارية 
وتطوير  امل��اك��ات  ت��دري��ب  وخطة  و�سحية 

نظام املعلومات ال�سحي للنزالء.
ي�سار اىل ان االتفاقية جرت مرا�سيم توقيعها 
مع رئي�ص البعثة الدولية لل�سليب االحمر يف 
العراق، ومدير عام دائرة اال�ساح العراقية، 

ومدير عام دائرة ال�سحة

اأعلنت وزارة العدل عن اعداد امل�سمولن 
�سراحهم  املطلق  ال��ع��ام  العفو  بقانون 
 )2016-2017( ال���ع���ام���ن  خ����ال 
)756( النهائي  جمموعهم  بلغ   وال��ذي 

 نزيل.
ال�����وزارة: ان ع��دد املفرج  اع���ام  وق���ال 
�سهر  خ��ال  ال����وزارة  �سجون  م��ن  عنهم 
ت�سرين الثاين من العام املا�سي 2016 
بلغ  ال��ع��ام  العفو  بقانون  وامل�سمولن 
املطلق  ع��دد  بلغ  بينما  ن��زي��ل،   )174(

�سراحهم يف �سهر كانون االول من العام 
نف�سه )194( نزيل، حيث بلغ املجموع 
النهائي يف العام املا�سي )368( نزيل.

املطلق  ان  ال������وزارة:  اع���ام  واأ����س���اف 
من  ال��ث��اين  ك��ان��ون  �سهر  ���س��راح��ه��م يف 
العام احلايل 2017 بلغ )347( نزيل، 
خال  �سراحهم  املطلق  ع��دد  بلغ  بينما 
)41( احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  ���س��ب��اط   �سهر 

 نزيل.
واأك�����د اع����ام ال�������وزارة: ان امل��ج��م��وع 

ن�سر  منذ  �سراحهم  املطلق  لعدد  النهائي 
قانون العفو العام يف اجلريدة الر�سمية 

بلغ )756( نزيل.
حيدر  د.  ال��ع��دل  وزي���ر  اإن  اىل:  ي�����س��ار 
�سهري  م��وق��ف  بتقدمي  وج��ه  ال��زام��ل��ي، 
ع���ن ع����دد ال����ن����زالء امل���ف���رج ع��ن��ه��م اإىل 
و���س��ائ��ل االإع����ام، ب��ه��دف اط���اع ال���راأي 
ال���ع���ام ع���ن ا���س��ت��م��رار ال������وزارة ب��اإل��ي��ة 
ال��ن��زالء  ع��ن  االإف�����راج  عمليات   ت�سريع 

امل�سمولن.

املثابرة  كاأ�ص  العدل  �سباب  نادي  فريق  احرز 
ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة/  اق��ام��ت��ه وزارة  ال���ذي 

منتدى �سباب ال�سدر.
املباراة  ان  للنادي:  االداري���ة  الهيئة  وقالت 
املتحققة  ب��االن��ت�����س��ارات  اب��ت��ه��اج��ًا  ج����اءت 
بتحرير اجلانب االي�سر من حمافظة نينوى، 
اجل��والن  ملعب  على  امل��ب��اراة  اقيمت  حيث 
ب���ن ف��ري��ق��ن��ا وف���ري���ق احل�����س��ن وق���د انتهت 
�سباب  فريق  ل�سالح   )1-3( بنتيجة   املباراة 

العدل.
امل�سرف  الكادر  ان  االداري��ة:  الهيئة  واأ�سافت 
على تنظيم املباراة ا�ساد بامل�ستوى اجلماعي 
واالأداء الذي قدمه الفريق و�سواًل اىل ح�سده 

كاأ�ص املثابرة بجدارة.

مدير عام الت�ضجيل العقاري توجه باأر�ضفة اال�ضابري 
حلماية امالك املواطنني

خالل جوالتها التفقدية لمديرية التسجيل العقاري في المسيب

وزارة العدل: االإفراج عن )669( نزيل خالل �ضهر كانون الثاين املا�ضي 

مكتب املفت�ش العام يقيم ور�ضة عمل لتقييم االأداء الفردي واملوؤ�ض�ضاتي

دائرة اال�ضالح العراقية توقع اتفاقية �ضراكة مع اللجنة الدولية لل�ضليب االحمر ووزارة ال�ضحة

وزارة العدل: اعداد املطلق �ضراحهم بقانون 
العفو العام بلغ )756( نزيل

الكبري  املنجز  ن�ستذكر  االإ�ساح  ليوم  ال�سنوية  الذكرى  يف 
تقع  التي  العريقة  ال��دائ��رة  ه��ذه  العراقية،  االإ���س��اح  ل��دائ��رة 
العادل  الق�سا�ص  وتنفيذ  وتاأهيل  اإ�ساح  مهمة  كاهلها  على 
باجلناة واالإرهابين، وقد تلقى رجالها االأبطال خال االأعوام 
اال�ستهداف  اأن��واع  �ستى   ،2003 العام  تلت  والتي  املا�سية 
من  تفت  مل  التخر�سات  هذه  ولكن  االإرهابية  اجلماعات  من 
العمل  م�سرية  واإك��م��ال  ال�سمود  على  واإ���س��راره��م  عزميتهم 

املهني بكل اأمانة واإ�سرار.
ويف ظل االأزمات والتحديات التي تعر�ست لها دائرة االإ�ساح 
اال�ستهداف  اأن���واع  جميع  ق��اوم��ت  لطاملا  اأن��ه��ا  اإال  العراقية 
ب��ال��ت�����س��دي ملخططات  و���س��اه��م��ت  وال�����س��غ��وط  اخل���ارج���ي، 
اجلماعات االإرهابية، والتي حتقق من جراءها اإ�ساح الو�سع 
العام الدائرة بعد اخلطوات الكبرية وتوجيهات االإدارة العليا 
اإ�ساحين يف  اإداري��ن وحرا�ص  الكوادر من  �ساهمت  والتي 

تطبيقها على ار�ص الواقع.
االأدوار  اجلميع  اأمام  نعر�ص  ان  املنا�سبة  هذه  يف  املهم  ومن 
يف  االإ�ساح  دائ��رة  ك��وادر  عاتق  على  امللقاة  الكبرية  واملهام 
اجلانب  وم��راع��اة  احتياجاتهم  وتوفري  النزالء  مع  التعامل 
االأ�سا�سية  املعايري  من  باعتباره  اجلانب  هذا  يف  االإن�ساين 
املعنية  الدولة  واجلهات  احلكومة  تطبيقها  على  تركز  التي 
يف ه���ذا جم���ال ح��ق��وق االإن�������س���ان، ومت��ت��ل��ك ك�����وادر دائ���رة 
واالإداري���ة  االإن�سانية  امل��ج��االت  يف  كبرية  خ��ربات  االإ���س��اح 
داخل  تخ�س�سية  ل��دورات  خ�سوعها  عرب  امتلكتها  واالأمنية 
من  دول��ي��ة  اأو  حكومية  جهات  عليها  اأ�سرفت  البلد  وخ���ارج 
ال���دائ���رة وح�سلوا  ال��ع��ام��ل��ن يف ه���ذه  م�����س��ت��وى  اج���ل رف���ع 
جم��ال يف  تخ�س�سية  ���س��ه��ادات  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  ت��خ��رج��ه��م   ب��ع��د 

 عملهم.
ومن بن اأهم املوؤ�س�سات التي تعنى بعملية التاأهيل والتدريب 
)اأك��ادمي��ي��ة  ه��ي  ال��ع��راق��ي��ة  االإ����س���اح  دائ����رة  هيكلية  �سمن 
وتاأهيل  تدريب  يف  االأ�سا�ص  احلجر  تعد  والتي  امل�ستقبل(، 
املجاالت  �سى  يف  ب��اخل��ربات  ومدهم  االإ�ساحين  احل��را���ص 
االأمنية والتدريبات اخلا�سة بال�سيطرة على النزالء وعمليات 
ال�سغب التي قد حتد يف ال�سجون وكيفية ال�سيطرة عليها دون 
حدوث مواجهات دون خ�سائر، ويعمل �سمن ماكاتها اأ�ساتذة 
ال  مهمتهم  والريا�سي  البدين  التدريب  جمال  يف  خمت�سون 
وبع�ص  االإ�ساحين  احلرا�ص  دورات  تدريب  على  تقت�سر 
ق��وات حماية  تدريب  اىل  تتعداها  واإمن��ا  االإداري���ة،  ال��ك��وادر 
ال�سخ�سيات والتي تعد من اخطر الدورات التخ�س�سية على 

امل�ستوى العاملي.
وال بد لنا ان نذكر معلومة مهمة جت�سدت يف تكامل ادوار عمل 
العاقات  ق�سم  وهو  اال  العراقية،  االإ�ساح  االإ�ساح  دائ��رة 
واالإعام، هذه املوؤ�س�سة التي ت�ساهم يف مواكبة جميع االأحداث 
االحتفاليات  اإقامة  يف  دوره  اإىل  اإ�سافة  بالدائرة  اخلا�سة 
واملنا�سبات وب�سكل مهني ر�سن، وتوثيقها باخلرب وال�سورة، 
ومن املهم هنا ان ن�سيد بعمل كوادر هذا التي تعمل يف خمتلف 
االإع���ام  و���س��ائ��ل  اىل  الإي�سالها  م��ي��داين  وب�سكل  ال��ظ��روف 
املتحقق  العمل واالجن��از  العام على م�ستوى  ال��راأي  واط��اع 
واملحافظات  بغداد  يف  االإ�ساح  دائ��رة  موؤ�س�سات  جميع  يف 
عنهم املفرج  واأع��داد  بال�سجون  اخلا�سة  االأخبار  اإىل   اإ�سافة 

 �سهريا.

ال�ضلطة الرابعة

يوم اال�ضالح 

غزوان الظاملي

 اىل جميع الدوائر العدلية ..
اف�سل اخلدمات   العدل وتقدمي  ب��اداء  وزارة      بهدف االرتقاء  
للمواطنن الكرام وللحفاظ على حقوقهم  ادعوا لت�سافر اجلهود 
التوجيهات  بتطبيق  وااللتزام  مهامكم  اداء  يف  اجلاد  والتعاون 

ال�سادرة  من قبلنا وفق ما ياتي :
1-حماربة  الف�ساد واملف�سدين  اينما وجدوا يف الدوائر العدلية. 
2- اال�سراع باجناز معامات وعدم تاأخريها  واحرتام  ال�سقوف 

الزمنية املحددة لهذا الغر�ص

وجتهيزه  املواطنن  ال�ستقبال  ومنا�سب  الئ��ق  مكان  تهيئة    -3
بو�سائل الراحة 

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

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

ال���دوام الر�سمي وع��دم اخل��روج اال باذن  6- االل��ت��زام ب��اوق��ات  
امل�سوؤول املبا�سر للموظف

7-وزي���ر  ال��ع��دل ل��ن ي��ت��واين ع��ن حما�سبة ك��ل  م��ن يثبت ادانته 
بق�سايا الف�ساد االداري  واملايل ) االبتزاز والر�سوة ( مهما كانت 

درجته الوظيفية .
هذه  يف  الفرعية   املديريات  وروؤ���س��اء  العامن  امل��دراء  على    -8
املخال  يتحمل   �سوف  وبعك�سه  التوجيهات   بتطبيق  ال���وزارة  
التبعات  القانونية  املرتتبه على ذلك وفقًا الحكام قانون  ان�سباط 

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

ابرز  على   واالط���اع   ال���وزارة   موظفي  مع  التوا�سل  بهدف     
وا�ستحقاقاتهم   العمل   يف  تواجههم   التي  واملعوقات   امل�ساكل 
الوظيفية  نوجه جميع املوظفن  بتقدمي �سكاواهم عرب �سناديق 
االطاع   و�سيتم   ال��وزارة  اروق��ة  يف  املوزعة   املوظفن  �سكاوى 

عليها �سخ�سيًا من قبلنا .
وزير العدل

د.حيدر الزاملي

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
)وقل اعملوا ف�ضريى اهلل عملكم ور�ضوله واملوؤمنون(
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العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم

االشراف العام
د.حيدر الزاملي

الطباعة واالخراج الفني م�ضور فوتغراف    م�ضور فوتغراف    

WWW.faecbook/العدل واملجتمع�ضركة االن�ش للطباعة والن�ضرفرا�ش املهداوي اجمد احلكيم
حمــــــررحمــــــررحمــــــررحمــــــرر

احمد عبد الكرميعدنان الكعبيغزوان الظاملي ثائر اجلبوري
م�ضور فوتغراف    

م�ضطفى وليد 
WWW.moj..gov.iqshakawe@moj.gov.iqcitizens_mog@yahoo.comتوزع مجانًا

Justice & society

07810622836قسم شؤون المواطنين 07702919261

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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