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ّح���ي���ا وزي�����ر ال���ع���دل د. ح���ي���در ال��زام��ل��ي، 
االبطال  ج�سده  ال��ذي  التاريخي  ال�سمود 
احل�سد  وجم���اه���دي  االم��ن��ي��ة  ال���ق���وات  يف 
ال�سعبي بتحريرهم العراق وا�سقاط "دولة 

اخلرافة".
ذكر ال�سيد الوزير عن ذلك خالل االحتفالية 
املركزية التي اأقامتها الوزارة اليوم االثنني، 
املو�سل  وحترير  الن�سر  اأ�سبوع  مبنا�سبة 
االره��اب��ي��ة،  داع�����ش  ع�سابات  ت��واج��د  م��ن 
وح�����س��ر احل���ف���ل ع����دد م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات 
اال�ستاذ  ال��وزارة  بوكيلي  متمثلة  الر�سمية 
ح�سني الزهريي واال�ستاذ عبدالكرمي فار�ش 
اال�ستاذة  ال��دول��ة  �سورى  جمل�ش  ورئي�ش 
�سامية كاظم واملدراء العامني يف الوزارة، 
ال��وزارة  تفجريي  �سهداء  عوائل  من  وعدد 
باال�سافة اىل عنا�سر االعالم احلربي الذين 

�ساهموا بتغطية املعارك.
باملنا�سبة،  له  كلمة  يف  الوزير  ال�سيد  وقال 
من حق العراقيني ان يفخروا باأبناءهم يف 
القوات االمنية وجماهدي احل�سد ال�سعبي، 

الذين انتخوا لتلبية نداء املرجعية الدينية، 
وح����رروا االر����ش وال��ع��ر���ش م��ن �سيطرة 

ع�سابات داع�ش االرهابية.
واكد ال�سيد الوزير، ان العراق على اأعتاب 
النهو�ش من جديد ومواكبة الدول املتقدمة 
بعد ان ابعد اىل االبد �سبح االره��اب الذي 
التجربة  ه��ذه  ان  مبينا  ���س��دره،  على  جثم 
املريرة اوجدت منطلقا جديدا �سحح م�سار 
على  ال��ع��راق��ي  ال�سعب  بتوحيد  االح����داث 
تق�سيم  مل�ساعي  مناه�سًا  م�سمياته  خمتلف 

وجتزئة البلد الذي راهن عليه االعداء.
الوطنية  ب����االدوار  ال��وزي��ر  ال�سيد  وا���س��اد 
التي لعبتها العوائل العراقية اال�سيلة التي 
�سمن  املجاهدين  ابنائها  لتقدمي  ت�سابقت 
دورا  لعب  ال��ذي  ال�سعبي،  احل�سد  �سفوف 
االرهابي،  داع�ش  هجمة  �سد  يف  حموريا 
وامل�ساهمة يف دور اال�سناد للقوات االمنية 
وم�����س��ك االر������ش ب��ع��د حت��ري��ره��ا و���س��وال 
 اىل حت��ري��ر اخ���ر ���س��ر يف ار����ش ال��وط��ن

 الغايل.

وزير العدل ُيّحيي ال�شم�د التاأريخي للق�ات االمنية واحل�شد الذي ا�شقط "دولة اخلرافة"

وزير العدل: حقق العراق انتقاله كبرية يف ملف حق�ق االن�شان
خالل استقباله السفير السويسري والوفد المرافق له

تكملة الكلمة �ش4

ب�سم الله الرحمن الرحيم
َوُهَو  َي�َساُء  َمْن  ُر  َيْن�سُ الَلِّه  ِر  ِبَن�سْ امْلُوؤِْمُنوَن  َيْفَرُح  َوَيْوَمِئٍذ 

ِحيُم الَْعِزيُز الَرّ
�سدق الله العلي العظيم

اأيها ال�سعب العراقي العظيم يا ابناء قواتنا امل�سلحة ورجال 
العدل..  وزارة  موظفي  واالأحبة  االإخ��وة  االأبطال..  احل�سد 
حتقق  ال��ذي  امل���وؤزر  بالن�سر  اأهنئكم  ان  �سوى  ي�سعني  ال 
دخلت  التي  داع�ش  ع�سابات  والظالم  احلقد  جيو�ش  على 
العراق يف اعادة لتاريخ املغول والتتار الذين اهلكوا احلرث 
والن�سلم ودمروا االرث التاريخي �سعيا منهم لطم�ش تاريخ 

العراق التليد.
ملحمة  يكون  يكاد  للعراق  تاأريخي  ن�سرًا  من  حتقق  ما  ان 
بعقيدة �سلبة واجهوا ب�سدورهم  �سطرها رجال  ا�سطورية 
الذي  املفخخة  �سياراته  و�سظايا  احلقد  ر�سا�ش  امل��ج��ردة 
يعلم  وكلنا  االمنة،  املناطق  يف  االبرياء  حتى  منها  ي�سل  مل 
النظام  �سقوط  بعد  العراق  عا�سها  التي  ال�سعبة  االو�ساع 
اع���ادة ت�سكيل  امل��ب��اد وامل��راح��ل التي واك��ب��ت  ال��دك��ت��ات��وري 
اجلي�ش العراقي والقوات امل�سلحة من حرب �سعواء وكرثة 
املحافظات  يف  االره��اب  ب��وؤر  لتطويق  الع�سكرية  احلمالت 
ال�ساخنة، والتي تتطلب اليات وجتهيزات متطورة ملواجهة 

ما ميتلكه االرهابيون من ا�سلحة عالية التقنية.
التي  احل���روب  لهذه  اخلارجية  اال�سباب  ان  املعلوم  وم��ن 
اغلبها  وال�سراعات  املا�سية  االع��وام  خالل  البالد  واجهت 
بتحولها  البالد  �سهدته  ال��ذي  ال�سيا�سي  التغيري  يف  ت�سب 
تفتقر  وال��ذي  ال�سلطة  ت��داول  يف  الدميقراطي  النظام  نحو 
رياح  ت�سل  ان  يف  ترغب  ال  التي  املنطقة،  بلدان  اغلب  له 
او  ب�سورة  ت�سارك  ان  يف  ت�سبب  م��ا  اليها،  ه��ذه  التغيري 
امل�ستويات  اعلى  ال�سراع واالرهاب على  باخرى يف تغذية 
من اجل اجها�ش هذه التجربة وخلق حالة من الرف�ش داخل 
االحداث  تكرار  من  خوفا  تخو�سها  الن  ال�سعبية  او�ساطها 

التي دارت على ال�ساحة العراقية.

 ن�شر تاأريخي 
للعراق

د. حيدر الزاملي

خالل كلمته في االحتفالية المركزية التي أقامتها الوزارة بمناسبة أسبوع النصر
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مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

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

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

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

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

قال وزير العدل د.حيدر الزاملي، حقق العراق  
على  االن�سان  حقوق  ملف  يف  كبرية  انتقاله 
بها  مير  التي  اال�ستثنائية  الظروف  من  الرغم 

البلد يف �سل احلرب على االرهاب.
وفد  ا�ستقباله  خ��الل  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذك��ر   
القائم  ال�سوي�سري  ال�سفري  �سعادة  من  مكون 
عمان  يف  واملقيم  بالعراق  �سوي�سرا  باعمال 
باأمور  اخلا�ش  واملبعوث  النت�ش،  بيرت  هانز 
العدل  وزارة  يف   ال��ه��ج��رة  ق�سم  يف  ال��ه��ج��رة 
امللحقية  وممثلة  اأرب،  فان  ار�ش  ال�سوي�سرية 
وكيل  وبح�سور  الن��رت،  �ستيفاين  ال�سيا�سية 

الوزارة اال�ستاذ ح�سني الزهريي.

اأهمية ت�سافر جهود  الوزير على  ال�سيد   واكد 
املنظمات الدولية واملحلية املخت�سة يف جمال 
ح��ق��وق االن�����س��ان الإع���ان���ة ال��ن��ازح��ني وت��وف��ري 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م اال���س��ا���س��ي��ة حل��ني ع��ودت��ه��م اىل 

املناطق املحررة.
 واأو����س���ح ال�����س��ي��د ال���وزي���ر: ان ع��م��ل دائ���رة 
اال���س��الح ال��ع��راق��ي��ة ح��ظ��ي ب��اإ���س��ادة اجل��ه��ات 
مبلف  املعنية  واالأخ���رى  احلكومية  الر�سمية 
ح��ق��وق االن�������س���ان امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة خ��الل 
اىل  م��وؤخ��را  اجرتها  التي  ال��دوري��ة  ال��زي��ارات 
ال�سجون لتابعة للوزارة يف عموم املحافظات.

ال�سوي�سري  ال�سفري  �سعادة  اب��دى  جانبه  من   

للتعاون  ب��الده  ا�ستعداد  النت�ش،  بيرت  هانز 
تبادل  جم��ال  يف  العراقية،  ال��ع��دل  وزارة  م��ع 
ال��ع��دل  وزارة  ك������وادر  وت����دري����ب  اخل������رات 
ا���س��الح��ي��ني وتوقيع  م��وظ��ف��ني وح��را���ش  م��ن 

االتفاقيات الثنائية بني البلدين.
باالنت�سارات  ال�سوي�سري،  ال�سفري  واأ���س��اد   
على  االم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  ال��ت��ي حققتها  االخ���رية 
االرهاب، ودور املوؤ�س�سات احلكومية العراقية 
ال��الزم  العون  يد  وم��د  النازحني  احت�سان  يف 
لهم، موؤكدا ا�ستعداد بالده للم�ساركة يف اعانة 
النازحني وتاأهيل مناطقهم بعد اكتمال عمليات 

التحرير.

حضر االجتماع السيد وزير الداخلية ولجنة العشائر النيابية وامراء قبائل ربيعة وزبيد

وزير العدل: تنظيم عمل الع�شائر مب�شروع التحكيم �شيدعم م�شعى اال�شالح ال�طني وت�ش�ية املنازعات
اأكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، على �سرورة تنظيم عمل 
الع�سائر العراقية، عر تفعيل م�سروع التحكيم الع�سائري، 
ب���ه، مو�سحا ان  وت��ب��وي��ب وت��ق��ن��ني االج�����راءات اخل��ا���س��ة 
العراقية  الع�سائر  تكاتف  اىل  حت��ت��اج  احلالية  ال��ظ��روف 

اال�سيلة لتدعيم م�سعى اال�سالح الوطني.
اليوم  جمعه  ال��ذي  االجتماع  خالل  ذلك  الوزير  ال�سيد  ذكر 
قا�سم  ال�سيد  الداخلية  ب��وزي��ر  ال����وزارة،  مقر  يف  االث��ن��ني 
وعددا  النيابية  الع�سائر  جلنة  رئي�ش  �سم  ووفد  االعرجي 
وبح�سور  العراقية،  الع�سائر  وجهاء  و  النواب  ال�سادة  من 
الع�سائري  التحكيم  م�سروع  ملناق�سة  العدل،  وزارة  وكيلي 
جهة  العدل  وزارة  فيه  �ستكون  والذي  املنازعات،  وت�سوية 
الع�سائرية  النزاعات  حل  يف  امل�ساهمة  احلكومي  اال�سراف 

وتوثيق املحكمني املعتمدين.
وا�ساف ال�سيد الوزير: ان وزارتي العدل والداخلية تبذالن 
ي�سع  ان  نتائجه  من  وال��ذي  املجال،  هذا  يف  كبرية  جهودا 

املجتمع العراقي باالجتاه ال�سحيح يف جمال حل النزاعات 
الع�سائرية يف اطار ال�سرع والقانون، م�سيدا بالدور الكبري 
للع�سائر العراقية التي قدمت اأبنائها تلبية لفتوى املرجعية 

الر�سيدة والتي اف�سلت خمططات االرهاب الداع�سي.
ان  االع��رج��ي:  قا�سم  ال�سيد  الداخلية  وزي��ر  ق��ال  جانبه  من 
العراق  ان  للعامل  اثبت  ع�سائري  جمتمع  العراقي  املجتمع 
املرجعية  ن���داء  تلبية  خ���الل  م��ن  وم��ت��ك��ات��ف  م��وح��د  �سعب 
الر�سيدة، م�سريا اىل دور الع�سائر يف �سالح الدين واالنبار 

واملو�سل والتي واجهت ع�سابات داع�ش االرهابية.
امل�ساركني  الع�سائر  و���س��ي��وخ  ال��ن��واب  ال�����س��ادة  ا���س��اد  كما 
الداعم  العدل والداخلية  الكبري لوزارتي  بالدور  باالجتماع 
للع�سائر العراقية، وم�ساعيها يف تفعيل التحكيم الع�سائري، 
موؤكدين  الع�سائرية،  النزاعات  حل  يف  �سي�ساهم  وال��ذي 
ا�ستعدادهم الكامل يف دعم هذا امل�سروع ملا له من اهمية يف 

تنظيم عمل الع�سائر العراقية.

 وجه وزير العدل د. حيدر الزاملي، بت�سكيل 
م���ف���ارز ث��اب��ت��ة مل��ت��اب��ع��ة ���س��ك��اوى امل��واط��ن��ني 
يخ�سع  ان  ع��ل��ى  التنفيذ  ب��دائ��رة  اخل��ا���س��ة 
م��وظ��ف��ي��ه��ا ل��الخ��ت��ي��ار ال��دق��ي��ق وال���ت���دوي���ر، 
م�سروع  اق��رار  يف  ال��وزارة  ا�ستمرار  موؤكدا 
ق��ان��ون ح��م��اي��ة امل��ن��ف��ذي��ن ال��ع��دل��ي��ني وزي���ادة 

تخ�سي�ساتهم املالية.
جل�سة  خ��الل  ذل��ك  ع��ن  ال��وزي��ر  ال�سيد  اع��ل��ن 
املنعقدة   ،2017 لعام  الرابعة  العدل  جمل�ش 
والتي  ال�����وزارة،  مقر  يف  االرب���ع���اء،  ال��ي��وم 
اال���س��ت��اذ  ال�����وزارة  وك��ي��ل  ال�����س��ادة  ح�سرها 
ح�سني الزهريي ومفت�ش عام الوزارة ال�سيد 
ح�سن العكيلي واملدراء العامون يف الوزارة، 
مبراجعة  اجلل�سة  الوزير  ال�سيد  ابتداأ  حيث 
جدول متابعة تنفيذ قرارات جمل�ش العدل يف 

اجلل�سة ال�سابقة.
 وب��ح��ث ال�����س��ي��د ال���وزي���ر واع�����س��اء جمل�ش 
ال���ع���دل احل���ل���ول امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��م�����س��اك��ل ال��ت��ي 

طرحتها  ال��ت��ي  العدلية  ال��دوائ��ر  عمل  تعيق 
�سيادته  او���س��ى  حيث  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  ال��دائ��رة 
ال��ع��ام��ون،  امل����دراء  ي��راأ���س��ه��ا  جل���ان  بت�سكيل 
لكل  )جلنة  اللجان  تلك  عمل  مناطق  وتق�سيم 

التجاوزات  �سيادته  ناق�ش  كما  حمافظتني(، 
التي تعر�ست لها �سقق )ابو غريب( من قبل 
وجه  حيث  واملواطنني،  ال���وزارات  موظفي 
حلل  القانونية  االج����راءات  باتباع  �سيادته 

املو�سوع ب�سكل منا�سب. 
من  جلنة  بت�سكيل  ال��وزي��ر  ال�سيد  واوع���ز   
االن�سان  وحقوق  العراقية  اال���س��الح  دائ��رة 
الوزارة  وكيل  برئا�سة  العام  املفت�ش  ومكتب 
حمكوميتهم  املنتهية  ال��ن��زالء  ق�سية  ملتابعة 
ال��ذي��ن فقدت  م��ن  ب��ادو���ش  ن���زالء �سجن  م��ن 
ا�سابريهم بعد �سيطرة ع�سابات داع�ش على 
االعلى  الق�ساء  جمل�ش  ومفاحتة  ال�سجن، 
لتلك القانونية  احل��ل��ول  الي��ج��اد   باملو�سوع 

 امل�سكلة. 
 وت�����س��م��ن��ت اجل��ل�����س��ة م��ن��اق�����س��ة اال���س��ك��االت 
القا�سرين،  رعاية  دائ��رة  بعقارات  املتعلقة 
حيث دعا ال�سيد الوزير اىل ت�سكل فريق عمل 
رعاية  ودائ��رة  العقاري  الت�سجيل  دائ��رة  من 
القا�سرين، للتو�سل اىل نتائج تعود بالفائدة 
ت�سمنت  كما  املهمة،  ال�سريحة  تلك  الم���وال 
ق�سم  اجن����ازات  الب���رز  ا�ستعرا�ش  اجلل�سة 

ادارة اجلودة ال�ساملة والتطوير املوؤ�س�سي.

وزير العدل ي�جه بت�شكيل مفارز ثابتة ملتابعة �شكاوى امل�اطنني يف دائرة التنفيذ
خالل جلسة مجلس العدل الرابعة لعام 2017 

الت�ساوري  مت خالل االجتماع 
هذا  العدل  وزارة  يف  املنعقد 
وزي��ر  ال�سيد  بح�سور  ال��ي��وم 
ال���داخ���ل���ي���ة وجل���ن���ة ����س���وؤون 
ال��ع�����س��ائ��ر ال��ن��ي��اب��ي��ة وام����راء 
االت��ف��اق  وزب��ي��د  ربيعة  قبائل 
بني وزارتي العدل والداخلية 
ع��ل��ى ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل وت��ن�����س��ي��ق��ه 
يخ�ش  فيما  ال���وزارت���ني  ب��ني 
م���و����س���وع االج���ت���م���اع ح��ول 
ت��ن��ظ��ي��م �����س����وؤون ال��ع�����س��ائ��ر 
واعتماد املحكمني الع�سائريني 
وب����اق����ي االج�����������راءات ب��ه��ذا 

اخل�سو�ش. 

من  وتقدير  �سكر  ر�سالة  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزير  ال�سيد  ت�سلم   
منظمة املراأة العربية موقعة من �سعادة ال�سفرية مرفت التالوي املدير 

العام للمنظمة. 
 معربة عن تثمينها للدور الريادي الذي يقوم به ال�سيد الوزير وتركيز 
جتربة  وتطوير  العراقية،  امل��راأة  بواقع  النهو�ش  اجل  من  اجلهود 
متكني املراأة يف العراق يف �سبيل حتقيق تنمية �ساملة ومتوازنة بهذا 
اخل�سو�ش، ويف هذا الظرف ال�سعب الذي مير به العراق ومن عدة 
نواحي، باال�سافة اىل متابعة كافة االتفاقيات املهتمة بحقوق املراأة 

وعدم التمييز بني اجلن�سني من حيث احلقوق والواجبات.

االتفاق على ت�قيع مذكرة تفاهم بني وزارتي 
العدل والداخلية لتنظيم �ش�ؤون الع�شائر

وزير العدل يت�شلم ر�شالة �شكر 
وتقدير من منظمة املراأة العربية

االشراف العام
د.حيدر الزاملي
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قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان الدوائر 
و�ساهمت  االول  احل�����س��ور  لها  ك��ان  العدلية 
باعادة احلياة اىل املناطق املحررة يف املناطق 
داع�ش  ع�سابات  عليها  ت�سيطر  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

االرهابية.
كلمته بحفل تخرج  ذلك يف  الوزير  ال�سيد  ذكر 
ب�)ال�سالم(  املو�سومة  ال��ع��دول  الكتاب  دورة 
)الن�سر  اىل  ا�سمها  تغيري  ال��ي��وم  مت  وال��ت��ي 
والتحرير(، واملقامة يف مبنى الوزارة، اليوم 
املركزية  االحتفالية  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  االث��ن��ن، 
املو�سل  وحت��ري��ر  الن�سر  ا���س��ب��وع  مبنا�سبة 
من  جمع  ح�سرها  وال���ذي  داع�����ش،  قب�سة  م��ن 
ورئي�ش  ال��وزارة،  وكيلي  تقدمهم  امل�سوؤولن، 
واملدراء  وامل�ست�سارين  الدولة  �سورى  جمل�ش 

العامن بالوزارة.
الطلبة  حيدرالزاملي،  د.  الوزير  ال�سيد  ودع��ا 
اخلا�سة  والتحرير(  )الن�سر  من  املتخرجن 
ع��دده��م )70(  وال��ب��ال��غ  ال��ع��دل  الكتاب  ب��دائ��رة 
ن�سب  املواطنن  خدمة  و�سع  اىل  ع��دل  كاتب 
حلقوق  االم���ان  �سمام  ي��ك��ون��وا  وان  اعينهم 
النا�ش وبناء الوطن وحماربة الف�ساد واعتماد 

ينطوي  عملهم  لكون  لعملهم،  معيارًا  النزاهة 
ع��ل��ى م�����س��وؤول��ي��ات ك��ب��رية يف ح��ف��ظ االم���وال 

العامة واخلا�سة. 

وال�����س��رور  ال��ف��خ��ر  ع��ن  ال��وزي��ر  ال�سيد  وع���ر 
ب��ت��خ��رج ك��وك��ب��ة م���ن م��وظ��ف��ي ال������وزارة ممن 
يحملون �سهادة القانون بعد اجتيازهم )دورة 

املعهد  يف  اقيمت  ال��ت��ي  وال��ت��ح��ري��ر(،  الن�سر 
الق�سائي خماطبا املتخرجن: ان ترديد الق�سم 
و�سعبكم  وطنكم  وم��ع  اوال  الله  م��ع  عهد  ه��و 

نحو  االنطالق  بوابة  هي  التي  وموؤ�س�ساتكم 
امل�سوؤولية الت�سامنية بن جميع العراقين. 

العدول  الكتاب  دائ��رة  عام  مدير  قال  ذل��ك،  اىل 
ح�سن الطائي، ان وزارة العدل حققت قفزات 
كبرية يف عملها، وقد برزت معاملها يف ارتفاع 
املا�سية  القليلة  ال��ف��رة  خ��الل  العمل  وت���رية 
)الن�سر  دورة  وتعد  ه��ذا،  يومنا  اىل  و�سوال 
يف  املتحققة  االه���داف  اه��م  اح��د  والتحرير(، 
حمنة  من  خرج  البلد  ان  موؤكدا  اجلانب،  هذا 
كبرية تتطلب من اجلميع ان يحققوا الن�ساب 
ال��ك��ام��ل لعملهم م��ن اج��ل اع���ادة ب��ن��اء ال��ع��راق 
تخطي  على  امل��ح��ررة  املناطق  اه��ايل  واع��ان��ة 
املرحلة  هذه  خالل  تواجههم  التي  ال�سعوبات 
اىل  احلياة  وع��ودة  االو���س��اع  ا�ستقرار  حلن 

�سابق عهدها.
لالوائل  الوزير  ال�سيد  بتكرمي  احلفل  واختتم 
وت���وزي���ع ال�����س��ه��ادات ع��ل��ى امل��ت��خ��رج��ن بعد 
ت��ردي��ده��م ال��ق�����س��م، ك��م��ا مت��ن��ى ل��ه��م امل��وف��ق��ي��ة 
ككتاب  وظيفتهم  مي��ار���س��ون  وه���م  وال��ن��ج��اح 
كوادر  با�سراف  نظمت  الدورة  ان  عدول.يذكر 

خمت�سة وا�ستمرت ملدة ثالثة ا�سهر.

خالل كلمته في حفل تخرج دورة الكتاب العدول الموسومة بـ)دورة السالم/ التحرير والنصر(

وزير العدل: دوائرنا �ساهمت باعادة احلياة اىل املناطق املحررة

الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد  ا�ستقبل 
ال�سيخ  املقد�ش  ال�سعبي  احل�سد  يف  القيادي 
الن�سر  ان  الوزير  ال�سيد  ، وقال  الكعبي  اركان 
اال  يتحقق  مل  االرهابية  داع�ش  ع�سابات  على 
ودم��اء  �سنوفها  ب�ستى  االمنية  القوات  بدماء 
ابناء احل�سد ال�سعبي الغيارى الذين ا�ستجابوا 

لنداء املرجعية ولن�سرة بلدهم.

الزاملي،  حيدر  د.  العدل   وزير  ال�سيد  ا�ستقبل 
امل�سيحية  االقلية  وممثل  اال�سبق  النقل  وزي��ر 
بول�ش،  زيا  بهنام  ال�سيد  العراق  اال�سورية يف 
على  ال���وزارة  حر�ش  ال��وزي��ر  ال�سيد  اك��د  حيث 
حماية امالك امل�سيحين املهاجرين، واملهجرين 
ق�سرا من مناطق �سكناهم على ايدي الع�سابات 
من  امل�����س��ي��ح��ي��ن  ان  اىل  م�����س��ريا  ال��ت��ك��ف��ريي��ة، 

املكونات اال�سيلة يف املجتمع.

مقابالت الوزير

عموم  �سيخ  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ا�ستقبل 
املك�سو�سي،  ب��ا���س��م  املكا�سي�ش  ال�����س��ادة  ع�سائر 
لوزارة  الداعم  العراقية  الع�سائر  دور  اللقاء  وتناول 
حيث  املجتمع،  يف  العدالة  م��ب��ادئ  لر�سيخ  ال��ع��دل 
ا�ساد ال�سيد الوزير بالدور الكبري والفاعل  للع�سائر 
العراقية يف مواجهة االرهاب بدماء و�سواعد ابنائها 
احل�سد  وابناء  االمنية  القوات  يف  اخوانهم  بجانب 
الزمر  على  الكبرية  االنت�سارات  وحتقيق  ال�سعبي 

االرهابية وا�ستعادة االرا�سي املغت�سبة

النائب  الزاملي  د. حيدر  العدل  ال�سيد وزير  ا�ستقبل 
فيان دخيل، وتناول اللقاء دور الوزارة  يف تر�سيخ 
 ، ال��ع��راق  يف  وتطويرها  االن�����س��ان  ح��ق��وق  مفاهيم 
موؤكدًا حر�ش الوزارة يف حتقيق العدالة يف املجتمع 
بكافة مكوناته ، حيث ا�ستعر�ش ال�سيد الوزير جهود 
الوزارة  يف عر�ش مظلومية االقليات خا�سة املكون 
االيزيدي الذي عانى الظلم على ايدي الزمر االرهاب 

يف املحافل الدولية .

خالل  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزير  ال�سيد  اكد 
ان  �سويلية  اجلبار  عبد  علي  النائب  ا�ستقباله 
اخلدمات  تقدمي  العدل  لوزارة  اال�سا�سية  املهام 
العدالة  وتر�سيخ  حقوقهم  وحماية  للمواطنن 
يف املجتمع ، م�سيفًا ان الوزارة بدوائرها كافة 
ت�سهيل  على  حتر�ش  توجيهاتنا  مع  وان�سجامًا 
العقبات  وتذليل  املواطنن  مراجعات  اجراءات 

امامهم .

رئي�ش  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزير  ا�ستقبل 
االحت����اد ال��ع��راق��ي امل��رك��زي ل��ل��رح��ال��ة اال���س��ت��اذ 
الكبري لرئي�ش  الدراجي م�سيدًا بالنجاح  رحاب 
االحتاد ودعمه لل�سباب والريا�سة وموكدًا على 
�سرورة دعم الريا�سة يف العراق، مبا ي�سهم يف 

النهو�ش بواقعها.

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان دخول عمل 
من  االلكرونية  املكننة  بنظام  العدلية  الدوائر 
�ساأنه احلفاظ على امالك املواطنن من التالعب 
وت����اليف اب���ت���زاز امل���واط���ن م���ن ق��ب��ل امل��وظ��ف��ن 
اكر  يقدم  ومبا  النفو�ش،  و�سعفاء  الفا�سدين 

خدمة للمواطنن.
اليات  مناق�سته  خ��الل  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذك��ر 
ا�ستقباله،  خ��الل  العدلية  ال��دوائ��ر  عمل  مكننة 

ال��ي��وم االث��ن��ن، وف���دا ع��ن وزارة االت�����س��االت، 
وزارة  يف  االزم��ة  خلية  ادارة  جلنة  وبح�سور 
العديل،  التخطيط  لدائرة  الفني  والكادر  العدل 
اجن��از  با�سلوب  االن��ت��ق��ال  اهمية  على  م��وؤك��دا 
املعامالت يف دائرة الكتاب العدول من اال�سلوب 
ي�سمن  مبا  االلكروين،  اىل  التقليدي  الورقي 
وت��اليف  امل��واط��ن��ن  معامالت  ان�سياب  �سهولة 
قبل �سعفاء  م��ن  االب��ت��زاز  او  ال��ت��زوي��ر  ح���االت 

النفو�ش.
للم�سروع  من���وذج  ع��ر���ش  االج��ت��م��اع  وت�سمن 
والفنية  االداري������ة  ال���ك���وادر  اجن��زت��ه  وال����ذي 
���س��ري  ب����ن  وال�������ذي  االت���������س����االت  وزارة  يف 
م���ع���ام���ل���ة امل������واط������ن وط����ري����ق����ة اجن�����ازه�����ا 
ال���ك���رون���ي���ًا، ح���ي���ث ���س��ه��د االج���ت���م���اع ط���رح 
ال���وزارة ك���وادر  امل��ق��رح��ات قدمتها  م��ن   ع���ددا 

 امل�ساركة.

وزير العدل: اجناز املعاملة الكرتونيا �سينهي حاالت
 االبتزاز والتزوير

خال اجتماعه بالكوادر المعنية بمشروع المكننة االلكترونية

مبنى  يف  ت�ساوري  اجتماع  عقد  اليوم  ه��ذا  يف  مت 
الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزير  برعاية  العدل  وزارة 
االع��رج��ي  قا�سم  ال�سيد  الداخلية  وزي���ر  وح�سور 
جلنة  رئي�ش  العي�ساوي  ع��ب��ود  النائب  وال��دك��ت��ور 
قبائل  امري  ربيعة  حممد  واالم��ري  النيابية  الع�سائر 
ربيعة واالمري معد جا�سم ال�سمرمد امري قبائل زبيد 
الع�سائرية  وال�سخ�سيات  النواب  ال�سادة  من  وعدد 

والتنفيذية و وكالء وزارة العدل. 
ظ��اه��رة  ا�ستفحال  مناق�سة  اىل  االج��ت��م��اع  ت��ط��رق 
املوؤ�س�سات  دور  وتفعيل  الع�سائرية  امل��ن��ازع��ات 
والع�سائر العراقية اال�سيلة لو�سع احللول املالئمة 

مبا ين�سجم مع ال�سرع والقانون. 
ومتخ�ش االجتماع اىل اعداد حم�سر بعدة تو�سيات 
مت توقيعها من قبل ال�سخ�سيات احلا�سرة واالتفاق 
على تفعيل دور حكماء الع�سائر العراقية املعتمدين.

 ت�سلم ال�سيد وزير العدل د. حيدر الزاملي ر�سالة �سكر وتقدير 
االن�سان  حلقوق  ال�سامي  املتحدة  االمم  مفو�ش  م��ن  موجهة 
كامل  ت��ع��اون  م��ن  مل�سه  مل��ا  وذل���ك  م��وت��ا،  فران�س�سكو  ال�سيد 
االن�سان  حقوق  ملف  ادارة  جم��ال  يف  ال��ع��دل  وزارة  قبل  م��ن 
العراقية وخا�سة  دائرة اال�سالح  باإدارة ملف  اي�سًا  ومايتعلق 
يف الظرف الراهن الذي مير به البلد وما �سهده هذا امللف من 
الدولية  الرقابية واملنظمات  ب�سفافية مع اجلهات   تطور وعمل 

الر�سينة. 
 ي�سار اىل ان ال�سيد فران�س�سكو موتا كان ي�سغل من�سب املفو�ش 
االن�سان ومدير مكتب  املتحدة يف جمال حقوق  ال�سامي لالمم 
حقوق االن�سان يف بعثة االمم املتحدة مل�ساعدة العراق/ يونامي، 
 وقد انتهت فرة تكليفه بهذا امللف بعد ان خدم فيه ملدة اكرث من �سبع 

�سنوات. 
للتجربة  عميق  بامتنان  ا�سعر  اإنني  ر�سالته:  �سمن  من  وجاء   
ان  اود  ال�سدد،  وبهذا  ال��ع��راق،  يف  وان��ا  ع�ستها  التي  الثمينة 
ا�سكركم على دعمكم وتعاونكم امل�ستمرين مع مكتبي، وال�سيما 
يف ظل الظروف ال�سعبة التي يواجهها البلد. ويحدوين االمل يف 
ان يكون ال�سالم واقعًا يعي�سه العراق يف القريب العاجل، وعلى 
 ال�سعيد ال�سخ�سي، امتنى لكم ول�سعب العراق كل التوفيق يف

 امل�ستقبل.

وزير العدل يرعى اجتماعًا ت�ساوريًا لتفعيل دور امل�ؤ�س�سات يف دعم ال�سلم االهلي

ق���ال وزي����ر ال���ع���دل د. ح��ي��در ال���زام���ل���ي، ان 
االمنية  قواتنا  حققتها  التي  االن��ت�����س��ارات 
واحل�����س��د ال�����س��ع��ب��ي، ع��ل��ى اره���اب���ي داع�����ش 
املبارك،  الفطر  عيد  وفرحة  تزامنت  فرحتها 
االبطال  للمقاتلن  العقائدية  بالروح  م�سيدا 

والتي �سنعت هذا االنت�سار الكبري.
ذكر ذلك ال�سيد الوزير خالل ا�ستقباله اليوم 
ال����وزارة،  مبقر  الر�سمي  مكتبه  يف  االح���د 
املهنئن من املدراء العامن ورئي�ش واع�ساء 
جمل�ش �سورى الدولة، وال�سيد وكيل الوزارة 
اال�ستاذ ح�سن الزهريي، مو�سحا ان فتوى 
يف  ال��ع��راق��ي��ن  وح���دت  ال��ر���س��ي��دة  املرجعية 

حماربة االرهاب.
االنت�سار  فرحة  ان  الوزير:  ال�سيد  وا�ساف 
م��ن��اط��ق  ال���ن���ازح���ن اىل  ب����اإع����ادة  ت��ك��ت��م��ل 
املحررة،  املناطق  اعمار  واإع���ادة  �سكناهم، 
كامل  ب�سكل  واال�ستقرار  االمن  عودة  ليعلن 
املوظفن  اع��ادة  �سرورة  على  موؤكدا  اليها، 
امل��ح��ررة  املناطق  يف  العدلية  ال��دوائ��ر  اىل 
 وت�سهيل كافة االجراءات القانونية اخلا�سة

 بذلك.
هنالك  يكون  �سوف  ال��وزي��ر:  ال�سيد  وتابع 
اح���ت���ف���ال ب����)ا����س���ب���وع ال��ن�����س��ر( مب��ن��ا���س��ب��ة 
االن���ت�������س���ارات ال��ك��ب��رية ل��ق��وات��ن��ا االم��ن��ي��ة 

ف��ي��ه جميع  ال�����س��ع��ب��ي، ت�����س��ارك  وح�����س��دن��ا 
ن�ساطات  اق��ام��ة  خ��الل  م��ن  العدلية  ال��دوائ��ر 
البناء الكبري  االجن��از  هذا  الب��راز   وفعاليات 

 العراق. 
م��ن ج��ان��ب��ه: ه��ن��اأ وك��ي��ل ال�����وزارة اال���س��ت��اذ 
�سورى  جمل�ش  ورئ��ي�����ش  ال��زه��ريي  ح�سن 
الدولة وال�سادة وال�سيدات احل�سور، ال�سيد 
الوزير مبنا�سبة عيد الفطر املبارك، موؤكدين 
اف�سل  تقدمي  اج��ل  م��ن  اجل��ه��ود  اق�سى  ب��ذل 
حر�ش  يعك�ش  ومب��ا  للمواطنن،  اخل��دم��ات 
م��وظ��ف��ي ال�����وزارة ع��ل��ى خ��دم��ة االه����ايل يف 

املناطق املحررة.

وزير العدل ي�سيد بالروح العقائدية ملقاتلي الق�ات االمنية واحل�سد ال�سعبي
خالل استقباله المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك

التاأ�سي�سي  الت�ساوري  االجتماع  انعقاد  ربيعة  ام��ري  دار  يف  ال��ي��وم  ه��ذا  مت 
حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد  وبح�سور  الع�سائري  التحكيم  مل�سروع  الثاين 
العي�ساوي  عبود  د.  و  املزهر  حممد  �سعد  زبيد  وام��ري  ربيعة  وام��ري  الزاملي 
من  وع���دد  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ع��ن  ومم��ث��ل��ن  النيابية  الع�سائر  جل��ن��ة  رئ��ي�����ش 
ك��زار  امل�ست�سار  وح�سور  املحافظات  خمتلف  م��ن  ال��ك��رام  الع�سائر  �سيوخ 
وت�سوية  التجاري  للتحكيم  العربي  لالحتاد  امل�ساعد  العام  االم��ن   الربيعي 
تنفيذه من مقررات االجتماع  املنازعات.  جرى خالل االجتماع مراجعة مامت 
ال�سابق و و�سع خطة لتطوير العمل ب�سكل �سريع، مع طرح الفائدة املتوخاة من 
هذا امل�سروع على امل�ستوى القريب وعلى امل�ستوى ال�سراتيجي للبلد وخا�سة 

مع ظرف االنت�سارات املتتالية على االرهاب. 
ال�سعبي  الن�سر املتحقق على يد قواتنا امل�سلحة واحل�سد  و بارك احلا�سرون 
اىل  النازحن  واع��ادة  ال�سلمي  التعاي�ش  بتعزيز  الن�سر  هذا  ا�سناد  يتم  وان 

مناطقهم املحررة با�سرع وقت.

الهدف  ان  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزير  ال�سيد  قال 
توحيد  ه��و  مفا�سلها  بجميع  ل���ل���وزارة  الرئي�سي 
ومبا  للمواطنن  املمكنة  اخل��دم��ة  لتقدمي  اجل��ه��ود 
ي��ت��اح م��ن ام��ك��ان��ي��ات خ��الل ال��ظ��رف ال���راه���ن.   جاء 
يف  اخلمي�ش،  اليوم  عقد،  الذي  االجتماع  خالل  ذلك 
مبنى الوزارة مع هياأة رئا�سة جمل�ش �سورى الدولة 
وروؤ�ساء حمكمتي الق�ساء االداري وق�ساء املوظفن، 
اف�سل  تقدمي  �سرورة  على  التاأكيد  خالله  مت  وال��ذي 
اخلدمات للمواطنن وملوؤ�س�سات الدولة املختلفة فيما 
يتعلق باخت�سا�ش جمل�ش ال�سورى واملحاكم التابعة 

له. 
الق�ساء  حماكم  فتح  مقرح  الوزير،  ال�سيد  وط��رح   
بابل  حمافظتي  يف  حاليًا  املوظفن  وق�ساء  االداري 
لتخفيف  املحلية  االدارات  مع  وبالتعاون  والب�سرة 
الزخم احلا�سل على املحكمتن والتي مركزها حاليًا 
يف بغداد، باال�سافة اىل التخفيف عن كاهل املواطنن 
البعيدة  املحافظات  من  ال�سفر  اعباء  حتميلهم  وعدم 
اىل بغداد، الفتا اىل ان افتتاح حماكم ادارية واخرى 

معدل  تخفيف  �ساأنه  من  املوظفن  بق�ساء  خمت�سة 
املعامالت املعرو�سة على املحكمتن يف مقر الوزارة، 
ومبا ي�ساهم يف اجناز كافة الدعاوى املعرو�سة على 
املجل�ش وكذلك م�ساريع القوانن واالنظمة الداخلية 
ملوؤ�س�سات الدولة وباقي اعمال املجل�ش.   ويف ختام 

على  املجل�ش  اع�ساء  الوزير  ال�سيد  �سكر  االجتماع 
بالعمل  ال���وزارة  اه��داف  لتحقيق  املبذولة  اجلهود 
من  يبذلوه  وملا  العدلية  الدوائر  جميع  مع  امل�سرك 
واللجان  بهم  تناط  التي  االعمال  خمتلف  يف  جهود 
التي يكلفون باجنازها ومبا يحقق امل�سلحة العامة.

خالل االجتماع باعضاء هيأة رئاسة مجلس شورى الدولة

 وزير العدل: ا�ستحداث حمكمتي ق�ساء امل�ظفني واالدارية
 يف املحافظات �سريفع معدل اجناز ق�سايا امل�اطنني

انعقاد االجتماع الت�ساوري الثاين
 مل�سروع التحكيم الع�سائري

وزير العدل
يت�سلم ر�سالة �سكر وتقدير من 

الدكت�ر فران�س�سك� م�تا  مف��ض 
االمم املتحدة ال�سامي حلق�ق االن�سان
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وزارة العدل ت�شكل جلان 
وزارية ملتابعة عمل الدوائر 

العدلية يف املحافظات

ال��دوائ��ر  عمل  وتطوير  اال���ص��اح��ات  بحزمة  ا���ص��ت��م��رارًا 
ا�صدر  فقد  للمواطنني،  اخلدمات  اف�صل  وتقدمي  العدلية 
اوام���ر وزاري���ة  ال��زام��ل��ي  د. ح��ي��در  ال��ع��دل  ال�صيد وزي���ر 
العامني  وامل��دراء  الوكاء  ال�صادة  برئا�صة  جلان  بت�صكيل 
وزاري���ة  جلنة  ب��واق��ع  متخ�ص�صني  موظفني  وع�صوية 
تكون  ان  اىل  ال��وزي��ر  ال�صيد  وج��ه  حيث  حمافظة،  لكل 
الفرعية  الدوائر  اللجان هو االطاع على عمل  مهمة هذه 
وتقدمي  احلالية  العمل  معوقات  ومعرفة  املحافظات  يف 
لغر�ض  العدل  جمل�ض  على  تعر�ض  ومعاجلات  تو�صيات 
اىل  باال�صافة  اخلدمة  تقدمي  يف  االجن��از  م�صتوى  رف��ع 

معاجلة احلاالت ال�صلبية حال وجودها وب�صكل مبا�صر. 
وقد دعى ال�صيد الوزير لتفعيل عمل هذه اللجان من قبل 
مدراء الدوائر الفرعية واملوظفني العدليني يف املحافظات 
املتعلقة  والبيانات  املعلومات  بكافة  تزويدهم  حيث  من 

بدوائرهم الجناح العمل.

ن�صاطاتها  اب��رز  عن  ال��ع��دل،  ل���وزارة  التابعة  التنفيذ  دائ��رة  اعلنت   
املتحققة خال �صهر ني�صان املا�صي لعام 2017.

وقال مدير عام دائرة التنفيذ وكالة امل�صت�صار امل�صاعد د. فتاح حممد: 
ان الدائرة  حققت العديد من االجنازات خال �صهر ني�صان من العام 
املدينني  من  امل�صتح�صلة  االمانات  جمموع  بلغت  حيث   ،2017
)خم�صة وع�صرون مليار وثاثمائة وثمانية واربعون مليون ومئتان 

واثنان وثاثون الف و�صتمائة وخم�صة ع�صر دينار(.
وا�صاف املدير العام: ان االمانات امل�صروفة مل�صتحقيها بلغت )واحد 
و�صتون مليار واربعمائة و�صتة و�صتون مليون و�صتة وع�صرون الف 
واربعمائة وت�صعة دينار(، موؤكدا ان جمموع املبالغ امل�صتح�صلة من 
الر�صوم العدلية بلغت )مليار ومئتان وع�صرة مليون ومئتان و�صتة 

و�صبعون الف و�صتمائة وخم�صة وثمانون دينار(. 
ال�صكاوى  م�صتمر  ب�صكل  تتابع  الدائرة  ان  العام:  املدير  واو�صح   
والدعاوى وح�صور املرافعات، م�صريا اىل ان )1991( حكم بالنفقة 
و)147( حكم باأجر ح�صانة مت ح�صمها، باال�صافة اىل االحكام التي 

ح�صمتها الدائرة �صمن م�صوؤوليتها يف حماية حقوق مراجعيها.
بلغ  بالديون  تتعلق  ن�صاطات  ال��دائ��رة  حققت  ال��ع��ام:  املدير  وتابع 
بالعقار  املتعلقة  االح��ك��ام  بلغت  بينما  حكم،   )2474( جمموعها 
�صخ�صية،  اح��وال  معاملة   )3955( اجن��از  مبينا  حكم،   )3955(
اىل  باال�صافة  منقولة،  ام���وال  وت�صليم  دي��ن  معاملة  و)2474( 
بينما  دولة،  ديون  بالعقار و)190( معاملة  متعلقة  )289( معاملة 
بلغت معامات منجزة ختام )475( معاملة، باال�صافة اىل ن�صاطات 

االخرى.

نتقدم باأرق م�صاعر املحبة واعظم تربيكات الن�صر 
العراقي املهيب اىل ال�صعب العراقي خا�صة واالمة 
اال�صامية عامة باأحر التهاين القلبية ملنا�صبة عيد 
ان  القدير  العلي  الله  اىل  ،مبتهلني  املبارك  الفطر 
بالعز  يرفل  العزيز  وبلدنا  اجلميع  على  يعيده 

واالمان والطماأنينة .
الن�صر  نكهة  ه��ي  خ��ا���ص��ة  نكهة  ل��ه  ال��ع��ي��د  ف��ه��ذا 
وحترير  االرهابية  داع�ض  ع�صابات  على  امل��وؤزر 
�صهر  رم�صان  �صهر  ،فكان  العزيزة  املو�صل  مدينة 
قواتنا  ق��درة  اك��دت  التي  املتاحقة  االنت�صارات 
امل�صلحة وح�صدنا ال�صعبي على ان تكون لها الكلمة 
لها  التاريخ  ي�صهد  التي مل  املنازلة  العليا يف هذه 

�صعبة  ظ���روف  يف  اب��ط��ال��ن��ا  ي��ق��ات��ل  ح��ي��ث  مثيا 
اجل  م��ن  و�صعبهم  بلدهم  ب��وح��دة  منهم  وامي��ان��ا 
يتزامن  انه  للعامل  ويعلن  الن�صر  هال  يبزغ  ان 
بعد  العراقيون  به  يحتفي  ال��ذي  العيد  ه��ال  مع 
لتكون  واحت�صابا  اميانا  الف�صيل  ال�صهر  �صيامهم 
الذي  التحرير  قدر  وعلى  وبهية  بهيجة  افراحهم 

ارتفعت راياته لرتفرف خفاقة يف �صماء العراق .
االن��ت�����ص��ارات  و�صعبنا  جلي�صنا  ن��ب��ارك  اذ  ان��ن��ا 
تعاىل  لله  والت�صرع  بالّدعاء  اأكفنا  نرفع  املتحققة 
من  �صرب  اآخ��ر  بتحرير  ويكلله  الن�صر  يعزز  ان 
باالأمن  �صعبنا  على  ومّي��ن  احلبيب  وطننا  ار���ض 

واالأمان.

االجتماع  انعقاد  ربيعة  امري  دار  يف  اليوم  هذا  مت 
التحكيم  مل�����ص��روع  ال��ث��اين  التاأ�صي�صي  ال��ت�����ص��اوري 
حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�صيد  وبح�صور  الع�صائري 
الزاملي وامري ربيعة وامري زبيد �صعد حممد املزهر 
و د. عبود العي�صاوي رئي�ض جلنة الع�صائر النيابية 
�صيوخ  م��ن  وع���دد  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ع��ن  ومم��ث��ل��ني 
وح�صور  املحافظات  خمتلف  م��ن  ال��ك��رام  الع�صائر 
امل�صت�صار كزار الربيعي االمني العام امل�صاعد لاحتاد 

العربي للتحكيم التجاري وت�صوية املنازعات. 
م���امت تنفيذه من  م��راج��ع��ة  ج���رى خ���ال االج��ت��م��اع 
لتطوير  خطة  و�صع  و  ال�صابق  االجتماع  م��ق��ررات 
من  املتوخاة  الفائدة  طرح  مع  �صريع،  ب�صكل  العمل 
القريب وعلى امل�صتوى  هذا امل�صروع على امل�صتوى 
االنت�صارات  ظرف  مع  وخا�صة  للبلد  ال�صرتاتيجي 

املتتالية على االرهاب. 

قواتنا  يد  على  املتحقق  الن�صر  احلا�صرون  بارك  و 
امل�صلحة واحل�صد ال�صعبي وان يتم ا�صناد هذا الن�صر 
اىل  ال��ن��ازح��ني  واع���ادة  ال�صلمي  التعاي�ض  بتعزيز 

مناطقهم املحررة با�صرع وقت.

م��واق��ع  ب��ع�����ض  م��ات��داول��ت��ه  ال���ع���دل  وزارة  ن��ف��ت 
فديو  ومقاطع  �صور  بنقلها  االجتماعي  التوا�صل 
لدائرة  التابع  املركزي  الب�صرة  �صجن  عن  مفربكة 
ان هذا اخلرب  ال��وزارة  العراقية. وقالت  اال�صاح 
ملركز  هي  املفربكة  ال�صور  وهذه  ال�صحة  عن  عار 
يف  امل��خ��درات  مكافحة  املهند�صني/ق�صم  �صرطة 
الب�صرة  �صجن  ان  ال����وزارة  وا���ص��اف��ت  الب�صرة. 

حلقوق  الدولية  املعايري  كافة  فيه  تتوفر  املركزي 
تزورها  التي  ال�صجون  من  ويعترب  كما  االن�صان 
�صواء  االن�صان  بحقوق  اخلا�صة  الرقابية  الفرق 
يف  ال��وزارة  ونهج  يتائم  مبا  الدولية  اأو  املحلية 
م��راع��ات��ه��ا حل��ق��وق االن�����ص��ان. وا���ص��اف��ت ال���وزارة 
يف  تت�صاعد  املمنهجة  احلمات  هذه  ان  نبني  اأننا 
الوقت الراهن تزامنًا مع انت�صارات قواتنا االمنية 

املعنوية  الروح  الإ�صعاف  املو�صل  مدينة  وحترير 
ل�صلب  و  واملجاهد  ال�صابر  العراقي  �صعبنا  البناء 
بو�صائل  ال����وزارة  واه��اب��ت  م��ن��ه.  الن�صر  ف��رح��ة 
م�صادرها  من  واملعلومات  االأخبار  اعتماد  االإعام 
الأنها  املجهولة  امل�صادر  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  الر�صمية 
ن�صر  القانونية ول�صمان عدم  للم�صائلة  �صتعر�صها 

االأخبار الكاذبة وامللفقة م�صتقبا.

وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي 
يهنئ بعيد الفطر املبارك

انعقاد االجتماع الت�شاوري الثاين مل�شروع 
التحكيم الع�شائري

���ص��در ال���ع���دد اجل���دي���د م���ن ج��ري��دة 
 ،)4452( بالرقم  العراقية  الوقائع 
وب��ي��ان��ات  ق��وان��ني  ت�صمن  وال����ذي 
ال��ن��واب  جمل�ض  اق��ره��ا  وق�����رارات 
و�صادقت عليها رئا�صة اجلمهورية.

وق�����ال م���دي���ر ع����ام ال����دائ����رة ���ص��ذى 
 )4452( ال���ع���دد  ان  امل���ل���ك:  ع��ب��د 
عا�صمة  ال��ب�����ص��رة  ق��ان��ون  ت�صمن 
ال���ع���راق االق��ت�����ص��ادي��ة رق���م )66( 
ب�صاأن  نيابي  وق��رار   ،2017 ل�صنة 
اإيقاف التجاوزات على االهوار يف 
واجلنوبية  الو�صطى  املحافظات 

رقم )43( ل�صنة 2017.
اي�صًا  ت�صمن  ال��ع��دد  ان  واأ���ص��اف: 
ال�صمان  �صندوق  متتع  ب�صاأن  قرار 
ال�����ص��ح��ي مل��ن��ت�����ص��ب��ي ���ص��رك��ة نفط 
رقم  املعنوية  بال�صخ�صية  الب�صرة 

اىل  باال�صافة   ،2017 ل�صنة   )2(
ال��داخ��ل��ي  ل��ل��ن��ظ��ام  االول  ال��ت��ع��دي��ل 
العراقية  اجليولوجي  امل�صح  لهيئة 
وب��ي��ان   ،2016 ل�����ص��ن��ة   )2( رق���م 

�صادر عن وزارة الثقافة.

�شدور العدد اجلديد من جريدة 
الوقائع العراقية بالرقم )4452(

تضمن قانون البصرة عاصمة العراق االقتصادية

وكيل وزارة العدل يبحث مع وفد منظمة النجدة ال�شعبية
 اآلية تطوير كوادر ق�شم كتابة التقارير 

وزير العدل : تنظيم عمل الع�شائر مب�شروع التحكيم 
�شيدعم  م�شعى اال�شالح الوطني

 من شيوخ العشائر
ً
خالل لقائه عددا

ح�صني  اال�صتاذ  العدل  وزارة  وكيل  ت��راأ���ض   
النجدة  منظمة  وفد  �صم  اجتماعا  الزهريي، 
يف  القانونية  ال��دائ��رة  ع��ام  ومدير  ال�صعبية 
ق�صم  ك���وادر  تطوير  اآل��ي��ة  ملناق�صة  ال����وزارة، 

كتابة التقارير.
وقال ال�صيد الوكيل: ان الهدف من االجتماع 

ق�صم  ك��وادر  تطوير  وامكانية  اآلية  مناق�صة 
ك��ت��اب��ة  ال��ت��ق��اري��ر يف ال���دائ���رة ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
تدريبية  دورات  تنظيم  على  االتفاق  موؤكدا 
منظمة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ال��ق�����ص��م،  ل���ك���وادر 
تلك تكاليف  تتحمل  والتي  ال�صعبية،   النجدة 

 الدورات.

هي  ال�صعبية،  النجدة  منظمة  ان  اىل  ي�صار   
غري  املنظمات  دائ���رة  ل��دى  م�صجلة  منظمة 
ال��وزراء وحتمل �صفة  احلكومية يف جمل�ض 
على  تعمل  املتحدة،  االمم  ل��دى  ا�صت�صارية 
مبجال  املعنية  ال��ربام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ 

حقوق االن�صان.

اأكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، على �صرورة  
تفعيل  ع��رب  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ع�����ص��ائ��ر  ع��م��ل  تنظيم 
وتقنني  وتبويب  الع�صائري،  حتكيم  م�صروع 
الظروف  ان  مو�صحا  به،  اخلا�صة  االج��راءات 
العراقية  الع�صائر  تكاتف  اىل  حتتاج  احلالية 

اال�صيلة لتدعيم م�صعى اال�صاح الوطني.
امري  اىل  زيارته  خال  ذلك  الوزير  ال�صيد  ذكر 
زبيد �صعد مزهر ال�صمرمد يف منزله مع عدد من 

�صيوخ الع�صائر.
ال��ع��دل  وزارة  ان  ال���وزي���ر:  ال�����ص��ي��د  وا����ص���اف 
ت���ب���ذل ج���ه���ودا ك���ب���رية يف جم����ال ال��ت��ح��ك��ي��م، 
امل��ج��ت��م��ع  ي�������ص���ع  ان  �����ص����اأن����ه  م�����ن  وال���������ذي 
حل جم���ال  يف  ال�صحيح  ب���االجت���اه   ال��ع��راق��ي 

 النزاعات. 
امل�صاركني  الع�صائر  �صيوخ  ا�صاد  جانبهم  من 
الداعم  العدل  لوزارة  الكبري  بالدور  باالجتماع 
م�صروع  يف  وم�صاعيها  ال��ع��راق��ي��ة،  للع�صائر 

حل  يف  �صي�صاهم  وال��ذي  الع�صائري،  التحكيم 
ا�صتعدادهم  م��وؤك��دي��ن  الع�صائرية،  ال��ن��زاع��ات 

الكامل يف دعم هذا امل�صروع ملا له من اهمية يف 
تنظيم عمل الع�صائر العراقية.

 اعتمادًا ملبدئ ال�صفافية والعمل املهني تدعو وزارة العدل جميع من 
امام  امل�صداقية  اعتماد مبدئ  بالت�صريحات االعامية اىل  يرغبون 
احلقيقية،  م�صادرها  من  املعلومات  واخذ  االخبار  بنقل  اجلمهور 
املوقر  ال��ن��واب  جمل�ض  اع�صاء  م��ن  وال�صيدات  ال�صادة  وبامكان 
االن�صان وتقارير  املخت�صة بحقوق  الربملانية  اللجنة  االعتماد على 
الوزارة  ان  حيث  �صنوات،  عليها  مر  التي  ولي�ض  احلالية  زياراتها 
ال�صجون  جميع  وان  اللجنة  هذه  اع�صاء  مع  كامل  ب�صكل  متعاونة 
التابعة للعدل مفتوحة امام اع�صاء هذه اللجنة الربملانية باال�صافة 
اىل جلان مفو�صية حقوق االن�صان وكذلك ال�صادة نواب املدعي العام 
ومن غري املمكن ان تتواطئ جميع هذه اجلهات على اخفاء احلقيقة. 
التهديد  او  بالقوة  االعرتافات  انتزاع  مبو�صوع  يخت�ض  فيما  اما   
او ا�صدار احكام �صديدة على املدانني، فهو من اخت�صا�ض االجهزة 
االمنية وجمل�ض الق�صاء االعلى، حيث ان �صجون وزارة العدل هي 
جهة ايداع فقط وال جتري فيها اي عملية حتقيق او اخذ اعرتافات.   
النائب الذي �صرح بهذا الكام امل�صتغرب اىل مرافقة جلنة  وندعو 
العدل  وزارة  �صجون  اىل  جوالتها  يف  الربملانية  االن�صان  حقوق 

لاطاع على احلقيقة لعدم ت�صوي�ض الراأي العام.

وزارة العدل ترف�ض ا�شتخدام �شمعة 
موؤ�ش�شاتها للمزايدات االعالمية 

والدعاية االنتخابية

وزير العدل: العراق على بعد خطوات من الن�شر على داع�ض

وزارة العدل : تنفي تبعية املكان ل�شجن الب�شرة املركزي 

في الذكرى الثالثة لتأسيس الحشد الشعبي

ردا على نشر صور ولقطات مفبركة لبعض النزالء الموقوفين

 اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان العراق على بعد خطوات 
من حتقيق انت�صار تاأريخي على ع�صابات داع�ض االإرهابية.

 ذكر ال�صيد الوزير ذلك خال ح�صوره االحتفالية التي نظمتها 
مديرية اإعام احل�صد ال�صعبي مبنا�صبة الذكرى الثالثة لتاأ�صي�ض 
احل�صد  يف  ق��ي��ادي��ة  �صخ�صيات  وح�صرها  ال�صعبي،  احل�صد 
ال�صعبي و�صيا�صيني ورجال دين.  وا�صار ال�صيد الوزير اىل ان 
م�صدقًا  كانت  ال�صعبي  احل�صد  حققها  التي  التاريخية  املفارقة 
لنهج االإ�صام يف مواجهة الكفر، والذي حقق الن�صر يف املنازلة 
تلو االخرى ومل يخ�صر اي معركة، االمر الذي جعل العامل اجمع 
يقف اإجااًل واإكبارًا للدور الكبري الذي ج�صده رجال العراق يف 
ال�صيد  ونوه  االإرهابية.   داع�ض  ع�صابات  �صد  الكربى  املنازلة 
الوزير اىل ان موؤ�ص�صات الدولة حققت ادواٍر بارزة يف رفع راية 
الن�صر عرب ادامة عجلة احلياة، وتقدمي اخلدمة للمواطن، واإنفاذ 
القانون وتنفيذ الق�صا�ض العادل بحق اجلناة، فكان للعراقيني 

ان يفتخروا باأبنائهم الذين رفعوا راية الن�صر والبناء.

هناأ وزير العدل د. حيدر الزاملي االأ�صرة ال�صحفية 
مبنا�صبة ذكرى ال�)1488( لعيد ال�صحافة العراقية، 
موؤكدا اإن االإعام الوطني لعب دورًا كبريًا يف الن�صر 

الذي حتقق باحلرب على داع�ض وحترير الباد.
اىل  بها  تقدم  تهنئة  برقية  يف  الوزير  ال�صيد  وقال   
الامي  موؤيد  االأ�صتاذ  العراقيني  ال�صحفيني  نقيب 
نقابة  نهنئ  اإذ  اإننا  العراقيني،  ال�صحفيني  وجميع 
ال�صحفيني العراقيني مبنا�صبة الذكرى 1488 لعيد  
وطني  مبنجز  تكللت  وال��ت��ي  العراقية،  ال�صحافة 
االأح���داث  االأم��ن��ي��ة ونقل  ال��ق��وات  جت�صد مب����وؤازرة 
العامل  اىل  املعركة  ار���ض  من  وال�صورة  بال�صوت 
والتي  املتتالية  االنت�صارات  ب�صرى  وت��زف  اجمع 
وجميع  العراقيني  واإ���ص��ادة  اإعجاب  مثار  اأ�صبحت 
ال��وزي��ر:  ال�صيد  واأ���ص��اف  امل��ع��م��ورة.   يف  ال�صرفاء 
يف  العراقي  لاإعام  املتحقق  باملنجز  ن�صيد  اإذ  اإننا 
الت�صحيات  ن�صتح�صر  اأن  لنا  بد  ال  القتال،  �صاحات 

ال��ك��ب��رية ال��ت��ي قدمها امل��را���ص��ل احل��رب��ي ال��ع��راق��ي، 
ال���ذي ج��اد ب��روح��ه ودم��ائ��ه ف���داًء ل��ل��ع��راق وتربته 
اأواًل  اأن ن�صاهد نقًا لاإحداث  لنا  الطاهرة، وحتقق 

لدى  الن�صر  روح  بتعزيز  �صاهم  الذي  االأم��ر  ب��اأول، 
لاإرهاب.   املقابلة  الدعاية  وك�صر  واملقاتل  املواطن 
االإعام  )حتالف  والدة  اأن  اإىل  الوزير  ال�صيد  ونوه 

الوطني يف �صبكة االإعام العراقي(، حقق ا�صتقرارا 
كبريًا وم�صداقية يف تداول وقائع واأخبار املعارك، 
وّحد ب�صكل كبري من حماوالت االإره��اب وجيو�صها 
عن  املتفاوتة  باملعلومات  للت�صكيك  االل��ك��رتون��ي��ة 
كما  العمليات،  املناطق �صمن حماور  وقائع حترير 
املهمة  هذه  باإكمال  احلربي،  االإع��ام  خلية  �صاهمت 
ال�صائعات  ونفي  امل�صورة،  واملقاطع  االأخبار  بن�صر 
واجلهات  اخلام�ض  الطابور  على  الطريق  لتقطع 
الوزير  ال�صيد  وختم  ل��اإره��اب.   الداعمة  املغر�صة 
الكبرية  الوطنية  االأدوار  يف  ب��االإ���ص��ادة  تهنئته، 
معايري  دعمت  التي  العراقيني  ال�صحفيني  لنقابة 
االإعام العراقي، الذي �صاهم يف م�صاندة موؤ�ص�صات 
الدولة التي �صرعت يف تر�صيخ اأ�ص�ض العمل املهني 
واملنجز الكبري املتحقق فيها، اإ�صافة اإىل دورها يف 
املف�صدين  الف�صاد والتي �صاهمت مبحا�صبة  حماربة 

واملحافظة على املال العام.

وزير العدل: االإعالم الوطني لعب دورًا كبريًا يف حترير البالد من االإرهاب
في برقية تهنئة بمناسبة الذكرى 148 لعيد الصحافة العراقية

 على تصريحات الظهور االعالمي
ً
ردا

فريق حقوق االن�شان: ارتفاع م�شتوى االجناز يف اق�شام
 ال�شحة واال�شتقبال واإخالء ال�شبيل

أجرى زيارة ميدانية في دائرة االصالح العراقية

دائرة التنفيذ تعلن عن 
ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر 

ني�شان لعام 2017

اأجرى فريق من ق�صم حقوق االإن�صان 
زي���ارة  ال���ع���دل،  ال��ت��اب��ع ملكتب وزي���ر 
ق�صم  العراقية/  االإ���ص��اح  دائ��رة  اىل 
ملتابعة  ل��ل��ت�����ص��اور  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ح��ة 
موؤكدًا  الق�صم،  يف  العمل  و�صري  اأداء 
يف  االجن���از  العمل  م�صتوى  ارت��ف��اع 
ع��م��ل اق�����ص��ام ال�����ص��ح��ة واال���ص��ت��ق��ب��ال 
الفريق  وال��ت��ق��ى  ال�����ص��ب��ي��ل.  واإخ����اء 
عن  معه  ال��ت��داول  ومت  الق�صم  مبدير 
الق�صم  يف  املتبعة  وال�صبل  االآل��ي��ات 
وف����ق م��ت��ط��ل��ب��ات وم���ع���اي���ري ح��ق��وق 
و�صع  متابعة  على  والتاأكيد  االإن�صان 

الق�صم  من  امل�صكلة  واللجان  االإطعام 
امل�صتوى  لتحقيق  ذل���ك  بخ�صو�ض 
املطلوب من االجناز، ومبا يتاءم مع 

معايري حقوق االن�صان.
وت����اأت����ي ه����ذه ال�����زي�����ارات مب��ت��اب��ع��ة 
وت��وج��ي��ه م��ن وزي���ر ال��ع��دل د.ح��ي��در 
عامة  متابعة  ت�صمل  والتي  الزاملي، 
الو����ص���اع ال���ن���زالء واح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 
يف  العمل  م�صتوى  على  واال���ص��راف 
ال�صبيل  واإخ�����اء  اال���ص��ت��ق��ب��ال  ق�����ص��م 
لاطاع على اآلية تنفيذ فقرات قانون 

العفو العام.
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 اج�������رت م����اك����ات دائ��������رة اال�����ص����اح 
االمنية  بال�ص�ؤون  املتخ�ص�صة  العراقية 
حماتها  امل���رك���زي  ال��ت��اج��ي  ���ص��ج��ن  يف 
االم��ن��ي��ة واإع������داد خ��ط��ة ط�����ارئ لرفع 
حالة اأي  مل�اجهة  عنا�صرها   جاهزية 

 طارئة.
 وق������ال م���دي���ر ع�����ام ال�����دائ�����رة ح�����ص��ن 
املتخ�ص�صة  امل��اك��ات  ان  ال��ع�����ص��ك��ري: 

من  كثفت  الداخلية  االمنية  بال�ص�ؤون 
اجراءاتها يف تفتي�ش القاعات ال�صجنية 
ماكات  م��ع  م�صرتكة  فعاليات  واإج���راء 
لتعزيز  واالأع���م���ار   واالآل��ي��ات  ال�صيانة 
االمنية ومتطلباتها يف معاجلة  خططها 
الثغرات يف اال�ص�ار ال�صجنية، و�صيانة 
واالن���ارة،  امل��راق��ب��ة  منظ�مات  ون�صب 

وبناء وحدات ا�صرتاحة.

ادارة  ان  ال����ع����ام:  امل���دي���ر  وا�����ص����اف   
ميدانية  م�ص�حات  اجراء  ال�صجن وبعد 
وامل��م��رات  ال�صجن  م��راف��ق  لكل  �صاملة 
وال�����ح����دات اخل��دم��ي��ة اع����دت درا���ص��ة 
م��ف�����ص��ل��ة ل��ت��ط���ي��ر ال���اق��ع�����ش االم��ن��ي 
لل�صجن وكانت اغلب فقرات هذه اخلطة 
ت��ع��زي��ز امل��ع��اي��ر االم��ن��ي��ة واالإج�����راءات 
كما  طارئة  حالة  اأي  مل�اجهة  ال�قائية 

التابعة  االمنية  ال�ص�ؤون  ماكات  اعدت 
ب�صهر  خا�صة  اخرى  عمل  خطة   لل�صجن 

رم�صان.
 م�صرا اىل ان الهدف من هذه الفعاليات 
ادخ��ال  حم��اوالت  من  يحد  ان  �صاأنه  من 
امل�صب�هة  االع��م��ال  او  املمن�عة  امل����اد 
على  ه��م  ال��ن��زالء مم��ن  يرتكبها  ق��د  التي 

درجة عالية من اخلط�رة.

ال�قائع  جريدة  من  اجلديد  العدد  �صدر 
العراقية بالرقم )4449(، والذي ت�صمن  
العراق  جلمه�رية  اخلتامين  احل�صابن 
وق�انن، اقرها جمل�ش الن�اب و�صادقت 

عليها رئا�صة اجلمه�رية.
العراقية  ال�قائع  دائرة  عام  مدير  وقالت 
 )4449( ال��ع��دد  ان  امل��ل��ك:  ع��ب��د  ���ص��ذى 
 )64( رق��م  املبالغ  تقريب  قان�ن  ت�صمن 

اال���ص��ب��اب  ان  م������ص��ح��ة   ،2017 ل�صنة 
امل�جبة لت�صريع هذا القان�ن ه� تخ�يل 
تقريب  �صاحية  الر�صمية  الدولة  دوائ��ر 
والقب�ش  ال�صرف  م�صتندات  يف  املبالغ 
ال���ت���ي ت�������ص���در ع��ن��ه��ا مب����ا ي��ن�����ص��ج��م م��ع 
اخلزينة  ل�صالح  حاليا  املتداولة   العملة 

العامة.
ت�صمن  العدد  ان  العام:  املدير  وا�صافت 

ق���ان����ن ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ال���ط��ن��ي��ة 
كما   ،2017 ل�صنة   )655( رقم  العراقية 
جلمه�رية  اخل��ت��ام��ي  احل�����ص��اب  ت�صمن 
العراق ل�صنة 2008 امل�صادق عليه بقرار 
 ،2016 جمل�ش الن�اب رقم )28( ل�صنة 
العراق  جلمه�رية  اخلتامي  واحل�صاب 
ب��ق��رار  ع��ل��ي��ه  امل�������ص���ادق   2009 ل�����ص��ن��ة 

جمل�ش الن�اب رقم )27( ل�صنة 2016.

دائرة اال�صالح العراقية اإعدادنا خطة طوارئ لرفع جاهزية 
العنا�صر اال�صالحية

كثفت اجراءاتها لمواجهة أي حالة طارئة

�صدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم )4449(
تضمن قانون تقريب المبالغ رقم )64( 

دائرة التنفيذ تعلن عن ن�صاطاتها املتحققة خالل �صهر اآيار لعام 2017

جلنة تفتي�ش ال�صجون تبحث تنفيذ التو�صيات واالرتقاء مبعايري 
املعتمدة يف االدارة والقانون 

خالل زيارتها لسجن الحماية القصوى

ح�صن  اال�صتاذ  العدل  وزارة  وكيل  تراأ�ش   
ال���زه���ري، اج��ت��م��اع ا���ص��ت��ع��را���ش امل�����ص���دة 
بح�ص�ر  االول،  ال��دوري  للتقرير  االخ��رة 
حق�ق  اق�صام  وم��دراء  وزارات  عدة  ممثلي 

االن�صان الي�م االربعاء 7 /6 /2017.
االجتماع  خ��ال  مت  ال���ك��ي��ل  ال�صيد  وذك���ر   
ح�ل  واملقرتحات  املاحظات  بع�ش  تدوين 
اعمال  لتنفيذ  العراق  اتخذها  التي  التدابر 
احكام بن�د امليثاق العربي حلق�ق االن�صان 

الذي �صادق عليه العراق.
معل�مات  يت�صمن  التقرير  ان  واأو���ص��ح   
حيث  م��ن  ال��ع��راق  جمه�رية  ع��ن  ا�صا�صية 
ال�صيا�صي،  والنظام  وال�صكان،  اجلغرافية، 
حلق�ق  وامل�ؤ�ص�صاتي  ال��ق��ان���ين  واالإط����ار 
االن�صان يف العراق.  واأفاد ان التقرير و�صل 
العدل  اىل مراحله االخرة و�صتق�م وزارة 
بتقدميه اىل جمل�ش ال�زراء ومن ثم ار�صاله 
العربية  االن�صان  حلق�ق  العربية  للجامعة 

)جلنة امليثاق( يف امل�عد املقرر.

بط�لة  ا�صتئناف  عن  العدل  وزارة  يف  الريا�صية  ال�صعبة  اعلنت 
جرت  التي  القدم،  كرة  خلما�صي  الرابعة  ال���زارة  �صهداء  كا�ش 

مناف�صاتها على قاعة نادي ال�صباب الريا�صي يف 2017/5/10.
مناف�صات  ان  م�صاوي:  احمد  الريا�صية  ال�صعبة  م�ص�ؤول  وق��ال 
الدور الثالث للبط�لة �صتنطلق ابتداء من ي�م االربعاء امل�صادف 
املناف�صات  خال  تاأهل  فريقا   )12( ان  م��صحا   ،2017/7/12

ال�صابقة حيث متتق�صيمه اىل )4( جماميع.
البط�لة ت�قفت ب�صبب تزامنها مع حل�ل �صهر رم�صان  ان  يذكر 
جمم�ع  من  فريقا   )12( تاأهل  حيث   ، املبارك  الفطر  عيد  وعطلة 

)42( فريقا �صارك يف البط�لة.

ح�صن  ال��ع��دل  وزارة  وك��ي��ل  ق���ال   
ثابت  العراق  م�قف  ان  الزهري، 
بدايتها،  منذ  ال�ص�رية  االزم��ة  من 
وم��ن ال�����ص��روري وق��ف ن��زف ال��دم 

وتاأييد احلل ال�صلمي.
بيان  يف  ذل��ك  ال�كيل  ال�صيد  ذك��ر   
بتقرير  اخلا�ش  العراق  جمه�رية 
امل�صتقرة  الدولية  التحقيق  جلنة 
املعنية ب�ص�ريا، والذي ياأتي �صمن 
)35( ملجل�ش  ال��دورة  اعمال  اط��ار 
ح��ق���ق االن�����ص��ان، ال��ت��ي ج���رت يف 

جنيف.
قائم  ال��ع��راق  م���ق��ف  ان   وت��اب��ع: 
ع��ل��ى ����ص���رورة وق����ف ن����زف ال���دم 
يقرره  الذي  ال�صلمي  احلل  وتاأييد 
بعيدا  ال�����ص���ري  ال��ع��رب��ي  ال�صعب 
واهمية  اخلارجية،  التدخات  عن 
ا�صتقرار وع�دة االمن اىل �ص�ريا، 
الع�ن  يد  مد  �صروري  على  م�ؤكدا 
لتقدمي احلل�ل لهذه املحنة والعمل 
���ص���ي��ة ل��ل��ق�����ص��اء ع��ل��ى امل��ج��ام��ي��ع 

االرهابية.

بن   )I2N( االلكرتونية  باملنظ�مة  العمل  بدء  عن  العدل  وزارة  اعلنت 
وزارتي العدل واخلارجية،  واأكدت ال�زارة: ان الهدف من امل�صروع الذي 
با�صرت بتنفيذه دائرة الت�صجيل العقاري يف وزارة العدل، التاأكد من �صحة 
�صدور ال�كاالت التجارية والت�صديقات التي ت�صدر عن وزارة اخلارجية 
املنظ�مة  ان عمل  ال�زارة:  العراقية يف اخلارج. واو�صحت  وال�صفارات 
�صي�صهم يف �صرعة اجناز املعامات واحلد من التاعب والتزوير يف كتب 
الروتن  على  الق�صاء  اىل  باال�صافة  بال�كاالت،  اخلا�صة  ال�صدور  �صحة 
تب�صيط  مع  متا�صيا  الر�صمية  الكتب  وت�صليم  با�صتام  املتعلقة  وامل�صاكل 

االجراءات اخلا�صة بامل�اطنن واحلفاظ على ممتلكاتهم.

وكيل وزارة العدل تقرير 
العراق و�صل مراحله االخرية 

و�صيقدم يف موعده املقرر

خالل ترأسه اجتماع استعراض 
مسودة التقرير الدوري االول

وكيل وزارة العدل: موقف العراق ثابت من 
االزمة ال�صورية منذ بدايتها

لدى مشاركته بإعمال الدورة )35(
 لمجلس حقوق االنسان المنعقدة في جنيف

بدء العمل باملنظومة االإلكرتونية
 I2N بني وزارتي العدل واخلارجية 

للحفاظ على ممتلكات املواطنني 

ب�صم الله الرحمن الرحيم
َمْن  ُر  َيْن�صُ الَلِّه  ِر  ِبَن�صْ امْلُ�ؤِْمُن�َن  َيْفَرُح  َوَيْ�َمِئٍذ 

ِحيُم َي�َصاُء َوُهَ� الَْعِزيُز الَرّ
�صدق الله العلي العظيم

ق�اتنا  اب��ن��اء  ي��ا  العظيم  ال��ع��راق��ي  ال�صعب  اأي��ه��ا 
االإخ�����ة  االأب����ط����ال..  احل�����ص��د  ورج����ال  امل�صلحة 
ي�صعني  ال  ال���ع���دل..  وزارة  م���ظ��ف��ي  واالأح���ب���ة 
�ص�ى ان اأهنئكم بالن�صر امل�ؤزر الذي حتقق على 
التي  داع�����ش  ع�صابات  وال��ظ��ام  احلقد  جي��ش 
والتتار  املغ�ل  لتاريخ  اع��ادة  يف  العراق  دخلت 
االرث  ودم���روا  والن�صلم  احل��رث  اهلك�ا  ال��ذي��ن 
ال��ع��راق  ت��اري��خ  لطم�ش  منهم  �صعيا  ال��ت��اري��خ��ي 

التليد.
ان ما حتقق من ن�صرًا تاأريخي للعراق يكاد يك�ن 
�صلبة  بعقيدة  رج��ال  �صطرها  ا�صط�رية  ملحمة 
واج��ه���ا ب�����ص��دوره��م امل��ج��ردة ر���ص��ا���ش احلقد 
منها  ي�صل  مل  ال��ذي  املفخخة  �صياراته  و�صظايا 
يعلم  وكلنا  االم��ن��ة،  املناطق  يف  االب��ري��اء  حتى 
االو�صاع ال�صعبة التي عا�صها العراق بعد �صق�ط 
واكبت  التي  واملراحل  املباد  الدكتات�ري  النظام 
اعادة ت�صكيل اجلي�ش العراقي والق�ات امل�صلحة 
الع�صكرية  ���ص��ع���اء وك���رة احل��م��ات  م��ن ح��رب 
ال�صاخنة،  املحافظات  يف  االره��اب  ب�ؤر  لتط�يق 

والتي تتطلب اليات وجتهيزات متط�رة مل�اجهة 
ما ميتلكه االرهابي�ن من ا�صلحة عالية التقنية.

ومن املعل�م ان اال�صباب اخلارجية لهذه احلروب 
املا�صية  االع������ام  ال��ب��اد خ���ال  ال��ت��ي واج��ه��ت 
ال�صيا�صي  التغير  ت�صب يف  اغلبها  وال�صراعات 
ال����ذي ���ص��ه��دت��ه ال���ب���اد ب��ت��ح���ل��ه��ا ن��ح��� ال��ن��ظ��ام 
له  تفتقر  ال�صلطة وال��ذي  ت��داول  الدميقراطي يف 
ت�صل  ان  ترغب يف  ال  التي  املنطقة،  بلدان  اغلب 
رياح التغير هذه اليها، ما ت�صبب يف ان ت�صارك 
ب�ص�رة او باخرى يف تغذية ال�صراع واالرهاب 
هذه  اج��ه��ا���ش  اج��ل  م��ن  امل�صت�يات  اع��ل��ى  على 
التجربة وخلق حالة من الرف�ش داخل او�صاطها 
االحداث  تكرار  من  ال�صعبية الن تخ��صها خ�فا 

التي دارت على ال�صاحة العراقية.
التي  ال�صلبيات  برغم  الع�صيبة  التجربة  ه��ذه 
اكتنفتها اال انها �صاهمت يف ايجاد تيارات وطنية 
�ص�رة  ر���ص��م  يف  ت�صاهم  ان  �صاأنها  م��ن  واع���دة 
نا�صعة للتجربة ال�صيا�صية التي تتاءم مع ال�اقع 
العراقي من جهة، كما انها �صاهمت يف رفع جتربة 
حماربة  يف  امل�صلحة  والق�ات  العراقي  اجلي�ش 
قاعدة  اوجدت  انها  كما  �ص�كته،  االره��اب وك�صر 
دفاع �صعبي )احل�صد ال�صعبي(، والذي �صاهم يف 
ور�صمت  االمنية  الق�ات  ا�صناد  يف  املعادلة  قلب 

مامح الن�صر بفك العقد ال�صعبة التي راهن عليها 
االرهاب، ا�صافة اىل ادوارها املح�رية يف م�صك 
االر�ش وت�صليمها اىل الق�ات االمنية يف املناطق 

املحررة.
ان  الكبر  الفرح  هذا  غمرة  يف  ونحن  لنا  والب��د 
نحيي املقاتلن يف ال�ص�اتر اخللفية من م�ظفي 
هجمات  الع��ت��ى  ت�����ص��دوا  ال��ذي��ن  ال��ع��دل  وزارة 
االرهاب ب�صدورهم املجردة وعادوا العادة كتابة 
احلياة بعملهم واخا�صهم الذي حطم خمططات 
داع�ش والتي حاولت ان ت�قف احلياة بتكرارها 
باعتبارها  ال����زارة  على  االرهابية  لاعتداءات 
احكام  للم�اطن وتنفذ  تقدم اخلدمة  التي  اجلهة 

القان�ن بالقتلة واالرهابين. 
يحملنا  ال��رج��ال  وت�صحيات  ب��دم��اء  حت��ق��ق  م��ا 
يف  للم�صاهمة  العمل  مل�صاعفة  كبرة  م�ص�ؤولية 
ليع�د الخ��ذ دوره  ال��ع��راق وب��ن��اءه  اعمار  اع��ادة 
احل�صاري واالن�صاين بن بلدان العامل االخرى، 
للعراق يف  لتحقيقه عرب متثيلنا  وهذا ما �صعينا 
العراق  بع�دة  �صاهمت  والتي  الدولية،  املحافل 
اىل حا�صنته العربية واىل ا�صتعادة ا�صتحقاقاته 

الدولية.
الدكتور حيدر الزاملي

وزير العدل

 نصر تأريخي للعراق

 اعلن جمل�ش �ص�رى الدولة يف وزارة العدل، عن ابرز ن�صاطاته 
التي حققها خال �صهر ايار من العام 2017. 

وقال املجل�ش: ان ابرز الن�صاطات املتحققة خال 
يخ�ش  مبا   ،20177 العام  من  اي��ار  �صهر 

وخارج  داخل  العمل  وور�ش  امل�ؤمترات 
ال��ب��ل��د، ور���ص��ة ع��م��ل )ه��ي��ئ��ة ن��زاع��ات 

واملع�قات  العقارية  امللكية  دع��اوى 
التي واجهتها، يف املعهد الق�صائي، 
وحم����ا�����ص����رات ح�������ل )ال���ن���ظ���ام 
وزارة  يف  االم��ري��ك��ي(  احل��ك���م��ي 
اخل���ارج���ي���ة، واالج���ت���م���اع ال��ث��اين 
للجنة امل�صرتكة من خرباء وممثلي 

الدول  والداخلية يف  العدل  وزارات 
العربي  ال��ق��ان���ن  لتحديث  ال��ع��رب��ي��ة 

األنم�ذجي ملكافحة االرهاب مب�صر.
 وا�صاف املجل�ش: ان من �صمن الن�صاطات 

للتنمية  ال��ع��رب��ي  اال���ص��ب���ع  ه��ذا اجل��ان��ب  يف 
ملجل�ش  التنفيذي  املكتب  واجتماعات  امل�صتدامة 

ال�صاد�ش  وامل����ؤمت���ر  مب�����ص��ر،   )60( رق���م  ال��ع��رب  ال��ع��دل  وزراء 
ال�����ص��ي��رباين  ال��ف�����ص��اء  و���ص��ام��ة  ب���اأم���ن  للمخت�صن 
ل��ب��ن��ان،  ال��ع��رب��ي يف  ال�����دول  )االن����رتن����ت( يف 

باالإ�صافة اىل اجنازات عديدة اخرى.
وت��اب��ع امل��ج��ل�����ش: ان ه���ذه ال��ن�����ص��اط��ات 
م�����ص��اري��ع   )3( اجن�������از  ت�����ص��م��ن��ت 
م�������ص���اري���ع  و)44(  ق��������ان�������ن، 
ن���ظ���ام داخ����ل����ي، ب���االإ����ص���اف���ة اىل 
وم�������ص����رة  راأي  ب����ي����ان   )14( 
قان�نا،   )317( واأر�صفة  قان�نية، 
التمييزية  ال��ط��ع���ن  ع��دد  بلغ  كما 
االداري����ة  املحكمة  م��ن  املح�ص�مة 
امل�ظفن  ق�صاء  يخ�ش  مب��ا  العليا 
ح�صم  اىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ط��ع��ن��ا   )70(
االإداري،  بالق�صاء  خا�صا  طعنا   )46(
املح�ص�مة  ال���دع���اوى  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ن  يف 
 )128( االداري  ال���ق�������ص���اء  حم��ك��م��ة   م����ن 

دع�ى.

جمل�ش �صورى الدولة يعلن عن ابرز ن�صاطاته خالل
 �صهر ايار لعام 2017

اأعلن املفت�ش العام ل�زارة العدل ح�صن حم�د العكيلي عن ابطال بي�عات 
عقارية ي�ص�بها التزوير والتاعب.

وقال العكيلي، ان املكتب اكت�صف )23( حالة تاعب وتزوير يف املعامات 
العقارية ببغداد وعدد من املحافظات، ومن بينها عقارات تابعة مل�اطنن 
ومت الت�جيه باإبطال بي�عاتها وفق ما جاء يف املادة )139/1( من قان�ن 

الت�صجيل العقاري رقم )23( ل�صنة 1971 وتعدياته.
بعقارات  تتعلق  ال  ك�صفها  مت  التي  احل��االت  ان  ال��ع��ام،  املفت�ش  وا���ص��اف 
اتخاذ  فتم  للدولة،  تابعة  عقارات  على  جت��اوزت  امنا  فح�صب،  امل�اطنن 
للمحاكم  املت�صررة  اجلهة  مبراجعة  والت��صية  املكتب،  قبل  من  ال��ازم 

املخت�صة ل�قف البي�عات. 
هياأة  اىل  العقارية  بال�صجات  املتاعبن  اإحالة  متت  انه  العكيلي  و�صدد 

النزاهة والق�صاء لينال�ا جزاءهم العادل.
ابطال  )يتم  انه  العقاري  الت�صجيل  قان�ن  من   )132/1( امل��ادة  وتن�ش 
الت�صجيل ا�صتنادا اىل قرار من ال�زير قبل اكت�صاب الت�صجيل �صكله النهائي 
وفقا الأحكام هذا القان�ن، اما اإذا كان الت�صجيل قد اكت�صب ال�صكل النهائي 

فا يج�ز ابطاله اإال بحكم ق�صائي حائز درجة البتات(.

مفت�ش العدل: اإبطال بيوعات عقارية 
ي�صوبها التزوير والتالعب

ال�صعبة الريا�صية تعلن ا�صتئناف بطولة 
كا�ش �صهداء وزارة العدل الرابعة

ابرز  عن  العدل،  ل���زارة  التابعة  التنفيذ  دائرة  اعلنت 
لعام  امل��ا���ص��ي  اآي���ار  �صهر  خ��ال  املتحققة  ن�صاطاتها 

.2017
وقال مدير عام دائرة التنفيذ د. فتاح حممد: ان الدائرة 
حققت العديد من االجنازات خال �صهر اآيار من العام 
2017، حيث بلغت جمم�ع االمانات امل�صتح�صلة من 
املدينن )خم�صة وثاث�ن مليار و�صبعمائة وخم�ص�ن 

وت�صعة  ال��ف  وارب��ع���ن  وت�صعة  وخم�صمائة  ملي�ن 
و�صبع�ن دينار(.

وا�صاف املدير العام: ان االمانات امل�صروفة مل�صتحقيها 
بلغت )اربعة وع�صرون مليار ومائة واربعة وت�صع�ن 
واثنان  وثاثمائة  ال��ف  وع�صرة  وخم�صمائة  ملي�ن 
وثاث�ن دينار(، م�ؤكدا ان جمم�ع املبالغ امل�صتح�صلة 
من الر�ص�م العدلية بلغت )ت�صعمائة وت�صعة وثمان�ن 

وثمامنئة  ال��ف  وخم�ص�ن  وت�صعة  و�صتمائة  ملي�ن 
وواحد وع�صرون دينار(. 

واو�صح املدير العام: ان الدائرة تتابع ب�صكل م�صتمر 
اىل  م�صرا  املرافعات،  وح�ص�ر  والدعاوى  ال�صكاوى 
ان )2071( حكم بالنفقة و)174( حكم باأجر ح�صانة 
ح�صمتها  ال��ت��ي  االح��ك��ام  اىل  ب��اال���ص��اف��ة  ح�صمها،  مت 
الدائرة �صمن م�ص�ؤوليتها يف حماية حق�ق مراجعيها.

تتعلق  ن�صاطات  ال��دائ��رة  حققت  ال��ع��ام:  املدير  وتابع 
بلغت  بينما  حكم،   )2358( جمم�عها  بلغ  بالدي�ن 
مبينا اجناز  )4346( حكم،  بالعقار  املتعلقة  االحكام 
)4346( معاملة اح�ال �صخ�صية، و)2358( معاملة 
 )337( اىل  باال�صافة  منق�لة،  ام���ال  وت�صليم  دي��ن 
دولة،  دي�ن  معاملة  و)178(  بالعقار  متعلقة  معاملة 
معاملة،   )307( ختام  منجزة  معامات  بلغت  بينما 

لدائرة  التابعة  ال�صج�ن  تفتي�ش  جلنة  اج��رت   
و�صمن  ال��ع��دل  وزارة  يف  ال��ع��راق��ي��ة  اال���ص��اح 
اال�صاحية  ال�صج�ن  يف  الرقابية  االج����راءات 
االق�صام  اح��د  الق�ص�ى  احل��م��اي��ة  لق�صم  زي���ارة 

اال�صاحية يف بغداد.
 وق����ال م��دي��ر ع���ام دائ�����رة اال����ص���اح ال��ع��راق��ي��ة 
ب��ح��ث��ت مع  ال��ل��ج��ن��ة  ان  ال��ع�����ص��ك��ري:  ح�����ص��ن 

وت��ن��ف��ي��ذ  االجن���������از  ن�������ص���ب  ال�������ص���ج���ن   اداره 
الت��صيات.

 وا�صاف: ان اللجنة قامت م�ؤخرا بزيارة الق�صم 
االدارة  يف  امل��ع��ت��م��دة  امل��ع��اي��ر  ع��ل��ى  واط��ل��ع��ت 
واملتابعة القان�نية وبرامج التاأهيل، واخلدمات، 
واملعاير املكملة وال�صاندة االخرى ومنها معاير 
واإي����اء  االي����داع  يف  املعتمدة  االن�����ص��ان  ح��ق���ق 

النزالء يف الردهات ال�صجنية.
ال��ي��ات  ب��ت��دق��ي��ق  ق��ام��ت  ال��ل��ج��ن��ة  ان  ي�����ص��ار اىل   
ال�صجنية  ال���رده���ات  وف��ت�����ص��ت  م��ي��دان��ي��ا  ال��ع��م��ل 
وال�����ح����دات االداري�������ة، وامل��خ��زن��ي��ة، وم��ع��اي��ر 
اال�صيجة  وحت�صينات  العامة،  وال�صامة  االم��ن 
الط�ارئ ومنظ�مات  وال��ب���اب��ات،   اخلارجية، 

 االخرى.
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منذ  عامليا  التعليم  يف  ب��احل��ق  االع����راف  مت   
���س��دور االإع���ان العاملي حل��ق��وق االإن�����س��ان يف 
العمل  اإليه من قبل  منظمة  1948 )ي�سار  عام 
القرن  ع�سرينيات  منذ  مبكر  وق��ت  يف  الدولية 
ن�ست  احل���ن  ذل���ك  وم��ن��ذ   )1920 ال��ع�����س��ري��ن 
والد�ساتري  الدولية  االتفاقيات  خمتلف  عليه 
اأن الغالبية  الوطنية وخطط التنمية ، يف حن 
على  و�سادقت  وقعت   قد  البلدان  من  العظمى 
املتحدة  االأمم  اتفاقية  )مثل  الدولية  االتفاقيات 
حلقوق الطفل(، فاإن عددا قليا من الدول دجمت 
وفرت  اأو  الوطنية  د�ساتريها  يف  احلقوق  هذه 
اأن تتحقق  ل�سمان  الت�سريعية واالإداري��ة  االأطر 
هذه احلقوق يف املمار�سة على اأر�ض الواقع يف 
اإىل  يكون احلق موجودا جنبا  بع�ض احلاالت 
اأن يدفع  امل�ستخدم يجب  اأن  جنب مع افرا�ض 
وي�سغل  احل��ق  مفهوم  يقو�ض  مما  احل��ق  لهذا 
التعليم مكانًا مركزيًا يف جمال حقوق االإن�سان 
حقوق  ممار�سة  ل�سمان  اأ�سا�سيًا  اأم��رًا  وُيعترب 
احل��ري��ات  التعليم  وي��ع��زز  االأخ����رى.  االإن�����س��ان 
والقدرات الفردية، ويعود بفوائد اإمنائية مهمة. 

اأن ماين االأطفال والكبار ال يزالون حمرومن 
من الفر�ض التعليمية، ومن بن هوؤالء كثريون 

ال يتمتعون بهذه الفر�ض نتيجة للفقر.   
امل��ت��ح��دة  ل����اأمم  التقنينية  ال��وث��ائ��ق  وحت����دد 
الدولية  القانونية  االل��ت��زام��ات  واليون�سكو 
املتعلقة باحلق يف التعليم. وتعزز هذه الوثائق 
وتطور حق كل �سخ�ض يف االنتفاع بتعليم جيد 
هذه  وتدل  ا�ستبعاد.  اأو  متييز  بدون  النوعية، 
االأع�ساء  للدول  الكبري  االهتمام  على  الوثائق 
اأج��ل  م��ن  التقنيني  بالعمل  ال���دويل  واملجتمع 
تطبيق احلق يف التعليم. واأن على احلكومات 
على  وال�سيا�سية  القانونية  بالتزاماتها  تفي  اأن 
للجميع  تعليم  ب��ت��وف��ري  يتعلق  فيما  ال�����س��واء 
ومراقبة  بتنفيذ  ت��ق��وم  واأن  ب��اجل��ودة،  يت�سم 
اأك��ر  ن��ح��و  ع��ل��ى  التعليمية  االإ���س��رات��ي��ج��ي��ات 

فعالية.   
الكبار  انت�سال  تتيح  قوية  اأداة  التعليم  ُيثل 
واق��ت�����س��ادي��ًا  اج��ت��م��اع��ي��ًا  املهم�سن  واالأط���ف���ال 
الكاملة  امل�ساركة  لهم  ُيكن  بحيث  الفقر  م��ن 

كمواطنن .،

للدائرة  التابع  الر�سد  ق�سم  م��ن  فريق  ق��ام    -
القانونية يف وزارة العدل  بزيارة ميدانية اىل 
معهد الريموك لتاأهيل املعاقن ، واطلع الفريق  
القائمن  من  ع��ددا  والتقى  املعهد  اق�سام  على  
منه  امل�ستفيدين  م��ن  ع��ددا  التقى  وك��ذل��ك  عليه 
ا�ستمع اىل  املعهد مثلما  وا�ستمع اىل اجنازات 

احتياجات املعهد . 
عام  وتاأ�س�ض  ال��ريم��وك  منطقة  يف  ال��دار  يقع   
 )100( للمعهد  اال�ستيعابية  1985،الطاقة 
ي�سم  احل��ا���س��ر  ال���وق���ت  يف  ان���ه  اال  م�ستفيد 
العمل  وزارة  من  املعهد  يول  م�ستفيدا،   )48(
جانب  املعهد  ويغطي    االجتماعية،  وال�سوؤون 
الكرخ فقط ، للمعهد )10( اق�سام ، كل ق�سم ي�سم 

)10( م�ستفدين 
   اما �سروط القبول يف املعهد ان يكون امل�ستفيد 
) معوق ،ال�سم والبكم ، العوق الفيزئائي ،�سلل 
الب�سيط  التخلف   ، التعلم  بطيئو   ، االرج���ل 

بدرجة 50باملئة  

قبل  م��ن  تقدم  �سحية  خدمة  توجد  املعهد  يف 
م�ست�سفى الريموك ومركز املاأمون التخ�س�سي 
لطب اال�سنان، ويقدم املعهد دورات تدريبية ملدة 

�سنة لتعليم امل�ستفيدين املهن احلرفية .
  اما املعوقات يف املعهد فهي قلة التمويل املايل 
بعد  باملعهد  اخلا�سة  النرية  قطع  بعد  خا�سة 
حالة التق�سف التي متر بها الباد ، وقلة عجات 
بداأ  لذلك  الطلبة  بنقل  املعهد اخلا�سة  النقل يف 
 ( برنامج  والغاء  بالتناق�ض،  امل�ستفيدين  عدد 
عمل  فر�ض  بايجاد  اخلا�ض   ) الاحقة  الرعاية 
وجود  اليه  اال�سارة  يكن  ومما  للم�ستفيدين، 
فتاتن  بوجود  تتمثل  لانتباه  ملفتتن  حالتن 
من خريجات املعهد قررتا البقاء يف املعهد لتعليم 
الطلبة بدوام كامل من دون اية اجور وهذا ما 
وخماطبة  العطف  بعن  اليهما  ننظر  جعلنا 
احت�ساب  اج��ل  م��ن  العمل  وزارة  يف  القائمن 
ويف  حياتهما  يف  تعيلهما  لهما  ب�سيطة  اج��ور 

ذهابهما وايابهما من واىل املعهد .

احلق يف التعليم

عدد امل�ستفيدين يتناق�ص لقة التمويل املايل  
  زيارة الى  معهد اليرموك لتأهيل المعاقين

العبادي يرف�ص تقارير  منظمات عاملية عن 
عقوبات جماعية �سد عوائل الدواع�ص   

العدل تبني عالقات تعاون بناءة مع املنظمات الدولية 
التزاما بالتعاهدات واالتفاقيات امل�سادق عليها

العبادي  حيدر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ض  رف�ض   
تقارير منظمات دولية عن عقوبات جماعية �سد 
عوائل الدواع�ض او املتعاونن معهم موؤكدا انه ال 
توجد عقوبات خارج نطاق القانون، منتقدا هذه 
فردية  انها تختار جت��اوزات  قال  التي  املنظمات 
اىل  وا�سار  عامة.  ح��االت  منها  لتجعل  معزولة 

مربرات  تعطي  املنظمات  هذه  تقارير  بع�ض  ان 
للجماعات االرهابية ملمار�سة اعمال انتقامية من 

املدنين.
العراقية  احلكومة  حر�ض  املجال  هذا  يف  واكد 
مرحلة  تتجاوز  جمتمعية  م�ساحلة  حتقيق  على 
االنق�سام املجتمعي التي �سببها تنظيم داع�ض يف 

املدن التي �سيطر عليها 
بقاء عائات  املدن رف�ست  ان بع�ض  وا�سار اىل 
ال���دواع�������ض ب���ن ظ��ه��ران��ي��ه��ا ف��ت��م ا���س��ك��ان��ه��م يف 
من  معها  م�ساحلة  اجن��از  يتم  ريثما  خميمات 
الذين  او  الدواع�ض  ابنائها  من  ت��ربوؤه��ا  خ��ال 

تعاونوا معهم

القانونية  بالدائرة  متمثلة  العدل  وزارة  تقوم   
التقارير  وكتابة  االن�سان  حقوق  ملف  مبتابعة 
التي  ال��ت��ق��اري��ر  ومتابعة  وال��دول��ي��ة  التعاهدية 
واالجابة  والدولية  املحلية  املنظمات  ت�سدرها 
ع��ل��ى اال���س��ت��ف�����س��ارات ال��ت��ي ت���رد م���ن اخل���رباء 
امل�����س��ت��ق��ل��ن ال��دول��ي��ن وجل����ان جم��ل�����ض ح��ق��وق 

االن�سان يف االمم املتحدة  
واأحد املهام التي تقوم بها اق�سام حقوق االن�سان 
التي  التقارير  ر�سد  هي  القانونية  ال��دائ��رة  يف 
واب��داء  ودرا�ستها  الدولية  املنظمات  ت�سدرها 
تت�سمن  حيث  عليها  االجابة  كيفية  حول  ال��راأي 
اغلب التقارير اىل الكثري من املعلومات املغلوطة 
واالإن�ساف  احلقيقة  تخدم  وال  للواقع  املنافية 
باأي حال من االأحوال كما ال ياأخذ بعن االعتبار 
املوؤ�س�سات  تبذلها  التي  املتميزة  الكبرية  اجلهود 

مفاهيم  وتعميق  تر�سيخ  جم��ال  يف  احلكومية 
�سلوكًا  بها  االإن�سان واحرامها واالرتقاء  حقوق 

وممار�سة.
انتقاء  اغلب  على  تعتمد  املنظمات  ان  وياحظ 
م�سلحهم  ت�سررت  قد  ا�سخا�ض  من  معلوماتها 
���س��واء ك��ان��وا على ح��ق او ال ل��ذل��ك ي��ق��وم ه��وؤالء 
ا�سلوب  با�ستخدام  ال�سورة  بنقل  اال�سخا�ض 
لت�سويه  الوقائع  وت�سخيم  التهويل  او  املبالغة 

�سمعة من احلقوا ال�سرر بهم .
ال��وزارة مبفاحتة  التقارير تقوم  تلك  بعد درا�سة 
بانتهاكات  قيامها  املنظمات  ادع��ت  التي  اجلهات 
ح��ق��وق االن�������س���ان ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م����دى �سحة 
امل��ع��ل��وم��ات ال������واردة م��ن ع��دم��ه وب��ع��د و���س��ول 
تلك  على  بالرد  ال��وزارة  تقوم  اجلهات  تلك  ردود 
املنظمات باحلجج والرباهن املتوافرة . والريب 

االإرهابية  العمليات  ملجريات  املن�سف  املتتبع  اأن 
ال��ت��ي ي��ق��ف وراءه�����ا اإره���اب���ي���و ت��ن��ظ��ي��م داع�����ض 
موجهة  جرائم  اأنها  يدرك  اأن  ي�ستطيع  االرهابي 
احلكومة  واأن  وح��ري��ات��ه��م  ال��ن��ا���ض  ح��ق��وق  �سد 
التعامل  يف  وفعالة  حكيمة  اآلية  تتبع  العراقية 
حق  ت�ستهدف  التي  اجل��رائ��م  من  النوع  ه��ذا  مع 
االإن�سان يف احلياة وحقه يف العي�ض اآمنًا م�ستقرًا 
والقانونية  الد�ستورية  م�سئولياتها  من  اإنطاقًا 
وحماربة  واال���س��ت��ق��رار  االأم���ن  على  احل��ف��اظ  يف 
ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا مبعايري  ي��خ��ل  ال  االإره������اب ومب���ا 
وم���ب���ادئ ح��ق��وق االإن�������س���ان امل��ك��ف��ول��ة مب��وج��ب 
د�ستورها وقوانينها الوطنية واملعاهدات الدولية 
ذات ال�سلة التي �سادقت عليها. اإن وزارة العدل 
توؤمن باأن الهدف امل�سرك املرجو بينها وبن هذه 
املنظمة وكل املنظمات الدولية هو حماية حقوق 
العامة  احل��ري��ات  مب�ستوى  واالرت��ق��اء  االإن�����س��ان 
التحري  خال  من  فيها  واملقيمن  املواطنن  لكل 
معلوماتها  ا���س��ت��ق��اء  وع���دم  احل��ق��ائ��ق  وتق�سي 
مغر�سة  اأو  �سحيحة  وغ��ري  م�سللة  م�سادر  من 
يهمها افتعال االأزمات وقلب وقائع االأمور خدمة 
الأجندتها ال�سيا�سية اخلا�سة ، وعليه فاأن الوزارة 
تربطها مع املنظمات الدولية عاقات تعاون بناءة 
تعتمد على ال�سفافية والو�سوح حر�سًا منها على 
امل��ب��ذول��ة من  اإج���اء احلقائق واإجن���اح اجل��ه��ود 
على  القائمن  عزية  من  تثبط  ال  وكي  اجلانبن 
بالتعهدات  وااللتزام  واحلريات  احلقوق  تطوير 

واالتفاقيات التي �سادق عليها العراق.

 ما هو اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل؟
ا�ستعرا�ض  على  تنطوي  فريدة  عملية  ال�سامل  ال���دوري  اال�ستعرا�ض 
االأمم  يف  االأع�����س��اء  ال���دول  بجميع  اخلا�سة  االإن�����س��ان  حقوق  �سجات 
امل��ت��ح��دة ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 193 دول���ة م���رة ك��ل اأرب����ع ���س��ن��وات. ويعترب 
اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل ابداعا هاما من قبل جمل�ض حقوق االإن�سان 
ي�ستند اإىل امل�ساواة يف املعاملة بن جميع البلدان. ويوفر اال�ستعرا�ض 
لتح�سن  اتخذتها  التي  االإج����راءات  عن  ل��اإع��ان  ال��دول  جلميع  فر�سة 
اأحوال حقوق االإن�سان يف بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه 
ال�سامل  ال���دوري  اال�ستعرا�ض  يت�سمن  كما  االإن�سان.  بحقوق  التمتع 
الكرة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  االإن�����س��ان  حقوق  ممار�سات  الأف�سل  تقا�سما 

االأر�سية. وال توجد يف الوقت الراهن اأي اآلية اأخرى من هذا النوع.
كيف اأن�سئ اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل؟

اأن�سئ اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل عندما اأن�ساأت اجلمعية العامة لاأمم 
بوا�سطة   2006 مار�ض  اآذار/   15 االإن�سان يف  املتحدة جمل�ض حقوق 
القرار 60/251. وقد اأناط هذا القرار مبجل�ض حقوق االإن�سان “اإجراء 
وموثوق  مو�سوعية  معلومات  اإىل  ي�ستند  �سامل  دوري  ا�ستعرا�ض 
االإن�سان على نحو  بالتزاماتها يف جمال حقوق  بها ملدى وفاء كل دولة 
الدول”. ويف  التطبيق وامل�ساواة يف املعاملة بن جميع  يكفل �سمولية 
اجتماعات  اأول  من  واحدة  �سنة  وبعد   ،2007 يونيه  حزيران/   18
A/( املجل�ض اجلديد، وافق اأع�ساء املجل�ض على حزمة بناء موؤ�س�ساته
HRC/RES/5/1( التي توفر خريطة طريق تر�سد عمل املجل�ض يف 
امل�ستقبل. وكان من بن العنا�سر الرئي�سية يف تلك احلزمة اال�ستعرا�ض 

الدوري ال�سامل.
ما هو الهدف من اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل؟

اأحوال  ال�سامل يف حت�سن  الدوري  النهائي لا�ستعرا�ض  الهدف  يتمثل 
بالن�سبة  �ساأنها  لها  ع��واق��ب  م��ن  لذلك  مب��ا  بلد  ك��ل  يف  االإن�����س��ان  حقوق 
لل�سعوب يف كافة اأنحاء الكرة االأر�سية. واال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل 
م�سمم لتعزيز ودعم وتو�سيع نطاق تعزيز وحماية حقوق االإن�سان على 
الطبيعة. ولكي يتحقق ذلك، ينطوي اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل على 
حقوق  انتهاكات  ومعاجلة  االإن�سان  حقوق  ب�ساأن  الدول  �سجات  تقييم 
اإىل  ال�سامل  ال���دوري  اال�ستعرا�ض  يهدف  كما  حت��دث.  اأينما  االإن�سان 
توفري م�ساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها على معاجلة حتديات حقوق 
االإن�سان  حقوق  ميدان  يف  املمار�سات  اأف�سل  وتقا�سم  بفعالية  االإن�سان 

فيما بن الدول واأ�سحاب امل�سلحة االآخرين.
متى يقوم اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل با�ستعرا�ض �سجات الدول يف 

جمال حقوق االإن�سان ؟
يجري ا�ستعرا�ض جميع الدول االأع�ساء يف االأمم املتحدة مرة كل اأربع 
ا�ستعرا�ض  ويتم  �سنة.  كل  دولة   48 ا�ستعرا�ض  �سنوات- حيث يجري 
فرة  اأثناء  دول��ة   47 عددها  البالغ  املجل�ض  يف  االأع�ساء  ال��دول  جميع 
�سبتمرب  اأيلول/   21 االإن�سان يف  اعتمد جمل�ض حقوق  وقد  ع�سويتها. 
يف  النظر  بح�سبه  يجري  ال��ذي  الرتيب  يف�سل  زمنيا  تقويا   2007
192 دولة االأع�ساء يف االأمم املتحدة اأثناء حلقة ال�سنوات االأربع االأوىل 

العامل  الفريق  دورات  خال  اال�ستعرا�ض  ويتم   .)2011  2008-(
الذي يجتمع ثاث  اأدن��اه(  )اأنظر  ال�سامل  ال��دوري  باال�ستعرا�ض  املعني 

مرات يف ال�سنة.
من الذي يجري اال�ستعرا�ض؟

ي�سطلع الفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل الذي يتاألف 
من اأع�ساء جمل�ض حقوق االإن�سان البالغن 47 ع�سوا باال�ستعرا�سات؛ 
بيد اأنه يكن الأي دولة ع�سو يف االأمم املتحدة اأن ت�سارك يف املناق�سات/ 
احلوار مع الدولة قيد اال�ستعرا�ض. ويتم ا�ستعرا�ض كل دولة مب�ساعدة 
من فريق من ثاث دول، يعرف با�سم “الرويكا”، ويتوىل القيام مبهمة 
اإجراء قرعة  املقرر. ويتم اختيار الرويكا اخلا�سة بكل دولة من خال 

قبل كل دورة للفريق العامل.
اإىل اأي �سيء ت�ستند اال�ستعرا�سات؟

تتمثل الوثائق التي ت�ستند اإليها اال�ستعرا�سات يف: 1( معلومات مقدمة 
 )2 وطني”؛  “تقرير  �سكل  تاأخذ  اأن  يكن  اال�ستعرا�ض  قيد  الدولة  من 
امل�ستقلن  االإن�سان  حقوق  واأفرقة  خرباء  تقارير  يف  واردة  ومعلومات 
امل��ن�����س��اأة مبوجب  امل��ق��رري��ن اخل��ا���س��ن و وال��ه��ي��ئ��ات  با�سم  امل��ع��روف��ن 
معاهدات حقوق االإن�سان وكيانات االأمم املتحدة االأخرى؛ 3( ومعلومات 
احلكومية  غري  املنظمات  بينهم  وم��ن  االآخ��ري��ن  امل�سلحة  اأ�سحاب  من 

واملوؤ�س�سات الوطنية حلقوق االإن�سان.
كيف يتم اإجراء اال�ستعرا�سات؟

قيد  ال��دول��ة  ب��ن  تفعالية  مناق�سات  خ��ال  م��ن  اال�ستعرا�سات  جت��رى 
ويجري  املتحدة.  االأمم  يف  االأع�ساء  ال��دول  من  وغريها  اال�ستعرا�ض 
ذلك خال اجتماع الفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل. 
ويكن الأي دولة ع�سو يف االأمم املتحدة اأن تطرح خال تلك املناق�سات 
اأ�سئلة و/ اأو تعليقات واأن تقدم تو�سيات اإىل الدولة قيد اال�ستعرا�ض. 
مع  تقا�سمها  يتم  التي  االأ�سئلة  اأو  الق�سايا  جُتمع  اأن  للرويكا  ويكن 
ب�سا�سة  التفاعلي  احل��وار  يجري  اأن  لكفالة  اال�ستعرا�ض  قيد  الدولة 
�ساعات  ثاث  العامل  الفريق  يف  اال�ستعرا�ض  وفرة  منظمة.  وبطريقة 

لكل بلد.
اال�ستعرا�ض  عملية  يف  ت�سارك  اأن  احلكومية  غري  للمنظمات  يكن  هل 

الدوري ال�سامل؟
اإ�سافتها  تقدم معلومات يكن  اأن  للمنظمات غري احلكومية  نعم. يكن 
اأثناء  فيه  النظر  يجري  االآخرون” الذي  امل�سلحة  “اأ�سحاب  تقرير  اإىل 
اال�ستعرا�ض. ويكن الأي دولة ت�سارك يف املناق�سات التفاعلية اأن ت�سري 
اإىل املعلومات التي تقدمها تلك املنظمات اأثناء اال�ستعرا�ض يف اجتماع 
دورات  حت�سر  اأن  احلكومية  غري  للمنظمات  ويكن  العامل.  الفريق 
االإدالء  وت�ستطيع  ال�سامل  الدوري  باال�ستعرا�ض  املعني  العامل  الفريق 
ببيانات يف الدورات العادية ملجل�ض حقوق االإن�سان عندما يجري النظر 
املتحدة  االأمم  مفو�سية  اأ���س��درت  وق��د  ال��دول.  ا�ستعرا�سات  نتائج  يف 
ال�سامية حلقوق االإن�سان “مبادئ توجيهية تقنية من اأجل تقدمي اأ�سحاب 

امل�سلحة لعرائ�سهم«.
ما هي التزامات حقوق االإن�سان التي يجري معاجلتها؟

ال��دول  اح���رام  م��دى  تقييم  على  ال�سامل  ال���دوري  اال�ستعرا�ض  يعمل 
اللتزاماتها اإزاء حقوق االإن�سان املن�سو�ض عليها يف: )1( ميثاق االأمم 
االإن�سان؛ )3( و�سكوك حقوق  العاملي حلقوق  ؛ )2( واالإع��ان  املتحدة 
التي  االإن�سان  حقوق  )معاهدات  فيها  طرفا  الدولة  تكون  التي  االإن�سان 
الطوعية  وااللتزامات  والتعهدات   )4( عليها(؛  املعنية  الدولة  �سدقت 
ب�ساأن حقوق  برامج وطنية  اأو  و/  �سيا�سات  )مثا،  الدولة  قدمتها  التي 

االإن�سان مت تنفيذها(؛ )5( والقانون االإن�ساين الدويل القابل للتطبيق.
ما هي نتائج اال�ستعرا�ض؟

تقوم  للدولة،  العامل  الفريق  به  يقوم  ال��ذي  اال�ستعرا�ض  اأع��ق��اب  يف 
الرويكا باإعداد تقرير مب�ساركة من الدولة قيد اال�ستعرا�ض ومب�ساعدة 
من مفو�سية االأمم املتحدة ال�سامية حلقوق االإن�سان. ويوفر هذا التقرير، 
الذي ي�سار اإليه با�سم “تقرير النتائج”، موجزا للمناق�سات الفعلية. ومن 
ثم فاإنه يتاألف من اأ�سئلة وتعليقات وتو�سيات قدمتها الدول اإىل البلد قيد 

اال�ستعرا�ض، عاوة على ردود الدولة امل�ستعر�سة.
كيف يتم اعتماد اال�ستعرا�ض؟

العامل العتماد كل تقرير من  الفريق  اأثناء دورة  تخ�س�ض ن�سف �ساعة 
ال��دورة. ويتم ذلك مبا  امل�ستعر�سة يف  الدول  ب�ساأن  النتائج”  “تقارير 
للدولة  املعني. ويتاح  البلد  ا�ستعرا�ض  انتهاء  48 �ساعة من  ال يتجاوز 
مع حقها يف  التو�سيات  على  اأولية  تعليقات  لتقدمي  فر�سة  امل�ستعر�سة 
اختيار قبولها اأو رف�سها. وتدرج كل من التو�سيات املقبولة واملرفو�سة 
حت�سينات  تدخل  اأن  للدول  يكن  التقرير،  اعتماد  وبعد  التقرير.  يف 
اعتماد  ويتعن  التالين.  االأ�سبوعن  خال  بياناتها  على  ال�سياغة  يف 
ويحق  االإن�����س��ان.  حقوق  ملجل�ض  العامة  اجلل�سة  يف  ذل��ك  بعد  التقرير 
االأ�سئلة  على  العامة  اجلل�سة  تلك  خال  ترد  اأن  اال�ستعرا�ض  قيد  للدولة 
ترد  واأن  العامل  الفريق  اأثناء  الكفاية  فيه  مبا  تعالج  مل  التي  والق�سايا 
يخ�س�ض  كما  اال�ستعرا�ض.  اأثناء  الدول  طرحتها  التي  التو�سيات  على 
راأيها  عن  االإع���راب  يف  ترغب  قد  التي  واملراقبة  االأع�ساء  للدول  وق��ت 
ب�ساأن نتائج اال�ستعرا�ض وللمنظمات غري احلكومية واأ�سحاب امل�سلحة 

االآخرين لاإدالء بتعليقات عامة.
ما هي اخلطوات التي تتخذ كمتابعة لا�ستعرا�ض؟

تتحمل الدولة مب�سوؤولية اأولية عن تنفيذ التو�سيات الواردة يف النتائج 
الدول  جميع  تكون  اأن  ال�سامل  ال��دوري  اال�ستعرا�ض  ويكفل  النهائية. 
مو�سع م�ساءلة عن التقدم اأو الف�سل املحققن يف تنفيذ تلك التو�سيات. 
وعندما يحن الوقت لا�ستعرا�ض الثاين لدولة ما فاإنه يتوجب عليها اأن 
تقدم معلومات عما قامت به لتنفيذ التو�سيات املقدمة يف اال�ستعرا�ض 
تنفيذ  يف  امل�ساعدة  ال��دويل  املجتمع  ويقدم  �سنوات.  اأرب��ع  قبل  االأول 
التو�سيات واال�ستنتاجات فيما يتعلق ببناء القدرات وامل�ساعدة التقنية، 
بالت�ساور مع البلد املعني. واإذا ما اقت�ست ال�سرورة، يت�سدى املجل�ض 

للحاالت التي مل تبد الدول تعاونا فيها.
ماذا يحدث اإذا مل تتعاون الدولة مع اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل؟

يقرر جمل�ض حقوق االإن�سان التدابري التي يتعن اتخاذها يف حالة ما اإذا 
ثابرت الدولة على عدم التعاون مع اال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل.

  ملف حقوق االنسان من صميم عمل وزارة العدل وتكليف الوزارة بادارتها بعد الغاء وزارة حقوق االنسان ساهم بتكريس 
جهود مضاعفة لالرتقاء بمستوى العمل بهذا الجانب .

ان الوزارة ترعى حقوق االنسان للمواطن في اشرافها على عمل الدوائر العدلية الخدمية، اضافة الى رعايتها الحتياجات 
النزالء المتواجدين في سجونها وكذلك ضمان حق الضحايا في ايقاع القصاص العادل بمن اعتدى عليهم 

حقائق اأ�سا�سية عن اال�ستعرا�ص الدوري ال�سامل
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اع��ل��ن ق�����س��م امل��ت��اب��ع��ة وال��ت��ن�����س��ي��ق يف 
وزارة العدل عن ن�ساطات ق�سم املتابعة 
والتن�سيق يف املنطقة ال�سمالية ل�سهري 

ني�سان من العام احلايل 2017.
اال���س��دي:  ح�سني  الق�سم  م��دي��ر  وق���ال 
ا�ست�سافته  الق�سم  ن�ساطات  اب���رز  ان 
هيئة  تقيمه  ال���ذي  ال����دوري  االج��ت��م��اع 
ال��ن��زاه��ة/ م��ك��ت��ب حت��ق��ي��ق��ات ك��رك��وك، 
املفت�سني  مكاتب  م��دراء  ح�سره  وال��ذي 
ال��ع��م��وم��ي��ني واجل����ه����ات ال���رق���اب���ي���ة، 
االجتماع  يف  م�ساركته  اىل  باال�سافة 
العدل  ل��وزارة  امل�سيطر  للمقر  ال��دوري 
ما  اب��رز  ان  مبينا  نينوى،  حمافظة  يف 
والتن�سيق  التعاون  االجتماع  تناوله 
وعدم  الرقابية،  اجلهات  بني  امل�سرتك 
واالخ��ب��ار  املهني،  العمل  يف  املجاملة 

عن حاالت الف�ساد، باال�سافة اىل ان�ساء 
عن  للك�سف  �سريني  وخمربين  م�سادر 
اجن��از  يف  وال�سرعة  الف�ساد،  ح���االت 

الق�سايا التحقيقية الغري املح�سومة.
من  ع���دد  اج���رى  الق�سم  ان  وا����س���اف: 

املا�سي،  ني�سان  �سهر  خ��ال  ال��زي��ارت 
اىل  ال�سعبة  م��ن  جلنة  زي���ارة  اب��رزه��ا 
مدينة الرمادي ق�ساء عامرية ال�سمود، 
ح��ي��ث ع��ق��دت اج��ت��م��اع م���ع احل��ك��وم��ة 
ال��دوائ��ر  افتتاح  الية  لدرا�سة  املحلية 

العدلية يف الق�ساء، والتي خ�س�ص لها 
موقع يف وقت �سابق، م�سيفا ان اللجنة 
زارت ناحية اآلتون كوبري يف كركوك، 
اخلدمي  ال��واق��ع  على  خالها  واطلعت 

فيها والوقوف على احتياجاتها.
وت���اب���ع: ان زي����ارة م��ي��دان��ي��ة اج��راه��ا 
نينوى  حمافظة  اىل  ال�سعبة  اع�ساء 
لاإطاع على واقع حال الدوائر العدلية 
وتقييم حجم اال�سرار التي تعر�ست لها 
باال�سافة  االره��اب��ي��ة،  العمليات  ج��راء 
االع�ساء  اج��راه��ا  ميدانية  زي���ارة  اىل 
و�ساح  واالنبار  كركوك  حمافظة  اىل 
الدين، كما زار االع�ساء �سجن جمجمال 
امل���رك���زي، وب��ح��ث��وا خ��ال��ه��ا م��ع مدير 
واخل��دم��ي  ال�سحي  ال��و���س��ع  ال�سجن 

للنزالء.

بدنية  دورات  اقامة  �سرورة  على  العراقية  اال�ساح  دائرة  اكدت 
للحرا�ص اال�ساحيني وتطوير قدراتهم القتاليه ملواجهة اأي حالة 
باالإ�سافة  اال�ساحية،  ال�سجون  لها  تتعر�ص  قد  امني  اخ��رتاق 
اىل ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اجل��ان��ب االن�����س��اين وامل��ه��ن��ي يف ال��ع��م��ل وف��ق 
معايري الدولية حلقوق االن�سان بهدف النهو�ص مب�ستوى العمل 

واالرتقاء باالأداء الوظيفي واملهني.
التطوير  ق�سم  ان  الع�سكري:  ح�سني  ال��دائ��رة  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 
اال�ساحي وال�سعب التابعة له يف االق�سام ال�سجنية نظمت دورات 
باالإ�سافة  دوري��ة  ب�سورة  ال�سجنية  االق�سام  يف  وميدانية  بدنية 
اىل املحا�سرات للحرا�ص �سملت العديد من املوا�سيع التي تخ�ص 
جوانب عمل احلار�ص ومنها ف�ص ال�سغب والتعامل مع مادة رذاذ 
وطبيعة  معاجلتها  وكيفية  ال�سغب  حاالت  على  وال�سيطرة  الفلفل 

التفتي�ص و مراعاة حقوق االن�سان.
حار�ص   )500( ال��دورات  هذه  من  امل�ستفيدين  عدد  ان  وا�ساف: 
احلار�ص  قدرات  زيادة  يف  ال��دورات  هذه  اهمية  موؤكدا  ا�ساحي 

اال�ساحي يف مواجهة اأي اخرتاق امني قد يح�سل.

���س��در ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن ج��ري��دة 
الوقائع العراقية بالرقم )4450(، 
وال���������ذي ت�������س���م���ن  احل�������س���اب���ني 
اخل��ت��ام��ي��ني جل��م��ه��وري��ة ال���ع���راق 
املوحدة  امل��وازن��ة  بتنفيذ  اخلا�ص 

لعامي 2010 و2011.
الوقائع  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  وق��ال��ت 
ال��ع��راق��ي��ة ����س���ذى ع��ب��د امل���ل���ك: ان 
احل�ساب  ت�سمن   )4450( ال��ع��دد 
ل�سنة  العراق  جلمهورية  اخلتامي 
ب��ق��رار  ع��ل��ي��ه  امل�������س���ادق   2010
ل�سنة   )26( رق��م  ال��ن��واب  جمل�ص 

.2016
اخلتامي  احل�ساب  ان  وا���س��اف��ت: 
 20111 ل�سنة  العراق  جلمهورية 
امل�سادق عليه بقرار جمل�ص النواب 

رقم )25( ل�سنة 2016 ورد اي�سا 
ب��اال���س��اف��ة   ،)4450( ال��ع��دد  يف 
بتلك  اخلا�سة  امل��اح��ق  ورود  اىل 

القرارات.

وزارة  يف  االن�سان  حقوق  لق�سم  تابع  فريق  قام   
/ق�سم  العراقية  اال���س��اح  دائ���رة  ب��زي��ارة  ال��ع��دل 
ال�سبيل  العامة، وق�سم اال�ستقبال واإخاء  ال�سحة 
االجن����ازات  واأه����م  الق�سم  اأداء  ح���ول  للت�ساور 

املتحققة.
 وقال الق�سم: ان الفريق التقى مبدير ق�سم ال�سحة 

العمل  �سري  واق���ع  ح��ول  معه  التباحث  مت  حيث 
اإىل  ا�ستمع  الفريق  ان  مبيناآ  النواحي،  من جميع 
كما  املا�سية،  للفرته  الق�سم  لن�ساط  مف�سل  �سرح 
التقى الفريق اي�سا  مبدير ق�سم اال�ستقبال واإخاء 
قانون  ف��ق��رات  تنفيذ  اآل��ي��ة  على  ل��اإط��اع  ال�سبيل 

العفو العام.

ق�شم املتابعة والتن�شيق يعلن عن ن�شاطاته
 ل�شهر ني�شان  من العام 2017

�شدور العدد اجلديد من جريدة
 الوقائع العراقية بالرقم )4450(

دائرة اال�شالح العراقية 
تخرج اكرث من ) 500 ( 

حار�س ا�شالحي

لتطوير كفاءات الحراس االصالحيين

 اج����رت دائ����رة اال����س���اح ال��ع��راق��ي��ة ع��دة 
لتطوير  ت��ع��ب��وي��ة  وحم��ا���س��رات  دورات 
واملوظفني  اال�ساحني  احل��را���ص  ق���درات 
العمل  مب�ستوى  للنهو�ص  واملنت�سبني 
يف  واملهني  الوظيفي  ب���االأداء  واالرت��ق��اء 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ن���زالء. وق����ال م��دي��ر ع��ام 
ال��دورات  ان  الع�سكري:   ح�سني  ال��دائ��رة 
واملحا�سرات اأكدت على اجلانب االن�ساين 
الدولية  املعايري  وف��ق  العمل  يف  واملهني 
ان �سعبة  االن�����س��ان.  وا����س���اف:  حل��ق��وق 
ال��ت��ط��وي��ر اال����س���اح���ي ���س��رع��ت ب��اإق��ام��ة 
من  العديد  �سملت  للحرا�ص  حم��ا���س��رات 
امل��وا���س��ي��ع ال��ت��ي ت��خ�����ص ج���وان���ب عمل 

ح��االت  ع��ل��ى  ال�سيطرة  وم��ن��ه��ا  احل��ار���ص 
مع  والتعامل  معاجلتها،  وكيفية  ال�سغب 
مادة رذاذ الفلفل، وطبيعة التفتي�ص، ومنع 

مراعاة  يف  واالن�سباط  االنتحار  ح��االت 
حقوق االن�سان، مبينًا ان عدد امل�ستفيدين 
من هذه املحا�سرات يتجاوز املائة حار�ص.

الزهريي،  ح�سني  اال�ستاذ  العدل  وزارة  وكيل  اأك��د   
تر�سيخ  جم��ال  يف  كبرية  خطوات  خطى  العراق  ان 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  واحلقوق  املدنية  احلريات 

واالجتماعية و�سمان حقوق املراأة والطفل.
باطار  ال��ع��راق  جمهورية  ب��ي��ان  يف  ذل��ك  ع��ن  اأع��ل��ن   
احل����وار ال��ت��ف��اع��ل��ي ب�����س��اأن ت��ع��زي��ز وح��م��اي��ة حقوق 
االن�سان ملناق�سة التقارير املوا�سيعية ملكتب املفو�ص 
اطار  �سمن  ياأتي  وال��ذي  االن�سان،  حلقوق  ال�سامي 
اعمال الدورة 35 ملجل�ص حقوق االن�سان التي جرت 

يف جنيف. 
دورة  �سمن  ال��ع��راق  بيان  يف  الوكيل  ال�سيد  ودع��ا 
من   )55( امل��ادة  تفعيل  اىل  االن�سان،  حقوق  جمل�ص 
ل�سنة   60/251 قرار جمل�ص حقوق االن�سان املرقم 
2006 اذ ال يقت�سر عمل املجل�ص على احلماية فقط، 
م�سددا على �سرورة تطوير اليات الدول لتمكينها من 
امتاك نظام انذار مبكر مينع حدوث اي خرق يهدد 
كرامة االن�سان ويقت�ص من حقوقها اال�سا�سية املثبتة 

يف االعان العاملي حلقوق االن�سان.
 كما ا�سار اىل ان العراق قد طبق اآلية لرعاية وحماية 
القانون  مبوجب  االع��اق��ة  ذوي  االأ�سخا�ص  حقوق 

منا�سب  رات��ب  مينح  ال��ذي   ،2013 ل�سنة   38 رق��م 
ع�سرات  هناك  حيث  معاق  ل�سخ�ص  املعيل  لل�سخ�ص 

االآالف قد ا�ستفادوا من هذه االآلية.

اجنزت دائرة اال�ساح العراقية ماكات ق�سم االعمار اكرث 
من ) 46 ( فقرة عمل و) 22 ( ك�سف هند�سي لتاأهيل واأعمار 
العام  م��ن  اي��ار  �سهر  واالإداري����ة خ��ال  ال��وح��دات اخلدمية 

احلايل 2017.
االع��م��ال  ان  الع�سكري:  ح�سني  ال��دائ��رة  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 
ت�����س��م��ن��ت ب���ن���اء ك���رف���ان���ات، وح���ف���ر و����س���ب ار����س���ي���ات، 
وط��اء ج���دران، واإع��م��ال ح���دادة وحل��ام اب���واب وا�سيجة 
وتاأهيل  وب��ن��اء  ان�سائية،  م���واد  وجتهيز  ون��ق��ل  ح��دي��دي��ة، 

ت�سريف �سبكة  وت��اه��ي��ل  وتاأ�سي�ص  ال�سحية   ال��وح��دات 
 املياه.

لق�سم  التابعة  والفنية  الهند�سية  امل��اك��ات  ان  وا���س��اف: 
االعمار اجنزت اكرث من ) 46 ( فقرة عمل و ) 22 ( ك�سف 
االداري��ة  الوحدات  يف  اخلدمات  وتطوير  لتاهيل  هند�سي 
الت�سفريات  م��وق��ع  يف  وامل���واق���ف  ال�سجنية  وال��ق��واط��ع 
وت�سمنت  واملحافظات،  بغداد  يف  اال�ساحية  واالق�سام 
ال��ك�����س��وف��ات امل��ن��ج��زة ك�����س��ف ت��وف��ري م����واد ب��ن��اء وت��اه��ي��ل 

غ��رف ج��دي��دة يف  ب��ن��اء  ب��االإ���س��اف��ة اىل  ال�سحية،  امل��راف��ق 
وتامني  الكهربائية،  للمولدات  ار�سيات  و�سب  االق�سام، 
واكت�ساء  غرف  تاأهيل  وك�سوفات  وكرفانات،  ح��دادة  مواد 
 ط���رق وت���ام���ني م����واد ل��ل��ب��ن��اء، وع��م��ل م�����س��ق��ف��ات وت��اأه��ي��ل

 �سحيات.
اال�ستثمارية  امل�ساريع  �سعبة  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  واو���س��ح 
املتخ�س�سة  اللجان  مع  وبالتن�سيق  تتابع  للق�سم  التابعة 

ن�سب اجناز ومراحل تو�سيع �سجن النا�سرية املركزي.

تكرار  م��ن  ا�سفها  ع��ن  ال��ع��دل  وزارة  تعلن 
ال��ت�����س��ري��ح��ات االع��ام��ي��ة م���ن ق��ب��ل بع�ص 
املعلومة  ا�سل  تدقق  مل  والتي  ال�سخ�سيات 
من  او  دقيقة  غري  جهات  من  بنقلها  وقامت 
مواقع التوا�سل االجتماعي وهي عارية عن 

ال�سحة.

وت���وؤك���د ال�����وزارة ب��ان��ه الي��وج��د اي ت��اأث��ري 
الخ����راج  ���س��غ��وط��ات  او  م�����س��اوم��ات  الي 
دائرة  منت�سبي  وان  ب��االره��اب،  املحكومني 
ال��دم  اول��ي��اء  انف�سهم  ي��ع��ت��ربون  اال���س��اح 
بحق  اجرموا  مبن  العادل  الق�سا�ص  اليقاع 
رئا�سة  ويطالبون  اجلريح  العراقي  ال�سعب 

املرا�سيم  بتوقيع  ب��اال���س��راع  اجل��م��ه��وري��ة 
اجل��م��ه��وري��ة اخل��ا���س��ة ب��اع��دام االره��اب��ي��ني 

وعدم تاأخريها. 
كذلك توؤكد الوزارة عدم �سحة ما ا�سيع حول 
�سجن ابوغريب كونه مغلق ب�سكل كامل منذ 
مايقرب من خم�سة �سنوات  وال يوجد به اي 

�سجني ب�سكل مطلق. 
وت����ك����رر ال����������وزارة دع���وت���ه���ا مل����ن ي��رغ��ب 
املعلومة  من  يتاأكد  ان  االعامي  بالت�سريح 
موؤ�س�سات  ا�ستخدام  وع��دم  دق��ي��ق،  ب�سكل 
ه��ذه  يف  االع��ام��ي  للظهور  ك����اأداة   ال��دول��ة 

الفرتة.

العدل،  وزارة  يف  الدولة  �سورى  جمل�ص  اعلن 
�سهر  خ���ال  حققها  ال��ت��ي  ن�����س��اط��ات��ه  اب���رز  ع��ن 
ت�سمنت  وال��ت��ي   ،2017 ال��ع��ام  م��ن  ح��زي��ران 

امل�ساركة يف حمافل داخلية وخارجية.
اب��رز  ان  ال�سهري:  تقريره  يف  املجل�ص  وق��ال 
ال��ت��ي ���س��ارك فيها م��ن م��وؤمت��رات  ال��ن�����س��اط��ات 

اللقاء  ت�سمنت  البلد،  وخ���ارج  داخ��ل  وور����ص 
الفاو،  ميناء  حول  �سنايدر(  )مايكل  باملحامي 
لغر�ص  ال��ف��ي��زا  على  احل�����س��ول  اىل  ب��اال���س��اف��ة 
حول  الثاثة  اخل��رباء  للقاء  جنيف  اىل  ال�سفر 
الفاو،  مبيناء  اخلا�ص  االمواج  كا�سر  مو�سوع 
على  الق�ساء  ح��ول  حم��ا���س��رات  ت�سمنت  كما 

العنف اجلن�سي يف حالة النزاع وماتعر�سن له 
وعقدت  اجلن�سي،  العنف  من  باملو�سل  الن�ساء 
هذه  ان  وت��اب��ع:  الق�سائي.  املعهد  قاعات  على 
الن�ساطات ت�سمنت اجناز )7( م�ساريع قوانني، 
و)5( م�ساريع نظام داخلي، باال�سافة اىل )6( 
 )336( وار�سفة  قانونية،  وم�سورة  راأي  بيان 

الطعون  بلغ عدد  كما  ت�سريع وقوانني،  اوليات 
التمييزية املح�سومة من املحكمة االدارية العليا 
مبا يخ�ص ق�ساء املوظفني )61( طعنا باال�سافة 
اىل ح�سم )50( طعنا خا�سا بالق�ساء االداري، 
يف حني بلغ عدد الدعاوى املح�سومة من حمكمة 

الق�ساء االداري )80( دعوى.

الزهريي  ح�سني  ال�سيد  العدل  وزارة  وكيل  راأ���ص 
يوم الثاثاء يف فندق املن�سور يف بغداد اجتماعًا 
االن�سان  ح��ق��وق  مكتب  م��ع  بالتن�سيق  ت�����س��اوري��ًا 
 ،) )اليونامي  العراق  مل�ساعدة  املتحدة  االمم  يف 
�سمن  ال��واردة  للتو�سيات  العراق  تنفيذ  ملناق�سة 
االن�سان  حلقوق  ال�سامل  ال���دوري  اال�ستعرا�ص 
دائ��رة  رئي�ص  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ممثل  بح�سور 

وممثل  ال�����س��اع��دي  ف��اح  ال�سيد  االن�����س��ان  ح��ق��وق 
كتابة  جلنة  اع�ساء  اىل  ا�سافة  الداخلية،  وزارة 
ال���دوري  باال�ستعرا�ص  اخل��ا���ص  ال��ع��راق  تقرير 

ال�سامل،
واو�سح ال�سيد الوكيل، ان ملف االلتزامات الدولية 
حلقوق االن�سان انتقل اىل وزارة العدل بعد الغاء 
وزارة حقوق االن�سان لكونه جزًء من مهام وزارة 

العدل  وزارة  ان  اىل  الفتًا  قانونها،  بح�سب  العدل 
الدولة  العدالة وحماية حقوق  ت�سعى اىل حتقيق 
القوانني  واع����داد  تطبيق  وت��ط��وي��ر  وامل��واط��ن��ني 

و�سمان احرتامها وفق مبادئ حقوق االإن�سان.
 وا�ستعر�ص ال�سيد الوكيل، خال االجتماع مفهوم 
وحم��اوره��ا،  االن�����س��ان  حل��ق��وق  الوطنية  اخل��ط��ة 
م�سريا اىل قرار جمل�ص الوزراء املرقم 163 ل�سنة 

الوطنية  اخلطة  تفعيل  ب�سرورة  اخلا�ص   2017
اللتزاماته  العراق  تنفيذ  بهدف  االن�سان  حلقوق 
على  ال�سوء  الوكيل  ال�سيد  �سلط  كما  ال��دول��ي��ة، 
واآل��ي��ة  واه��داف��ه  ال�سامل  ال����دوري  اال���س��ت��ع��را���ص 
لتو�سيات  ال��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  و���س��رح  ت��ق��دمي��ه،  
تلك  تنفيذ  اآلية  حتديد  اىل  ا�سافة  العراق  تقرير 

التو�سيات.

خالل ترؤسه اجتماع لجنة كتابة تقرير العراق االممي لحقوق االنسان

جمل�س �شورى الدولة يعلن عن ابرز ن�شاطاته املتحققة خالل 
�شهر حزيران لعام 2017

وكيل وزارة العدل: العراق خطى خطوات كبرية يف جمال تر�شيخ احلريات العامة

فريق حقوق االن�شان يزور دائرة اال�شالح
 العراقية/ ال�شحة العامة، واال�شتقبال

لدى مشاركته بإعمال الدورة 35 لمجلس حقوق االنسان التي جرت في جنيف

بهدف االطالع على احوال االقسام وتفقد احتياجاتهم

دائرة اال�شالح العراقية: تنجز اكرث من ) 46 ( فقرة عمل و ) 22 ( ك�شف هند�شي

وكيل الوزارة يوؤكد ان الوزارة معنية مبلف التزامات العراق الدولية

�شجن احللة املركزي يقيم عدة دورات وحما�شرات
 تعبوية لتطوير القدرات

لتطوير قدرات الحراس االصالحين في التعامل مع النزالء

التنفيذ د. فتاح حممد، زيارة  اجرى مدير عام دائرة 
تفقدية اىل مديرية تنفيذ الكاظمية، لاإطاع على �سري 
تعيق  التي  امل�ساكل  اهم  على  والوقوف  فيها،  العمل 

عملها. 
واجتمع املدير العام، خال الزيارة مبوظفي الدائرة 
وا�ستمع اىل اهم امل�سكات التي تواجه عملهم، مبديا 

�سملت  حيث  تذليلها،  اج��ل  م��ن  التوجيهات  بع�ص 
تفتي�ص  وعملية  امل��دي��ري��ات  اروق���ة  التفقدية  جولته 

لبع�ص ال�سجات املهمة واخلا�سة بعمل الدائرة.
ع��ددا من  ل��ق��اءات مع  ال��ع��ام،  املدير  زي��ارة  وت�سمنت 
اىل  خالها  ا�ستمع  املديرية  مراجعي  من  املواطنني 
�سكواهم، حيث وجه ب�سرورة ت�سهيل مهمتهم وعدم 

عرقلتها تنفيذا لتوجيهات ال�سيد وزير العدل د. حيدر 
الزاملي ب�ساأن تب�سيط االجراءات اخلا�سة مبعامات 

املواطنني.
امل��ال��ي��ة  ق�����س��م��ي  ف��ري��ق م���ن م��وظ��ف��ي  ي�����س��ار اىل ان 
التفقدية  جولته  خال  العام  املدير  رافق  والقانونية 

ملديرية تنفيذ الكاظمية.

مدير عام دائرة التنفيذ يوجه بتب�شيط االجراءات اخلا�شة مبعامالت املواطنني
في اطار زياراته المتعددة الى مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات
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ا�سدرت حمكمة اجلنايات املخت�سة 
غيابيا  ح��ك��م��ا  ال��ن��زاه��ة  ب��ق�����س��اي��ا 
امل��وظ��ف يف دائ���رة اال���س��اح  على 
ملدة  بال�سجن  )ج.ن.م(  العراقية 
لقيامه بتهريب نزيل  )7( �سنوات، 

بكتاب اطاق �سراح مزور.
العدل  ل��وزارة  العام  املفت�ص  وق��ال 
املحكمة  ان  العكيلي،  حمود  ح�سن 
التي  الق�سية  وق��ائ��ع  م��ن  وج���دت 
 2010 ال��ع��ام  اىل  اح��داث��ه��ا  تعود 
ال�����س��ه��ود  اق��������وال  اىل  ا����س���اف���ة 
وال��ك��ت��اب  االداري  وال��ت��ح��ق��ي��ق 
امل������زور وق��ري��ن��ة ه�����روب امل��ت��ه��م، 
للحكم  ك��اف��ي��ة  ادل����ة  ان��ه��ا  وج����دت 
)7( بال�سجن  امل��دان  على   الغيابي 

 �سنوات.
ا�ستغل  املدان  ان  العكيلي  وا�ساف 
موظفا  يعمل  ك��ان  عندما  وظيفته 

العراقية، وقام  دائرة اال�ساح  يف 
بتزوير كتاب اطاق �سراح النزيل، 
ومت مبوجبه اطاق ال�سراح، مبينا 
الفعل  ه��ذا  من  وج��دت  املحكمة  ان 
وفقا  القانون  عليها  يعاقب  جرمية 

قانون  م��ن   )271( امل���ادة  الح��ك��ام 
العقوبات.

وا�سار املفت�ص العام اىل ان احلكم 
ت�سمن اي�سا حجز االموال املنقولة 

وغري املنقولة للمدان.

احلكم بال�شجن )7( �شنوات على موظف هّرب 
نزيال بكتاب اطالق �شراح مزّور عام 2010

وزارة العدل توؤكد عدم خ�شوعها اىل اي م�شاومات او تاأثريات 
او ابتزاز  فيما يخ�س ملف ال�شجناء
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وزارة  يف  التنفيذ  دائ���رة  اج���رت   
التح�ضريية  االخ��ت��ب��ارات  ال��ع��دل، 
العدول،  املنفذين  ب��دورة  اخلا�ضة 

دوائرها  لرفد  الدائرة  خطة  �ضمن 
بالكوادر الالزمة. 

 وق����ال م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة وك��ال��ة 

حممد:  فتاح  د.  امل�ضاعد  امل�ضت�ضار 
م�ضاركة  ���ض��ه��دت  االخ��ت��ب��ارات  ان 
التنفيذ  مديريات  جميع  مر�ضحي 
يف بغداد واملحافظات، م�ضريا اىل 
ان الدائرة اعدت جلنة خا�ضة بتلك 

االختبارات.
وا����ض���اف: ان االخ��ت��ب��ارات ج��رت 
و���ض��ط اج�����واء ���ض��ل�����ض��ة وه���ادئ���ة، 
للمر�ضحني  اللجنة  مقابلة  عقبتها 
ملعرفة قابليتهم العلمية وال�ضخ�ضية 
كمنفذين  للعمل  مالئمتهم  وم���دى 

عدول.
با�ضراف  مت  االختبارات  ان  يذكر   
م���دي���ر ع�����ام دائ�������رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ د. 
اللجنة  وب��ح�����ض��ور  حم��م��د  ف��ت��اح 
االمتحانية، حيث متت يوم االثنني 

امل�ضادف 12/6/2017

العدل  لوزارة  التابعة  العراقية  االإ�ضالح  دائرة  اأعلنت 
�ضراحهم  املطلق  بعدد  اخل��ا���ص  ال�ضهري  موقفها  ع��ن 

ل�ضهر اأيار املا�ضي.
املفرج عنهم من �ضجون  ان عدد  ال��وزارة:  اعالم  وقال 
الوزارة خالل ال�ضهر املا�ضي بلغ )13233( نزياًل من 
�ضجون الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم )65( من 

الن�ضاء و)1258( من الرجال.
 واأكد اعالم األوزارة: ان دائرة اال�ضالح قطعت ا�ضواطًا 
تطبيقها  مع  ال�ضراح  اط��الق  عمليات  جم��ال  يف  كبرية 

امكانية  يتيح  وال����ذي  االل��ك��رون��ي��ة  االر���ض��ف��ة  ن��ظ��ام 
حتديد املنتهية احكامهم الق�ضائية من النزالء وي�ضاهم 
الإطالق املحددة  القانونية  للمدة  وفقًا  ملفاتهم   بح�ضم 

 ال�ضراح.
 ي�ضار اىل اإن وزير العدل د.حيدر الزاملي، وجه بتقدمي 
موقف �ضهري عن عدد النزالء املفرج عنهم اإىل و�ضائل 
االإعالم، بهدف اطالع الراأي العام عن ا�ضتمرار الوزارة 
املنتهية  ال��ن��زالء  ع��ن  االإف����راج  عمليات  ت�ضريع  باإلية 

اأحكامهم الق�ضائية.

ال�����ض��ام��ل��ة  اجل�����ودة  ادارة  ق�����ض��م  م��دي��ر  اج����رى 
اال�ضتاذ  العدل  وزارة  يف  املوؤ�ض�ضي  والتطوير 
حت�����ض��ني اجل���ب���وري، زي����ارة م��ي��دان��ي��ة اىل مقر 
العامة  االمانة  يف  ال�ضاملة  اجل��ودة  ادارة  ق�ضم 
خالل  مت  الق�ضم:  مدير  وق��ال  ال���وزراء.   ملجل�ص 
واالجنازات  الن�ضاطات  اهم  ا�ضتعرا�ص  الزيارة 
اىل   2015 من  الفرة  الق�ضم خالل  التي حققها 
2017، حيث ا�ضاد امل�ضوؤولون بتلك االجنازات، 
الدعم  مل�ضتوى  وتقديرهم  �ضكرهم  عن  معربين 
الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�ضيد  من  املقدم 
يف اجناح عمل الق�ضم.  واو�ضح مدير الق�ضم: ان 
هذه الزيارة جاءت لتفعيل ودعم الق�ضم واإعطاءه 
االولوية يف العمل املوؤ�ض�ضي كونه اجلهة املعنية 
ق�ضم  مع  وبالتن�ضيق  العاملية،  املعايري  بتطبيق 
يف  املوؤ�ض�ضي  والتطوير  ال�ضاملة  اجلودة  ادارة 

االمانة العامة ملجل�ص الوزراء.

 اأ�����ض����درت حم��ك��م��ة اجل���ن���ح امل��خ��ت�����ض��ة ب��ق�����ض��اي��ا 
االقت�ضادية  واجل��رمي��ة  االم���وال  وغ�ضيل  النزاهة 
العقاري  الت�ضجيل  م��دي��رة  بحق  جديدين  حكمني 
ج��رائ��م  الرت��ك��اب��ه��ا  )ح.م(  ك���رب���الء  يف  ال�����ض��اب��ق��ة 
ق���ان���ون م����ن   )331( امل�������ادة  واح����ك����ام   ت��ن��ط��ب��ق 

 العقوبات. 
حمود  ح�ضن  ال��ع��دل  ل���وزارة  ال��ع��ام  املفت�ص  وق���ال   
غيابيا  حكمها  ا����ض���درت  امل��ح��ك��م��ة  ان  ال��ع��ك��ي��ل��ي، 
بالعقوبة  وح��ك��م��ا  ���ض��ن��ة،  مل���دة  الب�ضيط  باحلب�ص 
بالتزوير  املتهمة  قيام  بعد  اخرى  ق�ضية  على  ذاتها 

وا�ضافة قيود وهمية على ا�ضابري عدد من العقارات 
يف حمافظة كربالء.

 وا�ضار املفت�ص العام اىل ان احلكمني ت�ضمنا ا�ضدار 
على  الواقع  احلجز  وتاأييد  املدانة  بحق  قب�ص  امر 

اموالها املنقولة وغري املنقولة.
بق�ضايا  املخت�ضة  اجلنح  حمكمة  ان  اىل  وي�ضار   
االقت�ضادية  واجل��رمي��ة  االم���وال  وغ�ضيل  النزاهة 
على  باحلب�ص  االحكام  من  ع��ددا  ا�ضدرت  ان  �ضبق 
ال�ضابقة  العقاري  الت�ضجيل  مديرة  الهاربة  املتهمة 

يف كربالء.

دائرة التنفيذ جتري االختبارات التح�ضريية 
للمنفذين العدول

وزارة العدل: االإفراج عن )1323( نزيل
 خالل �ضهر اأيار املا�ضي 

ق�ضم ادارة اجلودة ال�ضاملة ي�ضتعر�ض ابرز 
الن�ضاطات للفرتة من 2015 اىل 2017

اأحكام جديدة بال�ضجن على مديرة الت�ضجيل 
العقاري ال�ضابقة يف كربالء

ضمن آلية تسريع إطالق سراح المنتهية أحكامهم القضائية خالل زيارته لمقر االمانة العامة لمجلس الوزراء

ال��زي��ارات  م��ن  ال��ع��دل ع��ددا  ل���وزارة  التابعة  الر�ضد  ف��رق  اج��رت 
وال�����ض��وؤون  العمل  ل���وزارة  التابعة  االإي����واء  دور  اىل  امليدانية 
تلك  يف  امل�ضتفيدين  او���ض��اع  على  االط���الع  لغر�ص  االجتماعية 
يف  العدل  وزارة  مبداأ  من  انطالقا  املبادرة  تلك  وج��اءت  األ��دور، 
كاملراأة والطفل واالأ�ضخا�ص  املجتمع  ال�ضعيفة يف  الفئات  رعاية 
بالتعاون  التعاهدية  التقارير  لتقدمي  االعاقة، وحر�ضها  من ذوي 
يربز  الذي  بال�ضكل  العمل  وزارة  ومنها  الدولة  وزارات  بقية  مع 

مدى ايفاء العراق بالتزاماته التعاهدية امام املجتمع الدويل .
ال�ضحية  اجل��وان��ب  على  ال��زي��ارات  خ��الل  الر�ضد  ف��رق  واطلعت 
واخلدمية والتعليمية والغذائية والرفيهية املقدمة للم�ضتفيدين، 
ومنها  ال��دور  تلك  يف  العمل  تواجه  التي  املعوقات  اىل  وا�ضارت 
اىل  ا���ض��اف��ة  امل��ال��ي��ة  التخ�ضي�ضات  و  الوظيفية  ال���ك���وادر  ق��ل��ة 
 ، بامل�ضردين  اخلا�ضة  الر�ضمية  امل�ضتم�ضكات  ا���ض��دار  �ضعوبة 
تلك  بواقع  للنهو�ص  التو�ضيات  من  عددا  الر�ضد  فرق  واقرحت 
كافة  يف  وامل�ضردين  لاليتام  ا�ضافية  ايواء  مراكز  كاإن�ضاء  الدور 
املحافظات وتفعيل تطبيق الزامية التعليم يف املراحل االبتدائية.
العمل  وزارة  ج��ه��ود  على  ال��ع��دل  وزارة  اث��ن��ت  اخ��ر  ج��ان��ب  م��ن 
حممد  املهند�ص  وزيرها  ب�ضخ�ص  متمثلة  االجتماعية  وال�ضوؤون 
كبريا  تعاونا  من  اب��دوه  ملا  العاملة  وكوادرها  ال�ضوداين  �ضياع 

الجناز العمل.

التن�ضيق بني وزارتي العدل والعمل 
وال�ضوؤون االجتماعية للنهو�ض بواقع دور 

ايواء امل�ضردين وااليتام

وفق احكام المادة )341(

فريق حقوق االإن�ضان: الزيارات امليدانية حققت �ضرعة
 يف اجناز معامالت النزالء

أجرى زيارة إلى قسم الشؤون القانونية بدائرة اإلصالح العراقية 

اأجرى فريق من ق�ضم حقوق االإن�ضان التابع 
ال�ضوؤون  ق�ضم  زيارة اىل  العدل  اإىل وزارة 
العراقية  االإ���ض��الح  دائ���رة  يف  القانونية 
ملتابعة اإجراءات تنفيذ املتطلبات القانونية 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��م��ل ال���دائ���رة وال��ت��ع��رف على 
معوقات العمل الإيجاد احللول املنا�ضبة لها، 
و�ضاهمت بت�ضريع اجناز معامالت النزالء.

واأجن����ز ف��ري��ق ح��ق��وق االإن�����ض��ان االأع��م��ال 
وزي��ر  توجيهات  اإىل  اأ���ض��ت��ن��ادًا  ل��ه  املوكلة 
متابعة  واملت�ضمنة  الزاملي  د.حيدر  العدل 
و���ض��ع ال�������ض���وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة يف دائ����رة 
خا�ص  تقرير  وكتابة  العراقية،  االإ���ض��الح 
ع��ن��ه��ا ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اأول���ي���ات ه���ذا امللف 

وب�ضكل دوري.
ب��اأن  االإن�����ض��ان،  حقوق  ق�ضم  فريق  واأ���ض��ار 
الزيارة ت�ضمنت التباحث مع امل�ضوؤولني يف 
االإ�ضالح  بدائرة  القانونية  ال�ضوؤون  ق�ضم 
العراقية للتعرف على مدى تنفيذ املتطلبات 
العفو  ومنها  بالدائرة،  اخلا�ضة  القانونية 
بحق  ال�ضادرة  االأح��ك��ام  �ضري  والية  العام 
النزالء، واالأخرى اخلا�ضة باإطالق ال�ضراح 
مع  متا�ضيًا  املوقوفني  معامالت  وت��روي��ج 
واجنازها  العدل  وزي��ر  ال�ضيد  توجيهات 
وم�ضتمر  مبا�ضر  ب�ضكل  ومتابعتها  ب�ضرعة 
الق�ضاء  جمل�ص  يف  املخت�ضة  اجلهات  مع 

االأعلى.

حر�ص  ال��زه��ريي،  ح�ضني  اال�ضتاذ  العدل  وزارة  وكيل  اأك��د 
�ضهل  يف  االق��ل��ي��ات  حقوق  حماية  على  العراقية  احلكومة 
نينوى و�ضنجار، مو�ضحا االجراءات التي اتبعتها احلكومة 
ل�ضمان حقوقهم االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية واملدنية 

وال�ضيا�ضية. 
ال�ضيد الوكيل على مزاعم املنظمات  جاء ذلك يف معر�ص رد 
�ضمن  ال��ع��راق،  يف  االقليات  حقوق  ب�ضان  احلكومية  غ��ري 
التي جرت  االن�ضان  ملجل�ص حقوق   35 ال��دورة  اعمال  اطار 

ال�ضعبي  القوات االمنية واحل�ضد  يف جنيف، م�ضريا اىل ان 
يف  الت�ضحيات  من  الكثري  قدمت  والبي�ضمركة  والع�ضائري 

مواجهة االرهاب نيابة عن العامل اجمع. 
جهودا  ب��ذل��ت  ال��ع��دل  وزارة  ان  ال��وك��ي��ل:  ال�ضيد  واو���ض��ح   
املناطق  يف  باالقليات  اخلا�ضة  امللكية  حقوق  حلماية  كبرية 
منع  خ��الل  من  االره��اب��ي،  دعا�ص  �ضيطرة  حتت  كانت  التي 
الت�ضرفات العقارية لتلك االمالك وحفظ ال�ضجالت يف اماكن 

اآمنة.

 )355( ال��دورة  اعمال  هام�ص  على  الوكيل  ال�ضيد  والتقى 
االو�ضط  ال�ضرق  مكتب  برئي�ص  االن�����ض��ان،  حقوق  ملجل�ص 
ال�ضيد  ال��ه��ادي  امل��ح��ي��ط  ومنطقة  وا���ض��ي��ا  اف��ري��ق��ا  و���ض��م��ال 
فران�ض�ضكو موتا، حيث ناق�ص جمريات عمل اخلطة الوطنية 
الوزراء  التي �ضادق عليها موؤخرا جمل�ص  حلقوق االن�ضان، 
مكتب  اع�ضائها  احد  مركزية  جلنة  عليها  وت�ضرف  العراقي 
هي  العدل  وزارة  ان  مبينا  العراق،  مل�ضاعدة  املتحدة  االمم 
جمل�ص  وتو�ضيات  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  بها  املناط  اجلهة 

بحقوق  املعنية  الدولية  االلتزامات  وملف  االن�ضان  حقوق 
االمم  مفو�ضية  تتوىل  ان  امكانية  اللقاء  وتناول  االن�ضان.  
املتحدة، تدريب موظفي من اق�ضام حقوق االن�ضان يف وزارة 
العدل على كتابة التقارير التعاهدية لالتفاقيات الدولية ورفع 

قدراتهم يف جمال ر�ضد انتهاكات حقوق االن�ضان.
 من جانبه اكد ال�ضيد فران�ض�ضكو بان مكتبه يف جنيف �ضيقدم 
الوطني  الذي �ضوف يقدم تقريره  العراق  الفني لوفد  الدعم 

لال�ضتعرا�ص الدوري ال�ضامل امام جمل�ص حقوق االن�ضان.

خالل رده على مزاعم المنظمات غير الحكومية

وكيل وزارة العدل: احلكومة العراقية حري�ضة على حماية حقوق االقليات

تراأ�ص وكيل وزارة العدل ال�ضيد ح�ضني الزهريي، اجتماعًا 
ال�ضجون  او���ض��اع  مبتابعة  اخل��ا���ض��ة  ال����راأي  ب��ي��ان  للجنة 

ومراكز االحتجاز يف العراق. 
و�ضمت اللجنة ممثلي وزارات )العدل وال�ضحة والداخلية( 
الق�ضاء االعلى، حيث ناق�ص املجتمعون  وممثل عن جمل�ص 
امل�ضاكل والتحديات التي تواجه ال�ضجون ومراكز االحتجاز 
وكيفية و�ضع احللول ور�ضم اخلطط والربامج ملعاجلة تلك 
برفع  املعنية  اللجنة  اع�ضاء  الوكيل  ال�ضيد  ووجه  امل�ضاكل. 
تقرير عن او�ضاع ال�ضجون ومراكز االحتجاز ليتم معاجلتها 

ح�ضب الربامج املعدة لذلك.

النا�ضئني  بفئة  الريا�ضي  العدل  �ضباب  ن��ادي  فريق  �ضارك 
والتي  املو�ضل(  بتحرير  البا�ضل  جي�ضنا  )انت�ضار  ببطولة 
بالتعاون  ال�ضرطة  واألعاب  البدين  التدريب  مديرية  اقامتها 

مع االحتاد العراقي املركزي للتايكواند .
خالل  ح�ضل  فريقنا  ان  ل��ل��ن��ادي:  االداري����ة  الهيئة  وق��ال��ت 
م�ضاركته يف البطولة على املركز اخلام�ص فرقيًا، حيث �ضارك 

يف البطولة )20( فريقًا من خمتلف االندية الريا�ضية.
ا�ضاد  البطولة  تنظيم  على  امل�ضرف  ال��ك��ادر  ان  واأ���ض��اف��ت: 
مهارات  الفريق من  قدمه  الذي  واالأداء  بامل�ضتوى اجلماعي 

وان�ضباط متميز �ضاهم بح�ضوله على هذا املركز.

وكيل وزارة العدل
 يراأ�ض اجتماعا ملتابعة او�ضاع 

ال�ضجون يف العراق 

نادي �ضباب العدل الريا�ضي يح�ضد 
املركز اخلام�ض فرقيًا 

خالل مشاركته في بطولة 
)انتصار جيشنا الباسل بتحرير الموصل(

بق�ضايا  املخت�ضة  اجلنايات  حمكمة  ا�ضدرت 
على  �ضنوات   )100( بال�ضجن  النزاهة حكما 
ثالثة مدانني من بينهم امراأة حاولوا اال�ضتيالء 
امل��ال��ي��ة يف ل����وزارة  ملكيته  ت��ع��ود  ع��ق��ار   على 

 بغداد.
ح�ضن  ال��ع��دل  ل����وزارة  ال��ع��ام  املفت�ص  وق���ال   
ادع��ت  )اأ.ك.ه������(  امل��دان��ة  ان  العكيلي  ح��م��ود 
ك���رادة  منطقة  يف  ال��ك��ائ��ن  ل��ل��ع��ق��ار  ملكيتها 
م����رمي، ب���االت���ف���اق واال�����ض����راك م���ع م��وظ��ف 
ال����ع����ق����اري يف  ال���ت�������ض���ج���ي���ل  م����دي����ري����ة   يف 
اخت�ضا�ص  م��ن  حم���ررا  ت��دوي��ن��ه  عند  ال��ك��رخ 
عائدية  ع��ن  ك��اذب��ة  وق��ائ��ع  بتقرير  وظيفته 
العقار. واكد املفت�ص العام ان املحكمة ا�ضدرت 
ح��ك��م��ه��ا غ��ي��اب��ي��ا ب��ح��ق امل��ج��رم��ني ال��ه��ارب��ني 
امر  وا�ضدار  �ضنوات   )100( ملدة  بال�ضجن 
املنقولة  اموالهم  حجز  وتاأييد  بحقهم  قب�ص 
الت�ضجيل  مديرية  احتفاظ  مع  املنقولة  وغري 
املحاكم ام��ام  بالتعوي�ص  باملطالبة   العقاري 

 املدنية.
�ضاهم  العام  املفت�ص  مكتب  ان  على  �ضدد  كما   
ب�ضورة فعالة يف منع ا�ضتيالء املجرمني على 
احل�ضول  وح��اول��وا  ل��ل��دول��ة  تابعة  ع��ق��ارات 

عليها بطرق غري قانونية.

العدل  وزارة  تعلن  القانون،  احكام  بتطبيق  التزامًا 
حزيران  �ضهر  خالل  اع��دام  حكم  ع�ضر  اربعة  تنفيذ  عن 
املا�ضي بعد ان اكت�ضبت جميعها الدرجة القطعية وعدم 
�ضمولها بقانون العفو العام وتاأكيد جهاز االدعاء العام 

بعدم وجود معار�ضة للتنفيذ.
بعد  االحكام  بتنفيذ  ا�ضتمرارها  ال���وزارة  وتوؤكد  ه��ذا 
اكمال جميع االجراءات القانونية وتدقيق جلان العفو 

العام. 
رئ��ا���ض��ة  م��ن  ال��ع��دل  وزارة  ت��ط��ل��ب  ال��وق��ت  ذات  ويف 
االع��دام  مرا�ضيم  على  التوقيع  با�ضتكمال  اجلمهورية 
املر�ضلة من جمل�ص الق�ضاء االعلى بعد اكت�ضابها الدرجة 
اىل  وار�ضالها  االره���اب،  جرائم  وخ�ضو�ضًا  القطعية 
رادع��ًا  لتكون  والتنفيذ،  االج����راءات  الك��م��ال  ال���وزارة 
العراقي  ال�ضعب  بحق  االره��اب��ي��ة  املجاميع  الج���رام 

اجلريح.

وزارة العدل توؤكد 
ا�ضتمرارها بتنفيذ احكام 
االعدام و ح�ضب القانون

مفت�ض العدل:  ال�ضجن ملدانني  
حاولوا اال�ضتيالء على عقار تابع 

للدولة يف كرادة مرمي

ال��ع��دد اجلديد  ���ض��در 
الوقائع  ج��ري��دة  م��ن 
ال���ع���راق���ي���ة ب��ال��رق��م 
وال����ذي   ،)4451(
ت�������ض���م���ن م���را����ض���ي���م 
وبيانات  وتعليمات 
واع�����الن�����ات، اق��ره��ا 
جم����ل���������ص ال�����ن�����واب 
و�����ض����ادق����ت ع��ل��ي��ه��ا 

رئا�ضة اجلمهورية.
وق����ال����ت م���دي���ر ع���ام 
دائ�����������رة ال����وق����ائ����ع 

ال��ع��راق��ي��ة ���ض��ذى عبد 
ملكتب  ال��داخ��ل��ي  النظام  ت�ضمن   )4451( ال��ع��دد  ان  امل��ل��ك: 
املفت�ص العام يف موؤ�ض�ضة ال�ضجناء ال�ضيا�ضيني رقم )1( ل�ضنة 

جمهوري. مر�ضوم  ت�ضمنه  اىل  باال�ضافة   ،2017
لتخطيط  العليا  اللجنة  تعليمات  ان  العام:  املدير  وا�ضافت 
2017 وردت يف  ل�ضنة    )11( العاملة رقم  القوى  وت�ضغيل 
هذا العدد، مو�ضحة ان العدد ت�ضمن بيانات �ضادرة عن وزارة 

الثقافة واعالنات تاأ�ضي�ص جمعيات تعاونية.

�ضدور العدد اجلديد من 
جريدة الوقائع العراقية 

بالرقم )4451(

تضمن مراسيم وتعليمات 
وبيانات واعالنات

ل��وزارة  التابعة  العراقية  االإ���ض��الح  دائ���رة  اأعلنت 
املطلق  بعدد  اخلا�ص  ال�ضهري  موقفها  عن  العدل 

�ضراحهم ل�ضهر حزيران املا�ضي.
وقال اعالم الوزارة: ان عدد املفرج عنهم من �ضجون 
الوزارة خالل ال�ضهر املا�ضي بلغ )808( نزياًل من 
�ضجون الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم )48( 

من الن�ضاء و)760( من الرجال.
واأك���د اع��الم األ����وزارة: ان دائ���رة اال���ض��الح قطعت 
ال�ضراح  اط��الق  عمليات  جم��ال  يف  كبرية  ا�ضواطًا 

االل��ك��رون��ي��ة وال��ذي  ن��ظ��ام االر���ض��ف��ة  م��ع تطبيقها 
الق�ضائية  احكامهم  املنتهية  حتديد  امكانية  يتيح 
للمدة  وف��ق��ًا  ملفاتهم  بح�ضم  وي�ضاهم  ال��ن��زالء  م��ن 

القانونية املحددة الإطالق ال�ضراح.
وجه  الزاملي،  د.حيدر  العدل  وزي��ر  اإن  اىل  ي�ضار 
عنهم  املفرج  النزالء  عدد  عن  �ضهري  موقف  بتقدمي 
العام عن  ال��راأي  اإىل و�ضائل االإع��الم، بهدف اطالع 
ا�ضتمرار الوزارة باإلية ت�ضريع عمليات االإفراج عن 

النزالء املنتهية اأحكامهم الق�ضائية.

وزارة العدل: االإفراج عن )808( نزيل 
خالل �ضهر حزيران املا�ضي 

ضمن آلية تسريع إطالق سراح المنتهية أحكامهم القضائية



اال���س��ت��اذ  ال��ع��دل  وك��ي��ل وزارة  ت��راأ���س 
ال���زه���ري، االج��ت��م��اع االول  ح�����س��ن 
حلقوق  الوطنية  اخل��ط��ة  ل�سكرتارية 
االن�����س��ان، ب��ه��دف ت��وزي��ع امل��ه��ام على 

االع�ساء.
من  ال��ه��دف  ان  ال��وك��ي��ل:  ال�سيد  وق���ال 
على  العمل  مهام  توزيع  هو  االجتماع 
ال�سكرتارية، حيث وزعت على  اع�ساء 
ال��ل��ج��ن��ة االداري����ة  ث��اث��ة جل���ان،  �سكل 
اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  ت��ام��ن  وم��ه��م��ت��ه��ا 
واج������راءات امل��ف��احت��ات وامل��را���س��ات 
وجلنة  امل��ع��ن��ي��ة،  اللجنة  اع�����س��اء  ب��ن 
متابعة  ومهمامها  والتن�سيق  املتابعة 
جميع  ب��ن  والتن�سيق  اخل��ط��ة  تنفيذ 

اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت��ن��ف��ي��ذ، وجل��ن��ة 
ومهامها  االن�سطة  اثر  وحتري  التقييم 
حتديد ن�سب االجناز وقيا�س مدى اثر 
اىل  باال�سافة  اخلطة  تنفيذ  خ��ط��وات 
الوكيل:  ال�سيد  وا�ساف  اخرى..  مهام 
اللجنة  برئي�س  ترتبط  ال�سكرتارية  ان 
اخلا�سة  واملتابعة  للتن�سيق  الوطنية 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ اخل���ط���ة ال���وط���ن���ي���ة حل��ق��وق 
يتم  اللجنة  عمل  ان  مبينا  االن�����س��ان، 
يذكر   . ال��دوري��ة  االج��ت��م��اع��ات  بنظام 
للجنة  الفنية  ال�سكرتارية  ت�سكيل  ان 
باخلطة  اخلا�سة  واملتابعة  التن�سيق 
بقرار  االن�سان جاءت  الوطنية حلقوق 

من جمل�س الوزراء.

����س���در ال���ع���دد اجل���دي���د م���ن ج��ري��دة 
 ،)4453  ( بالرقم  العراقية  الوقائع 
وق���ال���ت م��دي��ر ع����ام دائ�����رة ال��وق��ائ��ع 
ان  امللك  عبد  �سذى  ال�سيدة  العراقية 
ع��ددًا  ت�سمن  اجلريدة  من  العدد  ه��ذا 
م��ن ال��ق��وان��ن وال��ب��ي��ان��ات اجل��دي��دة 
ت�سغيل  كقانون  العراقية،  للحكومة 
 )67( امل���رق���م  االوائ������ل  اخل��ري��ج��ن 
ال��ت��ع��دي��ل  وق���ان���ون   ،2017 ل�����س��ن��ة 

الليلين  احل���را����س  ل��ق��ان��ون  ال��ث��اين 
مر�سوم  و   2000 ل�سنة   )8(  رق���م 

جمهوري.
وا���س��اف��ت ال�����س��ي��دة امل��دي��ر ال��ع��ام ان 
الداخلي  النظام  ت�سمنت  ال�سحيفة 
العليا  الهيئة  يف  العام  املفت�س  ملكتب 
، وبيانات �سادرة عن  للحج والعمرة 
وال�سيطرة  للتقيي�س  املركزي  اجلهاز 

النوعية.

من  م��رت��ف��ع  م��ع��دل  ال��ع��دل  وزارة  حققت 
االجن�������از يف اخل���ط���ة ال�����س��ن��وي��ة ل��ع��ام 
دوائر  بعمل  نوعية  نقلة  لت�سكل   2016
ال�������وزارة، م���وؤك���دة ان ه���ذه االجن�����ازات 
لتحقيق  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ب�����س��ورت��ه��ا  ت��ت��ك��ام��ل 
خ��دم��ة اك���ر  وت���ق���دم  االداري   اال����س���اح 

 للمواطن.
وقالت دائرة التخطيط العديل، يف تقرير 
د.  ال��ع��دل  وزي���ر  توجيه  ان  عنها،  ���س��ادر 
اخلطة  تنفيذ  متابعة  على  الزاملي،  حيدر 
بالدوائر  اخلا�سة   2016 لعام  ال�سنوية 
العدلية، حتقق من خالها الدوائر العدلية 
ب��ل��غ��ت يف اعلى  ك��ب��رة  م��ع��دالت اجن����از 

م�ستوياتها ن�سبة )%100(، فيما تباينت 
ال��دوائ��ر  بع�س  يف  االجن����از  م�ستويات 
بن�سب اخر اقل معداًل ال�سباب تتعلق بقلة 
التخ�سي�سات املالية، والتي تاأثرت ب�سبب 

االزمة االقت�سادية.
متابعة  ت��ق��ري��ر  يف  ال����دائ����رة  وا����س���اف���ت 
ال�سادر   2016 لعام  العدل  وزارة  خطة 
حققت  العدلية  الدوائر  ان  م��وؤخ��رًا،  عنها 
العدلية  الدوائر  معدالت اجناز كبرة يف 
امل�������س���اري���ع وال���رام���ج  وب���االخ�������س يف 
املعلومات،  نظم  بينها  وم��ن  اال�سا�سية 
االن��ظ��م��ة  اك��م��ال  ه���ذا اجل��ان��ب  اذ مت يف 
االلكرتونية اخلا�سة مبكتب ال�سيد الوزير 

ونظام  االلكرتونية  االر�سفة  نظام  وه��ي 
املواطن  حكومة  ونظام  املوظفن،  ترقيم 
االلكرتونية، ونظام االجندة االلكرتونية.

االجن���از  م�ستوى  ان  ال���دائ���رة،  واف����ادت 
اجل���وان���ب  ���س��م��ل   2016 ال���ع���ام  خ����ال 
ت���دري���ب وت���اأه���ي���ل ال����ك����وادر ال��ب�����س��ري��ة 
دورات  يف  املوظفن  ادارج  عر  للوزارة 
خمت�سة يف اجل��وان��ب االداري���ة واخ��رى 
ا�سافة  االل��ك��رتون��ي��ة  بالتقنيات  تتعلق 
وال��ف��ن��ي��ة،  ال���ق���ان���ون���ي���ة  اجل����وان����ب  اىل 
ب���ا����س���راف ك�������وادر خم��ت�����س��ة ل���ارت���ق���اء 
مبوظفي اخل��ا���س��ة  اخل����رات   مب�ستوى 

 الوزارة.

ال�سنوي  التقرير  ان  ال��دائ��رة  وا���س��ارت 
ت�����س��م��ن م��ت��اب��ع��ة م�����س��ت��وى االجن�����از يف 
اخلطة  تطبيق  وم��دى  ال��وزارة  ت�سكيات 
ال�سنوية فيها وحتديد احللول واملعاجلات، 
للنهو�س  اال�ستثمارية  اخلطة  تنفيذ  عر 
جودة  ومراقبة  للوزارة  التحتية  بالبنى 
ال��ع��م��ل وت���زوي���د م��ك��ت��ب ال�����س��ي��د ال��وزي��ر 
عمل  تطوير  واهمية  تف�سيلية،  بتقارير 
على  والعمل  االلكرتونية  احلوكمة  �سعبة 
امل�ساريع  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا  عملها  اجن���اح 
تواكب  ان  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  امل�ستقبلية 
اخلدمات  اف�سل  وت��ق��دم  العاملي   التطور 

للمواطن.

اعلنت دائرة رعاية القا�سرين 
ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��ع��دل، عن 
اب���رز اجن��ازات��ه��ا خ���ال �سهر 

ني�سان املا�سي.
وق���ال���ت م���دي���ر ع����ام ال���دائ���رة 
ال��دائ��رة  ان  جميغ:  عبد  هند 
ح����ق����ق����ت ارب��������اح��������ًا ب��ل��غ��ت 
 )4 8 5 ،1 4 7 ،6 0 1 1 (
وثمانون  وخم�سة  اربعمائة 
مليون ومائة و�سبعة واربعون 

الف و�ستمائة وواحد دينار.
وا���س��اف��ت: ان ال���دائ���رة وم��ن 
خ����ال م��ت��اب��ع��ت��ه��ا ال��ق��ان��ون��ي��ة 

للدعاوى اخلا�سة بالقا�سرين 
دع���وى   )1311( ح�����س��م��ت 
بلغ  بينما  ني�سان،  �سهر  خال 
 )378( املقامة  الدعاوي  عدد 

االذون����ات  ان  مبينة  دع����وى، 
اذن،   )762( بلغت  ال�سادرة 
يف ح��ن ب��ل��غ ع���دد ال���زي���ارات 

امليدانية )395( زيارة.

واو�سحت: ان مديريات بغداد 
للدائرة  التابعة  واملحافظات 
�سعيد  على  اجن���ازات  حققت 
رع��اي��ة وم��ت��اب��ع��ة وا���س��ت��ث��م��ار 
ي�سب  مب��ا  القا�سرين  ام���وال 
ال�سريحة،  ه��ذه  م�سلحة  يف 
م�ستمرة  ال��دائ��رة  ان  م��وؤك��دة 
االجتماعي  الو�سع  مبتابعة 
واملعي�سي للقا�سرين من خال 
لوحدات  امليدانية  ال��زي��ارات 
باالإ�سافة  االجتماعي،  البحث 
التي  اخلا�سة  ال��زي��ارات  اىل 
ينفذها املدير العام و املعاون.

املوؤ�س�سي  وال��ت��ط��وي��ر  ال�ساملة  اجل���ودة  ق�سم  ق��ام   
مقر  اأروق��ة  يف  التثقيفية  البو�سرتات  من  عدد  ين�سر 
وزارة العدل تت�سمن التعريف مبفهوم ادارة اجلودة 

ال�ساملة واهم اهدافها.
 وقال مدير ق�سم اجلودة ال�ساملة والتطوير املوؤ�س�س، 
وزير  ال�سيد  من  بتوجيه  متت  متت  احلملة  ه��ذه  ان 
ن�سر  عر  املوظفن  تثقيف  الزاملي،  حيدر  د.  العدل 
اأروق��ة مقر وزارة  التثقيفية يف  البو�سرتات  عدد من 

العدل.
التعريف مبفهوم  تت�سمن  ان هذه احلملة   وا�ساف: 
اهدافها وا�س�س تطبيق  ال�ساملة واهم  ادارة اجلودة 
معايرها والنتائج االيجابية امل�ستح�سلة من تطبيق 
ذات  عدلية  خدمات  تقدمي  اىل  و�سوال  املعاير  تلك 

جودة عالية للجهات امل�ستفيدة.

 نفت وزارة العدل، انباء هروب او تهريب 
ال��وزارة  �سجون  من  نزيل  اي  اختفاء  او 
جن�سية  اإي  م��ن  اأو  ع��راق��ي��ًا  ك���ان  ���س��واء 
الت�سوي�س  الهدف منها  ان  اأخرى، موؤكدة 
االأمنية  القوات  انت�سارات  االعامي على 

يف نينوى. 
 ودع���ت ال������وزارة، و���س��ائ��ل االع����ام اىل 
واالأخبار  ال�سائعات  خلف  االجن��رار  عدم 
املغر�سة  اجلهات  حتاول  والتي  الكاذبة، 
اإ���س��اع��ات��ه��ا ب���ن احل���ن واالخ�����ر، �سمن 
اأ���س��ل��وب��ه��ا امل��ت��ك��رر الإث����ارة ال����راأي ال��ع��ام 
اال�ساح  دائرة  ابناء  بقدرات  والت�سكيك 

اأهمية  اىل  م�����س��رة  االم��ن��ي��ة،  وال���ق���وات 
الر�سمية  م�سادرها  من  االأخ��ب��ار  اعتماد 

والر�سينة.
 واأكدت الوزارة، اأنها عملت من خال خطة 
االأط��واق  ا�سلوب  بتطبيق  حمكمة  امنية 
عليها  ت�سرف  والتي  واملتداخلة  املحكمة 
وزارتي الداخلية والدفاع لتاأمن االأ�سوار 
اخلارجية ل�سجون الوزارة باال�سافة اىل 
�ساهمت  والتي  الدقيقة  املراقبة  منظومة 
ح��االت  اإن��ه��اء  م��ن  املا�سية  ال��ف��رتة  طيلة 

التهريب او الهروب وب�سكل مطلق.
ت��داول  خلفية  على  ال���وزارة  نفي  وياأتي   

حدوث  عن  اخبار  االإع��ام  و�سائل  بع�س 
النزالء من  او اختفاء الأحد  عملية هروب 
ال��وزارة، ما ا�ستدعى الرد الإعام  �سجون 
من  واحلد  والر�سمية  ال�سعبية  االأو�ساط 
داعي  املغر�سة،  لاأخبار  ال�سلبي  التاأثر 
بالوقت ذاته وكاالت االنباء الر�سينة لعدم 
موثقة  غ��ر  م�سادر  م��ن  املعلومات  ن�سر 
ولي�س لها اال ا�ستعمال اال�ساعات والبناء 
على  التغطية  حاليًا  حتاول  والتي  عليها، 
قواتنا  بانت�سارات  الكرمي  �سعبنا  فرحة 
ع�سابات  على  ال�سعبي  واحل�سد  االأمنية 

داع�س.

با�سرت �سعبة الهويات التابعة ملكتب وزير 
خا�سة  هوية   )14622( ب��اجن��از  ال��ع��دل، 
مبوظفي �سجن النا�سرية املركزي لاحكام 
الثقيلة، تعزيزًا لاإجراءات االأمنية املعتمدة 
للكوادر العاملة يف ال�سجون التابعة لدائرة 

اال�ساح.
ان  ق��ا���س��م،  حممد  ال�سعبة  م�����س��وؤول  واك���د   
النا�سرية  �سجن  ب��زي��ارة  ق��ام��ت  ال�سعبة 
توزيع  لغر�س  الثقيلة  ل��اح��ك��ام  امل��رك��زي 
هوياتهم والبالغ عددها )1462( هوية اىل 
املنت�سبن، مبينا ان لهذه الهويات دور كبر 
الحتوائها  ال�سجون  يف  االم��ن  تعزيز  يف 

منع  يف  ت�ساهم  خ��ا���س��ة  م��وا���س��ف��ات  ع��ل��ى 
حدوث خروقات يف منظومة امن ال�سجون.

ت��وزي��ع  اج��������راءات  ه����ذه  ان   واو�����س����ح: 
ادارة  م��ن  مبا�سر  با�سراف  مت��ت  الهويات 
هوية   )1350( ت�سليم  مت  حيث  ال�سجن، 
و���س��ح��ب ال���ه���وي���ات ال��ق��دمي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا 
م�ستخدميها  واعتبارا  ال�ساحية،  منتهية 
خارج القانون، ويخ�سع حاملها للمحا�سبة 
عملية  ان  اىل  م�سرا  والقانونية،  االداري��ة 
وكوادر  ال��وزارة  موظفي  هويات  ا�ستبدال 
ال�سجون تتم ب�سورة دورية وبالتزامن مع 

فرتة نفاذ �ساحيتها.

برامج  العراقية  اال�ساح  دائ��رة  ج��دول  �سمن 
تاأهيل النزالء وتوعيتهم وتطوير مهاراتهم للعام  
النزالء على االندماج يف  2017 بهدف م�ساعدة 
مدة  انتهاء  بعد  واملجتمع  والبيئة  العمل  �سوق 

حمكوميتهم.
ان  الع�سكري:  ال��دائ��رة ح�سن  ع��ام  مدير  وق��ال   
الدائرة بجميع اق�سامها ال�سجنية با�سرت باإقامة 
يف  النزالء  مهارات  لتطوير  والور�س  ال��دورات 
العديد من املهن واحلرف ال�سرورية لك�سب لقمة 
القانونية  حمكوميتهم  مدة  انق�ساء  بعد  العي�س 

واإطاق �سراحهم. 
 وا����س���اف امل���دي���ر ال���ع���ام: ان ���س��ع��ب��ة ال��ت��اأه��ي��ل 
با�سرت  املركزي  العمارة  �سجن  يف  والتدريب 
وتعليم  لتدريب  املهنية  النحت  ور�سة  بافتتاح 
ال���ن���زالء م���ه���ارات ال��ن��ح��ت واالأع���م���ال ال��ي��دوي��ة 

وغرها من املهن.

وكيل وزارة العدل يرتاأ�س االجتماع االول ل�سكرتارية اخلطة 
الوطنية حلقوق االن�سان

دائرة رعاية القا�سرين تعلن عن اجنازاتها 
خالل �سهر ني�سان املا�سي

ق�سم اجلودة ال�ساملة والتطوير 
املوؤ�س�سي ين�سر بو�سرتات تثقيفية 

يف مقر الوزارة

وزارة العدل تنفي حدوث عملية هروب او تهريب او اختفاء لنزيل من �سجونها
أكدت مسعى اإلرهاب للتشويش على انتصارات قواتنا في نينوى

�سدور العدد اجلديد من الوقائع العراقية 
بالرقم )4453(

وزارة العدل حتقق اأعلى معدل اجناز يف خطتها ال�سنوية خالل عام 2016

تضمن قانون تشغيل الخريجين االوائل 

ركزت على تطوير العمل في مجال االنظمة االلكترونية

�سعبة الهويات: ا�سدار 1462 هوية ملوظفي �سجن النا�سرية املركزي لالإحكام الثقيلة

 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 تاأخرها  واحرتام  ال�سقوف 

الزمنية املحددة لهذا الغر�س

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�س 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 عر �سناديق 
االطاع   و�سيتم   ال��وزارة  اروق��ة  يف  املوزعة   املوظفن  �سكاوى 

عليها �سخ�سيًا من قبلنا .
وزير العدل

د.حيدر الزاملي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
)وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون(
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العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم

االشراف العام
د.حيدر الزاملي

الطباعة واالخراج الفني م�سور فوتغراف    م�سور فوتغراف    

WWW.faecbook/العدل واملجتمع�سركة االن�س للطباعة والن�سرفرا�س املهداوي اجمد احلكيم
حمــــــررحمــــــررحمــــــررحمــــــرر

احمد عبد الكرميعدنان الكعبيغزوان الظاملي ثائر اجلبوري
م�سور فوتغراف    

م�سطفى 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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