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تكملة تكملة
جم�ل����س � �ش��ورى ال��دول��ة وامل�ف�ت����س ال �ع��ام وامل� ��دراء بعروق ذويهم �شتدير عجلة العمل واحلياة من جديد ان الوزراة رف�شت كل امل�شاومات وال تنظر الأي �شئ
والتي �شت�شاهم حال اكتمالها يف تخفيف الزخم احلا�شل يف
والقمر)".
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و�سيارات
اخر غري تنفيذ احلكم بحق املدانني ,وان قائمة التنفيذ
العامون وامل�شت�شارين ,م�شريا اىل ان االرهاب �شعى يف وزارة العدل.
ال�شجون.وافاد ال�شيد الوزير :ان الوزارة م�شتعدة على فتح
ال�شتهداف روح ال�ق��ان��ون املتمثل مبوظفي وزارة واو�شح ال�شيد الوزير يف معر�س اجابته عن �شوؤال م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.
جميع اآفاق التعاون مابني اجلانبني ,مبينا ان الوزارة حققت
تقدم ًا كبري ًا يف جميع املجاالت.بدوره اكد ال�شفري� ,شعي
القضاء
نطاق
خارج
باالعدام
المعني
المتحدة
لالمم
المقرر
خالل
تمهيدا النعقاد اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ()33
الخاصجميع
مع الوزارة يف
لقائهملد يد التعاون
اجلمهورية التون�شية
املجاالت ,والتعاون يف جمال توقيع االتفاقيات وتو�شيع
العالقات مابني البلدين .

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

وزير العدل :تنفيذ االعدام وجميع االجراءات
العراقاملكتب التنفيذي لوزراء
اجتماع
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ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني
وزير العدل يوؤكد اإتباع اإجراءات ا�ستباقية ملنع تزوير عقارات

اك��د وزي��ر ال�ع��دل د .ح�ي��در ال��زام�ل��ي ،ان
عن تعازيها لل�شعب العراقي ولعوائل
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الزاملي،علىاناأهمية اجناز املعامالت
حيدرالزاملي,
العدل د.د .حيدر
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احلكومية ,م�شددا على حما�شبة
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مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي ,وان اي ا�شتحواذ �شعاف النفو�س على هذه
مل�شالح املواطنني.ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل زيارة تفقدية
االرهابية والالجئني.
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وا�شاف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ع��دد من ح��االت التزوير
�شكوى منه متثل مطلب ًا ا�شا�شيا لكل العراقيني.
لدائرة الكاتب العدل  /الكرخ ,ومتابعته ال�شخ�شية ملعامالت
اعلن ال�سيد الوزير عن ذلك على هام�ش
املتحدة.
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املواطنني ,حيث وجه باعتماد امل�شتم�شكات الالزمة الجناز
انعقاد اجتماع املكتب التنفيذي ل��وزراء
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يف مقر ال ��وزارة ,وف��دا ع��ن الطوائف امل�شيحية يف املطالب باحلق ال�شخ�شي ب�شبب هجرتهم ,وق��د مت
ج��ان�املعاملة بعد التاأكد من �شحتها ,مع اأهمية عدم طلب مرفقات
االقارب�دل ال�ع��رب يف دورت��ه الـ( )61اليوم
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العراق كل من اجلاثليق البطريرك لكني�شة امل�شرق االتفاق على اآلية معاجلة
�شمن امل�شتلزمات ال��واردة يف القانون ,م�شريا اإىل
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االآ�شورية (كيوركي�س الثالث) و رئي�س طائفة ال�شريان بالدرجة االوىل او الثانية ل�شمان حقوق املواطن
الوزارة مقبلة على مكننة جميع دوائرها الكرتونيا ل�شمان
متهيدا النعقاد اجتماع وزراء العدل العرب
وامل�شكلة�اللم��ن اغ�ل��ب
االرث��وذك����س امل�ط��ران (�شويريو�س ح��اوا) و رئي�س املعنية
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واو�ضح ال�سيد وزير العدل ،ان من جملة
اخلوا�ص
وزارةأغني�س
ان��دة �
الوزير��:س�ي
ال�شيدج��زة ال�
�راءات م��و
ال�شادة النواب امل�شيحيني ,لقطع الطريق على
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العدل هي الوزارة ال�شباقة
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االرثوذك�س يف العراق االب (يونان الفريد) ,م�شريا �شعاف النفو�س ممن ي�شتغلون الو�شع االمني الذي
�ار�،ذا املجال والتي حققت ن�شبة اجن��از عالية يف تطبيق
يف� ه�
ت�صادق بعد على االتفاقية العربية ملكافحة جمال تبادل املعلومات املتعلقة مبكافحة اىل م �� �ش��روع ت�ع��دي��ل ال �ق��ان��ون ال�ع��رب��ي
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اال��س�برنامج االأر�شفة واملكننة االلكرتونية يف دوائرها و�شجالتها
علىه ��اب اىل امت��ام اج ��راءات الت�صديق االره ��اب ،ويف جم��ال االتفاقية العربية النموذجي املوحد للمخدرات وامل�ؤثرات
لل�شيد�امالوزير ,االر
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ال�سيد
ار�س الرافدين ,وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف من جانبه عرب الوفد عن �شكرهم
واجناز
وممتلكاتهم
حممدعلى
احلفاظ
التقاريراجل
من
عليها ،وحث ال��دول العربية على تكثيف ملكافحة غ�سل االم��وال ومتويل االره��اب العقلية .
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اال�شتقبال وج��دي��ة متابعة مو�شوع عقارات
الق�ضاء ،ح�شن
وامل �ك��ون��ات االخ��رى.وب��ح �ث ال�� ش�ي��د ال��وزي��ر خ��الل
معامالتهم بال�شرعة املمكنة ,تطبيقا ملعايري حقوق االإن�شان
اللقاء� ,شبل احلفاظ على امالك املواطنني امل�شيحيني امل�شيحني ,متمنني ل��ه دوام ال�ت��وف�ي��ق خ��دم��ة اله��ل
والتي ت�شدرت مفردات ورقة االإ�شالح احلكومي يف اجلانب
امل�ه��اج��ري��ن م��ن ار���س ال �ع��راق ,مبينا ان توجيهات العراق.
االإداري ,ومن �شاأنها اأن تلقي بظاللها على احلد وغلق ملف
الف�شاد املايل.
في كلمته خالل احتفالية تخرج دورة المنفذين العدول الموسومة بـ(العراق الموحد)

وزير العدل� :سنفعل ملفات الق�ضاء
على االرهاب واعمار املناطق املحررة

ٌ
اعضائه يف احلرب على االرهاب
قواتنا االمنية
العراقيينلن�صر
تعزيز
العمل
رفد م�سرية
وعدد من
الحقوقيين
العدل:اتحاد
وزير رئيس
خالل لقائه

التقى وزير العدل د .حيدر الزاملي ،اليوم الثالثاء ،بالعا�صمة امل�صرية القاهرة
�سعادة �سفري العراق يف القاهرة ال�سيد حبيب ال�صدر ،على هام�ش امل�شاركة
يف اجتماع املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العدل العرب رقم ( ،)61وجمل�س
ق��ال ال�سيد وزي��ر ال�ع��دل د .ح�ي��در ال��زام�ل��ي ،املدراء العامون مبنا�سبة تخرج دورة جديدة خدمة للعراق وتعزيز خطوات البناء واعادة
وزراء العدل العرب الـ( .)33بحث ال�سيد الوزير مع �سعادة ال�سفري ،اهم النقاط
ان تخرج دورة جديدة من املنفذين العدول للمنفذين ال �ع��دول وامل��و� �س��وم��ة ب �ـ(ال �ع��راق احلياة اىل جميع مناطق البالد ،ويف مقدمتها
التي ي�سعى الوفد العراقي القرارها خالل الدورة احلالية العمال املجل�س للعام
مبثابة ر�سالة اىل االبطال يف القوات االمنية امل� ��وح� ��د) ،وق ��دم ��ت ( )25خ��ري �ج � ًا �سيتم املحافظات املحررة من الع�صابات االرهابية.
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العراقية.
من جانبه ا�شاد رئي�س االحت��اد بالدور الكبري
ل � ��وزارة ال �ع��دل يف ح�ف��ظ ح �ق��وق امل��واط �ن��ني,
وان���زال الق�شا�س بحق االره��اب��ني امل��دان��ني,
ب��اال� �ش��اف��ة اىل م �� �ش��اري��ع ال� � ��وزارة اخل��ا��ش��ة
بدوائرها العدلية.
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وزراء العدل العرب يناق�شون اليوم �آلية مل�ساعدة �ضحايا
االعمال االرهابية وجترمي دفع الفدية
ا�ضافة اىل بحث جترمي دفع الفدية والتي
�أخذت حيزا كبريا من م�شروع جدول اعمال
الدورة احلالية ملجل�س وزراء العدل العرب
املنعقد يف القاهرة.
من جانبه ،اكد الوفد العراقي انه قدم عدد ًا
من املقرتحات �ضمن جدول اعمال املجل�س
�ست�سهم يف معاجلة بع�ض امل�شاكل التي
يعاين منها امل��واط��ن العربي كعقد ن��دوة
ب�ش�أن توحيد القوانني اخلا�صة بالوظيفة
العامة ب��ال��دول العربية ،واع��داد م�شروع
قانون عربي ا�سرت�شادي للخدمة املدنية،
ا�ضافة اىل اع ��داد م�شروع ق��ان��ون عربي
ا� �س�تر� �ش��ادي الدارة ال �� �س �ج��ون ودوائ� ��ر
اال�صالح .

ق��دم وزي��ر ال�ع��دل د .حيدر ال��زام�ل��ي� ،آلية
خا�صة مبكافحة االرهاب والف�ساد وغ�سيل
االم��وال ومقرتح تعديل القانون العربي
املوحد النموذجي للمخدرات� ،إ�ضافة �إىل
مقرتحات تنظيمية وا�سرت�شادية لتوحيد
القوانني وامل�صطلحات يف وزارات العدل
العربية.
اع �ل��ن ال �� �س �ي��د ال ��وزي ��ر ع ��ن ذل� ��ك ،ال �ي��وم
اخل�م�ي����س ،خ�ل�ال اف �ت �ت��اح اع �م��ال جمل�س
الوزراء العدل العرب ال( )٣٣يف العا�صمة
امل�صرية القاهرة ،وت�ضمنت جدول اعمال
الوفد العراقي برئا�سة وزير العدل د .حيدر
الزاملي ،مقرتحات عدة تت�صدرها قوانني
حماية وم�ساعدة �ضحايا االعمال االرهابية

خالل استقباله اعضاء مجلس المفوضين في مفوضية حقوق االنسان

وزير العدل :العراق حقق نقلة نوعية يف تطبيق معايري حقوق االن�سان

�أكد وزير العدل د.حيدر الزاملي ،ان العراق حقق
نقلة نوعية يف تطبيق معايري حقوق االن�سان،
مثين ًا على تكاتف جهود امل�ؤ�س�سات احلكومية
واالن�سانية الذي �أوجد تطور ًا اكرب يف تطبيق
معايري حقوق االن�سان ب�سجون الوزارة.
ذكر ذلك خالل ا�ستقباله يف مكتبه الر�سمي اليوم
الأرب�ع��اء ،وف��د ًا �ضم اع�ضاء جمل�س املفو�ضني
يف مفو�ضية حقوق االن�سان برئا�سة املفو�ض

اال�ستاذ خلف زي��دان ،وبح�ضور وكيل الوزارة
حل �ق��وق االن �� �س��ان اال� �س �ت��اذ ح�سني ال��زه�يري،
وم��دي��ر ع��ام دائ��رة اال��ص�لاح العراقية اال�ستاذ
ح�سني الع�سكري.
ون��اق ����ش ال���س�ي��د ال��وزي��ر وامل�ج�ت�م�ع��ون جممل
الق�ضايا العامة ال�ت��ي تخ�ص دائ ��رة اال��ص�لاح
العراقية حيث طلب وفد املفو�ضية توقيع مذكرة
بروتوكول تعاون مابني اجلانبني ،باال�ضافة

اىل منحهم االذن بزيارة ال�سجون وتزويدهم
بكافة االوليات اخلا�صة بها ،من اجل عر�ضها
على املنظمات الدولية للرد على التقارير الكاذبة.
من جانبه ،اكد ال�سيد الوزير د.حيدر الزاملي،
ان ال��وزارة م�ؤيدة وم�ستعدة للتعاون وتقدمي
جميع الت�سهيالت التي من �ش�أنها تعزيز دور
العراق الداعم لتطبيق معايري حقوق االن�سان،
ومبا يعزز دور احلكومة يف املحافل الدولية،
مثينا على دور املنظمات ال��دول�ي��ة يف اع��داد
ال�ت�ق��اري��ر املهنية ع��ن ��س�ج��ون ال � ��وزارة ،وم��د
ي��د ال �ع��ون يف ت��دري��ب احل��را���س اال�صالحيني
واك�سابهم اخلربات الالزمة للتعامل مع النزالء
مبهنية عالية.
ي�شار اىل ان الوفد الزائر ناق�ش اي�ض ًا عدة امور
تخ�ص النزالء منها اليات تطبيق قانون العفو
العام ،م�ستعر�ضا دور الباحثني املوجودين يف
ال�سجون ،باال�ضافة اىل تطبيق برنامج مقابالت
ال �ن��زالء ل��ذوي �ه��م ،وح ��ق الت�شمي�س ،وت�ق��دمي
اخلدمات الطبية للنزالء باعتبارها من احلقوق
املكفولة لهم يف ال�سجون.

خالل جولة تفقدية لإلشراف على اعمال الصيانة والتأهيل

االنتهاء من اع��ادة االعمار ب�أ�سرع
وقت ممكن ،لإنهاء معاناة الدوائر
العدلية التي ت�شغل مواقع بديلة ال
تفي بالغر�ض ،م�ؤكد ًا على �ضرورة
حت�صني املبنى امني ًا وتوفري جميع
املتطلبات لإع��ادة ال��دوام الر�سمي

وزير العدل :الوزارة و�ضعت
ا�سرتاتيجية كاملة لتطوير الكوادر
ويف �شتى االخت�صا�صات

�أك��د وزي��ر ال�ع��دل د .ح�ي��در ال��زام �ل��ي� ،أن ملفات حم��ارب��ة الإره ��اب
ومكافحة الف�ساد ومكافحة متويل االره ��اب وال�ت�ع��اون القانوين
�ستت�صدر اعمال اجتماعات املكتب التنفيذي ملجل�س ال��وزراء العدل
العرب لدورته ( . )61جاء ذلك على �ضمن فعاليات اجتماع املكتب
التنفيذي ملجل�س وزراء العدل العرب ،والتي من املقرر انعقادها اليوم
االربعاء املوافق  22/11/2017اجتماعه ( )61يف مقر االمانة
العامة جلامعة ال��دول العربية بالقاهرة  ،بح�ضور اع�ضاء املكتب
التنفيذي كافة واملكونة من وزراء العدل يف ( العراق  ،ال�سعودية،
قطر ،جزر القمر  ،الكويت  ،موريتانيا) .وقال وزير العدل د .حيدر
الزاملي ،ان جدول اعمال اجتماع اليوم من املقرر ان يناق�ش جملة
من م�شاريع التو�صيات اخلا�صة ببنود جدول اعمال املكتب التنفيذي،
ويف مقدمتها حماربة الإرهاب وتوحيد اجلهود العربية بهذا املجال.

وزارة العدل :منظومة كامريات املراقبة عززت
م�ستوى االمن وحقوق االن�سان يف ال�سجون

وزير العدل يدعو لت�سريع وترية العمل
لالنتقال للمبنى الر�سمي للوزارة
وجه وزير العدل د.حيدر الزاملي
ب � ��إال� � �س� ��راع يف اجن � ��از امل��رح �ل��ة
االخرية من �صيانة البناية الر�سمية
ل �ل��وزارة ،م��ن اج��ل االن�ت�ق��ال اليها
وبد�أ الدوام جمدد ًا بعد االنتهاء من
اعمال ال�صيانة وحت�صينها امني ًا.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل جولته
ال�ت�ف�ق��دي��ة ال �ث��ان �ي��ة ال �ت��ي اج��راه��ا
يف مبنى ال � ��وزارة ال��ر��س�م��ي ،يف
ال �� �ص��احل �ي��ة ،ح �ي��ث اط �ل��ع ال�سيد
ال��وزي��ر على اعمال اع��ادة االعمار
وال�صيانة ،وال�ت��ي و�صلت ن�سبة
االجن��از فيها اىل مراحل متقدمة،
داعي ًا اىل ت�سريع وترية العمل من
اجل مبا�شرة ال��دوام الر�سمي فيها
قريب ًا.
و�شدد ال�سيد الوزير على �ضرورة

وزير العدل د .حيدر الزاملي ميثل العراق
يف اجتماعات املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء
العدل العرب لدورته ()61

قالت وزارة العدل ،ان اجنازها منظومة كامريات الفرتة املا�ضية ،االم��ر ال��ذي حظي ب�إ�شادة اجلهات
املراقبة رفع م�ستوى االجراءات االمنية والإجرائية الرقابية اخلارجية والداخلية املعنية مبلف حقوق
يف عموم ال��وزارة ،م�ؤكدة ان ن�صب هذه املنظومة االن�سان.
يف دائ��رة اال�صالح العراقية عزز من تطبيق معايري
حقوق االن�سان.
وق��ال اع�لام وزارة ال�ع��دل ،ان اجن��از ه��ذا امل�شروع
احليوي ،حقق توا�صال بني املقر امل�سيطر يف مركز
ال��وزارة مع ال�سجون يف بغداد واملحافظات ،ومبا
ي���ض�م��ن ال �ت �ع��ام��ل االي �ج��اب��ي م��ع خم�ت�ل��ف احل ��االت
وال�سيطرة عليها دون تفاقمها ،مبينا ان وج��ود
امل��راق�ب��ة ب��ال�ك��ام�يرات وع�ل��ى م�ساحة امل�تر ال��واح��د
فند ادع� ��اءات اجل�ه��ات املغر�ضة ب��وج��ود انتهاكات
حل �ق��وق ال� �ن ��زالء داخ� ��ل � �س �ج��ون دائ � ��رة اال� �ص�لاح
العراقية.
و�أ�ضاف اعالم الوزارة :التعاون بني املركز امل�سيطر
يف مقر ال��وزارة واملركز الفرعي يف دائ��رة اال�صالح
العراقية بالإ�ضافة اىل وج��ود مقر داخ��ل ك��ل ق�سم
�سجني� ،ساهم مبنع ح��دوث اي خ��رق �أم�ن��ي ،خالل

فيه جمدد ًا ب�أقرب وقت ممكن.
يذكر ان الوزارة قد تعر�ضت لهجوم
اره��اب��ي يف ،2009/ 10/ 25
ا�ست�شهد على اث��ره ع��ددا كبري من
موظفي ال � ��وزارة ،ب��اال��ض��اف��ة اىل
ت�ضرر اجزاء كبرية من املبنى.

مقابالت الوزير
ا�ستقبل وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي وف��د النزاهة
الربملانية واك��د �سيادته ان تعزيز وتطبيق القانون
يف جميع قطاعات الدولة وم�ؤ�س�ساتها �سي�سهم يف
الق�ضاء على الف�ساد االداري واملايل .

ا�ستقبل وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي النائب حممد
متيم
واكد �سيادته ان وزارة العدل حر�صت على ا�ستئناف
العمل يف ال��دوائ��ر العدلية باملناطق امل�ح��ررة ومنها
حمافظة كركوك ا�سهاما يف ع��ودة احلياة الطبيعية
وتقدمي اخلدمات للمواطنني يف املحافظات املحررة

ا�ستقبل وزير العدل د.حيدر الزاملي ال�سفري االيراين ايرج
م�سجدي وتطرق اجلانبان جممل االو�ضاع التي مير بها
العراق ال�سيما االنت�صارات االخريه املتحققه باال�ضافه اىل
االو�ضاع االقت�صاديه وتبتدل اخلربات بني البادين

ا�ستقبل وزير العدل د .حيدر الزاملي النائب عبود العي�ساوي
وا�شاد بالدور الكبري والداعم الذي قدمته الع�شائر العراقية
يف م�ساندتها للقوات االمنية وابناء احل�شد ال�شعبي يف
مواجهة االره��اب  ،واك��د على اهمية الع�شائر يف تعزيز
وحدة وامن الوطن من خالل احلوار والتعاي�ش ال�سلمي بني
مكوناته املختلفة .

ا�ستقبل وزير العدل د .حيدر الزاملي وفد منظمة ال�صليب
االحمر العاملة يف العراق
واكد ا�ستعداد وزارة العدل للتعاون مع اجلهات احلكومية
وغري احلكومية واملنظمات الدولية للنهو�ض بواقع حقوق
االن�سان يف العراق .

لدى لقائه نظيره االردني في العاصمة المصرية القاهرة

وزير العدل :ن�سعى لتعزيز �سبل التعاون وتبادل اخلربات عربي ًا
اك��د وزي ��ر ال �ع��دل د .ح�ي��در ال��زام �ل��ي� ،سعي
ال��وزارة لتعزيز �سبل التعاون مع نظرياتها
يف الدول العربية من اجل حتقيق التكامل يف
�شتى جماالت العمل امل�شرتك.
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك خ�لال لقائه ،اليوم
ال �ث�لاث��اء ،يف العا�صمة امل�صرية ال�ق��اه��رة،
نظريه االردين د.عو�ض �أبو جراد امل�شاقبة،
على هام�ش اج�ت�م��اع جمل�س وزراء العدل

ال �ع��رب يف دورت� ��ه الـ( )33ل �ع��ام ،2017
وال ��ذي م��ن امل�ق��رر ان ت�ب��د�أ فعاليته ي��وم غد
بانعقاد اج�ت�م��اع املكتب التنفيذي ل��وزراء
العدل العرب يف دورته الـ(.)61
ك��ذل��ك ب�ي�ن ال �� �س �ي��د ال ��وزي ��ر اب� �ع ��اد ال�ن���ص��ر
التاريخي الذي حققه ابناء العراق البوا�سل
ع�ل��ى ك��ل امل�ج��ام�ي��ع وال�ع���ص��اب��ات االره��اب�ي��ة
وتطهري جميع االرا�ضي العراقية من براثنه.

ب� � � ��دوره ،اب� � ��دى وزي� � ��ر ال� �ع���دل االردين،
ا� �س �ت �ع��داده ل �ت �ب��ادل اخل �ب�رات يف امل �ج��االت
الوظيفية املختلفة مع وزارة العدل العراقية،
�سعيا ل��رف��ع م���س�ت��وى ال�ع�م��ل واالف � ��ادة من
اخل�ب�رات امل���ش�ترك��ة ،وا� �ش��اد ب ��دور ال�ع��راق
يف م �ك��اف �ح��ة االره� � ��اب ل �ي ����س يف ال��ع��راق
فح�سب وامن��ا انعكا�ساته على ك��اف��ة بلدان
املنطقة.

ا�ستقبل وزير العدل د.حيدر الزاملي ال�سيد ع�ضو جمل�س
حمافظة بغداد �سعد املطلبي
واك ��د ��س�ي��ادت��ه ع�ل��ى اه�م�ي��ة ت��وف�ير اخل��دم��ات ال���ض��روري��ة
للمواطن يف بغداد باعتبارها حق من احلقوق اال�سا�سية
لالن�سان مبين ًا حجم التن�سيق والتعاون بني وزارة العدل
وجمل�س املحافظات

خالل لقائه بالمقرر االممي الخاص باالعدام
�أكد وزير العدل د.حيدر الزاملي ،ان الوزارة و�ضعت ا�سرتاتيجية
كاملة لتطوير عمل ال �ك��وادر ويف �شتى االخت�صا�صات دعما
ل �ت��وج��ه احل �ك��وم��ة يف اع� ��ادة احل��ي��اة اىل امل �ن��اط��ق امل �ح��ررة
من االرهاب.
وا�ضاف ال�سيد الوزير ،يف كلمة له خالل احتفالية تخرج دورة
(العراق املوحد) ،اليوم اخلمي�س ،والتي قدمت ( )25منفذ عدل،
ان ه�ؤالء املنفذين �سيتم توزيعهم على الدوائر العدلية يف بغداد
واملحافظات ،وباالخ�ص �ضمن املناطق التي بحاجة لتقدمي هذه
اخلدمات للمواطنني.
بدوره ،قال مدير عام دائرة التنفيذ اال�ستاذ رعد خليل ،ان هذه
ال��دورة ج��اءت لدعم دوائ��ر التنفيذ ب�خ�برات ورف��ده��ا بطاقات
ج��دي��دة م��ن امل��وظ�ف�ين �ضمن االخت�صا�ص ال�ق��ان��وين ليكونوا
منفذين عدول �ضمن هذا االخت�صا�ص الهام والذي يعنى بتقدمي
اخلدمات العدلية للمواطنني.
وا��ض��اف امل��دي��ر ال�ع��ام ،ان املنفذين املتخرجني �ضمن ال��دورة
ال �ت��دري �ب �ي��ة خ���ض�ع��وا ل� ��دورة ا� �س �ت �م��رت مل ��دة ��ش�ه��ري��ن �ضمن
م �ن��اه��ج يف ال�ت�ن�ف�ي��ذ وامل ��راف� �ع ��ات امل��دن �ي��ة وق ��ان ��ون اخل��دم��ة
امل��دن�ي��ة وغ�يره��ا م��ن اج��ل اك���س��اب�ه��م اخل�ب�رات ال�لازم��ة الداء
م�ه��ام عملهم يف دوائ ��ر التنفيذ بكل مهنية وت�ق��دمي خدماتهم
للمواطنني.

وزير العدل  :ملفات امل�شمولني بعقوبة االعدام تعر�ض
امام جلنة قانون العفو العام لتدقيقها ح�سب القانون
ق��ال وزي��ر ال�ع��دل د .ح�ي��در الزاملي
 ,ان احل �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ووزارة
ال �ع��دل عملتا ع�ل��ى تنفيذ االح �ك��ام
الق�ضائية املكت�سبة الدرجة القطعية
اخلا�صة بعقوبة االع��دام  ,جاء ذلك
خالل ا�ستقباله املقرر االممي املعني
ب��االع��دام خ ��ارج ن�ط��اق ال�ق��ان��ون او
ب� ��أج���راءات م��وج��زة ال �ت��اب��ع ملكتب
امل �ف��و���ض ال �� �س��ام��ي مل�ج�ل����س ح�ق��وق
االن�سان يف االمم املتحدة ال�سيدة
اغني�س كاالمار.
واكد ال�سيد الوزير ان عقوبة االعدام
تخ�ضع ملراقبة الق�ضاء العراقي ومتر
باكرث من مرحلة قانونية ليتم تدقيقها
م��ن قبل جل��ان ق�ضائية متخ�ص�صة

يف جم �ل ����س ال �ق �� �ض��اء االع� �ل ��ى من اجلمهورية وتدقق ب�شكل كامل حتى اجلمهورية بعد ان تكت�سب الدرجة
بعدها تتم احالة امللفات اىل رئا�سة يتم امل�صادقة عليها من قبل رئي�س القطعية واملرحلة االخ�يرة يتم فيها
تطبيق عقوبة االعدام .
واو� �ض��ح ال�سيد ال��وزي��ر ان ملفات
امل�شمولني بعقوبة االع��دام تعر�ض
امام قانون العفو العام ملعرفة �شموله
من عدمه بهذا القانون.
ب��دوره��ا اك���دت ال���س�ي��دة اغ�ن�ي����س ,
ان ال� �ه ��دف م ��ن ال� ��زي� ��ارة ل�لاط�لاع
ع� �ل ��ى اخل�� �ط� ��وات ال� �ت ��ي ت �ت �خ��ذه��ا
احل �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ب �� �ش ��أن عقوبة
االع��دام  ,م��ؤك��دة ان��ه يف �ضوء هذه
املعلومات �سيتم رفع التو�صيات اىل
جم�ل����س ح �ق��وق االن �� �س��ان يف االمم
املتحدة .

ا�ستقبل ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي النائب يونادم
كنا ،وتناول اللقاء دور الوزارة يف تر�سيخ مفاهيم حقوق
االن�سان وتطويرها يف العراق  ،م�ؤكد ًا حر�ص الوزارة يف
حتقيق العدالة يف املجتمع بكافة مكوناته .

اخبار ونشاطات الوزير
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برعاية وزير العدل وحضور شخصيات سياسية وعشائرية

على اثر تنفيذها الحكام
االعدام بحق االرهابيين

وزارة العدل تعقد ندوة حول التحكيم الع�شائري وال�سلم املجتمعي
ع�ق��دت وزارة ال �ع��دل ،ب��رع��اي��ة وزي��ر العدل
د.حيدر الزاملي ،اليوم ال�سبت ،ندوة حول
التحكيم الع�شائري واث��ره بتحقيق ال�سلم
املجتمعي.
وق��د ح�ضر الندوة ال�سادة م�ست�شار ال�سيد
رئي�س ال� ��وزراء د .ول�ي��د احل �ل��ي ،ورئي�س
جل�ن��ة الع�شائر النيابية ال�شيخ د .عبود
ال� �ع� �ي� ��� �س ��اوي ،ورئ� �ي� �� ��س جل��ن��ة االوق� � ��اف
ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �� �س �ي��د ع �ل��ي ال� �ع�ل�اق ،ومم�ث�ل��ي
ام��ارت��ي زب�ي��د وربيعة وج�م��ع م��ن ال�شيوخ
املحكمني (ال �ع��وارف) من جميع حمافظات
ال �ع��راق ،وال�سيد رئي�س االئ�ت�لاف العربي
للم�ؤ�س�سات القانونية والتدريبية امل�ست�شار
د .كزار الربيعي.
واك� � ��د ال�����س��ي��د ال � ��وزي � ��ر ،ان امل �ح �ك �م�ين

ال�ع���ش��ائ��ري�ين وه ��م م��ن ك �ب��ار ال�شخ�صيات
ال �ع �� �ش��ائ��ري��ة يف ال � �ع� ��راق � �س �ي �ت��م ت��اط�ير
عملهم ب�شكل ق��ان��وين و ر�سمي ميكنه من
اداء مهام وطنية تتمثل بالت�صدي للم�شاكل
واخل�ل�اف ��ات ال�ع���ش��ائ��ري��ة واي��ج��اد احل�ل��ول
امل�ن��ا��س�ب��ة ل �ه��ا وف �ق��ا ل�ل���ش��ري�ع��ة اال��س�لام�ي��ة
وت���ش��ري�ع��ات ال �ق��ان��ون ال �ن��اف��ذ ،وال �ت��ي من
اللحمة الوطنية وحت��د من
�ش�أنها ان تعزز ّ
ظاهرة النزاعات والتي تت�سبب باراقة دماء
االب��ري��اء تعزيزا ل�سيادة م�ؤ�س�سات الدولة
والقانون.
واو� �ض��ح ال�سيد ال��وزي��ر ،ان وزارة العدل
ع�م�ل��ت خ�ل�ال ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى و�ضع
اللبنات اال�سيا�سية لهذا امل�شروع الوطني
الكبري ،وعملت على توقيع مذكرة التفاهم

مع وزارة الداخلية لدعم ال�سلم املجتمعي
وتفعيل دولة امل�ؤ�س�سات ومعاجلة ا�ستفحال
ظاهرة النزاعات الع�شائرية ،مبينا ان هذا
امل�شروع �سيكون مبثابة االر�ضية ال�صلبة
امل�ستندة على املادة الد�ستورية ( /٤٥ثاني ًا)
والتي �ستمنع من ا�ستفحال اخلالفات بني
اب �ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د ،و��س�ت��أخ��ذ الع�شائر
العراقية اال�صيلة دوره��ا يف توطني ال�سلم
املجتمعي.
ي �� �ش��ار اىل ان احل��ك��وم��ة ح��ري �� �ص��ة على
ال�ن�ه��و���ض ب��ال�ق�ب��ائ��ل وال�ع���ش��ائ��ر ال�ع��راق�ي��ة
وت�ه�ت��م ب���ش��ؤون�ه��ا مب��ا ين�سجم م��ع ال��دي��ن
وال� �ق ��ان ��ون وال ��د�� �س� �ت ��ور وت��ع��زي��ز قيمها
االن�سانية النبيلة مب��ا ي�ساهم يف تطوير
املجتمع.

الموظفين الفائضين عن حاجة المعهد القضائي مرحب بهم في وزارة العدل

وزارة العدل تو�ضح مو�ضوع موظفي املعهد الق�ضائي
بينت وزارة العدل ي��وم اخلمي�س  ، ٢٠١٧ /٩ /٢٨يف
تو�ضيح �صدر حول مو�ضوع املوظفني الذين مت نقلهم من
املعهد الق�ضائي اىل مقر وزارة العدل.
فبعد اقرار قانون ف�صل املعهد الق�ضائي من وزارة العدل
واحلاقه مبجل�س الق�ضاء االعلى متت مناق�شة مو�ضوع
املالكات الوظيفية التي يف املعهد وقد بني جمل�س الق�ضاء
االعلى انه لي�س بحاجة اىل اع��داد املوظفني املتواجدين

حالي ًا يف املعهد كون ان املعهد �سيقت�صر على تدري�س مواد
اعداد الق�ضاة فقط ،بينما كان من مهامه يف وزارة العدل
ا�ضافة اىل تدري�س مواد اعداد الق�ضاة هي اقامة دورات
التطوير الوظيفي ل ��وزارة ال�ع��دل و جلميع م�ؤ�س�سات
الدولة باال�ضافة اىل الن�شاطات العلمية والقانونية وعقد
امل�ؤمترات يف خمتلف املجاالت واقامة الندوات والدورات
و ور���ش ال�ع�م��ل ،فلذلك ك��ان يحتاج اىل موظفني بعدد

اكرب من و�ضعه احل��ايل يف جمل�س الق�ضاء االعلى ،هذا
باال�ضافة اىل عدم امكانية جمل�س الق�ضاء تغطية فروقات
خم�ص�صات الرواتب جلميع اعداد الكادر املوجود.
لذلك فقد �صدر امر اداري من جمل�س الق�ضاء االعلى يق�ضي
باعادة املوظفني الفائ�ضني عن حاجة املعهد احلالية اىل
وزارة العدل وقد مت ا�ستقبالهم يف مقر ال��وزارة و�سيتم
توزيعهم على ال��دوائ��ر العدلية وح�سب حاجة الدوائر
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واالخت�صا�صات املتوفرة.
وبنف�س الوقت تود وزارة العدل ان تبني ان بع�ض وكاالت
االعالم اال�سود ارادت ان حترف احلقيقة وتنقل �صورة
مزيفة عن و�ضع املوظفني وانه قد مت طردهم من الوظيفة،
وهذا كله كذب وحم�ض افرتاء وقد تعود املواطن العراقي
على ا�ساليب هذا االع�لام املري�ض وا�صبح الي�صدق كل
ماينقله اال بعد الت�أكد من امل�صادر ال�صحيحة.

تهديدات من نوع جديد يتم
توجيهها اىل وزارة العدل
بعد ان اثبتت وزارة ال�ع��دل حر�صها ال�شديد على
ايقاع الق�صا�ص العادل وح�سب القانون بجميع من
تلطخت ايديهم بدماء العراقيني ،وبعد ان اثبت ابناء
وزارة العدل انهم اهل لتحمل امل�س�ؤولية مع جميع
ظروف التهديد والوعيد ومل تثنيهم كل ال�صعوبات
عن اخ��ذ ث��أر ال��دم العراقي وفر�ض �سلطة القانون،
وعدم االك�تراث جلميع من يحاول ايقافهم عن اداء
واجبهم املقد�س �سوا ًء ك��ان من اجلهات اخلارجية
اوالداخلية.
ع �م��دت بع�ض اجل �ه��ات ال��داع �م��ة ل�لاره��اب ب�ع��د ان
ع �ج��زت ع��ن ق�ت��ل ال � ��وزارة ب��ال�ت�ف�ج�يرات امل�ت�ك��ررة
اىل حت��ري��ك ودع ��م بع�ض م��ن �سولت لهم انف�سهم
امل���س��اوم��ة ع�ل��ى ال ��دم ال �ع��راق��ي وب �ي��ع ام��ن ال �ع��راق
وم�ؤ�س�ساته مقابل حطام الدنيا وكلمة ال�شكر من
ا�سيادهم ،على ان يقوموا م��ن حيث ي�شعرون او
الي���ش�ع��رون ب��دع��م م���ش��اري��ع تفتيت وزارة ال�ع��دل
وتقطيع او�صالها واخراج بع�ض م�ؤ�س�ساتها وعزلها
من ادارة وزارة العدل ومبختلف ال��ذرائ��ع ،وهذه
اجل�ه��ات م�ستمرة يف خططها و�سيظهر اىل العلن
م�شروعها ال �ق��ادم ب��وق��ت ق��ري��ب وح�سب تهديدات
ه ��ذه اجل��ه��ات يف ح ��ال مل ت�خ���ض��ع ال� � ��وزارة اىل
�شروطهم.
والوزارة بذات الوقت تطمح ان يكون ال�سادة اع�ضاء
جمل�س النواب على علم ودراية بهذه امل�شاريع وان
يتم حتمل امل�س�ؤولية و رف�ض كل م�شروع يهدف اىل
تفتيت وزارة العدل الن الغر�ض الوحيد منه تهدمي
هذه ال��وزارة العريقة لثنيها عن اداء واجبها ح�سب
القانون.

وجه باستحداث شعبة التمثيل القانوني خالل جلسة مجلس العدل السادسة لعام 2017

وزير العدل يوعز بافتتاح جميع الدوائر العدلية يف املناطق املحررة
�أوعز وزير العدل د .حيدر الزاملي ،باعادة
افتتاح جميع الدوائر العدلية يف املناطق
املحررة مبحافظة املو�صل ،كذلك التوجيه
با�ستحداث �شعبة التمثيل القانوين يف
ال��دائ��رة القانونية من اج��ل اال��س��راع يف
تنفيذ القرارات الق�ضائية املكت�سبة الدرجة
القطعية وحما�سبة املوظف املخالف وغري
املنفذ لها.
اع �ل��ن ال���س�ي��د ال��وزي��ر ذل��ك خ�ل�ال جل�سة

جمل�س ال�ع��دل ل�شهر ت�شرين االول لعام
 ،2017املنعقدة يوم االثنني ،يف مقر
الوزارة ،حيث ابتد�أ ال�سيد الوزير اجلل�سة
مبراجعة ج��دول متابعة تنفيذ ق��رارات
جمل�س العدل يف اجلل�سة ال�سابقة.
ون��اق ����ش ال���س�ي��د ال��وزي��ر خ�ل�ال اجلل�سة
امكانية ا�ستحداث وح ��دات للت�صاريح
االم�ن�ي��ة يف ال��دوائ��ر العدلية امل�ستقلة،
ت �ك��ون مرتبطة اداري� � � ًا ب��ال��دائ��رة وفنيا

بق�سم الت�صاريح االمنية امل��رك��زي ،كما
ت�ن��اول االجتماع النتائج التي تو�صلت
ال �ي �ه��ا دائ� � ��رة ال �ت �خ �ط �ي��ط ف �ي �م��ا يخ�ص
مكننة دائ��رة الكاتب العدل لعر�ضها على
ال�ل�ج�ن��ة اخل��ا� �ص��ة ب� ��وزارة االت �� �ص��االت،
للم�ضي بان�شاء البنى التحتية للحكومة
االلكرتونية.
وب�ح��ث ال�سيد ال��وزي��ر واع���ض��اء جمل�س
العدل املو�ضوع اخلا�ص ب�صرف بطاقة

خالل استقباله وفد عشائر عباده

وزير العدل :م�شروع التحكيم الع�شائري
�سي�ساهم يف تعزيز االمن املجتمعي

(ما�سرت كارد) ملوظفي الوزارة ،يف بغداد
وعموم املحافظات ومتابعة مراحل امتام
االجراءات التي تتابعها اللجنة امل�شكلة مع
دائرة التخطيط ،حيث وجه ال�سيد الوزير
ب�ضرورة تقدمي الت�سهيالت الالزمة للفرق
التابعة للم�صرف وامل�شرفة على �صرف
البطاقات.
ويف ختام اجلل�سة ،اكد الوكيل االداري
ل �ل��وزارة ال�سيد عبد ال �ك��رمي ف��ار���س ،ان

ال � ��وزارة ب��ا� �ش��رت ب��امل��رح�ل��ة االوىل من
ت��وزي��ع االرا� �ض��ي على موظفي ال ��وزارة
يف حم��اف �ظ��ة م �ي �� �س��ان ،و��س�ي�ت��م �شمول
م��وظ��ف��ي دائ � � ��رة اال� � �ص �ل�اح ال �ع��راق �ي��ة
ب��امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ت��وزي��ع االرا� �ض��ي
يف مي�سان ،مبينا ان ت��وزي��ع االرا��ض��ي
ع�ل��ى امل��وظ �ف�ين مت��ت ل���ض�م��ان امتالكهم
وحدات �سكنية يف حي العدل امل�ستحدث
يف حمافظة مي�سان.

خالل انعقاد االجتماع الدوري مل�شروع التحكيم الع�شائري
قال وزي��ر العدل د.حيدر الزاملي ان م�شروع التحكيم
الع�شائري �سي�ساعد الدولة يف حل النزاعات وتقوية
القانون ولن يكون بدي ًال عن �سلطة القانون .ذكر ال�سيد
ال��وزي��ر ذل��ك يف االج�ت�م��اع ال���دوري مل���ش��روع التحكيم
الع�شائري وال��ذي عقد ي��وم ال�سبت يف م�ضيف قبيلة
�آل عي�سى الطائية يف الكوفة وبح�ضور ممثل وزي��ر
الداخلية الفريق يا�سني اليا�سري و د.عبود العي�ساوي

رئي�س جلنة الع�شائر النيابية وام ��ارة قبائل ربيعة
وام ��ارة قبائل زبيد وع��دد م��ن �شيوخ الع�شائر الكرام
من خمتلف املحافظات وممثل جلنة الع�شائر يف مكتب
رئي�س الوزراء ومدير ادارة �ش�ؤون الع�شائر يف وزارة
الداخلية وامل�ست�شار كزار الربيعي االمني العام امل�ساعد
لالحتاد العربي للتحكيم التجاري وت�سوية املنازعات.
ج��رى خ�لال االجتماع عر�ض م��امت تنفيذه من مقررات

فى االجتماع ال�سابق و و�ضع خطة لتطوير العمل ب�شكل
�سريع ،مع طرح الفائدة املتوخاة من هذا امل�شروع على
امل�ستوى القريب وعلى امل�ستوى اال�سرتاتيجي للبلد
وخا�صة مع ظرف االنت�صارات املتتالية على االرهاب.
م��ن جانبهم ا��ش��اد �شيوخ الع�شائر وال���س��ادة احلظور
مببادرة ال�سيدين وزير العدل د.حيدر الزاملي و وزير
ال��داخ�ل�ي��ة ق��ا��س��م االع��رج��ي يف اق���رار م��ذك��رة التفاهم

ال�سجن (� )10سنوات حلار�س
�إ�صالحي اختل�س ممتلكات تركها
اجلانب الأمريكي يف �سجن التاجي

الع�شائر العراقية اال�صيلة ال�سند الداعم للدولة يف دحر االرهاب
ون�شر ثقافة التعاي�ش ال�سلمي
قال وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان ال��وزارة تعمل حاليا على
و�ضع اللم�سات االخرية يف مو�ضوع ادارة التحكيم الع�شائري،
وال��ذي من �ش�أنه و�ضع احللول الالزمة للنزاعات الع�شائرية،
وي�ساهم يف تعزيز االمن املجتمعي.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل ا�ستقباله يف مكتبه الر�سمي مبقر
الوزارة ،اليوم اخلمي�س� ،ش
يخ ع�شائر عباده ال�شيخ ع��ادل عبد الواحد العبادي ،مبينا ان
الع�شائر العراقية اال�صيلة �ستحقق من خالل هذا امل�شروع اعتماد
اال�س�س القانونية يف تعاملها ،وتعمل على ان تكون الظهري
للقوات االمنية يف املناطق التي تتواجد يف عموم املحافظات.
من جانبه ،ا�شاد �شيخ ع�شائر عبادة ال�شيخ ع��ادل عبد الواحد،
بالدور الكبري لل�سيد وزير العدل يف بلورة هذه الفكرة ،والعمل
على �صياغتها بال�شكل ال��ذي ي �ت�لاءم م��ع اح�ت�ي��اج��ات املجتمع
ال�ع��راق��ي ،م��ن خ�لال اعتماد القانون العراقي كا�سا�س لتعزيز
اوا�صر التقارب بني الع�شائر العراقية وو�ضع احللول الالزمة
وب�شكل نهائي للنزاعات التي تهدد ال�سلم املجتمع يف عموم
املحافظات.

ذكر ذلك ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي خالل زيارته عن هذه امل�سارات او ادى اىل خمالفة القانون وال�شريعة القبائل والع�شائر العراقية م��ن خمتلف املحافظات
ي��وم اجلمعة مل�ضيف ال�شيخ عبداملهدي ن�صر الفي�صل ومبادئ حقوق االن�سان ،تطبيق ًا للمبدئ الد�ستوري الذي م��ؤي��دي��ن دع��م ال��دول��ة يف حربها على االره ��اب ون�شر
ثقافة التعاي�ش ال�سلمي ونبذ الكراهية بني ابناء الوطن
يوجه برعاية �ش�ؤون الع�شائر وفق هذه املبادئ.
امري قبيلة جحي�ش يف العراق يف حمافظة بابل.
موجه ًا التربيكات والتهاين البناء ال�شعب العراقي اجمع وق��د ح�ضر ه��ذا اللقاء جمع غفري م��ن ام ��راء و�شيوخ الواحد.
بانت�صارات قواتنا االمنية ب�شتى �صنوفها على اخر
معاقل االرهاب وقرب اعالن الن�صر النهائي واحلا�سم،
وم��و� �ض �ح � ًا ان اجل �ه��د ال���ذي ي�ب��ذل��ه ��ش�ي��وخ الع�شائر
اال�صالء يف ا�صالح ذات البني وتثبيت ال�سلم املجتمعي
والتعاي�ش ال�سلمي هو الداعم جلهود الدولة يف مكافحة
االرهاب والتطرف.
وبالرغم من ظهور بع�ض احلاالت والت�صرفات ال�سلبية
لبع�ض املدعني للقيادة الع�شائرية اال ان الع�شائر اال�صيلة
و�شيوخها االج�لاء يرف�ضون ه��ذه الت�صرفات وتعترب
منبوذة باملجتمع ،حيث ان ا�سا�س حل النزاعات يف
الع�شائر يكون �ضمن اطار ال�شريعة والقانون واليتقاطع
مع هذا امل�سار .وخالل هذا اللقاء اجلماهريي مت تو�ضيح
م���ش��روع التحكيم ال�ع���ش��ائ��ري وج �ع��ل ع�م��ل احلكماء
والعوارف موافق الحكام ال�شريعة والقانون واعتماد
مبادئ حقوق االن�سان يف هذا االطار ،ورف�ض كل ما خرج

مفت�ش العدل :ال�سجن (� )10سنوات ملدانني �سرقوا  664مليون دينار من �أموال الدولة
اعلن املفت�ش ال�ع��ام ل ��وزارة ال�ع��دل ح�سن حمود
العكيلي عن ا�صدار حمكمة اجلنايات املخت�صة
بالنزاهة ،احكاما على مدانني بال�سجن ملدة ()10
��س�ن��وات لكل منهما ،وذل��ك ل�سرقتهما اك�ثر من
( )664مليون دينار من �أموال الدولة.
وقال العكيلي ،ان املحكمة ادانت املتهم (م.ن.ك)
ويعمل كا�سبا ،وحكمت عليه بال�سجن غيابيا

(� )10سنوات لقيامه ب�سرقة ( )400مليون دينار
واملتمثلة ببدل ا�ستمالك عقار من الوقف ال�شيعي.
و�أ�ضاف ،ان املدان وباالتفاق واال�شرتاك مع عدد
من املتهمني ثبّت ا�سمه ب��دال عن املالك احلقيقي
للعقار ،فت�سلم املبلغ دون وجه حق .واكد املفت�ش
العام ،ان املحكمة ادانت املتهم (ا.ح���.س) ويعمل
كا�سبا �أي�ضا وحكمت عليه غيابيا بال�سجن ()10

� �س �ن��وات ،لقيامه ب�سرقة مبلغ ()264.500
مليون دينار من �أم��وال ال��دول��ة ،وه��و ميثل بدل
ا�ستمالك عقار مت التالعب مب�ساحته اال�صلية من
( 129مرت) اىل ( 229مرت) .ولفت العكيلي اىل
ان احلكم ت�ضمن �أي�ضا ا��ص��دار ام��ر قب�ض بحق
املتهمني وت��أي�ي��د حجز �أم��وال�ه��م املنقولة وغري
املنقولة ،ليكون جمموع املبالغ التي متت �سرقتها

يف الق�ضيتني ( )664.500مليون دينار.
وي �� �ش��ار اىل ان حم�ك�م��ة اجل �ن��اي��ات املخت�صة
ب��ال�ن��زاه��ة� ،سبق ان �أ� �ص��درت اح�ك��ام��ا بال�سجن
وال �غ��رام��ة ب�ح��ق ع��دد م��ن امل��دان�ين ال��ذي��ن ق��ام��وا
ب�سرقة وتزوير عقارات م�شمولة باال�ستمالك من
الوقف ال�شيعي ،وذلك �ضمن اعمال تو�سعة العتبة
الع�سكرية يف �سامراء.

وزارة العدل تناق�ش مع البنك املركزي م�شروع توطني الرواتب
التقى ال�سيد وزي��ر ال�ع��دل د .ح�ي��در الزاملي
بال�سيد علي ال �ع�لاق حم��اف��ظ البنك امل��رك��زي
العراقي يف مقر البنك املركزي ،ومت التداول
حول الآليات اخلا�صة مب�شروع احلكومة يف
توطني ال��روات��ب وحت��وي��ل دف��ع ال��روات��ب اىل
النظام االلكرتوين وبوا�سطة بطاقات االئتمان

و�ضمن امل�صارف املعتمدة والر�صينة مبا ي�ؤمن
عملية ا��س�ت�لام ال��روات��ب واالح �ت �ف��اظ بها يف
ح�سابات خا�صة ،كذلك تقليل اجلهد من قبل
االجهزة الرقابة يف عمليات التدقيق والفح�ص
ومعرفة اعداد املالك الفعلي ب�شكل كبري.
ب��اال� �ض��اف��ة اىل م �� �ش��روع احل �ك��وم��ة احل ��ايل

ح��ول ت��زوي��د جميع م��وظ�ف��ي ال��دول��ة بالرقم
ال��وظ�ي�ف��ي امل��وح��د ودور ال�ب�ن��ك امل��رك��زي يف
هذا امل�شروع.
يذكر ان وزارة العدل قد بادرت للدخول يف هذا
العمل بعد �صدور قرار جمل�س الوزراء اخلا�ص
به.

اخلا�صة بال�سلم االهلي واال�صالح املجتمعي.
و ب��ارك احل��ا� �ض��رون الن�صر املتحقق على ي��د قواتنا
امل�سلحة واحل�شد ال�شعبي بتحرير ق�ضاء تلعفر م�شيدين
بالوقت نف�سه ب��دور الع�شائر العراقية اال�صيلة بدعم
املقاتلني م��ادي� ًا و معنوي ًا وم�ساهمتهم بالق�ضاء على
ع�صابات داع�ش الإرهابية وم�شاركة ابنائهم يف ف�صائل
احل�شد ال�شعبي وخمتلف �صنوف القوات االمنية.

�أ�� �ص ��درت حم�ك�م��ة اجل �ن��اي��ات امل�خ�ت���ص��ة بق�ضايا
النزاهة حكما غيابيا بال�سجن (� )10سنوات بحق
ح��ار���س الإ�صالحية (���ص.ن.ه �ـ) لقيامه باختال�س
مم �ت �ل �ك��ات ت��رك �ه��ا اجل ��ان ��ب الأم ��ري� �ك ��ي يف �سجن
التاجي.
وق ��ال املفت�ش ال �ع��ام ل� ��وزارة ال �ع��دل ح�سن حمود
العكيلي ،ان املدان قام يف العام  2009با�ستغالل
وظيفته كحار�س �إ�صالحية باالتفاق واال�شرتاك مع
متهمني اخرين واختل�سوا مولدات وكرفانات ومواد
مولدات واليات تخ�ص معمل الطابوق ومواد �أخرى
تركها اجلانب الأمريكي يف ال�سجن كهدية اىل وزارة
العدل.
و�أ��ض��اف ال�سيد املفت�ش ان املتهمني ا��ص��دروا كتب
اخ��راج ر�سمية للمواد امل�سروقة من ال�سجن ،وقد
بلغت قيمتها مليار و 108مليون  76الف دينار،
الفتا اىل ان املحكمة وج��دت م��ن الأدل ��ة املتح�صلة
لديها وقرينة هروب املتهم كافية للحكم عليه بال�سجن
(� )10سنوات ،وت�أييد حجز �أمواله املنقولة وغري
املنقولة.

خالل استقباله محافظ بابل

وزير العدل :ما�ضون يف تب�سيط الإجراءات
يف جميع الدوائر العدلية
�أك ��د وزي ��ر ال �ع��دل د .حيدر
الزاملي� ،أن ال��وزارة حققت
ال �ع��دي��د م��ن االجن � ��ازات يف
ج �م �ي��ع ال� ��دوائ� ��ر ال �ع��دل �ي��ة
وه ��ي م��ا��ض�ي��ة يف تب�سيط
الإج � ��راءات م��ن خ�لال خطة
ا�سرتاتيجية اتبعتها ،ذكر
ذلك خالل ا�ستقباله يف مكتبة
الر�سمي ال�سيد حمافظ بابل
� �ص��ادق م��دل��ول ال�سلطاين.
وق � ��ال ال �� �س �ي��د ال� ��وزي� ��ر ان
ال�ضائقة املالية التي مير بها
ال�ب�ل��د ح��ال��ت دون اال� �س��راع
ب��اف �ت �ت��اح جم �م �ع��ات ع��دل�ي��ة
ج��دي��دة لت�سهيل اج� ��راءات

املراجعني .من جانبه ا�شاد
حمافظ بابل ال�سيد �صادق
م��دل��ول ال�سلطاين ،ب��ال��دور
ال�ك�ب�ير ال ��ذي لعبته وزارة
ال �ع��دل يف ت�ق��دمي اخل��دم��ات
باال�ضافة اىل تعاون الوزارة

م� ��ع امل��ح��اف��ظ��ة يف ج�م�ي��ع
امل� �ج ��االت م �ب��دي � ًا ا��س�ت�ع��داد
امل�ح��اف�ظ��ة يف ال �ت �ع��اون مع
ال � � ��وزارة م ��ن اج� ��ل اجن ��از
م �ل �ف��ات حت �� �س�ين اخل��دم��ات
للمواطنني.
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العراق الموحد
لتتحقق ل��وال روح ال�ع��زمي��ة واال� �ص��رار
التي امدنا بها موظفو هذه الوزارة الذين
ع��ان��وا م��ا ع��ان��وه م��ن االع�م��ال االرهابية
التي طالت اغلب العاملني فيها اال انها
مل تنل من روحهم الوطنية الكبرية ولله
احلمد.
ويف هذه االحتفالية االوىل لتخرج دورة
املنفذين العدول واملو�سومة بـ(العراق
امل��وح��د) وال �ت��ي ق��دم��ت ( )25خريجا
ليكونوا منفذين عدول يقدمون خدماتهم
للمواطنني �ستثبت الوزارة يوما بعد اخر
ان ال�ع��راق اك�بر من تخر�صات االره��اب
وان روح املواطنة هي ال�سالح الذي عجز
االره ��اب ع��ن مواجهته طيلة ال�سنوات
املا�ضية ،و�ستكون الر�صيد الذي ي�ساهم
باعمار ال�ع��راق ويعيده اىل املقدمة من
جديد.
ون�ع��اه��د ال�شعب ان ت�ك��ون ان�ت���ص��ارات
قواتنا االمنية واحل�شد ال�شعبي التي
تكللت بتحرير كل تراب العراق الغايل من
ج��رذان ع�صابات داع�ش االرهابية دافعا
ا�ضافيا لتعزيز م�سرية العمل والبناء
العادة اعمار ما دمره االرهابيون واعداء
احلياة ومن هذا املنطلق كان لنا الدافع

يف هذا االيام املبارك والتي ت�شهد البالد
خاللها حتقيق اروع االنت�صارات على
االره��اب يف اخر معاقله  ،حتتفل وزارة
العدل بتخرج دورة جديدة من املنفذين
العدول لتكون مبثابة ر�سالة نبعثها اىل
االبطال من قواتنا االمنية ب�أن اخوانهم
يف الوزارة يعملون معهم جنب ًا اىل جنب
يف اكمال م�سرية الن�صر باعادة احلياة
اىل (العراق املوحد) بعد جتاوز مرحلة
احلرب على االرهاب وخمططات التق�سيم
ليعود اق��وى م��ن ال�سابق و�شعبه اكرث
وحدة ومتا�سك.
احل �� �ض��ور ال� �ك ��رام ان ه� ��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة
جت�سيد للعمل ال� ��د�ؤوب ال��ذي حر�صنا
منذ االي��ام االوىل على اجن��ازه برغم من
ال�صعوبات التي اعرت�ضت م�سرية العمل
وح��اول��ت ثني ال ��وزارة ع��ن اداء دوره��ا
املهني والوطني اال اننا و�ضعنا ُن�صب
�أعيننا اداء الواجب وال�سعي خلدمة هذا
ال�شعب اجلريح الذي عانى طيلة عقود من
احلروب و�صوال اىل اليوم  ،فكان لزام ًا
علينا ان ننه�ض من جديد ونتحلى بروح
ال�صرب والثبات لعبور املحن وال�شدائد
لتحقيق اف�ضل االجن��ازات التي ما كانت

بالتعاون مع دائرة التخطيط العدلي وشركة المودة لالنتاج والبث االعالمي

دائرة رعاية القا�صرين تقيم دورة تدريبية ملوظفيها
يف جمال االر�شفة االلكرتونية
�أق��ام��ت دائ���رة رع��اي��ة ال�ق��ا��ص��ري��ن ب��ال�ت�ع��اون مع
دائ��رة التخطيط العديل دورة تدريبية يف جمال
ال�شبكات ونظام احلماية اخلا�ص مب�شروع مكننة
دوائر رعاية القا�صرين.
وق��ال��ت م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة ه�ن��د ع�ب��د ج�م�ي��غ ،ان
هذه ال��دورة ا�ستمرت لفرتة خم�سة ايام و�شملت

موظفي الدائرة واملديريات التابعة لها يف بغداد
واملحافظات من اج��ل تعزيز خربتهم املهنية يف
جمال ال�شبكات ونظم احلماية اخلا�صة مب�شروع
مكننة دوائر رعاية القا�صرين ،والذي مت اجنازه
ب��ا� �ش��راف م�ب��ا��ش��ر م��ن ال���س�ي��د ال��وزي��ر د .حيدر
الزاملي ،من اج��ل تعزيز نظم حماية وا�ستثمار

اموال �شريحة القا�صرين بال�شكل االمثل.
وا�شارت املدير العام ،ان دائرة رعاية القا�صرين
اكملت ار�شفة احل�سابات اخلا�صة باموال �شريحة
القا�صرين ،مبينة ان هذه الدورات متت بالتعاون
واال�� �ش ��راف م��ن ��ش��رك��ة امل� ��ودة ل�لان �ت��اج وال�ب��ث
االعالمي.

الكبري يف اعانة اه��ايل املناطق املحررة
ب��اع��ادة احل �ي��اة ال�ي�ه��ا ب��اف�ت�ت��اح ال��دوائ��ر
العدلية فيها بال�سرعة املمكنة  ،دعما
لالهايل فكانت الوزارة �سباقة يف تطبيق
ال�برن��ام��ج احل �ك��وم��ي اخل��ا���ص ب��اع��ادة
احلياة يف املناطق املحررة من االرهاب.
ويف ه��ذه االي��ام التاريخية التي حتقق
فيها التحرير الكامل الرا� �ض��ي ال�ع��راق
من االرهاب ،نبارك لل�شعب العراقي هذا
املنجز التاريخي ال��ذي حتقق ب�سواعد
االب �ط��ال يف ال �ق��وات االم�ن�ي��ة واحل�شد
ال�شعبي و�سن�سعى اليجاد الت�شريعات
ال�ت��ي ت�لائ��م ح�ج��م الت�ضحيات الكبرية
ال �ت��ي ق��دم �ه��ا � �ش �ه��داء وج��رح��ى احل��رب
��ض��د االره� ��اب م��ن اج��ل اع��ان��ة عوائلهم
ودعمهم للعي�ش بعز وكرامة الن العراق
�سيبقى مدينا لهم مدى الدهر لبقاء رايته
خفاقة ف��وق جميع ارا��ض��ي ال�ب�لاد ال��ذي
ح��اول االرهابيون تق�سيمه اال ان ارادة
العراقيني حطمت م�سعى الظاملني وك�سر
خ��راف��ة دول ��ة اخل�لاف��ة واحل �م��د ل�ل��ه رب
العاملني .
الدكتور حيدر الزاملي
وزير العدل

خالل مشاركتها بمعرض بغداد الدولي
بدورته الـ ()44

وزارة العدل :نتاجات دائرة
اال�صالح العراقية ت�ضاهي ما موجود
يف اال�سواق املحلية

ضمن إستراتيجية الوزارة لتوفير الخدمات للمواطنين

دائرة التنفيذ تعلن عن
ن�شاطها املتحققة خالل �شهر
ايلول املا�ضي
اعلنت دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل
عن ن�شاطها واملديريات التابعة لها خالل
�شهر ايلول من العام اجلاري.
وق��ال مدير ع��ام ال��دائ��رة  /وك��ال��ة ال�سيد
رعد خليل ،ان دائ��رة التنفيذ ومديرياتها
اجن��زت معامالت اح��وال �شخ�صية بعدد
( ،)2892ومعامالت دين وت�سليم اموال
منقولة عددها (.)1762
وا��ض��اف املدير ال�ع��ام ،ان ع��دد املعامالت
املنجزة املتعلقة بالعقار خالل �شهر ايلول
امل��ا� �ض��ي ب�ل�غ��ت (  )216م�ع��ام�ل��ة ،فيما
بلغت االم��ان��ات امل�ستح�صلة من املدينني
ت�سعة ع�شر مليار ًا وت�سعمائة وت�سعون
م�ل�ي��ون� ًا وم �ئ��ة وت���س�ع��ة وخ�م���س��ون ال�ف� ًا
وت���س�ع�م��ائ��ة و��س�ت��ة وت���س�ع��ون دي� �ن ��ار ًا (
 ،)19،990،159،996وعدد االمانات
امل�صروفة مل�ستحقيها بلغ ارب�ع��ة ع�شرة
مليار ًا وخم�سمائة و�سبعة ع�شرة مليون ًا
وم�ئ�ت��ان وت�سعة ع���ش��رة ال �ف � ًا و�ستمائة
وع�شرة دينار ًا ( ،)610،14،517،219
كما بلغت جمموع الر�سوم العدلية �ستمائة
وت���س�ع��ة وارب� �ع ��ون م�ل�ي��ون� ًا وث�م��امن��ائ��ة
واث �ن��ان وارب �ع��ون ال�ف��ا و�ستة وت�سعون
دينارا ( .)649842096
و ا� �ش��ار ال���س�ي��د م��دي��ر ع ��ام ال ��دائ ��رة اىل
ان ال�ع�م��ل ج ��ار ب��ادخ��ال امل �ع �ل��وم��ات يف
ال�برام��ج امل�ت��وف��رة ب��ال��دائ��رة �ضمن اط��ار
مكننة دوائ��ر التنفيذ ،م�ؤكد ًا ا�ستمرارية
العمل مبتابعة اج��راءات مكافحة الف�ساد
يف م��دي��ري��ات التنفيذ يف ��ض��وء تقارير
��ش�ه��ري��ة ت��ر��س��ل م��ن ق�ب��ل ت�ل��ك امل��دي��ري��ات
اىل ق �� �س��م ال� �ع�ل�اق���ات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة يف
دائرة التنفيذ .

افتتاح دائرتي كاتب عدل املوفقيه والب�شائر يف حمافظة وا�سط
�أالحتياج ،م�ؤكد ًا ان افتتاح هذه الدوائر
مت ب��رع��اي��ة ال�سيد وزي��ر ال �ع��دل د.ح�ي��در
ال��زام�ل��ي و�ضمن اجل ��دول امل�ع��د الفتتاح
وا� � �س � �ت � �ح� ��داث ال� � ��دوائ� � ��ر يف ب� �غ ��داد
واملحافظات.
و�أ��� �ض� ��اف امل���دي���ر ال � �ع� ��ام :ان اف �ت �ت��اح
ال� ��دائ� ��رت �ي�ن ج � � ��اء ،ل �ت �خ �ف �ي��ف ال ��زخ ��م
احل ��ا�� �ص ��ل ع� �ل ��ى ال� � ��دوائ� � ��ر يف م��رك��ز
املحافظة.

افتتحت وزارة العدل دائرتي كاتب عدل
املوفقيه والب�شائر يف حمافظة وا�سط،
�ضمن اخلطة الإ�سرتاتيجية التي اتبعتها
الوزارة لتو�سيع ن�شاط خدماتها يف عموم
املحافظات.
وق ��ال م��دي��ر ع��ام دائ���رة ال�ك�ت��اب ال�ع��دول
ح�سني الطائي :ان افتتاح هاتني الدائرتني
مت وف��ق �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال� ��وزارة لتوفري
اخل��دم��ات ل�ل�م��واط�ن�ين يف امل�ن��اط��ق ذات

((اعفاء االموال املوقوفة التابعة للوقفني ال�شيعي وال�سني من ا�ستح�صال
الر�سوم وال�ضرائب يف الدوائر العدلية))
اوع��زت وزارة العدل اىل كافة الدوائر والعتبات املقد�سة وامل��زارات ال�شيعية ( )14من قانون دي��وان الوقف ال�سني
العدلية ب�أعفاء االموال املوقوفة التابعة ال �� �ش��ري �ف��ة م ��ن ا� �س �ت �ح �� �ص��ال ال��ر� �س��وم رقم ( )56ل�سنة  2012وامل��ادة ()16
ل��دي��واين ال��وق �ف�ين ال���س�ن��ي وال�شيعي وال �� �ض��رائ��ب ا� �س �ت �ن��اد ًا الح �ك��ام امل ��ادة من قانون دي��وان الوقف ال�شيعي رقم

( )57ل�سنة  2012خل�صو�صية تلك
االم��وال والغايات النبيلة التي تطمح
لتحقيها .

خالل ورشة عمل نظمها قسم المتابعة والتنسيق

التعريف بالقانون الدويل لالجئني ملوظفي الدوائر العدلية
نظم ق�سم املتابعة والتن�سيق
يف وزارة العدل ور�شة عمل عن
ال�ق��ان��ون ال ��دويل لالجئني على
قاعة التدريب اخلا�صة بدائرة
التخطيط يف جم�م��ع ال��دوائ��ر
العدلية�� ،ش��ارك فيها جمموعة
من موظفي الوزارة من خمتلف
الدوائر العدلية .
وقدم مدير ق�سم املتابعة ال�سيد
� �س �ي��ف وايل ع �ل��ي وامل� �ع ��اون
ال�ق���ض��ائ��ي ف��را���س ك ��رمي جبار
خ�لال ال��ور��ش��ة ��ش��رح� ًا مف�ص ًال

ع��ن ال �ق��ان��ون ال���دويل لالجئني
وم�صادره واالحكام الرئي�سية
يف االتفاقية اخلا�صة باللجوء
ا� �ض��اف��ة اىل ت�ع��ري��ف ال�لاج��ئ،
وت� �ق ��دمي ن �ب��ذة خم �ت �� �ص��رة عن
املنظمة ال��دول�ي��ة للهجرة  ،من
ج��ان��ب �آخ� ��ر ق ��دم امل �ح��ا� �ض��ران
ن� �ب ��ذة ع���ن ال� �ق ��ان ��ون ال � ��دويل
االن �� �س��اين وال �ق��ان��ون ال ��دويل
حل� �ق���وق االن � �� � �س� ��ان وال� �ف���رق
بينهما وعالقة القانون الدويل
لالجئني بينهما.

خالل ترؤسه اجتماعا للجنة األمر الديواني المرقم ( )54لسنة 2017

الوكيل الإداري ي�ؤكد � :أهمية اجناز عمل جلنة الإ�صالحات ومعاجلة م�ؤ�شرات
تقييم العراق يف التقرير ال�سنوي
�أكد الوكيل الإداري لوزارة العدل ال�سيد عبد
الكرمي فار�س ال�سعدي عن �أهمية اجناز عمل
جلنة الإ�صالحات ومعاجلة م�ؤ�شرات تقييم
العراق يف التقرير ال�سنوي اخلا�ص باجلل�سة
الرابعة بالأمر الديواين املرقم ( )54ل�سنة
 . 2017ج��اء ذل��ك �أثناء تر�ؤ�سه اجتماعا
ملمثلوا البنك الدويل يف مقر الوزارة  .حيث
مت خ�ل�ال االج �ت �م��اع ب�ح��ث ودرا� �س��ة طبيعة
امل�ؤ�شرات يف االجتماعات الأربعة التداولية
املا�ضية وبيان النقاط املقابلة لها � ,إ�ضافة اىل
تثبيت احلقائق يف النظام القانوين العراقي
للموا�ضيع املتعلقة ب��االئ�ت�م��ان والإ� �س �ع��ار
وانفاذ العقود وحماية الأقلية امل�ستثمرة بعد
ا�ستعرا�ض جميع القواعد القانونية النافذة

ن�ظ��ام �أم �ن��اء الإف�لا���س ال ��ذي مت �أع� ��داده من
الفريق املكلف و�سيتم ت�سليم ن�سخه منه �أي�ضا
اىل ممثلي البنك ال��دويل ودرا�ستها وبيان
املالحظات القانونية مبوجب �سياق العمل
للبنك ال��دويل ال��ذي ميثل وزارة ال�ع��دل يف
تنظيم مهنه �أمناء الإفال�س ,ف�ضال عن ت�سليم
ممثلي البنك الدويل درا�سة تتعلق ب�ضرورة
تعديل ق��ان��ون التجارة العراقي النافذ رقم
( )30ل�سنة  1984وال� ��ذي � �ش��رع �ضمن
توجيهات دولة مركزية تطبق اقت�صاد مركزي
هما م�ؤ�شر قوة احلقوق القانونية وم�ؤ�شر وال��ذي مل يعد ين�سجم مع توجيهات الدولة
ذات ال�صلة باملوا�ضيع املذكورة .
وق��ال ال�سيد الوكيل الإداري :ان��ه مت البدء عمق معلومات االئتمان ن�سبة االجن��از يف بعد  9/4/2003ب�ضرورة تبني اقت�صاد
ال�سوق وتن�شيط دور القطاع اخلا�ص .
يف درا�سة م�ؤ�شرات التقييم والإج��اب��ة على هذه الفقرة التتجاوز . % 25
الأ�سئلة حيث �أجنزت اللجنة م�ؤ�شرين مهمني وا�ضاف :انه مت ت�سليم مقرر اللجنة م�سودة وتابع �أي�ضا  :ان ممثل جمل�س الق�ضاء الأعلى

قدم درا�سة حول م��اورد يف الأم��ر  78ل�سنة
 2004با�ستحداث حماكم للإفال�س الذي
ميكن ل�صالحية جمل�س الق�ضاء با�ستحداث
حماكم بداءه �ضمن ماورد يف قانون التنظيم
الق�ضائي ولكن من اخت�صا�ص حماكم البداءه
املخت�صة بنظر ال��دع��اوى التجارية لي�شمل
العراقيني ف�ضال عن العن�صر االجنبي يتطلب
تدخال ت�شريعيا .
مطالبا يف الوقت نف�سه  :التاكيد على ح�ضور
مم�ث�ل��ي ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ووزارة ال�ت�ج��ارة
ال�ستكمال املناق�شات حول تقييم امل�ؤ�شرات
 ,باال�ضافة اىل التاكيد على دائ��رة التنفيذ
باعداد الدرا�سة املتعلقة بانفاذ العقود وبيان
مالحظاتهم القانونية حول ذلك .

�شاركت وزارة العدل جناح دائ��رة اال�صالح العراقية يف معر�ض بغداد
الدويل بدورته الـ (.)44
واك���دت ال � ��وزارة ،ان ن�ت��اج��ات دائ���رة اال� �ص�لاح ال�ع��راق�ي��ة ت�ضاهي ما
م��وج��ود يف اال� �س��واق املحلية مم��ا ي��دل على انتقال النزيل م��ن الفراغ
اىل مرحلة االن �ت��اج بعد تعلمه للحرف وامل �ه��ن وال �ت��ي ت��وف��ر م�ستقبال
م��دخ��و ًال م��ادي��ا بعد انتهاء ف�ترة حمكوميته ميكنه م��ن توفري متطلبات
املعي�شة.
و�أ� �ض��اف��ت ال � ��وزارة :ان م���ش��ارك��ة دائ ��رة اال� �ص�لاح ال�ع��راق�ي��ة يف ال�ب��دء
كانت ب�سيطة وق��د ت�ط��ورت امل�شاركة تدريجيا بالإ�ضافة اىل التطور
يف نوعية النتاجات بحيث ا�صبحت ت�ضاهي ما موجود يف اال�سواق
املحلية.
ي�شار اىل ان اجلناح اخلا�ص بدائرة اال�صالح الذي �شاركت به يف معر�ض
بغداد الدويل يف دورته احلالية ي�ضم نتاجات فنية وحرف يدوية ا�ضافة
اىل االعمال اخل�شبية واحلديدية املنتجة يف الور�ش املوجودة يف االق�سام
اال�صالحية.

ال�سجن (� )10سنوات ملجرم ز ّور م�ساحة
عقار و�سرق نحو ( )227,5مليون دينار
ا�صدرت حمكمة اجلنايات املخت�صة
بق�ضايا النزاهة حكما بال�سجن ملدة
(� )10سنوات ملجرم ق��ام بتزوير
م�ساحة عقار� ،أدت اىل �سرقته نحو
( )227,5مليون دينار من املال
العام.
وق��ال املفت�ش العام ل��وزارة العدل
ال�سيد ح�سن حمود العكيلي� ،أن
(ق.ع.ع) وي �ع �م��ل ك��ا� �س �ب��ا ،زوّ ر
م�ساحة عقار يف �سامراء يف العام
 2011من ( )172،471مرت اىل
( )275م�تر لغر�ض رف��ع القيمة
التقديرية للعقار ال��ذي ا�ستملكه
دي� ��وان ال��وق��ف ال���ش�ي�ع��ي لغر�ض
تو�سعة العتبة الع�سكرية املقد�سة.
وا� � �ض� ��اف ال �ع �ك �ي �ل��ي ،ان امل� ��دان

ت �� �س �ب��ب ب �� �س��رق��ة م �ب �ل��غ م� �ق ��داره
( )227,441,578مليون دينار
من املال العام ،لذا وجدت املحكمة
من االدل��ة املتح�صلة لديها وقرينة
ه��روب املتهم كافية لتجرميه وفق
امل��ادة  /444رابع ًا وح��ادي ع�شر
من قانون العقوبات ،وحكمت عليه
غيابي ًا بال�سجن ملدة (� )10سنوات.
وي �� �ش��ار اىل ان حم �ك �م��ة اجل�ن��ح
امل�خ�ت���ص��ة ب��ال �ن��زاه��ة� � ،س �ب��ق �أن
ا���ص��درت اح �ك��ام � ًا بال�سجن ور ّد
م �ب��ال��غ ب �ح��ق ع� ��دد م ��ن امل��وظ �ف�ين
يف م��دي��ري��ة الت�سجيل ال�ع�ق��اري
يف �� �س ��ام ��راء وال� ��ذي� ��ن ت ��واط� ��ؤا
ل �ت��زوي��ر م���س��اح��ات وم��واق��ع ع��دد
من العقارات.

ت�ضمن مر�سوم ًا جمهوري ًا وعدد ًا من البيانات
�صدور العدد اجلديد من الوقائع العراقية
بالرقم ()4470
اع�ل�ن��ت وزارة ال �ع��دل ع��ن � �ص��دور ال�ع��دد
اجلديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم
( ،)4470مت�ضمن ًا م��ر��س��وم� ًا جمهوري ًا
وعدد ًا من البيانات.
وقالت مدير عام الدائرة ال�ست �شذى عبد
امللك :ان العدد ت�ضمن مر�سوم جمهوري
رقم ( )78ل�سنة  ،2017والنظام الداخلي
ملكتب املفت�ش العام يف ديوان الوقف ال�سني
رق��م ( )1ل�سنة  ،2017وبيان �صادر عن
اجل��ه��از امل ��رك ��زي للتقيي�س وال���س�ي�ط��رة
النوعية.
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اجراءات الأ�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
بنا ًء على التزام العراق بتنفيذ تعهداته الدولية
يف جم��ال تعزيز وحماية حقوق االن�سان على
امل�ستوى الوطني ،وتقدميه التقارير الدوريه
املعنية بتلك االلتزامات اىل الهيئات القائمة على
املعاهدات الدولية اال�سا�سية حلقوق االن�سان
والتي يكون العراق طرف ًا فيها ،والهيئات القائمة
على ميثاق االمم املتحدة كمجل�س حقوق الإن�سان
واال��س�ت�ع��را���ض ال� ��دوري ال�شامل وغ�يره��ا من
االجراءات االخرى ،وقدر تعلق االمر مبو�ضوع
تنفيذ التو�صيات اخلا�صة بتقرير جمهورية
العراق �ضمن الية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
اجلولة الثانية  ،2014 /ميكن تقدمي موجز
حول الإج��راءات املتخذة بخ�صو�ص ذلك وعلى
النحو الأتي:
 - 1ناق�ش العراق تقريره الثاين �ضمن اجلولة
الثانية لألية اال�ستعرا�ض املذكورة انف ًا بتاريخ
 3ت�شرين الثاين  ،2014خالل الدورة ()20
للفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض ال��دوري
ال�شامل ،الدورة ( )27ملجل�س حقوق االن�سان.
متخ�ض احل ��وار التفاعلي للدول
2االع�ضاء عن مناق�شة تقرير ال�ع��راق تو�صيات
بلغ عددها ( )229تو�صية  ،وافق العراق على
( )175تو�صية ورف�ض (  ) 54تو�صية �أخرى.
� - 3سيناق�ش ال �ع��راق تقريره �ضمن اعمال
ال � � ��دورة ( )34م ��ن اجل ��ول ��ة ال �ث��ال �ث��ة الل �ي��ة
( 2017
اال�ستعرا�ض ال��دوري ال���ش��ام��ل
–  ،) 2021يف �شهر ت�شرين ال �ث��اين ع��ام
.2019

 - 4ومب��وج��ب مهام اللجنة املركزية لكتابة
ال �ت �ق��اري��ر ال��دول �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب�ح�ق��وق الإن �� �س��ان
وا�ستقبال املقررين اخلوا�ص واملعنيني بحقوق
الإن���س��ان ،امل�شكلة برئا�سة ال�سيد وزي��ر العدل
امل�ح�ترم وع�ضوية اجل�ه��ات املعنية،مت ت�شكيل
جلنة فرعية  ،لغر�ض �إع��داد و�صياغة م�سودة
تقرير جمهورية العراق اخلا�ص باال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل �ضمن اجلولة الثالثة.
 - 5مت �إع� ��داد و�صياغة ج ��دول التو�صيات
امل �ق �ب��ول��ة م ��ن ق �ب��ل ال� �ع ��راق و ال �ب��ال��غ ع��دده��ا
( ،)175املعنية بتقرير الأ�ستعرا�ض ال��دوري
ال�شامل اجلولة الثانية ، 2014/م�صنفة من
حيث امللفات الرئي�سة حلقوق الإن�سان واجلهات
املعنية بتنفيذ التو�صيات واملعلومات املطلوب
توفريها م��ن قبل تلك اجل�ه��ات ( الإج� ��راءات )
واالط���ار ال��زم�ن��ي للتنفيذ ،وه��ي متثل اخلطة
التف�صيلية لتنفيذ اخل �ط��ة ال��وط�ن�ي��ة حلقوق
الإن�سان (  )2017-2020من خالل تنفيذ تلك
التو�صيات ،ملناق�شة تقرير جمهورية العراق .
� - 6صدر قرار جمل�س الوزراء املرقم ( )163
ل�سنة  ،2017امل��أخ��وذ يف جل�سته الإعتيادية
احل ��ادي ��ة وال �ع �� �ش��ري��ن املُ�ن �ع �ق��دة ب �ت��اري��خ 23
 ، ،2017/ 5/بخ�صو�ص (( تفعيل اخلطة
الوطنية حلقوق الإن�سان يف جمهورية العراق
مجُ � ��دد ًا ،ل�غ��ر���ض تنفيذ الإل��ت��زام��ات ال��دول�ي��ة
حلكومة جمهورية ال �ع��راق ،وال�ت��ي �سبق و�أن
�أقرت مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )357
ل�سنة .))2011و�إعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية

جمل�س الأمن ي�صدر قرارا
ب�ش�أن حما�سبة داع�ش عن
جرائمه يف العراق

بالإجماع اعتمد جمل�س الأم��ن ال��دويل القرار رقم
 2379حول حما�سبة تنظيم داع�ش عن اجلرائم
ال �ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا يف ال �ع��راق مب��ا يف ذل ��ك ال �ت��ي قد
ترقى �إىل م�ستوى جرائم احل��رب واجل��رائ��م �ضد
الإن�سانية والإب ��ادة اجلماعية .وطلب القرار من
الأمني العام �إن�شاء فريق حتقيق ،برئا�سة م�ست�شار
خا�ص ،لدعم اجلهود املحلية الرامية �إىل م�ساءلة
تنظيم داع����ش ع��ن طريق "جمع وحفظ وتخزين
الأدل� ��ة يف ال �ع��راق ع�ل��ى الأع��م��ال ال �ت��ي ق��د ترقى
�إىل م�ستوى ج��رائ��م احل��رب والإب� ��ادة اجلماعية
واجلرائم �ضد الإن�سانية".وطلب القرار من الأمني
ال�ع��ام �أن يقدم �إىل جمل�س الأم��ن "اخت�صا�صات
مقبولة ل��دى حكومة ال�ع��راق للموافقة عليها يف
غ�ضون  60يوما" من �أج��ل �ضمان وف��اء الفريق
التحقيق بواليته.و�أكد القرار �أن الفريق �سيعمل
يف ظل االح�ترام الكامل ل�سيادة العراق وواليته
الق�ضائية على اجلرائم املرتكبة يف �إقليمه ،و�أن
اخت�صا�صات الفريق �ستن�ص على �أن يعني يف
الفريق ق�ضاة حتقيق عراقيون وخرباء جنائيون
�آخرون ليعملوا على قدم امل�ساواة جنبا �إىل جنب
مع اخل�براء الدوليني و�شدد ال�ق��رار ،ال��ذي قدمت
بريطانيا م�شروعه ،على �ضرورة �أن يكون الفريق
حمايدا وم�ستقال وذا م�صداقية.ودعا قرار جمل�س
الأم��ن ال��دول الأخ��رى �إىل التعاون مع الفريق مبا
يف ذلك من خالل الرتتيبات املتبادلة ب�ش�أن امل�ساعدة
القانونية.

5

للتن�سيق واملتابعة امل�س�ؤولة عن متابعة تنفيذ
اخلطة املذكورة �آنف ًا).
 - 7مبوجب الأمر الديواين املرقم ( )63ل�سنة
 ،2017امل�أخوذ يف اجلل�سة الأعتيادية احلادية
والع�شرين املُنعقدة بتاريخ ،2017/ 5/ 23
تقرر �إع��ادة ت�شكيل اللجنة الوطنية للتن�سيق
واملتابعة  ،برئا�سة ال�سيد وكيل وزارة العدل
وع�ضوية اجلهات املعنية.
 - 8مت ت�شكيل ال�سكرتارية الفنية للجنة
التن�سيق واملتابعة اخلا�صة باخلطة الوطنية
حل�ق��وق الإن �� �س��ان ،وال �ب��ال��غ ع��دده��م ( )18من
موظفي اق�سام حقوق الإن���س��ان ،موزعني على
ث�ل�اث جل��ان ( التقييم وحت ��ري �أث��رالأن���ش�ط��ة،
املتابعة ،و الإدارية ).
 - 9مت��ت م�ف��احت��ة اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة بتنفيذ
تو�صيات تقرير العراق �ضمن الية اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل اجلولة الثانية  ،2014لغر�ض
اجابتنا على املعلومات املطلوبة ( الإج��راءات )
املذكورة �ضمن جدول التو�صيات املقبولة �أعاله
�أو �أي معلومات �أخ��رى تفي بالإجابة وح�سب
العائدية والإخت�صا�ص ،على �أن يكون تاريخ
اال��س��ا���س ل�لاج��اب��ة على امل�ع�ل��وم��ات اب �ت��دا ًء من
 2014 / 1 / 1ولغاية �أخ��ر موعد نهائي
ل�ل��أج��اب��ة  ،م ��ع م���راع���اة اي م �� �س �ت �ج��دات �أو
حتديثات قد تطر�أ على املعلومات ال��واردة من
اجلهات املعنية قبل بغية ايفادتنا بها وب�صورة
م�ستمرة
 - 10وحالي ًا املو�ضوع قيد املتابعة والإجناز.

تحفظات العراق على االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان

اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �أو �سيداو
و ًال:حت �ف��ظ ال �ع��راق على(املادة)2وبخا�صة
الفقرتني (و+ز) يف متوز عام  2000وجاء
ه��ذا التحفظ على ه��ذه امل ��ادة وال �ت��ي تعترب
من اه��م امل��واد التي ت�صب يف جوهر وروح
االتفاقية,حيث تن�ص (امل��ادة  )2من اتفاقية
�سيداو على مايلي :
*ت�شجب الدول االطراف جميع ا�شكال التمييز
�ضد املر�أة وتوافق على ان تنهج بكل الو�سائل
املنا�سبة دون ابطاء �سيا�سة الق�ضاء على كل
ا�شكال التمييز �ضد امل ��ر�أة ,وتتعهد بالقيام
مبا يلي واخت�صار ًا �س�أورد املادتني (ز+و)من
(املادة :)2
و -اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة مبا يف ذلك
الت�شريعية لتعديل او الغاء القوانني واالنظمة
واالع ��راف واملمار�سات القائمة التي ت�شكل
متييز ًا �ضد املر�أة .

ز -ال �غ��اء جميع اح �ك��ام ق��وان�ين العقوبات
الوطنية التي ت�شكل متييز ًا �ضد املر�أة .
ثاني ًا :حتفظ العراق واكرثية الدول العربية
على (امل��ادة  )16ولكن العراق حتفظ عليها
بالكامل حيث يعتربها تتعار�ض مع قانون
االحوال ال�شخ�صية العراقي والقانون املدين
وتن�ص (امل ��ادة  )16على ان :تتخذ ال��دول
الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على
التمييز �ضد امل��ر�أة يف كافة الأم��ور املتعلقة
بالزواج والعالقات العائلية،وبوجه خا�ص
ت�ضمن ع�ل��ى �أ� �س��ا���س امل �� �س��اواة ب�ين ال��رج��ل
وامل� ��ر�أة�:أ /نف�س احل��ق يف عقد ال��زواج ب/
نف�س احل��ق يف ح��ري��ة اخ�ت�ي��ار ال� ��زوج،ويف
عدم عقد الزواج �إال بر�ضاها احلر الكامل ج/
نف�س احل�ق��وق وامل�س�ؤوليات �أث�ن��اء ال��زواج
وعند ف�سخه ح /نف�س احلقوق وامل�س�ؤوليات

بو�صفهما �أب��وي��ن بغ�ض النظر عن حالتهما
ال��زوج �ي��ة ،يف الأم� ��ور املتعلقة ب�أطفالهما
ويف جميع الأح��وال،ي�ك��ون مل�صلحة الأطفال
االعتبار الأول ه/نف�س احلقوق يف �أن تقرر
بحرية وب�إدراك للنتائج عدد �أطفالها والفا�صل
ب�ين الطفل وال��ذي يليه ويف احل�صول على
امل �ع �ل��وم��ات وال�ت�ث�ق�ي��ف وال��و� �س��ائ��ل الكفيلة
بتمكينها م��ن مم��ار� �س��ة ه ��ذه احل��ق��وق د/
نف�س احل �ق��وق وامل���س��ؤول�ي��ات يف مايتعلق
بالوالية والقوامة والو�صاية على الأطفال
وتبنيهم �،أو م��ا ��ش��اب��ه ذل ��ك م��ن الأع� ��راف،
ح�ي�ن ت��وج��د ه� ��ذه امل �ف��اه �ي��م يف ال�ت���ش��ري��ع
الوطني ،ويف جميع الأح��وال يكون مل�صلحة
الأط��ف��ال االع �ت �ب��ار الأول ز/ن�ف����س احل�ق��وق
ال�شخ�صية للزوج والزوجة،مبا يف ذلك احلق
يف اختيار

ا�سم الأ��س��رة واملهنة ون��وع العمل .ل/نف�س
احل�ق��وق لكال ال��زوج�ين فيما يتعلق مبلكية
وحيازة املمتلكات والإ�شراف عليها و�إدارتها
والتمتع بها والت�صرف فيها �،سواء بال مقابل
�أو مقابل عو�ض.
ث��ال�ث� ًا /حتفظ ال �ع��راق على (امل ��ادة )29/1
وج���اء ا� �ص��ل ال�ت�ح�ف��ظ ع�ل��ى ه ��ذه امل� ��ادة هو
خم � ��اوف ال � �ع� ��راق ان ت� �ك ��ون اح � ��دى ه��ذه
ال ��دول (ا��س��رائ�ي��ل),ت�ن����ص امل ��ادة :1يعر�ض
بالتحكيمات خ�ل�اف ي�ن���ش��أ ب�ين دول �ت�ين او
اك�ث�ر م��ن ال���دول االط� ��راف ح��ول تف�سري او
تطبيق ه��ذه االتفاقية وال ي�سوى عن طريق
املفاو�ضات ,وذل��ك بناء على طلب واح��دة من
هذه الدول ,وان مل تتمكن االطراف خالل �ستة
ا�شهر من تاريخ طلب التحكيم ,من الو�صول
اىل اتفاق على تنظيم امر التحكيم ج��ا َز لأي

من �أولئك االط��راف يف حالة النزاع الذهاب
اىل حمكمة العدل الدولية وبطلب مقدم وفق ًا
للنظام اال�سا�سي للمحكمة .
اتفاقية حقوق الطفل
امل ��ادة  14/1حت�ترم ال ��دول الأط� ��راف حق
الطفل يف ح��ري��ة الفكر وال��وج��دان وال��دي��ن
و 14/2حت�ت�رم ال� ��دول الأط� � ��راف ح�ق��وق
وواج� �ب ��ات ال��وال��دي��ن وك��ذل��ك ت�ب�ع��ا للحالة
الأو�صياء القانونيني عليه ،فيتوجيه الطفل
يف ممار�سة حقه بطريقة تن�سجم مع قدرات
الطفل املتطورة( وجاء حتفظ العراق ب�سبب
تعار�ض مع ال�شريعة اال�سالمية )
العهدين الدوليني
�أع �ل��ن ال �ع��راق �أن ت�صديقه على العهدين ال
ينطوي على االعرتاف ب�إ�سرائيل �أو الدخول
يف �أية عالقات معها.

منا�سبات الأمم املتحدة
حتتفي الأمم املتحدة مبنا�سبات معينة يف �شهر
ت�شرين االول  /اكتوبر من كل لكل منها مو�ضوعا
خ��ا��ص��ا.وت��رم��ي الأمم امل�ت�ح��دة م��ن خ�ل�ال ه��ذه
االحتفاليات اخلا�صة �إىل تعزيز الوعي الدويل
وحتفيز العمل العاملي فيها.وغالبية املنا�سبات
الأمم�ي��ة عينتها اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة
مبوجب قرارت �صادرة عنها،وبع�ض املنا�سبات
الآخر عي ّنتها وكاالت �أممية متخ�ص�صة.والأمم
املتحدة حتتفي كذلك بالذكريات �سنوية بو�صفها
وقائع رئي�سية يف تاريخها .يف االول من اكتوبر
ي�صادف اليوم العاملي لكبار ال�سن حيث اطلقت
االمم املتحدة �شعار ''اخلطى نحو امل�ستقبل من
خ�لال اكت�شاف م��واه��ب امل�سنني وم�ساهماتهم
وم�شاركاتهم يف املجتمع ' ورك��ز احتفال هذا

العام على �إعمال م�شاركات امل�سنني يف �أ�سرهم
وحميطهم االجتماعي وجمتمعاتهم وتو�سيع
نطاق تلك امل�شاركات .واحتفاء هذا العام على
ال�سبل املمكنة ل��دع��م م�شاركات امل�سنني دعما
كامال وف�ع��اال ومب��ا يتوافق م��ع حقوق امل�سنني
وحاجاتهم ورغباتهم.وابراز احتفال هذا العام
ال��راب��ط ال�ق��ائ��م ب�ين اكت�شاف م��واه��ب امل�سنني
وم�ساهماتهم م��ن جهة وحتقيق تنفيذ �أه��داف
جدول �أعمال  2030وخطة عمل مدريد الدولية
ب �� �ش ��أن ال�شيخوخة م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى .وجت��در
الإ�شارة �إىل خطة عمل مدريد الدولية متر حاليا
بعملية ا�ستعرا�ض ثالث وتقييم.
واحتفل العامل ي��وم الثاين من اكتوبر باليوم
ال��دويل لالعنف ويعد ه��ذا التاريخ ه��و تاريخ

ميالد املهامتا غاندي ،زعيم حركة ا�ستقالل الهند
ورائ ��د فل�سفة وا�سرتاتيجية الالعنف.ووفق ًا
ل�ق��رار اجلمعية العامة  61/271امل� ��ؤرخ 15
حزيران/يونيه  ،2007الذي ن�ص على �إحياء
تلك الذكرى ،اليوم ال��دويل هو منا�سبة "لن�شر
ر�سالة الالعنف ،مبا يف ذلك عن طريق التعليم
وتوعية اجلمهور" .وي�ؤكد القرار جدد ًا "الأهمية
العاملية ملبد�أ الالعنف" والرغبة "يف ت�أمني ثقافة
ال�سالم والت�سامح والتفاهم والالعنف".
واح �ت �ف��ل ال �ع��امل ي ��وم احل� ��ادي ع���ش��ر م��ن �شهر
اكتوبر من كل عام باليوم الدويل للطفلة الذي
مت اعتماده منذ  2012بهدف الت�صدي لق�ضايا
الفتاة والتحديات التي تواجهها ،ويف نف�س
ال��وق��ت تعزيز متكني ال�ف�ت��اة و�إت��اح��ة الفر�صة

�أمامها لإثبات قدراتها وحتقيق تطلعاتهاحيث
تعترب فتيات العامل ،اللواتي يبلغ عددهن ما يزيد
عن املليار فتاة ،م�صدرا للقوة والطاقة والقدرة
على اخللق .وال ي�ستثنى من ذلك الفتيات اللواتي
يع�شن يف ثنايا ح��االت ال �ط��وارئ والأزم� ��ات.
وميثل احتفال هذا العام بهذا اليوم نقطة البداية
جلهود �ستبذل على �صعيد العامل للفت االنتباه
�إىل التحديات التي تواجها الفتيات يف �أثناء تلك
ال�ط��وارئ والأزم ��ات ،والفر�ص املتاحة �أمامهن
كذلك.
ا�ضافة اىل احتفاالت اخرى منها يوم الثاين من
ت�شرين الأول�/أكتوبر (االثنني الأول من ال�شهر)
باليوم العاملي للموئل و 5ت�شرين الأول�/أكتوبر
اليوم العاملي للمعلمني و 9ت�شرين الأول�/أكتوبر

اليوم العاملي للربيد و 10ت�شرين الأول�/أكتوبر
ال�ي��وم العاملي لل�صحة النف�سية و 12ت�شرين
الأول�/أكتوبر يوم اللغة الإ�سبانية و 13ت�شرين
الأول�/أكتوبر اليوم ال��دويل للحد من الكوارث
و 15ت�شرين الأول�/أكتوبر اليوم الدويل للمر�أة
الريفية و 16ت�شرين الأول�/أكتوبر يوم الأغذية
ال �ع��امل��ي و 17ت�شرين الأول�/أك� �ت ��وب ��ر ال�ي��وم
الدويل للق�ضاء على الفقر و 20ت�شرين الأول/
�أكتوبر اليوم العاملي للإح�صاء و 24ت�شرين
الأول�/أكتوبر يوم الأمم املتحدة و 24ت�شرين
الأول�/أك�ت��وب��ر اليوم العاملي للإعالم الإمنائي
و 27ت�شرين الأول�/أكتوبراليوم العاملي للرتاث
ال�سمعي الب�صري و 31ت�شرين الأول�/أكتوبر
اليوم العاملي للمدن .

العدل توثق جرائم التنظيم االرهابي العداد قاعدة بيانات والتعامل مبا يتالءم مع خطورتها وت�أثريها
ال�سلبي وباعتبارها انتهاك ًا �صارخ ًا حلقوق االن�سان
ان اجل��رائ��م والفظائع ال�ت��ي ارتكبها داع����ش االره��اب��ي
بحق اعداد ال حت�صى من االف��راد واملجتمعات يف �شمال
العراق  ،فقد قامت وزارتنا متمثلة بالدائرة القانونية
/ق�سم كتابة التقارير بتوثيق اجل��رائ��م ال�ت��ي مار�سها
تنظيم داع�ش االرهابي على االقليات ومنها امل�سيحيني
والرتكمان وال�صابئة املندائيني واالي��زي��دي�ين  ،ومنها
اجلرائم املا�سة باحلياة و�سالمة البدن ( قتل  ،تعذيب )
والتهجري والنزوح الق�سري وا�ستهداف االقليات وتدمري
الرتاث واملعامل الدينية والت�ضييق على احلريات العامة
وانتهاكات للجوانب االقت�صادية وال�صحية .
كما مار�ست ع�صابات داع����ش االره��اب��ي ومنذ دخولها
مدينة املو�صل واج��زاء من حمافظة �صالح الدين مطلع
�شهر حزيران  2014وقرى من حمافظتي كركوك ودياىل
اب�شع جرائم القتل والتعذيب منها قتل � 450سجني يف
�سجن بادو�ش  ،واعدام مئات اجلنود يف حمافظة نينوى
واع��دام  1700جندي يف قاعدة �سبايكر يف حمافظة
�صالح الدين  ،واع��دام  175طالب من القوات اجلوية
العراقية يف احدى القواعد يف مدينة تكريت والقاء جثث
البع�ض منهم يف نهر دجلة بالإ�ضافة اىل اب�شع اجلرائم
�ضد �أبناء الأقليات وخ�صو�ص ًا االيزيدين وامل�سيحيني
وال�شبك  ،وجرائم اال�ستعباد اجلن�سي لأالف الن�ساء من
االيزيدين والأقليات الأخرى .
اما ما يتعلق باجلرائم املرتكبة على االرث احل�ضاري
من �آث��ار ثقافية ودينية واماكن حتمل قيمة ثقافية ،فقد
قامت الدائرة القانونية – ق�سم الر�صد مبتابعة ملف قيام
تنظيم داع�ش االرهابي بتدمري ال�صروح الت�أريخية يف
حمافظة نينوى و�سرقة وتهريب الكثري من االثار وبهذا

ال�صدد فقد مت تقدمي مقرتحات حل�شد اجلهود الدولية
الع��ادة االث��ار املهربة ف�ضال عن جلب الدعم واخل�برات
الالزمة من اجلهات الدولية لغر�ض اعادة ترميم واعمار
ما مت تخريبه من هذه املناطق االثارية التي متثل تراث ًا
ان�ساني ًا وال�ع�م��ل على التن�سيق م��ع ال�شرطة الدولية
(االنرتبول) ملالحقة ال�سراق واع��ادة هذا الرتاث ا�ضافة
اىل ت�شكيل فريق عمل م�شرتك بني وزارات ( اخلارجية
والداخلية والعدل والثقافة ) لغر�ض اعداد درا�سة ب�ش�أن
اقامة دعاوى خارجية على الدول التي �ساهمت يف تهريب
االثار العراقية وبيعها .
وفيما يتعلق بتوثيق االنتهاكات بالكامل واحلفاظ على
االدل��ة وال�براه�ين  ،نبني ان وزارة العدل قامت بان�شاء
�شعبة يف ق�سم الر�صد يف الدائرة القانونية تعمل على
توثق االنتهاكات ومنها انتهاكات تنظيم داع�ش االرهابي
لغر�ض اع��داد ق��اع��دة بيانات باجلرائم والتعامل معها
مبا يتالءم مع خطورتها وت�أثريها ال�سلبي وباعتبارها
انتهاك ًا ��ص��ارخ� ًا حل�ق��وق االن���س��ان  ،وم��ن تلك اجل��رائ��م
التي مت توثيقها جرمية ا�ستخدام اال�سلحة الكيمياوية
من قبل تنظيم داع�ش االرهابي بنا ًء على التقارير الفنية
التي زودت�ن��ا بها وزارة ال�صحة مبوجب كتابها املرقم
(م/ع/ط/ط )2/276/يف  3/8/2017واملر�سل اىل
وزارة العدل  ،وجرمية اع��دام اك�ثر من الفي �شاب من
قاعدة �سبايكر يف حمافظة �صالح الدين يف يوم واحد
وجمزرة ع�شرية البو منر التي مت اعدام اكرث من �سبعمائة
�شخ�ص ًا واجلرمية التي ك�شفتها الطائرات امل�سرية التابعة
لل�شرطة االحتادية ا�ستخدام تنظيم داع�ش املدنيني كدروع
ب�شرية ور��ص��دت قيام اح��د االرهابيني ي�ستخدم الطفل

بالقوة للهروب من نريان ال�شرطة االحتادية يف املدينة
القدمية يف حمافظة نينوى حيث ا��ص��درت القيادة يف
ال�شرطة بعدم اطالق النار خ�شية ا�صابة الطفل  ،وجرمية
ال�سجون التابعة لتنظيم داع�ش االرهابي يف حي الوحدة
يف املو�صل املق�سمة اىل ثالثة اق�سام وهي �سجون عامة
و�سجون لالطفال واملعتقالت ال�سرية ا�ضافة اىل مع�سكر
ي�سمى (حم �م��د ب��ن م���س�ل�م��ة) وه ��و مع�سكر خم�ص�ص
للعقوبات وال�ضبط  ،وجرمية املقابر اجلماعية املفتوحة
وغري املفتوحة من قبل م�ؤ�س�سة ال�شهداء التي ارتكبها
تنظيم داع�ش االرهابي والزال��ت فرق البحث والتنقيب
التابعة للم�ؤ�س�سة يف الك�شف والتقييم عن املواقع املبلغ
عنها م��ن قبل ال �ق��وات االمنية وااله ��ايل خ�صو�ص ًا يف
املناطق املحررة مثل مقربة
حمام العليل واخلف�سة يف املو�صل ومقابر االنبار االثرية
واالزركية وجميلة املرمى يف حمافظة االنبار  ،وجرمية
اال�سرتقاق اجلن�سي اخلا�ص باختطاف ( )1636امر�أة
وف�ت��اة و( )1733رج�ل ً�ا وف�ت��ى م��ن املجتمع االي��زي��دي
وال��ذي��ن الي��زال��ون يف ع��داد املفقودين  ،حيث ق��ام ق�سم
ال��ر��ص��د مبتابعة ملف م�صري املختطفات واملختطفني
االيزيديني بهدف دعم امللف على كافة اال�صعدة احلكومية
والدولية حيث متت مفاحتة اجلهات املعنية لتزويدنا
ب��االج��راءات املتخذة بحقهم  ،وامللف م��ازال قيد العمل
واملتابعة من قبل الق�سم .
وجميع ما ذكر اعاله من جرائم ترقى اىل م�ستوى انتهاكات
ال �ق��ان��ون ال���دويل حل �ق��وق الإن �� �س��ان وال �ق��ان��ون ال��دويل
الإن�ساين وبع�ض هذه التجاوزات قد ت�شكل جرائم �ضد
الإن�سانية.
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لمناسبة انتهاء اعماله بصفة نائب رئيس لجنة حاالت االختفاء القسري باالمم المتحدة

بتوجيه من وزير العدل لتقديم الخدمات للمواطنين

وزارة العدل :اخلبري حممد العبيدي يتلقى كتاب �شكر من مفو�ض
االمم املتحدة ال�سامي حلقوق االن�سان
اك��دت وزارة ال�ع��دل ،تلقى مدير ق�سم كتابة التقارير يف الدائرة
القانونية للوزارة ال�سيد حممد تركي عبا�س العبيدي ،كتاب
�شكر وتقدير ملنا�سبة انتهاء اعماله ب�صفة خبري م�ستقل
ونائب رئي�س جلنة ح��االت االختفاء الق�سري يف االمم
املتحدة التي �شغلها للمدة من عام (.)2011-2017
وا�ضافت ال��وزارة :ان كتاب ال�شكر والتقدير املقدم من
مفو�ض االمم املتحدة ال�سامي حل�ق��وق االن���س��ان اىل
ال�سيد حممد عبا�س العبيدي ،ن�ص على مايلي :النتهاء
مدة ع�ضويتكم يف اللجنة املعنية باالختفاء الق�سري� ،أود
ان اعرب لكم عن خال�ص امتناين لكم مل�ساهمتكم الفعالة يف
هذا العمل املهم املنجز من قبل اللجنة والتزامكم بحماية
حقوق االن�سان وعلى وجه اخل�صو�ص ن�ضالكم يف مواجهة
االختفاء الق�سري على نطاق وا�سع.

افتتاح دائرة كاتب عدل بغداد اجلديدة امل�سائي يف حمافظ بغداد
افتتحت وزارة العدل دائ��رة كاتب العدل بغداد
اجلديدة امل�سائي يف حمافظة بغداد �ضمن اخلطة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي اتبعتها ال� ��وزارة لتقدمي
اخلدمات للمواطنني.
وق ��ال م��دي��ر ع��ام دائ ��رة ال�ك�ت��اب ال �ع��دول ح�سني
ال �ط��ائ��ي :ان ه ��ذا االف �ت �ت��اح مت ب��رع��اي��ة ال�سيد
وزير العدل د.حيدر الزاملي ،و�ضمن خطة عمل
ا�سرتاتيجية اتبعتها الوزارة لتخفيف العبء عن
كاهل املواطنني وتب�سيط االجراءات.
و�أ� �ض��اف امل��دي��ر ال �ع��ام :ان افتتاح ال��دائ��رة جاء
لتخفيف الزخم احلا�صل على الدوائر ال�صباحية،
وان دوائ��ر كاتب العدل امل�سائي تقدم خدماتها
ل���ش��ري�ح��ة امل��وظ �ف�ين يف ب� �غ ��داد وامل �ح��اف �ظ��ات
ل�ف�ترة م��اب�ع��د ال� ��دوام ال��ر��س�م��ي لت�سهيل اجن��از
معامالتهم.

م�ساهمتكم الفاعلة خالل �سنوات خدمتكم ،لي�س فقط
كع�ضو وامن��ا كنائب رئي�س وع�ضو يف مكتب
اللجنة مُثمنة من قبلنا ب�شكل كبري مع خال�ص
التقدير.
ك��ذل��ك ف��ان وزارة ال�ع��دل تثمن ه��ذا ال��دور
الفعال ملوظفيها داعي ًة اياهم اىل بذل املزيد
خ��دم � ًة للوطن ولل�شعب ال �ك��رمي يف هذه
الظروف التي مير بها بلدنا العزيز.
وت�أتي هذه اخلطوة مكملة للدور االن�ساين
واملهني الكبري الذي تنطوي عليه مهام عمل
وزارة العدل بعد ايكال م�س�ؤولية ملف وزارة
حقوق االن�سان امللغاة اليها ،وال��ذي ادارت��ه بعد
تطبيق برنامج اال�صالح احلكومي.

ق�سم املتابعة والتن�سيق يتفقد دائرة تنفيذ احللة
اج� ��رى ف��ري��ق ت��اب��ع ل�ق���س��م امل�ت��اب�ع��ة
وال�ت�ن���س�ي��ق �شعبة م�ت��اب�ع��ة املنطقة
ال��و��س�ط��ى ،زي ��ارة تفقدية اىل دائ��رة
تنفيذ احللة ،للإطالع على �سري العمل
والوقوف على اهم املعوقات وامل�شاكل
و�سبل معاجلتها.
وق ��ال م��دي��ر ال�ق���س��م امل�ه�ن��د���س �سيف
وايل :ان ه��ذه ال��زي��ارة ج��اءت بناء ًا
على توجيهات وزي��ر ال�ع��دل د.حيدر
ال��زام �ل��ي ،ملتابعة عمل تلك ال��دوائ��ر
والت�أكيد على �سرعة اجناز املعامالت
اخلا�صة باملواطنني.

حمكمة التمييز ّ
ت�صدق حكما
حمام ز ّور كتب
باحلب�س ال�شديد على ٍ
متليك عقارات

تضمن مرسوم جمهوري باقالة محافظ كركوك السابق

�صدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع
العراقية بالرقم ()4467
�صدر العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية خمتلفة كبيان ت�أ�سي�س �شركة دياىل العامة ،وبيان
بالعدد ( )4467واملت�ضمن مر�سوم جمهوري واحد �آخر �صادر عن وزارة الزراعة رقم( )1ل�سنة 2017
ا�ضافة اىل عدد من البيانات ال�صادرة عن اجلهاز
وعدد من البيانات والقرارات احلكومية .
وذك��رت مدير عام دائ��رة الوقائع العراقية ال�سيدة املركزي للتقيي�س وال�سيطرة النوعية.
�شذى عبد امللك خ�ضر :ان العدد اجلديد من جريدة
الوقائع العراقية يت�ضمن مر�سوم جمهوري باقالة
ال�سيد جن��م ال��دي��ن عمر ك��رمي م��ن من�صب حمافظ
كركوك.
وا��ض��اف��ت ان ال �ع��دد اجل��دي��د م��ن ج��ري��دة الوقائع
يت�ضمن اي�ض ًا قرار ًا �صادر ًا عن املحكمة االحتادية
العليا بالرقم  / 107احت��ادي��ة  /اعالم،2017/
وق ��رارات اخ��رى ��ص��ادرة ع��ن جلنة جتميد ام��وال
االرهابيني املرقمة ( )30 29-ل�سنة . 2017
وا� �ش��ارت ال�سيدة ��ش��ذى عبد امل�ل��ك اىل البيانات
التي ت�ضمنها العدد وال�صادرة عن جهات حكومية

�ام احلب�س
�صدّقت حمكمة التمييز االحت��ادي��ة حكمها على حم� ٍ
ال�شديد ملدة �سنتني الرتكابه جرميتني تتعلقان بتمليك عقارات
تابعة لدائرة الت�سجيل العقاري يف الديوانية.
وق��ال املفت�ش ال�ع��ام ل ��وزارة ال�ع��دل ح�سن ح�م��ود العكيلي� ،أن
حمكمة جنح الر�صافة املخت�صة بق�ضايا النزاهة �سبق �أن ا�صدرت
حكمني على املحامي املدان (ف�.س.ل) ،ولعدم قناعة رئي�س هي�أة
النزاهة /ا�ضافة اىل وظيفته بالقرار ،طعن به مطالبا نق�ضه،
لكن حمكمة التمييز االحت��ادي��ة �صدقت حكمها بعد ان وج��دت
ب�أن املحكمة املذكورة راعت عند ا�صدارها القرار تطبيق احكام
القانون تطبيقا �صحيحا العتمادها االدلة الكافية.
وا��ض��اف العكيلي� ،أن املحامي امل��دان ق��ام يف جرميته االوىل
ب �ت��زوي��ر ك�ت��ب مت�ل�ي��ك ع��ق��ارات وك �ت��ب ت ��أي �ي��د ا� �س �ت �م��رار خدمة
للم�ستفيدين من العقارات ،وحكمت عليه باحلب�س ال�شديد ملدة
�سنتني ،مبينا �أن اجلرمية الثانية تتعلق برتويج معاملة ت�سجيل
يف دائ��رة الت�سجيل العقاري يف الديوانية ا�ستنادا اىل الكتب
املزورة وحكمت عليه املحكمة باحلب�س الب�سيط ملدة �سنة واحدة،
الفتا اىل ان اجلرميتني مرتبطتان مع بع�ض ويجمع بينهما وحدة
الغر�ض ،ل��ذا ق��ررت املحكمة تنفيذ العقوبة الأ�شد ا�ستنادا اىل
احكام املادة ( /142ق.ع) واالحتفاظ للجهة املت�ضررة (بلدية
الديوانية) املطالبة بالتعوي�ض امام املحاكم املدنية).

دائرة التنفيذ تعلن عن ن�شاطاتها املتحققة
خالل �شهر اب لعام 2017
اعلنت دائ��رة التنفيذ التابعة ل��وزارة العدل ،عن ابرز
ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر اب املا�ضي لعام .2017
وق � � ��ال م���دي���ر ع�� ��ام ال�� ��دائ�� ��رة اخل� �ب�ي�ر ال� �ق ��ان ��وين
رع��د خليل :ان ال��دائ��رة حققت العديد من االجن��ازات
خ �ل�ال � �ش �ه��ر اب م ��ن ال� �ع ��ام  ،2017ح �ي��ث بلغت
جم�م��وع االم��ان��ات امل�ستح�صلة م��ن امل��دي�ن�ين (واح��د
وع� ��� �ش ��رون م �ل �ي��ار و� �س �ب �ع �م��ائ��ة و�� �س� �ت ��ون م �ل �ي��ون
و�ستمائة و��س��ت و�سبعون ال��ف وارب�ع�م��ائ��ة وثالثة
وع�شرون دينار).
و�أ�ضاف املدير العام :ان االمانات امل�صروفة مل�ستحقيها
ب�ل�غ��ت (واح� ��د وع �� �ش��رون م�ل�ي��ار و��س�ت�م��ائ��ة وت�سعة
وت�سعون مليون وثمامنائة وواح��د وت�سعون الف
وثالثمائة وواحد وت�سعون دينار) ،م�ؤكدا ان جمموع

املبالغ امل�ستح�صلة من الر�سوم العدلية بلغت (ت�سعمائة
واثنان مليون و�ستمائة وت�سعة وثالثون الف ومئتان
و�ستة دينار).
و�أو�ضح املدير العام :ان الدائرة تتابع ب�شكل م�ستمر
ال���ش�ك��اوى وال��دع��اوى وح���ض��ور امل��راف �ع��ات ،م�شريا
اىل ان ( )2080حكم بالنفقة و( )245حكم ب�أجر
ح���ض��ان��ة مت ح�سمها ،ب��اال��ض��اف��ة اىل االح �ك��ام التي
ح�سمتها الدائرة �ضمن م�س�ؤوليتها يف حماية حقوق
مراجعيها.
وتابع املدير ال�ع��ام :حققت ال��دائ��رة ن�شاطات تتعلق
بالديون بلغ جمموعها ( )2400حكم ،بينما بلغت
االحكام املتعلقة بالعقار ( )4153حكم ،بالإ�ضافة اىل
ن�شاطات االخرى.

مفت�ش العدل :ال�سجن � 10سنوات ملوظف
ز ّور �سندات عقارية اعتمدت ك�ضمان لقرو�ض
بقيمة  14مليار دينار
اعلن املفت�ش العام ل��وزارة العدل
ح�سن حمود العكيلي عن ا�صدار
حم �ك �م��ة اجل� �ن ��اي ��ات امل �خ �ت �� �ص��ة
بق�ضايا ال �ن��زاه��ة ح�ك�م��ا غيابيا
على موظف يف مديرية الت�سجيل
ال �ع �ق��اري يف امل��دائ��ن (ا�� ��.ش.م)
ب ��ال� ��� �س� �ج ��ن (� �� )10س� �ن ��وات،
لتزويره �سندات عقارية اعتمدت
ك �� �ض �م��ان ل �ق��رو���ض م��ن م���ص��رف
ال��ر� �ش �ي��د ب �ق �ي �م��ة ( )14م �ل �ي��ار
دينار.
وق��ال العكيلي ،ان امل��دان الهارب

(ح.ف) ق � ��ام ب �ج �ل��ب � �س �ن��دات
عقارات م�سجلة با�سمه من دائرة
الت�سجيل ال �ع �ق��اري يف امل��دائ��ن
اىل م �� �ص��رف ال��ر� �ش �ي��د /ال �ف��رع
ال ��رئ� �ي� ��� �س ��ي ،وال � �ت� ��ي اع �ت �م��دت
ك���ض�م��ان��ات ل�ل�ق��ر���ض امل �� �ص��روف
ل �ل �م �ت �ه��م (ع.ع) ب �ق �ي �م��ة ()14
مليار دي�ن��ار ،مبينا ان املتهم قام
باالتفاق واال��ش�تراك مع املوظف
يف دائ � ��رة ال�ت���س�ج�ي��ل ال �ع �ق��اري
(ا�.ش.م) بتزوير م�ساحة وجن�س
ال �ع �ق��ارات م��ع خم��ال�ف��ات �أخ ��رى،

�إ� � �ض� ��اف� ��ة اىل ال� �ت ��وق� �ي ��ع ع�ل��ى
�� �س� �ن ��دات امل ��داي� �ن ��ة ال� �ت ��ي �أدت
اىل � �ص��رف م�ب�ل��غ ( )14م�ل�ي��ار
دينار.
و�أ�� �ش���ار امل �ف �ت ����ش ال� �ع ��ام اىل ان
املحكمة قررت جترمي املوظف يف
مديرية الت�سجيل العقاري وفق
امل ��ادة (/444حادي ع���ش��ر) من
قانون العقوبات ،و�أ�صدرت حكمها
غ�ي��اب�ي��ا ب�سجنه (�� )10س�ن��وات
وت ��أي �ي��د ح�ج��ز �أم ��وال ��ه املنقولة
وغري املنقولة.

لضمان حماية المرأة وتجريم داعش في المحافظات المحررة من سيطرة االرهاب

وزير العدل :العراق �أول دولة ت�ضع خطة طوارئ لقرار جمل�س االمن ()1325
�أكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان جمهورية
العراق تعّد �أول دول��ة يف املنطقة ت�ضع خطة
ال �ط��وارئ اخلا�صة ب�ق��رار جمل�س االم��ن رقم
( )1325ل�سنة  ،2000ع�ل��ى امل�ستويني
العملي والدويل ،بهدف حتقيق ال�سالم وحماية
امل ��ر�أة وب�ن��ا ًء عليه مت اق��رار اخلطة الوطنية
ل�ق��رار جمل�س االم��ن م��ن جمل�س ال���وزراء يف
ني�سان عام .2014
وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية �شذى
عبد امللك /رئي�س جلنة تنفيذ اخلطة الوطنية

ل �ق��رار جم�ل����س االم� ��ن رق ��م ( )1325ل�سنة
 ،2000ان ال��وزارة با�شرت بتنفيذ اخلطة
العراقية لغر�ض دا�سة �أوليات خطة الطوارئ
اخلا�صة ب�ه��ذا ال �ق��رار االمم ��ي ،ب�ه��دف �ضمان
حماية امل� ��ر�أة وجت ��رمي ع�صابات داع ����ش يف
املحافظات املحررة من �سيطرة االرهاب.
وا�ضافت املدير ال�ع��ام ،ان احلكومة و�ضعت
خططها بجميع قطاعاتها للت�صدي للتحديات
الكبرية املتعلقة بتوفري االحتياجات اال�سا�سية
للنازحات ،مبينة ان اخلطة الوطنية و�ضعت

ثالث ركائز هي (امل�شاركة واحلماية والوقاية)،
وعملت ال� ��وزارة على تنفيذ اجل��وان��ب التي
تخت�ص بعملها عرب اج��راء حتقيقات �سريعة
وفعالة م��ن جانب الهيئات امل�ستقلة حلقوق
االن�سان واجلهات املخت�صة تنظر يف ال�شكاوى
التي تقدمها الن�ساء النازحات.
واو�ضحت املدير العام ،ان اللجنة عملت على
تطبيق ال �ق��ان��ون م��ن اج��ل ان���ص��اف وحماية
ال�ن��اج�ي��ات م��ن اخل �ط��ف او ال�ع�ن��ف اجلن�سي
وتوفري امل�ساعدة القانونية الالزمة باعتماد

دائرة اال�صالح العراقية تعتمد الية
فح�ص احلم�ض النووي الـ( ) DNA
يف اجراءات اطالق ال�سراح
�أعلنت وزارة العدل دائرة اال�صالح
العراقية عن ادخ��ال الية جديدة
يف اج���راءات اط�ل�اق ال�سراح
وا�ستقبال النزالء واملوقوفني
امل�� ��ودع��ي��ن يف االق� ��� �س ��ام
اال�صالحية من خالل العمل
ب�ت�ق�ن�ي��ة ف �ح ����ص احل�م����ض
ال � �ن� ��ووي ال � � �ـ( ) DNA
للت�أكد م��ن ع��دم مطلوبيتهم
جل �ه��ات ام�ن�ي��ة او يف ق�ضايا
ت�سريع اج��راءات اطالق ال�سراح
وتوثيق البيانات اجلنائية لكل نزيل
وموقوف.
وق ��ال م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة ح�سني ال�ع���س�ك��ري :ان
ال��دائ��رة وم��ن خ�لال التن�سيق امل�شرتك بني وزارة
ال�ع��دل ومديرية حتقيق االدل��ة اجلنائية التابعة
ل��وزارة الداخلية ا�ستحدثت �شعبة الـ()DNA
وبا�شرت العمل فيها وه��ي من التقنيات املتقدمة
واملعتمدة يف توثيق املعلومات اخلا�صة باملوقوفني
والنزالء يف ال�سجون اال�صالحية من خالل فح�ص
احل �م ����ض ال� �ن ��ووي ل�ك���ش��ف اجل �ي �ن��ات ال��وراث �ي��ة
وال �ت ��أك��د م��ن ه��وي��ة ال��ن��زالء وامل��وق��وف�ين وع��دم
مطلوبيتهم جلهات اخرى حني ا�ستقبالهم او قبل

االفراج عنهم.
و�أ�� �ض ��اف امل��دي��ر ال��ع��ام :ان
�شعبة الـ(  ) DNAتعمل
يف ق �� �س��م اال� �س �ت �ق �ب��ال
و�إخ� �ل ��اء ال �� �س �ب �ي��ل يف
مقر ال��دائ��رة العامة مع
ك ��ادر ط�ب��ي متخ�ص�ص
ت��اب��ع ل ��وزارة الداخلية
م��دي��ري��ة حت�ق�ي��ق االدل ��ة
اجلنائية وتقوم ب�إر�سال
العينات اىل مديرية االدل��ة
اجلنائية يف وزارة الداخلية
ليتم خزنها يف م�صرف الـ ()DNA
وال ��رج ��وع ال�ي�ه��ا يف ح ��ال ال�ب�ح��ث او التحقيق
اجلنائي.
و�أ��ش��ار املدير العام اىل ان ال�شعبة اجن��زت اكرث
م��ن ( )11 07ع�ي�ن��ة خ�ل�ال ال�ن���ص��ف االول من
ال�ع��ام احل��ايل  ،2017مو�ضح ًا ان ه��ذه التقنية
�ست�سرع يف اج� ��راءات االف� ��راج و�إط �ل�اق ��س��راح
ال�ن��زالء خا�صة املتعلقة ببيان املطلوبية جلهات
ام�ن�ي��ة يف ق���ض��اي��ا اخ���رى وه ��ي م��ن االج � ��راءات
ال�ت��ي ت�سبق اط�ل�اق ��س��راح ال �ن��زالء م��ن ال�سجون
اال�صالحية.

القوانني العراقية والدولية يف اوقات النزاع
والعمليات الع�سكرية ومعاقبة مرتكبيها،
م�شرية اىل ان ال�ي��ات تنفيذ اخلطة الوطنية
تتمثل يف ت�شكل غ��رف��ة عمليات متخ�ص�صة
الدارة تنفيذ اخلطة الوطنية ،وايجاد م�صادر
الدعم املايل والتقني خلطة الطوارئ ،وتقدمي
امل�ساعدة ال�سريعة للن�ساء من خالل الت�أهيل
والتمكني واعادة االندماج املجتمعي.
واف��ادت املدير العام :ان اللجنة �ستعمل على
ر��ص��د وت��وث�ي��ق وان���ش��اء ب�ي��ان��ات لالنتهاكات

�ضد الن�ساء والفتيات ال�ن��ازح��ات ،ومالحقة
ومعاقبة مرتكبي االنتهاكات واجل��رائ��م �ضد
الن�ساء ،الفتة اىل ان تو�صيات اللجنة ن�صت
على القيام بعمل دورات لغر�ض تدريب موظفي
ال��دوائ��ر اخلدمية يف جميع املحافظات التي
تعر�ضت للهجمة ال�شر�سة لع�صابات داع�ش
لتثقيفهم يف جم ��ال عملهم م��ن اج ��ل تقدمي
اف�ضل اخلدمات القانونية للنازحني وباالخ�ص
� �ش��ري �ح��ة ال �ن �� �س��اء ب �غ �ي��ة ت�ب���س�ي��ط وت�سهيل
اجناز معامالتهم.

وت��اب �ع��ت ،ب��ا� �ش��رت ال�ل�ج�ن��ة ب�ف�ت��ح ��ص�ن��ادي��ق
ل�ل���ش�ك��اوى خ��ا� �ص��ة ب��ال�ن���س��اء ال �ن��ازح��ات يف
جميع ال��دوائ��ر اخلدمية يف املحافظات انفة
ال��ذك��ر لغر�ض ال��و��ص��ول اىل احل��ل القانوين
ل�ل���ش�ك��وى امل �ق��دم��ة م��ن ال �ن��ازح��ات م�ب��ا��ش��رة،
م � ��ؤك� ��دة ا� � �ص���دار ال �ت��وج �ي �ه��ات اىل م� ��دراء
ال��دوائ��ر اخل��دم�ي��ة ال�ف��رع�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل ��وزارة
العدل يف املحافظات (نينوى� ،صالح الدين،
االنبار) لغر�ض ت�سهيل وتب�سيط االج��راءات
القانونية.

بالتعاون مع شركة المودة لإلنتاج والبث االعالمي وتكنولوجيا المعلومات

دائرة رعاية القا�صرين تنظم دورة تدريبيه مل�شروع مكننة الدائرة وفقا للنظام اجلديد
نظمت دائ��رة رعاية القا�صرين التابعة
لوزارة العدل بالتعاون مع �شركة املودة
للإنتاج وال�ب��ث االع�لام��ي وتكنولوجيا
املعلومات املتعاقدة م��ع ال ��وزارة دورة
تدريبية ملوظفي الدائرة.
وقالت مدير عام الدائرة ال�ست هند عبد
جميغ :ان هذه ال��دورة جاءت للم�ساهمة
يف اع��داد ك��ادر وظيفي يتمكن من ادارة
العمل ملديرية النظام اخلا�ص مب�شروع
املكننة م��ن م��وظ�ف��ي ال��دائ��رة ول�ك��ل من
نظامي االر�شفة االلكرتونية واحل�سابات
اخلا�ص ب ��إدارة ام��وال القا�صرين وذلك
وفقا للربنامج اجلديد داخ��ل املديريات
كمدراء للنظام لت�أهيلهم لتدريب املوظفني

العاملني على نف�س امل�شروع.
و�أ�ضافت املدير العام :ان هدف م�شروع
مكننة دائ ��رة رع��اي��ة القا�صرين يتمثل
بت�أ�سي�س نظام معلومات هوية ا�سا�سية
ل�ل�ق��ا��ص��ر وال��و� �ص �ي��ة و� �ص��اح��ب ال�ترك��ة
واحل�ف��اظ على املعلومات لإن�شاء مركز
ب�ي��ان��ات مب��وا��ص�ف��ات ع��ال�ي��ة ق ��ادرة على
ا�ستيعاب العمليات املتوقعة ،ا�ضافة اىل
ت�أ�سي�س رب��ط النظام بني مركز الدائرة
يف ب �غ��داد وامل��دي��ري��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا يف
ان �ح��اء ال �ع��راق وت��دري��ب العاملني على
ه��ذا النظام ومب��ا يقدم خدمة املحافظة
ع �ل��ى ام� � ��وال ال �ق��ا� �ص��ري��ن وح �م��اي �ت �ه��ا
من التالعب.

اللجنة الفرعية العداد م�سودة تقرير العراق اخلا�ص باتفاقية مناه�ضة التعذيب تعقد اجتماعها االول
ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة ال�ف��رع�ي��ة الع� ��داد و�صياغة
م�سودة تقرير جمهورية ال �ع��راق اخلا�ص
ب��ات�ف��اق�ي��ة م�ن��اه���ض��ة ال�ت�ع��ذي��ب وغ�ي�ره من
� �ض��روب املعاملة او العقوبة القا�سية او
الالان�سانية او املهنية اجتماعها االول يف
مقر وزارة العدل ظهر يوم الثالثاء املوافق
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العدل .
واكد وكيل ال��وزارة ح�سني جا�سم الزهريي
على اهمية اجن��از م�سودة تقرير جمهورية
العراق اخلا�ص باتفاقية مناه�ضة التعذيب
وغ�ي�ره م��ن � �ض��روب امل�ع��ام�ل��ة او العقوبة

القا�سية او الالان�سانية او املهنية يف وقتها
املحدد  ،مو�ضحا ما جاء يف التقرير ال�سابق
الذي قدمه العراق عام  2015واملالحظات
اخلتامية التي �صدرت ب�ش�أنه  ،م�شددا على
اهمية تنفيذ هذه املالحظات من قبل اجلهات
املعنية والتعاون فيما بني هذه امل�ؤ�س�سات .

ومت اث �ن��اء االج �ت �م��اع ا��س�ت�ع��را���ض ج��دول
باملالحظات اخلتامية التي قدمتها اللجنة
املعنية كما متت مناق�شتها بني اع�ضاء اللجنة
مبا يعزز من �سرعة االجابة ل�ضمان اع��داد
م�سودة التقرير يف الوقت املحدد ليتم رفعها
اىل اللجنة املركزية للم�صادقة عليها .

اخبار
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مل�ساح ت�سبب ب�صرف قر�ض قيمته  1.5مليار دينار
مفت�ش العدل :احلب�س ّ
مقابل �ضمانات مزورة
قال املفت�ش العام لوزارة العدل ح�سن حمود العكيلي ،ان
حمكمة اجلنح املخت�صة بق�ضايا النزاهة وغ�سيل الأموال
م�ساح يف
واجلرمية االقت�صادية ،حكمت ح�ضوريا على ّ
مديرية الت�سجيل العقاري يف املدائن باحلب�س ال�شديد
ملدة �سنتني ،وذل��ك لت�سببه ب�صرف قر�ض من امل�صرف
العقاري مقابل �ضمانات مزورة.

و�أ���ض��اف ال�ع�ك�ي�ل��ي ،ان امل� ��دان (م�� � �.س.م) ق��ام برفقة
جلنة ت�ضم ع��ددا من موظفي امل�صرف ال��زراع��ي /فرع
التجهيزات ب�إجراء الك�شف على عقار لغر�ض تقييمه ،من
اجل ح�صول مواطن على قر�ض من امل�صرف الزراعي،
الف�ت��ا اىل ان اللجنة مل تقم ب� ��أداء واج �ب��ات وظيفتها
ب�صورة �صحيحة ،مم��ا ت�سبب ب�صرف قيمة القر�ض

البالغة مليار و 500مليون دينار باال�ستناد اىل ك�شف
غري دقيق او ا�صويل ومغاالة يف قيمة العقار باال�ستناد
اىل �سند عقار مت حتريف حمتوياته.
واكد املفت�ش العام ان جن�س العقار الأ�صلي "زراعي"
ومملوك للدولة ،لكن مت �إ�ضافة �سند دائمي اىل ا�ضبارة
العقار ،بينت ان جن�سه "ملك �صرف" ،االمر الذي ت�سبب

دائرة التخطيط العديل تنظم دورة تدريبية لذوي
االخت�صا�صات الهند�سية والفنية

ب���ص��رف قيمة ال�ق��ر���ض امل �غ��االة يف قيمتها وح�صول
�ضرر باملال العام .و�أ��ش��ار العكيلي اىل ان ه��ذا الفعل
ي�شكل جرمية تنطبق واحكام املادة ( )331من قانون
العقوبات ،ف�أ�صدرت املحكمة قرارها باحلب�س ال�شديد
على امل�ساح ملدة �سنتني ،وهي ذات املدة التي حكمت فيها
على موظفي امل�صرف الزراعي امل�شرتكني معه.

ق�سم املتابعة والتن�سيق يتفقد مالحظية الت�سجيل
العـقاري يف الزبيدية

نظمت دائ��رة التخطيط ال�ع��ديل التابعة ل��وزارة
العدل دورة تدريبية مبجال (الر�سم الهند�سي/
االوت��وك��اد) ملوظفي ال��دوائ��ر والأج �ه��زة العدلية
ل ��ذوي االخ�ت���ص��ا��ص��ات ال�ه�ن��د��س�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة يف
ال��وزارة .وقالت ال��دائ��رة ،ان هذه ال��دورة جاءت
للنهو�ض مب���س�ت��وى االداء ال��وظ�ي�ف��ي ملوظفي
الدوائر واالجهزة العدلية من ذوي االخت�صا�صات
الهند�سية والفنية تنفيذا ملفردات اخلطة التدريبية
ال�سنوية اخلا�صة بق�سم التدريب يف الدائرة وما
اعتاد عليه الق�سم من اقامة براجمة التدريبية على
مدار ال�سنة.
ي�شار اىل ان ال��دورة اقيمت على قاعة التدريب
يف جم�م��ع ال ��دوائ ��ر ال�ع��دل�ي��ة ال �ع��ام��ة يف ال�ك��رخ
مل��دة خم�سة اي ��ام م��ن ( 17/9/2017ولغاية
.)21/9/2017

اذ اه �ت �م��ت امل�لاح�ظ�ي��ة
ب�ت�رت� �ي ��ب اال�� �ض ��اب�ي�ر
ح� � ��� � �س � ��ب ال � �ق � �ط � �ع� ��ة
وامل �ق��اط �ع��ة ،ب��امل�ق��اب��ل
او�ضح ال�سيد املالحظ
ح��اج��ة امل�لاح�ظ�ي��ة اىل
م�ساح رديف ا�ضافة اىل
امل�ساح احلايل بالدائرة
لكون االخ�ير ال يتمكن
م � ��ن ت� �غ� �ط� �ي ��ة ح ��اج ��ة
الدائرة بالعمل امل�سحي
وذل � ��ك ل� �ك�ث�رة اع �م��ال��ه
ال� �ت ��ي ي� �ق ��وم ب �ه��ا ب�ين
مالحظيتي ال�ع��زي��زي��ة
والزبيدية.

اج� ��رى ف��ري��ق ت��اب��ع لق�سم
املتابعة والتن�سيق ،وحدة
م�ت��اب�ع��ة ال �� �ص��وي��رة زي ��ارة
ت� �ف� �ق ��دي ��ة اىل م�لاح �ظ �ي��ه
ال �ت �� �س �ج �ي��ل ال��ع��ـ��ق��اري يف
الزبيدية ،للإطالع على �سري
العمل فيها وال��وق��وف على
اه���م امل��ع��وق��ات وامل �� �ش��اك��ل
و�سبل معاجلتها.
وق� ��ال ال �ق �� �س��م ،ان ال�ف��ري��ق
التقى بال�سيد املالحظ والذي
اك ��د ب� ��دوره ان امل�لاح�ظ�ي��ة
ن �ف��ذت ج�م�ي��ع ال�ت��وج�ي�ه��ات
التي متخ�ضت ع��ن ال��زي��ارة
ال�سابقة لفريق ق�سم املتابعة

بناءا على توجيهات وزير العدل د .حيدر الزاملي

تضمن استحداث وزارة العدل
لقسم التشريعات

دائرة التنفيذ جتري االمتحان النهائي لدورة ت�أهيل منفذي العدول
اج��رت دائ��رة التنفيذ التابعة ل��وزارة العدل االمتحان
النهائي لدورة ت�أهيل منفذي العدول يف جممع الدوائر
العدلية يف الكرخ يوم االحد املوافق 22/10/2017
وذل ��ك م��ن اج��ل رف��ع ك �ف��اءة وخ�ب�رة امل�ن�ف��ذي��ن ال �ع��دول

ال �ع��دل �ي�ين لتب�سيط االج� � ��راءات اخل��ا� �ص��ة مب�ع��ام�لات امل �ن �ف��ذ ال �ع��دل يف دوائ� ��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذ يف ب �غ��داد وجميع
وحمايتهم .
امل�ح��اف�ظ��ات وذل ��ك ل�لارت �ق��اء بالعمل ال �ق��ان��ون يف ه��ذه
وقال مدير عام الدائرة اخلبري القانوين ال�سيد رعد خليل املواطنني خدمتا لل�صالح العام .
غاجي  :جاء هذا االمتحان بناءا على توجيهات وزير يذكر ان ال�سيد الوزير �أ�صدر �أم��ر ًا وزاري � ًا با�ستحداث ال ��دوائ ��ر امل �ه �م��ة ذات امل �� �س��ا���س امل �ب��ا� �ش��ر م��ع م�صالح
العدل د .حيدر الزاملي باقامة دورات تثقيفية للموظفني دورة اع� � ��داد امل �ن �ف��ذي��ن ال �ع��دل �ي�ين ال� �ش �غ��ال من�صب املواطنني .

مفت�ش العدل :ال�سجن (� )10سنوات ملدانني
�سرقوا  664مليون دينار من �أموال الدولة
اعلن املفت�ش العام ل��وزارة العدل ح�سن حمود العكيلي عن ا�صدار
حمكمة اجلنايات املخت�صة بالنزاهة ،احكاما على مدانني بال�سجن
ملدة (� )10سنوات لكل منهما ،وذلك ل�سرقتهما اكرث من ( )664مليون
دينار من �أموال الدولة.
وق��ال العكيلي ،ان املحكمة ادان��ت املتهم (م.ن.ك) ويعمل كا�سبا،
وحكمت عليه بال�سجن غيابيا (� )10سنوات لقيامه ب�سرقة ()400
مليون دينار واملتمثلة ببدل ا�ستمالك عقار من الوقف ال�شيعي.
و�أ�ضاف ،ان امل��دان وباالتفاق واال�شرتاك مع عدد من املتهمني ثبّت
ا�سمه بدال عن املالك احلقيقي للعقار ،فت�سلم املبلغ دون وجه حق.
واكد املفت�ش العام ،ان املحكمة ادانت املتهم (ا.ح���.س) ويعمل كا�سبا
�أي�ضا وحكمت عليه غيابيا بال�سجن (� )10سنوات ،لقيامه ب�سرقة مبلغ
( )264.500مليون دينار من �أموال الدولة ،وهو ميثل بدل ا�ستمالك
عقار مت التالعب مب�ساحته اال�صلية من ( 129مرت) اىل ( 229مرت).
ولفت العكيلي اىل ان احلكم ت�ضمن �أي�ضا ا�صدار ام��ر قب�ض بحق

املتهمني وت�أييد حجز �أموالهم املنقولة وغري املنقولة ،ليكون جمموع
املبالغ التي متت �سرقتها يف الق�ضيتني ( )664.500مليون دينار.
وي�شار اىل ان حمكمة اجلنايات املخت�صة بالنزاهة� ،سبق ان �أ�صدرت
احكاما بال�سجن والغرامة بحق عدد من املدانني الذين قاموا ب�سرقة
وتزوير عقارات م�شمولة باال�ستمالك من الوقف ال�شيعي ،وذلك �ضمن
اعمال تو�سعة العتبة الع�سكرية يف �سامراء.

ً
بينهم ( )265نزيال مشمولون بالعفو العام

وزارة �ألعدل :الإفراج عن ( )625نزيل
خالل �شهر ت�شرين االول املا�ضي
�أع�ل�ن��ت دائ ��رة الإ� �ص�لاح ال�ع��راق�ي��ة التابعة
ل��وزارة العدل عن موقفها ال�شهري اخلا�ص
بعدد املطلق �سراحهم ل�شهر ت�شرين االول
املا�ضي.
وقال اعالم الوزارة :ان العدد الكلي للمفرج
ع�ن�ه��م م��ن ��س�ج��ون ال � ��وزارة خ�ل�ال ال�شهر
امل��ا� �ض��ي ب �ل��غ ( )625ن��زي�ل ً�ا م��ن �سجون
الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم ()265
م�شمولون بالعفو العام ،و( )52من الن�ساء
و( )573من الرجال مت االف��راج عنهم بعد
انتهاء فرتات حمكوميتهم.
و�أك ��د اع�ل�ام �أل � ��وزارة :ان دائ ��رة اال��ص�لاح

قطعت ا� �ش��واط � ًا ك�ب�يرة يف جم��ال عمليات
اط�لاق ال�سراح مع تطبيقها نظام االر�شفة
االل�ك�ترون�ي��ة وال ��ذي يتيح امكانية حتديد
النزالء املنتهية احكامهم الق�ضائية وي�ساهم
بح�سم ملفاتهم وفق ًا للمدة القانونية املحددة
لإطالق ال�سراح.
ي�شار اىل �إن وزير العدل د.حيدر الزاملي،
وجه بتقدمي موقف �شهري عن عدد النزالء
امل �ف��رج عنهم �إىل و��س��ائ��ل الإع�ل��ام ،بهدف
اط�لاع ال ��ر�أي ال�ع��ام ع��ن ا�ستمرار ال��وزارة
ب�إلية ت�سريع عمليات الإف ��راج عن النزالء
املنتهية �أحكامهم الق�ضائية.

نتيجة للتعاون بين وزارة العدل وجهاز االمن الوطني

ا�صدار عقوبة احلب�س ثالث �سنوات ملدير ق�سم احلماية
الق�صوى مع �ضابط يف ا�ستخبارات الداخلية متواطئ معه
اعلنت وزارة العدل اليوم
اخلمي�س عن ا�صدار حمكمة
اجلنايات املخت�صة بق�ضايا
ال �ن��زاه��ة ح �ك �م � ًا باحلب�س
على م��دي��ر �سجن احلماية
ال �ق �� �ص��وى ال �� �س��اب��ق بعد
ادان�ت��ه بق�ضايا ف�ساد مايل
واب��ت��زاز ل ��ذوي ال�سجناء
وقد مت احالته اىل املحاكم
امل�خ�ت���ص��ة ب��ال �ت �ع��اون بني
وزارة العدل وجهاز االمن
ال��وط �ن��ي يف وق ��ت �سابق
مع احد �ضباط ا�ستخبارات
ال��داخ�ل�ي��ة امل�ت��واط�ئ�ين معه

يف ابتزاز وا�ستغالل اهايل ل�ي�ك��ون��و ع�ب�رة مل��ن ت�سول
ل��ه نف�سه جت ��اوز ال�ق��ان��ون
ال�سجناء.
حيث �صدر حكم باحلب�س وا�ستغالل املن�صب ب�شكل
ثالث �سنوات لكال املدانني غري م�شروع.

وزارة العدل تعلن عن افتتاح فروع ًا
ملكتب املفت�ش العام يف حمافظات
( االنبار – وا�سط – كربالء – الب�صرة)
اع �ل �ن��ت وزارة ال� �ع ��دل عن
�صدور موافقة ال�سيد وزير
ال� �ع ��دل د .ح��ي��در ال��زام �ل��ي
بافتتاح اربعة مكاتب فرعية
ملكتب املفت�ش العام للوزارة
يف حم��اف �ظ��ات ( االن� �ب ��ار-
وا�سط – كربالء – الب�صرة).
وا�ضافت ال��وزارة  :ان هذه
اخلطوة �ست�ساهم يف الق�ضاء
على الف�ساد االداري واملايل
وال�ت���ص��دي ل ��ذوي النفو�س
ال���ض�ع�ي�ف��ة مم ��ن ي �ح��اول��ون
ابتزاز املواطنني وهدر املال

ال �ع��ام ،وم��ن اج��ل النهو�ض
ب���واق���ع ال��ع��م��ل يف ج�م�ي��ع
الدوائر العدلية.
من جانبه اكد مكتب املفت�ش
ال� �ع ��ام م �ب��ا� �ش��رت��ه ب��ال�ع�م��ل

ب�ع��د � �ص��دور االم ��ر اخل��ا���ص
بافتتاح ال�ف��روع ،حيث حدد
املكتب اربعة مواقع لتكون
مقر ًا للفروع امل�ستحدثة يف
املحافظات املذكورة .

لالطالع على سير العمل واالرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

ق�سم املتابعة والتن�سيق يزور دائرة الكاتب العدل يف نينوى
اجرى فريق ق�سم املتابعة والتن�سيق � /شعبة
متابعة املنطقة ال�شمالية يف وزارة العدل
زي��ارة ميدانية اىل دائ��رة الكاتب العدل يف
نينوى ل�لاط�لاع على امل�شاكل وامل�ع��وق��ات
التي تعرت�ض عمل الدوائر العدلية و�سبل

م�ع��اجل�ت�ه��ا .وق ��ال م��دي��ر ال�ق���س��م  :ان ه��ذه
ال��زي��ارات ت ��أت��ي ح�سب ت��وج�ي�ه��ات ال�سيد
ال��وزي��ر د.ح�ي��در ال��زام�ل��ي للنهو�ض بواقع
الدوائر العدلية ومتابعة اعمالها يف اجناز
معامالت املواطنني وتذليل جميع املعوقات

خدمت ًا لل�صالح العام.
وا� �ض��اف :مت خ�لال ال��زي��ارة االط�ل�اع على
�سري العمل يف الدائرة وتقييم العمل فيها
بهدف امل�صادقة عليها لرفد م�سرية العمل
واالرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطنني .

�صدور العدد اجلديد من جريدة
الوقائع العراقية بالرقم ()4468
�صدر العدد اجلديد من
جريدة الوقائع العراقية
ب� ��ال� ��رق� ��م ()4468
وت� ��� �ض� �م���ن م ��ر�� �س ��وم
ج �م �ه��وري رق� ��م ()74
ل�سنة  2017واملت�ضمن
ت�ع�ي�ين  48ق��ا��ض�ي� ًا يف
ال �� �ص �ن��ف ال� ��راب� ��ع م��ن
�صنوف الق�ضاة وع��دد
من البيانات احلكومية
 ،وق � ��رار واح� ��د للجنة
جتميد ام��وال االرهابيني ا�ضافة اىل تعليمات القبول
والدرا�سة واالمتحانات ملركز التدريب املايل واملحا�سبي
.
وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية ال�سيدة �شذى
عبد امللك ان العدد اجلديد ت�ضمن مر�سوم جمهوري
خا�ص بتعيني ( )48من الق�ضاة يف ال�صنف الرابع من
�صنوف الق�ضاة ا�ستناد ًا اىل احكام املادة (�/73سابع ًا
) من احكام الد�ستور وامل��ادة ( )17من قانون املعهد
الق�ضائي رقم  33ل�سنة  ،1976واملادة (/36اوال) من
قانون التنظيم الق�ضائي رقم  160ل�سنة  1979وبناء ًا
على ماعر�ضه رئي�س جمل�س الق�ضاء االعلى .
وا�ضافت ال�سيدة املدير العام ان العدد اجلديد ت�ضمن
النظام الداخلي لق�سم الت�شريعات امل�ستحدث يف وزارة
العدل بقرار من وزير العدل د .حيدر الزاملي ويكون
مرتبط بالدائرة القانونية ،ويتوىل درا�سة م�شروعات
القوانني واالنظمة والتعليمات املقدمة من ال��وزارات
واجلهات غري املرتبطة بوزارة وابداء الر�أي وامل�شورة
القانونية يف الت�شريعات الوطنية ومدى موائمتها مع
مبادئ حقوق االن�سان .وا�شارت املدير العام اىل ت�ضمن
العدد اجلديد لتعليمات القبول والدرا�سة واالمتحانات
ملركز التدريب املايل واملحا�سبي رقم ( )6ل�سنة 2017
وقرار جلنة جتميد اموال االرهابيني رقم ( )31ل�سنة
 ، 2017ا�ضافة اىل ثالث بيانات �صدراولها عن وزارة
الثقافة رق��م ( )35ل�سنة  2017وال�ث��اين عن جمل�س
الق�ضاء االعلى رقم ( )158ل�سنة  ،2017وبيان اخر
�صدر عن رئا�سة ديوان رئا�سة اجلمهورية .

وزير العدل يوجه باعادة الحياة الى المناطق المحررة من االرهاب

وزارة العدل تقرر افتتاح دائرة كاتب عدل القيارة يف حمافظة نينوى
�أعلنت وزارة العدل ح�صول م�صادقة وزير العدل د .لإع ��ادة احل�ي��اة اىل املحافظة بعد اك�ت�م��ال حتريرها من وزير العدل د .حيدر الزاملي .و�أو�ضح البيان ،ان االول بني امل�ؤ�س�سات احلكومية بعد حترير املحافظات
حيدر الزاملي عن افتتاح دائرة كاتب عدل القيارة يف من ع�صابات داع�ش االرهابية .وقال بيان �صادر عن الوزارة توفر م�ستلزمات العمل وقاعدة بيانات خا�صة م��ن ت��واج��د ع�صابات داع ����ش ب�ه��دف اع��ان��ة العوائل
حمافظة نينوى ،تطبيق ًا للربنامج احلكومي الهادف الوزارة ،ان بيان افتتاح الدائرة مت بتوجيه وم�صادقة بالدائرة ،مبينا ان الدوائر العدلية �سجلت ح�ضورها املت�ضررة من االرهاب على العودة اىل مناطق �سكناها.

وكيل وزارة العدل ي�ؤكد على اهمية اجناز
م�سودة اتفاقية حماية اال�شخا�ص من االختفاء
الق�سري يف وقتها املحدد
اك��د وك�ي��ل وزارة ال �ع��دل اال� �س �ت��اذ ح�سني
جا�سم نا�صر ال��زه�يري على اهمية اجناز
م�سودة تقرير جمهورية ال�ع��راق اخلا�ص
باتفاقية حماية اال�شخا�ص م��ن االختفاء
الق�سري يف وقتها املحدد.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ت��ر�ؤ� �س��ه اللجنة الفرعية
اخلا�صة ب ��إع��داد م�سودة و�صياغة تقرير
ج �م �ه��وري��ة ال� �ع���راق اخل ��ا� ��ص ب��ات�ف��اق�ي��ة
اال�شخا�ص من االختفاء الق�سري يوم االحد
املوافق  2017 /9 /10يف مقر الوزارة.
وق��ال ال�سيد ال��وك�ي��ل :مت خ�لال االجتماع
ع ��ر� ��ض ال �ت �ق��ري��ر ال �� �س��اب��ق ال � ��ذي ق��دم��ه

العراق عام  2015والتي �صدرت ب�ش�أنه
املالحظات اخلتامية م�ؤكدا يف نف�س الوقت
على اهمية تنفيذ ه��ذه املالحظات من قبل
اجل�ه��ات املعنية وال�ت�ع��اون فيما ب�ين هذه
امل�ؤ�س�سات.
و�أ�ضاف :مت ا�ستعرا�ض جدول باملالحظات
اخل �ت��ام �ي��ة ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة املعنية
اىل ال�ع��راق لفتح ب��اب النقا�ش ح��ول هذه
املالحظات بني اع�ضاء اللجنة بالإ�ضافة اىل
االتفاق على �سرعة االجابة ل�ضمان اعداد
م�سودة التقرير يف الوقت املحدد ليتم رفعها
اىل اللجنة املركزية للم�صادقة عليها.

دائرة التنفيذ تعلن عن ن�شاطاتها املتحققة
خالل �شهر متوز لعام 2017
اعلنت دائرة التنفيذ التابعة لوزارة العدل ،عن ابرز
ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر متوز املا�ضي لعام
.2017
وقال مدير عام الدائرة اخلبري القانوين رعد خليل:
ان ال��دائ��رة حققت ال�ع��دي��د م��ن االجن� ��ازات خ�لال
�شهر متوز من العام  ،2017حيث بلغت جمموع
االمانات امل�ستح�صلة من املدينني (اثنان وثالثون
مليار ومائتان وثمانية و�أربعون مليون ومائتان
وواح��د وع�شرون الف وخم�سمائة وخم�سة ع�شر
الف).
و�أ���ض��اف امل��دي��ر ال �ع��ام :ان االم��ان��ات امل�صروفة
مل�ستحقيها بلغت (اثنان وثالثون مليار ومائتان
و��س�ب�ع��ة وع �� �ش��رون م �ل �ي��ون و��س�ت�م��ائ��ة وث�م��ان�ي��ة
وت�سعون الف ومائة و�سبعة ع�شر دينار) ،م�ؤكدا

ان جمموع املبالغ امل�ستح�صلة من الر�سوم العدلية
بلغت (واحد مليار ومائة واثنان مليون و�أربعمائة
و�ستة وخم�سون ال��ف وخم�سمائة وارب�ع��ة ع�شر
دي�ن��ار) .و�أو��ض��ح املدير العام :ان ال��دائ��رة تتابع
ب�شكل م�ستمر ال���ش�ك��اوى وال ��دع ��اوى وح�ضور
املرافعات ،م�شريا اىل ان ( )1990حكم بالنفقة
و( )410حكم ب�أجر ح�ضانة مت ح�سمها ,باال�ضافة
اىل االحكام التي ح�سمتها الدائرة �ضمن م�س�ؤوليتها
يف حماية حقوق مراجعيها.
وتابع املدير العام :حققت الدائرة ن�شاطات تتعلق
بالديون بلغ جمموعها ( )2531حكم ،بينما بلغت
االحكام املتعلقة بالعقار ( )4192حكم ،و()4192
معاملة متعلقة بالعقار ،بالإ�ضافة اىل ن�شاطات
االخرى.
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يعترب امل�����س��روع م��ن اول���وي���ات اه��ت��م��ام��ات ال�����وزارة ك��ون��ه��ا تعنى ب�����اإدارة وا���س��ت��ث��م��ار ام����وال �سريحة القا�سرين

د .حيدر الزاملي
يف الذكرى الثالثة لالعتداء االإرهابي الذي طال وزارة العدل
باقتحام �شرذمة من االإرهابيني لبناية ال��وزارة وا�شتباحت
دماء موظفيها ,ن�شتذكر املواقف البطولية ل�شهدائنا امل�شحني
باأرواحهم واجلرحى من املوظفني وعوائل ال�شحايا يف هذه
احلادثة االأليمة ,وا�شتذكارا ملاآثر البطولة وال�شجاعة التي
�شطرها �شهداوؤنا االأبرار اأولئك الذين ر�شخوا دعائم القانون
بدمائهم الزكية ومواقفهم الفذة تلك التي لونت �شماء حرية
العراق بالكربياء واأبت ان تخ�شع الإرادة القتلةنوؤكد للجميع
باأننا الوزارة ما�شون على طريق تطبيق القانون واأداء الدور
املطلوب منا يف ه��ذه ال ��وزارة خدمة الأب�ن��اء �شعبنا العزيز
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
ي�شع العرثات يف طريقنا ويثري ال�شائعات وين�شر ال�شم عرب
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
ابناء هذا البلد العزيز واإنفاذ القانون ,واإنهم على قدر عايل
من الوعي بهذه احليل فقد واجهوا االإره��اب باأب�شع �شوره
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العدل) ,ليكون اأكليال رمزي ًا من م�شاعرنا ن�شعه على جدارية
�شهداء الوزارة هوؤالء ال�شجعان الذين رف�شوا الركوع الإرادة
لتسببهما بتهريب محكوم باإلعدام
ال�شر والطغيان.

اكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,ان الوزارة م�شتمرة يف اجناز م�شروع
ال�سيدجميع
العدللي�شمل
االلكرتونية,
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على�ري ،ان وزارة ال �ع��دل با�شرت االره��اب �ي��ة يف ال�ع��ا��ص�م��ة البلجيكية جرائم داع�ش مبنية على ا�س�س �ضمان وث�م��ن ال�سيد ال��وك �ي��ل ،ج�ه��ود وزارة
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اليوم�رة م � �
عقده ل� �ل� �ف�ت
الذي� �س���ل
ال�شحفي�روك� ��
واالجرائية ب��
الت�شريعية
باتخاذ
(املكننة
الكرخ ,مبنا�شبة افتتاح
القا�شرين
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الدولية يف جمال املجتمع ال��دويل وفق �آلية حترتم فيها االمن املرقم  ٢٣٧٩ل�سنة  ،٢٠١٧والذي
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تلك املقومات مع �ضمان ان تنفذ الدول ميثل بحد ذاته امنوذجا رائعا للتعاون
ع�صابات داع�ش االرهابية عن اجلرائم حقوق االن�سان اىل وزارة العدل.
باال�شافة
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وا�شتثمار اموال �شريحة
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الوكيلاىلخ�انلال كلمته :االخ��رى اللتزاماتها مبوجب القانون ال� ��دويل يف حم��اك�م��ة ع�ن��ا��ص��ر داع����ش
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العراق.
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املقبلة.بداية تلك ال� ��دويل وق� ��رارت جمل�س االم ��ن ذات االرهابي عن جرائمه.
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وا� �ش��اف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ه��ذا امل���ش��روع �شي�شهم ب�شكل كبري يف
احلفاظ على ا�شابري القا�شرين من التلف والتالعب ,باال�شافة اىل
املخت�س ,مبينا ان امل�شروع
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على ق�شمني ,الق�شم االول ار�شفة وادارة الكرتونية با�شتخدام
( )Mfilesوالق�شم الثاين نظام معلوماتي خا�س مبراقبة ار�شدة
القا�شرين.
وا�شار ال�شيد الوزير اىل ان افتتاح العمل التجريبي يف دائ��رة رعاية
قا�شرين الكرخ �شبقه افتتاح دائ��رت��ني لرعاية القا�شرين يف بغداد,
باال�شافة اىل امل�شروع القادم لدوائر التنفيذ والت�شجيل العقاري ,مبينا
اع�ل�ن��ت دائ ��رة رع��اي��ة القا�صرين امل �ق��ام��ة ب �ل �غ��ت ( )350دع� ��وة,
جار ل�شمول جميع دوائر رعاية القا�شرين يف املحافظات بهذا
ان العمل ٍ
التابعة ل ��وزارة ال�ع��دل,ع��ن اب��رز والدعاوي املح�سومة بلغت اي�ضا
امل�شروع.
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املا�ضي لعام . 2017
ق�سمانادارة اجلودة ال�شاملة و�ضمن اخلطة ال�سنوية التي
ال�شيد
من
ومتابعة
وبا�شراف
�شابق,
وقت
يف
العراقية
اال�شالح
دائرة
وقال مدير عام الدائرة ال�ست هند
والتطوير امل�ؤ�س�سي يف وزارة ات �ب �ع �ه��ا ال �ق �� �س��م اج ��ري ��ت ه��ذه
حيدر�ل الزاملي.
ع�ب��د جميغ  :ان ال��دائ��رة حققت
تعريفية الور�ش.
العدلت��يد .ع�م�
وزيرور��ش�
ال �ع��دل
العديد من االجن��ازات خالل �شهر
االوىل يف دائ� � ��رة اال�� �ص�ل�اح وا�� �ض���اف :مت خ�ل�ال ال��ور� �ش��ة
بلغت جمموع
الثالث��ض��ي حيث
خالل كلمته في الحفل التأبيني اب امل��ا
ال �ع��راق �ي��ة وال �ث��ان �ي��ة يف دائ ��رة ال��ت��ع��ري��ف مب��ف��ه��وم اجل � ��ودة
الوزارة
الستهداف
ارب ��اح ال��دائ��رة (م��ائ�ت��ان و�سبعة
ا�ضاف ًة اىل تب�سيط االج��راءات
الت�سجيل العقاري.
وع� ��� �ش ��رون م �ل �ي��ون وث�لاث �م��ائ��ة
وق��ال مدير الق�سم حت�سني علي لت�سهيل عمل ال��دوائ��ر التابعة
وواح ��د وت�سعون ال��ف ومائتان
م��و��س��ى :ب�ن��اءا على توجيهات ل� �ل���وزارة ل�ت�ق�ل�ي��ل االج� � ��راءات
ال
فقط
�ار
�
ن
�
ي
د
وخم�سون
�ة
�
ع
�
ب
وار
وزي��ر ال�ع��دل د.ح�ي��در الزاملي ،امل� �ت� �ب� �ع ��ة وت� �ق� �ل� �ي� �� ��ص اجل��ه��د قال ال�شيد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,ان الوزارة العدل ,وان تاريخ اقتحام ال��وزارة عام  ,2013هو ُط ��رح خ��الل امل �وؤمت��ر ال�شحفي املنعقد بعد احلفل
لتقدمي اف�ضل م�شتمرة بتنفيذ اح�ك��ام القانون وف��ق مهام عملها ,يوم خا�س ب� (�شهيد وزارة العدل).غريها ).
للو�صول
والوقت
د.حيدرجل��ودة
العدلادارة ا
مفاهيم
التاأبيني ,واخلا�س بعدد املنفذ بحقهم حكم االعدام,
االمنية حققت
القوات
الزاملي ,ان
ن�شروزير
يف اكد
الدعاوي
ان
العام:
املدير
وا�ضافت
اخلدمات.
ؤ�س�سي
�
امل
والتطوير
ال�شاملة
وامل�شي على طريق احلق وتنفيذ الق�شا�س بكل من وتابع ال�شيد ال��وزي��ر :ان ال ��وزارة اك��دت تر�شيخها ان ال��وزارة نفذت قرابة ال( )2٥حكما بحق مدانني
انت�شارات كبرية �شاهمت بتحرير اغلب املحافظات من
مفهوم االن�شانية وامل�ث��اب��رة م��ن خ��الل تعيني ذوي عراقيني وغري عراقيني.
ت�شول له نف�شه امل�شا�س بار�س العراق و�شيادته.
�شيطرة اجلماعات االرهابية.ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل
ذك��ر ذل��ك ال�شيد ال��وزي��ر خ��الل كلمته ال�ت��ي القاها �شحايا االرهاب ً
بدال عن املوظفني الذين ا�شت�شهدوا ,وبني ال�شيد الوزير :ان احللقات الروتينية اخلا�شة
ا�شتقباله ال�شفري التون�شي( �شمري جماعي ) يف العراق ,
العام
بالعفو
واعادة املحاكمة الكرث من مرة ,ال�شبب
مبلف االعدام,
مشمولون ايقافها
نزيالع�م��ل ال�ت��ي ح ��اول القتلة
()334م���ش��رية ال�
بينهم الك �م��ال
باحلفل التاأبيني ال��ذي ن�شمته ال���وزارة مبنا�شبة
مبينا ان االزمة املالية احلالية اثرت �شلب ًا على جانب اجناز
ال��ذك��رى الثالثة ل�شهداء ال���وزارة ,بح�شور رئي�س بالتفجريات االنتحارية ,وان ال��دم��اء التي تنب�س الرئي�شي وراء تاأخر التنفيذ بحق االرهابيني ,موؤكدا
م�شاريع ال��وزارة وخا�شة يف جانب اكمال بناء ال�شجون
جم�ل����س � �ش��ورى ال��دول��ة وامل�ف�ت����س ال �ع��ام وامل� ��دراء بعروق ذويهم �شتدير عجلة العمل واحلياة من جديد ان الوزراة رف�شت كل امل�شاومات وال تنظر الأي �شئ
والتي �شت�شاهم حال اكتمالها يف تخفيف الزخم احلا�شل يف
لقانون
االول
التعديل
تضمن
اخر غري تنفيذ احلكم بحق املدانني ,وان قائمة التنفيذ
العامون وامل�شت�شارين ,م�شريا اىل ان االرهاب �شعى يف وزارة العدل.
م�شتعدة على فتح
الوزارة
الوزير :ان
قانونال�شيد
ال�شجون.وافاد
لسنة
مابني()27
التعاونرقم
العفوآفاقالعام
ال�شتهداف روح ال�ق��ان��ون املتمثل مبوظفي وزارة واو�شح ال�شيد الوزير يف معر�س اجابته عن �شوؤال م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.
2016الوزارة حققت
مبينا ان
اجلانبني,
جميع ا
تقدم ًا كبري ًا يف جميع املجاالت.بدوره اكد ال�شفري� ,شعي �أعلنت دائ��رة الإ�صالح العراقية التابعة بلغ ( )678ن��زي�ل ًا م��ن �سجون ال��وزارة قطعت ا�شواط ًا كبرية يف جمال عمليات ي�شار اىل �إن وزير العدل د.حيدر الزاملي،
الوزارة يف جميع ل� � ��وزارة ال��ع��دل ع��ن م��وق �ف �ه��ا ال���ش�ه��ري يف ب �غ��داد وامل�ح��اف�ظ��ات بينهم ( )334اطالق ال�سراح مع تطبيقها نظام االر�شفة وجه بتقدمي موقف �شهري عن عدد النزالء
التعاون مع
التون�شية ملد يد
اجلمهورية
جريدة
اجلديد من
العدد
�صدور
املجاالت ,والتعاون يف جمال توقيع االتفاقيات وتو�شيع اخل��ا���ص ب �ع��دد امل�ط�ل��ق ��س��راح�ه��م ل�شهر م�شمولون بالعفو ال �ع��ام ،و( )39من االلكرتونية والذي يتيح امكانية حتديد املفرج عنهم �إىل و�سائل الإع�لام ،بهدف
الن�ساء و( )639من الرجال مت االفراج ال��ن��زالء امل�ن�ت�ه�ي��ة اح�ك��ام�ه��م الق�ضائية اطالع الر�أي العام عن ا�ستمرار الوزارة
�أيلول املا�ضي.
البلدين .بالرقم ()4469
العراقية
الوقائع
العالقات مابني
وي���س��اه��م بح�سم ملفاتهم وف �ق � ًا للمدة ب�إلية ت�سريع عمليات الإفراج عن النزالء
وقال اعالم الوزارة :ان عدد املفرج عنهم عنهم بعد انتهاء فرتات حمكوميتهم.
في العراق
المسيحية
القانونيةمن
استقباله وفدا
الق�ضائية.
الطوائف املنتهية �أحكامهم
رؤساءال�سراح.
املحددة لإطالق
خاللان دائ��رة اال�صالح
من �سجون الوزارة خالل ال�شهر املا�ضي و�أك��د اعالم �أل��وزارة:

دائرة رعاية القا�صرين تعلن عن ن�شاطاتها
املتحققة خالل �شهر اب لعام 2017

ق�سم ادارة اجلودة ينظم ور�شتي عمل تعريفية يف دائرتي اال�صالح
العراقية والت�سجيل العقاري

وزير العدل :بدء العد التنازيل
للق�ساء على االرهاب

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

وزارة �ألعدل :الإفراج عن ( )678نزيل خالل �شهر �أيلول املا�ضي

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

مفت�ش العدل :ال�سجن ()7
�سنوات حلار�سي �إ�صالحية ه ّربا
حمكوما بالإعدام عام 2011

ً
تأكيدا للدور الرقابي ضمن المنهج الحكومي

وزير العدل يوؤكد اإتباع اإجراءات ا�ستباقية ملنع تزوير عقارات امل�سيحيني
وزارة العدل تعلن عن �صدور قرار ت�ضمني مدير عام �سابق

اأكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,على اأهمية اجناز املعامالت
يف ال��دوائ��ر العدلية بال�شرعة املمكنة وجت��اوز االإج ��راءات
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
الروتينية تنفيذا لالإ�شالحات احلكومية ,م�شددا على حما�شبة
دون اتعاب املحامني االج��ان��ب مما ادى اىل اال�ستيالء على
بالتكافل
عراقي
�راءات دينار
()٣٢٦٤٤٤٧٨٢
بتاريخ /١٦
حيدرت�ضمني
�صدور قرار
العدل عن
للحيلولة
ا�شتباقية
�دارهباتخاذ اج �
امل�شيحينيمببلغ��شم��ق��درت
الزاملي ,ان
الوزير د.
وزارةال�شيد
اجلهات املق�شرة يف اأداء واجباتها �شمن ال�شوابط املعرقلة اعلنت اك��د
ا�صدرت حمكمة اجلنايات املخت�صة بق�ضايا النزاهة
القانونية املبلغ املذكور من قبل ا�شخا�ص جمهولني وعدم امكانية
هذه�دائ��رة
على ال�
�سابقة يف
وان ايوالت�ضامن م�
امل�شكلة
الت�ضمني
مكوناتجلنة
اىلمنتو�صيات
مكونا�ستناد ًا
مل�شالح املواطنني.ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل زيارة تفقدية ٢٠١٧ /١٠
االمالك.
موظفةالنفو�س
ا�شتحواذ�ع�شعاف
العراقي,
املجتمع
ا�شا�شي
حكما غيابيا على منت�سبني يف دائرة اال�صالح العراقية
التزوير ا�سرتداده من قبل الدولة.
�االتحتويل
ا�ستمارة
بتدقيق
احلا�صل
االهمال
نتيجة
وذلك
ال�سابقة
القانونية
�رة
�
ئ
�دا
�
ل
ا
�رة
�
ي
�د
�
م
بحق
�وزارة
العراقية
الكرخ,الوقائع
من /جريدة
وا�شاف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ع��دد من ح�
ال�شخ�شية ملعامالت يف ال� � �شكوى منه متثل مطلب ًا ا�شا�شيا لكل العراقيني.
ومتابعته
اجلديدالعدل
العددالكاتب
�صدرلدائرة
بال�سجن (� )7سنوات لكل منهما ،لت�سببهما بتهريب
القوانني
من
عددا
ت�ضمن
والذي
(،)4469
بالرقم
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي التي مت اكت�شافها مل حت�شم ق�شائيا ب�شب عدم وجود
املواطنني ,حيث وجه باعتماد امل�شتم�شكات الالزمة الجناز
حمكوم بالإعدام.
و�صادقت
النواب
جمل�س
اقرها
التي
والبيانات
يف مقر ال ��وزارة ,وف��دا ع��ن الطوائف امل�شيحية يف املطالب باحلق ال�شخ�شي ب�شبب هجرتهم ,وق��د مت
املعاملة بعد التاأكد من �شحتها ,مع اأهمية عدم طلب مرفقات
وقال املفت�ش العام لوزارة العدل ح�سن حمود العكيلي،
اجلمهورية.
العراق كل من اجلاثليق البطريرك لكني�شة امل�شرق االتفاق على اآلية معاجلة حالة الوكالة لغري االقارب
امل�شتلزمات ال��واردة يف القانون ,م�شريا اإىل
رئا�سة�شمن
عليها تدخل
ال
ان حار�سي اال�صالحية (�س�.ص.ح) و(ج.ن.م) قاما
ال�سيدة
العراقية
الوقائع
دائرة
عام
مدير
االآ�شورية (كيوركي�س الثالث) و رئي�س طائفة ال�شريان بالدرجة االوىل او الثانية ل�شمان حقوق املواطن
وقالتالوزارة مقبلة على مكننة جميع دوائرها الكرتونيا ل�شمان
اأن
يف العام  2011باال�شرتاك بتهريب حمكوم بالإعدام
لنافذةت�ضمن
()4469
عبد امللك:
االرث��وذك����س امل�ط��ران (�شويريو�س ح��اوا) و رئي�س امل�شيحي م��ن خ��الل امل�شادقة على ال��وك��ال��ة م��ن قبل
قانونل��ذي من �شاأنه
الواحدة وا
العددلنظام
املعاملةانوفقا
�شذىجن��از
ا
قبل ت�سليمه مع اربعة حمكومني بالإعدام اىل دائرة
،2017
ل�سنة
()78
رقم
لالعتماد
العراقية
الهي�أة
طائفة االرمن االرثوذك�س يف العراق املطران الدكتور زعماء الطوائف امل�شيحية (امل�شجلة ح�شب القانون)
اجناز املعاملة دون اللجوء اإىل االأ�شلوب الورقي.
اال� �ص�لاح ال�ع��راق�ي��ة مب��وج��ب و��ص��ل ا��س�ت�لام م��زور.
ل�سنة
التجارية
الوكالة
تنظيم
وقانون
(اآف��اك اآ��ش��ادوري��ان) و الوكيل العام ملطرانية ال��روم او احد ال�شادة النواب امل�شيحيني ,لقطع الطريق على
الوزارة ال�شباقة
()79هي
رقمالعدل
وزارة
الوزير :ان
ال�شيد
أو�شح
وا
وا�ضاف العكيلي ان مكتب املفت�ش العام �سبق ان �أجرى
االرثوذك�س يف العراق االب (يونان الفريد) ,م�شريا �شعاف النفو�س ممن ي�شتغلون الو�شع االمني الذي
.2017ه��ذا املجال والتي حققت ن�شبة اجن��از عالية يف تطبيق
يف
حتقيق ًا بهذا اخل�صو�ص ،نتج عنه مق�صرية املتهمني،
البالد.ؤول�ي��ات��ه وال�ه��دف
منهاوم���س��
الق�سم
الت�سجيل ال �ع �ق�
والتن�سيقالتي دائ� �
اىل�اب�ع��ة
و�شجالتها�ظ��م ق�سم امل�ت�
ن
يف اي�ضا
ت�ضمن
ان العدد
أر�شفةالعام:
املدير
و�أ�ضافت
امل�شيحي�ارييفيف تعاين
�رة لها الفرد
ينتمي
عمق اجلذور
دوائرها
االلكرتونية
واملكننة
برنامج اال
واحالتهم اىل املحاكم املخت�صة وعزلهم من الوظيفة،
يف
�ن
ي
�
ل
�
�
م
�ا
�
ع
�
�
ل
ا
�ه
�
ي
�
�
ج
�و
�
ت
�ا
�
ه
�
ن
�
م
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�سل�سلة
�ضمن
الديوانية
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2017
ل�سنة
()80
�ون
ال �ق��ان�
ار�س الرافدين ,وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف من جانبه عرب الوفد عن �شكرهم لل�شيد الوزير ,على
من اجل احلفاظ على م�شالح املواطنني وممتلكاتهم واجناز
الرتكابهما فعال خطريا وهو تهريب حمكوم بالإعدام،
�ارت�و�ق�ج��د�اءي��ةمب���س�ت�
ح�شن�دوائ� ��ر ل�ل
الق�سم ال� �
بها
يقوم
التي
�ة
�
ي
�دور
�
ل
ا
الديوانية
يف
العقاري
الت�سجيل
ل�سنة
()27
�م
�
ق
ر
�ام
�
ع
�
ل
ا
�و
�
ف
�
ع
�
ل
ا
�ون
�
ن
�ا
�
ق
�
ل
االول
�وى مو�شوع عقارات
متابعة
اال�شتقبال
وامل �ك��ون��ات االخ��رى.وب� ح��ث ال���ش�ي��د ال��وزي��ر خ��الل
معامالتهم بال�شرعة املمكنة ,تطبيقا ملعايري حقوق االإن�شان
مم��ا يجعل ب�ق��اءه��م يف ال��وظ�ي�ف��ة م���ض��را بامل�صلحة
متمننيع� �ل�م ��ه�ل و
امل�شيحني ,يف ال� �
املختلفة االداء
املواطنني�وزارة
دوائ� ��ر ال� � �
�شبل فيها .
اللقاء,العمل
احلكومي يف اجلانبلالطالع على �سري
املايل وقائمة
ت�شدرت اىل
والتيباال�ضافة
،2016
دوامت� ا�ذل��ت�ي��و�لف�ي��ق خ��دم��ة اله��ل
امل�شيحيني
احلفاظ علىاىلامالك
املركزالإ�شالح
قائمةورقة ا
مفردات
العامة .اكد املفت�ش العام ان قرار املحكمة ت�ضمن اي�ضا
العقبات ام��ام امل��واط�ن�ين خالل
على �سري
�راق,االطالع
لغر�ض
على يف
بظاللها�راق��ي
تلقي�زي ال �ع�
للبنك ااأنمل��رك�
إداري��,ش��ام�
ال��داخال��ل ال�
العمل العراق.
توجيهات
مبينا ان
احلد وغلق ملفوق� � ��ال م ��دي �امل�ر�ه�ق ��ا��ج�س��ري�م� ا�نمل �تم��ا�نب �ع�ار�ة���س ال �ع�
ومن�ل �شاأنها
ا�صدار امر قب�ض وحتري ،وت�أييد احلجز على االموال
 ،2016/12/31وبيان �صادر عن رئا�سة ديوان
م ��راج� �ع ��ات� �ه ��م ل �ت �ل��ك ال� ��دوائ� ��ر
والتن�سيق ال�سيد �سيف وايل ان فيها .
الف�شاد املايل.
املنقولة وغري املنقولة العائدة للمدانني.
وحدة متابعة وا�سط والديوانية وا��ض��اف مدير الق�سم ان تنفيذ وف� �ق��ا ل �ل �� �ض��واب��ط وال��ق��وان�ي�ن
رئا�سة اجلمهورية.
اجرت زيارة ميدانية تفقدية اىل تلك ال��زي��ارات ت�أتي �ضمن مهام النافذة.

ق�سم املتابعة والتن�سيق يجري زيارة تفقدية
لدائرة الت�سجيل العقاري بالديوانية

هات

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
(وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله وامل�ؤمنون)

ت

وجيوزير العدل يبحث امكانية ت�سكيل جلان م�سرتكة لتن�سيق العمل يف جمال حقوق االن�سان
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اك��د وزي ��ر ال �ع��دل د .ح�ي��در ال��زام �ل��ي ��ش��رورة ذك��ر ال�شيد ال��وزي��ر ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه احت��اد حمايدة ,لها مكانة بالن�شبة للمنظمات الدولية ال ��وزارة مبا فيها ملف اط��الق �شراح النزالء ,واخلطوات واالقرتاحات التي قدمتها الوزارة العراقية.
والق�شايا املتعلقة بدائرة اال�شالح العراقية ,يف هذا اجلانب ,مبينا ان حالة التق�شف اثرت من جانبه ا�شاد رئي�س االحت��اد بالدور الكبري
ال �ت �ع��اون امل �� �ش��رتك ب��ني ال� � ��وزارة واجل �ه��ات احلقوقيني العراقيني ,ولقائه برئي�شها اال�شتاذ واملوؤ�ش�شات االعالمية.
ابرزامل��واط �ن��ني,
على�ق��وق
�اعف��ظ ح
يفل ح�
�وزارةع��دل
�وزارة ال �
اخلا�شة ل � �
بهدف�وزارة
ادانته م�شاريع ال� �
كبري على
لتقدمي اي
ا�شتعداد
وجتهيزهمبينا ان ال
امكانية
ال�ستقبال ال�ل�ق��اء
ومنا�سبي��ر خ��الل
ال�شيد ال��وز
تهيئة وب�
االحتاد,
االن�شان,
جميعحقوق
جم��ال
واالط�
موظفي ال �
التوا�صل مع
ب�شكل يثبت
حما�سبة ك��ل م��ن
�واينتامع��ن
على ل��ن ي�ت�
�وزارة�ع��دل
-7وز�ي ��ر ال
املواطنني
مكانح��ثالئ��ق
العدلية  ..علي نعمة ال�شمري ,وعددا من اع�شاء -3
الدوائر
الر�شمية االخ��رى يف اىل
وا�ستحقاقاتهم�ني امل��دان��ني,
العمل بحق االره��اب�
الق�شا�س
التي وان��
ال�شجون
امل�شاكلم�شاريع
كانتومن اهمها
اال�شالح
ت�شكيل
يتطلبها
ت�شكيل جلان م�شرتكة بني ال��وزارة واالحت��اد ,م�شاعدة
لالحتاد وموؤكدا
رئي�شا
انتخابه
يف ه�
بهدفحل �ك��وم��ة
م �وؤك��دا ان ال � ��وزارة مت�ث��ل ا
�زال يف
تواجههم
واملعوقات
بدائرة) مهما
اللجان ( .االبتزاز والر�شوة
هذه واملايل
االداري
الف�ساد
بق�ضايا
بو�سائل الراحة
اخلدمات
اف�ضل
باعادةوتقدمي
مهنئاالعدل
�اداء�ذا وزارة
االرتقاء ب�
�وزارة اخل��ا��ش��ة
عرب ال� � �
�شكاواهم�اري��ع
بتقدمي اىل م �� �ش�
�اال� �ش��اف��ة
على ب�
نهائي
ب�شكل
�وزي ��ر خ ��الل ال �ل �ق��اء ,اه��م العمالقة التي كانت �شتق�شي
درجته���ش�ي��د ال �
ومديرتها كافةوت� �ن ��اول ال
يخ�س حقوق
امل�شرتكهذهيفال�ما
لتن�شيق
يف تقييم
ادعوا�م�ي��ة
�اد ل��ه اه
على االحت��
وللحفاظ ان
الكراماالن�شان
للمواطننيحقوق
اجلانب بعد نقل مهام وزارة
�صناديق
املوظفني
جميع
نوجه
الوظيفية
الوظيفية .
�وزارة
العمل دوائ��ر
ال�سالح اىل
وزارةدخ��ول
اجلهودع�م��ل-4منع
لت�ضافر
حقوقهم
العدلية.
املوظفنياال�شالح
منها دائرة
التي تعاين
الفرعيةالزخم
املديرياتحاالت
االع��دام,
أخر تنفيذ
املتعلقةمل�بتا
ال�سالح املتعلقة بعمل امل�شاكل
القانونية
اجلهةواجل��وان�
االن�شان
التوجيهات كونها
ؤ�ش�شات االخ��رى
وااللتزام املو
العدل وباقي
امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة
�وزارة و�سيتم االطالع
بدوائرها ال�
املوزعة يف اروق��ة
�شكاوى
يف هذه
احكام�س��اء
العامني ور�ؤ�
�دراء
 -8على ا
احلائزة�بلذلك
جهةالنظر عن
بغ�ض
بتطبيق
العدل.اجلاد يف اداء مهامكم
والتعاون
-5التاكيد على و�ضع املواظفني باجات تعريفية اثناء الدوام ال ��وزارة بتطبيق التوجيهات وبعك�سه �سوف يتحمل املخال عليها �شخ�صي ًا من قبلنا .
ال�صادرة من قبلنا وفق ما ياتي :
التبعات القانونية املرتتبه على ذلك وفق ًا الحكام قانون ان�ضباط
-1حماربة الف�ساد واملف�سدين اينما وجدوا يف الدوائر العدلية .الر�سمي
وزير العدل
االن�سان :م�ساركة
1991حقوق
ل�سنةق�سم
وزيراال باذن موظفي الدولة والقطاع العام املرقم(  )14مدير
افتتاح دائرتي
دائرة
مدير
الت�سجيلواحرتام ال�سقوف  -6االل�ت��زام ب��اوق��ات ال��دوام تهنئة
املعدل
ال�سيدخل��روج
الر�سمي وع��دم ا
وعدم ت�أخريها
معامالت
 -2اال�سراع باجناز
د.حيدر الزاملي
امل�س�ؤول املبا�شر للموظف
الزمنية املحددة لهذا الغر�ض

Justice & society

العقاري:
يتفقد اق�سام املديرية
م�صور فوتغراف
الفرعية
ودوائرها
اجمد احلكيم
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م�صور فوتغراف

فرا�س املهداوي

WWW.moj..gov.iq

العدل د .حيدر
الزاملي مبنا�سبة عيد
م�صور فوتغراف
حمــــــرر
حمــــــرر
االم
 2غزوان الظاملي
م�صطفى وليد ثائر اجلبوري

قسم شؤون المواطنين 07702919261

07810622836

وزير العدل يف املحافل الدولية
و�سعت ملف حقوق االن�سان يف
الطباعة واالخراج الفني
حمــــــرر ن�سابه احلقيقي
احمد عبد الكرمي �شركة االن�س للطباعة والن�شر

shakawe@moj.gov.iq
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كاتب العدل يف
حمافظة املثنى

العدل واملجتمع WWW.faecbook/

citizens_mog@yahoo.com
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توزع مجانًا

