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املنا�شبةولناذكرى
الن�صرهذه
ب�شارةتكون
نفتخر بان
ال�
فيها �شرف
مفخرة ,
الذين كانت
�وزارة ,االيام
يف قريب
إرهابي
ال
ا
اال�شتهداف
بان
منا
إميانا
ا
العدل),
وزارة
�(�شهيد
لعظيم  ,فقد وقفنا نحن يف العراق ومب�ساندة من اال�صدقاء
كوادر
ملحاوالت
 ,2009كان
أول يف
اال
االنتقامملمني�شهدها
ب�شاعتها ,
بداية ت�صف
للكلمات ان
هجمةعامال ميكن
بوجه
لبناية
�اب
�
ه
إر
ال
ا
عتاة
اقتحام
بعده
أتى
ا
�ذي
�
ل
وا
�وزارة,
�
ل
ا
هذه
التاريخ االن�ساين على مدى قرون  ,حققنا فيها الن�صر على
موظفيها
الثاين
الظالماالعتداء
البديل يف
موقعها
ع�صابات يف
الوزارة
وقتلاذ �أحرقت
االر�ض
لتعيث يف
من اوكار
خرجت
باأب�شع جرمية خالل هذه العملية التي اأكدت للقا�شي والداين
إنفاذ�ن اب�سط
النا�سا م�
ومنعت
الن�ساء
�شعىو�سبت
والن�سل
القانون
العاملية يف
الروح
ال�شتهداف
�رثإرهاب
حل�اال
ااإن
واالن�ساين,
احل�ضاري
االرث
�رت
�
م
ود
العي�ش
يف
حقوقها
عند موظفي وزارة العدل ,لذا ارتاأينا الوزارة ان يكون تاريخ
�(�شهيد�آهاتهم
م�شاكلهم و
متنا�سني
اطيافهم
فوقف
وزارة
خا�س ب
هو يوم
بكافة,2013
العراقيون عام
اقتحام ال��وزارة
االر�ض
قبل
وحتريره
االن�سان
حماية
اعينهم
ن�صب
لي�ضعوا
رمزي ًا من م�شاعرنا ن�شعه على جدارية
العدل) ,ليكون اأكليال
ليقدموا
رف�شوا�أك�ث�ر
الذينعامني و
ال�شجعانم��دى
�ضرو�س ًا على
فخا�ضوا حربا
إرادة
الركوع ال
الوزارة هوؤالء
�شهداء
والطغيان.الت�ضحيات ويف مناطق وا�سعة من العراق
الت�ضحيات تلو
ال�شر
ليحققوا ن�صرا نيابة عن العامل �أجمع .
الكلمة �ض4
الكلمة �ص4
تكملة تكملة

 37لمجلس حقوق االنسان
وزير العدل ير�أ�س وفد العراق امل�شارك
ح�ضارة بالد
وزير العدل:
ملجل�س حقوق االن�سان
الدورةفي37
العراق
استقباله وفدا من رؤساء الطوائفيفالمسيحية
حقوق االن�سان جزء من خالل
وزير العدل يوجه الدوائر العدلية
الرافدين ال�ضاربة
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني
التاريخيوؤكد اإتباع اإجراءات ا�ستباقية ملنع تزوير عقارات امل�سيحيني
وزيريفالعدل

اأكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,على اأهمية اجناز املعامالت
بال�شرعةم �ل��ي،
العدلية�ي��در ال��زا
�دوال �ئ�ع��ر�دل د .ح
ق��اليفوزايل���ر ا
املمكنةمل وجت��اوز االإج ��راءات
إ�شالحات��ن ب�لادي
تنفيذا� ل�انال غريبة ع
الروتينيةاالن���س
تكن ح�ق��وق
احلكومية ,م�شددا على حما�شبة
ممار�سات
من
جزء
فهي
تاريخها
وال عن
اجلهات املق�شرة يف اأداء واجباتها �شمن ال�شوابط املعرقلة
�ام
�
ي
ا
�ذ
�
ن
�
م
�ارات
�
ض
�
�
�
حل
ا
�بر
ع
�ين
ي
�
ال �ع��راق
مل�شالح املواطنني.ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل زيارة تفقدية
�ور
�
ه
�
ظ
�ى
�
ت
�
ح
�ين
ي
�ر
�
م
�و
�
س
�
�
�
ل
وا
�ين
ي
�
ال�ب��اب�ل
لدائرة الكاتب العدل  /الكرخ ,ومتابعته ال�شخ�شية ملعامالت
الوزير
ال�سيد
�ر
�
ك
ذ
اال�سالمية.
�ة
�
ال��دي��ان
املواطنني ,حيث وجه باعتماد امل�شتم�شكات الالزمة الجناز
العادية
الدورة
اعمال
خالل
كلمته
يف
ذلكاملعاملة بعد التاأكد من �شحتها ,مع اأهمية عدم طلب مرفقات
�شمن�وق االن���س�
ملجل�س ح�ق�
املنعقدةيف القانون ,م�شريا اإىل
�انل��واردة
امل�شتلزمات ا
37ال تدخل
�ف,
�
ي
�
ن
�
ج
�ة
�
ي
�ر
�
س
�
�
�
ي
�و
�
س
�
�
�
ل
ا
�ة
�
م
�
ص
يف االأن�ع��ا� �
الوزارة مقبلة على مكننة جميع دوائرها الكرتونيا ل�شمان
�ر
�
ي
وز
�ي
�
ل
�
م
�زا
�
ل
ا
�در
�
ي
�
ح
د.
�س
�
�
�
أ
�ي� ت�
�از�راملعاملة وفقا لنظام لنافذة الواحدة وال��ذي من �شاأنه
وال �ات�جن
يف
امل�شارك
امل�ستوى
رفيع
الوفد
العدل
اجناز املعاملة دون اللجوء اإىل االأ�شلوب الورقي.
احلكومة
�ن
�
ع
ممثال
�دورة
�
ل
ا
�ذه
�
ه
�ال
اع�م�واأو�شح ال�شيد الوزير :ان وزارة العدل هي الوزارة ال�شباقة
والتيل�ق��ول:
املجال�اف ب��ا
�ذا وا� �ض�
يفق�يه��ة.
ال�ع��را
قريبجن��از عالية يف تطبيق
حققتيفن�شبة ا
,
�رة
�
خ
�
ف
�
م
�ر
�
ص
�
�
�
ن
�
ل
ا
�ارة
�
ش
�
�
�
ب
�ت
�
ن
�ا
�
ك
�ام
االي� �برنامج االأر�شفة واملكننة االلكرتونية يف دوائرها و�شجالتها
وقفنا نحن
على فقد
احلفاظعظيم,
اجل�شرف
ولنامنفيها
املواطنني وممتلكاتهم واجناز
م�شالح
�اء
�
ق
�د
�
ص
�
�
اال
�ن
�
م
�دة
�
ن
�ا
�
س
�
�
�
مب
و
�راق
يف ال �ع�
معامالتهم بال�شرعة املمكنة ,تطبيقا ملعايري حقوق االإن�شان
والتي ت�شدرت مفردات ورقة االإ�شالح احلكومي يف اجلانب
االإداري ,ومن �شاأنها اأن تلقي بظاللها على احلد وغلق ملف
الف�شاد املايل.
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�شباط  2018يف جنيف اعمال الدورة
ال�ع��ادي��ة  37ملجل�س حقوق االن���س��ان ,
وت��را���س الدكتور حيدر الزاملي وزي��ر
بوجه هجمة ال ميكن للكلمات ان ت�صف
االتفاق على اآلية معاجلة حالة الوكالة لغري االقارب بالدرجة االوىل او الثانية
امل�ستوىوقد مت
ب�سببرفيعهجرتهم,
التاريخ املطالب
عدم وجود
ق�سائياملب�سب
عدد من حاالت التزوير التي مت اكت�سافها مل حت�سم
امل�شارك يف
ال�سخ�سيالوفد
االن�ساينباحلق العدل
ي�شهدها
ب�شاعتها,
اعمال ه��ذه ال��دورة ممثال عن احلكومة
الن�صر
حققنا ف�ي�ه��ا
�درتم ��دى ق� �
اك��د ال�شيد الوزير د .حيدر الزاملي ,ان امل�شيحيني ��عش��ل��ى
للحيلولة دون
ا�شتباقية
�رون�,راءات
باتخاذ اج �
االمالك .العراقية .
هذهالظالم
علىك��ار
من او
خرجت
ع�صابات
مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي ,وان اي على
ا�شتحواذ �شعاف النفو�س
وافتتحت اجلل�سة بكلمات ر�سمية الهم
�رث
�
حل
ا
�ت
�
ق
�ر
�
ح
�
أ
اذ
�ض
�
�
�
االر
يف
لتعيث
وا�شاف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ع��دد من ح��االت التزوير
�شكوى منه متثل مطلب ًا ا�شا�شيا لكل العراقيني.
ال�شخ�صيات ومنها ال�سيد غوتري�س
ق�شائياالنا�س
حت�شمومنعت
اكت�شافها ملالن�ساء
والن�سل و�سبت
ب�شب عدم وجود
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي التي مت
االمني العام لالمم املتحدة واالم�ير زيد
ب�شببودم��رت
ال�شخ�شيالعي�ش
حقوقها يف
املطالباب�سط
يف مقر ال ��وزارة ,وف��دا ع��ن الطوائف امل�شيحية يف م��ن
هجرتهم ,وق��د مت
باحلق
االقارب�د احل�سني املفو�ض ال�سامي حلقوق
ال�سيدلغري رع�
واكد
واالن�ساين.
احل�ضاري
االرث
العراق كل من اجلاثليق البطريرك لكني�شة امل�شرق االتفاق على اآلية معاجلة حالة الوكالة
االن�سان و رئي�س جمل�س حقوق االن�سان
اطيافهم
الثانيةبكافة
العراقيون
الوزير ،وقوف
حقوق املواطن
ل�شمان
االوىل او
االآ�شورية (كيوركي�س الثالث) و رئي�س طائفة ال�شريان بالدرجة
لي�ضعوا��ال��ة م��ن ,قبلور�ؤ�ساء بع�ض ال��دول ووزراء العدل
�م
�
ه
�
ت
�ا
�
ه
�
آ
و
م�شاكلهم
متنا�سني م��ن خ��الل امل�شادقة على ال��وك
االرث��وذك����س امل�ط��ران (�شويريو�س ح��اوا) و رئي�س امل�شيحي
وحقوق االن�سان واخلارجية يف الدول التي تتعر�ض لها فئات او مناطق يف الر�سمية جلمهورية العراق يف اجلل�سة
وحتريره
االن�سان
الطوائفحماية
ن�صب اعينهم
ح�شب القانون)
(امل�شجلة
امل�شيحية
طائفة االرمن االرثوذك�س يف العراق املطران الدكتور زعماء
ً
ال �ع��امل وي�ت�خ��ذ ب�شانها ال��ق��رارات بعد االوىل من اليوم االول العمال املجل�س
االع�ضاء واملراقبة يف املجل�س .
على
ا
�ضرو�س
حربا
فخا�ضوا
(اآف��اك اآ��ش��ادوري��ان) و الوكيل العام ملطرانية ال��روم اوقبلاحداالر�ض
ال�شادة النواب امل�شيحيني ,لقطع الطريق على
و�سوف تتناول هذه الدورة يف اعمالها اال�ستماع ومناق�شة ت�ق��اري��ر املقررين ال�ستعرا�ض منجزات احلكومة العراقية
ممنليقدموا
النفو�س�أك�ثر
�شعاف عامني و
االرثوذك�س يف العراق االب (يونان الفريد) ,م�شريا م��دى
الت�ضحياتاالمني الذي
ي�شتغلون الو�شع
خمتلف ق�ضايا حقوق االن�سان يف العامل اخلوا�ص والفرق العاملة وكبار موظفي يف جم��ال حقوق االن�سان والتحديات
البالد.ويف مناطق وا�سعة من
الت�ضحيات
اىل عمق اجلذور التي ينتمي لها الفرد امل�شيحي يف تلو
تعاين منها
التي واجهتها وغريها من امللفات ذات
وت�ستعر�ض التقدم امل�ح��رز يف ملفات االمم املتحدة.
العامل
عن
نيابة
ن�صرا
ليحققوا
العراق
ار�س الرافدين ,وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف من جانبه عرب الوفد عن �شكرهم لل�شيد الوزير ,على
حقوق االن�سان يف ال��دول واالنتهاكات و�سيلقي م �ع��ايل وزي ��ر ال �ع��دل الكلمة ال�صلة .
وامل �ك��ون��ات االخ��رى.وب��ح��ث ال���ش�ي��د ال��وزي��ر خ��الل �
أجمع.اال�شتقبال وج��دي��ة متابعة مو�شوع عقارات
ح�شن
اللقاء� ,شبل احلفاظ على امالك املواطنني امل�شيحيني امل�شيحني ,متمنني ل��ه دوام ال�ت��وف�ي��ق خ��دم��ة اله��ل
امل�ه��اج��ري��ن م��ن ار���س ال �ع��راق ,مبينا ان توجيهات العراق.

وزير العدل :العراقيون
وزير العدل :اجناز تقرير جمهورية العراق اخلا�ص باتفاقية الق�ضاء
اول من علم الب�شرية طرق العي�ش
(�سيداو)
أة
�
املر
�ضد
التمييز
ا�شكال
جميع
على
واحل�ضارة االن�سانية خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

�أعلن وزير العدل د .حيدر الزاملي ،عن اجناز م�ستعر�ض ًا خ�لال ال�ل�ق��اء ال��ذي عقد يف مقر والتي متت اجابتها من قبل اللجنة الفرعية
ق��ال ال�سيد وزي ��ر ال �ع��دل د .ح�ي��در ال��زام �ل��ي ب��ان��ه ي�ح��ق للعراقيني ان
م���س��ودة تقرير جمهورية ال �ع��راق اخلا�صة ال � � ��وزارة ،وب �ح �� �ض��ور مم�ث�ل�ين ع��ن خمتلف املنبثقة من اللجنة الوطنية.
ي �ف �خ��روا ب�ح���ض��ارت�ه��م وان �ه��م اول م��ن ع�ل��م ال�ب���ش��ري��ة كيفية ت��دوي��ن
بتقرير اتفاقية الق�ضاء على جميع ا�شكال ال��وزارات ذات العالقة ،م�سودة التقرير على وفتح ال�سيد الوزير باب النقا�ش مع ال�سادة
القوانني وت�شريعها وخا�صة يف جم��ال حقوق االن���س��ان ،وان الفرتة
واالقرتاحات التي قدمتها الوزارة
واخلطوات
�الق �شراح
امل�سودةملف اط�
�وزارةهذهمبا فيها
الدولية
للمنظمات
حمايدة ,لها مكانة بالن�شبة
�ضد�ه ا
التمييز��ارت�
�ين�ر ذل��ك خ��الل زي
�وزي�
�رورة
�درالا �ل�ب�ل�زام �
�دلض�د.
املو�ضوعات
النزالء,ي��ة ح��ول
اللجنة امل��رك��ز
اع�ضاء
ومراحلال �اعداد
االع�ضاء
ال�سادة
حتأة��اد(�سيداو).
املر�
ال�شيد� اجل��رم
االره��اذب �ك�ي�ي�ر�ن وامل
�ادل�ب��ي�اع ���مش��ال
�ت عح�لي��ى
وزل �ي �ت��ر�يال �ف�ع��ر� �
امل� اظ�كل��دم��ة ا
علىمبينا ان حالة التق�شف اثرت
اجلانب,
وبعد هذا
امل�سودة ،يف
ت�ضمنتهاالعراقية,
التياال�شالح
متثلبدائرة
املتعلقة
والق�شايا
ال�سيدؤ�ش�شات
اال�شتاذأ�س واملو
وا�ض�جل �
�رتكع�ب��ني ا
امل�صادقة
ومعلومات
االعالمية .وم��ا ت�ضمنته م��ن ب�ي��ان��ات
الوزير اجتماع
برئي�شهاعقب تر�
ولقائه��اء ذل��ك
العراقيني ,ج
احلقوقينيودم��ائ �ه��م
�اته��م ال �غ��ال �ي��ة
ح�هي��ات�
�وزارةت��
�راقل� �م �ن �ه��ا ب�
�اون ابمل��ن�� �ش��اء ال� �
ق ��دالت �ت �خ�لع����ص
الوطنية م�شاريع ال� ��وزارة اخلا�شة
اللجنةكبري على
اي� �ص��تب�شكل
ا�شتعداد
مبينا�دول�اني� ا�ةل��وزارة
على امكانية
�الل�ابا�ل��ةل�ق��اء
االن�شان,
لتقدمي او
تامت�ق��ري��ر
�ودة ال�
اخلا�صةعلى م���س�
التو�صيات ال�
�وز�ري��ر خ�االج�
ال�شيدت�اق�ل��اري�
االحتاد,امل�ع�ن�وي�ب��ة بح�ك��ثت��اب��ة ال�
اع�شاء�وط�ن�ي��ة
من�ج�ن��ة ال�
ال�شمري ,وعددا ال�ل
نعمةب��ار��ض�ه��م
عليي�ث��وا
�ين ان ي�ع�
حقوقل�م�ج��رم
جم�م��الح��ون ل�
�رىه��ميفالي���س
اال�ثخ� ان �
الر�شميةح �ي�
ال �ط��اه��رة
�وزراءومن اهمها م�شاريع ال�شجون
اال�شالح
اىل االمانة العامةبدائرة
اللجان.
االتفاقية.حت��اد ,م�شاعدة يتطلبها ت�شكيل هذه
�وزارة واال
م�شرتكة بني ال�
جلان
ت�شكيل
لالحتاد وموؤكدا
الف�ساد.ك��دا ان ال � ��وزارة مت�ث��ل احل �ك��وم��ة يف ه��ذا مهنئا باعادة انتخابه رئي�شا
م �وؤ
ملجل�س ال�
بار�سالها
مبواد
لها العراق
ان�ضم
لالتفاقيات التي
التعاهدية
كانت �شتق�شي ب�شكل نهائي على
العمالقة
قبلاه��م
عليهق��اء,
للم�صادقة ال �ل �
ح�سني��وزي ��ر خ ��الل
الوكيل��ش�ي��د ال
ال�سيدن ��اول ال�
حقوق ًا وت� �
يف��دما يخ�س
تقييم
املدخل���اد ل��ه اه
االن�شانيزينان االحت
وزارة
الن�صببعد نقل
واناجلانب
اللجنةالتياملعنية
ار�ساله اىل
ا�ستعر�ض اي�ض
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�أ ّمنت عودة طوعية
يتفقد اق�سام املديرية
للنازحني باملناطق املحررة
ودوائرها الفرعية
من االرهاب
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تهنئة ال�سيد وزير

وزير العدل يو�ضح خطة
العدل د .حيدر
عمل خا�صة مع بعثة
عيد
مبنا�سبة
الزاملي
ال�صليب االحمر يف العراق
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مدير ق�سم حقوق االن�سان :م�ساركة
وزير
العملالدولية
العدل:املحافل
وزير العدل يف
امل�شرتك وتكامل االدوار
و�سعت ملف حقوق االن�سان يف
�ضمان لتقدمي خدمة
ن�سابه احلقيقي
للمواطنني
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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.

افتتاح دائرتي
وزارة العدل تعتمد
العدل يف
كاتبالذكية
البطاقة
لتوزيع
(ما�سرت
كارد)املثنى
حمافظة
رواتب موظفيها
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اكد لوفد بعثة االتحاد االوربي ترحيبه باالستفسارات الواردة بشكل رسمي

مقابالت الوزير

وزير العدل :ايقاع العقوبة باملجرمني ح�سب القانون من اهم مبادئ حقوق االن�سان
قال وزير العدل د .حيدر الزاملي ان العراق
م�ستعد ملناق�شة املوا�ضيع املطروحة حول
تنفيذ عقوبة االع� ��دام وب �ي��ان قانونيتها
وا��ص��ول�ي��ة ودق��ة االج� ��راءات امل�ت�خ��ذة يف
هذا املو�ضوع ،واهتمام احلكومة العراقية
بتطبيق احكام القانون لب�سط �سلطة الدولة
وتثبيت ال�سلم املجتمعي بعد االنت�صار
الكبري على زمر داع�ش االرهابية.
ذك��ر ال�سيد الوزير ذل��ك ل��دى ا�ستقباله يف
مكتبه وف��د ًا ميثل بعثة االحت��اد االورب��ي
برئا�سة ال�سيدة �سارا كور�س كادن وتلقى
ال�سيد ال��وزي��ر م��ذك��رة م��ن دول االحت��اد
االورب��ي ح��ول عقوبة االع��دام يف العراق
وال�سعي للتوا�صل مع احلكومة العراقية

وا�شار ال�سيد الوزير اىل ان الوزارة تنتظر
اكمال كافة االج ��راءات وامل�صادقات التي
متر بالعديد من امل��راح��ل ل�ضمان مطابقة
احل�ك��م للجرمية املرتكبة ،باال�ضافة اىل
عر�ضها حالي ًا على جلنة قانون العفو العام
ملعرفة �شمول امل��دان من عدمه باحكام هذا
ال�ق��ان��ون .وم��ن جانبهم ،اك��د اع�ضاء وفد
االحت��اد االورب��ي ،رغبتهم بايجاد عالقات
دائ �م��ة وت��وا� �ص��ل م��ع احل�ك��وم��ة العراقية
ووزارة العدل ،وعربوا عن املهم بان يكون
العراق م�ستقرا ،وباركو لل�شعب العراقي
انت�صاراته على االرهاب وا�ستعدادهم لدعم
اب�ن��اء ال�شعب ال�ع��راق��ي يف مرحلة مابعد
داع�ش

للتعرف على تفا�صيل اكرث عن تنفيذها.
واك��د ال�سيد الوزير انه ناق�ش يف لقاءات
�سابقة مع وفود االحتاد االوربي واملنظمات
االن�سانية والدولية مو�ضوع تنفيذ عقوبة
االع� ��دام وف �ق � ًا الح �ك��ام ال �ق��ان��ون ال�ع��راق��ي
مرحبا بجميع اال�ستف�سارات من اجلهات
الر�سمية ال��دول�ي��ة وال�ت��ي �ستجد اجابات
وا�ضحة ،الفتا اىل اهمية �سماع ا�صوات
ع��وائ��ل ال�ضحايا واال�ستجابة لطلباتهم
القانونية وم��ن بينها تطبيق الق�صا�ص
العادل باملجرمني مثلما يتم �سماع ا�صوات
املعار�ضني لتطبيق ه��ذه العقوبة خا�صة
وان عقوبة االع ��دام من�صو�ص عليها يف
القانون العراقي النافذ.

خالل لقائه مفوض االمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين في جنيف

وزير العدل :احلكومة �أ ّمنت عودة طوعية للنازحني
باملناطق املحررة من االرهاب
ا�ستعر�ض وزي��ر ال�ع��دل د .حيدر
الزاملي ،اهم اجلوانب ذات ال�صلة
مبلف النزوح الداخلي الذي رافق
عملية حترير املناطق التي �سيطر
عليها داع ����ش وت��وف�ير اخل��دم��ات
للنازحني وتامني عودتهم الطوعية
اىل مناطقهم اال�صلية.
تطرق ال�سيد الوزير اىل ذلك ،خالل
زي��ارت��ه ظهر ه��ذا ال �ي��وم ،اىل مقر
مفو�ضية االمم امل�ت�ح��دة ل�ش�ؤون
ال�لاج �ئ�ين ،ول �ق��ائ��ه ال���س�ي��د فليبو
غ��ران��دي م�ف��و���ض االمم امل�ت�ح��دة
ل�ش�ؤون الالجئني بح�ضور اع�ضاء
ال��وف��د ال�ع��راق امل�شارك يف اعمال
الدورة  37ملجل�س حقوق االن�سان
و�سعادة ممثل ال�ع��راق ال��دائ��م يف
جنيف ال�سفري م�ؤيد �صالح.

وقدم ال�سيد الوزير �شرح ًا تف�صيليا
يف االج�ت�م��اع للجهود احلكومية
التي قامت بها احلكومة العراقية

بالتن�سيق م��ع املنظمات الدولية االره ��اب ،مبينا ان ه��ذه اخلطوة
لت�سهيل ت �ل��ك ال� �ع ��ودة ال�ط��وع�ي��ة ت��أت��ي يف �سياق حر�ص احلكومة
للنازحني اىل مناطقهم املحررة من على مراعاة اجلوانب االن�سانية يف
التعامل مع ملف النزوح الداخلي
واللجوء وحماية وتعزيز احرتام
حقوق ه��ذه الفئات بالتن�سيق مع
املنظمات الدولية املخت�صة.
م��ن ج��ان�ب��ه �شكر ال�سيد املفو�ض
م�ع��ايل ال��وزي��ر على ه��ذه ال��زي��ارة
وع�ل��ى كلمة معاليه ام ��ام جمل�س
حقوق االن�سان التي ا�شار فيها اىل
االج��راءات احلكومية للتعامل مع
ملف النزوح الداخلي واجلوانب
االن�سانية التي حر�صت احلكومة
ع��ل��ى م ��راع ��ات� �ه ��ا اث� �ن���اء احل���رب
على داع ����ش للحفاظ على ارواح
االبرياء.

لدى حضوره مراسيم تنفيذ األحكام في سجن الناصرية المركزي

وزير العدل يعلن عن تنفيذ الإعدام بحق 38
�إرهابي ًا بعد اكت�ساب �أحكامهم الدرجة القطعية
�أعلن وزير العدل د .حيدر الزاملي،
عن تنفيذ حكم االعدام بحق ()38
مدانا بق�ضايا االرهاب بعد اكت�ساب
احكامهم الدرجة القطعية وح�صول
م�صادقة رئا�سة اجلمهورية.
ذك ��ر ال���س�ي��د ال ��وزي ��ر ذل� ��ك ،ال �ي��وم
اخل �م �ي ����س ،خ �ل�ال ك �ل �م��ة ل ��ه عقب
ح �� �ض��وره م��را��س�ي��م تنفيذ اح�ك��ام
االع � � ��دام يف � �س �ج��ن ال �ن��ا� �ص��ري��ة
امل� ��رك� ��زي ،وال� �ق ��اه ��ا يف م ��ؤمت��ر
�صحفي ح�ضرته العديد من و�سائل
االعالم ،م�شريا اىل ان وزارة العدل
م�ستمرة بتنفيذ الق�صا�ص العادل
بحق اجلناة واالرهابيني من الذين
ا�ستباحوا دم��اء االب��ري��اء ،وعاثوا
يف البلد الدمار.

واكد ال�سيد الوزير ،بانه مت اليوم
ت�ن�ف�ي��ذ ح �ك��م االع� � ��دام ب �ح��ق 38
مدانا يف �سجن النا�صرية املركزي
ومت ال�ت�ن�ف�ي��ذ دف �ع��ة واح � ��دة ،بعد
ان ح�صول امل��واف�ق��ات اال�صولية
والقانونية يف تنفيذ ه��ذا احلكم

وزير العدل :قدمنا دعوة
ملن�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف
االمم املتحدة لزيارة العراق
اك��د ال�سيد وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي� ،أن جن��اح احلكومة
يف تطبيق معايري حقوق الإن�سان احد اهم جوانب الن�صر على
االرهاب والتي �ساهمت با�ستجابة التحالف الدويل لدعم العراق
يف احلرب على داع�ش.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل اللقاء ال��ذي جمعه اليوم الثالثاء
بال�سيد رودول ��ف مولر من�سق ال���ش��ؤون الإن�سانية يف االمم
املتحدة يف جنيف ،على هام�ش اعمال الدورة  ٣٧ملجل�س حقوق
الإن�سان.
وو�ضح ال�سيد الوزير لل�سيد مولر ،االهمية التي اوالها العراق
وح�سب توجيهات ال�سيد رئي�س ال��وزراء القائد العام للقوات
امل�سلحة ب�ح�ق��وق االن �� �س��ان يف جم��ال احل ��رب ع�ل��ى االره ��اب
وتوجهياته للقوات امل�سلحة واالجهزة االمنية باعتبار االن�سان
قيمة عليا واهمية حتريره من خالل و�ضع اخلطط الأمنية ذات
الطابع االح�ترازي للحفاظ على حياة املدنيني اثناء العمليات
الع�سكرية على الرغم من كل التحديات.
وت�ط��رق ال�سيد ال��وزي��ر اىل ملف ال�ن��ازح�ين وج�ه��ود احلكومة
ال�ع��راق�ي��ة يف ت��ام�ين ع��ودت�ه��م ال�ط��وع�ي��ة ب�ع��د تهيئة ال �ظ��روف
واخلدمات املنا�سبة لهم� ،إ�ضافة �إىل بذل جهود ا�ستثنائية لتوفري
االحتياجات اال�سا�سية يف خميمات النزوح للفئات االخرى التي
تعذر عودتها واهمية م�شاركة املجتمع الدويل يف هذا امللف.
من جانبه رحب ال�سيد مولر بال�سيد الوزير والوفد املرافق له
وثمن م�شاركته يف ال��دورة احلالية ملجل�س حقوق الإن�سان،
م�شيدا بكلمة ال�سيد ال��وزي��ر يف اجلل�سة االفتتاحية والتي
ت�ضمنت تفا�صيل �شاملة عن اخلطوات التي اتخذها العراق يف
جمال حقوق الإن�سان.
وثمن ال�سيد مولر اجلهود احلكومية التي امنت ع��ودة 50
 %من النازحني وتطرق اىل حجم املبالغ التي مت جمعها لهذا
الغر�ض وجم��االت �صرفها ،ومتنى ال�سيد مولر زي��ارة العراق
فيما وجه ال�سيد الوزير دعوة للزيارة للتعرف على واقع حقوق
الإن�سان يف العراق عن كثب وامل�ساهمة بتقدمي تقرير ا�شمل عن
الو�ضع الإن�ساين فيه.

م��ن رئا�سة اجلمهورية واجل�ه��ات
الر�سمية املخت�صة ،مبينا ان كل
ه� ��ؤالء االره��اب�ي�ين نفذ فيهم حكم
االع��دام بعد منحهم كافة حقوقهم
ال�ق��ان��ون�ي��ة حل�ين ح���ص��ول ال �ق��رار
القطعي يف تنفيذ احلكم بهم.

الزاملي :العمل على زيادة التعاون مع وزارة العدل
االيرانية وتطوير العالقات خدمة لل�شعبني اجلارين

التقى ال�سيد وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي وعلى هام�ش اعمال
الدورة  ٣٧ملجل�س حقوق االن�سان بوزير عدل اجلمهورية اال�سالمية
االيرانية والوفد املرافق له .ومت خالل اللقاء بحث �آفاق التعاون
الثنائي وتطوير العالقات بني وزارتي العدل يف البلدين اجلارين
وفيما يخدم م�صلحة ال�شعبني .كذلك مت طرح عدة م�شاريع م�ستقبلية
للتعاون الثنائي ا�ضافة اىل االتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ يف
ال�سنوات ال�سابقة ،وان يتم تبادل اخل�برات القانونية وتطوير
الكوادر واال�ستفادة من التجارب املختلفة يف الوزارتني .ذلك وعد
ال�سيد وزير العدل االيراين مبتابعة كل ما من �ش�أنه تطوير التعاون
امل�شرتك بني وزارتي البلدين ،وان البلدين لهم اوا�صر م�شرتكة على
مر التاريخ ونعمل على تطويرها فيما يخدم ال�شعبني اجلارين.

اكد وزير العدل د.حيدر الزاملي ،ان الطفل العراقي مر
ب�ضروف ع�صيبة خالل الفرتات ال�سابقة ،وحالي ًا الوقت
منا�سب لرعايته من جميع النواحي وان ابواب الوزارة
مفتوحة للجميع .ذك��ر ذل��ك خ�لال ا�ستقباله يف مكتبه
الر�سمي �سفري الطفل العراقي اال�ستاذ ها�شم �سلمان.

ا��س�ت�ق�ب��ل ال���س�ي��د وزي� ��ر ال��ع��دل د .ح �ي��در ال��زام �ل��ي
جمموعة من الكوادر الريا�ضية يف حمافظة وا�سط،
واك��د لهم ان من �ضروريات اع��داد ال�شباب الناجح
ه��و االه �ت �م��ام ب��ال�ن���ش��اط��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة ودع�م�ه��ا يف
�سبيل االرت�ق��اء باالجناز الريا�ضي لهم على خمتلف
امل�ستويات.

وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي ي�ستقبل �سعادة �سفرية
ال �ع��راق يف اململكة االردن �ي��ة الها�شمية ال�سيدة �صفية
ال�سهيل ،مو�ضح ًا �آل�ي��ات العمل التي انتهجتها وزارة
العدل يف جمال حقوق االن�سان والدور الدويل للعراق يف
جمال املعاهدات واالتفاقيات الدولية والرد على التقارير
وتو�ضيح العمل احلكومي يف هذا املجال مما ادى اىل
ح�صول العراق على العديد من االمتيازات الدولية.

لدى افتتاحه ملعب العدل الرياضي في سجن الناصرية المركزي

وزير العدل :امللعب خم�ص�ص القامة البطوالت
الكروية للمنت�سبني لتطوير اللياقة البدنية
اثناء زي��ارت��ه ل�سجن النا�صرية امل��رك��زي� ،أفتتح
وزي ��ر ال �ع��دل د .ح �ي��در ال��زام �ل��ي ،م�ل�ع��ب ال�ع��دل
الريا�ضي لكرة القدم �ضمن املن�ش�أت اال�سا�سية
يف ال�سجن .واع�ل��ن ال�سيد ال��وزي��ر على هام�ش
افتتاح ملعب العدل الريا�ضي يف �سجن النا�صرية
املركزي م�ؤكدا ان هذا امللعب خم�ص�ص للمنت�سبني
القامة الفعاليات الريا�ضية والبطوالت الكروية
مما يزيد يف اللياقة البدنية وتطوير العمل.
واو� �ض��ح ال���س�ي��د ال��وزي��ر ان �سجن النا�صرية
امل��رك��زي م��ن ال���س�ج��ون ال�ن�ظ��ام�ي��ة وال �ت��ي ت�ضم
من�ش�أت وقاعات وور���ش انتاجية مهنية واخرى
ت��رب��وي��ة وت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ال �ه��دف م�ن�ه��ا م �ن��ح ال �ن��زالء
اخلربات وجميع متطلبات برامج اال�صالح �ضمن
املنهاج املقرر من ادارة دائرة اال�صالح العراقية،
بهدف اعادة الت�أهيل ليكون فرد ًا �صاحل ًا بعد انتهاء
فرتة حمكوميته.

قال ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي ذلك خالل لقائه
جمموعة من ال�ك��وادر الرتبوية من حمافظة وا�سط،
م�ؤكد ًا على �ضرورة حماية الكوادر الرتبوية وت�شريع
ال�ق��وان�ين ل�ه��ذا ال�غ��ر���ض ومنها م��ا مت اق ��راره م��ؤخ��ر ًا
يف جمل�س ال��وزراء ورفعه اىل جمل�س النواب �ضمن
م�شروع قانون حماية املعلمني.

وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي ي�ستقبل النائب علي
املالكي وي�ؤكد ب��ان م�ؤ�س�سات الدولة م��رت مبرحلة
ع�صيبة خالل مرحلة احلرب على االرهاب اثرت على
ادائها وم�ستوى م�شاريعها يف جمال البنى التحتية
وامل�شاريع املرتبطة بخطتها اال�ستثمارية.

وزير العدل :الوزارة ب�صدد تنفيذ خطة �شاملة لفتح
وا�ستحداث الدوائر العدلية يف املحافظات
ق��ال وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي �أن ال��وزارة
ب �� �ص��دد ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط��ة � �ش��ام �ل��ة ل�ت�ق�ي�ي��م ط�ل�ب��ات
احلكومات املحلية اخلا�صة بفتح وا�ستحداث
دوائ��ر عدلية يف املحافظات مبا يف ذلك ال��دوام
امل�سائي .ذكر ال�سيد الوزير ذلك لدى ا�ستقباله
حمافظ وا�سط احلقوقي حممود عبد الر�ضا مال
طالل م�شريا اىل �أن ال��وزارة و�ضعت خطة عمل
لفتح دوائر عدلية ل�سد احتياج املواطنني وتكون
االولوية للمناطق ذات الزخم ال�سكاين العايل يف

املحافظات.
واو��ض��ح ال�سيد ال��وزي��ر� ،أن حم��ددات املوازنة
امل��ال��ي��ة اث � ��رت وب �� �ش �ك��ل ك �ب�ير ع �ل��ى اجل��ان��ب
اال�ستثماري مل�شاريع الوزارة االمر الذي يتطلب
ت�ضافر اجل �ه��ود م��ع احل�ك��وم��ة املحلية لتوفري
متطلبات العمل من قطع ارا�ضي او ابنية ال�شغالها
كدوائر عدلية من اجل تقدمي اخلدمات للمواطنني
يف عموم املحافظات .بدوره ابدى ال�سيد حمافظ
وا�سط احلقوقي حممود عبد الر�ضا مال طالل

ا��س�ت�ع��داده للتعاون م��ع وزارة ال �ع��دل لتوفري
متطلبات العمل من ابنية وم�ستلزمات اخرى
م��ن اج��ل اف�ت�ت��اح ال��دوائ��ر ال�ع��دل�ي��ة يف اق�ضية
ونواحي حمافظة وا�سط بهدف حتقيق �سرعة
االجن��از وتخفيف الزخم على ال��دوائ��ر العدلية
الرئي�سة يف مركز املحافظة وباالخ�ص مع تزايد
اع���داد امل��واط �ن�ين م��ا يتطلب ت��وف�ير اخل��دم��ات
العدلية لهم �ضمن ال��رق�ع��ة اجل�غ��راف�ي��ة ملناطق
�سكناهم.

وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي ،يتلقى درع � ًا تقديري ًا
مقدم ًا من الدكتور عمر اجلازي ع�ضو حمكمة التحكيم
الدائمة يف الهاي ،تثمين ًا للجهود املبذولة يف جمال
تقدمي ال��دع��م واملعونة يف �شتى امل�ج��االت للمحكمة
الدولية يف جماالت انفاذ القانون و�إحالل ال�سالم.

خالل مشاركة العراق في اعمال الدورة  37لمجلس حقوق االنسان

وزير العدل يلتقي برئي�س جمل�س حقوق االن�سان احلايل
التقى وزير العدل د .حيدر الزاملي
بال�سيد فوي�سالف �شوت�سه رئي�س
جم�ل����س ح �ق��وق االن �� �س��ان ل �ل��دورة
احلالية ،وا�شار ال�سيد الوزير اىل
ال�ت�ط��ور ال��ذي ي�شهده ملف حقوق
االن �� �س��ان يف ال �ع��راق وال� ��ذي بينه
��س�ي��ادت��ه يف كلمته ال��ر��س�م�ي��ة ام��ام
املجل�س اليوم وان��ه ميثل احلكومة
العراقية كلها ولي�س وزارة العدل
فقط الن ملف ح�ق��وق االن���س��ان هو
حمور عمل احلكومة العراقية  ,ونقل
ال�سيد الوزير حتيات ال�سيد رئي�س
ال� ��وزراء وب�ين ان املرحلة احلالية
تتطلب ت���ض��اف��ر اجل �ه��ود الوطنية
والدولية لالرتقاء بحقوق االن�سان
وم�ساعدة العراق بعد الق�ضاء على
ع�صابات داع�ش االرهابي واو�ضح

م�ع��ال�ي��ه ال �ت �ط��ورات ال �ت��ي ي�شهدها
م�ل��ف ال �ن��ازح�ين داخ �ل �ي��ا واجل �ه��ود
احل �ك��وم �ي��ة الع��ادت �ه��م ط��وع �ي � ًا اىل
مناطقهم اال�صلية وتوفري اخلدمات
ال�ضرورية لهم حيث ع��اد اك�ثر من
 % 50م�ن�ه��م اىل مناطقهم بالفعل

وان ال� �ع ��راق ي �ط �ل��ب م ��ن جمل�س
حقوق االن���س��ان احل��ث على توفري
امل�ساعدة من خالل املنظمات الدولية
الع��ادة النازحني اىل مناطقهم ومن
جانبه �شكر رئي�س املجل�س ال�سيد
الوزير على كلماته وبني ان رغم كل

التحديات فان هناك ملف اخر يجب
ان يوىل االهتمام وهو تعزيز حقوق
االن�سان وحمايتها وان من املهم جدا
ان ي�ك��ون ه�ن��اك م��ؤ��س���س��ات معنية
بحقوق االن�سان تعمل يف العراق
وان العراق ع�ضو يف جمل�س حقوق
االن�سان وهذا تطور مهم.
ث��م ب�ين ال���س�ي��د ال��وزي��ر ان الكلمة
الر�سمية ت�ضمنت التفا�صيل اخلا�صة
ب��اه��م م �ل �ف��ات ح �ق��وق االن �� �س��ان يف
ال� �ع ��راق وان ك��ل ت �ل��ك ال �ت �ط��ورات
ح�صلت بعد التحول الدميوقراطي
وال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى احل �ك��م الت�سلطي
ال��دك �ت��ات��وري يف ال �ع��راق وان ذل��ك
يتطلب ت��وف�ير امل���س��اع��دة ال��دول�ي��ة
ل �ل �ع��راق ل �ل �ن �ه��و���ض مب �ل��ف ح�ق��وق
االن�سان على اف�ضل �صورة.

اميان ًا بالدور الرقابي لالجهزة الرقابية العراقية وللعمل
ب�شفافية وب�شكل وا��ض��ح .ت�سلم الدكتور حيدر الزاملي
و�صل ت�أييد ا�ستالم ا�ستمارة
ك �� �ش��ف امل �� �ص��ال��ح امل��ال �ي��ة من
هي�أة النزاهة ال�صادر بتاريخ
 ٢٠١٨ /١ /٢حيث ان��ه د�أب
على ذلك ولل�سنة الرابعة على
التوايل ،فهو يعترب اول وزير
يعلن ع��ن ذمته املالية وي�سلم
ك�شف امل�صالح املالية اىل هي�أة
النزاهة قبل موعدها النهائي
امي��ان � ًا م�ن��ه ب��ال�ع�م��ل ال��رق��اب��ي
جل �م �ي��ع االج � �ه� ��زة ال��رق��اب �ي��ة
العراقية.

اخبار ونشاطات الوزير
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خالل زيارة مقر بعثة الصليب االحمر في جنيف ولقائه رئيسها

وزير العدل يو�ضح خطة عمل خا�صة مع بعثة ال�صليب االحمر يف العراق
اتفق وزير العدل د .حيدر الزاملي مع
رئ�ي����س بعثة ال�صليب االح �م��ر ال�سيد
بيرت م��ورر ،على حتديد ج��دول خا�ص
ب��ال �ل �ق��اءات امل �ت��وا� �ص �ل��ة ب�ي�ن ال�ط��رف�ين
وو�� �ض ��ع خ ��ارط ��ة ط��ري��ق ل �ع �م��ل بعثة
ال�صليب االحمر يف العراق خالل الفرتة
املقبلة.
اعلن ال�سيد الوزير عن ذلك خالل زيارته
مقر اللجنة ال��دول�ي��ة لل�صليب االحمر
يف جنيف ولقائه بال�سيد (بيرت مورر)
رئي�س اللجنة الدولية لل�صليب االحمر
وال �ك��ادر امل�ت�ق��دم يف اللجنة ال��دول�ي��ة،
وت�أتي هذه الزيارة على هام�ش م�شاركة
وزير العدل د .حيدر الزاملي يف اعمال
ال� ��دورة  37ملجل�س ح �ق��وق االن���س��ان
وتر�ؤ�سه الوفد العراقي رفيع امل�ستوى

امل�شارك يف الدورة.
وناق�ش اجلانبان ملف ال�سجون ومراكز
االح �ت �ج��از وزي� � ��ارة ال �ل �ج �ن��ة ال��دول �ي��ة
لل�صليب االحمر لها كما ناق�ش الطرفان
م�ل��ف ن���س��اء واط �ف��ال وع�ن��ا��ص��ر داع����ش
وت��وف�ير امل���س�ت�ل��زم��ات ل�ه��م م��ن اللجنة
الدولية لل�صليب االحمر.
وبني ال�سيد الوزير اجلوانب االن�سانية
التي اتخذتها احلكومة العراقية جتاه
ال�ن���س��اء واالط��ف��ال وان وزارة ال�ع��دل
ت��راع��ي ت �ل��ك االع� �ت� �ب ��ارات وت��وف��ر لهم
امل�ستلزمات اال�سا�سية ،مبينا لرئي�س
ال �ب �ع �ث��ة اجل� ��وان� ��ب اخل ��ا�� �ص ��ة مب�ل��ف
املفقودين يف ال�ع��راق وخطط ال��وزارة
يف التعامل مع هذا اجلانب االن�ساين،
رغم ان هناك ادع��اءات مغر�ضة حلاالت

فقدان مزعومة.
ب � ��دوره ،ت �ق��دم ال���س�ي��د رئ �ي ����س البعثة
بال�شكر لل�سيد ال��وزي��ر على ه��ذا اللقاء
وال��ذي من �ش�أنه ان ي�ساهم يف تعزيز
التعاون بني اجلانبني والذي ي�صب يف
م�صلحة حقوق االن�سان وتقدمي الدعم
ل �ل �ع��راق يف م�ل�ف��ات ع��دي��دة ،مبينا ان
بعثة ال�صليب االح�م��ر تتفهم الظروف
اال�ستثنائية التي مر بها العراق خالل
امل��دة ال�سابقة و�ستعمل على التوا�صل
مع وزارة العدل من اجل حتقيق اعلى
م�ستوى من التعاون.
واعرب ال�سيد رئي�س اللجنة عن امتنانه
للدعوة التي ووجها ال�سيد ال��وزي��ر د.
حيدر الزاملي ،لزيارة العراق ووزارة
العدل.

لدى زيارته مضيف امارة بني حسن في محافظة النجف االشرف

وزير العدل :تعزيز �سلطة القانون تتطلب م�شاركة الع�شائر العراقية يف احلفاظ على االمن
قال وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان تعزيز �سلطة �إالمن
وال�ق��ان��ون يف ع�م��وم ال �ع��راق ويف مقدمتها املحافظات
املحررة من ع�صابات داع�ش االرهابية والن�صر الناجز
على االرهاب مكا�سب يجب على اجلميع املحافظة عليها.
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك خ�لال زي��ارت��ه ملحافظة النجف
اال�شرف ولقائه ع�شائر بني ح�سن برئا�سة االم�ير مثنى
مبينا ان للع�شائر دور ك�ب�ير يف حتقيق الن�صر على

االره ��اب ع�بر تلبية ن��داء املرجعية الر�شيدة وت�شكيل
احل�شد ال�شعبي ال��ذي ك��ان ظ�ه�ير ًا ل�ل�ق��وات االم�ن�ي��ة يف
�ساحات احلرب على االرهاب.
ك��ذل��ك ح �� �ض��ور ال���س�ي��د ه� ��ادي ال �ع��ام��ري ل �ه��ذا التجمع
الع�شائري احتفا ًال بالن�صر على االره ��اب ب�شكل كامل
وزف ب�شرى الق�ضاء على ف�ل��ول داع ����ش بجهود ابناء
القوات االمنية من جي�ش و�شرطة وح�شد �شعبي وجميع

وزير العدل :الع�شائر العراقية �صمام امان املجتمع
العراقي والعملية ال�سيا�سية
ا�ستقبل ال�سيد وزير العدل د .حيدر
ال��زام �ل��ي يف مكتبه ال��ر��س�م��ي يف
ال� ��وزارة وف��د ع�شرية ال�ع�ب��ادل��ة و
وفد ع�شرية الغران و وفد ع�شائر
ناحية احلفرية يف حمافظة وا�سط
ب��اال� �ض��اف��ة اىل وف ��د ع �� �ش��ائ��ري و
وج �ه��اء ق�ضاء العلم يف حمافظة
�صالح الدين.
وقد اكد ال�سيد الوزير بان تالحم

امل�ج�ت�م��ع ال �ع��راق��ي وك��ل االج �ه��زة
االمنية واطاعته لفتوى املرجعية
وتوحده يف مقاومة االرهاب كانت
ال�سر اال�سا�سي يف حتقيق الن�صر
ع �ل��ى ف �ل��ول االره� � ��اب ال��داع �� �ش��ي
وحترير جميع ارا�ضي الوطن.
م���ش�ير ًا اىل ان دور الع�شائر يف
رعاية وتوجيه ابنائها اىل الطريق
ال�صحيح ي�ساند عمل م�ؤ�س�سات

الدولة ويخفف العبئ عن كاهلها،
ك��ذل��ك حم��ارب��ة احل� ��االت ال�سلبية
يف امل �ج �ت �م��ع وف�����ض��ح اجل��ه��ات
ال�ت��ي ت��ري��د ج��ر ال�شباب العراقي
اىل ال �ط��رق امل�ظ�ل�م��ة وامل�ستقبل
امل�ج�ه��ول ي�ساعد يف ت�ق��ومي جيل
ال�شباب وجعلهم طاقات لبناء البلد
ول�ي����س لتهدميه ك�م��ا ي��ري��د اع��داء
العراق.

االج��ه��زة االم �ن �ي��ة وب��دع��م وم �� �س��ان��دة م��ن ج�م�ي��ع اب�ن��اء
ال�شعب العراقي الغيور وال��ذي كان بحق معجز ًة اذلهت
جميع ب �ل��دان ال �ع��امل ،وم��ا ه��و امل�ط�ل��وب م��ن العراقيني
بعد حتقيق الن�صر الع�سكري ه��و االل�ت�ف��ات اىل اعمار
البلد.
ب ��دوره ق��ال �أم�ي�ر ع�شائر بني ح�سن ال�شيخ مثنى ان
الع�شائر العراقية اع��ادت اىل االذه ��ان دوره��ا الوطني

يف ال��دف��اع ع��ن ال �ع��راق �ضد االخ �ط��ار ال�ت��ي تتهدده منذ
ثورة الع�شرين اىل يومنا هذا مبينا ان م�ساهمة وزارة
ال �ع��دل ب��اي �ج��اد اط� ��ار ق��ان��وين خ��ا���ص ب�ع�م��ل الع�شائر
العراقية �سيكون ا�ضافة يف تعزيز االم��ن العام للعراق
وي���ض��ع ج�م�ي��ع ال�ع���ش��ائ��ر ال �ع��راق �ي��ة ام���ام م���س��ؤول�ي��ات
وطنية وقانونية من �ش�أنها ان حتد من اخطار االره��اب
م�ستقب ًال.

وزير العدل يبحث عدد من
ملفات التعاون يف املجاالت
اخلدمية والوظيفية
ب�ح��ث وزي ��ر ال �ع��دل د .ح �ي��در ال��زام �ل��ي م��ع رئ�ي����س احت��اد
احلقوقيني ال�ع��راق�ي�ين اال��س�ت��اذ امل�ست�شار حممد نعمان
الداودي عدد من امللفات الهامة يف جمال تعزيز التعاون بني
اجلانبني ومبا يخدم اجلوانب الوظيفية واخلدمية.
وق��ال ال�سيد ال��وزي��ر ل��دى ا�ستقباله يف مكتبه الر�سمي
مبقر ال ��وزارة ال�ي��وم االث�ن�ين ان وزارة ال�ع��دل عقدت عدد
من االتفاقيات ومذكرات التفاهم داخليا وخارجيا بهدف
تعزيز منظومة العمل االداري واخلدمي على ال�صعيدين
امل�ح�ل��ي وال �ع��امل��ي ،م���ش�يرا اىل ان ال� ��وزارة م�ستمرة يف
ا�سرتاتيجيتها بهذا املجال وال��ذي حقق جناحا ملمو�سا
�ساهم يف تعزيز خربات املوظفني وم�ستوى املنجز اخلدمي
املقدم للمواطنني الكرام .واك��د ال�سيد الوزير ان التعاون
بني الوزارة واحتاد احلقوقيني العراقيني من �ش�أنه توفري
االر�ضية املالئمة لعمل �شريحة املحامني واملواطنني ومبا
ي�ضمن خف�ض �سقف الروتني الوظيفي يف الدوائر العدلية
وحتقيق �سبل التعاون يف تعزيز اخلدمات مبينا ان ادخال
موظفي ال ��وزارة ل��دورات قانونية يف االحت��اد من �ش�أنها
تعزيز خرباتهم املهنية وتنعك�س على توفري قدر اكرب من
اخلرباء القانونيني للدوائر املخت�صة.
ب��دوره ق��ال رئي�س احت��اد احلقوقيني العراقيني اال�ستاذ
امل�ست�شار حممد نعمان الداودي ،ان اللقاء الثنائية مع وزير
العدل د .حيدر الزاملي حتقق من خاللها توفري االر�ضية
القانونية لتبادل التعاون يف �شتى املجاالت والتي �ستنعك�س
نتائجها على عمل ال��وزارة واخلدمات املقدمة للمواطنني،
ويف مقدمتهم �شريحة املحامني ،كونهم على متا�س مبا�شر
مع دوائر الدولة الجناز ا�ستحقاقات عملهم.

ق� ��ال وزي� � ��ر ال� �ع���دل د .ح �ي��در
ال ��زام� �ل ��ي ،ان وزارة ال �ع��دل
ت �ع �ت �م��د م �� �ض��ام�ين ال��د� �س �ت��ور
ال �ع��راق��ي ال �ن��اف��ذ ،م��ع م��راع��اة
تطبيق معايري القانون وحقوق
االن�����س��ان يف ع�م�ل�ه��ا اخل��دم��ي
واالن�����س��اين وجل �م �ي��ع اط �ي��اف
ال�شعب العراقي.
ذك ��ر ال���س�ي��د ال ��وزي ��ر ذل ��ك ل��دى

لقائه يف مكتبه الر�سمي مبقر
ال� ��وزارة امل �ط��ران �سيوريو�س
ح ��اوا رئ�ي����س ط��ائ�ف��ة ال�سريان
االرث��ودك ����س ،مبينا ان العمل
اخلدمي للدوائر العدلية ي�ضمن
ت ��وف�ي�ر م �ت �ط �ل �ب��ات امل��واط �ن�ين
و�ضمان حقوقهم وحفظ ملكيتهم
من التالعب والتزوير ،ومتابعة
ذوي ال�ن�ف��و���س ال �ف��ا� �س��دة ممن

ت�سول لهم انف�سهم التجاوز على
ام�لاك املواطنني واحالتهم اىل
املحاكم املخت�صة وقد مت فر�ض
العديد م��ن العقوبات االداري��ة
والقانونية على ام�ث��ال ه ��ؤالء
امل �ف �� �س��دي��ن ،داع �ي�ن امل��واط �ن�ين
اىل االب�ل�اغ ع��ن ح��االت الف�ساد
وحم� ��اوالت االب� �ت ��زاز وات �خ��اذ
االجراءات اال�صولية بذلك.

وزير العدل :ا�سرتاتيجية الوزارة تهدف اىل انهاء حالة
االكتظاظ يف ال�سجون ومطابقة مبادئ حقوق االن�سان

وزير العدل :الع�شائر العراقية ركيزة
ا�سا�سية يف تعزيز ال�سلم الوطني

�أفتتح وزير العدل د .حيدر الزاملي تو�سعة البنايات
اجلديدة يف �سجن النا�صرية املركزي والتي ت�صل
ط��اق�ت�ه��ا اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة اىل ( )٣٠٠٠ن��زي��ل �ضمن
ا�سرتاتيجية الوزارة لتعزيز البنى التحتية والق�ضاء

القاعات وبذلك تكون التو�سعة الكلية �ستة بنايات
على حاالت االكتظاظ يف ال�سجون
جاء ذلك لدى ح�ضور ال�سيد الوزير افتتاح البنايات حتتوي اي�ضا على مدر�سة لت�أهيل ال�ن��زالء ومركز
اجل��دي��دة يف �سجن النا�صرية امل��رك��زي والتي ت�ضم �صحي وبناية خا�صة للمطبخ وق��اع��ات لال�ستقبال
بنايتني وفقا لنظام الزنزانة واربع بنايات وفقا لنظام وقاعات اخرى للمواجهة.

خالل استقباله رئيس مجلس محافظة بغداد والوفد المرافق له

وزير العدل :التعاون بني م�ؤ�س�سات الدولة يحقق تكام ًال
ويرفع م�ستوى اخلدمات
اع � �ل� ��ن وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل د .ح �ي��در
الزاملي ،ان الفرتة املقبلة �ست�شهد
رف ��ع وت �ي�رة ال �ع �م��ل يف ال � ��وزارة،
وتعزيز �أوا� �ص��ر العمل م��ع دوائ��ر
وم ��ؤ� �س �� �س��ات ال ��دول ��ة واالدارات
امل�ح�ل�ي��ة ل�ت�ق��دمي اف���ض��ل اخل��دم��ات
للمواطنني.
ذك� ��ر ال �� �س �ي��د ال ��وزي ��ر ذل� ��ك ،خ�لال
ا� �س �ت �ق �ب��ال��ه يف م �ك �ت �ب��ه ال��ر� �س �م��ي
مب �ق��ر ال � � � ��وزارة ،ال �� �س �ي��د رئ�ي����س
جمل�س حمافظة ب �غ��داد د .ريا�ض
ال��ع�����ض��ا���ض وال � ��وف � ��د امل� ��راف� ��ق،
وب�ح��ث ال�سيد ال��وزي��ر ،م��ع ال��وف��د
ال ��زائ ��ر اف� ��اق ال��ت��ع��اون امل �� �ش�ترك
ب�ي�ن ال � � ��وزارة وجم �ل ����س حم��اف�ظ��ة
بغداد.
واكد ال�سيد الوزير ،ان ا�سرتاتيجية

ال� � � ��وزارة ل��ع��ام  ،2017حققت
م�ستوى عال من االجناز يف جميع
ٍ
املجاالت ،مبينا ان اجلانب اخلدمي
م��ن اخل�ط��ة يت�ضمن التن�سيق مع
م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة ب �ه��دف تعزيز
ج��وان��ب ال�ع�م��ل فيما بينها مهنيا
وخ��دم��ي��ا ب��اع �ت �ب��اره��ا م ��ن امل �ه��ام
الرئي�سية لعملها.
بدوره ،قال رئي�س جمل�س حمافظة
ب �غ��داد د .ري��ا���ض ال�ع���ض��ا���ض ،ان
التعاون بني جمل�س حمافظة بغداد
ووزارة العدل ي�سري وفقا للخطط
ال �ت��ي مت و��ض�ع�ه��ا ب�ي�ن اجل��ان �ب�ين،
م�ؤكدا ان تبادل التعاون واخلربات
ب�ي�ن م ��ؤ� �س �� �س��ات ال ��دول ��ة �سيحقق
ت�ك��ام�لا وت �ع��زي��زا ل �ل��دور اخل��دم��ي
املقدم للمواطنني.

لدى استقباله رئيس جامعة واسط

وزير العدل يدعو لالهتمام
بالتخ�ص�صات االكادميية التي
تخدم حاجة التطور وال�سوق
اكد وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي ،اهمية التعاون
مع جامعات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وت� �ب ��ادل االف� �ك ��ار وال ��درا�� �س ��ات ال�ل�ازم ��ة لرت�صني
ا�ساليب تدري�س وتاهيل طلبة اجلامعات لتوفري
االخت�صا�صات املطلوبة يف �سوق العمل احلايل.
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك خ�ل�ال ا�ستقباله يف مقر
ال � ��وزارة ،رئ�ي����س ج��ام�ع��ة وا� �س��ط د .ه ��ادي دوي��ج
ال �ع �ت��اب��ي ،و د .ع �ل��ي ح �� �س�ين � �ش �ع��اع ،م�ب�ي�ن��ا ان
االخت�صا�صات امل�ستحدثة يف م�ؤ�س�سات الدولة
تتطلب ايجاد مناهج درا�سية جديدة توفر خريجني
خمت�صني يف هذه املجاالت التقنية والفنية الهامة.
وافاد ال�سيد الوزير ،ان وزارة العدل حققت منجزا
كبريا يف جمال االر�شفة االلكرتونية ل�سجالتها ،من
اجل اعتماد اال�سلوب االلكرتوين يف العمل وجتاوز
الطرق التقليدي (الورقية) ،ومبا ي�ساهم يف حماكاة
واق��ع التطور ال��ذي �شهدته اغلب دول ال�ع��امل ،اىل
جانب ا�ساليب املراقبة ومراكز التحكم احلديثة.

لدى استقباله مساعد السفير االمريكي لدى العراق

وزير العدل :الوزارة جهة تنفيذية تراعي تطبيق حقوق االن�سان حتى يف االعدام
قال وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان الوزارة جهة
تنفيذية تراعي تطبيق فقرات القانون والد�ستور
العراقي ومعايري حقوق االن�سان حتى يف تنفيذ
احكام االعدام ،وان من اهم مبادئ حقوق االن�سان
هو ايقاع العقوبة باملجرمني.
وناق�ش ال�سيد الوزير خالل ا�ستقباله يوم االربعاء
م�ساعد ال�سفري االمريكي لدى العراق يف مكتبه
الر�سمي مبقر ال ��وزارة تفا�صيل خا�صة مبجال
التعاون الثنائي واهمية تعزيز التعاون مبا يخدم
تعزيز اجلوانب العامة لعمل الوزارة مع اجلهات
الر�سمية على امل�ستوى الدويل وتبادل اخلربات
واملعلومات.
واك��د ال�سيد ال��وزي��ر ان ال���وزارة معنية بتنفيذ
احكام االع��دام بحق اجلناة وهذا اجلانب يدخل
�ضمن اخت�صا�صها يف تنفيذ اح �ك��ام الق�ضاء

لدى استقباله رئيس اتحاد
الحقوقيين العراقيين

وزير العدل :الوزارة تعتمد م�ضامني الد�ستور وتراعي تطبيق معايري حقوق االن�سان
يف عملها جلميع اطياف ال�شعب العراقي

خالل استقباله وفدا يمثل عشيرة
السالمات من جميع محافظات العراق

اك ��د وزي� ��ر ال� �ع ��دل د .ح �ي��در ال��زام �ل��ي ان ال �ع �� �ش��ائ��ر ال �ع��راق �ي��ة
ت �� �ض �ط �ل��ع ب� � ��دور ه � ��ام يف ت��ع��زي��ز ال �� �س �ل��م ال ��وط� �ن ��ي وان� �ه ��اء
ال� �ن ��زاع ��ات ال �ت��ي م ��ن � �ش ��أن �ه��ا ان ت �ق��و���ض ال �� �س �ل��م امل�ج�ت�م�ع��ي.
ذك ��ر ال���س�ي��د ال��وزي��ر ذل ��ك خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال��ه يف مكتبه الر�سمي
مب�ق��ر ال � ��وزارة ال �ي��وم اخلمي�س وف ��دا مي�ث��ل ع���ش�يرة ال�سالمات
م��ن جميع حم��اف�ظ��ات ال �ع��راق ب��رئ��ا��س��ة ال�شيخ ن�صري ال��دب�ع��ون
م�ؤكدا ان م�شروع التحكيم الع�شائري من �ش�أنه ايجاد ال�ضابطة
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�لازم��ة الن �ه��اء اي ن��وع م��ن ال �ن��زاع��ات الع�شائرية.
واكد ال�سيد الوزير ،ان الع�شائر العراقية اال�صيلة �ستكون �شريك ًا
ا�سا�سي ًا يف هذا امل�شروع الوطني الكبري والذي من �ش�أنه ان يحقن
دماء االبرياء ويعزز دور القانون برت�سيخ االمن يف عموم حمافظات
البالد مبينا ان هذه الع�شائر العراقية �ستكون اخلط االول ملواجهة اي
عمل قد ي�ستهدف امن البالد ويحد من االعمال االرهابية النها �ستكون
�ضمن م�س�ؤوليات الع�شائر وح�سب تواجدها اجلغرايف واملناطقي.
ب��دوره ،ا�شاد ال�شيخ ن�صري الدبعون بالنيابة عن ال�شخ�صيات
الع�شائر ب��دور وزارة العدل يف تقدمي اخلدمات وتطبيق فقرات
القانون العراقي والتي �ساهمت يف تر�سيخ مبادئ العدالة والقانون
وانزال الق�صا�ص العادل باالرهابيني واجلناة الذين ا�ستباحوا دماء
واموال االبرياء.
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ال�ع��راق��ي مبين ًا ان��ه يف ك��ل م��رة يتم فيها تنفيذ
الق�صا�ص باجلناة واالرهابيني تتعاىل اال�صوات
املعار�ضة لتنفيذ احكام العدالة بحق ارهابيني
نفذوا جمازر مروعة بحق االبرياء طيلة ال�سنوات
املا�ضية و�آخرها جمازر ع�صابات داع�ش االرهابية
واجرامها.
وا�شار ال�سيد الوزير اىل ان القانون والد�ستور
العراقيني ين�صان على تنفيذ االعدام باال�شخا�ص
املدانني ب�سفك دم��اء العراقيني بعد م��رور احلكم
ب �ع��دة م��راح��ل م �ع �ق��دة ت���ص��ل اىل � �س �ن��وات قبل
امل�صادقة على املر�سوم اجلمهوري ،مع وجود حق
العادة املحاكمة ملرات عدة وهذا االمر يخلي �ساحة
الوزارة والق�ضاء العراقي العادل من كل تق�صري
وال ��ذي ال ي�ستحق اال� �س��اءة م��ن منظمات تدعي
بحقوق االن�سان وهي تطعن باحكامه.

وزير العدل :الدول العربية
حققت دورا كبريا يف جمال التعاون
االمني وحماربة االرهاب
ق��ال وزي��ر ال�ع��دل د .حيدر ال��زام�ل��ي ،ان
ال ��دول العربية حققت دورا ك�ب�يرا يف
جم��ال العمل االمني وت�ب��ادل املعلومات
وحماربة االرهاب.
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك ل��دى ا�ستقباله
يف م �ك �ت �ب��ه ال��ر� �س �م��ي مب �ق��ر ال� � ��وزارة
��س�ع��ادة ال�سفري التون�سي يف ال�ع��راق،
م� ��ؤك ��دا ع �م��ق االوا�� �ص ��ر ب�ي�ن ال�شعبني
ال �ت��ون �� �س��ي وال� �ع ��راق ��ي وال � ��ذي جت�سد
يف م�ساندة ال�ع��راق مبحاربة االره��اب
وتبادل املعلومات والتعاون يف خمتلف
امل �ج��االت .ودع��ا ال�سيد ال��وزي��ر اىل ان
ت�شارك الدول العربية يف جمال االعمار

واال�ستثمار يف العراق من اجل حتقيق
وح���دة اق�ت���ص��ادي��ة وت �ك��ام�لا يف جميع
املجاالت والتي ت�ؤ�س�س لوحدة اقت�صادية
عربية تخرج عن نطاق االحتكار االجنبي
يف هذه املجاالت.
من جانبه ،اكد �سعادة ال�سفري التون�سي،
ان ال �ع��راق حقق ان�ت���ص��ار ًا ك �ب�ير ًا على
االرهاب يتطلب دعما وم�ساندة عربية من
اجل امل�ساهمة يف نهو�ضه وحمو االثار
املدمرة التي تركتها االعمال االرهابية
على بناه التحتية ،واع��ادة ال�ع��راق اىل
منظومة العمل العربي امل�شرتك ودوره
الريادي يف خمتلف املجاالت.
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انتصار حرية االنسان
العراق لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل للجولة الثالثة الذي
من امل�ؤمل تقدميه عام . 2019
وق��دم��ت حكومة جمهورية ال �ع��راق دع�م��ا وا�سعا لعمل
املفو�ضية العليا حل �ق��وق االن �� �س��ان يف ال �ع��راق وذل��ك
بتقدمي ميزانية مالية م�ستقلة ودرج��ات وظيفية وابنية
وم�ستلزمات منا�سبة ملهامها ل�ضمان ا�ستقاللها وفقا
ملبادئ باري�س وهي متار�س دورها مبو�ضوعية وترتبط
مبجل�س النواب  ,كما تتعامل ه��ذه الهيئة امل�ستقلة مع
الهيئات التعاهدية ب�شكل فاعل ودائم ومبا�شر دومنا �أي
ت�أثري �أو �ضغوطات من اية جهة كانت.
ويعمل العراق ب�شكل دائم على اعادة النظر بت�شريعاته
ل�ضمان توافقها مع املعايري الدولية  ,ان تو�صيات الهيئات
التعاهدية وتو�صيات اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل قدمت
فر�صة ثمينة افاد منها العراق يف اقرتاح م�شاريع قوانني
يجري درا�ستها حاليا او انها �صدرت بالفعل  ,وقد قدمنا
تفا�صيل ذل��ك يف التقارير ال��دوري��ة للجان التعاهدية
حلقوق االن�سان يف االمم املتحدة .

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�سيد رئي�س جمل�س حقوق االن�سان املحرتم
ال�سيد مفو�ض االمم املتحدة ال�سامي حلقوق
االن�سان املحرتم
ا�صحاب املعايل وال�سعادة املحرتمون
ال�سيدات وال�سادة احل�ضور ممثلي الدول
االع�ضاء واملراقبة واملجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات
الوطنية و ال�صحفيني
ي�شرفني ان اكون معكم اليوم ممثال عن حكومة
جمهورية العراق يف الدورة ال�سابعة والثالثني
ملجل�س حقوق االن�سان ،وي�سعدين ان اهنئ
رئي�س جمل�س حقوق االن�سان ال�سيد (فوي�سالف
�شووت�سه ) على انتخابه رئي�سا" للمجل�س
لعام 2018متمنيا" له التوفيق والنجاح يف حتقيق
االهداف املرجوة من املجل�س �،شاكرا" �سلفه
ال�سفري (يواكني الك�سندر مازا ) على ماقدمه هو
واع�ضاء مكتبه من جهود ملمو�سة يف عمل املجل�س
ال�سنة املا�ضية .

ال�سيدات وال�سادة

مل تكن حقوق االن�سان غريبة عن بالدي وال عن تاريخها
فهي جزء من ممار�سات العراقيني عرب احل�ضارات منذ
ايام البابليني وال�سومريني حتى ظهور الديانة اال�سالمية,
و�أتلو على م�سامعكم الكرمية كلمات لرجل حكم الدولة
اال�سالمية متخذ ًا م��ن مدينة الكوفة العراقية عا�صمة
لدولته وه��و �شخ�ص اتفق كل من تنور بقراءة �سريته
العطرة بعدالته واح�ترام��ه حلقوق االن�سان وكرامته
ذلك هو االمام علي بن ابي طالب (عليه ال�سالم ) اذ يقول
((و�أ�شعر قلبك الرحمة للرعية واملحبة لهم واللطف بهم،
وال تكوننّ عليهم �سبع ًا �ضاري ًا تغتنم �أكلهم ،ف�إنهم �صنفان
�إما �أخ لك يف الدين و�إما نظري لك يف اخللق)) .
ال�سيدات وال�سادة

يف قريب االي��ام كانت ب�شارة الن�صر مفخرة  ,ولنا فيها
��ش��رف عظيم  ,فقد وقفنا نحن يف ال �ع��راق ومب�ساندة
من اال�صدقاء بوجه هجمة ال ميكن للكلمات ان ت�صف
ب�شاعتها  ,مل ي�شهدها التاريخ االن�ساين على مدى قرون ,
حققنا فيها الن�صر على ع�صابات خرجت من اوكار الظالم
لتعيث يف االر���ض اذ �أح��رق��ت احل��رث والن�سل و�سبت
الن�ساء ومنعت النا�س م��ن اب�سط حقوقها يف العي�ش
ودمرت االرث احل�ضاري واالن�ساين ,فوقف العراقيون
بكافة اطيافهم متنا�سني م�شاكلهم و�آهاتهم لي�ضعوا ن�صب
اعينهم حماية االن�سان وحتريره قبل االر���ض فخا�ضوا
حربا �ضرو�س ًا على مدى عامني و�أكرث ليقدموا الت�ضحيات
تلو الت�ضحيات ويف مناطق وا�سعة من العراق ليحققوا
ن�صرا نيابة عن العامل �أجمع .
لقد حت��ررت ار���ض ال�ع��راق م��ن ان�ي��اب داع����ش وب��دات
حملت االع �م��ار واع ��ادة اك�ثر م��ن  50%م��ن النازحني
اىل مناطقهم والعمل ج��اري الع��ادة املتبقني ،وحما�سبة
املجرمني منتهكي حقوق االن�سان من جميع االط��راف ,
فال جمال لالفالت من العقاب وال يوجد �شخ�ص حم�صن
من اخل�ضوع للقانون فقد ا�ستحدثت هيئات حتقيقية
خمت�صة ملتابعة تلك اجلرائم ه��ذه من جهة ,وم��ن جهة
اخ ��رى وامي��ان��ا م��ن احل�ك��وم��ة ب �� �ض��رورة احل �ف��اظ على
االرواح واملمتلكات مت ت�شكيل جلنة يف مكتب ال�سيد
رئي�س ال ��وزراء للتحقيق يف ادع ��اءات ارت�ك��اب القوات
العراقية مبختلف �صنوفها واحل�شد ال�شعبي انتهاكات
حل�ق��وق االن���س��ان رغ��م اال� �ش��ادات ال��دول�ي��ة بنظافة تلك
احلرب واملهنية العالية التي اتبعتها القوات املحررة.
وبالرغم من التحديات االمنية الكثرية فقد قامت احلكومة
العراقية باتباع اعلى معايري حقوق االن�سان يف جماالت
حقوق الفئات االوىل بالرعاية (االطفال واال�شخا�ص ذوي
االعاقة والنازحني وامل��راة )وتهيئة الظروف القانونية
واالجرائية و�ضمان احل��ق يف التعليم وال�سكن الالئق
وال�صحة وتوفري مياه ال�شرب وخدمات ال�صرف ال�صحي
وتوفري احلماية االجتماعية .
ال�سيدات وال�سادة

ان احلكومة العراقية و�ضعت �ضمن اول��وي��ات مهامها
تعزيز مفاهيم حقوق االن�سان و�سيادة القانون عند تقدمي
برناجمها احلكومي عام  2014وجزء من خطة اال�صالح
التي عر�ضها ونفذها يف �صيف عام  ,2015كما قامت

بجهود كبرية من اجل فر�ض االمن و�سيادة القانون على
الأرا�ضي العراقية من خالل عمليات حترير املناطق التي
�سيطرت عليها ع�صابات داع�ش الإرهابية واحلفاظ على
�سالمة املواطنني ,كما ان احلكومة قامت بتوفري خميمات
للنازحني من ه��ذه املناطق وتوفري م�ستلزمات احلياة
ال�ضرورية لهم دون متييز  ،ومن جانب اخر فان االجهزة
االمنية العراقية مبختلف م�سمياتها كانت مدربة تدريبا
عاليا على اح�ت�رام معايري ح�ق��وق االن���س��ان والقانون
ال ��دويل االن���س��اين وه��ي م�ؤهلة للتعامل م��ع ال�ظ��روف
الطارئة مبا ي�ضمن االلتزام مبعايري احلقوق واحلريات
ال��واردة يف االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق االن�سان
حيث اول��ت �إهتمام ًا كبريا للجانب االن�ساين يف اطار
حربها التي خا�ضتها �ضد التنظيمات االرهابية �سواء
من ناحية التوقيتات الزمنية للمعارك يف خمتلف املدن
او التكتيكات الع�سكرية وايالء مو�ضوع حماية املدنيني
واحلر�ص على عدم ايقاع االذى بهم قدر االمكان اثناء
�سري املعارك اهمية كبرية ا�ستطاعت من خاللها تفويت
الفر�صة على التنظيم االره��اب��ي ال�ستخدامهم كو�سيلة
للحرب او دروع ��ا ب�شرية اث�ن��اء تقدم ال �ق��وات االمنية
ميدانيا حتى وان ا�ضطرت يف اغلب االحيان اىل ت�أخري
اقتحام املدن التي تتواجد فيها العنا�صر االرهابية حفاظا
على ارواح املدنيني  ،ومن جانب اخر عملت تلك القوات
اي�ضا على ت��وف�ير امل �م��رات االن�سانية ل�ضمان خ��روج
املدنيني من مناطق اال�شتباك وتوفري املالذات االمنة لهم .
ال�سيدات وال�سادة

لقد عانى العراق و�شعبه وال زال يعاين من جرائم داع�ش
االرهابية اجتماعيا و اقت�صاديا وامنيا ونف�سيا وخلفت
تلك احلرب م�شكالت كبرية يف التعامل مع ن�ساء واطفال
اعدادهم باملئات من عوائل مقاتلي داع�ش االجانب الذي
انتقلوا اىل العراق وكانوا معهم يف املو�صل ويف مناطق
اخ��رى وتعمل احلكومة العراقية على ت�سويتها وفق
معايري ان�سانية .
كما خلفت تلك اجلرائم العديد من املقابر اجلماعية والتي
متثل حتديا كبريا للفرق العاملة مع هذا امللف يف الك�شف
عنها وحتديد هوية ال�ضحايا  ,وهناك املئات من الن�ساء
املختطفات من االيزيديات واطفالهن ون�ساء من االقليات
االخ��رى يف �سهل نينوى و تلعفر وغريها من املناطق

تعمل احلكومة العراقية بالتن�سيق مع املجتمع الدويل
يف البحث عنهم ورعايتهم توفري اخل��دم��ات ال�صحية
واالجتماعية والنف�سية لهم.
ان جمل�س االمن الدويل �إعتمد قراره رقم ( )2379ل�سنة
 2017الذي مثل ا�ستجابة دولية مهمة خلطورة اجلرائم
التي ارتكبتها ع�صابات داع�ش االرهابية وتقدمي الدعم
للق�ضاء العراقي املخت�ص مبحاكمة املتهمني باجلرائم
اال��ش��د خ�ط��ورة م��ن خ�لال فريق التحقيق ال��ذي �سيدعم
الق�ضاء العراقي يف هذا املجال.
ال�سيدات وال�سادة

ورغ���م ك��ل ت�ل��ك ال��ظ��روف مل ي�ت�خ��ل ال��ع��راق ع��ن نهجه
ال��دمي��وق��راط��ي ف�ق��د ت��رك��ت يف ب�ل�ادي ان �ط�لاق��ة رائ�ع��ة
للممار�سة الدميوقراطية م��ن خ�لال حملة االنتخابات
النيابية واال�ستحقاق الد�ستوري الذي لن تعيقه ا�صعب
الظروف ,فحقوق االن�سان كل ال يتجزا وال ميكن ان نحتج
باي ظرف لتعطيل تلك احلقوق ومنها احلق يف الرت�شيح
واالنتخاب واحلق يف التداول ال�سلمي لل�سلطات واحلق
يف ادارة الدولة وال�ش�ؤون العامة .
ال�سيدات وال�سادة

ويف �إطار تعزيز التعاون مع منظمة االمم املتحدة فان
احلكومة العراقية تعاملت وال تزال ب�شفافية مع ا�صحاب
الواليات من املقررين اخلوا�ص واخلرباء وممثلي االمني
العام حيث ا�ستقبل العراق م�ؤخرا املقرر اخلا�ص املعني
باالعدام خارج نطاق الق�ضاء او باجراءات موجزة  ,وقدم
لها كل الت�سهيالت املنا�سبة لزيارتها وامن لها كل ما طلبته
من ل�ق��اءات وزي ��ارات  ,كما �سهلنا لها مقابلة املنظمات
غري احلكومية والنا�شطني بحرية تامة ودون اي تدخل
حكومي  ,ويف نف�س ال�سياق وقع العراق بيان ًا م�شرتك ًا مع
ممثلة الأمني العام للأمم املتحدة ال�سيدة (زينب بنكورا)
اجلن�سي
ب�ش�أن التعاون ،والتن�سيق يف ق�ضايا العنف
ِ
يف ال�صراعات امل�سلـحة ،وت�ضمن البيان امل�شرتك البدء
بعمليات توثيق البيانات ،وجمع الأدلة اخلا�صة ب�ضحايا
العنف اجلن�سي ،واجل��رائ��م التي ارتكبها الإره ��اب يف
العراق �ضد مكونات ال�شعب العراقي كافة.كما �سي�ستقبل
العراق خلفها ال�سيدة براميال باتني .
وق��د �شكل ال�ع��راق جلنة خا�صة برئا�سة ال�سيد وكيل

وزارة العدل لت�سهيل عملية ا�ستقبال املقررين اخلوا�ص
والتعامل مع طلباتهم.
ال�سيدات وال�سادة

ان ال�ع��راق يوا�صل ج�ه��وده لالن�ضمام اىل االتفاقيات
الدولية املعنية بحقوق االن�سان والربوتوكوالت امللحقة
بها  ,يف ظ��ل ال�ق��ان��ون ال�ع��راق��ي ومتطلبات االن�ضمام
واهمية ان يكون ذل��ك االن�ضمام حقيقيا ولي�س �شكليا
مبا يعني التطبيق الفعلي لتلك االتفاقيات  ,بذلك ي�سعى
العراق ان يكون طرف ًا يف جميع االتفاقيات الرئي�سية,
ول�ضمان اال�ستجابة ملتطلباتها فقد �شكل العراق جلنة
وطنية عليا لكتابة التقارير والتعامل م��ع املعطيات
الدولية حلقوق االن�سان ت�ضم يف ع�ضويتها كبار املوظفني
املعنيني مبو�ضوع االتفاقيات  ,كما �شكل العراق جلانا
فرعية تعمل حاليا على تقدمي التقارير يف مواعيدها
الر�سمية املحددة من اللجان املعنية  ,ويف نف�س الوقت
ان�ش�أ العراق جهازا م�ؤ�س�ساتي ًا الجناز املتطلبات الدولية
يف جمال حقوق االن�سان يعمل حاليا على رفع م�ستواها
االداري والقانوين والفني الهمية عملها  ,ان العراق
يتعاون مع ا�صحاب الواليات كافة من طلبات وا�سئلة
وا�ستبانات وتقارير ويقدم م�ساهماته فيها ب�شكل دوري
ودون اي تاخري  ,ويتعاون م��ع الية االج ��راء العاجل
مبوجب امل��ادة  30من االتفاقية الدولية حلماية جميع
اال�شخا�ص من االختفاء الق�سري للو�صول اىل حقيقة
ادع��اءات فقدان اال�شخا�ص وم�صريهم ,ويتعامل اي�ضا
ب�شكل ايجابي مع طلبات الفريق العامل املعني بحاالت
االختفاء الق�سري وغري الطوعي .

تطبيقا للبرنامج الحكومي الهادف إلعادة الحياة الى المحافظات المحررة

وزارة العدل تعلن عن افتتاح دائرتي كاتب عدل القيارة وربيعة يف حمافظة نينوى
�أعلن وزير العدل د.حيدر الزاملي ،عن افتتاح
دائرتي كاتب عدل القيارة وربيعة يف حمافظة
نينوى تطبيقا للربنامج احلكومي الهادف
لإع � ��ادة احل �ي��اة اىل امل�ح��اف�ظ��ة ب�ع��د اك�ت�م��ال

حتريرها من ع�صابات داع�ش االرهابية .وقال
بيان �صادر عن الوزارة ان افتتاح الدوائر مت
برعاية وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي �ضمن
اخلطة الإ�سرتاتيجية التي اتبعتها ال��وزارة

لتو�سيع ن���ش��اط خ��دم��ات�ه��ا يف امل�ح��اف�ظ��ات.
و�أو��ض��ح البيان ان ال��دوائ��ر العدلية �سجلت
ح�ضورها االول بني امل�ؤ�س�سات احلكومية بعد
حترير املحافظات من تواجد ع�صابات داع�ش

بهدف اعانة العوائل املت�ضررة من االره��اب
على ال�ع��ودة اىل مناطق �سكناها .ي�شار اىل
ان حفل االف�ت�ت��اح ق��د �شهد ح���ض��ورع��دد ًا من
ال�شخ�صيات الر�سمية وال�شعبية يف املحافظة.

لدى لقائه رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين

وزير العدل :نتعاون ب�شكل �إيجابي مع و�سائل الإعالم املحلية والعاملية الر�صينة
ب�ح��ث ال���س�ي��د وزي���ر ال �ع��دل د.
حيدر الزاملي ،مع رئي�س احتاد
ال�صحفيني العراقيني عبد املجيد
املحمداوي �سبل تعزيز التعاون
بني اجلانبني.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال ال�سيد
ال��وزي��ر للوفد ال��زائ��ر يف مكتبه
الر�سمي مبقر الوزارة م�ؤكدا �أن
ال��وزارة تتعاون ب�شكل �إيجابي
م ��ع و� �س��ائ��ل الإع��ل ��ام امل�ح�ل�ي��ة
وال�ع��رب�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ب�إيجابية
بهدف اط�لاع ال ��ر�أي ال�ع��ام على
جممل الن�شاطات واالجن ��ازات
العدلية.
ب� � ��دوره ،ا�� �ش ��اد ال ��وف ��د ال��زائ��ر

ال�سيدات وال�سادة :

متثل الية اال�ستعرا�ض ال��دوري ال�شامل فر�صة ملراجعة
ملف حقوق االن���س��ان على ال�صعيد الوطني وال��دويل
 ,وبعد مناق�شة تقرير ال�ع��راق يف اجلولة الثانية عام
� 2014أ�صدر جمل�س ال��وزراء العراقي قرار ًا ب�إعادة
تفعيل اخلطة الوطنية حلقوق االن�سان لو�ضع �آليات
تنفيذ التو�صيات التي تلقاها العراق بعد تلك املناق�شة
ومتابعة تو�صياتها ,ومبوجب هذا القرار ت�شكلت اللجنة
الوطنية للتن�سيق واملتابعة وهي م�ستمرة بالعمل جنبا
اىل جنب مع جلنة فرعية خمت�صة تعمل على اعداد تقرير

بتعاون الوزارة يف جمال تقدمي
املعلومات والأخبار �إىل و�سائل
االعالم ،م�ؤكدا �أن االحتاد يعمل
على ر��ص��د احل ��االت االيجابية
يف خ��دم��ة امل��واط �ن�ين وحت�سني
ظ� ��روف ال �ع �م��ل وه� ��ذا مم��ا يتم
ال�شهادة به لل�سيد وزي��ر العدل
ب��ال��رغ��م م��ن ال �ظ��روف ال�ت��ي مير
ب �ه��ا ال �ب �ل��د م ��ن � �ض��ائ �ق��ة م��ال�ي��ة
وال�ط�ل��ب امل�ت��زاي��د على تو�سيع
اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة للمواطنني،
وقدم ال�سيد رئي�س االحتاد كتاب
�شكر وتقدير لل�سيد الوزير على
ج� �ه ��وده امل �ل �ح��وظ��ة يف خ��دم��ة
املجتمع.

يف جمال حقوق املراة فان العراق ي�شهد تطور ًا ملمو�س ًا
ويتجلى ذل��ك يف م�ساهماتها الفعالة يف ب�ن��اء ال��دول��ة
وم�شاركتها مع الرجال يف ت�سنمها املنا�صب الوزارية
وتقلدها املنا�صب االداري��ة العليا يف م�ؤ�س�سات الدولة
كافة  ,ف�ض ًال ع��ن اب��داء اراءه ��ن وحريتهن يف التعبري
ويف �إختيار امناط حياتهن بعيدا عن الت�سلط احلكومي
,ان امل��ر�أة العراقية لها دور ًا كبري ًا يف ت�أ�سي�س وادارة
املنظمات االن�سانية غ�ير احلكومية وعلى امل�ستويات
املختلفة ال�سيما تلك التي تتعلق بحقوق الطفل ومناه�ضة
التمييز �ضد امل��ر�أة وغريها  ,فاحلكومة العراقية ت�سعى
�سعي ًا حثيثا" من اجل توفري االر�ضية املنا�سبة لتعزيز
مفاهيم حقوق االن�سان يف جممل احلياة اليومية للفرد
ال�ع��راق��ي  .ال��ذي �سيزيد م��ن دور وم���س��ؤول�ي��ات امل��راة
العراقية يف دعم عملية بناء ال�سالم ملا بعد االنت�صار على
تنظيم داع�ش االرهابي .
كما قامت احلكومة العراقية بعقد م�ؤمتر يف بغداد ال�شهر
املا�ضي الط�ل�اق خطة العمل الوطنية العراقية لقرار
جمل�س االمن املرقم  1325ب�شان املراة وال�سالم واالمن.
وب�ش�أن حقوق االقليات التي تاثرت ب�شكل كبري بعد
هجمات داع�ش االرهابي على مناطقها  ,فان العراق يعمل
على توفري احلماية ال�لازم��ة ملناطق تواجدها وحماية
حقوقها يف التعبري عن ال��ر�أي وحرية الدين والعقيدة
وحقوقها املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والعمل اجلاد من اجل بناء اوا�صر التعاي�ش
ال�سلمي.
ال�سيدات وال�سادة .

ق��ام��ت احل�ك��وم��ة العراقية بالتعاون م��ع دول��ة الكويت
ال�شقيقة واالمم املتحدة والبنك ال��دويل بالتح�ضريات
الالزمة الجناح م�ؤمتر اعادة اعمار العراق الذي عقد يف
منت�صف هذا ال�شهر والذي يعترب م�ؤمترا" تنمويا" اكرث
من ان��ه م�ؤمترا للمانحني ومب�شاركة العديد من ال��دول
والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين وال��ذي دعم
ر�ؤى احلكومة العراقية ملا بعد االنت�صار على تنظيم
داع�ش االرهابي العادة اعمار املناطق املحررة والي�سعنا
اال ان ن�شكر الدول واجلهات الدولية ومنظمات املجتمع
املدين التي قدمت دعمها للعراق يف هذا امل�ؤمتر .
ان عاملية حقوق االن�سان ت�ستوجب ان ال نتوقف عند
م�سميات وح ��دود جغرافية معينة  ,ف�لا �شك ان حجم
انتهاكات داع�ش وجرائمه حركت فيكم �شعور الت�ضامن
م��ع ال���ض�ح��اي��ا ,ودف �ع��ت دول �ك��م وم�ؤ�س�ساتها واج�ه��زة
االمم املتحدة للبحث عن �سبل لدعم ال�ع��راق مبختلف
م�ؤ�س�ساته ,ندعوكم ال�ي��وم للح�ضور وال�ت��واج��د على
ار�ض الواقع فحقوق االن�سان تناديكم ملالحقه جمرمي
داع�ش املنتهكني حلقوق االن�سان وتقدميهم للمحاكمة
امام الق�ضاء العراقي املخت�ص الخذ جزاءهم العادل  ,كما
ندعوكم للم�ساهمة يف بناء امل�ؤ�س�سات العراقية كي تعمل
بكفاءة وفاعلية اكرب ,وتقدمي الدعم التقني يف خمتلف
املجاالت ملواكبة التطور يف عمل الهيئات الدولية ونود
ان نعرب عن قلقنا ازاء تنامي ظاهرة ال�ع��داء لال�سالم
وامل�سلمني وب�شكل خا�ص الالجئني منهم بو�صفها مظهرا"
جديدا للعن�صرية والتع�صب والتحري�ض على الكراهية
�شكرا" لكم.

الدكتور حيدر الزاملي
وزير العدل

على هام�ش اعمال الدورة  37ملجل�س حقوق
االن�سان التي تعقد يف جنيف
بتوجيه م�ب��ا��ش��ر م��ن ال�سيد وزي ��ر ال �ع��دل ق��ام وف��د
وزارة العدل امل�شارك يف الدورة املذكورة وبالتن�سيق
والتعاون مع ممثلية العراق يف جنيف بتوزيع مئات
الن�سخ من كتب ( جهود احلكومة العراقية يف جمال
حقوق االن�سان بعد عام  ) 2003وباللغتني العربية
واالنكليزية للتعريف باهمية ملف حقوق االن�سان
يف العراق اجلديد من حيث امل�ؤ�س�سات والت�شريعات

واالجراءات ،والقى الكتيب اهتماما كبريا حيث نفذت
الكميات خالل اليوم االول للدورة.
ومتثل هذه املبادرة االوىل من نوعها يف �سجل العراق
يف جم��ال ح�ق��وق االن���س��ان ب��اجت��اه تعريف املجتمع
ال� ��دويل ب��احل�ق��ائ��ق ال��ر��س�م�ي��ة مل�ل��ف ح �ق��وق االن���س��ان
ودح�ض االدع��اءات التي تطلقها بع�ض املنظمات يف
اروقة االمم املتحدة واملجتمع الدويل .

خالل استقباله محافظ كربالء

وزير العدل :العمل امل�شرتك وتكامل االدوار
�ضمان لتقدمي خدمة اف�ضل للمواطنني
ذك��ر ال�سيد وزي��ر ال�ع��دل د .حيدر الزاملي ان العمل لتح�سني الواقع اخلدمي البناء املحافظة.
امل�شرتك والتعاون البناء يف اطار القانون بني وزارات وق��د ح�ضر اللقاء اال�ستاذ ح�سن العكيلي مفت�ش عام
الدولة واالدارات املحلية يف املحافظات ي�ضمن حت�سني وزارة العدل.
ظ��روف العمل يف دوائ��ر الدولة لتقدمي خدمة اف�ضل
للمواطنني .ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل ا�ستقباله يف
مكتبه الر�سمي مبقر ال��وزارة اليوم اخلمي�س حمافظ
كربالء املقد�سة ال�سيد عقيل الطريحي ،وج��اء خالل
احلديث البحث عن اف�ضل الآل�ي��ات للتعاون لتحقيق
م�صلحة املواطن ويف االطار الذي ر�سمه القانون.
ك��ذل��ك اك��د ال�سيد املحافظ ا�ستعداد ادارة املحافظة
لتقدمي ما من �ش�أنه دعم دوائر وم�ؤ�س�سات الدولة يف
املحافظة ومن �ضمنها الدوائر التابعة ل��وزارة العدل
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الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
املادة .1

يولد جميع النا�س �أحرار ًا ومت�ساوين يف الكرامة
واحل �ق��وق .وه��م ق��د وه �ب��وا ال�ع�ق��ل وال��وج��دان
وعليهم �أن يعاملوا بع�ضهم بع�ض ًا بروح الإخاء.

املادة .2

ُعتب بري ًئا �إىل �أن
(  ) 1ك ُّل �شخ�ص م َّتهم بجرمية ي رَ
يثبت ارتكابُه لها قانو ًنا يف حماكمة علنية تكون
قد ُو ِ ّفرت له فيها جمي ُع ال�ضمانات الالزمة للدفاع
عن نف�سه.
(  ) 2ال يُدان � ُّأي �شخ�ص بجرمية ب�سبب � ِ ّأي عمل
�أو امتناع عن عمل مل يكن يف حينه ِ ّ
ي�شكل جُ رمًا
مبقت�ضى القانون الوطني �أو الدويل ،كما ال ُتو َقع
عليه �أ َّي ُة عقوبة �أ�ش َّد من تلك التي كانت �ساري ًة يف
الوقت الذي ار ُتكب فيه الفعل ا ُ
جلرمي.

لكل �إن�سان ُّ
ِّ
واحلريات
حق التم ُّتع بجميع احلقوق
ِّ
امل��ذك��ورة يف ه��ذا الإع�ل�ان ،دومن��ا متييز من � ِ ّأي
نوع ،وال �سيما التمييز ب�سبب العن�صر� ،أو اللون،
الدّين� ،أو الر�أي �سيا�س ًيّا
�أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو ِ
وغري �سيا�سي� ،أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي،
�أو الرثوة� ،أو املولد� ،أو � ِ ّأي و�ضع �آخر .وف� ً
ضال
ع��ن ذل��ك ال يجوز التميي ُز علي �أ��س��ا���س الو�ضع
ال�سيا�سي �أو القانوين �أو الدويل للبلد �أو الإقليم
الذي ينتمي �إليه ال�شخ�ص� ،سواء �أكان م�ستق ًّال �أو
مو�ضوعً ا حتت الو�صاية �أو غري متم ِ ّتع باحلكم
الذاتي �أم خا�ضعًا ل ِ ّأي قيد �آخر على �سيادته.

املادة .13

املادة .6

املادة .15

خا�صتني .وجلميع الأط �ف��ال ح� ُّ�ق التم ُّتع ب��ذات
َّ
احلماية االجتماعية �سواء ُولِدوا يف �إطار الزواج
�أو خارج هذا الإطار.
املادة .26

( ِّ ) 1
لكل �شخ�ص ح� ٌّ�ق يف التعليم .ويجب �أن
جم��ا ًن��ا ،على الأق ��ل يف مرحلتيه
ُي��و َّف��ر التعلي ُم َّ
االبتدائي
االبتدائية والأ�سا�سية .ويكون التعلي ُم
ُّ
�إل��زام� ًّي��ا .ويكون التعلي ُم الف ِ ّني واملهني متاحً ا
للعموم .ويكون التعلي ُم العايل مُتاحً ا للجميع
تبعًا لكفاءتهم.
(  ) 2يجب �أن ي�ستهدف التعلي ُم التنمي َة الكامل َة
ل�شخ�صية الإن �� �س��ان وت �ع��زي��ز اح �ت�رام حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية .كما يجب �أن ِ ّ
يعزز
والت�سامح وال�صداق َة بني جميع الأمم
التفاه َم
َ
وجميع الفئات العن�صرية �أو الدينية ،و�أن ي�ؤ ِيّد
مم املتحد ُة حلفظ
الأن�شط َة التي ت�ضطلع بها الأ ُ
ال�سالم.
(  ) 3للآباء ،على �سبيل الأول��وي��ة ،ح� ُّ�ق اختيار
نوع التعليم الذي يُعطى لأوالدهم.

املادة .12

تعري�ض �أحد ُّ
ُ
تع�سفي يف حياته
ال يجوز
لتدخل ُّ
اخل��ا��ص��ة �أو يف � �ش ��ؤون �أ��س��رت��ه �أو م�سكنه �أو
مت�س �شرفه و�سمعته.
مرا�سالته ،وال حلمالت ُّ
ِّ
ولكل �شخ�ص ٌّ
ُ
القانون من مثل
حق يف �أن يحميه
ُ
ّ
ذلك التدخل �أو تلك احلمالت.

( ِّ ) 1
لكل فرد ٌّ
حرية التن ُّقل ويف اختيار
املادة .3
حق يف ِ ّ
ِّ
ِّ
حمل �إقامته داخل حدود الدولة.
لكل فرد احل� ُّ�ق يف احلياة واحل� ِ ّ�ري��ة ويف الأم��ان
ّ
ّ
ٌ
لكل فرد حق يف مغادرة � ِ ّأي بلد ،مبا يف ذلك
على �شخ�صه.
(ِ )2
بلده ،ويف العودة �إىل بلده.
املادة .4
ُ
ا�سرتقاق �أح��د �أو ا�ستعبادُه ،ويُحظر املادة .14
ال يجوز
لكل فرد ُّ
( ِّ ) 1
حق التما�س ملج�أ يف بلدان �أخرى
الرق واالجتار بالرقيق بجميع �صورهما.
خال�صا من اال�ضطهاد.
والتم ُّتع به
املادة .5
ً
ال ي�ج��وز �إخ �� �ض��اعُ �أح��د للتعذيب وال للمعاملة (  ) 2ال ميكن التذ ُّرعُ بهذا احل� ِ ّ�ق �إذا كانت هناك
َّ
احلاطة مالحق ٌة نا�شئ ٌة بالفعل عن جرمية غري �سيا�سية �أو
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
عن �أعمال تناق�ض مقا�ص َد الأمم املتحدة ومبادئها.
بالكرامة.
ِّ
لكل �إن�سان ،يف ك� ِ ّ�ل مكان ،احل� ُّ�ق ب��أن يُع َ
رتف له (  ) 1لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما.
ُ
حرمان � ِ ّأي �شخ�ص من
تع�س ًفا،
يجوز،
ال
)
2
(
القانونية.
بال�شخ�صية
ُّ
جن�سيته وال من ح ِ ّقه يف تغيري جن�سيته.
املادة .7
النا�س جميعًا �سوا ٌء �أمام القانون ،وهم يت�ساوون املادة .16
ُ
يف ِ ّ
حق التم ُّتع بحماية القانون دومنا متييز ،كما (  ) 1للرجل وامل���ر�أة ،متى �أدرك ��ا ��س� َّ�ن البلوغ،
ُّ
يت�ساوون يف ِ ّ
حق التز ُّوج وت�أ�سي�س �أ�سرة ،دون � ِ ّأي قيد ب�سبب
حق التم ُّتع باحلماية من � ِ ّأي متييز
الدّين .وهما مت�ساويان يف
ينتهك هذا الإعالنَ ومن � ِ ّأي حتري�ض على مثل هذا العِ رق �أو اجلن�سية �أو ِ
احلقوق لدى التز ُّوج وخالل قيام ال��زواج ولدى
التمييز.
انحالله.
املادة .8
ِّ
لكل �شخ�ص ح� ُّ�ق اللجوء �إىل املحاكم الوطنية (  ) 2ال يُع َقد ال��زواجُ �إ َّال بر�ضا الطرفني املزمع
املخت�صة لإن�صافه الفعلي من �أ َّي��ة �أعمال َتنتهك زواجهما ر�ضا ًء ً
كامل ال �إكرا َه فيه.
َّ
َ
احلقوق الأ�سا�سي َة التي مينحها �إ َيّاه الد�ستو ُر �أو (  ) 3الأ�سر ُة هي اخللي ُة الطبيعي ُة والأ�سا�سي ُة
ُ
يف املجتمع ،ولها ح� ُّ�ق التم ُّتع بحماية املجتمع
القانون.
والدولة.
املادة .9
ال يجوز اعتقا ُل � ِ ّأي �إن�سان �أو حج ُزه �أو نفيُه املادة .17
(  ) 1ل �ك� ِ ّ�ل ف ��رد ح�� ٌّ�ق يف ال �ت �م � ّلُ��ك ،مب �ف��رده �أو
تع�س ًفا.
ُّ
باال�شرتاك مع غريه.
املادة .10
ِّ
تع�س ًفا.
لكل �إن�سان ،على قدم امل�ساواة التامة مع الآخرين ) 2 ( ،ال يجوز جتري ُد �أح ٍد من مُلكه ُّ
احل� � ُّ�ق يف �أن َت�ن�ظ��ر ق�ضي َته حم�ك�م� ٌة م�ستق َّل ٌة املادة .18
وحمايد ٌة ،نظ ًرا مُن�ص ًفا وعلن ًيّا ،للف�صل يف حقوقه ل �ك� ِ ّ�ل �شخ�ص ح � ٌّ�ق يف ح� ِ ّ�ري��ة الفكر وال��وج��دان
والدّين ،وي�شمل هذا ُّ
حريته يف تغيري دينه
وجه �إليه.
ِ
والتزاماته وفى �أ َيّة تهمة جزائية ُت َّ
احلق ِ ّ
وحريته يف �إظهار دينه �أو معتقده
املادة .11
�أو معتقدهّ ِ ،

املادة .27

لكل �شخ�ص ُّ
( ِّ ) 1
حق امل�شاركة احل� َّرة يف حياة
املجتمع ال�ث�ق��اف�ي��ة ،ويف اال��س�ت�م�ت��اع بالفنون،
والإ�سهام يف التق ُدّم العلمي ويف الفوائد التي
تنجم عنه.
( ِّ ) 2
لكل �شخ�ص ٌّ
حق يف حماية امل�صالح املعنوية
واملادية املرت ِ ّتبة على � ِ ّأي �إنتاج علمي �أو �أدبي �أو
ف ِ ّني من �صنعه .
املادة .28

بالتع ُبّد و�إق��ام��ة ال�شعائر واملمار�سة والتعليم� ) 3 ( ،إراد ُة ال�شعب هي ُ
مناط �سلطة احلكم ،ويجب
تتجلى هذه الإرادة من خالل انتخابات نزيهة
�أن
مبفرده �أو مع جماعة ،و�أمام امللأ �أو على حدة.
َّ
جترى دور ًيّا باالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة
املادة .19
لكل �شخ�ص ُّ
ِّ
ال�سري �أو ب�إجراء
بحرية الر�أي والتعبري ،بني الناخبني وبالت�صويت
ِّ
حق التم ُّتع ِ ّ
وي�شمل هذا ُّ
حرية الت�صويت.
حريته يف اعتناق الآراء دون مكافئ من حيث �ضمان ِ ّ
احلق ِ ّ
م�ضايقة ،ويف التما�س الأنباء والأفكار وتل ِ ّقيها املادة .22
ِّ
لكل �شخ�ص ،بو�صفه ع�ضوً ا يف املجتمعٌّ ،
حق
ونقلها �إىل الآخرين ،ب�أ َيّة و�سيلة ودومنا اعتبار
يف ال�ضمان االجتماعي ،ومن ح ِ ّقه �أن ُتو َّفر له،
للحدود.
م��ن خ�لال املجهود القومي وال�ت�ع��اون ال��دويل،
املادة .20
ُ
حرية اال��ش�تراك يف ومبا ي َّتفق مع هيكل ِ ّ
( ِّ ) 1
احلقوق
كل دولة ومواردها،
لكل �شخ�ص ح� ٌّ�ق يف ِ ّ
االقت�صادي ُة واالجتماعي ُة والثقافي ُة التي ال غنى
االجتماعات واجلمعيات ال�سلمية.
حرية.
(  ) 2ال يجوز �إرغا ُم �أح ٍد على االنتماء �إىل جمعية عنها لكرامته ولتنامي �شخ�صيته يف ِ ّ
املادة .23
ما.
لكل �شخ�ص ُّ
( ِّ ) 1
حرية اختيار
املادة .21
حق العمل ،ويف ِ ّ
لكل �شخ�ص ُّ
( ِّ ) 1
حق امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون عمله ،ويف �شروط عمل عادلة ومُر�ضية ،ويف
العامة لبلده� ،إ َمّا مبا�شر ًة و�إ َمّا بوا�سطة مم ِ ّثلني احلماية من البطالة.
(  ) 2جلميع الأف��راد ،دون � ِ ّأي متييز ،احل� ُّ�ق يف
حرية.
يُختارون يف ِ ّ
لكل �شخ�ص ،بالت�ساوي مع الآخرينُّ ،
( ِّ ) 2
مت�ساو على العمل املت�ساوي.
حق � ٍأجر
ٍ
( ِّ ) 3
لكل فرد يعمل ٌّ
حق يف مكاف�أة عادلة ومُر�ضية
تق ّلُد الوظائف العا َمّة يف بلده.

العدل تتابع االو�ضاع االن�سانية يف خميم تل اجلرابيع يف تلعفر
ال �ت��زام � ًا للمهمة امل�ل�ق��اة ع�ل��ى عاتق
وزارة العدل مبلف حقوق االن�سان
تابعت ال��دائ��رة القانونية – ق�سم
الر�صد التقرير ال��ذي ن�شره املر�صد
العراقي حلقوق االن�سان بخ�صو�ص
االو� �ض��اع االن���س��ان�ي��ة يف خم�ي��م تل
اجلرابيع بناحية تل عبطة يف مدينة
املو�صل .

ول �ك�ث�رة ال �ت �ق��اري��ر ال �ت��ي ت���ص��دره��ا
امل� �ن� �ظ� �م ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة وامل �ح �ل �ي��ة
امل � �ع � �ن � �ي� ��ة ب � �ح � �ق� ��وق االن � �� � �س� ��ان
عن تردي الواقع اخلدمي وال�صحي
واالم� �ن ��ي يف خم �ي �م��ات ال �ن��ازح�ين
وات� � �ه � ��ام احل� �ك���وم���ة ب��ال �ت �ق �� �ص�ير
وااله �م��ال جت��اه ت�ق��دمي امل�ساعدات
الالزمة للنازحني  ،مت ر�صد التقرير
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وال� � �ع� � �م � ��ل ع�� �ل� ��ى ال � � �ت � � ��أك� � ��د م��ن
امل��ع��ل��وم��ات ال� � � ��واردة ف �ي��ه وت �ب�ين
ان خم �ي��م ت��ل اجل��راب �ي��ع يحتوي
ع� �ل ��ى  1300خ �ي �م��ة وي �� �س �ك �ن �ه��ا
" 960ع��ائ��ل��ة وب� ��واق� ��ع 5100
فرد ًا .
واملخيم تابع لق�ضاء تلعفر وتقدم
له جميع امل��واد االغاثية احلكومية

ا�ضافة اىل ان هناك منظمات تعمل يف
املخيم وقد قامت بان�شاء م�ستو�صف
فيه م �ع��اون طبي وك ��ادر م��ن اه��ايل
قرية تل اجلرابيع  ،واملخيم م�ؤمن
من الناحية االمنية.ويذكر ان اعداد
اخليم لغاية  20/8/2017بلغت
( )152985خيمة وع��دد العوائل
ال�ساكنة باخليم ( )121480وعدد

الكرفانات ( )16651وعدد العوائل
ال�ساكنة ب��ال�ك��رف��ان��ات ()15249
وعدد الدور ( )3325وعدد العوائل
ال�ساكنة بالدور ( )1491واملجموع
االف� �ق���ي ل��ل��ع��وائ��ل ()148191
واع� � � � ��داد امل� �خ� �ي� �م ��ات (، )175
� �ش �م �ل��ت ه� ��ذه االع � � ��داد اث� �ن ��ا ع�شر
حمافظة .

لكل فرد ُّ
ِّ
حق التم ُّتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن
�أن تتح َّقق يف ظ ِ ّله احلقوق واحلريات املن�صو�ص
عليها يف هذا الإعالن حت ُّق ًقا تا ًمّا.

تكفل له ولأ�سرته عي�ش ًة الئق ًة بالكرامة الب�شرية،
و ُت���س�ت�ك� َم��ل ،ع�ن��د االق �ت �� �ض��اء ،ب��و��س��ائ��ل �أخ ��رى
(  ) 1على ك� ِ ّ�ل فرد واجباتٌ �إزاء اجلماعة ،التي
للحماية االجتماعية.
لكل �شخ�ص ُّ
( ِّ ) 4
حق �إن�شاء النقابات مع �آخرين فيها وحدها ميكن �أن تنمو �شخ�صيته النمو احلر
الكامل.
واالن�ضمام �إليها من �أجل حماية م�صاحله.
(  ) 2ال يُخ�ضع � ُّأي ف��رد ،يف مم��ار��س��ة حقوقه
املادة .24
ل�ك� ِ ّ�ل �شخ�ص ح� ٌّ�ق يف ال��راح��ة و�أوق���ات ال�ف��راغ ،وح� ِ ّ�ري��ات��ه� ،إ َّال للقيود ال�ت��ي ي �ق� ِ ّ�رره��ا ال�ق��ان� ُ
�ون
وخ�صو�صا يف حتديد معقول ل�ساعات العمل ويف م�ستهد ًفا منها ،ح�ص ًرا� ،ضمانَ االعرتاف الواجب
ً
وحريات الآخرين واحرتامها ،والوفا َء
�إجازات دورية م�أجورة.
بحقوق ِ ّ
بالعادل من مقت�ضيات الف�ضيلة والنظام العام
املادة .25
(  ) 1ل �ك� ِ ّ�ل �شخ�ص ح � ٌّ�ق يف م���س�ت��وى معي�شة ورفاه اجلميع يف جمتمع دميقراطي.
ُ
احلقوق
يكفي ل�ضمان ال�صحة وال��رف��اه��ة ل��ه ولأ��س��رت��ه ) 3 ( ،ال يجوز يف � ِ ّأي حال �أن تمُ ا َر�س هذه
وخ��ا�َّ��ص� ًة على �صعيد امل��أك��ل وامللب�س وامل�سكن على نحو يناق�ض مقا�ص َد الأمم املتحدة ومبادئها.
والعناية الطبية و�صعيد اخلدمات االجتماعية املادة .30
ال�ضرورية ،وله ُّ
احلق يف ما ي�أمن به الغوائل يف لي�س يف ه��ذا الإع�ل�ان � ُّأي ن�� ٍ� ّ�ص ي�ج��وز ت�أويله
حاالت البطالة �أو املر�ض �أو العجز �أو الرت ُمّل �أو على نحو يفيد ان�ط��واءه على تخويل �أ َّي��ة دولة
ال�شيخوخة �أو غري ذلك من الظروف اخلارجة عن �أو جماعة� ،أو � ِ ّأي ف��ردَّ � ،أي ح� ٍ ّ�ق يف القيام ب�� ِ ّأي
ن�شاط �أو ب� ِ ّأي فعل يهدف �إىل هدم � ٍ ّأي من احلقوق
�إرادته والتي تفقده �أ�سباب عي�شه.
(  ) 2للأمومة والطفولة ٌّ
واحلريات املن�صو�ص عليها فيه.
حق يف رعاية وم�ساعدة
ِّ
املادة .29

وزارة العدل تتابع تقرير دويل
وترد على ما ورد فيه

تن�سيق العمل مع احل�شد ال�شعبي للرد على االدعاءات التي ت�صدر من منظمات حقوق االن�سان
مع كل انت�صار يتحقق يف جبهات القتال �ضد االرهاب ( داع�ش )
تظهر ا�صوات ن�شاز يف حماولة منها بالت�شكيك يف دور وبطوالت
احل�شد ال�شعبي ت��ارة تكون هذه اال�صوات عرب ت�صوير مقاطع
فيديو تظهر فيها انتهاكات حت�صل من قبل افراد يدعون انتمائهم
للح�شد ال�شعبي جتاه ابناء املناطق املحررة او تارة اخرى من

خ�لال تقارير ت�صدر من منظمات معنية بحقوق االن�سان فيها
ا�ساءة اىل احل�شد ال�شعبي وت�سميته (باحل�شد الطائفي ) والجل
ال��وق��وف بوجه ه��ذه الهجمات ولبيان دور احل�شد يف اجلانب
االن�ساين من خ�لال عمليات التحرير وخا�صة حترير املو�صل
 ،وك��ون من مهام الق�سم ر�صد االدع ��اءات وامل��زاع��م ال��واردة يف

كتابة تقارير الهيئات واملنظمات ال�صادرة من اجلهات الدولية
امل�ع�ن�ي��ة ب�ح�ق��وق االن �� �س��ان ول �غ��ر���ض التن�سيق وال �ت �ع��اون مع
هي�أة احل�شد ال�شعبي  .ق��ام فريق ميداين بزيارة هيئة احل�شد
ال�شعبي لتعزيز ال�ت�ع��اون والتن�سيق يف ال��رد على االتهامات
واالدعاءات .

ظاهرة العنف اجل�سدي �ضد االطفال
ر�صدت وزارة العدل-الدائرة القانونية
اق�سام حقوق االن�سان ازدياد ظاهرة
تعر�ض االطفال اىل العنف يف البيت
او املدر�سة حيث �أظهرت �أفالم قيام �أب
يف الب�صرة بتعذيب الطفلة زهراء التي
تبلغ من العمر �سنة ما �أدى اىل نقلها �إىل
امل�ست�شفى للعالج �إال انها توفيت نتيجة
عدم حتملها الإ�صابات.

و�أظ�ه��ر فيلم �آخ��ر قيام �أب يف النجف
ب��ت��ع��ذي��ب ط �ف �ل �ت �ي��ه زه� � � ��راء وغ ��دي ��ر
بال�ضرب امل�ب�رح مم��ا ا�ستدعى نقلهما
�إىل امل�ست�شفى بعد ا�صابتهما بك�سور
وجروح يف جميع �أنحاء اجل�سم .وفيلم
�آخ��ر لفتاة تدعى بنني يف بغداد قد مت
تعليقها يف ال�سقف باملقلوب و�ضربها
م��ن قبل �أف ��راد عائلتها بطريقة ت�شبه
�أ��س��ال�ي��ب الأج �ه��زة القمعية،واظهرت
م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعية الطفل
علي عبا�س يف كركوك الذي مت تعذيبه
ب��ال���ض��رب ب� ��الآالت ال �ت��ي ت��رك��ت �آث ��ارا
وا�ضحة على ظهره و�ساقيه تطلبت نقله
�إىل امل�ست�شفى لتلقي العالج ،وحوادث
�أخرى كثرية

وق��ام��ت اق�سام حقوق االن�سان بر�صد
امل��و��ض��وع وب�ي��ان ر�أي��ه ال��ذي ي��ؤك��د ان
امل�شرع العراقي مل ينظم جرمية العنف
اال�� �س ��ري يف ق ��ان ��ون خ��ا���ص  ,حيث
نالحظ ان اجلرائم املتعلقة يف الطفولة
من�صو�ص عليها يف قانون العقوبات
وقانون االحوال ال�شخ�صية مع العلم ان
الد�ستور العراقي ا�شار يف املادة (/29
رابعا  :متنع كل ا�شكال العنف والتع�سف
يف اال�سرة واملدر�سة واملجتمع ).
ولب�شاعة ه��ذه اجل��رائ��م املرتكبة بحق
االطفال عملت وزارة العدل على تقدمي
العديد م��ن املقرتحات اىل جهات عدة
لتفعيل اج��راءات �ه��ا وح�م��اي��ة االط �ف��ال
ال��ذي��ن ي�ت�ع��ر��ض��ون للعنف و� �ض��رورة

اال� � �س� ��راع يف اق� � ��رار ق ��ان ��ون ال�ع�ن��ف
اال� �س��ري والت�شديد على تن�شيط دور
ال �ب��اح��ث االج �ت �م��اع��ي يف امل��ؤ��س���س��ات
الرتبوية وتعزيز التوا�صل بني املدر�سة
وا��س��رة الطالب لالطالع على امل�شاكل
اخلا�صة بالطفل وايجاد ال�سبل حللها
 ،ودور االع �ل�ام وم�ن�ظ�م��ات املجتمع
امل ��دين يف ت�ق��دمي ال�برام��ج التوعوية
واق��ام��ة ال ��دورات واجل ��والت امليدانية
يف املناطق النائية وال�شعبية لزيادة
الوعي الثقايف واالجتماعي وللأطالع
على امل�شاكل واملعوقات وايجاد ال�سبل
حللها  ،ون�شر التوعية الدينية للحد
من الظواهر ال�سلبية التي تتعر�ض لها
اال�سرة واملجتمع العراقي.

ر�صدت الدائرة القانونية-ق�سم الر�صد تقرير
م��و��س��ع ن�شرته بعثة االمم امل�ت�ح��دة مل�ساعدة
ال �ع��راق (ي��ون��ام��ي) ب�ع�ن��وان (ت�ع��زي��ز وحماية
حقوق �ضحايا العنف اجلن�سي الذين وقعوا يف
ا�سر داع����ش/او يف املناطق التي �سيطر عليها
داع�ش يف العراق) .
تناول التقرير تعر�ض اعداد كثرية من الفتيات
والن�ساء وحتى الرجال واالوالد للعنف اجلن�سي
(اغت�صاب وا�ستعباد جن�سي واالجتار بالب�شر)
واك ��د التقرير على � �ض��رورة العمل على دمج
ال�ضحايا اىل عوائلهم وحتمل اجل�ن��اة الذين
ارتكبوا العنف اجلن�سي امل�س�ؤولية،واعتبار
جرائم داع�ش ترقى اىل جرائم احلرب وجرائم
�ضد االن�سانية ومن املحتمل ان ترقى اىل جرائم
االب� ��ادة اجل�م��اع�ي��ة .ح �ي��ث ا��س�ت�ه��دف التنظيم
االره��اب��ي امل �ك��ون االي��زي��دي وق ��درت امل�صادر
ع��دد القتلى ( )5500 2000-واملختطفني
( )6416من االطفال والن�ساء .وا�شار التقرير
اىل تعر�ض املدنيني اىل م�ضايقات او هجمات
انتقامية من قبل املجاميع امل�سلحة التي كانت
تقاتل �ضد داع�ش االرهابي وخا�صة الذين يعتقد
انهم يدعمون او ينتمون للتنظيم .وبني التقرير
ان العراق كان قد وقع مع املمثل اخلا�ص لالمني
العام املعني بالعنف اجلن�سي يف حاالت النزاع
بيان ًا يف عام  2016حول منع العنف اجلن�سي
حيث وف��ر ه��ذا البيان فر�صة للتعاون يف �ستة
جماالت (او ًال دعم اال�صالح الت�شريعي يف جمال
ال�سيا�سات لتعزيز احلماية من العنف اجلن�سي
وعودة النازحني ودجمهم باملجتمع،ثاني ًا �ضمان
م�ساءلة مرتكبي العنف اجلن�سي،ثالث ًا �ضمان
ت�ق��دمي اخل��دم��ات ودع��م امل�ستلزمات املعي�شية
وتعوي�ض الناجيات واالط�ف��ال الذين يولدون
نتيجة االغت�صاب،رابع ًا ا�شراك رو�ؤ�ساء الع�شائر
ورج��ال الدين واملجتمع امل��دين واملدافعني عن
حقوق امل ��ر�أة يف منع ج��رائ��م العنف اجلن�سي

وت�سهيل عودة ودمج النازحني،خام�س ًا �ضمان
ان االعتبارات اخلا�صة بالعنف اجلن�سي يتم
التعبري عنها �،ساد�س ًا اذك��اء الوعي والتعميق
يف املعرفة بالعنف اجلن�سي من خ�لال االع�لام
وحمالت التوعية العامة).
وطرحت البعثة يف تقريرها عدد ًا من التو�صيات
التي ال تتفق وزارة العدل يف البع�ض منها وترى
ان ر�أيها بخ�صو�ص ان�ضمام العراق يف نظام
روما اال�سا�سي – املحكمة اجلنائية الدولية –
(ه��و ع��دم االن�ضمام اليه ك��ون املو�ضوع مي�س
ال���س�ي��ادة الوطنية ل�ل�ع��راق وك��ذل��ك يتدخل يف
الوالية الق�ضائية) .اما فيما يتعلق باعتماد اطار
عمل ت�شريعي ملنح املحاكم املحلية االخت�صا�ص
على اجلرائم الدولية ف ��أن ال��وزارة ت��رى  (:ان
التكييف القانوين جل��رائ��م داع����ش ه��ي جرائم
ارهابية ولي�ست جرائم دولية وتخ�ضع للقوانني
العراقية املخت�صة كقانون العقوبات رقم ()111
لعام  1969وقانون مكافحة االرهاب رقم ()13
لعام  2005وقانون ا�صول املحاكمات اجلزائية
رقم ( )23لعام  1971وهناك م�شروع قانون
لت�شريع اجلرائم الدولية معرو�ض امام اجلهات
املخت�صة اما بالن�سبة للمحاكم املتخ�ص�صة فقد
�صدر قرار ملجل�س الق�ضاء االعلى بت�شكيل هيئة
حتقيقية يف حمكمة حتقيق ال�شمال يف املو�صل
للنظر ومتابعة اجل��رائ��م الواقعة على املكون
االي��زي��دي ا��ض��اف��ة اىل ذل��ك مت ت�شكيل حمكمة
حتقيقية متخ�ص�صة بالتحقيق يف اجل��رائ��م
االرهابية وحتال االوراق التحقيقية بعد اكتمال
التحقيق فيها وكفاية االدلة الثبوتية اىل حمكمة
اجلنايات وفقا للقوانني العراقية املخت�صة).
علما ان العراق ي�سعى بخطوات عديدة لتخفيف
م��ن االث� ��ار ال �ت��ي خلفها داع ����ش جت��اه الن�ساء
والفتيات وكانت من بني هذه اخلطوات اعتماد
يوم  9/6من كل عام يوم ًا وطني ًا للق�ضاء على
العنف اجلن�سي .

6

اخبار

السنة الثالثة  -العدد  - 28آذار 2018
Third Year- No - 28 - March. 2018

News

وزير العدل يوجه من خالل جمل�س العدل ب�إكمال اجراءات توزيع قطع االرا�ضي
على موظفي الوزارة يف بغداد واملحافظات
وجه وزير العدل د.حيدر الزاملي ،مبفاحتة عقارات
الدولة يف وزارة املالية لإكمال معاملة قطعة االر�ض
املخ�ص�صة ل��وزارة العدل يف بغداد لتوزيعها على
املوظفني وكذلك يف باقي املحافظات.
جاء ذلك خالل تر�أ�سه جل�سة جمل�س العدل يوم االثنني
املا�ضي بح�ضور مفت�ش عام ال��وزارة اال�ستاذ ح�سن
العكيلي ووكيل الوزارة االداري واملايل اال�ستاذ عبد
الكرمي فار�س ال�سعدي واملدراء العامون.
واب �ت��داء ال�سيد ال��وزي��ر اجلل�سة مب��راج�ع��ة ج��دول

متابعة ق��رارات جمل�س العدل يف اجلل�سة االخ�يرة
لعام  2017ومنها اج��اب��ات ال��دوائ��ر ح��ول تقارير
الزيارات اخلا�صة بدوائرهم م�شري ًا اىل ان الوزارة
ت��راع��ي موظفيها يف جميع ال �ظ��روف لأن�ه��م قدموا
ت�ضحيات كبرية يف مواجهة الإره��اب و�أداء عملهم
بحر�ص عال ووطنية منقطعة النظري.
وناق�ش ال�سيد الوزير واع�ضاء املجل�س الية افتتاح
دائ��رة ت�سجيل عقاري ال��زه��ور يف حمافظة نينوى
بالتن�سيق مع احلكومة املحلية يف املحافظة لإعانة

العوائل النازحة باال�ضافة اىل ق��رار املجل�س على
اع ��ادة ن�شر ج��ري��دة ال��وق��ائ��ع العراقية على املوقع
االل�ك�تروين ل�ل��وزارة بعد م��رور �شهر على طبعاتها
الورقية كما ناق�ش اي�ض ًا مقرتح دائرة التنفيذ حول
تن�سيقها مع مكتب املفت�ش العام من اجل تقدمي اف�ضل
اخلدمات العدلية ومتابعة عمل الدوائر التابعة لها.
وبحث ال�سيد الوزير و�أع�ضاء جمل�س العدل مقرتح
الدائرة القانونية ب�إعادة طبع الد�ستور العراقي كونه
طبع مرتني خالل العامني  ،2005-2006ويوجد

دائرة رعاية القا�صرين تنظم دورة تدريبيه ملوظفي �صالح الدين
على م�شروع املكننة وفقا للنظام اجلديد
ن�ظ�م��ت دائ� ��رة رع��اي��ة ال�ق��ا��ص��ري��ن
التابعة ل��وزارة العدل جلنة مكننة
ال ��دائ ��رة دورة ت��دري�ب�ي��ة ملوظفي
دائرة حمافظة �صالح الدين يف مقر
مديرية رعاية قا�صرين الر�صافة
وملدة خم�سة ايام.
وقالت مدير عام الدائرة ال�ست هند
عبد جميغ :ان هذه ال��دورة جاءت
للم�ساهمة يف اع��داد ك��ادر وظيفي
يتمكن م��ن ادارة العمل يف مبنى
املديرية بعد حتريرها من ع�صابات
داع�ش االرهابية.
و�أ� �ض��اف��ت امل��دي��ر ال �ع��ام :مت خالل
ال � ��دورة ج ��رد االج� �ه ��زة اخل��ا��ص��ة
بامل�شروع بعد تدريب املوظفني على

يف الطبعات الكثري من االخطاء �ألإمالئية بالإ�ضافة
اىل ن�سخة الكرتونية تن�شر على موقع الوزارة ،ي�شار
اىل ان قانون الن�شر قد �أعطى �صالحية لوزير العدل
ب�إعادة طبع الد�ستور.
ويف خ �ت��ام اجل�ل���س��ة مت ال �ت �� �ص��وي��ت ع �ل��ى اخل�ط��ة
اال�سرتاتيجية للوزارة للأعوام 2019- - 2018
 2020-2021ومناق�شة املذكرة التنفيذية التفاقية
التعاون املنعقدة بني وزارة العدل ووزارة االت�صاالت
حول مكننة الدوائر العدلية.

لرفع مستوى االداء والوصول لتقديم خدمات عدلية عالية الجودة

ال�برن��ام��ج احل�سابي يف االر�شفة
االلكرتونية  ،m.fileم��وك��د ًة ان
ه��دف امل �� �ش��روع يتمثل بت�أ�سي�س
ن �ظ��ام م�ع�ل��وم��ات ه��وي��ة ا�سا�سية
للقا�صر والو�صية و�صاحب الرتكة
واحل�ف��اظ على املعلومات لإن�شاء
م��رك��ز ب�ي��ان��ات مب��وا��ص�ف��ات عالية
ق� ��ادرة ع�ل��ى ا��س�ت�ي�ع��اب العمليات
املتوقعة ،ا�ضافة اىل ت�أ�سي�س ربط
النظام بني مركز الدائرة يف بغداد
وامل��دي��ري��ات التابعة لها يف انحاء
العراق وتدريب العاملني على هذا
النظام ومبا يقدم خدمة املحافظة
على اموال القا�صرين وحمايتها من
التالعب.

ق�سم ادارة اجلودة يوزع �شهادات تخرج دورة التدقيق الداخلي
لنظام ادارة اجلودة
قام ق�سم ادارة اجلودة
ال �� �ش��ام �ل��ة وال �ت �ط��وي��ر
امل��ؤ��س���س��ي يف وزارة
ال � � � �ع� � � ��دل ب�� �ت� ��وزي� ��ع
� �ش �ه��ادات ت�خ��رج دورة
ال� �ت ��دق� �ي ��ق ال ��داخ� �ل ��ي
لنظام ادارة اجل��ودة.
وق� � ��ال م ��دي ��ر ال �ق �� �س��م
اال� � � �س � � �ت� � ��اذ حت �� �س�ي�ن
اجل� � � � � � �ب � � � � � ��وري :ان
امل �ت �خ��رج�ي�ن م ��ن ه��ذه
ال��دورة �سيتم تهيئتهم
ل� �ل� �ق� �ي���ام ب��ع��م��ل��ي��ات

ال�ت��دق�ي��ق ال��داخ �ل��ي يف
دوائ��ره��م ال �ت��ي تهدف
لتطبيق معايري انظمة
اجل��ودة ب�شكل �صحيح
ي �ت �ط��اب��ق وم �ت �ط �ل �ب��ات
ب � �ن� ��ود امل ��وا�� �ص� �ف ��ات
ال� ��دول�� �ي� ��ة اخل ��ا�� �ص ��ة
ب�إدارة اجلودة و�أنظمة
ال �� �ص �ح��ة وال �� �س�ل�ام��ة
امل� �ه� �ن� �ي ��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة
واعتماد نتائج التدقيق
يف ع�م�ل�ي��ات التطوير
الالحقة.

ً
بينهم ( )177نزيال مشمولون بالعفو العام

ضمن بيان استحداث دائرتي كاتب العدل في ناحيتي
جديدة الشط والوجيهية في محافظة ديالى

وزارة �ألعدل :الإفراج عن ( )535نزيل خالل �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي
�أعلنت دائ��رة الإ�صالح العراقية التابعة ل��وزارة العدل �سجون ال��وزارة خالل ال�شهر املا�ضي بلغ ( )535نزي ًال و�أكد اعالم �أل��وزارة :ان دائرة اال�صالح قطعت ا�شواط ًا
عن موقفها ال�شهري اخلا�ص بعدد املطلق �سراحهم ل�شهر من �سجون الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم ( )177كبرية يف جمال عمليات اطالق ال�سراح مع تطبيقها نظام
م�شمولون بالعفو العام ،و( )68من الن�ساء و( )467من االر�شفة االلكرتونية والذي يتيح امكانية حتديد النزالء
ت�شرين الثاين املا�ضي.
وق��ال اع�لام ال��وزارة :ان العدد الكلي للمفرج عنهم من الرجال مت االفراج عنهم بعد انتهاء فرتات حمكوميتهم .املنتهية احكامهم الق�ضائية وي�ساهم بح�سم ملفاتهم وفق ًا

مفت�ش العدل :احلب�س (� )5سنوات ملوظفة
�أ�صدرت �سندات عقارية مزورة
اعلن املفت�ش العام لوزارة العدل ح�سن حمود العكيلي عن ا�صدار
حمكمة اجلنايات املخت�صة بق�ضايا النزاهة حكما ح�ضوريا
باحلب�س ال�شديد ملدة (� )5سنوات بحق موظفة كانت ت�شغل
من�صب معاون مدير الت�سجيل العقاري يف امل��دائ��ن �أ�صدرت
�سندات عقارية مزورة وت�سببت ب�ضرر يف م�صلحة الدائرة التي
تعمل بها .وا�ضاف العكيلي �أن املدانة (و.ي.ك) ا�ستغلت من�صبها
وقامت بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفتها عمدا ملنفعة �شخ�ص
على ح�ساب الدولة ،مبينا انها قامت ب�إ�صدار �سندات عقارية
مزورة والتوقيع عليها بعد تغيري ا�سم املالك من وزارة املالية اىل
ا�سماء ا�شخا�ص �آخرين لي�س لديهم اي عالقة بالعقارات.
وا�شار املفت�ش العام اىل ان املدانة قامت بتغيري جن�س العقار من
زراعي اىل �صناعي ،باال�ضافة اىل مت�شية معامالت عقارية (بيع)
ا�صحابها م�شمولني بقراري جمل�س احلكم ( 88و .)76
واكد العكيلي ،ان املدانة اعتمدت على قيود �ساقطة احلكم وتعدد
ملكية العقارات لوزارة املالية وتزوير جن�س العقارات وتزوير

م�ساحات العقارات وتنظيم �سندات قيد وار�سالها للم�صارف
مبعلومات م��زورة لغر�ض احل�صول على ق��رو���ض ،مم��ا �سبب
�ضررا يف م�صلحة الدائرة التي تعمل فيها ،الفتا اىل ان املحكمة
وجدت من االدلة املتح�صلة لديها واقوال ال�شهود والتحقيق الذي
اجراه مكتب املفت�ش العام لوزارة العدل �سببا الدانتها ا�ستنادا
اىل احكام امل��ادة ( )331من قانون العقوبات ،وحكمت عليها
باحلب�س ال�شديد ملدة (� )5سنوات.

وزارة العدل :ال�سجن ()7
�سنوات ملوظفني يف دائرة الإ�صالح
ه ّربا حمكوما عام 2012
قال املفت�ش العام لوزارة العدل ح�سن حمود العكيلي ،ان حمكمة اجلنايات
املخت�صة بق�ضايا النزاهة �أ�صدرت حكم ًا بال�سجن (� )7سنوات ملوظفني يف
دائرة اال�صالح العراقية قاما بتهريب �أحد املحكومني عام .٢٠١٢
و�أ�ضاف العكيلي ،ان املحكمة اطلعت على �سري التحقيقات اخلا�صة بقيام
املتهمني الهاربني (�س.ق.ج) و(ع.خ.ج) باالتفاق واال�شرتاك مع متهم �آخر
بتهريب حمكوم من احد �سجون بغداد عام  .٢٠١٢و�أ�شار املفت�ش العام
اىل ان الأدل��ة توفرت لدى املحكمة مبق�صرية املتهمني ،ف�أ�صدرت حكمها
غيابيا ب�سجن كل منهما (� )7سنوات ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )269من
قانون العقوبات بداللة مواد اال�شرتاك ( 47و 48و )49منه ،و�إ�صدار
ام��ر قب�ض وحت� ��ري ،وت ��أي �ي��د ح�ج��ز الأم � ��وال امل�ن�ق��ول��ة وغ�ي�ر املنقولة
للمدانني.

مدير عام دائرة الكتاب العدول يعقد اجتماع ًا
ال�ستئناف العمل باملناطق املحررة
ع � ّق��د م��دي��ر ع��ام دائ���رة الكتاب
ال��ع��دول اال� �س �ت��اذ ح���س�ين عبد
ع �ب �ي��د ،ع���ض��و امل �ق��ر امل�سيطر
ع��ن وزارة ال �ع��دل يف االن �ب��ار
اج�ت�م��اع� ًا لبحث ال �ي��ات اع��ادة
ال �ع �م��ل يف ال���دوائ���ر ال�ع��دل�ي��ة
باملحافظة املحررة من �سيطرة
ع�صابات داع�ش االرهابية.
وب��ح��ث امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ،خ�لال
االجتماع ال��ذي ح�ضره كل من
ال�سيد مدير الت�سجيل العقاري
ومدير رعاية القا�صرين واملنفذ
العدل االول يف الرمادي لغر�ض
االط �ل�اع ع�ل��ى ��س�ير ال�ع�م��ل يف

دوائر حماظة االنبار ،ودرا�سة
امكانية اعادة العمل يف املناطق
ال�ت��ي مت حتريرها م ��ؤخ��را من
ع�صابات داع�ش االرهابية.
ي���ش��ار اىل ان وزي ��ر ال �ع��دل د.
حيدر الزاملي ،قد وجه مدراء
ال��دوائ��ر العدلية بت�سلم مهام
ع�ضوية امل��راك��ز امل�سيطرة يف
املحافظات املحررة من االرهاب
بهدف اع��ادة العمل يف الدوائر
ال �ع��دل �ي��ة ،ع �م�لا ب��ال�ت��وج�ي�ه��ات
احل �ك��وم �ي��ة ب��اع��ان��ة االه� ��ايل
ب��ال�ع��ودة اىل مناطق �سكناهم
املحررة من ع�صابات داع�ش.

بهدف النهوض بمستوى االداء المهني للموظفين

دائرة التخطيط العديل تقيم دورات
تدريبية ملوظفي وزارة العدل
�أق � � � ��ام ق� ��� �س ��م ال � �ت� ��دري� ��ب يف دائ� � ��رة
ال�ت�خ�ط�ي��ط ال��ع��ديل ،ال � ��دورة اخل��ا��ص��ة
(MICROSOFT
مب� � �ج � ��ال
 )PROJECTعلى القاعة التدريبية
يف جممع ال��دوائ��ر العدلية العامة يف
ال� �ك ��رخ ل �ل �ف�ترة م ��ن 11/2/2018
.15/2/2018
ول � � �غ� � ��اي� � ��ة
واكدت الدائرة ،ان الهدف من اقامة هذه
ال��دروات هو النهو�ض مب�ستوى االداء
املهني ملوظفي الدائرة واالجهزة العدلية
م��ن ذوي االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات الهند�سية
والفنية والتي ت�أتي يف �سياق مفردات
اخلطة التدريبية ال�سنوية اخلا�صة.

وزارة العدل تغلق دائرة ت�سجيل عقاري كربالء
االوىل ب�سبب جتاوزات جهات تدعي االرتباط
باملحافظ خارج القانون
اعلنت وزارة ال�ع��دل ال�ي��وم االث�ن�ين امل�صادف
 ٢٠١٨ /٢ /١٩عن اغالق دائرة ت�سجيل عقاري
كربالء االوىل وذلك اليقاف حماوالت التالعب
والتجاوز على امل��ال العام وحقوق املواطنني
من قبل جماعات متنفذة تدعي ارتباطها بال�سيد
حم��اف��ظ ك��رب�لاء وت�سعى لتم�شية معامالتها
خ��ارج ال�ق��ان��ون وب�ق��وة الكيانات ال�ت��ي تدعي
االرت �ب��اط ب�ه��ا ،وذل��ك بعد الهجوم ي��وم ام�س
بالقوة امل�سلحة على الدائرة وترويع املواطنني
والتجاوز على املوظفني بطريقة غري ح�ضارية
والمتت للقانون ب�صلة.

للمدة القانونية املحددة لإطالق ال�سراح.
ي��ذك��ر ان ع��دد املطلق �سراحهم ب �ق��رار العفو ال �ع��ام قد
ب�ل��غ ( )6669ن��زي� ً
لا م�ن��ذ �شهر  11/2016ولغاية
.1/12/2017

�صدور العدد اجلديد من جريدة
الوقائع العراقية بالرقم ()4476
اعلنت وزارة العدل عن
� �ص��دور ال �ع��دد اجل��دي��د
م ��ن ج ��ري ��دة ال��وق��ائ��ع
العراقية مت�ضمنة عدد ًا
من القوانني ومر�سوم
ج� � �م� � �ه�� ��وري واح � � ��د
وع�� ��دد ًا م��ن ال�ب�ي��ان��ات
احلكومية .
واو� �ض �ح��ت م��دي��ر ع��ام
دائرة الوقائع العراقية
ال�����س��ي��دة �� �ش ��ذى ع�ب��د
امللك ان العدد اجلديد
ت�ضمن عدد ًا من القوانني احلكومية كقانون ت�صديق
اتفاقية الت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات
بني حكومة جمهورية العراق وحكومة اجلمهورية
اال�سالمية االيرانية رقم ( )84ل�سنة  ،2017وقانون
احتاد الربملانيني العراقيني رقم ( )86ل�سنة 2017
وم��ر� �س��وم ج�م�ه��وري واح ��د خ��ا���ص بتعيني رئي�س
املفو�ضية العليا حلقوق االن�سان ونائبه.
وا�شارت ال�سيدة املدير العام ان العدد اجلديد ت�ضمن
اي�ض ًا بيانني االول خا�ص با�ستحداث دائرتني للكاتب
ع��دل ال�ع��دل يف ناحيتي ج��دي��دة ال�شط والوجيهية
التابعتني اىل حمافظة دياىل رقم ( )34ل�سنة 2017
والبيان الآخ��ر �صادر عن وزارة الثقافة رق��م ()36
ل�سنة . 2017

وزارة العدل :التو�صية ب�إبطال  20قيد ًا عقاري ًا مزور ًا
بقيمة جتاوزت ( )28مليار دينار
�أع �ل��ن املفت�ش ال �ع��ام ل� ��وزارة ال�ع��دل
ح�سن حمود العكيلي عن التو�صية
ب�إبطال ( )20قيد عقاري مزور تعود
ملكيتها اىل الدولة واملواطنني بقيمة
جتاوزت ( )28مليار دينار خالل عام
 .2017وق��ال العكيلي ،ان ()17
قيدا عقاريا تعود ملكيتها للدولة مت
االي���ص��اء ب��إب�ط��ال ت�سجيلها ،نتيجة
عمليات التزوير التي رافقت �إجراءات
نقل ملكيتها ب�صورة غ�ير قانونية،
مبينا ان قيمة تلك العقارات جتاوزت
( )28مليار دي�ن��ار� .أ��ض��اف املفت�ش

العام ،ان العقارات املو�صى ب�إبطال
ق�ي��وده��ا نتيجة ال �ت��زوي��ر وال�ع��ائ��دة
ملكيتها للمواطنني بلغت ( )3قيود
بقيمة ( )511مليون دينار ،وقد مت
التو�صية ل ��ذوي ال�ع�لاق��ة مبراجعة
املحاكم املخت�صة بغية ا�صدار قرارات
ق���ض��ائ�ي��ة ب ��إب �ط��ال الت�سجيل ال��ذي
اكت�سب ال�شكل النهائي ،م�شري ًا يف
ال��وق��ت ذات��ه اىل ان �إب �ط��ال ت�سجيل
العقارات التي مل يكت�سب ت�سجيلها
ال�شكل النهائي يكون بقرار من ال�سيد
الوزير وفق ال�صالحيات املمنوحة له

يف قانون الت�سجيل العقاري.
ول �ف��ت امل�ف�ت����ش ال��ع��ام اىل ان �أح��د
اه��م �أ� �س �ب��اب ال �ت��زوي��ر يف معامالت
الت�سجيل العقاري تعود اىل ا�ستخدام
الأ�سلوب الروتيني الورقي يف اجناز
امل�ع��ام�لات وخ�صو�صا نقل امللكية،
م�ؤكدا ان التحول اىل مكننة �إجراءات
الت�سجيل العقاري واكمال ما خططت
ل ��ه ال� � � ��وزارة �� �ض���روري للتخل�ص
م��ن ال��روت�ي�ن وال �ت�لاع��ب ب � ��الأوراق
الر�سمية والتزوير مبمتلكات الدولة
واملواطنني.

العراق مابعد داع�ش بحاجة اىل تكاتف جميع مكونات جمتمعه
مع م�ؤ�س�سات الدولة لتثبيت التعاي�ش ال�سلمي
التقى ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي هذا
اليوم مبكتبه الر�سمي وفد من ع�شرية ال�سادة
امل�ع��ام��رة و وف��د م��ن ع�شرية بني م��ال��ك ،وقد
تطرق يف حديثه اىل �ضرورة ان تتكاتف جميع
مكونات املجتمع مع م�ؤ�س�سات الدولة لتثبيت
ال�سلم املجتمعي والتعاي�ش الآم��ن وخا�صة
يف مرحلة ما بعد داع����ش ،ومبارك ًا للع�شائر
وابنائها فرحة الن�صر على جميع فلول داع�ش
االره��اب�ي��ة وحت��ري��ر االرا� �ض��ي م��ن �سيطرتها
ب�ج�ه��ود ال �ق��وات االم�ن�ي��ة واحل���ش��د ال�شعبي
املبارك.
مو�ضح ًا ان اعتماد الدولة على دور الع�شائر
اال�صيلة وابنائها الربرة كان له الدور االهم يف
هذا الن�صر ولله احلمد.
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مفت�ش العدل :ال�سجن (� )10سنوات ملوظف ز ّور �سندات عقارية
ا�ستخدمت ك�ضمانات لقرو�ض م�صرفية

�أ� �ص��درت حمكمة اجل�ن��اي��ات املخت�صة بق�ضايا
ال �ن��زاه��ة حكما بال�سجن مل��دة (� )10سنوات
بحق م��وظ��ف يف م��دي��ري��ة الت�سجيل العقاري
يف امل��دائ��ن ،وذل��ك ال��ش�تراك��ه ب�ت��زوي��ر �سندات
عقارية ا�ستخدمت ك�ضمانات لقرو�ض م�صرفية.
وق��ال املفت�ش العام ل��وزارة العدل ح�سن حمود

العكيلي ،ان امل��وظ��ف (ا����.ش.ح) ق��ام يف العام
 2015ب�ت��وق�ي��ع � �س �ن��دات امل��داي �ن��ة اخل��ا��ص��ة
ب �ع �ق��اري��ن مت ت��زوي��ر م���س��اح�ت�ه�م��ا وجن�سهما
م��ع خم��ال�ف��ات �أخ ��رى يف امل�ع��ام�ل��ة امل�ق��دم��ة اىل
م�صرف الر�شيد ،لغر�ض اعتمادها ك�ضمانات
ل �ل �ق��ر���ض امل�����ص��ريف م ��ن امل�����ص��رف امل ��ذك ��ور.

وزارة العدل� :ضبط مزور يف دائرة الكتاب
العدول وت�سليمه اىل اجلهات املخت�صة
�أع�ل�ن��ت وزارة ال �ع��دل ،ع��ن �ضبط م ��زور يف دائ��رة
الكاتب العدل يف البياع حاول ت�صديق وكالة عامة
ملحاميه وابرازه وثائق تعريفية مزورة.
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة الكتاب ال�ع��دول ح�سني عبد
عبيد ،ان املوظف املخت�ص حتفظ على امل�ستم�سكات
امل��زورة ،وقام بت�سليم ال�شخ�ص املزور اىل اجلهات
االمنية التخاذ االجراءات القانونية بحقه.
وا� �ض��اف امل��دي��ر ال �ع��ام ،ان وزي ��ر ال �ع��دل د .حيدر
ال��زام�ل��ي ،وج��ه كتاب �شكر وتقدير ومكافئة مالية
للموظف ال��ذي ك�شف حالة التزوير ،النه �ساهم يف
احلفاظ على امالك املواطنني من التالعب وادى مهام
عمله بامانة واخال�ص.
واو� �ض��ح امل��دي��ر ال �ع��ام ،ان موظفي دائ ��رة الكتاب

ال�ع��دول يعتمدون ا�سلوب التدقيق للم�ستم�سكات
الثبوتية للمواطنني ويقومون بك�شف العديد من
حاالت التزوير يف امل�ستم�سكات واالوراق الثبوتية
لبع�ض اال�شخا�ص ال��ذي��ن ي�سعون لال�ستيالء على
اموال املواطنني.
ي�شار اىل ان موظفي دائرة الكتاب العدل يخ�ضعون
لدورات خمت�صة من حما�ضرين خمت�صني يف وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة مب�ج��ال ك�شف ال �ت��زوي��ر ،م��ن اج��ل تاليف
حدوث عمليات تزوير يف االوراق الثبوتية ،ا�ضافة
اىل احالة املعامالت اىل الدوائر ذات العالقة للتثبت
من �صحة امل�ستم�سكات بكتب �صحة ال�صدور لتاليف
حدوث والتزوير يف املعامالت والوكاالت حفاظا على
امالك املواطنني من التالعب.

ً
استكماال لتقديم الخدمات في جميع المحافظات

وزير العدل يوجه مكتب املفت�ش العام الكمال فتح
املكاتب الفرعية يف املحافظات
وجه ال�سيد وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي مكتب
املفت�ش العام يف الوزارة الكمال فتح فروع للمكتب
يف جميع حمافظات البالد وخا�صة يف
امل�ح��اف�ظ��ات امل �ح��ررة م��ن االره ��اب،
وذل ��ك ال��س�ن��اد ال���دور احلكومي
يف مكافحة الف�ساد ومتابعة كل
م��ن ت�سول ل��ه نف�سه امل�سا�س
مب�صالح امل��واط�ن�ين ،خا�صة
وان الدور الرقابي مل�ؤ�س�سات
ال��وزارة ومنها مكتب املفت�ش
ال��ع��ام يف ه ��ذه ال��ف�ت�رة ادى
الدور الكبري يف مكافحة الف�ساد
وكان اليد ال�ضاربة �ضد املف�سدين
وال��ذي ادى اىل احالة العديد منهم
اىل ه�ي��أة ال�ن��زاه��ة والق�ضاء وا��ص��دار
العديد من االحكام الق�ضائية �ضدهم باال�ضافة

بهدف ترشيد استهالك الطاقة وانهاء ازمة انقطاع التيار الكهربائي

و�أ� �ض��اف العكيلي ،ان امل�صرف ت�سلم معاملة
ال�ق��ر���ض ،باعتبار ان قيمة العقارين تتجاوز
م �ب �ل��غ ال �ق��ر���ض ال �ب��ال��غ ( )14م �ل �ي��ار دي �ن��ار،
وه ��و م��ا ي�خ��ال��ف ال�ق�ي�م��ة احل�ق�ي�ق��ة للعقارين.
وب نّ�ّي� ،ان حمكمة اجلنايات وج��دت من حم�ضر
اللجنة التحقيقية التي �شكلها مكتب املفت�ش
ال �ع��ام املت�ضمن م�صادقة ال�سيد وزي ��ر العدل
على �إحالة املق�صرين اىل هي�أة النزاهة ،وت�أييد
وق��ائ��ع ال��دع��وى ب���أق��وال املمثلني القانونيني
مل�صرف الر�شيد ودائ��رة عقارات الدولة الذين
ط�ل�ب��وا ال���ش�ك��وى ��ض��د امل��وظ��ف و�شخ�ص اخ��ر
ال��ش�تراك�ه�م��ا ب���س��رق��ة �أم� ��وال ال��دول��ة ،ل��ذا فقد
�أ� �ص��درت حكمها بال�سجن مل��دة (� )10سنوات
على امل��وظ��ف يف م��دي��ري��ة الت�سجيل العقاري
يف املدائن وت�أييد حجز �أمواله املنقولة وغري
املنقولة ،و�إ� �ص��دار ام��ر قب�ض وحت��ري بحقه.
وي�شار اىل ان حمكمة اجلنايات املخت�صة بق�ضايا
النزاهة� ،سبق ان �أ�صدرت عدة قرارات بال�سجن
�ضد موظفني يف مديرية الت�سجيل العقاري يف
املدائن بتهم تتعلق بالتزوير لذات الق�ضية.

وزير العدل وجه بتكريم الموظف المسؤول ومنحه كتاب شكر وتقدير

اىل العقوبات االداري��ة وا�سرتداد االم��وال وايقاف
هدرها واحلفاظ على حقوق املواطنني من
تالعبات املف�سدين.
وان هذا االجناز يعد ا�ستمرار ًا
الجن� ��ازات ق��وات�ن��ا امل�سلحة
ال� �ب� �ط� �ل���ة يف ال� �ق� ��� �ض ��اء
ع� � �ل � ��ى ج � �م � �ي� ��ع اوج � � ��ه
االرهاب.
ويف ال��وق��ت ذات ��ه تدعو
ال��وزارة جميع املواطنني
لالبالغ بالطرق الر�سمية
ع��ن جميع ح ��االت الف�ساد
وحم ��اوالت اال� �ض��رار باملال
العام واخلا�ص ليكونو �شركاء
يف ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى اخ � ��ر ج �ي��وب
االرهاب.
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وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الكهرباء تنظم ندوة تثقيفية
حول خدمة وجباية الكهرباء
نظمت وزارة ال �ع��دل وب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة
الكهرباء ن��دوة تثقيفية ح��ول خدمة وجباية
ال�ك�ه��رب��اء ،ب�ه��دف االرت �ق��اء مب�ستوى االن�ت��اج
خدمة لل�صالح العام وانهاء ازمة انقطاع التيار
الكهربائي.
تناولت ال�ن��دوة التي حا�ضر فيها حما�ضرين
م��ن وزارة الكهرباء ،مو�ضوع عقود الإدارة
واجلباية املربمة بني القطاع اخلا�ص ووزارة
الكهرباء والنتائج املرجو حتقيقها من اعتماد
ه��ذه ال�سيا�سة اجل��دي��دة التي مت تطبيقها يف
بع�ض املناطق يف حمافظة بغداد.
وركزت حماور الندوة على بيان �أ�سباب جلوء
وزارة ال�ك�ه��رب��اء اىل ه��ذا �أ� �س �ل��وب اجلباية
وم�بررات��ه بغية حت�سني �أداء قطاع الكهرباء
وزيادة �إنتاجها و�ضمان عدالة توزيعها و�إزالة
ال �ت �ج��اوزات ع�ل��ى ال�شبكات امل� ��زودة للطاقة
الكهربائية وتر�شيد ومعاجلة تبديد الطاقة
الكهربائية.

�صدور العدد اجلديد
من جريدة الوقائع العراقية
بالرقم 4477

وا�ستعر�ض املحا�ضر ،االلية التي ميكن من
خاللها االف���ادة م��ن ال�ط��اق��ة الكهربائية ب�أقل
االج ��ور واف���ض��ل خ��دم��ة ،وق��د تفاعل موظفو
ال�� ��وزارة م��ن خم�ت�ل��ف ال ��دوائ ��ر ال�ع��دل�ي��ة مع

امل�ع�ل��وم��ات املتحققة م��ن ال �ن��دوة ،وال �ت��ي من
�ش�أنها اي �ج��اد ح�ل��ول نهائية الزم��ة الكهرباء
واملبالغ اال�ضافية التي تدفع للمولدات االهلية
وت�ساهم يف اثقال كاهل املواطن.

ً
بينهم ( )162نزيال مشمولون بالعفو العام

وزارة العدل :الإفراج عن ( )592نزيل
خالل �شهر كانون الثاين املا�ضي
�أعلنت دائرة الإ�صالح العراقية التابعة لوزارة العدل
ع��ن موقفها ال�شهري اخل��ا���ص بعدد املطلق �سراحهم
ل�شهر كانون الثاين املا�ضي.
وقال اعالم ال��وزارة :ان العدد الكلي للمفرج عنهم من
�سجون الوزارة خالل ال�شهر املا�ضي بلغ ( )592نزي ًال
من �سجون الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم ()57
من الن�ساء و( )535من الرجال.
و�أك� ��د اع�ل�ام �أل� � ��وزارة :ان دائ� ��رة اال���ص�ل�اح قطعت

�صدر العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (،)4477
مت�ضمن ًا قانون ًا واحد ًا خا�ص ًا بان�ضمام العراق اىل اتفاقية احلرية
النقابية وحماية التنظيم النقابي ،وعدد من البيانات والقرارات
احلكومية ال�صادرة عن جهات حكومية خمتلفة.
وا�ستعر�ضت مدير ع��ام دائ��رة الوقائع العراقية ال�سيدة �شذى
عبد امللك حمتويات العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية
املرقم( )4477مو�ضحة ان��ه ت�ضمن قانون ًا خا�ص ًا بان�ضمام
جمهورية العراق اىل اتفاقية احلرية النقابية وحماية التنظيم
النقابي بالرقم ( )87ل�سنة  ،2017وجمموعة م��ن البيانات
احلكومية كبيان ت�شكيل حمكمة يف منطقة ال��دورة ب�أ�سم ( دار
الق�ضاء يف ال��دورة ) ترتبط برئا�سة حمكمة ا�ستئناف بغداد /
الكرخ االحتادية رقم ( )180ل�سنة  ، 2017وبيان �آخر خا�ص
بت�شكيل حمكمة يف ناحية اللطيفية ب�أ�سم (دار الق�ضاء يف ناحية
اللطيفية ) ترتبط برئا�سة حمكمة ا�ستئناف ب�غ��داد  /الكرخ
االحتادية رقم ( )181ل�سنة .2017
وا�ضافت ال�سيدة املدير العام ان العدد اجلديد ت�ضمن اي�ض ًا بيان ًا
خا�ص ًا بدمج دائرة الكاتب العدل يف ناحية الدير مع دائرة الكاتب
العدل يف ق�ضاء القرنة التابعتني ملحافظة الب�صرة رقم ( )33ل�سنة
 2017وبيان ًا خا�ص ًا بت�صحيح �صادر عن رئا�سة ديوان رئا�سة
اجلمهورية  .وا�شارت ال�سيدة �شذى عبد امللك اىل ان العدد ت�ضمن
قرار ًا �صادر ًا عن جلنة جتميد اموال االرهابيني رقم ( )33ل�سنة
 ،2017والنظام الداخلي لل�شركة العامة للربيد والتوفري رقم
( )1ل�سنة .2018

ا� �ش��واط � ًا ك �ب�يرة يف جم��ال عمليات اط�ل�اق ال���س��راح
مع تطبيقها نظام االر�شفة االلكرتونية وال��ذي يتيح
امكانية حتديد ال�ن��زالء املنتهية احكامهم الق�ضائية
وي�ساهم بح�سم ملفاتهم وفق ًا للمدة القانونية املحددة
لإطالق ال�سراح.
يذكر ان ع��دد املطلق �سراحهم بقرار العفو العام قد
بلغ ( )7052نزي ًال منذ �شهر ت�شرين الثاين من عام
 2016ولغاية .31/1/2018

وزارة العدل تعتمد البطاقة الذكية (ما�سرت كارد)
لتوزيع رواتب موظفيها

ب��ا� �ش��رت وزارة ال �ع��دل ب�ت��وزي��ع
روات� � ��ب م��وظ �ف �ي �ه��ا ع �ل��ى ب�ط��اق��ة
(م� ��ا� � �س �ت�ر ك� � � � ��ارد) ع � ��ن ط ��ري ��ق
م �� �ص��رف ال�ت�ن�م�ي��ة اال� �س �ت �ث �م��اري

وزي���ر ال �ع��دل د.ح��ي��در ال��زام �ل��ي،
م ��ؤك��دة ان موظفيها �سيتمتعون
بح�ساب م�صريف مينحهم �سهولة
ا�ستالم رواتبهم من جميع املراكز
بالإ�ضافة اىل تي�سري عملية �سحب
ال� �ق ��رو� ��ض امل �� �ص��رف �ي��ة وم �ن��اق �ل��ة
االموال والت�سوق عن طريق ت�سديد
الفواتري.
و�أو���ض��ح��ت ال � � ��وزارة :ان ه��ذه
العملية اكرث امان ًا بالن�سبة لتوزيع
الرواتب و�ست�ساهم بتقليل اجلهد
احل �� �س��اب��ي ل��ل��دول��ة ،م� ��ؤك ��دة ان
عملية ال �ت��وزي��ع ك��ان��ت ب ��إ� �ش��راف
وكيل ال ��وزارة لل�ش�ؤون االداري��ة
واملالية اال�ستاذ عبد الكرمي فار�س
ال�سعدي .ي�شار اىل ان وزارة العدل
من ال ��وزارات االوىل التي طبقت
ه��ذا الربنامج يف توزيع مرتبات
الدويل.
وق��ال��ت ال ��وزارة :ان ه��ذا االج��راء م��وظ�ف�ي�ه��ا امي ��ان� � ًا م�ن�ه��ا ب��اع�ت�م��اد
جاء تنفيذا لتعليمات الأمانة العامة االنظمة احلديثة يف عملها وظيفيا
ملجل�س ال��وزراء ،وعلى توجيهات وخدميا.

مكتب املفت�ش العام لوزارة العدل يقيم �أول ندوة عن خماطر الف�ساد يف االنبار بعد حتريرها من داع�ش
�أق ��ام مكتب املفت�ش ال �ع��ام ل� ��وزارة ال�ع��دل/
املنطقة الغربية ن��دوة ع��ن خم��اط��ر الف�ساد،
ب�ح���ض��ور ر� �س �م��ي وم ��ن م�ن�ظ�م��ات املجتمع
املدين ،يف اوىل املبادرات التي تبناها املكتب
يف االنبار بعد حترير املحافظة من ع�صابات
داع�ش االرهابية.
وال�ق��ى م��دي��ر مكتب املفت�ش ال �ع��ام /املنطقة
الغربية �سعد مظهر كلمة نقل فيها حتيات
ال�سيد املفت�ش ال�ع��ام اال��س�ت��اذ ح�سن حمود
العكيلي اىل اب �ن��اء االن �ب��ار ،وت �ط��رق خ�لال

الكلمة اىل ان الهدف من اقامة ال�ن��دوة ،هو
التعريف مبفهوم الف�ساد االداري وامل��ايل
و�آث � ��اره ال�سلبية ع�ل��ى م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة،
باعتباره �أح��د �أخطر الظواهر يف املجتمع،
ووب ��اء ي�ضرب �صمامات االم ��ان يف الدولة
لكونه �صورة م�صغرة من �صور االرهاب.
وا��ض��اف ،ان من ال�ضروري مقاومة الف�ساد
بجميع انواعه با�ستخدام عدد من الو�سائل،
وه�ن��ا تلعب منظمات املجتمع امل��دين دورا
هاما بذلك ،بالإ�ضافة اىل دور االعالم يف هذه

دائرة رعاية القا�صرين ت�صدر جملد ًا باجنازاتها للفرتة
من ( 1/9/2014لغاية )31/1/2017

�أ�� �ص���درت دائ � ��رة رع ��اي ��ة ال �ق��ا� �ص��ري��ن جم �ل��د ًا
خ ��ا�� �ص� � ًا ب � ��اجن � ��ازات ال � ��دائ � ��رة ل� �ل� �ف�ت�رة م��ن
( 1/9/2014ل �غ��اي��ة .)31/1/2017
وقالت مدير عام دائرة رعاية القا�صرين هند عبد
جميغ ،ان هذا اال�صدار يت�ضمن اجنازات الدائرة
لل�سنوات ال�ث�لاث املا�ضية ،وق��د مت ار�شفتها
وحفظها �ضمن ج��داول وتبويبات خا�صة بكل
مديريات الدائرة العامة يف بغداد واملحافظات.

وا���ض��اف��ت امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ،ان دائ�� ��رة رع��اي��ة
القا�صرين لديها مديريات تابعة لها يف بغداد
واملحافظات ،مبينة ان يف بغداد توجد ثالث
مديريات يف الكرخ والر�صافة ومدينة ال�صدر،
ومديرية واح��دة يف كل حمافظة ،وق��د ت�ضمن
ال�سجل اجن� ��ازات ه��ذه ال��دوائ��ر م��رف�ق��ة معها
�صور تو�ضيحية لالحداث والزيارات اخلا�صة
بالدائرة.

املرحلة ،لأنه ال�سالح الفعال يف مقاومة الف�ساد
وي�ع�ت�بر م��ن اجل �ه��ات ال��داع�م��ة للم�ؤ�س�سات
الرقابية ،ومنها مكاتب املفت�شني العموميني.
من جهته القى ع�ضو جمل�س حمافظة االنبار
ورئي�س جلنة النزاهة يف املجل�س فهد م�شعان
الرا�شد كلمة بارك فيها اقامة هذه الندوة التي
تعترب االوىل من نوعها التي يقيمها مكتب
املفت�ش العام يف وزارة العدل يف املحافظة،
خ�صو�صا بعد حترير االن�ب��ار م��ن ع�صابات
داع ����ش االره��اب �ي��ة ،واك ��د خ�ل�ال كلمته على

�ضرورة حماربة الف�ساد ك ًال من موقعه ،الفتا
اىل اهمية تظافر اجلهود من جميع ال�شرائح
�سواء رجال الدين و�شيوخ الع�شائر ومنظمات
املجتمع املدين لدعم امل�ؤ�س�سات الرقابية من
جهة ،ونبذ ممار�سات الف�ساد ب�أ�شكاله كافة من
جهة اخرى.
ب�ع��ده��ا ادار ال �ن��دوة ع�ضو ن�ق��اب��ة املحامني
اال�ستاذ عبا�س فرحان ،وحت��دث عن خماطر
الف�ساد والتعريف به ،وطرق مكافحته ،م�ؤكدا
يف هذا ال�صدد ،ان مكافحة الف�ساد تتمحور

يف تتبع حوا�ضنه داخ��ل م�ؤ�س�سات الدولة،
وايجاد ت�شريعات قانونية تدعم امل�ؤ�س�سات
الرقابية التي تعد اخل��ط االول يف مواجهة
امل�ف���س��دي��ن .وج ��رى خ�ل�ال ال �ن��دوة ف�ت��ح ب��اب
النقا�ش ب�ين احل�ضور م��ن موظفي ال��دوائ��ر
العدلية ومنظمات املجتمع امل��دين مع ادارة
ال�ن��دوة ،ومت الت�أكيد يف نهايتها ،ان ور�ش ًا
وندوات اخرى �سيتم عقدها يف االنبار ،وذلك
�ضمن خطة مكتب املفت�ش العام لوزارة العدل
لعام .2018

لدى استقباله وفد من شيوخ عشائر واسط

وزير العدل :االحتكام اىل القانون �سيحد
من تداعيات النزاعات الع�شائرية
اكد وزير العدل د .حيدر الزاملي،
ان املرحلة احلالية تتطلب ت�ضافر
دور الع�شائر مع التوجه احلكومي
الح� �ل��ال دور ال� �ق ��ان ��ون وان� �ه ��اء
النزاعات الع�شائرية ،كونها تت�سبب
يف زع ��زع ��ة االم � ��ن واال� �س �ت �ق��رار
يف البالد.
ق� ��ال ال �� �س �ي��د ال���وزي���ر ذل� ��ك خ�لال
ا�ستقباله يف مكتبه الر�سمي مبقر
ال� � ��وزارة ،ال���ش�ي��خ ب ��در العجيلي
والوفد املرافق ،مبينا ان احلكومة
تعول على االدوار الوطنية الكبرية
ال �ت��ي اثبتتها الع�شائر العراقية
اال�صيلة بت�صديها لع�صابات داع�ش
االرهابية.

وزارة العدل تنوه انها وزارة
�سيادية وتدار ب�شكل مركزي ومل
يتم توزيع �صالحياتها
تنوه وزارة العدل بانها الت��زال وزارة �سيادية وت��دار ب�شكل
مركزي ومل يتم توزيع �صالحياتها على االدارات املحلية يف
املحافظات وح�سب تعليمات ومقررات تطبيق قانون املحافظات
واللجنة املركزية اخلا�صة بذلك.
جاء ذلك تو�ضيح ًا لال�شتباه الذي �صرح به ال�سيد حمافظ كربالء
املقد�سة ي��وم ام�س ح��ول ان للمحافظ �صالحية ع��زل وتغيري
املوظفني التابعني ل��وزارة العدل والتدخل يف عمل دوائرها.
وبالوقت ذاته فان الوزارة جتدد ت�أكيدها ورغبتها بالتعاون مع
االدارات املحلية واالجهزة الرقابية يف ك�شف ومكافحة الف�ساد
واملف�سدين لتحقيق امل�صلحة العامة ولي�س حل��االت �ضيقة.
وتكرر ال��وزارة ترحيبها باي �شكوى ا�صولية تقدم لها وكذلك
ملكتب املفت�ش العام وجلميع االجهزة الرقابية ليتم التعامل معها
ب�شكل وا�ضح و�شفاف لتح�صيل امل�صلحة العامة ح�صر ًا .وكذلك
تبني ال ��وزارة ان دائ��رة ت�سجيل عقاري كربالء االوىل �سيتم
افتتاحها وتقدمي اخلدمات للمواطنني عند اكتمال التحقيقات
اال�صولية ومعرفة النتائج.
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توجيهات ال�سيد وزير العدل د.حيدر الزاملي ,يف ن�شر خدمات عدلية ذات جودة عالية تر�ضي طموح املواطن
الن�ساء و( )586من الرجال مت االفراج ال �ع��ام ق��د ب�ل��غ ( )6890ن��زي�لا م�ن��ذ �شهر
باال�شافة اىل
اموال �شريحة القا�شرين,
فرتاتوا�شتثمار
انتهاءاإدارة
بعد تعنى ب
عنهمكونها
اف�ضل العزيز
لتقدمي�شعبنا
للو�صولالأب�ن��اء
�وزارة خدمة
واجلهات�ذه ال �
املطلوب منا يف ه�
اخلدمات.
امل�ستفيدة
مفاهيم ادارة اجل��ودة ال�شاملة والتطوير امل�ؤ�س�سي
ولغاية ان.31/12/2017
11/2016
حمكوميتهم.
هذا امل�شروع �شيطبق يف باقي الدوائر االخرى يف الفرتة القريبة املقبلة.
و�شعيا باجتاه حت�شيل امل�شلحة العامة واالإ�شرار على تنفيذ
وا� �ش��اف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ه��ذا امل���ش��روع �شي�شهم ب�شكل كبري يف
الق�شا�س العادل بكل من �شولت له نف�شه امل�شا�س باأمن العراق
باال�شافة اىل
معوالتالعب,
تزامنا التلف
احلفاظ على ا�شابري القا�شرين من
المواطنينمينعنا من ذلك تخر�شات من يريد ان
لتخفيف العبء عن كاهلو�شيادته وا�شتقراره ,وال
االنسان
لحقوق
العالمي
اليوم
�شرعة الو�شول اليها من قبل املوظف املخت�س ,مبينا ان امل�شروع مت
ي�شع العرثات يف طريقنا ويثري ال�شائعات وين�شر ال�شم عرب
على ق�شمني ,الق�شم االول ار�شفة وادارة الكرتونية با�شتخدام نظام
كل و�شيلة متاحة ,ليثني عزمية اأبناء وزارة العدل عن القيام
( )Mfilesوالق�شم الثاين نظام معلوماتي خا�س مبراقبة ار�شدة
مبهامهم فلكل اأولئك نقول خاب �شعيكم وف�شلت حيلتكم  ,فان
القا�شرين.
ابطال وزارة العدل ما�شون على ما عاهدوا الله عليه من خدمة
وا�شار ال�شيد الوزير اىل ان افتتاح العمل التجريبي يف دائ��رة رعاية
ابناء هذا البلد العزيز واإنفاذ القانون ,واإنهم على قدر عايل
قا�شرين الكرخ �شبقه افتتاح دائ��رت��ني لرعاية القا�شرين يف بغداد,
من الوعي بهذه احليل فقد واجهوا االإره��اب باأب�شع �شوره
نظمت اق���س��ام ح�ق��وق االن�سان االرهابية وحتريرها لالرا�ضي
باال�شافة اىل امل�شروع القادم لدوائر التنفيذ والت�شجيل العقاري ,مبينا
وتعر�شوا الأ�شد الهجمات و�شحوا باأنف�شهم يف �شبيل مبادئهم
يف ال��دائ��رة القانونية احتفالية العراقية من دن�س تلك الع�صابات
جار ل�شمول جميع دوائر رعاية القا�شرين يف املحافظات بهذا
وهذه الذكرى اأو�شح دليل على ما نقول.ويف هذه املنا�شبة
ان العمل ٍ
اعلنت وزارة العدل عن اعادة افتتاح دائرة ال��وزارة لل�ش�ؤون االداري��ة واملالية اال�ستاذ
مب �ن��ا� �س �ب��ة ي� ��وم ال �ن �� �ص��ر (ي ��وم املجرمة ،م�شيدا بجهود وزارة
امل�شروع.
منأليمة نقف اإجالال واإكبارا لقيم املبادئ والرفعة التي ج�شدها
كاتب عدل يرثب يف حمافظة �صالح الدين ع�ب��د ال �ك��رمي ف��ار���س ال���س�ع��دي ،وع� ��دد ًا اال
الق�ضاء على داع�ش االره��اب��ي) العدل يف بناء منظومة حكومية
يف
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ال�شيد
من
ومتابعة
وبا�شراف
�شابق,
وقت
يف
العراقية
اال�شالح
دائرة
افتتاحب �ط��ال امل�شحون يف ق��وات�ن��ا االأم�ن�ي��ة وجم��اه��دو احل�شد
ال��وزارة لإع��ادة العمل يف املناطق املحررة املحافظة .وا�ضاف املدير العام :مت االأ
حل �ق��وق االن �� �س��ان � �ص �ب��اح ي��وم امل��ل��ف��ات امل �ع �ن �ي��ة مب �� �س ��ؤول �ي��ة
الزاملي.
حيدر
د.
العدل
وزير
ال�شعبي ,ونخ�س منهم يف يومهم اخلالد اأبطالنا من �شهداء
االث �ن�ي�ن امل ��واف ��ق  / 12 / 11الدولة العراقية يف جمال حقوق
دائرتي كاتب عدل جديدة ال�شط والوجيهة
من ع�صابات داع�ش االرهابية.
العدلية�وزارة ,الذين نفتخر بان تكون هذه املنا�شبة ذكرى �شنوية
وق� ��ال م��دي��ر ع ��ام دائ� ��رة ال �ك �ت��اب ال �ع��دول يف حمافظة دياىل لتو�سيع اخلدمات ال�
 2017يف مقر وزارة العدل  .االن���س��ان ��ش��ارك يف االحتفالية
�(�شهيد وزارة العدل) ,اإميانا منا بان اال�شتهداف االإرهابي
ح�سني الطائي :ان هذا االفتتاح مت برعاية املقدمة للمواطنني وبغية تخفيف ل
الزخم
الحفلال �ع��ام
�اون امل ��دي ��ر
خالل ال �� �س �ي��د
وحيا ال�سيد املدير العام للدائرة
التأبيني الثالث الستهداف الوزارة
كلمتهم� �ع �في
املحافظةأول يف عام  ,2009كان بداية ملحاوالت االنتقام من كوادر
اال
وزي ��ر ال �ع��دل د.ح �ي��در ال��زام �ل��ي ،لتخفيف على الدوائر الرئي�سية يف مركز
القانونية ان�ت���ص��ارات ال�ق��وات وال�سادة مدراء االق�سام وموظفو
العبء عن كاهل املواطنني ،وح�ضره وكيل وتي�سري اجناز معامالت املواطنني .هذه ال��وزارة ,وال��ذي اأتى بعده اقتحام عتاة االإره��اب لبناية
االم�ن�ي��ة ع�ل��ى ع���ص��اب��ات داع����ش اق�سام حقوق االن�سان .
الوزارة يف موقعها البديل يف االعتداء الثاين وقتل موظفيها
باأب�شع جرمية خالل هذه العملية التي اأكدت للقا�شي والداين
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
اإن االإرهاب �شعى ال�شتهداف الروح العاملية يف اإنفاذ القانون
الرسمية
والمخاطبات
في اعداد
بهدف��اممنح
االعدام,
املنفذ بحقهم حكم
الكتبأبيني ,واخلا�س بعدد
التا
الالزمة العدل).
الخبرةب� (�شهيد وزارة
الموظفين يوم خا�س
عند موظفي وزارة العدل ,لذا ارتاأينا الوزارة ان يكون تاريخ
القانون وف��ق مهام عملها,
م�شتمرة بتنفيذ اح�ك
اكد وزير العدل د.حيدر الزاملي ,ان القوات االمنية حققت
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
اقتحام ال��وزارة عام  ,2013هو يوم خا�س ب�(�شهيد وزارة
انت�شارات كبرية �شاهمت بتحرير اغلب املحافظات من
ً
مفهوم االن�شانية وامل�ث��اب��رة م��ن خ��الل تعيني ذوي عراقيني وغري عراقيني.
العدل) ,ليكون اأكليال رمزي ًا من م�شاعرنا ن�شعه على جدارية
ت�شول له نف�شه امل�شا�س بار�س العراق و�شيادته.
الوزير ذلك خالل
اجلماعات االرهابية.ذكر ال�شيد
�شيطرة
تضمن قرارا لتجميد اموال االرهابيين
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
�شهداء الوزارة هوؤالء ال�شجعان الذين رف�شوا الركوع الإرادة
ا�شتقباله ال�شفري التون�شي( �شمري جماعي ) يف العراق ,
باحلفل التاأبيني ال��ذي ن�شمته ال���وزارة مبنا�شبة الك �م��ال م���ش��رية ال�ع�م��ل ال�ت��ي ح ��اول القتلة ايقافها مبلف االعدام ,واعادة املحاكمة الكرث من مرة ,ال�شبب
ال�شر والطغيان.
مبينا ان االزمة املالية احلالية اثرت �شلب ًا على جانب اجناز
بكتابها ملرقم بـ(�ش
اللغة العربية
التابع
التدريب
االرهابيني ,موؤكدا
�سالمةبحق
التخطيطبح�شور رئي�س بالتفجريات االنتحارية ,وان ال��دم��اء التي تنب�س الرئي�شي وراء تاأخر التنفيذ
لدائرةل���وزارة,
ل�شهداء ا
الثالثة
ق�سمك��رى
م�شاريع ال��وزارة وخا�شة يف جانب اكمال بناء ال�شجون نظم ال��ذ
 )13/024243وامل ��ؤرخ
�درت�ي ���ب ��سي� ا�ةل �ع��ام وامل� ��دراء بعروق ذويهم �شتدير عجلة العمل واحلياة من جديد ان الوزراة رف�شت كل ل �/أ/
وزارة���سال�� ��ش�ع���دل،
تكملة الكلمة �ض4
/19وال تنظر الأي �شئ
امل�شاومات
دوراتوات�مل�ف�
�ورى ال��دول��ة
والتي �شت�شاهم حال اكتمالها يف تخفيف الزخم احلا�شل يف يف جم�ل�
التنفيذ�ام��ة دورات
قائمة�ل��ى اق�
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ال�شجون.وافاد ال�شيد الوزير :ان الوزارة م�شتعدة على فتح خ��ا��ص��ة
اخر غري تنفيذ احلكم بحق املدانني ,وان
العامون وامل�شت�شارين ,م�شريا اىل ان االرهاب �شعى يف وزارة العدل.
عرب.العربية وم �ق��ررات جمل�س
باللغة
تعنى
الر�سمية/
�ات
�
ب
�
ط
�ا
�
خ
�
مل
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�ب
�
ت
�
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ا
جميع اآفاق التعاون مابني اجلانبني ,مبينا ان الوزارة حققت اع� ��دادال�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
العدل على اعتماد اجتياز املوظف لهذه
تقدم ًا كبري ًا يف جميع املجاالت.بدوره اكد ال�شفري� ,شعي االوىل) ،ملدة خم�سة ايام للفرتة من 18-
ال� � ��دورات ا� �س��ا� �س��ا ل�ل�ترف�ي��ع ال��وظ�ي�ف��ي،
اجلمهورية التون�شية ملد يد التعاون مع الوزارة يف جميع  22/2/2018على قاعة التدريب يف
وم ��ن م �ب��د�أ ال�ن�ه��و���ض مب���س�ت��وى االداء
املجاالت ,والتعاون يف جمال توقيع االتفاقيات وتو�شيع جممع الدوائر العدلية العامة يف الكرخ.
ال��وظ�ي�ف��ي مل��وظ�ف��ي دوائ ��رن ��ا واج�ه��زت�ن��ا
وق� ��ال ال �ق �� �س��م ،ان ه ��ذه ال � ��دورة ج��اءت
العالقات مابني البلدين .
ال� �ع ��دل� �ي ��ة مب �خ �ت �ل��ف االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات
تنفيذا لتوجيهات االمانة العامة ملجل�س
المسيحية في العراق
خالل استقباله وفدا من رؤساء الطوائف الوظيفية.
ال� ��وزراء /اللجنة الدائمة للحفاظ على

وزارة العدل :تعلن عن افتتاح دوائر للكاتب العدول
يف حمافظتي �صالح الدين ودياىل

اق�سام حقوق االن�سان حتتفي بالن�صر على داع�ش

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

مفت�ش العدل� :صدور ثالثة احكام
باحلب�س ال�شديد ملديرة الت�سجيل
العقاري ال�سابقة يف كربالء

دائرة التخطيط العديل تنظم دورات تدريبية مبجال (ال�سالمة اللغوية)

�صدور العدد اجلديد من
جريدة الوقائع العراقية

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

اأكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,على اأهمية اجناز املعامالت
يف ال��دوائ��ر العدلية بال�شرعة املمكنة وجت��اوز االإج ��راءات
الروتينية تنفيذا لالإ�شالحات احلكومية ,م�شددا على حما�شبة
العراقية
جريدة
العدد اجلديد
ال�شوابط املعرقلة
الوقائع�شمن
واجباتها
من اأداء
املق�شرة يف
�صدراجلهات
�وال
�
م
ا
جتميد
�رار
�
ق
()4479وت�ضمن
بالعدد
مل�شالح املواطنني.ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل زيارة تفقدية
من
وعدد
،2018
ل�سنة
()1
بالرقم
االرهابيني
لدائرة الكاتب العدل  /الكرخ ,ومتابعته ال�شخ�شية ملعامالت
باعتماد تعليمات
ا�ضافة اىل
املرا�سيم
تنفيذالالزمة الجناز
امل�شتم�شكات
اجلمهوريةوجه
املواطنني ,حيث
،2018
ل�سنة
()1
رقم
امانة
با�سلوب
االعمال
املعاملة بعد التاأكد من �شحتها ,مع اأهمية عدم طلب مرفقات
املالحة
خلدمات
العامة
ال�شركة
أ�سي�س
�
ت
وبيانتدخل �شمن امل�شتلزمات ال��واردة يف القانون ,م�شريا اإىل
ال
اجلوية .
الوزارة مقبلة على مكننة جميع دوائرها الكرتونيا ل�شمان
اأن
العراقية
جن��ازمدير عام
وقالت
ال�سيدةل��ذي من �شاأنه
الواحدة وا
الوقائعلنافذة
دائرة لنظام
املعاملة وفقا
ا
الورقيً.
ا
أ�شلوب ق��رار
اجلديداالت�ضمن
العدد
ان
امللك
عبد
�شذى
اجناز املعاملة دون اللجوء اإىل
ل�سنة
ال�شيداالره��اب�
أو�شح��وال
لتجميد ام
الوزارة ال�شباقة
( )1هي
بالرقمالعدل
ين وزارة
الوزير:ي�ان
وا
املرا�سيم
�ن
�
م
جمموعة
ت�ضمن
كما
2018ه��،ذا املجال والتي حققت ن�شبة اجن��از عالية يف تطبيق
يف
ال�سفراء
الحالة ع��دد ًا
دوائرها و�شجالتها
من يف
االلكرتونية
اخلا�صةواملكننة
اجلمهوريةاالأر�شفة
برنامج
التقاعد .احلفاظ على م�شالح املواطنني وممتلكاتهم واجناز
اىلمن اجل
املمكنة ,ان
املدير العام
ال�سيدة
وا�ضافت
اجلديدحقوق االإن�شان
العددملعايري
تطبيقا
بال�شرعة
معامالتهم
إ�شالحبا�سلوب
االعمال
مفرداتتنفيذ
تعليمات
والتياي�ض ًا
ت�ضمن
احلكومي يف اجلانب
ورقة اال
ت�شدرت
وبيان ًا
()1أن ل�سنة
إداري�,ان��ة
التنفيذ ام�
احلد وغلق ملف
2018على
تلقي بظاللها
ومنرق��ش�ماأنها ا
اال
املايل .ال�شركة العامة خلدمات املالحة
الف�شاد�أ�سي�س
خا�ص ًا بت
اجلوية .

هات

�سنة تزوير عقارات امل�سيحيني
( )26ملنع
ا�ستباقية
متفرقةإجراءات
احكامإتباع ا
�صدوروؤكد ا
العدل ي
وزير
بال�سجن ملدة
العدل :
وزارة

�أ� �ص��درت حمكمة اجلنح املخت�صة بق�ضايا النزاهة
وغ�سيل الأم��وال واجلرمية االقت�صادية ثالثة احكام
غيابية باحلب�س ال�شديد على مديرة الت�سجيل العقاري
ال�سابقة يف كربالء.
وقال املفت�ش العام لوزارة العدل ح�سن حمود العكيلي،
مديرةالثانية
االوىل او
الوكالة
الت�سجيل
بالدرجةتعمل
االقاربالتي كانت
لغري(ح.م.ج)
املدانة
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 ان
العقاري يف كربالء ،قامت يف العام  2005مبحاولة
اك��د ال�شيد الوزير د .حيدر الزاملي ,ان امل�شيحيني ��ش��درت باتخاذ اج ��راءات ا�شتباقية للحيلولة دون
�إ�ضافة قيد م��زور على ثالثة ع�ق��ارات يف كربالء من
مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي ,وان اي ا�شتحواذ �شعاف النفو�س على هذه االمالك.
خالل خماطبات مع مديرية الت�سجيل العقاري العامة
بالتتابع ،اذ �سبق الوزارة خطة التحول اليها منذ مدة ولكن
االحكام
�دات ملكية ع �ق��ارات
ا�شا�شيا لكلم��ن ��س�ن�
مطلب� ًاخ �ت �� �ص��ة
متثلن ��ح امل
منهاجل� �
�شكوى�م��ة
�أ�� � �ص � ��درت حم �ك
�االتتنفذالتزوير
ان�ددتلكمن ح�
وبني ع�
ا�ستخدمت�وزي��ر :ان
وا�شاف ال�شيد ال�
العراقيني.
لطلب �صور من احد ال�سجالت .مبينا انه مت التحقيق
العام املا�ضي ال�ضائقة املالية حالت دون تنفيذها يف
�لال
خ
املحكمة
ا�صدرت
ان
أ�سا�سها
�
على
�صرفت
عقارية
ك�ضمانات
�وال
�
�
�
م
ل
أ
ا
�ل
�
ي
�
س
�
�
�
غ
و
�ة
�
ه
�زا
ب �ق �� �ض��اي��ا ال� �
ذكرن �ال�شيد الوزير ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي التي مت اكت�شافها مل حت�شم ق�شائيا ب�شب عدم وجود
معها على ه��ذا الأ�سا�س والتثبت من وج��ود ال�سجل
احلب�س وال�سجن حينها.
�رارات
�
ق
�ن
�
م
جمموعة
وع�شرون
�سبعة
بقيمة
م�صرفية
قرو�ض
احكام
جمموعة
االقت�صادية
واجل��رمي��ةيف مقر ال ��وزارة ,وف��دا ع��ن الطوائف امل�شيحية يف املطالب باحلق ال�شخ�شي ب�شبب هجرتهم ,وق��د مت
الأ�صلي ،ولي�س كما ادّعت بفقدانه بعد احداث 2003
تزوير م�شابهة ،وك��ان��ت امل��دان��ة (و.ك.ي) ق��د قامت خالل
حالةذاتها
للمدانة
دينار ،ف�
امل�شرقمليون
وخم�سمائة
البطريركمليار
اجلاثليق�ق��اري
من�ج�ي��ل ال �ع
كل�ت���س
العراقيف ال
ع �ل��ى م��وظ �ف��ة
ق�ضايااالقارب
عنلغري
الوكالة
أ�صدرتمعاجلة
على اآلية
االتفاق
لكني�شة
والتي حاولت من خالله �إ�ضافة قيد م��زور على تلك
اىل االح �ك��ام ع� ��ام  2015ب �ع �م �ل �ي��ات ت ��زوي ��ر ط��ال��ت
�ك
�
ل
�
ت
�م
�
ك
�
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�دة
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م
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بال�سجن
�رارات
�
ق
�ضوئها
على
املحكمة
جمموعها
ي�صل
�ة
�
ق
�ر
�
ف
�
ت
�
م
بال�سجن امل �ال�ددآ�شورية (كيوركي�س الثالث) و رئي�س طائفة ال�شريان بالدرجة االوىل او الثانية ل�شمان حقوق املواطن
العقارات .واكد العكيلي ان الفعل املن�سوب للمتهمة
قبل��س لعمليات ممتلكات امل��واط �ن�ين وال��دول��ة م��ن خ�لال
�ب ام�ل��ن�رئ�ي��
امل�شادقة�ق��ة،
�سنة .امل�شيحي م��ن خ��الل ال���س��اب
اىل و()26
�ران�ن ��ض�م��ن
�ة���،و�سه��ا �مل��يط� م� �
االر�سث� �ن �
اىل (�� )26
وال���و�سك��اب�ل��ة
على ا
رئي�س
ت�صل�اوا)
(�شويريو�س ح�
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الهاربة ي�شكل ثالث جرائم تنطبق عليها احكام املادة
القانون)�سبقها ،هي ت ��زوي ��ر م�ل�ك�ي��ة ال� �ع� �ق ��ارات وم���س��اح�ت�ه��ا
الق�ضية وما
هذه
يف
التزوير
من
م�شرتكا
فريقا
ان
العكيلي،
�اف
�
ض
�
�
�
أ
و
بها،
تنظر
املحاكم
تزال
ال
احكام
جمموعة طائفة االرمن االرثوذك�س يف العراق املطران الدكتور زعماء الطوائف امل�شيحية (امل�شجلة ح�شب
( )341من قانون العقوبات ،ف�أ�صدرت املحكمة ثالثة
على�ر الت�سجيل وجن�سها ،وار�سال �سندات مداينة عقارية
الطريقدوائ�
لقطع تتبعها
امل�شيحيني ,التي
النواب الإج��راءات
ال�شادةقاموا
او�أةاحدالنزاهة
العام وهي
قرو�ض العاممكتب
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احكام غيابية باحلب�س ال�شديد ملدة عام لكل منها ،على
مبعلومات م��زورة اىل امل�صارف ،وت�أييد
العقاري.
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م���ص��رف�ي��ةاالرثوذك�س يف العراق االب (يونان الفريد) ,م�شريا �شعاف النفو�س ممن ي�شتغلون الو�شع االمني الذي
ان تن ّفذ بالتعاقب ا�ستنادا اىل احكام امل��ادة �/143أ
البالد�.ال واك��د العكيلي ،ان��ه ال حل لوقف عمليات �صحة ��ص��دور ال�سندات امل ��زورة لغر�ض
منها�ن اع �م�
تعاين��ض�م�
يف م� ��زورة
امل�شيحي�اري��ة
الفرد�دات ع �ق�
وخم�سونلها � �س �ن�
وواحد
وثالثمائة
و�ستون مليار
التي ينتمي
اجلذور
اىل عمق
من قانون العقوبات .وي�شار اىل ان حمكمة اجلنح
على ال�ت�ق�ن�ي��ات ا�ستخدامها من قبل م�ستفيدين من عمليات
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مديرية
مليون دينار.
ار�س الرافدين ,وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف من جانبه عرب الوفد عن �شكرهم لل�شيد الوزير,
املخت�صة بق�ضايا النزاهة وغ�سيل الأموال واجلرمية
املفت�ش العام التزوير ك�ضمانات عقارية لقرو�ض من
مو�شوع مكتب
متابعةاذ ال ي��زال
احلديثة،
مق�صرية
تو�صل
وقد
ح�سن
العدل
�وزارة
�
ل
العام
املفت�ش
عقارات
املدانة،وج��دي��ة
اال�شتقبال
الفريق اىلح�شن
وق��ال وامل �ك��ون��ات االخ��رى.وب��ح��ث ال���ش�ي��د ال��وزي��ر خ��الل
االق �ت �� �ص��ادي��ة ��س�ب��ق ان �أ�� �ص ��درت ع ��دة اح �ك��ام على
التحوّ ل التقني م�صرف الر�شيد مببالغ �ضخمة ،و�صل
امل�شيحيني��ص�ي��ات
املواطننيحظيت ت��و
امالك وق��د
(و.ك.ي)
ان امل��دان�
ح �م��ود ال�ع�ك�ي�ل�
ب�ضرورةاله��ل
مبطالبته خ��دم��ة
م�ستمرال�ت��وف�ي��ق
الق�ضية ل��ه دوام ا
حم�ضر متمنني
امل�شيحني,
احلفاظ�ةعلى
اللقاء�,ي�،شبل
املتهمة الهاربة ،لق�ضايا تتعلق مبحاولة �إ�ضافة قيود
العراق.ح �ي �ل��ت اىل وااللكرتوين ،من خالل مكننة الإجراءات جم �م��وع �ه��ا اىل ت���س�ع��ة و� �س �ت��ون م�ل�ي��ار
توجيهات�ر ال� �ع ��دل وا
مبينا� �ص�ان�ادق��ة وزي� �
�راق ,مب �
الت�سجيل
مدير��س ال �ع�
معاونة�ن ار�
تعمل��ري��ن م�
التي كانتامل�ه��اج
م��زورة على عدد من العقارات التي تقع �ضمن نطاق
العقاري يف املدائن قامت بعمليات تزوير الق�ضاء الذي �أ�صدر جمموعة من االحكام والتخل�ص م��ن امل�ع��ام�لات ال��ورق�ي��ة التي وث�لاث �م��ائ��ة وواح� ��د وخ �م �� �س��ون مليون
م�س�ؤوليتها كمديرة للت�سجيل العقاري يف كربالء.
ي�سهل تزويرها والتالعب بها ،والتي اعدت دينار.
وا�ستعمال يف العام  2015على جمموعة بحقها.

بحق موظفة ز ّورت �سندات عقارية

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�
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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
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املوزعة يف اروق��ة
�شكاوى
يف هذه
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 -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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ً
مجانا
توزع

