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الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  قال 
رئي�س جمل�س وزراء العدل العرب، 
ان العراق حتمل م�س�ؤولية حماربة 
�ستك�ن  امل������س��ل  وان  االره�����اب، 
ق���ات  ب��دور  م�سيدا  معاقله،  اخ��ر 
التحالف الدويل والدعم املت�ا�سل 

للدول العربية.
ذك���ر ذل���ك ال�����س��ي��د ال����زي���ر، خ��ال 
افتتاحه جل�سة جمل�س وزراء العدل 
املنعقدة  ال�)32(،  بدورته  العرب 
االم��ان��ة  م��ق��ر  يف  اخلمي�س  ال��ي���م 
ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  العامة جلامعة 
ب��ال��ق��اه��رة وب��رئ��ا���س��ة ج��م��ه���ري��ة 
العراق الول مرة، وح�س�ر االأمني 

العام للجامعة العربية.
وا�����س����اف ال�����س��ي��د ال������زي�����ر: ان 
لغر�س  اداة  االرهابية  التنظيمات 
خلق حالة عدم اال�ستقرار والتنافر 

العربية  ال����دول  داخ���ل  وال��ت��ن��ازع 
ب�سكل  النزاع  ومناطق  عام  ب�سكل 

خا�س.
�سرورة  على  ال�زير:  ال�سيد  واأكد 
والعربية  ال�طنية  اجله�د  تظافر 
واالق��ل��ي��م��ي��ة مل���ح���ارب���ة االره�����اب 
واع��ط��اء  وا���س��ك��ال��ه  ���س���ره  بكافة 
االول�������ي������ة مل����ا����س���ي���ع���ه امل��ه��م��ة 
واملقاتلني  االل��ك��روين  ك��االإره��اب 
جتنيد  اىل  ب��اال���س��اف��ة  االج���ان���ب، 
ال��ن�����س��اء واالط�����ف�����ال، وت������س��ي��ع 
االع��م��ال  لي�سمل  ال��ت��ج��رمي  ن��ط��اق 
التح�سريية ومبا يتفق مع قرارات 
ال��دويل، م�سريا اىل  جمل�س االم��ن 
العربي  التعاون  ا�ستمرار  �سرورة 
امل�������س���رك، مب���ا ي��ك��ف��ل امل��ح��ارب��ة 
 وامل��ك��اف��ح��ة وال���ق��اي��ة م��ن ج��رائ��م

 االرهاب.

�سرورة  على  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اك��د 
وم�ساعدة  حلماية  ع��رب��ي  ق��ان���ن  م�����س��روع  اع���داد 
دور  اهمية  اىل  م�سريا  االرهابية،  االعمال  �سحايا 
خال  من  العربية  الت�سريعات  ت�حيد  يف  املجل�س 

الق�انني التي يقرها.
ذكر ذلك ال�سيد ال�زير، خال افتتاحه جل�سة جمل�س 
املنعقدة  ال������)32(،  ب��دورت��ه  ال��ع��رب  ال��ع��دل  وزراء 
جلامعة  ال��ع��ام��ة  االم��ان��ة  يف مقر  اخلمي�س  ال��ي���م 
جمه�رية  وب��رئ��ا���س��ة  ب��ال��ق��اه��رة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
للجامعة امل�ساعد  العام  االأم��ني  وح�س�ر   ال��ع��راق، 

 العربية.
على  يعمل  املجل�س  ان  ال���زي��ر:  ال�سيد  وا���س��اف 
اعداد م�سروع الربوت�ك�ل العربي ملكافحة االجتار 
اىل  باال�سافة  واالط��ف��ال،  الن�ساء  وخا�سة  بالب�سر 
بروت�ك�ل ملنع ومكافحة القر�سنة وال�سط� امل�سلح، 

واحلد من انت�سار اال�سلحة يف املنطقة العربية.
اع���داد  ال���زي��ر ورئ��ي�����س اجل��ل�����س��ة:  ال�سيد  واع��ل��ن 
تنظيم  منها  العربية،  االتفاقيات  من  ع��دد  وتنظيم 
االجت��ار  ومكافحة  الب�سرية  االع�ساء  وزراع��ة  نقل 
وتنظيم  الب�سري،  اال�ستن�ساخ  ومكافحة  ومنع  بها، 
باال�سافة  العربية،  ال���دول  يف  الاجئني  او���س��اع 
التدخل غري  افعال  لقمع  اتفاقية  م�سروع  اعداد  اىل 

امل�سروع امل�جه �سد امن و�سامة الطريان املدين.

حيث مت اقرارها جميعًا وباالجماع اثناء اجلل�سة.

�سغلت جمه�رية العراق مقعدين يف جل�سة جمل�س وزراء 
العدل العرب التي مت انعقادها هذا الي�م يف مقر اجلامعة 

العربية يف القاهرة. 
راأ���س  قد  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد  ان  حيث 
مقعد  �سغل  فيما  احل��ال��ي��ة،  دورت���ه  يف  املجل�س  اع��م��ال 
مقعده  يف  ال��ع��راق��ي  لل�فد  كرئي�سًا  ال��ع��راق  جمه�رية 
 الدائم الدكت�ر كرمي خمي�س نائب رئي�س جمل�س �س�رى

 الدولة. 
ال�سيد  امل�ست�سار  من  كل  العراقي  ال�فد  �سمل  فقد  كذلك 
احمد املعيني ومفت�س عام ال�زارة ال�سيد ح�سن العكيلي 

ومدير عام دائرة ال�قائع ال�سيد كامل امني.

���س��رح ال�����س��ي��د وزي����ر ال���ع���دل د. ح��ي��در 
ملجل�س  احلالية  ال��دورة  رئي�س  الزاملي 
مت  قد  العراق  ب��ان  العرب  العدل  وزراء 
اعادة انتخابه بع�س�ية املكتب التنفيذي 
املجل�س  رئا�سة  اىل  باال�سافة  للمجل�س 
ك��ان��ت قد  ب��ع��د ان  يف دورت����ه احل��ال��ي��ة 

هذا  على  للح�س�ل  دول  ع��دة  ر�سحت 
املقعد. 

وق����د ت��ك��ل��ل��ت ج���ه����د ال����ف���د ال��ع��راق��ي 
ال�فد  واع�ساء  ال�زير  بال�سيد  متمثلة 
العراق  انتخاب  اع��ادة  على  باحل�س�ل 

يف ع�س�ية املكتب التنفيذي. 

ح���ي���ث ان امل���ك���ت���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ي��ع��ت��رب 
ال��ع�����س��ب ال���رئ���ي�������س���ي ف��ي��م��ا ي��خ��ت�����س 
واملقرحات  الق�انني  م�ساريع  بتقدمي 
وم����ا ي���ق���دم ل��ل��ت�����س���ي��ت يف اجل��ل�����س��ة 
ال���ع���دل وزراء  مل��ج��ل�����س   ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

 العرب.

وزير العدل: العراق حتمل م�شوؤولية حماربة االرهاب

وزير العدل يرتاأ�ش اجتماع 
املكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب

وزير العدل ورئي�ش جمل�ش وزراء 
العدل العرب يوؤكد على �شرورة 

اعداد م�شروع قانون عربي 
مل�شاعدة �شحايا االعمال االرهابية

العراق ي�شغل مقعدين يف اجتماع جمل�ش وزراء العدل العرب

بعد تر�شيح عدة دول العراق يحتفظ 
بع�شوية املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العدل العرب

تكملة الكلمة �ش4

ويف  ال�سعد  جميع  على  احلك�مي  العمل  اجن��اح  باهمية  منا  امي��ان��ا 
عربيا  م�ساحته  العراق  ياأخذ  وان  والدبل�ما�سية،  ال�سيا�سية  مقدمتها 
وامل�ؤ�س�ساتي  الر�سمي  عملنا  اطار  �سمن  االنفتاح  على  حر�سنا  وعامليا 
على تع�سيد اطر التعاون، ومتثيل احلك�مة يف املحافل الدولية العادة 

الدور الريادي للعراق بني ا�سقائه عربيا وعامليا.
الثانية والثاثني ملجل�س  ال���)32(  الدورة  تراأ�س  لنا م�ؤخرًا  وقد حتقق 
وزراء العدل العرب وجتديد اختيارنا لع�س�ية ملكتب التنفيذي للمجل�س 
العراق  ايجابيا على ع�دة  م�ؤ�سرا  املنجز  املقبلة، ويعد هذا  يف دورته 
املحفل:  ه��ذا  يف  كلمتنا  من  جانبا  يلي  وفيما  العربية،  حا�سنته  اىل 

اأ�سحاب ال�سم� واملعايل وال�سعادة.. ال�سيدات وال�سادة :
اذ ينعقد املجل�س بدورته الثانية والثاثني برئا�سة جمه�رية العراق يف 
ال�قت ذاته نتحمل امل�س�ؤولية يف حماربة االإرهاب وحتقيق االنت�سارات 
املتقدمة يف جميع املناطق التي �سيطرت عليها التنظيمات االإرهابية وها 
نحن الي�م نحارب االإرهاب يف اأخر معقل له يف امل��سل من اجل الق�ساء 
عليه بالتعاون مع �سركاءنا ق�ات التحالف الدويل وبدعم مت�ا�سل من 
وي�ستهدف  له  دين  ال  االإره��اب  ك�ن  العربية  ال��دول  من  اأ�سقاءنا  معظم 
اجلميع ، ويف ال�قت ذاته اإننا جند بان هذه التنظيمات االإرهابية اإمنا 
داخل  والتنازع  والتنافر  اال�ستقرار  ع��دم  حالة  خلق  لغر�س  اأداة  هي 
الدول العربية ب�سكل عام ومناطق النزاع امل�ستهدفة ب�سكل خا�س ومنها 
العراق وم�سر وليبيا واليمن وت�ن�س و�س�ريا وفل�سطني وغريها مما 
يف  والدولية  واالإقليمية  والعربية  ال�طنية  اجله�د  تظافر  منا  يتطلب 
مل�ا�سيعه  االول�ية  واعطاء  وا�سكاله  �س�ره  بكافة  االره��اب  حماربة 
الن�ساء  وجتنيد  االجانب  واملقاتلني  االل��ك��روين  االره��اب  مثل  املهمة 
ومبا  التح�سريية  االعمال  لي�سمل  التجرمي  نطاق  وت��سيع  واالطفال 
يتفق مع قرارات جمل�س االمن الدويل، مما يقت�سي العمل على ا�سدار 
الت�سريعات ال�طنية والعربية الازمة، واال�ستمرار يف التعاون العربي 

امل�سرك مبا يكفل املحاربة واملكافحة وال�قاية من جرائم االرهاب.
اأ�سحاب ال�سم� واملعايل وال�سعادة:

امل��س�ع،  ي�سكل  مكافحته  واإ�سراتيجية  االأره��اب  م��س�ع  كان  اذا 
اهمية  ذل��ك اليقلل من  ف��اأن  ال���دورة  ه��ذه  اأع��م��ال  االأ�سا�س �سمن ج��دول 
امل�ا�سيع االخرى املعرو�سة يف اجلدول ومنها ما مت اجنازه �سمن بند 
مكافحة  جمال  يف  العربي  الق�سائي  التعاون  و�سبكة  االره��اب  مكافحة 
االرهاب واجلرمية املنظمة، واأهمية دور املجل�س يف ت�حيد الت�سريعات 
قان�ن  م�سروع  اعداد  ومنها  اال�سر�سادية،  الق�انني  خال  من  العربية 
االرهابية،  االعمال  �سحايا  وم�ساعدة  حماية  ب�ساأن  ا�سر�سادي  عربي 
ويف بند مكافحة الف�ساد ماه� معرو�س ب�ساأن االتفاقي�ة العربية ملكافحة 
والربوت�ك�الت  االتفاقيات  جمال  ف�ي  كذلك  املجل�س  ويعمل  الف�ساد. 
بالب�سر وخا�سة  االجتار  ملكافحة  العربي  الربوت�ك�ل  م�سروع  واأعداد 
البحرية  القر�سنة  ومكافحة  ملنع  بروت�ك���ل  وكذلك  واالطفال،  الن�ساء 

وال�سط� امل�سلح، واأخر ب�ساأن احلد من انت�سار اال�سلحة يف املنطقة.
ومنها  العربية  االتفاقيات  من  عدد  وتنظيم  اأع��داد  وا�ستكمال  العربية 
ومنع  بها،  االجت��ار  ومكافحة  الب�سرية  االع�ساء  وزراع���ة  نقل  تنظيم 
الدول  يف  الاجئني  او�ساع  وتنظيم  الب�سري،  اال�ستن�ساخ  ومكافحة 
امل�سروع  غري  التدخل  افعال  لقمع  اأتفاقية  م�سروع  واع���داد  العربية، 
اأمن و�سامة الطريان املدين، وعمل املجل�س على حتديث  امل�جهه �سد 
عن  ف�سًا   ، تنفيذها  والية  الق�سائي  للتعاون  العربية  الريا�س  اأتفاقية 

بقية امل�ا�سيع املهمة االخرى يف اأعمال هذه الدورة.

العراق يعود 
لدوره عربيا وعامليا

د. حيدر الزاملي

خالل افتتاحه جلسة مجلس وزراء العدل العرب لدورته الـ)32(

2345

مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

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

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

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

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

الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد  تراأ�س 
وزراء  ملجل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  اج��ت��م��اع 
التا�سعة  دورت��ه  اعمال  �سمن  العرب  العدل 
واخلم�سني يف مقر اجلامعة العربية بالقاهرة 
ومب�ساركة وزراء العدل يف م�سر والبحرين 

وفل�سطني والك�يت و�سلطنة عمان .
وقال اعام وزارة العدل: ان االجتماع ناق�س 
جمل�س  يف  �ستطرح  التي  القرارات  م�ساريع 
اىل  ب��اال���س��اف��ة   ،32 ل��ل��دورة  ال��ع��رب  وزراء 
االره��اب  ومكافحة  االمني  اجلانب  مناق�سة 
يهدد  الذي  والفكرية  املالية  منابعه  وجتفيف 

املنطقة متمثا بع�سابات داع�س االرهابية.
�سيناق�سها  ال��ب��ن���د  م��ن  ع���ددا  ان  وا���س��اف: 
االجتماع، ابرزها التطرف الديني وما ترتب 
باال�سافة  باملنطقة،  ع�سفت  ا�سرار  من  عليه 
اىل غ�سيل االم���ال واالجت��ار بالب�سر وكذلك 
ان  م��سحا  امل��دين،  الطريان  �سامة  ق�انني 
الفرة  من  ي�ستمر  التنفيذي  املكتب  اجتماع 
�سريفع  ح��ي��ث   ،11/23 ول��غ��اي��ة   /11/22
جدول اعماله وم�ساريع القرارات اخلا�سة به 
وزراء  ملجل�س  والثاثني  الثانية  ال��دورة  اىل 
العدل العرب املقرر انعقادها اخلمي�س القادم

خالل لقائه برئيس مجلس الوحدة االقتصادية بالجامعة العربية

وزير العدل يوؤكد على �شرورة خلق بيئة قانونية مالئمة لال�شتثمار يف البلدان العربية
�سرورة  على  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد  اكد 
اتباع كل ال�سبل امل�سجعة على جذب اال�ستثمار يف البلدان 
التحكيم  مب�ا�سيع  يتعلق  ما  يف  وخ�س��سًا  العربية 

التجاري وت�س�ية املنازعات. 
جاء ذلك خال ا�ستقباله يف مقر اقامته يف القاهرة وعلى 
هام�س اعمال جمل�س وزراء العدل العرب كل من �سعادة 
ال�سفري حممد الربيع رئي�س جمل�س ال�حدة االقت�سادية 
رئي�س  ال�سباح  م�سعل  ال�سيخ  و  العربية  اجلامعة  يف 
املنازعات  وت�س�ية  التجاري  للتحكيم  العربية  املحكمة 
اجلانب  م��ن  ال��ل��ق��اء  ح�سر  فيما  لهما،  امل��راف��ق  وال���ف��د 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  خمي�س  ك��رمي  ال��دك��ت���ر  ال��ع��راق��ي 

ح�سن  وال�سيد  املعيني  احمد  وامل�ست�سار  الدولة  �س�رى 
العكيلي مفت�س عام وزارة العدل وال�سيد كامل امني مدير 
ال�سيد  اللقاء  ح�سر  كذلك  العراقية،  ال�قائع  دائ��رة  عام 
للتحكيم  العربي  ل��احت��اد  ال��ع��ام  االم��ني  الربيعي   ك��زار 

الدويل. 
عر�س ال�سيد ال�زير خال اللقاء لل�فد الزائر اخلط�ات 
م��س�ع  بخ�س��س  ال��ع��دل  وزارة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ت��خ��ذة 
املحكمني  م���ن  ق���اع���دة  ل��ت��اأ���س��ي�����س  ال��ت��ح��ك��ي��م وال�����س��ع��ي 
الك�ادر  وتدريب  والكفاءة  اخل��ربة  ا�سحاب  العراقيني 
م�اكبة  لتك�ن  مهاراتها  مب�ست�ى  ل��ارت��ق��اء  اجل��دي��دة 
يزخر  ال��ع��راق  ان  حيث  واالج��ان��ب،  ال��ع��رب  للمحكمني 

عن  للدفاع  عليها  االعتماد  املمكن  م��ن  التي  بالكفاءات 
وت�س�ية  التجاري  التحكيم  م�ست�ى  على  البلد  حق�ق 
هذا  يف  االجنبية  بالك�ادر  اال�ستعانة  لتقليل  املنازعات 
كاأتعاب  االم�����ال  م��ن  الكثري  ت�ستنزف  وال��ت��ي   امل��ج��ال 

لعملها. 
كذلك فان هذا امل�سروع يح�سى بدعم من قبل ال�سيد رئي�س 
جمل�س ال�زراء د. حيدر العبادي وقد احت�سنت بغداد يف 
والذي  العربي  للتحكيم  الثالث  امل�ؤمتر  االخ��رية  الفرة 
رئي�س  ال�سيد  برعاية  وك��ان  العراق  يف  م��رة  الول  يعقد 
وزير  ال�سيد  قبل  من  مبا�سر  وبا�سراف  ال���زراء  جمل�س 

العدل.  

اال�ستثمار  ه��ي��اأة  ترحيب  ال���زي��ر  ال�سيد  و���س��ح  ك��ذل��ك 
ال��ع��راق��ي��ة ب��ه��ذا امل�����س��روع ك���ن��ه يخلق اط��م��اأن��ان ل��دى 

امل�ستثمرين للعمل داخل العراق. 
ومن جانبه فقد ا�ساد ال�سفري حممد الربيع وال�فد املرافق 
له باجلهد املبذول من قبل وزارة العدل العراقية متمثلة 
تبني  �سبيل  يف  فيها  املتقدمة  والك�ادر  ال�زير  بال�سيد 
اقرب  يف  الن�ر  يرى  وجعله  التحكيم  م�سروع  وتط�ير 
فر�سة، مما يتيح ملجل�س ال�حدة االقت�سادية يف اجلامعة 
العربية الت�جيه نح� العراق والك�ادر العراقية امل�سه�د 
وت�س�ية  والتحكيم  ال��ق��ان���ن  جم���ال  يف  ب��ال��ك��ف��اءة  ل��ه��ا 

املنازعات.

راأ�س وزير العدل د.حيدر الزاملي، اجتماع 
دورت���ه  يف  ال��ع��رب  ال��ع��دل  وزراء  جمل�س 
جلامعة  العامة  االمانة  مبقر  املقامة   )32(

الدول العربية يف القاهرة.
وقال ال�سيد ال�زير يف كلمة االفتتاح يجب 
حتقيق االهداف واإ�سدار القرارات الازمة 
اأالج��ت��م��اع،  يف  املعرو�سة  امل�ا�سيع  يف 
يف النظام  العدالة  حتقيق  يف  ن�ساهم  كي 

ال�زير  ال�سيد  قدم  كما  العربي.  القان�ين 
احلالية  ال���دورة  رئي�س  الزاملي  حيدر  د. 
ال��ع��دل  وزراء  جم��ل�����س  ب��ا���س��م  للمجل�س 
اب�  احمد  ال�سيد  اىل  خا�سة  تهنئة  العرب 
الدول  جلامعة  عامًا  اأمينًا  لتعيينه  الغيط 
ال��ع��رب��ي��ة، و���س��ك��ر وزي����ر ال��ع��دل ورئ��ي�����س 
املجل�س االعلى للق�ساء يف اململكة العربية 
ال�سابقة  ل��ل��دورة  رئا�سته  على   ال�سع�دية 

للمجل�س. 
بخال�س  تقدم  ال�زير  ال�سيد  ان  اىل  ي�سار 
ال��ع��دل  وزراء  جلميع  واالم��ت��ن��ان  ال�سكر 
لغر�س  ال��دورة  هذه  يف  امل�ساركني  العرب 
اال���س��ت��م��رار يف اجن����از ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي 

امل�سرك يف قطاع العدالة.
وقد مت االتفاق على مترير جميع املقررات 

باالجماع وجعلها حيز النفاذ واالعداد.

وزير العدل: يجب حتقيق االهداف واإ�شدار القرارات 
الالزمة يف املوا�شيع املعرو�شة

خالل رئاسته اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته )32(
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وزير العدل: ت�سكيل حماكم دولية خا�سة بتوثيق جرائم داع�ش �سي�ساهم يف حفظ ال�سلم العاملي
�ضرورة  على  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اأك��د 
ت�ضكيل حماكم دولية توثق جرائم ع�ضابات داع�ش 
االرهابية وانتهاكها حلقوق االن�ضان، �ضعيًا ملعاقبة 
واملالية  الفكرية  منابعها  وجتفيف  معها  املتعاونني 

حفاظا على ال�ضلم العاملي.
ذك���ر ذل���ك ال�����ض��ي��د ال���وزي���ر، ال��ي��وم االث���ن���ني، خ��ال 
وفد  ال���وزارة  مقر  يف  الر�ضمي  مبكتبه  ا�ضتقباله 
القائم  الكندية وال�ضفارة برئا�ضة  وزارة اخلارجية 
باالعمال الكندية كري�ضتال برو�ضن، مبينا ان العراق 
اج��راءات  التخاذ  العربية  ال��دول  جامعة  اىل  اجته 

امل��ق��رح��ات  خ���ال  م��ن  التنظيم،  ه���ذا  ���ض��د  رادع����ة 
املطروحة �ضمن جل�ضة جمل�ش وزراء العدل العرب، 
الفائت برئا�ضة العراق يف مقر  الذي عقد اال�ضبوع 

االمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
وا�ضاف ال�ضيد الوزير: ان الدول العربية امل�ضاركة 
يف جمل�ش وزراء العدل العرب، اكدت دعمها للعراق 
يف حربه �ضد داع�ش، باال�ضافة اىل موافقتها على 
تنظيم  منها  االن�ضان،  بحقوق  تعنى  التي  البنود 
االجتار  ومكافحة  الب�ضرية  االع�ضاء  وزراع��ة  نقل 
ومكافحة  ومنع  واالط��ف��ال،  الن�ضاء  وجتنيد  بها، 

اال�ضتن�ضاخ الب�ضري، وتنظيم او�ضاع الاجئني يف 
الدول العربية.

وا�ضتعر�ش ال�ضيد الوزير: املهام الرئي�ضية لوزارة 
ب��ع��د ت�ضلمه  االن�����ض��ان،  ال��ع��دل يف جم���ال ح��ق��وق 
ان  مو�ضحا  امللغاة،  االن�ضان  حقوق  وزارة  ملف 
برئا�ضته،  مركزية  وطنية  جلنة  �ضكلت  ال����وزارة 
مبلف  عاقة  ذات  حكومية  جهات  من  اع�ضاء  ت�ضم 
من  فرعية  جل��ان  منها  انبثقت  االن�����ض��ان،  ح��ق��وق 
جميع موؤ�ض�ضات الدولة املخت�ضة تعمل على متابعة 

امللفات والتقارير.

اأ�ضواطا  قطعت  ال��وزارة  ان  الوزير:  ال�ضيد  وتابع 
التحديات  رغ��م  االن�����ض��ان  حقوق  جم��ال  يف  كبرية 
الكبرية، ابرزها ح�ضول العراق على مقعد دائم يف 
جمل�ش حقوق االن�ضان التابع لامم املتحدة، منوها 
اىل ان الوزارة تتابع بدقة اي حالة انتهاك حلقوق 
وان  خا�ضة  الفرعية،  جلانها  خ��ال  م��ن  االن�����ض��ان 
داع�ش،  تنظيم  �ضد  �ضر�ضة  حرب  يخو�ش  العراق 
االنت�ضارات  اإف�����ض��اد  خالها  م��ن  البع�ش  ي��ح��اول 
واحل�ضد  االم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  حققتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 

ال�ضعبي بتحرير الباد من �ضيطرة االرهاب.

لدى استقباله وفدًا من سفارة و وزارة الخارجية الكندية

مكتب  ان  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ق��ال 
ال���وزارة  دع��م  يف  كبري  دور  ل��ه  ال��ع��ام  املفت�ش 
الوزير  ال�ضيد  الف�ضاد. ذكر  للق�ضاء على حاالت 
ال�ضيد  للوزارة  العام  باملفت�ش  لقائه  خال  ذلك 
ح�����ض��ن ح��م��ود ح�����ض��اين خ���ال زي�����ارة املكتب 
، م��ب��دي��ا دع��م��ه ال��ك��ام��ل مل��ك��ت��ب امل��ف��ت�����ش ال��ع��ام 
للوزارة يف جمال  القانونية  الواجهة  باعتباره 

مكافحة الف�ضاد.
االإف���ادة من خربات  ال��وزي��ر: اىل  ال�ضيد  ودع��ى 
ك�����وادر ال�������وزارة ج��م��ي��ع��ه��ا، يف جم����ال ر���ض��د 

ال��دوائ��ر،  عمل  وتقيم  الف�ضاد  ح��االت  ومتابعة 
جميع  يف  م��ك��ات��ب  �ضكلت  ال�����وزارة  ان  مبينا 
م��ف��ا���ض��ل ال��������وزارة ب���ب���غ���داد وامل���ح���اف���ظ���ات، 
م��رت��ب��ط��ة ب��ق�����ض��م امل���ت���اب���ع���ة، م��ه��م��ت��ه��ا اع����داد 
 ت��ق��اري��ر ع���ن احل�����االت امل�����ض��ب��وه��ة. واالب����اغ 

عنها. 
ال���وزارة اجنزت  ال��وزي��ر: ان  ال�ضيد   وا���ض��اف 
املواطنني  حماية  جم��ال  يف  امل��ه��ام  م��ن  العديد 
ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م، اب����رزه����ا م�������ض���روع احل��ك��وم��ة 
االلكرونية، مو�ضحا ان هذا امل�ضروع �ضيق�ضي 

يتعر�ش  التي  واالب��ت��زاز  الف�ضاد  ح��االت  على 
مت  حيث  وحقوقه،  اماكه  وتهديد  املواطن  لها 
ودائ���رة  القا�ضرين  رع��اي��ة  دائ���رة  يف  تطبيقه 
دوائ��ر  جميع  و�ضي�ضمل  ال��ع��راق��ي��ة،  اال���ض��اح 
والت�ضجيل  العدول  الكتاب  يف  تباعًا  ال��وزارة 

العقاري وغريها.  
اعتمدت  ال����وزارة  ان  ال��وزي��ر:  ال�ضيد  وت��اب��ع 
ال��ب��دائ��ل ل��ت��ج��اوز االزم����ة امل��ال��ي��ة ال��ت��ي تعاين 
امكانية  ابرزها  كافة،  الدولة  موؤ�ض�ضات  منها 
اماكن  لتوفري  املحلية  احلكومات  مع  التعاون 

ل��ل��دوائ��ر وغ��ريه��ا م��ن االج������راءات. م��ن جهته 
حمود  ح�ضن  ال�ضيد  للوزارة  العام  املفت�ش  اكد 
ور�ضد  متابعة  يف  احلثيث  �ضعيه  ح�����ض��اين، 
عمل  ان�ضيابية  على  توؤثر  التي  الف�ضاد  ح��االت 
وتعرقل  امل��واط��ن��ني  م�ضالح  وت��ه��دد  ال����وزارة 
معاماتهم. واختتم ال�ضيد الوزير اللقاء بتكرمي 
ت��اأك��ي��دا على  ال�����وزارة(،  )ب���درع  ال��ع��ام  املفت�ش 
املكتب،  ادارة  يف  به  املنوطة  مهامه  يف  دعمه 
املوكلة االع��م��ال  اداء  يف  ال��ن��ج��اح  ل��ه   متمنيا 

 به.

وزير العدل: مكتب املفت�ش العام له دور كبري يف دعم الوزارة للق�ساء على اآفة الف�ساد
خالل زيارته لمكتب المفتش العام لوزارة العدل

�����ض����رح ب����ذل����ك ال�������ض���ي���د وزي�������ر ال����ع����دل د. 
ح���ي���در ال���زام���ل���ي خ����ال ت���روؤ����ض���ه اج��ت��م��اع 
ال��ع��دل وزراء  مل��ج��ل�����ش  ال��ت��ن��ف��ي��ذي   امل��ك��ت��ب 

 العرب. 
وق����ال خ���ال ح��دي��ث��ه، ان��ن��ا وب��ن��ف�����ش ال��ق��وة 
قوانني  وت�ضريع  ب��اق��رار  بها  نطالب  ال��ت��ي 
بت�ضريع  اي�����ض��ًا  ن��ط��ال��ب  االره�����اب  م��ك��اف��ح��ة 
 ق����وان����ني وات���ف���اق���ي���ات ت��خ��ت�����ش ب��ح��ق��وق

 االن�ضان. 
ال���ق���رارات  م���ن  ان جم��م��وع��ة  اىل  وا����ض���اف 
مت  ال��ي��وم  اج��ت��م��اع  يف  مناق�ضتها  مت  ال��ت��ي 
االت����ف����اق ع��ل��ي��ه��ا ل��ك��ي ت���رف���ع اىل اجل��ل�����ض��ة 
ال��ع��رب  ال���ع���دل  وزراء  مل��ج��ل�����ش  امل��و���ض��ع��ة 
برئا�ضة  القادم  اخلمي�ش  يوم  �ضتعقد   والتي 

العراق. 
وكان من اهم هذه املو�ضوعات:

- ال���ربوت���وك���ول ال��ع��رب��ي مل��ك��اف��ح��ة االجت���ار 
بالب�ضر وخا�ضة الن�ضاء واالطفال.

- االتفاقية العربية لتنظيم او�ضاع الاجئني 
يف الدول العربية. 

وزراع���ة  نقل  لتنظيم  العربية  االت��ف��اق��ي��ة   -
االع�ضاء واالن�ضجة الب�ضرية ومنع ومكافحة 

االجتار بها. 
- االتفاقية العربية ملنع ومكافحة اال�ضتن�ضاخ 

الب�ضري. 
انت�ضار  من  للحد  عربي  بروتوكول  اع��داد   -

اال�ضلحة يف املنطقة العربية. 
�ضيتم  متفرقة  اخرى  موا�ضيع  اىل  باال�ضافة 
العدل  ل��وزراء  املو�ضع  املجل�ش  على  عر�ضها 
العرب يف دورته الثانية والثاثني ملناق�ضتها 
للبلدان  ال��ع��دل  وزراء  لت�ضويت  وط��رح��ه��ا 

العربية.

اكدت وزارة العدل، ت�ضلمها دعوة ر�ضمية 
وزير  اىل  موجهة  االيرانية  نظريتها  من 
العدل د. حيدر الزاملي، لزيارة جمهورية 
اي����ران اال���ض��ام��ي��ة، الك��م��ال امل��ب��اح��ث��ات 
االه��ت��م��ام  ذات  ال��ق�����ض��اي��ا  يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
زي��ارة  يف  مناق�ضتها  مت  والتي  امل�ضرك 
له  املرافق  والوفد  االي��راين  العدل  وزي��ر 

اىل بغداد موؤخرا.
ان ال����زي����ارة االوىل  ال�������وزارة:  وق���ال���ت 

بني  االت��ف��اق  خالها  مت  االي���راين،  للوفد 
ال�ضيد الوزير مع نظريه االيراين ال�ضيخ 
م�ضطفى بور حممدي والوفد املرافق له، 
ان�ضاء مراكز حتكيم دولية م�ضركة  على 
تنظم  الية  ايجاد  واهمية  البلدين،  بني 
بني  التجاري  والتبادل  اال�ضتثمار  حجم 
مدرو�ضة  مل��ح��ددات  وفقا  وط��ه��ران  بغداد 

تعمل �ضمن اطار قانوين.
مت  ال�ضابق  اللقاء  ان  ال���وزارة:  واف���ادت 

حتكيم  غرفة  ايجاد  يف  التباحث  خاله 
م�ضركة تنظم حجم التعاون بني الطرفني 
وتعمل على حل اخلافات بودية، انطاقا 
من جناح االتفاقيات املنعقدة مع اجلانب 
االن�ضان،  بحقوق  يتعلق  فيما  االي���راين 
البلدين  العاقات بني  توؤ�ضر عمق  والتي 
ودعم حكومة جمهورية ايران اال�ضامية 
داع�ش  ع�ضابات  �ضد  حربه  يف  للعراق 

االرهابية.

ق����ال ال�����ض��ي��د ال����وزي����ر: ���ض��ن��م�����ض��ي ب��ال��ع��م��ل على 
داع�ش  جت��رمي  بخ�ضو�ش  ق����رارات  ا�ضتح�ضال 

ومتويله املايل والفكري
الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�ضيد  بذلك  �ضرح 
رئي�ش املكتب التنفيذي ملجل�ش وزراء العدل العرب 
اجلامعة  مقر  يف  ال��ي��وم  اجتماعاته  عقد  وال���ذي 

العربية يف القاهرة. 
م�ضاريع  اهم  من  ان  اىل  الوزير،  ال�ضيد  وا�ضاف 
القرارات التي �ضيتم عر�ضها على اجتماع جمل�ش 
وزراء العدل العرب يوم اخلمي�ش، والذي �ضيكون 
االره��اب  مبو�ضوع  مايتعلق  هي  العراق  برئا�ضة 

ومكافحته ماليًا وفكريًا ومنها:
- االت��ف��اق��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة االره�����اب واآل��ي��ة 

تنفيذها. 

- االتفاقية العربية ملكافحة غ�ضل االموال ومتويل 
االرهاب. 

تعزيز التعاون العربي والدويل يف جمال مكافحة 
االرهاب. 

جم��ال  يف  ال��ع��رب��ي  الق�ضائي  ال��ت��ع��اون  �ضبكة   -
مكافحة االرهاب واجلرمية املنظمة. 

�ضحايا  وم�����ض��اع��دة  حلماية  ال��ع��رب��ي  ال��ق��ان��ون   -
االعمال االرهابية. 

امل��خ��درات  ملكافحة  امل��وح��د  ال��ع��رب��ي  ال��ق��ان��ون   -
واملوؤثرات العقلية. 

- االتفاقية العربية ملكافحة الف�ضاد. 
كذلك فان هذه االتفاقيات وم�ضاريع القوانني �ضيتم 
عر�ضها على اجتماع املجل�ش املو�ضع لوزراء العدل 
العرب ليتم احل�ضول على اتفاق حولها واقرارها.

ت�ضعى  مغر�ضة  ج��ه��ات  وج���ود  ال��ع��دل،  وزارة  اك���دت 
ال��ف��و���ض��ى وه��ي  ال��ك��اذب��ة الإ���ض��اع��ة  امل��ع��ل��وم��ات  لن�ضر 
مبثابة االإعام الداعم لاإرهاب يف هذه املرحلة، داعية 
يف  واملو�ضوعية  ال��دق��ة  اعتماد  اىل  االإع���ام  و�ضائل 
العدل ودوائرها ويف  املتعلقة بوزارة  املعلومات  نقل 
العاملني  واأرواح  ب��االأم��ن  املتعلقة  االأخ��ب��ار   مقدمتها 

فيها. 
واأه����اب����ت ال���������وزارة: ب��و���ض��ائ��ل االإع�������ام امل��ح��ل��ي��ة 
م����راع����اة ج���ان���ب )االم�������ن ال���وط���ن���ي( ب�����ض��ك��ل ع���ام 
الأنها  اخل�ضو�ش،  وج��ه  على  لكوادرها  وال�ضخ�ضي 
تتطلب  االول  امل���ق���ام  يف  و���ض��رع��ي��ة  وط��ن��ي��ة  اأم���ان���ة 
االإع���ان  قبل  �ضحتها  م��ن  وال��ت��اأك��د  عندها   ال��وق��وف 

عنها.
واو���ض��ح��ت ال�������وزارة: ان ب��ع�����ش و���ض��ائ��ل االإع����ام 

مقتل موظفني  ع��ن  ان��ب��اًء  احل��ني واالخ���ر  ب��ني  تتناقل 
يف  واغ��ت��ي��ال  ت��ف��ج��ري  ب��ع��م��ل��ي��ات  ال���ع���دل  وزارة  يف 
احلاالت  هذه  تكررت  وقد  بغداد،  من  متفرقة  مناطق 
ب��ني ف��رة واخ����رى، االم���ر ال���ذي ي��وؤك��د وج���ود نيات 
زعزعة  بداعي  الكاذبة،  االخبار  هذه  ن�ضر  من  مبيتة 
االو�ضاط يف  والرعب  الهلع  واإث���ارة  االأمني   الو�ضع 

 ل�ضعبية.
وافادت الوزارة: واننا اذ ندعم و�ضائل االإعام الوطنية 
االمنية  القوات  ت�ضاند  وهي  املهنية  ر�ضالتها  اداء  يف 
املعلومة  اعتماد  اىل  ندعو  االره���اب،  �ضد  حربها  يف 
الر�ضمية،  م�����ض��ادره��ا  ع��رب  عنها  وال��ت��ح��ري  الدقيقة 
القانونية  االج�����راءات  الت��خ��اذ  �ضن�ضطر  وب��خ��اف��ه 
الكاذبة االخبار  تتداول  التي  اجلهات  بحق   الرادعة 

 واملفربكة.

الزاملي  حيدر  الدكتور  العدل  وزي��ر  ال�ضيد  التقى 
معد  االم���ري  زب��ي��د  قبائل  ام��ري  الر�ضمي  مكتبه  يف 
اليا�ضري،  كاطع  وال�ضيد  ال�ضمرمد  مزهر  جا�ضم 
ع��ن ���ض��رورة توا�ضل جميع  وت��ط��رق اىل احل��دي��ث 
وال�ضعبي  الع�ضائري  اجلهد  مع  الدولة  موؤ�ض�ضات 
اخلدمات اف�ضل  وتقدمي  املوؤ�ض�ضات  عمل   لتطوير 

 للمواطنني. 
االهتمام  ���ض��رورة  اىل  ال��وزي��ر  ال�ضيد  تطرق  كذلك 
مواطن اخللل  توؤ�ضر  والتي  اجلماهريية  بالرقابة 

ت�ضحيح  على  حري�ضة  جهات  من  ورودها  واعتماد 
امل�ضار للم�ضلحة العامة ولي�ضت ذات اغرا�ش اخرى 
توؤدي اىل ارباك العمل بالق�ضايا الكيدية وامل�ضالح 

اخلا�ضة. 
كذلك فقد ايد الوفد الزائر هذا التوجه من قبل وزارة 
الع�ضائر  وج��ه��اء  و  �ضيوخ  على  واالع��ت��م��اد  ال��ع��دل 
العراقية اال�ضيلة يف اعادة اللحمة بني ابناء الوطن 
اىل  ي��وؤدي  ب�ضكل ودي مما  النزاعات  الواحد وحل 

تقليل االعباء عن كاهل الدولة بهذا اخل�ضو�ش.

وزراء  جمل�ش  لرئا�ضة  القاهرة  يف  وج��وده  خ��ال 
العدل العرب.   ال�ضيد وزير العدل د. حيدر الزاملي 
يلتقي بالقائم باالعمال العراقي يف القاهره د. احمد 
متابعة  اآلية  تطوير  حول  معه  ويتباحث  اجلنابي، 
يتعلق  ما  يف  وخا�ضة  م�ضر  يف  العراقية  الق�ضايا 
ال��دع��اوى  اق��ام��ة  ح��ول  ال��ع��دل  وزارة  باخت�ضا�ش 
قدم  كذلك  البلد.   خارج  العراق  حقوق  عن  والدفاع 
ال�ضيد القائم باالعمال عر�ضًا حول متابعته للق�ضايا 
اجلالية  وك��ذل��ك  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  تخ�ش  ال��ت��ي 
تطوير  كيفية  ح��ول  وال��روؤي��ا  م�ضر،  يف  العراقية 

العمل امل�ضرك مبا يخدم م�ضالح البلد وال�ضعب.

خالل اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب 

وزير العدل العراقي يتسلم دعوة رسمية من نظيره االيراني 

وجهت بمراعاة جانب االمن الوطني في تناقل المعلومات المتعلقة بكوادرهاوزير العدل خالل ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

خالل لقاءه مع امير قبائل زبيد والسيد كاطع الياسري

ما�سون مبراعاة اجلانب االن�ساين الذي يخ�ش جمال حقوق االن�سان
 وعقد االتفاقيات وت�سريع القوانني اخلا�سة به 

وزارة العدل: زيارة الوفد العراقي لطهران �سترتكز
 على ا�ستكمال بحث الق�سايا امل�سرتكة

وزارة العدل: االأخبار الكاذبة اإعلم داعم للإرهابمتت مناق�سة عدة حماور من اهمها اتفاقيات وقوانني مكافحة االرهاب 

التوا�سل مع جميع ابناء املجتمع العراقي ا�سا�ش 
لتقومي العمل وتطويره

تطوير العمل امل�سرتك بني وزارتي العدل 
واخلارجية ي�سب يف م�سلحة البلد

تروؤ�ش  عن  ال��ع��دل،  وزارة  اأعلنت 
العراق جمل�ش وزراء العدل العرب 
يف اعمال الدورة ال�)٣٢( والتي من 
املقرر ان تنعقد اأعمالها يف القاهرة 
باجتماع  ابتداًء  الثاثاء  غدا  يوم 

املكتب التنفيذي للمجل�ش.
ال����وزارة، ان وزي��ر العدل  واك���دت 
د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، م��ث��ل ال��ع��راق 
ال��وف��د  وت���راأ����ش  املجل�ش  ه���ذا  يف 
امل���������ض����ارك، وال�������ذي ا���ض��ت��ع��ر���ش 
اه��م ال��ن��ق��اط وامل���ق���ررات ال��واج��ب 
العام  بالواقع  اعتمادها للنهو�ش 
ل��ل��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة امل�����ض��ارك��ني يف 
املوؤمتر، ومبا يتاءم مع احتياجات 

ال������دول االع�������ض���اء وال��ت��ح��دي��ات 
 ال���ك���ربى ال���ت���ي مي���ر ب��ه��ا ال��وط��ن

 العربي.
وا�ضافت الوزارة: ان ورقة العراق 
تتعلق  ع��دة  ت�ضمنت ط��رح حم��اور 
ت�ضاهم  قوانني  و�ضع  يف  معظمها 
وجتفيف  االره�����اب  م��ن  احل���د  يف 
منابعه بالتزامن مع معارك حترير 
ن��ي��ن��وى وال��ت��ي م��ن ���ض��اأن��ه��ا ان��ه��اء 
يف  االرهابي  داع�ش  تنظيم  وجود 
�ضمانات  اي��ج��اد  واه��م��ي��ة  ال��ب��اد، 
وم�ضادر  منابعه  بتجفيف  ت�ضاهم 
والعقائدية،  االقت�ضادية  متويله 

ل�ضمان عدم انت�ضاره جمددا.

وزارة العدل: العراق يرتاأ�ش جمل�ش وزراء العدل العرب يف اعمال الدورة /32/ يف القاهرة
االره��������اب م�����ن  احل�������د  يف  ت�������س���اه���م  ق�����وان�����ني  و�����س����ع  يف  م���ع���ظ���م���ه���ا  ت���ت���ع���ل���ق  ع�������دة  حم��������اور  ط�������رح  ت�������س���م���ن���ت  ال������ع������راق  ورق��������ة  ان  ال������ع������دل:  وزارة 
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قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، 
ال��ت��ي  ال��وح�����ش��ي��ة  ان االن��ت��ه��اك��ات 
ت��ع��ر���ض ل��ه��ا اه����ايل ن��ي��ن��وى، لن 
على  و�شنعمل  ع��ق��اب،  دون  مت��ر 
يف  امل��واط��ن��ن  ا�شتحقاقات  حفظ 
ال����وزارة  ان  م���وؤك���دًا  ممتلكاتهم، 
املحاكم  امام  دع��اوى  رفع  �شتتبنى 
ال��دول��ي��ة الن�����ش��اف االق��ل��ي��ات من 
اجلهات املت�شببة باجلرائم واعمال 

القتل املرتكبة يف املو�شل.
ذك����ر ال�����ش��ي��د ال���وزي���ر ذل����ك خ��ال 
االربعاء،  اليوم  مبكتبه  ا�شتقباله 
نينوى،  حمافظة  عن  برملانيا  وفدا 
احلكومية  اجلهود  لتوحيد  داعيا 
وال�شعبية العادة احياء املحافظات 
امل���ح���ررة م���ن ���ش��ي��ط��رة ع�����ش��اب��ات 
للق�شايا  ح��ل��ول  واي��ج��اد  داع�����ض، 
املناطق  التي تواجه املواطنن يف 
اجلماعات  لتخريب  تعر�شت  التي 

االرهابية.

وا�شاف ال�شيد الوزير: ان الوزارة 
���ش��ك��ل��ت جل�����ان خ���ا����ش���ة مل��ت��اب��ع��ة 
املناطق  يف  امل��واط��ن��ن  ممتلكات 

مدرو�شة  اآلية  وفق  تعمل  املحررة، 
املمتلكات   مهمتها احلفاظ على تلك 
لك�شف  واملتابعة  التدقيق  وتعتمد 

ح������االت ال���ت���زوي���ر امل���رت���ك���ب���ة م��ن 
مبينا  االره��اب��ي��ة،  اجل��م��اع��ات  قبل 
)ال�����ش��ج��ات  اغ��ل��ق��ت  ال������وزارة  ان 

الت�شرفات  واوق���ف���ت  ال��ع��ق��اري��ة( 
ال��ع��ق��اري��ة يف ام�����اك امل��واط��ن��ن 
جماعة  م��ن  املغت�شبة  ب��امل��ن��اط��ق 
لدخول  االول  ال��ي��وم  منذ  داع�����ض 
ار������ض اىل  ال���ع�������ش���اب���ات   ه������ذه 

 املحافظة.
دوائر  ان  الوزير:  ال�شيد  واو�شح 
يف  العمل  حاليًا  ت�شتاأنف  ال��وزارة 
حلول  وو�شعت  املحررة،  املناطق 
ج���ذري���ة مل��ب��ا���ش��رة م��وظ��ف��ي��ه��ا، يف 
اخلدمات  بتقدمي  اال���ش��راع  �شبيل 
اال�شتقرار  لاأهايل واعادة  العدلية 
موؤكدا  املناطق،  تلك  يف  املجتمعي 
ا���ش��ت��ع��داد ال�������وزارة ل��ت��وف��ر كل 
االمكانيات املطلوبة منها، وتوكيل 
يعملون  كفوئن  ال�شخا�ض  املهام 
العادة  ال��وزارة  حددتها  مهام  وفق 
وتوفر  ال�شحابها  اال�شتحقاقات 
املناطق  اله��ايل  العدلية  اخلدمات 

املحررة.

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان ت�شحيات 
ال�شعبي،  واحل�شد  االمنية  قواتنا  بذلتها  كبرة 
امل��رح��ل��ة يف ح��رب��ن��ا �شد  ه���ذه  ل��ل��و���ش��ول اىل 
ع�����ش��اب��ات داع�������ض، م�����ش��را اىل م�����ش��ارك��ة كل 
امل�شرية  املواجهة  هذه  يف  العراقية  الطوائف 

�شد الع�شابات التكفرية.

مبكتبه  ا�شتقباله  خال  الوزير  ال�شيد  ذلك  ذكر 
بني  وفد ع�شائر  االرب���ع���اء،  ال��ي��وم  ال��ر���ش��م��ي 
ع��ج��ي��ل، م���وؤك���دا ع��ل��ى ان االو����ش���اع ال��راه��ن��ة 
امل�شوؤولية  بحجم  ج��م��اه��ري  ل��وع��ي  بحاجة 
وا���ش��اف  ال���ع���راق.  م�شتقبل  ي��ن��ت��ظ��ره��ا  ال��ت��ي 
ا�شا�شي  الع�شائري  ال��دور  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد 

واحل��ف��اظ  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  بعمل  للنهو�ض 
على اللحمة الوطنية، داعيا اىل تكاتف اجلهود 
ال�شخ�شيات  الختيار  القادمة  االنتخابات  يف 
من  على  الفر�شة  لتفويت  ال��ك��ف��وءة،  الوطنية 
العامة.  امل�شلحة  على  ال�شخ�شية  امل�شلحة  قدم 
وتابع ال�شيد الوزير: ان الوزارة قطعت ا�شواطا 

ل��دوائ��ره��ا  اخل��دم��ي  ب��ال��واق��ع  للنهو�ض  ك��ب��رة 
اال�شتقرار  وخلق  املحررة،  املناطق  يف  العدلية 
فيها، واحلفاظ على ممتلكات املواطنن يف تلك 
املناطق، مو�شحا ان الوزارة اعدت خطة كاملة 
خمولة  خا�شة  جلان  خال  من  التحرير  بعد  ملا 

من قبل الوزارة.

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان احلرب 
تتطلب موقفا عربيا موحدا،  االره��اب  على 
قريبا  اوزاره���ا  �شت�شع  العادلة  ومعركتنا 
ع�شابات  نهاية  و�شتكتب  املو�شل  بتحرير 

داع�ض يف العراق واملنطقة.
ا�شتقباله  خ���ال  ذل���ك  ال��وزي��ر  ال�شيد  ذك���ر 
ال�شفر  ال������وزارة،  يف  ال��ر���ش��م��ي  مبكتبه 
م�شيدا  �شاعة،  ب��ن  ال��ق��ادر  عبد  اجل��زائ��ري 
على  واجل��زائ��ري  عموما  العربي  ب��ال��دور 
وجه اخل�شو�ض ملوقفه الداعم للحكومة يف 

حربها �شد االرهاب.

�شد  معركتنا  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  واو���ش��ح 
االره������اب ت��ت��ط��ل��ب م��وق��ف��ا ع��رب��ي��ا م��وح��دا 
والفكرية،  املالية  االره��اب  منابع  لتجفيف 
هي  والتكفر  الفتنة  منابر  ان  اىل  الف��ت��ا 
من  وال���ذي  املت�شدد  للفكر  اال�شا�ض  املنبع 
�شاأنه ان يوجد جماعات ارهابية تهدد االمن 

العاملي.
االمنية  ال��ق��وات  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  واف���اد 
ح��ق��ق��ت ان���ت�������ش���ارات ك���ب���رة ب�����ش��واع��د 
مبينا  املجتمع،  فئات  جميع  من  العراقين 
ب��وح��دة  اال  ي��ت��ح��ق��ق  مل  ال��ن�����ش��ر  ه����ذا  ان 

 ال���ع���راق���ي���ن وال���ت���ي اح��ب��ط��ت خم��ط��ط��ات
 االعداء.

من جانبه، اكد ال�شفر اجلزائري عبد القادر 
العراق  يعانيها  التي  االزم��ة  ان  �شاعة،  بن 
م�����ش��رك��ة، تتطلب  ازم����ة  ه���ي  واجل���زائ���ر 
�شرورة  اىل  داع��ي��ا  م��وح��دا،  عربي  موقفا 
ت��ف��ع��ي��ل ال���ت���ع���اون امل�����ش��رك ب���ن ال���ع���راق 
مقدمتها  ويف  املجاالت  �شتى  يف  واجلزائر 
حم���ارب���ة االره������اب، واالإف�������ادة م���ن خ��رة 
هذا يف  ال�شعبي  واحل�شد  االمنية   القوات 

 املجال.

وزير العدل: قواتنا االمنية واحل�شد ال�شعبي عبدت بدمائها الطاهرة طريق حرية 

وزير العدل: االنتهاكات الوح�شية املرتكبة بحق اهايل نينوى لن متر "دون عقاب"

اكد خالل استقباله وفد عشائر )بني عجيل(: ان وعي الجماهير سيرسم مستقبل البالد

لدى استقباله وفدا برلمانيا عن محافظة نينوى 

خالل استقباله السفير الجزائري لدى العراق

وزير العدل: احلرب على االرهاب تتطلب موقفا عربيا موحدا

ضمن لقائه باعضاء المكتب االستشاري لحقوق االنسان التابع لهيئة المستشارين

وزير العدل: ح�شول العراق على مقعد يف جمل�س حقوق االن�شان باالمم املتحدة )ن�شٌر وطني(

لقاءات جانبية على هام�س اعمال 
جمل�س وزراء العدل العرب

ق��ال وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، ان 
جمل�ض  يف  مقعد  ع��ل��ى  ال���ع���راق  ح�����ش��ول 
امل��ت��ح��دة )ن�شٌر  ب���االمم  ح��ق��وق االن�����ش��ان 
وطني(، مبينا ان هذا املنجز الكبر حتقق 
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ع  م�شركة  ب��ج��ه��ود 
وبعد  امل��ت��ح��دة  ب���االمم  ال��ع��راق  وممثلية 
حقوق  وزارة  مل��ه��ام  ال��ع��دل  وزارة  ت��ويل 

االن�شان )امللغاة(.
ا�شتقباله  خ��ال  ال��وزي��ر  ال�شيد  ذل��ك  ذك��ر 
من  وف��د  االث��ن��ن،  اليوم  الر�شمي  مبكتبه 
امل��ك��ت��ب اال���ش��ت�����ش��اري حل��ق��وق االن�����ش��ان 

ال�شيد  من  كل  امل�شت�شارين  لهيئة  التابع 
ح���ي���در ح�����ش��ن م���ه���دي وال�����ش��ي��د ارك����ان 
ال���وزارة  وك��ي��ل  وبح�شور  ث��ام��ر،  �شالح 
ان  م�شيفا  ال���زه���ري،  ح�����ش��ن  اال���ش��ت��اذ 
حلقوق  م��رك��زي��ة  جل��ن��ة  �شكلت  ال�����وزارة 
 االن�����ش��ان ب��رئ��ا���ش��ة وزي���ر ال��ع��دل وت��دخ��ل 
�شمن ع�شويتها جميع اجلهات احلكومية 
يف  واملخت�شة  لها  ال�شاندة  واملوؤ�ش�شات 
ان�شمت جلنة  جمال حقوق االن�شان، وقد 
اللجنة  هذه  اىل  النيابية  االن�شان  حقوق 

موؤخرًا.

وناق�ض ال�شيد الوزير خال اللقاء، تعزيز 
واملكتب  العدل  وزارة  بن  التعاون  �شبل 
ت�شمن  كما  االن�شان،  حلقوق  اال�شت�شاري 
ال�شحفين  ح��ق��وق  ملف  مناق�شة  ال��ل��ق��اء 
ت�شكيل  ���ش��رورة  على  م��وؤك��دا  العراقين، 
جل����ان خ��ا���ش��ة ت��ت��وا���ش��ل م���ع امل��ن��ظ��م��ات 
ل�شمان  )ال��ي��ون�����ش��ك��و(،  وم��ن��ه��ا  ال��دول��ي��ة 
و�شمان  املثقفة  ال�شريحة  ه���ذه  ح��ق��وق 
وت�شريعات  ���ش��واب��ط  ب��اي��ج��اد  حقوقهم 
 ت�����ش��م��ن ع�����دم ت��ع��ر���ش��ه��م ل���اع���ت���داءات 

واالنتهاكات.

عدة  انعقاد  العرب  العدل  وزراء  جمل�ض  اعمال  هام�ض  على  مت 
لقاءات جانبية مع وزراء العدل. 

ف��ق��د مت ع��ق��د ل��ق��اء ث��ن��ائ��ي ب��ن وزي���ر ال��ع��دل ال��ع��راق��ي و وزي��ر 
 ال��ع��دل اجل���زائ���ري مت خ��ال��ه ال��ت��ط��رق اله���م امل��وا���ش��ي��ع ذات 
العربية  البلدان  بن  العاقات  يوطد  ومبا  امل�شرك،  االهتمام 
وكيفية  االره���اب  مكافحة  ق��وان��ن  اهمها  م��ن  وك��ان  ال�شقيقة، 
و�شع اآليات م�شركة لتفعيلها كذلك مايهم البلدين من اتفاقيات 
 تعاون ثنائي م�شرك تعمل على تطوير العاقات على خمتلف 

اال�شعدة.

ال��وزارة  ان  الزاملي،  د. حيدر  العدل  وزي��ر  اأك��د 
القانونية  جل��ان��ه��ا  وع���ر  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  اخ����ذت 
ملف  جت��اه  الوطنية  االأدوار  اأداء  واالإن�شانية 
وال���دويل،  املحلي  الق�شاء  اأم���ام  داع�����ض  جت��رمي 
داعيا اإىل وقفة موحدة من املجتمع الدويل لدعم 
االنتهاكات  ق�شايا  لعر�ض  م�شعاها  احلكومة يف 
املرتكبة من الع�شابات االرهابية �شد العراقين.

يف  ا�شتقباله  خال  ذلك  عن  الوزير  ال�شيد  اأعلن 
�شفر  �شعادة  االث��ن��ن،  ال��ي��وم  الر�شمي،  مكتبه 
�شيليمان  دوغا�ض  االمريكية  املتحدة  الواليات 
العدل  وزارة  اأن  اإىل  م�شرا  له،  املرافق  والوفد 
ك���ان ل��ه��ا امل�����ش��ارك��ة ال��ك��رى يف جم���ال جت��رمي 
لدخوله  االوىل  الوهلة  ومنذ  داع�ض  ع�شابات 
اىل الباد من خال جمع االدلة احلية على جرائم 
حمليا  ومقا�شاته  الدان��ت��ه  وتوثيقها  االره���اب 

ودوليا.

وزارة  مهام  ا�شافة  بعد  ال��وزي��ر:  ال�شيد  وق��ال 
ال��ع��دل،  وزارة  اىل  امل��ل��غ��اة  االن�����ش��ان  ح��ق��وق 
با�شرنا  لتخ�ش�شها،  االق��رب  اجلهة  باعتبارها 
برئا�شة  االن�شان  حلقوق  مركزية  جلنة  بت�شكيل 
جميع  ع�شويتها  �شمن  وت��دخ��ل  ال��ع��دل  وزي���ر 
لها  ال�شاندة  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  اجل��ه��ات 
م�شرا  االن�����ش��ان،  حقوق  جم��ال  يف  واملخت�شة 
كتابة  عاتقها  على  اخ���ذت  اللجنة  ه��ذه  ان  اىل 
املرتكبة  واالن��ت��ه��اك��ات  اجل��رائ��م  ب�شاأن  تقارير 
بحق املواطنن يف املناطق املحتلة ب�شورة عامة 

التخاذ االجراءات الازمة ب�شاأنها.
با�شرت  اللجنة  هذه  ان  الوزير:  ال�شيد  وا�شاف 
مهام عملها بتطبيق القوانن واملقررات املتعلقة 
املحلي  حم��وري��ن  وعلى  االن�شان  حقوق  مبلف 
وال�������دويل، ����ش���واء امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ل��ف ال�����ش��ج��ون 
والق�شايا املجتمعية، ا�شافة اىل عملها يف كتابة 

وتوثيق التقارير اخلا�شة باالنتهاكات واجلرائم 
مت  التي  املناطق  يف  داع�ض  بع�شابات  املتعلقة 
من  االف���ادات  وت��دوي��ن  �شيطرته،  م��ن  حتريرها 
قبل هذه  املرتكبة من  العيان عن اجلرائم  �شهود 

الع�شابات. 
من  املوثقة  التقارير  ان  الوزير:  ال�شيد  واو�شح 
للق�شائن  الازمة  االدل��ة  �شتوفر  العدل  وزارة 
ال��ع��راق��ي وال����دويل الدان����ة االره����اب ومموليه 
العراقين،  �شد  املرتكبة  اجل��رائ��م  بخ�شو�ض 
كبرا  منجزا  حققت  العدل  وزارة  ان  اىل  الفتا 
االن�����ش��ان  خ���ال ح�����ش��وره��ا يف جمل�ض ح��ق��وق 
بجنيف والذي ح�شلنا من خاله موافقة رئي�ض 
العراق باحل�شول على مقعد  املجل�ض على طلب 
�شاأنه  م��ن  وال���ذي  االن�����ش��ان،  حقوق  جمل�ض  يف 
املعني  ال��دويل  املحفل  ه��ذا  اىل  �شوتنا  اي�شال 

مبلف حقوق االن�شان. 

دوغا�ض  االمريكي  ال�شفر  �شعادة  اكد  ب��دوره، 
وزارة  اخذته  ال��ذي  الكبر  ال��دور  ان  �شيليمان، 
ال��ع��دل يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع م��ل��ف ح��ق��وق االن�����ش��ان 
االمريكية  احل��ك��وم��ة  ت��وج��ه  دع��م  يف  �شي�شاهم 
ا�شافة  ال��دويل،  الق�شاء  ام��ام  االوربية  وال��دول 
اىل توفره االدلة الازمة لتجرمي تنظيم داع�ض 

االرهابي عامليا.
ال��دويل  املجتمع  ان  االم��ري��ك��ي:  ال�شفر  واف���اد 
يف  ا�شا�شية  العراق  م�شاركة  تكون  الن  ي�شعى 
م��ق��ا���ش��اة وادان����ة االره�����اب، م��ن خ���ال ح�شور 
جنبا  العراقي  القانون  وت��واج��د  ال��ع��دل  وزارة 
الدولية  والت�شريعات  ال��ق��وان��ن  م��ع  جنب  اىل 
اليقاع العقوبات املائمة على االرهاب واجلهات 
م�شتعد  ال���دويل  املجتمع  ان  مبينا  ل��ه،  الداعمة 
ل��ت��ق��دمي ال��دع��م ال����ازم ل��ل��ع��راق يف ح��رب��ه على 
االرهاب واعادة النازحن اىل مناطقهم املحررة.

وزير العدل: الوزارة �شتنجز ادوارها الوطنية يف جترمي داع�س امام الق�شاء الدويل
لدى استقباله السفير االمريكي والوفد المرافق له

ت��واج��د عنا�شر  ال��زام��ل��ي، ان  ال��ع��دل د. حيدر  ق��ال وزي��ر 
ويجعله  عملها  ير�شن  الع�شائري  ال�شلح  يف  التحكيم 
امل�شلحة  واالعمال  النزاعات  من  حتد  ر�شمية  اطر  �شمن 

وتكون ملزمة قانونًا، وت�شاهم باحال ال�شلم املجتمعي. 
االربعاء،  اليوم  لقائه،  ذلك خال  الوزير عن  ال�شيد  اعلن 
�شيخ  الفي�شل  ال�شيخ مهدي ن�شر  برئا�شة  وفدًا ع�شائريًا 
ع�شائر جحي�ض، م�شرا اىل ان الوزارة �شتعمل من خال 

خا�شعًا  الع�شائري  احلكم  يكون  ان  على  امل�شروع  ه��ذا 
واعتماد  به  العمل  لر�شن  املعتمدة  التحكيم  ل�شوابط 

النتيجة.
واو�شح ال�شيد الوزير: ان الوزارة ت�شعى من خال هذا 
الع�شائر  دور  وا�شناد  القانون  دور  احال  نحو  امل�شروع 
يف انهاء اخلافات الداخلية والتخفيف عن كاهل املحاكم 
للع�شائر  االجتماعي  اجلهد  يف  القانون  �شلطة  بتواجد 

ان  مبينا  االن�شاين،  دوره��ا  يعزز  مما  اال�شيلة  العراقية 
ي�شاهم  الع�شائرية  االت��ف��اق��ات  يف  معتمد  حمكم  وج��ود 
االلتزام  �شفة  و�شي�شفي  ر�شن،  ب�شكل  االحكام  باعتماد 
باالحكام الع�شائرية التي تكون خا�شعة ل�شوابط القانون 

وال�شريعة ال�شمحاء. 
معتمدة  الع�شائرية  االحكام  ان  الوزير،  ال�شيد  واو�شح 
ع��ر ال��ت��اري��خ، وق��د ت��ط��ورت مب��رور ال��زم��ن و���ش��وال اىل 

الوقت احلا�شر، وما تزال اجراءات التحكيم معتمدة من 
ب�)التحكيم  تعرف  قانونية  ل�شياقات  وفق  املتقدمة  الدول 

الدويل(.
ونوه ال�شيد الوزير اىل ان الع�شائر العراقية لعبت دورا 
االمر  الدولة،  موؤ�ش�شات  القانون وحماية  دور  ا�شناد  يف 
العربي  االحت���اد  ت��واج��د  خ��ال  م��ن  علينا  يفر�ض  ال���ذي 
للتحكيم الدويل يف بغداد ان ندعم دور الع�شائر بتوفر 

حمكمن يعملون على ت�شديق االحكام من اجل ان تكون 
ال�شلح  للق�شاء وت�شاهم يف ت�شهيل عمله �شمن  م�شاعدة 

الع�شائري.
ي�شار اىل ان وزارة العدل، اقامت املوؤمتر الثالث لاحتاد 
العربي للتحكيم الدويل، ال�شبت املا�شي، يف بغداد، بعد 
االحتاد  ويحظى  كما  بغداد،  يف  الدائم  مقره  اىل  انتقاله 

باالعراف من قبل هياأة االمم املتحدة.

وزير العدل: دور التحكيم يف ال�شلح الع�شائري ي�شاهم باحالل ال�شلم املجتمعي
لدى لقائه شيخ قبائل جحيش والوفد المرافق له

الع�شائر  ان  ال��زام��ل��ي،  ح��ي��در  د.  ال��ع��دل  وزي���ر  ق���ال 
العراقية لها دور كبر يف حفظ املجتمع وحماية الباد 
ال�شاند  دوره��ا  اىل  باال�شافة  االره���اب،  خماطر  من 
للدولة والق�شاء، م�شرا اىل ان دور �شيوخ الع�شائر 
للموؤ�ش�شات االمنية  الدين اوجد دعما �شعبيا  ورجال 

واالجتماعية.
ذكر ذلك ال�شيد الوزير خال ا�شتقباله يف مكتبه اليوم 
االربعاء، وفدا من ع�شائر العراق برئا�شة االمر �شعد 
مببادئ  املواطن  التزام  ان  موؤكدا  ال�شمرمد،  املزهر 
يراعي  متزن  جمتمع  خلق  اال�شيلة  الع�شائر  وقيم 

حقوق االخرين، باال�شافة اىل ترابطه ومتا�شكه.
ال�شلبية تتطلب  الظواهر  ان  الوزير:  ال�شيد  وا�شاف 
ي�شكان  كونهما  واملجتمع  املواطن  من  م�شرك  جهد 
جهاز رقابي باأمكانه ت�شخي�ض تلك الظواهر، مبينا ان 
املواطن  ووعي  اجلهود  بت�شافر  تتم  الف�شاد  حماربة 
من  الفا�شدون  يتبعها  التي  اال�شتفزاز  ح��االت  جت��اه 

املوظفن. 
واجهت  التي  التحديات  ان  الوزير:  ال�شيد  واو�شح 
ر�شالة  حملت  امل��ا���ش��ي��ة،  ال�����ش��ن��وات  خ���ال  ال�شعب 
وا�شحة للعامل بان ال�شعب العراقي موحد بكل اطيافه 
عك�شتها  احلقيقة  هذه  ان  اىل  الفتا  تفريقه،  والميكن 
العراقيون  خا�شها  والتي  البنائه  البطولية  املواقف 
من خمتلف الطوائف يف حربهم �شد ع�شابات داع�ض.
احلكومة  دع��م  على  الع�شائر  �شيوخ  اك��د  ب��دوره��م، 
ومد  الدولة  ا�شتقرار  ودع��م  االره��اب  �شد  حربها  يف 
ال��رام��ي اىل تن�شيق  ال����وزارة  ت��وج��ه  ال��ع��ون يف  ي��د 
اجلهود الع�شائرية لتحقق دورها يف انهاء اخلافات 
والتاحم  االخ��وة  ع�شد  من  تفت  التي  وال�شراعات 
وزارة  ان  اىل  م�شرين  ال��واح��د،  ال��وط��ن  اب��ن��اء  ب��ن 
العدل عملت على تاأ�شي�ض نهج مهني ملتزم حتقق من 
خال عمل دوائرها يف عموم املحافظات عر افتتاح 

وا�شتحداث دوائر تتاءم وحجم الزيادة ال�شكانية.

وزير العدل: اجلهد الع�شائري �شاهم يف حفظ 
املجتمع وحماية البالد من خماطر االرهاب

وزير العدل العراقي يلتقي بوزير العدل الجزائري
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االوىل،  م�ؤمتره  جل�سات  ال��دويل  التحكيم  احت��اد  عقد 
االحت��اد  والئ��ح��ة  بق�انني  واخل��ا���س��ة  ال�سبت،  ال��ي���م 

العربي للتحكيم الدويل.
هام�ش  على  اجلل�سة  جاءت  العدل:  وزارة  اعالم  وقال 
ال���دويل يف  ال��ث��ال��ث الحت���اد التحكيم  ان��ع��ق��اد امل���ؤمت��ر 
جذب  يف  واث��اره  ال��دويل  )التحكيم  وامل��س�م  بغداد 
حيدر  د.  ال���زراء  جمل�ش  برعاية رئي�ش  اال�ستثمار(، 
حيدر  د.  العدل  وزي��ر  من  مبا�سر  وبا�سراف  العبادي، 
الزاملي، والتي تطرقت اىل مفه�م )التحكيم وان�اعه 

واجراءاته وت�سكيل هيئات التنظيم(.
وج�ه  اىل  التطرق  االوىل  اجلل�سة  تناولت  وا�ساف: 
والتحكيم  واالجباري،  )االختياري  بان�اعها  التحكيم 
وبال�سلح،  بالق�ساء  والتحكيم  واحل���ر،  امل�ؤ�س�سي 
اىل  ال��ت��ط��رق  مت  كما  وال����دويل،  ال��داخ��ل��ي  والتحكيم 
اخل��ا���ش  اجل��ان��ب  يف  بالتحكيم  اخل��ا���س��ة  ال�����س��روط 

وال�سبب،  املحل  رك��ن  اىل  ينق�سم  وال���ذي  بالرتا�سي 
�ساهمت  اجل���ان��ب  وه��ذه  مكت�با،  يك�ن  ان  واخ���را 

عززت  التي  واحل����ارات  بالنقا�سات  اجلل�سة  باغناء 
املعل�مات املتعلقة بج�انب عمل االحتاد.

ن��ظ��م��ت دائ�������رة ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���ديل 
ال�ساملة  اجل����دة  ق�سم  م��ع  بالتن�سيق 
وال��ت��ط���ي��ر امل���ؤ���س�����س��ي، ور���س��ة عمل 
خ���ا����س���ة ب��ع��م��ل��ي��ة حت����دي����ث اخل���ط���ة 

اال�سرتاتيجية ل�زارة العدل.
وق����ال اع����الم ال��������زارة: ان ال���ر���س��ة 
الربامج  واع��داد  و�سع  اآليات  ت�سمنت 

حتديث  عملية  ���س��م��ن  ���س��ت��دخ��ل  ال��ت��ي 
اخل���ط���ة اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة اخل��ا���س��ة 
 ،)2021  –  2017( ب�����ال������زارة 
ادارة  م������س���ع  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  وكيفية 
على  واالعتماد  الربامج،  لتلك  املخاطر 
امل�ستندة  والتقييم  واملتابعة  التخطيط 
ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج ع��ن��د اخ��ت��ي��ار وو���س��ع 

 ال���ربام���ج امل��ق��دم��ة م���ن ق��ب��ل ال���دوائ���ر 
العدلية.

اع�ساء  �سملت  ال���ر���س��ة  ان  وا���س��اف: 
بتحديث  اخل��ا���س��ة  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
حيث  ل��ل���زارة،  اال�سرتاتيجية  اخلطة 
ادار ال�ر�سة كل من مدير ق�سم اجل�دة 
حت�سني  امل�ؤ�س�سي  والتط�ير  ال�ساملة 

التخطيط  ق�سم  وم��دي��ر  م������س��ى،  علي 
وامل��ت��اب��ع��ة اح���م���د ح��م��ي��د، وال��ب��اح��ث 
االقدم يف دائرة التخطيط العديل علي 
م�ظفي  اىل  ب��اال���س��اف��ة  ع���ب���دال���رزاق، 
وا�ستمرت  ال��ع��ديل،  التخطيط  دائ���رة 
ولغاية   19/10/2016 م��ن  للفرتة 

.20/10/2016

انعقاد اوىل جل�سات م�ؤمتر االحتاد العربي للتحكيم الدويل ودوره يف جذب اال�ستثمار

دائرة التخطيط تنظم ور�سة عمل خا�سة بعملية حتديث اخلطة اال�سرتاتيجية ل�زارة العدل

تضمنت التعريف بقانون االتحاد ودوره في حل المنازعات الدولية 

بالتنسيق مع قسم الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي

ب���ح���ث م����دي����ر ع������ام امل���ع���ه���د ال��ق�����س��ائ��ي 
معاون  ا�ستقباله  خ��الل  ح�سني،  د.ري��ا���ش 
م���دي���ر ع����ام دائ������رة ال��ت�����س��ج��ي��ل ال��ع��ق��اري 
التعاون  �سبل  ردام،  علي  ج��الل   اال���س��ت��اذ 

امل�سرتك.
ال��زي��ارة ت�سمنت  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  وق���ال 
مناق�سة عدد من الق�سايا املتعلقة بالق�انني 
املتعلقة  الدولة  ام��الك  باإيجارات  اخلا�سة 
الدوائر  ه��ذه  وحت�سني  العامة  بالعقارات 

من الناحية القان�نية.
م��ع��اون املدير  ال��ع��ام: ان  امل��دي��ر  وا���س��اف 
تط�ير  ال��ي��ة  م��ن��اق�����س��ة  اىل  ت��ط��رق  ال���ع���ام 
واملحا�سبية  واالإداري���ة  القان�نية  الك�ادر 
من  العقاري،  الت�سجيل  دائ��رة  يف  العاملة 
املعهد  يف  التدريبية  ال��دورات  اقامة  خالل 
ال���دورات  جن��اح  بعد  خ�س��سًا  الق�سائي 
ال�سابقة واإثرها يف حت�سني االداء ال�ظيفي 

للمالكات العامة.
ا�ستعداده  اب���دى  املعهد  ادارة  ان  م���ؤك��دًا 
اداء  حت�سني  اج��ل  م��ن  ال����دورات  لتكثيف 

العمل وتط�ير كفاءة جميع امل�ظفني.

اأك��������دت م����دي����ر ع�����ام ال��ت�����س��ج��ي��ل 
العقاري خاللها اجتماعها الدوري 
م��س�ع  ع��ل��ى  دوائ���ره���ا  مب����دراء 
ق�سم  اىل  واإر���س��ال��ه��ا  احل��ا���س��الت 
االول  اال���س��ب���ع  يف  ال�����س��ج��الت 
م��ن ك��ل ���س��ه��ر و����س���رورة ار���س��ف��ة 
العقارية  وال�����س��ج��الت  اال���س��اب��ر 
 ل�����س��الم��ة اأم������الك امل����اط���ن���ني من 

التالعب.
ف�زية  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال��ت 
علي�ي خفيف: مت خالل االجتماع 
جرد  م�ا�سيع  مبتابعة  الت�جيه 
اال�سابر املفق�دة، كما مت ت�سكيل 
جلان داخلية لال�سراف على ار�سفة 
العقارية،  وال�سجالت  اال�سابر 
م��ن��اق�����س��ة  االج���ت���م���اع  خ����الل  ومت 
من  امل��ر���س��ل��ة  التعاميم  م������س���ع 
واإطالع جميع  العامة  الدائرة  قبل 

ت�سمنت  ك��م��ا  ع��ل��ي��ه��ا،  امل���ظ��ف��ني 
الر�سمية  ال��ك��ت��ب  م��ن��ح  امل���ق���ررات 
ومكتب  العدل  وزارة  من  املر�سلة 
 املفت�ش العام وهيئة النزاهة اهمية 

ق�س�ى.
واأ�سافت املدير العام: ان االجتماع 
ابنية  م������س���ع  ملناق�سة  ت��ط��رق 
منها،  امل���ؤج��رة  وخا�سة  ال��دوائ��ر 
ك��م��ا مت ال��ت��اك��ي��د ع��ل��ى ان الي��ج���ز 
م�ظف  بعمل  يق�م  ب��ان  للم�ظف 
 اخر اإال يف حالة اجازته اي العمل 

)بنظام البديل(. 
يذكر ان االجتماع ح�سره املعاون 
ال���ق���ان����ين ج����الل ع��ل��ي وم��ع��اون 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل�����س���ؤون االإداري����ة 
وعدد  اجلبار  عبد  ف�سيلة  واملالية 
املديرية  يف  االأق�����س��ام  م���دراء  م��ن 

العامة.

املعهد الق�سائي: م�ستعدون 
لتكثيف الدورات لتط�ير 

اداء العمل جلميع امل�ظفني

مدير عام الت�سجيل العقاري:
 ار�سفة ال�سجالت العقارية ت�سمن �سالمة 

امالك امل�اطنني 

خالل استقباله معاون مدير 
عام التسجيل العقاري

خالل االجتماع الدوري لمدراء دوائر التسجيل العقاري

ب�سم الله الرحمن الرحيم
اأ�سحاب ال�سم� واملعايل وزراء العدل العرب

قطاع  رئي�ش  امل�ساعد  ال��ع��ام  االأم���ني  ���س��ع��ادة 
فا�سل  الدكت�ر  امل�ست�سار  القان�نية  ال�س�ؤون 

حممد ج�اد
ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء ال�ف�د العربية

ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته
واملعايل  ال�سم�  باأ�سحاب  اأرحب  اأن  ي�سعدين 
وال�����س��ع��ادة م���ن روؤ����س���اء واأع�������س���اء ال���ف���د 
وزراء  جمل�ش  اج��ت��م��اع  حل�����س���ر  امل�����س��ارك��ة 
العدل العرب يف دورته )32( الثانية والثالثني 
/24 امل�افق  الي�م  ه��ذا  يف  املنعقد  للمجل�ش 
مقر  يف   2016/ )ن���ف��م��رب(  ال��ث��اين  ت�سرين 
االأمانة العامة جلامعة الدول العربية يف ار�ش 
كان  وال��ذي  العربية  م�سر  جمه�رية  الكنانة 
بغداد  يف  ال��ع��راق  جمه�رية  يف  عقده  مزمع 
ار����ش احل�����س��ارة وب���الد ال��راف��دي��ن ب��ن��اًء على 
بهذا  املتخذ  املجل�ش  وق��رار  اال�ست�سافة  طلب 
ال�ساأن ونتيجة الظروف االأمنية وتعاظم خطر 
ال�ف�د عن احل�س�ر  االإره��اب واعتذار بع�ش 

مما تعذر االنعقاد يف املكان املخ�س�ش.
املراقبة من جمل�ش وزراء  بال�ف�د  اأرحب  كما 
الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعل�م 
االأمنية وجمل�ش التعاون لدول اخلليج العربي 

واحتاد املحامني العرب .
واأوُد با�سم جمل�ش وزراء العدل العرب امل�قر 
احمد  ال�سيد  ملعايل  اخلال�سة  التهنئة  تقدمي 
الدول  جلامعة  عامًا  اأمينا  لتعيينه  الغيط  اب� 
يف  ال��دائ��م  بالنجاح  ل��ه  والتمنيات  العربية 

اجناز مهامه .
اإليكم حتيات بلدي بجميع  اأنقل  اأن  وي�سرفني 
�سلطاته و�سعب العراق بجميع ط�ائفه ويبعث 
العراق حك�مًة و�سعبًا ملعاليكم ر�سالة اطمئنان 
تع�د  ي���م  بعد  ي���م  ب��غ��داد  ان  م��ن  وا�ستقرار 
العرب  اأ�سقاءها  احت�سان  يف  عهدها  ل�سابق 
للتحكيم  الثالث  ال��دويل  امل�ؤمتر  احت�سنت  اإذ 
ال�����دويل ب��رع��اي��ة رئ��ي�����ش ال�������زراء ال��دك��ت���ر 
وزارة  من  مبا�سر  وباإ�سراف  األعبادي  حيدر 
ل��ل��ف��رتة م��ن 29����31/ت�����س��ري��ن االأول  ال��ع��دل 

)ن�فمرب(/2016 .
ال��دول  يف  ال��ع��دال��ة  ب��رم���ز  ترحيبنا  ن��ك��رر  اإذ 
العربية ونتمنى الأعمال هذه الدورة وللمجل�ش 
وحتقيق  الدائم  والنجاح  الت�فيق  كل  امل�قر 
االأه������داف واإ�����س����دار ال����ق����رارات ال���الزم���ة يف 

حتقيق  يف  ن�سهم  ك��ي  امل��ع��رو���س��ة  امل���ا���س��ي��ع 
العدالة يف النظام القان�ين العربي.

ملعايل  واالمتنان  ال�سكر  بخال�ش  اأت��ق��دم  كما 
ال�سمعاين  حممد  ب��ن  ول��ي��د  ال��دك��ت���ر  ال�سيخ 
للق�ساء  االأعلى  املجل�ش  ورئي�ش  العدل  وزي��ر 
رئا�سته  على  ال�سع�دية  العربية  اململكة  يف 
 )30( االنعقاد  ل��دورت��ي  والفخرية  الر�سمية 
لالجتماع  التنفيذي  للمكتب  ورئا�سته  و)31( 
بذله  وم��ا  للمجل�ش  واخلم�سني  الثامن   )58(
. كما  اأعمال املجل�ش  من جه�د متميزة لنجاح 
واخ�ش بال�سكر والتقدير معايل الدكت�ر ب�سام 
�سمر التله�ين وزير العدل يف اململكة االأردنية 
والثالثني  احل��ادي��ة  ال���دورة  رئي�ش  الها�سمية 
املتميزة  للجه�د  العرب  العدل  وزراء  ملجل�ش 
التي بذلها اإثناء فرتة رئا�سته وعمله املت�ا�سل 

من اجل تفعيل وتنفيذ قرارات املجل�ش امل�قر .
���س��ك��ري وت��ق��دي��ري الأ���س��ح��اب ال�سم�  واك����رر 
املكتب  واأع�����س��اء  رئي�ش  وال�سعادة  وامل��ع��ايل 
التنفيذي على اجله�د التي بذلت يف اجتماعي 
القرارات  املكتب بني دورتي االنعقاد ومتابعة 
التي �سدرت عن املجل�ش واالأعداد لعقد اجتماع 
ان ي�فقنا  ع��ز وج��ل  الله  داع��ي��ًا  ال���دورة  ه��ذه 
اال�ستمرار  لغر�ش  ال����دورة  ه��ذه  رئ��ا���س��ة  يف 
قطاع  يف  امل�سرتك  العربي  العمل  اجن��از   يف 

العدالة .
الأ���س��ق��ائ��ي  اخل��ال�����س��ة  بالتهنئة  اأت���ق���دم  ك��ذل��ك 
الذين  العدل  وزراء  واملعايل  ال�سم�  اأ�سحاب 
�سارك�نا باأعمال هذه الدورة الأول مرة متمنيًا 

لهم النجاح يف اجناز مهامهم .
اأ�سحاب ال�سم� واملعايل وال�سعادة :

ال�سيدات وال�سادة :
والثالثني  الثانية  ب��دورت��ه  املجل�ش  ينعقد  اذ 
ذات��ه  ال���ق��ت  يف  ال��ع��راق  جمه�رية  برئا�سة 
ن��ت��ح��م��ل امل�����س���ؤول��ي��ة يف حم���ارب���ة االإره�����اب 
امل��ت��ق��دم��ة يف جميع  االن��ت�����س��ارات  وحت��ق��ي��ق 
التنظيمات  عليها  ���س��ي��ط��رت  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
االإرهابية وها نحن الي�م نحارب االإرهاب يف 
اأخر معقل له يف امل��سل من اجل الق�ساء عليه 
الدويل  التحالف  ق�ات  �سركاءنا  مع  بالتعاون 
الدول  اأ�سقاءنا من  وبدعم مت�ا�سل من معظم 
وي�ستهدف  ل��ه  دي��ن  ال  االإره���اب  ك���ن  العربية 
بان هذه  اإننا جند  ذاته  ال�قت  ، ويف  اجلميع 
التنظيمات االإرهابية اإمنا هي اأداة لغر�ش خلق 
داخل  والتنازع  والتنافر  اال�ستقرار  عدم  حالة 
ال��ن��زاع  وم��ن��اط��ق  ع��ام  ب�سكل  العربية  ال���دول 

وم�سر  العراق  ومنها  خا�ش  ب�سكل  امل�ستهدفة 
وفل�سطني  و�س�ريا  وت�ن�ش  واليمن  وليبيا 
وغرها مما يتطلب منا تظافر اجله�د ال�طنية 
حماربة  يف  وال��دول��ي��ة  واالإقليمية  والعربية 
االره�����اب ب��ك��اف��ة ���س���ره وا���س��ك��ال��ه واع��ط��اء 
االول����ي���ة مل���ا���س��ي��ع��ه امل��ه��م��ة م��ث��ل االره����اب 
االلكرتوين واملقاتلني االجانب وجتنيد الن�ساء 
لي�سمل  ال��ت��ج��رمي  ن��ط��اق  وت��سيع  واالط��ف��ال 
ق��رارات  مع  يتفق  ومب��ا  التح�سرية  االع��م��ال 
جمل�ش االمن الدويل ، مما يقت�سي العمل على 
الالزمة  ال�طنية والعربية  الت�سريعات  ا�سدار 
، واال�ستمرار يف التعاون العربي امل�سرتك مبا 
جرائم  من  وال�قاية  واملكافحة  املحاربة  يكفل 

االرهاب.
اأ�سحاب ال�سم� واملعايل وال�سعادة:

واإ�سرتاتيجية  االأره�����اب  م������س���ع  ك���ان  اذا 
�سمن  االأ���س��ا���ش  امل������س���ع،  ي�سكل  مكافحته 
من  اليقلل  ذلك  فاأن  ال��دورة  هذه  اأعمال  جدول 
اهمية امل�ا�سيع االخرى املعرو�سة يف اجلدول 
ومنها ما مت اجنازه �سمن بند مكافحة االرهاب 
جمال  يف  العربي  الق�سائي  التعاون  و�سبكة 
واأهمية  املنظمة،  واجلرمية  االره��اب  مكافحة 
العربية  الت�سريعات  ت�حيد  يف  املجل�ش  دور 
ال��ق���ان��ني اال���س��رت���س��ادي��ة، ومنها  م��ن خ���الل 
اعداد م�سروع قان�ن عربي ا�سرت�سادي ب�ساأن 
االرهابية  االعمال  �سحايا  وم�ساعدة  حماية 
معرو�ش  م��اه���  الف�ساد  مكافحة  بند  ويف   ،
الف�ساد.  ملكافحة  العربية  االتفاقي�ة  ب�����س��اأن 
االتفاقيات  جم��ال  ف�ي  كذلك  املجل�ش  ويعمل 
والربوت�ك�الت واأعداد م�سروع الربوت�ك�ل 
وخا�سة  بالب�سر  االجت����ار  ملكافحة  ال��ع��رب��ي 
ملنع  بروت�ك���ل  وك��ذل��ك  واالط��ف��ال،  الن�ساء 
امل�سلح،  وال�سط�  البحرية  القر�سنة  ومكافحة 
يف اال�سلحة  انت�سار  م��ن  احل��د  ب�ساأن   واأخ���ر 

 املنطقة.
من  ع��دد  وتنظيم  اأع���داد  وا�ستكمال  العربية 
وزراعة  نقل  تنظيم  ومنها  العربية  االتفاقيات 
بها،  االجت����ار  وم��ك��اف��ح��ة  الب�سرية  االع�����س��اء 
الب�سري، وتنظيم  اال�ستن�ساخ  ومنع ومكافحة 
واعداد  العربية،  ال��دول  يف  الالجئني  او�ساع 
ال��ت��دخ��ل غر  اف��ع��ال  لقمع  اأت��ف��اق��ي��ة  م�����س��روع 
الطران  و�سالمة  اأم��ن  �سد  امل�جهه  امل�سروع 
اأتفاقية  حتديث  على  املجل�ش  وعمل  امل���دين، 
والية  الق�سائي  للتعاون  العربية  ال��ري��ا���ش 
املهمة  امل���ا���س��ي��ع  بقية  ع��ن  ف�ساًل   ، تنفيذها 

االخرى يف اأعمال هذه الدورة .
اأ�سحاب املعايل ال�سعادة:

 ختامًا الي�سعني اال ان اكرر مرة اأخرى ال�سكر 
والتقدير ملجل�سكم امل�قر على ما يبذله من جهد 
اجل  من  واأن�سطته  مبهامه  القيام  يف  وعطاء 
العدل  جمال  يف  امل�سرتك  العربي  العمل  رفعة 

والقان�ن .
وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته

الدكت�ر حيدر الزاملي
وزير العدل ـــ جمه�رية العراق
رئي�س الدورة الثانية والثالثني

ملجل�س وزراء العدل العرب

العراق يعود لدوره عربيا وعالميا
كلمة وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي رئيس مجلس وزراء العدل العرب للدورة )32( 

العراقية  اال���س��الح  دائ���رة  ان  ال��ع��دل،  وزارة  اك���دت 
�سج�نها،  يف  الدولية  االن�سان  حق�ق  معاير  تطبق 
دول  وبع�ش  اجل����ار  دول  يف  نظراتها  وت�ساهي 

العامل املتقدم.
ن�سرتها  التي  االتهامات  ان  العدل:  وزارة  واعلنت 
�سحيفة )الريا�ش( ال�سع�دية ب�ساأن فر�ش م�س�ؤويل 
ال�سجناء  ات�سال  على  مالية  اج�ر  النا�سرية  �سجن 
اىل  ي�ستند  ال  اف���رتاء  حم�ش  بذويهم،  ال�سع�ديني 
التي  امل��ع��ل���م��ات  زي���ف  وتك�سف  ب�����س��يء،  احلقيقة 
املذك�ر  ال�سجن  ان  اىل  م�سرة  ال�سحيفة،  ن�سرتها 
�سبكات  حت��ج��ب  االت�����س��ال  ت�ستيت  ب��اج��ه��زة  م���زود 
الهاتف النقال يف حميط منطقة ال�سجن، كذلك وج�د 
منظ�مة كامرات مراقبة تغطي جميع انحاء ال�سجن 
ال��زن��ازي��ن واالروق����ة والميكن  امل��رب��ع يف  امل��رت  اىل 
اج����راء اي خ���رق ب���دون اك��ت�����س��اف��ه م��ن ق��ب��ل م��ق��رات 

ال�سيطرة واملراقبة يف ال�سجن والدائرة العامة.
ال�سحيفة  على  املعيب  م��ن  ان  ال�����زارة:  وا���س��اف��ت 
وتعتمد  �سحتها  م��ن  ال��ت��اأك��د  دون  اأخ��ب��ار  تن�سر  ان 
ا�سحاب  والفا�سدين  املغر�سني  الكتاب  بع�ش  على 
االق���الم امل��اأج���رة. ون���ه��ت ال����زارة اىل ان اخلرب 

الدامغة  احلقيقية  مع  تتقاطع  اخرى  معل�مات  حمل 
معنية  وغر  اي��داع  جهة  ك�نها  العدل،  وزارة  لعمل 
املن�س�ر  اخل��رب  وان  التحقيق  من  ن���ع  اأي  ب��اج��راء 
النتزاع  ال�زارة  لدور  تطرق  املذك�رة  ال�سحيفة  يف 
وزارة  به  التخت�ش  االمر  وهذا  بالق�ة،  االعرتافات 

العدل ب�سكل مطلق وه� وا�سح الكذب.
ال���س��راف  خا�سع  عملها  ان  اىل  ال�����زارة  وا���س��ارت 
والدولية  املحلية  واالن�سانية  احلك�مية  اجل��ه��ات 
اجلهات  ه��ذه  با�سادة  حظيت  وق��د  الي�م،  م��دار  على 
وفقا  تعمل  ك�نها  وال�سن�ية  الدورية  تقاريرها  عرب 
القان�ن  وتطبيق  االن�سان  حلق�ق  الدولية  للمعاير 
يف  العدل  ل���زارة  املهني  النهج  ان  مبينة  العراقي، 
التعامل مع جميع امللفات ويف مقدمتها ملف ال�سج�ن 
يريدون  ممن  البع�ش  يدفع  االع��دام،  احكام  وتنفيذ 
العام  ال��راأي  اث��ارة  عرب  امل�ؤ�س�سة،  هذه  اىل  اال�ساءة 

وكيل االتهامات دون وجه حق او دليل. 
امل�سي  ومنت�سبيها  مفا�سلها  بجميع  ال�زارة  وت�ؤكد 
بفر�ش تطبيق القان�ن وايقاع الق�سا�ش العادل بحق 
جميع من ت�رط بخرق القان�ن �س�اء كان� عراقيني 

او اجانب على حد �س�اء.

وزارة العدل: �سج�ننا تطبق معايري حق�ق االن�سان الدولية واحكام القان�ن وت�ساهي نظرياتها بدول اجل�ار
كشفت زيف المعلومات الواردة في الخبر المنشور بصحيفة الرياض السعودية

منها  الهدف  مركزية،  جلان   )9( العدل  ل���زارة  العام  املفت�ش  مكتب  �سّكل 
ح�سم التحقيقات االدارية املتاأخرة يف املحافظات واملعرو�سة امام الق�ساء.
جلان  ت�سع  �سّكل  املكتب  ان  العكيلي،  ح�سن  اال�ستاذ  العام  املفت�ش  وق��ال 
بالدوائر  اخلا�سة  التحقيقية  الق�سايا  اجن��از  لغر�ش  مركزية،  حتقيقية 

العدلية يف املحافظات.
وا�ساف، ان الهدف من ت�سكيل هذه اللجان، ه� حل�سم التحقيقات االدارية 

املتاأخرة من قبل الدوائر العدلية املحالة اليها من قبل مكتبنا.
وا�سار ال�سيد املفت�ش العام اىل ان اجناز العمل من قبل اللجان، �سي�ؤدي 
اىل �سرعة ح�سم الق�سايا املعرو�سة امام الق�ساء، واحلفاظ على املال العام، 
باإ�سدار  الدولة،  العائدة اىل  بالعقارات  الت�سرف  منع  او  اعادة  من خالل 
كانت ما  اىل  واعادتها  بالتزوير  بها  املتالعب  القي�د  ابطال   ت��سيات 

 عليه.

مكتب املفت�س العام ي�سّكل
 )9( جلان مركزية حل�سم التحقيقات 

االدارية املتاأخرة يف املحافظات
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اعلنت دائرة التنفيذ يف وزارة العدل, عن ابرز ن�شاطاتها 
املتحققة خالل �شهر ايلول لعام 2016.

ان  العقابي,  ح�شني  وكالة  التنفيذ  دائ��رة  عام  مدير  وق��ال 
الدائرة حققت العديد من االجنازات خالل �شهر ايلول من 
امل�شتح�شلة  االمانات  جمموع  بلغت  حيث   ,2016 العام 

من املدينني )�شبعة ع�شر مليار ومائتان و�شبعة وخم�شون 
ال��ف وم��ائ��ت��ان واثنان  مليون وم��ائ��ة وارب��ع��ة وث��م��ان��ون 
امل�����ش��روف��ة  االم���ان���ات  ب��ل��غ��ت  بينما  دي���ن���ار(,  و���ش��ب��ع��ون 
مل�شتحقيها )ت�شعة ع�شر مليار وثمامنائة و�شتة وع�شرون 
وخم�شون  واث��ن��ان  و�شبعمائة  ال��ف  وع�����ش��رون  مليون 

من  امل�شتح�شلة  املبالغ  جمموع  ان  اىل  م�شريا  دي��ن��ار(, 
ومائة  مليون  وت�شعة  )�شتمائة  بلغت  العدلية  الر�شوم 
وت�شعة وثالثون الف و�شبعمائة وواحد وثالثون دينار(.

م�شتمر  ب�شكل  تتابع  ال��دائ��رة  ان  ال��ع��ام:  املدير  وا���ش��اف 
اىل  م�شريا  امل��راف��ع��ات,  وح�شور  وال��دع��اوى  ال�شكاوى 

)1281( حكم  منها   )2396( بلغت  االحكام  ان جمموع 
الدائرة  ح�شمتها  التي  االح��ك��ام  اىل  باال�شافة  بالنفقة, 
�شمن م�شوؤوليتها يف حماية حقوق مراجعيها, موؤكدا ان 
حكم,   )1397( جمموعها  بلغ  بالديون  املتعلقة  االحكام 

بينما بلغت االحكام املتعلقة بالعقار )201( حكم.

دائرة التنفيذ تعلن عن ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر ايلول

التخطيط العديل: اقامة دورة 
يف جمال )التحكيم الدويل( 

اك�����دت دائ������رة ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���ديل ت��ن��ظ��ي��م دورة 
 ت���خ�������ش�������ش���ي���ة مب����ج����ال )ال���ت���ح���ك���ي���م ال��������دويل(

 بتاريخ 4/12/2016.
ال���دورة  ه��ذه  ان  ال��ع��ديل:  التخطيط  دائ���رة  وق��ال��ت 
�شتقام يف ق�شم التدريب بالدائرة وملدة )5( ايام ما 

عدا يوم االختبار.
وا���ش��اف��ت ال����دائ����رة: ان ال�����دورة ���ش��ي��ق��وم ب��اإل��ق��اء 
العربي  االحت��اد  يف  خمت�شني  ا�شاتذة  حما�شراتها 
والربامج  ال��دورات  ان  اىل  ي�شار  ال��دويل,  للتحكيم 
التي  احلديثة  الو�شائل  اه��م  م��ن  تعترب  التدريبية 
بغية  املتخرجة  ال��ك��وادر  ك��ف��اءة  تطوير  اىل  تهدف 
االرت���ق���اء مب�����ش��ت��واه��ا يف ه���ذا امل���ج���ال ال��ق��ان��وين 

والق�شائي.

اال�شتاذ  العدل  وزارة  وكيل  ت��راأ���س 
ح�شني الزهريي, اجتماعًا �شم مدراء 
التقارير,  وكتابة  االتفاقيات,  اق�شام 
واالح�شاء, يف وزارة العدل, ملتابعة 
عن  ال�����ش��ادرة  اخلتامية  املالحظات 
باتفاقيات  املعنية  الدولية  اللجان 
بتقارير  اخل��ا���ش��ة  االن�����ش��ان  ح��ق��وق 

العراق.
من  ال���ه���دف  ان  ال����زه����ريي:  وق�����ال 
اخلتامية  التقارير  متابعة  االجتماع 
املعنية  الدولية  اللجان  ال�شادرة عن 
اخلا�شة  االن�شان  حقوق  باتفاقيات 
ب��ح��ث  اىل  ب���اال����ش���اف���ة  ب����ال����ع����راق, 
ال��ي��ة ال���رد على ال��ت��ق��اري��ر ال�����ش��ادرة 
ع���ن امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة )ه��ي��وم��ن 

راي��ت�����س ووت�����س, ال��ع��ف��و ال��دول��ي��ة( 
اخلا�شة  والتقارير  احلكومية  غري 

بالعراق.
ت�شمن  االج���ت���م���اع  ان  وا�����ش����اف: 
فرعية  جل���ان  بت�شكيل  ت��وج��ي��ه��ات 
املركزية وت�شمية  اللجنة  منبثقة عن 
مم��ث��ل��ني ع����ن ال����������وزارات امل��ع��ن��ي��ة 
ب��ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن�����ش��ري 
ا�شكال  كل  على  الق�شاء  واتفاقيات 
 ,)CEDAW( املراأة  �شد  التمييز 
واع����داد م�����ش��ودات ع��ن االت��ف��اق��ي��ات 
اىل  الإر�شالها  عنها  ملخ�س  وتقدمي 
اللجنة املركزية منت�شف �شهر كانون 
الثاين, باال�شافة اىل تاأ�شي�س فريق 

للرد على البالغات.

خالل اجتماعه بمدراء اقسام حقوق االنسان

وكيل وزارة العدل: بحثنا اآلية الرد على التقارير ال�شادرة عن املنظمات الدولية

اج����رت م��دي��ر ع���ام دائ�����رة رع��اي��ة 
ال���ق���ا����ش���ري���ن ه���ن���د ع���ب���د ج��م��ي��غ, 
رعاية  مديرية  اىل  تفقدية  زي��ارة 
القا�شرين يف حمافظة الديوانية, 
ل���الإط���الع ع��ل��ى ���ش��ري ال��ع��م��ل فيها 
وم�������ش���ت���وى اخل����دم����ات امل��ق��دم��ة 

للمواطنني.
وق��ال��ت م��دي��ر ع���ام دائ����رة رع��اي��ة 
القا�شرين: ان الهدف من الزيارة, 
العمل, وتدقيق  االطالع على �شري 
اع����م����ال امل���دي���ري���ة م����ن ال��ن��اح��ي��ة 
اىل  باال�شافة  واملالية,  القانونية 
التي  امل�شاكل  اه��م  على  ال��ت��ع��رف 

تعيق عمل املديرية.
ال��ع��ام: ب�شرورة  امل��دي��ر  ووج��ه��ت 

وفق  املواطنني  معامالت  مت�شية 
وت�شهيل  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ال��ق��ان��ون 

تنفيذا  ع��رق��ل��ت��ه,  وع����دم  مهمتهم 
ملجل�س  العامة  االمانة  لتوجيهات 
ال�شيد  عليها  اك��د  والتي  ال���وزارة 
وزي����ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي 
ل��ت��ب�����ش��ي��ط االج�������راءات اخل��ا���ش��ة 
مب��ع��ام��الت امل���واط���ن���ني, م���وؤك���دًة 
حقوق  حفظ  على  ال��دائ��رة  حر�س 

�شريحة القا�شرين.
ق�شم  م���ن  ع��م��ل  ف���ري���ق  ان  ي���ذك���ر 
ال�شوؤون القانونية وق�شم التدقيق 
راف��ق امل��دي��ر ال��ع��ام خ��الل ال��زي��ارة 
القا�شرين  رعاية  ملديرية  التفقدية 

يف الديوانية.

بهدف االطالع على سير االعمال فيها والخدمات المقدمة للمواطنين

مدير عام دائرة رعاية القا�شرين تتفقد مديرية رعاية 
القا�شرين مبحافظة الديوانية

اكدت اشراف اساتذة مختصين في االتحاد 
العربي للتحكيم الدولي 

ادارة العن�شر الب�شري

  1- االطار االن�شاين :
االداري��ة  العملية  مهم يف  الفرد عن�شر  يعترب  حيث 
ويعتربه  واالب��داع  التطور  يف  الرغبة  ميتلك  وانه 
ان  االدارة  ت��رى  وك��ذل��ك  عمله  يف  ايجابي  م���ردود 
احل�شبان  يف  ت��اأخ��ذ  ان  لها  الب��د  الب�شرية  امل���وارد 
الدائرة  داخ��ل  للعمل  والتنظيم  التخطيط  اأمكانية 
ال�����ش��ل��وك االن�����ش��اين  ب����دوره تنمية  ي��اأخ��ذ  وال����ذي 

واالإبداعي للموظف .
2- االطار االجتماعي :

م�شتمر  تفاعل  يف  الق�شم  يف  ال��ف��رد  يعترب  حيث 
اأو يف االق�شام االخ��رى وعن  مع من هم يف ق�شمه 
اإن�����ش��ان��ي��ة مع  ط��ري��ق ذل���ك ال��ت��ف��اع��ل يبني ع��الق��ات 
زم��الءه يف العمل داخ��ل الق�شم وم��ع االآخ��ري��ن يف 
الدائرة  جميعهم  ميثلون  والذين  االخ��رى  االق�شام 

و�شع  على  الق�شم  اأدارة  وتعمل  فيها  يعملون  التي 
�شياقات واأطر للتعامل مع هذه العالقات مبا يحقق 

اأهداف الق�شم وبالتايل اأهداف الدائرة املر�شومة .
3- االطار النف�شي 

اأن تعيني الفرد ودخوله اىل الدائرة الأول مرة يحتاج 
اأجتماعي يتالئم مع طبيعة عمله  اىل عملية تطبيع 
�شمن اأخت�شا�شه وقدراته واأمكانياته الأداء واجبه 
باأعلى �شورة واالختالط وبناء العالقات االن�شانية 
معهم  والتفاعل  واالن�شهار  االآخرين  املوظفني  مع 

يف الق�شم الذي يعمل فيه .
4- االطار االداري 

اال�شاليب  اأعتماد  االداري يف  االأطار  يت�شمن  حيث 
من  الب�شري  العن�شر  اأدارة  يف  احلديثة  االدارة 

خالل مايلي :
. الوظائف  تو�شيف  • نظام 

. ال�شاغرة  للوظائف  االختيار  • طرق 

. الدائرة  يف  اأهميتها  ح�شب  الوظائف  • تقومي 
. الوظائف  اأداء  • تقومي 

. اجلدد  للموظفني  والتطوير  • التدريب 
 -5  . عاتقه  على  امللقاة  للوظيفة  الفرد  مالئمة   •

احلاجات االن�شانية  للعاملني 
املعنوية  الروح  على  تركز  االن�شانية  العالقات  اأن   
االعمال  لكفاءة  مفتاح  وهي  ال�شجون  يف  للعاملني 
االن�شانية  احلاجات  وتتفاوت  بها  يقومون  الذين 

للعاملني وفق اأهميتها يف  نف�س العاملني .
وق���د ق���دم اأب���راه���ام م��ا���ش��ل��و  ن��ظ��ري��ة حم����ددا فيها 
خم�س  تت�شمن  نظريته  وفق  االن�شانية  احلاجات 

حاجات وهي كما يلي :-
احلاج����ات  وه����ي   : الف�شيولوجية  احلاجات   -1

اجل�شمية اال�شا�شية    
للحياة كاحلاجة اىل الطعام واملاء والنوم .

اأن يكون  2-حاجات االمان : وهي حاجات االفراد 

واالطمئنان  باالأمن  وال�شعور  االخطار  من  مباأمن 
ع��ل��ى ك��ي��ان��ه ن��ف�����ش��ي��ا وم��ع��ن��وي��ا ك��ا���ش��ت��ق��راره يف 
راتبه على  واحل�����ش��ول  م�شتقبله  وت��اأم��ني   العمل 

 بانتظام. 
3-احلاجات االجتماعية : هو �شعور االفراد بانتقال 

حالته االجتماعية اىل االف�شل .
باأنهم   االف��راد  : هو �شعور  التقدير   4-احلاجة اىل 
حمل تقدير ذاتي لعملهم وحالة ر�شا مدراء االق�شام 

عن اأعملهم .
حاجة  عن  تعرب  حيث   : ال��ذات  حتقيق  5-ح��اج��ات 
اأع��م��ال��ه��م م��ن خ��الل قدراتهم  ل��الإب��داع يف  االف����راد 
وم��واه��ب��ه��م ومي��ار���ش��ون االع���م���ال مب��ا ي��ت��ف��ق مع 
يف  متميزين  يكونون  لذلك  وطاقاتهم  اخت�شا�شهم 

عملهم .
 كما تتوقف �شعادة العاملني على م�شتوى احلاجات 

التي اأ�شتطاع اإ�شباعها ليكون اأكرث �شعادة .

يف  ميار�شه  الذي  والدور  وخارجها  الدائرة  داخل  العمل  يف  اأهميته  اىل  الب�شري  العن�شر  اأدارة  تكمن 
التاأثري على كفاءة وفعالية الدائرة  التي يعمل فيها فالنظرة اىل العاملني يف الدائرة . اأنهم يعي�شون  يف 
حالة تفاعل فيما بينهم يف نطاق الق�شم الواحد ومع  االآخرين يف االق�شام االخرى وميكن ت�شجيعهم على 

اأ�شتغالل طاقاتهم اذا مامت االعتماد على اال�شاليب وال�شياقات ال�شحيحة يف العمل و�شمن االأطر التالية 

مدير ق�شم حقوق االن�شان/ قا�شم احلطاب

حققت وزارة العدل الرتتيب الثالث وفقا للتقييم ال�شهري ملوظفي االت�شال 
احلكومي بني الوزارات, وبتقدير ممتاز بالتوازي مع الن�شب املتحققة يف 

املركز االول, ل�شهر ايلول من العام احلايل 2016.
ال���وزراء حت��دد الرتتيب  العامة ملجل�س  ال���وزارة: ان االم��ان��ة  اع��الم  وق��ال 
ملدى  وفقا  ال���وزارات,  م�شتوى  على  احلكومي  االت�شال  ملوظفي  ال�شهري 
الن�شاطات املقدمة من املكاتب االعالمية التابعة لها والتي توؤ�شر الن�شاطات 
امل�شتقبلية للوزارة, مبينا ان وزارة العدل جاءت يف الت�شل�شل الثالث لقائمة 

التقييم ال�شهري خالل ايلول املا�شي.
يف  احل��ك��وم��ي  االت�����ش��ال  ملوظفي  ال�شهري  التقييم  قائمة  ان  وا���ش��اف: 
الوزارات تعتمد على جدول يت�شمن ن�شاطات, وقد حققت الوزارة يف هذا 
اجلانب معدل )25 %(, ويف حقل روح املبادرة بلغ املعدل )24 %(, فيما 
 بلغت �شرعة اال�شتجابة ن�شبة )25 %(, وحققت يف حقل التوا�شل ن�شبة

 )25 %(, وجاء املجموع النهائي ما مقداره )99 %(.

تصدرت المراتب االولى لقائمة التقييم الشهري خالل شهر ايلول الماضي

وزارة العدل حتقق املركز الثالث وفقا 
لتقييم موظفي االت�شال احلكومي 

فريق حقوق االن�شان يزور دائرة اال�شالح 
العراقية/ ق�شم االعمار

بهدف االطالع على والمشاريع المنجزة في تأهيل السجون

بزيارة  العدل  وزارة  يف  االن�شان  حقوق  لق�شم  تابع  فريق  قام 
اأداء  ح��ول  للت�شاور  االع��م��ار,  ق�شم  العراقية/  اال�شالح  دائ��رة 

الق�شم وامل�شاريع املنجزة يف تاأهيل ال�شجون.
خالل  مت  احل��ط��اب:  قا�شم  االن�����ش��ان  ح��ق��وق  ق�شم  م��دي��ر  وق���ال 
 ,2016 لعام  الق�شم  اجن���ازات  اأه��م  ح��ول  التباحث  ال��زي��ارة 
العام  لهذا  الق�شم  لن�شاط  مف�شل  �شرح  اإىل  الفريق  ا�شتمع  وقد 
وتقدمي املقرتحات التي ت�شاعد على تطوير عمل واإتباع املعايري 
الدولية يف تاأهيل املوؤ�ش�شة ال�شجنية ومراعاة حقوق االإن�شان 
ان  وا�شاف:  والتطور.  احلداثة  تراعي  مناذج  من  يتطلبه  وما 
الفريق اطلع على واقع �شري االعمال يف ال�شجون من النواحي 
االن�شانية والقانونية وال�شحية, مبيناآ ان الفريق التقى باإدارة 
ق�شم االعمار حيث دون مالحظاته اخلا�شة باجلانب االن�شاين 

للنزالء واحتياجاتهم.

دائرة الكاتب العدل يف البياع/ امل�شائي تك�شف حالة تزوير يف امل�شتم�شكات الر�شمية
حركت دعوى قضائية لمحاربة الفساد والمفسدين

لوزارة  التابعة  العدول  الكتاب  دائرة  ك�شفت 
ر�شمية  م�شتم�شكات  تزوير  حالة  عن  العدل, 
امل�شائي,  البياع  يف  العدل  الكاتب  دائ��رة  يف 

بعد تدقيقها من كاتب عدل الدائرة.
ان  الطائي:  ح�شني  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
كادر دائرة الكاتب العدل يف البياع/ امل�شائي 

مبحافظة بغداد, متكن من ك�شف حالة تزوير 
قبل  م��ن  تدقيقها  بعد  ر�شمية,  م�شتم�شكات 
العام:  املدير  الدائرة. وا�شاف  العدل  الكاتب 
االجراءات  اتخذ  للدائرة  القانوين  الكادر  ان 
ال�شكوى  بتحريك  امل���زور  بحق  القانونية 
اجل���زائ���ي���ة ����ش���ده, ب��ع��د ت�����ش��ل��ي��م��ه ل��ل��ج��ه��ات 

ان هذه اخلطوة ال تخلو  املخت�شة, مو�شحا 
�شتكون  ان��ه��ا  اىل  ب��اال���ش��اف��ة  امل��خ��اط��ر,  م��ن 
وح��اف��زا  النهج  ه��ذا  على  لال�شتمرار  داف��ع��ا 
الف�شاد  حم��ارب��ة  جم��ال  يف  امل��وظ��ف��ني  لباقي 
د.  العدل  وزي��ر  وج��ه  جهته  من  واملف�شدين. 
والتن�شيق  املو�شوع  مبتابعة  الزاملي  حيدر 

للقانون  املخالف  لينال  املخت�شة  اجلهات  مع 
جزائه, ويكون عربة لكل من ت�شول له نف�شه 
�شرر  من  عليه  يرتتب  وم��ا  القانون  خمالفة 
الكبري  بالدور  م�شيدا  املواطنني,  مبمتلكات 
لكادر دائرة الكاتب العدل يف البياع/ امل�شائي 
يف ك�شف التزوير, وقد مت توجيه كتاب �شكر 

مالية  مكافاأة  مع  الدائرة  عدل  لكاتب  وتقدير 
حم��اول��ة  اح��ب��اط  يف  ال��ك��ب��ري  ل��ل��دور  تثمينا 
التزوير. يذكر ان دائرة الكاتب العدل متكنت 
يف وقت �شابق من ك�شف اكرث من حالة تزوير 
بغداد  مبحافظة  الر�شمية  امل�شتم�شكات  يف 

واملحافظات االخرى.

ال��ع��دل ح�شني  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  التنفيذ  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  اج���رى 
العقابي, زيارة تفقدية ملديريات التنفيذ مبحافظة مي�شان, لالإطالع 
تعيق ال��ت��ي  امل�شاكل  اه��م  على  وال��وق��وف  فيها  العمل  �شري   على 

 عملها.
وقال املدير العام: ان الهدف من الزيارة االطالع على �شري العمل يف 
دوائر التنفيذ التابعة ملحافظة مي�شان, والوقوف على اهم امل�شكالت 
جولة  ت�شمنت  ال��زي��ارة  ان  مو�شحا  موظفيها,  عمل  تواجه  التي 
تفقدية يف اروقة املديريات وعملية تفتي�س لبع�س ال�شجالت املهمة.

وت�شمنت الزيارة لقاء املدير العام بعدٍد من املواطنني من مراجعي 
يف  باال�شراع  وج��ه  حيث  �شكواهم,  اىل  خاللها  ا�شتمع  املديريات 
اجناز معامالتهم, تنفيذا لتوجيهات االمانة العامة ملجل�س الوزارة 
لتب�شيط االجراءات  الزاملي  د. حيدر  العدل  اكد عليها وزير  والتي 
اخل��ا���ش��ة مب��ع��ام��الت امل��واط��ن��ني, وا���ش��ت��م��رت ال���زي���ارة ل��ل��ف��رتة من 

10/12/2016 ولغاية   7/12/2016

مدير عام دائرة التنفيذ يتفقد 
مديريات حمافظة مي�شان

دائرة اال�شالح العراقية تنجز جميع املعامالت اخلا�شة بت�شفريات الر�شافة
اك�������دت دائ���������رة اال������ش�����الح ال����ع����راق����ي����ة ع��ن 
النزالء  ب�شكاوى  خا�شة  معاملة  اجناز)121( 
و�����ش����وؤون امل���واط���ن���ني يف م���وق���ع ت�����ش��ف��ريات 

الر�شافة يف بغداد.
الع�شكري:  ح�شني  ال��دائ��رة  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 

التابعة  امل��واط��ن��ني  ���ش��وؤون  �شعبة  م��الك��ات  ان 
طلبًا   )121( ا�شتقبلت  العامة  العالقات  لق�شم 
بح�شم  وقامت  املا�شي  ايلول  خ��الل  و�شكوى 
جميع الطلبات وحتقيق ن�شبة اجناز 100%.

وال�شكاوى  الطلبات  ان  العام:  املدير  واأ�شاف 

باإطالق  خا�شة  �شكاوى  بني  توزعت  املنجزة 
ال�شراح, والنقل, وتاأييد موقوفية, ورفع حجز 
واأخرى متفرقة, ي�شار اىل ان مكتب املدير العام 
مكنت  اليات  واإيجاد  العقبات  تذليل  يف  �شاهم 

من حتقيق ال�شرعة باجناز جميع املعامالت.

التخطيط العديل: اقامة دورة يف جمال ال�شالمة اللغوية 
املعهد الق�شائي: علم الطب العديل مادة 

درا�شية ا�شا�شية لطلبة املعهد الق�شائي
اكدت اعتمادها نتائج الدورة اساسًا للترفيع 

نظم ق�شم التدريب يف دائرة التخطيط العديل دورة مبجال ال�شالمة اللغوية 
يف اعداد الكتب واملخاطبات الر�شمية.

للرتفيع  ا�شا�شًا  تعترب  ال���دورة  ه��ذه  ان  ال��ع��ديل:  التخطيط  دائ���رة  وق��ال��ت 
الوظيفي ح�شب مقررات جمل�س العدل, ي�شار اىل ان الدورة اقيمت على قاعة 
التدريب يف بناية حقوق االن�شان وملدة خم�شة ايام من تاريخ 30/10/ اىل 

.3/11/2016
دورات  خم�س  بتهيئة  قام  الدائرة  يف  التدريب  ق�شم  ان  ال��دائ��رة:  وا�شافت 
وهذه  الر�شمية  واملخاطبات  الكتب  اعداد  مبجال  اللغوية  ال�شالمة  جمال  يف 

الدورة هي االوىل يف هذا امل�شمار.
الق�شائي  املعهد  ع��ام  مدير  ا�شتقبل 
ق�شم  رئ��ي�����س  ح�����ش��ني,  د.ري����ا�����س 
الطب  دائ��رة  يف  الوراثية  الب�شمة 
العراقية  ال�شحة  ب����وزارة  ال��ع��ديل 

الدكتورة عبري �شلمان ن�شيف.
النقا�شات  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  وق���ال 
العديل  ال��ط��ب  علم  اهمية  ت��ن��اول��ت 
لطلبة  ا���ش��ا���ش��ي��ة  درا����ش���ي���ة  ك���م���ادة 
امل��ع��ه��د ال��ق�����ش��ائ��ي و���ش��ب��ل وال��ي��ات 

ب�شكل  ال��ع��ديل  الطب  ن�شم   تطوير 
عام.

وا����ش���اف امل���دي���ر ال���ع���ام: ان خ��الل 
التي  العوامل  كافة  بحث  مت  اللقاء 
ت�شاعد يف ر�شم ال�شيا�شة االكادميية 
الطب  ب��ت��ط��ور  املتعلقة  اخل��ارج��ي��ة 
ال��ع��ديل ك��ون��ه مي��ث��ل ال��ي��وم واح���دا 
اجلنائي  التحقيق  �شمات  اه��م  م��ن 

والق�شائي بدول العامل كافة.



التحقيق  العدل  ل��وزارة  العام  املفت�ش  مكتب  اجن��ز 
الت�سجيل  التزوير يف مديرية  االداري ب�ساأن ق�سية 
االجمالية  قيمته  ت�سل  وال���ذي  امل��دائ��ن  ال��ع��ق��اري/ 
العام  املفت�ش  وق��ال  دي��ن��ار.  مليار   169 نحو  اىل 
التحقيق  اجن��ز  املكتب  ان  العكيلي،  ح�سن  ال�سيد 
النزاهة  الذي طلبته حمكمة حتقيق ق�سايا  االداري 
بع�ش  ط��ال��ت  ال��ت��ي  ال��ت��زوي��ر  عمليات  بخ�سو�ش 
املدائن،  العقاري/  الت�سجيل  مديرية  يف  ال�سجالت 
موظفي  م��ن  بع�ش  اىل  بها  ال��ق��ي��ام  ين�سب  وال��ت��ي 
املديرية املذكورة، مبينا انه مت ت�سكيل هياأة تدقيقية 
من املكتب وقامت بح�سر املعامالت املزورة وبلغت 
قيمتها 69.351 مليار دينار ا�سافة اىل مبالغ رهن 
تقدر  م��زورة  ومعامالت  �سندات  على  بناًء  م�ستلمة 
املبلغ  اج��م��ايل  ليكون  دي��ن��ار  مليار   100 ب��ح��دود 

دينار. مليار   169.3
احيلوا  املق�سرين  املوظفني  ان  اىل  العكيلي  وا�سار 
اإخفاء  من  اليهم  ن�سب  عما  ملحا�سبتهم  الق�ساء،  اىل 
اول��ي��ات ال�����س��ن��دات وامل��ع��ام��الت و���س��ج��الت ال��ره��ن 
اخلا�سة بها، ومتت التو�سية لهياأة النزاهة مبفاحتة 
املتوفرة  االول��ي��ات  اب��راز  لغر�ش  املعنية  امل�سارف 
لديهم.  واكد املفت�ش العام ان ال�سيد الوزير �سبق ان 
وافق على تو�سية مكتبنا باإيقاف العمل يف مديرية 
واج���راء  �سهر  مل���دة  امل��دائ��ن  ال��ع��ق��اري/  الت�سجيل 
االج���راءات  اتخاذ  بهدف  ملعامالتها،  �سامل  تدقيق 
الالزمة ب�سدد عمليات التزوير والتالعب يف بع�ش 
ال�سجالت من قبل �سعاف النفو�ش الذين يحاولون 
ا�ستغالل وظيفتهم مل�ساحلهم اخلا�سة والتاأثري على 

�سمعة الدوائر العدلية.

مكتب املفت�ش الع�م ينجز التحقيق االداري ب�ش�أن 
عملي�ت التزوير يف عق�ري املدائن

الستكمال اجراءات عملية التدقيق الداخلي لدوائر الوزارة

دائرة التنفيذ تقيم عدد من 
الدورات اخل��شة مبوظفيه� 

اقامت دائرة التنفيذ يف وزارة العدل وعلى قاعات املعهد 
الق�سائي عدد من الدورات اخلا�سة مبوظفيها وكوادرها 

العاملة لتطويرها وتاأهيلها.
ان  ح�سني:  د.ري��ا���ش  الق�سائي  املعهد  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 
الوظيفية  اجل��وان��ب  بجميع  اخت�ست  ال�����دورات  ه���ذه 
من  للفرتة  ا�ستمرت  وال��ت��ي  احل�سابية  ال���دورات  ومنها 
وال����دورة   ،2016/11/7 ول��غ��اي��ة   2016/11/6
ول��غ��اي��ة   2016/11/8 م����ن  ل���ل���ف���رتة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
2016/11/9، وقد �سملت موظفني مديريات التنفيذ يف 

بغداد ح�سرًا.
وا�ساف املدير العام: ان هذه الدورات اأفتتحت بالتعاون 
م��ع امل��ع��ه��د ال��ق�����س��ائ��ي وال��ت��ي وف����رت ادارت�����ه اجل��وان��ب 

اللوج�ستية واالدارية ل�سمان جناحها.

ح�سني  اال���س��ت��اذ  ال��ع��دل  وزارة  وك��ي��ل  ت��راأ���ش 
الزهريي، اجتماعًا تداوليًا الإعداد تقرير العراق 
ا�سكال  جميع  على  الق�ساء  باتفاقية  اخل��ا���ش 
وزارات  ممثلي  وبح�سور  العن�سري،  التمييز 
ال��ع��م��ل وال�������س���وؤون االج��ت��م��اع��ي��ة، وال��رتب��ي��ة، 
واخلارجية، والهجرة واملهجرين، ومدير ق�سم 

كتابة التقارير يف وزارة العدل. 
وقال الزهريي: مت خالل االجتماع التاأكيد على 
�سرورة ت�سافر اجلهود من اجل اكمال م�سودة 
املقرر  موعده  يف  باالتفاقية  اخلا�ش  التقرير 
املجتمع  ام��ام  العراق  التزام  مدى  يعك�ش  الأن��ه 
ال�����دويل، ك��م��ا ت��ن��اول االج��ت��م��اع ا���س��ت��ع��را���ش 
اللجنة  من  �سدرت  التي  اخلتامية  املالحظات 
ال��ذي  ال��ع��راق  تقرير  على  باالتفاقية  املعنية 
نوق�ش 2014، وخالل اال�ستعرا�ش مت التاأكيد 

واالإح�����س��اءات  البيانات  تقدمي  ���س��رورة  على 
هذه  حول  العراق  اجابات  تدعم  التي  الدقيقة 

املالحظات. 
توجيه  االجتماع  خالل  مت  الزهريي:  واأ�ساف 
ق�سم كتابة التقارير يف الدائرة القانونية باإعداد 
املعنية  واجلهات  اخلتامية  باملالحظات  جدول 
باالإجابة عنها من اجل �سرعة اعداد االجابة من 

قبل الوزارات املعنية وبال�سرعة املمكنة.
اجتماع  االجتماع تطرق اىل عقد  ان  ي�سار اىل 
من   ،31/10/2016 بتاريخ  ث��اين  ت���داويل 
باإعدادها  �ستقوم  التي  االجابات  مناق�سة  اجل 
م�سودة  بكتابة  واملبا�سرة  املعنية  ال����وزارات 
اللجنة  على  عر�سها  لغر�ش  االول��ي��ة  التقرير 
املركزية بعد االنتهاء من �سياغتها وفق املبادئ 

التوجيهية.

ترأس اجتماعًا تداوليًا بحضور ممثلي الوزارات المختصة

وكيل وزارة العدل: اعداد تقرير خ��ش ب�تف�قية الق�ش�ء على التمييز العن�شري 

���س��در ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن جريدة 
ال����وق����ائ����ع ال���ع���راق���ي���ة ب���ال���رق���م 
ع��ددا  ت�سمن  وال���ذي   ،)4422(
م���ن ال���ت���ع���دي���الت وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
جمل�ش  اقرها  التي  وال��ق��رارات، 
رئا�سة  عليها  و�سادقت  ال��ن��واب 

اجلمهورية.
وق����ال م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة كامل 
ت�سمن   )4422( العدد  ان  امني: 
قانون الغاء قراري جمل�ش قيادة 
ل�سنة   213 رق��م  املنحل  ال��ث��ورة 
 ،2000 ل�سنة  و80   ،2002
ق��ان��ون  ت��ن��ف��ي��ذ  اىل  ب���االإ����س���اف���ة 
 ،2016 ل�سنة   )1( العام  العفو 
تنفيذ  لتعليمات  االول  والتعديل 
ق��ان��ون ال��ع��ف��و ال��ع��ام رق���م )27( 

املدير  وا���س��اف   .2016 ل�سنة 
بيان  ت�سمن  ال��ع��دد  ان  ال���ع���ام: 
ت�سحيح �سادر عن رئا�سة ديوان 
رئا�سة اجلمهورية، وبيان ت�سكيل 
بالنظر  متخ�س�سة  بداءة  حمكمة 
ت�سمن  كما  اال�ستثمار،  بق�سايا 
�سامي كاطع  ال�سيد  بت�سمية  بيان 
عالوي رئي�سًا للجنة االأ�ستئنافية 
الثانية امل�سكلة يف وزارة املالية، 
وت�����س��م��ي��ة ال�����س��ي��د حم���م���د ع��ب��د 
احتياطيًا  رئ��ي�����س��ًا  ط��ه  ال��رح��م��ن 
تاأ�سي�ش  بيان  ت�سمن  كما  للجنة، 
ال�����س��رك��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ن��ت��وج��ات 
الغذائية، وبيان �سادر عن اجلهاز 
وال�سيطرة  للتقيي�ش  امل��رك��زي 

النوعية.

والتن�سيق  املتابعة  ق�سم  اع��ل��ن 
ن�ساطاته  ع��ن  ال��ع��دل  وزارة  يف 
ل�����س��ه��ري اب واي���ل���ول م��ن ال��ع��ام 

احلايل 2016.
وقال مدير الق�سم ح�سني اال�سدي: 
ان الق�سم يقوم مبتابعة ت�سكيالت 
لتطبيق  معها  والتن�سيق  الوزارة 
برنامج اال�سالح االداري واملايل 
وو����س���ع احل���ل���ول وامل��ق��رتح��ات 
بالواقع  االرتقاء  �سانها  من  التي 

االداري.
وا�ساف: ان الق�سم قام باالإ�سراف 
رعاية  دائرة  مكننة  م�سروع  على 
و����س���ارك يف جلنة  ال��ق��ا���س��ري��ن، 
اع����داد درا����س���ة وت�����س��م��ي��م مركز 
كما  ال��ع��دل،  وزارة  ملقر  ب��ي��ان��ات 
م�سروع  متابعة  جلنة  يف  �سارك 

ال���ع���دال���ة اجل��ن��ائ��ي��ة وم��ن��ظ��وم��ة 
باال�سافة  املوقوفني،  عن  االبالغ 
والق�سايا  امل��ل��ف��ات  متابعة  اىل 
برنامج  تنفيذ  تخ�ش  التي  املهمة 
وامل������ايل  االداري  اال������س�����الح 

وتنفيذ  االمنية  وامللفات  للدوائر 
الق�سم  ان  اىل  ي�����س��ار  امل�����س��اري��ع 
املراقبة  غرفة  عمل  مبتابعة  ق��ام 
ال�سركة  مع  والتن�سيق   والتحكم 

املنفذة.

ابرز  عن  العدل  وزارة  يف  ال��دول��ة  �سورى  جمل�ش  اعلن 
العام  م��ن  االول  ت�سرين  �سهر  خ��الل  املتحققة  ن�ساطاته 
احلايل 2016. وقال املجل�ش: ان عدد الدعاوى املح�سومة 
عدد  وك��ان  دع���وى،   )416( املوظفني  ق�ساء  حمكمة  م��ن 
 )88( االداري  الق�ساء  حمكمة  من  املح�سومة  ال��دع��اوى 

واملرا�سيم  والقرارات  الت�سريعات  ار�سفة  مت  وقد  دعوى، 
وكان عددها )304(، ومت ح�سم )15( بيان راي وم�سورة 
قانونية، كما مت ح�سم ) 4( م�ساريع قانون، وح�سم دعاوى 

ق�ساء املوظفني بلغ )45( دعوى.
وا���س��اف: ان امل��وؤمت��رات وور����ش العمل داخ���ل وخ��ارج 

للفقه  العربية  املجلة  ادارة  جمل�ش  اجتماع  كانت،  القطر 
واالجتماع  االوىل،  العربية  العمل  وور���س��ة  والق�ساء، 
ال�سمو  ا���س��ح��اب  ملمثلي  امل�����س��رتك  ال��ث��ال��ث  التح�سريي 
لتفعيل االتفاقية  العرب  العدل والداخلية  واملعايل وزراء 
جلنة  واجتماع  االره���اب،  مبكافحة  ال�سلة  ذات  العربية 

اخلرباء الوطنيني املخت�سني يف جمال التعاون الق�سائي 
بني الدول العربية. وافاد: ان العناوين املدققة من املجل�ش 
املعهد  يف  اخلدمة  اجور  لتعليمات  االول  التعديل  كانت، 
الوطنية  الهيئة  من  املقدمة  اخلدمة  واج��ور  الق�سائي، 

لال�ستثمار يف املحافظات.

الق�سائي  املعهد  ع��ام  مدير  بحث 
د. ريا�ش ح�سني، خالل ا�ستقباله 
م���دي���ر ق�����س��م اجل�����ودة ال�����س��ام��ل��ة 
حت�سني  امل��وؤ���س�����س��ي  وال��ت��ط��وي��ر 
 ع���ل���ي م���و����س���ى، اآل����ي����ات ال��ع��م��ل

 امل�سرتك.
هذه  ان  املعهد:  ع��ام  مدير  وق��ال 
ال����زي����ارة ت�����س��م��ن��ت ال��ع��دي��د من 
امل�سرتكة  وال����روؤى  ال��ط��روح��ات 
ل��وزارة  التابع  اجل��ودة  ق�سم  بني 
موؤكدا  الق�سائي،  واملعهد  العدل 
النهو�ش  ال��ل��ق��اء  م��ن  ال��ه��دف  ان 
ب����واق����ع ال���������س����رية ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
ل��ل��م��الك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ال����وزارة 
و�سبل تطويرها ب�سورة تتنا�سب 
وح���ج���م امل�������س���وؤول���ي���ات امل��ن��اط��ة 
الوزارة ودورها يف خدمة  بعمل 

املواطن.

وعلى �سعيد مت�سل اجتمع مدير 
والتطوير  ال�ساملة  اجلودة  ق�سم 
مو�سى،  علي  حت�سني  املوؤ�س�سي 
وموظفي  امل�سرتكة  ال��ل��ج��ان  م��ع 

اجلودة  لق�سم  التابعني  االرتباط 
يف املعهد الق�سائي، حيث ت�سمن 
مهمة  واآراء  نقا�سات  االج��ت��م��اع 

لتطوير الواجبات الوظيفية. 

وزارة  يف  االن�سان  حقوق  لق�سم  تابع  فريق  اج��رى 
العدل، زيارة تفقدية اىل دائرة االإ�سالح العراقية - 
ق�سم التخطيط، لالطالع على االآليات وال�سبل املتبعة 

يف الق�سم.
وق���ال م��دي��ر ق�سم ح��ق��وق االن�����س��ان ق��ا���س��م ح��ط��اب: 
االآليات  واالإدارة  الق�سم  مدير  مع  بحث  الفريق  ان 
وال�سبل املتبعة يف الق�سم، للمحافظة على �سري اأداء 
ال�سجني  الت�سنيف  ناحية  م��ن  ال�سجنية  االأق�����س��ام 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  الق�سم،  م��ن  ت�سدر  ال��ت��ي  وامل��واق��ف 

الدرا�سات التي تنجز من قبل الباحثني املتخ�س�سني 
عمل  �سلوك  يف  املهنية  احلالة  بتطوير  تعني  والتي 
حقوق  ومعايري  متطلبات  وف��ق  ال�سجون  موظفي 

االإن�سان .
ت�سمنت مداوالت  الزيارة  ان  الق�سم:  مدير  وا�ساف 
ال��دورات  مبناهج  ال�سجنية  االأق�سام  رفد  جمال  يف 
النزالء احلرف واملهن، تعود عليهم  اخلا�سة بتعليم 
ي�ساهم  ومبا  ال�سجنية  فرتاتهم  اأكمال  بعد  بالفائدة 

باعادة دجمهم باملجتمع .

خالل استقباله مدير قسم الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي

بهدف االطالع على اآلليات والسبل المتبعة في القسم

جمل�ش �شورى الدولة يعلن عن ن�ش�ط�ته املتحققة خالل �شهر ت�شرين االول لع�م 2016

مدير ع�م املعهد الق�ش�ئي يبحث اآلي�ت النهو�ش 
بواقع ال�شرية الوظيفية ملالك�ت الوزارة

فريق حقوق االن�ش�ن يزور ق�شم التخطيط 
بدائرة االإ�شالح العراقية

العراقية  اال�سالح  دائ��رة  اختتمت 
����س���ع���ب���ة ال����ت����دري����ب وال���ت���ط���وي���ر 
ق�سم  م��ع  وبالتن�سيق  اال���س��الح��ي 
العدل،  وزارة  يف  االن�سان  حقوق 
ور���س��ة ع��م��ل ت��دري��ب��ي��ة ع��ن حقوق 
االن�����س��ان ل��ل��م��الك��ات اال���س��الح��ي��ة 

العاملة يف ال�سجون.
وق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة اال���س��الح 
ال���ع���راق���ي���ة ح�����س��ني ال���ع���ك���ري: ان 
ور����س���ة ال��ع��م��ل ت���ن���اول���ت حم���اور 
ح����ق����وق االن���������س����ان وال���ت���ع���ري���ف 
ب����ال����واج����ب����ات وامل���������س����وؤول����ي����ات 
 االن�سانية امللقاة على كاهل موظفي

 ال�سجون.
برنامج  ان  ال��ع��ام:  املدير  واأ���س��اف 
ال��ور���س��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ���س��م��ل) 49 ( 
م�ستمرة  ال������وزارة  وان  منت�سبا 
دائ���رة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق 
اال������س�����الح ال����ع����راق����ي����ة ل��ت��ن��ظ��ي��م 
الدورات وور�ش العمل التي تهدف 

امل��ع��اي��ري وال��ق��وان��ني  ت��ع��زي��ز  اىل 
االن�سانية يف ال�سجون اال�سالحية 

و�ست�سمل جميع املنت�سبني.
ح�سرها  ال��ور���س��ة  ان  اىل  ي�����س��ار 
اال�سالح  دائ��رة  ع��ام  مدير  معاون 

وع��ددا  ال�ساملة  ال��رع��اي��ة  ل�����س��وؤون 
م����ن امل����الك����ات امل��ت��خ�����س�����س��ة م��ن 
ال��ت��دري��ب  وق�����س��م  التخطيط  ق�سم 
وال��ت��ط��وي��ر اال���س��الح��ي يف دائ���رة 

اال�سالح العراقية.

اجرى فريق تابع لق�سم حقوق االن�سان 
اىل  تفقدية  زي����ارة  ال��ع��دل  وزارة  يف 
الكرخ،  يف  القا�سرين  رعاية  مديرية 
املقدم  اخلدمات  م�ستوى  على  لالطالع 

للمواطنني.
وق�����ال م���دي���ر ق�����س��م ح���ق���وق االن�����س��ان 
على  اط��ل��ع  ال��ف��ري��ق  ان  ح��ط��اب:  قا�سم 

للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات  م�ستوى 
العمل  ان�سيابية  متابعة  اىل  باال�سافة 
املوظفني  تعامل  وطريقة  ال��دائ��رة،  يف 
ال��زي��ارة  ان  مو�سحا  امل��راج��ع��ني،  م��ع 
من  ع��ددا  مع  متفرقة  ل��ق��اءات  ت�سمنت 
مالحظاتهم  اىل  لال�ستماع  املراجعني 

حول اداء موظفي الدائرة.

وا����س���اف م��دي��ر ال��ق�����س��م: ان ال��زي��ارة 
امل��دي��ري��ة،  اأروق����ة  يف  ج��ول��ة  ت�سمنت 
ال��ت��ق��ى خ��الل��ه��ا ال��ف��ري��ق ب��امل��وظ��ف��ني، 
االأم����ور  اأه����م  م��ن��اق�����س��ة  ت�سمنت  ك��م��ا 
وتوجيههم  ال��دائ��رة  عمل  تخ�ش  التي 
ب�������س���رورة ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري ح��ق��وق 

االإن�سان يف التعامل مع املواطنني .

التابعة  العديل  التخطيط  دائرة  اعلنت 
حما�سرة  تنظيم  ع��ن  ال��ع��دل،  ل���وزارة 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ع��م��ل ال��ب��ط��اق��ة امل���وح���دة 
البطاقة  �سوؤون  مديرية  مع  بالتن�سيق 
الداخلية.  ل����وزارة  التابعة  الوطنية 
ق��ال��ت دائ����رة ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���ديل: ان 
وبالتن�سيق  الدائرة  يف  التدريب  ق�سم 

الوطنية  البطاقة  ���س��وؤون  مديرية  م��ع 
ال��داخ��ل��ي��ة، نظمت  ل������وزارة  ال��ت��اب��ع��ة 
على  للتعرف  تو�سيحية،  حم��ا���س��رة 
عمل البطاقة الوطنية املوحدة، وكيفية 
اعتمادها يف  التي مت  منحها واملعايري 
العائلي،  والرقم  الوطني  الرقم  توليد 
ال��وث��ي��ق��ة  ه����ذه  اه��م��ي��ة  م�����س��رية اىل 

يف  تعتمد  ب��ي��ان��ات  م��ن  تت�سمنه  وم���ا 
التعامالت الر�سمية. وا�سافت الدائرة: 
ان هذه املحا�سرة عقدت اليوم االثنني 
قاعة  ع��ل��ى   ،2016/11/28 ب��ت��اري��خ 
االن�سان  ح��ق��وق  وزارة  يف  ال��ت��دري��ب 
الدوائر  كوادر  فيها  و�ساركت  )امللغاة( 

العدلية التابعة لوزارة العدل.

للتعريف بالمعايير والقوانين االنسانية في السجون 

دائرة اال�شالح العراقية تختتم ور�شة عمل 
تدريبية عن حقوق االن�ش�ن 

فريق حقوق االن�ش�ن يزور مديرية رع�ية الق��شرين يف الكرخ

دائرة التخطيط العديل تنظم حم��شرة للتعريف بعمل البط�قة املوحدة

لتطوير وتأهيل كوادرها العاملة 

�شدور العدد اجلديد
 من جريدة الوق�ئع العراقية 

ب�لرقم )4422(

تضمن عددا من التعديالت 
والتعليمات والقرارات

بالتنسيق مع مديرية شؤون البطاقة الوطنية في وزارة الداخلية

الريا�سي  العدل  �سباب  ن��ادي  فريق  �سارك 
للدرجة  العراقي  ال��دوري  يف  االأ�سبال  لفئة 

االوىل.
وق������ال ام�����ني ����س���ر ن������ادي ����س���ب���اب ال���ع���دل 
نادي  فريق  ان  ح�سني:  �سلطان  الريا�سي 
���س��ب��اب ال��ع��دل ال��ري��ا���س��ي ل��ف��ئ��ة اال���س��ب��ال، 
�����س����ارك يف ب���ط���ول���ة ال��������دوري ال���ع���راق���ي 
البطولة  ان  اىل  م�سريا  االوىل،  ل��ل��درج��ة 

 ن��ظ��م��ه��ا االحت�����اد ال��ع��راق��ي امل���رك���زي ل��ك��رة
 القدم. 

وا�ساف: ان اال�سبال ا�ستهلوا م�سوارهم يف 
النجدة  البطولة بالفوز على م�سيفهم نادي 
الريا�سي بهدف واحد دون مقابل، موؤكدا ان 
هذا الفوز جاء نتيجة الدعم امل�ستمر لوزير 
العدل د. حيدر الزاملي، وجهوده املتوا�سلة 

للنهو�ش بالواقع الريا�سي.

ح�سني،  د.ريا�ش  الق�سائي  املعهد  عام  مدير  بحث 
الت�سجيل  دائ��رة  عام  مدير  معاون  ا�ستقباله  خالل 
التعاون  �سبل  ردام،  علي  ج��الل  اال�ستاذ  العقاري 
ت�سمنت  الزيارة  ان  العام:  املدير  وق��ال  امل�سرتك. 
مناق�سة عدد من الق�سايا املتعلقة بالقوانني اخلا�سة 
العامة  بالعقارات  املتعلقة  الدولة  امالك  باإيجارات 
القانونية.  الناحية  م��ن  ال��دوائ��ر  ه��ذه  وحت�سني 
وا���س��اف امل��دي��ر ال��ع��ام: ان م��ع��اون امل��دي��ر ال��ع��ام 

القانونية  الكوادر  تطوير  الية  مناق�سة  اىل  تطرق 
الت�سجيل  دائرة  العاملة يف  واالإدارية واملحا�سبية 
يف  التدريبية  ال��دورات  اقامة  خالل  من  العقاري، 
ال���دورات  جن��اح  بعد  خ�سو�سًا  الق�سائي  املعهد 
الوظيفي  االداء  حت�سني  يف  واإث���ره���ا  ال�����س��اب��ق��ة 
اب��دى  املعهد  ادارة  ان  م��وؤك��دًا  ال��ع��ام��ة.  للمالكات 
اداء  اجل حت�سني  ال��دورات من  لتكثيف  ا�ستعداده 

العمل وتطوير كفاءة جميع املوظفني.

فريق ن�دي �شب�ب العدل الري��شي لفئة 
اال�شب�ل يحقق فوزه االول

املعهد الق�ش�ئي: م�شتعدون لتكثيف الدورات 
لتطوير اداء العمل جلميع املوظفني

خالل استقباله معاون مدير عام التسجيل العقاريخالل مشاركته في بطولة في الدوري العراقي للدرجة االولى

دائ��رة  يف  العامة  العالقات  ق�سم  نظم 
اال�سالح العراقية فعالية عمل تطوعي 
تنفيذ  وت�سمنت  اي��ام  ثالثة  ا�ستمرت 
يف  الدائرة  م�ساركة  لدعم  فنية  اعمال 
ال��دورة ) 43 (  ال��دويل  معر�ش بغداد 

لهذا العام 2016.
ال����دائ����رة ح�سني  ع����ام  م���دي���ر  وق�����ال 
���س��ع��ب��ة  م����الك����ات  ان  ال���ع�������س���ك���ري: 

ال�����ع�����الق�����ات اخل�����ارج�����ي�����ة وح������دة 
ال��ت�����س��م��ي��م ال���ف���ن���ي وال���ط���ب���اع���ي م��ع 
ومتابعة  التن�سيق  وح����دة   م��الك��ات 
املرحلة  بتنفيذ  قامت  اللجان،  زيارات 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ح��م��ل��ة  م��ن  االوىل 
النتاجات  من  ع��دد  تنفيذ  اىل  الهادفة 
ال��ف��ن��ي��ة وم��ن��ه��ا ر����س���وم���ات و���س��ور 
 م��ن��ف��ذة ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ت��ك��رة م���ن م���واد 

ب�سيطة.
االفكار  تلك  ان  العام:  املدير  وا�ساف 
املتحققة من احلملة ميكن  والنتاجات 
اال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ل��ت��ع��م��م يف ب��رام��ج 
ال��ت��اأه��ي��ل امل��ه��ن��ي وت�����س��غ��ي��ل ال��ن��زالء 
تنفيذ  اف��ك��ار ج��ي��دة يف  الأن��ه��ا حت��م��ل 
وم��ت��وف��رة للبيئة  ���س��دي��ق��ة   ن��ت��اج��ات 

 وغري مكلفة.

ق�شم العالق�ت الع�مة ينظم فع�لية عمل تطوعي يف برامج تدريب النزالء
لدعم مشاركة الدائرة في معرض بغداد الدولي
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ق�شم املت�بعة والتن�شيق يعلن عن ن�ش�ط�ته ل�شهري اب وايلول
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االجراءت اخلا�شة �شد العنف 

والإجراءات اخلا�سة ملجل�س حقوق الإن�سان من 
بحث  باإجراء  املفو�سية  �ستقوم  اآخ��ر،  اإىل  وقت 
عن مو�سوع معني، على �سبيل املثال، العنف �سد 
املراأة اأو حرية التعبري اأو الحتجاز دون حماكمة 
والو�سائل  العمليات  ُتعرف  بالب�سر.  الجتار  اأو 
التي تقوم من خاللها الأمم املتحدة باإجراء هذه 

الأبحاث عرف با�سم "الإجراءات اخلا�سة".
اخلا�سة"  "الإجراءات  م�سطلح  ُي�ستخدم  كذلك 
حقوق  ان��ت��ه��اك��ات  يف  التحقيق  اإىل  ل��الإ���س��ارة 
الإن�سان يف بلدان معينة. اأما القائمون على تنفيذ 
وميكنهم   ." "املكلفون  فهم  اخلا�سة  الإج���راءات 
اأنهم  كما  عمل،  جمموعات  يف  اأو  ك��اأف��راد  العمل 
على  للحفاظ  و�سعيًا  عملهم.  جم��ال  يف  خ��راء 
اأي  يتلقون  ل  فهم  وحيادهم،  املكلفني  ا�ستقالل 

اأجر عن عملهم.

اتفاقية فينا لقانون املعاهدات

ان الدول الأطراف يف هذه التفاقية، تقديرًا منها 
العالقات  تاريخ  يف  للمعاهدات  الأ�سا�سي  للدور 

الدولية،
للمعاهدات  امل��ت��زاي��دة  بالأهمية  منها  واع��راف��ًا 
لتطوير  وك�����س��ب��ي��ل  ال����دويل  ل��ل��ق��ان��ون  ك��م�����س��در 
نظمها  كانت  مهما  ال��دول  بني  ال�سلمي  التعاون 

الد�ستورية والجتماعية،
الإرادة، وح�سن  مبادئ حرية  اأن  منها  ومالحظة 
معرف  املتعاقدين  �سريعة  العقد  وقاعدة  النية، 

بها عامليًا،
باملعاهدات،  املتعلقة  املنازعات  باأن  منها  وتاأكيدًا 
كبقية املنازعات الدولية، يجب اأن ت�سوى بالطرق 

ال�سلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدويل،
وتذكريًا منها بت�سميم �سعوب الأمم املتحدة على 
العدالة  على  احلفاظ  معها  ميكن  �سروط  اإق��ام��ة 

واحرام اللتزامات النا�سئة من املعاهدات،
واعتب�ارًا منها ملبادئ القانون الدويل املقررة يف 
املت�ساوية،  احلقوق  مثل:  املتحدة  الأمم  ميثاق 
وت��ق��ري��ر ال�����س��ع��وب مل�����س��ائ��ره��ا، وامل�����س��اواة يف 
التدخل  وع��دم  ال��دول  جميع  وا�ستقالل  ال�سيادة 
اأو  بالقوة  التهديد  ومنع  الداخلية،  �سوؤونها  يف 
الإن�سان  حلقوق  العاملي  والح��رام  ا�ستعمالها، 

واحلريات الأ�سا�سية للجميع،
التقدمي  والتطور  التقنني  ب��اأن  منها  واع��ت��ق��ادًا 
لقانون املعاهدات اللذين حتققا يف هذه التفاقية 
عنها  املن�سو�س  املتحدة  الأمم  مبادئ  �سيدعمان 
والأم��ن  ال�سلم  على  املحافظة  وه��ي  امليثاق،  يف 
ال��دول��ي��ني وت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات ال��ودي��ة وحتقيق 

التعاون بني الدول،
ل��ل��ت��ح��ف��ظ��ات  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الآث�������ار   :21 امل������ادة 

والعرا�سات عليها
طرف  مواجهة  يف  املبدى  للتحفظ  يكون   -  1

اآخر وفقًا للمواد 19، و20، و23 الآثار الآتية:
عالقاتها  يف  املتحفظة  للدولة  بالن�سبة  يعدل  )اأ( 
بالطرف الآخر ن�سو�س املعاهدة التي يتعلق بها 

التحفظاإىل احلد الذي ين�س عليه؛
)ب( يعدل نف�س الن�سو�س بالقدر نف�سه بالن�سبة 

لذلك الطرف يف عالقاته بالدولة املتحفظة.
التحفظ ن�سو�س املعاهدة بالن�سبة  2 - ل يعدل 

لالأطراف الأخرى يف عالقاتها ببع�سها البع�س.
التحفظ  املعر�سة على  الدولة  اإذا مل متانع   -  3
وب��ني  بينها  التنفيذ  ح��ي��ز  امل��ع��اه��دة  دخ���ول  يف 
ال���دول���ة امل��ت��ح��ف��ظ��ة، ف��ال ت�����س��ري ب�����ني ال��دول��ت��ني 
احلد  اإىل  التحفظ  بها  يتعلق  التي  الن�سو�س 

الذي ين�س عليه.
التحفظ  املعر�سة على  الدولة  اإذا مل متانع   -  4
وب��ني  بينها  التنفيذ  ح��ي��ز  امل��ع��اه��دة  دخ���ول  يف 
الدولة املتحفظة يكون للتحفظ الآثار املن�سو�س 

عنها يف الفقرتني )1( و)2(.
املادة 22: �سحب التحفظات والعرا�سات عليها

1 - ما مل تن�س املعاهدة على خالف ذلك، يجوز 
ي�سرط  ول  ك��ان  وق��ت  اأي  يف  التحفظ  �سحب 
قبلت  ق��د  كانت  التي  ال��دول��ة  ذل��ك ر�سا  اأج��ل  م��ن 

التحفظ.
2 - ما مل تن�س املعاهدة على خالف ذلك، يجوز 
�سحب العرا�س على التحفظ يف اأي وقت كان.

خالف  على  يتفق  اأو  املعاهدة  تن�س  مل  ما   -  3
ذلك:

)اأ( ل ي�سبح �سحب التحفظ �ساريًا بالن�سبة لدولة 
متعاقدة اأخرى ما مل تتلق الدولة اإ�سعارا بذلك؛

التحفظ  على  الع��را���س  �سحب  ي�سبح  ل  )ب( 
�ساريًا ما مل تتلق الدولة املتحفظة اإ�سعارا بذلك.

املحاكم الدولية العليا

العاملية  احل���رب  بعد  امل��ح��اك��م  ه��ذه  اأول  اأق��ي��م��ت 
املتحدة  الوليات  من  كل  اأقامت  عندما  الثانية، 
ال�سوفياتي  والحت��اد  وفرن�سا  املتحدة  واململكة 
النازيني  حماكمات  وهي   - نورمرغ  حماكمات 
راح  والتي  واملحرقة،  احلرب  يف  �ساركوا  الذين 
اأي�سًا  واأن�سئت  ي��ه��ودي.  ماليني  �ستة  �سحيتها 
يف  الأق�سى  لل�سرق  الدولية  الع�سكرية  املحكمة 
ك��ب��ار جم��رم��ي احل��رب  ل��غ��ر���س معاقبة  ط��وك��ي��و 

العاملية الثانية.

 .1946 وقد انتهت حماكمات نورمرغ يف عام 
ع��ل��ى م���دى اأك����ر م���ن 50 ع���ام���ًا خ���الل احل���رب 
الباردة، �ساد ال�سالم بني الدول الأوروبية. ولكن 
يف الت�سعينيات، اأدى انهيار الحتاد ال�سوفياتي 
ال�سابق )USSR( اإىل تفكك يوغو�سالفيا وقيام 
بني  جديدة  ح��روب  واندلعت  جديدة.  دول  �ست 
اجلماعات العرقية يف الدول اجلديدة، وفيما بني 

الدول التي ان�سقت عن يوغو�سالفيا.
والبو�سنة  �سربيا  اج��ت��اح  ال���ذي  العنف  وك���ان 
عمليات  و�سمل  خا�س،  ب�سكل  وح�سيًا  وكرواتيا 
الغ��ت�����س��اب اجل��م��اع��ي وم��ع�����س��ك��رات الع��ت��ق��ال 
والإب�����ادة اجل��م��اع��ي��ة. ف���اأدت ه��ذه احل���روب اإىل 

جتديد النظر يف اإقامة هيئة للعدالة الدولية.
املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة

الأم��ن  جمل�س  اأن�����س��اأ  ال�����س��ائ��د،  العنف  على  ردًا 
ليوغو�سالفيا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  الدويل 
وكانت   .1993 ع��ام  يف   )ICTY( ال�سابقة 
هذه هي اأول حمكمة جلرائم احلرب منذ احلرب 

العاملية الثانية.
الدولية ليوغو�سالفيا  يقع مقر املحكمة اجلنائية 
ه��ول��ن��دا. وه���ي تخت�س  ال�����س��اب��ق��ة يف له����اي، 
العرقية  املجموعات  جميع  من  الأف��راد  مبحاكمة 
امل��ت��ه��م��ني ب��ارت��ك��اب الأع���م���ال ال��وح�����س��ي��ة خ��الل 

احلروب التي تلت تفكك يوغو�سالفيا.
مبن  �سخ�سًا،  ل161  تهمًا  املحكمة  وجهت  وق��د 
فيهم الرئي�س اليوغو�ساليف ال�سابق، �سلوبودان 
ميلو�سيفيت�س. وقد مثل اأكر من 130 منهم اأمام 
اأُدي��ن   - الدليل  ه��ذا  كتابة  وق��ت  وحتى  املحكمة، 
ميلو�سيفيت�س  ل�سلوبودان  ُوجهت  منهم.   40
اأك����ر م��ن 60 ت��ه��م��ة ب��ارت��ك��اب ج��رائ��م الإب����ادة 
اجلماعية وجرائم �سد الإن�سانية وجرائم احلرب 
والهر�سك  والبو�سنة  كرواتيا  يف  ارتكبت  التي 
وكو�سوفو ما بني عامي 1991 و1999. اأثرت 
هذه اجلرائم على مئات الآلف من ال�سحايا يف 
جميع اأنحاء يوغو�سالفيا ال�سابقة. وقد ا�ستمرت 
اأنه تويف  �سنوات غري  لعدة  اتهاماته وحماكمته 
املحكمة  احتجاز  م��رك��ز  يف  قلبية  اأزم���ة  نتيجة 
اجلنائية الدولية يف لهاي، هولندا، قبيل انتهاء 

الدفاع يف ق�سيته

املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا

يف  اجلماعية  الإب����ادة  دف��ع��ت   ،1994 ع��ام  يف 
اإن�ساء حمكمة  روان��دا جمل�س الأم��ن ال��دويل اإىل 

الدولية لرواندا،  اأخرى، وهي املحكمة اجلنائية 
عن  امل�سوؤولني  الأ�سخا�س  ملحاكمة   )ICTR(
التوت�سي  من   900،000 �سحيتها  راح  جمزرة 

والهوتو املعتدلني.
اأرو�سا،  يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة  مقر  يقع 
ل59 �سخ�سًا،  تنزانيا. وقد وجهت املحكمة تهمًا 
و�سيا�سيني  ج��ي�����س  وق�����ادة  وزراء  ب��ي��ن��ه��م  م���ن 
واأدان��ت  ق�سية   26 يف  نظرت  وق��د  و�سحفيني. 

عدة اأ�سخا�س بتهمة الإبادة اجلماعية

احلقوق االجتماعية واالقت�شادية 

حم��ّددة،  ومدنية  �سيا�سية  حقوق  حول  اتفاقات 
ف�ساغت  واقت�سادية.  اجتماعية  حقوق  وكذلك 

اتفاقيتينا
امل��دن��ي��ة  ب��احل��ق��وق  اخل��ا���س  ال����دويل  • ال��ع��ه��د 
ال����دويل  ال��ع��ه��د   •)ICCPR( وال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
والجتماعية  الق��ت�����س��ادي��ة  ب��احل��ق��وق  اخل��ا���س 

.)ICESCR( والثقافية
 ،1966 ع��ام  يف  املعاهدتني  على  املوافقة  متت 
العاملي  الإعالن  اعتماد  18 عامًا على  بعد م�سي 
�سنوات   10 الأم��ر  وا�ستغرق  الإن�سان.  حلقوق 
بالت�سديق  ال��دول  اأخ��رى كي يقوم عدد كاٍف من 
على هاتني املعاهدتني، فدخال اأخريًا حيز التنفيذ 

يف عام 1976.
ي�سكل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، اإىل جانب 
باحلقوق  اخلا�س  ال��دويل  العهد   - التفاقيتني 
اخل��ا���س  ال����دويل  وال��ع��ه��د  وال�سيا�سية  امل��دن��ي��ة 
 - والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق 

معًا ال�سرعة الدولية حلقوق الإن�سان.
ال��ع��ه��د ال������دويل اخل���ا����س ب���احل���ق���وق امل��دن��ي��ة 

وال�سيا�سية
باحرام  ال��دول   ICCPR ال��دويل  العهد  ُيلزم 
مبا  النا�س،  جلميع  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق 
يف ذلك احلق يف تقرير امل�سري واحلياة وحرية 
التجمع واحلقوق  الدين وحرية  التعبري وحرية 
الن��ت��خ��اب��ي��ة وح��ق��وق احل�����س��ول ع��ل��ى حماكمة 
 ICCPR ف��اإن  ع��ادل��ة. ولأن��ه عهدًا )م��ع��اه��دة(، 

ملزم قانونًا يف القانون الدويل.
وهذه ب�سكل اأ�سا�سي هي حقوق اجليل الأول.

هذه  مراقبة  على  الإن�سان  حقوق  جلنة  وتقوم 
املعاهدة.

القت�سادية  ب��احل��ق��وق  اخل��ا���س  ال���دويل  العهد 
والجتماعية والثقافية

بالعمل  ال��دول   ICSECR ال��دويل  العهد  ُيلزم 
والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  احل��ق��وق  لتحقيق 
احلق  احلقوق  هذه  وت�سمل  ل��الأف��راد.  والثقافية 
يف العمل واحلق يف ال�سحة واحلق يف التعليم 

واحلق يف م�ستوى معي�سي لئق
وهذه ب�سكل اأ�سا�سي هي حقوق اجليل الثاين

والجتماعية  القت�سادية  احلقوق  جلنة  وتقوم 
والثقافية على مراقبة هذه املعاهدة

اجلرائم االأربع

املتعمد ملجموعة  التدمري  الإب��ادة اجلماعية: هي 
ومن  وطنية.  اأو  دينية  اأو  عن�سرية  اأو  عرقية 

اأمثلة ذلك قتل �ستة ماليني يهودي على يد النظام 
والإب��ادة   ،)1933-1945( اأملانيا  يف  النازي 
والإب����ادة   ،1994 ع���ام  روان����دا  اجل��م��اع��ي��ة يف 
 1995 يوليو  يف  �سريرينيت�سا  يف  اجلماعية 
من  و�سبي  رج��ل   8،000 �سحيتها  راح  والتي 
جي�س  م��ن  اأف���راد  اأي���دي  على  البو�سنة  م�سلمي 

�سرب البو�سنة ودفنوا يف مقابر جماعية.
جرائم �سد الإن�سانية: هي اجلرائم التي ترتكبها 
ال��دول��ة،  اأو م��ن غ��ري  ل��ل��دول��ة  ق��د تنتمي  اأط����راف 
التي  اأو  ح��ك��وم��ة  �سيا�سة  ع��ن  ت��ن��ت��ج  ال��ت��ي  اأو 
قبل  م��ن  عنها  التغا�سي  اأو  فيها  الت�سامح  يتم 

ال�سلطة، يف  الهيئات يف  اأو غريها من  احلكومة 
اأحداثًا  لي�ست  وهي  ال�سراع.  يف  اأو  ال�سلم  زمن 
وت�سمل  وا�سع،  نطاق  وعلى  منهجية  بل  فردية، 
العنف  و���س��ور  والغ��ت�����س��اب  وال��ت��ع��ذي��ب  القتل 
اجلن�سي الأخرى وال�سطهاد ال�سيا�سي والعرقي 

والديني.
ج��رائ��م احل���رب: ه��ي اجل��رائ��م ال��ت��ي ُترتكب يف 
وهي  احل��رب.  قواعد  تنتهك  والتي  احل��رب  زمن 
ت�سمل قتل اأو �سوء معاملة اأو اإبعاد املدنيني اإىل 
اأ�سرى  معاملة  �سوء  اأو  وقتل  العمل،  مع�سكرات 
واأي��ة  وال��ق��رى  والبلدات  امل��دن  وتدمري  احل��رب، 
�سرورة  عن  نا�سئة  لي�ست  اأخ��رى  تدمري  اأعمال 

ع�سكرية اأو حلماية املدنيني
ج���رائ���م ال����ع����دوان: ع��ن��دم��ا اع��ُت��م��د ن��ظ��ام روم���ا 
ال����دول  واف���ق���ت   ،2002 ع����ام  يف  الأ����س���ا����س���ي 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  تنظر  األ  على  املوقعة 
تعريف  على  تتفق  اأن  قبل  ال��ع��دوان  ج��رائ��م  يف 
اجلرائم.  بهذه  يتعّلق  فيما  واإجراءاتها  للعدالة 
ال�ستعرا�سي  املوؤمتر  قام   ،2010 يونيو  ويف 
الأ�سا�سي  النظام  بتعديل  الأ�سا�سي  روما  لنظام 
اجلرمية  تعريف  فتم  ال��ع��دوان.  جرمية  لتعريف 
يف  ال�����س��روع  اأو  ال��ت��دب��ري  اأو  "التخطيط  ب��اأن��ه��ا 
يف  �سخ�س  قبل  م��ن  ال��ع��دوان  اأع��م��ال  تنفيذ  اأو 
من�سب قيادي." وقد عرفت الدول املوقعة العمل 
قبل  من  امل�سلحة  القوة  ا�ستخدام  باأنه  العدواين 
الدفاع عن  دون مرر  اأخ��رى من  دولة  دولة �سد 
ل��الأمم  التابع  الأم���ن  جمل�س  م��ن  اإذن  اأو  النف�س 
امل��ت��ح��دة. ومب���وج���ب ات���ف���اق ك��م��ب��ال، ل ي��ج��وز 
الق�سايا  يف  النظر  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 
عام  حتى  ال��ع��دوان  ج��رائ��م  على  تنطوي  ال��ت��ي 

التفاق بتفعيل  الدول  تقوم  عندما   ،2017
اخلالف

خالفية  بكونها  الدولية  اجلنائية  املحكمة  تت�سم 
ل  للمحكمة  وامل�سادة  املوؤيدة  والدعاوى  للغاية، 

تزال م�ستمرة.
وم���ن ب���ني ال�����دول غ���ري امل��وق��ع��ة واأق����واه����ا هي 
وق��ع   ،2000 ع���ام  ويف  امل��ت��ح��دة.  ال���ولي���ات 
الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون على قانون روما 
الأ�سا�سي. ومع ذلك، فقد اأُلغي هذا القرار من قبل 
الرئي�س جورج دبليو بو�س، الذي قام "باإبطاله" 
ال�سبب  وك��ان   .2002 مايو  يف  "اإلغائه"(  )اأو 
املتحدة،  الوليات  د�ستور  اأن  لالإبطال هو  املعلن 
مينع  الأم��ريك��ي،  الق�سائي  النظام  يحدد  وال��ذي 

الوليات املتحدة من الن�سمام.
اأع��رب��وا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  ال�سا�سة  اأن  اإل 
الوليات  معار�سي  اأن  من  خماوفهم  عن  اأي�سًا 
املتحدة يف املجتمع الدويل �سي�ستغلون املحكمة 
الق�سائية  للمالحقات  كو�سيلة  الدولية  اجلنائية 
ال��ولي��ات  ملواطني  ال�سيا�سية  اأو  "اخلبيثة" 
على  ع�سكرية،  عمليات  يف  امل�ساركني  املتحدة 
�سبيل املثال، يف العراق واأفغان�ستان ويف بعثات 
اأوباما  باراك  الرئي�س  اأن توىل  ال�سالممنذ  حفظ 
ال�سلطة يف عام 2008، دخلت الوليات املتحدة 
يف �سيا�سة التعامل البّناء مع املحكمة، و�ساركت 
الدولية.  اجلنائية  املحكمة  اجتماعات  بع�س  يف 

ومع ذلك، فاإن الوليات املتحدة لي�ست ع�سوًا 
تخرع  اأن  م��ن  قلقها  ع��ن  ا�سرائيل  اأع��رب��ت  فقد 
امل��ح��ك��م��ة ج��رائ��م ج���دي���دة. وم���ن ب��ني امل��خ��اوف 
بناء  تدرج  قد  املحكمة  اأن  هو  لإ�سرائيل  املحددة 
امل�ستوطنات للمدنيني التابعني لقوة الحتالل يف 

الأرا�سي املحتلة كواحدة من جرائم احلرب
اجلنائية  املحكمة  اأ���س��درت   ،2009 ع��ام  ويف 
ال�سوداين  الرئي�س  بحق  توقيف  مذكرة  الدولية 
ع���م���ر ال��ب�����س��ري ب��ت��ه��م��ة ارت����ك����اب ج����رائ����م ���س��د 
 300،000 ح���وايل  قتل  ج���راء  م��ن  الن�سانية 
منذ  ال�����س��ودان  يف  دارف����ور  منطقة  يف  �سخ�س 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  ولأن   .2003 ع��ام 
على  تعتمد  فهي  بها،  خا�سة  �سرطة  قوة  متلك  ل 
لهدف  الرئي�س  لت�سليم  ال�����س��ودان��ي��ة   احل��ك��وم��ة 

املحاكمة.

للمعلومات والتعلم  لأمم املتحدة م�سدر غني 
على  تركز  وك��الت  تت�سمن  وهي  والت�سال. 
الكثري من القطاعات والق�سايا املختلفة، مثل 
والعجز  والفقر  وال�سحة  والن�ساء  الأط��ف��ال 

وال�سكان والتعليم.
منا�سري  م��ن  الآلف  املتحدة  ب���الأمم  يعمل 
جميع  يف  عنها  وامل��داف��ع��ني  الإن�����س��ان  حقوق 
ال�سالم  حفظ  قوة  ذلك  يف  مبا  العامل،  اأنحاء 
اأ�سحاب  اأفرادها بعبارة  اإىل  الدولية، وُي�سار 
لالأبحاث  اإدارات  ت�سم  كما  الزرقاء.  القبعات 
الأوراق  اإع����داد  على  تعمل  والإح�����س��ائ��ي��ات 
كل جانب من جوانب احلياة  والأرق��ام حول 
من  امل��ئ��ات  اأي�����س��ًا  ولديها  تقريبًا.  الب�سرية 
جميع  يف  الب�سر  من  الآلف  وتوظف  املكاتب 

اأنحاء العامل:
حقائق �سريعة عن الأمم املتحدة

املتحدة؟  لالأمم  الرئي�سية  املكاتب  تقع  اأين   *
يف  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  الرئي�سية  امل��ك��ات��ب  ت��ق��ع 
الأمم  ولدي  املتحدة.  الوليات  يف  نيويورك 
)�سوي�سرا(  جنيف  يف  مكاتب  اأي�سا  املتحدة 

وفيينا )النم�سا( ونريوبي )كينيا(
*  من يراأ�س الأمم املتحدة؟ الأمني العام هو 
الر�سمي  وامل��ت��ح��دث  امل��ت��ح��دة،  الأمم  رئي�س 

با�سمها وامل�سوؤول الإداري الأول بها. والأمني 
ال��ع��ام احل���ايل ه��و ب��ان ك��ي م��ون م��ن كوريا 

اجلنوبية، الذي ُعنينِّ يف يناير 2007

*  م��ا ه��ي م���دة ولي���ة الأم����ني ال���ع���ام؟ يعمل 
ك����ل اأم������ني ع�����ام ل���ف���رة خ��م�����س ����س���ن���وات، 
لعدة نف�سه  ال�سخ�س  تعيني  اإع���ادة   ومي��ك��ن 

 وليات
* كيف يتم متويل الأمم املتحدة؟ يتم متويل 
الأع�����س��اء  ال�����دول  ق��ب��ل  م���ن  امل��ت��ح��دة  الأمم 
وال���ت���رع���ات. وت�����س��ه��م ك��ل دول����ة م��ن ال���دول 
مئوية  كن�سبة  لإمكانياتها،  وف��ق��ًا  الأع�����س��اء 
الإج��م��ايل. ويعني ذلك  ال��ق��وم��ي  ال��دخ��ل  م��ن 
يف  الأك��ر.  الن�سيب  تتحمل  ال��دول  اأغنى  اأن 
هي  املتحدة  ال��ولي��ات  ف��اإن  احلا�سر،  الوقت 
على  حر�سًا  ولكن  اأك���ر،  تدفع  التي  ال��دول��ة 
على  الع��ت��م��اد  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  ت��ف��رط  األ 
اأي  لإ�سهام  الأق�سى  احلد  ف��اإن  واح��دة،  دول��ة 
الأمم ميزانية  اإج��م��ايل  م��ن   ٪  22 ه��و   دول��ة 

 املتحدة
* ماهي اللغات الر�سمية لالأمم املتحدة؟ هناك 
العربية  امل��ت��ح��دة:  ل��الأمم  ر�سمية  لغات  �ست 
وال�سينية والإنكليزية والفرن�سية والرو�سية 

والإ�سبانية

ثقافة قانونية عامة 

حمكمة العدل الدولية 
هي الهيئة الق�شائية 

التابعة لالأمم املتحدة، 
ومقرها يف الهاي، 

هولندا، التي تقوم 
بدور حمكمة دولية 

ومهمتها الرئي�شية هي 
اال�شتماع والبث يف 

النزاعات القانونية 
بني الدول، وتقدمي 

اآراء ا�شت�شارية يف 
امل�شائل التي ُتعر�س 
عليها من قبل اأجهزة 

ووكاالت االأمم املتحدة 
املتخ�ش�شة التي يجوز 
لها التقدم مبثل هذه 

الطلبات

أدى انهيار االتحاد 
السوفياتي السابق 

)USSR( إلى تفكك 
يوغوسالفيا وقيام ست 

دول جديدة. واندلعت 
حروب جديدة بين الجماعات 
العرقية في الدول الجديدة، 

وفيما بين الدول التي 
انشقت عن يوغوسالفيا

قام المؤتمر االستعراضي 
لنظام روما األساسي 

بتعديل النظام األساسي 
لتعريف جريمة العدوان. 

فتم تعريف الجريمة بأنها 
“التخطيط أو التدبير 

أو الشروع في أو تنفيذ 
أعمال العدوان من قبل 

شخص في منصب قيادي
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التي  الآليات  هي  التلقائية  باملثبتات  نعني 
وتعمل  املالية  ال�سا�سة  عنا�سر  مع  تتعامل 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ه���ذه ال��ت��ق��ل��ب��ات يف ال��ن��اجت 
اتخاذ  دون  م��ن  تلقائيا  الإج��م��ايل  املحلي 
اإي اإجراءات حكومية وهي ت�سمل مكونات 
تعوي�ض  على  تعمل  والتي  العامة  املوازنة 
من  احلد  طريق  عن  الفعال  الطلب  تقلبات 
يف  احلكومي  الإن��ف��اق  وزي���ادة  ال�سرائب 
حالة الركود وبالعك�ض يف حالة النتعا�ض.

اأو الإج��راءات يف النظام  وهي ال�سيا�سات 
لتخفيف  تلقائيا  متيل  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي 
التوظيف  يف  القت�سادية  ال��دورة  تقلبات 
مبا�سر  تدخل  دون  ذلك  اإىل  وما  الدخل  اأو 
اإىل  التلقائية  املثبتات  من احلكومة ومتيل 
املحلي  النتائج  يف  التقلبات  حجم  تقليل 

الإجمايل للبلد. 

تتعامل  ب��اأن��ه��ا  ن��اح��ظ  اإن  امل��م��ك��ن  وم���ن 
م�����ع ال�������س���ي���ا����س���ات امل����ال����ي����ة م�����ن خ���ال 
للتحقيق  ت��ه��دف  وال��ن��ف��ق��ات  الإي��������رادات 
 م���ن ح����دة ال��ت��ق��ل��ب��ات الق��ت�����س��ادي��ة على 

القت�ساد. 
النفقات  ب��زي��ادة  املثبتات  اأه��م��ي��ة  ومت��ث��ل 
اإذ  اإثناء الدورة القت�سادية  األيا  احلكومية 
يف  للتقلبات  )م�سدًا(  يعد  ذل��ك  ح��دوث  اإن 
البطالة  �سد  التامني  اإن  اإي  الكلي.  الطلب 
حالة  يف  املتاح  الدخل  لتثبيت  يهدف  مثا 
اأو  ال��زي��ادة  خ��ال  م��ن  ال��رك��ود والنتعا�ض 
النخفا�ض يف التحويات احلكومية وهذا 
وان  احلكومي.  الدخ��ار  يزيد  او  يخف�ض 
يف  النق�ض  اأو  الزيادة  ي��وازن  بذلك  القيام 
كم�سد  ويكون  البطالة  يولده  الذي  الدخل 
فيها  امل��رغ��وب  غ��ر  الآث����ار  م��ن  للتخفيف  

اقت�ساديا من جانبي املوازنة العامة.

تكملة املو�سوع يف العدد املقبل

القا�سرين  رع��اي��ة  دائ���رة  اعلنت 
ابرز  عن  العدل,  ل��وزارة  التابعة 
الجن������ازات وال��ن�����س��اط��ات ال��ت��ي 
الول  ت�سرين  �سهر  خال  حققتها 

املا�سي.
وق��ال��ت م��دي��ر ع���ام دائ����رة رع��اي��ة 
ان  جميغ,  عبد  هند  القا�سرين 
م��دي��ري��ات ب���غ���داد وامل��ح��اف��ظ��ات 
اجنازات  حققت  للدائرة,  التابعة 
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د رع���اي���ة وم��ت��اب��ع��ة 
مبا  القا�سرين  وا�ستثماراموال 
ي�سب يف م�سلحة هذه ال�سريحة.

وا����س���اف���ت امل����دي����ر ال����ع����ام: ان 
ال��دائ��رة  حققتها  ال��ت��ي  الرب�����اح 
م��ن م�����زادات ح����والت اخل��زي��ن��ة 
 )68975000,000( ب��ل��غ��ت 
 ثمانية و�ستون مليون وت�سعمائة 
وخ���م�������س���ة و����س���ب���ع���ون دي����ن����ار, 
الول  ت�������س���ري���ن  ����س���ه���ر  خ������ال 
عائدات  ان  اىل  م�سرة  املا�سي, 
ا����س���ت���ث���م���ار ال����ع����ق����ارات ب��ل��غ��ت 
اح��د   )11180000,000(
 ع�سر مليون ومائة وثمانون الف

 دينار.

ان   : ال����ع����ام  امل����دي����ر  وت���اب���ع���ت 
بلغت  امل���ال���ي���ة  ق�����س��م  اي��������رادات 
ع�سر  اح����د   )11869792(
م���ل���ي���ون وث���م���امن���ائ���ة وت�����س��ع��ة 
 و�����س����ت����ون ال������ف و���س��ب��ع��م��ائ��ة 
عراقي,  دينار  وت�سعون  واثنان 
ال����دع����اوي  ب���ل���غ ع�����دد  يف ح����ني 
و  دع��وة   )78( ح�سمها  مت  التي 
خال  اجنازها  مت  معاملة   )11(
كوادر  ان  موؤكدة  املا�سي,  ال�سهر 
 البحث الجتماعي اجنزت )14(

 معاملة .

وزارة  يف  الن�����س��ان  ح��ق��وق  ق�سم  اك��د 
العدل, ال�سروع مبراحل انتقال �سجون 
الحداث لوزارة العدل, جاء ذلك خال 
ا�ستقبال مدير ق�سم حقوق الن�سان يف 
المريكية  ال�سفارة  وفد  العدل  وزارة 
ال�سيدة  الم��ري��ك��ي  بالقن�سل  متمثًا 
زتل  الك�سندرا  وال�سيدة  ك��ي  كاثرين 
وحقوق  اخلارجية  العاقات  م�سوؤولة 
الن�����س��ان. وق���ال ق��ا���س��م احل��ط��اب: ان 
جم��ري��ات ال��ل��ق��اء ب��ح��ث��ت حم����اور نقل 
م��ه��ام  اىل  الن�������س���ان  ح���ق���وق  وزارة 

املتبعة  والج������راءات  ال��ع��دل,  وزارة 
يف  الن�����س��ان  ح��ق��وق  معاير  لتطبيق 
ومناق�سة  العراقية,  ال���س��اح  دائ���رة 
انتقال ادارة �سجون الحداث اىل مهام 
العفو  قانون  وتطبيق  اي�سًا,  ال��وزارة 
العام, واحلفا�ض على اماك املواطنني 
مت  وقد  العقاري,  الت�سجيل  دائ��رة  يف 
يف اجلوانب املذكورة اعاه �سر عمل 
القانونية  النواحي  جميع  من  الق�سم 
تنفيذها  ال���واج���ب  اخل���ط���وط  واه����م 
ان  وا�ساف:  الن�سان.  حقوق  ملراعاة 

النقاط  بع�ض  ملناق�سة  ج��اءت  الزيارة 
ال��ت��اأك��ي��د  ومت  م�����س��ب��ق��ًا,  عليها  امل��ت��ف��ق 
امنوذجا  تعترب  العدل  وزارة  ان  على 
حقوق  معاير  تطبيق  يف  به  يحتذى 
الن�سان, كون ان ق�سم حقوق الن�سان 
م��ب��ا���س��رة  ي��رت��ب��ط  ال���ع���دل  وزارة  يف 
الزاملي,  د.حيدر  العدل  وزير  بال�سيد 
تطبيق  عن  الول  امل�سوؤول  باعتباره 
وزارة  يف  الن�����س��ان  ح��ق��وق  م��ع��اي��ر 
العدل. وبني معاون مدير الق�سم �سيف 
وايل, اىل الوفد الزائر ان التق�سف اثر 

جميع  يف  العمل  على  مبا�سر  ب�سكل 
ايجاد  اىل  ال��وزارة  دعى  ما  املجالت, 
حلول منا�سبة حدت من تاثر التق�سف, 
بدوره �سرح م�سوؤول املتابعة يف ق�سم 
ح��ق��وق الن�����س��ان ف��را���ض ك���رمي, كيفية 
اط���اق ال�����س��راح يف دائ����رة ال���س��اح 
املنظمات  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال��ع��راق��ي��ة, 
الدولية التي تزور ال�سجون والجابة 
ي�سار  املطروحة,  ال�سئلة  جميع  على 
ال�سيد حممد  ان الجتماع ح�سره  اىل 

تركي ممثًا عن الدائرة القانونية.

اليوم  الثانية,  جل�ساته  ال��دويل  التحكيم  احت��اد  عقد 
العربي  الحت��اد  ولئحة  بقوانني  واخلا�سة  ال�سبت, 
اجلانب  يف  اجلل�سة  متحورت  وقد  ال��دويل,  للتحكيم 
اخلا�ض بدور )التحكيم يف حل منازعات ال�ستثمار(.

خمت�سني  م���ن  احل��ا���س��ري��ن  ال�����س��ادة  ان  وا����س���اف: 
يف اجل��ان��ب ال��ق��ان��وين ت��ن��اوب��وا على ع��ر���ض الف��ك��ار 
ال��دويل,  للتحكيم  العربي  بالحتاد  والروؤى املتعلقة 
من  ويحد  الحت��اد  قانون  يوحد  ان  �ساأنه  من  وال��ذي 
هيمنة القانون الجنبي يف التقا�سي الدويل, ا�سافة 
القانونية  الكوادر  وتدريب  تاأهيل  يف  م�ساهمته  اىل 
ومينحهم  ال�����دويل,  ال��ت��ح��ك��ي��م  جم���ال  يف  امل��خ��ت�����س��ة 

�سهادات عليا يف هذا التخ�س�ض.
واو�سح: ان اجلل�سات تناولت طرح ا�سئلة من ال�سادة 
ال��دويل  للتحكيم  ال��ع��رب��ي  ب�����س��اأن الحت���اد  احل�����س��ور 
رئي�ض  ال�سئلة  عن  الجابة  على  ا�سرف  وقد  والياته 
اجلل�سة ال�ستاذ علي الرفيعي, ونائب رئي�ض الحتاد 
والرئي�ض  العربية,  م�سر  جمهورية  من  عماد  ح�سن 
�سلطنة  م��ن  امل��ع��م��وري  م�سبح  د.  ل��احت��اد  القليمي 
عامر  منى  د.  لاحتاد  امل�ساعد  العام  والم��ني  عمان, 
من �سلطنة عمان, بال�سافة اىل مقرر اجلل�سة ال�ستاذ 

�سامل ابراهيم.
يف  اي�ساحات  ت�سمنت  الثانية  اجلل�سة  ان  واف���اد: 

اجل���ان���ب امل��ت��ع��ل��ق ب����دور ال��ت��ح��ك��ي��م ال�����دويل يف حل 
جذب  يف  م�ساهمتها  وم���دى  ال���س��ت��ث��م��ار,  م��ن��ازع��ات 
ال���س��ت��ث��م��ارات وحت��ق��ي��ق ج��ان��ب م���ن ال���ف���ائ���دة عرب 
يف  ي�ساهم  م��ا  العربية,  ال���دول  ع��ن  الحت���اد  تقا�سي 
تقا�سي  ع��ن  ت�ستوفى  �سخمة  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ  ت��وف��ر 
 ���س��رك��ات امل���ح���ام���اة الج��ن��ب��ي��ة ع���ن ه����ذا ال���ن���وع من

 الق�سايا.
زهر  ال�ستاذ  تراأ�سها  الثانية  اجلل�سة  ان  اىل  ي�سار 
ع��م��اد,  احل�����س��ن��ي, ون��ائ��ب رئ��ي�����ض الحت����اد د. ح�سن 
وامل�ساعد اأ م د. ار�سد مزاحم جمبل, ومقررة اجلل�سة 

د. �سو�سن �سعد.

النا�سرية  �سجن  يف  الريا�سية  ال��وح��دة  اأق��ام��ت 
بطولة  العراقية  ال�ساح  لدائرة  التابع  املركزي 
املوظفني  بني  القدم  كرة  خلما�سي  ال�سهداء(  )ث��اأر 
ومب�ساركة )24( فريق من ال�سعب الدارية والقوة 
علي  الريا�سية  ال�سعبة  م�سوؤول  وقال  الجرائية. 
لك�سر روت��ني  ال��ب��ط��ول��ة ج���اءت  ه���ذه  ان  ح�����س��ني: 
املوظفني,  يواجهه  ال��ذي  الزخم  وتخفيف  العمل 
توج  وق��د  �سكل جماميع  على  ال��ف��رق  وق��د وزع��ت 
على  تغلبه  ب��ع��د  ال��ب��ط��ول��ة  بلقب  الدارة  ف��ري��ق 
ان  اىل  ي�سار  بنتيجة)1-0(.  احل�سابات  فريق 
الوحدة  به  الذي تقوم  بالدور  ا�ساد  ال�سجن  مدير 
الريا�سية والتي ت�سب يف خلق جو �سالح للعمل 

والذي ينعك�ض على الداء الوظيفي للموظفني.

عمل املثبتات التلقائية يف ا�ستقرار املوازنة العامة للدولة

دائرة رعاية القا�سرين تعلن عن م�ستوى اال�ستثمار يف اموال هذه ال�سريحة

ق�سم حقوق االن�سان يوؤكد ال�سروع مبراحل انتقال �سجون االحداث لوزارة العدل

انعقاد اجلل�سة الثانية ملوؤمتر االحتاد العربي للتحكيم الدويل مبجال حل نزاعات اال�ستثمار
تضمنت معلومات عن شروط اختيار المحكم وشروط التحكيم 

املحلي  امل�ستويني  على  للعراق  حتققت  ك��ب��رة  منجزات 
يف  ال��ع��رب  ال��ع��دل  وزراء  جمل�ض  اجتماع  خ��ال  والعربي 
ال��دول  جلامعة  العامة  الم��ان��ة  مبقر  املقامة   )32( دورت���ه 
بوزير  ممثا  ال��ع��راق  تراأ�سه  وال��ذي  القاهرة  يف  العربية 
عربي  قانون  م�سروع  ط��رح  عرب  الزاملي,  حيدر  د.  العدل 
دعمه  وم�سادر  منابعه  وجتفيف  الإره��اب  �سحايا  حلماية 
ماديًا وعقائديًا, وقد مت التفاق على مترير جميع املقررات 

بالإجماع وجعلها حيز النفاذ والإعداد.
�سيا�سيا  العربية  حا�سنته  اىل  العراق  ع��ودة  عن  احلديث 
يف  الع�ساء  ال��دول  تفاعل  من  كبرا  ق��درا  تتطلب  و�سعبيا 
الوفود  من  الكبرة  باحلفاوة  حتققت  العربية,  اجلامعة 
لجتماع  العراق  برتوؤ�ض  الكبر  املحفل  هذا  يف  امل�ساركة 
الهامة  القوانني  ومب�ساريع  العرب  العدل  وزراء  جمل�ض 
املطروحة من الوفد العراقي والتي تعالج الق�سايا امل�سرية 
ولهمية  والقليمية,  العربية  الحداث  �ساحة  على  الدائرة 
ا�ستكمال  واهمية  اجلل�سة  ه��ذه  يف  ال��ع��راق��ي  ال��وف��د  دور 
التنفيذي  املكتب  لع�سوية  انتخابه  اع��ادة  مت  فقد  مقرراتها 
للمجل�ض ا�سافة اىل رئا�سة املجل�ض يف دورته احلالية بعد 

ان كانت قد ر�سحت عدة دول للح�سول على هذا املقعد.
وح���دد ال�����س��ي��د ال���وزي���ر يف كلمة الف��ت��ت��اح اه���م اله���داف 
املعرو�سة  املو�سوعات  �سمن  اقرارها  املطلوبة  والقرارات 
القانوين  النظام  يف  العدالة  لتحقيق  �سعيًا  األجتماع  يف 
بني  م�سرتكة  قانونية  ت�سريعات  ايجاد  و�سمان  العربي, 
الره��اب,  ات�ساع رقعة  ت�ساهم يف احلد من  العربية  ال��دول 

وفر�ض عقوبات على اجلهات الداعمة له.
ا�ستجابة  انعك�ض عل  �سيا�سيا  العراقي ن�سرا  الوفد  وحقق 
عربي  قانون  م�سروع  باعداد  لطروحاته  العربية  الوفود 
وجتديد  الره��اب��ي��ة,  الع��م��ال  �سحايا  وم�ساعدة  حلماية 
ياأخذ  وال��ذي  التنفيذي,  املجل�ض  لع�سوية  العراق  انتخاب 
حيزًا هاما يف توحيد الت�سريعات العربية من خال القوانني 
مع  متوائمة  اجلل�سة  م��ق��ررات  ج���اءت  وق��د  ي��ق��ره��ا,  ال��ت��ي 
املقرتحات العراقية يف اعداد م�سروع الربوتوكول العربي 
ا�سافة  والطفال,  الن�ساء  وخا�سة  بالب�سر  الجتار  ملكافحة 
امل�سلح  وال�سطو  القر�سنة  ومكافحة  ملنع  بروتوكول  اىل 

واحلد من انت�سار ال�سلحة يف املنطقة العربية.
العدل  وزراء  جمل�ض  يف  العراقي  ال��وف��د  ح�سور  وحظي 
العرب يف دورته )32(, با�سادة كبرة من الو�ساط ال�سعبية 
التقارير  خ��ال  م��ن  انطباعاتها  وانعك�ست  وال�سيا�سية, 
والعربية,  املحلية  الع��ام  و�سائل  تناقلتها  التي  والخبار 
احلكومي  العمل  تر�سني  يف  ا�سا�سية  خطوات  باعتبارها 
واملوؤ�س�ساتي على امل�ستويني اخلارجي وابعاده يف تعزيز 
منظومة  ايجاد  خ��ال  من  والعامل  للعراق  المني  الو�سع 
قوانني وت�سريعات تت�سدى للجهات املمولة لارهاب وحتد 
من امل�سادر الفكرية املت�سددة واملتطرفة, وحتقق من خال 
هذا املحفل اعداد وتنظيم عدد من التفاقيات العربية, منها 
الجت��ار  ومكافحة  الب�سرية  الع�ساء  وزراع��ة  نقل  تنظيم 
الب�سري, وتنظيم او�ساع  بها, ومنع ومكافحة ال�ستن�ساخ 
م�سروع  اع���داد  اىل  ا�سافة  العربية,  ال���دول  يف  الاجئني 
امن  �سد  املوجه  امل�سروع  غر  التدخل  افعال  لقمع  اتفاقية 
و�سامة الطران املدين, حيث مت اقرارها جميعًا وبالجماع 

خال اجلل�سة.

ال�سلطة الرابعة

ن�سر �سيا�سي
غزوان الظاملي

بلغت نسبة االرباح اكثر من ثمانية وستون مليون دينار

بحث خالل لقاءه وفد السفارة االمريكية ملف وزارة حقوق االنسان)الملغاه(

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

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

الزمنية املحددة لهذا الغر�ض

وجتهيزه  املواطنني  ل�ستقبال  ومنا�سب  لئ��ق  مكان  تهيئة    -3
بو�سائل الراحة 

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

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

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

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

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

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

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

عليها �سخ�سيًا من قبلنا .
وزير العدل

د.حيدر الزاملي

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

الطباعة واالخراج الفني حمــــــررحمــــــررحمــــــررحمــــــررم�سور فوتغراف    م�سور فوتغراف    

WWW.faecbook/العدل واملجتمع�سركة االن�س للطباعة والن�سرم�سطفى وليد احمد عبد الكرميعدنان الكعبي ثائر اجلبوريفرا�س املهداوي اجمد احلكيم

WWW.moj..gov.iqshakawe@moj.gov.iqcitizens_mog@yahoo.comتوزع مجانًا
Justice & society

07810622836قسم شؤون المواطنين 07702919261

مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

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

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

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

خالل افتتاحه للتشغيل التجريبي للمكننة االلكترونية في دائرة رعاية القاصرين / الكرخ
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