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باحلفل التاأبيني ال��ذي ن�شمته ال���وزارة مبنا�شبة الك �م��ال م���ش��رية ال�ع�م��ل ال�ت��ي ح ��اول القتلة ايقافها مبلف االعدام ,واعادة املحاكمة الكرث من مرة ,ال�شبب
مبينا ان االزمة املالية احلالية اثرت �شلب ًا على جانب اجناز
الف�ساد .ويعمل املجل�س كذلك فـي جمال االتفاقيات والربوتوكوالت
والثالثني ملجل�س
�دورةأخرالثانية
اىل ال�
االره��اب
ومكافحة
ال��ذك��رى الثالثة ل�شهداء ال���وزارة ,بح�شور رئي�س بالتفجريات مناق�شة
وزراءؤكدا
االرهابيني ,مو
التنفيذ بحق
وراء تا
الرئي�شي
تنب�س
االمني التي
اجلانب ال��دم��اء
االنتحارية ,وان
م�شاريع ال��وزارة وخا�شة يف جانب اكمال بناء ال�شجون
بالب�شر وخا�صة
تكملةاالجتار
و�أعداد م�شروع الربوتوكول العربي ملكافحة
القادم
اخلمي�س
انعقادها
املقرر
العرب
العدل
يهدد
الذي
والفكرية
املالية
منابعه
وجتفيف
الكلمة �ض4
جم�ل����س � �ش��ورى ال��دول��ة وامل�ف�ت����س ال �ع��ام وامل� ��دراء بعروق ذويهم �شتدير عجلة العمل واحلياة من جديد ان الوزراة رف�شت كل امل�شاومات وال تنظر الأي �شئ
والتي �شت�شاهم حال اكتمالها يف تخفيف الزخم احلا�شل يف
الن�ساء واالطفال ،وكذلك بروتوكــول ملنع ومكافحة القر�صنة البحرية
اخر غري تنفيذ احلكم بحق املدانني ,وان قائمة التنفيذ
العامون وامل�شت�شارين ,م�شريا اىل ان االرهاب �شعى يف وزارة العدل.
ال�شجون.وافاد ال�شيد الوزير :ان الوزارة م�شتعدة على فتح
وال�سطو امل�سلح ،و�أخر ب�ش�أن احلد من انت�شار اال�سلحة يف املنطقة.
ال�شتهداف روح ال�ق��ان��ون املتمثل مبوظفي وزارة واو�شح ال�شيد الوزير يف معر�س اجابته عن �شوؤال م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.
جميع اآفاق التعاون مابني اجلانبني ,مبينا ان الوزارة حققت
العربية وا�ستكمال �أع��داد وتنظيم عدد من االتفاقيات العربية ومنها
تقدم ًا كبري ًا يف جميع املجاالت.بدوره اكد ال�شفري� ,شعي
تنظيم نقل وزراع��ة االع�ضاء الب�شرية ومكافحة االجت��ار بها ،ومنع
اجلمهورية التون�شية ملد يد التعاون مع الوزارة يف جميع
ومكافحة اال�ستن�ساخ الب�شري ،وتنظيم او�ضاع الالجئني يف الدول
املجاالت ,والتعاون يف جمال توقيع االتفاقيات وتو�شيع
العربية ،واع��داد م�شروع �أتفاقية لقمع افعال التدخل غري امل�شروع
البلدين �.ع��دل د .ح�ي��در ر�شحت ع��دة دول للح�صول على هذا ح �ي��ث ان امل� �ك� �ت ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي ي�ع�ت�بر
مابنيوزي� ��ر ال
العالقات�س�ي��د
� �ص��رح ال��
املوجهه �ضد �أمن و�سالمة الطريان املدين ،وعمل املجل�س على حتديث
ال �ع �� �ص��ب ال��رئ �ي �� �س��ي ف �ي �م��ا ي�خ�ت����ص
الزاملي رئي�س ال��دورة احلالية ملجل�س املقعد.
خالل استقباله وفدا من رؤساء الطوائف المسيحية في العراق�أتفاقية الريا�ض العربية للتعاون الق�ضائي والية تنفيذها  ،ف� ً
ضال عن
وزراء العدل العرب ب��ان العراق قد مت وق� ��د ت �ك �ل �ل��ت ج��ه��ود ال ��وف ��د ال �ع��راق��ي بتقدمي م�شاريع القوانني واملقرتحات
بقية املوا�ضيع املهمة االخرى يف �أعمال هذه الدورة.
اعادة انتخابه بع�ضوية املكتب التنفيذي متمثلة بال�سيد الوزير واع�ضاء الوفد وم� ��ا ي� �ق ��دم ل �ل �ت �� �ص��وي��ت يف اجل�ل���س��ة
للمجل�س باال�ضافة اىل رئا�سة املجل�س باحل�صول على اع��ادة انتخاب العراق ال��رئ �ي �� �س �ي��ة مل �ج �ل ����س وزراء ال��ع��دل
تكملة الكلمة �ص4
العرب.
يف دورت� ��ه احل��ال �ي��ة ب�ع��د ان ك��ان��ت قد يف ع�ضوية املكتب التنفيذي.

العراق ي�شغل مقعدين يف اجتماع جمل�س وزراء العدل العرب
وزير العدل :بدء العد التنازيل
للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يرت�أ�س اجتماع
املكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب

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

بعد تر�شيح عدة دول العراق يحتفظ
بع�ضوية املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العدل العرب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

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

اأكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,على اأهمية اجناز املعامالت
يف ال��دوائ��ر العدلية بال�شرعة املمكنة وجت��اوز االإج ��راءات
وزراء
جمل�س
ورئي�س
وزير
حما�شبة
م�شددا على
احلكومية,
العدلإ�شالحات
الروتينية تنفيذا لال
اك��د ال�شيد الوزير د .حيدر الزاملي ,ان امل�شيحيني ��ش��درت باتخاذ اج ��راءات ا�شتباقية للحيلولة دون
اجلهات املق�شرة يف اأداء واجباتها �شمن ال�شوابط املعرقلة
مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي ,وان اي ا�شتحواذ �شعاف النفو�س على هذه االمالك.
�ضرورةتفقدية
ذلك خالل زيارة
املواطنني.ذكر
مل�شالح
ال�شيدؤكدالوزيرعلى
العرب ي�
العدل
وا�شاف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ع��دد من ح��االت التزوير
�شكوى منه متثل مطلب ًا ا�شا�شيا لكل العراقيني.
لدائرة الكاتب العدل  /الكرخ ,ومتابعته ال�شخ�شية ملعامالت
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي التي مت اكت�شافها مل حت�شم ق�شائيا ب�شب عدم وجود
عربيالالزمة الجناز
امل�شتم�شكات
م�شروعباعتماد
اعداد حيث وجه
املواطنني,
قانون
ح�سن بالكفاءات التي م��ن املمكن االعتماد عليها للدفاع عن ك��ذل��ك و��ض��ح ال�سيد ال��وزي��ر ترحيب ه �ي ��أة اال�ستثمار
ب�شبباملعيني
ال�شخ�شي احمد
باحلقوامل�ست�شار
املطالبالدولة
يف �شورى
�ضرورة
الطوائف على
حيدر الزاملي
وز�ي��ر
ال�سيد
وال�سيد�د مت
هجرتهم ,وق�
امل�شيحية
العدلوف�د�.دا ع��ن
�وزارة,
مقر ال
اكد يف
املعاملة بعد التاأكد من �شحتها ,مع اأهمية عدم طلب مرفقات
مدير حقوق البلد على م�ستوى التحكيم التجاري وت�سوية ال�ع��راق�ي��ة ب �ه��ذا امل �� �ش��روع ك��ون��ه يخلق اط �م ��أن��ان ل��دى
كامل امني
عام وزارة
يف البلدان
اال�ستثمار
اجلاثليق جذب
امل�شجعة على
اتباع كل
االقارب
وال�سيد لغري
العدل الوكالة
معاجلة حالة
مفت�شآلية
العكيلي على ا
امل�شرق االتفاق
لكني�شة
البطريرك
ال�سبل من
العراق كل
االرهابيةاإىل
االعمالالقانون ,م�شريا
امل�شتلزمات ال��واردة يف
ال تدخل
�شمن �ضحايا
مل�ساعدة
ال�سيد املنازعات لتقليل اال�ستعانة بالكوادر االجنبية يف هذا امل�ستثمرين للعمل داخل العراق.
حقوقاللقاء
ل�شمانح�ضر
العراقية ،كذلك
ال�شريان عام دائ�
طائفة التحكيم
مبوا�ضيع
(كيوركي�س ما
وخ�صو�ص ًا يف
املواطن
الوقائعاو الثانية
بالدرجة�رةاالوىل
يتعلقرئي�س
الثالث) و
العربيةآ�شورية
اال
اأن الوزارة مقبلة على مكننة جميع دوائرها الكرتونيا ل�شمان
للتحكيم امل �ج��ال وال �ت��ي ت�ستنزف الكثري م��ن االم� ��وال ك�أتعاب ومن جانبه فقد ا�شاد ال�سفري حممد الربيع والوفد املرافق
العربي
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املنازعات.
وت�سوية
التجاري
االرث��وذك����س امل�ط��ران (�شويريو�س ح��اوا) و رئي�س امل�شيحي م��ن خ��الل امل�شادقة على ال��وك��ال��ة م��ن قبل
اجن��از املعاملة وفقا لنظام لنافذة الواحدة وال��ذي من �شاأنه
له باجلهد املبذول من قبل وزارة العدل العراقية متمثلة
لعملها.
القاهرة وعلى
االرثوذك�سمقريفاقامته
ا�ستقباله يف
طائفةخالل
جاء ذلك
�ضرورة
أ�شلوب على
الزاملي،
دون د.
املعاملةالعدل
اجنازوزي��ر
اك��د
الدويل.الطوائف امل�شيحية (امل�شجلة ح�شب القانون)
الدكتور زعماء
العراقيفاملطران
االرمن
الورقي.
حيدرإىل اال
اللجوء ا
اخلطوات كذلك فان هذا امل�شروع يح�ضى بدعم من قبل ال�سيد رئي�س بال�سيد الوزير والكوادر املتقدمة فيها يف �سبيل تبني
لقطعالزائر
امل�شيحيني,للوفد
النوابخالل اللقاء
ال�شادةالوزير
احدال�سيد
عر�ض
�سعادة
العرب كل من
وم�ساعدة
حلماية
ان ع��رب�
الوزير�:ون
�روع ق��ان�
أو�شحم���ش�
اوعا ��داد
الطريق على
�روم او
ملطرانية ال�
العدل العام
وزراءالوكيل
جمل�س�ان) و
اعمالش��ادوري�
هام�شف��اك اآ��
(اآ
ال�شباقة
هي الوزارة
وزارة�يالعدل
ال�شيد
مو�ضوع جمل�س الوزراء د .حيدر العبادي وقد احت�ضنت بغداد يف وتطوير م�شروع التحكيم وجعله يرى النور يف اقرب
بخ�صو�ص
النفو�سب��لممنوزارة ال �ع�
�شعاف�ذة م��ن ق�
م�شريا امل�ت�خ�
االقت�صادية
الوحدة
جمل�س
ال�سفري حممد
االرهابية،
�ضحايا
االمني الذي
ي�شتغلون�دلالو�شع
الفريد),
(يونان
رئي�ساالب
الربيعالعراق
االرثوذك�س يف
دورتطبيق
اهمية يف
اىل�از عالية
م�شرياجن�
حققت ن�شبة ا
االعمالوالتي
�ذا املجال
يف ه�
البالد.ع��ي ل�ت��أ��س�ي����س ق��اع��دة م��ن املحكمني الفرتة االخ�يرة امل�ؤمتر الثالث للتحكيم العربي والذي فر�صة ،مما يتيح ملجل�س الوحدة االقت�صادية يف اجلامعة
منهاوال �� �س �
تعاينك�ي��م
يف ال�ت�ح�
رئي�س
ال�صباح
التيال�شيخ
العربية و
اجلامعة
دوائرهاخالل
العربية من
الت�شريعات
توحيد
املجل�سااليف
امل�شيحي
م�شعلالفرد
ينتمي لها
عمق اجلذور
يف اىل
و�شجالتها
االلكرتونية يف
واملكننة
أر�شفة
برنامج
الكوادر يعقد الول م��رة يف العراق وك��ان برعاية ال�سيد رئي�س العربية التوجيه نحو العراق والكوادر العراقية امل�شهود
لل�شيدوتدريب
والكفاءة
ا�صحاب ا
العراقيني
تربطه املنازعات
وت�سوية
الرافدين,للتحكيم
ار�سالعربية
املحكمة
القوانني التي
الوزير ,على
الوفدخلعن�برة�شكرهم
جانبه عرب
بالطوائف من
التجاريالتي
وحجم العالقة
يقرها.م�شالح املواطنني وممتلكاتهم واجناز
احلفاظ على
من اجل
افتتاحه
الوزير،
معامالتهمال�سيد
ذكر ذلك
مواكبة جمل�س ال��وزراء وبا�شراف مبا�شر من قبل ال�سيد وزير ل�ه��ا ب��ال�ك�ف��اءة يف جم��ال ال �ق��ان��ون والتحكيم وت�سوية
مهاراتها
مب�ستوى
ح�شني��دة ل�لارت�ق
�الل اجل��د
اجلانب
لهما،
وال��وواف�مل ��دك�امل�و�ن��راف�
لتكونعقارات
مو�شوع
متابعة
اال�شتقبال��اءوج��دي��ة
�ني��ر خ�
ح�ضرل�ا�ل�شل�ي�ق��د�اءال�م��وز
فيما��ح��ث ا
�رى.وب
�ات�قاالخ�
جمل�سالإن�شان
جل�سةحقوق ا
ملعايري
خاللتطبيقا
املمكنة,
بال�شرعة
إ�شالحـ(،)32
�دورتال��ه ال� � �
�رب ب�
ت�شدرت ال �ع�
وزراء ال �ع��دل
املنازعات.
يزخر العدل.
واالج��ان�
امل�شيحني,ال�ع��رب
امل�شيحيني للمحكمني
رئي�س جمل�س
امالكن��ائ��ب
�رميعلىخمي�س
�شبلت��ور ك�
اللقاء ,ال��دك�
ال�ع��راق��ي
�راقاله��ل
حيثي��قان اخ�ل ��دع�م��ة
�ب،ل�ت��وف�
دوام ا
متمنني ل��ه
املواطنني
احلفاظ
املنعقدةاجلانب
احلكومي يف
ورقة ا
مفردات
والتي
علىم��ةاحلدجلامعة
بظاللهاال�ع��ا
اخلمي�ساأنهايفاأنمقرتلقياالم��ان��ة
ال �الي��وم
امل�ه��اج��ري��ن م��ن ار���س ال �ع��راق ,مبينا ان توجيهات العراق.
وغلق ملف
إداري ,ومن �ش
املايل�.رب�ي��ة ب��ال �ق��اه��رة وب��رئ��ا� �س��ة جمهورية
�دول ال�ع�
ال� �
الف�شاد
ال�ع��راق ،وح�ضور الأم�ين العام امل�ساعد للجامعة
خالل رئاسته اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته ()32
العربية.
وا� �ض��اف ال�سيد ال��وزي��ر :ان املجل�س يعمل على
اعداد م�شروع الربوتوكول العربي ملكافحة االجتار
بالب�شر وخا�صة الن�ساء واالط�ف��ال ،باال�ضافة اىل
بروتوكول ملنع ومكافحة القر�صنة وال�سطو امل�سلح،
واحلد من انت�شار اال�سلحة يف املنطقة العربية.
واع �ل��ن ال�سيد ال��وزي��ر ورئ�ي����س اجل�ل���س��ة :اع��داد
ر�أ�س وزير العدل د.حيدر الزاملي ،اجتماع القانوين العربي .كما قدم ال�سيد الوزير للمجل�س.
وتنظيم ع��دد من االتفاقيات العربية ،منها تنظيم
بخال�ص واخلطوات واالقرتاحات التي قدمتها الوزارة العراقية.
تقدم النزالء,
الوزير�شراح
ال�سيداط��الق
ان ملف
ي�شارمبااىلفيها
احلاليةل ��وزارة
الدولية ا
حيدر بالن�شبة
حمايدة ,لهاد .مكانة
�ارت�ال�ه� اع�حت�
جمل�سل��ك خ�
�رورةجت��ارذك��ر ال�شيد ال��وزي��ر ذ
�زام �ل��ي ��ش�
االع�ضاءح�ي��در ال�
وزرا�رع�ا�ةل �ع��دل د.
نقل�د وزي �
اك�
للمنظمات�دورة
الزاملي رئي�س ال�
�رب�اديف دورت��ه
�اللل �زع�ي��دل
وزراء ا
ومكافحة اال
الب�شرية
�دل يف هذا اجلانب ,مبينا ان حالة التق�شف اثرت من جانبه ا�شاد رئي�س االحت��اد بالدور الكبري
العراقية,
اال�شالح
االعالمية� �.س��م جم�ل����س وزراء ال �ع��دلوالق�شايا
العامة واملو
اال�شتاذ
برئي�شها
الب�شري،ه��ات
�وزارة واجل �
�رتك ب��ني ال� � �
ومنع امل �� �ش�
بها�،ع��اون
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وزارة العدل :العراق يرت�أ�س جمل�س وزراء العدل العرب يف اعمال الدورة  /32/يف القاهرة

وزارة ال������ع������دل :ان ورق��������ة ال������ع������راق ت�������ض���م���ن���ت ط�������رح حم��������اور ع�������دة ت���ت���ع���ل���ق م���ع���ظ���م���ه���ا يف و�����ض����ع ق�����وان��ي��ن ت�������س���اه���م يف احل�������د م�����ن االره��������اب
ال� � ��دول االع� ��� �ض ��اء وال �ت �ح��دي��ات
ال� �ك�ب�رى ال��ت��ي مي ��ر ب �ه��ا ال��وط��ن
العربي.
وا�ضافت الوزارة :ان ورقة العراق
ت�ضمنت ط��رح حم��اور ع��دة تتعلق
معظمها يف و�ضع قوانني ت�ساهم
يف احل ��د م��ن االره� ��اب وجتفيف
منابعه بالتزامن مع معارك حترير
ن�ي�ن��وى وال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا ان�ه��اء
وجود تنظيم داع�ش االرهابي يف
ال �ب�لاد ،واه�م�ي��ة اي �ج��اد �ضمانات
ت�ساهم بتجفيف منابعه وم�صادر
متويله االقت�صادية والعقائدية،
ل�ضمان عدم انت�شاره جمددا.

�أعلنت وزارة ال�ع��دل ،عن تر�ؤ�س
العراق جمل�س وزراء العدل العرب
يف اعمال الدورة الـ( )٣٢والتي من
املقرر ان تنعقد �أعمالها يف القاهرة
يوم غدا الثالثاء ابتدا ًء باجتماع
املكتب التنفيذي للمجل�س.
واك��دت ال ��وزارة ،ان وزي��ر العدل
د .ح �ي��در ال��زام �ل��ي ،م�ث��ل ال �ع��راق
يف ه��ذا املجل�س وت��ر�أ���س ال��وف��د
امل� ��� �ش���ارك ،وال � � ��ذي ا� �س �ت �ع��ر���ض
اه��م ال�ن�ق��اط وامل��ق��ررات ال��واج��ب
اعتمادها للنهو�ض بالواقع العام
ل�ل�ب�ل��دان ال�ع��رب�ي��ة امل �� �ش��ارك�ين يف
امل�ؤمتر ،ومبا يتالءم مع احتياجات

خالل لقاءه مع امير قبائل زبيد والسيد كاطع الياسري

التوا�صل مع جميع ابناء املجتمع العراقي ا�سا�س
لتقومي العمل وتطويره

خالل اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

ما�ضون مبراعاة اجلانب االن�ساين الذي يخ�ص جمال حقوق االن�سان
وعقد االتفاقيات وت�شريع القوانني اخلا�صة به
�� �ص ��رح ب ��ذل ��ك ال�����س��ي��د وزي� � ��ر ال � �ع� ��دل د.
ح��ي��در ال ��زام� �ل ��ي خ �ل�ال ت ��ر�ؤ�� �س ��ه اج �ت �م��اع
امل �ك �ت��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل�ج�ل����س وزراء ال �ع��دل
العرب.
وق���ال خ�ل�ال ح��دي �ث��ه ،ان �ن��ا وب�ن�ف����س ال�ق��وة
ال�ت��ي نطالب بها ب��اق��رار وت�شريع قوانني
م�ك��اف�ح��ة االره� ��اب ن�ط��ال��ب اي �� �ض � ًا بت�شريع
ق� ��وان �ي�ن وات� �ف ��اق� �ي ��ات ت �خ �ت ����ص ب �ح �ق��وق

االن�سان.
وا�� �ض ��اف اىل ان جم �م��وع��ة م��ن ال� �ق ��رارات
ال �ت��ي مت مناق�شتها يف اج �ت �م��اع ال �ي��وم مت
االت� �ف���اق ع �ل �ي �ه��ا ل �ك��ي ت��رف��ع اىل اجل�ل���س��ة
امل��و� �س �ع��ة مل�ج�ل����س وزراء ال� �ع ��دل ال �ع��رب
والتي �ستعقد يوم اخلمي�س القادم برئا�سة
العراق.
وكان من اهم هذه املو�ضوعات:

 ال�ب�روت��وك��ول ال �ع��رب��ي مل�ك��اف�ح��ة االجت ��اربالب�شر وخا�صة الن�ساء واالطفال.
 االتفاقية العربية لتنظيم او�ضاع الالجئنييف الدول العربية.
 االت�ف��اق�ي��ة العربية لتنظيم نقل وزراع ��ةاالع�ضاء واالن�سجة الب�شرية ومنع ومكافحة
االجتار بها.
 -االتفاقية العربية ملنع ومكافحة اال�ستن�ساخ

الب�شري.
 اع��داد بروتوكول عربي للحد من انت�شاراال�سلحة يف املنطقة العربية.
باال�ضافة اىل موا�ضيع اخرى متفرقة �سيتم
عر�ضها على املجل�س املو�سع ل��وزراء العدل
العرب يف دورته الثانية والثالثني ملناق�شتها
وط��رح�ه��ا لت�صويت وزراء ال �ع��دل للبلدان
العربية.

التقى ال�سيد وزي��ر العدل الدكتور حيدر الزاملي
يف مكتبه الر�سمي ام�ير قبائل زب�ي��د االم�ي�ر معد
جا�سم مزهر ال�سمرمد وال�سيد كاطع اليا�سري،
وت�ط��رق اىل احل��دي��ث ع��ن ��ض��رورة توا�صل جميع
م�ؤ�س�سات الدولة مع اجلهد الع�شائري وال�شعبي
لتطوير عمل امل�ؤ�س�سات وتقدمي اف�ضل اخلدمات
للمواطنني.
كذلك تطرق ال�سيد ال��وزي��ر اىل ��ض��رورة االهتمام
بالرقابة اجلماهريية والتي ت�ؤ�شر مواطن اخللل

تطوير العمل امل�شرتك بني وزارتي العدل
واخلارجية ي�صب يف م�صلحة البلد

وزير العدل العراقي يتسلم دعوة رسمية من نظيره االيراني

وزارة العدل :زيارة الوفد العراقي لطهران �سترتكز
على ا�ستكمال بحث الق�ضايا امل�شرتكة
اكدت وزارة العدل ،ت�سلمها دعوة ر�سمية
من نظريتها االيرانية موجهة اىل وزير
العدل د .حيدر الزاملي ،لزيارة جمهورية
اي� ��ران اال� �س�لام �ي��ة ،الك �م��ال امل�ب��اح�ث��ات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة يف ال�ق���ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام
امل�شرتك والتي مت مناق�شتها يف زي��ارة
وزي��ر العدل االي��راين والوفد املرافق له
اىل بغداد م�ؤخرا.
وق��ال��ت ال� � ��وزارة :ان ال� ��زي� ��ارة االوىل

للوفد االي ��راين ،مت خاللها االت�ف��اق بني
ال�سيد الوزير مع نظريه االيراين ال�شيخ
م�صطفى بور حممدي والوفد املرافق له،
على ان�شاء مراكز حتكيم دولية م�شرتكة
بني البلدين ،واهمية ايجاد الية تنظم
حجم اال�ستثمار والتبادل التجاري بني
بغداد وط�ه��ران وفقا مل�ح��ددات مدرو�سة
تعمل �ضمن اطار قانوين.
واف��ادت ال ��وزارة :ان اللقاء ال�سابق مت

واعتماد ورودها من جهات حري�صة على ت�صحيح
امل�سار للم�صلحة العامة ولي�ست ذات اغرا�ض اخرى
ت�ؤدي اىل ارباك العمل بالق�ضايا الكيدية وامل�صالح
اخلا�صة.
كذلك فقد ايد الوفد الزائر هذا التوجه من قبل وزارة
ال�ع��دل واالع�ت�م��اد على �شيوخ و وج�ه��اء الع�شائر
العراقية اال�صيلة يف اعادة اللحمة بني ابناء الوطن
الواحد وحل النزاعات ب�شكل ودي مما ي��ؤدي اىل
تقليل االعباء عن كاهل الدولة بهذا اخل�صو�ص.

خ�لال وج��وده يف القاهرة لرئا�سة جمل�س وزراء
العدل العرب .ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي
يلتقي بالقائم باالعمال العراقي يف القاهره د .احمد
اجلنابي ،ويتباحث معه حول تطوير �آلية متابعة
الق�ضايا العراقية يف م�صر وخا�صة يف ما يتعلق
باخت�صا�ص وزارة ال�ع��دل ح��ول اق��ام��ة ال��دع��اوى
والدفاع عن حقوق العراق خارج البلد .كذلك قدم
ال�سيد القائم باالعمال عر�ض ًا حول متابعته للق�ضايا
ال�ت��ي تخ�ص احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة وك��ذل��ك اجلالية
العراقية يف م�صر ،وال��ر�ؤي��ا ح��ول كيفية تطوير
العمل امل�شرتك مبا يخدم م�صالح البلد وال�شعب.

خالله التباحث يف ايجاد غرفة حتكيم
م�شرتكة تنظم حجم التعاون بني الطرفني
وتعمل على حل اخلالفات بودية ،انطالقا
من جناح االتفاقيات املنعقدة مع اجلانب
االي��راين فيما يتعلق بحقوق االن�سان،
والتي ت�ؤ�شر عمق العالقات بني البلدين
ودعم حكومة جمهورية ايران اال�سالمية
للعراق يف حربه �ضد ع�صابات داع�ش
االرهابية.

خالل زيارته لمكتب المفتش العام لوزارة العدل

وزير العدل :مكتب املفت�ش العام له دور كبري يف دعم الوزارة للق�ضاء على �آفة الف�ساد
ق��ال وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي ،ان مكتب
املفت�ش ال �ع��ام ل��ه دور كبري يف دع��م ال ��وزارة
للق�ضاء على حاالت الف�ساد .ذكر ال�سيد الوزير
ذلك خالل لقائه باملفت�ش العام للوزارة ال�سيد
ح���س��ن ح �م��ود ح �� �س��اين خ�ل�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
باعتباره الواجهة القانونية للوزارة يف جمال
مكافحة الف�ساد.
ودع��ى ال�سيد ال��وزي��ر :اىل الإف��ادة من خربات
ك � ��وادر ال� � ��وزارة ج�م�ي�ع�ه��ا ،يف جم ��ال ر��ص��د

ومتابعة ح��االت الف�ساد وتقيم عمل ال��دوائ��ر،
مبينا ان ال� ��وزارة �شكلت م�ك��ات��ب يف جميع
م �ف��ا� �ص��ل ال� � � ��وزارة ب��ب��غ��داد وامل��ح��اف��ظ��ات،
م��رت �ب �ط��ة ب �ق �� �س��م امل��ت��اب��ع��ة ،م�ه�م�ت�ه��ا اع� ��داد
ت �ق��اري��ر ع��ن احل � ��االت امل �� �ش �ب��وه��ة .واالب �ل�اغ
عنها.
وا��ض��اف ال�سيد ال��وزي��ر :ان ال��وزارة اجنزت
العديد م��ن امل�ه��ام يف جم��ال حماية املواطنني
ومم �ت �ل �ك��ات �ه��م ،اب ��رزه ��ا م �� �ش��روع احل �ك��وم��ة
االلكرتونية ،مو�ضحا ان هذا امل�شروع �سيق�ضي

على ح��االت الف�ساد واالب �ت��زاز التي يتعر�ض
لها املواطن وتهديد امالكه وحقوقه ،حيث مت
تطبيقه يف دائ ��رة رع��اي��ة القا�صرين ودائ��رة
اال� �ص�لاح ال�ع��راق�ي��ة ،و�سي�شمل جميع دوائ��ر
ال��وزارة تباع ًا يف الكتاب العدول والت�سجيل
العقاري وغريها.
وت��اب��ع ال�سيد ال��وزي��ر :ان ال� ��وزارة اعتمدت
ال �ب��دائ��ل ل�ت�ج��اوز االزم���ة امل��ال�ي��ة ال�ت��ي تعاين
منها م�ؤ�س�سات الدولة كافة ،ابرزها امكانية
التعاون مع احلكومات املحلية لتوفري اماكن

ل �ل��دوائ��ر وغ�يره��ا م��ن االج � ��راءات .م��ن جهته
اكد املفت�ش العام للوزارة ال�سيد ح�سن حمود
ح���س��اين� ،سعيه احلثيث يف متابعة ور�صد
ح��االت الف�ساد التي ت�ؤثر على ان�سيابية عمل
ال� ��وزارة وت �ه��دد م�صالح امل��واط�ن�ين وتعرقل
معامالتهم .واختتم ال�سيد الوزير اللقاء بتكرمي
املفت�ش ال�ع��ام (ب ��درع ال� ��وزارة) ،ت��أك�ي��دا على
دعمه يف مهامه املنوطة به يف ادارة املكتب،
متمنيا ل��ه ال�ن�ج��اح يف اداء االع �م��ال املوكلة
به.

وزير العدل خالل ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

وجهت بمراعاة جانب االمن الوطني في تناقل المعلومات المتعلقة بكوادرها

متت مناق�شة عدة حماور من اهمها اتفاقيات وقوانني مكافحة االرهاب

وزارة العدل :الأخبار الكاذبة �إعالم داعم للإرهاب

ق ��ال ال �� �س �ي��د ال ��وزي ��ر�� :س�ن�م���ض��ي ب��ال �ع �م��ل على
ا�ستح�صال ق���رارات بخ�صو�ص جت��رمي داع�ش
ومتويله املايل والفكري
�صرح بذلك ال�سيد وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي
رئي�س املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العدل العرب
وال ��ذي عقد اجتماعاته ال�ي��وم يف مقر اجلامعة
العربية يف القاهرة.
وا�ضاف ال�سيد الوزير ،اىل ان من اهم م�شاريع
القرارات التي �سيتم عر�ضها على اجتماع جمل�س
وزراء العدل العرب يوم اخلمي�س ،والذي �سيكون
برئا�سة العراق هي مايتعلق مبو�ضوع االره��اب
ومكافحته مالي ًا وفكري ًا ومنها:
 االت �ف��اق �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة مل�ك��اف�ح��ة االره � ��اب و�آل �ي��ةتنفيذها.

اك��دت وزارة ال �ع��دل ،وج��ود ج�ه��ات مغر�ضة ت�سعى
لن�شر امل�ع�ل��وم��ات ال �ك��اذب��ة لإ� �ش��اع��ة ال�ف��و��ض��ى وه��ي
مبثابة الإعالم الداعم للإرهاب يف هذه املرحلة ،داعية
و�سائل الإع�ل�ام اىل اعتماد ال��دق��ة واملو�ضوعية يف
نقل املعلومات املتعلقة بوزارة العدل ودوائرها ويف
مقدمتها الأخ�ب��ار املتعلقة ب��الأم��ن و�أرواح العاملني
فيها.
و�أه� ��اب� ��ت ال � � � ��وزارة :ب��و� �س��ائ��ل الإع� �ل ��ام امل�ح�ل�ي��ة
م� ��راع� ��اة ج ��ان ��ب (االم � � ��ن ال ��وط� �ن ��ي) ب �� �ش �ك��ل ع��ام
وال�شخ�صي لكوادرها على وج��ه اخل�صو�ص ،لأنها
�أم ��ان ��ة وط �ن �ي��ة و� �ش��رع �ي��ة يف امل �ق��ام االول تتطلب
ال��وق��وف عندها وال �ت ��أك��د م��ن �صحتها قبل الإع�ل�ان
عنها.
واو� �ض �ح��ت ال� � ��وزارة :ان ب�ع����ض و� �س��ائ��ل الإع �ل�ام

 االتفاقية العربية ملكافحة غ�سل االموال ومتويلاالرهاب.
تعزيز التعاون العربي والدويل يف جمال مكافحة
االرهاب.
 �شبكة ال �ت �ع��اون الق�ضائي ال�ع��رب��ي يف جم��المكافحة االرهاب واجلرمية املنظمة.
 ال�ق��ان��ون ال�ع��رب��ي حلماية وم���س��اع��دة �ضحايااالعمال االرهابية.
 ال �ق��ان��ون ال�ع��رب��ي امل��وح��د ملكافحة امل �خ��دراتوامل�ؤثرات العقلية.
 االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد.كذلك فان هذه االتفاقيات وم�شاريع القوانني �سيتم
عر�ضها على اجتماع املجل�س املو�سع لوزراء العدل
العرب ليتم احل�صول على اتفاق حولها واقرارها.

لدى استقباله وفداً من سفارة و وزارة الخارجية الكندية

وزير العدل :ت�شكيل حماكم دولية خا�صة بتوثيق جرائم داع�ش �سي�ساهم يف حفظ ال�سلم العاملي
�أك��د وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي ،على �ضرورة
ت�شكيل حماكم دولية توثق جرائم ع�صابات داع�ش
االرهابية وانتهاكها حلقوق االن�سان� ،سعي ًا ملعاقبة
املتعاونني معها وجتفيف منابعها الفكرية واملالية
حفاظا على ال�سلم العاملي.
ذك ��ر ذل��ك ال���س�ي��د ال ��وزي ��ر ،ال �ي��وم االث �ن�ي�ن ،خ�لال
ا�ستقباله مبكتبه الر�سمي يف مقر ال ��وزارة وفد
وزارة اخلارجية الكندية وال�سفارة برئا�سة القائم
باالعمال الكندية كري�ستال برو�شن ،مبينا ان العراق
اجته اىل جامعة ال��دول العربية التخاذ اج��راءات

رادع���ة ��ض��د ه��ذا التنظيم ،م��ن خ�ل�ال امل�ق�ترح��ات
املطروحة �ضمن جل�سة جمل�س وزراء العدل العرب،
الذي عقد اال�سبوع الفائت برئا�سة العراق يف مقر
االمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
وا�ضاف ال�سيد الوزير :ان الدول العربية امل�شاركة
يف جمل�س وزراء العدل العرب ،اكدت دعمها للعراق
يف حربه �ضد داع�ش ،باال�ضافة اىل موافقتها على
البنود التي تعنى بحقوق االن�سان ،منها تنظيم
نقل وزراع��ة االع�ضاء الب�شرية ومكافحة االجتار
بها ،وجتنيد الن�ساء واالط �ف��ال ،ومنع ومكافحة

اال�ستن�ساخ الب�شري ،وتنظيم او�ضاع الالجئني يف
الدول العربية.
وا�ستعر�ض ال�سيد الوزير :املهام الرئي�سية لوزارة
ال �ع��دل يف جم ��ال ح �ق��وق االن �� �س��ان ،ب�ع��د ت�سلمه
ملف وزارة حقوق االن�سان امللغاة ،مو�ضحا ان
ال���وزارة �شكلت جلنة وطنية مركزية برئا�سته،
ت�ضم اع�ضاء من جهات حكومية ذات عالقة مبلف
ح�ق��وق االن �� �س��ان ،انبثقت منها جل��ان فرعية من
جميع م�ؤ�س�سات الدولة املخت�صة تعمل على متابعة
امللفات والتقارير.

وتابع ال�سيد الوزير :ان ال��وزارة قطعت �أ�شواطا
كبرية يف جم��ال حقوق االن���س��ان رغ��م التحديات
الكبرية ،ابرزها ح�صول العراق على مقعد دائم يف
جمل�س حقوق االن�سان التابع لالمم املتحدة ،منوها
اىل ان الوزارة تتابع بدقة اي حالة انتهاك حلقوق
االن���س��ان م��ن خ�لال جلانها الفرعية ،خا�صة وان
العراق يخو�ض حرب �شر�سة �ضد تنظيم داع�ش،
ي�ح��اول البع�ض م��ن خاللها �إف���س��اد االنت�صارات
ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي حققتها ال �ق��وات االم�ن�ي��ة واحل�شد
ال�شعبي بتحرير البالد من �سيطرة االرهاب.

تتناقل ب�ين احل�ين واالخ��ر ان�ب��ا ًء ع��ن مقتل موظفني
يف وزارة ال��ع��دل ب�ع�م�ل�ي��ات ت�ف�ج�ير واغ �ت �ي��ال يف
مناطق متفرقة من بغداد ،وقد تكررت هذه احلاالت
ب�ين ف�ترة واخ� ��رى ،االم ��ر ال ��ذي ي ��ؤك��د وج ��ود نيات
مبيتة من ن�شر هذه االخبار الكاذبة ،بداعي زعزعة
الو�ضع الأمني و�إث��ارة الهلع والرعب يف االو�ساط
ل�شعبية.
وافادت الوزارة :واننا اذ ندعم و�سائل الإعالم الوطنية
يف اداء ر�سالتها املهنية وهي ت�ساند القوات االمنية
يف حربها �ضد االره��اب ،ندعو اىل اعتماد املعلومة
الدقيقة وال�ت�ح��ري عنها ع�بر م���ص��ادره��ا الر�سمية،
وب�خ�لاف��ه �سن�ضطر الت �خ��اذ االج � ��راءات القانونية
الرادعة بحق اجلهات التي تتداول االخبار الكاذبة
واملفربكة.

اخبار ونشاطات الوزير
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وزير العدل :اجلهد الع�شائري �ساهم يف حفظ
املجتمع وحماية البالد من خماطر االرهاب

لدى استقباله وفدا برلمانيا عن محافظة نينوى

وزير العدل :االنتهاكات الوح�شية املرتكبة بحق اهايل نينوى لن متر "دون عقاب"
قال وزير العدل د .حيدر الزاملي،
ان االن �ت �ه��اك��ات ال��وح���ش�ي��ة ال�ت��ي
ت �ع��ر���ض ل �ه��ا اه� ��ايل ن �ي �ن��وى ،لن
مت��ر دون ع �ق��اب ،و�سنعمل على
حفظ ا�ستحقاقات امل��واط�ن�ين يف
ممتلكاتهم ،م���ؤك��د ًا ان ال� ��وزارة
�ستتبنى رفع دع��اوى امام املحاكم
ال��دول �ي��ة الن �� �ص��اف االق �ل �ي��ات من
اجلهات املت�سببة باجلرائم واعمال
القتل املرتكبة يف املو�صل.
ذك� ��ر ال �� �س �ي��د ال ��وزي ��ر ذل� ��ك خ�لال
ا�ستقباله مبكتبه اليوم االربعاء،
وفدا برملانيا عن حمافظة نينوى،
داعيا لتوحيد اجلهود احلكومية
وال�شعبية العادة احياء املحافظات
امل� �ح ��ررة م��ن ��س�ي�ط��رة ع���ص��اب��ات
داع ����ش ،واي �ج��اد ح�ل��ول للق�ضايا
التي تواجه املواطنني يف املناطق
التي تعر�ضت لتخريب اجلماعات
االرهابية.

وا�ضاف ال�سيد الوزير :ان الوزارة املحررة ،تعمل وفق �آلية مدرو�سة ح � ��االت ال� �ت ��زوي ��ر امل��رت �ك �ب��ة م��ن ال �ع �ق��اري��ة) واوق �ف��ت الت�صرفات
� �ش �ك �ل��ت جل � ��ان خ��ا���ص��ة مل �ت��اب �ع��ة مهمتها احلفاظ على تلك املمتلكات قبل اجل�م��اع��ات االره��اب�ي��ة ،مبينا ال �ع �ق��اري��ة يف ام�ل��اك امل��واط �ن�ين
ممتلكات امل��واط �ن�ين يف املناطق وتعتمد التدقيق واملتابعة لك�شف ان ال� � ��وزارة اغ �ل �ق��ت (ال���س�ج�لات ب��امل�ن��اط��ق املغت�صبة م��ن جماعة
داع ����ش منذ ال �ي��وم االول لدخول
ه� � ��ذه ال� �ع� ��� �ص ��اب ��ات اىل ار�� ��ض
املحافظة.
واو�ضح ال�سيد الوزير :ان دوائر
ال��وزارة ت�ست�أنف حالي ًا العمل يف
املناطق املحررة ،وو�ضعت حلول
ج��ذري��ة مل �ب��ا� �ش��رة م��وظ �ف �ي �ه��ا ،يف
�سبيل اال��س��راع بتقدمي اخلدمات
العدلية للأهايل واعادة اال�ستقرار
املجتمعي يف تلك املناطق ،م�ؤكدا
ا� �س �ت �ع��داد ال � � ��وزارة ل �ت��وف�ير كل
االمكانيات املطلوبة منها ،وتوكيل
املهام ال�شخا�ص كفوئني يعملون
وفق مهام حددتها ال��وزارة العادة
اال�ستحقاقات ال�صحابها وتوفري
اخلدمات العدلية اله��ايل املناطق
املحررة.

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

وزير العدل :قواتنا االمنية واحل�شد ال�شعبي عبدت بدمائها الطاهرة طريق حرية
قال وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان ت�ضحيات
كبرية بذلتها قواتنا االمنية واحل�شد ال�شعبي،
ل�ل��و��ص��ول اىل ه ��ذه امل��رح �ل��ة يف ح��رب�ن��ا �ضد
ع���ص��اب��ات داع�����ش ،م���ش�يرا اىل م���ش��ارك��ة كل
الطوائف العراقية يف هذه املواجهة امل�صريية
�ضد الع�صابات التكفريية.

ذكر ذلك ال�سيد الوزير خالل ا�ستقباله مبكتبه
ال��ر��س�م��ي ال �ي��وم االرب� �ع ��اء ،وفد ع�شائر بني
ع�ج�ي��ل ،م� ��ؤك ��دا ع�ل��ى ان االو�� �ض ��اع ال��راه �ن��ة
بحاجة ل��وع��ي ج�م��اه�يري بحجم امل�س�ؤولية
ال �ت��ي ي�ن�ت�ظ��ره��ا م�ستقبل ال� �ع ��راق .وا� �ض��اف
ال�سيد ال��وزي��ر :ان ال��دور الع�شائري ا�سا�سي

للنهو�ض بعمل م�ؤ�س�سات ال��دول��ة واحل�ف��اظ
على اللحمة الوطنية ،داعيا اىل تكاتف اجلهود
يف االنتخابات القادمة الختيار ال�شخ�صيات
الوطنية ال�ك�ف��وءة ،لتفويت الفر�صة على من
قدم امل�صلحة ال�شخ�صية على امل�صلحة العامة.
وتابع ال�سيد الوزير :ان الوزارة قطعت ا�شواطا

وزير العدل العراقي يلتقي بوزير العدل الجزائري

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

ك�ب�يرة للنهو�ض ب��ال��واق��ع اخل��دم��ي ل��دوائ��ره��ا
العدلية يف املناطق املحررة ،وخلق اال�ستقرار
فيها ،واحلفاظ على ممتلكات املواطنني يف تلك
املناطق ،مو�ضحا ان الوزارة اعدت خطة كاملة
ملا بعد التحرير من خالل جلان خا�صة خمولة
من قبل الوزارة.
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ق��ال وزي ��ر ال �ع��دل د .ح�ي��در ال��زام �ل��ي ،ان الع�شائر
العراقية لها دور كبري يف حفظ املجتمع وحماية البالد
من خماطر االره ��اب ،باال�ضافة اىل دوره��ا ال�ساند
للدولة والق�ضاء ،م�شريا اىل ان دور �شيوخ الع�شائر
ورجال الدين اوجد دعما �شعبيا للم�ؤ�س�سات االمنية
واالجتماعية.
ذكر ذلك ال�سيد الوزير خالل ا�ستقباله يف مكتبه اليوم
االربعاء ،وفدا من ع�شائر العراق برئا�سة االمري �سعد
املزهر ال�سمرمد ،م�ؤكدا ان التزام املواطن مببادئ
وقيم الع�شائر اال�صيلة خلق جمتمع متزن يراعي
حقوق االخرين ،باال�ضافة اىل ترابطه ومتا�سكه.
وا�ضاف ال�سيد الوزير :ان الظواهر ال�سلبية تتطلب
جهد م�شرتك من املواطن واملجتمع كونهما ي�شكالن
جهاز رقابي ب�أمكانه ت�شخي�ص تلك الظواهر ،مبينا ان
حماربة الف�ساد تتم بت�ضافر اجلهود ووعي املواطن
جت��اه ح��االت اال�ستفزاز التي يتبعها الفا�سدون من

املوظفني.
واو�ضح ال�سيد الوزير :ان التحديات التي واجهت
ال�شعب خ�ل�ال ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ،حملت ر�سالة
وا�ضحة للعامل بان ال�شعب العراقي موحد بكل اطيافه
والميكن تفريقه ،الفتا اىل ان هذه احلقيقة عك�ستها
املواقف البطولية البنائه والتي خا�ضها العراقيون
من خمتلف الطوائف يف حربهم �ضد ع�صابات داع�ش.
ب��دوره��م ،اك��د �شيوخ الع�شائر على دع��م احلكومة
يف حربها �ضد االره��اب ودع��م ا�ستقرار الدولة ومد
ي��د ال �ع��ون يف ت��وج��ه ال� ��وزارة ال��رام��ي اىل تن�سيق
اجلهود الع�شائرية لتحقق دورها يف انهاء اخلالفات
وال�صراعات التي تفت من ع�ضد االخ��وة والتالحم
ب�ين اب�ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د ،م�شريين اىل ان وزارة
العدل عملت على ت�أ�سي�س نهج مهني ملتزم حتقق من
خالل عمل دوائرها يف عموم املحافظات عرب افتتاح
وا�ستحداث دوائر تتالءم وحجم الزيادة ال�سكانية.

خالل استقباله السفير الجزائري لدى العراق

وزير العدل :احلرب على االرهاب تتطلب موقفا عربيا موحدا
قال وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان احلرب
على االره��اب تتطلب موقفا عربيا موحدا،
ومعركتنا العادلة �ست�ضع اوزاره��ا قريبا
بتحرير املو�صل و�ستكتب نهاية ع�صابات
داع�ش يف العراق واملنطقة.
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك خ�ل�ال ا�ستقباله
مبكتبه ال��ر��س�م��ي يف ال� � ��وزارة ،ال�سفري
اجل��زائ��ري عبد ال �ق��ادر ب��ن �شاعة ،م�شيدا
ب��ال��دور العربي عموما واجل��زائ��ري على
وجه اخل�صو�ص ملوقفه الداعم للحكومة يف
حربها �ضد االرهاب.

واو��ض��ح ال�سيد ال��وزي��ر :ان معركتنا �ضد
االره�� ��اب ت�ت�ط�ل��ب م��وق �ف��ا ع��رب �ي��ا م��وح��دا
لتجفيف منابع االره��اب املالية والفكرية،
الف�ت��ا اىل ان منابر الفتنة والتكفري هي
املنبع اال�سا�س للفكر املت�شدد وال��ذي من
�ش�أنه ان يوجد جماعات ارهابية تهدد االمن
العاملي.
واف��اد ال�سيد ال��وزي��ر :ان ال�ق��وات االمنية
ح �ق �ق��ت ان� �ت� ��� �ص ��ارات ك� �ب�ي�رة ب �� �س��واع��د
العراقيني من جميع فئات املجتمع ،مبينا
ان ه� ��ذا ال �ن �� �ص��ر مل ي�ت�ح�ق��ق اال ب��وح��دة

ال �ع��راق��ي�ي�ن وال� �ت ��ي اح �ب �ط��ت خم�ط�ط��ات
االعداء.
من جانبه ،اكد ال�سفري اجلزائري عبد القادر
بن �شاعة ،ان االزم��ة التي يعانيها العراق
واجل ��زائ ��ر ه��ي ازم� ��ة م �� �ش�ترك��ة ،تتطلب
موقفا عربي م��وح��دا ،داع�ي��ا اىل �ضرورة
ت�ف�ع�ي��ل ال��ت��ع��اون امل �� �ش�ترك ب�ي�ن ال �ع��راق
واجلزائر يف �شتى املجاالت ويف مقدمتها
حم��ارب��ة االره� � ��اب ،والإف � � ��ادة م��ن خ�برة
القوات االمنية واحل�شد ال�شعبي يف هذا
املجال.

ضمن لقائه باعضاء المكتب االستشاري لحقوق االنسان التابع لهيئة المستشارين

وزير العدل :ح�صول العراق على مقعد يف جمل�س حقوق االن�سان باالمم املتحدة (ن�ص ٌر وطني)
مت على هام�ش اعمال جمل�س وزراء العدل العرب انعقاد عدة
لقاءات جانبية مع وزراء العدل.
ف�ق��د مت ع�ق��د ل�ق��اء ث�ن��ائ��ي ب�ين وزي ��ر ال �ع��دل ال �ع��راق��ي و وزي��ر
ال �ع��دل اجل ��زائ ��ري مت خ�لال��ه ال �ت �ط��رق اله ��م امل��وا� �ض �ي��ع ذات
االهتمام امل�شرتك ،ومبا يوطد العالقات بني البلدان العربية
ال�شقيقة ،وك��ان م��ن اهمها ق��وان�ين مكافحة االره ��اب وكيفية
و�ضع �آليات م�شرتكة لتفعيلها كذلك مايهم البلدين من اتفاقيات
تعاون ثنائي م�شرتك تعمل على تطوير العالقات على خمتلف
اال�صعدة.

التابع لهيئة امل�ست�شارين كل من ال�سيد
ح��ي��در ح �� �س�ين م��ه��دي وال �� �س �ي��د ارك� ��ان
�صالح ث��ام��ر ،وبح�ضور وك�ي��ل ال ��وزارة
اال� �س �ت��اذ ح���س�ين ال ��زه�ي�ري ،م�ضيفا ان
ال � ��وزارة �شكلت جل�ن��ة م��رك��زي��ة حلقوق
االن �� �س��ان ب��رئ��ا��س��ة وزي ��ر ال �ع��دل وت��دخ��ل
�ضمن ع�ضويتها جميع اجلهات احلكومية
وامل�ؤ�س�سات ال�ساندة لها واملخت�صة يف
جمال حقوق االن�سان ،وقد ان�ضمت جلنة
حقوق االن�سان النيابية اىل هذه اللجنة
م�ؤخر ًا.

ق��ال وزي ��ر ال �ع��دل د .ح�ي��در ال��زام �ل��ي ،ان
ح���ص��ول ال �ع��راق ع�ل��ى مقعد يف جمل�س
ح�ق��وق االن �� �س��ان ب ��االمم امل�ت�ح��دة (ن�ص ٌر
وطني) ،مبينا ان هذا املنجز الكبري حتقق
ب�ج�ه��ود م�شرتكة م��ع وزارة اخل��ارج�ي��ة
وممثلية ال �ع��راق ب ��االمم امل�ت�ح��دة وبعد
ت��ويل وزارة ال �ع��دل مل�ه��ام وزارة حقوق
االن�سان (امللغاة).
ذك��ر ذل��ك ال�سيد ال��وزي��ر خ�لال ا�ستقباله
مبكتبه الر�سمي اليوم االث�ن�ين ،وف��د من
امل �ك �ت��ب اال� �س �ت �� �ش��اري حل �ق��وق االن �� �س��ان

وناق�ش ال�سيد الوزير خالل اللقاء ،تعزيز
�سبل التعاون بني وزارة العدل واملكتب
اال�ست�شاري حلقوق االن�سان ،كما ت�ضمن
ال�ل�ق��اء مناق�شة ملف ح�ق��وق ال�صحفيني
العراقيني ،م��ؤك��دا على ��ض��رورة ت�شكيل
جل ��ان خ��ا� �ص��ة ت �ت��وا� �ص��ل م��ع امل�ن�ظ�م��ات
ال��دول �ي��ة وم�ن�ه��ا (ال�ي��ون���س�ك��و) ،ل�ضمان
ح�ق��وق ه��ذه ال�شريحة املثقفة و�ضمان
حقوقهم ب��اي�ج��اد ��ض��واب��ط وت�شريعات
ت �� �ض �م��ن ع� ��دم ت �ع��ر� �ض �ه��م ل�ل�اع� �ت ��داءات
واالنتهاكات.

لدى لقائه شيخ قبائل جحيش والوفد المرافق له

وزير العدل :دور التحكيم يف ال�صلح الع�شائري ي�ساهم باحالل ال�سلم املجتمعي
ق��ال وزي��ر ال�ع��دل د .حيدر ال��زام�ل��ي ،ان ت��واج��د عنا�صر
التحكيم يف ال�صلح الع�شائري ير�صن عملها ويجعله
�ضمن اطر ر�سمية حتد من النزاعات واالعمال امل�سلحة
وتكون ملزمة قانون ًا ،وت�ساهم باحالل ال�سلم املجتمعي.
اعلن ال�سيد الوزير عن ذلك خالل لقائه ،اليوم االربعاء،
وفد ًا ع�شائري ًا برئا�سة ال�شيخ مهدي ن�صر الفي�صل �شيخ
ع�شائر جحي�ش ،م�شريا اىل ان الوزارة �ستعمل من خالل

ه��ذا امل�شروع على ان يكون احلكم الع�شائري خا�ضع ًا
ل�ضوابط التحكيم املعتمدة لرت�صني العمل به واعتماد
النتيجة.
واو�ضح ال�سيد الوزير :ان الوزارة ت�سعى من خالل هذا
امل�شروع نحو احالل دور القانون وا�سناد دور الع�شائر
يف انهاء اخلالفات الداخلية والتخفيف عن كاهل املحاكم
بتواجد �سلطة القانون يف اجلهد االجتماعي للع�شائر

العراقية اال�صيلة مما يعزز دوره��ا االن�ساين ،مبينا ان
وج��ود حمكم معتمد يف االت�ف��اق��ات الع�شائرية ي�ساهم
باعتماد االحكام ب�شكل ر�صني ،و�سي�ضفي �صفة االلتزام
باالحكام الع�شائرية التي تكون خا�ضعة ل�ضوابط القانون
وال�شريعة ال�سمحاء.
واو�ضح ال�سيد الوزير ،ان االحكام الع�شائرية معتمدة
ع�بر ال�ت��اري��خ ،وق��د ت�ط��ورت مب��رور ال��زم��ن و��ص��وال اىل

الوقت احلا�ضر ،وما تزال اجراءات التحكيم معتمدة من
الدول املتقدمة وفق ل�سياقات قانونية تعرف بـ(التحكيم
الدويل).
ونوه ال�سيد الوزير اىل ان الع�شائر العراقية لعبت دورا
يف ا�سناد دور القانون وحماية م�ؤ�س�سات الدولة ،االمر
ال��ذي يفر�ض علينا م��ن خ�لال ت��واج��د االحت ��اد العربي
للتحكيم الدويل يف بغداد ان ندعم دور الع�شائر بتوفري

حمكمني يعملون على ت�صديق االحكام من اجل ان تكون
م�ساعدة للق�ضاء وت�ساهم يف ت�سهيل عمله �ضمن ال�صلح
الع�شائري.
ي�شار اىل ان وزارة العدل ،اقامت امل�ؤمتر الثالث لالحتاد
العربي للتحكيم الدويل ،ال�سبت املا�ضي ،يف بغداد ،بعد
انتقاله اىل مقره الدائم يف بغداد ،كما ويحظى االحتاد
باالعرتاف من قبل هي�أة االمم املتحدة.

لدى استقباله السفير االمريكي والوفد المرافق له

وزير العدل :الوزارة �ستنجز ادوارها الوطنية يف جترمي داع�ش امام الق�ضاء الدويل
�أك��د وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي ،ان ال��وزارة
اخ ��ذت ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��ا وع�ب�ر جل��ان�ه��ا القانونية
والإن�سانية �أداء الأدوار الوطنية جت��اه ملف
جت��رمي داع����ش �أم��ام الق�ضاء املحلي وال��دويل،
داعيا �إىل وقفة موحدة من املجتمع الدويل لدعم
احلكومة يف م�سعاها لعر�ض ق�ضايا االنتهاكات
املرتكبة من الع�صابات االرهابية �ضد العراقيني.
�أعلن ال�سيد الوزير عن ذلك خالل ا�ستقباله يف
مكتبه الر�سمي ،ال�ي��وم االث�ن�ين� ،سعادة �سفري
الواليات املتحدة االمريكية دوغال�س �سيليمان
والوفد املرافق له ،م�شريا �إىل �أن وزارة العدل
ك ��ان ل�ه��ا امل �� �ش��ارك��ة ال �ك�برى يف جم ��ال جت��رمي
ع�صابات داع�ش ومنذ الوهلة االوىل لدخوله
اىل البالد من خالل جمع االدلة احلية على جرائم
االره ��اب وتوثيقها الدان �ت��ه ومقا�ضاته حمليا
ودوليا.

وق��ال ال�سيد ال��وزي��ر :بعد ا�ضافة مهام وزارة
ح �ق��وق االن �� �س��ان امل �ل �غ��اة اىل وزارة ال �ع��دل،
باعتبارها اجلهة االق��رب لتخ�ص�صها ،با�شرنا
بت�شكيل جلنة مركزية حلقوق االن�سان برئا�سة
وزي ��ر ال �ع��دل وت��دخ��ل �ضمن ع�ضويتها جميع
اجل�ه��ات احلكومية وامل�ؤ�س�سات ال�ساندة لها
واملخت�صة يف جم��ال حقوق االن���س��ان ،م�شريا
اىل ان ه��ذه اللجنة اخ��ذت على عاتقها كتابة
تقارير ب�ش�أن اجل��رائ��م واالن�ت�ه��اك��ات املرتكبة
بحق املواطنني يف املناطق املحتلة ب�صورة عامة
التخاذ االجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
وا�ضاف ال�سيد الوزير :ان هذه اللجنة با�شرت
مهام عملها بتطبيق القوانني واملقررات املتعلقة
مبلف حقوق االن�سان وعلى حم��وري��ن املحلي
وال� � ��دويل��� ،س��واء امل�ت�ع�ل�ق��ة مب �ل��ف ال���س�ج��ون
والق�ضايا املجتمعية ،ا�ضافة اىل عملها يف كتابة

وتوثيق التقارير اخلا�صة باالنتهاكات واجلرائم
املتعلقة بع�صابات داع�ش يف املناطق التي مت
حتريرها م��ن �سيطرته ،وت��دوي��ن االف ��ادات من
�شهود العيان عن اجلرائم املرتكبة من قبل هذه
الع�صابات.
واو�ضح ال�سيد الوزير :ان التقارير املوثقة من
وزارة العدل �ستوفر االدل��ة الالزمة للق�ضائني
ال �ع��راق��ي وال� ��دويل الدان���ة االره� ��اب ومموليه
بخ�صو�ص اجل��رائ��م املرتكبة �ضد العراقيني،
الفتا اىل ان وزارة العدل حققت منجزا كبريا
خ�ل�ال ح���ض��وره��ا يف جمل�س ح �ق��وق االن���س��ان
بجنيف والذي ح�صلنا من خالله موافقة رئي�س
املجل�س على طلب العراق باحل�صول على مقعد
يف جمل�س حقوق االن���س��ان ،وال ��ذي م��ن �ش�أنه
اي�صال �صوتنا اىل ه��ذا املحفل ال��دويل املعني
مبلف حقوق االن�سان.

ب��دوره ،اكد �سعادة ال�سفري االمريكي دوغال�س
�سيليمان ،ان ال��دور الكبري ال��ذي اخذته وزارة
ال �ع��دل يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع م�ل��ف ح �ق��وق االن���س��ان
�سي�ساهم يف دع��م ت��وج��ه احل�ك��وم��ة االمريكية
وال��دول االوربية ام��ام الق�ضاء ال��دويل ،ا�ضافة
اىل توفريه االدلة الالزمة لتجرمي تنظيم داع�ش
االرهابي عامليا.
واف ��اد ال�سفري االم��ري�ك��ي :ان املجتمع ال��دويل
ي�سعى الن تكون م�شاركة العراق ا�سا�سية يف
م�ق��ا��ض��اة وادان� ��ة االره� ��اب ،م��ن خ�ل�ال ح�ضور
وزارة ال�ع��دل وت��واج��د القانون العراقي جنبا
اىل جنب م��ع ال�ق��وان�ين والت�شريعات الدولية
اليقاع العقوبات املالئمة على االرهاب واجلهات
الداعمة ل��ه ،مبينا ان املجتمع ال��دويل م�ستعد
ل�ت�ق��دمي ال��دع��م ال �ل�ازم ل �ل �ع��راق يف ح��رب��ه على
االرهاب واعادة النازحني اىل مناطقهم املحررة.
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العراق يعود لدوره عربيا وعالميا
ب�سم الله الرحمن الرحيم
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل وزراء العدل العرب
��س�ع��ادة الأم�ي�ن ال �ع��ام امل�ساعد رئي�س قطاع
ال�ش�ؤون القانونية امل�ست�شار الدكتور فا�ضل
حممد جواد
ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء الوفود العربية
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ي�سعدين �أن �أرحب ب�أ�صحاب ال�سمو واملعايل
وال �� �س �ع��ادة م��ن ر�ؤ�� �س ��اء و�أع �� �ض��اء ال��وف��ود
امل���ش��ارك��ة حل���ض��ور اج �ت �م��اع جمل�س وزراء
العدل العرب يف دورته ( )32الثانية والثالثني
للمجل�س املنعقد يف ه��ذا اليوم املوافق /24
ت�شرين ال �ث��اين (ن��وف �م�بر)  2016/يف مقر
الأمانة العامة جلامعة الدول العربية يف ار�ض
الكنانة جمهورية م�صر العربية وال��ذي كان
مزمع عقده يف جمهورية ال�ع��راق يف بغداد
ار���ض احل���ض��ارة وب�ل�اد ال��راف��دي��ن ب�ن��ا ًء على
طلب اال�ست�ضافة وق��رار املجل�س املتخذ بهذا
ال�ش�أن ونتيجة الظروف الأمنية وتعاظم خطر
الإره��اب واعتذار بع�ض الوفود عن احل�ضور
مما تعذر االنعقاد يف املكان املخ�ص�ص.
كما �أرحب بالوفود املراقبة من جمل�س وزراء
الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربي
واحتاد املحامني العرب .
و�أو ُد با�سم جمل�س وزراء العدل العرب املوقر
تقدمي التهنئة اخلال�صة ملعايل ال�سيد احمد
ابو الغيط لتعيينه �أمينا عام ًا جلامعة الدول
العربية والتمنيات ل��ه بالنجاح ال��دائ��م يف
اجناز مهامه .
وي�شرفني �أن �أنقل �إليكم حتيات بلدي بجميع
�سلطاته و�شعب العراق بجميع طوائفه ويبعث
العراق حكوم ًة و�شعب ًا ملعاليكم ر�سالة اطمئنان
وا�ستقرار م��ن ان ب�غ��داد ي��وم بعد ي��وم تعود
ل�سابق عهدها يف احت�ضان �أ�شقاءها العرب
�إذ احت�ضنت امل�ؤمتر ال��دويل الثالث للتحكيم
ال� ��دويل ب��رع��اي��ة رئ �ي ����س ال� � ��وزراء ال��دك �ت��ور
حيدر �ألعبادي وب�إ�شراف مبا�شر من وزارة
ال �ع��دل ل�ل�ف�ترة م��ن 29ـ �ـ/31ت �� �ش��ري��ن الأول
(نوفمرب). 2016/
�إذ ن�ك��رر ترحيبنا ب��رم��وز ال�ع��دال��ة يف ال��دول
العربية ونتمنى لأعمال هذه الدورة وللمجل�س
املوقر كل التوفيق والنجاح الدائم وحتقيق
الأه� � ��داف و�إ�� �ص ��دار ال� �ق ��رارات ال�ل�ازم ��ة يف

امل��وا��ض�ي��ع امل�ع��رو��ض��ة ك��ي ن�سهم يف حتقيق
العدالة يف النظام القانوين العربي.
كما �أت�ق��دم بخال�ص ال�شكر واالمتنان ملعايل
ال�شيخ ال��دك�ت��ور ول�ي��د ب��ن حممد ال�صمعاين
وزي��ر العدل ورئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء
يف اململكة العربية ال�سعودية على رئا�سته
الر�سمية والفخرية ل��دورت��ي االنعقاد ()30
و( )31ورئا�سته للمكتب التنفيذي لالجتماع
( )58الثامن واخلم�سني للمجل�س وم��ا بذله
من جهود متميزة لنجاح �أعمال املجل�س  .كما
واخ�ص بال�شكر والتقدير معايل الدكتور ب�سام
�سمري التلهوين وزير العدل يف اململكة الأردنية
الها�شمية رئي�س ال��دورة احل��ادي��ة والثالثني
ملجل�س وزراء العدل العرب للجهود املتميزة
التي بذلها �إثناء فرتة رئا�سته وعمله املتوا�صل

من اجل تفعيل وتنفيذ قرارات املجل�س املوقر .
واك ��رر ��ش�ك��ري وت �ق��دي��ري لأ� �ص �ح��اب ال�سمو
وامل�ع��ايل وال�سعادة رئي�س و�أع���ض��اء املكتب
التنفيذي على اجلهود التي بذلت يف اجتماعي
املكتب بني دورتي االنعقاد ومتابعة القرارات
التي �صدرت عن املجل�س والأعداد لعقد اجتماع
ه��ذه ال ��دورة داع �ي � ًا الله ع��ز وج��ل ان يوفقنا
يف رئ��ا��س��ة ه��ذه ال���دورة لغر�ض اال�ستمرار
يف اجن��از العمل العربي امل�شرتك يف قطاع
العدالة .
ك��ذل��ك �أت��ق��دم بالتهنئة اخل��ال���ص��ة لأ��ش�ق��ائ��ي
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل وزراء العدل الذين
�شاركونا ب�أعمال هذه الدورة لأول مرة متمني ًا
لهم النجاح يف اجناز مهامهم .
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة :

ال�سيدات وال�سادة :
اذ ينعقد املجل�س ب��دورت��ه الثانية والثالثني
برئا�سة جمهورية ال �ع��راق يف ال��وق��ت ذات��ه
ن�ت�ح�م��ل امل �� �س ��ؤول �ي��ة يف حم��ارب��ة الإره � ��اب
وحت�ق�ي��ق االن �ت �� �ص��ارات امل�ت�ق��دم��ة يف جميع
امل �ن��اط��ق ال �ت��ي ��س�ي�ط��رت عليها التنظيمات
الإرهابية وها نحن اليوم نحارب الإرهاب يف
�أخر معقل له يف املو�صل من اجل الق�ضاء عليه
بالتعاون مع �شركاءنا قوات التحالف الدويل
وبدعم متوا�صل من معظم �أ�شقاءنا من الدول
العربية ك��ون الإره ��اب ال دي��ن ل��ه وي�ستهدف
اجلميع  ،ويف الوقت ذاته �إننا جند بان هذه
التنظيمات الإرهابية �إمنا هي �أداة لغر�ض خلق
حالة عدم اال�ستقرار والتنافر والتنازع داخل
ال ��دول العربية ب�شكل ع��ام وم�ن��اط��ق ال�ن��زاع

امل�ستهدفة ب�شكل خا�ص ومنها العراق وم�صر
وليبيا واليمن وتون�س و�سوريا وفل�سطني
وغريها مما يتطلب منا تظافر اجلهود الوطنية
والعربية والإقليمية وال��دول�ي��ة يف حماربة
االره � ��اب ب�ك��اف��ة � �ص��وره وا� �ش �ك��ال��ه واع �ط��اء
االول ��وي ��ة مل��وا��ض�ي�ع��ه امل �ه �م��ة م �ث��ل االره� ��اب
االلكرتوين واملقاتلني االجانب وجتنيد الن�ساء
واالط �ف��ال وتو�سيع ن�ط��اق ال�ت�ج��رمي لي�شمل
االع�م��ال التح�ضريية ومب��ا يتفق مع ق��رارات
جمل�س االمن الدويل  ،مما يقت�ضي العمل على
ا�صدار الت�شريعات الوطنية والعربية الالزمة
 ،واال�ستمرار يف التعاون العربي امل�شرتك مبا
يكفل املحاربة واملكافحة والوقاية من جرائم
االرهاب.
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة:

تضمنت التعريف بقانون االتحاد ودوره في حل المنازعات الدولية
خالل استقباله معاون مدير
عام التسجيل العقاري

املعهد الق�ضائي :م�ستعدون
لتكثيف الدورات لتطوير
اداء العمل جلميع املوظفني
ب� �ح ��ث م� ��دي� ��ر ع� � ��ام امل� �ع� �ه ��د ال �ق �� �ض��ائ��ي
د.ري��ا���ض ح�سني ،خ�لال ا�ستقباله معاون
م��دي��ر ع� ��ام دائ�� ��رة ال�ت���س�ج�ي��ل ال �ع �ق��اري
اال��س�ت��اذ ج�لال علي ردام� ،سبل التعاون
امل�شرتك.
وق��ال امل��دي��ر ال �ع��ام :ان ال��زي��ارة ت�ضمنت
مناق�شة عدد من الق�ضايا املتعلقة بالقوانني
اخلا�صة ب�إيجارات ام�لاك الدولة املتعلقة
بالعقارات العامة وحت�صني ه��ذه الدوائر
من الناحية القانونية.
وا� �ض��اف امل��دي��ر ال �ع��ام :ان م �ع��اون املدير
ال �ع��ام ت �ط��رق اىل م�ن��اق���ش��ة ال �ي��ة تطوير
الكوادر القانونية والإداري��ة واملحا�سبية
العاملة يف دائ��رة الت�سجيل العقاري ،من
خالل اقامة ال��دورات التدريبية يف املعهد
الق�ضائي خ�صو�ص ًا بعد جن��اح ال��دورات
ال�سابقة و�إثرها يف حت�سني االداء الوظيفي
للمالكات العامة.
م ��ؤك��د ًا ان ادارة املعهد اب��دى ا�ستعداده
لتكثيف ال� ��دورات م��ن اج��ل حت�سني اداء
العمل وتطوير كفاءة جميع املوظفني.

انعقاد اوىل جل�سات م�ؤمتر االحتاد العربي للتحكيم الدويل ودوره يف جذب اال�ستثمار
عقد احت��اد التحكيم ال��دويل جل�سات م�ؤمتره االوىل ،بالرتا�ضي وال��ذي ينق�سم اىل رك��ن املحل وال�سبب ،باغناء اجلل�سة بالنقا�شات واحل ��وارات التي عززت
ال�ي��وم ال�سبت ،واخل��ا��ص��ة بقوانني والئ�ح��ة االحت��اد واخ�ي�را ان يكون مكتوبا ،وه��ذه اجل��وان��ب �ساهمت املعلومات املتعلقة بجوانب عمل االحتاد.
العربي للتحكيم الدويل.
وقال اعالم وزارة العدل :جاءت اجلل�سة على هام�ش
ان�ع�ق��اد امل ��ؤمت��ر ال�ث��ال��ث الحت��اد التحكيم ال ��دويل يف
بغداد واملو�سوم (التحكيم ال��دويل واث��اره يف جذب
اال�ستثمار) ،برعاية رئي�س جمل�س ال��وزراء د .حيدر
العبادي ،وبا�شراف مبا�شر من وزي��ر العدل د .حيدر
الزاملي ،والتي تطرقت اىل مفهوم (التحكيم وانواعه
واجراءاته وت�شكيل هيئات التنظيم).
وا�ضاف :تناولت اجلل�سة االوىل التطرق اىل وجوه
التحكيم بانواعها (االختياري واالجباري ،والتحكيم
امل�ؤ�س�سي واحل ��ر ،والتحكيم بالق�ضاء وبال�صلح،
والتحكيم ال��داخ�ل��ي وال� ��دويل ،كما مت ال�ت�ط��رق اىل
ال �� �ش��روط اخل��ا��ص��ة بالتحكيم يف اجل��ان��ب اخل��ا���ص

بالتنسيق مع قسم الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي

دائرة التخطيط تنظم ور�شة عمل خا�صة بعملية حتديث اخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة العدل
ن �ظ �م��ت دائ � � ��رة ال �ت �خ �ط �ي��ط ال��ع��ديل
بالتن�سيق م��ع ق�سم اجل ��ودة ال�شاملة
وال �ت �ط��وي��ر امل ��ؤ� �س �� �س��ي ،ور� �ش��ة عمل
خ ��ا�� �ص ��ة ب �ع �م �ل �ي��ة حت� ��دي� ��ث اخل �ط��ة
اال�سرتاتيجية لوزارة العدل.
وق� ��ال اع �ل�ام ال � � ��وزارة :ان ال��ور� �ش��ة
ت�ضمنت �آليات و�ضع واع��داد الربامج

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

ال�ب�رام ��ج امل �ق��دم��ة م ��ن ق �ب��ل ال ��دوائ ��ر
العدلية.
وا� �ض��اف :ان ال��ور��ش��ة �شملت اع�ضاء
ال�ل�ج�ن��ة ال�ف��رع�ي��ة اخل��ا� �ص��ة بتحديث
اخلطة اال�سرتاتيجية ل�ل��وزارة ،حيث
ادار الور�شة كل من مدير ق�سم اجلودة
ال�شاملة والتطوير امل�ؤ�س�سي حت�سني

علي م��و��س��ى ،وم��دي��ر ق�سم التخطيط
وامل �ت��اب �ع��ة اح �م��د ح �م �ي��د ،وال �ب��اح��ث
االقدم يف دائرة التخطيط العديل علي
ع��ب��دال��رزاق ،ب��اال� �ض��اف��ة اىل موظفي
دائ ��رة التخطيط ال �ع��ديل ،وا�ستمرت
للفرتة م��ن  19/10/2016ولغاية
.20/10/2016

كشفت زيف المعلومات الواردة في الخبر المنشور بصحيفة الرياض السعودية

وزارة العدل� :سجوننا تطبق معايري حقوق االن�سان الدولية واحكام القانون وت�ضاهي نظرياتها بدول اجلوار
اك��دت وزارة ال �ع��دل ،ان دائ ��رة اال� �ص�لاح العراقية
تطبق معايري حقوق االن�سان الدولية يف �سجونها،
وت�ضاهي نظرياتها يف دول اجل��وار وبع�ض دول
العامل املتقدم.
واعلنت وزارة العدل :ان االتهامات التي ن�شرتها
�صحيفة (الريا�ض) ال�سعودية ب�ش�أن فر�ض م�س�ؤويل
�سجن النا�صرية اجور مالية على ات�صال ال�سجناء
ال�سعوديني بذويهم ،حم�ض اف�ت�راء ال ي�ستند اىل
احلقيقة ب���ش��يء ،وتك�شف زي��ف امل�ع�ل��وم��ات التي
ن�شرتها ال�صحيفة ،م�شرية اىل ان ال�سجن املذكور
م ��زود ب��اج�ه��زة ت�شتيت االت �� �ص��ال حت�ج��ب �شبكات
الهاتف النقال يف حميط منطقة ال�سجن ،كذلك وجود
منظومة كامرات مراقبة تغطي جميع انحاء ال�سجن
اىل امل�تر امل��رب��ع يف ال��زن��ازي��ن واالروق� ��ة والميكن
اج� ��راء اي خ��رق ب ��دون اك�ت���ش��اف��ه م��ن ق�ب��ل م�ق��رات
ال�سيطرة واملراقبة يف ال�سجن والدائرة العامة.
وا��ض��اف��ت ال� ��وزارة :ان م��ن املعيب على ال�صحيفة
ان تن�شر �أخ �ب��ار دون ال�ت��أك��د م��ن �صحتها وتعتمد
على بع�ض الكتاب املغر�ضني والفا�سدين ا�صحاب
االق�ل�ام امل ��أج��ورة .ون��وه��ت ال ��وزارة اىل ان اخلرب

حمل معلومات اخرى تتقاطع مع احلقيقية الدامغة
لعمل وزارة العدل ،كونها جهة اي��داع وغري معنية
ب��اج��راء �أي ن��وع من التحقيق وان اخل�بر املن�شور
يف ال�صحيفة املذكورة تطرق لدور الوزارة النتزاع
االعرتافات بالقوة ،وهذا االمر التخت�ص به وزارة
العدل ب�شكل مطلق وهو وا�ضح الكذب.
وا� �ش��ارت ال� ��وزارة اىل ان عملها خا�ضع ال��ش��راف
اجل�ه��ات احلكومية واالن�سانية املحلية والدولية
على م��دار اليوم ،وق��د حظيت با�شادة ه��ذه اجلهات
عرب تقاريرها الدورية وال�سنوية كونها تعمل وفقا
للمعايري الدولية حلقوق االن�سان وتطبيق القانون
العراقي ،مبينة ان النهج املهني ل��وزارة العدل يف
التعامل مع جميع امللفات ويف مقدمتها ملف ال�سجون
وتنفيذ احكام االع��دام ،يدفع البع�ض ممن يريدون
اال�ساءة اىل هذه امل�ؤ�س�سة ،عرب اث��ارة ال��ر�أي العام
وكيل االتهامات دون وجه حق او دليل.
وت�ؤكد الوزارة بجميع مفا�صلها ومنت�سبيها امل�ضي
بفر�ض تطبيق القانون وايقاع الق�صا�ص العادل بحق
جميع من تورط بخرق القانون �سواء كانو عراقيني
او اجانب على حد �سواء.

اذا ك��ان م��و��ض��وع الأره� ��اب و�إ�سرتاتيجية
مكافحته ي�شكل امل��و��ض��وع ,الأ��س��ا���س �ضمن
جدول �أعمال هذه ال��دورة ف�أن ذلك اليقلل من
اهمية املوا�ضيع االخرى املعرو�ضة يف اجلدول
ومنها ما مت اجنازه �ضمن بند مكافحة االرهاب
و�شبكة التعاون الق�ضائي العربي يف جمال
مكافحة االره��اب واجلرمية املنظمة ،و�أهمية
دور املجل�س يف توحيد الت�شريعات العربية
م��ن خ�ل�ال ال �ق��وان�ين اال� �س�تر� �ش��ادي��ة ،ومنها
اعداد م�شروع قانون عربي ا�سرت�شادي ب�ش�أن
حماية وم�ساعدة �ضحايا االعمال االرهابية
 ،ويف بند مكافحة الف�ساد م��اه��و معرو�ض
ب���ش��أن االتفاقيـة العربية ملكافحة الف�ساد.
ويعمل املجل�س كذلك فـي جم��ال االتفاقيات
والربوتوكوالت و�أعداد م�شروع الربوتوكول
ال�ع��رب��ي ملكافحة االجت� ��ار بالب�شر وخا�صة
الن�ساء واالط �ف��ال ،وك��ذل��ك بروتوكــول ملنع
ومكافحة القر�صنة البحرية وال�سطو امل�سلح،
و�أخ ��ر ب�ش�أن احل��د م��ن انت�شار اال�سلحة يف
املنطقة.
العربية وا�ستكمال �أع ��داد وتنظيم ع��دد من
االتفاقيات العربية ومنها تنظيم نقل وزراعة
االع �� �ض��اء الب�شرية وم�ك��اف�ح��ة االجت���ار بها،
ومنع ومكافحة اال�ستن�ساخ الب�شري ،وتنظيم
او�ضاع الالجئني يف ال��دول العربية ،واعداد
م���ش��روع �أت�ف��اق�ي��ة لقمع اف �ع��ال ال�ت��دخ��ل غري
امل�شروع املوجهه �ضد �أم��ن و�سالمة الطريان
امل��دين ،وعمل املجل�س على حتديث �أتفاقية
ال��ري��ا���ض العربية للتعاون الق�ضائي والية
تنفيذها  ،ف�ض ًال ع��ن بقية امل��وا��ض�ي��ع املهمة
االخرى يف �أعمال هذه الدورة .
�أ�صحاب املعايل ال�سعادة:
ختام ًا الي�سعني اال ان اكرر مرة �أخرى ال�شكر
والتقدير ملجل�سكم املوقر على ما يبذله من جهد
وعطاء يف القيام مبهامه و�أن�شطته من اجل
رفعة العمل العربي امل�شرتك يف جمال العدل
والقانون .
وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور حيدر الزاملي
وزير العدل ـــ جمهورية العراق
رئي�س الدورة الثانية والثالثني
ملجل�س وزراء العدل العرب

مكتب املفت�ش العام ي�ش ّكل
( )9جلان مركزية حل�سم التحقيقات
االدارية املت�أخرة يف املحافظات

�ش ّكل مكتب املفت�ش العام ل��وزارة العدل ( )9جلان مركزية ،الهدف منها
ح�سم التحقيقات االدارية املت�أخرة يف املحافظات واملعرو�ضة امام الق�ضاء.
وق��ال املفت�ش العام اال�ستاذ ح�سن العكيلي ،ان املكتب �ش ّكل ت�سع جلان
حتقيقية مركزية ،لغر�ض اجن��از الق�ضايا التحقيقية اخلا�صة بالدوائر
العدلية يف املحافظات.
وا�ضاف ،ان الهدف من ت�شكيل هذه اللجان ،هو حل�سم التحقيقات االدارية
املت�أخرة من قبل الدوائر العدلية املحالة اليها من قبل مكتبنا.
وا�شار ال�سيد املفت�ش العام اىل ان اجناز العمل من قبل اللجان� ،سي�ؤدي
اىل �سرعة ح�سم الق�ضايا املعرو�ضة امام الق�ضاء ،واحلفاظ على املال العام،
من خالل اعادة او منع الت�صرف بالعقارات العائدة اىل الدولة ،ب�إ�صدار
تو�صيات ابطال القيود املتالعب بها بالتزوير واعادتها اىل ما كانت
عليه.

خالل االجتماع الدوري لمدراء دوائر التسجيل العقاري

مدير عام الت�سجيل العقاري:
ار�شفة ال�سجالت العقارية ت�ضمن �سالمة
امالك املواطنني
�أك�� � ��دت م ��دي ��ر ع � ��ام ال �ت �� �س �ج �ي��ل
العقاري خاللها اجتماعها الدوري
مب���دراء دوائ��ره��ا ع�ل��ى مو�ضوع
احل��ا��ص�لات و�إر��س��ال�ه��ا اىل ق�سم
ال �� �س �ج�لات يف اال� �س �ب��وع االول
م��ن ك��ل ��ش�ه��ر و�� �ض ��رورة ار��ش�ف��ة
اال��ض��اب�ير وال���س�ج�لات العقارية
ل �� �س�لام��ة �أم��ل��اك امل ��واط� �ن�ي�ن من
التالعب.
وق��ال��ت مدير ع��ام ال��دائ��رة فوزية
عليوي خفيف :مت خالل االجتماع
التوجيه مبتابعة موا�ضيع جرد
اال�ضابري املفقودة ،كما مت ت�شكيل
جلان داخلية لال�شراف على ار�شفة
اال�ضابري وال�سجالت العقارية،
ومت خ �ل�ال االج� �ت� �م ��اع م�ن��اق���ش��ة
م��و��ض��وع التعاميم امل��ر��س�ل��ة من
قبل الدائرة العامة و�إطالع جميع

امل��وظ �ف�ين ع�ل�ي�ه��ا ،ك �م��ا ت�ضمنت
امل��ق��ررات م�ن��ح ال�ك�ت��ب الر�سمية
املر�سلة من وزارة العدل ومكتب
املفت�ش العام وهيئة النزاهة اهمية
ق�صوى.
و�أ�ضافت املدير العام :ان االجتماع
ت �ط��رق ملناق�شة م��و� �ض��وع ابنية
ال��دوائ��ر وخا�صة امل ��ؤج��رة منها،
ك�م��ا مت ال�ت��اك�ي��د ع�ل��ى ان الي�ج��وز
للموظف ب��ان يقوم بعمل موظف
اخر �إال يف حالة اجازته اي العمل
(بنظام البديل).
يذكر ان االجتماع ح�ضره املعاون
ال �ق��ان��وين ج�ل�ال ع �ل��ي وم �ع��اون
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل���ش��ؤون الإداري� ��ة
واملالية ف�ضيلة عبد اجلبار وعدد
م��ن م ��دراء الأق �� �س��ام يف املديرية
العامة.

اخبار

السنة الثانية  -العدد  - 19كانون االول 2016
Second Year- No - 19 - Dece 2016

News

خالل اجتماعه بمدراء اقسام حقوق االنسان

بهدف االطالع على والمشاريع المنجزة في تأهيل السجون

وكيل وزارة العدل :بحثنا �آلية الرد على التقارير ال�صادرة عن املنظمات الدولية
راي�ت����س ووت ����ش ،ال�ع�ف��و ال��دول�ي��ة)
غري احلكومية والتقارير اخلا�صة
بالعراق.
وا� � �ض� ��اف :ان االج��ت��م��اع ت�ضمن
ت��وج�ي�ه��ات بت�شكيل جل ��ان فرعية
منبثقة عن اللجنة املركزية وت�سمية
مم �ث �ل�ين ع���ن ال� � � � ��وزارات امل �ع �ن �ي��ة
ب��ات �ف��اق �ي��ات ال �ت �م �ي �ي��ز ال�ع�ن���ص��ري
واتفاقيات الق�ضاء على كل ا�شكال
التمييز �ضد املر�أة (،)CEDAW
واع� ��داد م �� �س��ودات ع��ن االت�ف��اق�ي��ات
وتقدمي ملخ�ص عنها لإر�سالها اىل
اللجنة املركزية منت�صف �شهر كانون
الثاين ،باال�ضافة اىل ت�أ�سي�س فريق
للرد على البالغات.

ت��ر�أ���س وكيل وزارة العدل اال�ستاذ
ح�سني الزهريي ،اجتماع ًا �ضم مدراء
اق�سام االتفاقيات ،وكتابة التقارير،
واالح�صاء ،يف وزارة العدل ،ملتابعة
املالحظات اخلتامية ال���ص��ادرة عن
اللجان الدولية املعنية باتفاقيات
ح�ق��وق االن���س��ان اخل��ا��ص��ة بتقارير
العراق.
وق � ��ال ال� ��زه �ي�ري :ان ال� �ه ��دف من
االجتماع متابعة التقارير اخلتامية
ال�صادرة عن اللجان الدولية املعنية
باتفاقيات حقوق االن�سان اخلا�صة
ب ��ال� �ع ��راق ،ب��اال���ض��اف��ة اىل ب�ح��ث
ال�ي��ة ال ��رد على ال�ت�ق��اري��ر ال���ص��ادرة
ع ��ن امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة (ه�ي��وم��ن

فريق حقوق االن�سان يزور دائرة اال�صالح
العراقية /ق�سم االعمار
قام فريق تابع لق�سم حقوق االن�سان يف وزارة العدل بزيارة
دائ��رة اال�صالح العراقية /ق�سم االع�م��ار ،للت�شاور ح��ول �أداء
الق�سم وامل�شاريع املنجزة يف ت�أهيل ال�سجون.
وق��ال م��دي��ر ق�سم ح�ق��وق االن���س��ان قا�سم احل �ط��اب :مت خالل
ال��زي��ارة التباحث ح��ول �أه��م اجن ��ازات الق�سم لعام ،2016
وقد ا�ستمع الفريق �إىل �شرح مف�صل لن�شاط الق�سم لهذا العام
وتقدمي املقرتحات التي ت�ساعد على تطوير عمل و�إتباع املعايري
الدولية يف ت�أهيل امل�ؤ�س�سة ال�سجنية ومراعاة حقوق الإن�سان
وما يتطلبه من مناذج تراعي احلداثة والتطور .وا�ضاف :ان
الفريق اطلع على واقع �سري االعمال يف ال�سجون من النواحي
االن�سانية والقانونية وال�صحية ،مبين�آ ان الفريق التقى ب�إدارة
ق�سم االعمار حيث دون مالحظاته اخلا�صة باجلانب االن�ساين
للنزالء واحتياجاتهم.

دائرة التنفيذ تعلن عن ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر ايلول
اعلنت دائرة التنفيذ يف وزارة العدل ,عن ابرز ن�شاطاتها
املتحققة خالل �شهر ايلول لعام .2016
وق��ال مدير عام دائ��رة التنفيذ وكالة ح�سني العقابي ،ان
الدائرة حققت العديد من االجنازات خالل �شهر ايلول من
العام  ،2016حيث بلغت جمموع االمانات امل�ستح�صلة

دي�ن��ار) ،م�شريا اىل ان جمموع املبالغ امل�ستح�صلة من
الر�سوم العدلية بلغت (�ستمائة وت�سعة مليون ومائة
وت�سعة وثالثون الف و�سبعمائة وواحد وثالثون دينار).
وا��ض��اف املدير ال�ع��ام :ان ال��دائ��رة تتابع ب�شكل م�ستمر
ال�شكاوى وال��دع��اوى وح�ضور امل��راف�ع��ات ،م�شريا اىل

من املدينني (�سبعة ع�شر مليار ومائتان و�سبعة وخم�سون
مليون وم��ائ��ة وارب �ع��ة وث�م��ان��ون ال��ف وم��ائ�ت��ان واثنان
و��س�ب�ع��ون دي� �ن ��ار) ،بينما ب�ل�غ��ت االم ��ان ��ات امل���ص��روف��ة
مل�ستحقيها (ت�سعة ع�شر مليار وثمامنائة و�ستة وع�شرون
مليون وع���ش��رون ال��ف و�سبعمائة واث �ن��ان وخم�سون

اكدت اعتمادها نتائج الدورة اساس ًا للترفيع

نظم ق�سم التدريب يف دائرة التخطيط العديل دورة مبجال ال�سالمة اللغوية
يف اعداد الكتب واملخاطبات الر�سمية.
وق��ال��ت دائ ��رة التخطيط ال �ع��ديل :ان ه��ذه ال ��دورة تعترب ا�سا�س ًا للرتفيع
الوظيفي ح�سب مقررات جمل�س العدل ،ي�شار اىل ان الدورة اقيمت على قاعة
التدريب يف بناية حقوق االن�سان وملدة خم�سة ايام من تاريخ  /30/10اىل
.3/11/2016
وا�ضافت ال��دائ��رة :ان ق�سم التدريب يف الدائرة قام بتهيئة خم�س دورات
يف جمال ال�سالمة اللغوية مبجال اعداد الكتب واملخاطبات الر�سمية وهذه
الدورة هي االوىل يف هذا امل�ضمار.

دائرة اال�صالح العراقية تنجز جميع املعامالت اخلا�صة بت�سفريات الر�صافة
اك � � ��دت دائ� � � ��رة اال�� � �ص �ل��اح ال� �ع ��راق� �ي ��ة ع��ن
اجناز( )121معاملة خا�صة ب�شكاوى النزالء
و�� �ش� ��ؤون امل��واط��ن�ي�ن يف م��وق��ع ت���س�ف�يرات
الر�صافة يف بغداد.
وق ��ال م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة ح�سني الع�سكري:

ان م�لاك��ات �شعبة ��ش��ؤون امل��واط�ن�ين التابعة
لق�سم العالقات العامة ا�ستقبلت ( )121طلب ًا
و�شكوى خ�لال ايلول املا�ضي وقامت بح�سم
جميع الطلبات وحتقيق ن�سبة اجناز .100%
و�أ�ضاف املدير العام :ان الطلبات وال�شكاوى

ان جمموع االحكام بلغت ( )2396منها ( )1281حكم
بالنفقة ,باال�ضافة اىل االح�ك��ام التي ح�سمتها الدائرة
�ضمن م�س�ؤوليتها يف حماية حقوق مراجعيها ،م�ؤكدا ان
االحكام املتعلقة بالديون بلغ جمموعها ( )1397حكم،
بينما بلغت االحكام املتعلقة بالعقار ( )201حكم.

املعهد الق�ضائي :علم الطب العديل مادة
درا�سية ا�سا�سية لطلبة املعهد الق�ضائي

التخطيط العديل :اقامة دورة يف جمال ال�سالمة اللغوية

املنجزة توزعت بني �شكاوى خا�صة ب�إطالق
ال�سراح ،والنقل ،وت�أييد موقوفية ،ورفع حجز
و�أخرى متفرقة ،ي�شار اىل ان مكتب املدير العام
�ساهم يف تذليل العقبات و�إيجاد اليات مكنت
من حتقيق ال�سرعة باجناز جميع املعامالت.

ا�ستقبل مدير ع��ام املعهد الق�ضائي
د.ري� ��ا�� ��ض ح �� �س�ين ،رئ �ي ����س ق�سم
الب�صمة الوراثية يف دائ��رة الطب
ال �ع��ديل ب���وزارة ال�صحة العراقية
الدكتورة عبري �سلمان ن�صيف.
وق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام :ان النقا�شات
ت�ن��اول��ت اهمية علم ال�ط��ب العديل
ك� �م��ادة درا� �س �ي��ة ا� �س��ا� �س �ي��ة لطلبة
امل �ع �ه��د ال�ق���ض��ائ��ي و� �س �ب��ل وال �ي��ات

اكدت اشراف اساتذة مختصين في االتحاد
العربي للتحكيم الدولي

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 �� �ص �� �ص �ي��ة مب � �ج� ��ال (ال� �ت� �ح� �ك� �ي ��م ال� � � ��دويل)
بتاريخ .4/12/2016
وق��ال��ت دائ ��رة التخطيط ال �ع��ديل :ان ه��ذه ال��دورة
�ستقام يف ق�سم التدريب بالدائرة وملدة ( )5ايام ما
عدا يوم االختبار.
وا� �ض��اف��ت ال ��دائ ��رة :ان ال � ��دورة ��س�ي�ق��وم ب��إل�ق��اء
حما�ضراتها ا�ساتذة خمت�صني يف االحت��اد العربي
للتحكيم ال��دويل ،ي�شار اىل ان ال��دورات والربامج
التدريبية تعترب م��ن اه��م الو�سائل احلديثة التي
تهدف اىل تطوير ك�ف��اءة ال �ك��وادر املتخرجة بغية
االرت� �ق ��اء مب���س�ت��واه��ا يف ه ��ذا امل �ج��ال ال �ق��ان��وين
والق�ضائي.

تطوير ن�ضم الطب ال�ع��ديل ب�شكل
عام.
وا�� �ض ��اف امل��دي��ر ال� �ع ��ام :ان خ�لال
اللقاء مت بحث كافة العوامل التي
ت�ساعد يف ر�سم ال�سيا�سة االكادميية
اخل��ارج �ي��ة املتعلقة ب�ت�ط��ور الطب
ال �ع��ديل ك��ون��ه مي�ث��ل ال �ي��وم واح��دا
م��ن اه��م �سمات التحقيق اجلنائي
والق�ضائي بدول العامل كافة.

حركت دعوى قضائية لمحاربة الفساد والمفسدين

مدير عام دائرة التنفيذ يتفقد
مديريات حمافظة مي�سان

دائرة الكاتب العدل يف البياع /امل�سائي تك�شف حالة تزوير يف امل�ستم�سكات الر�سمية
ك�شفت دائرة الكتاب العدول التابعة لوزارة
العدل ,عن حالة تزوير م�ستم�سكات ر�سمية
يف دائ��رة الكاتب العدل يف البياع امل�سائي,
بعد تدقيقها من كاتب عدل الدائرة.
وق��ال مدير ع��ام ال��دائ��رة ح�سني الطائي :ان
كادر دائرة الكاتب العدل يف البياع /امل�سائي

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

املخت�صة ,مو�ضحا ان هذه اخلطوة ال تخلو
م��ن امل �خ��اط��ر ,ب��اال��ض��اف��ة اىل ان �ه��ا �ستكون
داف �ع��ا لال�ستمرار على ه��ذا النهج وح��اف��زا
لباقي امل��وظ�ف�ين يف جم��ال حم��ارب��ة الف�ساد
واملف�سدين .من جهته وج��ه وزي��ر العدل د.
حيدر الزاملي مبتابعة املو�ضوع والتن�سيق

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

بهدف االطالع على سير االعمال فيها والخدمات المقدمة للمواطنين

اج ��رى م��دي��ر ع��ام دائ ��رة التنفيذ ال�ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة ال �ع��دل ح�سني
العقابي ،زيارة تفقدية ملديريات التنفيذ مبحافظة مي�سان ،للإطالع
على �سري العمل فيها وال��وق��وف على اه��م امل�شاكل ال�ت��ي تعيق
عملها.
وقال املدير العام :ان الهدف من الزيارة االطالع على �سري العمل يف
دوائر التنفيذ التابعة ملحافظة مي�سان ،والوقوف على اهم امل�شكالت
التي تواجه عمل موظفيها ،مو�ضحا ان ال��زي��ارة ت�ضمنت جولة
تفقدية يف اروقة املديريات وعملية تفتي�ش لبع�ض ال�سجالت املهمة.
وت�ضمنت الزيارة لقاء املدير العام بعد ٍد من املواطنني من مراجعي
املديريات ا�ستمع خاللها اىل �شكواهم ،حيث وج��ه باال�سراع يف
اجناز معامالتهم ،تنفيذا لتوجيهات االمانة العامة ملجل�س الوزارة
والتي اكد عليها وزير العدل د .حيدر الزاملي لتب�سيط االجراءات
اخل��ا��ص��ة مب�ع��ام�لات امل��واط �ن�ين ،وا��س�ت�م��رت ال��زي��ارة ل�ل�ف�ترة من
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مدير عام دائرة رعاية القا�صرين تتفقد مديرية رعاية
القا�صرين مبحافظة الديوانية
اج� ��رت م��دي��ر ع ��ام دائ� ��رة رع��اي��ة
ال �ق��ا� �ص��ري��ن ه �ن��د ع �ب��د ج �م �ي��غ،
زي��ارة تفقدية اىل مديرية رعاية
القا�صرين يف حمافظة الديوانية،
ل�ل��إط�ل�اع ع�ل��ى ��س�ير ال�ع�م��ل فيها
وم�����س��ت��وى اخل� ��دم� ��ات امل �ق��دم��ة
للمواطنني.
وق��ال��ت م��دي��ر ع ��ام دائ� ��رة رع��اي��ة
القا�صرين :ان الهدف من الزيارة،
االطالع على �سري العمل ،وتدقيق
اع� �م ��ال امل ��دي ��ري ��ة م ��ن ال �ن��اح �ي��ة
القانونية واملالية ،باال�ضافة اىل
ال�ت�ع��رف على اه��م امل�شاكل التي

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

مت�شية معامالت املواطنني وفق مهمتهم وع���دم ع��رق�ل�ت��ه ،تنفيذا
ال �ق��ان��ون وال�ت�ع�ل�ي�م��ات وت�سهيل لتوجيهات االمانة العامة ملجل�س
ال ��وزارة والتي اك��د عليها ال�سيد
وزي���ر ال �ع��دل د .ح �ي��در ال��زام�ل��ي
ل�ت�ب���س�ي��ط االج � � ��راءات اخل��ا��ص��ة
مب �ع��ام�لات امل ��واط� �ن�ي�ن ،م� ��ؤك ��د ًة
حر�ص ال��دائ��رة على حفظ حقوق
�شريحة القا�صرين.
ي��ذك��ر ان ف��ري��ق ع �م��ل م ��ن ق�سم
ال�ش�ؤون القانونية وق�سم التدقيق
راف��ق امل��دي��ر ال�ع��ام خ�لال ال��زي��ارة
التفقدية ملديرية رعاية القا�صرين
يف الديوانية.

وتقدير لكاتب عدل الدائرة مع مكاف�أة مالية
تثمينا ل �ل��دور ال�ك�ب�ير يف اح �ب��اط حم��اول��ة
التزوير .يذكر ان دائرة الكاتب العدل متكنت
يف وقت �سابق من ك�شف اكرث من حالة تزوير
يف امل�ستم�سكات الر�سمية مبحافظة بغداد
واملحافظات االخرى.

تصدرت المراتب االولى لقائمة التقييم الشهري خالل شهر ايلول الماضي

وزارة العدل حتقق املركز الثالث وفقا
لتقييم موظفي االت�صال احلكومي
حققت وزارة العدل الرتتيب الثالث وفقا للتقييم ال�شهري ملوظفي االت�صال
احلكومي بني الوزارات ،وبتقدير ممتاز بالتوازي مع الن�سب املتحققة يف
املركز االول ،ل�شهر ايلول من العام احلايل .2016
وق��ال اع�لام ال ��وزارة :ان االم��ان��ة العامة ملجل�س ال��وزراء حت��دد الرتتيب
ال�شهري ملوظفي االت�صال احلكومي على م�ستوى ال��وزارات ،وفقا ملدى
الن�شاطات املقدمة من املكاتب االعالمية التابعة لها والتي ت�ؤ�شر الن�شاطات
امل�ستقبلية للوزارة ،مبينا ان وزارة العدل جاءت يف الت�سل�سل الثالث لقائمة
التقييم ال�شهري خالل ايلول املا�ضي.
وا� �ض��اف :ان قائمة التقييم ال�شهري ملوظفي االت���ص��ال احل�ك��وم��ي يف
الوزارات تعتمد على جدول يت�ضمن ن�شاطات ،وقد حققت الوزارة يف هذا
اجلانب معدل ( ،)% 25ويف حقل روح املبادرة بلغ املعدل ( ،)% 24فيما
بلغت �سرعة اال�ستجابة ن�سبة ( ،)% 25وحققت يف حقل التوا�صل ن�سبة
( ،)% 25وجاء املجموع النهائي ما مقداره (.)% 99

ادارة العن�صر الب�شري
مدير ق�سم حقوق االن�سان /قا�سم احلطاب
تكمن �أدارة العن�صر الب�شري اىل �أهميته يف العمل داخل الدائرة وخارجها والدور الذي ميار�سه يف
الت�أثري على كفاءة وفعالية الدائرة التي يعمل فيها فالنظرة اىل العاملني يف الدائرة � .أنهم يعي�شون يف
حالة تفاعل فيما بينهم يف نطاق الق�سم الواحد ومع الآخرين يف االق�سام االخرى وميكن ت�شجيعهم على
�أ�ستغالل طاقاتهم اذا مامت االعتماد على اال�ساليب وال�سياقات ال�صحيحة يف العمل و�ضمن الأطر التالية
 -1االطار االن�ساين :
حيث يعترب الفرد عن�صر مهم يف العملية االداري��ة
وانه ميتلك الرغبة يف التطور واالب��داع ويعتربه
م��ردود ايجابي يف عمله وك��ذل��ك ت��رى االدارة ان
امل ��وارد الب�شرية الب��د لها ان ت��أخ��ذ يف احل�سبان
�أمكانية التخطيط والتنظيم للعمل داخ��ل الدائرة
وال���ذي ي ��أخ��ذ ب���دوره تنمية ال���س�ل��وك االن���س��اين

والإبداعي للموظف .
 -2االطار االجتماعي :
حيث يعترب ال �ف��رد يف الق�سم يف تفاعل م�ستمر
مع من هم يف ق�سمه �أو يف االق�سام االخ��رى وعن
ط��ري��ق ذل��ك ال�ت�ف��اع��ل يبني ع�لاق��ات �إن���س��ان�ي��ة مع
زم�لاءه يف العمل داخ��ل الق�سم وم��ع الآخ��ري��ن يف
االق�سام االخ��رى والذين ميثلون جميعهم الدائرة

التي يعملون فيها وتعمل �أدارة الق�سم على و�ضع
�سياقات و�أطر للتعامل مع هذه العالقات مبا يحقق
�أهداف الق�سم وبالتايل �أهداف الدائرة املر�سومة .
 -3االطار النف�سي
�أن تعيني الفرد ودخوله اىل الدائرة لأول مرة يحتاج
اىل عملية تطبيع �أجتماعي يتالئم مع طبيعة عمله
�ضمن �أخت�صا�صه وقدراته و�أمكانياته لأداء واجبه
ب�أعلى �صورة واالختالط وبناء العالقات االن�سانية
مع املوظفني الآخرين واالن�صهار والتفاعل معهم
يف الق�سم الذي يعمل فيه .
 -4االطار االداري
حيث يت�ضمن الأطار االداري يف �أعتماد اال�ساليب
االدارة احلديثة يف �أدارة العن�صر الب�شري من
خالل مايلي :
• نظام تو�صيف الوظائف .
• طرق االختيار للوظائف ال�شاغرة .

• تقومي الوظائف ح�سب �أهميتها يف الدائرة .
• تقومي �أداء الوظائف .
• التدريب والتطوير للموظفني اجلدد .
• مالئمة الفرد للوظيفة امللقاة على عاتقه -5 .
احلاجات االن�سانية للعاملني
�أن العالقات االن�سانية تركز على الروح املعنوية
للعاملني يف ال�سجون وهي مفتاح لكفاءة االعمال
الذين يقومون بها وتتفاوت احلاجات االن�سانية
للعاملني وفق �أهميتها يف نف�س العاملني .
وق ��د ق ��دم �أب ��راه ��ام م��ا��س�ل��و ن�ظ��ري��ة حم ��ددا فيها
احلاجات االن�سانية وفق نظريته تت�ضمن خم�س
حاجات وهي كما يلي -:
 -1احلاجات الف�سيولوجية  :وهــــي احلاجــــات
اجل�سمية اال�سا�سية
للحياة كاحلاجة اىل الطعام واملاء والنوم .
-2حاجات االمان  :وهي حاجات االفراد �أن يكون

مب�أمن من االخطار وال�شعور بالأمن واالطمئنان
ع �ل��ى ك �ي��ان��ه ن�ف���س�ي��ا وم �ع �ن��وي��ا ك��ا� �س �ت �ق��راره يف
العمل وت ��أم�ين م�ستقبله واحل���ص��ول على راتبه
بانتظام.
-3احلاجات االجتماعية  :هو �شعور االفراد بانتقال
حالته االجتماعية اىل االف�ضل .
-4احلاجة اىل التقدير  :هو �شعور االف��راد ب�أنهم
حمل تقدير ذاتي لعملهم وحالة ر�ضا مدراء االق�سام
عن �أعملهم .
-5ح��اج��ات حتقيق ال��ذات  :حيث تعرب عن حاجة
االف� ��راد ل�ل�إب��داع يف �أع�م��ال�ه��م م��ن خ�لال قدراتهم
وم��واه �ب �ه��م ومي��ار� �س��ون االع��م��ال مب��ا ي�ت�ف��ق مع
اخت�صا�صهم وطاقاتهم لذلك يكونون متميزين يف
عملهم .
كما تتوقف �سعادة العاملني على م�ستوى احلاجات
التي �أ�ستطاع �إ�شباعها ليكون �أكرث �سعادة .
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ترأس اجتماع ًا تداولي ًا بحضور ممثلي الوزارات المختصة

الستكمال اجراءات عملية التدقيق الداخلي لدوائر الوزارة

وكيل وزارة العدل :اعداد تقرير خا�ص باتفاقية الق�ضاء على التمييز العن�صري

مكتب املفت�ش العام ينجز التحقيق االداري ب�ش�أن
عمليات التزوير يف عقاري املدائن

ت��ر�أ���س وك �ي��ل وزارة ال �ع��دل اال� �س �ت��اذ ح�سني
الزهريي ،اجتماع ًا تداولي ًا لإعداد تقرير العراق
اخل��ا���ص باتفاقية الق�ضاء على جميع ا�شكال
التمييز العن�صري ،وبح�ضور ممثلي وزارات
ال�ع�م��ل وال �� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة ،وال�ترب �ي��ة،
واخلارجية ،والهجرة واملهجرين ،ومدير ق�سم
كتابة التقارير يف وزارة العدل.
وقال الزهريي :مت خالل االجتماع الت�أكيد على
�ضرورة ت�ضافر اجلهود من اجل اكمال م�سودة
التقرير اخلا�ص باالتفاقية يف موعده املقرر
لأن��ه يعك�س مدى التزام العراق ام��ام املجتمع
ال � ��دويل ،ك�م��ا ت �ن��اول االج �ت �م��اع ا��س�ت�ع��را���ض
املالحظات اخلتامية التي �صدرت من اللجنة
املعنية باالتفاقية على تقرير ال �ع��راق ال��ذي
نوق�ش  ،2014وخالل اال�ستعرا�ض مت الت�أكيد

على � �ض��رورة تقدمي البيانات والإح���ص��اءات
الدقيقة التي تدعم اجابات العراق حول هذه
املالحظات.
و�أ�ضاف الزهريي :مت خالل االجتماع توجيه
ق�سم كتابة التقارير يف الدائرة القانونية ب�إعداد
جدول باملالحظات اخلتامية واجلهات املعنية
بالإجابة عنها من اجل �سرعة اعداد االجابة من
قبل الوزارات املعنية وبال�سرعة املمكنة.
ي�شار اىل ان االجتماع تطرق اىل عقد اجتماع
ت��داويل ث��اين بتاريخ  ،31/10/2016من
اجل مناق�شة االجابات التي �ستقوم ب�إعدادها
ال���وزارات املعنية واملبا�شرة بكتابة م�سودة
التقرير االول�ي��ة لغر�ض عر�ضها على اللجنة
املركزية بعد االنتهاء من �صياغتها وفق املبادئ
التوجيهية.

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

لتطوير وتأهيل كوادرها العاملة

جمل�س �شورى الدولة يعلن عن ن�شاطاته املتحققة خالل �شهر ت�شرين االول لعام 2016
اعلن جمل�س �شورى ال��دول��ة يف وزارة العدل عن ابرز
ن�شاطاته املتحققة خ�لال �شهر ت�شرين االول م��ن العام
احلايل  .2016وقال املجل�س :ان عدد الدعاوى املح�سومة
م��ن حمكمة ق�ضاء املوظفني ( )416دع��وى ،وك��ان عدد
ال��دع��اوى املح�سومة من حمكمة الق�ضاء االداري ()88

دعوى ،وقد مت ار�شفة الت�شريعات والقرارات واملرا�سيم
وكان عددها ( ،)304ومت ح�سم ( )15بيان راي وم�شورة
قانونية ،كما مت ح�سم (  )4م�شاريع قانون ،وح�سم دعاوى
ق�ضاء املوظفني بلغ ( )45دعوى.
وا� �ض��اف :ان امل ��ؤمت��رات وور� ��ش العمل داخ��ل وخ��ارج

ق�سم املتابعة والتن�سيق يعلن عن ن�شاطاته ل�شهري اب وايلول
اع�ل��ن ق�سم املتابعة والتن�سيق
يف وزارة ال �ع��دل ع��ن ن�شاطاته
ل���ش�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�شكيالت
الوزارة والتن�سيق معها لتطبيق
برنامج اال�صالح االداري واملايل
وو�� �ض ��ع احل� �ل ��ول وامل �ق�ترح��ات
التي من �شانها االرتقاء بالواقع
االداري.
وا�ضاف :ان الق�سم قام بالإ�شراف
على م�شروع مكننة دائرة رعاية
ال �ق��ا� �ص��ري��ن ،و���ش��ارك يف جلنة
اع� ��داد درا���س��ة وت���ص�م�ي��م مركز
ب�ي��ان��ات ملقر وزارة ال �ع��دل ،كما
�شارك يف جلنة متابعة م�شروع

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

اخلرباء الوطنيني املخت�صني يف جمال التعاون الق�ضائي
بني الدول العربية .وافاد :ان العناوين املدققة من املجل�س
كانت ،التعديل االول لتعليمات اجور اخلدمة يف املعهد
الق�ضائي ،واج��ور اخلدمة املقدمة من الهيئة الوطنية
لال�ستثمار يف املحافظات.

اجرى فريق تابع لق�سم حقوق االن�سان
يف وزارة ال �ع��دل زي ��ارة تفقدية اىل
مديرية رعاية القا�صرين يف الكرخ,
لالطالع على م�ستوى اخلدمات املقدم
للمواطنني.
وق� ��ال م��دي��ر ق �� �س��م ح �ق��وق االن �� �س��ان
قا�سم ح�ط��اب :ان ال�ف��ري��ق اط�ل��ع على

م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني،
باال�ضافة اىل متابعة ان�سيابية العمل
يف ال��دائ��رة ،وطريقة تعامل املوظفني
م��ع امل��راج �ع�ين ،مو�ضحا ان ال��زي��ارة
ت�ضمنت ل�ق��اءات متفرقة مع ع��ددا من
املراجعني لال�ستماع اىل مالحظاتهم
حول اداء موظفي الدائرة.

بالتنسيق مع مديرية شؤون البطاقة الوطنية في وزارة الداخلية

ال��ع��دال��ة اجل �ن��ائ �ي��ة وم�ن�ظ��وم��ة
االبالغ عن املوقوفني ،باال�ضافة
اىل متابعة امل�ل�ف��ات والق�ضايا
املهمة التي تخ�ص تنفيذ برنامج
اال�� � �ص �ل��اح االداري وامل� � ��ايل

خالل استقباله مدير قسم الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي

مدير عام املعهد الق�ضائي يبحث �آليات النهو�ض
بواقع ال�سرية الوظيفية ملالكات الوزارة
بحث مدير ع��ام املعهد الق�ضائي
د .ريا�ض ح�سني ,خالل ا�ستقباله
م��دي��ر ق �� �س��م اجل � ��ودة ال���ش��ام�ل��ة
وال �ت �ط��وي��ر امل��ؤ��س���س��ي حت�سني
ع �ل��ي م ��و�� �س ��ى� ،آل � �ي� ��ات ال �ع �م��ل
امل�شرتك.
وق��ال مدير ع��ام املعهد :ان هذه
ال���زي���ارة ت���ض�م�ن��ت ال �ع��دي��د من
ال �ط��روح��ات وال� ��ر�ؤى امل�شرتكة
بني ق�سم اجل��ودة التابع ل��وزارة
العدل واملعهد الق�ضائي ,م�ؤكدا
ان ال �ه��دف م��ن ال�ل�ق��اء النهو�ض
ب� ��واق� ��ع ال� ��� �س�ي�رة ال��وظ �ي �ف �ي��ة
ل�ل�م�لاك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف ال���وزارة
و�سبل تطويرها ب�صورة تتنا�سب وعلى �صعيد مت�صل اجتمع مدير االرتباط التابعني لق�سم اجلودة
وح �ج��م امل �� �س ��ؤول �ي��ات امل �ن��اط��ة ق�سم اجلودة ال�شاملة والتطوير يف املعهد الق�ضائي ،حيث ت�ضمن
بعمل الوزارة ودورها يف خدمة امل�ؤ�س�سي حت�سني علي مو�سى ،االج�ت�م��اع نقا�شات و�آراء مهمة
م��ع ال�ل�ج��ان امل�شرتكة وموظفي لتطوير الواجبات الوظيفية.
املواطن.

بهدف االطالع على اآلليات والسبل المتبعة في القسم

فريق حقوق االن�سان يزور ق�سم التخطيط
بدائرة الإ�صالح العراقية
اج��رى فريق تابع لق�سم حقوق االن�سان يف وزارة
العدل ،زيارة تفقدية اىل دائرة الإ�صالح العراقية -
ق�سم التخطيط ,لالطالع على الآليات 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:
ان الفريق بحث مع مدير الق�سم والإدارة الآليات
وال�سبل املتبعة يف الق�سم ،للمحافظة على �سري �أداء
الأق���س��ام ال�سجنية م��ن ناحية الت�صنيف ال�سجني
وامل��واق��ف ال�ت��ي ت�صدر م��ن الق�سم ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل

الدرا�سات التي تنجز من قبل الباحثني املتخ�ص�صني
والتي تعني بتطوير احلالة املهنية يف �سلوك عمل
موظفي ال�سجون وف��ق متطلبات ومعايري حقوق
الإن�سان .
وا�ضاف مدير الق�سم :ان الزيارة ت�ضمنت مداوالت
يف جمال رفد الأق�سام ال�سجنية مبناهج ال��دورات
اخلا�صة بتعليم النزالء احلرف واملهن ،تعود عليهم
بالفائدة بعد �أكمال فرتاتهم ال�سجنية ومبا ي�ساهم
باعادة دجمهم باملجتمع .

دائرة التنفيذ تقيم عدد من
الدورات اخلا�صة مبوظفيها

فريق حقوق االن�سان يزور مديرية رعاية القا�صرين يف الكرخ
وا���ض��اف م��دي��ر ال�ق���س��م :ان ال��زي��ارة
ت�ضمنت ج��ول��ة يف �أروق� ��ة امل��دي��ري��ة،
ال �ت �ق��ى خ�لال �ه��ا ال �ف��ري��ق ب��امل��وظ �ف�ين،
ك �م��ا ت�ضمنت م�ن��اق���ش��ة �أه� ��م الأم� ��ور
التي تخ�ص عمل ال��دائ��رة وتوجيههم
ب� ��� �ض ��رورة ت �ط �ب �ي��ق م �ع��اي�ير ح �ق��وق
الإن�سان يف التعامل مع املواطنني .

دائرة التخطيط العديل تنظم حما�ضرة للتعريف بعمل البطاقة املوحدة
للدوائر وامللفات االمنية وتنفيذ
امل���ش��اري��ع ي���ش��ار اىل ان الق�سم
ق��ام مبتابعة عمل غرفة املراقبة
والتحكم والتن�سيق مع ال�شركة
املنفذة.

 169.3مليار دينار.
وا�شار العكيلي اىل ان املوظفني املق�صرين احيلوا
اىل الق�ضاء ،ملحا�سبتهم عما ن�سب اليهم من �إخفاء
اول �ي��ات ال���س�ن��دات وامل �ع��ام�لات و��س�ج�لات ال��ره��ن
اخلا�صة بها ،ومتت التو�صية لهي�أة النزاهة مبفاحتة
امل�صارف املعنية لغر�ض اب��راز االول�ي��ات املتوفرة
لديهم .واكد املفت�ش العام ان ال�سيد الوزير �سبق ان
وافق على تو�صية مكتبنا ب�إيقاف العمل يف مديرية
الت�سجيل ال �ع �ق��اري /امل��دائ��ن مل��دة �شهر واج ��راء
تدقيق �شامل ملعامالتها ،بهدف اتخاذ االج��راءات
الالزمة ب�صدد عمليات التزوير والتالعب يف بع�ض
ال�سجالت من قبل �ضعاف النفو�س الذين يحاولون
ا�ستغالل وظيفتهم مل�صاحلهم اخلا�صة والت�أثري على
�سمعة الدوائر العدلية.

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

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

تضمن عددا من التعديالت
والتعليمات والقرارات

�صدور العدد اجلديد
من جريدة الوقائع العراقية
بالرقم ()4422
��ص��در ال�ع��دد اجل��دي��د م��ن جريدة
ال� ��وق� ��ائ� ��ع ال� �ع ��راق� �ي ��ة ب��ال��رق��م
( ،)4422وال ��ذي ت�ضمن ع��ددا
م ��ن ال��ت��ع��دي�ل�ات وال �ت �ع �ل �ي �م��ات
وال �ق��رارات ،التي اقرها جمل�س
ال�ن��واب و�صادقت عليها رئا�سة
اجلمهورية.
وق ��ال م��دي��ر ع ��ام ال ��دائ ��رة كامل
امني :ان العدد ( )4422ت�ضمن
قانون الغاء قراري جمل�س قيادة
ال�ث��ورة املنحل رق��م  213ل�سنة
 ،2002و 80ل�سنة ،2000
ب��الإ���ض��اف��ة اىل ت �ن �ف �ي��ذ ق��ان��ون
العفو العام ( )1ل�سنة ،2016
والتعديل االول لتعليمات تنفيذ
ق��ان��ون ال�ع�ف��و ال �ع��ام رق��م ()27

ل�سنة  .2016وا� �ض��اف املدير
ال��ع��ام :ان ال �ع��دد ت�ضمن بيان
ت�صحيح �صادر عن رئا�سة ديوان
رئا�سة اجلمهورية ،وبيان ت�شكيل
حمكمة بداءة متخ�ص�صة بالنظر
بق�ضايا اال�ستثمار ،كما ت�ضمن
بيان بت�سمية ال�سيد �سامي كاطع
عالوي رئي�س ًا للجنة الأ�ستئنافية
الثانية امل�شكلة يف وزارة املالية،
وت �� �س �م �ي��ة ال �� �س �ي��د حم �م��د ع�ب��د
ال��رح�م��ن ط��ه رئ�ي���س� ًا احتياطي ًا
للجنة ،كما ت�ضمن بيان ت�أ�سي�س
ال �� �ش��رك��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ن�ت��وج��ات
الغذائية ،وبيان �صادر عن اجلهاز
امل��رك��زي للتقيي�س وال�سيطرة
النوعية.

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

للتعريف بالمعايير والقوانين االنسانية في السجون

دائرة اال�صالح العراقية تختتم ور�شة عمل
تدريبية عن حقوق االن�سان
اختتمت دائ��رة اال�صالح العراقية
� �ش �ع �ب��ة ال � �ت� ��دري� ��ب وال� �ت� �ط ��وي ��ر
اال��ص�لاح��ي وبالتن�سيق م��ع ق�سم
حقوق االن�سان يف وزارة العدل،
ور� �ش��ة ع�م��ل ت��دري�ب�ي��ة ع��ن حقوق
االن �� �س��ان ل �ل �م�لاك��ات اال��ص�لاح�ي��ة
العاملة يف ال�سجون.
وق ��ال م��دي��ر ع��ام دائ� ��رة اال� �ص�لاح
ال �ع��راق �ي��ة ح �� �س�ين ال� �ع� �ك ��ري :ان
ور�� �ش ��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� ��ؤول� �ي ��ات
االن�سانية امللقاة على كاهل موظفي
ال�سجون.
و�أ��ض��اف املدير ال�ع��ام :ان برنامج
ال��ور� �ش��ة ال�ت��دري�ب�ي��ة ��ش�م��ل( ) 49
منت�سبا وان ال � ��وزارة م�ستمرة
بالتن�سيق وال �ت �ع��اون م��ع دائ ��رة
اال�� � �ص �ل��اح ال� �ع ��راق� �ي ��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م
الدورات وور�ش العمل التي تهدف

خالل مشاركته في بطولة في الدوري العراقي للدرجة االولى

اىل ت �ع��زي��ز امل �ع��اي�ير وال �ق��وان�ين
االن�سانية يف ال�سجون اال�صالحية
و�ست�شمل جميع املنت�سبني.
ي���ش��ار اىل ان ال��ور� �ش��ة ح�ضرها
معاون مدير ع��ام دائ��رة اال�صالح

املعهد الق�ضائي :م�ستعدون لتكثيف الدورات
لتطوير اداء العمل جلميع املوظفني

ن�ظ�م�ه��ا االحت� ��اد ال �ع��راق��ي امل ��رك ��زي ل�ك��رة
القدم.
وا�ضاف :ان اال�شبال ا�ستهلوا م�شوارهم يف
البطولة بالفوز على م�ضيفهم نادي النجدة
الريا�ضي بهدف واحد دون مقابل ،م�ؤكدا ان
هذا الفوز جاء نتيجة الدعم امل�ستمر لوزير
العدل د .حيدر الزاملي ،وجهوده املتوا�صلة
للنهو�ض بالواقع الريا�ضي.

بحث مدير عام املعهد الق�ضائي د.ريا�ض ح�سني،
خالل ا�ستقباله معاون مدير عام دائ��رة الت�سجيل
العقاري اال�ستاذ ج�لال علي ردام� ،سبل التعاون
امل�شرتك .وق��ال املدير العام :ان الزيارة ت�ضمنت
مناق�شة عدد من الق�ضايا املتعلقة بالقوانني اخلا�صة
ب�إيجارات امالك الدولة املتعلقة بالعقارات العامة
وحت�صني ه��ذه ال��دوائ��ر م��ن الناحية القانونية.
وا� �ض��اف امل��دي��ر ال �ع��ام :ان م �ع��اون امل��دي��ر ال�ع��ام

لدعم مشاركة الدائرة في معرض بغداد الدولي

ق�سم العالقات العامة ينظم فعالية عمل تطوعي يف برامج تدريب النزالء
نظم ق�سم العالقات العامة يف دائ��رة
اال�صالح العراقية فعالية عمل تطوعي
ا�ستمرت ثالثة اي��ام وت�ضمنت تنفيذ
اعمال فنية لدعم م�شاركة الدائرة يف
معر�ض بغداد ال��دويل ال��دورة ( ) 43
لهذا العام .2016
وق � ��ال م ��دي ��ر ع� ��ام ال� ��دائ� ��رة ح�سني
ال� �ع� ��� �س� �ك ��ري :ان م �ل�اك� ��ات ��ش�ع�ب��ة

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

ل���ش��ؤون ال��رع��اي��ة ال�شاملة وع��ددا
م���ن امل �ل�اك� ��ات امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة م��ن
ق�سم التخطيط وق���س��م ال�ت��دري��ب
وال�ت�ط��وي��ر اال� �ص�لاح��ي يف دائ��رة
اال�صالح العراقية.

خالل استقباله معاون مدير عام التسجيل العقاري

فريق نادي �شباب العدل الريا�ضي لفئة
اال�شبال يحقق فوزه االول
�شارك فريق ن��ادي �شباب العدل الريا�ضي
لفئة الأ�شبال يف ال��دوري العراقي للدرجة
االوىل.
وق� � ��ال ام �ي��ن ���س��ر ن� � ��ادي ���ش��ب��اب ال��ع��دل
الريا�ضي �سلطان ح�سني :ان فريق نادي
��ش�ب��اب ال �ع��دل ال��ري��ا� �ض��ي ل�ف�ئ��ة اال� �ش �ب��ال،
�� �ش���ارك يف ب��ط��ول��ة ال� � � ��دوري ال��ع��راق��ي
ل�ل��درج��ة االوىل ،م�شريا اىل ان البطولة

اقامت دائرة التنفيذ يف وزارة العدل وعلى قاعات املعهد
الق�ضائي عدد من الدورات اخلا�صة مبوظفيها وكوادرها
العاملة لتطويرها وت�أهيلها.
وق��ال م��دي��ر ع��ام املعهد الق�ضائي د.ري��ا���ض ح�سني :ان
ه��ذه ال � ��دورات اخت�صت بجميع اجل��وان��ب الوظيفية
ومنها ال ��دورات احل�سابية وال�ت��ي ا�ستمرت للفرتة من
 2016/11/6ول�غ��اي��ة  ،2016/11/7وال���دورة
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��ف�ت�رة م� ��ن  2016/11/8ول �غ��اي��ة
 ،2016/11/9وقد �شملت موظفني مديريات التنفيذ يف
بغداد ح�صر ًا.
وا�ضاف املدير العام :ان هذه الدورات �أفتتحت بالتعاون
م��ع امل�ع�ه��د ال�ق���ض��ائ��ي وال �ت��ي وف ��رت ادارت� ��ه اجل��وان��ب
اللوج�ستية واالدارية ل�ضمان جناحها.

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

تطرق اىل مناق�شة الية تطوير الكوادر القانونية
والإدارية واملحا�سبية العاملة يف دائرة الت�سجيل
العقاري ،من خالل اقامة ال��دورات التدريبية يف
املعهد الق�ضائي خ�صو�ص ًا بعد جن��اح ال��دورات
ال���س��اب�ق��ة و�إث��ره��ا يف حت�سني االداء الوظيفي
للمالكات ال�ع��ام��ة .م ��ؤك��د ًا ان ادارة املعهد اب��دى
ا�ستعداده لتكثيف ال��دورات من اجل حت�سني اداء
العمل وتطوير كفاءة جميع املوظفني.
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حمكمة العدل الدولية
حمكمة العدل الدولية
هي الهيئة الق�ضائية
التابعة للأمم املتحدة،
ومقرها يف الهاي،
هولندا ،التي تقوم
بدور حمكمة دولية
ومهمتها الرئي�سية هي
اال�ستماع والبث يف
النزاعات القانونية
بني الدول ،وتقدمي
�آراء ا�ست�شارية يف
امل�سائل التي ُتعر�ض
عليها من قبل �أجهزة
ووكاالت الأمم املتحدة
املتخ�ص�صة التي يجوز
لها التقدم مبثل هذه
الطلبات

االجراءت اخلا�صة �ضد العنف
والإجراءات اخلا�صة ملجل�س حقوق الإن�سان من
وقت �إىل �آخ��ر� ،ستقوم املفو�ضية ب�إجراء بحث
عن مو�ضوع معني ،على �سبيل املثال ،العنف �ضد
املر�أة �أو حرية التعبري �أو االحتجاز دون حماكمة
�أو االجتار بالب�شرُ .تعرف العمليات والو�سائل
التي تقوم من خاللها الأمم املتحدة ب�إجراء هذه
الأبحاث عرف با�سم "الإجراءات اخلا�صة".
كذلك يُ�ستخدم م�صطلح "الإجراءات اخلا�صة"
ل�ل�إ� �ش��ارة �إىل التحقيق يف ان �ت �ه��اك��ات حقوق
الإن�سان يف بلدان معينة� .أما القائمون على تنفيذ
الإج��راءات اخلا�صة فهم "املكلفون " .وميكنهم
العمل ك��أف��راد �أو يف جمموعات عمل ،كما �أنهم
خ�براء يف جم��ال عملهم .و�سعي ًا للحفاظ على
ا�ستقالل املكلفني وحيادهم ،فهم ال يتلقون �أي
�أجر عن عملهم.
اتفاقية فينا لقانون املعاهدات

 - 1ما مل تن�ص املعاهدة على خالف ذلك ،يجوز
�سحب التحفظ يف �أي وق��ت ك��ان وال ي�شرتط
م��ن �أج��ل ذل��ك ر�ضا ال��دول��ة التي كانت ق��د قبلت
التحفظ.
 - 2ما مل تن�ص املعاهدة على خالف ذلك ،يجوز
�سحب االعرتا�ض على التحفظ يف �أي وقت كان.
 - 3ما مل تن�ص املعاهدة �أو يتفق على خالف
ذلك:
(�أ) ال ي�صبح �سحب التحفظ �ساري ًا بالن�سبة لدولة
متعاقدة �أخرى ما مل تتلق الدولة �إ�شعارا بذلك؛
(ب) ال ي�صبح �سحب االع�ترا���ض على التحفظ
�ساري ًا ما مل تتلق الدولة املتحفظة �إ�شعارا بذلك.

أدى انهيار االتحاد
السوفياتي السابق
( )USSRإلى تفكك
يوغوسالفيا وقيام ست
دول جديدة .واندلعت
حروب جديدة بين الجماعات
العرقية في الدول الجديدة،
وفيما بين الدول التي
انشقت عن يوغوسالفيا

وقد انتهت حماكمات نورمربغ يف عام .1946
ع �ل��ى م ��دى �أك �ث�ر م��ن  50ع��ام � ًا خ�ل�ال احل��رب
الباردة� ،ساد ال�سالم بني الدول الأوروبية .ولكن
يف الت�سعينيات� ،أدى انهيار االحتاد ال�سوفياتي
ال�سابق (� )USSRإىل تفكك يوغو�سالفيا وقيام
�ست دول جديدة .واندلعت ح��روب جديدة بني
اجلماعات العرقية يف الدول اجلديدة ،وفيما بني
الدول التي ان�شقت عن يوغو�سالفيا.
وك��ان العنف ال��ذي اج �ت��اح �صربيا والبو�سنة
وكرواتيا وح�شي ًا ب�شكل خا�ص ،و�شمل عمليات
االغ �ت �� �ص��اب اجل �م��اع��ي وم�ع���س�ك��رات االع�ت�ق��ال
والإب� ��ادة اجل�م��اع�ي��ة .ف� ��أدت ه��ذه احل ��روب �إىل
جتديد النظر يف �إقامة هيئة للعدالة الدولية.
املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة
رد ًا على العنف ال���س��ائ��د� ،أن���ش��أ جمل�س الأم��ن
الدويل املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا
ال�سابقة ( )ICTYيف ع��ام  .1993وكانت
هذه هي �أول حمكمة جلرائم احلرب منذ احلرب
العاملية الثانية.
يقع مقر املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا
ال���س��اب�ق��ة يف اله� ��اي ،ه��ول �ن��دا .وه ��ي تخت�ص
مبحاكمة الأف��راد من جميع املجموعات العرقية
امل�ت�ه�م�ين ب��ارت �ك��اب الأع� �م ��ال ال��وح���ش�ي��ة خ�لال
احلروب التي تلت تفكك يوغو�سالفيا.
وق��د وجهت املحكمة تهم ًا ﻠ� 161شخ�ص ًا ،مبن
فيهم الرئي�س اليوغو�ساليف ال�سابق� ،سلوبودان
ميلو�سيفيت�ش .وقد مثل �أكرث من  130منهم �أمام
املحكمة ،وحتى وق��ت كتابة ه��ذا الدليل � -أُدي��ن
 40منهم .وُجهت ل�سلوبودان ميلو�سيفيت�ش
�أك�ث�ر م��ن  60ت�ه�م��ة ب��ارت �ك��اب ج��رائ��م الإب� ��ادة
اجلماعية وجرائم �ضد الإن�سانية وجرائم احلرب
التي ارتكبت يف كرواتيا والبو�سنة والهر�سك
وكو�سوفو ما بني عامي  1991و� .1999أثرت
هذه اجلرائم على مئات الآالف من ال�ضحايا يف
جميع �أنحاء يوغو�سالفيا ال�سابقة .وقد ا�ستمرت
اتهاماته وحماكمته لعدة �سنوات غري �أنه تويف
نتيجة �أزم ��ة قلبية يف م��رك��ز احتجاز املحكمة
اجلنائية الدولية يف الهاي ،هولندا ،قبيل انتهاء
الدفاع يف ق�ضيته

ان الدول الأطراف يف هذه االتفاقية ،تقدير ًا منها
للدور الأ�سا�سي للمعاهدات يف تاريخ العالقات
الدولية،
واع�تراف � ًا منها بالأهمية امل�ت��زاي��دة للمعاهدات
ك�م���ص��در ل�ل�ق��ان��ون ال� ��دويل وك���س�ب�ي��ل لتطوير
التعاون ال�سلمي بني ال��دول مهما كانت نظمها
الد�ستورية واالجتماعية،
ومالحظة منها �أن مبادئ حرية الإرادة ،وح�سن
النية ،وقاعدة العقد �شريعة املتعاقدين معرتف
بها عاملي ًا،
وت�أكيد ًا منها ب�أن املنازعات املتعلقة باملعاهدات،
كبقية املنازعات الدولية ،يجب �أن ت�سوى بالطرق
ال�سلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدويل،
املحاكم الدولية العليا
وتذكري ًا منها بت�صميم �شعوب الأمم املتحدة على
�إق��ام��ة �شروط ميكن معها احلفاظ على العدالة
�أق�ي�م��ت �أول ه��ذه امل�ح��اك��م بعد احل��رب العاملية
واحرتام االلتزامات النا�شئة من املعاهدات،
واعتبـار ًا منها ملبادئ القانون الدويل املقررة يف الثانية ،عندما �أقامت كل من الواليات املتحدة
ميثاق الأمم املتحدة مثل :احلقوق املت�ساوية ،واململكة املتحدة وفرن�سا واالحت��اد ال�سوفياتي
وت�ق��ري��ر ال���ش�ع��وب مل���ص��ائ��ره��ا ،وامل �� �س��اواة يف حماكمات نورمربغ  -وهي حماكمات النازيني
ال�سيادة وا�ستقالل جميع ال��دول وع��دم التدخل الذين �شاركوا يف احلرب واملحرقة ،والتي راح
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
يف �ش�ؤونها الداخلية ،ومنع التهديد بالقوة �أو �ضحيتها �ستة ماليني ي�ه��ودي .و�أن�شئت �أي�ض ًا
ا�ستعمالها ،واالح�ترام العاملي حلقوق الإن�سان املحكمة الع�سكرية الدولية لل�شرق الأق�صى يف
ط��وك�ي��و ل�غ��ر���ض معاقبة ك�ب��ار جم��رم��ي احل��رب يف ع��ام  ،1994دف�ع��ت الإب� ��ادة اجلماعية يف
واحلريات الأ�سا�سية للجميع،
روان��دا جمل�س الأم��ن ال��دويل �إىل �إن�شاء حمكمة
واع�ت�ق��اد ًا منها ب ��أن التقنني والتطور التقدمي العاملية الثانية.
لقانون املعاهدات اللذين حتققا يف هذه االتفاقية
�سيدعمان مبادئ الأمم املتحدة املن�صو�ص عنها
يف امليثاق ،وه��ي املحافظة على ال�سلم والأم��ن
ال��دول�ي�ين وت�ط��وي��ر ال�ع�لاق��ات ال��ودي��ة وحتقيق
التعاون بني الدول،
امل� � ��ادة  :21الآث � � ��ار ال �ق��ان��ون �ي��ة ل�ل�ت�ح�ف�ظ��ات
واالعرتا�ضات عليها
لأمم املتحدة م�صدر غني للمعلومات والتعلم وفيينا (النم�سا) ونريوبي (كينيا)
 - 1يكون للتحفظ املبدى يف مواجهة طرف
واالت�صال .وهي تت�ضمن وك��االت تركز على * من ير�أ�س الأمم املتحدة؟ الأمني العام هو
الكثري من القطاعات والق�ضايا املختلفة ،مثل رئي�س الأمم امل�ت�ح��دة ،وامل�ت�ح��دث الر�سمي
�آخر وفق ًا للمواد  ،19و ،20و 23الآثار الآتية:
الأط�ف��ال والن�ساء وال�صحة والفقر والعجز
(�أ) يعدل بالن�سبة للدولة املتحفظة يف عالقاتها
بالطرف الآخر ن�صو�ص املعاهدة التي يتعلق بها
وال�سكان والتعليم.
التحفظ�إىل احلد الذي ين�ص عليه؛
يعمل ب ��الأمم املتحدة الآالف م��ن منا�صري
(ب) يعدل نف�س الن�صو�ص بالقدر نف�سه بالن�سبة
حقوق الإن���س��ان وامل��داف�ع�ين عنها يف جميع
�أنحاء العامل ،مبا يف ذلك قوة حفظ ال�سالم
لذلك الطرف يف عالقاته بالدولة املتحفظة.
الدولية ،ويُ�شار �إىل �أفرادها بعبارة �أ�صحاب
 - 2ال يعدل التحفظ ن�صو�ص املعاهدة بالن�سبة
للأطراف الأخرى يف عالقاتها ببع�ضها البع�ض.
القبعات الزرقاء .كما ت�ضم �إدارات للأبحاث
� - 3إذا مل متانع الدولة املعرت�ضة على التحفظ
والإح���ص��ائ�ي��ات تعمل على �إع� ��داد الأوراق
والأرق��ام حول كل جانب من جوانب احلياة
يف دخ ��ول امل �ع��اه��دة ح�ي��ز التنفيذ بينها وب�ين
ال��دول��ة امل�ت�ح�ف�ظ��ة ،ف�لا ت���س��ري ب�ـ�ين ال��دول�ت�ين
الب�شرية تقريب ًا .ولديها �أي���ض� ًا امل�ئ��ات من
الن�صو�ص التي يتعلق بها التحفظ �إىل احلد
املكاتب وتوظف الآالف من الب�شر يف جميع
الذي ين�ص عليه.
�أنحاء العامل:
� - 4إذا مل متانع الدولة املعرت�ضة على التحفظ
حقائق �سريعة عن الأمم املتحدة
* �أين تقع املكاتب الرئي�سية للأمم املتحدة؟
يف دخ ��ول امل �ع��اه��دة ح�ي��ز التنفيذ بينها وب�ين
ت�ق��ع امل�ك��ات��ب الرئي�سية ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة يف
الدولة املتحفظة يكون للتحفظ الآثار املن�صو�ص
نيويورك يف الواليات املتحدة .ولدي الأمم
عنها يف الفقرتني ( )1و(.)2
املادة � :22سحب التحفظات واالعرتا�ضات عليها
املتحدة �أي�ضا مكاتب يف جنيف (�سوي�سرا)

�أخرى ،وهي املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا،
( )ICTRملحاكمة الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن
جمزرة راح �ضحيتها  900,000من التوت�سي
والهوتو املعتدلني.
يقع مقر املحكمة اجلنائية الدولية يف �أرو�شا،
تنزانيا .وقد وجهت املحكمة تهم ًا ﻠ� 59شخ�ص ًا،
م��ن ب�ي�ن�ه��م وزراء وق� ��ادة ج�ي����ش و�سيا�سيني
و�صحفيني .وق��د نظرت يف  26ق�ضية و�أدان��ت
عدة �أ�شخا�ص بتهمة الإبادة اجلماعية

يُلزم العهد ال��دويل  ICSECRال��دول بالعمل
لتحقيق احل �ق��وق االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
والثقافية ل�ل�أف��راد .وت�شمل هذه احلقوق احلق
يف العمل واحلق يف ال�صحة واحلق يف التعليم
واحلق يف م�ستوى معي�شي الئق
وهذه ب�شكل �أ�سا�سي هي حقوق اجليل الثاين
وتقوم جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية على مراقبة هذه املعاهدة
اجلرائم الأربع

احلقوق االجتماعية واالقت�صادية
الإب��ادة اجلماعية :هي التدمري املتعمد ملجموعة
اتفاقات حول حقوق �سيا�سية ومدنية حم�دّدة ،عرقية �أو عن�صرية �أو دينية �أو وطنية .ومن
وكذلك حقوق اجتماعية واقت�صادية .ف�صاغت
اتفاقيتينا
• ال�ع�ه��د ال� ��دويل اخل��ا���ص ب��احل �ق��وق امل��دن�ي��ة
وال���س�ي��ا��س�ي��ة ( •)ICCPRال �ع �ه��د ال ��دويل
قام المؤتمر االستعراضي
اخل��ا���ص ب��احل�ق��وق االق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية
والثقافية (.)ICESCR
لنظام روما األساسي
متت املوافقة على املعاهدتني يف ع��ام ،1966
بتعديل النظام األساسي
بعد م�ضي  18عام ًا على اعتماد الإعالن العاملي
لتعريف جريمة العدوان.
حلقوق الإن�سان .وا�ستغرق الأم��ر � 10سنوات
كاف من ال��دول بالت�صديق
�أخ��رى كي يقوم عدد ٍ
فتم تعريف الجريمة بأنها
على هاتني املعاهدتني ،فدخال �أخري ًا حيز التنفيذ
“التخطيط أو التدبير
يف عام .1976
أو الشروع في أو تنفيذ
ي�شكل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان� ،إىل جانب
باحلقوق
اخلا�ص
�دويل
�
ل
ا
العهد
االتفاقيتني -
أعمال العدوان من قبل
امل��دن�ي��ة وال�سيا�سية وال�ع�ه��د ال ��دويل اخل��ا���ص
شخص في منصب قيادي
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية -
مع ًا ال�شرعة الدولية حلقوق الإن�سان.
ال �ع �ه��د ال� � ��دويل اخل ��ا� ��ص ب��احل��ق��وق امل��دن �ي��ة
وال�سيا�سية
يُلزم العهد ال��دويل  ICCPRال��دول باحرتام
احلقوق املدنية وال�سيا�سية جلميع النا�س ،مبا �أمثلة ذلك قتل �ستة ماليني يهودي على يد النظام
يف ذلك احلق يف تقرير امل�صري واحلياة وحرية النازي يف �أملانيا ( ،)1933-1945والإب��ادة
التعبري وحرية الدين وحرية التجمع واحلقوق اجل�م��اع�ي��ة يف روان� ��دا ع��ام  ،1994والإب� ��ادة
االن�ت�خ��اب�ي��ة وح �ق��وق احل �� �ص��ول ع�ل��ى حماكمة اجلماعية يف �سريربينيت�شا يف يوليو 1995
ع��ادل��ة .ولأن��ه عهد ًا (م�ع��اه��دة) ،ف ��إن  ICCPRوالتي راح �ضحيتها  8,000رج��ل و�صبي من
م�سلمي البو�سنة على �أي ��دي �أف ��راد م��ن جي�ش
ملزم قانون ًا يف القانون الدويل.
�صرب البو�سنة ودفنوا يف مقابر جماعية.
وهذه ب�شكل �أ�سا�سي هي حقوق اجليل الأول.
وتقوم جلنة حقوق الإن�سان على مراقبة هذه جرائم �ضد الإن�سانية :هي اجلرائم التي ترتكبها
�أط ��راف ق��د تنتمي ل�ل��دول��ة �أو م��ن غ�ير ال��دول��ة،
املعاهدة.
العهد ال ��دويل اخل��ا���ص ب��احل�ق��وق االقت�صادية �أو ال �ت��ي ت�ن�ت��ج ع��ن �سيا�سة ح�ك��وم��ة �أو التي
يتم الت�سامح فيها �أو التغا�ضي عنها م��ن قبل
واالجتماعية والثقافية

ثقافة قانونية عامة
با�سمها وامل�س�ؤول الإداري الأول بها .والأمني * م��ا ه��ي م��دة والي ��ة الأم �ي�ن ال �ع��ام؟ يعمل
ال �ع��ام احل ��ايل ه��و ب��ان ك��ي م��ون م��ن كوريا ك� ��ل �أم� �ي��ن ع � ��ام ل� �ف�ت�رة خ �م ����س ���س��ن��وات،
ومي�ك��ن �إع ��ادة تعيني ال�شخ�ص نف�سه لعدة
اجلنوبية ،الذي ع نُِّي يف يناير 2007
واليات
* كيف يتم متويل الأمم املتحدة؟ يتم متويل
الأمم امل �ت �ح��دة م��ن ق �ب��ل ال � ��دول الأع �� �ض��اء
وال �ت�ب�رع��ات .وت���س�ه��م ك��ل دول���ة م��ن ال ��دول
الأع���ض��اء وف�ق� ًا لإمكانياتها ،كن�سبة مئوية
م��ن ال��دخ��ل ال�ق��وم��ي الإج �م��ايل .ويعني ذلك
�أن �أغنى ال��دول تتحمل الن�صيب الأك�بر .يف
الوقت احلا�ضر ،ف ��إن ال��والي��ات املتحدة هي
ال��دول��ة التي تدفع �أك�ث�ر ،ولكن حر�ص ًا على
�أال ت�ف��رط الأمم امل�ت�ح��دة يف االع �ت �م��اد على
دول��ة واح��دة ،ف��إن احلد الأق�صى لإ�سهام �أي
دول��ة ه��و  ٪ 22م��ن �إج �م��ايل ميزانية الأمم
املتحدة
* ماهي اللغات الر�سمية للأمم املتحدة؟ هناك
�ست لغات ر�سمية ل�ل�أمم امل�ت�ح��دة :العربية
وال�صينية والإنكليزية والفرن�سية والرو�سية
والإ�سبانية

احلكومة �أو غريها من الهيئات يف ال�سلطة ،يف
زمن ال�سلم �أو يف ال�صراع .وهي لي�ست �أحداث ًا
فردية ،بل منهجية وعلى نطاق وا�سع ،وت�شمل
القتل وال�ت�ع��ذي��ب واالغ�ت���ص��اب و� �ص��ور العنف
اجلن�سي الأخرى واال�ضطهاد ال�سيا�سي والعرقي
والديني.
ج��رائ��م احل ��رب :ه��ي اجل��رائ��م ال�ت��ي ُترتكب يف
زمن احل��رب والتي تنتهك قواعد احل��رب .وهي
ت�شمل قتل �أو �سوء معاملة �أو �إبعاد املدنيني �إىل
مع�سكرات العمل ،وقتل �أو �سوء معاملة �أ�سرى
احل��رب ،وتدمري امل��دن والبلدات وال�ق��رى و�أي��ة
�أعمال تدمري �أخ��رى لي�ست نا�شئة عن �ضرورة
ع�سكرية �أو حلماية املدنيني
ج��رائ��م ال� �ع ��دوان :ع �ن��دم��ا اع � ُت �م��د ن �ظ��ام روم��ا
الأ� �س��ا� �س��ي يف ع���ام  ،2002واف� �ق ��ت ال���دول
املوقعة على �أال تنظر املحكمة اجلنائية الدولية
يف ج��رائ��م ال �ع��دوان قبل �أن تتفق على تعريف
للعدالة و�إجراءاتها فيما يتع ّلق بهذه اجلرائم.
ويف يونيو  ،2010قام امل�ؤمتر اال�ستعرا�ضي
لنظام روما الأ�سا�سي بتعديل النظام الأ�سا�سي
لتعريف جرمية ال�ع��دوان .فتم تعريف اجلرمية
ب��أن�ه��ا "التخطيط �أو ال�ت��دب�ير �أو ال���ش��روع يف
�أو تنفيذ �أع �م��ال ال �ع��دوان م��ن قبل �شخ�ص يف
من�صب قيادي ".وقد عرفت الدول املوقعة العمل
العدواين ب�أنه ا�ستخدام القوة امل�سلحة من قبل
دولة �ضد دولة �أخ��رى من دون مربر الدفاع عن
النف�س �أو �إذن م��ن جمل�س الأم��ن التابع ل�ل�أمم
امل �ت �ح��دة .ومب��وج��ب ات �ف��اق ك �م �ب��اال ،ال ي�ج��وز
للمحكمة اجلنائية الدولية النظر يف الق�ضايا
ال�ت��ي تنطوي على ج��رائ��م ال �ع��دوان حتى عام
 ،2017عندما تقوم الدول بتفعيل االتفاق
اخلالف
تت�سم املحكمة اجلنائية الدولية بكونها خالفية
للغاية ،والدعاوى امل�ؤيدة وامل�ضادة للمحكمة ال
تزال م�ستمرة.
وم ��ن ب�ي�ن ال � ��دول غ�ي�ر امل��وق �ع��ة و�أق���واه���ا هي
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .ويف ع ��ام  ،2000وق��ع
الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون على قانون روما
الأ�سا�سي .ومع ذلك ،فقد �أُلغي هذا القرار من قبل
الرئي�س جورج دبليو بو�ش ،الذي قام "ب�إبطاله"
(�أو "�إلغائه") يف مايو  .2002وك��ان ال�سبب
املعلن للإبطال هو �أن د�ستور الواليات املتحدة،
وال��ذي يحدد النظام الق�ضائي الأم�يرك��ي ،مينع
الواليات املتحدة من االن�ضمام.
�إال �أن ال�سا�سة يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أع��رب��وا
�أي�ض ًا عن خماوفهم من �أن معار�ضي الواليات
املتحدة يف املجتمع الدويل �سي�ستغلون املحكمة
اجلنائية الدولية كو�سيلة للمالحقات الق�ضائية
"اخلبيثة" �أو ال�سيا�سية ملواطني ال��والي��ات
املتحدة امل�شاركني يف عمليات ع�سكرية ،على
�سبيل املثال ،يف العراق و�أفغان�ستان ويف بعثات
حفظ ال�سالممنذ �أن توىل الرئي�س باراك �أوباما
ال�سلطة يف عام  ،2008دخلت الواليات املتحدة
يف �سيا�سة التعامل الب ّناء مع املحكمة ،و�شاركت
يف بع�ض اجتماعات املحكمة اجلنائية الدولية.
ومع ذلك ،ف�إن الواليات املتحدة لي�ست ع�ضو ًا
فقد �أع��رب��ت ا�سرائيل ع��ن قلقها م��ن �أن تخرتع
امل�ح�ك�م��ة ج��رائ��م ج��دي��دة .وم ��ن ب�ين امل �خ��اوف
املحددة لإ�سرائيل هو �أن املحكمة قد تدرج بناء
امل�ستوطنات للمدنيني التابعني لقوة االحتالل يف
الأرا�ضي املحتلة كواحدة من جرائم احلرب
ويف ع��ام � ،2009أ� �ص��درت املحكمة اجلنائية
الدولية مذكرة توقيف بحق الرئي�س ال�سوداين
ع �م��ر ال �ب �� �ش�ير ب �ت �ه �م��ة ارت � �ك� ��اب ج ��رائ ��م ��ض��د
االن�سانية م��ن ج��راء قتل ح��وايل 300،000
�شخ�ص يف منطقة دارف���ور يف ال �� �س��ودان منذ
ع��ام  .2003ولأن املحكمة اجلنائية الدولية
ال متلك قوة �شرطة خا�صة بها ،فهي تعتمد على
احل�ك��وم��ة ال���س��ودان�ي��ة لت�سليم الرئي�س لهدف
املحاكمة.
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خالل افتتاحه للتشغيل التجريبي للمكننة االلكترونية في دائرة رعاية القاصرين  /الكرخ
للدولة
عمل املثبتات التلقائية يف ا�ستقرار املوازنة العامة

الرابعة
ال�سلطةالعدل
يوم �سهداء

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

مدير عام الدائرة االدارية واملالية /املحا�سب
القانوين  -عبد الكرمي فار�س ال�سعدي

يعترب امل�����س��روع م��ن اول���وي���ات اه��ت��م��ام��ات ال�����وزارة ك��ون��ه��ا تعنى ب�����اإدارة وا���س��ت��ث��م��ار

وم ��ن امل �م �ك��ن �إن ن�لاح��ظ ب ��أن �ه��ا تتعامل
م� ��ع ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة م� ��ن خ�ل�ال
القا�سرين
للتحقيق
�سريحة��ات ت �ه��دف
���وال�رادات وال �ن �ف �ق
ام� الإي� � � �
م ��ن ح� ��دة ال �ت �ق �ل �ب��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة على
االقت�صاد.
ومت�ث��ل �أه�م�ي��ة املثبتات ب��زي��ادة النفقات
احلكومية �أليا �إثناء الدورة االقت�صادية �إذ
�إن ح��دوث ذل��ك يعد (م�صد ًا) للتقلبات يف
الطلب الكلي� .إي �إن التامني �ضد البطالة
مثال يهدف لتثبيت الدخل املتاح يف حالة
ال��رك��ود واالنتعا�ش م��ن خ�لال ال��زي��ادة �أو
االنخفا�ض يف التحويالت احلكومية وهذا
يخف�ض او يزيد االدخ��ار احلكومي .وان
القيام بذلك ي��وازن الزيادة �أو النق�ص يف
الدخل الذي يولده البطالة ويكون كم�صد
للتخفيف م��ن الآث� ��ار غ�ير امل��رغ��وب فيها
اقت�صاديا من جانبي املوازنة العامة.

د .حيدر الزاملي
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يف وزارة ال��ع��دل ي��رت �ب��ط م�ب��ا��ش��رة اط�ل�اق ال �� �س��راح يف دائ���رة اال��ص�لاح
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حلماية وم�ساعدة �ضحايا االع �م��ال االره��اب �ي��ة ،وجتديد
بال�سيد وزير العدل د.حيدر الزاملي ،ال �ع��راق �ي��ة ،وال �ت �ع��اون م��ع املنظمات
كاثرين ك��ي وال�سيدة الك�سندرا زتل يف دائ��رة الت�سجيل العقاري ،وقد مت
باأب�شع جرمية خالل هذه العملية التي اأكدت للقا�شي والداين
أخذ
�
ي
�ذي
�
ل
وا
التنفيذي،
املجل�س
لع�ضوية
العراق
انتخاب
باعتباره امل�س�ؤول االول ُعن تطبيق الدولية التي تزور ال�سجون واالجابة
م�س�ؤولة العالقات اخلارجية وحقوق يف اجلوانب املذكورة اعاله �سريقالعملال�شيد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,ان الوزارة العدل ,وان تاريخ اقتحام ال��وزارة عام  ,2013هو ط ��رح خ��الل امل �وؤمت��ر ال�شحفي املنعقد بعد احلفل
اإن ا ًالإرهاب �شعى ال�شتهداف الروح العاملية يف اإنفاذ القانون
القوانني
خالل
من
العربية
الت�شريعات
توحيد
يف
هاما
ا
حيز
ي�شار
املطروحة،
اال�سئلة
جميع
على
وزارة
يف
�ان
�
س
�
�
�
ن
اال
�وق
�
ق
�
ح
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�
ي
�ا
�
ع
�
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االن �� �س��ان .وق ��ال ق��ا��س��م احل �ط��اب :ان الق�سم من جميع النواحي القانونية
التاأبيني ,واخلا�س بعدد املنفذ بحقهم حكم االعدام,
عند موظفي وزارة العدل ,لذا ارتاأينا الوزارة ان يكون تاريخ
م�شتمرة بتنفيذ اح�ك��ام القانون وف��ق مهام عملها ,يوم خا�س ب� (�شهيد وزارة العدل).
اكد وزير العدل د.حيدر الزاملي ,ان القوات االمنية حققت
متوائمة مع
,2013م �ق�هو�ررات
عامج��اءت
�وزارةوق��د
اقتحامي�قا�ل��ره��ا،
ال�ت��ي
بحق حممد
حكماال�سيد
ال()2٥ح�ضره
االجتماع
اىل ان
الق�سم� �سيف
وبني معاون
من�واج ��ب تنفيذها
�وط ال �
اغلب��م اخل��ط�
بتحرير واه�
�شاهمت�اور نقل
كبريةح�ث��ت حم �
انت�شاراتل �ل �ق��اء ب�
جم��ري��ات ا
مدانني
قرابة
�وزارة نفذت
تر�شيخهامدير ان ال
وزارة
اجلل�سة ب�(�شهيد
يوم خا�س
العدل.ك��دت
وامل�شي على طريق احلق وتنفيذ الق�شا�س بكل من وتابع ال�شيد ال��وزي��ر :ان ال ��وزارة ا
املحافظات
ً
علىالعربي
الربوتوكول
اعدادمنم�شروع
العراقية
ممثال عن الدائرة القانونية.
وغري تركي
عراقينياثر
الزائر ان التق�شف
االن�سان .وا�ضاف :ان
حقوق
االرهابية.ذكر�امال�شيدملراعاة
اجلماعات����س��ان اىل م�ه�
�شيطرةح �ق��وق االن�
وزارة
عراقيني.
جدارية
م�شاعرنا ن�شعه
أكلياليفرمزي ًا
املقرتحاتليكون ا
العدل),
الوفد ذوي
وايل�،اللاىلتعيني
مفهوم االن�شانية وامل�ث��اب��رة م��ن خ�
ت�شول له نف�شه امل�شا�س بار�س العراق و�شيادته.
ذلك خالل
الوزير
ا�ضافة
واالطفال،
الن�ساء
وخا�صة
بالب�شر
االجتار
ملكافحة
ذك��ر ذل��ك ال�شيد ال��وزي��ر خ��الل كلمته ال�ت��ي القاها �شحايا االرهاب بدال عن املوظفني الذين ا�شت�شهدوا ,وبني ال�شيد الوزير :ان احللقات الروتينية اخلا�شة
�شهداء الوزارة هوؤالء ال�شجعان الذين رف�شوا الركوع الإرادة
ا�شتقباله ال�شفري التون�شي( �شمري جماعي ) يف العراق ,
والطغيان .ملنع ومكافحة القر�صنة وال�سطو امل�سلح
ال�شربروتوكول
اىل
ً
باحلفل التاأبيني ال��ذي ن�شمته ال���وزارة مبنا�شبة الك �م��ال م���ش��رية ال�ع�م��ل ال�ت��ي ح ��اول القتلة ايقافها مبلف االعدام ,واعادة املحاكمة الكرث من مرة ,ال�شبب
مبينا ان االزمة املالية احلالية اثرت �شلبا على جانب اجناز
واحلد من انت�شار اال�سلحة يف املنطقة العربية.
دينارالتنفيذ بحق االرهابيني ,موؤكدا
مليونوراء تاأخر
تنب�س الرئي�شي
ثمانيةم��اء التي
االنتحارية ,وان ال��د
بح�شور رئي�س
ال��ذك��رى الثالثة ل�شهداء ال��
م�شاريع ال��وزارة وخا�شة يف جانب اكمال بناء ال�شجون
وستون
بالتفجريات من
االرباح اكثر
�وزارة,نسبة
بلغت
�ض4العدل
وزراء
جمل�سالكلمة
وحظي ح�ضور ال��وف��د العراقي يف تكملة
جم�ل����س � �ش��ورى ال��دول��ة وامل�ف�ت����س ال �ع��ام وامل� ��دراء بعروق ذويهم �شتدير عجلة العمل واحلياة من جديد ان الوزراة رف�شت كل امل�شاومات وال تنظر الأي �شئ
والتي �شت�شاهم حال اكتمالها يف تخفيف الزخم احلا�شل يف
العرب يف دورته ( ،)32با�شادة كبرية من االو�ساط ال�شعبية
اخر غري تنفيذ احلكم بحق املدانني ,وان قائمة التنفيذ
العامون وامل�شت�شارين ,م�شريا اىل ان االرهاب �شعى يف وزارة العدل.
ال�شجون.وافاد ال�شيد الوزير :ان الوزارة م�شتعدة على فتح
وال�سيا�سية ،وانعك�ست انطباعاتها م��ن خ�لال التقارير
ال�شتهداف روح ال�ق��ان��ون املتمثل مبوظفي وزارة واو�شح ال�شيد الوزير يف معر�س اجابته عن �شوؤال م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.
الشعب
فريق من
بمشاركة 24
الوزارة حققت
اجلانبني ,مبينا ان
التعاون مابني
جميع اآفاق
واالخبار التي تناقلتها و�سائل االع�لام املحلية والعربية،
املجاالت.بدوره اكد ال�شفري� ,شعي
جميع
كبري ًا يف
تقدم ًا
االجرائية
والقوة
االدارية
باعتبارها خطوات ا�سا�سية يف تر�صني العمل احلكومي
اجلمهورية التون�شية ملد يد التعاون مع الوزارة يف جميع
املجاالت ,والتعاون يف جمال توقيع االتفاقيات وتو�شيعاعلنت دائ ��رة رع��اي��ة القا�صرين وا�� �ض ��اف ��ت امل���دي���ر ال � �ع� ��ام :ان وت ��اب� �ع ��ت امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام  :ان
وامل�ؤ�س�ساتي على امل�ستويني اخلارجي وابعاده يف تعزيز
التابعة ل��وزارة العدل ,عن ابرز االرب� ��اح ال �ت��ي حققتها ال��دائ��رة اي� � � ��رادات ق �� �س��م امل��ال��ي��ة بلغت
الو�ضع االمني للعراق والعامل من خ�لال ايجاد منظومة
العالقات مابني البلدين .
االجن� � ��ازات وال �ن �� �ش��اط��ات ال�ت��ي م��ن م � ��زادات ح� ��واالت اخل��زي�ن��ة ( )11869792اح� ��د ع�شر
قوانني وت�شريعات تت�صدى للجهات املمولة لالرهاب وحتد
خالل
وفداوت �� �س �ع
استقبالهم ��امن ��ائ ��ة
( )68975000،000م� �ل� �ي ��ون وث� �
حققتها خالل �شهر ت�شرين االول ب�ل�غ��ت
من��ةرؤساء الطوائف المسيحية في العراق من امل�صادر الفكرية املت�شددة واملتطرفة ،وحتقق من خالل
هذا املحفل اعداد وتنظيم عدد من االتفاقيات العربية ،منها
ثمانية و�ستون مليون وت�سعمائة و� � �س � �ت� ��ون ال� � ��ف و� �س �ب �ع �م��ائ��ة
املا�ضي.
تنظيم نقل وزراع��ة االع�ضاء الب�شرية ومكافحة االجت��ار
وق��ال��ت م��دي��ر ع��ام دائ���رة رع��اي��ة وخ��م�����س��ة و�� �س� �ب� �ع ��ون دي� �ن ��ار ،واثنان وت�سعون دينار عراقي,
القا�صرين هند عبد جميغ ,ان خ� �ل��ال ���ش��ه��ر ت� ��� �ش ��ري ��ن االول يف ح �ي�ن ب� �ل ��غ ع � ��دد ال� ��دع� ��اوي
بها ،ومنع ومكافحة اال�ستن�ساخ الب�شري ،وتنظيم او�ضاع
م��دي��ري��ات ب��غ��داد وامل �ح��اف �ظ��ات املا�ضي ,م�شرية اىل ان عائدات التي مت ح�سمها ( )78دع��وة و
الالجئني يف ال��دول العربية ،ا�ضافة اىل اع��داد م�شروع
اأكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,على اأهمية اجناز املعامالتالتابعة للدائرة ,حققت اجنازات ا���س��ت��ث��م��ار ال � �ع � �ق� ��ارات ب�ل�غ��ت ( )11معاملة مت اجنازها خالل
اتفاقية لقمع افعال التدخل غري امل�شروع املوجه �ضد امن
يف ال��دوائ��ر العدلية بال�شرعة املمكنة وجت��اوز االإج ��راءاتع �ل��ى � �ص �ع �ي��د رع ��اي ��ة وم �ت��اب �ع��ة ( )11180000،000اح��د ال�شهر املا�ضي ,م�ؤكدة ان كوادر
و�سالمة الطريان املدين ،حيث مت اقرارها جميع ًا وباالجماع
الوكالة لغري االقارب بالدرجة االوىل او الثانية
حالة
معاجلة
آلية
ا
على
االتفاق
مت
وقد
هجرتهم,
ب�سبب
ال�سخ�سي
باحلق
اجنزتملطالب
االجتماعيوجود ا
البحثب�سب عدم
حت�سم ق�سائيا
اكت�سافها مل
التزوير التي
الروتينية تنفيذا لالإ�شالحات احلكومية ,م�شددا على حما�شبةوا�ستثماراموال عدد من
()14
وثمانون الف
مليونمتومائة
حاالت ع�شر
القا�صرين مبا
خالل اجلل�سة.
الزاملي ,ان امل�شيحيني ��ش��درتمعاملة
ال�شريحة .حيدردينار.
م�صلحة
باتخاذ .اج ��راءات ا�شتباقية للحيلولة دون
هذه الوزير د.
ال�شيد
اجلهات املق�شرة يف اأداء واجباتها �شمن ال�شوابط املعرقلةي�صب يف اك��د
مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي ,وان اي ا�شتحواذ �شعاف النفو�س على هذه االمالك.
مل�شالح املواطنني.ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل زيارة تفقدية
وا�شاف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ع��دد من ح��االت التزوير
�شكوى منه متثل مطلب ًا ا�شا�شيا لكل العراقيني.
لدائرة الكاتب العدل  /الكرخ ,ومتابعته ال�شخ�شية ملعامالت
وجوداختيار المحكم وشروط التحكيم
شروط
عن
معلومات
تضمنت
ب�شب عدم
ق�شائيا
اكت�شافها مل حت�شم
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي التي مت
املواطنني ,حيث وجه باعتماد امل�شتم�شكات الالزمة الجناز
يف مقر ال ��وزارة ,وف��دا ع��ن الطوائف امل�شيحية يف املطالب باحلق ال�شخ�شي ب�شبب هجرتهم ,وق��د مت
املعاملة بعد التاأكد من �شحتها ,مع اأهمية عدم طلب مرفقات
�سجن
الريا�ضية ال�يف
تدخلل��وح�
�أق�ال�ام��ت ا
العراق كل من اجلاثليق البطريرك لكني�شة امل�شرق االتفاق على اآلية معاجلة حالة الوكالة لغري االقارب
النا�صريةم�شريا اإىل
يف القانون,
�واردة
�شمن�دةامل�شتلزمات
العراقية بطولة
اال�صالح
التابع
املركزي
االآ�شورية (كيوركي�س الثالث) و رئي�س طائفة ال�شريان بالدرجة االوىل او الثانية ل�شمان حقوق املواطن
الكرتونيا ل�شمان
جميع دوائرها
لدائرةمكننة
مقبلة على
الوزارة
اأن
املوظفني
بني
القدم
كرة
خلما�سي
ال�شهداء)
(ثا��أر
االرث��وذك����س امل�ط��ران (�شويريو�س ح��اوا) و رئي�س امل�شيحي م��ن خ��الل امل�شادقة على ال��وك��ال��ة م��ن قبل
جن��از املعاملة وفقا لنظام لنافذة الواحدة وال��ذي من �شاأنه
اجل��ان��ب امل�ت�ع�ل��ق ب� ��دور ال�ت�ح�ك�ي��م ال� ��دويل يف حل
الثانية ،اليوم �شهادات عليا يف هذا التخ�ص�ص.
التحكيم ال�
طائفة االرمن االرثوذك�س يف العراق املطران الدكتور زعماء عقد ا
والقوة
االدارية
فريق من
ومب�شاركة
جل�ساتهالقانون)
�دويل ح�شب
(امل�شجلة
حت��ادامل�شيحية
الطوائف
الورقي.
ال�شعبأ�شلوب
اللجوء اإىل اال
()24دون
املعاملة
اجناز
على العربي واو�ضح :ان اجلل�سات تناولت طرح ا�سئلة من ال�سادة م�ن��ازع��ات اال��س�ت�ث�م��ار ،وم ��دى م�ساهمتها يف جذب
الطريقحت��اد
والئحة اال
واخلا�صة
الريا�ضية علي
وقال م�س�
بقواننيلقطع
امل�شيحيني,
ال�سبت،النواب
(اآف��اك اآ��ش��ادوري��ان) و الوكيل العام ملطرانية ال��روم او احد ال�شادة
الوزارة ال�شباقة
ال�شعبةالعدل هي
الوزير:ؤولان وزارة
االجرائية.ال�شيد
واأو�شح
الذي اجلانب احل���ض��ور ب���ش��أن االحت ��اد ال�ع��رب��ي للتحكيم ال��دويل اال� �س �ت �ث �م��ارات وحت �ق �ي��ق ج��ان��ب م��ن ال �ف��ائ��دة عرب
اجلل�سة يف
�دويل ،وقد
االرثوذك�س يف العراق االب (يونان الفريد) ,م�شريا �شعاف للتحكيم
�از روت
لك�سر
والتيط��ول��ة
املجال�ذه ال�ب�
�ين�:ذا ان ه�
ح���
متحورت االمني
ي�شتغلون الو�شع
النفو�س ال�ممن
عالية�ينيف تطبيق
�اءت اجن�
حققتج �ن�شبة
يفس ه�
البالد.بدور (التحكيم يف حل منازعات اال�ستثمار) .والياته وقد ا�شرف على االجابة عن اال�سئلة رئي�س تقا�ضي االحت��اد ع��ن ال��دول العربية ،م��ا ي�ساهم يف
اخلا�ص
املوظفني،
يواجهه
�ذي
�
ل
ا
الزخم
وتخفيف
العمل
اىل عمق اجلذور التي ينتمي لها الفرد امل�شيحي يف تعاين منها
برنامج االأر�شفة واملكننة االلكرتونية يف دوائرها و�شجالتها
الوزير,م��نعلىخمت�صني اجلل�سة اال�ستاذ علي الرفيعي ،ونائب رئي�س االحتاد ت��وف�ير م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة �ضخمة ت�ستوفى ع��ن تقا�ضي
لل�شيد� �ض��ري��ن
�شكرهماحل��ا
عنل �� �س��ادة
الوفدان ا
عرب�اف:
وا�� �ض �
املواطنني وق��د توج
�شكل جماميع
احلفاظ�رقعلىعلى
اجلع��ت ال�ف�
وق�من�د وز
ار�س الرافدين ,وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف من جانبه
وممتلكاتهم واجناز
م�شالح
عقارات االف�ك��ار ح�سن عماد من جمهورية م�صر العربية ،والرئي�س � �ش��رك��ات امل �ح��ام��اة االج �ن �ب �ي��ة ع ��ن ه���ذا ال� �ن ��وع من
على ع��ر���ض
متابعة��اوب��وا
اال�شتقبالن��بو اجل��دق�ي�ا�ن�ة��وين ت�ن
وامل �ك��ون��ات االخ��رى.وب��ح��ث ال���ش�ي��د ال��وزي��ر خ��الل ح�شن يف اجل��ا
تغلبه على
املمكنة�,ول��ة ب�
بلقب ال�ب�ط�
االدارة
ف��ري��ق
مو�شوع
حقوق االإن�شان
تطبيقاع��دملعايري
بال�شرعة
معامالتهم
للتحكيم��لال��دويل ،االقليمي ل�لاحت��اد د .م�صبح امل�ع�م��وري م��ن �سلطنة الق�ضايا.
والر�ؤى
ي�شار اىل
فريق
العربيخ��دم��ة اله
باالحتاد�وف�ي��ق
املتعلقةدوام ال�ت�
متمنني ل��ه
اللقاء� ,شبل احلفاظ على امالك املواطنني امل�شيحيني امل�شيحني,
احلكوميانيف اجلانب
بنتيجة(.)1-0إ�شالح
احل�ساباتمفردات ورقة اال
والتي ت�شدرت
امل�ه��اج��ري��ن م��ن ار���س ال �ع��راق ,مبينا ان توجيهات العراق.وال��ذي من �ش�أنه ان يوحد قانون االحت��اد ويحد من عمان ،واالم�ين العام امل�ساعد لالحتاد د .منى عامر ي�شار اىل ان اجلل�سة الثانية تر�أ�سها اال�ستاذ زهري
تقوم به
ال�سجن
الوحدةوغلق ملف
على احلد
الذيبظاللها
بالدورتلقي
ا�شادأنها اأن
ومن �شا
مديرإداري,
اال
هيمنة القانون االجنبي يف التقا�ضي الدويل ،ا�ضافة من �سلطنة عمان ،باال�ضافة اىل مقرر اجلل�سة اال�ستاذ احل���س�ن��ي ،ون��ائ��ب رئ�ي����س االحت���اد د .ح�سن ع�م��اد،
والتي ت�صب يف خلق جو �صالح للعمل
الريا�ضيةاملايل.
الف�شاد
وامل�ساعد �أ م د .ار�شد مزاحم جمبل ،ومقررة اجلل�سة
اىل م�ساهمته يف ت�أهيل وتدريب الكوادر القانونية �شامل ابراهيم.
والذي ينعك�س على االداء الوظيفي للموظفني.
امل�خ�ت���ص��ة يف جم ��ال ال�ت�ح�ك�ي��م ال � ��دويل ،ومينحهم واف ��اد :ان اجلل�سة الثانية ت�ضمنت اي�ضاحات يف د� .سو�سن �سعد.

ق�سم حقوق االن�سان ي�ؤكد ال�شروع مبراحل انتقال �سجون االحداث لوزارة العدل

وزير العدل :بدء العد التنازيل
للق�ساء على االرهاب

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

دائرة رعاية القا�صرين تعلن عن م�ستوى اال�ستثمار يف اموال هذه ال�شريحة

الوحدة الريا�ضية يف �سجن
بطولة
يوجهتقيم
املركزي
الدوائر العدلية
النا�صريةالعدل
وزير
الكرة
بخما�سي
ريا�ضية
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

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

انعقاد اجلل�سة الثانية مل�ؤمتر االحتاد العربي للتحكيم الدويل مبجال حل نزاعات اال�ستثمار

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

هات
وجيوزير العدل يبحث امكانية ت�سكيل جلان م�سرتكة لتن�سيق العمل يف جمال حقوق االن�سان
ت
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
(وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله وامل�ؤمنون)

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

Justice & society

العقاري:
يتفقد اق�سام املديرية
م�صور فوتغراف
م�صور فوتغراف
الفرعية
ودوائرها
اجمد احلكيم فرا�س املهداوي
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WWW.moj..gov.iq

العدل د .حيدر
الزاملي مبنا�سبة عيد
حمــــــرر
حمــــــرر
حمــــــرر االم
ثائر اجلبوري عدنان الكعبي 2احمد عبد الكرمي

قسم شؤون المواطنين 07702919261

07810622836

و�سعت ملف حقوق االن�سان يف
الطباعة واالخراج الفني
حمــــــرر ن�سابه احلقيقي
م�صطفى وليد �شركة االن�س للطباعة والن�شر

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

العدل واملجتمع WWW.faecbook/

citizens_mog@yahoo.com
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ً
مجانا
توزع

