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ال��زام��ل��ي ،"ان نقل  ال��ع��دل د. ح��ي��در  اك��د وزي���ر 
اىل   ، ال����دويل  للتحكيم  ال��ع��رب��ي  االحت����اد  م��ق��ر 
ا�شاعة  جم��ال  يف  متقدمة  خطوة  ي�شكل  بغداد 
املوؤ�ش�شات  واع��ت��م��اد  ال���دويل  التحكيم  ثقافة 
، ا�شافة اىل تقدمي  النزاعات  القانونية يف حل 
ينفقها  �شخمة  مبالغ  وت��وف��ر   ، اال�شت�شارات 
العراق حاليا ل�شركات املحاماة الدولية ، للرتافع 

يف الدعاوى التي يكون العراق خ�شم فيها". 
وقال الزاملي خالل افتتاح اعمال موؤمتر االحتاد 
 ، ال�شبت  اليوم  الثالث  الدويل  للتحكيم  العربي 
و  العراقي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  وبح�شور 
رئا�شة  عن  وممثلني  الق�شائية  ال�شلطة  رئي�س 
ع��رب  ع���دل  ووزراء   ، وال�����وزراء  اجل��م��ه��وري��ة 
وم�شت�شارين لالحتاد ،"ان نقل مقر االحتاد اىل 
بغداد مك�شب مهم للعراق ، خا�شة اننا نعاين من 
العراق  تكلف   ، خمتلفة  الأزم��ان  مالية  التزامات 
مبالغ كبرة للذهاب والرتافع فيها امام املحاكم 
وحمكمني  حمامني  وج��ود  ع��دم  نتيجة  الدولية 
تطوير  مك�شبًا يف  يكون  ، مما  عراقيني  دوليني 
املوؤ�ش�شات القانونية وتعريفها مبنهاج ومبادى 
التي  اخلربات  من  واال�شتفادة  الدويل  التحكيم 

�شيوفرها مقر االحتاد يف بغداد".
�شليم  د.  النواب  جمل�س  رئي�س  اأك��د  جهته،  من 
ال��الزم  الن�شاب  حقق  ال��ع��راق  ان  اجل��ب��وري، 
وعمل  ال�شيا�شية  العملية  تر�شني  جم��ال  يف 
قواته  حت��ارب  وق��ت  يف  احلكومية  موؤ�ش�شاته 

االأمنية اجلماعات االإرهابية.
واأو�شح رئي�س جمل�س النواب: ان الدور الكبر 
االحت��اد  مقر  بنقل  ال��ع��دل  وزارة  يف  املتحقق 

العربي للتحكيم الدويل من �شاأنه ان يعزز عمل 
املنظومة الق�شائية العربية امام الق�شاء الدويل 
العربية  للدول  �شياديا  مك�شبا  يعد  االم��ر  وه��ذا 
الكوادر  تاأهيله  اىل  ا�شافة  امل�شمار،  ه��ذا  يف 
مبينا  ال���دويل،  التقا�شي  جم��ال  يف  املخت�شة 
دحر  يف  للعراق  �شيتحقق  النهائي  الن�شر  ان 
االرهاب من حمافظة نينوى ولن يح�شب جلهة 

ما واإمنا جلميع العراقيني.
للتحكيم  العربي  لالحتاد  العام  االم��ني  وا���ش��ار 
املومتر  ،"ان  الربيعي  ك��زار  امل�شت�شار  ال��دويل 

الدويل الثالث واأثره يف جذب اال�شتثمار ، ي�شكل 
اخلطوة االوىل لتفعيل عمل االحتاد ونقل مقره 
العام اىل بغداد ، فالتحكيم و�شيلة ناجزة حل�شم 
احلقوق  و�شيانة  العدالة  وحتقيق  النزاعات 
تن�شاأها  ال��ت��ي  وال��ن��زاع��ات  اخل��الف��ات  وح���ل   ،
من  والتخل�س   ، والتجارية  الدولية  املرافعات 
الدولة  موؤ�ش�شات  بجميع  اخلا�شة  االإ�شكاليات 
، للم�شي بالتقدم العلمي وتطوير عمل الق�شاء 
الع��داد   ، ال��دويل  التحكيم  ب���دورات  وامل�شاركة 
 ، قدراتهم  وب��ن��اء  الدوليني  املحكمني  م��ن  جيل 

التحكيم  غمار  خلو�س  يوؤهلهم  ال��ذي  بال�شكل 
وا�شاعة ثقافة التحكيم الدويل".

ول��ف��ت ن��ائ��ب رئ��ي�����س م��رك��ز ال��ت��ح��ك��ي��م ال���دويل 
للتحكيم  ال��ع��رب��ي  االن��ح��اد  ،"ان  ح��ّم��اد  ح�شن 
االقت�شادية  الوحدة  جمل�س  عن  انبثق  ال��دويل 
للجامعة للعربية ، وم�شجل ر�شميا لدى منظمة 
رئي�س  من  متوا�شلة  واجلهود   ، املتحدة  االمم 
االحتاد امل�شت�شار �شامح عا�شور ، واالمني العام 
منظومة  لتو�شيع   ، الربيعي  ك��زار  امل�شت�شار 
القانوين  للعمل  املتينة  االأ�ش�س  وو�شع  الحتاد 

واخلربات الدولية ، وتر�شيخ ا�ش�س بناء احتاد 
املوؤ�ش�شات  مل�شاف  ي�شل  الدويل  للتحكم  عربي 

العاملية".
العريف  للق�شاء  العربي  املجل�س  رئي�س  وق��دم 
للمنظومة  ،"عر�شًا  القا�شي  حممد  امل�شت�شار 
قاعدة  لبناء  و�شعت  التي  واال�ش�س  القانونية 
الت�شريعات ، وانطالق االحتاد العربي للتحكيم 
التي   ، املقبلة  اأع��م��ال��ه  يف  ب��خ��ط��وات  ال����دويل 
االلكرتونية  باملعلوماتية  اال�شتعانة  تتطلب 
توحيد املنظومة للم�شاركني واملتدربني ، وكافة 
البلدان  يف  للت�شريعات  القانونية  املتطلبات 
والد�شاتر  واملحاكم  الق�شاء  عمل  من  العربية 
والقوانيني العامة واخلا�شة ، وطرق التقا�شي 
وال���رتاف���ع وال���دف���اع وم��ت��اب��ع��ة ���ش��ر ال��دع��اوى 

باملحاكم والهيئات الدولية".
امل�شت�شارة  لالحتاد  العام  االمني  نائب  ونوهت 
م��رك��ز  �شي�شكل  ال���ع���راق  ،"ان  ح�����ش��ني  جن���اة 
والقانونية  التدريبية  للموؤ�ش�شات  ا�شتقطاب 
ال��ع��رب��ي��ة ، م��ن خ���الل وج���ود م��ق��ر االحت����اد يف 
واحل��ك��وم��ة  ال���ع���دل  وزارة  وق���دم���ت   ، ب���غ���داد 
واملًومتر   ، العمل  جن��اح  م�شتلزمات  العراقية 
الثالث واأثره يف جذب اال�شتثمار الذي  الدويل 
وتعليمات  وانظمة  مبادى  يناق�س   ، حاليا  يعقد 
ال��دول��ي��ة  ب��ال��ق��وان��ني  ال���ع���راق  يحتاجها  م��ه��م��ة 
و االق��ت�����ش��ادي��ة ، وط���رق احل�����ش��م واحل�����ش��ول 
الوكاالت  وجت��اوز   ، وتنفيذها  ال��ق��رارات  على 
ال��دورات  ب��داأ  هو  القادم  والهدف   ، امل�شتقبلية 
الدوليني  للمحكمني  التخ�ش�شية  التدريبية 

والتعريف بقانون التحكيم الدويل".

تاأ�شي�س حمكمة  اهمية  الزاملي،  د. حيدر  العدل  اأكد وزير 
العدل  وزارة  من  بدعم  بغداد  يف  مركزها  موحدة  عربية 
العراقية، تدير ملف التحكيم العربي امام املحاكم الدولية.

بنائب  اجلمعة  اليوم  لقائه،  خالل  ذلك  الوزير  ال�شيد  ذكر 
ح�شن  اال�شتاذ  ال���دويل  للتحكيم  العربي  االحت���اد  رئي�س 
حماد من جمهورية م�شر العربية، ورئي�س جمل�س الق�شاء 
القا�شي، بح�شور رئي�س  العريف يف م�شر اال�شتاذ حممد 

االحتاد العربي للتحكيم الدويل اال�شتاذ كزار الربيعي.
واو�شح ال�شيد الوزير، ان توحيد العمل العربي يف جمال 
للتحكيم الدويل، بعد انتقاله اىل مقره اجلديد يف العراق 
من �شاأنه احداث نقلة نوعية يف عمله عرب توظيف اخلربات 
العراقية والعربية، باخ�شاع الكوادر املخت�شة من حمامني 
تعزيز  يف  ت�شاهم  تخ�ش�شية  ل��دورات  دوليني  وحمكمني 
يف  ي�شاهم  ومبا  املجال،  هذا  يف  التخ�ش�شية  موؤهالتهم 

التخل�س من الهيمنة االجنبية على هذا املجال.
املتعلقة  الق�شايا  من  الكثر  ان  اىل  الوزير  ال�شيد  وا�شار 
ل�����ش��غ��وط اجل��ه��ات  ال��ع��رب��ي��ة تخ�شع  ال��ب��ل��دان  مب�����ش��ال��ح 
االجنبية،  للقوانني  فيها وفقا  االحكام  اخلارجية، وت�شدر 
وهذه احلالة اثرت على او�شاع البلدان العربية، الفتا اىل 
للتحكيم  العربي  باالحتاد  املتحدة  االمم  هيئة  اعرتاف  ان 
يف  عمله  الجن���اح  ال�شمانة  ي��وف��ر  ان  ���ش��اأن��ه  م��ن  ال���دويل 

ا�شتح�شال حقوق الدول العربية يف اخلارج.
ولفت اىل ان وزارة العدل واحلكومة العراقية متنح الدعم 
لالحتاد العربي، من اجل ممار�شة مهام عمله، كونها توفر 
الق�شائية  املحافل  يف  ال�شتحقاقاتها  القانونية  احل�شانة 
ال�شابق  كان يف  ماليا كبرا  توفر جانبا  انها  كما  الدولية، 
يف  ت��رتاف��ع  ال��ت��ي  االجنبية  امل��ح��ام��اة  �شركات  على  ينفق 

الق�شايا الدولية العربية امام املحاكم الدولية.

الق�شاء  جمل�س  رئي�س  ال�شيد  اللقاء  وح�شر   
التمييز وجمع  االعلى وال�شيد رئي�س حمكمة 
الوطني،  التحالف  ع��ن  ال��ن��واب  ال�����ش��ادة  م��ن 
وال�شيد نقيب املحامني العراقيني. وقدم ال�شيد 
بال�شخ�شيات  تعريفًا  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ال��وزي��ر 
العربي  ل��الحت��اد  املكونة  االأع�����ش��اء  العربية 
للتحكيم الدويل ومن خمتلف البلدان العربية.
ان  ل���ه:  كلمة  ال���وزي���ر، يف  ال�����ش��ي��د  واو����ش���ح 
النظام ال�شابق ادخل البالد يف دوامة نزاعات 
طيلة  اخلاطئة  �شيا�شاته  نتيجة  ثقيلة  وتركة 
دولية،  عقوبات  عليها  ترتبت  حكمه  �شنوات 
القانونية  ال��دائ��رة  عرب  العدل  وزارة  اخ��ذت 
املحاكم  عرب  ال��ع��راق  حقوق  عن  ال��دف��اع  ملف 
الدولية، مبينا ان االو�شاع ال�شابقة مل ت�شمح 
الق�شايا  خالله  من  تدار  حتكيم  مركز  بتهيئة 
اعيننا  ن�شب  و�شعنا  وق��د  للبلد،  اخلارجية 
حال تولينا امل�شوؤولية يف وزارة العدل ايجاد 
التحكيم  مبلف  املتعلقة  ل��الل��ت��زام��ات  ح��ل��ول 

الدويل.
اع�����ش��اء االحت��اد  ال�����ش��ادة  ا���ش��اد  م��ن جهتهم، 
د.  العدل  وزي��ر  بذلها  التي  الكبرة  باجلهود 
حيدر الزاملي، وامل�شت�شار كزار الربيعي لنقل 
العربي  لالحتاد  العامة  لالمانة  ال��دائ��م  املقر 
للتحكيم الدويل من االردن اىل بغداد، مبينني 

ان االحتاد ميتلك �شفة دولية حتققت من خالل 
والتوجه  ب��ه،  امل��ت��ح��دة  االمم  هيئة  اع���رتاف 
الدويل  التحكيم  قانون  توحيد  نحو  احل��ايل 
بالق�شايا  التحكيم  جمال  يف  عمله  �شيدعم  ما 

الدولية.
�شامي  د.  اال�شتثمار  رئي�س هيئة  قال  بدوره، 
االع���رج���ي، ن�����س ال��د���ش��ت��ور ال��ع��راق��ي على 
وقد  اال�شتثمار،  لدعم  اخل��ا���س  القطاع  دع��م 
لهيئة  كان  االتفاقيات  من  جملة  العراق  اب��رم 
العراق  حق  �شمان  يف  كبر  دور  اال�شتثمار 
اللجوء  دون  واحليلولة  حمتمل  نزاع  اي  يف 
يف  املبذولة  اجلهود  كل  وم��ع  التقا�شي،  اىل 
هذا اجلانب اال اننا ما نزال بعيدين عن ما هو 
اخلطوة  وبهذه  العدل  وزارة  ان  اال  مطلوب، 

�شت�شع هذا امللف يف ن�شابه احلقيقي.
التحالف  ال��ن��ائ��ب ع��ن  ت��ق��دم  اي�����ش��ًا،  ب����دوره 
بال�شكر  ال���ب���والين،  ج���واد  ال�����ش��ي��د  ال��وط��ن��ي 
العربية احلا�شرة ولل�شيد وزير  لل�شخ�شيات 
ال��ن��واب  ال��زام��ل��ي، وجمل�س  د. ح��ي��در  ال��ع��دل 
اال�شتثمار،  ت�شجيع  يف  دوره  على  امل��وق��ر 
ع��رب ال��ت��ع��دي��ل ال��ث��اين ل��ق��ان��ون اال���ش��ت��ث��م��ار، 
ال��دويل  التحكيم  ملركز  فرعا  بافتتاح  مطالبًا 
يف  كانت  ولتي  اال�شرف،  النجف  حمافظ  يف 
الفرتة املا�شية متتلك مركزا حتكيميا منذ عام 

التحكيم  احت��اد  منح  يتم  ان  واهمية   ،1953
وجمل�س  العربية  ال���دول  جامعة  م��ن  ال��دع��م 

وزراء العدل العرب.
ويف ختام اجلل�شة ا�شتهل �شماحة ال�شيد عمار 
احلكيم، باال�شادة بدور وزارة العدل يف نقل 
العربي  لالحتاد  العامة  لالمانة  ال��دائ��م  املقر 
من  باعتبارها  ب��غ��داد،  اىل  ال���دويل  للتحكيم 
وباقي  العراقية  للحكومة  املهمة  املنجزات 

البلدان العربية.
ال�����ش��ي��د احل��ك��ي��م، ا���ش��ت��ع��را���ش��ا �شامل  وق����دم 

الو�����ش����اع ال����ع����راق ع���رب احل���ق���ب امل��ت��وال��ي��ة 
احلكومة  اىل  و�شوال  املتعاقبة  واحلكومات 
وعربية  دولية  مقاطعة  �شهدت  والتي  احلالية 
حتري�شيا  دورا  امل��ع��ادي  االع���الم  فيها  لعب 
االمر  االيجابيات،  واخفاء  ال�شلبيات  باظهار 
الذي طم�س احلقائق امام الراأي العام العاملي 
جتاه  من�شفة  كانت  وال��ت��ي  احلكومة،  جت��اه 
قورنت  م��ا  اذا  اب��ن��ائ��ه��ا،  ع��ن  ف�شاًل  اع��دائ��ه��ا 
بنف�س  م��رت  اذا  البلدان  بع�س  به  تقوم  مبا 

الظروف.

وب��اجل��ان��ب امل��ت��ع��ل��ق ب��ال��و���ش��ع االم���ن���ي اك��د 
���ش��م��اح��ة ال�����ش��ي��د احل��ك��ي��م، ان امل��ق��ات��ل��ني من 
خم��ت��ل��ف ���ش��ن��وف ال���ق���وات االم��ن��ي��ة حتمل 
يف  متفردة  قتالية  وخ��ربة  كبرة،  معنويات 
جمال مكافحة االرهاب وعلى م�شتوى املنطقة 
والعامل نالت ا�شادة قيادات التحالف الدويل، 
الفت اىل ان االتهامات الباطلة للح�شد ال�شعبي 
كذبها تالحم ابناء هذه القوات باعادتهم اهايل 
وبن�شبة  تكريت  بينها  ومن  املحررة  املناطق 

90%، من �شكنة املحافظة.

وزير العدل: االحتاد العربي للتحكيم الدويل �سي�ساهم يف اإ�ساعة ثقافة التقا�سي الدويل 

خالل استضافة سماحة السيد عمار الحكيم للشخصيات العربية األعضاء التحاد التحكيم الدولي

وزير العدل يوؤكد على �سرورة ان�ساء مراكز حتكيم م�سرتكة تنظم التعاون بني البلدين وتطوير العالقات العدلية

وزير العدل: انتقال مقر االحتاد اىل بغداد اجناز رديف النت�سارات قواتنا االمنية وزير العدل: ن�سعى لتاأ�سي�س حمكمة 
عربية موحدة تدير ملف التقا�سي 

امام املحاكم الدولية

لدى استقباله الوفد المصري القضائي 
المختص في مجال التحكيم الدولي

تكملة الكلمة �س4

اجلماعات  على  االمنية  قواتنا  انت�شارات  غمرة  يف 
االرهابية، تنعقد اعمال املوؤمتر الدويل الثالث لالحتاد 
)التحكيم  ع��ن��وان  وحت��ت  ال���دويل  للتحكيم  ال��ع��رب��ي 
الدويل واثره يف جذب اال�شتثمار(، والذي يعقد اعماله 

الول مرة يف بغداد.
ال��ع��دل  ووزارة  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اول��ي��ات  م��ن  ان 
االنحدار  من  القانون  تطبيق  اخل�شو�س  وج��ه  على 
اخلاطئة  ال�شيا�شات  عن  الناجمة  الكبرة  واخل�شائر 
واملرتكبة من النظام البائد والتي انعك�شت على الو�شع 
العقوبات  طائلة  حت��ت  وو�شعته  ال��ع��راق  يف  ال��ع��ام 
امل��ال��ي��ة ال�شخمة  ال��ت��ع��وي�����ش��ات  ن��اه��ي��ك ع��ن  ال��دول��ي��ة 
رئي�س  ق��اده��ا  التي  احل���روب  على  املرتتبة  والكبرة 

النظام املقبور جتاه دول اجلوار.
هذه االمور مبجملها و�شعت احلكومة بعد عام 2003 
امام معرتك كبر للدفاع عن ا�شتحقاقات العراق وانهاء 
من  عقود  طيلة  املرتاكمة  املالية  التعوي�شات  ملفات 

الزمن.
ويف ظل االو�شاع االمنية ال�شعبة التي مر بها العراق 
كما  او  دويل  مركز  اليجاد  املالئمة  االر�شية  تهيئ  مل 
من  تدار  الدويل(  )مركز حتكيم  ا�شطالحًا  عليه  يطلق 
الدعاوى  عن  التقا�شي  ملف  القانونية  الدائرة  خالل 
اخلارج  يف  العراق  جمهورية  حكومة  على  تقام  التي 
التي  وغرها  االورب��ي��ة  او  العربية  ال��دول  يف  �شواء 

متتلك مركزا حتكيما دوليا.
ان ه���ذا امل��ل��ف احل�����ش��ا���س وامل��ه��م ال���ذي ت��رتت��ب عليه 
ن�شب  و�شعناه  ق��د  للعراق  و�شيادية  قانونية  اب��ع��اد 
ال��ع��دل  وزارة  يف  ال��ع��م��ل  م��ه��ام  تولينا  ح���ال  اأع��ي��ن��ن��ا 
ال��ت��ي تنفقها  واالط�����الع ع��ل��ى ح��ج��م امل��ب��ال��غ امل��ال��ي��ة 
دفع  يكلفها  مما  ال�شنوية  موازنتها  من  العدل  وزارة 
االج��ان��ب املحامني  ل��ف��رق  ال�شعبة  بالعملة   ال��ف��وات��ر 
ملف  على  باال�شراف  املتعلقة  االي��ف��ادات  اىل  ا�شافة   
املتعلقة  الق�شايا  مو�شوع  ان  كما  اخلارجي  التقا�شي 
ب��ال��ع��راق ت��رت��ب��ط ب��ت��وق��ي��ت��ات حم����ددة وف��ق��ا ل�شقف 
القانوين  اط��اره��ا  يف  املحاكمات  ل�شر  خا�س  زمني 
او املحكمني  امل��ح��ام��ني  ت��اخ��ر  ي��وؤث��ر يف ح���ال  وال����ذي 
يت�شبب  ق��د  وال���ذي  ال��ع��راق  ع��ن  للرتافع  التواجد  ع��ن 
على  اي�����ش��ا  ينطبق  احل���ال  وه���ذا  خ�شارتها  يف  ذل���ك 
امل�شتحقات املالية التي بذمة العراق ل�شركات املحاماة 
الوقت يف  ���ش��داده��ا  ع��دم  ح��ال  يف  تت�شاعف   وال��ت��ي 

 املحدد.
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مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

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

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

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

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

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان حجم اال�شتثمار والتبادل 
التجاري بني العراق واجلمهورية اال�شالمية يف ايران، يتطلب 
اىل  م�شرا  قانوين،  اطار  �شمن  تعمل  ومدرو�شة  منظمة  اآلية 
�شرورة وجود غرف حتكيم م�شرتكة تنظم حجم التعاون بني 

الطرفني وتعمل على حل اخلالفات ب�شيغ ودية.
ذكر ذلك ال�شيد الوزير خالل ا�شتقباله يف مكتبه الر�شمي مبقر 
بور  م�شطفى  ال�شيخ  االي��راين  نظره  االح��د،  اليوم  ال��وزارة 
اال�شتاذ  ال��وزارة  وكيل  وبح�شور  له،  املرافق  والوفد  حممدي 
ح�شني الزهري ورئي�س جمل�س �شورى الدولة اال�شتاذة �شامية 
كاظم ومدير عام الدائرة القانونية امل�شت�شار احمد عبد الكرمي 

مع  املنعقدة  االتفاقيات  جناح  ان  الوزير:  ال�شيد  اكد  املعيني. 
وخا�شة  االن�����ش��ان  بحقوق  يتعلق  م��ا  يف  االي����راين،  اجل��ان��ب 
التعاون  يف  اال�شتمرار  على  ت�شجع  ال�شجناء،  تبادل  اتفاقية 
جلميع  حللول  التو�شل  اجل  من  امل�شمار  هذا  يف  والتن�شيق 

امللفات ذات االهتمام امل�شرتك.
ا�شواطًا كبرة يف  ال��وزارة حققت  ان  الوزير:  ال�شيد  وا�شاف 
االن�شان  تبنيها مللف وزارة حقوق  االن�شان، بعد  جمال حقوق 
على  ال��ع��راق  ح�شول  بعد  امل�شوؤولية  ازدي���اد  وم��ذل��ك  امللغاة، 
مقعد يف جمل�س حقوق االن�شان الدويل التابع لالمم املتحدة، 
تب�شيط  احلقوق  تلك  على  احلفاظ  م�شاديق  من  ان  مو�شحا 

الق�شاء  الدول االخرى والتعاون يف جمال  اجراءات مواطني 
بعمق  م�شيدا  امل�شتثمرين،  اجراءات  و�شهيل  ال�شجناء  وتبادل 
اال�شالمية  اجلمهورية  حكومة  ودع��م  البلدين  ب��ني  العالقات 

للعراق يف حربه �شد ع�شابات داع�س االرهابية.
بور  م�شطفى  ال�شيخ  االي���راين  ال��ع��دل  وزي��ر  ع��رب  جانبه  م��ن 
�شتى  يف  امل�شرتك  التعاون  لتعزيز  ا�شتعداده  ع��ن  حم��م��دي، 
املجاالت ودعم التعاون وتبادل اخلربات يف املجاالت الق�شائية 
والقانونية، داعيًا ال�شيد الوزير اىل تبادل الزيارات، والتباحث 
هذا  يف  العراقية  التجربة  من  لالفادة  التحكيم،  مو�شوع  يف 

املجال الهام وكذلك جتربة ايران مع بلدان اجلوار.

خالل استقباله وزير العدل في الجمهورية االسالمية في ايران والوفد المرافق له

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان انتقال املقر الدائم لالمانة العامة لالحتاد 
العربي للتحكيم الدويل اىل العراق، يعد اجنازًا رديفًا النت�سارات القوات االمنية 
ال�سيد  �سماحة  ا�ست�سافة  خالل  ذلك  الوزير  ال�سيد  ذكر  االرهاب.  على  احلرب  يف 
املجل�س االعلى اال�سالمي  العراقي، ورئي�س  الوطني  التحالف  رئي�س  عمار احلكيم 
الدويل  املوؤمتر  هام�س  على  الدويل،  للتحكيم  العربي  االحتاد  الع�ساء  العراقي، 

الثالث املنعقد يف بغداد يوم ام�س ال�سبت.
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وزير العدل: انتقال املقر الدائم لالمانة العامة لالحتاد العربي للتحكيم الدويل اىل بغداد
اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان انتقال املقر الدائم 
اىل  ال���دويل  للتحكيم  العربي  ل��احت��اد  العامة  لامانة 
ال�سيادية  العراق، ن�سر وطني ي�ساف اىل االنت�سارات 
داخ��ل��ي��ا  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ت��ي حتققها احل��ك��وم��ة  واالم��ن��ي��ة 

وخارجيا.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خال لقائه االمني العام امل�ساعد 
العراق  جمهورية  يف  ال��دويل  للتحكيم  العربي  لاحتاد 
ال�سيد  �سلم  وال���ذي  الربيعي،  طعمة  ك���زار  امل�ست�سار 
الوزير مقررات انتقال املقر الدائم لامانة العامة لاحتاد 
العربي للتحكيم الدويل اىل العا�سمة بغداد، ا�سافة اىل 

لاحتاد  عامًا  اأمينًا  الربيعي  طعمة  ك��زار  ال�سيد  تعيني 
الئحة  يف  عليها  املن�سو�ص  ال�ساحيات  بكافة  ويتمتع 
النظام اال�سا�سي لاحتاد حلني موعد االنتخابات املقبلة. 
رئي�ص  بذله  ال��ذي  الكبري  اجلهد  ال��وزي��ر  ال�سيد  وثمن 
االحتاد العربي للتحكيم الدويل/ ال�سابق اال�ستاذ �سامح 
عا�سور، يف تقدمي الت�سهيات وامل�ساعدة يف انتقال املقر 
الدويل  للتحكيم  العربي  لاحتاد  العامة  لامانة  الدائم 
العراق يف  دور  اع��ادة  �سي�ساهم يف  وال��ذي  بغداد،  اىل 
عن  الدفاع  من  و�سيمكنه  والعاملي،  العربي  الو�سطني 
احلكومة  �ستمنح  والتي  واملحلية،  الدولية  ا�ستحقاته 

العربية  باملحاكم  اال�ستعانة  عقبات  جت���اوز  امكانية 
املالية  النفقات  من  الكثري  و�ستوفر  للتقا�سي  والدولية 
عن  للدفاع  الدولية  القانونية  للجهات  تدفع  كانت  التي 

العراق امام املحاكم الدولية.
للتحكيم  م��رك��ز  وج���ود  ان  اىل  ال��وزي��ر  ال�سيد  ون���وه 
ال��ازم��ة  �ساأنه منح اخل���رات  م��ن  ال��ع��راق  ال���دويل يف 
عن  ال��دول��ي��ة  املحاكمات  جم��ال  يف  القانونية  ل��ل��ك��وادر 
الق�سائي  املعهد  ان  اىل  الفتا  احلكومية،  اال�ستحقاقات 
للطلبة  ال��دار���س��ي��ة  امل��ن��اه��ج  اك���م���ال  م��ه��م��ة  ���س��ي��ت��وىل 
ال��دورات  تقدمي  اىل  ا�سافة  فيه،  الدار�سني  واملتدربني 

املنظومة  تعزيز  ب��ه��دف  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  التخ�س�سية 
 القانونية للدفاع عن اال�ستحقاقات الوطنية امام املحاكم 

الدولية.
ال��ذي  ال��ب��ارز  ل��ل��دور  امتنانه  ع��ن  ال��وزي��ر  ال�سيد  وع��ر 
احلايل  الدويل  للتحكيم  العربي  االحتاد  رئي�ص  ج�سده 
االمانة  انتقال  حتقيق  يف  الربيعي،  طعمة  كزار  ال�سيد 
العراق،  اىل  ال��دويل  للتحكيم  العربي  لاحتاد  العامة 
لوزارة  حتققت  التي  الوطنية  املنجزات  من  باعتبارها 
العدل العراقية يف دعم احلكومة يف اجلانبني ال�سيادي 

والوطني.

اكد ترؤس العراق لالتحاد العربي للتحكيم الدولي

با�ستئناف  ال��زام��ل��ي،  د. ح��ي��در  ال��ع��دل  وج��ه وزي���ر 
املحررة  املحافظات  يف  العدلية  الدوائر  يف  العمل 
اليها،  احلياة  اع��ادة  اج��ل  من   ، داع�ص  �سيطرة  من 
مناطق  اىل  العودة  على  النازحة  العوائل  واعانة 
امل�سرتكة  امل�سيطرة  املقرات  مع  بالتن�سيق  �سكناها، 

يف املحافظات.
العدل  جمل�ص  جل�سة  خال  ذلك  الوزير  ال�سيد  ذكر 
الثامنة للعام 2016 املنعقدة، اليوم االربعاء، والتي 
ح�سني  اال���س��ت��اذ  وك��ال��ة  ال�����وزارة/  وك��ي��ل  ح�سرها 
اال�ستاذة  الدولة  �سورى  جمل�ص  ورئي�ص  الزهريي 

�سامية كاظم، واملفت�ص العام اال�ستاذ ح�سن العكيلي، 
وال�سادة املدراء العامون للدوائر العدلية.

بجدول  مبراجعة  اجلل�سة  ال��وزي��ر  ال�سيد  واب��ت��داأ 
ال�سابعة  جل�سته  يف  العدل  جمل�ص  ق��رارات  متابعة 
للعام 2016، يف مقدمتها ا�سدار اعمام من الدائرة 
العدل  جمل�ص  �سكرتارية  مع  بالتن�سيق  القانونية 
اىل الدوائر العدلية لبيان معوقات عملهم يف بغداد 
مب�ستوى  واالرت��ق��اء  تذليلها  اجل  من  واملحافظات 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.
على  تعديات  اجراء  حمور  الوزير،  ال�سيد  وبحث 

قانونيا  وتاأهيله  عمله  لرت�سني  العدل  املنفذ  قانون 
املعهد  يف  ت��ق��ام  ت��ط��وي��ري��ة  دورات  يف  ب��ادخ��ال��ه 
الق�سم امام وزير العدل  الق�سائي، وترديد مرا�سيم 
من اجل ان يتحمل املنفذ العدل امل�سوؤولية القانونية 
عمله،  مهام  ممار�سة  قبل  من�سبه  لتويل  وال�سرعية 
والقانوين  املهني  العمل  تعزيز  يف  ي�ساهم  ومب��ا 

للمنفذين العدول.
ال�سادة  من  احلا�سرين  مع  الوزير،  ال�سيد  وناق�ص 
العدل  لوزارة  ال�سنوية  اخلطة  تفا�سيل  امل�سوؤولني 
ال�سادة  من  مبداخات  حظيت  والتي   ،2017 لعام 

اع�ساء املجل�ص.
املبذولة  الكبرية  اجلهود  ان  ال��وزي��ر:  ال�سيد  واك��د 
يف جانب نقل مقر االحتاد الدويل للتحكيم الدويل 
ورئا�سته من م�سر اىل العراق، والتي �ست�ساهم يف 

رفع متثيل العراق يف الق�سايا التحكيمية.
الدائرة  من  جلنة  بت�سكيل  ال��وزي��ر،  ال�سيد  واوع��ز 
احل�سابات  متابعة  ال���س��ت��م��رار  وامل��ال��ي��ة  االداري�����ة 
اخلا�سة باملبالغ امل�ستح�سلة من اجور اخلدمة، مع 
و�سمان  وم�سادقتها  ال�سرف  ابواب  تدقيق  اهمية 

اعتماد ال�سوابط القانونية.

وزير العدل يوجه با�ستئناف عمل الدوائر العدلية يف املحافظات املحررة حال تطهريها
ناقش خطة الوزارة خالل جلسة مجلس العدل الثامنة لعام 2016

اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان تر�سيخ جتربة االحتاد العربي 
املجال  هذا  يف  التطور  مواكبة  �ستتيح  العراق  يف  الدويل  للتحكيم 

وحماكاة التجربة الغربية.
ال�سابق الحتاد املحامني  العام  لقائه االمني  الوزير خال  ال�سيد  قال 
العرب املحامي عمر حممد زين، على هام�ص فعاليات انعقاد موؤمتر 
االحتاد العربيللتحكيم الدويل، والذي من املقرر ان ينعقد يوم غدا 
ال�سبت، م�سريا اىل ان اخلرات العربية الكبرية يف املجال القانوين 

دعم  اىل  بحاجة  انها  اال  ج��دا،  كبرية  ال���دويل  بالتحكيم  واملتعلق 
وتوحيد اجلهود يف هذا املجال الجناحه لي�ساهي نظريه العاملي.

دائم  مقر  توفري  عاتقه  على  اأخ��ذ  العراق  ان  ال��وزي��ر:  ال�سيد  واف��اد 
املناهج  �سيوفر  ان��ه  اىل  ا�سافة  ال��دويل،  للتحكيم  العربي  لاحتاد 
القوانني  توحيد  على  ويعمل  التخ�س�سات  جميع  يف  القانونية 
املنظومة  ب��ه��ذه  االع����رتاف  حتقيق  يف  �ست�ساهم  وال��ت��ي  العربية 
الداعمة  القوانني  تعزيز  ان  مبينا  الدولية،  املحاكم  ام��ام  الر�سينة 

ال�سركات  لقدوم  الازمة  ال�سمانات  توفر  ان  �ساأنها  من  لا�ستثمار 
اال�ستثمارية اىل البلدان العربية.

بدوره، ذكر االمني العام ال�سابق الحتاد املحامني العرب املحامي عمر 
حممد زين، ان الدعم الكبري الذي حققه العراق يف احت�سان االحتاد 
ال��دول  متنح  ان  �ساأنها  من  هامة  خطوة  ال��دويل،  للتحكيم  العربي 
العربية بعدا �سياديًا، ا�سافة اىل اخلرات الازمة للكوادر القانونية 

يف جمال التقا�سي امام املحاكم الدولية.

يف  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ا�ستقبل 
جامعة  ا�ساتذة  من  وف��دا  الر�سمي،  مكتبه 
لقائه  خ��ال  ال��وزي��ر  ال�سيد  وق��ال  وا���س��ط. 
منا�سبة  بيئة  توفري  ال�سروري  من  الوفد، 
يف  م��وج��ود  م��ا  ت�ساهي  مرموقة  ومناهج 

النهو�ص  اج���ل  م��ن  الر�سينة  اجل��ام��ع��ات 
بالواقع التعليمي يف الباد. وا�ساف ال�سيد 
الوزير: يجب حت�سني و�سع اجلامعات يف 
حديثة  خمترات  وفتح  جديدة  اق�سام  فتح 
ل��ت��ح�����س��ن ال���واق���ع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف ال��ب��اد. 

م���ن ج��ان��ب��ه��م، اك���د وف���د ج��ام��ع��ة وا���س��ط، 
جديدة  جامعة  ا���س��ت��ح��داث  ���س��رورة  على 
الطلبة،  م��ن  امل��ت��زاي��دة  االع���داد  ال�ستيعاب 
حلاجة حمافظة وا�سط اليها النها تعاين من 

نق�ص كبري يف املوؤ�س�سات التعليمية.

م�ساريع  اع��داد  نحو  التوجه  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اكد 
قوانني عربية موحدة يف جمال التحكيم الدويل من اجل التو�سل 
املحاكم  امام  املطروحة  الق�سايا  يف  وموحدة  م�سرتكة  نقاط  اىل 

العربية والدولية.
وفد  اجلمعة،  ال��ي��وم  لقائه،  خ��ال  ذل��ك  ع��ن  ال��وزي��ر  ال�سيد  اعلن 
لاحتاد  امل�ساعد  العام  واالم��ني  م�سبح،  د.  من  كل  عمان  �سلطنة 
م�سريا  ع�سر،  منى  د.  عمان  �سلطنة  يف  ال��دويل  للتحكيم  العربي 
اىل ان توحيد القوانني العربية وت�سريع منظومة قوانني خا�سة 
بالتحكيم العربي من �ساأنها ان حتقق قوة كبرية يف ق�سايا الدول 

العربية فيما بينها او املعرو�سة ام الق�ساء الدويل.
واكد ال�سيد الوزير، على هام�ص اللقاء التح�سريي بالوفد العماين 
امل�سارك يف املوؤمتر الذي يعقد الول مرة يف بغداد برعاية رئي�ص 
يوم  اعماله  يبداأ  ان  املقرر  العبادي، والذي من  د. حيدر  ال��وزراء 
غد ال�سبت، اكد باننا �سن�سعى الن يكون االحتاد العربي للتحكيم 

اال�ستحقاقات  عن  مدافعا  ال��ع��راق  اىل  مقره  انتقال  بعد  ال��دويل 
تخريج  يف  دوره  اىل  ا���س��اف��ة  ال��دول��ي��ة،  امل��ح��اف��ل  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
املناظرة  العلمية  ال�سهادات  القانونية ومنحهم  الكفاءات  وتدريب 

لتح�سيلهم.
بدعم  يحظى  ال���دويل  للتحكيم  ال��ع��رب��ي  االحت���اد  ان  اىل  ون���وه 
احلكومة العراقية الجناح عمله، و�سي�ساهم بتوحد الروؤى العربية 
اجل  م��ن  العربي  امل��وق��ف  تعزيز  اىل  داع��ي��ا  امل��ج��االت،  �ستى  يف 
يفتخر  حتكيمية  منظومة  �سي�سكل  والذي  االحتاد  بعمل  االرتقاء 

بها الوطن العربي باجمعه يف املحافل الدولية.
بدروهم، اعرب الوفد العماين عن تفاوؤلهم للدعم واالهتمام الكبري 
الدويل،  للتحكيم  العربي  لاحتاد  العراقية  احلكومة  توليه  الذي 
دعم  ان  موؤكدين  ب��غ��داد،  اىل  ال��دائ��م  ومقره  رئا�سته  انتقال  بعد 
احلكومة العراقية �سيوفر الغطاء الازم الجناح عمل االحتاد من 

جهة، و�سي�ساهم يف عودة بغداد اىل احلا�سنة العربية من جديد.

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان احلرب على االرهاب 
�ست�سع  العادلة  ومعركتنا  موحدا،  عربيا  موقفا  تتطلب 
نهاية ع�سابات  و�ستكتب  املو�سل  بتحرير  قريبا  اوزارها 

داع�ص يف العراق واملنطقة.
الر�سمي  مبكتبه  ا�ستقباله  خ��ال  ذل��ك  الوزير  ال�سيد  ذك��ر 
يف الوزارة، اليوم االثنني، ال�سفري اجلزائري عبد القادر 
بن �ساعة، م�سيدا بالدور العربي عموما واجلزائري على 
�سد  حربها  يف  للحكومة  الداعم  ملوقفه  اخل�سو�ص  وجه 

االرهاب.
الوزير: ان معركتنا �سد االرهاب تتطلب  ال�سيد  واو�سح 
املالية  االره����اب  م��ن��اب��ع  لتجفيف  م��وح��دا  ع��رب��ي��ا  م��وق��ف��ا 
املنبع  هي  والتكفري  الفتنة  منابر  ان  اىل  الفتا  والفكرية، 

اال�سا�ص للفكر املت�سدد والذي من �ساأنه ان يوجد جماعات 
ارهابية تهدد االمن العاملي.

وافاد ال�سيد الوزير: ان القوات االمنية حققت انت�سارات 
املجتمع، مبينا  فئات  العراقيني من جميع  كبرية ب�سواعد 
والتي  العراقيني  ب��وح��دة  اال  يتحقق  مل  الن�سر  ه��ذا  ان 

احبطت خمططات االعداء.
من جانبه، اكد ال�سفري اجلزائري عبد القادر بن �ساعة، ان 
االزمة التي يعانيها العراق واجلزائر هي ازمة م�سرتكة، 
تفعيل  ���س��رورة  اىل  داعيا  م��وح��دا،  عربي  موقفا  تتطلب 
التعاون امل�سرتك بني العراق واجلزائر يف �ستى املجاالت 
ويف مقدمتها حماربة االرهاب، واالإفادة من خرة القوات 

االمنية واحل�سد ال�سعبي يف هذا املجال.

اكد وزيرالعدل د.حيدرالزاملي، على امكانية و�سع 
الية عمل خا�سة لت�سهيل االجراءات املتعلقة بالنقابة 

يف دوائر الدولة ومنها الدوائر العدلية.
نقابة  وف��د  ا�ستقباله  خ��ال  ذل��ك  الوزير  ال�سيد  ذك��ر 
وال��وف��د  ال��غ��راوي  �سبيح  د.  برئا�سة  املهند�سني 
موا�سيع  اىل  ال�سيدالوزير،  وت��ط��رق  ل��ه،  امل��راف��ق 

وت�سافر  للمواطن  املقدم  اخلدمي  باملنجز  تتعلق 
اجلهود من اجل تقدمي ح�سيلة ت�ساهم بدعم العمل 
ا�ستعداده  الزائر  الوفد  ابدى  بدوره،  املوؤ�س�ساتي. 
مبا  امل��ج��االت  �ستى  يف  ال��ع��دل  وزارة  م��ع  للتعاون 
ي�ساهم يف تقدمي خطط تدعم عمل موؤ�س�سات الدولة 

ويف مقدمتها وزارة العدل.

دور  على  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد  اكد 
من  املجتمع،  لتوعية  ثقافية  بيئة  خلق  يف  املثقفني 
يف  دوره  ملمار�سة  وموؤهل  واع  جيل  تنتج  ان  �ساأنها 
تنظيم  يف  املثقفني  دعم  �سرورة  اىل  داعيا  املجتمع، 
واالدب��ي��ة  ال�سعرية  وامل��ن��ت��دي��ات  الثقافية  ال��ن��دوات 

واملعار�ص الفنية.
مكتبه  يف  ا�ستقباله  خ��ال  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذل��ك  ذك��ر 
ال��ر���س��م��ي مب��ق��ر ال������وزارة ال��ي��وم االح����د، ن��خ��ب��ة من 
وا�سط،  حمافظة  يف  ال�سويرة  ق�ساء  وادب��اء  مثقفي 
والثقافية  االجتماعية  النخبة  دور  ان  اىل  م�سريا 
املحلية  احلكومة  عمل  بو�سع  ت�ساهم  املحافظات  يف 

مواجهة  يف  دوره��ا  اىل  ا�سافة  االجن���از،  �سكة  على 
ن��اب��ع من  ال���دور  االزم���ة االق��ت�����س��ادي��ة، باعتبار ه��ذا 
م�سرتكة  م�سوؤولية  وكونها  املواطنني،  وثقافة  وعي 
ان  الوزير:  ال�سيد  وا�ساف  الباد.  بواقع  للنهو�ص 
اال�سرار على اجناز م�ساريع الوزارة على الرغم من 
االو�ساع االقت�سادية ال�سعبة التي متر بها احلكومة 
ظل  يف  العمل  ب��واق��ع  للنهو�ص  ا�سا�سيا  �سببا  ك��ان 
الظروف الراهنة وحتقيق املزيد من االجنازات خدمًة 
بتوفري  �ساهمت  ال���وزارة  ان  مو�سحا  للمواطنني، 
دوائر عدلية يف املناطق ذات الزخم ال�سكاين من اجل 

تقدمي اخلدمات العدلية يف عموم مناطق الباد.

خالل لقائه االمين العام )السابق( التحاد المحامين العرب

خالل استقباله وفدا من اساتذة جامعة واسط

خالل استقباله السفير الجزائري لدى العراقخالل لقائه الوفد العماني المشارك في المؤتمر الثالث لالتحاد العربي للتحكيم الدولي 

دعا خالل استقباله وفد نقابة المهندسين الى تفعيل التعاون المؤسساتي

خالل استقباله نخبة من مثقفي محافظة واسط

وزير العدل: تر�سيخ جتربة االحتاد العربي للتحكيم الدويل �ستتيح مواكبة التطور العاملي

وزير العدل: من ال�سروري توفري بيئة منا�سبة ومناهج مرموقة 
ت�ساهي ما موجود يف اجلامعات الر�سينة

وزير العدل: احلرب على االرهاب تتطلب وزير العدل: �سن�سرع باعداد منظومة قوانني عربية موحدة يف جمال التحكيم الدويل
موقفا عربيا موحدا

وزير العدل: االتفاق على اليات عمل م�سرتكة 
بني النقابة ودوائر الدولة

وزير العدل يوؤكد على دور املثقفني  يف توعية املجتمع

ال�������وزارة  ان  ال����زام����ل����ي،  ح���ي���در   
اع���دت خ��ط��ة ك��ام��ل��ة الإع����ادة العمل 
يف دوائ���ره���ا ال��ع��دل��ي��ة امل��ت��واج��دة 
ب��امل��ن��اط��ق امل��ح��ت��ل��ة م���ن ع�����س��اب��ات 
الفرتة  خ��ال  حتريرها  بعد  داع�ص 
الدوائر  معظم  ان  اىل  الفتًا  املقبلة، 
العدلية ا�ستاأنفت العمل يف دوائرها 
و�سوال  املحررة  باملناطق  الواقعة 

اىل حمافظة نينوى.
ذك����ر ذل����ك ال�����س��ي��د ال����وزي����ر خ��ال 
ا���س��ت��ق��ب��ال��ه مب��ك��ت��ب��ه ال���ر����س���م���ي، 
االمم  بعثة  رئي�ص  االث��ن��ني،  ال��ي��وم 
كوبيت�ص،  ي��ان  العراق  يف  املتحدة 
وم���دي���ر م��ك��ت��ب ح���ق���وق االن�����س��ان 
ومدير  م��وت��ا،  فران�س�سكو  االمم��ي 
م��ل��ف ح���ق���وق االن�������س���ان ج��ان��ل��وك��ا 
ال����وزارة  ان  اىل  م�����س��ريا  �سيغيا، 
خ��ول��ت اع�����س��اء ومم��ث��ل��ني ل��ه��ا يف 
امل���ن���اط���ق ال�����س��اخ��ن��ة وامل����ح����ررة، 

وتوفري  العدلية  ال��دوائ��ر  مبتابعة 
تقارير  ل��ه��ا، واع����داد  االح��ت��ي��اج��ات 
التي  االأ����س���رار  ح��ج��م  ع��ن  مف�سلة 
عن  الناجم  الدمار  ج��راء  بها  حلقت 
تخريب ع�سابات داع�ص االرهابية.

وا�ساف ال�سيد الوزير: ان الوزارة 
اتخذت اجراءات عديدة للحفاظ على 
املناطق،  تلك  يف  املواطنني  حقوق 
بالعقارات  يتعلق  فيما  وباالخ�ص 
ال��ت��ي ���س��ادرت��ه��ا داع�����ص االره��اب��ي��ة 
�سواء بالتزوير او اجبار ا�سحابها 
اال�سابري،  ح��رق  او  عنها  بالتنازل 
ا���س��ت��ع��ان��ت  ال���������وزارة  ان  م��ب��ي��ن��ا 
ال��ع��ق��ارات  لتلك  اال�سلية  بالن�سخ 
الت�سجيل  دائ��رة  بها  حتتفظ  والتي 
ا�سا�سية  كخطوة  العامة،  العقاري 
ا�سحابها  اىل  امل��م��ت��ل��ك��ات  الع����ادة 
الع�سابات  من  املناطق  حترير   بعد 

االرهابية.

وزير العدل: اعددنا خطة كاملة ال�ستئناف العمل يف الدوائر العدلية ملا بعد التحرير
امل����ن����اط����ق ت�����ل�����ك  يف  امل������واط������ن������ني  ح������ق������وق  ع�����ل�����ى  ل����ل����ح����ف����اظ  ع�������دي�������دة  اج�����������������راءات  ات�������خ�������ذت  ال�����������������وزارة  ان  ال���������وزي���������ر:  ال���������س����ي����د   

لدى استقباله رئيس بعثة االمم المتحدة في العراق والوفد المرافق له



3 News & Events Minister

اخبار  ونشاطات الوزير السنة الثانية - العدد 18 - تشرين الثاني 2016

Second Year- No - 18 -  Nove 2016

الزاملي،  د.حيدر  العدل  وزي��ر  قال 
ت��رح��ب  ال���ع���راق���ي���ة  احل���ك���وم���ة  ان 
جميع  م��ن  امل��ق��دم  وال��دع��م  باجلهد 
ال����دول ال�����ص��دي��ق��ة ل��ل��ع��راق وال��ت��ي 

ت�صانده يف حربه �صد االرهاب. 
ذك����ر ال�����ص��ي��د ال����وزي����ر ذل����ك خ��ال 
مبقر  الر�صمي  مكتبة  يف  ا�صتقباله 
ال������وزارة، ال��ي��وم االرب���ع���اء، وف��د 
احلرب  اأن  مبينًا  الكندية،  ال�صفارة 
�صد  العراق  يقودها  التي  ال�صر�صة 
موحدة  وقفة  اىل  حتتاج  االره��اب 
ال��داع��م��ة  ال���ع���امل  م���ن ج��م��ي��ع دول 
لل�صام والتي الترغب يف ان ي�صل 
ف�����ص��رورة  ب���اده���ا،  االره�����اب اىل 
لتحقيق  اجلهود  جميع  تتوحد  ان 
االره��اب  على  للق�صاء  الهدف  ه��ذا 
منابعه  جميع  وايقاف  كامل  ب�صكل 
وم�صادر متويله وحتميل الدول او 
اجلهات التي تقوم بتمويل االرهاب 

امل�صوؤولية الكاملة عن هذا الدعم. 
ك��ذل��ك ف���ان ال������وزارة ط��رح��ت ع��دة 
ب��ه��ذا اخل�����ص��و���ص منها  م�����ص��اري��ع 
)لتجرمي  العربي  القانون  م�صروع 
الفكر  ومكافحة  للتكفري(  ال��دع��وة 

املتطرف. 
الكندية،  ال�صفارة  وفد  اأك��د  ب��دوره 
العون  يد  ملد  بادهم  حكومة  �صعي 
امل��ج��االت  ج��م��ي��ع  ال���ع���راق يف  اىل 
وتو�صيع  والتدريبية  االن�صانية 
ومنها  البلدين،  بني  التعاون  �صبل 
امل��اك��ات  تطوير  جم��ال  يف  اي�����ص��ًا 

الوظيفية.
ال�صيد  اب���دى  ال��ل��ق��اء،  خ��ت��ام  ويف 
جميع  لفتح  اال���ص��ت��ع��داد  ال���وزي���ر، 
اآفاق التعاون مابني البلدين، مبينًا 
ال��وزارة حققت تقدمًا كبريًا يف  اأن 
م��ع��اجل��ة ال��ع��دي��د م��ن امل��ل��ف��ات ذات 

العاقة .

وفقا  االول  ال��رت��ي��ب  ال��ع��دل  وزارة  حققت 
احلكومي  االت�صال  ملوظفي  ال�صهري  للتقييم 
ال��ع��ام احل��ايل  م��ن  اآب  ل�صهر  ال����وزارات  ب��ني 

 .2016
وقال اعام الوزارة: ان االمانة العامة ملجل�ص 
ال�����وزراء حت���دد ال��رت��ي��ب ال�����ص��ه��ري ملوظفي 

ال��وزارات،  م�صتوى  على  احلكومي  االت�صال 
املكاتب  م��ن  امل��ق��دم��ة  الن�صاطات  مل��دى  وف��ق��ا 
االعامية التابعة لها والتي توؤ�صر الن�صاطات 
العدل  وزارة  ان  مبينا  ل��ل��وزارة،  امل�صتقبلية 
التقييم  لقائمة  االول  الت�صل�صل  يف  ج���اءت 

ال�صهري خال اآب املا�صي.

ملوظفي  ال�صهري  التقييم  قائمة  ان  وا�صاف: 
الوزارات تعتمد على  االت�صال احلكومي يف 
حققت  وق��د  ن�صاطات،  ع��دة  يت�صمن  ج���دول 
 ،)%  25( معدل  اجل��ان��ب  ه��ذا  ال����وزارة يف 
 24( امل��ع��دل  ب��ل��غ  امل���ب���ادرة  ح��ق��ل روح  ويف 
ن�صبة  اال�صتجابة  �صرعة  بلغت  فيما   ،)%

ن�صبة  التوا�صل  حقل  يف  وحققت   ،)%  25( 
ما  ال��ن��ه��ائ��ي  امل��ج��م��وع  وج�����اء   ،)%  25(
تلتها  مم��ت��از،  وبتقدير   ،)%  99( م��ق��داره 
وال��ب��ل��دي��ات  واال����ص���ك���ان  االع����م����ار  وزارة 
ال��ث��اين امل���رك���زي���ن  يف  االت�������ص���ال   ووزارة 

 والثالث.

اك���د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، ان 
�صمام  ت��ع��د  اال���ص��ي��ل��ة  ال��ع��راق��ي��ة  ع�صائرنا 
بني  ال�صلمي  التعاي�ص  لفر�ص  العراق  امان 
احلد  على  وتعمل  ال�صعب،  مكونات  جميع 
من ظهور احلاالت املرفو�صة �صمن اعرافنا 

العريقة. 
ا�صتقباله  خ���ال  ذل���ك  ال��وزي��ر  ال�صيد  ذك���ر 
اليوم  ال����وزارة  مبقر  الر�صمي  مكتبه  يف 
حمافظة  يف  اجلبور  ع�صائر  وفد  االربعاء، 
بابل برئا�صة ال�صيخ ثائر الكتاب، م�صتعر�صًا 
اهم ما تقدمه الوزارة من خدمات للمواطنني 

من  واحل���د  الف�صاد  مكافحة  على  وال��ع��م��ل 
الظواهر املنحرفة يف ال�صلوك الوظيفي.

اجابته  معر�ص  يف  الوزير  ال�صيد  واو�صح 
عن ا�صتف�صارات الوفد، ان قانون العفو العام 
الذي مت اقراره موؤخرًا �صيتم العمل النفاذه 
وت�صكيل  االج�����راءات  جميع  اك��ت��م��ال  ح��ال 
الفرعية واملركزية املخت�صة بالنظر  اللجان 

يف احلاالت امل�صمولة بالقانون. 
مطالب  هنالك  ان  ال��وزي��ر:  ال�صيد  وت��اب��ع 
�صيا�صية  واخ���رى  �صعبية  ع��دة  ج��ه��ات  م��ن 
تطالب بتنفيذ عقوبة االعدام بحق املدانني 

ان  مبينا  ق�صائية،  احكام  بحقهم  ال�صادرة 
ال��وزارة راف�ص الي اج��راء مت�صرع  موقف 
يتجاوز القانون مع التزام الوزارة بتطبيق 
ما تقره اجلهة الت�صريعية وممار�صة الوزارة 

لدورها التنفيذي كجزء من احلكومة.
م��ن ج��ان��ب��ه��م ا���ص��اد ال��وف��د ب���ال���دور الكبري 
للوزارة يف تقدمي اخلدمات للمواطنني يف 
جميع املحافظات، باال�صافة اىل دورها يف 
انهاء ما بداأته القوات االمنية من اجنازات 
تنظيم  �صيطرة  الباد من  كبرية يف حترير 

داع�ص.

وزير العدل: العراق يرحب بجهد جميع
الدول ال�ضديقة لتقدمي الدعم له يف حربه �ضد االرهاب

وزارة العدل حتقق املركز االول وفقا لتقييم موظفي االت�ضال احلكومي 
ضمن التقييم الشهري لشهر آب الماضي

لدى استقباله وفدا من شيوخ عشائر الجبور في محافظة بابل

وزير العدل: الع�ضائر العراقية اال�ضيلة �ضمام امان التعاي�ش ال�ضلمي للمجتمع

خالل استقباله وزير العدل السوداني والوفد المرافق له

خالل لقائه وفدا من ناحية 
الشحيمية بمحافظ واسط

خالل لقائه وفدا 
من ناحية الشحيمية بمحافظ واسط

وزير العدل: تعزيز ا�ض�ش عمل االحتاد العربي للتحكيم الدويل يعزز الدور ال�ضيادي العربي

وزير العدل: الوزارة م�ضتمرة 
بتوفري اخلدمات العدلية لت�ضمل 

جميع حمافظات البالد

وزير العدل: الوزارة م�ضتمرة بتوفري اخلدمات 
العدلية لت�ضمل جميع حمافظات البالد

عمل  ا�ص�ص  تعزيز  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزير  قال 
االحتاد العربي للتحكيم الدويل، من �صاأنه تعزيز الدور 
ال�صيادي العربي، واحلد من هيمنة الق�صاء والتحكيم 

االجنبي على الق�صاء والتحكيم الدويل.
ال�صوداين  ال��وف��د  لقائه  ل��دى  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�صيد  ذك��ر 
امل�صارك يف املوؤمتر االول للتحكيم الدويل، والذي من 
املقرر ان ينعقد يوم غدا ال�صبت، وتراأ�ص الوفد وزير 
وال�صيد  ال��ن��ور  احل�صن  عو�ص  د.  ال�����ص��وداين  ال��ع��دل 
ال��ع��ام جلمهورية  امل��ح��ام��ي  اب��راه��ي��م ه����ارون حم��م��د 
يحيى  والقانونية  الق�صائية  معهد  مدير  و  ال�صودان، 
مدير  ���ص��دي��ق  اح��م��د  ي��ا���ص��ر  وال�����ص��ف��ري  ح��اك��م،  ف�صل 
اخلارجية  وزارة  يف  واملغربني  القن�صليات  ادارة 

خالد  ال�صيد  ال��ع��دل  وزي��ر  مكتب  وم��دي��ر  ال�صودانية، 
خريي احمد.

واكد ال�صيد الوزير: ان وجود االحتاد العربي للتحكيم 
القانونية  ال��ك��وادر  رف��د  �صاأنه  من  العراق  يف  ال��دويل 
وا�صتح�صال  ال��ازم��ة  ب��اخل��رات  والعربية  العراقية 
االعراف الدويل بها، وهذا اجلانب �صيحقق اجلانب 
النوعية من  الكوادر  اال�صتثماري، ا�صافة اىل توفريه 
وتعاين  ن��ادرة  التخ�ص�صات  هذه  كون  امل�صت�صارين، 
ال��ع��امل م��ن نق�ص ح��اد يف ه��ذه امل��اك��ات،  اغ��ل��ب دول 
الفتا ان اعتماد قانون عربي موحد يف جمال التحكيم 
على  الر�صائي  اجل��ان��ب  يحقق  ان  �صاأنه  م��ن  ال���دويل 
داخل  املوؤ�ص�صات  بني  تن�صب  التي  اخلافات  م�صتوى 

الدولة الواحدة او على االطارين العربي او الدويل.
العربية  القوانني  تعديل  ان  الوزير:  ال�صيد  واو�صح 
وجعلها اكرث مائمة يف اجلانب االقت�صادي من �صاأنه 
ويوفر  م�صراعيها،  على  اال�صتثمار  اب��واب  يفتح  ان 
الدول  اىل  االم��وال  روؤو���ص  لدخول  املائمة  االر�صية 
وطبيعة  تتاءم  �صمانات  تقدمي  اهمية  مع  العربية، 
ال��دول، مع مراعاة توفري  املقامة يف اي من  امل�صاريع 
اال�صتثمارية  ال�صركات  لعمل  الازمة  االمنية  الظروف 

العربية والعاملية.
ووزارة  ال��ع��راق  ام��ت��اك  اىل  ال��وزي��ر  ال�صيد  وا���ص��ار 
للتحكيم  العربي  ملنح االحتاد  الازمة  العدل اخلرات 
الدويل الزخم الازم وعلى جميع ال�صعد، منوها اىل 

للتحكيم  العربي  االحت��اد  �صينظمها  التي  ال��دورات  ان 
الدويل يف العراق وفروعه يف الدول العربية �صتكون 
معتمدة دوليا انطاقا من ح�صول االحتاد على اعراف 

هيئة االمم املتحدة به.
من جانبه، اكد الوفد ال�صوداين، ان الدعم الذي قدمته 
العربي  ل��احت��اد  العراقية  واحل��ك��وم��ة  ال��ع��دل  وزارة 
ا�ص�صه  �صر�صخ  كبرية  دفعة  منحه  ال��دويل،  للتحكيم 
قاعدة  و�صع  ان  اىل  ا�صافة  اكر،  ا�صتقالية  ومتنحه 
ال��دويل  للتحكيم  العربي  لاحتاد  موحدة  ت�صريعات 
العربية  اخل���رات  وي��وف��ر  التقا�صي  ا�ص�ص  �صيوحد 
لهذا  االجنبية  املحاماة  �صركات  احتكار  �صتنهي   التي 

مل�صمار.

ت�صعى  ال���وزارة  ان  الزاملي،  حيد  د.  العدل  وزي��ر  ق��ال 
الكمال �صطر الدوائر وتو�صعة العمل واخلدمات املقدمة 
ال�����وزارة رك���زت خ��ال  ال�����وزارة، مبينا ان  م��ن دوائ����ر 
الفرة املا�صية على توفري احتياجات املحافظات �صمن 
مبجال  الكبري  الناق�ص  ل�صد  اال�صتثمارية  م�صاريعها 

البنى التحتية فيها.
وف���دًا  ا�صتقباله  خ���ال  ذل���ك  ع��ن  ال��وزي��ر  ال�صيد  ك�صف 
اع�صاء  من  ع��ددا  يرافقه  وا�صط  حمافظة  عن  ع�صائريًا 
للمحافظة،  التابع  ال�صحيمية  لناحية  البلدي  املجل�ص 

لبحث اخلدمات العدلية يف الناحية.
واو�صح ال�صيد الوزير، ان ا�صتحداث دائرة او ماحظية 
الي  اال�صتحقاق  نوع  حتدد  جلنة  ت�صكيل  خال  من  يتم 
ناحية او ق�صاء، م�صيفا ان اغلب االق�صية والنواحي يف 
املحافظات مت رفدها بالدوائر العدلية الفرعية والكوادر 
اخلدمات  بتوفري  م�صتمرة  ال���وزارة  وان  لها،  ال��ازم��ة 

العدلية لت�صمل جميع املناطق. 
يف  للع�صائر  ال��ك��ب��ري  ب��ال��دور  ال���وزي���ر،  ال�صيد  وا���ص��اد 
امل��ح��اف��ظ��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا م��وؤ���ص�����ص��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ام��ت��ازت 
افرادها والتزامهم بقوانينها، والتي �صاهمت  بان�صباط 
باال�صافة  طائفية،  حرب  من  البلد  انقاذ  يف  كبري  ب�صكل 
الدولة  لدوائر  اخلدمي  امل�صتوى  تقييم  يف  دوره��ا   اىل 

وم�صاندتها.
ال�صيد  من جانبه ا�صاد الوفد بالدور الكبرية الذي قدمه 
التي  وال��دوائ��ر  املحافظات،  اله��ايل  خدمة  م��ن  ال��وزي��ر 

ا�صتحدثت موؤخرا.

الدوائر  �صطر  ت�صعى الكمال  ال��وزارة  ان  الزاملي،  د. حيد  العدل  قال وزير 
ال��وزارة  ان  مبينا  ال��وزارة،  دوائ��ر  من  املقدمة  واخلدمات  العمل  وتو�صعة 
�صمن  امل��ح��اف��ظ��ات  اح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري  على  املا�صية  ال��ف��رة  خ��ال  رك���زت 

م�صاريعها اال�صتثمارية ل�صد الناق�ص الكبري مبجال البنى التحتية فيها.
حمافظة  عن  ع�صائريًا  وف��دًا  ا�صتقباله  خ��ال  ذل��ك  عن  الوزير  ال�صيد  ك�صف 
التابع  ال�صحيمية  لناحية  البلدي  املجل�ص  اع�صاء  من  ع��ددا  يرافقه  وا�صط 

للمحافظة، لبحث اخلدمات العدلية يف الناحية.
خال  من  يتم  ماحظية  او  دائ��رة  ا�صتحداث  ان  ال��وزي��ر،  ال�صيد  واو���ص��ح 
ت�صكيل جلنة حتدد نوع اال�صتحقاق الي ناحية او ق�صاء، م�صيفا ان اغلب 
الفرعية  العدلية  بالدوائر  رفدها  مت  املحافظات  يف  والنواحي  االق�صية 
العدلية  اخل��دم��ات  بتوفري  م�صتمرة  ال���وزارة  وان  لها،  ال��ازم��ة  وال��ك��وادر 
يف  للع�صائر  الكبري  بالدور  الوزير،  ال�صيد  وا�صاد  املناطق.   جميع  لت�صمل 
املحافظة باعتبارها موؤ�ص�صة اجتماعية امتازت بان�صباط افرادها والتزامهم 
طائفية،  ح��رب  من  البلد  انقاذ  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت  والتي  بقوانينها، 
باال�صافة اىل دورها يف تقييم امل�صتوى اخلدمي لدوائر الدولة وم�صاندتها.

خدمة  من  الوزير  ال�صيد  قدمه  الذي  الكبرية  بالدور  الوفد  ا�صاد  جانبه  من 
الهايل املحافظات، والدوائر التي ا�صتحدثت موؤخرا.

العراق  ان  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اك��د 
ع��ل��ى ع�صابات  اأع���ب���اء خ��و���ص احل����رب  حت��م��ل 
هي  ن��زوح  موجة  خلف  ال��ذي  االم��ر  "داع�ص"، 
العامل وماأ�صاة يف اجلانب االن�صاين  االكر يف 
لتجاوز  النازحة  للعوائل  العون  يد  مد  تتطلب 
الباد  بتحرير  نهايتها  على  قاربت  التي  املحنة 

من االرهاب. 
ذكر ال�صيد الوزير ذلك خال ا�صتقباله يف مكتبه 
االربعاء، وفد  اليوم  ال��وزارة،  الر�صمي يف مقر 
اللجنة الدولية لل�صليب االحمر، برئا�صة ال�صيدة 
التي  ال�صعبة  االو�صاع  ان  اىل  م�صريا  كاترينا، 
خلفتها احلرب على االرهاب تتطلب وقفة دولية 
ما  ف��رة  امل��ح��ررة يف  للمناطق  احل��ي��اة  الع���ادة 
احلياة  متطلبات  توفري  خ��ال  من  داع�ص،  بعد 
التي  للمدن  التحتية  البنى  جمال  يف  اال�صا�صية 

�صهدت عمليات ع�صكرية من اجل اعادة النازحني 
اليها من جديد بعد حتريرها.

ال���وزارة  دوائ���ر  ان  ال��وزي��ر:  ال�صيد  واو���ص��ح 
اخلدمية تعمل على ا�صتئناف عملها يف املناطق 
امل���ح���ررة م���ن اج���ل اع�����ادة ال��ع��وائ��ل امل��ه��ج��رة 
�صمن  يقع  اجل��ان��ب  ه��ذا  ان  مبينا  وال��ن��ازح��ة، 
ا�صناد  بعد  ال��ع��دل  ل���وزارة  اال�صا�صية  االع��م��ال 
ملف حقوق االن�صان اليها، وقد مت خال الفرة 
يف  العدلية  ال��دوائ��ر  م��ن  ع��دد  افتتاح  املا�صية 
اغلب املحافظات و�صوال اىل القرى املحررة من 

حمافظة نينوى.
ورحب ال�صيد الوزير، بالتعاون الكبري الذي ابدته 
التعاون  جمال  يف  االحمر  ال�صليب  وفد  رئي�ص 
ايواء  ملراكز  الدعم  لتقدمي  وال�صعي  االن�صاين 
ال�صعي  اىل  ا�صافة  واملهجرة،  النازحة  العوائل 

لتعزيز التعاون يف توفري متطلبات العمل الفني 
اال�صاح  ب��دائ��رة  املتعلق  واالن�صاين  والتقني 
ال��ع��راق��ي��ة، ك��ذل��ك ب��اق��ام��ة ال��ن��دوات وال����دورات 
 التطويرية يف جمال التعريف بالقانون الدويل

 االن�صاين. 
الدولية  اللجنة  وف��د  رئي�صة  �صكرت  ب��دوره��ا 
لل�صليب االحمر ال�صيدة كاترينا �صرعة ا�صتجابة 
للتباحث  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�صيد 
مبينة  ال���وزارة،  بعمل  العاقة  ذات  االم��ور  يف 
انها ت�صلمت مهام اعمالها موؤخرًا وهي على امت 
وزارة  مع  والتعاون  العمل  لتعزيز  اال�صتعداد 
العدل يف جممل االعمال ذات الطابع امل�صرك بني 
االغاثية  كامل�صاعدات  االن�صانية  �صواء  اجلانبني 
وتطوير الوظيفي  بالعمل  املتعلقة  االخ��رى   او 

 الكوادر.

وزير العدل: احلرب �ضد االرهاب خلفت اكرب موجة نزوح تتطلب عون دويل
اكد خالل استقباله وفد لجنة الصليب االحمر: ان العراق تحمل اعباء مقاتلة داعش

تر�صيخ  ان  ال��زام��ل��ي،  د.ح��ي��در  ال��ع��دل  وزي��ر  ال�صيد  اك��د 
الن�صر على  وال��ع�����ص��ائ��ر ح��ق��ق  ب��ني احل��ك��وم��ة  ال��ت��ع��اون 
خال  ذلك  جاء  الباد،  واأعمار  بناء  و�صيحقق  االره��اب 
الر�صمي وفدا ع�صائريا ممثًا الأغلب  ا�صتقباله يف مكتبه 
ع�صائر حمافظة بابل وممثل مديرية �صوؤون الع�صائر يف 

املحافظة. 

وقال ال�صيد الوزير يف كلمة له مع الوفد الزائر، ان تعاون 
الع�صائر مع املوؤ�ص�صات احلكومية ي�صاهم يف تعزيز عمل 
موؤ�ص�صات الدولة، داعيا اىل تع�صيد اطر التعاون لتقدمي 
اف�صل اخلدمات للمواطنني، كذلك دعى اىل تاأطري ن�صاط 
قانوين  ب�صكل  واخل�صومات  النزاعات  حل  يف  الع�صائر 
للتحكيم  العربية  املوؤ�ص�صة  افتتاح  من  م�صتفيدين  موحد 

وبالتعاون  بغداد  يف  امانتها  مقر  ا�صبح  ان  بعد  الدويل 
مع وزارة العدل. 

لل�صيد  طلبًا  ال��زائ��ر  الع�صائري  ال��وف��د  ق��دم  جانبه  م��ن 
الوزير بافتتاح دوائر عدلية يف املحافظة وباملناطق ذات 
الزخم ال�صكاين العايل من اجل توفري اخلدمات العدلية 
ال��دوائ��ر  وا���ص��ت��ح��داث  اف��ت��ت��اح  ان  باعتبار  للمواطنني، 

�صعت  التي  ال���وزارة  ا�صراتيجية  �صمن  يدخل  العدلية 
لتنفيذها كونها احد اهم اهداف اال�صاح احلكومي.

بدوره اثنى الوفد الزائر على الدور االن�صاين واخلدمي 
الذي تلعبه الدوائر العدلية يف املحافظة، واالنفتاح الكبري 
الذي يتحلى به وزير العدل د.حيدر الزاملي، يف التعامل 

مع احتياجات املواطنني والع�صائر يف املحافظات.

وزير العدل: تعاون الع�ضائر مع احلكومة حقق الن�ضر  على االرهاب و�ضيحقق اعمار البالد
خالل استقباله وفدآ لعشائر محافظة بابل 

الزاملي مهرجان  الدكتور حيدر  ال�صيد الوزير  ح�صر 
الغدير ال�صنوي، الذي نظمته العتبة العلوية بالنجف 
غ��دي��ر خ��م وال��ت��ي  ع��ي��د  اح��ت��ف��اًء مبنا�صبة  اال���ص��رف 
التو�صعة  قاعات  احدى  ع(  فاطمة  )�صحن  يف  اقيمت 
 الغربية يف ال�صحن احليدري ال�صريف التي افتتحت

 موؤخرًا .
وقال اعام الوزارة: ان ال�صيد الوزير ح�صر املهرجان 
ب��دع��وة ر���ص��م��ي��ة م��ن ال��ع��ت��ب��ة ال��ع��ل��وي��ة امل��ق��د���ص��ة يف 
املقد�صة  العتبات  امناء  وبح�صور  اال�صرف،  النجف 
احلوزة  ف�صاء  من  وع��ددا  دين  ورج��ال  وم�صوؤولني 
العلمية ووجهاء و�صيوخ ع�صائر من حمافظة النجف 

عربية  و�صخ�صيات  امل��ح��اف��ظ��ات  وب��اق��ي   اال����ص���رف 
واجنبية. 

وا�����ص����اف: ان امل���ه���رج���ان ت�����ص��م��ن ت���ك���رمي ال��ع��ت��ب��ة 
الزاملي،  حيدر  د.  ال��وزي��ر  ال�صيد  املقد�صة  العلوية 
وزارة م��ل��ف  ادارة  يف  ال��ك��ب��رية  جل���ه���وده   ت��ق��دي��را 

 العدل.
يذكر ان العتبة العلوية املقد�صة تنظم �صنويا مهرجان 
وي�صتمر  خ��م،  غ��دي��ر  عيد  مبنا�صبة  اح��ت��ف��اًء  الغدير 
الربعة ايام ويت�صمن العديد من الفعاليات تركز على 
اآل  ونهج  ال�صمحاء  اال�صام  بر�صالة  التعريف  هدف 

البيت )ع(.

العتبة العلوية املقد�ضة
 تكرم وزير العدل
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الزاملي،  حيدر  د.  ال��ع��دل  وزي��ر  وج��ه   
وزارة  م��ع  ال����وزارة  رب��ط  على  بالعمل 
ال�ضوئي  الكيبل  طريق  عن  االت�ضاالت 
امل�ضي  ع��ل��ى  ال��ع��دل��ي��ة  ال���دوائ���ر  لتهيئة 
االلكرتونية،  احلكومة  م�ضروع  �ضمن 
م����وؤك����دًا ع��ل��ى اه��م��ي��ة اع�����داد ق��ام��و���س 
ب��ال��ب��ي��ان��ات ل��غ��ر���س ت��وح��ي��ده��ا وو���ض��ع 
مع  وم�ضاركتها  بها  اخلا�ضة  املعايري 
جهة  م��ن  بينها  فيما  العدلية  ال��دوائ��ر 
وبني ال��وزارة وال���وزارات االخ��رى من 
جهة اخرى اعلن ال�ضيد الوزير عن ذلك 

ال�ضالمة  جلنة  اجتماع  ت��روؤ���ض��ه  خ��الل 
املعلومات  وم�����ض��ارك��ة  الم���ن  ال��وط��ن��ي��ة 
امل��دراء  وع�ضوية  االت�ضاالت،  وحماية 
التطرق  مت  حيث  ال���وزارة  يف  العامني 
يف  االلكرتونية  احلكومة  م�ضاريع  اىل 
احلا�ضل  التقدم  ومدى  العدلية  الدوائر 
بها، منوهًا اىل تطبيق برنامج االر�ضفة 
االلكرتونية واملكننة يف الدوائر العدلية 
حتقق  وال��ت��ي  الق�ضوى،  االهمية  ذات 
ال�����ض��ج��ون مبنظومة  م��ن خ��الل��ه��ا رب���ط 
ملفات  ادارة  و  االل��ك��رتون��ي��ة  م��راق��ب��ة 

رعاية  دائرة  مبكننة  وال�ضروع  النزالء، 
القا�ضرين.

واو����ض���ح ال�����ض��ي��د ال���وزي���ر: ان اع���داد 
ق��ام��و���س ب��ال��ب��ي��ان��ات خ��ا���س ب����وزارة 
ال��ع��دل ���ض��ي��ك��ون ن���واة ل��الن��ط��الق نحو 
ال��ي��ة م�����ض��ارك��ة ال��ب��ي��ان��ات ���ض��واء داخ��ل 
العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  او  ال����وزارة 
دوائر  وخا�ضة  العدلية  دوائرها  بعمل 
العقاري،  والت�ضجيل  ال��ع��دول  الكتاب 
الوكاالت  �ضدور  جم��ال  يف  وباالخ�س 
واج������راءات ح��ف��ظ ا���ض��اب��ري ال��ع��ق��ارات 

والبيع وال�ضراء.
على  بالعمل  ال���وزي���ر:  ال�ضيد  واوع����ز 
االت�����ض��االت  م��ع وزارة  ال�����وزارة  رب���ط 
باحلكومة  ل��ل�����ض��روع  ال�����وزارة  لتهيئة 
االل���ك���رتون���ي���ة، م���وؤك���دا ع��ل��ى ���ض��رورة 
يف  املوظفني  ق���درات  بتنمية  االه��ت��م��ام 
خالل  من  االلكرتونية  احلكومة  جم��ال 
ادخالهم دورات على خمتلف امل�ضتويات 
م���ن م��ه��ن��د���ض��ني وم���رجم���ني وم�����دراء 
ليكونوا  ب��ي��ان��ات  وم��دخ��ل��ي  م�����ض��اري��ع 

النواة النطالق هذا امل�ضروع احليوي.

ان  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ق��ال 
الفوز الذي حققه العبو املنتخب العراقي 
ه��و اجن��از  ب��ال��رازي��ل  ري��و  يف بطولة 
عراقي ولي�س فقط �ضخ�ضي، جعلوا منه 
ورفعت  العراقي  ال�ضعب  غمرت  فرحة 
ا���ض��م ال���ع���راق يف امل��ح��اف��ل ال��ري��ا���ض��ي��ة 
العاملية، موؤكدا دعمه الي ن�ضاط ريا�ضي 

على امل�ضتوى املحلي والعاملي.
ا�ضتقباله  خالل  ذلك  الوزير  ال�ضيد  ذكر 
يف مكتبه الر�ضمي مبقر الوزارة، اليوم 
نائب  برئا�ضة  ريا�ضيًا  وف��دًا  االرب��ع��اء، 
اوملبيات  يف  ال��ع��راق��ي��ة  البعثة  رئي�س 
الذي  الفوز  اىل  م�ضريا  بالرازيل،  ريو 
احلا�ضل  ن�����ض��ار  ج���راح  ال��الع��ب  حققه 
القوى لذوي  األعاب  على ذهبية ريو يف 
رمي  م�ضابقة  يف  اخلا�ضة  االحتياجات 
ال��ث��ق��ل ���ض��م��ن م��ن��اف�����ض��ات ري����و 2016 

الفريق  خا�ضها  وال��ت��ي  ال���رازي���ل  يف 
ال��ب��ارامل��ب��ي ال��ع��راق��ي، وال��الع��ب احمد 
يف  العاملي  الرقم  على  احلا�ضل  نعا�س 
اومل��ب��ي��ات يف  الف�ضية  وامل��دال��ي��ة   ري���و 

 لندن.
وا�ضاف ال�ضيد الوزير: ان هذا االجناز 
مواجهة  يف  ال��ع��راق��ي��ة  االرادة  يعك�س 
وهو  خا�ضة  عليها،  والتغلب  التحديات 

بالنيابة  االره����اب  �ضد  ح��رب  يخو�س 
ان احل�ضول  العامل اجمع، مو�ضحا  عن 
عاملية  بطوالت  يف  متقدمة  مراكز  على 
وم�����ض��ان��دة  ال��ع��راق��ي  لل�ضعب  دع���م  ه��و 
ال�ضعبي  واحل�����ض��د  االم��ن��ي��ة  ل��ل��ق��وات 
ارهابي،  تنظيم  اعنف  يواجهون  الذين 
وبالتايل هو ر�ضالة للعامل بان العراقيني 

�ضعب يحب احلياة.
بتكرمي  اللقاء  ال��وزي��ر  ال�ضيد  واختتم 
مالية،  ومكافاأة  ال��وزارة  بدرع  الالعبني 
حتقيق  يف  ال��ك��ب��رية  جل��ه��وده��م  تثمينا 
هذا الفوز، والذي اعتره حافزا لتحقيق 
املزيد من االنت�ضارات يف كافة املجاالت.
من جانبه �ضكر الوفد دعم ال�ضيد الوزير 
بتقدمي  متعهدا  والريا�ضيني،  للريا�ضة 
امل���زي���د م���ن االن��ت�����ض��ارات يف امل��ح��اف��ل 

الريا�ضية.

ان  الزاملي  د.ح��ي��در  ال��ع��دل  وزي��ر  ال�ضيد  اك��د 
النظام  تدعيم  على  اليقت�ضر  الع�ضائر  دور 
جاء  االم��ن،  تعزيز  اىل  يتعداه  بل  االجتماعي 
اليوم  الر�ضمي  مكتبه  يف  ا�ضتقباله  خالل  ذلك 
االثنني، وفدا ع�ضائريًا من ق�ضاء ال�ضويرة يف 

حمافظة وا�ضط.
ال��وف��د  م��ع  ل��ه  كلمة  يف  ال��وزي��ر  ال�ضيد  وق���ال 
القوات االمنية  الع�ضائر مع  ان تعاون  الزائر، 
ال��دول��ة،  موؤ�ض�ضات  عمل  تعزيز  يف  ي�ضاهم 
خ��الل  م��ن  ال��ت��ع��اون  اط���ر  تع�ضيد  اىل  داع��ي��اآ 
املتعلقة  واالحتياجات  متطلباتهم  ا�ضتعرا�س 
اف�ضل  لتقدمي  تلبيتها  اجل  من  ال��وزارة  بعمل 

اخلدمات للمواطنني يف عموم املحافظات.
ب���دوره اث��ن��ى ال��وف��د ال��زائ��ر على ال���دور ال��ذي 
ج�����ض��ده وزي���ر ال��ع��دل د.ح���ي���در ال��زام��ل��ي، يف 
اال�ضتجابة الحتياجات جميع مناطق البالد من 
املوؤ�ض�ضات  من  تعتر  والتي  العدلية  الدوائر 
يف  وت�ضاهم  امل��واط��ن��ني  ح��ق��وق  حتفظ  ال��ت��ي 

تقدمي اخلدمات العدلية لهم.

ال���وزارة م�ضتمرة  ان  ال��زام��ل��ي،  د. حيدر  ال��ع��دل  ق��ال وزي��ر 
واق�ضية  ن��واح��ي  جميع  يف  اخل��دم��ي��ة  م�ضاريعها  بتنفيذ 
يتم  مالحظية  او  دائ��رة  ا�ضتحداث  ان  مو�ضحا  املحافظات، 
او  ناحية  الي  االحتياج  نوع  حتدد  جلنة  ت�ضكيل  خالل  من 
مكتبه  يف  ا�ضتقباله  خ��الل  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�ضيد  ذك��ر  ق�ضاء. 
لناحية  البلدي  املجل�س  واع�ضاء  رئي�س  بالوزارة،  الر�ضمي 
االق�ضية  اغلب  ان  م�ضيفا  وا�ضط،  ملحافظة  التابع  الب�ضائر 
والنواحي يف املحافظات مت رفدها بالدوائر العدلية الفرعية 
والكوادر الالزمة لها.  واكد ال�ضيد الوزير، ا�ضتعداد الوزارة 

ال�ضتحداث دوائر عدلية تنهي معانات االهايل وبالتعاون مع 
االدارة املحلية للناحية، مو�ضحا ان الوزارة ما�ضية باجناز 
م�ضاريعها اخلدمية رغم امل�ضاكل املادية وقلة التخ�ضي�ضات، 
دوائ��ره��ا  يخ�س  مب��ا  نفذتها  ال��ت��ي  اخل��ط��وات  م�ضتعر�ضا 
بكوادر  ورفدها  منها  لعدد  و�ضطر  ا�ضتحداث  من  الفرعية 
متخ�ض�ضة. من جانبه ا�ضاد الوفد، بالدور الكبري الذي قدمه 
املواطنني مبا يخ�س تقدمي اخلدمات  الوزير خلدمة  ال�ضيد 
من خالل الدوائر العدلية والدوائر التي ا�ضتحدثت موؤخرا، 

ودورها الكبري يف توفري احتياجات املواطنني.

وزير العدل يوجه بربط الوزارة مع وزارة االت�شاالت للم�شي مب�شروع احلكومة االلكرتونية

وزير العدل: الوزارة م�شتمرة بتنفيذ م�شاريعها اخلدمية

وزير العدل: الفوز باملراكز املتقدمة ر�شالة للعامل بان العراقيني �شعب يحب احلياة

خالل ترؤسه اجتماع لجنة السياسة الوطنية المن ومشاركة المعلومات وحماية االتصاالت

خالل استقباله وفد ناحية البشائر في محافظة واسط

خالل لقائه الوفد المشارك ببطولة ريو في البرازيل

وزير العدل: الع�شائر 
العراقية اال�شيلة �شمانة 

للأمن املجتمعي 

خالل استقباله وفدًا 
عشائريًا من محافظة واسط

يف غ��م��رة ان��ت�����ض��ارات ق��وات��ن��ا االم��ن��ي��ة ع��ل��ى اجل��م��اع��ات 
لالحتاد  الثالث  ال��دويل  املوؤمتر  اعمال  تنعقد  االرهابية، 
الدويل  )التحكيم  عنوان  وحتت  الدويل  للتحكيم  العربي 
واثره يف جذب اال�ضتثمار(، والذي يعقد اعماله الول مرة 

يف بغداد.
على  ال��ع��دل  ووزارة  العراقية  احلكومة  اول��ي��ات  م��ن  ان 
القانون من االنحدار واخل�ضائر  وجه اخل�ضو�س تطبيق 
من  واملرتكبة  اخلاطئة  ال�ضيا�ضات  عن  الناجمة  الكبرية 
ال��ع��ام يف  ال��و���ض��ع  انعك�ضت على  وال��ت��ي  ال��ب��ائ��د  ال��ن��ظ��ام 
ناهيك  الدولية  العقوبات  طائلة  حتت  وو�ضعته  العراق 
على  املرتتبة  والكبرية  ال�ضخمة  املالية  التعوي�ضات  عن 
دول  جت��اه  املقبور  النظام  رئي�س  ق��اده��ا  ال��ت��ي  احل���روب 
بعد  احل��ك��وم��ة  و�ضعت  مبجملها  االم���ور  ه��ذه   . اجل���وار 
العراق  ا�ضتحقاقات  عن  للدفاع  كبري  معرتك  ام��ام   2003
عقود  طيلة  املرتاكمة  املالية  التعوي�ضات  ملفات  وان��ه��اء 
مر  التي  ال�ضعبة  االمنية  االو���ض��اع  ظل  ويف  الزمن.  من 
دويل  مركز  اليجاد  املالئمة  االر�ضية  تهيئ  مل  العراق  بها 
ال��دويل( تدار  او كما يطلق عليه ا�ضطالحًا )مركز حتكيم 
الدعاوى  عن  التقا�ضي  ملف  القانونية  الدائرة  خالل  من 
التي تقام على حكومة جمهورية العراق يف اخلارج �ضواء 
يف الدول العربية او االوربية وغريها التي متتلك مركزا 

حتكيما دوليا.
ابعاد  عليه  ترتتب  ال��ذي  وامل��ه��م  احل�ضا�س  امللف  ه��ذا  ان 
حال  اأعيننا  ن�ضب  و�ضعناه  قد  للعراق  و�ضيادية  قانونية 
حجم  على  واالط��الع  العدل  وزارة  يف  العمل  مهام  تولينا 
موازنتها  م��ن  ال��ع��دل  وزارة  تنفقها  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  امل��ب��ال��غ 
لفرق  ال�ضعبة  بالعملة  الفواتري  دفع  يكلفها  مما  ال�ضنوية 

املحامني االجانب ا�ضافة اىل االيفادات املتعلقة باال�ضراف 
الق�ضايا  مو�ضوع  ان  كما  اخلارجي  التقا�ضي  ملف  على 
ل�ضقف  وفقا  حم��ددة  بتوقيتات  ترتبط  بالعراق  املتعلقة 
زمني خا�س ل�ضري املحاكمات يف اطارها القانوين والذي 
التواجد  عن  املحكمني  او  املحامني  تاخر  ح��ال  يف  يوؤثر 
خ�ضارتها  يف  ذلك  يت�ضبب  قد  وال��ذي  العراق  عن  للرتافع 
وهذا احلال ينطبق اي�ضا على امل�ضتحقات املالية التي بذمة 
عدم  حال  يف  تت�ضاعف  والتي  املحاماة  ل�ضركات  العراق 
�ضدادها يف الوقت املحدد. ومن االهمية مبكان ان ت�ضعى 
جميع املوؤ�ض�ضات احلكومية لتوفري بدائل للحكومة ت�ضاهم 
يف حتقيق منو يف اجلانب اال�ضتثماري والذي يوفر مبالغ 
تعاين  التي  ال�ضعبة  االقت�ضادية  الظروف  ظل  يف  طائلة 
منها البالد والعمل على اعادة العراق اىل مكانته ال�ضابقة 
ايجاد  عن  البحث  عاتقنا  على  اخذنا  وق��د  ودول��ي��ا  عربيا 
االيفاء  اجل  من  العراق  يف  يعمل  ال��دويل  للتحكيم  مركز 
بااللتزامات املرتتبة على وزارة العدل والدائرة القانونية 
هذا  يف  واملخت�ضني  باخلراء  اال�ضتعانة  خ��الل  من  فيها 
املجال واجراء مباحثات داخلية وخارجية من اجل ايجاد 
عن  التقا�ضي  امكانية  للعراق  يوفر  دويل  حتكيم  مركز 
باملراكز  اال�ضتعانة  اىل  احلاجة  دون  اخلارجية  الدعاوى 
موافقة  ح�ضول  بعد  املو�ضوع  هذا  مت  وقد  دوليا  املماثلة 
ال�ضيد رئي�س جمل�س الوزراء الدكتور حيدر العبادي الذي 
بارك امل�ضروع وقدم الدعم االلزم له وقد با�ضرنا بالتعاون 
مع االمني العام امل�ضاعد لالحتاد العربي للتحكيم  الدويل 
بتهيئة  الربيعي  ك��زار   ( امل�ضت�ضار  العراق  جمهورية  يف 
يكون  ال��ع��راق  يف  دويل  حتكيم  مركز  الفتتاح  االر���ض��ي��ة 
النواة لهذا امل�ضروع ولكننا مل نقف عند هذا احلد بل قمنا 

ال��دويل  للتحكيم  العرابي  االحت��اد  رئي�س  مع  بالتن�ضيق 
اال�ضتاذ )�ضامح عا�ضور( من جمهورية م�ضر العربية لنقل 
املقر الدائم لالأمانة العامة لالحتاد العربي للتحكيم الدويل 
يف العراق وقد حتقق لنا ذلك ا�ضافة اىل ترا�س امل�ضت�ضار 
كزار الربيعي لالحتاد العربي للتحكيم الدويل يف العراق 
حلني موعد االنتخابات املقبلة وهذا احلدث الكبري �ضي�ضع 
باعتباره  ال��ع��راق  �ضوب  العربي  وال��وط��ن  ال��ع��امل  ان��ظ��ار 
منجزا كبريا يف هذا املجال والبد لنا ان ندرك اهمية وجود 
مركزا للتحكيم الدويل يف العراق يف اجلانب اال�ضتثماري 
�ضيوفر  انه  اىل  ا�ضافة  للعراق  طائلة  مبالغ  �ضيوفر  لكونه 
العملة ال�ضعبة عن طريق ترافع الدول االرخى فيه ون�ضعى 
حاليا  اىل تدعيم اخلرة القانونية للمحامني العراقيني يف 
الق�ضائي  املعهد  يف  لهم  دورات  فتح  خالل  من  املجال  هذا 
يف هذا اخل�ضو�س وكذلك و�ضع مناهج للطلبة الدار�ضني 
الهام  االخت�ضا�س  ه��ذا  م��واد  �ضمن  الق�ضائي  املعهد  يف 
االمر الذي �ضيعيد العراق  اىل �ضابق عهده وريادته عربيا 
يف املجالني القانوين والق�ضائي ا�ضافة اىل ما تقدم ومن 
الريادية  امل�ضاريع  تبني  يف  العدل  وزارة  مبادرات  �ضمن 
يتم اطالق م�ضروع احلماية  ف�ضوف  القانونية  واملبادرات 
مكننة  باجتاه  التحول  لعملية  متهيدا  الرقمية  القانونية 
يف  ال����وزارة  ق��ط��اع��ات  جميع  يف  اخل��دم��ات  لكافة  العمل 
احلا�ضر  ع�ضرنا  ملتطلبات  ملبية  لتكون  القريب  امل�ضتقبل 
فان  املعلومات  تكنولوجيا  مبدا  على  يرتكز  ا�ضبح  ال��ذي 
وزارة العدل ت�ضع ن�ضب اعينها حتديات احلا�ضر والتطلع 

اىل افاق امل�ضتقبل.
وزير العدل
د. حيدر الزاملي

التحكيم الدولي واثره في جذب االستثمار
كلمة وزير العدل في المؤتمر الثالث لالتحاد العربي للتحكيم الدولي بعنوان

وج��ه وزي���ر ال��ع��دل ال��دك��ت��ور ح��ي��در ال��زام��ل��ي، 
با�ضتكمال  ال������وزارة  يف  ال��ع��ام��ون  امل�����دراء 
ال���ع���ديل االول،  امل���وؤمت���ر  ان��ع��ق��اد  اج������راءات 
والذي من املقرر عقده يف )حمافظات الو�ضط 
وال��ف��رات االو���ض��ط وج��ن��وب ال��ب��الد(، بهدف 
على  والتعرف  العمل  معوقات  على  ال��وق��وف 
لتقدمي  واملوظفني  العدلية  الدوائر  احتياجات 
اف�����ض��ل اخل���دم���ات ل��ل��م��واط��ن��ني، ع��ر اع��ت��م��اد 
للتوجيهات  تنفيذا  امليدانية  املعاي�ضة  ا�ضلوب 
اخلا�ضة بورقة اال�ضالح احلكومي. وتب�ضيط 

االجراءات. 
جمل�س  جل�ضة  خ��الل  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�ضيد  ذك��ر 
اليوم  املنعقدة،   2016 للعام  ال�ضابعة  العدل 
ال�ضيد  ال��وزارة  االثنني، والتي ح�ضرها وكيل 
ح�����ض��ني ال���زه���ريي ورئ��ي�����س جم��ل�����س ���ض��ورى 

العام  املفت�س  ومكتب  ك��اظ��م،  �ضامية  ال��دول��ة 
وال�ضادة املدراء العامون للدوائر العدلية.

وابتداأ ال�ضيد الوزير اجلل�ضة مبراجعة بجدول 
جل�ضته  يف  ال��ع��دل  جمل�س  ق����رارات  متابعة 
جلنة  مقدمتها  ويف   ،2016 للعام  ال�ضاد�ضة 
زيادة ارباح دائرة رعاية القا�ضرين، وخل�ضت 
لزيادة  والعمل  اجلانب  ه��ذا  لتفعيل  امل��داول��ة 
م���زادات  يف  ال��دخ��ول  م��ن  املتحققة  االرب����اح 
ح����واالت اخل��زي��ن��ة وت��ف��ع��ي��ل خم��ت��ل��ف اب���واب 

اال�ضتثمار.
من  احلا�ضرين  م��ع  ال��وزي��ر،  ال�ضيد  وناق�س 
امل��وؤمت��ر  ع��ق��د  تفا�ضيل  امل�����ض��وؤول��ني  ال�����ض��ادة 
العديل االول، واآليات حتقيق االهداف العامة 
�ضت�ضاهم  وال��ت��ي  ال��ع��ديل،  امل��وؤمت��ر  ع��ق��د  م��ن 
يف خ��ل��ق ح��ال��ة م��ن ال��ت��وا���ض��ل ب��ني امل�����ض��وؤول 

للمواطنني،  اخلدمات  اف�ضل  وتقدم  واملوظف 
التنظيمية  اللجان  تقوم  ان  اهمية  اىل  م�ضريا 
نتائج  باعتماد  العدلية  ال��دوائ��ر  م��ن  املكونة 
االجتماع  قبل  املنعقدة  التح�ضريية  ال��ور���س 
يف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى االح��ت��ي��اج��ات اال���ض��ا���ض��ي��ة 
 ك��خ��ط��ة ع��م��ل ل��ل��م��وؤمت��ر اخ���ت�������ض���ارًا ل��ل��وق��ت

 والتكاليف.
اج���راءات  با�ضتكمال  ال��وزي��ر  ال�ضيد  ووج���ه 
ا���ض��ت��الم دائ����رة ا���ض��الح االح����داث م��ن وزارة 
العمل وال�ضوؤون االجتماعية، من خالل اللجنة 
املكلفة بعد امتام امل�ضودة الكاملة بقانون نقل 
هذه الدائرة اىل وزارة العدل بال�ضرعة املمكنة 
تنفيذا لقرار جمل�س الوزراء بهذا اخل�ضو�س. 
من  جل��ن��ة  بت�ضكيل  ال���وزي���ر  ال�����ض��ي��د  واوع����ز 
ملتابعة  خمت�ضة  وامل��ال��ي��ة  االداري�����ة  ال���دائ���رة 

امل�ضتح�ضلة  ب��امل��ب��ال��غ  اخل��ا���ض��ة  احل�����ض��اب��ات 
اب��واب  م��ع اهمية تدقيق  اج��ور اخل��دم��ة،  م��ن 
ال�������ض���رف وم�����ض��ادق��ت��ه��ا و����ض���م���ان اع��ت��م��اد 
املالية  وزارة  واع���الم  القانونية  ال�ضوابط 
واملبالغ  االج���راءات  ه��ذه  ح��ول  دوري   ب�ضكل 

املتح�ضلة.
وب����ح����ث ال�������ض���ي���د ال�����وزي�����ر حم������ور اج������راء 
لرت�ضني  العدل  املنفذ  قانون  على  التعديالت 
دورات  يف  ب��ادخ��ال��ه  قانونيا  وتاأهيله  عمله 
واج����راء  ال��ق�����ض��ائ��ي،  امل��ع��ه��د  يف  تخ�ض�ضية 
م��را���ض��ي��م ت���ردي���د ال��ق�����ض��م ام����ام وزي����ر ال��ع��دل 
وال�ضرعية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل�����ض��وؤول��ي��ة  لتحمله 
ي�ضاهم  مبا  عمله،  مهام  ممار�ضة  قبل  ملن�ضبه 
للمنفذين والقانوين  املهني  العمل  تعزيز   يف 

 العدول.

وزير العدل يوجه با�شتكمال اإجراءات عقد موؤمتر عام لدوائر الوزارة يف عموم املحافظات
خالل جلسة مجلس العدل السابعة لعام 2016

احلكومات  مع  التعاون  تعزيز  اهمية  الزاملي،  د.حيدر  العدل  وزي��ر  اكد 
مب�ضتوى  ويرتقي  العمل  تواجه  التي  العقبات  جتاوز  يف  ي�ضاهم  املحلية 
ال�ضيد  ذكر  للمواطنني.  اخلدمات  اف�ضل  تقدمي  ي�ضاهم يف  االجن��از، ومبا 
ريا�س  اال�ضتاذ  بغداد  رئي�س جمل�س حمافظة  ا�ضتقباله  ذلك خالل  الوزير 
الع�ضا�س و ع�ضو جمل�س املحافظة ال�ضيخ عادل ال�ضاعدي، مبينا ان االزمة 
للوزارة كان  �ضلبًا على جانب اجناز م�ضاريع عديدة  اثرت  املالية احلالية 
املفرو�س اكمالها يدعم البنى التحتية للدوائر العدلية وي�ضاهم يف االرتقاء 
مب�ضتوى اخلدمة املقدمة للمواطنني. وافاد ال�ضيد الوزير: ان وزارة العدل 
داأبت خالل الفرتة املا�ضية على افتتاح عدد من املجمعات العدلية لتخفيف 
الزخم احلا�ضل يف املناطق ذات الزخم ال�ضكاين بهدف اال�ضراع يف اجناز 
املكننة  م�ضروع  المت��ام  احلثيث  ال�ضعي  اىل  ا�ضافة  املراجعني،  معامالت 
املواطنني  امالك  حلفظ  بها  العدلية  الدوائر  جميع  و�ضمول  االلكرتونية، 
املتقدم.  العامل  دول  يف  امل�ضمار  بهذا  احلا�ضل  الكبري  التطور  وم�ضايرة 
دوره، ابدى رئي�س جمل�س حمافظة بغداد اال�ضتاذ ريا�س الع�ضا�س اعجابه 
العدل  بدور وزير  ا�ضاد  كما  العدل،  املتحقق يف وزارة  مب�ضتوى االجناز 
العمل  بتعزيز  �ضاهمت  الوزارة والتي  �ضيا�ضة  ر�ضم  الزاملي، يف  د.حيدر 
العدلية واحلفاظ على حقوق   املهني وبخا�ضة يف جمال توفري اخلدمات 

االن�ضان.

اعلن عن ذلك خالل استقباله رئيس مجلس محافظة بغداد

وزير العدل: تعزيز التعاون مع احلكومات املحلية 
للرتقاء مب�شتوى االجناز واخلدمات املقدمة

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان املهمة اال�ضا�ضية لوزارة العدل 
تقدمي  اىل  باال�ضافة  النا�س،  م�ضالح  وحماية  القانون  تطبيق  هي 

اخلدمات للمواطنني وابعاد خطر املجرمني عن املجتمع. 
جلنة  رئي�س  اخلمي�س  اليوم  ا�ضتقباله  خالل  ذلك  الوزير  ال�ضيد  ذكر 
حقوق االن�ضان النيابية النائب عبد الرحيم ال�ضمري، موؤكدًا ان ملف 

حقوق االن�ضان يحظى مبتابعة ور�ضد من قبل الوزارة.
حقوق  ملف  ادارة  يف  جنحت  ال��وزارة  ان  الوزير:  ال�ضيد  وا�ضاف 
االن�ضان بعد ا�ضتالمه من وزارة حقوق االن�ضان )امللغاة( وا�ضتثمار 
قابليات كوادرها وزجهم بدورات تدريبية مكثفة، ومت ت�ضكيل اللجنة 

من  عدد  ومب�ضاركة  العدل  وزارة  برئا�ضة  االن�ضان  حلقوق  املركزية 
مل  العراق  ان  اىل  م�ضريا  العالقة.  ذات  الدولة  وموؤ�ض�ضات  وزارات 
يذكر يف املالحظات اخلا�ضة بتقارير جمل�س حقوق االن�ضان التابع 
لالمم املتحدة يف جل�ضته االخرية والتي القاها االمري زيد ، يف حني 
وردت دول اخرى من دول اجلوار �ضمن هذه التقارير، حيث ان هذا 
االجناز جاء نتيجة اجلهود اال�ضتثنائية للحكومة و الوزارة يف هذا 
املتحققة  االجن��ازات  اهم  الوزير:  ال�ضيد  وا�ضتعر�س  اخل�ضو�س.  
العراقية  اال�ضالح  لدائرة  الكبري  وال��دور  النزالء  ا�ضالح  جمال  يف 
وكوادرها، مبينا ان الوزارة قطعت ا�ضواطا كبرية يف هذا اجلانب، 

الرنامج اال�ضالحي والرقابي  بلوغها مراحل متقدمة يف  من خالل 
م�ضاكل  من  ال��وزارة  ماتعانيه  مع  اال�ضالحية،  االق�ضام  جميع  على 
ابرز  عن  الوزير:  ال�ضيد  وك�ضف  االقت�ضادية.  االزم��ة  ب�ضبب  مالية 
اخلطوات التي اتخذتها الوزارة يف جمال حفظ عقارات امل�ضيحيني 
بعد ظهور حاالت تالعب وانتحال �ضخ�ضية وجتاوزات  املهاجرين، 
العقارات من قبل جهات وا�ضخا�س، موؤكدًا على  لها بع�س  تعر�ضت 
والفاتيكان  العراق  يف  امل�ضيحية  الطوائف  لرئا�ضات  اطالع  وجود 
خطط  على  واعتمادها  ال��وزارة  اج��راءات  على  امل�ضيحيني  والنواب 

حتول دون بيع العقارات من قبل املزورين.

وزير العدل: املهمة اال�شا�شية للوزارة تطبيق القانون وحماية م�شالح الواطنني
خالل استقباله رئيس لجنة حقوق االنسان النيابية
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االمنية  جاهزيتها  م��ن  العراقية  اال���ص��اح  دائ���رة  رفعت 
مع  بها  اخل��ا���ص��ة  اخل��ط��ط  وم��راج��ع��ة  ال�صجون  حلماية 
بحماية  املكلفة  االجرائية  القوة  لرفع  االمنية  القيادات 

ال�صجون.
وقال مدير عام الدائرة ح�صني الع�صكري: ان ادارة �صجن 

الركن  ال��ل��واء  الب�صرة  عمليات  قائد  مع  بحثت  الب�صرة 
املحافظة  يف  الوطني  االم��ن  جهاز  ومدير  متعب،  �صباح 
تعزز  ان  �صاءنها  من  التي  واخلطط  املقرتحات  من  ع��ددا 
اجلهد  من  واال�صتفادة  ال�صجن  حميط  حول  التح�صينات 
خرق  او  ارهابي  ا�صتهداف  اي  مواجهة  يف  اال�صتخباري 

ب��اإج��راء  م�صتمرة  ال�صجن  ادارة  ان  اىل  م�صريا  ام��ن��ي 
ات�صاالتها مع االجهزة االمنية وتعمل على وتطوير اليات 
ال�صجن  ادارة  ان  وا���ص��اف:  معها.  والتن�صيق  التعاون 
بحماية  املكلفة  امل�صيطر  املقر  و�صباط  ام��ري  مع  بحثت 
االمني  الو�صع  م�صتجدات  لل�صجن  اخلارجية  اال���ص��وار 

وتامني  االمنية  التهديدات  حجم  مع  تن�صجم  عمل  وخطة 
احلماية االمنية الازمة حول حميط ال�صجن.

يف  امكانياتها  م��ن  ع���ززت  االم��ن��ي��ة  ال��ق��وة  ان  اىل  ي�صار 
حميط  ح��ول  االمني  الطوق  واإح��ك��ام  ط��ارئ  اي  مواجهة 

ال�صجن.

دائرة اال�سالح العراقية: ت�سدد خططها االمنية اخلا�سة بال�سجون
بحثت مع القيادات االمنية تعزيز الحماية لسجن البصرة

وزارة العدل: دائرة
 كاتب  عدل الكاظمية ت�سبط 

مزورًا للم�ستم�سكات
اعلنت دائرة الكتاب العدول عن �صبط احد املزورين 

يف دائرة كاتب عدل الكاظمية/ ال�صباحي.
وق���ال م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة ح�صني ع��ب��د ع��ب��ي��د: ان 
وبعد  م���زورة  م�صتم�صكات  ق��دم  امل��راج��ع��ني  اح��د 
تدقيقها من املوظف املخت�ص يف الدائرة تبني انها 
مزورة ومت التحفظ على املوما اليه وت�صليمه اىل 
القانونية االج����راءات  الت��خ��اذ  املخت�صة   اجل��ه��ات 

 بحقه.
الدائرة  متكنت  وان  �صبق  العام:  املدير  وا�صاف 
خالها  من  ح��اول  امل��زوري��ن  اأح��د  �صبط  من  ذاتها 
اال�صتياء على حقوق املواطنني، موؤكدًا ان موظفي 
بك�صف  خا�صة  ل���دورات  اخ�صاعهم  يتم  ال��دائ��رة 
عليها  ي�صرف  امل����زورة  وال��وث��ائ��ق  امل�صتم�صكات 
على  الفر�صة  لتفويت  الداخلية  وزارة  من  خ��راء 

املتاعبني واملزورين.
ي��ذك��ر ان وزي���ر ال��ع��دل د.ح��ي��در ال��زام��ل��ي ق��د وجه 
للموظف  مالية  م��ك��اف��اأة  م��ع  وت��ق��دي��ر  �صكر  ك��ت��اب 
املوظفني  لبقية  حافزًا  ليكون  امل��زور  �صبط  ال��ذي 
الف�صاد  حم��ارب��ة  يف  النهج  ه��ذا  على   باال�صتمرار 

واملف�صدين.

موقفها  عن  العراقية  االإ�صاح  دائرة  اأعلنت 
�صراحهم  امل��ط��ل��ق  ب��ع��دد  ال�����ص��ه��ري اخل��ا���ص 
واملر�صلني  واملحكومني  املوقوفني  واأع���داد 

اإىل املحاكم ل�صهر اأب.
العراقية  اال���ص��اح  دائ���رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
عنهم  امل��ف��رج  ع���دد  ان  ال��ع�����ص��ك��ري:  ح�صني 
املا�صي  ال�صهر  خ��ال  ال���وزارة  �صجون  م��ن 
يف  ال��وزارة  �صجون  من  نزيا   )324( بلغ 
الن�صاء  من   )20( بينهم  واملحافظات  بغداد 
عمليات  جممل  وبلغ  الرجال،  من  و)304( 
املحاكم  ام��ام  نزيا   )847( اح�صار  تامني 
من  للنزالء  ونقل  ت�صفري  حركة  اجمايل  مع 
ال�صجون اال�صاحية بلغت ) 3434 (  نزيا 

خال �صهر اب املا�صي.
وا���ص��اف امل��دي��ر ال��ع��ام: ان دائ���رة اال�صاح 

عمليات  جم��ال  يف  ك��ب��رية  ا���ص��واط��ًا  قطعت 
جديدة  اج��راءات  باتخاذها  ال�صراح  اط��اق 
الت�صفري  حركة  وت��رية  ت�صريع  يف  �صاهمت 
امل��ح��اك��م، وتطبيقها  ام���ام  ال��ن��زالء  وت��ام��ني 
ن��ظ��ام االر���ص��ف��ة االل��ك��رتون��ي��ة وال���ذي يتيح 
الق�صائية  احكامهم  املنتهية  حتديد  امكانية 
م���ن ال����ن����زالء وي�����ص��اه��م ب��ح�����ص��م م��ل��ف��ات��ه��م 
 وف��ق��ًا ل��ل��م��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة امل���ح���ددة الإط���اق

 ال�صراح.
�صبق اإن وجه وزير العدل د. حيدر الزاملي، 
النزالء  عدد  عن  �صهري  موقف  بتقدمي  وجه 
بهدف  االإع����ام،  و���ص��ائ��ل  اإىل  عنهم  امل��ف��رج 
ال��وزارة  ا�صتمرار  عن  العام  ال���راأي  اط��اع 
النزالء  عن  االإف���راج  عمليات  ت�صريع  باإلية 

املنتهية اأحكامهم الق�صائية.

ضمن تسريع إطالق سراح المنتهية أحكامهم القضائية

وزارة العدل: االإفراج عن )324( نزيل خالل �سهر اأب املا�سي

اجتماعها  خالها  ال��ع��ق��اري  الت�صجيل  ع��ام  م��دي��ر  اأك���دت 
بتب�صيط  االلتزام  �صرورة  على  دوائرها  مبدراء  الدوري 
املواطنني واجناز  العبء عن كاهل  االإج��راءات وتخفيف 
من  املواطنني  اأم��اك  ل�صامة  العقارية  االأ�صابري  اأر�صفة 

التاعب.
 وقالت مدير عام الدائرة فوزية عليوي خفيف: مت خال 
اخلدمات  وق�صم  املالية  ال�صوؤون  ق�صم  توجيه  االجتماع 
االإداري�����ة ب��ت��زوي��د ال��دوائ��ر ب��ك��ام��ريات م��راق��ب��ة م��ن اجل 
�صدرت  التوجيهات  ان  اىل  م�صرية  الف�صاد،  على  الق�صاء 
وزارة  من  ال�صادرة  باالعمامات  بااللتزام  الدوائر  ملدراء 
ال��ع��دل وامل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة، ك��م��ا اك���دت ع��ل��ى ع���دم ت��ك��رار 
املخاطبات وذلك لتايف الت�صارب يف االإجابات. يذكر ان 
ومعاون  علي  جال  القانوين  املعاون  ح�صره  االجتماع 
املدير العام لل�صوؤون االإدارية واملالية ف�صيلة عبد اجلبار 

وعدد من مدراء االأق�صام يف املديرية العامة. 

خالل ترؤسها االجتماع  الدوري لمدراء دوائر التسجيل العقاري

مدير عام الت�سجيل العقاري توؤكد على االلتزام بتب�سيط 
االإجراءات واأر�سفة االأ�سابري العقارية

اكدت ان موظفيها يمتلكون الخبرات الالزمة 
لكشف الوثائق المزورة

�سمانات حقوق االن�سان يف مواجهة �سلطة االدارة يف ا�سدار القرار االداري

ا�صدار  يف  االدارة  �صلطة  م��ن  يجعل  ه��ذا  ك��ل   
حلقوق  تهديد  على  تنطوي  االداري��ة  القرارات 
منها  االنتقا�ص  او  وانتهاكها  االف��راد  وحريات 
ومن جانب اخر فان االدارة من خال تنظيمها 
ملمار�صة تلك احلقوق واحلريات قد تقيدها يف 

حقوق  لي�صت  احلقوق  ان  ذلك  احل��االت  بع�ص 
باختاف  تختلف  ن�صبية  حقوق  هي  بل  مطلقة 
حلقوق  مقابلة  احلقوق  وه��ذه  واملكان  الزمان 
ح�صب  ن�صبية  وه��ي  ال��ع��ام  النظام  يف  ال��دول��ة 
بحقه  التمتع  لان�صان  ان  كما  اهميتها  ترتيب 

ح�صب او�صاع حياته عموما وكذلك تعد ن�صبية 
ح�صب النظام ال�صيا�صي يف الدولة.

معينة  اإج����راءات  وج��دت  فقد  ذل��ك  �صوء  ويف 
ف�صا  ال�صامل  االإن�صان مبعناها  حلماية حقوق 
عن وجود اإجراءات خا�صة ل�صمان حماية احلّق 
اأن��واع تلك احلقوق وفقًا  اإط��ار كل نوع من  يف 

ملعيار اأهميتها والت�صاقها باالإن�صان .
يف  االن�صان  حقوق  �صمانات  مو�صوع  برز  لذا 
النظام القانوين الذي اعرتف لاإن�صان بحقوقه 
االآخ��ري��ن  م��ن ح��م��ل  ال��وق��ت نف�صه  وم��ك��ن��ه يف 
انتهكت  م���ا  اإذا  احل���ق���وق  ت��ل��ك  اح�����رتام  ع��ل��ى 
الأن  املقررة  بالو�صائل  اقت�صائها  حق  باإعطائه 
الوثائق  يف  احل��ق��وق  تلك  على  الن�ص  جم��رد 
الد�صتورية والت�صريعات غري كاٍف واإمنا يجب 
بتلك  التمتع  تكفل  �صمانات  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن 

واإن   . والواقعية  العملية  الناحية  من  احلقوق 
حلماية  حتمية  �صرورة  هو  ال�صمانات  توفي�ر 
يقوم  االإداري  ال�صخ�ص  وجعل  االأف��راد  حقوق 
وذلك  احلقوق  تلك  على  جتاوز  دون  بواجباته 
امل�صلحة  ب��ني  م��ا  ال���ت���وازن  حتقيق  خ���ال  م��ن 
الدولة  كانت  واإذا  االإف����راد،  وم�صالح  العامة 

ممثلة بال�صلطة االإدارية مكلفة بالقيام 
العامة  امل�رافق  �صري  دوام  خال  من  بواجباتها 
يعطيها  ال  ذل��ك  ف��اإن  العامة  امل�صلحة  وحتقيق 
تلك  اأجل  من  االأف��راد  بحقوق  بالت�صحية  احلق 

امل�صلحة  .
باعتبارها  ال�صمانات  اأهمية  ج��اءت  هنا  وم��ن 
الأنه  حقوقه  االإن�صان  ملمار�صة  �صروريًا  اأم���رًا 
جمرد  لاأفراد  املقررة  احلقوق  ت�صبح  بدونها 
فالثابت  اإال.  لي�ص  نظرية  ن�صو�ص  اأو  تعهدات 

اأنه مبقدار ما تكون احلقوق وا�صحة وحمددة 
داللة  ذا  موؤ�صرًا  ذل��ك  يكون  ما  مبقدار  وكافية 
العرة  اأن  اأي  لها  ال���دول  اح���رتام  درج���ة  على 
لي�صت فقط ب�صمول الد�صتور وامليثاق الوطني 
ذات  االأح��ك��ام  م��ن  للعديد  ال��دول��ي��ة  وامل��واث��ي��ق 
باالأ�صا�ص  هي  واإمن��ا  االإن�صان  بحقوق  ال�صلة 
تنفيذ  لكفالة  امل��ق��ررة  ال�صمانات  توافر  مب��دى 
تقييد  يف  االدارة  �صلطة  ومب��دى  االأحكام  هذه 
فاإن حقوقًا با �صمانات  هذه ال�صمانات وعليه 
حقيقية اأو جدية تكاد تكون هي والعدم �صواء.

طريق  باتباع  االج���در  ه��ي  ال��ع��دل  وزارة  ف��ان 
هيكل  ويف  وال�صمانات  احلقوق  بني  التوازن 
الوزارة وي�صتطيع املوظف واملواطن بالو�صول 
اىل اعلى �صلطة يف الوزارة ومن خال القنوات 

التي مت حتديدها بقانونها.

بت�سيري  تقوم  قانونية  ومنها  مادية  منها  كثرية  اعمال  مبمار�سة  التنفيذية  ال�سلطة  تقوم 
املرافق العامة وحماية النظام العام وبغية قيامها بهذه الوظائف يعطيها القانون �سالحية 
االدارة  جانب  من  ت�سدر  التي  القرارات  هذه  املنفردة  بارادتها  ادارية  قرارات  ا�سدار 
وحدها تنتج اثارا قانونية فيها تغيري للمراكز القانونية لالفراد كما ان االدارة ت�ستطيع 

يف حاالت حمددة تنفيذ قراراتها مبا�سرة وبا�سلوب الق�سر والقوة .

مدير ق�سم حقوق االن�سان/ قا�سم احلطاب

اق�صام  اىل  زي��ارة  الزهريي،  ح�صني  اال�صتاذ  العدل  وزارة  وكيل  اج��رى 
العمل واالرتقاء يف اجلوانب  التعرف على واقع  بهدف  االن�صان  حقوق 

الفنية والتنظيمية. 
املرحلة  اهمية  على  التاأكيد  الزيارة  خال  مت  انه  الوكيل:  ال�صيد  وق��ال 
ك��وادر  نقل  ولغاية  االن�صان  حقوق  وزارة  الغاء  تاريخ  من  االنتقالية 
املوظف يف جمال عمله اجلديد  العدل واأهمية دور  املوظفني اىل وزارة 
االخت�صا�ص  ح�صب  العاملني  املوظفني  تق�صيم  و���ص��رورة  وت��ط��وي��ره، 

وتوزيعهم يف اللجان الفرعية.
 واأ�صاف ال�صيد الوكيل: ان اللقاء مب�صوؤويل االق�صام ت�صمن التاأكيد على 
ر�صد االنتهاكات وتهيئة املواد ال�صرورية الأجل الرد ال�صريع على املزاعم 
املقرتحة  الفرعية  اللجان  ا�صماء  على  االط��اع  ومت  انتهاكات،  بوجود 
الكرتونية  بحا�صبات  االق�صام  تزويد  �صرورة  اىل  باالإ�صافة  وقراءتها 

الجناز املهام املتعلقة بذلك.
)ق�صم  م��ن  مكونة  ال��ع��دل  وزارة  يف  االن�����ص��ان  ح��ق��وق  اق�صام  ان  ي��ذك��ر   

االتفاقيات الدولية، والتقارير، واالح�صاء(.

نظم املعهد الق�صائي دورة خا�صة بالكوادر العاملة يف وزارة الدفاع، بهدف 
حت�صني ورفع االداء املهني للكوادر العاملة يف الوزارة. 

ال��دورة تهدف اىل تطوير اىل  وقال مدير عام املعهد د. ريا�ص ح�صني: ان 
ال�صباط  وخ�صو�صا  قانونيا  الدفاع  وزارة  يف  العاملة  الكوادر  حت�صني 
ذات  املهمة  املوا�صيع  من  عدد  ت�صمنت  ال��دورة  ان  موؤكدا  منهم،  واملراتب 
العاملة يف  القانوين التي مت�ص عمل ال�صباط واملراتب الع�صكرية  الطابع 

الوزارة �صعيا لبناء وتطوير قدراتهم القانونية ب�صكل عام.
املعهد  م�صاعي  �صمن  ج���اءت  ال����دورة  ه���ذه  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  وا���ص��اف 
العاملة  واحل�صابية  واالداري����ة  القانونية  ال��ك��وادر  بتطوير  الق�صائي 
يف امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ر���ص��م��ي��ة و���ص��ب��ه ال��ر���ص��م��ي��ة يف حم��اول��ة ل��رف��ع ال��ق��درة 
والكفاءة  املمكنة  بال�صرعة  العمل  يف  االن��ت��اج  معدل  وزي���ادة   الوظيفية 

املطلوبة. 
متخ�ص�ص  اكادميي  كادر  باإ�صراف  متت  ال��دورة  ان  العام:  املدير  واو�صح 
ولغاية   2016/9/4 م��ن  ل��ل��ف��رتة  وت�صتمر  وحم��ا���ص��ري��ن،  ا���ص��ات��ذة  م��ن 
وحما�صرات  درو�صا  �صيتلقون  فيها  امل�صاركني  ان  موؤكدا   ،2016/10/6

مكثفة على م�صتوى عال من التطوير العلمي.

وكيل وزارة العدل: يوجه بتق�سيم االعمال ح�سب اخت�سا�سات اللجان الفرعية
خالل زيارة تفقدية الى اقسام حقوق االنسان

ضمن مساعيه بتطوير كوادر مؤسسات الدولة 

املعهد الق�سائي يقيم دورة خا�سة 
بالكوادر العاملة يف وزارة الدفاع

�سجن العدالة/1 يفتتح مكتبًا ال�ستقبال
 �سكاوى املواطنني

لتسهيل االجراءات الالزمة الخاصة بالنزالء وذويهم

العاقات  العراقية �صعبة  دائرة اال�صاح  افتتحت 
مكتبًا  العدالة/1  �صجن  يف  واالإع�����ام  ال��ع��ام��ة 
باملواطنني  اخلا�صة  ال�صكاوى  با�صتقبال  يخت�ص 
للتوا�صل  ال��ك��رتون��ي��ًا  ب��ري��دًا  تخ�صي�ص  مت  كما 

واال�صتف�صار.
وقال مدير عام الدائرة ح�صني الع�صكري: ان هذه 
حول  الازمة  االج���راءات  لت�صهيل  افتتح  املكتب 
املتواجدين  النزالء  تخ�ص  التي  الق�صايا  جممل 
العدل  وزير  ان  اىل  ي�صار  العدالة/1.   �صجن  يف 
د.حيدر الزاملي، قد وجه باإن�صاء �صناديق خا�صة 
النزالء من  ب�صكاوى املواطنني واملوظفني وذوي 
اجل التوا�صل والتعرف على احتياجاتهم واإيجاد 

احللول املنا�صبة لها.

مدير عام الدائرة االدارية يراأ�س اجتماعًا ملدراء الدوائر العدلية
بهدف تنظيم الموازنة المالية لعام 2017 وتفعيل ايرادات اجور الخدمة

عبد  واملالية  االداري���ة  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  عقد 
ال��ك��رمي ف��ار���ص ال�����ص��ع��دي، اج��ت��م��اع��ًا ت��داول��ي��ًا 
�صم  وق��د  العدلية  ال��دوائ��ر  عمل  ال��ي��ات  ح��ول 
للتباحث يف  العدلية  الدوائر  مدراء  االجتماع 
لعام  املالية  املالية �صمن املوازنة  االحتياجات 

.2017

وقال املدير العام: ان هذا االجتماع جاء وفقًا 
لتوجيهات ال�صيد وزير العدل د.حيدر الزاملي، 
االي�����رادات  ح�����ص��اب  تفعيل  م��ن��اق�����ص��ة  ب��ه��دف 
من  الدوائر  تخ�ص  التي  والق�صايا  اال�صافية 
ودرا�صة  اليات  و�صع  ومنها  النواحي،  جميع 
اخلا�صة  االح��ت��ي��اج��ات  وم��ع��اجل��ة  امل��ع��وق��ات 

بالدوائر العدلية خال العام املقبل 2017.
ويف ختام االجتماع اتفق املدير العام مع مدراء 
الدوائر العدلية على و�صع خطة �صهرية لدرا�صة 
�صمن  وتوفريها  العدلية  الدوائر  احتياجات 
 الوفرة املالية للوزارة بهدف ت�صديد احتياجات 

العمل.

ا�صتقباله  خال  ح�صني،  ريا�ص  د.  الق�صائي  املعهد  عام  مدير  بحث 
العمل  تو�صيع  �صبل  الكرعاوي،  علي  بغداد  حمافظة  جمل�ص  ع�صو 

مابني املعهد الق�صائي وحمافظة بغداد.
موا�صيع،  ع��دة  تناولت  ال��زي��ارة  ه��ذه  ان  املعهد:  ع��ام  مدير  وق��ال 
وحمافظة  الق�صائي  املعهد  مابني  امل�صرتك  العمل  تو�صيع  ابرزها 
التدريبية  والندوات  ال��دورات  افتتاح  على  العمل  خال  من  بغداد 
بتنظيم  اال�صتمرار  موؤكدا  املعهد،  يف  املحافظة  مبوظفني  اخلا�صة 
واالداري����ة القانونية  امل��ج��االت  �صتى  يف  التخ�ص�صية   ال����دورات 

 واملحا�صبية.
من جانبه، ا�صاد ع�صو جمل�ص حمافظة بغداد علي الكرعاوي، بالدور 
الكبري للمعهد الق�صائي م�صريا اىل ان هذا الدور ات�صع ب�صكل كبري 
خال الفرتة املا�صية وب�صكل ملحوظ والذي جت�صد من خال �صمول 
جميع موظفي موؤ�ص�صات الدولة العراقية بالدورات التطويرية التي 

يتبناها املعهد الق�صائي وب�صكل م�صتمر.

مدير عام املعهد الق�سائي 
يبحث �سبل تو�سيع العمل امل�سرتك 

مع جمل�س حمافظة بغداد

نادي �سباب العدل الريا�سي لكرة 
الطاولة يتاأهل للدوري العراقي املمتاز

تاأهل نادي �صباب العدل الريا�صي 
ال������دوري  اىل  ال���ط���اول���ة  ل���ك���رة 
العراقي املمتاز بعد عبوره الدور 
االول والثاين دون خ�صارة تذكر 
لفرق  ال��ع��راق  ان��دي��ة  بطولة  يف 
للدوري  التاأهيلي  الدرجة االوىل 
املدار�ص  اقيمت على  التي  املمتاز 
ال�صباب  وزارة  يف  التخ�ص�صية 

والريا�صة.
وق��������ال م��������درب ن��������ادي ���ص��ب��اب 
فريقنا  ان  ج���اري:  ك��اظ��م  ال��ع��دل 
ال��دوري��ن  يف  جمموعته  ت�����ص��در 
ك��ان��ت  ح��ي��ث  وال����ث����اين،  االول 
ث��اث  االول  ال����دور  يف  ال��ن��ت��ائ��ج 
اندية  على  متتالية  ان��ت�����ص��ارات 

ال��ب��ي��اع، وال��دي��وان��ي��ة، وك��رب��اء 
ال��ث��اين  ال����دور  بينما  امل��ق��د���ص��ة، 
ف��ق��د ف���از ع��ل��ى ان��دي��ة ال�����ص��م��اوة، 
وبذلك  والنا�صرية،  وال�صباب، 
ح���ق���ق ال����ف����ري����ق اجن��������از ك��ب��ري 
 ب���ال���ت���اأه���ل ل����ل����دوري ال���ع���راق���ي

 املمتاز.
وا���ص��اف: ان ال��ف��ري��ق ت��األ��ف من 
الاعبني و�صام �صاهر، انور موؤيد، 
م��وؤك��داآ:  علي،  زي��د  حكمت،  ليث 
ان ال��دع��م ال��احم��دود م��ن وزي��ر 
والهيئة  الزاملي  د.حيدر  العدل 
نوا�صل  جعلنا  للنادي  االداري���ة 
امل��راك��ز وب��ال��ت��ايل ح�صد   ت��األ��ق��ن��ا 

 املتقدمة.
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دائرة  منها  تتكون  التي  االق�سام  هي  ما   *
الوقائع العراقية، وما عمل كل منها؟

التالية،  االق�����س��ام  م��ن  ال���دائ���رة  وت��ت��ك��ون   -
الت�سريعات،  ومتابعة  الن�سر  ق�سم  واول��ه��ا 
وال��ذي  ال��دائ��رة  يف  الرئي�سي  الق�سم  وه��و 
من  ابتداء  الن�سر  عملية  تفا�سيل  بكل  يقوم 
للت�سريعات  وال��ل��غ��وي  ال��ق��ان��وين  التدقيق 
ال���������واردة م����ن ال���رئ���ا����س���ات ال����ث����اث وم���ن 
ال��������وزارات ل��غ��ر���ض ال��ن�����س��ر وال���ت���اأك���د من 
�سدور  اىل  للن�سر  و�ساحيتها  �سامتها 
ه��ذا  يخ�سع  اذ  ال��ن��ه��ائ��ي  ب�سكله  امل��ط��ب��وع 
دقيقة  ولغوية  قانونية  مراجعة  اىل  الن�ض 
الن�ض  بو�سع  التن�سيد  عملية  ثم  ومن  جدًا 
ومتابعة  ب��اجل��ري��دة  اخلا�سة  ال��ق��وال��ب  يف 
وت�سلمها  اجلريدة  طبع  اج��راءات  ا�ستكمال 
طبعه  بعد  املطبوع  ومراجعة  املطبعة  م��ن 
العدل  ل���وزارة  الر�سمي  املوقع  على  بثه  ثم 
العراقية(  الوقائع  دائ��رة  )ن��اف��ذة  العراقية 
الق�سم  ويتكون   www.moj.gov.iq
احلا�سوب  �سعبة  وهي  ال�سعب  من  عدد  من 
الت�سريعات  ف��ه��ر���س��ة  و���س��ع��ب��ة  واالن���رن���ت 
ون�سرها و�سعبة االعداد والتدقيق القانوين 
القانونية،  وال��درا���س��ات  البحوث  و�سعبة 
ويتوىل  الرجمة،  ق�سم  هو  االخ��ر  والق�سم 
العراقية  القانونية  الن�سو�ض  ترجمة  مهمة 
ال��ت��ي ل��ه��ا ع��اق��ة ب��ال��ت��ع��ام��ل االج��ن��ب��ي مثل 
االتفاقيات  وترجمة  واخلارجية  اال�ستثمار 
من  وتتكون  ل��ل��وزارة  ت��رد  التي  وال��وث��ائ��ق 
و�سعبة  الت�سريعات  ترجمة  �سعبة  �سعبتني 
ق�سم  يتوىل  ح��ني  يف  اخل��ارج��ي��ة،  الرجمة 
من  املطبوع  ا�ستام  م�سوؤولية  املطبوعات، 
وتوزيعه  وخ��زن��ه  العراقية  الوقائع  اع���داد 
املبا�سر  البيع  وكذلك  املعنية  اجلهات  على 
للمطبوع ويتكون من �سعبتني �سعبة املخازن 
واالف��راد،  االدارة  ق�سم  اما  الربيد،  و�سعبة 
االدارية  االمور  بتنظيم  املعني  الق�سم  وهو 
املالية  االم���ور  وك��ذل��ك  وال��دائ��رة  للموظفني 
االدارة  �سعبة  هي  �سعب  ثاث  من  ويتكون 

و�سعبة امل�سركني و�سعبة املرا�سات.
حافلة  ال��ع��راق��ي��ة  ل��وق��ائ��ع  ج��ري��دة   *
على  اطالعنا  نود  التاريخية  باالحداث 
مراحلها الزمنية وتاريخ �سدور اول عدد؟
اجل��ري��دة  ه��ي  العراقية  ال��وق��ائ��ع  ج��ري��دة   -
جميع  ويعترب  العراق  جلمهورية  الر�سمية 
املعول  الر�سمي  الن�ض  ه��و  فيها  ين�سر  م��ا 
فقبل  ب��ال��ت��ط��ور،  ح��اف��ل  ت��اأري��خ  ول��ه��ا  عليه، 
العراقية كانت اوامر احلكم  الدولة  تاأ�سي�ض 
ومنها  ال�سحف  بع�ض  يف  تن�سر  العثماين 
جريدة الزوراء او تعلن بو�سائل اخرى اإذ مل 
يكن يف تلك احلقبة مفهوم وا�سح للجريدة 
ادارة  ا�سدرت   1917 عام  ويف  الر�سمية، 
ن�سرة  ال���ع���راق  يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  االح���ت���ال 
�سحفية وهي اول مطبوع لن�سر الت�سريعات 
احلملة  )قائد  من  موقعة  بيانات  �سكل  على 
باللغة  النهرين(  بني  ما  باد  يف  الربيطانية 
االنكليزية ثم مت ترجمتها اىل اللغة العربية 
ليتعرف الراأي العام على االوامر والبيانات، 
وزارة  ا�سدرت   6/7/1921 تاأريخ  ويف 
املالية يف احلكومة العراقية )احلقبة امللكية( 
جريدة ر�سمية باللغتني العربية واالنكليزية 
وكانت  العراقية(  احلكومة  )ج��ري��دة  باأ�سم 
فقط  باملوظفني  اخلا�سة  االم��ور  فيها  تن�سر 
ت��اأري��خ  ويف  ���س��واه��م،  م��ن��ه��ا  ي�ستفيد  وال 
8/12/1922 �سعت وزارة املالية ما ين�سر 
يف جريدة احلكومة العراقية وغريت ا�سمها 
الر�سمية  اجلريدة  العراقية(  )الوقائع  اىل 
االول  ال��ع��دد  و���س��در  ال��ع��راق��ي��ة  للحكومة 
االول  العدد  ت�سمن  وقد  املذكور،  بالتاريخ 
املعتمد  دائ��رة  عن  ال�سادرة  )الباغات  منها 
ال�����س��ام��ي، ال��ب��اغ��ات ال�����س��ادرة ع��ن وزارة 
اعانات  والنظامات،  القوانني  الداخلية، 
عامة،  اعانات  والنظامي،  ال�سرعي  التمييز 
وا�ستمر   ) العا�سمة  اخ��ب��ار  ال��ع��امل،  اخ��ب��ار 
�سدور االعداد وكان اآخرها العدد )4168( 

لقيام ثورة 14/متوز/1958.
* وما هي الفرتة التي احلقت بها جريدة 

لوقائع العراقية اىل وزارة العدل؟
- بتاأريخ 23/7/1958 �سدر العدد االول 
من اجلريدة جلمهورية العراق واأ�سبح ا�سم 
للجمهورية  الر�سمية  )اجل��ري��دة  اجل��ري��دة 

اجلريدة  اع��داد  ت�سل�سل  وم��ازال  العراقية( 
م�ستمرا اىل يومنا هذا حيث و�سل ت�سل�سل 
االعداد اىل العدد )4420(، وتولت اإ�سدار 
)املالية، ووزارة  الر�سمية وزارات  اجلريدة 
ووزارة  العامة،  الدعاية  ومديرية  الداخلية 
االأن���ب���اء وال��ت��وج��ي��ه ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت فيما 
ثم  االأع���ام،  وزارة  ثم  االإر���س��اد  وزارة  بعد 
مبوجب   1975 عام  العدل  ب��وزارة  اأُحلقت 
ق����رار جم��ل�����ض ق���ي���ادة ال���ث���ورة امل��ن��ح��ل رق��م 
بها  واأُن��ي��ط��ت   6/5/1975 يف   )477(
)اجل��ري��دة  العراقية  الوقائع  ا���س��دار  مهمة 
و���س��در  ال��ع��راق��ي��ة(  للجمهورية  الر�سمية 
10/اآيار/1975،  يف   )2468( ال��ع��دد 
وانتظم �سدورها اأ�سبوعيا باللغتني العربية 
واالن��ك��ل��ي��زي��ة وظ���ه���رت جم��ام��ي��ع ال��وق��ائ��ع 
جمموعة  طبع  من  ب��دال  املُفهَر�سة  العراقية 
القوانني واالأنظمة وكذلك �سدرت املجموعة 
عام  منذ  الت�سريعية  واملجموعة  ال�سهرية 

.1988
 )3( رق���م  ال�����وزراء  ام���ر جمل�ض  ومب��وج��ب 
يف  ال��ن�����س��ر  ق�����س��م  حت����ول   2005 ل�����س��ن��ة 
وات��خ��ذت  ع��ام��ة  دائ����رة  اىل  ال��ع��دل  وزارة 
وهو  لها  ا�سما  الر�سمية  اجل��ري��دة  ع��ن��وان 
)دائ�����رة ال��وق��ائ��ع ال��ع��راق��ي��ة(، وا���س��ت��ن��دت 
العدل  وزارة  قانون  اىل  عملها  يف  ال��دائ��رة 
يف  ح���دد  ال����ذي   2005 ل�سنة   )18( رق���م 

املناطة وامل��ه��ام  الع��م��ال  منها   )14(  امل���ادة 
 بالدائرة.

* ما هي الية توزيع اجلريدة؟
دوائر  على  الر�سمية  اجلريدة  اعداد  توزع   -
فيها  امل�سركني  واملواطنني  واجلهات  الدولة 
ا�ستحداث  وق��د مت  ال��ع��راق،  داخ���ل وخ���ارج 
لوزارة  الر�سمي  املوقع  يف  الكرونية  نافذة 
ببث  يقوم  الر�سمية  باجلريدة  خا�ض  العدل 
يوم  كل  يف  اال�سبوعية  اجلريدة  ا���س��دارات 
التو�سل  اه���م و���س��ائ��ل  اح���د  ل��ي��ك��ون  اث��ن��ني 
واملواطنني  للموؤ�س�سات  وال�سهلة  الر�سمية 

والباحثني داخل وخارج العراق.
* ما هي الن�سو�ص والقوانني التي ن�سر يف 

جريدة الوقائع العراقية؟
)ال��ق��وان��ني،  ال��ع��راق��ي��ة  ال��وق��ائ��ع  يف  ين�سر   -
ون�سو�ض املعاهدات واالتفاقيات وما يلحق 
ت�سديقها  قوانني  مع  لها  متممًا  ويعترب  بها 
واملرا�سيم  واالن��ظ��م��ة،  اليها،  االن�سمام  او 
والتعليمات  الداخلية  واالنظمة  اجلمهورية، 
فيها(  ن�سره  على  الت�سريعات  ن�ست  ما  وكل 
�سلطة  اأوام����ر  م��ن  فيها  ن�سر  م��ا  اىل  ا���س��اف��ة 
الر�سمية  اجلريدة  وت�سهم  املوؤقتة،  االئتاف 
م�ساهمة فاعلة يف ن�سر الوعي القانوين بني 
املوؤ�س�سات  باهتمام  حتظى  وهي  املواطنني 
الوثيقة  وتعترب  املختلفة  والعاملية  الوطنية 
وذلك  الت�سريعات  لن�سر  واملعتمدة  الوحيدة 
الر�سمية  اجل��ري��دة  يف  الن�سر  مبوجبقانون 

رقم )78( ل�سنة 1977.
الوقائع  دائرة  عمل  ا�سرتاتيجية  هي  ما   *
امل�ستقبلي  والعمل  احلالية  العراقية 

لالرتقاء مب�ستوى املنجز؟
حتولت  العراقية  الوقائع  ب��ان  معلوم  كما   -
مب�����س��ت��وى دائ����رة ح��دي��ث��ا وق���د ك��ان��ت هناك 
ب���داي���ات ج���ي���دة م���ن ق��ب��ل زم���ائ���ي امل�����دراء 
وكعمل  الدائرة  على  تعاقبوا  الذين  العامون 

موؤ�س�ساتي اكملت ما بدوؤوا به،  �سحيح بان 
الدائرة �سغرية يف عدد موظفيها وامكانياتها 
نوعية وكبرية وذات  لكن عملها وخمرجاتها 
املنظومة  يف  مهم  وا���س��ا���ض  قانونية  قيمة 
م�ستمرون  فنحن  وال��ق��ان��ون��ي��ة  الت�سريعية 
لدينا  لكن  منتظم  وب�سكل  االع���داد  با�سدار 
مهام اخرى نامل ان نطورها وندخلها �سمن 
التقنيات الرقمية احلديثة، من هذه امل�ساريع 
الكثري  ان  اذ  للقوانني  ت�سريعية  ادل��ة  اع��داد 
جرت  واملهمة  النافذة  العراقية  القوانني  من 
تعليماتها  على  وكذلك  عديدة  تعديات  عليها 
وانظمتها لذلك حتتاج هذه القوانني جميعها 
�سهلة  لتكون  للمتغريات  التبويب  اع��ادة  اىل 
�سبيل  على  والباحثني  للمعنيني  اال�ستخدام 
امل��ث��ال ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات وق��ان��ون االح���وال 
الدولة  موظفي  ان�سباط  وقانون  ال�سخ�سية 

وقانون اخلدمة املدنية وغريها.
* ما هو عدد القوانني ال�سادر �سمن جريدة 

لوقائع العراقية؟
االجنبية  ال��وك��االت  الح���دى  م�����س��روع  يف   -
املق�سلة  �سمي  م�سروع  �سمن   )USAD(
ق��ام ب��ج��رد ال��ق��وان��ني وال���ق���رارات واالوام���ر 
الدولة  تا�سي�ض  منذ  والتعليمات  واالنظمة 
ال��ع��راق��ي��ة احل��دي��ث��ة و���س��ل ع��دده��ا اك���ر من 
ق�سم كبري منها مازال نافذا  ت�سريع  الف   21
الفو�سى  ه��ذه  ب��ان  ال��ربن��ام��ج  �سخ�ض  وق��د 
والتي  امل�ساكل  ا�سباب  اهم  احد  الت�سريعية 
�سببا   وكانت  االداري��ة  للبريوقراطية  ا�س�ست 
نوع  وخلق  واالداري  امل��ايل  للف�ساد  ا�ستغل 
القانوين والكثري منها تتعار�ض  التنازع  من 
م���ع ال��ت��ط��ور واحل���داث���ة وال���ع���راق اجل��دي��د 
االت��ف��اق��ي��ات  يف  وال��ت��زام��ات��ن��ا   2003 ب��ع��د 
ف���اأن ح�سر هذه  ل��ذل��ك  ال��دول��ي��ة  وامل��ع��اه��دات 
جدًا  مهم  الغاوؤها  او  وتعديلها  الت�سريعات 
املهم  العراقية من  الوقائع  دائرة  بان  ونعتقد 

عملية  يف  كبري  دور  لها  وي��ك��ون  ت�سرك  ان 
االر�سفة واحلفظ.

املطبوع  ت�سعرية  لزيادة  نية  هنالك  هل   *
يف  ال���وزارة  توجه  حتقيق  يف  للم�ساهمة 

تعظيم املوارد املتحققة خلزينة الدولة؟
ُحدد  فقد  املطبوع  زي��ادة يف �سعر  - ال توجد 
الفي  وبواقع  الواحدة  للن�سخة  دينار  بالف 
اكر  تكون  الطبع  كلفة  واحيانا  فقط  ن�سخة 
يوزع  املطبوع  معظم  اىل  باال�سافة  ذلك  من 
الثقافة  ن�سر  ه��و  الرئي�سي  فالهدف  جم��ان��ًا 
هي  العراقية  الوقائع  وان  خا�سة  القانونية 
اما  الر�سمية.  باملعامات  املعتمدة  الوثيقة 
توجيه  بعد  خا�سة  امل��وارد  تعظيم  مو�سوع 
عمًا  بذلك  الزاملي،  حيدر  د.  الوزير  ال�سيد 
 2016 م��وازن��ة  ق��ان��ون  م��ن   )25( ب��امل��ادة 
املالية  ل��ل��م��وارد  ب��ام�����ض احل��اج��ة  ف��دائ��رت��ن��ا 
نتيجة  امل�ستقبلية  وخططها  براجمها  لتنفيذ 
فقد  التخ�سي�سات،  وق��ل��ة  ال��ن��ف��ق��ات  �سغط 

املالية  املبالغ  قدمنا م�سروع تعليمات جلباية 
للجمهور  نقدمها  التي  اخلدمات  بع�ض  لقاء 
قيد  االن  وه��ي  واملختلط  اخلا�ض  والقطاع 
التدقيق واملراجعة يف جمل�ض �سورى الدولة 
وبعد ذلك تعر�ض على جمل�ض العدل القرارها.
* هل هنالك توجه الجراء تغيريات على 
امل�ستخدم  الورق  ونوع  اجلريدة  ت�سميم 

فيها؟

ح��ال��ة  يف  ال���ط���ب���اع���ة  ب������ان  امل�����ع�����روف   -
ت���ط���ور م�����س��ت��م��ر ل���ذل���ك ن����ح����اول م��واك��ب��ة 
االخ��ري  الت�سميم  ف���ان  وب��اع��ت��ق��ادي  ذل����ك، 
ال��ع��ام  ق��ب��ل ال�سيد امل��دي��ر  ُاع��ت��م��د م��ن   ال���ذي 
الت�سميم  ناحية  م��ن  جيد  للدائرة  ال�سابق 
وال�����ورق امل��ق��وى ال����ذي ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى عمر 
املطبوع كونه �سمم لذلك الغر�ض التاريخي 
ا�ستخدام  اىل  ب��اال���س��اف��ة  ج���دا  م��ه��م  وه���ذا 
املطبوع  بقاء  ل�سمان  ال��ورق  ان��واع  اف�سل 
ت�سميم  تغري  من  وبالرغم  ال�سنني  لع�سرات 
اجلريدة لعدة مرات فقد حافظنا على نوعية 
للعنوان اخلا�ض  الكويف  اخلط وهو اخلط 
ال��ع��راق��ي��ة يف تكوين ال��ه��وي��ة   ب��ه��ا الع��ط��اء 

 �سخ�سيتها.
االر�سفة  نظام  تطبيق  �سي�ساهم  هل   *
االل��ك��رتون��ي��ة يف اخ��ت�����س��ار ال��ع��م��ل يف 
هذا  يف  ال��وزارة  خطط  وماهي  اجلريدة، 

اجلانب؟
بهذا  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ط��ور  ن��واك��ب  ان  علينا   -
�سمن  م�ستقبا  عملنا  ن�سمم  وان  املو�سوع 
اط����ار احل��ك��وم��ة االل��ك��رون��ي��ة ال����ذي تاخر 
وال��ت��ح��دي��ات  ال��ع��راق  ب�سبب و���س��ع  ك��ث��ريا 
اىل  ٌق��دم  م�سروع  هناك  وك��ان  جتابهه،  التي 
لتا�سي�ض  امل��ت��ح��دة  االمم  ق��ب��ل  م��ن  ال��ع��راق 
وانظمة  العراقية  للدولة  ت�سريعات  قاعدة 
ل���وزارة  ك��ان  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  متقدمة  بحث 
املعنية  باعتبارها اجلهة  ذلك  دور يف  العدل 
ب�سكل مبا�سر كونها متتلك ا�سل الت�سريعات 
الدولة  تا�سي�ض  منذ  االر�سيف  ولديها  كافة 
اعطتها  القوانني  ان  اىل  باال�سافة  العراقية 
 2011 �سنة  ويف  ح�����س��ري��ا.  ب��ذل��ك  احل���ق 
االعلى  الق�ساء  جمل�ض  اىل  القاعدة  اعطيت 
امل�سروع  ه��ذا  ي��دار  ان  ن��اأم��ل  وكنا  الدارت���ه 
مع  م�سرك  ب�سكل  او  العدل  وزارة  قبل  من 
لدينا  لدينا   انه  كما  االعلى  الق�ساء  جمل�ض 
 1 ال��ع��دد  م��ن  متكامل  رق��م��ي  ار���س��ي��ف  االن 
1958 ولغاية االن ومت حفظه باكر  ل�سنة 
حاليا  ونقوم  فقدانه  لعدم  ك�سمان  مكان  من 
بعملية االر�سفة من �سنة 1958 نزواًل �سمن 
ب�سكل  االع��داد  ببث  ونقوم  امللكية،  احلقبة 
ار�سفة  متت  وكذلك   2014 عام  منذ  منتظم 
2010 يف  لغاية  ال�سادرة من االن  االع��داد 
نافذة املوقع االلكروين يف موقع الوزارة .

ال�سهر  يف  اال���س��دارات  عدد  ي�سل  كم   *
على  اال���س��دار  يعتمد  وه��ل  ال��واح��د؟، 

اعداد القوانني املنجزة؟
ومبعدل  �سهريا  اعداد  اربعة  اال�سدار  معدل 
ت�سادف  هناك  اذ  �سنويا  ع��دد   46 اىل   40
لا�سبوع  يوجل  الن�سر  ليوم  ر�سمية  عطل 
الذي بعده باال�سافة اىل عدم الن�سر يف حالة 

عدم وجود مواد جاهزة للن�سر.
مطبوع  توزيع  يف  املتبعة  االلية  هي  ما   *
بغداد  يف  العراقية  ال��وق��ائ��ع  ج��ري��دة 
واملحافظات وهل هنالك مكتبات متخ�س�سة 

لتوزيعها؟
ع��دد  ل��ك��ل  ن�����س��خ��ة   2000 ن��ط��ب��ع  ن��ح��ن   -
 350 ب��ح��دود  تر�سل  جم��ان��ًا  ي��وزع  معظمه 
ن�سخة  وب��واق��ع  ال��ن��واب  جمل�ض  اىل  ن�سخة 
رئا�سة اجلمهورية  اىل  وكذلك  نائب  كل  اىل 
والدوائر  ال��وزراء  ملجل�ض  العامة  واالمانة 
ال��ع��دل��ي��ة ول��دي��ن��ا م��ك��ت��ب ت��و���س��ع ب���ه كميه 
والباحثني  للمحامني  البيع  لغر�ض  منا�سبة 
والدوائر احلكومية، ويف حالة  واملواطنني 
واملو�س�سات  املواطنني  بامكان  الكمية  نفاذ 
احل��ك��وم��ي��ة احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ق��وان��ني او 
الت�سريع املطلوب  ب�سكل مبا�سر من الدائرة 
وت�سحب من االر�سيف وتر�سل بكتب ر�سمية 
للموؤ�س�سات التي طلبتها. وهنا البد ان نبني 
للجميع بان جريدة الوقائع العراقية متاحة 
اعتمادها  وباالمكان  مبا�سر  ب�سكل  للجمهور 
اج��از  اذ  الر�سمي  االل��ك��روين  موقعنا  م��ن 
ق��ان��ون ال��ت��وق��ي��ع االل���ك���روين وامل��ع��ام��ات 
 2012 ل�����س��ن��ة   )78( رق����م  االل���ك���رون���ي���ة 
م�سادرها  من  االلكرونية  الوثائق  اعتماد 
هذا  لا�سف  لكن  الورقية،  من  بداًل  الر�سمية 
اذ  التوعية  من  مزيد  اىل  يحتاج  املو�سوع 
تطلب  الر�سمية  اجلهات  من  العديد  زالت  ما 
وار�سالها  ختمها  من  الورقية  الت�سريعات 
 بكتب ر�سمية وهذه تاخذ من الوقت واجلهد 

والكلفة.

اجرى املقابلة / غزوان الظاملي

دائرة الوقائع العراقية احدى ت�سكيالت وزارة العدل العراقية التي تاأ�س�ست مبوجب قانون وزارة العدل رقم ) 18( 
ل�سنة 2005 وهي الدائرة امل�سوؤولة عن طبع وا�سدار اجلريدة الر�سمية  جلمهورية العراق املتخ�س�سة بن�سر الت�سريعات 

كافة ا�ستنادا اىل قانون الن�سر يف اجلريدة الر�سمية رقم 78 ل�سنة 1977 واملادة )129( من الد�ستور العراقي النافذ 
التي ا�سارت اىل ن�سر القوانني يف اجلريدة الر�سمية، ولالطالع على طبيعة عمل هذه ملوؤ�س�سة الر�سمية التقينا مدير عام 

دائرة الوقائع العراقية اال�ستاذ كامل اأمني، والذي �سلط ال�سوء على هذه الدائرة الهامة �سمن مفا�سل وزارة العدل 
واجابنا على ا�سئلتنا الطالع القراء على تفا�سيل العمل املتعلقة بها.

مدير عام دائرة الوقائع العراقية: 
جريدة الوقائع النافذة الر�سمية للقوانني العراقية

 تولت إصدار الجريدة الرسمية وزارات )المالية، ووزارة الداخلية ومديرية الدعاية العامة، ووزارة األنباء والتوجيه التي أصبحت 
فيما بعد وزارة اإلرشاد ثم وزارة األعالم، ثم ُألحقت بوزارة العدل( عام 1975.

- نامل ان نطور ادخال التقنيات الرقمية الحديثة 
واعداد ادلة تشريعية للقوانين اذ ان الكثير من 
القوانين العراقية النافذة والمهمة جرت عليها 

تعديالت لذلك تحتاج هذه القوانين جميعها الى 
اعادة التبويب للمتغيرات لتكون سهلة االستخدام 

للمعنيين والباحثين.

استحداث نافذة الكترونية 
في الموقع الرسمي لوزارة 

العدل خاص بالجريدة 
الرسمية يقوم ببث اصدارات 

الجريدة االسبوعية في كل 
يوم اثنين ليكون احد اهم 

وسائل التوصل الرسمية 
والسهلة للمؤسسات 

والمواطنين والباحثين داخل 
وخارج العراق.

 مشروع الحدى الوكاالت 
االجنبية )USAD( ضمن 
مشروع سمي المقصلة 
قام بجرد القوانين 
والقرارات واالوامر 
واالنظمة والتعليمات منذ 
تاسيس الدولة العراقية 
الحديثة وصل عددها اكثر 
من 21 الف تشريع قسم 
كبير منها مازال نافذا.
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القانون   م��ن   )1( امل���ادة  ن�ص  يلغى   ����  1  ���� امل���ادة 
ويحل حمله ما ياأتي :

املادة �� 1 �� اوال �� يوؤ�س�ص جمل�ص ي�سمى )جمل�ص 
املعنوية  بال�سخ�سية  يتمتع  ال��دول��ة(  ���س��ورى 
بغداد   يف  مقره  ويكون  العدل  ب��وزارة  ويرتبط 
احدهما  للرئي�ص  ون��ائ��ب��ن  رئ��ي�����ص  م��ن  ي��ت��األ��ف 
واالخ��ر  وال��ف��ت��وى  وال����راأي  الت�سريع   ل�����س��وؤون 
امل�ست�سارين  من  وعدد  االداري  الق�ساء  ل�سوؤون 

اليقل عن 
امل�ست�سارين  من  وعدد  م�ست�سارًا  خم�سن   )50(
وع�سرين  خم�سة   )25( ع��ن  الي��ق��ل  امل�ساعدين 
عدد  ن�سف  ع��ل��ى   والي��زي��د  م�ساعدا   م�ست�سارًا 

امل�ست�سارين.
�سمن  م�ستقلة  ح�سابية  وح��دة  للمجل�ص   �� ثانيًا 

موازنة وزارة العدل.
���� ي��ع��د ك��ل م��ن رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص ونائبيه  ث��ال��ث��ا 
الغرا�ص  قا�سيا  امل�ساعد  وامل�ست�سار  وامل�ست�سار 
هذا القانون عند ممار�سته مهام الق�ساء االداري.

القانون  م��ن   )2( امل���ادة  ن�ص  يلغى   ����  2  ���� امل���ادة 
ويحل حمله ماياأتي :��

املادة �� 2 �� اوال �� يتكون املجل�ص من االآتي :
اأ �� الهياأة العامة .

ب �� هياأة الرئا�سة .
ج �� الهياآت املتخ�س�سة .

د �� املحكمة االدارية العليا .
ه� �� حماكم الق�ساء االداري .
و �� حماكم ق�ساء املوظفن .

ثانيا �� اأ �� تتاألف الهياأة العامة من رئي�ص املجل�ص 
برئا�سة  جل�ساتها  وتعقد  وامل�ست�سارين  ونائبيه 

الرئي�ص او من يخوله من نائبيه عند غيابه.
اكرثية  بح�سور  العامة  الهياأة  تنعقد   ��  )1(  �� ب 

عدد اع�سائها.
باأكرثية  قراراتها  العامة  الهيئة  تتخذ   ��  )2(      
عدد االع�ساء احلا�سرين واذا ت�ساوت اال�سوات 

يرجح اجلانب الذي �سوت معه الرئي�ص.
ج �� يح�سر امل�ست�سارون امل�ساعدون الهياأة العامة 

وي�سرتكون يف النقا�ص دون حق الت�سويت.
رئي�ص  برئا�سة  الرئا�سة  هياأة  تنعقد   �� اأ   �� ثالثا 
امل��ج��ل�����ص وع�����س��وي��ة ن��ائ��ب��ي��ه وروؤ����س���اء ال��ه��ي��اآت 

ورئي�ص املحكمة االدارية العليا .
ب �� تخت�ص هياأة الرئا�سة بالنظر فيما ياأتي:

)1( �� تقدمي تقرير �سنوي ، او كلما راأت ذلك اىل 
االمانة العامة ملجل�ص الوزراء يت�سمن ما اأظهرته 
االحكام او البحوث من نق�ص يف الت�سريع النافذ 
او غمو�ص فيه او حاالت ا�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة 
تلك  جت���اوز  او  االدارة  ج��ه��ات  م��ن  جهة  اي  م��ن 

ل�سلطاتها او اقرتاح باعداد ت�سريع جديد.

����� اع�����ادة ال��ن��ظ��ريف زي�����ادة ع����دد ال��ه��ي��اآت   )2(
املتخ�س�سة يف املجل�ص او دجمها.

للق�ساء  اخ���رى  حم��اك��م  ت�سكيل  اق����رتاح   ����  )3(
االداري او ق�ساء املوظفن يف مراكز املحافظات 

عند االقت�ساء.
بن  م��ن  املجل�ص  رئي�ص  نائبي  اخ��ت��ي��ار   ����  )4(

امل�ست�سارين.
وامل�ست�سار  امل�ست�سار  بتعين  التو�سية   ��  )5(

امل�ساعد يف املجل�ص او ترقيته اىل م�ست�سار.
يف  عليهم  املن�سو�ص  ب��ان��ت��داب  التو�سية   )6(

املادتن )24( و )25( من هذا القانون.
�� التو�سية بتعين �سكرتري عام املجل�ص من   )7(

بن موظفي املجل�ص.
رابعًا �� اأ �� ت�سكل املحكمة االدارية العليا يف بغداد 

وتنعقد برئا�سة رئي�ص املجل�ص او من يخوله من 
و  م�ست�سارين  �ستة   )6( وع�سوية  امل�ست�سارين 
)4( اربعة م�ست�سارين م�ساعدين ي�سميهم رئي�ص 

املجل�ص.
ب �� متار�ص املحكمة االدارية العليا االخت�سا�سات 
ال���ت���ي مت��ار���س��ه��ا حم��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز االحت���ادي���ة 
املدنية  امل��راف��ع��ات  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�سو�ص 
الطعن  يف  النظر  عند   1969 ل�سنة   )83( رق��م 
بقرارات حمكمة الق�ساء االداري وحمكمة ق�ساء 

املوظفن.                    
فيما  بالنظر  العليا  �� تخت�ص املحكمة االداري��ة  ج 

ياأتي :
القرارات واالحكام  املقدمة على  الطعون    -)1(  
وحماكم   االداري  الق�ساء  حمكمة  عن  ال�سادرة 

ق�ساء املوظفن.
 )2(- التنازع احلا�سل حول تعين االخت�سا�ص 
الق�ساء   حمكمة  بن  يقع  ال��ذي  الدعوى  نظر  يف 

االداري وحمكمة ق�ساء املوظفن.
حكمن  تنفيذ  ح���ول  احل��ا���س��ل  ال��ت��ن��ازع   -)3(
�سادرين  متناق�سن  ال��ب��ت��ات  درج���ة  مكت�سبن 
ق�ساء  حمكمة  او  االداري  الق�ساء  حمكمة  ع��ن 
املوظفن يف مو�سوع واحد اذا كان بن اخل�سوم 
احلكمن  هذين  يف  طرفا  احدهم  كان  او  انف�سهم 
وترجح احد احلكمن وتقرر تنفيذه دون احلكم 

االآخر.
خم�س�سات منح اخلطورة املهنية للمرتجم 

 � القرار �
ي��ط��ل��ب وزي������ر ال����ع����دل ب��ه��ام�����س��ه امل��������وؤرخ يف 

الوقائع  دائ��رة  مذكرة  على   14/10/2014
الراأي من   1/10/2014 املوؤرخة يف  العراقية 
املادة  احكام  اىل  ا�ستنادًا  الدولة  �سورى  جمل�ص 
 1979 )9( من قانون املجل�ص رقم )65( ل�سنة 

يف �ساأن منح خم�س�سات مهنية للمرتجمن .
املوؤرخة  مبذكرتها  العراقية  الوقائع  دائ��رة  ترى 
ي��ب��ذل��ون  امل��رتج��م��ن  ان   1/10/2014 يف 
االخت�سا�سات  لتلك  م��وازي��ًا  كبريًا  فكريًا  جهدًا 
املهنية  اخل���ط���ورة  مبخ�س�سات  تتمتع  ال��ت��ي 
خ��ط��ورة  خم�س�سات  منحهم  ����س���رورة  وت���رى 
االخت�سا�سات  ببع�ص  ا�سوة  للمرتجمن  مهنية 

االخرى.
ب�)803/ امل��رق��م  بكتابها  املالية  وزارة  وت��رى 

قانون  ان   12/1/2015 يف  عامة/2416( 

رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )22( 
ل�سنة 2008 حدد انواع املخ�س�سات ولي�ص من 

بينها خم�س�سات للمرتجمن .
امل��ادة )13( من قانون روات��ب موظفي  حيث ان 
 2008 ل�سنة   )22( رقم  العام  والقطاع  الدولة 
غري  اجل��ه��ة  رئي�ص  او  )ل��ل��وزي��ر  ان  على  تن�ص 
امل��رت��ب��ط��ة ب�����وزارة م��ن��ح خم�����س�����س��ات خ��ط��ورة 
املائة  من  ع�سرون   )%  20( بن  ت��رتاوح  مهنية 
الراتب مبوجب  املائة من  و)%30( ثالثون من 

تعليمات ي�سدرها وزير املالية( .
املالية  )8( من �سوابط وزارة  الفقرة  ان  وحيث 
املرقم  امل��ال��ي��ة  وزارة  ك��ت��اب  مب��وج��ب  ال�����س��ادرة 
 15/7/2008 يف  ب�)802/58/24744( 
اخل��ط��ورة  خم�س�سات  )مت��ن��ح  ان  ع��ل��ى  ن�ست 
ال����واردة يف امل���ادة )13( م��ن ال��ق��ان��ون امل��ذك��ور 
ل��ل��م��وظ��ف ال����ذي ي��ت��ع��ر���ص حل����االت اخل��ط��ورة 
يتعامل  كمن  ومهنته  عمله  طبيعة  عن  الناجمة 
يف  مياثلهما  وم��ا  اخلطرة  او  ال�سامة  امل��واد  مع 
احل���االت ال����واردة ب��ق��رار جمل�ص ق��ي��ادة ال��ث��ورة 
)املنحل( املرقم )380( ل�سنة 1989 والتعليمات 
ال�سادرة مبوجبه ويف حالة ظهور حاالت جديدة 
غري مذكورة فيهما فباالمكان الرجوع اىل املركز 
التابع لوزارة  لل�سحة وال�سالمة املهنية  الوطني 
وحيث  فيها  للبت  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل 
ان منح خم�س�سات اخلطورة املهنية يكون وفقًا 
وحيث  ان��ف��ًا  امل��ذك��ورة  امل��ال��ي��ة  وزارة  ل�سوابط 
للمرتجم  املهنية  اخلطورة  خم�س�سات  منح  ان 
لها  ي��ت��ع��ر���ص  ال��ت��ي  للمخاطر  ت��ع��ر���س��ه  يتطلب 
وحيث  الرتجمة  مهنة  ممار�سته  اث��ن��اء  امل��رتج��م 
للمرتجم  املهنية  اخلطورة  خم�س�سات  منح  ان 
لها  ي��ت��ع��ر���ص  ال��ت��ي  للمخاطر  ت��ع��ر���س��ه  يتطلب 
وحيث  الرتجمة  مهنة  ممار�سته  اث��ن��اء  امل��رتج��م 
ان��ف��ًا م��ا ي�سري اىل  مل ي�سدر م��ن امل��رك��ز امل��ذك��ور 
وحيث  اخلطرة  االع��م��ال  من  املرتجم  اعمال  ان 
مل ي�سدر من املركز املذكور انفًا ما ي�سري اىل ان 

اعمال املرتجم من االعمال اخلطرة.
وتاأ�سي�سًا على ما تقدم يرى املجل�ص :

للمرتجم  املهنية  اخلطورة  خم�س�سات  منح  ان 
يتطلب ادراجها �سمن االعمال اخلطرة من املركز 
وزارة  يف  املهنية  وال�سالمة  لل�سحة  الوطني 

العمل وال�سوؤون االجتماعية
� انتهى �

�� املبداأ القانوين ��
للمرتجم  املهنية  اخلطورة  خم�س�سات  منح  ان 
يتطلب ادراجها �سمن االعمال اخلطرة من املركز 
وزارة  يف  املهنية  وال�سالمة  لل�سحة  الوطني 

العمل وال�سوؤون االجتماعية.

فيكون  تنفيذ  مديرية  ب�سفتها  البداءة  حمكمة  تقوم 
القا�سي فيها منفذ عدل وتبداأ بال�سكل التايل 

اوال : بعد اكت�ساب القرار الدرجة القطعية يقدم املدعي 
ب��االج��راءات  اال�ستمرار  فيه  يطلب  طلبا  وكيله  او 
اليد(  )و�سع  للك�سف  موعد  بتعين  وذل��ك  التنفيذية 
وفقا  بيعه  على  االع��الن  بغية  ق�سائي  خبري  مبعرفة 
لقانون التنفيذ النافذ .. وهنا يتخذ القا�سي اول قرار 
وهو )قررت بتعين يوم موعد الجراء الك�سف )و�سع 
خم�سة  او  ثالثة  عدد  ق�سائين  خ��راء  مبعرفة  اليد( 
او �سبعة او اكرث وعلى ان يعن اخلبري امل�ساح يوم 

الك�سف( 
الق�سائي  اخل��ب��ري  ب�سحبة  املحكمة  ت��ق��وم   : ثانيا 
على  اليد  و�سع  الك�سف  ب��اج��راء  امل�ساح  اخلبري  او 
العقار مو�سوع الدعوى لتقدير قيمته وو�سفه و�سفا 
دقيقا وتكلف املحكمة اخلبري امل�ساح بتنظيم مرت�سم 
الدعوى مبينا م�ساحته وموقعه من  للعقار مو�سوع 
تكلف  كما  وم�ستمالته  وح��دوده  املجاورة  العقارات 
اخلبري الق�سائي بتقدير قيمة العقار )ار�سا وبناءا( 
املجاورة ونوعية  العقارات  با�سعار  ت�ستعن  ان  بعد 
البناء وم�ستمالت العقار وقربه من اال�سواق ودرجة 

اهل  بها  ي�ستعن  التي  اال�س�ص  من  وغريعا  عمرانه 
اخلرة يف تقدمي خرتهم 

تقديره وكذلك  الق�سائي  يقدم اخلبري  ان  بعد   : ثالثا 
العقار  الفني تقوم املحكمة باالعالن عن بيع  اخلبري 
باملزايدة العلنية وذلك يف �سحيفة حملية يومية مبينة 
�ساغلية  وع��دد  وم�ساحته  وموقعه  العقار  او���س��اف 
و�سفتهم وقيمة العقار ويتم اخذ هذه املعلومات من 
اخلبري  وتقرير  القيد  و���س��ورة  اليد  و�سع  حم�سر 

الفني )امل�ساح( وكذلك اخلبري الق�سائي 
لبيع  العلنية  املزايدة  باجراء  املحكمة  تقوم   : رابعا 
الثالثن  ي��وم  وه��و  ال���ذي حت���دده  ال��ي��وم  يف  العقار 
ال�سركاء  املزايدة  الن�سر وي�سارك يف  يوم  تاريخ  من 
 10% امل��زاي��د  يقدم  ان  بعد  العقار  على  واالج��ان��ب 
يتقدم  مل  ف��اذا  للعقار  امل��ق��درة  القيمة  م��ن  كتامينات 
ن�سر  اع��ادة  يتم  املزايدة  حم�سر  يف  بال�سراء  راغ��ب 
وبعدها  ي��وم��ا  ع�سر  خم�سة  خ���الل  جم���ددا  االع����الن 
يتقدم راغب  ان مل  اع��اله  امل��زاي��دة وان تكرر  جت��ري 
الك�سف وو�سع  اجراء  اعادة  املحكمة  تقرر  باملزايدة 
ولي�ص  اكرث  او  ق�سائين  خراء  خم�سة  مبعرفة  اليد 
تقدم  بثالثة خ��راء واذا  ب��دات  ا�سا�سا  ان��ت  اق��ل الن 

املزايد  وه��و  بال�سم  رغبته  واع��ل��ن  بال�سراء  راغ��ب 
حلن  اولية  احالة  بعهدته  العقار  احالة  فيتم  االخري 
انتهاء فرتة ال�سم )ثالثة ايام وافهامه بت�سديد البدل 
ومفاحتة دائرة الت�سجيل العقاري بعد ذلك لت�سجيله 
با�سم امل�سرتي )طبعا بعد ت�سديد البدل ورفع ا�سارة 
املنقول  يف  انه  العقار((علما  قيد  على  الت�سرف  عدم 
االحالة  وت��ك��ون  �سم  يوجد  ف��ال  امل��زاي��دة  ر�سو  بعد 

نهائية 
خام�سا : تقوم املحكمة بعد ذلك ب�سرف بدل ال�سراء 
اح��ال��ة  ب��ع��د  ا�ستحقاقه  ح�سب  وك���ل  ال�����س��رك��اء  ع��ل��ى 
امل�ساريف  الحت�ساب  ح�سابي  خبري  اىل  ال��دع��وى 
دائ��رة  مفاحتة  بعد  وذل��ك  كافة  ال�سركاء  وح�س�ص 
الذمة ومفاحتة دائرة عقارات  ال�سريبة جللب براءة 

الدولة ومن ثم �سرف املبلغ امل�ستحق لكل �سريك.
قانون املدين العراقي جزء ال�ساد�ص

مادة 1001
من  يدفعه  مب��ا  امل�ستفيد  حم��ل  ق��ان��ون��ًا  امل��وؤم��ن  يحل 
تعوي�ص عن احلريق قبل من ت�سبب بفعله يف ال�سرر 
الذي جنمت عنه م�سوؤولية املوؤمن، وتراأ ذمة املوؤمن 
قبل امل�ستفيد من كل التعوي�ص او بع�سه، اذا ا�سبح 

هذا احللول متعذرًا ل�سبب راجع اىل امل�ستفيد.
مادة 1002

ي�سمن املوؤمن تعوي�ص اال�سرار الناجمة عن احلريق، 
ولو ن�ساأ هذا احلريق عن عيب يف ال�سيء املوؤمن به.

مادة 1003
1 – اذا كان ال�سيء املوؤمن عليه مثقاًل برهن حيازي 
العينية،  التاأمينات  من  ذل��ك  غري  او  تاأمن  ره��ن  او 
انتقلت هذه احلقوق اىل التعوي�ص امل�ستحق للمدين 

مبقت�سى عقد التاأمن.
فال  امل��وؤم��ن،  اىل  احل��ق��وق  ه��ذه  اعلنت  ف���اإذا   –  2
بر�ساء  اال  له  للموؤمن  ذمته  ما يف  يدفع  ان  له  يجوز 

الدائنن.
يجوز  فال  عليه،  املوؤمن  ال�سيء  على  حجز  – فاإذا   3
له �سيئًا مما  للموؤمن  ان يدفع  اعلن بذلك  اذا  للموؤمن 

يف ذمته.
امل�سوؤولية �سد  – التاأمن   3

مادة 1004
ال ينتج التزام املوؤمن اثره يف التاأمن �سد امل�سوؤولية 
وق��وع  بعد  امل�ستفيد  مبطالبة  املت�سرر  ق��ام  اذا  اال 

احلادث الذي جنمت عنه امل�سوؤولية.

ال�ساأن  ل��ذوي  امل�سرع  منحها  التي  الو�سيلة  االإداري  التظلم  يعد 
م�ساحلهم  مت�ص  التي  املعيبة  االإداري��ة  القرارات  على  لالعرتا�ص 

ومراكزهم القانونية ويحقق �سمانة قانونية بقدر معن
االإدارية الرقابة  من  جانب  التظلم  2.يحقق 

الوّدية وتخفيف  االإدارية  املنازعات  اأحد طرق ف�ص  التظلم  3.ُيعد 
العبء عن الق�ساء العادي يف نظر الدعاوى

يف  تتعنت  املخت�سة  االإداري����ة  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  ت��زال  4.ال 
توجيه  اإىل  ذل��ك  من  اأك��رث  تذهب  بل  وتوؤكدها  االإداري���ة  قراراتها 
مقدم التظلم اإىل مراجعة الق�ساء االإداري، على الرغم من امتالكها 
النظر والبت فيها وهنا يرز هاج�ص الرتدد اخلوف يف  �سالحية 

اتخاذ القرار االإداري
من  عمومًا  القانونية  الثقافة  قواعد  اأب�سط  يف  �سعف  5.وجود 
ال��دوائ��ر  ميثلون  ال��ذي��ن  احلقوقين  وامل��وظ��ف��ن  املحامن  بع�ص 
اإق��ام��ة  عند  االأم���ر  تعلق  ق��در  امل��وظ��ف��ن  اأو  امل��واط��ن��ن  اإىل  ن���زواًل 
الدعاوى فنجد هناك من ُي�سهب بعدة �سفحات دون حتديد املطلوب 
من التظلم… وغريه يقت�سب مبا ُيخل يف جوهر و�سكلية التظلم 

وبالتايل ال يوجد توجيه �سليم للتظلم
التظلم  على  املخت�سة  االإداري���ة  اجلهات  من  العديد  رد  6.عدم 
اإداري���ة  للبت فيه مم��ا يوؤ�سر ظ��اه��رة  امل��ح��ددة  ال��ف��رتة  م��رور  رغ��م 
اليوم  ذات  التظلم ويف  اأ�سل  على  ال�سريع  الرد  �سلبية… يقابلها 
التظلم  درا�سة  فر�سة  االإداري��ة  اأخذ اجلهة  عدم  يوؤ�سر خلاًل يف  ما 
االآخر يطعن  والبع�ص  الدعوى  اإقامة  بعد  التظلم  7.تقدمي  بجّدية 
قبل اأنتهاء مدة الثالثن يومًا لتقدميه والبع�ص االآخر يتجاوز مدد 
التظلم )الثالثن + ال�ستن( يومًا ويقيم دعواه اأمام حمكمة الق�ساء 

االإداري بعد ذلك مما يخ�سر دعواه �سكال
التبلغ  بعد  املعيب  االإداري  القرار  من  للتظلم  فرتة  حتديد  8.عدم 
الق�ساء  حمكمة  اأم��ام  للدعاوى  مفتوحًا  التظلم  ب��اب  يبقى  بل  به 

االإداري على عك�ص التظلم اأمام جمل�ص االأن�سباط العام
مُمثل  من  اأقيمت  اإذا  للتظلم  ال�سكلية  االأم��ور  ا�ستكمال  9.عدم 
اإ�سافة  اأو حجة الو�ساية بعدم ذكر  اأو الورثة  ال�سخ�سية العنوية 

لوظيفة اأو بناء على الو�سية او اإ�سافة اإىل الرتكة… وغريها
اإ�سدار  فجهة  ملمو�سًا  اأثرًا  ينتج  ال  الوالئي  التظلم  يزال  10.ال 
من  ج��دوى.  اأك��رث  الرئا�سي  التظلم  ويبقى  عنه  تتنازل  ال  ال��ق��رار 

التظلم الوالئي الذي جتتمع فيه �سفة احلكم واخل�سم
11.ال يزال العديد من االأ�سخا�ص يقدمون التظلم اإىل غري اجلهة 

املخت�سة ومت�سي مدة البت دون الرد ويقيم الدعوى وُترد �سكاًل
تتعامل  ال  العراق  جمهورية  يف  االأداري  الق�ساء  حمكمة  12.اإن 
�ساحب  اح��ت��ف��اظ  املكتوب13.عدم  ال��وج��وب��ي  التظلم  غ��ري  م��ع 
مما  املخت�سة  اجلهة  اإىل  تظلمة  وت�سجيل  تقدمي  يوؤيد  مبا  التظلم 
يوؤثر �سلبًا يف نتيجة الطعن اأمام حمكمة الق�ساء االإداري و�سعوبة 

االأثبات اأو التاأخر فيه وتاأثريه على �سرعة ح�سم الدعوى
الت�سريعات  بع�ص  بد�ستورية  تطعن  تظلمات  ع��دة  14.ورود 
وتقام  العليا…  االحتادية  املحكمة  اخت�سا�ص  يف  تدخل  والتي 
االخت�سا�ص  لعدم  ردها  يقت�سي  مما  املحكمة  هذه  اأم��ام  الدعاوى 
الوظيفي15.تقدمي اأكرث من تظلم على ذات املو�سوع واأمام نف�ص 

اجلهة واإقامة الدعاوى بذلك اأمام حمكمة الق�ساء االإدار
التظلم  با�ستالم  املخت�سة  االإداري����ة  اجل��ه��ات  بع�ص  16.قيام 
ب��ال��غ��اءه  ال����الزم  االإج�����راء  ات��خ��اذ  دون  م��ع��ن  اإداري  ق����رار  ع��ل��ى 
االإج���راءات  بع�ص  تقدمي  )املتظلم(  من  تطلب  الوقت  نف�ص  ويف 
االأخ��رى  واجل��ه��ات  املتظلم  م��ع  ر�سمية  خماطبات  عنها  وت�سدر 
ق��راره��ا  ع��ن  ال��رج��وع  دون  املطلوبة  االإج�����راءات  املتظلم  وينفذ 
مم���ا ي�����س��ط��ر ���س��اح��ب ال�����س��اأن اإىل ت��ق��دمي ت��ظ��ل��م ج��دي��د )ث���اين( 
مع  ويقت�سي   – الطعن  حمل   – االإداري  القرار  الغاء  فيه  يطلب 
ال��دع��وى النتهاء  اإق��ام��ة  مل��دد  ال��ث��اين  التظلم  اع��ت��م��اد  ه��ذه احل��ال��ة 
 اآث����ار ال��ت��ظ��ل��م االأول م��ن خ���الل امل��خ��اط��ب��ات م��ع اجل��ه��ة االإداري�����ة

 املخت�سة

التظلم واالعرتا�ساالجراءات التنفيذية لدعوى ازالة ال�سيوع يف القانون العراقي 
 على القرارات االدارية 


