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بيكر وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ،م�شيدا بالدعم
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وزير العدل د .حيدر الزاملي.
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للق�ساء على االرهاب

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة
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م��واف �ق�العامون وامل�شت�شارين ,م�شريا اىل ان االرهاب �شعى يف وزارة العدل.
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�80ق%��ان�من
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تخفي�ضال�شتهداف
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ومتابعة
والتي �شت�شاهم حال اكتمالها يف تخفيف الزخم احلا�شل يف
الزاملي.
ال�شجون.وافاد ال�شيد الوزير :ان الوزارة م�شتعدة على فتح
الوزارةملف
املا�ضيني ح�سم
خالل اليومني
يذكرآفاقانه قد مت
حققت
اجلانبني ,مبينا ان
التعاون مابني
جميع ا
تقدم ًا كبري ًا يف جميع املجاالت.بدوره اكد ال�شفري� ,شعي
اجلمهورية التون�شية ملد يد التعاون مع الوزارة يف جميع
املجاالت ,والتعاون يف جمال توقيع
وتو�شيعالوزارة
االتفاقياتخطة
ناقش
العالقات مابني البلدين .

ُط ��رح خ��الل امل �وؤمت��ر ال�شحفي املنعقد بعد احلفل
التاأبيني ,واخلا�س بعدد املنفذ بحقهم حكم االعدام,
ان ال��وزارة نفذت قرابة ال( )2٥حكما بحق مدانني
عراقيني وغري عراقيني.
وبني ال�شيد الوزير :ان احللقات الروتينية اخلا�شة
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.
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القانون و
منجزتطبيق
العامطريق
�ذا على
ما�شون
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�راق،أمنوج��اء
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احل�شد
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ال�شعبي ,اجلل�سة
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املنا�شبة
هذه
تكون
بان
نفتخر
الذين
�وزارة,
ال�وكان من اهمها قوانني مكافحة االرهاب وجتفيف منابعه
إرهابي
اال�شتهداف اال
اىلمنا بان
باال�ضافةإميانا
واملاليةالعدل) ,ا
الفكرية وزارة
ل�(�شهيد
بحقوق
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يفمن
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�وزارة,
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باملفاو�ضات اخلا�صة ب�إنهاء ملف النفط مقابل الغذاء ل�صالح
موظفيها
وقتل
الثاين
متزامنايفمعاالعتداء
موقعها البديل
العراق ،يف
الوزارة
أمنية
ل
ا
القوات
انت�صارات
جاء
الذي
باأب�شع جرمية خالل هذه العملية التي اأكدت للقا�شي والداين
إنفاذ العدل
وزارة
اجلماعات ا
إرهابعلى
املتحققة
القانون
فكانتيف ا
إرهابية،العاملية
ال�شتهدافلالروح
�شعى
اإن اال
الداخلية
وزارةلهذه
ال�ساندة
اجلهة
تاريخ
اجلبهتنييكون
االنت�صاراتأينايفالوزارة ان
العدل ,لذا ارتا
موظفي
عند
واخلارجية.
اقتحام ال��وزارة عام  ,2013هو يوم خا�س ب�(�شهيد وزارة
الت�صدي
العراق
�ذيمنيواجهه
الكبري ال�
العدل),التحدي
وان
جدارية
ن�شعهيفعلى
م�شاعرنا
رمزي ًا
ليكون اأكليال
موحدا
رف�شواموقفا
الذينتتطلب
ال�شجعان���ش
لتنظيم داع�
إرادة
الركوع ال
ال�شر�سةوؤالء
للهجمةالوزارة ه
�شهداء
والطغيان.ال��دول��ة مماثلة مل��ا حققته ال�ق��وات الأمنية
ال�شرم�ؤ�س�سات
م��ن
ورج��ال احل�شد ال�شعبي الذين اخ��ذوا على عاتقهم الدفاع
�ض��4اب��ات
الكلمةع���ص
تكملةج��د ال�
ع��ن ت� ��راب ال� �ع ��راق وحت ��ري ��ره م��ن ت��وا
االرهابية .
تكملة الكلمة �ص4

خالل جلسة مجلس العدل لشهر كانون االول
وزير العدل :التحديات مبلف ال�سجون
الطوائف المسيحية في العراق
اال�سلوبرؤساء
اىلوفدا من
استقباله
بو�ضعالعدلية
الدوائر
العدليوجه
وزيرالعدل
وزير
االلكرتوين
خاللالوزارة
ا�سرتاتيجية لعام  2017لالنتقال بعمل
يوجه
تتطلب تطبيق خطة اال�صالح ال�شامل

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

ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

وج��ه وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي ،بو�ضع ومبا يحقق تطبيق برنامج املكننة االلكرتونية ال �ع��دل ل�شهر ك��ان��ون االول ،وال �ت��ي ح�ضرها التالعب بعائدية ال�ع�ق��ارات اخلا�صة ب�شكل
ا�سرتاتيجية عمل �شاملة للدوائر العدلية بهدف فيها متا�شيا مع توجه تفعيل حكومة املواطن .وكيل ال��وزارة /وكالة ال�سيد ح�سني الزهريي نهائي.
اك��د وزي��ر ال�ع��دل د.ح �ي��در ال��زام�ل��ي ،على و�ضع م�ساره ال�صحيح ،م��ن خ�لال اي�ج��اد ال�ي��ات عمل
ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك خ�لال جل�سة جمل�س ورئي�س جمل�س �شورى الدولة اال�ستاذة �سامية و�أوعز ال�سيد الوزير بتقدمي تقارير دورية عن
،2017اجنازذك��ر
املقبل
حيدر العام
ادائهاد.خالل
خ�ط��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ��ش��ام�ل��ة مل��راج �ع��ة وتطوير مب�سطة مع جميع اجلهات الر�سمية واالن�سانية
املعامالت
على اأهمية
الزاملي,
م�ستوىالعدل
رفعأكد وزير
ا
واق � ��ع ع �م��ل دائ� � ��رة اال�� �ص�ل�اح ال��ع��راق��ي��ة ،من ال �ت��ي ي��رت �ب��ط ع�م�ل�ه��ا ب ��ال ��دائ ��رة ،وبالتن�سيق
كاظم ،واملفت�ش العام ال�سيد ح�سن العكيلي ،الدوائر العدلية يف املناطق املحررة من اجل
يف ال��دوائ��ر العدلية بال�شرعة املمكنة وجت��اوز االإج ��راءات
الثانية
او
االوىل
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ا
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مت
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التي
التزوير
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اج��ل اع ��ادة تقييم عمل ه��ذه ال��دائ��رة للت�صدي م� � � � ��ع م� � �ك� � �ت�� ��ب امل � � �ف � � �ت � � ��� � ��ش ال � � � � �ع� � � � ��ام يف
تقييم اال�ضرار واحتياجاتها املادية والب�شرية
وال�سادة املدراء العامون للدوائر العدلية.
الروتينية تنفيذا لالإ�شالحات احلكومية ,م�شددا على حما�شبة
ل �ل �ت �ح��دي��ات ال� �ت ��ي ت� ��واج� ��ه ه � ��ذه امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال���وزارة .ب ��دوره ،وع��د ال�سيد مدير ع��ام دائ��رة
املراكز امل�سيطرة
ا�شتباقية بالتعاون
اجل توفريها
العدليةاج � من
ال�سيدانالوزير :ان
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للحيلولةمندون
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الدوائرباتخاذ
امل�شيحينياغلب��ش��درت
الزاملي,
اجلهات املق�شرة يف اأداء واجباتها �شمن ال�شوابط املعرقلة
اال� �ص�لاح ال�ع��راق�ي��ة ،بتوفري جميع احتياجات
الهامة.
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هذه��اف�ظ��ات
على امل�ح
النفو�سه��ذه
من يف
ا�شتحواذكبريا
جن��زت ق��درا
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العراقي,
املجتمع
مل�شالح املواطنني.ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل زيارة تفقدية
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك خ�ل�ال ت��ر�أ� �س��ه ،ال�ي��وم اللجنة امل�شرفة على تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية
النازحة واملهجرة
للعوائل
فيها
اعمالها يف جمال
التزوير
دعماح��االت
�دد من
العملان ع�
متهيدال��وزي��ر:
االلكرتونية،ال�شيد ا
العراقيني.االر�شفة وا�شاف
�شكوى منه متثل مطلب ًا ا�شا�شيا لكل
لدائرة الكاتب العدل  /الكرخ ,ومتابعته ال�شخ�شية ملعامالت
االثنني ،يف مقر الوزارة اجتماع ًا خا�ص ًا باللجنة ل �ل��وزارة ،م��ؤك��دا ان ه��ذه اللجنة �ستقدم العون
احلكومية بتكري�س
للتوجيهات
حت�شم وفقا
اكت�شافها مل فيها،
عملها واجناز
يف جمال
الربنامج
ا�شتقبالههذا
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل لتطبيق
عدم وجود
ق�شائيا ب�شب
التي مت
الر�شمي
مبكتبه
املواطنني ,حيث وجه باعتماد امل�شتم�شكات الالزمة الجناز
الر�سمية ومبا ي�ساهم
ؤ�س�سات
�
امل
جهود
جميع
مبينا
املمكنة،
بال�سرعة
املواطنني
معامالت
ال��وزاري��ة امل�شكلة لتقييم عمل دائ��رة اال�صالح الالزم يف دعم الدائرة م�ستعر�ض ًا منجزاتها خالل
يف مقر ال ��وزارة ,وف��دا ع��ن الطوائف امل�شيحية يف املطالب باحلق ال�شخ�شي ب�شبب هجرتهم ,وق��د مت
املعاملة بعد التاأكد من �شحتها ,مع اأهمية عدم طلب مرفقات
االقاربال�سيد الوزير
لغريوا� �ش��ار
الوكالةاليها.
حالةحل�ي��اة
معاجلة�ادة ا
اجلديدة ب��اع�
�وزارة
العراق كل من اجلاثليق ان ال �
العراقية ،مبينا ان الغر�ض من ت�شكيل هذه اللجنة الفرتة املا�ضية ،والتي حتقق من خاللها �ضبط ًا
القوانني على اآلية
تفعيل االتفاق
ب�صددامل�شرق
لكني�شة
البطريرك
ال تدخل �شمن امل�شتلزمات ال��واردة يف القانون ,م�شريا اإىل
املواطن دائ��رة رعاية
النظر بخطط
اهمية اع�
التق�شف او اىل
ال�شريانج�ل��ة ب�سبب
م�شاريعها امل��ؤ
االآ�شورية (كيوركي�س الثالث)الوجن��از
فح�ص ج��ودة االداء وتقومي ال��دائ��رة والأق�سام مللف االم�ن��ي ب��رغ��م قلة التخ�صي�صات وال�ك��ادر
ل�شمان�ادةحقوق
الثانية
بالدرجة االوىل
رئي�س طائفة
اأن الوزارة مقبلة على مكننة جميع دوائرها الكرتونيا ل�شمان
التابعة لها ب��الإ��ض��اف��ة اىل فح�ص خطة العمل الوظيفي يف ظل الظرف املايل .ال�صعب .ي�شار
اال�ستثمارقبلاالم�ث��ل الم��وال
رئي�س امل��ال �ي��ة ،ع�
�اوا)امل�و�وازن��ة
�ايل ح��ضمن
احل �
و�سبل�وك��ال��ة م��ن
القا�صرينعلى ال�
امل�شيحيبرما�ي��نج�خ��اد�الل امل�شادقة
(�شويريو�س
االرث��وذك����س امل�ط��ران
اجن��از املعاملة وفقا لنظام لنافذة الواحدة وال��ذي من �شاأنه
اىل ان اللجنة الوزارية �شكلت بتوجيه من وزير
(�إداريا وامنيا ولوج�ستي ًا).
القانون)�آمن يتالئم مع
يحقق مناء
(امل�شجلة مبا
امل�شيحيةال�شريحة،
ال�سيد هذه
وناق�ش
املطرانوفقا
العراقاملتاحة
طائفة االرمن االرثوذك�س يفالبدائل
ح�شب
الطوائف
للقانون.زعماء
الدكتور
اجناز املعاملة دون اللجوء اإىل االأ�شلوب الورقي.
واو� �ض��ح ال�سيد ال��وزي��ر ،ان االج �ت �م��اع ناق�ش العدل د .حيدر الزاملي وبرئا�سته ،وبع�ضوية
املحلية وبا�ساليب
لقطعال�سوق
و�سيا�سية
النوابتوجه
العقاري
العاممع مدير
الوزير
الطريق على
امل�شيحيني,
الت�سجيلال�شادة
دائرة او احد
عام��روم
ملطرانية ال
(اآف��اك اآ��ش��ادوري��ان) و الوكيل
واأو�شح ال�شيد الوزير :ان وزارة العدل هي الوزارة ال�شباقة
جميع جوانب العمل اخلا�صة بدائرة اال�صالح جمل�س �شورى ومكتب املفت�ش العام وق�سم املتابعة
الفائدة لهم عرب
االمنيمن
اكرب قدر
ي�شتغلونتوفر
يفممناقت�صادية
�شعافاملتبعة
�وزارة االليات
يف ال�
(يونان العام
االرثوذك�س يف العراق االبواملفت�ش
الذي
الو�شع
النفو�س
م�شريا
الفريد),
يف ه��ذا املجال والتي حققت ن�شبة اجن��از عالية يف تطبيق
العراقية من جميع اجلوانب ومنها ت�سهيل عمل والتن�سيق وق�سم اجلودة وق�سم حقوق االن�سان،
البالد .ع�ق��د جمل�س رع��اي��ة ال�ق��ا��ص��ري��ن وبالت�شاور
تعاينانمنهاال�شروع
املواطنني ،الفتا اىل
امالك
امل�شيحي يف
حت�صنيالفرد
اىل عمق اجلذور التي ينتمي لها
برنامج االأر�شفة واملكننة االلكرتونية يف دوائرها و�شجالتها
اللجنة م��ن قبل ال��دائ��رة م��ن اج��ل اجن ��از مهام وممثل عن الدائرة القانونية ،وممثل عن دائرة
علىال �ع�لاق��ة وف�ق��ا
الوزير,ذات
لل�شيدك��وم �ي��ة
�شكرهم�ات احل �
عن اجل �ه�
دائرةالوفد م��ع
االلكرتونية
برنامج املكننة
يفعرب
جانبه
بالطوائف من
بتطبيقتربطه
ار�س الرافدين ,وحجم العالقة التي
من اجل احلفاظ على م�شالح املواطنني وممتلكاتهم واجناز
لهذه ال�شريحة من
املحددة
القانونية
لل�سقوف
العمل املوكلة بها ،مبينا ان هذه اخلطة من �ش�أنها التخطيط العديل ،وممثل عن قوة حماية وزارة
عقارات
مو�شوع
متابعة
العقارية) وج��دي��ة
(البطاقةاال�شتقبال
واعتماد ح�شن
العقاري�ر خ��الل
الت�سجيل�د ال��وزي�
وامل �ك��ون��ات االخ��رى.وب��ح��ث ال���ش�ي�
معامالتهم بال�شرعة املمكنة ,تطبيقا ملعايري حقوق االإن�شان
املجتمع.
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ت�صحيح م�سار العمل يف ال��دائ��رة وو�ضعه يف العدل.
اللقاء� ,شبل احلفاظ على امالك املواطنني امل�شيحيني امل�شيحني ,متمنني ل��ه دوام ال�ت��وف�ي��ق خ��دم��ة اله��ل
والتي ت�شدرت مفردات ورقة االإ�شالح احلكومي يف اجلانب
امل�ه��اج��ري��ن م��ن ار���س ال �ع��راق ,مبينا ان توجيهات العراق.
االإداري ,ومن �شاأنها اأن تلقي بظاللها على احلد وغلق ملف
الف�شاد املايل.

خالل لقائه وفد الحكومة الفلندية

اتفاقياتاعضائه
لتوقيعوعدد من
العراقيين
رئيس اتحاد
اتفاقياتلقائه
وزير العدل :عقد خالل
ال�سرتداد املطلوبني للق�ضاء
الحقوقيينون�سعى
لتطوير العالقات
دولية مهم

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

�أكد وزير العدل د.حيدر الزاملي� ،إمكانية عقد
اتفاقيات دولية ال�سرتداد املطلوبني للق�ضاء،
وكذلك �آليات خا�صة ب�إعادة العراقيني املهاجرين
�رورة
موافقات ا�ل��زام �ل�
على د .ح�ي��در
يح�صلواع��دل
مل وزي ��ر ال �
ممنك��د
ا
أ�صولية�يلل��ش�إقامة
اخلارج� �.ش��رتك ب��ني ال� � ��وزارة واجل �ه��ات
دولع��اون امل �
يف ال �ت �
االن�شان,
لقائه،حقوق
خاللجم��ال
ذلك يف
الوزير�رى
الر�شمية االخ�
اليوم االحد،
ذكر ال�سيد
الر�سمي،ه��ذا
مكتبه��وم��ة يف
يف�ل احل �ك
الفلنديةمت�ث�
احلكومةال � ��وزارة
وف��دم �وؤك��دا ان
االن�شان
وزارة
بعدال�نقل
اجلانب
حقوق و�ضع
حاليا على
مهامتعمل
�وزارة
اىل ان
م�شريا
وزارة
معوؤولية
تثقيفيةم�ش
امللغاة اىل
العدل.واملنظمات
الر�سمية
اجلهات
برامج
االن�سانية ،للتعريف باالنت�صارات املتحققة

يف الق�ضاء على املجاميع االرهابية ،واطالع
اجلاليات يف اخلارج لعك�س �صورة حقيقية عن
االنت�صار املتحقق بعد حترير اغلب املناطق من
داع�ش.ل��وزي��ر ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه احت��اد
�سيطرةال�شيد ا
ذك��ر
اال�شتاذ
برئي�شهاك ��وم ��ة
ولقائه ان احل� �
العراقيني�,وزي� � ��ر:
احلقوقيني�س� �ي ��د ال� � �
وق� � � ��ال ال� ���
االحتاد,
اع�شاءال� �ع ��امل
من�ع دول
وعددا م� �
ال�شمري,ق� �ي ��ات
نعمةق ��د ات� �ف ��ا
علي�دد ع� �
ب� ��� �ص �
للق�ضاءؤكدا
لالحتاد ومو
مهنئا
رئي�شا�ل��وب�ين
انتخابه�ص امل �ط
باعادة� �ش �خ��ا��
�رداد اال
ال�� �س�ت
العراقي.حت���اد ل��ه اه�م�ي��ة يف تقييم ع�م��ل وزارة
ان اال
جهة
احلكومية كونها
ؤ�ش�شات االخ��رى
وباقي املو
اخلا�صة
االتفاقيات
العدل�ين ان
كذلك ب
باعادة العراقيني املهاجرين من اخلارج لي�ست

مدير دائرة الت�سجيل
وزير العدل يدعو
العقاري:
مل�شاركة القانونيني
يتفقد اق�سام املديرية
العراقيني مبلف
ودوائرها الفرعية
التحكيم
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حمايدة ,لها مكانة بالن�شبة للمنظمات الدولية
واملوؤ�ش�شات االعالمية.
وب�ح��ث ال�شيد ال��وزي��ر خ��الل ال�ل�ق��اء امكانية
ت�شكيل جلان م�شرتكة بني ال��وزارة واالحت��اد,
لتن�شيق العمل امل�شرتك يف ما يخ�س حقوق
االن�شان واجل��وان��ب القانونية املتعلقة بعمل

تهنئة ال�سيد وزير

وزارة العدل :ملتزمون
العدل د .حيدر
بتطبيق معايري حقوق
مبنا�سبةمععيد
الزاملي
االن�سان يف التعامل
االم وفقا للقانون
النزالء
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ال ��وزارة مبا فيها ملف اط��الق �شراح النزالء,
والق�شايا املتعلقة بدائرة اال�شالح العراقية,
مبينا ان ال��وزارة على ا�شتعداد تام لتقدمي اي
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
امل�شاكل املتعلقة بتاأخر تنفيذ احكام االع��دام,

اج�ب��اري��ة و�ستكون وف�ق��ا لرغبتهم م��ن الذين
ال يح�صلون على م��واف�ق��ات ا�صولية للجوء
م��ن ال �ب �ل��دان ال �ت��ي ي �ت��واج��دون فيها وح�سب
قدمتها الوزارة
تقدمها التي
واالقرتاحات
العراقية
احلكومة
واخلطوات ال�ت��ي
الت�سهيالت
لهم.هذا اجلانب ,مبينا ان حالة التق�شف اثرت
يف
�وزارة� �س��ةاخلا�شة
م�شاريع
ب�شكل
وكيلة
�زائ �ال�ر� � ب��رئ��ا
على�وف��د ال �
كبري��د ال�
�دوره ،اك
ب� �
ال�شجونو
م�شاريع�ي ن �ي�رك
اهمهاي��ة ب �ي �ف�
ومنف �ل �ن��د
اال�شالحي��ة ال �
بدائرة ال��داخ �ل �
وزي � ��ر
على
نهائي
ب�شكل
�شتق�شي
كانت
التي
العمالقة
ال�سفرية بايفي امل���س��ؤول��ة ع��ن ال�ع�لاق��ات مع
اال�شالح
الزخم التي
حاالت
�ير
دائرةوال���س�ف
منها�ي ��ة،
تعاين��ارج�
وزارة اخل
�راق يف
ال� �ع �
ي���ارن���و �� �س�ي�ري ��وال رئ��ي�����س دائ � � ��رة ال �� �ش��رق

مدير ق�سم حقوق االن�سان :م�ساركة
مدير املعهد الق�ضائي
الدولية
وزير العدل يف املحافل
يناق�ش تعزيز املناهج
و�سعت ملف حقوق االن�سان يف
االكادميية ب�أحدث
ن�سابه
احلقيقيالقانونية
امل�ستجدات
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االو�سط و�شمال افريقيا يف وزارة اخلارجية،
وال�سيد اي��رو ممثل دائ��رة الهجرة يف وزارة
الداخلية ،وال�سيد كايل ممثل ادارة ال�شرطة،
العراقية.
ا�ستعدادهم للتعاون م��ع احلكومة العراقية
الكبري
يف جانبه
من
�ين
بالدور��راغ�ب
�اد�ا���ص ال
حت�خ�
رئي�س اال��ش�
ا�شادل �ع��ودة
م�ساعدتها
بالعودة.ال �ع��دل يف ح�ف��ظ ح �ق��وق امل��واط �ن��ني,
ل � ��وزارة
رئي�س�دان��ني,
نائبب��ني امل�
ح�ضرهاالره��ا
اللقاء بحق
الق�شا�س
وان��
جمل�س
ي�شار�زالاىل ان
�رميخل��ا��ش��ة
�وزارة ا
اىلل��ةم �� �ش��اري��ع ا
ب�� �ش��اال� �ش�
خمي�س،
امل�ست�شارل� � �د .ك�
�ورى�اف�ال�ة��دو
العدلية .العالقات العدلية ال�سيد كامل
بدوائرهاعام دائرة
ومدير
امني.

افتتاح دائرتي
نادي �شباب العدل
العدل يف
كاتب لفئة
الريا�ضي
املثنىفوزه
حمافظةيحقق
املتقدين
االول
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خالل جلسة مجلس العدل االستثنائية لشهر كانون االول لعام 2016

وزارة العدل تعلن عن الت�صويت بالإجماع على خطتها اال�ستثمارية لعام 2017
�إع���ل���ام وزارة ال����ع����دل :ان رئ���ي�������س اجل��ل�����س��ة ا���س��ت��ع��ر���ض��ت ج��م��ي��ع حم������اور اخل���ط���ة اال����س���ت���ث���م���اري���ة اخل���ا����ص���ة ب�����ال�����وزارة وال�����دوائ�����ر ال���ع���دل���ي���ة ل���ع���ام 2017
العكيلي ،وال�سادة م��دراء الدوائر
العدلية.
وا� � �ض� ��اف :ان رئ �ي ����س اجل�ل���س��ة
ا�ستعر�ضت جميع حم��اور اخلطة
اال�ستثمارية اخل��ا��ص��ة ب��ال��وزارة
وال��دوائ��ر العدلية ل�ع��ام ،2017
ون��وه��ت اىل ان خ �ط��ة ال � ��وزارة
�ضمنت م��راع��اة تنفيذ االه ��داف
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل �ل��دوائ��ر العدلية
وفقا للموازنة املالية املحددة للعام
املقبل ،ومب��ا يتالءم مع الربنامج
احل�ك��وم��ي ال ��ذي يقت�ضي حتقيق
جوانب اال�صالح ال�شاملة.

�صوّ ت �أع�ضاء جمل�س العدل ،اليوم
اخلمي�س ،ب��الإج�م��اع على اخلطة
اال�ستثمارية لعام .2017
وق ��ال �إع�ل�ام ال � ��وزارة ،ان عملية
ال �ت �� �ص��وي��ت مت ��ت خ �ل�ال جل�سة
جمل�س العدل اال�ستثنائية العا�شرة
ل �ع��ام  ،2016وال �ت��ي ت��ر�أ��س�ت�ه��ا
رئ �ي ����س جم�ل����س �� �ش ��ورى ال��دول��ة
اال� �س �ت��اذه �سامية ك��اظ��م بالنيابة
عن وزير العدل د .حيدر الزاملي،
وبح�ضور وكيل ال ��وزارة /وكالة
ال�سيد ح�سني ال��زه�يري ،ومفت�ش
عام ال��وزارة /وكالة ال�سيد ح�سن

خالل استقباله (تحالف مؤسسة عطاء بال حدود )

وزير العدل :ملف حقوق املر�أة والطفل
من اولويات عمل الوزارة

خالل لقائه نقيب المحامين وعدد من الشخصيات القانونية والرسمية

وزير العدل يدعو مل�شاركة القانونيني العراقيني مبلف التحكيم
دع��ا وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي ،اىل �ضرورة
تعزيز التعاون مع نقابة املحامني العراقيني يف
اجلوانب التنظيمية املتعلقة بعمل الوزارة داخليا
وت��أط�ير ا�س�س العمل اخلا�صة بانتقال االمانة
ال�ع��ام��ة ل�لاحت��اد ال�ع��رب��ي للتحكيم ال�ت�ج��اري اىل
العراق ،واهمية ا�شراك النقابة يف تفعيل املتعلقات
القانونية املتعلقة بعملها على خلفية امل�ق��ررات
واالتفاقيات احلكومية املوقعة حمليا ودول�ي� ًا.
اعلن ال�سيد الوزير عن ذلك لدى لقائه ال�سيد نقيب
املحامني العراقيني اال�ستاذ حممد الفي�صل وعدد
من اع�ضاء النقابة وح�ضور عدد من ال�شخ�صيات
بينهم مفت�ش عام ال��وزارة ال�سيد ح�سن العكيلي،
وامل�ست�شار ال�سيد احمد املعيني ،ومدير عام دائرة
الوقائع ال�سيد كامل امني واالم�ين العام لالحتاد
العربي للتحكيم التجاري امل�ست�شار كزار الربيعي،
اليوم ال�سبت ،يف مقر نقابة املحامني العراقيني

وال��ذي ا�ستعر�ض خالله جمريات تر�ؤ�س العراق
ملجل�س وزراء العدل العرب يف القاهرة ،بدورته
الـ( ،)32واملنجزات املتحققة خالله.
واك��د ال�سيد ال��وزي��ر ،ان الوفد العراقي قد حقق
جناحات كبرية يف مقدمتها الت�صويت على جميع
م �ق��ررات اجلل�سة ،واع� ��ادة انتخابه يف املكتب
التنفيذي ملجل�س وزراء العدل العرب ،وهذا االمر
بحد ذات��ه يعد تقدم ًا للعراق بعد ان حجبت عنه
رئا�سة هكذا حمافل �ضمن اجلامعة العربية.
واو��ض��ح ال�سيد ال��وزي��ر :ان احليز الكبري ال��ذي
لعبه الوفد العراقي يف جمل�س وزراء العدل العرب
االخري ،حتقق من خالله الت�صويت باالجماع على
ع��دد من امل�ق��ررات التي جت��رم االره��اب وم�صادر
متويله امل��ايل وال�ف�ك��ري بهدف جتفيف منابعه،
ا�ضافة اىل التحرك نحو افتتاح ف��رع للمحكمة
العربية للتحكيم التجاري املرتبطة مبلف التحكيم

ال��دويل �سعيا الي�ج��اد ق��اع��دة ت�شريعات ومن�صة
قانونية جلذب اال�ستثمار اخلارجي.
واف��اد ال�سيد الوزير :ان م�شاركة نقابة املحامني
العراقيني �ستتج�سد من خالل التواجد وامل�شاركة

الفعلية �ضمن االحت��اد العربي للتحكيم التجاري
باخلربات القانونية الوطنية ،للدفاع عن العراق
عرب هذه امل�ؤ�س�سة وغلق ملف التقا�ضي اخلارجي
عرب �شركات املحامة االجنبية.

اك��د وزي��ر ال�ع��دل د.ح�ي��در ال��زام�ل��ي ،ان احلكومة
رك��زت على ت�صحيح م�سار حقوق االن�سان بعد
�سقوط الدكتاتورية عام  ،2003ويف مقدمتها ملف
حقوق املر�أة والطفل.
ذكر ذلك خالل ا�ستقباله يف مكتبة الر�سمي وفدا
ممثال لـ(حتالف م�ؤ�س�سة عطاء بال حدود) ،امل�شكل
من اغلب حمافظات العراق ،مبينا ان املر�أة والطفل
يعدان الركيزة اال�سا�س للأ�سرة العراقية ويجب
منحهما جميع ا�ستحقاقاتهم لبناء م�ستقبل البالد،
وطي �صفحة االرهاب.
واو���ض��ح ال���س�ي��د ال ��وزي ��ر :ان ال � ��وزارة �شرعت
بو�ضع معايري ج��دي��دة للتعامل م��ع ا�ستحقاقات
ال �ن �� �س��اء واالط� �ف ��ال م��ن ال �ن��ازح�ي�ن وامل �ه �ج��ري��ن
ومنحهم متطلبات العي�ش الكرمي لهم بالتن�سيق

م��ع اجل �ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة ل�ضمان ت��وف�ير جميع
احتياجاتهم.
ول� �ف ��ت ال �� �س �ي��د ال� ��وزي� ��ر اىل ان ال �ت��وج �ي �ه��ات
�� �ص ��درت ل ��دائ ��رة اال�� �ص�ل�اح ال �ع��راق �ي��ة ب�ت��وف�ير
احتياجات ال�ن��زي�لات املن�صو�ص عليها قانونيا
ب�ع�ين االع �ت �ب��ار وال�ترك �ي��ز ع�ل��ى م�ل�ف��ات ال�ت��أه�ي��ل،
ان �ط�لاق��ا م��ن ك��ون�ه��ا م��ؤ��س���س��ة ا��ص�لاح�ي��ة هدفها
ا���ص�ل�اح ال� �ن ��زالء ل �ي �ك��ون��وا م��واط �ن�ين ��ص��احل�ين
ي���س��اه�م��ون يف ب �ن��اء امل�ج�ت�م��ع ب�ع��د ان �ت �ه��اء ف�ترة
حمكوميتهم.
ي�شار اىل ان ملفات وزارة امل��ر�أة ان�ضوت حتت
وزارة ح�ق��وق االن �� �س��ان (امل �ل �غ��اه) ال�ت��ي مت دم��ج
ملفاتها ب ��وزارة ال�ع��دل وف�ق� ًا مل�سار اال�صالحات
احلكومية.

خالل استقباله وفداً ممثال لعشائر محافظة واسط

وزير العدل :احتياجات املواطنني من الدوائر اخلدمية تت�صدر اال�سرتاتيجية ال�سنوية للوزارة
اك��د ال�سيد وزي��ر ال�ع��دل د.ح�ي��در ال��زام�ل��ي ،ان
ا�سرتاتيجية ع�م��ل ال� ��وزارة ال�سنوية ت�ضع
�ضمن �أولويتها توفري احتياجات املحافظات
من الدوائر العدلية ،وفقا للزيادة ال�سكانية لكل
منها.
وق ��ال ال���س�ي��د ال��وزي��ر يف كلمة ل��ه م��ع ال��وف��د
الزائر ،ان الوزارة عملت خالل الفرتة املا�ضية
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز �أط� ��ر ال �ت �ع��اون م��ع احل �ك��وم��ات
املحلية يف املحافظات ،ومبا ي�ساهم يف تقدمي

خالل المؤتمر الصحفي المنعقد في نقابة المحاميين العراقيين
بشأن جلسة مجلس وزراء العدل العرب الـدورة ()32

وزير العدل :العراق حقق الزخم الالزم برت�أ�سه
جمل�س وزراء العدل العرب بدورته الـ()32
اكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان العراق حقق الزخم
الالزم برت�ؤ�سه جل�سة جمل�س وزراء العدل العرب بدورته
الـ( )٢٠١٧ -٢٠١٦ / ٣٢من خالل ايجاد ت�شريعات وقرارات
خا�صة مبكافحة االرهاب ،وايجاد ار�ضية للتعاون العربي.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي املنعقد على
قاعة نقابة املحاميني العراقيني ،وبح�ضور نقيب املحامني
اال�ستاذ حممد الفي�صل ونخبة من القانونيني واحلقوقيني،
و�شخ�صيات ر�سمية ممثلة ل ��وزارة ال�ع��دل بينهم املفت�ش
العام للوزارة ال�سيد ح�سن العكيلي وامل�ست�شار ال�سيد احمد
املعيني ومدير عام دائرة الوقائع العراقية ال�سيد كامل امني،
واالمني العام لالحتاد لعربي للتحكيم التجاري امل�ست�شار
كزار الربيعي ،كذلك ال�سيدة وكيلة نقابة املحامني وال�سادة
اع�ضاء جمل�س االدارة.
وا�ستعر�ض ال�سيد الوزير خالل امل�ؤمتر اب��رز االجن��ازات
التي حققتها وزارة العدل ،خالل تر�ؤ�س العراق جلل�ستي
املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء ال�ع��دل ال�ع��رب واجلل�سة
الرئي�سية للمجل�س ،م�شريا اىل م�شروع قانون مكافحة
االره��اب وحماية وم�ساعدة �ضحايا االع�م��ال االرهابية،
وم�شروع ال�بروت��وك��ول العربي ملكافحة االجت��ار بالب�شر
وخا�صة الن�ساء واالطفال ،باال�ضافة اىل بروتوكول ملنع
ومكافحة القر�صنة وال�سطو امل�سلح ،واحل��د من انت�شار
اال�سلحة يف املنطقة العربية ،وتنظيم نقل وزراعة االع�ضاء
الب�شرية ومكافحة االجتار بها ،ومنع ومكافحة اال�ستن�ساخ
الب�شري.

وا�ضاف ال�سيد الوزير :ان تر�ؤ�س العراق جلل�سة جمل�س
وزراء ال�ع��دل ال�ع��رب ب��دورت��ه الـ( )32ه��ي ب��داي��ة لعودة
العراق ملوقعه يف املحافل العربية وممار�سة دوره الرئي�سي
ب�ين ا�شقائه ،مبينا ان ال ��وزارة ت�سعى اىل ج��ذب املراكز
التحكيمية اىل ال �ع��راق ليكون حا�ضنة رئي�سة لها ،بعد
النجاح الذي حققته يف نقل مقر االحت��اد العربي للتحكيم
التجاري اىل بغداد.
ودع��ا ال�سيد ال��وزي��ر :نقابة املحامني اىل ممار�سة دوره��ا
�ضمن مهام االحت��اد العربي للتحكيم ال�ت�ج��اري ،واع��داد
املحاميني يف هذا املجال ،معتربا نقابة املحامني العراقيني
جهة داعمة مل�شاريع وزارة العدل ،الهادفة اىل خدمة النا�س
و�ضمان حقوقهم.
من جانبه ا�شاد نقيب املحامني العراقيني حممد في�صل،
ب��اجل �ه��ود ال �ك �ب�يرة ل��وزي��ر ال �ع��دل د .ح �ي��در ال��زام �ل��ي يف
اجن��اح مهام ال ��وزارة خ�لال جل�سة جمل�س وزراء العدل
ال �ع��رب وت��ر�ؤ� �س��ه الج �ت �م��اع��ات��ه ،ب��اال� �ض��اف��ة اىل ج�ه��وده
الكبري يف نقل مقر االحت ��اد ال�ع��رب��ي للتحكيم التجاري
اىل ب� �غ ��داد ،م� ��ؤك ��دا دع ��م االحت � ��اد يف اجن� ��اح م���ش��اري��ع
ال ��وزارة يف تقدمي اف�ضل اخل��دم��ات للمواطنني وحماية
حقوقهم.
واختتم امل�ؤمتر بتكرمي ال�سيد نقيب املحامني لل�سيد وزير
العدل والوفد املرافق له ممن �شاركوا يف جل�سة جمل�س
وزراء العدل العرب بدورته الـ( )32والتي اقيمت يف مقر
االمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

اخلدمات ملواطنيها ،وحتديد االولويات �ضمن
احتياجاتها من الدوائر العدلية �سعيا لتقدمي
اف�ضل اخلدمات للمواطنني.
واو�ضح ال�سيد الوزير :ان االزمة املالية اثرت
ب�شكل كبري على اخلطة اال�ستثمارية للوزارة،
وع �ل��ى م���س�ت��وى ال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ل��دوائ��ره��ا
وم�ؤ�س�ساتها يف ب�غ��داد واملحافظات ،ب�سبب
زي� ��ادة ال�ط�ل��ب م��ع ق�ل��ة ال �ب �ن��اي��ات وال��درج��ات
الوظيفية املخ�ص�صة جل��وان��ب اال�ستحداث

وال�شطر الذي يطر�أ على الدوائر العدلية.
من جانبه قدم الوفد الع�شائري الزائر برئا�سة
ال�شيخ جنم عبد التميمي مدير مكتب جمل�س
االع�ي��ان واحلكماء يف حمافظة وا��س��ط ،طلب ًا
لل�سيد الوزير بافتتاح دوائر عدلية يف املحافظة
وباملناطق ذات الزخم ال�سكاين العايل من اجل
توفري اخلدمات ل�ساكنيها.
وبدوره ،اثنى الوفد الزائر على الدور االن�ساين
واخلدمي الذي تلعبه الوزارة ،والن�شاط الكبري

خالل استقباله الطلبة األوائل في كليات جامعة واسط

عيد الجيش  2017نصر
العراق المؤزر على اإلرهاب

وزير العدل :الكفاءات العلمية الركيزة
الأ�سا�س لبناء العراق اجلديد

متر علينا يف ال�ساد�س من كانون الثاين احل��ايل  2017الذكرى
ال�ساد�سة والت�سعني لت�أ�سي�س اجلي�ش العراقي البا�سل ،ونحن نعي�ش
غمرة االنت�صارات الكبرية املتحققة على الإرهاب وهو يلفظ �أنفا�سه
الأخرية يف معركة حترير املو�صل احلدباء .وبهذه املنا�سبة العطرة
نزف �أزكى التهاين والتربيكات للجي�ش العراقي البا�سل الذي روى
بدمائه الطاهرة على مر الت�أريخ �أر�ض الوطن دفاعا عن حيا�ضه فهو
ال�سور والدرع احل�صني �ضد هجمات املعتدين الذين تك�سرت نواياهم
ال�شريرة على �صخرة �صموده� .أخوتي رجال اجلي�ش بكل �صنوفكم
نقف معكم بالروح والدماء وكل ما منلك ونعلم ب�أننا لن نوفيكم جزء ًا
ب�سيط من عظيم امل�آثر التي �سطرمتوها يف الت�صدي لأ�شر�س هجمة
تعر�ض لها البلد على مر التاريخ ،ويف غمرة الأفراح بتحرير الأر�ض
ال ي�سعنا �إال �أن ن�ستذكر �شهدائنا ونقف حدادا يف ح�ضرة �أرواحهم
الطاهرة التي عمدت حرية الوطن .ويف هذه الذكرى العزيزة على
قلوبنا يف عيد اجلي�ش العراقي الأغر ال ي�سعني �إال �أن �أحيي املر�أة
العراقية التي دفعت بزوجها و�أخيها وابنها �إىل �سوح املعارك للدفاع
عن الأر�ض واملقد�سات ،ومل تكتفي بهذا الدور فحملت ال�سالح جنبا
اىل جنب مع املقاتلني لت�سطر �أروع امل�آثر فكانت ال�شهيدة وكانت خلف
خطوط القتال تعالج اجلرحى وتعد الطعام للقوات الأمنية واحل�شد
ال�شعبي فكان لها الن�صيب الأكرب من (خطة الن�صر) .ون�أمل �أن يكون
مقدم عام  2017خريا على العراق بان ت�ضع احلرب �أوزارها وتكتب
فيه نهاية الإرهاب وقوى الظالم من دواع�ش وظالميني الذين دن�سوا
ترابنا الطاهر وارتكبوا اجلرائم الب�شعة بحق ال�شيوخ والن�ساء
والأطفال وهدموا الأ�ضرحة وامل�ساجد  ...وهنا ال يفوتنا ذكر �إن
الإع�لام الوطني �ساهم بت�أطري احلالة الوطنية وتالحم اجلي�ش مع
ال�شعب ونقلها بال�صورة وال�صوت عرب و�سائل الإعالم العراقية اىل
العامل اجمع ،ليبقى اجلي�ش �سورا للوطن.

�أكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان التوجه احلكومي
وف�ق��ا مل �ق��ررات جمل�س ال� ��وزراء يق�ضي باحت�ضان
ال�ك�ف��اءات م��ن الطلبة الأوائ ��ل �ضمن م�لاك��ات دوائ��ر
الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،باعتبارهم الركيزة اال�سا�س لبناء
العراق اجلديد.
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر عن ذل��ك خ�لال ا�ستقباله ،الطلبة
الأوائ��ل على جامعة وا�سط للعام الدرا�سي -2015
 ،2016م�شيدا بجهودهم الكبرية التي بذلوها لتحقيق
هذا التفوق ،باال�ضافة اىل دور ا�سرهم الداعم لتحقيق
هذا النجاح.
وا�شار ال�سيد الوزير اىل �ضرورة دعم �شريحة الطلبة
املتفوقني لإكمال م�سريتهم العملية ،وامل�ساهمة يف

د .حيدر الزاملي
وزير العدل

ضرورة القيام بالمهام القانونية وعدم االنجرار وراء التشويش االعالمي

وزارة العدل تبني ا�ستغرابها من حماولة ا�ستهداف عملها اعالميا
اعلنت وزارة العدل عن التزامها بجميع املعايري القانونية
واال�صولية للتعامل مع ال�سجناء �ضمن �سلطتها وح�سب
اطالع اجلهات الرقابية املخت�صة.
جاء ذلك رد ًا على بع�ض الت�صريحات التي اطلقت بدون
االلتفات اىل تبعاتها وامنا فقط لالغرا�ض االعالمية.
ع�ل�م� ًا ان وزارة ال �ع��دل تخت�ص ب��اال� �ش��راف ع�ل��ى عمل
ال�سجون التابعة لها فقط والعالقة لها باملواقف ومراكز
التحقيق التابعة اىل باقي اجلهات االمنية.

ويف �ضوء ذل��ك قالت وزارة ال�ع��دل ان دائ��رة اال�صالح
العراقية تتعامل مع حاالت الزخم احلا�صلة بال�سجون بكل
مهنية و�شفافية وحتت رقابة االجهزة املخت�صة املحلية
مثل االدعاء العام ومفو�ضية حقوق االن�سان وجلنة حقوق
االن���س��ان النيابية باال�ضافة اىل اجل�ه��ات االخ ��رى مثل
ال�صليب االحمر الدولية وغريها ،وان حاالت االمرا�ض
م�سيطر عليها ب�شكل ت��ام بالتعاون مع وزارة ال�صحة،
والتوجد ح��االت تف�شي لالمرا�ض �ضمن �سجونها ويتم

عزل كل حالة تظهر او يتم نقلها اىل امل�ست�شفى املخت�صة
بذلك وب�شكل دوري ،باال�ضافة اىل ان اغلب حاالت الوفاة
تتم حتت اال��ش��راف واملتابعة الطبية حل��االت ال�سجناء
ويتم ا��ص��دار تقرير الطب العديل يف ه��ذه احل��االت مع
اجراءات التحقيق يف كل حالة.
وان الوزارة تنفي ب�شكل قاطع وبات اي مزاعم وادعاءات
لوجود حاالت تعذيب يف �سجونها كونها جهة ايداع فقط
ولي�ست خمت�صة باجراءات التحقيق ب�شتى ا�شكالها.

الذي يتحلى به وزير العدل د.حيدر الزاملي،
يف تلبية متطلبات خدمة املواطنني والع�شائر
يف املحافظات ،والتفاعل مع احتياجاتهم.
ويف ختام اللقاء قدم الوفد الزائر با�سم اهايل
حمافظة وا�سط درع جمل�س االعيان واحلكماء
اىل ال�سيد الوزير تثمين ًا للجهود املبذولة من
قبل وزارة العدل يف تقدمي اخلدمات للمواطنني
وتوفري احتياجاتهم امل�ستحدثة من الدوائر يف
االق�ضية والنواحي.

وت�ؤكد الوزارة انها ما�ضية بعملها وفق ًا للقانون ومبادئ
حقوق االن�سان التي تلتزم بها احلكومة العراقية وح�سب
املعايري الدولية ،وكذلك فان الت�شوي�ش االعالمي الي�ؤثر
على عملها يف ايقاع الق�صا�ص العادل مبن جت��اوز على
القانون ومبختلف االحكام.
وت�ك��رر ال� ��وزارة حتذيرها للجهات االع�لام�ي��ة م��ن ن�شر
االدع ��اءات الغري �صحيحة والغري م�ستندة اىل معايري
املوثوقية والتي تهدف اىل الرتويج االعالمي فقط.

االرتقاء مب�ستوى العمل يف دوائر وم�ؤ�س�سات الدولة
يف كافة التخ�ص�صات ،بالإ�ضافة اىل حتفيز الطلبة
على االبداع واملثابرة يف درا�ستهم وبث روح املناف�سة
العلمية بينهم.
ويف خ �ت��ام ال �ل �ق��اء �أث �ن��ى ال�ط�ل�ب��ة امل �ت �ف��وق�ين ،على
رعاية ال�سيد الوزير للخريجني االوائ��ل واحت�ضان
املتميزين منهم وا�ستثمارهم �ضمن مالكات ال��وزارة
ال �ت��ي ��س�ت�ك��ون ال��رك �ي��زة اال� �س��ا���س ��ض�م��ن مفا�صل
دوائ��ره��ا ،م�ؤكدين ان احت�ضان ال ��وزارات للكوادر
امل�ه�ن�ي��ة م��ن اخل��ري �ج�ين وال��ت��ي ت�ت���ص��ف بالعلمية
ت�ساهم يف تطوير ال��واق��ع ال �ع��ام للعمل احلكومي
يف البلد.
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دائرة اال�صالح العراقية تبا�شر ب�إجراءات
م�شددة لتعزيز التدابري االمنيةالعراق

عيد الشرطة نصر للعراق وحرب على االرهاب
نتقدم بالتهنئة والتربيكات اىل وزارة الداخلية وجميع كوادرها مبنا�سبة الذكرى الـ()95
لت�أ�سي�س ال�شرطة العراقية ،والتي ت�أتي متزامنة مع عمليات حترير نينوى من �سيطرة تنظيم
داع�ش االرهابي .نغتنم هذه املنا�سبة العزيزة لنتوجه اىل ال�سيد القائد العام للقوات امل�سلحة
رئي�س الوزراء د .حيدر العبادي ،وجميع القيادات يف وزارة الداخلية ،واىل ال�شعب العراقي
الكرمي بالتهنئة والتربيك .وانطالقا من حر�صنا وم�س�ؤولياتنا يف م��ؤازرة القوات االمنية
على ت�سديد خطى االنت�صارات يف احلرب العادلة �ضد قوى الكفر واالرهاب ،نعاهد ال�شعب
والوطن ان تكون وزارة العدل الركيزة االوىل الداعمة للقوات االمنية حتى حتقيق الن�صر
الناجز يف ميدان املعركة وحترير املو�صل العزيزة.
د .حيدر الزاملي /وزير العدل

خالل اجتماعه بمدراء اقسام حقوق االنسان والفرق العاملة على االتفاقيات

وكيل وزارة العدل :ا�ستعرا�ض م�سودة تقرير العراق حول اتفاقية التمييز العن�صري
احلكومة يف التدابري التي
اتخذتها يف احلد من التمييز
�� �ض ��د االق� �ل� �ي���ات وق ��ان ��ون
ال �ت �ع��وي �� �ض��ات ال� ��ذي �شمل
الأيزيديني عام .،2008
وا��� �ض� ��اف :ان االج �ت �م��اع
ت��ط��رق اىل ال �ت ��أك �ي��د على
�ضرورة تهيئة الت�شريعات
القانونية التي ت�ت��واءم مع
ت�ل��ك االت�ف��اق�ي��ة فيما يتعلق
ب��ات �ف��اق �ي��ة ح� �ق ��وق ال �ط �ف��ل
و�إع� � ��داد ك �ت��ب ر��س�م�ي��ة اىل
جميع اجلهات ذات العالقة
لغر�ض تزويدنا بالبيانات
الالزمة.
ي�شار اىل ان مدراء االق�سام
ق���د �أب� � � ��دوا � �ش �ك��ره��م ع�ل��ى
املتابعة املتوا�صلة لإعمال
االق � �� � �س� ��ام وال� �ت ��زام ��ات� �ه ��م
بالتو�صيات والتوجيهات.

ت��ر�أ���س وكيل وزارة العدل
ال���س�ي��د ح���س�ين ال��زه�ي�ري،
اجتماع ًا م��ع اق�سام حقوق
االن�� ���� �س� ��ان يف ال � ��دائ � ��رة
القانونية و�ضم مدراء اق�سام
االتفاقيات ،وكتابة التقارير،
واالح�صاء ،والفرق العاملة
ع �ل��ى االت��ف��اق��ي��ات امل�ع�ن�ي��ة
بحقوق االن�سان.
وق� � ��ال ال � ��زه �ي��ري :ت �ط��رق
االج �ت �م��اع اىل ا�ستعرا�ض
م�سودة تقرير العراق حول
اتفاقية التمييز العن�صري
والتوجيه ب��اجن��از م�سودة
ال �ت �ق��ري��ر اخل��ا���ص ل�غ��ر���ض
عر�ضها امام اللجنة املركزية
يف االج�ت�م��اع امل��زم��ع عقده
،26/12/2016
يف
وال �ن �ظ��ر ب��اج��اب��ات جمل�س
الق�ضاء االعلى و�إب��راز دور

تو�ضيح ًا ملو�ضوع ملف دعاوى النفط
مقابل الغذاء :ت�صحيح امل�سارات
ال�سابقة يعود بالفائدة للبلد وال�شعب
اعلنت وزارة ال�ع��دل خ�لال االي��ام ال�سابقة ا�ستعادة مبلغ ًا
يقرب من  ١٥٠مليون دوالر من ملف النفط مقابل الغذاء
وتخفي�ض اتعاب املحامني بن�سبة ٪٨٠ عن ما كانوا يطالبون
به واعطائهم ٪٢٠ من ذلك.
وقد مت ذلك با�شراف ال�سيد رئي�س جمل�س ال��وزراء ومتابعة
ال�سيد وزير العدل وبعد مفاو�ضات ا�ستغرقت وقت ًا وجهداً
كبريين من قبل وزارة العدل واخلارجية واالم��ان��ة العامة
ملجل�س ال��وزراء تكللت بالنجاح يف ت�صحيح امل�سارات التي
كانت متخذة �سابق ًا.
حيث ان ال��دع��اوى ال�ت��ي ا�ستمرت �سابق ًا وب��ق��رارات غري
م ��درو�� �س ��ة يف ه� ��ذا امل��ل��ف ك��ان��ت ت �� �س �ت �ن��زف امل�ل�اي�ي�ن من
ال ��دوالرات �سنوي ًا بني اتعاب حمامني وروات��ب و�صرفيات
ملوظفي االمم املتحدة املكلفني ب�ه��ذا امل�ل��ف ،باال�ضافة اىل
حجز مبلغ  ١٤٠مليون دوالر ومنع ال�ع��راق م��ن الت�صرف
بها ،وت�أخري ط��رح اخ��راج العراق من طائلة البند ال�سابع،
ح �ي��ث ��س�ي�ت��م ال �ت �ح �ق �ي��ق الح� �ق� � ًا م ��ع امل �� �س �ب �ب�ين يف ت��اخ�ير
ح���س��م ه ��ذا امل �ل��ف مل �ع��رف��ة ال ��دواف ��ع وراء ذل ��ك ومبختلف
م�ستوياتهم.
ف��ت��ود ال � � ��وزارة ال �ت��و� �ض �ي��ح ح� ��ول ان ا� �س �ت �ع��ادة امل �ب��ال��غ
اع �ل�اه ك ��ان ن�ت�ي�ج��ة ل���س�ح��ب ال ��دع ��وى ال �ت��ي ك��ان��ت ت��ره��ق
ال �ع��راق وت�ستنزف ام��وال��ه نتيجة ل��ق��رارات مت ات�خ��اذه��ا
� �س��اب �ق � ًا ب���ش�ك��ل خ��اط���أ وغ�ي�ر م ��درو� ��س وق ��د مت ت�صحيح
م���س��ار امل��و� �ض��وع ح��ال�ي� ًا وا� �س �ت �ع��ادة ح��ق ال �ع��راق واي �ق��اف
ا��س�ت�ن��زاف ام ��وال البلد ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ه��در بغري وج��ه حق،
ب��اال��ض��اف��ة اىل امكانية مناق�شة اخ ��راج ال �ع��راق م��ن البند
ال���س��اب��ع ب�ع��د اك �م��ال امل �ل��ف االخ�ي�ر ح��ول تعوي�ضات دول��ة
الكويت.

جلنة امنية متخ�ص�صة باملتابعة والتدقيق
تزور �سجن �سو�سى الفدرايل
قامت جلنة امنية متخ�ص�صة بالتدقيق واملتابعة يف دائرة
اال��ص�لاح العراقية ب��زي��ارة �سجن �سو�سى ال�ف��درايل �شمال
العراق للأطالع على عمل املالكات واخلطط االمنية املتبعة
يف ال�سجن.
وقال مدير عام الدائرة ح�سني الع�سكري :ان ادارة ال�سجن
بحثت م��ع جلنة املتابعة االم�ن�ي��ة امل��ؤل�ف��ة م��ن م��دي��ر ق�سم
ال�ش�ؤون الداخلية بدائرة اال�صالح العراقية ورئي�س اللجنة
(خلدون عامر فليح) وع�ضوية كل من مدير ق�سم الطوارئ
واحلرا�سات ،ومنت�سب من ال�ش�ؤون الداخلية� ،سبل تطوير
االليات االمنية والتعرف على اخر امل�ستجدات والتطورات
التي تخ�ص االجراءات االمنية املتبعة يف االق�سام اال�صالحية
والتن�سيق مع االجهزة االمنية واال�ستخبارية والوقوف على

املعوقات وتذليلها .و�أ�ضاف املدير العام :ان اللجنة اجرت
جولة ميدانية يف ال�سجن واطلعت على االج��راءات االمنية
يف القاعات ال�سجنية ،واليات تنظيم املواجهات والزيارات
العائلية و�ساحات الت�شمي�س ومنظومات املراقبة والتفتي�ش
والأ��س��وار اخلارجية لل�سجن وغ��رف العمليات وال�سيطرة
املركزية.
من جانبه اكد رئي�س اللجنة خلدون عامر ،ان زيارة اللجنة
ت��أت��ي �ضمن اج ��راءات املتابعة والتدقيق على االج��راءات
االمنية ال�ت��ي ت�ق��وم بتنفيذها م�لاك��ات ال���ش��ؤون الداخلية
والأم �ن �ي��ة االخ���رى وحت��دي��د امل�لاح �ظ��ات وو� �ض��ع احل�ل��ول
بهدف حت�سني االداء وت�أكيد اجلاهزية للقوة االجرائية
واال�ستخبارية يف الق�سم.

با�شرت جلنة من دائ��رة اال�صالح العراقية خمت�صة
يف ال�ش�ؤون االمنية بزيارة �سجن جم جمال الفدرايل
وبحثت مع ادارته م�ستجدات اخلطط االمنية و�سبل
تعزيز ال�ت��داب�ير واح�ت�ي��اج��ات الق�سم م��ن امل�لاك��ات
االمنية والتدريب.
وق ��ال م��دي��ر ع��ام دائ ��رة اال� �ص�لاح ال�ع��راق�ي��ة ح�سني
الع�سكري :ان اللجنة زارت الق�سم واطلعت على
التدابري االمنية والآليات املتبعة يف التفتي�ش وحركة
وتعداد النزالء يف الق�سم ومراكز املراقبة االمنية وق�سم
التدريب والتطوير اال�صالحي وم�شاجب اال�سلحة
كما بحثت اللجنة خالل الزيارة عددا من املالحظات
تقدمت بها ادارة ال�سجن بغية درا��س�ت�ه��ا وتذليل
املعوقات.

تحت عنوان (تحليل القيمة المكتسبة ومؤشرات االداء)

التخطيط العديل :تقيم دورة خا�صة للدوائر
العدلية خمت�صة باملهند�سني
اعلنت دائ��رة التخطيط العديل عن تنظيم
دورة خ��ا� �ص��ة ل �ل��دوائ��ر ال �ع��دل �ي��ة وحت��ت
عنوان (حتليل القيمة املكت�سبة وم�ؤ�شرات
االداء) ،متمثلة بـالدائرة االدارية واملالية،
الت�سجيل ال �ع �ق��اري ،التخطيط ال�ع��ديل،
اال�صالح العراقية.
وقالت دائ��رة التخطيط ال�ع��ديل :ان هذه
ال��دورة �ستقام يف ق�سم التدريب بالدائرة
ومل��دة ( )5اي��ام اب�ت��داء م��ن ال�ي��وم االثنني
املوافق .12/12/2016
وا�ضافت الدائرة :ان ال��دورة مت امل�شاركة
فيها م��ن ق�ب��ل امل�ه�ن��د��س�ين املخت�صني يف
الدوائر امل�شار اليها ،وان الهدف من هذه
ال��دورة لتطوير كفاءة الكوادر الوظيفية
العاملة.

دعت وسائل االعالم الى اعتماد الدقة والموضوعية في نقل االخبار

وزارة العدل :ملتزمون بتطبيق معايري حقوق االن�سان يف التعامل مع النزالء وفقا للقانون
�أك� ��دت وزارة ال �ع��دل� ،إن مهمة دائ� ��رة اال� �ص�لاح
�إي ��واء ال�ن��زالء وتنفيذ الق�صا�ص باجلناة ح�سب
القانون العراقي ،وال��ذي يوجب توفري متطلبات
معايري حقوق االن�سان الدولية وب�ضمنها (الغذاء
والعالج).
وق��ال��ت ال ��وزارة يف معر�ض رده��ا على معلومات
تناقلتها بع�ض و��س��ائ��ل االع �ل�ام ،ان االت�ه��ام��ات
الباطلة التي تطلقها اجلهات املغر�ضة ب�ش�أن انفاق
مبالغ طائلة على اطعام النزالء والتي ت�صل ح�سب
ادعائها اىل ما يقارب الـ( )250دوالر يومي ًا كاذبة
و ال �أ�سا�س لها من ال�صحة.

من جانبه بني م�س�ؤول جلنة املتابعة االمنية دلري
ع���ادل ع��زي��ز ،خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ه مبنت�سبي ال�سجن
ب ��أخ��ذ ال �ت �ح��وط��ات االم �ن �ي��ة واالح �ت�رازي���ة وت ��أت��ي
ه� ��ذه اخل� �ط���وات م ��ن خ �ل�ال امل��م��ار���س��ات االم �ن �ي��ة
والتن�سيق مع االجهزة االمنية وا�ستمرار جاهزية
القوة االجرائية يف كل ق�سم بغية جتنب االخفاقات
و�إحباط املحاوالت االرهابية التي ت�ستهدف ال�سجون
اال�صالحية.
ي�شار اىل ان هناك جل��ان متابعة امنية خم�ص�صة
ل�ل�أق �� �س��ام اجل �ن��وب �ي��ة اي �� �ض��ا ت� ��زور ت �ل��ك االق �� �س��ام
وت���رف���ع ت� �ق ��اري ��ر دوري� � ��ة ب ��امل ��وق ��ف االم� �ن���ي ل�ك��ل
ق �� �س��م اىل اجل� �ه ��ات ال �ع �ل �ي��ا يف ال� ��دائ� ��رة ال �ع��ام��ة
والوزارة.

و�أ�ضافت ال��وزارة :ان الت�صريحات التي مت نقلها
عن احد العاملني يف �سجون اقليم كرد�ستان حددت
تكلفة �إيواء و�إطعام النزيل الواحد بـ( )250دوالر
يوميا ،وان االم��ر ال ينطبق بطبيعة احل��ال على
�سجون وزارة العدل االحتادية املتواجدة يف عموم
البالد .ودعت ال��وزارة و�سائل االعالم اىل اعتماد
الدقة واملو�ضوعية يف نقل االخبار وعدم االجنرار
وراء اال�شخا�ص او اجلهات ذات امل�آرب امل�شبوهة،
النها امانة ت�ساهم يف ت�شكيل ال��ر�أي العام �سلبا
او ايجاب ًا ،م�شرية اىل اهمية ا�ستقاء املعلومة من
م�صادرها الر�سمية.

مكتب املفت�ش العام لوزارة العدل
يح�سم ( )25ق�ضية حتقيقية يف ذي قار
ح�سمت جل�ن��ة م�شكلة م��ن مكتب املفت�ش ال �ع��ام ل ��وزارة
ال �ع��دل ( )25ق�ضية حتقيقية م�ت��أخ��رة يف حمافظة ذي
قار.
وقامت اللجنة بح�سم ال�شكاوى املت�أخرة املقدمة من هي�أة
النزاهة ووزارة البلديات واملواطنني ،وقد وجدت حاالت
تق�صري ،ومعامالت قام بتزويرها مواطنني بالتعاون مع
بع�ض املوظفني.
واجن��زت اللجنة الق�ضايا املحالة اليها بن�سبة 100%
بعد اجرائها الزيارات امليدانية وكالتايل :دائ��رة ت�سجيل
العقاري ( )16ق�ضية ،دائ��رة التنفيذ ( )4ق�ضايا ،ق�ضية
واحدة يف دائرة كتاب العدول ،واخرى يف �سجن النا�صرية
املركزي.

تضمنا عدداً من القوانين والبيانات والتشكيالت

�صدور العددين اجلديدين من جريدة الوقائع العراقية بالرقمني ( 4425و)4426
��ص��در ال �ع��ددي��ن ( 4425و )4426م��ن ج��ري��دة
ال��وق��ائ��ع ال �ع��راق �ي��ة ,ت�ضمنا ع ��ددا م��ن ال�ق��وان�ين
والأنظمة والقرارات والتعديالت والبيانات ,اقرها
جمل�س النواب و�صادقت عليها رئا�سة اجلمهورية.
وق ��ال م��دي��ر ع��ام دائ ��رة ال��وق��ائ��ع ال�ع��راق�ي��ة كامل
�أم�ين :ان اب��رز ما جاء يف العدد ( )4425قانون
دعم االطباء رقم ( )36ل�سنة  ،2016ومرا�سيم

ج�م�ه��وري��ة ،وق ��رار ��ص��رف م�ستحقات الفالحني
وامل��زارع�ين رق��م ( )40ل�سنة  ،2016والنظام
الداخلي لهي�أة امل�سح اجليولوجي رقم ( )2ل�سنة
 ،2016والتعديل الثاين لتعليمات دور ومعاهد
رعاية املعوقني اخلا�صة رقم ( )4ل�سنة ،1991
والتعديل االول لتعليمات االقرا�ض من �صندوق
دع��م امل�شاريع ال�صغرية امل ��درة للدخل رق��م ()3

ل�سنة  ،2014وبيان ت�أ�سي�س ال�شركة العامة للنقل
الربي ،وت�أ�سي�س جمعية اال�سكان وبناء امل�ساكن
التعاونية ملوظفي �شركة م�صايف الو�سط.
وا� �ض��اف امل��دي��ر ال �ع��ام :ان اه��م م��ا ج��اء بالعدد
( )4426مر�سوم جمهوري ،بالإ�ضافة اىل النظام
الداخلي ملكتب املفت�ش العام يف وزارة ال�شباب
وال��ري��ا��ض��ة رق��م ( )1ل�سنة  ،2016وتعليمات

اج ��ور اخل��دم��ة يف الهيئة ال��وط�ن�ي��ة لال�ستثمار
وهيئات اال�ستثمار يف املحافظات رقم ( )1ل�سنة
 ،2016وتعليمات ت�شكيالت الهيئة العامة للآثار
والرتاث ومهامها رقم ( )1ل�سنة  ،2016والتعديل
االول لتعليمات منح اج��ازة ممار�سة مهنة العمل
املختربي االهلي للتحليالت املر�ضية رقم ( )2ل�سنة
 ،2006بالإ�ضافة اىل التعديل الرابع لتعليمات

بهدف االطالع على احوال القسم وتفقد احتياجاتهم

فريق حقوق االن�سان يزور دائرة اال�صالح العراقية /ال�صحة العامة
قام فريق تابع لق�سم حقوق االن�سان يف وزارة العدل
بزيارة دائرة اال�صالح العراقية /ق�سم ال�صحة العامة
للت�شاور ح��ول �أداء الق�سم و�أه ��م االجن���ازات لعام
.2016
وق��ال مدير ق�سم حقوق االن�سان قا�سم احلطاب :ان
الفريق التقى مبدير ق�سم ال�صحة حيث مت التباحث
معه حول واقع �سري العمل من جميع النواحي ،مبين�آ
ان الفريق ا�ستمع �إىل �شرح مف�صل لن�شاط الق�سم لهذا
العام.
و�أو� �ض��ح م��دي��ر الق�سم :ان ال�ف��ري��ق ق��دم مقرتحات
ت���س��اع��د ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ع�م��ل ال�ق���س��م وذل ��ك م��ن خ�لال
تقدمي �أف�ضل اخل��دم��ات العالجية للنزالء ومتابعة
ذوي االحتياجات اخلا�صة من النزالء املودعني يف
ال�سجون ،وتخ�صي�ص مكان مالئم لهم ومفاحتة دائرة
�صحة بغداد لغر�ض القيام بالتعقيم الدوري للأق�سام
ال�سجنية ،واال�ستفادة من النزالء الذين كانوا يعملون
يف املجال ال�صحي لتقدمي اخلدمات ال�صحية للنزالء.

دور الدولة رقم ( )5ل�سنة  ،1994بالإ�ضافة اىل
بيان رقم ( )1ل�سنة � 2016شمول املبالغ النقدية
وال���ص�ك��وك ال�ق��اب�ل��ة ل �ل �ت��داول ال �ت��ي تبلغ قيمتها
او تزيد عن ( )10000دوالر امريكي مبراقبة
عمليات غ�سل االموال ومتويل الإرهاب ،وبيانات
�صادرة عن اجلهاز املركزي للتقيي�س وال�سيطرة
النوعية.

دائرة الكتاب العدول تعلن عن ن�شاطاتها املتحققة
خالل �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي
اعلنت دائرة الكتاب العدول يف وزارة العدل ,عن ابرز ن�شاطاتها
املتحققة خالل �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي لعام .2016
وقال مدير عام الدائرة ح�سني الطائي :ان الدائرة حققت العديد
من االجنازات خالل �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي من العام ،2016
حيث بلغت جمموع االم��ان��ات املقبو�ضة ل��دوائ��ر الكتاب العدول
يف ب�غ��داد ( )836391163ثمامنائة و�ستة وث�لاث��ون مليون
وثالثمائة وواحد وت�سعون الف ومائة وثالثة و�ستون دينار ،بينما
بلغت االمانات امل�صروفة ( )599216523خم�سمائة وت�سعة
وت�سعون مليون ومئتان و�ستة ع�شر ال��ف وخم�سمائة وثالثة
وع�شرون دينار.
وا�ضاف املدير العام :ان جمموع االم��ان��ات املقبو�ضة من دوائ��ر
املحافظات بلغت ( )221076509مئتان وواح ��د وع�شرون
مليون و�ستة و�سبعون الف وخم�سمائة وت�سعة دينار ،بينما بلغت
االم��ان��ات امل�صروفة ( )141898440مائة وواح��د وارب�ع��ون
مليون وثمامنائة وثمان وت�سعون الف واربعمائة واربعون دينار.
وت��اب��ع امل��دي��ر ال� �ع ��ام :ان اي� � ��رادات ال ��دائ ��رة امل�ستح�صلة من
الر�سوم العدلية يف ب�غ��داد ل�شهر ت�شرين ال�ث��اين املا�ضي بلغت

( )470562250اربعمائة و�سبعون مليون وخم�سمائة واثنان
و�ستون الف ومئتان وخم�سون دينار ،بينما بلغت ايرادات الدائرة
يف املحافظات (� )749068150سبعمائة وت�سعة وارب�ع��ون
مليون وثمان و�ستون الف ومائة وخم�سون دينار .واو�ضح املدير
العام :ان جمموع الكتب ال�صادرة والواردة التي مت ار�شفتها بلغت
( )2105كتاب ،بينما بلغ جمموع اح�صاء عدد املعامالت يف بغداد
واملحافظات ( )58056معاملة ،مبينا ان جمموع �صحة �صدور
وكاالت ال�سيارات بلغت ( )902معاملة.
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ارادة العراق تنتصر
حت��دي��ات ك�ب�يرة واج�ه��ت احلكومة خ�لال عام
 ،2016وال���ذي �شابته ال�ك�ث�ير م��ن االح ��داث
وانعك�ست ب��واق��ع احل��ال على وزارة العدل،
ويف مقدمتها اجلوانب االمنية واالقت�صادية
واملطالب ال�شعبية ،ويف و�سط هذه االو�ضاع
امل�ت���س��ارع��ة ك��ان��ت ر�ؤي �ت �ن��ا وا� �ض �ح��ة ب��اجت��اه
امل�شاركة يف �صناعة الن�صر ،عرب بذل اجلهود
وتكري�س العمل اجلاد ليحقق الن�صاب الالزم
لدعم العمل احلكومي على امل�ستويني املحلي
وال�ع��امل��ي  .وحت�ق��ق لنا يف ه��ذا ال �ع��ام منجز
كبري بنقل مقر االمانة العام لالحتاد العربي
للتحكيم التجاري من القاهرة اىل بغداد ،والتي
من �ش�أنها ان توجد مركزا للتحكيم التجاري
وت�ع��زي��ز دور اال�ستثمار يف ال �ع��راق ،وج��اء
انعقاد امل�ؤمتر الثالث لالحتاد العربي للتحكيم
ال���دويل ال�ث��ال��ث يف ب �غ��داد ،وال���ذي ح�ضرته
فعالياته �شخ�صيات �سيا�سية حكومية واخرى
عربية وعاملية ليكلل هذه املجهودات الكبرية
وي�ضع ب�صمة وا�ضحة لدور ال��وزارة يف بناء
منظومة ع��رب�ي��ة م��رك��زه��ا ال �ع��راق للتقا�ضي
ال ��دويل ت�ساهم يف تعزيز دور البلد عربيا
ودوليا ،ا�ضافة اىل توفريها مبالغ مالية طائلة
تنفق على ملف التقا�ضي ال� ��دويل .واك�م��اال
ل ��دور ال� ��وزارة يف جم��ال امل�ل�ف��ات اخل��ارج�ي��ة
املتعلقة بتمثيل احلكومة يف املحافل الدولية،
ح �ي��ث ي �ع��د احل� ��دث االب � ��رز ب�ت�ر�أ� ��س ال �ع��راق
ملجل�س وزراء العدل العرب يف دورته الـ()32
املنعقدة يف القاهرة ،والتي حتقق من خاللها
مترير مقررات اجلل�سة بالإجماع وجعلها حيز
النفاذ والإعداد وكان من اهمها قوانني مكافحة ع�ل��ى اجل �م��اع��ات الإره��اب��ي��ة ،ف�ك��ان��ت وزارة اخ��ذوا على عاتقهم ال��دف��اع عن ت��راب العراق
االره���اب وجتفيف منابعه الفكرية واملالية ال�ع��دل اجلهة ال�ساندة لهذه االنت�صارات يف وحت��ري��ره م��ن ت��واج��د الع�صابات االرهابية.
ب��اال� �ض��اف��ة اىل ال �ق��وان�ين املخت�صة بحقوق اجلبهتني الداخلية واخلارجية .وان التحدي فان توجه الوزارة يف الت�صدي مللف الدعاوى
االن�سان .باال�ضافة اىل املنجز الكبري املتحقق ال�ك�ب�ير ال ��ذي ي��واج�ه��ه ال �ع��راق يف الت�صدي اخلارجية �ضد العراق كان يف مقدمة امللفات
يف النجاح باملفاو�ضات اخلا�صة ب�إنهاء ملف للهجمة ال�شر�سة لتنظيم داع�ش تتطلب موقفا ال �ه��ام��ة ال �ت��ي رك� ��زت ال� � ��وزارة ع �ل��ى ح�سمها
النفط مقابل الغذاء ل�صالح العراق ،الذي جاء موحدا من م�ؤ�س�سات الدولة مماثلة ملا حققته ال�ستعادة ا�ستحقاقات البلد يف اخل��ارج ،وقد
متزامنا مع انت�صارات القوات الأمنية املتحققة القوات الأمنية ورجال احل�شد ال�شعبي الذين �ساهمت ك��وادر ال ��وزارة املتقدمة يف متابعة

بحث خالل استقباله عضو مجلس شورى الدولة
تضمنا عدداً من القوانين
والبيانات والتشكيالت

�صدور العددين اجلديدين
من جريدة الوقائع العراقية
بالرقمني ( 4423و)4424

�صدر العددين ( 4423و )4424من جريدة
الوقائع العراقية ,ت�ضمنا عددا من القوانني
والت�شكيالت واالع�ل�ان ��ات ,اق��ره��ا جمل�س
النواب و�صادقت عليها رئا�سة اجلمهورية.
وق ��ال م��دي��ر ع��ام دائ ��رة ال��وق��ائ��ع العراقية
ك��ام��ل �أم�ي��ن :ان اب� ��رز م��ا ج ��اء يف ال �ع��دد
( )4423قانون رق��م ( )30ل�سنة 2015
ان�ضمام جمهورية ال �ع��راق اىل االتفاقية
ال��دول�ي��ة لل�سري على ال �ط��رق ل�ع��ام 1968
واالتفاق االوربي املكمل لها ل�سنة .2016
وا�ضاف املدير العام :ان اهم ما جاء بالعدد
( )4424التعديل الثاين لقانون اال�ستثمار
اخلا�ص يف ت�صفية النفط اخلام رقم ()64
ل�سنة  ،2007باال�ضافة اىل امللحق االول
وال �ث��اين مل�ع��اه��دة امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى االن ��واع
املهاجرة من احليوانات الفطرية ((،cms
وت�ضمن ت�شكيل دار الق�ضاء يف عامرية
ال�صمود ترتبط برئا�سة حمكمة ا�ستئناف
االن�ب��ار ،بالإ�ضافة اىل بيانات ،و�إع�لان��ات
ت�أ�سي�س جمعيات تعاونية.

مدير عام املعهد الق�ضائي يناق�ش القوانني
االدارية اخلا�صة بال�سلك الوظيفي
حث مدير عام املعهد الق�ضائي د .ريا�ض ح�سني,
خ�لال ا�ستقباله ع�ضو جمل�س ��ش��ورى ال��دول��ة
امل�ست�شارة ان �ع��ام يا�سني حم�م��د� ،سبل تعزيز
ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك .وق��ال م��دي��ر ع��ام املعهد :ان
اللقاء تناول حماور عديدة ومهمة ،ابرزها فكرة
معاجلة بع�ض القوانني االدارية املطروحة اليوم
يف ال�سلك الوظيفي من خالل ت�شريع القوانني
اجل��دي��دة امل�لائ�م��ة للو�ضع ال��راه��ن م��ع م��راع��اة
التغريات الزمنية للمراحل املتعاقبة.
وت �ن��اول ال �ل �ق��اء ،ع�م��ل جمل�س � �ش��ورى ال��دول��ة

ه��ذه الق�ضايا م��ع املحاكم واجل �ه��ات الدولية
املخت�صة� ،إدراك��ا حلجم البعد اال�سرتاتيجي
والدعم اخلارجي ال��ذي من املمكن ان يتحقق
للعراق على ال�صعيدين القانوين واالقت�صادي.
ولتو�ضيح مو�ضوع ملف دعاوى النفط مقابل
الغذاء ف�أننا حاولنا وعرب و�سائل االعالم الرد
باملعلومات واالرقام عن ما اجنزت الوزارة يف

هذا اجلانب فقد مت ا�ستعادة مبلغ  ١٥٠مليون
دوالر تقريب ًا م��ن ملف النفط مقابل ال�غ��ذاء
وتخفي�ض ات�ع��اب املحامني بن�سبة  ٨٠ ٪عن
ما كانوا يطالبون به و�إعطائهم  ٢٠ ٪من ذلك،
وقد حتقق هذا املنجز الكبري با�شراف ال�سيد
رئي�س جمل�س ال��وزراء ومتابعتنا لهذا امللف
وبعد مفاو�ضات ا�ستغرقت وقت ًا وجهد ًا كبريين

خالل جوالته في المعهد القضائي

ق�سم ادارة اجلودة  :يبحث تطبيق
معايري االعتماد االكادميي

ب�شكل ع��ام واخل��دم��ة الت�شريعية ال�ت��ي يقدمها
لدميومة جتديد ال�ق��وان�ين وت�شريعها ،ا�ضافة
اىل دوره الكبري يف �سد الثغرات القانونية التي
من املمكن ان حت�صل يف حركة العمل الوظيفي
داخ� ��ل م ��ؤ� �س �� �س��ات ال ��دول ��ة خ���ص��و��ص��ا ال�ع�م��ل
اخلا�ص مبجل�س النواب العراقي ،باال�ضافة اىل
امل�ؤ�س�سات الر�سمية والغري ر�سمية.
ي���ش��ار اىل ان امل�ست�شارة ان �ع��ام ي��ا��س�ين القت
حما�ضرات خا�صة بالتحكيم التجاري ال��دويل
�ضمن الدورة التي نظمها املعهد الق�ضائي.

اجرى ق�سم ادارة اجل��ودة ،جوالت
ميدانية اىل املعهد الق�ضائي ،بهدف
تطبيق معايري اجل��ودة واالعتماد
االك��ادمي��ي ج��والت�ه��ا امل�ي��دان�ي��ة يف
املعهد الق�ضائي.
وق��ال م��دي��ر ق�سم اجل ��ودة حت�سني
اجل �ب��وري :ان زي ��ارة اللجنة اىل
امل�ع�ه��د الق�ضائي ت ��أت��ي يف �سياق
تطبيق معايري اجل��ودة يف اق�سام
و�شعب املعهد للح�صول على �شهادة
اجل� ��ودة ال�ع��راق�ي��ة م��ن قبل اجلهة

امل��ان �ح��ة ل�ت�ل��ك ال �� �ش �ه��ادة (اجل �ه��از
امل� ��رك� ��زي ل �ل �ق �ي �ي ����س وال �� �س �ي �ط��رة
النوعية).
وا�ضاف مدير الق�سم :مت االجتماع
مبدير عام املعهد الق�ضائي د.ريا�ض
ح�سني حيث مت التباحث حول �أليات
ع�م��ل اللجنة وكيفية تطبيق تلك
املعايري وفق متطلبات املوا�صفات
ال �ع��امل �ي��ة (،)2015:iso qool
ليكون املعهد قادر ًا على ا�ستح�صال
�شهادة اجلودة العراقية.

من وزارتي العدل واخلارجية واالمانة العامة
ملجل�س الوزراء وتكللت بالنجاح يف ت�صحيح
امل �� �س��ارات ال�ت��ي ك��ان��ت م�ت�خ��ذة ��س��اب�ق� ًا .حيث
يف ال�ف�ترة ال�سابقة ا�ستمرت ه��ذه ال��دع��اوى
وب��ق��رارات غ�ير م��درو� �س��ة ب� ��ادارة ه��ذا امللف
وكانت ت�ستنزف املاليني من الدوالرات �سنوي ًا
بني اتعاب حمامني ورواتب و�صرفيات ملوظفي
االمم املتحدة املكلفني للإ�شراف على هذا امللف،
باال�ضافة اىل حجز مبلغ  ١٤٠مليون دوالر
ومنع العراق من الت�صرف بها ،وت�أخري طرح
اخراج العراق من طائلة البند ال�سابع ،و�سيتم
التحقيق الحق ًا مع املت�سببني يف تاخري ح�سم
ه��ذا امل�ل��ف و�سبب اال� �ص��رار على اق��ام��ة هذه
الدعوى اخلا�سرة لنعرف ال��دواف��ع وراء ذلك
ومبختلف م�ستويات القائمني �سابق ًا على هذا
امللف .وقامت ال��وزارة عرب التفاو�ض الدويل
يف املحاكم اخلارجية ب�سحب ال��دع��وى التي
كانت ترهق العراق وت�ستنزف امواله نتيجة
لقرارات مت اتخاذها �سابق ًا ب�شكل خاطئ وغري
م��درو���س وق��د مت ت�صحيح م���س��ار امل��و��ض��وع
حالي ًا وا�ستعادة حق العراق وايقاف ا�ستنزاف
ام��وال البلد التي كانت تهدر بغري وجه حق،
باال�ضافة اىل امكانية مناق�شة اخ��راج العراق
م��ن ال�ب�ن��د ال���س��اب��ع ب�ع��د اك �م��ال امل �ل��ف االخ�ير
حول تعوي�ضات دولة الكويت .حيث ان هدف
ال� ��وزارة يف ه��ذا امل�ج��ال ح�سم جميع ملفات
الدعاوى اخلارجية املت�أخرة وان يكون اجتاه
احل�سم ل�صالح ال �ع��راق وان�ن��ا ن�شرف ب�شكل
مبا�شر على جمريات العمل مع الكوادر املتقدمة
يف الوزارة� ،آملني بالقريب العاجل انهاء هذه
امللفات املهمة ،خدمة للعراق والعراقيني ،ودعما
للمنجز االمني الذي حتقق بتحرير البالد من
�سيطرة داع�ش االرهابي.
وزير العدل
د .حيدر الزاملي

فريق حقوق االن�سان يزور ق�سم القانونية
يف دائرة الإ�صالح العراقية
اج � ��رى ف��ري��ق ت��اب��ع ل�ق���س��م ح�ق��وق
االن �� �س��ان يف وزارة ال �ع��دل زي ��ارة
تفقدية اىل ق�سم القانونية يف دائرة
الإ�� �ص�ل�اح ال �ع��راق �ي��ة ,ل�لاط�لاع على
الو�ضع القانوين فيها.
وقال ق�سم حقوق االن�سان :ان الفريق
التقى مبدير ق�سم القانونية وم�س�ؤول
ال�شعبة ال�ت��اب�ع��ة ل ��ه ،ل�لاط�لاع على
الإج ��راءات القانونية املتبعة والتي
ت�ضمن تطبيق معايري حقوق الإن�سان
وفق القانون الدويل لل�سجون.

وا� �ض��اف :ان ال�ف��ري��ق اج ��رى جولة
تفقدية يف ال�شعب التابعة للق�سم،
ح �ي��ث ال �ت �ق��ى م ��ع م� ��� �س� ��ؤول �شعبة
العقود وموظفي ال�شعبة وا�ستمع
�إىل طبيعة عملهم واه��م ما تقوم به
من �إج��راءات لتحقيق معايري حقوق
الإن�سان للنزالء ،مو�ضحا ان اجلولة
ت�ضمنت زيارة ل�شعبة حقوق الإن�سان
و� �ش ��ؤون ال �ن��زالء حيث ا�ستمع �إىل
�أه��م االج ��راءات املتبعة التي تخ�ص
ال�شعبة وعالقتها بحقوق الإن�سان .

خالل مشاركته في بطولة اندية العراق للمصارعة الحرة والرومانية

فريق نادي �شباب العدل يقدم م�ستوى
مميز ب�إ�شادة املنظمون للبطولة

تحت عنوان (فضائل االخالق وقضاء الحوائج بين االخوة المؤمنين)

دائرة اال�صالح العراقية تن�ضم حما�ضرة توعية دينية �ضمن برناجمها املركزي
اج��رت مالكات ال�ش�ؤون الدينية يف ق�سم
الر�صافة 3/احد املواقف اال�صالحية يف
دائرة اال�صالح العراقية و�ضمن الربنامج
املركزي الذي اطلقه ق�سم ال�ش�ؤون الدينية
يف امل �ق��ر ال �ع��ام ل �ل��دائ��رة وال� ��ذي ي�ه��دف
اىل توعية املنت�سبني وال �ن��زالء بتنظيم
حم��ا��ض��رة دينية ح�ضرها اغ�ل��ب ال�ن��زالء

خالل استقباله رئيس دائرة حقوق
االنسان في وزارة الخارجية

وكيل وزير العدل:
التن�سيق مع وزارة اخلارجية العداد �آلية
م�شرتكة لتقدمي التقارير الدولية
اك��د وكيل وزي��ر ال�ع��دل ال�سيد ح�سني ال��زه�يري ،ان ال��وزارة
تعمل بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية على اعداد �آلية م�شرتكة
لتقدمي التقارير الدولية اخلا�صة بانتهاكات حقوق االن�سان يف
مواعيدها املحدد.
ذكر ال�سيد الوكيل ذلك خالل ا�ستقباله يف مقر الوزارة� ،سعادة
ال�سفري رئي�س دائ��رة حقوق االن�سان يف وزارة اخلارجية د.
فالح عبداحل�سني ال�ساعدي والوفد املرافق له كل من امل�ست�شار
د .حممد عدنان حممود وامللحق يف الوزارة ال�سيد حممد اياد
عبداللطيف.
وق��ال وكيل ال��وزارة :ان اللقاء تناول ق�ضايا حقوق االن�سان
و�سبل معاجلتها ،بعد ال�غ��اء وزارة حقوق االن�سان واحالة
ملفاتها املهمة اىل وزارة العدل ،مو�ضحا ان اب��رز ما ت�ضمنه
اللقاء نقل االلتزامات الدولية للعراق يف جمال حقوق االن�سان
وكتابة التقارير التعاهدية وال��دوري��ة ومتابعة االج ��راءات
اخلا�صة باالتفاقيات الدولية.

املودعني يف الق�سم .وقال مدير عام دائرة
اال�صالح العراقية ح�سني �ألع�سكري :ان
�شعبة ال���ش��ؤون الدينية التابعة للق�سم
و�ضمن برناجمها يف التوعية الدينية
ل �ه��ذا ال �� �ش �ه��ر ن�ظ�م��ت حم��ا� �ض��رة ت��وع�ي��ة
دينية ح�ضرها اغلب النزالء واملنت�سبني
وتناولت املحا�ضرة التي حملت عنوان

( ف�ضائل االخ�لاق وق�ضاء احل��وائ��ج بني
االخ���وة امل ��ؤم �ن�ين) اخل���ص��ال االخ�لاق�ي��ة
ال�ت��ي ت�ساعد ال �ن��زالء على االن��دم��اج يف
املجتمع والتفاعل مع �إفراده ،كما ت�ضمنت
املحا�ضرة اي��ات قر�آنية و�أح��ادي��ث نبوية
وق���ص����ص االول� �ي ��اء ال���ص��احل�ين وك��رام��ة
االن�سان يف التعاليم ال�سماوية ال�سمحاء.

الفتا اىل تفاعل جميع النزالء واملنت�سبني
م��ع ب��رام��ج التوعية الدينية والفعاليات
الثقافية و�إثرها يف توفري بيئة ا�صالحية
منوذجية ت�ؤثر يف ال�سلوك العام للنزالء
ويدفع نحو الت�شجيع اىل اقامة دورات
قر�آنية ودينية ت�شمل اكرب عدد ممكن من
النزالء.

مدير املعهد الق�ضائي يناق�ش تعزيز املناهج االكادميية
ب�أحدث امل�ستجدات القانونية
ب �ح��ث م��دي��ر ع� ��ام امل �ع �ه��د ال �ق �� �ض��ائ��ي د .ري��ا���ض
ح� ��� �س�ي�ن ,خ �ل��ال ا� �س �ت �ق �ب��ال��ه ا�� �س� �ت ��اذ ال� �ق ��ان ��ون
اجل��ن��ائ��ي وم �ف �ت ����ش ع� ��ام ه �ي �ئ��ة دع � ��وى امل�ل�ك�ي��ة
��س��اب�ق��ا ال�ق��ا��ض��ي ن ��وار ال��زب �ي��دي ،اه�م�ي��ة تعزيز
وحتديث املناهج االكادميية ب�أحدث امل�ستجدات
القانونية.
وق��ال مدير ع��ام املعهد ,ان اللقاء تناول ع��ددا من
امل�ل�ف��ات املتعلقة ب��ال�ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح اخلا�صة
بعقارات ال��دول��ة وال�ن��زاع��ات القائمة يف املحاكم
اخلا�صة ،و�سبل ايجاد احللول االدارية والقانونية
لتب�سيط االجراءات املتبعة يف تلك الق�ضايا.
وا�ضاف املدير العام :ان اللقاء تطرق اىل املوا�ضيع
االكادميية اخلا�صة مبجال الق�ضاء العراقي وما
يحتاج اليه الطالب يف العمل الق�ضائي ،من ت�شريع
القوانني ال�ضرورية يف الوقت الراهن خ�صو�صا
املتعلقة بحل نزاعات امللكية حمليا ودوليا ،و�ضمها
اىل مناهج املعهد الق�ضائي ،مبينا ان موا�ضيع
اخ��رى مت مناق�شتها منها عمل املحاكم العراقية
وال �ق��وان�ين العالقة يف جمل�س ال �ن��واب العراقي
واهميتها.

�شارك فريق نادي �شباب العدل للم�صارعة احلرة والرومانية يف بطولة
اندية العراق التي ا�ست�ضافتها حمافظة كركوك.
وقالت الهيئة االدارية للنادي :ان املنظمون قد ا�شادوا بامل�ستوى الكبري
الذي قدمه النادي وباملواهب املوجودة على م�ستوى الفرق امل�شاركة.
و�أو�ضحت :ان الدعم الكبري من وزي��ر العدل د.حيدر الزاملي والهيئة
االدارية جعلنا نوا�صل الت�ألق يف جميع امل�شاركات.

حسمت (  ) 153طلب وشكوى تقدم بها ذوي النزالء

دائرة اال�صالح العراقية حتقق ن�سبة اجناز
 % 100خالل �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي
اعلنت دائرة اال�صالح العراقية عن
ح�سم جميع الطلبات وال�شكاوى
ال �ت��ي ت �ق��دم ب�ه��ا ال��ن��زالء وذوي �ه��م
وال �ب��ال��غ ع��دده��ا ( � ) 153شكوى
وطلب خ�لال �شهر ت�شرين الثاين
املا�ضي.
وق ��ال م��دي��ر ع ��ام ال ��دائ ��رة ح�سني
الع�سكري :ان هذه الطلبات تخ�ص
موقع ت�سفريات الر�صافة والدائرة
العامة فقط وم��ا اجن��زت��ه مالكات
�شعبة � �ش ��ؤون امل��واط�ن�ين التابعة
لق�سم العالقات العامة يف الدائرة
العامة خالل ال�شهر املا�ضي.
وا�� � �ض � ��اف امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام :ان
االح���ص��ائ�ي��ة ال �� �ص��ادرة م��ن ق�سم
العالقات العامة وح�سب التبويبات
اخلا�صة بها بينت نوع ال�شكاوى

واال�� �س� �ت� �ف� ��� �س ��ارات وت �� �ض �م �ن��ت
تبويبات اطالق ال�سراح ،وطلبات
نقل ،وطلبات خا�صة باملواجهات،
وطلبات ت��روي��ج ملعامالت العفو،
وع��ر���ض على جلنة طبية ،وطلب
مقابلة خ��ا��ص��ة ،وت��وق�ي��ع وك��ال��ة،
وت ��أي �ي��د م��وق��وف �ي��ة ،ورب� ��ط ق��رار
حمكمة.
ي �� �ش��ار اىل ان امل��دي��ر ال �ع��ام حث
امل�لاك��ات املتخ�ص�صة يف ��ش��ؤون
امل��واط �ن�ين وال�� �ش�ك��اوى ع�ل��ى ب��ذل
جهود ا�ضافية يف خدمة املواطنني
وتذليل العقبات ام��ام معامالتهم
وال �ط �ل �ب��ات امل��رف��وع��ة م��ن قبلهم
وال��رد على ا�ستف�ساراتهم ب�صورة
م �ت �ح �� �ض��رة ت �ع �ك ����س االن �� �س��ان �ي��ة
والهدف من اال�صالح.

اخبار

السنة الثانية  -العدد  - 20كانون الثاني 2017
Second Year- No - 20 - Jan 2017

News

جمل�س �شورى الدولة يعلن عن اجنازاته املتحققة خالل
�شهر ت�شرين الثاين لعام 2016
اع �ل��ن جمل�س � �ش��ورى ال��دول��ة يف وزارة الق�ضاء ال�سيرباين (االنرتنت) ،وح�ضور
ال�ع��دل ع��ن اب��رز ن�شاطاته املتحققة خالل اج �ت �م��اع��ات ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي ت �ت��وىل اع ��داد
��ش�ه��ر ت���ش��ري��ن ال �ث��اين م��ن ال �ع��ام احل��ايل
.2016
وق � � ��ال امل� �ج� �ل� �� ��س :ان ع� � ��دد م �� �ش��اري��ع
القوانني( ،)5وك� � ��ان ع � ��دد م �� �ش��اري��ع
التعليمات( ،)9وبيان ر�أي وم�شورة(،)16
وان الدعاوى املح�سومة من حمكمة ق�ضاء
املوظفني ( )53دعوى ،وكان عدد الدعاوى
املح�سومة م��ن حمكمة الق�ضاء االداري
( )153دعوى ،وقد مت ار�شفة الت�شريعات
والقرارات واملرا�سيم وكان عددها (.)315
و�أ��ض��اف املجل�س :ان امل ��ؤمت��رات وور���ش
العمل داخل وخ��ارج القطر كانت ،امل�ؤمتر
اخل��ام�����س ل�ل�م�خ�ت���ص�ين ب� ��أم ��ن و� �س�لام��ة

خالل استقباله مدير قسم الصحة العامة في دائرة االصالح العراقية

م �� �ش��روع ق ��ان ��ون دم� ��ج � �ص �ن��دوق ت�ق��اع��د ال�ت�ع��دي�لات امل�ق�ترح��ة م��ن ��ص�ن��دوق النقد
العمال وال�ضمان �أالجتماعي ،ومناق�شة ال���دويل ع�ل��ى م���ش��روع تعليمات العناية
الواجبة مع ممثل ال�صندوق على هام�ش
االجتماع العام ،وح�ضور االجتماع الثاين
للجمعية العامة ل�ل�إحت��اد العربي للق�ضاء
الإداري ،واج�ت�م��اع التا�سع واخلم�سني
للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العدل
العرب واجتماع الدورة الثانية والثالثون
ملجل�س وزراء ال�ع��دل �أل �ع��رب ،ودورة عن
التفتي�ش ،والأم� ��ور امل��ال �ي��ة ،ودورة عن
التحقيقات.
و�أف ��اد املجل�س :ان العناوين املدققة من
املجل�س كانت ،تعليمات اجور اخلدمة يف
دائ��رة الوقائع �ألعراقية ،وم�شروع قانون
ال�شركات.

ق�سم حقوق االن�سان يبحث املعايري اخلا�صة
ب�صحة وعالج النزالء
بحث ق�سم ح�ق��وق االن���س��ان م��ع مدير
ق�سم ال�صحة العامة يف دائرة اال�صالح
العراقية املعايري املعتمدة يف تقدمي
اخلدمات العالجية وال�صحية للنزالء
املتواجدين يف ال�سجون التابعة لدائرة
اال�صالح العراقية.
وق��ال ق�سم حقوق االن�سان :ان الق�سم
ا�ستقبل مدير ق�سم ال�صحة العامة يف
دائرة اال�صالح العراقية ومت التباحث
يف � �ش ��ؤون وت�ط��وي��ر ال�صحة العامة
ومطابقتها للمعايري ال��دول �ي��ة ،فيما
ا�ستعر�ض ال�سيد مدير ال�صحة العامة لتنفيذها ويف مقدمتها م�شروع �إن�شاء �أكد علي امل�ضي بتنفيذ امل�شاريع التي
م��ن ��ش��أن�ه��ا رف��ع ح �ق��وق الإن �� �س��ان يف
خالل زيارته �أهم االجن��ازات املتحققة موقع لذوي االحتياجات اخلا�صة.
وامل �� �ش��اري��ع ال �ت��ي ت���س�ع��ى ال � ��وزارة ي���ش��ار اىل ان ق�سم ح �ق��وق االن���س��ان امل�ؤ�س�سات العدلية.

بالتعاون مع األمانة العامة لالتحاد العربي للتحكيم التجاري الدولي

اكدت اعتمادها نتائج الدورة اساس ًا للترفيع

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

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

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

دائرة اال�صالح العراقية :اجناز ( )431معاملة ا�ستالم و( )296ت�سليم خالل العام احلايل
�أجن��زت ال�شعبة القانونية يف موقف الر�شاد
التابع ل��دائ��رة اال� �ص�لاح العراقية ع��ن اجن��از
( )431م�ع��ام�ل��ة ا� �س �ت�لام و( )296ت�سليم
للموقوفني خالل العام احلايل .2016
وق��ال مدير عام الدائرة ح�سني الع�سكري� :أن
ال�شعبة القانونية تقوم بتوثيق جميع اجراءات

ا�ستالم وت�سليم امل��وق��وف�ين وف��ق االج ��راءات
املتبعة والتعليمات ال�صادرة من الدائرة العامة
ومتكنت خ�لال ه��ذا العام من اجن��از (،)431
معاملة ا�ستالم و( )296ت�سليم للجهات ذات
العالقة.
وا� �ض��اف امل��دي��ر ال �ع��ام :ان م�لاك��ات ال�شعبة

ال�ق��ان��ون�ي��ة يف ق���س��م ال��ر� �ش��اد ت�ع�م��ل وب�شكل
م�ستمر لت�سريع الإج��راءات وت�سيري معامالت
امل��وق��وف�ي�ن دون اي ت� ��أخ�ي�ر وت �ت �ب��ع ال �ي��ات
مهنية وخ �ط��ة ع�م��ل ت �ت��واف��ق م��ع ال���ض��واب��ط
واملحددات الزمنية الجناز امللفات واملعامالت
القانونية.

حقوق االن�سان تتفقد �سري العمل يف �سجن الن�ساء اال�صالحي
ق��ام ف��ري��ق ت��اب��ع لق�سم ح�ق��وق االن �� �س��ان التابع �سري عمل ال�سجن من جميع النواحي االن�سانية
لوزارة العدل بزيارة �سجن الن�ساء التابع لدائرة وال�ق��ان��ون�ي��ة وال�صحية .و�أ� �ض��اف :ان الفريق
التقى ب� ��إدارة ال�سجن وم��ن بعدها مت االنتقال
اال�صالح العراقية.
وقال ق�سم حقوق االن�سان :ان الفريق اطلع على اىل القواطع �أل�سجينة وقد مت مالحظة اجلوانب

خالل مشاركته في بطولة كأس العراق

نادي �شباب العدل الريا�ضي لفئة
املتقدين يحقق فوزه االول

االن�سانية للنزيالت امل��وج��ودات داخ��ل ال�سجن.
واو� �ض��ح :ان �سجن الن�ساء اال��ص�لاح��ي يعترب
م��ن ال�سجون النموذجية يف ال �ب�لاد يف تقدمي
اخلدمات االن�سانية والقانونية وال�صحية.

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

استذكارا ألرواح شهداء ملعب الحلة الشعبي

الوحدة الريا�ضية يف �سجن العمارة
املركزي تنظم بطولة (�شهداء احللة)

التخطيط العديل :اقامة دورة
ثالثة يف جمال ال�سالمة اللغوية
نظم ق�سم التدريب يف دائرة التخطيط العديل دورة
مبجال ال�سالمة اللغوية يف اعداد الكتب واملخاطبات
الر�سمية.
وق��ال��ت دائ ��رة التخطيط ال �ع��ديل :ان ه��ذه ال��دورة
تعترب ا�سا�س ًا للرتفيع الوظيفي ح�سب م�ق��ررات
جمل�س العدل ،ي�شار اىل ان الدورة اقيمت على قاعة
التدريب يف بناية حقوق االن�سان وملدة خم�سة ايام
من تاريخ  /4/12اىل .8/12/2016
وا�ضافت الدائرة :ان ق�سم التدريب يف الدائرة قام
بتهيئة خم�س دورات يف جم��ال ال�سالمة اللغوية
مبجال اع��داد الكتب واملخاطبات الر�سمية وهذه
الدورة هي الثالثة يف هذا امل�ضمار.

�أقامت الوحدة الريا�ضية يف �سجن العمارة املركزي بطولة (�شهداء احللة) للنزالء
ا�ستذكارا لأرواح ال�شهداء الذين ا�ست�شهدوا يف امللعب ال�شعبي يف املحافظة.
وقال م�س�ؤول ال�شعبة الريا�ضية يف وزارة العدل :ان هذه البطولة نظمت من
اج��ل حتقيق الهدف ال��ذي تن�شده ال��وزارة ودائ��رة اال�صالح العراقية لت�أهيل
و�إ�صالح النزالء.
وا�ضاف :ان البطولة �شارك فيها ( )10فرق من النزالء بنظام الت�سقيط الفردي،
وقد لقت البطولة تناف�س مثري بني الفرق املتناف�سة كما ابدى النزالء �شكرهم
ملدير ق�سم �سجن العمارة والوحدة الريا�ضية يف الق�سم.
وب ��دوره ق��دم املنظمون �شكرهم ملعايل وزي��ر ال�ع��دل د.ح�ي��در الزاملي لدعمه
املتوا�صل يف جميع االن�شطة الريا�ضية.

دائرة التنفيذ تعلن عن ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر ت�شرين االول لعام 2016
اعلنت دائرة التنفيذ يف وزارة العدل ,عن
ابرز ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر ت�شرين
االول لعام .2016
وقال مدير عام دائرة التنفيذ وكالة ح�سني
ال�ع�ق��اب��ي ،ان ال��دائ��رة حققت ال�ع��دي��د من
االجن ��ازات خ�لال �شهر ت�شرين االول من

العام  ،2016حيث بلغت جمموع االمانات
امل�ستح�صلة من املدينني (اثنى ع�شر مليار
وت�سعمائة وخ�م���س��ة وخ�م���س��ون مليون
و�سبعمائة و�ستة و�سبعون الف وثمنمائة
وت�سعة ع�شر دينار).
وا�ضاف املدير العام :ان االمانات امل�صروفة

مل�ستحقيها بلغت (ثالثة ع�شر مليار ومائتان
واربعة وثالثون مليون وثمنمائة و�سبعة
ال��ف وثالثمائة وع�شرون دي�ن��ار) ،م�ؤكدا
ان جمموع املبالغ امل�ستح�صلة من الر�سوم
العدلية بلغت (�ستمائة وخم�سون مليون
وت�سعمائة و�سبعة ع�شر ال��ف وثالثمائة

و�ستون دينار).
وت��اب��ع امل��دي��ر ال �ع��ام :ان ال ��دائ ��رة تتابع
ب���ش�ك��ل م���س�ت�م��ر ال �� �ش �ك��اوى وال ��دع ��اوى
وح�����ض��ور امل ��راف� �ع ��ات ،م �� �ش�يرا اىل ان
( )1409ح�ك��م بالنفقة و( )132حكم
باجر ح�ضانة مت ح�سمها ,باال�ضافة اىل

ق�سم املتابعة والتن�سيق يعلن عن ت�شكيل جلان متخ�ص�صة
لإ�سناد عمل دائرة اال�صالح العراقية
�أعلن ق�سم املتابعة والتن�سيق يف وزارة العدل
عن ت�شكيل جلان متخ�ص�صة لغر�ض ا�سناد عمل
دائ��رة اال��ص�لاح العراقية وحتديد ا�شكاليات
العمل للم�ساهمة بالنهو�ض بامل�ستوى اخلدمي
وال�صحي للأق�سام الإ�صالحية.
وق ��ال م��دي��ر الق�سم ح�سني اال���س��دي :ان��ه مت
حقق فريق ن��ادي �شباب العدل الريا�ضي لفئة املتقدين فوزه
االول يف اوىل مباراة له �ضمن بطولة ك�أ�س العراق.
وقالت ال�شعبة الريا�ضية :ان فريق نادي �شباب العدل الريا�ضي
لفئة املتقدمني� ،شارك يف بطولة ك�أ�س ال�ع��راق ،التي نظمها
االحت��اد العراقي املركزي لكرة القدم ،حيث ا�ستهل م�شواره
يف البطولة بفوزه على �ضيفه ن��ادي امل�شاهدة بهدفني دون
مقابل.
وا� �ض��اف��ت :ان امل �ب��اراة اق�ي�م��ت ع�ل��ى ملعب ن ��ادي اجل��والت
الريا�ضي يوم ال�سبت امل�صادف  ،3/12/2016وبح�ضور
و�سائل االعالم الريا�ضية املختلفة ،م�ؤكدا ان هذا الفوز جاء
نتيجة الدعم امل�ستمر لوزير العدل د .حيدر الزاملي ،وجهوده
املتوا�صلة للنهو�ض بالواقع الريا�ضي.
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توجيه �شعبة متابعة دائرة اال�صالح اىل مرافقة
اللجان الدولية لل�صليب االحمر خالل زياراتهم
التفقدية اىل اق�سام دائ��رة اال��ص�لاح و�أخرها
تفقدهم ق�سم �سجن الر�صافة (ب) ،بهدف ت�سهيل
مهمتهم انطالق ًا من مراعاة عمل ه��ذه اللجان
كونها تخت�ص باجلانب االن�ساين وم�ساعدة

النزالء والإطالع على ظروف ال�سجون.
يذكر �أن ال�سيد وزي��ر العدل د.حيدر الزاملي،
قد اعلن عن و�ضع خطة ا�سرتاتيجية �شاملة
ملراجعة وتطوير واقع دائرة اال�صالح العراقية،
للأرتقاء بعملها ومواكبة التطور احلا�صل يف
قطاع ال�سجون بالدول املتقدمة.

تصدرت المراتب االولى لقائمة التقييم الشهري خالل شهر تشرين االول الماضي

وزارة العدل حتقق املركز ال�ساد�س وفقا لتقييم موظفي االت�صال احلكومي
حققت وزارة ال�ع��دل ال�ترت�ي��ب ال�ساد�س وفقا
للتقييم ال�شهري ملوظفي االت�صال احلكومي بني
الوزارات ،وبتقدير ممتاز بالتوازي مع الن�سب
املتحققة يف املركز االول ،ل�شهر ت�شرين االول
من العام احلايل .2016
وقال اعالم ال��وزارة :ان االمانة العامة ملجل�س
ال� � ��وزراء حت ��دد ال�ترت �ي��ب ال �� �ش �ه��ري مل��وظ�ف��ي
االت�صال احلكومي على م�ستوى الوزارات ،وفقا

مل��دى الن�شاطات املقدمة من املكاتب االعالمية
التابعة لها والتي ت�ؤ�شر الن�شاطات امل�ستقبلية
للوزارة.
وا� �ض��اف :ان وزارة ال�ع��دل ج��اءت بالت�سل�سل
ال�ساد�س لقائمة التقييم ال�شهري ،ل�شهر ت�شرين
االول م��ن ال �ع��ام احل ��ايل  ،.2016وبتقدير
ممتاز بالتوازي مع الن�سب املتحققة يف املركز
االول.

واو� �ض��ح :ان قائمة التقييم ال�شهري ملوظفي
االت�صال احلكومي يف ال ��وزارات تعتمد على
ج��دول يت�ضمن ن�شاطات ،وق��د حققت ال��وزارة
يف ه ��ذا اجل��ان��ب م �ع��دل ( ،)25%ويف حقل
روح امل�ب��ادرة بلغ املعدل ( ،)24%فيما بلغت
�سرعة اال�ستجابة ن�سبة ( ،)25%وحققت يف
حقل التوا�صل ن�سبة ( ،)25%وجاء املجموع
النهائي ما مقداره (.)99%

االح��ك��ام ال �ت��ي ح�سمتها ال ��دائ ��رة �ضمن
م�س�ؤوليتها يف حماية حقوق مراجعيها،
م�ؤكدا ان ال��دائ��رة حققت ن�شاطات تتعلق
ب��ال��دي��ون بلغ جمموعها ( )1672حكم،
ب�ي�ن�م��ا ب�ل�غ��ت االح� �ك ��ام امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ع�ق��ار
( )244حكم.

تضمن عددا من التعديالت والقرارات

�صدور العدد اجلديد من جريدة
الوقائع العراقية بالرقم ()4427
� �ص��در ال �ع��دد اجل��دي��د م��ن ج��ري��دة
الوقائع العراقية بالرقم (،)4427
وال��ذي ت�ضمن ع��ددا من التعديالت
وال� �ق���رارات ،ال �ت��ي اق��ره��ا جمل�س
ال �ن��واب و� �ص��ادق��ت عليها رئ��ا��س��ة
اجلمهورية.
وق��ال مدير ع��ام ال��دائ��رة �شذى عبد
امل�ل��ك :ان ال�ع��دد ( )4427ت�ضمن
مر�سوم جمهوري ،ونظام التعليم
امل �ه �ن��ي رق� ��م ( )6ل���س�ن��ة 2016
ال�صادر بقرار جمل�س ال��وزراء رقم

( )332ل�سنة  ،2016بالإ�ضافة
اىل تعليمات هوية امل�ستثمر رقم
( )2ل�سنة  .2016وا�ضاف املدير
العام :ان العدد ت�ضمن ا�ستحداث
دائ� ��رة ال �ك��ات��ب ال �ع��دل يف ناحية
النهروان �ضمن حمافظة بغداد رقم
( )11ل�سنة  ،2016ودم��ج دائ��رة
الكاتب العدل يف ق�ضاء اال�صالح
التابع ملحافظة النا�صرية مع دائرة
ال�ك��ات��ب ال�ع��دل يف النا�صرية رقم
( )12ل�سنة .2016

اكدت اعتمادها نتائج الدورة اساس ًا للترفيع

التخطيط العديل :اقامة دورة رابعة
يف جمال ال�سالمة اللغوية

اعتبارا من يـوم االحد الموافق 2017 / 1 /1

املعهد الق�ضائي يعلن عن فتح باب التقدمي للدورة ()40
اعلن املعهد الق�ضائي التابع ل ��وزارة العدل
عن فتح باب التقدمي للدورة ( )40من العام
ال��درا��س��ي اجل��دي��د  ،2017/2018اعتبارا
من يـوم االحد املوافق  2017 / 1 /1ولغاية
ال�ساعة الثالثة من م�ساء يـوم الثالثاء املوافق
.2017 / 1 / 31
وق ��ال م��دي��ر ع��ام امل�ع�ه��د الق�ضائي د.ري��ا���ض
ح�سني :يكون التقدمي على ال��دورة عن طريق
احل�ضور اىل مبنى املعهد الكائن يف بغداد/
الوزيرية مقابل جامع ال�ن��داء ،لغر�ض اكمال
متطلبات التقدمي خالل فرتة الدوام الر�سمي.
وا�ضاف املدير العام :ان امل�ستم�سكات املطلوبة
ل �ل �ت �ق��دمي ،ه��وي��ة االح � ��وال امل��دن �ي��ة للمتقدم
ووال��دي��ه وزوج �ت��ه ( ا��ص��ل و� �ص��ورة �ضوئية
ملونة )��،ش�ه��ادة اجلن�سية العراقية للمتقدم
ووال��دي��ه وزوج �ت��ه ( ا��ص��ل و� �ص��ورة �ضوئية

ملونة) ،بطاقة ال�سكن (ا�صل و�صورة �ضوئية
ملونة) ،البطاقة التموينية (ا�صل و�صورة
�ضوئية ملونة) ،ت�أييد تخرج بتاريخ التقدمي

للدورة (� ،)40صورة �شخ�صية ملونة عدد( وب�ي�ن امل��دي��ر ال �ع��ام :ان � �ش��روط ال�ت�ق��دمي ان
 ،)6عقد الزواج (ا�صل و�صورة �ضوئية ملونة يكون عراقيا ب��ال��والدة وم��ن اب��وي��ن عراقيني
بالوالدة ومتمتعا بالأهلية القانونية ،وان ال
) ،قرارات حكم اذا كان حمامي ًا.
يزيد عمره عن اربعني �سنـة وال يقل عن ثمانية
وع�شرون ،وان ال يكون حمكوما علية بجناية
غري �سيا�سية او جنحه خمله بال�شرف ،وان
يكون حممود ال�سرية وح�سن ال�سمعه ،وان
تتوفر فيه اجل ��دارة البدنية وال�ل�ي��اق��ة ،وان
يكون متخرج ًا من احدى كليات القانون (ق�سم
القانون) فـي العراق او كلية قانون معرتف بها
من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
ب�شرط اجتيازه امتحان الكفاءة التحريري
واالمتحان ال�شفوي (املقابلة) ،وان ال يكون
قد �سبق ف�صله من املعهد ،وان يكون قد مار�س
املحاماة ممار�سة فعلية م��دة ال تقل عن ثالث
�سنوات ولي�س يف مرافعاته خلل على ح�ساب

احلق والعدالة والقانون اوانه مار�س وظيفة
ق�ضائية او قانونية يف دوائر الدولة او القطاع
ال�ع��ام للمدة امل��ذك��ورة يف الأق ��ل ،وان يكون
م�ؤمنا بالله وان ال يكون هو او احد ابنائه او
احد ابويه قد حكم عليه بجرمية خملة بال�شرف.
و�أفاد ان دفع اجور اخلدمة يف املعهد الق�ضائي
وامل �ن �� �ص��و���ص ع�ل�ي�ه��ا يف ج��ري��دة ال��وق��ائ�ـ�ـ��ع
العراقية بالعدد  4421يف 24/10/2016
هي 250,000 :مائتان وخم�سون الف دينار
للمرة االوىل ،و 300,000ثالثمائة الف
دينار للمرة الثانية ،و 400,000اربعمائة
الف دينار ملا زاد عن مرتني.
ي�شار اىل ان القبول للمتقدمني يكون من مواليد
 1/1/1977اىل م��وال�ي��د ،1/1/1989
ويجب على املتقدم توقيع خطي بعدد مرات
التقدمي.

ن �ظ��م ق �� �س��م ال� �ت ��دري ��ب يف دائ� ��رة
ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ع��ديل دورة مب�ج��ال
ال�سالمة اللغوية يف اع��داد الكتب
وامل �خ��اط �ب��ات ال��ر� �س �م �ي��ة ،ت�ن�ف�ي��ذ ًا
لتوجيهات االم��ان��ة العامة ملجل�س
ال ��وزراء /اللجنة الدائمة للحفاظ
على �سالمة اللغة العربية.
وقالت دائرة التخطيط العديل :ان
ً
هذه ال��دورة تعترب ا�سا�سا للرتفيع
الوظيفي ح�سب م �ق��ررات جمل�س

العدل ،ي�شار اىل ان الدورة اقيمت
على قاعة التدريب يف بناية حقوق
االن�سان وملدة خم�سة ايام من تاريخ
 /25/12اىل .29/12/2016
وا�ضافت الدائرة :ان ق�سم التدريب
يف ال���دائ���رة ق���ام ب�ت�ه�ي�ئ��ة خم�س
دورات يف جمال ال�سالمة اللغوية
مبجال اع��داد الكتب واملخاطبات
الر�سمية وهذه الدورة هي الرابعة
يف هذا امل�ضمار.
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مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري� :أجنزنا االر�شفة
االلكرتونية لـ( )% 90من ال�سجالت العقارية
�أجرى احلوار  /غزوان الظاملي
خطت دائرة الت�سجيل العقاري خطوات كبرية يف جمال تقدمي اخلدمات للمواطنني ،مبا يحفظ حقوقهم وال�سعي احلثيث لالرتقاء
مب�ستوى العمل من الورقي التقليدي اىل االلكرتوين ،مبا ي�ساهم يف انهاء حاالت التالعب وتزوير امل�ستم�سكات العقارية واحلد
من مظاهر الف�ساد املايل واالداري ،وحتقق يف هذا اجلانب اجناز  90%من م�شروع االر�شفة االلكرتونية لل�سجالت العقارية
لعموم البلد.
(العدل واملجتمع) التقت مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري ال�سيدة فوزية عليوي ،للتعرف على اهم اخلطوات املتخذة يف ال�ش�أن
اخلا�ص بتطوير عمل هذه الدائرة العريقة والتي تخت�ص بحفظ وتوثيق امللكية العقارية للمواطنني ،واهم التدابري املتخذة يف
جانب ت�سهيل معامالت املواطنني وفقا للتوجيهات احلكومة يف جمال تطبيق اال�صالح االداري ،وتوجهنا ب�أ�سئلتنا اىل مدير الدائرة
واجابتنا عنها لتعريف القارئ عن مدى املنجز املتحقق يف جمل عمل هذه الدائرة الهامة.

م��ج��ال م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد م���ن اه���م ال��م��ج��االت ال��ت��ي ن��س��ع��ى لتحقيقها وف��ق��ا ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة،
ع��ب��ر ت��س��ه��ي��ل ان���ج���از م���ع���ام�ل�ات ال��م��واط��ن��ي��ن ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع االم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل��م��ج��ل��س ال������وزراء
* ما هي اال�سرتاتيجية التي مت اعدادها للمرحلة
املقبلة واخلا�صة بدائرة الت�سجيل العقاري خالل
املرحلة املقبلة ،وما هي اق�سام الدائرة؟

 �أك ��دت ال�سيدة م��دي��ر ع��ام دائ ��رة الت�سجيلال�ع�ق��اري ،ف��وزي��ة عبد خفيف ،ان �صلب عمل
دوائر الت�سجيل العقاري هو اجراء املعامالت
الت�صرفية وتنفيذ القرارات الق�ضائية املكت�سبة
الدرجة القطعية بخ�صو�ص احلقوق اال�صلية
وال�ت�ب�ع�ي��ة ال �ت��ي جت��ري ع�ل��ى ال �ع �ق��ارات ،ام��ا
�إ�سرتاتيجية العمل خ�لال ال �ع��ام (2016-
 )2017وعلى الرغم من املوازنة التق�شفية ،اال
ان توجيهات ال�سيد الوزير د .حيدر الزاملي،
اك��دت على اهمية االرت�ق��اء بواقع عمل دائ��رة
الت�سجيل العقاري عرب نقلها اىل بناية تتالءم
مع حجم العمل وقيمتها العريقة والتي ت�ساهم
بحفظ �أم�لاك املواطنني ،عرب توفري متطلبات
العمل واالنتقال به من الأ�سلوب الورقي اىل
االلكرتوين ،وقد حتقق يف هذا اجلانب اجناز
ما ن�سبته ( )90%من الأر�شفة االلكرتونية
لل�سجالت العقارية.
ويف ال�شان اخلا�ص بالأق�سام التي تتكون منها
ال��دائ��رة� ،أج��اب��ت امل��دي��ر ال�ع��ام ،بالقول :ن�ص
النظام الداخلي رقم ( )1ل�سنة  2010املعدل
املادة (/3ثانيا) تظم هذه الدائرة ع�شرة �أق�سام
ه��ي (التدقيق ،ال�ق��ان��وين ،امل ��وارد الب�شرية،
املالية ،الفنية ،التدقيق احل�سابي ،التخطيط
وامل �ت��اب �ع��ة ،احل��ا� �س �ب��ات ،اخل��دم��ات االداري���ة
ال�سجالت) ،وتكون مهام االق�سام على النحو
االت ��ي ،ي�ق��وم ق�سم ال�ت��دق�ي��ق ،بعملية تدقيق
املعامالت الت�صرفية اخلا�صة بامللكية العقارية
الواردة على احلقوق العينية العقارية اال�صلية
او التبعية.
كما تقوم ال��دائ��رة مبراقبة تطبيق القوانني
واالنظمة والتعليمات ذات العالقة باملعامالت
ال�ت��ي ت�سجل يف دوائ ��ر الت�سجيل العقاري،
واالج��اب��ة ع�ل��ى اال��س�ت�ف���س��ارات ال� ��واردة من
دوائر الت�سجيل العقاري الفرعية بخ�صو�ص
املعامالت التي يجري ت�سجيلها فيها ،واعداد
م�سودات التعاميم اخلا�صة بتبليغ القوانني
واالن�ظ�م��ة والتعليمات ذات العالقة بدوائر
الت�سجيل العقاري.
ام��ا الق�سم ال�ق��ان��وين وت �ك��ون م�ه��ام��ه ،تقدمي
امل�شورة القانونية اىل اق�سام و�شعب دائ��رة
الت�سجيل العقاري العامة والدوائر التابعة لها،
واج��راء التحقيق االداري يف �ش�أن املخالفات
التي تقع يف دوائ��ر الت�سجيل العقاري ورفع
ال�ت��و��ص�ي��ات ال�ل�ازم��ة يف � �ش ��أن �ه��ا ،وح���ض��ور
مرافعات الدعاوي وتنظيم اللوائح والوكاالت
القانونية وبيان ال��راي ب�صدد الدعاوى التي
لها عالقة بدوائر الت�سجيل العقاري ،وتنظيم
العقود ال�ستئجار االبنية ل�ل��دوائ��ر وتوكيل
املحامني عند ترافعهم امام املحاكم عن الدعاوى
التي لها عالقة بدوائر الت�سجيل العقاري.
كما يقوم ق�سم امل��وارد الب�شرية ،باجناز كل
م��ا يتعلق ب �ج��دول وم �ف��ردات امل�ل�اك وتبديل
عناوين وتعديل روات��ب املوظفني احلا�صلني
على �شهادة اعلى ،وم�سك �سجل خا�ص باملكتبة
ومتابعة جتليد ال��وق��ائ��ع العراقية ،وتنظيم
االج� � ��ازات و� �ض��م اخل��دم��ة وح �ف��ظ ا��ض��اب�ير
املوظفني ال�شخ�صية وتثبيت خال�صاتها
وي �ع��د ق���س��م ال �� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة ،م��ن االق���س��ام
احل�سا�سة والذي يقوم مبهام �ضبط ح�سابات
االي��رادات والنفقات العامة واع��داد امليزانية
العامة ،واال�شراف على تنظيم االختام الر�سمية
ومراقبة ام��ور االيجار واال�ستئجار وتنظيم
عقودها وجتديدها و�صرف بدالتها ،والقيام
بجميع االمور املالية احل�سابية العائدة لدائرة
الت�سجيل العقاري العامة والدوائر التابعة لها.
فيما يقوم ق�سم ال�ش�ؤون الفنية ،بتهيئة املكائن
واالالت واالدوات واملواد واللوازم الهند�سية
وبقية امل ��واد ال�لازم��ة ل�ضمان �سري االع�م��ال
الفنية وف��ق اال��س��ال�ي��ب احل��دي�ث��ة امل�ت�ط��ورة،
ك �ت��دق �ي��ق خ ��رائ ��ط وم��رت �� �س �م��ات امل �ع��ام�لات
الت�صرفية واالع �م��ال الفنية ،اال� �ش��راف على
جتهيز دوائ��ر الت�سجيل العقاري باخلرائط
واملرت�سمات الالزمة العمالها الفنية.
ويخت�ص ق�سم التدقيق احل�سابي ،مبراقبة

حركة املوظفني واال�ضابري العقارية ملنع اي
ظواهر �سلبية.
ويف الفرتة ال�سابقة مت اكت�شاف حاالت تالعب
بالقرو�ض امل�صرفية عرب �ضمانات وهمية يف
الت�سجيل العقاري باملدائن وب�ن��ا ًء عليها مت
اع��داد �آلية جديدة يف تقيم العقارات املقدمة
ك�ضمانات للقرو�ض امل�صرفية املمنوحة من
امل�صارف احلكومية واالهلية تتمثل باعتماد
ال�ضوابط املعتمدة من قبل دائ��رة الت�سجيل
ال�ع�ق��اري يف تقدير اق�ي��ام ال�ع�ق��ارات م��ن قبل
اللجان امل�شكلة مبوجب ق��ان��ون تقدير قيمة
العقار ومنافعه املرقم  85ل�سنة  1978مع
اعطاء زي��ادة بن�سبة  30%عن قيمة الأر���ض
بالن�سبة للعقارات التي ا�ستعمالها جت��اري
وبن�سبة  10%للعقارات ال�سكنية وق��د مت
امل�صادقة على هذه االلية من قبل مكتب رئي�س
الوزراء املدين الراهن (مالك العقار) والدائن
املرتهن (امل���ص��رف) ومنعت ح��االت امل�غ��االت
بتقدير اقيام العقارات وبالتايل احلفاظ على
اموال امل�صارف باعتبارها اموال عامة.
*اعتماد ا�سلوب النافذة الواحدة (الكاونرت)
ما مدى م�ساهمته فعليا يف خف�ض م�ستوى الر�شوة
والروتني يف اجناز معامالت املواطنني؟

وت��دق�ي��ق ك��ل مايتعلق ب��االم��ور احل�سابية،
بالتخطيط واملتابعة ،ومتابعة وتنفيذ خطة
دائ��رة الت�سجيل العقاري وت��دري��ب املالكات
العاملة لرفع كفاءة ادائهم.
* ماذا حتقق يف جمال مكافحة الف�ساد االداري
وفق ًا للتوجيهات احلكومية �سعيا للحفاظ على
امالك املواطنني؟

 ان دائ��رت �ن��ا ��س�ب��ق وان ت���ص��دت ل �ع��دد منحم � ��اوالت ال��ت��زوي��ر وان��ت��ح��ال ال �� �ص �ف��ة يف
ن�ق��ل ملكية ال �ع �ق��ارات ومت اح��ال��ة امل��زوري��ن
اىل اجل�ه��ات الق�ضائية وك��ذل��ك يتم حما�سبة
امل��وظ �ف�ين ال��ذي��ن ي�ث�ب��ت تق�صريهم يف اداء
مهامهم عملهم او ال��ذي��ن يتعاطون الر�شوة
والتزوير ويتم عند ثبوت هذه احلاالت عليهم
احالتهم اىل اللجان التحقيقية يف دائرتنا او
اىل جلان التحقيق امل�شرتكة بني دائرتنا وق�سم
املتابعة والتن�سيق يف مكتب الوزير ومكتب
املفت�ش العام والتي بدورها ت�صدر التو�صيات
املنا�سبة والتي عادة تكون بتوجيه العقوبات
االن�ضباطية ب�ح��ق امل��وظ�ف�ين املق�صرين او
احالتهم للجهات الق�ضائية املخت�صة التخاذ
االج��راءات القانونية بحقهم مع مالحظة ان
ه��ذه احل ��االت ه��ي حم ��دودة وت�ك��اد ان تكون
قليلة قيا�سا اىل حجم اجل�ه��ود ال�ت��ي تبذلها

لقد ساهمت اجراءات
دائرتنا االحترازية بالحد
من حاالت التزوير وكشف
محاوالت التزوير وانتحال
الصفة وذلك من خالل
اصدار عدة اعمامات
وبالتعاون مع وزارة العدل
وتوجيه مباشر من معالي
السيد وزير العدل من
اجل الحفاظ على امالك
المواطنين

الوطنية كوثيقة تعريفية بديلة عن �شهادات يف اطاره املهني.
اجلن�سية وه��وي��ة االح ��وال املدنية وبالتايل
انتفاء احل��اج��ة اىل طلب �صحة ��ص��دور هذه
امل�ستم�سكات مم��ا ا��س�ه��م يف تقليل ال�ف�ترة
الزمنية الجن��از املعاملة ،واخل�ط��وة الثانية - ،ان ال�ع�م��ل ب� ��إج ��راءات ار��ش�ف��ة ع�م��ل دوائ��ر
اعتماد نظام تب�سيط االجراءات يف املخاطبات الت�سجيل ال�ع�ق��اري الزال م�ستمر العمل به
بني ال��دائ��رة العامة وفروعها وخا�صة يف ما ومت ار� �ش �ف��ة  90%م��ن ��س�ج�لات�ن��ا وج ��اري
يتعلق بتطبيق تعليمات رقم  6ل�سنة  1991العمل على حفظ ن�سخ منها يف البنك املركزي
ال��ذي يعالج مو�ضوع فقدان وتلف اال�ضابري وهناك برنامج جديد يتم درا�سته �سي�ساهم
العقارية ،فيما تعتمد اخلطوة االخرى تطبيق يف ت �� �س��ري��ع ع�م�ل�ي��ة االر���ش��ف��ة ومب���ا يجعل
جت��رب��ة اك �م��ال اج� � ��راءات ت���ص��دي��ق ال�ب�ل��دي��ة امكانية التالعب باملعامالت العقارية �صعبا
والتحا�سب ال�ضريبي داخل مديرية الت�سجيل ج��دا لوجود ن�سخ حمفوظة الكرتونيا ميكن
العقاري يف ال�شعب كمرحلة تتجاوز العديد الرجوع اليها للت�أكد من عائدية �أو�صاف العقار
م��ن حلقات اجن��از املعاملة ،و�سيتم تعميمها لكن تطبيق هذا الربنامج يتطلب زيادة الدعم
ع �ل��ى ب��اق��ي ال� ��دوائ� ��ر يف ح��ال��ة جن� ��اح ه��ذه امل ��ايل ل��دائ��رة الت�سجيل ال�ع�ق��اري م��ن خالل
التجربة ،واهمية اعتماد كتب �صحة �صدور زي��ادة التخ�صي�صات املالية ل��وزارة العدل يف
الوكاالت ملدة �سنة كاملة وعدم مطالبة املواطن املوازنات املالية ال�سنوية.
بتجديدها وك��ذل��ك مت التوجيه بعدم مطالبة وبرغم ما تقدم فان اعتماد املعاملة االلكرتونية
الوكيل من امل�شرتي او متلقي حقوق امللكية بدال من املعاملة الورقية يتطلب تغيري القوانني
العراقية الن الب�صمة االلكرتونية لي�س لها
ب�صحة �صدور الوكاالت.
ويعد جمال مكافحة الف�ساد من اهم املجاالت وج��ود يف الواقع العراقي وال تعتمد قانونا
ال �ت��ي ن���س�ع��ى لتحقيقها وف �ق��ا للتوجيهات حل��د االن يف ال �ق��وان�ين ال�ع��راق�ي��ة باال�ضافة
احل �ك��وم �ي��ة ،ع�ب�ر ت���س�ه�ي��ل اجن� ��از م�ع��ام�لات اىل امل�ستندات االل �ك�ترون �ي��ة ،وح�ت��ى وقتنا
املواطنني ،وهذا االمر مت العمل عليه ا�ستنادا احلا�ضر مل تعتمد يف عمل م�ؤ�س�سات الدولة
اىل توجيهات ال��وزي��ر بالتن�سيق مع االمانة على امل�ستندات الورقية كـ(ال�سند العقاري،
العامة ملجل�س ال��وزراء با�ستح�صال موافقات واملعاملة العقارية) ،باال�ضافة اىل م��ا تقدم
ف��ك ارت�ب��اط املعاملة الت�صرفية العقارية عن فانها حتتاج اىل اج��راء تغيريات ع��ل بع�ض
ا�ستح�صال دي ��ون دوائ� ��ر ال��دول��ة االخ ��رى ،القوانني العقارية من اجل ايجاد قواعد جديدة
ك��دوائ��ر البلدية وام��ان��ة العا�صمة ،ويف هذه للعمل االلكرتوين ،وبدورنا فقد بد�أنا يف دائرة
احل��ال��ة يتم تخفي�ض م��ا ي�ع��ادل ( )60%من الت�سجيل العقاري بار�شفة جميع ال�سجالت
الروتني املتعلق باملعاملة العقارية ،ومن جهة العقارية يف عموم العراق وت�صويرها بطريقة
اخ��رى فانها ت�ساهم باحلد وب�شكل كبري من ال�ـ(��س�ك�نر) ،وه��ي تعد ق��اع��دة اوىل ملو�ضوع
حلقات اجناز املعاملة والتي ت�ستغل من بع�ض املكننة وال�ث��ان�ي��ة للحفاظ عليها م��ن التلف
�ضعفاء النفو�س لت�صيد املراجعني وا�ستغاللهم واالح��داث االمنية والتي من �ش�أنها ان توفر
قاعدة �شاملة لل�سجالت العقارية.
ماديا.
* برنامج االر�شفة االلكرتونية قطع ا�شواط ًا
كبرية يف جانب االجناز متى �سيتم اعتماد ا�سلوب
اجناز املعاملة العقارية الكرتوني ًا ؟

* قلة الكوادر الوظيفية يف دائ��رة الت�سجيل
العقاري من اهم معوقات العمل ,كيف �سيتم
التعامل مع هذا اجلانب وفقا ملحددات التعيينات
خالل عام 2017؟

 ت�سعى ال��دائ��رة ملعاجلة مو�ضوع النق�صم��ن خ�لال مفاحتة ال��دوائ��ر العدلية االخ��رى
لتزويدها مبوظفني ذو خربة خمتلفة تتالءم
اخت�صا�صات عمل دوائ��رن��ا ،الن عمل دائ��رة
الت�سجيل العقاري يعتمد تخ�ص�صات متعددة
بع�ضها تتطلب خ�برات يف جمال احلا�سوب،
ل�ل�م���س��اه�م��ة يف ت�ط�ب�ي��ق ب��رن��ام��ج الأر� �ش �ف��ة
االلكرتونية و�أهمية امتالك املوظف اخلربة
ال�لازم��ة للتعامل م��ع ال�برام��ج االل�ك�ترون�ي��ة
احلديثة ونظم ادخ��ال املعلومات ،ا�ضافة اىل
دوائرنا يف تقدمي خدماتها للمراجعني.
* ماهي اهم اخلطوات املتخذة م�ؤخرا يف جمال ان اق�سام ال��دائ��رة تعتمد اخت�صا�ص اداري��ة
واخ ��رى ميدانية يف جم��ال امل���س��اح��ة ،االم��ر
خف�ض ن�سبة الروتني باملعامالت العقارية؟
 اوىل اخل�ط��وات املتخذة يف جم��ال ت�سريع ال��ذي يتطلب توفر �شهادات يف اخت�صا�صاتاجن ��از امل�ع��ام�ل��ة ال �ع �ق��اري��ة ،اع�ت�م��اد البطاقة وخربات حمددة من اجل اجناح العمل وجعله

* تلج�أ اغلب وزارات وم�ؤ�س�سات الدولة اىل
اعتماد املعاملة العقارية كمنفذ لت�سديد
ال�ضرائب والديون التي يف ذمة املواطن ,توجه
ال��وزارة نحو ف�صل املعاملة العقاري هل �سيتم
ف�صلها وفقا لتوجه الوزارة؟

 ف�صل املعامالت العقارية عن باقي الوزاراتوال��دوائ��ر يتطلب تدخ ًال ت�شريعي ًا ويت�ضمن
تعديل قانون �ضريبة الدخل والعقار وقانون
ادارة البلديات وقد مت املبا�شرة بتجربة ح�ضور
مم�ث��ل ع��ن دائ ��رة ال�ضريبة ودوائ� ��ر البلدية
املخت�صة يف داخل مديرية الت�سجيل العقاري
يف ال�شعب لغر�ض ا�ستكمال اجراءات ت�صديق
املعاملة من البلدية والتحا�سب ال�ضريبي وانه
يف حالة جن��اح ه��ذه التجربة �سيتم تعميمها
على باقي الدوائر حلني ا�ستكمال االج��راءات
الت�شريعية بتعديل قوانني تلك الدوائر ،علما
ان جناح هذه التجربة �سيخف�ض وب�شكل كبري
من حلقات املعاملة العقارية.

* اجراءات م�شددة اتخذت يف دوائر الت�سجيل
العقاري ما مدى م�ساهمتها يف احلد من الف�ساد,
وماهي احلاالت التي مت �ضبطها للتالعب ب�أمالك
املواطنني والدولة؟

 لقد �ساهمت اج��راءات دائرتنا االحرتازيةباحلد من ح��االت التزوير وك�شف حم��اوالت
ال �ت��زوي��ر وان �ت �ح��ال ال���ص�ف��ة وذل ��ك م��ن خ�لال
ا��ص��دار ع��دة اعمامات وبالتعاون مع وزارة
العدل وتوجيه مبا�شر من معايل ال�سيد وزير
العدل من اجل احلفاظ على ام�لاك املواطنني
ومنها على �سبيل املثال عقارات امل�سيحيني فقد
مت ا�صدار تعليمات لغر�ض حماية امالك هذه
ال�شريحة ،فان املعاملة الت�صرفية العقارية على
ممتلكاتهم ت�ستوجب ح�ضور البائع �شخ�صيا
او وكيل من الدرجة االوىل والثانية ح�صر ًا،
وقد مت يف هذا اجلانب اي�ضا ا�صدار تعليمات
ثانية بانه يف حالة ك��ون الوكيل ع��ن البائع
لي�س من االقارب بالدرجة االوىل والثانية فانه
ميكن لبطريكية بابل الكدانية او احد ال�سادة
النواب (امل�سيحيني) كفالة ال�شخ�ص الوكيل
وبذلك يكون ا�ستثناء من �شرط كون الوكيل
عن البائع من الدرجة االوىل والثانية وقد كان
لهذه التعاميم ال��دور االك�بر يف احلفاظ على
امالك امل�سيحيني ،خا�صة املقيمني يف اخلارج

اولى الخطوات المتخذة
في مجال تسريع انجاز
المعاملة العقارية،
اعتماد البطاقة الوطنية
كوثيقة تعريفية بديلة
عن شهادات الجنسية
وهوية االحوال المدنية
وبالتالي انتفاء الحاجة الى
طلب صحة صدور هذه
المستمسكات مما اسهم
في تقليل الفترة الزمنية
النجاز المعاملة

وقد قام وفد من الفاتيكان بزيارة وزارة العدل
وع�بروا عن �شكرهم ل�لاج��راءات االح�ترازي��ة
ل� �ل ��وزارة وال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا ان ت���س��اه��م يف
احل�ف��اظ على ام�لاك امل�سيحيني ،ويف جانب
الرقابة امليدانية فقد مت تزويد معظم دوائ��ر
الت�سجيل العقاري بكامريات مراقبة ملتابعة

 ��س��اه��م ن �ظ��ام ال �ك��اون�تر يف خف�ض ح��االتتقا�ضي الر�شوة من خالل منع تنقل املراجعني
يف اروقة الدائرة وقد و�ضعنا الية عمل ت�ساعد
ع�ل��ى التخفيف م��ن ازدح� ��ام امل��راج �ع�ين على
الكاونرت وذل��ك بتنظيم بطاقة مراجعة ذات
ال��وان متعددة وفق ًا لعدد ال�شعب ومت�سل�سلة
تقدم لكل مراجع بحيث ينتظر دوره جال�س ًا
بعيد ًا عن الكاونرت حلني ا�ستدعائه وفقا للرقم
املوجود على البطاقة وقد مت العمل بهذا النظام
يف كافة دوائر الت�سجيل العقاري منذ منت�صف
عام .2012
*حققت وزارة العدل دور ًا بارز ًا يف عودة احلياة
اىل املناطق املحررة  ,ما هو دور دوائر الت�سجيل
العقاري وم��ا هو ال��دور املتخذ حلفظ امالك
النازحني واملهجرين من هذه املناطق؟

 م��ن امل �ع��روف ان��ه مت ال�ت��وق��ف بالعمل يفدوائ��رن��ا ال��واق�ع��ة �ضمن املناطق املحتلة من
قبل داع�ش وبعد حترير كل منطقة يتم جرد
اال�ضابري املوجودة وال�سجالت وتدقيقها علما
انه توجد ن�سخة من هذه ال�سجالت يف املديرية
العامة ومت فع ًال ا�ستئناف العمل يف حمافظة
�صالح الدين وجار العمل ب�شكل طبيعي لتهيئة
واع� ��داد اح�ت�ي��اج��ات ال��دوائ��ر ال�ع��دل�ي��ة ومب��ا
ي�ساهم با�ستئناف العمل يف حمافظة االنبار
حيث اكملت دائرتنا يف حمافظة االنبار جردها
للأ�ضابري وال�سجالت وبانتظار باقي الدوائر
يف املحافظة لكون دائرتنا ذات و�ضع خا�ص
ومرتبطة بدائرة البلدية وال�ضريبة ووزارة
املالية و�سيتم اطالق العمل قريب ًا جد ًا.

* م��دى تاثري االزم���ة املالية على م�شاريع
ال��دائ��رة ,وماهي اخر تداعيات التحقيق يف
ال�سجالت العقارية يف حمافظتي النجف اال�شرف
وكربالء املقد�سة؟

 االزم��ة املالية القت بظاللها على احلكومةواث��رت �سلبا على دوائ��ر الت�سجيل العقاري
حيث ان قلة التخ�صي�صات املالية اثرت ب�شكل
مبا�شر على م�شروع مكننة دوائ��ر الت�سجيل
ال �ع �ق��اري ،ول�ك��ن يف ال��وق��ت احل��ا��ض��ر يوجد
م�شروع مكننة دوائ��ر الت�سجيل العقاري عن
طريق ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص وعن طريق
وزارة التخطيط وت �ق��وم اللجنة ال��وزاري��ة
امل�شكلة بخ�صو�ص ه��ذا امل��و� �ض��وع ب ��أع��داد
درا�سة اجل��دوى الفنية واالقت�صادية مل�شروع
مكننة دوائ��ر الت�سجيل العقاري ،وه��ذا احلل
�سي�ساهم يف جت��اوز تداعيات االزم��ة املالية
وان �ع��دام تخ�صي�صات امل��وازن��ة يف اجلانب
اال�ستثماري .وفيما يخ�ص مو�ضوع ال�سجالت
العقارية يف النجف اال�شرف وكربالء املقد�سة
فان معظم هذه ال�سجالت قد مت معاجلتها وفق
القانون من خ�لال و�ضع ا��ش��ارة احلجز على
القيود امل�ضافة والوهمية م��ن قبل الق�ضاء
وقيام اجلهات املالكة ب�إقامة الدعاوى الق�ضائية
ب�أبطال هذه القيود ومبرور الوقت �سيتم ح�سم
املتبقي من هذا املو�ضوع ب�شكل نهائي.
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�أزمة املياه �أ�سبابها وحقوق العراق يف املياه امل�شرتكة– االخطاء واملعاجلات
ك����ان امل���ف���رو����ض ت�����ش��ك��ي��ل وزارة خ��ا���ص��ة ب���ال�������س���دود واخل�����زان�����ات ل��ك��ون��ن��ا ب����أم�������س احل���اج���ة ال��ي��ه��ا ���س��اب��ق��ا وح��ال��ي��ا
للكاتب :كرمي حنا وردوين

�أزم��ة امل�ي��اه يف ال�ع��راق لها ت�أثريها ال�سلبي علىالو�ضع املناخي لكون امل ��وارد املائية قليلة وغري
متاحة مم��ا ي ��ؤث��ر �سلبا على ال��و��ض��ع البيئي وقد
تفاقمت ازمة املياه ب�شكل كبري ب�سبب النق�ص احلاد
من ال��واردات املائية وان �شحتها لها نتائج خطرية
يف انخفا�ض االنتاج الزراعي والرتاجع الكثري يف
اعداد الرثوة احليوانية وهجرة الفالحني من الريف
اىل املدن وتو�سع م�ساحات الت�صحر وازدياد ن�شاط
الكثبان الرملية والتلوث البيئي واملياه واحتمال
توقف يف املنظومات الكهربائية لل�سدود والتي ت�ؤثر
�سلبا على الن�شاط ال�صناعي وغريها من امل�شاكل
التدمريية يف البنية التحتية لالقت�صاد العراقي.
ان املناطق امل�ضمونة و�شبه املنظومة االمطار تقع
يف ال�شمال الغربي واملناطق ال�شمالية ال�شرقية ان
املناطق احلدودية ال�شمالية ال�شرقية ت�سقط بكميات
جيدة تغذي الروافد الرئي�سية باملياه ,اما املناطق
اجلنوبية واله�ضاب الغربية االمطار �شحيحة بن�سبة
عالية حيث ان ال�ع��راق يقع �ضمن املناطق اجلافة
احلارة علما ان ن�سبة التبخر تكون عالية يف املناطق
الو�سطى واجلنوبية ب�سبب ارتفاع درجة احلرارة
وخا�صة يف املناطق التي تتواجد فيها امل�سطحات
امل��ائ�ي��ة وب��د ان تو�ضع درا� �س��ات علمية وه��ذه من
م�س�ؤولية اجل�ه��ات املخت�صة بهذا ال���ش��أن (وزارة
امل��وارد املائية) لدى احلكومة الفيدرالية وحكومة
اقليم ك��رد��س�ت��ان م��ن حيث درا� �س��ة ال��و��ض��ع املائي
ونوعيتها والية تطويرها واحلفاظ عليها من الهدر.
ومن هذه االليات ت�شكيل هيئة عليا او جمل�س مركزي
لالهتمام بالو�ضع ال�ع��ام للموارد املائية م��ن كبار
االخت�صا�صني يف جم��ال ال�سدود واملياه بانواعها
وت��رت�ب��ط ب��أع�ل��ى �سلطة يف ال��دول��ة (مكتب رئي�س

ال��وزراء) ،الغر�ض منها تقدمي التقارير والدرا�سات
واالبحاث العلمية واحللول املنا�سبة لالزمة وعقد
م� ��ؤمت ��رات علمية حم�ل�ي��ة وامل �� �ش��ارك��ة ال�ف�ع��ال��ة يف
امل��ؤمت��رات الدولية و�أخ��ذ م�شورة من االخ�صائيني
الدوليني واملنظمات الدولية ذات ال�ش�أن وتبادل
اخلربات وعقد اتفاقيات مع املنظمات الدولية التي
تهتم مب�صادر املياه.
وااله�ت�م��ام مبكامن امل�ي��اه اجلوفية لكونه امل�صدر
ال�سرتاتيجي لتطوير الزراعة وال�ثروة احليوانية
والقيام مب�سح جيولوجي ملعرفة مكامنها الغزيرة الن
خمزون املياه يف العراق كبري جدا والبد اال�ستفادة
من جت��ارب ال��دول التي لي�س لها انهار دائمية مثل
االردن وال�سعودية ودول اخلليج وغريها من الدول
والتي متتاز الزراعة لديها بدرجة عالية من العلمية.
واالهتمام بتحلية مياه امل�سطحات املائية املتوفرة
لدينا وكذلك من جداول املبازل و�شط العرب وكذلك
م�شروع امل�صب العام.
تر�شيد ا�ستعمال املياه يف القطاع الزراعي واتباع
اال�ساليب العلمية لل�سقي عن نقل املياه بوا�سطة
القنوات املعلقة وال��ري بالر�ش وبالتنقيط وتبطني
ال�ق�ن��وات االروائ��ي��ة لتقليل ن�سبة ه��در امل �ي��اه من
الت�سرب يف جوف االر�ض ومن التبخر.
و�ضع مقايي�س مياه ال�شرب على نطاق العراق يف
ال��دور ال�سكنية وغريها من امل�ؤ�س�سات احلكومية
وو� �ض��ع ا��س�ع��ار منا�سبة للحد م��ن ال �ه��در وف��ر���ض
غرامات على املتجاوزين �أ�سوة بالدول املتقدمة مما
له من معطيات ايجابية لدعم االقت�صاد الوطني.
معاجلة م�شكلة مياه ال�صرف ال�صحي التي ت�صب يف
االنهر واجلداول مما ي�ؤدي اىل تلوث املياه وت�أثريها
على �صحة االن�سان والتلوث البيئي.
االه� �ت� �م ��ام مب��ي��اه ال �� �ص��رف ال �� �ص �ح��ي وت�ن�ق�ي�ت�ه��ا

وا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ل���س�ق��ي امل� ��زروع� ��ات وغ�ي�ره ��ا من
اال�ستخدامات التي لها دور فعال وكبري يف تر�شيد
ا�ستهالك املياه ذات اجلدوى االقت�صادية.
عدم ا�ستخدام طريقة الري ال�سطحي (ال�سيحي) الن
ذلك ي�ؤدي اىل هدر املياه ب�شكل كبري واتباع الطرق

كاتب العدل يف القانون العراقي
 مل يرد تعريف يف القانون العراقي للكاتب العدل وحتى يف قانونالكتاب العدول املرقم 33ل�سنة 1998فمن هو ح�سب ر�أي املتوا�ضع
ال�شخ�ص احلا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف القانون واملوظف
يف احد الدوائر احلكومية وبالذات يف الدوائر العدلية بعد اجتيازه
دورة �أمدها 3ا�شهر يف املعهد الق�ضائي على �إن مي�ضي على تعينه
بالدوائر احلكومية �سنتني ح�سب القانون ولكن املعمول به انه يتم
�إدخال املوظف احلقوقي لدورة الكتاب العدول بعدتعينه ب�أ�شهر وذلك
للحاجة املا�سة اليه .
ماهية �إعماله.
تنظيم وتوثيق الت�صرفات القانونية كافة مثل
/1الوكالة
/2الكفالة
/3الإيداع
/4امل�صادقة على الرتجمة
/ 5ت�سجيل املكائن
هذه هي �أعمال الكاتب العدل.
�إذ تبادر �إىل ذهني �س�ؤال هل يعد الكاتب العدل قا�ضي ( حاكم)
للإجابة على هذا الت�سا�ؤل يجب علينا حتديد وجه الت�شابه واالختالف
بني القا�ضي والكاتب العدل.
�أوجه الت�شابه بني القا�ضي والكاتب العدل.
 /1كالهما يقوم ب�إ�صدار �سندات ر�سمية فالقا�ضي يقوم ب�إ�صدار
قرار احلكم الذي هو�سند ر�سمي ا�ستنادا لأحكام املادة 105من قانون
الإث�ب��ات العراقي ب�أال�ضافة �إىل احلجج ي�صدرها القا�ضي "( حجة
الو�صايا الوالية القيمومة وغريها) كذلك احلال بالن�سبة للكاتب العدل
للآمال التي يقوم بها واملذكورة �أعاله .
 / 2قرارات الطرفني قابلة للتنفيذ �أي لها قوة ال�شيء املحكوم به.
/3للطرفني احلق يف اتخاذ قرار الأبطال ابطال ال�سند �أو قرار احلكم
فللكاتب العدل احلق يف �إبطال ال�سند الذي ي�صدر منه بعد تنظيمه
كعزل الوكيل بعد �إنذاره بطلب من املوكل .
هذه بع�ض �أوجه الت�شابه بني القا�ضي والكاتب العدل.
امااوجه االختالف فهي كااللتي .
�/1أن قرار احلكم ال�صادر من القا�ضي الينفذ �إىل بعد اكت�سابه الدرجة
القطعية ويكت�سب قرار القا�ضي الدرجة القطعية بعد ا�ستنفاذ جميع

طرق الطعن القانونية وهذا يتطلب عدة �أ�شهر �إما قرار الكاتب العدل
املتمثل بالوكالة وغريها من الأعمال الأخ��رى فانه قابل للتنفيذ حال
�صدوره من الكاتب العدل .
 /2تخ�ضع قرارات القا�ضي لرقابة حمكمة التميز بينما التخ�ضع �أعمال
الكاتب العدل لرقابة حمكمة التميز.
�إذن ملن تخ�ضع �أعمال الكاتب العدل �إىل �أي جهة ؟
لقد ر�سم ن�ص املادة 4من قانون الكتاب العدول املرقم33ل�سنة 1998
اجل�ه��ة ال�ت��ي تخ�ضع لها �أع �م��ال ال�ك��ات��ب ال �ع��دل وخمت�صة بتوجيه
التعليمات �إىل الكاتب ال�ع��دل يف ح��ال رف�ض الكاتب ال�ع��دل تنظيم
�أو توثيق �سند ما من ال�سندات وتف�سري القوانني املتعلقة ب�أعمال
الكتاب العدول وه��ي الهيئة اال�ست�شارية حيث تت�شكل ه��ذه الهيئة
برئا�سة
 /1املدير العام  .رئي�سا للهيئة
/2ع�ضوية اثنان من الكتاب العدول.
/3اثنني من مدراء الأق�سام.
وت�صدر قرارات هذه الهيئة بالإجماع وت�أخذ هذه القرارات �صفة الأمر
الذي يجب على الكاتب العدل طاعته .
�إنها هيئة �شبيهة بهيئات حمكمة التمييز التي تخ�ضع املحاكم لأ�شرافها
على القرارات التي ت�صدر� .إذن ملاذا مل يخ�ضع القانون �أعمال وقرارات
الكتاب العدول ملحكمة التميز على الرغم من الت�شابه الكبري بني عمله
وعمل القا�ضي.
وذلك ح�سب رائي املتوا�ضع النعدام اخل�صومة حيث �أن الطرف حينما
يلتج�ؤن �إىل الكاتب العدل لتنظيم ال�سند اخلا�ص بهم يكونان متفقان
على ذلك �أي التوجد منازعة خما�صمة .
�أذن هل الكاتب العدل قا�ضي �أم ال؟ لقد عدنا �إىل ال�س�ؤال الذي ابتد�أنا به
حمور درا�ستنا القانونية املتوا�ضعة .
من خالل الدرا�سة القانونية �أعاله نقول ب�أن الكاتب العدل قا�ضي ولكن
قا�ضي غري عادي.
كما تعلم يا ايها القارئ الكرمي الق�ضاء نوعان .
/1ق�ضاء عادي (خ�صومة دعاوي قرارات حماكم )
/2ق�ضاء والئي �أوامر على العرائ�ض(حجة و�صايا ق�سام �شرعي)
الكاتب العدل يعمل �ضمن �إطار الق�ضاء �ألوالئي ف�إ�صدار الوكالة �شبيه
ب�إ�صدار الق�سام ال�شرعي وحجة الو�صايا.

العلمية (الحظ فقرة ( )5املنوه عنها).
ال�سعي وبكل الطرق والو�سائل لعقد اتفاقيات بني
ال��دول املت�شاطئة وال�ت��ي تت�ضمن ه��ذه االتفاقيات
احد بنودها ح�سب امل�سافة التي متر بها هذه االنهر
لكل دول��ة وم�ساحة االرا� �ض��ي ال�صاحلة للزراعة

والكثافة ال�سكانية وم�ساحة االر�ض التي زرعت بها
املغرو�سات وع��دد ال�ث�روة احليوانية وغ�يره��ا من
الفقرات التي تعك�س ايجابيا على االقت�صاد الزراعي.
ومن املعلوم ان لنا احلق يف ح�صة املياه بني العراق
ودول املنبع واليجوز و�ضع اللوم على هذه الدول

ب�شكل دائم لكن اخطائنا هي ال�سبب يف ازمة املياه
ا�ضافة اىل امل�شاريع التي تنفذ لدى دول املنبع يف
خلق ازم��ة امل�ي��اه والب��د ال�ت��أث�ير على دول اجل��وار
لتزويدنا بح�صتنا املائية واليجوز ان نتخلى عن
حقوقنا يف امل�ي��اه ل��دى دول املنبع وعليه يتطلب
االه �ت �م��ام ع��ن ك�ث��ب ل�صيانة ال �� �س��دود واخل��زان��ات
امل�شيدة يف ال �ع��راق منذ العقد ال��راب��ع م��ن القرن
املا�ضي لغر�ض ا�ستيعاب اكرب كمية من املياه املحتملة
ال�سباب طارئة وكذلك االهتمام بال�سدود التي �شيدت
حديثا مثال على ذل��ك ال�سدود امل�شيدة �سد حديثة
واملو�صل وحمرين وهناك �سدود اروائية حتويلية
و��س��دود �صغرية يف الو�سط واجل�ن��وب ي�ستجوب
االهتمام بها و�صيانتها كي ت�ستطيع مقاومة املوجات
املائية املحتملة والتقليل من الهدر املائي و�ضياع
كميات ب�سبب التبخر والبد من معاجلة هذه امل�س�ألة
ع��ن طريق زراع��ة اال�شجار على ب�ح�يرات ال�سدود
وتبطني القنوات حيث يكون الهدر املائي يف ف�صل
ال�صيف لكون ن�سبة التبخر عالية ب�سبب ارتفاع
درج��ة احل ��رارة وخا�صة خ�لال ال�سنوات االخ�يرة
واالهتمام ب�سد املو�صل لعدم امكانية خ��زن �سعته
اخلزنية لوجود يف بطن ال�سد كهوف حيث قامت
عدد من ال�شركات يف حت�شي الكهوف املوجودة حتت
ال�سد ب�سبب ت�أكل ال�صخور اجلب�سية لكون موقعه
غري مالئم من الناحية الهند�سية.
ك ��ان امل �ف��رو���ض ت�شكيل وزارة خ��ا��ص��ة ب��ال���س��دود
واخلزانات لكوننا ب�أم�س احلاجة اليها �سابقا وحاليا
حيث ان العامل ي�شعر بانه هناك ازمة مياه وقد تتحول
امل�شكلة اىل ازمة حرب املياه بني دول املنبع وامل�صب،
ومن حق العراق مطالبة دول اجلوار بتعوي�ضه مبا
فاته من ح�ص�ص مائية الهدف من التعوي�ض خزنها
يف ال�سدود.

ثقافة قانونية عامة
التعليم القانوين �إىل جانب امل�ؤهالت املطلوبة
لتكون حم��ام ي�شمل التعليم القانوين �أي�ضا
درج��ات اعلى مثل الدكتوراه لدرا�سة اكادميية
اكرث تقدما  .ويعد القانون يف عديد من البلدان
غري الواليات املتحدة الأمريكية درجة جامعية
وامل �ت �خ��رج��ون م ��ن ه���ذا ال�ب�رن��ام��ج م ��ؤه �ل��ون
للمحاماة باجتياز اختبار القدرات  .ويف هذه
ال �ب �ل��دان ت�سمح ب��رام��ج ال�ت�خ��رج يف امل�ح��ام��اه
للطالب بال�شروع يف املهن االك��ادمي�ي��ة او يف
التخ�ص�ص يف جم��ال معني يف املحاماه  .ففي
الواليات املتحدة يعترب القانون درجة دكتوراه
مهنية ت�سمى بالدكتوراه يف القانون .وي�شرع

الطالب يف درا�ستهم القانونية وذلك بعد انهاء
اجلامعة يف بع�ض املجاالت (عادة ماتكون درجة
البكالوري�س) .
ف�م��ن امل�م�ك��ن ان ت �ك��ون ال��درج��ة اجل��ام�ع�ي��ة يف
اي جم��ال  ،بالرغم من ان العديد من املحامني
الأم��ري�ك�ي�ين يحملون درج ��ة البكالوري�س يف
ال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة  ،فالدرا�سة
القانونية يف املرحلة اجلامعية متاحة يف القليل
من املعاهد  .و ع��ادة ما تكون مدار�س القانون
الأمريكية كيانا م�ستقال �ضمن جامعات �أك�بر .
كلية القانون هو ا�سم اخر ل  law schoolاو
 ، school of lawوهذا امل�صطلحات �شائعة

يف الواليات املتحدة الأمريكية .
و ي���س�ت�خ��دم ه ��ذا امل���ص�ط�ل��ح يف ك �ن��دا وب�ل�اد
ال�ك��وم�ن��ول��ث وب�ق�ي��ة دول ال �ع��امل  .وق��د يكون
خمتلفا ع��ن م��دار���س ال�ق��ان��ون حيث ان الكلية
هي ق�سم من اجلامعة وتكون يف نف�س مرتبة
ال �ك �ل �ي��ات االخ � ��رى م �ث��ل ك�ل�ي��ة ال �ط��ب  ،وكلية
الدرا�سات العليا  ،بينما كليات القانون law
 schoolاو  school of lawwلها و�ضع
م�ستقل داخ��ل اجلامعة او تكون م�ستقلة متاما
عن اي معهد تعليمي ملا بعد الثانوية  .باال�ضافة
�إىل ان املرحلة الأخ�ي�رة يف التعليم القانوين
املهني .

االخت�صا�ص الدويل للمحاكم العراقية

مل ي�ت�ط��رق ق��ان��ون امل��راف �ع��ات امل��دن �ي��ه رق��م 83ل �� �س �ن��ة1969امل �ع��دل اىل
مو�ضوع اخت�صا�ص املحاكم العراقية م��ن الناحيه الدولية لذلك البد
م��ن ال��رج��وع لن�ص امل��ادت�ين 15و 14م��ن ال�ق��ان��ون امل��دين واىل قانون
تنفيذ االح�ك��ام االجنبية رق��م 28ل���س�ن��ة 1930فقد ن�صت امل��اده  14من
القانون املدين(يقا�ضى العراقي امام حماكم العراق عما ترتب يف ذمته
من حقوق حتى ما ن�ش�أ منها يف اخل��ارج) ام��ا املاده15فقد ن�صت (فانه
يقا�ضى االجنبي ام��ام حماكم العراق يف االح��وال االت�ي��ه�:أ:اذا وجد يف
العراق.ب:اذا كانت املقا�ضاة يف حق متعلق يف عقار موجود يف العراق
او مبنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.ج:اذا كان مو�ضوع التقا�ضي
عقد مت ابرامه يف العراق او ك��ان واج��ب التنفيذ فيه او ك��ان التقا�ضي
عن حادثه وقعت يف العراق)ويالحظ من ن�ص امل��اده 14ان��ه البد من ان
يكون املدعى عليه متمتع باجلن�سيه العراقيه واليهم فيما اذا كان احلق
عينيا او �شخ�صيا و��س��واء ك��ان امل��دع��ي عراقيا او اجنبيا و��س��واء كان
املدعي عليه مقيما يف العراق او يف خارجه بل ويكون له االخت�صا�ص
حتى اذا مل يكن له يف ال�ع��راق موطن او حمل �سكن و��س��واء ك��ان املال

موجودا يف العراق ام يف خارجه و�سواء قد ن�ش�أ االلتزام يف ذمة املدعي
عليه داخل العراق ام خارجه فهذا يعترب تطبيقا ملبد�أ �سيدة الدوله على
مواطنيها(.)1
اما اذا كان املدعي عليه اجنبيا فيمكن مقا�ضاته يف احلاالت االتيه1:ـ اذا
وجد يف العراق و�سواء كان له موطن او حمل �سكنى يف العراق من عدمه
و�سواء كان �شخ�صا طبيعيا او معنويا حيث ان االجنبي من ال�صعوبه
ال�سيطرة عليه كذلك فعند وج��وده يف ال �ع��راق ميكن ان تبا�شر بحقه
الدعوى وهذا ناجت عن �سيادة الدوله على جميع مناطق اقليمها وعليه
فان وجوده ب�صوره عر�ضيه على اقليم العراق يعطي املجال ملقا�ضاته واذا
تعدد املدعى عليهم وكانت لهم مواطن خمتلفة من بينها العراق ميكن اقامة
الدعوى فيه اي يف حمل اقامة املدعى عليه او حمل وجود العقار()2اما اذا
كان ال�شخ�ص االجنبي معنويا وله موطن يف العراق فيمكن اقامة الدعوى
عليه يف العراق وكذلك اذا كان له فرع او وكاله يف العراق فتكون املحاكم
العراقية هي املخت�صة على ان يكون مو�ضوع الدعوى �سببها النزاع الناجت
عن عمل هذا الفرع او الوكالة.

االحكام والقرارات الواجبة التمييز
ه �ن��اك اح �ك��ام وق�� ��رارات اوج���ب امل �� �ش��رع ع��دم
تنفيذها اال بعد ت�صديقها من حمكمة التمييز فاذا
مل متييز خ�لال امل��ده القانونيه فانه يجب على
املحكمة ان تقوم بار�سالها اىل حمكة التمييز
لتمييزها والغايه يف ذل��ك هو ك��ون بع�ض هذه
االح �ك��ام يتعلق ب��احل��ل واحل���رم او بناق�صي
االهليه مما يجب حمايتهم او باملال العام وذلك
خ��وف��ا م��ن ع��دم اه�ت�م��ام امل �� �س ��ؤول�ين عنهم من
االهتمام مب�صاحلهم االم��ر ال��ذي قد ي ��ؤدي اىل
�ضياع حقوقهم فيما اذا قد ح�صل خط�أ يف احلكم
الق�ضائي ق��د ي� ��ؤدي اىل اال� �ض��رار مب�صاحلهم

ولذلك �سمي بالتمييز او الوجبي او التلقائي()1
وعليه فان االحكام والقرارات التي يجب ايداعها
للتدقيقات التمييزيه هي :
 :1االحكام ال�صادرة على امل��ال العام :االحكام
ال�صادرة على االوق��اف االحكام ال�صادره على
ال�صغار :االحكام ال�صادره على الغائبني االحكام
ال�صادرة على املجانني
االحكام ال�صادره على املعتوهني وغريهم من
ناق�صي االهلية كاملحجور وال�سفيه:االحكام
املت�ضمنه ف�سخ عقد ال ��زواج احل�ج��ج املتعلقه
با�ستبدال االوقاف

:9احلجج املت�ضمنة االذن بالق�سمة الر�ضائية
وغريها من احلجج التي تعترب مبثابة احكام.
علما ان االحكام التي تقرر مل�صلحة املذكورين
لي�س هناك مايوجب متييزها وامن��ا ميكن ان
تنفذ ف ��ورا ولي�س على املحكمة ار��س��ال�ه��ا اىل
حمكمة التمييز وذل��ك ان ن�ص امل��اده قد ت�ضمن
وجوب ار�سال هذه االحكام واحلجج اذا كانت
�صادره عليهم اي �ضدهم ولي�س مل�صلحتهم فاذا
كانت �صادره مل�صلحتهم فتكون قد انتفت الغايه
التي ابتغى امل�شرع وج��وب التمييز من خاللها
حيث التنطبق على املذكورين يف هذه املادة.
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�
ه
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ال
ا
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يف
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يف
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لالر�شفة
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اول
افتتحت
العدل
وزارة
ان
يذكر
والتي �ساهمت بتعزيز املنجز االمني يف حماربة االرهاب،
حدوث ذلك يعد (م�صد ًا) للتقلبات يف الطلب يف ال� � ��دورة االق �ت �� �ص��ادي��ة وت �ع��د ال� ��دورة ال�ق��ان��ون ال���ض��رائ��ب يف البلد �أو م��ن خالل على الإيراد اخلا�ضع لل�ضريبة .
ون ��رى � �ض��رورة و��ض��ع �آل �ي��ات حت��اف��ظ على
احل�شد
وعامليجم��اه�
عربين�ي��ة و
اجماعن��ا االأم�
يف ق��وات�
امل�شحون
عرب�ط��ال
االأب
من��مال�شيد
مثال وبا�شراف
البطالة�شابق,
العراقية�ضديف وقت
على�دوجترمي
وحتقيق
جترميه
ومتابعة �أه
االقت�صادية من
مميزات االقت�صاديات �سيا�سات وقواعد الإنفاق وه��ذه يعني انها وع�ل�ي��ه ف ��ان امل�ث�ب��ت ال�ت�ل�ق��ائ��ي مت�ث��ل م��زاي��ا اال�ستقرار املايل تهدف �إىل ا�ستقرار الأ�سعار
اال�شالحل�ت��ام�ين
دائرة�إي �إن ا
الكلي .
�شهداء
أبطالنا من
الدعماخلالد
تقدمييومهم
منهم يف
ال�شعبي ,ونخ�س
حيدر
العدل د.
وزير
احلرب على
الدويلايف
واملوافقة على
االرهاب
الزاملي.حالة الركود الر�أ�سمالية ومن ابرز �أهداف ال�سيا�سة املالية ال تتطلب �أي قرار حكومي جديد �إذ �إن فر�ض ال�ضريبة �أو الإنفاق له ت�أثري على تخفي�ض والت�ضخم وتقليل الإنفاق وتنويع الإيرادات
املتاح يف
الدخل
لتثبيت
يهدف
�وزارة ,الذين نفتخر بان تكون هذه املنا�شبة ذكرى �شنوية
�
ل
ا
داع�ش.
واالنتعا�ش من خالل الزيادة �أو االنخفا�ض حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي وتخفيف هذه �ضريبة ت�صاعدية على الدخل ت�ؤدي �إىل تقليل ه��ذه التقلبات من الدخل دون احلاجة �إىل ت�ؤدي �إىل مواجهة التغريات االقت�صادية
إرهابي
ال
ا
اال�شتهداف
بان
منا
إميانا
ا
العدل),
وزارة
�(�شهيد
ل
ه��ذه امل�ن�ج��زات م��ا ك��ان��ت لتتحقق يف ظ��ل االزم ��ة املالية
االختيارية �أو
ال�سيا�سات
الحفلتغريات يف
من خالل
خاللتواجه
يف التحويالت احلكومية وه��ذا يخف�ض او التقلبات دورات الأع �م��ال وذل ��ك م��ن خالل اث�أر ال�صدمات التي
اختيار مثبت ديناميكي يحدد وقت ما حتدده
املنفذة الوزارة
الستهداف
الثالث
التأبيني
الدخلفي
كلمته
كوادر
االنتقام
ملحاوالت
من لوال
�وزارة،
�ودة ل �ل�
بدايةمل��ر��ص�
كان�وازن��ة
 ,2009امل�
عامم�ستوى
يف���ض
اواالن�أولخ�ف��ا
يزيد االدخ��ار احلكومي  .وان القيام بذلك ما ميكن �أن تقوم به املثبتات التلقائية يف خف�ض التغريات التي حتدث يف الدخل املتاح فالنظام امل��ايل يكون م�ستقرا �إذا ما ات�صف لن�سبة الإي��رادات العامة �إىل الناجت املحلي
لبناية
بحزم،إره��اب
ؤوليةعتاة اال
اقتحام
�ذي اأتى
�وزارة ,وال�
هذه ا
و�ساهمت
بعدهللم�س�
للت�صدي
حقيقية
وجودل��إرادة
واال�ستهالك �إ�ضافة �إىل ما تقوم به احلكومة بال�صفات التالية :
ي��وازن ال��زي��ادة �أو النق�ص يف الدخل الذي ا�ستقرار املوازنة العامة للبلد .
الإج� �م ��ايل وي�ف���ض��ل يف ال �ب �ل��دان النفطية
موظفيها
الثاين وقتل
البديل
يف موقعها
قريبة املدى
االعتداءلأخرى
يف املدى وا
بعيدة
إ�سرتاتيجية
الوزارة ال
اخلطط
يولده البطالة ويكون كم�صد للتخفيف من وان م��ا ي �ح��دث م��ن ت�غ�ي�يرات يف النفقات من �إ�صالح للنظام ال�ضريبي والذي يحد من  - 1مي�سر كفاءة توزيع املوارد االقت�صادية االعتماد على �سعر الربميل النفط ب�شرط
باأب�شع جرمية خالل هذه العملية التي اأكدت للقا�شي والداين
والتي
والطارئة،
امل�ستجدة
�وزارة
�
ل
ا
باحتياجات
املتعلقة
الآثار غري املرغوب فيها اقت�صاديا من جانبي والإي ��رادات احلكومية ترجع �أحجامها �إىل ت�أثري نظام ال�ضرائب على اال�ستهالك العائلي وح �� �س��ب امل �ن��اط��ق اجل �غ��راف �ي��ة �إىل ج��ا ُن��ب ب��أ��س�ع��ار اق��ل م��ن �سعر ال���س��وق �أو املتوقع
قال ال�شيد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,ان الوزارة العدل ,وان تاريخ اقتحام ال��وزارة عام  ,2013هو ط ��رح خ��الل امل �وؤمت��ر ال�شحفي املنعقد بعد احلفل
اإن االإرهاب �شعى ال�شتهداف الروح العاملية يف اإنفاذ القانون
العدلية
الب�شرية
مفرداتها
وزارة املالية
العمليات
عملها,ف��ر���ض
مهام�ل قبل
يتغلب�ق ال��دخ�
إمكانك��ام عندما
م�شتمرةفانه بال
التغريات الدورية يف االقت�صاد
مثلأبيني,وحتى يف
املوازنة العامة (الإيرادات والنفقات)
أزمات.املنفذ بحقهم حكم االعدام,
واخلا�سالبعدد
العدل).واالقت�صادية الأخ��رى التا
تاريخ
للدوائريكون
الوزارة ان
الكوادرارتاأينا
العدل ,لذا
�ضمنوزارة
تدخلموظفي
عند
ال�ضريبة� (�شهيد
يوم خا�س ب
القانون وف�
بتنفيذ اح�
الزاملي ,ان القوات االمنية حققت
اكد وزير العدل د.حيدر
لها
املوكلة
العمل
مهام
اداء
يف
املهني
ن�صابها
حققت
والتي
وامل�شي على طريق احلق وتنفيذ الق�شا�س بكل من وتابع ال�شيد ال��وزي��ر :ان ال ��وزارة اك��دت تر�شيخها ان ال��وزارة نفذت قرابة ال( )2٥حكما بحق مدانني
اقتحام ال��وزارة عام  ,2013هو يوم خا�س ب�(�شهيد وزارة
انت�شارات كبرية �شاهمت بتحرير اغلب املحافظات من
وعلى
مفهوم االن�شانية وامل�ث��اب��رة م��ن خ��الل تعيني ذوي عراقيني وغري عراقيني.
وجه.اأكليال رمزي ًا من م�شاعرنا ن�شعه على جدارية
العدل),امتليكون
ت�شول له نف�شه امل�شا�س بار�س العراق و�شيادته.
�شيطرة اجلماعات االرهابية.ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل
ا�ضافة
رف�شواالعدل
الذينلوزارة
ال�شجعاناوكلت
الكبرية التي
ومن
القضائية
المنتهية
تسريع
ضمن
الوزير :ان احللقات الروتينية اخلا�شة
أحكامهم وبني ال�شيد
إرادة
الركوع ال
التحديات هوؤالء
�شهداء الوزارة
الذين ا�شت�شهدوا,
سراحبدال عن املوظفني
إطالق االرهاب
القاها �شحايا
كلمته ال�ت��ي
ذك��ر ذل��ك ال�شيد ال��وزي��ر خ��الل
ا�شتقباله ال�شفري التون�شي( �شمري جماعي ) يف العراق ,
حقوق االن���س��ان (امل�ل�غ��اة) اليها ،وق��د مثلت
ال�شر وزارة
مهام
باحلفل التاأبيني ال��ذي ن�شمته ال���وزارة مبنا�شبة الك �م��ال م���ش��رية ال�ع�م��ل ال�ت��ي ح ��اول القتلة ايقافها مبلف االعدام ,واعادة املحاكمة الكرث من مرة ,ال�شبب
والطغيان.
مبينا ان االزمة املالية احلالية اثرت �شلب ًا على جانب اجناز
ال��وزارة احلكومة يف املحافل الدولية وتعاطت بايجابية
ال��ذك��رى الثالثة ل�شهداء ال���وزارة ,بح�شور رئي�س بالتفجريات االنتحارية ,وان ال��دم��اء التي تنب�س الرئي�شي وراء تاأخر التنفيذ بحق االرهابيني ,موؤكدا
م�شاريع ال��وزارة وخا�شة يف جانب اكمال بناء ال�شجون
االتفاقيات
العراق يف
الكلمة �ض4
كبرية يف اجلوانب املتعلقة بالتزاماتتكملة
جم�ل����س � �ش��ورى ال��دول��ة وامل�ف�ت����س ال �ع��ام وامل� ��دراء بعروق ذويهم �شتدير عجلة العمل واحلياة من جديد ان الوزراة رف�شت كل امل�شاومات وال تنظر الأي �شئ
والتي �شت�شاهم حال اكتمالها يف تخفيف الزخم احلا�شل يف
الدولية ،وحققت الوزارة منجزا كبريا يف ح�صول العراق
اخر غري تنفيذ احلكم بحق املدانني ,وان قائمة التنفيذ
العامون وامل�شت�شارين ,م�شريا اىل ان االرهاب �شعى يف وزارة العدل.
ال�شجون.وافاد ال�شيد الوزير :ان الوزارة م�شتعدة على فتح
الت�سفري
وزارةت�ي�رة ح��رك�
ت�سريع و
املتمثل يف
�ونع��راق�ي��ة
�احن�ال�
ال�شتهداف�رة الإ
جميع اآفاق التعاون مابني اجلانبني ,مبينا ان الوزارة حققت �أع �ل �ن��ت دائ� �
على مقعد يف جمل�س حقوق االن�سان بالأمم املتحدة.
الوزير يف معر�س اجابته عن �شوؤال م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.
واو�شح�ة ال�شيد
مبوظفي
روح���ص�الل�ق��ا
تقدم ًا كبري ًا يف جميع املجاالت.بدوره اكد ال�شفري� ,شعي عن موقفها ال�شهري اخلا�ص بعدد وت ��ام�ي�ن ال � �ن� ��زالء ام � ��ام امل �ح��اك��م،
ويف اجلانب املتعلق بعودة العراق اىل حميطه االقليمي
اجلمهورية التون�شية ملد يد التعاون مع الوزارة يف جميع املطلق �سراحهم ل�شهر ت�شرين الثاين وتطبيقها نظام االر�شفة االلكرتونية
والعربي ،فقد حقق العراق منجزا كبريا يف تر�أ�س وزير
والذي يتيح امكانية حتديد املنتهية
املجاالت ,والتعاون يف جمال توقيع االتفاقيات وتو�شيع من العام احلايل .2016
العدل د .حيدر الزاملي ،جلل�سة جمل�س ال��وزراء العرب
وق� ��ال م��دي��ر ع ��ام دائ� ��رة اال� �ص�لاح اح �ك��ام �ه��م ال�ق���ض��ائ�ي��ة م��ن ال �ن��زالء
يف دورت��ه ال �ـ( ،)32ا�ضافة اىل الت�صويت لرت�أ�س العراق
العالقات مابني البلدين .
العراقية ح�سني الع�سكري ،ان عدد وي �� �س��اه��م ب�ح���س��م م �ل �ف��ات �ه��م وف �ق � ًا
لع�ضوية ملكتب التنفيذي يف جل�سته املقبلة ،وق��د حتقق
امل �ف��رج عنهم م��ن ��س�ج��ون ال ��وزارة ل�ل�م��دة ال�ق��ان��ون�ي��ة امل �ح��ددة لإط�ل�اق
للعراق خالل تر�أ�سه جلل�سة جمل�س الوزراء العدل العرب
وال�ت��ي عقدت م��ؤخ��را يف ال�ق��اه��رة ،الت�صويت باالجماع
خ�لال ال�شهر امل��ا��ض��ي بلغ ( )503ال�سراح.
على مقررات اجلل�سة والتي ي�صب الق�سم االكرب منها يف
نزيال من �سجون ال��وزارة يف بغداد �سبق �إن وجه وزير العدل د .حيدر
واملحافظات بينهم ( )32من الن�ساء الزاملي ،وجه بتقدمي موقف �شهري
جترمي االره��اب وجتفيف منابعه الفكرية واملادية والتي
ع��ن ع��دد ال �ن��زالء امل �ف��رج عنهم �إىل
و( )471من الرجال.
من �ش�أنها يف حال تطبيقها ان ت�ساهم يف الق�ضاء جذريا
اأكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,على اأهمية اجناز املعامالت وا���ض��اف امل��دي��ر ال��ع��ام :ان دائ ��رة و�سائل الإعالم ،بهدف اطالع الر�أي
على الفكر املتطرف والذي يعاين العامل اجمع من نتائجه
ويف مقدمتها االعمال االهابية التي طالت اغلب دول العامل.
يف ال��دوائ��ر العدلية بال�شرعة املمكنة وجت��اوز االإج ��راءات اال�� �ص�ل�اح ق�ط�ع��ت ا� �ش��واط � ًا ك�ب�يرة ال�ع��ام ع��ن ا�ستمرار ال���وزارة ب�إلية
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
اكت�سافهالإف�مل�راجحت�سم
التزوير التي
الروتينية تنفيذا لالإ�شالحات احلكومية ,م�شددا على حما�شبة يف جم��ال عدد
عن النزالء
متعمليات ا
ت�سريع
حاالتال�سراح
منط�ل�اق
عمليات ا
املنتهيةان�أحكامهم
الق�ضائية��.درت باتخاذ اج ��راءات ا�شتباقية للحيلولة دون
امل�شيحيني ��ش
�ساهمت الزاملي,
جديدةد .حيدر
�راءاتالوزير
باتخاذها�داج�ال�شيد
اك�
اجلهات املق�شرة يف اأداء واجباتها �شمن ال�شوابط املعرقلة
خاللئ��رة
ذلك�ع ل��دا
الوزير�ت��اب�
ال�شيدك��زي ال
املواطنني.ذكر�ي امل��ر
مل�شالح�سجن ال�ت��اج�
ا� �ص��در
مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي ,وان اي ا�شتحواذ �شعاف النفو�س على هذه االمالك.
زيارة تفقدية
ومتابعته�ص بالتقرير
الكرخ,س��ا خ��ا��
�ة ،ك��را� �
الكاتبع��راق �ي�
لدائرة�اح ال �
اال�� �ص�ل
وا�شاف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ع��دد من ح��االت التزوير
�شكوى منه متثل مطلب ًا ا�شا�شيا لكل العراقيني.
ال�شخ�شية ملعامالت
العدل /
والتطوير المؤسسي في وزارة العدل
حت�شمإدارة
قسم
بالتعاونمت مع
ن�شاطاته لعام
حيث ابرز
املواطنني,ت�ضمن
ال�سنوي،
الجودةوجود
ق�شائيا ب�شب عدم
اكت�شافها مل
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي التي
 .2016الالزمة الجناز
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يف مقر ال ��وزارة ,وف��دا ع��ن الطوائف امل�شيحية يف املطالب باحلق ال�شخ�شي ب�شبب هجرتهم ,وق��د مت
املعاملة بعد التاأكد من �شحتها ,مع اأهمية عدم طلب مرفقات
امل�شتلزماتيفال�ق�سم
العامة والإعالم
العالقات
العراق كل من اجلاثليق البطريرك لكني�شة امل�شرق االتفاق على اآلية معاجلة حالة الوكالة لغري االقارب
املركزيم�شريا اإىل
التاجيالقانون,
�واردة يف
تدخل �شمن
ال
دوائرها ت�ضمن
جميعال�سنوي،
بالتقرير
خا�صا
االآ�شورية (كيوركي�س الثالث) و رئي�س طائفة ال�شريان بالدرجة االوىل او الثانية ل�شمان حقوق املواطن
الكرتونيا ل�شمان
على مكننة
كرا�سامقبلة
ا اع�أن�دتالوزارة
االمنية،
والتح�صينات
والفعاليات
الن�شاطات
اهم
االرث��وذك����س امل�ط��ران (�شويريو�س ح��اوا) و رئي�س امل�شيحي م��ن خ��الل امل�شادقة على ال��وك��ال��ة م��ن قبل
اجن��از املعاملة وفقا لنظام لنافذة الواحدة وال��ذي من �شاأنه
واخلارجية
الداخلية
دون�زي��ارات
املعاملة ال�
باال�ضافة اىل
�ي ,ب��ال �ت �ع��اون م��ع ق�سم وامل�ؤ�س�سي وفق املوا�صفات  2015 /9001م��ن قبل ال�سيد حممد �صباح لفتة ،وتو�ضيح
ح�شب�ق �� �ض��ائ�
(امل�شجلةع �ه��د ال
طائفة االرمن االرثوذك�س يف العراق املطران الدكتور زعماء الطوائف امل�شيحية ن �ظ��م امل �
القانون)
أ�شلوب الورقي.
اللجوء اإىل اال
اجناز
ف�ق��رات��ه م��ن خ�ل�ال اال�ستف�سار ح��ول��ه م��ن قبل
على والتطوير امل�ؤ�س�سي االيزو.
ال�شاملة
لقطع�ودة
امل�شيحيني ,اجل�
(اآف��اك اآ��ش��ادوري��ان) و الوكيل العام ملطرانية ال��روم او احد ال�شادة النواب �إدارة
العدلمنهيالكرا�س
الهدف
اخلا�صة
الطريق
الوزارة ال�شباقة
مبينةانانوزارة
بالق�سم،الوزير:
أو�شح ال�شيد
وا
الذي ور� �ش��ة ع�م��ل مو�سعة وا�ضاف املدير العام :ان الور�شة �شهدت م�شاركة امل �� �ش��ارك�ين و�أع�����ض��اء ق���س��م اجل � ��ودة ال�ت��اب��ع
االمنيع��دل،
�وزارة ال �
ي�شتغلون�اب��ع ل� �
ال�ت�
املجال على
ت�سليط�ذاال�ضوء
الو�شع
االرثوذك�س يف العراق االب (يونان الفريد) ,م�شريا �شعاف النفو�س ممن
حافزايف تطبيق
لتكون عالية
الن�شاطات اجن��از
والتيتلكحققت ن�شبة
يف ه�
ح ��ول م�ف��اه�ي��م ال�ع�م��ل ��ض�م��ن م�ع��اي�ير حتقيق م��دراء �أق���س��ام و�شعب املعهد ك��اف��ة ،وافتتحت ل �ل��وزارة واالع���ض��اء امل��وج��ودي��ن داخ��ل املعهد
الق�سم.
بواقع
للنهو�ض
اىل عمق اجلذور التي ينتمي لها الفرد امل�شيحي يف تعاين منها البالد.
برنامج االأر�شفة واملكننة االلكرتونية يف دوائرها و�شجالتها
مبحا�ضرة �ألقاها ال�سيد حممد �صباح ،طرح الق�ضائي.
اجلودة.
ت�ضمن فعاليات
الكرا�س
اجل ال��دائ�
وا�ضافت
لل�شيد الوزير ,على
ار�س الرافدين ,وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف من جانبه عرب الوفد عن �شكرهم
وممتلكاتهم واجناز
املواطنني
احلفاظ�رة:علىانم�شالح
من
عقاراتد .ري��ا���ض ح�سني :ان فيها �أ��س����س ومفاهيم اجل ��ودة يف م�ؤ�س�سات م��ن جانبهم ع�بر امل���ش��ارك��ون يف ال��ور��ش��ة عن
مو�شوع�ام املعهد
متابعة م��دي��ر ع�
وامل �ك��ون��ات االخ��رى.وب��ح��ث ال���ش�ي��د ال��وزي��ر خ��الل ح�شن اال�شتقبال وج��دي��ة وق��ال
اخلدمية التي
وامل�شاريع
للق�سم،
التابعة
ال�شعب
حقوق االإن�شان
تطبيقا ملعايري
املمكنة,
بال�شرعة
معامالتهم
مفاهيم�ل العمل �ضمن معايري ال��دول��ة ،اغنتها م���ش��ارك��ات احل���ض��ور ب�شرح �إه�ت�م��ام�ه��م مب��ا ت�ل�ق��وه م��ن م�ع�ل��وم��ات ع��دوه��ا
تناولت
الور�شة
اىل
الهادفة
ال�سنوية
اخلطة
�ضمن
اجنازها،
اللقاء� ,شبل احلفاظ على امالك املواطنني امل�شيحيني امل�شيحني ,متمنني ل��ه دوام ال�ت��وف�ي��ق خ��دم��ة اله�
متوالتي ت�شدرت مفردات ورقة االإ�شالح احلكومي يف اجلانب
التنميةأنهايفاأندائ��رة
حت�ق�ي��ق اجل � ��ودة واحل �� �ص��ول ع �ل��ى االع �ت �م��اد مفاهيم ملعايري اجل��ودة وم��دى اال�ستفادة من ب��ال�غ��ة االه�م�ي��ة �أ��س�ه�م��ت يف تر�سيخ مفاهيم
امل�ه��اج��ري��ن م��ن ار���س ال �ع��راق ,مبينا ان توجيهات العراق.
واالق�ساموغلق ملف
اال�صالحعلى احلد
تلقي بظاللها
حركةومن �شا
دعمإداري,
اال
املايل.ومبا يتنا�سب مع متطلبات املرحلة
الف�شاد لها،
التابعة
اجل� ��ودة وال �ت �ط��وي��ر امل��ؤ��س���س��ي يف �أذه��ان �ه��م
االك��ادمي��ي وامل��ؤ��س���س��ي ،ب��اال��ض��اف��ة اىل طرح تطبيقها.
العديد من ال��ر�ؤى واالف�ك��ار منها �آلية تطبيق وت���اب���ع امل���دي���ر ال � �ع� ��ام :مت خ�ل��ال ال��ور� �ش��ة م�ع��رب�ين ع��ن �سعيهم لتطبيقها يف �أع�م��ال�ه��م
وخطط التق�شف واحلفاظ على املال العام.
م �ع��اي�ي�ر اجل� � ��ودة وت �ق �ي �ي��م االداء ال� �ف ��ردي مناق�شة (دل �ي��ل االع �ت �م��اد االك ��ادمي ��ي) امل�ق��دم الوظيفية.

وزير العدل :بدء العد التنازيل
للق�ساء على االرهاب

د .حيدر الزاملي

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

وزارة العدل :الإفراج عن ( )503نزيل خالل �شهر ت�شرين الثاين لعام 2016

�سجن التاجي املركزي ي�صدر
كرا�س التقرير ال�سنوي

خالل استقباله وفدا من رؤساء الطوائف المسيحية في العراق

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

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

املعهد الق�ضائي يقيم ور�شة عمل خا�صة مبفاهيم العمل �ضمن معايري حتقيق اجلودة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

Justice & society

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

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

قسم شؤون المواطنين 07702919261

07810622836

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

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

العدل واملجتمع WWW.faecbook/

citizens_mog@yahoo.com
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ً
مجانا
توزع

