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اك���د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي على 
ب�صيغته  االن�����ص��ان  ح��ق��وق  ت��ق��ري��ر  اجن���از 
وا�صحة  �صورة  �صري�صم  وال��ذي  النهائية 
واالنتهاكات  العراقي  الواقع  معطيات  عن 

املرتكبة من ع�صابات داع�ش. 
ال���دوري  االج��ت��م��اع  هام�ش  على  ذل��ك  ج��اء 
املعنية  االن�����ص��ان  حل��ق��وق  امل��رك��زي��ة  للجنة 
لالتفاقيات،  التعاهدية  التقارير  بكتابة 
وال����ذي ك���ان م��ن اج���ل م��راج��ع��ة م��ق��ررات 
ال��ت��ق��ري��ر اخل���ا����ش ب��ح��ق��وق االن�����ص��ان يف 

العراق.
اه��م��ي��ة اجن��از  ع��ل��ى  ال��وزي��ر  ال�صيد  واك���د 
الق�صاء  باتفاقية  اخلا�ش  التقرير  م�صودة 
العن�صري،  التمييز  ا���ص��ك��ال  جميع  ع��ل��ى 
اع�صاء  قبل  من  املبذولة  باجلهودة  م�صيدا 
اللجان الفرعية املكونة من ممثلي وزارات 
ال��دول��ة واق�����ص��ام ح��ق��وق االن�����ص��ان التابعة 

للوزارات واجلهات املعنية.
وطلب ال�صيد الوزير من االع�صاء طرح اي 
تعديل على املقررات اخلا�صة بتقرير اللجنة 
من اجل ت�صمينه مبا ي�صاهم يف تعديل هذه 
يتالئم  ال��ذي  بال�صكل  وان�صاجها  املقررات 
مع ملف حقوق االن�صان يف العراق لتقدميها 
االن�صانية  واجل��ه��ات  امل��ت��ح��دة  االمم  اىل 

االنتهاكات  ع��ن  احلقيقية  ال�صورة  لر�صم 
املرتكبة بحق ابناء ال�صعب العراقي من قبل 

املجاميع االرهابية وع�صابات داع�ش.
وزارة  وكيل  ال�صيد  ا�صتعر�ش  جانبه  من 
العدل/ وكالة ح�صني الزهريي الية نقل مهمة 

وزارة  من  التعاهدية  التقرير  كتابة  ملف 
حقوق االن�صان )امللغاة( اىل وزارة العدل، 
الدولية  ال��ع��راق  تقارير  ت��ق��دمي  وم��واع��ي��د 
م�صودة  اعداد  ومراحل  املعنية  اللجان  اىل 
تقرير العراق اخلا�ش باتفاقية الق�صاء على 

جميع ا�صكال التمييز العن�صري ومات�صمنه 
على  االجابة  متثل  ومعلومات  بيانات  من 

التو�صيات ومواد االتفاقية
واج�����اب ال�����ص��ي��د ال��وك��ي��ل ع���ن ت�����ص��اوؤالت 
امل��راأة  م�صاركة  م��دى  بخ�صو�ش  االع�صاء 

ا�صتعر�ش  حيث  ال��دول��ة،  موؤ�ص�صات  يف 
امل��راأة  م�صاركة  ن�صب  املعد  للتقرير  وفقا 
وموؤ�ص�صاتها،  ال��دول��ة  وزارات  بع�ش  يف 
الرجل  م�صاركة  ن�صبة  م��ع  تتقارب  وال��ت��ي 
واملنا�صب  التنفيذية  ال�صلطة  م�صتوى  على 

القيادية.
ال�صاأن  اىل  االج��ت��م��اع  خ��الل  التطرق  ومت 
املتعلقة  وا�صتحقاقاتها  باالقليات  اخلا�ش 
ب��اجل��وان��ب ال��دي��ن��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة، كما 
التي  املالحظات  من  جملة  التقرير  ت�صمن 
تعزز دور املفو�صية العليا العراقية حلقوق 
تقرير  على  االط��الع  لها  ليت�صنى  االن�صان 
جميع  ملكافحة  بفعالية  االن�����ص��ان  ح��ق��وق 

ا�صكال التمييز العن�صري.
واختتم االجتماع مب�صادقة رئي�ش واأع�صاء 
اللجنة املركزية على م�صودة التقرير، حيث 
او�صت اللجنة بار�صال م�صودة التقرير اىل 
االمانة العامة ملجل�ش الوزراء لعر�صه على 
ار�صاله اىل  للم�صادقة قبل  الوزراء  جمل�ش 
وزارة  خ��الل  م��ن  املعنية  ال��دول��ي��ة  اللجنة 
اخلارجية. يذكر ان اللجنة تتكون من جلان 
وزارات  اغلب  ع�صويتها  يف  ت�صم  فرعية 
املرتبطة  غ��ري  واجل��ه��ات  املخت�صة  ال��دول��ة 

بوزارة.
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كر�صت وزارة العدل عملها الر�صمي داخليا وخارجيا لدعم 
انت�صارات قواتنا االأمنية يف حربها على ع�صابات داع�ش، 
وتعزيزا لدورها يف �صرب جذور االإرهاب الفكرية واملادية 
اجتماع  يف  حا�صمة  م��ق��ررات  جملة  على  الت�صويت  عرب 
يف  وت�صاهم  املت�صدد  الفكر  من  حتد  العرب  العدل  وزراء 
لتوفري قاعدة معلومات  االإرهاب، وال�صعي  جتفيف منابع 
عن االنتهاكات يف جمال حقوق االإن�صان، ويف جمال جديد 
فاأننا ن�صعى حاليا اىل التوا�صل مع االأمم املتحدة لعر�ش 
تقرير العراق اخلا�ش بالق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز 

العن�صري.
تعاطف  الدولية  املحافل  يف  للعراق  متثيلنا  عرب  وحققنا 
االإرهابية،  البلد يف حربه �صد اجلماعات  دعم  على  دويل 
ويف ظل االأو�صاع ال�صعبة التي مرت بها احلكومة تولينا 
املتعلقة  امللفات  اهم  من  يعد  وال��ذي  االإن�صان  حقوق  ملف 
مقدمتهم  ويف  املحافظات  عموم  يف  املواطنني  باو�صاع 
اهايل املناطق التي تقع حتت �صيطرة الع�صابات االرهابية، 
جوانب  عن  تقارير  لكتابة  كبري  جهد  يتطلب  امللف  وه��ذا 
بحقه  املرتبكة  واالنتهاكات  العراقي  االن�صان  ا�صتحقاقات 
من جهة، ومن جهة اخرى فقد انتهت الوزارة موؤخرا من 
التمييز  ا�صكال  الق�صاء على جميع  اتفاقية  م�صودة  اجناز 
العن�صري والتي �صتعر�ش على جمل�ش الوزراء للت�صويت 
االل��ت��زام��ات   وه���ذه  امل��ت��ح��دة،  االمم  اىل  ورف��ع��ه��ا  عليها 
التقارير  وتقدمي  عليها  الرد  يف  للعراق  ملزمة  التعاهدية 
االمم  ال��ي��ات  ووف��ق  �صابقا  لها  امل��ع��دة  اجل���داول  وح�صب 
التمييز  التي دعت اىل عدم  الدولية  املتحدة والت�صريعات 
املتحدة،  ل��المم  الدولية  املنظمة  تاأ�صي�ش  منذ  العن�صري 
والتوجيهات  اخل��ال���ص��ات  اأع����داد  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  مت  ح��ي��ث 
الرجوع  خالل  من  االن�صان  بحقوق  اخلا�صة  لالتفاقيات 
اىل الد�صتور والقوانني ذات األ�صاأن، باالإ�صافة اىل متابعة 
قرارات االمم املتحدة وحقوق االن�صان واملنظمات الدولية 
والوكاالت ومتابعة الق�صايا املهمة ال�صادرة منها، واهمية 
والتعليمات  والربامج  الوطنية  ال�صيا�صات  كافة  متابعة 
ال�صادرة بهذا ال�صاأن، والتاأكيد على حتديد اآلية العمل مع 
موظفي اق�صام حقوق االن�صان والتعاون معهم بجدية يف 
لكتابة  باالتفاقيات  اخلا�صة  والتو�صيات  التقارير  اجناز 
النهائية ومبا يتطابق مع احتياج  التقارير ب�صيغتها  هذه 
مرتبطة  غ��ري  واجل��ه��ات  الر�صمية  وموؤ�ص�صاته  ال��ع��راق 

بوزارة.
باتفاقية  اخل��ا���ص��ة  ال��ع��راق  م�����ص��ودة  الجن���از  وا�صتكماال 
تراأ�صنا  العن�صري(  التمييز  ا�صكال  جميع  على  )الق�صاء 
االجتماع الثاين للجنة املركزية لكتابة التقارير التعاهدية، 
ال�صيد ح�صني  العدل / وكالة  والتي ح�صرها وكيل وزارة 
ال���زه���ريي، وال�����ص��ادة م����دراء وم���ع���اوين اق�����ص��ام حقوق 
التاأكيد على اجناز تقرير حقوق  االن�صان، وقد مت خاللها 
االن�صان ب�صيغته النهائية والذي �صري�صم �صورة وا�صحة 
بحق  العن�صري  والتمييز  العراقي  الواقع  معطيات  عن 
جميع فئاته، وقد حتقق من خالل اجلهود املبذولة من قبل 
اع�صاء اللجان الفرعية املكونة من ممثلي وزارات الدولة 
واق�صام حقوق االن�صان التابعة للوزارات واجلهات املعنية 
املقرتحات  وا�صافة  التقرير،  عن  �صاملة  م�صودة  حتقيق 
النهائي  للتقرير  لت�صمينها  االع�����ص��اء  م��ن  امل��ط��روح��ة 
االمم على  لعر�صها  متهيدا  ال���وزراء  جمل�ش  اىل   لرفعها 

 املتحدة.
وحتقق خالل االجتماع الذي عقد موؤخرا تقدمي روؤية كاملة 
وا�صتحقاقاتها  باالقليات  اخلا�ش  االع�صاء  ت�صاوؤالت  عن 
ت�صمن  كما  واالق��ت�����ص��ادي��ة،  الدينية  ب��اجل��وان��ب  املتعلقة 
املفو�صية  دور  تعزز  التي  املالحظات  من  جملة  التقرير 
االط��الع  لها  ليت�صنى  االن�����ص��ان  حل��ق��وق  العراقية  العليا 
ا�صكال  جميع  ملكافحة  بفعالية  االن�صان  حقوق  تقرير  على 

التمييز العن�صري.

بجهودنا نبني الوطن 
ونردع االرهاب

د. حيدر الزاملي
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مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

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

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

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

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

4235

Justice & society

شهرية تصدر عن وزارة العدل

السنة الثانية
العدد 13

نيسان 2016

8
WWW.moj..gov.iq

الصفحات

االشراف العام

رئيس التحرير

د.حيدر الزاملي

غزوان الظالمي

العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم

خالل استقباله وفدا من رؤساء الطوائف المسيحية في العراق

السنة الثانية
العدد 21

شباط 2017

العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم

اأك���د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، ان ال���وزارة 
حلقوق  وانتهاكها  داع�ش  جرائم  بتوثيق  م�صتمرة 
على  عر�صها  على  و�صتعمل  ال��ع��راق  يف  االن�����ص��ان 
االمم املتحدة لتجرمي هذه الع�صابات دوليا، مبينا 
ان القوات االمنية والق�صاء العراقي تعامل مبهنية 
اىل  و�صوال  داع�ش  عنا�صر  اعتقال  ملف  مع  عالية 
على  ال��ع��راق��ي  ال��ق��ان��ون  ل��ف��ق��رات  وف��ق��ا  حماكمتهم 

اجلرائم املرتكبة �صد االن�صانية.
االثنني،  اليوم  لقائه،  خالل  ذلك  الوزير  ال�صيد  ذكر 
مبهام  ال��ق��ائ��م  ال����وزارة  مبقر  الر�صمي  مكتبه  يف 

�صناكنربج،  اوليفر  د.  العراق  يف  االملانية  ال�صفارة 
وتداعيات  االن�صان  حقوق  ملف  اجلانبان  وبحث 
وقعت  التي  املناطق  يف  داع�����ش  ع�صابات  ت��واج��د 
اىل  التطرق  مت  كما  الع�صابات،  هذه  �صيطرة  حتت 
اليات االعتقال التي تنفذها القوات االمنية لعنا�صر 
الع�صابات االرهابية واجراءات الق�صاء يف ا�صدار 

االحكام بحقهم و�صوال اىل املراحل النهائية.
واأو�صح ال�صيد الوزير: ان وزارة العدل عملت خالل 
الفرتة املا�صية على جمع وكتابة التقارير اخلا�صة 
داع�ش  ع�صابات  ارتكبتها  التي  االنتهاكات  مبلفات 

�صد جميع اطياف ال�صعب يف �صنجار و�صهل نينوى 
وغريها ومن �صمنها عمليات �صبي الن�صاء واالأطفال 

واملقابر اجلماعية.
واأ�صار ال�صيد الوزير اىل ان العراق يرحب بكل من 
جميع  يف  وامل�صورة  وامل�صاعدة  العون  يد  له  ميد 
جميع  ت�صخري  على  ع��ازم  ال��ع��راق  وان  امل��ج��االت، 
والبنى  ال��دول��ة  ملوؤ�ص�صات  احل��ي��اة  الع���ادة  طاقاته 
من  املا�صية  الفرتة  داع�ش يف  دمرها  التي  التحتية 
اهايل  من  العودة  على  النازحني  جميع  اعانة  اجل 

املناطق املحررة.

طالبت الصحيفة وكاتب المقال باعتذار رسمي عن المغالطات الكبيرة بحقها

وزارة العدل: ناأ�شف لتهجم �شخ�شية اإعالمية "اأكادميية" وللجهل يف خطابه
ال�����ص��دي��د  اأ���ص��ف��ه��ا  ع���ن  ال���ع���دل،  وزارة  ع���ربت 
للتخبط الكبري الذي ات�صم به خطاب احد اأبرز 
هرم  على  ترتبع  والتي  االإعالمية  ال�صخ�صيات 

اعرق موؤ�ص�صة اأكادميية يف البلد.
اإعالم وزارة العدل: ر�صد عمودا �صحفيا لعميد 
كلية االإعالم يف جامعة بغداد د. ها�صم ح�صن، 
بعنوان )موظفة توقف عقد قران الع�صرات...!( 
�صمن زاوية "كاتيو�صا" واملن�صور يف �صحيفة 
امل�صرق الغراء بالعدد )3667(، يبدو اإن اإدارة 
مل  بالكاتب  املطلقة  ثقتها  باب  ومن  ال�صحيفة 
املقال  التي يت�صمنها هذا  املغالطات  تطلع على 
يقع  كتابته  اأ���ص��ل��وب  اأن  يبدو  م��ا  على  وال���ذي 
اليومي  فر�ش" الواجب  "اإ�صقاط  يافطة  حتت 

املرتتب عليه مقابل االأجور ال�صهرية املحدد له 
من اإدارة ال�صحيفة.

وقال اعالم الوزارة: اإن كتابة اأية مادة �صحفية 
وفقا ملناهج كلية االإعالم االأكادميية تفر�ش على 
الكاتب ان ي�صتح�صر جميع املعلومات عن املادة 
مهنية  م��ادة  تقدمي  اج��ل  م��ن  ت�صخريها  امل���راد 
ت�صاهم يف اأغناء معلومات املتلقي، اإال انه وكما 
اإن  دراي��ة  له  لي�ش  االإع��الم  كلية  عميد  اإن  يبدو 
لي�صت  البداءة  وحمكمة  املدنية  االأحوال  دائرة 

من بني "املوؤ�ص�صات" التابعة لوزارة العدل.
الواجب على عميد كلية االإعالم  واأ�صافت: من 
دون  موؤ�ص�صة  اأو  جهة  اأي��ة  على  التهجم  ع��دم 
�صلوك  هذا  وهل  تق�صريها  حقيقة  من  التثبت 

فردي او غري ذلك ف�صاًل عن تبعيتها الأي وزارة، 
العدل  وزارة  عن  انف�صلت  قد  املحاكم  اإن  علما 
منذ عام 2003، وان�صوت حتت �صلطة جمل�ش 
الق�صاء االأعلى، وان دائرة االحوال املدنية تتبع 
اىل وزارة الداخلية، ويبدو اإن هذه املعلومات 
خانة  يف  واأوقعته  املقال  كاتب  علم  عن  غائبة 

التهجم غري امل�صوؤول على وزارة العدل.
امل�صرق  �صحيفة  تطالب  ال��وزارة  ان  واأف���ادت: 
باإ�صاءة  ت�صبب  الذي  املقال  ر�صمي عن  باعتذار 
هذه  ت��ك��رار  ل��ع��دم  �صمانا  مق�صودة  ت��ك��ون  ق��د 
احل���ال���ة، وع��م��ال ب��ح��ري��ة ال�����راأي ال��ت��ي توجب 
وثائق  وج��ود  او  حق  وجه  دون  الت�صهري  عدم 
املن�صورة  املو�صوعات  عن  موؤكدة  ومعلومات 

اىل  ال��ك��ات��ب  تنبيه  واأه��م��ي��ة  �صفحاتها،  على 
اىل  و�صي�صار  كتاباته،  يف  املو�صوعية  التزام 
عمال  للوزارة  الر�صمية  املواقع  على  الرد  ن�صر 
والد�صتور  القانون  ي�صمنه  ال��ذي  ال��رد  بحق 

العراقي.
ونوهت الوزارة اإىل اأنها تدعم االإعالم الوطني 
واجهتها  التي  املحن  يف  �صاندها  ال��ذي  احل��ر 
اأبان ت�صديها الأخطر امللفات القائمة عليها ويف 
باالإرهابيني  العادل  الق�صا�ش  تطبيق  مقدمتها 
اأرواح  ���ص��ري��ب��ت��ه  دف��ع��ت  وال���ت���ي  واجل����ن����اة، 
االإرهابية  العمليات  الع�صرات من موظفيها يف 
عامي )2009 و2013(، والذي مل يتطرق له 

كاتب املقال من قريب اأو بعيد.

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان انفتاح موؤ�ص�صات 
�صيطور  التجاري  التحكيم  احتاد  ن�صاط  على  الدولة 
قابلياتها قانونيا، انطالقا من امتالكه للخربات الالزمة 
اال�صتثماري  وتاأطري اجلانب  عملها  يف تطوير جمال 
للنهو�ش يف هذا  اال�صا�صية  ال�صمانات  احد  باعتباره 

اجلانب االقت�صادي يف العراق.
الوزير ذلك خالل زيارته، اىل مقر االمانة  ال�صيد  ذكر 
العامة لالحتاد العربي للتحكيم التجاري لالأطالع على 
�صري العمل فيه ومناق�صة افاق عمله خالل العام احلايل 

.2017
وبحث ال�صيد الوزير خالل لقائه االمني العام لالحتاد 
امل�صت�صار كزار الربيعي، اهمية التعاون واالنفتاح على 
قابلياتها من  الدولة وامل�صاهمة يف تطوير  موؤ�ص�صات 
اال�صتثماري  باجلانب  والتعريف  القانونية،  الناحية 
توجد  قانونية  كواجهة  االحت��اد  وج��ود  من  املتحقق 
ا�صافة  جهة،  م��ن  اال�صتثمارية  لل�صركات  �صمانات 
ال��دول��ة  ا�صتحقاقات  حفظ  يف  اال���ص��ا���ش  دوره���ا  اىل 

والتجارية  اال�صتثمارية  وال�صركات  وموؤ�ص�صاتها 
لالحتاد  ال��ع��ام  االم���ني  ا�صتعر�ش  ب����دوره،  املحلية. 
الربيعي،  ك��زار  امل�صت�صار  التجاري  للتحكيم  العربي 
ان  مو�صحًا  احل���ايل،  للعام  املو�صوعة  العمل  خطة 
الدورات التي يقيمها االحتاد �صتكون موحدة، كا�صفًا 
عن االتفاق مع معهد )فو�صتو( الدويل الجراء دورات 
تدريبية من �صاأنها �صقل خربات القانونيني واملحامني 
الذين �صيتولون جانب املرافعات اخلارجية للم�صاهمة 
يف تعزيز خرباتهم يف هذا املجال الهام. واتفق االمني 
من  وجه  الذي  الوزير  ال�صيد  طرح  مع  لالحتاد  العام 
ال��دورات مركزة  خالله على �صرورة ان تكون مناهج 
واملهني  االك��ادمي��ي  اجلانبني  فيها  تتوافر  ور�صينة 
التطور  م��واك��ب��ة  يف  معتمدا  منهجا  مبثابة  لتكون 
العلمي  القانوين املرتبط مبجاالت احلداثة والتطور 
ان  اىل  ي�صار  ال��ع��امل.  ي�صهده  ال���ذي  والتكنولوجي 
الزيارة ح�صرها كل من ال�صادة املدراء العامون لدوائر 

التنفيذ والكتاب العدول والوقائع العراقية.

وزير العدل: ن�شر ثقافة التحكيم يف موؤ�ش�شات الدولة �شيطور قابلياتها قانونيا
خالل زيارته لمقر االمانة العامة للتحكيم التجاري

لدى استقباله القائم بمهام السفارة االلمانية في العراق

الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اكد 
حماية  على  حري�صة  احلكومة  ان 
العمال والرعايا االجانب يف العراق 
م���ن ا���ص��ت��غ��الل ب��ع�����ش ال�����ص��رك��ات 
ل���ه���م خ������ارج االط������ر ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
التن�صيق  �صبل  تعزيز  على  م�صددا 
مع  البنغالدي�صية  ال�����ص��ف��ارة  ب��ني 
واملوؤ�ص�صات  احلكومية  اجل��ه��ات 

اال�صتثمارية.
ذك����ر ذل����ك ال�����ص��ي��د ال����وزي����ر خ��الل 
�صعادة  الر�صمي  مبكتبه  ا�صتقباله 
���ص��ف��ري ب��ن��غ��الدي�����ش ال�����ص��ي��د اب��و 
هناك  ان  مو�صحًا  فرهاد،  مق�صود 
العمال  ت�صتغل  وه��م��ي��ة  ���ص��رك��ات 

البنغالدي�صيني 
لتحقيق االرباح املالية على ح�صاب 

ال�صمانات القانونية.وابدى ال�صيد 
الوزير اال�صتعداد التام للتعاون مع 
بغداد  يف  البنغالدي�صية  ال�صفارة 
والت�صهيالت  امل�����ص��اع��دة  وت��ق��دمي 
بالت�صريعات  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��الزم��ة 
وحماية  تنظيم  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي 
يحقق  مبا  االجنبية،  العاملة  اليد 
ح�صانة كاملة حلقوقها والواجبات 

املرتتبة على تعاقداتها.
وا�����ص����اف ال�����ص��ي��د ال����وزي����ر: اىل 
عموم  ع��م��ل  تنظم  ال��ي��ة  ه��ن��ال��ك  ان 
تتم  ال��ع��راق،  يف  االج��ان��ب  العمال 
ال�صفارات  بني  التن�صيق  خالل  من 
واجلهات املعنية، مو�صحا ان هذه 
جتنيبهم  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  االج������راءات 

التعر�ش للم�صائلة القانونية.

خالل استقباله السفير البنغالديشي في العراق

وزير العدل: احلكومة حري�شة على حماية 
العمال وجميع الرعايا االجانب وفقًا للقانون
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وزير العدل: مهام الوزارة حماية حقوق املواطنني وتوفري اخلدمات العدلية 
ق���ال وزي����ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، ان امل��ه��ام 
املواطنني  حقوق  حماية  هي  ل��ل��وزارة  اال�سا�سية 
العبء  وتخفيف  لهم،  العدلية  اخل��دم��ات  وت��وف��ر 
العدلية  الدوائر  ا�ستحداث  خالل  من  كاهلهم،  عن 

ورفدها بكوادر وظيفية متخ�س�سة.
مكتبه  يف  ا�ستقباله  خالل  ذلك  الوزير  ال�سيد  ذكر 
ال�سيبة  ناحية  من  وف��دا  ال���وزارة،  مبقر  الر�سمي 
النائبة عهود  من  كل  الب�سرة، �سم  التابع ملحافظة 

البلدي  املجل�س  ورئي�س  الناحية  ومدير  الف�سلي 
ا�ستحداث اي  ان  الناحية، مبينا  و�سيوخ ووجهاء 
دائرة او مالحظية يتم من خالل ت�سكيل جلنة حتدد 

نوع اال�ستحقاق االداري الي ناحية او ق�ساء.
وطرح الوفد خالل اللقاء، اهم امل�ساكل التي يعاين 
افتقارهم  ال�سيبة، ويف مقدمتها  ناحية  اهايل  منها 
الت�سجيل  دائ��رة  خ�سو�سا  املهمة  العدلية  للدوائر 
التي  احل���روب  خلفتها  ال��ت��ي  وامل�����س��اك��ل  ال��ع��ق��اري 

الناحية ب�سكل كبر، ما  البلد وعانت منها  واجهت 
الدوائر  لتلك  مراجعتهم  عند  املواطنني  كاهل  يثقل 

يف املناطق املجاورة.
ملتابعة  ال����وزارة  ا�ستعداد  ال��وزي��ر،  ال�سيد  واك���د 
وا�ستحداث  بالعقارات،  املتعلقة  االه��ايل  م�ساكل 
االدارة  مع  بالتعاون  معاناتهم  تنهي  عدلية  دوائ��ر 
االق�سية  اغ��ل��ب  ان  م��و���س��ح��ا  ل��ل��ن��اح��ي��ة،  امل��ح��ل��ي��ة 
وال��ن��واح��ي يف امل��ح��اف��ظ��ات مت رف��ده��ا ب��ال��دوائ��ر 

العدلية الفرعية والكوادر الالزمة لها، وان الوزارة 
جميع  لت�سمل  العدلية  اخلدمات  بتوفر  م�ستمرة 

املناطق. 
قدمه  ال��ذي  الكبر  ب��ال��دور  الوفد  ا�ساد  جانبه  من 
يخ�س  فيما  امل��واط��ن��ني  خ��دم��ة  يف  ال��وزي��ر  ال�سيد 
تقدمي اخلدمات من خالل الدوائر العدلية والدوائر 
التي ا�ستحدثت موؤخرا، ودورها الكبر يف توفر 

احتياجات املواطنني.

خالل استقباله وفد ناحية السيبة في محافظة البصرة

امل�������س���رق يف ع���دده���ا  اأط����ل����ت ج����ري����دة 
امل�سادف  االثنني،  ي��وم  ال�سادر   )3674(
اىل  ن�سب  م��ف��رك  بخر   ،2017/1/23
النائب ال�سيد يونادم كنا، نقلته عنها قناة 
عن  معلومات  ت�سمن  الف�سائية،  ال��دي��ار 
وجود )23( الف عقار خا�س بامل�سيحيني 
العقاري  الت�سجيل  دائرة  يف  تزويرها  مت 

يف بغداد. 
وق��ال اع��الم ال���وزارة: ان��ه وبعد االت�سال 

اكد  كنا،  يونادم  النائب  بال�سيد  الهاتفي 
مبا  امل��ذك��ور  اخل��ر  فركت  ال�سحيفة  ان 
ي����وؤدي اىل ت��وج��ي��ه ا���س��اب��ع االت��ه��ام اىل 
دائرة الت�سجيل العقاري، مبينا انه �سرح 
اغت�سابها  مت  ع��ق��ار  ال���ف   )23( ب��وج��ود 
بالقوة ويتم العمل حاليا مع مكتب رئي�س 
 ال������وزراء وع��م��ل��ي��ات ب���غ���داد الإزال�����ة ه��ذه

 التجاوزات.
وا�ساف اعالم الوزارة: ان النائب يونادم 

كنا قال: انه مل يتطرق اىل دائرة الت�سجيل 
العقاري �سمن ت�سريحه، كون املغت�سبني 
اعتمدوا مبداأ القوة يف اال�ستيالء وو�سع 
اي  وب��دون  املذكورة،  العقارات  على  اليد 

)ت�سجيل او اأي اجراء ر�سمي(.
بتاريخ  العدل طالبت  ان وزارة  اىل  ي�سار 
وعميد  امل�سرق  �سحيفة   ،2017/1/19
مو�سوع  عن  ر�سمي  باعتذار  االعالم  كلية 
اخ����ر ن�����س��رت��ه ال�����س��ح��ي��ف��ة ���س��م��ن زاوي����ة 

للدكتور  ع��م��ودا  ت�سمنت  التي  كاتيو�سا 
ا�سندها  م��غ��ال��ط��ات  اورد  ح�����س��ن،  ه��ا���س��م 
التي  ال���دوائ���ر  ان  علما  ال��ع��دل،  ل����وزارة 
تطرق اليها يف مو�سوعه عائدة ملوؤ�س�سات 

حكومية اخرى.
ب��ال��رد  بحقها  حتتفظ  ف���ال���وزارة  وب��ذل��ك 
ع��ل��ى ه���ذه ال��ت��ج��اوزات و���س��م��ن ال��ق��ان��ون 
لالن�سباط فقدانها  بعد  اجلريدة  هذه   �سد 

 املهني.

وزارة العدل: جريدة امل�شرق تلجاأ لالفتعال والفربكة بعد ان ظلت طريق املهنية
بعد تجاهل ادارتها االعتذار عن تجاوزها وأخطائها السابقة بحق الوزارة

ت�سحيات  ان  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اك��د 
ال�����س��ج��ن��اء ال�����س��ي��ا���س��ي��ني ك�����س��ف��ت زي����ف ال��ن��ظ��ام 
 امل��ب��اد، وع���ززت اأ���س�����س ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ال��ع��راق

 اجلديد.
مكتبه  يف  ا�ستقباله  خ��الل  ذل��ك  الوزير  ال�سيد  ذك��ر 
ال�سيا�سيني  ال�سجناء  موؤ�س�سة  رئي�س  الر�سمي، 
م�ستعدة  ال���وزارة  ان  مبينا  ال�سلطاين،  د.ح�سني 
للتعاون مع املوؤ�س�سة من اأجل تقدمي كل ما ي�ساهم 
التي عانت من  ال�سريحة  احتياجات هذه  تلبية  يف 
اجلور واال�سطهاد ابان فرتة حكم النظام ال�سدامي 

املباد. 

من جانبه، اكد رئي�س موؤ�س�سة ال�سجناء ال�سيا�سيني 
القانون  ف��ق��رات  بع�س  ان  ال�سلطاين،  د.ح�����س��ني 
اجراء  اىل  بحاجة  ال�سيا�سيني  بال�سجناء  اخلا�س 
حفظ  يف  امل�ساهمة  اج��ل  م��ن  ال��ت��ع��دي��الت،  بع�س 
الكبر  بالدور  م�سيدا  ال�سريحة،  هذه  ا�ستحقاقات 
متطلبات  مع  التعامل  يف  العدل  وزارة  تلعبه  الذي 
ال�سجناء ال�سيا�سيني الذي عانوا من انتهاك فا�سح 
يتطلب  ما  ا�ستحقاقاتهم،  جميع  مب�سادرة  �ساهم 

تعوي�سهم بال�سكل الذي يتنا�سب مع ت�سحياتهم.
الدولة  �سورى  جمل�س  رئي�س  نائب  اللقاء  وح�سر 

امل�ست�سار د. كرمي خمي�س.

خالل جلسة مجلس العدل االولى لعام 2017

خالل استقباله لوفد كتلة دعم الدولة

خالل لقائه رئيس مؤسسة السجناء السياسيين

وزير العدل: �شباب العراق ذخرية امل�شتقبل واأ�شا�س م�شتقبل الوطن

وزير العدل: ت�شحيات ال�شجناء ال�شيا�شيني 
ك�شفت زيف النظام املباد

بالكذب  املعروفة  ال�سخ�سيات  بع�س  االخرة  باالآونة  ظهرت 
واالتهامات  االك��اذي��ب  من  �سياًل  لتن�سر  والنفاق  والتدلي�س 
العارية عن ال�سحة متهمًة بها وزارة العدل و بع�س املوؤ�س�سات 
التابعة لها وبدون دليل على هذه االقاويل اال ماتتناقله مواقع 
ال�سموم يف ج�سم  تبث  املغر�سة والتي  التوا�سل االجتماعي 
متييز  ميكن  والتي  ال�سيا�سية  الت�سفية  الغ��را���س  املجتمع 
اال  الهجمات  ه��ذه  وم��ا  وا���س��ح،  ب�سكل  ال�سيا�سي  انتمائها 
ك�سابقاتها التي حاولت النيل من عزمية هذه الوزارة العريقة، 
قانونية  تت�سح  حينما  �سابقاتها  خر�ست  كما  تخر�س  و�سوف 

ومهنية م�سار الوزارة. 
ويرتفع اعالم الوزارة عن ذكر ا�سماء و�سفات هوؤالء املدعني 

ونرتكهم يف غيهم يعمهون.

اهمية  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اكد 
يف  العدلية  ال��دوائ��ر  عمل  متطلبات  تلبية 
جمل�س  جل�سات  وانعقاد  البالد  حمافظات 
دوري  وب�����س��ك��ل  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  ال���ع���دل 
العدلية  الدوائر  احتياجات  على  للوقوف 
فيها،  العمل  جن��اح  يحقق  مبا�سر  ب�سكل 
جلان  ت�سكيل  اىل  ال��ع��ام��ني  امل����دراء  داع��ي��ا 
لتحديد  العدلية  ال��دوائ��ر  بجميع  خا�سة 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م��ل وم��ع��وق��ات��ه م���ن اج��ل 
تطبيق اخلطة اال�سرتاتيجية للوزارة وفقا 

للموازنة املالية لعام 2017.
جل�سة  خ��الل  ذل��ك  عن  ال��وزي��ر  ال�سيد  اعلن 
 ،2017 ل��ل��ع��ام  االوىل  ال���ع���دل  جم��ل�����س 
ال��وزارة/  وكيل  ح�سرها  والتي  املنعقدة، 
ورئي�س  ال��زه��ري  ح�سني  اال�ستاذ  وك��ال��ة 
�سامية  اال���س��ت��اذة  ال��دول��ة  ���س��ورى  جمل�س 
للدوائر  العامني  امل���دراء  وال�����س��ادة  ك��اظ��م، 

العدلية.

مبراجعة  اجلل�سة  ال��وزي��ر  ال�سيد  واب��ت��داأ 
ال��ع��دل يف  ق���رارات جمل�س  متابعة  ج��دول 
اىل  داعيا   ،2016 للعام  االخ��رة  اجلل�سة 
مع  متا�سيا  املالية  النفقات  �سغط  �سرورة 
يحقق  ومب��ا  املخف�سة  امل��وازن��ة  حم���ددات 
ا�ستمرارية العمل والنهو�س بواقعه خالل 

العام اجلاري. 
جمل�س  واع�����س��اء  ال��وزي��ر  ال�سيد  وب��ح��ث 
عام  مدير  ال�سيد  من  املقدم  املقرتح  العدل 
ا�ستحداث  ب�ساأن  العراقية  اال�سالح  دائ��رة 
وحدة الدعم النف�سي واالجتماعي يف دائرة 
ومتابعة  ب��درا���س��ة  واخل��ا���س��ة  اال����س���الح، 
حيث  �سراحهم  اط��الق  بعد  للنزالء  احلالة 
ان هذا امل�سروع ي�ساهم يف حتقيق اجلانب 
اال�سالحي للنزالء قبل وبعد االفراج عنهم، 
باملجتمع يف  االف����راد  ه���وؤالء  دم��ج  ب��ه��دف 

الرامج ذات الطابع االن�ساين.
ا�ستحداث  باهمية  ال��وزي��ر  ال�سيد  ووج��ه 

مبكتب  يرتبط  القانونية  للدرا�سات  مركزًا 
ال��درا���س��ات  ب���اع���داد  ي��ق��وم  ال���وزي���ر، وان 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وت���ق���دمي امل�����س��ورة ال��داخ��ل��ي��ة 
للوزارة، ا�سافة اىل قيامه بتقدمي اخلدمات 
اال�ست�سارية للمواطنني وال�سركات االهلية 
او اال�ستثمارية ومبا يحقق توافقًا قانونيًا 

يف انظمة تاأ�سي�سها.
واوعز ال�سيد الوزير وفقا ملطلب مقدم من 
مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري، بتقدمي 
ال��دوائ��ر  امل��وظ��ف��ني يف  ك��ام��ل جلميع  ج��رد 
العدلية �سمن تخ�س�ساتهم ودرج االحتياج 
على  ال��وق��وف  اج��ل  من  دائ��رة  لكل  الفعلي 
الدوائر وتقدميه �سمن جداول  احتياجات 
يف  احل����اد  للنق�س  ب��ال��ن��ظ��ر  امل����الك  جل���رد 
يف  واملحا�سبية  القانونية  التخ�س�سات 

مالكات الدوائر العدلية.
ووافق ال�سيد الوزير على مقرتحات ال�سيد 
مدير عام دائرة الكتاب العدول على اهمية 

العدليني  ب��احل��را���س  خ��ا���س  ق�سم  اي��ج��اد 
املبا�سر  االح��ت��ك��اك  ذات  العدلية  ل��ل��دوائ��ر 
للموظفني  احلماية  لتوفر  املواطنني  مع 
على  اي�سًا  وموؤكدًا  اعمالهم،  يوؤدون  الذين 
من�سب  ا�ستحداث  ببحث  ال�سروع  اهمية 
من  العراقية  ال�سفارات  يف  العديل  امللحق 
الوكاالت  االخطاء يف  ح��دوث  ت��اليف  اج��ل 
واالعمال القانونية اخلا�سة بوزارة العدل 

يف اخلارج ومتابعتها. 
الوزارة / وكالة،  ال�سيد وكيل  اكد  بدوره، 
ومعوقات  احتياجات  توحيد  اهمية  على 
ال��ع��م��ل يف ال����دوائ����ر ال��ع��دل��ي��ة، وت��ق��دمي 
متطلبات الدوائر ب�سكل منفرد للتو�سل اىل 
اآليات خا�سة لتوفرها وفقًا للتخ�سي�سات 
املتطلبات  املوازنة وفرز  لها �سمن  املحددة 
درجها  ميكن  والتي  للتحقيق  القابلة  غر 
قابلية  ع��ن  اخل��ارج��ة  االح��ت��ي��اج��ات  �سمن 

الوزارة.

الزاملي،  د.حيدر  العدل  وزي��ر  قال 
امل�ستقبل  ذخرة  العراق  �سباب  ان 
عليه  ���س��ي��ب��ن��ى  ال�����ذي  واالأ����س���ا����س 

م�ستقبل الوطن.
ذك����ر ال�����س��ي��د ال����وزي����ر ذل����ك خ��الل 
وفد  الر�سمي،  مكتبه  يف  ا�ستقباله 

كتلة دعم الدولة.
وت��ط��رق ال�����س��ي��د ال���وزي���ر اىل ع��دد 
ال��ت��ي م��ن �ساأنها  امل��و���س��وع��ات  م��ن 
العملية  اجن�����اح  يف  ت�����س��اه��م  ان 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة واي����ج����اد ح��ل��ق��ات 

ال�سعبية  االو����س���اط  ب��ني  ت��وا���س��ل 
جميع  يف  ال���ق���رار  �سنع  وم���راك���ز 
القانون  لفقرات  وفقا  امل�ستويات 

والد�ستور العراقي. 
م���ن ج��ان��ب��ه ا����س���اد ال���وف���د امل��م��ث��ل 
الكبر  ب��ال��دور  ال��دول��ة،  دع��م  لكتلة 
يف  ال��ع��دل  وزارة  ج�����س��دت��ه  ال����ذي 
يف  للمواطنني  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 
ع��م��وم امل��ح��اف��ظ��ات، م��وؤك��دي��ن ان 
للدور  تثمينًا  ت��اأت��ي  ال��زي��ارة  ه��ذه 
وزي��ر  ال�سيد  حققه  ال���ذي  ال��ك��ب��ر 

ال��ع��دل د.ح��ي��در ال��زام��ل��ي يف تبني 
اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني واي�����س��ال 
�سوت املواطنني يف �ستى املجاالت 
العالقة  ذات  الدولة  موؤ�س�سات  اىل 
مت��ا���س��ي��ا م���ع ال��ن��ه��ج اال���س��الح��ي 

للحكومة.
الزائر  الوفد  قدم  اللقاء  ختام  ويف 
ن�����س��خ��ة م����ن امل�������س���ح���ف ال���ك���رمي 
ل��ل�����س��ي��د ال����وزي����ر ت��ث��م��ي��ن��ا ل����دوره 
دعم  يف  املبذولة  وجلهوده  الكبر 

التوا�سل بني املواطن وامل�سوؤول.

وزير العدل: تلبية متطلبات عمل الدوائر العدلية يف املحافظات �شريتقي مب�شتوى العمل
وزي��������ر ال����ع����دل:اه����م����ي����ة ت����وح����ي����د اح����ت����ي����اج����ات وم�����ع�����وق�����ات ال����ع����م����ل يف ال�������دوائ�������ر ال����ع����دل����ي����ة، وت�����ق�����دمي م���ت���ط���ل���ب���ات ال�������دوائ�������ر ب�������ش���ك���ل م���ن���ف���رد

دع��ا وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، اىل ���س��رورة 
تعزيز العالقات بني الدول العربية ملواجهة االرهاب 

واف�سال خمططاته وحتجيم خطره.
مكتبه  يف  ا�ستقباله  خ��الل  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذك��ر 
�سعادة  االرب��ع��اء،  ال��ي��وم  ال����وزارة،  مبقر  الر�سمي 
العراق ناجي احمد �سلغم، مبينا  الليبي يف  ال�سفر 
ال��وع��ظ  دور  ت��ع��زي��ز  تتطلب  ال��راه��ن��ة  امل��رح��ل��ة  ان 
الع�سائر  دور  اىل  ب��اال���س��اف��ة  ال��دي��ن��ي،  واالر����س���اد 
وال��ق��ب��ائ��ل ال��ع��رب��ي��ة، ل��ت��وع��ي��ة ال�����س��ب��اب وم��واج��ه��ة 
اعادة  عر  واف�سالها،  لالرهاب  الداعمة  امل��وؤام��رات 
توطيد ا�سر املحبة والتاريخ امل�سرتك بني ال�سعوب 

العربية.
واو�سح ال�سيد الوزير: ان وزارة العدل توؤدي دور 
جهة  باعتبارها  االره��اب  على  احل��رب  ملف  يف  مهم 

الق�ساء والقانون  احكام  تنفيذ  تتوىل ملف  تنفيذية 
بحق كل من ت�سول له نف�سه العبث بامن البلد، ا�سافة 
اىل تكليفها مبهام ملف حقوق االن�سان، وقد حققت 
العربية  املحافل  امل�ساركة يف  مهمة  هذا اجلانب  يف 
والدولية، والتي حتقق من خاللها اجماع على اقرار 
م�ساريع قوانني عربية لتجرمي االرهاب وت�سريعات 

ت�سب يف جانب جتفيف منابعه ماديا وفكريًا.
ناجي  ال�سيد  الليبي  ال�سفر  �سعادة  اأ�ساد  ب��دوره، 
العدل يف حرب  لوزارة  الكبر  بالدور  �سلغم،  احمد 
العراق �سد االرهاب من خالل تنفيذها احكام الق�ساء 
والقانون بحق اجلناة من القتلة، وجناحها يف ادارة 
ارتقت  ال����وزارة  ان  م��وؤك��دا  االن�����س��ان،  ملف ح��ق��وق 
مرتبة متقدمة يف ملف حقوق االن�سان على الرغم من 

االزمة املالية واالمنية التي مير بها العراق.

خالل استقباله سعادة السفير الليبي لدى العراق

وزير العدل: تعزيز العالقات العربية يف�شل 
خمططات االرهاب ويحجم خطره

 وزير العدل: ا�شتحداث هذه الدائرة �شيفعل 
اطر العمل اخلا�شة ب�شمان حقوق املراأة 

خالل لقائه مدير عام دائرة تمكين المرأة في االمانة العامة لمجلس الوزراء

اكد وزير العدل د.حيدر الزاملي، ان ا�ستحداث دائرة 
اخلا�سة  العمل  اأطر  تفعيل  �ساأنه  من  امل��راأة(،  )متكني 
بهذه ال�سريحة وتلبية املتعلقات اخلا�سة بوزارة املراأة 

)امللغاة( واكمال ملفاتها.
الر�سمي  لقاء يف مكتبه  ذلك، خالل  الوزير  ال�سيد  ذكر 
مبقر الوزارة، جمعه مبدير عام دائرة متكني املراأة يف 
االمانة العامة ملجل�س الوزراء د. ابت�سام عزيز والوفد 
املرافق لها، وح�سر اللقاء وكيل الوزارة ال�سيد ح�سني 
ال�سيد  العدلية  العالقات  دائ��رة  عام  ومدير  الزهري، 

كامل اأمني.
يف  ال��وزارة  لتعاون  اال�ستعداد  الوزير  ال�سيد  وابدى 
�ستى املجاالت وتر�سيح من�سق من الوزارة مع الدائرة 

اجناح  يف  ت�ساهم  التي  الق�سايا  جميع  تن�سيق  الأجل 
الالزمة  الت�سهيالت  تقدمي  فيها  الدائرة، مبا  عمل هذه 
ال��ق��ان��وين،  ال��دول��ة يف اجل��ان��ب  م��ن جمل�س ���س��ورى 
باال�سافة اىل �سم الدائرة اىل اللجنة الوطنية لكتابة 

التقارير والرد عليها. 
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���دم ال���وف���د ال���زائ���ر، ���س��رح��ا ك��ام��ال عن 
امل�����راأة(، ودوره����ا يف  دائ����رة )مت��ك��ني  م��ل��ف  تفا�سيل 
ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات امل������راأة ال��ع��راق��ي��ة ومت��ث��ي��ل��ه��ا يف 
العون  تقدمي  يف  ال���وزارة  ب��دور  م�سيدين  احلكومة، 
املوؤ�س�سة  ل��ه��ذه  القانونية  الهيكلية  لتوفر  ال���الزم 
اال�سالح  ملف  يف  احلكومة  توجه  مع  يتما�سى   ومبا 

االداري.

وزارة العدل

ت�شتنكر الكذب ال�شادر 
من بع�س ال�شخ�شيات واجلهات 

املعروفة بتلونها وانحرافها
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وتدقيق  باملتابعة  املتخ�ص�صة  اللجنة  اجرت 
وزارة  ق��ب��ل  م��ن  وامل�صكلة  ال��وظ��ي��ف��ي  االداء 
التفتي�صية  جوالتها  ب��اإج��راء  العراقية  العدل 
وال�صجنية  االداري���ة  االق�صام  يف  والتفقدية 
العراقية �صمن خطة  لدائرة اال�صالح  التابعة 
املراجعة  يف  موؤخرا  ال���وزارة  اقرتها  �صاملة 

وتقييم اداء عمل دائرة اال�صالح العراقية.
العراقية  اال���ص��الح  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  وق���ال 
بداأت  الوزارية  اللجنة  ان  الع�صكري:  ح�صني 
ال��دائ��رة  مقر  يف  التفتي�صية  ج��والت��ه��ا  اوىل 
اجراء  يف  بعملها  م�صتمرة  والزال��ت  العامة، 
الزيارات وتقييم االق�صام ال�صجنية واملواقف 
وال�صعب  االداري�����ة  واالأق�����ص��ام  اال���ص��الح��ي��ة 

التابعة لها.
ومدير  الوزارية  اللجنة  ع�صو  بني  جهته  من 
ال��وزارة حت�صني علي  ادارة اجلودة يف  ق�صم 
التدقيق  اج���راء  اللجنة  مهام  م��ن  ان  مو�صى 
واالق�صام  واأال�صابري  لل�صجالت  والتفتي�ش 

امل��واق��ف  يف  لها  التابعة  وال�صعب  االداري����ة 
املالكات  اداء  وتقييم  اال�صالحية  واالأق�صام 
والتاأكد  ال�صنوية،  االجن��ازات  ن�صب  وتوثيق 
االوامر  واجناز  الداخلي،  النظام  تطبيق  من 
االداء  يف  اجل��ودة  معايري  وتوفر  االداري���ة، 

العامة والنظافة  ال�صالمة  الوظيفي، و�صروط 
يف البنايات واملواقع اخلدمية التابعة لدائرة 

اال�صالح العراقية.
االول  اليوم  ومنذ  قامت  اللجنة  ان  واأ�صاف 
مع  املو�صعة  واللقاءات  االجتماعات  باإجراء 

العراقية وع��ددا  اال���ص��الح  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر 
تفتي�صية  ج��والت  ونفذت  االق�صام  م��دراء  من 
ميدانية  زي���ارات  على  تنفيذها  يف  اعتمدت 
ال��دائ��رة  مقر  يف  االداري����ة  االق�����ص��ام  ملختلف 
ال��ع��ام��ة ب��ه��دف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل�����ص��ت��وي��ات 

احلقيقية يف اداء مالكاتها الوظيفية.
ي�صار اىل ان جلنة التقييم الوزارية يرتا�صها 
كل  وع�صوية  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزير 
نائب  ال��ع��ام��ري  ع��ب��ادي  قا�صم  امل�صت�صار  م��ن 
الرئي�ش، ومعاون املفت�ش العام مرت�صى نعيم 
الوائلي، مدير ق�صم ادارة اجلودة حت�صني علي 
مو�صى، مدير ق�صم املتابعة والتن�صيق ح�صني 
قا�صم  االن�صان  ق�صم حقوق  مدير  فالح ح�صن، 
القانونية  الدائرة  عن  وممثل  حطاب،  جا�صم 
الق�صائي عبد الرحمن  اللجنة املعاون  ومقرر 
القانونية،  ال��دائ��رة  عن  وممثل  عبد،  يا�صني 
وممثل  العديل،  التخطيط  دائ��رة  عن  وممثل 

عن قوة حماية وزارة العدل.

اللجنة الوزارية توا�سل عملها بتفقد وتفتي�ش االق�سام االدارية وال�سجنية 
ضمن توجيهات تطوير السجون وتقييم االداء 

دائرة اال�سالح العراقية ق�سم 
الن�ساء اال�سالحي يف احللة يقيم 

دورتني مهنية وتعليمية 
اجرت مالكات تاأهيل النزالء يف �صجن احللة للن�صاء التابع لدائرة 
احلالقة،  بفن  مهنية  االوىل  تدريبية،  دورتني  العراقية  اال�صالح 
والثانية تعليمية عن قيادة احلا�صوب، وبا�صرتاك 20 نزيلة يف كلتا 
الدورتني. وقال مدير عام دائرة اال�صالح العراقية ح�صني الع�صكري: 
 ان الدورتني �صمن ا�صلوب الدورات امل�صرعة وا�صتمرتا ملدة �صهر 
واح���د ل��ت��دري��ب ) 10 ( ن��زي��الت ع��ل��ى ا���ص��ا���ص��ي��ات ف��ن احل��الق��ة 
دورة  ���ص��م��ن  ن���زي���الت   )10( ���ص��م��ت  وال��ث��ان��ي��ة  وال��ت��ج��م��ي��ل، 
ال��ع��ام:  امل���دي���ر  واأ����ص���اف  احل���ا����ص���وب.   ع��ل��ى  اخ����رى  تعليمية 
ان اق���ام���ة ال����دورت����ني راف��ق��ت��ه��ا ت��ط��ب��ي��ق ب���رن���ام���ج ل��ل��م��ط��ال��ع��ة 
 وال��ت��ث��ق��ي��ف ل��ل��ن��زي��الت م���ن خ����الل اال����ص���ت���ف���ادة م���ن ب��رن��ام��ج 
زودت  التي  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  مع  والتن�صيق  التعاون 
والثقافية  الدينية  واالإ����ص���دارات  املطبوعات  م��ن  بعدد  الق�صم 
لنزيالت  وال�صلوكي  الرتبوي  التاأهيل  عملية  يف  منها  لال�صتفادة 

الق�صم.

دورة  ال��ع��دل  ل���وزارة  ال��ع��ام  املفت�ش  مكتب  اق��ام 
البحوث والدرا�صات  اعداد  ب�صاأن كيفية  تثقيفية 
تنفيذا خلطة املكتب لعام 2017 يف قاعة جممع 

الدوائر العدلية يف الكرخ.
وح�صر الندوة عدد من موظفي املكتب من حملة 
اال�صتاذ  خاللها  واأل��ق��ى  البكالوريو�ش،  �صهادة 
امل�صت�صار  ب��غ��داد  ج��ام��ع��ة  ال��ق��ان��ون/  كلية  يف 
حول  حما�صرة  اب��راه��ي��م  ف���وزي  علي  ال��دك��ت��ور 
البحوث  اع��داد  يف  ي�صاهم  ومبا  املو�صوع،  هذا 

والدرا�صات للموظفني.
ق�صم  ا�صتحداث  اىل  اب��راه��ي��م  امل�صت�صار  ودع��ا 
خ���ا����ش يف م��ك��ت��ب امل��ف��ت�����ش ال���ع���ام ل��ل��ب��ح��وث 
اآفاق  وفتح  املكتب  اعمال  لتطوير  والدرا�صات، 
املوظفني  م�صتوى  رف��ع  يف  ت�صاعد  م�صتقبلية 

العلمي والعملي.
للمو�صوع  اخ��رى  دورات  تقام  ان  امل��ق��رر  وم��ن 
ذاته من اجل اتاحة الفر�صة امام جميع موظفي 
املكتب لال�صتفادة من كتابة البحوث والدرا�صات.

مكتب املفت�ش العام يقيم دورة تثقيفية ب�ساأن كيفية اعداد البحوث والدرا�سات

النهروان  ع��دل  كاتب  دائ��رة  ال��ع��دل،  وزارة  افتتحت 
للنهو�ش  ال�����وزارة  خ��ط��ة  �صمن  ب��غ��داد،  مبحافظة 

بالواقع اخلدمي للدوائر العدلية.
وقال مدير عام دائرة الكتاب العدول ح�صني الطائي: 
ان افتتاح دائرة كاتب عدل النهروان جاء بتوجيه من 
وزير العدل د. حيدر الزاملي وباإ�صراف الدائرة العامة 
للكتاب العدول، وذلك حلاجة اهايل الناحية ملثل هذه 
يعانون  ك��ان  االه���ايل  ان  مبينا  اخل��دم��ي��ة،  ال��دوائ��ر 
�صكناهم،  حمل  عن  العدلية  ال��دوائ��ر  م�صافة  بعد  من 

باال�صافة اىل الزخم احلا�صل يف تلك الدوائر.

وا�صاف املدير العام: ان الوزارة ت�صعى اىل ا�صتكمال 
املحررة  املناطق  العدول يف  الكتاب  دوائر  العمل يف 
م��ن خ��الل اف��ت��ت��اح وا���ص��ت��ح��داث دوائ���ر ج��دي��دة بغية 
يف  واال�صتمرار  املواطنني،  كاهل  عن  العبء  تخفيف 

تقدمي اخلدمات العدلية يف تلك املناطق. 
م���ن ج��ه��ت��ه��م، ع���ر اه�����ايل ال��ن��اح��ي��ة ع���ن ���ص��ك��ره��م 
وجهوده  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  لوزير  وامتنانهم 
ال���ك���ب���رية ل��ل��ن��ه��و���ش ب���ال���واق���ع اخل���دم���ي ل��ل��دوائ��ر 
اهايل  معانات  من  التخفيف  يف  وا�صهامه   العدلية، 

الناحية.

الطلبة  مبا�صرة  عن  الق�صائي  املعهد  اعلن 
�صمن ال�دورة )39( للعام الدرا�صي اجلديد 

حيث بلغ عدد امللتحقني بها )32( طالبًا.
د.ريا�ش  الق�صائي  املعهد  عام  مدير  وق��ال 
ان  املعهد  لطلبة  ا�صتقباله  خ��الل  ح�صني: 
يوؤهل  الواحد  الفريق  بروح  العمل  �صياق 
�صقل  �صيتم  كما  وعمليا،  علميا  الطلبة 
االوىل  اللحظات  منذ  ال��ط��ال��ب  �صخ�صية 
الطلبة  �صيتلقاه  م��ت��ط��ور  م��ن��ه��اج  ���ص��م��ن 
خ��الل ع��ام��ني درا���ص��ي��ني ومب��راق��ب��ة علمية 
العام:  املدير  واأ�صاف  م�صتمرة.  اكادميية 
العلمية  االج��واء  وفر  الق�صائي  املعهد  ان 
اع��داد  من  للطلبة،  املنا�صبة  واللوج�صتية 
املحا�صرات العلمية، وتوفري �صكن منا�صب 

طيلة فرتة الدرا�صة يف املعهد.

اب��رز  ع��ن  ال��ع��دل،  وزارة  يف  التنفيذ  دائ���رة  اعلنت 
ن�صاطاتها املتحققة خالل �صهر ت�صرين الثاين من العام 

املا�صي 2016.
عبدالرحيم،  ذك��رى  التنفيذ  دائ��رة  ع��ام  مدير  وقالت 
ان ال���دائ���رة ح��ق��ق��ت ال��ع��دي��د م��ن االجن������ازات خ��الل 
بلغت  حيث   ،2016 العام  من  الثاين  ت�صرين  �صهر 
)اثنا  امل��دي��ن��ني  م��ن  امل�صتح�صلة  االم��ان��ات  جم��م��وع 
ومائة  مليون  ع�صر  وارب��ع��ة  و�صبعمائة  مليار  ع�صر 
وع�صرون  واربعمائة وخم�صة  الف  وثمانون  واربعة 
مل�صتحقيها  امل�صروفة  االمانات  بلغت  بينما  دينار(، 
مليون  و�صبعون  وت�صعة  و�صتمائة  مليار  ع�صر  )اثنا 
و�صبعون  وواح���د  ال��ف  وت�صعون  وثمانية  ومئتان 

دينار(، م�صرية اىل ان جمموع املبالغ امل�صتح�صلة من 
الر�صوم العدلية بلغت )خم�صمائة و�صبعة ع�صر مليون 
و�صبعة  ومئتان  ال��ف  وث��الث��ون  وواح���د  و�صبعمائة 

وت�صعون دينار(.
ت��ت��اب��ع ب�صكل  ال���دائ���رة  ال��ع��ام: ان  وا���ص��اف��ت امل��دي��ر 
املرافعات،  وح�صور  وال��دع��اوى  ال�صكاوى  م�صتمر 
 )3120( بلغت  االح��ك��ام  جم��م��وع  ان  اىل  م�����ص��ريا 
االحكام  اىل  باال�صافة  بالنفقة،  حكم   )1692( منها 
حماية  يف  م�صوؤوليتها  �صمن  الدائرة  ح�صمتها  التي 
حقوق مراجعيها، موؤكدة ان االحكام املتعلقة بالديون 
االحكام  بلغت  بينما  حكم،   )1574( جمموعها  بلغ 

املتعلقة بالعقار )223( حكم.

�صجن احللة  النزالء يف  تاأهيل وت�صغيل  اجرت مالكات 
بتطبيق  ال��ع��راق��ي��ة،  اال���ص��الح  ل��دائ��رة  التابع  امل��رك��زي 
12 دورة اق���ام���ة  ت�����ص��م��ن  م��و���ص��ع  ت��دري��ب��ي   ب��رن��ام��ج 

 تدريبية.
وق����ال م��دي��ر ع���ام دائ�����رة اال����ص���الح ال��ع��راق��ي��ة ح�صني 
ال��ع�����ص��ك��ري: ان م���الك���ات ت���اأه���ي���ل ال����ن����زالء ب��ا���ص��رت 
ب��ف��ع��ال��ي��ات خ��ط��ة وا���ص��ع��ة ب��ال��ت��دري��ب م��ن خ���الل اق��ام��ة 
اكرث  فيها  ���ص��ارك  وتعليمية  وريا�صية  مهنية   دورات 

من ) 190 ( نزيل. 
واأ�صاف املدير العام: ان الدورات املقامة كانت تعليمية 
فنية  ودورات  االمية  وحم��و  واملطالعة  احلا�صوب  يف 
واحل��الق��ة،  اخلياطة،  يف  ومهنية  وال��ر���ص��م،  اخل��ط  يف 
وعالج  ب��دين،  وتاأهيل  ريا�صية،  ودورات  والنجارة، 
�صت�صهد  الرنامج  هذا  فعاليات  ان  اىل  م�صريا  طبيعي، 
 اقامة دورات تطويرية وتكميلية وافتتاح ور�ش انتاجية 

جديدة.

وزارة العدل تفتتح دائرة كاتب عدل 
النهروان يف بغداد

املعهد الق�سائي يعلن عن مبا�سرة الطلبة �سمن 
الدورة)39( للعام الدرا�سي اجلديد

دائرة التنفيذ تعلن عن ن�ساطاتها املتحققة خالل
 �سهر ت�سرين الثاين من العام املا�سي 2016

دائرة اال�سالح العراقية تبا�سر بتطبيق برنامج تدريبي ت�سمن 
اقامة 12 دورة تعليمية ومهنية 

ضمن خطة الوزارة للنهوض بالواقع الخدمي للدوائر العدلية

شارك فيها ) 20 ( نزيلة بالتنسيق 
مع العتبة الحسينية المقدسة

تضمنت اليات وإجراءات نظام ادارة الجودة

ق�سم اجلودة: تنظيم دورات ملوظفي املعهد الق�سائي ورعاية القا�سرين
يف  املوؤ�ص�صي  والتطوير  اجل��ودة  ادارة  ق�صم  اج��رى 
الق�صائي  املعهد  ملوظفي  عمل  ور���ص��ة  ال��ع��دل  وزارة 

ودائرة رعاية القا�صرين لتطبيق معايري اجلودة.
هذه  ان  اجلبوري:  حت�صني  اجل��ودة  ق�صم  مدير  وقال 
يف  اجل���ودة  معايري  تطبيق  بهدف  ج��اءت  ال����دورات 
جميع الدوائر العدلية، وتعريف املوظفني باملعلومات 
تطوير  �صانه  من  والذي  التخ�ص�ش  هذا  اخلا�صة عن 

واقع العمل يف الدوائر العدلية.
واأ�صاف مدير الق�صم: ان هذه الدورات ت�صمنت اليات 
واإجراءات نظام ادارة اجلودة وكيفية احل�صول على 

�صهادة اجلودة العراقية.
واأو�صح مدير الق�صم: ان هذه الدورات تقام بتوجيه 
م���ن وزي����ر ال���ع���دل د.ح���ي���در ال���زام���ل���ي، ال����ذي اوع���ز 
املعهد  ال��ع��ديل،  )التخطيط  دوائ���ر  موظفي  بتاأهيل 
منحهم  لغر�ش   ) القا�صرين  رعاية  دائ��رة  الق�صائي، 
 ���ص��ه��ادة اجل����ودة ال��ع��راق��ي��ة ب��ع��د ت��خ��رج��ه��م م��ن ه��ذه

 الدورات.

اعلن جمل�ش �صورى الدولة التابع لوزارة العدل، عن ابرز ن�صاطاته 
التي حققها خالل �صهر كانون االول من العام املا�صي 2016. 

املجل�ش  كاظم: حقق  �صامية  الدولة  وقالت رئي�ش جمل�ش �صورى 
عددا من م�صاريع القوانني والتعليمات واالنظمة الداخلية اخلا�صة 
بوزارة العدل خالل �صهر كانون االول من العام املا�صي 2016، 
من �صمنها م�صروع قانون فك ارتباط دائرة ا�صالح االحداث من 

وزارة العمل وال�صوؤون االجتماعية واحلاقها بوزارة العدل.
وا�صافت: ان ن�صاطات املجل�ش ت�صمنت، م�صاركته يف مفاو�صات 
وور�ش عمل وموؤمترات داخل وخارج البلد، ابرزها التفاو�ش مع 
حمامي اجلانب العراقي والبنك الفرن�صي وابطال الدعوى املقامة 
�صد احلكومة، باال�صافة اىل م�صاركته يف االجتماع الرابع لروؤ�صاء 
ادارات التعاون الدويل والعالقات الدولية، واجتماع جلنة توحيد 
الثانية  باال�صافة اىل اجلولة  والق�صائية،  القانونية  امل�صطلحات 
من برنامج بناء القدرات يف جمال الفيدرالية املالية والالمركزية، 
املتعلقة  اجلوانب  يف  االخ��رى  امل�صاركات  من  عدٍد  اىل  باال�صافة 

بعمل املجل�ش.
وا�صافت: ان املجل�ش اجنز )12( م�صروع قانون، و)23( م�صروع 

تعليمات، وم�صروعني نظام داخلي، باال�صافة اىل )14( بيان راأي 
وم�صورة قانونية، باال�صافة اىل ار�صفة )308( قانونا.

جمل�ش �سورى الدولة يعلن عن ابرز ن�ساطاته خالل 
�سهر كانون االول من العام 2016

ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت دائ��������رة اال�����ص����الح 
العراقية ق�صم الر�صافة/ 3، جلنة 
حلقوق  العليا  للمفو�صية  تابعة 

االن�صان.
وق���ال م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة ح�صني 
الع�صكري: ان جلنة من املفو�صية 
االن�صان  حلقوق  العليا  امل�صتقلة 
���ص��ج��ن  زارت  ال������ع������راق،  يف 
على  ل���الط���الع   ،3 ال���ر����ص���اف���ة/ 

الواقع ال�صحي واخلدمي للنزالء 
واآليات العمل املتبعة يف ال�صجن، 
على  االط������الع  اىل  ب���اال����ص���اف���ة 
وخ��دم��ات  ال�صحية  االإج�����راءات 
االط�����ع�����ام وت�����وزي�����ع االدوي�������ة 

والعالجات الطبية على النزالء.
وا�صاف: ان اللجنة اجرت جولة 
ميدانية �صملت القواطع ال�صجنية 
ا�صتمعت  اخل��دم��ي��ة،  وال��وح��دات 

خاللها اىل عدد من النزالء، موؤكدا 
كافة  ق��دم��ت  ال�����ص��ج��ن  ادارة  ان 
الت�صهيالت الإجناح مهمة اللجنة .
من جانبها ا�صاد اللجنة بتجاوب 
وتعاون ادارة ال�صجن مع اللجان 
وتوفريها  االن�صانية  واملنظمات 
واالن�صانية  ال�صحية  اخل��دم��ات 
التي تتوافق مع املعايري الدولية 

يف ادارة ال�صجون اال�صالحية. 

جلنة من املفو�سية العليا حلقوق االن�سان 
تزور ق�سم الر�سافة الثالثة

تضمن عددا من القوانين والقرارات والتعليمات

���ص��در ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن ج��ري��دة ال��وق��ائ��ع 
ت�صمن  وال��ذي   ،)4428( بالرقم  العراقية 
والتعليمات،  وال��ق��رارات  القوانني  من  ع��ددا 
عليها  و�صادقت  النواب  جمل�ش  اقرها  التي 

رئا�صة اجلمهورية.
العراقية  ال��وق��ائ��ع  دائ���رة  ع��ام  مدير  وق��ال��ت 

�صذى عبد امللك: ان العدد )4428( ت�صمن 

ات��ف��اق خ��دم��ات ج��وي��ة بني  ق��ان��ون ت�صديق 
دول��ة  وحكومة  ال��ع��راق  جمهورية  حكومة 
باال�صافة   ،2016 ل�صنة   )28( رقم  الكويت 
اىل ت�صمنه قانون احلفاظ على الوثائق رقم 

)37( ل�صنة 2016.
وا�صافت املدير العام: ان عددا من القرارات 
وردت يف العدد )4428(، حيث ت�صمن قرار 

بتحرير  اخلا�ش   2016 ل�صنة   )43( رق��م 
قرار  اىل  باال�صافة  االيزيديات،  املختطفات 
باحلدود  اخلا�ش   2016 ل�صنة   )44( رقم 
االدارية ملحافظة نينوى، مو�صحة ان العدد 
وجتهيز  وتهيئة  ت�صنيع  تعليمات  ت�صمن 
2016، كما ت�صمن  املبيدات رقم )1( ل�صنة 

اعالنات تاأ�صي�ش جمعيات تعاونية.

�سدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم )4428(



News & Events Minister

اخبار  وتقارير السنة الثانية - العدد 21 - شباط 42017

Second Year- No - 21 -  Fab 2017

ل��وزارة  التابع  ال��دول��ة  �شورى  جمل�س  اك��د 
اجراها  التي  التعديالت  جميع  ان  ال��ع��دل، 
متت  الق�شاء  جمل�س  قوانني  م�شاريع  على 
جمل�س  ممثل  ومبوافقة  ر�شمية  بجل�شات 

الق�شاء االعلى.
جمل�س  ان  ال���ع���دل:  وزارة  اع����الم  وق����ال 
)جمل�س  ق��وان��ني  م�شاريع  ار���ش��ل  ال����وزراء 
واالدارة  العام،  واالدع��اء  االعلى،  الق�شاء 
والتنظيم  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة،  لل�شلطة  ال��ع��ام��ة 
لكون  عليها  التدقيق  الج���راء  الق�شائي(، 
الدولة  مرجع  ه��و  ال��دول��ة  ���ش��ورى  جمل�س 
وذل����ك مبوجب  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  ���ش��ي��اغ��ة  يف 
املادة )5( من قانون جمل�س �شورى الدولة 
خولته  وال��ت��ي   ،1979 ل�شنة   )65( رق��م 
ال�شكل  حيث  من  امل�شروع  تدقيق  �شالحية 
درا�شة  ذلك  �شبيل  يف  ويتوىل  واملو�شوع، 
االقت�شاء  عند  �شياغته  وع���ادة  امل�����ش��روع 
واق����راح ال��ب��دائ��ل ال��ت��ي ي��راه��ا ���ش��روري��ة 
وابداء الراأي فيه ورفعه مع التو�شيات اىل 
جمل�س الوزراء وار�شال ن�شخة من امل�شروع 

والتو�شيات اىل اجلهة ذات العالقة.
وا�����ش����اف: ب���ن���اًء ع���ل ذل����ك دق����ق امل��ج��ل�����س 
مراحل  ثالثة  على  انفًا  القوانني  م�شاريع 
املتخ�ش�شة  والهيئة  امل�شروع  مقرر  ل��دى 
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ب��ح�����ش��ور مم��ث��ل جمل�س 
اع��ادة  ومت  املراحل  كل  يف  االعلى  الق�شاء 
على  وعر�شها  الن�شو�س  بع�س  �شياغة 
ممثل جمل�س الق�شاء االعلى وجرى اعتماد 
ح�شرًا،  عليها  التوافق  مت  التي  الن�شو�س 
وه����ذه ه��ي ط��ري��ق��ة ع��م��ل امل��ج��ل�����س م��ع كل 

اجلهات التي يتم تدقيق م�شاريعها حيث ال 
يعدل يف �شياغة ن�س او ي�شاف عليها دون 

علم وموافقة تلك اجلهة.
واو�شح: ان ممثل املجل�س طلب من جمل�س 
�شورى الدولة بعد انتهاء تدقيق كل م�شروع 
تزويده بالن�شخة النهائية قبل ار�شالها اىل 
تزويده  مت  لذلك  ووف��ق��ا  ال����وزراء،  جمل�س 
�شيغتها  على  موافقته  وبعد  الن�شخ،  بتلك 
ال��وزراء،  جمل�س  اىل  ار�شالها  مت  النهائية 
قانون  يف  ال����واردة  الن�شو�س  ان  مبينا 

املحكمة  ق�شت  والتي  الق�شائي  اال���ش��راف 
فهي  د�شتوريتها  بعدم  العليات  االحت��ادي��ة 
امل��دق��ق��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  يف  ا���ش��ال  واردة  غ���ر 
وال  ال��دول��ة  ���ش��ورى  جمل�س  م��ن  واملعتمدة 

عالقة للمجل�س بها.
ال��دول��ة ه��ذا على  ���ش��ورى  ي��اأت��ي رد جمل�س 
خلفية ت�شريحات ادىل بها الناطق الر�شمي 
عبد  القا�شي  االعلى  الق�شاء  جمل�س  با�شم 
ال�شحف  اح����دى  اىل  ال��ب��رق��دار  ال�����ش��ت��ار 
املحلية، والتي قال فيها ان ال�شلطة الق�شائية 
الق�شاء  )جمل�س  قوانني  م�شاريع  ار�شلت 
العامة  واالدارة  ال��ع��ام،  واالدع���اء  االع��ل��ى، 
الق�شائي(،  والتنظيم  الق�شائية،  لل�شلطة 
حكم  اىل  ا���ش��ت��ن��ادا  ال�����وزراء  جم��ل�����س  اىل 
املادة )60/ اوال( من الد�شتور وان جمل�س 
الوزراء ار�شل امل�شاريع اىل جمل�س �شورى 
الدولة والذي )دوره ينح�شر يف اجلوانب 
جمل�س  اىل  اعادها  لكنه  "فقط"،  التدوينية 
الوزراء بعد ان ّت�شرف بنحو اخرج الق�شم 

منها من مراميها وا�شبابها املوجبة(.

جمل�س �شورى الدولة اجنز م�شاريع القوانني با�شراف 
املمثل القانوين ملجل�س الق�شاء االعلى

وزارة العدل: موازنة 2017 تدخل حيز التنفيذ بعد ن�شرها يف اجلريدة الر�شمية

بشأن التصريحات حول قوانين مجلس القضاء االعلى

ن��ف��ذت امل���الك���ات االم��ن��ي��ة يف دائ����رة 
اال�����ش����الح ال��ت��اب��ع��ة ل�������وزارة ال��ع��دل 
وبالتن�شيق مع املقر امل�شيطر والقوات 
ملواجهة  افرا�شية  ممار�شة  االمنية 
ال��ت��ع��ر���ش��ات  او  ال���ط���ارئ���ة   احل������االت 

االمنية.
ال����دائ����رة ح�شني  ع����ام  م���دي���ر  وق�����ال 
لق�شم  التابعة  املالكات  ان  الع�شكري: 
احل��را���ش��ات وال���ط���وارئ يف ال��دائ��رة 
امنية  ممار�شة  ب��اإج��راء  قامت  العامة 
ت�����ش��م��ن��ت ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط و���ش��ف��ح��ات 
ع����دة م��ن��ه��ا اجل���ف���ر، واالت�������ش���االت، 
االب��واب  وم�شك  ال�شريع،  واالنت�شار 
وتبادل  التن�شيق،  واليات  والكمائن، 
اال�شتخبارية  اجلهات  مع  املعلومات 
حماية  ل��ت��ام��ني  ال�����ش��ان��دة  واالأم���ن���ي���ة 
 اال������ش�����وار اخل���ارج���ي���ة وال���ب���ن���اي���ات

 الداخلية.
جلنة  هناك  ان  العام:  املدير  واأ�شاف 
ال�����ش��وؤون  م��ع��اون��ي��ة  م��ن  متخ�ش�شة 
االم���ن���ي���ة ت��اب��ع��ت ت��ن��ف��ي��ذ امل��م��ار���ش��ة 
تو�شياتها  و���ش��رف��ع  التقييم  ب��ه��دف 
ل��ل��وق��وف على  ال��ع��ل��ي��اء  اىل اجل��ه��ات 
الفتا  وال��ت��دري��ب  اجل��اه��زي��ة  م�شتوى 
من  رف��ع��ت  ال��ع��ام��ة  ال���دائ���رة  ان  اىل 
م�شتمرة  وه��ي  الع�شكرية  �شياقاتها 
الف�شائل  م��وؤه��الت  وتطوير  بتدريب 
بغية  لها  التابعة  االمنية  واحلرا�شات 
 تعزيز التح�شينات وتطوير منظومتها

 االمنية.

اجرى مدير عام دائرة كتاب العدول ح�شني الطائي زيارة تفقدية 
لدوائر حمافظة ذي قار، لالإطالع على واقع �شر العمل. 

جاءت  الزيارة  هذه  ان  الطائي:  ح�شني  الدائرة  عام  مدير  وق��ال 
لتقييم واقع اخلدمات املقدمة للمواطنني وحل امل�شاكل واملعوقات 

التي تعيق عمل الكاتب العدل يف هذه املحافظة.
وا���ش��اف امل��دي��ر ال��ع��ام: مت خ��الل ال��زي��ارة اجتماع مل���دراء كتاب 
املعوقات  ومناق�شة  العمل  �شر  حول  التداول  مت  حيث  العدول، 
العدلية  اخل��دم��ات  اف�شل  لتقدمي  لها  املنا�شبة  احللول  واإي��ج��اد 

للمواطنني.

وزارة  يف  التنفيذ  دائ���رة  اعلنت 
العدل، عن ابرز ن�شاطاتها املتحققة 
العام  من  االول  كانون  �شهر  خالل 

املا�شي 2016.
التنفيذ  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  وق��ال��ت 
ال��دائ��رة  ذك����رى ع��ب��دال��رح��ي��م، ان 
ح��ق��ق��ت ال���ع���دي���د م���ن االجن������ازات 
العام  من  االول  كانون  �شهر  خالل 
جم��م��وع  ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث   ،2016
املدينني  من  امل�شتح�شلة  االمانات 
مليارات  ت�شعة   )9415284162(
مليون  ع�شر  وخم�شة  واربعمائة 
وم��ئ��ت��ان وارب���ع���ة وث��م��ان��ون ال��ف 
وم��ئ��ة واث���ن���ان و���ش��ت��ون دي��ن��ار، 
امل�شروفة  االم��ان��ات  بلغت  بينما 
 )8184887853( مل�شتحقيها 
ث��م��ان��ي��ة م��ل��ي��ارات وم��ئ��ة وارب��ع��ة 
وثمانون مليون وثمامنائة و�شبعة 
وث��الث  وثمامنئة  ال��ف  وث��م��ان��ون 

اىل  مو�شحة  دي��ن��ار(،  وخم�شون 
امل�شتح�شلة  امل��ب��ال��غ  جم��م��وع  ان 
م����ن ال����ر�����ش����وم ال���ع���دل���ي���ة ب��ل��غ��ت 
وثالثة  اربعمائة   )413740641(
واربعون  و�شبعمائة  مليون  ع�شر 
وارب��ع��ون  وواح���د  و�شتمائة  ال��ف 

دينار(.
الدائرة  ان  العام:  املدير  وا�شافت 
ال�شكاوى  م�شتمر  ب�شكل  ت��ت��اب��ع 
وال��دع��اوى وح�����ش��ور امل��راف��ع��ات، 
االح��ك��ام  جم��م��وع  ان  اىل  م�شرة 
حكم   )1321( منها   )2430( بلغت 
االح��ك��ام  اىل  ب��اال���ش��اف��ة  بالنفقة، 
ال����دائ����رة �شمن  ح�����ش��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا يف ح��م��اي��ة ح��ق��وق 
م��راج��ع��ي��ه��ا، م���وؤك���دة ان االح��ك��ام 
جمموعها  بلغ  ب��ال��دي��ون  املتعلقة 
)1307( حكم، بينما بلغت االحكام 

املتعلقة بالعقار )194( حكم.

دائرة اال�شالح العراقية
 تنفذ ممار�شة امنية 

ملواجهة احلاالت الطارئة

دائرة التنفيذ تعلن عن ن�شاطاتها املتحققة 
خالل �شهر كانون االول من العام املا�شي 2016

لدعم  وخارجيا  داخليا  الر�شمي  عملها  العدل  وزارة  كر�شت 
داع�س،  ع�شابات  على  حربها  يف  االأمنية  قواتنا  انت�شارات 
وتعزيزا لدورها يف �شرب جذور االإرهاب الفكرية واملادية 
اجتماع  يف  حا�شمة  م��ق��ررات  جملة  على  الت�شويت  ع��ر 
يف  وت�شاهم  املت�شدد  الفكر  م��ن  حت��د  ال��ع��رب  ال��ع��دل  وزراء 
معلومات  قاعدة  لتوفر  وال�شعي  االإره��اب،  منابع  جتفيف 
عن االنتهاكات يف جمال حقوق االإن�شان، ويف جمال جديد 
لعر�س  املتحدة  االأمم  مع  التوا�شل  اىل  حاليا  ن�شعى  فاأننا 
التمييز  اأ�شكال  جميع  على  بالق�شاء  اخلا�س  العراق  تقرير 

العن�شري.
وحققنا عر متثيلنا للعراق يف املحافل الدولية تعاطف دويل 
على دعم البلد يف حربه �شد اجلماعات االإرهابية، ويف ظل 
ملف  تولينا  احلكومة  بها  م��رت  ال��ت��ي  ال�شعبة  االأو���ش��اع 
حقوق االإن�شان والذي يعد من اهم امللفات املتعلقة باو�شاع 
املواطنني يف عموم املحافظات ويف مقدمتهم اهايل املناطق 
امللف  وه��ذا  االرهابية،  الع�شابات  �شيطرة  حتت  تقع  التي 
ا�شتحقاقات  جوانب  عن  تقارير  لكتابة  كبر  جهد  يتطلب 
االن�شان العراقي واالنتهاكات املرتبكة بحقه من جهة، ومن 
م�شودة  اجن��از  من  موؤخرا  ال��وزارة  انتهت  فقد  اخ��رى  جهة 
اتفاقية الق�شاء على جميع ا�شكال التمييز العن�شري والتي 
�شتعر�س على جمل�س الوزراء للت�شويت عليها ورفعها اىل 
للعراق  ملزمة  التعاهدية  االلتزامات   وهذه  املتحدة،  االمم 
املعدة  اجل���داول  وح�شب  التقارير  وت��ق��دمي  عليها  ال��رد  يف 
الدولية  والت�شريعات  املتحدة  االمم  اليات  ووفق  �شابقا  لها 
املنظمة  تاأ�شي�س  العن�شري منذ  التمييز  التي دعت اىل عدم 
الدولية لالمم املتحدة، حيث مت العمل على اأعداد اخلال�شات 
والتوجيهات لالتفاقيات اخلا�شة بحقوق االن�شان من خالل 
األ�شاأن، باالإ�شافة اىل  الرجوع اىل الد�شتور والقوانني ذات 
واملنظمات  االن�شان  وحقوق  املتحدة  االمم  ق��رارات  متابعة 
ال�����ش��ادرة  املهمة  الق�شايا  ومتابعة  وال���وك���االت  ال��دول��ي��ة 
والرامج  الوطنية  ال�شيا�شات  كافة  متابعة  واهمية  منها، 
والتعليمات ال�شادرة بهذا ال�شاأن، والتاأكيد على حتديد اآلية 
معهم  والتعاون  االن�شان  حقوق  اق�شام  موظفي  مع  العمل 
بجدية يف اجناز التقارير والتو�شيات اخلا�شة باالتفاقيات 
مع  يتطابق  ومب��ا  النهائية  ب�شيغتها  التقارير  ه��ذه  لكتابة 
احتياج العراق وموؤ�ش�شاته الر�شمية واجلهات غر مرتبطة 

بوزارة. وا�شتكماال الجناز م�شودة العراق اخلا�شة باتفاقية 
تراأ�شنا  العن�شري(  التمييز  ا�شكال  جميع  على  )الق�شاء 
التعاهدية،  التقارير  لكتابة  املركزية  للجنة  الثاين  االجتماع 
ح�شني  ال�شيد  وكالة   / العدل  وزارة  وكيل  ح�شرها  والتي 
الزهري، وال�شادة مدراء ومعاوين اق�شام حقوق االن�شان، 
االن�شان  حقوق  تقرير  اجن��از  على  التاأكيد  خاللها  مت  وق��د 
عن  وا���ش��ح��ة  ���ش��ورة  �شر�شم  وال����ذي  النهائية  ب�شيغته 
جميع  بحق  العن�شري  والتمييز  العراقي  الواقع  معطيات 
فئاته، وقد حتقق من خالل اجلهود املبذولة من قبل اع�شاء 

واق�شام  الدولة  وزارات  ممثلي  من  املكونة  الفرعية  اللجان 
حتقيق  املعنية  واجلهات  للوزارات  التابعة  االن�شان  حقوق 
املطروحة  املقرحات  وا�شافة  التقرير،  عن  �شاملة  م�شودة 
جمل�س  اىل  لرفعها  النهائي  للتقرير  لت�شمينها  االع�شاء  من 

الوزراء متهيدا لعر�شها على االمم املتحدة.
وحتقق خالل االجتماع الذي عقد موؤخرا تقدمي روؤية كاملة 
وا�شتحقاقاتها  باالقليات  اخلا�س  االع�شاء  ت�شاوؤالت  عن 
املتعلقة باجلوانب الدينية واالقت�شادية، كما ت�شمن التقرير 
جملة من املالحظات التي تعزز دور املفو�شية العليا العراقية 

حقوق  تقرير  على  االط���الع  لها  ليت�شنى  االن�شان  حلقوق 
االن�شان بفعالية ملكافحة جميع ا�شكال التمييز العن�شري.

واتفاقية  االن�شان  حقوق  باتفاقيات  اخلا�س  املجال  ويف 
)الق�شاء على جميع ا�شكال التمييز العن�شري(، فان الوزارة 
مل��ق��ررات وم��واث��ي��ق االمم  امل��ل��ف��ات وف��ق��ا  م��ع ه���ذه  تتعامل 
الب�شر وم�شاواتهم  ا�شا�س كرامة  املتحدة، والتي تقوم على 
التعاون  حتقيق  ين�شدها  التي  اال�شا�شية  االه��داف  لتحقيق 
الدويل لتعزيز وت�شجيع احرام حقوق االن�شان واحلريات 
او  ال��ع��رق  ب�شبب  متييز  ب���دون  جميعا  للنا�س  اال�شا�شية 

اجلن�س او اللغة او الدين. 
القانونية  ل��الط��ر  وف��ق��ا  التعامل  على  ال����وزارة  وح��ر���ش��ت 
العن�شري  الف�شل  جرمية  لقمع  الدولية  باالتفاقية  اخلا�شة 
الثاين  ت�شرين   30 يف  اع��ت��م��دت  وال��ت��ي  عليها  وامل��ع��اق��ب��ة 
املتحدة  االمم  اعالن  متبنيات  بنف�س  وجاءت   ،1973 ل�شنة 
العن�شري  التمييز  ا�شكال  على  للق�شاء  اجلمعية  واتفاقية 
واأكدت على مبداأ املعاقبة على جرائم االبادة اجلماعية ومنع 
وحظر جميع املمار�شات التي تهدف اىل التمييز العن�شري، 
وقد ركزنا على اعتماد اتفاقية التمييز )يف جمال اال�شتخدام 
العمل  ملنظمة  العام  امل��وؤمت��ر  اعتمدها  مت  والتي  واملهنة(، 
على  تاأكيدا  وج��اءت   ،1985 ل�شنة  حزيران   25 يف  الدولية 
ب�شرف  مت�شاوين  الب�شر  ان  على  اكد  ال��ذي  فيالدفيا  اع��الن 
احلق  وتثبيت  اجلن�س  او  العقيدة  او  العن�شر  اىل  النظر 
بالعمل من اجل الو�شول للرفاهية املادية وتقدمهم الروحي 
االقت�شادي  واالم��ن  والكرامة  احلرية  لهم  توفر  ظروف  يف 
وتكافوؤ الفر�س، كما حر�شنا على ت�شمني مفردات االتفاقية 
اخلا�شة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم، اعتمدها املوؤمتر 
والثقافة يف 14  والعلم  للربية  املتحدة  ملنظمة االمم  العام 
بالتعليم  التمييز  ان  اق��رار  ومت   ،1960 ل�شنة  االول  كانون 
وان  االع��الن  ذلك  يف  عليها  املن�شو�س  للحقوق  انتهاك  هو 
هدف املنظمة الدولية يف اقامة التعاون بني الدول االع�شاء 
االن�شان  بحقوق  فرد  كل  لتمتع  العاملي  االح��رام  دعم  بغية 
وبامل�شاواة يف فر�س التعليم، مع االخذ بنظر االعتبار ايجاد 
حيز للمراأة العراقية يف اتفاقية )الق�شاء على جميع ا�شكال 
على  الق�شاء  اع��الن  ا�ش�س  باعتماد  العن�شري(،  التمييز 
التمييز �شد املراأة / ا�شدرته اجلمعية العامة لالمم املتحدة 
يف 7 ت�شرين الثاين ل�شنة 1967، حيث اكد االعالن ان الدول 
االع�شاء ملتزمة بحقوق االن�شان اال�شا�شية وكرامته وقيمته 
�شد  التمييز  وان  احل��ق��وق  يف  وامل���راأة  ال��رج��ل  وبت�شاوي 
واملجتمع،  اال�شرة  وخر  االن�شان  كرامة  مع  يتنافى  امل��راة 
وقد جت�شد يف االتفاقية اعتماد جميع متبنيات واالتفاقيات 
والتعهدات االخرى املتعلقة بحقوق االن�شان الدولية والتي 
الر�شمية  موؤ�ش�شاتها  �شمن  تكري�شها  على  احلكومة  عملت 

واالخرى غر املرتبطة بوزارة.
وزير العدل
د. حيدر الزاملي

بجهودنا نبني الوطن ونردع االرهاب

ح�شني  اال�شتاذ  العدل  وزارة  وكيل  اج��رى 
ومعاوين  م��دراء  �شم  اجتماعًا  ال��زه��ري، 
اق�����ش��ام ح��ق��وق االن�����ش��ان م��ن اج���ل تقدمي 
التقارير  وكتابة  االتفاقيات  ع��ن  خال�شة 
واإع�����داد ال��ت��وج��ي��ه��ات اخل��ا���ش��ة ب��ه��ا وف��ق��ًا 

ملقررات الد�شتور.
اأك���د على  وق���ال ال���زه���ري: ان االج��ت��م��اع 
لالأتفاقيات  والتوجيهات  اخلال�شات  اأعداد 
اخل���ا����ش���ة ب��ح��ق��وق االن�������ش���ان م���ن خ��الل 
ال��د���ش��ت��ور وال��ق��وان��ني ذات  ال���رج���وع اىل 
ق���رارات  متابعة  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة  األ�����ش��اأن، 
االن�شان واملنظمات  املتحدة وحقوق  االمم 
الدولية والوكاالت ومتابعة الق�شايا املهمة 

ال�شادرة منها.
متابعة  اىل  تطرق  االجتماع  ان  وا���ش��اف: 
ك���اف���ة ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��وط��ن��ي��ة وال���رام���ج 
والتعليمات ال�شادرة بهذا ال�شاأن، والتاأكيد 
ع��ل��ى حت���دي���د األ���ي���ة ال��ع��م��ل م���ع م��وظ��ف��ي 

اق�����ش��ام ح��ق��وق االن�����ش��ان وال��ت��ع��اون معهم 
والتو�شيات  التقارير  اجن���از  يف  بجدية 
 اخل���ا����ش���ة ب���االت���ف���اق���ي���ات وع���ن���د ك��ت��اب��ة

 التقارير.

اأب���دوا  ي�����ش��ار اىل ان م����دراء االق�����ش��ام ق��د 
�شكرهم على املتابعة املتوا�شلة والتزاماتهم 
لت�شحيح  لهم  والتوجيهات  بالتو�شيات 

او�شاع وظروف العمل.

وكيل وزارة العدل: اجنزنا التقارير والتو�شيات اخلا�شة 
باالتفاقيات وفقًا ملقررات الد�شتور 

�شجن  يف  الدينية  ال�����ش��وؤون  م��الك��ات  العراقية  اال���ش��الح  دائ���رة  اق��ام��ت 
اال�شابيع  خالل  الدينية  املحا�شرات  من  ع��ددا  احللة  حمافظة  يف  الن�شاء 
امل��ا���ش��ي��ة ���ش��ارك ف��ي��ه��ا ن��زي��الت ال��ق�����ش��م وت��ن��اول��ت م��و���ش��وع��ات توعية 
والت�شجيع  النف�شي  ال��دع��م  وت��ق��دمي  الثقة  لتعزيز  ع��ام��ة  وثقافة  دينية 
اال���ش��رة  ب��ن��اء  يف  للم�شاهمة  ل��ل��ن��زي��الت  م��ع��ا���ش��رة  اف���ك���ار  ت��ب��ن��ي   ع��ل��ى 

واملجتمع.
واع�شات  ان  الع�شكري:  ح�شني  العراقية  اال�شالح  دائرة  عام  مدير  وقال 
حما�شرات   )10( نظمت  الدينية  ال�����ش��وؤون  �شعبة  يف  الديني  االر���ش��اد 
للتوعية الدينية وتنظيم موا�شيع دينية وثقافية كما ت�شمنت املحا�شرات 

درو�شا فقهية عن احكام التالوة وقراءة القران الكرمي.
واأ�شاف املدير العام: ان املحا�شرات الدينية ا�شتقطبت م�شاركة النزيالت 
املودوعات يف ال�شجن وان ال�شوؤون الدينية ومن خالل مالكاتها م�شتمرة 
النزيالت  بتعليم  املتخ�ش�شة  الدينية  الدرو�س  واإقامة  املحا�شرات  بعقد 

احكام التالوة وتعليم ال�شالة واالأمور الفقهية االخرى.

دائرة اال�شالح العراقية تقيم )10( حما�شرات 
للتوعية الدينية يف �شجن احللة/ن�شاء 

مدير عام دائرة الكتاب العدول يتفقد 
دوائر حمافظة ذي قار

خالل اجتماعه بمدراء ومعاوني اقسام حقوق االنسانبهدف تقييم واقع الخدمات المقدمة للمواطنين

العدد  �شدور  عن  العدل،  وزارة  اأعلنت 
الوقائع  الر�شمية  اجلريدة  من  اخلا�س 
اخل��ا���س   )4430( ب��ال��رق��م  ال��ع��راق��ي��ة 
ب��ق��ان��ون امل����وازن����ة امل��ال��ي��ة االحت���ادي���ة 
دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال��ت   .2017 لعام 
ان  امل��ل��ك:  عبد  �شذى  العراقية  الوقائع 
الر�شمية  اجل��ري��دة  م��ن  اجل��دي��د  ال��ع��دد 

اي��رادات  منه  االول  الف�شل  يف  ت�شمن 
والبالغة  احل��ايل  للعام  العامة  املوازنة 
و�شبعون  ت�شعة   )79011421000(
ت��رل��ي��ون��ا واح����د ع�����ش��ر م��ل��ي��ارا وواح���د 

وع�شرين مليون دينار. 
املوازنة  قانون  العام:  املدير  او�شحت 
اي���رادات  احت�شاب  الية  اي�شا،  ت�شمن 

النفط  ت�شدير  م��ن  املتحققة  امل��وازن��ة 
 )42( مقدره  معدل  ا�شا�س  على  اخل��ام 
الواحد  للرميل  دوالرا  واربعون  اثنان 
 )3750000( ق��دره  ت�شدير  ومبعدل 
الف  وخم�شون  و�شبعمائة  ماليني  ثالثة 
 )250000( ب�شمنها  يوميا،  برميل 
عن  يوميا  برميل  الف  وخم�شون  مئتان 

ال��ن��ف��ط اخل���ام امل��ن��ت��ج يف اقليم  ك��م��ي��ات 
حقول  من  برميل  و)3000(  كرد�شتان 
�شرف  ل�شعر  وف��ق��ا  ك��رك��وك  حم��اف��ظ��ة 
دوالر،  لكل  دي��ن��ارا   )1182( م��ق��داره 
فعال  املتحققة  االي����رادات  جميع  وتقيد 
العامة  اخلزينة  حل�شاب  نهائيا  اي���رادا 

للدولة.
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املتابعة  لق�سم  التابعة  ال�سمالية  املتابعة  �سعبة  نظمت 
والتن�سيق يف وزارة العدل، ندوة ثقافية حوارية خا�سة 

مبكافحة الف�ساد االداري واملايل.
وقال مدير ق�سم املتابعة ح�سني اال�سدي: ان �سعبة املتابعة 
حتقيقات  مكتب  النزاهة/  هياأة  مع  وبالتن�سيق  ال�سمالية 
مبكافحة  خا�سة  ح��واري��ة  ثقافية  ن��دوة  نظمت  ك��رك��وك، 

اأمانة(،  )وظيفتي  عنوان  حتت  وامل��ايل  االداري  الف�ساد 
مو�سحا ان هذه الندوة نظمت ملوظفي الدوائر العدلية يف 

حمافظة كركوك.
وا�ساف: ان الهدف من الندوة ت�سليط ال�سوء على الدور 
و�سرف  وطنية  خ��دم��ة  كونها  ال��ع��ام��ة،  للوظيفة  الكبري 
ب�سرورة  املوظف  توعية  اىل  باال�سافة  فيها،  للعاملني 

اطالعه باهم واجباته الوطنية واالخالقية يف تاأدية املهام 
والواجبات.

جهود  ت�سافر  ���س��رورة  على  ت��اأك��ي��دا  ال��ن��دوة  وت�سمنت 
الظواهر  انت�سار  من  للحد  امل�سوؤولية  وحتمل  اجلميع 
اليه،  املوكلة  مهامه  اداء  خالل  املوظف  عمل  يف  ال�سلبية 
م�ساركة  ال��ن��دوة  �سهدت  كما  ���س��ورة،  باأح�سن  وامتامها 

احل�سور من خالل القاء حما�سرات عن واجبات وحقوق 
املوظف، كل ح�سب اخت�سا�سه.

من  ع��دد  وح�سور  م�ساركة  �سهدت  ال��ن��دوة  ان  اىل  ي�سار 
مدراء  اىل  باال�سافة  كركوك،  حمافظة  ومثقفي  م�سوؤويل 
تغطية  ال��ن��دوة  �سهدت  كما  العدلية،  ال��دوائ��ر  وموظفي 

اعالمية من القنوات الف�سائية.

�سعبة املتابعة ال�سمالية تنظم ندوة تثقيفية ملكافحة الف�ساد االداري واملايل
تحت شعار )وظيفتي امانة(

حمكمة الق�ساء االداري 
يف وزارة العدل ت�ستنكر الهجمة 

االعالمية املغر�سة عليها
ت�ستنكر  االداري���ة  املحكمة  ان  ال��ع��دل:  وزارة  اع��الم  ق��ال 
الهجمة االعالمية التي �سنت عليها من قبل بع�ض املغر�سني 
وا�سحاب النفو�ض ال�سعيفة والذين يحاولون التاأثري على 
�سري اجراءات املحاكمات اال�سولية والقانونية من خالل 
ب�سلة، وال  للحقيقة  كاذبة و واهية وال متت  دعايات  بث 
تعرب اال عن خبث �سرائر ا�سحابها واغرا�سهم ال�سيا�سية 
ن�سره حول  مامت  ان  ال��وزارة:  اع��الم  او�سح  و  ال�سيقة. 
ق�سية اعادة وزير الدفاع خالد العبيدي هو حم�ض افرتاء 
وكذب، ومل ي�سدر اي قرار بخ�سو�ض ذلك. وتود املحكمة 
القانون وال�سوابط  ت�سري وفق  انها  ان تو�سح  االداري��ة 
ال��ق��رارات وال  امل��راف��ع��ات وا���س��دار  اج���راء  املعتمدة يف 
م�سارها  عن  لثنيها  الرخي�سة  املزايدات  هذه  عليها  توؤثر 

ال�سحيح.

للتربع  حملة  العدل  وزارة  يف  العام  املفت�ض  مكتب  نظم 
بالدم دعمًا للقوات االمنية واحل�سد ال�سعبي.

وزارة  مع  بالتن�سيق  متت  احلملة  ان  ال���وزارة:  وقالت 
حماية  ومنت�سبي  املوظفني  من  جمع  ومب�ساركة  ال�سحة 
املن�ساأت يف الوزارة دعمًا لقواتنا االمنية واأبطال احل�سد 
يف  امل�ساركني  االره��اب��ي��ة  العمليات  وج��رح��ى  ال�سعبي 
عمليات حترير ار�ض العراق الطاهرة من دن�ض االإرهاب. 
تاأتي تزامنًا مع توجه  ال��وزارة: ان هذه املبادرة  واأكدت 
حترير  عمليات  يف  امل�ساركة  ال��ق��وات  دع��م  يف  ال���وزارة 
ع�سابات  على  االنت�سارات  اأروع  ت�سطر  وه��ي  نينوى 
داع�ض االإرهابية، ف�ساًل عن ا�ساعة ثقافة العطاء االإن�ساين 

يف بلدنا العزيز.
ي�سار اىل ان الوزارة قدمت ال�سكر واالمتنان اىل الكادر 
الطبي العامل جلهودهم احلثيثة يف اإجناح هذه احلملة 
التي عربت عن تالحم ال�سعب مع اجلي�ض يف كافة اأطيافه 

ومكوناته.

مكتب املفت�ش العام لوزارة العدل ينظم حملة للتربع بالدم
دعمًا لقواتنا األمنية والحشد الشعبي

نظمت دائرة التخطيط العديل دورة 
يف التحكيم الدويل خا�سة بالكوادر 
الوظيفية العاملة يف وزارة العدل، 
املهني  االداء  ورف��ع  تطوير  بهدف 

للكوادر العاملة يف الوزارة.
التدريب  ق�سم  ان  ال��دائ��رة:  وقالت 
ال��ع��ديل  التخطيط  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع 
ب��ال��ت��ح��ك��ي��م  خ���ا����س���ة  دورة  ن���ظ���م 
وزارة  دوائ������ر  مل��وظ��ف��ي  ال������دويل 
االخت�سا�سات  ومبختلف  ال��ع��دل 
من  الهدف  ان  مو�سحة  الوظيفية، 
كفاءة  تطوير  ه��و  ال����دورة  تنظيم 
مب�ستواه  االرت��ق��اء  بغية  امل��وظ��ف 

الوظيفي.
ال��دورة  هذه  ان  الدائرة:  وا�سافت 
ال��ع��دل د.  م��ن وزي���ر  ب��دع��م  نظمت 
االحت��اد  طلب  بعد  ال��زام��ل��ي،  حيدر 
الفرع  ال����دويل/  للتحكيم  ال��ع��رب��ي 
دورات  تنظيم  العراق  يف  االقليمي 
مبينة  ال����دويل،  بالتحكيم  خا�سة 
ق��اع��ات  ال������دورة ���س��ت��ق��ام ع��ل��ى  ان 
كوادر  وباإ�سراف  الق�سائي،  املعهد 
�سهر  ملدة  ت�ستمر  حيث  متخ�س�سة، 
وب��واق��ع ث��الث��ة اي���ام يف اال���س��ب��وع 
 15/1/2017 الفرتة  من  ابتداء 

ولغاية 15/2/2017.

حقوق  لق�سم  ت��اب��ع  ف��ري��ق  اج����رى 
زي��ارة  ال��ع��دل  وزارة  يف  االن�����س��ان 
تفقدية اىل ق�سم البحث االجتماعي 
يف دائ������رة االإ�����س����الح ال��ع��راق��ي��ة، 
الق�سم  اجن��ازات  اأه��م  على  لالطالع 

لعام 2016. 
وق����ال ق�����س��م ح��ق��وق االن�����س��ان: ان 
ال��ف��ري��ق ب��ح��ث خ���الل ل��ق��ائ��ه م��دي��ر 
ومعاونيه  االجتماعي  البحث  ق�سم 
الق�سم  التي حققها  االجن��ازات  اأه��م 
اىل  باال�سافة   ،2016 ع��ام  خ��الل 

املعوقات التي تعرت�ض عملهم.
وا�ساف: ان الفريق ابدى توجيهاته 
تطوير  يف  ي�سهم  مب��ا  الق�سم  اإىل 
االأف�سل ويخدم تطبيق  العمل نحو 
�سجون  يف  االإن�سان  حقوق  معايري 
دائرة االإ�سالح العراقية، خ�سو�سا 
ال����درا�����س����ات  ت����ق����دمي  جم������ال  يف 
تطوير  يف  ت�ساهم  التي  والبحوث 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  امل��وظ��ف��ني  اأداء 
النزالء ومبا يواكب احلداثة ووفقا 

لقانون اإدارة ال�سجون .

دائرة التخطيط العديل تنظم دورة 
خا�سة بالتحكيم الدويل 

فريق من حقوق االن�سان يتفقد ق�سم البحث 
االجتماعي بدائرة االإ�سالح العراقية

مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري تتفقد مديرية 
الت�سجيل العقاري يف البياع

اطلعت على سير العمل بنظام البطاقة الوطنية 

الت�سجيل  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر  اج����رت 
تفقدية  جولة  عليوي  فوزية  العقاري 
يف  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  م��دي��ري��ة  اىل 
اخلدمي  الواقع  على  لالطالع   ، البياع 

املقدم للمواطنني.
وال��ت��ق��ت امل��دي��ر ال��ع��ام، خ��الل ال��زي��ارة 
وناق�ست  وموظفيها  ال��دائ��رة  مب��دي��ر 
معهم �سبل تذليل العقابات التي تواجه 
العمل  �سري  على  اطلعت  كما  عملهم، 
التقت  حيث  الوطنية  البطاقة  بنظام 
باملوظفني املخت�سني لالطالع على اهم 
امل�ساكل التي تعرقل عملهم، موؤكدة على 
املعامالت  اجناز  يف  اال�سراع  �سرورة 
حلماية  اال�سابري  وار�سفة  العقارية، 

امالك املواطنني من التالعب.
�سل�سلة  ���س��م��ن  ال���زي���ارة  ه���ذه  ج����اءت 
الزيارات التفقدية التي تقوم بها املدير 
دوائ��ر  ولكافة  دوري��ة  وب�سورة  العام 

لتوجيهات  تنفيذا  العقاري،  الت�سجيل 
وزير العدل د. حيدر الزاملي، ب�سرورة 
على  وال��وق��وف  العدلية  ال��دوائ��ر  تفقد 

اهم احتياجاتها.

دائرة اال�سالح العراقية ت�ستقبل جلنة ال�سليب االحمر الدويل
لإلطالع على الخدمات ومعايير االيداع والتعامل مع النزالء

دائرة رعاية القا�سرين تعلن عن اجنازاتها ال�سنوية لعام 2016
بلغت ارباحها اكثر من ستة مليارات دينار خالل العام الماضي

ا�ستقبلت دائرة اال�سالح العراقية ادارة �سجن 
االحمر  ال�سليب  من  جلنة  الفدرايل  جمجمال 
الدولية �سمن برنامج التعاون والزيارات التي 
اال�سالحية  لل�سجون  الدولية  اللجان  جتريها 

التابعة لوزارة العدل.

وق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة اال����س���الح ال��ع��راق��ي��ة 
���س��ج��ن ج��م��ج��م��ال  ان  األ���ع�������س���ك���ري:  ح�����س��ني 
بال�سجون  متخ�س�ض  فريق  ا�ستقبل  الفدرايل 
اال�سالحية من منظمة ال�سليب االحمر الدولية 
لالإطالع على طبيعة اخلدمات واملعايري املتبعة 

يف االدارة والتعامل مع النزالء، ونفذ الفريق 
برنامج عمل مع ادارة ال�سجن ا�ستمر) 5 ( ايام 
اجتماعات وجوالت  اجراء  الربنامج  وت�سمن 
وال��وح��دات  ال�سجنية  ال��ق��اع��ات  يف  ميدانية 
مالب�ض  ت�سمنت  جتهيزات  وتوزيع  اخلدمية 

�ستوية وغريها من امل�ساعدات االن�سانية لعدد 
من النزالء.

ا���س��ادت  اللجنة  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  واأ����س���اف 
مب�ستوى التعاون ومهنية املالكات اال�سالحية 
وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق امل���ع���اي���ري امل��ه��ن��ي��ة 

اىل  الفتا  النزالء،  مع  التعامل  يف  والقانونية 
التعاون مع  ال�سجون اال�سالحية على  حر�ض 
املحلية  او  الدولية  �سواء  االن�سانية  املنظمات 
والقانونية  االن�سانية  املعايري  تعزيز  بهدف 

فيها.

ل��وزارة  التابعة  القا�سرين  رعاية  دائ��رة  اعلنت 
التي  والن�ساطات  االجن����ازات  اب���رز  ع��ن  ال��ع��دل، 
ولغاية   1/1/2016 من  الفرتة  خ��الل  حققتها 

.31/12/2016
وقالت مدير عام دائرة رعاية القا�سرين هند عبد 
التابعة  واملحافظات  بغداد  مديريات  ان  جميغ، 
رع��اي��ة  �سعيد  ع��ل��ى  اجن����ازات  حققت  ل��ل��دائ��رة، 
ي�سب  مبا  القا�سرين  ام��وال  وا�ستثمار  ومتابعة 

يف م�سلحة هذه ال�سريحة.
واكدت املدير العام: ان االرباح التي حققتها الدائرة 
من ا�ستثمار اموال القا�سرين خالل العام 2016 
املا�سي بلغت )6،087،439،752،000( �ستة 
واربعمائة  مليون  وث��م��ان��ون  و�سبعة  م��ل��ي��ارات 
وت�����س��ع��ة وث���الث���ون ال����ف و���س��ب��ع��م��ائ��ة واث���ن���ان 
الدعاوى املح�سومة  ان  وخم�سون دينار، م�سيفة 
االف  ثالثة   )3181( بلغت  املا�سي  العام  خالل 
عدد  بلغ  بينما  دع��وى،  وثمانون  واح��دى  ومائة 
ومائة  االف  خم�سة   )5188( املقامة  ال��دع��اوى 

وثمان وثمانون دعوى.
واو���س��ح��ت امل��دي��ر ال��ع��ام: ان ال���دائ���رة اجن��زت 

وث��م��ان��ون  و���س��ب��ع��م��ائ��ة  االف  ارب��ع��ة   )4780(
معاملة، يف حني بلغ عدد البحوث املكتبية املنجزة 
االف  ع�����س��رة   )10837( امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ���الل 
عدد  ان  مبينة  بحثا،  وثمامنائة و�سبعة وثالثون 
ثالثة   )3457( بلغت  املدققة  امليدانية  التقارير 
ت��ق��ري��را،  وخ��م�����س��ون  و�سبعة  وارب��ع��م��ائ��ة  االف 
التقارير املكتبية املدققة )9586(  بينما بلغ عدد 
تقريرا،  وثمانون  و�ستة  وخم�سمائة  االف  ت�سعة 
وثالثمائة  االف  اربعة   )4305( اىل  باال�سافة 

وخم�ض زيارة ميدانية.

اخلدمي  اجلانب  ان  اىل  ال��ع��ام:  املدير  وا���س��ارت 
حتقق  ال�سريحة  ه��ذه  معامالت  ب��اجن��از  املتعلق 
ال��دائ��رة  ق��ب��ل  م��ن  امل�ستمرة  امل��ت��اب��ع��ة  خ���الل  م��ن 
املعامالت  عدد  بلغ  حيث  لها،  التابعة  واملديريات 
الواردة )12199( اثنا ع�سر الف ومائة وت�سعة 
الك�سوفات  ع��دد  بلغ  بينما  معاملة،  وت�سعون 
وثالثة  وثمامنائة  االف  ثالثة   )3853( اجلارية 
االذون����ات  ع���دد  ب��ل��غ  ك�سفا، يف ح��ني  وخ��م�����س��ون 
وارب��ع��م��ائ��ة  االف  ت�سعة   )9451( ال�����س��ادرة 

واحدى وخم�سون اذنا.

ح��ق��ق ف���ري���ق ن�����ادي ���س��ب��اب ال���ع���دل ال��ري��ا���س��ي ف��وزي��ن 
وال�ساد�ض،  اخلام�سة  اجلولتني  مباريات  �سمن  ثمينني 
ال��ع��راق��ي للدرجة ال����دوري  ب��ط��ول��ة  م�����س��ارك��ت��ه يف   خ���الل 

 االوىل.
العدل  �سباب  ن��ادي  فريق  ان  الريا�سية:  ال�سعبة  وقالت 
للدرجة  ال��ع��راق��ي  ال���دوري  بطولة  يف  ���س��ارك  ال��ري��ا���س��ي، 
االوىل لكرة القدم املك�سوفة، التي نظمها االحتاد العراقي 
احراز  من  متكن  الفريق  ان  مو�سحا  القدم،  لكرة  املركزي 
امل��راح��ل  اىل  ال��ت��اأه��ل  يف  فر�سته  ع���ززت  ثمينني  ف��وزي��ن 

النهائية للدوري املمتاز.
واو�سحت: ان الفريق حقق فوزا كبريا على نظريه نادي 
من  متكنه  اىل  ب��اال���س��اف��ة   ،)4-1( وبنتيجة  ال��ط��ارم��ي��ة 
ال�سياحة بنتيجة )-6 احراز فوزا مهما على نظريه نادي 
التاجي  نادي  ملعب  على  اقيمت  املبارايات  ان  مبينة   ،)3

الريا�سي.
لوزير  الكبري  اجلهود  نتيجة  جاء  الفوز  هذا  ان  واك��دت: 
للن�ساط  امل��ت��وا���س��ل��ة  ال��زام��ل��ي، ودع��م��ه  ح��ي��در  د.  ال��ع��دل 

الريا�سي للنادي.

نادي �سباب العدل الريا�سي 
يحقق فوزين مهمني

خالل مشاركته في الدوري العراقي للدرجة االولى

دائرة اال�سالح العراقية تنفذ فعاليات طوارئ 
فريق امل�سارعة يف وزارة العدل وحت�سينات امنية وخدمية و�سحية

يح�سد املركز الثالث فرقيًا 

خالل مشاركته في بطولة بغداد للبراعم واإلحداث

اال�سالح  لدائرة  التابع  العدالة/1  �سجن  اج��رى 
املا�سية  اال�سابيع  خ��الل  ع��دة  فعاليات  العراقية 
امنية  وحت�سينات  ط���وارئ  خطة  تنفيذ  اهمها 

وخدمية و�سحية.
ح�سني  العراقية  اال�سالح  دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
من  احل��د  وب��ه��دف  ال�سجن  ادارة  ان  الع�سكري: 
قامت  اخلارجية  امل�ست�سفيات  اىل  النزالء  احالة 
بالتن�سيق مع دائرة �سحة الكرخ حيث مت تن�سيب 
تزور  طبية  مفرزة  مع  باطنية  اخت�سا�ض  طبيب 
االح���االت  ان  اىل  م�سريا  دوري،  ب�سكل  الق�سم 
املر�سية اخلا�سة بالنزالء م�ستمرة وهنالك تن�سيق 

وتعاون مع امل�ست�سفيات القريبة من الق�سم.
واأ����س���اف امل���دي���ر ال���ع���ام: ان امل���الك���ات االم��ن��ي��ة 
خالل  االمنية  فعالياتها  و�سمن  للق�سم  التابعة 
وحت�سينات  ب��اإج��راءات  قامت  املا�سية  اال�سابيع 
م�سرتكة  امنية  مراجعات  خطة  ون��ف��ذت  وا�سعة 
م���ع امل���ق���ر امل�����س��ي��ط��ر ل��ل�����س��رط��ة االحت����ادي����ة كما 
ن��ف��ذت ف�����س��ائ��ل ال�����س��غ��ب، وال�������س���وؤون االم��ن��ي��ة، 
ممار�سة  امل���دين،  وال��دف��اع  ال�سيانة،  وم��الك��ات 
ال�سغب  اعمال  مواجهة  على  افرتا�سية  م�سائية 
واإجالء  احلرائق  ن�سوب  مثل  الطارئة   واحل��االت 

امل�سابني. 

اىل  ت�سعى  الق�سم  ادارة  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  وب��ني 
ب��االأع��م��ار  املتخ�س�سة  امل��الك��ات  ج��ه��ود  حت�سيد 
التحتية  وال�سيانة نحو تطوير اخلدمات والبنى 
االمكانيات  على  وب��االع��ت��م��اد  بالق�سم  اخل��ا���س��ة 
حا�سرا  ك��ان  اخل��دم��ات  ملف  ان  مبينًا  ال��ذات��ي��ة، 
االعمار  يف  املتخ�س�سة  املالكات  فعاليات  �سمن 
بتوفري  قامت  والتي  الفرتة  هذه  وال�سيانة خالل 
عوائل  وا�ستقبال  ب��امل��واج��ه��ات  خا�سة  خ��دم��ات 
وكرا�سي  وا�ستقبال  انتظار  ام��اك��ن  م��ن  ال��ن��زالء 
وبرادات ماء وعجالت نقل وحتقيق زيارة ناجحة 

للعوائل وذوي النزالء.

للرباعم  بغداد  ببطولة  العدل  لوزارة  التابع  امل�سارعة  فريق  �سارك 
واالإحداث التي اقامتها وزارة ال�سباب والريا�سة.

البطولة  ه��ذه  ان  ح�سني:  علي  الريا�سية  ال�سعبة  م�سوؤول  وق��ال 
البطولة  وان  وال�سرطة،  اجلي�ض  االمنية  قواتنا  اعياد  مع  تزامنت 
)10( ومب�����س��ارك��ة  التخ�س�سية  امل���دار����ض  ق��اع��ات  ع��ل��ى   اق��ي��م��ت 

 فرق.
األالعب  فرقيًا حيث ح�سل  الثالث  املركز  الفريق حقق  ان  واأ�ساف: 
علي هاين على ذهبية، واحمد عبا�ض على ف�سية، وح�سن حممد على 
برونزية، و�سجاد حممد على برونزية، ومهدي خلف على برونزية 

اي�سًا.

���س��در ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن ج��ري��دة ال��وق��ائ��ع 
ت�سمن  وال��ذي   ،)4429( بالرقم  العراقية 
ق��ان��ون ه��ي��اأة احل�����س��د ال�����س��ع��ب��ي وق����رارات 
النواب  جمل�ض  اقرها  جمهورية  ومرا�سيم 

و�سادقت عليها رئا�سة اجلمهورية.
العراقية  الوقائع  دائ���رة  ع��ام  مدير  وق��ال��ت 
احل�سد  ه��ي��اأة  ق��ان��ون  ان  امل��ل��ك:  عبد  ���س��ذى 
ابرز  من   ،2016 ل�سنة   )40( رقم  ال�سعبي 
امل��ادة  ال��ع��دد، مو�سحة ان  م��ا ج��اء يف ه��ذا 
1-- ، اواًل تن�ض على ان تكون هياأة احل�سد 
االم��ر  مب��وج��ب  ت�سكيلها  امل��ع��اد  ال�����س��ع��ب��ي 
 ،24/2/2016 )91( يف  املرقم  الديواين 
ويعد  املعنوية  بال�سخ�سية  يتمتع  ت�سكيال 
ويرتبط  العراقية  امل�سلحة  القوات  من  جزًء 

بالقائد العام للقوات امل�سلحة.
ثانيا،   --1 امل��ادة  ان  ال��ع��ام:  املدير  واك��دت 

االمر  ما ورد من مواد  يكون  ان  ن�ست على 
الديواين )91( جزًء من هذا القانون، مبينة 

ان هذه املواد هي:-
ال�سعبي ت�سكيال ع�سكريا  1 - يكون احل�سد 
م�ستقال وجزء من القوات امل�سلحة العراقية 

ويرتبط بالقائد العام للقوات امل�سلحة.
الت�سكيل من قيادة وهياأة اركان  2 - يتاألف 

و�سنوف واألوية مقاتلة.
ومنت�سبيه  الت�سكيل  ه���ذا  يخ�سع   -  3
ل��ل��ق��وان��ني ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ن��اف��ذة م��ن جميع 

النواحي.
4 - يتم تكييف منت�سبي وم�سوؤويل واآمري 
من  الع�سكرية  ال�سياقات  وفق  الت�سكيل  هذا 
ت��رات��ب��ي��ة وروات�����ب وخم�����س�����س��ات وع��م��وم 

احلقوق والواجبات.
احل�سد  هياأة  منت�سبي  ارتباط  فك  يتم   -  5

الت�سكيل  هذا  اىل  ين�سمون  الذين  ال�سعبي 
ع���ن ك���اف���ة االط�����ر ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واحل��زب��ي��ة 

ال�سيا�سي  بالعمل  ي�سمح  وال  واالجتماعية 
يف �سفوفه.

6 - يتم تنظيم الت�سكيل الع�سكري من هياة 
باأركانه واألويته ومنت�سبيه  احل�سد ال�سعبي 
تو�سيف  م��ن  اآن��ف��ًا  ورد  مب��ا  يلتزمون  مم��ن 

لهذا الت�سكيل وخالل مدة )3( ثالثة ا�سهر.
تنفيذ  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات  ت��ت��وىل   -  7

احكامه.
ثالثًا   --1 امل��ادة  ان  العام:  املدير  وا�سافت 
تتاألف  ال�سعبي  احل�سد  ق��وة  ان  على  ن�ست 
ي�سمن  ومب��ا  العراقي  ال�سعب  مكونات  من 
ن�ست  فيما  الد�ستور،  من   )9( املادة  تطبيق 
اع���ادة  ي��ك��ون  ان  ع��ل��ى  راب���ع���ًا   --1 امل����ادة 
من  املحافظات  يف  القوات  وتوزيع  انت�سار 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  �سالحيات 

ح�سرا.

 ،)4429( العدد  ان  العام:  املدير  وتابعت 
وان��ت�����س��ار  ا���س��ت��ع��م��ال  م��ن��ع  ق��ان��ون  ت�سمن 
ل�سنة   )38( رقم  لل�سوت  الكامتة  اال�سلحة 
بتخ�سي�ض  ق��رار  اىل  باال�سافة   ،2016
الدرا�سة  خطة  من  درا�سيا  مقعدا  ثالثمائة 
ل�سنة   )48( الطبية رقم  للمجموعة  املوازية 
االول  التعديل  العدد  ت�سمن  كما   ،2016
لتعليمات ت�سهيل تنفيذ احكام نظام �سنوف 
قوى االمن الداخلي رقم )2( ل�سنة 2015، 
باال�سافة اىل ت�سمنه الغاء تعليمات التاأهيل 
 )4( رق��م  اجل���ودة  ادارة  نظام  تطبيق  على 
ال��ع��دد  ه���ذا  يف  وردت  ك��م��ا   ،2002 ل�سنة 
عن  ���س��ادرة  وب��ي��ان��ات  جمهورية  مرا�سيم 
بيان  اىل  باال�سافة  االعلى،  الق�ساء  جمل�ض 
وزارة  ع��ن  ���س��ادر   2016 ل�سنة   )1( رق��م 

الزراعة.

�سدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم )4429(
تضمن العدد قانون هيأة الحشد الشعبي رقم )40( لسنة 2016



جريدة  من  و4432(   4431( العددين  �صدر 
القوانني  من  ع��ددا  ت�صمنا  العراقية,  الوقائع 
النواب  جمل�س  اقرها  واملرا�صيم,  والبيانات 

و�صادقت عليها رئا�صة اجلمهورية.
�صذى  العراقية  الوقائع  دائرة  عام  مدير  وقالت 
قانون  ت�صمن   )4431( ال��ع��دد  ان  عبدامللك: 
ال��ذري  ال��وق��ف  ت�صفية  ج��واز  مر�صوم  تعديل 
قانون  اىل  باال�صافة   ,1955 ل�صنة   )1( رق��م 
ل�صنة   )43( رقم  العراقية  الذرية  الطاقة  هياأة 
للنظام  االول  التعديل  ت�صمن  كما   ,2016
الداخلي ملجل�س الوزراء رقم )8( ل�صنة 2014.

الداخلي  ال��ن��ظ��ام  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  وا���ص��اف��ت 
ل�صركة العراق العامة لتنفيذ م�صاريع الري رقم 

2016 ورد يف هذا العدد, كما ورد  )2( ل�صنة 
قرار كمركي باإن�صاء مكتب ام ق�صر االو�صط رقم 
ت�صمن  العدد  ان  مو�صحة   ,2016 ل�صنة   )3(
ال��وق��ائ��ع  دائ����رة  يف  اخل��دم��ة  اج���ور  تعليمات 
جمهورية,  مرا�صيم  اىل  باال�صافة  العراقية, 

وبيانات تاأ�صي�س �صركات عامة.
وتابعت املدير العام: ان العدد )4432( ت�صمن 
ل�صنة   )45( رقم  االعلى  الق�صاء  جمل�س  قانون 
هذا  ت�صريع  م��ن  ال��ه��دف  ان  مبينة   ,2017
اخت�صا�صات  تكوين  طريقة  تنظيم  ال��ق��ان��ون 
االعلى  الق�صاء  العمل يف جمل�س  وقواعد �صري 
املجال  يف  احلا�صلة  وال��ت��ط��ورات  يتالئم  مب��ا 
العراق,  يف  والق�صائي  والقانوين  الد�صتوري 

يف  عليها  املن�صو�س  ل�صالحياته  وممار�صته 
الد�صتور. 

ال��ع��دد ت�صمن  ان  ال��ع��ام: اىل  امل��دي��ر  وا���ص��ارت 
 ,2017 ل�صنة   )2( رق���م  ج��م��ه��وري  م��ر���ص��وم 
وع��دد   ,2016 ل�صنة   )4( رق��م  كمركي  وق���رار 
عن  �صادرة  بيانات  وردت  حيث  البيانات,  من 
عن  ���ص��ادرة  وبيانات  االع��ل��ى,  الق�صاء  جمل�س 
وزارة املالية, باال�صافة اىل بيان ت�صحيح �صادر 
تاأ�صي�س  وبيان  اجلمهورية,  رئا�صة  ديوان  عن 
ال�صركة العامة لل�صناعات البرتوكيمياوية, كما 
جمعية  تاأ�صي�س  اعالن   )4432( العدد  ت�صمن 
بغداد/  يف  اال�صكانية  التعاونية  االع��الم��ي��ني 

الر�صافة.

�صدور العددين اجلديدين من جريدة الوقائع العراقية 
بالرقمني )4431 و4432(

تضمنا عددا من القوانين والبيانات والمراسيم

تنظم دورة تعليمية يف حمو االمية 
�صارك فيها 20 نزياًل

وتدريب  ت�صغيل  مالكات  العراقية  اال�صالح  دائرة  نظمت 
تربوي  برنامج  ال�صاد�صة  الر�صافة  موقف  يف  ال��ن��زالء 
�صمل عددا من املوقوفني. وقال مدير عام دائرة اال�صالح 
وتدريب  ت�صغيل  مالكات  ان  الع�صكري:  ح�صني  العراقية 
النزالء نظمت برنامج تعليمي ت�صمن دورة تعليمية خا�صة 
واملطبوعات  للكتب  وا�صتعارة  االمية  حمو  يف  بالنزالء 
املدير  واأ�صاف  نزياًل.    20 من  اكرث  وبا�صرتاك  الثقافية 
العام: ان الدورة ت�صمنت فعاليات اخرى منها حما�صرات 
ودينية  تربوية  موا�صيع  تناولت  عامة  وثقافة  توعية 
واجتماعية وكانت من الفعاليات التي ا�صهمت يف اجناح 
ان  اىل  م�صريا  فعالياتها,  اىل  النزالء  واجن��ذاب  ال��دورة 
مالكات ت�صغيل النزالء اعدت خطة لتنظيم دورات ثقافية 

وتعليمية �صت�صمل اعداد اكرب خالل الفرتة القادمة.

ال��زه��ريي,  ح�صني  ال�صيد  ال��ع��دل  وزارة  وك��ي��ل  ت��راأ���س 
و�صياغة  ب��اإع��داد  املعنية  ال���وزارات  ممثلي  مع  اجتماعًا 
بالق�صاء  ال��ع��راق اخل��ا���س  ت��ق��ري��ر ج��م��ه��وري��ة  م�����ص��ودة 
االرب��ع��اء  ال��ي��وم  العن�صري  التمييز  ا�صكال  جميع  على 

.  11/1/2017
وقال الزهريي: ان االجتماع ناق�س املالحظات واملعلومات 
املعنية  ال���وزارات  ممثلي  قبل  من  املطروحة  والبيانات 
باإعداد التقرير اخلا�س, ومت االتفاق على عر�س التقرير 

كم�صودة اولية.
ي�صار اىل ان وزارة العدل هي امل�صوؤولة عن كتابة التقرير 
اخلا�س الذي �صيقدم اىل جمل�س حقوق االإن�صان الدويل, 
ممثلي  جميع  الوكيل  ال�صيد  �صكر  االجتماع  ختام  ويف 

الوزارات جلهودهم املبذولة.

خالل اجتماعه بممثلي الوزارات المعنية 
وكيل وزارة العدل: ا�صتعرا�ض املالحظات واملعلومات والبيانات 

اخلا�صة بالق�صاء على جميع ا�صكال التمييز العن�صري

اقام املعهد الق�صائي العراقي ندوة تثقيفية مبنا�صبة اليوم 
العاملي للعمل التطوعي. 

الندوه  هذه  ان  ح�صني:  د.ريا�س  املعهد  عام  مدير  وق��ال 
جاءت بالتزامن مع الذكرى ال�صنوية لليوم العاملي للعمل 
�صهر)كانون  من  اخلام�س  يف  ت�صادف  والتي  التطوعي 
 االول( م���ن ك���ل ع����ام وال�����ذي حت��ت��ف��ل ب���ه اغ��ل��ب ب��ل��دان 
العامل. واأ�صاف املدير العام: ان هذه الندوة ا�صرتك فيها 
عدد من املخت�صني واملوظفني من جميع موؤ�ص�صات الدولة 
العراقية وان الهدف منها ن�صر روح العمل التطوعي بني 
ال�صخ�صية  املبادرة  روح  وخلق  العراقي  املجتمع  �صرائح 
القاءها  الندوة ا�صرف على  الدوؤوب. ي�صار اىل ان  للعمل 

د. نوار الزبيدي.

ال�صهري  موقفها  ع��ن  العراقية  االإ���ص��الح  دائ���رة  اأعلنت 
اخلا�س بعدد النزالء املطلق �صراحهم ل�صهر كانون االول 
من العام املا�صي 2016. وقال مدير عام دائرة اال�صالح 
العراقية ح�صني الع�صكري: ان عدد النزالء املفرج عنهم بلغ 
)627( نزيال من �صجون الوزارة يف بغداد واملحافظات, 
حيث بلغ عدد املطلق �صراحهم من الرجال )572( نزيال, 

بينما بلغ عدد املطلق �صراحهن من الن�صاء )55( نزيلة.
الزاملي,  حيدر  د.  العدل  وزير  اإن  العام:  املدير  وا�صاف 
عنهم  املفرج  النزالء  عدد  عن  �صهري  موقف  بتقدمي  وجه 
اإىل و�صائل االإعالم, بهدف اطالع الراأي العام عن ا�صتمرار 
الوزارة باآلية ت�صريع عمليات االإفراج عن النزالء املنتهية 

اأحكامهم الق�صائية.

الع�صكري,  العراقية ح�صني  قال مدير عام دائرة اال�صالح 
ان الدائرة العامة منفتحة يف التعامل بكل �صفافية ومهنية 

مع اللجان واملنظمات االن�صانية الدولية واملحلية.
متخ�ص�س  ف��ري��ق  اج��راه��ا  زي���ارة  خلفية  على  ذل��ك  ذك��ر 

بحقوق االن�صان وتفتي�س ال�صجون تابع ملنظمة ال�صليب 
االحمر الدولية اىل موقف الر�صافة الرابعة احد ال�صجون 

اال�صالحية يف دائرة اال�صالح العراقية.
على  واطلع  النزالء  تفقد  الفريق  ان  العام:  املدير  وق��ال 

االن�صان,  حقوق  يف  املتبعة  واملعايري  اخل��دم��ات  طبيعة 
اال�ص�س  لتدعيم  التعاون  �صبل  الق�صم  ادارة  مع  وبحث 

القانونية يف التعامل مع النزالء وتطوير اخلدمات.
واأ����ص���اف امل��دي��ر ال���ع���ام: ان ه���ذه ال���زي���ارة ت��اأت��ي �صمن 

للق�صم  الفريق  بها  قام  �صابقة  لزيارات  املكملة  ال��زي��ارات 
ب��ه��دف و���ص��ع ال��ي��ة ت��ع��اون ل��ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات وت��ق��دمي 
من لعدد  �صخ�صية  حاجات  وتوفري  االن�صانية   امل�صاعدات 

 النزالء.

حقق فريق نادي �صباب العدل الريا�صي فوزه االول 
العراقي  ال��دوري  بطولة  �صمن  له  مباراة  اوىل  يف 

للدرجة االوىل.
�صباب  ن��ادي  فريق  ان  الريا�صية:  ال�صعبة  وقالت 
العدل الريا�صي, �صارك يف بطولة الدوري العراقي 
نظمها  التي  املك�صوفة,  القدم  لكرة  االوىل  للدرجة 
ان  مو�صحا  القدم,  لكرة  املركزي  العراقي  االحت��اد 
على  بفوزه  البطولة  يف  م�صواره  ا�صتهل  الفريق 
دون  اه���داف  ثالثة  بنتيجة  اال�صكان  فريق   �صيفه 

مقابل.
يف  ن��ق��اط  ث��الث  اول  ح�صد  الفريق  ان  وا���ص��اف��ت: 
مبينة  ال��ث��ان��ي��ة,  امل��ج��م��وع  �صمن  ل��ه  م��ب��اراة  اوىل 
ان امل���ب���اراة اق��ي��م��ت ع��ل��ى م��ل��ع��ب ن����ادي اجل���والن 
الريا�صية االع���الم  و�صائل  وبح�صور   الريا�صي, 

 املختلفة.
امل�صتمر  الدعم  نتيجة  ج��اء  الفوز  ه��ذا  ان  واك���دت: 
لوزير العدل د. حيدر الزاملي, وجهوده املتوا�صلة 

للنهو�س بالواقع الريا�صي.

خالل مشاركته في الدوري العراقي للدرجة االولى

مدير عام دائرة اال�صالح العراقية: الدائرة منفتحة على التعامل مبهنية مع املنظمات االن�صانية
خالل زيارة منظمة الصليب االحمر لموقف الرصافة الرابعة

نادي �صباب العدل الريا�صي يحقق فوزه االول

وزارة العدل: االإفراج عن )627( نزيل خالل
 �صهر كانون االول لعام 2016

اأكد مدير عام دائرة اال�صالح العراقية 
ت�صعى  اال���ص��الح��ي��ة  ال�����ص��ج��ون  ان 
القانونية  املعايري  تعزيز  اىل  دوم��ا 
وح���ق���وق االن�������ص���ان وال���ت���ع���اون مع 
ال��ع��ام  واالدع�����اء  الق�صائية  اجل��ه��ات 
بغية الت�صريع باإجراءات ح�صم امللفات 

والدعاوى واإطالق ال�صراح. 
نائبي  زي����ارة  خلفية  ع��ل��ى  ذل���ك  ذك���ر 
االدع������اء ال���ع���ام يف حم��ك��م��ة ال��ك��رخ 
والقا�صي  �صاه,  جبار  موؤيد  القا�صي 
ع��ل��ي حم��م��د م���ك���ي, ���ص��ج��ن ال��ت��اج��ي 
اليات  اجلانبان  بحث  حيث  املركزي 
القانونية  املعايري  لتعزيز  ال��ت��ع��اون 
ودع��اوى  القانونية  امللفات  ومتابعة 
ال����ن����زالء م����ع اجل����ه����ات ال��ق�����ص��ائ��ي��ة 
مكتب  الفتتاح  والتح�صري  واملحاكم, 
خا�س باالدعاء العام يف مقر ال�صجن.

واأوعز املدير العام بتوفري الت�صهيالت 
الفتتاح  ك��اف��ة  التح�صريات  واجن���از 
يف  العام  باالدعاء  خا�س  دائ��م  مكتب 

مقر ال�صجن واملبا�صرة باإعماله باأقرب 
وقت ممكن.

االدعاء  نائبي  قام  اجرى  جانبهم  من 
ال���زي���ارة ج��ول��ة تفقدية  ال��ع��ام خ���الل 
على  واطلعوا  ال�صجنية  القواطع  اىل 

اح����وال ال���ن���زالء وال���ي���ات ال��ع��م��ل يف 
التدقيق,  ومالكات  القانونية  ال�صعب 
ودعاوى  مللفات  القانونية,  واملتابعة, 
و�صفافية  مبهنية  واأ����ص���ادوا  ال��ن��زالء 

املالكات اال�صالحية.

اأقامت الوحدة الريا�صية يف �صجن العدالة/1 التابع لدائرة 
املوظفني  ب��ني  ال��ط��اول��ة  لتن�س  بطولة  العراقية  اال���ص��الح 

ومب�صاركة )36( العبًا مت توزيعهم على ثمانية جماميع.
هذه  ان  ح�صني:  علي  الريا�صية  ال�صعبة  م�����ص��وؤول  وق���ال 
الذي  الزخم  وتخفيف  العمل  روت��ني  لك�صر  ج��اءت  البطولة 
ومت  ي��وم��ًا   )20( البطولة  وا�صتمرت  امل��وظ��ف��ني,  يواجهه 

تتويج الفائزين باملراكز الثالثة االوىل.
بطولة  بتنظيم  �صتقوم  الريا�صية  ال��وح��دة  ان  وا���ص��اف: 
للنزالء من اجل تاأهيلهم كما ان الوحدة قامت بتجهيز الق�صم 

بطاولة ريا�صية. 
به  تقوم  ال��ذي  بالدور  اأ�صادوا  قد  امل�صاركون  ان  اىل  ي�صار 
للعمل  ت�صب يف خلق جو �صالح  والتي  الريا�صية  الوحدة 
يف  العاملة  للكوادر  الوظيفي  االداء  على  ينعك�س  وال��ذي 

دائرة اال�صالح العراقية.

خالل زيارة نائبي االدعاء العام لسجن التاجي المركزي

مدير عام دائرة اال�صالح األعراقية: بحثنا اليات 
افتتاح مكتب دائم يف مقر ال�صجن

الوحدة الريا�صية يف �صجن العدالة/1 تقيم 
بطولة لتن�ض الطاولة

دائرة االصالح العراقية

املعهد الق�صائي يقيم ندوة 
تثقيفية مبنا�صبة اليوم العاملي 

للعمل التطوعي

بمشاركة 36 موظفًا تم توزيعهم على ثمانية مجاميع
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ضمن آلية تسريع إطالق سراح المنتهية أحكامهم القضائية

العدل  ل��وزارة  العام  املفت�س  مكتب  موقع  ين�صر 
ال��دول��ة  ���ص��ورى  جمل�س  ق����رارات  م��ن  جمموعة 

بخ�صو�س عدد من امل�صائل التي تهم املوظفني. 
املوظفني  جمع  عقوبة  ادن���اه  نن�صر  ول��ل��ف��ائ��دة 

لوظيفتني حكوميتني.
ي��ط��ل��ب ج��ه��از امل���خ���اب���رات ال��وط��ن��ي ال��ع��راق��ي 
ب��ك��ت��اب��ه امل���رق���م ب����������������)خ/118/5815( يف 
�صورى  جمل�س  من  ال���راأي   23/10/2011
من  )راب��ع��ًا(  البند  اح��ك��ام  اىل  ا�صتنادًا  ال��دول��ة 
ل�صنة   )65( رقم  املجل�س  قانون  من   )6( امل��ادة 
1979 يف �صاأن االكتفاء مبعاقبة املوظف الذي 
اآن واحد بعقوبة  الدولة يف  تقا�صى راتبني من 
ان�صباطية واإلزامه باإعادة تلك املبالغ اىل اجلهة 
التي ت�صلم الراتب منها ام ميكن معاقبته جزائيا.
ج���ه���از  يف  ال����ق����ان����ون����ي����ة  ال�������دائ�������رة  ت�������رى 
امل��رق��م  بكتابها  ال��ع��راق��ي  ال��وط��ن��ي  امل��خ��اب��رات 
 5/12/2011 يف  ب�)خ/118/6841( 
املوظفني  ب��ح��ق  ان�صباطية  ع��ق��وب��ات  ت��وج��ي��ه 
ان�صباط  قانون  اىل  ا�صتنادًا  عنهم  امل�صتف�صر 
ل�صنة   )14( رقم  العام  والقطاع  الدولة  موظفي 
التي  املالية  املبالغ  الرج��اع��ه��م  وذل��ك   1991
من  املقدمة  ال��ذم��ة  ب���راءة  اىل  ا�صتنادًا  بذمتهم 

وزاراتهم ال�صابقة.
امل���رق���م  ب���ك���ت���اب���ه���ا  امل����ال����ي����ة  وزارة  وت�������رى 
 30/11/2011 ب�)802/66/76876( يف 

راتبني  تقا�صي  جواز  بعدم  يق�صي  القانون  ان 
او اكرث من اخلزينة العامة للدولة يف اآن واحد 
واخلم�صني(  )الثالثة  امل��ادة  احكام  اىل  ا�صتنادًا 
ل�صنة   )24( رق���م  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  ق��ان��ون  م��ن 
 )11( املادة  من  )اوال(  الفقرة  وكذلك   ,1960
 2006 ل�صنة   )27( رق��م  التقاعد  ق��ان��ون  م��ن 
ال��ت��ي ق�صت ب��ع��دم ج���واز اجل��م��ع ب��ني ال��رات��ب 
يتم  الذي  للمتقاعد  ال�صهرية  واملكافاأة  التقاعدي 
ان  كما  ال��دول��ة,  دوائ���ر  يف  للعمل  معه  التعاقد 
باأعمامها  اكدت  ال��وزراء  ملجل�س  العامة  االمانة 
يف  )م.ت/8/1/1/اعمام/1715(  امل��رق��م 
17/1/2010 عل���ى �صرورة اتخاذ االجراءات 

القانونية اجلزائية واالدارية بحقهم.
وي���رى دي����وان ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة ب��ك��ت��اب��ه امل��رق��م 
ان   29/1/2012 يف  ب�)3/6/2/2205( 
املبالغ  بت�صديد  تنتهي  ال  املتجاوز  م�صوؤولية 
املرتتب بذمته وتقدميه و�صوالت ت�صديد باملبالغ 
املت�صلمة منه وامنا االمر يتوقف على ما تو�صي 
كما  الغر�س,  لهذا  امل�صكلة  التحقيقية  اللجنة  به 
مينع  ال  ان�صباطية  بعقوبة  املوظف  معاقبة  ان 
من احالته اىل املحاكم اجلزائية متى ما كان فعله 

ي�صكل جرمية يعاقب عليها القانون.
وت����رى ه���ي���اأة ال���ن���زاه���ة ب��ك��ت��اب��ه��ا امل���رق���م ب����)ق 
ان   22/2/2012 يف  �س/4/518/1049( 
يوجد  ال  اذ  جرمية  يعد  ال  الوظيفي  االزدواج 

العقوبات  قانون  يف  بذلك  يق�صي  �صريح  ن�س 
رقم )111( ل�صنة 1969 وان الد�صتور ن�س يف 
املادة )19( منه على ان )ال جرمية وال عقوبة اال 
يعد خمالفة  اجلم������ع بني وظيفتني  وان  بن�س( 

اليها �صراحة باملادة )5/اوال( من  ادارية ا�صري 
العام  والقطاع  الدولة  موظفي  ان�صباط  قانون 
خمالفة  ه��ي  وعليه   1991 ل�صنة   )14( رق��م 
ادارية ت�صتوجب توجيه عقوبة ان�صباطية فقط 

 )12( رق��م  الت�صمني  ق��ان��ون  تنفيذ  م��راع��اة  م��ع 
خالفًا  املت�صلمة  املبالغ  �صاأن  يف   2006 ل�صنة 

للقانون. 
املرقم  بكتابها  الوطنية  التقاعد  ه��ي��اأة  وت���رى 
ب�)قانونية/61( يف 15/1/2012 ان املادتني 
رقم  امل��وح��د  التقاعد  ق��ان��ون  م��ن  و)11(   )10(
تعيني  اع��ادة  عند  اوجبت   2006 ل�صنة   )27(
او  ال��دائ��م  امل��الك  على  ام  بعقد  ���ص��واء  املتقاعد 
دائرته  تقوم  ان  راتبني  بني  اجلمع  او  امل��وؤق��ت 
راتبه  بقطع  الوطنية  التقاعد  ه��ي��اأة  با�صعار 

التقاعدي اعتبارا من تاريخ مبا�صرته.
اخلدمة  ق��ان��ون  م��ن  )ال��ث��ان��ي��ة(  امل���ادة  ان  حيث 
املوظف  عرفت   1960 ل�صنة   )24( رقم  املدنية 
بانه )كل �صخ�س عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة 

يف املالك اخلا�س باملوظفني(.
)ال��ث��ال��ث��ة  امل�����ادة  م���ن   )1( ال��ف��ق��رة  ان  وح��ي��ث 
ن�صت  انفا  امل��ذك��ور  القانون  م��ن  واخلم�صون( 
على ان )ال يحق للموظف ان يتقا�صى راتبني عن 

وظيفتني يف وقت واحد.....(.
وحيث ان البند )اوال( من املادة )5( من قانون 
رقم  ال��ع��ام  وال��ق��ط��اع  ال��دول��ة  موظفي  ان�صباط 
على  يحظر  ان  على  ن�س   1991 ل�صنة   )14(
ب�صفة  وظ��ي��ف��ت��ني  ب��ني  اجل��م��ع  )اوال:  امل��وظ��ف 
ا�صلية او اجلمع بني الوظيفة وبني اي عمل اخر 

اال مبوجب احكام القانون(.

انفا  املذكور  القانون  من   )7( امل��ادة  ان  وحيث 
ن�صت على )اذا خالف املوظف واجبات وظيفته 
او قام بعمل من االعمال املحظورة عليه يعاقب 
هذا  يف  عليها  املن�صو�س  ال��ع��ق��وب��ات  ب��اإح��دى 
من  �صده  يتخذ  قد  مبا  ذل��ك  مي�س  وال  القانون 

اجراءات اخرى وفقا للقوانني(. 
اآنفًا  املذكور  القانون  من   )8( امل��ادة  ان  وحيث 
حددت العقوبات االن�صباطية التي يجوز فر�صها 

على املوظف عند خمالفته الأحكامه.
ل�صنة   )111( رقم  العقوبات  قانون  ان  وحيث 
قانون اخر مل ين�س على  اي  او  املعدل   1969
ا�صلية  ب�صفة  وظيفتني  بني  اجلمع  فعل  جترمي 

او اجلمع بني الوظيفة واي عمل اخر.
الد�صتور ن�صت على  املادة )19( من  وحيث ان 

)ال جرمية وال عقوبة اال بن�س(.
وتاأ�صي�صًا على ما تقدم من اأ�صباب, يرى املجل�س:� 
ان�صباطية  يعد خمالفة  ان اجلمع بني وظيفتني 
وت��ف��ر���س ع��ن��ه��ا ع��ق��وب��ة ان�����ص��ب��اط��ي��ة ف��ق��ط مع 
ا�صرتداد املبالغ التي مت ت�صلمها من اجلهة التي 

عمل فيها. 
�� املبداأ القانوين ��

ان�صباطية  يعد خمالفة  ان اجلمع بني وظيفتني 
وت��ف��ر���س ع��ن��ه��ا ع��ق��وب��ة ان�����ص��ب��اط��ي��ة ف��ق��ط مع 
ا�صرتداد املبالغ التي مت ت�صلمها من اجلهة التي 

عمل فيها.

ما هي عقوبة اجلمع بني وظيفتني حكوميتني؟
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اأجرى احلوار / غزوان الظاملي

الدائرة القانونية من الدوائر العدلية التي تقوم بعدة ادوار على م�ستوى االجناز احلكومي داخليا املتعلق بعمل الوزارة واخر 
مرتبط بالعمل القانوين مع دوائر وموؤ�س�سات الدولة، ا�سافة اىل توليها ملف التقا�سي عن الدعاوى اخلارجية للعراق، وقد 

حتقق يف هذا اجلانب متابعة الق�سايا اخلارجية ب�سكل مبا�سر وفقا لتوجيهات ال�سيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، والتي �ساهمت 
يف تويل الدائرة وعرب كوادرها الوظيفية ملف التقا�سي امام املحاكم الدويل عن ا�ستحقاقات العراق، والتي �ساهمت يف خف�ض 

امليزانية املحددة لالنفاق على هذا امللف، ا�سافة اىل ح�سور املمثل القانوين للعراق يف هذا املحفل والذي من �ساأنه ان يوجد 
العامل الوطني للدفاع عن البلد بخالف �سركات املحامة الدولية والتي تعمل وفقا للمردود املادي املتحقق من هذه املحاكات، وقد 

جنم عن هذا االمر خ�سارة العراق للعديد من الق�سايا لال�سباب انفة الذكر، �سحيفة العدل واملجتمع التقت مدير عام الدائرة 
القانونية / وكالة امل�ست�سار احمد املعيني الطالعنا على تفا�سيل عمل هذه الدائرة وما حتقق من منجزات كبرية خالل الفرتة 

املا�سية.

مدير عام الدائرة القانونية: التقا�سي عن الدعاوي 
اخلارجية اعاد مبالغ كبرية للعراق

العدلية  ال���دوائ���ر  ل��ك��اف��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��م��س��اع��دة  اب����داء  ف��ي  اق��س��ام��ه��ا  خ���ال  م��ن  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال���دائ���رة  تعمل 
ف��ي ال�����وزارة ب��اإلض��اف��ة ال���ى دوائ����ر ال���دول���ة االخ����رى ال��ت��اب��ع��ة ل���ل���وزارات ول��ل��ج��ه��ات غ��ي��ر ال��م��رت��ب��ط��ة ب����وزارة

العديد من الدعاوي المقامة خارج العراق 
تتجه باتجاه التحكيم الدولي لغرض 
قضايا النزاع بين حكومة جمهورية 

العراق والشركات تتطلب مهارات 
وامكانيات كبيرة خاصة الدائرة القانونية 

في التحكيم الدولي من خال المركز 
العربي للتحكيم الدولي وذلك باقامة 

دورات تحكيم في المعهد القضائي 
وكذلك دورات خارج البلد

استراتيجية عمل الدائرة 
القانونية هي االسراع 

بحسم كافة وقد عملت 
الدائرة القانونية بجهد 
كبير في حسم اكثر من 
)20( دعوى خارج العراق 

وكسبتها لصالح وكان 
اخرها الدعاوى المقامة في 
مسالة النفط مقابل الغذاء

عملت الدائرة القانونية 
في عام 2016 على 

اتباع سياسة جديدة في 
موضوع اتعاب المحامين 

االجانب ساهمت بتقليص 
هذه المبالغ الى انصاف 

اتعاب المحامين االجانب 
وساعدت في حسم 

الدعاوي باسرع وقت.

القانونية  ال��دائ��رة  عن  تعريفية  نبذة   *
واق�سامها.

العدل  وزارة  يف  القانونية  ال��دائ��رة  تعد   -
املن�صو�ص  ال��ع��دل  وزارة  ت�صكيالت  اح��دى 
 )3( امل����ادة  م��ن  )ع��ا���ص��رًا(  ال��ب��ن��د  يف  عليها 
م��ن ق��ان��ون وزي���ارة ال��ع��دل رق��م )18( ل�صنة 

.2005
العدل  وزارة  يف  القانونية  الدائرة  وتتاألف 
من )7( �صبعة اق�صام هي:-  )ق�صم الدعاوى 
ق�صم  الداخلية،  ال��دع��اوى  ق�صم  اخل��ارج��ي��ة، 
ق�صم  ال���ت���ق���اري���ر،  ك��ت��اب��ة  ق�����ص��م  الدرا�صات، 
االح�صاء(،  ق�صم  الر�صد،  ق�صم  االتفاقيات، 
باال�صافة  القانونية  ال��دائ��رة  ت��ت��وىل  حيث 
الغاء  بعد  القانونية مهام جديدة  اىل مهامها 
املعنية  وا�صبحت  االن�����ص��ان  ح��ق��وق  وزارة 
حقوق  ملجل�ص  ال���دوري���ة  ال��ت��ق��اري��ر  بكتابة 
االن�صان يف �صوء االتفاقيات املعنية بحقوق 
االن�صان والتي �صادق او ان�صم العراق اليها.
امل�صورة  ابداء  القانونية  الدائرة  تتوىل  كما 
الوزارة  العدلية يف  الدوائر  لكافة  القانوينة 
واخلارجية  الداخلية  ال��دع��اوى  كل  ومتابع 
جمهورية  او  ال��ع��دل  وزارة  ع��ل��ى  امل��ق��ام��ة 
العراق، باال�صافة اىل ر�صد كافة االنتهاكات 

وت�صخي�صها والعمل على احلد منها.
به  ت�سطلع  الذي  اال�ست�ساري  ال��دور  ماهو   *
الدائرة القانونية مع دوائر وموؤ�س�سات الدولة 

واملواطنني؟
- تعمل الدائرة القانونية من خالل اق�صامها 
الدوائر  لكافة  القانونية  امل�صاعدة  اب��داء  يف 
دوائ��ر  اىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال����وزارة  يف  العدلية 
وللجهات  للوزارات  التابعة  االخ��رى  الدولة 
غ���ر امل��رت��ب��ط��ة ب�������وزارة، م���ن خ����الل ق�صم 
لهم،  القانونية  امل�صورة  ابداء  يف  الدرا�صات 
فيما  ال����وزارة  ل��دوائ��ر  االآراء  اب���داء  وك��ذل��ك 
امام  تقام  التي  الداخلية  بالدعاوى  يتعلق 
ال��دع��اوى  ق�صم  ان  ك��م��ا  ال��ع��راق��ي،  ال��ق�����ص��اء 
لدوائر  القانونية  امل�صورة  يبدي  اخلارجية 

يف  ب����وزارة  املرتبطة  واجل��ه��ات  ال����وزارات 
ك��اف��ة ال���دع���اوى ال��ت��ي ت��ق��ام خ���ارج ال��ع��راق، 
يف  القانونية  اال�صت�صارات  جلنة  خ��الل  من 
الغاء مكتب  التي �صكلت حديثا بعد  ال��وزارة 
العامة  االم��ان��ة  يف  القانونية  اال�صت�صارات 
ل����وزارة  م��ه��ام��ه  وان���اط���ة  ال������وزراء  ملجل�ص 
اللجنة  وعقدت  القانونية،  ال��دائ��رة  العدل/ 

اجتماعاتها الدورية بح�صور ممثلي اجلهات 
القانونية يف وزارة اخلارجية ووزارة املالية 
وزارة  يف  القانونية  الدائرة  اىل  باالإ�صافة 
م�صت�صار  اللجنة  ه��ذه  يرتاأ�ص  حيث  العدل، 
يف جمل�ص �صورى الدولة كما ان للجنة احلق 
يف ا�صت�صافة ممثلي اجلهات ذات العالقة يف 
العراق للوقوف على  الدعاوى املقامة خارج 
اال�صراع  بغية  الق�صايا  هذه  ملف  يف  اراآئهم 

يف ح�صمها ل�صالح جمهورية العراق.

ظل  يف  الدائرة  عمل  ا�سرتاتيجية  ماهي   *
توجيهات ال�سيد الوزير وا�ستنادا اىل مقررات 

جل�سات جمل�ض العدل؟ 
هي  القانونية  ال��دائ��رة  عمل  ا�صرتاتيجية   -
على  املقامة  ال��دع��اوى  كافة  بح�صم  اال���ص��راع 
ا�صافة  العدل  وزي��ر  ال�صيد  او  العدل  وزارة 
الداخلية  بالدعاوى  يتعلق  فيما  وظيفته  اىل 
القانونية  الدائرة  عملت  وقد  اخلارجية  او 
دعوى   )20( من  اكرث  ح�صم  يف  كبر  بجهد 
جمهورية  ل�صالح  وك�صبتها  ال��ع��راق  خ��ارج 
ال��ع��راق وك���ان اخ��ره��ا ال��دع��اوى املقامة يف 
ا�صتطاعت  اذ  ال��غ��ذاء  مقابل  النفط  م�صالة 
الوزارة وبتوجيه من ال�صيد الوزير املحرتم 
للدائرة  الكبر  ودع��م��ه  احلثيثه  ومتابعته 
القانونية ومديريتها  يف ك�صب هذه الق�صية 
او  املركزي  البنك  مع  التفاو�ص  جولة  خالل 
اخلارجية   وزارة  مع  والتعاون  بالتن�صيق 
 )150،000،000( قدره  مبلغ  ال�صرتجاع 
مئة وخم�صون مليون دوالر لل�صعب العراقي 
ال��دوالرات  ماليني  ا�صرتجاع  اىل  باال�صافة 
م��ن خ��الل ك�صب ه��ذه ال��دع��اوى يف اخل��ارج 
عام  م��ن  االخ���رة  ا�صهر  �صتة   )6( ال  خ��الل 

.2016
كبر  وبجهد  القانونية  ال��دائ��رة  تعمل  كما 
ال�صيد  ال��وزارة  وكيل  ال�صيد  مع  وبالتعاون 
ح�����ص��ني ال���زه���ري يف اجن�����از ال��ع��دي��د من 
مت  حيث  االن�صان  حلقوق  الدورية  التقارير 
اجناز التقرير اخلا�ص باتفاقية الق�صاء على 
جميع ا�صكال التمييز العن�صري ومن املوؤمل 
ار�صاله باملوعد املحدد اىل اللجنة املعينه يف 

االمم املتحدة يف 13/2/2017 
االخ��رة  ال��ع��دل  جمل�ص  جل�صة  ���ص��وء  ويف 
مقرتح  على  املجل�ص  م��واف��ق��ة  ح�صلت  فقد 
بت�صكيل  العدل  وزارة  يف  القانونية  الدائرة 
يف  القانونية  والبحوث  ال��درا���ص��ات  مكتب 
امل�صاعدة  بتقدمي  �صيعنى  الذي  العدل  وزارة 
العام  الدولة والقطاع  لكافة دوائر  القانونية 

واخل��ا���ص وال�����ص��رك��ات يف اب����داء امل�����ص��ورة 
الرتتيبات  اجناز  يف  وم�صاعدتهم  القانونية 
لهم  القانونية  امل�صاعدة  واب��داء  له  اخلا�صة 
ق�صم  مب�صتوى  امل��رك��ز  ه��ذا  ت�صكيل  و�صيتم 

وارتباطه مبكتب ال�صيد الوزير.
* ا�سرفت الدائرة القانونية على ملف التقا�سي 
يف  م�ساهمته  مدى  ما  العراق،  عن  اخلارجي 
املحاماة  ل�سركات  املر�سودة  املبالغ  خف�ض  يف 

االجنبية؟
 2016 ع��ام  يف  القانونية  ال��دائ��رة  عملت   -
على اتباع �صيا�صة جديدة يف مو�صوع اتعاب 
كانت حت�صب ح�صب  االجانب حيث  املحامني 
ال�صاعة والتي كانت تكلف الدولة مبالغ طائلة 
ال�صيد  ل���دن  م��ن  االخ����رة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  االن 
املحامني  اغلب  على  االتفاق  مت  فقد  الوزير، 
مقطوعة  مببالغ  اتعابهم  تكون  بان  االجانب 
مراحل  ح�صب  ث��الث��ة  او  ق�صمني  اىل  تق�صم 
اال�صت�صارية  جل��ن��ة  ت��ق��رر  ان  ب��ع��د  ال��دع��وى 
ال�صيد  مب�صادقة  االتعاب  هذه  يف  القانونية 
قل�صت  اجلديدة  ال�صيا�صة  هذه  وان  الوزير 
االجانب  املحامني  اتعاب  ان�صاف  اىل  املبالغ 

و �صاعدت يف ح�صم الدعاوي با�صرع وقت.
م�ساركة  يف  كبريا  دورا  لعب  الوزير  ال�سيد   *
نقابة املحامني العراقيني مبلف التحكيم، ماهي 

النتائج املتحققة يف هذا املجال؟
العراق  خارج  املقامة  الدعاوي  من  العديد   -
ت��ت��ج��ه ب���اجت���اه ال��ت��ح��ك��ي��م ال�����دويل ل��غ��ر���ص 
العراق  جمهورية  حكومة  بني  النزاع  ق�صايا 
هذه  احلكومة  على  اقامت  التي  وال�صركات 
التحكيم  ان  وح��ي��ث  وب��ال��ع��ك�����ص  ال���دع���اوي 
فقد  ك��ب��رة  وام��ك��ان��ي��ات  م��ه��ارات  �صيتطلب 
مبو�صوع  ال��ع��دل  وزي���ر  ال�صيد  وزي���ر  تبنى 
الدائرة  خا�صة  العدل  وزارة  موظفي  تدريب 
القانونية يف التحكيم الدويل من خالل املركز 
باقامة دورات  الدويل وذلك  للتحكيم  العربي 
دورات  وك��ذل��ك  الق�صائي  املعهد  يف  حتكيم 
ال�صيد كزار  التن�صيق مع  البلد وقد مت  خارج 

الربيعي مدير مركز الدويل للتحكيم الدويل 
الدائرة  ملوظفي  تدريبية  دورة  اقامة  ب�صان 
وحتديده  ال��دويل  التحكيم  ب�صان  القانونية 

يف ف�ص النزاعات الدولية خارج العراق.
م��ادة  ا���س��ت��ح��داث  يف  العمل  و���س��ل  اي��ن   *
للدوائر  القانونية  اال�ست�سارات  تقدم  قانونية 

احلكومية؟

- ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ه���ذا امل��و���ص��وع ف��ق��د واف��ق 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�صته  ال��ع��دل  جمل�ص 
ال���دائ���رة  م���ق���رتح  ع��ل��ى   25/1/2017
قانونية  درا���ص��ات  مركز  بان�صاء  القانونية  
تقدمي  مهمة  ي��ت��وىل  ا�صت�صارية  مكاتب  او 
الدولة  ملوؤ�ص�صات  القانونية  اال�صت�صارات 
املختلفة والقطاع العام واخلا�ص وال�صركات 
وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين، وق���د ح�صلت 

املركز  ان�صاء هذا  العدل على  موافقة جمل�ص 
وي��ك��ون  ال��وزي��ر  ال�صيد  مبكتب  وارت��ب��اط��ه 

مب�صتوى ق�صم.
عمل  تعرت�ض  التي  املعوقات  اب��رز  هي  ما   *
الدائرة القانونية يف وزارة العدل، وباالأخ�ض 
الوظيفية  ب��ال��ك��وادر  املتعلقة  اجل��وان��ب  يف 

املتخ�س�سة؟
- ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ع��وق��ات ف����ان ال���دائ���رة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ت��ع��م��ل ب��امل��م��ك��ن وه����ي ت��راع��ي 
بها  مير  التي  ال�صعبة  االقت�صادية  الظروف 
ا�صتثمار  على  تعمل  فهي  وبالتايل  ال��ع��راق 
مهامها  اجن��از  نحو  ملوظفيها  الطاقات  كافة 
من  م�صتوى  وب��اع��ل��ى  وق���ت مم��ك��ن  ب��ا���ص��رع 

الكفاءة الوظيفية.
* حقق وزير العدل منجزا كبريا خالل تراأ�سه 
جل�سة وزراء العدل العرب املنعقدة موؤخرا يف 
االرهاب،  جترم  قوانني  عدة  باقرار  القاهرة، 
من  ال��ع��راق  حت�سني  يف  م�ساهمتها  م��دى  م��ا 

خماطرها م�ستقبال؟
لقد حقق ال�صيد وزير العدل خالل تراأ�صه جل�صة 
العرب  العدل  التنفيذي ملجل�ص وزراء  املكتب 
وكذلك تراأ�صه جمل�ص وزراء العدل العرب يف 
�صهر ت�صرين الثاين ل�صنة 2016 باحل�صول 
على  التوقيع  يف  موحد  عربي  اج��م��اع  على 
ال��ع��دي��د م��ن ال���ق���رارات واالت��ف��اق��ي��ات املعنية 
مبكافحة االرهاب ومكافحة الف�صاد واالجتار 
ه��ذه  .وان  امل��ن��ظ��م��ة  واجل����رمي����ة  ب��ال��ب�����ص��ر 
االرهاب  لها دور كبر يف حترمي  االتفاقيات 
واحلد من خماطر االرهاب عن العامل العربي 
والعراق باالخ�ص حيث حقق جمل�ص وزراء 
االجن��ازات  من  العديد  االخ��ر  العرب  العدل 
القوانني  م�صاريع  من  العديد  على  باملوافقة 
اال�صرت�صادية التي تخدم الت�صريعات العربية 
ومنها القانون العربي اال�صرت�صادي، حلماية 
واالتفاقية  االعاقة  وذوي  اال�صخا�ص  حقوق 
وغرها  البحرية  القر�صنة  ملكافحة  العربية 

من االتفاقيات.

بتهم التزوير والتاعب بالسجات العقارية... 

حمكمة جنايات كركوك ت�سدر احكاما بحق موظفات 
يف مديرية الت�سجيل العقاري بكركوك

الهياأة  كركوك/  جنايات  حمكمة  اأ�صدرت 
ثالث  بحق  خمتلفة  بتهم  احكاما  الثانية 
العقاري  الت�صجيل  مديرية  يف  موظفات 
يف ك���رك���وك، وت����راوح����ت ب���ني احل��ب�����ص 
للمخالفات  ووف��ق��ا  امل��ال��ي��ة،  وال��غ��رام��ة 

املرتكبة.
وت��اأت��ي ه��ذه االح��ك��ام بعد اج���راء مكتب 
التحقيقات  العدل  ل��وزارة  العام  املفت�ص 
والتالعب  ال��ت��زوي��ر  ح���االت  بخ�صو�ص 

بها  قامت  العقارية  ال�صجالت  م��ن  بعدد 
العقاري  الت�صجيل  مديرية  يف  موظفات 
وزي��ر  ال�صيد  ���ص��ادق  وق���د  ك��رك��وك،  يف 
العدل على تو�صيات الق�صايا التحقيقية، 
واحيلت الق�صايا اىل هياأة النزاهة، ونتج 
حالة  كل  ب�صدد  االحكام  ا�صدار  ذلك  عن 

من قبل حمكمة جنايات كركوك.
ويف هذا ال�صدد، اأ�صدرت املحكمة قرارها 
على  �صنوات  �صت  مل��دة  امل��وؤق��ت  بال�صجن 

و)ن.م(،  )ا.م(  ال��ه��ارب��ت��ني  امل��وظ��ف��ت��ني 
من   )340( امل���ادة  اح��ك��ام  اىل  ا���ص��ت��ن��ادا 
ل�صنة   )111( رق���م  ال��ع��ق��وب��ات  ق��ان��ون 
قب�ص  ام���ر  واإ����ص���دار  امل���ع���دل،   1969
املخت�صة  اجلهات  اىل  واال�صعار  بحقهن 
وتاأييد  العراق  خارج  اىل  �صفرهما  مبنع 
حجز اموالهن املنقولة وغر املنقولة عدا 

ما ال يجوز حجزه قانونا.
على  حكما  اأي�صا  املحكمة  اأ���ص��درت  كما 

ذات املوظفتني بال�صجن املوؤقت ملدة �صت 
�صنوات وم�صادرة اموالهن املنقولة وغر 

املنقولة، بق�صية اخرى.
حكما  كركوك  جنايات  حمكمة  وا�صدرت 
على املوظفة املدانة )م.ع( بغرامة قدرها 
احكام  اىل  ا�صتنادا  دينار  الف  خم�صمائة 
ل�صنة  العقوبات  قانون  )331( من  املادة 
لثبوت  امل��ع��دل،   1969 ل�صنة   )111(

تق�صرها يف العمل.

العدل  ل��وزارة  العام  املفت�ص  موقع  ين�صر 
والتي  ال��دول��ة،  ���ص��ورى  جمل�ص  ق���رارات 
املواطنني  بحياة  مبا�صر  متا�ص  على  هي 

واملوظفني.
بخ�صو�ص  املجل�ص  ق���رار  ادن���اه  ون���ورد 
احت�صاب فرتة الدرا�صة خدمة للم�صمولني 

بالف�صل ال�صيا�صي.
يرى املجل�ص:�

اإع����ادة  ب��ق��ان��ون  امل�����ص��م��ول  ي��ع��اد  ال   �  1
ل�صنة   )24( رقم  ال�صيا�صيني  املف�صولني 
يف  ���ص��اب��ق��ة  خ��دم��ه  ل��دي��ه  مم���ن   2005

دوائر الدولة والقطاع العام اإىل الوظيفة 
اإمنا على  الدرا�صية،  ال�صهادة  اأ�صا�ص  على 
التي  الوظيفية  والدرجة  العنوان  اأ�صا�ص 

انتهت خدمته فيها. 
وم�������ن ث������م حت���ت�������ص���ب م�������دة ال���ف�������ص���ل 
ال��ع��ن��وان  ه���ذا  ع��ل��ى  م�صافة  ال�صيا�صي، 
وف��ق ق��واع��د اخل��دم��ة ال��ن��اف��ذة يف حينه، 
 وك�����اأن�����ه م�����ص��ت��م��ر ب���اخل���دم���ة خ��ا���ص��ع��ًا 
التي  القواعد  يف  ط��راأت  التي  للتغيرات 

تنظمها، وا�صوة باأقرانه.
ب����ق����ان����ون  امل�����������ص�����م�����ول  ي�����ع�����ني   �  2

 اإع�����������ادة امل���ف�������ص���ول���ني ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني
ي�صبق  مل  ممن   2005 ل�صنة   )24( رق��م   
ت��ع��ي��ي��ن��ه يف دوائ������ر ال����دول����ة وال��ق��ط��اع 
الدرا�صية  ال�����ص��ه��ادة  اأ���ص��ا���ص  على  ال��ع��ام 
اعتقاله  او  �صجنه  عند  عليها  احل��ا���ص��ل 
حتت�صب  ثم  وم��ن  توقيفه،  او  حجزه  او 
م����دة ال��ف�����ص��ل ال�����ص��ي��ا���ص��ي وف����ق ق��واع��د 
م�صتمر  وكاأنه  حينه  يف  النافذة  اخلدمة 
ب���اخل���دم���ة خ��ا���ص��ع��ًا ل��ل��ت��غ��ي��رات ال��ت��ي 
وا�صوة تنظمها  التي  القواعد  يف   ط��راأت 

 باأقرانه.

كيف يتم احت�ساب فرتة الدرا�سة خدمة وظيفية
 للم�سمولني بالف�سل ال�سيا�سي؟



ح�سني  ال�سيد  ال��ع��دل  وزارة  وكيل  ت��راأ���س 
امل�سودة  مناق�سة  حول  اجتماعًا  الزهريي، 
الق�ساء  باتفاقية  اخلا�س  للتقرير  النهائية 
العن�سري،  التمييز  ا���س��ك��ال  جميع  ع��ل��ى 
وم��دراء  ال���وزارات  ممثلي  اغلب  بح�سور 
اق�سام حقوق االن�سان يف الدائرة القانونية 

اليوم اخلمي�س.
وقال الزهريي: ان االجتماع تطرق ملناق�سة 
التقرير اخلا�س بح�سور ممثلي عن وزارت 
وال�سوؤون  والعمل  والتخطيط،  )الداخلية، 
حلقوق  العليا  واملفو�سية  االج��ت��م��اع��ي��ة، 

االإن�سان، وال�سحة والرتبية، والثقافة(.
وا�ساف: ان االجتماع تطرق اىل مو�سوع 
التقرير املطلوب مناق�سته يف هذا االجتماع 
ال�سيما بعد تكليف ممثلي الوزارات تقدمي 
بالتقرير  اخلا�سة  واالإجابات�س  التقارير 
جميع  م��ن��اق�����س��ة  االج���ت���م���اع  خ����ال  ومت 

وت��دوي��ن  باالتفاقية  اخل��ا���س��ة  التفا�سيل 
ق��ب��ل ممثلي  م���ن  امل���اح���ظ���ات اخل���ا����س���ة 
ع��ل��ى تو�سيع  ال��ت��اأك��ي��د  ك��م��ا مت  ال�����وزارات 
نطاق االجتماعات وزيادة عدد املمثلني من 

الوزارات املعنية.  
امل�سوؤولة  هي  العدل  وزارة  ان  اىل  ي�سار 
عن كتابة التقرير اخلا�س الذي �سيقدم اىل 
جمل�س حقوق االإن�سان الدويل، ويف ختام 
موعد  حت��دي��د  على  االت��ف��اق  مت  االج��ت��م��اع 
التقرير  تقدمي  قبل  نهائي  الجتماع  الح��ق 
اخلا�س باتفاقية الق�ساء على جميع ا�سكال 

التمييز العن�سري.
خال اجتماعه مبمثلي اغلب الوزارات ذات 

العاقة
امل�سودة  ا�ستعرا�س  العدل:  وزارة  وكيل 
الق�ساء  باتفاقية  اخلا�س  للتقرير  النهائية 

على جميع ا�سكال التمييز العن�سري 

ال��ع��دل،  ل����وزراة  التابعة  ال��ه��وي��ات  �سعبة  اك���دت 
دائ��رة  ملنت�سبي  ال��ه��وي��ات  ب��اإ���س��دار  ا�ستمرارها 

اال�ساح العراقية.
ق��ا���س��م:  ال��ه��وي��ات حم��م��د  م�����س��وؤول �سعبة  وق����ال 
الهويات  ا���س��دار  م��ن  انتهت  ال�سعبة  م��اك��ات  ان 
ال�سيانة  وق�سم  الر�ساد  ق�سم  مبنت�سبي  اخلا�سة 

العراقية،  اال�ساح  لدائرة  التابعتني  واخلدمات 
ال  عالية  موا�سفات  ذات  الهويات  هذه  ان  موؤكدا 

ميكن تزويرها.
وبني م�سوؤول ال�سعبة: ان هناك تن�سيق مع دائرة 
الهويات  ا�سدار  عملية  المتام  العراقية  اال�ساح 
ان  اىل  م�سريا  ال�سجنية،  اق�سامها  منت�سبي  لكافة 

ماكات دائرة اال�ساح العراقية هي االكرث عددا.
يذكر ان ال�سيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، وجه 
�سعبة الهويات ب�سرورة ا�سدار الهويات ملنت�سبي 
ال���دوائ���ر ال��ع��دل��ي��ة ودائ����رة اال���س��اح ال��ع��راق��ي��ة، 
ميكن  ال  ع��ال��ي��ة  م��وا���س��ف��ات  ذات  ت��ك��ون  ان   ع��ل��ى 

تزويرها.

خال  ح�سني،  ريا�س  د.  الق�سائي  املعهد  مدير  بحث 
ا���س��ت��ق��ب��ال��ه امل�����س��ت�����س��ار يف جم��ل�����س ����س���ورى ال��دول��ة 
طه،  يا�سني  اال�ستاذ  االداري  الق�ساء  حمكمة  وع�سو 
املعهد  يف  املتبعة  االكادميية  باملناهج  املتعلقة  امللفات 

الق�سائي.
وقال مدير عام املعهد: ان اللقاء تناول عددا من امللفات 

املتعلقة باملناهج االكادميية املتبعة يف املعهد الق�سائي 
و�سبل تطويرها وفقًا الآخر امل�ستجدات التي تخ�سها.

املوا�سيع  اىل  تطرق  اللقاء  ان  العام:  املدير  وا�ساف 
وما  ال��ع��راق��ي  الق�ساء  مب��ج��ال  اخل��ا���س��ة  االك��ادمي��ي��ة 
ت�سريع  من  الق�سائي،  العمل  يف  الطالب  اليه  يحتاج 
اىل  و�سمها  الراهن،  الوقت  يف  ال�سرورية  القوانني 

مناهج املعهد الق�سائي.
من جانبه ا�ساد امل�ست�سار باجلهود الكبرية التي يبذلها 
املائمة  االجواء  بتوفري  الكفيلة  ال�سبل  اليجاد  املعهد 
اخلا�سة  ال���دورات  وت��وف��ري  فيه  وال��دار���س��ني  لطلبته 
اخت�سا�سه  ح�سب  كل  الدولة  دوائ��ر  موظفي  ب�سقل 

تزامنًا مع اآحدث املناهج االكادميية.

هند  القا�سرين  رعاية  دائ��رة  ع��ام  مدير  اج��رت 
رعاية  مديرية  اىل  تفقدية  زي���ارة  جميغ،  عبد 
العمل  �سري  على  لاإطاع  الكرخ،  القا�سرين يف 

فيها وم�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني.
وق���ال���ت م��دي��ر ع����ام ال����دائ����رة: ان ال���ه���دف من 
ال����زي����ارة، ه���و االط�����اع ع��ل��ى ���س��ري ال��ع��م��ل يف 

املديرية، وتدقيق اعمالها من الناحية القانونية 
وامل���ال���ي���ة، ب��اال���س��اف��ة اىل ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اه��م 
اهم على  واالإط��اع  عملها،  تعيق  التي   امل�ساكل 

 احتياجاتها.
ووجهت املدير العام: ب�سرورة مت�سية معامات 
وت�سهيل  والتعليمات  القانون  وف��ق  املواطنني 

لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  ع��رق��ل��ت��ه��ا،  وع����دم  مهمتهم 
اكد عليها  الوزارة والتي  العامة ملجل�س  االمانة 
لتب�سيط  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد 
االج������راءات اخل��ا���س��ة مب��ع��ام��ات امل��واط��ن��ني، 
موؤكدًة حر�س الدائرة على حفظ حقوق �سريحة 

القا�سرين.

ال��رتت��ي��ب  ال���ع���دل  وزارة  ح��ق��ق��ت 
ال���ث���ال���ث وف���ق���ا ل��ل��ت��ق��ي��ي��م ال�����س��ه��ري 
مل��وظ��ف��ي االت�����س��ال احل��ك��وم��ي بني 
الوزارات، وبتقدير ممتاز بالتوازي 
م���ع ال��ن�����س��ب امل��ت��ح��ق��ق��ة يف امل��رك��ز 
من االول  ك���ان���ون  ل�����س��ه��ر   االول، 

 العام 2016.
وق���ال اع���ام ال�����وزارة: ان االم��ان��ة 

ال���ع���ام���ة مل��ج��ل�����س ال��������وزراء حت��دد 
االت�سال  ملوظفي  ال�سهري  الرتتيب 
ال��وزارات،  م�ستوى  على  احلكومي 
من  امل��ق��دم��ة  الن�ساطات  مل��دى  وف��ق��ا 
ال��ت��اب��ع��ة لها  امل���ك���ات���ب االع���ام���ي���ة 
امل�ستقبلية  الن�ساطات  توؤ�سر  والتي 

للوزارة.
ج��اءت  ال��ع��دل  وزارة  ان  وا���س��اف: 

التقييم  لقائمة  الثالث  بالت�سل�سل 
من  االول  ك��ان��ون  ل�سهر  ال�����س��ه��ري، 
ممتاز  وب��ت��ق��دي��ر   ،.2016 ال��ع��ام 
يف  املتحققة  الن�سب  مع  بالتوازي 

املركز االول. 
واو�سح: ان قائمة التقييم ال�سهري 
مل��وظ��ف��ي االت�����س��ال احل��ك��وم��ي يف 
الوزارات تعتمد على جدول يت�سمن 

ن�����س��اط��ات، وق����د ح��ق��ق��ت ال�����وزارة 
 ،)25%( م��ع��دل  اجل��ان��ب  ه���ذا  يف 
املعدل  بلغ  املبادرة  روح  حقل  ويف 
���س��رع��ة  ب���ل���غ���ت  ف���ي���م���ا   ،)24%(
اال�ستجابة ن�سبة )%25(، وحققت 
 ،)25%( ن�سبة  التوا�سل  حقل  يف 
مقداره  ما  النهائي  املجموع  وج��اء 

.)99%(

ال��ع��م��ارة  �سجن  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��وح��دة  نظمت 
امل���رك���زي، م��ب��اري��ات ك��اأ���س ال�����س��وب��ر ب��ني فريق 

منت�سبي الق�سم وفريق النزالء.
ح�سني:  علي  الريا�سية  ال�سعبة  م�سوؤول  وق��ال 
املركزي  العمارة  �سجن  يف  الريا�سية  الوحدة  ان 
ال�سوبر بني فريق منت�سبي  كاأ�س  نظمت مباريات 
امل��ب��ارات  ان  مو�سحا  ال���ن���زالء،  وف��ري��ق  الق�سم 
-3( بنتيجة  الق�سم  منت�سبي  فريق  بفوز  انتهت 
مدير  تقدمهم  ور�سمي  جماهريي  وبح�سور   ،)2

الق�سم.
وا�سحا  جناحا  حقق  املبارات  تنظيم  ان   : وتابع 
عن  امل�ساركون  عرب  حيث  امل�ستويات،  جميع  على 
وك���وادر  امل��رك��زي  ال��ع��م��ارة  �سجن  مل��دي��ر  �سكرهم 
تنظيم هذه  �ساهموا يف  الذين  الريا�سية  الوحدة 

املبارات.

وكيل وزارة العدل: ا�ضتعرا�ص امل�ضودة النهائية للتقرير اخلا�ص باتفاقية الق�ضاء
 على جميع ا�ضكال التمييز العن�ضري 

خالل اجتماعه بممثلي اغلب الوزارات ذات العالقة

�ضعبة الهويات تنجز اعمالها بق�ضمي االر�ضاد وال�ضيانة واخلدمات

مدير املعهد الق�ضائي يبحث امللفات املتعلقة باملناهج االكادميية 

مدير عام دائرة رعاية القا�ضرين تتفقد مديرية رعاية القا�ضرين بالكرخ

وزارة العدل حتقق املركز الثالث وفقا لتقييم موظفي 
االت�ضال احلكومي لل�ضهر املا�ضي 

تصدرت المراتب االولى لقائمة التقييم الشهري خالل العامين الماضيين

حقق االعام الوطني دور كبري يف ا�ستعرا�س ودعم العمل احلكومي 
واالخبار اخلا�سة بالعمليات االمنية اخلا�سة بتحرير مناطق الباد 
بعد  العراقي  االعام  واخذ  االرهابية،  داع�س  ع�سابات  �سيطرة  من 
يف  االخطاء  حتديد  يف  رابعة  ك�سلطة  م�ساحته  باخذ   ،2003 العام 
االح��زاب  او  احلكومية  املوؤ�س�سات  امل�ستوى  على  العمل  م�سرية 
بذلك  وهي  الدامغة،  والوثائق  بالدليل  لوقائع  واثبات  االف��راد  او 
مبهنية.  الف�ساد  مواطن  وك�سف  االداء  وتقيم  عر�س  مبهمتها  تقوم 
الكوالي�س  خلف  تعمل  فيها  العاملة  والكوادر  االعامية  املوؤ�س�سات 
الثبات  االخ��رى  املوؤ�س�سات  مع  للتناف�س  �سعيا  ال�ساعة  م��دار  على 
وتعمل  االح��داث  مع  التعامل  يف  م�سداقيتها  على  اعتمادا  جدارتها 
يتوافق مع  بني احلني واالخر، على تغيري �سرتاتيجيات عملها مبا 
جمال  يف  املتغريات  ومواكبة  التطور  ولتحقيق  اجلمهور  ميول 
العمل االعامي �سواء كانت الو�سيلة مرئية او مقروءة او م�سموعة. 
بع�س و�سائل االعام اعتمدت معايري مغايرة وم�ستحدثة يف جذب 
قريبة من جمهورها على  ا�ساليب وو�سائل  ا�ستخدام  اجلمهور عرب 
امل�ستويني املحلي واخلارجي، ووفقا لنظريات االعام احلديث فان 
حتقيق اجلماهريية الي من و�سائل االعام تتطلب قدرا من الوقت 
اجلمهور  من  خمتلفة  �سرائح  ال�ستقطاب  املهني  ادائها  واال�ستقرار 
وفقا لتق�سيمات النخب ال�سيا�سية او املثقفة او ال�سعبية )اجلمهور(، 
لتحقيق  االث��ارة والفربكة  تعتمد  باتت  ان بع�س و�سائل االعام  اال 
يف  االع��ام��ي  العمل  حم��ددات  اجلماهريية.  املتابعة  من  ق��در  اك��رب 
العامل،  او  القريبة  العربية  ال��دول  يف  نظرياتها  عن  تختلف  العراق 
حني  يف  بحتًا  اأكادمييا  اأ�سلوبا  تعتمد  االإع��ام  و�سائل  بع�س  ف��ان 
اأ�ساليب خمتلفة تعتمد يف  تلجاأ موؤ�س�سات اأخرى اإىل املزاوجة بني 
ا�سا�سها على اجلانب العلمي االكادميي لرت�سني اأدائها واالبتعاد قدر 
االمكان عن الوقوع يف املحظور، والذي قد يت�سبب بانهيار �سمعتها 
واملوؤ�س�سات  االف��راد  جلميع  ي�سمن  الذ  الرد  حلق  وفقا  ومقا�ساتها 

حما�سبة اجلهات املتهجمة دون �سند او وثيقة او دليل مادي.
التثبت  الكاتب او املوؤ�س�سة االعامية  املهنية االعامية تفر�س على 
بعملية  ال�سروع  قبل  وتوثيقها  والت�سريحات  املعلومات  �سحة  من 
ان  اال  اهميتها،  كانت  مهما  االخ��ب��ار  من  اي  عن  االع��ان  او  الن�سر 
وجند  االعامية،  املوؤ�س�سات  بع�س  عن  غائبة  نراها  احلقائق  هذه 
ان حمكمة الن�سر تعج بالكثري من ق�سايا الت�سهري والتهجم واالتهام 
بغريب  ولي�س  املوؤ�س�سات،  هذه  �سمعة  بانهيار  يت�سبب  ما  الباطل، 
ان يقع اال�سخا�س غري املخت�سني يف اخطاء ومطبات مهنية باتهام 
جهة معينة بخلل ما دون معرفة تبعات هذا املو�سوع، ما يفر�س على 
الو�سيلة االعامية تقدمي اعتذار ر�سمي، ال ان ي�سعوا راأ�سهم حتت 
بل  باخلطاأ،  االع��رتاف  عن  بالرتفع  باالثم  العزة  وتاأخذهم  الرمال 
ان بع�سهم مل يقف عند هذه احلدود بل تعداها اىل اقرتاف اخطاء 
زورا،  اتهمتها  التي  اجلهة  بحق  جديدة  اتهامات  برتويج  اخ��رى، 
وهذه املحاولة تاأتي يف �سياق االنتقام االعمى لكرامتهم التي اهدرت 

نتيجة غياب املهنية وااللتزام االخاقي يف عملهم.
وهنا اود اال�سارة اىل اخلطاأ اجل�سيم الذي وقعت فيه احدى ال�سحف 
ك�سف  االكادميية،  املوؤ�س�سات  اهم  احد  ميثل  الذي  وكاتبها  املحلية 
عموده ال�سحفي عن عدم درايته ان املحاكم قد انف�سلت عن وزارة 
العدل منذ عام 2003، كما انه ال يعلم اي�سا ان دائرة اجلن�سية تابعة 
الداخلية، بل ان االأدهى واالأمر ان هذه املوؤ�س�سة ال�سحفية  لوزارة 
�سحيفتهم،  ت�سمنتها  التي  التهم  عن  اعتذارهم  يقدموا  مل  وكاتبها 
لكنهم زادوا الطينة بّله بن�سر مو�سوع اآخر وحتريفه بطريقة م�سينة، 

ا�ستوجبت الرد لك�سف واقع هذه ال�سحيفة اأمام الراأي العام.

ال�ضلطة الرابعة

اإعالم جتاري

غزوان الظاملي

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

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

الزمنية املحددة لهذا الغر�س

وجتهيزه  املواطنني  ال�ستقبال  ومنا�سب  الئ��ق  مكان  تهيئة    -3
بو�سائل الراحة 

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

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

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

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

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

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

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

عليها �سخ�سيًا من قبلنا .
وزير العدل

د.حيدر الزاملي

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
)وقل اعملوا ف�ضريى اهلل عملكم ور�ضوله واملوؤمنون(
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العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم

الطباعة واالخراج الفني حمــــــررحمــــــررحمــــــررحمــــــررم�ضور فوتغراف    م�ضور فوتغراف    

WWW.faecbook/العدل واملجتمع�ضركة االن�ص للطباعة والن�ضرم�ضطفى وليد احمد عبد الكرميعدنان الكعبي ثائر اجلبوريفرا�ص املهداوي اجمد احلكيم

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

07810622836قسم شؤون المواطنين 07702919261

مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

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

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

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

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