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يذكر ان وزارة العدل افتتحت اول م�شروع لالر�شفة االلكرتونية يف
دائرة اال�شالح العراقية يف وقت �شابق ,وبا�شراف ومتابعة من ال�شيد
وزير العدل د .حيدر الزاملي.
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ع��ن اع �م��ار بناية ال� ��وزارة يف ال�صاحلية الدوائر العدلية اليها عمال باجتاه ا�ستقرار وامل��ال �ي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ع��ديل ل�لا��ش��راف
ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ات ال���ص�ي��ان��ة واع � ��ادة تاهيل
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االخ� � ��رى ال� �ت ��ي ت �ت �ن��ا� �س��ب اع �م��ال �ه��ا م��ع
امكانياتهم و�شهاداتهم.

الزاملي
حيدرالزاملي
د.د.حيدر

وزير العدل� :أنهينا توثيق و�أر�شفة جميع وثائق الت�سجيل العقاري "الكرتونيا" لعموم البالد ...
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للق�ساء على االرهاب

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة
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الطريق �أم��ام الفا�سدين وذوي النفو�س ال�ت��ي �أع�ق�ب��ت ��س�ق��وط ال�ن�ظ��ام امل �ب��اد لكن
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ال�ضعيفة ..
و�أ� �ش��ار ال�سيد ال��وزي��ر �إن �أي ع�ق��ار ُقد �شكلت فرق ً
املتابعة
لق�سم
تابعة
تفتي�شية
ا
العدل ,وان تاريخ اقتحام ال��وزارة عام  ,2013هو ط ��رح خ��الل امل �وؤمت��ر ال�شحفي املنعقد بعد احلفل
حكمالعديد
وعاجلت
واخلا�سال�سيد
يف مكتب
تالعب او تزوير فل�صاحبه
وزارةلعملية
يتعر�ض
االعدام,
الوزيربحقهم
بعدد املنفذ
التاأبيني,
العدل).
يوم خا�س ب� (�شهيد
الت�سجيل
�ر
�
ئ
دوا
يف
التزوير
عمليات
من
العدل
وزير
مكتب
اىل
�شكوى
برفع
احلق�ر :ان ال ��وزارة اك��دت تر�شيخها ان ال��وزارة نفذت قرابة ال( )2٥حكما بحق مدانني
وتابع ال�شيد ال��وزي�
عراقيني�.اف �ظ��ات االخ � ��رى وق��ام��ت
�داد وامل �ح�
عراقيني�ب �غ�
التحقيق ب
وغري
لالجراءذوي
العام تعيني
املفت�ش خ��الل
مكتب��رة م��ن
مفهوم االن�شانيةاووامل�ث��اب
من
االنتهاء
حلني
ؤقتا
�
م
بع�ضها
لاق
�
غ
�
إ
�
ب
اىل
�رة
�
ش
�
�
�ا
�
ب
�
م
�وى
�
�
ع
د
�ع
�
�
ف
ر
أو
�
�شحايا االرهابال� �ل�
�ازم،املوظفني الذين ا�شت�شهدوا ,وبني ال�شيد الوزير :ان احللقات الروتينية اخلا�شة
بدال عن
واتخاذ
العقارية
ال�سجالت
وفح�ص
تدقيق
احلق
إعادة
�
و
فيها
للنظر
املخت�صة
املحاكم
الك �م��ال م���ش��رية ال�ع�م��ل ال�ت��ي ح ��اول القتلة ايقافها مبلف االعدام ,واعادة املحاكمة الكرث من مرة ,ال�شبب
بحقب�ح��ق
التنفيذن�ي��ة
أخر ال�ق��ان��و
�راءات
االج � �
أ�صحابه ...
بالتفجريات ل
الفا�سدينؤكدا
االرهابيني ,مو
وراء تا
وان ال��دم��اء التي تنب�س الرئي�شي
االنتحارية,
املمتلكات
من
الكثري
�ادت
�
ع
وا
�ن
�
ي
�زور
�
مل
وا
العقارية
املمتلكات
�ن
�
م
العديد
ان
يذكر
بعروق ذويهم �شتدير عجلة العمل واحلياة من جديد ان الوزراة رف�شت كل امل�شاومات وال تنظر الأي �شئ
ال�شرعيني ....
ا�صحابها
العقارية اىل
يف وزارة العدل.تعر�ضت للتالعب والتزوير بعد الفراغ
قائمة التنفيذ
املدانني ,وان
احلكم بحق
اخر غري تنفيذ
واو�شح ال�شيد الوزير يف معر�س اجابته عن �شوؤال م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.
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وزير العدل يوؤكد امل�سي بتنفيذ احكام االعدام و الق�سا�ض بكل من مي�ض ار�ض العراق و�سيادته
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موظفيها
وقتل
الثاين
االعتداء
يف
البديل
موقعها
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الوزارة
امل�ساهمة باعادة احياء م�شروع التعيني املركزي متهيدا القرار
العملية التي اأكدت للقا�شي والداين
اخلدمةهذه
جرمية خالل
باأب�شع
االحتادية).
الروح العاملية يف اإنفاذ القانون
ال�شتهداف
جمل�س�شعى
(قانونإرهاب
اإن اال
يكون�ص4
تكملةانالكلمة
تاريخ
عند موظفي وزارة العدل ,لذا ارتاأينا الوزارة
اقتحام ال��وزارة عام  ,2013هو يوم خا�س ب�(�شهيد وزارة
العدل) ,ليكون اأكليال رمزي ًا من م�شاعرنا ن�شعه على جدارية
�شهداء الوزارة هوؤالء ال�شجعان الذين رف�شوا الركوع الإرادة
ال�شر والطغيان.

ملف حقوق االن�سان ا�صبح من
�ض4
تكملة الكلمة
العدل
اولويات عمل وزارة

العراقيين

وزير العدل يدعو لتعزيز اوا�صر التعاون بني اجلانبني لالرتقاء بالعمل امل�شرتك

العدلية
وزير العدل يوجه الدوائر
اكد وزي��ر ال�ع��دل د.ح�ي��در ال��زام�ل��ي ،حر�ص ال ��وزارة على
التعاون مع نقابة املحامني وت�سهيل جميع االمور املتعلقة
املعوقات التي تعرت�ض
اجناز وتذليل
العمل القانوين
مبجريات
املواطنني
معامالت
ب�سرعة

خالل استقباله وفدا من رؤساء الطوائف المسيحية في العراق

قد �صدرت اىل الدوائر العدلية بتوفري الت�سهيالت التي من
�ش�أنها ان تي�سر لهم عملهم فيها.
بدورها ،اثنت نقيب املحامني العراقيني اال�ستاذة احالم
الالمي ،على االجنازات املتحققة يف وزارة العدل و�أخرها
اجن��از االر�شفة االلكرتونية يف دائ��رة الت�سجيل العقاري
�صرح ال�سيد وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي بان ملف حقوق االن�سان
والإج � � ��راءات االح�ت�رازي ��ة وامل�ه�ن�ي��ة املتحققة م��ن
ا�صبح من اولويات عمل وزارة العدل ،وال��وزارة ت�سعى حالي ًا ملنهجة
بالدرجةمناالوىل او
الوكالةبهذالغري
لال اآلية معاجلة
االتفاق خ�على
العقاريةوقد مت
هجرتهم,
ار�شفةب�سبب
ال�سخ�سي
و�شمول
ب�شكل كامل،
ال�سجالت
عدد من حاالت التزوير التي مت اكت�سافها مل حت�سم ق�سائيا ب�سب عدم وجود املطالب باحلقا�ستكمال
الثانيةحقوق
خمت�صات وزارة
االقاربوالتي كانت
اخل�صو�ص
حالةامللفات
وجدولة
اال�صالح العراقية ،ورعاية القا�صرين بهذا امل�شروع
االن�سان (امللغاة).
دوائردون
اك��د ال�شيد الوزير د .حيدر الزاملي ,ان امل�شيحيني ��ش��درت باتخاذ اج ��راءات ا�شتباقية للحيلولة
مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي ,وان اي ا�شتحواذ �شعاف النفو�س على هذه االمالك .وحتقيق معدل مرتفع من االجن��از فيها رغم االزم��ة املالية
جاء ذلك خالل ا�ستقباله �سعادة �سفري الواليات املتحدة االمريكية ال�سيد
ي�شهدها البلد.
وا�شاف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ع��دد من ح��االت التي
دوجال�س �سليمان والوفد املرافق له.
التزوير
�شكوى منه متثل مطلب ًا ا�شا�شيا لكل العراقيني.
ختام اللقاء قدمت نقيب املحامني العراقيني دعوة اىل
ويف
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض ابرز املهام املناطة حالي ًا بوزارة العدل فيما
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي التي مت اكت�شافها مل حت�شم ق�شائيا ب�شب عدم وجود
ال�سيد متالوزير د.حيدر الزاملي ،لزيارة النقابة مع مدراء
يخت�ص مبلف حقوق االن�سان ،وقد ابدى �سعادة ال�سفري ا�ستعداد بلده
يف مقر ال ��وزارة ,وف��دا ع��ن الطوائف امل�شيحية يف املطالب باحلق ال�شخ�شي ب�شبب هجرتهم ,وق��د
االقاربالعدلية للتداول حول االم��ور املتعلقة بالعمل بني
العراق كل من اجلاثليق البطريرك لكني�شة امل�شرق االتفاق على اآلية معاجلة حالة الوكالة لغري الدوائر
لتقدمي يد العون يف ه��ذا املجال ل��وزارة العدل فيما يتعلق بالدورات
املواطن �سعيا لتعزيز التوا�صل واالرتقاء مب�ستوى العمل
االآ�شورية (كيوركي�س الثالث) و رئي�س طائفة ال�شريان بالدرجة االوىل او الثانية ل�شمان حقوق اجلانبني
التدريبية وتطوير املالكات العاملة يف جمال الر�صد وكتابة التقارير،
امل�شرتك.
وغريه من الن�شاطات.
االرث��وذك����س امل�ط��ران (�شويريو�س ح��اوا) و رئي�س امل�شيحي م��ن خ��الل امل�شادقة على ال��وك��ال��ة م��ن قبل
طائفة االرمن االرثوذك�س يف العراق املطران الدكتور زعماء الطوائف امل�شيحية (امل�شجلة ح�شب القانون)
(اآف��اك اآ��ش��ادوري��ان) و الوكيل العام ملطرانية ال��روم او احد ال�شادة النواب امل�شيحيني ,لقطع الطريق على
المرافق له
الدوائرالذي
انالو�شع االمني
ي�شتغلون
والوفد يف العراق االب
االرثوذك�س
العدلية استأنفت العمل في اغلب المحافظات المحررة
(يونان الفريد) ,م�شريا �شعاف النفو�س ممناكد
اىل عمق اجلذور التي ينتمي لها الفرد امل�شيحي يف تعاين منها البالد.
ار�س الرافدين ,وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف من جانبه عرب الوفد عن �شكرهم لل�شيد الوزير ,على
وامل �ك��ون��ات االخ��رى.وب��ح��ث ال���ش�ي��د ال��وزي��ر خ��الل ح�شن اال�شتقبال وج��دي��ة متابعة مو�شوع عقارات
اللقاء� ,شبل احلفاظ على امالك املواطنني امل�شيحيني امل�شيحني ,متمنني ل��ه دوام ال�ت��وف�ي��ق خ��دم��ة اله��ل
امل�ه��اج��ري��ن م��ن ار���س ال �ع��راق ,مبينا ان توجيهات العراق.

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

عمل املحامني يف جميع الدوائر العدلية.
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املواطنني.ذكر
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على
مقبلة
كونها
الوزارة،
يف
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املواطنني ,حيث وجه باعتماد امل�شتم�شكات الالزمة الجناز
بغداد.
اىل
لالحتاد
العامة
االمانة
مقر
انتقال
بعد
وخ�صو�صا
املعاملة بعد التاأكد من �شحتها ,مع اأهمية عدم طلب مرفقات
القانون,بعمل
�ور املتعلقة
اللقاء ،اال
الوزير خالل
ال�سيد
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�واردةم�يف
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املحامنيالوزارة مقبلة على مكننة جميع دوائرها الكرتونيا ل�شمان
اأن
التوجيهات
الفتا اىل ان
القانون،
جن��ازاحللول
و� اإيجاد
من �شاأنه
الواحدة وال��ذي
لنافذة
وفق لنظام
املعاملةلها وفقا
اجناز املعاملة دون اللجوء اإىل االأ�شلوب الورقي.
واأو�شح ال�شيد الوزير :ان وزارة العدل هي الوزارة ال�شباقة
النقل
وزير
استقباله
خالل
تطبيق
عالية يف
حققت ن�شبة اجن��از
يف ه��ذا املجال والتي
برنامج االأر�شفة واملكننة االلكرتونية يف دوائرها و�شجالتها
من اجل احلفاظ على م�شالح املواطنني وممتلكاتهم واجناز
معامالتهم بال�شرعة املمكنة ,تطبيقا ملعايري حقوق االإن�شان
والتي ت�شدرت مفردات ورقة االإ�شالح احلكومي يف اجلانب
االإداري ,ومن �شاأنها اأن تلقي بظاللها على احلد وغلق ملف
الف�شاد املايل.
اعلن ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي ،امل�ح��ررة مبتابعة ال��دوائ��ر العدلية وتوفري
اك ��د وزي� ��ر ال �ع��دل د.ح� �ي ��در ال��زام �ل��ي ،ان دور وزارات بدوره ،اكد وزير النقل اال�ستاذ كاظم احلمامي� ،ضرورة
عن افتتاح دائرة الكاتب العدل يف �سامراء ،االح�ت�ي��اج��ات ل�ه��ا واع� ��داد ت�ق��اري��ر مف�صلة
وم�ؤ�س�سات ال��دول��ة تكاملي ،وتعمل وفقا لال�سرتاتيجية تعزيز التعاون بني وزارات وم�ؤ�س�سات الدولة مبا يقدم
مبينا ان ال��دوائ��ر العدلية ه��ي االوىل بني ع��ن حجم الأ� �ض��رار ال�ت��ي حلقت بها ج��راء
احلكومية لبناء البلد و�أع �م��اره بعد تخلي�صه م��ن �شرور اف�ضل اخلدمات للمواطنني ،م�شيدا باالجنازات املتحققة يف
دوائ��ر وم�ؤ�س�سات ال��دول��ة التي ا�ست�أنفت الدمار الناجم عن تخريب ع�صابات داع�ش
وزارة العدل.
االرهاب.
االرهابية.
العمل يف اغلب املحافظات املحررة.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل ا�ستقباله يف مكتبه الر�سمي
وك�شف ال�سيد الوزير يف ت�صريح �صحفي ،وا�ضاف ال�سيد الوزير ،ان الوزارة اتخذت
اليوم االح��د وزي��ر النقل اال�ستاذ كاظم احلمامي والوفد
عن مبا�شرة ال��وزارة بافتتاح دائ��رة الكاتب �إج� � � ��راءات ع ��دي ��دة ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ح�ق��وق
املرافق ل��ه ،وح�ضور مدير ع��ام الت�سجيل العقاري فوزية
العدل يف �سامراء بالتن�سيق مع احلكومة امل��واط �ن�ي�ن يف ت �ل��ك امل �ن��اط��ق وب��االخ ����ص
عليوي خفيف ،وب�ح��ث اجل��ان�ب��ان اهمية تعزيز اوا��ص��ر
املحلية فيها واعداد خطة كاملة لإعادة العمل ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ع �ق��ارات ال �ت��ي ��ص��ادرت�ه��ا
التعاون لتقدمي اخلدمات للمواطنني يف بغداد واملحافظات.
اجبار واالقرتاحات التي قدمتها الوزارة
واخلطوات
باملناطقملف اط�
�وزارة�دةمبا فيها
الدولية
ا�سا�سيني،ذك��ر
مو�ضوعني��ش��رورة
اىل�در ال��زام �ل��ي
د .ح�ي�
وتطرقت��ر ال �ع��دل
اك��د وزي
النزالء,بالتزوير او
�شراح �سواء
داع�ش�القاالرهابية
العدلية المل��ت��واج�
للمنظمات�ره��ا
ال�شيد ال��وزي��ر ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه احت��اد حمايدة ,لها مكانة بالن�شبة يف دوائ�
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وزير العدل يعلن عن افتتاح دائرة الكاتب العدل يف �سامراء

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

وزير العدل يبحث امكانية ت�سكيل جلان م�سرتكة لتن�سيق العمل يف جمال حقوق االن�سان
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العراقية.
من جانبه ا�شاد رئي�س االحت��اد بالدور الكبري
ل � ��وزارة ال �ع��دل يف ح�ف��ظ ح �ق��وق امل��واط �ن��ني,
وان���زال الق�شا�س بحق االره��اب��ني امل��دان��ني,
ب��اال� �ش��اف��ة اىل م �� �ش��اري��ع ال� � ��وزارة اخل��ا��ش��ة
بدوائرها العدلية.
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ان�شاءحمافظة

جلرائم تنظيم داع�ش5
5

2

اخبار ونشاطات الوزير

السنة الثانية  -العدد  - 23آيار 2017
Second Year- No - 23 - May 2017

News & Events Minister

خالل لقاءه السيد رئيس مجلس القضاء االعلى

مقابالت الوزير

وزير العدل :االلتزام بتنفيذ قانون العفو العام حلني امل�صادقة على التعديالت
ع��ن جمل�س ال��ن��واب ،و�أن دائ��رة
اال�صالح العراقية ملتزمة بتنفيذ
قرارات اللجان الق�ضائية اخلا�صة
بالعفو العام بعد اكت�سابها الدرجة
ال �ق �ط �ع �ي��ة واك� �م ��ال ع �م��ل ال�ه�ي�ئ��ة
الق�ضائية املخت�صة باعادة النظر
باال�ضابري احلكمية.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ال���س�ي��د رئي�س
جمل�س الق�ضاء االع �ل��ى القا�ضي
فائق زيدان ،ان اجلهات امل�س�ؤولة
ع��ن م�ل��ف اط�ل�اق ال �� �س��راح تعتمد
ال �ن �� �ص��و���ص ال �ق��ان��ون �ي��ة احل��ال�ي��ة
وب��االخ ����ص يف اجل��ان��ب املتعلق
بقانون العفو العام حلني امل�صادقة
على التعديل اجلديد عليه.

اكد وزير العدل د .حيدر الزاملي،
خ�لال لقائه ال�سيد رئي�س جمل�س
ال �ق �� �ض��اء االع��ل��ى ال �ق��ا� �ض��ي ف��ائ��ق
زيدان ،على االلتزام بتنفيذ قانون
العفو العام ب�صيغته احلالية حلني
الت�صويت يف جمل�س النواب على
تعديالته.
وق��ال ال�سيد الوزير ،ان جمريات
ال�ل�ق��اء م��ع ال�سيد ال�ق��ا��ض��ي فائق
زي ��دان مت خاللها ت��أك�ي��د االل �ت��زام
بالن�صو�ص ال � ��واردة يف ق��ان��ون
ال �ع �ف��و ال� �ع ��ام رق� ��م ( )27ل�سنة
 2016ب�صيغته احل��ال�ي��ة كونه
واج�� ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ م ��ا مل ي �ل��غ �أو
ي� �ع ��دل مب ��وج ��ب ق� ��ان� ��ون ���ص��ادر

خالل اجتماعه برئيس جمعية االسكان في الوزارة

وزير العدل يوجه ب�أكمال االجراءات القانونية اخلا�صة ب�أرا�ضي موظفي الوزارة
اك��د وزي��ر العدل د.حيدر الزاملي ،على �ضرورة
اكمال االج ��راءات القانونية اخلا�صة باالرا�ضي
املخ�ص�صة ملوظفي ال��وزارة يف حمافظة مي�سان
واملحافظات االخ ��رى ،دع�م� ًا لهم لتوفري ال�سكن
الالئق.
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك خ�لال اجتماعه برئي�س
جمعية اال�سكان ال�سيد عبد الكرمي فار�س ،مبينا ان
من اولويات الوزارة دعم موظفيها من خالل توفري
ال�سكن الالئق بهم ،تثمينا جلهودهم يف اجناح

عمل دوائرها العدلية يف بغداد واملحافظات.
وك�شف ال�سيد الوزير :عن وجود م�شاريع اخرى
يف باقي املحافظات تهدف اىل متليك االرا��ض��ي
اخلا�صة با�سكان موظفي ال� ��وزارة ،حيث وجه
�سيادته باجناز تلك امل�شاريع يف ا�سرع وقت ممكن.
من جانبه ،اعلن رئي�س جمعية اال�سكان اال�ستاذ
ع �ب��دال �ك��رمي ف��ار���س ،ع��ن ا��س�ت�ك�م��ال االج � ��راءات
القانونية اخل��ا��ص��ة بتخ�صي�ص قطع االرا��ض��ي
ملوظفي ال��وزارة يف حمافظة مي�سان ،مو�ضح ًا ان

دع��م ال�سيد وزي��ر العدل لهذا امل�شروع �ساهم يف
اجن��ازه ،حيث مت ت�شكيل جل��ان خا�صة بالتثمني
وال�ب�ي��ع وال�ت��ي اجن��زت م�ه��ام عملها ال��ذي اق�ترن
مب�صادقة ال�سيد الوزير.
يذكر ان جهود كبرية بذلها ال�سيد وزير العدل د.
حيدر الزاملي الن�صاف موظفي وزارة العدل ،كان
اخرها تخ�صي�ص مبالغ مالية من ايرادات الدوائر
العدلية تثمينا لت�ضحياتهم الكبرية �سيما انها اكرث
وزارة تعر�ضت للهجمات االرهابية.

اكد السعي لعقد اتفاقية تعاون مع وزارة االتصاالت

وزير العدل :االنتقال اىل الأ�سلوب
االلكرتوين �سيحقق اكرب خدمة للمواطن
ا�ستقبل ال�سيد وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي
ال�سيد ال�ن��ائ��ب اح�م��د اجل �ب��وري مو�ضح ًا ان
اعتماد التقنية احلديثة يف دائ ��رة اال��ص�لاح
العراقية� ،ساهم يف ايجاد قاعدة معلومات عن
ال�سجناء ،وانهاء االف�تراءات التي تعلن عنها
بع�ض اجلهات ملغر�ضة.
�أعلن وزير العدل د .حيدر الزاملي ،عن النية يف عقده اتفاقية تعاون
بني وزارت��ي العدل واالت�صاالت ،من �ش�أنها ان توفر االر�ضية لالنتقال
بعمل الدوائر العدلية من اال�سلوب التقليدي اىل االلكرتوين ومبا يقدم
اكرب خدمة للمواطن العراقي .ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل زيارته اىل
وزير االت�صاالت ال�سيد ح�سن الرا�شد ،م�شريا اىل ان اعتماد ال��وزارة
�سبل العمل االلكرتوين يف معظم الدوائر العدلية يتطلب منظومة وطنية
لالت�صاالت ت�سهل معامالت املواطنني يف داخل وخارج البالد.
واو�ضح ال�سيد الوزير ،ان الوزارة انهت ار�شفة �سجالت دائرة الت�سجيل
ال�ع�ق��اري ب�شكل ك��ام��ل ال�ك�ترون�ي��ا ،وه��ذه امل��رح�ل��ة م��ن العمل تتطلب
االنتقال من اال�سلوب التقليدي اىل االلكرتوين ،ومبا يحقق الو�صول
اىل م�ستوى العمل اخلدمي املتقدم يف دول اجل��وار والعامل .بدوره،
ابدى وزير االت�صاالت ال�سيد ح�سن الرا�شد ،ا�ستعداد وزارة االت�صاالت
للتعاون مع وزارة العدل يف �شتى املجاالت والتي حتقق االنتقال بالعمل
احلكومي اىل امل�ستوى العاملي ،م�ؤكدا اهمية تعزيز التعاون بني دوائر
وم�ؤ�س�سات الدولة ومبا ي�ساهم يف حتقيق اكرب خدمة للمواطن.

ا�ستقبل وزير العدل د .حيدر الزاملي امري قبيلة
زبيد �سعد مزهر ال�سمرمد  ،وا�شار اىل ان الع�شائر
العراقية هي الداعم االول للدولة يف جمال تنفيذ
اال�صالحات ،وحماربة الف�ساد واالرهاب.

أكد إن كاميرات المراقبة فندت ادعاءات انتهاك حقوق االنسان في سجون الوزارة

وزير العدل :العمل وخدمة املواطن ردنا الوحيد على تخر�صات الإرهاب و�أذنابه
قال وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان العمل
وخدمة املواطن ردنا الوحيد على تخر�صات
الإره��اب و�أب��واق��ه ،والتي ت�ستخدم الإع�لام
وو�سائل التوا�صل االجتماعي غطا ًء لت�شويه
�صورة الدولة وم�ؤ�س�ساتها الفاعلة يف وقت
يلفظ الإرهاب �أنفا�سه الأخرية.
جاء رد ال�سيد الوزير على خلفية ن�شر بع�ض
م��واق��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي امل�شبوهة
ادع � ��اءات حت ��اول م��ن خ�لال�ه��ا زرع الفتنة

والتحري�ض الطائفي ،باتهامها الوزارة عرب
من�شورات بعناوين خمتلفة تدعي تعذيب
ال�سجناء حتى امل��وت يف ال�سجن (ح�سب
ادعاء ال�صفحة).
و�أو�ضح ال�سيد الوزير� :إن هذه االدعاءات
الكاذبة ال �أ�سا�س لها من ال�صحة وتندرج
�ضمن امل�سعى املحموم مل��واق��ع و�صفحات
التوا�صل االجتماعي املرتبطة ب��الإره��اب
والتي ت�سعى ب�شتى ال�سبل لعرقلة م�سرية

ال �ع �م��ل امل ��ؤ� �س �� �س��ات��ي والإ� � �ض� ��رار باملنجز
الأمني يف حترير املو�صل من بقايا الإرهاب
الداع�شي.
ونوه ال�سيد الوزير �إىل �أن اعتماد التقنية
احل��دي �ث��ة يف دائ� ��رة الإ�� �ص�ل�اح ال �ع��راق �ي��ة،
�ساهم ب�شكل نهائي يف احل��د م��ن ادع��اءات
انتهاك حقوق االن�سان يف ال�سجون التابعة
ل��وزارة العدل ،مبينا ان �سجون ال��وزارة قد
مت تغطيتها ب�شكل كامل بكامريات املراقبة

وال �ت��ي ت�صور على م��دار ال�ساعة زن��ازي��ن
و�أروق� ��ة ال���س�ج��ون ،الأم ��ر ال��ذي يفند هذه
الأكاذيب والتي يراد من خاللها �شق ال�صف
ال��وط�ن��ي و�إ� �ش��اع��ة التحري�ض والطائفية
يف الأو� �س��اط ال�شعبية وزع��زع��ة الثقة بني
املواطن وم�ؤ�س�سات الدولة.
وخ �ت��م ال���س�ي��د ال��وزي��ر ب��ال �ق��ول :م��ا دع��ان��ا
ل�ل��رد على ه��ذا امل��و��ض��وع ان�ن��ا يف املرحلة
احلالية نريد �أن يكون ال�شعب ه��و احلكم

ع �ل��ى م �ث��ل ه� ��ذه الأك�� ��اذي�� ��ب ،وال� �ت ��ي م��ن
ال �� �ص �ع��ب ح �� �ص��ول �ه��ا دون ع �ل��م اجل �ه��ات
ال��رق��اب �ي��ة ال��ر��س�م�ي��ة احل�ك��وم�ي��ة واجل �ه��ات
الإن �� �س��ان �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة امل �خ��ول��ة
ب��زي��ارة ال�سجون واالط �ل�اع على �أح ��وال
النزالء فيها ،ونحن على ا�ستعداد لدح�ض
هذه الأباطيل ،وندعوا ابناء �شعبنا العزيز
اىل ع��دم الت�صديق واالجن� ��رار خلف هذه
اجلهات املعادية.

ا�ستقبل ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي ال�سيد
النائب عبد الرحمن ال��وي��زي ومت الت�أكيد على ان
الدوائر العدلية �ستكمل مبا�شرتها بالعمل يف معظم
من املناطق امل�ح��ررة من �سيطرة داع�ش االرهابي
لتقدمي اخلدمة للمواطنني.

خالل ترأسه االجتماع التنسيقي المعني بحقوق االنسان

وزير العدل يدعو اىل توحيد اجلهود لتمثيل العراق مبلف حقوق االن�سان دولي ًا
اك ��د وزي ��ر ال �ع��دل د.ح��ي��در ال��زام �ل��ي ،ان
م�ل��ف ح�ق��وق االن �� �س��ان �شهد حت ��و ًال ك�ب�ير ًا
بعد ت��ويل وزارة العدل ادارت��ه ،داعيا اىل
ان مت�ث��ل ال � ��وزارة ال��ع��راق مب�ل��ف حقوق
االن�سان دولي ًا كونها املعنية بكتابة تقاريره
الدولية.
ذك ��ر ال���س�ي��د ال ��وزي ��ر ذل ��ك خ�ل�ال ت��ر�أ� �س��ه
االجتماع التن�سيقي املنعقد يف مقر الوزارة
اليوم االثنني ،الذي ح�ضره وكيل الوزارة
ال���س�ي��د ح���س�ين ال ��زه�ي�ري ،ومم �ث��ل جلنة
ال �ع�لاق��ات اخل��ارج �ي��ة يف جمل�س ال �ن��واب
اال�ستاذ �صباح الكربويل ،و�سعادة ال�سفري

الر�سمية او غريها املعنية مبجال حقوق
االن� ��� �س ��ان ل �ت �ح �ق �ي��ق ال� �ت� �ع ��اون امل �ط �ل��وب
يف ت �ق��دمي ال �� �ص��ورة االم��ث��ل ل �ه��ذا امل�ل��ف
خارجي ًا.
بدورهم ،اكد احلا�ضرون ا�ستعدادهم التام
للتعاون مع وزارة العدل وحر�صهم على
دعم دور ال��وزارة يف هذا امللف احل�سا�س،
م�ؤكدين ان الظرف الع�صيب ال��ذي مير به
العراق يف ظل احلرب �ضد داع�ش االرهابية
يتطلب ت�ضافر جميع اجلهود لتدعيم ملف
حقوق االن�سان يف العراق واظهاره عربيا
وعامليا.

م��دي��ر دائ� ��رة ح �ق��وق االن �� �س��ان يف وزارة
اخل��ارج �ي��ة د.ف �ل��اح ال �� �س��اع��دي و� �س �ع��ادة
ال�سفرية �سند�س علي من دائ��رة املنظمات
وال �ع�لاق��ات اخل��ارج �ي��ة ،وال��وف��د امل��راف��ق
لهم.
ون��اق����ش ال�سيد ال��وزي��ر خ�ل�ال االج�ت�م��اع
ان�ت�ق��ال م�ل��ف ح�ق��وق االن �� �س��ان اىل وزارة
ال� �ع���دل وت �� �ش �ك �ي��ل جل �ن��ة خ��ا� �ص��ة ت�ع�ن��ى
ب �ك �ت��اب��ة ت� �ق ��اري ��ر ح� �ق ��وق االن� ��� �س ��ان يف
العراق ،بالإ�ضافة اىل مطالبته بالتن�سيق
وتوحيد العمل ب�شكل مي�سر ،ومبا يحقق
ع��دم التقاطع م��ع اجلميع � �س��واء اجلهات

بيان وزارة العدل مبنا�سبة اليوم
العربي حلقوق االن�سان
حتتفي الدول العربية باليوم العربي حلقوق االن�سان يف كل
عام وهو اليوم الذي دخل فيه امليثاق العربي حلقوق االن�سان
حيز التنفيذ ع��ام  2008بعد ان مت �إق���راره م��ن قبل ال��دول
العربية عام  2004وهو ما �شكل مرحلة مهمة من تاريخ هذه
االمة يف �سعيها ل�صياغة ميثاق حلقوق االن�سان ير�سخ مبادئ
احلرية وامل�ساواة وا�ضع ًا يف االعتبار خ�صو�صية ال�شعوب
العربية وم�ستند ًا اىل مبادئ امليثاق العاملي حلقوق االن�سان،
ال ي�سعنا ونحن نحتفي بهذه املنا�سبة �إال ان ن�ستذكر ما �شهدته
ال�ساحة العربية خالل هذا العقد من تطورات خطرية هددت
وتهدد وحدة وان�سجام ال�شعوب العربية وما افرزته من انتهاكات
خطرية حلقوق االن�سان متثلت يف تهديد امن ووحدة ال�شعوب
من جهة وقمع وتغييب حلرياتها من جهة اخرى وما تتطلبه تلك
املرحلة من اهتمام م�ضاعف بق�ضايا حقوق االن�سان وال�سعي
ل�صون وحماية حقوق الفرد العربي وت�ضميناتها يف الد�ساتري
والت�شريعات الوطنية ،ان انفتاح العراق نحو حميطه العربي
وال��دويل بعد عام  20033جعله ملزم ًا بالإيفاء بالتزاماتها
يف جم��ال حقوق االن�سان ليعك�س للعامل حت��و ًال ج��ذري� ًا بعد
عقود من القهر والت�سلط وحرمان للفرد من حقوقه الأ�سا�سية،
فجاءت م�صادقة العراق على امليثاق العربي حلقوق االن�سان
عام  2012خطوة مهمة يف هذا االطار �أعقبها تقدمي العراق
لتقريره االويل عام  2014ومناق�شته امام جلنة حقوق االن�سان
العربية ،اننا ن�ؤمن اميان ًا مطلق ًا بوحدة مبادئ حقوق االن�سان
ب�شكل ال ميكن جتزئتها وان ما عا�شته ال�شعوب العربية من
ت�أخر يف �شتى امل�ج��االت جنم عن غياب وع��ي الفرد بحقوقه
املختلفة من جهة وحر�ص بع�ض االنظمة على �سلب املواطن
حلقوقه من جهة اخ��رى وه��ي مرحلة ب��ات من ال�ضروري ان
يتم جتاوزها نحو مرحلة ينعم فيها الفرد العربي بحقوقه التي
يكفلها له الد�ستور وت�صونها الت�شريعات الوطنية منطلقني من
مبادئ ديننا اال�سالمي احلنيف يف دعوته الح�ترام االن�سان
باعتباره جوهر ال��دع��وة وو�سيلتها ،وال ي�سعنا يف اخلتام
�سوى ان جندد دعوتنا اىل �أيالء ملفات حقوق االن�سان االهمية
الق�صوى وال�سعي اىل ان�شاء م�ؤ�س�سات وا�ستحداث برامج
حكومية متخ�ص�صة يف هذا املجال ب�شكل يحفظ للفرد حقوقه
وكرامته.

ا�ستقبل ال�سيد وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي
ال�سيد عمار ال غريب ع�ضو جمل�س حمافظة
ال�سماوة واك��د ان دوائ��ر الت�سجيل العقاري
�ستبا�شر بتنفيذ م�شروع النظام االلكرتوين يف
الدوائر العدلية اعتبارا من العام احلايل والتي
�ست�ساهم مب��راع��اة اجن��از معامالت املواطنني
بال�سرعة املمكنة وت�ساهم يف احل �ف��اظ على
حقوقهم.

اكدت أنها ستتخذ اإلجراءات الرادعة بحق كل من يتهجم على مؤسساتها

وزارة العدل :دوائرنا تكر�س عملها خلدمة املواطنني و�إنفاذ �سلطة القانون
ذك ��رت وزارة ال �ع��دل� ،أن دوائ ��ره ��ا يف ب�غ��داد
واملحافظات تكر�س عملها خلدمة املواطنني و�إنفاذ
�سلطة القانون والتعامل ب�شفافية مع االجهزة
الرقابية ،م�شرية �إىل �أن�ه��ا �ستتخذ الإج ��راءات
الرادعة بحق كل من ي�سعى �إىل �إل�صاق التهم �أو
التهجم على م�ؤ�س�ساتها والعاملني فيها.
ي ��أت��ي رد ال � ��وزارة ه ��ذا ع�ل��ى خلفية ق �ي��ام اح��د
الأ�شخا�ص يف حمافظة كربالء املقد�سة بالتهجم
على اح��دى ال��دوائ��ر العدلية ،وت�ضمنت عبارات
جت� ��اوز م��ن خ�لال �ه��ا ع �ل��ى ال ��دائ ��رة وم��وظ�ف�ي�ه��ا

وال��وزارة ،بهدف ال�ضغط على العاملني يف هذه
ال��دائ��رة واجن ��از معاملته ب�ط��رق غ�ير م�شروعة
وخمالفة لل�ضوابط والقانون.
و�أف��ادت ال��وزارة ،انها با�شرت بتحريك �شكوى
ق�ضائية وف �ق��ا ل�ل�ق��ان��ون وم�ط��ال�ب��ة امل��وم���أ �أل�ي��ه
بالتعوي�ض عن الأ��ض��رار املادية واملعنوية التي
حلقت بالوزارة جراء هذا الفعل املنايف للأعراف
والقانون ،الفتة �إىل �أن موظفي الدائرة يحتجون
على ممار�سة ه��ذه ال�ضغوط وي�ستنكرون هذا
التجاوز ويطلبون احالة املو�ضوع �إىل القا�ضي

الأول يف حمكمة ب��داءة كربالء املقد�سة ا�ستنادا
للبند خام�س ًا من املادة ( )6من قانون التنفيذ رقم
( )45ل�سنة  1980للبت فيه.
ودع��ت ال��وزارة �إىل �أهمية مراعاة �أتباع الطرق
القانونية يف ت�سيري امل�ع��ام�لات ،وع��دم اللجوء
�إىل الأ�ساليب ال�ضاغطة اعالمي ًا لتحقيق رغبات
�شخ�صية خارج ال�سياقات العامة ،مبينة ان هذه
الأف �ع��ال م��ن �ش�أنها �أن ت�ضر مب�ؤ�س�سات الدولة
وم�ستوى �أدائها ،وتعر�ض مرتكبيها �إىل امل�سائلة
واملحا�سبة القانونية.

ا�ستقبل ال�سيد وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي
ال�سيد رئي�س م�ؤ�س�سة ال�سجناء ال�سيا�سيني
د.ح�سني ال�سلطاين ،مبينا ان الوزارة م�ستعدة
للتعاون م��ع امل�ؤ�س�سة م��ن �أج��ل تقدمي ك��ل ما
ي�ساهم يف تلبية احتياجات هذه ال�شريحة التي
عانت من اجل��ور واال�ضطهاد اب��ان ف�ترة حكم
النظام ال�صدامي املباد.

خالل استقباله أمير امارة ربيعة

وزير العدل :ن�شيد بدور الع�شائر اال�صيلة يف حل املنازعات واحلفاظ على ال�سلم املدين و�ضمن اطار القانون
ق��ال وزي��ر ال�ع��دل د .حيدر ال��زام�ل��ي ،اننا
ن�شيد ب��دور �شيوخ و وجهاء الع�شائر يف
حل املنازعات الع�شائرية ح�ل ًا �سلمي ًا من
�ش�أنه تخفيف زخم الق�ضايا املعرو�ضة امام
الق�ضاء.
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك خ�لال ا�ستقباله
يف مكتبه الر�سمي مبقر ال ��وزارة ،اليوم
االرب �ع��اء� ،سمو االم�ير حممد ربيعة امري
ام��ارة ربيعة يف العراق والوطن العربي،
وبح�ضور االم�ي�ن ال�ع��ام الحت��اد التحكيم
التجاري ال�سيد كزار الربيعي.
وبحث ال�سيد ال��وزي��ر خ�لال اللقاء االطر
ال�ع��ام��ة املتعلقة ب�صيغة م���ش��روع قانون
حتكيم الع�شائر ،والذي من �ش�أنه امل�ساهمة
يف حل النزاعات الع�شائرية و�ضمن االطر
ال�شرعية والقانونية ،داع�ي��ا اىل ت�شكيل

جلنة من ال��وزارة واالمانة العامة الحتاد
التحكيم وممثلي الع�شائر لدرا�سة امل�شروع
االويل اخلا�ص بالقانون.
واو�ضح ال�سيد الوزير :ان الوزارة ت�سعى
من خ�لال امل�شاركة يف ه��ذا امل�شروع نحو
اح�لال دور القانون وا�سناد دور الع�شائر
يف ان�ه��اء اخل�لاف��ات الداخلية والتخفيف
عن كاهل املحاكم بتواجد �سلطة القانون
يف اجلهد االجتماعي للع�شائر العراقية
اال�صيلة مما يعزز دورها االن�ساين ،مبينا
ان وج� ��ود حم �ك��م م�ع�ت�م��د يف االت �ف��اق��ات
الع�شائرية وم�صادقتها ي�ساهم باعتماد
االح �ك��ام ب�شكل ر��ص�ين ،و�سي�ضفي �صفة
االل �ت��زام ب��االح�ك��ام الع�شائرية اال�صولية
ال �ت��ي ت �ك��ون خا�ضعة ل���ض��واب��ط ال�ق��ان��ون
وال�شريعة ال�سمحاء.

ون ��وه ال���س�ي��د ال��وزي��ر اىل ان الع�شائر وح�م��اي��ة م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،االم ��ر ال��ذي العربي للتحكيم يف ب�غ��داد ان ندعم دور
العراقية لعبت دورا يف ا�سناد القانون ي�ف��ر���ض علينا م��ن خ�ل�ال ت��واج��د االحت��اد الع�شائر يف هذا االجتاه.
ب� ��دوره ،ق��ال �سمو االم�ي�ر حم�م��د ربيعة
ام�ي�ر ام� ��ارة رب�ي�ع��ة يف ال �ع��راق وال��وط��ن
العربي ،ان االحكام الع�شائرية معتمدة عرب
التاريخ ،وقد تطورت مبرور الزمن و�صو ًال
اىل الوقت احلا�ضر ،وم��ا ت��زال اج��راءات
التحكيم وفقا لالعراف االجتماعية معتمدة
من ال��دول املتقدمة وفق ل�سياقات قانونية
تعرف بـ(التحكيم الدويل).
وبني �سمو االمري ،بانه قدم �سنينة ع�شائرية
متفقة عليها ج�م�ي��ع ال�ع���ش��ائ��ر ال�ع��راق�ي��ة
وح�صلت على مباركة مراجع الدين ،م�شريا
اىل انها نواة امل�شروع والتي �ستبنى عليها
من اجل التوا�صل بني احلكومة والع�شائر
لف�ض النزاعات املجتمعية.
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خالل تشرفه باداء مراسم زيارة امير المؤمنين عليه السالم في شهر شعبان

دائرة التخطيط العديل تنظم
الدورة التدريبية الرابعة مبجال
ال�سالمة اللغوية

وزارة العدل ما�ضية بتب�سيط االجراءات ومكافحة الف�ساد
هذه االجراءات �ستب�سطها عملية حتول العمل
اىل املكننة االل�ك�ترون�ي��ة وح�سب املراحلة
املمكن تنفيذها ح��ال�ي� ًا .ك��ذل��ك ح��ث �سماحة
ال���س�ي��د ام�ي�ن ال�ع�ت�ب��ة ع�ل��ى � �ض��رورة متابعة
املف�سدين الذين يبتزون املواطنني يف خمتلف
الدوائر احلكومية والذين يت�سببون بعرقلة
م�صالح امل��واط�ن�ين وه��در ام��وال ال��دول��ة يف
وق��ت هي بام�س احلاجة ل�لام��وال يف �سبيل
ادامة زخم املعركة �ضد االرهاب والتي �شارفت
ع�ل��ى االن �ت �ه��اء ،ك��ذل��ك ع��ر���ض ال�سيد االم�ين
خال�صة مبجمل امل�شاريع الناجحة التي قامت
بتنفيذها العتبة العلوية املقد�سة وبجهود
كوادرها الذاتية وباقل التكاليف.

ت�شرف ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي
باداء مرا�سم زيارة امري امل�ؤمنني عليه ال�سالم
خالل �شهر �شعبان املبارك يوم ال�سبت املوافق
 ،٤ /٢٩والتقى خ�لال ال��زي��ارة بامني العتبة
العلوية املقد�سة �سماحة ال�سيد ن��زار حبل
املتني مو�ضح ًا ان ال ��وزارة ما�ضية بعملية
تب�سيط االج� � ��راءات يف خم�ت�ل��ف ال��دوائ��ر
العدلية وعلى قدر االمكانيات املتاحة خالل
هذه املرحلة املالية ال�صعبة.
كذلك و�ضح ال�سيد الوزير ان جميع اجهزة
ال� � ��وزارة ال��رق��اب �ي��ة ت �ت��اب��ع ع �م��ل امل��وظ�ف�ين
و� �ش �ك��اوى امل��واط �ن�ين وت�ع�م��ل ع�ل��ى معاجلة
مواطن اخللل ان وج��دت با�سرع وق��ت ،وان

دائرة التنفيذ تعلن عن ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر كانون الثاين لعام 2017
اعلنت دائ��رة التنفيذ التابعة ل��وزارة ال�ع��دل ,عن ابرز
ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر كانون الثاين لعام .2017
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة التنفيذ وكالة امل�ست�شار امل�ساعد
د .فتاح حممد :ان الدائرة حققت العديد من االجنازات
خالل �شهر كانون الثاين من العام  ،2017حيث بلغت
جم �م��وع االم ��ان ��ات امل�ستح�صلة م��ن امل��دي �ن�ين (خم�سة
وع���ش��رون مليار و�ستمائة وثمانية وارب �ع��ون مليون

و�سبعمائة واث �ن��ان و�سبعون ال��ف و�سبعمائة وت�سعة
وثالثون دينار).
وا�ضاف املدير العام :ان االمانات امل�صروفة مل�ستحقيها
بلغت (ثالثة ع�شر مليار وثالثمائة مليون ومئتان واربعة
وع�شرون الف وت�سعمائة وخم�سون دينار) ،م�ؤكدا ان
جمموع املبالغ امل�ستح�صلة من الر�سوم العدلية بلغت
(ث�م��امن��ائ��ة وث�لاث��ة وع �� �ش��رون م�ل�ي��ون وم�ئ�ت��ان واث�ن��ان

و�سبعون الف و�سبعمائة وخم�سة وخم�سون دينار).
واو�ضح املدير العام :ان ال��دائ��رة تتابع ب�شكل م�ستمر
ال �� �ش �ك��اوى وال ��دع ��اوى وح �� �ض��ور امل��راف��ع��ات ،م�شريا
اىل ان ( )2120ح�ك��م بالنفقة و( )161ح�ك��م باجر
ح �� �ض��ان��ة مت ح���س�م�ه��ا ,ب��اال� �ض��اف��ة اىل االح� �ك ��ام ال�ت��ي
ح�سمتها ال��دائ��رة �ضمن م�س�ؤوليتها يف حماية حقوق
مراجعيها.

وكيل وزارة العدل يدعو لإبراز ممار�سات القوات
االمنية �ضمن امليثاق العربي حلقوق االن�سان
�أكد وكيل وزارة العدل ح�سني الزهريي على �ضرورة �إبراز
املمار�سات الإن�سانية للقوات الأمنية العراقية بكل �صنوفها
�ضمن امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،م�شددا على ان العراق
�أف�ضل �أمنوذج يف املنطقة لتالئمه مع كل االتفاقيات يف جمال
حقوق الإن�سان.
ذكر ال�سيد الوكيل اثناء اجتماع اللجنة الفرعية لكتابة م�سودة
تقرير جمهورية العراق للميثاق العربي حلقوق الإن�سان الذي
عقد يف مكتبه بح�ضور ممثلو وزارات (ال�ع��دل والداخلية
وال�ع�م��ل وال �� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة والأم ��ان ��ة ل�ع��ام��ة ملجل�س
الوزراء).
ودعا ال�سيد الوكيل �إىل �إب��راز املمار�سات الإن�سانية للقوات
الأمنية العراقية بكل �صنوفها خالل عمليات حترير حمافظات
البالد من �سيطرة ع�صابات داع�ش الإرهابية ،مبينا ان القوات
الأمنية واحل�شد ال�شعبي �ساهمت ب�إنقاذ املدنيني وتخلي�صهم

من وح�شية داع�ش الذي ا�ستخدمهم كدروع ب�شرية ،وهذا الأمر
يجب الت�أكيد عليه عند كتابة تقرير العراق اخلا�ص بامليثاق
العربي حلقوق الإن�سان.
وا�ضاف ال�سيد الوكيل :من الواجب ان نو�ضح للعامل اجمع
ان العراق حاليا اف�ضل امنوذج يف املنطقة يف جمال حقوق
االن�سان الن��ه يطبق املعايري التي تتالءم مع كل االتفاقيات
العربية والعاملية ،الفت اىل اهمية اال�ستعداد لكتابة التقارير
وامل�سودات اخلا�صة بالتزامات العراق داخليا وخارجيا يف
جمال حقوق االن�سان لتكون جاهزة �ضمن امل��دد املحددة لها
باعتبارها من االلتزامات اال�سا�سية والتي تدخل �ضمن مهام
عمل وزارة العدل .و�شهد االجتماع مناق�شة تقرير العراق
اخلا�ص بامليثاق العربي حلقوق االن�سان وتقدمي ا�ستعرا�ض
كامل للتو�صيات واملالحظات املتعلقة به من جانب ومن جانب
اخر اتفاقيات االمم املتحدة املعنية بحقوق االن�سان.

وتابع املدير العام :حققت الدائرة ن�شاطات تتعلق بالديون
بلغ جمموعها ( )2075حكم ،بينما بلغت االحكام املتعلقة
بالعقار ( )286ح�ك��م ،مبينا اجن��از ( )4178معاملة
احوال �شخ�صية ،و( )2075معاملة دين وت�سليم اموال
منقولة ،باال�ضافة اىل ( )286معاملة متعلقة بالعقار
و( )130معاملة دي ��ون دول ��ة ،بينما بلغت معامالت
منجزة ختام ( )297معاملة.

دائرة اال�صالح العراقية تقوم بحملة تلقيح وتعفري النزالء
يف �سجن احلماية الق�صوى
اك ��د م��دي��ر ع ��ام دائ� ��رة اال� �ص�ل�اح ال�ع��راق�ي��ة
ح�سني الع�سكري ،ان ال�سجون اال�صالحية
تتبع اج��راءات �صحية م�شددة يف القواطع
ال�سجنية وت�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ط��وي��ر خدماتها
وتوفري بيئة �صحية لإي��واء النزالء وتطبق
املعايري ال�صحية حلقوق االن�سان.
وقال املدير العام :ان خدمات املفارز الطبية
وال �ل �ج��ان امل���ش�ترك��ة املتخ�ص�صة التابعة
ل��وزارة ال�صحة يف االق�سام ال�سجنية تقوم
بزيارة وتقييم ظ��روف االي��داع والأو��ض��اع
ال �� �ص �ح �ي��ة ل� �ل� �ن ��زالء يف ع� �م ��وم االق �� �س��ام
اال�صالحية .حيث زارت جلنة من وزارة

ال���ص�ح��ة ت��اب �ع��ة ل �ق �ط��اع ال �ك��اظ �م �ي��ة /ق�سم
الرعاية االولية� /شعبة االمرا�ض االنتقاليه
يف �سجن احلماية الق�صوى واطلعت على
اح��وال النزالء ال�صحية حيث قامت مب�سح
�صحي �شامل للإمرا�ض املو�سمية واالنتقالية
جل�م�ي��ع ال� �ن ��زالء ب��ال�ق���س��م ،ب��اال� �ض��اف��ة اىل
تعفري ال��زن��زان��ات للق�ضاء على احل�شرات
وال �ق��وار���ض ال�ن��اق�ل��ة ل�ل�إم��را���ض وقيامها
بحملة تلقيح �شاملة للنزالء ،م�شري ًا اىل ان
ادارة ال�سجون اال�صالحية تطبق املعايري
الدولية حلقوق االن�سان وتوفر بيئة �صحية
اليوائهم.

ً
دعما لقواتنا األمنية والحشد الشعبي

مكتب املفت�ش العام لوزارة العدل ينظم حملة للتربع بالدم

�صدور العدد اجلديد من جريدة
الوقائع العراقية بالرقم ()4441

نظم مكتب املفت�ش ال�ع��ام يف وزارة ال�ع��دل حملة االره��اب �ي��ة امل���ش��ارك�ين يف عمليات حت��ري��ر ار���ض
للتربع بالدم دعم ًا للقوات االمنية واحل�شد ال�شعبي .العراق الطاهرة من دن�س الإرهاب.
وق��ال��ت ال� ��وزارة :ان احلملة مت��ت بالتن�سيق مع و�أك ��دت ال� ��وزارة :ان ه��ذه امل �ب��ادرة ت��أت��ي تزامناً
وزارة ال���ص�ح��ة ومب �� �ش��ارك��ة ج�م��ع م��ن امل��وظ�ف�ين م��ع ت��وج��ه ال� � ��وزارة يف دع ��م ال� �ق ��وات امل���ش��ارك��ة
واملنت�سبني يف مقر ال��وزارة دعم ًا لقواتنا االمنية يف ع�م�ل�ي��ات حت��ري��ر ن�ي�ن��وى وه ��ي ت�سطر �أروع
و�أب� �ط ��ال احل �� �ش��د ال���ش�ع�ب��ي وج��رح��ى ال�ع�م�ل�ي��ات االن �ت �� �ص��ارات ع�ل��ى ع���ص��اب��ات داع ����ش الإره��اب �ي��ة،

ضمن اللقاءات الدورية بالمواطنين للوقوف على احتياجاتهم

�أك� ��دت م��دي��ر ع��ام دائ� ��رة الت�سجيل ال�ع�ق��اري
ال�سيدة فوزية عليوي ،ال�سعي الجناز معامالت
املواطنني بال�سرعة املمكنة و�إي �ج��اد احللول
ملعوقات العمل.
وق��ال��ت امل��دي��ر ال�ع��ام ل��دى ا�ستقبالها ع��دد من
امل��واط �ن�ين يف م�ق��ر ال ��دائ ��رة ل �ل��وق��وف �ضمن
اللقاءات الدورية باملواطنني ،عملنا الأ�سا�س
الوقوف على احتياجات املراجعني وحل كافة
امل �ع��وق��ات والإ� �ش �ك��االت ال �ت��ي ت��واج��ه اجن��از
معامالتهم يف دوائر الت�سجيل العقاري بعموم
حمافظات العراق.
و�أ��ض��اف��ت امل��دي��ر ال�ع��ام ،ان ال�سيد ال��وزي��ر د.
ح �ي��در ال��زام �ل��ي ،وج��ه ب��أه�م�ي��ة ت��وف��ر عاملي
ال�سرعة واملهنية يف اجناز معامالت املواطنني،
و�ضرورة �إن يكون يوم الثالثاء من كل �أ�سبوع
موعدا ملقابلة املواطنني وحر�صا على تذليل
كافة ال�صعوبات وتقدمي العون وامل�ساعدة يف
�إجناز معامالتهم.

من جانبهم ،عرب املراجعني املتواجدين يف مقر
دائرة الت�سجيل العقاري عن ارتياحهم للجهود
الكبرية املبذولة من كوادر الدائرة ،مثنني على

من املعهد الق�ضائي ،علم ًا ان املعهد هو م�ؤ�س�سة
تدري�سية تعنى باملناهج وتطوير الدرا�سة الق�ضائية
فقط والت���ص��در منه ق ��رارات اال ق��رارات
جمل�س املعهد وال��ذي ير�أ�سه ال�سيد
رئ�ي����س جمل�س ال�ق���ض��اء االع�ل��ى
وع �� �ض��وي��ة ع���دد م ��ن ر�ؤ�� �س ��اء
االج�ه��زة الق�ضائية واع�ضاء
يف جمل�س � �ش��ورى ال��دول��ة
ول �ي ����س ل� �ل���وزارة دخ���ل يف
ا� � �ص� ��دار ق� � � ��رارات جم�ل����س
امل �ع �ه��د ،ح �ي��ث ان ه ��ذا ي��دل
على عدم و�ضوح الر�ؤيا لدى
ال���س�ي��د ال �ن��ائ��ب وع� ��دم م�ع��رف��ة
القانون الذي يدار به املعهد ا�ص ًال،
واذا توجد اتهامات ف�ستكون موجهة

فريق ق�سم حقوق االن�سان يزور
�سجن العدالة2/

الدور املهني والإن�ساين الذي تبذلها مدير عام
الدائرة يف تلبية احتياجاتهم� ،إ�ضافة �إىل الدور
الأ�سا�سي يف احلفاظ على ممتلكات املواطنني.

ق� ��ام ف ��ري ��ق ت ��اب ��ع ل �ق �� �س��م ح �ق��وق
االن�سان يف وزارة ال�ع��دل بزيارة
�سجن العدالة 2/اح��د ال�سجون
اال�صالحية التابعة لدائرة اال�صالح
العراقية.
وق���ال ق���س��م ح �ق��وق االن �� �س��ان :ان
الفريق اطلع على �سري عمل ال�سجن
م��ن ج�م�ي��ع ال �ن��واح��ي االن���س��ان�ي��ة
والقانونية وال�صحية ،مبين�آ ان

العدل ت�ؤكد على ا�ستمرارها بالتعامل ب�شكل �شفاف مع جميع االجهزة
الرقابة والتدقيقية الر�صينة
اىل جمل�س املعهد الذي يدار من قبل ال�سيد رئي�س
جم�ل����س ال �ق �� �ض��اء االع �ل��ى ول �ي ����س اىل
وزارة العدل وهذا تناق�ض يف
االقوال.
وف�ي�م��ا ي�خ����ص دائ ��رة
الت�سجيل العقاري
ف ��ال ��وزارة ما�ضية
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م��ع
م��ك��ت��ب امل �ف �ت ����ش
ال� � �ع � ��ام وه � �ي � ��أة
ال� � � �ن�� � ��زاه�� � ��ة يف
م �ك��اف �ح��ة ��ش�ب�ه��ات
ال �ف �� �س��اد واحل � ��د من
ال � �ت�ل��اع� ��ب وع� �ق ��وب ��ة
املف�سدين واحالتهم للمحاكم

ف�ض ًال عن ا�شاعة ثقافة العطاء الإن�ساين يف بلدنا
العزيز.
ي�شار اىل ان مكتب املفت�ش العام �سبق ان اقام حملة
للتربع بالدم بداية العام اجل��اري ،وذلك بالتعاون
مع م�صرف الدم يف وزارة ال�صحة مب�شاركة نحو
 100متربع من موظفي وزارة العدل.

لإلطالع على االوضاع االنسانية المتبعة

مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري :ن�سعى الجناز
معامالت املواطنني ب�سرعة ومهنية

قال اعالم وزارة العدل يف معر�ض الرد على ت�صريح
ادىل به النائب �شنكايل يوم االربعاء ان ال��وزارة
م�ستعدة للتعاطي م��ع جميع االج �ه��زة الرقابية
والتدقيقية وب�شكل �شفاف والتي هي حالي ًا مواكبة
جلميع جمريات العمل يف الوزارة وعلى اطالع تام
مبا تقوم به الوزارة من تعامالت وتعاقدات وتدقق
ابواب ال�صرف واالنفاق اال�صولية فيها.
�أما فيما يتعلق باطالق التهم جزاف ًا الغرا�ض الظهور
االعالمي وغريه فتعرب ال��وزارة عن ا�سفها النتهاج
هذا اال�سلوب وعدم �سلوك الطرق القانونية وتقدمي
االدلة املزعومة اىل الوزارة ويف حال عدم التعاطي
معها فل�صاحبها احل��ق بالذهاب ب��اجت��اه االجهزة
الرقابية والتدقيقية الر�صينة لتقدمي الدليل على
االدعاءات ب�شكل قانوين.
ف�ض ًال ع��ن االت�ه��ام ب�صدور ق ��رارات غ�ير قانونية

نظمت دائ��رة التخطيط العديل التابعة ل��وزارة ال�ع��دل ،دورة
تدريبية خا�صة مب�ج��ال ال�سالمة اللغوية يف اع ��داد الكتب
واملخاطبات الر�سمية ،تنفيذا لتوجيهات االمانة العامة ملجل�س
ال� ��وزراء .وق��ال��ت ال��دائ��رة :ان ق�سم ال�ت��دري��ب التابع لدائرة
التخطيط العديل نظم الدورة التدريبية الرابعة اخلا�صة مبجال
ال�سالمة اللغوية يف اعداد الكتب واملخاطبات الر�سمية ،مو�ضحة
ان هذه الدورة جاءت بتوجيه االمانة العامة ملجل�س الوزراء/
اللجنة الدائمة للحفاظ على �سالمة اللغة العربية ،وبرعاية وزير
العدل د .حيدر الزاملي ،حيث �شملت املوظفني العاملني يف
الوزارة .وا�ضافت الدائرة :ان الدورة اقيمت على قاعة التدريب
يف جممع الدوائر العدلية العامة بالكرخ ،وت�ستمر ملدة خم�سة
ايام للفرتة من  16/4/2017ولغاية .20/4/2017
يذكر ان جمل�س العدل قرر اعتماد اجتياز املوظف لهذه الدورات
ا�سا�سا للرتفيع الوظيفي.

بالتعاون مع وزارة الصحة قطاع الكاظمية قسم الرعاية االولية

تضمن عددا من التعديالت والتعليمات والقرارات

�صدر العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (،)4441
والذي ت�ضمن عددا من التعديالت والتعليمات والقرارات ،التي
اقرها جمل�س النواب و�صادقت عليها رئا�سة اجلمهورية.
وقال مدير عام الدائرة �شذى عبد امللك :ان العدد ( )4441ت�ضمن
قرار جمل�س النواب املرقم ( )24ل�سنة ( 2016ا�ستمرار �صرف
الراتب التقاعدي ملنت�سبي �شركات التمويل الذاتي ا�ستثنا ًء من
�شرط ا�ستكمال (� )50سنة من العمر) ،وق��رار �صادر عن جلنة
جتميد ام ��وال االره��اب�ي�ين رق��م ( )6ل�سنة  ،2017بالإ�ضافة
اىل نظام �صندوق �إع��ادة اعمار املناطق املت�ضررة من العمليات
االرهابية رقم ( )3ل�سنة .2017
و�أ�ضاف املدير العام :ان العدد ت�ضمن التعديل االول لتعليمات
حفظ ال��وث��ائ��ق يف وزارة التخطيط رق��م ( )2ل�سنة ،2009
وتعليمات ت�سهيل تنفيذ القانون رق��م ( )6ل�سنة  ،2012كما
ت�ضمن العدد النظام الداخلي للجمعية العراقية الطبية �ألتعاونية،
ب��الإ��ض��اف��ة اىل ت�أ�سي�س ��ش��رك��ة ال���ص�ن��اع��ات احل��رب�ي��ة ال�ع��ام��ة،
وت�أ�سي�س ال�شركة العامة للأنظمة �أاللكرتونية ،و�إعالن ت�أ�سي�س
اجلمعية العراقية التعاونية للإ�سكان يف بغداد/الكرخ.
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وح�سب ال�ق��ان��ون ،ولديها م�شاريع ا�سرتاتيجية
منها مامت تنفيذه مثل حفظ االر�شيف االلكرتوين
الكامل لكل ا�صول العقارات يف البنك املركزي ،وحل
م�شكلة تزوير عقارات االخوة امل�سيح ،و�سيتم قريب ًا
ا�صدار بطاقة العقار االلكرتونية و�صو ًال اىل مكننة
االجراءات ب�شكل كامل باذن الله.
وخ �ت��ام � ًا ن��ود ال �ق��ول ب��ان ال� ��دور ال��رق��اب��ي اجل��اد
اليتنافى مع تكامل وتن�سيق اجلهود مع ال��وزارة
وه��و مايقت�ضي جتنب االث��ارة االعالمية واعتماد
ال�ت�ح�ق��ق وال �ت��دق �ي��ق م��ن االت �ه��ام��ات ق�ب��ل اط�لاق�ه��ا
وخ�صو�ص ًا يف هذا الوقت والظرف ال�صعب الذي
مير به بلدنا العزيز وانتهاز الفر�صة من قبل و�سائل
االع�ل�ام املغر�ضة الث��ارة الفنت وال�شائعات وك��ان
�آخ��ره��ا ا�شاعة اط�لاق �سراح ازالم النظام البعثي
املباد وغريها.

الفريق التقى ب ��إدارة ال�سجن ومن
ب�ع��ده��ا مت االن �ت �ق��ال اىل ال�ق��واط��ع
�أل �� �س �ج �ي �ن��ة ومت ال �ت �ب��اح��ث معهم
ح� ��ول � �س�ير ع �م �ل �ي��ات االح �ت �ج��از
وفقا للقوانني الدولية واملواثيق
املعمول بها ،ي�شار اىل ان اللجنة
زارت النزالء وقامت باال�ستماع لهم
حول �أهم اال�ستف�سارات القانونية
ومتابعة الو�ضع ال�صحي .

لتأكيد جاهزيتها وتطوير خططها االمنية

دائرة اال�صالح العراقية تنفذ ممار�سة امنية
افرتا�ضية ملواجهة حاالت الطوارئ
�أج ��رت دائ ��رة اال� �ص�لاح العراقية مالكات جاهزية ال�ق��وة االج��رائ�ي��ة م��ن احلرا�سات
احلرا�سات والطوارئ يف �سجن املعقل احد والطوارئ ومالكات الدفاع املدين ،و�إيجاد
االق�سام اال�صالحية يف حمافظة الب�صرة اخلطط البديلة االخ��رى يف حال التعر�ض
ب�إجراء ممار�سة افرتا�ضية وتدريبات امنية لأي امر طارئ.
مو�سعة.
وقال مدير عام الدائرة ح�سني الع�سكري:
ان امل �ل�اك� ��ات االم� �ن� �ي ��ة م���ن احل ��را�� �س ��ات
وال �ط��وارئ نفذت برنامج تدريبي مو�سع
ت�ضمن تدريبات بدنية ،وميدانية ورمي حر
كما نفذت ممار�سة امنية افرتا�ضية جرت
لي ًال ملواجهة احلاالت الطارئة او التهديدات
االرهابية.
وا��ض��اف املدير ال�ع��ام :ان تلك التدريبات
واملمار�سة االمنية ت�أتي �ضمن اخلطط التي
تتبعها االق�سام ال�سجنية ب�شكل دوري لت�أكيد
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مؤسسات الدولة وأدوارها التكاملية في مرحلة ما بعد داعش
تزامنا مع عمليات حترير اخر مناطق العراق
من تواجد الع�صابات االرهابية تتطلب هذه
املرحلة من جميع م�ؤ�س�سات الدولة ان تن�صب
ج �ه��وده��ا � �ص��وب (ال �ب �ن��اء والأع� �م���ار) ،وه��ذه
امل�س�ؤولية اجل�سيمة تتطلب ن�ظ��رة فاح�صة
ومواقف موحدة العداد �إ�سرتاتيجية حكومية
عامة و�أخ��رى خمت�صة بكل وزارة او م�ؤ�س�سة
لتحقيق تكامل االدوار حت��ت مظلة ال��دول��ة،
على ان ت�أخذ كل جهة دورها يف و�ضع اللبنات
الأ�سا�سية التي من �ش�أنها ان توفر االر�ضية
الالزمة للتقدم وبناء املواطن والبلد على حدا
� �س��واء ،وم��ن ه��ذا املنطلق �أخ��ذن��ا على عاتقنا
طرح م�شروع وطني كبري يكون راعيا لالن�سان
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ي�ساهم يف االرت�ق��اء
ب��االث�ن�ين م�ع��ا ل�ل��و��ص��ول اىل م���ص��اف التطور
ال��ذي ت�شهده بلدان العامل املتقدم .وال يخفى
على اجلميع الأو� �ض��اع التي يعي�شها العراق
يف ظل ظروف احلروب واالرهاب التي اخذت
منه كل م�أخذ و�ساهمت باحداث خ�سائر فادحة
يف اجل��ان�ب�ين الب�شري وامل�ؤ�س�ساتي والقت
ب�ظ�لال�ه��ا ع �ل��ى ال��و� �ض��ع ال �ع��ام واالق �ت �� �ص��ادي
ب��وج��ه خ��ا���ص ،وال ��ذي يتطلب نه�ضة موحدة
ي�شارك بها امل��واط��ن واحلكومة الع��ادة اعمار
ال�ع��راق ،وه��ذا االم��ر لن يتحقق م��امل تتعا�ضد
اجلهود ال�شعبية واحلكومية الجناح م�شروع
(التعليم املوحد) وال��ذي ت�شارك خالله جميع
الوزارات احلكومية وغري احلكومية يف حملة
ت�ب��ادل االدوار لتحقيق التكامل يف منجزها
وامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقها وحتقق من

خاللها دعما للم�ؤ�س�سات التعليمية يف تخريج
ك ��وادر وظيفية متخ�ص�صة .ر�ؤي�ت�ن��ا يف هذا
امل�شروع ان تطرح كل وزارة م�شروعها الذي
تتداخل مهام م�س�ؤولياتها واحتياجاتها مع
الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية االخرى ومبا

يحقق ال�ف��ائ��دة املتبادلة للجانبني ويف �شتى
املجاالت ،وهذا االمر يتطلب ان تثبت م�شاريع
العمل كمذكرات او اتفاقيات تعاون ،وترتكز
فكرة امل�شروع على ان ت�شارك ال ��وزارات يف
العملية التعليمية والتدريبية ملالكاتها منذ

امل��راح��ل ال��درا��س�ي��ة ب��اخ�ت�ي��ار االخت�صا�صات
التي حتتاجها من اجل امل�ساهمة باعادة احياء
م�شروع التعيني املركزي متهيدا القرار (قانون
جمل�س اخلدمة االحت��ادي��ة) ،وال��ذي من �ش�أنه
ان ي�ستوعب الطلبة املتخرجني من اجلامعات

من جهة ،ويوفر م�ؤ�س�سات تعليمية وت�أهيلية
بكوادر اكادميية وت�شرف عل ت�أهيل وتدريب
الطلبة يف الدرا�سات االعدادية با�ستقبالها يف
امل�ؤ�س�سات التابعة لها من اجل ان توجد كوادر
م�ؤهلة علميا واكادميية متتلك خ�برة ت�ؤهلها
على ا�ستالم زمام املبادرة للعمل حال تخرجها
يف االخت�صا�ص ال �ن��ادرة وذات االخت�صا�ص
ال��دق�ي��ق ،وه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�ت�ع��اون والتكافل
بني م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ي�ساهم باجناح عملها
ويوفر ك��وادر (وظيفية) على درج��ة عالية من
التخ�ص�ص واملهنية .وبدورنا فقد عملنا على
�أعداد جملة م�شاريع من بينها حت�ضري الدرا�سة
اخلا�صة ب�إن�شاء معهد (ال�ت��دري��ب والتطوير
ال �ق��ان��وين) ل �ي �ك��ون ��ض�م��ن ت���ش�ك�ي�لات املعهد
الق�ضائي وبالتن�سيق مع وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،والذي من �ش�أنه �إذا ما ح�صلت
املوافقات الر�سمية بالتعاون مع وزارة التعليم
�ست�ساهم يف منح املتخرجني من هذه امل�ؤ�س�سة
التعليمية احل�صول على (�شهادة الدبلوم) ما
بعد الدرا�سة الإعدادية والتي ت�شرف عليها جلنة
خمت�صة من ال��وزارت�ين ،وبهذه احلالة �سيتم
ح�صر �أع��داد اخلريجني �ضمن االخت�صا�صات
الدقيقة ،ومب��ا يتجاوز ح��ال��ة الع�شوائية يف
تخرج اع��داد كبرية م��ن طلبة اجلامعات دون
وجود املجاالت املالئمة لتعيينهم �ضمن مالكات
م�ؤ�س�سات ال��دول��ة الثابتة وامل�ستحدثة .ويف
اجلانب املتعلق بعمل ال ��وزارة خ�لال املرحلة
احلالية فقد با�شرنا بتوجيه جلان خا�صة من
ال��وزارة للإ�شراف على عملية �إع��ادة العمل يف

خالل لقائه رئيس مكتب حقوق اإلنسان في بعثة (يونامي) بالعراق

وكيل وزارة العدل بحثنا ملف توا�صل امل�ؤ�س�سات الدولية الإن�سانية مع الوزارة
�أكد وكيل وزارة العدل ح�سني الزهريي ،على
�ضرورة �أن تتحرك بعثة (يونامي) يف العراق
لتعريف امل�ؤ�س�سات الدولية ب ��أن ملف حقوق
الإن �� �س��ان ان�ت�ق��ل �إىل وزارة ال �ع��دل لتحقيق
توجه جميع خطاباتها �إىل
التوا�صل من خالل ّ
الوزارة.
وق��ال ال�سيد الوكيل خ�لال لقائه فران�ش�سكو
م��وت��ا رئي�س مكتب ح�ق��وق الإن���س��ان يف بعثة

ي��ون��ام��ي ومم �ث��ل امل �ف��و���ض ال �� �س��ام��ي حل�ق��وق
الإن �� �س��ان يف ال��ع��راق ،ا��س�ت�ك�م��ا ًال ل�ل�ق��اء وزي��ر
ال�ع��دل د .حيدر ال��زام�ل��ي ،وج��رى خ�لال اللقاء
ا�ستعرا�ض انتقال ملف ح�ق��وق الإن���س��ان �إىل
وزارة العدل ،والتي تتوىل حاليا كتابة التقارير
ال�ت�ع��اه��دي��ة �أ��ص�ب�ح��ت م�ن��اط��ة ب � ��وزارة ال�ع��دل
ح�صر ًا.
و�أ� �ش��ار ال�سيد ال��وك�ي��ل �إىل �أن املباحثات مت

مدير عام التنفيذ يتفقد
مديرية تنفيذ الر�صافة
اج��رى مدير ع��ام دائ��رة التنفيذ التابع
لوزارة العدل د.فتاح حممد زيارة تفقدية
اىل مديرية تنفيذ الر�صافة ،للإطالع على
�سري العمل فيها.
وقال مدير عام الدائرة :ان هذه الزيارة
ج��اءت �ضمن اخل�ط��ة ال�سنوية املتبعة
ل �ل��دائ��رة ب �ه��دف ت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي
ت�ع�تر���ض ع�م��ل امل��وظ�ف�ين وامل��راج �ع�ين،
ومعاجلة امل�شاكل التي تعاين منها.
ي��ذك��ران ال�سيد وزي ��ر ال �ع��دل د.ح �ي��در
ال ��زام� �ل ��ي وج � ��ه ب� ��� �ض ��رورة ت�ب���س�ي��ط
الأج��راءات وتخفيف الروتني املتبع يف
الدوائر العدلية لتخفيف العبء عن كاهل
املوظفني واملراجعني واجناز معامالتهم
بال�سرعة املمكنة.

وزارة العدل :الإفراج عن ( )1336نزيل خالل �شهر �آذار املا�ضي
�أعلنت دائرة الإ�صالح العراقية التابعة
ل � ��وزارة ال �ع��دل ع��ن م��وق�ف�ه��ا ال�شهري
اخلا�ص بعدد املطلق �سراحهم ل�شهر �آذار
املا�ضي.
وق ��ال اع�ل�ام ال � ��وزارة :ان ع��دد املفرج
عنهم من �سجون ال��وزارة خالل ال�شهر

امل��ا� �ض��ي ب �ل��غ ( )13366ن ��زي�ل ً�ا من اطالق ال�سراح مع تطبيقها نظام االر�شفة
�سجون ال��وزارة يف بغداد واملحافظات االلكرتونية والذي يتيح امكانية حتديد
بينهم ( )114من الن�ساء و( )1222املنتهية احكامهم الق�ضائية من النزالء
وي�ساهم بح�سم ملفاتهم وف �ق � ًا للمدة
من الرجال.
و�أكد اعالم �ألوزارة :ان دائرة اال�صالح القانونية املحددة لإطالق ال�سراح.
قطعت ا�شواط ًا كبرية يف جمال عمليات ي���ش��ار اىل �إن وزي���ر ال �ع��دل د.ح �ي��در

ال��زام �ل��ي ،وج��ه بتقدمي م��وق��ف �شهري
عن عدد النزالء املفرج عنهم �إىل و�سائل
الإع�ل�ام ،بهدف اط�لاع ال��ر�أي العام عن
ا�ستمرار الوزارة ب�إلية ت�سريع عمليات
الإف ��راج ع��ن ال�ن��زالء املنتهية �أحكامهم
الق�ضائية.

تضمن عددا من البيانات والقوانين والتعليمات

�صدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع
العراقية بالرقم ()4443
�صدر العدد اجلديد من جريدة الوقائع
العراقية بالرقم ( ،)4443والذي ت�ضمن
عددا من البيانات والقوانني والتعليمات،
ال�ت��ي اق��ره��ا جمل�س ال �ن��واب و��ص��ادق��ت
عليها رئا�سة اجلمهورية.
وقال مدير عام الدائرة �شذى عبد امللك:

دائرة اال�صالح العراقية :تنظم دورات
تدريبية مهنية وثقافية وريا�ضية

خ�لال�ه��ا ال �ت �ط��رق �إىل �أه �م �ي��ة م���ش��ارك��ة ك ��وادر
الوزارة يف دورات تطويرية يف �شتى املجاالت
املتعلقة بعمل ال� ��وزارة ويف مقدمتها جانب
ح�ق��وق الإن �� �س��ان ،كونها م��ن امل �ج��االت الهامة
التي م��ن �ش�أنها �أن ت�ساهم يف زي��ادة خ�برات
ك��وادر ال��وزارة وتواكب التطورات واملواثيق
ال ��دول� �ي ��ة وال� �ت ��ي ت ��دع ��م اجل ��ان ��ب ال �� �س �ي��ادي
للبالد.

ضمن آلية تسريع إطالق سراح المنتهية أحكامهم القضائية
بهدف تذليل العقبات امام
الموظفين والمراجعين

ال��دوائ��ر العدلية �ضمن املناطق امل�ح��ررة ،وقد
مت تق�سم امل���س��ؤول�ي��ات على امل� ��دراء العامني
يف ال� ��وزارة �ضمن �سياق (امل��رك��ز امل�سيطر)
و�ساهمت ه��ذه امل��راك��ز با�ستئناف العمل يف
اغلب املحافظات و�صوال اىل اجلانب االي�سر يف
حمافظة نينوى ،وقدمت اجلنة املمثلة للوزارة
خ�لال جلولة امليدانية والتفقدية اىل الدوائر
العدلية يف حمافظة نينوى تقريرا �شامال عن
مدى الأ�ضرار التي تعر�ضت لها مباين الدوائر
ال�ع��دل�ي��ة يف امل��و��ص��ل �إ� �ض��اف��ة �إىل ج��رد كامل
باحتياجاتها من �أجهزة و�أث��اث ،وحقق املركز
امل�سيطر املمثل ل �ل��وزارة خ�لال لقائه حمافظ
نينوى توفري بنايات بديلة عن املت�ضررة وجرد
بالوثائق وامل�ستندات التالفة من اجل تعوي�ضها
ب��أخ��رى من ال�سجالت الأ�صلية امل��وج��ودة يف
ال��دوائ��ر ال�ع��دل�ي��ة امل��رك��زي��ة ،م��ع الأخ���ذ بنظر
االعتبار ان ال��وزارة �أ��ص��درت �أعماما ب�إيقاف
ترويج املعامالت العقارية و�أغلقت ال�سجالت
يف دائرة الت�سجيل العقاري العامة ،اعتبارا من
اليوم االول لدخول ع�صابات داع�ش اىل العراق
حفاظا على ممتلكات املواطنني م��ن التالعب
وال �ت��زوي��ر ،وه��ذا الأم ��ر م��ن �ش�أنه ان ي�ساهم
يف ع ��ودة امل�ه�ج��ري��ن وال �ن��ازح�ين اىل مناطق
�سكناهم و�إع��ادة احلياة اىل هذه املناطق التي
حاول الإره��اب تدمريها و�سلخها عن العراق،
اال ان ال ��دور الكبري للقوات االمنية ورج��ال
احل�شد ال�شعبي وت�ضحياتهم بالغايل والنفي�س
�ساهمت ب�إعادة احلياة جم��ددا اىل املحافظات
التي اغت�صبتها قوى ال�شر والإرهاب.

ان العدد ( )4443ت�ضمن قانون وزارة
ال �ك �ه��رب��اء رق ��م ( )53ل���س�ن��ة ،2017
وقانون الهي�أة العامة ملراقبة تخ�صي�ص
ال � ��واردات االحت��ادي��ة رق��م ( )55ل�سنة
 ،2017بالإ�ضافة اىل مر�سوم جمهوري.
و�أ��ض��اف املدير ال�ع��ام :ان العدد ت�ضمن

اجرت دائرة اال�صالح العراقية مالكات تدريب وت�شغيل النزالء يف �سجن
العمارة املركزي بتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وريا�ضية متنوعة
لت�أهيل النزالء .وقال مدير عام الدائرة ح�سني الع�سكري :ان مالكات �شعبة
تدريب وت�شغيل النزالء يف ال�سجن قامت بتنظيم دورة تدريبية مهنية
عن ا�سا�سيات اخلياطة وتف�صيل املالب�س �شارك فيها (  ) 15نزيل متدرب
و�ستكون لهم االف�ضلية لال�شرتاك يف ال��دورات التكميلية والتطويرية
التي �ستقام م�ستقبال� .أ�ضاف املدير العام :ان التطور الذي ت�شهده ور�ش
اخلياطة والكوادر العاملة فيها متكنت من تدريب اعداد كبرية من النزالء
املاهرين وم�ساهمة ذوي اخلربة منهم يف تدريب اقرانهم من النزالء غري
املتدربني .و�أو�ضح املدير العام :ان برنامج تدريب وتعليم النزالء كان
حاف ًال وت�ضمن اي�ضا دورات تعليمية للنزالء يف حمو االمية والتعليم
امل�سرع ا�ضافة اىل اقامة بطوالت ريا�ضية بخما�سي كرة القدم وغريها من
الفعاليات والتمارين الريا�ضية.

دائرة التخطيط العديل تنظم الدورة
التدريبية الثالثة مبجال ال�سالمة اللغوية

اي�ض ًا تعليمات ك�شف الذمة املالية رقم
( )2ل�سنة  ،20177وبيان رق��م ()69
ل�سنة � 2017صادر عن جمل�س الق�ضاء
االعلى( الغاء عدد من املحاكم يف بغداد)،
ب��الإ��ض��اف��ة اىل ب�ي��ان � �ص��ادر ع��ن وزارة
الثقافة.

مكتب املفت�ش العام يقيم دورة تدريبية لتنمية �أ�ساليب مكافحة الف�ساد
�أق � ��ام م�ك�ت��ب امل �ف �ت ����ش ال��ع��ام ل� � ��وزارة ال��ع��دل دورة
ت��دري �ب �ي��ة ب �خ �� �ص��و���ص (ت �ن �م �ي��ة �أ� �س��ال �ي��ب م�ك��اف�ح��ة
ال �ف �� �س��اد) يف ق��اع��ة جم �م��ع ال� ��دوائ� ��ر ال �ع��دل �ي��ة يف
الكرخ.
و�أدار ال��دورة املحا�ضر احمد حممد كاظم كمال من

هي�أة النزاهة /االكادميية العراقية ملكافحة الف�ساد،
ال��ذي �أ�شار يف حما�ضرته اىل �أهمية ر�صد الظواهر
ال�سلبية يف م�ؤ�س�سات الدولة ومبا يخ�ص ممار�سات
ال �ف �� �س��اد م ��ن ال��ر� �ش��وة واالخ� �ت�ل�ا� ��س واال� �س �ت �ي�لاء،
واال�ستفادة من هذا الر�صد لتنمية �أ�ساليب مكافحة

دائرة رعاية القا�صرين تبا�شر حملة
�أعمار مديرية مدينة ال�صدر

�أكدت مدير عام دائرة رعاية القا�صرين هند عبد جميغ ،املبا�شرة
بحملة �أع�م��ار وا�سعة يف مديرية رعاية القا�صرين يف مدينة
ال�صدر .وا�ضافت املدير العام ،ان الدائرة با�شرت بهذه احلملة
لإدام��ة مبنى مديرية رعاية القا�صرين يف مدينة ال�صدر ،مبينة
ان الدائرة جهزت الكوادر الهند�سية والفنية باملواد وامل�ستلزمات
املطلوبة ب�صبغ املمرات واجل��دران الداخلية ملبنى املديرية ،من
اج��ل ان تكون مالئمة وتوفر اك�بر ق��در من ال��راح��ة للمراجعني
واملوظفني .واو�ضحت املدير العام :ان توجيهات ال�سيد الوزير
د .حيدر الزاملي ،اكدت خالل جل�سة جمل�س العدل االخرية على
�ضرورة ت�أهيل الدوائر العدلية ،حفاظا عليها من اال�ضرار ،مبينة
ان الزخم الكبري على مديرية رعاية القا�صرين يف مدينة ال�صدر
ي�ستوجب ت�أهيل الدوائر العدلية ب�شكل دوري �ضمانا لتقدمي
اف�ضل اخلدمات للمواطنني.

الف�ساد.
وح�ضر الدورة موظفو وزارة العدل من مكتب الوزير
ومكتب وكيل الوزارة ومكتب املفت�ش العام و�شورى
الدولة وكل من الدوائر الإداري��ة واملالية والتخطيط
ال �ع��ديل والت�سجيل ال �ع �ق��اري ورع��اي��ة القا�صرين

والعالقات العدلية وكتاب العدول والتنفيذ واال�صالح
وال �ق��ان��ون �ي��ة وال��وق��ائ��ع ال �ع��راق �ي��ة واخ ��ره ��ا املعهد
الق�ضائي.
وا�ستمرت الدورة ملدة يومني ،هذا وت�أتي هذه الدورة
التدريبية تنفيذا خلطة املكتب لعام 2017

جمل�س �شورى الدولة يعلن عن ابرز ن�شاطاته خالل �شهر
كانون الثاين من العام 2017
اعلن جمل�س ��ش��ورى ال��دول��ة التابع ل ��وزارة ال �ع��دل ،ع��ن اب��رز
ن�شاطاته التي حققها خالل �شهر كانون الثاين من العام
املا�ضي .2017
وقال املجل�س  :ان ابرز ن�شاطات املجل�س
خ�ل�ال ��ش�ه��ر ك��ان��ون ال �ث��اين م��ن ال�ع��ام
 ،2017مب ��ا ي�خ����ص امل� ��ؤمت ��رات
وور�ش العمل داخل وخارج البلد،
االج �ت �م��اع ال�ت�ح���ض�يري ال�ث��ال��ث
امل�شرتك ملمثلي ا�صحاب ال�سمو
ووزراء العدل العرب والداخلية
ل�ت�ف�ع�ي��ل االت �ف��اق �ي��ات ال�ع��رب�ي��ة
ذات ال�صلة مبكافحة االره��اب،
واجتماع جلنة تعزيز التعاون
ب�ي�ن وزراء ال��ع��دل وال��داخ �ل �ي��ة
العرب.
وا�ضاف :ان هذه الن�شاطات ت�ضمنت
ا�ستكمال املعلومات اخلا�صة بتقرير
ج �م �ه��وري��ة ال� �ع ��راق اخل��ا���ص ب��ات�ف��اق�ي��ة
الق�ضاء على جميع ا�شكال التمييز العن�صري،
ب��اال��ض��اف��ة اىل ح���ض��ور اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة املكلفة

ب��إع��داد اتفاقية عربية للتعاون بني ادارات او هيئات ق�ضايا
الدولة.
وتابع :ان ابرز الن�شاطات املتعلقة مب�شاريع
ق��وان�ين وت�ع�ل�ي�م��ات وان �ظ �م��ة داخ�ل�ي��ة
خ��ا� �ص��ة ب� � ��وزارة ال� �ع ��دل ،ال�ن�ظ��ام
الداخلي لتق�سيمات دائرة الوقائع
ال�ع��راق�ي��ة وم�ه��ام�ه��ا ،مبين ًا ان
املجل�س اجن��ز ( )2م�شروع
قانون ،و ( )1م�شروع نظام
ت�شريعات ،و( )12م�شروع
تعليمات ،وم�شروعي نظام
داخلي ،باال�ضافة اىل ()13
بيان ر�أي وم�شورة قانونية،
بالإ�ضافة اىل ار�شفة ()256
قانونا ،كما بلغ ع��دد الطعون
التمييزية املح�سومة من املحكمة
االداري� ��ة العليا ( )189دع��وى،
بينما بلغ ع��دد ال��دع��اوى املح�سومة
م ��ن حم �ك �م��ة ال �ق �� �ض��اء االداري ()27
دعوى.

نظمت دائ ��رة التخطيط ال�ع��ديل
ال �ت��اب �ع��ة ل� � ��وزارة ال� �ع ��دل ،دورة
تدريبية خا�صة مب�ج��ال ال�سالمة
ال� �ل� �غ���وي���ة يف اع� � � � ��داد ال �ك �ت��ب
وامل �خ��اط �ب��ات ال��ر� �س �م �ي��ة ،تنفيذا
لتوجيهات االمانة العامة ملجل�س
الوزراء.
وقالت الدائرة :ان ق�سم التدريب
ال�ت��اب��ع ل��دائ��رة التخطيط العديل
ن�ظ��م ال � ��دورة ال�ت��دري�ب�ي��ة الثالثة
اخلا�صة مبجال ال�سالمة اللغوية
يف اع�� ��داد ال �ك �ت��ب وامل �خ��اط �ب��ات
الر�سمية ،مو�ضحة ان هذه الدورة
ج� ��اءت ب�ت��وج�ي��ه االم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة

ملجل�س ال ��وزراء /اللجنة الدائمة
للحفاظ على �سالمة اللغة العربية،
وب��رع��اي��ة وزي���ر ال �ع��دل د .حيدر
ال��زام �ل��ي ،حيث �شملت املوظفني
العاملني يف الوزارة.
وا� �ض��اف��ت ال ��دائ ��رة :ان ال���دورة
اق �ي �م��ت ع �ل��ى ق��اع��ة ال �ت��دري��ب يف
جم �م��ع ال ��دوائ ��ر ال �ع��دل �ي��ة ال�ع��ام��ة
بالكرخ ،وت�ستمر ملدة خم�سة ايام
للفرتة من  19/3/2017ولغاية
.23/3/2017
يذكر ان جمل�س العدل قرر اعتماد
اج �ت �ي��از امل��وظ��ف ل �ه��ذه ال� ��دورات
ا�سا�سا للرتفيع الوظيفي.

خالل زيارة تفقدية لدائرة االصالح العراقية

ق�سم حقوق �ألإن�سان :تابعنا �سري العمل
والآليات املتبعة بق�سم التخطيط
�أجرى ق�سم حقوق االن�سان يف وزارة العدل زيارة تفقدية لدائرة اال�صالح
العراقية /ق�سم التخطيط ملتابعة �سري العمل.
وق��ال ق�سم حقوق االن�سان :مت خالل الزيارة الت�شاور حول �أداء العمل
يف الق�سم حيث مت التباحث حول الآليات وال�سبل اخلا�صة ب�إجراءات
�إح�صائية �سري �أداء الأق�سام ال�سجنية من ناحية الت�صنيف ال�سجني
واملواقف التي ت�صدر من الق�سم.
و�أ�ضاف الق�سم :مت التباحث حول الدرا�سات التي تنجز من قبل الباحثني
واملخت�صني والتي تعني بتطوير احلالة املهنية يف �سلوك عمل موظفي
ال�سجون وفق ًا ملتطلبات ومعايري حقوق الإن�سان.

اخبار وتقارير
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خالل لقائه الفريق التقني المعني بالعنف الجنسي ضد المرأة

بهدف تقييم واقع الخدمات المقدمة للمواطنين

مدير عام دائرة الكتاب العدول يتفقد
دوائر حمافظة ذي قار

وكيل وزارة العدل :الوزارة تعمل على ان�شاء حمكمة خا�صة
جلرائم تنظيم داع�ش
اك��د وك�ي��ل وزارة ال �ع��دل اال�ستاذ
ح�سني الزهريي ،ان الوزارة تعمل
على ان�شاء حمكمة خا�صة بجرائم
ع�صابات داع�ش االرهابية.
اعلن عن ذلك خالل لقائه بالفريق
التقني املعني بالعنف اجلن�سي
�ضد املر�أة ،والذي يتكون من ال�سيد
ت��وب��ي بونيني وال�سيد تونديرا
جيكوا وال��وف��د امل��راف��ق يف مبنى
رئا�سة جمل�س ال��وزراء ،ومت خالل
اللقاء مناق�شة عمل اق�سام حقوق
االن�سان يف الدائرة القانونية بعد

الغاء ال��وزارة وكيفية التعامل مع
جرائم داع�ش �ضد املر�أة التي تعترب
جرائم اب��ادة جماعية خا�صة �ضد
االقليات كااليزيديني وامل�سيحيني.
واو�� �ض���ح ال �� �س �ي��د ال ��وك� �ي ��ل ،ان
احل�ك��وم��ة متمثلة ب� ��وزارة ال�ع��دل
تعمل على ان�شاء حمكمة خا�صة
جلرائم تنظيم داع�ش ومن �ضمنها
ج ��رائ ��م ال �ع �ن��ف اجل �ن �� �س��ي ،وان
ال��وزارة تعمل على ت�أ�سي�س عالقة
�شراكة مع منظمات املجتمع املدين
لرفع معدل الوعي املناه�ض للعنف

ع�ل��ى اخ �ت�لاف ان��واع��ه ب��الأري��اف
واملناطق النائية وكيفية التعامل
م��ع امل � ��ر�أة و� �ض �م��ان ع ��دم ان�ت�ه��اك
حقوقها امل�شروعة.
وخ �ت��م ال���س�ي��د ال��وك �ي��ل مبطالبة
ال �ف��ري��ق ال �ت �ق �ن��ي ،ب �ت��وف�ير ال��دع��م
الفني لتدريب الق�ضاة والقانونيني
وق � � � ��وات ال� ��� �ش ��رط ��ة يف اع� � ��داد
الت�شريعات ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي من
�ش�أنها ان جتد الو�صف القانوين
ل�ل�ج��رائ��م ال �ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا التنظيم
االرهابي.

اجرى مدير عام دائرة كتاب العدول
ح�سني الطائي زيارة تفقدية لدوائر
حمافظة ذي قار ،للإطالع على واقع
�سري العمل.
وق ��ال م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة ح�سني
ال �ط��ائ��ي :ان ه��ذه ال��زي��ارة ج��اءت
ل�ت�ق�ي�ي��م واق� ��ع اخل ��دم ��ات امل�ق��دم��ة
للمواطنني وحل امل�شاكل واملعوقات
ال �ت��ي ت�ع�ي��ق ع �م��ل ال �ك��ات��ب ال �ع��دل
يف ه��ذه املحافظة ،بالإ�ضافة اىل
ح�سم ان�ت�ق��ال دائ���رة ك��ات��ب ال�ع��دل
يف ال �ن��ا� �ص��ري��ة امل �� �س��ائ��ي ب �ه��دف وا� �ض��اف امل��دي��ر ال �ع��ام :مت خ�لال العمل ومناق�شة املعوقات و�إيجاد
تقدمي اال�ستقاللية يف العمل خدم ًة ال��زي��ارة عقد اجتماع مل��دراء كتاب احللول املنا�سبة لها لتقدمي اف�ضل
العدول ،حيث مت التداول حول �سري اخلدمات العدلية للمواطنني.
للمواطنني.

دائرة اال�صالح العراقية تك�شف عن املوقف ال�شهري بتدريب وتطوير م�ؤهالت منت�سبيها
اعلنت دائ��رة اال�صالح العراقية عن املوقف
ال�شهري و�إح�صائية تدريب منت�سبي دائرة
اال�صالح العراقية خالل �شهر كانون الثاين
من العام احلايل .2017
وق��ال مدير ع��ام ال��دائ��رة ح�سني الع�سكري:

ان امل ��وق ��ف ال �� �ش �ه��ري ل�برن��ام��ج ال � ��دورات
التدريبية ال�ت��ي تقيمها معاونية التدريب
والتطوير اال��ص�لاح��ي ت�ضمن اق��ام��ة ( ) 9
دورات ت��دري�ب�ي��ة ا� �ش�ترك فيها ( ) 5133
منت�سب وكانت ال��دورات اداري��ة تخ�ص�صية

عن ا�سلوب املخاطبات الر�سمية ،والتحقيق
االداري ،وقواعد البيانات و�إدارة املعلومات
ودورات اخ ��رى خ��ا��ص��ة ب�ت��أه�ي��ل وت��دري��ب
امل�لاك��ات االمنية ومنها دورة ال �ت��وازن بني
احلالة االمنية والت�أهيل واالندماج ،ودورة

ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى اع��م��ال ال �� �ش �غ��ب ،والأم� ��ن
الديناميكي ودورات قانونية عن التحكيم
الدويل /امل�ستوى االول ،وعن الدفاع املدين
والإ�سعافات االولية ودورة تدريب ميداين.
وا�ضاف املدير العام :ان هذه الدورات اقيمت

ق�سم حقوق االن�سان ممثال عن وزارة العدل
يف الدورة الإقليمية العربية
��ش��ارك ق�سم حقوق االن�سان
مم�ث�لا ع��ن وزارة ال �ع��دل يف
ال � ��دورة الإق �ل �ي �م �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة
مب� �ج���ال ال � �ق� ��ان� ��ون ال � ��دويل
الإن�ساين.
وقال ق�سم حقوق االن�سان :ان
هذه امل�شاركة جاءت ا�ستناد ًا
لتوجيهات وزير العدل د.حيدر
ال��زام��ل��ي ل �ت �ط��وي��ر ال� �ك ��وادر
العاملة مبجال حقوق الإن�سان
يف ال�� � ��وزارة ،وان ال� ��دورة
انعقدت يف مدينة بريوت يف
اجلمهورية اللبنانية.

و�أ� �ض��اف الق�سم :ان ال��دورة
نظمت ب��ال�ت�ع��اون م��ع اللجنة
ال ��دول� �ي ��ة ل�ل���ص�ل�ي��ب االح �م��ر
و�� �ش ��ارك ف�ي�ه��ا جم �م��وع��ة من
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن مب � �ج� ��ال ح �ق��وق
الإن� � ��� � �س � ��ان م � ��ن ع� � ��دة دول
�أجنبية وعربية لن�شر ثقافة
ال�ق��ان��ون ال ��دويل والإن���س��اين
يف امل �ج �ت �م��ع وامل ��ؤ� �س �� �س��ات
احلكومية.
ي�شار اىل ان معاون مدير ق�سم
ح�ق��وق الإن �� �س��ان �سيف وايل
مثل الوزارة يف هذه الدورة.

دائرة اال�صالح العراقية
تقيم حما�ضرات توعية وعالج
نف�سي للنزالء

اقامت دائرة اال�صالح العراقية �شعبة البحث االجتماعي يف موقف
الر�شاد املتخ�ص�ص ب ��إي��داع وع�لاج ال�ن��زالء امل�صابني بالإمرا�ض
النف�سية حما�ضرات توعية و�إر�شاد للنزالء.
وقال مدير عام الدائرة ح�سني الع�سكري :ان الق�سم نظم عددا من
حما�ضرات وجل�سات توعية و�إر�شاد �شملت النزالء على �شكل وجبات
ت�ضمنت اع��داد �صغرية بغية حتقيق الهدف من هذه اجلل�سات هو
اعادة الت�أهيل النف�سي وزرع الثقة بالنف�س والطم�أنينة لدى النزالء
الذين يعانون من ا�ضطرابات نف�سية وتتزامن هذه املحا�ضرات مع
برنامج ت�أهيل نف�سي تكفلت به ك��وادر طبية اخ��رى تابعة ل��وزارة
ال�صحة .و�أ� �ض��اف امل��دي��ر ال�ع��ام :ان حما�ضرات التوعية تناولت
موا�ضيع ثقافية من �ش�أنها ان تفك من ال�ضغوطات النف�سية وحتث
على التفاعل والتعاطي مع االخرين.
ي�شار اىل ان مالكات البحث االجتماعي لها دور كبري يف دعم برامج
ت�أهيل ال�ن��زالء والنظام ال�صحي والنف�سي للنزالء يف ال�سجون
اال�صالحية ال�سيما منها املخ�ص�صة لإيداع النزالء املر�ضى.

يف �شعبة تدريب املوظفني يف مقر الدائرة
العامة وق�سم التدريب والتطوير اال�صالحي
( اك��ادمي �ي��ة اال� �ص�لاح ) وامل�ع�ه��د الق�ضائي
و�إ���ض��اف��ة اىل امل� �ق ��رات وم ��راك ��ز ال �ت��دري��ب
اخلا�صة ببعثة االحتاد االوربي.

ادارة اجلودة تتفقد
الدوائر العدلية ملتابعة تطبيق
جانب التطوير امل�ؤ�س�سي

تحت عنوان (العمل التطوعي عطاء وبناء)

اج� ��رى ق �� �س��م ادارة اجل�� ��ودة ال �� �ش��ام �ل��ة وال �ت �ط��وي��ر
امل�ؤ�س�سي زي ��ارة تفقدية للمديريات التابعة ل��وزارة
ال�ع��دل بق�ضاء ال�صويرة بهدف االرت �ق��اء ب��واق��ع العمل
فيها.
وق��ال مدير الق�سم حت�سني اجلبوري :ان هذه الزيارة
ت��أت��ي �ضمن توجيهات وزي��ر ال�ع��دل د.ح �ي��در الزاملي
بتطبيق معايري اجل��ودة يف كافة الدوائر �ألعدلية ،ومت
خ�لال ال��زي��ارة التباحث ح��ول واق��ع العمل والأ�ساليب
الكفيلة التي ت�ساهم يف تقدمي االف�ضل خدمة لل�صالح
العام.
وا� �ض��اف :ان ق�سم ادارة اجل ��ودة ق��ام خ�ل�ال زي��ارت��ه
بالإطالع على �أهم الن�شاطات اخلا�صة بالدوائر والت�أكيد
على �ضرورة تطبيق معايري نظم ادارة اجلودة ال�شاملة
والتطوير امل�ؤ�س�سي.

مكتب املفت�ش العام يقيم
ندوة تثقيفية حول (كيفية
اعداد البحوث والدرا�سات)
اقام مكتب املفت�ش العام لوزارة العدل ندوة تثقيفية يف
املعهد الق�ضائي حول (كيفية اعداد البحوث والدرا�سات)
و�شارك فيها موظفو املكتب من حملة �شهادة البكالوريو�س
يف خمتلف االخت�صا�صات.
وق��دم املحا�ضر امل�ست�شار الدكتور علي ف��وزي �إبراهيم
حم��ا��ض��رة قيمة ب�ه��ذا اخل���ص��و���ص ،وب نّ
�ّي  فيها االل�ي��ات
املعتمدة يف كتابة البحوث والدرا�سات ب�صورة علمية
ممنهجة ،واث��ر كتابتها يف زي��ادة ثقافة موظفي املكتب
وتطوير امكاناتهم البحثية ،ومبا ي�ساهم يف الو�صول
اىل حالة منوذجية يف اعداد الدرا�سات التي تتما�شى مع
كتاباتهم البحثية.
وي�شار اىل ان مكتب املفت�ش العام �سبق ان اقام ندوتني
ملوظفيه يف وقت �سابق للمو�ضوع ذاته.

ً
ردا على خبر تهريب ازالم نظام البعث المباد

وزارة العدل تنفي وت�ستنكر اخلرب جملة وتف�صي ًال
قال اع�لام وزارة العدل :بان ال��وزارة نفت
وب�شكل ق��اط��ع اي ادع� ��اءات ح��ول تهريب
ازالم النظام البعثي املباد من اي �سجن من
�سجونها ،وان ه��ذه ال��زم��رة املجرمة تقبع
يف �سجون حم�صنة و�ضمن حرا�سة م�شددة

والميكن لأي جهة اخرتاقها مهما كان م�سمى
تلك اجلهة ،وهم يخ�ضعون لتنفيذ
االحكام الق�ضائية العراقية وح�سب القانون.
ومن جهة اخرى فاننا نبني ان هذه احلمالت
املمنهجة تت�صاعد يف الوقت الراهن تزامن ًا

م��ع ان �ت �� �ص��ارات ق��وات�ن��ا االم�ن�ي��ة وح�شدنا
امل�ق��د���س يف �سبيل ت�شوي�ش ال� ��ر�أي العام
ن�صر ًة لع�صابات داع�ش االرهابية حماول ًة
بالوقت ذاته ا�ضعاف الروح املعنوية البناء
�شعبنا ال�ع��راق��ي ال�صابر وامل�ج��اه��د ل�سلب

فرحة الن�صر منه.
ولكننا وبالوقت الذي ن�ؤكد ان �شعبنا ا�صبح
عارف ًا باهداف هذه احلمالت امل�سمومة ،نكرر
تعهدنا با�ستمرار ابطال وزارة العدل ودائرة
اال� �ص�لاح بتنفيذ اح�ك��ام الق�ضاء العراقي

دائرة رعاية القا�صرين تبا�شر
حملة �أعمار مديرية الكرخ
�أكدت مدير عام دائرة رعاية القا�صرين هند عبد جميغ ،املبا�شرة بحملة
�أعمار وا�سعة يف مديرية رعاية القا�صرين يف الكرخ.
و�أ� �ض��اف��ت امل��دي��ر ال �ع��ام ،ان ال��دائ��رة ب��ا��ش��رت ب �ه��ذه احل�م�ل��ة لإدام ��ة
م�ب�ن��ى م��دي��ري��ة رع��اي��ة ال �ق��ا� �ص��ري��ن يف ال� �ك ��رخ ،م�ب�ي�ن��ة ان ال��دائ��رة
ج�ه��زت ال �ك��وادر الهند�سية والفنية ب��امل��واد وامل�ستلزمات املطلوبة
ب���ص�ب��غ امل� �م ��رات واجل � � ��دران ال��داخ �ل �ي��ة مل �ب �ن��ى امل ��دي ��ري ��ة ،م ��ن اج��ل
ان ت� �ك ��ون م�ل�ائ��م��ة وت���وف���ر اك �ب��ر ق � ��در م���ن ال� ��راح� ��ة ل �ل �م��راج �ع�ين
واملوظفني.
و�أو� �ض �ح��ت امل��دي��ر ال �ع��ام :ان ت��وج�ي�ه��ات ال���س�ي��د ال��وزي��ر د .حيدر
ال��زام �ل��ي ،اك ��دت خ�لال جل�سة جمل�س ال �ع��دل االخ�ي�رة على ��ض��رورة
ت�أهيل ال��دوائ��ر العدلية ،حفاظا عليها من اال� �ض��رار ،مبينة ان الزخم
الكبري على م��دي��ري��ة رع��اي��ة القا�صرين يف ال �ك��رخ ي�ستوجب ت�أهيل
ال ��دوائ ��ر ال �ع��دل �ي��ة ب���ش�ك��ل دوري ��ض�م��ان��ا ل �ت �ق��دمي اف �� �ض��ل اخل��دم��ات
للمواطنني.

ضمن العمل المشترك مع مجلس الوحدة االقتصادية /الجامعة العربية في القاهرة

تخرج  30موظف ًا حقوقي ًا من دورة التحكيم التجاري الدويل
�أق��ام االحت��اد العربي للتحكيم التجاري
ال� � ��دويل وب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق وال� �ت� �ع ��اون مع
وزارة العدل واملعهد الق�ضائي ،ال��دورة
ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة االوىل الع � ��داد حمكمني
ع��راق�ي�ين بالتحكيم ال �ت �ج��اري ال ��دويل،
امل� ��� �س� �ت ��وى االول ،يف م� �ق ��ر جم�ل����س
ال ��وح ��دة االق �ت �� �ص��ادي��ة ب�ج��ام�ع��ة ال ��دول
العربية يف جمهورية م�صر ،مب�شاركة
مر�شحني من نقابة املحامني العراقيني،
وزارات العدل والكهرباء ومن املحامني
واحلقوقيني وامل�شاورين وامل�ست�شارين
القانونيني.
وب َ
ني الأمني العام لالحتاد العربي للتحكيم
التجاري الدويل امل�ست�شار كزار الربيعي،
�أن ث�لاث��ون م���ش��ارك��ا ت�ل�ق��وا حم��ا��ض��رات
متخ�ص�صة على م��دى �ستة �أي��ام للفرتة
م��ن  ٢٨اذار ول�غ��اي��ة  ٢ني�سان ،٢٠١٧
ُقدمت خاللها حما�ضرات عالية امل�ستوى
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لإع��داد خ�براء حتكيم وم�شاركة حمامني
و�أك��ادمي �ي�ين وح�ق��وق�ي�ين وم�ست�شارين
وم�شاورين قانونيني ومهند�سني.

و�أو��ض�ح��ت نائب الأم�ي�ن ال�ع��ام لالحتاد
ال �ع��رب��ي ل�ل�ت�ح�ك�ي��م ال� �ت� �ج ��اري ال� ��دويل
امل�ست�شارة د .جناة ح�سني اجلبوري� ،أن

الدورة تقام لأول مرة يف جمهورية م�صر وفق مذكرة مع وزارة العدل واحلكومة
العربية الع ��داد جمموعة م��ن املحكمني العراقية ،وكانت امل�شاركة وا�سعة بهدف
العرقيني املعتمدين لدى االحتاد العربي ت��دري��ب وت �ط��وي��ر خ �ب�رات امل��ؤ��س���س��ات
العراقية الدولية.
واكد امل�شاركون بالدورة ،ان املعلومات
املعمقة والدقيقة واحلديثة والتاريخية
والقانونية ،كانت على م�ستوى متقدم
م ��ن ال� �ك� �ف ��اءة واخل� �ب��رة وت �� �س��اه��م يف
ح��ل وتفكيك ق�ضايا وازم� ��ات وم�شاكل
تعاين منها امل�ؤ�س�سات واملحاكم وعامة
املجتمع ،وامل�ح��ا��ض��رات �شملت ا�ضافة
ب��ال �ن �ف��ع وال� ��ر�ؤي� ��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ور� �س��م
م�لام��ح التحكيم ،ال ��ذي ب ��د�أ بالتجارب
ورمب ��ا يتو�سع لي�شمل ك��اف��ة ال�ن��زاع��ات
واخل�صومات كون احلل ال�سليم ال�سريع
ي�ف��ر���ض نف�سه يف ظ��ل ت �ط��ور ال�ق��وان�ين
والتكنلوجيا عرب الي�آت التحكيم اكرث مما
هو باملحاكم.

وبدون ادنى ت�أثر بهذه احلمالت املغر�ضة.
وان ال ��وزارة حتتفظ بحقها القانوين يف
مقا�ضاة املروجني لهذه االكاذيب ،مع الطلب
م��ن و��س��ائ��ل االع�ل�ام ك��اف��ة ب�ع��دم االجن ��رار
لرتويج مثل هكذا اخبار مغر�ضة.

للنهوض بمستوى االداء الوظيفي

دائرة التخطيط العديل :تقيم دورة
خا�صة بتطوير الكوادر احل�سابية
اع�ل�ن��ت دائ� ��رة ال�ت�خ�ط�ي��ط ال�ع��ديل
ع��ن تنظيم دورة خا�صة بتطوير
ال� � �ك � ��وادر احل �� �س��اب �ي��ة ل��ل��دوائ��ر
العدلية.
وق��ال��ت ال��دائ��رة :ان ه��ذه ال��دورة
ت� ��أت ��ي � �ض �م��ن اخل �ط��ة ال �ت��دري �ب �ي��ة
ال�سنوية اخلا�صة بق�سم التدريب
يف الدائرة ،حيث ابتداءت من يوم

االث �ن�ين امل��واف��ق 24/4/2017
وملدة ( )4ايام.
وا��ض��اف��ت ال��دائ��رة :ان ال ��دورة مت
امل �� �ش��ارك��ة ف�ي�ه��ا م��ن ق�ب��ل ال �ك��وادر
احل���س��اب�ي��ة يف ال��دوائ��ر العدلية،
وان ال � �ه� ��دف م� ��ن ه � ��ذه ال� � ��دورة
تطوير ك �ف��اءة ال �ك��وادر الوظيفية
العاملة.

تحت عنوان (العمل التطوعي عطاء وبناء)

دائرة اال�صالح العراقية ت�صدر كرا�س
االعمال التطوعية ال�سنوي

ا�صدرت دائرة
اال�صالح العراقية
التابعة لوزارة العدل،
الكرا�س ال�سنوي
لالعمال التطوعية
اخلا�ص مبالكات
الدائرة لعام .2016

وقال مدير عام الدائرة ح�سني الع�سكري :ان اللجنة الرئي�سية امل�شرفة
على فعاليات العمل التطوعي ،اع��دت ك��را��س��ا خا�صا بتلك الفعاليات
بعنوان (العمل التطوعي ع�ط��اء وب �ن��اء) ،حيث ت�ضمن ال�ك��را���س اب��رز
الن�شاطات والفعاليات اخلا�صة باالعمال التطوعية التي اجنزتها مالكات
الدائرة.
وا�ضاف :ان الهدف من ا�صدار الكرا�س ،دعم حركة التنمية يف الدائرة
وتطوير �آليات العمل يف االق�سام التابعة لها ،مبا يتنا�سب ومتطلبات
املرحلة وخطط التق�شف واحلفاظ على املال العام ،تنفيذا لتوجيهات ال�سيد
وزير العدل د .حيدر الزاملي.
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News

دائرة اال�صالح العراقية نظمت عمل تطوعي ت�ضمن اكرث من ( ) 14
فقرة عمل يف �سجن الن�ساء ببغداد
نظمت دائرة اال�صالح العراقية مالكات �سجن الن�ساء يف
بغداد حملة عمل تطوعي ت�ضمن اكرث من (  ) 14فقرة
عمل وتن�سق مع امل�ؤ�س�سات احلكومية االخرى لإ�سناد
ادارة ال�سجن يف تنفيذ خططها يف تطوير وت�أهيل
اخلدمات.
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة اال�صالح ح�سني �ألع�سكري :ان
االعمال الفنية التابعة لل�سجن ت�ضمنت ،ت�شييد وحدة

خ��دم��ي��ة ل��ت��ك��ون م�صلى يف ال��ق�����س��م ،و���ص��ب��غ ال��ق��اع��ات
الداخلية واخلارجية وواجهة الق�سم ،وتنظيف خزانات
املياه واملمرات وال�ساحات ،وتنظيف خطوط ال�صرف
ال�صحي والغطا�سات ،باال�ضافة اىل تنظيف ا�سطح
املباين العائدة للق�سم ،وعمل قطعة �ضوئية عدد ( ) 2
البواب الق�سم اخلارجي والداخلي ،وطبع باجات خا�صة
المانات املراجعني ،وتنفيذ جداريات ور�سومات متنوعة

على ال��ق��اع��ات وامل���م���رات ،وتنفيذ ع��دد م��ن النتاجات
والأعمال الفنية �ضمن فعاليات مالكات الت�أهيل وتدريب
النزالء ،و�إع��داد درا�سة عن الواقع ال�صحي واخلدمات
الطبية يف ال�سجن و�سبل ت��ط��وي��ره ،و�إج����راء ادام��ة
و�صيانة عل اال�سعاف اخلا�صة بالق�سم ،وتزويد الق�سم
بالأدوية الغري متوفرة يف املفرزة الطبية ،و�إ�صالح عطل
يف وحدة التحويل اخلا�صة ب�شبكة ال�صرف ال�صحي.

وا�ضاف املدير العام :ان الق�سم قام بت�شكيل فريق عمل
متخ�ص�ص بتنظيم االع��م��ال التطوعية وادارة الق�سم
تعمل على توفري م�ستلزمات اجن��اح فعالياتهم التي
يقومون بها ،ي�شار اىل ان ادارة ال�سجن قامت ب�إجراء
عددا من االت�صاالت مع امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلدمية
التي ابدت ا�ستعدادها لإ�سناد فعاليات الت�أهيل وتنفيذ
اعمال تطوعية تهدف لإدامة وتطوير خدمات ال�سجن.

توزيع �شهادات م�شاركة على موظفي الوزارة امل�شاركني
بدورات مكتب املفت�ش العام

بهدف تذليل العقبات امام الموظفين والمراجعين

مدير عام التنفيذ يتفقد مديرية تنفيذ كربالء املقد�سة
اجرى مدير عام دائرة التنفيذ التابع لوزارة العدل
زيارة اىل مديرية تنفيذ كربالء املقد�سة ،للإطالع
على �سري العمل فيها �ضمن اخلطة ال�سنوية للدائرة.
وق��ال مدير عام الدائرة د.فتاح حممد ح�سني :ان
الهدف من ه��ذه ال��زي��ارة هو تذليل العقبات التي
ت��ع�تر���ض ع��م��ل امل��وظ��ف�ين وامل��راج��ع�ين ،ح��ي��ث مت
االط�ل�اع على �سري العمل يف امل��دي��ري��ة ومعاجلة
امل�شاكل ال��ت��ي ت��ع��اين منها ،ومت اللقاء ب��ع��دد من
امل��وظ��ف�ين وامل���واط���ن�ي�ن ل��ل��وق��وف ع��ل��ى طلباتهم
واحتياجاتهم.
يذكران ال�سيد وزير العدل د.حيدر الزاملي وجه
ب�ضرورة تب�سيط الإج����راءات وتخفيف الروتني
املتبع يف الدوائر العدلية لتخفيف العبء عن كاهل
املوظفني واملراجعني واجناز معامالتهم بال�سرعة
املمكنة.

وزع عميد كلية ال�تراث اجلامعة الدكتور �صباح جميد
النجار وجمموعة من الأ�ساتذة �شهادات امل�شاركة على
موظفي وزارة العدل امل�شاركني يف ال��دورات التي �أقامها
مكتب املفت�ش العام للوزارة يف مقر كلية الرتاث.
وك��ان��ت ال���دورات التي �أقامها املكتب تت�ضمن (اجل��ودة
ال�����ش��ام��ل��ة) و (تقييم الأداء ال��ف��ردي وامل���ؤ���س�����س��ات��ي) و
(التخطيط اال�سرتاتيجي) و (تنمية وتطوير مهارات
املدققني واملحا�سبني) .
ووزع ال�شهادات ا�ضافة اىل عميد كلية ال�تراث اجلامعة
 ،رئي�س ق�سم ادارة الأعمال الدكتور ب�شري عبد العبا�س
ومدير وحدة الأداء اجلامعي الدكتور �سعد مهدي ح�سني .
وت�أتي هذه ال��دورات �ضمن خطة املكتب لعام  2017يف
تدريب وت�أهيل موظفي ال��وزارة وادخالهم يف الندوات
املتخ�ص�صة ومبا ي�ساهم يف تطوير خرباتهم الوظيفية
واملعرفية .

تضمنت ورش عمل ومؤتمرات خارج العراق

لإلطالع على مستوى الخدمات
الصحية المقدمة للنزالء

جمل�س �شورى الدولة يعلن ابرز ن�شاطاته خالل �شهر �شباط املا�ضي
اعلن جمل�س �شورى الدولة التابع لوزارة العدل ،عن ابرز
ن�شاطاته التي حققها خالل �شهر �شباط املا�ضي.
وقال جمل�س �شورى الدولة :ان اجنازات عديدة ومهمة
حتققت خ�لال �شهر �شباط املا�ضي ،اب��رزه��ا ور���ش عمل
وم�ؤمترات داخل وخ��ارج العراق ،م�شرية اىل م�شاركته
يف اجتماع اللجنة الفنية املكلفة باعداد م�شروع قانون

عربي ا�سرت�شادي لال�ستثمار ،باال�ضافة اىل االجتماع
( )21لفريق اخل�براء العرب املعني مبكافحة االره��اب،
واج��ت��م��اع اللجنة الفنية املكلفة ب��درا���س��ة م��دى احلاجة
لتحديث القوانني العربية اال�سرت�شادية.
وت���اب���ع امل��ج��ل�����س :ان م���ن ���ض��م��ن ال��ن�����ش��اط��ات زي����ارة
م�ؤ�س�سات االحت��اد االورب��ي اخلا�صة مبكافحة االره��اب

مدير عام دائرة رعاية القا�صرين تتفقد �سري
العمل يف مديرية الكرخ

دائرة اال�صالح العراقية تنظم بطولة ريا�ضية
بخما�سي كرة القدم
ن��ظ��م��ت دائ����رة اال����ص�ل�اح ال��ع��راق��ي��ة ي�شار اىل ان الفرق امل�شاركة �ستخ�ضع م����واه����ب لإن�������ش���اء ف�����رق ري��ا���ض��ي��ة
م�لاك��ات ت��دري��ب وت�شغيل ال��ن��زالء لتدريبات ومتارين ريا�ضية من اجل متخ�ص�صة بفعالية كرة القدم تتمتع
يف موقف الر�صافة ال�ساد�سة احد اع��داده��ا مل�شاركات او�سع واختيار مب�ستويات وحرفية اعلى.
االق�سام اال�صالحية يف بغداد بطولة
ري��ا���ض��ي��ة ب��ف��ع��ال��ي��ة ك���رة ال���ق���دم بني
القواطع ال�سجنية.
وق�����ال م���دي���ر ع����ام ال����دائ����رة ح�سني
�ألع�سكري :ان مالكات �شعبة تدريب
وت�شغيل النزالء يف الق�سم و�ضمن
ب��رن��ام��ج ت���أه��ي��ل ال��ن��زالء ل��ه��ذا العام
نظمت بطولة ريا�ضية بخما�سي كرة
القدم �ست�ستمر( )15يوم ًا ومب�شاركة
�ست فرق تتناف�س لنيل لقب البطولة.

دائرة اال�صالح العراقية ت�ستقبل جلنة
من وزارة ال�صحة
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن �ضعف الب�صر،
كما قامت بحملة م�سح �صحي لكافة
نزالء الق�سم بالإ�ضافة اىل املنت�سبني
وتلقيحهم بلقاح االنفلونزا املو�سمية
للق�ضاء على االمرا�ض االنتقالية.

ضمن سلسلة زياراتها الميدانية لدائرة االصالح العراقية

فريق حقوق االن�سان يتفقد ق�سم الر�صافة الثالثة
اج�����رى ف���ري���ق ت���اب���ع ل��ق�����س��م ح��ق��وق
االن�سان يف وزارة العدل زيارة تفقدية
اىل دائرة الإ�صالح العراقية ,لالطالع
على الو�ضع ال�صحي والقانوين فيها.
وقال ق�سم حقوق االن�سان :ان فريق
من الق�سم اجرى زيارة تفقدية لق�سم
الر�صافة الثالثة يف دائ��رة اال�صالح
ال��ع��راق��ي��ة ،م��و���ض��ح��ا ان ال��ه��دف من
ال���زي���ارة ه���و االط��ل��اع ع��ل��ى ال��واق��ع

ال�صحي والقانوين للنزالء.
واط���ل���ع ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ���س�ير الأم����ور
القانونية وال�صحية ،باال�ضافة اىل
اطالعه على و�ضع الإطعام ،حيث �أكد
على �ضرورة تنفيذ توجيهات ال�سيد
وزي��ر د .حيدر الزاملي ،واملت�ضمنة
الإت��ب��اع ال��ت��ام للقوانني وخ�صو�صا
ق��ان��ون ح��ق��وق الإن�����س��ان يف �سياق
التعامل م��ع ال��ن��زالء و���س�ير عمليات

اج��رى فريق تابع لق�سم حقوق االن�سان يف وزارة
العدل زي��ارة تفقدية اىل موقف رده��ة الكرخ التابع
ل��دائ��رة اال���ص�لاح ال��ع��راق��ي��ة ,ل�لاط�لاع على م�ستوى
اخل���دم���ات ال�صحية امل��ق��دم��ة ل��ل��ن��زالء .وق����ال ق�سم
حقوق االن�سان :ان الفريق اطلع على البنى التحتية
وال��ق��واط��ع ال�سجنية وال��ق��اع��ات اخلا�صة بالنزالء،
حيث دون مالحظاته مبا ين�سجم و�أحكام الن�صو�ص
القانونية اخلا�صة بحقوق االن�سان .وبحث الفرق
مع ادارة الردهة اهم املعوقات التي تواجه كوادرها,
و�سبل تعزيز م�ستوى ال��ت��ع��اون بينهم وب�ين ادارة
امل�ست�شفى يف تقدمي اخلدمات ال�صحية للنزالء ،م�ؤكدا
على توجيهات وزير العدل د .حيدر الزاملي بتطبيق
املعايري الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان.

اج���رت م��دي��ر ع��ام دائ���رة رع��اي��ة القا�صرين
التابعة ل���وزارة ال��ع��دل ،زي���ارة تفقدية اىل
مديرية القا�صرين يف الكرخ.
وقال مدير عام الدائرة هند عبد جميغ :ان
هذه الزيارة جاءت لغر�ض تفقد نتائج حملة
االعمار التي اجريت يف املديرية ،والوقوف
على احتياجاتها ومتابعة م�شاكل املوظفني
من الناحية االدارية و�إيجاد احللول االزمة
لها وفق القانون.
يذكر ان ال�سيد وزير العدل د.حيدر الزاملي،
وجه املدراء العامني ب�أجراء زيارات ميدانية
اىل الدوائر العدلية يف بغداد واملحافظات
بهدف رفد م�سرية العمل.

اكدت ان الزيارات النوعية للجان الصحية مرحب بها

اكد مدير عام دائرة اال�صالح العراقية
ح�����س�ين ال��ع�����س��ك��ري ،ان ال���زي���ارات
النوعية التي تقوم بها جلان املراكز
ال�صحية من خمتلف قطاعات وزارة
ال�صحة اىل االق�سام ال�سجنية مرحب

امل�����ش��اري��ع واالن��ظ��م��ة والتعليمات وب��ي��ان ال����ر�أي خالل
�شهر �شباط املا�ضي ،بلغت ( )6م�شاريع ق��ان��ون ،و()3
م�شاريع تعليمات ،و( )1م�شروع نظام داخلي ،باال�ضافة
اىل ( )17ب��ي��ان ر�أي وم�����ش��ورة قانونية ،مبينة ح�سم
( )90دعوى من حمكمة الق�ضاء االداري ،باال�ضافة اىل
ار�شفة (.)312

هدف تدقيق اعمال المديرية والوقوف على احتياجاتها

ضمن فعاليات تدريب وتأهيل النزالء

بها.
وقال مدير عام الدائرة :ان جلنة من
وزارة ال�صحة -امل��رك��ز ال�صحي يف
قطاع الكاظمية زارت �سجن احلماية
ال��ق�����ص��وى و�أج�����رت ف��ح�����ص ل��ل��ن��زالء

ومواجهة التطرف العنيف ،ومناق�شة م�شروع اتفاقية
النقل البحري للركاب والب�ضائع ب�ين ال���دول العربية،
وتقدمي دف��وع حكومة ال��ع��راق ام��ام املحكمة الفيدرالية
العليا ال�سوي�سرية ،باال�ضافة اىل ع��دد م��ن الن�شاطات
االخرى.
وا���ض��اف��ت :ان اب����رز ن�����ش��اط��ات امل��ج��ل�����س ف��ي��م��ا يخ�ص

فريق من حقوق االن�سان
يتفقد موقف ردهة الكرخ يف
دائرة اال�صالح العراقية

االحتجاز.
وت�ضمنت الزيارة جولة تفقدية يف
اروق���ة الق�سم وال��ق��واط��ع ال�سجنية،
التقى خاللها الفريق بعدد من النزالء،
حيث ا�ستمع اىل اه��م امل�شاكل التي
تواجههم.
ي�شار اىل ان ق�سم الر�صافة الثالثة
خم�����ص�����ص ل��ل��ن��زالء امل��ر���ض��ى وذوي
االحتياجات اخلا�صة.

�صدور العدد اجلديد من جريدة
الوقائع العراقية بالرقم ()4442
���ص��در ال��ع��دد اجل��دي��د
م��ن ج��ري��دة ال��وق��ائ��ع
ال���ع���راق���ي���ة ب���ال���رق���م
( ،)4442وال����ذي
ت���������ض����م����ن ق�����ان�����ون
ان�����ض��م��ام ج��م��ه��وري��ة
العراق اىل االتفاقية
الدولية ملنع التلوث
م�����ن ال�������س���ف���ن ل���ع���ام
 ،1973ال���ذي اق��ره
جم����ل���������س ال�����ن�����واب
و�صادقت عليه رئا�سة
اجلمهورية.
وق����ال����ت م����دي����ر ع���ام
دائ����رة ال��وق��ائ��ع ال��ع��راق��ي��ة ���ش��ذى ع��ب��د امل��ل��ك :ان ال��ع��دد
( )4442ت�ضمن قانون ان�ضمام جمهورية العراق اىل
االتفاقية الدولية ملنع التلوث من ال�سفن لعام 1973
يف �صيغتها املعدلة بربوتوكول  1978املتعلق بها،
املعروفة اخت�صارا با�سم ماربول  78/ 73والتي دخلت
حيز النفاذ يف  .1983/ 10/ 2وا�ضافت املدير العام:
ان ال��ع��دد ت�ضمن م��واد االتفاقية يف �صيغتها املعدلة
بربوتوكويل عامي  1987و ،1997وبروتوكوالتها
ومرفقاتها وتف�سرياتها املوحدة.

للنهوض بمستوى االداء الوظيفي

دائرة التخطيط العديل :تقيم دورة خا�صة
بتطوير الكوادر الوظيفية
اعلنت دائ���رة التخطيط ال��ع��ديل ع��ن تنظيم دورة
خا�صة بتطوير الكوادر الوظيفية للدوائر العدلية.
وقالت الدائرة :ان هذه الدورة ت�أتي �ضمن اخلطة
التدريبية ال�سنوية اخلا�صة بق�سم التدريب يف
ال���دائ���رة ،حيث اب��ت��داءت م��ن ي��وم االح���د امل��واف��ق

 9/4/2017وملدة ( )5ايام.
وا�ضافت الدائرة :ان ال��دورة مت امل�شاركة فيها من
قبل ال��ك��وادر االداري���ة يف ال��دوائ��ر العدلية ،وان
ال��ه��دف م��ن ه���ذه ال����دورة ت��ط��وي��ر ك��ف��اءة ال��ك��وادر
الوظيفية العاملة.

خالل مشاركته في المحاضرة الخاصة باآلليات الوطنية إلعداد التقارير

وكيل وزارة العدل :اهمية رفع م�ستوى خربات املوظفني يف جمال كتابة التقارير التعاهدية
اك���د وك��ي��ل وزارة ال��ع��دل ح�سني ال���زه�ي�ري ،ع��ل��ى اهمية
رف��ع م�ستوى خ�برات املوظفني يف جم��ال كتابة التقارير
التعاهدية ،الجناز وتطوير م�سودتها التي تعنى بحقوق
االن�سان.
جاء ذلك خالل م�شاركته يف املحا�ضرة اخلا�صة باالليات

الوطنية الع��داد التقارير واملتابعة التعاهدية وبح�ضور
م����دراء وم���ع���اوين اق�����س��ام ح��ق��وق االن�����س��ان يف ال��دائ��رة
القانونية ،حيث ت�ضمنت املحا�ضرة �شرح كيفية اعداد كتابة
التقارير وماهي االلية التي تتوفر الجناز م�سودة كتابة
التقارير واملتابعة التعاهدية ،باال�ضافة اىل �شرح انواع

االليات ومنها (الدائمية احلكومية وامل�ؤقتة وامل�شرتكة
وامل�ستقلة).
ودعا ال�سيد الوكيل خالل املحا�ضرة اىل التن�سيق مع دائرة
حقوق االن�سان يف وزارة اخلارجية لو�ضع الية خا�صة
تهتم مبوا�ضيع حقوق االن�سان يف اجلامعة العربية ،كما

دعا اىل �أقامة حما�ضرة ا�سبوعية من كل يوم خمي�س تتعلق
بواقع عمل اق�سام حقوق االن�سان تتناول املو�ضوعات
املهمة للو�صول اىل عمل متكامل يف الدقة واملو�ضوع لبناء
قدرات املوظفني واجناح كتابة م�سودة التقارير التعاهدية
وفقا ملقررات الد�ستور والقوانني ال�صادرة فيها.
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القوانني التي حتكم الوظيفة العامة و�شروط التعيني
حتكم عملية تعيني املوظف يف م�ؤ�س�سات الدولة
عدة �شروط ،مت حتديدها يف القوانني النافذة
يف العراق ،والهدف منها ايجاد �أف�ضل ال�سبل
للتعيني ومبا ي�ضمن حقوق املوظف وواجباته.
وعلى الرغم من عدم توفر الدرجات الوظيفية يف
اغلب وزارات الدولة ،ب�سبب التق�شف املايل ،اال
انه من ال�ضروري التعرف على حيثيات الوظيفة
والقوانني املت�صلة بها.
واملوظف هو كل �شخ�ص عهدت اليه وظيفة يف
املالك اخلا�ص باملوظفني ،وتنظم وحتكم �ش�ؤونه
�أربعة قوانني وهي:
 - 1قانون اخلدمة املدنية رق��م ( )24ل�سنة
 1960املعدل وال��ذي ينظم �ش�ؤون املوظفني
خالل خدمتهم بالوظيفة.
 - 2قانون ان�ضباط موظفي الدولة والقطاع
العام رق��م ( )14ل�سنة  1991امل�ع��دل ،وينظم
ه��ذا ال �ق��ان��ون الإج � ��راءات وال �ق��واع��د ال��واج��ب
اتخاذها ملحا�سبة املوظفني امل�شمولني ب�أحكامه
عند ارتكابهم اخلط�أ يف الوظيفة وتب�سيط هذه
الإج ��راءات ل�ضمان ت�سيري �أجهزة الدولة وفق
املهام املوكلة اليها وتوحيد العقوبات و�أثارها.
 - 3قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
رق��م ( )22ل�سنة ( 2008ق��ان��ون ال��روات��ب)،
حيث يهدف ال�ق��ان��ون اىل دع��م موظفي الدولة
وال�ق�ط��اع ال�ع��ام مبنحهم روات ��ب وخم�ص�صات
جم��زي��ة وحتقيق م�ستوى معا�شي �أف�ضل لهم
وي�سري على موظفي الدولة من الدرجة الأوىل
على املوظفني يف دوائر الدولة التي يعملون بها) بالوظيفة امل�ع�ين لها مب��وج��ب ق��رار م��ن �سلطة
فما دون.
 - 4قانون التقاعد املوحد رق��م ( )27ل�سنة علم ًا ان امل�ستخدمني ومالكهم مل يعد له وجود يف طبية خمت�صة وف�ق� ًا لنظام خ��ا���ص ،ام��ا النظام
 2006املعدل ،اذ ينظم هذا القانون احلقوق قوانني اخلدمة ال��ذي كانت تن�ص على �أحكامه اخلا�ص الذي �أ�شارت اليه الفقرة �آنف ًا هو نظام
التي يتقا�ضاها املوظفون عندما تنتهي خدماتهم قانون اخلدمة املدنية رقم ( )24ل�سنة  1960اللياقة ال�صحية ،رق��م ( )5ل�سنة  1992الذي
املعدل ،حيث الغي مبوجب القرار ( )911ل�سنة ع��رف ال�ل�ي��اق��ة ال�صحية ه��ي القابلية البدنية
يف م�ؤ�س�سات الدولة.
والعقلية والنف�سية ال�ت��ي يجب ت��واف��ره��ا يف
وورد تعريف امل��وظ��ف ب ��أك�ثر م��ن ق��ان��ون ،فقد .1976
عرفته امل��ادة ( )2من قانون اخلدمة املدنية رقم ام��ا املق�صود مبوظفي اخلدمة اجلامعية ،فهو ال�شخ�ص ليكون الئق ًا للخدمة يف دوائر الدولة.
( )24ل�سنة  1960باالتي( :كل �شخ�ص عهدت كل موظف يقوم مبمار�سة التدري�س اجلامعي  - 4ح�سن الأخالق وغري حمكوم عليه بجناية
ال �ي��ه وظ�ي�ف��ة دائ �م��ة داخ �ل��ة يف امل�ل�اك اخل��ا���ص والبحث العلمي واال�ست�شارة العلمية والفنية غري �سيا�سية او �أجنحة مت�س ال�شرف كال�سرقة
باملوظفني) ،اما املادة ( )1الفقرة ثالث ًا من قانون او العمل يف ديوان وزارة التعليم العايل البحث واالختال�س والتزوير واالحتيال ،اما املق�صود
ان�ضباط موظفي ال��دول��ة وال�ق�ط��اع ال�ع��ام رقم العلمي او م�ؤ�س�ساتها ممن تتوفر فيه �شروط بح�سن الأخ �ل�اق ه��و جمموعة ال�صفات التي
( )14ل�سنة  1991املعدل فعرفته باالتي( :كل الهيئة التدري�سية( ،املادة/1ثالث ًا م��ن قانون يتحلى بها ال�شخ�ص وتوحي للثقة فيه وتدعو
اىل االطمئنان اليه واىل ت�صرفاته بالوظيفة وال
�شخ�ص عهدت اليه وظيفة داخ��ل مالك ال��وزارة اخلدمة اجلامعية رقم  23ل�سنة .)2008
او اجلهة غري املرتبطة ب ��وزارة) .ونالحظ ان اما �شروط التوظيف (التعيني) ،فقد ن�صت املادة ت�ؤدي اىل ما مي�س ويحط من قدره يف الو�سط
ال�ت�ع��ري��ف ال� ��وارد ب�ق��ان��ون االن���ض�ب��اط يختلف ( )7من قانون اخلدمة املدنية على عدة �شروط الذي يعي�ش فيه.
ع��ن التعريف ال���وارد ب�ق��ان��ون اخل��دم��ة املدنية يجب توفرها يف ال�شخ�ص لكي يتوىل او يح�صل  - 5حائز على �شهادة درا�سية معرتف بها.
ه��ذه ه��ي ال�شروط الوظيفية التي ن�ص عليها
حيث ا�سقط قانون االن�ضباط �صفة الدميومة على الوظيفة العامة وهي:
من الوظيفة لي�شمل املوظف على امل�لاك الدائم  - 1ان يكون عراقي ًا او متجن�س ًا باجلن�سية القانون وال يجوز للإدارة �أحداث �شروط جديدة
مل ين�ص عليها القانون (�شروط �إ�ضافية) مثل
وامل�ؤقت ،والغاية من ذلك من اجل ان يدخل يف العراقية.
نطاق العقوبة واملحا�سبة للموظف امل�ؤقت �أ�سوة � - 2أكمل الثامنة ع�شر من العمر وللممر�ضة امل��واف�ق��ة الأم�ن�ي��ة (��س��اب�ق� ًا) وال�سالمة الفكرية
واالنتماء احلزبي ..الخ ،الن �إ�ضافتها تتعار�ض
باملوظف على امل�ل�اك ال��دائ��م ،ويف ه��ذا ال�ش�أن ال�ساد�سة ع�شرة.
ا�صدر جمل�س �شورى ال��دول��ة ق��راره ذي العدد  - 3ن��اج�ح� ًا يف الفح�ص الطبي و��س��امل� ًا من وم �ب��د�أ امل �� �س��اواة يف ال�ت��وظ�ي��ف ،ام��ا يف حالة
( )2006/ 99ل�سنة  2006ب��االت��ي (تطبق الأم��را���ض امل�ع��دي��ة وم��ن الأم��را���ض وال�ع��اه��ات وج��ود مثل ه��ذه ال�شروط لغر�ض التعيني فانه
على املوظفني امل�ؤقتني الأحكام القانونية املطبقة اجل���س�م�ي��ة وال�ع�ق�ل�ي��ة ال �ت��ي مت�ن�ع��ه م��ن ال�ق�ي��ام يبطل ال���ش��رط وي�ع�م��ل ب��ال���ش��روط القانونية،

ويف هذا ال�ش�أن �أ�صدرت الهيئة العامة ملجل�س
� �ش��ورى ال��دول��ة ب�صفتها ال�ت�م�ي�ي��زي��ة ق��راره��ا
الآت��ي( :يعد تعيني املوظف �صحيحا وي�ستحق
رواتبه كاملة اذا كان املوظف م�ستوفيا ل�شروط
التعيني القانونية وان تخلف فيه �شرط ًا م�ضاف
م��ن الإدارة الن ه��ذا ال���ش��رط يتعار�ض وم�ب��د�أ
امل�ساواة يف تويل الوظائف العامة) ،وتراعى
يف التوظيف ال�شروط التي ن�صت عليها املادة
( )8من قانون اخلدمة املدنية وهي:
 - 1وجود وظيفة �شاغرة يف املالك.
 - 2ان يكون التعيني او �إعادة التعيني من قبل
ال��وزراء املخت�صون او من يخولهم من موظفي
الدرجات اخلا�صة ،علما ان ال�شروط التي حتكم
التعيني لأول مرة هي نف�سها التي حتكم �إع��ادة
التعيني.
 3ال يجوز التعيني لأول مرة اال يف الدرجةاملبينة �إزاء كل وظيفة وح�سب امل�ستوى العلمي.
عليه فان عدم مراعاة هذه ال�شروط يعترب خمالف
للقانون مثل �صدور �أمر تعيني من موظف ال ميلك
�صالحية التعيني ،ويف هذا ال�ش�أن ا�صدر جمل�س
�شورى الدولة قراره الآتي (تعيني املوظف يجب
ان يكون وفقا لأ�صول التعيني املن�صو�ص عليها
قانونا وان ي�صدر �أمر التعيني من �شخ�ص ميلك
�صالحية التعيني).

عقوبة تنزيل الدرجة والف�صل والعزل
يف قانون ان�ضباط موظفي الدولة والقطاع العام
رقم ( )14ل�سنة  1991املعدل

تعترب امل���واد ال � ��واردة يف الف�صل الثالث
بقانون ان�ضباط موظفي ال��دول��ة والقطاع
العام رقم ( )14ل�سنة  1991املعدل ،حتت
ع �ن��وان (ال �ع �ق��وب��ات و�أث ��اره ��ا و�إج � ��راءات
فر�ضها) ،تعترب ج��زءا م��ن العقوبات التي
ت �ف��ر���ض ع �ل��ى امل ��وظ ��ف يف ح� ��ال ارت �ك��اب��ه
للمخالفات ال ��واردة قانونا ،وتختلف هذه
العقوبات باختالف املخالفة ،و�سنتطرق
اىل عقوبتي (تنزيل الدرجة والف�صل) �ضمن
مواد القانون املذكور.
وجاء يف الفقرة �ساد�سا (تنزيل الدرجة) ما
ي�أتي:
وي�ك��ون ب��أم��ر حت��ري��ري ي�شعر فيه املوظف
ب��ال�ف�ع��ل ال���ذي ارت �ك �ب��ه وي�ترت��ب ع�ل��ى ه��ذه
العقوبة.
�أ -بالن�سبة للموظف اخلا�ضع لقوانني �أو
�أنظمة �أو ق��واع��د �أو تعليمات خدمة ت�أخذ
بنظام ال��درج��ات امل��ال�ي��ة وال�ترف�ي��ع ،تنزيل
راتب املوظف �إىل احلد الأدنى للدرجة التي
دون درجته مبا�شرة مع منحه العالوات التي
نالها يف الدرجة املنزل منها (بقيا�س العالوة
املقررة يف الدرجة املنزل �إليها) ويعاد �إىل
الراتب الذي كان يتقا�ضاه قبل تنزيل درجته
بعد ق�ضائه ث�لاث �سنوات من تاريخ فر�ض
العقوبة مع تدوير امل��دة املق�ضية يف راتبه
الأخري قبل فر�ض العقوبة.
ب -بالن�سبة للموظف اخلا�ضع لقوانني �أو
�أنظمة �أو ق��واع��د �أو تعليمات خدمة ت�أخذ
بنظام الزيادة كل �سنتني ،تخفي�ض زيادتني
من راتب املوظف ويعاد �إىل الراتب الذي كان
يتقا�ضاه قبل تنزيل درجته بعد ق�ضائه ثالث
�سنوات من ت�أريخ فر�ض العقوبة مع تدوير
امل��دة املق�ضية يف رات�ب��ه الأخي��ر قبل فر�ض
العقوبة.
ج -بالن�سبة للموظف اخلا�ضع لقوانني �أو
�أنظمة �أو ق��واع��د �أو تعليمات خدمة ت�أخذ
ب�ن�ظ��ام ال��زي��ادة ال���س�ن��وي��ة ،تخفي�ض ث�لاث

زيادات �سنوية من راتب املوظف مع تدوير
امل��دة املق�ضية يف رات�ب��ه الأخ�ي�ر قبل فر�ض
العقوبة.
فيما ج��اء يف ال�ف�ق��رة �سابعا م��ن ال�ق��ان��ون
املذكور (الف�صل) :ويكون بتنحية املوظف
عن الوظيفة مدة حتدد بقرار الف�صل يت�ضمن
الأ�سباب التي ا�ستوجبت فر�ض العقوبة عليه
على النحو الآتي:
�أ -م��دة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث
� �س �ن��وات �إذا ع��وق��ب امل��وظ��ف ب��اث�ن�ت�ين من
العقوبات التالية �أو ب�إحداها ملرتني وارتكب
يف امل��رة الثالثة خ�لال خم�س ��س�ن��وات من
تاريخ فر�ض العقوبة الأوىل فع ًال ي�ستوجب
معاقبته ب�إحداها:
 - 1التوبيخ.
� - 2إنقا�ص الراتب.
 - 3تنزيل الدرجة.
ب  -م��دة بقائه يف ال�سجن �إذا حكم عليه
باحلب�س �أو ال�سجن عن جرمية غري خملة
بال�شرف وذل��ك اع�ت�ب��ار ًا م��ن ت��اري��خ �صدور
احل ��م ع �ل �ي��ه .وت �ع �ت�بر م ��دة م��وق��وف�ي�ت��ه من
�ضمن م��دة الف�صل وال ت�سرتد منه �أن�صاف
ال��روات��ب امل���ص��روف��ة ل��ه خ�ل�ال م��دة �سحب
اليد.
وج��اء يف الفقرة ثامنا من قانون ان�ضباط
موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14ل�سنة
 1991امل�ع��دل (ال �ع��زل) :وي�ك��ون بتنحية
املوظف عن الوظيفة نهائيا وال جتوز �إعادة
توظيفه يف دوائ��ر ال��دول��ة والقطاع العام،
وذل��ك ب�ق��رار م�سبب م��ن ال��وزي��ر يف �إح��دى
احلاالت الآتية:
�أ � -إذا ثبت ارتكابه فع ًال خطريا يجعل بقائه
يف خدمة الدولة م�ضرا بامل�صلحة العامة.
ب � -إذا ح�ك��م عليه ع��ن ج�ن��اي��ة نا�شئة عن
وظيفته �أو ارتكبها ب�صفته الر�سمية.
ج � -إذا ع��وق��ب بالف�صل ث��م �أع �ي��د توظيفه
فارتكب فع ًال ي�ستوجب الف�صل مرة �أخرى.

املركزية وتوزيع ال�سلطات
دائرة اال�صالح العراقية  /ق�سم التخطيط واملتابعة
� ً
أوال  :املركزية والالمركزية

من الظواهر االيجابية ملكافحة الف�ساد االداري وامل��ايل
ه��و ع��دم االج�ت�ه��اد يف ممار�سة ال�صالحيات  ,وو��ض��وح
التعليمات التي حتدد تلك ال�صالحيات  ,ودقة االجتهادات
االداري ��ة وع��دم تناق�ضها بني �أق�سام ال��دائ��رة رغ��م ت�شابه
العناوين الوظيفية التي ت�صدر عنها تلك االجتهادات  ,مما
يعني عدم �أ�ستغالل هذه احلالة من قبل �ضعاف النفو�س يف
عرقلة العمل بق�صد �أ�ستغالل املوقع الوظيفي  ,لذلك البد من
االنتقال الــى الالمركزية يف العمل وتفوي�ض ال�صالحيات
 ,حيث تعترب املركزية والالمركزية من املفاهيم املهمة يف
التنظيم االداري للدائرة وميكن �أي�ضاح مفهوم كل منهما
وكمايلي-:
� - 1أ�سلوب نظام املركزية
هي االحتفاظ بجميع ال�صالحيات عند م�ستوى االدارة
العليا املتمثلة باملدير العام بحيث ال يتاح لباقي امل�ستويات
�أن تت�صرف اال بناء ًا على تعليمات ذلك امل�ستوى �أو بعد
موافقته .
� - 2أ�سلوب نظام الالمركزية
هي تفوي�ض ال�صالحيات �أو متنح فيه �صالحيات مل�ستويات
�أداري��ة �أدن��ى وفق ًا ملا ي�سمح به التنظيم االداري للدائرة
ومب��وج��ب ه��ذه ال�صالحيات املمنوحة مت��ار���س االق�سام
�أعمالها .
والواقع الفعلي �أن نظام املركزية والالمركزية يرتبطان
بتفوي�ض ال�صالحية اىل احلد الذي ي�ساهم ب�أجناز االعمال
بفعالية وكفاءة �أف�ضل � ,أن االدارة العليا ال ميكنها �أن تفو�ض
جميع ال�صالحيات وخا�صة يف دائرة لها خ�صو�صية  ,لذا
توجب منح بع�ض ال�صالحيات مل��دراء االق�سام لت�سيري
العمل يف الدائرة كم�ساعدين يف اتخاذ بع�ض القرارات مما
ي�صب يف م�صلحة العمل يف الدائرة التي يتطلب ن�شاطها
وجود هيكل تنظيمي يو�ضح الن�شاطات يف الدائرة  ,كما
�أن تفوي�ض ال�صالحية م�س�ألة ن�سبية مبعنى اذا كان جانب
تركيز ال�صالحية غالب ًا يف �شخ�ص املدير العام فهذا يعني
املركزية ( مركزية ال�صالحية ) �أو مركزية �أتخاذ القرارات
(� , )1أما اذا كان العك�س اي عدم تركيز ال�صالحية (تفوي�ض
ال�صالحية) �أك�ثر م��ن تركيزها مبركز واح��د فهذا معناه
الالمركزية �أي ال ترتكز عملية �أتخاذ القرارات مبركز واحد
متمثل باملدير العام .
( )1د.خليل حممد ح�سن االدارة احلديثة �ص222
جمموعة حما�ضرات بغداد 2009

االدارة العليا .
� - 3أن الالمركزية ت��ؤدي اىل �أح�سا�س م��دراء االق�سام
مم��ن مت تخويلهم ال���ص�لاح�ي��ة ب��ال�ت�ق��دي��ر ل�لاع �م��ال التي
يقومون بها مما يرفع معنوياتهم وذل��ك لأن ال�صالحيات
التي تخول اليهم تكون يف مقابل امل�س�ؤوليات امللقاة على
عاتقهم �أ�ص ًال .
مم��ا تقدم ميكن ال�ق��ول ان م�سالة العمل بنظام املركزية
والالمركزية م�س�ألة ن�سبية ولي�ست مطلقة فال نرى مركزية
مطلقة وال المركزية مطلقة وامنا توجد حاالت يف الدائرة
تتطلب يف بع�ض االحيان (االخذ بنظام املركزية وحاالت
�أخ��رى تتطلب االخ��ذ بنظام الالمركزية يف العمل () )1
والغاية من �أ�ستخدام �أي �أ�سلوب املركزية �أو الالمركزية
مزايا �أتباع الالمركزية يف العمل
� - 1أن الالمركزية ت�سهم يف تق�سيم امل�س�ؤوليات االدارية هو الق�ضاء على االهمال والف�ساد الذي قد يحدث يف بع�ض
اىل عدد �أك�بر من م��دراء االق�سام مما ي��ؤدي ذلك اىل جعل �أجراءات و�سياقات العمل وتلكوء العمل يف بع�ض احللقات
العمل �أك�ثر �سهولة وخا�صة يف ال��دائ��رة الكبرية والتي العاملة يف الدائرة.
ت�شمل جميع االق�سام .
العوامل التي ت�ؤثر على �أتباع �أ�سلوب املركزية والالمركزية
� - 2أن الالمركزية حتقق ال�سرعة يف �أتخاذ القرارات  - 1اذا ك��ان حجم ال��دائ��رة �صغري فيتم �أت�ب��اع �أ�سلوب
وتعالج االخطاء ب�سرعة وحتل امل�شاكل دون �أنتظار لقرار امل��رك��زي��ة يف ال�ع�م��ل وال�ع�ك����س ك�ل�م��ا ك�بر ح�ج��م ال��دائ��رة

وت �ت��و� �س��ع يف ن���ش��اط�ه��ا ف �م��ن االف �� �ض��ل �أت� �ب ��اع �أ� �س �ل��وب
الالمركزية خل�صو�صية واهمية الدائرة .
� - 2أن �أهمية ال �ق��رارات وت��أث�يره��ا على عمل ال��دائ��رة
وم�ستقبلها �أثر كبري على مدى تفوي�ض ال�صالحيات فكلما
كانت ال�ق��رارات تت�صف ب�أهمية كبرية كلما يتطلب االمر
اىل اتباع ا�سلوب املركزية ويتبع كذلك درجة اخلطورة يف
القرار فاذا كانت اخلطورة عالية كلما �أقت�ضى االمر اتباع
ا�سلوب املركزية يف العمل لذلك تعترب القرارات املتخذة يف
الدائرة فيها ن�سب متفاوتة من اخلطورة مما يتطلب االمر
تفوي�ض ال�صالحيات .
� - 3أذا توفر الكادر املتقدم واملتمثل مبدراء االق�سام بعدد
كايف ومنا�سب وممن ميتلكون اخلربة يف العمل امليداين
واملهني يتم اتباع ا�سلوب الالمركزية يف العمل بوجود
مدراء اق�سام �أكفاء ممكن االعتماد عليهم يف اتخاذ القرارات
املنا�سبة يف العمل ومتنح لهم ال�صالحيات لأن العمل يف
الدائرة يتطلب الرتكيز يف االدارة .
� - 4أن �أتباع ا�سلوب نظام الالمركزية يف العمل يتيح
ل�ل�ادارة العليا التفرغ ملعاجلة الق�ضايا االداري ��ة االك�ثر
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وغالب ًا ما تكون هذه القرارات �ضمن �سياق من ال�ضرورة
تطبيقها يف الدائرة وتكون االدارة العليا م�س�ؤولة عن هذه
ال�ق��رارات �أو �سياقات العمل املتخذة  ,لذلك ت�ضع االدارة
العليا نظام ًا فعا ًال للرقابة  ,وميكن عن طريق درا�سة النتائج
النهائية وحتليلها و�أعطاء هذه الرقابة الدرجة الق�صوى
من االهمية  ,لذا حتتاج مراجعة هذه القرارات لت�ضمن من
ان العمل قد مت اجنازه وتنفيذه ب�صورة �سليمة وح�سنة ,
والتفاهم هنا �ضروري جد ًا بني االدارة العليا وبني مدراء
االق�سام والذين يعتربون من القياديني يف الدائرة ويعترب
اال�سا�س للتفوي�ض امل�ستمر لل�سلطات �أو ال�صالحيات ,
وت�سعى االدارة العليا الـــــى �شرح حدود ال�سلطة لكل مدير
ق�سم من االق�سام ومدى �سلطته  ,ويتابع مــن �أن العمل قـــد
تــــم تنفيذه فع ًال طبق ًا لل�صالحيات املمنوحة اليه  ,وقد تعي
االدارة العليا الناجحة ب�أنها ال تخ�شى مـــن منح ال�صالحيات
مل��دراء االق�سام  ,لذلك �أ�صبح من ال�ضروري �أنتقاء مدراء
االق�سام انتقـــاء ًا مهني ًا �أو �أختيار مـــــن ي�صلحون للتدريب
وال�ت�ط��وي��ر علــى ال�ق�ي��ام ب�ه�ـ��ذه امل�ه�م��ة  ,كمـا ان ال�ق�ي��ادة
الدميقراطية لي�ست معنـاهـا الفو�ضى �أو خمالفة ال�سياقات
التي تعمل بها الدائرة بل على العك�س  ,فالنظام يكون هنا
�أدق بحيث ي�صبح العمل جماعي كلما كانت الـروح املعنوية
عالية لتحقيق احلاجات االن�سانية التي ال تتحقق اال فــــي
جــــو من الأم��ن والطم�أنينة (وب��ذل��ك يكون عمل االدارة
العليا �أق��وى لأن مـــــدراء االق�سام جميعهم وراء االدارة
العليا () )1
ولكي يحقق نظام �أ��س�ل��وب الالمركزية يف تنظيم عمل
الدائرة �أف�ضل النتائج هنـــاك �أعتبارات معينة يجب �أخذها
باحل�سبان ومــن بينها مايلي -:
 - 1االطمئنان اىل ق��درة م ��دراء االق���س��ام على �أت�خ��اذ
ال�ق��رارات ال�سليمة والت�أكد من �أن�ه��م ق��ادري��ن على حتمل
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم .
� - 2أن يكون تفوي�ض ال�صالحية ب�شكل مدرو�س وحمدود
�أهمية يف الدائرة .
 - 5تهيئة مدراء اق�سام قادرين على تويل وظائف ادارية الأهمية بنا ء ًا على خ�صو�صية الدائرة .
اع �ل��ى وتفوي�ضهم ال���ص�لاح�ي��ات وت��دري�ب�ه��م ع�ل��ى حتمل  - 3يجب ان يكون هناك توازن بني ال�صالحية املفو�ضة
ملدير الق�سم وامل�س�ؤولية املكلف بها وقبوله لها ال ي�ؤثر
امل�س�ؤولية .
� - 6أن �أتباع �أ�سلوب نظام الالمركزية ي�ؤدي اىل التن�سيق على �سري عمله .
ب�ين االدارة العليا املتمثلة ب��امل��دي��ر ال �ع��ام وب�ين �أق�سام  - 4يتطلب ا�سلوب العمل بنظام الالمركزية املعرفة
الكاملة ب�أهداف الدائرة والعالقات والتعاون بني االق�سام
الدائرة .
وح�سب ال�صالحيات املمنوحة ومعرفة �سياقات العمل يف
الدائرة .
( )1فالح حممد
�أن االدارة العليا التي ت�أخذ على عاتقها امل�س�ؤولية يجب
نظرية املنظمة �ص 135االردن 1983
ان ت�ؤهل م��دراء �أق�سام يكونوا قادة قادرين على ت�شجيع
ً
العاملني يف معيتهم ب�أعطائهم نفحة من القيم يف طريق
ثانيا  :توزيع ال�سلطات
ً
دائ �م �ا م��ا حتتفظ االدارة العليا ب��اال� �ش��راف ال �ع��ام على ت�أديتهم لواجباتهم اليومية  ,لذا يجب ان يكونوا ذو عزم
ك��ل م ��دراء االق���س��ام لأهمية عمل وخ�صو�صية ك��ل دائ��رة للحفاظ على ارفع املقايي�س يف عمل االدارة .
ودائما ما مينحهم بع�ض ال�صالحيات للم�شاركة يف اتخاذ
القرارات وخا�صة الهامة منها  ,ان توزيع ال�سلطات يعترب ( )1حامد احلرفة
�أكرث االجراءات تعقيد ًا وخطورة يف االدارة بحيث ترتك مو�سوعة االدارة احلديثة املجلد الثاين �ص 1263بريوت
ملدراء االق�سام �صالحية �أتخاذ القرارات ب�صورة جماعية 1980
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يوم �سهداء العدل

ملهمة لل�صليب االحمر تقيم اجلانب
الدولية
الب�صرةعلى اأموال هذهاللجنة
مبحافظة
املديريات
التنفيذيفيتفقد
العدل:دائرة
مدير عام
ال�سريحة ا
�سمانة للحفاظ
القا�سرين
دوائر رعاية
تطبيق امل�سروع
وزير
د .حيدر
الزامليالدولية
املعايري
القا�سرينح�سب
��ات�ل يفاه��ت��م��ام��ات ال�����وزارة ك��ون��ه��ا تعنى ب�����اإدارة وا���س��ت��ث��م��ار ام����وال �سريحةال�صحي
��وي
امل��رة����س�
يعترب
�ير�ال�ع�م�
اول�ة� ��س
م��نم�ت��اب�ع�
�روعال ��زي ��ارة
التنفيذ
�ام دائ��
اج ��رى م��دي��ر ع�

يف الذكرى الثالثة لالعتداء االإرهابي الذي طال وزارة العدل
باقتحام �شرذمة من االإرهابيني لبناية ال��وزارة وا�شتباحت
دماء موظفيها ,ن�شتذكر املواقف البطولية ل�شهدائنا امل�شحني
باأرواحهم واجلرحى من املوظفني وعوائل ال�شحايا يف هذه
احلادثة االأليمة ,وا�شتذكارا ملاآثر البطولة وال�شجاعة التي
�شطرها �شهداوؤنا االأبرار اأولئك الذين ر�شخوا دعائم القانون
بدمائهم الزكية ومواقفهم الفذة تلك التي لونت �شماء حرية
العراق بالكربياء واأبت ان تخ�شع الإرادة القتلةنوؤكد للجميع
باأننا الوزارة ما�شون على طريق تطبيق القانون واأداء الدور
املطلوب منا يف ه��ذه ال ��وزارة خدمة الأب�ن��اء �شعبنا العزيز
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
ي�شع العرثات يف طريقنا ويثري ال�شائعات وين�شر ال�شم عرب
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
ابناء هذا البلد العزيز واإنفاذ القانون ,واإنهم على قدر عايل
من الوعي بهذه احليل فقد واجهوا االإره��اب باأب�شع �شوره
وتعر�شوا الأ�شد الهجمات و�شحوا باأنف�شهم يف �شبيل مبادئهم
وهذه الذكرى اأو�شح دليل على ما نقول.ويف هذه املنا�شبة
ج�شدها �ع ��ة
التيواجل ��ام�
والرفعة��داد
املبادئع ��ة ب� � �غ �
لقيم ج ��ام� �
االأليمة نقف اإجالال واإكبارا يف
مقدمتهم
ويف
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ه
إر
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ا
ل�شرور
�شهداء العراق يف الت�شدي امل�ستن�صرية منهاج حما�ضراتهم على
ب�شكلاحل�شد
ينه��دو
جم��ا
االأب �ط��ال امل�شحون يف ق��وات�ن��ا االأم�
متتابع،
املوظفنين�اي�مل��ةت�و�درب�
�شهداء
من
أبطالنا
ا
اخلالد
ال�شعبي ,ونخ�س منهم يف يومهم
وتناولوا فيها �آليات كتابة التحقيق
�شنوية
ذكرى
املنا�شبة
هذه
تكونس�ت�ق���ص��ائ��ي واث� ��ره يف املجتمع
ال��وزارة ,الذين نفتخر بان اال��
إرهابي
ال
ا
اال�شتهداف
بان
منا
إميانا�ن خ�ل�ال ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى مم��ار��س��ات
ل�(�شهيد وزارة العدل) ,ا م�
كوادر
من
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�اب له� ،
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احللول
بعدهإيجاد
هذه ال��وزارة ,وال��ذي اأتى و�
موظفيها
وقتل
الثاين
االعتداء
الوزارة يف موقعها البديل يفاىل كتابة املو�ضوع بتحقيق �صحفي
والداينالعام،
للقا�شيال��ر�أي
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التي اله ت�
العملية�ترف
باأب�شع جرمية خالل هذه حم
اإن االإرهاب �شعى ال�شتهداف الروح العاملية يف اإنفاذ القانون
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عند موظفي وزارة العدل ,لذا ارتاأينا
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يوم خا�س ب�(�شهيد وزارة
اقتحام ال��وزارة عام  ,2013هو
العدل) ,ليكون اأكليال رمزي ًا من م�شاعرنا ن�شعه على جدارية
�شهداء الوزارة هوؤالء ال�شجعان الذين رف�شوا الركوع الإرادة
والطغيان.استقباله مدير مكتب رئيس االدعاء
ال�شر خالل

التابع لوزارة العدل د.فتاح حممد مديرية تنفيذ الب�صرة ،واملعقل،
الزاملي,
العدل�ريد��.قحيدر
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وقال املدير العام :ان الزيارة جاءت الدائرة العامة.
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هذامل��وظ�ف�ين وامل��راج �ع�ين ،كما ال��وزي��ر د.ح��ي��در ال��زام �ل��ي ن�صت
ع�م��ل ا
باال�شافة اىل ان
القا�شرين,
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الالزمة .والتالعب ,باال�شافة اىل
القا�شرين من التلف
ا�شابري
�ام :مت خالل
على��ر ال �ع�
احلفاظ امل��دي
و�أ� �ض��اف
�شرعة الو�شول اليها من قبل املوظف املخت�س ,مبينا ان امل�شروع مت
على ق�شمني ,الق�شم االول ار�شفة وادارة الكرتونية با�شتخدام نظام
( )Mfilesوالق�شم الثاين نظام معلوماتي خا�س مبراقبة ار�شدة
التقييم الشهري خالل شهر شباط الماضي
تصدرت المراتب االولى لقائمة
القا�شرين.
وا�شار ال�شيد الوزير اىل ان افتتاح العمل التجريبي يف دائ��رة رعاية
قا�شرين الكرخ �شبقه افتتاح دائ��رت��ني لرعاية القا�شرين يف بغداد,
باال�شافة اىل امل�شروع القادم لدوائر التنفيذ والت�شجيل العقاري ,مبينا
جار ل�شمول جميع دوائر رعاية القا�شرين يف املحافظات بهذا
ان العمل ٍ
امل�شروع.
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ال�شيد
من
ومتابعة
وبا�شراف
�شابق,
وقت
يف
العراقية
اال�شالح
دائرة
(ال �� �ص �ح��اف��ة اال��س�ت�ق���ص��ائ�ي��ة) ال�ت��ي
الزاملي.
حيدر
د.
العدل
اق��ام �ت �ه��ا ه �ي ��أة ال �ن��زاه��ة ل �ل �م��دة من
وزيروزارة ال�ع��دل الرتتيب ال�ت�رت��ي��ب ال �� �ش �ه��ري مل��وظ�ف��ي لقائمة التقييم ال�شهري ،ل�شهر ن�شاطات ،وق��د حققت ال��وزارة
حققت
.2-1042017
الثالث وف�ق��ا للتقييم ال�شهري االت � �� � �ص� ��ال احل� �ك���وم���ي ع �ل��ى � �ش �ب��اط م��ن ال��ع��ام  ،20177يف ه ��ذا اجل��ان��ب م �ع��دل (25
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مل��وظ �ف��ي االت �� �ص��ال احل�ك��وم��ي م�ستوى ال ��وزارات ،وفقا ملدى وبتقدير مم�ت��از ب��ال�ت��وازي مع ،)%
الوزارة
الستهداف
التأبيني
الحفل
كلمته في
ال� �ت ��دري� �ب ��ي وال��ت��ع��ل��ي��م امل �� �س �ت �م��ر
بني ال��وزارات ،وبتقدير ممتاز الن�شاطات املقدمة من املكاتب ال �ن �� �س��ب امل�ت�ح�ق�ق��ة يف امل��رك��ز ب �ل��غ امل� �ع ��دل ( ،)% 24فيما
ل �ع��ام  2017ال� ��ذي ت�ن�ظ�م��ه ه �ي ��أة
بلغت �سرعة اال�ستجابة ن�سبة
بالتوازي مع الن�سب املتحققة االع�لام �ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا وال�ت��ي االول.
ال� �ن ��زاه ��ة االك� ��ادمي � �ي� ��ة ال �ع��راق �ي��ة
يف املركز االول ،ل�شهر �شباط ت��ؤ��ش��ر الن�شاطات امل�ستقبلية واو���ض��ح :ان ق��ائ�م��ة التقييم ( ،)% 25وح�ق�ق��ت يف حقل
�,2013وظ�ف�
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للوزارة.
من العام .2017
وزاراتخ��الل امل �وؤمت��ر ال�شحفي املنعقد بعد احلفل
هو�ي ُط ��رح
تاريخ اقتحام ال�
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اكداعالم
وقال
التاأبيني ,واخلا�س بعدد املنفذ بحقهم حكم االعدام,
م�شتمرة بتنفيذ اح�ك��ام القانون وف��ق مهام عملها ,يوم خا�س ب� (�شهيد وزارة العدل).
وزير العدل د.حيدر الزاملي ,ان القوات االمنية حققت
�ام
ل
�
ع
ل
إ
ا
كلية
�ن
�
م
�رون
�
ض
�
�
�ا
�
حم
�دم
�
ق
و
(.)99%
مقداره
يت�ضمن
�دول
�
�
ج
�ى
�
ل
�
ع
�د
�
م
�
ت
�
ع
�
ت
�ث
�
ل
�ا
�
ث
�
ل
ا
�ل
�
س
�
�
�
ل
�
س
�
�
�
ت
�
ل
�ا
�
ب
�اءت
�
�
�
ج
حتدد
�وزراء
�
�
ل
ا
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العامة
وامل�شي على طريق احلق وتنفيذ الق�شا�س بكل من وتابع ال�شيد ال��وزي��ر :ان ال ��وزارة اك��دت تر�شيخها ان ال��وزارة نفذت قرابة ال( )2٥حكما بحق مدانني
انت�شارات كبرية �شاهمت بتحرير اغلب املحافظات من
مفهوم االن�شانية وامل�ث��اب��رة م��ن خ��الل تعيني ذوي عراقيني وغري عراقيني.
ت�شول له نف�شه امل�شا�س بار�س العراق و�شيادته.
�شيطرة اجلماعات االرهابية.ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل
ذك��ر ذل��ك ال�شيد ال��وزي��ر خ��الل كلمته ال�ت��ي القاها �شحايا االرهاب بدال عن املوظفني الذين ا�شت�شهدوا ,وبني ال�شيد الوزير :ان احللقات الروتينية اخلا�شة
ا�شتقباله ال�شفري التون�شي( �شمري جماعي ) يف العراق ,
باحلفل التاأبيني ال��ذي ن�شمته ال���وزارة مبنا�شبة الك �م��ال م���ش��رية ال�ع�م��ل ال�ت��ي ح ��اول القتلة ايقافها مبلف االعدام ,واعادة املحاكمة الكرث من مرة ,ال�شبب
مبينا ان االزمة املالية احلالية اثرت �شلب ًا على جانب اجناز
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�
ل
ا
م�شاريع ال��وزارة وخا�شة يف جانب اكمال بناء ال�شجون
األعلى
القضاء
الكلمة �ض4
العام في مجلستكملة
الميدانية
ضمن
جم�ل����س � �ش��ورى ال��دول��ة وامل�ف�ت����س ال �ع��ام وامل� ��دراء بعروق ذويهم �شتدير عجلة العمل واحلياة من جديد ان الوزراة رف�شت كل امل�شاومات وال تنظر الأي �شئ
الزخم احلا�شل يف
زياراتها يف تخفيف
سلسلةحال اكتمالها
والتي �شت�شاهم
اخر غري تنفيذ احلكم بحق املدانني ,وان قائمة التنفيذ
العامون وامل�شت�شارين ,م�شريا اىل ان االرهاب �شعى يف وزارة العدل.
العراقيةان الوزارة م�شتعدة على فتح
االصالحال�شيد الوزير:
ال�شجون.وافاد
لدائرة
ال�شتهداف روح ال�ق��ان��ون املتمثل مبوظفي وزارة واو�شح ال�شيد الوزير يف معر�س اجابته عن �شوؤال م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.
جميع اآفاق التعاون مابني اجلانبني ,مبينا ان الوزارة حققت
تقدم ًا كبري ًا يف جميع املجاالت.بدوره اكد ال�شفري� ,شعي
اجلمهورية التون�شية ملد يد التعاون مع الوزارة يف جميع
االم�ن��ة التي تتخذ يف احل��االت الطارئة
املجاالت ,والتعاون يف جمال توقيع االتفاقيات وتو�شيع �أج��رت دائ��رة اال�صالح العراقية مالكات
وم�ن�ه��ا ال�ه�ج�م��ات االره��اب �ي��ة او ن�شوب
الدفاع املدين يف الدائرة العامة ممار�سة
العالقات مابني البلدين .
احلرائق وغريها.
افرتا�ضية على ا�ساليب االخالء وال�سالمة
العراق
فيه�ن��ال��ك ك ��وادر
المسيحية�ع��ام:
خالل استقباله وفدا من رؤساء الطوائف و�أ�� �ض ��اف امل��دي��ر ال
العامة ومكافحة احلرائق.
م�ت�خ���ص���ص��ة ت�ق�ي��م حم��ا���ض��رات ت��وع�ي��ة
وقال مدير عام الدائرة ح�سني الع�سكري:
وتدريبية يومية على املوظفني واملنت�سبني
ان ال��دائ��رة اع��دت خطة عمل مع مالكات
عن ا�ستخدام املطافئ والإ�سعافات االولية
ال� ��دف� ��اع امل � ��دين ل �ت �ك �ث �ي��ف امل �م��ار� �س��ات
والإنقاذ و�إخالء امل�صابني و�إيجاد ممرات
االفرتا�ضية خ�لال ه��ذا العام ومب�شاركة
ام �ن��ة واالل� �ت ��زام ب���ض��واب��ط وتعليمات
اأكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,على اأهمية اجناز املعامالت منت�سبي االق �� �س��ام االداري� ��ة واخل��دم�ي��ة
ال�سالمة العامة التي يجب على املوظف
يف ال��دوائ��ر العدلية بال�شرعة املمكنة وجت��اوز االإج ��راءات وال�سجنية ،وكانت اوىل تلك املمار�سات
معاجلة حالة الوكالة لغري االقارب بالدرجة االوىل او الثانية
الروتينية تنفيذا لالإ�شالحات احلكومية ,م�شددا على حما�شبة لهذا العام يفعدد
على�ل�ا�ىآليةاالرواح
االتفاق�اظ ع
مت�ا ل �ل �ح �ف�
وقدب �ه�
هجرتهم��,زام
التزويريفالتي مت اكت�سافها مل حت�سم ق�سائيا ب�سب عدم وجود املطالب باحلق ال�سخ�سي ب�سبب االل � �ت�
حاالتالب�شرية
من�وارد
ق�سم امل�
واملمتلكات واال�ستخدام االمثل للأجهزة
املمار�سة
ال�شيدغ��داد و
�ام يف ب �
الزاملي ,ان امل�شيحيني ��ش��درت باتخاذ اج ��راءات ا�شتباقية للحيلولة دون
الوزيرك��ان�د�.تحيدر
اجلهات املق�شرة يف اأداء واجباتها �شمن ال�شوابط املعرقلة امل�ق��ر ال �اع�ك��د
الكهربائية.
إجراءات
ل
با
املنت�سبني
تعريف
وزارة زيارة تفقدية تهدف اىل
االن�سان يف
املواطنني.ذكرحقوق
فريق تابع لق�سم
اجرى
مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي ,وان اي ا�شتحواذ �شعاف النفو�س على هذه االمالك.
ذلك خالل
ال�شيد الوزير
مل�شالح
بحث وكيل وزارة العدل ال�سيد ح�سني الزهريي خالل
العراقية,
إ�صالح
ل
ا
دائرة
اىل
تفقدية
زيارة
العدل
وا�شاف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ع��دد من ح��االت التزوير
�شكوى منه متثل مطلب ًا ا�شا�شيا لكل العراقيني.
لدائرة الكاتب العدل  /الكرخ ,ومتابعته ال�شخ�شية ملعامالت
ا�ستقباله مدير مكتب رئي�س االدعاء العام يف جمل�س
فيها.
والقانوين
ال�صحي
الو�ضع
على
إطالع
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي التي مت اكت�شافها مل حت�شم ق�شائيا ب�شب عدم وجود
لل املواطنني ,حيث وجه باعتماد امل�شتم�شكات الالزمة الجناز
الق�ضاء الأعلى ال�سيد احمد خليفة مو�ضوع حمكمة
فريق امن
االن�سان :ان
وقال
يف مقر ال ��وزارة ,وف��دا ع��ن الطوائف امل�شيحية يف املطالب باحلق ال�شخ�شي ب�شبب هجرتهم ,وق��د مت
الق�سم طلب مرفقات
أهمية عدم
�شحتها ,مع
حقوقاأكد من
ق�سم بعد الت
املعاملة
حقوق االن�سان يف املجتمع العراقي ومدى التطور
يف
الرابعة
الر�صافة
لق�سم
تفقدية
زيارة
اجرى
العراق كل من اجلاثليق البطريرك لكني�شة امل�شرق االتفاق على اآلية معاجلة حالة الوكالة لغري االقارب
ال تدخل �شمن امل�شتلزمات ال��واردة يف القانون ,م�شريا اإىل
واالرتقاء يف م�سائل حقوق االن�سان.
الهدف
مو�ضحا ان
العراقية،
الوزارةلاح
�رة اال��ص�
االآ�شورية (كيوركي�س الثالث) و رئي�س طائفة ال�شريان بالدرجة االوىل او الثانية ل�شمان حقوق املواطن
الكرتونيا ل�شمان
دوائرها
مكننة جميع
مقبلة على
دائ�اأن
و�أك��د ال�سيد الوكيل على ��ض��رورة ت��أط�ير ت�شريع
ال�صحي
�ع
�
ق
�وا
�
ل
ا
على
�اع
ل
�
ط
اال
�و
�
ه
�ارة
�
ي
�ز
�
ل
االرث��وذك����س امل�ط��ران (�شويريو�س ح��اوا) و رئي�س امل�شيحي م��ن خ��الل امل�شادقة على ال��وك��ال��ة م��ن قبل
م��نااجن��از املعاملة وفقا لنظام لنافذة الواحدة وال��ذي من �شاأنه
وطني يغطي اجلرائم التي ارتكبتها ع�صابات داع�ش
طائفة االرمن االرثوذك�س يف العراق املطران الدكتور زعماء الطوائف امل�شيحية (امل�شجلة ح�شب القانون)
للنزالء.دون اللجوء اإىل االأ�شلوب الورقي.
والقانويناملعاملة
اجناز
الإرهابي على غرار املحكمة اجلنائية العراقية التي
يف
تفقدية
جولة
ت�ضمنت
الزيارة
وا�ضاف:
(اآف��اك اآ��ش��ادوري��ان) و الوكيل العام ملطرانية ال��روم او احد ال�شادة النواب امل�شيحيني ,لقطع الطريق على
أو�شحانال�شيد الوزير :ان وزارة العدل هي الوزارة ال�شباقة
وا
تعاملت مع رم��وز النظام املباد ،مو�ضحا �إن جميع
خاللها
التقى
ال�سجنية،
والقواطع
اروقة
االرثوذك�س يف العراق االب (يونان الفريد) ,م�شريا �شعاف النفو�س ممن ي�شتغلون الو�شع االمني الذي
عالية يف تطبيق
جن��از
ن�شبة ا
والتي حققت
الق�سماملجال
يف ه��ذا
ملفات ح�ق��وق الإن �� �س��ان �أح�ي�ل��ت اىل وزارة العدل
اىل اهم
واملكننةحيث
أر�شفةالنزالء،
بعددال من
الفريق
البالد.أداء
بامل�ستوى وال
�شباب ال�ع�
ف
املتقدمة،يفم�شيد ًاتعاين منها
االوىلامل�شيحي
فريق لها الفرد
علىينتمي
اجلذور�دلالتي
�اديعمق
و�شجالتها��از فريق ن�اىل
دوائرها
ا�ستمع يف
االلكرتونية
برنامج ا
و�أ�صبحت اجلهة امل�س�ؤولة عن �إدارت �ه��ا بعد �إلغاء
تواجههم.
التي
امل�شاكل
من
العدل
وزارة
فريق
قدمه
الذي
اجلماعي
مباريات
�ضمن
()3-22
بنتيجة
امل�صلحة
ار�س الرافدين ,وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف من جانبه عرب الوفد عن �شكرهم لل�شيد الوزير ,على
من اجل احلفاظ على م�شالح املواطنني وممتلكاتهم واجناز
وزارة حقوق الإن�سان.
املمكنة��,ري��ق
�ارة ح��دد ف
معامالتهم ال��زي�
ويف خ �ت��ام
ح�شن�ساهم
وان�ضباط متميز
ما� قبل
بح�صولهج��دي��ة متابعة مو�شوع عقارات
اال�شتقبال و
مهارات�وزي��ر خ��الل
االخرية ال���ش�ي��د ال�
�رى.وب��ح��ث
للمرحلةاالخ
الثانيةك��ون��ات
حقوقحقوق االإن�شاناملجموعة وامل �
تطبيقاق�سمملعايري
بال�شرعة
ويف نهاية اللقاء اقرتح ال�سيد الوكيل ترتيب زيارة
إ�شالحبالنزالء،
اخلا�صة
والتي اه��م
االن���س��ان
هذا الفوز.
امالك على
على لكرة
احلفاظاالوىل
العراقي�شبلللدرجة
امل�شيحيني امل�شيحني ,متمنني ل��ه دوام ال�ت��وف�ي��ق خ��دم��ة اله��ل
املواطنني
احلكومي يف اجلانبمن ال��دورياللقاء,
االحتياجاتورقة اال
ت�شدرت مفردات
اىل جمل�س الق�ضاء الأعلى واالدع��اء العام لتو�ضيح
احللول
العراق.ل � �ع� ��دل م�ث��ل
�ادي ���ش��ب��اب ا
ان ان ن� � �
مبيناك ��ر
امل�ه��اج��ري��ن م��ن ار���س ال �ع��راق ,ي ��ذ
احلد وغلق ملفالقدم.
توجيهات
لو�ضع على
ال�سجن بظاللها
ادارةاأن تلقي
مناق�شتهاومنمع�شاأنها
ومتاالإداري,
�آل�ي��ة عمل وزارة ال�ع��دل يف جم��ال ح�ق��وق الإن�سان
تطبيقا مل�ع��اي�ير ح �ق��وق االن���س��ان
الف�شادل�ه��ا
الل��ازم��ة
وقال رئي�س الهيئة الإدارية للنادي :ان هذا ال�� � ��وزارة يف اك �ث�ر م ��ن ب �ط��ول��ة ك��روي��ة
املايل.
وكيفية ت�سهيل الإجراءات املتعلقة بني اجلانبني.
الدولية يف �سجون الوزارة.
الفوز مهم جد ًا حيث ا�صبح ر�صيد فريقنا وح � �ق� ��ق ن� �ت ��ائ ��ج م� �ت� �م� �ي ��زة يف ج �م �ي��ع
( )211نقطة لنناف�س بقوة على املراكز امل�شاركات.
ا�ستقبلت دائ��رة اال��ص�لاح العراقية موقف الر�صافة
الرابعة وفد اللجنة الدولية لل�صليب االحمر.
وق��ال مدير عام الدائرة ح�سني الع�سكري :ان اللجنة
خالل زيارتها قيّمت اجلانب ال�صحي يف املوقف و�أبدت
ارتياحها حلر�ص املالكات اال�صالحية على اتباع املهنية
وت�ع��زي��ز امل�ع��اي�ير ال�صحية وت��أه�ي��ل البنى التحتية
للخدمات والقاعات ال�سجنية.
وا�ضاف املدير العام :ان اللجنة قامت بجولة ميدانية
اىل القواطع ال�سجنية ملدة يومني حيث التقت بعدد من
النزالء و�سلمتهم ر�سائل من قبل ذويهم.
ي�شار اىل ان اللجنة �أثنت على ح�سن التعامل املهني من
قبل ادارة الق�سم لإجناح هذه الزيارة امليدانية.

مكتب املفت�ش العام ي�شارك يف دورة ال�صحافة اال�ستق�صائية
باالكادميية العراقية ملكافحة الف�ساد

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

وزير العدل :بدء العد التنازيل
للق�ساء على االرهاب

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

دائرة اال�صالح العراقية جتري ممار�سة افرتا�ضية ملواجهة احلاالت الطارئة

فريق حقوق االن�سان يزور
ق�سم الر�صافة الرابعة

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

وكيل وزارة العدل يبحث �سبل
التعاون يف جمال حقوق الإن�سان

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

فريق نادي �شباب العدل يحرز فوز ًا ي�ؤهله
للمناف�سة على املراكز االوىل املتقدمة

هات

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
(وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله وامل�ؤمنون)

ت

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

Justice & society

وزير العدل يف املحافل الدولية
العقاري:
العدل د .حيدر
و�سعت ملف حقوق االن�سان يف
يتفقد اق�سام املديرية
الزاملي مبنا�سبة عيد
الطباعة واالخراج الفني
حمــــــرر
م�صور فوتغراف
حمــــــرر
حمــــــرر
حمــــــرر
م�صور فوتغراف
م�صور فوتغراف
ن�سابه احلقيقي
الفرعية
ودوائرها
االم
اجمد احلكيم فرا�س املهداوي م�صطفى وليد ثائر اجلبوري غزوان الظاملي عدنان الكعبي احمد عبد الكرمي �شركة االن�س للطباعة والن�شر

4

WWW.moj..gov.iq

قسم شؤون المواطنين 07702919261

2

07810622836

shakawe@moj.gov.iq

3

كاتب العدل يف
حمافظة املثنى

العدل واملجتمع WWW.faecbook/

citizens_mog@yahoo.com
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ً
مجانا
توزع

