
وزير العدل يدعو اىل 
توحيد اجلهود لتمثيل 

العراق مبلف حقوق 
االن�سان دوليًا

مكتب املفت�ش العام
 لوزارة العدل ينظم

 حملة للتربع بالدم

دائرة رعاية القا�سرين 
تبا�سر حملة اأعمار 

مديرية مدينة ال�سدر

وكيل وزارة العدل: 
الوزارة تعمل على 

ان�ساء حمكمة خا�سة 
جلرائم تنظيم داع�ش

وج����ه وزي����ر ال���ع���دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، 
رعاية  جمل�س  جل�سة  عقد  يف  ب��اال���س��راع 
القا�سرين من اجل ايجاد االليات القانونية 
يف  امل��ودع��ة  االم����وال  با�ستثمار  اخل��ا���س��ة 

�سندوق احل�ساب امل�ستقل.
جل�سة  خ��ال  ذل��ك  عن  ال��وزي��ر  ال�سيد  اعلن 
جمل�س العدل الثالثة لعام 2017، املنعقدة 
والتي  ال���وزارة،  مقر  يف  اخلمي�س،  اليوم 
اال�ستاذ  ال���وزارة  وك��اء  ال�سادة  ح�سرها 
ح�����س��ن ال���زه���ري واال���س��ت��اذ ع��ب��دال��ك��رمي 
الدولة  �سورى  جمل�س  ورئي�سة  ال�سعدي 
العامون  وامل���دراء  كاظم  �سامية  اال�ستاذة 
االرا���س��ي  ان توفر  م��وؤك��دا  ال����وزارة،  يف 
منا�سب  ب�سعر  للموظفن  وبيعها  ال�سكنية 
ملوظفي  ال��ائ��ق  ال�سكن  امكانية  �ستوفر 

الوزارة يف عموم املحافظات.
اعمال  ج��دول  خ��ال  الوزير  ال�سيد  وبحث 
د.  الق�سائي  املعهد  ع��ام  مدير  مع  اجلل�سة 
ريا�س ح�سن، اليات ان�ساء معهد التدريب 
والتطوير القانوين ليكون �سمن ت�سكيات 
وزارة  م��ع  وبالتن�سيق  الق�سائي  املعهد 
م�سرا  العلمي،  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم 

درا�سة خا�سة مع  اعداد  امكانية  اي�سًا اىل 
وزارة التعليم ال�ستحداث )�سهادة الدبلوم( 
عليها  وت�سرف  االإع��دادي��ة  الدرا�سة  بعد  ما 

جلنة خمت�سة من الوزارتن.
امل�سوؤولة  اجل��ه��ات  ال��وزي��ر  ال�سيد  وح��ث 
ال�ساحلية  يف  ال����وزارة  بناية  اع��م��ار  ع��ن 

اج��ل  م��ن  امل��ن��ف��ذة  ال�����س��رك��ات  متابعة  ع��ل��ى 
اعادة  اجل  من  املمكنة،  بال�سرعة  اجنازها 
الدوائر العدلية اليها عما باجتاه ا�ستقرار 

منا�سبة  اماكن  يف  العامة  العدلية  الدوائر 
االداري���ة  ال��دائ��رة  تكليف  مت  وق��د  للعمل، 
وامل��ال��ي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��ديل ل��ا���س��راف 
ال�����س��ي��ان��ة واع�����ادة تاهيل ع��م��ل��ي��ات   ع��ل��ى 

 املبنى.
دائرة  عام  مدير  مع  الوزير  ال�سيد  وناق�س 
مطبعة  اي��ج��اد  اهمية  ال��ع��راق��ي��ة،  ال��وق��ائ��ع 
اجل��ري��دة  ا���س��دار  متطلبات  فيها  ت��ت��واف��ر 
القيا�سية  امل��وا���س��ف��ات  ���س��م��ن  ال��ر���س��م��ي��ة 
من  انطاقا  املمكنة  وبال�سرعة  امل��ح��ددة، 
فيها مع  القوانن املوجودة  اهمية ومتا�س 
يت�سمن  وان  واحلكومة،  ال�سعب  م�سالح 
املحددة  بالتوقيتات  التزامها  اهمية  العقد 
الزمان  يف  �سدورها  ل�سمان  ال���وزارة  من 

املحدد لكل عدد.
املجل�س  الوزير خال مقررات  ال�سيد  واكد 
ع��ل��ى اه��م��ي��ة م��ت��اب��ع��ة ط��ل��ب��ات احل���را����س 
اداء  م��ن  يتمكنون  ال  ال��ذي��ن  اال�ساحين 
او  �سحية  ال���س��ب��اب  )احل���را����س���ة(  اع��م��ال 
العدلية  ال���دوائ���ر  اىل  لنقلهم  اج��ت��م��اع��ي��ة 
االخ�������رى ال���ت���ي ت��ت��ن��ا���س��ب اع���م���ال���ه���ا م��ع 

امكانياتهم و�سهاداتهم.

وزير العدل يوجه بتوفري قطع االرا�سي للموظفني وتطوير هيكلية املعهد الق�سائي
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تكملة الكلمة �ش4

ت��زام��ن��ا م��ع عمليات حت��ري��ر اخ���ر م��ن��اط��ق ال��ع��راق م��ن ت��واج��د 
موؤ�س�سات  جميع  من  املرحلة  هذه  تتطلب  االرهابية  الع�سابات 
وه��ذه  واالأع���م���ار(،  )ال��ب��ن��اء  ���س��وب  جهودها  تن�سب  ان  ال��دول��ة 
موحدة  وم��واق��ف  فاح�سة  نظرة  تتطلب  اجل�سيمة  امل�سوؤولية 
وزارة  بكل  خمت�سة  واأخ��رى  عامة  حكومية  اإ�سرتاتيجية  العداد 
ان  على  الدولة،  مظلة  حتت  االدوار  تكامل  لتحقيق  موؤ�س�سة  او 
تاأخذ كل جهة دورها يف و�سع اللبنات االأ�سا�سية التي من �ساأنها 
ان توفر االر�سية الازمة للتقدم وبناء املواطن والبلد على حدا 
�سواء، ومن هذا املنطلق اأخذنا على عاتقنا طرح م�سروع وطني 
يف  ي�ساهم  احلكومية  واملوؤ�س�سات  لان�سان  راعيا  يكون  كبر 
االرتقاء باالثنن معا للو�سول اىل م�ساف التطور الذي ت�سهده 
التي  االأو���س��اع  اجلميع  على  يخفى  وال  امل��ت��ق��دم.  ال��ع��امل  ب��ل��دان 
يعي�سها العراق يف ظل ظروف احلروب واالرهاب التي اخذت منه 
كل ماأخذ و�ساهمت باحداث خ�سائر فادحة يف اجلانبن الب�سري 
واالقت�سادي  العام  الو�سع  على  بظالها  والقت  واملوؤ�س�ساتي 
املواطن  بها  ي�سارك  موحدة  نه�سة  يتطلب  والذي  خا�س،  بوجه 
ل��ن يتحقق مامل  ال��ع��راق، وه��ذا االم��ر  اع��م��ار  واحلكومة الع���ادة 
)التعليم  م�سروع  الجناح  واحلكومية  ال�سعبية  اجلهود  تتعا�سد 
ال��وزارات احلكومية وغر  ت�سارك خاله جميع  وال��ذي  املوحد( 
منجزها  يف  التكامل  لتحقيق  االدوار  تبادل  حملة  يف  احلكومية 
م��ن خ��ال��ه��ا دعما  ع��ل��ى عاتقها وحت��ق��ق  امل��ل��ق��اة  وامل�����س��وؤول��ي��ات 
متخ�س�سة.  وظيفية  ك��وادر  تخريج  يف  التعليمية  للموؤ�س�سات 
الذي  م�سروعها  وزارة  كل  تطرح  ان  امل�سروع  ه��ذا  يف  روؤيتنا 
تتداخل مهام م�سوؤولياتها واحتياجاتها مع الوزارات واملوؤ�س�سات 
ويف  للجانبن  املتبادلة  الفائدة  يحقق  ومبا  االخ��رى  احلكومية 
العمل  م�ساريع  تثبت  ان  يتطلب  االم���ر  وه���ذا  امل��ج��االت،  �ستى 
ان  على  امل�سروع  فكرة  وترتكز  تعاون،  اتفاقيات  او  كمذكرات 
التعليمية والتدريبية ملاكاتها منذ  العملية  ت�سارك الوزارات يف 
املراحل الدرا�سية باختيار االخت�سا�سات التي حتتاجها من اجل 
القرار  متهيدا  املركزي  التعين  م�سروع  احياء  باعادة  امل�ساهمة 

)قانون جمل�س اخلدمة االحتادية(.

موؤ�س�سات الدولة
 واأدوارها التكاملية 

يف مرحلة ما بعد داع�ش

د. حيدر الزاملي
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مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

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

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

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

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

وثائق  جميع  اأر�سفة  العدل  وزارة   اأنهت 
الت�سجيل العقاري " الكرتونيا" يف بغداد 
بالتعاون  و�ستحفظ  ك��اف��ة  وامل��ح��اف��ظ��ات 
احدى  خ�س�س  وال��ذي  املركزي  البنك  مع 
خزناته الأر�سفة هذه الوثائق بالتن�سيق مع 
العام  املفت�س  مكتب  و  العدل  وزي��ر  مكتب 

للوزارة ودائرة الت�سجيل العقاري ...
حر�ست  ال��وزارة  ان  الوزير  ال�سيد   واأكد 
عمليات  م��ن  للحد  ك��ب��رة  ج��ه��ودا  وب��ذل��ت 
اخلا�سة  الوثائق  يف  التاعب  اأو  التزوير 
العقاري  الت�سجيل  وماحظيات  ب��دوائ��ر 
للحيلولة  خا�سة  اآليات  و�سع  على  وداأبت 

دون فقدانها اأو تلفها ... 
 واأو�سح ال�سيد الوزير ان الوزارة �ستقوم 
امل��ودع��ة يف  امل��دجم��ة  االأق���را����س  ب�سحب 
البنك املركزي العراقي ويف الدائرة العامة 
للت�سجيل العقاري كل �ستة اأ�سهر لتحديثها 
عائدية  يف  حت�سل  التي  للمتغرات  وفقا 
عمليات  عن  والناجتة  العقارية  املمتلكات 

البيع وال�سراء بالطرق القانونية ...
املواطنن   ال��ع��دل  وزي���ر  ال�سيد  ط��م��اأن  و 
جهة  اأي  اأو  �سخ�س  اأي  باإمكان  لي�س  ب��اأن 
العقارية  باملمتلكات  ال��ت��اع��ب  االآن  بعد 
العائدة لهم، ال �سيما واإن الوزارة و�سعت 

لقطع  ودقيقة  م�سددة  واآل��ي��ات  اج����راءات 
النفو�س  وذوي  الفا�سدين  اأم��ام  الطريق 

ال�سعيفة ..
قد  ع��ق��ار  اأي  اإن  ال��وزي��ر  ال�سيد   واأ����س���ار 
يتعر�س لعملية تاعب او تزوير فل�ساحبه 
احلق برفع �سكوى اىل مكتب وزير العدل 
التحقيق  لاجراء  العام  املفت�س  مكتب  او 
اىل  م��ب��ا���س��رة  دع�����وى  رف����ع  اأو  ال������ازم، 
املحاكم املخت�سة للنظر فيها واإعادة احلق 

الأ�سحابه ...
العقارية  املمتلكات  م��ن  العديد  ان   يذكر 
الفراغ  بعد  والتزوير  للتاعب  تعر�ست 

ال�سيا�سي  اال�ستقرار  ع��دم  وحالة  االمني 
ال��ت��ي اأع��ق��ب��ت ���س��ق��وط ال��ن��ظ��ام امل��ب��اد لكن 
االخ����رة  االع������وام  ويف  ال���ع���دل  وزارة 
املتابعة  لق�سم  تابعة  تفتي�سية  فرقًا  �سكلت 
العديد  وعاجلت  الوزير  ال�سيد  مكتب  يف 
الت�سجيل  دوائ��ر  يف  التزوير  عمليات  من 
ب��ب��غ��داد وامل��ح��اف��ظ��ات االخ�����رى وق��ام��ت 
من  االنتهاء  حلن  موؤقتا  بع�سها  ب��اإغ��اق 
تدقيق وفح�س ال�سجات العقارية واتخاذ 
الفا�سدين  ب��ح��ق  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االج�����راءات 
املمتلكات  من  الكثر  واع��ادت  وامل��زوري��ن 

العقارية اىل ا�سحابها ال�سرعين ....

خالل استقباله نقيب المحامين العراقيين

وزير العدل يدعو لتعزيز اوا�سر التعاون بني اجلانبني لالرتقاء بالعمل امل�سرتك
 اكد وزي��ر ال��ع��دل د.ح��ي��در ال��زام��ل��ي، حر�س ال���وزارة على 
املتعلقة  االمور  جميع  وت�سهيل  املحامن  نقابة  مع  التعاون 
تعرت�س  التي  املعوقات  وتذليل  القانوين  العمل  مبجريات 

عمل املحامن يف جميع الدوائر العدلية.
الر�سمي،  ا�ستقباله يف مكتبه  الوزير ذلك خال  ال�سيد   ذكر 
ال��ي��وم االرب���ع���اء، ن��ق��ي��ب امل��ح��ام��ن ال��ع��راق��ي��ن اال���س��ت��اذة 
التجاري  التحكيم  احت��اد  رئي�س  وبح�سور  اأحام الامي 
اف��اق  تعزيز  اهمية  اىل   داع��ي��ا  الربيعي،  ك��زار  امل�ست�سار 
مب�ستوى  االرت��ق��اء  يف  ي�ساهم  مبا  اجلانبن  بن  التعاون 
الكوادر الوظيفية يف الوزارة، كونها مقبلة على ا�ستحقاقات 
ه��ام��ة وخ��ا���س��ة يف جم���ال ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ت��ج��اري ال��ع��راق��ي 
وخ�سو�سا بعد انتقال مقر االمانة العامة لاحتاد اىل بغداد.

بعمل  املتعلقة  االم��ور  اللقاء،  خال  الوزير  ال�سيد   وناق�س 
عملهم  ت��واج��ه  التي  امل�ساكل  واه��م  ال����وزارة  يف  املحامن 
التوجيهات  ان  القانون، الفتا اىل  لها وفق  واإيجاد احللول 

قد �سدرت اىل الدوائر العدلية بتوفر الت�سهيات التي من 
�ساأنها ان تي�سر لهم عملهم فيها.

احام  اال�ستاذة  العراقين  املحامن  نقيب  اثنت   بدورها، 
الامي، على االجنازات املتحققة يف وزارة العدل واأخرها 
العقاري  الت�سجيل  دائ��رة  يف  االلكرتونية  االر�سفة  اجن��از 
خ��ال  م��ن  املتحققة  وامل��ه��ن��ي��ة  االح���رتازي���ة  واالإج�������راءات 
و�سمول  كامل،  ب�سكل  العقارية  ال�سجات  ار�سفة  ا�ستكمال 
امل�سروع  القا�سرين بهذا  العراقية، ورعاية  دوائر اال�ساح 
املالية  االزم��ة  رغم  فيها  االجن��از  من  مرتفع  معدل  وحتقيق 

التي ي�سهدها البلد.
 ويف ختام اللقاء قدمت نقيب املحامن العراقين دعوة اىل 
مدراء  مع  النقابة  لزيارة  الزاملي،  د.حيدر  الوزير  ال�سيد 
بن  بالعمل  املتعلقة  االم��ور  حول  للتداول  العدلية  الدوائر 
اجلانبن �سعيا لتعزيز التوا�سل واالرتقاء مب�ستوى العمل 

امل�سرتك.

الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزير  ال�سيد  اعلن 
عن افتتاح دائرة الكاتب العدل يف �سامراء، 
بن  االوىل  ه��ي  العدلية  ال��دوائ��ر  ان  مبينا 
ا�ستاأنفت  التي  ال��دول��ة  وموؤ�س�سات  دوائ���ر 

العمل يف اغلب املحافظات املحررة. 
 وك�سف ال�سيد الوزير يف ت�سريح �سحفي، 
الكاتب  دائ��رة  بافتتاح  ال��وزارة  مبا�سرة  عن 
احلكومة  مع  بالتن�سيق  �سامراء  يف  العدل 
املحلية فيها واعداد خطة كاملة الإعادة العمل 
باملناطق  امل��ت��واج��دة  العدلية  دوائ��ره��ا  يف 
خال  داع�س  ع�سابات  احتال  من  املحررة 
الدوائر  معظم  ان  اىل  الفتًا  املقبلة،  الفرتة 
العدلية ا�ستاأنفت العمل يف املناطق املحررة 

و�سوال اىل حمافظة نينوى.
ال����وزارة  ان  ال���وزي���ر اىل  ال�����س��ي��د   وا����س���ار 
املناطق  ل��ه��ا يف  اع�����س��اء ومم��ث��ل��ن  خ��ول��ت 

وتوفر  العدلية  ال��دوائ��ر  مبتابعة  امل��ح��ررة 
ت��ق��اري��ر مف�سلة  ل��ه��ا واع����داد  االح��ت��ي��اج��ات 
ج��راء  بها  حلقت  ال��ت��ي  االأ���س��رار  حجم  ع��ن 
داع�س  ع�سابات  تخريب  عن  الناجم  الدمار 

االرهابية.
 وا�ساف ال�سيد الوزير، ان الوزارة اتخذت 
اإج��������راءات ع���دي���دة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ح��ق��وق 
امل���واط���ن���ن يف ت��ل��ك امل��ن��اط��ق وب��االخ�����س 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��ق��ارات ال��ت��ي ���س��ادرت��ه��ا 
اجبار  او  بالتزوير  �سواء  االرهابية  داع�س 
بالتنازل عنها او حرق اال�سابر،  ا�سحابها 
مبينا ان الوزارة ا�ستعانت بالن�سخ اال�سلية 
دائ���رة  ب��ه��ا  حتتفظ  وال��ت��ي  ال��ع��ق��ارات  لتلك 
ا�سا�سية  العامة، كخطوة  العقاري  الت�سجيل 
حترير  بعد  ا�سحابها  اىل  املمتلكات  الع��ادة 

املناطق من الع�سابات االرهابية.

وزير العدل يعلن عن افتتاح دائرة الكاتب العدل يف �سامراء
اكد ان الدوائر العدلية استأنفت العمل في اغلب المحافظات المحررة

وزارات  دور  ان  ال���زام���ل���ي،  د.ح���ي���در  ال���ع���دل  وزي����ر   اك���د 
لا�سرتاتيجية  وفقا  وتعمل  تكاملي،  ال��دول��ة  وموؤ�س�سات 
�سرور  م��ن  تخلي�سه  بعد  واأع��م��اره  البلد  لبناء  احلكومية 

االرهاب.
الر�سمي  مكتبه  يف  ا�ستقباله  خال  ذلك  الوزير  ال�سيد   ذكر 
والوفد  احلمامي  كاظم  اال�ستاذ  النقل  وزي��ر  االح��د  اليوم 
فوزية  العقاري  الت�سجيل  ع��ام  مدير  وح�سور  ل��ه،  املرافق 
اوا���س��ر  تعزيز  اهمية  اجل��ان��ب��ان  وب��ح��ث  خفيف،  عليوي 
التعاون لتقدمي اخلدمات للمواطنن يف بغداد واملحافظات.

االول  ا�سا�سين،  مو�سوعن  اىل  املناق�سات   وتطرقت 
النقل  وزارة  ملوظفي  العقارية  ال�سندات  اجناز  حول  تركز 
امل�سمولن بتوزيع قطع االرا�سي يف دوائر )املوانئ، والنقل 
التوجيهات  الوزير  ال�سيد  ا�سدر  وقد  وال�سكك(،  البحري، 
اىل دائرة الت�سجيل العقاري الجنازها بال�سرعة املمكنة دعما 

ل�سريحة املوظفن يف توفر ال�سكن الائق بهم.

�سرورة  احلمامي،  كاظم  اال�ستاذ  النقل  وزير  اكد   بدوره، 
يقدم  مبا  الدولة  وموؤ�س�سات  وزارات  بن  التعاون  تعزيز 
اف�سل اخلدمات للمواطنن، م�سيدا باالجنازات املتحققة يف 

وزارة العدل.

االن�سان  حقوق  ملف  بان  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد  �سرح   
ملنهجة  حاليًا  ت�سعى  وال��وزارة  العدل،  وزارة  عمل  اولويات  من  ا�سبح 
وجدولة امللفات بهذا اخل�سو�س والتي كانت من خمت�سات وزارة حقوق 

االن�سان )امللغاة(. 
 جاء ذلك خال ا�ستقباله �سعادة �سفر الواليات املتحدة االمريكية ال�سيد 

دوجا�س �سليمان والوفد املرافق له. 
 ومت خال اللقاء ا�ستعرا�س ابرز املهام املناطة حاليًا بوزارة العدل فيما 
بلده  ا�ستعداد  ال�سفر  �سعادة  ابدى  االن�سان، وقد  يخت�س مبلف حقوق 
بالدورات  يتعلق  فيما  العدل  ل��وزارة  املجال  ه��ذا  يف  العون  يد  لتقدمي 
التقارير،  وكتابة  الر�سد  جمال  يف  العاملة  املاكات  وتطوير  التدريبية 

وغره من الن�ساطات.

وزير العدل يوجه باجناز �سندات موظفي وزارة النقل 
امل�سمولني بتوزيع االرا�سي وح�سب القانون

خالل استقباله وزير النقل والوفد المرافق له

ملف حقوق االن�سان ا�سبح من 
اولويات عمل وزارة العدل

االشراف العام
د.حيدر الزاملي



News & Events Minister

اخبار ونشاطات الوزير السنة الثانية - العدد 23 - آيار 22017

Second Year- No - 23 -  May 2017

 اك���د وزي����ر ال��ع��دل د.ح���ي���در ال��زام��ل��ي، ان 
م��ل��ف ح��ق��وق االن�����ش��ان �شهد حت���واًل ك��ب��رًا 
اىل  داعيا  ادارت���ه،  العدل  وزارة  ت��ويل  بعد 
ال���ع���راق مب��ل��ف حقوق  ال�����وزارة  ان مت��ث��ل 
 االن�شان دوليًا كونها املعنية بكتابة تقاريره

 الدولية.
 ذك���ر ال�����ش��ي��د ال���وزي���ر ذل���ك خ���ال ت��راأ���ش��ه 
االجتماع التن�شيقي املنعقد يف مقر الوزارة 
الوزارة  وكيل  ح�شره  الذي  االثنني،  اليوم 
ال�����ش��ي��د ح�����ش��ني ال���زه���ري، ومم��ث��ل جلنة 
ال��ن��واب  جمل�س  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��اق��ات 
ال�شفر  و�شعادة  الكربويل،  �شباح  اال�شتاذ 

االن�����ش��ان يف وزارة  دائ����رة ح��ق��وق  م��دي��ر 
اخل���ارج���ي���ة د.ف�����اح ال�����ش��اع��دي و���ش��ع��ادة 
املنظمات  دائ��رة  من  علي  �شند�س  ال�شفرة 
 وال��ع��اق��ات اخل��ارج��ي��ة، وال���وف���د امل��راف��ق

 لهم.
االج��ت��م��اع  خ���ال  ال��وزي��ر  ال�شيد  ون��اق�����س   
االن�����ش��ان اىل وزارة  م��ل��ف ح��ق��وق  ان��ت��ق��ال 
ال����ع����دل وت�����ش��ك��ي��ل جل���ن���ة خ���ا����ش���ة ت��ع��ن��ى 
 ب��ك��ت��اب��ة ت���ق���اري���ر ح���ق���وق االن���������ش����ان يف 
بالتن�شيق  مطالبته  اىل  باالإ�شافة  العراق، 
يحقق  ومبا  مي�شر،  ب�شكل  العمل  وتوحيد 
اجلهات  ���ش��واء  اجلميع  م��ع  التقاطع  ع��دم 

حقوق  مبجال  املعنية  غرها  او  الر�شمية 
االن�������ش���ان ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ع���اون امل��ط��ل��وب 
 يف ت��ق��دمي ال�������ش���ورة االم���ث���ل ل��ه��ذا امل��ل��ف

 خارجيًا.
 بدورهم، اكد احلا�شرون ا�شتعدادهم التام 
على  وحر�شهم  العدل  وزارة  مع  للتعاون 
امللف احل�شا�س،  ال��وزارة يف هذا  دعم دور 
به  مير  ال��ذي  الع�شيب  الظرف  ان  موؤكدين 
العراق يف ظل احلرب �شد داع�س االرهابية 
ملف  لتدعيم  اجلهود  جميع  ت�شافر  يتطلب 
عربيا  واظهاره  العراق  يف  االن�شان  حقوق 

وعامليا.

 قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان العمل 
وخدمة املواطن ردنا الوحيد على تخر�شات 
االإع��ام  ت�شتخدم  واأب��واق��ه، والتي  االإره��اب 
وو�شائل التوا�شل االجتماعي غطاًء لت�شويه 
�شورة الدولة وموؤ�ش�شاتها الفاعلة يف وقت 

يلفظ االإرهاب اأنفا�شه االأخرة.
جاء رد ال�شيد الوزير على خلفية ن�شر بع�س 
امل�شبوهة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع 
الفتنة  زرع  خ��ال��ه��ا  م��ن  حت���اول  ادع�����اءات 

والتحري�س الطائفي، باتهامها الوزارة عرب 
تعذيب  تدعي  خمتلفة  بعناوين  من�شورات 
)ح�شب  ال�شجن  يف  امل���وت  حتى  ال�شجناء 

ادعاء ال�شفحة(.
االدعاءات  هذه  اإن  الوزير:  ال�شيد  واأو�شح   
وتندرج  ال�شحة  من  لها  اأ�شا�س  ال  الكاذبة 
و�شفحات  مل��واق��ع  املحموم  امل�شعى  �شمن 
ب��االإره��اب  املرتبطة  االجتماعي  التوا�شل 
م�شرة  لعرقلة  ال�شبل  ب�شتى  ت�شعى  والتي 

باملنجز  واالإ�����ش����رار  امل��وؤ���ش�����ش��ات��ي  ال��ع��م��ل 
االأمني يف حترير املو�شل من بقايا االإرهاب 

الداع�شي.
التقنية  اعتماد  اأن  اإىل  الوزير  ال�شيد  ونوه   
احل��دي��ث��ة يف دائ�����رة االإ����ش���اح ال��ع��راق��ي��ة، 
ادع���اءات  م��ن  احل��د  يف  نهائي  ب�شكل  �شاهم 
التابعة  ال�شجون  االن�شان يف  انتهاك حقوق 
ل��وزارة العدل، مبينا ان �شجون ال��وزارة قد 
املراقبة  بكامرات  كامل  ب�شكل  تغطيتها  مت 

زن��ازي��ن  ال�شاعة  م���دار  على  ت�شور  وال��ت��ي 
ال���ذي يفند هذه  ال�����ش��ج��ون، االأم���ر  واأروق����ة 
االأكاذيب والتي يراد من خالها �شق ال�شف 
والطائفية  التحري�س  واإ���ش��اع��ة  ال��وط��ن��ي 
بني  الثقة  وزع��زع��ة  ال�شعبية  االأو���ش��اط  يف 

املواطن وموؤ�ش�شات الدولة.
 وخ��ت��م ال�����ش��ي��د ال���وزي���ر ب��ال��ق��ول: م��ا دع��ان��ا 
املرحلة  يف  ان��ن��ا  امل��و���ش��وع  ه��ذا  على  ل��ل��رد 
احلكم  ه��و  ال�شعب  يكون  اأن  نريد  احلالية 

 ع���ل���ى م���ث���ل ه�����ذه االأك������اذي������ب، وال����ت����ي م��ن 
اجل���ه���ات  ع���ل���م  دون  ح�����ش��ول��ه��ا  ال�����ش��ع��ب 
ال��رق��اب��ي��ة ال��ر���ش��م��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة واجل��ه��ات 
 االإن�����ش��ان��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة امل��خ��ول��ة

اأح���وال  على  واالط����اع  ال�شجون  ب��زي��ارة   
لدح�س  ا�شتعداد  على  ونحن  فيها،  النزالء 
العزيز  �شعبنا  ابناء  وندعوا  االأباطيل،  هذه 
هذه  خلف  واالجن����رار  الت�شديق  ع��دم  اىل 

اجلهات املعادية.

�شرورة  على  الزاملي،  د.حيدر  العدل  وزي��ر  اك��د   
باالرا�شي  اخلا�شة  القانونية  االج���راءات  اكمال 
مي�شان  حمافظة  يف  ال���وزارة  ملوظفي  املخ�ش�شة 
ال�شكن  لتوفر  لهم  دع��م��ًا  االخ���رى،  واملحافظات 

الائق.
برئي�س  اجتماعه  خ��ال  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�شيد  ذك��ر   
جمعية اال�شكان ال�شيد عبد الكرمي فار�س، مبينا ان 
من اولويات الوزارة دعم موظفيها من خال توفر 
اجناح  يف  جلهودهم  تثمينا  بهم،  الائق  ال�شكن 

عمل دوائرها العدلية يف بغداد واملحافظات.
 وك�شف ال�شيد الوزير: عن وجود م�شاريع اخرى 
االرا���ش��ي  متليك  اىل  تهدف  املحافظات  باقي  يف 
وجه  حيث  ال����وزارة،  موظفي  با�شكان  اخلا�شة 
�شيادته باجناز تلك امل�شاريع يف ا�شرع وقت ممكن.

اال�شتاذ  اال�شكان  جمعية  رئي�س  اعلن  جانبه،  من   
ع��ب��دال��ك��رمي ف���ار����س، ع��ن ا���ش��ت��ك��م��ال االج�����راءات 
االرا���ش��ي  قطع  بتخ�شي�س  اخل��ا���ش��ة  القانونية 
ال��وزارة يف حمافظة مي�شان، مو�شحًا ان  ملوظفي 

يف  �شاهم  امل�شروع  لهذا  العدل  وزي��ر  ال�شيد  دع��م 
بالتثمني  خا�شة  جل��ان  ت�شكيل  مت  حيث  اجن���ازه، 
وال��ب��ي��ع وال��ت��ي اجن���زت م��ه��ام عملها ال���ذي اق��رن 

مب�شادقة ال�شيد الوزير.
العدل د.  ال�شيد وزير   يذكر ان جهود كبرة بذلها 
حيدر الزاملي الن�شاف موظفي وزارة العدل، كان 
اخرها تخ�شي�س مبالغ مالية من ايرادات الدوائر 
العدلية تثمينا لت�شحياتهم الكبرة �شيما انها اكرث 

وزارة تعر�شت للهجمات االرهابية.

وزير العدل يدعو اىل توحيد اجلهود لتمثيل العراق مبلف حقوق االن�سان دوليًا

وزير العدل: العمل وخدمة املواطن ردنا الوحيد على تخر�سات االإرهاب واأذنابه

وزير العدل يوجه باأكمال االجراءات القانونية اخلا�سة باأرا�سي موظفي الوزارة

خالل ترأسه االجتماع التنسيقي المعني بحقوق االنسان 

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

خالل اجتماعه برئيس جمعية االسكان في الوزارة

ال��زام��ل��ي، اننا  ال��ع��دل د. حيدر  ق��ال وزي��ر   
يف  الع�شائر  وجهاء  و  �شيوخ  ب��دور  ن�شيد 
من  �شلميًا  ح��ًا  الع�شائرية  املنازعات  حل 
�شاأنه تخفيف زخم الق�شايا املعرو�شة امام 

الق�شاء.
ا�شتقباله  خ��ال  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�شيد  ذك��ر   
اليوم  ال����وزارة،  مبقر  الر�شمي  مكتبه  يف 
امر  ربيعة  حممد  االم��ر  �شمو  االرب��ع��اء، 
العربي،  والوطن  العراق  يف  ربيعة  ام��ارة 
التحكيم  الحت���اد  ال��ع��ام  االم���ني  وبح�شور 

التجاري ال�شيد كزار الربيعي.
االطر  اللقاء  خ��ال  ال��وزي��ر  ال�شيد  وبحث   
قانون  م�����ش��روع  ب�شيغة  املتعلقة  ال��ع��ام��ة 
حتكيم الع�شائر، والذي من �شاأنه امل�شاهمة 
الع�شائرية و�شمن االطر  النزاعات  يف حل 
ت�شكيل  اىل  داع��ي��ا  والقانونية،  ال�شرعية 

الحتاد  العامة  واالمانة  ال��وزارة  من  جلنة 
التحكيم وممثلي الع�شائر لدرا�شة امل�شروع 

االويل اخلا�س بالقانون. 
 واو�شح ال�شيد الوزير: ان الوزارة ت�شعى 
نحو  امل�شروع  ه��ذا  يف  امل�شاركة  خ��ال  من 
الع�شائر  دور  وا�شناد  القانون  دور  اح��ال 
والتخفيف  الداخلية  اخل��اف��ات  ان��ه��اء  يف 
القانون  �شلطة  بتواجد  املحاكم  كاهل  عن 
العراقية  للع�شائر  االجتماعي  اجلهد  يف 
مبينا  االن�شاين،  دورها  يعزز  اال�شيلة مما 
االت��ف��اق��ات  م��ع��ت��م��د يف  ان وج����ود حم��ك��م 
باعتماد  ي�شاهم  وم�شادقتها  الع�شائرية 
�شفة  و�شي�شفي  ر���ش��ني،  ب�شكل  االح��ك��ام 
اال�شولية  الع�شائرية  ب��االح��ك��ام  االل��ت��زام 
ال��ق��ان��ون  ل�����ش��واب��ط  خا�شعة  ت��ك��ون  ال��ت��ي 

وال�شريعة ال�شمحاء. 

الع�شائر  ان  اىل  ال���وزي���ر  ال�����ش��ي��د  ون����وه   
القانون  ا�شناد  يف  دورا  لعبت  العراقية 

ال��ذي  االم���ر  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات  وح��م��اي��ة 
ت��واج��د االحت���اد  ي��ف��ر���س علينا م��ن خ���ال 

دور  ندعم  ان  ب��غ��داد  يف  للتحكيم  العربي 
الع�شائر يف هذا االجتاه.

ربيعة  حم��م��د  االم���ر  �شمو  ق���ال  ب����دوره،   
ام���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�شواًل 
اج��راءات  ت��زال  وم��ا  احلا�شر،  الوقت  اىل 
التحكيم وفقا لاعراف االجتماعية معتمدة 
قانونية  ل�شياقات  وفق  املتقدمة  ال��دول  من 

تعرف ب�)التحكيم الدويل(.
 وبني �شمو االمر، بانه قدم �شنينة ع�شائرية 
ال��ع��راق��ي��ة  ال��ع�����ش��ائ��ر  ج��م��ي��ع  عليها  متفقة 
وح�شلت على مباركة مراجع الدين، م�شرا 
اىل انها نواة امل�شروع والتي �شتبنى عليها 
التوا�شل بني احلكومة والع�شائر  من اجل 

لف�س النزاعات املجتمعية.

خالل لقاءه السيد رئيس مجلس القضاء االعلى

خالل استقباله أمير امارة ربيعة

 وزير العدل: ن�سيد بدور الع�سائر اال�سيلة يف حل املنازعات واحلفاظ على ال�سلم املدين و�سمن اطار القانون 

 حتتفي الدول العربية باليوم العربي حلقوق االن�شان يف كل 
عام وهو اليوم الذي دخل فيه امليثاق العربي حلقوق االن�شان 
ال��دول  قبل  م��ن  اإق����راره  مت  ان  بعد   2008 ع��ام  التنفيذ  حيز 
العربية عام 2004 وهو ما �شكل مرحلة مهمة من تاريخ هذه 
االمة يف �شعيها ل�شياغة ميثاق حلقوق االن�شان ير�شخ مبادئ 
ال�شعوب  خ�شو�شية  االعتبار  يف  وا�شعًا  وامل�شاواة  احلرية 

العربية وم�شتندًا اىل مبادئ امليثاق العاملي حلقوق االن�شان،
 ال ي�شعنا ونحن نحتفي بهذه املنا�شبة اإال ان ن�شتذكر ما �شهدته 
هددت  خطرة  تطورات  من  العقد  هذا  خال  العربية  ال�شاحة 
وتهدد وحدة وان�شجام ال�شعوب العربية وما افرزته من انتهاكات 
خطرة حلقوق االن�شان متثلت يف تهديد امن ووحدة ال�شعوب 
من جهة وقمع وتغييب حلرياتها من جهة اخرى وما تتطلبه تلك 
وال�شعي  االن�شان  حقوق  بق�شايا  م�شاعف  اهتمام  من  املرحلة 
ل�شون وحماية حقوق الفرد العربي وت�شميناتها يف الد�شاتر 
والت�شريعات الوطنية، ان انفتاح العراق نحو حميطه العربي 
بالتزاماتها  باالإيفاء  ملزمًا  جعله   20033 عام  بعد  وال��دويل 
بعد  ج��ذري��ًا  حت��واًل  للعامل  ليعك�س  االن�شان  حقوق  جم��ال  يف 
عقود من القهر والت�شلط وحرمان للفرد من حقوقه االأ�شا�شية، 
االن�شان  حلقوق  العربي  امليثاق  على  العراق  م�شادقة  فجاءت 
العراق  تقدمي  اأعقبها  االطار  هذا  مهمة يف  2012 خطوة  عام 
 لتقريره االويل عام 2014 ومناق�شته امام جلنة حقوق االن�شان 
العربية، اننا نوؤمن اميانًا مطلقًا بوحدة مبادئ حقوق االن�شان 
من  العربية  ال�شعوب  عا�شته  ما  وان  جتزئتها  ميكن  ال  ب�شكل 
بحقوقه  الفرد  وع��ي  غياب  عن  جنم  امل��ج��االت  �شتى  يف  تاأخر 
املواطن  �شلب  على  االنظمة  بع�س  وحر�س  جهة  من  املختلفة 
ان  ال�شروري  من  ب��ات  مرحلة  وه��ي  اخ��رى  جهة  من  حلقوقه 
يتم جتاوزها نحو مرحلة ينعم فيها الفرد العربي بحقوقه التي 
يكفلها له الد�شتور وت�شونها الت�شريعات الوطنية منطلقني من 
االن�شان  الح��رام  دعوته  يف  احلنيف  اال�شامي  ديننا  مبادئ 
اخلتام  يف  ي�شعنا  وال  وو�شيلتها،   ال��دع��وة  جوهر  باعتباره 
�شوى ان جندد دعوتنا اىل اأياء ملفات حقوق االن�شان االهمية 
برامج  وا�شتحداث  موؤ�ش�شات  ان�شاء  اىل  وال�شعي  الق�شوى 
للفرد حقوقه  حكومية متخ�ش�شة يف هذا املجال ب�شكل يحفظ 

وكرامته.

ب��غ��داد  يف  دوائ���ره���ا  اأن  ال���ع���دل،  وزارة  ذك����رت   
واملحافظات تكر�س عملها خلدمة املواطنني واإنفاذ 
االجهزة  مع  ب�شفافية  والتعامل  القانون  �شلطة 
االإج����راءات  �شتتخذ  اأن��ه��ا  اإىل  م�شرة  الرقابية، 
اأو  التهم  اإل�شاق  اإىل  ي�شعى  من  كل  بحق  الرادعة 

التهجم على موؤ�ش�شاتها والعاملني فيها.
اح��د  ق��ي��ام  ع��ل��ى خلفية  ه���ذا  ال������وزارة  رد  ي��اأت��ي 
بالتهجم  املقد�شة  كرباء  حمافظة  يف  االأ�شخا�س 
عبارات  وت�شمنت  العدلية،  ال��دوائ��ر  اح��دى  على 
جت����اوز م���ن خ��ال��ه��ا ع��ل��ى ال����دائ����رة وم��وظ��ف��ي��ه��ا 

هذه  يف  العاملني  على  ال�شغط  بهدف  وال��وزارة، 
م�شروعة  غ��ر  ب��ط��رق  معاملته  واجن���از  ال��دائ��رة 

وخمالفة لل�شوابط والقانون. 
�شكوى  بتحريك  با�شرت  انها  ال���وزارة،  واأف���ادت   
األ��ي��ه  امل���وم���اأ  وم��ط��ال��ب��ة  ل��ل��ق��ان��ون  وف��ق��ا  ق�شائية 
التي  واملعنوية  املادية  االأ���ش��رار  عن  بالتعوي�س 
حلقت بالوزارة جراء هذا الفعل املنايف لاأعراف 
والقانون، الفتة اإىل اأن موظفي الدائرة يحتجون 
هذا  وي�شتنكرون  ال�شغوط  ه��ذه  ممار�شة  على 
القا�شي  اإىل  املو�شوع  احالة  ويطلبون  التجاوز 

ا�شتنادا  املقد�شة  كرباء  ب��داءة  حمكمة  يف  االأول 
للبند خام�شًا من املادة )6( من قانون التنفيذ رقم 

)45( ل�شنة 1980 للبت فيه. 
الطرق  اأتباع  مراعاة  اأهمية  اإىل  ال��وزارة  ودع��ت   
اللجوء  وع��دم  امل��ع��ام��ات،  ت�شير  يف  القانونية 
رغبات  لتحقيق  اعاميًا  ال�شاغطة  االأ�شاليب  اإىل 
هذه  ان  مبينة  العامة،  ال�شياقات  خارج  �شخ�شية 
الدولة  مبوؤ�ش�شات  ت�شر  اأن  �شاأنها  م��ن  االأف��ع��ال 
امل�شائلة  اإىل  اأدائها، وتعر�س مرتكبيها  وم�شتوى 

واملحا�شبة القانونية.

بيان وزارة العدل مبنا�سبة اليوم 
العربي حلقوق االن�سان

 اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، 
جمل�س  رئي�س  ال�شيد  لقائه  خ��ال 
ال��ق�����ش��اء االع���ل���ى ال��ق��ا���ش��ي ف��ائ��ق 
قانون  بتنفيذ  االلتزام  على  زيدان، 
العفو العام ب�شيغته احلالية حلني 
على  النواب  جمل�س  يف  الت�شويت 

تعدياته.
جمريات  ان  الوزير،  ال�شيد  وق��ال   
فائق  ال��ق��ا���ش��ي  ال�شيد  م��ع  ال��ل��ق��اء 
االل��ت��زام  ت��اأك��ي��د  خالها  مت  زي���دان 
ق��ان��ون  يف  ال�����واردة  بالن�شو�س 
ل�شنة   )27( رق����م  ال���ع���ام  ال��ع��ف��و 
كونه  احل��ال��ي��ة  ب�شيغته   2016
اأو  ي���ل���غ  م����ا مل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  واج������ب 
ي���ع���دل مب���وج���ب ق����ان����ون ����ش���ادر 

دائ���رة  واأن  ال���ن���واب،  جمل�س  ع��ن 
بتنفيذ  ملتزمة  العراقية  اال�شاح 
اخلا�شة  الق�شائية  اللجان  قرارات 
بالعفو العام بعد اكت�شابها الدرجة 
ال��ق��ط��ع��ي��ة واك����م����ال ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة 
النظر  باعادة  املخت�شة  الق�شائية 

باال�شابر احلكمية. 
ال�����ش��ي��د رئي�س  ق���ال  م���ن ج��ان��ب��ه،   
القا�شي  االع��ل��ى  الق�شاء  جمل�س 
امل�شوؤولة  اجلهات  ان  زيدان،  فائق 
ال�����ش��راح تعتمد  ع��ن م��ل��ف اط����اق 
ال��ن�����ش��و���س ال��ق��ان��ون��ي��ة احل��ال��ي��ة 
املتعلق  اجل���ان���ب  يف  وب��االخ�����س 
بقانون العفو العام حلني امل�شادقة 

على التعديل اجلديد عليه.

  اأعلن وزير العدل د. حيدر الزاملي، عن النية يف عقده اتفاقية تعاون 
لانتقال  االر�شية  توفر  ان  �شاأنها  من  واالت�شاالت،  العدل  وزارت��ي  بني 
بعمل الدوائر العدلية من اال�شلوب التقليدي اىل االلكروين ومبا يقدم 
اكرب خدمة للمواطن العراقي.  ذكر ال�شيد الوزير ذلك خال زيارته اىل 
ال��وزارة  اعتماد  ان  اىل  م�شرا  الرا�شد،  ح�شن  ال�شيد  االت�شاالت  وزير 
�شبل العمل االلكروين يف معظم الدوائر العدلية يتطلب منظومة وطنية 

لات�شاالت ت�شهل معامات املواطنني يف داخل وخارج الباد.
 واو�شح ال�شيد الوزير، ان الوزارة انهت ار�شفة �شجات دائرة الت�شجيل 
تتطلب  العمل  م��ن  امل��رح��ل��ة  وه���ذه  ال��ك��رون��ي��ا،  ك��ام��ل  ب�شكل  ال��ع��ق��اري 
الو�شول  يحقق  ومبا  االلكروين،  اىل  التقليدي  اال�شلوب  من  االنتقال 
بدوره،  والعامل.   اجل��وار  دول  يف  املتقدم  اخلدمي  العمل  م�شتوى  اىل 
ابدى وزير االت�شاالت ال�شيد ح�شن الرا�شد، ا�شتعداد وزارة االت�شاالت 
للتعاون مع وزارة العدل يف �شتى املجاالت والتي حتقق االنتقال بالعمل 
احلكومي اىل امل�شتوى العاملي، موؤكدا اهمية تعزيز التعاون بني دوائر 

وموؤ�ش�شات الدولة ومبا ي�شاهم يف حتقيق اكرب خدمة للمواطن.

وزير العدل: االلتزام بتنفيذ قانون العفو العام حلني امل�سادقة على التعديالت

الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�شيد  ا�شتقبل 
ان  مو�شحًا  اجل��ب��وري  اح��م��د  ال��ن��ائ��ب  ال�شيد 
اال���ش��اح  دائ���رة  يف  احلديثة  التقنية  اعتماد 
العراقية، �شاهم يف ايجاد قاعدة معلومات عن 
عنها  تعلن  التي  االف��راءات  وانهاء  ال�شجناء، 

بع�س اجلهات ملغر�شة.

ا�شتقبل وزير العدل د. حيدر الزاملي امر قبيلة 
زبيد �شعد مزهر ال�شمرمد ، وا�شار اىل ان الع�شائر 
العراقية هي الداعم االول للدولة يف جمال تنفيذ 

اال�شاحات، وحماربة الف�شاد واالرهاب.

ال�شيد  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزير  ال�شيد  ا�شتقبل 
ان  على  التاأكيد  ومت  ال��وي��زي  الرحمن  عبد  النائب 
بالعمل يف معظم  مبا�شرتها  �شتكمل  العدلية  الدوائر 
االرهابي  داع�س  �شيطرة  من  امل��ح��ررة   املناطق  من 

لتقدمي اخلدمة للمواطنني.

الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�شيد  ا�شتقبل 
حمافظة  جمل�س  ع�شو  غريب  ال  عمار  ال�شيد 
العقاري  الت�شجيل  دوائ���ر  ان  واك��د  ال�شماوة 
�شتبا�شر بتنفيذ م�شروع النظام االلكروين يف 
الدوائر العدلية اعتبارا من العام احلايل والتي 
املواطنني  معامات  اجن��از  مب��راع��اة  �شت�شاهم 
على  احل��ف��اظ  يف  وت�شاهم  املمكنة  بال�شرعة 

حقوقهم.

الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�شيد  ا�شتقبل 
ال�شيا�شيني  ال�شجناء  موؤ�ش�شة  رئي�س  ال�شيد 
د.ح�شني ال�شلطاين، مبينا ان الوزارة م�شتعدة 
ما  ك��ل  تقدمي  اأج��ل  م��ن  املوؤ�ش�شة  م��ع  للتعاون 
ي�شاهم يف تلبية احتياجات هذه ال�شريحة التي 
حكم  ف��رة  اب��ان  واال�شطهاد  اجل��ور  من  عانت 

النظام ال�شدامي املباد.

وزارة العدل: دوائرنا تكر�س عملها خلدمة املواطنني واإنفاذ �سلطة القانون
اكدت أنها ستتخذ اإلجراءات الرادعة بحق كل من يتهجم على مؤسساتها

مقابالت الوزير

اكد السعي لعقد اتفاقية تعاون مع وزارة االتصاالت 

وزير العدل: االنتقال اىل االأ�سلوب 
االلكرتوين �سيحقق اكرب خدمة للمواطن
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ابرز  عن  ال��ع��دل,  ل���وزارة  التابعة  التنفيذ  دائ��رة  اعلنت   
ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر كانون الثاين لعام 2017.

امل�شاعد  امل�شت�شار  وكالة  التنفيذ  دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
العديد من االجنازات  الدائرة  حققت  ان  فتاح حممد:  د. 
بلغت  حيث   ,2017 العام  من  الثاين  كانون  �شهر  خالل 
)خم�شة  امل��دي��ن��ن  م��ن  امل�شتح�شلة  االم���ان���ات  جم��م��وع 
مليون  وارب��ع��ون  وثمانية  و�شتمائة  مليار  وع�����ش��رون 

وت�شعة و�شبعمائة  ال��ف  و�شبعون  واث��ن��ان   و�شبعمائة 
 وثالثون دينار(.

مل�شتحقيها  امل�شروفة  االمانات  ان  العام:  املدير  وا�شاف 
بلغت )ثالثة ع�شر مليار وثالثمائة مليون ومئتان واربعة 
ان  موؤكدا  دينار(,  وخم�شون  وت�شعمائة  الف  وع�شرون 
بلغت  العدلية  الر�شوم  من  امل�شتح�شلة  املبالغ  جمموع 
)ث��م��امن��ائ��ة وث��الث��ة وع�����ش��رون م��ل��ي��ون وم��ئ��ت��ان واث��ن��ان 

و�شبعون الف و�شبعمائة وخم�شة وخم�شون دينار(. 
م�شتمر  ب�شكل  تتابع  ال��دائ��رة  ان  العام:  املدير  واو�شح   
امل���راف���ع���ات, م�شريا  ال�����ش��ك��اوى وال����دع����اوى وح�����ش��ور 
باجر  ح��ك��م  و)161(  بالنفقة  ح��ك��م   )2120( ان  اىل 
ال��ت��ي  ب��اال���ش��اف��ة اىل االح���ك���ام  ح�����ش��ان��ة مت ح�����ش��م��ه��ا, 
حقوق  حماية  يف  م�شوؤوليتها  �شمن  ال��دائ��رة   ح�شمتها 

مراجعيها.

وتابع املدير العام: حققت الدائرة ن�شاطات تتعلق بالديون 
بلغ جمموعها )2075( حكم, بينما بلغت االحكام املتعلقة 
معاملة   )4178( اجن���از  مبينا  ح��ك��م,   )286( بالعقار 
اموال  احوال �شخ�شية, و)2075( معاملة دين وت�شليم 
بالعقار  متعلقة  معاملة   )286( اىل  باال�شافة  منقولة, 
معامالت  بلغت  بينما  دول����ة,  دي���ون  معاملة  و)130( 

منجزة ختام )297( معاملة.

دائرة التنفيذ تعلن عن ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر كانون الثاين لعام 2017

دائرة التخطيط العديل تنظم 
الدورة التدريبية الرابعة مبجال 

ال�شالمة اللغوية

دورة  ال��ع��دل,  ل���وزارة  التابعة  العديل  التخطيط  دائ��رة  نظمت 
الكتب  اع���داد  يف  اللغوية  ال�شالمة  مب��ج��ال  خا�شة  تدريبية 
ملجل�س  العامة  االمانة  لتوجيهات  تنفيذا  الر�شمية,  واملخاطبات 
لدائرة  التابع  ال��ت��دري��ب  ق�شم  ان  ال��دائ��رة:  وق��ال��ت  ال�����وزراء.   
التخطيط العديل نظم الدورة التدريبية الرابعة اخلا�شة مبجال 
ال�شالمة اللغوية يف اعداد الكتب واملخاطبات الر�شمية, مو�شحة 
العامة ملجل�س الوزراء/  الدورة جاءت بتوجيه االمانة  ان هذه 
اللجنة الدائمة للحفاظ على �شالمة اللغة العربية, وبرعاية وزير 
يف  العاملن  املوظفن  �شملت  حيث  الزاملي,  حيدر  د.  العدل 
الوزارة.  وا�شافت الدائرة: ان الدورة اقيمت على قاعة التدريب 
ملدة خم�شة  بالكرخ, وت�شتمر  العامة  العدلية  الدوائر  يف جممع 

ايام للفرتة من 16/4/2017 ولغاية 20/4/2017.
 يذكر ان جمل�س العدل قرر اعتماد اجتياز املوظف لهذه الدورات 

ا�شا�شا للرتفيع الوظيفي.

الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزير  ال�شيد  ت�شرف   
باداء مرا�شم زيارة امري املوؤمنن عليه ال�شالم 
خالل �شهر �شعبان املبارك يوم ال�شبت املوافق 
العتبة  بامن  ال��زي��ارة  خ��الل  والتقى   ,٤  /٢٩
حبل  ن��زار  ال�شيد  �شماحة  املقد�شة  العلوية 
بعملية  ما�شية  ال���وزارة  ان  مو�شحًا  املتن 
ال���دوائ���ر  خم��ت��ل��ف  يف  االج�������راءات  تب�شيط 
خالل  املتاحة  االمكانيات  قدر  وعلى  العدلية 

هذه املرحلة املالية ال�شعبة.
اجهزة  جميع  ان  الوزير  ال�شيد  و�شح  كذلك   
ال�������وزارة ال��رق��اب��ي��ة ت��ت��اب��ع ع��م��ل امل��وظ��ف��ن 
و���ش��ك��اوى امل��واط��ن��ن وت��ع��م��ل ع��ل��ى معاجلة 
وان  وق��ت,  با�شرع  وج��دت  ان  اخللل  مواطن 

هذه االجراءات �شتب�شطها عملية حتول العمل 
املراحلة  وح�شب  االل��ك��رتون��ي��ة  املكننة  اىل 
�شماحة  ح��ث  ك��ذل��ك  ح��ال��ي��ًا.  تنفيذها  املمكن 
ال�����ش��ي��د ام���ن ال��ع��ت��ب��ة ع��ل��ى ����ش���رورة متابعة 
املف�شدين الذين يبتزون املواطنن يف خمتلف 
بعرقلة  يت�شببون  والذين  احلكومية  الدوائر 
م�شالح امل��واط��ن��ن وه��در ام���وال ال��دول��ة يف 
�شبيل  يف  ل��الم��وال  احلاجة  بام�س  هي  وق��ت 
ادامة زخم املعركة �شد االرهاب والتي �شارفت 
االم��ن  ال�شيد  ع��ر���س  ك��ذل��ك  االن��ت��ه��اء,  ع��ل��ى 
خال�شة مبجمل امل�شاريع الناجحة التي قامت 
وبجهود  املقد�شة  العلوية  العتبة  بتنفيذها 

كوادرها الذاتية وباقل التكاليف.

وزارة العدل ما�شية بتب�شيط االجراءات ومكافحة الف�شاد

ق�����ام ف���ري���ق ت���اب���ع ل��ق�����ش��م ح��ق��وق 
بزيارة  ال��ع��دل  وزارة  يف  االن�شان 
ال�شجون  اح���د  العدالة/2  �شجن 
اال�شالحية التابعة لدائرة اال�شالح 

العراقية.
وق����ال ق�����ش��م ح��ق��وق االن�����ش��ان: ان 
الفريق اطلع على �شري عمل ال�شجن 
م���ن ج��م��ي��ع ال��ن��واح��ي االن�����ش��ان��ي��ة 
ان  مبيناآ  وال�شحية,  والقانونية 

ومن  ال�شجن  ب��اإدارة  التقى  الفريق 
ال��ق��واط��ع  ب��ع��ده��ا مت االن��ت��ق��ال اىل 
معهم  ال��ت��ب��اح��ث  ومت  األ�����ش��ج��ي��ن��ة 
ح����ول ���ش��ري ع��م��ل��ي��ات االح��ت��ج��از 
واملواثيق  الدولية  للقوانن  وفقا 
اللجنة  ان  اىل  ي�شار  بها,  املعمول 
زارت النزالء وقامت باال�شتماع لهم 
القانونية  اال�شتف�شارات  اأهم  حول 

ومتابعة الو�شع ال�شحي .

مالكات  العراقية  اال���ش��الح  دائ���رة  اأج���رت   
احلرا�شات والطوارئ يف �شجن املعقل احد 
الب�شرة  حمافظة  يف  اال�شالحية  االق�شام 
باإجراء ممار�شة افرتا�شية وتدريبات امنية 

مو�شعة. 
الع�شكري:  ح�شن  الدائرة  عام  مدير  وقال   
احل���را����ش���ات  م����ن  االم���ن���ي���ة  امل����الك����ات  ان 
مو�شع  تدريبي  برنامج  نفذت  وال��ط��وارئ 
ت�شمن تدريبات بدنية, وميدانية ورمي حر 
جرت  افرتا�شية  امنية  ممار�شة  نفذت  كما 
لياًل ملواجهة احلاالت الطارئة او التهديدات 

االرهابية.
التدريبات  تلك  ان  ال��ع��ام:  املدير  وا���ش��اف   
واملمار�شة االمنية تاأتي �شمن اخلطط التي 
تتبعها االق�شام ال�شجنية ب�شكل دوري لتاأكيد 

احلرا�شات  م��ن  االج��رائ��ي��ة  ال��ق��وة  جاهزية 
الدفاع املدين, واإيجاد  والطوارئ ومالكات 
التعر�س  حال  يف  االخ��رى  البديلة  اخلطط 

الأي امر طارئ.

فريق ق�شم حقوق االن�شان يزور 
�شجن العدالة/2

لإلطالع على االوضاع االنسانية المتبعة

دائرة اال�شالح العراقية تنفذ ممار�شة امنية 
افرتا�شية ملواجهة حاالت الطوارئ

خالل تشرفه باداء مراسم زيارة امير المؤمنين عليه السالم في شهر شعبان 

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

ً
دعما

مدير عام دائرة الت�شجيل العقاري: ن�شعى الجناز
 معامالت املواطنني ب�شرعة ومهنية

ضمن اللقاءات الدورية بالمواطنين للوقوف على احتياجاتهم

لتأكيد جاهزيتها وتطوير خططها االمنية

حملة  ال��ع��دل  وزارة  يف  ال��ع��ام  املفت�س  مكتب  نظم 
للتربع بالدم دعمًا للقوات االمنية واحل�شد ال�شعبي.

مع  بالتن�شيق  مت��ت  احلملة  ان  ال����وزارة:  وق��ال��ت   
امل��وظ��ف��ن  م��ن  ال�����ش��ح��ة ومب�����ش��ارك��ة ج��م��ع  وزارة 
االمنية  لقواتنا  دعمًا  ال��وزارة  مقر  يف  واملنت�شبن 
واأب���ط���ال احل�����ش��د ال�����ش��ع��ب��ي وج���رح���ى ال��ع��م��ل��ي��ات 

ار���س  حت��ري��ر  عمليات  يف  امل�����ش��ارك��ن  االره��اب��ي��ة 
العراق الطاهرة من دن�س االإرهاب. 

 واأك���دت ال����وزارة: ان ه��ذه امل��ب��ادرة ت��اأت��ي تزامنًا 
م���ع ت��وج��ه ال������وزارة يف دع���م ال���ق���وات امل�����ش��ارك��ة 
اأروع  ت�شطر  وه���ي  ن��ي��ن��وى  حت��ري��ر  ع��م��ل��ي��ات  يف 
االن��ت�����ش��ارات ع��ل��ى ع�����ش��اب��ات داع�����س االإره��اب��ي��ة, 

بلدنا يف  االإن�شاين  العطاء  ثقافة  ا�شاعة  عن   ف�شاًل 
 العزيز.

 ي�شار اىل ان مكتب املفت�س العام �شبق ان اقام حملة 
بالتعاون  وذلك  اجل��اري,  العام  بداية  بالدم  للتربع 
نحو  ال�شحة مب�شاركة  الدم يف وزارة  مع م�شرف 

العدل. وزارة  موظفي  من  متربع   100

ال��ع��ق��اري  الت�شجيل  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  اأك����دت 
ال�شيدة فوزية عليوي, ال�شعي الجناز معامالت 
احللول  واإي��ج��اد  املمكنة  بال�شرعة  املواطنن 

ملعوقات العمل.
ع��دد من  ا�شتقبالها  ل��دى  ال��ع��ام  امل��دي��ر   وق��ال��ت 
ل��ل��وق��وف �شمن  ال���دائ���رة  امل��واط��ن��ن يف م��ق��ر 
االأ�شا�س  عملنا  باملواطنن,  الدورية  اللقاءات 
كافة  وحل  املراجعن  احتياجات  على  الوقوف 
امل��ع��وق��ات واالإ����ش���ك���االت ال��ت��ي ت��واج��ه اجن��از 
معامالتهم يف دوائر الت�شجيل العقاري بعموم 

حمافظات العراق.
ال��ع��ام, ان ال�شيد ال��وزي��ر د.   واأ���ش��اف��ت امل��دي��ر 
ح��ي��در ال��زام��ل��ي, وج���ه ب��اأه��م��ي��ة ت��وف��ر عاملي 
ال�شرعة واملهنية يف اجناز معامالت املواطنن, 
و�شرورة اإن يكون يوم الثالثاء من كل اأ�شبوع 
تذليل  على  وحر�شا  املواطنن  ملقابلة  موعدا 
العون وامل�شاعدة يف  ال�شعوبات وتقدمي  كافة 

اإجناز معامالتهم.

 من جانبهم, عرب املراجعن املتواجدين يف مقر 
دائرة الت�شجيل العقاري عن ارتياحهم للجهود 
الكبرية املبذولة من كوادر الدائرة, مثنن على 

الدور املهني واالإن�شاين الذي تبذلها مدير عام 
الدائرة يف تلبية احتياجاتهم, اإ�شافة اإىل الدور 
االأ�شا�شي يف احلفاظ على ممتلكات املواطنن.

�شدر العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم )4441(, 
التي  والقرارات,  والتعليمات  التعديالت  من  عددا  ت�شمن  والذي 

اقرها جمل�س النواب و�شادقت عليها رئا�شة اجلمهورية.
وقال مدير عام الدائرة �شذى عبد امللك: ان العدد )4441( ت�شمن 
قرار جمل�س النواب املرقم )24( ل�شنة 2016 )ا�شتمرار �شرف 
من  ا�شتثناًء  الذاتي  التمويل  �شركات  ملنت�شبي  التقاعدي  الراتب 
جلنة  عن  �شادر  وق��رار  العمر(,  من  �شنة   )50( ا�شتكمال  �شرط 
باالإ�شافة   ,2017 ل�شنة   )6( رق��م  االره��اب��ي��ن  ام���وال  جتميد 
العمليات  من  املت�شررة  املناطق  اعمار  اإع��ادة  �شندوق  نظام  اىل 

االرهابية رقم )3( ل�شنة 2017.
لتعليمات  االول  التعديل  العدد ت�شمن  ان  العام:  املدير  واأ�شاف   
 ,2009 ل�شنة   )2( رق��م  التخطيط  وزارة  يف  ال��وث��ائ��ق  حفظ 
كما   ,2012 ل�شنة   )6( رق��م  القانون  تنفيذ  ت�شهيل  وتعليمات 
ت�شمن العدد النظام الداخلي للجمعية العراقية الطبية األتعاونية, 
ال��ع��ام��ة,  احل��رب��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات  ���ش��رك��ة  تاأ�شي�س  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
تاأ�شي�س  واإعالن  اأاللكرتونية,  لالأنظمة  العامة  ال�شركة  وتاأ�شي�س 

اجلمعية العراقية التعاونية لالإ�شكان يف بغداد/الكرخ.

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

وكيل وزارة العدل يدعو الإبراز ممار�شات القوات 
االمنية �شمن امليثاق العربي حلقوق االن�شان

اإبراز  �شرورة  على  الزهريي  ح�شن  العدل  وزارة  وكيل  اأكد   
�شنوفها  بكل  العراقية  االأمنية  للقوات  االإن�شانية  املمار�شات 
�شمن امليثاق العربي حلقوق االإن�شان, م�شددا على ان العراق 
اأف�شل اأمنوذج يف املنطقة لتالئمه مع كل االتفاقيات يف جمال 

حقوق االإن�شان.
 ذكر ال�شيد الوكيل اثناء اجتماع اللجنة الفرعية لكتابة م�شودة 
تقرير جمهورية العراق للميثاق العربي حلقوق االإن�شان الذي 
والداخلية  )ال��ع��دل  وزارات  ممثلو  بح�شور  مكتبه  يف  عقد 
وال��ع��م��ل وال�����ش��وؤون االج��ت��م��اع��ي��ة واالأم���ان���ة ل��ع��ام��ة ملجل�س 

الوزراء(.
للقوات  االإن�شانية  املمار�شات  اإب��راز  اإىل  الوكيل  ال�شيد  ودعا   
االأمنية العراقية بكل �شنوفها خالل عمليات حترير حمافظات 
البالد من �شيطرة ع�شابات داع�س االإرهابية, مبينا ان القوات 
املدنين وتخلي�شهم  باإنقاذ  ال�شعبي �شاهمت  االأمنية واحل�شد 

من وح�شية داع�س الذي ا�شتخدمهم كدروع ب�شرية, وهذا االأمر 
بامليثاق  اخلا�س  العراق  تقرير  كتابة  عند  عليه  التاأكيد  يجب 

العربي حلقوق االإن�شان.
 وا�شاف ال�شيد الوكيل: من الواجب ان نو�شح للعامل اجمع 
املنطقة يف جمال حقوق  اف�شل امنوذج يف  العراق حاليا  ان 
االتفاقيات  كل  مع  تتالءم  التي  املعايري  يطبق  الن��ه  االن�شان 
التقارير  العربية والعاملية, الفت اىل اهمية اال�شتعداد لكتابة 
يف  وخارجيا  داخليا  العراق  بالتزامات  اخلا�شة  وامل�شودات 
لها  املحددة  امل��دد  �شمن  جاهزة  لتكون  االن�شان  حقوق  جمال 
مهام  تدخل �شمن  والتي  اال�شا�شية  االلتزامات  من  باعتبارها 
العراق  تقرير  مناق�شة  االجتماع  و�شهد  العدل.   وزارة  عمل 
اخلا�س بامليثاق العربي حلقوق االن�شان وتقدمي ا�شتعرا�س 
كامل للتو�شيات واملالحظات املتعلقة به من جانب ومن جانب 

اخر اتفاقيات االمم املتحدة املعنية بحقوق االن�شان.

 قال اعالم وزارة العدل يف معر�س الرد على ت�شريح 
ال��وزارة  ان  االربعاء  يوم  �شنكايل  النائب  به  ادىل 
الرقابية  االج��ه��زة  جميع  م��ع  للتعاطي  م�شتعدة 
والتدقيقية وب�شكل �شفاف والتي هي حاليًا مواكبة 
جلميع جمريات العمل يف الوزارة وعلى اطالع تام 
مبا تقوم به الوزارة من تعامالت وتعاقدات وتدقق 

ابواب ال�شرف واالنفاق اال�شولية فيها. 
اأما فيما يتعلق باطالق التهم جزافًا الغرا�س الظهور 
ا�شفها النتهاج  ال��وزارة عن  فتعرب  االعالمي وغريه 
هذا اال�شلوب وعدم �شلوك الطرق القانونية وتقدمي 
االدلة املزعومة اىل الوزارة ويف حال عدم التعاطي 
االجهزة  ب��اجت��اه  بالذهاب  احل��ق  فل�شاحبها  معها 
على  الدليل  لتقدمي  الر�شينة  والتدقيقية  الرقابية 

االدعاءات ب�شكل قانوين. 
قانونية  غ��ري  ق���رارات  ب�شدور  االت��ه��ام  ع��ن  ف�شاًل   

موؤ�ش�شة  هو  املعهد  ان  علمًا  الق�شائي,  املعهد  من 
تدري�شية تعنى باملناهج وتطوير الدرا�شة الق�شائية 

ق���رارات  اال  ق����رارات  منه  والت�����ش��در  فقط 
ال�شيد  يراأ�شه  وال��ذي  املعهد  جمل�س 

االع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  جمل�س  رئ��ي�����س 
وع�����ش��وي��ة ع����دد م���ن روؤ����ش���اء 

واع�شاء  الق�شائية  االج��ه��زة 
ال��دول��ة  ���ش��ورى  جمل�س  يف 
ول��ي�����س ل����ل����وزارة دخ����ل يف 
ا�����ش����دار ق��������رارات جم��ل�����س 
امل��ع��ه��د, ح��ي��ث ان ه���ذا ي��دل 

لدى  الروؤيا  و�شوح  عدم  على 
ال�����ش��ي��د ال��ن��ائ��ب وع����دم م��ع��رف��ة 

القانون الذي يدار به املعهد ا�شاًل, 
موجهة  ف�شتكون  اتهامات  توجد  واذا 

رئي�س  ال�شيد  قبل  يدار من  الذي  املعهد  اىل جمل�س 
جم��ل�����س ال��ق�����ش��اء االع���ل���ى ول��ي�����س اىل 
العدل وهذا تناق�س يف  وزارة 

االقوال. 
 وف��ي��م��ا ي��خ�����س دائ���رة 
العقاري  الت�شجيل 
ما�شية  ف���ال���وزارة 
ب����ال����ت����ع����اون م��ع 
م���ك���ت���ب امل��ف��ت�����س 
ال�����ع�����ام وه����ي����اأة 
ال��������ن��������زاه��������ة يف 
م��ك��اف��ح��ة ���ش��ب��ه��ات 
ال��ف�����ش��اد واحل�����د من 
ال�����ت�����الع�����ب وع���ق���وب���ة 
املف�شدين واحالتهم للمحاكم 

ا�شرتاتيجية  م�شاريع  ولديها  ال��ق��ان��ون,  وح�شب 
االلكرتوين  االر�شيف  حفظ  مثل  تنفيذه  مامت  منها 
الكامل لكل ا�شول العقارات يف البنك املركزي, وحل 
م�شكلة تزوير عقارات االخوة امل�شيح, و�شيتم قريبًا 
ا�شدار بطاقة العقار االلكرتونية و�شواًل 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 
ال��وزارة  مع  اجلهود  وتن�شيق  تكامل  مع  اليتنافى 
واعتماد  االعالمية  االث��ارة  جتنب  مايقت�شي  وه��و 
ال��ت��ح��ق��ق وال��ت��دق��ي��ق م��ن االت��ه��ام��ات ق��ب��ل اط��الق��ه��ا 
الذي  ال�شعب  والظرف  الوقت  هذا  يف  وخ�شو�شًا 
مير به بلدنا العزيز وانتهاز الفر�شة من قبل و�شائل 
وك��ان  وال�شائعات  الفنت  الث���ارة  املغر�شة  االع���الم 
البعثي  النظام  ازالم  �شراح  اط��الق  ا�شاعة  اآخ��ره��ا 

املباد وغريها.

العدل توؤكد على ا�شتمرارها بالتعامل ب�شكل �شفاف مع جميع االجهزة
 الرقابة والتدقيقية الر�شينة

تضمن عددا من التعديالت والتعليمات والقرارات

دائرة اال�شالح العراقية تقوم بحملة تلقيح وتعفري النزالء 
يف �شجن احلماية الق�شوى

بالتعاون مع وزارة الصحة قطاع الكاظمية قسم الرعاية االولية

اك���د م��دي��ر ع���ام دائ����رة اال����ش���الح ال��ع��راق��ي��ة 
اال�شالحية  ال�شجون  ان  الع�شكري,  ح�شن 
القواطع  يف  م�شددة  �شحية  اج��راءات  تتبع 
خدماتها  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  ال�شجنية 
النزالء وتطبق  الإي��واء  بيئة �شحية  وتوفري 

املعايري ال�شحية حلقوق االن�شان.
 وقال املدير العام: ان خدمات املفارز الطبية 
التابعة  املتخ�ش�شة  امل�����ش��رتك��ة  وال��ل��ج��ان 
تقوم  ال�شجنية  االق�شام  يف  ال�شحة  ل��وزارة 
واالأو���ش��اع  االي��داع  ظ��روف  وتقييم  بزيارة 
ل���ل���ن���زالء يف ع���م���وم االق�������ش���ام  ال�����ش��ح��ي��ة 
وزارة  من  جلنة  زارت  حيث  اال�شالحية.   

ل��ق��ط��اع ال��ك��اظ��م��ي��ة/ ق�شم  ال�����ش��ح��ة ت��اب��ع��ة 
االنتقاليه  االمرا�س  �شعبة  االولية/  الرعاية 
على  واطلعت  الق�شوى  احلماية  �شجن  يف 
مب�شح  قامت  حيث  ال�شحية  النزالء  اح��وال 
�شحي �شامل لالإمرا�س املو�شمية واالنتقالية 
جل��م��ي��ع ال���ن���زالء ب��ال��ق�����ش��م, ب��اال���ش��اف��ة اىل 
احل�شرات  على  للق�شاء  ال��زن��زان��ات  تعفري 
وقيامها  ل��الإم��را���س  ال��ن��اق��ل��ة  وال���ق���وار����س 
ان  اىل  م�شريًا  للنزالء,  �شاملة  تلقيح  بحملة 
املعايري  تطبق  اال�شالحية  ال�شجون  ادارة 
الدولية حلقوق االن�شان وتوفر بيئة �شحية 

اليوائهم.
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التابعة  العراقية  الإ�صالح  دائرة  اأعلنت 
ال�صهري  م��وق��ف��ه��ا  ع��ن  ال��ع��دل  ل�����وزارة 
اخلا�ص بعدد املطلق �صراحهم ل�صهر اآذار 

املا�صي.
املفرج  ع��دد  ال�����وزارة: ان  اع���الم  وق���ال 
ال�صهر  خالل  ال��وزارة  �صجون  من  عنهم 

من  ن���زي���اًل   )13366( ب��ل��غ  امل��ا���ص��ي 
واملحافظات  بغداد  يف  ال��وزارة  �صجون 
و)1222(  الن�صاء  من   )114( بينهم 

من الرجال.
 واأكد اعالم األوزارة: ان دائرة ال�صالح 
قطعت ا�صواطًا كبرية يف جمال عمليات 

اطالق ال�صراح مع تطبيقها نظام الر�صفة 
اللكرتونية والذي يتيح امكانية حتديد 
النزلء  من  الق�صائية  احكامهم  املنتهية 
للمدة  وف��ق��ًا  ملفاتهم  بح�صم  وي�صاهم 

القانونية املحددة لإطالق ال�صراح.
د.ح��ي��در  ال��ع��دل  وزي����ر  اإن  اىل  ي�����ص��ار   

�صهري  م��وق��ف  بتقدمي  وج��ه  ال��زام��ل��ي، 
عن عدد النزلء املفرج عنهم اإىل و�صائل 
ال��راأي العام عن  الإع���الم، بهدف اط��الع 
عمليات  ت�صريع  باإلية  الوزارة  ا�صتمرار 
اأحكامهم  املنتهية  ال��ن��زلء  ع��ن  الإف���راج 

الق�صائية.

الوقائع  جريدة  من  اجلديد  العدد  �صدر 
العراقية بالرقم )4443(، والذي ت�صمن 
عددا من البيانات والقوانني والتعليمات، 
ال��ن��واب و���ص��ادق��ت  اق��ره��ا جمل�ص  ال��ت��ي 

عليها رئا�صة اجلمهورية.
امللك:  عبد  �صذى  الدائرة  عام  مدير  وقال 

وزارة  قانون  ت�صمن   )4443( العدد  ان 
 ،2017 ل�����ص��ن��ة   )53( رق����م  ال��ك��ه��رب��اء 
تخ�صي�ص  ملراقبة  العامة  الهياأة  وقانون 
ل�صنة   )55( رق��م  الحت��ادي��ة  ال�����واردات 
2017، بالإ�صافة اىل مر�صوم جمهوري.
ت�صمن  العدد  ان  ال��ع��ام:  املدير  واأ���ص��اف 

رقم  املالية  الذمة  ك�صف  تعليمات  اي�صًا 
 )69( رق��م  وبيان   ،20177 ل�صنة   )2(
الق�صاء  جمل�ص  عن  �صادر   2017 ل�صنة 
العلى) الغاء عدد من املحاكم يف بغداد(، 
ع��ن وزارة  ب��ي��ان ���ص��ادر  ب��الإ���ص��اف��ة اىل 

الثقافة.

وزارة العدل: الإفراج عن )1336( نزيل خالل �ضهر اآذار املا�ضي 
ضمن آلية تسريع إطالق سراح المنتهية أحكامهم القضائية

�ضدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع 
العراقية بالرقم )4443(

تضمن عددا من البيانات والقوانين والتعليمات 

مكتب املفت�ش العام يقيم دورة تدريبية لتنمية  اأ�ضاليب مكافحة الف�ضاد

وكيل وزارة العدل بحثنا ملف توا�ضل املوؤ�ض�ضات الدولية الإن�ضانية مع الوزارة
خالل لقائه رئيس مكتب حقوق اإلنسان في بعثة )يونامي( بالعراق

التابع  التنفيذ  دائ��رة  ع��ام  مدير  اج��رى   
لوزارة العدل د.فتاح حممد زيارة تفقدية 
اىل مديرية تنفيذ الر�صافة، لالإطالع على 

�صري العمل فيها.
 وقال مدير عام الدائرة: ان هذه الزيارة 
املتبعة  ال�صنوية  اخل��ط��ة  �صمن  ج���اءت 
ل��ل��دائ��رة ب��ه��دف ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي 
ت��ع��رت���ص ع��م��ل امل��وظ��ف��ني وامل��راج��ع��ني، 

ومعاجلة امل�صاكل التي تعاين منها.
د.ح��ي��در  ال��ع��دل  وزي���ر  ال�صيد  ي��ذك��ران   
ال���زام���ل���ي وج�����ه ب�������ص���رورة ت��ب�����ص��ي��ط 
يف  املتبع  الروتني  وتخفيف  الأج��راءات 
الدوائر العدلية لتخفيف العبء عن كاهل 
املوظفني واملراجعني واجناز معامالتهم 

بال�صرعة املمكنة.

 اأكدت مدير عام دائرة رعاية القا�صرين هند عبد جميغ، املبا�صرة 
مدينة  يف  القا�صرين  رعاية  مديرية  يف  وا�صعة  اأع��م��ار  بحملة 
الدائرة با�صرت بهذه احلملة  العام، ان  ال�صدر.  وا�صافت املدير 
مبينة  ال�صدر،  مدينة  يف  القا�صرين  رعاية  مديرية  مبنى  لإدام��ة 
ان الدائرة جهزت الكوادر الهند�صية والفنية باملواد وامل�صتلزمات 
من  املديرية،  ملبنى  الداخلية  املمرات واجل��دران  ب�صبغ  املطلوبة 
للمراجعني  ال��راح��ة  من  ق��در  اك��ر  وتوفر  مالئمة  تكون  ان  اج��ل 
واملوظفني.  واو�صحت املدير العام: ان توجيهات ال�صيد الوزير 
د. حيدر الزاملي، اكدت خالل جل�صة جمل�ص العدل الخرية على 
�صرورة تاأهيل الدوائر العدلية، حفاظا عليها من ال�صرار، مبينة 
ان الزخم الكبري على مديرية رعاية القا�صرين يف مدينة ال�صدر 
لتقدمي  �صمانا  دوري  ب�صكل  العدلية  الدوائر  تاأهيل  ي�صتوجب 

اف�صل اخلدمات للمواطنني.

ال��ع��ديل  التخطيط  دائ����رة  نظمت   
دورة  ال���ع���دل،  ل������وزارة  ال��ت��اب��ع��ة 
ال�صالمة  مب��ج��ال  خا�صة  تدريبية 
ال���ك���ت���ب  اع����������داد  يف  ال����ل����غ����وي����ة 
تنفيذا  ال��ر���ص��م��ي��ة،  وامل��خ��اط��ب��ات 
ملجل�ص  العامة  المانة  لتوجيهات 

الوزراء. 
التدريب  ق�صم  ان  الدائرة:  وقالت   
العديل  التخطيط  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع 
الثالثة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورة  ن��ظ��م 
اللغوية  ال�صالمة  مبجال  اخلا�صة 
ال��ك��ت��ب وامل��خ��اط��ب��ات  يف اع������داد 
الر�صمية، مو�صحة ان هذه الدورة 
ج����اءت ب��ت��وج��ي��ه الم���ان���ة ال��ع��ام��ة 

الدائمة  اللجنة  ال���وزراء/  ملجل�ص 
للحفاظ على �صالمة اللغة العربية، 
حيدر  د.  ال��ع��دل  وزي����ر  وب��رع��اي��ة 
املوظفني  �صملت  حيث  ال��زام��ل��ي، 

العاملني يف الوزارة.
ال����دورة  ال���دائ���رة: ان   وا���ص��اف��ت 
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 
ايام  خم�صة  ملدة  وت�صتمر  بالكرخ، 
19/3/2017 ولغاية  للفرتة من 

.23/3/2017
 يذكر ان جمل�ص العدل قرر اعتماد 
اج��ت��ي��از امل��وظ��ف ل��ه��ذه ال����دورات 

ا�صا�صا للرتفيع الوظيفي.

اأجرى ق�صم حقوق الن�صان يف وزارة العدل زيارة تفقدية لدائرة ال�صالح 
العراقية/ ق�صم التخطيط ملتابعة �صري العمل.

العمل  اأداء  حول  الت�صاور  الزيارة  خالل  مت  الن�صان:  حقوق  ق�صم  وق��ال 
باإجراءات  اخلا�صة  وال�صبل  الآليات  حول  التباحث  مت  حيث  الق�صم  يف 
ال�صجني  الت�صنيف  ناحية  من  ال�صجنية  الأق�صام  اأداء  �صري  اإح�صائية 

واملواقف التي ت�صدر من الق�صم.
واأ�صاف الق�صم: مت التباحث حول الدرا�صات التي تنجز من قبل الباحثني 
موظفي  عمل  �صلوك  يف  املهنية  احلالة  بتطوير  تعني  والتي  واملخت�صني 

ال�صجون وفقًا ملتطلبات ومعايري حقوق الإن�صان.

مدير عام التنفيذ يتفقد 
مديرية تنفيذ الر�ضافة 

بهدف تذليل العقبات امام
 الموظفين والمراجعين

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

ق�ضم حقوق األإن�ضان: تابعنا �ضري العمل 
والآليات املتبعة بق�ضم التخطيط

خالل زيارة تفقدية لدائرة االصالح العراقية

العراق  مناطق  اخر  حترير  عمليات  مع  تزامنا 
هذه  تتطلب  الرهابية  الع�صابات  تواجد  من 
تن�صب  ان  الدولة  موؤ�ص�صات  املرحلة من جميع 
ج��ه��وده��ا ���ص��وب )ال��ب��ن��اء والأع����م����ار(، وه��ذه 
فاح�صة  ن��ظ��رة  تتطلب  اجل�صيمة  امل�صوؤولية 
حكومية  اإ�صرتاتيجية  لعداد  موحدة  ومواقف 
موؤ�ص�صة  او  بكل وزارة  واأخ��رى خمت�صة  عامة 
ال��دول��ة،  مظلة  حت��ت  الدوار  تكامل  لتحقيق 
على ان تاأخذ كل جهة دورها يف و�صع اللبنات 
الر�صية  توفر  ان  �صاأنها  من  التي  الأ�صا�صية 
حدا  على  والبلد  املواطن  وبناء  للتقدم  الالزمة 
عاتقنا  على  اأخ��ذن��ا  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ���ص��واء، 
طرح م�صروع وطني كبري يكون راعيا لالن�صان 
الرت��ق��اء  يف  ي�صاهم  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 
التطور  م�����ص��اف  اىل  ل��ل��و���ص��ول  م��ع��ا  ب��الث��ن��ني 
يخفى  ول  املتقدم.  العامل  بلدان  ت�صهده  ال��ذي 
العراق  يعي�صها  التي  الأو���ص��اع  اجلميع  على 
يف ظل ظروف احلروب والرهاب التي اخذت 
منه كل ماأخذ و�صاهمت باحداث خ�صائر فادحة 
والقت  واملوؤ�ص�صاتي  الب�صري  اجل��ان��ب��ني  يف 
ب��ظ��الل��ه��ا ع��ل��ى ال��و���ص��ع ال���ع���ام والق��ت�����ص��ادي 
موحدة  نه�صة  يتطلب  وال���ذي  خ��ا���ص،  ب��وج��ه 
اعمار  لع��ادة  واحلكومة  امل��واط��ن  بها  ي�صارك 
تتعا�صد  م��امل  لن يتحقق  الم��ر  ال��ع��راق، وه��ذا 
م�صروع  لجناح  واحلكومية  ال�صعبية  اجلهود 
جميع  خالله  ت�صارك  وال��ذي  املوحد(  )التعليم 
الوزارات احلكومية وغري احلكومية يف حملة 
منجزها  يف  التكامل  لتحقيق  الدوار  ت��ب��ادل 
من  وحتقق  عاتقها  على  امللقاة  وامل�صوؤوليات 

تخريج  يف  التعليمية  للموؤ�ص�صات  دعما  خاللها 
هذا  يف  روؤي��ت��ن��ا  متخ�ص�صة.  وظيفية  ك���وادر 
الذي  م�صروعها  وزارة  كل  تطرح  ان  امل�صروع 
مع  واحتياجاتها  م�صوؤولياتها  مهام  تتداخل 
الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية الخرى ومبا 

�صتى  ويف  للجانبني  املتبادلة  ال��ف��ائ��دة  يحقق 
املجالت، وهذا المر يتطلب ان تثبت م�صاريع 
وترتكز  تعاون،  اتفاقيات  او  كمذكرات  العمل 
يف  ال����وزارات  ت�صارك  ان  على  امل�صروع  فكرة 
منذ  ملالكاتها  والتدريبية  التعليمية  العملية 

الخت�صا�صات  ب��اخ��ت��ي��ار  ال��درا���ص��ي��ة  امل��راح��ل 
باعادة احياء  امل�صاهمة  التي حتتاجها من اجل 
م�صروع التعيني املركزي متهيدا لقرار )قانون 
�صاأنه  من  وال��ذي  الحت��ادي��ة(،  اخلدمة  جمل�ص 
اجلامعات  من  املتخرجني  الطلبة  ي�صتوعب  ان 

وتاأهيلية  تعليمية  موؤ�ص�صات  ويوفر  جهة،  من 
وتدريب  تاأهيل  عل  وت�صرف  اكادميية  بكوادر 
يف  با�صتقبالها  العدادية  الدرا�صات  يف  الطلبة 
املوؤ�ص�صات التابعة لها من اجل ان توجد كوادر 
توؤهلها  خ��رة  متتلك  واكادميية  علميا  موؤهلة 
تخرجها  حال  للعمل  املبادرة  زمام  ا�صتالم  على 
الخت�صا�ص  وذات  ال��ن��ادرة  الخت�صا�ص  يف 
ال��ت��ع��اون والتكافل  ال��ن��وع م��ن  ال��دق��ي��ق، وه���ذا 
عملها  باجناح  ي�صاهم  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  بني 
من  عالية  درج��ة  على  )وظيفية(  ك��وادر  ويوفر 
على  عملنا  فقد  وبدورنا  واملهنية.  التخ�ص�ص 
اأعداد جملة م�صاريع من بينها حت�صري الدرا�صة 
والتطوير  )ال��ت��دري��ب  معهد  باإن�صاء  اخلا�صة 
ت�����ص��ك��ي��الت املعهد  ل��ي��ك��ون ���ص��م��ن  ال���ق���ان���وين( 
العايل  التعليم  الق�صائي وبالتن�صيق مع وزارة 
والبحث العلمي، والذي من �صاأنه اإذا ما ح�صلت 
املوافقات الر�صمية بالتعاون مع وزارة التعليم 
�صت�صاهم يف منح املتخرجني من هذه املوؤ�ص�صة 
ما  الدبلوم(  )�صهادة  على  احل�صول  التعليمية 
بعد الدرا�صة الإعدادية والتي ت�صرف عليها جلنة 
�صيتم  احلالة  وبهذه  ال��وزارت��ني،  من  خمت�صة 
الخت�صا�صات  �صمن  اخلريجني  اأع��داد  ح�صر 
يف  الع�صوائية  ح��ال��ة  يتجاوز  ومب��ا  الدقيقة، 
دون  اجلامعات  طلبة  م��ن  كبرية  اع���داد  تخرج 
وجود املجالت املالئمة لتعيينهم �صمن مالكات 
ويف  وامل�صتحدثة.  الثابتة  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات 
املرحلة  خ��الل  ال���وزارة  بعمل  املتعلق  اجلانب 
من  خا�صة  جلان  بتوجيه  با�صرنا  فقد  احلالية 
العمل يف  اإع��ادة  ال��وزارة لالإ�صراف على عملية 

وقد  امل��ح��ررة،  املناطق  �صمن  العدلية  ال��دوائ��ر 
العامني  امل����دراء  على  امل�����ص��وؤول��ي��ات  تق�صم  مت 
امل�صيطر(  )امل��رك��ز  �صياق  �صمن  ال����وزارة  يف 
يف  العمل  با�صتئناف  امل��راك��ز  ه��ذه  و�صاهمت 
اغلب املحافظات و�صول اىل اجلانب الي�صر يف 
حمافظة نينوى، وقدمت اجلنة املمثلة للوزارة 
الدوائر  اىل  والتفقدية  امليدانية  جلولة  خ��الل 
عن  �صامال  تقريرا  نينوى  حمافظة  يف  العدلية 
مدى الأ�صرار التي تعر�صت لها مباين الدوائر 
كامل  اإىل ج���رد  اإ���ص��اف��ة  امل��و���ص��ل  ال��ع��دل��ي��ة يف 
املركز  وحقق  واأث��اث،  اأجهزة  من  باحتياجاتها 
حمافظ  لقائه  خ��الل  ل��ل��وزارة  املمثل  امل�صيطر 
نينوى توفري بنايات بديلة عن املت�صررة وجرد 
بالوثائق وامل�صتندات التالفة من اجل تعوي�صها 
يف  امل��وج��ودة  الأ�صلية  ال�صجالت  من  ب��اأخ��رى 
ال���دوائ���ر ال��ع��دل��ي��ة امل��رك��زي��ة، م��ع الأخ����ذ بنظر 
باإيقاف  اأعماما  اأ���ص��درت  ال���وزارة  ان  العتبار 
ال�صجالت  واأغلقت  العقارية  املعامالت  ترويج 
يف دائرة الت�صجيل العقاري العامة، اعتبارا من 
اليوم الول لدخول ع�صابات داع�ص اىل العراق 
التالعب  م��ن  املواطنني  ممتلكات  على  حفاظا 
ي�صاهم  ان  �صاأنه  م��ن  الأم���ر  وه���ذا  وال��ت��زوي��ر، 
مناطق  اىل  وال��ن��ازح��ني  امل��ه��ج��ري��ن  ع���ودة  يف 
التي  املناطق  هذه  اىل  احلياة  واإع��ادة  �صكناهم 
العراق،  عن  و�صلخها  تدمريها  الإره��اب  حاول 
ورج��ال  المنية  للقوات  الكبري  ال���دور  ان  ال 
احل�صد ال�صعبي وت�صحياتهم بالغايل والنفي�ص 
املحافظات  اىل  جم��ددا  احلياة  باإعادة  �صاهمت 

التي اغت�صبتها قوى ال�صر والإرهاب.

مؤسسات الدولة وأدوارها التكاملية في مرحلة ما بعد داعش

اب��رز  ع��ن  ال��ع��دل،  ل���وزارة  التابع  ال��دول��ة  ���ص��ورى  اعلن جمل�ص 
ن�صاطاته التي حققها خالل �صهر كانون الثاين من العام 

املا�صي 2017. 
املجل�ص  ن�صاطات  ابرز  ان   : املجل�ص  وقال 

خ���الل ���ص��ه��ر ك��ان��ون ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام 
امل���وؤمت���رات  ي��خ�����ص  مب���ا   ،2017

البلد،  العمل داخل وخارج  وور�ص 
الج��ت��م��اع ال��ت��ح�����ص��ريي ال��ث��ال��ث 
ال�صمو  ا�صحاب  ملمثلي  امل�صرتك 
ووزراء العدل العرب والداخلية 
ل��ت��ف��ع��ي��ل الت��ف��اق��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة 
الره��اب،  مبكافحة  ال�صلة  ذات 
التعاون  تعزيز  جلنة  واجتماع 

وال��داخ��ل��ي��ة  ال���ع���دل  وزراء  ب���ني 
العرب.

وا�صاف: ان هذه الن�صاطات ت�صمنت 
بتقرير  اخلا�صة  املعلومات  ا�صتكمال 

ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق اخل���ا����ص ب��ات��ف��اق��ي��ة 
الق�صاء على جميع ا�صكال التمييز العن�صري، 

املكلفة  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع  ح�����ص��ور  اىل  ب��ال���ص��اف��ة 

ق�صايا هيئات  او  ادارات  بني  للتعاون  عربية  اتفاقية   ب��اإع��داد 
 الدولة.

وتابع: ان ابرز الن�صاطات املتعلقة مب�صاريع 
ق��وان��ني 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�صيمات دائرة الوقائع 
ان  مبينًا  وم��ه��ام��ه��ا،  ال��ع��راق��ي��ة 
م�صروع   )2( اجن��ز  املجل�ص 
نظام  م�صروع   )1( و  قانون، 
م�صروع  و)12(  ت�صريعات، 
نظام  وم�صروعي  تعليمات، 
 )13( اىل  بال�صافة  داخلي، 
بيان راأي وم�صورة قانونية، 
 )256( ار�صفة  اىل  بالإ�صافة 
الطعون  ع��دد  بلغ  كما  قانونا، 
التمييزية املح�صومة من املحكمة 
دع���وى،   )189( العليا  الداري�����ة 
املح�صومة  ال��دع��اوى  ع��دد  بلغ  بينما 
 )27( الداري  ال��ق�����ص��اء  حم��ك��م��ة   م���ن 

دعوى.

جمل�ش �ضورى الدولة يعلن عن ابرز ن�ضاطاته خالل �ضهر 
كانون الثاين من العام 2017

 اجرت دائرة ال�صالح العراقية مالكات تدريب وت�صغيل النزلء يف �صجن 
متنوعة  وريا�صية  وتثقيفية  تدريبية  دورات  بتنظيم  املركزي  العمارة 
لتاأهيل النزلء.  وقال مدير عام الدائرة ح�صني الع�صكري: ان مالكات �صعبة 
مهنية  تدريبية  دورة  بتنظيم  قامت  ال�صجن  يف  النزلء  وت�صغيل  تدريب 
عن ا�صا�صيات اخلياطة وتف�صيل املالب�ص �صارك فيها ) 15 ( نزيل متدرب 
والتطويرية  التكميلية  ال���دورات  يف  لال�صرتاك  الف�صلية  لهم  و�صتكون 
التي �صتقام م�صتقبال.  اأ�صاف املدير العام: ان التطور الذي ت�صهده ور�ص 
اخلياطة والكوادر العاملة فيها متكنت من تدريب اعداد كبرية من النزلء 
املاهرين وم�صاهمة ذوي اخلرة منهم يف تدريب اقرانهم من النزلء غري 
كان  النزلء  برنامج تدريب وتعليم  ان  العام:  املدير  املتدربني.   واأو�صح 
والتعليم  المية  حمو  يف  للنزلء  تعليمية  دورات  اي�صا  وت�صمن  حافاًل 
امل�صرع ا�صافة اىل اقامة بطولت ريا�صية بخما�صي كرة القدم وغريها من 

الفعاليات والتمارين الريا�صية.

دائرة ال�ضالح العراقية: تنظم دورات 
تدريبية مهنية وثقافية وريا�ضية

دائرة رعاية القا�ضرين تبا�ضر حملة 
اأعمار مديرية مدينة ال�ضدر

اأق�����ام م��ك��ت��ب امل��ف��ت�����ص ال���ع���ام ل������وزارة ال���ع���دل دورة 
ت��دري��ب��ي��ة ب��خ�����ص��و���ص )ت��ن��م��ي��ة اأ���ص��ال��ي��ب م��ك��اف��ح��ة 
 ال���ف�������ص���اد( يف ق���اع���ة جم��م��ع ال����دوائ����ر ال��ع��دل��ي��ة يف 

الكرخ.
من  كمال  كاظم  حممد  احمد  املحا�صر  ال���دورة  واأدار 

الف�صاد،  ملكافحة  العراقية  الكادميية  النزاهة/  هياأة 
الظواهر  ر�صد  اأهمية  اىل  حما�صرته  يف  اأ�صار  ال��ذي 
ممار�صات  يخ�ص  ومبا  الدولة  موؤ�ص�صات  يف  ال�صلبية 
ال��ف�����ص��اد م���ن ال���ر����ص���وة والخ���ت���ال����ص وال���ص��ت��ي��الء، 
مكافحة اأ�صاليب  لتنمية  الر�صد  هذا  من   وال�صتفادة 

 الف�صاد.
وح�صر الدورة موظفو وزارة العدل من مكتب الوزير 
العام و�صورى  املفت�ص  الوزارة ومكتب  وكيل  ومكتب 
والتخطيط  واملالية  الإداري��ة  الدوائر  من  وكل  الدولة 
القا�صرين  ورع���اي���ة  ال��ع��ق��اري  والت�صجيل  ال��ع��ديل 

والعالقات العدلية وكتاب العدول والتنفيذ وال�صالح 
ال��ع��راق��ي��ة واخ���ره���ا املعهد  وال��ق��ان��ون��ي��ة وال���وق���ائ���ع 

الق�صائي.
وا�صتمرت الدورة ملدة يومني، هذا وتاأتي هذه الدورة 

التدريبية تنفيذا خلطة املكتب لعام 2017

على  الزهريي،  ح�صني  العدل  وزارة  وكيل  اأكد   
العراق  يف  )يونامي(  بعثة  تتحرك  اأن  �صرورة 
حقوق  ملف  ب��اأن  الدولية  املوؤ�ص�صات  لتعريف 
لتحقيق  ال��ع��دل  وزارة  اإىل  ان��ت��ق��ل  الإن�����ص��ان 
اإىل  خطاباتها  جميع  توّجه  خالل  من  التوا�صل 

الوزارة.
فران�ص�صكو  لقائه  خ��الل  الوكيل  ال�صيد  وق��ال   
بعثة  يف  الإن�����ص��ان  ح��ق��وق  مكتب  رئي�ص  م��وت��ا 

ي��ون��ام��ي ومم��ث��ل امل��ف��و���ص ال�����ص��ام��ي حل��ق��وق 
الإن�����ص��ان يف ال���ع���راق، ا���ص��ت��ك��م��اًل ل��ل��ق��اء وزي��ر 
اللقاء  ال��زام��ل��ي، وج��رى خ��الل  د. حيدر  ال��ع��دل 
اإىل  الإن�����ص��ان  ح��ق��وق  ملف  انتقال  ا�صتعرا�ص 
وزارة العدل، والتي تتوىل حاليا كتابة التقارير 
 ال��ت��ع��اه��دي��ة اأ���ص��ب��ح��ت م��ن��اط��ة ب�����وزارة ال��ع��دل 

ح�صرًا.
مت  املباحثات  اأن  اإىل  ال��وك��ي��ل  ال�صيد  واأ���ص��ار   

خ��الل��ه��ا ال��ت��ط��رق اإىل اأه��م��ي��ة م�����ص��ارك��ة ك���وادر 
الوزارة يف دورات تطويرية يف �صتى املجالت 
جانب  مقدمتها  ويف  ال����وزارة  بعمل  املتعلقة 
الهامة  امل��ج��الت  م��ن  كونها  الإن�����ص��ان،  ح��ق��وق 
خ��رات  زي���ادة  يف  ت�صاهم  اأن  �صاأنها  م��ن  التي 
واملواثيق  التطورات  وتواكب  ال��وزارة  ك��وادر 
 ال���دول���ي���ة وال���ت���ي ت���دع���م اجل���ان���ب ال�����ص��ي��ادي 

للبالد.
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املوقف  عن  العراقية  اال�صالح  دائ��رة  اعلنت   
دائرة  منت�صبي  تدريب  واإح�صائية  ال�صهري 
الثاين  كانون  �صهر  خالل  العراقية  اال�صالح 

من العام احلايل 2017.
الع�صكري:  ح�صني  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال   

ال�����دورات  ل��رن��ام��ج  ال�����ص��ه��ري  ان امل���وق���ف 
التدريب  معاونية  تقيمها  ال��ت��ي  التدريبية 
 )  9  ( اق��ام��ة  ت�صمن  اال���ص��الح��ي  والتطوير 
  )  5133  ( فيها  ا���ص��رك  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
تخ�ص�صية  اداري��ة  ال��دورات  وكانت  منت�صب 

والتحقيق  الر�صمية،  املخاطبات  ا�صلوب  عن 
املعلومات  واإدارة  البيانات  االداري، وقواعد 
وت��دري��ب  ب��ت��اأه��ي��ل  خ��ا���ص��ة  اخ���رى  ودورات 
بني  ال��ت��وازن  دورة  ومنها  االمنية  امل��الك��ات 
ودورة  واالندماج،  والتاأهيل  االمنية  احلالة 

ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى اع���م���ال ال�����ص��غ��ب، واالأم����ن 
التحكيم  عن  قانونية  ودورات  الديناميكي 
الدفاع املدين  الدويل/ امل�صتوى االول، وعن 

واالإ�صعافات االولية ودورة تدريب ميداين.
وا�صاف املدير العام: ان هذه الدورات اقيمت 

الدائرة  مقر  يف  املوظفني  تدريب  �صعبة  يف 
اال�صالحي  والتطوير  التدريب  وق�صم   العامة 
الق�صائي  وامل��ع��ه��د   ) اال���ص��الح  اك��ادمي��ي��ة   (
واإ����ص���اف���ة اىل امل���ق���رات وم���راك���ز ال��ت��دري��ب 

اخلا�صة ببعثة االحتاد االوربي.

دائرة اال�سالح العراقية تك�سف عن امل�قف ال�سهري بتدريب وتط�ير م�ؤهالت منت�سبيها

خالل لقائه الفريق التقني المعني بالعنف الجنسي ضد المرأة

مكتب املفت�ش العام يقيم 
ندوة تثقيفية ح�ل )كيفية 
اعداد البح�ث والدرا�سات(

تثقيفية يف  ندوة  العدل  لوزارة  العام  املفت�ش  اقام مكتب 
املعهد الق�صائي حول )كيفية اعداد البحوث والدرا�صات( 
و�صارك فيها موظفو املكتب من حملة �صهادة البكالوريو�ش 

يف خمتلف االخت�صا�صات.
اإبراهيم  ف��وزي  علي  الدكتور  امل�صت�صار  املحا�صر  وق��دم 
االل��ي��ات  فيها  وب���نينّ  اخل�����ص��و���ش،  ب��ه��ذا  قيمة  حم��ا���ص��رة 
علمية  ب�صورة  والدرا�صات  البحوث  كتابة  يف  املعتمدة 
املكتب  موظفي  ثقافة  زي��ادة  يف  كتابتها  واث��ر  ممنهجة، 
الو�صول  يف  ي�صاهم  ومبا  البحثية،  امكاناتهم  وتطوير 
اىل حالة منوذجية يف اعداد الدرا�صات التي تتما�صى مع 

كتاباتهم البحثية.
ندوتني  اقام  ان  �صبق  العام  املفت�ش  ان مكتب  وي�صار اىل 

ملوظفيه يف وقت �صابق للمو�صوع ذاته.

اال�صتاذ  ال��ع��دل  وزارة  وك��ي��ل  اك��د 
ح�صني الزهريي، ان الوزارة تعمل 
بجرائم  خا�صة  حمكمة  ان�صاء  على 

ع�صابات داع�ش االرهابية.
بالفريق  لقائه  ذلك خالل  اعلن عن   
اجلن�صي  بالعنف  املعني  التقني 
�صد املراأة، والذي يتكون من ال�صيد 
تونديرا  وال�صيد  بونيني  ت��وب��ي 
مبنى  يف  امل��راف��ق  وال��وف��د  جيكوا 
رئا�صة جمل�ش ال��وزراء، ومت خالل 
حقوق  اق�صام  عمل  مناق�صة  اللقاء 
بعد  القانونية  الدائرة  يف  االن�صان 

مع  التعامل  وكيفية  ال��وزارة  الغاء 
جرائم داع�ش �صد املراأة التي تعتر 
�صد  خا�صة  جماعية  اب��ادة  جرائم 
االقليات كااليزيديني وامل�صيحيني.

 واو�����ص����ح ال�����ص��ي��د ال���وك���ي���ل، ان 
ال��ع��دل  ب����وزارة  متمثلة  احل��ك��وم��ة 
خا�صة  حمكمة  ان�صاء  على  تعمل 
�صمنها  ومن  داع�ش  تنظيم  جلرائم 
ال��ع��ن��ف اجل��ن�����ص��ي، وان  ج���رائ���م 
عالقة  تاأ�صي�ش  على  تعمل  ال��وزارة 
�صراكة مع منظمات املجتمع املدين 
لرفع معدل الوعي املناه�ش للعنف 

ع��ل��ى اخ��ت��الف ان���واع���ه ب���االأري���اف 
التعامل  وكيفية  النائية  واملناطق 
م��ع امل�����راأة و���ص��م��ان ع���دم ان��ت��ه��اك 

حقوقها امل�صروعة.
مبطالبة  ال��وك��ي��ل  ال�����ص��ي��د  وخ��ت��م   
ال��ف��ري��ق ال��ت��ق��ن��ي، ب��ت��وف��ري ال��دع��م 
الفني لتدريب الق�صاة والقانونيني 
اع������داد  يف  ال�������ص���رط���ة  وق���������وات 
من  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الت�صريعات 
القانوين  الو�صف  جتد  ان  �صاأنها 
التنظيم  ارت��ك��ب��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ل��ج��رائ��م 

االرهابي.

وكيل وزارة العدل: ال�زارة تعمل على ان�ساء حمكمة خا�سة 
جلرائم تنظيم داع�ش

اع��ل��ن��ت دائ����رة ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��ديل 
بتطوير  خا�صة  دورة  تنظيم  ع��ن 
 ال�����ك�����وادر احل�������ص���اب���ي���ة ل���ل���دوائ���ر

 العدلية.
 وق��ال��ت ال��دائ��رة: ان ه��ذه ال���دورة 
ت���اأت���ي ���ص��م��ن اخل���ط���ة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
التدريب  بق�صم  اخلا�صة  ال�صنوية 
يف الدائرة، حيث ابتداءت من يوم 

 24/4/2017 امل��واف��ق  االث��ن��ني 
وملدة )4( ايام.

وا���ص��اف��ت ال��دائ��رة: ان ال���دورة مت 
امل�����ص��ارك��ة ف��ي��ه��ا م��ن ق��ب��ل ال��ك��وادر 
العدلية،   ال���دوائ���ر  يف  احل�����ص��اب��ي��ة 
ال������دورة  ه�����ذه  م����ن  ال����ه����دف  وان 
الوظيفية ال��ك��وادر  ك��ف��اءة   تطوير 

 العاملة.

امل�صرفة  الرئي�صية  اللجنة  ان  الع�صكري:  ح�صني  الدائرة  عام  مدير  وقال   
الفعاليات  بتلك  خا�صا  ك��را���ص��ا  اع���دت  التطوعي،  العمل  فعاليات  على 
اب��رز  ال��ك��را���ش  ت�صمن  حيث  وب��ن��اء(،  ع��ط��اء  التطوعي  )العمل  بعنوان 
 الن�صاطات والفعاليات اخلا�صة باالعمال التطوعية التي اجنزتها مالكات

 الدائرة.
الدائرة  يف  التنمية  حركة  دعم  الكرا�ش،  ا�صدار  من  الهدف  ان  وا�صاف:   
ومتطلبات  يتنا�صب  مبا  لها،  التابعة  االق�صام  يف  العمل  اآليات  وتطوير 
املرحلة وخطط التق�صف واحلفاظ على املال العام، تنفيذا لتوجيهات ال�صيد 

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

دائرة التخطيط العديل: تقيم دورة 
خا�سة بتط�ير الك�ادر احل�سابية

مدير عام دائرة الكتاب العدول يتفقد 
 دوائر حمافظة ذي قار

بهدف تقييم واقع الخدمات  المقدمة للمواطنين

 اجرى مدير عام دائرة كتاب العدول 
ح�صني الطائي زيارة تفقدية لدوائر 
حمافظة ذي قار، لالإطالع على واقع 

�صري العمل. 
 وق���ال م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة ح�صني 
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�صاكل واملعوقات 
ال��ت��ي ت��ع��ي��ق ع��م��ل ال��ك��ات��ب ال��ع��دل 
اىل  باالإ�صافة  املحافظة،  ه��ذه  يف 
ال��ع��دل  ك��ات��ب  ان��ت��ق��ال دائ����رة  ح�صم 
ب��ه��دف  ال��ن��ا���ص��ري��ة امل�����ص��ائ��ي  يف 
العمل خدمًة  اال�صتقاللية يف  تقدمي 

للمواطنني.

 وا���ص��اف امل��دي��ر ال��ع��ام: مت خ��الل 
كتاب  مل���دراء  اجتماع  عقد  ال��زي��ارة 
العدول، حيث مت التداول حول �صري 

واإيجاد  املعوقات  ومناق�صة  العمل 
اف�صل  لتقدمي  لها  املنا�صبة  احللول 

اخلدمات العدلية للمواطنني.

وزارة العدل تنفي وت�ستنكر اخلرب جملة وتف�سياًل
 على خبر تهريب ازالم نظام البعث المباد

ً
ردا

دائرة رعاية القا�سرين تبا�سر 
حملة اأعمار مديرية الكرخ

ال��وزارة نفت  العدل: بان  اع��الم وزارة   قال 
تهريب  ح���ول  ادع�����اءات  اي  ق��اط��ع  وب�صكل 
املباد من اي �صجن من  البعثي  النظام  ازالم 
تقبع  املجرمة  ال��زم��رة  ه��ذه  وان  �صجونها، 
يف �صجون حم�صنة و�صمن حرا�صة م�صددة 

والميكن الأي جهة اخراقها مهما كان م�صمى 
تلك اجلهة، وهم يخ�صعون لتنفيذ 

االحكام الق�صائية العراقية وح�صب القانون. 
 ومن جهة اخرى فاننا نبني ان هذه احلمالت 
تزامنًا  الراهن  الوقت  يف  تت�صاعد  املمنهجة 

االم��ن��ي��ة وح�صدنا  ق��وات��ن��ا  ان��ت�����ص��ارات  م��ع 
العام  ال����راأي  ت�صوي�ش  �صبيل  يف  امل��ق��د���ش 
حماولًة  االرهابية  داع�ش  لع�صابات  ن�صرًة 
الروح املعنوية البناء  بالوقت ذاته ا�صعاف 
ل�صلب  وامل��ج��اه��د  ال�صابر  ال��ع��راق��ي  �صعبنا 

فرحة الن�صر منه. 
 ولكننا وبالوقت الذي نوؤكد ان �صعبنا ا�صبح 
عارفًا باهداف هذه احلمالت امل�صمومة، نكرر 
تعهدنا با�صتمرار ابطال وزارة العدل ودائرة 
العراقي  الق�صاء  اح��ك��ام  بتنفيذ  اال���ص��الح 

املغر�صة.    احلمالت  بهذه  تاأثر  ادنى  وبدون 
يف  القانوين  بحقها  حتتفظ  ال���وزارة  وان 
مقا�صاة املروجني لهذه االكاذيب، مع الطلب 
م��ن و���ص��ائ��ل االع����الم ك��اف��ة ب��ع��دم االجن���رار 

لرويج مثل هكذا اخبار مغر�صة.

 اأكدت مدير عام دائرة رعاية القا�صرين هند عبد جميغ، املبا�صرة بحملة 
اأعمار وا�صعة يف مديرية رعاية القا�صرين يف الكرخ.

 واأ���ص��اف��ت امل��دي��ر ال��ع��ام، ان ال���دائ���رة ب��ا���ص��رت ب��ه��ذه احل��م��ل��ة الإدام���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 
املطلوبة  وامل�صتلزمات  ب��امل��واد  والفنية  الهند�صية  ال��ك��وادر  ج��ه��زت 
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���الئ���م���ة وت����وف����ر اك�����ر ق�����در م����ن ال����راح����ة ل��ل��م��راج��ع��ني

 واملوظفني.
ال���وزي���ر د. حيدر  ال�����ص��ي��د  ت��وج��ي��ه��ات  ال���ع���ام: ان  امل��دي��ر   واأو���ص��ح��ت 
���ص��رورة  على  االخ���رية  ال��ع��دل  جمل�ش  جل�صة  خ��الل  اك���دت  ال��زام��ل��ي، 
الزخم  ان  مبينة  اال���ص��رار،  من  عليها  حفاظا  العدلية،  ال��دوائ��ر  تاأهيل 
تاأهيل  ي�صتوجب  ال��ك��رخ  يف  القا�صرين  رع��اي��ة  م��دي��ري��ة  على  الكبري 
 ال���دوائ���ر ال��ع��دل��ي��ة ب�����ص��ك��ل دوري ���ص��م��ان��ا ل��ت��ق��دمي اف�����ص��ل اخل��دم��ات

 للمواطنني.

 اقامت دائرة اال�صالح العراقية �صعبة البحث االجتماعي يف موقف 
باالإمرا�ش  امل�صابني  ال��ن��زالء  وع��الج  ب��اإي��داع  املتخ�ص�ش  الر�صاد 

النف�صية حما�صرات توعية واإر�صاد للنزالء.
من  عددا  نظم  الق�صم  ان  الع�صكري:  ح�صني  الدائرة  عام  مدير  وقال 
حما�صرات وجل�صات توعية واإر�صاد �صملت النزالء على �صكل وجبات 
هو  اجلل�صات  هذه  من  الهدف  حتقيق  بغية  �صغرية  اع��داد  ت�صمنت 
اعادة التاأهيل النف�صي وزرع الثقة بالنف�ش والطماأنينة لدى النزالء 
الذين يعانون من ا�صطرابات نف�صية وتتزامن هذه املحا�صرات مع 
ل��وزارة  تابعة  اخ��رى  طبية  ك��وادر  به  تكفلت  نف�صي  تاأهيل  برنامج 
تناولت  التوعية  حما�صرات  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  واأ���ص��اف  ال�صحة. 
النف�صية وحتث  ال�صغوطات  من  تفك  ان  �صاأنها  من  ثقافية  موا�صيع 

على التفاعل والتعاطي مع االخرين.
 ي�صار اىل ان مالكات البحث االجتماعي لها دور كبري يف دعم برامج 
ال�صجون  يف  للنزالء  والنف�صي  ال�صحي  والنظام  ال��ن��زالء  تاأهيل 

اال�صالحية ال�صيما منها املخ�ص�صة الإيداع النزالء املر�صى.

دائرة اال�سالح العراقية
 تقيم حما�سرات ت�عية وعالج 

نف�سي للنزالء

دائرة اال�سالح العراقية ت�سدر كرا�ش 
االعمال التط�عية ال�سن�ي

تحت عنوان )العمل التطوعي عطاء وبناء(

ق�سم حق�ق االن�سان ممثال عن وزارة العدل  
يف الدورة االإقليمية العربية

ادارة اجل�دة تتفقد تحت عنوان )العمل التطوعي عطاء وبناء(
الدوائر العدلية ملتابعة تطبيق 

جانب التط�ير امل�ؤ�س�سي

االن�صان  حقوق  ق�صم  ���ص��ارك   
يف  ال��ع��دل  وزارة  ع��ن  مم��ث��ال 
ال�����دورة االإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة 
مب����ج����ال ال����ق����ان����ون ال������دويل 

االإن�صاين.
 وقال ق�صم حقوق االن�صان: ان 
ا�صتنادًا  جاءت  امل�صاركة  هذه 
لتوجيهات وزير العدل د.حيدر 
ال���زام���ل���ي ل��ت��ط��وي��ر ال���ك���وادر 
العاملة مبجال حقوق االإن�صان 
ال�����دورة  وان  ال��������وزارة،  يف 
يف  بريوت  مدينة  يف  انعقدت 

اجلمهورية اللبنانية.

ال���دورة  ان  الق�صم:  واأ���ص��اف 
اللجنة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  نظمت 
ال���دول���ي���ة ل��ل�����ص��ل��ي��ب االح��م��ر 
و����ص���ارك ف��ي��ه��ا جم��م��وع��ة من 
ال���ع���ام���ل���ني مب����ج����ال ح���ق���وق 
دول  ع������دة  م�����ن  االإن�����������ص�����ان 
ثقافة  لن�صر  وعربية  اأجنبية 
ال��ق��ان��ون ال���دويل واالإن�����ص��اين 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ج��ت��م��ع   يف 

 احلكومية.
 ي�صار اىل ان معاون مدير ق�صم 
وايل  �صيف  االإن�����ص��ان  ح��ق��وق 

مثل الوزارة يف هذه الدورة.

وال��ت��ط��وي��ر  ال�����ص��ام��ل��ة  اجل������ودة  ادارة  ق�����ص��م  اج�����رى   
ل���وزارة  التابعة  للمديريات  تفقدية  زي���ارة  املوؤ�ص�صي 
العمل ب��واق��ع  االرت��ق��اء  بهدف  ال�صويرة  بق�صاء   ال��ع��دل 

 فيها. 
الزيارة  هذه  ان  اجلبوري:  حت�صني  الق�صم  مدير  وق��ال   
الزاملي  د.ح��ي��در  ال��ع��دل  وزي���ر  توجيهات  �صمن  ت��اأت��ي 
ومت  األعدلية،  الدوائر  كافة  يف  اجل��ودة  معايري  بتطبيق 
واالأ�صاليب  العمل  واق��ع  ح��ول  التباحث  ال��زي��ارة  خ��الل 
لل�صالح  خدمة  االف�صل  تقدمي  يف  ت�صاهم  التي  الكفيلة 

العام.
زي��ارت��ه  خ���الل  ق���ام  اجل����ودة  ادارة  ق�صم  ان  وا����ص���اف:   
باالإطالع على اأهم الن�صاطات اخلا�صة بالدوائر والتاأكيد 
ال�صاملة  على �صرورة تطبيق معايري نظم ادارة اجلودة 

والتطوير املوؤ�ص�صي.

التجاري  للتحكيم  العربي  االحت��اد  اأق��ام   
ال������دويل وب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق وال���ت���ع���اون مع 
ال��دورة  الق�صائي،  واملعهد  العدل  وزارة 
حمكمني  الع�����داد  االوىل  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة 
ال���دويل،  ال��ت��ج��اري  بالتحكيم  ع��راق��ي��ني 
جم��ل�����ش  م���ق���ر  يف  االول،  امل�������ص���ت���وى 
ال���وح���دة االق��ت�����ص��ادي��ة ب��ج��ام��ع��ة ال���دول 
مب�صاركة  م�صر،  جمهورية  يف  العربية 
العراقيني،  املحامني  نقابة  من  مر�صحني 
املحامني  ومن  والكهرباء  العدل  وزارات 
وامل�صت�صارين وامل�صاورين   واحلقوقيني 

 القانونيني.
 وبنَي االأمني العام لالحتاد العربي للتحكيم 
التجاري الدويل امل�صت�صار كزار الربيعي، 
اأن ث��الث��ون م�����ص��ارك��ا ت��ل��ق��وا حم��ا���ص��رات 
للفرة  اأي���ام  �صتة  م��دى  على  متخ�ص�صة 
 ،٢٠١٧ ني�صان   ٢ ول��غ��اي��ة  اذار   ٢٨ م��ن 
امل�صتوى  عالية  حما�صرات  خاللها  ُقدمت 

حمامني  وم�صاركة  حتكيم  خ��راء  الإع��داد 
وم�صت�صارين  وح��ق��وق��ي��ني  واأك��ادمي��ي��ني 

وم�صاورين قانونيني ومهند�صني.

ال��ع��ام لالحتاد  االأم���ني   واأو���ص��ح��ت نائب 
ال���ع���رب���ي ل��ل��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ج���اري ال����دويل 
امل�صت�صارة د. جناة ح�صني اجلبوري، اأن 

الدورة تقام الأول مرة يف جمهورية م�صر 
املحكمني  م��ن  جمموعة  الع���داد  العربية 
العربي  االحتاد  لدى  املعتمدين  العرقيني 

واحلكومة  العدل  وزارة  مع  مذكرة  وفق 
بهدف  وا�صعة  امل�صاركة  وكانت  العراقية، 
ت���دري���ب وت��ط��وي��ر خ����رات امل��وؤ���ص�����ص��ات 

العراقية الدولية.
املعلومات  ان  بالدورة،  امل�صاركون  واكد   
والتاريخية  واحلديثة  والدقيقة  املعمقة 
متقدم  م�صتوى  على  كانت  والقانونية، 
م���ن ال���ك���ف���اءة واخل������رة وت�����ص��اه��م يف 
وم�صاكل  وازم����ات  ق�صايا  وتفكيك  ح��ل 
وعامة  واملحاكم  املوؤ�ص�صات  منها  تعاين 
ا�صافة  �صملت  وامل��ح��ا���ص��رات  املجتمع، 
ب��ال��ن��ف��ع وال����روؤي����ة امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ور���ص��م 
بالتجارب  ب���داأ  ال���ذي  التحكيم،  م��الم��ح 
ال��ن��زاع��ات  ك��اف��ة  لي�صمل  يتو�صع  ورمب���ا 
ال�صريع  ال�صليم  احلل  كون  واخل�صومات 
ال��ق��وان��ني  ت��ط��ور  ظ��ل  يف  نف�صه  ي��ف��ر���ش 
والتكنلوجيا عر الياآت التحكيم اكرث مما 

هو باملحاكم.

تخرج 30 م�ظفًا حق�قيًا من دورة التحكيم التجاري الدويل
ضمن العمل المشترك مع مجلس الوحدة االقتصادية/ الجامعة العربية في القاهرة

للنهوض بمستوى االداء الوظيفي

 ا�سدرت دائرة 
اال�سالح العراقية 

التابعة ل�زارة العدل، 
الكرا�ش ال�سن�ي 

لالعمال التط�عية 
اخلا�ش مبالكات 

الدائرة لعام 2016.
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جميد  �صباح  الدكتور  اجلامعة  التتراث  كلية  عميد  وزع 
على  امل�صاركة  �صهادات  الأ�صاتذة  من  وجمموعة  النجار 
اأقامها  التي  التتدورات  امل�صاركني يف  العدل  موظفي وزارة 

مكتب املفت�ش العام للوزارة يف مقر كلية الراث.
)اجلتتودة  تت�صمن  املكتب  اأقامها  التي  التتتدورات  وكتتانتتت 
و  واملتتوؤ�تتصتت�تتصتتاتتتي(  التتفتتردي  الأداء  )تقييم  و  التت�تتصتتامتتلتتة( 
مهارات  وتطوير  )تنمية  و  ال�صراتيجي(  )التخطيط 

املدققني واملحا�صبني( .
اجلامعة  التتراث  كلية  عميد  اىل  ا�صافة  ال�صهادات  ووزع 
العبا�ش  عبد  ب�صري  الدكتور  الأعمال  ادارة  ق�صم  رئي�ش   ،
ومدير وحدة الأداء اجلامعي الدكتور �صعد مهدي ح�صني .

2017 يف  التتدورات �صمن خطة املكتب لعام  وتاأتي هذه 
الندوات  يف  وادخالهم  التتوزارة  موظفي  وتاأهيل  تدريب 
الوظيفية  خرباتهم  تطوير  يف  ي�صاهم  ومبا  املتخ�ص�صة 

واملعرفية .

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

اجرى مدير عام دائرة التنفيذ التابع لوزارة العدل 
لالإطالع  املقد�صة،  كربالء  تنفيذ  مديرية  اىل  زيارة 
على �صري العمل فيها �صمن اخلطة ال�صنوية للدائرة.
ان  ح�صني:  حممد  د.فتاح  الدائرة  عام  مدير  وقتتال 
التي  العقبات  تذليل  هو  التتزيتتارة  هتتذه  من  الهدف 
تتتعتتر�تتش عتتمتتل املتتوظتتفتتني واملتتراجتتعتتني، حتتيتتث مت 
ومعاجلة  املتتديتتريتتة  يف  العمل  �صري  على  الطتتتالع 
من  بتتعتتدد  اللقاء  ومت  منها،  تتتعتتاين  التتتتتي  امل�صاكل 
طلباتهم  عتتلتتى  لتتلتتوقتتوف  واملتتتواطتتتنتتتني  املتتوظتتفتتني 

واحتياجاتهم. 
وجه  الزاملي  د.حيدر  العدل  وزير  ال�صيد  يذكران 
الروتني  وتخفيف  الإجتتتتراءات  تب�صيط  ب�صرورة 
املتبع يف الدوائر العدلية لتخفيف العبء عن كاهل 
بال�صرعة  معامالتهم  واجناز  واملراجعني  املوظفني 

املمكنة.

بهدف تذليل العقبات امام الموظفين والمراجعين

مدير عام التنفيذ يتفقد مديرية تنفيذ كربالء املقد�شة

�تتصتتدر التتعتتدد اجلتتديتتد 
متتن جتتريتتدة التتوقتتائتتع 
التتتعتتتراقتتتيتتتة بتتتالتتترقتتتم 
والتتتتذي   ،)4442(
تتتتت�تتتتصتتتتمتتتتن قتتتتتانتتتتتون 
انتت�تتصتتمتتام جتتمتتهتتوريتتة 
التفاقية  اىل  العراق 
التلوث  ملنع  الدولية 
متتتتتن التتت�تتتصتتتفتتتن لتتتعتتتام 
اقتتره  التتتذي   ،1973
جمتتتتلتتتت�تتتتش التتتتتنتتتتتواب 
و�صادقت عليه رئا�صة 

اجلمهورية.
وقتتتتالتتتتت متتتتديتتتتر عتتتام 

دائتتتترة التتوقتتائتتع التتعتتراقتتيتتة �تتصتتذى عتتبتتد املتتلتتك: ان التتعتتدد 
اىل  العراق  جمهورية  ان�صمام  قانون  ت�صمن   )4442(
 1973 لعام  ال�صفن  من  التلوث  ملنع  الدولية  التفاقية 
بها،  املتعلق   1978 بربوتوكول  املعدلة  �صيغتها  يف 
املعروفة اخت�صارا با�صم ماربول 73 /78 والتي دخلت 
حيز النفاذ يف 2 /10 /1983. وا�صافت املدير العام: 
املعدلة  �صيغتها  يف  التفاقية  متتواد  ت�صمن  التتعتتدد  ان 
1987 و1997، وبروتوكولتها  بربوتوكويل عامي  

ومرفقاتها وتف�صرياتها املوحدة.

 نتتظتتمتتت دائتتتترة ال�تتتصتتتالح التتعتتراقتتيتتة 
التتنتتزلء  وت�صغيل  تتتدريتتب  متتالكتتات 
احد  ال�صاد�صة  الر�صافة  موقف  يف 
الق�صام ال�صالحية يف بغداد بطولة 
ريتتا�تتصتتيتتة بتتفتتعتتالتتيتتة كتتترة التتتقتتتدم بني 

القواطع ال�صجنية.
التتتتدائتتتترة ح�صني  وقتتتتتال متتتديتتتر عتتتتام 
تدريب  �صعبة  مالكات  ان  األع�صكري: 
و�صمن  الق�صم  يف  النزلء  وت�صغيل 
بتترنتتامتتج تتتاأهتتيتتل التتنتتزلء لتتهتتذا العام 
نظمت بطولة ريا�صية بخما�صي كرة 
القدم �صت�صتمر)15( يومًا ومب�صاركة 
�صت فرق تتناف�ش لنيل لقب البطولة.

ي�صار اىل ان الفرق امل�صاركة �صتخ�صع 
لتدريبات ومتارين ريا�صية من اجل 
واختيار  او�صع  مل�صاركات  اعتتدادهتتا 

متتتتواهتتتتب لإنتتت�تتتصتتتاء فتتتتترق ريتتا�تتصتتيتتة 
تتمتع  القدم  كرة  بفعالية  متخ�ص�صة 

مب�صتويات وحرفية اعلى.

 اعلن جمل�ش �صورى الدولة التابع لوزارة العدل، عن ابرز 
ن�صاطاته التي حققها خالل �صهر �صباط املا�صي.

الدولة: ان اجنازات عديدة ومهمة   وقال جمل�ش �صورى 
عمل  ور�تتش  ابتترزهتتا  املا�صي،  �صباط  �صهر  ختتالل  حتققت 
م�صاركته  اىل  م�صرية  العراق،  وختتارج  داخل  وموؤمترات 
قانون  م�صروع  باعداد  املكلفة  الفنية  اللجنة  اجتماع  يف 

الجتماع  اىل  بال�صافة  لال�صتثمار،  ا�صر�صادي  عربي 
الرهتتاب،  مبكافحة  املعني  العرب  اخلتترباء  لفريق   )21(
احلاجة  متتدى  بتتدرا�تتصتتة  املكلفة  الفنية  اللجنة  واجتتتتتمتتاع 

لتحديث القوانني العربية ال�صر�صادية.
 وتتتتابتتتع املتتجتتلتت�تتش: ان متتتن �تتصتتمتتن التتنتت�تتصتتاطتتات زيتتتتارة 
الرهتتاب  مبكافحة  اخلا�صة  الوربتتي  الحتتتاد  موؤ�ص�صات 

اتفاقية  م�صروع  ومناق�صة  العنيف،  التطرف  ومواجهة 
العربية،  التتتدول  بتتني  والب�صائع  للركاب  البحري  النقل 
الفيدرالية  املحكمة  امتتام  التتعتتراق  حكومة  دفتتوع  وتقدمي 
الن�صاطات متتن  عتتدد  اىل  بال�صافة  ال�صوي�صرية،   العليا 

 الخرى.
فتتيتتمتتا يخ�ش  املتتجتتلتت�تتش  نتت�تتصتتاطتتات  ابتتتترز   وا�تتصتتافتتت: ان 

خالل  التتتتراأي  وبتتيتتان  والتعليمات  والنتتظتتمتتة  املتت�تتصتتاريتتع 
و)3(  قتتانتتون،  م�صاريع   )6( بلغت  املا�صي،  �صباط  �صهر 
م�صاريع تعليمات، و)1( م�صروع نظام داخلي، بال�صافة 
ح�صم  مبينة  قانونية،  ومتت�تتصتتورة  راأي  بتتيتتان   )17( اىل 
اىل  بال�صافة  الداري،  الق�صاء  حمكمة  من  دعوى   )90( 

ار�صفة )312(.

اهمية  عتتلتتى  التتتزهتتتريي،  ح�صني  التتعتتدل  وزارة  وكتتيتتل  اكتتتد 
التقارير  كتابة  جمتتال  يف  املوظفني  ختتربات  م�صتوى  رفتتع 
بحقوق  تعنى  التي  م�صودتها  وتطوير  لجناز  التعاهدية، 

الن�صان.
بالليات  اخلا�صة  املحا�صرة  يف  م�صاركته  خالل  ذلك  جاء 

وبح�صور  التعاهدية  واملتابعة  التقارير  لعتتداد  الوطنية 
متتتتدراء ومتتتعتتتاوين اقتت�تتصتتام حتتقتتوق النتت�تتصتتان يف التتدائتترة 
القانونية، حيث ت�صمنت املحا�صرة �صرح كيفية اعداد كتابة 
كتابة  م�صودة  لجناز  تتوفر  التي  اللية  وماهي  التقارير 
انواع  �صرح  اىل  بال�صافة  التعاهدية،  واملتابعة  التقارير 

وامل�صركة  واملوؤقتة  احلكومية  )الدائمية  ومنها  الليات 
وامل�صتقلة(.

 ودعا ال�صيد الوكيل خالل املحا�صرة اىل التن�صيق مع دائرة 
خا�صة  الية  لو�صع  اخلارجية  وزارة  يف  الن�صان  حقوق 
كما  العربية،  اجلامعة  يف  الن�صان  حقوق  مبوا�صيع  تهتم 

دعا اىل اأقامة حما�صرة ا�صبوعية من كل يوم خمي�ش تتعلق 
املو�صوعات  تتناول  الن�صان  حقوق  اق�صام  عمل  بواقع 
املهمة للو�صول اىل عمل متكامل يف الدقة واملو�صوع لبناء 
قدرات املوظفني واجناح كتابة م�صودة التقارير التعاهدية 

وفقا ملقررات الد�صتور والقوانني ال�صادرة فيها.

خالل مشاركته في المحاضرة الخاصة باآلليات الوطنية إلعداد التقارير 

جمل�ش �شورى الدولة يعلن ابرز ن�شاطاته خالل �شهر �شباط املا�شي
تضمنت ورش عمل ومؤتمرات خارج العراق 

وكيل وزارة العدل: اهمية رفع م�شتوى خربات املوظفني يف جمال كتابة التقارير التعاهدية 

دائرة اال�شالح العراقية تنظم بطولة ريا�شية 
بخما�شي كرة القدم

القا�صرين  دائتتترة رعتتايتتة  عتتام  متتديتتر  اجتتترت 
اىل  تفقدية  زيتتتارة  التتعتتدل،  لتتتوزارة  التابعة 

مديرية القا�صرين يف الكرخ.
الدائرة هند عبد جميغ: ان   وقال مدير عام 
هذه الزيارة جاءت لغر�ش تفقد نتائج حملة 
العمار التي اجريت يف املديرية، والوقوف 
املوظفني  م�صاكل  ومتابعة  احتياجاتها  على 
الزمة  واإيجاد احللول  الدارية  الناحية  من 

لها وفق القانون.
 يذكر ان ال�صيد وزير العدل د.حيدر الزاملي، 
وجه املدراء العامني باأجراء زيارات ميدانية 
واملحافظات  بغداد  يف  العدلية  الدوائر  اىل 

بهدف رفد م�صرية العمل.

وزارة  يف  الن�صان  حقوق  لق�صم  تابع  فريق  اجتترى   
التابع  الكرخ  ردهتتة  موقف  اىل  تفقدية  زيتتارة  العدل 
لتتالطتتالع على م�صتوى  التتعتتراقتتيتتة،  ال�تتصتتالح  لتتدائتترة 
ق�صم  وقتتتتال  لتتلتتنتتزلء.   املتتقتتدمتتة  ال�صحية  اخلتتتدمتتتات 
التحتية  البنى  اطلع على  الفريق  ان  الن�صان:  حقوق 
بالنزلء،  اخلا�صة  والتتقتتاعتتات  ال�صجنية  والتتقتتواطتتع 
الن�صو�ش  واأحكام  ين�صجم  حيث دون مالحظاته مبا 
الفرق  وبحث  الن�صان.   بحقوق  اخلا�صة  القانونية 
مع ادارة الردهة اهم املعوقات التي تواجه كوادرها، 
ادارة  وبتتني  بينهم  التتتتتعتتاون  م�صتوى  تعزيز  و�صبل 
امل�صت�صفى يف تقدمي اخلدمات ال�صحية للنزلء، موؤكدا 
على توجيهات وزير العدل د. حيدر الزاملي بتطبيق 

املعايري الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�صان.

مدير عام دائرة رعاية القا�شرين تتفقد �شري
 العمل يف مديرية الكرخ

فريق من حقوق االن�شان
 يتفقد موقف ردهة الكرخ يف 

دائرة اال�شالح العراقية

دورة  تنظيم  عتتن  التتعتتديل  التخطيط  دائتتترة  اعلنت 
خا�صة بتطوير الكوادر الوظيفية للدوائر العدلية.

 وقالت الدائرة: ان هذه الدورة تاأتي �صمن اخلطة 
يف  التدريب  بق�صم  اخلا�صة  ال�صنوية  التدريبية 
التتتدائتتترة، حيث ابتتتتتداءت متتن يتتوم الحتتتد املتتوافتتق 

ايام.  )5( وملدة   9/4/2017
من  فيها  امل�صاركة  مت  التتدورة  ان  الدائرة:  وا�صافت 
وان  العدلية،   التتدوائتتر  يف  الداريتتتة  التتكتتوادر  قبل 
التتهتتدف متتن هتتتذه التتتتدورة تتتطتتويتتر كتتفتتاءة التتكتتوادر 

الوظيفية العاملة.

للنهوض بمستوى االداء الوظيفي

دائرة التخطيط العديل: تقيم دورة خا�شة 
بتطوير الكوادر الوظيفية

�شدور العدد اجلديد من جريدة 
الوقائع العراقية بالرقم )4442(

هدف تدقيق اعمال المديرية والوقوف على احتياجاتها
ضمن فعاليات تدريب وتأهيل النزالء

نظمت دائرة ال�صالح العراقية مالكات �صجن الن�صاء يف 
14 ( فقرة  بغداد حملة عمل تطوعي ت�صمن اكرث من ) 
لإ�صناد  الخرى  احلكومية  املوؤ�ص�صات  مع  وتن�صق  عمل 
وتاأهيل  تطوير  يف  خططها  تنفيذ  يف  ال�صجن  ادارة 

اخلدمات. 
ان  األع�صكري:  ح�صني  ال�صالح  دائتترة  عتتام  مدير  وقتتال 
وحدة  ت�صييد  ت�صمنت،  لل�صجن  التابعة  الفنية  العمال 

التتقتتاعتتات  التتقتت�تتصتتم، و�تتصتتبتتغ  لتتتتتكتتون م�صلى يف  ختتدمتتيتتة 
الداخلية واخلارجية وواجهة الق�صم، وتنظيف خزانات 
ال�صرف  خطوط  وتنظيف  وال�صاحات،  واملمرات  املياه 
ا�صطح  تنظيف  اىل  بال�صافة  والغطا�صات،  ال�صحي 
 )  2  ( عدد  �صوئية  قطعة  وعمل  للق�صم،  العائدة  املباين 
لبواب الق�صم اخلارجي والداخلي، وطبع باجات خا�صة 
لمانات املراجعني، وتنفيذ جداريات ور�صومات متنوعة 

النتاجات  متتن  عتتدد  وتنفيذ  واملتتتمتتترات،  التتقتتاعتتات  على 
والأعمال الفنية �صمن فعاليات مالكات التاأهيل وتدريب 
واخلدمات  ال�صحي  الواقع  عن  درا�صة  واإعتتداد  النزلء، 
ادامتتة  واإجتتتتراء  تتتطتتويتتره،  و�صبل  ال�صجن  يف  الطبية 
الق�صم  و�صيانة عل ال�صعاف اخلا�صة بالق�صم، وتزويد 
بالأدوية الغري متوفرة يف املفرزة الطبية، واإ�صالح عطل 

يف وحدة التحويل اخلا�صة ب�صبكة ال�صرف ال�صحي. 

وا�صاف املدير العام: ان الق�صم قام بت�صكيل فريق عمل 
الق�صم  وادارة  التطوعية  العتتمتتال  بتنظيم  متخ�ص�ش 
التي  فعالياتهم  اجنتتاح  م�صتلزمات  توفري  على  تعمل 
باإجراء  قامت  ال�صجن  ادارة  ان  اىل  ي�صار  بها،  يقومون 
عددا من الت�صالت مع املوؤ�ص�صات احلكومية واخلدمية 
وتنفيذ  التاأهيل  فعاليات  لإ�صناد  ا�صتعدادها  ابدت  التي 

اعمال تطوعية تهدف لإدامة وتطوير خدمات ال�صجن.

دائرة اال�شالح العراقية نظمت عمل تطوعي ت�شمن اكرث من ) 14 (
 فقرة عمل يف �شجن الن�شاء ببغداد

لإلطالع على مستوى الخدمات 
الصحية المقدمة للنزالء

اكدت ان الزيارات النوعية للجان الصحية مرحب بها

ضمن سلسلة زياراتها الميدانية لدائرة االصالح العراقية

اكد مدير عام دائرة ال�صالح العراقية 
التتتزيتتتارات  ان  التتعتت�تتصتتكتتري،  حتت�تتصتتني 
املراكز  جلان  بها  تقوم  التي  النوعية 
وزارة  قطاعات  خمتلف  من  ال�صحية 
ال�صحة اىل الق�صام ال�صجنية مرحب 

بها. 
 وقال مدير عام الدائرة: ان جلنة من 
يف  ال�صحي  املتتركتتز  ال�صحة-  وزارة 
احلماية  �صجن  زارت  الكاظمية  قطاع 
التتقتت�تتصتتوى واأجتتتتترت فتتحتت�تتش لتتلتتنتتزلء 

الب�صر،  �صعف  متتن  يتتعتتانتتون  التتذيتتن 
لكافة  �صحي  م�صح  بحملة  قامت  كما 
املنت�صبني  اىل  بالإ�صافة  الق�صم  نزلء 
املو�صمية  النفلونزا  بلقاح  وتلقيحهم 

للق�صاء على المرا�ش النتقالية.

اجتتتتترى فتتتريتتتق تتتتابتتتع لتتقتت�تتصتتم حتتقتتوق 
الن�صان يف وزارة العدل زيارة تفقدية 
اىل دائرة الإ�صالح العراقية، لالطالع 
على الو�صع ال�صحي والقانوين فيها.
 وقال ق�صم حقوق الن�صان: ان فريق 
لق�صم  تفقدية  زيارة  اجرى  الق�صم  من 
ال�صالح  دائتترة  يف  الثالثة  الر�صافة 
التتهتتدف من  التتعتتراقتتيتتة، متتو�تتصتتحتتا ان 
التتتزيتتتارة هتتتو الطتتتتتالع عتتلتتى التتواقتتع 

ال�صحي والقانوين للنزلء.
واطتتتلتتتع التتفتتريتتق عتتلتتى �تتصتتري الأمتتتتور 
اىل  بال�صافة  وال�صحية،  القانونية 
اطالعه على  و�صع الإطعام، حيث اأكد 
ال�صيد  توجيهات  تنفيذ  �صرورة  على 
واملت�صمنة  الزاملي،  حيدر  د.  وزيتتر 
وخ�صو�صا  للقوانني  التتتتتام  الإتتتبتتاع 
�صياق  يف  الإنتت�تتصتتان  حتتقتتوق  قتتانتتون 
عمليات  و�تتصتتري  التتنتتزلء  متتع  التعامل 

الحتجاز.
يف  تفقدية  جولة  الزيارة  وت�صمنت   
ال�صجنية،  والتتقتتواطتتع  الق�صم  اروقتتتة 
التقى خاللها الفريق بعدد من النزلء، 
التي  امل�صاكل  اهتتم  اىل  ا�صتمع  حيث 

تواجههم.
الثالثة  الر�صافة  ق�صم  ان  اىل  ي�صار   
املتتر�تتصتتى وذوي  لتتلتتنتتزلء  خمتت�تتصتت�تتش 

الحتياجات اخلا�صة.

دائرة اال�شالح العراقية ت�شتقبل جلنة 
من وزارة ال�شحة

فريق حقوق االن�شان يتفقد ق�شم الر�شافة الثالثة
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الثالث  الف�صل  يف  ال�����واردة  امل����واد  تعترب 
والقطاع  ال��دول��ة  موظفي  ان�صباط  بقانون 
املعدل، حتت   1991 ل�صنة   )14( رقم  العام 
ع��ن��وان )ال��ع��ق��وب��ات واأث���اره���ا واإج�����راءات 
التي  العقوبات  م��ن  ج��زءا  تعترب  فر�صها(، 
ت��ف��ر���ض ع��ل��ى امل���وظ���ف يف ح����ال ارت��ك��اب��ه 
هذه  وتختلف  قانونا،  ال���واردة  للمخالفات 
و�صنتطرق  املخالفة،  باختالف  العقوبات 
اىل عقوبتي )تنزيل الدرجة والف�صل( �صمن 

مواد القانون املذكور.
ما  الدرجة(  )تنزيل  �صاد�صا  الفقرة  وجاء يف 

ياأتي: 
املوظف  فيه  ي�صعر  حت��ري��ري  ب��اأم��ر  وي��ك��ون 
ب��ال��ف��ع��ل ال����ذي ارت��ك��ب��ه وي��رت��ب ع��ل��ى ه��ذه 

العقوبة.
اأو  لقوانني  اخلا�صع  للموظف  بالن�صبة  اأ- 
تاأخذ  خدمة  تعليمات  اأو  ق��واع��د  اأو  اأنظمة 
تنزيل  وال��رف��ي��ع،  امل��ال��ي��ة  ال��درج��ات  بنظام 
التي  للدرجة  الأدنى  اإىل احلد  راتب املوظف 
دون درجته مبا�صرة مع منحه العالوات التي 
نالها يف الدرجة املنزل منها )بقيا�ض العالوة 
اإىل  ويعاد  اإليها(  املنزل  الدرجة  يف  املقررة 
الراتب الذي كان يتقا�صاه قبل تنزيل درجته 
فر�ض  تاريخ  من  �صنوات  ث��الث  ق�صائه  بعد 
راتبه  يف  املق�صية  امل��دة  تدوير  مع  العقوبة 

الأخري قبل فر�ض العقوبة.
اأو  لقوانني  اخلا�صع  للموظف  بالن�صبة  ب- 
تاأخذ  خدمة  تعليمات  اأو  ق��واع��د  اأو  اأنظمة 
زيادتني  تخفي�ض  �صنتني،  كل  الزيادة  بنظام 
من راتب املوظف ويعاد اإىل الراتب الذي كان 
يتقا�صاه قبل تنزيل درجته بعد ق�صائه ثالث 
تاأريخ فر�ض العقوبة مع تدوير  �صنوات من 
فر�ض  قبل  الأخ���ري  رات��ب��ه  يف  املق�صية  امل��دة 

العقوبة.
اأو  لقوانني  اخلا�صع  للموظف  بالن�صبة  ج- 
تاأخذ  خدمة  تعليمات  اأو  ق��واع��د  اأو  اأنظمة 
ث��الث  تخفي�ض  ال�����ص��ن��وي��ة،  ال���زي���ادة  ب��ن��ظ��ام 

تدوير  املوظف مع  راتب  �صنوية من  زيادات 
فر�ض  قبل  الأخ���ري  رات��ب��ه  يف  املق�صية  امل��دة 

العقوبة.
ال��ق��ان��ون  م��ن  �صابعا  ال��ف��ق��رة  يف  ج���اء  فيما 
املوظف  بتنحية  ويكون  )الف�صل(:  املذكور 
عن الوظيفة مدة حتدد بقرار الف�صل يت�صمن 
الأ�صباب التي ا�صتوجبت فر�ض العقوبة عليه 

على النحو الآتي:
ثالث  على  تزيد  ول  �صنة  عن  تقل  ل  م��دة  اأ- 
ب��اث��ن��ت��ني من  امل��وظ��ف  ع��وق��ب  اإذا  ���ص��ن��وات 
العقوبات التالية اأو باإحداها ملرتني وارتكب 
من  ���ص��ن��وات  خم�ض  خ��الل  الثالثة  امل���رة  يف 
تاريخ فر�ض العقوبة الأوىل فعاًل ي�صتوجب 

معاقبته باإحداها:
التوبيخ.  -  1

الراتب. اإنقا�ض   -  2
الدرجة. تنزيل   -  3

عليه  حكم  اإذا  ال�صجن  يف  بقائه  م��دة   - ب 
خملة  غري  جرمية  عن  ال�صجن  اأو  باحلب�ض 
�صدور  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارًا  وذل��ك  بال�صرف 
احل���م ع��ل��ي��ه. وت��ع��ت��رب م���دة م��وق��وف��ي��ت��ه من 
اأن�صاف  منه  ت�صرد  ول  الف�صل  م��دة  �صمن 
 ال���روات���ب امل�����ص��روف��ة ل��ه خ���الل م���دة �صحب 

اليد.
ان�صباط  قانون  من  ثامنا  الفقرة  يف  وج��اء 
موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 ل�صنة 
بتنحية  وي��ك��ون  )ال��ع��زل(:  امل��ع��دل   1991
اإعادة  الوظيفة نهائيا ول جتوز  املوظف عن 
العام،  والقطاع  ال��دول��ة  دوائ���ر  يف  توظيفه 
وذل���ك ب��ق��رار م�صبب م��ن ال��وزي��ر يف اإح��دى 

احلالت الآتية:
اأ - اإذا ثبت ارتكابه فعاًل خطريا يجعل بقائه 

يف خدمة الدولة م�صرا بامل�صلحة العامة.
عن  نا�صئة  ج��ن��اي��ة  ع��ن  عليه  ح��ك��م  اإذا   - ب 

وظيفته اأو ارتكبها ب�صفته الر�صمية.
توظيفه  اأع��ي��د  ث��م  بالف�صل  ع��وق��ب  اإذا   - ج 

فارتكب فعاًل ي�صتوجب الف�صل مرة اأخرى.

عقوبة تنزيل الدرجة والف�صل والعزل
 يف قانون ان�صباط موظفي الدولة والقطاع العام 

رقم )14( ل�صنة 1991 املعدل

دائرة اال�صالح العراقية / ق�صم التخطيط واملتابعة

اأواًل : املركزية والالمركزية
وامل��ايل  الداري  الف�صاد  ملكافحة  اليجابية  الظواهر  من 
وو���ص��وح   ، ال�صالحيات  ممار�صة  يف  الج��ت��ه��اد  ع��دم  ه��و 
الجتهادات  ، ودقة  ال�صالحيات  تلك  التي حتدد  التعليمات 
ت�صابه  رغ��م  ال��دائ��رة  اأق�صام  بني  تناق�صها  وع��دم  الداري���ة 
العناوين الوظيفية التي ت�صدر عنها تلك الجتهادات ، مما 
يعني عدم اأ�صتغالل هذه احلالة من قبل �صعاف النفو�ض يف 
عرقلة العمل بق�صد اأ�صتغالل املوقع الوظيفي ، لذلك لبد من 
ال�صالحيات  العمل وتفوي�ض  الالمركزية يف  ال��ى  النتقال 
املهمة يف  املفاهيم  من  والالمركزية  املركزية  تعترب  ، حيث 
منهما  كل  مفهوم  اأي�صاح  وميكن  للدائرة  الداري  التنظيم 

وكمايلي:-  
املركزية  نظام  اأ�صلوب   -  1

الدارة  م�صتوى  عند  ال�صالحيات  بجميع  الحتفاظ  هي   
العليا املتمثلة باملدير العام بحيث ل يتاح لباقي امل�صتويات 
بعد  اأو  امل�صتوى  ذلك  تعليمات  على  بناءًا  ال  تت�صرف  اأن 

موافقته . 
الالمركزية نظام  اأ�صلوب    -  2

 هي تفوي�ض ال�صالحيات اأو متنح فيه �صالحيات مل�صتويات 
للدائرة  الداري  التنظيم  به  ي�صمح  ملا  وفقًا  اأدن��ى  اأداري���ة 
الق�صام  مت��ار���ض  املمنوحة  ال�صالحيات  ه��ذه  ومب��وج��ب 

اأعمالها .
يرتبطان  والالمركزية  املركزية  نظام  اأن  الفعلي  والواقع   
بتفوي�ض ال�صالحية اىل احلد الذي ي�صاهم باأجناز العمال 
بفعالية وكفاءة اأف�صل ، اأن الدارة العليا ل ميكنها اأن تفو�ض 
جميع ال�صالحيات وخا�صة يف دائرة  لها خ�صو�صية ، لذا 
لت�صيري  الق�صام  مل���دراء  ال�صالحيات  بع�ض  منح  توجب 
العمل يف الدائرة كم�صاعدين يف اتخاذ بع�ض القرارات مما 
ن�صاطها  يتطلب  التي  الدائرة  العمل يف  ي�صب يف م�صلحة 
كما   ، الدائرة  يف  الن�صاطات  يو�صح  تنظيمي  هيكل  وجود 
اأن تفوي�ض ال�صالحية م�صاألة ن�صبية مبعنى اذا كان جانب 
يعني  فهذا  العام  املدير  غالبًا يف �صخ�ض  ال�صالحية  تركيز 
اأتخاذ القرارات  اأو مركزية  املركزية ) مركزية ال�صالحية ( 
)1( ، اأما اذا كان العك�ض اي عدم تركيز ال�صالحية )تفوي�ض 
معناه  فهذا  واح��د  مبركز  تركيزها  م��ن  اأك��ر  ال�صالحية( 
الالمركزية اأي ل تركز عملية اأتخاذ القرارات مبركز واحد 

متمثل باملدير العام . 
�ض222  احلديثة     الدارة  ح�صن      حممد  د.خليل   )1(

جمموعة حما�صرات  بغداد    2009
مزايا اأتباع الالمركزية يف العمل 

الدارية  امل�صوؤوليات  تق�صيم  ت�صهم يف  الالمركزية  اأن   -  1
اأك��رب من م��دراء الق�صام مما ي��وؤدي ذلك اىل جعل  اىل عدد 
والتي  الكبرية  ال��دائ��رة  يف   وخا�صة  �صهولة  اأك��ر  العمل 

ت�صمل جميع الق�صام .
القرارات  اأتخاذ  يف  ال�صرعة  حتقق  الالمركزية  اأن   -  2
لقرار  اأنتظار  وتعالج الخطاء ب�صرعة وحتل امل�صاكل دون 

الدارة العليا . 
الق�صام  م��دراء  اأح�صا�ض  اىل  ت��وؤدي  الالمركزية  اأن   -  3
التي  ل��الع��م��ال  ب��ال��ت��ق��دي��ر  ال�����ص��الح��ي��ة  تخويلهم  مت  مم��ن 
ال�صالحيات  لأن  وذل��ك  معنوياتهم  يرفع  مما  بها  يقومون 
امللقاة على  امل�صوؤوليات  اليهم تكون يف مقابل  التي تخول 

عاتقهم اأ�صاًل .
املركزية  بنظام  العمل  م�صالة  ان  ال��ق��ول  ميكن  تقدم  مم��ا 
والالمركزية م�صاألة ن�صبية ولي�صت مطلقة فال نرى مركزية 
مطلقة ول لمركزية مطلقة وامنا توجد حالت يف الدائرة 
وحالت  املركزية  بنظام  )الخذ  الحيان  بع�ض  يف  تتطلب 
 )  )1( العمل  يف  الالمركزية  بنظام  الخ��ذ  تتطلب  اأخ��رى 
الالمركزية  اأو  املركزية  اأ�صلوب  اأي  اأ�صتخدام  من  والغاية 
هو الق�صاء على الهمال والف�صاد الذي قد يحدث يف بع�ض 
اأجراءات و�صياقات العمل وتلكوء العمل يف بع�ض احللقات 

العاملة يف الدائرة. 
العوامل التي توؤثر على اأتباع اأ�صلوب املركزية والالمركزية 

اأ�صلوب  اأت��ب��اع  فيتم  �صغري  ال��دائ��رة  حجم  ك��ان  اذا   -  1
امل��رك��زي��ة يف ال��ع��م��ل وال��ع��ك�����ض ك��ل��م��ا ك��رب ح��ج��م ال��دائ��رة 

وت��ت��و���ص��ع يف ن�����ص��اط��ه��ا ف��م��ن الف�����ص��ل اأت���ب���اع اأ���ص��ل��وب 
الالمركزية  خل�صو�صية واهمية الدائرة . 

ال��دائ��رة  عمل  على  وت��اأث��ريه��ا  ال��ق��رارات  اأهمية  اأن   -  2
ال�صالحيات فكلما  اأثر كبري على مدى تفوي�ض  وم�صتقبلها 
المر  يتطلب  كلما  كبرية  باأهمية  تت�صف  ال��ق��رارات  كانت 
اىل اتباع ا�صلوب املركزية ويتبع كذلك درجة اخلطورة يف 
اتباع  المر  اأقت�صى  كلما  عالية  كانت اخلطورة  فاذا  القرار 
ا�صلوب املركزية يف العمل لذلك تعترب القرارات املتخذة يف 
الدائرة فيها ن�صب متفاوتة من اخلطورة مما يتطلب المر 

تفوي�ض ال�صالحيات .
3 - اأذا توفر الكادر املتقدم واملتمثل مبدراء الق�صام بعدد 
امليداين  العمل  كايف ومنا�صب وممن ميتلكون اخلربة يف 
بوجود  العمل   يف  الالمركزية  ا�صلوب  اتباع  يتم  واملهني 
مدراء اق�صام اأكفاء ممكن العتماد عليهم يف اتخاذ القرارات 
يف  العمل  لأن  ال�صالحيات  لهم  ومتنح  العمل  يف  املنا�صبة 

الدائرة يتطلب الركيز يف الدارة .
يتيح  العمل  يف  الالمركزية  نظام  ا�صلوب  اأتباع  اأن   -  4
الك��ر  الداري����ة  الق�صايا  ملعاجلة  التفرغ  العليا  ل���الدارة 

اأهمية يف الدائرة .
ادارية  قادرين على تويل وظائف  اق�صام  5 - تهيئة مدراء 
حتمل  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م  ال�����ص��الح��ي��ات  وتفوي�صهم  اع��ل��ى 

امل�صوؤولية .
6 - اأن اأتباع اأ�صلوب نظام الالمركزية يوؤدي اىل التن�صيق 
اأق�صام  وب��ني  ال��ع��ام  ب��امل��دي��ر  املتمثلة  العليا  الدارة  ب��ني 

الدائرة . 
 

)1( فالح حممد
نظرية املنظمة     �ص135     االردن    1983 

ثانيًا : توزيع ال�صلطات 
على  ال��ع��ام  ب��ال���ص��راف  العليا  الدارة  حتتفظ  م��ا  دائ��م��ًا 
دائ��رة  ك��ل  وخ�صو�صية  عمل  لأهمية  الق�����ص��ام  م���دراء  ك��ل 
اتخاذ  للم�صاركة يف  ال�صالحيات  ما مينحهم بع�ض  ودائما 
القرارات وخا�صة الهامة منها ، ان توزيع ال�صلطات يعترب 
اأكر الجراءات تعقيدًا  وخطورة يف الدارة بحيث ترك 
ملدراء الق�صام �صالحية  اأتخاذ  القرارات ب�صورة جماعية 

ال�صرورة  من  �صياق  �صمن  القرارات  هذه  تكون  ما  وغالبًا 
تطبيقها يف الدائرة وتكون الدارة العليا م�صوؤولة عن هذه 
الدارة  ت�صع  لذلك   ، املتخذة  العمل  �صياقات  اأو  ال��ق��رارات 
العليا نظامًا فعاًل للرقابة ، وميكن عن طريق درا�صة النتائج 
الق�صوى  الدرجة  الرقابة  هذه  واأعطاء  وحتليلها  النهائية 
من الهمية ، لذا حتتاج مراجعة هذه القرارات لت�صمن من 
ان العمل قد مت اجنازه وتنفيذه ب�صورة �صليمة وح�صنة ،  
والتفاهم هنا �صروري جدًا بني الدارة العليا وبني مدراء 
الق�صام  والذين يعتربون من القياديني يف الدائرة ويعترب 
 ، ال�صالحيات  اأو  لل�صلطات  امل�صتمر  للتفوي�ض  ال�صا�ض 
وت�صعى الدارة العليا ال�����ى �صرح حدود ال�صلطة لكل مدير 
ق�صم من الق�صام  ومدى �صلطته ، ويتابع م��ن اأن العمل ق���د 
ت����م تنفيذه فعاًل طبقًا لل�صالحيات املمنوحة اليه ، وقد تعي 
الدارة العليا الناجحة باأنها ل تخ�صى م���ن منح ال�صالحيات 
مدراء  اأنتقاء  ال�صروري  من  اأ�صبح  لذلك   ، الق�صام  مل��دراء 
اأختيار م�����ن ي�صلحون للتدريب  اأو  الق�صام انتق���اءًا مهنيًا 
ال��ق��ي��ادة  ان  كم�ا   ، امل��ه��م��ة  ب��ه�����ذه  ال��ق��ي��ام  عل��ى  وال��ت��ط��وي��ر 
الدميقراطية لي�صت معن�اه�ا الفو�صى اأو خمالفة  ال�صياقات 
التي تعمل بها الدائرة  بل على العك�ض ، فالنظام يكون هنا 
اأدق بحيث ي�صبح العمل جماعي كلما كانت ال�روح  املعنوية 
ف����ي  ال  التي ل تتحقق  الن�صانية  لتحقيق احلاجات  عالية 
الدارة  عمل  يكون  )وب��ذل��ك  والطماأنينة  الأم��ن  من  ج����و  
الدارة  وراء  جميعهم   الق�صام  م�����دراء  لأن  اأق��وى  العليا 

العليا )1( (
عمل  تنظيم  يف  الالمركزية  اأ���ص��ل��وب  نظام  يحقق  ولكي   
الدائرة اأف�صل النتائج هن���اك اأعتبارات معينة يجب اأخذها 

باحل�صبان وم��ن بينها مايلي :-
اأت��خ��اذ  على  الق�����ص��ام  م���دراء  ق���درة  اىل  الطمئنان   -  1
حتمل  على  ق��ادري��ن  اأن��ه��م   من  والتاأكد  ال�صليمة  ال��ق��رارات 

امل�صوؤولية امللقاة على عاتقهم .
2 - اأن يكون تفوي�ض ال�صالحية ب�صكل مدرو�ض وحمدود 

الأهمية بنا ءًا على خ�صو�صية الدائرة  .
املفو�صة  ال�صالحية  بني  توازن  هناك  يكون  ان  يجب   -  3
يوؤثر  ل  لها  وقبوله  بها  املكلف  وامل�صوؤولية  الق�صم  ملدير 

على �صري عمله .
املعرفة  الالمركزية  بنظام  العمل  ا�صلوب  يتطلب   -  4
الق�صام  بني  والتعاون  والعالقات  الدائرة  باأهداف  الكاملة 
يف  العمل  �صياقات  ومعرفة  املمنوحة  ال�صالحيات  وح�صب 

الدائرة .
يجب  امل�صوؤولية  عاتقها  على  تاأخذ  التي  العليا  الدارة  اأن   
ت�صجيع  على  قادرين  قادة  يكونوا  اأق�صام  م��دراء  توؤهل  ان 
طريق  يف  القيم  من  نفحة  باأعطائهم  معيتهم  يف  العاملني 
تاأديتهم لواجباتهم اليومية ،  لذا يجب ان يكونوا ذو عزم 

للحفاظ على ارفع املقايي�ض يف عمل الدارة . 

 )1( حامد احلرفة
بريوت  �ص1263  الثاين  املجلد  احلديثة  االدارة  مو�صوعة   

 1980

حتكم عملية تعيني املوظف يف موؤ�ص�صات الدولة 
النافذة  القوانني  يف  حتديدها  مت  �صروط،  عدة 
ال�صبل  اأف�صل  ايجاد  منها  والهدف  العراق،  يف 

للتعيني ومبا ي�صمن حقوق املوظف وواجباته.
وعلى الرغم من عدم توفر الدرجات الوظيفية يف 
اغلب وزارات الدولة، ب�صبب التق�صف املايل، ال 
انه من ال�صروري التعرف على حيثيات الوظيفة 

والقوانني املت�صلة بها.
اليه وظيفة يف  �صخ�ض عهدت  كل  واملوظف هو 
املالك اخلا�ض باملوظفني، وتنظم وحتكم �صوؤونه 

اأربعة قوانني وهي:
ل�صنة   )24( رق��م  املدنية  اخلدمة  قانون   -  1
املوظفني  �صوؤون  ينظم  وال��ذي  املعدل   1960

خالل خدمتهم بالوظيفة.
والقطاع  الدولة  موظفي  ان�صباط  قانون   -  2
وينظم  امل��ع��دل،   1991 ل�صنة   )14( رق��م  العام 
ه���ذا ال��ق��ان��ون الإج������راءات وال��ق��واع��د ال��واج��ب 
باأحكامه  امل�صمولني  املوظفني  ملحا�صبة  اتخاذها 
الوظيفة وتب�صيط هذه  ارتكابهم اخلطاأ يف  عند 
وفق  الدولة  اأجهزة  ت�صيري  ل�صمان  الإج���راءات 

املهام املوكلة اليها وتوحيد العقوبات واأثارها.
3 - قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام 
ال��روات��ب(،  )ق��ان��ون   2008 ل�صنة   )22( رق��م 
الدولة  موظفي  دع��م  اىل  ال��ق��ان��ون  يهدف  حيث 
وخم�ص�صات  روات���ب  مبنحهم  ال��ع��ام  وال��ق��ط��اع 
لهم  اأف�صل  معا�صي  م�صتوى  وحتقيق  جم��زي��ة 
الدرجة الأوىل  الدولة من  وي�صري على موظفي 

فما دون.
ل�صنة   )27( رق��م  املوحد  التقاعد  قانون   -  4
احلقوق  القانون  هذا  ينظم  اذ  املعدل،   2006
التي يتقا�صاها املوظفون عندما تنتهي خدماتهم 

يف موؤ�ص�صات الدولة.
فقد  ق��ان��ون،  م��ن  ب��اأك��ر  امل��وظ��ف  تعريف  وورد 
رقم  املدنية  قانون اخلدمة  )2( من  امل��ادة  عرفته 
1960 بالتي: )كل �صخ�ض عهدت  ل�صنة   )24(
ال��ي��ه وظ��ي��ف��ة دائ��م��ة داخ��ل��ة يف امل���الك اخل��ا���ض 
باملوظفني(، اما املادة )1( الفقرة ثالثًا من قانون 
رقم  ال��ع��ام  وال��ق��ط��اع  ال��دول��ة  موظفي  ان�صباط 
)كل  بالتي:  فعرفته  املعدل   1991 ل�صنة   )14(
ال��وزارة  مالك  داخ��ل  وظيفة  اليه  عهدت  �صخ�ض 
ان  ونالحظ  ب���وزارة(.  املرتبطة  غري  اجلهة  او 
ال��ت��ع��ري��ف ال����وارد ب��ق��ان��ون الن�����ص��ب��اط يختلف 
املدنية  اخل��دم��ة  ب��ق��ان��ون  ال����وارد  التعريف  ع��ن 
الدميومة  �صفة  الن�صباط  قانون  ا�صقط  حيث 
الدائم  امل��الك  على  املوظف  لي�صمل  الوظيفة  من 
واملوؤقت، والغاية من ذلك من اجل ان يدخل يف 
نطاق العقوبة واملحا�صبة للموظف املوؤقت اأ�صوة 
ال�صاأن  ه��ذا  ويف  ال��دائ��م،  امل���الك  على  باملوظف 
العدد ذي  ق��راره  ال��دول��ة  �صورى  جمل�ض   ا�صدر 
)تطبق  ب��الت��ي   2006 ل�صنة   )2006/  99(  
على املوظفني املوؤقتني الأحكام القانونية املطبقة 

على املوظفني يف دوائر الدولة التي يعملون بها( 
علمًا ان امل�صتخدمني ومالكهم مل يعد له وجود يف 
اأحكامه  على  تن�ض  كانت  ال��ذي  اخلدمة  قوانني 
 1960 ل�صنة   )24( رقم  املدنية  اخلدمة  قانون 
املعدل، حيث الغي مبوجب القرار )911( ل�صنة 

.1976
فهو  اجلامعية،  اخلدمة  مبوظفي  املق�صود  ام��ا 
اجلامعي  التدري�ض  مبمار�صة  يقوم  موظف  كل 
والفنية  العلمية  وال�صت�صارة  العلمي  والبحث 
او العمل يف ديوان وزارة التعليم العايل البحث 
�صروط  فيه  تتوفر  ممن  موؤ�ص�صاتها  او  العلمي 
قانون  م��ن  )املادة1/ثالثًا  التدري�صية،  الهيئة 

اخلدمة اجلامعية رقم 23 ل�صنة 2008(.
اما �صروط التوظيف )التعيني(، فقد ن�صت املادة 
�صروط  عدة  على  املدنية  قانون اخلدمة  من   )7(
يجب توفرها يف ال�صخ�ض لكي يتوىل او يح�صل 

على الوظيفة العامة وهي:
باجلن�صية  متجن�صًا  او  عراقيًا  يكون  ان   -  1

العراقية.
وللممر�صة  العمر  من  ع�صر  الثامنة  اأكمل   -  2

ال�صاد�صة ع�صرة.
من  و���ص��امل��ًا  الطبي  الفح�ض  يف  ن��اج��ح��ًا   -  3
الأم���را����ض امل��ع��دي��ة وم��ن الأم���را����ض وال��ع��اه��ات 
اجل�����ص��م��ي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة ال��ت��ي مت��ن��ع��ه م��ن ال��ق��ي��ام 

�صلطة  م��ن  ق���رار  مب��وج��ب  لها  امل��ع��ني  بالوظيفة 
النظام  ام��ا  خ��ا���ض،  لنظام  وف��ق��ًا  خمت�صة  طبية 
نظام  هو  اآنفًا  الفقرة  اليه  اأ�صارت  الذي  اخلا�ض 
الذي   1992 ل�صنة   )5( رق��م  ال�صحية،  اللياقة 
البدنية  القابلية  ه��ي  ال�صحية  ال��ل��ي��اق��ة  ع���رف 
يف  ت��واف��ره��ا  يجب  ال��ت��ي  والنف�صية  والعقلية 

ال�صخ�ض ليكون لئقًا للخدمة يف دوائر الدولة.
بجناية  عليه  حمكوم  وغري  الأخالق  ح�صن   -  4
كال�صرقة  ال�صرف  مت�ض  اأجنحة  او  �صيا�صية  غري 
املق�صود  اما  والحتيال،  والتزوير  والختال�ض 
التي  ال�صفات  جمموعة  ه��و  الأخ����الق  بح�صن 
وتدعو  فيه  للثقة  وتوحي  ال�صخ�ض  بها  يتحلى 
اىل الطمئنان اليه واىل ت�صرفاته بالوظيفة ول 
توؤدي اىل ما مي�ض ويحط من قدره يف الو�صط 

الذي يعي�ض فيه.
بها. معرف  درا�صية  �صهادة  على  حائز   -  5

عليها  ن�ض  التي  الوظيفية  ال�صروط  ه��ي  ه��ذه 
القانون ول يجوز لالإدارة اأحداث �صروط جديدة 
مثل  اإ�صافية(  )�صروط  القانون  عليها  ين�ض  مل 
الفكرية  وال�صالمة  )���ص��اب��ق��ًا(  الأم��ن��ي��ة  امل��واف��ق��ة 
اإ�صافتها تتعار�ض  والنتماء احلزبي.. الخ، لن 
ال��ت��وظ��ي��ف، ام���ا يف حالة  وم��ب��داأ امل�����ص��اواة يف 
فانه  التعيني  لغر�ض  ال�صروط  ه��ذه  مثل  وج��ود 
القانونية،  ب��ال�����ص��روط  وي��ع��م��ل  ال�����ص��رط  يبطل 

ملجل�ض  العامة  الهيئة  اأ�صدرت  ال�صاأن  هذا  ويف 
ق��راره��ا  ال��ت��م��ي��ي��زي��ة  ب�صفتها  ال���دول���ة  ���ص��ورى 
وي�صتحق  �صحيحا  املوظف  تعيني  )يعد  الآت��ي: 
اذا كان املوظف م�صتوفيا ل�صروط  رواتبه كاملة 
التعيني القانونية وان تخلف فيه �صرطًا م�صاف 
وم��ب��داأ  يتعار�ض  ال�����ص��رط  ه��ذا  لن  الإدارة  م��ن 
وتراعى  العامة(،  الوظائف  تويل  يف  امل�صاواة 
املادة  عليها  ن�صت  التي  ال�صروط  التوظيف  يف 

)8( من قانون اخلدمة املدنية وهي:
املالك. يف  �صاغرة  وظيفة  وجود   -  1

التعيني من قبل  اإعادة  او  التعيني  2 - ان يكون 
او من يخولهم من موظفي  املخت�صون  ال��وزراء 
الدرجات اخلا�صة، علما ان ال�صروط التي حتكم 
اإع��ادة  حتكم  التي  نف�صها  هي  مرة  لأول  التعيني 

التعيني.
الدرجة  يف  ال  مرة  لأول  التعيني  يجوز  ل   3-
املبينة اإزاء كل وظيفة وح�صب امل�صتوى العلمي.

عليه فان عدم مراعاة هذه ال�صروط يعترب خمالف 
للقانون مثل �صدور اأمر تعيني من موظف ل ميلك 
�صالحية التعيني، ويف هذا ال�صاأن ا�صدر جمل�ض 
�صورى الدولة قراره الآتي )تعيني املوظف يجب 
ان يكون وفقا لأ�صول التعيني املن�صو�ض عليها 
قانونا وان ي�صدر اأمر التعيني من �صخ�ض ميلك 

�صالحية التعيني(.

املركزية وتوزيع ال�صلطات 

القوانني التي حتكم الوظيفة العامة و�صروط التعيني



التنفيذ  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  اج���رى   
حممد  د.فتاح  العدل  لوزارة  التابع 
من  تفتي�ش  ف��ري��ق  ب��رف��ق��ة  ح�����س��ن 
املوظفن بق�سمي القانونية واملالية 
التنفيذ  زيارة تفقدية اىل مديريات 
على  ل��اإط��اع  الب�سرة  مبحافظة 

�سري العمل بها.
وقال املدير العام: ان الزيارة جاءت 
تعرت�ش  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ب��ات  ل��ت��ذل��ي��ل 
ع��م��ل امل��وظ��ف��ن وامل��راج��ع��ن، كما 
مت االط����اع ع��ل��ى ���س��ري ال��ع��م��ل يف 
التي  امل�ساكل  وم��ع��اجل��ة  امل��دي��ري��ة 

تعاين منها.
 واأ���س��اف امل��دي��ر ال��ع��ام: مت خال 

ال���زي���ارة م��ت��اب��ع��ة ���س��ري ال��ع��م��ل يف 
واملعقل،  الب�سرة،  تنفيذ  مديرية 
وال����زب����ري، و����س���ف���وان، وامل��دي��ن��ة، 
والدير، والقرنة، و�سط العرب ومت 
اللقاء بعدد من املوظفن واملواطنن 
للوقوف على طلباتهم واحتياجاتهم 
�سمن اخلطة ال�سنوية التي تتبعها 

الدائرة العامة. 
ال�سيد  ت��وج��ي��ه��ات  ان  اىل  ي�����س��ار   
ال��زام��ل��ي ن�ست  ال���وزي���ر د.ح���ي���در 
املراجعن،  معامات  ت�سهيل  على 
وت���وف���ري م��ت��ط��ل��ب��ات ع��م��ل ال��ك��ادر 
احللول  ايجاد  خال  من  الوظيفي 

الازمة.

الرتتيب  ال��ع��دل  وزارة  حققت 
ال�سهري  للتقييم  وف��ق��ا  الثالث 
مل��وظ��ف��ي االت�����س��ال احل��ك��وم��ي 
ممتاز  وبتقدير  ال��وزارات،  بن 
املتحققة  الن�سب  مع  بالتوازي 
�سباط  ل�سهر  االول،  املركز  يف 

من العام 2017. 
 وقال اعام الوزارة: ان االمانة 
حتدد  ال����وزراء  ملجل�ش  العامة 

ال���رتت���ي���ب ال�����س��ه��ري مل��وظ��ف��ي 
االت���������س����ال احل����ك����وم����ي ع��ل��ى 
ملدى  وفقا  ال���وزارات،  م�ستوى 
املكاتب  من  املقدمة  الن�ساطات 
االع��ام��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وال��ت��ي 
امل�ستقبلية  الن�ساطات  ت��وؤ���س��ر 

للوزارة.  
ال��ع��دل  وزارة  ان  وا�����س����اف: 
ج������اءت ب��ال��ت�����س��ل�����س��ل ال��ث��ال��ث 

ل�سهر  ال�سهري،  التقييم  لقائمة 
 ،20177 ال���ع���ام  م���ن  ���س��ب��اط 
مع  ب��ال��ت��وازي  مم��ت��از  وبتقدير 
 ال��ن�����س��ب امل��ت��ح��ق��ق��ة يف امل��رك��ز

 االول.  
التقييم  ق��ائ��م��ة  ان  واو����س���ح:   
ال�����س��ه��ري مل��وظ��ف��ي االت�����س��ال 
ال�����������وزارات  يف  احل����ك����وم����ي 
يت�سمن  ج�����دول  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 

ال��وزارة  حققت  وق��د  ن�ساطات، 
 25( م��ع��دل  ه���ذا اجل���ان���ب  يف 
املبادرة  روح  حقل  ويف   ،)%
فيما   ،)%  24( امل���ع���دل  ب��ل��غ 
ن�سبة اال�ستجابة  �سرعة   بلغت 
حقل  يف  وح��ق��ق��ت   ،)%  25(  
 ،)%  25( ن�����س��ب��ة  ال��ت��وا���س��ل 
وج�����اء امل��ج��م��وع ال��ن��ه��ائ��ي ما 

مقداره )99%(.

ماكات  العراقية  اال�ساح  دائ��رة  اأج��رت 
العامة ممار�سة  الدائرة  املدين يف  الدفاع 
افرتا�سية على ا�ساليب االخاء وال�سامة 

العامة ومكافحة احلرائق.
وقال مدير عام الدائرة ح�سن الع�سكري: 
ماكات  مع  عمل  خطة  اع��دت  ال��دائ��رة  ان 
ال����دف����اع امل������دين ل��ت��ك��ث��ي��ف امل���م���ار����س���ات 
ومب�ساركة  العام  ه��ذا  خ��ال  االفرتا�سية 
واخل��دم��ي��ة  االداري�����ة  االق�����س��ام  منت�سبي 
املمار�سات  تلك  اوىل  وكانت  وال�سجنية، 
يف  الب�سرية  امل���وارد  ق�سم  يف  العام  لهذا 
املمار�سة  وك��ان��ت  ب��غ��داد  ال��ع��ام يف  امل��ق��ر 
باالإجراءات  املنت�سبن  تعريف  اىل  تهدف 

الطارئة  احل���االت  يف  تتخذ  التي  االم��ن��ة 
ن�سوب  او  االره��اب��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات  وم��ن��ه��ا 

احلرائق وغريها. 
 واأ����س���اف امل��دي��ر ال���ع���ام: ه��ن��ال��ك ك���وادر 
م��ت��خ�����س�����س��ة ت��ق��ي��م حم���ا����س���رات ت��وع��ي��ة 
وتدريبية يومية على املوظفن واملنت�سبن 
عن ا�ستخدام املطافئ واالإ�سعافات االولية 
واالإنقاذ واإخاء امل�سابن واإيجاد ممرات 
وتعليمات  ب�����س��واب��ط  واالل���ت���زام  ام��ن��ة 
املوظف  على  يجب  التي  العامة  ال�سامة 
االرواح  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ب��ه��ا  االل����ت����زام 
لاأجهزة  االمثل  واال�ستخدام  واملمتلكات 

الكهربائية.

الر�سافة  موقف  العراقية  اال���س��اح  دائ���رة  ا�ستقبلت 
الرابعة وفد اللجنة الدولية لل�سليب االحمر.

اللجنة   ان  الع�سكري:  ح�سن  الدائرة  عام  مدير  وق��ال 
خال زيارتها قّيمت اجلانب ال�سحي يف املوقف واأبدت 
ارتياحها حلر�ش املاكات اال�ساحية على اتباع املهنية 
التحتية  البنى  وت��اأه��ي��ل  ال�سحية  امل��ع��اي��ري  وت��ع��زي��ز 

للخدمات والقاعات ال�سجنية. 
 وا�ساف املدير العام: ان اللجنة قامت بجولة ميدانية 
اىل القواطع ال�سجنية ملدة يومن حيث التقت بعدد من 

النزالء و�سلمتهم ر�سائل من قبل ذويهم.
 ي�سار اىل ان اللجنة اأثنت على ح�سن التعامل املهني من 

قبل ادارة الق�سم الإجناح هذه الزيارة امليدانية.

بحث وكيل وزارة العدل ال�سيد ح�سن الزهريي خال 
ا�ستقباله مدير مكتب رئي�ش االدعاء العام يف جمل�ش 
حمكمة  مو�سوع  خليفة  احمد  ال�سيد  االأعلى  الق�ساء 
التطور  ومدى  العراقي  املجتمع  يف  االن�سان  حقوق 

واالرتقاء يف م�سائل حقوق االن�سان.
ت�سريع  ت��اأط��ري  ���س��رورة  على  الوكيل  ال�سيد  واأك���د   
وطني يغطي اجلرائم التي ارتكبتها ع�سابات داع�ش 
التي  العراقية  اجلنائية  املحكمة  غرار  على  االإرهابي 
جميع  اإن  مو�سحا  املباد،  النظام  رم��وز  مع  تعاملت 
العدل  وزارة  اىل  اأح��ي��ل��ت  االإن�����س��ان  ح��ق��وق  ملفات 
اإلغاء  بعد  اإدارت��ه��ا  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  واأ�سبحت 

وزارة حقوق االإن�سان.
 ويف نهاية اللقاء اقرتح ال�سيد الوكيل ترتيب زيارة 
لتو�سيح  العام  واالدع��اء  االأعلى  الق�ساء  جمل�ش  اىل 
االإن�سان  ح��ق��وق  جم��ال  يف  ال��ع��دل  وزارة  عمل  اآل��ي��ة 

وكيفية ت�سهيل االإجراءات املتعلقة بن اجلانبن.

املفت�ش  مكتب  يف  م��وظ��ف��ون  ���س��ارك 
دورة  يف  ال����ع����دل  ل��������وزارة  ال����ع����ام 
)ال�����س��ح��اف��ة اال���س��ت��ق�����س��ائ��ي��ة( ال��ت��ي 
اق��ام��ت��ه��ا ه���ي���اأة ال��ن��زاه��ة ل��ل��م��دة من 

.2-1042017
الربنامج  �سمن  ال��دورة  ه��ذه  وتاأتي 
ال���ت���دري���ب���ي وال���ت���ع���ل���ي���م امل�����س��ت��م��ر 
ه��ي��اأة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي   2017 ل���ع���ام 
ال����ن����زاه����ة االك����ادمي����ي����ة ال���ع���راق���ي���ة 
وزارات مل��وظ��ف��ي  ال��ف�����س��اد،   ملكافحة 

 الدولة.
وق���دم حم��ا���س��رون م��ن كلية االإع���ام 

واجل���ام���ع���ة  ب�����غ�����داد  ج���ام���ع���ة  يف 
امل�ستن�سرية منهاج حما�سراتهم على 
متتابع،  ب�سكل  امل��ت��درب��ن  املوظفن 
التحقيق  كتابة  اآليات  فيها  وتناولوا 
املجتمع  يف  واث����ره  اال���س��ت��ق�����س��ائ��ي 
م��ن خ���ال ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى مم��ار���س��ات 
ال��ف�����س��اد و���س��ب��ل ط���رح م��و���س��وع��ات��ه 
اإ�سافة  له،  املنا�سبة  احللول  واإيجاد 
اىل كتابة املو�سوع بتحقيق �سحفي 
العام،  ال��راأي  على  تاأثري  له  حم��رتف 
التي ال�سلبية  احلالة  اآث��ار   لت�سحيح 

 يعاجلها.

فريق  على  ال��ع��دل  �سباب  ن��ادي  فريق  ف��از 
امل�سلحة بنتيجة )22-3( �سمن مباريات 
للمرحلة ما قبل االخرية  الثانية  املجموعة 
لكرة  االوىل  للدرجة  العراقي  ال��دوري  من 

القدم.
وقال رئي�ش الهيئة االإدارية للنادي: ان هذا 
فريقنا  ا�سبح ر�سيد  الفوز مهم جدًا حيث 
املراكز  على  بقوة  لنناف�ش  نقطة   )211(

بامل�ستوى واالأداء  م�سيدًا  املتقدمة،  االوىل 
اجلماعي الذي قدمه فريق وزارة العدل من 
بح�سوله  �ساهم  متميز  وان�سباط  مهارات 

على هذا الفوز.
م��ث��ل  ال����ع����دل  ����س���ب���اب  ن������ادي  ان  ي���ذك���ر   
ال��������وزارة يف اك����ر م���ن ب��ط��ول��ة ك��روي��ة 
م���ت���م���ي���زة يف ج��م��ي��ع ن����ت����ائ����ج   وح����ق����ق 

 امل�ساركات.

 اجرى فريق تابع لق�سم حقوق االن�سان يف وزارة 
العدل زيارة تفقدية اىل دائرة االإ�ساح العراقية، 

لاإطاع على الو�سع ال�سحي والقانوين فيها.
 وقال ق�سم حقوق االن�سان: ان فريق من الق�سم 
الرابعة يف  الر�سافة  لق�سم  تفقدية  زيارة  اجرى 
الهدف  ان  مو�سحا  العراقية،  اال���س��اح  دائ���رة 
م��ن ال��زي��ارة ه��و االط���اع على ال��واق��ع ال�سحي 

والقانوين للنزالء.
 وا�ساف: ان الزيارة ت�سمنت جولة تفقدية يف 
اروقة الق�سم والقواطع ال�سجنية، التقى خالها 
اهم  اىل  ا�ستمع  حيث  النزالء،  من  بعدد  الفريق 

امل�ساكل التي تواجههم.
حقوق  ق�سم  ف��ري��ق  ح���دد  ال���زي���ارة  خ��ت��ام  ويف   
بالنزالء،  اخلا�سة  االحتياجات  اه��م  االن�����س��ان 
ال�سجن لو�سع احللول  ادارة  ومت مناق�ستها مع 
االن�����س��ان  ح��ق��وق  مل��ع��اي��ري  ل��ه��ا تطبيقا  ال���ازم���ة 

الدولية يف �سجون الوزارة.

اللجنة الدولية لل�صليب االحمر تقيم اجلانبمدير عام دائرة التنفيذ يتفقد املديريات مبحافظة الب�صرة
 ال�صحي ح�صب املعايري الدولية

خالل زيارتها لموقف الرصافة الرابعةبهدف تذليل العقبات وتوفير احتياجات الموظفين والمراجعين

وكيل وزارة العدل يبحث �صبل 
التعاون يف جمال حقوق االإن�صان

مكتب املفت�ش العام ي�صارك يف دورة ال�صحافة اال�صتق�صائية
وزارة العدل حتقق املركز الثالث وفقا لتقييم موظفي باالكادميية العراقية ملكافحة الف�صاد

 االت�صال احلكومي

دائرة اال�صالح العراقية جتري ممار�صة افرتا�صية ملواجهة احلاالت الطارئة

تصدرت المراتب االولى لقائمة التقييم الشهري خالل شهر شباط الماضي

بمشاركة منتسبي االقسام االدارية والخدمية والسجنية

فريق نادي �صباب العدل يحرز فوزًا يوؤهله 
للمناف�صة على املراكز االوىل املتقدمة 

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

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

الزمنية املحددة لهذا الغر�ش

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

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

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

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

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

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

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

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

عليها �سخ�سيًا من قبلنا .
وزير العدل

د.حيدر الزاملي

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
)وقل اعملوا ف�صريى اهلل عملكم ور�صوله واملوؤمنون(
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العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم

االشراف العام
د.حيدر الزاملي

الطباعة واالخراج الفني م�صور فوتغراف    م�صور فوتغراف    

WWW.faecbook/العدل واملجتمع�صركة االن�ش للطباعة والن�صرفرا�ش املهداوي اجمد احلكيم
حمــــــررحمــــــررحمــــــررحمــــــرر

احمد عبد الكرميعدنان الكعبيغزوان الظاملي ثائر اجلبوري
م�صور فوتغراف    

م�صطفى وليد 
WWW.moj..gov.iqshakawe@moj.gov.iqcitizens_mog@yahoo.comتوزع مجانًا

Justice & society

07810622836قسم شؤون المواطنين 07702919261

مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

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

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

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

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