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خالل جولته التفقدية لمبنى الوزارة
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يف مقر ال ��وزارة ,وف��دا ع��ن الطوائف امل�شيحية يف املطالب باحلق ال�شخ�شي ب�شبب هجرتهم ,وق��د مت
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طائفة االرمن االرثوذك�س يف العراق املطران الدكتور زعماء الطوائف امل�شيحية (امل�شجلة ح�شب القانون)
اجناز املعاملة دون اللجوء اإىل االأ�شلوب الورقي.
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يف�ذا املجال والتي حققت ن�شبة اجن��از عالية يف تطبيق
يف ه�
النهاء معاناة الدوائر العدلية التي ت�شغل النواحي .يذكر ان ال ��وزارة قد تعر�ضت ال � ��وزارة ،ب��اال��ض��اف��ة اىل ت�ضرر اج��زاء
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وال �برنامج
�واق��ع بديلة ال تفي ب��ال�غ��ر���ض ،كما اكد لهجوم اره��اب��ي يف  ،2009/ 10/ 25كبرية من املبنى.
�
م
التنفيذي.
�ين،
ئ
�
ج
�لا
ل
ا
�اع
�
ض
�
�
�
او
�ة
�
جل
�ا
�
ع
�
مل
�ة
�
ي
�
ب
�ر
�
ع
�
ل
ا
االتفاقية
وتفعيل
�ة،
�
ي
�ر
�
ك
�
ف
�
ل
وا
�ة
�
ي
�اد
�
مل
ا
امل�ستوى
على
العامة
املجل�س
ار�س الرافدين ,وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف من جانبه عرب الوفد عن �شكرهم لل�شيد الوزير ,على
جلل�سة اجل احلفاظ على م�شالح املواطنني وممتلكاتهم واجناز
من
وامل �ك��ون��ات االخ��رى.وب��ح��ث ال���ش�ي��د ال��وزي��ر خ��الل ح�شن اال�شتقبال وج��دي��ة متابعة مو�شوع عقارات
معامالتهم بال�شرعة املمكنة ,تطبيقا ملعايري حقوق االإن�شان
اللقاء� ,شبل احلفاظ على امالك املواطنني امل�شيحيني امل�شيحني ,متمنني ل��ه دوام ال�ت��وف�ي��ق خ��دم��ة اله��ل
والتي ت�شدرت مفردات ورقة االإ�شالح احلكومي يف اجلانب
امل�ه��اج��ري��ن م��ن ار���س ال �ع��راق ,مبينا ان توجيهات العراق.
االإداري ,ومن �شاأنها اأن تلقي بظاللها على احلد وغلق ملف
الف�شاد املايل.

خالل لقائه وزير العدل المصري

وزير العدل� :إر�ساء �أ�س�س العدالة االجتماعية والدميقراطية �سيحد من خطر الإرهاب عربي ًا

�أك��د وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي� ،أهمية �أن
تتكلل امل ��ؤمت��رات العربية ال�ك�برى بنجاحات
تتالءم مع احتياجات الدول الأع�ضاء امل�شاركة
فيها خ�ل�ال امل��رح�ل��ة احل��ال�ي��ة ع��رب�ي� ًا ودول �ي � ًا،
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لقائهاحلاليةرئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه
خالل
جمل�س وزراء العدل العرب يف دورته

يف تقريب وجهات النظر بني ال��دول امل�شاركة
وحت�ضري ًا هام ًا لفعاليات اجتماع وزراء العدل
العرب يف دورت��ه القادمة عرب توحيد املواقف
يف جمال تفعيل االتفاقيات العربية يف خمتلف
املجاالت.
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وت�سرع يف �إن�شاء �شبكة التعاون الق�ضائي يف
جم��ال مكافحة اجلرمية الإره��اب�ي��ة واجلرمية
املنظمة.
ويف ختام اللقاء تلقى وزي��ر ال�ع��دل د .حيدر
الزاملي ،درع ًا تذكاري ًا من نظريه امل�صري.
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وزير العدل يبحث امكانية ت�سكيل جلان م�سرتكة لتن�سيق العمل يف جمال حقوق االن�سان
الـ( )32واالجتماع ال( )60للمكتب التنفيذي
و�سبل تكثيف اجلهود امل�شرتكة للدول الأع�ضاء
وحتمل م�س�ؤولياتهم ملواجهة التحديات الراهنة
ويف مقدمتها خطر الإره ��اب من خ�لال تعديل
ومتابعة�اد
�ارت��ه احت�
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مدير دائرة الت�سجيل

وزير العدل � :سيبقى دور
العقاري:
العراق فاع ًال على م�ستوى
يتفقد اق�سام املديرية
العمل العربي امل�شرتك

ودوائرها الفرعية
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حمايدة ,لها مكانة بالن�شبة للمنظمات الدولية
واملوؤ�ش�شات االعالمية.
وب�ح��ث ال�شيد ال��وزي��ر خ��الل ال�ل�ق��اء امكانية
ت�شكيل جلان م�شرتكة بني ال��وزارة واالحت��اد,
لتن�شيق العمل امل�شرتك يف ما يخ�س حقوق
االن�شان واجل��وان��ب القانونية املتعلقة بعمل

تهنئة ال�سيد وزير

وزير العدل :احلكومات
العدل د .حيدر
املحلية لها دور فاعل يف
الوزارةعيد
م�شاريعمبنا�سبة
الزاملي
اجناز

االم
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ال ��وزارة مبا فيها ملف اط��الق �شراح النزالء,
والق�شايا املتعلقة بدائرة اال�شالح العراقية,
مبينا ان ال��وزارة على ا�شتعداد تام لتقدمي اي
م�شاعدة يتطلبها ت�شكيل هذه اللجان.
وت� �ن ��اول ال���ش�ي��د ال ��وزي ��ر خ ��الل ال �ل �ق��اء ,اه��م
امل�شاكل املتعلقة بتاأخر تنفيذ احكام االع��دام,

مدير ق�سم حقوق االن�سان :م�ساركة
وزير العدل يوجه بتوفري
وزير العدل يف املحافل الدولية
احتياجات الت�سجيل
و�سعت ملف حقوق االن�سان يف
العقاري يف الفلوجة
احلقيقي
ن�سابه
العمل
ال�ستئناف
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افتتاح دائرتي
وكيل وزارة العدل:
يت�ضمنيف
العدل
كاتب
العراق
تقرير
قدمتها
تو�صيةاملثنى
176حمافظة
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املنظمات غري احلكومية
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خالل اللقاءات التحضيرية للوفود المشاركة في (المؤتمر العربي للتنمية المستدامة)

وزير العدل :العراق �أكرث بلدان العامل ا�ستقطاب ًا مل�شاريع التنمية بعد اكمال حتريره من الإرهاب
ق��ال وزي ��ر ال �ع��دل د .ح�ي��در ال��زام �ل��ي ،ان
ال�ع��راق م��ن اك�ثر ب�ل��دان ال�ع��امل ا�ستقطاب ًا
مل�شاريع التنمية بعد حتريره من الإرهاب،
الم �ت�لاك��ه ع ��وام ��ل اال� �س �ت �ث �م��ار ��س�ي��اح�ي� ًا
و�صناعي ًا ا�ضافة للموارد الب�شرية.
�أعلن ال�سيد الوزير عن ذلك خالل اللقاءات
التح�ضريية للوفود امل�شاركة يف (امل�ؤمتر
العربي للتنمية امل�ستدامة) ،وال ��ذي من
امل�ق��رر ان تقام فعالياته برعاية الرئي�س
امل�صري ويف مقر الأمانة العامة للجامعة
العربية ،وبالتعاون مع وزارة اال�ستثمار
والتعاون الدويل بجمهورية م�صر العربية
والبنك الدويل والأمم املتحدة.

عن هذه الأه��داف مبثل هذا احلجم ،االمر
ال��ذي يعطي املنطقة العربية ال��ري��ادة يف
تناول �أه��داف خطة  2030ب�شكل خا�ص
ومو�ضوعات التنمية امل�ستدامة ب�شكل عام،
وزخ��م كبري لتنفيذ م�شاريع تنموية على
�أر�ض الواقع يف املنطقة العربية.
ي���ش��ار �إىل �إن امل���ؤمت��ر ال �ع��رب��ي يتكون
م��ن ت�سعة جل�سات رئي�سية ت�ستعر�ض
امل�ح��اور ال�سبعة  ،بالإ�ضافة اىل ع��دد من
الفعاليات اجلانبية مت تنظيمها باال�شرتاك
م��ع وك� ��االت الأمم امل �ت �ح��دة املتخ�ص�صة
ومنظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص
وغريهم من ال�شركاء يف جم��االت التنمية
امل�ستدامة.

و�أك��د ال�سيد ال��وزي��ر ،ان ال��وف��د العراقي
امل�شارك يف فعاليات ه��ذا االجتماع حدد
�إ�سرتاتيجية متكاملة لتطوير م�ستوى
التعاون والتنمية مع الدول العربية ومبا
ي�ح�ق��ق ت�ك��ام�لا ع�ل��ى ج�م�ي��ع امل���س�ت��وي��ات،
مبينا امتالك العراق جلميع املقومات التي
متكنه من حتقيق نه�ضة �شاملة وا�ستقطابا
للجهات العربية والعاملية على امل�ستوى
البعيد.
و�أو�ضح ال�سيد الوزير :يعترب هذا امل�ؤمتر
الفعالية الأكرب واالهم التي تتناول �أهداف
التنمية امل�ستدامة يف باملنطقة العربية
ب�شكل �شامل ،ومل ي�سبق و�أن ق��ام��ت �أي
منظمة �إقليمية يف ال�ع��امل بتنظيم حدث

خالل استقباله وفد من الحشد الشعبي في محافظة واسط

وزير العدل :انت�صارات احل�شد ال�شعبي ر�سالة وا�ضحة لالرهاب
ب�أن ال�شعب العراقي موحد

قال وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان االنت�صارات
التي حققها احل�شد ال�شعبي ر�سالة وا�ضحة
ل�لاره��اب ب��ان ال�شعب العراقي م��وح��د ،م�شيدا
باملواقف امل�شرفة وال�ب�ط��والت التي ي�سطرها
�أبناء احل�شد ال�شعبي مبختلف عناوينهم �صفا
واحدا مع ابناء قواتنا امل�سلحة.

ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل ا�ستقباله وفد ًا من
ف�صائل احل�شد ال�شعبي يف حمافظة وا�سط،
م��ؤك��دا ان ال ��وزارة تقف م��ع ق�ي��ادة وجماهدي
احل�شد ال�شعبي يف تطهري املناطق املغت�صبة
وحماية اهلها من جرائم االرهابيني.
وا�ضاف ال�سيد الوزير :ان ما ميييز انت�صارات

احل�شد ال�شعبي الت�ضحيات الكبرية التي قدمها
ابناءه دفاع ًا عن الوطن بدون دواف��ع مادية او
امتيازات خا�صة ،متعهدا بدعم جميع القوانني
التي تخ�ص ابناء احل�شد ال�شعبي وحل جميع
املعوقات التي تواجه عوائل ال�شهداء.
ودع��ا ال�سيد الوزير اىل �ضرورة �سد الطريق
ام���ام امل�ت���ص�ي��دي��ن ب��امل��اء ال�ع�ك��ر وم �ن��ع مترير
املخططات الرامية اىل ت�شويه �سمعة (احل�شد
ال�شعبي) والت�شوي�ش على انت�صاراته ،مبينا
ان ال�سلوك االن�ساين الذي يتبعه ابناء احل�شد
ال�شعبي يف تعامله مع اه��ايل املناطق املحررة
ر�سالة للعامل اجمع ان حقوق االن�سان فر�ضها
اال�سالم قبل املعاهدات واالتفاقيات التي تعنى
بهذا املجال.
م��ن جانبه ا��ش��اد ال��وف��د ب��ال��دور الكبري لل�سيد
الوزير يف دعمه للح�شد ال�شعبي ،خمتتما زيارته
بتكرمي ال�سيد الوزير ب �ـ(درع ال��وف��اء) ،تثمينا
جلهوده الوطنية.

خالل لقاءه بالسيد عمرو موسى

وزير العدل � :سيبقى دور العراق فاع ًال
على م�ستوى العمل العربي امل�شرتك

اثناء الزيارة الر�سمية جلمهورية م�صر العربية وعلى هام�ش اعمال
االجتماع ال( )٦٠٠للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العدل العرب ،التقى
ال�سيد وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي بال�سيد عمرو مو�سى ،حيث
مت ا�ستعرا�ض الن�شاطات ال�سيا�سية االقليمية وال��دور الفعال للعراق
باملنطقة العربية وال�ع��امل ،وان ال�ع��راق ق��ادر على النهو�ض من حمنة
حماربة االرهاب والعودة للت�أثري يف �صناعة القرار العربي واالقليمي
وقيادة املحافل املهمة على خمتلف امل�ستويات.
ك��ذل��ك اك��د ال�سيد ع�م��رو مو�سى على ذل��ك وا� �ض��اف ان ال �ع��راق يزخر
بالكفاءات القادرة على قيادته واعادته للدور النا�شط عربي ًا وعاملي ًا وان
ازمة االرهاب حالي ًا اثرت على جميع البلدان العربية و�سيكون اخلال�ص
منها قريب ًا يف العراق والبلدان االخرى ،و�ضرورة ان اليتم ن�سيان م�س�ألة
احتالل االرا�ضي الفل�سطينية ومايجري من انتهاكات فيها حالي ًا.

خالل افتتاحه مالحظية تسجيل عقاري ناحية آل بدير في الديوانية

من اجل رفع كفائة وخبرة المنفذين العدول وحمايتهم

وزير العدل :تقدمي اخلدمات للمواطنني
من املهام اال�سا�سية للوزارة

ال�سيد وزير العدل ي�أمر با�ستحداث دورة اعداد
املنفذين العدول وتعديل قانون التنفيذ

قال وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان
تقدمي اخلدمات للمواطنني من املهام
اال�سا�سية ل �ل��وزارة ،م�ؤكد ا�ستمرار
الوزارة يف اجناز م�شاريعها اخلدمية
رغم االزمة املالية وحالة التق�شف التي
تواجه البلد.
ذكر ذلك ال�سيد الوزير خالل افتتاحه
م�لاح�ظ�ي��ة ال�ت���س�ج�ي��ل ال �ع �ق��اري يف
ناحية �آل بدير مبحافظة الديوانية
وبح�ضور حمافظ الديواين د� .سامي
ج�ب��ار احل�سناوي وع��دد م��ن اع�ضاء
احلكومة املحلية ،مو�ضحا ان افتتاح
ه ��ذه امل�لاح�ظ�ي��ة ج ��اء تلبية حلاجة
االهايل والتخفيف عن كاهلهم ،بعد ان
كانوا يقطعون م�سافات بعيدة الجناز
معامالتهم .والتقى ال�سيد الوزير
خ�ل�ال االف �ت �ت��اح ب��وج �ه��اء و��ش�ي��وخ

الناحية ،وا�ستمع اىل اه��م امل�شاكل
التي تواجه اهايل املنطقة ،حيث بني
ال�سيد ال��وزي��ر ان افتتاح مالحظية
ن��اح�ي��ة �آل ب��دي��ر م��ن امل���ش��اري��ع التي
ت�أثرت بحالة التق�شف والتي عزمت
ال � ��وزارة ع�ل��ى اجن��ازه��ا يف ال��وق��ت

املنا�سب ،م�شيدا بدور االهايل الداعم
للوزارة يف اجناز م�شاريعها وتوفري
اخل��دم��ات العدلية .م��ن جانبه ا�شاد
اه��ايل الناحية بجهود ال�سيد الوزير
و�سرعة ا�ستجابته الحتياجات الناحية
املتعلقة بعمل الدوائر العدلية.

ا�صدر ال�سيد وزي��ر العدل د .حيدر
ال��زام�ل��ي ام ��ر ًا وزاري � � ًا با�ستحداث
دورة اعداد املنفذين العدليني ال�شغال
من�صب املنفذ العدل يف دوائر التنفيذ
يف بغداد وجميع املحافظات وذلك
ل�لارت�ق��اء بالعمل ال�ق��ان��ون يف هذه
الدوائر املهمة ذات امل�سا�س املبا�شر
مع م�صالح املواطنني.
جاء ذلك نتيجة للحاجة ال�ضرورية
لرفد ك��وادر دائ��رة التنفيذ مبنفذين
جدد يتم اعدادهم وفق ًا ملناهج دورات
تخ�ص�صية معتمدة.
كذلك �صرح ال�سيد الوزير بان هنالك
ع��دة ت�ع��دي�لات �سيتم اج��رائ�ه��ا على
ق��ان��ون دائ� ��رة التنفيذ وم�ن�ه��ا اداء
اليمني بعد انهاء الدورة التخ�ص�صية
وان اليتم تكليف منفذ عدل اال بعد
اجتيازه ال ��دورة بنجاح باال�ضافة

اىل عدة مواد اخرى.
ك��ذل��ك �سيتم ا�ضافة ع��دد م��ن امل��واد
وال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا ت��وف�ير احلماية
ال�ق��ان��ون�ي��ة للمنفذ ال �ع��دل و�ضمان
حقوقه الوظيفية واملالية.

ي �� �ش��ار اىل ان ع���دد ال ��ذي ��ن �سيتم
ا�شراكهم بالدورة االوىل للمنفذين
ال �ع��دول  61ق��ان��وين ت��وف��رت بهم
ال�ضوابط من ا�صل  85متقدم لهذه
الدورة.

لدى استقباله وفد السفارة االمريكية

وزير العدل :تفجريات بغداد االخرية
تتطلب تعاون ًا دولي ًا للحد من االرهاب

وزير العدل :الع�شائر العراقية �سرعت وترية العمل للدوائر يف املناطق املحررة

اك��د وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي ،ان تفجريات بغداد االخ�يرة
تتطلب تعاون ًا دولي ًا للحد من ارتداد االرهاب اىل املدن الآمنة مع
قرب حترير املو�صل من تواجد ع�صابات داع�ش االرهابية.
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك خ�لال ا�ستقباله يف مكتبه الر�سمي مبقر
ال ��وزارة ال�ي��وم االرب �ع��اء ،وف��د ال�سفارة االمريكية ،وال��ذي قدم
تعازي و�إدانة ال�شعب واحلكومة االمريكية اىل ال�شعب واحلكومة
العراقية على خلفية التفجريات التي طالت بغداد يف اليومني
املا�ضيني والتي راح �ضحيتها العديد من االبرياء.
وا�ضاف ال�سيد الوزير :بينما حتقق قواتنا االمنية وبدعم الدول
ال�صديقة اروع االنت�صارات ،جند هناك جهات حتاول اف�سادها من
خالل بث االكاذيب واالدعاءات ،م�ؤكدا على �ضرورة وجود تعاون
م�شرتك وتبادل للمعلومات للتعامل مع اي ادع��اءات عن انتهاك
حقوق االن�سان ،للوقوف على مدى �صحتها وحما�سبة املق�صرين يف
حالة ثبوت ذلك .واو�ضح ال�سيد الوزير :ان جمل�س الوزراء قرر
ت�شكيل جلنة وطنية برئا�سة وزارة العدل وع�ضوية اغلب وزارات
الدولة ،لر�صد ومتابعة اي ادعاءات تخ�ص جانب حقوق االن�سان
ومتابعة تنفيذ املقررات ،م�شريا اىل ان من �ضمن م�س�ؤوليات وزارة
العدل التحقيق يف اي حالة انتهاك �سواء على امل�ستوى الع�سكري
او امل��دين ،حيث يتوىل ق�سم الر�صد يف حقوق االن�سان التابع
للوزارة هذه املهمة ،كما ان الوزارة عملت على امل�ساهمة يف قوانني
حلماية املعلمني واالطباء و موظفي وزارة العدل ،وتت�صدى حالي ًا
مللف االعتداءات �ضد ال�صحفيني واالعالميني.

ق��ال وزي��ر ال �ع��دل د .ح�ي��در ال��زام �ل��ي ،ان الع�شائر
العراقية هي ر�صيد العراق الذي حفظ امنه و�سيادته،
م�ؤكدا ان م�ؤازرة الع�شائر مل�ؤ�س�سات الدولة �سرعت
وت �ي�رة ال �ع �م��ل يف امل �ن��اط��ق امل� �ح ��ررة م��ن �سيطرة
االرهاب.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل ا�ستقباله وفد ع�شائر
العبيد ب��ال�ع��راق برئا�سة االم�ي�ر و�صفي العا�صي،
مو�ضحا ان ال��دور الكبري للع�شائر العراقية خالل
الظروف ال�صعبة التي مر بها املجتمع العراقي وفرت

ا�ستقبل وزي��ر العدل د.ح�ي��در الزاملي نائب رئي�س
ديوان الوقف ال�شيعي والقيادي يف احل�شد ال�شعبي
ال�شيخ �سامي امل�سعودي ،حيث ا�شاد باالنت�صارات
املتحققة م�ؤخر ًا يف حمافظة نينوى وال��دور الكبري
الذي يقدمه احل�شد ال�شعبي يف جميع امليادين واثره
يف حفظ كرامة العراق والعراقيني.

ا�ستقبل ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ع�ضو
اللجنة القانونية النيابية ابت�سام الهاليل ،اكد على
االلتزام بتنفيذ قانون العفو العام ب�صيغته احلالية
حلني الت�صويت يف جمل�س ال�ن��واب على تعديالته،
مبينا �أن دائ ��رة اال� �ص�لاح العراقية ملتزمة بتنفيذ
ق��رارات اللجان الق�ضائية اخلا�صة بالعفو العام بعد
اكت�سابها الدرجة القطعية.

هنئ وف��د م�ست�شاري جمل�س �شورى ال��دول��ة ال�سيد وزير
ال�ع��دل د .ح�ي��در ال��زام�ل��ي ،مبنا�سبة ح�ل��ول �شهر رم�ضان
الكرمي ،وا�شاد الوفد بالدور الكبري ل�سيادته يف ادار ملف
وزارة ال�ع��دل ،والتقدم الكبري يف جم��ال حقوق االن�سان
خا�صة بعد ح�صول ال �ع��راق على مقعد دائ�م��ا يف جمل�س
حقوق االن�سان.

ا�ستقبل وزير العدل د .حيدر الزاملي ،النائب طالب
املعموري موكد ًا  ،جناح الوزارة يف ا�ستئناف العمل
بالدوائر العدلية يف اغلب املناطق املحررة من �سيطرة
ع�صابات داع�ش االرهابية وان كوادر الوزارة يعملون
على تعزيز انت�صارات القوات االمنية واعادة احلياة
اىل املناطق املحررة العانتها على العودة اىل مناطق
�سكناها.

ا�ستقبل ال�سيد الوزير د .حيدر الزاملي �سيادة النائب عبود
العي�ساوي ،والوفد املرافق له ،مبينا ان ا�ستحداث وافتتاح
الدوائر العدلية يف املناطق ذات الكثافة ال�سكانية العالية،
ج��اء بجهود ا�ستثنائية مت بذلها وب��ال�ت�ع��اون والتن�سيق
م��ع احل �ك��وم��ات امل�ح�ل�ي��ة يف امل �ح��اف �ظ��ات ل�ت��وف�ير امل�ب��اين
والتجهيزات لإع��ان��ة الأه ��ايل يف تلبية احتياجاتهم من
اخلدمات العدلية.

لدى استقباله امير قبيلة العبيد والوفد المرافق له

اجلهد على احلكومة و�ساهمت ب�شكل وا�ضح يف حفظ
متا�سك املجتمع.
وا�ضاف ال�سيد الوزير :ان ال��وزارة قطعت ا�شواط ًا
كبرية يف جم��ال التحكيم وب��االم�ك��ان �ضم التحكيم
ال�ع���ش��ائ��ري ل�ي�ك��ون حت��ت ا� �ش��راف ال��دول��ة وب��اط��ار
القانون ،وحالي ًا يف طور اعداد نظام داخلي خا�ص
به ،يكون فيها املحكمني موثقني ومعتمدين وباعداد
حم��دودة يف كل حمافظة ،ومعتمدين يف ام�ضائهم
للم�صاحلات والتحكيم يف ال �ن��زاع��ات ،مبينا عزم

مقابالت الوزير

الوزارة يف تطوير عمل التحكيم مبختلف ا�صنافه.
وا�ستمع ال�سيد الوزير :اىل اهم امل�شاكل التي طرحها
الوفد ،وابرزها توفري كوادر كافية للدوائر العدلية.
من جانبه ا�شاد الوفد بالدور الكبري لل�سيد الوزير يف
توفري اخلدمات العدلية يف جميع حمافظات العراق،
واح �ت��وائ��ه للع�شائر ال�ع��راق�ي��ة وتفعيل دوره ��ا يف
حتقيق ال�سلم املجتمعي ،م�ؤكدين دعمهم وم�ساندتهم
ل�ل��وزارة ،خا�صة يف ما يتعلق بالتحكيم الع�شائري
وحل املنازعات.

ا�ستقبل وزير العدل د.حيدر الزاملي ،النائبة وفاء عراك
وذلك للتدول حول االمور التي ت�صب يف خدمة املواطنني
من جميع النواحي االمنية واخلدمية وال�سيا�سية .وقال
ال�سيد الوزير خالل اللقاء ان االنت�صارات االخرية املتحققة
يف حمافظة نينوى فاحتة خ�ير ل�ع��راق جديد بعد اع�لان
الن�صر النهائي على االرهاب.

خالل استقباله السفير النيوزلندي لدى العراق

وزير العدل :االرهاب يف العراق انتهى وااليام
القريبة �ستعلن مرحلة البناء
قال ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي،
�أن االرهاب يف العراق انتهى ،وان االيام
القريبة �ستعلن مرحلة بناء البلد ،م�شيدا
بدعم الدول ال�صديقة لقواتنا االمنية يف
حربها �ضد ع�صابات داع�ش االرهابية.
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك خ�لال ا�ستقباله
يف م�ك�ت�ب��ه ال��ر� �س �م��ي ال� �ي ��وم االث �ن�ي�ن،
�سعادة ال�سفري النيوزلندي لدى العراق
جيم�س مونرو ،حيث تطرق اللقاء اىل
�آخ ��ر ال �ت �ط��ورات ال�سيا�سية والأم�ن�ي��ة
والع�سكرية.
وا�ضاف ال�سيد ال��وزي��ر :ان اال�ستقرار
وال�ع�ي����ش امل���ش�ترك ه�م��ا خ �ي��ار ال�شعب
وال�ضمان الوحيد لعراق م�ستقر ،م�ؤكدا
ان العمل يف الوزارة يتم وفق الن�صو�ص

االعلى وبدعم من احلكومة تتابع جرائم
القانونية وال��د��س�ت��وري��ة وق��د �ساهمت االرهابيني واجلناة.
ه��ذه االج� ��راءات املهنية بحفظ حقوق واو�ضح ال�سيد الوزير :ان هناك جلان داع�ش االرهابي ،خا�صة ما يتعلق منها
املواطنني ،وتنفيذ الق�صا�ص العادل بحق خا�صة من وزارة العدل وجمل�س الق�ضاء بجرائم ال�سبي واملتاجرة بالب�شر وغريها
من اجلرائم الب�شعة التي نفذها التنظيم
االرهابي بحق االبرياء ،كا�شفا عن وجود
اتفاقات مع دول �صديقة يف هذا املجال.
بدوره اعرب �سعادة ال�سفري النيوزلندي
ل� ��دى ال � �ع� ��راق ج �ي �م ����س م� ��ون� ��رو ،ع��ن
ا�ستعداد احلكومة النيوزلندية تقدمي
خمتلف ان��واع الدعم وامل�ساعدة للعراق
يف ح��رب��ه �ضد داع����ش واع ��ادة اع�م��اره،
م� ��ؤك ��دا ب� ��ان ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ع �م �ي �ق��ة بني
البلدين حتتم على احلكومة النيوزلندية
دع��م وزارة ال �ع��دل يف جم��ال ال�ت��دري��ب
والت�أهيل.

ا�ستقبل وزير العدل د .حيدر الزاملي ،النائب علي ال�ضاري
والوفد املرافق له ،ان ال��وزارة طرحت العديد من القوانني
املهمة خالل الفرتة االخ�يرة ويف مقدمتها ،قوانني حماية
(امل�ع�ل�م�ين وال���ص�ح�ف�ي�ين واالط� �ب ��اء) ،م�ضيفا ان ال�ه��دف
اال�سا�سي من طرح تلك القوانني هو دعم هذه ال�شرائح املهمة
يف هذه املرحلة ال�صعبة التي متر بها.

اخبار ونشاطات الوزير
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وزير العدل  :الد�ستور والقانون العراقي منع كل ا�شكال العنف
والتع�سف يف اال�سرة وحافظ على حقوق املر�أة
ن�ص د�ستور جمهورية العراق لعام 2005
يف امل� ��ادة ( )29م�ن��ه ب� ��أن اال� �س��رة ا��س��ا���س
املجتمع وحتافظ الدولة على كيانها وقيمها
الدينية واالخالقية والوطنية وتكفل الدولة
حماية االمومة والطفولة و ال�شيخوخة وفقا
للد�ستور ،كما منع الد�ستور كل ا�شكال العنف
والتع�سف يف اال� �س��رة ح�ي��ث تكفل ال��دول��ة
لال�سرة والطفل املقومات اال�سا�سية للعي�ش .
وا�ضاف ال�سيد الوزير  :لقد حافظ امل�شرع
العراقي على حماية حقوق املراة يف العراق
من خ�لال ت�شريع العديد من القوانني التي
حافظت على حقها وكفلت رع��اي��ة اال� �س��رة،
وذك��ر �سيادته العديد م��ن االمثلة على هذه
الت�شريعات .ك��ذل��ك فقد ان�ضم ال �ع��راق اىل
اتفاقية �سيداو (اتفاقية الق�ضاء على جميع

اكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ان الد�ستور
وال �ق��ان��ون ال�ع��راق��ي منع ك��ل ا��ش�ك��ال العنف
والتع�سف يف اال� �س��رة ح�ي��ث تكفل ال��دول��ة
لال�سرة والطفل املقومات اال�سا�سية للعي�ش.
وق ��ال ال���س�ي��د ال��وزي��ر اث �ن��اء م���ش��ارك�ت��ه يف
اع �م��ال امل ��ؤمت��ر ال�ع��رب��ي للتنمية امل�ستدامة
والذي تبنته جامعة الدول العربية وبرعاية
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي و حتت �شعار
(نحو �شراكة فاعلة) :ان بناء اي جمتمع يكون
م��ن اول��وي��ات��ه يف امل �ق��ام االول ه��و م�شروع
بناء اال�سرة يف كيان املجتمع  ..ولذلك اهتم
امل�شرعني يف املجتمعات املتح�ضرة ب�أيجاد
�أ� �س��ا���س م �ت�ين يف ت���ش��ري�ع��ات�ه��م ي�ه�ت��م ب�ه��ذه
الأولوية  ..واهتم امل�شرع العراقي اهتماما
بالغا وكبريا يف احلفاظ على اال�سرة ؛ حيث

تهنئة شهر رمضان

ا�شكال التمييز �ضد املر�أة).
وتابع ال�سيد الوزير  :ان انتخابات جمل�س
النواب وقانون انتخابات جمال�س املحافظات
اعطا (كوتا) للمر�أة لزيادة التمثيل يف جمل�س
النواب وجمال�س املحافظات.
وختم �سيادته حديثه بالقول  :ان العراق
يعمل ال �ي��وم ب��احل�ف��اظ على ح�ق��وق اال��س��رة
الفقرية يف العي�ش ال�ك��رمي م��ن خ�لال �شبكة
احلماية االجتماعية و�صرف روات��ب �شهرية
لهم ،وكذلك دعم املر�أة يف جمال ايجاد فر�صة
العمل او توفري القرو�ض الن�شاء امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة بالن�سبة للمر�أة التي
تعيل ا�سرتها ،وي�ستمر العمل قدما يف تطوير
جميع امل�ج��االت التي ت�صون وحت��اف��ظ على
كيان اال�سرة واملر�أة .

خالل ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لتقييم عمل دائرة االصالح العراقية

وزير العدل :عمل اللجنة �ساهم يف و�ضع خطة لالرتقاء مب�ستوى عمل دائرة اال�صالح العراقية
اكد وزير العدل د.حيدر الزاملي ،ان اللجنة امل�شكلة لتقييم
عمل دائ��رة اال�صالح العراقية اعتمدت يف عملها جودة
االداء امل�ؤ�س�سي بالتخطيط اال�سرتاتيجي و�إج ��راءات
التوثيق والتنظيم والتدريب والبنى التحتية ومتطلبات
ال�سالمة املهنية ،من اجل اع��ادة تقييم عمل هذه الدائرة
ومبا يتالءم مع التوجيهات احلكومية يف جمال اال�صالح
وحقوق االن�سان.

ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل تر�أ�سه ،اليوم االحد ،يف مقر
الوزارة اجتماع ًا خا�ص ًا باللجنة الوزارية امل�شكلة لتقييم
عمل دائ��رة اال��ص�لاح العراقية ،م�شريا اىل ان ال��وزارة
تهدف عرب اللجنة املكلفة بتحقيق زيادة كفاءات مالكات
ادارة ال�سجون وح�صولهم على تطوير التوعية القانونية
واالجرائية ،وايجاد نظام ي�سمح بقيا�س التطور والتغيري
يف املمار�سات داخل ال�سجون ،وتطوير مواد داعمة لعمل

هذه امل�ؤ�س�سة احليوية ،وتنفيذ جل�سات توعية بحقوق
وواجبات النزالء.
من جانبهم ،اكد اع�ضاء اللجنة عن انتهاء مهام عملهم يف
بغداد وفق اخلطة املر�سومة والأه��داف املوكلة اليهم من
اجل االرتقاء بواقع العمل ورفع وتريته مبا يحقق نقلة
نوعية يف االداء.
ي�شار اىل ان اللجنة الوزارية �شكلت بتوجيه من وزير
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ال�ع��دل د .حيدر الزاملي وبرئا�سته ،وبع�ضوية ع�ضو
جمل�س ��ش��ورى امل�ست�شار قا�سم ع�ب��ادي (نائب ًا لرئي�س
اللجنة) ومكتب املفت�ش العام وق�سم املتابعة والتن�سيق
وق�سم اجل��ودة وق�سم الت�صاريح االمنية وق�سم حقوق
االن �� �س��ان ،ومم�ث��ل ع��ن ال��دائ��رة ال�ق��ان��ون�ي��ة ،ومم�ث��ل عن
دائ � ��رة ال�ت�خ�ط�ي��ط ال� �ع ��ديل ،ومم �ث��ل ع ��ن ق� ��وة ح�م��اي��ة
وزارة العدل.

ب�سم الله الرحمن الرحيم
ا�س َو َب ِّي َناتٍ م َِّن
َ�ش ْه ُر َرم ََ�ضا َن ا َّل�ذِيَ �أُن� ِ�ز َل ِفي ِه الْ ُق ْر�آ ُن ُهدًى ِّلل َّن ِ
الْ ُهدَى وَالْ ُف ْر َق ِان
�صدق الله العلي العظيم
ونحن يف غمرة �شهر رم�ضان املبارك ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم
بالتهنئة والتربيكات جلميع العراقيني بان يكتب يف هذه الأيام
املباركة الن�صر النهائي على الإرهاب بتحرير �آخر �أرا�ضي البالد
من تواجد ع�صابات داع�ش.
ويف هذه املنا�سبة العزيزة على قلوب جميع امل�سلمني ادعو
م��وظ�ف��ي وزارة ال �ع��دل ان ي�ك��ون��وا ع�ل��ى ق��در امل���س��ؤول�ي��ة يف
اجناز العمل املوكل لهم ،انطالقا من هذا ال�شهر الف�ضيل ووفقا
ملوروثنا الإ�سالمي �شهر (عمل وجهاد) ،حققت كوادر الوزارة
طيلة الأعوام املا�ضية خالله ن�صيب ًا عالي ًا من االجناز يف خدمة
املواطن و�إن�ف��اذ القانون ،و�صوال اىل مرحلة احل�ضور الأول
لكوادرنا يف املناطق املحررة لإع��ادة احلياة و�إع��ان��ة العوائل
العائدة �إىل مناطق �سكناها.
دعاءنا �إن يعم الأم��ن رب��وع العراق وان تكون ل��وزارة العدل
بجميع دوائرها والعاملني فيها الأثر الوا�ضح يف بناء الوطن
وخدمة املواطن ،وان يعيده الله عليكم �أع��وام� ًا مديدة وانتم
تلب�سون لبا�س ال�صحة والعافية.

خالل استقباله السفير التركي لدى العراق

وزير العدل :الوزارة توثق جرائم داع�ش ملحاكمتهم ومتابعتهم دولي ًا
قال وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان الوزارة
قامت بجمع الوثائق واالثباتات الالزمة الدانة
اجلرائم �ضد االن�سانية التي قامت بها ع�صابات
داع ����ش ،م��ع ان �� �ش��اء ق��اع��دة م�ع�ل��وم��ات كاملة
عنها م��ن اج��ل ان�شاء حمكمة دول�ي��ة ملحاكمة
الإرهابيني والدول التي تقف خلفهم.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل ا�ستقباله يف مكتبه
الر�سمي ،اليوم االربعاء ،ال�سفري الرتكي لدى
العراق ال�سيد فاحت يلدز وبح�ضور مدير عام

دائ��رة الكتاب ال�ع��دول ال�سيد ح�سني الطائي
ومدير عام التنفيذ د .فتاح حممد ح�سني.
واك��د ال�سيد ال��وزي��ر ،ان االو� �س��اط ال�شعبية
وال�سيا�سية العراقية معرت�ضة على وج��ود
ال �ق��وات ال�ترك�ي��ة ع�ل��ى ارا� �ض��ي ال�ب�ل��د ،داع�ي� ًا
احلكومة الرتكية اىل ان تقدم ر�سالة �سالم
ب���س�ح��ب ق��وات �ه��ا يف ا� �س��رع وق ��ت حل��ل ه��ذه
امل�شكلة ،انطالقا من حر�ص العراق على ايجاد
اجواء ايجابية ت�ؤ�س�س لعالقات ح�سن اجلوار

واحرتام ال�سيادة الوطنية.
وا�ضاف ال�سيد الوزير :ان املعركة يف املو�صل
حُ �سمت ع�سكري ًا ل�صالح قواتنا الأم�ن�ي��ة ،اال
ان ع�صابات داع�ش ما تزال تتخذ من املدنيني
دروع� � ًا ب�شرية لعرقلة ت�ق��دم ال �ق��وات االمنية
يف االحياء االخ�يرة لأمي��ن املو�صل ،مبينا ان
ال� ��وزارة اخ��ذت على عاتقها ر��ص��د انتهاكات
حقوق االن�سان من قبل ع�صابات داع�ش ،حيث
قامت بجمع كل الوثائق واالث�ب��ات��ات الالزمة

اخلا�صة بجرائمها.
و�شدد ال�سيد الوزير على �أهمية ط� ّ�ي �صفحة
امل��ا� �ض��ي وت��وط �ي��د ال �ع�ل�اق��ات م��ع ت��رك �ي��ا يف
اجل��وان��ب الأم �ن �ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة والأخ���رى
التنظيمية املتعلقة باحل�ص�ص املائية للعراق،
منوها اىل امكانية فتح �آفاق تعاون مع وزارة
العدل الرتكية.
بدوره ،اكد �سعادة ال�سفري الرتكي لدى العراق
فاحت يلدز ،ان توجه احلكومة الرتكية ي�صب

خالل لقائه شيوخ ووجهاء واهالي ناحية آل بدير

يف ج��ان��ب م��د ج���س��ور ال �ع�لاق��ات واحل���ض��ور
يف جميع امل�ج��االت من اج��ل م�ساعدة العراق
وباالخ�ص يف اجلانب االمني املتعلق مبحاربة
االره��اب .و�أو�ضح �سعادة ال�سفري ،ان العراق
لعب دور ًا ك�ب�يرا يف ان�ه��اء ت��واج��د ع�صابات
داع�ش يف املنطقة والذي يتطلب دعما من جميع
دول اجلوار والعامل ،الفت ًا اىل ان تركيا �سيكون
لها ح�ضور كبري بالت�أ�سي�س لعالقات يف جميع
املجاالت مع بلدان جوار العراق.

خالل زيارته لمحافظة الديوانية

وزير العدل :احلكومات املحلية لها دور فاعل يف اجناز م�شاريع الوزارة

وزير العدل :اعددنا خطة �شاملة الفتتاح
دوائر يف اق�ضية ونواحي معظم املحافظات

ق��ال وزي��ر ال�ع��دل د .حيدر ال��زام�ل��ي ،ان احلكومات
املحلية لها دور فاعل يف دعم واجناز م�شاريع الوزارة،
م�ؤكدا ا�ستمرار الوزارة يف امتام م�شاريعها اخلدمية
لت�شمل جميع املحافظات .ذكر ذلك ال�سيد الوزير خالل
زيارته مبنى حمافظة الديوانية ولقاءه حمافظها د.
�سامي احل�سناوي واع�ضاء جمل�س املحافظة ،م�شيدا

ب��دور احلكومة املحلية الداعم ل�ل��وزارة يف مواجهة
االزم��ة املالية واجن��از م�شاريعها اخلدمية .وناق�ش
ال�سيد ال��وزي��ر خ�لال ال�ل�ق��اء ،امكانية � �ش��راء قطعة
ار�ض وتخ�صي�صها ال�سكان موظفي الدوائر العدلية
باملحافظة ،حيث اب��دى ال�سيد املحافظ موافقته على
تخ�صي�ص قطعة ار�ض خا�صة ال�سكان موظفي وزارة

ال �ع��دل .م��ن جانبه ا��ش��اد ال�سيد املحافظ د� .سامي
احل�سناوي باجلهود الكبرية لل�سيد الوزير يف اجناز
م�شاريع ال ��وزارة يف املحافظة ،واك�م��ال االج��راءات
اخلا�صة ب��ال��دوائ��ر العدلية فيها وال�ت��ي ك��ان اخرها
الكاتب العدل امل�سائي يف مركز املدينة  ،ومالحظية
الت�سجيل العقاري يف ناحية �آل بدير.

وزير العدل يعلن عن
ا�ستئناف عمل مديرية
تنفيذ الكرمة

لدى لقائه مدير عام مصرف العراق التجاري ( )TBIوالوفد المرافق له

اكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان الوزارة اعدت خطة �شاملة
الفتتاح دوائر عدلية يف اق�ضية ونواحي مع�ضم املحافظات.
ج��اء ذل��ك خ�لال زيارته ناحية �آل بدير يف حمافظة الديوانية،
ولقائه ب�شيوخ ووجهاء واهايل الناحية ،وبح�ضور مدير الناحية
�شهد عبدالله ،م�ضيفا ان الأزمة املالية وما جنم عنها من تق�شف
ت�سبب بالت�أثري على جممل م�شاريع الوزارة ،و�سن�ستمر بالعمل
على اجناز كافة امل�شاريع يف املحافظات .وا�ستمع ال�سيد الوزير
اىل اهم امل�شاكل التي يعاين منها اهايل الناحية ،حيث اكد �سيادته
على ا�ستمرار الوزارة يف تذليل العقبات التي تعيق عمل دوائر
ال��وزارة ،مبا ي�سهم يف تقدمي خدماتها بان�سايبة وتوفري اجلهد
على مواطني ال�ن��اح�ي��ة .ب��دوره��م �شكر االه ��ايل ج�ه��ود ال�سيد
الوزير يف دعم الناحية وتوفري دوائ��ر عدلية ت�سهل معامالتهم
وتوفر عليهم الوقت واجلهد ،معربين عن امتنانهم لزيارة ال�سيد
الوزير اىل الناحية باعتبارها املرة االوىل حتظى الناحية بزيارة
وزير عدل على مدى تاريخها ،وقد �شهدت الزيارة افتتاح ال�سيد
الوزير ملالحظية ت�سجيل عقاري ناحية �آل بدير والتي كانت ابرز
احتياجات اهايل الناحية.

وزير العدل� :صرف الرواتب وفقا اللية البطاقة الذكية جزء
من برنامج الرقابة احلكومي
�أكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان
ال� ��وزارة ب�صدد ال�ت�ح��ول نحو �صرف
روات ��ب امل��وظ�ف�ين وف�ق��ا لإل�ي��ة البطاقة
الذكية ،باعتبارها احد متطلبات تطبيق
برنامج احلكومة اال�صالحي.
وق��ال ال�سيد ال��وزي��ر ل��دى لقائه ال�سيد
ف�ي���ص��ل ل�ه�ي�م����ص م��دي��ر ع ��ام م�صرف
ال �ع��راق ال �ت �ج��اري ( )TBIIوال��وف��د
املرافق له ،ان تطبيق �آلية توزيع رواتب
م��وظ�ف��ي وزارة ال �ع��دل وف�ق��ا للبطاقة
الذكية �سيحقق نقلة نوعية تنهي الآثار
ال�سلبية املرافقة لعمليات نقل الأم��وال
من امل�صارف اىل دوائر الوزارة.
و�أف��اد ال�سيد الوزير :البيئة العراقية
�صاحلة لال�ستثمار الوا�سع ويف املرحلة
املقبلة �ست�ستقطب ال�شركات العاملية
والعربية للم�ساهمة يف �أع �م��ار البلد

ب�ع��د حت��ري��ره م��ن ��س�ي�ط��رة ع�صابات والرتفيهية املهمة كونه ي�ضم العديد من ال�سياحية يف املنطقة والعامل.
داع�ش الإرهابية� ،إ�ضافة �إىل �أن العراق املراقد املقد�سة واملواقع االثارية ،الأمر و�أو��ض��ح ال�سيد ال��وزي��ر ،ان ال��وزارة
ي�ع��د م��ن واج �ه��ات ال���س�ي��اح��ة الدينية الذي ي�ؤهله الن يكون احد اهم البلدان تعمل على تفعيل دور التحكيم التجاري،
ليكون كيان �ساند لدور حماكم الق�ضاء
وي�ساهم يف ف�ض النزاعات بالرتا�ضي
لي�ساهم يف دعم الدولة ويقدم الفائدة
لعموم املجتمع ،ومبا يحقق خف�ض زخم
الق�ضايا املعرو�ضة �أمام املحاكم.
من جانبه ،دعا ال�سيد مدير عام م�صرف
ال��ع��راق ال �ت �ج��اري ( )TBIIفي�صل
لهيم�ص� ،إىل تعزيز العمل امل�شرتك مع
وزارة العدل باعتبارها احد م�ؤ�س�سات
ال ��دول ��ة الأك�ث��ر ت �ع��ام�لا وت �ع��اون��ا مع
امل�����ص��رف ،م�ب�ي�ن��ا ان امل �� �ص��رف على
ا�ستعداد لتقدمي الت�سهيالت ال�لازم��ة
ل �ل��وزارة ودوائ��ره��ا مب��ا ي�ضمن جناح
العمل وم�شاركة اخلربات.

لنهوض بالواقع الخدمي للدوائر العدلية في المناطق المحررة

وزير العدل يعلن افتتاح دائرتي كاتب العدل يف ناحية العلم وق�ضاء ال�شرقاط يف �صالح الدين
اعلن وزير العدل د .حيدر الزاملي :عن افتتاح
دائرتي كاتب العدل يف ناحية العلم وق�ضاء
ال�شقراط يف حمافظة �صالح الدين� ،ضمن خطة
ال ��وزارة للنهو�ض بالواقع اخل��دم��ي للدوائر
العدلية يف املناطق املحررة من ع�صابات داع�ش

االرهابية .وقال ال�سيد الوزير :ان الهدف من
افتتاح دائ��رت��ي كاتب العدل يف ناحية العلم
وق�ضاء ال�شرقاط يف حمافظة �صالح الدين،هو
تقدمي اف�ضل اخلدمات للمواطنني ،بعد توقف
دام اكرث من عام ب�سبب االو�ضاع االمنية.

وا�ضاف ال�سيد الوزير :ان ال��وزارة م�ستمرة
الك�م��ال العمل يف دوائ ��ر ال�ك�ت��اب ال �ع��دول يف
املناطق املحررة من خالل افتتاح وا�ستحداث
دوائ��ر جديدة بغية تخفيف العبء عن كاهل
امل��واط�ن�ين ،واال��س�ت�م��رار يف تقدمي اخلدمات

العدلية يف تلك املناطق.
من جهتهم ،عرب االهايل عن �شكرهم وامتنانهم
ل��وزي��ر ال �ع��دل د .ح �ي��در ال��زام �ل��ي ،وج �ه��وده
الكبرية للنهو�ض ب��ال��واق��ع اخل��دم��ي للدوائر
العدلية ،وا�سهامه يف التخفيف من معاناتهم .

خالل استقباله نقيب المعلمين والوفد المرافق له

وزير العدل :تقدمي الدعم ل�شريحة املعلمني من اهداف عملنا
اكد وزير العدل د.حيدر الزاملي ،ان من اهداف
عملنا ت�ق��دمي ال��دع��م ال�ل�ازم ل�شريحة املعلمني
كونهم ال�ضمان احلقيقي لت�أ�سي�س جمتمع مثقف
ور�صني.
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك خ�لال ا�ستقباله نقيب

املعلمني ال�سيد عبا�س كاظم ال�سوداين والوفد
املرافق له اليوم اخلمي�س يف مكتبه الر�سمي.
وناق�ش ال�سيد الوزير خالل اللقاء اهم امل�شاكل
التي تواجه عمل النقابة والتباحث يف جممل
االمور املتعلقة ب�شريحة املعلمني من اجل تعزيز

التوا�صل بني الوزارة والنقابة للدفاع عن حقوق
هذه ال�شريحة.
م��ن جانبه ا��ش��اد نقيب املعلمني بالدعم الكبري
الذي قدمه وزير العدل د.حيدر الزاملي ل�شريحة
املعلمني خمتتم ًا زي��ارت��ه بتكرميه بـ(ن�سخة من

القران الكرمي ،ودرع نقابة املعلمني ،وكتاب �شكر
وتقدير) ،تثمينا ملواقفه الداعمة لهذه ال�شريحة
امل�ه�م��ة ول�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى حقوقها وحمايتها من
االعتداء ،وح�سب م�شروع قانون حماية املعلمني
و�ضمن مبادئ حقوق االن�سان.

اكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ،مبا�شرة اغلب الدوائر
ال�ع��دل�ي��ة لعملها يف امل �ن��اط��ق امل��ح��ررة ح ��ال ا�ستكمال
م�ستلزمات العمل فيها.
واعلن ال�سيد الوزير عن ا�ستئناف العمل يف مديرية تنفيذ
الكرمة مبحافظة االنبار ،بعد حتريرها من تنظيم داع�ش
االرهابي وا�ستتباب االمن فيها ،م�ضيفا ان الوزارة رفدت
الدوائر بكافة امل�ستلزمات ال�ضرورية لتقدمي اخلدمات
للمواطنني .تابع ال�سيد الوزير :ان العمل م�ستمر لرفد
جميع الدوائر العدلية يف املحافظات املحررة وتهيئتها
بالكامل ،حيث مت ت�شكيل جلان خا�صة ملتابعة احتياجات
تلك الدوائر ،مبينا ان الفرتة املقبلة �ست�شهد اجناز املراحل
االخ�يرة خلطة ال��وزارة اخلا�صة ب�أ�ستئناف عمل جميع
دوائرها العدلية يف املناطق املحررة من �سيطرة داع�ش.
وا��ض��اف ال�سيد ال��وزي��ر :ان ال ��وزارة اع��دت خطة دقيقة
لفرتة ما بعد التحرير ،مت تطبيق بع�ضها بالتزامن مع
االنت�صارات الكبرية التي حققتها قواتنا االمنية واحل�شد
ال�شعبي ،واجل ��زء االخ ��ر م��ن اخل�ط��ة �سيتم بعد اع�لان
التحرير ب�شكله النهائي.

ُ
خالل ترأسه االجتماع التحضيري لجلسة مجلس رعاية القاصرين

وزير العدل :يدعو اىل تقدمي املقرتحات لتحقيق
اال�ستثمار الر�شيد لتنمية اموال القا�صرين
دعا وزير العدل د .حيدر الزاملي ،اع�ضاء جمل�س
رعاية القا�صرين اىل تقدمي املقرتحات لتحقيق
اال�ستثمار االمثل لأموال القا�صرين ،يف امل�شاريع
املدرة للأرباح ،م�ؤكدا ان درا�سة امل�شاريع املطروحة
وال�ت��أك��د م��ن م��ردوده��ا اال�ستثماري على ام��وال
القا�صرين� ،سيتم اعتمادها وا�ستح�صال املوافقات
اخلا�صة بها لإدخالها �ضمن خطة الوزارة.
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك خ�لال ت��ر�أ��س��ه االجتماع
التح�ضريي جلل�سة جمل�س رع��اي��ة القا�صرين
الثانية ل�سنة  ،2017املنعقد اليوم اخلمي�س يف
مقر ال��وزارة ،وال��ذي ح�ضره اع�ضاء دائ��رة رعاية
القا�صرين ،وناق�ش االجتماع العديد من املقرتحات
املطروحة ،والتي من �شانها دعم م�شاريع الدائرة
وحتقيق اهدافها يف ا�ستثمار ام��وال القا�صرين
وزيادة االرباح ،مبا يعود بالفائدة لهذه ال�شريحة

املهمة ،كما تطرق االجتماع اىل املالحظات التي
طرحت يف االجتماع االول ملجل�س الرعاية.
يذكر ان وزارة ال�ع��دل ت�سعى اىل تطوير اليات
اال�ستثمار وتنمية ام��وال القا�صرين ،بهدف رفع
قيمة الودائع املالية والعقارية ل�شريحة القا�صرين.

4

اخبار وتقارير

السنة الثانية  -العدد  - 24حزيران 2017
Second Year- No - 24 - June 2017

News & Events Minister

االسبوع العربي للتنمية المستدامة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

لتحقيق التنمية امل���س�ت��دام��ة ب��ل ان التنمية
امل���س�ت��دام��ة ه��ي ال�ط��ري��ق احلقيقي اىل قيام
جمتمعات تتمتع بال�سالم .
ل �ق��د ات �� �س��م ال �ت��وج��ه ال �ع��امل��ي ن �ح��و التنمية
امل�ستدامة التي ي�شكل ال�سالم ب ��ؤرة تركيزها
بطبيعتها الطموحة وال�شاملة للجميع والتي
ت�ؤذن ببدء حقبة امنائية جديدة بف�ضل ركائزها
ال  5املتمثلة ب��ال���س�لام واالن �� �س��ان وك��وك��ب
االر�ض واالزدهار وال�شراكات .
كما النن�سى االه��داف ال�ـ  17والتي ت�ضمنت
 1699غاية ا�سا�سية والتي تتطلب منا ان
نعمل على ترجمتها اىل عمل ملمو�س على
ار�ض الواقع وان هذا العمل الميكن له بالنجاح
م��امل يح�ضى بدعم وم�شاركة جميع ا�صحاب
امل�صلحة الرئي�سيني مب��ا يف ذل��ك احلكومات
وال�برمل��ان��ات واملنظمات ال��دول�ي��ة واالو� �س��اط
العلمية واالكادميية واملجتمع املدين .
ان حتقيق التعاون يف حل امل�شاكل ذات االبعاد
االن�سانية والثقافية واالمنية واالجتماعية
واالقت�صادية وتعزيز احرتام حقوق االن�سان
والت�شجيع على احلريات اال�سا�سية للجميع
دون متيز ب�سبب العرق او اجلن�س او اللغة
او الدين كما ان التطور احلا�صل يف تغيري
الفهم العاملي للتنمية خالل ال�سنوات املا�ضية

ان��ه ملن دواع��ي ال�سعادة واالرت�ي��اح ان تتبنى
جامعة ال��دول العربية عقد اال�سبوع العربي
للتنمية امل�ستدامة حتت �شعار (نحو �شراكة
فاعلة) تهدف من خالله توحيد اجلهود العربية
لتحقيق خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030
وتوفري اط��ار حل��وار رفيع امل�ستوى ملناق�شة
وعر�ض �سبل تنفيذ ه��ذه اخلطط يف املنطقة
العربية مع خلق مناخ دويل و اقليمي داعم لها .
ان ال�سالم وال��رخ��اء لل�شعوب اليوم الميكن
ل��ه ان ي��دوم م��ن دون ان ت�ك��ون هنالك تنمية
وعدالة اجتماعية وم�ؤ�س�سات قوية وبالتايل
يحدونا االمل اىل ايجاد تنمية م�ستدامة تعمل
على ح�سن ت��وزي��ع ث�م��اره��ا يف ��ش��ان حتقيق
العدالة و�صون كرامة االن�سان وتعزيز متا�سك
املجتمع وفر�ض بناء مو�س�سات فعالة وخا�ضعة
للم�سائلة و�شاملة جلميع وبجميع امل�ستويات
وبالتايل تعزيز االم��ن واال�ستقرار يف العامل
العربي والعامل اجمع .
ان خطة التنمية امل�ستدامة لعام  2030التي
اعتمدتها اجلمعية العامة ل�لامم املتحدة يف
/255ايلول 2015/لي�س فقط بان ال�سالم
واالم��ن وامل�ؤ�س�سات القوية �شروط ا�سا�سية

وكيل وزارة العدل :الإعالم الوطني �شريك يف ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان
بحقوق الإن�سان تكون �ضمانة لتح�سني �سجل العراق
بعد العام � 2003أمام املجتمع الدويل نتيجة �سيا�سة
النظام املباد الدكتاتورية وا�ضطهاده لل�شعب وجتاوزه
ملواثيق ح�سن اجلوار.
و�أ�ضاف ال�سيد الوكيل :تويل وزارة العدل مللف وزارة
حقوق الإن�سان (امللغاة) والذي حتقق من خالله م�ؤخرا
وبالتعاون م��ع بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق
(ي��ون��ام��ي) تنظيم ور��ش��ة عمل خا�صة ب� ��آراء اجلهات
املعنية مبلف حقوق الإن�سان يف عملية �إعداد التقرير
الدوري ال�شامل  -اجلولة الثالثة لعام  ،2019والذي

ق��دم��ت وزارة ال �ع��دل ��ض�م��ن م�ل��ف ح �ق��وق الإن �� �س��ان
ا�ستعرا�ض ًا �شام ًال ملجمل عملها خالل ال�سنوات املا�ضية
يف ال�شقني اخلارجي والداخلي ،املت�ضمن االتفاقيات
واملعاهدات الدولية التي مثلت العراق فيها قبل �إلغاء
وزارة حقوق الإن�سان ودجمها بوزارة العدل ودورها
حمليا يف جم��ال ح�ق��وق الإن �� �س��ان ب��اع�ت�ب��اره تطبيق
ملقررات والتزامات العراق �أمام املجتمع الدويل.
وق ��ال وك�ي��ل وزارة ال �ع��دل ال�سيد ح�سني ال��زه�يري،
عكفت وزارة حقوق الإن�سان (امللغاة) خالل ال�سنوات
املا�ضية على توقيع معاهدات واتفاقيات دولية متعلقة

�سيعر�ض �أم ��ام جمل�س ح�ق��وق الإن �� �س��ان يف جنيف
و�إع��داد خطة وطنية لتنفيذ تو�صيات اجلولة الثانية
لعام .2014
و�أو��ض��ح ال�سيد الوكيل :ان ال��وزارة ب�صدد الأع��داد
مل�شاريع حكومية ملرحلة م��ا بعد حت��ري��ر ال �ب�لاد من
وجود ع�صابات داع�ش من �ش�أنها ان ت�ساهم يف �إعادة
ت�أهيل الأطفال ممن عمل الإره��اب على غ�سل �أدمغتهم
ب�أفكار �سلبية و�إع��ادة دجمهم باملجتمع ،مبينا ان هذا
اجل��ان��ب �سيتم بالتعاون م��ع ال ��وزارات وامل�ؤ�س�سات
الرتبوية والتعليمية ومب�شاركة منظمات دولية معنية

بالطفولة كـ(اليون�سيف) .وا�شار ال�سيد الوكيل ،ان
ه��ذه اال�سرتاتيجيات ال ميكن ان ت��أخ��ذ حيزها دون
م�شاركة الإعالم الوطني يف ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان،
وت�سليط ال�ضوء على فعاليات و�أن�شطة وزارة العدل
يف اجلانب املتعلق بحقوق الإن�سان ،وخ�صو�صا بعد
ح�صول العراق على مقعد يف جمل�س حقوق الإن�سان
التابع ل�ل�أمم املتحدة ،وال��ذي حتقق بعد تويل وزارة
العدل مللف حقوق الإن�سان (امللغاة) ،باعتبارها من
امللفات احلكومية احل�سا�سة والتي حتظى مبتابعة
املنظمات الدولية املخت�صة يف هذا اجلانب.

والتوجه بان هدف التنمية امل�ستدامة اليوم هو
تعزيز االزده��ار وتوفري الفر�ص االقت�صادية
وزي� ��ادة ال��رف��اه االج�ت�م��اع��ي وح�م��اي��ة البيئة
وتوفري اف�ضل ال�سبل لتح�سني معي�شة النا�س
يف كل مكان  .ان حتقيق ه��ذا الهدف يتطلب
منا جميعا اليوم العمل على �ضرورة ا�ستكمال
النجاحات املتحققة هي الق�ضاء على الفقر من
خالل حملة عاملية جديدة وطموحة تتمثل يف
تنفيذ اهداف التنمية امل�ستدامة لعام 2030
ان ال�ت�ع��اون ال ��دويل واالقليمي يعد عن�صرا
ا�سا�سيا يف اجناح خطة التنمية امل�ستدامة لعام
 20300وبالتايل يتطلب منما العمل اجلاد
يف �سبيل تذليل كافة ال�صعوبات والتحديات
وعلى املجتمع ال��دويل اليوم ان ياخذ دوره��ا
الفعال يف جمال دعم خطة التنمية امل�ستدامة
لعام  2030واي�ج��اد ن��وع م��ن التوا�صل بني
املنظمات ال��دول�ي��ة واالقليمية واحل�ك��وم��ات
واملجتمع املدين و�سائر اجلهات الفاعلة بغية
اي �ج��اد ال �ي��ات ع�م��ل ف��اع�ل��ة تعمل ع�ل��ى �ضمان
كفاءة ا�ستخدام امل��وارد الب�شرية واملالية يف
ذات ال��وق��ت ول��ن ننجح يف حتقيق ال�سالم
وال��رخ��اء ل�شعوبنا م��ا مل نعمل (نحو �شراكة
فاعلة) تت�ضافر فيها كافة اجلهود لتحقيق هدف
التنمية امل�ستدامة لعام .2030

وزير العدل يحيي العمال
يف عيدهم

إلعانة العوائل النازحة على استعادة سندات عقاراتهم

وزير العدل يوجه بتوفري احتياجات الت�سجيل العقاري يف الفلوجة ال�ستئناف العمل

دائرة اال�صالح العراقية
تعلن عن ك�شفت االح�صائيات
االخرية لق�سم التخطيط
اعلنت دائ ��رة اال� �ص�لاح العراقية ع��ن ك�شفت
االح�صائيات االخ�يرة لق�سم التخطيط حيث
ق��ام��ت ب�ت�ح��دي��ث(  )2379م�ع�ل��وم��ة خا�صة
ب��امل��وظ �ف�ين وامل �ن �ت �� �س �ب�ين و�إدخ � � ��ال ب �ي��ان��ات
الن�شاطات ال�شهرية التي قامت بها االق�سام
اال�صالحية حيث بلغت اك�ثر م��ن ( ) 1659
ن�شاط وفعالية ومت ادخ��ال بيانات لن�شاطات
النزالء يف الور�ش التاهيلية والندوات التي مت
تنظيمها بلغت (  ) 389معلومة ليكون اجمايل
ادخ ��ال البيانات (  ) 4427معلومة كما مت
اجناز اكرث من (  ) 2617ا�ستمارة معلومات
خ��ا� �ص��ة ع��ن ال� �ن ��زالء امل ��ودع�ي�ن يف االق �� �س��ام
اال�صالحية.
وق ��ال م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة ح�سني الع�سكري:
ان ال ��دائ ��رة ال �ع��ام��ة مت�ت�ل��ك ق��اع��دة ب�ي��ان��ات
و�إح�صائيات ذات معايري اكادميية يتم الرجوع
اليها يف اعداد خطط التنمية والتطوير لعمل
االق �� �س��ام ك��اف��ة .وا���ض��اف :ان االح���ص��ائ�ي��ات
االخرية اخلا�صة ب�إدخال وحتديث املعلومات
ت�ضمنت ارقاما قيا�سيا دلت على حركة جيدة
يف ال��ور���ش ال�صناعية واحلرفية املخ�ص�صة
لت�أهيل ال�ن��زالء وتنظيم ا�ستمارات ت�صنيف
وت ��وزي ��ع ال� �ن ��زالء ع �ل��ى االق �� �س��ام ال�سجنية
وحتديث لقاعدة البيانات اخلا�صة بهم ا�ضافة
اىل ان االح�صائية ت�ضمنت اي�ضا اجناز( 240
) قيد ب�إطالق ال�سراح ،و�إكمال (  ) 8معامالت
التقدمي للدرا�سات العليا ،م�شري ًا اىل ان تلك
االح�صائيات تعترب م�ؤ�شرا ي�ستدل من خاللها
على م�ستوى االداء يف االق�سام اال�صالحية
وحت��دي��د امل�ع��وق��ات ال�ت��ي تعمل ال��دائ��رة على
و��ض��ع امل�ع��اجل��ات وال�ب��دائ��ل واالن �ط�لاق نحو
اليات تواكب التطور الذي ت�شهده امل�ؤ�س�سات
اال�صالحية يف العامل.

وج ��ه وزي ��ر ال �ع��دل د .ح �ي��در ال��زام �ل��ي،
ب��ت��وف�ي�ر ج �م �ي��ع اح� �ت� �ي ��اج ��ات م��دي��ري��ة
الت�سجيل العقاري يف الفلوجة ،بهدف
ا�ستئناف العمل ب�شكل ر�سمي فيها لإعانة
العوائل النازحة على ا�ستعادة ال�سندات
العقارية اخلا�صة بعقاراتهم بعد انتهاء
مرحلة داع�ش.
وقال مدير ق�سم املتابعة والتن�سيق ح�سني
اال��س��دي ،قامت جلنة من �شعبة املتابعة
والتن�سيق ال�شمالية ب�إجراء زيارة ميدانية
اىل مديرية الت�سجيل العقاري يف الفلوجة
وعقد اجتماع مع معاوين �شعب الت�سجيل
ال�ع�ق��اري وتفقد �سري العمل يف ال��دائ��رة
ملعرفة معوقات العمل فيها ،م�ؤكدا ان بناية
الدائرة بحالة جيدة ومت جرد احتياجاتها
من �أث��اث و�أج�ه��زة لتوفريها ومب��ا يحقق
ا�ستقرار ال��دوام الر�سمي فيها ب�صيغته

النهائية.
و�أ� �ض��اف مدير الق�سم :ان العمل حاليا
يف مديرية الت�سجيل العقاري يتم وفق
�آلية ا�ستخراج �صور قيد وا�ست�شهادات،
وان امل��دي��ري��ة مل تتعر�ض �إىل التخريب
وق�سم من الأ�ضابري املفقودة مت معاجلتها
ح���س��ب ت�ع�ل�ي�م��ات ( )6ل���س�ن��ة ،1991
بف�ضل ب��رن��ام��ج الأر� �ش �ف��ة االل�ك�ترون�ي��ة
ووجود قاعدة معلومات كاملة بال�سجالت
العقارية .ي�شار اىل ان وزي��ر ال�ع��دل د.
ح�ي��در ال��زام �ل��ي ،ق��د ا� �ص��در توجيها اىل
دائ��رة الت�سجيل العقاري العامة ب�إيقاف
ال�ت���ص��رف��ات ال�ع�ق��اري��ة يف امل�ن��اط��ق التي
�سيطرت عليها داع�ش منذ تاريخ دخول
هذه الع�صابات واعتبار ما جرى يف حينها
الغ�ي� ًا للحفاظ على �أم�ل�اك املواطنني من
التالعب.

خالل وقفة احتاجية نظمتها الدائرة أمام مجلس محافظة واسط

مدير عام دائرة التنفيذ :نطالب بتوفري احلماية للمنفذين العدول من االعتداءات املتكررة
�شارك مدير ع��ام دائ��رة التنفيذ د .فتاح
حممد ح�سني ،يف الوقفة االحتجاجية
التي نظمتها الدائرة �أمام جمل�س حمافظة
وا�� �س ��ط ،ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب �ت��وف�ير احل �م��اي��ة
للمنفذين العدول .وقال مدير عام دائرة
التنفيذ د .ف �ت��اح حم�م��د ح���س�ين ،ت��أت��ي
امل�شاركة يف ه��ذه الوقفة االحتجاجية
ام ��ام جم�ل����س حم��اف�ظ��ة وا� �س��ط ،وال�ت��ي
�شارك فيها جمع من احلقوقيني ومنظمات
املجتمع املدين وبع�ض النا�شطني و�شيوخ
الع�شائر وامل���س��ؤول�ين ملطالبة بتوفري
احلماية الكافية ملوظفي الدوائر العدلية
ب�صورة عامة واملنفذين العدول ب�صورة
خا�صة اث��ر االع �ت��داء اجل�ب��ان ال��ذي طال

املنفذين ال�ع��دول يف املحافظة م��ؤخ��را.
وا� �ض��اف امل��دي��ر ال �ع��ام ،ن�ح��ن بانتظار
نتائج ه��ذه الوقفة االحتجاجية النهاء
احل� ��االت ال�سلبية ال �ت��ي ت�ع�تر���ض عمل
املنفذين ال�ع��دول عند تنفيذهم االحكام
الق�ضائية من بع�ض املواطنني واجلهات
التي حتاول منع تنفيذ مقررات القانون
باالعتداء على املنفذ العدل وال��ذي يقوم
مب�ه��ام عمله ،الف��ت اىل ان وزي��ر العدل
د .حيدر الزاملي ،ب�صدد ط��رح م�شروع
(ال �� �ش��رط��ة ال �ع��دل �ي��ة) ،ل�ت��وف�ير احل�م��اي��ة
الالزمة للمنفذ العدل وم�ؤ�س�سات الوزارة
م��ن اي جت� ��اوز ي �خ��ل ب��ام�ن�ه��ا و��س�لام��ة
موظفيها.

وزارة العدل ت�ؤكد �أعدادها تقرير ًا �شام ًال عن �أ�ضرار الدوائر العدلية يف حمافظة نينوى
�أك� ��دت ال�ل�ج�ن��ة امل �� �س ��ؤول��ة ع��ن امل��رك��ز امل�سيطر
مبحافظة نينوى ،ح�صول موافقة وزي��ر العدل
د .حيدر الزاملي ،على تقريرها ال�شامل ،وال��ذي
م��ن �ش�أنه توفري احتياجات ال��دوائ��ر العدلية يف
املحافظة ال�ستئناف العمل فيها بعد حتريرها من
�سيطرة ع�صابات داع�ش االرهابية.
وك�شف ممثل الوزارة يف املقر امل�سيطر يف حمافظة
نينوى ال�سيد كامل امني مدير عام دائرة العالقات
العدلية ،عن اجناز خطة عمل متكاملة ت�ضمن اعادة
ت�أهيل وا�ستقرار هذه الدوائر ،مبينا ان اجتماعا
مو�سعا مت عقده يف حمافظة نينوى للوقوف على
احتياجات ال��دوائ��ر العدلية ،ح�ضره رئي�س ق�سم
املتابعة والتن�سيق ال�سيد ح�سني اال� �س��دي ،ومت
خالله ا�ستعرا�ض تقرير خا�ص ب��الأ��ض��رار التي
تعر�ضت لها م�ب��اين ال��دوائ��ر العدلية يف نينوى
�إ��ض��اف��ة �إىل ج��رد ك��ام��ل باحتياجاتها م��ن �أج�ه��زة

و�أثاث ،لعر�ضه على ال�سيد الوزير لإ�صدار القرار
املنا�سب ب�ش�أنه.
و�أ�ضاف ممثل ال��وزارة يف املقر
امل�سيطر ،انه مت خالل زيارتنا
اىل حم��اف�ظ��ة ن�ي�ن��وى عقد
اجتماعا مو�سعا يف مقر
�شعبة املنطقة ال�شمالية
�� �ض ��م ج��م��ي��ع م� � ��دراء
ال ��دوائ ��ر ال �ع��دل �ي��ة يف
املحافظة (املركز) ،ومت
خ�لال��ه ال� �ت ��داول ح��ول
و�� �ض ��ع خ��ط��ة الج � ��راء
زي���ارات ميدانية لعموم
دوائر نينوى للوقوف على
احتياجاتها ،مبينا ان اللجنة
با�شرت ب��اج��راء زي ��ارات ميدانية

دائرة التخطيط العديل تقيم دورة خا�صة
بـ(احلوكمة االلكرتونية) ملوظفي الوزارة
�أق��ام��ت دائ� ��رة التخطيط ال�ع��ديل
ال � � ��دورة اخل��ا���ص��ة ب �ـ(احل��وك �م��ة
االل� � �ك �ت��رون� � �ي � ��ة) ل � �ل � �ف �ت�رة م��ن
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و�أك� ��دت ال ��دائ ��رة ،ان ال �ه��دف من
ال � � � ��دورة ال� �ن� �ه ��و� ��ض مب �� �س �ت��وى
الأداء ال� ��وظ � �ي � �ف� ��ي ل� � �ك � ��وادر
دوائ�� ��ر و�أج � �ه� ��زة وزارة ال �ع��دل
ومب� �خ� �ت� �ل ��ف االخ� �ت� ��� �ص ��ا�� �ص ��ات
الوظيفية.

أكدت سعيها الستئناف العمل في دوائر الموصل المحررة من سيطرة االرهاب

اىل االق�ضية وال �ن��واح��ي امل �ح��ررة يف املحافظة
ب�صحبة مدراء لدوائر العدلية (املركز)،
ومت خالل الزيارات االطالع على
االو� �ض��اع وتقدير ا�ضرارها
وم� �ف� �ق ��ودات� �ه ��ا م���ن اث���اث
ووثائق.
واو� �ض��ح ال�سيد كامل
امني ،ان هذه الزيارات
امل �ي��دان �ي��ة حت �ق��ق من
خاللها ت��وف�ير مقرات
ب ��دي� �ل ��ة ع � ��ن م� �ق ��رات
الدوائر العدلية ال�سابقة
يف نينوى بالتعاون مع
مدراء االق�ضية والنواحي،
ب�سبب تعر�ض اغلب بناياتها
ل�ل�ت�خ��ري��ب م��ن ع���ص��اب��ات داع����ش

نحيي من القلب عمال العراق خ�صو�صا وعمال العامل عموما مبنا�سبة
الذكرى ( )131ليوم العمال العاملي يف الأول من �أيار الذي ا�صبح عيدا
جلميع العمال يف العامل يحتفلون به وي�ستذكرون فيه ن�ضالهم وت�ضامنهم
و�صربهم من اجل احل�صول على مكت�سباتهم وقد �صار هذا اليوم رمزا
للتحدي والت�ضحية واع�لاء �ش�أن العمال اينما كانوا وحتقيق مطالبهم
امل�شروعة من �أجل احلرية والعدالة والت�آخي بني �أمم و�شعوب االر�ض
كافة .
يف االول من ايار  ..البد ان نقف طويال عن معاناة عمال العراق وعذاباتهم
طيلة �سنوات طويلة ال �سيما يف زمن الدكتاتورية البغي�ضة املبادة التي
�سلبت عمال العراق حتى ت�سميتهم وحاولت اذاللهم ب�شتى انواع البط�ش
والتجويع واال�ساءة اىل تاريخهم وحياتهم.
وال بد ان ن�ؤكد ان عمال العراق هم من ي�صنع امل�ستقبل الأف�ضل للأجيال
القادمة بت�ضحياتهم وقدراتهم الفائقة ،وهم القادرون على بناء الدولة
العراقية احلديثة ولن يكون ذلك اال برعايتهم وت�شجيع اعمالهم يف القطاع
ال�صناعي اخلا�ص اوال ومن ثم م�شاركتهم يف �إعادة اعمار املدن املحررة
وم�ساهمتهم يف امل�صاحلة املجتمعية كونهم ال�شريحة العري�ضة من ابناء
هذا ال�شعب  .حتية للعامل العراقي يف عيده� ،آملني ومتمنني ان حتقق
الطبقة العاملة طموحاتها وان يتم العمل على ت�شريع القوانني الكفيلة
ب�ضمان حقوقهم امل�شروعة التي ترفع من م�ستواهم املعي�شي .

االره��اب�ي��ة ،م��ؤك��دا امت��ام ا�ستالم طلبات مبا�شرة
امل��وظ �ف�ين وال �ت �ع �ه��دات اخل��ا� �ص��ة مب��واق �ف �ه��م من
مدرائهم ومت رف��ع الطلبات والتعهدات اىل املقر
امل�سيطر واىل ال�سادة امل��دراء العامني عن طريق
مدراء الدوائر.
وافاد كذلك بان الوفد املمثل للوزارة التقى ال�سيد
حم��اف��ظ نينوى وا�ستعر�ض معه نتائج ال��زي��ارة
واالليات التي من �ش�أنها ان ت�ساهم يف ا�ستئناف
ال��دوائ��ر العدلية لعملها يف املناطق امل�ح��ررة من
املحافظة ومبا ي�ساهم يف تقدمي اخلدمة الالزمة
لإعانة �أبناء املحافظة على العودة اىل مناطقهم من
جديد ،م�شريا اىل ان وفد ال��وزارة اختتم زيارته
يف حمافظة نينوى بتفقد دوائ��ر اجلانب االي�سر
واالط�لاع على و�ضع ه��ذه ال��دوائ��ر واع��داد تقرير
مف�صل ع��ن احتياجاتها وم��وج��ودات�ه��ا م��ن اث��اث
و�سجالت.

و�أ��ض��اف��ت :ان ه��ذه ال ��دورة ت�أتي
تنفيذ ًا مل�ف��ردات اخلطة التدريبية
ال�سنوية اخلا�صة بق�سم التدريب
يف دائ��رة التخطيط العديل ،وفقا
للربامج التدريبية التي د�أب الق�سم
على �أقامتها وفقا للمقرر ال�سنوي
للعام احل��ايل  ،2017وال��ذي من
�ش�أنه تدريب و�إعادة ت�أهيل موظفي
ال � � ��وزارة وزج� �ه ��م يف ال � ��دورات
التخ�ص�صية �ضمن جمال (احلوكمة
االلكرتونية).

ً
تضمن عددا من القوانين والتعليمات والبيانات

�صدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع
العراقية بالرقم ()4448
���ص��در ال� �ع ��دد اجل ��دي ��د م ��ن ج ��ري ��دة ال��وق��ائ��ع
ال �ع��راق �ي��ة ب��ال��رق��م ( ،)4448وال� ��ذي ت�ضمن
ع��ددا من القوانني والتعليمات والبيانات التي
اق��ره��ا جمل�س ال�ن��واب و�صادقت عليها رئا�سة
اجلمهورية .وقال مدير عام الدائرة �شذى عبد
امللك :ان العدد ( )4448ت�ضمن قانون الغاء
قرار جمل�س قيادة الثورة (املنحل) رقم ()1631
ل�سنة  ،1980وق��ان��ون التعديل االول لقانون
�شبكة االعالم العراقي رقم ( )26ل�سنة ،2015
وقرار نيابي ب�إلزام احلكومة االحتادية ب�إكمال
مبالغ م�ستحقات الفالحني يف اقليم كورد�ستان
ل�سنة  .2016و�أ�ضاف املدير �ألعام :ان العدد ت�ضمن اي�ض ًا قرار نيابي ب�إعفاء
ال�سيد �صفاء الدين ربيع من مهامه كرئي�س هي�أة االعالم واالت�صاالت ،وتعليمات
ت�شكيالت دوائر االمانة العامة ملجل�س الوزراء ومهماتها ،بالإ�ضافة اىل تعليمات
ر�سوم خدمات املركز الوطني لل�صحة وال�سالمة املهنية ،وبيانات �صادرة عن
وزارة الثقافة ،وبيانات �صادرة عن اجلهاز املركزي للتقيي�س وال�سيطرة النوعية،
واعالنات ت�أ�سي�س جمعيات تعاونية.

حقوق االنسان
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نص دستور العراق الدائم لسنة  2005في ديباجتة على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة ،ونبذ سياسة
بالمرأة وحقوقها ،والشيخ وهمومه ،والطفل وشؤونه ،واشاعة ثقافة التنوع ،ونزع فتيل االرهاب ،
العدوان ،واالهتمام
ِ
وقد خصص الباب الثاني منه للحقوق والحريات التي تكفل وتصون حقوق اإلنسان كمواد دستورية سامية عليا ،حيث شمل
الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والحريات االساسية .

وزارة العدل تستعد العداد تقرير االستعراض الدوري الشامل

وكيل وزارة العدل ي�ؤكد  :ملف حقوق االن�سان لي�س حكر ًا على احلكومة وامنا م�ساهمة جماعية ت�شاركية
ال�شركاء اميان ًا منا ب�أن منظومة حقوق االن�سان
لي�ست حكر ًا على احلكومة وامن��ا هي م�ساهمة
جماعية ت�شاركية للو�صول اىل اه��داف ت�ساعد
على تر�سيخ مبادئ حقوق االن�سان ) مو�ضح ًا (
انه بعد تقدمي العراق تقريره ال��دوري ال�شامل
اجل��ول��ة الثانية وال��ت��ي يق�صد ب��ه ك��ل م��ا قامت
به جمهورية ال��ع��راق من اجن���ازات والتزامات
يف جمال حقوق االن�سان عام � ، 2014شكلت
احلكومة جلنة وزاري���ة برئا�سة ال�سيد وزي��ر
العدل املحرتم وع�ضوية اجلهات ذات العالقة
للو�صول اىل نتيجة تعاونية ت�شاركية الع��داد
التقارير ) منوها (انه مت ت�شكيل جلان فرعية عن
جميع اللجان التي التزم العراق بتقدمي تقارير
دورية وتعاهدية عنها العداد م�سودات التقارير
يف الوقت املنا�سب ورفعها اىل اللجنة املركزية
) واكد ال�سيد الوكيل ( ان ال��وزارة يف الطريق
ال�صحيح العداد اخلطة الوطنية حلقوق االن�سان
رغ��م الوقت ال��ذي خ�سرناه ج��راء الغاء وزارة
حقوق االن�سان ونقل امللف اىل وزارة العدل )
م�ستدرك ًا �سيادته ( لكننا �ضاعفنا عملنا خالل

نظمت وزارة ال��ع��دل بالتعاون م��ع بعثة االمم
امل��ت��ح��دة مل�ساعدة ال��ع��راق ( ي��ون��ام��ي ) ور�شة
عمل ليومي  / 10-11اي���ار ب��ه��دف امل�شاركة
واب��داء املالحظات من قبل اجلهات املعنية يف
عملية اعداد تقريره الدوري ال�شامل – اجلولة
الثالثة لعام  2019امام جمل�س حقوق االن�سان
يف جنيف واعداد خطة وطنية لتنفيذ تو�صيات
اجلولة الثانية لعام .2014
وقال وكيل وزارة العدل ال�سيد ح�سني الزهريي
( ان ال���وزارة وعلى ر�أ�سها وزي��ر العدل ال�سيد
ح��ي��در ال��زام��ل��ي امل��ح�ترم ت��ب��دي اه��ت��م��ام�� ًا كبريا
مللف حقوق االن�سان الذي نقل بعد الغاء وزارة
حقوق االن�سان عام  ) 2015وا�ضاف �سيادته
( ان ال���وزارة عقدت يف العا�شر م��ن �شهر اي��ار
ور���ش��ة عمل بالتعاون م��ع بعثة االمم املتحدة
مل�ساعدة العراق ( يونامي ) ومب�شاركة اجلهات
املعنية واملنظمات غري احلكومية التي �ست�ساهم
يف اعداد التقرير الدوري ال�شامل ) م�شري ًا اىل
( ان الهدف من جمع ال�شركاء يف هذه الور�شة
ه��و خلق ���ش��راك��ة مهمة للو�صول اىل خمتلف

دور االعالم يف ن�شر
ثقافة حقوق االن�سان

نافذة عبر حقوق االنسان

اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل

�شهد العامل يف ال�سنني االخرية حتوالت �سيا�سية
وثقافية واع�لام��ي��ة م��ن بينها اب���راز قيمة حقوق
االن�سان التي تزايد االهتمام العاملي بها و�سارعت
دول العامل املختلفة اىل تبنى مبادئ حقوق االن�سان
ون�����ص��ت د���س��ات�يره��ا ع��ل��ى اه��م��ي��ة االل���ت���زام بهذه
احلقوق التي يتقدمها حق االفراد يف حرية التعبري
وامل�����س��اواة واالبتعاد عن كل ا�شكال التمييز بني
الطبقات وقد جت�سد هذا االهتمام يف االعالن العاملي
حلقوق االن�سان الذي تبنته االمم املتحدة وعملت
على ن�شر مبادئه وانت�شار العديد م��ن املنظمات
واملواثيق الدولية التي تنادي بحقوق االن�سان
و�ضرورة رعايتها من قبل ال�شعوب واحلكومات
وق��د وقعت الكثري من ال��دول على (العهد ال��دويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية) والذي تن�ص
يف امل��ادة التا�سعة ع�شرة منه على ان لكل ان�سان
احلق يف حرية التعبري وي�شمل هذا احلق حريته
يف ا�ستقاء املعلومات واالف��ك��ار وتلقيها ونقلها
�سواء كان ذلك على �شكل مكتوب اومطبوع او يف
قالب فني او ب�أي و�سيلة اخرى وقد �ساعد التطور
املت�سارع وثورة االت�صاالت على مزيد من االنت�شار
مل��ب��ادئ حقوق االن�سان حيث ربطت تكنولوجيا
االت�����ص��ال اج���زاء ال��ع��امل بع�ضها ببع�ض مم��ا دفع
الدول اىل حت�سني �صورتها وت�أكيد التزامها بهذه
املبادىء التي ا�صبحت من معايري الدولة الع�صرية
وتوفر هذه احلقوق ينعك�س ب�شكل ايجابي على
جهود التنمية االقت�صادية وكما نعرف ان املنظومة
العاملية حلقوق االن�سان تبلورت قبل ان يبدا ع�صر
ال��ع��ومل��ة حيث ك��ان��ت نقطة االن��ط�لاق لها االع�لان
ال��ع��امل��ي حل��ق��وق االن�����س��ان ال���ذي ا���ص��درت��ه االمم
املتحدة عام  1948فقد و�ضع هذا االع�لان اطارا
عاما حلقوق االن�سان مت تو�سيعه وو�ضع تفا�صيلة
يف عدد من مواثيق اهمها (العهد الدويل اخلا�ص
للحقوق املدنية) و(العهد الدويل اخلا�ص للحقوق
االجتماعية والثقافية ) .

ال يخفى على الكثريين ان العراق بعد التغيري
ي��ويل اهتمام ًا ك��ب�ير ًا لتح�سني �سجل العراق
وبراجمه اجلارية يف جماالت االلتزام باحرتام
وت��ف��ع��ي��ل وح��م��اي��ة وت��ع��زي��ز ح��ق��وق االن�����س��ان
و�ضمان التمتع بها وه��و يف �سعيه احلثيث
لتحقيق ذل��ك يحر�ص على الإي��ف��اء بالتزاماته
امام املجتمع الدويل ،ومنها التقرير الوطني
ال�شامل ال��ذي يقدمه وفقا لألية اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل باعتبارها �آلية دولية حكومية
قائمة على ا�سا�س ا�ستعرا�ض �سجل الدولة

الوطني يف جمال حقوق الإن�سان تقدم ب�شكل
دوري كل ( ارب��ع �سنوات ون�صف) من خالل
احلوار التفاعلي القائم بني الدول وما يرتتب
عن ه��ذا احل��وار من تو�صيات للدولة املعنية
خا�ضعة للقبول والرف�ض من قبل الدولةالتي
ت�ستعر�ض تقريرها،ليتم مناق�شة املقبول منها
يف التقرير الالحق.
�أق����رت ه���ذه االل��ي��ة ب��ع��د ان ان�����ش���أت اجلمعية
العامة ل�ل�أمم املتحدة جمل�س حقوق االن�سان
يف اذار م��ن ع��ام  2006و�أ����ص���درت ق��راره��ا

املرقم  60/251الذي الزمت مبوجبه الدول
الأع�ضاء تقدمي تقاريرها الوطنية وف��ق الية
اال�ستعرا�ض ال��دوري ال�شامل ت�ستعر�ض من
خالله �أو���ض��اع حقوق االن�سان ب�شكل �شامل
ومف�صل.
ق����دم ال����ع����راق ت���ق���ري���ره الأول ع����ام 2010
ومتخ�ضت النقا�شات حوله عن �صدور 176
تو�صية واف��ق ال��ع��راق على ( )135تو�صية
ورف�����ض ( ، )27كما ناق�ش ال��ع��راق تقريره
الثاين �ضمن اجلولة الثانية لألية اال�ستعرا�ض

ال��دوري ال�شامل نهايةعام  ،2014ومتخ�ض
احل��وار التفاعلي للدول االع�ضاء عن �صدور
( )229تو�صية  ،واف��ق العراق على ()175
ورف�ض ( )54ومن اجلدير بالذكر ان من حق
الدولة ان ترف�ض التو�صيات التي ال تتما�شى
مع �سيا�ساتها الداخلية او اخلارجية .
يعمل ال��ع��راق منذ االن على اع���داد و�صياغة
تقريره الثالث املزمع تقدمية عام  2019حيث
بادرت وزارة العدل بعد ان ت�سلمت ملف كتابة
التقارير التعاهدية بعد الغاء وزارة حقوق

االن�سان عام  2015وبالتعاون مع الوزارات
واجل��ه��ات ذات ال��ع�لاق��ة ب���إع��داد خطة وطنية
لتنفيذ التو�صيات الـ( )175وطرحتها خالل
ور�شة �أقيمت مطلع �أي��ار من هذا العام حيث
اعدت هذه اخلطة الوطنية اعتماد ًا على انها
متثل ر�ؤي���ة ا�سرتاتيجية خلطة عمل بعيدة
املدى عرب جملة من االجراءات واالولويات يف
التنفيذ كما متثل خطة لتنفيذ التو�صيات التي
ا�سفرت عنها �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
اجلولة الثانية من تو�صيات مت قبولها

جتنيد داع�ش للأطفال ..انتهاك حلقوقهم وخطر يهدد الواقع املجتمعي
اوغ����ل داع�����ش الإره���اب���ي ب��ج��رائ��م��ه من
خ�لال جتنيده الأط��ف��ال ك����أداة لقتل اكرب
عدد من االبرياء با�ستخدامهم انتحاريني
باحزمة متفجرات لأج��ل امل��وت وال��دم��ار
وجتاوزت الع�صابات على القيم والقوانني
وامل��ن��ظ��وم��ات ال��ت��ي ت�شدد على االهتمام
ب��ال��ط��ف��ول��ة وت��ق��ومي��ه��ا وي���ق���وم داع�����ش
ب�����ض��م��ه��م اىل جم��م��وع��ات ي��ط��ل��ق عليها
«�أ���ش��ب��ال اخل�ل�اف���ة» وه���ذا م���ؤ���ش��ر خطري
يدعو الباحثني واملخت�صني للوقوف عنده
و�إيجاد �سبل مبنية على اال�س�س العلمية
والبحثية لإي��ق��اف��ه واحل���د م��ن��ه م��ن اج��ل
م�ستقبل املجتمع العراقي واحلفاظ على
بنيته ومتا�سكه وثقافته وتطوره
يف كركوك متكنت ال�شرطة من القب�ض
على انتحاري من مواليد  2001وكان من
�سكنة املو�صل ت�سلل اىل كركوك بذريعة
النزوح مع عائلته ومن ثم با�شر باقل من
ا�سبوع لتنفيذ عمل اره��اب��ي وق��ال خالل
التحقيق معه :ان والده هو من �شجعه على
ذل��ك ودرب���ه ه��و واخ���وه االن��ت��ح��اري ال��ذي
فجرنف�سه يف ال��ي��وم ذات��ه على ح�سينية
جعفر ال�صادق
وق���ال ال��ب��اح��ث النف�سي ال��دك��ت��ور عبد
الكرمي خليفة  :ان االطفال يغيبون فكريا
بعد ان يتم ادخالهم يف دورات غ�سل دماغ
م��ن قبل جمرمي داع�����ش عند �ضمهم اليه

ويجربونهم على تعاطي حبوب خمدرة او
تلك التي ت�ؤثر يف الدماغ جلعله م�شو�شا
فكريا لك�سب والئهم ملبايعتهم وحتويلهم
اىل الفكر الظالمي املت�شدد
فيما يرى الدكتور حممد املفرجي ا�ستاذ
ع��ل��م االج��ت��م��اع  :ان ال�ترب��ي��ة ال�صحيحة
للطفل ومتابعته م��ن االه��ل الت��ق��وده اىل
امل��ن��زل��ق الإره���اب���ي ،وع��ك�����س ذل���ك عندما
ي��ك��ون اجل���و ال��ع��ائ��ل��ي وال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ري��ة
ت�شجع على االف��ك��ار الظالمية او تدعو
اىل ال��ت�����ش��دد وت�����س��ه��ل للطفل ان�ضمامه
للجماعات الإرهابية وينقاد اىل �أوامرهم
ب�سهولة ويتبعهم معتقدا انهم على النهج
ال�صحيح الن والديه اللذين ميثالن القدوة
ي�شجعونه على ه��ذا  ،وان ظهور احلدث
وهو جمند ويرتدي حزاما نا�سفا ويقبل
على امل��وت من دون ان يعي النتائج ولد
ال��ذع��ر ب�ين العوائل وخلق �شعورا بعدم
االم����ان ل���دى ال��ن��ا���س وه���و م��ا يتطلب ان
تنتبه اليه ال��ق��وات االمنية يف واجباتها
اث��ن��اء م��رور االط��ف��ال يف اي م�ؤ�س�سة او
دائ����رة او م�سجد ف��ق��د ي�ستخدم داع�����ش
االط��ف��ال ب��ط��رق اخ���رى ك��ذل��ك يتطلب من
امل��خ��ت�����ص�ين اج������راء ال���درا����س���ة وال��ب��ح��ث
وو�ضع نتائج للحد من اثار جتنيد االطفال
على البنية االجتماعية للمجتمع على املدى
البعيد.

زيارة دار الحنان لشديدي العوق

رعاية �شاملة وجهود متكاملة ومعوقات ب�سيطة حتتاج اىل معاجلات �سريعة
ق��ام ف��ري��ق م��ن ق�سم ال��ر���ص��د ال��ت��اب��ع للدائرة
القانونية بزيارة دار احلنان ل�شديدي العوق
يف منطقة العطيفية  /م��ق��اب��ل م�سجد ب��راث��ا
 ،وق����د ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ادارة ال�����دار ال��ف��ري��ق خري
ا�ستقبال و�سمحت له باالطالع على كل ما فيه
من م�ستفيدين من ذوي االحتياجات اخلا�صة
وحمتوياته االخ���رى واخل��دم��ات التي يقدمها
ف�ضال ع��ن ل��ق��اء الفريق ب��ع��دد م��ن العاملني يف
الدار .
وقد او�ضحت مديرة الدار ال�سيدة �صنوبر حممد
علي اجل��اف للفريق كل التفا�صيل التي تخ�ص
ال��دار وما حتتاجه ال��دار من اجل تقدمي اف�ضل
اخلدمات والرعاية للم�ستفيدين ،وميكن اال�شارة
من خ�لال ال��زي��ارة ان بناية ال��دار قدمية ف�ضال
عن حاجتها املا�سة اىل (مربيات) او (عامالت
خدمة) من اجل االداء االف�ضل الن امل�ستفيدين
بحاجة من يهتم بهم اكرث ويرعاهم ال�سيما ان
اغلبهم من الن�ساء البالغات وهذا يتطلب جهدا ،
وقالت ال�سيد مديرة الدار  :ت�أ�س�ست الدار مطلع

فرتة وجيزة لتقدمي التقرير يف موعده املحدد
وان ال نت�أخر يف تقدميه ) .
ويق�صد باال�ستعرا�ض ال��دوري ال�شامل عر�ض
�سجل الدولة الوطني يف جمال حقوق االن�سان
على ان يقدم مرة واحدة كل اربع �سنوات ) ،وان
العراق ناق�ش تقريره للجولة الثانية عام 2014
ومت قبول  175تو�صية ورف�ض  54تو�صية
وبذلك تكون جمموع التو�صيات  ، 229وان
قبول التو�صيات التي تقدمها ال��دول امل�شاركة
يف جمل�س ح��ق��وق االن�����س��ان يجب ان تتوافق
م��ع الد�ستور وال��ق��وان�ين امل�شرعة و�سيا�سات
احلكومة ،ويف حال قبل العراق تلك التو�صيات
ا�صبح ملزم ًا بتنفيذها ال�شعار جمل�س حقوق
االن�سان ب���أن��ه ملتزم مبعايري حقوق االن�سان
وتطبيقها يف العراق .
ومت تق�سيم امل�شاركني اىل خم�سة جماميع عمل
البداء املالحظات على �آلية عمل تنفيذ التو�صيات
ويف نهاية ال��ور���ش��ة اك���دت ال����وزارة التزامها
بتنفيذ ما ابدى امل�شاركون من مالحظات العداد
تقرير اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل .

الثمانينيات وك��ان يف اال�صل دارا لاليتام من ان ال�شخ�ص ال��ذي يدخل ال��دار عنده اك�ثر من عندهم �صرع ،الن ال�ضمور الدماغي والتخلف
البنات ويف نهاية الثمانينيات حتولت اىل دار ع��وق مثل ال�ضمور الدماغي وال�شلل الرباعي العقلي بانواعه (ال�شديد ،املتو�سط ،متو�سط
احلنان ل�شديدي العوق ،وهذه الت�سمية ب�سبب و�شلل االطراف وال�صرع ،والغريب ان اجلميع ال�شدة وب�سيط) وهذه االنواع كلها معها ال�صرع،
كما لدينا ما ي�سمون بـ (املنغوليني) .
وا�ضافت :عدد امل�ستفيدين من الدار ، 176من
اجلن�سني كانوا  183لكننا رحلنا  7افراد اىل
دار حنان كربالء الن ال��ذك��ور يبقون يف ال��دار
اىل ع��م��ر � 15سنة الن غ��رائ��زه��م تنمو خالل
هذه املدة (فرتة املراهقة) فال يجوز ان يبقى يف
الدار وهذا ح�سب نظام الدار فيتم حتويله اىل
دار حنان كربالء التي ت�ستقبل الذكور من 15
�سنة فما فوق  ،اما االناث فيبقني يف الدار حتى
يوافيهن االجل .
وتابعت �:شروط القبول يف الدار اما ان يكون
يتيم االبوين او احدهما او فاقد الرعاية اال�سرية
اي م��ن اب��وي��ن منف�صلني ب��ق��رار قا�ضي ر�سمي
ولي�ست لدى احدهما االمكانية لت�أمني املعي�شة
او اذا كانت اال�سرة فقرية ولديها اكرث من معوق
فن�ستقبله العتبارات احلالة االن�سان�سة .

ً
فكريا وعقائديا
�سرتاتيجية ملكافحة التطرف والإرهاب
تعتزم جلنة االوقاف وال�ش�ؤون الدينية يف جمل�س النواب
اعداد �سرتاتيجية وطنية ملكافحة التطرف واالرهاب فكري ًا.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة علي العالق  :ان اللجنة عقدت جل�سة
ا�ستماع حول مو�ضوع «مكافحة التطرف واالرهاب فكري ًا
وعقائدي ًا» ح�ضرها جمع من م�س�ؤويل دي��واين الوقفني
ال�شيعي وال�سني و�شيوخ وعلماء دين معروفون باعتدالهم،
مبين ًا �أن هذه اجلل�سة تعد خطوة تكميلية مل�شروع اللجنة
لل�سلم املجتمعي ومكافحة التطرف على ال�صعد الفكرية
والثقافية والدينية.

وا���ض��اف ال��ع�لاق ان ه��ذا امل�شروع يحتاج اىل الكثري من
االبحاث واملراكز املخت�صة واعادة النظر باملناهج الرتبوية
ب��امل��دار���س واجل��ام��ع��ات وطريقة ومنهج اخل��ط��اب الديني
يف امل�ساجد واحل�سينيات وباقي دور العبادة ،ف�ض ًال عن
التجمعات الع�شائرية التي تطرح فيها مثل تلك املوا�ضيع،
مبين ًا ان اللجنة واحلا�ضرين ا�ستمعوا خالل اجلل�سة اىل
جميع وجهات النظر التي ميكن ان ن�صيغها على �شكل وثيقة
عمل م�شرتكة ،لتتحول اىل ما ن�سميه الحقا (ال�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة التطرف فكريا).
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News

دائرة اال�صالح العراقية :دورات تطوير املالكات �شملت ( )828منت�سب ًا
وحار�س ًا خالل �شهر ني�سان
اج��رت دائ��رة اال�صالح العراقية التابعة ل��وزارة العدل
دورات تدريبية وتطويرية �شارك فيها اكرث من ( ) 828
منت�سبا من املالكات اال�صالحية خالل �شهر ني�سان �ضمن
خطة الدائرة العامة لتطوير مالكاتها.
وق��ال مدير عام الدائرة ح�سني الع�سكري :ان الدائرة
العامة م�ستمرة بتنفيذ اال�صالحات وتطوير م�ؤهالت
مالكاتها الوظيفية رغم التخ�صي�صات املالية املتوفرة

لديها م�شري ًا اىل ان الدائرة تعتمد يف هذه الدورات على
خربات مالكاتها يف ق�سم التدريب والتطوير اال�صالحي
.
وا�ضاف :ان ق�سم التدريب والتطوير اال�صالحي نظم (
 ) 155دورات تدريبية وتطويرية متخ�ص�صة خالل �شهر
ني�سان املا�ضي ت�ضمنت ،ا�شرتك فيها (  ) 828موظفا
وحار�س ًا ا�صالحي ًا� ،ضمن منهاج �شهر ني�سان ت�ضمن

اقامة دورات تدريبية متخ�ص�صة يف االدارة ودورات يف
احل�سابات اخلتامية ،و�سالمة اللغة العرابية ،والتحليل
االح�صائي املتقدم ،ودورات للحرا�س اال�صالحيني،
ورف��ع مهاراتهم القتالية واللياقة البدنية ،ودورات
م�أموري القوة ،ودورات تنمية ا�ساليب مكافحة الف�ساد،
واقامة ور�شة عمل عن ال�صحة النف�سية والعقلية للنزيل،
وور�شة الية البحث االجتماعي ،وور�شة عمل التخطيط

خالل زيارته عددا من مديريات التنفيذ في النجف االشرف

لإلرتقاء بمستوى جودة تقديم الخدمات العدلية للمواطنين

مدير عام دائرة التنفيذ يوجه بتب�سيط االجراءات
اخلا�صة مبعامالت املراجعني

ق�سم اجلودة ال�شاملة يقيم ور�شة عمل خا�صة بكوادر
وحدات ادارة اجلودة

وت�ضمنت زي��ارة املدير العام ,لقاءات
م��ع ع��ددا م��ن امل��واط�ن�ين م��ن مراجعي
املديريات ا�ستمع خاللها اىل �شكواهم،
ووجه ب�ضرورة ت�سهيل مهمتهم وعدم
عرقلتها ت�ن�ف�ي��ذا ل�ت��وج�ي�ه��ات ال�سيد
وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي ب�ش�أن
تب�سيط االجراءات اخلا�صة مبعامالت
املواطنني.
ي�شار اىل ان فريق من موظفي ق�سمي
املالية والقانونية راف��ق املدير العام
خالل جوالته التفقدية ،والتي �شملت
م��دي��ري��ات تنفيذ (ال�ن�ج��ف /الكوفة/
احليدرية /العبا�سية).

اج � ��رى م ��دي ��ر ع� ��ام دائ� � ��رة ال�ت�ن�ف�ي��ذ
امل�ست�شار امل���س��اع��د د .ف �ت��اح حممد,
زي��ارة اىل ع��دد من مديريات التنفيذ
يف حمافظة النجف اال�شرف  ,للإطالع
ع �ل��ى � �س�ير ال �ع �م��ل ف �ي �ه��ا ,وال��وق��وف
على اه��م امل�شاكل التي تعيق عملها.
واج��ت��م��ع امل ��دي ��ر ال� �ع���ام ,مب��وظ�ف��ي
املديريات وا�ستمع اىل اهم امل�شكالت
ال �ت��ي ت��واج��ه ع�م�ل�ه��م ،م �ب��دي��ا بع�ض
التوجيهات من اجل تذليلها ،و�شملت
ج��ول�ت��ه ال�ت�ف�ق��دي��ة اروق� ��ة امل��دي��ري��ات
وع�م�ل�ي��ة تفتي�ش لبع�ض ال�سجالت
امل �ه �م��ة واخل��ا� �ص��ة ب �ع �م��ل ال ��دائ ��رة.

اال�سرتاتيجي.
ي�شار اىل ان هذه الدورات تتم بتعاون وتن�سيق جهود
م�لاك��ات وح ��دة ال�ت��دري��ب وق�سم ال�ت��دري��ب والتطوير
اال�صالحي وتعاون كل من وزارة التخطيط ،واملعهد
الق�ضائي ،وبعثة االحت��اد االورب��ي يف تدريب واجناز
املنهاج التدريبي املخ�ص�ص ل�شهر ني�سان م��ن العام
احلايل .2017

ادارة اجل ��ودة ال�شاملة وكيفية
تب�سيط االج ��راءات و�شرح بنود
امل��وا���ص��ف��ات الدولية)2015
 ،)ISO -9001كما تطرقت اىل
منهجية عمل تلك ال��وح��دات يف
الدوائر العدلية.
ي�����ش��ار اىل ان ال �� �س �ي��د وزي���ر
ال��ع��دل د .ح �ي��در ال��زام �ل��ي وج��ه
ب�ضرورة تطبيق معايري اجلودة
ال �� �ش��ام �ل��ة يف ج �م �ي��ع م �ف��ا� �ص��ل
ال� � � ��وزارة ودوائ � ��ره � ��ا ال �ع��دل �ي��ة
ل��رف��ع م�ستوى اخل��دم��ات املقدمة
للمواطنني.

�أق� � ��ام ق �� �س��م اجل� � ��ودة ال �� �ش��ام �ل��ة
والتطوير امل�ؤ�س�سي ,ور�شة عمل
خ��ا� �ص��ة ب� �ك ��وادر وح� ��دات ادارة
اجل� � ��ودة ,ب �ه��دف رف���ع م���س�ت��وى
ج ��ودة ت�ق��دمي اخل��دم��ات العدلية
للمواطنني..
وق� � ��ال م ��دي ��ر ال �ق �� �س��م حت���س�ين
اجلبوري :ان ادارة الق�سم نظمت
ور�� �ش ��ة ع �م��ل خ �ـ��ا� �ص �ـ��ة ب��ك��وادر
وح � ��دات ادارة اجل � ��ودة وال �ت��ي
ا� �س �ت �ح��دث��ت م � ��ؤخ� ��را يف ك��اف��ة
ال��دوائ��ر العدلية ،حيث ت�ضمنت
حم��اور الور�شة خطوات تطبيق

تصدرت المراتب االولى لقائمة التقييم الشهري خالل شهر نيسان الماضي

تضمن قرار صادر عن لجنة
تجميد اموال االرهابيين

وزارة العدل حتقق املركز الرابع وفقا لتقييم موظفي االت�صال احلكومي
ح �ق �ق��ت وزارة ال� �ع ��دل ال�ت�رت� �ي ��ب ال ��راب ��ع
وف �ق��ا للتقييم ال���ش�ه��ري مل��وظ�ف��ي االت���ص��ال
احل� �ك ��وم ��ي ب �ي�ن ال � � � � � ��وزارات ،وب �ت �ق��دي��ر
مم��ت��از ب ��ال� �ت ��وازي م ��ع ال �ن �� �س��ب امل�ت�ح�ق�ق��ة
يف امل� ��رك� ��ز االول ،ل �� �ش �ه��ر ن��ي�����س��ان م��ن
العام .2017

وقال اعالم الوزارة :ان االمانة العامة ملجل�س
ال � ��وزراء حت��دد ال�ترت�ي��ب ال���ش�ه��ري ملوظفي
االت�صال احلكومي على م�ستوى ال��وزارات،
وف�ق��ا مل��دى ال�ن���ش��اط��ات امل�ق��دم��ة م��ن املكاتب
االعالمية التابعة لها والتي ت�ؤ�شر الن�شاطات
امل�ستقبلية للوزارة.

وا�ضاف :ان وزارة العدل جاءت بالت�سل�سل
الرابع لقائمة التقييم ال�شهري ،ل�شهر ني�سان
من العام  ،20177وبتقدير ممتاز بالتوازي
مع الن�سب املتحققة يف املركز االول.
واو�ضح :ان قائمة التقييم ال�شهري ملوظفي
االت�صال احلكومي يف ال��وزارات تعتمد على

جدول يت�ضمن ن�شاطات ،وقد حققت الوزارة
يف ه��ذا اجلانب معدل ( ،)% 25ويف حقل
روح املبادرة بلغ املعدل ( ،)% 24فيما بلغت
�سرعة اال�ستجابة ن�سبة ( ،)% 25وحققت
يف حقل التوا�صل ن�سبة ( ،)% 25وج��اء
املجموع النهائي ما مقداره (.)% 99

جمل�س �شورى الدولة يعلن عن ابرز ن�شاطاته
خالل �شهر ني�سان لعام 2017

خالل مؤتمرها الفني لبطولة كاس شهداء وزارة العدل

ال�شعبة الريا�ضية :اربع جمموعات �ست�شارك
يف البطولة وت�ضم ( )388فريقا
عقدت ال�شعبة الريا�ضية التابعة للوزارة ,م�ؤمترا فنيا لبطولة كا�س العدل د .حيدر الزاملي لرعايته ودعمه امل�ستمر لالن�شطة الريا�ضية
�شهداء وزارة العدل الرابعة خلما�سي كرة القدم ,الذي اقيم على قاعة والتي ت�ساهم بتنمية قابليات الكوادر الوظيفية.
النادي العربي الريا�ضي بتاريخ .2017/ 5/ 6
وقال اعالم ال��وزارة :ان م�س�ؤول ال�شعبة الريا�ضية واع�ضاء الهيئة
االداري��ة لنادي �شباب العدل الريا�ضي ,عقدوا م�ؤمترا فنيا لبطولة
كا�س �شهداء وزارة العدل الرابعة ,مبينا ان امل�ؤمتر �ضم ممثلي عن
الفرق الريا�ضية امل�شاركة يف البطولة.
وا�ضاف :ان التو�صيات التي خرج بها امل�ؤمتر هو تق�سيم الفرق اىل
اربع جمموعات ,واج��راء القرعة لتحديد املباريات التي �ستخو�ضها
الفرق امل�شاركة يف البطولة ,مو�ضحا ان ع��دد الفرق امل�شاركة بلغ
( )38فريقا من جميع اق�سام الوزارة مبا فيها االق�سام التابعة لدائرة
اال�صالح العراقية ،حيث �ستنطلق البطولة بتاريخ .2017/ 5/ 10
ي�شار اىل ان امل�شاركني يف امل�ؤمتر قدموا �شكرهم اىل ال�سيد وزير

اعلن جمل�س �شورى الدولة يف وزارة العدل،
ع��ن اب��رز ن�شاطاته التي حققها خ�لال �شهر
ني�سان من العام .2017
وقال املجل�س :ان ابرز الن�شاطات املتحققة
خ�ل�ال ��ش�ه��ر ن�ي���س��ان م��ن ال �ع��ام ،20177
مبا يخ�ص امل��ؤمت��رات وور���ش العمل داخل
وخ��ارج البلد ،امل��ؤمت��ر املحا�سبي ال�سنوي
الرابع وتنمية ا�ساليب مكافحة الف�ساد يف
ب�غ��داد ،باال�ضافة اىل منازعات التنفيذ يف
الدعوى االدارية مب�صر.
وا�� �ض ��اف :ان م��ن ��ض�م��ن ال �ن �� �ش��اط��ات يف
ه���ذا اجل ��ان ��ب م �ت��اب �ع��ة او�� �ض ��اع ال�لاج�ئ�ين
يف االحت ��اد االورب� ��ي يف اململكة املتحدة،
وح�ضور اجتماع طاولة م�ستديرة من اجل
ان�ه��اء م�سودة ق��ان��ون الالجئني يف العراق
باربيل ،باال�ضافة اىل دورات تدريبية ادارية

احلب�س ملوظفتني قامتا بتم�شية معاملة رهن بقيمة  600مليون دينار مبوجب وكالة مزورة
اعلن املفت�ش العام ل��وزارة العدل ح�سن حمود العكيلي
ع��ن ا� �ص��دار حمكمة اجل �ن��ح املخت�صة بق�ضايا ال�ن��زاه��ة
وغ�سيل الأم � ��وال واجل��رمي��ة االق�ت���ص��ادي��ة ،حكما بحق
(���س.ا) و(���س.ح) املوظفتني يف دائ��رة الت�سجيل العقاري
يف االعظمية باحلب�س الب�سيط ملدة �ستة ا�شهر الخاللهما

بالواجبات الوظيفية.
وقال العكيلي ،ان املوظفتني قامتا بتم�شية معاملة رهن عقار
مبوجب وكالة م��زورة مل يتم الت�أكد من �صحة �صدورها،
مبينا ان قرار املحكمة �أ�شار اىل ان مت�شية معاملة الرهن
اعتمد على م�ستم�سكات مزورة وترتب عليها �صرف مبلغ

( )600مليون دينار من قبل (امل�صرف.و.ا).
وتابع املفت�ش العام ،ان ا�صدار القرار اعتمد� ،إ�ضافة اىل ما
مت طرحه يف املحكمة ،على حم�ضر التحقيق الإداري الذي
اجراه مكتب املفت�ش العام لوزارة العدل املت�ضمن (مق�صرية
املتهمات الخاللهما بواجبات وظيفتهما).

بتوجيه من وزير العدل وبعد استكمال اإلجراءات الخاصة

افتتاح دائرة الكاتب العدل يف علي ال�شرقي
يف حمافظة العمارة
افتتحت وزارة العدل دائرة كاتب
ع ��دل ع �ل��ي ال �� �ش��رق��ي مبحافظة
العمارة بعد ا�ستكمال االجراءات
اخلا�صة.
وق ��ال م��دي��ر ع��ام دائ ��رة الكتاب
ال� �ع���دول ح �� �س�ين ال� �ط ��ائ ��ي :ان
ال�سيد ال��وزي��ر د.ح�ي��در الزاملي

وج���ه ب��اف �ت �ت��اح دائ � ��رة ال �ك��ات��ب
العدل يف حمافظة العمارة �سعيا
لتقدمي اخلدمات العدلية لأهايل
املحافظة.
و�أ� � �ض� ��اف امل ��دي ��ر ال � �ع� ��ام :ان
ه ��ذا ال �ع �م��ل ي���أت��ي ��ض�م��ن خطة
ال� � ��وزارة ل�ت�خ�ف�ي��ف ال��ع��بء عن

�صدور العدد اجلديد من جريدة
الوقائع العراقية بالرقم ()4447

ك ��اه ��ل امل���واط� �ن�ي�ن وت �ب �� �س �ي��ط
االجراءات.
ي�شار اىل ان حفل االفتتاح �شهد
ح�ضور ر�سمي وجماهريي وقد
ا� �ش��اد احل���ض��ور ب�ج�ه��ود وزارة
العدل يف تقدمي اخلدمات العدلية
ملحافظة املثنى.

وح�سابية ،مبينا اكمال اج��راءات احل�صول
على ت�أ�شرية دخول لوفد الوزارة اىل اململكة
العربية ال�سعودية من �سفارتها يف االردن،
ومناق�شة اعداد م�سودة اتفاقة نقل املحكومني
بعقوبات �سالبة للحرية بني البلدين باالردن،
واجنازات عديدة اخرى.
وت��اب��ع :ان ه��ذه الن�شاطات ت�ضمنت اجناز
( )5م���ش��اري��ع ق��وان�ي�ن ،و( )33م�شاريع
نظام داخلي ،باال�ضافة اىل ( )17بيان ر�أي
وم�شورة قانونية ،وار�شفة ( )301قانونا،
كما بلغ ع��دد الطعون التمييزية املح�سومة
من املحكمة االدارية العليا مبا يخ�ص ق�ضاء
املوظفني ( )313طعنا باال�ضافة اىل ح�سم
( )29طعنا خا�صا بالق�ضاء االداري ،يف
حني بلغ عدد الدعاوى املح�سومة من حمكمة
الق�ضاء االداري ( )142دعوى.

� �ص��در ال� �ع ��دد اجل��دي��د
م ��ن ج ��ري ��دة ال��وق��ائ��ع
ال � �ع� ��راق � �ي� ��ة ب ��ال ��رق ��م
( ،)4447وال� � ��ذي
ت � �� � �ض � �م� ��ن ق�� ��وان��ي��ن
وق� � ��رارات وتعليمات
وبيانات ،اقرها جمل�س
النواب و�صادقت عليها
رئا�سة اجلمهورية.
وقالت مدير عام دائرة
الوقائع العراقية �شذى
عبد امل�ل��ك :ان ال�ع��دد ( )4447ت�ضمن ق��رار �صادر
ع��ن جلنة جتميد ام��وال االره��اب�ي�ين رق��م ( )1ل�سنة
 ،2017باال�ضافة اىل ت�ضمنه قرار �صادر عن وزارة
املالية ب�صرف االجور ملوظفي الكمارك رقم ( )4ل�سنة
 ،2017مو�ضحة ان العدد ت�ضمن قانون ت�شغيل حملة
ال�شهادات العليا رقم ( )59ل�سنة  ،2017وقانون
االحرتاف الريا�ضي رقم ( )60ل�سنة  ،2017وقانون
نقابة االكادمييني العراقيني رقم ( )61ل�سنة .2017
وا�ضافت املدير العام :ان عددا من التعليمات وردت
يف العدد ( )4447منها تعليمات ت�سهيل تنفيذ قانون
هيئة الر�أي رقم ( )3ل�سنة  ،2017وتعليمات ت�سهيل
تنفيذ قانون اعفاء املزارعني والفالحني املقرت�ضني من
فوائد القرو�ض ال�سابقة املرتتبة بذمتهم رقم ()49
ل�سنة  ،2017مبينة ان بيانات �صادرة عن جمل�س
الق�ضاء االعلى وبيانات ت�أ�سي�س �شركات عامة وردت
يف هذا العدد.

بهدف تذليل العقبات امام الموظفين والمراجعين

مدير عام التنفيذ يتفقد مديريات تنفيذ
(الكوت ،احلي ،النعمانية ،ال�صويرة)
اج ��رى م��دي��ر ع��ام دائ ��رة التنفيذ وزير العدل د.حيدر الزاملي وجه
ال�ت��اب��ع ل���وزارة ال �ع��دل زي ��ارة اىل ب �� �ض��رورة ت�ب���س�ي��ط الإج � � ��راءات
م��دي��ري��ات تنفيذ (ال �ك��وت ،احل��ي ،وت �خ �ف �ي��ف ال� ��روت �ي�ن امل��ت��ب��ع يف
النعمانية ،ال �� �ص��وي��رة) ل�ل�إط�لاع
على �سري العمل فيها �ضمن اخلطة
ال�سنوية للدائرة.
وق��ال م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة د.ف�ت��اح
حم �م��د ح �� �س�ي�ن :ان ال� �ه ��دف م��ن
ه��ذه ال��زي��ارة ه��و تذليل العقبات
ال� �ت ��ي ت �ع�ت�ر���ض ع �م��ل امل��وظ �ف�ين
وامل ��راج� �ع�ي�ن ،ح �ي��ث مت االط�ل�اع
ع �ل��ى � �س�ير ال �ع �م��ل يف امل��دي��ري��ات
وم �ع��اجل��ة امل �� �ش��اك��ل ال �ت��ي ت�ع��اين
منها ،ومت اللقاء بعدد من املوظفني
واملواطنني للوقوف على طلباتهم
واح�ت�ي��اج��ات�ه��م .ي��ذك��ران ال�سيد

الدوائر العدلية لتخفيف العبء عن
كاهل املوظفني واملراجعني واجناز
معامالتهم بال�سرعة املمكنة.

في ختام الورشة الخاصة بتقديم مالحظات وتوصيات تقرير االستعراض الدوري الشامل

وكيل وزارة العدل :تقرير العراق يت�ضمن  176تو�صية قدمتها املنظمات غري احلكومية
�أكد وكيل وزارة العدل اال�ستاذ ح�سني الزهريي ،ان
العراق �سيقدم تقرير اال�ستعرا�ض ال��دوري ال�شامل
يف موعده بعد قبوله  176تو�صية قدمتها املنظمات
غ�ير احل�ك��وم�ي��ة واال� �س �ت �ع��را���ض ال� ��دوري ال�شامل
(.)UPR
ذكر ال�سيد الوكيل ذلك خالل ح�ضوره يف الور�شة
اخل��ا� �ص��ة ب �ت �ق��دمي م�لاح �ظ��ات وت��و� �ص �ي��ات ت�ق��ري��ر

اال��س�ت�ع��را���ض ال���دوري ال���ش��ام��ل ،يف ال �ي��وم الثاين
والأخري لها والذي مت برعاية وزارة العدل يف فندق
املن�صور ميليا لليومني ( ،)11-10وبالتعاون مع
مكتب حقوق الإن�سان يف بعثة االمم املتحدة مل�ساعدة
العراق (يونامي).
وناق�ش ال�سيد الوكيل خ�لال ال��ور��ش��ة م��ع ممثلي
الوزارات واملنظمات ذات العالقة جممل املالحظات،

وتو�صيات اال�ستعرا�ض ال ��دوري ال�شامل 2015
واق�تراح تو�صيات خلطة العمل الوطنية ،مبينا ان
الهدف من هذه الور�شة درا�سة وتقدمي التو�صيات
العتمادها يف التقرير ،انطالق من اعتماد العراق
كع�ضو دائ��م يف جمل�س ح�ق��وق االن���س��ان واللجنة
الآ�سيوية االم��ر ال��ذي يرتتب عليه تقدمي تقريره
املذكور يف املوعد املحدد.

ويف ختام الور�شة مت ا�ستعرا�ض التو�صيات وكتابة
خطة عمل وطنية ،ومت تبني التو�صيات من وزارة
العدل ومكتب حقوق االن�سان يف بعثة اليونامي.
ي�شار اىل ان وكيل وزارة ال�ع��دل اال��س�ت��اذ ح�سني
الزهريي اثنى على عمل الور�شة وامل�ساهمني فيها
ويف مقدمتهم منظمة ال�ي��ون��ام��ي ال�ت��ي تبنت هذه
الور�شة.

اخبار
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وكيل وزارة العدل :م�سودة كتابة التقارير التعاهدية ا�ستعرا�ض
ملنجز العراق يف جمال حقوق االن�سان
ق��ال وك �ي��ل وزارة ال �ع��دل الأ��س�ت��اذ
ح�سني ال��زه�يري ،ان م�سودة كتابة
ال �ت �ق��اري��ر ال�ت�ع��اه��دي��ة ال���ذي يقدمه
العراق �إىل جمل�س حقوق الإن�سان
يف الأمم املتحدة �ستكون مبثابة خطة
تليق ب�سمعة العراق واالجنازات لتي
حققها يف هذا املجال.
جاء ذلك خالل خالل ا�ستقباله رئي�س
منظمة النجدة ال�شعبية ال�سيد هوكر
جتو وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وبح�ضور
مدير عام لدائرة القانونية امل�ست�شار
احمد عبد الكرمي املعيني ،م�ستعر�ضا
�آلية نقل مهام وزارة حقوق الإن�سان
(امللغاة) و�إحالة ملفاتها �إىل وزارة
ال�ع��دل ،باعتبارها اجلهة امل�س�ؤولة

بهدف تقييم واقع الخدمات المقدمة للمواطنين

مدير عام دائرة الكتاب العدول يتفقد
دوائر حمافظة الب�صرة

ع��ن م�ت��اب�ع��ة الإج� � � ��راءات اخل��ا��ص��ة
باالتفاقيات الدولية للعراق وكتابة
التقارير التعاهدية والتي من املقرر
�أن تقدم �إىل جمل�س حقوق الإن�سان
الدويل.
بدوره� ،أبدى رئي�س منظمة النجدة
ال�شعبية ال�سيد هوكر جتو ،ا�ستعداده
للتن�سيق والتعاون يف جمال حقوق
الإن�سان و�إقامة ال��دورات التدريبية
ملوظفي ال��وزارة لتنمية قدراتهم يف
كتابة التقارير وفق املعايري الدولية
اخل��ا� �ص��ة ب��االت�ف��اق�ي��ات ال �ت��ي ان�ضم
�إليها العراق واال�ستعرا�ض الدوري
ال �� �ش��ام��ل ل �ك��اف��ة ال �ت �ق��اري��ر ال��دول �ي��ة
الأخرى.

خالل زيارة تفقدية لسجن الرصافة السادسة

ق�سم حقوق الإن�سان :ي�ؤكد على اهمية تطبيق
معايري حقوق االن�سان
�أجرى ق�سم حقوق االن�سان يف وزارة العدل زيارة اىل موقف
ال�ساد�سة احد ال�سجون اال�صالحية التابعة لدائرة اال�صالح
العراقية.
وق��ال ق�سم حقوق االن���س��ان :ان��ه مت خ�لال ال��زي��ارة مناق�شة
املعايري املطبقة يف ال�سجن واه��م االم��ور املتعلقة بالنزالء،
بناء ًا على توجيهات وزير العدل د.حيدر الزاملي واملت�ضمنة
متابعة و�ضع النزالء من اجلوانب ال�صحية والقانونية وو�ضع
الإطعام.
ويف ختام الزيارة مت تقدمي املالحظات املتعلقة مبعايري حقوق
االن�سان والتي د�أبت وزارة العدل على توفريها يف ال�سجون
التابعة ل �ل��وزارة وال�ت��ي حققت ح�ضور ًا ف��اع�ل ًا يف التقارير
اخلا�صة بلجان حقوق االن�سان الدولية الزائرة ل�سجون دائرة
اال�صالح العراقية.

وفق احكام المادة ()341

ضمن آلية تسريع إطالق سراح المنتهية أحكامهم القضائية

احلكم على مديرة الت�سجيل العقاري
ال�سابقة يف كربالء باحلب�س ال�شديد

وزارة العدل :الإفراج عن ( )1243نزيل خالل
�شهر ني�سان املا�ضي

اجرى مدير عام دائرة كتاب العدول زيارة تفقدية
لدوائر الكتاب العدول يف الأق�ضية والنواحي
التابعة ملحافظة الب�صرة ،ل�ل�إط�لاع على �سري
العمل ميداني ًا.
وقال مدير عام الدائرة ح�سني الطائي :ان هذه
ال��زي��ارة ج��اءت حل��ل امل�شاكل وامل�ع��وق��ات التي
تعيق عمل الكاتب ال�ع��دل يف ال��دوائ��ر التابعة
للمحافظة ،وايجاد احللول املنا�سبة .

دائرة التخطيط العديل تنظم دورة تدريبية
خا�صة بـ()Microsoft excel 2007
ن� �ظ� �م ��ت دائ � � � � ��رة ال �ت �خ �ط �ي��ط
ال� � �ع � ��ديل ال� �ت���اب� �ع���ة ل� � � ��وزارة
ال� � � �ع � � ��دل ،دورة ت ��دري� �ب� �ي ��ة
خ��ا���ص��ة ب� � � � � � �ـ((Microsoft
 ، )excel 2007ت �ن �ف �ي��ذ ًا
ل�ل�خ�ط��ة ال �ت��دري �ب �ي��ة ال���س�ن��وي��ة
اخل��ا� �ص��ة ب�ق���س��م ال��ت��دري��ب يف
الدائرة.
وق� ��ال� ��ت ال�� ��دائ�� ��رة :ان ق���س��م
ال�� �ت� ��دري� ��ب ال � �ت� ��اب� ��ع ل� ��دائ� ��رة
التخطيط ال �ع��ديل ن�ظ��م العديد
م��ن ال�برام��ج التدريبية تناولت
ع��دة اخت�صا�صات وظيفية من
بينها ال��دورة اخلا�صــة بربنامج
Microsoft
(excel
 ،)2007مو�ضحة ان الهدف
م��ن ال ��دورة النهو�ض مب�ستوى
االداء الوظيفي ملوظفي دوائرنا

واج �ه��زت �ن��ا ال�ع��دل�ي��ة ومبختلف
االخت�صا�صات الوظيفية.
وا��ض��اف��ت ال��دائ��رة :ان ال��دورة
اق�ي�م��ت ع�ل��ى ق��اع��ة ال �ت��دري��ب يف

ق�سم ادارة اجلودة ال�شاملة
ي�ستعر�ض ابرز الن�شاطات للفرتة
من  2015اىل 2017

اجرى مدير ق�سم ادارة اجلودة ال�شاملة والتطوير امل�ؤ�س�سي
يف وزارة العدل اال�ستاذ حت�سني اجلبوري ،زيارة ميدانية
اىل مقر ق�سم ادارة اجلودة ال�شاملة يف االمانة العامة ملجل�س
الوزراء .وقال مدير الق�سم :مت خالل الزيارة ا�ستعرا�ض اهم
الن�شاطات واالجن ��ازات التي حققها الق�سم خ�لال الفرتة
م��ن  2015اىل  ،2017حيث ا� �ش��اد امل���س��ؤول��ون بتلك
االجن��ازات ،معربين عن �شكرهم وتقديرهم مل�ستوى الدعم
املقدم من ال�سيد وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي يف اجناح
عمل الق�سم .واو�ضح مدير الق�سم :ان هذه الزيارة جاءت
لتفعيل ودعم الق�سم و�إعطاءه االولوية يف العمل امل�ؤ�س�سي
كونه اجلهة املعنية بتطبيق املعايري العاملية ،وبالتن�سيق مع
ق�سم ادارة اجلودة ال�شاملة والتطوير امل�ؤ�س�سي يف االمانة
العامة ملجل�س الوزراء

وكيل وزارة العدل يبحث مع وفد
منظمة النجدة ال�شعبية �آلية تطوير
كوادر ق�سم كتابة التقارير
ت��ر�أ���س وكيل وزارة ال�ع��دل اال��س�ت��اذ ح�سني ال��زه�يري،
اجتماعا �ضم وف��د منظمة النجدة ال�شعبية ومدير عام
الدائرة القانونية يف الوزارة ،ملناق�شة �آلية تطوير كوادر
ق�سم كتابة التقارير .وقال ال�سيد الوكيل :ان الهدف من
االجتماع مناق�شة �آلية وامكانية تطوير كوادر ق�سم كتابة
التقارير يف الدائرة القانونية ،م�ؤكدا االتفاق على تنظيم
دورات تدريبية ل�ك��وادر الق�سم ،بالتن�سيق مع منظمة
النجدة ال�شعبية ،والتي تتحمل تكاليف تلك الدورات.
ي�شار اىل ان منظمة النجدة ال�شعبية ،هي منظمة م�سجلة
لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف جمل�س الوزراء
وحتمل �صفة ا�ست�شارية لدى االمم املتحدة ،تعمل على
تنفيذ العديد من الربامج املعنية مبجال حقوق االن�سان.

جممع ال��دوائ��ر العدلية العامة
ب��ال �ك��رخ ،وت�ستمر مل��دة خم�سة
ايام للفرتة من 21/5/2017
ولغاية .25/2/2017

�أعلنت دائرة الإ�صالح العراقية التابعة لوزارة العدل
ع��ن موقفها ال�شهري اخل��ا���ص بعدد املطلق �سراحهم
ل�شهر ني�سان املا�ضي.
وقال اعالم ال��وزارة :ان عدد املفرج عنهم من �سجون
الوزارة خالل ال�شهر املا�ضي بلغ ( )12433نزي ًال من
�سجون الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم ( )98من
الن�ساء و( )1145من الرجال.
و�أكد اعالم �ألوزارة :ان دائرة اال�صالح قطعت ا�شواط ًا
كبرية يف جم��ال عمليات اط�لاق ال�سراح مع تطبيقها

حكمت حمكمة اجل�ن��ح املخت�صة بق�ضايا ال�ن��زاه��ة واجل��رمي��ة
االقت�صادية وغ�سيل الأموال -حمكمة ا�ستئناف بغداد /الر�صافة
االحت��ادي��ة على مديرة الت�سجيل العقاري ال�سابقة يف كربالء
املتهمة الهاربة (ح.م) باحلب�س ال�شديد لثالث �سنوات ،الرتكابها
خمالفات تتعلق بح�صول تالعب وا�ضافات يف ال�سجالت وعلى
قيود العقارات.
وقال املفت�ش العام لوزارة العدل ح�سن حمود العكيلي ،ان احلكم
توزع على ثالث ق�ضايا خمتلفة ،مدة حكم كل منها �سنة واحدة،
ويتم تنفيذها بالتعاقب.
و�أ��ض��اف املفت�ش العام ،ان��ه تبني من �سري التحقيق االبتدائي
والق�ضائي واملحاكمة الغيابية العلنية ،ان املتهمة حينما كانت
ت�شغل من�صب مدير الت�سجيل العقاري يف حمافظة كربالء عام
 ،2005قامت مبفاحتة مديرية الت�سجيل العقاري العامة لطلب
ن�سخ م�صورة لل�سجالت الدائمة املودعة يف مديرية الت�سجيل
العقاري العامة ،على الرغم من وج��ود ال�سجالت الأ�صلية يف
بحجة فقدانها ب�سبب االحداث التي جرت عام .2003
الدائرة ّ
و�أ�شار اىل ان هدف طلب ال�سجالت من دائرة الت�سجيل العقاري
العامة ،هو �إ�ضافة قيود وهمية على ( )21عقار ،لكن مت الك�شف
عن هذه املخالفات ،وعر�ضت الأدل��ة على املحكمة ،والتي ادانت
ب�سببها املوظفة وفق احكام املادة ( )341من قانون العقوبات
العراقي.

اج ��رى �سجن ال �ع �م��ارة امل��رك��زي
التابع ل��دائ��رة اال��ص�لاح العراقية
عدد من دورات التوعية والإر�شاد
ال��دي�ن��ي ودورات مهنية وت�أهيل
ب� ��دين ،ب��ال�ت�ن���س�ي��ق ب�ي�ن �شعبتي

االر��� � �ش� � ��اد ال� ��دي � �ن� ��ي وال� �ب� �ح ��ث
االجتماعي.
وق ��ال م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة ح�سني
ال �ع �� �س �ك��ري :ان ال��ه��دف م��ن ه��ذه
ال��دورات ت�أهيل النزالء وتثقيفهم

وزارة العدل :اال�ستعداد لكتابة تقرير العراق للجولة الثالثة
لعام  2019حلقوق االن�سان
عقدت وزارة العدل  /الدائرة القانونية علي م��ن بعثة االمم املتحدة ،وم��دراء
بالتعاون مع مكتب حقوق االن�سان يف اق���س��ام ح�ق��وق االن���س��ان يف ال���وزارة،
بعثة االمم امل�ت�ح��دة مل�ساعدة ال�ع��راق وعدد من ممثلي الوزارات واملنظمات.
(ي��ون��ام��ي) اج�ت�م��اع� ًا ت �� �ش��اوري � ًا ح��ول
تنفيذ العراق للتو�صيات الواردة �ضمن
اال�ستعرا�ض ال��دوري ال�شامل للجولة
الثانية لعام  2014واال�ستعداد لكتابة
ت�ق��ري��ر ال �ع��راق ل�ل�ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة لعام
 2019حلقوق االن�سان.
و� �ش��رح وك�ي��ل وزارة ال �ع��دل اال�ستاذ
ح�سني الزهريي ،خالل االجتماع عملية
اال�ستعرا�ض ال��دوري ال�شامل اخلا�ص
ب��ال�ع��راق باال�ضافة اىل ��ش��رح اه��داف
ه��ذا االجتماع الت�شاوري ،وق��د ح�ضر
االجتماع مدير عام الدائرة القانونية
امل�ست�شار احمد املعيني ،وال�سيد افتخار

ن �ظ��ام االر� �ش �ف��ة االل �ك�ترون �ي��ة وال� ��ذي يتيح امكانية
حتديد املنتهية احكامهم الق�ضائية من النزالء وي�ساهم
بح�سم ملفاتهم وفق ًا للمدة القانونية املحددة لإطالق
ال�سراح.
ي�شار اىل �إن وزير العدل د.حيدر الزاملي ،وجه بتقدمي
موقف �شهري عن عدد النزالء املفرج عنهم �إىل و�سائل
الإعالم ،بهدف اطالع الر�أي العام عن ا�ستمرار الوزارة
ب�إلية ت�سريع عمليات الإف���راج ع��ن ال �ن��زالء املنتهية
�أحكامهم الق�ضائية.

دائرة اال�صالح العراقية تقيم دورات متعددة
لت�أهيل نزالء �سجن العمارة املركزي

بالتعاون مع مكتب حقوق االنسان في بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)

وبني وكيل ال��وزارة خالل كلمه القاها مركزية يرت�أ�سها وزي��ر العدل د.حيدر
اليات العمل وملف انتقال مهام حقوق الزاملي والتي انبثقت من خاللها جلان
االن�سان ل��وزارة العدل وت�شكيل جلنة فرعية مكونة من اجلهات ذات العالقة.
ب��دوره ،ثمن ممثل بعثة االمم املتحدة
ال �� �س �ي��د اف��ت��خ��ار ع��ل��ي ،دور وزارة
ال �ع��دل ب � ��إدارة ملف ح�ق��وق االن���س��ان،
م�ب�ي�ن� ًا ان دور ب�ع�ث��ة االمم امل�ت�ح��دة
(ي��ون��ام��ي) ت �ق��دمي امل �� �س��اع��دة يف اي
ملف يخت�ص مبجال حقوق االن�سان،
الف�ت��ا اىل ان البعثة ��س��اع��دت ال�ع��راق
يف ت�ق��ري��ره��ا االول يف ع��ام ،2010
وهي م�ستعدة للتعاون من اجل اجناح
العمل.
ي�شار اىل ان االجتماع الت�شاوري عقد
يف فندق املن�صور ومل��دة يومني 10-
.11-5-201

ضمن سلسلة زياراتها الميدانية لدائرة االصالح العراقية

فريق حقوق االن�سان يتفقد مقر �شركة الإطعام وموقف الر�صافة الأوىل
اج� ��رى ف��ري��ق ت��اب��ع ل�ق���س��م ح�ق��وق
االن �� �س��ان يف وزارة ال��ع��دل زي ��ارة
تفقدية اىل دائرة الإ�صالح العراقية,
ل�لاط�لاع ع�ل��ى الإج� � ��راءات ال�صحية
وخدمات االطعام.
وق� ��ال ق �� �س��م ح �ق��وق االن� ��� �س ��ان :ان
ال �ف��ري��ق خ�ل�ال زي ��ارت ��ه ت�ف�ق��د �شركة
الإط �ع��ام وم��وق��ف الر�صافة الأوىل ،
مو�ضحا لالطالع على وجبتي الفطور
وال�سحور املقدمة للنزالء خالل �شهر
رم���ض��ان ،كما تابعت ومتابعة �سري
االمور ال�صحية والقانونية.
وا� �ض��اف ال�ق���س��م :ان ال�ف��ري��ق اطلع
على �سري الأم���ور القانونية وم��دى
تطبيق معايري ح�ق��وق الإن �� �س��ان يف
ق���س��م ال��ر� �ص��اف��ة االوىل ،ح �ي��ث �أك��د
على �ضرورة تنفيذ توجيهات ال�سيد
الوزير د .حيدر الزاملي ،واملت�ضمنة
الإت� �ب ��اع ال �ت��ام ل�ل�ق��وان�ين يف �سياق
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التعامل م��ع ال �ن��زالء و��س�ير عمليات ي�شار اىل ان الزيارة ت�ضمنت جولة مت اال�ستمع اىل اه��م امل�شاكل التي
االح�ت�ج��از ومتابعة و��ض��ع الإط �ع��ام تفقدية يف ال �ق��واط��ع ال�سجنية ،مت تواجههم ،من اجل التو�صل اىل حلول
خاللها اللقاء بعدد من النزالء ،حيث تتالءم مع احتياجاتهم.
املقدم للنزالء.

بالإ�ضافة اىل تعليمهم مهن توفر
لهم عمل منا�سب بعد انق�ضاء مدة
حمكوميتهم .
وا�ضاف :ان ادارة ال�سجن اقامت
ب�ط��ول��ة ب�ك��رة ال �ق��دم حت��ت ع�ن��وان
( قادمون يا نينوى ) وق��د �شارك
ف�ي�ه��ا ع ��دد م��ن ال� �ن ��زالء ب ��إ� �ش��راف
�شعبة الت�أهيل واختتمت بتوزيع
ج��وائ��ز ل�ل�ف��ائ��زي��ن امل �� �ش��ارك�ين يف
ه��ذه البطولة  .ي�شار اىل ان هذه
الن�شاطات جاءت تنفيذا لتوجيهات
وزي� ��ر ال �ع��دل د.ح� �ي ��در ال��زام �ل��ي،
ومتابعة مدير عام دائرة اال�صالح
ال�ع��راق�ي��ة ،وت���ش��دي��ده على اهمية
ت��أه�ي��ل ال �ن��زالء وت�ط�ب�ي��ق معايري
حقوق االن�سان الدولية.

وزارة العدل :الإفراج
عن ( )1323نزيل خالل
�شهر �أيار املا�ضي
�أعلنت دائرة الإ�صالح
ال� �ع ��راق� �ي ��ة ال �ت��اب �ع��ة
ل � � ��وزارة ال� �ع ��دل عن
م��وق��ف��ه��ا ال �� �ش �ه��ري
اخلا�ص بعدد املطلق
�سراحهم ل�شهر �أي��ار
املا�ضي .وق��ال اعالم
ال� � � � ��وزارة :ان ع��دد
امل� � �ف � ��رج ع� �ن� �ه ��م م��ن
�سجون ال��وزارة خ�لال ال�شهر املا�ضي بلغ ( )1323نزي ًال
من �سجون ال��وزارة يف بغداد واملحافظات بينهم ( )65من
الن�ساء و( )1258م��ن ال��رج��ال .و�أك��د اع�لام �أل� ��وزارة :ان
دائرة اال�صالح قطعت ا�شواط ًا كبرية يف جمال عمليات اطالق
ال�سراح مع تطبيقها نظام االر�شفة االلكرتونية والذي يتيح
امكانية حتديد املنتهية احكامهم الق�ضائية من النزالء وي�ساهم
بح�سم ملفاتهم وفق ًا للمدة القانونية املحددة لإطالق ال�سراح.
ي�شار اىل �إن وزير العدل د.حيدر الزاملي ،وجه بتقدمي موقف
�شهري عن عدد النزالء املفرج عنهم �إىل و�سائل الإعالم ،بهدف
اطالع الر�أي العام عن ا�ستمرار الوزارة ب�إلية ت�سريع عمليات
الإفراج عن النزالء املنتهية �أحكامهم الق�ضائية.

�إدانة موظفتني ح ّولتا عقارا
مب�ستم�سكات مزورة يف الت�سجيل
العقاري بالبياع
ق��ال املفت�ش العام ل��وزارة العدل ح�سن حمود العكيلي ،ان
حمكمة اجلنح املخت�صة بق�ضايا النزاهة وغ�سيل الأم��وال
واجلرمية االقت�صادية �أدانت موظفتني يف مديرية الت�سجيل
العقاري يف البياع .وا�ضاف العكيلي ،ان القرار �صدر لقيام
املوظفتني (ا.ح) و(���س���.ش) يف املديرية امل��ذك��ورة ب�إجراء
م�ع��ام�ل��ة حت��وي��ل ع �ق��ار اىل �شخ�ص �آخ ��ر ب �ن��اء ع�ل��ى وك��ال��ة
وم�ستم�سكات م��زورة ،مبينا ان املوظفتني مل تقوما بطلب
�صحة �صدور الوكالة ،واالكتفاء بامل�ستم�سكات مع ا�ضبارة
العقار ،فتمت عملية التحويل ب�شكل خمالف للقانون.
واك��د املفت�ش ال�ع��ام ان املحكمة املخت�صة �أ��ص��درت حكمها
بغرامة امل��دان�ت�ين مببلغ مليون دي�ن��ار لكل منهما ا�ستنادا
اىل احكام امل��ادة ( )331من قانون العقوبات ،واالحتفاظ
للم�شتكي مبراجعة املحاكم املدنية للمطالبة بالتعوي�ض.
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د.حيدر الزاملي
االشراف العام

رئيس التحرير
د.حيدر الزاملي
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القاصرين  /الكرخ
وزاراتفي دائرة رعاية
االلكترونية
التجريبي
للتشغيل
العراقية
ومؤسسات الدولة
للمكننةفي
االنسان
حقوق
افتتاحهبلجان
خالل خاصا
عقدت اجتماعا

يوم �سهداء العدل

أموال هذه ال�سريحة املهمة
الدولةعلى ا
ؤ�س�ساتللحفاظ
القا�سرين� �سمانة
دوائر رعاية
مل�سروع يف
تطبيق ا
وزير العدل:
ي�ساهم
التوا�صل بني م
تفعيل
العدل:
وزارة

د .حيدر الزاملي

بتنفيذ االلتزامات الدولية

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

يف الذكرى الثالثة لالعتداء االإرهابي الذي طال وزارة العدل
باقتحام �شرذمة من االإرهابيني لبناية ال��وزارة وا�شتباحت
اكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,ان الوزارة م�شتمرة يف اجناز م�شروع
دماء موظفيها ,ن�شتذكر املواقف البطولية ل�شهدائنا امل�شحني
للحفاظ
املحافظات
اجتماعاجميع
االلكرتونية ,لي�شمل
�وا��ص��ل بني ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ه���ام واجن� � ��از ال ��واج� �ب ��ات ا�صبح العراق دول��ة ع�ضو يف جمل�س واتفق امل�شاركون خالل االجتماع على
تفعيل ال�ت�
عمومه�م�ي��ة
دوائرهام ��ؤيفك��دا ا
خا�ص
املكننةوزارة ال�ع��دل
عقدت
باأرواحهم واجلرحى من املوظفني وعوائل ال�شحايا يف هذه
القا�شرين.
واق�سام�شريحة
على حقوق
و�شعب حقوق االن�سان اللجان املخت�صة يف هذا املجال ،ومبا ب ��ا�� �س ��رع وق � ��ت مم� �ك ��ن ،ك��م��ا ن��اق ����ش حقوق االن�سان ،داعيا اىل اهمية رفع اهمية عقد اجتماعات دوري��ة مماثلة
للجان
احلادثة االأليمة ,وا�شتذكارا ملاآثر البطولة وال�شجاعة التي
خالل املوؤمتر
وامل�ذلك
�وزاراتالوزير
ذكر� ال�شيد
اخلمي�س��ال حقوق االج��ت��م��اع و� �س��ائ��ل ج ��دي ��دة ل�ت�ع��زي��ز م�ستوى التعاون مع وزارة العدل عرب م�ستقبال للتعريف ب��دور وزارة العدل
اليومق ��اء مب �ج
عقدهاالرت� �
الذي يف
ال�شحفيس��اه��م
العراقية ي���
ؤ�س�سات
يف ال�
�شطرها �شهداوؤنا االأبرار اأولئك الذين ر�شخوا دعائم القانون
(املكننة
م�شروع
الكرخ ,مبنا�شبة
القا�شرين
رعاية
قاعةدائرة
يف يف
العراقية بعد اوا�صر العمل بعد الغاء وزارة حقوق ت��زوي��ده��ا باملعلومات ال�لازم��ة الع��داد وت�ع��زي��ز ال�ت��وا��ص��ل ب�ين ه��ذه اجلهات
ؤ�س�سات
افتتاح امل�
االن�سان يف
بالكرخيف(وزارة
العديل
املجمع
بدمائهم الزكية ومواقفهم الفذة تلك التي لونت �شماء حرية
الكرتوين
معلوماتي
نظام
وتطبيق
بت�شميم
اخلا�س
االلكرتونية)
االن���س��ان يف جم��ال تنفيذ االل�ت��زام��ات التقارير التعاهدية و�ضمان اجنازها ويحقق تكامال الدواره��ا وي�ساهم يف
تويل وزارة العدل لهذا امللف املهم.
حقوق االن�سان امللغاة).
العراق بالكربياء واأبت ان تخ�شع الإرادة القتلةنوؤكد للجميع
م�شريام �اىل
�وزارةبغداد
القا�شرين يف
يف مواعيدها ،عرب حتديد اليات حتقق دع ��م م�ل��ف ال��ع��راق وال �ت��زام��ه مبجال
اهمية ��ع ال �ي��ات الدولية.
�اع و�� �ض
الفرعية,االج� �ت� �
ومديرياتها��اق� �� ��ش
ح�سني ون
رعايةوك�ي��ل ال� �
لدائرةال�سيد
وادار
باأننا الوزارة ما�شون على طريق تطبيق القانون واأداء الدور
�وزارة
�
ل
ا
اهتمامات
اولويات
من
وتعترب
مهمة
�رة
�
ئ
دا
يف
امل�شروع
هذا
الزهريي ،االجتماع وقدم خالله تعريفا خ��ا��ص��ة ب��ال�ت�ع��اون ب�ين وزارة ال�ع��دل وا�ستعر�ض ال�سيد وك�ي��ل ال���وزارة ،التوا�صل يف العمل بني جلان واق�سام ح� �ق ��وق االن� ��� �س ��ان ع �ل��ى امل �� �س �ت��وي�ين
املطلوب منا يف ه��ذه ال ��وزارة خدمة الأب�ن��اء �شعبنا العزيز
وزارة�شريحة
اىلاموال
وا�شتثمار
تعنى با
اىل�ع �انن �ي��ة مبلف جهود وزارة العدل يف تنفيذ التزامات حقوق االن���س��ان ب��ال��وزارات وتطوير الداخلي واخلارجي يف تنفيذ املعايري
باال�شافة�ام امل
القا�شرين,واالق� ��� �س �
وال��ل��ج��ان
إدارةاالن�سان
حقوق
كونهاملف
بانتقال
و�شعيا باجتاه حت�شيل امل�شلحة العامة واالإ�شرار على تنفيذ
القريبةل�املقبلة.
حقوقيف الفرتة
الدوائر االخرى
�شيطبق يف
واالتفاقيات الدولية.
�وزارات ل�ضمان ال�ع��راق الدولية ب�شكل خا�ص بعد ان قدراتها.
االن�سان يف ا
باقياالن�سان،
حقوق
امل�شروع وزارة
هذابعد الغاء
العدل
الق�شا�س العادل بكل من �شولت له نف�شه امل�شا�س باأمن العراق
وا� �ش��اف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ه��ذا امل���ش��روع �شي�شهم ب�شكل كبري يف
و�شيادته وا�شتقراره ,وال مينعنا من ذلك تخر�شات من يريد ان
احلفاظ على ا�شابري القا�شرين من التلف والتالعب ,باال�شافة اىل
ال�شائعات وين�شر ال�شم عرب
ويثري
طريقنا
يف
العرثات
ي�شع
ان امل�شروع مت
خاللاملوظف املخت�س ,مبينا
�شرعة الو�شول اليها من قبل
اكدت ان متابعة السلوك الوظيفي ضمان
بإعمال الدورة السابعة والعشرين
مشاركتها
كل و�شيلة متاحة ,ليثني عزمية اأبناء وزارة العدل عن القيام
على ق�شمني ,الق�شم االول ار�شفة وادارة الكرتونية با�شتخدام نظام
�شعيكم وف�شلت حيلتكم  ,فان
افضلأولئك نقول خاب
مبهامهم فلكل ا
( )Mfilesوالق�شم الثاين نظام معلوماتي خا�س مبراقبة ار�شدة
الخدمات
لدقة االجراءات وتقديم
ابطال وزارة العدل ما�شون على ما عاهدوا الله عليه من خدمة
القا�شرين.
ابناء هذا البلد العزيز واإنفاذ القانون ,واإنهم على قدر عايل
وا�شار ال�شيد الوزير اىل ان افتتاح العمل التجريبي يف دائ��رة رعاية
من الوعي بهذه احليل فقد واجهوا االإره��اب باأب�شع �شوره
قا�شرين الكرخ �شبقه افتتاح دائ��رت��ني لرعاية القا�شرين يف بغداد,
وتعر�شوا الأ�شد الهجمات و�شحوا باأنف�شهم يف �شبيل مبادئهم
العدلالقادم
امل�شروع
باال�شافة اىل
مبينا�د،
العقاري,وال�ه�ن�
والت�شجيل��وادور،
التنفيذ�رب ،والإك� �
لدوائر وامل �غ�
برئا�سة
وزارة
�شارك وف��د
املنا�شبة
هذه
نقول.ويف
ما
على
دليل
أو�شح
ا
الذكرى
وهذه
بهذا
املحافظات
يف
القا�شرين
رعاية
دوائر
جميع
ل�شمول
جار
ان
العمل ٍ
امل�ساعد د.ف �ت��اح حممد وامل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة ،وغ�ي�ره��ا من
امل�ست�شار
امل��وظ �ف�ين امل�ت���ض��رري��ن م��ن االج � ��راءات
اعلنت وزارة العدل ان الهدف الرئي�سي وقت.
ج�شدها
التي
والرفعة
املبادئ
لقيم
إكبارا
ا
و
إجالال
ا
نقف
أليمة
ال
ا
امل�شروع.
ح�سني يف اعمال ال��دورة ال�سابعة ال � � ��دول الأع� ��� �ض���اء يف امل �ن �ظ �م��ة
لكل مفا�صل ال ��وزارة هو تطبيق احكام كذلك بينت ال ��وزارة ان اع�ضاء جمل�س االداري � ��ة والتنظيمية داخ���ل ال� ��وزارة
مقدمتهم
ل�شرور اال
�شهداء
الدولية .لالر�شفة االلكرتونية يف
التقاريراول م�شروع
العدل افتتحت
والع�شرينان وزارة
يذكر
ال�ستعرا�ض
ويفال�صحيح
�اب�ري��ق
ي�سلكوإر اهل��ط�
الت�شدي�ن مل
العراق � ًايف وال��ذي�
�ون اداري �
القانون من اجل تقدمي اف�ضل اخلدمات � �ش��ورى ال��دول��ة ال��ذي��ن ي�ك�ل�ف�
للقانون�.دو احل�شد
خمالف�ة ًا وجم��اه�
ا�سلوبا ًاالأم�ن�ي�
و�سلكو�وات�ن��ا
امل�شحون يف ق�
�ال
�
ط
�
ب
ال
أ
ا
ال�شيد
من
ومتابعة
وبا�شراف
�شابق,
وقت
يف
العراقية
اال�شالح
دائرة
الدولية ال�شاملة يف جم��ال حقوق و�أ�ضاف اعالم ال��وزارة :مت خالل
للمواطنني وال��ذي ميثل الهدف اال�سمى بت�شكيل املحكمة االدارية وحمكمة ق�ضاء
�شهداء
العدلأبطالنا
اخلالد ا
يومهم
ونخ�س منهم
املوظفني هم موظفون يفال�شعبي,
الزاملي.
وزير�انالعدل د.
تدعومنالراغبني
وزارة
وعليهيففان
وزارة العدل
للوزارة.
جمل�س امل �� �ش��ارك��ة ت��و��ض�ي��ح م �ل��ف ح�ق��وق
حيدرع��اي��ة
املنعقد ب��ر
االن �� �س�
�شنوية
ذكرى
املنا�شبة
هذه
تكون
بان
نفتخر
الذين
�وزارة,
�
ل
ا
واكدت الوزارة ان جمل�س �شورى الدولة ويخ�ضعون لقانونها ونظامها ،والوزارة باالدالء بالت�صريحات ل�شتى اال�سباب اىل
ح �ق��وق االن �� �س��ان ال �ت��اب��ع ملنظمة االن�سان املتعلق بجمهورية العراق
إرهابي
عما اال
اال�شتهداف
والتحققبان
التثبتإميانا منا
الجناح العدل) ,ا
ومتابعتهم وزارة
هو من املفا�صل االداري��ة ل��وزارة العدل ،حري�صة على ا�سنادهم ل�(�شهيد
االمم امل� �ت� �ح ��دة ال�� ��ذي اف�ت�ت�ح��ت املت�ضمن انتقاله لوزارة العدل بعد
�سيدلون
ب�شكل دقيق
خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة
كوادر
من
االنتقام
ملحاوالت
بداية
كان
,2009
عام
يف
ا
�أع�م��ال��ه يف مدينة جنيف اعتبارا �إلغاء وزارة حقوق االن�سان �سابقا
أول العديد من به وال�سماع من اطراف املو�ضوع بحيادية
جدارتهماليف
وان منت�سبيه ع�ل��ى خم�ت�ل��ف درج��ات�ه��م عملهم حيث اثبتو
لبناية
�ونه��اب
عتاة�كا�الإر
اقتحام
قبل�وزارة,
هذه ال�
وان ال ��وزارة تقوم حاليا ب�إجراء
من .2017 /1/5
الت�صريح
�ي ال ي
بعدهي��ة ل�ك�
�ذيم�ا�وأتى��ض��وع�
الوزارةوال� و
الوظيفية هم موظفون يف وزارة العدل ،املهام التي مت تكليفهم بها من
موظفيها
وقتل
الثاين
للحقاالعتداء
البديلا يف
واجنرار ً
الوزارة يف موقعها جمانب ً
وال��وزارة حري�صة على تنظيم ومتابعة حملي ًا ودولي ً
تقرير
إعداد
ل
الالزمة
اال�ستعدادات
اعمال
ان
�وزارة:
وق��ال اع�ل�ام ال� �
يريد
من
الهداف
ا
.
ا
باأب�شع جرمية خالل هذه العملية التي اأكدت للقا�شي والداين
حقوق
�ال
�
جم
يف
ال�شامل
�راق
�
ع
�
ل
ا
�ة
�
ع
�
�
ج
�را
�
م
�ت
�
ن
�
م
�
اجل� �ل� ��� �س ��ة ت �� �ض
ا�ستقرار
وعدم
والنزاعات
الفو�ضى
اثارة
بع�ض
�ور
�
ه
�
ظ
�ن
�
م
�وزارة
�
�
ل
ا
�رب
�
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�
ت
�
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�
�
ت
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�
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�
ق
�
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ا
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�
ف
�وا
�
ي
�ا
�
مب
عملهم
�راءات
�
�
�
ج
ا
قال ال�شيد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,ان الوزارة العدل ,وان تاريخ اقتحام ال��وزارة عام  ,2013هو ُط ��رح خ��الل امل �وؤمت��ر ال�شحفي املنعقد بعد احلفل
اإن االإرهاب �شعى ال�شتهداف الروح العاملية يف اإنفاذ القانون
يناق�ش
ان
ؤمل
�
امل
من
الذي
االن�سان
�ة
�
م
�د
�
ق
�
مل
ا
�ان
�
س
�
�
�
ن
اال
وزير��وق
اكد��ر ح �ق
ت �ق��اري
الدولة
ؤ�س�سات
�
م
وارباك
الوظيفي
العمل
اىل
تهدف
والتي
دقيقة
الغري
الت�صريحات
ؤ�س�سات
�
مل
�ة
�
م
�د
�
خل
ا
�دمي
�
ق
�
ت
�
ل
�ة
�
ي
�اد
�
ي
�
حل
وا
التاأبيني ,واخلا�س بعدد املنفذ بحقهم حكم االعدام,
عند موظفي وزارة العدل ,لذا ارتاأينا الوزارة ان يكون تاريخ
م�شتمرة بتنفيذ اح�ك��ام القانون وف��ق مهام عملها ,يوم خا�س ب� (�شهيد وزارة العدل).
العدل د.حيدر الزاملي ,ان القوات االمنية حققت
.2019
عام
دورة
يف
�س،
�
�
�
ن
�و
�
ت
و
�ن،
�
ي
�ر
�
ح
�
�
ب
�
�
ل
�
أ
دول
احلرج.
الظرف
هذا
يف
بع�ض
�اءات
�
ع
اد
على
ء
بنا
الفو�ضى
اثارة
وبا�سرع
وجه
امت
على
واملواطنني
الدولة
ً
وامل�شي على طريق احلق وتنفيذ الق�شا�س بكل من وتابع ال�شيد ال��وزي��ر :ان ال ��وزارة اك��دت تر�شيخها ان ال��وزارة نفذت قرابة ال( )2٥حكما بحق مدانني
اقتحام ال��وزارة عام  ,2013هو يوم خا�س ب�(�شهيد وزارة
م ��نانت�شارات كبرية �شاهمت بتحرير اغلب املحافظات من
مفهوم االن�شانية وامل�ث��اب��رة م��ن خ��الل تعيني ذوي عراقيني وغري عراقيني.
العدل) ,ليكون اأكليال رمزي ًا من م�شاعرنا ن�شعه على جدارية
ت�شول له نف�شه امل�شا�س بار�س العراق و�شيادته.
�شيطرة اجلماعات االرهابية.ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل
ذك��ر ذل��ك ال�شيد ال��وزي��ر خ��الل كلمته ال�ت��ي القاها �شحايا االرهاب بدال عن املوظفني ًالذين ا�شت�شهدوا ,وبني ال�شيد الوزير :ان احللقات الروتينية اخلا�شة
�شهداء الوزارة هوؤالء ال�شجعان الذين رف�شوا الركوع الإرادة
ا�شتقباله ال�شفري التون�شي( �شمري جماعي ) يف العراق ,
المروجة
الجهات
قانونيا�اولضد
أكدت
ال�شر والطغيان .مؤكدا القاء القبض
للخبرمن مرة ,ال�شبب
املحاكمة الكرث
مبلف االعدام ,واعادة
القتلة ايقافها
الردل�ع�م��ل ال�ت��ي ح �
بحقم���ش��رية ا
احتفاظها الك �م��ال
ن�شمته ال���وزارة مبنا�شبة
باحلفل التاأبيني ال��ذي
مبينا ان االزمة املالية احلالية اثرت �شلب ًا على جانب اجناز
ؤكدا
و
م
االرهابيني,
بحق
التنفيذ
أخر
ا
ت
وراء
الرئي�شي
تنب�س
التي
�اء
�
م
�د
�
ل
ا
وان
االنتحارية,
بالتفجريات
رئي�س
بح�شور
�وزارة,
�
�
ل
ا
ل�شهداء
الثالثة
�رى
�
ك
�ذ
�
ل
ا
م�شاريع ال��وزارة وخا�شة يف جانب اكمال بناء ال�شجون
المتهمة
على الموظفة
تكملة الكلمة �ض4
ً
جم�ل����س � �ش��ورى ال��دول��ة وامل�ف�ت����س ال �ع��ام وامل� ��دراء بعروق ذويهم �شتدير عجلة العمل واحلياة من جديد ان الوزراة رف�شت كل امل�شاومات وال تنظر الأي �شئ
�شت�شاهم حال اكتمالها يف تخفيف الزخم احلا�شل يف
والتي
القوانين
تضمن
اخر غري تنفيذ احلكم بحق املدانني ,وان قائمة التنفيذ
العامون وامل�شت�شارين ,م�شريا اىل ان االرهاب �شعى يف وزارة العدل.
الوزارة م�شتعدة على فتح
منالوزير :ان
عدداال�شيد
ال�شجون.وافاد
والبيانات
والتعليمات
ال�شتهداف روح ال�ق��ان��ون املتمثل مبوظفي وزارة واو�شح ال�شيد الوزير يف معر�س اجابته عن �شوؤال م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.
اجلانبني ,مبينا ان الوزارة حققت
التعاون مابني
جميع اآفاق
تقدم ًا كبري ًا يف جميع املجاالت.بدوره اكد ال�شفري� ,شعي نفت وزارة العدل ،االنباء التي تناقلتها و�سائل التحري يف املعلومات اخلا�صة باملو�ضوع وال يوجد اي موظف من موظفي وزارة العدل مت تناقله وت�أويله من بع�ض و�سائل االعالم
املحلية على هذا النحو ال�سباب جمهولة ،االمر
الوزارة يف جميع االع�لام ب�ش�أن �ضبط �شبكة موظفني متلب�سني م��ع مكتب حتقيقات ن��زاه��ة ذي ق��ار واملحقق موقوفا لديهم.
التعاون مع
التون�شية ملد يد
اجلمهورية
جريدة
اجلديد من
العدد
�صدور
املجاالت ,والتعاون يف جمال توقيع االتفاقيات وتو�شيع بجرمية الر�شوة يف مديرية الت�سجيل العقاري القائم بالتحقيق ،اك��دت ان املوظف املوقوف وا� �ض��اف��ت ال � ��وزارة ،ان ه��ذا اخل�ب�ر ع��ار عن الذي ي�ضمن للوزارة حق الرد واقامة �شكوى
يف ذي ق ��ار .وق��ال��ت ال� � ��وزارة ،ان عمليات هو احد منت�سبي املجل�س البلدي يف النا�صرية ال�صحة وال يتعلق مبوظفي ال� ��وزارة وقد �ضد اجلهات النا�شرة امام املحاكم املخت�صة.
البلدين .بالرقم ()4445
العراقية
الوقائع
العالقات مابني

وزارة العدل� :إجراء اال�ستعدادات الالزمة لإعداد تقرير العراق ال�شامل

وزير العدل :بدء العد التنازيل
للق�ساء على االرهاب

وزارة العدل ترف�ض اطالق الت�صريحات الغري دقيقة

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

وزارة العدل تنفي �أنباء �ضبط عدد من موظفي الت�سجيل العقاري بتهمة الر�شوة

خالل استقباله وفدا من رؤساء الطوائف المسيحية في العراق

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

املفت�ش العام :منع هدر مليار
و 140مليون دينار ب�إحدى معامالت
الت�سجيل العقاري يف املدائن

ضمن برنامجه السنوي لعام 2017

تزوير عقارات امل�سيحيني
ا�ستباقية ملنع
إجراءات
حما�ضرةإتباع ا
يقيميوؤكد ا
العدل
وزارة العدل
والف�ساد) ملوظفي
(املواطنة
وزيرالعام
مكتب املفت�ش

اأكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,على اأهمية اجناز املعامالت
يف ال��دوائ��ر العدلية بال�شرعة املمكنة وجت��اوز االإج ��راءات �أق��ام مكتب املفت�ش العام حما�ضرة بعنوان (املواطنة الف�ساد ،و�أه�م�ي��ة م�شاركة اجل�ه��ات ذات االخت�صا�ص اخلا�صة بالفرد والأ�سرة باعتبارها النواة التي يتكون
معاجلة حالة الوكالة لغري االقارب بالدرجة االوىل او الثانية
االتفاق على
أهمية وقد
هجرتهم,
منهاب�سبب
ال�سخ�سي
ملطالب امل�باحلق
حت�سم��نق�سائيا
التي مت
عدد من
آلية الدولة
املكفولةا من
مراعاةمتاحلقوق
ال�شعب ،و�
�دين يف
وجود ااملجتمع
عدمؤ�س�سات
ب�سبأو م�
موظفني �
ملس��واء م
اكت�سافها ��
يومني يف
التزويرم��دى
حاالت�دل على
وزارة ال�ع�
الروتينية تنفيذا لالإ�شالحات احلكومية ,م�شددا على حما�شبة والف�ساد) ملوظفي
دون وما يقابلها من واجبات التي ت�ساهم يف بناء الوطن.
الف�ساد
أن
�
ب
والتذكري
العراقيني
لدى
املواطنة
روح
إ�شاعة
�
الكرخ.
/
العدلية
الدوائرال�شيد الوزير د .حيدر الزاملي ,ان امل�شيحيني ��ش��درت باتخاذ اج ��راءات ا�شتباقية للحيلولة
اجلهات املق�شرة يف اأداء واجباتها �شمن ال�شوابط املعرقلة جممع اك��د
االمالك.ؤ�س�ساتي وت�أتي هذه املحا�ضرة التي �شارك فيها موظفو وزارة
والنظام امل�
املجتمع
لتقدم
أول
ل
ا
�دو
�
ع
�
ل
ا
�و
�
ه
أكادميية
ل
ا
من
عبا�س
خ�ضري
احمد
أ�ستاذ
ل
ا
املحا�ضرة
مل�شالح املواطنني.ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل زيارة تفقدية و�أدار مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي ,وان اي ا�شتحواذ �شعاف النفو�س على هذه
العراقيني.عن فيه .وا�شاف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ع��دد من ح��االت التزوير ال�ع��دل م��ن جميع دوائ��ره��ا �ضمن ال�برام��ج التي يقيمها
لنزاهة ،وحتدث
التابعة ًا لهي�أة
الف�ساد
العراقية
الكرخ,الوقائع
من /جريدة
ا�شا�شيا لكل
متثل مطلب
ملكافحةمنه
ال�شخ�شية ملعامالت العراقية�شكوى
ومتابعته
اجلديدالعدل
العددالكاتب
�صدرلدائرة
وجود مكتب املفت�ش العام لعام .2017
عدمأدوار
ب�شب وال
املواطنة
عن
تف�صيليا
�شرحا
املحا�ضر،
وقدم
ممار�سات
من
للحد
ؤولية
�
بامل�س
و�شعوره
املواطن
دور
القوانني
من
عددا
ت�ضمن
والذي
(،)4445
بالرقم
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي التي مت اكت�شافها مل حت�شم ق�شائيا
املواطنني ,حيث وجه باعتماد امل�شتم�شكات الالزمة الجناز
جمل�س
�ا
�
ه
�ر
�
ق
ا
�ي
�
ت
�
ل
ا
�ات
�
ن
�ا
�
ي
�
ب
�
ل
وا
�ات
�
م
�
ي
�
ل
�
وال�ت�ع
يف مقر ال ��وزارة ,وف��دا ع��ن الطوائف امل�شيحية يف املطالب باحلق ال�شخ�شي ب�شبب هجرتهم ,وق��د مت
املعاملة بعد التاأكد من �شحتها ,مع اأهمية عدم طلب مرفقات
اجلمهورية.
رئا�سة
عليها
و�صادقت
النواب
العراق كل من اجلاثليق البطريرك لكني�شة امل�شرق االتفاق على اآلية معاجلة حالة الوكالة لغري االقارب
ال تدخل �شمن امل�شتلزمات ال��واردة يف القانون ,م�شريا اإىل
العدل الرابعة
وزارة
شهداء
كاس
ال�شريانبطولة
فعاليات
�ك :ان
جميععبد امل �ل�
مكننة��ذى
على�رة ��ش
مقبلةل��دائ�
الوزارةع��ام ا
�ال م��دي��ر
قال املفت�ش العام لوزارة العدل ح�سن حمود العكيلي،
املواطن
ل�شمان حقوق
او الثانية
بالدرجة االوىل
ضمن رئي�س طائفة
االآ�شورية (كيوركي�س الثالث) و
الكرتونيا ل�شمان
دوائرها
وق� اأن
ال�شهود
حماية
�ون
�
ن
�ا
�
ق
ت�ضمن
()4445
�دد
ان مدققي املكتب منعوا ه��در مبلغ مليار وو140
االرث��وذك����س امل�ط��ران (�شويريو�س ح��اوا) و رئي�س امل�شيحي م��ن خ��الل امل�شادقة على ال��وك��ال��ة م��ن قبل
ال�ع�اجن��از املعاملة وفقا لنظام لنافذة الواحدة وال��ذي من �شاأنه
( )58ل�سنة
اللجوء�ما ر
�ى ع�ل�ي�ه�
�راءوامل��
واخل�ب
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ب ��إح��دى م�ع��ام�لات دائ���رة الت�سجيل
طائفة االرمن االرثوذك�س يف العراق املطران الدكتور زعماء الطوائف امل�شيحية (امل�شجلة ح�شب القانون)
الورقي.
إىلقا�ال�مأ�شلوب
املعاملةج��ن�دون
اجناز
العقاري يف املدائن.
وزارة
لت�شكيالت
الداخلي
والنظام
،20177
(اآف��اك اآ��ش��ادوري��ان) و الوكيل العام ملطرانية ال��روم او احد ال�شادة النواب امل�شيحيني ,لقطع الطريق على
واأو�شح ال�شيد الوزير :ان وزارة العدل هي الوزارة ال�شباقة
.2017
حققت()1
ومهامها رقم
و�أ��ض��اف العكيلي ،ان املبلغ يتعلق بعملية تزوير
االرثوذك�س يف العراق االب (يونان الفريد) ,م�شريا �شعاف النفو�س ممن ي�شتغلون الو�شع االمني الذي
عالية يف تطبيق
ل�سنةجن��از
ن�شبة ا
واملعادن والتي
ال�صناعة��ذا املجال
يف ه
ً
نتج عنه مبالغة يف قيمة العقار التقديرية لأغرا�ض
البالد.اىل ال� ��دور ال �ث��اين ()233
منها��أه��ل
تعاين ت
يف االرب�ع��اء
امل�شيحي��وم
الفرد انطلق ي
البطولة
�ن
�
م
التابعة
الريا�ضية
ال�شعبة
اعلنت
ا
اي�ض
ت�ضمن
العدد
ان
العام:
املدير
و�أ��ض��اف
اىل عمق اجلذور التي ينتمي لها
أر�شفة واملكننة االلكرتونية يف دوائرها و�شجالتها
برنامج اال
الرهن ،مبينا ان العقار ملك ل��وزارة املالية ،لكن مت
لل�شيدالثانية
املرحلة
مو�ضحا ان
تربطه5/ 10
التي�ادف
العالقة� � �ص� �
االول امل � �
ار�ست�ه��اء ال �
واجناز�ل��وزارة ،ع��ن ان�
ل
املواطنني �أموال
بيع و�إيجار
علىقانون
تنفيذ
ت�سهيل
الوزير ,على
�شكرهم
فريقا،الوفد عن
2017/جانبه عرب
بالطوائف من
�دوروحجم
الرافدين,
وممتلكاتهم
م�شالح
احلفاظ
تعليماتاجل
من
�ستنطلق ي�
�الل�ري� �ق ��ا م�
()42خ� ف �
�ة
�
ك
�ار
�
ش
�
�
�
�
�
مب
و
العدل
وزارة
�شهداء
كا�س
لبطولة
ت�سهيل
وتعليمات
،2013
ل�سنة
()21
الدولة رقم
تزوير عائديته من قبل موظفة يف الدائرة املذكورة
اخلمي�س عقارات
�وم مو�شوع
متابعة
للبطولة وج��دي��ة
�ن اال�شتقبال
ح�شن
وامل �ك��ون��ات االخ��رى.وب��ح��ث ال�� ي��د ال��وزي��ر
معامالتهم بال�شرعة املمكنة ,تطبيقا ملعايري حقوق االإن�شان
�18ه5/
امل�شيحني,املوافق
امل�شيحيني�ة ودائ� ��رة
املواطنني ��ر ال �ع��دل �ي�
امالكي��ع ال ��دوائ
على ج�م�
والتي
�شبلالقدم،
اللقاء,كرة
احلكومي يف اجلانبالرابعة خلما�سي
( )11ل�سنة
االجتماعيةاالرقم
احلماية
قانون
تنفيذ
اىل احد املواطنني لأغرا�ض احل�صول على رهن من
.2017/ي��ق خ��دم��ة اله��ل
دوام ال�ت��وف�
متمنني ل�
احلفاظ
إ�شالح
مفردات ورقة
ت�شدرت
والتي
ال�شركة
تلقيت�أ�سي�س
اىل اأنبيان
 ،2014با
م�صرف الرافدين .م�ؤكدا القاء القب�ض على املوظفة
العراق .ي�شار اىل ان امل�شاركني ع�بروا عن
توجيهات�ل��ى ارب��ع
مبينال �ع�ان�راق �ي��ة ،وع
�راق�,ل�اح ا
�ادي ال �ع�اال�� �ص
على�نق��ام�ع��ن�ة ن
احلد وغلق ملفج��رت
ار����س
مناف�ساتهاج��ري�
امل�ه��ا
بظاللها على
إ�ضافة�شاأنها
إداري,لومن
اال
�شكرهم اىل ال�سيد الوزير د .حيدر
جماميع.
ال�شباب الريا�ضي.
املايل.واحل��راري��ات ،وبيان �صادر عن
للزجاج
العامة
املتهمة ،وهي االن مودعة لدى اجلهات املخت�صة لتنال
الف�شاد
اجلهاز املركزي للتقيي�س وال�سيطرة النوعية.
جزاءها العادل.
وق��ال م�س�ؤول ال�شعبة الريا�ضية وا�� �ض���اف :ان ال �ب �ط��ول��ة اع �ت�م��دت ال��زام�ل��ي ،لرعايته ودع�م��ه امل�ستمر
اح �م��د م �� �ش��اوي :ان ال� ��دور االول ن��ظ��ام ال�ت���س�ق�ي��ط ال � �ف� ��ردي ،حيث للن�شاط الريا�ضي.

ال�شعبة الريا�ضية :انتهاء الدور االول للبطولة بـ( )23فريقا

هات

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

ت

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

1

2

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

Justice & society

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

قسم شؤون المواطنين 07702919261

2

07810622836

shakawe@moj.gov.iq

3

كاتب العدل يف
حمافظة املثنى

العدل واملجتمع WWW.faecbook/

citizens_mog@yahoo.com
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ً
مجانا
توزع

