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السفير السويسري والوفد المرافق له

وزير العدل :حقق العراق انتقاله كبرية يف ملف حقوق االن�سان

وزير العدل :بدء العد التنازيل
للق�ساء على االرهاب

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

قال وزير العدل د.حيدر الزاملي ،حقق العراق واكد ال�سيد الوزير على �أهمية ت�ضافر جهود هانز بيرت النت�س ،ا�ستعداد ب�لاده للتعاون
انتقاله كبرية يف ملف حقوق االن�سان على املنظمات الدولية واملحلية املخت�صة يف جمال م��ع وزارة ال�ع��دل العراقية ،يف جم��ال تبادل
الرغم من الظروف اال�ستثنائية التي مير بها ح �ق��وق االن �� �س��ان لإع��ان��ة ال �ن��ازح�ين وت��وف�ير اخل �ب��رات وت ��دري ��ب ك � ��وادر وزارة ال �ع��دل
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وزير العدل يوؤكد امل�سي بتنفيذ احكام االعدام و الق�سا�ض بكل من مي�ض ار�ض العراق و�سيادته
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اوالم��ن املعلوم ان اال�سباب اخلارجية لهذه احل��روب التي
مقدمتهم
املا�ضيةالإره��اب ويف
�وامل�شرور ا
الت�شدي
البالد يف
واجهتالعراق
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امل�شحون
�ال
االأب �ط
ت�صب� يف التغيري ال�سيا�سي ال��ذي �شهدته البالد بتحولها
�شهداء
من
أبطالنا
ا
اخلالد
يومهم
يف
منهم
ونخ�س
ال�شعبي,
نحو النظام الدميقراطي يف ت��داول ال�سلطة وال��ذي تفتقر
�شنوية
ان ذكرى
املنا�شبة
تكون هذه
الذين نفتخر
ت�صل رياح
ترغب يف
املنطقة،بانالتي ال
�وزارة ,بلدان
ال�له اغلب
إرهابي
ال
ا
اال�شتهداف
بان
منا
إميانا
ا
العدل),
وزارة
ل�(�شهيد
التغيري ه��ذه اليها ،م��ا ت�سبب يف ان ت�شارك ب�صورة او
كوادر
من
االنتقام
ملحاوالت
بداية
كان
,2009
عام
يف
االأول
باخرى يف تغذية ال�صراع واالرهاب على اعلى امل�ستويات
لبناية
�اب
�
ه
إر
ال
ا
عتاة
اقتحام
بعده
أتى
ا
�ذي
�
ل
وا
�وزارة,
�
ل
ا
هذهاجل اجها�ض هذه التجربة وخلق حالة من الرف�ض داخل
من
موظفيها
وقتل
الثاين
االعتداء
البديل يف
موقعها
او�ساطهايف
الوزارة
االحداث
تكرار
من
خوفا
تخو�ضها
الن
ال�شعبية
باأب�شع جرمية خالل هذه العملية التي اأكدت للقا�شي والداين
العراقية.
�شعىال�ساحة
إرهابعلى
التيالدارت
الروح العاملية يف اإنفاذ القانون
ال�شتهداف
اإن ا
يكون�ص4
تكملةانالكلمة
تاريخ
عند موظفي وزارة العدل ,لذا ارتاأينا الوزارة
اقتحام ال��وزارة عام  ,2013هو يوم خا�س ب�(�شهيد وزارة
العدل) ,ليكون اأكليال رمزي ًا من م�شاعرنا ن�شعه على جدارية
�شهداء الوزارة هوؤالء ال�شجعان الذين رف�شوا الركوع الإرادة
ال�شر والطغيان.

وزير العدل يت�سلم ر�سالة �شكر
تكملةأةالكلمة �ض4
العربية
وتقدير من منظمة املر�

وزير الداخلية ولجنة العشائر النيابية وامراء قبائل ربيعة وزبيد

وزير العدل :تنظيم عمل الع�شائر مب�شروع التحكيم �سيدعم م�سعى اال�صالح الوطني وت�سوية املنازعات

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

خالل استقباله وفدا من رؤساء الطوائف المسيحية في العراق

املجتمع العراقي باالجتاه ال�صحيح يف جمال حل النزاعات
�أكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ،على �ضرورة تنظيم عمل
الع�شائرية يف اطار ال�شرع والقانون ،م�شيدا بالدور الكبري
الع�شائر العراقية ،عرب تفعيل م�شروع التحكيم الع�شائري،
للع�شائر العراقية التي قدمت �أبنائها تلبية لفتوى املرجعية
وت�ب��وي��ب وت�ق�ن�ين االج � ��راءات اخل��ا��ص��ة ب��ه ،مو�ضحا ان
الر�شيدة والتي اف�شلت خمططات االرهاب الداع�شي.
ال �ظ��روف احلالية حت�ت��اج اىل تكاتف الع�شائر العراقية
من جانبه ق��ال وزي��ر الداخلية ال�سيد قا�سم االع��رج��ي :ان
الوطني.
اال�صالح
لتدعيم
على اأهمية اجناز املعامالت
الزاملي,
م�سعىحيدر
العدل د.
اال�صيلةوزير
اأكد
املجتمع العراقي جمتمع ع�شائري اثبت للعامل ان العراق
اليوم
�ذيجت�جمعه
االجتماع ال�
العدليةخالل
الوزير ذلك
ال�سيد
�راءات
�
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املمكنة
بال�شرعة
�ر
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ئ
�دوا
�
ل
ا
ذكريف
االوىل او�شكرالثانية
حيدربالدرجة
االقارب
وزيرلغري
الوكالة
االتفاق على
هجرتهم�,الوقد مت
وتقدير من
الزاملي ر�سالة
العدل د.
حالةال�سيد
املرجعية اآلية معاجلةت�سلم
تلبية ن ��داء
ب�سبب�ات��ف م��ن خ�ل
ال�سخ�سي وم�ت�ك�
عدد من حاالت التزوير التي مت اكت�سافها مل حت�سم ق�سائيا ب�سب عدم وجود املطالب باحلق�شعب م��وح��د
�وزي��ر
�وزارة ،ب�
الروتينيةمقر ال� �
االث�ن�ين يف
قا�سمحما�شبة
ال�سيدعلى
الداخليةم�شددا
احلكومية,
إ�شالحات
تنفيذا لال
منظمة املر�أة العربية موقعة من �سعادة ال�سفرية مرفت التالوي املدير
الر�شيدة ،م�شريا اىل دور الع�شائر يف �صالح الدين واالنبار
�شمنالنيابية
الع�شائر
رئي�سأداءجلنة
اجلهاتووفد �ضم
االعرجي
اك��د ال�شيد الوزير د .حيدر الزاملي ,ان امل�شيحيني ��ش��درت باتخاذ اج ��راءات ا�شتباقية للحيلولة دون
وعددااملعرقلة
ال�شوابط
واجباتها
املق�شرة يف ا
العام للمنظمة.
مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي ,وان اي ا�شتحواذ �شعاف النفو�س على هذه االمالك .واملو�صل والتي واجهت ع�صابات داع�ش االرهابية.
وبح�ضور
العراقية،
الع�شائر
وجهاء
و
النواب
ال�سادة
من مل�شالح املواطنني.ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل زيارة تفقدية
معربة عن تثمينها للدور الريادي الذي يقوم به ال�سيد الوزير وتركيز
التزوير�اد ال���س��ادة ال �ن��واب و��ش�ي��وخ الع�شائر امل�شاركني
وا�شاف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ع��دد من ح��االت كما ا��ش�
التحكيم
م�شروع
ملناق�شة
العدل،
وزارة
وكيلي
�شكوى منه متثل مطلب ًا ا�شا�شيا لكل العراقيني.
الع�شائريملعامالت
ال�شخ�شية
ومتابعته
الكرخ,
العدل /
الكاتب
لدائرة
اجلهود من اجل النهو�ض بواقع امل��ر�أة العراقية ،وتطوير جتربة
باالجتماع بالدور الكبري لوزارتي العدل والداخلية الداعم
جهة
العدل
وزارة
فيه
�ستكون
والذي
املنازعات،
وت�سوية
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي التي مت اكت�شافها مل حت�شم ق�شائيا ب�شب عدم وجود
املواطنني ,حيث وجه باعتماد امل�شتم�شكات الالزمة الجناز
متكني املر�أة يف العراق يف �سبيل حتقيق تنمية �شاملة ومتوازنة بهذا
للع�شائرمتالعراقية ،وم�ساعيها يف تفعيل التحكيم الع�شائري،
امل�ساهمة يف
اال�شراف
يف مقر ال ��وزارة ,وف��دا ع��ن الطوائف امل�شيحية يف املطالب باحلق ال�شخ�شي ب�شبب هجرتهم ,وق��د
الع�شائريةمرفقات
النزاعاتعدم طلب
�شحتها,حلمع اأهمية
احلكومياأكد من
املعاملة بعد الت
اخل�صو�ص ،ويف هذا الظرف ال�صعب الذي مير به العراق ومن عدة
االقارب�سي�ساهم يف حل النزاعات الع�شائرية ،م�ؤكدين
العراق كل من اجلاثليق البطريرك لكني�شة امل�شرق االتفاق على اآلية معاجلة حالة الوكالة لغري وال��ذي
املعتمدين.
املحكمني
وتوثيق
تدخل �شمن امل�شتلزمات ال��واردة يف القانون ,م�شريا اإىل
ال
نواحي ،باال�ضافة اىل متابعة كافة االتفاقيات املهتمة بحقوق املر�أة
ا�ستعدادهم الكامل يف دعم هذا امل�شروع ملا له من اهمية يف
تبذالن
والداخلية
العدل
وزارتي
ان
الوزير:
ال�سيد
وا�ضاف
االآ�شورية (كيوركي�س الثالث) و رئي�س طائفة ال�شريان بالدرجة االوىل او الثانية ل�شمان حقوق املواطن
اأن الوزارة مقبلة على مكننة جميع دوائرها الكرتونيا ل�شمان
وعدم التمييز بني اجلن�سني من حيث احلقوق والواجبات.
عمل الع�شائر العراقية.
نتائجهوال�ان�ذيي�ضع
لنافذة من
لنظاموال��ذي
وفقااملجال،
املعاملةهذا
كبرية يف
جهودا
تنظيمقبل
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
من �شاأنه
الواحدة
جن��از
ا
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.
(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
االمني الذي
االرثوذك�س يف العراق االب (يونان الفريد) ,م�شريا �شعاف النفو�س ممن ي�شتغلون الو�شع
يف ه��ذا املجال والتي حققت ن�شبة اجن��از عالية يف تطبيق
جلسة مجلس العدل الرابعة لعام 2017
خالل
اىل عمق اجلذور التي ينتمي لها الفرد امل�شيحي يف تعاين منها البالد.
برنامج االأر�شفة واملكننة االلكرتونية يف دوائرها و�شجالتها
ار�س الرافدين ,وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف من جانبه عرب الوفد عن �شكرهم لل�شيد الوزير ,على
من اجل احلفاظ على م�شالح املواطنني وممتلكاتهم واجناز
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
العراق.د .حيدر الزاملي ،بت�شكيل تعيق عمل ال��دوائ��ر العدلية ال�ت��ي طرحتها حمافظتني) ،كما ناق�ش �سيادته التجاوزات املو�ضوع ب�شكل منا�سب.
وزير العدل
امل�ه��اج��ري��ن م��ن ار���س ال �ع��راق ,مبينا ان وجه
توجيهات
االإداري ,ومن �شاأنها اأن تلقي بظاللها على احلد وغلق ملف
م �ف��ارز ث��اب �ت��ة مل�ت��اب�ع��ة � �ش �ك��اوى امل��واط�ن�ين ال��دائ��رة ال�ق��ان��ون�ي��ة ،حيث او� �ص��ى �سيادته التي تعر�ضت لها �شقق (ابو غريب) من قبل واوع ��ز ال�سيد ال��وزي��ر بت�شكيل جلنة من
الف�شاد املايل.
اخل��ا��ص��ة ب��دائ��رة التنفيذ ع�ل��ى ان يخ�ضع بت�شكيل جل��ان ي��ر�أ��س�ه��ا امل� ��دراء ال�ع��ام��ون ،موظفي ال ��وزارات واملواطنني ،حيث وجه دائ��رة اال��ص�لاح العراقية وحقوق االن�سان
مت خالل االجتماع الت�شاوري
م��وظ�ف�ي�ه��ا ل�لاخ �ت �ي��ار ال��دق �ي��ق وال �ت��دوي��ر ،وتق�سيم مناطق عمل تلك اللجان (جلنة لكل �سيادته باتباع االج ��راءات القانونية حلل ومكتب املفت�ش العام برئا�سة وكيل الوزارة
املنعقد يف وزارة العدل هذا
ملتابعة ق�ضية ال�ن��زالء املنتهية حمكوميتهم
م�ؤكدا ا�ستمرار ال��وزارة يف اق��رار م�شروع
ال�ي��وم بح�ضور ال�سيد وزي��ر
م��ن ن ��زالء �سجن ب��ادو���ش م��ن ال��ذي��ن فقدت
ق��ان��ون ح�م��اي��ة امل�ن�ف��ذي��ن ال�ع��دل�ي�ين وزي ��ادة
ال��داخ��ل��ي��ة وجل� �ن ��ة �� �ش� ��ؤون
ا�ضابريهم بعد �سيطرة ع�صابات داع�ش على
تخ�صي�صاتهم املالية.
ال�ع���ش��ائ��ر ال�ن�ي��اب�ي��ة وام� ��راء
ال�سجن ،ومفاحتة جمل�س الق�ضاء االعلى
اع�ل��ن ال�سيد ال��وزي��ر ع��ن ذل��ك خ�لال جل�سة
قبائل ربيعة وزب�ي��د االت�ف��اق
باملو�ضوع الي�ج��اد احل�ل��ول القانونية لتلك
جمل�س العدل الرابعة لعام  ،2017املنعقدة
بني وزارتي العدل والداخلية
امل�شكلة.
ال �ي��وم االرب��ع��اء ،يف مقر ال� ��وزارة ،والتي
ع �ل��ى ت��وق �ي��ع م ��ذك ��رة ت�ف��اه��م
وت���ض�م�ن��ت اجل�ل���س��ة م�ن��اق���ش��ة اال� �ش �ك��االت
ح�ضرها ال �� �س��ادة وك �ي��ل ال � ��وزارة اال��س�ت��اذ
ل �ت �ن �ظ �ي��م ال �ع �م��ل وت�ن���س�ي�ق��ه
�وزارة مبا فيها ملف اط��الق �شراح النزالء ,واخلطوات واالقرتاحات التي قدمتها الوزارة العراقية.
الوزارة ال �
للمنظماتعامالدولية
فيماح�ي��در
�وزارالت�يع��ن�دل د.
وزي ��ر
املتعلقة بعقارات دائ��رة رعاية القا�صرين،
ال�سيد
بالن�شبة ومفت�ش
مكانةالزهريي
يخ�صال��زام �ل��ي ��ش��رورة ذك��ر ال�شيد ال��وزي��ر ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه احت��اد حمايدة ,لهاح�سني
باك��ين�د ال �
الكبري
بالدور
االحت�
رئي�س
جانبهدعاا�شاد
االعالمية.
�ني� ال� �
�رتك ب�
�وع امل �
ام�ل ��وت ���ع�ض��اون
عمل
فريق
اىل�ادت�شكل
الوزير
ال�سيد
والق�شايا املتعلقة بدائرة اال�شالح العراقية ,يف هذا اجلانب ,مبينا ان حالة التق�شف اثرت من حيث
العكيلي واملدراء العامون يف الوزارة،
�ول��وزارة واجل �ه��ات احلقوقيني العراقيني ,ولقائه برئي�شها اال�شتاذ واملوؤ�ش�شاتح�سن
�اع ح
اال� �ج�ش�ت� �م �
ودا�ئ��وا�رةط �ن��ني,
�وق امل
الت�سجيلف��ظ ح �ق�
�رة�دل يف ح�
�وزارةداائل� �ع�
�الل ال�ل�ق�
ابتدي��أ�ر خ�
حيثل��وز
�ال حقوق االن�شان ,علي نعمة ال�شمري ,وعددا من اع�شاء االحتاد ,وب�ح��ث ال�شيد ا
رعاية
العقاري
مبينا ان ال��وزارة على ا�شتعداد تام لتقدمي اي ب�شكل كبري على م�شاريع ال� ��وزارة اخلا�شة ل � � من
امكانيةمبراجعة
الوزير�اءاجلل�سة
ال�سيد
جم�ئ��ر
يف�� �ش��ا
�رى ال �ع
اال� �خ��ؤون
الر�شمية� � �ش
ت �ن �ظ �ي��م
تعودمل��دان��ني,
نتائجب��ني ا
بحقاىلاالره��ا
الق�شا�س
بدائرة اال�شالح ومن اهمها م�شاريع ال�شجون وان���زال
م�شاعدة يتطلبها ت�شكيل هذه اللجان.
واالحت�
تنفيذ�وزارة
بني ال�
م�شرتكة
�وزارة مت�ث��ل
واعتماد ان ال � �
م �وؤك��دا
بالفائدة
للتو�صل
القا�صرين،
�اد,العدل يف
جمل�س
قرارات
متابعة
الع�شائرينياحل �ك��وم��ة يف ه��ذا مهنئا باعادة انتخابه رئي�شا لالحتاد وموؤكدا ت�شكيل جلانجدول
املحكمني
كماخل��ا��ش��ة
�وزارة ا
ال�شريحة�ع ال� � �
تلك م �� �ش��اري�
�وال�ة اىل
ال�سابقة .ما يخ�س حقوق وت� �ن ��اول ال���ش�ي��د ال ��وزي ��ر خ ��الل ال �ل �ق��اء ,اه��م العمالقة التي كانت �شتق�شي ب�شكل نهائي على ب��االال� �م�ش��اف�
امل�شرتك يف
وزارة حقوق االن�شان ان االحت���اد ل��ه اه�م�ي��ة يف تقييم ع�م��ل وزارة لتن�شيق العمل
نقل مهام
ت�ضمنت
املهمة،
اجلل�سة
�راءات ب �ه��ذا
بعدج � � � � �
اجلانب�ي اال
وب� ��اق� �
اجلل�سةالعدلية.
امل�شاكل املتعلقة بتاأخر تنفيذ احكام االع��دام ,حاالت الزخم التي تعاين منها دائرة اال�شالح بدوائرها
املتعلقة
اخل�صو�ص.م�شوؤولية وزارة العدل.
امللغاة اىل
ا�ستعرا�ض الب��رز اجن���ازات ق�سم
بعمل�اء جمل�س
واع �� �ض�
القانونية�وزي��ر
جل�ب ��واح�ن��ث�بال���س�ي��د ال�
العدل وباقي املوؤ�ش�شات االخ��رى كونها جهة االن�شان وا و
ادارة اجلودة ال�شاملة والتطوير امل�ؤ�س�سي.
ال �ع��دل احل �ل��ول امل�ن��ا��س�ب��ة ل�ل�م���ش��اك��ل ال�ت��ي

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

االتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بني وزارتي
العدل والداخلية لتنظيم �ش�ؤون الع�شائر

وزير العدل يوجه بت�شكيل مفارز ثابتة ملتابعة �شكاوى املواطنني يف دائرة التنفيذ

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

مدير دائرة الت�سجيل
وزير العدل يرعى
العقاري:
اجتماع ًا ت�شاوري ًا لتفعيل
يتفقد اق�سام املديرية
دور امل�ؤ�س�سات يف دعم
االهليالفرعية
ودوائرها
ال�سلم
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مدير ق�سم حقوق االن�سان :م�ساركة
العدل:ملحافل الدولية
مفت�شالعدل يف ا
وزير
�إبطال بيوعات
و�سعت ملف حقوق االن�سان يف
عقارية ي�شوبها
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خالل كلمته في حفل تخرج دورة الكتاب العدول الموسومة بـ(دورة السالم /التحرير والنصر)

مقابالت الوزير

وزير العدل :دوائرنا �ساهمت باعادة احلياة اىل املناطق املحررة
قال وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان الدوائر
العدلية ك��ان لها احل���ض��ور االول و�ساهمت
باعادة احلياة اىل املناطق املحررة يف املناطق
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�سيطر عليها ع�صابات داع�ش
االرهابية.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك يف كلمته بحفل تخرج
دورة الكتاب ال�ع��دول املو�سومة بـ(ال�سالم)
وال �ت��ي مت ال �ي��وم تغيري ا�سمها اىل (الن�صر
والتحرير) ،واملقامة يف مبنى الوزارة ،اليوم
االث �ن�ين ،ب��ال�ت��زام��ن م��ع االحتفالية املركزية
مبنا�سبة ا��س�ب��وع الن�صر وحت��ري��ر املو�صل
م��ن قب�ضة داع����ش ،وال��ذي ح�ضرها جمع من
امل�س�ؤولني ،تقدمهم وكيلي ال��وزارة ،ورئي�س
جمل�س �شورى الدولة وامل�ست�شارين واملدراء
العامني بالوزارة.
ودع��ا ال�سيد الوزير د .حيدرالزاملي ،الطلبة
املتخرجني من (الن�صر والتحرير) اخلا�صة
ب��دائ��رة الكتاب ال�ع��دل وال�ب��ال��غ ع��دده��م ()70
كاتب ع��دل اىل و�ضع خدمة املواطنني ن�صب
اعينهم وان ي�ك��ون��وا �صمام االم ��ان حلقوق
النا�س وبناء الوطن وحماربة الف�ساد واعتماد

النزاهة معيار ًا لعملهم ،لكون عملهم ينطوي وع�ب�ر ال�سيد ال��وزي��ر ع��ن ال�ف�خ��ر وال���س��رور الن�صر وال�ت�ح��ري��ر) ،ال�ت��ي اقيمت يف املعهد وم�ؤ�س�ساتكم التي هي بوابة االنطالق نحو
ع�ل��ى م���س��ؤول�ي��ات ك �ب�يرة يف ح�ف��ظ االم ��وال ب�ت�خ��رج ك��وك�ب��ة م��ن م��وظ�ف��ي ال� � ��وزارة ممن الق�ضائي خماطبا املتخرجني :ان ترديد الق�سم امل�س�ؤولية الت�ضامنية بني جميع العراقيني.
يحملون �شهادة القانون بعد اجتيازهم (دورة ه��و عهد م��ع الله اوال وم��ع وطنكم و�شعبكم اىل ذل��ك ،قال مدير عام دائ��رة الكتاب العدول
العامة واخلا�صة.
ح�سني الطائي ،ان وزارة العدل حققت قفزات
كبرية يف عملها ،وقد برزت معاملها يف ارتفاع
وت�ي�رة العمل خ�لال ال�ف�ترة القليلة املا�ضية
و�صوال اىل يومنا ه��ذا ،وتعد دورة (الن�صر
والتحرير) ،اح��د اه��م االه ��داف املتحققة يف
هذا اجلانب ،م�ؤكدا ان البلد خرج من حمنة
كبرية تتطلب من اجلميع ان يحققوا الن�صاب
ال�ك��ام��ل لعملهم م��ن اج��ل اع ��ادة ب�ن��اء ال�ع��راق
واع��ان��ة اه��ايل املناطق امل�ح��ررة على تخطي
ال�صعوبات التي تواجههم خالل هذه املرحلة
حلني ا�ستقرار االو��ض��اع وع��ودة احلياة اىل
�سابق عهدها.
واختتم احلفل بتكرمي ال�سيد الوزير لالوائل
وت ��وزي ��ع ال �� �ش �ه��ادات ع �ل��ى امل �ت �خ��رج�ين بعد
ت��ردي��ده��م ال�ق���س��م ,ك�م��ا مت�ن��ى ل�ه��م امل��وف�ق�ي��ة
وال�ن�ج��اح وه��م مي��ار��س��ون وظيفتهم ككتاب
عدول.يذكر ان الدورة نظمت با�شراف كوادر
خمت�صة وا�ستمرت ملدة ثالثة ا�شهر.

وزير العدل يرعى اجتماع ًا ت�شاوري ًا لتفعيل دور امل�ؤ�س�سات يف دعم ال�سلم االهلي
مت يف ه��ذا اليوم عقد اجتماع ت�شاوري يف مبنى
وزارة العدل برعاية وزير العدل د .حيدر الزاملي
وح�ضور وزي��ر الداخلية ال�سيد قا�سم االع��رج��ي
وال��دك�ت��ور النائب ع�ب��ود العي�ساوي رئي�س جلنة
الع�شائر النيابية واالم�ير حممد ربيعة امري قبائل
ربيعة واالمري معد جا�سم ال�سمرمد امري قبائل زبيد
وعدد من ال�سادة النواب وال�شخ�صيات الع�شائرية
والتنفيذية و وكالء وزارة العدل.
ت�ط��رق االج �ت �م��اع اىل مناق�شة ا�ستفحال ظ��اه��رة
امل �ن��ازع��ات الع�شائرية وتفعيل دور امل�ؤ�س�سات
والع�شائر العراقية اال�صيلة لو�ضع احللول املالئمة
مبا ين�سجم مع ال�شرع والقانون.
ومتخ�ض االجتماع اىل اعداد حم�ضر بعدة تو�صيات
مت توقيعها من قبل ال�شخ�صيات احلا�ضرة واالتفاق
على تفعيل دور حكماء الع�شائر العراقية املعتمدين.

وزير العدل
يت�سلم ر�سالة �شكر وتقدير من
الدكتور فران�ش�سكو موتا مفو�ض
االمم املتحدة ال�سامي حلقوق االن�سان

خال اجتماعه بالكوادر المعنية بمشروع المكننة االلكترونية

وزير العدل :اجناز املعاملة الكرتونيا �سينهي حاالت
االبتزاز والتزوير
قال وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان دخول عمل
الدوائر العدلية بنظام املكننة االلكرتونية من
�ش�أنه احلفاظ على امالك املواطنني من التالعب
وت �ل�ايف اب� �ت ��زاز امل ��واط ��ن م��ن ق �ب��ل امل��وظ�ف�ين
الفا�سدين و�ضعفاء النفو�س ،ومبا يقدم اكرب
خدمة للمواطنني.
ذك��ر ال�سيد ال��وزي��ر ذل��ك خ�لال مناق�شته اليات
مكننة عمل ال��دوائ��ر العدلية خ�لال ا�ستقباله،

ال�ي��وم االث �ن�ين ،وف��دا ع��ن وزارة االت���ص��االت،
وبح�ضور جلنة ادارة خلية االزم��ة يف وزارة
العدل والكادر الفني لدائرة التخطيط العديل،
م ��ؤك��دا على اهمية االن�ت�ق��ال با�سلوب اجن��از
املعامالت يف دائرة الكتاب العدول من اال�سلوب
الورقي التقليدي اىل االلكرتوين ،مبا ي�ضمن
�سهولة ان�سياب معامالت امل��واط�ن�ين وت�لايف
ح��االت ال�ت��زوي��ر او االب �ت��زاز م��ن قبل �ضعفاء

النفو�س.
وت�ضمن االج�ت�م��اع ع��ر���ض من��وذج للم�شروع
وال� ��ذي اجن��زت��ه ال� �ك ��وادر االداري�� ��ة والفنية
يف وزارة االت� ��� �ص ��االت وال� � ��ذي ب�ي�ن ��س�ير
م� �ع ��ام� �ل ��ة امل� � ��واط� � ��ن وط� ��ري � �ق� ��ة اجن� ��ازه� ��ا
ال� �ك�ت�رون� �ي� � ًا ،ح �ي��ث � �ش �ه��د االج� �ت� �م ��اع ط��رح
ع ��ددا م��ن امل�ق�ترح��ات قدمتها ك ��وادر ال ��وزارة
امل�شاركة.

ت�سلم ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي ر�سالة �شكر وتقدير
موجهة م��ن مفو�ض االمم املتحدة ال�سامي حلقوق االن�سان
ال�سيد فران�ش�سكو م��وت��ا ،وذل ��ك مل��ا مل�سه م��ن ت �ع��اون كامل
م��ن قبل وزارة ال�ع��دل يف جم��ال ادارة ملف حقوق االن�سان
ومايتعلق اي�ض ًا ب�إدارة ملف دائرة اال�صالح العراقية وخا�صة
يف الظرف الراهن الذي مير به البلد وما �شهده هذا امللف من
تطور وعمل ب�شفافية مع اجلهات الرقابية واملنظمات الدولية
الر�صينة.
ي�شار اىل ان ال�سيد فران�ش�سكو موتا كان ي�شغل من�صب املفو�ض
ال�سامي لالمم املتحدة يف جمال حقوق االن�سان ومدير مكتب
حقوق االن�سان يف بعثة االمم املتحدة مل�ساعدة العراق /يونامي،
وقد انتهت فرتة تكليفه بهذا امللف بعد ان خدم فيه ملدة اكرث من �سبع
�سنوات.
وجاء من �ضمن ر�سالته� :إنني ا�شعر بامتنان عميق للتجربة
الثمينة التي ع�شتها وان��ا يف ال�ع��راق ،وبهذا ال�صدد ،اود ان
ا�شكركم على دعمكم وتعاونكم امل�ستمرين مع مكتبي ،وال�سيما
يف ظل الظروف ال�صعبة التي يواجهها البلد .ويحدوين االمل يف
ان يكون ال�سالم واقع ًا يعي�شه العراق يف القريب العاجل ،وعلى
ال�صعيد ال�شخ�صي ،امتنى لكم ول�شعب العراق كل التوفيق يف
امل�ستقبل.

ا�ستقبل ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي النائب
فيان دخيل ،وتناول اللقاء دور الوزارة يف تر�سيخ
مفاهيم ح�ق��وق االن���س��ان وتطويرها يف ال �ع��راق ،
م�ؤكد ًا حر�ص الوزارة يف حتقيق العدالة يف املجتمع
بكافة مكوناته  ،حيث ا�ستعر�ض ال�سيد الوزير جهود
الوزارة يف عر�ض مظلومية االقليات خا�صة املكون
االيزيدي الذي عانى الظلم على ايدي الزمر االرهاب
يف املحافل الدولية .

ا�ستقبل وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي �شيخ عموم
ع�شائر ال���س��ادة املكا�صي�ص ب��ا��س��م املك�صو�صي،
وتناول اللقاء دور الع�شائر العراقية الداعم لوزارة
ال�ع��دل لرت�سيخ م�ب��ادئ العدالة يف املجتمع ،حيث
ا�شاد ال�سيد الوزير بالدور الكبري والفاعل للع�شائر
العراقية يف مواجهة االرهاب بدماء و�سواعد ابنائها
بجانب اخوانهم يف القوات االمنية وابناء احل�شد
ال�شعبي وحتقيق االنت�صارات الكبرية على الزمر
االرهابية وا�ستعادة االرا�ضي املغت�صبة

ا�ستقبل ال�سيد وزي��ر العدل د .حيدر الزاملي
القيادي يف احل�شد ال�شعبي املقد�س ال�شيخ
اركان الكعبي  ،وقال ال�سيد الوزير ان الن�صر
على ع�صابات داع�ش االرهابية مل يتحقق اال
بدماء القوات االمنية ب�شتى �صنوفها ودم��اء
ابناء احل�شد ال�شعبي الغيارى الذين ا�ستجابوا
لنداء املرجعية ولن�صرة بلدهم.

خالل استقباله المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزير العدل ي�شيد بالروح العقائدية ملقاتلي القوات االمنية واحل�شد ال�شعبي
ق ��ال وزي� ��ر ال �ع��دل د .ح �ي��در ال��زام �ل��ي ،ان
االن�ت���ص��ارات التي حققتها قواتنا االمنية
واحل �� �ش��د ال���ش�ع�ب��ي ،ع�ل��ى اره��اب��ي داع����ش
فرحتها تزامنت وفرحة عيد الفطر املبارك،
م�شيدا بالروح العقائدية للمقاتلني االبطال
والتي �صنعت هذا االنت�صار الكبري.
ذكر ذلك ال�سيد الوزير خالل ا�ستقباله اليوم
االح ��د يف مكتبه الر�سمي مبقر ال���وزارة،
املهنئني من املدراء العامني ورئي�س واع�ضاء
جمل�س �شورى الدولة ،وال�سيد وكيل الوزارة
اال�ستاذ ح�سني الزهريي ،مو�ضحا ان فتوى
املرجعية ال��ر��ش�ي��دة وح ��دت ال�ع��راق�ي�ين يف

حماربة االرهاب.
وا�ضاف ال�سيد الوزير :ان فرحة االنت�صار
ت �ك �ت �م��ل ب � ��إع� ��ادة ال� �ن ��ازح�ي�ن اىل م�ن��اط��ق
�سكناهم ،و�إع ��ادة اعمار املناطق املحررة،
ليعلن عودة االمن واال�ستقرار ب�شكل كامل
اليها ،م�ؤكدا على �ضرورة اع��ادة املوظفني
اىل ال��دوائ��ر العدلية يف املناطق امل�ح��ررة
وت�سهيل كافة االجراءات القانونية اخلا�صة
بذلك.
وتابع ال�سيد ال��وزي��ر� :سوف يكون هنالك
اح �ت �ف��ال ب��ـ(ا���س��ب��وع ال �ن �� �ص��ر) مب�ن��ا��س�ب��ة
االن��ت�����ص��ارات ال �ك �ب�يرة ل �ق��وات �ن��ا االم�ن�ي��ة

انعقاد االجتماع الت�شاوري الثاين
مل�شروع التحكيم الع�شائري

مت ه��ذا ال�ي��وم يف دار ام�ير ربيعة انعقاد االجتماع الت�شاوري الت�أ�سي�سي
الثاين مل�شروع التحكيم الع�شائري وبح�ضور ال�سيد وزي��ر العدل د .حيدر
الزاملي وام�ير ربيعة وام�ير زبيد �سعد حممد املزهر و د .عبود العي�ساوي
رئ�ي����س جل�ن��ة الع�شائر النيابية ومم�ث�ل�ين ع��ن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وع ��دد من
�شيوخ الع�شائر ال �ك��رام م��ن خمتلف املحافظات وح�ضور امل�ست�شار ك��زار
الربيعي االم�ين العام امل�ساعد لالحتاد العربي للتحكيم التجاري وت�سوية
املنازعات .جرى خالل االجتماع مراجعة مامت تنفيذه من مقررات االجتماع
ال�سابق و و�ضع خطة لتطوير العمل ب�شكل �سريع ،مع طرح الفائدة املتوخاة من
هذا امل�شروع على امل�ستوى القريب وعلى امل�ستوى ال�سرتاتيجي للبلد وخا�صة
مع ظرف االنت�صارات املتتالية على االرهاب.
و بارك احلا�ضرون الن�صر املتحقق على يد قواتنا امل�سلحة واحل�شد ال�شعبي
وان يتم ا�سناد هذا الن�صر بتعزيز التعاي�ش ال�سلمي واع��ادة النازحني اىل
مناطقهم املحررة با�سرع وقت.

وح �� �ش��دن��ا ال �� �ش �ع �ب��ي ،ت �� �ش��ارك ف �ي��ه جميع
ال��دوائ��ر العدلية م��ن خ�لال اق��ام��ة ن�شاطات
وفعاليات الب��راز هذا االجن��از الكبري البناء
العراق.
م��ن ج��ان �ب��ه :ه �ن ��أ وك �ي��ل ال � ��وزارة اال��س�ت��اذ
ح�سني ال��زه�يري ورئ�ي����س جمل�س �شورى
الدولة وال�سادة وال�سيدات احل�ضور ،ال�سيد
الوزير مبنا�سبة عيد الفطر املبارك ،م�ؤكدين
ب��ذل اق�صى اجل�ه��ود م��ن اج��ل تقدمي اف�ضل
اخل��دم��ات للمواطنني ،ومب��ا يعك�س حر�ص
م��وظ�ف��ي ال � ��وزارة ع�ل��ى خ��دم��ة االه� ��ايل يف
املناطق املحررة.

خالل االجتماع باعضاء هيأة رئاسة مجلس شورى الدولة

وزير العدل :ا�ستحداث حمكمتي ق�ضاء املوظفني واالدارية
يف املحافظات �سريفع معدل اجناز ق�ضايا املواطنني
قال ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي ان الهدف
الرئي�سي ل �ل��وزارة بجميع مفا�صلها ه��و توحيد
اجل�ه��ود لتقدمي اخل��دم��ة املمكنة للمواطنني ومبا
ي�ت��اح م��ن ام�ك��ان�ي��ات خ�لال ال�ظ��رف ال��راه��ن .جاء
ذلك خالل االجتماع الذي عقد ،اليوم اخلمي�س ،يف
مبنى الوزارة مع هي�أة رئا�سة جمل�س �شورى الدولة
ور�ؤ�ساء حمكمتي الق�ضاء االداري وق�ضاء املوظفني،
وال��ذي مت خالله الت�أكيد على �ضرورة تقدمي اف�ضل
اخلدمات للمواطنني ومل�ؤ�س�سات الدولة املختلفة فيما
يتعلق باخت�صا�ص جمل�س ال�شورى واملحاكم التابعة
له.
وط��رح ال�سيد الوزير ،مقرتح فتح حماكم الق�ضاء
االداري وق�ضاء املوظفني حالي ًا يف حمافظتي بابل
والب�صرة وبالتعاون مع االدارات املحلية لتخفيف
الزخم احلا�صل على املحكمتني والتي مركزها حالي ًا
يف بغداد ،باال�ضافة اىل التخفيف عن كاهل املواطنني
وعدم حتميلهم اعباء ال�سفر من املحافظات البعيدة
اىل بغداد ،الفتا اىل ان افتتاح حماكم ادارية واخرى

خمت�صة بق�ضاء املوظفني من �ش�أنه تخفيف معدل
املعامالت املعرو�ضة على املحكمتني يف مقر الوزارة،
ومبا ي�ساهم يف اجناز كافة الدعاوى املعرو�ضة على
املجل�س وكذلك م�شاريع القوانني واالنظمة الداخلية
مل�ؤ�س�سات الدولة وباقي اعمال املجل�س .ويف ختام

ا�ستقبل وزير العدل د .حيدر الزاملي ،رئي�س
االحت���اد ال �ع��راق��ي امل��رك��زي ل�ل��رح��ال��ة اال��س�ت��اذ
رحاب الدراجي م�شيد ًا بالنجاح الكبري لرئي�س
االحتاد ودعمه لل�شباب والريا�ضة وموكد ًا على
�ضرورة دعم الريا�ضة يف العراق ،مبا ي�سهم يف
النهو�ض بواقعها.

ا�ستقبل ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي،
وزي��ر النقل اال�سبق وممثل االقلية امل�سيحية
اال�شورية يف العراق ال�سيد بهنام زيا بول�ص،
حيث اك��د ال�سيد ال��وزي��ر حر�ص ال��وزارة على
حماية امالك امل�سيحيني املهاجرين ،واملهجرين
ق�سرا من مناطق �سكناهم على ايدي الع�صابات
ال �ت �ك �ف�يري��ة ،م �� �ش�يرا اىل ان امل���س�ي�ح�ي�ين من
املكونات اال�صيلة يف املجتمع.

االجتماع �شكر ال�سيد الوزير اع�ضاء املجل�س على
اجلهود املبذولة لتحقيق اه��داف ال ��وزارة بالعمل
امل�شرتك مع جميع الدوائر العدلية وملا يبذلوه من
جهود يف خمتلف االعمال التي تناط بهم واللجان
التي يكلفون باجنازها ومبا يحقق امل�صلحة العامة.

اكد ال�سيد وزير العدل د .حيدر الزاملي خالل
ا�ستقباله النائب علي عبد اجلبار �شويلية ان
املهام اال�سا�سية لوزارة العدل تقدمي اخلدمات
للمواطنني وحماية حقوقهم وتر�سيخ العدالة
يف املجتمع  ،م�ضيف ًا ان الوزارة بدوائرها كافة
وان�سجام ًا مع توجيهاتنا حتر�ص على ت�سهيل
اجراءات مراجعات املواطنني وتذليل العقبات
امامهم .
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انعقاد االجتماع الت�شاوري الثاين مل�شروع
التحكيم الع�شائري

في برقية تهنئة بمناسبة الذكرى  148لعيد الصحافة العراقية

وزير العدل :الإعالم الوطني لعب دور ًا كبري ًا يف حترير البالد من الإرهاب
هن�أ وزير العدل د .حيدر الزاملي الأ�سرة ال�صحفية
مبنا�سبة ذكرى الـ( )1488لعيد ال�صحافة العراقية،
م�ؤكدا �إن الإعالم الوطني لعب دور ًا كبري ًا يف الن�صر
الذي حتقق باحلرب على داع�ش وحترير البالد.
وقال ال�سيد الوزير يف برقية تهنئة تقدم بها اىل
نقيب ال�صحفيني العراقيني الأ�ستاذ م�ؤيد الالمي
وجميع ال�صحفيني العراقيني� ،إننا �إذ نهنئ نقابة
ال�صحفيني العراقيني مبنا�سبة الذكرى  1488لعيد
ال�صحافة العراقية ،وال�ت��ي تكللت مبنجز وطني
جت�سد مب� ��ؤازرة ال �ق��وات الأم�ن�ي��ة ونقل الأح ��داث
بال�صوت وال�صورة من ار���ض املعركة اىل العامل
اجمع وت��زف ب�شرى االنت�صارات املتتالية والتي
�أ�صبحت مثار �إعجاب و�إ��ش��ادة العراقيني وجميع
ال�شرفاء يف امل�ع�م��ورة .و�أ��ض��اف ال�سيد ال��وزي��ر:
�إننا �إذ ن�شيد باملنجز املتحقق للإعالم العراقي يف
�ساحات القتال ،ال بد لنا �أن ن�ستح�ضر الت�ضحيات

ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي قدمها امل��را��س��ل احل��رب��ي ال�ع��راق��ي،
ال��ذي ج��اد ب��روح��ه ودم��ائ��ه ف ��دا ًء ل�ل�ع��راق وتربته
الطاهرة ،وحتقق لنا �أن ن�شاهد نق ًال للإحداث �أو ًال

دائرة التنفيذ تعلن عن
ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر
ني�سان لعام 2017
اعلنت دائ��رة التنفيذ التابعة ل��وزارة ال�ع��دل ,عن اب��رز ن�شاطاتها
املتحققة خالل �شهر ني�سان املا�ضي لعام .2017
وقال مدير عام دائرة التنفيذ وكالة امل�ست�شار امل�ساعد د .فتاح حممد:
ان الدائرة حققت العديد من االجنازات خالل �شهر ني�سان من العام
 ،2017حيث بلغت جمموع االمانات امل�ستح�صلة من املدينني
(خم�سة وع�شرون مليار وثالثمائة وثمانية واربعون مليون ومئتان
واثنان وثالثون الف و�ستمائة وخم�سة ع�شر دينار).
وا�ضاف املدير العام :ان االمانات امل�صروفة مل�ستحقيها بلغت (واحد
و�ستون مليار واربعمائة و�ستة و�ستون مليون و�ستة وع�شرون الف
واربعمائة وت�سعة دينار) ،م�ؤكدا ان جمموع املبالغ امل�ستح�صلة من
الر�سوم العدلية بلغت (مليار ومئتان وع�شرة مليون ومئتان و�ستة
و�سبعون الف و�ستمائة وخم�سة وثمانون دينار).
واو�ضح املدير العام :ان الدائرة تتابع ب�شكل م�ستمر ال�شكاوى
والدعاوى وح�ضور املرافعات ،م�شريا اىل ان ( )1991حكم بالنفقة
و( )147حكم ب�أجر ح�ضانة مت ح�سمها ,باال�ضافة اىل االحكام التي
ح�سمتها الدائرة �ضمن م�س�ؤوليتها يف حماية حقوق مراجعيها.
وتابع املدير ال�ع��ام :حققت ال��دائ��رة ن�شاطات تتعلق بالديون بلغ
جمموعها ( )2474حكم ،بينما بلغت االح�ك��ام املتعلقة بالعقار
( )3955حكم ،مبينا اجن��از ( )3955معاملة اح��وال �شخ�صية،
و( )2474معاملة دي��ن وت�سليم ام ��وال منقولة ،باال�ضافة اىل
( )289معاملة متعلقة بالعقار و( )190معاملة ديون دولة ،بينما
بلغت معامالت منجزة ختام ( )475معاملة ،باال�ضافة اىل ن�شاطات
االخرى.

ب��أول ،الأم��ر الذي �ساهم بتعزيز روح الن�صر لدى الوطني يف �شبكة الإعالم العراقي) ،حقق ا�ستقرارا
املواطن واملقاتل وك�سر الدعاية املقابلة للإرهاب .كبري ًا وم�صداقية يف تداول وقائع و�أخبار املعارك،
ونوه ال�سيد الوزير �إىل �أن والدة (حتالف الإعالم وحّ د ب�شكل كبري من حماوالت الإره��اب وجيو�شها
االل�ك�ترون�ي��ة للت�شكيك باملعلومات املتفاوتة عن
وقائع حترير املناطق �ضمن حماور العمليات ،كما
�ساهمت خلية الإع�لام احلربي ،ب�إكمال هذه املهمة
بن�شر الأخبار واملقاطع امل�صورة ،ونفي ال�شائعات
لتقطع الطريق على الطابور اخلام�س واجلهات
املغر�ضة الداعمة ل�ل�إره��اب .وختم ال�سيد الوزير
تهنئته ،ب��الإ� �ش��ادة يف الأدوار الوطنية الكبرية
لنقابة ال�صحفيني العراقيني التي دعمت معايري
الإعالم العراقي ،الذي �ساهم يف م�ساندة م�ؤ�س�سات
الدولة التي �شرعت يف تر�سيخ �أ�س�س العمل املهني
واملنجز الكبري املتحقق فيها� ،إ�ضافة �إىل دورها يف
حماربة الف�ساد والتي �ساهمت مبحا�سبة املف�سدين
واملحافظة على املال العام.

مت هذا اليوم يف دار امري ربيعة انعقاد االجتماع
ال�ت���ش��اوري الت�أ�سي�سي ال�ث��اين مل���ش��روع التحكيم
الع�شائري وبح�ضور ال�سيد وزي��ر العدل د .حيدر
الزاملي وامري ربيعة وامري زبيد �سعد حممد املزهر
و د .عبود العي�ساوي رئي�س جلنة الع�شائر النيابية
ومم�ث�ل�ين ع��ن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وع ��دد م��ن �شيوخ
الع�شائر ال�ك��رام م��ن خمتلف املحافظات وح�ضور
امل�ست�شار كزار الربيعي االمني العام امل�ساعد لالحتاد
العربي للتحكيم التجاري وت�سوية املنازعات.
ج��رى خ�ل�ال االج�ت�م��اع م��راج�ع��ة م��امت تنفيذه من
م�ق��ررات االجتماع ال�سابق و و�ضع خطة لتطوير
العمل ب�شكل �سريع ،مع طرح الفائدة املتوخاة من
هذا امل�شروع على امل�ستوى القريب وعلى امل�ستوى
ال�سرتاتيجي للبلد وخا�صة مع ظرف االنت�صارات
املتتالية على االرهاب.

وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي
يهنئ بعيد الفطر املبارك
نتقدم ب�أرق م�شاعر املحبة واعظم تربيكات الن�صر
العراقي املهيب اىل ال�شعب العراقي خا�صة واالمة
اال�سالمية عامة ب�أحر التهاين القلبية ملنا�سبة عيد
الفطر املبارك ،مبتهلني اىل الله العلي القدير ان
يعيده على اجلميع وبلدنا العزيز يرفل بالعز
واالمان والطم�أنينة .
ف �ه��ذا ال�ع�ي��د ل��ه نكهة خ��ا��ص��ة ه��ي نكهة الن�صر
امل ��ؤزر على ع�صابات داع�ش االرهابية وحترير
مدينة املو�صل العزيزة ،فكان �شهر رم�ضان �شهر
االنت�صارات املتالحقة التي اك��دت ق��درة قواتنا
امل�سلحة وح�شدنا ال�شعبي على ان تكون لها الكلمة
العليا يف هذه املنازلة التي مل ي�شهد التاريخ لها

ردا على نشر صور ولقطات مفبركة لبعض النزالء الموقوفين

وزارة العدل  :تنفي تبعية املكان ل�سجن الب�صرة املركزي
ن �ف��ت وزارة ال��ع��دل م��ات��داول �ت��ه ب�ع����ض م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي بنقلها �صور ومقاطع فديو
مفربكة عن �سجن الب�صرة املركزي التابع لدائرة
اال�صالح العراقية .وقالت ال��وزارة ان هذا اخلرب
عار عن ال�صحة وهذه ال�صور املفربكة هي ملركز
�شرطة املهند�سني/ق�سم مكافحة امل �خ��درات يف
الب�صرة .وا��ض��اف��ت ال ��وزارة ان �سجن الب�صرة

و بارك احلا�ضرون الن�صر املتحقق على يد قواتنا
امل�سلحة واحل�شد ال�شعبي وان يتم ا�سناد هذا الن�صر
بتعزيز التعاي�ش ال�سلمي واع ��ادة ال�ن��ازح�ين اىل
مناطقهم املحررة با�سرع وقت.

وزارة العدل ت�شكل جلان
وزارية ملتابعة عمل الدوائر
العدلية يف املحافظات

مثيال ح�ي��ث ي�ق��ات��ل اب�ط��ال�ن��ا يف ظ ��روف �صعبة
وامي��ان��ا منهم ب��وح��دة بلدهم و�شعبهم م��ن اجل
ان يبزغ هالل الن�صر ويعلن للعامل انه يتزامن
مع ه�لال العيد ال��ذي يحتفي به العراقيون بعد
�صيامهم ال�شهر الف�ضيل اميانا واحت�سابا لتكون
افراحهم بهيجة وبهية وعلى قدر التحرير الذي
ارتفعت راياته لرتفرف خفاقة يف �سماء العراق .
ان�ن��ا اذ ن �ب��ارك جلي�شنا و�شعبنا االن�ت���ص��ارات
املتحققة نرفع �أكفنا بالدّعاء والت�ضرع لله تعاىل
ان يعزز الن�صر ويكلله بتحرير �آخ��ر �شرب من
مي��ن على �شعبنا بالأمن
ار���ض وطننا احلبيب و ّ
والأمان.

املركزي تتوفر فيه كافة املعايري الدولية حلقوق
االن�سان كما ويعترب من ال�سجون التي تزورها
الفرق الرقابية اخلا�صة بحقوق االن�سان �سواء
املحلية �أو الدولية مبا يتالئم ونهج ال��وزارة يف
م��راع��ات�ه��ا حل�ق��وق االن �� �س��ان .وا��ض��اف��ت ال ��وزارة
�أننا نبني ان هذه احلمالت املمنهجة تت�صاعد يف
الوقت الراهن تزامن ًا مع انت�صارات قواتنا االمنية

وحترير مدينة املو�صل لإ�ضعاف الروح املعنوية
البناء �شعبنا العراقي ال�صابر واملجاهد و ل�سلب
ف��رح��ة الن�صر م�ن��ه .واه��اب��ت ال� ��وزارة بو�سائل
الإعالم اعتماد الأخبار واملعلومات من م�صادرها
الر�سمية واالب�ت�ع��اد ع��ن امل�صادر املجهولة لأنها
�ستعر�ضها للم�سائلة القانونية ول�ضمان عدم ن�شر
الأخبار الكاذبة وامللفقة م�ستقبال.

ا��س�ت�م��رار ًا بحزمة اال��ص�لاح��ات وتطوير عمل ال��دوائ��ر
العدلية وتقدمي اف�ضل اخلدمات للمواطنني ،فقد ا�صدر
ال�سيد وزي ��ر ال �ع��دل د .ح�ي��در ال��زام�ل��ي اوام ��ر وزاري ��ة
بت�شكيل جلان برئا�سة ال�سادة الوكالء وامل��دراء العامني
وع�ضوية موظفني متخ�ص�صني ب��واق��ع جلنة وزاري��ة
لكل حمافظة ،حيث وج��ه ال�سيد ال��وزي��ر اىل ان تكون
مهمة هذه اللجان هو االطالع على عمل الدوائر الفرعية
يف املحافظات ومعرفة معوقات العمل احلالية وتقدمي
تو�صيات ومعاجلات تعر�ض على جمل�س العدل لغر�ض
رف��ع م�ستوى االجن��از يف تقدمي اخلدمة باال�ضافة اىل
معاجلة احلاالت ال�سلبية حال وجودها وب�شكل مبا�شر.
وقد دعى ال�سيد الوزير لتفعيل عمل هذه اللجان من قبل
مدراء الدوائر الفرعية واملوظفني العدليني يف املحافظات
من حيث تزويدهم بكافة املعلومات والبيانات املتعلقة
بدوائرهم الجناح العمل.

في الذكرى الثالثة لتأسيس الحشد الشعبي

أجرى زيارة ميدانية في دائرة االصالح العراقية

وزير العدل :العراق على بعد خطوات من الن�صر على داع�ش

فريق حقوق االن�سان :ارتفاع م�ستوى االجناز يف اق�سام
ال�صحة واال�ستقبال و�إخالء ال�سبيل

ً
ردا على تصريحات الظهور االعالمي

اكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ،ان العراق على بعد خطوات
من حتقيق انت�صار ت�أريخي على ع�صابات داع�ش الإرهابية.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل ح�ضوره االحتفالية التي نظمتها
مديرية �إعالم احل�شد ال�شعبي مبنا�سبة الذكرى الثالثة لت�أ�سي�س
احل�شد ال�شعبي ،وح�ضرها �شخ�صيات ق�ي��ادي��ة يف احل�شد
ال�شعبي و�سيا�سيني ورجال دين .وا�شار ال�سيد الوزير اىل ان
املفارقة التاريخية التي حققها احل�شد ال�شعبي كانت م�صدق ًا
لنهج الإ�سالم يف مواجهة الكفر ،والذي حقق الن�صر يف املنازلة
تلو االخرى ومل يخ�سر اي معركة ،االمر الذي جعل العامل اجمع
يقف �إجال ًال و�إكبار ًا للدور الكبري الذي ج�سده رجال العراق يف
املنازلة الكربى �ضد ع�صابات داع�ش الإرهابية .ونوه ال�سيد
ادوار بارزة يف رفع راية
الوزير اىل ان م�ؤ�س�سات الدولة حققت ٍ
الن�صر عرب ادامة عجلة احلياة ،وتقدمي اخلدمة للمواطن ،و�إنفاذ
القانون وتنفيذ الق�صا�ص العادل بحق اجلناة ،فكان للعراقيني
ان يفتخروا ب�أبنائهم الذين رفعوا راية الن�صر والبناء.

�أجرى فريق من ق�سم حقوق الإن�سان
ال�ت��اب��ع ملكتب وزي ��ر ال �ع��دل ،زي��ارة
اىل دائ��رة الإ��ص�لاح العراقية /ق�سم
ال���ص�ح��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت���ش��اور ملتابعة
�أداء و�سري العمل يف الق�سم ،م�ؤكد ًا
ارت�ف��اع م�ستوى العمل االجن��از يف
ع�م��ل اق �� �س��ام ال���ص�ح��ة واال��س�ت�ق�ب��ال
و�إخ �ل�اء ال���س�ب�ي��ل .وال�ت�ق��ى الفريق
مبدير الق�سم ومت ال�ت��داول معه عن
الآل �ي��ات وال�سبل املتبعة يف الق�سم
وف� ��ق م �ت �ط �ل �ب��ات وم �ع��اي�ي�ر ح �ق��وق
الإن�سان والت�أكيد على متابعة و�ضع

الإطعام واللجان امل�شكلة من الق�سم
بخ�صو�ص ذل��ك لتحقيق امل�ستوى
املطلوب من االجناز ،ومبا يتالءم مع
معايري حقوق االن�سان.
وت� ��أت���ي ه� ��ذه ال� ��زي� ��ارات مب�ت��اب�ع��ة
وت��وج�ي��ه م��ن وزي ��ر ال �ع��دل د.ح �ي��در
الزاملي ،والتي ت�شمل متابعة عامة
الو�� �ض ��اع ال� �ن ��زالء واح �ت �ي��اج��ات �ه��م،
واال� �ش��راف على م�ستوى العمل يف
ق���س��م اال��س�ت�ق�ب��ال و�إخ �ل��اء ال�سبيل
لالطالع على �آلية تنفيذ فقرات قانون
العفو العام.

وكيل وزارة العدل يبحث مع وفد منظمة النجدة ال�شعبية
�آلية تطوير كوادر ق�سم كتابة التقارير

وزارة العدل ترف�ض ا�ستخدام �سمعة
م�ؤ�س�ساتها للمزايدات االعالمية
والدعاية االنتخابية

اعتماد ًا ملبدئ ال�شفافية والعمل املهني تدعو وزارة العدل جميع من
يرغبون بالت�صريحات االعالمية اىل اعتماد مبدئ امل�صداقية امام
اجلمهور بنقل االخبار واخذ املعلومات من م�صادرها احلقيقية،
وبامكان ال�سادة وال�سيدات م��ن اع�ضاء جمل�س ال�ن��واب املوقر
االعتماد على اللجنة الربملانية املخت�صة بحقوق االن�سان وتقارير
زياراتها احلالية ولي�س التي مر عليها �سنوات ،حيث ان الوزارة
متعاونة ب�شكل كامل مع اع�ضاء هذه اللجنة وان جميع ال�سجون
التابعة للعدل مفتوحة امام اع�ضاء هذه اللجنة الربملانية باال�ضافة
اىل جلان مفو�ضية حقوق االن�سان وكذلك ال�سادة نواب املدعي العام
ومن غري املمكن ان تتواطئ جميع هذه اجلهات على اخفاء احلقيقة.
اما فيما يخت�ص مبو�ضوع انتزاع االعرتافات بالقوة او التهديد
او ا�صدار احكام �شديدة على املدانني ،فهو من اخت�صا�ص االجهزة
االمنية وجمل�س الق�ضاء االعلى ،حيث ان �سجون وزارة العدل هي
جهة ايداع فقط وال جتري فيها اي عملية حتقيق او اخذ اعرتافات.
وندعو النائب الذي �صرح بهذا الكالم امل�ستغرب اىل مرافقة جلنة
حقوق االن�سان الربملانية يف جوالتها اىل �سجون وزارة العدل
لالطالع على احلقيقة لعدم ت�شوي�ش الر�أي العام.
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ت��ر�أ���س وكيل وزارة العدل اال�ستاذ ح�سني
الزهريي ،اجتماعا �ضم وفد منظمة النجدة
ال�شعبية ومدير ع��ام ال��دائ��رة القانونية يف
ال ��وزارة ،ملناق�شة �آل�ي��ة تطوير ك��وادر ق�سم
كتابة التقارير.
وقال ال�سيد الوكيل :ان الهدف من االجتماع

مناق�شة �آلية وامكانية تطوير ك��وادر ق�سم
ك �ت��اب��ة ال �ت �ق��اري��ر يف ال ��دائ ��رة ال�ق��ان��ون�ي��ة،
م�ؤكدا االتفاق على تنظيم دورات تدريبية
ل� �ك ��وادر ال �ق �� �س��م ،ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع منظمة
النجدة ال�شعبية ،والتي تتحمل تكاليف تلك
الدورات.

ي�شار اىل ان منظمة النجدة ال�شعبية ،هي
منظمة م�سجلة ل��دى دائ ��رة املنظمات غري
احلكومية يف جمل�س ال��وزراء وحتمل �صفة
ا�ست�شارية ل��دى االمم املتحدة ،تعمل على
تنفيذ ال�ع��دي��د م��ن ال�برام��ج املعنية مبجال
حقوق االن�سان.

ً
خالل لقائه عددا من شيوخ العشائر

تضمن قانون البصرة عاصمة العراق االقتصادية

وزير العدل  :تنظيم عمل الع�شائر مب�شروع التحكيم
�سيدعم م�سعى اال�صالح الوطني

�صدور العدد اجلديد من جريدة
الوقائع العراقية بالرقم ()4452

�أكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ،على �ضرورة
تنظيم ع�م��ل ال�ع���ش��ائ��ر ال�ع��راق�ي��ة ع�بر تفعيل
م�شروع حتكيم الع�شائري ،وتبويب وتقنني
االج��راءات اخلا�صة به ،مو�ضحا ان الظروف
احلالية حتتاج اىل تكاتف الع�شائر العراقية
اال�صيلة لتدعيم م�سعى اال�صالح الوطني.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل زيارته اىل امري
زبيد �سعد مزهر ال�سمرمد يف منزله مع عدد من
�شيوخ الع�شائر.
وا� �ض��اف ال���س�ي��د ال ��وزي ��ر :ان وزارة ال�ع��دل
ت��ب��ذل ج� �ه ��ودا ك��ب�ي�رة يف جم� ��ال ال�ت�ح�ك�ي��م،
وال� � � ��ذي م� ��ن �� �ش� ��أن���ه ان ي�����ض��ع امل �ج �ت �م��ع
ال �ع��راق��ي ب��االجت��اه ال�صحيح يف جم ��ال حل
النزاعات.
من جانبهم ا�شاد �شيوخ الع�شائر امل�شاركني
باالجتماع بالدور الكبري لوزارة العدل الداعم
للع�شائر ال�ع��راق�ي��ة ،وم�ساعيها يف م�شروع

التحكيم الع�شائري ،وال��ذي �سي�ساهم يف حل الكامل يف دعم هذا امل�شروع ملا له من اهمية يف
ال�ن��زاع��ات الع�شائرية ،م��ؤك��دي��ن ا�ستعدادهم تنظيم عمل الع�شائر العراقية.

� �ص��در ال �ع��دد اجل��دي��د م��ن ج��ري��دة
الوقائع العراقية بالرقم (،)4452
وال� ��ذي ت�ضمن ق��وان�ين وب�ي��ان��ات
وق � ��رارات اق��ره��ا جمل�س ال �ن��واب
و�صادقت عليها رئا�سة اجلمهورية.
وق� ��ال م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة ��ش��ذى
ع �ب��د امل� �ل ��ك :ان ال� �ع ��دد ()4452
ت�ضمن ق��ان��ون ال�ب���ص��رة عا�صمة
ال� �ع ��راق االق �ت �� �ص��ادي��ة رق ��م ()66
ل�سنة  ،2017وق��رار نيابي ب�ش�أن
�إيقاف التجاوزات على االهوار يف
املحافظات الو�سطى واجلنوبية
رقم ( )43ل�سنة .2017
و�أ� �ض��اف :ان ال�ع��دد ت�ضمن اي�ض ًا
قرار ب�ش�أن متتع �صندوق ال�ضمان
ال �� �ص �ح��ي مل�ن�ت���س�ب��ي � �ش��رك��ة نفط
الب�صرة بال�شخ�صية املعنوية رقم

( )2ل�سنة  ،2017باال�ضافة اىل
ال�ت�ع��دي��ل االول ل�ل�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي
لهيئة امل�سح اجليولوجي العراقية
رق ��م ( )2ل���س�ن��ة  ،2016وب �ي��ان
�صادر عن وزارة الثقافة.
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نصر تأريخي للعراق
والتي تتطلب اليات وجتهيزات متطورة ملواجهة
ما ميتلكه االرهابيون من ا�سلحة عالية التقنية.
ومن املعلوم ان اال�سباب اخلارجية لهذه احلروب
ال �ت��ي واج �ه��ت ال �ب�لاد خ�ل�ال االع� ��وام املا�ضية
وال�صراعات اغلبها ت�صب يف التغيري ال�سيا�سي
ال� ��ذي ��ش�ه��دت��ه ال��ب�ل�اد ب�ت�ح��ول�ه��ا ن �ح��و ال�ن�ظ��ام
الدميقراطي يف ت��داول ال�سلطة وال��ذي تفتقر له
اغلب بلدان املنطقة ،التي ال ترغب يف ان ت�صل
رياح التغيري هذه اليها ،ما ت�سبب يف ان ت�شارك
ب�صورة او باخرى يف تغذية ال�صراع واالرهاب
على اع�ل��ى امل�ستويات م��ن اج��ل اج�ه��ا���ض هذه
التجربة وخلق حالة من الرف�ض داخل او�ساطها
ال�شعبية الن تخو�ضها خوفا من تكرار االحداث
التي دارت على ال�ساحة العراقية.
ه��ذه التجربة الع�صيبة برغم ال�سلبيات التي
اكتنفتها اال انها �ساهمت يف ايجاد تيارات وطنية
واع ��دة م��ن �ش�أنها ان ت�ساهم يف ر��س��م �صورة
نا�صعة للتجربة ال�سيا�سية التي تتالءم مع الواقع
العراقي من جهة ،كما انها �ساهمت يف رفع جتربة
اجلي�ش العراقي والقوات امل�سلحة يف حماربة
االره��اب وك�سر �شوكته ،كما انها اوجدت قاعدة
دفاع �شعبي (احل�شد ال�شعبي) ،والذي �ساهم يف
قلب املعادلة يف ا�سناد القوات االمنية ور�سمت

ب�سم الله الرحمن الرحيم
َو َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْف َرحُ المْ ُ�ؤْ ِم ُن َ
ون ِب َن ْ�ص ِر ال َّل ِه َي ْن ُ�ص ُر َمنْ
ي ََ�شا ُء َو ُه َو الْع َِزي ُز ال َّر ِحي ُم
�صدق الله العلي العظيم
�أي�ه��ا ال�شعب ال�ع��راق��ي العظيم ي��ا اب�ن��اء قواتنا
امل�سلحة ورج� ��ال احل���ش��د الأب� �ط ��ال ..الإخ ��وة
والأح��ب��ة م��وظ�ف��ي وزارة ال��ع��دل ..ال ي�سعني
�سوى ان �أهنئكم بالن�صر امل�ؤزر الذي حتقق على
جيو�ش احلقد وال�ظ�لام ع�صابات داع����ش التي
دخلت العراق يف اع��ادة لتاريخ املغول والتتار
ال��ذي��ن اهلكوا احل��رث والن�سلم ودم��روا االرث
ال�ت��اري�خ��ي �سعيا منهم لطم�س ت��اري��خ ال�ع��راق
التليد.
ان ما حتقق من ن�صر ًا ت�أريخي للعراق يكاد يكون
ملحمة ا�سطورية �سطرها رج��ال بعقيدة �صلبة
واج �ه��وا ب���ص��دوره��م امل �ج��ردة ر��ص��ا���ص احلقد
و�شظايا �سياراته املفخخة ال��ذي مل ي�سل منها
حتى االب��ري��اء يف املناطق االم �ن��ة ،وكلنا يعلم
االو�ضاع ال�صعبة التي عا�شها العراق بعد �سقوط
النظام الدكتاتوري املباد واملراحل التي واكبت
اعادة ت�شكيل اجلي�ش العراقي والقوات امل�سلحة
م��ن ح��رب ��ش�ع��واء وك�ث�رة احل�م�لات الع�سكرية
لتطويق ب�ؤر االره��اب يف املحافظات ال�ساخنة،

خالل زيارتها لسجن الحماية القصوى

جلنة تفتي�ش ال�سجون تبحث تنفيذ التو�صيات واالرتقاء مبعايري
املعتمدة يف االدارة والقانون
اج��رت جلنة تفتي�ش ال�سجون التابعة لدائرة
اال� �ص�لاح ال�ع��راق�ي��ة يف وزارة ال �ع��دل و�ضمن
االج���راءات الرقابية يف ال�سجون اال�صالحية
زي ��ارة لق�سم احل�م��اي��ة الق�صوى اح��د االق�سام
اال�صالحية يف بغداد.
وق� ��ال م��دي��ر ع ��ام دائ � ��رة اال�� �ص�ل�اح ال�ع��راق�ي��ة
ح �� �س�ين ال �ع �� �س �ك��ري :ان ال �ل �ج �ن��ة ب �ح �ث��ت مع

اداره ال� ��� �س� �ج ��ن ن�����س��ب االجن� � � ��از وت �ن �ف �ي��ذ
التو�صيات.
وا�ضاف :ان اللجنة قامت م�ؤخرا بزيارة الق�سم
واط �ل �ع��ت ع�ل��ى امل �ع��اي�ير امل�ع�ت�م��دة يف االدارة
واملتابعة القانونية وبرامج الت�أهيل ،واخلدمات،
واملعايري املكملة وال�ساندة االخرى ومنها معايري
ح�ق��وق االن���س��ان املعتمدة يف االي���داع و�إي ��واء

وكيل وزارة العدل تقرير
العراق و�صل مراحله االخرية
و�سيقدم يف موعده املقرر
تر�أ�س وكيل وزارة العدل اال�ستاذ ح�سني
ال��زه�ي�ري ،اج�ت�م��اع ا��س�ت�ع��را���ض امل���س��ودة
االخ�يرة للتقرير ال��دوري االول ،بح�ضور
ممثلي عدة وزارات وم��دراء اق�سام حقوق
االن�سان اليوم االربعاء .2017/ 6/ 7
وذك��ر ال�سيد ال��وك�ي��ل مت خ�لال االجتماع
تدوين بع�ض املالحظات واملقرتحات حول
التدابري التي اتخذها العراق لتنفيذ اعمال
احكام بنود امليثاق العربي حلقوق االن�سان
الذي �صادق عليه العراق.
و�أو� �ض��ح ان التقرير يت�ضمن معلومات
ا�سا�سية ع��ن جمهورية ال �ع��راق م��ن حيث
اجلغرافية ،وال�سكان ،والنظام ال�سيا�سي،
والإط���ار ال�ق��ان��وين وامل�ؤ�س�ساتي حلقوق
االن�سان يف العراق .و�أفاد ان التقرير و�صل
اىل مراحله االخرية و�ستقوم وزارة العدل
بتقدميه اىل جمل�س الوزراء ومن ثم ار�ساله
للجامعة العربية حلقوق االن�سان العربية
(جلنة امليثاق) يف املوعد املقرر.

دائرة اال�صالح العراقية �إعدادنا خطة طوارئ لرفع جاهزية
العنا�صر اال�صالحية
اج� � ��رت م �ل�اك� ��ات دائ� � � ��رة اال�� �ص�ل�اح
العراقية املتخ�ص�صة بال�ش�ؤون االمنية
يف ��س�ج��ن ال �ت��اج��ي امل��رك��زي حمالتها
االم �ن �ي��ة و�إع�� ��داد خ�ط��ة ط� ��وارئ لرفع
جاهزية عنا�صرها ملواجهة �أي حالة
طارئة.
وق� � ��ال م ��دي ��ر ع � ��ام ال � ��دائ � ��رة ح���س�ين
ال�ع���س�ك��ري :ان امل�لاك��ات املتخ�ص�صة

بال�ش�ؤون االمنية الداخلية كثفت من
اجراءاتها يف تفتي�ش القاعات ال�سجنية
و�إج ��راء فعاليات م�شرتكة م��ع مالكات
ال�صيانة والآل �ي��ات والأع �م��ار لتعزيز
خططها االمنية ومتطلباتها يف معاجلة
الثغرات يف اال�سوار ال�سجنية ،و�صيانة
ون�صب منظومات امل��راق�ب��ة واالن ��ارة،
وبناء وحدات ا�سرتاحة.

وا�� �ض���اف امل ��دي ��ر ال� �ع���ام :ان ادارة
ال�سجن وبعد اجراء م�سوحات ميدانية
�شاملة لكل م��راف��ق ال�سجن وامل �م��رات
وال� ��وح� ��دات اخل��دم �ي��ة اع� ��دت درا� �س��ة
م�ف���ص�ل��ة ل�ت�ط��وي��ر ال��واق �ع ����ص االم �ن��ي
لل�سجن وكانت اغلب فقرات هذه اخلطة
ت�ع��زي��ز امل�ع��اي�ير االم�ن�ي��ة والإج � ��راءات
الوقائية ملواجهة �أي حالة طارئة كما

اعدت مالكات ال�ش�ؤون االمنية التابعة
لل�سجن خطة عمل اخرى خا�صة ب�شهر
رم�ضان.
م�شريا اىل ان الهدف من هذه الفعاليات
من �ش�أنه ان يحد من حم��اوالت ادخ��ال
امل��واد املمنوعة او االع�م��ال امل�شبوهة
التي ق��د يرتكبها ال�ن��زالء مم��ن ه��م على
درجة عالية من اخلطورة.

تضمن قانون تقريب المبالغ رقم ()64

�صدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم ()4449
�صدر العدد اجلديد من جريدة الوقائع
العراقية بالرقم ( ،)4449والذي ت�ضمن
احل�سابني اخلتاميني جلمهورية العراق
وقوانني ،اقرها جمل�س النواب و�صادقت
عليها رئا�سة اجلمهورية.
وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية
� �ش��ذى ع�ب��د امل �ل��ك :ان ال �ع��دد ()4449
ت�ضمن قانون تقريب املبالغ رق��م ()64

الدكتور حيدر الزاملي
وزير العدل

مفت�ش العدل� :إبطال بيوعات عقارية
ي�شوبها التزوير والتالعب

النزالء يف الردهات ال�سجنية.
ي �� �ش��ار اىل ان ال�ل�ج�ن��ة ق��ام��ت ب�ت��دق�ي��ق ال �ي��ات
ال�ع�م��ل م�ي��دان�ي��ا وف�ت���ش��ت ال ��رده ��ات ال�سجنية
وال ��وح ��دات االداري� � ��ة ،وامل �خ��زن �ي��ة ،وم�ع��اي�ير
االم��ن وال�سالمة العامة ،وحت�صينات اال�سيجة
اخلارجية ،وال�ب��واب��ات ،ومنظومات الطوارئ
االخرى.

كثفت اجراءاتها لمواجهة أي حالة طارئة
خالل ترأسه اجتماع استعراض
مسودة التقرير الدوري االول

مالمح الن�صر بفك العقد ال�صعبة التي راهن عليها
االرهاب ،ا�ضافة اىل ادوارها املحورية يف م�سك
االر�ض وت�سليمها اىل القوات االمنية يف املناطق
املحررة.
والب��د لنا ونحن يف غمرة هذا الفرح الكبري ان
نحيي املقاتلني يف ال�سواتر اخللفية من موظفي
وزارة ال �ع��دل ال��ذي��ن ت �� �ص��دوا الع �ت��ى هجمات
االرهاب ب�صدورهم املجردة وعادوا العادة كتابة
احلياة بعملهم واخال�صهم الذي حطم خمططات
داع�ش والتي حاولت ان توقف احلياة بتكرارها
لالعتداءات االرهابية على ال��وزارة باعتبارها
اجلهة التي تقدم اخلدمة للمواطن وتنفذ احكام
القانون بالقتلة واالرهابيني.
م��ا حت�ق��ق ب��دم��اء وت�ضحيات ال��رج��ال يحملنا
م�س�ؤولية كبرية مل�ضاعفة العمل للم�ساهمة يف
اع��ادة اعمار ال�ع��راق وب�ن��اءه ليعود الخ��ذ دوره
احل�ضاري واالن�ساين بني بلدان العامل االخرى،
وهذا ما �سعينا لتحقيقه عرب متثيلنا للعراق يف
املحافل الدولية ،والتي �ساهمت بعودة العراق
اىل حا�ضنته العربية واىل ا�ستعادة ا�ستحقاقاته
الدولية.

ل�سنة  ،2017م��و��ض�ح��ة ان اال��س�ب��اب
املوجبة لت�شريع هذا القانون هو تخويل
دوائ��ر الدولة الر�سمية �صالحية تقريب
املبالغ يف م�ستندات ال�صرف والقب�ض
ال� �ت ��ي ت �� �ص��در ع �ن �ه��ا مب ��ا ي �ن �� �س �ج��م م��ع
العملة املتداولة حاليا ل�صالح اخلزينة
العامة.
وا�ضافت املدير العام :ان العدد ت�ضمن

ق ��ان ��ون ال �ل �ج �ن��ة ال �ب��ارامل �ب �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة
العراقية رقم ( )655ل�سنة  ،2017كما
ت�ضمن احل���س��اب اخل�ت��ام��ي جلمهورية
العراق ل�سنة  2008امل�صادق عليه بقرار
جمل�س النواب رقم ( )28ل�سنة ،2016
واحل�ساب اخلتامي جلمهورية العراق
ل���س�ن��ة  2009امل �� �ص��ادق ع�ل�ي��ه ب �ق��رار
جمل�س النواب رقم ( )27ل�سنة .2016

�أعلن املفت�ش العام لوزارة العدل ح�سن حمود العكيلي عن ابطال بيوعات
عقارية ي�شوبها التزوير والتالعب.
وقال العكيلي ،ان املكتب اكت�شف ( )23حالة تالعب وتزوير يف املعامالت
العقارية ببغداد وعدد من املحافظات ،ومن بينها عقارات تابعة ملواطنني
ومت التوجيه ب�إبطال بيوعاتها وفق ما جاء يف املادة ( )139/1من قانون
الت�سجيل العقاري رقم ( )23ل�سنة  1971وتعديالته.
وا��ض��اف املفت�ش ال�ع��ام ،ان احل��االت التي مت ك�شفها ال تتعلق بعقارات
املواطنني فح�سب ،امنا جت��اوزت على عقارات تابعة للدولة ،فتم اتخاذ
ال�لازم من قبل املكتب ،والتو�صية مبراجعة اجلهة املت�ضررة للمحاكم
املخت�صة لوقف البيوعات.
و�شدد العكيلي انه متت �إحالة املتالعبني بال�سجالت العقارية اىل هي�أة
النزاهة والق�ضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وتن�ص امل��ادة ( )132/1من قانون الت�سجيل العقاري انه (يتم ابطال
الت�سجيل ا�ستنادا اىل قرار من الوزير قبل اكت�ساب الت�سجيل �شكله النهائي
وفقا لأحكام هذا القانون ،اما �إذا كان الت�سجيل قد اكت�سب ال�شكل النهائي
فال يجوز ابطاله �إال بحكم ق�ضائي حائز درجة البتات).

لدى مشاركته بإعمال الدورة ()35
لمجلس حقوق االنسان المنعقدة في جنيف

وكيل وزارة العدل :موقف العراق ثابت من
االزمة ال�سورية منذ بدايتها

دائرة التنفيذ تعلن عن ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر �آيار لعام 2017
اعلنت دائرة التنفيذ التابعة ل��وزارة العدل ,عن ابرز
ن�شاطاتها املتحققة خ�لال �شهر �آي ��ار امل��ا��ض��ي لعام
.2017
وقال مدير عام دائرة التنفيذ د .فتاح حممد :ان الدائرة
حققت العديد من االجنازات خالل �شهر �آيار من العام
 ،2017حيث بلغت جمموع االمانات امل�ستح�صلة من
املدينني (خم�سة وثالثون مليار و�سبعمائة وخم�سون

مليون وخم�سمائة وت�سعة وارب �ع��ون ال��ف وت�سعة
و�سبعون دينار).
وا�ضاف املدير العام :ان االمانات امل�صروفة مل�ستحقيها
بلغت (اربعة وع�شرون مليار ومائة واربعة وت�سعون
مليون وخم�سمائة وع�شرة ال��ف وثالثمائة واثنان
وثالثون دينار) ،م�ؤكدا ان جمموع املبالغ امل�ستح�صلة
من الر�سوم العدلية بلغت (ت�سعمائة وت�سعة وثمانون

ال�شعبة الريا�ضية تعلن ا�ستئناف بطولة
كا�س �شهداء وزارة العدل الرابعة

اعلنت ال�شعبة الريا�ضية يف وزارة العدل عن ا�ستئناف بطولة
كا�س �شهداء ال��وزارة الرابعة خلما�سي كرة القدم ،التي جرت
مناف�ساتها على قاعة نادي ال�شباب الريا�ضي يف .2017/5/10
وق��ال م�س�ؤول ال�شعبة الريا�ضية احمد م�شاوي :ان مناف�سات
الدور الثالث للبطولة �ستنطلق ابتداء من يوم االربعاء امل�صادف
 ،2017/7/12مو�ضحا ان ( )12فريقا ت�أهل خالل املناف�سات
ال�سابقة حيث متتق�سيمه اىل ( )4جماميع.
يذكر ان البطولة توقفت ب�سبب تزامنها مع حلول �شهر رم�ضان
وعطلة عيد الفطر املبارك  ،حيث ت�أهل ( )12فريقا من جمموع
( )42فريقا �شارك يف البطولة.

مليون و�ستمائة وت�سعة وخم�سون ال��ف وثمامنئة
وواحد وع�شرون دينار).
واو�ضح املدير العام :ان الدائرة تتابع ب�شكل م�ستمر
ال�شكاوى والدعاوى وح�ضور املرافعات ،م�شريا اىل
ان ( )2071حكم بالنفقة و( )174حكم ب�أجر ح�ضانة
مت ح�سمها ,ب��اال��ض��اف��ة اىل االح �ك��ام ال�ت��ي ح�سمتها
الدائرة �ضمن م�س�ؤوليتها يف حماية حقوق مراجعيها.

وتابع املدير ال�ع��ام :حققت ال��دائ��رة ن�شاطات تتعلق
بالديون بلغ جمموعها ( )2358حكم ،بينما بلغت
االحكام املتعلقة بالعقار ( )4346حكم ،مبينا اجناز
( )4346معاملة احوال �شخ�صية ،و( )2358معاملة
دي��ن وت�سليم ام��وال منقولة ،باال�ضافة اىل ()337
معاملة متعلقة بالعقار و( )178معاملة ديون دولة،
بينما بلغت معامالت منجزة ختام ( )307معاملة،

جمل�س �شورى الدولة يعلن عن ابرز ن�شاطاته خالل
�شهر ايار لعام 2017
اعلن جمل�س �شورى الدولة يف وزارة العدل ،عن ابرز ن�شاطاته
التي حققها خالل �شهر ايار من العام .2017
وقال املجل�س :ان ابرز الن�شاطات املتحققة خالل
�شهر اي��ار من العام  ،20177مبا يخ�ص
امل�ؤمترات وور�ش العمل داخل وخارج
ال �ب �ل��د ،ور� �ش��ة ع�م��ل (ه�ي�ئ��ة ن��زاع��ات
دع��اوى امللكية العقارية واملعوقات
التي واجهتها ،يف املعهد الق�ضائي،
وحم� ��ا� � �ض� ��رات ح�� ��ول (ال� �ن� �ظ ��ام
احل�ك��وم��ي االم��ري �ك��ي) يف وزارة
اخل��ارج��ي��ة ،واالج��ت��م��اع ال �ث��اين
للجنة امل�شرتكة من خرباء وممثلي
وزارات العدل والداخلية يف الدول
ال�ع��رب�ي��ة لتحديث ال �ق��ان��ون العربي
�ألنموذجي ملكافحة االرهاب مب�صر.
وا�ضاف املجل�س :ان من �ضمن الن�شاطات
يف ه��ذا اجل��ان��ب اال��س�ب��وع ال�ع��رب��ي للتنمية
امل�ستدامة واجتماعات املكتب التنفيذي ملجل�س

وزراء ال �ع��دل ال �ع��رب رق��م ( )60مب���ص��ر ،وامل ��ؤمت��ر ال�ساد�س
للمخت�صني ب ��أم��ن و� �س�لام��ة ال �ف �� �ض��اء ال���س�ي�براين
(االن�ت�رن���ت) يف ال � ��دول ال �ع��رب��ي يف ل�ب�ن��ان،
بالإ�ضافة اىل اجنازات عديدة اخرى.
وت��اب��ع امل�ج�ل����س :ان ه ��ذه ال�ن���ش��اط��ات
ت �� �ض �م �ن��ت اجن � � ��از ( )3م �� �ش��اري��ع
ق� � ��وان��ي ��ن ،و( )44م� ��� �ش ��اري ��ع
ن� �ظ ��ام داخ � �ل� ��ي ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة اىل
( )14ب� �ي���ان ر�أي وم� ��� �ش ��ورة
قانونية ،و�أر�شفة ( )317قانونا،
كما بلغ ع��دد ال�ط�ع��ون التمييزية
املح�سومة م��ن املحكمة االداري���ة
العليا مب��ا يخ�ص ق�ضاء املوظفني
( )70ط�ع�ن��ا ب��الإ� �ض��اف��ة اىل ح�سم
( )46طعنا خا�صا بالق�ضاء الإداري،
يف ح�ين ب�ل��غ ع��دد ال��دع��اوى املح�سومة
م� ��ن حم �ك �م��ة ال��ق�����ض��اء االداري ()128
دعوى.

ق��ال وك �ي��ل وزارة ال �ع��دل ح�سني
الزهريي ،ان موقف العراق ثابت
من االزم��ة ال�سورية منذ بدايتها،
وم��ن ال���ض��روري وق��ف ن��زف ال��دم
وت�أييد احلل ال�سلمي.
ذك��ر ال�سيد الوكيل ذل��ك يف بيان
جمهورية العراق اخلا�ص بتقرير
جلنة التحقيق الدولية امل�ستقرة
املعنية ب�سوريا ،والذي ي�أتي �ضمن
اط��ار اعمال ال��دورة ( )35ملجل�س
ح�ق��وق االن �� �س��ان ،ال�ت��ي ج��رت يف

جنيف.
وت��اب��ع :ان م��وق��ف ال �ع��راق قائم
ع �ل��ى �� �ض ��رورة وق���ف ن���زف ال ��دم
وت�أييد احلل ال�سلمي الذي يقرره
ال�شعب ال�ع��رب��ي ال���س��وري بعيدا
عن التدخالت اخلارجية ،واهمية
ا�ستقرار وعودة االمن اىل �سوريا،
م�ؤكدا على �ضروري مد يد العون
لتقدمي احللول لهذه املحنة والعمل
� �س��وي��ة ل�ل�ق���ض��اء ع �ل��ى امل�ج��ام�ي��ع
االرهابية.

بدء العمل باملنظومة الإلكرتونية
 I2Nبني وزارتي العدل واخلارجية
للحفاظ على ممتلكات املواطنني
اعلنت وزارة العدل عن بدء العمل باملنظومة االلكرتونية ( )I2Nبني
وزارتي العدل واخلارجية ،و�أكدت الوزارة :ان الهدف من امل�شروع الذي
با�شرت بتنفيذه دائرة الت�سجيل العقاري يف وزارة العدل ،الت�أكد من �صحة
�صدور الوكاالت التجارية والت�صديقات التي ت�صدر عن وزارة اخلارجية
وال�سفارات العراقية يف اخلارج .واو�ضحت الوزارة :ان عمل املنظومة
�سي�سهم يف �سرعة اجناز املعامالت واحلد من التالعب والتزوير يف كتب
�صحة ال�صدور اخلا�صة بالوكاالت ،باال�ضافة اىل الق�ضاء على الروتني
وامل�شاكل املتعلقة با�ستالم وت�سليم الكتب الر�سمية متا�شيا مع تب�سيط
االجراءات اخلا�صة باملواطنني واحلفاظ على ممتلكاتهم.

حقوق االنسان
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ملف حقوق االنسان من صميم عمل وزارة العدل وتكليف الوزارة بادارتها بعد الغاء وزارة حقوق االنسان ساهم بتكريس
جهود مضاعفة لالرتقاء بمستوى العمل بهذا الجانب .
ان الوزارة ترعى حقوق االنسان للمواطن في اشرافها على عمل الدوائر العدلية الخدمية ،اضافة الى رعايتها الحتياجات
النزالء المتواجدين في سجونها وكذلك ضمان حق الضحايا في ايقاع القصاص العادل بمن اعتدى عليهم

العدل تبني عالقات تعاون بناءة مع املنظمات الدولية
التزاما بالتعاهدات واالتفاقيات امل�صادق عليها

تقوم وزارة العدل متمثلة بالدائرة القانونية
مبتابعة ملف حقوق االن�سان وكتابة التقارير
التعاهدية وال��دول�ي��ة ومتابعة ال�ت�ق��اري��ر التي
ت�صدرها املنظمات املحلية والدولية واالجابة
ع �ل��ى اال� �س �ت �ف �� �س��ارات ال �ت��ي ت ��رد م��ن اخل�ب�راء
امل���س�ت�ق�ل�ين ال��دول �ي�ين وجل� ��ان جم�ل����س ح�ق��وق
االن�سان يف االمم املتحدة
و�أحد املهام التي تقوم بها اق�سام حقوق االن�سان
يف ال��دائ��رة القانونية هي ر�صد التقارير التي
ت�صدرها املنظمات الدولية ودرا�ستها واب��داء
ال��ر�أي حول كيفية االجابة عليها حيث تت�ضمن
اغلب التقارير اىل الكثري من املعلومات املغلوطة
املنافية للواقع وال تخدم احلقيقة والإن�صاف
ب�أي حال من الأحوال كما ال ي�أخذ بعني االعتبار
اجلهود الكبرية املتميزة التي تبذلها امل�ؤ�س�سات

احلكومية يف جم��ال تر�سيخ وتعميق مفاهيم
حقوق الإن�سان واحرتامها واالرتقاء بها �سلوك ًا
وممار�سة.
ويالحظ ان املنظمات تعتمد على اغلب انتقاء
معلوماتها من ا�شخا�ص قد ت�ضررت م�صلحهم
��س��واء ك��ان��وا على ح��ق او ال ل��ذل��ك ي�ق��وم ه ��ؤالء
اال�شخا�ص بنقل ال�صورة با�ستخدام ا�سلوب
املبالغة او التهويل وت�ضخيم الوقائع لت�شويه
�سمعة من احلقوا ال�ضرر بهم .
بعد درا�سة تلك التقارير تقوم ال��وزارة مبفاحتة
اجلهات التي ادع��ت املنظمات قيامها بانتهاكات
ح �ق��وق االن �� �س��ان ل �ل��وق��وف ع �ل��ى م ��دى �صحة
امل �ع �ل��وم��ات ال � ��واردة م��ن ع��دم��ه وب �ع��د و��ص��ول
ردود تلك اجلهات تقوم ال��وزارة بالرد على تلك
املنظمات باحلجج والرباهني املتوافرة  .والريب

�أن املتتبع املن�صف ملجريات العمليات الإرهابية
ال �ت��ي ي �ق��ف وراءه � ��ا �إره��اب �ي��و ت�ن�ظ�ي��م داع ����ش
االرهابي ي�ستطيع �أن يدرك �أنها جرائم موجهة
�ضد ح�ق��وق ال�ن��ا���س وح��ري��ات�ه��م و�أن احلكومة
العراقية تتبع �آلية حكيمة وفعالة يف التعامل
مع ه��ذا النوع من اجل��رائ��م التي ت�ستهدف حق
الإن�سان يف احلياة وحقه يف العي�ش �آمن ًا م�ستقر ًا
�إنطالق ًا من م�سئولياتها الد�ستورية والقانونية
يف احل�ف��اظ على الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار وحماربة
الإره � ��اب ومب ��ا ال ي�خ��ل ب��ال�ت��زام��ات�ه��ا مبعايري
وم� �ب ��ادئ ح �ق��وق الإن �� �س��ان امل �ك �ف��ول��ة مب��وج��ب
د�ستورها وقوانينها الوطنية واملعاهدات الدولية
ذات ال�صلة التي �صادقت عليها� .إن وزارة العدل
ت�ؤمن ب�أن الهدف امل�شرتك املرجو بينها وبني هذه
املنظمة وكل املنظمات الدولية هو حماية حقوق
الإن���س��ان واالرت �ق��اء مب�ستوى احل��ري��ات العامة
لكل املواطنني واملقيمني فيها من خالل التحري
وتق�صي احل�ق��ائ��ق وع ��دم ا��س�ت�ق��اء معلوماتها
من م�صادر م�ضللة وغ�ير �صحيحة �أو مغر�ضة
يهمها افتعال الأزمات وقلب وقائع الأمور خدمة
لأجندتها ال�سيا�سية اخلا�صة  ،وعليه ف�أن الوزارة
تربطها مع املنظمات الدولية عالقات تعاون بناءة
تعتمد على ال�شفافية والو�ضوح حر�ص ًا منها على
�إج�ل�اء احلقائق و�إجن ��اح اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة من
اجلانبني وكي ال تثبط من عزمية القائمني على
تطوير احلقوق واحلريات وااللتزام بالتعهدات
واالتفاقيات التي �صادق عليها العراق.

العبادي يرف�ض تقارير منظمات عاملية عن
عقوبات جماعية �ضد عوائل الدواع�ش

رف�ض رئي�س ال��وزراء الدكتور حيدر العبادي
تقارير منظمات دولية عن عقوبات جماعية �ضد
عوائل الدواع�ش او املتعاونني معهم م�ؤكدا انه ال
توجد عقوبات خارج نطاق القانون ،منتقدا هذه
املنظمات التي قال انها تختار جت��اوزات فردية
معزولة لتجعل منها ح��االت عامة .وا�شار اىل

حقائق �أ�سا�سية عن اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل

ما هو اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل؟
اال�ستعرا�ض ال��دوري ال�شامل عملية فريدة تنطوي على ا�ستعرا�ض
�سجالت حقوق الإن���س��ان اخلا�صة بجميع ال��دول الأع���ض��اء يف الأمم
امل�ت�ح��دة ال�ب��ال��غ ع��دده��ا  193دول ��ة م��رة ك��ل �أرب ��ع ��س�ن��وات .ويعترب
اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ابداعا هاما من قبل جمل�س حقوق الإن�سان
ي�ستند �إىل امل�ساواة يف املعاملة بني جميع البلدان .ويوفر اال�ستعرا�ض
فر�صة جلميع ال��دول ل�ل�إع�لان عن الإج ��راءات التي اتخذتها لتح�سني
�أحوال حقوق الإن�سان يف بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه
التمتع بحقوق الإن�سان .كما يت�ضمن اال�ستعرا�ض ال��دوري ال�شامل
تقا�سما لأف�ضل ممار�سات حقوق الإن���س��ان يف خمتلف �أن�ح��اء الكرة
الأر�ضية .وال توجد يف الوقت الراهن �أي �آلية �أخرى من هذا النوع.
كيف �أن�شئ اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل؟
�أن�شئ اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل عندما �أن�ش�أت اجلمعية العامة للأمم
املتحدة جمل�س حقوق الإن�سان يف � 15آذار /مار�س  2006بوا�سطة
القرار  .60/251وقد �أناط هذا القرار مبجل�س حقوق الإن�سان “�إجراء
ا�ستعرا�ض دوري �شامل ي�ستند �إىل معلومات مو�ضوعية وموثوق
بها ملدى وفاء كل دولة بالتزاماتها يف جمال حقوق الإن�سان على نحو
يكفل �شمولية التطبيق وامل�ساواة يف املعاملة بني جميع الدول” .ويف
 18حزيران /يونيه  ،2007وبعد �سنة واحدة من �أول اجتماعات
املجل�س اجلديد ،وافق �أع�ضاء املجل�س على حزمة بناء م�ؤ�س�ساته (A/
 )HRC/RES/5/1التي توفر خريطة طريق تر�شد عمل املجل�س يف
امل�ستقبل .وكان من بني العنا�صر الرئي�سية يف تلك احلزمة اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل.
ما هو الهدف من اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل؟
يتمثل الهدف النهائي لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل يف حت�سني �أحوال
حقوق الإن���س��ان يف ك��ل بلد مب��ا لذلك م��ن ع��واق��ب لها �ش�أنها بالن�سبة
لل�شعوب يف كافة �أنحاء الكرة الأر�ضية .واال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
م�صمم لتعزيز ودعم وتو�سيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإن�سان على
الطبيعة .ولكي يتحقق ذلك ،ينطوي اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل على
تقييم �سجالت الدول ب�ش�أن حقوق الإن�سان ومعاجلة انتهاكات حقوق
الإن�سان �أينما حت��دث .كما يهدف اال�ستعرا�ض ال��دوري ال�شامل �إىل
توفري م�ساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها على معاجلة حتديات حقوق
الإن�سان بفعالية وتقا�سم �أف�ضل املمار�سات يف ميدان حقوق الإن�سان
فيما بني الدول و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين.
متى يقوم اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل با�ستعرا�ض �سجالت الدول يف
جمال حقوق الإن�سان ؟
يجري ا�ستعرا�ض جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة مرة كل �أربع
�سنوات -حيث يجري ا�ستعرا�ض  48دولة كل �سنة .ويتم ا�ستعرا�ض
جميع ال��دول الأع�ضاء يف املجل�س البالغ عددها  47دول��ة �أثناء فرتة
ع�ضويتها .وقد اعتمد جمل�س حقوق الإن�سان يف � 21أيلول� /سبتمرب
 2007تقوميا زمنيا يف�صل الرتتيب ال��ذي يجري بح�سبه النظر يف
 192دولة الأع�ضاء يف الأمم املتحدة �أثناء حلقة ال�سنوات الأربع الأوىل

( .)2011 2008-ويتم اال�ستعرا�ض خالل دورات الفريق العامل
املعني باال�ستعرا�ض ال��دوري ال�شامل (�أنظر �أدن��اه) الذي يجتمع ثالث
مرات يف ال�سنة.
من الذي يجري اال�ستعرا�ض؟
ي�ضطلع الفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل الذي يت�ألف
من �أع�ضاء جمل�س حقوق الإن�سان البالغني  47ع�ضوا باال�ستعرا�ضات؛
بيد �أنه ميكن لأي دولة ع�ضو يف الأمم املتحدة �أن ت�شارك يف املناق�شات/
احلوار مع الدولة قيد اال�ستعرا�ض .ويتم ا�ستعرا�ض كل دولة مب�ساعدة
من فريق من ثالث دول ،يعرف با�سم “الرتويكا” ،ويتوىل القيام مبهمة
املقرر .ويتم اختيار الرتويكا اخلا�صة بكل دولة من خالل �إجراء قرعة
قبل كل دورة للفريق العامل.
�إىل �أي �شيء ت�ستند اال�ستعرا�ضات؟
تتمثل الوثائق التي ت�ستند �إليها اال�ستعرا�ضات يف )1 :معلومات مقدمة
من الدولة قيد اال�ستعرا�ض ميكن �أن ت�أخذ �شكل “تقرير وطني”؛ )2
ومعلومات واردة يف تقارير خرباء و�أفرقة حقوق الإن�سان امل�ستقلني
امل�ع��روف�ين با�سم امل�ق��رري��ن اخل��ا��ص�ين و وال�ه�ي�ئ��ات امل�ن���ش��أة مبوجب
معاهدات حقوق الإن�سان وكيانات الأمم املتحدة الأخرى؛  )3ومعلومات
من �أ�صحاب امل�صلحة الآخ��ري��ن وم��ن بينهم املنظمات غري احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان.
كيف يتم �إجراء اال�ستعرا�ضات؟
جت��رى اال�ستعرا�ضات م��ن خ�لال مناق�شات تفعالية ب�ين ال��دول��ة قيد
اال�ستعرا�ض وغريها من ال��دول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة .ويجري
ذلك خالل اجتماع الفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل.
وميكن لأي دولة ع�ضو يف الأمم املتحدة �أن تطرح خالل تلك املناق�شات
�أ�سئلة و� /أو تعليقات و�أن تقدم تو�صيات �إىل الدولة قيد اال�ستعرا�ض.
وميكن للرتويكا �أن تجُ مع الق�ضايا �أو الأ�سئلة التي يتم تقا�سمها مع
الدولة قيد اال�ستعرا�ض لكفالة �أن يجري احل��وار التفاعلي ب�سال�سة
وبطريقة منظمة .وفرتة اال�ستعرا�ض يف الفريق العامل ثالث �ساعات
لكل بلد.
هل ميكن للمنظمات غري احلكومية �أن ت�شارك يف عملية اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل؟
نعم .ميكن للمنظمات غري احلكومية �أن تقدم معلومات ميكن �إ�ضافتها
�إىل تقرير “�أ�صحاب امل�صلحة الآخرون” الذي يجري النظر فيه �أثناء
اال�ستعرا�ض .وميكن لأي دولة ت�شارك يف املناق�شات التفاعلية �أن ت�شري
�إىل املعلومات التي تقدمها تلك املنظمات �أثناء اال�ستعرا�ض يف اجتماع
الفريق العامل .وميكن للمنظمات غري احلكومية �أن حت�ضر دورات
الفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل وت�ستطيع الإدالء
ببيانات يف الدورات العادية ملجل�س حقوق الإن�سان عندما يجري النظر
يف نتائج ا�ستعرا�ضات ال��دول .وق��د �أ��ص��درت مفو�ضية الأمم املتحدة
ال�سامية حلقوق الإن�سان “مبادئ توجيهية تقنية من �أجل تقدمي �أ�صحاب
امل�صلحة لعرائ�ضهم».
ما هي التزامات حقوق الإن�سان التي يجري معاجلتها؟

يعمل اال�ستعرا�ض ال ��دوري ال�شامل على تقييم م��دى اح�ت�رام ال��دول
اللتزاماتها �إزاء حقوق الإن�سان املن�صو�ص عليها يف )1( :ميثاق الأمم
املتحدة ؛ ( )2والإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان؛ ( )3و�صكوك حقوق
الإن�سان التي تكون الدولة طرفا فيها (معاهدات حقوق الإن�سان التي
�صدقت الدولة املعنية عليها)؛ ( )4والتعهدات وااللتزامات الطوعية
التي قدمتها الدولة (مثال� ،سيا�سات و� /أو برامج وطنية ب�ش�أن حقوق
الإن�سان مت تنفيذها)؛ ( )5والقانون الإن�ساين الدويل القابل للتطبيق.
ما هي نتائج اال�ستعرا�ض؟
يف �أع�ق��اب اال�ستعرا�ض ال��ذي يقوم به الفريق العامل للدولة ،تقوم
الرتويكا ب�إعداد تقرير مب�شاركة من الدولة قيد اال�ستعرا�ض ومب�ساعدة
من مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان .ويوفر هذا التقرير،
الذي ي�شار �إليه با�سم “تقرير النتائج” ،موجزا للمناق�شات الفعلية .ومن
ثم ف�إنه يت�ألف من �أ�سئلة وتعليقات وتو�صيات قدمتها الدول �إىل البلد قيد
اال�ستعرا�ض ،عالوة على ردود الدولة امل�ستعر�ضة.
كيف يتم اعتماد اال�ستعرا�ض؟
تخ�ص�ص ن�صف �ساعة �أثناء دورة الفريق العامل العتماد كل تقرير من
“تقارير النتائج” ب�ش�أن الدول امل�ستعر�ضة يف ال��دورة .ويتم ذلك مبا
ال يتجاوز � 48ساعة من انتهاء ا�ستعرا�ض البلد املعني .ويتاح للدولة
امل�ستعر�ضة فر�صة لتقدمي تعليقات �أولية على التو�صيات مع حقها يف
اختيار قبولها �أو رف�ضها .وتدرج كل من التو�صيات املقبولة واملرفو�ضة
يف التقرير .وبعد اعتماد التقرير ،ميكن للدول �أن تدخل حت�سينات
يف ال�صياغة على بياناتها خالل الأ�سبوعني التاليني .ويتعني اعتماد
التقرير بعد ذل��ك يف اجلل�سة العامة ملجل�س حقوق الإن���س��ان .ويحق
للدولة قيد اال�ستعرا�ض �أن ترد خالل تلك اجلل�سة العامة على الأ�سئلة
والق�ضايا التي مل تعالج مبا فيه الكفاية �أثناء الفريق العامل و�أن ترد
على التو�صيات التي طرحتها الدول �أثناء اال�ستعرا�ض .كما يخ�ص�ص
وق��ت للدول الأع�ضاء واملراقبة التي قد ترغب يف الإع��راب عن ر�أيها
ب�ش�أن نتائج اال�ستعرا�ض وللمنظمات غري احلكومية و�أ�صحاب امل�صلحة
الآخرين للإدالء بتعليقات عامة.
ما هي اخلطوات التي تتخذ كمتابعة لال�ستعرا�ض؟
تتحمل الدولة مب�س�ؤولية �أولية عن تنفيذ التو�صيات الواردة يف النتائج
النهائية .ويكفل اال�ستعرا�ض ال��دوري ال�شامل �أن تكون جميع الدول
مو�ضع م�ساءلة عن التقدم �أو الف�شل املحققني يف تنفيذ تلك التو�صيات.
وعندما يحني الوقت لال�ستعرا�ض الثاين لدولة ما ف�إنه يتوجب عليها �أن
تقدم معلومات عما قامت به لتنفيذ التو�صيات املقدمة يف اال�ستعرا�ض
الأول قبل �أرب��ع �سنوات .ويقدم املجتمع ال��دويل امل�ساعدة يف تنفيذ
التو�صيات واال�ستنتاجات فيما يتعلق ببناء القدرات وامل�ساعدة التقنية،
بالت�شاور مع البلد املعني .و�إذا ما اقت�ضت ال�ضرورة ،يت�صدى املجل�س
للحاالت التي مل تبد الدول تعاونا فيها.
ماذا يحدث �إذا مل تتعاون الدولة مع اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل؟
يقرر جمل�س حقوق الإن�سان التدابري التي يتعني اتخاذها يف حالة ما �إذا
ثابرت الدولة على عدم التعاون مع اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل.

ان بع�ض تقارير هذه املنظمات تعطي مربرات
للجماعات االرهابية ملمار�سة اعمال انتقامية من
املدنيني.
واكد يف هذا املجال حر�ص احلكومة العراقية
على حتقيق م�صاحلة جمتمعية تتجاوز مرحلة
االنق�سام املجتمعي التي �سببها تنظيم داع�ش يف

املدن التي �سيطر عليها
وا�شار اىل ان بع�ض املدن رف�ضت بقاء عائالت
ال��دواع ����ش ب�ي�ن ظ�ه��ران�ي�ه��ا ف �ت��م ا��س�ك��ان�ه��م يف
خميمات ريثما يتم اجن��از م�صاحلة معها من
خ�لال ت�بر�ؤه��ا من ابنائها الدواع�ش او الذين
تعاونوا معهم

احلق يف التعليم

مت االع�ت�راف ب��احل��ق يف التعليم عامليا منذ
��ص��دور الإع�ل�ان العاملي حل�ق��وق الإن���س��ان يف
عام ( 1948ي�شار �إليه من قبل منظمة العمل
الدولية يف وق��ت مبكر منذ ع�شرينيات القرن
ال�ع���ش��ري��ن  )1920وم �ن��ذ ذل��ك احل�ي�ن ن�صت
عليه خمتلف االتفاقيات الدولية والد�ساتري
الوطنية وخطط التنمية  ،يف حني �أن الغالبية
العظمى من البلدان قد وقعت و�صادقت على
االتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية الأمم املتحدة
حلقوق الطفل) ،ف�إن عددا قليال من الدول دجمت
هذه احلقوق يف د�ساتريها الوطنية �أو وفرت
الأطر الت�شريعية والإداري��ة ل�ضمان �أن تتحقق
هذه احلقوق يف املمار�سة على �أر�ض الواقع يف
بع�ض احلاالت يكون احلق موجودا جنبا �إىل
جنب مع افرتا�ض �أن امل�ستخدم يجب �أن يدفع
لهذا احل��ق مما يقو�ض مفهوم احل��ق وي�شغل
التعليم مكان ًا مركزي ًا يف جمال حقوق الإن�سان
ويُعترب �أم��ر ًا �أ�سا�سي ًا ل�ضمان ممار�سة حقوق
الإن���س��ان الأخ� ��رى .وي�ع��زز التعليم احل��ري��ات
والقدرات الفردية ،ويعود بفوائد �إمنائية مهمة.

�أن ماليني الأطفال والكبار ال يزالون حمرومني
من الفر�ص التعليمية ،ومن بني ه�ؤالء كثريون
ال يتمتعون بهذه الفر�ص نتيجة للفقر.
وحت� ��دد ال��وث��ائ��ق التقنينية ل �ل��أمم امل�ت�ح��دة
واليون�سكو االل �ت��زام��ات القانونية الدولية
املتعلقة باحلق يف التعليم .وتعزز هذه الوثائق
وتطور حق كل �شخ�ص يف االنتفاع بتعليم جيد
النوعية ،بدون متييز �أو ا�ستبعاد .وتدل هذه
الوثائق على االهتمام الكبري للدول الأع�ضاء
واملجتمع ال��دويل بالعمل التقنيني م��ن �أج��ل
تطبيق احلق يف التعليم .و�أن على احلكومات
�أن تفي بالتزاماتها القانونية وال�سيا�سية على
ال���س��واء فيما يتعلق ب�ت��وف�ير تعليم للجميع
يت�سم ب��اجل��ودة ،و�أن ت�ق��وم بتنفيذ ومراقبة
الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ات التعليمية ع�ل��ى ن�ح��و �أك�ثر
فعالية.
مُيثل التعليم �أداة قوية تتيح انت�شال الكبار
والأط� �ف ��ال املهم�شني اج�ت�م��اع�ي� ًا واق�ت���ص��ادي� ًا
م��ن الفقر بحيث مُيكن لهم امل�شاركة الكاملة
كمواطنني ,.

زيارة الى معهد اليرموك لتأهيل المعاقين

عدد امل�ستفيدين يتناق�ص لقة التمويل املايل

 ق��ام فريق م��ن ق�سم الر�صد التابع للدائرةالقانونية يف وزارة العدل بزيارة ميدانية اىل
معهد الريموك لت�أهيل املعاقني  ،واطلع الفريق
على اق�سام املعهد والتقى ع��ددا من القائمني
عليه وك��ذل��ك التقى ع��ددا م��ن امل�ستفيدين منه
وا�ستمع اىل اجنازات املعهد مثلما ا�ستمع اىل
احتياجات املعهد .
يقع ال��دار يف منطقة ال�يرم��وك وت�أ�س�س عام
،1985الطاقة اال�ستيعابية للمعهد ()100
م�ستفيد اال ان ��ه يف ال��وق��ت احل��ا� �ض��ر ي�ضم
( )48م�ستفيدا ،ميول املعهد من وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية ،ويغطي املعهد جانب
الكرخ فقط  ،للمعهد ( )10اق�سام  ،كل ق�سم ي�ضم
( )10م�ستفدين
اما �شروط القبول يف املعهد ان يكون امل�ستفيد
( معوق ،ال�صم والبكم  ،العوق الفيزئائي �،شلل
االرج ��ل  ،بطيئو التعلم  ،التخلف الب�سيط
بدرجة 50باملئة

يف املعهد توجد خدمة �صحية تقدم م��ن قبل
م�ست�شفى الريموك ومركز امل�أمون التخ�ص�صي
لطب اال�سنان ،ويقدم املعهد دورات تدريبية ملدة
�سنة لتعليم امل�ستفيدين املهن احلرفية .
اما املعوقات يف املعهد فهي قلة التمويل املايل
خا�صة بعد قطع النرثية اخلا�صة باملعهد بعد
حالة التق�شف التي متر بها البالد  ،وقلة عجالت
النقل يف املعهد اخلا�صة بنقل الطلبة لذلك بد�أ
عدد امل�ستفيدين بالتناق�ص ،والغاء برنامج (
الرعاية الالحقة ) اخلا�ص بايجاد فر�ص عمل
للم�ستفيدين ،ومما ميكن اال�شارة اليه وجود
حالتني ملفتتني لالنتباه تتمثل بوجود فتاتني
من خريجات املعهد قررتا البقاء يف املعهد لتعليم
الطلبة بدوام كامل من دون اية اجور وهذا ما
جعلنا ننظر اليهما بعني العطف وخماطبة
القائمني يف وزارة العمل م��ن اج��ل احت�ساب
اج��ور ب�سيطة لهما تعيلهما يف حياتهما ويف
ذهابهما وايابهما من واىل املعهد .
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في اطار زياراته المتعددة الى مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات

لتطوير كفاءات الحراس االصالحيين

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

دائرة اال�صالح العراقية
تخرج اكرث من ( ) 500
حار�س ا�صالحي

اجرى مدير عام دائرة التنفيذ د .فتاح حممد ,زيارة
تفقدية اىل مديرية تنفيذ الكاظمية ,للإطالع على �سري
العمل فيها ,والوقوف على اهم امل�شاكل التي تعيق
عملها.
واجتمع املدير العام ,خالل الزيارة مبوظفي الدائرة
وا�ستمع اىل اهم امل�شكالت التي تواجه عملهم ،مبديا

بع�ض التوجيهات م��ن اج��ل تذليلها ،حيث �شملت
جولته التفقدية اروق��ة امل��دي��ري��ات وعملية تفتي�ش
لبع�ض ال�سجالت املهمة واخلا�صة بعمل الدائرة.
وت�ضمنت زي��ارة املدير ال�ع��ام ,ل�ق��اءات مع ع��ددا من
املواطنني من مراجعي املديرية ا�ستمع خاللها اىل
�شكواهم ،حيث وجه ب�ضرورة ت�سهيل مهمتهم وعدم

عرقلتها تنفيذا لتوجيهات ال�سيد وزير العدل د .حيدر
الزاملي ب�ش�أن تب�سيط االجراءات اخلا�صة مبعامالت
املواطنني.
ي �� �ش��ار اىل ان ف��ري��ق م��ن م��وظ �ف��ي ق���س�م��ي امل��ال�ي��ة
والقانونية رافق املدير العام خالل جولته التفقدية
ملديرية تنفيذ الكاظمية.

ق�سم املتابعة والتن�سيق يعلن عن ن�شاطاته
ل�شهر ني�سان من العام 2017
اع �ل��ن ق���س��م امل �ت��اب �ع��ة وال�ت�ن���س�ي��ق يف
وزارة العدل عن ن�شاطات ق�سم املتابعة
والتن�سيق يف املنطقة ال�شمالية ل�شهري
ني�سان من العام احلايل .2017
وق ��ال م��دي��ر الق�سم ح�سني اال� �س��دي:
ان اب��رز ن�شاطات الق�سم ا�ست�ضافته
االج�ت�م��اع ال ��دوري ال��ذي تقيمه هيئة
ال �ن��زاه��ة /م�ك�ت��ب حت�ق�ي�ق��ات ك��رك��وك،
وال��ذي ح�ضره م��دراء مكاتب املفت�شني
ال �ع �م��وم �ي�ين واجل � �ه� ��ات ال��رق��اب �ي��ة،
باال�ضافة اىل م�شاركته يف االجتماع
ال��دوري للمقر امل�سيطر ل��وزارة العدل
يف حمافظة نينوى ،مبينا ان اب��رز ما
تناوله االجتماع التعاون والتن�سيق
امل�شرتك بني اجلهات الرقابية ،وعدم
املجاملة يف العمل املهني ،واالخ�ب��ار

عن حاالت الف�ساد ،باال�ضافة اىل ان�شاء
م�صادر وخمربين �سريني للك�شف عن
ح��االت الف�ساد ،وال�سرعة يف اجن��از
الق�ضايا التحقيقية الغري املح�سومة.
وا� �ض��اف :ان الق�سم اج ��رى ع��دد من

ال��زي��ارت خ�لال �شهر ني�سان املا�ضي،
اب��رزه��ا زي ��ارة جلنة م��ن ال�شعبة اىل
مدينة الرمادي ق�ضاء عامرية ال�صمود،
ح �ي��ث ع �ق��دت اج �ت �م��اع م��ع احل�ك��وم��ة
املحلية لدرا�سة الية افتتاح ال��دوائ��ر

�صدور العدد اجلديد من جريدة
الوقائع العراقية بالرقم ()4450

العدلية يف الق�ضاء ،والتي خ�ص�ص لها
موقع يف وقت �سابق ،م�ضيفا ان اللجنة
زارت ناحية �آلتون كوبري يف كركوك،
واطلعت خاللها على ال��واق��ع اخلدمي
فيها والوقوف على احتياجاتها.
وت��اب��ع :ان زي� ��ارة م�ي��دان�ي��ة اج��راه��ا
اع�ضاء ال�شعبة اىل حمافظة نينوى
للإطالع على واقع حال الدوائر العدلية
وتقييم حجم اال�ضرار التي تعر�ضت لها
ج��راء العمليات االره��اب�ي��ة ،باال�ضافة
اىل زي��ارة ميدانية اج��راه��ا االع�ضاء
اىل حمافظة كركوك واالنبار و�صالح
الدين ،كما زار االع�ضاء �سجن جمجمال
امل ��رك ��زي ،وب �ح �ث��وا خ�لال�ه��ا م��ع مدير
ال�سجن ال��و��ض��ع ال�صحي واخل��دم��ي
للنزالء.

رقم ( )25ل�سنة  2016ورد اي�ضا
يف ال �ع��دد ( ،)4450ب��اال��ض��اف��ة
اىل ورود امل�لاح��ق اخلا�صة بتلك
القرارات.

� �ص��در ال �ع��دد اجل��دي��د م��ن ج��ري��دة
الوقائع العراقية بالرقم (،)4450
وال � � � ��ذي ت� ��� �ض� �م ��ن احل�����س��اب�ي�ن
اخل �ت��ام �ي�ين جل �م �ه��وري��ة ال �ع��راق
اخلا�ص بتنفيذ امل��وازن��ة املوحدة
لعامي  2010و.2011
وق��ال��ت م��دي��ر ع��ام دائ ��رة الوقائع
ال �ع��راق �ي��ة � �ش��ذى ع �ب��د امل� �ل ��ك :ان
ال�ع��دد ( )4450ت�ضمن احل�ساب
اخلتامي جلمهورية العراق ل�سنة
 2010امل�����ص��ادق ع �ل �ي��ه ب �ق��رار
جمل�س ال �ن��واب رق��م ( )26ل�سنة
.2016
وا��ض��اف��ت :ان احل�ساب اخلتامي
جلمهورية العراق ل�سنة 20111
امل�صادق عليه بقرار جمل�س النواب

جمل�س �شورى الدولة يعلن عن ابرز ن�شاطاته املتحققة خالل
�شهر حزيران لعام 2017
اعلن جمل�س �شورى الدولة يف وزارة العدل،
ع��ن اب ��رز ن���ش��اط��ات��ه ال �ت��ي حققها خ�ل�ال �شهر
ح��زي��ران م��ن ال �ع��ام  ،2017وال �ت��ي ت�ضمنت
امل�شاركة يف حمافل داخلية وخارجية.
وق��ال املجل�س يف تقريره ال�شهري :ان اب��رز
ال�ن���ش��اط��ات ال �ت��ي � �ش��ارك فيها م��ن م ��ؤمت��رات

وور���ش داخ��ل وخ��ارج البلد ،ت�ضمنت اللقاء
باملحامي (مايكل �سنايدر) حول ميناء الفاو،
ب��اال��ض��اف��ة اىل احل���ص��ول على ال�ف�ي��زا لغر�ض
ال�سفر اىل جنيف للقاء اخل�براء الثالثة حول
مو�ضوع كا�سر االمواج اخلا�ص مبيناء الفاو،
كما ت�ضمنت حم��ا��ض��رات ح��ول الق�ضاء على

العنف اجلن�سي يف حالة النزاع وماتعر�ضن له
الن�ساء باملو�صل من العنف اجلن�سي ،وعقدت
على قاعات املعهد الق�ضائي .وت��اب��ع :ان هذه
الن�شاطات ت�ضمنت اجناز ( )7م�شاريع قوانني،
و( )5م�شاريع نظام داخلي ،باال�ضافة اىل ()6
بيان ر�أي وم�شورة قانونية ،وار�شفة ()336

ح��االت االنتحار واالن�ضباط يف مراعاة
حقوق االن�سان ،مبين ًا ان عدد امل�ستفيدين
من هذه املحا�ضرات يتجاوز املائة حار�س.

اوليات ت�شريع وقوانني ،كما بلغ عدد الطعون
التمييزية املح�سومة من املحكمة االدارية العليا
مبا يخ�ص ق�ضاء املوظفني ( )61طعنا باال�ضافة
اىل ح�سم ( )50طعنا خا�صا بالق�ضاء االداري،
يف حني بلغ عدد الدعاوى املح�سومة من حمكمة
الق�ضاء االداري ( )80دعوى.

اجنزت دائرة اال�صالح العراقية مالكات ق�سم االعمار اكرث
من (  ) 46فقرة عمل و(  ) 22ك�شف هند�سي لت�أهيل و�أعمار
ال��وح��دات اخلدمية والإداري� ��ة خ�لال �شهر اي��ار م��ن العام
احلايل .2017
وق��ال م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة ح�سني الع�سكري :ان االع�م��ال
ت �� �ض �م �ن��ت ب� �ن ��اء ك ��رف ��ان ��ات ،وح� �ف ��ر و�� �ص ��ب ار���ض��ي��ات،
وط�لاء ج ��دران ،و�إع �م��ال ح��دادة وحل��ام اب��واب وا�سيجة
ح��دي��دي��ة ،ون�ق��ل وجتهيز م��واد ان�شائية ،وب�ن��اء وت�أهيل

امل��راف��ق ال�صحية ،ب��الإ��ض��اف��ة اىل ب�ن��اء غ��رف ج��دي��دة يف
االق�سام ،و�صب ار�ضيات للمولدات الكهربائية ،وتامني
مواد ح��دادة وكرفانات ،وك�شوفات ت�أهيل غرف واكت�ساء
ط ��رق وت��ام�ي�ن م� ��واد ل �ل �ب �ن��اء ،وع �م��ل م���س�ق�ف��ات وت ��أه �ي��ل
�صحيات.
واو��ض��ح امل��دي��ر ال�ع��ام :ان �شعبة امل�شاريع اال�ستثمارية
التابعة للق�سم تتابع وبالتن�سيق مع اللجان املتخ�ص�صة
ن�سب اجناز ومراحل تو�سيع �سجن النا�صرية املركزي.

وزارة العدل ت�ؤكد عدم خ�ضوعها اىل اي م�ساومات او ت�أثريات
او ابتزاز فيما يخ�ص ملف ال�سجناء
تعلن وزارة ال �ع��دل ع��ن ا�سفها م��ن تكرار
ال�ت���ص��ري�ح��ات االع�لام �ي��ة م��ن ق �ب��ل بع�ض
ال�شخ�صيات والتي مل تدقق ا�صل املعلومة
وقامت بنقلها من جهات غري دقيقة او من
مواقع التوا�صل االجتماعي وهي عارية عن
ال�صحة.

وت ��ؤك��د ال � ��وزارة ب��ان��ه الي��وج��د اي ت��أث�ير
الي م �� �س��اوم��ات او � �ض �غ��وط��ات الخ���راج
املحكومني ب��االره��اب ،وان منت�سبي دائرة
اال� �ص�لاح ي�ع�ت�برون انف�سهم اول �ي��اء ال��دم
اليقاع الق�صا�ص العادل مبن اجرموا بحق
ال�شعب العراقي اجلريح ويطالبون رئا�سة

قام فريق تابع لق�سم حقوق االن�سان يف وزارة
ال�ع��دل ب��زي��ارة دائ ��رة اال� �ص�لاح العراقية /ق�سم
ال�صحة العامة ،وق�سم اال�ستقبال و�إخالء ال�سبيل
للت�شاور ح��ول �أداء الق�سم و�أه���م االجن���ازات
املتحققة.
وقال الق�سم :ان الفريق التقى مبدير ق�سم ال�صحة

�أك��د وكيل وزارة العدل اال�ستاذ ح�سني الزهريي ،يف االعالن العاملي حلقوق االن�سان.
ان العراق خطى خطوات كبرية يف جم��ال تر�سيخ كما ا�شار اىل ان العراق قد طبق �آلية لرعاية وحماية
احلريات املدنية واحلقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية حقوق الأ�شخا�ص ذوي االع��اق��ة مبوجب القانون
واالجتماعية و�ضمان حقوق املر�أة والطفل.
�أع �ل��ن ع��ن ذل��ك يف ب�ي��ان جمهورية ال �ع��راق باطار
احل� ��وار ال�ت�ف��اع�ل��ي ب �� �ش ��أن ت�ع��زي��ز وح �م��اي��ة حقوق
االن�سان ملناق�شة التقارير املوا�ضيعية ملكتب املفو�ض
ال�سامي حلقوق االن�سان ،وال��ذي ي�أتي �ضمن اطار
اعمال الدورة  35ملجل�س حقوق االن�سان التي جرت
يف جنيف.
ودع��ا ال�سيد الوكيل يف بيان ال�ع��راق �ضمن دورة
جمل�س حقوق االن�سان ،اىل تفعيل امل��ادة ( )55من
قرار جمل�س حقوق االن�سان املرقم  60/251ل�سنة
 2006اذ ال يقت�صر عمل املجل�س على احلماية فقط،
م�شددا على �ضرورة تطوير اليات الدول لتمكينها من
امتالك نظام انذار مبكر مينع حدوث اي خرق يهدد
كرامة االن�سان ويقت�ص من حقوقها اال�سا�سية املثبتة

دائرة اال�صالح العراقية :تنجز اكرث من (  ) 46فقرة عمل و (  ) 22ك�شف هند�سي
ال��وح��دات ال�صحية وت�أ�سي�س وت��اه�ي��ل �شبكة ت�صريف
املياه.
وا� �ض��اف :ان امل�لاك��ات الهند�سية والفنية التابعة لق�سم
االعمار اجنزت اكرث من (  ) 46فقرة عمل و (  ) 22ك�شف
هند�سي لتاهيل وتطوير اخلدمات يف الوحدات االداري��ة
وال �ق��واط��ع ال�سجنية وامل��واق��ف يف م��وق��ع الت�سفريات
واالق�سام اال�صالحية يف بغداد واملحافظات ,وت�ضمنت
ال�ك���ش��وف��ات امل �ن �ج��زة ك���ش��ف ت��وف�ير م ��واد ب �ن��اء وت��اه�ي��ل

فريق حقوق االن�سان يزور دائرة اال�صالح
العراقية /ال�صحة العامة ،واال�ستقبال
حيث مت التباحث معه ح��ول واق��ع �سري العمل
من جميع النواحي ،مبين�آ ان الفريق ا�ستمع �إىل
�شرح مف�صل لن�شاط الق�سم للفرته املا�ضية ،كما
التقى الفريق اي�ضا مبدير ق�سم اال�ستقبال و�إخالء
ال�سبيل ل�ل�إط�لاع على �آل�ي��ة تنفيذ ف�ق��رات قانون
العفو العام.

وكيل وزارة العدل :العراق خطى خطوات كبرية يف جمال تر�سيخ احلريات العامة

�سجن احللة املركزي يقيم عدة دورات وحما�ضرات
تعبوية لتطوير القدرات
اج ��رت دائ� ��رة اال� �ص�ل�اح ال �ع��راق �ي��ة ع��دة
دورات وحم��ا� �ض��رات ت�ع�ب��وي��ة لتطوير
ق��درات احل��را���س اال�صالحني واملوظفني
واملنت�سبني للنهو�ض مب�ستوى العمل
واالرت �ق��اء ب ��الأداء الوظيفي واملهني يف
ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال� �ن ��زالء .وق� ��ال م��دي��ر ع��ام
ال��دائ��رة ح�سني الع�سكري :ان ال��دورات
واملحا�ضرات �أكدت على اجلانب االن�ساين
واملهني يف العمل وف��ق املعايري الدولية
حل�ق��وق االن �� �س��ان .وا� �ض��اف :ان �شعبة
ال �ت �ط��وي��ر اال���ص�ل�اح��ي � �ش��رع��ت ب ��إق��ام��ة
حم��ا��ض��رات للحرا�س �شملت العديد من
امل��وا� �ض �ي��ع ال �ت��ي ت�خ����ص ج��وان��ب عمل

بهدف االطالع على احوال االقسام وتفقد احتياجاتهم

لدى مشاركته بإعمال الدورة  35لمجلس حقوق االنسان التي جرت في جنيف

لتطوير قدرات الحراس االصالحين في التعامل مع النزالء

احل��ار���س وم�ن�ه��ا ال�سيطرة ع�ل��ى ح��االت
ال�شغب وكيفية معاجلتها ،والتعامل مع
مادة رذاذ الفلفل ،وطبيعة التفتي�ش ،ومنع

اكدت دائرة اال�صالح العراقية على �ضرورة اقامة دورات بدنية
للحرا�س اال�صالحيني وتطوير قدراتهم القتاليه ملواجهة �أي حالة
اخ�تراق امني قد تتعر�ض لها ال�سجون اال�صالحية ،بالإ�ضافة
اىل ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى اجل��ان��ب االن���س��اين وامل�ه�ن��ي يف ال�ع�م��ل وف��ق
معايري الدولية حلقوق االن�سان بهدف النهو�ض مب�ستوى العمل
واالرتقاء بالأداء الوظيفي واملهني.
وق��ال م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة ح�سني الع�سكري :ان ق�سم التطوير
اال�صالحي وال�شعب التابعة له يف االق�سام ال�سجنية نظمت دورات
بدنية وميدانية يف االق�سام ال�سجنية ب�صورة دوري��ة بالإ�ضافة
اىل املحا�ضرات للحرا�س �شملت العديد من املوا�ضيع التي تخ�ص
جوانب عمل احلار�س ومنها ف�ض ال�شغب والتعامل مع مادة رذاذ
الفلفل وال�سيطرة على حاالت ال�شغب وكيفية معاجلتها وطبيعة
التفتي�ش و مراعاة حقوق االن�سان.
وا�ضاف :ان عدد امل�ستفيدين من هذه ال��دورات ( )500حار�س
ا�صالحي م�ؤكدا اهمية هذه ال��دورات يف زيادة قدرات احلار�س
اال�صالحي يف مواجهة �أي اخرتاق امني قد يح�صل.

اجل�م�ه��وري��ة ب��اال� �س��راع بتوقيع املرا�سيم
اجل�م�ه��وري��ة اخل��ا��ص��ة ب��اع��دام االره��اب�ي�ين
وعدم ت�أخريها.
كذلك ت�ؤكد الوزارة عدم �صحة ما ا�شيع حول
�سجن ابوغريب كونه مغلق ب�شكل كامل منذ
مايقرب من خم�سة �سنوات وال يوجد به اي

�سجني ب�شكل مطلق.
وت � �ك� ��رر ال� � � � ��وزارة دع ��وت� �ه ��ا مل� ��ن ي��رغ��ب
بالت�صريح االعالمي ان يت�أكد من املعلومة
ب�شكل دق�ي��ق ،وع��دم ا�ستخدام م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة ك � ��أداة للظهور االع�لام��ي يف ه��ذه
الفرتة.

رق��م  38ل�سنة  ،2013ال��ذي مينح رات��ب منا�سب
لل�شخ�ص املعيل ل�شخ�ص معاق حيث هناك ع�شرات
الآالف قد ا�ستفادوا من هذه الآلية.

احلكم بال�سجن (� )7سنوات على موظف ه ّرب
نزيال بكتاب اطالق �سراح مز ّور عام 2010
ا�صدرت حمكمة اجلنايات املخت�صة
ب�ق���ض��اي��ا ال �ن��زاه��ة ح�ك�م��ا غيابيا
على امل��وظ��ف يف دائ ��رة اال��ص�لاح
العراقية (ج.ن.م) بال�سجن ملدة
(� )7سنوات ،لقيامه بتهريب نزيل
بكتاب اطالق �سراح مزور.
وق��ال املفت�ش العام ل��وزارة العدل
ح�سن حمود العكيلي ،ان املحكمة
وج ��دت م��ن وق��ائ��ع الق�ضية التي
تعود اح��داث�ه��ا اىل ال�ع��ام 2010
ا�� �ض ��اف ��ة اىل اق� � � ��وال ال �� �ش �ه��ود
وال �ت �ح �ق �ي��ق االداري وال �ك �ت��اب
امل � ��زور وق��ري �ن��ة ه� ��روب امل �ت �ه��م،
وج� ��دت ان �ه��ا ادل� ��ة ك��اف �ي��ة للحكم
الغيابي على امل��دان بال�سجن ()7
�سنوات.
وا�ضاف العكيلي ان املدان ا�ستغل
وظيفته عندما ك��ان يعمل موظفا

يف دائرة اال�صالح العراقية ،وقام
بتزوير كتاب اطالق �سراح النزيل،
ومت مبوجبه اطالق ال�سراح ،مبينا
ان املحكمة وج��دت من ه��ذا الفعل
جرمية يعاقب عليها القانون وفقا

الح�ك��ام امل��ادة ( )271م��ن قانون
العقوبات.
وا�شار املفت�ش العام اىل ان احلكم
ت�ضمن اي�ضا حجز االموال املنقولة
وغري املنقولة للمدان.

خالل ترؤسه اجتماع لجنة كتابة تقرير العراق االممي لحقوق االنسان

وكيل الوزارة ي�ؤكد ان الوزارة معنية مبلف التزامات العراق الدولية
ر�أ���س وكيل وزارة العدل ال�سيد ح�سني الزهريي
يوم الثالثاء يف فندق املن�صور يف بغداد اجتماع ًا
ت���ش��اوري� ًا بالتن�سيق م��ع مكتب ح�ق��وق االن�سان
يف االمم املتحدة مل�ساعدة العراق (اليونامي )،
ملناق�شة تنفيذ العراق للتو�صيات ال��واردة �ضمن
اال�ستعرا�ض ال ��دوري ال�شامل حلقوق االن�سان
بح�ضور ممثل وزارة اخل��ارج�ي��ة رئي�س دائ��رة

ح�ق��وق االن���س��ان ال�سيد ف�لاح ال���س��اع��دي وممثل
وزارة الداخلية ،ا�ضافة اىل اع�ضاء جلنة كتابة
تقرير ال �ع��راق اخل��ا���ص باال�ستعرا�ض ال��دوري
ال�شامل،
واو�ضح ال�سيد الوكيل ،ان ملف االلتزامات الدولية
حلقوق االن�سان انتقل اىل وزارة العدل بعد الغاء
وزارة حقوق االن�سان لكونه جز ًء من مهام وزارة

العدل بح�سب قانونها ،الفت ًا اىل ان وزارة العدل
ت�سعى اىل حتقيق العدالة وحماية حقوق الدولة
وامل��واط �ن�ين وت�ط��وي��ر تطبيق واع���داد القوانني
و�ضمان احرتامها وفق مبادئ حقوق الإن�سان.
وا�ستعر�ض ال�سيد الوكيل ،خالل االجتماع مفهوم
اخل�ط��ة الوطنية حل�ق��وق االن���س��ان وحم��اوره��ا،
م�شريا اىل قرار جمل�س الوزراء املرقم  163ل�سنة

 2017اخلا�ص ب�ضرورة تفعيل اخلطة الوطنية
حلقوق االن�سان بهدف تنفيذ العراق اللتزاماته
ال��دول�ي��ة ،كما �سلط ال�سيد الوكيل ال�ضوء على
اال��س�ت�ع��را���ض ال���دوري ال�شامل واه��داف��ه و�آل�ي��ة
ت �ق��دمي��ه ،و� �ش��رح ق��اع��دة ال �ب �ي��ان��ات لتو�صيات
تقرير العراق ا�ضافة اىل حتديد �آلية تنفيذ تلك
التو�صيات.

اخبار
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خالل رده على مزاعم المنظمات غير الحكومية

وكيل وزارة العدل :احلكومة العراقية حري�صة على حماية حقوق االقليات
�أك��د وكيل وزارة العدل اال�ستاذ ح�سني ال��زه�يري ،حر�ص
احلكومة العراقية على حماية حقوق االق�ل�ي��ات يف �سهل
نينوى و�سنجار ،مو�ضحا االجراءات التي اتبعتها احلكومة
ل�ضمان حقوقهم االقت�صادية واالجتماعية والثقافية واملدنية
وال�سيا�سية.
جاء ذلك يف معر�ض رد ال�سيد الوكيل على مزاعم املنظمات
غ�ير احلكومية ب�شان حقوق االقليات يف ال �ع��راق� ،ضمن
اطار اعمال ال��دورة  35ملجل�س حقوق االن�سان التي جرت

يف جنيف ،م�شريا اىل ان القوات االمنية واحل�شد ال�شعبي
والع�شائري والبي�شمركة قدمت الكثري من الت�ضحيات يف
مواجهة االرهاب نيابة عن العامل اجمع.
واو� �ض��ح ال�سيد ال��وك�ي��ل :ان وزارة ال�ع��دل ب��ذل��ت جهودا
كبرية حلماية حقوق امللكية اخلا�صة باالقليات يف املناطق
التي كانت حتت �سيطرة دعا�ش االره��اب��ي ،من خ�لال منع
الت�صرفات العقارية لتلك االمالك وحفظ ال�سجالت يف اماكن
�آمنة.

خالل زيارته لمقر االمانة العامة لمجلس الوزراء

ق�سم ادارة اجلودة ال�شاملة ي�ستعر�ض ابرز
الن�شاطات للفرتة من  2015اىل 2017
اج� ��رى م��دي��ر ق���س��م ادارة اجل � ��ودة ال���ش��ام�ل��ة
والتطوير امل�ؤ�س�سي يف وزارة العدل اال�ستاذ
حت���س�ين اجل� �ب ��وري ،زي� ��ارة م�ي��دان�ي��ة اىل مقر
ق�سم ادارة اجل��ودة ال�شاملة يف االمانة العامة
ملجل�س ال ��وزراء .وق��ال مدير الق�سم :مت خالل
الزيارة ا�ستعرا�ض اهم الن�شاطات واالجنازات
التي حققها الق�سم خالل الفرتة من  2015اىل
 ،2017حيث ا�شاد امل�س�ؤولون بتلك االجنازات،
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.

�أحكام جديدة بال�سجن على مديرة الت�سجيل
العقاري ال�سابقة يف كربالء
�أ� � �ص� ��درت حم �ك �م��ة اجل��ن��ح امل �خ �ت �� �ص��ة ب�ق���ض��اي��ا
النزاهة وغ�سيل االم��وال واجل��رمي��ة االقت�صادية
حكمني جديدين بحق م��دي��رة الت�سجيل العقاري
ال���س��اب�ق��ة يف ك��رب�ل�اء (ح.م) الرت �ك��اب �ه��ا ج��رائ��م
ت �ن �ط �ب��ق واح � �ك� ��ام امل� � ��ادة ( )331م���ن ق��ان��ون
العقوبات.
وق��ال املفت�ش ال�ع��ام ل ��وزارة ال�ع��دل ح�سن حمود
ال�ع�ك�ي�ل��ي ،ان امل�ح�ك�م��ة ا���ص��درت حكمها غيابيا
باحلب�س الب�سيط مل��دة ��س�ن��ة ،وح�ك�م��ا بالعقوبة
ذاتها على ق�ضية اخرى بعد قيام املتهمة بالتزوير

وا�ضافة قيود وهمية على ا�ضابري عدد من العقارات
يف حمافظة كربالء.
وا�شار املفت�ش العام اىل ان احلكمني ت�ضمنا ا�صدار
امر قب�ض بحق املدانة وت�أييد احلجز الواقع على
اموالها املنقولة وغري املنقولة.
وي�شار اىل ان حمكمة اجلنح املخت�صة بق�ضايا
النزاهة وغ�سيل االم��وال واجل��رمي��ة االقت�صادية
�سبق ان ا�صدرت ع��ددا من االحكام باحلب�س على
املتهمة الهاربة مديرة الت�سجيل العقاري ال�سابقة
يف كربالء.

وكيل وزارة العدل
ير�أ�س اجتماعا ملتابعة او�ضاع
ال�سجون يف العراق

تر�أ�س وكيل وزارة العدل ال�سيد ح�سني الزهريي ،اجتماع ًا
للجنة ب�ي��ان ال ��ر�أي اخل��ا��ص��ة مبتابعة او� �ض��اع ال�سجون
ومراكز االحتجاز يف العراق.
و�ضمت اللجنة ممثلي وزارات (العدل وال�صحة والداخلية)
وممثل عن جمل�س الق�ضاء االعلى ،حيث ناق�ش املجتمعون
امل�شاكل والتحديات التي تواجه ال�سجون ومراكز االحتجاز
وكيفية و�ضع احللول ور�سم اخلطط والربامج ملعاجلة تلك
امل�شاكل .ووجه ال�سيد الوكيل اع�ضاء اللجنة املعنية برفع
تقرير عن او�ضاع ال�سجون ومراكز االحتجاز ليتم معاجلتها
ح�سب الربامج املعدة لذلك.
خالل مشاركته في بطولة
(انتصار جيشنا الباسل بتحرير الموصل)

نادي �شباب العدل الريا�ضي يح�صد
املركز اخلام�س ً
فرقيا

�شارك فريق ن��ادي �شباب العدل الريا�ضي بفئة النا�شئني
ببطولة (انت�صار جي�شنا البا�سل بتحرير املو�صل) والتي
اقامتها مديرية التدريب البدين و�ألعاب ال�شرطة بالتعاون
مع االحتاد العراقي املركزي للتايكواند .
وق��ال��ت الهيئة االداري� ��ة ل�ل�ن��ادي :ان فريقنا ح�صل خالل
م�شاركته يف البطولة على املركز اخلام�س فرقي ًا ،حيث �شارك
يف البطولة ( )20فريق ًا من خمتلف االندية الريا�ضية.
و�أ��ض��اف��ت :ان ال�ك��ادر امل�شرف على تنظيم البطولة ا�شاد
بامل�ستوى اجلماعي والأداء الذي قدمه الفريق من مهارات
وان�ضباط متميز �ساهم بح�صوله على هذا املركز.

والتقى ال�سيد الوكيل على هام�ش اعمال ال��دورة ()355
ملجل�س حقوق االن���س��ان ،برئي�س مكتب ال�شرق االو�سط
و��ش�م��ال اف��ري�ق��ا وا��س�ي��ا ومنطقة امل�ح�ي��ط ال �ه��ادي ال�سيد
فران�ش�سكو موتا ،حيث ناق�ش جمريات عمل اخلطة الوطنية
حلقوق االن�سان ،التي �صادق عليها م�ؤخرا جمل�س الوزراء
العراقي وت�شرف عليها جلنة مركزية احد اع�ضائها مكتب
االمم املتحدة مل�ساعدة العراق ،مبينا ان وزارة العدل هي
اجلهة املناط بها تنفيذ اخلطة الوطنية وتو�صيات جمل�س
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وفق احكام المادة ()341

التن�سيق بني وزارتي العدل والعمل
وال�ش�ؤون االجتماعية للنهو�ض بواقع دور
ايواء امل�شردين وااليتام

اج��رت ف��رق الر�صد التابعة ل ��وزارة ال�ع��دل ع��ددا م��ن ال��زي��ارات
امليدانية اىل دور الإي� ��واء التابعة ل ��وزارة العمل وال���ش��ؤون
االجتماعية لغر�ض االطل��اع على او��ض��اع امل�ستفيدين يف تلك
�أل��دور ،وج��اءت تلك املبادرة انطالقا من مبد�أ وزارة العدل يف
رعاية الفئات ال�ضعيفة يف املجتمع كاملر�أة والطفل والأ�شخا�ص
من ذوي االعاقة ،وحر�صها لتقدمي التقارير التعاهدية بالتعاون
مع بقية وزارات الدولة ومنها وزارة العمل بال�شكل الذي يربز
مدى ايفاء العراق بالتزاماته التعاهدية امام املجتمع الدويل .
واطلعت ف��رق الر�صد خ�لال ال��زي��ارات على اجل��وان��ب ال�صحية
واخلدمية والتعليمية والغذائية والرتفيهية املقدمة للم�ستفيدين،
وا�شارت اىل املعوقات التي تواجه العمل يف تلك ال��دور ومنها
ق�ل��ة ال��ك��وادر الوظيفية و التخ�صي�صات امل��ال�ي��ة ا��ض��اف��ة اىل
�صعوبة ا��ص��دار امل�ستم�سكات الر�سمية اخلا�صة بامل�شردين ،
واقرتحت فرق الر�صد عددا من التو�صيات للنهو�ض بواقع تلك
الدور ك�إن�شاء مراكز ايواء ا�ضافية لاليتام وامل�شردين يف كافة
املحافظات وتفعيل تطبيق الزامية التعليم يف املراحل االبتدائية.
م��ن ج��ان��ب اخ��ر اث�ن��ت وزارة ال �ع��دل على ج�ه��ود وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية متمثلة ب�شخ�ص وزيرها املهند�س حممد
�شياع ال�سوداين وكوادرها العاملة ملا اب��دوه من تعاونا كبريا
الجناز العمل.

حقوق االن�سان وملف االلتزامات الدولية املعنية بحقوق
االن�سان .وتناول اللقاء امكانية ان تتوىل مفو�ضية االمم
املتحدة ،تدريب موظفي من اق�سام حقوق االن�سان يف وزارة
العدل على كتابة التقارير التعاهدية لالتفاقيات الدولية ورفع
قدراتهم يف جمال ر�صد انتهاكات حقوق االن�سان.
من جانبه اكد ال�سيد فران�ش�سكو بان مكتبه يف جنيف �سيقدم
الدعم الفني لوفد العراق الذي �سوف يقدم تقريره الوطني
لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل امام جمل�س حقوق االن�سان.

وزارة العدل :الإفراج عن ( )1323نزيل
خالل �شهر �أيار املا�ضي
�أعلنت دائرة الإ�صالح العراقية التابعة لوزارة العدل
ع��ن موقفها ال�شهري اخل��ا���ص بعدد املطلق �سراحهم
ل�شهر �أيار املا�ضي.
وقال اعالم ال��وزارة :ان عدد املفرج عنهم من �سجون
الوزارة خالل ال�شهر املا�ضي بلغ ( )13233نزي ًال من
�سجون الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم ( )65من
الن�ساء و( )1258من الرجال.
و�أكد اعالم �ألوزارة :ان دائرة اال�صالح قطعت ا�شواط ًا
كبرية يف جم��ال عمليات اط�لاق ال�سراح مع تطبيقها

دائرة التنفيذ جتري االختبارات التح�ضريية
للمنفذين العدول
اج��رت دائ ��رة التنفيذ يف وزارة �ضمن خطة الدائرة لرفد دوائرها امل�ست�شار امل�ساعد د .فتاح حممد:
ان االخ �ت �ب��ارات ��ش�ه��دت م�شاركة
ال �ع��دل ،االخ �ت �ب��ارات التح�ضريية بالكوادر الالزمة.
اخلا�صة ب��دورة املنفذين العدول ،وق ��ال م��دي��ر ع ��ام ال ��دائ ��رة وك��ال��ة مر�شحي جميع مديريات التنفيذ
يف بغداد واملحافظات ،م�شريا اىل
ان الدائرة اعدت جلنة خا�صة بتلك
االختبارات.
وا���ض��اف :ان االخ �ت �ب��ارات ج��رت
و� �س��ط اج � ��واء ��س�ل���س��ة وه ��ادئ ��ة،
عقبتها مقابلة اللجنة للمر�شحني
ملعرفة قابليتهم العلمية وال�شخ�صية
وم��دى مالئمتهم للعمل كمنفذين
عدول.
يذكر ان االختبارات مت با�شراف
م ��دي ��ر ع � ��ام دائ � � ��رة ال �ت �ن �ف �ي��ذ د.
ف �ت��اح حم �م��د وب �ح �� �ض��ور اللجنة
االمتحانية ،حيث متت يوم االثنني
امل�صادف 12/6/2017

أجرى زيارة إلى قسم الشؤون القانونية بدائرة اإلصالح العراقية

فريق حقوق الإن�سان :الزيارات امليدانية حققت �سرعة
يف اجناز معامالت النزالء
�أجرى فريق من ق�سم حقوق الإن�سان التابع
�إىل وزارة العدل زيارة اىل ق�سم ال�ش�ؤون
القانونية يف دائ ��رة الإ� �ص�لاح العراقية
ملتابعة �إجراءات تنفيذ املتطلبات القانونية
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ع�م��ل ال ��دائ ��رة وال �ت �ع��رف على
معوقات العمل لإيجاد احللول املنا�سبة لها،
و�ساهمت بت�سريع اجناز معامالت النزالء.
و�أجن� ��ز ف��ري��ق ح �ق��وق الإن �� �س��ان الأع �م��ال
املوكلة ل��ه �أ��س�ت�ن��اد ًا �إىل توجيهات وزي��ر
العدل د.حيدر الزاملي واملت�ضمنة متابعة
و� �ض��ع ال� ��� �ش� ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة يف دائ ��رة
الإ��ص�لاح العراقية ،وكتابة تقرير خا�ص
ع�ن�ه��ا ل �ل��وق��وف ع�ل��ى �أول� �ي ��ات ه ��ذا امللف

وب�شكل دوري.
و�أ� �ش��ار فريق ق�سم حقوق الإن���س��ان ،ب��أن
الزيارة ت�ضمنت التباحث مع امل�س�ؤولني يف
ق�سم ال�ش�ؤون القانونية بدائرة الإ�صالح
العراقية للتعرف على مدى تنفيذ املتطلبات
القانونية اخلا�صة بالدائرة ،ومنها العفو
العام والية �سري الأح�ك��ام ال�صادرة بحق
النزالء ،والأخرى اخلا�صة ب�إطالق ال�سراح
وت��روي��ج معامالت املوقوفني متا�شي ًا مع
توجيهات ال�سيد وزي��ر العدل واجنازها
ب�سرعة ومتابعتها ب�شكل مبا�شر وم�ستمر
مع اجلهات املخت�صة يف جمل�س الق�ضاء
الأعلى.
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وزارة العدل :الإفراج عن ( )808نزيل
خالل �شهر حزيران املا�ضي
�أعلنت دائ��رة الإ� �ص�لاح العراقية التابعة ل��وزارة
العدل عن موقفها ال�شهري اخلا�ص بعدد املطلق
�سراحهم ل�شهر حزيران املا�ضي.
وقال اعالم الوزارة :ان عدد املفرج عنهم من �سجون
الوزارة خالل ال�شهر املا�ضي بلغ ( )808نزي ًال من
�سجون الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم ()48
من الن�ساء و( )760من الرجال.
و�أك��د اع�لام �أل� ��وزارة :ان دائ��رة اال��ص�لاح قطعت
ا�شواط ًا كبرية يف جم��ال عمليات اط�لاق ال�سراح

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

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.

مفت�ش العدل :ال�سجن ملدانني
حاولوا اال�ستيالء على عقار تابع
للدولة يف كرادة مرمي
ا�صدرت حمكمة اجلنايات املخت�صة بق�ضايا
النزاهة حكما بال�سجن (� )100سنوات على
ثالثة مدانني من بينهم امر�أة حاولوا اال�ستيالء
على ع�ق��ار ت�ع��ود ملكيته ل ��وزارة امل��ال�ي��ة يف
بغداد.
وق ��ال املفت�ش ال �ع��ام ل� ��وزارة ال �ع��دل ح�سن
ح�م��ود العكيلي ان امل��دان��ة (�أ.ك.ه� � �ـ) ادع��ت
ملكيتها ل�ل�ع�ق��ار ال �ك��ائ��ن يف منطقة ك ��رادة
م� ��رمي ،ب��االت �ف��اق واال� � �ش �ت�راك م ��ع م��وظ��ف
يف م���دي���ري���ة ال �ت �� �س �ج �ي��ل ال � �ع � �ق� ��اري يف
ال �ك��رخ عند ت��دوي�ن��ه حم��ررا م��ن اخت�صا�ص
وظيفته بتقرير وق��ائ��ع ك��اذب��ة ع��ن عائدية
العقار .واكد املفت�ش العام ان املحكمة ا�صدرت
ح�ك�م�ه��ا غ�ي��اب�ي��ا ب �ح��ق امل �ج��رم�ين ال �ه��ارب�ين
بال�سجن ملدة (� )100سنوات وا�صدار امر
قب�ض بحقهم وت�أييد حجز اموالهم املنقولة
وغري املنقولة مع احتفاظ مديرية الت�سجيل
العقاري باملطالبة بالتعوي�ض ام��ام املحاكم
املدنية.
كما �شدد على ان مكتب املفت�ش العام �ساهم
ب�صورة فعالة يف منع ا�ستيالء املجرمني على
ع �ق��ارات تابعة ل�ل��دول��ة وح��اول��وا احل�صول
عليها بطرق غري قانونية.

وزارة العدل ت�ؤكد
ا�ستمرارها بتنفيذ احكام
االعدام و ح�سب القانون
التزام ًا بتطبيق احكام القانون ،تعلن وزارة العدل
عن تنفيذ اربعة ع�شر حكم اع��دام خالل �شهر حزيران
املا�ضي بعد ان اكت�سبت جميعها الدرجة القطعية وعدم
�شمولها بقانون العفو العام وت�أكيد جهاز االدعاء العام
بعدم وجود معار�ضة للتنفيذ.
ه��ذا وت�ؤكد ال��وزارة ا�ستمرارها بتنفيذ االحكام بعد
اكمال جميع االجراءات القانونية وتدقيق جلان العفو
العام.
ويف ذات ال��وق��ت ت�ط�ل��ب وزارة ال �ع��دل م��ن رئ��ا��س��ة
اجلمهورية با�ستكمال التوقيع على مرا�سيم االع��دام
املر�سلة من جمل�س الق�ضاء االعلى بعد اكت�سابها الدرجة
القطعية وخ�صو�ص ًا جرائم االره ��اب ،وار�سالها اىل
ال ��وزارة الك�م��ال االج���راءات والتنفيذ ،لتكون رادع � ًا
الج ��رام املجاميع االره��اب �ي��ة بحق ال�شعب العراقي
اجلريح.
تضمن مراسيم وتعليمات
وبيانات واعالنات

�صدور العدد اجلديد من
جريدة الوقائع العراقية
بالرقم ()4451
��ص��در ال�ع��دد اجلديد
م��ن ج��ري��دة الوقائع
ال� �ع ��راق� �ي ��ة ب��ال��رق��م
( ،)4451وال� ��ذي
ت �� �ض �م��ن م��را� �س �ي��م
وتعليمات وبيانات
واع�ل��ان� ��ات ،اق��ره��ا
جم� �ل� �� ��س ال� � �ن � ��واب
و� � �ص� ��ادق� ��ت ع �ل �ي �ه��ا
رئا�سة اجلمهورية.
وق���ال���ت م ��دي ��ر ع��ام
دائ � � � � ��رة ال� ��وق� ��ائ� ��ع
ال�ع��راق�ي��ة ��ش��ذى عبد
امل�ل��ك :ان ال�ع��دد ( )4451ت�ضمن النظام ال��داخ�ل��ي ملكتب
املفت�ش العام يف م�ؤ�س�سة ال�سجناء ال�سيا�سيني رقم ( )1ل�سنة
 ،2017باال�ضافة اىل ت�ضمنه مر�سوم جمهوري.
وا�ضافت املدير العام :ان تعليمات اللجنة العليا لتخطيط
وت�شغيل القوى العاملة رقم ( )11ل�سنة  2017وردت يف
هذا العدد ،مو�ضحة ان العدد ت�ضمن بيانات �صادرة عن وزارة
الثقافة واعالنات ت�أ�سي�س جمعيات تعاونية.
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من املوظفنيرع��اي��ة و
زيارة.
أرواحهم()395
عدد الدعاوي املقامة ( )378باامليدانية
ني�سان املا�ضي.
مهام اخرى ..وا�ضاف ال�سيد الوكيل:
اخلمي�س
اليوم
عقده
الذي
ال�شحفي
ؤمتر
و
امل
خالل
ذلك
الوزير
ال�شيد
التي
وال�شجاعة
البطولة
آثر
ا
مل
وا�شتذكارا
أليمة,
ال
ا
احلادثة
ام��وال القا�صرين مب��ا ي�صب
وق ��ال ��ت م��دي��ر ع� ��ام ال ��دائ ��رة
ذكرال�سيد ال��وك�ي��ل :ان ال �ه��دف من ان ال�سكرتارية ترتبط برئي�س اللجنة
وق ��ال
الوطنيةافتتاح
الكرخ ,مبنا�شبة
القا�شرين يف
هورعاية
دائرة
يف
القانون
دعائم
ر�شخوا
الذين
أولئك
ا
أبرار
ال
ا
ؤنا
و
�شهدا
�شطرها
يف م�صلحة ه��ذه ال�شريحة،
هند عبد جميغ :ان ال��دائ��رة
(املكننة اخلا�صة
م�شروعواملتابعة
للتن�سيق
العمل على
توزيع مهام
االجتماع
اخلا�س
االلكرتونية)
�شماء حرية
م�ستمرة
لونت�دائ��رة
التي ان ال�
تلك�ؤك��دة
بدمائهم الزكية ومواقفهم الفذة م �
ح� �ق� �ق���ت ارب� � � ��اح � � � � ًا ب �ل �غ��ت
الكرتوين�ة حل �ق��وق
معلوماتيال��وط �ن �ي�
نظام��ذ اخل� �ط ��ة
وتطبيق �ت �ن �ف �ي
بت�شميم على ب
حيث وزعت
ال�سكرتارية،
اع�ضاء
اهمية
اىل
م�شريا
الفرعية,
ومديرياتها
بغداد
يف
القا�شرين
للجميع
ؤكد
و
القتلةن
إرادة
ال
تخ�شع
ان
أبت
ا
و
بالكربياء
العراق
مبتابعة الو�ضع االجتماعي
( )4 8 5 , 1 4 7 , 6 0 1 1
رعاية��ان ،ال�ل�ج�ن��ة االداري� ��ة االن���س��ان ،مبينا ان عمل اللجنة يتم
لدائرةث��ة جل
�شكل ث�لا
اهتمامات
الدور
القانون وا
باأننا الوزارة ما�شون على طريق تطبيق
خالل
أداءمن
للقا�صرين
واملعي�شي
اربعمائة وخم�سة وثمانون
�وزارة��ة  .يذكر
�ات االل���دوري
اولوياتج�ت�م��اع�
وتعترب منبنظام اال
مهمةاللجنة
�رةع��ات
يفج �داتئ��م��ا
امل�شروعين ا
هذات�ه��ا ت��ام�
وم�ه�م�
ال�سكرتاريةاىل ان
القا�شرين ,باال�شافة
لات�شريحة
اموال
وا�شتثمار
تعنىمل �بفا��اإدارة
كونها
امليدانية العزيز
�اراتن��اء �شعبنا
خدمة الأب�
لوحدات
املطلوب منا يف ه��ذه ال ��وزارة ال��زي�
مليون ومائة و�سبعة واربعون
الفنية للجنة
ان ت�شكيل
�را� �س�
حت��ات وامل�
�راءات ا
واج� � �
القريبة املقبلة.
التن�سيقالفرتة
الدوائر االخرى يف
تنفيذ
البحثواالإ�شرار
و�شعيا باجتاه حت�شيل امل�شلحة العامة
إ�ضافة
علىبال
االجتماعي،
الف و�ستمائة وواحد دينار.
اخلا�صة باخلطة
واملتابعة
باقيوجلنة
يفن�ي��ة،
�شيطبقمل�ع�
امل�شروعاللجنة ا
هذاع���ض��اء
ب�ين ا
كبري يف
ب�شكل
�شي�شهم
متابعةامل���ش��روع
ومهمامهاان ه��ذا
والتن�سيق ال��وزي��ر:
املتابعة� �ش��اف ال�شيد
وا
العراق
�ارات باأمن
امل�شا�س
التي
اخلا�صة
نف�شه��زي�
الق�شا�س العادل بكل من �شولت لهاىل ال
وا� �ض��اف��ت :ان ال��دائ��رة وم��ن
جاءت بقرار
االن�سان
حلقوق
الوطنية
باال�شافة اىل
والتالعب,
القا�شرين
على ا�شابري
العاممنويريد ان
تخر�شات
و�شيادته وا�شتقراره ,وال مينعنا من ذلك
املعاون.
ينفذها املدير
خ�ل�ال م�ت��اب�ع�ت�ه��ا ال�ق��ان��ون�ي��ة
الوزراء.
التلفجمل�س
من من
جميع
والتن�سيق ب�ين
احلفاظ�ط��ة
تنفيذ اخل
�شرعة الو�شول اليها من قبل املوظف املخت�س ,مبينا ان امل�شروع مت
ي�شع العرثات يف طريقنا ويثري ال�شائعات وين�شر ال�شم عرب
على ق�شمني ,الق�شم االول ار�شفة وادارة الكرتونية با�شتخدام نظام
كل و�شيلة متاحة ,ليثني عزمية اأبناء وزارة العدل عن القيام
( )Mfilesوالق�شم الثاين نظام معلوماتي خا�س مبراقبة ار�شدة
نينوى حيلتكم  ,فان
خاب �شعيكم وف�شلت
نقول
أولئك
ا
فلكل
مبهامهم
أكدت مسعى اإلرهاب للتشويش على انتصارات قواتنا في
الخريجين االوائل
تضمن قانون تشغيل
القا�شرين.
ابطال وزارة العدل ما�شون على ما عاهدوا الله عليه من خدمة
وا�شار ال�شيد الوزير اىل ان افتتاح العمل التجريبي يف دائ��رة رعاية
ابناء هذا البلد العزيز واإنفاذ القانون ,واإنهم على قدر عايل
قا�شرين الكرخ �شبقه افتتاح دائ��رت��ني لرعاية القا�شرين يف بغداد,
من الوعي بهذه احليل فقد واجهوا االإره��اب باأب�شع �شوره
باال�شافة اىل امل�شروع القادم لدوائر التنفيذ والت�شجيل العقاري ,مبينا
وتعر�شوا الأ�شد الهجمات و�شحوا باأنف�شهم يف �شبيل مبادئهم
جار ل�شمول جميع دوائر رعاية القا�شرين يف املحافظات بهذا
وهذه الذكرى اأو�شح دليل على ما نقول.ويف هذه املنا�شبة
ان العمل ٍ
امل�شروع.
حدوثنقف اإجالال واإكبارا لقيم املبادئ والرفعة التي ج�شدها
نفت وزارة العدل ،انباء هروب او تهريب وال��ق��وات االم �ن �ي��ة ،م���ش�يرة اىل �أهمية بع�ض و�سائل الإع�لام اخبار عناالأليمة
يف
االلكرتونية
لالر�شفة
م�شروع
اول
افتتحت
العدل
وزارة
يذكر ان
�شهداءمنالعراق يف الت�شدي ل�شرور االإره��اب ويف مقدمتهم
او اختفاء اي نزيل من �سجون ال��وزارة اعتماد الأخ�ب��ار من م�صادرها الر�سمية عملية هروب او اختفاء لأحد النزالء
ال�شيد
من
ومتابعة
وبا�شراف
�شابق,
وقت
يف
العراقية
اال�شالح
دائرة
إعالم�ال امل�شحون يف ق��وات�ن��ا االأم�ن�ي��ة وجم��اه��دو احل�شد
�سجون ال��وزارة ،ما ا�ستدعى الرداالألب �ط�
� �س��واء ك��ان ع��راق �ي � ًا �أو م��ن �إي جن�سية والر�صينة.
الزاملي.
حيدر
د.
العدل
ال�شعبي ,ونخ�س منهم يف يومهم اخلالد اأبطالنا من �شهداء
�أخرى ،م�ؤكدة ان الهدف منها الت�شوي�ش و�أكدت الوزارة� ،أنها عملت من خالل خطة الأو�ساط ال�شعبية والر�سمية واحلد من
وزيرل� �ع ��دد اجل ��دي ��د م ��ن ج��ري��دة ال �ث��اين ل �ق��ان��ون احل��را���س الليليني
���ص��در ا
�وزارة ,الذين نفتخر بان تكون هذه املنا�شبة ذكرى �شنوية
�
ل
ا
االعالمي على انت�صارات القوات الأمنية امنية حمكمة بتطبيق ا�سلوب الأط��واق الت�أثري ال�سلبي للأخبار املغر�ضة ،داعي
الوقائع العراقية بالرقم (  ،)4453رق��م ( )8ل�سنة  2000و مر�سوم
لعدم وزارة العدل) ,اإميانا منا بان اال�شتهداف االإرهابي
الر�صينة�(�شهيد
ل
واملتداخلة والتي ت�شرف عليها بالوقت ذاته وكاالت االنباء
نينوى .الحفل التأبيني الثالثاملحكمة
خالل يف
وق��ال��ت م��دي��ر ع ��ام دائ � ��رة ال��وق��ائ��ع جمهوري.
الستهداف
كلمته في
موثقةيف عام  ,2009كان بداية ملحاوالت االنتقام من كوادر
الوزارةأمني الأ�سوار ن�شر املعلومات م��ن م�صادر غ�يراالأول
ودع ��ت ال�� ��وزارة ،و� �س��ائ��ل االع �ل�ام اىل وزارتي الداخلية والدفاع لت�
العراقية ال�سيدة �شذى عبد امللك ان وا� �ض��اف��ت ال���س�ي��دة امل��دي��ر ال �ع��ام ان
والبناء�وزارة ,وال��ذي اأتى بعده اقتحام عتاة االإره��اب لبناية
عدم االجن��رار خلف ال�شائعات والأخبار اخلارجية ل�سجون الوزارة باال�ضافة اىل ولي�س لها اال ا�ستعمال اال�شاعات هذه ال�
ه��ذا العدد من اجلريدة ت�ضمن ع��دد ًا ال�صحيفة ت�ضمنت النظام الداخلي
الوزارة يف موقعها البديل يف االعتداء الثاين وقتل موظفيها
الكاذبة ،والتي حتاول اجلهات املغر�ضة منظومة املراقبة الدقيقة والتي �ساهمت عليها ،والتي حتاول حالي ً
على
التغطية
ا
م��ن ال �ق��وان�ين وال �ب �ي��ان��ات اجل��دي��دة ملكتب املفت�ش العام يف الهيئة العليا
باأب�شع جرمية خالل هذه العملية التي اأكدت للقا�شي والداين
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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
للحكومة العراقية ،كقانون ت�شغيل للحج والعمرة  ،وبيانات قال
ع�صابات
على
ال�شعبي
واحل�شد
أمنية
ل
ا
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املركزي
د.حيدر�رق ��م
العدلئ� � ��ل امل �
ين االوا
اكدي �ج�
اخل��ر
التاأبيني ,واخلا�س بعدد املنفذ بحقهم حكم االعدام,
للتقيي�س م�شتمرة بتنفيذ اح�ك��ام القانون وف��ق مهام عملها ,يوم خا�س ب� (�شهيد وزارة العدل).
عند موظفي وزارة العدل ,لذا ارتاأينا الوزارة ان يكون تاريخ
حققت
اجلهازاالمنية
()67ان القوات
الزاملي,
وزير
داع�ش.
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وامل�شي على طريق احلق وتنفيذ الق�شا�س بكل من وتابع ال�شيد ال��وزي��ر :ان ال ��وزارة اك��دت تر�شيخها ان ال��وزارة نفذت قرابة ال( )2٥حكما بحق مدانني
اقتحام ال��وزارة عام  ,2013هو يوم خا�س ب�(�شهيد وزارة
انت�شارات كبرية �شاهمت بتحرير اغلب املحافظات من
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 ,
تضمنت التعريف بمفهوم إدارة الجودة
باحلفل التاأبيني ال��ذي ن�شمته ال���وزارة مبنا�شبة الك �م��ال م���ش��رية ال�ع�م��ل ال�ت��ي ح ��اول القتلة ايقافها مبلف االعدام ,واعادة املحاكمة الكرث من مرة ,ال�شبب
ال�شر والطغيان.
مبينا ان االزمة املالية احلالية اثرت �شلب ًا على جانب اجناز
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م�شاريع ال��وزارة وخا�شة يف جانب اكمال بناء ال�شجون
أهدافها
الشاملة واهم
�ض4
تكملة الكلمة
جم�ل����س � �ش��ورى ال��دول��ة وامل�ف�ت����س ال �ع��ام وامل� ��دراء بعروق ذويهم �شتدير عجلة العمل واحلياة من جديد ان الوزراة رف�شت كل امل�شاومات وال تنظر الأي �شئ
والتي �شت�شاهم حال اكتمالها يف تخفيف الزخم احلا�شل يف
اخر غري تنفيذ احلكم بحق املدانني ,وان قائمة التنفيذ
العامون وامل�شت�شارين ,م�شريا اىل ان االرهاب �شعى يف وزارة العدل.
ال�شجون.وافاد ال�شيد الوزير :ان الوزارة م�شتعدة على فتح
ال�شتهداف روح ال�ق��ان��ون املتمثل مبوظفي وزارة واو�شح ال�شيد الوزير يف معر�س اجابته عن �شوؤال م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.
جميع اآفاق التعاون مابني اجلانبني ,مبينا ان الوزارة حققت
تقدم ًا كبري ًا يف جميع املجاالت.بدوره اكد ال�شفري� ,شعي
اجلمهورية التون�شية ملد يد التعاون مع الوزارة يف جميع
املجاالت ,والتعاون يف جمال توقيع االتفاقيات وتو�شيع حققت وزارة ال �ع��دل م �ع��دل م��رت�ف��ع من م�ستوياتها ن�سبة ( ،)100%فيما تباينت وه��ي نظام االر�شفة االلكرتونية ونظام وا� �ش��ارت ال��دائ��رة ان التقرير ال�سنوي
االجن� � ��از يف اخل� �ط ��ة ال �� �س �ن��وي��ة ل �ع��ام م�ستويات االجن���از يف بع�ض ال��دوائ��ر ترقيم املوظفني ،ونظام حكومة املواطن ت���ض�م��ن م �ت��اب �ع��ة م �� �س �ت��وى االجن � ��از يف
العالقات مابني البلدين .
 2016لت�شكل نقلة نوعية بعمل دوائر بن�سب اخر اقل معد ًال ال�سباب تتعلق بقلة االلكرتونية ،ونظام االجندة االلكرتونية .ت�شكيالت ال��وزارة وم��دى تطبيق اخلطة
العراق
وحتديد في
المسيحية
رؤساء
وفدا
خالل
احللول واملعاجلات،
الطوائفال�سنوية فيها
م�ستوى االجن��از
من��رة ،ان
�ادت ال ��دائ
استقباله واف� �
والتي ت�أثرت ب�سبب
ال� � ��وزارة ،م� ��ؤك ��دة ان ه ��ذه االجن� ��ازات التخ�صي�صات املالية،
خ �ل�ال ال� �ع ��ام � � 2016ش �م��ل اجل��وان��ب عرب تنفيذ اخلطة اال�ستثمارية للنهو�ض
ت�ت�ك��ام��ل ب���ص��ورت�ه��ا ال�ن�ه��ائ�ي��ة لتحقيق االزمة االقت�صادية.
اال�� �ص�ل�اح االداري وت �ق��دم اك�ب�ر خ��دم��ة وا� �ض��اف��ت ال ��دائ ��رة يف ت �ق��ري��ر متابعة ت ��دري ��ب وت� ��أه� �ي ��ل ال � �ك� ��وادر ال�ب���ش��ري��ة بالبنى التحتية للوزارة ومراقبة جودة
خطة وزارة العدل لعام  2016ال�صادر للوزارة عرب ادارج املوظفني يف دورات ال �ع �م��ل وت ��زوي ��د م�ك�ت��ب ال���س�ي��د ال��وزي��ر
للمواطن.
وقالت دائرة التخطيط العديل ،يف تقرير عنها م��ؤخ��ر ًا ،ان الدوائر العدلية حققت خمت�صة يف اجل��وان��ب االداري ��ة واخ��رى بتقارير تف�صيلية ،واهمية تطوير عمل
اأكد وزير العدل د .حيدر الزاملي ,على اأهمية اجناز املعامالت ��ص��ادر عنها ،ان توجيه وزي��ر ال�ع��دل د .معدالت اجناز كبرية يف الدوائر العدلية تتعلق بالتقنيات االل �ك�ترون �ي��ة ا�ضافة �شعبة احلوكمة االلكرتونية والعمل على
يف ال��دوائ��ر العدلية بال�شرعة املمكنة وجت��اوز االإج ��راءات حيدر الزاملي ،على متابعة تنفيذ اخلطة وب ��االخ� �� ��ص يف امل �� �ش��اري��ع وال�ب�رام ��ج اىل اجل� ��وان� ��ب ال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة ،اجن ��اح عملها ب��اع�ت�ب��اره��ا م��ن امل�شاريع
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مل�شالح املواطنني.ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل زيارة تفقدية م �ع��دالت اجن
مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي ,وان اي ا�شتحواذ �شعاف النفو�س على هذه االمالك.
ومتابعتهبربامج
الكرخ,العراقية
اال�صالح
الكاتبئ��رة
لدائرة�دول دا
�ضمن ج�
وا�شاف ال�شيد ال��وزي��ر :ان ع��دد من ح��االت التزوير
�شكوى منه متثل مطلب ًا ا�شا�شيا لكل العراقيني.
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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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ار�س الرافدين ,وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف من جانبه عرب الوفد عن �شكرهم لل�شيد الوزير ,على
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�ارات ال�ن�ح��ت والأع� �م ��ال ال�ي��دوي��ة
الف�شادم��ه�
ال��ن��زالء
هوياتهم والبالغ عددها ( )1462هوية اىل ا�ستبدال هويات موظفي ال��وزارة وكوادر
املايل.
جودة عالية للجهات امل�ستفيدة.
املنت�سبني ،مبينا ان لهذه الهويات دور كبري ال�سجون تتم ب�صورة دورية وبالتزامن مع
وغريها من املهن.
يف تعزيز االم��ن يف ال�سجون الحتوائها فرتة نفاذ �صالحيتها.

�صدور العدد اجلديد من الوقائع العراقية
بالرقم ()4453

وزير العدل :بدء العد التنازيل
للق�ساء على االرهاب

وزارة العدل تنفي حدوث عملية هروب او تهريب او اختفاء لنزيل من �سجونها

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

�سجن العمارة املركزي يقيم
عدة دورات مهنية وور�ش للنحت
والر�سم و�أالعمال اليدوية

وزارة العدل حتقق �أعلى معدل اجناز يف خطتها ال�سنوية خالل عام 2016

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

ق�سم اجلودة ال�شاملة والتطوير
امل�ؤ�س�سي ين�شر بو�سرتات تثقيفية
يف مقر الوزارة

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

�شعبة الهويات :ا�صدار  1462هوية ملوظفي �سجن النا�صرية املركزي للإحكام الثقيلة

هات

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

ت

وجيوزير العدل يبحث امكانية ت�سكيل جلان م�سرتكة لتن�سيق العمل يف جمال حقوق االن�سان
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اك��د وزي ��ر ال �ع��دل د .ح�ي��در ال��زام �ل��ي ��ش��رورة ذك��ر ال�شيد ال��وزي��ر ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه احت��اد حمايدة ,لها مكانة بالن�شبة للمنظمات الدولية ال ��وزارة مبا فيها ملف اط��الق �شراح النزالء ,واخلطوات واالقرتاحات التي قدمتها الوزارة العراقية.
والق�شايا املتعلقة بدائرة اال�شالح العراقية ,يف هذا اجلانب ,مبينا ان حالة التق�شف اثرت من جانبه ا�شاد رئي�س االحت��اد بالدور الكبري
ال �ت �ع��اون امل �� �ش��رتك ب��ني ال� � ��وزارة واجل �ه��ات احلقوقيني العراقيني ,ولقائه برئي�شها اال�شتاذ واملوؤ�ش�شات االعالمية.
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-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
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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
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كاتب العدل يف
حمافظة املثنى

العدل واملجتمع WWW.faecbook/

citizens_mog@yahoo.com
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توزع مجانًا

