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اأع��ل��ن وزي��ر ال��ع��دل د. حيدر ال��زام��ل��ي، عن 
عقد مذكرة تعاون )فني وقانوين( م�شرتكة 
ب���ن وزارت������ي ال���ع���دل واالت�������ش���االت، من 
بعمل  لالنتقال  االر���ش��ي��ة  توفر  ان  �شاأنها 
الدوائر العدلية من اال�شلوب التقليدي اىل 
االلكرتوين ومبا يقدم اكرب خدمة للمواطن 

العراقي وموؤ�ش�شات الدولة.
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل موؤمتر �شحفي 
اال���ش��ت��اذ ح�شن  االت�����ش��االت  ب��وزي��ر  جمعه 
الثالثاء،  اليوم  ال��وزارة،  مقر  يف  الرا�شد، 
مبينا ان هذه االتفاقية متت برعاية وزارة 
عن  الثنائي  التعاون  �شبل  لتطوير  العدل 
لدى  احلديثة  امل�شاريع  من  االف��ادة  طريق 
لتقدمي  وت��ك��ري�����ش��ه��ا  االت�������ش���االت  وزارة 
اخلا�شة  اخلدمية  للدوائر  الفنية  اخلدمات 
اجلانبن  ت��ع��زي��ز  اىل  ا���ش��اف��ة  ب���ال���وزارة، 

االمني واالداري فيها.
واكد ال�شيد الوزير ان هذه املذكرة �شت�شاهم 
االلكرتونية  احلكومة  م�شروع  تطبيق  يف 
يف ال���دوائ���ر ال��ع��دل��ي��ة ومت��ن��ع )ال��ت��الع��ب 
اخلدمات  وتقدمي  مفا�شلها  يف  والتزوير( 
ال��روت��ن  ع��ل��ى  يق�شي  ب�شكل  للمواطنن 
�شحة  تبادل  جم��ال  يف  قيا�شية،  وب�شرعة 
ال�����ش��دور وت��ن��اق��ل ال��وث��ائ��ق االل��ك��رتون��ي��ة، 

املتعلق  ال��ق��ان��ون  اق���رار  بعد  وخ�شو�شا 
بالتوقيع والوثائق االلكرتونية.

مذكرة  تكون  ان  اىل  ال��وزي��ر  ال�شيد  ودع��ا 
تطبيق  جم��ال  يف  ال��وزارت��ن  بن  التعاون 
االل��ك��رتون��ي��ة، منطلق  ب��رن��ام��ج احل��ك��وم��ة 

متبادلة  اتفاقيات  لعقد  ال����وزارات  لباقي 
احلكومي  الربنامج  هذا  تنفيذ  يف  ت�شاهم 
واالف�����ادة م��ن ���ش��رك��ات ال�����وزارة مبختلف 
�شرعت  ال��ع��دل  وزارة  ان  مبينا  امل��ج��االت، 
وم���ن���ذ ع�����دة ����ش���ن���وات ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع 

ار�شفة  االل��ك��رتون��ي��ة واجن����زت  احل��ك��وم��ة 
اال  املا�شية،  ال��ف��رتة  خ��الل  وثائقها  جميع 
بتعطيل  ت�شببت  االقت�شادية  الظروف  ان 
ه���ذا امل�����ش��روع احل��ي��وي، وم���ن ���ش��اأن ه��ذا 
ام��ك��ان��ي��ة ت��وف��ر  ي�����ش��ه��م يف  ان   ال��ت��ع��اون 

 ت��ن��ف��ي��ذه. ب����دوره، ق���ال وزي���ر االت�����ش��االت 
االتفاقية  ه��ذه  ان  ال��را���ش��د،  ح�شن  ال�شيد 
�شتحقق جماالت متعددة للتعاون مع وزارة 
العدل، ويف مقدمتها توفر دورات ملوظفي 
االداري���ة  امل��ج��االت  االت�����ش��االت يف  وزارة 
والقانونية ت�شاهم يف تطوير اداءهم املهني 
اال�شت�شاري،  ب��اجل��ان��ب  ال��ت��ع��اون  وك��ذل��ك 
االت�������ش���االت  وزارة  ان  اىل  م�������ش���را 
بعمل  االن��ت��ق��ال  متطلبات  بتوفر  ملتزمة 
ال��ورق��ي  اال���ش��ل��وب  م��ن  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات 
مع  بالتعاون  االل��ك��رتوين،  اىل  التقليدي 
ذات  احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����وزارات 
ال��ت��ك��ام��ل  ال���ع���الق���ة و����ش���وال اىل حت��ق��ي��ق 
امل��ط��ل��وب وب��ال��ت��ع��اون م��ع االم��ان��ة العامة 
رئي�س ال�����ش��ي��د  وم��ك��ت��ب  ال�����وزارء   ملجل�س 

 الوزراء. وافاد الرا�شد اىل ان هذا امل�شروع 
واالمنية  الفنية  اخلدمات  توفر  �شاأنه  من 
وتقدمي اخلدمات االدارية واجناز معامالت 
من  وحت��د  الق�شوى  بال�شرعة  امل��واط��ن��ن 
عرب  االداري،  والف�شاد  الوظيفي  الروتن 
ال��ت��ع��اون ب��ن دوائ���ر وم��وؤ���ش�����ش��ات ال��دول��ة 
اىل  واخلدمات  العمل  مب�شتوى  واالرتقاء 
يف  املعتمدة  االل��ك��رتون��ي��ة  النظم  م�شاف 

الدول املتقدمة.

وزير العدل يعلن عن عقد مذكرة تعاون )فني وقانوين( 
م�ضرتكة بني وزارتي العدل واالت�ضاالت

وزير العدل يهنئ ال�ضعب العراقي بحلول عيد االأ�ضحى وحترير املو�ضل.. 
ويدعو ملوقف موحد الإعادة البناء واالعمار

خالل مؤتمر صحفي جمعه بوزير االتصاالت

تكملة الكلمة �ش4

�شرتاتيجيتها  تنفيذ  يف  ال��ع��دل  وزارة  قطعته  كبر  م�����ش��وار 
عملها  ا�شلوب  يف  حقيقية  نقلة  لتحقيق  املا�شية  االع��وام  خالل 
ار�شفة  ا�شتكمال  بعد  االلكرتوين،  اىل  التقليدي  اال�شلوب  من 
تطلبت  والتي  العدلية  الدوائر  يف  وال�شجالت  الوثائق  اغلب 
خالله  من  و�شيتحقق  �شنوات،  مدى  وعلى  متوا�شاًل  جمهودًا 
حفظ المالك املواطنن وال�شرائح امل�شتفيدة من الدوائر العدلية 
ب�شمنها اموال القا�شرين والنزالء يف دائرة اال�شالح العراقية، 
اذ حتقق عرب اعتماد التكنلوجيا احلديثة حفظا كامال ملعلومات 
جميع النزالء واملوقوفن يف �شجون الوزارة، وهذا االمر بحد 
ال�شجنية  القطاعات  النزالء �شمن  ذاته �شاهم يف ح�شر تواجد 
قاعدة  توفر  اىل  ا�شافة  اليهم  الو�شول  ذويهم  على  ي�شهل  ما 
وي�شرع  حمكوميته  عن  معلومات  يت�شمن  نزيل  بكل  معلومات 

من عملية االفراج عنه.
من  تثبط  مل  امل�شروع  ه��ذا  واجهها  التي  الكبرة  ال�شعوبات 
لل�شعب  كهدية  لتقدميه  اكمله  على  ا�شرارًا  زادتنا  بل  عزميتنا 
العراقي يف وقت حتقق خالله الن�شر الناجز على االرهاب على 
امل�شروع  هذا  على  نعمل  ان  الفخر  لنا  وكان  االمنية،  قواتنا  يد 
االزمة  ان  اال  احلالية،  املراحل  اىل  و�شوال  متعددة  ومبراحل 
هذا  تنفيذ  على  كبر  ب�شكل  اث���رت  البلد  بها  م��ر  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 
امل�شروع احليوي والهام والذي يعد املنطلق مل�شروع احلكومة 
خطوات  ان  من  الرغم  وعلى  النهائية.  ب�شيغته  االلكرتونية 
ان  اال  ال�شعوبات  من  الكثر  ترافقها  االنتقالة  لهذه  التاأ�شي�س 
اجلاد  العمل  قطار  ي�شع  ان  �شاأنه  من  اخلرين  جهود  ت�شافر 
على م�شاره ال�شحيح، ومن هذا املنطلق فقد �شرعنا بعقد مذكرة 
وزارت��ي  بن  م�شرتكة  وق��ان��وين(  )فني  تعاون  مذكرة  تعاون 
العدل واالت�شاالت، ابدى خاللها وزير االت�شاالت ال�شيد ح�شن 
الرا�شد، قدرا عاليا من التفاعل لتحقيق ودعم م�شروع احلوكمة 
االمكانيات  ك��ل  ت�شخر  ع��رب  ال��ع��دل،  وزارة  يف  االل��ك��رتون��ي��ة 
املتوافرة، من اجل ان تكون ثمرة هذا التعاون املنطلق اال�شا�س 
تنفيذ  يف  لالنطالق  الدولة  موؤ�ش�شات  باقي  عليه  تعتمد  ال��ذي 

م�شاريع التحول بعملها اىل اال�شلوب االلكرتوين املتطور.

خطوات على طريق 
احلكومة االلكرتونية

د. حيدر الزاملي
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حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

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

ت��ق��دم وزي����ر ال���ع���دل د. ح��ي��در ال���زام���ل���ي، ب��ال��ت��ه��اين 
والتربيكات اىل ال�شعب العراقي االأبي، مبنا�شبة حلول 
حترير  منا�شبة  مع  تزامن  والذي  االأغر  االأ�شحى  عيد 

تراب حمافظة املو�شل من ع�شابات داع�س.
للعراقين  الكبرة  بالت�شحيات  الوزير  ال�شيد  واأ�شاد 
يف ر�شم مالمح االنت�شارات التاريخية املتحققة على يد 
القوات االمنية واحل�شد ال�شعبي يف الت�شدي للهجمة 
االإرهابية ال�شر�شة التي �شهدتها البالد، داعيا اىل ر�س 
التي  املغر�شة  والت�شدي ملخططات اجلهات  ال�شفوف 
الرهان  كانت  التي  الوطنية  الوحدة  ا�شتهداف  حتاول 

الكبر يف اإف�شال االأجندات اخلارجية التي حاولت اىل 
ال�شعب  الوزير،  ال�شيد  ودع��ا  البالد.  وتفتيت  تق�شيم 
لالنطالق  و�شيا�شي موحد  �شعبي  اىل موقف  العراقي 
يف معركة جديدة اال وهي معركة البناء واالعمار مل�شح 
ب�شبب  البالد  مدن  اغلب  طال  الذي  الكبر  الدمار  اثار 
االإرهاب الغا�شم، مبينا ان وزارة العدل وموظفيها اأدوا 
مهمة كبرة وكانوا يف ال�شفوف االأوىل العادة احلياة 
اىل املناطق املحررة بهدف اإعانة العوائل املت�شررة من 

�شر االإرهاب للعودة اإىل مناطق �شكناها.
وا�شار ال�شيد الوزير اىل ان الن�شر على داع�س حتقق 

العراقين  ارادة  فيها  ت�شافرت  تاريخية  حلظة  يف 
قوة  فاأوجدت  للجي�س  ال�شعبي  احل�شد  باإ�شناد  جميعا 
اكرب  و�شحق  النهو�س  من  العراق  مكنت  ا�شتثنائية 
يتوقف  لن  املوقف  هذا  التاأريخ،  مر  على  اإرهابية  اآلة 
على  ان�شحب  ما  واإذا  فح�شب،  الع�شكري  العمل  عند 
نقلة  �شيحدث  فاأنه  مناحيه  مبختلف  العراقي  امل�شهد 
نوعية �شرتتقي بالبلد اىل م�شاف دول العامل الكربى 
بعد  وخ�شو�شا  النهو�س،  مقومات  جميع  المتالكنا 
اإعادة  جماالت  يف  كبرة  اأ�شواطا  احلكومة  قطعت  ان 

العراق اىل مكانته العربية والدولية.

ح�شن  وال�شيد  الزاملي  حيدر  د.  ال��ع��دل  وزي��ر  وق��ع 
اليوم  العدل  وزارة  مبقر  االت�شاالت  وزي��ر  الرا�شد 
)الفني  امل��ج��ال  يف  م�شرتك  ت��ع��اون  م��ذك��رة  ال��ث��الث��اء 
والقانوين(، لتبادل اخلربات ونقل العمل يف الدوائر 

العدلية اىل النظام االلكرتوين.
�شتوفر  ال��ت��ع��اون  م��ذك��رة  ان  ال��ع��دل،  وزارة  واك���دت 
االت�شاالت  وزارة  �شركات  متتلكها  التي  االإمكانيات 
يف جم���ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ش��االت، 
ال��ورق��ي  م��ن  ال��ع��م��ل  ن��ظ��ام  ب��ت��ح��ول  �شي�شاهم  ح��ي��ث 
االإل�����ك�����رتوين ورب�����ط ج��م��ي��ع دوائ����ر  ال���ن���ظ���ام  اإىل 
�شيطرة  حت��ت  تكون  م��وح��دة  ب�شبكة  ال��ع��دل  وزارة 
وال��ق�����ش��اء  امل��وظ��ف��ن  ع��م��ل  لت�شهيل  ال��ع��دل  وزارة 
معامالت ب��اجن��از  واال���ش��راع  االإداري  الف�شاد   على 

اجلانب  �شي�شمل  التعاون  ان  وا�شافت:  املواطنن.   
اخل��ربات  وتقدمي  واالداري  واال�شت�شاري  القانون 
والدورات التطويرية من قبل وزارة العدل اىل وزارة 
االت�شاالت للنهو�س بواقع خربات الكوادر الوظيفية 

يف ما يخدم موؤ�ش�شات الدولة وخدمة املواطنن. 
بن  ال��ت��ع��اون  م��ذك��رة  توقيع  مرا�شيم  ان  اىل  ي�شار 
العام  املفت�س  ح�شرها  واالت�شاالت  العدل  وزارت��ي 

دائ��رة  ع��ام  وم��دي��ر  العكيلي  ح�شن  ال�شيد  ل��ل��وزارة 
ومن  بيثون،  متي  منى  ال�شيدة  واملتابعة  التخطيط 
ال�شركة  ع��ام  مدير  ح�شر  االت�شاالت  وزارة  جانب 

ال�شيد  للمعلومات  الدولية  ال�شبكة  خلدمات  العامة 
علي الق�شاب ومدير عام الدائرة القانونية يف وزارة 

االإت�شاالت اال�شتاذ عماد حم�شن.

وجه وزير العدل د. حيدر الزاملي، بافتتاح دائرة الكاتب 
العدل يف اجلانب االي�شر مبحافظة املو�شل، بعد حتريرها 
من ع�شابات داع�س االرهابية، موؤكدا ان املوافقات متاحة 
جلميع الدوائر العدلية بافتتاح وا�شتحداث دوائر جديدة 
الب�شرية  االمكانات  توفر  �شريطة  امل��ح��ررة  املناطق  يف 
وت��ق��دمي  ال��ع��م��ل  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  ي�شاهم يف  وامل���ادي���ة، ومب���ا 

اخلدمات للمواطنن با�شرع وقت ممكن.
ال��ع��دل  جمل�س  جل�شة  خ���الل  ذل���ك  ال��وزي��ر  ال�شيد  اع��ل��ن 
مقر  يف  االث��ن��ن،  اليوم  املنعقدة   ،2017 لعام  اخلام�شة 

االداري  ال��وزارة  وكيل  ال�شادة  ح�شرها  والتي  ال��وزارة، 
ع��ب��دال��ك��رمي ف���ار����س، ووك��ي��ل ال�����وزارة اال���ش��ت��اذ ح�شن 
العكيلي،  ح�شن  ال�شيد  ال���وزارة  ع��ام  ومفت�س  ال��زه��ري 
كاظم  �شامية  اال���ش��ت��اذة  ال��دول��ة  ���ش��ورى  جمل�س  ورئي�س 
الوزير  ال�شيد  ابتداأ  ال��وزارة، حيث  العامون يف  واملدراء 
جمل�س  ق��رارات  تنفيذ  متابعة  ج��دول  مبراجعة  اجلل�شة 

العدل يف اجلل�شة ال�شابقة.
ون��اق�����س خ���الل اجل��ل�����ش��ة ام��ك��ان��ي��ة ا���ش��ت��ح��داث وح���دات 
تكون  امل�شتقلة،  العدلية  الدوائر  يف  االمنية  للت�شاريح 

االمنية  الت�شاريح  بق�شم  فنيا  و  بالدائرة  اداري��ًا  مرتبطة 
املركزي، كما تناول االجتماع النتائج التي تو�شلت اليها 
العدل  الكاتب  دائ��رة  مكننة  يخ�س  فيما  التخطيط  دائ��رة 

لعر�شها على اللجنة اخلا�شة بوزارة االت�شاالت.
عر�س  ال��ع��دل،  جمل�س  واع�����ش��اء  ال��وزي��ر  ال�شيد  وب��ح��ث 
ت�شغيل النزالء وح�شب قانون ادارة النزالء، مو�شحا ان 
الوزارة ال متانع من ت�شغيل النزالء �شمن القانون كطاقة 
وا�شتغالل  م��ادي  وم���ورد  لهم  منفعة  يحقق  مب��ا  ب�شرية 
ل��وق��ت ف��راغ��ه��م. وت��ن��اول االج��ت��م��اع امل��و���ش��وع اخلا�س 

ومراحل  ال��وزارة،  ملوظفي  كارد(  )ما�شرت  بطاقة  ب�شرف 
دائرة  مع  امل�شكلة  اللجنة  تتابعها  التي  االج��راءات  امتام 
تقدمي  ب�����ش��رورة  ال��وزي��ر  ال�شيد  وج��ه  حيث  التخطيط، 
الت�شهيالت الالزمة للفرق التابعة للم�شرف وامل�شرفة على 
�شرف البطاقات. وا�شتمع ال�شيد الوزير واع�شاء املجل�س 
يف ختام اجلل�شة، اىل تقارير اللجان التي يراأ�شها املدراء 
العامون املوفدون اىل املحافظات، ملتابعة اعمال املديريات 
والوقوف على احتياجاتها واالخذ بنظر االعتبار امل�شاكل 

التي تواجهها والتعامل معها ب�شفافية.

وزارة العدل توقع مذكرة تعاون م�ضرتك مع وزارة االت�ضاالت

وزير العدل يوجه بافتتاح دائرة الكاتب العدل يف اجلانب االي�ضر باملو�ضل
خالل جلسة مجلس العدل الخامسة لعام 2017

دور  ان  الزاملي،  حيدر  د.  العدل،  وزي��ر  ق��ال 
الع�شائر يف املرحلة التي �شتلي حترير البالد 
يف  �شي�شاهم  داع�����س  ع�����ش��اب��ات  ت��واج��د  م��ن 
ال�شراعات  من  ويحد  املجتمعي  االمن  تعزيز 
الداخلية وخطر االرهاب.  ذكر ال�شيد الوزير 
لوفد  االرب��ع��اء،  ال��ي��وم  ا�شتقباله،  ل��دى  ذل��ك، 
الع�شائر  جلنة  رئي�س  م��ن  م��ك��ون  ع�شائري 
وامر قبائل زبيد وامر قبائل ربيعة وممثل 
ال����وزراء،  رئي�س  مكتب  يف  الع�شائر  جلنة 
اال�شيلة  العراقية  الع�شائر  �شيوخ  من  وعددا 
مبينا  ال������وزارة،  مب��ق��ر  ال��ر���ش��م��ي  مكتبه  يف 
قانونية  ا�ش�س  الي��ج��اد  ت�شعى  احلكومة  ان 
النزاعات  من  احلد  يف  الع�شائر  عمل  لتنظيم 
ما  مرحلة  يف  وال�شيطرة  املجتمع  اف��راد  بن 
متهيدا  املجتمعي  ال�شلم  وتعزيز  داع�س  بعد 

لعودة العوائل النازحة واملهجرة اىل مناطق 
احل�شور  ال�شادة  ابدى  جانبهم،  من  �شكناها. 
ا�شتعدادهم للتعاون يف جميع املجاالت والتي 
من �شاأنها ان ت�شاهم يف تطبيق وتعزيز �شلطة 

ومبا  املحافظات،  عموم  يف  والقانون  الدولة 
مواجهة  يف  وي�����ش��ارك  الوطني  االم���ن  ي��ع��زز 
وال��ت��ه��دي��دات  الع�شائرية  ال��ن��زاع��ات  خم��اط��ر 

االرهابية اخلارجية.

ق��ال وزي���ر ال��ع��دل د.ح��ي��در ال��زام��ل��ي، ان ال��ت��ع��اون م��اب��ن احلكومة 
م�شلحة  لتحقيق  العدل  وزارة  عمل  اولويات  من  النواب  وجمل�س 
البلد واملواطن. ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل ح�شوره اىل اجتماع يف 
وزير  من  كل  وبح�شور  النواب،  مبجل�س  النيابية  القانونية  اللجنة 
الدفاع وم�شت�شار االمن الوطني ورئي�س جهاز االدعاء العام وممثل 
احلكومة يف جمل�س النواب.  وناق�س ال�شيد الوزير خالل االجتماع 
مع ال�شادة وال�شيدات احل�شور التعديالت الواردة على قانون العفو 
العام مبا يهدف اىل حتقيق العدالة بن اجلميع وتقدمي خدمة البلد 
واملواطن وحتقيق ال�شلم املجتمعي وعدم هدر جهد االجهزة االمنية.

وزير العدل: دور الع�ضائر ملرحلة ما بعد داع�ش يحد 
من ال�ضراعات الداخلية وخطر االرهاب

لدى استقباله لوفد من شيوخ العشائر العراقية االصيلة

وزير العدل د.حيدر الزاملي يبحث 
التعديالت الواردة على قانون العفو العام

االشراف العام
د.حيدر الزاملي
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اأو�سى ال�سيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، 
التقرير املايل اخلا�ص  باطالع املجل�ص على 
 /٨  /١ لغاية  القا�سرين  رع��اي��ة  ب�سندوق 
٢٠١٧، وعر�ص ال�سيا�سة اجلديدة يف جمال 
واع��داد  ال�سريحة  ه��ذه  ب��ام��وال  اال�ستثمار 
املتح�سلة  االرب���اح  مببالغ  مف�سلة  درا���س��ة 

ل�سريحة القا�سرين.
جل�سة  تراأ�سه  خ��الل  ال��وزي��ر،  ال�سيد  واك��د 
للعام  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ق��ا���س��ري��ن  رع��اي��ة  جمل�ص 
على  االث��ن��ن،  ال��ي��وم  ه���ذا   ،٢٠١٧ احل���ايل 
االرا���س��ي  ق��ط��ع  م��و���س��وع  مناق�سة  اه��م��ي��ة 
اململوكة ل�سندوق اموال القا�سرين واتخاذ 
موقف نهائي ب�ساأن كيفية ا�ستخدامها ل�سالح 
على  املجل�ص  باطالع  وموجهًا  ال�سندوق، 
م�سروع تعديل قانون رعاية القا�سرين رقم 
املقارن  الك�سف  وعلى   ،١9٨٠ ل�سنة   )٧٨(
ب��ن ال��ف��ق��رات ال��ق��دمي��ة وال��ف��ق��رات املطلوب 
بالتعديل  ال�����راأي  ت��ق��دمي  ل��غ��ر���ص   تعديلها 

او اال�سافة.
و وافق املجل�ص على درا�سة جدوى امل�ساريع 
امل��ط��روح��ة ح��ال��ي��ا وال��ت��اأك��د م��ن م��ردوده��ا 

والذي  القا�سرين  ام��وال  على  اال�ستثماري 
لالفادة  اقت�سادي  خبري  مع  بالتعاون  �سيتم 
ودرا���س��ة  التخ�س�سية  اال���س��ت�����س��ارات  م��ن 
جدواها على اموال القا�سرين، والعمل على 
امل�ساريع  ال�سريحة يف  اموال هذه  ا�ستثمار 
اال���س��ت��ث��م��اري��ة امل��رب��ح��ة و���س��م��ن اجل��ان��ب 

املاأمون.
مع  التعاون  امكانية  درا�سة  اىل  باال�سافة 
منظمات املجتمع املدين وحقوق االن�سان يف 
املعي�سية  الظروف  وحت�سن  متابعة  �سبيل 
تاأهيلية  مراكز  ان�ساء  وامكانية  للقا�سرين 

وثقافية للقا�سرين مبختلف ا�سنافهم. 
وح�سر جل�سة جمل�ص رعاية القا�سرين عددا 

من ال�سادة وال�سيدات اع�ساء املجل�ص. 
تطوير  اىل  ال���ع���دل  وزارة  وت�����س��ع��ى  ه���ذا 
القا�سرين،  اموال  وتنمية  اال�ستثمار  اليات 
والعقارية  املالية  الودائع  قيمة  رفع  بهدف 
ل��ه��ذه ال�����س��ري��ح��ة م��ن خ���الل ت��ع��دي��ل ق��ان��ون 
رع����اي����ة ال���ق���ا����س���ري���ن وال�������ذي ���س��ي�����س��م��ن 
 ان��ت��ف��اع ال��ق��ا���س��ر م��ن ال���ودائ���ع ���س��م��ن ه��ذا

 ال�سندوق.

خالل جلسة مجلس رعاية القاصرين الثانية لعام 2017

وزير العدل يو�صي بتطوير �صيا�صة دائرة رعاية القا�صرين ماليًا واجتماعيًا

مندوب  �سفري  الزاملي  د.حيدر  العدل  وزير  ا�ستقبل 
العلوم  بحر  حممد  املتحدة  االمم  يف  الدائم  العراق 
ملف  كبرية يف  انتقالة  قد حقق  العراق  ب��اأن  ،واك��د  
حقوق االإن�سان على الرغم من الظروف اال�ستثنائية 
االإره���اب  على  احل��رب  �سل  يف  البلد  بها  مي��ر  التي 
موؤكدًا اأهمية تظافر جهود املنظمات الدولية واملحلية 
النازحن  الإعانة  االإن�سان  حقوق  جمال  يف  املخت�سة 
اىل  عودتهم  حلن  االأ�سا�سية  احتياجاتهم  وتوفري 

املناطق املحررة .

فالح  النائب  الزاملي  د.حيدر  العدل  وزي��ر  ا�ستقبل 
موؤخرا  املتحققة  باالنت�سارات  ا�ساد  حيث   ال�ساري 
يقدمه اجلي�ص  الذي  الكبري  والدور  تلعفر  مدينة  يف 
واحل�سد ال�سعبي يف جميع امليادين واثره يف حفظ 

كرامة العراق والعراقين .

مقابالت الوزير

القن�سل  ال��زام��ل��ي  د.ح��ي��در  ال��ع��دل  وزي���ر  ا�ستقبل 
االمريكي  واكد �سيادته خالل اللقاء على عزم الوزارة 
عرب جلانها القانونية واالإن�سانية عر�ص ملف جترمي 
داعيا  وال��دويل،  املحلي  الق�ساء  اأم��ام  داع�ص  تنظيم 
اإىل وقفة موحدة من املجتمع الدويل لدعم احلكومة 
من  املرتكبة  االنتهاكات  ق�سايا  لعر�ص  م�سعاها  يف 

التنظيم �سد العراقين.

ا�ستقبل وزير العدل د.حيدر الزاملي ال�سفري الكويتي 
حيث جرى خالل اللقاء بحث جممل االأو�ساع االأمنية  
العراق  يف  النازحة  العوائل  اأو���س��اع  وخ�سو�سا 
العالقات  وتعزيز  توطيد  �سبل  بحث  اىل   ا�سافة 

الثنائية بن البلدين ال�سقيقن يف كافة املجاالت .

مط�سر  النائب  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزير  �ستقبل 
ال�سامرائي واكد على ان الدوائر العدلية قد با�سرت 
بالعمل يف معظم املناطق املحررة من �سيطرة داع�ص 

االرهابي لتقدمي افظل اخلدمات للمواطنن

من  وفد  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزير  ا�ستقبل 
الع�سائر  ان  اىل  وا���س��ار  ط��ي��ف   ال��ب��و  ع�سرية 
ل��ل��دول��ة يف جمال  ال��داع��م االول  ال��ع��راق��ي��ة ه��م 
واالرهاب  الف�ساد  وحماربة  اال�سالحات  تنفيذ 
 وحت���ري���ر االرا�����س����ي ال���ع���راق���ي���ة م���ن داع�����ص

 االرهابي.

النائب  ال��زام��ل��ي  ح��ي��در  د.  ال��ع��دل  وزي���ر  ا�ستقبل 
التي  االم���ور  ح��ول  للتداول  وذل��ك  في�سل  غ���زوان 
النواحي  جميع  م��ن  امل��واط��ن��ن  خ��دم��ة  يف  ت�سب 
االمنية واخلدمية وال�سيا�سية . واكد ال�سيد الوزير 
ان االنت�سارات االخرية املتحققة يف تلعفر فاحتة 

خري لعراق جديد بعد اعالن الن�سر النهائي

العدل حتذر من التعامل مع منتحلي ال�صفة واملزورين وتطالب 
بابالغ االجهزة االمنية عنهم مبا�صرة

العدل تعمم على جميع دوائرها ب�صرورة االلتزام باالوامر 
الق�صائية وحما�صبة املق�صرين

ال��وزارة  ان  الزاملي،  د.ح��ي��در  العدل  وزي��ر  كد 
العراق  جمهورية  تقرير  م�سودة  كتابة  انهت 
حلقوق  العربي  امليثاق  ح��ول  االول  ال���دوري 
ترا�سه  خالل  ذلك  الوزير  ال�سيد  ذكر  االن�سان. 
اجتماع اللجنة املركزية اخلا�سة بكتابة م�سودة 
بامليثاق  اخل��ا���ص  ال���ع���راق  ج��م��ه��وري��ة  ت��ق��ري��ر 
العربي، بح�سور وكيل الوزارة اال�ستاذ ح�سن 
احمد  الدولة  جمل�ص  يف  وامل�ست�سار  الزهريي، 
امل��ع��ي��ن��ي، ومم��ث��ل ع��ن االم��ان��ة ال��ع��ام��ة ملجل�ص 

من  امل�سكلة  املركزية  اللجنة  واأع�ساء  ال��وزراء، 
اغلب الوزارات ذات العالقة.

وناق�ص ال�سيد الوزير واأع�ساء اللجنة املركزية 
الذي  التقرير  مب�سودة  اخلا�سة  االم��ور  جممل 
ت�سمن معلومات ا�سا�سية عن جمهورية العراق، 
جرائم  انتهاكات  جميع  توثيق  على  والتاأكيد 
ومنها   9/6/2014 بعد  االره��اب��ي��ة  داع�����ص 
 1700 �سحيتها  راح  ال��ت��ي  �سبايكر  جم���زرة 
طالب من القوة اجلوية، باالإ�سافة اىل ا�ستعباد 

الن�ساء يف �سهل نينوى وغريها، م�سريًا اىل ان 
العراق يتعر�ص لهجمة كبرية ويجب ازاحة هذه 

الهجمة.
ويف ختام االجتماع متت املوافقة على م�سودة 
تقرير جمهورية العراق ومت االتفاق على رفعه 
يرفع  ثم  ومن  عليه  للم�سادقه  ال��وزراء  ملجل�ص 
اىل جل��ن��ة امل��ي��ث��اق ال��ع��رب��ي حل��ق��وق االن�����س��ان 
وزارة  ط��ري��ق  ع��ن  العربية  ال���دول  جامعة  يف 

اخلارجية العراقية.

حذرت وزارة العدل من ظهور بع�ص اال�سخا�ص ممن 
يدعون انتمائهم او ات�سالهم بوزارة العدل او قياداتها 
منافعهم  لتح�سيل  املواطنن  خ��داع  على  ويعملون 
غري  الك�سب  �سبيل  يف  املواطنن  ابتزاز  او  اخلا�سة 

بامكانهم  ان  املنتحلن  هوؤالء  يدعي  كذلك  امل�سروع.  
وي�ستغلون  امل��وظ��ف��ن  نقل  اج����راءات  يف  التو�سط 
ويف  االجت����اه.   ه��ذا  يف  الب�سيطة  العقول  ا�سحاب 
ال��وق��ت ال����ذي ت��دع��و ف��ي��ه ال�����وزارة ج��م��ي��ع االج��ه��زة 

تدعو  عليها،  وال�سيطرة  احلاالت  هذه  لرقابة  االمنية 
اىل  واملنتحلن  امل��دع��ن  ه���وؤالء  على  يتعرف  م��ن  ك��ل 
الوزارة  فورًا، وان  الرقابية واالمنية  االجهزة  ابالغ 

التتحمل تبعات االنخداع بوعود هوؤالء الفا�سدين.

جلميع  تعميمات  ع��دة  العدل  وزارة  ا���س��درت 
دوائرها ب�سرورة االلتزام باالوامر الق�سائية 
عاجل  وب�سكل  القطعية  ال��درج��ة  املكت�سبة 

وح�سب القانون. 

ف���ي���م���ا ������س�����ددت ع���ل���ى ال������دوائ������ر مب��ت��اب��ع��ة 
التعميمات  ه���ذه  ي��خ��ال��ف��ون  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ن 
 وال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه��م وحت��م��ي��ل��ه��م امل�����س��وؤول��ي��ة

 القانونية.

الكتب  حركة  جعل  ���س��رورة  على  اك��دت  كذلك 
الر�سمية والربيد ب�سكل �سريع ومبا�سر حفاظًا 
معامالتهم  واجن����از  امل��واط��ن��ن  ح��ق��وق  ع��ل��ى 

بال�سرعة املمكنة.

وزير العدل: الوزارة انهت كتابة م�صودة تقرير جمهورية العراق اخلا�ص بامليثاق العربي حلقوق االن�صان
خالل ترأسه اجتماع اللجنة المركزية الخاصة بكتابة مسودة تقرير جمهورية العراق

ال��ع��دل د.ح��ي��در الزاملي،  اك��د وزي��ر 
م��وق��ف  يف  ال��ع��م��ل  ا���س��ت��ئ��ن��اف  ان 
احل��ارث��ي��ة ال��ت��اب��ع ل��دائ��رة اال���س��الح 
رئي�ص  ال�سيد  موافقة  بعد  العراقية 
�سي�ساعد  العبادي،  د.حيدر  ال��وزراء 
النزالء  ا���س��الح  برنامج  تثبيت  يف 
وح�سب الت�سنيف العاملي املعتمد يف 
م�سريًا  ل��ل��وزارة،  التابعة  ال�سجون 
ال���وزارة هو  بعمل  االرت��ق��اء  ان  اىل 
املغر�سن  ادع��اءات  على  االأبلغ  الرد 
م�سرية  اع��اق��ة  يحاولون  ال��ذي��ن  م��ن 

العمل.

ذلك خالل زيارته  الوزير  ال�سيد  ذكر 
التفقدية التي اجراها، حيث قال بان 
الكامريات  بنظام  �سيجهز  امل��وق��ف 
ال��داخ��ل  م��ن  احل���االت  جميع  لر�سد 
رب��ط��ه��ا  ب��االإ���س��اف��ة اىل  واخل������ارج 
اال�سالح  دائ��رة  يف  امل�سيطر  باملقر 
عدد احلرا�ص  وزيادة  الوزارة  ومقر 
اإ�سراكهم  بعد  باملوقف  اال�سالحين 
كافة  واك��م��ال  تطويرية  دورات  يف 
املتطلبات، موؤكدًا على مراعاة مبادئ 
العمل  وان�سيابية  االن�سان  حقوق 

وتنظيم مواجهة النزالء.

عام  مدير  ال�سيد  الزيارة  ح�سر  وقد 
ال�سيد  ال��ع��راق��ي��ة  اال����س���الح  دائ����رة 
وزارة  ان  وق��ال:  الع�سكري،  ح�سن 
ال�سيد  وم��ت��اب��ع��ة  وب��ت��وج��ي��ه  ال��ع��دل 
ال����وزي����ر ق���د داأب������ت خ����الل ال��ف��رة 
امل��ا���س��ي��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل يف 
املجاالت القانونية وال�سحية بدائرة 
ال��ع��راق��ي��ة، وق���د حظيت  اال����س���الح 
واملحلية  الدولية  املنظمات  باإ�سادة 
بزياراتها  اخلا�سة  للتقارير  وف��ق��ًا 
لل�سجون  اج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ي��دان��ي��ة 

التابعة للوزارة.

وزير العدل: االرتقاء بعمل الوزارة ردنا على ادعاءات املغر�صني
خالل زيارته التفقدية لموقف الحارثية االصالحي

اأ�سدرت حمكمة جنايات بابل املخت�سة بق�سايا النزاهة حكما بال�سجن 
وعزل  بابل،  يف  العقاري  الت�سجيل  مديرية  يف  موظفن  خم�سة  على 
جلنة  يف  اع�ساء  كونهم  مالية  مبالغ  وت�سمينهم  الوظيفة  من  احدهم 
عن  ع��ق��ارات  اأق��ي��ام  بتقدير  مغاالتهم  وثبت  العقارات،  وتقدير  ك�سف 
�سعرها احلقيقي. واكدت وزارة العدل، ان نتائج اللجنة التحقيقية التي 
وّجه بت�سكيلها وزير العدل د. حيدر الزاملي، للنظر يف ك�سف املغاالة 
باأقيام العقارات وتغيري اأو�سافها مبديرية الت�سجيل العقاري يف بابل، 
اأ�سفرت عن اأ�سدار املحكمة املخت�سة حكمها بال�سجن ملدة خم�ص �سنوات 
و�سهر واحد وت�سمن مبلغ ال�سرر ومقداره )39،918،092( ت�سعة 
وثالثون مليون وت�سعمائة وثمانية ع�سر الف واثنان وت�سعون دوالر 
اأمريكي بالت�سامن والتكافل بن املتهمن، ومت متييز احلكم وت�سديقه 

مبوجب قرار حمكمة التمييز االحتادية.
دائ��رة  اتخذتها  ال��ت��ي  الفنية  االج�����راءات  ب���اأن  ال�����وزارة،  واو���س��ح��ت 
ال�سجالت  بار�سفة  الوزير  ال�سيد  لتوجيهات  وفقًا  العقاري  الت�سجيل 
بامالك  التالعب  من  احلد  يف  �ساهمت  املحافظات  جميع  يف  العقارية 
املواطنن، ومن �ساأنها ان ت�سع اي مف�سد حتت طائلة القانون، م�سرية 
�سكر  كتاب  للوزارة  القانوين  املمثل  مبنح  وّجه  الوزير  ال�سيد  ان  اىل 
وتقدير تثمينًا جلهوده املبذولة يف متابعة الق�سية وم�ساهمته بك�سفه 

لتالعب املف�سدين.

اأكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان الوزارة ت�سعى 
التحكيم  منهج  عرب  العراقية  الع�سائر  عمل  لتنظيم 
املوؤ�س�سات  دول���ة  بتفعيل  ي�ساهم  مب��ا  الع�سائري 
وموؤ�س�سات  العالقة  ذات  ال���وزارات  مع  وبالتعاون 

املجتمع املدين.
الت�ساوري  اجتماعه  خ��الل  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذك��ر 
الدوري الذي جمعه اليوم االربعاء يف مقر الوزارة، 
النيابية،  الع�سائر  جلنة  رئي�ص  ال�سيد  �سم  بوفد 
وامري قبائل ربيعة وامري قبائل زبيد، و�سيوخ عدد 
من الع�سائر العراقية االأ�سيلة ملناق�سة فقرات حم�سر 
وال��ذي  امل��ن��ازع��ات،  وت�سوية  الع�سائري  التحكيم 
احلكومي  اال�سراف  جهة  العدل  وزارة  فيه  �ستكون 
وحما�سر  املعتمدين  املحكمن  توثيق  يف  امل�ساهمة 

التحكيم.
جل�سة  ت�سمن  االجتماع  ان  الوزير:  ال�سيد  وا�ساف 
تداول حول فقرات م�سودة االتفاقية املوؤمل ابرامها 
بن وزارتي العدل والداخلية، بهدف اأ�سراك الع�سائر 
ب��ال��ف��ق��رات امل��وج��ودة �سمن ه��ذه امل��ذك��رة وت��دوي��ن 
جميع املالحظات قبل عقد االتفاقية ومبا ين�سجم مع 
التعاي�ص  حتقيق  يف  واملجتمعي  احلكومي  التوجه 

ال�سلمي بن ابناء املجتمع وتفعيل دولة املوؤ�س�سات.
ونوه ال�سيد الوزير اىل ان وزارتي العدل والداخلية 

ت��ب��ذالن ج��ه��ودا ك��ب��رية يف ه��ذا امل��ج��ال، وال���ذي من 
نتائجه ان ي�سع املجتمع العراقي باالجتاه ال�سحيح 
يف جمال حل النزاعات الع�سائرية يف اطار ال�سريعة 

والقانون واالعراف والتقاليد ال�سحيحة.
ب����دوره����م، ف��ق��د ا����س���ادت ال�����س��خ�����س��ي��ات امل�����س��ارك��ة 
ب��االج��ت��م��اع ب���ال���دور ال��ك��ب��ري ل�����وزارة ال��ع��دل لدعم 

منهجية  بتفعيل  وم�ساعيها  ال��ع��راق��ي��ة،  الع�سائر 
ي�ساهم  ان  �ساأنه  م��ن  وال���ذي  الع�سائري،  التحكيم 
يف ح��ل ال��ن��زاع��ات ال��ع�����س��ائ��ري��ة ���س��م��ن ال�����س��واب��ط 
هذا  لدعم  الكامل  ا�ستعدادهم  موؤكدين  ال�سحيحة، 
الع�سائر عمل  تنظيم  يف  اهمية  من  له  ملا   امل�سروع 

 العراقية.

خالل اجتماعه التشاوري بوفد رؤساء العشائر العراقية االصيلة

وزير العدل: التحكيم �صيدعم دور الع�صائر يف حتقيق ال�صلم املجتمعي وزارة العدل: احلكم بال�صجن
 على موظفني يف مديرية الت�صجيل 

العقاري بابل بق�صايا ف�صاد

الوزارة  عام  مفت�ص  اىل  وتقدير  �سكر  كتاب  الزاملي،  د. حيدر  العدل  وّجه وزير 
ال�سيد ح�سن حمود العكيلي، الجنازه تقرير ن�ساطات املكتب لعام 2016، م�سيدًا 
ب�سكل  عملها  مهام  اجناز  يف  الرقابية  املوؤ�س�سة  هذه  من  املنجزة  الكبرية  باملهام 
الوزير  ال�سيد  واأ�ساد  املايل.  التق�سف  رغم  الف�ساد  مبكافحة  �ساهم  ر�سن  وطني 
بعمل مكتب املفت�ص العام الذي حتقق من خالله اعادة احلق اخلا�ص للمواطنن 
والعام املتعلق باموال الدولة خالل العام املا�سي على الرغم من قلة التخ�سي�سات 
�ساهمت  والتي  باملكتب،  اخلا�سة  والتفتي�ص  التحقيق  لفرق  املخ�س�سة  املالية 
ب�سغط النفقات واجناز بع�ص مهام عملها مبجهود ذاتي. واو�سح ال�سيد الوزير: 
حماربة  جانب  على  الركيز  خاللها  �سيتم  احلكومة  عمر  من  املقبلة  املرحلة  ان 
لالرهاب  االخر  الوجه  باعتباره  به،  املتعاملن  وحما�سبة  انواعه  بجميع  الف�ساد 
البناء  مبرحلة  لل�سروع  اجلميع  من  وطنية  وقفة  اىل  داعيا  ا�سبابه،  اهم  واح��د 
واعمار البالد بعد االنت�سار على داع�ص وحترير البالد من �سروره. ي�سار اىل ان 
2016، والتي ت�سمنها تقريره ال�سنوي،  اهم ان�سطة مكتب املفت�ص العام ل�سنة 
وبلغ   ،)44( تدقيقة وعددها  وزي��ارات   ،)42( تفتي�سية وعددها  زي��ارات  اج��راء 
وعدد   ،)196( املنجزة  التحقيقية  والق�سايا   ،)403( املنجزة  ال�سكاوى  عدد 
املبالغ  قيمة  بلغت  فيما   ،145 ال�سابقة  االع��وام  من  امل��دورة  التحقيقية  الق�سايا 
النقدية امل�سردة اىل خزينة الدولة )1،195،002،883( مليار ومائة وخم�سة 
خمالفات  نتيجة  دي��ن��ار،  وثمانون  وثالثة  وثمامنائة  وال��ف��ان  مليون  وت�سعون 
النقدية  املبالغ  التقرير  ت�سمن  كما  ال�سجون،  اأطعام  لتجهيز  االطعام  �سركات 
املو�سى باأ�سردادها اىل خزينة الدولة ويبلغ مقدارها )000/000/950/9( 
ت�سعة مليارات وت�سعمائة وخم�سون مليون دينار، اخلا�سة بتزوير جن�ص و�سف 

العقار لرفع قيمة الرهن.

وّجه كتاب شكر وتقدير الى مفتش عام 
الوزارة السيد حسن حمود العكيلي

وزير العدل: مكتب املفت�ص اجناز مهام 
وطنية مبكافحة الف�صاد رغم التق�صف املايل

لت لجنة باشراف السيد الوزير لكشف التالعب باقيام العقارات
ّ
ِشك

وزير العدل يوجه بدرا�صة امكانية افتتاح مكاتب للمفت�ص العام 
يف املحافظات مع اعداد مذكرة تعاون بني الوزارة وهياأة النزاهة
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مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري 
ت�ستقبل مدير �س�ؤون البطاقة 

ال�طنيه وال�فد املرافق له

ا�ستقبلت مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري فوزية عليوي 
خفيف، العميد ن�ساأة ابراهيم �سالل مدير �سوؤون البطاقة 

الوطنيه والوفد املرافق له.
وقالت املدير العام: مت خالل الزيارة التباحث حول كيفية 
اهم  وحتديد  املواطنني،  يخدم  مبا  الوطنية  البطاقة  دعم 
املنا�سبة  احللول  واإيجاد  تطبيقها  تواجه  التي  املعوقات 

لها.
العدل د.حيدر  العام: ان توجيهات وزير  واأ�سافت املدير 
دوائ��ر  يف  الوطنية  البطاقة  دع��م  على  ن�ست  ال��زام��ل��ي، 
التعريفية  الهوية  بدل  اعتمادها  وان  العقاري  الت�سجيل 

يعترب ركيزة مهمة يف حفظ حق امللكية العقارية.

جلان  ع��دة  بت�سكيل  وزاري����ة  اوام���ر  ال��ع��دل  وزي���ر  ال�سيد  ا���س��در 
حول  وال��ت��ح��ري  التحقيق  اج���راء  مهمتها  تكون  ثابتة  حتقيقية 
االب���الغ���ات وال�����س��ك��اوى امل��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ني اىل ق�سم 
ال��ت��ج��اوزات  بخ�سو�ص  ال��وزي��ر  مكتب  يف  امل��واط��ن��ني  ���س��وؤون 
الت�سجيل  دوائ���ر  موظفي  بع�ص  يتخذها  ال��ت��ي  االج�����راءات  يف 
ال��ع��دل��ي��ة ويف خمتلف  ال����دوائ����ر  وب���اق���ي  وال��ت��ن��ف��ي��ذ   ال���ع���ق���اري 

املجاالت. 
با�ستالم  املواطنني  �سوؤون  لق�سم  التوجيه  ا�ستمرار  اىل  باال�سافة 
جميع  ودع����وة  ع��اج��ل،  ب�سكل  االج�����راءات  وت�سهيل  ال�����س��ك��اوى 
املواطنني باالبالغ عن احلاالت ال�سلبية وحماوالت االبتزاز التي 
ملحا�سبة  معامالتهم  اج���راء  اث��ن��اء  لها  يتعر�سون  ان  املمكن  م��ن 

املوظف املق�سر وح�سب القانون.

ور�س���ة  العدل  وزارة  يف  االإن�سان  حقوق  ق�سم  اأج��رى 
عمل بعنوان، ال�سمانات القانونية يف املواثيق الدولية 

بعد االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان.
وقال ق�سم حقوق االن�سان: ان هذه الور�سة �سارك فيها 
ال���وزارة والتي  دوائ���ر  م��ن خمتلف  املوظفني  م��ن  ع��دد 
التخطيط  ل��دائرة  التابعة  التدريب  قاعة  على  اقيمت 
العديل يف جممع الدوائر العدلية يف الكرخ ي��وم االأحد 

امل��وافق 30/7/ 2017.
وا�ساف الق�سم: ان مدير ق�سم حقوق االإن�سان اال�ستاذ 
ن�ساأة  حول  حما�سرة  باإلقاء  قام  حطاب،  جا�سم  قا�سم 

ح��ق��وق االإن�����س��ان وال��ت��ط��ور احل��ا���س��ل يف جم��ال��ه بعد 
دولية  بوثيقة  ال��دول  وخ��روج  الثانية  العاملية  احل��رب 
�سياقات  تطبيق  يف  اإتباعها  الواجب  املعايري  تلخ�ص 
حقوق االإن�سان وعلى الدول كافة املوقعة على الوثيقة 
والتي اأطلق عليها )االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان( يف 
10 دي�سمرب 1948 يف ق�سر �سايو يف باري�ص، حيث 
االإن�سان  حلقوق  الداخلية  ال�سمانات  اإىل  التطرق  مت 
�سواء كانت �سمانات د�ستورية اأو ق�سائية اأو �سيا�سية، 
حماية  يف  االأ�سا�سية  الو�سائل  اأح���دى  تعترب  وال��ت��ي 

حقوق االإن�سان وحرياته.

ح�سر وزير العدل د. حيدر الزاملي، اليوم االحد، مرا�سيم ت�سليم ادارة 
املعهد الق�سائي ملجل�ص الق�ساء االعلى، تنفيذًا ملا اقره جمل�ص النواب.

فائق  القا�سي  االأعلى  الق�ساء  جمل�ص  رئي�ص  با�ستقبال  املرا�سيم  ومتت 
زيدان يف مكتبه، اليوم االأحد، ال�سيد وزير العدل د. حيدر الزاملي والوفد 
وزارة  من  الق�سائي  املعهد  ادارة  ت�سليم  اآليات  على  لالتفاق  له  املرافق 
الق�ساء  "جمل�ص  اإن  الوزارة،  االأعلى. واكدت  الق�ساء  اإىل جمل�ص  العدل 
اإىل  ب�سمه  اخلا�ص  القانون  �سدور  بعد  الق�سائي  املعهد  ت�سلم  االأعلى 
جمل�ص الق�ساء ون�سره يف اجلريدة الر�سمية"، م�سرية اىل ان املباحثات 
بني اجلانبني خالل اللقاء تطرقت للمو�سوعات امل�سرتكة بينهما وكيفية 
القانون  واح���رتام  تعزيز  يخدم  مب��ا  ملعاجلتها  ال��الزم��ة  احل��ل��ول  اي��ج��اد 
"وزير  ان  ال��وزارة،  واو�سحت  العامة".  امل�سلحة  يخدم  ومبا  وتطبيقه 
العدل د. حيدر الزاملي، وجه بت�سكيل جلنة خمت�سة لتقدمي الت�سهيالت 
الالزمة الجناز عملية انتقال ادارة املعهد الق�سائي ملجل�ص الق�ساء االعلى، 
تنفيذا  االعلى،  الق�ساء  قبل جمل�ص  من  ت�سكيل جلنة مماثلة  �سيتم  كذلك 
لن�سو�ص القانون ومبا ي�ساهم يف تعزيز عمل املعهد الق�سائي باعتباره 

كونها  ع��دا  ال��دول��ة،  موؤ�س�سات  جلميع  خدمة  تقدم  التي  املوؤ�س�سات  من 
تخت�ص يف تخريج الق�ساة".

ا�ستقبلت دائرة اال�سالح العراقية �سجن العدالة /1 
االدع��اء  ممثلة  بغداد  يف  العدالة  جممع  اق�سام  اح��د 
على  ل��الإط��الع  ال��ل��ه،  عبد  جن��م  هديل  القا�سي  ال��ع��ام 

االإجراءات القانونية واخلدمات املتوفرة للنزالء. 
ممثلة  ان  الع�سكري:  ح�سني  الدائرة  عام  مدير  وقال 
االو�ساع  على  ميدانية  جولة  اج��رت  العام  االدع���اء 
القانونية واالإن�سانية اخلا�سة بالنزالء املودعني يف 

واجن��از  ت��روي��ج  يف  املتبعة  العمل  وال��ي��ات  ال�سجن 
معامالت العفو العام، وتامني النزالء امام املحاكم يف 
املواعيد املحددة ق�سائيا، واإجراءات اطالق ال�سراح 
واالإفراج ال�سرطي ونوع الدعاوى واملوقف القانوين 
للنزالء.  وا�ساف املدير العام: ان نائبة االدعاء العام 
اخلدمات  طبيعة  على  ال��زي��ارة  خ��الل  اي�سا  اطلعت 
املتوفرة للنزالء يف اماكن االيداع من منامات وتغذية 

وخدمات طبية وح�س�ص النزالء االخرى من املالب�ص 
وجتهيزات النظافة العامة ومياه ال�سرب.

بعمل  ا���س��ادت  ال��ع��ام  االدع����اء  ممثلة  ان  اىل  ي�����س��ار 
ال�سحية  امل�ستلزمات  توفري  اال�سالحية يف  املالكات 
�سمن  ت��اأت��ي  ال��زي��ارة  ه��ذه  وان  للنزالء،  واخلدمية 
املمار�سات الرقابية التي تقوم بها نيابة االدعاء العام 

على ان�سطة واأداء ال�سجون اال�سالحية.

ق�سم حق�ق االن�سان يف وزارة العدل يقيم ور�سة عمل 
مب�ساركة م�ظفي دوائر ال�زارة

تحت عنوان الضمانات القانونية في المواثيق الدولية

لقاء جمع رئي�س جمل�س الق�ساء االعلى و وزير العدل ح�ل 
مرا�سيم نقل ادارة املعهد الق�سائي ملجل�س الق�ساء االعلى

���س��در ال���ع���دد اجل���دي���د م���ن ج��ري��دة 
 )4454  ( بالعدد  العراقية  الوقائع 

واملوؤرخ يف 24/ متوز / 2017 
وق��ال��ت م��دي��ر ع���ام دائ����رة ال��وق��ائ��ع 
العراقية ال�سيدة �سذى عبد امللك ان 
الداخلي  النظام  تناول  العدد  ه��ذا 
وزارة  يف  ال���ع���ام  امل��ف��ت�����ص  مل��ك��ت��ب 
 ،2017 ل�سنة   )1( رق��م  التخطيط 
البطاقة  من��وذج  حتديد  وتعليمات 
ال��وط��ن��ي��ة واج�������راءات احل�����س��ول 
ع��ل��ي��ه��ا وم������دة ن���ف���اده���ا وح�����االت 
 ،2017 ل�سنة   )1( رق��م  جتديدها 
ان  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�سيدة  واأ���س��اف��ت 
ت�سمن  اجلريدة  من  اجلديد  العدد 
املالية  وزارة  عن  �سادر  بيان  كذلك 
ورئ��ي�����س��ًا  ا���س��ي��اًل  رئ��ي�����س��ًا  بتعيني 
العقار،  �سريبة  لديوان  احتياطيًا 

يف  الق�ساء  دار  ت�سكيل  اىل  ا�سافة 
حمافظة  اىل  التابعة  ليالن  ناحية 

كركوك .

�سدور العدد اجلديد من جريدة 
ال�قائع العراقية  بالرقم 4454 

تضمن تشكيل دار القضاء في ناحية 
ليالن التابعة لمحافظة كركوك

وزارة العدل تبا�سر بتنفيذ م�سروع الدفع االلكرتوين لرواتب م�ظفيها

العدل ترد بالنفي واال�ستغراب من ت�سليل الراأي العام
 على تصريح رئيس هيأة النزاهة

ً
ردا

االلكرتوين  الدفع  م�سروع  بتنفيذ  العدل  وزارة  با�سرت 
روات��ب  بتوزيع  اخلا�سة  ك��ارد(  )ما�سرت  بطاقة  باعتماد 
خمت�سة  م�سرفية  ف��رق  توثيق  ع��رب  ال����وزارة،  موظفي 

ملعلوماتهم ال�سخ�سية وم�ستم�سكاتهم الر�سمية.
يهدف  االل��ك��رتوين  ال��دف��ع  ان م�سروع  ال����وزارة،  وق��ال��ت 
كافة  ودوائ���ره���ا  ال����وزارة  موظفي  روات���ب  ت��وزي��ع  اىل 
با�ستخدام البطاقة االلكرتونية، مو�سحة ان جلنة خا�سة 
دائ��رة  وبا�سراف  بامل�سروع  للعمل  ت�سكلت  ال���وزارة  من 

املرقم  ال���وزراء  جمل�ص  لقرار  تنفيذًا  العديل،  التخطيط 
.2016 ل�سنة   313

وافادت الوزارة، انها تعاقدت مع م�سرف التنمية الدويل 
لال�ستثمار والتمويل اخلا�ص لتنفيذ هذا امل�سروع والذي 
من �ساأنه اال�سراف على توزيع رواتب املوظفني با�سلوب 
امل�سروع  يف  العاملة  اللجنة  ان  مبينة  االآج���ل(،  )ال��دف��ع 
ال���وزارة  م��رك��ز  ملوظفي  مالية  ح�سابات  بفتح  �ستقوم 
امل��ذك��ور  للم�سرف  ال��ت��اب��ع  العمل  ف��ري��ق  م��ع  بالتن�سيق 

لت�سهيل الية �سرف مرتباتهم وجتاوز اال�سلوب التقليدي 
يف اال�ستالم من امل�سارف.

على  �سابق  وق��ت  يف  ���س��وت  ال����وزراء  جمل�ص  ان  ي��ذك��ر 
ب�سمنها  املدنيني  للموظفني  الرواتب  دفع  نظام  حتويل 
مت  ح��ي��ث  ال���ك���رتوين،  ن��ظ��ام  اىل  وامل��ن��اف��ع  املخ�س�سات 
امل�سروع،  ه��ذا  يف  للم�ساركة  حم��ددة  م�سارف  اختيار 
املوظفني  ا�ستالم  عملية  تواجه  التي  ال�سلبيات  لتاليف 

ملرتباتهم من امل�سارف ب�سكل مبا�سر.

رد ال�سيد وزير العدل د. حيدر الزاملي على ت�سريحات رئي�ص هياأة النزاهة 
النزاهة  هيئة  لرئي�ص  احلايل  االدع��اء  ننفي  اننا  بالقول:  اجلمعة  يوم 
ونوؤكد ان الق�ساء حكم ل�ساحلنا وبني بطالن اتهامات ح�سن اليا�سري 
 ٢٠١٦ ٣٣٨ق١/  املرقمة  بالدعوى  احلكم  �سدر  وق��د  ومتييزًا  ب��داءًة 

 والتي جائت على ت�سريح اليا�سري باتهامنا قبل مايقرب 
من عامني. 

والت�سليل  االإي��ه��ام  يف  اليا�سري  ُا�سلوب  وان 
وا�سح  دليل  احلقائق  واقتطاع  العام  للراي 

ودواف����ع  �سخ�سية  م��ن��ط��ل��ق��ات  ت��وف��ر  ع��ل��ى 
اثارة اإعالمية يف حتقيق منجزات وهمية 
الق�سية  ح�����س��م  ال��ق�����س��اء  ان  ي��ذك��ر  ف��ه��و 
ثم  احل�سم،  مت  م��ن  مل�سلحة  يو�سح  ومل 
ع��اد بعد ���س��اع��ات وحت��ت اح���راج االأدل���ة 
والوقائع التي ن�سرناها ليوؤكد ان الق�ساء 

 ح��ك��م ب���رد دع����واه وت��ربئ��ت��ن��ا م��ن االت��ه��ام 
املفربك.

باالعالم يف حينها  االتهام  ذلك  ا�سا�ص  وعلى 
فاننا قد رفعنا دعوى ق�سائية يف حمكمة الن�سر 

الت�سهري  بتهمة  النزاهة  ه��ي��اأة  رئي�ص  ال�سيد  �سد 

بالدعوى املرقمة ٣٧/ ن�سر/ مدين/ ٢٠١٦ وتقرر احالتها اىل ثالث جلان 
من خرباء ق�سائيني بواقع )خبري وثالث خرباء ثم خم�سة خرباء( وان 
تقارير جلان اخلرباء الق�سائيني قررت اإدانة رئي�ص هياأة النزاهة ب�سبب 
 الن�سر والت�سريح الغري قانوين، ممايوؤكد �سالمة موقفنا وبطالن ادعاءاته

وعدم حياديتها. 
ُا�سلوب  ح��ول  واال�ستفهام  اال�ستغراب  يثري  ومم��ا 
ق�سائيًا  حم�سومة  ق�سية  ي��ذك��ر  ان��ه  ال��ي��ا���س��ري 
وي��ن��وه  �سنتني  م��ن  م��اي��ق��رب  م��ن��ذ  ل�ساحلنا 
ل�ساحلنا  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ب��خ��الف  ت�سلياًل 

اإيهامًا للراي العام وحرفا للحقائق. 
غري  ومنطلقات  �سيقة  دواف���ع  ان  وي��ب��دو 
املجانبة  ت�سريحاته  خلف  تقف  مهنية 
 ل���ل���واق���ع وامل���خ���ال���ف���ة ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة ب�����س��ك��ل

 تام. 
ون����ود ال��ت��ن��وي��ه ب���ان ه���ذه ال��ت�����س��ري��ح��ات 
الت���ع���رق���ل ع��م��ل��ن��ا والت����وؤث����ر ع��ل��ى ت��ع��اون 
ال��ن��زاه��ة  ه���ي���اأة  م���ع  مب��ه��ن��ي��ة  ال���ع���دل  وزارة 
 وح�����س��ب م��اي��ف��ر���س��ه ال��ق��ان��ون م���ن ع��م��ل مهني 

وا�سويل.

اكد وكيل وزارة العدل اال�ستاذ ح�سني جا�سم نا�سر الزهريي على 
�سرورة التوا�سل والتعاون مابني وزارة العدل يف بغداد وحكومة 

اقليم كرد�ستان بهدف تفعيل عمل اللجان امل�سرتكة بني اجلانبني.
 /8/  15 املوافق  الثالثاء  يوم  الوكيل  ال�سيد  لقاء  اثناء  ذلك  جاء 
2017 يف اربيل رئي�ص جلنة التقييم والرد على التقارير الدولية 
اعمال  هام�ص  على  زيباري،  د.ديندار  كرد�ستان  اقليم  حكومة  يف 
الدورة التدريبية املعنية باالليات التعاقدية حلماية حقوق االن�سان 

املنعقدة يف اربيل للفرتة من 13-17/8/2017.
ومت خالل اللقاء بحث �سبل التعاون يف الرد على التقارير الدولية 
ومنظمة  الدولية  العفو  كمنظمة  الدولية  واملنظمات  الهياأت  من 
هيومن رايت�ص ووت�ص، ا�سافة اىل �سرح موجز عمل اللجنة العليا 
التي ت�سم ممثلني عن وزارات  الدولية  التقارير  بالرد على  املعنية 
احلكومة يف االقليم من �سمنها املالية واالأوقاف والداخلية ووزارة 
البي�سمركة .  وعلى �سعيد مت�سل التقى وكيل وزارة العدل اال�ستاذ 
االعلى  للمجل�ص  ال��ع��ام  ب��االأم��ني  ال��زه��ريي،  نا�سر  جا�سم  ح�سني 
اهمية  على  واك��د  اربيل،  يف  زنكة  بخ�سان  ال�سيدة  امل��راأة  ل�سوؤون 
املالحظات  وار�سال  )ال�سيداو(  تقرير  م�سودة  يف  االقليم  م�ساركة 
ن�ساطات  اب��راز  لغر�ص  العدل  وزارة  يف  التقارير  كتابة  جلنة  اىل 

االقليم فيما يتعلق بو�سع املراأة ب�سكل عام.

وكيل وزارة العدل ي�ؤكد 
على �سرورة الت�ا�سل بني وزارة العدل 

وحك�مة اقليم كرد�ستان

دائرة اال�سالح العراقية ت�ستقبل نيابة االدعاء العام يف �سجن العدالة / 1
لإلطالع على احوال النزالء واإلجراءات القانونية المتبعة في انجاز معامالتهم

اك��د وزي���ر ال��ع��دل د.ح��ي��در ال��زام��ل��ي، ان 
�سي�ساعد  الع�سائري  التحكيم  م�سروع 
الدولة يف حل النزاعات وتقوية القانون 

واإبراز دور الع�سائر.
ا�ستقباله  خ��الل  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذك��ر 
وفد  اخلمي�ص  اليوم  الر�سمي  مكتبه  يف 
املجل�ص املركزي ل�سيوخ وقبائل الع�سائر 

العربية برئا�سة ال�سيخ عبا�ص ال�سعدي.
ال��زائ��ر  ال��وزي��ر وال��وف��د  ال�سيد  ون��اق�����ص 
وت�سوية  الع�سائري  التحكيم  م�سروع 
وزارة  فيه  �ستكون  وال���ذي  امل��ن��ازع��ات، 
العدل جهة اال�سراف احلكومي امل�ساهمة 
وتوثيق  الع�سائرية  ال��ن��زاع��ات  ح��ل  يف 
امل��ح��ك��م��ني امل��ع��ت��م��دي��ن، م�����س��ي��دًا ب���دور 

ال��ع�����س��ائ��ر ال��ع��راق��ي��ة يف االن��ت�����س��ارات 
وتلبيتهم  املحررة  املناطق  يف  املتحققة 

قدموه من دور كبري  لفتوى اجلهاد وما 
يف تقدميهم الدعم املعنوي واللوج�ستي 

على  الق�ساء  يف  وم�ساهمته  للمقاتلني 
ع�سابات داع�ص االرهابية.

واأو����س���ح ال�����س��ي��د ال���وزي���ر ان م�����س��روع 
قبل  من  ترحيبًا  لقي  الع�سائري  التحكيم 
خمتلف  على  واجتماعية  ر�سمية  اطراف 
اال�سعدة، ملا له من دور كبري يف حتقيق 

ال�سلم املجتمعي. 
بدوره، اثنى الوفد الزائر على دور وزير 
لهذا  ت�سديه  يف  الزاملي،  د.حيدر  العدل 
دور  اب��راز  يف  �سي�ساهم  ال��ذي  امل�سروع 
قدم  اللقاء  ختام  ويف  قانونيًا،  الع�سائر 
والع�سائر  ال��ق��ب��ائ��ل  درع  ال��زائ��ر  ال��وف��د 
لل�سيد  وت��ق��دي��ر  �سكر  وك��ت��اب  ال��ع��رب��ي��ة، 

الوزير تثمينًا جلهوده.

وزير العدل: م�سروع التحكيم الع�سائري �سي�ساعد الدولة 
يف حل النزاعات وتق�ية القان�ن

خالل استقباله وفد المجلس المركزي لشيوخ وقبائل العشائر العربية

على هامش اعمال الدورة التدريبية 

العدل ت�سكل جلان حتقيقية 
ثابتة للتحقيق والتحري ح�ل 

�سكاوى امل�اطنني

اأ�����س����درت حم��ك��م��ة اجل��ن��اي��ات 
امل��خ��ت�����س��ة ب��ق�����س��اي��ا ال��ن��زاه��ة 
ح��ك��م��ا ب��احل��ب�����ص ال�����س��دي��د مل��دة 
����س���ن���ت���ني ع���ل���ى م���وظ���ف���ني يف 
يف  العقاري  الت�سجيل  مديرية 
���س��ام��راء واإل��زام��ه��م��ا ب��رد مبلغ 
مليون   )457.600.000(
با�سم  لتالعبهما  وذل���ك  دي��ن��ار 
مالك عقار مت ا�ستمالكه من قبل 

ديوان الوقف ال�سيعي.
وق����ال امل��ف��ت�����ص ال���ع���ام ل����وزارة 
العدل ح�سن حمود العكيلي، انه 
يف عام 2010 قام املتهمان )م. 
باإحداث  . ن(  . غ  )ع  و  . ج(  ع 
وم�سالح  ب��اأم��وال  عمدي  �سرر 
من  لديها  يعملون  التي  اجلهة 

امل��ال��ك  ا���س��م  تثبيت  ع���دم  خ���الل 
لغر�ص  عقار  وموقع  احلقيقي 
ال�سيعي،  ال��وق��ف  اإىل  متليكه 
العتبة  تو�سعة  عمليات  �سمن 
تعوي�سات  وم��ن��ح  الع�سكرية 
الأ�سحاب  ا�ستمالك  كبدل  مالية 

العقارات املحيطة بالعتبة.
واأ�ساف اأن العقار يبعد )570( 
اأي  الع�سكرية،  العتبة  عن  مرت 
خارج م�سافة العقارات امل�سمولة 
باال�ستمالك، لكن املوظفان عمدا 
على تزوير موقعه وجعله �سمن 
امل�سمولة  اجل��غ��راف��ي��ة  ال��رق��ع��ة 
اأن  اإىل  الف���ت���ا  ب���اال����س���ت���م���الك، 
امل����دان����ني ق���ام���ا ب���ت���زوي���ر ا���س��م 
التالعب  خ��الل  من  اأي�سا  املالك 

دف��ع  ال���ع���ق���اري ومت  ب��ال�����س��ج��ل 
�سخ�ص اإىل  اال���س��ت��م��الك   ب���دل 

 اآخر.
اأن  اإىل  ال���ع���ام  امل��ف��ت�����ص  ول��ف��ت 
املحكمة األزمت املدانني رد مبلغ 
مليون   )457.600.000(
ال�سيعي،  ال���وق���ف  اإىل  دي���ن���ار 
وميثل قيمة ال�سرر باملال العام.
اجل��ن��اي��ات  حم��ك��م��ة  اأن  ي���ذك���ر 
قد  ال��ن��زاه��ة  بق�سايا  املخت�سة 
���س��اب��ق على  ح��ك��م��ت يف وق����ت 
�سنوات  اأربع  بال�سجن  املتهمني 
مليون   )491( م��ب��ل��غ  رد  م���ع 
عقارات  لتزويرهم  وذل��ك  دينار 
اأخ����رى ت��اب��ع��ة ل��دي��وان ال��وق��ف 

ال�سيعي.

ال�سجن �سنتني وغرامة  )457( ملي�ن دينار مل�ظفني يف ت�سجيل عقاري �سامراء

لدعم البطاقة الوطنية وحفظ
 حق الملكية العقارية

وزير العدل ي�جه بدرا�سة امكانية 
افتتاح مكاتب للمفت�س العام يف 

املحافظات مع اعداد مذكرة تعاون 
بني ال�زارة وهياأة النزاهة

حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد  وج��ه 
افتتاح  امكانية  بدرا�سة  الزاملي 
العام  املفت�ص  ملكتب  فرعية  مكاتب 
باال�سافة  املحافظات  خمتلف  يف 
م��ق��ر  يف  ال���رئ���ي�������س���ي  م���ق���ره  اىل 

الوزارة. 
ج���اء ذل���ك ن���ظ���رًا ل��ل��ح��اج��ة امل��ا���س��ة 
ل���وج���ود ج���ه���ات رق��اب��ي��ة ر���س��ي��ن��ة 
يف  العدلية  ال��دوائ��ر  عمل  ملتابعة 
اجن��از  ومتابعة  امل��ن��اط��ق  خمتلف 

�سحيح  ب�سكل  املواطنني  معامالت 
قانونًا وبال�سرعة املمكنة. 

ك���ذل���ك ف��ق��د مت ال����ت����داول ب��ال��ف��رتة 
حول  ال��ن��زاه��ة  ه��ي��اأة  م��ع  ال�سابقة 
ت��ع��اون م�سرتك يف  م��ذك��رة  اب���رام 
ثقافة  ون�سر  الف�ساد  مكافحة  �سبيل 
النزاهة يف جميع مفا�سل الوزارة 
يتم  وان  البالد  مناطق  ومبختلف 
ال��دول��ة  موؤ�س�سات  جميع  ت��ع��اون 

لتحقيق هذا الغر�ص.
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الوقائع  جريدة  من  اجلديد  العدد  �صدر 
وال����ذي   ،)4455( ب��ال��رق��م  ال��ع��راق��ي��ة 
ت�صمن قوانني وبيانات وتعديالت اقرها 
رئا�صة  عليها  و�صادقت  ال��ن��واب  جمل�س 

اجلمهورية.

وق�����ال م���دي���ر ع����ام ال����دائ����رة ����ص���ذى عبد 
ت�����ص��م��ن،   )4455( ال���ع���دد  ان  امل���ل���ك: 
جمل�س اإىل  الق�صائي  املعهد  �صم   قانون 
 الق�صاء االعلى رقم )70( ل�صنة 2017، 
والنظام الداخلي لل�صركة العامة لل�صمنت 

 ،2017 ل�����ص��ن��ة   )3( رق����م  ال���ع���راق���ي���ة 
والتعديل االول لتعليمات ت�صجيل املكائن 
1999، وبيان �صادر عن  رقم )7( ل�صنة 
وال�صيطرة  للتقيي�س  امل��رك��زي   اجل��ه��از 

النوعية.

�صدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم )4455(
تضمن قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء االعلى

وزارة العدل تعلن عن افتتاح دائرة الت�صجيل العقاري يف ق�صاء الدور ب�صالح الدين

وكيل وزارة العدل يلتقي وكيل وزارة اخلارجية ويوؤكد على 
اهمية توحيد الروؤى يف ملف حقوق االن�صان 

افتتحت وزارة العدل مالحظية الت�صجيل 
الب�صرة،  مبحافظة  املدينة  يف  العقاري 
�صمن اخلطة اال�صرتاتيجية التي اتبعتها 
للمواطنني،  اخل��دم��ات  لتقدمي  ال���وزارة 

تزامنًا مع انت�صارات قواتنا االمنية .
وقالت مدير عام دائرة الت�صجيل العقاري 
املالحظية  اف��ت��ت��اح  ان  ع��ل��ي��وي:  ف��وزي��ة 
العقارية  اخلدمات  اي�صال  اجل  من  جاء 
املناطق واالق�صية  اىل املواطنني يف كل 

والنواحي.
ال��ع��ام: ان ه��ذا املنجز  امل��دي��ر  وا���ص��اف 
د.حيدر  ال��ع��دل  وزي��ر  ال�صيد  برعاية  مت 
ا�صرتاتيجية  عمل  خطة  و�صمن  الزاملي 
اتبعتها الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل 

املواطنني.
ح�صره  االف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ان  اىل  ي�����ص��ار 
الكرمي  عبد  ل��ل��وزارة  االداري  ال��وك��ي��ل 
�صهد  كما  العدل،  وزي��ر  عن  نائبًا  فار�س 
ا�صاد  وق��د  وج��م��اه��ري  ر�صمي  ح�صور 
ال��ع��دل يف  ب��ج��ه��ود وزارة  احل��ا���ص��رون 
الأهايل حمافظة  العدلية  تقدمي اخلدمات 

الب�صرة.

ال�صاملة  اجل����ودة  ادارة  ق�صم  ن��ظ��م 
وزارة  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ي  وال��ت��ط��وي��ر 
العدل ور�صة عمل تعريفية يف دائرة 

اال�صالح العراقية .
حت�صني  اال�صتاذ  الق�صم  مدير  وق��ال 
توجيهات  ع��ل��ى  ب��ن��اءا  اجل���ب���وري: 
الزاملي،  د.حيدر  العدل  ال�صيد وزير 
اجل����ودة  ادارة  م��ف��اه��ي��م  ن�����ص��ر  يف 
ال�صاملة والتطوير املوؤ�ص�صي و�صمن 
الق�صم  اتبعها  التي  ال�صنوية  اخلطة 
مع  وبالتعاون  الور�صة  هذه  اجريت 

م��ع��اون م��دي��ر ع���ام دائ����رة اال���ص��الح 
التدريب وكادر وحدة ادارة  ل�صوؤون 

اجلودة يف الدائرة .
ال���ور����ص���ة  خ������الل  مت  وا�������ص������اف: 
الدولية  املوا�صفة  بنود  ا�صتعرا�س 
العمل  وك��ي��ف��ي��ة   9001:  2015
تب�صيط  اىل  ا����ص���اف���ًة  مب��وج��ب��ه��ا، 
ال��دوائ��ر  عمل  لت�صهيل  االج�����راءات 
االج��راءات  لتقليل  للوزارة،  التابعة 
وال��وق��ت  اجل��ه��د  وتقلي�س  امل��ت��ب��ع��ة 

للو�صول لتقدمي اف�صل اخلدمات.

اكدت دائرة اال�صالح العراقية التابعة لوزارة العدل، انها 
املواطنني  �صوؤون  �صعبة  يف  منافذها  خالل  من  ا�صتقبلت 
التابع لق�صم العالقات العامة عدة طلبات و�صكاوى خالل 

�صهر متوز املا�صي.
جميع  ح�صم  املواطنني  �صوؤون  ق�صم  ان  الدائرة:  وقالت 
خا�صة،  �صكاوى  ت�صمنت  والتي  اليه  ال��واردة  ال�صكاوى 
حتريرية،  وم��واف��ق��ة  طبية،  جل��ان  على  وع��ر���س  ون��ق��ل، 
جمموع  بلغ  حيث  خا�صة،  ومواجهة  موقوفية،  وتاأييد 
ال�صكاوى املح�صومة 163، م�صرتًا اىل ان الوزارة تتابع 
منافذ  من  املرفوعة  والطلبات  ال�صكاوى  يومي  ب�صكل 
اأالل��ك��رتوين، بهدف تذليل  امل��واط��ن��ني وال��ري��د  ���ص��وؤون 

املعوقات و�صرعة اال�صتجابة وخدمة املواطنني.

افتتاح مالحظية الت�صجيل 
العقاري يف املدينة 
مبحافظة الب�صرة

ق�صم ادارة اجلودة يف وزارة العدل ينظم ور�صة 
عمل تعريفية يف دائرة اال�صالح العراقية

ضمن خطتها السنوية في نشر 
مفاهيم الجودة

دائرة اال�صالح العراقية تعلن 
عن تقريرها ل�صهر متوز املا�صي 

ضـمـن اجـراءاتها الخـدمية في 
مــتابعة شـؤون المواطـنين

تنفيذ  يف  ال��ع��دل  وزارة  قطعته  كبر  م�صوار 
لتحقيق  املا�صية  االع��وام  خالل  �صرتاتيجيتها 
اال�صلوب  من  عملها  ا�صلوب  يف  حقيقية  نقلة 
التقليدي اىل االلكرتوين، بعد ا�صتكمال ار�صفة 
اغلب الوثائق وال�صجالت يف الدوائر العدلية 
مدى  وعلى  متوا�صاًل  جمهودًا  تطلبت  والتي 
الم��الك  حفظ  خالله  م��ن  و�صيتحقق  �صنوات، 
الدوائر  من  امل�صتفيدة  وال�صرائح  املواطنني 
العدلية ب�صمنها اموال القا�صرين والنزالء يف 
دائرة اال�صالح العراقية، اذ حتقق عر اعتماد 
ملعلومات  كامال  حفظا  احلديثة  التكنلوجيا 
جميع النزالء واملوقوفني يف �صجون الوزارة، 
تواجد  ح�صر  يف  �صاهم  ذاته  بحد  االمر  وهذا 
ي�صهل  ما  ال�صجنية  القطاعات  �صمن  ال��ن��زالء 
توفر  اىل  ا�صافة  اليهم  الو�صول  ذويهم  على 
معلومات  يت�صمن  نزيل  بكل  معلومات  قاعدة 
عن حمكوميته وي�صرع من عملية االفراج عنه.

ال�صعوبات الكبرة التي واجهها هذا امل�صروع 
على  ا���ص��رارًا  زادتنا  بل  عزميتنا  من  تثبط  مل 
اكمله لتقدميه كهدية لل�صعب العراقي يف وقت 
حتقق خالله الن�صر الناجز على االرهاب على 
نعمل  ان  الفخر  لنا  وك��ان  االمنية،  قواتنا  يد 
و�صوال  متعددة  ومبراحل  امل�صروع  هذا  على 
اىل املراحل احلالية، اال ان االزمة املالية التي 
تنفيذ هذا  ب�صكل كبر على  اثرت  البلد  بها  مر 
املنطلق  يعد  وال��ذي  والهام  احليوي  امل�صروع 
ب�صيغته  االل��ك��رتون��ي��ة  احل��ك��وم��ة  مل�����ص��روع 

النهائية.
لهذه  التاأ�صي�س  خطوات  ان  من  الرغم  وعلى 
ان  اال  ال�صعوبات  الكثر من  ترافقها  االنتقالة 
ت�صافر جهود اخلرين من �صاأنه ان ي�صع قطار 
هذا  ومن  ال�صحيح،  م�صاره  على  اجلاد  العمل 
املنطلق فقد �صرعنا بعقد مذكرة تعاون مذكرة 
وزارتي  بني  م�صرتكة  وقانوين(  )فني  تعاون 
ال���ع���دل واالت�������ص���االت، اب����دى خ��الل��ه��ا وزي���ر 

عاليا  ق��درا  الرا�صد،  ح�صن  ال�صيد  االت�صاالت 
احلوكمة  م�صروع  ودع��م  لتحقيق  التفاعل  من 
االلكرتونية يف وزارة العدل، عر ت�صخر كل 
ثمرة  تكون  ان  اجل  املتوافرة، من  االمكانيات 
تعتمد  ال��ذي  اال���ص��ا���س  املنطلق  ال��ت��ع��اون  ه��ذا 
يف  ل��الن��ط��الق  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  ب��اق��ي  عليه 
اال�صلوب  اىل  بعملها  التحول  م�صاريع  تنفيذ 

االلكرتوين املتطور.
اال�صرتاتيجي  امل�صروع  هذا  اجناح  اجل  ومن 
ك��وادر  اي��ج��اد  اهمية  اعيننا  ن�صب  و�صعنا 
يف  االل��ك��رتون��ي��ة  االج��ه��زة  على  للعمل  مهنية 
الدوائر العدلية ليكونوا م�صرفني على عمليات 
دورات  ادخالهم  اىل  ا�صافة  املعلومات،  ادخال 
واالت��رق��اء  االداء  ح�صن  ل�صمان  تخ�ص�صية 

يف  وث��ب��ات  ب��ق��وة  لالنطالق  عملهم  مب�صتوى 
من  يعد  وال��ذي  احلكومي  امل�صروع  هذا  تنفيذ 
يوفر  ال��ذي  وامل��ايل،  االداري  اال�صالح  ا�ص�س 
قاعدة معلومات الكرتونية الميكن التالعب بها 
عر حفظ ن�صخ احتياطية عن جميع املعلومات 
وام����الك امل��واط��ن��ني، ك��م��ا ان��ه��ا ت��وف��ر �صرعة 
على  الفر�صو  وت��ف��وت  امل��ع��ام��الت  اجن���از  يف 

باجناز  املبا�صرة  عند  واملف�صدين،  املتالعبني 
معاملة املواطن الكرتونيا، حيث �صتوفر اجلهد 
الروتني  حلقات  وتنهي  املراجع  على  والوقت 
الدائرة حلني  املعاملة يف  بها  التي متر  القاتل 

اجنازها.
االن���ط���الق مب�����ص��روع احل��وك��م��ة االل��ك��رتون��ي��ة 
لوزاراة العدل ا�صتغرق فرتة لي�صت بالق�صرة 
تنفيذه،  الية  عن  �صاملة  روؤي��ة  اوج��دت  لكنها 
امل�����ص��روع  ه���ذا  تطبيق  يف  االول���وي���ة  ف��ك��ان��ت 
والتما�س  ال��ق�����ص��وى  االه��م��ي��ة  ذات  ل��ل��دوائ��ر 
الت�صجيل  كدائرتي  املواطنني،  بحياة  املبا�صر 
ال���ع���ق���اري واال�����ص����الح ال���ع���راق���ي���ة وت��ل��ي��ه��م��ا 
�صمول  اىل  و���ص��وال  القا�صرين  رع��اي��ة  دائ���رة 
ب��اق��ي ال���دوائ���ر ال��ع��دل��ي��ة ب��ال��ت��ت��اب��ع، وق���د اخ��ذ 
لل�صجالت  االل��ك��رتون��ي��ة  االر���ص��ف��ة  م��و���ص��وع 
فرتة  العقاري  بالت�صجيل  اخلا�صة  والوثائق 
وتوثيقها  ت�صويرها  ا�صتكمال  حل��ني  طويلة 
من  قريب  وقت  حتى  كامل  وب�صكل  الكرتونيا 
قاعدة  اوج���د  وال���ذي   ،2017 احل���ايل  ال��ع��ام 
من  املخت�س  املوظف  �صتمكن  التي  املعلومات 
عر  وبدقة  ب�صرعة  العقارية  املعاملة  اجن��از 
العالقة  ذات  الدوائر  مع  الكرتونيا  التوا�صل 
انها  اىل  ا�صافة  املعلومات،  �صحة  من  للتثبت 
املقبلة  ال��ف��رتة  يف  ال��ع��ق��ار  ل�صاحب  �صتوفر 
بطاقة عقارية تتوافر فيها مميزات امن كب�صمة 
التزوير  عمليات  تنهي  العني،  وقزحية  االبهام 
امل��وظ��ف  وت��ك�����ص��ف  ن��ه��ائ��ي  ب�صكل  وال��ت��الع��ب 

املتالعب وتعر�صه للم�صاءلة القانونية.
يف  العمل  فان  العقاري  الت�صجيل  دائ��رة  ويف 
هذا امل�صروع مل يقت�صر على ادخال املعلومات 
التخاذ  تعداه  وامن��ا  فقط،  بالنزالء  اخلا�صة 
خطوات هامة يف جمال املراقبة داخل واخارج 
امنيا  بعدا  وفر  ال��ذي  االم��ر  ال�صجون،  ا�صوار 
ال�صجون،  داخ��ل  والعاملني  ل���الدارة  ووقائيا 
ح����دت ب�����ص��ك��ل ك���ام���ل م���ن ع��م��ل��ي��ات ال���ه���روب 

الطريق  قطعت  انها  اىل  ا�صافة  والتهريب، 
ام���ام اجل��ه��ات امل��غ��ر���ص��ة وال��ت��ي �صعت خ��الل 
املحلي  العام  ال��راأي  اث��ارة  املا�صية اىل  الفرتة 
النزالء  انتهاك حلقوق  بادعاء وجود  والعاملي 
املراقبة  كامرات  ان  اذ  ال���وزارة،  �صجون  يف 
جميع  يف  فرعية  �صيطرة  مب��راك��ز  املرتبطة 
ال�صجون ترتبط مركز م�صيطر رئي�س يف مقر 
الوزارة ينقل ب�صكل مبا�صر جميع االحداث يف 
هذه ال�صجون على مدار ال�صعاة وعلى م�صاحة 
ال���واح���د، وه����ذا امل��ن��ج��ز ���ص��اه��م بتفنيد  امل���رت 
ادع���اءات  او  ال��ن��زالء  حقوق  انتهاك  ادع���اءات 
تعر�صهم لل�صرب بتوفر مادة فلمية حمفوظة 

عن زمان ومكان جلميع ال�صجون.
اعتماد  وفر  فقد  القا�صرين  رعاية  دائ��رة  ويف 
الرامج االلكرتونية يف ايجاد جداول باالمالك 
ح�صابات  وتوفر  للقا�صرين،  املودعة  واملبالغ 
م�صرفية حتول اليها مبالغ النماء املتحققة من 
اعمال  اخت�صارا  يف  و�صاهمت  اال�صتثمارات، 
الوظيفية  املالكات  كانت جتريها  كثرة  ورقية 
اي��داع��ه��ا يف  اج���ل  م��ن  ال��ق��ا���ص��ري��ن  حل�ص�س 
امل�صروع  هذا  املبا�صرة يف  ح�صاباتهم، وقد مت 
ب�صكل  به  واالنتقال  العامة  بالدائرة  بغداد  يف 

تدريجي اىل باقي املحافظات.
وزارة  م���ع  ال��ت��ع��اون  ي�����ص��اه��م  اأن  يف  اأم��ل��ن��ا 
االت�������ص���االت يف ت���وف���ر اخل����دم����ات ال��ف��ن��ي��ة 
واجن��از  االداري���ة  اخلدمات  وتقدمي  واالمنية 
وحتد  الق�صوى  بال�صرعة  املواطنني  معامالت 
االداري،  وال��ف�����ص��اد  ال��وظ��ي��ف��ي  ال���روت���ني  م��ن 
الدولة  وموؤ�ص�صات  دوائ��ر  بني  التعاون  عر 
اىل  واخل��دم��ات  العمل  مب�صتوى  واالرت���ق���اء 
الدول  املعتمدة يف  االلكرتونية  النظم  م�صاف 

املتقدمة.

الدكتور حيدر الزاملي
وزير العدل

خطوات على طريق الحكومة االلكترونية

اأجرت مدير عام دائرة الت�صجيل العقاري 
ع��ل��ي��وي خ��ف��ي��ف، زي����ارة تفقدية  ف��وزي��ة 
العدلية  ال��دوائ��ر  لتفقد  وا�صط  ملحافظة 

والوقوف على احتياجاتها.
 وق��ال��ت امل��دي��ر ال��ع��ام، ان ه��ذه ال��زي��ارة 
ت����اأت����ي يف ����ص���ي���اق ت���وج���ي���ه���ات وزي����ر 

بت�صكيل  ال���زام���ل���ي،  د.ح����ي����در  ال���ع���دل 
جل����ان م���ن امل�������دراء ال���ع���ام���ون ل��غ��ر���س 
م��ت��اب��ع��ة اع���م���ال ال���دوائ���ر وامل��دي��ري��ات 
على  وال���وق���وف  امل��ح��اف��ظ��ات  جميع   يف 

احتياجاتها.
متابعة  ال���زي���ارة  خ���الل  مت  وا���ص��اف��ت: 

���ص��ر ال��ع��م��ل دائ������رة ت�����ص��ج��ي��ل ع��ق��اري 
عقاري  ت�صجيل  ومالح�صية  ال�صويرة، 
اىل  تو�صيات  رف��ع  مت  حيث  الدين،  ت��اج 
بهدف  عليها  للم�صادقة  ال��وزي��ر  ال�صيد 
باخلدمات  واالرتقاء  العمل  م�صرة   رفد 

املقدمة.

مدير عام دائرة الت�صجيل العقاري: قدمنا تقريرًا �صاماًل عن 
او�صاع الدوائر العدلية يف حمافظة وا�صط

نظم ق�صم حقوق االإن�صان التابع لوزارة العدل ور�ص���ة عمل بعنوان )مفهوم 
النوع االجتماعي والق�صايا املرتبطة به( يف �صعي الوزارة لن�صر مفاهيم 

ومبادئ حقوق االن�صان داخل املجتمع العراقي.
التي  والقى مدير ق�صم حقوق االإن�صان قا�صم جا�صم حطاب خالل الور�صة 
التدريب  �صارك فيها )20( موظف من خمتلف دوائر الوزارة وعلى قاعة 
حما�صرة  العدلية،  ال��دوائ��ر  مبجمع  ال��ع��ديل  التخطيط  ل��دائرة  التابعة 
للن�صاء  االجتماعية  االأدوار  ان  مو�صحا  االجتماعي(  )النوع  مفهوم  حول 
والرجال مبا تت�صمنه تلك االدوار من م�صوؤوليات و�صلوكيات يف جمتمع 
ما وفقًا مل�صتوى ثقافته، وبالتايل فاإن االأدوار تختلف من جمتمع اإىل اآخر 

ومن طبقة اجتماعية واقت�صادية اىل اخرى.
العملية  بنوعيها  االجتماعي  ال��ن��وع  احتياجات  اىل  الور�صة  وتطرقت 
واالإ�صرتاتيجية، وادوار النوع االجتماعي بفروعها )االأ�صري، االإنتاجي، 
على  ال�صوء  �صلط  الور�صة  ختام  ويف  ال�صيا�صي،  والتمثيل  التنظيمي، 

ق�صايا واهتمامات النوع االجتماعي.

ق�صم حقوق االن�صان يف وزارة العدل يناق�ش 
النوع االجتماعي يف ور�صة عمل

في اطار سعيها لنشر مفاهيم حقوق االنسان

الت�صجيل  مالحظية  افتتاح  عن  العدل  وزارة  اأعلنت 
ال��دي��ن،  ���ص��الح  مبحافظة  ال���دور  ق�صاء  يف  ال��ع��ق��اري 
متا�صيًا مع النهج احلكومي الداعم للعوائل العائدة اىل 
مناطقها املحررة من تواجد ع�صابات داع�س االرهابية.
فوزية  ال��ع��ق��اري  الت�صجيل  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  وق��ال��ت 
ال��زام��ل��ي، �صكل  ال��ع��دل د. ح��ي��در  ع��ل��ي��وي، ان وزي���ر 

ال��وزارة  يف  العامني  امل���دراء  بع�صوية  خا�صة  جلانًا 
العدلية  الدوائر  وافتتاح  تاأهيل  العادة  وامل�صت�صارين 

يف املحافظات املحررة من تواجد ع�صابات داع�س.
مالحظية  يف  العمل  اع��ادة  ان  العام،  املدير  وا�صافت 
�صالح  مبحافظة  الدور  منطقة  يف  العقاري  الت�صجيل 
اىل  احل��ي��اة  اع���ادة  يف  ت�صاهم  ان  �صاأنها  م��ن  ال��دي��ن 

املناطق املحررة، م�صرة اىل ان الفرتة املا�صية �صهدت 
اعمال اعادة تاأهيل املالحظية واجراء عمليات التدقيق 
امل��ح��ررة  املناطق  �صمن  امل��واط��ن��ني  ب��ام��الك  اخلا�صة 

للتخفيف من معاناتهم بغية احلفاظ عليها.
ال���وزاري���ة  ال��ل��ج��ان  ال���ع���ام اىل ان  امل���دي���ر  وا����ص���ارت 
م�صتمرة  العدلية،  الدوائر  اىل  العمل  باعادة  اخلا�صة 

العقاري  الت�صجيل  مديريات  تاهيل  الع��ادة  عملها  يف 
يف امل��ح��اف��ظ��ات امل��ح��ررة م��ن االره����اب ب��ه��دف تقدمي 
العدل  وزارة  دوائ��ر  ان  موؤكدة  للمواطنني،  اخلدمات 
با�صرت اعمالها منذ الوهلة االوىل لتحرير املناطق من 
تواجد ع�صابات داع�س دعمًا للعوائل املت�صررة من �صر 

االرهاب.

ح�صني  اال���ص��ت��اذ  ال��ع��دل  وزارة  وك��ي��ل  التقى 
وكيل  �صعيد  خالد  �صور�س  ال�صيد  ال��زه��ري 
وزارة اخلارجية يوم يف مقر وزارة اخلارجية 
، وبحث اجلانبان ملفات حقوق االن�صان وقد 
مت االتفاق على توحيد الروؤى بني الوزارتني 
فيما يتعلق بجل�صات جمل�س حقوق االن�صان، 
على ان تتوىل وزارة العدل اجلانب الفني من 
املواقف  تكون  حني  يف  االن�صان  حقوق  ملف 

ال�صيا�صية والدبلوما�صية من م�صوؤولية وزارة 
اخلارجية .

و���ص��رح ال�����ص��ي��د ال���زه���ري اآل��ي��ة االج�����راءات 
اخل��ا���ص��ة ب��امل��ل��ف م���وؤك���دا ع��ل��ى ����ص���رورة ان 
وزارة  ب��ت��زوي��د  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ت���ق���وم 
زمنية  مدة  يف  والبيانات  باملعلومات  العدل 
حم�����ددة خ��ا���ص��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��ل��ف جلنة 
االخ��ت��ف��اء ال��ق�����ص��ري ك���ون ب��ع�����س ال��ت��ق��اري��ر 

من فيها  عما  لالجابة  زمني  ب�صقف   حم��ددة 
 ا�صتف�صارات .

اب����دى وك��ي��ل وزارة اخل��ارج��ي��ة  م��ن ج��ان��ب��ه 
ت��ع��اون��ه ال���ت���ام ل��ت��ذل��ي��ل اي����ة ���ص��ع��وب��ات قد 
خالل  االن�صان  حقوق  ملف  يف  العمل  تواجه 
ال���دوري���ة م���وؤك���دا ع��ل��ى اهمية  االج��ت��م��اع��ات 
 توحيد املواقف والتن�صيق ب�صكل م�صتمر بني

 الوزارتني.

News & Events Minister

اخبار وتقارير

مكتب املفت�ش العام يقيم دورة تدريبية 
ملوظفي وزارة العدل

العدل  ل��وزارة  العام  املفت�س  مكتب  اختتم 
الدورة التدريبية )حقوق املوظف ما له وما 
ا�صتمرت والتي  ال���وزارة،  ملوظفي   عليه( 
املكتب  م���ن  م��وظ��ف��ون  ل��ي��وم��ني. وق����دم   
فيها  تناولوا  امل�صاركني  على  حما�صرات 
داخل  املوظفني  التي حتكم عمل  القوانني 
دوائرهم ، واحلقوق التي �صمنها القانون، 

ا�صافة اىل الواجبات املناطة بهم.
وتاأتي هذه الدورة التي اقيمت يف جممع 
�صمن  الكرخ،  يف  العامة  العدلية  الدوائر 
 2017 ل�صنة  العام  املفت�س  مكتب  خطة 
من  ال���وزارة  موظفي  امكانيات  لتطوير 

النواحي االدارية والقانونية.
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العراق يحقق رقمًا قيا�صيًا يف اجناز تقرير التمييز العن�صري ويقدمه بالوقت املحدد للجنة املعنية يف االمم املتحدة 

"معا للسالم: كفالة االحترام والسالمة والكرامة للجميع" شعار االمم المتحدة لليوم الدولي للسالم
يحتفل سنويا باليوم الدولي للسالم في كل أنحاء العالم في 21 أيلول/سبتمبر. حيث خصصت الجمعية العامة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسالم في األمم والشعوب وفي ما بينها.وموضوع فعاليات 
اليوم الدولي للسالم لعام 2017 هو "معا للسالم: كفالة االحترام والسالمة والكرامة للجميع". يراد من موضوع هذا العام تكريم مبادرة "معا"، التي هي مبادرة عالمية لتعزيز االحترام والسالمة لجميع من 
اجبروا على الفرار من منازلهم طلبا لحياة أفضل. تربط هذه المبادرة بين كيانات منظومة األمم المتحدة والدول األعضاء فيها ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية واألفراد في إطار شراكة 
عالمية لدعم التنوع ومناهضة التمييز وتعزيز تقبل المهاجرين والالجئين. ودشنت هذه المبادرة في قمة األمم المتحدة لالجئين، التي عقدت في 19 أيلول/سبتمبر 2016.وستركز الفعالية االحتفالية لهذا 
اليوم في هذا العام على إشراك األفراد وحشدهم في كل أنحاء العالم إلبراز دعم لالجئين والمهاجرين. وستنشر تلك الرسائل في المجتمعات المستضيفة لالجئين والمهاجرين فضال عن المعنين الذين 
يخشون أن يتسبب وجود تلك الفئتين بأضرار جسدية أو اقتصادية على معايشهم.وسيضطلع الشباب والشابات بمهمة رئيسية، حيث سيتطعون للترحيب بالالجئين والمهاجرين في مجتمعاتهم. فضال عن ذلك، 
يمكنهم مد يد الصداقة لالجئين والمهاجرين الشباب الذين يلقونهم في مدارسهم وأحيائهم.في صباح الـ 15 ايلول/سبتمبر 2017، ويحتفي األمين العام بهذا اليوم في حديقة السالم بمقر األمم المتحدة 
بقرع جرس السالم والوقوف دقيقة صمت. ويشارك رسل األمم المتحدة للسالم في المراسم، كما ينظم قسم الدعوة والتثقيف مؤتمرا طالبيا عالميا من خالل الفيديو في مقر األمم المتحدة. ويعد كل 
هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 حجر أساس في الهيكل العالمي للسالم. وألهمية األمر، وجب علينا جميعا حشد وسائل التنفيذ، بما في ذلك الموارد المالية، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء 

القدرات، والشراكات. فلكل طرف مصلحة يجنيها ولكل طرف إسهام يؤديه.

– الدائرة  العدل  ميداين من وزارة  فريق  اكمل 
واق��ع  بر�صد  مهمته  الر�صد  ق�صم   / القانونية 
االطفال وذوي االعاقة يف دور االيواء واملعاهد 
العمل وال�صوؤون االجتماعية  التابعة اىل وزارة 
ف�صال عن االطالع على امل�صتوى املقدم لهم ب�صاأن 
بهدف  لهم  املقدم  والنف�صي  االجتماعي  التاأهيل 
خالل  م��ن  ال���دور  تلك  عمل  تن�صيط  على  العمل 
غري  واجل��ه��ات  وال����وزارات  املوؤ�ص�صات  مطالبة 
بتن�صيق اجلهود لالرتقاء  كافة  املرتبطة بوزارة 

باخلدمات. 
 وقام الفريق بزيارة �صبعة دور لاليواء واملعاهد 
والر�صافة. الكرخ  بجانبي  املناطق  خمتلف  يف 
وا�صار الفريق يف تقرير مت رفعه اىل ال�صيد وزير 
املحرتم  ال��وزارة  وكيل  وال�صيد  املحرتم  العدل 

الدور  اغلب  املقدم يف  ال�صحي  ان اجلانب   اىل 
بها  تقوم  ا�صبوعية  ج��والت  لوجود  جيدًا  ك��ان 
املراكز وامل�صت�صفيات احلكومية  جلان طبية من 
، واجل���ان���ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ك���ان ج���ي���دًا واخل��دم��ي 
ال�صخ�صية  بالنظافة  اعتناء  لوجود  جيدا  ك��ان 
للم�صتفيدين واالهتمام بنظافة املرافق ال�صحية 
و�صغر  قدم  رغم  بامل�صتفيدين  اخلا�صة  والغرف 

حجم البنايات .
عن  املعوقات  من  عددًا  امليدانية  الفرق  ور�صدت 
التخ�صي�صات  قلة   ( منها  واملعاهد  ال���دور  تلك 
املالية للمعاهد والدور، قلة الكوادر املتخ�ص�صة 
وعمال  االمنني  واحلرا�س  الباحثني  من  خا�صة 
اخل��دم��ة ، ق��ل��ة و���ص��ائ��ط ال��ن��ق��ل اخل��ا���ص��ة بنقل 
ذوي  معاهد  وخا�صة  املعاهد  م��ن  امل�صتفيدين 

يف  يت�صبب  امل�صردين  مع  االيتام  دمج   ، االعاقة 
يف  االيتام  )دار  ذلك  على  مثال  نف�صية  ا�صكاالت 
وجود  عدم  امل�صردات  يخ�س  وفيما   ، ال�صليخ( 
 )22( اعمارهن  تتجاوز  للواتي  ي�صمح  قانون 
ادارة  م�صوؤولية  تداخل   ، ال��دار  يف  البقاء  �صنة 
االحتياجات  ب���ذوي  اخل��ا���ص��ة  وال����دور  امل��ع��اه��د 
اخلا�صة وغريهم ما بني حمافظة بغداد ووزارة 
عدم  واخ����ريًا   ، االجتماعية  وال�����ص��وؤون  العمل 
االنرتنيت  وخدمة  الكتب  ملطالعة  قاعات  وجود 

. )
ال�صيد  اىل  مقرتحاتها  امليدانية  الفرق  ورفعت 
املحرتم  ال��وزارة  وكيل  وال�صيد  املحرتم  الوزير 
كافية  م��ي��زان��ي��ة  تخ�صي�س   ( ت�صمنت  ال��ت��ي 
يف امل��وازن��ة  العامة حت��ت ب��اب رع��اي��ة االي��ت��ام 

مهم  دور  النقل  ل���وزارة  يكون  وان  وامل�صردين 
واملعاهد  للدور  خا�صة  با�صات  توفري  خالل  من 
ال�صمان  وت��وف��ري  ���ص��ه��ري  رات���ب  وتخ�صي�س 
تريد  التي  والعائلة  �صمه  امل��راد  لليتيم  ال�صحي 
�صمه ا�صافة اىل حتويل الدور االيوائية ل�صديدي 
ايواء  مراكز  وان�صاء  ال�صحة  وزارة  اىل  العوق 
املحافظات  كافة  للم�صردين وااليتام يف  ا�صافية 
للمرحلة  التعليم  الزامية  قانون  تطبيق  وتفعيل 
املدار�س(.وبعد  من  الت�صرب  ملعاجلة  االبتدائية 
املحرتم  العدل  وزير  ال�صيد  موافقة  ا�صتح�صال 
االجتماعية  وال�صوؤون  العمل  وزارة  مفاحتة  مت 
الطالعهم بتلك املقرتحات ، وقد وردتنا اجابتهم 
باالخذ ببع�س املقرتحات والعمل منذ وقت على 

البع�س االخر 

ال��ع��دل اىل جلنة  ب���وزارة  ال��ع��راق متمثل  ق��دم 
االمم  يف  العن�صري  التمييز  ع��ل��ى  ال��ق�����ص��اء 
من  ال��دوري��ة  تقاريرها  ت�صم  وثيقة  املتحدة 
والع�صرين(  اخلام�س  اىل  والع�صرين  )الثاين 
االتفاقية  من   )9( امل��ادة  من   )1( للفقرة  وفقا 
التمييز  ا�صكال  جميع  على  للق�صاء  الدولية 
 14 يف  ال��ع��راق  اليها  اأن�صم  التي  العن�صري 
ال��ع��راق  ج��م��ه��وري��ة  /1970.وداأبت   1/
وقتها  يف  التعاهدية  ت��ق��اري��ره��ا  ت��ق��دمي  على 
من  تو�صيات  من  ي�صدر  ما  ومتابعة   ، املحدد 
حقوق  وزارة  الغاء  التعاهدية،وبعد  الهيئات 
العدل،�صدر  وزارة  اىل  ملفها  ونقل  االن�صان 
 )496/  1/  1/  11  ( ال��������وزاري   االم�����ر 
مركزية  جلنة  بت�صكيل   2016/  6/  19 يف 
دائمة برئا�صة وزير العدل ومثلت فيها وزارات 
العمليات  التقرير معلومات عن  عدة. وت�صمن 
انتخابات   2010 عام  جرت  التي  االنتخابية 
 2013 ال���ن���واب االحت������ادي وع�����ام  جم��ل�����س 
وانتخابات  امل��ح��اف��ظ��ات  جمال�س  ان��ت��خ��اب��ات 
النواب  جمل�س  وانتخابات  كرد�صتان  اإقليم 
واالت���ف���اق���ي���ات   2014 ل����ع����ام  االحت���������ادي 
بحقوق  املعنية  والربوتوكوالت  واملعاهدات 
  ، اليها  ال��ع��راق  وان�صم  �صادق  التي  االن�صان 
الوطنية  بالت�صريعات  وخ�ص�صت فقرة خا�صة 
 2010 ع��ام  منذ  االن�����ص��ان  بحقوق  املتعلقة 
امل�صتهلك  حماية  ق��ان��ون  منها   2016 حتى 
جمهورية  حتفظ  ترفع  وق��ان��ون   2010 ع��ام 
العراق على املادة )9( من اتفاقية الق�صاء على 
 66 رقم  القانون  امل��راأة يف  ا�صكال �صد  جميع 

ان�صمام  وق��ان��ون   2011 ع��ام   1986 ل�صنة 
لقمع  الدولية  االتفاقية  اىل  العراق  جمهورية 
وقانون   2012 عام  النووي  االإره��اب  اعمال 
اخلا�صة  اله��اي  اتفاقية  اىل  العراق  ان�صمام 
للطفل  ال��دويل  لالختطاف  املدنية  باجلوانب 
لقانون  االأول  التعديل  وق��ان��ون   2013 ع��ام 
املحاكم  متنع  التي  القانونية  الن�صو�س  الغاء 
2015 وق��ان��ون  ال���دع���اوى ع���ام  م��ن ���ص��م��اع 
االجتار  ومنع  الب�صرية  االأع�صاء  زرع  عمليات 

بها عام 2016 .
بعد  ال��ع��راق  يف  داع�س  جرائم  التقرير  وذك��ر 
الع�صابات ومنذ  تلك  9 /6 /2014 ملمار�صة 
حمافظة  من  واج��زاء  املو�صل  مدينة  دخولها 
�صالح الدين مطلع �صهر حزيران 2014 وقرى 
من حمافظة كركوك ودياىل اب�صع جرائم القتل 
�صجن  يف  �صجني   450 قتل  منها  والتعذيب 
حمافظة  يف  اجلنود  مئات  واع��دام   ، بادو�س 
ق��اع��دة  يف  ج��ن��دي   1700 واع�����دام  ن��ي��ن��وى 
واع��دام   ، ال��دي��ن  �صالح  حمافظة  يف  �صبايكر 
يف  العراقية  اجلوية  القوات  من  طالب   175
والقاء جثث  تكريت  مدينة  القواعد يف  احدى 
اىل  ب��االإ���ص��اف��ة  دج��ل��ة  ن��ه��ر  يف  منهم  البع�س 
االأقليات وخ�صو�صًا  اأبناء  اب�صع اجلرائم �صد 
وج��رائ��م   ، وال�صبك  وامل�صيحيني  االي��زي��دي��ن 
 اال�صتعباد اجلن�صي الأالف الن�صاء من االيزيدين 

واالأقليات االأخرى.
ابدتها  التي  التو�صيات  على  التقرير  واج��اب 
اثناء  العن�صري  التمييز  على  الق�صاء  جلنة 
العراق  جلمهورية  اجل��ام��ع  التقرير  مناق�صة 

وال��ع�����ص��ري��ن(  ال���واح���د  اىل  ع�صر  )اخل��ام�����س 
اأيلول  م��ن  التا�صع  يف   ( االج��اب��ات  تلك  وم��ن 
على  العراقي  النواب  جمل�س  �صادق   2014
انتخابات  اأفرزته  ملا  وفقًا  املنتخبة  احلكومة 
 33 احل��ك��وم��ة  ه��ذه  وق��د �صمت   2014 ع��ام 
مكونات  كل  تكون  اأن  على  وحر�صت  وزي���رًا 

ف�صال" عن  فيها  مم��ث��ل��ة   ال��ع��راق��ي  امل��ج��ت��م��ع 
جمل�س  اإن  كما   ، فيها  امل����راأة  متثيل  اإ���ص��اف��ة 
النواب �صمن تواجد االأقليات االثنية والدينية 
م��ن ج��ه��ة ووف��ق��ًا  االن��ت��خ��اب��ي��ة  للحقوق  وف��ق��ًا 
اأخ��رى  جهة  م��ن  ب��االأق��ل��ي��ات  اخل��ا���ص��ة  للكوتا 
االأقليات)امل�صيحية  متثيل  ن�صبة  خ��الل:  م��ن 

وال�صبك(  وال�صابئة  وااليزيدية  والرتكمانية 
الن�صاء  متثيل  ون�صبة  االنتخابات  قانون  يف 
جمل�س  ���ص��م��ن  ح��ي��ث   )%  25( ع���ن  ت��ق��ل  ال 
من  ك��ج��زء  ل��ل��م��راأة  ف��اع��ل��ة  م�صاهمة   ال���ن���واب 
49/رابعًا(   ( للمادة  وفقًا  ال�صيا�صية  حقوقها 
ال�صيا�صية  احل��ق��وق  وب�����ص��ان  ال��د���ص��ت��ور  م��ن 

لالأقليات فقد ا�صدرت املحكمة االحتادية قرارها 
يف الدعوى املرقمة ب) 7/احتادية/ 2010 (  
االقليات  وبقية  ال�صابئة  طائفة  متثيل  ب�صان 
املرقمة  ال��دع��وى  يف  ق��راره��ا  ا���ص��درت  كما   ،
حقوق  ب�صان   )  2010  / 11/احتادية  ب) 
قانون  وف��ق  التمثيل  يف  االي��زي��دي��ة  الطائفة 
وانعك�س   2005 ل�صنة   16 رقم  االنتخابات 
على  والن�صاء  باالأقليات  اخلا�س  التمثيل  هذا 
املنا�صب  ويف  التنفيذية  ال�صلطة  يف  عددهم 
ال���وزراء  م�صتوى  على  ال��دول��ة  يف  ال��ق��ي��ادي��ة 
واملدراء اخلا�صة  والدرجات  الوزراء   ووكالء 
 ال��ع��ام��ني. وب�����ص��اأن ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س ق���ررت 
/42 املرقمة   الدعوى  يف  االحتادية  املحكمة 
ال��ع��ادل  التمثيل  ���ص��م��ان   2012  / احت��ادي��ة 
للمراأة   2008 ل�صنة    53 رق��م  القانون  وف��ق 
يف املفو�صية العليا حلقوق االن�صان ( واأ�صدر 
ل�صنة   )92( امل��رق��م  ال��ق��رار  ال����وزراء   جمل�س 
مكونات  له  تعر�صت  ما  اعتبار  على   2014
والرتكمانية  االيزيدية  من  العراقي  ال�صعب 
على  االأخ��رى  واملكونات  وال�صبك  وامل�صيحية 
اإب��ادة  جرمية  االإره��اب��ي��ة  داع�س  ع�صابات  يد 
باحلفاظ  العراقية  احلكومة  وقامت  جماعية 
على رواتب املوظفني النازحني من املناطق التي 
�صيطرت عليها ع�صابات داع�س االإرهابية وذلك 
من خالل ا�صدار بطاقات ذكية ال�صتالم رواتبهم 
من املناطق التي نزحوا اليها ا�صافة اىل ت�صمن 
الربنامج احلكومي للفرتة بني عامي  -2014 
للموؤ�ص�صات واملايل  االداري  اال�صالح   2018"

 احلكومية .

اىل  للعودة  االط��ف��ال  م�صاعدة  احلكومة  اول��وي��ات  م��ن 
جمتمع الطفولة يف املناطق املحررة

االره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  دن�س  م��ن  املناطق  حت��رر  بعد 
يتطلب من املوؤ�ص�صات احلكومية وغري احلكومية ت�صافر 
التي خلفها هذا  اجلهود اليجاد املعاجلات للمو�صوعات 
داع�س  جندهم  الذين  االطفال  مو�صوع  ومنها  التنظيم 
االفكار  يحمل  االط��ف��ال  من  جيل  خلق  بهدف  االره��اب��ي 

والعقيدة التكفريية.
املتحدة  االمم  باتفاقية  ع�صو  ال��ع��راق  ان  وب��اع��ت��ب��ار   
العمل  احل��ك��وم��ة  على  �صيتوجب  ل��ذل��ك  الطفل  حل��ق��وق 
التكفريية  االفكار  من  للتخل�س  االطفال  م�صاعدة  على 
االتفاقية  ت�صمنت  الطفولة.وقد  جمتمع  اىل  واعادتهم 
يف املادة )19/1( )تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري 
املالئمة  والتعليمية  واالجتماعية  واالإداري��ة  الت�صريعية 
اأو  ال�صرر  اأو  العنف  اأ���ص��ك��ال  كافة  م��ن  الطفل  حلماية 
االإ�صاءة البدنية اأو العقلية واالإهمال اأو املعاملة املنطوية 
على اإهمال، واإ�صاءة املعاملة اأو اال�صتغالل، .....( واملادة 
التدابري  ه��ذه  ت�صمل  اأن  )ينبغي  ت�صمنت   )19/2(
الوقائية، ح�صب االقت�صاء، اإجراءات فعالة لو�صع برامج 
الذين  والأول��ئ��ك  للطفل  ال��الزم  الدعم  لتوفري  اجتماعية 
االأخرى من  لالأ�صكال  برعايتهم، وكذلك  الطفل  يتعهدون 
اإ�صاءة معاملة الطفل املذكورة  الوقاية، ولتحديد حاالت 
والتحقيق  ب�صاأنها  واالإح��ال��ة  عنها  واالإب���الغ  االآن  حتى 
فيها ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل الق�صاء ح�صب 
االقت�صاء(.ا�صافة اىل املادة )29/1/د( التي ت�صمنت ) 
اإعداد الطفل حلياة ت�صت�صعر امل�صوؤولية يف جمتمع حر، 
بني  وامل�����ص��اواة  والت�صامح  وال�صلم  التفاهم  من  ب��روح 
واجلماعات  ال�صعوب  جميع  بني  وال�صداقة  اجلن�صني 
ينتمون  الذين  واالأ�صخا�س  والدينية  والوطنية  االإثنية 

اإىل ال�صكان االأ�صليني ( .  
احل��روب  بعد  النف�صي  التاأهيل  بعنوان  مقال  وا���ص��ار 
اأكرث  اآث��اًرا عديدة  ان احلروب ترتك  ابو خريان  لغيداء 
ج�صدية  اآث��اًرا  كونها  تتعدى  نتخيل،  مما  وعمًقا  تعقيًدا 
التي قد  النف�صية والعقلية  االآثار  اإىل  اأو ع�صوية ومتتد 
اجلراح  ت�صفى  اأن  بعد  حتى  طويلة  �صنني  ومتتد  تبقى 
والدرا�صات  البحوث  من  الكثري  وتختفي،واو�صحت 
الذين تعر�صوا ملخاطر احلروب وعاي�صوها  اأن االأطفال 
العقلية  بامل�صاكل  ل��الإ���ص��اب��ة  خطري  ب�صكٍل  معر�صون 
�صنني  مدى  على  اآثارها  متتد  اأن  ميكن  التي  والنف�صية 
حياة  جم��رى  على  فتوؤثر  العمر  طيلة  متتد  ق��د  طويلة 
وجمتمعه  باأ�صرته  عالقاته  وعلى  جهة،  من  ال�صخ�س 

مبوؤ�ص�صاته املختلفة من جهة اأخرى. 

من  ال��ك��ث��ري  االأخ����رية  ال�صنني  يف  النف�س  ع��ل��م��اء  ط���ور 
ا�صطراب  ع��الج  يف  املتخ�ص�صة  وامل��دار���س  االأ�صاليب 
خا�س،  ب�صكٍل  احلروب  وا�صطرابات  ال�صدمات  بعد  ما 
وكال  ال�صلوكي  املعريف  العالج  اأو  املعريف  العالج  منها 
اأفكار و�صلوكيات املري�س  العالجني يقومان على تغيري 
مت�صاحلة  اإيجابية  اأك��رث  اأفكار  اإىل  وحتويلها  ال�صلبية 
تكون  متنوعة  ع��دي��دة  جل�صات  خ��الل  م��ن  ال��واق��ع،  م��ع 
ب�صكٍل فردي اأو مع جمموعة من االأ�صخا�س الذين عانوا 
من  املعالج  يعمل  غالًبا،  املوؤملة  التجربة  نف�س  وعاي�صوا 
واأفكاره  الإدراك ت�صرفاته  املري�س  م�صاعدة  خاللها على 
احلالية والعمل على تغيريها بطريقة ت�صاعد يف معاجلة 
التجارب النف�صية االأليمة بطرٍق خمتلفة.والأن�صطة الدعم 
عالج  يف  االأه��م��ي��ة  بالغة  اآث����اًرا  واالأ���ص��ري  االجتماعي 
الدرا�صات  م��ن  فالكثري  احل���روب،  بعد  م��ا  ا�صطرابات 
تو�صلت اإىل اأن نق�س الدعم االجتماعي اأدى اإىل تدهور 
النف�صية.واأ�صاليب  احلالة  وت��ردي  ال�صدمة  م�صاعفات 
النف�س  علم  يف  طريقها  اأخ��ذت  ال�صدمات  بعد  ما  ع��الج 

للمرة االأوىل بعد احلرب العاملية االأوىل، لعالج اجلنود 
واملدنيني املت�صريني نف�صًيا من احلرب واآثارها

النف�صية  امل����وارد  بتوفري  االج��ت��م��اع��ي  ال��دع��م  وُي��ع��رف 
ال�صدمات  مواجهة  على  ال��ف��رد  ت�صاعد  ال��ت��ي  وامل��ادي��ة 
خمتلفة  اأ���ص��ك��ااًل  ال��دع��م  ه���ذا  وي��اأخ��ذ  عليها،  وال��ت��غ��ل��ب 
وطرًقا عديدة، منها الدعم العاطف اأي تعزيز ال�صلوكات 
والت�صرفات التي ُت�صعر امل�صاب باأنه حُمتوى ممن حوله، 
باالإ�صافة لتعزيز ثقته بنف�صه بكونه حمبوًبا وُمتقباًل يف 
توؤثر  ما  ع��ادة  احل��روب  بعد  ما  ف�صدمات  كافة،  ظروفه 
بالتاريخ  عدنا  وجمتمعه.ولو  بنف�صه  ال��ف��رد  ثقة  على 
للوراء، لراأينا اأن اأ�صاليب عالج ما بعد ال�صدمات اأخذت 
طريقها يف علم النف�س للمرة االأوىل بعد احلرب العاملية 
من  نف�صًيا  املت�صريني  واملدنيني  اجلنود  لعالج  االأوىل، 
بالتطور  العالج  اأخذ  احلني  ذلك  ومنذ  واآثارها،  احلرب 
يوًما بعد يوم، ليحتوي اأ�صكااًل عديدة وطرًقا �صتى هدفها 
 حماية الفرد من ذكرياته املوؤملة واإعادة تاأهيله يف الواقع 

واملجتمع.

ان�صم العراق اإىل �صت من اتفاقيات االأمم املتحدة الرئي�صية ال�صبع 
اخلا�صان  ال��دول��ي��ان  العهدان  وه��ي:  االإن�����ص��ان،  بحقوق  املعنية 
باحلقوق املدنية وال�صيا�صية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية 
التمييز  اأ�صكال  الق�صاء على جميع  )1971( واتفاقية  والثقافية 
العن�صري )1970( واتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز 
�صد املراأة )1986( واتفاقية حقوق الطفل )1994(،ا�صافة اىل 
الثماين  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  من  �صبع  اىل  االن�صمام 
املعنية بحقوق االإن�صان، وهي: االتفاقية رقم )98( اخلا�صة بحق 
واالتفاقيتان   )1962( اجلماعية  واملفاو�صة  النقابي  التنظيم 
االإجباري)1962،  والعمل  بال�صخرة  املعنيتان  و)105(   )29(
املعنيتان  )100( و)111(  التوايل(، واالتفاقيتان  1959 على 
 1959  ،1963( ال��وظ��ائ��ف  �صغل  يف  التمييز  على  بالق�صاء 
مبنع  املعنيتان  و)182(   )138( واالتفاقيتان  ال��ت��وايل(،  على 

ا�صتخدام االأطفال والقا�صرين )1985، 2001 على التوايل(.
حتفظ العراق على عدد من اأحكام االتفاقيات التى ان�صم اإليها على 

النحو التايل: 
ال  العهدين  على  ت�صديقه  اأن  ال��ع��راق  اأعلن  ال��دول��ي��ان:  العهدان 
ينطوي على االعرتاف باإ�صرائيل اأو الدخول يف اأية عالقات معها. 
املادة  العن�صري:  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  اتفاقية   -
)22(، التي تتعلق بطرق حل النزاعات التي قد تن�صاأ بني الدول 

االأطراف حول تطبيق االتفاقية اأو تف�صريها. 
اأي  على  ينطوي  ال  االتفاقية  اإىل  ان�صمامه  اأن  العراق  اعترب  كما 

اعرتاف باإ�صرائيل اأو الدخول يف اأية عالقات معها. 

التمييز �صد املراأة": املادة  اأ�صكال  "اتفاقية الق�صاء على جميع   -
االأطراف  الدول  بالتزام  ال�صاد�صة  الفقرة  7( وتتعلق   ، )2 ف/6 
القوانني  اإل��غ��اء  اأو  لتعديل  املنا�صبة  ال��ت��داب��ري  جميع  ب��ات��خ��اذ 
واالأنظمة واالأعراف واملمار�صات القائمة التي ت�صكل متييزًا �صد 
قوانني  اأحكام  جميع  باإلغاء  ال�صابعة  الفقرة  تتعلق  بينما  امل��راأة، 
املادة  وعلى  امل��راأة.  �صد  متييزًا  ت�صكل  التى  الوطنية  العقوبات 
املت�صاوي  امل���راأة  بحق  االأوىل  الفقرة  وتتعلق   ،)2  ، ف/1   9(
تتعلق  بينما  وتغيريها،  بها  واالحتفاظ  جن�صيتها  اكت�صاب  يف 
الثانية بحق املراأة املت�صاوي فيما يتعلق بجن�صية اأطفالها. وعلى 
فى  امل��راأة  �صد  التمييز  على  بالق�صاء  تتعلق  التي   ،)16( امل��ادة 
ا�صرتط  االأ�صرية؛ حيث  بالزواج والعالقات  املتعلقة  االأمور  كافة 
 29( املادة  االإ�صالمية. وكذلك  ال�صريعة  اأحكام  تعار�صها مع  عدم 
االأط��راف  ال��دول  بني  النزاعات  حل  بطرق  تتعلق  التي  ف/1(، 

ب�صاأن تطبيق االتفاقية اأو تف�صريها. 
- "اتفاقية حقوق الطفل": املادة )14 ف/1(، التي تتعلق بالتزام 
الدول االأطراف بحق الطفل يف الفكر واالعتقاد والدين، حيث اإن 

ال�صماح للطفل بتغيري دينه يتعار�س مع ال�صريعة االإ�صالمية.
"اإعالن  على  العراق  وافق  فقد  االإقليمية،  للمواثيق  بالن�صبة  اأما 
القاهرة حلقوق االإن�صان يف االإ�صالم"، ال�صادر عن موؤمتر وزراء 
خارجية دول املوؤمتر االإ�صالمى عام 1990، وهو وثيقة اإر�صادية 
حلقوق  العربي  "امليثاق  على  واف��ق  كما  ت�صديق،  اإىل  حتتاج  ال 
يف  تون�س  يف  العربية  القمة  اعتمدته  ال��ذي  املعدل"  االإن�صان/ 

مايو/اأيار 2003 .

العدل تر�صد او�صاع االطفال وذوي االعاقة يف دور االيواء واملعاهد التابعة للعمل

تنفيذًا اللتزام العراق باتفاقية حقوق الطفل مواثيق حقوق االن�صان الدولية واالقليمية 
امل�صادق عليها العراق
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اجل�����ودة  ادارة  ق�����س��م  ن���ظ���م 
املوؤ�س�سي  والتطوير  ال�ساملة 
ور����س���ة  ال����ع����دل  وزارة  يف 
ادارة  مب��ف��ه��وم  تعريفية   ع��م��ل 

اجلودة. 
على  ب���ن���اءا   : ال��ق�����س��م  وق�����ال 
د.حيدر  العدل  وزير  توجيهات 
الزاملي, يف ن�سر مفاهيم ادارة 
اجل����ودة ال�����س��ام��ل��ة وال��ت��ط��وي��ر 
امل��وؤ���س�����س��ي يف ك��اف��ة ال��دوائ��ر 
ال���ع���دل���ي���ة و����س���م���ن اخل���ط���ة 
الق�سم  اتبعها  ال��ت��ي  ال�سنوية 

بتاريخ  الور�سة  ه��ذه  اج��ري��ت 
.  22/8/2017

: مت خ��ال  ال��ق�����س��م  وا����س���اف 
ال���ور����س���ة ا���س��ت��ع��را���ض ب��ن��ود 
 2015 ال���دول���ي���ة  امل��وا���س��ف��ة 
ال��ع��م��ل  وك���ي���ف���ي���ة   9001:
تب�سيط  اىل  ا�سافًة  مبوجبها, 
االج����������راءات ل��ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل 
الدوائر التابعة للوزارة, لتقليل 
وتقلي�ض  املتبعة  االج�����راءات 
اجل���ه���د وال����وق����ت ل��ل��و���س��ول 

لتقدمي اف�سل اخلدمات.

زيارة  العدل,  وزارة  يف  االن�سان  حقوق  لق�سم  تابع  فريق  اجرى 
تفقدية اىل موقفي الر�سافة االأوىل والثانية التابع لدائرة اال�ساح 
العراقية, لاطاع على م�ستوى اخلدمات ال�سحية املقدمة للنزالء. 
التحتية  البنى  على  اطلع  الفريق  ان  االن�سان:  حقوق  ق�سم  وقال 
الفقرات  و�سري  بالنزالء,  اخلا�سة  والقاعات  ال�سجنية  والقواطع 
القانونية يف عمليات االحتجاز ومراعاة ال�سحة العامة واالإطعام 
القانونية  الن�سو�ض  واأحكام  ين�سجم  مبا  ماحظاته  دون  حيث 

اخلا�سة بحقوق االن�سان. 
تواجه  التي  املعوقات  اهم  الر�سافتني  ادارة  مع  الفريق  وبحث 
ادارة  وبني  بينهم  التعاون  م�ستوى  تعزيز  و�سبل  كوادرها,  عمل 
على  م��وؤك��دا  ل��ل��ن��زالء,  ال�سحية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  امل�ست�سفى 
توجيهات وزير العدل د. حيدر الزاملي بتطبيق املعايري الدولية 

اخلا�سة بحقوق االإن�سان.

لدائرة  التابع  التدريب  ق�سم  نظم 
وزارة  يف  ال����ع����ديل  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
خ��ا���س��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ال���ع���دل 
 MICROSFT  ( جم����ال  يف 
فيها  ����س���ارك   )PROJECT
ال���وزارة  م��ن موظفي دوائ���ر  ع��دد 
م����ن ذوي  ال���ع���دل���ي���ة  واج���ه���زت���ه���ا 
والفنية.  الهند�سية  االخت�سا�سات 
واكدت دائرة التخطيط العديل ان 
التدريب  ق�سم  نظمها  التي  ال��دورة 

جممع  يف  التدريبية  القاعة  على 
للفرتة  ا�ستمرت  العدلية  ال��دوائ��ر 
ول��غ��اي��ة   20/8/2017 م����ن 

.  24/8/2017
دائ��رة  يف  التدريب  ق�سم  ان  يذكر 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���ديل ي��ن��ف��ذ ب��رام��ج 
ت���دري���ب���ي���ة خم��ت��ل��ف��ة ع���ل���ى م����دار 
مل��ف��ردات  تنفيذه  اط���ار  يف  ال�سنة 
 اخل���ط���ة ال���ت���دري���ب���ي���ة ال�����س��ن��وي��ة

 اخلا�سة به .

ق�شم ادارة اجلودة ال�شاملة ينظم ور�شة عمل تعريفية
 مبفهوم ادارة اجلودة 

لنشر مفاهيم الجودة ضمن خطتها السنوية

ق�شم التدريب يف وزارة العدل
 ينظم دورة تدريبية عن 

 )MICROSFT PROJECT(

في اطار تنفيذه لخطته التدريبية السنوية 
للمالكات الهندسية والفنية

فريق من حقوق االن�شان يتفقد 
موقفي الر�شافة االأوىل والثانية 

يف دائرة اال�شالح العراقية 

لإلطالع على مستوى الخدمات 
الصحية المقدمة للنزالء

نظم مكتب املفت�ض العام لوزارة العدل اليوم 
خال  بالدم  للتربع  الثالثة  احلملة  الثاثاء, 
واحل�سد  االأمنية  للقوات  دعما  احلايل,  العام 

ال�سعبي.
حمود  ح�سن  ل��ل��وزارة  ال��ع��ام  املفت�ض  وق���ال 
عن  تعبريا  ت��اأت��ي  احلملة  ه��ذه  ان  العكيلي, 
م�����س��اع��ر ال���وح���دة وال���ت���اح���م ب���ني م��وظ��ف��ي 
ال�سعبي  االأمنية واحل�سد  والقوات  ال��وزارة, 
لتحرير  قربانا  الزكية  دماءهم  قدموا  الذين 

املدن املغت�سبة من الع�سابات االإرهابية.
وب��ال��ت��ع��اون  امل��ك��ت��ب  ان  العكيلي,  واأ����س���اف 
�سبق  ال�سحة,  وزارة  يف  ال��دم  م�سرف  م��ع 
بالدم  للتربع  ناجحتني  حملتني  نظموا  ان 
خال العام احلايل, مبينا ان تزاحم موظفي 
ال������وزارة ل��ل��ت��ربع, ي��ع��ك�����ض امل�����س��اع��ر جت��اه 

�سبيل  يف  ودم��ائ��ه��م  ب��ارواح��ه��م  امل�����س��ح��ني 
مكتب  داأب  اإي��ج��اب��ي��ة  ح��ال��ة  وه���ي  ال���وط���ن, 

املفت�ض العام على تنظيمها ب�سكل م�ستمر.
ت�ستمر  )بدمائكم  �سعار احلملة  ان  ولفت اىل 

الدماء  باأن  العامل  اىل  كر�سالة  تاأتي  احلياة( 
ان  على  ت��دل  املعارك  ار���ض  على  �سالت  التي 
ي�سحي  م��ن  فيها  دام  م��ا  تتوقف,  ال  احل��ي��اة 

ويعّبد الطريق امام االأجيال االأخرى.

اج������رى ف���ري���ق ق�����س��م ح��ق��وق 
ال��ع��دل  وزارة  يف  االن�������س���ان 
زياره تفقدية اىل �سجن التاجي 
اأمل���رك���زي وذل����ك ل���اإط���اع على 
النزالء  واأحوال  التحتية  البنى 

يف ال�سجن.
الزيارة  خال  مت  الق�سم:  وق��ال 
���س��ام��ًا ت�سمن  ت��ق��ري��رًا  اع����داد 
ال�سجن  ع��ن  �ساملة  معلومات 
باالإ�سافة اىل ان الزيارة �سملت 
جميع القواطع ال�سجنية وتفقد 
النواحي  م��ن  ال��ن��زالء  او���س��اع 
مبينًا  وال��غ��ذائ��ي��ة,  ال�����س��ح��ي��ة 
ت��ق��ري��ره  يف  ق��ي��م  ال��ف��ري��ق  ان 

يف  املقدمة  اخل��دم��ات  م�ستوى 
التابع  بالق�سم  ال�سحي  املركز 
ال��ل��ق��اء  ال�����س��ح��ة ومت  ل������وزارة 
على  للوقوف  االطباء  من  بعدد 
تواجههم  ال��ت��ي  امل�����س��اك��ل  اه���م 
اخلدمات  تقدمي  ان�سيابية  يف 

الطبية للنزالء يف ال�سجن.
ال���زي���ارات  ه���ذه  ان  اىل  ي�����س��ار 
ل��ق�����س��م ح���ق���وق االن�������س���ان يف 
ال�����س��ج��ون ت���اأت���ي ���س��م��ن اط���ار 
ع��ل��ى  ال����ع����دل  وزارة  ح���ر����ض 
حقوق  ومعايري  مبادئ  تطبيق 
االن�������س���ان ال���دول���ي���ة يف داخ���ل 

ال�سجون العراقية.

ق�شم حقوق االن�شان يعد تقريرًا عن البنى التحتية وم�شتوى
 اخلدمات الطبية و الغذائية

خالل زيارة تفقدية لسجن التاجي المركزي
مكتب املفت�ش العام ينظم حملة للتربع بالدم

 دعما للقوات االأمنية واحل�شد ال�شعبي

�����س����در ال����ع����دد اجل����دي����د م����ن ج���ري���دة 
 4458 ب���ال���رق���م  ال��ع��راق��ي��ة  ال���وق���ائ���ع 
ال��ت��ع��دي��ات  م��ن  ع����ددًا  ت�سمن  وال����ذي 
وال����ق����رارات وامل��را���س��ي��م ال��ت��ي اق��ره��ا 
رئا�سة  عليها  و�سادقت  النواب   جمل�ض 

اجلمهورية.
وق��ال��ت م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة ���س��ذى عبد 
ال���ع���دد ت�����س��م��ن م��ر���س��وم��ان  امل���ل���ك: ان 
ال���وزراء  ملجل�ض  وق����رارًا  ج��م��ه��وري��ان, 
ب��اإ���س��دار ن��ظ��ام ب��ي��ع واإي���ج���ار ع��ق��ارات 
واأرا������س�����ي ال����دول����ة وال���ق���ط���اع ال��ع��ام 
عليها  وامل�ساطحة  اال�ستثمار  الأغرا�ض 

بالرقم )251( ل�سنة 2017. واأ�سافت: 
واإي��ج��ار  بيع  ن��ظ��ام  ال��ع��دد  ت�سمن  كما 
ع���ق���ارات واأرا����س���ي ال���دول���ة وال��ق��ط��اع 
وامل�ساطحة  اال�ستثمار  الإغرا�ض  العام 
وبيان   ,2017 ل�سنة   )6( رق��م  عليها 
 )30( رق���م  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ع��ن  ���س��ادر 
ل�سنة 2017, كما ت�سمن تعديل النظام 
ل�سنة   )1( رقم  املالية  ل��وزارة  الداخلي 
لتعليمات  ال��ث��اين  وال��ت��ع��دي��ل   1990
االرمن  لطائفة  املركزية  االدارية  اللجنة 
)1( رق��م   1963 ل�سنة   االرث��وذوك�����ض 

 ل�سنة 2017.

�شدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4458

جا�سم  ح�����س��ني  اال���س��ت��اذ  ال��ع��دل  وزارة  وك��ي��ل  اك���د 
كتابة  ملف  يف  العدل  وزارة  اجن��ازات  ان  الزهريي, 
التقارير احلكومية كجزء من االلتزامات العراق جتاه 

املجتمع الدويل.
قال ذلك اثناء افتتاحه دورة االليات التعاقدية الدولية 
حلماية حقوق االن�سان يف اربيل ,مو�سحا ان العراق 

االن�سان  بحقوق  معنية  اتفاقيات  ثماين  على  �سادق 
من ا�سل ت�سع اتفاقيات وهذا يعد امنوذجا فريدا يف 
املنطقة وانعكا�ض ذلك جليا على اجهزة انفاذ القانون 

من حيث التزاماتها يف مراعاة حقوق االن�سان.
وزير  ال�سيد  واهتمام  حتيات  ال���وزارة  وكيل  ونقل 
العدل د.حيدر الزاملي, اىل االخوة امل�ساركني مبلف 

حقوق االن�سان بوجه عام وتاأكيد ال�سيد الوزير على 
العاملني عليه يف بناء قدارتهم ب�سورة خا�سة,  دعم 
العراق  تقرير  اع��داد  على  تعمل  ال���وزارة  وان  �سيما 
من  حيث  ال�سامل  ال��دوري  اال�ستعرا�ض  الية  �سمن 
املفرت�ض ان يقدم العراق تقريره يف �سهر اكتوبر من 

عام ٢٠١٩.

وكيل وزارة العدل: اجنازات الوزارة يف ملف كتابة التقارير
 احلكومية امنوذج فريد يف املنطقة

خالل افتتاحه دورة االليات التعاقدية الدولية لحماية حقوق االنسان في اربيل 

تضمن قرار نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة
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الو�سطى  الع�سور  يف  العقابي  النظام  ك��ان 
تظهر  ف��ل��م  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  ع��ل��ى  يعتمد 
اجلرائم  ملعظم  مقرر  كجزاء  ال�سجن  عقوبة 
امل�ستوى  على  الفرن�سية  الثورة  قيام  مع  اال 
م��اأوى  عن  عبارة  ال�سجون  وكانت  الغربي 
للفقراء وامل�سردين ليتم اجبارهم على العمل 
وعلى ال�سخرة. وان فرتة الع�سور الو�سطى 
ال�سالبة  العقوبة  اح��ال  اىل  ال��دع��وة  كانت 
خفيفة  عقوبة  ال�سجن  اأي  لي�ست  للحرية 
ومل  االن�سان  حقوق  على  لاعتداء  الت�سل 
يكن من املت�سور ان ي�سبح م�سدرا لاعتداء 
وهو الذي اريد به ان يكون �سمانة ل�سيانتها 
يغلب  كان  التي  البدنية  العقوبات  ق�سوة  من 
وكان  التنفيذ  فبي  والق�سوة  الوح�سية  عليها 
م��ن م��وؤي��دي ه���ذا ال��ف��ك��ر ك��ل م��ن )ف��ول��ت��ري / 

منت�سيكيو / بنتام / بيكا يا ( .
بعد  فيما  ال�سجون  اليه  الت  احلالة  ان  غري   
ب��اع��ث��ا ع��ل��ى اه��ت��م��ام ال��ب��اح��ث��ني وامل��ف��ك��ري��ن 
اهتم  (الذي  هاورد  امثال )جون  وامل�سلحني 
التي  املح�سنة  وامل�ست�سفيات  بال�سجون 
اىل  وت��ف��رغ  عقليا  املختلني  املر�سى  حت��وي 
درا�سة حالة ال�سجون وامل�ست�سفيات ومنازل 
بعد  ومن  1788م  �سنة  يف  ال�ساقة  االعمال 
هاورد ا�سهم العامل االجنليزي بنتام يف منو 
و�سع  عندما  بال�سجون  وااله��ت��م��ام  ال��وع��ي 
م�سروعا ل�سجن مثايل من الناحية الهند�سية 
دائ��ري  ب�سكل  ال�سجن  يبنى   : االت���ي  وف��ق 
ومب��ب��ن��ي��ني ل��ق��اع��ات ال�����س��ج��ن��اء يف اخل���ارج 
الزنزانات  يف�سل  حيث  بالو�سط  واحلرا�ض 
قاعات  مراقبت  ي�ستطيع  ومم��رات  فوا�سل 

احل��را���ض  وي�ستطيع  احل��را���ض  م��ن  ال��ن��زالء 
روؤي���ة ال��ن��زالء ليا ون��ه��ارا م��ن خ��ال وج��ود 
مراقبة  ل�سهولة  القاعات  بني  وممرات  نوافذ 
التي  االمنية  االعتبارات  هذه  فان  احلرا�ض 
النموذجي  ال�سجن  لنموذج  بنتام  و�سعها 
ل��ي�����س��ت ف��ق��ط ل��ل��ح��د م���ن خ���روج���ه���م وامن���ا 
ا���س��اح��ه��م اي�����س��ا م��ن خ���ال و���س��ع ال��ن��زالء 
العائدون  امل��ج��رم��ون  ف�سل  ح��ني  بطائفتني 
ن��ظ��را خل��ط��ورت��ه��م وب���ني امل��ج��رم��ون اجل��دد 
للمجرمني  مدر�سة  ال�سجن  الي�سبح  ولكي 
معمل  اىل  ال�سجن  حتويل  يف  بعيدا  وذه��ب 
العاملة  اليد  من  واال�ستفادة  منتج  حقيقي 
للنزالء وقد اعجب الفرن�سيني بنموذج بنتام 
وقدم ر�سميا اىل جمل�ض االمة الفرن�سي عام 
منح  ومت  اعتماده  مت  اثره  وعلى  1781م 

الفيل�سوف بنتام اجلن�سية الفرن�سية لي�سبح 
ظهرت  بنتام  وبعد  فرن�سيا  �سرفيا  مواطنا 
املدر�سة ال�سجنية التي ا�س�سها )�سارل لوكا(

ال�سجنية  املجلة  ا�سدرت  والتي  فرن�سا  يف 
عام 1877م وبجهود هوؤالء ا�ستمر االهتمام 
فكرة  ام��ا  امل�سجونني  وبحقوق  بال�سجون 
حقوق االن�سان نف�سها فرتجع اىل وقت مبكر 
االع��ان  مع  القانوين  الطابع  تاخذ  واخ��ذت 
للثورة  امل�ساحب  االن�سان  حلقوق  العاملي 
االعان  قبله  ومن  1789م.  �سنة  الفرن�سية 
1776م  �سنة  االمريكية  بالثورة  اخلا�ض 
1688م  ل�سنة  واحلريات  احلقوق  وقانون 
وتلت االتفاقيات والعهود الدولية للمحافظة 
االوربية  االتفاقية  اىل  االن�سان  حقوق  على 
وتعترب  1950م  روما  يف  االن�سان  حلقوق 

امل�سجون  ب��االن�����س��ان  اه��ت��م��ت  ات��ف��اق��ي��ة  اول 
للمحكوم  بنود  على  االتفاقية  ن�ست  حيث 
ن�ض  وت�سمنت  عليه  املقبو�ض  واملتهم  عليه 
دولهم  على  دع���اوي  برفع  لل�سجناء  ي�سمح 
امام املحكمة االوربية حلقوق االن�سان التي 
)���س��رتا���س��ب��ورج( م��دي��ن��ة  يف  فرن�سا  م��ق��ره��ا 
ملزمة  كانت  ق���رارات  املحكمة  ا���س��درت  فقد 
من  حقيقية  انتقالة  فكانت  االورب��ي��ة  للدول 
اجلانب النظري اىل اجلانب العملي و�سيتم 
التطور  على  ال��ق��ادم��ة  احللقة  يف  احل��دي��ث 
لان�سان  اك���رب  ح��ق��وق  حتقيق  م�����س��رية  يف 
يف  متخ�س�سة  ق��واع��د  و���س��دور  امل�سجون 
ملعاملة  االدن���ى  احل��د  وه��ي  ال�سجون  جم��ال 
يف  املتحدة  االمم  اقرتها  التي  امل�سجونني 

جنيف �سنة 1950م

اال�شل التاريخي حلقوق االن�شان

 قاسم الحطاب 
مدير قسم حقوق االنسان

حقوق االنسان في السجون 

دائرة التنفيذ تفتتح الدورة االوىل الإعداد املنفذين العدليني
اعلنت وزارة العدل, عن بدئ اعمال الدورة االوىل الإعداد 
متخ�س�سة,  مهنية  ك��وادر  با�سراف  العدليني,  املنفذين 
دوائر  احتياجات  و�سد  العدل(,  )املنفذ  وظيفة  الإ�سغال 

التنفيذ يف بغداد واملحافظات من هذا التخ�س�ض.
ال��دورة االوىل العداد  ان  التنفيذ  دائ��رة  وق��ال مدير عام 
املنفذين العدليني يبلغ عدد امل�ساركني فيها )27( مر�سحًا 

بعد اجتياز االختبارات النظرية والعملية للقبول. 
متت هذه الدورة بتوجيه من ال�سيد وزير العدل د. حيدر 

الزاملي ومتابعة مبا�سرة لها. 
امل�ساركني  يتلقى  �سهرين  مل��دة  ال���دورة  ه��ذه  و�ست�ستمر 
فيها درو�ض نظرية وعملية يف القوانني واملهارات التي 
التنفيذ  قانون  واأبرزها  عمله  يف  العدل  املنفذ  يحتاجها 

وقانون املرافعات املدنية وقانون االثبات.
ياأتي  ال����دورات  ه��ذه  تنظيم  ان  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وا���س��اف 
دوائر  �سمن  االخت�سا�ض  لهذا  املتزايد  لاحتياج  نتيجة 
وفقًا  اعدادهم  يتم  جدد  مبنفذين  رفدها  واأهمية  التنفيذ 
العمل  اجن��از  حتقق  معتمدة  تخ�س�سية  دورات  ملناهج 
اىل  الفتًا  املهني  العمل  �سياقات  �سمن  وتريته  وترفع 

�سهادة يف  منها  املتخرج  �ستختتم مبنح  ال��دورة  ان هذه 
كمنفذ  عمله  مهام  م��زاول��ة  م��ن  متكنه  االخت�سا�ض  ه��ذا 
ترتقي  ان  �ساأنها  م��ن  ال����دورات  ه��ذه  ان  مبينا  ع���ديل, 
م�سالح  مع  املبا�سر  امل�سا�ض  ذات  التنفيذ  دوائ��ر   بعمل 

املواطنني.
باجراء عدة  الوزير وجه  ال�سيد  بان  العام  املدير  وا�سار 

هذه  تثبيت  ومنها  التنفيذ  دائ��رة  قانون  على  تعديات 
باال�سافة  ال��ع��دل  املنفذ  وظيفة  ل�سغل  ك�سرط  ال���دورة 
وان  التخ�س�سية  ال���دورة  ان��ه��اء  بعد  اليمني  اداء  اىل 
الي��ت��م ت��ك��ل��ي��ف م��ن��ف��ذ ع����دل اال ب��ع��د اج���ت���ي���ازه ال����دورة 
 ب���ن���ج���اح ب���اال����س���اف���ة اىل ع�����دة م������واد اخ������رى ���س��م��ن

 اخت�سا�ض عمله.

دائرة اال�شالح العراقية توؤكد ا�شتمرارها يف اقامة 
الدورات التاأهيلية والتثقيفية

اك�����دت دائ������رة اال����س���اح ال��ع��راق��ي��ة ان االأق�����س��ام 
تاأهيل  يف  اه��داف��ه��ا  حققت  لها  التابعة  ال�سجنية 
ال����ن����زالء وت��ث��ق��ي��ف��ه��م وج��ع��ل��ه��م اف�������راد ���س��احل��ني 
ف��رتات  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  املجتمع  ب��ن��اء   ي�����س��اه��م��ون يف 

حمكوميتهم.
تنفيذا  الع�سكري:  ح�سني  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
الزاملي,  د.ح��ي��در  ال��ع��دل  وزي���ر  م��ع��ايل  لتوجيهات 
ال���ن���زالء وتطبيق  ت��اأه��ي��ل  وت�����س��دي��ده ع��ل��ى اه��م��ي��ة 
م��ع��اي��ري ح��ق��وق االن�����س��ان ال��دول��ي��ة ب��ا���س��رت دائ���رة 
 اال�����س����اح ب���ت���ق���دمي اخل����دم����ات م����ن خ�����ال اق���ام���ة 
ليكونوا  للنزالء  ال�سحية  والعناية  التوعية  دورات 
افراد �ساحلني م�سريًا اىل ان �سجن ال�سماوة املركزي 

نظم عدة دورات توعية يف االر�ساد الديني ودورات 
تثقيفية يف احلا�سوب ودورات مهنية وتاأهيل بدين 
 بالتعاون بني �سعبتي االر�ساد الديني و�سعبة البحث

 االجتماعي.
وا����س���اف امل���دي���ر ال���ع���ام: اك��م��ل��ت ���س��ع��ب��ة ال��ت��اأه��ي��ل 
وزارة  من  متخ�س�ض  تدري�سي  ك��ادر  مع  بالتعاون 
ال��رتب��ي��ة م��رح��ل��ة حم��و االم��ي��ة و���س��م��ل��ت حم��وري��ن 
ال��دار���س��ني  ع����دد  وك�����ان  اال����س���ا����ض  م��رح��ل��ة  االول 
تكميلية  م��رح��ل��ة  ال���ث���اين  وامل���ح���ور  ن��زي��ل   )19(
مرحلة  اك��م��ل��وا  مم���ن  ن��زي��ل   )12( ع���دده���م   وك����ان 

اال�سا�ض. 
االمية  على  والق�ساء  التعليم  مراحل  ان  اىل  وا�سار 

النزيل  يح�سل  ح��ي��ث  م�ستمرة  ال��ن��زالء  وتثقيف 
�سهادة  والتكميلي  التمهيدي  ال���دور  اجتيازة  عند 
للح�سول  اال�ستمرار  ل��ه  ويحق  االب��ت��دائ��ي  ال��راب��ع 
ع��دد  ان  مبينًا  االب��ت��دائ��ي,  ال�����س��اد���ض  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 
نزيل   450 من  اك��ر  ال���دورات  ه��ذه  يف  امل�سرتكني 
وزع��ت  وق���د  �سهر  مل���دة  ال��ي��وم  يف  �ساعتني  ب��واق��ع 
 ���س��اع��ات امل��ح��ا���س��رات ب��ح��ي��ث ت�����س��د اوق�����ات ف���راغ

 النزالء. 
�سهادات  بتوزيع  قامت  ال�سجن  ادارة  ان  اىل  ي�سار 
ت��ق��دي��ري��ة واأخ����رى ت��وؤي��د اج��ت��ي��از امل�����س��رتك��ني ه��ذه 
امل�ساركة يف  على  النزالء  لت�سجيع  بنجاح  ال��دورات 

الدورات املقامة.
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التابع  االن�����س��ان  حقوق  ق�سم  نظم 
العدل ور�س���ة عمل بعنوان  لوزارة 
الن�ساء  حلماية  الدولية  )االآل��ي��ات 
وذل��ك  امل�سلحة(  ال��ن��زاع��ات  اإث��ن��اء 
ل��دائرة  التابعة  التدريب  قاعة  على 

التخطيط العديل يف جممع الدوائر 
ال��ع��دل��ي��ة يف ال���ك���رخ ي��������وم االأح���د 
2017 ومب�ساركة   /6/8 امل��وافق 
 م���وظ���ف���ن م�����ن خم���ت���ل���ف دوائ������ر

 الوزارة.

حيث القى مدير ق�سم حقوق االإن�سان 
قا�سم جا�سم حطاب، حما�سرة حول 
العنف املمار�س �سد املراأة والتطور 
وعوامل اخلطر املوؤدية اإىل اقرتاف 
العنف اجلن�سي، ا�سافة اىل مناق�سة 
امل�ساكل واملعوقات اخلا�سة باالآثار 
امل�سلحة  ال��ن��زاع��ات  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة 
واأث�����اره�����ا ال���ت���ي ت���ف���رز ت���غ���رات 
امل��راأة  على  امل��دى  بعيدة  اجتماعية 
م�ساكن  ه���دم  اإىل  ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي 
ف�سال  ممتلكاتهم،  وت��دم��ر  االأ���س��ر 
النف�سي  العنف  م�ساكل  مناق�سة  عن 
التي لها امتدادات عرب الزمن بفعل 
توا�سل التدين االأمني واالجتماعي 
ب�سبب  وال��ن��ف�����س��ي  واالق��ت�����س��ادي 
النزاعات ومعاناة املراأة التي فقدت 
زوجها واأبناءها اأو التي تعي�س يف 

بيئة غر اأمنة.

النزاهة  بق�سايا  املخت�سة  اجل��ن��ح  حمكمة  اأ���س��درت 
ح��ك��م��ا ع��ل��ى م���ع���اون م��دي��ر ال��ت�����س��ج��ي��ل ال��ع��ق��اري يف 
ال��ك��اظ��م��ي��ة ب��احل��ب�����س ���س��ن��ة واح�����دة ل��ت�����س��ب��ب��ه ببيع 
)88 و   76( احل��ك��م  جمل�س  ب��ق��راري  م�سمول   ع��ق��ار 

 ل�سنة 2003.
وقال املفت�س العام لوزارة العدل ح�سن حمود العكيلي، 
ان املدان )ع.ل.ج( قام يف العام 2009 بتم�سية معاملة 
و   76( بالقرارين  امل�سمولن  الحد  )عمارة(  عقار  بيع 
العراقية  اجلنائية  املحكمة  ان  من  الرغم  على   ،)88
على  احل��ج��ز  اإ���س��ارة  بو�سع  كتابا  وج��ه��ت  ق��د  العليا 

وقد  العقار،  ل�ساحب  املنقولة  وغر  املنقولة  االأم��وال 
الت�سجيل  مديريات  كافة  على  اإ�سارة احلجز  تعميم  مت 

العقاري.
العقاري  الت�سجيل  مدير  معاون  ان  العكيلي،  واأ�ساف 
يف الكاظمية قام باإ�سدار معاملة بيع العقار ملواطنن، 
ق��رار  وج���ود  م��ع  النهائي  �سكله  الت�سجيل  واكت�سب 

باحلجز على ذلك العقار.
وبن املفت�س العام ان هذا املوظف ارتكب فعال ينطبق 
واأ�سدرت  العقوبات،  قانون  من   331 امل��ادة  واحكام 

املحكمة قرارها باحلب�س �سنة على املدان.

اأجرت مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري فوزية 
وا�سط  ملحافظة  تفقدية  زي���ارة  خفيف،  عليوي 
اه��م  ع��ل��ى  وال���وق���وف  ال��ع��دل��ي��ة  ال���دوائ���ر  لتفقد 

احتياجاتها.
يف  تاأتي  ال��زي��ارة  ه��ذه  ان  ال��ع��ام:  املدير  وقالت 
الزاملي،  د.حيدر  العدل  وزي��ر  توجيهات  �سياق 
بت�سكيل جلان من املدراء العامون لغر�س متابعة 
املحافظات  جميع  يف  واملديريات  الدوائر  اعمال 
والوقوف على احتياجاتها وتب�سيط االجراءات 

اخلا�سة مبعامالت املراجعن.
العمل  �سر  متابعة  الزيارة  خالل  مت  واأ�سافت: 
والثانيه  االوىل  العقاري  الت�سجيل  مبديريتي 
يف املحافظة، حيث مت اللقاء بعدد من املراجعن 
واالإط�������الع ع��ل��ى م��ع��ام��الت��ه��م وال����وق����وف على 
واالرتقاء  العمل  م�سرة  رفد  بهدف  احتياجاتهم 

باخلدمات املقدمة.

مدير  ملكتب  التابعة  ال�سجون  تفتي�س  جلنة  اجرت 
العدل بزيارة  العراقية بوزارة  دائرة اال�سالح  عام 
م��وق��ف ال��ر���س��اف��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��الإط��الع ع��ل��ى املعاير 
اخل��دم��ات  وطبيعة  ب��امل��وق��ف  اخل��ا���س��ة  ال�سجنية 

املقدمة للنزالء.
وق���ال م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة ح�سن ال��ع�����س��ك��ري: ان 
يف  املتبعة  ال�سجنية  املعاير  على  اطلعت  اللجنة 
االي�����داع وت��وف��ر اخل���دم���ات ل��ل��ن��زالء وال���وح���دات 
با�ستقبال  اخل��ا���س��ة  االخ���رى  اخل��دم��ي��ة  وامل��راف��ق 
ال�����ن�����زالء وال������رده������ات ال�����س��ج��ن��ي��ة واخل����دم����ات 

 ال�����س��ح��ي��ة وم���ي���اه ال�����س��رب واالإط����ع����ام و���س��اح��ات
 الت�سمي�س.

خطة  املوقف  ادارة  مع  بحثت  اللجنة  ان  وا�ساف: 
عمل لتحقيق ن�سب متقدمة لالرتقاء مبعاير املوقف 
املعاير  م��ن  ت��ع��زز  وتعليمات  تو�سيات  وتنفيذ 

القانونية وحقوق االن�سان.
ي�سار اىل ان اع�ساء جلنة تفتي�س ال�سجون هم من 
ميتلكون  ممن  العراقية  اال���س��الح  دائ��رة  منت�سبي 
ال�سجون  وتقييم  تفتي�س  جم��ال  يف  كبرة  خ��ربة 

اال�سالحية.

ق�شم حقوق االن�شان ينظم ور�شة عمل بعنوان
 )االآليات الدولية حلماية الن�شاء اإثناء النزاعات امل�شلحة(

احلب�س �شنة ملعاون مدير الت�شجيل العقاري 
يف الكاظمية ت�شبب ببيع عقار حمجوز مدير عام دائرة الت�شجيل العقاري: توجه 

بتب�شيط االجراءات اخلا�شة مبعامالت املراجعني

جلنة تفتي�س ال�شجون يف دائرة ال�شالح العراقية 
تتفقد موقف الر�شافة الثالثة 

خالل زيارتها التفقدية لمحافظة واسط

امل�سيطر يف  املركز  امل�سوؤول عن  العدل/  فريق من وزارة  اأجرى 
حمافظتي نينوى وكركوك، زيارة تفتي�سية يف هذا القاطع لتقييم 
واع��ادة  واعمارها  العدلية  ال��دوائ��ر  طالت  التي  اال���س��رار  حجم 

افتتاح املوؤهلة منها.
وقال مدير عام دائرة العالقات العدلية كامل اأمن، وم�سوؤول املركز 
امل�سيطر عن قاطع نينوى، انه تراأ�س فريقًا من وزارة العدل برفقة 
دائرتي  الفتتاح  الطائي،  ح�سن  العدول  الكتاب  دائرة  عام  مدير 
وحتديد  نينوى،  حمافظة  يف  وم�سائي(   / )�سباحي  عدل  كاتب 
املحافظات  يف  العدلية  الدوائر  وافتتاح  تاأهيل  اع��ادة  متطلبات 

املحررة من ع�سابات داع�س.
الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد  ان  العام:  املدير  وا�ساف 
الدوائر  العمل يف  باعادة  التوجيهات احلكومية  تنفيذ  �سدد على 
اثاث  من  العمل  م�ستلزمات  وتوفر  املحررة  املناطق  يف  العدلية 
واجهزة بهدف اإعانة العوائل املت�سررة من االرهاب على العودة 

اىل مناطق �سكناها.
يف  الدوائر  �سملت  التفتي�سية  الزيارة  ان  العام:  املدير  واو�سح 
وبي حمافظة نينوى )االمين واالي�سر(، وحمافظة كركوك، ومت  �سّ
خاللها تقييم متطلبات الدوائر العدلية واالطالع على احتياجات 
االهايل يف املحافظتن، ومت اعداد تقرير كامل بالزيارة من اجل 
عر�سه على اجلهات العليا والتعريف بحجم االجناز املتحقق يف 

ملف اعادة العمل يف الدوائر العدلية باملحافظات املحررة.

وزارة العدل: ادارة مركز 
نينوى وكركوك ت�شتكمل تقرير اإعادة 

افتتاح الدوائر العدلية

ال�شجن اربع �شنوات وغرامة )491( مليون دينار بحق 
موظَفني تالعبا  مب�شاحة عقارين يف �شامراء

العدل ح�سن  لوزارة  العام  املفت�س  اعلن 
ح��م��ود ال��ع��ك��ي��ل��ي ع���ن ا����س���دار حمكمة 
النزاهة  بق�سايا  املخت�سة  اجل��ن��اي��ات 
ح��ك��م��ا ع��ل��ى م���وظ���ف���ان يف م��الح��ظ��ي��ة 
����س���ام���راء  ال����ع����ق����اري يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
والزامهما  �سنوات  ارب��ع  مل��دة  بال�سجن 
دينار  مليون   )491( جت��اوز  مبلغ  برد 
مب�ساحة ال��ت��الع��ب  ل��ت��ع��م��ده��م��ا   وذل����ك 

 عقارين.
ا�سدرت  املحكمة  ان  العكيلي،  واأ�ساف 
االأول  امل��دان��ن،  على  خمتلفن  حكمن 
�سنتن  مل��دة  ال�سديد  ال�سجن  يت�سمن 
والزامهما برد مبلغ )227.441.578( 

بتزوير  املتهمن  قيام  بعد  دينار  مليون 
اىل  م��رت   )172( م��ن  ع��ق��ار  م�ساحة 

اح���د  ان  م��ب��ي��ن��ا  م�����رت،   )275(
ال�سجل  ب��اإخ��راج  ق��ام  املتهمن 

التالعب  ل��غ��ر���س  دائ��رت��ه  م��ن 
ق��ام  فيما  ال��ع��ق��ار،  مب�ساحة 
على  الك�سف  ب��اإج��راء  االخ��ر 
ال��ع��ق��ار وت���اأك���ي���د امل�����س��اح��ة 
العقار  امل��زورة، فزادت قيمة 

وب����دل ا���س��ت��م��الك��ه. واأ����س���ار 
املتهمن  ان  اىل  العام  املفت�س 

قاما اأي�سا بتزوير م�ساحة عقار 
 )129( من  الغر�س  ولنف�س  اآخر 

مرت اىل )299( مرت، فاأ�سدرت املحكمة 
ملدة  ال�سديد  باحلب�س  قرارها  املذكورة 
�سنتن لكل منهما، مع الزامهما برد مبلغ 
 )264.500.000( البالغ  ال�سرر 
املحكمة  ق��رار  ان  اىل  الف��ت��ًا  دي��ن��ار، 
بالتعاقب  ال��ع��ق��وب��ات  تنفيذ  اأك���د 
وع�������دم اخ�������الء ���س��ب��ي��ل��ه��م��ا ب��ع��د 
ان��ق�����س��اء م����دة امل��ح��ك��وم��ي��ة، اإال 
بلغ  ال���ذي  ال�����س��رر  مبلغ  رد  ب��ع��د 
 )491.941.578( جم��م��وع��ه 
م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ف��ي��م��ا ب��ل��غ جمموع 
 م�������دة احل����ب���������س ارب���������ع ����س���ن���وات

 لكل منهما.

ح�سن  ال�سيد  العدل  وزارة  وكيل  اكد 
ج��ا���س��م ن��ا���س��ر ال��زه��ري ع��ل��ى اهمية 
احلكومة  اتخذتها  ال��ت��ي  االج����راءات 
العراقية بنقل ملف االلتزامات الدولية 
وزارة  اىل  االن�سان  حقوق  جم��ال  يف 
املخت�سة  ال��ل��ج��ان  وت�����س��ك��ي��ل  ال���ع���دل 
عليها  وال��رد  التقارير  بكتابة  املعنية 
لدميومة  الالزمة  الرتتيبات  يف و�سع 
ع��م��ل اق�����س��ام ح��ق��وق االن�����س��ان فيها 
املنبثقة عنها، باال�سافة  اللجان  وعمل 

وتقدميها  اللجان  ه��ذه  اجن���ازات  اىل 
للتقارير يف مواعيدها املحددة. 

اأع��م��ال  يف  م�ساركته  اث��ن��اء  ه���ذا  ق���ال 
باالآليات  اخلا�سة  التدريبية  ال���دورة 
اربيل،  يف  االإن�سان  حلقوق  الدولية 
وال��رد  التقييم  جلنة  رئي�س  بح�سور 
على التقارير الدولية يف حكومة اإقليم 
ك��رد���س��ت��ان ال��دك��ت��ور دي��ن��دار زي��ب��اري 
ال�سيد  االن�سان  حقوق  هيئة  ورئي�س 
الداخلية  �سياء بطر�س وممثل وزارة 

يف االقليم ال�سيد ريا�س �سالح .
اخلطة  اىل  ال��وك��ي��ل  ال�سيد  وت��ط��رق 
انبثق  وم��ا  االن�سان  حلقوق  الوطنية 
التن�سيق  جلنة  ومنها  جل��ان  من  عنها 
وامل��ت��اب��ع��ة ال���ت���ي ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا 
اخلا�سة  ال��ت��ق��اري��ر  تهيئة  م�سوؤولية 
ال��ع��راق  يف  االن�����س��ان  ح��ق��وق  مبلفات 

ب�سكل عام .
و���س��دد ال�����س��ي��د ال��وك��ي��ل ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
اللجان  االإقليم يف هذه  تواجد ممثلي 

ل���ت���زوي���ده���ا ب��امل��ع��ل��وم��ات ع���ن واق���ع 
لت�سمينها  االقليم  يف  االن�سان  حقوق 
لهذا  اع��داده��ا  يتم  التي  التقارير  يف 
ال��غ��ر���س ك����ون ت��ل��ك ال��ت��ق��اري��ر متثل 
ب��ت��ع��اون حكومة  ال��ع��راق،م�����س��ي��دا  ك��ل 
االق��ل��ي��م وع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع يف ه��ذا 
ن��ت��ائ��ج مهمة  امل���ج���ال ح��ي��ث حت��ق��ق��ت 
يف جم����االت ع���دة م��ن��ه��ا م��ل��ف امل��ق��اب��ر 
اجل��م��اع��ي��ة وت���دوي���ل ج��رائ��م ال��ن��ظ��ام 
هذا  تفعيل  اإع��ادة  اأهمية  مبينا   ،  املباد 

التعاون من جديد.
من جانبه ثّمن ال�سيد زيباري اجلهود 
املبذولة من قبل وزارة العدل وحر�سها 
احلكومية  التقارير  تت�سمن  ان  على 
كورد�ستان  باقليم  اخلا�سة  املعلومات 
التعاون  تعزيز  اهمية  على  ،م��وؤك��دا 
وال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ن اجل��ان��ب��ن يف ه��ذه 
امللفات املهمة ل�سمان و�سول املعلومات 
 ب���ا����س���رع وق����ت مم��ك��ن اىل اجل��ه��ات 

الدولية.

وكيل وزارة العدل يلتقي رئي�س هيئة حقوق االإن�شان  يف حكومة اإقليم كرد�شتان

املوؤ�س�سي  والتطوير  ال�ساملة  اجل��ودة  ادارة  ق�سم  مدير  بحث 
ال�سيد حت�سن اجلبوري مع مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري 
ال�سيدة فوزية عليوي خفيف، ال�سبل الكفيلة بن�سر ثقافة ادارة 

اجلودة ال�ساملة وتفعيل دور وحدة اجلودة يف هذا املجال.
املوؤ�س�سي،  والتطوير  ال�ساملة  اجلودة  ادارة  ق�سم  مدير  وقال 
اقامة ور�سة تعريفية  ا�سفرت عن  املناق�سات يف هذا املجال  ان 
من  اأن��ف��ا  اإليها  امل�سار  ال��دائ��رة  مقر  يف  اجل���ودة  ادارة  ملفهوم 
والتطوير  ال�ساملة  اجل���ودة  اإدارة  ق�سم  وف��ري��ق  م��دي��ر  قبل 
الدولية  املوا�سفة  بنود  ا�ستعرا�س  خاللها  من  مت  املوؤ�س�سي، 
)9001:2015(، وكيفية العمل مبوجبها اإ�سافة اىل تب�سيط 
االإجراءات لغر�س ت�سهيل عمل الدوائر العدلية وتقليل م�ستوى 
االإجراءات املتبعة واجلهد والوقت يف اجناز املعامالت وتقدمي 

اأف�سل اخلدمات للجهات امل�ستفيدة. 
حيدر  د.  العدل  وزير  توجيهات  �سياق  يف  اخلطوة  هذه  تاأتي 
ال�ساملة  اجل���ودة  ادارة  مفاهيم  ن�سر  اىل  ال��ه��ادف��ة  ال��زام��ل��ي، 
اخلطة  و�سمن  العدلية  الدوائر  كافة  يف  املوؤ�س�سي  والتطوير 

ال�سنوية للق�سم.

ق�شم اجلودة ال�شاملة يقيم
 دورة تطويرية ملالكات دائرة 

الت�شجيل العقاري

بعد لقاء مدير قسم الجودة الشاملة والتطوير 
المؤسسي مع عام دائرة التسجيل العقاري

ن�ساطاتها  اب��رز  عن  العدل،  ل��وزارة  التابعة  التنفيذ  دائ��رة  اعلنت 
املتحققة خالل �سهر حزيران املا�سي لعام 2017.

فتاح  د.  امل�ساعد  امل�ست�سار  وكالة  التنفيذ  دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
حممد: ان الدائرة حققت العديد من االجنازات خالل �سهر حزيران 
من  امل�ستح�سلة  االمانات  جمموع  بلغت  حيث   ،2017 العام  من 
وثالث  مليونًا  و�ستون  وثمانية  مليار  وع�سرون  )ت�سعة  املدينن 
مائة واربعة ع�سر الف وت�سعمائة دينار( ) 900، 314،068،29(
وا�ساف املدير العام: ان االمانات امل�سروفة مل�ستحقيها بلغت )�ستة 
الف  وثمانون  و�سبعة  ومئتان  مليون  و�ستون  و�ستة  مليار  ع�سر 
 ،)997،287،066،16  ( دينار(  وت�سعون  و�سبعة  وت�سعمائة 
بلغت  العدلية  الر�سوم  من  امل�ستح�سلة  املبالغ  جمموع  ان  موؤكدا 
الف  و�سبعون  ومئتان  مليونًا  واربعون  وت�سعة  و�ستمائة  )مليار 

ومئة وثالث وع�سرون دينار( )123،270 ،649،1(. 
ال�سكاوى  م�ستمر  ب�سكل  تتابع  الدائرة  ان  العام:  املدير  واو�سح 
حكم   )1237( ان  اىل  م�سرا  امل��راف��ع��ات،  وح�سور  وال��دع��اوى 
بالنفقة و)92( حكم باأجر ح�سانة و)481( حكم باملهر مت ح�سمها، 
باال�سافة اىل االحكام التي ح�سمتها الدائرة �سمن م�سوؤوليتها يف 

حماية حقوق مراجعيها.
وتابع املدير العام: حققت الدائرة ن�ساطات اخرى تتعلق بالديون 
دين  ب���اداء  حكم   )1199( منها  حكم،   )1592( جمموعها  بلغ 
املتعلقة  االحكام  بلغت  بينما  اموال منقولة  بت�سليم  و)91( حكمًا 

بالعقار )2484( حكم. 
ويف اطار اجنازات الدائرة ل�سهر حزيران اكد املدير العام اجراء 
فيها  �سارك  التي  العدول  املنفذين  ل��دورة  التح�سري  االمتحان 
تاأهيلهم  لغر�س  بغداد واملحافظات  التنفيذ يف  مديريات  مر�سحي 

على اداء عملهم يف هذا املجال.

ب��دع��م م��ب��ا���س��ر م��ن ال�����س��ي��د وزي����ر ال��ع��دل د.ح���ي���در ال��زام��ل��ي 
وبالتن�سيق مع دائرة التخطيط العديل، ا�ست�ساف ق�سم ادارة 
امل�ساركن  املوظفن  املوؤ�س�سي  والتطوير  ال�ساملة  اجل��ودة 
اجل��ودة  ادارة  مقر  يف  اقيمت  التي  الداخلي  املدقق  ب��دورة 
الدوائر  ادارة اجل��ودة يف  ك��وادر وح��دات  بتاأهيل  واخلا�سة 
العدلية كافة وعدد من موظفي ق�سم ادارة اجلودة والتطوير 
داخلي وفق  مدقق  �سهادة  على  من غر احلا�سلن  املوؤ�س�سي 
بنود  اىل  ا�سافة   )900  :  2015( الدولية  املوا�سفة  بنود 
وتقنيات  باآليات  واخلا�سة   )19011( الدولية  املوا�سفة 
التدقيق الداخلي لغر�س تاأهيل كوادر وحدات ادارة اجلودة 

الجراء عملية التدقيق الداخلي يف دوائرهم .
امل�ساركة  ���س��ه��ادات  ت��وزي��ع  ج���رى  اال�ست�سافة  خ��ت��ام  ويف 
للموظفن من قبل مدير عام دائرة التخطيط العديل منى متي 
والتطوير  ال�ساملة  اجلودة  ادارة  ق�سم  مدير  وال�سيد  بيثون 

املوؤ�س�سي حت�سن اجلبوري.

ادارة اجلودة ال�شاملة والتطوير 
املوؤ�ش�شي توزع �شهادات  للم�شاركني 

بدورة املدقق الداخلي

دائرة التنفيذ تعلن 
عن ن�شاطاتها املتحققة خالل �شهر 

حزيران لعام 2017

من  اجلديد  العدد  �سدر 
جريدة الوقائع العراقية 
بالرقم )4457(، والذي 
ت�����س��م��ن ق������رار جم��ل�����س 
 )243( رق���م  ال������وزراء 
با�سدار   2017 ل�سنة 
االدارة  جم��ل�����س  ن���ظ���ام 
يف دوائ����ر ال�����س��ح��ة يف 
امل����ح����اف����ظ����ات ون���ظ���ام 
يف  االدارة  جم���ل�������س 

امل�ست�سفى التعليمي .
امللك: ان  العراقية �سذى عبد  الوقائع  وقالت مدير عام دائرة 
العدد )4457( ت�سمن نظام جمل�س االدارة يف دوائر ال�سحة 
2017، باال�سافة اىل ت�سمنه  يف املحافظات رقم )4( ل�سنة 
ل�سنة   )5( رقم  التعليمي  امل�ست�سفى  االدارة يف  نظام جمل�س 
2017 وقرار كمركي �سادر عن وزارة املالية رقم )5( ل�سنة 
العدد ت�سمن اي�سًا قرارًا �سادرًا عن  اأن  2017.  وا�سافت: 
 ،2017 ل�سنة   )12( رق��م  االره��اب��ي��ن  ام���وال  جتميد  جلنة 
باال�سافة اىل ت�سمنه بيان ت�سحيح �سادر عن رئا�سة ديوان 

رئا�سة اجلمهورية وبيان اآخر �سادر عن وزارة الثقافة .

�شدور العدد اجلديد من 
جريدة الوقائع العراقية 

بالرقم )4457(

تضمن قرار كمركي صادر عن 
وزارة المالية رقم )5( لسنة 2017

افتتاح  عن  االحد،  اليوم  العدل،  وزارة  اأعلنت 
دائرتي كاتب عدل يف حمافظة نينوى، تطبيقا 
الهادف العادة احلياة اىل  للربنامج احلكومي 
ع�سابات  من  حتريرها  اكتمال  بعد  املحافظة 

داع�س االرهابية. 
ح�سن  العدول  الكتاب  دائ��رة  عام  مدير  وق��ال 
ال���ط���ائ���ي، ان اف���ت���ت���اح دائ����رت����ي ك���ات���ب ع��دل 
نينوى،  حمافظة  يف  وم�سائي(   / )�سباحي 
مت ب��رع��اي��ة وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، 
وح�سور �سخ�سيات الر�سمية، تقدمها م�سوؤول 
ال��ع��الق��ات  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  امل�سيطر  امل��رك��ز 
ال��ع��دل��ي��ة ك��ام��ل اأم����ن، ك��م��ا ���س��ارك يف احلفل 

حمافظة  ع��ن  وال��ن��واب  ال�سخ�سيات  م��ن   ع��دد 
نينوى.

ال���وزارة خ�س�ست  ان  ال��ع��ام،  املدير  واو���س��ح 
بنايتي  تاأهيل  الع��ادة  الالزمة  املالية  امليزانية 
حمافظة  يف  وامل�سائي  ال�سباحي  عدل  الكاتب 
ن��ي��ن��وى، وت���وف���ر م�����س��ت��م��ل��زم��ات ال��ع��م��ل من 
العدلية  ال���دوائ���ر  ان  مبينا  واج���ه���زة،  اث���اث 
امل��وؤ���س�����س��ات  ب���ن  االول  ح�����س��وره��ا  ���س��ج��ل��ت 
تواجد  من  املحافظات  حترير  بعد  احلكومية 
ع�����س��اب��ات داع�������س ب���ه���دف اع���ان���ة ال��ع��وائ��ل 
 امل��ت�����س��ررة م���ن االره������اب ع��ل��ى ال���ع���ودة اىل

 مناطق �سكناها.

وزارة العدل تعلن عن افتتاح دائرتي كاتب 
عدل يف حمافظة نينوى

اجرى فريق ق�سم حقوق االن�سان يف وزارة العدل زيارة 
تفقدية اىل دائرة اال�سالح العراقية / موقف الر�سافة 
الثالثة. وقال الق�سم: مت خالل الزيارة تفقد البنى التحتية 
معاير  لتطبيق  النزالء  وقاعات  ال�سجنية  والقواطع 
 حقوق االن�سان وفق التعاهدات الدولية التي وافق عليه 

العراق.  
لعمل  مف�سل  �سرح  اىل  اال�ستماع  مت  الق�سم:  وا�ساف 
ايجاد  الدائرة من اجل  التي تواجه  املوقف واملعوقات 

احللول املنا�سبة لها.

ق�شم حقوق االن�شان يتفقد 
دائرة اال�شالح العراقية/

موقف الر�شافة الثالثة



الت�سجيل  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر  اج����رت 
زي��ارة  خفيف  عليوي  فوزية  العقاري 
على  لالطالع  مي�سان،  ملحافظة  تفقدية 
التي تعرت�ض عمل  امل�ساكل واملعوقات 

الدوائر العدلية و�سبل معاجلتها.
وق��ال��ت امل��دي��ر ال��ع��ام: ان ه��ذه ال��زي��ارة 
العدل  وزير  توجيهات  �سياق  يف  تاأتي 
د.حيدر الزاملي، ب�سرورة قيام املدراء 
تفقدية  وج����والت  ب���زي���ارات  ال��ع��ام��ن 
لالطالع  العدلية  ال��دوائ��ر  جميع  اىل 
اهم  على  وال��وق��وف  العمل  �سري  على 

احتياجاتها.

وا�سافت املدير العام: مت خالل الزيارة 
باملجمع  ال��ع��م��ل  ���س��ري  ع��ل��ى  االط�����الع 
فيه،  العمل  وتقييم  باملحافظة  العديل 
الوزير  ال�سيد  اىل  تو�سيات  و�سرتفع 
م�سرية  ل��رف��د  عليها  امل�����س��ادق��ة  ب��ه��دف 
املقدمة  ب��اخل��دم��ات  واالرت���ق���اء  العمل 

للمواطنن.
على  �سددت  العام  املدير  ان  اىل  ي�سار 
معامالت  اجن��از  يف  اال�سراع  �سرورة 
امل��واط��ن��ن وت��ذل��ي��ل ج��م��ي��ع امل��ع��وق��ات 

خدمة لل�سالح العام.

اأعلنت دائرة االإ�سالح العراقية التابعة 
ال�سهري  موقفها  ع��ن  ال��ع��دل  ل����وزارة 
ل�سهر  �سراحهم  املطلق  بعدد  اخلا�ض 

متوز املا�سي.
وق��ال اع��الم ال����وزارة: ان ع��دد املفرج 
ع��ن��ه��م م���ن ���س��ج��ون ال��������وزارة خ��الل 
من  نزياًل   )765( بلغ  املا�سي  ال�سهر 
�سجون الوزارة يف بغداد واملحافظات 
و)703(  ال��ن�����س��اء  م��ن   )62(  بينهم 

من الرجال.
دائ����رة  األ����������وزارة: ان  اع�����الم  واأك������د 
اال���س��الح قطعت ا���س��واط��ًا ك��ب��رية يف 
جم���ال ع��م��ل��ي��ات اط����الق ال�����س��راح مع 
االلكرتونية  االر���س��ف��ة  نظام  تطبيقها 
املنتهية  حتديد  امكانية  يتيح  وال��ذي 
اح��ك��ام��ه��م ال��ق�����س��ائ��ي��ة م���ن ال���ن���زالء 
وي�������س���اه���م ب��ح�����س��م م��ل��ف��ات��ه��م وف���ق���ًا 
 ل��ل��م��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة امل���ح���ددة الإط����الق

 ال�سراح.
ال����ع����دل  وزي����������ر  اإن  اىل  ي���������س����ار 
 د.ح����ي����در ال����زام����ل����ي، وج�����ه ب��ت��ق��دمي 
املفرج  النزالء  ع��دد  عن  �سهري  موقف 
ب��ه��دف  االإع������الم،  اإىل و���س��ائ��ل  ع��ن��ه��م 
اط����الع ال������راأي ال���ع���ام ع���ن ا���س��ت��م��رار 
ال��������وزارة ب���اإل���ي���ة ت�����س��ري��ع ع��م��ل��ي��ات 
اأحكامهم املنتهية  النزالء  عن   االإف��راج 

 الق�سائية.

ل�����وزاره  االداري  ال���وك���ي���ل  اج�����رى 
مع  فار�ض  عبدالكرمي  اال�ستاذ  العدل 
العقاري  الت�سجيل  دائ���رة  م��دي��رع��ام 
تفقديه  زي��اره  خفيف،  عليوي  فوزيه 
يف  العقاري  الت�سجيل  مديريات  اىل 
والقرنه،  والثانيه  االوىل،  )الب�سره 
العمل  �سري  على  ل��الإط��الع  وامل��دي��ن��ه( 

فيها.
وق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام: ان ه��ذه ال��زي��ارة 
تاأتي يف �سياق توجيهات وزير العدل 
متابعة  ل��غ��ر���ض  ال��زام��ل��ي،  د.ح���ي���در 
النواحي  جميع  من  املديريات  اعمال 

والوقوف على احتياجاتها.

وا�����س����اف امل���دي���ر ال����ع����ام: مت خ��الل 
ال���زي���ارة االط����الع ع��ل��ى اق����دم �سجل 
تاريخه  ي��ع��ود  ال��ب�����س��ره  يف  ع��ق��اري 
التوجيه  مت  ك��م��ا  ع������ام)١٨٨٠(،  اىل 
ب�������س���روره حت�����س��ن اخل����دم����ات يف 
العقاري  الت�سجيل  مديريات  بنايات 

للنهو�ض بواقع العمل فيها.
ت�سمنت  ال����زي����ارة  ان  اىل  ي�����س��ار 
ل���ق���اءات م��ع ع���دد م��ن امل��واط��ن��ن من 
امل��دي��ري��ات ومت االإط����الع  م��راج��ع��ن 
ع��ل��ى م��ع��ام��الت��ه��م واال����س���ت���م���اع اىل 
طلباتهم ومت التوجيهه ب�سرعه اجناز 

املعامالت وتب�سيط االجراءات.

دائ��رة رعاية  اأك��دت مدير عام 
جميغ،  عبد  هند  القا�سرين 
توفري  يف  العمل  خطة  جناح 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��م��ل اخل��ا���س��ة 
ب��دوائ��ر وم��دي��ري��ات ال���وزارة 
مبحافظتي الب�سرة وذي قار.

هذه  ان  ال��ع��ام:  املدير  وقالت 
يف  ت��اأت��ي  التفقدية  ال���زي���ارة 
العدل  وزير  توجيهات  �سياق 
د.ح���ي���در ال���زام���ل���ي، ل��غ��ر���ض 
من  املديريات  اعمال  متابعة 
وال��وق��وف  ال��ن��واح��ي  جميع 

على احتياجاتها.

ال�����زي�����ارة اىل  وا�����س����اف����ت: 
الدوائر العدلية يف حمافظتي 
ك��ان��ت  وال���ب�������س���رة  ق�����ار  ذي 
م����ث����م����رة، وت�������س���م���ن���ت رف���ع 
الوزير  ال�سيد  اىل  تو�سيات 
�سد  اجل  من  عليها  للم�سادقة 
�سمنها  وم���ن  االح��ت��ي��اج��ات 
ال���ك���ادر ال��وظ��ي��ف��ي، و���س��راء 
و���س��ي��ان��ة اج���ه���زة ال��ت��ري��د 
لتاليف ح��رارة اجل��و يف هذه 
املحافظات بهدف رفد م�سرية 
باخلدمات واالرت��ق��اء   العمل 

 املقدمة.

والتطوير  ال�ساملة  اجل��ودة  اإدارة  ق�سم  مدير  اأعلن 
امل��وؤ���س�����س��ي يف م��ك��ت��ب ال�����س��ي��د ال���وزي���ر، ع��ن اك��م��ال 
االأداء  م�ستوى  ورف��ع  بتطوير  اخلا�سة  االج���راءات 
الفردي واملوؤ�س�سي للدوائر العدلية وحت�سن م�ستوى 

تقدمي اخلدمات وبجودة عالية.
الزاملي،  الق�سم، ان وزير العدل د. حيدر  واكد مدير 
وجه باعداد برامج عمل خا�سة بجميع الدوائر العدلية 
من �ساأنها ان ت�ساهم يف حت�سن م�ستوى العمل فيها 
انه  اىل  م�سريا  احلكومي،  اال�سالح  لرنامج  تطبيقا 
العراقية  االإ���س��الح  دائ��رة  ع��ام  مدير  مبعاون  التقى 
اجلودة  وحدة  م�سوؤويل  وال�سادة  التدريب  ل�سوؤون 
التعاون  تعزيز  �سبل  مناق�سة  ومت  اأع��اله  الدائرة  يف 
الإغ��را���ض  املتخذة  االج����راءات  وطبيعة  والتن�سيق 
التح�سن والتطوير لدى دائرة االإ�سالح العراقية بكل 

اأق�سامها املنت�سرة يف جميع املحافظات.

دائ���رة  ال��ع��دل  وزارة  افتتحت 
�سمن  اجل���دي���دة  ب��غ��داد  تنفيذ 
خ��ط��ت��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي 
ات��ب��ع��ت��ه��ا ل���ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

للمواطنن .
وقال مدير عام الدائرة د. فتاح 
الدائرة  افتتاح  ان  اجل��ي��الوي: 
ال��زخ��م  تخفيف  اج���ل  م��ن  ج���اء 
ت��ن��ف��ي��ذ  دائ�������رة  احل���ا����س���ل يف 
ال����ك����رادة ول��ت��ق��دمي اخل���دم���ات 

العدلية الهايل املنطقة .
وا���س��اف امل��دي��ر ال��ع��ام: ان هذا 

االفتتاح مت برعاية وزير العدل 
د.حيدر الزاملي ، و�سمن خطة 
ع��م��ل ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ات��ب��ع��ت��ه��ا 
عن  ال��ع��بء  لتخفيف  ال�����وزارة 

كاهل املواطنن.
االف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ان  اىل  ي�����س��ار 
اال�ستاذ  ال��وزارة  وكيل  ح�سره 
وبح�سور  ال���زه���ريي،  ح�سن 
ا�ساد  وقد  وجماهريي،  ر�سمي 
وزارة  ب��ج��ه��ود  احل���ا����س���رون 
ت���ق���دمي اخل���دم���ات  ال���ع���دل يف 

العدلية.

مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري ت�سدد على �سرورة اال�سراع
 يف اجناز معامالت املواطنني

خالل زيارتها التفقدية لمحافظة ميسان
مدير عام دائرة رعاية القا�سرين: قدمنا تقريرًا 

�ساماًل عن او�ساع الدوائر العدلية يف الب�سرة وذي قار

ق�سم ادارة اجلودة ال�ساملة يبحث 
اجراءات رفع م�ستوى االأداء الفردي 

واملوؤ�س�سي للدوائر العدلية

وزارة العدل: تفتتح دائرة تنفيذ بغداد اجلديدة �سمن خطتها اال�سرتاتيجية
بتوجيه من وزير العدل وبعد استكمال اإلجراءات الخاصة

وزارة العدل: االإفراج عن )765( نزيل
 خالل �سهر متوز املا�سي 

وكيل وزارة العدل االداري ومدير عام الت�سجيل العقاري 
يجريان زيارة تفقدية

ضمن آلية تسريع إطالق سراح المنتهية أحكامهم القضائية

لالطالع على الخدمات المقدمة في محافظة البصرة وتفقد احتياجاتها

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

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

الزمنية املحددة لهذا الغر�ض

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

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

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

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

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

درجته الوظيفية .
هذه  يف  الفرعية   املديريات  وروؤ���س��اء  العامن  امل��دراء  على    -٨
املخال  يتحمل   �سوف  وبعك�سه  التوجيهات   بتطبيق  ال���وزارة  
التبعات  القانونية  املرتتبه على ذلك وفقًا الحكام قانون  ان�سباط 

موظفي الدولة  والقطاع العام املرقم) ١4( ل�سنة ١99١ املعدل   

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

عليها �سخ�سيًا من قبلنا .
وزير العدل

د.حيدر الزاملي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
)وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون(
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العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم

االشراف العام
د.حيدر الزاملي

الطباعة واالخراج الفني م�سور فوتغراف    م�سور فوتغراف    

WWW.faecbook/العدل واملجتمع�سركة االن�س للطباعة والن�سرفرا�س املهداوي اجمد احلكيم
حمــــــررحمــــــررحمــــــرر

احمد عبد الكرميغزوان الظاملي ثائر اجلبوري
م�سور فوتغراف    

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

Justice & society

07810622836قسم شؤون المواطنين 07702919261

مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

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

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

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

خالل افتتاحه للتشغيل التجريبي للمكننة االلكترونية في دائرة رعاية القاصرين / الكرخ
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السنة الثانية
العدد 13

نيسان 2016
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الصفحات

االشراف العام

رئيس التحرير

د.حيدر الزاملي

غزوان الظالمي

العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم

خالل استقباله وفدا من رؤساء الطوائف المسيحية في العراق

السنة الثالثة
العدد 26

ايلول 2017

توجيهات

تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير
 في تطبيق برنامج االصالح الحكومي

ق�سم حقوق االن�سان ينظم ور�سة عمل يف جمال القانون الدويل االإن�سان
بهدف توعية الموظفين بالقوانين الدولية لحقوق االنسان

نظم ق�س���م حقوق االإن�سان يف وزارة 
يف  تخ�س�سية  عمل  ور���س��ة  ال��ع��دل 
واالآل���ي���ات اخلا�سة  ال��ق��واع��د  ���س��رح 
بالقانون الدويل االإن�ساين، ا�ستنادًا 
الزاملي  حيدر  د.  وزي��ر  لتوجيهات 
موظفي  وتوعية  ن�سر  واملت�سمنة 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��دل��ي��ة ب��ال��ق��وان��ن 

الدولية اخلا�سة بحقوق االإن�سان.

واكد ق�سم حقوق االن�سان ان الور�سة 
تناولت �سرح موجز للقانون الدويل 
ن�ساأته  وت���اري���خ  االإن�����س��ان  حل��ق��وق 
�سلطت  ان��ه��ا  اىل  ا�سافة  وت��ط��وره، 
اللجنة  تاأ�سي�ض  مرحلة  على  ال�سوء 
ومهامها  االأح��م��ر  لل�سليب  الدولية 
على  اال�سراف  واملت�سمنة  العامل  يف 

تطبيق القانون الدويل االإن�ساين.

الور�سة  اأع��م��ال  ان  الق�سم  وا���س��ار 
اختتمت بعد �سرح االآليات والقواعد 
اخلا�سة بالقانون الدويل االإن�ساين.

كل  قدمها  الور�سة  حم��اور  ان  يذكر 
من ال�سيد )�سيف وايل علي( معاون 
وال�سيد  االإن�سان  حقوق  ق�سم  مدير 
)فرا�ض كرمي جبار( م�سوؤول املتابعة 

يف ق�سم حقوق االإن�سان.

ك��ات��ب  دائ��������رة  ال����ع����دل  وزارة  اف���ت���ت���ح���ت 
ال���ع���دل ال�����س��وي��رة امل�����س��ائ��ي يف حم��اف��ظ��ة 
وا�����س����ط ���س��م��ن اخل���ط���ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
 ال��ت��ي ات��ب��ع��ت��ه��ا ال������وزارة ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ات

 للمواطنن.
العدول ح�سن  الكتاب  دائرة  عام  وقال مدير 
ال�سيد  برعاية  مت  االفتتاح  ه��ذا  ان  الطائي: 
خطة  و�سمن  الزاملي  د.حيدر  العدل  وزي��ر 
لتخفيف  ال��وزارة  اتبعتها  ا�سرتاتيجية  عمل 
ال���ع���بء ع���ن ك���اه���ل امل���واط���ن���ن وت��ب�����س��ي��ط 
االج��������راءات.  واأ����س���اف امل���دي���ر ال���ع���ام: ان 
افتتاح الدائرة جاء لتخفيف الزخم احلا�سل 
االفتتاح  حفل  وان  ال�سباحية،  الدوائر  على 
���س��ه��د ح�����س��ور ر���س��م��ي وج���م���اه���ريي وق��د 
ال��ع��دل يف  ب��ج��ه��ود وزارة  ا���س��اد احل�����س��ور 
 ت��ق��دمي اخل��دم��ات ال��ع��دل��ي��ة الأه����ايل حمافظة

 وا�سط. 
امل�سائي  ال��ع��دل  ك��ات��ب  دوائ���ر  ان  اىل  ي�سار 
بغداد  يف  املوظفن  ل�سريحة  خدماتها  تقدم 
الر�سمي  ال���دوام  مابعد  لفرتة  واملحافظات 

لت�سهيل اجناز معامالتهم.

افتتاح دائرة كاتب
 عدل ال�سويرة امل�سائي

 يف حمافظ وا�سط

بتوجيه من وزير العدل 
لتقديم الخدمات للمواطنين 


