
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٦٠٦  
  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٠٢٠) لسنة ١رقم ( النظام الداخلي للمفوضية العليا لحقوق االنسان. 

 تسهيل تنفيذ احكام قانون "صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  ٢٠٢٠) لسنة ١رقم ( تعليمات

 ."الحفاظ على الوثائق

  متخصصة بالنظر تشكيل محكمة "صادر عن مجلس القضاء االعلى  ٢٠٢٠) لسنة ٧٧(بيان رقم

 . "بالمنازعات الرياضية 

  تعليمات مواصفات وقياسات االوسمة  بشأنديوان رئاسة الجمهورية رئاسة بيان تصحيح صادر عن

 . ٢٠١٤) لسنة ١واالنواط رقم (

  للمحافظات  جداول الدوائر االنتخابية بشأنديوان رئاسة الجمهورية رئاسة بيان تصحيح صادر عن

 .(بغداد ، كركوك، نينوى ، ذي قار) 

 . اعالنات تأسيس جمعيات تعاونية 
  

  ونالستو يةثانالة السن   م ٢٠٢٠تشرين الثاني ٣٠هـ/١٤٤٢ الثانيربيع ١٥    ٤٦٠٦  العدد                         

٤٦٠٦١٥١٤٤٢٣٠٢٠٢٠  

 



              الفهرس                             
  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

  
  

     انظمة داخلية 

  ١   النظام الداخلي للمفوضية العليا لحقوق االنسان   ١
  

     تعليمات  

  تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون الحفاظ على الوثائق   ١

    ٢٠١٦) لسنة ٣٧رقم (

١١  

    بيانات   

سة برئامتخصصة بالنظر بالمنازعات الرياضية ترتبط تشكيل محكمة   ٧٧

   محمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

١٤  

  
  

  
مات تعليجمهورية بشأن ديوان رئاسة الرئاسة صادر عن تصحيح بيان   ــــ

   ٢٠١٤) لسنة ١مواصفات وقياسات االوسمة واالنواط رقم (

١٥  

  

  

ل جداو بشأنديوان رئاسة الجمهورية رئاسة بيان تصحيح صادر عن   ـــــ

ي قار ) (بغداد ، كركوك ، نينوى ، ذ الدوائر االنتخابية للمحافظات

 ٢٠٢٠ة ) لسن٩الملحقة بقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (

  الملحقة بالبيانالجداول  واعتماد

  

١٦  

    اعالنات   

  ٢١  فظة بغداد تاسيس (جمعية الزقورة االنتاجية التعاونية) ومقرها في محا  ــــ

  ٢١  فظة بغدادتاسيس (جمعية الزقورة االسكانية التعاونية) ومقرها في محا  ــــ

 



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

  

) من قانون المفوضية العليا ١١استنادا إلى أحكــــــــــام البند (اوال) من المادة (     
وقانون استحداث التشكيالت اإلدارية ودمجها  ٢٠٠٨) لسنة ٥٣لحقــــــــــوق االنسان رقم (

  .٢٠١١) لسنة ١٢ارتباطها رقم (وتعديل 

  أصدرنا النظام الداخلي االتي :ـــ 
  

  ٢٠٢٠) لسنة ١رقم (

  النظام الداخلي

  للمفوضية العليا لحقوق االنسان
  

 :ـــ اآلتية التشكيالت العليا لحقوق اإلنسان من المفوضية تتكون ـــ ١المادة ـــ

  . والمالية اإلدارية قسم ــ أوًال

  القانونية .ــ قسم نيًا ثا

  قسم التخطيط واالحصاء .ثالثًا ــ 

  ــ قسم التدقيق .رابعًا 

  ــ قسم العالقات واالعالم . خامسًا

  ــ قسم الرصد والتقارير والشكاوى .  سادسًا

 ـــ قسم النشر والتثقيف . سابعًا

 المحافظات. شؤون قسم ــ ثامنًا

 بغداد. مكتب ــ تاسعًا

  نينوى. مكتب ــ عاشرًا

 البصرة. مكتب عشرــحادي 

 االنبار. مكتب عشرــ ثاني

 االشرف. النجف مكتب عشرــ ثالث



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

 المقدسة. كربالء مكتب عشرــ رابع

 الدين. صالح مكتب عشرــ خامس

 بابل. مكتب عشرــ سادس

 واسط. مكتب عشرــ سابع

 ميسان. ثامن عشرـــ مكتب

 ديالى. مكتب تاسع عشرــ

 قار. ذي مكتب عشرون ــ

 . المثنى مكتب ــ عشرونوحادي 

 القادسية. مكتب ــ وعشرون ثاني

 كركوك. مكتب ثالث وعشرون ــ

 كردستان. اقليم مكتب ــ وعشرون رابع

 .مكتب رئيس المفوضية  ــ خامس وعشرون

   .سكرتارية مجلس المفوضين  ــ وعشرون سادس
   

 ــ : اآلتية المهام والمالية اإلدارية قسم يتولى اوًالـــــ ٢ــ المادة 

 حيث من المفوضية في البشرية الموارد بتوزيع الدورية التقارير أعدادأ ــ 
 . والشاغر الحاجة

 . وأرشفتها والخارجية الداخلية المخاطبات وإصدار أعداد ـــ ب

  . المفوضية ومكاتب بأقسام الخاص الوارد البريد متابعة ـــ جـــ

 د ــ انجاز المعامالت التقاعدية الخاصة بتقاعد الموظفين . 

 للمفوضية . والتنظيف الصيانة خدمات تأمين ــ ـه

 وصيانتها . المفوضية آليات ومتابعة إدارة وــ

 في المفوضية . دوري بشكل الرواتب نظام وتحديث رة ازــ اد



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

 للمواصفات . مطابقتها من والتأكد مخزنيًا المواد وتسليم فحص  ــ ح

 المحاسبية . السجالت مسك ـــ ط

 الصرف تبآليا يتعلق ما وكل االتحادية العامة الموازنة تعليمات تنفيذ ــ ي
 .  المحاسبي 

   . ومطابقتهاهرية الش المراجعة موازين إعداد ـــ ك

  ل ــ إعداد الموازنة السنوية ورفعها الى مجلس المفوضين . 
 

  اآلتية :ــ الشعب خالل من مهامه القسم يمارس ثانيًاـــ
 . البشرية الموارد أــ

 . الرواتب ب ــ

 . المصروفات  جــ ــ

  الموجودات والحسابات المخزنية .  د ـــ

  الصندوق .  ــــ هــ

  القيد والموازنة . وـــ 

  زـــ الموازنة االستثمارية . 

  ح ـــ التقاعد .

  ط ـــ المخازن .

  الصيانة والخدمات واآلليات .  ي ـــ

  :ـــ اآلتية المهام القانوني اوًالــ يتولى القسم ــ ٣المادة ــ 

  المتعلقة بعمل المفوضية .  النافذة والتعليمات واألنظمة القوانين تنفيذ متابعة ـأ

  . بالمفوضية الخاصة  الدعاوى متابعة ب ــ

  في المسائل المعروضة عليه.   والمشورة الرأي وإبداء المقترحات تقديم  جــ ـــ

 . التحقيقية اللجان في المشاركة د ـــ

 . تصديق العقود والكفاالت والتعهدات الخاصة بالمفوضية   هـ ـــ



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

 .والجهات األخرى  المحاكمامام  المفوضية تمثيل  وـــ

فات التي والمزايدات واالعالن عنها وفقا للمواص  المناقصات وثائق اعداد زــ
 . تحدد من االقسام المعنية في المفوضية 

  .المتعاقدة المعنية  الجهات مع ومتابعة  تنفيذها العقود إعدادح ــ 

لية فيما ط ــ دراسة التشريعات وبيان موائمتها مع الدستور واالتفاقيات الدو
 يتعلق بحقوق االنسان .            

  :ـــ اآلتية الشعب خالل من مهامه القسم يمارس ـــ ثانيا          

  واالمالك . أ ـــ العقود

 .ى والتحقيقات الدعاو ب ـــ

 . االستشارات والتعهدات  جـ ـــ

  . موائمة التشريعات  د ـــ

   يتولى قسم التخطيط واإلحصاء المهام اآلتية :ـــ ــــــ أوًال ٤المادة ـــ

أ ـــ إعداد خطة سنوية إستراتيجية وآلية عمل لضمان تحقيق أهداف المفوضية 
 من خالل التنسيق مع اللجان ذات العالقة . 

اعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وابداء الرأي في القضايا  ب ـــ
  التي تعرض عليه من مجلس المفوضين .                  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين :ـــ ثانيًاــ                

 أ ـــ االحصاء.    

  ب ـــ التخطيط االستراتيجي .    
  

  اآلتية : ــ المهام التدقيق قسم يتولى اوًالـــــ ٥المادة ـــ 

 الصرف وبعده  قبل للمفوضية والمالية الحسابية الجوانب تدقيق أ ـــ
 . النافذة واألوامر للتعليمات ومطابقتها



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

 اليومية للمعامالت الصرف قبل ندات المالية والعقود المست ب ــ تدقيق
 .  المالية الطبيعة ذات للمفوضية

 ولوالجدا والختامية والسنوية الشهرية المراجعة موازين جـ ـــ تدقيق
 حسابات الستكمال توفرها الواجب المصرفية والمطابقات التحليلية

 . المفوضية

  . الصرف قبل الحسابي الجانب من العقود تدقيق  د ـــ

  :ـــ اآلتية الشعب خالل من مهامه القسم يمارس ـــ ثانيًا 

 .ف والقيد والميزان الصر ــأ

  الموازنة االستثمارية  ب ــ

  . الرواتب  جــ ــ

 اآلتية :ـــ المهام واإلعالم العالقات قسم يتولى  ــ اوًالــ٦المادة ـــ 

 اإلنسان بحقوق المعنية والدولية الوطنية الجهات مع فاعلة عالقات إقامةأـــ 
 . المفوضية أهداف تحقيق في شأن

 واستقبال بالمفوضية الخاصة والندوات المؤتمرات عقد متطلبات تهيئة ب ــ
 . الضيوف

 في شأن الوطنية للمؤسسات الدولية التنسيق لجنة مع المتابعةجـــ ــ 
 واعداد التقارير االعالمية.   المفوضية تصنيف إجراءات

 لتنفيذ اقليم في المنتظمة غير االقليم  والمحافظات مكتب مع التنسيق د ــ
  بالمفوضية وإعداد تقارير بذلك .  المتعلقة االعالمية الخطة مفردات

 كل فـــي المفوضية بأنشطة وتزويدهم اإلعالم وسائل مع التنسيق ـــ هــ
 بنشاطات الخاصة والمؤتمرات والبرامج اللقاءات بتنظيممايتعلق 
  . المفوضية

 االلكتروني الموقع وادارة والفورية المكتوبة الترجمة خدمات توفير وــ
  االنترنيت .  ةوخدم للمفوضية

    



  مرا
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 )٦(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

 :ـــ اآلتية الشعب خالل من مهامه القسم يمارس انيًاـــث

 . اإلعالم أ ــ

  . العامة العالقات ب ــ

 . المعلومات تكنولوجيا ــجــ 

  . الترجمة  ــد 

  ــ المراسم .  ـه

  :ــ اآلتية المهام والشكاوى والتقارير الرصد قسم ــ يتولىــ اوًال٧لمادة ــ ا

 .العراق في االنسان حقوق انتهاكات عن المعلومات وجمع الحقائق تقصي أــ

 االحتجاز ومراكز والسجون الدولة لدوائر الميدانية الزيارات إجراء ب ــ
  . فيها االنتهاكات ورصد

  .بالتوصيات مشفوعة المفوضين مجلس الى ورفعها الرصد تقارير ـ كتابة جـ

 عن المدني المجتمع ومنظمات والجماعات االفراد من الشكاوى تلقي د ــ
 على مع االحتفاظ المفوضية قانون لنفاذ والالحقة السابقة االنتهاكات

  .  التامة السرية

 .  الى المفوضية  ترد انتهاكات اي عن األولية بالتحقيقات هـ ــ القيام

 وتقرير التعاهدية والتقارير النشاطات وتقرير السنوي التقرير و ــ إعداد
  . للمفوضية الشامل الدوري االستعراض

 االنسان بحقوق تتعلق معينة حالة او خاص ملف اي عن تقرير إعداد زــ
  . المفوضين بتكليف من مجلس

 الى وتقديمها كتابتها يتولى القسم التي للتقارير سنوية خطة رفع ح ـــ
 . عليها للمصادقة المفوضين مجلس

 ـ:ـ اآلتية الشعب خالل من مهامه القسم يمارس ـــًا ثاني  

  أ ـــ الرصد .  
  ب ـــ التقارير. 

  الشكاوى . ــ  جــ



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

  د ــ االتفاقيات الدولية . 
  هــ ــ التحقيقات . 
  وــ المعلومات . 

 

 :ــ اآلتية المهام والتثقيف النشر  قسم يتولى ــأوًال  ــ ٨ ــ المادة

 هموتدريب مهاراتهم وتطوير المفوضية لتنمية العاملين في  خطة وضع أــ
   اإلنسان. حقوق مجال في

 والمجتمع والقطاع العام  الدولة دوائر في اإلنسان حقوق ثقافة نشر ــ ب
  . المدني

  . اإلنسان حقوق مجال في المدني المجتمع لمنظمات مدربين إعداد ــ جــ

  . للمفوضية التابعة الحقائق وتقصي الرصد لجان تدريب ــ د

هـ ــ إصدار النشرات والمطبوعات وإعداد البرامج للموضوعات المتعلقة 
  بحقوق اإلنسان . 

 إعداد الدراسات التدريبية  الخاصة بحقوق اإلنسان .  و ــ

 في منها لالستفادة االنسان بحقوق المعنية البحثية المراكز مع التنسيق زـــ
   . المفوضية منتسبي قدرات تطوير

  اآلتيتين:ــ الشعبتين خالل من مهامه القسم ــ يمارس ثانيًا

 . أ ــ التدريب

  . والنشر والدراسات ــ البحوثب 
  

  المهام اآلتية :ـت المحافظا شؤون قسم ــ اوًالــ يتولى٩ ــ المادة

 في المنتظمة غير والمحافظات االقليم في المفوضية مكاتب مع التنسيق أ ـ
 . المفوضية خطط لتنفيذ اقليم

 . المفوضية عن الصادرة واألنظمة والتعليمات القرارات تنفيذ متابعةب ــ 

 الى المكاتب عمل سيرب والفصلية  والشهرية االسبوعية التقارير رفعـ  جـ
 . المفوضية رئيس



  مرا
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 )٨(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

 . الوظيفي ادائهم العاملين وتحسين قدرات ببناء المتعلقة الخطط د ــ تنفيذ

  :ــ االتية الشعب خالل من مهامه القسم ــ يمارس ثانيًا

 شؤون مكاتب المحافظات الشمالية . أ ــ

 ب ـــ شؤون مكاتب المحافظات الوسطى .

  جــ ـــ شؤون مكاتب المحافظات الجنوبية .                     
  

) من ١ــ اوًالـــ يتولى كل مكتب من مكاتب المفوضية المنصوص عليها في المادة (١٠ـــ المادة
  لنظام الداخلي المهام االتية :ــهذا ا

بعمل المكتب بعد  المتعلقة واالستراتيجية السنوية الخطط اعداد وتنفيذ أ ــ
    مصادقة مجلس المفوضين. 

قسم شؤون  الى المكتب بنشاط يتعلق ما كل في الدورية التقارير ب ــ رفع
  .المحافظات 

  

 غير المحافظات او االقليم في الدولة لدوائر الميدانية الزيارات إجراء جـ ـــ
 لها يتعرض التي االنتهاكات شأن في الشكاوى وتلقي اقليم المنتظمة في

 . المفوضية الى بذلك تقرير ورفع المواطنين

 .  االنسان حقوق ثقافة لنشر والورش الندوات د ـــ اقامة

 .   الفاعلة المدني المجتمع منظمات مع هـ ـــ التنسيق

 المفوضية رئيس واشعار االنسان لحقوق خروقات اي عن فورا و ـــ االبالغ
 . بصددها االجراءات التخاذ بذلك

  :ـــ  االتية الشعب خالل من مهامه ـــ يمارس كل مكتب ثانيًا 

 .والشكاوى  والتقارير أ ــ الرصد

 .   ب ــ القانونية

  جــ ــ االدارية . 

  د ــ االعالم والعالقات . 

  هـ ـــ النشر والتثقيف. 



  مرا
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 )٩(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

  

  :ـــ اآلتية المهام المفوضية رئيس مكتب ـــ يتولىــ اوًال١١المادة ــ

 . الجهات ذات العالقة  الى المخاطبات اعداد أــ

 .   الوارد البريد وتنظيم ومتابعة تدقيق ب ــ

اعيد استقبال الطلبات الخاصة بمقابلة رئيس المفوضية وتنظيم مو ــ جـ
 المقابالت .

 التـي والمؤتمرات واللقاءات لالجتماعـــات والتحضير د ــ التنسيق
واي انشطة اخرى بالتعاون مع  المفوضية رئيس او يرعاها يحضرهـا

   .االقسام المعنية 

  الواجبات والمهام التي يكلفها به رئيس المفوضية . هـ ـــ 
  

  ــ يمارس المكتب مهامه من خالل الشعب االتية :ـــ  ثانيًا

 أ ــ السكرتارية .  

 ب ــ القلم السري .  

  جـ ــ المتابعة . 
  

  :ـــ اآلتية المهام المجلس بمجلس المفوضين وتمارس سكرتارية ـ ترتبط١٢ــ المادة

 .التي يصادق عليها مجلس المفوضين  القرارات وحفظ وتوزيع اعداد ــاوًال 

  تسلسلها . وحسب المجلس قرارات يتضمن سجل مسك ــ ثانيًا

 خاص سجل في المجلس سكرتارية تستلمها وثيقة يا وتاريخ رقم ــ تدوين ثالثًا
    ختمها . بعد

 بضمنهم مفوض كل الى وارسالها المستلمة الوثيقة من نسخ اعداد ــ رابعًا
   . عليها لالطالع المفوضية رئيس

  تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين ومتابعتها .   ــخامسًا 
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 )١٠(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

  

 موظف في ،لداخلي االمنصوص عليها في هذا النظام  والمكاتب األقساميدير  أوًالــ ــ١٣المادة ــ

له و االقل في اولية جامعية شهادة على حاصل في األقل الثالثة الدرجة

 . عمله مجال في وممارسة خبرة

 المنصوص عليها في النظام الداخليــ يدير الشعب وسكرتارية المجلس  ثانيًا

في االقل حاصل على شهادة الدبلوم في االقل  الخامسة في الدرجة موظف

  .عمله مجال في وممارسة خبرة وله

    . الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من ـــ ينفذ هذا النظام الداخلي١٤ ـــ المادة

  

                                                    

  عقيل جاسم الموسوي الدكتور                                                

 رئيس المفوضية العليا لحقوق االنسان                                                
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 )١١(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

       

) من قانون الحفاظ على الوثائق ١٣) والمادة (٧استنادًا الى احكام البند (رابعًا) من المادة (     

  .   ٢٠١٦) لسنة  ٣٧رقم (

  -اصدرنا التعليمات االتية:

 ٢٠٢٠) لسنة ١رقم (

  تعليمات

  تنفيذ احكام قانون الحفاظ على الوثائقتسهيل 

  ٢٠١٦) لسنة ٣٧رقم (
  

ـ اوالـ يكون حفظ الوثائق في دار الكتب والوثائق بموجب قوائم وفهارس وجداول ١المادة ـ 

  مفصلة يسهل الرجوع اليها او اتالفها ان كانت غير مهمة وفقًا للقانون .

وصحة محتويات الوثيقة غير على دار الكتب والوثائق التأكد من سالمة -ثانيا  

  الرسمية الخاصة قبل تسجيلها او قبولها بصورة دائمة او مؤقتة  .

  ثالثاــ لدار الكتب والوثائق :

اجراء البحوث والدراسات الوثائقية واالرشيفية خاصة المتعلقة بتاريخ  -أ

العراق وحضارته  والعلوم الوثائقية واالستفادة من النتائج الغراض تطوير 

 مل.الع

اقامة الدورات والندوات والمعارض الوثائقية واالرشيفية واصدار  -ب 

 المطبوعات ذات الصلة بالعمل الوثائقي.

جـ ـ اشراك منتسبي المركز الوطني للوثائق بالزماالت والبعثات الدراسية 

 الغراض تطوير العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

لمنظمات والمؤسسات الوثائقية تبادل الخبرات والمهارات مع ا -د 

  واالرشيفية في البلدان العربية واالجنبية بما يخدم مصلحة العمل.

هـ ـــ تقديم المساعدة الفنية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة 

  ومنظمات المجتمع المدني في شأن تنظيم الوثائق وحفظها واتالفها .

  



  مرا
  

 

 تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

  

ي عملية جهزة والمختبرات المتطورة فوــــ  استخدام التقنيات الحديثة واأل

اجراء وحفظ الوثائق بما فيها الوثائق التاريخية ، وارشفتها وصيانتها 

  التعقيم والتعفير الالزمين لحمايتها .

  

ـ للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني استخدام  ٢المادة ـــ  ــ اوالـ

اجهزة التصوير المصغر (المايكروفلم) وغيرها من االجهزة والمعدات الفنية 

   -لغرض تصوير الوثائق ، وتفرز الوثائق في هذا االطار الى:

لسرية المعلومات التي تتضمنها او  أـــ  الوثائق التي ال تصور ويحتفظ بأصلها

  لوجود صعوبات تحول دون تصويرها.

ب ـــ الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصلها الهميتها الخاصة على ان يتم التداول 

  بالنسخ المصورة.

 جـ ـــ  الوثائق التي تصور ويستبعد أصلها.

ة لالحتفاظ تهاء المدة المقررد ـــ  الوثائق التي ال تصور ويستبعد أصلها الن

  بها.

) ستة اشهر للتأكد من سالمتها وصالحيتها وعدم ٦ـ تفحص الصور كل (ثانيا ـ

  تأثرها بالظروف المناخية.

  ـــ  تحفظ صورة الوثائق في موقع مستقل عن أصلها تجنبًا للمخاطر المحتملة. ثالثا
  

) خمسمائة الف  ٠٠٠,٥٠٠تمنح دار الكتب والوثائق مكافأت مالية ال تزيد على ( ـ٣المادة ـ

) من ٧دينار لالشخاص المنصوص عليهم في البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة (

   -وفق الضوابط االتية: ٢٠١٦) لسنة ٣٧قانون الحفاظ على الوثائق رقم (

  -اوالــ  تأييد الدار لـ :

 أـــ صحة وسالمة محتوى الوثيقة المستلمة.

السابق او انها ذات اهمية تاريخية او امنية او ب ـــ عائدية الوثيقة الى النظام 

 لها ارتباط بمصلحة البلد.



  مرا
  

 

 تعليمات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

    

ازها حن يكون الشخص الذي يسلم الوثيقة من االشخاص الطبيعية وقد أـــ  ثانيا

 بطريقة مشروعة .

  ن ال تكون الوثيقة المستلمة مكررة .أثالثاــ               

  

  .التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميةـــــ  تنفذ هذه  ٤المادة ـــ 

  

  

  د. حسن ناظم                                                             

   وزير الثقافة والسياحة واالثار

  

  

  

  

 

    

 

  



  مرا
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 )١٤(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

  

  ٢٠٢٠) لسنة ٧٧(بيان رقم 
  
 

  

والمادة  ، ١٩٧٩) لسنة ١٦٠) من قانون التنظيم القضائي رقم (٢٢استنادا الى أحكام المادة (   

تاسعًا) من /٦والمادة ( ٢٠١٧) لسنة ٤٥تاسعًا) من قانون مجلس القضاء االعلى رقم (/٣(

  تقــرر : (قانون االحتراف الرياضي)  ٢٠١٧) لسنة ٦٠القانون رقم (
  

متخصصة بالنظر بالمنازعات الرياضية ترتبط برئاسة محكمة استئناف أوًال: تشكيل محكمة 

  بغداد/ الكرخ االتحادية .

  .  ١٧/١١/٢٠٢٠ريخ ا: ينفذ هذا البيان اعتبارًا من تثانيًا

  

  

  

  القاضي                                                                   

  د. فائق زيدان 

  رئيس مجلس القضاء االعلى                                                          

١١/٢٠٢٠/ ١٧ 



  مرا
  

 

 بيانات 
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 )١٥(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

  

  انـــبي

استنادًا الى الصالحية المخولة الينا بموجب المادة (الثامنة) من قانون النشر في الجريدة      

  اصدرنا البيان االتي : ١٩٧٧) لسنة ٧٨الرسمية رقم (

        ) من تعليمات مواصفات وقياسات االوسمة واالنواط ٣أوًال : يعدل البند (ثالثًا) من المادة (

                  ٤٣١٥، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  ٢٠١٤) لسنة ١رقم (

  ويقرأ كاالتي : ٢٠١٤آذار  ١٧في 

صيعة بحلقة من معدن الذهب قطرها ثالثًا : يعلق الوسام بشريط من الحرير في أعلى الر

  غم) . ٥سم) و وزنها (١(

  بدًال عن :

في أعلى الرصيعة بحلقة من معدن الذهب الطبيعي ثالثًا : يعلق الوسام بشريط من الحرير 

  غم) .٥سم) و وزنها (١قطرها (

  

  ثانيًا : ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

  

  الدكتور                                                           

  مهند حسام الدين                                                            

  رئيس ديوان رئاسة الجمهورية 



  مرا
  

 

 بيانات 
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 )١٦(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

  

  انـــبي

استنادًا الى الصالحية المخولة الينا بموجب المادة (الثامنة) من قانون النشر في الجريدة      

  اصدرنا البيان االتي : ١٩٧٧) لسنة ٧٨الرسمية رقم (

ُتلغى جداول الدوائر االنتخابية (بغداد ، كركوك ، نينوى ، ذي قار) الملحقة بقانون           أوًال : 

قانون (انتخابات مجلس النواب العراقي) لورود اخطاء مطبعية  ٢٠٢٠) لسنة ٩رقم (

                 ٤٦٠٣وحقول غير واضحة ، والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 

  .  ٢٠٢٠تشرين الثاني  ٩في 

           المرافقة مع هذا البيان والخاصة بالدوائر االنتخابية للمحافظات  اولتعتمد الجدثانيًا : 

            ٢٠٢٠) لسنة ٩(بغداد ، كركوك ، نينوى ، ذي قار ) الملحقة بقانون رقم (

  قانون (انتخابات مجلس النواب العراقي) 

  . لبيان في الجريدة الرسمية ثالثًا : ينشر هذا ا

  

  الدكتور                                                           

  مهند حسام الدين                                                            

   رئيس ديوان رئاسة الجمهورية 

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
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 )١٧(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           
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 )١٨(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٩(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

 



  مرا
  

 

  بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

  



  مرا
  

 

   اعالنات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢١(                  ٤٦٠٦العدد  –الوقائع العراقية  ٣٠/١١/٢٠٢٠           

  

  أعالن
  

) وجماعته عبد الكريم هادي مهدي يوسف الواليالطلب المقدم الينا من السيد (على  بناءا   

واستنادًا الى  ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،لتأسيس جمعية تعاونية

قررنا تأسيس  ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥المادة (الثامنة) من قانون التعاون رقم (

  .بغداد ومقرها في محافظة  التعاونية) الزقورة اإلنتاجيةسم (جمعية جمعية تعاونية با

  

  سعـد العبـدلـي                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٢٣/١١/٢٠٢٠  

  

  أعالن
  

) وجماعته الكريم هادي مهدي يوسف الواليعبد الطلب المقدم الينا من السيد (على  بناءا   

واستنادًا الى  ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،لتأسيس جمعية تعاونية

قررنا تأسيس  ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥المادة (الثامنة) من قانون التعاون رقم (

  عاونية) ومقرها في محافظة بغداد .جمعية تعاونية باسم (جمعية الزقورة اإلسكانية الت

  

  سعـد العبـدلـي                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٢٣/١١/٢٠٢٠  
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