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جامعة بغداد/نشاطات وحدة العيادة القانونية كلية القانون 

محضر بنشاطات وأعداد الدعاوى والمعامالت التي قامت العيادة القانونية 
إضافة للدعاوى التي ٣١/٣/٢٠١٣ولغاية ١/١/٢٠١٣بالعمل عليها للفترة من 

وكذلك فيما يتعلق .تعمل عليها العيادة قبل هذا التاريخ والتي ال تزال قيد المرافعة
.عضاء العيادة باالجتماعات والدورات التي شارك فيها ا

-:الدعاوى والمعامالت-اوال

من قبل مؤسسة لكفالة اليتيم في أحالتهمتم أيتامطلب من أسر ٥٠تم استقبال - ١
- :يأتي الكرخ والمطلوب فيها ما

األحوالمحاكم أمامدعوى تصديق عقود زواج خارجية ٥٠رفع -أ
.هناك مرافعات وخصوم أيالشخصية وهي دعاوى وليست فقط طلبات 

بعد ان يتم تصديق عقود األيتامقسام شرعي يتعلق بهؤالء ٥٠استصدار - ب
منظمة منتدى إلىاستصدار القسامات إحالةالزواج الخارجي وقد تم 

استعدادها للعمل بالتعاون مع العيادة على مثل أبدتالسياسات العامة التي 
.أشهريقارب الثالثة الحاالت منذ ماهذه 

لغرض شمولهم براتب شبكة لأليتاماستحصال مستمسكات رسمية -ج
.الرعاية االجتماعية 

واألراملاأليتامعند قيام مقررة العيادة القانونية الدكتورة ندى عبد الكاظم بزيارة - ٢
األساتذةيقدمه والذي يعتمد على ما(في الكلية األيتامكونها مديرة صندوق 

بغداد الجديد - األمينقد التقت بحالة في منطقة ف)والموظفين من تبرعات
مصري الجنسية وقد توفي في واألبعراقية الجنسية األملعائلة )العشوائيات(

يملك ال سنة ال١٩انهيار مبنى عليه في مصر وان ولدها الذي يبلغ من العمر 
قدرة الجنسية العراقية وال الجنسية المصرية كون العائلة فقيرة وليست لديها الم

حرمانه من إلىأدىالمالية الستصدار حجة وفاته من السفارة المصرية وهو مما 
بطاقة تملك العلما ان العائلة ال، كافة الحقوق ومن ضمنها حق تمتعه بالجنسية 

سكن وال بطاقة تموينية وهي المستمسكات المطلوبة لرفع دعوى اكتساب الجنسية 



٢

تعمل على استصدار الوثائق أنهاالمحامي كما إلىالدعوى أحالتوالعيادة قد 
.المطلوبة لرفع الدعوى 

.يعرف مصيره زوجها مفقود والالمرأةحجة وفاة وقسام شرعي - ٣

.دعوى تصديق زواج خارجي - ٤

.ترويج معاملة تعيين لمفصولة سياسية منذ الثمانينيات على وزارة المالية - ٥

للحصول على رواتب الرعاية اموأيتألراملطلب ٣٥ترويج معامالت - ٦
.االجتماعية 

منظمة مندى السياسات إلىالعيادة إلىطلبات قسام شرعي قدمت ٣إحالةتم - ٧
.العامة 

ودعاوى المعتقلين قيد المحاكمة وقد عرض اإلداريةالزالت دعاوى المحكمة - ٨
.القضائي اإلشرافبعضها على هيئة 

طالبا من المرحلة المنتهية في الكلية لالستمرار بالعمل بالعيادة بعد ٥٠تطوع - ٩
وكذلك استعدادهم للعمل باالتفاق مع أشهرتخرجهم الذي سيصادف بعد حوالي ثالثة 

.منظمات المجتمع المدني على تدريب اشخاص اخرين على فكرة العمل التطوعي

كلية اثنان منهم خريجي العام محامين وهم من خريجي الأربعةانضمام - ١٠
هوية محاماة األربعة لديهم علما ان .٢٠١٢لعام اآلخرانواالثنان ٢٠١١الدراسي 
وابداء المحامي يحيى حسن رغبته بتقديم االستشارات القانونية مجانا )أ(صالحية 

.)ج(للعيادة صالحيتة

العيادة القانونية سيتم مستقبال تغيير اسم وحدة العيادة القانونية إلى وحدة - ١١
والعدالة التصالحية بعد ان تم مفاتحة رئاسة جامعة بغداد بإضافة عمل آخر من 

ضمن مهام الوحدة وهي العدالة التصالحية وبعد ان تم تدريب مجموعة من األساتذة 
على هذا المشروع في العام الماضي من قبل الهيئة الطبية الدولية بالتعاون مع 

يتم عقد ندوة تعريفية عن مفهوم العدالة التصالحية وكيفية وس. منظمة اليونسيف 
العمل على تطبيق هذه الفكرة على المجتمع العراقي و ماهي المعوقات التي قد 

تواجه عمل الوحدة على ان يتم عقد الندوة في قاعة كلية القانون في الوزيرية يوم 
ة من الوزارات الساعة العاشرة وبحضور مجموع٢٢/٥/٢٠١٣األربعاء الموافق 

.والجهات والمنظمات ذات العالقة ان شاء اهللا 



٣

.المؤتمرات وورش العمل-:ثانيا

برنامج العدالة في متناول الجميع / دورة تطوير العمل في العيادات القانونية - ١
.٧/٢/٢٠١٣- ٥للفترة من /النادي اللبناني /

التعاون مع نقابة المحامين منظمة اليونسيف ب/مؤتمر المساعدة القانونية لالحداث - ٢
.اربيل /٢٨/٢/٢٠١٣

برنامج العدالة /مؤتمر الشراكة بين العيادات القانونية ومنظمات المجتمع المدني - ٣
.البصرة-٧/٣/٢٠١٣-٦/في متناول الجميع 

ورشة عمل حول تفعيل عمل مجلس رعاية االحداث بالتعاون بين وزارة العمل - ٤
مكتب /اليونسيف والمنظمة الدولية لالصالح الجنائي والشؤون االجتماعية ومنظمة 

قاعة فندق الرمال ١٩/٣/٢٠١٣الشرق االوسط وشمال افريقيا يوم الثالثاء الموافق 
.الكرادة –

ورشة عمل حول تفعيل شراكة العيادات القانونية في كليات القانون مع منظمات - ٥
.بغداد٢٩/٤/٢٠١٣/برنامج العدالة في متناول الجميع /المجتمع المدني 
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