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أوالا-
الف -املقد ة
 -١انقــل الع ـرار تقريــره الــدورع الــامس ااــام ،للتقــارير سالاال ـ الرابــ ،الــامس امــام
اللجنــة املعنيــة قــور االنســان ا جلســتي ا س 3٢١4و 3٢١٥املعقــودتيف ا  ٢6و ٢7تشـرين
االول  ٢٠١٥واعتمــدت اللجنــة مالاهتا ــا التاميــة بشــان التقريــر ا جلســت ا  3٢٢7املعقــودة
ا  4تشرين الااين .٢٠١٥
 -٢وفق ـ ا للفقــرة  46مــن املالاهتــات التاميــة قــدم الع ـرار تقريــر متابعــة ا اللجنــة املعنيــة
قـور االنســان والــت تتنــمن املعلومــات الاصــة ابلطـوات الــت الــذها العـرار لتنفيــذ الفقـرات
س 3٠ ٢8 ٢6 ٢٠من املالاهتات التامية بشـنن موايـي ،سادعـاءات بشـان انت ـاح اقـور
االنسان ا اطار النزاع املسلح احلايل وسالعنف يد املـرأة وسعقوبـة االعـدام وساهتـر التعـذي
واساءة املعاملة .
 -3يقدم العرار تقريره الدورع السادس ا اللجنة املعنية قور االنسان مبوج املادة 4٠
مـن الع ــد والفقــرة  47مــن املالاهتــات التاميــة للجنــة هبــدر رصــد التقــدم احملــرذ ا تنفيــذ بنــود
الع د واملالاهتات التامية للجنة املعنية قور االنسان.
 -4صــدر االمــر الــوذارع س 4٩6/١/١/١١ا  ٢٠١6/6/١٩بتشــليجل انــة مر زيــة دا مــة
برائســة وذيــر العــدل ومالــز في ــا وذارات سالعــدل الارجيــة الداخليــة التبيــة الصــحة العمــجل
والشــنون االجتماعيــة فنـالا عــن مالــيف مــن ملتـ ر ــيس الــوذراء واالمانــة العامــة لــس الــوذراء
ومستشــارية األمــن الــوطأب لــتا تعــداد التقــارير الاصــة ابتفاقيــات اقــور االنســان مث صــدر
االم ــر ال ــوذارع رق ــم سقانوني ــة/أ/م/ع ١/بت ــاريخ  ٢٠١8/٢/٥بتش ــليجل اللجن ــة الوطني ــة للتاب ــة
التقارير ورف ،مستوى التمايجل في ا وذايدة صالايا ا.

ابء -عملية اعداس التقرير
-٥

مرت عملية اعداد التقرير بعدة مرااجل على النحو االيت:

رحل ا ااة الت ا ا ا ر ـ ــزت ه ـ ــذه املرال ـ ــة عل ـ ــى تش ـ ــليجل ان ـ ــة وذاري ـ ــة فرعي ـ ــة
سأ
ا  ٢٠١7/١/١٠برائســة و ي ـجل وذيــر العــدل وعنــوية عــدد مــن الــوذارات املعنيــة ل ـرض اعــداد
مســودة التقريــر الــدورع الســادس وتعمــيم املالاهتــات التاميــة الصــادرة عــن اللجنــة املعنيــة قــور
االنسان على اا ات والوذارات املعنية؛
رحلة مجع املعلو اا :ا اطـار هـذه املرالـة و تـوفع املعلومـات الالذمـة الـت
سب
يتطلب ا التقرير وو عقد عدة اجتماعات للجنـة الفرعيـة ملراجعـة املعلومـات املتـوفرة واـدر اال ـارة
ا ان عمليــة ــ ،املعلومــات بقيــز مســتمرة اــا اتريــخ تقــدن التقريــر و ل ـ مــن اجــجل حتــدي
املعلومات؛
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رحلة الصياغة و خالل هذه املرالـة تنـميف املعلومـات املتـوفرة ا املوايـي،
سج
املناسبة من التقرير وصياغت ا وقد خلصز هذه املرالة ا اعداد مسـودة التقريـر مـن قبـجل اللجنـة
الفرعية ورفع ا ا اللجنة الوطنية؛
رحلة املراملعة واملصاسقة خالل هذه املرالة و عقد اجتماع للجنـة الوطنيـة
سد
ملناقشــة مســودة التقريــر وو اقرارهــا ورفع ــا ا ءلــس الــوذراء للمصــادقة علي ـ وارســال ا انــتلم
املوقرة.

مليم -االنتخااب :الربملانية لعام 2018
 -6اســتنادا ا االــام املــادتيف س ٥6و/73ســابعا مــن الدســتور العراقــي والبنــد ساثلاـا مــن
املادة  7من قانون انتخاابت ءلس النواب رقم  4٥لسنة  ٢٠١3صدر مرسوم ورع لتحديد
موع ــد االنتخ ــاابت الاص ــة ابختي ــار اعن ــاء ءل ــس الن ـ ـواب العراق ــي ال ــدورة الرابع ــة ي ــوم س١٢
ااير .٢٠١8
 -7صدر املرسوم اعـاله بنـاءا علـى قـرار احمللمـة االحتاديـة العليـا العراقيـة الـذع قنـى ابجـراء
االنتخاابت ا موعدها املقرر.
 -8انت ــز املفويــية العليــا لالنتخــاابت االج ـراءات الاصــة بتســجيجل املر ــحيف والليــاانت
السياسية وهي تعمجل بشلجل مستمر لت يئة الهترور الاصـة بنجـاا العمليـة االنتخابيـة واجريـز
انتخاابت نيابية ا العرار بتاريخ  ٢٠١8/٥/١٢وسبق ا بيوميف االنتخـاب الـال لقـوى األمـن
العراقيــة واحلــاالت الاصــة املتماــجل ابلســجناء واالنتخــاب الــارجي للجاليــة العراقيــة املتواجــدة ا
خمتلف دول العامل ايـ بلـع عـدد النـاخبيف الللـي ا العـرار س ٢4,3٥٢,٢٥3انخـ مـن م
س ٩,٩٥٢,٢64انخ ـ ـ ـ مش ـ ـ ــارح ا التص ـ ـ ــويز الع ـ ـ ــام وس 7٠٩,3٩6انخ ـ ـ ـ مش ـ ـ ــارح ا
التصــويز الــال وس 3٢٩ ١7٩انخـ مشــارح ا تصــويز الــارج ليصــبح عــدد املشــار يف
اللل ــي ا االنتخ ــاابت ه ــو س ٩8٩ 84٠ ١٠انخـ ـ وبنس ــبة مش ــار ة بل ــز س%٥٢ 44
ونبيف ا اادول ادانه االاصا يات الت تتعلق ابالنتخاابت الربملانية لعام .٢٠١8
ت
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 -٩وا يوء نتا ج االنتخاابت للز احللومة العراقية برائسة الد تور عادل عبد امل ـدع
الت ويعز ا برانء ا احللومي س ٢٠٢٢-٢٠١8امهية تعزيز اقور االنسـان مـ ،التا يـد ان
يلــون امل ـواطن مرتلــزه وغايت ـ وان تــوفر االولويــة لتطــوير عمــجل املنسســات املعنيــة مبلفــات اقــور
االنسان وخصوصا الشباب اباليافة ا تعزيز سيادة القانون وملافحة الفساد فنال عن برامج
التنمي ــة البشـ ـرية وا تمعي ــة ايـ ـ ر ــزت املع ــايع املعتم ــدة تص ــنيف وترتيـ ـ وحتدي ــد االول ــوايت
االس ـتاتيجية ا الــربانمج احللــومي علــى مــدى توافق ــا مــ ،خطــة التنميــة الوطنيــة ابعتبارهــا اــجل
االطار العام لنشاطات الدولة وا تم ،لالعوام س. ٢٠٢٢-٢٠١8

اثنيا -تنفيااذ االح ااام الااوارس يف ااواس العهااد الاادويل اخلاااص ابحلقااوق املدنيااة
والسياسية واملالحظا :اخلتا ية للجنة
اجلزء األول
(املاس )1
املاس ()1
 -١٠حنيللم ا تقرير العرار السـابق الـوارد ابلوثيقـة س ٥/CCPR/C/IRQا ٢٠١3/١٢/١٢
وتقرير املتابعة الوارد ا الوثيقة س CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1ا .٢٠١7/8/١8
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اجلزء الثاين
(املواس )5-2
(املواس  )5-2واملالحظا :اخلتا ية والتوصيا)20 ،18 ،10 ،8 ،6( :
توصية رقم ()6
 -١١فيما خيا التوعية ابلع د وتطبيق االام يشرر مع ـد التطـوير القنـا ي التـاب ،لـس
القنــاء االعلــى علــى أقامــة العديــد مــن الــدورات وور العمــجل للســادة القنــاة واعنــاء االدعــاء
الع ــام للتعري ــف ابلع ــد ال ــدويل للحق ــور املدني ــة والسياس ــية وابلتنس ــيق م ــ ،ع ــدد م ــن املنهتم ــات
الدولية.
 -١٢فيما خيا تطبيق االام الع د فان القناء يستند ا االام للتشريعات الوطنية ات
الصــلة واملســتمدة االام ــا مــن املبــادا الــت أقرهــا الدســتور العراقــي النافــذ مــ ،اال ــارة ا عــدم
تعاري ـ ا واملبــادا الــت يــنا علي ــا الع ــد الــدويل للحقــور املدنيــة والسياســية وال يطبــق القنــاء
العراقــي وال يشــع ا قرارات ـ بشــلجل عــام ا نصــول االتفاقيــات املعنيــة قــور ابنســان بشــلجل
مبا ر ويطبق القناء العراقي االتفاقيـات الدوليـة ومن ـا الع ـد الـدويل للحقـور املدنيـة والسياسـية
بعد إدماج ا ابلتشريعات الوطنية بقانون يـدخجل نصـول االتفاقيـة بشـلجل تشـريعات وطنيـة قابلـة
مفصــلة تنــم أالامــا قابلــة للتطبيــق القنــا ي وبنــاء احللــم علي ــا وال يلتفــي بقــانون االننــمام
هلــذا ال ــرض وال ل ـ انــة إعــداد التقريــر معلومــات موثقــة عــن قـرارات قنــا ية صــادرة ا هــذا
ابطــار اال ان القنــاء العراقــي دأب علــى االست ــاد تالــام االتفاقيــات الدوليــة املعنيــة قــور
االنسان ا اللاع من قرارات .
 -١3يس ــتمر الع ـ ـرار ا دراس ــة االنن ــمام ا االتفاقي ــات الدولي ــة ومن ــا اتفاقي ــات اق ــور
االنسان ا اطار االمم املتحـدة مـن خـالل ويـ ،تصـورات ألليـات تطبيق ـا علـى الصـعيد الـوطأب
واختيــار الوقــز املناس ـ اللــا الق ـرار بــذل مــ ،مالاهتــة ان الع ـرار اقــر للمفويــية املســتقلة
حلقــور االنســان ا العـرار بصــالاية تلقــي الشــلاوى الفرديــة وهــو اجـراء يــدخجل ا ســيار يئــة
الهترور لدراسة االننمام ا الربوتو ول االختيارع مويوع البح .
توصية رقم ()8
 -١4صــدر قــانون تشــليجل املفويــية العليــا حلقــور ابنســان املـرقم س ٥3لســنة  ٢٠٠8بوصــف ا
منسســة وطنيــة مســتقلة وقــنح القــانون واليــة واســعة للمفويــية الــت و التصــويز علــى أعنــا ا ا
الربملــان العراقــي ومــن يــمن أهــداف ا :التنســيق مــ ،اا ــات ات العالقــة ا إعــداد االسـتاتيجيات
والي ــات العم ــجل املش ــت ة و ــذل إع ــداد الدراس ــات والبح ــوث وتق ــدن التوص ــيات وإب ــداء الـ ـرأع ا
املسا جل املتعلقة بتعزيز اقور ابنسان وتنميت ا و ذل دراسـة التشـريعات النافـذة وتقييم ـا ومـدى
مطابقت ــا للدســتور وتقــدن توصــيا ا لــس الن ـواب وتقــدن املقتاــات والتوصــيات الننــمام الع ـرار
إ املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة ات العالقــة قــور ابنســان والتعــاون والتنســيق مــ ،منسســات
اقور ابنسان الدولية املستقلة وغع احللومية ابلشلجل الذع حيقق أهدار املفويـية والعمـجل علـى
نشر ثقافة اقور ابنسان وتقدن املقتاات لدعم القدرات ا ءال اقـور ابنسـان وتقـدن تقريـر
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سنوع إ ءلـس النـواب متنـمنا تقييمـا عامـا عـن االـة اقـور ابنسـان ا العـرار ويتـاا نشـره ا
وسا جل ابعالم املختلفة إ ادد القانون اعاله اهدار ووسا جل عمجل املفويية ب:
•

تلقـ ـ ــي الشـ ـ ــلاوع مـ ـ ــن األف ـ ـ ـراد وااماعـ ـ ــات ومنهتمـ ـ ــات ا تمـ ـ ــ ،املـ ـ ــدين عـ ـ ــن
االنت ا ات السابقة والالاقة حلقور االنسان؛

•

القيام ابلتحقيقات األولية عن انت ا ات اقور ابنسان املبنية على املعلومات؛

•

التن د مـن صـحة الشـلاوع الـواردة إ املفويـية وإجـراء التحقيقـات األوليـة إ ا
اقتنى األمر؛

•

حتري الدعاوع املتعلقة ابنت ا ات اقـور ابنسـان وإاالت ـا إ االدعـاء العـام
اللا ابجراءات القانونية وإ عار املفويية ابلنتا ج؛

•

القيـام بـزايرات للسـجون ومرا ـز ابصــالا االجتمـاعي واملواقـف و يـ ،األمــا ن
األخــرى دون احلاجــة إ إ ن مســبق م ــن اا ــات املــذ ورة واللقــاء ابحملل ــوميف
واملوق ــوفيف وتابي ــز ا ــاالت خ ــرر اق ــور ابنس ــان وإب ــال اا ــات املختص ــة
اللا ابجراءات القانونية املناسبة.

 -١٥ص ــدر الق ــانون رق ــم  47لس ــنة  ٢٠١7بـ ـزايدة اعن ــاء ءل ــس املفوي ــيف ل ــرض توس ــي،
املشار ة ا ا لس املذ ور.
 -١6مـ ــا صـ ــدر القـ ــانون رقـ ــم  6٩لسـ ــنة  ٢٠١7بتشـ ــليجل انـ ــة ال ـ ـرباء الاصـ ــة ابختيـ ــار
املر حيف لعنوية ءلـس املفويـيف ومللتـ االمـم املتحـدة حلقـور االنسـان ا العـرار تعيـيف ماـجل
حلنور اجتماعات انة الرباء بصفة مراق .
 -١7بلع مقدار املواذنة املخصصة للمفويية لعام  ٢٠١3س ٢٠مليـار دينـار عراقـي مـن املواذنـة
االحتادية وس ٢٩مليار دينار عراقي لعام  ٢٠١4وخصا هلا س ١١٠درجة وظيفة عام .٢٠١٢
 -١8مــا قامــز احللومــة العراقي ـة بــدعم املفويــية ا عــام  ٢٠١6وبعــد ال ــاء وذارة اقــور
االنسان قامز بنقجل س ٥٢٥موظف م ،لصيصا م املالية ا املفويية.
 -١٩مــا قامــز احللومــة العراقيــة بتــوفع مبــاين للمفويــية موذعــة س ٢ا العاصــمة العراقيــة
وس ١4بناية ا اغل حمافهتات العرار عدا اقليم ردستان دعما لعمجل املفويية.
 -٢٠اصــلز املفويـية العليــا حلقــور االنســان علــى عنــوية مراقـ ا انــة التنســيق الدوليــة
للمنسسات الوطنية حلقور االنسان بتصنيف سب ا عام .٢٠١٥
 -٢١و ا ع ــام  ٢٠١7اختي ــار اعن ــاء ءل ــس املفوي ــيف للمفوي ــية العلي ــا حلق ــور االنس ــان
وعددهم س ١٥عنو بواق ،س 4من النساء وس ١١من الرجال.
 -٢٢واصــدر ءلــس الن ـواب قـراره املــرقم  3١لســنة  ٢٠١6ابلتصــويز ابالبــاب علــى مواذنــة
املفويـية العليــا حلقـور االنســان البال ـة س ٢66 3٩4 ١76 ٠٠٠سما تــان وسـتة وســتون مليــار
وثالمثا ة واربعة وتسعون مليون وما ة وستة وسبعون الف دينار .
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 -٢3بلــع مقــدار املواذنــة املخصصــة للمفويــية لعــام  ٢٠١8س ٢٥,667,٢٩٠مليــار دينــار
عراقي علما ان اقلـيم وردسـتان انشـا هيـة مسـتقلة حلقـور االنسـان عـام  ٢٠١٠تعمـجل ا اطـار
املناطق التابعة لالقليم.
توصية رقم ()10
 -٢4يســتند القنــاء العراقــي عنــد اصــدار االامـ علــى قــانون ملافحــة االرهــاب رقــم س١3
لسنة  ٢٠٠٥ويعاجل قانون اصول احملا مات اازا ية االام االعدام ا املواد س ٢8٥و. ٢٩3
 -٢٥و مناقش ــة مس ــودة ساالسـ ـتاتيجية العراقي ــة مللافح ــة االره ــاب ا ءل ــس و ــالء االم ــن
الوطأب ابالسة املرقمة س ٢٠١7/4ا  ٢٠١7/3/١3املعدة من قبـجل ج ـاذ ملافحـة االرهـاب
ل ــرض تطويره ــا وف ــق متطلب ــات االم ــن ال ــوطأب العراق ــي ــذل ن ــوقل ق ــانون سمن ــ ،وملافح ــة
االرهــاب ا جلســة ءلــس االمــن الــوطأب رقــم س ٩لســنة  ٢٠١7وبنــاءا علــى توجي ــات ءلــس
االمــن الــدويل مبوج ـ ق ـراره رقــم س ١373لســنة  ٢٠٠١ول ــرض تطــوير قــانون ج ــاذ ملافحــة
االرهــاب ومبــا يعــزذ االمــن الــوطأب العراقــي مــن ج ــة واقــور االنســان مــن ج ــة اخــرى و املوافقــة
على مسودة قانون سمن ،ملافحة االرهاب وااالت ا ءلس الوذراء.
 -٢6ويعــرر القــانون العراقــي مللافحــة االرهــاب سرقــم  ١3لســنة  ٢٠٠٥االرهــاب مبوج ـ
املــادة االو منـ  -س ــجل فعــجل اجرامــي يقــوم بـ فــرد او اعــة منهتمــة اسـت در فــردا او ءموعــة
افـراد او اعــات او منسســات رمسيــة او غــع رمسيــة اوقــ ،االيـرار ابملمتللــات العامــة او الاصــة
ب يــة االخــالل ابلويــ ،االمــأب او االســتقرار او الواــدة الوطنيــة او ادخــال الرعـ والــور والفــزع
ب ــيف الن ــاس او ااثرة الفوي ــى حتقيقـ ـا ل ــاايت ارهابي ــة وبين ــز امل ــادة الااني ــة منـ ـ ماهي ــة االفع ــال
االرهابيــة املشــمولة لــم القــانون وان الت يــز في ــا ينصــرر ا القصــد اارمــي ولــيس نــوع الفعــجل
فالقصد اارمي الال امي ،االفعال االرهابية هو حتقيق ال اايت االرهابية مبوج هذا القـانون
هــو االخــالل ابلويــ ،االمــأب او االســتقرار او الواــدة الوطنيــة او ادخــال الرع ـ والــور والفــزع
بــيف النــاس او ااثرة الفويــى وماــجل هــذه االفع ـال ســور تنصــرر ابلتن يــد ا اراقــة الــدماء وقتــجل
االنفس وااثرة االقتتال بـيف اطيـار ا تمـ ،العراقـي وبـدون هـذا القصـد اارمـي فـان تلـ االفعـال
هي جرا م عادية تنطبق علي ا القوانيف ات الصلة لـذا فـان ويـ ،عقـوابت مشـددة علـى مـرتل
تل االفعال ينطبق م ،املعايع الدولية الاصة بعقوبة االعدام ابعتبار ان تل اارا م اـجل جـرا م
ا د خطورة تست در احلق ا احلياة.
التوصية رقم ()18
 -٢7فيمــا خيــا اصــدار التش ـريعات الوطنيــة الــت تعاق ـ علــى االنت ا ــات ااســيمة حلقــور
االنسان املرتلبة ذمن النهتام البا د قـد صـدر قـانون احمللمـة اانا يـة العراقيـة العليـا واصـدرت هـذه
احمللمة س 4١٢الم ا مصدق ا ابالدانة منذ اتريخ تشليل ا وا االن.
 -٢8ما ان منسسات العدالة االنتقالية االخرى ومن ا منسسة الش داء ومنسسة السـجناء
السياس ــيف وهيئ ــة دع ــاوى املللي ــة وا ــان اع ــادة املفصـ ـوليف السياس ــيف ا وظ ــا ف م ق ــد ال ــذت
اجراءا ــا املناســبة لتعــويت املتنــررين جـراء سياســات النهتــام البا ــد وان ابواهبــا مفتواــة للــجل مــن
قلن ـ اثبــات النــرر الواقــ ،علي ـ ج ـراء تل ـ السياســات وقــد ال يتســ ،ماــجل هــذا التقريــر الدراج
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االنشـطة والـربامج واالاصـاائت الاصــة ابملشـموليف بواليـة تلـ املنسسـات واملبـالع املصـروفة هلــم
فنال عن انواع التعويت االخرى الت اصلوا علي ا.
توصية رقم ()20
 -٢٩حن ـ ـ ـ ـ ـ ــيللم ا تقري ـ ـ ـ ـ ـ ــر املتابع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد ا الوثيق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ا  ٢٠١7/8/١8وننيف أين ا.

سCCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1

 -3٠فيمـا خيــا االنت ا ــات الطـعة حلقــور االنســان بعــد ظ ـور عصــاابت داعــل االرهابيــة
وما تبع من ااداث ا ازيران  ٢٠١4فقد بذلز حما م التحقيـق املختصـة ابلتحقيـق ا جـرا م
االنت ا ــات الطــعة واقــور االنســان مــ ،االج ــزة االمنيــة العاملــة تمر ــا ج ــات حتقيقــة اللــا
افــة االجـراءات القانونيــة الالذمــة تجـراءات التحقيــق ــق املت مــيف هبــذه ااـرا م بشــلجل مســتقجل
وسري ،ومن مث ااالة من تلفي االدلة يده على حما م املويوع لينال جزا العادل وفقـ ا حللـام
القــانون وقــد صــدرت العديــد مــن االالــام القنــا ية ــق ءموعــة مــن املت مــيف ابرتلــاب ءــزرة
سبايلر.
 -3١فن ـالا عــن ان التحقيــق ا االدعــاءات والشــلاوى املزعومــة بشــنن االنت ا ــات املنســوبة
لق ـوات االمــن اثنــاء عمليــات حتريــر املــدن العراقيــة مــن ســيطرة عصــاابت داعــل االرهابيــة اــرع
بشــلجل قــانوين امــام حمــا م التحقيــق املختصــة وفــق الشــلاوى املقدمــة وبشــلجل اصــويل اي ـ و
استحداث حملمة حتقيق خمتصة ا ءال اقور االنسـان ا ـجل منطقـة اسـتئنافية للنهتـر ا هـذه
الشلاوى.
 -3٢قرر ءلس القناء االعلى تشليجل هيئة قنا ية خاصة للتحقيق ا اارا م االرهابية الـت
تعــرض هلــا االيزيــدييف اي ـ ســيلون مقــر هــذه اهليئــة ا حمافهتــة نينــوى وان هــذه الطــوة يت
ارص ـا مــن القنــاء علــى توثيــق اا ـرا م الــت تعــرض هلــا هــذا امللــون وعــدم افــالت املت مــيف مــن
العقــاب .ان االجـراءات املتخــذة لنــمان تقــدن املســاعدة الالذمــة للنــحااي مــن النســاء والفتيــات
الــاليت حتــررن مــن قنــية تنــيهتم عصــاابت داعــل االرهابيــة واصــول االطفــال الــذين قيــدهم هــذا
التنهتيم االرهايب على املساعدة الالذمـة لتعـافي م جسـداي ونفسـيا وبعـادة ادمـاج م فقـد و ـول
النساء االيزيدايت البالع عددهن س ١٥٢8من اللوايت تعرين للعنـف مـن قبـجل عصـاابت داعـل
االرهابية واستانا ن من النوابط ومبوافقة السيد الوذير وفق قانون احلماية االجتماعية رقم س١١
لسنة  ٢٠١4ما و ول س 88أمراة من ملون الشب الناجيات من بطل عصـاابت داعـل
االرهايب ابلقانون املذ ور انفا ما تعمـجل دا ـرة التـدري امل ـأب علـى اقامـة دورات تدريبيـة تعليميـة
وم نيــة ورايديــة ل ــرض تعلــيم علــى م ــن خمتلفــة ايـ تشــمجل هــذه الــدورات يــ ،ابنــاء الشــع
العراقــي مــن العــاطليف عــن العمــجل دون اع اســتاناءا و ييــز وتعمــجل دا ــرة التش ـ يجل والقــروض اينــا
على اباد فرل عمجل ومنح القروض بدون استاناء او ييز وخصوص ا ا املناطق احملررة مـن اجـجل
تشجيع م على اعاد م ا املناطق احملررة.
 -33بذلز الومة اقلـيم وردسـتان ج ـودا بـعة لتـاميف الـدمات للنـاذايف ا االقلـيم بعـد
ســيطر داعــل علــى منــاطق واســعة مــن بعــت احملافهتــات واســتقبلز ا اــر مــن  33٠٠٠دعــوى
بشان االيزيدين ويطبق االقلـيم قـوانيف مواـدة للتعامـجل مـ ،يـ ،النـاذايف مـا عملـز الومـة
االقليم على التعريف بقنية اختطار النساء االيزيدايت دوليا.
GE.19-17466

9

CCPR/C/IRQ/6

 -34تشــليجل ان ــة االم ــر ال ــديواين س ١٩3ال ــت تت ــو م م ــة التحق ــق م ــن م ـزاعم انت ا ــات
اقور االنسان املقدمة من قبجل التحالف الدويل برائسـة ماـجل هيئـة املستشـارين ا ملتـ السـيد
ر يس الوذراء احملتم وعنوية ملات اقور االنسان ا وذاريت العدل والارجية وقيادة العمليات
املشــت ة وخليــة العمليــات النفســية وقامــز ابلتحقيــق ابدعــاء اــدوث انت ا ــات منســوبة الف ـراد
فرقة الرد السري ،التابعة لوذارة الداخلية نقالا عن ءلة سدير بي جل االملانية و ـبلة ساع سـي يب
االمريليــة وقــد قامــز اللجنــة ابستنــافة ــجل اعنــاء اللجنــة التحقيقــة املشــللة ا وذارة الداخليــة
واعناء ا لس التحقيقي املشلجل بقيادة فرقة الرد السـري ،واملت مـيف خبصـول التقريـر املنشـور وو
التوصــجل ا نتــا ج اوليــة خبصــول احلــادث وثبــز للجنــة اــدوث انت ا ــات مــن قبــجل اف ـراد الــرد
الس ـري ،الــز ابلنــرب والت ديــد ابملــوت وقــد ايــدت اللجنــة ق ـرار حملمــة التحقيــق قــوى االمــن
الــداخلي بتشــليجل انــة عليــا ا وذارة الداخليــة للتحقيــق ابملويــوع والذال عمـجل اللجنــة املشــللة
خبصول التحقق من مزاعم االنت ا ات مستمر.
 -3٥وصــدر القـرار رقــم  33لســنة  ٢٠١6عــن رائســة اام وريــة القايــي بتشــليجل انــة مــن
خصــيات دينيــة واجتماعيــة وعشــا رية وسياســية لويــ ،معااــات للمشــا جل الــت خلف ــا تنهتــيم
داعــل االرهــايب وتســببز ا زيــق النســيج االجتمــاعي بــيف اطيــار حمافهتــة نينــوى علــى ان تقــوم
ه ـذه اللجنــة بتقــدن مبــادرات فوريــة بتوايــد الصــفور ب ـيف ابنــاء احملافهتــة وتــالا االاثر الس ــلبية
النااــة عــن مارســات تنهتــيم داعــل االرهــايب مبــا يلفــجل عــودة احليــاة االجتماعيــة بصــورة طبيعيــة
ودعم االج زة االمنية ا احملافهتة وبناء خمميات للناذايف واعادة املنتسبيف ا وظا ف م.
 -36م ــا ص ــدر االم ــر ال ــديواين رق ــم  ١34لس ــنة  ٢٠١7بش ــنن ال ــدور املتج ــاوذ علي ــا ا
حمافهت ــة نين ــوى ل ــرض معاا ــة مش ــللة ا ـ ال دور الن ــاذايف م ــن قب ــجل عوا ــجل اخ ــرى ا حمافهت ــة
نينوى.
 -37اصدر ءلس النواب قراره رقم  ٥3لسـنة  ٢٠١7ابعتبـار مدينـة املوصـجل ابلعمـوم وتلعفـر
مدينة منلوبة.
 -38بشنن متابعة ااالت االختفاء القسرع املزعومة ا العرار املعرويـة علـى انـة االختفـاء
القســرع والفريــق العامــجل املعــأب ــاالت االختفــاء القســرع فقــد قامــز احللومــة العراقيــة مبجموعــة
م ــن االج ـ ـراءات ل ـ ـزايدة التنس ــيق والتع ــاون ب ــيف االج ــزة احللومي ــة س ــم تلـ ـ امللف ــات ومن ــا
استحداث قسـم ساملفقـودين وتوثيـق االنت ا ـات ا وذارة العـدل يتـو التعامـجل مـ ،تلـ امللفـات
والتنسيق م ،الوذارات احللومية واالج زة االمنية ل رض البح عن ا خال مفقودين وتشـليجل
انــة وذاريــة برائســة و يــجل وذارة العــدل للتنســيق مــ ،الــوذارات للحصــول علــى املعلومــات بشــان ــجل
االة من احلاالت املعرويـة ودأب العـرار علـى ارسـال ـجل املعلومـات املتـوافرة عـن تلـ احلـاالت
ا اللجنة املعنية.
املاس ( )3والتوصيا)26 ،16 ،14 ،12( :
توصية رقم ()12
 -3٩ال يتن ــمن الق ــانون العراق ــي اع نص ــول ييزي ــة ي ــد ا ــخال م ــن فئ ــات معين ــة عل ــى
اســاس ميــوهلم اانســية او اانســانية وال يبــيح او يســمح اســتخدام اع ــلجل مــن ا ــلال العنــف
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يــدهم وتــوفر نصــول القــانون العراقــي قايــة للحقــور واحلـرايت ومن ــا احلــق ا احليــاة واحلــق ا
سالمة ااسد للجمي.،
 -4٠يعمجل القناء العراقي على التحقيق ا االنت ا ات الت تتعرض هلا فئات معينـة ملنـ ،اع
ءال لإلفالت من العقاب ونود ان نبيف ان ا الدعوة الاصة فيمـا يتعلـق بقنـية القتـجل ف ـو امـر
غــع مقبــول ويعاقـ القــانون علــى مــن يرتلـ هــذه اارقــة بعقوبــة القتــجل العمــد وان مــا و ــره
مـن قنـية املماـجل املوديـجل س ـرار نو ـي هـي قنــية قيـد التحقيـق وتعامـجل ـنع قنـية قتـجل حتصــجل
اب تم ،بجل على العلس من ل هناح اهتمـام بـع ابلتقصـي عـن مرتلبي ـا ب يـة ااـالت م علـى
احملــا م املختصــة وان احلــاالت الــت قــد تاــار بشــان الفئــات مويــوع التوصــية ان ثبتــز ترجــ ،ا
نهترة اجتماعية ال تقرها الدولة العراقية وال تسمح ابع اجراء خارج نطـار القنـاء وان مـن يابـز
قيام مباجل هذه خين ،للمساءلة.
توصية رقم ()14
 -4١ل رض ليف املرأة مـن تـويل املناصـ العليـا ومارسـة دورهـا ومسـنوليا ا ا ا تمـ ،البـد
هلــا ان تتمتــ ،ق ــا ا التعلــيم ابعتبــاره املفتــاا للــجل احلقــور لــذا فقــد اصــدرت املديريــة العامــة
للتعلــيم العــام واالهلــي واالجن ـ اعمام ــا ا  ٢٠١7/٥/١١بشــان يــمان تــ ،الفتيــات قــور
االنسان و لين ن من خالل عملية التوعية والتعاون م ،منهتمات ا تم ،املدين واالعالم.
•

•
•
•

تسـ ـ يجل اجـ ـراءات تس ــجيجل الفتي ــات وف ــق نهت ــام امل ــدارس االبتدا ي ــة ا امل ــدارس
القريبة من مناطق سلناهن؛
ول الفتيات ابالنتساب للعام الدراسي ٢٠١7/٢٠١6؛
تس يجل اجراءات عودة الناذاات ا مناطق سلناهن بعد حتريرها؛
ول الفتيات ابالمتحان الارجي وفق النوابط؛

•

فتح مدارس التعليم املسرع الستقطاب الفتيات يـمن الفئـة العمريـة س١8-١٥
سنة ومدارس اليافعيف للفئات العمرية من س ١8-١٠سنة؛

•

فتح مدارس اق ا التعليم وقبول الفتيات في ا لالعمار من س ١8-١٠سنة
من املتخلفات عن الدوام االبتدا ي او اتر ات الدراسة.

 -4٢الذت وذارة الداخلية  -دا رة ااواذات أو اا ـات االخـرى اجـراءات تنسـجم مـ ،أالـام
قانون جواذات السفر رقم [ ]3٢لسنة  ٢٠١٥والت ال يز مطلقا بشنن إصدار جواذ السـفر وهـذا
مــا أ ــده نهتــام ج ـواذات الســفر رقــم [ ]٢لســنة  ٢٠١١ا املــادة [ ]4إ جعــجل مــن ــرو طل ـ
جـواذ الســفر أن يلــون عراقــي اانســية ب ــت النهتــر عــن جنسـ وا ــت القــانون موافقــة ويل األمــر
يقجل عمره عن [ ]١8عاما ا طل جواذ السفر ومل يقيد القانون اـق املـرأة سـواء
فقط ابلنسبة ملن ُّ
ا طل ااواذ أو السفر مبوافقة ويل األمر أو وجود حمرم ابستاناء االتيف:
ابلنس ــبة للمطلق ــة أو األرمل ــة إ ا رغب ــز ابلس ــفر م ــ ،أطفاهل ــا أن تق ــدم اج ــة
سأ
وصاية صادرة عن حملمة األاوال الشخصية؛
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سب
ال يتعلق ابلعرار.

ابلنس ــبة لقص ــد احل ــج ا ــتطز الدول ــة املن ــيفة للحج ــاج وج ــود حم ــرم وه ــذا

 -43أصدرت وذارة الداخلية آالر ااـواذات اسـتنادا لتوجـ الـوذارة واحللومـة العراقيـة للقنـاء
على ي ،ا لال التمييز بيف اانسيف ا تطبيق القوانيف والتعليمات.
 -44الذت السلطات ا إقليم ردستان خطوات حمددة من أججل ما يلي:
•

فال ــة التنفي ــذ الفع ــال للق ــانون رق ــم 8س ٢٠١١بوس ــا جل من ــا إص ــدار اللـ ـوا ح
النرورية لتفعيل ؛

•

انشــاء حملمــة خاصــة مللافحــة العنــف يــد امل ـرأة ا س 3حمافهتــات مــن اقلــيم
وردستان؛

•

تعيف انة املصاحلة ا حما م العنف املنزيل؛

•

انشاء انة عليا مللافحة العنف يد املراة ا ساربيجل وسليمانية ودهوح .

 -4٥علــى الــرغم مــن ان التش ـريعات النافــذة ال تتنــاقت مــ ،القواعــد الدوليــة الاصــة قــور
االنسان ومن اججل العمجل علـى حتسـيف التشـريعات احملليـة مبـا يـتال م مـ ،االلتزامـات الدوليـة املعنيـة
قــور االنســان ــللز انــة ا ءلــس القنــاء االعلــى مــن القنــاة املتقاعــدين اصــحاب الــربة
ملراجعة افة التشريعات و ل مبوج االمر املرقم س/477ملت  ٢٠١7/ا .٢٠١7/6/١٢
 -46وبش ــان اي ــجل املـ ـرأة ا احلي ــاة العام ــة تن ــر املعطي ــات التالي ــة وي ــ ،ل ــيف املـ ـرأة عل ــى
املستوى السياسي واحلق ا تويل املناص العامة و ما يلي:
•

نسبة ايجل النساء ا ءلس النواب ال تقجل عن %٢٥؛

•

س 86من النساء يتسنمن منص قايي؛

•

س 4نساء تقلدن منص سفع؛

•

س ٥7من النساء تقلدن منص املدراء العاميف وعمداء اللليات.

-47
و ما يلي:
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•

عدد النابطات

س٢73

•

عدد املفويات

س8٥3

•

عدد املرات

س63٥٢

•

عدد الطالبات

س44

•

عدد املوظفات املدنيات

س٢٥١6

•

عدد العقود

س١١

•

ا موع الللي للنساء ا الداخلية

س١٠,٠4٩
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•

وا اقلــيم وردســتان تســنمز النســاء مناص ـ م مــة ومن ــا رائســة وســلراترية
برملان اقليم وردسـتان ا الـدورة احلاليـة مـا و تعيـيف النسـاء ا القنـاء بصـفة
قنــاة س 3١ام ـراة قايــي  4٩مــدعي عــام  ٩4حمقــق قنــا ي  ٢8٩مســاعد
حمق ــق قن ــا ي وتعم ــجل ا ا ــر م ــن  88٠امـ ـراة ا مديري ــة ــرطة االقل ــيم بص ــفة
يابط ومنتسبة وموظفة مدنية.

 -48أق ــر ءل ــس ال ــوذراء ع ــام  ٢٠١3االس ـتاتيجية الوطني ــة ملناهن ــة العن ــف ي ــد امل ـرأة ال ــت
در ا تعزيز اقور املرأة العراقية ا مراال ا العمرية وقايت ا مـن ـجل أ ـلال التمييـز السـل
والعنــف واحلــد مــن االاثر املتتبــة عليـ وتتنــمن االسـتاتيجية أربعــة حمــاور وهــي :الوقايــة والرعايــة
واحلماية والسياسات والتنفيـذ واعتمـدت االسـتاتيجية علـى مصـادر تتنـمن االتفاقيـات الاصـة
ق ــور املـ ـرأة واق ــور االنس ــان والدس ــتور ال ــذع ن ــا ا العدي ـد م ــن مـ ـواده عل ــى املس ــاواة ب ــيف
اانسـ ــيف واملسـ ــاواة امـ ــام القـ ــانون مـ ــا اعتمـ ــدت علـ ــى واث ـ ــق وطنيـ ــة أمه ـ ــا سالطـ ــة المسـ ــية
واسـتاتيجية لفيــف الفقــر والطــة الوطنيــة حلقــور األنســان واملســح االجتمــاعي للمـرأة العراقيــة
وتنطلــق االس ـتاتيجية م ــن أرادة احللوم ــة العراقي ــة ابلن ــوض اب تم ــ ،العراق ــي م ــن الواق ــ ،امل ــتدع
نتيجة السياسات السابقة واألويـاع األمنيـة غـع املسـتقرة الـت تسـببز مبالبسـات فلريـة متعصـبة
أثرت على وي ،املرأة ا العرار.
 -4٩االسـتاتيجية الوطنيــة لتطــوير اويــاع املـرأة ا اقلــيم وردســتان  :٢٠١٩-٢٠١3تنطلــق
االس ـتاتيجية مــن ارادة الومــة اقلــيم وردســتان الع ـرار ابلن ــوض اب تمــ ،اللوردســتاين .وقاــجل
تطــوير واعتمــاد اس ـتاتيجية وطنيــة لتطــوير امل ـرأة ا االقلــيم حمصــلة طبيعيــة ومنطقيــة لبنــود مشــروع
الدســتور وسياســة االقلــيم ا اعــادة بنا ـ علــى اســاس دققراطــي مــدين واا ـتام اقــور االنســان
واحل ـرايت العام ــة ونب ــذ ي ــ ،ا ـ ـلال التميي ــز ا ا تم ــ .4٩ ،ان ه ــذه االسـ ـتاتيجية تس ــاهم ا
حتقيق ستة حمصالت هي :بيئة قانونية وتشريعية تتما ى م ،مبادا اقـور االنسـان واملعاهـدات
الدولية سياسة تعليمية نوعية تطبق مساواة النوع االجتمـاعي معتمـدة سياسـة للصـحة االبابيـة
عرب مرااجل احلياة معتمدة  -مفعلة ا اقليم وردستان نسبة تواجد املرأة ا سور العمجل مرتفعـة
مــن  %١٢,٩ا  %٢3خــالل فــتة االسـتاتيجية مســتوى مرتفــ ،ملشــار ة املـرأة ا مواقــ ،صــن،
الق ـرار وبنــاء الســالم منسســات تعــىن بشــنون امل ـرأة مدعمــة مب ـوارد وصــالايات تســمح هلــا تداء
م ام ــا ابلفعالي ــة املــنثرة عل ــى الت يــع م ــا نب ــيف ا ااــدول ادانه نس ـ القــوى العامل ــة اس ـ
اانس واحلالة العلمية والوذارة:
الوذارات
وذارة البيئة
وذارة الصحة
وذارة الشباب والرايية
وذارة النقجل
وذارة االتصاالت
وذارة املوارد املا ية
وذارة العدل
وذارة الزراعة
GE.19-17466

ور

اانث

64.7
6٠.8
7١.٥
8٥
67.6
8١.6
8٩
76.6

3٥.3
3٩.٢
٢8.٥
١٥
3٢.4
١8.4
١١
٢3.4

ادات عليا
4.6
3.٢
١.٩
٠.3
٠.8
١.3
٠.٢
3.6

دبلوم بلالوريوس

اعدادية او ادىن

غع مبيف

6٩.8
٥3.7
6٢.٩
٢8.3
4٢
4٠.6
3٠.١
٥٠.4

٢3.7
٢٩.٥
٢٩.4
68
66
38.7
6٩.١
37.8

١.٩
١3.6
٥.8
3.4
١.٢
١٩.4
٠.6
8.٢
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الوذارات
وذارة التعليم العايل
وذارة االعمار وابسلان
وذارة اهلجرة وامل جرين
وذارة التخطيط
وذارة التجارة
وذارة التبية
وذارة الاقافة
وذارة الارجية
وذارة السيااة واالاثر
وذارة الصناعة واملعادن
وذارة العمجل والشنون االجتماعية
وذارة العلوم والتلنلوجيا
وذارة الل رابء
وذارة النفط
وذارة البلدايت واال ال العامة
وذارة املالية

ادات عليا

ور

اانث

٥٩.٢
73.7
66.١
٥8.٥
68.7
4١.١
6١.٥
74.4
7٥.7
8٥.4
68.٥
67.١
87.8
٩٠
86.١
4٥.١

4٠.8
٢6.3
33.٩
4١.٥
3١.3
٥8.٩
38.٥
٢٥.6
٢4.3
١4.6
3١.٥
3٢.٩
١٢.٢
١٠
١3.٩
٥4.٩

3٩.6
3.٢
١.3
8.6
٠.٥
٠.6
١.٩
١٢.7
٠.8
٠.4
١.١
١٠.٥
١.4
٠.7
٠.١
٠.٥

دبلوم بلالوريوس

اعدادية او ادىن

غع مبيف

3٩.٢
٥١.٢
6٢.7
66.4
3٥
76.3
٥١.4
6٩.٩
4٢
٢٥.٢
٥٠.٥
٥٩.٥
3٥.3
٥٢.٥
٢4.٩
٥٢.٥

١7.٥
36.4
٢7.7
٢٠.6
4٢.٢
١٩.4
4٢.7
١7.١
43.6
66.٢
4٢.١
٢6.3
٥8
36.٥
4٩.6
44.٢

3.7
٩.٢
8.3
4.4
٢٢.3
3.7
4
٠.3
١3.6
8.٢
6.3
3.7
٥.3
١٠.3
٢٥.4
٢.8

 -٥٠وااــدول ادانه يبــيف نسـ القــوى العاملــة اسـ ااــنس واحلالــة العلميــة واا ــات غــع
املرتبطة بوذارة:
اا ات غع املرتبطة بوذارة
هيئة النزاهة
اهليئة العراقية للسيطرة على املصادر املشعة
اهليئة العليا حملو االمية
بيز احللمة
ءلس الوذراء
هيئة االعالم واالتصاالت
اهليئة العامة لدمات الب واالرسال
ديوان الرقابة املالية
احمللمة االحتادية العليا
ديوان الوقف الشيعي
اهليئة العراقية للمساءلة والعدالة
اهليئة الوطنية لالستامار
البن املر زع العراقي
ديوان أوقار املسيحييف والدايانت االخرى
منسسة الش داء السياسييف
هيئة األورار املالية
14

ور

اانث

84.٢
7٢.٢
47.7
٥8.3
76.4
77.٥
84.4
6٢.4
٥7.٥
74.٩
٩٥.١
7٥.6
٢4.8
٥8.8
7١.6
٥٥.3

١٥.8
٢7.8
٥٢.3
4١.7
٢3.6
٢٢.٥
١٥.6
37.6
4٢.٥
٢٥.١
4.٩
٢4.4
7٥.٢
4١.٢
٢8.4
44.7

ادات عليا
١.٥
١٠.٢
٠
7.١
3.3
١.3
٠.٩
١٢.7
٢.٥
١١.3
6.7
7.3
٥.٩
١.8
4.6
٢.4

دبلوم +بلالوريوس

اعدادية وادىن

غع مبيف

6٩
6٢
77.٢
٥7.٥
٥٥.٩
٥٥.٢
٥٠.7
8٠.١
7٢.٥
٥٢.4
4٢.٥
٥8.8
6١.6
7٩.3
٥٥.7
6١.٢

٢٥.3
٢٥.٩
١٩.١
3٠.7
3٠.8
٢٢.٥
3٩.8
7
٢٥
33.٢
٥٠.7
33
3٢
١7.٩
37.٩
3٢.٩

4.٢
١.٩
3.7
4.7
١٠
٢١
8.6
٠.٢
٠
3.١
٠.١
٠.٩
٠.٥
١
١.8
3.٥
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اا ات غع املرتبطة بوذارة
ديوان الوقف السأب
ج اذ االمن الوطأب
املفويية العليا املستقلة لالنتخاابت
امانة ب داد

ور

اانث

٩6.7
٩7.3
8٥.١
7٥.١

7.3
٢.7
١4.٩
٢4.٩

ادات عليا
١3.7
3١.١
٢.3
١٠.٩

دبلوم +بلالوريوس

اعدادية وادىن

غع مبيف

٢٩.٩
٥4.4
66.١
4٠.8

٥٥.7
4٢.٢
3١
47

٠.7
٠.3
٠.6
١.3

 -٥١صــدر توجي ـ مــن ر ــيس الــوذراء ا  ٢٠١٥/3/3ا الــوذارات لت ــيح نســبة مــن نســاء
لش جل املناص القيادية مبستوى مدير عام فما فور.
 -٥٢ي ــمن ازم ــة االص ــالاات احللومي ــة تش ــللز ان ــة التع ــديجل ال ــوذارع الختي ــار ال ــوذراء
التلنوقرا والت بلع عددها س ١3عنو من الرباء من بين م امرأاتن.
 -٥3يــمن قــانون االا ـزاب السياســية رقــم س 36لســنة  ٢٠١٥مراعــاة التمايــجل النســوع ا
اهلينة املنسسة واهليئة العامة لالازاب السياسـية مبوجـ املـادة س/١١اوالا/أ والـت تـنا علـى سان
يقــدم طل ـ التنســيس حتري ـرايا بتوقيــ ،ماــجل احلــزب الغ ـراض التســجيجل ا دا ــرة ــنون االا ـزاب
والتنهتيمات السياسية مرافق ا ب قا مـة تمسـاء اهليئـة املنسسـة الـت ال يقـجل عـدد اعنـا ا عـن س7
اعنــاء منسســيف ومرافق ـ ا ب ـ قا مــة تمســاء عــدد ال يقــجل عــن س ٢٠٠٠الفــيف عنــو مــن خمتلــف
احملافهتات على ان يراعى التمايجل النسوع.
 -٥4تسعى املفويية العليا املستقلة لالنتخـاابت علـى تفعيـجل الـدور التوعـوع لنـرورة مشـار ة
املراة ا ي ،ا االت.
 -٥٥القــوانيف الــت تعــىن مبشــار ة امل ـراة ا االنتخــاابت والعمــجل السياســي واحلــزيب االمــر الــذع
يســاهم بشــلجل فعــال ا تطــوير منهتــور النــوع االجتمــاعي بشــلجل ابــايب الذالــة الســلوح النمطــي
املفروض لتمايجل املراة لتنخذ دورها بشلجل طبيعي ا ا االت افة.
 -٥6مــا ارصــز املفويــية العليــا املســتقلة لالنتخــاابت علــى وجــود ايــجل نس ـوع ا اهليئــة
املنسســة ومبــا ال يقــجل عــن ام ـرأتيف مــن عــدد اعنــاء اهليئــة املنسســة والبــالع عــددهم س 7اعنــاء
و ذل االمر ابلنسبة لل يئة العامة لالازاب السياسية.
 -٥7ان هناح العديد مـن االاـزاب السياسـية قامـز بتنسيسـ ا وترأسـ ا نسـاء مارسـن العمـجل
السياسي و انز هذه االازاب السياسية من اول االازاب الت اصلز على اجاذة سيس من
املفويية.
 -٥8بناء على ما اقره ءلس النواب طبق ا بالام البند سأوال من املادة س 6١والبند ساثلاـا
مــن املــادة س 73مــن الدســتور قــرر ر ــيس اام وريــة بتــاريخ  ٢٠١٥/٩/١7ص ــدر القــانون رق ـم
س 36لسنـة  ٢٠١٥قانون االازاب السياسية وجاء ا األسباب املوجبة هلـذا القـانون سانسـجاما
م ،متطلبات احليـاة السياسـية ااديـدة والتحـول الـدققراطي ول ـرض تنهتـيم ابطـار القـانوين لعمـجل
االا ـزاب او تنهتيمــات سياســية علــى أســس وطنيــة دققراطيــة تنــمن التعدديــة السياســية وحتقــق
مشار ة أوس ،ا الشنون العامة رع هذا القانون .
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 -٥٩اجل ساللوات الاصة ابلنسـاء الـت ال تقـجل عـن س %٢٥يـمن ءلـس النـواب مسـامهة
فاعلة للمرأة ا احلياة السياسية وانعلسز ا السلطة التنفيذية وا املناصـ القياديـة ا الدولـة
على مستوى و الء الوذارات والدرجات الاصة.
 -6٠إن الســلطة القنــا ية أولــز اهتمام ـ ا ب ـعا لعمــجل امل ـرأة ا ءــال القنــاء وا إاصــا ية
أورد ا السلطة القنا ية تعداد القاييات ا ـللز القنـاة مـن النسـاء املـدة مـن عـام ٢٠٠3
ـاض بع ــد ان ــان الع ــدد ال يتع ــدى 7
ول اي ــة ةاي ــة  ٢٠١4فق ــد بل ــع ع ــدد القاي ــيات  ٩3ق ـ ا
قاييات قبجل هذه املدة.
 -6١ســعز احللومــة العراقيــة إ إ ـراح امل ـرأة ا احملافــجل الدوليــة وارصــز علــى حتقيــق الت ـواذن
اانســاين ا إيفــادات الــوذارات افــة واملنسســات غــع املرتبطــة بــوذارات للمشــار ة يــمن األنشــطة
واحملافجل الدولية املن رات وور العمجل التدريبيـة والتطويريـة و ـان ملشـار ة وفـد العـرار لـدى مناقشـت
تقرير العرار السابق املقدم ا انتلم املـوقرة ا عـام  ٢٠١4أقـرب دليـجل علـى لـ إ تـرأس الوفـد
احللــومي الســيدة وذيــرة الدولــة لشــنون املـرأة انــذاح مــ ،ءموعــة مــن النســاء الــاليت قــالن املنسســات
احللوميـة املعنيــة يــمن تشــليجل اغلـ الوفــد املشـارح .مــا تنــم بعاــات العـرار الدا ميــة إ الــدول
أعدادا من النساء ويراعى التواذن ااندرع هبذا ااان  .وتش جل نساء عراقيـات وظـا ف ا ملاتـ
األمم املتحدة افة الت لا براء ا العرار وليس هناح أية قيود صادرة من قبجل الدولـة نـ ،ااـرا
العراقيــات ا ءــاالت العمــجل الــدويل وتســنمز امل ـراة منص ـ ســفع فن ـالا عــن وجــود العديــد مــن
النسـ ــاء يعملـ ــن ا الس ـ ــل السياسـ ــي ا الس ـ ــفارات واملماليـ ــات والقنص ـ ــليات العراقيـ ــة ا ال ـ ــارج
بدرجات عديدة سمستشار أو سلرتع أول أو سلرتع ٍ
اثن أو قنصجل .
توصية رقم ()16
 -6٢تســعى وذارة العمــجل والشــنون االجتماعيــة ا تقــدن تــدابع جســدية ونفســية للتعامــجل مــ،
ااالت العنف يد النساء والفتيات واعادة الدمج ا تمعي.
 -63اب ــدت وذارة العم ــجل والش ــنون االجتماعي ــة ااجت ــا الن ــرورية ا االجتم ــاع املنعق ــد ا
ءلــس الن ـواب بتــاريخ  ٢٠١7/8/6ا اصــدار قــانون ملافحــة العنــف االســرع ل ــرض قيام ــا
ابل ــا اف ــة االج ـراءات حلهت ــر اف ــة ا ــلال العن ــف ي ــد النس ــاء والفتي ــات وس ــبجل الوص ــول ا
االليات القنا ية لألنصار والعدالة واحلصول على التعويت اللامجل واعادة االندماج.
 -64فيما يتعلق مبسنلة الزواج املبلر واالجبار على الزواج فنن قانون االاـوال الشخصـية رقـم
س ١88لســنة  ١٩٥٩عــاجل االمــر ايـ نــا ا سالفقـرة ١/مــن املــادة التاســعة علــى ان س مــا
ال حيــق الع مــن االقــارب او االغيــار ا ـراه ــخا ــر ــان ام انا ـى علــى الــزواج دون ريــاه
ويعترب عقد الزواج ابال راه ابطال ا ا مل يتم الدخول ما ال حيق من االقارب او االغيار من ،من
ان اهال للزواج مبوج االام هذا القـانون مـن الـزواج  .٢سيعاقـ مـن خيـالف االـام الفقـرة
س ١م ــن ه ــذه امل ــادة ابحل ــبس م ــدة ال تزي ــد عل ــى ث ــالث س ــنوات وابل رام ــة او ابا ــدى ه ــاتيف
العقــوبتيف ا ا ــان قريبــا مــن الدرجــة االو امــا ا ا ــان املخــالف مــن غــع هــوالء فتلــون العقوبــة
السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات او احلبس مدة ال تقجل على ثالث سنوات .
 -6٥نود اال ارة ا ان ظاهرة ختان االانث تنحصر ا اقلـيم وردسـتان ا القـرى واالراير
وال وجود هلذه الهتاهرة ا وسط وجنوب العرار.
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 -66جاء ا قانون مناهنة العنـف االسـرع ا اقلـيم وردسـتان العـرار رقـم  8لسـنة ٢٠١١
ا املادة سالاانية/اوال  :حيهتر على اى ـخا يـرتبط بعالقـة اسـرية ان يرتلـ عنفـ ا اسـرايا ومن ـا
العنــف البــدين واانســي والنفســي ا اطــار االســرة وتعتــرب االفعــال االتيــة علــى ســبيجل املاــال عنفـ ا
اسرايا :ومن هذه االفعال سختان االانث .
 -67نا قانون مناهنة العنـف االسـرع ا اقلـيم وردسـتان العـرار رقـم  8لسـنة  ٢٠١١ا
املادة سسادسا على:
•

سيعاق ـ ـ ـ ـ ـ ب رام ـ ـ ـ ــة ال تق ـ ـ ـ ــجل ع ـ ـ ـ ــن س ١.٠٠٠.٠٠٠ملي ـ ـ ـ ــون وال تزي ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ــى
س ٥,٠٠٠,٠٠٠مخسة مالييف جل من ارض على اجراء عملية ختان اناى؛

•

سيعاق ـ ابحلــبس مــدة ال تقــجل علــى س 6ا ـ ر وال تزيــد علــى س ٢ســنتيف وب رامــة
ال تقــجل عــن س ٢,٠٠٠,٠٠٠مليــوين دينــار وال تزيــد علــى س ٥,٠٠٠,٠٠٠مخســة
مالييف او تادى هاتيف العقوبتيف جل من اجرى او ساهم ا عملية ختان اناى ؛

•

سيعاق ـ ابحل ــبس م ــدة ال تق ــجل ع ــن س ــنة وال تزي ــد ع ــن ث ــالث س ــنوات وب رام ــة
ال تق ـ ـ ـ ـ ــجل ع ـ ـ ـ ـ ــن س ٥,٠٠٠,٠٠٠مخس ـ ـ ـ ـ ــة مالي ـ ـ ـ ـ ــيف دين ـ ـ ـ ـ ــار وال تزي ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ــن
س ١٠,٠٠٠,٠٠٠عش ــرة مالي ــيف دين ــار او تا ــدى ه ــاتيف العق ــوبتيف ــجل م ــن
اجرى او ساهم ا عملية ختان اناى ا ا انز قاصرة ؛

•

يعد ظرف ا مشددا للجاين ا ا ان الفاعجل طبيبـ ا او صـيدالني ا او يميا يـ ا او قابلـة
او ااــد معــاوني م وعلــى احمللمــة ان مــر مبنع ـ مــن مزاولــة م نت ـ او عمل ـ مــدة
ال تزيد عن ثالث سنوات.

 -68مــن خــالل املس ــح الــذع اعــده ا ل ــس االعلــى لشــنون امل ـراة ووذارة التخطــيط ا اقل ــيم
وردســتان وابلتعــاون مــ ،هارتالنــد الــدويل وصــندور االمــم املتحــدة للطفولــة ساليونيســيف اــول
نســبة انتشــار ختــان االانث ا اقلــيم وردســتان فقــد بينــز نتــا ج هــذا املســح ا وجــود اافــاض
ااد ا معدل انتشار ختان االانث ا اقليم وردستان.
توصية رقم ()26
 -6٩حن ـ ـ ـ ـ ـ ــيللم ا تقري ـ ـ ـ ـ ـ ــر املتابع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد ا الوثيق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ا  .٢٠١7/8/١8وننيف اين ا:

سCCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1

 -7٠فيم ــا يتعل ــق مبش ــروع ق ــانون العن ــف االس ــرع فق ــد أا ــال ر ــيس ءل ــس النـ ـواب مش ــروع
الق ــانون إ ان ــة املـ ـرأة واألس ــرة والطفول ــة وان ــة اق ــور ابنس ــان الربمل ــانيتيف بت ــاريخ  ٢7ــانون
الااين/يناير  .٢٠١٥وأ دت اللجنتان احلاجة املاسة لتشري ،القانون.
 -7١طالبــز انــة املـرأة واألســرة والطفولــة هيئــة رائســة الربملــان بتــاريخ /١آ ار/مــارس ٢٠١٥
إدراج مشــروع القــانون علــى جــدول أعمــال ءلــس الن ـواب بتــاريخ  ١آ ار/مــارس  ٢٠١٥ووَّ هلــا
ل .
-7٢
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 -73ل ــرض إعــداد املشــروع للق ـراءة الاانيــة والتعمــق ا دراســت ومعااــة نقــا النــعف في ـ
عقــدت انــة امل ـرأة واألســرة والطفول ــة بتــاريخ  ٢3أاير/م ــايو  ٢٠١٥اجتماعــا مش ــت ا مــ ،ان ــة
اقور ابنسان لوي ،خطة للسع بتشري ،القانون تنمنز استنـافات وعقـد جلسـات اسـتماع
مــ ،وذارة امل ـرأة والداخليــة ووذارة العمــجل والشــنون االجتماعيــة وقنــاة وخ ـرباء قــانونييف وأ ــادقييف
ومنهتمات ا تم ،املدين.
 -74عقــدت انــة املـرأة واألســرة والطفولــة اجتماعــات مــ ،منهتمــة ويســز منســت للدققراطيــة
للفتة مـن  ١4إ  ١٥آ ار/مـارس وور ـة تدريبيـة لعـدد مـن عنـوات انـة املـرأة ملناقشـة مشـروع
قانون احلماية من العنف.
 -7٥بتاريخ  ٢نيسان/أبريجل  ٢٠١٥عقدت اللجنة اجتماع ـا الـدورع مـ ،منهتمـات ا تمـ،
املدين ملناقشة مشروع القانون التعديالت املقتاة بشنن ا يوء مبادرة القرار ١3٢٥س٢٠٠٠
وبت ــاريخ  ١٥نيس ــان  ٢٠١٥استن ــافز اللجن ــة وذي ــرة الدول ــة لش ــنون املـ ـرأة ملناقش ــة ل ــة م ــن
املالاهتات املطرواة اول القانون وبيان رأع ااان احللومي.
 -76بتاريخ  ١6آب  ٢٠١٥ـللز اللجنـة ملتقـى تشـريعيا دوراي ابلتعـاون مـ ،هيئـة األمـم
املتحدة للمرأة وانور منهتمات ا تم ،املدين لبلورة رؤية وطنية اول مشروع القانون.
 -77بتــاريخ  ٩أيلــول  ٢٠١٥ــز استنــافة مــدير مديريــة قايــة األســرة ا وذارة الداخليــة
لبيان رأي اول عمجل املديرية ومدى انسجام م ،نصول القانون والتحدايت الت تواجـ عمل ـا
ا ظجل عدم وجود تشري.،
 -78و ق ـ ـراءة مس ــودة املش ــروع ق ـ ـراءة اثني ــة ا  ٢٠١7/١/١7وخ ــالل دورة ءل ــس الن ـ ـواب
احلالية س ٢٠٢٢-٢١8أعيد مشـروع القـانون ا احللومـة مـ ،ازمـة مـن القـوانيف ل ـرض حتديـد
االولــوايت التش ـريعية مث أعــادت احللومــة عري ـ علــى ءلــس الن ـواب مــرة اخــرى وهــو االي ـ ا قيــد
الدراسة يدا لقرا ت امام ءلس النواب.
 -7٩وعرف ــز الفق ــرة اثلا ــا م ــن امل ــادة س ١م ــن مش ــروع الق ــانون جرق ــة العن ــف االس ــرع ابة ــا
ساالعتـ ــداء ااسـ ــدع او اانسـ ــي او النفسـ ــي او الفلـ ــرع او االقتصـ ــادع الـ ــذع يرتل ـ ـ او ي ـ ــدد
ابرتلاب ـ يــد أع فــرد مــن اف ـراد االســرة يــد ا خــر ويلــون امــا جنايـ ــة او جنحــة او خمالفــة وفق ـا
للقانون ووي ،مشروع القانون آلية مناسبة حلماية النحية وانشاء دور االيـواء مـا ويـ ،القـانون
آلي خاصة ابالخبار عـن جـرا م العنـف االسـرع واقامـة الـدعاوى اسـتاناءا مـن االختصـال امللـاين
وبشــنن العقــوابت فقــد ااــال القــانون بــذل ا قــانون العقــوابت العراقــي رقــم  ١١١لســنة ١٩6٩
وغعه من القوانيف ات الصلة.
 -8٠مــا ان ـ و تعــديجل قــانون الرعايــة االجتماعيــة رقــم س ١٢6لســنة  ١٩8٠ابلقــانون رقــم
س ٢8لسنة  ٢٠١3الذع ا ار ا العنف االسرع اي نصز املادة س/٢٩اوالا على س ـدر
دور الرعاية ا رعاية االطفال والص ار واالاداث والبـال يف الـذين يعـانون مـن مشـا جل اسـرية او
مــن فقــداةم ااــد الوالــدين او المهــا او العنــف االســرع وتــوفع أجـواء ســليمة هلــم للتعــويت عــن
الرعاية واحلنان العا لي الذع افتقدوه وان جل ما يشعرهم تةم دون االخرين .
 -8١ان عمليات االخبار عن اارا م املرتلبة يد املـرأة ويـمان التحقيـق بشـلجل سـري ،وواا
وحما مــة اانــاة واصــول النــحااي علــى التعوينــات املناســبة والتعــاا تســع بشــلجل قــانوين وفــق
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املادة س ١من قانون اصول احملا مات اازا ية العراقي النافـذ واملـادة س ١8٢مـن القـانون املـذ ور
اعاله فيما خيا املت ميف وإجـراءات حمـا مت م وهـي مـواد قانونيـة رصـينة تنـمن سـرعة اجـراءات
التحقيق في ا وفق االام املواد س. ١36/١٢3
 -8٢و ا ــرن وف ــرض العق ــوابت ي ــد م ـرتلبيف العن ــف ي ــمن بن ــود مس ــودة ق ــانون ملافح ــة
العنــف االســرع بفــرض غرامــات ماليــة مبقــدار س ٥٠٠مخســما ة الــف دينــار ا مليــون دينــار او
احلبس البسيط ملدة ستة ا ر ا االة عدم دفـ ،ال رامـة و ـذل ذايدة مبلـع ال رامـات مـن ثالثـة
ماليــيف ا مخســة ماليــيف او احلــبس ملــدة ســنة وااــدة ا االــة تلـرار اارقــة مــن قبــجل اانــاة وقــد
طلبز وذارتنا ذايدة هذه العقوابت من اججل احلد من ظاهرة العنف واحلفاظ على االسرة.
 -83اــددت ساملــادة الاانيــة/اوالا مــن قــانون العنــف االســرع رقــم س 8لســنة  ٢٠١١ا اقلــيم
وردستان االفعال االتية عنف ا اسرايا:
•

اال راه ا الزواج؛

•

ذواج الش ار وتزويج الص ع؛

•

التزويج بدالا عن الدية؛

•

الطالر ابال راه؛

•

قط ،صلة االراام؛

•

ا راه الزوج للزوجة على الب اء وامت ان الدعارة؛

•

ختان االانث؛

•

اجبار افراد االسرة على ترح الوظيفة او العمجل رغم ا عن م؛

•

اجبار االطفال على العمجل والتسول وترح الدراسة؛

•

االنتحار اثر العنف االسرع؛

•

االج اض اثر العنف االسرع؛

•

يرب افراد االسرة واالطفال تية اجة.

 -84اقرار استاتيجية مناهنة العنف يد املرأة ا اقليم وردستان عام .٢٠١٢
 -8٥أق ــر ءل ــس ال ــوذراء ع ــام  ٢٠١3االس ـتاتيجية الوطني ــة ملناهن ــة العن ــف ي ــد امل ـرأة ال ــت
در ا تعزيز اقور املرأة العراقية ا مراال ا العمرية وقايت ا مـن ـجل أ ـلال التمييـز السـل
والعنــف واحلــد مــن االاثر املتتبــة عليـ وتتنــمن االسـتاتيجية أربعــة حمــاور وهــي :الوقايــة والرعايــة
واحلماية والسياسات والتنفيـذ واعتمـدت االسـتاتيجية علـى مصـادر تتنـمن االتفاقيـات الاصـة
ق ــور املـ ـرأة واق ــور االنس ــان والدس ــتور ال ــذع ن ــا ا العدي ــد م ــن مـ ـواده عل ــى املس ــاواة ب ــيف
اانسـ ــيف واملسـ ــاواة امـ ــام القـ ــانون مـ ــا اعتمـ ــدت علـ ــى واث ـ ــق وطنيـ ــة أمه ـ ــا سالطـ ــة المسـ ــية
واسـتاتيجية لفيــف الفقــر والطــة الوطنيــة حلقــور األنســان واملســح االجتمــاعي للمـرأة العراقيــة
وتنطلــق االس ـتاتيجية م ــن أرادة احللوم ــة العراقي ــة ابلن ــوض اب تم ــ ،العراق ــي م ــن الواق ــ ،امل ــتدع
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نتيجة السياسات السابقة واألويـاع األمنيـة غـع املسـتقرة الـت تسـببز مبالبسـات فلريـة متعصـبة
أثرت على وي ،املرأة ا العرار.
 -86و تعيــيف املزيــد مــن النســاء ا االج ــزة االمنيــة الشــرطة ا تمعيــة و ــرطة قايــة االســرة
ومع د التدري النسوع ا وذارة الداخلية و ذل يوجد قسم خال تمـن املـرأة ا ج ـاذ االمـن
الوطأب ايافة ا وادات النوع االجتمـاعي ا الـوذارات االمنيـة تعمـجل يع ـا علـى ادمـاج النـوع
االجتماعي ا اا اذ االمأب.
 -87استحداث مديرية رطة قاية األسرة والطفجل.
 -88تنــميف مبــادا احلمايــة يــد العنــف االســرع ا مــادة التبيــة االس ـرية للصــف الــامس
االعدادع.
 -8٩تنهتيم دورات تدريبية ملنتس

رطة قاية االسرة الت تتنمن نساء مبرات ويابطات.

 -٩٠ادماج مناهج اقور االنسان وملافحة العنف االسرع ا مناهج ا ادقية الشرطة.
 -٩١ان مشروع قـانون احلمايـة مـن العنـف االسـرع يتنـمن انشـاء دور حلمايـة الناجيـات مـن
العنف وعند اقرار هذا القانون سيوفر مال ات امنة للناجيات من العنف مـا ان قـانون ملافحـة
االاــار ابلبشــر اقــر ابنشـاء دور لنــحااي االاــار ابلبشــر والــذت بعــت االجـراءات بشــنن افتتــاا
دار هبذا الصول.
 -٩٢تعمــجل وذارة العمــجل والشــنون االجتماعيــة االيــا علــى املانيــة فــتح دور االي ـواء ملعااــة
ااالت النساء الت تعريز ا العنف قبجل اقرار القانون.
 -٩3اقيمـز العديـد مــن الـور التدريبيـة داخــجل وخـارج العـرار ملنتسـ الـوذارات املعنيـة بشــنن
التعام ــجل م ــ ،الناجي ــات م ــن العن ــف ما ــجل وذارات سالداخلي ــة ال ــدفاع الص ــحة العم ــجل والش ــنون
االجتماعية .
 -٩4نـ ـ ـ ــدرج ا ادانه جـ ـ ـ ــدوالا ااصـ ـ ـ ــا ي ا تن ـ ـ ـ ـواع العنـ ـ ـ ــف االسـ ـ ـ ــرع وللفـ ـ ـ ــتة ٢٠١7/١/١
ا  ٢٠١7/٥/١واملسجلة ا ي ،اقسام قاية االسرة والطفجل من العنف االسرع:
ت

نوع االعتداء

اجملموع

١
٢
3
4
٥
6

اعتداء الزوج على الزوجة
اعتداء الزوجة على الزوج
االعتداء ما بيف االخوان واالخوات
اعتداء االابء على االبناء
اعتداء االبناء على االابء
اخرى تذ ر

2645
562
435
123
688
446

اجملموع

4899

 -٩٥تقــوم وذارة التخطــيط مبســواات دوريــة حتتــوع من ـرات ات عالقــة ابلنســاء املعريــات
ا العن ــف بش ــلجل ع ــام ما ــجل مس ــح س" I_WISHاألوي ــاع االقتص ــادية واالجتماعي ــة والص ــحية
للم ـرأة العراقيــة" ومســح س" MICSأويــاع النســاء واألطفــال ا الع ـرار املســح العنقــودع متعــدد
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املن ـرات" وتقـارير حتليليــة معمقـة اــول العنـف يــد املـرأة الرجــجل واملـرأة و يــ ،تلـ املن ـرات
تدمج يمن الطط واالستاتيجيات الوطنية وافردت خطـط التنميـة الوطنيـة س٢٠١4-٢٠١٠
حمـ ــور خـ ــال ابلنـ ــوع االجتمـ ــاعي إيـ ــافة ا االس ـ ـتاتيجيات املتخصصـ ــة ابلنـ ــوع االجتمـ ــاعي
االس ـتاتيجية الوطنيــة ملناهنــة العنــف يــد امل ـرأة ا الع ـرار س ٢٠١7-٢٠١3واالس ـتاتيجية
الوطنيــة للن ــوض بواقــ ،امل ـرأة العراقيــة س ٢٠١8-٢٠١4وخطــة الط ـوارا الوطنيــة املتعلقــة بق ـرار
ءلس االمن  ١3٢٥ساملرأة واالمن والسالم .
 -٩6صدر نهتام دور رعاية يحااي االاار ابلبشر رقم  7لسنة  ٢٠١7الذع تنمن سيس
دار او ا ا ــر ا ب ــداد تـ ـرتبط ب ــدا رة احلماي ــة االجتماعي ــة ا وذارة العم ــجل والش ــنون االجتماعي ــة
ول ــوذير العم ــجل والش ــنون االجتماعي ــة س ــيس دور لرعاي ــة ي ــحااي االا ــار ابلبش ــر ا احملافهت ــات
االخــرى غــع املنتهتمــة ا اقلــيم تتــو امل ــام املنصــول علي ــا ا القــانون رقــم  ٢8لســنة ٢٠١٢
وتستقبجل النحااي من الفئات ساالطفال من الذ ور واالانث والبال يف من الذ ور واالانث .
املاس ( )4حاال :الطوارئ االستثنائية
 -٩7حن ـ ـ ـ ـ ـ ــيللم ا تقري ـ ـ ـ ـ ـ ــر املتابع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد ا الوثيق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ا .٢٠١7/8/١8

سCCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1

اجلزء الثالث
(املواس )27-6
املاس ( )6احلق يف احليا والتوصية ()28
 -٩8حن ـ ـ ـ ـ ـ ــيللم ا تقري ـ ـ ـ ـ ـ ــر املتابع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد ا الوثيق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ا  ٢٠١7/8/١8ونود ان ننيف االيت:

سCCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1

 -٩٩سـبق لســلطة اال ــتالر املنقتـة ان ال ــز العمــجل بعقوبــة االعـدام ا العـرار مبوجـ االمــر
رقم س 7لسنة  ٢٠٠3وللن لوقوع وارتلاب العديد من اارا م الطعة الت ترقى ملصار اارا م
يد االنسانية وجرا م االابدة ااماعية والت دد السلم ا تمعي على يـد ءموعـات ارهابيـة فقـد
سـارت الدولــة العراقيـة احلدياــة علــى اعـادة العمــجل بتنفيـذها افاظـا علــى االمـن والســلم ا ا تمــ،
العراقي وللن بشلجل اقجل ويمن جرا م حمـددة ومقننـة ابالمـر رقـم س 3لسـنة  ٢٠٠4صـادر عـن
ءلــس الــوذراء العراقــي ومــن بين ــا اا ـرا م االرهابيــة وعلــى اثــر ل ـ فقــد اصــدر ءلــس الن ـواب
العراقــي قــانون ملافحــة االرهــاب وان االــام االعــدام الصــادرة مبوج ـ هــذا القــانون والق ـوانيف
العقابيــة االخــرى النافــذة ــق املــدانيف ف ــي تعتــرب االــام اوليــة خايــعة لتــدقيق حملمــة التمييــز
بشلجل وجويب و ر قبجل ل مبرالة التدقيق امام رائسة االدعاء العام العراقي ومن مث يلون قابالا
للطعــن ا االــة تصــديق بطريقــة التصــحيح التمييــزع ويلــون للمحلــوم طلـ اعــادة احملا مــة ا ا
ما حتققز سب من اسباهبا وفق املادة  ٢7٠االصولية .اما اال ـخال دون سـن  ١8سـنة فـان
القـانون العقـايب الـذع حيلـم افعـاهلم االجراميـة هـو قـانون رعايـة االاـداث وال ءـال لتنفيـذ عقوبـة
االعـدام علــى هــذه الفئــة .امــا ابلنســبة للنسـاء احلوامــجل فقــد عااــز املــادة /٢78أ االصـولية تلـ
احلالة اما بتنجيجل الم االعدام او لفيف ا.
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 -١٠٠ان قانون العقوابت العراقي قد اقر ا املادة س ١/8٥من بعقوبة االعـدام عقوبـة اصـلية
وان هــذه العقوبــة قــد وردت علــى بعــت اا ـرا م الــت تتســم ابلطــورة العاليــة علــى امــن وســالمة
ا تمــ ،ومن ــا اا ـرا م االرهابيــة اليت يلتــزم العـرار مبحاربت ــا مبوج ـ املواثيــق الدوليــة والدســتور ا
املــادة /7اثنيــا والــت جــاء في ــا ستلتــزم الدولــة مبحاربــة االرهــاب لميــ ،ا ــلال وتعمــجل علــى قايــة
ارايي ا من ان تلون مقرا او مرا او سااة لنشاط .
 -١٠١ان عقوبــة االعــدام تفــرض وفــق االــام الق ـوانيف علــى ا ــد اا ـرا م خطــورة وان ايــفاء
الطــاب ،االلزامــي علــى فري ـ ا حيــدد مبوج ـ االــام القــانون وظــرور اارقــة وا ــرم وال يســمح
ابلعفو عن ا او استبداهلا اال مبوج االام الدستور النافذ والقوانيف وان هناح لة مـن االعـذار
القانونيــة والهتــرور املخففــة املنصــول علي ــا ا الفصــجل الــامس مــن قــانون العقــوابت رقــم ١١١
لسنة  ١٩6٩ونصز املادة س ١3٠على سا ا توفر عذر خمفف ا جناية عقوبت ا االعـدام نزلـز
العقوبة ا السجن املنبد او املنقز او احلبس الذع ال تقجل مدتـ عـن سـنة فـنن انـز عقوبت ـا
الســجن املنبــد او املنقــز نزلــز ا عقوبــة احلــبس الــذع تقــجل مدتـ عــن ســتة ا ـ ر ــجل لـ مــا
مل ينا القانون على خالف .
 -١٠٢نصـ ــز املـ ــادة س ١3٢علـ ــى :ا ا رأت احمللمـ ــة ا جنايـ ــة ان ظـ ــرور اارقـ ــة او ا ـ ــرم
تستدعي الرأفة جاذ هلا ان تبدل العقوبة املقررة للجرقة على الوج االيت:
س١

عقوبـة االعـدام بعقوبــة السـجن املنبــد او املنقـز مــدة ال تقـجل عــن مخـس عشــرة
سنة؛

س٢

عقوبة السجن املنبد بعقوبة السجن املنقز؛

س3

عقوبة السجن املنقز بعقوبة احلبس مدة ال تقجل عن ستة ا ر.

 -١٠3هنـاح اـاالت االعفـاء مــن العقوبـة او لفيف ـا نـا علي ــا قـانون العقـوابت ومن ـا املـواد
س 3١١ 3٠3 ٢٥8 ٢73 ٢٢٩ ٢١8 ١٩٩ ٥٩ا جـ ـ ـرا م خمتلف ـ ــة م ـ ــنح القاي ـ ــي
ســلطة تقديريــة واســعة ا تقريــر العقوبــة املناســبة للجــاين اس ـ ظــرور اارقــة وا ــرم وا اــال
ادوث اع انت اح الجراءات احملا مة العادلة يصار ا اتباع طرر الطعن ا االالام والقرارات
الصــادرة عــن احمللمــة مــن قبــجل عنــو االدعــاء العــام املخــتا امام ــا او املــت م وو يل ـ او املــدعيف
ابحلــق الشخصــي علــى وفــق االــام قــانون اصــول احملا مــات اازا يــة رقــم س ٢3لســنة ١٩7١
وتعديالت ـ ومــن هــذه الطــرر ييــز االالــام والق ـرارات امــام حملمــة التمييــز االحتاديــة او حملمــة
اانــاايت بصــفت ا التمييزيــة وتصــحيح القـرار التمييــزع واعــادة احملا مــة سامل ـواد  ٢7٩-٢4٩مــن
قانون اصول احملا مات اازا ية .
 -١٠4صدر القانون رقم س 6٢لسنة  ٢٠١7الذع ال ى قرار ءلس قيادة الاورة ساملنحـجل رقـم
س ١63١لس ــنة  ١٩8٠لل ــون عقوب ــة االع ــدام املنص ــول علي ــا ا القـ ـرار امل ــذ ور اص ــبحز
ال تتناس ـ م ـ ،العقــوابت املقــررة ا ـرا م الســرقات االخــرى املنصــول علي ــا ا قــانون العقــوابت
العراقي رقم س ١١١لسنة .١٩6٩
اإلملراءا :اليت تسبق تنفيذ ح م اإلعدام
 -١٠٥قبجل البدء بتنفيذ الم ابعدام ال بد من مالاهتة األمور التالية:
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أوالا -ال ينفـ ــذ الـ ــم ابعـ ــدام ا احمللـ ــوم علي ـ ـ اال بعـ ــد ا تسـ ــاب احللـ ــم الدرجـ ــة
القطعية بتصديق من حملمة التمييز االحتادية.
اثنيا -ال ينف ــذ ال ــم ابع ــدام ا احملل ــوم عليـ ـ وم ــن اف ــة احملـ ـا م العراقي ــة اال بع ــد
صدور مرسوم ورع ابلتنفيذ موقع ا من قبجل ر يس اام ورية.
اثلاا -يودع احمللوم علي ا السجن وا امللان املخصا للمحلوميف اببعدام.
رابعا -حيـق ألقــارب احمللــوم عليـ ذايرتـ ا السـجن ا اليــوم الــذع يســبق اليــوم املعــيف
لتنفيذ عقوبة ابعدام وتق ،على عاتق إدارة السجن أخبار وي بذل .
تنفيذ عقوباة اإلعدام
 -١٠6مبوج ـ البــاب الاــاين مــن اللتــاب الــامس ا امل ـواد س ٢٩3 ٢8٥مــن قــانون أصــول
احملا مات اازا يـة رقـم س ٢3لسـنة  ١٩7١اـدد يفيـة تنفيـذ الـم ابعـدام ابحمللـوم عليـ عـن
اارقــة املرتلبــة مــن قبل ـ وجــاءت نــا املــادتيف س ٢8٩ ٢88م ــن قــانون أصــول احملا م ــات
اازا ية لتويح يفية تنفيذ عقوبة ابعدام و ما يلي:
اوالا -حينــر احمللــوم علي ـ اببعــدام إ امللــان املخص ــا للتنفيــذ داخــجل الس ــجن
ويتلــو مــدير الســجن املرســوم اام ــورع ابلتنفيــذ علــى احمللــوم علي ـ ا ملــان
التنفي ــذ عل ــى مس ــم ،م ــن ا خـ ـرين .وا ا رغـ ـ احملل ــوم عليـ ـ ا إب ــداء أقـ ـوال
فيحرر القايي حمنرا هبا توقع هيئة التنفيذ.
اثنيا -تنفــذ عقوبــة ابعــدام ابحمللــوم ــنقا اــا املــوت داخــجل الســجن او أع ملــان
آخر طبق ا للقانون.
اثلاا -حينر التنفيذ هيئة التنفيذ امللونة من ااـد قنـاة ااـنح وااـد أعنـاء االدعـاء
الع ــام ومن ــدوب ع ــن وذارة الداخلي ــة وم ــدير الس ــجن وطبي ـ ـ الس ــجن او أع
طبي ـ آخــر تندب ـ وذارة الصــحة وبــوذ ان ـور حمــامي احمللــوم علي ـ ا ا طل ـ
ل .
رابع ا -عنـد إ ـام عمليـة التنفيـذ حيـرر حمنـر ابلتنفيـذ مـن قبـجل مـدير السـجن يابـز فيـ
ادة الطبي ابلوفاة وساعة اصوهلا وتوق ،علي هيئة التنفيذ.
خامسا -تس ــلم جا ــة احملل ــوم علي ـ إ وي ـ إ ا طلبـ ـوا ل ـ وإال قام ــز إدارة الس ــجن
بدفن ا علـى نفقـة احللومـة وبـدون أع ااتفـال .هلـذا تـتم عمليـة تنفيـذ الـم
ابعدام ابحمللوم علي اببعدام وبلافة أنواع اارا م.
القيوس اليت ترس على تنفيذ عقوبة اإلعدام
 -١٠7ال بوذ تنفيذ الم ابعدام ا اايم العطجل الرمسية واألعياد الاصة بداينة احمللوم عليـ
واحللمـة مـن لـ هـي ارمـة هـذه األايم الــت هـي مناسـبات قوميـة أو دينيـة وبـذل يتفـق نــا
املادة س ٢٩٠من قانون أصول احملا مات اازا ية رقم س ٢3لسنة  ١٩7١م ،نا املادة س٩١
من قانون أصول احملا مات اازا ية العسلرية رقم س 3٠لسنة  ٢٠٠7ا هذا الشنن.
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 -١٠8ا ارت املادة س/٢اوالا من الدستور العراقي على سان االسالم مصدر اسـاس للتشـري،
واوردت ات املـادة ا الفقــرة سأ المـا بعــدم جـواذ ســن أع قـانون يتعــارض مـ ،ثوابــز االــام
االسالم .اي ان الشريعة ابسالمية تنطلق من مبـدأ احلـق ا احليـاة الـذع هـو القصـال لـردع
اارقــة وان ــان ابســالم يــدف ،دا مـا ا العفــو سوان تعفـوا اقــرب للتقــوى وان عقوبــة ابعــدام
يرورية للحفاظ على سالمة ااماعة وقاية أمن م.
 -١٠٩نــا قــانون العقــوابت العراقــي رقــم  ١١١لســنة  ١٩6٩املع ـدل ا املــادة س ١٥٠من ـ
على أسباب سـقو اارقـة ومن ـا العفـو العـام والعفـو أمـا أن يلـون عفـوا عامـا أو عفـوا خاصـا
والعفــو العــام يصــدر بقــانون ويتت ـ علي ـ انقنــاء الــدعوى وحمــو الــم ابدانــة الــذع يلــون قــد
صدر في ا ما تسقط ي ،العقوابت األصلية والتبعية والتلميلية والتدابع االاتاذيـة وال يلـون
ل ـ أثــر علــى مــا ســبق تنفيــذه مــن العقــوابت مــا مل يــنا قــانون العفــو علــى غــع ل ـ أمــا العفــو
الــال فيصــدر بنــاء علــى مرســوم ــورع ويتت ـ علي ـ ســقو العقوبــة احمللــوم هبــا ةا يــا ل ــا
أو بعن ا أو إبداهلا بعقوبة أخف من ا من العقوابت املقررة قانوان وال يتت على العفو الال
سقو العقوابت التبعية والتلميلية وال ا اثر اازا ية األخرى وال التدابع االاتاذية وال يلـون لـ
أثر على ما سبق تنفيذه من العقوابت و جل ل ما مل ينا مرسوم العفو خالر ل .
 -١١٠م ــن الص ــالايات ال ــت أان الدس ــتور العراق ــي توليت ــا ل ــر يس اام وري ــة ي ــمن الفق ــرة
أوال مــن املــادة س 73إصــدار العفــو الــال بتوصــية مــن ر ــيس ءلــس الــوذراء ابســتاناء مــا يتعلــق
ابحل ــق ال ــال وابس ــتاناء احملل ــوميف ابرتل ــاب اا ـرا م الدولي ــة وج ـرا م ابره ــاب والفس ــاد امل ــايل
وابدارع.
 -١١١تنا املادة  ٢87من قانون أصول احملا مات اازا يـة املـرقم س ٢3لسـنة  ١٩7١علـى
سأ إ ا وجــدت احمللــوم علي ــا اــامال عنــد ورود األمــر ابلتنفيــذ فعلــى إدارة الســجن أخبــار ر ــيس
االدعــاء العــام ليقــدم مطالعتـ إ وذيــر العــدل بتنجيــجل تنفيــذ احللــم أو لفيفـ ويقــوم وذيــر العــدل
برفــ ،هــذه املطالعــة إ ر ــيس اام وريــة .ويــنخر تنفيــذ احللــم اــا يصــدر أمــر ءــدد مــن الــوذير
ا س ــتنادا إ م ــا يق ــرره ر ــيس اام وري ــة .وإ ا ــان األم ــر ا ــدد يقن ــي بتنفي ــذ عقوب ــة ابع ــدام
فال تنفذ إال بعـد منـي أربعـة أ ـ ر علـى اتريـخ ويـ ،قل ـا سـواء ويـعز قبـجل ورود هـذا األمـر
أم بعــده .سب يطبــق الــم الفقــرة سأ علــى احمللــوم علي ــا الــت ويــعز قل ــا قبــجل ورود األمــر
ابلتنفيذ ومل ت أربعـة أ ـ ر علـى اتريـخ ويـع ا .وال تنفـذ العقوبـة قبـجل منـي أربعـة أ ـ ر علـى
اتريخ ويع ا ولو ورد األمر ا دد ابلتنفيذ .
املاس ( )7حظر التعذيد وأساء املعا لة والتوصية ()30
 -١١٢حن ـ ـ ـ ـ ـ ــيللم ا تقري ـ ـ ـ ـ ـ ــر املتابع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد ا الوثيق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ا  ٢٠١7/8/١8وننيف االيت.

سCCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1

 -١١3نصز املادة س/37اوال/ج من الدسـتور العراقـي النافـذ علـى سحيـرم يـ ،انـواع التعـذي
النفســي وااســدع واملعاملــة غــع ابنســانية وال يعتــد تع اع ـتار أنتــزع ابب ـراه او الت ديــد او
التعــذي وللمتنــرر املطالبــة ابلتعــويت عــن النــرر املــادع واملعنــوع الــذع اص ـاب وفق ـ ا للقــانون
وهذا ما ا ـدت عليـ املـادة  ٢١8االصـولية ايـ ا ـتطز ان ال يلـون االعـتار صـدر نتيجـة
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االع ـتار وان ط ــرر االخب ــار ع ــن اا ـرا م الاص ــة ابنت ـزاع االع ـتار حت ــز التع ــذي او اال ـراه
حتلم املادة س ١من قانون اصول احملا مات اازا ية النافذ.
 -١١4بنــاء علــى توجي ــات الســيد ر ــيس الــوذراء ا  ٢٠١٥/6/٢8الصــادرة بشــان توصــيات
التقرير السنوع ألوياع السـجون ا العـرار الـذع اصـدرت وذارة اقـور االنسـان ساملل ـاة اـول
اعـداد مشــروع قـانون مناهنــة التعـذي وا يــوء توجي ـات االمانــة العامـة لــس الـوذراء بشــنن
تنفيــذ توصــيات انــة مناهنــة التعــذي الصــادرة عــام  ٢٠١٥بعــد مناقشــة تقريــر الع ـرار االويل
لتنفيذ االتفاقية الدولية ملناهنة التعذي فقد اعدت وذارة العدل مشروع قانون خـال مبناهنـة
التع ــذي تن ــمن نصوصـ ـ ا تصـ ـ ا اط ــار تنفي ــذ االتفاقي ــة اع ــاله وموا م ــة التشـ ـريعات العراقي ــة
ملتطلبات االتفاقية ا يوء املالاهتات التامية للجنتلم املوقرة .تنمن املشروع تعريفـا للتعـذي
واملعاملة الالإنسـانية او امل ينـة مبـا يتوافـق مـ ،االتفاقيـة وادبيـات اللجنـة مـا تنـمن املشـروع اليـة
خاصـة للتبيلــع واالخبــار والشــلوى ا جـرا م التعــذي لنــمان وصــول النــحااي و وي ــم للقنــاء
ومن ،االفالت من العقاب واجراءات الفحا الط الدعاءات التعذي والعقوابت الت تفـرض
علــى مـرتل تل ـ ااـرا م والهتــرور املخففــة واملشــددة في ــا ومنــ ،التــذرع ابلهتــرور االســتانا ية
الرتلــاب اارقــة مــا تنــمن املشــروع نصوصــا بشــان مســنولية الرؤســاء واالمـرين ومنــ ،مشــار ة
املت مــيف هب ـذه ااـرا م مــن املشــار ة ا التحقيقــات وان يتــو قايــي التحقيــق او احملقــق القنــا ي
التحقيـق ا يـ ،ااـرا م وتنـمن ـذل اال ــارة ا مبـدأ عـدم االعـادة القسـرية ومنـ ،احملا مــة
العســلرية وحمــا م قــوى االمــن الــداخلي مــن نهتــر الــدعاوى الاصــة ابلتعــذي او اســاءة املعاملــة
مــا تنــمن املشــروع تطبيــق قواعــد االختصــال العــاملي ملنــ ،االفــالت مــن العقــاب مــا تنــمن
املشروع اال ارة ا التقادم والتعويت والتدري ويماانت احملا مة العادلة علـى النحـو الـوارد ا
االتفاقي ــة .وع ــرض املش ــروع عل ــى اا ــات ات العالق ــة واب ــدت مالاهتا ــا بش ــان وه ــو االن
معروض على ءلس الدولة ا اطار االجراءات التشريعية.
 -١١٥عاجل املشرع العراقي جرقة التعذي ا قانون العقوابت العراقي رقم  ١١١لسنة ١٩6٩
ا املادة  333ايف نا على :سسيعاق ابلسجن او احلبس جل موظف او مللف خبدمة عامة
عــذب او امــر بتعــذي مــت م او ــاهد او خبــع حلمل ـ علــى االع ـتار لرق ـة او لــالدالء ابق ـوال
او معلوم ــات بش ــاةا او للتم ــان ام ــر م ــن االم ــور او بعط ــاء رأع مع ــيف بش ــنةا .ويل ــون ل ــم
التعــذي اســتعمال القــوة او الت ديــد  .هــذا ومــا يــدل علــى تبــأب املشــرع العراقــي لفلــرة التعــذي
النفسي وتن يساوع بين وبـيف املـادع منـ هـو مـا نـا عليـ صـرااة ا املـادة س 4٢١عقـوابت
ايف عاجل جرقة القـبت علـى األ ـخال او اجـزهم ا فقر ـا سب عنـد مـا نـا علـى ظروف ـا
املش ـ ــددة وال ـ ــت ج ـ ــاء في ـ ــا :سس ...سب إ ا ص ـ ــح الفع ـ ــجل دي ـ ــد ابلقت ـ ــجل أو تع ـ ــذي ب ـ ــدين
أو نفسي .
 -١١6ان انتـزاع االعـتار حتــز التعــذي يعــد مــن االفعــال ا رمــة ا قــانون العقــوابت العراقــي
انف الذ ر مبوج االام املادة س 333املشار الي ا انف ا.
 -١١7فيم ــا يتعل ــق ابلي ــات املراقب ــة واحلماي ــة لأل ــخال املوق ــوفيف فنش ــع ا اال ــام امل ــادتيف
س 3٢3و 3٢4من قانون العقوابت العراقي انف ا.
 -١١8لق ــد وي ــ ،الق ــانون العراق ــي ل ــة م ــن االجـ ـراءات القانوني ــة ــق اال ــخال املت ــورطيف
ابنت ا ــات اقــور االنســان مبــا في ــا سالتعــذي واملعاملــة الالإنســانية او امل ينــة لللرامــة االنســانية
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و ــذل تلـ ـ ال ــت ــس احلـ ـرايت االساس ــية وللم ــادتيف س 4٢١ 333م ــن ق ــانون العق ــوابت
العراقي رقم  ١١١لسنة  ١٩6٩املعدل ا ارة وايحة ا معاقبة اال ـخال الـذين قارسـون ـا
ا لال ووسا جل التعذي سواء ابلفعجل او التحريت علي ايافة ا ما ورد ا الفصجل الااين ابب
احلـرايت مــن الدســتور العراقــي لعــام  ٢٠٠٥ويــماانت قايــة املــت م املنصــول علي ــا ا قــانون
اصــول احملا مــات اازا يــة العراقــي رقــم س ٢3لســنة  ١٩7١امل ـواد س١٢٥ ١٢4 ١٢3 ٩٢
 ١٥6 ١٢8 ١٢7 ١٢6وا ــجل االاـ ـوال ال يل ــون مل ــوظفي الس ــلطة التنفيذي ــة اع دور
او راع ا سع االجراءات التحقيقية الت تنحصر بيـد السـلطة القنـا ية الـت اـجل سـلطة مسـتقلة
ال قلن ألع خا التدخجل ا عمل ا على النحو املن ر ا التقرير االويل.
 -١١٩أ ــارت امل ــادة س ١٢فق ــرة سو م ــن ق ــانون احمللم ــة اانا ي ــة العراقي ــة العلي ــا رق ــم س١٠
لس ــنة  ٢٠٠٥ا اعتب ــار التع ــذي م ــن ااـ ـرا م ي ــد ابنس ــانية م ــا أ ــارت امل ــادة س/١7اثني ــا
للمحلمة ولل يئة التمييزية االستعانة تالام احملا م اانا ية الدولية عنـد تفسـعها ألالـام املـواد
س ١4 ١3 ١٢ ١١من هذا القانون للتقادم املسقط للدعوى اانا ية وللعقوبة.
 -١٢٠وجــاء نــا أمــر ســلطة اال ــتالر املنقتــة رقــم س 7لســنة  ٢٠٠3القســم س 3العقــوابت
الفق ــرة رق ــم س ٢عل ــى :سسحيهت ــر التع ــذي وحتهت ــر املعامل ــة او العقوب ــة القاس ــية أو امل ين ــة أو غ ــع
ابنســانية  .وهــي أينــا جرقــة نــا علي ــا املشــرع العراقــي ا قــانون العقــوابت ا املــادة 33٢
عقــوابت اــيف قــال :سسيعاقـ ابحلــبس مــدة ال تزيــد علــى ســنة وب رامــة ال تزيــد علــى ما ــة دينــار
أو إبادى هاتيف العقوبتيف -:جل موظـف أو مللـف خبدمـة عامـة اسـتعمجل القسـوة مـ ،ااـد مـن
الناس اعتمادا على وظيفت فنخجل ابعتباره أو رف أو اادث امل ا ببدن و ل دون ابخالل تية
عقوبة أ د ينا علي ا القانون .
 -١٢١تبىن املشرع العراقي اااها واسعا للتعامجل مـ ،آاثر التعـذي لميـ ،صـوره مبوجـ مـذ رة
ســلطة اال ــتالر املنقتــة رقــم س 3لســنة  ٢٠٠3االج ـراءات اازا يــة والــت عــدلز ا جــزء من ــا
املـادة س ٢١8مـن قــانون أصـول احملا مــات اازا يـة رقــم س ٢3لسـنة  ١٩7١والــت نصـز علــى
سسيشت ا ابقرار ان ال يلون قد صدر نتيجة إ راه .
 -١٢٢صدر القانون رقم س ١4لسنـة  ٢٠١8قانون إصالا النزالء واملـودعيف والـذع مبوجـ
املــادة س 63منـ ال ــى القـوانيف والقـرارات ا تيــة :سقــانون إصــالا النــزالء واملـودعيف رقــم س١٠4
لســنة  ١٩8١وتبقــى االنهتمــة والتعليمــات الصــادرة مبوجب ـ انفــذة حلــيف اصــدار مــا حيــجل حمل ــا او
يل ي ا قرار ءلس قيادة الاـورة ساملنحـجل رقـم س ٢٠ا  .١٩٩3/٥/٢٥مـذ رة سـلطة األ ـتالر
املنقت ـ ــة ساملنحل ـ ــة رق ـ ــم س ٢لس ـ ــنة  ٢٠٠3ادارة الس ـ ــجون ومراف ـ ــق ااتج ـ ــاذ الن ـ ــزالء واملـ ـ ـودعيف
واملوقــوفيف .اوامــر ســلطة اال ــتالر املنقتــة ساملنحلــة ا تيــة رقــم س ١٠لســنة  ٢٠٠3ادارة مرا ــز
االاتج ــاذ والتوقي ــف والس ــجون .رق ــم س ٩8لس ــنة  ٢٠٠4دا ــرة تفت ــيل املع ــتقالت والس ــجون
العراقية .رقم س ٩٩لسنة  ٢٠٠4اللجان املشت ة للمعتقليف .
 -١٢3ونصز املادة  - ٢ -أوالا وتشع الفقرة اوال من املادة س ١ا ان الوذارة الت تـرتبط هبـا
دا ــرة االص ــالا أو مرا ــز التوقي ــف اداراي ومالي ــا وه ــي وذارة الع ــدل ووذارة الداخلي ــة فيم ــا خي ــتا
بواجبا ما بشنن النزالء واملودعيف أو املوقوفيف وفقـا للقـانون وحيهتـر إنشـاء أع سـجون أو مرا ـز
توقيف غع اتبعة هلاتيف الوذارتيف غع خايعة ال راف ما وإدار ما ورقابت ما.
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 -١٢4تـ ـرتبط ب ــوذارة الع ــدل دا ـ ـرات العم ــجل والش ــنون االجتماعي ــة وتلح ــق ب ــوذارة الع ــدل لمي ــ،
اقوق ــا والتزاما ــا وموظفي ــا وموجودا ــا عــدا بنايــة ابصــالا العراقيــة وإصــالا االاــداث و يــ،
االقسام التابعة هلما .اثني ا :سأ يف ارتبا دا رة اصالا االاداث من وذارة مقر الـدا رة العامـة.
سب تستاىن دور هيجل االاداث املشردين من االـام البنـد سأوالا مـن هـذه املـادة وتلحـق هـذه
الـ ــدور بـ ــدا رة رعايـ ــة وع االاتياجـ ــات الاصـ ــة ا وذارة العمـ ــجل والشـ ــنون االجتماعيـ ــة ويبقـ ــى
املشردين ا هذه الدور من الذ ور البال يف حليف ا ماهلم الدراسة ااامعية واالانث حليف احلصول
علــى مــنوى مناس ـ هلــا او احلصــول علــى فرصــة عمــجل او ذواج ــا .سج تنقــجل ملليــة العقــارات
املش ـ ولة مــن دا ــرة اصــالا االاــداث وتشــليال ا ا وذارة العــدل بــدون بــدل .سد حيــجل وذيــر
العــدل حمــجل وذيــر العمــجل والشــنون االجتماعيــة ا مارســة االختصاصــات املتعلقــة إبصــالا ورعايــة
االاداث.
 -١٢٥وايــحز املــادة  3 -اهــدار هــذا القــانون ابةــا  -ي ــدر هــذا القــانون ا حتقيــق مــا
أييت :سأوالا :تقون النزالء واملودعيف الذين تصدر ق ـم االـام بعقـوابت او تـدابع سـالبة للحريـة
من حملمة خمتصة قانوان ابصدارها و ل بفحص م وتصنيف م و هيل م سلو يا وم نيـا وتربـواي.
اثنيـا :ويــ ،منــاهج لتوعيــة النــزالء واملــودعيف دينيـا واجتماعيـا و هــيل م تربــوايا .اثلاـا :ادارة مرافــق
التوقيــف والتســفعات والســجون ومــدارس هيــجل االاــداث مبــا يــنمن رعايــة املوقــور خــالل مــدة
توقيف ـ و مــيف نقل ـ واانــاره ام ــام احمللمــة املختصــة ويــمان تــ ،النــزالء واملــودعيف واملوقــوفيف
قــوق م و ــرو تنفيــذ التوقيــف واالاتجــاذ وتقييــد احلريــة .رابع ـ ا :عــدم التمييــز بــيف املوقــوفيف او
الن ــزالء او امل ــودعيف الع س ــب م ــن األس ــباب .خامس ـا :دراس ــة اا ـ ـوال أس ــر الن ــزالء وامل ــودعيف
وتقدن املساعدة والعون هلا لنـمان عـدم جنوا ـا ابلتعـاون مـ ،اا ـات ات العالقـة ومنهتمـات
ا تمــ ،املــدين سادس ـ ا :االس ــام ا دعــم الرعايــة الالاقــة للنزيــجل واملــودع ابلتع ــاون مــ ،اا ــات
املختص ــة للعم ــجل عل ــى احل ــد م ــن اارق ــة ومعاا ــة ااثره ــا .س ــابع ا :متابع ــة ومراقب ــة ــنون الن ــزالء
وامل ـودعيف واملوقــوفيف وفقــا لتعليمــات يصــدرها الــوذير املخــتا .اثمن ـا :الت يــز علــى هيــجل النــزالء
وامل ــودعيف م ــن خ ــالل إنش ــاء أقس ــام للتنهي ــجل النفس ــي وابجتم ــاعي تعم ــجل عل ــى إص ــالا الن ــزالء
أو املودعيف و هـيل م وإعـادة دء ـم اب تمـ .،اتسـع ا :اـجل االالـام وابجـراءات الـواردة ا هـذا
القــانون احلــد األدىن لقواعــد معاملــة املســجونيف واملعــايع الدوليــة حلقــور االنســان قيــد ابيقــار
والسجن وااليداع .عا را :اهتر التعذي واملعاملـة امل ينـة واسـتعمال القسـوة والسـخرة واالعمـال
الشاقة يد املوقوفيف واملودعيف والنزالء ويعد ارتلاب أع من هذه اارا م يدهم ظرفا مشددا.
 -١٢6م ــا بين ــز امل ــادة س 4نط ــار س ـراين اال ــام ه ــذا الق ــانون ابن ـ ستس ــرع أال ــام ه ــذا
القانون على النزالء واملودعيف ا دا ـرة ابصـالا العراقيـة ودا ـرة اصـالا االاـداث واملوقـوفيف ا
مرا ــز التوقي ــف والتس ــفعات اس ـ ـ مقتن ــى احل ــال دون يي ــز بس ــب اا ـ ـرا م م ــن طبيعت ــا
أو جســامت ا أو نــوع العقوبــة أو االنتمــاء العرقــي او الل ــة او االنتمــاء الــديأب او ال ـراع السياســي
أو االنتماء القومي أو املر ز االجتماعي او السياسي أو املعتقد الديأب .
 -١٢7وايحز املادة  4٥اا ات املختصة ابلتفتيل واجراءات التفتـيل ابلقـول  -أوالا :لنـ،
دا ـرات االصــالا العراقيــة واصــالا االاــداث للتفتــيل مــن اا ــات ا تيــة :أ .ءلــس الن ـواب .سب
االدعــاء العــام .سج مفويــية اقــور االنســان .سد املفــتل العــام ا الــوذارة املختصــة .سه ءلــس
احملافهتــة حمــجل موقــ ،الس ــجن أو املوقــف .سو ايــة ج ــة خمولــة قــانوانا ابلتفت ــيل .اثني ـ ا :تلتــزم دا ـرات
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االص ــالا العراقي ــة واص ــالا االا ــداث بتس ـ يجل م مـ ــة املفتش ــيف ابل ــدخول ا اقس ــام االص ــالاية
واحلصــول علــى املعلومــات الــت تقتنــي ا طبيعــة عمل ــم .اثلا ـ ا :تشــلجل ا يــ ،الســجون واقســام
أصالا النزالء واملودعيف التابعة لـدا ريت ابصـالا العراقيـة وإصـالا االاـداث انـة تنفيـذ العقـوابت
برائسة املدعي العام وعنـوية مـدير السـجن ومـدير القسـم ابصـالاي تتـو الرقابـة واال ـرار علـى
مشــروعية تنفيــذ العقــوابت واج ـراءات وتــدابع تقــدير العقوبــة وتصــنيف وتقســيم الن ـزالء واملــودعيف.
رابعـ ا :يســمح العنــاء ج ــات التفتــيل املــذ ورة ا البنــد سأوالا مــن املــادة س 4٥مــن هــذا القــانون
دخــول الســجن أو املوقــف ا مواعيــد يتفــق علي ــا مــ ،دا ــرة االصــالا لمــا طلبــز اللجنــة املللفــة
ابلتفتــيل ل ـ ويســمح هل ــم ــذل تفق ــد االج ـراءات الص ــحية ا الســجن او املوق ــف وأج ـراءات
النهتافة الصـحية وظـرور املعيشـة ومقابلـة يـ ،النـزالء واملـودعيف واملوقـوفيف علـى انفـراد مـا يسـمح
هلـم بتســجيجل املعلومــات املتعلقــة ابلشـخا النزيــجل أو املــودع أو املوقــور ونقـجل رســا جل منـ ا اسـرت
وابلعلس نور املوظف املللف ابستقبال ومرافقة اللجنة.
 -١٢8م ــا اوي ــحز امل ــادة  46االج ـ ـراءات ال ــت تتخ ــذها ج ــة التفت ــيل ابلق ــول  -ا ــة
التفتيل الا االجراءات ا تية :أوالا :دخول وتفتيل السجون واملواقف التابعة لدا ريت االصالا
العراقي ــة وإصـ ــالا االاـ ــداث وطل ـ ـ تزويـ ــدها تيـ ــة واث ـ ــق أو أولي ــات أو تقـ ــارير لـ ــا النـ ــزالء
وامل ــودعيف واملوق ــوفيف .اثنيـ ـا :التحقي ــق م ــ ،أع ــخا لـ ـ عالق ــة مبوي ــوع الش ــلوى أو خمالف ــة
أالام القانون الت تنهتم قواعد التعامجل مـ ،النـزالء واملـودعيف واملوقـوفيف .اثلاـ ا :حيـق للمسـتجوب
والشـ ود عــدم االجابــة علــى اع سـنال او تقــدن وثيقــة او ــيء اخــر أو اللشــف عــن معلومــات
تتعلق خبصوصية ومسعة وأسرار النزالء واملودعيف املوقوفيف .رابعا :ا ة التفتـيل ان تسـتم ،بصـورة
ــف ية أو بش ــلجل حتري ــرع لش ــلوى النزي ــجل أو امل ــودع أو املوق ــور خامس ـا :عل ــى ج ــة التفت ــيل
حتديد توصيا ا ا تقرير التحقيق اباالت ا اا ة املختصة والوذير املختا أو غلق التحقيق ا
الش ــلوى إ ا ان ــز يدي ــة أو أن االجـ ـراء املش ــلو منـ ـ و وفقـ ـ ا للق ــانون ويبل ــع املش ــتلي ج ــة
التفت ــيل .سادس ـ ـا :حيهتـ ــر عل ــى ج ـ ــة التفت ــيل او املوظـ ــف ا دا ــرة االصـ ــالا ان يفش ــي ايـ ــة
معلوم ــات ي ــتم احلص ــول علي ــا بش ــان الش ــلوى املقدم ــة الي ــا م ــن النزي ــجل أو امل ــودع أو املوق ــور
والتحقيــق املتت ـ علي ــا أو املعلومــات الــت يطلعــون علي ــا بســب تــويل االعمــال املللفــيف هبــا
أو أثناء أداء واجبـا م ويسـتاىن مـن لـ تبليـع السـلطة أو اا ـة املختصـة بوقـوع خمالفـة ألالـام
القانون أو ارتلاب جرقة.
 -١٢٩وا ارت املادة  47ا التفتيل املفاجئ ابلقول  -علـى دا ـرة االصـالا املختصـة أجـراء
التفتيل الدورع واملفاجئ للمنسسات االصالاية والنزالء واملودعيف من اي إقامت م ا أقسام
ابص ــالا للتن ــد م ــن خلوه ــا م ــن امل ـواد واأل ــياء احملهت ــورة وت ــوفر الش ــرو الص ــحية واملعيش ــية
املنصول علي ا ا هذا القانون.
 -١3٠واخذ القانون مبجمجل املعايع الدوليـة الاصـة قـور االنسـان للنـزالء واملـودعيف ا اطـار
مواده س 66وجاءت االسباب املوجبـة هلـذا القـانون لتويـح لـ ابلقـول سإنسـجام ا مـ ،القواعـد
النمو جية للحد األدىن ملعاملة املسجونيف واملعايع الدولية حلقـور االنسـان الـت أقر ـا هيـنة األمـم
املتح ــدة ع ــام  ١٩77وب ي ــة تواي ــد القواع ــد القانوني ــة املنهتم ــة لعم ــجل دا ــريت اص ــالا اللبـ ــار
وإصالا االاداث ومرا ز التوقيف وتوفع قدر ا رب من اجراءات وتدابع الرعاية والتنهيجل للنزالء
واملــودعيف للوةــا الوســا جل النــرورية الــت تســاهم ا إعــادة دمــج احمللــوم علي ـ ا ا تمــ ،وخلــق
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الهتــرور املال مــة املنســجمة مــ ،إالــام القــانون واملعــايع والقواعــد الــت تــندع ال ــى أن ت ــرس ا
نفس املت م واحمللوم علي إتبـاع الطريـق السـوع وتنميـة الشعـ ـ ـ ـ ــور ابملسـنولية لديـ اـاه نفـس هـو
ا تم ،وب ية حتقيق اهلدر االمسى وهو ابصالا والت ذي وتـوفع احليـاة اللرقـة للنزيـجل واملـودع
بعد اةاء مدة حملوميت ُ ــرع ه ــذا القانون .
 -١3١تتنــمن دا ــرة االصــالا العراقيــة اقســام اصــالاية اليـواء النـزيالت اسـ الفئــة العمريــة
خ اصــة الاتجــاذ النســاء وطيلــة فــتة االاتجــاذ يــتم التنســيق مــ ،ءلــس القنــاء االعلــى ل ــرض
ا مــال االورار التحقيقيــة والقانونيــة مــ ،الســماا هلــن بتو يــجل احملــاميف ملتابعــة قنــاايهن ا احملــا م
بعد ايداع ن ا اقسام اس التصنيف العلمي املتماجل بنوع اارقـة ومـدة احللـم ومـن مث ذج ـن
ا دورات هيلية تلـون اسـ اختيـارا ن وقابليـا ن الذهنيـة وااسـيمة وهـذه الـدورات تـتم ا
ور خاصة للجل من تل الدورات الياطة واحليا ة وفن احلالقة وغعها ما يتم السماا هلن
ابالستفادة ما تعلمن من تل الدورات ب ية احلصول على املـدخول املـادع لتلـ االعمـال ليـوفر
هل ـن ااتياجــا ن املاديــة وخينــعن ا دورات توعيــة ثقافيــة وتعليميــة ودينيــة مــن خــالل التعلــيم ا
حمو االمية وا مال دراسا ن اباليافة ا االر اد الديأب من اججل التوعية الدينية.
 -١3٢تقــوم دا ــرة االصــالا العراقيــة ابســتالم املوقوفــات مــن مرا ــز الشــرطة افــة علــى مــدار
الســاعة لتفــادع بقــاء املوقوفــات ا اــر مــن س ٢4ســاعة ا مر ــز التوقيــف ويلــون هــذا االســتالم
مبوجـ تــاب رمســي واسـ قـرار قايــي التحقيــق املخــتا ويــتم اــال االســتالم معاينــة ايــبارة
املوقوفــة والتن ــد م ــن حمتواي ــا سمب ــذ رة ام ــر العقوب ــة وهوي ــة االا ـوال املدني ــة او البطاق ــة التعريفي ــة
وفحــا املع ــد الط ـ الع ــديل عل ــى الن ـزيالت لبي ــان ع ــدم وج ــود ااثر ــدة خارجي ــة او تع ــذي
و ــذل فحــا الســوانر للتن ــد مــن اــاالت احلمــجل ان وجــدت ومــن مث اج ـراء تع ــد يتنــمن
توقي ،وبصمة االهبام للنزيالت على املعلومات وا اال وجود ااثر ـدة خارجيـة او تعـذي يـتم
الا االجراءات القانونية مبفاحتة االدعاء العام ومن مث ايداع ا اس النوابط اي يـتم مـيف
افة مستلزمات االيداع هلن من افر ة ووسا جل تنهتيف واسرة م ،يمان ايداع افة املواد الامينة
ــاحللي الذهبيــة واال ــياء الامينــة مــ ،النـزيالت داخــجل ــعبة االمــاانت وتعطــي وصــوالت هبــا هلــن
ويتم ميف اانارهن امام احملا م ا اال وجود تاب رمسي من ج ة قنا ية خمتصة اي يـتم
مالذمة املوقوف مـن قبـجل مفـرذة مـن قسـم التسـفع واحملـا م مبوجـ تـاب رمسـي مـ ،وجـود اارسـة
اصالاية ملصاابة النزيالت اا صدور القرار القنا ي اما اببفراج عن ن او اعاد ن ا القسم
حليف اسم موقف ن.
 -١33مــا تقــوم دا ــرة االصــالا العراقيــة ابســتالم احمللومــات وفــق الن ـوابط املشــار الي ــا ا
استالم املوقوفات ويتم فتح ايبارة ايـة خاصـة ابلنزيلـة مـ ،بطاقـة الفورمـة ويـتم ايـداع ن اسـ
التصــنيف العلمــي بــدعواهن ومــدة احللــم ويــتم مفاحتــة ج ــة االعتقــال والتســجيجل اانــا ي ل ــرض
تابيز افة املعلومات حليف ا مال مدة احللم واطالر سـراا ن ايـ يـتم ويـ ،بـرانمج تـدري
و هيلــي هلــن مــ ،تقــدن افــة وســا جل الــدعم القــانوين مــن خــالل الشــع القانونيــة ا االقســام
الاصة هبن بتس يجل عملية االيداع واطـالر السـراا وتـتم عمليـة اطـالر السـراا هلـن بصـورة فوريـة
وا نفــس اليــوم الــذع تقــر فيـ احمللمــة االفـراج عــن ن وا اــال عــدم وجــود مطلوبيــة يــتم اطــالر
سراا ن مبا رة من القسم دون الرجـوع ا ج ـات االعتقـال وهنـاح ذايرات مسـتمرة للمحـاميف
املو ليف للنزيالت يوميا عدا اايم العطجل.
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 -١34يـتم يئــة افــة الشــرو الاصــة تيـواء النـزيالت داخــجل االقســام الســجنية اــال دخــوهلن
السجن وتراعي الهترور النفسية واالجتماعية هلـن ايـ يـتم تقـدن الـدعم النفسـي خـالل عمليـة
االستالم.
 -١3٥يس ــمح للن ـزيالت برعاي ــة اطف ــاهلن وي ــمن العم ــر احمل ــدد قانوني ــا س 3س ــنوات فم ــا دون
اي ـ ي ــتم م ــيف مل ــان خ ــال للن ـزيالت االم ــات ساحلوام ــجل او املري ــعات وي ــتم م ــيف اف ــة
مستلزمات االطفال من ايواء وغذاء وعالج.
 -١36م ــيف ام ــا ن االاتج ــاذ ي ــمن الرقع ــة اا رافي ــة ا الن ـ ـزيالت او ابلق ــرب من ــا ق ــدر
املستطاع لتس يجل عملية االتصال االسرع.
 -١37ادراج افــة البيــاانت واملعلومــات الشخصــية واالس ـرية الاصــة ابلن ـزيالت واطفــاهلن مــن
اججل تقدن وسا جل دعم بصورة افية م ،احملافهتة على سرية هذه املعلومات.
 -١38مــيف قــدر ــاا مــن االيــاءة والت ويــة والتلييــف ايــافة ا احلمامــات داخــجل امــا ن
االيواء من اججل ميف بيئة سليمة هلن والطفاهلن.
 -١3٩تقدن رعاية صحية خاصة للنزيالت تتنمن اجراءات فحا دقيق ابلتنسـيق مـ ،املرا ـز
الطبيــة املتواج ــدة ا الس ــجون واب ـرار ــادر ط ـ متخص ــا م ــ ،مراعــاة ف ــتح اي ــبارة ص ــحية
خاصة تتنمن افة املعلومات الطبية للنزيالت و ميف العالجات املناسبة هلن.
 -١4٠اخبار وع النزيالت ا اال تعري ن الع اادث او مرض مزمن.
 -١4١ميف وجبات االطعام اللافية ثالث مرات ا اليـوم للنـزيالت مـ ،االخـذ بنهتـر االعتبـار
املصاابت ابالمراض املزمنة والنزيالت االم ات.
 -١4٢السماا للنزيالت ابالتصال الارجي من خالل املواج ات الرمسية ملرتيف ا الش ر على
االقجل.
 -١43ار ــاد وتوجي ـ افــة الن ـزيالت اببعــاد وخمــاطر امل ـواد املمنوعــة وخاصــة امل ـواد املخــدرة مــن
اججل احلفاظ على سالمت ن.
 -١44يمان االتصال بيف النزيالت واطفاهلن خالل الزايرات الرمسية ويمن اعمار حمددة مـن
اججل توثيق الرابطة االسرية.
 -١4٥احلرل على اجراء التداخالت اارااية للنزيالت بعد التشـخيا الطـ وتابيـز احلاجـة
الطبية لذل من خـالل نقل ـن ا املستشـفيات املختصـة ايـافة ا اـاالت الويـ ،سالـوالدات
علما ال يتم تابيز ملان الوالدة ا ادة امليالد.
 -١46ي ــتم اجـ ـراء عملي ــات التفت ــيل والت ــدقيق للرده ــات الاص ــة ابلنـ ـزيالت وام ــا ن ايـ ـواءهن
وااجا ن الاصة ابسلوب ينمن احلفاظ على رامت ن واقوق ن.
 -١47ي ــتم ادخ ــال النـ ـزيالت ا ال ــدورات التدريبي ــة والتنهيلي ــة واسـ ـ االملاني ــات النفس ــية
والبدنيــة مــن اج ــجل ا ـ ال اوق ــات ف ـراغ ن وتعلم ــن امل ــن واحل ــرر الــت حتت ــاج ن بعــد اط ــالر
السراا.
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 -١48التعامـ ــجل وفـ ــق مبـ ــادا اقـ ــور االنسـ ــان والن ـ ـوابط واالنهتمـ ــة القانونيـ ــة خـ ــالل اج ـ ـراء
العقوابت التنديبية للنزيالت املخالفات لالنهتمـة والقـوانيف واعتمـاد لـ مـن خـالل اـان حتقيقـة
متخصصة خذ بنهتر االعتبار افة الهترور النفسية واالجتماعية للنزيالت.
 -١4٩احلـرل علــى وجـود صــندور للشـلاوى داخــجل سـجون النســاء تنـمن اــق النـزيالت ا
تقــدن الش ــلوى ا ا ــال تعري ـ ن ا اع خمالف ــات مــن ادارة الس ــجن و ــذل وج ــود ص ــناديق
ــلوى لــذوع الن ـزيالت اثنــاء املواج ــات الرمسيــة مــن اجــجل ايصــال افــة الشــلاوى ان وجــدت
خالل الزايرة.
 -١٥٠العم ـ ــجل عل ـ ــى ع ـ ــدم اس ـ ــتخدام ادوات تقي ـ ــد احلري ـ ــة للن ـ ـزيالت اثن ـ ــاء ا ـ ــاالت املخ ـ ــاض
أو الوالدة بعد الوي ،مبا رة افاظا على سالمت ن.
 -١٥١مراعــاة الســجينات وات االاتياجــات الاصــة ومــا حيتــاج ن مــن وســا جل تســاعد علــى
ادامة ايا ن خالل فتة االيواء س رسي متحرح علاذ قام غريب عالجات مناسبة .
 -١٥٢التنسيق والتعاون م ،اا ات واملنسسات املختصة اليواء النزيالت املطلق سراا ن بعد
انقنــاء مــدة احللــم وخاصــة النـزيالت الــاليت ال يوجــد هلــن معــيف أو اســرة أو الــور علــي ن مــن
القتجل أو قايت ن من العود ا اارقة مرة اخرى.
 -١٥3التنسيق م ،وذارة التبية لتنميف افة مسـتلزمات الدراسـة والتعلـيم هلـن خـالل فـتة االيـواء
سواء على مستوى حمو االمية او املرااجل التعليمية االخرى.
 -١٥4تعري ــز اغل ـ ـ الس ــجون اللب ــعة النمو جي ــة التابع ــة ا دا ــرة االص ــالا العراقي ــة ا
هجمــات واعمــال لريـ مــن قبــجل االرهــابييف وخصوصــا عصــاابت داعــل االرهابيــة مــ ،العــرض
فان هناح الول تقوم هبا دا رة االصالا العراقية من خـالل بنـاء سـجون بـعة ويو جيـة سـجن
احللة اللبع و ذل توسي ،سجون اخرى سجن الناصرية املر زع.
 -١٥٥امـا خبصــول تـوفع خــدمات الرعايـة الصــحية املال مـة والســيما النسـاء احلوامــجل فـان ــجل
قســم مــن اقســام دا ــرة االصــالا العراقيــة املــودع في ـ ن ـزيالت يوجــد مر ــز صــحي وبلــادر نســوع
سمريات وطبيبات منسبات من وذارة الصحة اباليافة ا املمريات الافرات واالااالت ا
املستشــفيات الارجيــة ا احلــاالت احلرجــة والنــرورية مــ ،وجــود غــرر للمختــرب الــت تتــوفر في ــا
االج زة املختربية الالذمة والسوانر ذل لن ،النزيالت املرينات نفسيا ا املعاينة الطبيـة مـن
قبجل الطبي االخصا ي لالمراض النفسية واالخصا ي لالمراض االديـة وغـعهم بـيف فـتة واخـرى
و جل ل يتم ابلتنسيق م ،وذارة الصحة.
امل اااس ( )8حظ اار االس اااقاق واالر ااار ابلرقي ااق واالخا ارا عل ااى الس ااخر او العم اال االلزا ا ا
والتوصية ()32
 -١٥6ص ــادر العـ ـرار عل ــى إتفاقي ــة اهت ــر ابا ــار ابلبش ــر بت ــنريخ  ١٩٥٥\٥\٢8م ــا أق ــر ــجل
الواث ق الدولية املتعلقـة مبنـ ،االاـار ابلنسـاء واألطفـال ا صـل قـرار تصـديق علـى االتفاقيـة املـذ ورة
وقد رعز الدولة القانون رقم  ٢8لسنة  ٢٠١٢الذع يعاق على جرقـة االاـار ابأل ـخال وهـذا
القانون ملم لمي ،ااوان من العقوابت ومنفذع عمليـات االاـار واصـر اـاالت االاـار ومعااـة
الن ــحااي وغ ــع لـ ـ وق ــد تن ــمن ه ــذا الق ــانون ا امل ـادة األو لـ ـ تعري ــف االا ــار ابلبش ــر ساني ــد
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أ ـ ــخال أو نقل ـ ــم أو إي ـ ـوا م أو اس ـ ــتقباهلم هب ـ ــدر ب ـ ــيع م أو اس ـ ــت الهلم ا العملي ـ ــات ابرهابي ـ ــة
أو النزاع ــات املس ــلحة أو ا إعم ــال ال ــدعارة أو االس ــت الل اانس ــي أو الس ــخرة أو العم ــجل ألقس ــرع
أو االستقار أو التسول او املتاجرة تعنا م البشرية أو ألغراض التجارب الطبية.
 -١٥7حتلم جرا م االاار ابلبشر وفق املواد املوجودة ا قانون العقوابت ونتيجـة التسـاع هـذه
الهتــاهرة ولعــدم ا ــي هــذه االالــام لتحقيــق الــردع ا هــذه اا ـرا م و اصــدار قــانون ملافحــة
االاار ابلبشر رقم  ٢8لسنة  ٢٠١٢يتما ى م ،املعاهـدات الدوليـة والع ـد الـدويل ل ـرض احلـد
مــن هــذه الهتــاهرة بلــجل ا ــلاهلا مــن ا ـراه وذواج قســرع وخطــف النســاء واالطفــال وقــد اصــدرت
احملا م العراقية العديد من االام االدانة ق مرتل هذه اارا م وفق ا للقانون.
 -١٥8و االيعاذ ا ي ،اا ات ات العالقة مبويوع ملافحة االاار ابلبشر لتفعيجل اليات
ملافحة االاار ابلبشر وفق القوانيف والتعليمات النافذة ويرورة تفعيجل العمجل هبا و ما اييت:
•

قانون ملافحة الب اء رقم س 8لسنة  ١٩88والـذع يعاقـ السمسـار ابلسـجن
ملدة سب ،سنوات؛

•

ق ـ ـرار ءلـ ــس قيـ ــادة الاـ ــورة ساملنحـ ــجل رقـ ــم س ٢34ا  ٢٠٠١/١٠/3٠والـ ــذع
يعاق السمسار ابالعدام؛

•

جرقة التسول نا علي ا قانون العقوابت ا املواد س 3٩٢ 3٩٠وتتم جرقـة
االاار ابلبشر عندما تتخذ صي ة املشروع؛

•

قــانون االاــار ابلبشــر رقــم س ٢8لســنة  ٢٠١٢اي ـ نــا ا املــادة س/ ٥اثنيــا
علــى سسان تلــون العقوبــة الســجن مــدة ال تزيــد علــى س ١٥مخــس عشــرة ســنة
وب رام ــة ال تزي ــد عل ــى س ١٠٠٠٠٠٠٠عش ـرة مالي ــيف دين ــار ــجل م ــن ارتلـ ـ
جرقة االاار .

 -١٥٩و اع ــداد دراس ــة سالسياس ــة الوطني ــة ملعاا ــة ظ ــاهرة التس ــول والتش ــرد ا مستش ــارية االم ــن
الوطأب  -املر ز الوطأب للتخطيط املشتح ول ود افة الوذارات واا ات ات العالقة.
 -١6٠ان وذارة العمــجل ودوا رهــا تعمــجل علــى تنفيــذ بنــود قــانون ملافحــة االاــار ابلبشــر رقــم س١٢8
لســنة  ٢٠١٢وااليـا تعمــجل علــى اعــادة هيــجل دار االاــار ابلبشــر ا الصــليخ ابلتعــاون مــ ،منهتمــات
ا تم ــ ،امل ــدين م ــن اج ــجل اع ــادة افتتاا ــا وهن ــاح تع ــاون م ــ ،وذارة الداخلي ــة ل ــرض ت ــوفع االجـ ـراءات
االمنية هلذا الدار.
 -١6١االنت ــاء مــن ا مــال مســودة تنفيــذ تعليمــات تفعيــجل قــانون رقــم س ٢8لســنة  ٢٠١٢مــن
قبجل وذارة الداخلية ومن مث عري ا ا اللجنة املر زية مللافحة االاار ابلبشر للمصادقة علي ا.
 -١6٢اســتحداث اــان حتقيقيــة لــتا ابلتحقيــق ا القنــااي الاصــة لـرا م االاــار ابلبشــر ا
ج ــان ب ــداد الل ــر والرص ــافة فن ـالا ع ــن ا ا ــر م ــن س ١3ــعبة ا حمافهت ــات الع ـرار م مت ــا
التحقيــق ا قنــااي جـرا م االاــار ابلبشــر ونشــر مفارذهــا يــمن قــاط ،املســنولية امــ ،املعلومــات
والبياانت ابلتنسيق م ،االج زة االمنية االخرى ا متابعـة ورصـد احلـاالت املخالفـة والقـبت علـى
مرتلبي ــا وتلليــف مــوظفيف مــدنييف بعنـوان اباـ اجتمــاعي علــى مــالح وذارة الداخليــة  -قســم
ملافحة االاار ابلبشر لتقدن خدما م خالل دراسة احلالة وحتليـجل الويـ ،النفسـي واالجتمـاعي
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للنــحية ورفــ ،تقــارير عن ــا وابلتنســيق مــ ،ءلــس القنــاء االعلــى واحملافهتــة علــى س ـرية مصــادر
املعلومات والش ود.
 -١63مـن خـالل تطبيـق قــانون ملافحـة االاـار ابلبشـر نبــيف اعـداد االجـراءات التحقيقيـة عــن
جـرا م وقنــااي االاــار ابلبشــر لســنة  ٢٠١6ايـ بلــع ءمــوع القنــااي املســجلة س 3١4وعــدد
املت م ــيف س 347واحمل ــاليف م ــن م ا احمل ــا م س 83وبل ــع ع ــدد احملل ــوميف س ١7واملف ــرج ع ــن م
س 73واحملــاليف ا ــات اخــرى س ٩٥ورهــن التحقيــق س ١٩واملطلــق سـراا م بلفــاالت يــامنة
س 6٠و س ـ االــام قــانون ملافحــة االاــار ابلبشــر رقــم  ٢8لســنة  ٢٠١٢فــنن العقــوابت
و سـ ـ الفع ــجل املرتلـ ـ ومـ ـواد التج ــرن واالاال ــة تـ ـتاوا االال ــام الص ــادرة ــق امل ــدانيف م ــن
املت مــيف وفــق القــانون مــا بــيف سالســجن املنقــز وب رامــة ال تقــجل عــن مخســة ماليــيف دينــار عراقــي
وال تزيــد عــن مخســة وعشـرين مليــون دينــار عراقــي اــا تصــجل العقوبــة ا الســجن املنبــد وعقوبــة
االعدام ا اال ادى الفعجل املرتل ا وفاة ا أب علي .
 -١64لص ــيا حم ــا م وقن ــاة خمتص ــيف للنهت ــر بقن ــااي االا ــار ابلبش ــر بن ــاءا عل ــى الق ـ ـوانيف
والتشريعات املعتمدة.
 -١6٥تعــيف خمتصــيف بصــفة ابا ـ اجتمــاعي للعمــجل يــمن دور اي ـواء هيــجل يــحااي االاــار
ابلبش ــر وو رف ــد دار االي ـواء ا ب ــداد بع ــدد س ١٥ابا ـ اجتم ــاعي م ــن م ــالح وذارة الداخلي ــة
لدراسة احلاالت الاصة لرا م االاار ابلبشر.
 -١66ا ملـز وذارة العمـجل والشـنون االجتماعيـة جاهزيـة دار ايـواء يـحااي االاـار ابلبشـر مــن
افة النوااي ل رض استقبال ااالت يحااي االاار ابلبشر.
 -١67اع ــداد قاع ــدة بي ــاانت تع ــىن بقن ــااي االا ــار ابلبش ــر .ووي ــ ،خط ــة س ــنوية لعم ــجل قس ــم
ملافحة االاار ابلبشر ا وذارة الداخلية وفق ا المهية االهدار املويوعة وتنفيذها.
 -١68يطب ــق ق ــانون ملافح ــة االا ــار ابلبش ــر رق ــم  ٢8لس ــنة  ٢٠١٠ا اقل ــيم وردس ــتان وو
تشليجل اان فرعية مللافحة التجـار ابلبشـر ا حمافهتـات االقلـيم عـام  ٢٠١6واسـتحداث ـعبة
حتقيق ا جرا م االاار ابلبشر واستخدام نهتام الفيزا االللتوين ومتابعة اعمال العمـال االجانـ
ا االقليم ملن ،جرا م االاار ابلبشر.
 -١6٩لصيا مفارذ قانونية من قبجل وذارة الداخلية وابلتنسيق م ،وذارة الصـحة للعمـجل يـمن
املرا ــز املتخصص ــة الص ــدار اس ــتمارة فح ــا مطابق ــة االنس ــجة لعملي ــات ذرع ونق ــجل االعن ــاء
البش ـرية بص ــفت ا ج ــة قانوني ــة لت ــدقيق الواث ــق واملستمس ــلات الاص ــة ابملتربع ــيف واملري ــى وفق ـا
للشرو والتعليمات القانونية.
 -١7٠متابعـة قنـااي العمالـة االجنبيـة ابلتعـاون مـ ،دا ـرة ـنون االقامـة ومنهتمـة اهلجـرة الدوليـة
من خالل تقدن الدعم القانوين للنحااي من اانسيات العربية واالجنبية.
 -١7١صـدر قـانون قايــة الشـ ود والـرباء وا ــىن علـي م رقـم س ٥8لســنة  ٢٠١7ومبوجبـ تــوفر
قاي ــة خاص ــة للش ـ ود واملخـ ـربين وا ــىن عل ــي م وال ـرباء ا ال ــدعاوى اازا ي ــة وال ــدعاوى االرهابي ــة
واقارهبم اا الدرجة الاانية وحتدد الدعاوى اازا ية واملشمولة هبـذا القـانون بنهتـام يصـدر عـن ءلـس
الوذراء بناء على اقتاا ءلس القناء وهيئـة النزاهـة علـى ان ال يتجـاوذ اصـداره س 6سـت ا ـ ر مـن
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اتري ــخ نف ــا الق ــانون وللمش ــمول ان يق ــدم طلـ ـ وي ــع حت ــز احلماي ــة املنص ــول علي ــا ا ه ــذا
القــانون ا ا ــان هنــاح خطــر علــى ايات ـ او ســالمت ااســدية او مصــاحل االساســية او ايــاة اف ـراد
اسرت او اقارب او سالمت م ااسدية او مصاحل م االساسية ا ا ما اد بش ادت او خربتـ او اقوالـ
ا دعوى جزا ية او دعـوى ارهابيـة ـس أمـن الدولـة وايـاة املـواطن ووفقـا الالـام القـانون تنسـس
ا وذارة الداخلية قسم يسمى سقسم قايـة الشـ ود والـرباء واملخـربين وا ـىن علـي م ويـرتبط مبديريـة
قايــة املنشــنت والشخصــيات ويــوفر القــانون احلمايــة الالذمــة للفئــات املشــمولة تالامـ والبيــاانت
الاصــة هبــم ويعاقـ ا اــع مــن نصوصـ عــن االفعــال الــت تعــد ءرمـ مبوجبـ فقــد اصــدر ءلــس
القناء االعلى التعليمات الالذمة لتنفيذ القانون اعاله عام .٢٠١٩
 -١7٢قرر ءلس الوذراء إصدار النهتام رقم س 7لسنة  ٢٠١7نهتام دور رعاية يحااي االاار
ابلبشر الذع دقق ءلس الدولة استنادا ا االام املادة س/8٠البند اثلاا مـن الدسـتور واملـادة
س/١١البند اثمنا من قانون ملافحة االاار ابلبشر رقم س ٢8لسنة .٢٠١٢
 -١73تقـ ــوم وذارة الداخليـ ــة بعمـ ــجل ب ـ ـرامج توعويـ ــة تاقيفيـ ــة للتعريـ ــف عـ ــن القـ ــانون رقـ ــم س٢8
لسنة  ٢٠١٢والتحذير عن خماطر االاار ابلبشر من خالل قالت ا اقامة املـن رات والنـدوات
والقاء حمايرات دراسية يمن ااامعات واللليـات واملـدارس مبختلـف مراال ـا و ـذل التعـاون
مــ ،منهتمــات ا تمــ ،املــدين ا هــذا ا ــال اباليــافة ا عمــجل بوسـتات تعريفيــة ولقــاءات ا اعيــة
وتلفزيونيــة واينــا ملصــقات اعالنيــة دعا يــة ا االمــا ن العامــة واملنافــذ واملطــارات للتحــذير عــن
جرا م االاار ابلبشر واينا فتح دورات تدريبية وا راح العامليف.
 -١74توقيــ ،اتفاقيــات دوليــة والتعــاون مــ ،ا تمــ ،الــدويل ا تناقــجل ال ـربات والتجــارب من ــا
االتفاقيــة العربيــة مللافحــة االاــار ابلبشــر واالتفاقيــة العربيــة لرفــ ،وذرع االعنــاء البشـرية واالتفاقيــة
العربيـ ــة ملنـ ــ ،االستنسـ ــا البشـ ــرع والربوتو ـ ــول العـ ــريب مللافحـ ــة االاـ ــار ابلبشـ ــر واالننـ ــمام ا
بروتو ول سابلعمو بروتو ول من ،وقمـ ،ومعاقبـة االاـار ابأل ـخال وخباصـة النسـاء واألطفـال
امللمجل التفاقية األمم املتحدة مللافحة اارقة املنهتمة عرب الوطنية.
 -١7٥اقامة برانمج مشتح من خـالل التعـاون بـيف وذارة الداخليـة ومنهتمـة اهلجـرة الدوليـة يعـىن
بتدري العامليف ا ءال ملافحة االاار ابلبشر من خالل اقامة هذا الـربانمج و فـتح ا اـر مـن
س ٢٥ور ــة عمــجل ودورات داخــجل الع ـرار وخارج ـ مــا اس ـ مز ا اعــداد مــدربيف للتعامــجل مــ،
قنـااي االاــار ابلبشـر وذايدة االملانيــات والتطـوير لــدى املـوظفيف العــامليف وفقـ ا للمعــايع الدوليــة
املتبعة من خالل تناقجل املعلومات واالطالع على التجارب.
 -١76اع ــداد بـ ـرانمج ابلتع ــاون مـ ـ ،االحت ــاد االوريب خي ــتا ابقام ــة دورات وور عم ــجل معني ــة
ابلقوانيف واالتفاقيات الدولية اول ملافحة االاار ابلبشر.
 -١77ان قــانون ملافحــة االاــار ابلبشــر قــد مي ــز بشــلجل وايــح بــيف ج ـرا م االاــار ابلبش ــر
واا ـرا م االخــرى لن ــمان عــدم تع ــرض ا ــىن علي ـ حليــف الق ــانون وابلتــايل ه ــو يــحية و اج ــة
للمساعدة الت يتم تقدن املسـاعدات ابتـداءا املسـاعدة القانونيـة مـن خـالل االجـراءات التحقيقيـة
اباليافة ا خدمات اخرى تقدم من خالل وذارة العمجل والشـنون االجتماعيـة والصـحة اسـ
نصول القانون.
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 -١78وفقا لقانون ملافحة االاار ابلبشر رقـم س ٢8لسـنة  ٢٠١٢فـنن االسـت الل ا الب ـاء
والدعارة واارة اانس ا ا توافرت في ا ار ان جرقة االاار ابلبشر فـنن مـن ينـعن يـحية يـمن
تل اارقة يُعد يحااي ارقة االاار ابلبشر وال تتم حمـا مت م عـن ااـرا م املرافقـة ارقـة االاـار
ابلبشر ومن ا اال راه على الب اء والدعارة.
املاس ( )9احلق يف احلرية واال ان والتوصية ()34
 -١7٩يــتم اعتقــال األ ــخال والعناصــر املنتمــيف إ عصــاابت داعــل ابرهابيــة وفــق الق ـوانيف
ومن خالل اعتماد على مذ رات القبت الصادرة ق م بعد إن يتم تدقيق أمسا م يمن قاعـدة
البي ـ ــاانت املت ـ ــوفرة ل ـ ــدى األج ـ ــزة األمني ـ ــة وتس ـ ــليم م إ اا ـ ــات ات العالق ـ ــة ل ـ ــرض ال ـ ــا
ابجراءات التحقيقية.
 -١8٠أ ــارت املـ ـواد س ١٥وس ١٩وس 37م ــن الدس ــتور العراق ــي الناف ــذ إ وج ــوب ااـ ـتام
اياة ابنسان وأمن واريت وعدم تقييـدها إال ا يـوء أالـام القـانون وقـرارات القنـاء املخـتا
ووجوب معاملة األفراد معاملة عادلة ا ي ،ابجـراءات ابداريـة والقنـا ية وافـتاض بـراءة املـت م
اــا تابــز إدانتـ و ــرو احملا مــة العادلــة واملاــول العاجــجل إمــام القنــاء و رامــة ابنســان مصــونة
وهــو مــا أ ــارت إلي ـ العديــد مــن م ـواد نصــول قــانون العقــوابت النافــذ ونصــول قــانون أصــول
احملا مــات اازا ي ـة ساحملا مــات  .مــا أ ــارت إ عــدم ج ـواذ ااتجــاذ أع ــخا أال مبوج ـ
أوامر قنا ية صحيحة وانفذة وصادرة من قايي خمتا .ما إن هذه النصول القانونية جاءت
منسجمة واملعايع الدولية ومبادا وصلوح اقور ابنسان.
 -١8١التوقيف ا القانون العراقي ساحلبس االاتياطي االستقدام يلون ا احلاالت التالية:
•

وجوبيــا ا اا ـرا م واملخالفــات الــت عقوبت ــا اقــجل مــن ســنة وال بــوذ اصــدار امــر
القبت في ا؛

•

ج ـواذاي ا اا ـرا م الــت تزيــد عقوبت ــا علــى الســنة مــا عــدا اا ـرا م املعاق ـ علي ــا
ابالعدام او املنبد ا ال بوذ االستقدام في ا وايا اصدار امر القبت.

اما ااالت امر القبت فتلون:
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•

وجوبيا ا اارا م الت عقوبت ا االعدام او املنبد؛

•

ال بوذ اصدار امر القبت ا املخالفات واارا م الت عقوبت ا اقجل من سنة؛

•

يلون جواذاي ا اارا م الت تزيد عقوبت ا على سنة؛

•

يلـون وجوبيــا ا ااـرا م الــت عقوبت ــا املنبـد او االعــدام ايـ البــد مـن توقيـف
املت م ا هذه اارا م؛

•

يلون جواذاي توقيف املت م ا اارا م الت عقوبت ا ا ار من ثالث سنوات؛

•

ال بوذ توقيف املت م ا اارا م الت عقوبت ا ا ار من ثالث سنوات اال ا ا راى
القايــي ان ا اطــالر سـراا خشــية علــى اياتـ او هروبـ او التــاثع علــى ســع
التحقيق؛
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•

ال بوذ التوقيف ا املخالفات مامل يلن للمت م حمجل اقام معيف؛

•

ب ـ ان ال تتجــاوذ مــدة التوقيــف ربــ ،احلــد االقصــى لعقوبــة اارقــة املــت م في ــا
وا ــجل االا ـوال ب ـ ان ال تزي ــد عل ــى س ــتة ا ـ ـ ر ف ــا ا مل يلتم ــجل التحقي ــق
وتطل ـ االمــر ديــد املوقوفيــة الــت اــاوذت الســتة ا ـ ر فعلــى قايــي التحقي ـق
الطل ـ ا حملمــة اانــاايت ديــد مــدة التوقيــف ومــا ب ـ مالاهتت ـ ان ـ قبــجل
ااوذ مدة الستة ا ر بـ اال ـدد موقوفيـة املـت م ا اـر مـن مخسـة عشـر يومـا
للجل مرة يعرض في ا تقرير مصع املت م املوقور على قايي التحقيق؛

•

قرار احمللمة االحتادية ا الدعوى املرقمة بـ س/١4احتادية/اعالم ٢٠١3/ال بوذ
ل ــع القنــاة مارســة امل ــام القنــا ية الن هــذه امل ــام اصــبحز مــن اختصــال
القنــاة املنتمــيف ا الســلطة القنــا ية اص ـرا لــذا فــان ق ـرار ءلــس قيــادة الاــورة
املنحــجل رقــم س 4٢لســنة  ١٩٩٥الــذع يعطــي صــالاية توقيــف املت مــيف ملــدير
عام اللمارح او من خيول اصبح معطال ملخالفت الدستور و ذل نـود اال ـارة
ا قرار احمللمة االحتادية ا الدعوى املرقمة بـ س/8١احتادية/اعالم. ٢٠١3/

-١8٢
أقنممو  :احلــق ابلصــحة والســالمة والرعايــة الصــحية للنــزالء .سالفصــجل الــامس مــن القــانون احلــق
بتعليم النزالء واملودعيف سالفصجل السادس من القانون احلق ا العمـجل وتشـ يجل النـزالء واملـودعيف
سالفص ــجل الس ــاب ،م ــن الق ــانون احل ــق بـ ـزايرة الن ــزالء وامل ــودعيف واملوق ــوفيف سالفص ــجل الا ــامن م ــن
القــانون  7احلــق ابالج ــاذة املنزليــة سالفص ـجل التاس ــ ،مــن القــانون اببي ــافة ا ل ـ تن ــمن
القــانون اقــور أخــرى للنــزالء واملــودعيف واملوقــوفيف ا سالفصــجل العا ــر مــن القــانون مطالع ــة
الصــحف وا ــالت واــق مارســة النزيــجل مــن يشــاء وتســلم الرســا جل مــن يشــاء عــن طريــق الربيــد
الع ــادع او الربي ــد االلل ــتوين للس ــجن والس ــماا للنزيـ ـجل او امل ــودع ابحل ــق ا االتص ــال اهل ــاتفي
وملاملة عا لت عند الطل ومبا ال يقجل عن مرة واادة ا األسبوع او عند النرورة وللنزيجل احلق
ا تقــدن طلبــات الشــلاوى ا املــدير العــام املخــتا ا دا ــريت ابصــالا او ا املفــتل الســجن
او أع خمول ابلتفتيل.
تضمن امون إ الحمملن الء مالم دالءنم قم

ام  )14ءسم  2018الءعديممد م الءق م س ءاسممك وم د نمو فم

املاس ( )10املعا لة االنسانية للموقوفني
 -١83يتم تدري اللادر الوظيفي العامجل ا دا رة االصالا العراقيـة وفـق مـن ج مـنهتم اسـ
خط ــة س ــنوية تتن ــمن ه ــذه الط ــة من ــاهج تدريبي ــة ا ء ــال اق ــور االنس ــان والتعري ــف ابملع ــايع
الدولية ملعاملة النزالء ايافة ا االنهتمـة والقـوانيف واملعاهـدات الدوليـة ويوجـد ا دا ـرة االصـالا
العراقية قسم خمتا يسمى قسم التطوير االصالاي ينم ـادر ادارع وم ـأب خمـتا ا التـدري
ايافة ا وجود مناهج تدريبية اس االختصال سواء للادر اراس االصالا او املوظفيف.
املاس ()11
 -١84ي ــنا ق ــانون التنفي ــذ رق ـم س 4٥لس ــنة  ١٩8٠عل ــى احلل ــم ابلس ــجن للعج ـز ع ــن الوف ــاء
ابلت ـزام تعاقــدع للــن امل ـواد س 4٢ 4١ 4٠قنــز بعــدم ج ـواذ اــبس املــدين ا يــ ،األا ـوال
إال بناء على طلـ مـن الـدا ن وقـرار املنفـذ العـدل إن ـان قايـيا وال بـوذ اـبس املـدين عـن نفـس
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الــدين إال مــرة وااــدة مــا أجــاذ القــانون اــبس املــدين ا االــة رفنـ التســوية املعرويــة عليـ مــن
قبجل املنفذ العدل رغم قدرت على الوفاء بدينـ وقـد اـدد القـانون مـدة احلـبس علـى إن ال تزيـد عـن
أربعــة أ ـ ر وب ـ أن ال تلــون هنال ـ موانــ ،قانونيــة حتــول دون اــبس املــدين عنــد إصــدار ق ـرار
احلبس وتنفيذه وب مراعاة موان ،احلبس أو مدت أو يفية تنفيذه وتتماجل تل املوان ،اباليت:
س١

إعسار املدين وعدم لن من أداء الدين أو الوفاء ب ؛

س٢

إ ا مل يلمجل املدين  ١8سنة أو يزيد عمره عن  6٠سنة؛

س3

إ ا ان املدين ا رات أو أجرا يتقاياه من الدولة؛

س4

أ ا انقنى الدين أو سقط تع وج من الوجوه؛

س٥

إ ا ــان املــدين مــن أصــول الــدا ن أو فروع ـ أو إخوان ـ أو ذوجات ـ مــا مل يلــن
الدين نفقة حملوم هبا.

 -١8٥ما أجاذت املادة س ١3من قـانون حتصـيجل الـديون احللوميـة رقـم س ٥6لسـنة ١٩77
ابس املدين املماطجل من قبجل ر يس التنفيذ وللون احلبس ل آاثر اجتماعية ونفسية خطعة علـى
مسعــة املــدين لــذل ويــ ،املشــرع العراقــي ي ـوابط أو ــرو لتنهتــيم تنفيــذ اــبس املــدين الــز
بوجــوب تقــدن طلـ صـريح مــن الــدا ن الن بــدون هــذا الطلـ ال تــتملن مديريــة التنفيــذ الــا
قرار ابس املدين اا وان توفرت أسباب احلبس ق  .وقرار احلبس يصدر من املنفـذ العـدل إن
ان قاييا وإ ا مل يلن قاييا يعرض األمر على قايي البداءة األول ليقرر ابس من عدم .
 -١86ص ــدر قـ ـرار احمللم ــة االحتادي ــة ا ال ــدعوى املرقم ــة س/٥7احتادي ــة/اعالم  ٢٠١7بع ــدم
ج ـواذ اــبس املــدين املعســر دون حتديــد ســقف اعلــى للحجــز ملخالفت ـ الدســتور ومعــايع اقــور
االنس ــان واملواثي ــق الدولي ــة وابلت ــايل ع ــدم دس ــتورية ق ـرار ءل ــس قي ــادة الا ــورة ساملنح ــجل رق ــم ١٢٠
لس ــنة  ١٩٩4وان احمللمـ ــة اخـ ــذت مبع ــايع اقـ ــور االنسـ ــان ال ــت تنـ ــمنت ا اتفاقيـ ــات اقـ ــور
االنسان املننم الي ا العرار.
املاس ( )12حرية التنقل واالقا ة والتوصية ()22
 -١87اسـ ـ ـ ــتنادا ا متطلبـ ـ ـ ــات ادارة ملـ ـ ـ ــف النـ ـ ـ ــاذايف ا الع ـ ـ ـ ـرار وفـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ــربانمج احللـ ـ ـ ــومي
للسـ ــنوات  ٢٠١8-٢٠١4وألمهيـ ــة تنهتـ ــيم وتطـ ــوير يـ ــ ،اا ـ ــود واا ـ ــات املعنيـ ــة تدارة وتنفيـ ــذ
متطلبــات خدمــة ومســاعدة النــاذايف ا الع ـرار وو تشــليجل فريــق عمــجل ينــم مالــي يــ ،اا ــات
ات العالقــة بتنســيق مبا ــر مــن مستشــارية االمــن الــوطأب العــداد سالسياســة الوطنيــة الدارة ملــف
الن ـاذايف ا الع ـرار تعتم ــد رؤي ــة واه ــدار حم ــددة اي ـ و اعتم ــاد التش ـريعات والق ـوانيف الوطني ــة
واالست اد مببادا االمـم املتحـدة وو ا ـراح مالـي سءلـس النـواب واملفويـية العليـا حلقـور االنسـان
واحملافهتــات واملنهتمــات غــع احللوميــة الدوليــة واحملليــة وقــد و املصــادقة علــى السياســة مبوجـ قـرار
ءلس الوذراء رقم س 4١4لسنة  .٢٠١٥ومل ت فجل احللومة العراقية املشللة بعد انتخاابت ٢٠١8
املسنلة ا برانء ا احللومي س ٢٠٢٢-٢٠١8واو لز ا وذارة اهلجرة وامل جرين االيت:
•
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•

العمــجل مــ ،املنهتمــات الدوليــة واحملايــة وا تمــ ،الــدويل لعــودة النــاذايف ا مــدةم
وقراهم لدول ذمأب حمدد على ان ينت ي ل ملدة سنتيف؛

•

متابعــة ــنون العـراقييف امل ــاجرين خــارج العـرار ابلتعــاون والتلامــجل مــ ،ســفاراتنا
ا الارج؛

•

اعتمــاد امل ــاجرين العـراقييف املتميـزين ســفراء حمبــة وســالم مــن ــع العـرار ا
عوب العامل املختلفة لتعزيز صورة العرار على املستوى الدويل؛

•

مســاعدة هيئ ـة االســتامار الوطنيــة والــوذارات االخــرى ا البح ـ وجل ـ رؤوس
االموال العراقية امل اجرة للعودة ا العرار.

 -١88تنفي ـ ـ ـ ــذا لتوجي ـ ـ ـ ـ ـ ءلـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ــوذراء ابالسـ ـ ـ ـ ــة االعتياديـ ـ ـ ـ ــة السادس ـ ـ ـ ــة عشـ ـ ـ ـ ــر املنعقـ ـ ـ ـ ــدة
بتـ ــاريخ  ٢٠١4/١٢/3٠و الـ ــا التوصـ ــيات املناس ـ ـ ا اجتمـ ــاع ءلـ ــس و ـ ــالء االمـ ــن الـ ــوطأب
و م ــا اييت س ١تق ــوم وذارة اهلج ــرة وامل جـ ـرين بتنن ــيج الط ــة املت ــوفرة ل ــدي ا مس ــبق ا لتتناسـ ـ م ــ،
املعطي ــات واملتطلبـ ــات الالذمـ ــة الع ــادة النـ ــاذايف ا املنـ ــاطق احملـ ــررة م ــن قبنـ ــة عصـ ــاابت داعـ ــل
االرهابيــة .س ٢تقــوم قيــادة عمليــات صــالا ال ــدين +قيــادة ــرطة صــالا الــدين  +قيــادة ــرطة
سامراء ابعداد ورقة تتنمن اولوايت املناطق الت قلن تنفيذ خطة اعادة الناذايف الي ا والـت ينب ـي
اةــا ستســاهم ا تعزيــز االمــن اباليــافة ا عــرض املتطلبــات الالذمــة لــذل مــن اي ـ ساملصــاحلة
الدمات االغاثة  ...اخل .
 -١8٩قامـز وذارة اهلجــرة وامل جـرين تنشــاء مرا ــز اســتقبال وايـواء للعوا ــجل الناذاــة مــن اعمــال
العنف واملعارح م ،عصـاابت داعـل االرهابيـة ايـ و انشـاءها وفـق املعـايع الدوليـة الـت راعـز
اقــور االنســان ا ااـتام رامــة النــاذايف وو تشــليجل فــرر ميدانيــة تشــرر علــى عمليــة تســجيجل
العوا جل الناذاة لنمان اقوق م وفق ا للقانون وايصال املساعدات ال ذا يـة وغـع ال ذا يـة و ـذل
املساعدات املالية هلم و فلز فيما خيا عودت العوا جل الناذاـة ا منطـق سـلاةم ابلتنسـيق مـ،
اا ات االمنية واا ات ات العالقة.
 -١٩٠يتم استقبال الناذايف ا املناطق الت اـرع في ـا عمليـات عسـلرية او منـاطق عصـاابت
داع ــل ابرهابي ــة م ــن خ ــالل ف ــتح م ـرات أمني ــة هل ــم ونقل ــم إ مواق ــ ،آمن ــة م ــن قب ــجل القطع ــات
العسلرية ليتم نقل م بعد ل بواسطة العجالت املخصصـة مـن قبـجل وذارة اهلجـرة وامل جـرين إ
أما ن إيواء الناذايف.
 -١٩١قامز احللومة العراقية ابحلفاظ على روات املوظفيف الناذايف من املناطق الت سيطرت
علي ــا عصــاابت داعــل ابرهابيــة و لـ مــن خــالل اصــدار بطاقــات يــة السـتالم رواتــب م مــن
املناطق الت نزاوا الي ا.
 -١٩٢اق ـ ـرار اس ـ ـتاتيجية لتق ــدن ال ــدمات الص ــحية والوقا ي ــة والعالجي ــة للن ــاذايف والعا ــدين
للمناطق احملررة منذ عام .٢٠١4
 -١٩3ان احللومــة العراقيــة متمالــة بــوذارة اهلجــرة وامل جـرين واا ــات ات العالقــة تعمــجل علــى
يــمان اقــور الالجئ ـيف ا الع ـرار اس ـ الق ـوانيف والتعليمــات الاصــة هبــذا االمــر وابالخــا
قــانون الالجئــيف رقــم س ٥١لســنة  ١٩7١و ــذل مــا جــاء بقــانون الــوذارة والتعليمــات الاصــة بـ
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ومبــا ال يتعــارض مــ ،مبــادا اقــور االنســان واملعــايع الدوليــة لنــمان اقــور الالجئــيف وعملــز
وذارة اهلجــرة وامل جـرين علــى تقــدن افــة الــدمات واملســاعدات لأل ــقاء الســورييف الــذين دخلــو
ا العرار بعد عام  ٢٠١٢وال يوجد اع ييز بيف العا دات والناذاات والالجئات امام القـانون
العراقي او ا املمارسة.
 -١٩4فتح ـ ــز دا ـ ــرة احلماي ـ ــة االجتماعي ـ ــة ا وذارة العم ـ ــجل والش ـ ــنون االجتماعي ـ ــة مناف ـ ــذ ا
احملافهتات الستقبال افة الناذاات وتس يجل االجراءات والنحو االيت:
•

قسم نينوى ثالثة مواق ،بديلة سدهوح اربيجل ر وح ؛

•

منفذ تلعفر املوق ،البديجل س ربالء املقدسة ؛

•

منفذ احلمدانية املوق ،البديجل س ربالء املقدسة اهلندية ؛

•

قسم االنبار املوق ،البديجل سعامرية الفلوجة اربيجل ؛

•

قسم صالا الدين املوق ،البديجل سبلد الدجيجل ؛

•

فتح منفذ جديد ا اربيجل سعـيف ـاوة يـرتبط مبقـر الـدا رة لتيسـع ايصـال الدمـة
للناذاات.

 -١٩٥تقــوم وذارة الصــحة ومــن خــالل فــرر العمــجل التابعــة هلــا علــى افــة املســتوايت االداريــة
ابجراء ذايرات ميدانية ملخيمات الناذايف لتقدن الدمات الصحية الالذمة واملعايشة في ـا والقيـام
مـالت صــحية ومســواات ــعاعية مبرافقـة ســيارة ا ــعة وخمتــرب وصـيدلة والقيــام مــالت تلقــيح
وخــدمات الصــحة االبابيــة واجـراء الفحوصــات وتــوفع العــالج ملريــى التــدرن واملتابعــة الفحــا
مــن قبــجل املتخصصــيف ا االم ـراض الس ـريرية واالاالــة للفحــا املختــربع لللشــف عــن اــاالت
عدوى فايروس العوذ املناعي البشرع والعـدوى املنقولـة جنسـيا وتقـدن الـدمات الوقايـة والسـيطرة
على االمراض غع االنتقالية.
 -١٩6قيام وذارة الصحة ابعداد خطة وطنية تتنمن من اربعـة حمـاور ستـوفع االمـان واحلاجـات
االساسية لالنسان تقدن الدعم النفسي االجتمـاعي تقـدن الـدمات النفسـية غـع املتخصصـة
تقـدن الـدمات النفسـية املتخصصـة الـت عممـز علـى دوا ـر الصـحة ومـن يـمن ا دوا ـر صـحة
أقلــيم وردســتان ور ــزت الطــة املــذ ورة انفـ ا علــى يفيــة تقــدن خــدمات الصــحة النفســية والــدعم
النفســي االجتمــاعي ا اــاالت الطـوارا االنسـانية والــت تــن ت ابلقــدرة علــى التعــاا للمصــابيف
اباليــطراابت النفســية واملشــا جل النفســية واالجتماعيــة وأعــادة التنهيــجل س ـواء ــانو يعــانون من ـا
اصالا او اصيبو هبا نتيجة االة طوارا.
 -١٩7اعداد صي ة اولية من قبجل ذارة الصحة لطة التنهيجل ا تمعي للمناطق السـاخنة مـا بعـد
التحريــر مــن االرهــاب و ل ـ يــمن دراســة اــول املفــاهيم للصــحة النفســية العــداد خطــة وطنيــة
لتحقيق عودة امنة وصحة مستدامة للناذايف.
 -١٩8ان قســم دور الدولــة التــاب ،لــوذارة العمــجل والشــنون االجتماعيــة يســعى لتــوفع النــماانت
الاصة بتقدن املساعدة واحلماية االنسانية للنـاذايف داخليـ ا وفقـ ا ملعـايع القـانون الـدويل ايـ و
توجيـ ـ م ــديرايت العم ــجل والش ــنون االجتماعي ــة ا احملافهت ــات اف ــة ابس ــتقبال االطف ــال سااليت ــام
واملفقودين واحلاالت االنسانية .
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 -١٩٩يعمجل قسم املسنيف التاب ،لوذارة العمـجل والشـنون االجتماعيـة علـى رعايـة املسـنيف ا دور
املس ــنيف أو ال ــذين يع ــانون م ــن التفلـ ـ االس ــرع نتيج ــة احل ــروب ال ــت م ــرت هب ــا ال ــبالد وتق ــدن
ال ــدمات االيوا ي ــة االساس ــية م ــن سطع ــام ومالب ــس ورعاي ــة ص ــحية ابالي ــافة ا بـ ـرامج ثقافي ــة
وترفي ية م ،مصرر جي  ...اخل .
 -٢٠٠تقــوم ــعبة اقــور االنســان التابعــة لــوذراة العمــجل والشــنون االجتماعيــة برصــد احلــاالت
االنسـانية اميـ ،الفئــات العمريـة وللـال اانســيف وقبـوهلم ا الـدور االيوا يــة مـ ،تـوفع املســتلزمات
هلم وبعت احلاالت لصا هلا سرات رعاية اجتماعية او معيف متفر من خالل الـدوا ر املعنيـة
واــاالت اخــرى يــتم التنســيق مــ ،وذارة الصــحة ونقل ــا ا املستشــفيات التابعــة هلــا ل ــرض تلقي ــا
العالج وبعد تلقي ا العالج التام يتم قبوهلا ا الدور االيوا ية.
 -٢٠١ان رحية املشردين بسب النزاع الداخلي تنـم ـرحية املعـاقيف وقـد تلفلـز هيئـة رعايـة
وع االعاقة واالاتياجات الاصة ابلعمجل على وهلم مبا نا علي قـانون س 38لسـنة ٢٠١3
اي ـ و ــوهلم ابلــدمات واالمتيــاذات واس ـ االاصــا ية ادانه ا حمافهتــات نينــوى وصــالا
الدين واالنبار:
النشا

نينوى

صالا الدين

االنبار

ا موع

تعييف معيف متفر من املوظفيف

6

٩٢

٢8

١٢6

تعييف معيف متفر ل ع املوظفيف
املستلميف الفعلي لروات املعيف املتفر

7١٢
6٢٩

٢٠66
١٠٩7

١٢٠4
83٥

3٩8٢
٢٥6١

 -٢٠٢ول ــرض مــيف مســتوى معيشــي ال ــق لعوا ــجل ـ داء عمليــات مواج ــة االرهــاب م ــن
خمتلــف صــنور الق ـوات املســلحة وقايــة اقــور وي ــم وجراــى تل ـ الق ـوات فقــد صــدر قــانون
لليد تنحيات داء احلرب يد عصاابت داعل االرهابيـة رقـم س 8١لسـنة  ٢٠١7وتسـري،
اباذ معامال م والعناية الفا قة اباراى من خالل ميف احلصول علـى رواتـ تقاعديـة ومعااـة
ااراـى واملصــابيف و ـط الــديون التتبـة بذمــة الشـ داء وااراــى واقامـة نصـ تذ اريـة لتخليــد
تل التنحيات و ميف فرل تعليم لذوي م و ميف سلن ال ق هلم.
 -٢٠3قامــز احللومــة العراقيــة ابلعديــد مــن النشــاطات بش ـنن تــوفع الهتــرور الصــحية والبيئــة
املناســبة للناذاــات والناجيــات رغــم الهتــرور الــت قــر هبــا البلــد فنــال عــن ج ــود ا تمــ ،املــدين
واا ات الدولية.
 -٢٠4الــذت ع ــدة اج ـراءات الس ــتتباب الوي ــ ،االمــأب م ــن اج ــجل اعــادة الن ــاذايف والعا ــدين
من خالل:
 -٢٠٥اا ــد الــال بنــزع االل ــام وابطــال املتفجـرات ورفــ ،املخلفــات احلربيــة مــن املــدن لتــنميف
املناطق احملررة يدا لعودة الناذايف.
 -٢٠6اعادة فتح مرا ز الشرطة ا املناطق احملررة.
 -٢٠7مــيف املنــاطق احملــررة مــن خــالل نشــر القـوات ا حميط ــا ومــداخل ا للحفــاظ علــى امــن
املواطنيف.
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 -٢٠8التعاون م ،املواطنيف للشف املندسيف والالاي االرهابية وتوفع املعلومات االستخبارية.
 -٢٠٩قيام وذارة اهلجرة وامل جرين ابلتنسيق م ،وذارات سالعمجل والشنون االجتماعية الصـحة
ودا ــرة لــيف امل ـراة ومنهتمــات ا تمــ ،املــدين للن ــوض بواقــ ،امل ـرأة املعيلــة الســر ا و وهلــا ب ـربامج
االمن واالسـتقرار االنسـاين الـذع تبنتـ الـوذارة ل ـرض افتتـاا مشـاري ،مـدرة للـدخجل و ـول النسـاء
املعيالت السرهن ابملنح الت خصصت ا للعوا جل العا دة واملدءة.
 -٢١٠تقــوم وذارة الصــحة بتلايــف ال ـزايرات امليدانيــة للمخيمــات مــن خــالل فــرر عمــجل علــى
املســتوى املر ــزع وعلــى م ــدار االســبوع مبــا في ــا اايم العط ــجل واالعيــاد لنــمان دقومــة ال ــدمات
الصحية املقدمة للناذايف جنبا ا جن م ،الفرر امليدانية علـى مسـتوى احملافهتـات الـت يتواجـد
في ــا النــاذايف و ــذل متابعــة مــيف االدويــة واملســتلزمات الطبيــة ا خميمــات النــاذايف وامــا ن
تواجد الناذايف.
 -٢١١تعمـ ــجل وذارة الصـ ــحة علـ ــى تعزيـ ــز آلي ـ ـات العمـ ــجل املشـ ــتح مـ ــ ،وذارة الصـ ــحة ا اقلـ ــيم
وردستان ودعم ا لوجستي ا وفق ا العداد الناذايف املتواجدين واس حمافهتا م.
 -٢١٢تقــدم وذارة الصــحة خــدمات رعايــة االم والطفــجل والتقيــيم الت ــذوع واال تشــار املبلــر
لالمراض املزمنة وتزويدهم تدوية االمراض املزمنة والتسجيجل السـرطاين حلـاالت السـرطان ومتابعـة
هذه احلاالت.
 -٢١3قيام وذارة الصحة برفد املخيمـات وامـا ن تواجـد النـاذايف بسـيارات اسـعار مر ـزايا مـن
االســعار الفــورع جنبـ ا ا جنـ مــ ،مشــار ة دوا ــر الصــحة ا احملافهتــات ا ســيارات اســعار
اباليافة ا سيارات االسعار املمنواـة مـن منهتمـة الصـحة العامليـة واملنهتمـات الدوليـة ـذل
رفد املخيمات ابلعيادات املتنقلة ابلشرا ة م ،منهتمة الصحة العاملية واا ات الداعمة االخرى.
 -٢١4بلــع عــدد االطفــال امللقحــيف دون ســن الامســة ا خميمــات النــاذايف وامــا ن التجمــ،
االخــرى س ٩٢٥7٥٥طفــجل ا ــجل قلــة مــن س ١8قلــة قامــز هبــا وذارة الصــحة وبلــع عــدد
االطفال امللقحـيف دون سـن السـنة يـمن الت طيـة االعتياديـة س ٢٠٥38٩وبلـع عـدد الـوالدات
السنوع س ٢١4١٢١والدة وبلع عدد الذين ز متابعت م بتقدن الـدمات الوقا يـة والعالجيـة
مــن قبــجل املرا ــز الصــحية والعيــادات املتنقلــة ســيارات االســعار والف ـرر الصــحية املتنقلــة ســنوايا
س 4٥8874٠وبل ــع ع ــدد ال ــذين ق ــدمز هل ــم خ ــدمات عالجي ــة وخ ــدمات طـ ـوارا م ــن قب ــجل
املستشفيات سنوايا هو س. ٢٠4١١84
 -٢١٥ول النسـاء االيزيـدايت مـن الـاليت تعريـن للعنـف مـن قبـجل عصـاابت داعـل االرهابيـة
البالع عددهن س ١٥٢8ابالعانة االجتماعية واستانا ن من النوابط مبوافقة السـيد وذيـر العمـجل
ــول س 88امـ ـراة م ــن املل ــون الش ــبلي الناجي ــات م ــن بط ــل
والش ــنون االجتماعي ــة و ــذل
عصاابت داعل االرهابية هبذه االعانة.
 -٢١6قامــز وذارة العمــجل والشــنون االجتماعيــة بتنهيــجل دار االاــار ابلبشــر ا ب ــداد ل ــرض
اســتقبال االطفــال املعنفــيف والن ـاجيف مــن ج ـرا م عصــاابت داعــل االرهــايب اي ـ ان هــذا الــدار
يشمجل ي ،االطفال احملتاجيف ا تقدن الدمات واملساعدات دون ييز او استاناء.
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تنقل النازحني ساخليا
 -٢١7بشنن تنقجل الناذايف داخليا فنن ما أثـع بشـان القيـود املفرويـة علـى اريـة التنقـجل قـد و
تفسـعه بطـرر ال تتوافـق مـ ،احلقـا ق علـى االرض ايـ ان العـرار قـد مـر بهتـرور غـع اسـتانا ية
خــالل فــتة ســيطرة داعــل علــى اجـزاء مــن ارايــي مــا تســب ا عمليــة نــزوا واســعة حنــو منــاطق
ا ار امنا رافقت ا عمليات عسلرية واسعة للقوات االمنية واايل العراقي السـتعادة تلـ املنـاطق
وهــرب املئــات مــن مقــاتلي داعــل وتســلل م بــيف النــاذايف او تســلل م بــيف النــاذايف ل ــرض القيــام
ابعمـال ارهابيــة وقـد اصــلز العديـد مــن تلـ االعمـال ابلفعــجل وان اجـراءات الســلطات العراقيــة
بتدقيق املعلومات الاصة هبم وهي ا اطار قاية االمن القومي او النهتام العام او الصحة العامة
او االداب العامة او اقور االخرين واراي م.
املاس ( )13ابعاس االملنيب املقيم والتوصية ()24
 -٢١8وافق ءلس الوذراء على مشـروع قـانون الالجئـيف ابلقـرار س 3٠4لسـنة  ٢٠١7وااالـ
ا ءلــس الدولــة ل ــرض تدقيق ـ ومــن مث اعادت ـ ا األمانــة العامــة لــس الــوذراء ل ــرض ااالت ـ
مبا ــراة ا ءلـ ـس النـ ـواب اس ــتنادا ا اال ــام امل ــادتيف س/6١البن ــد اوالا و/8٠البن ــد اثنيـ ـا م ــن
الدس ــتور وج ــاء الق ـرار ل ــرض تنهت ــيم قواع ــد اللج ــوء واالام ـ ا وري ــة الع ـرار تش ــمجل ي ــ،
اــاالت اللج ــوء االنســاين والسياس ــي واالخ ــرى بســب الع ــرر او الــدين او اانس ــية او االنتم ــاء
االجتماعي وتعرض الالجئ ا الت ديد وااليط اد ومبا ينسـجم واالـام الدسـتور واالتفاقيـات
الدولية املعنية قور االنسان والقوانيف النافذة.
 -٢١٩ان اننــمام العـرار ا االتفاقيــة املتعلقــة مبر ــز الالجئــيف لعــام  ١٩٥١والربوتو ــول امللحــق هبــا
لع ــام  ١٩67م ــا ذال قي ــد النهت ــر ويعم ــجل العـ ـرار عل ــى الدراس ــة املس ــتمرة امي ــ ،االتفاقي ــات الدولي ــة
والربوتو والت امللحقة هبا ليقرر ا يوء النتا ج والهتـرور املال مـة االننـمام الي ـا اخـذا بنهتـر االعتبـار
قاية وتعزيز ااتام اقور االنسان الت مل ت فجل ابلتشريعات القا مة ومشروع القانون احلايل.
 -٢٢٠ان قانون اانسية العراقي رقم س ٢6لسنة  ٢٠٠6عاجل مويوع انعدام اانسـية بشـلجل
واا وان االنن ــمام ا اتفاقي ــة لف ــيت ا ــاالت انع ــدام اانس ــية لع ــام  ١٩6١ل ــن يق ــدم ا ا ــر
ما موجود ا القانون الوطأب.
 -٢٢١صــدر قــانون اقامــة االجان ـ رقــم  76لســنة  ٢٠١7الــذع ال ــى قــانون االقامــة الســابق
رقــم  ١١8لســنة  ١٩78وقـرارات ءلــس قيــادة الاــورة املنحــجل ات الصــلة ا اقامــة االجانـ وان
العرار حيتم اقور املقيميف على ارايي وفقا هلذا القانون او من يتعـارض وجـودهم مـ ،االامـ
وفقـ ا للمعــايع الدوليــة ومن ــا مبـدأ عــدم االعــادة القسـرية املقــرر مبوجـ العــرر الــدويل او مبوجـ
االتفاقي ــات الدولي ــة املعني ــة ق ــور االنس ــان ات الص ــلة وان للفلس ــطنيف وي ــعية خاص ــة م ــاذال
العرار حيتم ا ويقررها هلم واستاىن مشروع القانون املذ ور الفلسطنيف من النوع الالام .
املاس ( )14املساوا ا ام الق اء والتوصية ()36
 -٢٢٢التن يـ ــد علـ ــى مبـ ــدأ اسـ ــتقالل القن ـ ــاء ا دسـ ــتور وريـ ــة العـ ــرار لس ـ ــنة  ٢٠٠٥ا
املــادة /١٩اوال من ـ والــت جــاء في ـا سالقنــاء مســتقجل وال ســلطان علي ـ ل ــع القــانون وان ادارة
ءلــس القنــاء االعلــى وابقــي الســلطات ا العـرار ملتزمــة هبــذا املبــدأ الدســتورع وهلــا مــن التــدابع
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املتخذة لنمان ل من خالل توفع الوي ،االقتصادع املال م للقايي و ـذل التـدابع االمنيـة
الالذمة حلمايت من خالل توفع اراس قنا ييف واراس خصييف من وذارة الداخليـة قسـم قايـة
الشخصيات واستالم اسلحة خصية للدفاع عن خا القايي ويمان سع هذه االجراءات
اــا بع ــد ااال ــة القاي ــي عل ــى التقاع ــد ا ا ــان ل ـ م ــن ي ــرورايت احملافهت ــة عل ــى امن ـ وان
اجراءات تعييف القناة ف ي بنصول حملومة بقانون الع د القنا ي وحتلم ا قواعد املنافسة ا
امتحان حتريرع و فوع للقبول ا املع د اما اـاالت الفسـاد او اع اسـاءة م مـا انـز تصـدر
من السادة القناة واعناء االدعاء العـام ف نالـ انـة اننـباطية خمتصـة ابلنهتـر هبلـذا امـور وا ا
وجــدت هــذه اللجنــة ان القايــي ارتل ـ جرقــة فيــتم ااالت ـ ا القنــاء مــت م ليــتم بعــد ل ـ
حما مت بشلجل عادل وفق القانون.
 -٢٢3م ــا ان الدس ــتور العراق ــي ا ــد عل ــى ان القن ــاء العراق ــي مس ــتقجل وال س ــلطان علي ـ ل ــع
الق ــانون ا امل ــادة س/١٩اوال وان م ــن ه ــذا املب ــدأ ي ــتم العم ــجل فيـ ـ عل ــى ا ــال القن ــا ي ا ي ــ،
االعمال القنا ية ومن يمن ا التحقيق ا ادعاءات الفساد واس القوانيف النافذة وقـانون ءلـس
القن ــاء االعل ــى وق ــانون االدع ــاء الع ــام وان املس ــاواة ب ــيف ي ــ ،العـ ـراقييف ا االجـ ـراءات القن ــا ية
ويمان احلق ا احملا مة برع ا العرار وفق املبادا الدستورية وقانون اصول احملا مات اازا ية.
 -٢٢4صــدر قــانون ءلــس القنــاء االعلــى رقــم س 4٥لســنة  ٢٠١7الــذع نهتــم اليــة تر ــيح
املــنهليف للقنــاء وتر ــيح اعنــاء احملــا م ورؤســا ا ونواهبــا وقــد صــدر ل ـ القــانون ب يــة تنهتــيم
طريقــة تلــوين واختصاصــات وقواعــد ســع العمــجل ا ءلــس القنــاء االعلــى مبـا يــتال م والتطــورات
احلاصــلة ا ا ــال الدســتورع والقــانوين والقنــا ي ا العـرار وب يــة مارســت لصــالايات املنصــول
علي ا ا الدستور.
 -٢٢٥صدر قانون االدعاء العام رقم س 4٩لسنة  ٢٠١7وا ارت املادة س ١من :
اوالا -ينســس ج ــاذ االدعــاء العــام ويعــد مــن ملــوانت الســلطة القنــا ية االحتاديــة
يتمت ،ابالستقالل املايل واالدارع ويلون مقره ا ب داد؛
اثنيا -يتمت ــ ،ج ــاذ االدع ــاء الع ــام ابلشخص ــية املعنوي ــة وقالـ ـ ر ــيس االدع ــاء الع ــام
أو من خيول .
 -٢٢6ل ــرض اس ــتقالل القن ــاء االدارع ع ــن الس ــلطة التنفيذي ــة ص ــدر ق ــانون ءل ــس الدول ــة
رق ــم س 7١لس ــنة  ٢٠١7يئـ ـة مس ــتقلة ويتمت ــ ،ابلشخص ــية املعنوي ــة وين ــم حم ــا م القن ــاء
االدارع وحما م قناء املوظفيف واحمللمة االدارية العليا وخيتا بوظـا ف القنـاء االدارع واالفتـاء
والصياغة ويفصجل ا القنااي املعروية علي بصورة ايادية ومستقلة.
 -٢٢7لتعزيـز اســتقالل القنـاء وااـتام سـيادة القــانون صـدر القــانون رقـم س 7٠لســنة ٢٠١7
الــذع يقنــي بف ـ ارتبــا املع ــد القنــا ي مــن وذارة العــدل ويــم ا ءلــس القنــاء االعلــى
ابعتباره اا ة املعنية ابعداد القناة واعناء االدعاء العام وبتعيين م وف اذدواجية ادارت .
 -٢٢8ان اا ــاذ القنــا ي يعــاجل بفعاليــة قنــااي االفــالت مــن العقــاب وجــرب النــرر للنــحااي
واصــالا النهتــام القن ـا ي لنــمان اياديــة واســتقاللية و فالــة وصــول يــ ،اال ــخال مبــا فــي م
الفئ ــات االو ابلرعاي ــة ا العدال ــة وال ــا الطـ ـوات الن ــرورية الجـ ـراء حتقي ــق س ــرع و ــامجل ا
انت ا ـات اقـور االنســان وااليـذاء وان االنهتمــة القنـا ية تتمتـ ،ابالســتقالل وعـدم التبعيــة وان
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القوانيف العراقية النافذة هي قوانيف رصـينة تنـمن وصـول اع ـخا ا العدالـة دويـا اع عوا ـق
وان قيام السلطة القنـا ية ابلتحقيـق ا يـ ،جـرا م انت ـاح اقـور االنسـان وااليـذاء يعتـرب فريـدا
وقاجل صورة را عة يعلس ا القناء العراقي بقرارات الرصينة ا هذا ا ال.
املاس ( )15بدأ املشروعية
 -٢٢٩حنيللم ا تقريران السابق.
املاس ()16
املاس ( )16شخصية قانونية
 -٢3٠حنيللم ا التقرير السابق.
املاس ( )18( )17والتوصية رقم ()38
 -٢3١ان اري ــة ال ــدين ملفول ــة للجمي ــ ،وال يوج ــد ن ــا ا ق ــانون األاـ ـوال الشخص ــية رق ــم
س ١88لسنة  ١٩٥٩يتعارض م ،هذا املبدأ ابستاناء ما جاء ابملادتيف س ١7و ١8مـن القـانون
املــذ ور انف ـ ا اي ـ نصــز املــادة س ١7علــى سيصــح للمســلم ان يتــزوج تابيــة وال يصــح ذواج
املسلمة من غع املسلم اما املادة س ١8فقد نصز علـى ساسـالم ااـد الـزوجيف قبـجل االخـر اتبـ،
ألالــام الش ـريعة ابســالمية ا بقــاء الزوجيــة او التفريــق بــيف الــزوجيف و ل ـ ا ــيا مــ ،االــام
الدين ابسالمي.
 -٢3٢مــا ان قــانون األا ـوال الشخص ــية يــمن اريــة الــدين وامل ــذه اميــ ،اف ـراد ا تم ــ،
العراقي وان الدستور ا د هذا املبدأ وان التشريعات يقتني ان ال تتعارض م ،الدسـتور وتصـدر
وفق ا ألالام .
 -٢33ف ــجل الدس ــتور مارس ــة ه ــذه احلق ــور امي ــ ،املـ ـواطنيف دون يي ــز إ نص ــز امل ــادة س43
الفقرة سأوال من الدستور على إن "أتباع جل دين أو مـذه أاـرار ا سأ "مارسـة الشـعا ر الدينيـة
مبــا في ــا الشــعا ر احلســينية" سب "إدارة األوقــار و ــنوةا ومنسســا ا الدينيــة ويــنهتم لـ بقــانون"
ما نصز الفقرة ساثنيا من املادة ا ا على إن "تلفجل الدولة ارية العبادة وقاية أما ن ا".
 -٢34ما صدر قرار احمللمـة االحتاديـة ا الـدعوى املرقمـة س/4احتاديـة/اعالم ٢٠١٥/بشـان
احمل ــا م اللنس ــية ا بين ــز احمللم ــة االحتادي ــة ان تلـ ـ احمل ــا م اسس ــز وف ــق الق ــانون سالنهت ــام
رقم  3٢لسنة . ١٩8١
 -٢3٥ان الطال ـ /ة مــن غــع املســلميف غــع ملــزم نــور درس التبيــة االســالمية ا املــدارس
العراقية و ل ااتاما حلرية العقيدة الدينية.
 -٢36ان الع ـرار ملتــزم ابالــام املــادة  ١8مــن الع ــد املفســرة مبوج ـ التعليــق العــام رقــم ٢٢
للجنة لميـ ،فقرا ـا وهـو مـا يتطـابق مـ ،التوصـية  38اعـاله وان مـا ينهتـر اليـ علـى انـ اجـراءات
ييزيــة بشــنن ت يــع الــدين فنن ـ يتطــابق مــ ،االــام املــادة  ٢مــن الدســتور العراقــي الــت جعلــز
االســالم مصــدر اســاس مــن مصــادر التش ـري ،العراقــي وال بــوذ ســن قــانون يتعــارض مــ ،ثوابــز
االــام االســالم وين ـمن امــجل احلقــور الدينيــة لبقيــة االداين املعــتر هبــا ا الع ـرار وان القيــد
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الــال بت يــع الداينــة ينصــرر ا املســلميف فقــط لالســباب اعــاله وبشــنن ت ــع الداينــة ابلنســبة
ل ع املسلميف فان قانون البطاقة الوطنية املوادة رقم  3لسنة  ٢٠١6قـد اـدد اليـة ت يـع الداينـة
ا تشع املادة  ٢6من ا :
أوال -بوذ ل ع املسلم تبديجل دين وفقا للقانون؛
اثنيا -يتب ،االوالد القاصرون ا الدين من اعتنق الدين االسالمي من االبوين.
 -٢37حيتم العرار التزامات مبوج االام املـادة س ١8مـن الع ـد مبـا ينـمن اقـور االنسـان
وقاية السالمة العامـة والنهتـام العـام وهـو يتعامـجل مـ ،الب ا يـة وفقـا الالـام القـانون رقـم س١٠٥
لسنة  ١٩7٥الذع ما ذال انفذا ويتوافق م ،االام املادة  ١8اعاله .وا اقليم وردستان صـدر
قانون قاية امللوانت ا وردستان رقم  ٥لسنة  ٢٠١٥الـذع حيمـي يـ ،امللـوانت ا االقلـيم
مــا ينــمن هلــم التمايــجل ا وذارة االوقــار واســتحداث مــديرايت االداين ومديريــة التعــايل بــيف
االداين.
املاس ( )19حرية الرأي والتعب والتوصية ()42 ،40
 -٢38يلفــجل الدســتور العراقــي اريــة التعبــع عــن الـرأع بلــجل الوســا جل ايـ نصــز املــادة 38
الفقـرات  ١و ٢علــى ستلفــجل الدولــة مبــا ال خيــجل ابلنهتــام العــام وا داب اريــة التعبــع عــن ال ـرأع
بلجل الوسا جل ارية الصحافة والطباعة وابعالن وابعالم والنشر وأيحز ارية التعبع عنصرا
جوهراي من عناصر الاقافة السياسية السـا دة ا الـبالد بعـد عزلـة طويلـة عـن العـامل ويعلـس هـذا
التوســ ،اللبــع ا ءــال ابعــالم واريــة ال ـرأع والتعبــع احلالــة الص ـحية للبنــاء الــدققراطي والتمتــ،
قور ابنسان.
 -٢3٩دت عـدت حمافهتـات تهتـاهرات للمطالبـة ابلـدمات وبعـت احلقـور املشـروعة وبنـاء
علي ـ ــللز ان ــة خاص ــة للنهت ــر بطلب ــات املتهت ــاهرين وف ــتح موق ــ ،الل ــتوين الس ــتقبال طلب ــات
املتهت ــاهرين وق ــد اس ــتلمز س ١,٢8٠,688موذع ــة ب ــيف طل ـ تعوين ــات وااال ــة عل ــى التقاع ــد
واعـ ــادة ا الدمـ ــة ورفـ ــ ،اجـ ــز عـ ــن عقـ ــارات وطل ـ ـ عفـ ــو خـ ــال ومعـ ــامالت لـ ــا ملـ ــف
سالصحوات وقد ابز قسم من هـذه املعـامالت والعمـجل جـارع علـى ابـاذ املتبقـي من ـا فيمـا يـتم
متابعة تنفيذ التوصيات الاصة ابللجنة الوذارية خبصول مطال اهايل احملافهتات االخرى.
 -٢4٠ان اريــة الصــحافة واريــة التعبــع هــي مــن اهــم النــماانت الــت تهتطلــ ،هبمــا اليــة الرقابــة
الفاعلــة للســلطة الرابعــة علــى واقــ ،اقــور االنســان وســيادة القــانون ا الع ـرار ويلفــجل الدســتور
العراقي ارية التعبع عن الراع بلجل الوسا جل وارية الصحافة والطباعة واالعالن واالعـالم والنشـر
ا مادت س 38و اجل مارسة احلق ا ارية الراع والتعبع ر يزة اساسية ا البناء الدققراطي الذع
يواصجل ترا م منذ العام .٢٠٠3
 -٢4١د عام  ٢٠١١صـدور قـانون اقـور الصـحفييف رقـم س ٢١والـذع جـاء مـن موجبـات
صدوره ااتام ارية الصحافة والتعبـع ويـماان حلقـور الصـحفييف العـراقييف وورثـت م وتو يـدا لـدورهم
اهلام ا ترسيخ الدققراطية ا العرار ااديد .وقد جاء هذا للدور امل ـم الـذع ينـطل ،بـ الصـحفي
وال ــذع ج ــاء ملم ــال للراص ــد واملراق ـ حلق ــور االنس ــان وي ــدر ه ــذا الق ــانون ا تعزي ــز اقـ ـور
الصحفييف وتوفع احلماية هلم مبوج نا املادة س ٢من الـت تـنا علـى سي ـدر هـذا القـانون ا
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تعزيز اقور الصحفييف وتوفع احلماية هلم ا ورية العرار وقد تناول هذا القـانون ا عـدة مـواد
من ـ النــمانة القانونيــة للصــحفي ألداء م ــام عمل ـ بلــجل اريــة ويســر مــا نصــز املــادة س ٩من ـ
مبعاقبة جل من يعتدع على صحفي اثناء دية م نتـ او بسـب ديت ـا ابلعقوبـة املقـررة ملـن يعتـدع
علـى موظــف اثنــاء ديــة وظيفتـ او بســبب ا مــا نصــز املــادة س ١٠مــن القــانون علــى عــدم جـواذ
اســتجواب الصــحفي او التحقيــق مع ـ عــن جرقــة منســوبة الي ـ مرتبطــة مبمارســة عمــجل الصــحفي اال
بقرار قنا ي.
 -٢4٢ما ان هناح مشروع قانون اول ارية التعبـع عـن الـراع واالجتمـاع والتهتـاهر السـلمي
وموجود االيا ا ءلس النواب اي ز قراءت قراءة او وقراءة اثنية.
 -٢43و ت ــدري منتسـ ـ وذارة الداخلي ــة لبن ــاء ق ــدرا م ا التعام ــجل م ــ ،املتهت ــاهرين واالع ــالم.
واعلنز وذارة الداخلية اةا على اسـتعداد اتم السـتقبال افـة الشـلاوع الـت تتنـمن االسـاءة ا
اري ــة الص ــحافة او القي ــام ــاالت االعت ــداء عل ــى الص ــحفييف م ــن قب ــجل منتس ــبي ا وال ــا اف ــة
االجراءات القانونية ق مرتلبي ا.
 -٢44تشــللز انــة وذاريــة ا عــام  ٢٠١6للنهتــر ا قنــااي االعتــداءات علــى الصــحفييف ا
العرار واعداد االجابة اول الدعوات والرسا جل الـت ترسـل ا اليونسـلو ومـا ذالـز اللجنـة مسـتمرة
ا عمل ا.
 -٢4٥واص ــدر اقلـ ــيم وردسـ ــتان قـ ــانون املطبوع ــات رقـ ــم  ١٠لسـ ــنة  ١٩٩3ويلفـ ــجل القـ ــانون
رقـم  3٥لســنة  ٢٠٠7اريـة الصــحافة ويطبـق قــانون العقــوابت العراقـي النافــذ علـى اــاوذ اــدود
العم ــجل الص ــحفي وص ــدر الق ــانون رق ــم  ١١لس ــنة  ٢٠١٠لتنهت ــيم التهت ــاهرات ا االقل ــيم وق ــانون
االازاب السياسية رقم  ١7لسنة .١٩٩3
املاس ( )20حظر الدعو اىل ال راهية القو ية او العنصرية
 -٢46و قـ ـ ـ ـ ـراءة مش ـ ـ ـ ــروع ق ـ ـ ـ ــانون قاي ـ ـ ـ ــة التن ـ ـ ـ ــوع ومن ـ ـ ـ ــ ،التميي ـ ـ ـ ــز ا الربمل ـ ـ ـ ــان قـ ـ ـ ـ ـراءة أو
بتــاريخ  ٢٠١6/١٠/6وجــاء ابألســباب املوجبــة :ملــا ــان العـرار بلــدا متعــدد القوميــات واالداين
وامل ــذاه والاقاف ــات م ــن اج ــجل احلف ــاظ عل ــى امل ــوروث واالاثر وتعزي ــز مب ــادا املواطن ــة املتس ــاوية
والتفاهم والتماس االجتماعي وبناء السلم األهلي.
 -٢47ص ــدر ق ــانون رق ــم س 3٢لس ــنة  ٢٠١6وه ــو ق ــانون اهت ــر ا ــزب البع ـ ـ واللي ــاانت
واألاـ ـزاب واألنش ــطة العنصـ ـرية وابرهابي ــة والتلفعي ــة وج ــاء ا األس ــباب املوجب ــة هل ــذا الق ــانون
سالنهتــام الــدققراطي ا العـرار يقــوم علــى أســاس التعدديــة السياســية واالنتقــال الســلمي للســلطة
واي ان الدستور قد اعتمد مبادا العدل واملساواة واحلرية وااتام اقور االنسان وايـ ان
الدســتور يقنــي ا املــادة س 7من ـ بوجــوب تش ـري ،قــانون حيهتــر مبوجب ـ ــجل يــان او ةــج يتبــىن
العنصرية او ابرهاب او التلفع او التط ع الطا في او حيرض او ق ـد او قجـد او يـروج او يـربر
ل وخاصة البع ورموذه وحتز أع مسمى ان وللي ال تعود الد تاتورية مرة أخرى لذل رع
هذا القانون واببملان االطالع على القانون.
 -٢48وصــدر قــانون االاـزاب السياســية رقــم  36لســنة  ٢٠١٥ونصــز املــادة  ٥منـ علــى ان
يلون سيس االازاب على اساس املواطنة ومبا ال يتعارض م ،الدستور وال بوذ سـيس اـزب
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علــى اســاس العنص ـرية او االرهــاب او التلفــع او التعص ـ الطــا في او العرقــي او القــومي وقنــ،
سيس احلزب الذع يتبىن او يـروج لفلـر او مـن ج اـزب البعـ املنحـجل وعاقبـز املـادة  46مـن
القانون املذ ور ابلسجن مدة ال تقجل عن عشر سـنوات ـجل مـن انشـى او ننـم او ادار او انتمـى
او مول ازابا غع مرخا حيمجل فلرا تلفعايا او ارهابيا او تط عا طا فيا او عرقيا حيرض او يروج
ل او يربر ل .
 -٢4٩وقد فجل القانون العراقي عدم ارمان أع خا خاي ،الختصاصـ مـن اقـ ا احليـاة
أو احلريـة أو أمنـ الشخصــي بســب دينـ أو معتقــده أو تعبـعه عــن دينـ أو معتقــده أو ءاهرتـ بـ
أو أن يتعــرض للتعــذي أو االعتقــال أو االاتجــاذ التعســفي أو حيــرم مــن اقـ ا العمــجل أو التعلــيم
أو السلن الال ق وأن يتم تقدن يـ ،مـرتل االنت ا ـات هلـذه احلقـور إ العدالـة إ مـا نصـز
املادة  37٢من قانون العقوابت العراقي رقم  ١١١لسنة  ١٩6٩وتعديالت على:
س١

يعاق ابحلبس مده ال تزيد عن ثالثة سنوات وب رام ال تزيد عن  3٠٠دينـار
من اعتدى إبادى الطرر العلنية علـى معتقـد ألاـد الطوا ـف الدينيـة او اقـر
من عا رهم؛
سأ

من تعمد ا لتشويل على إقامة طا فة ديني او على افجل او اجتماع
ديأب او تعمد من ،أو تعطيجل اقامة يء من ل ؛

سب

مــن خــرب او اتلــف او ــوه او دنــس بنــاء معــد بقامــة ــعا ر طا فــة
ديني او رمزا او يء اخر ل ارم ديني .

علما ان مقدار ال رامات املقررة مبوج قانون العقوابت العراقي قد عدل مبوجـ القـانون رقـم 6
لسنة .٢٠٠8
املاس ( )21حق التجمع السلم
 -٢٥٠نص ــز امل ــادة س 3٩م ــن الدس ــتور عل ــى إن يلف ــجل الدس ــتور اري ــة س ــيس اامعي ــات
واألا ـ ـزاب السياس ــية أو االنن ــمام إلي ــا وي ــنهتم ل ـ ـ بق ــانون وان ال ب ــوذ إجب ــار اا ــد عل ــى
االننمام إ أع اـزب أو عيـة أو ج ـة سياسـية أو إجبـاره علـى االسـتمرار ا العنـوية في ـا
وتعمجل الدولة على توفع األسباب الالذمة ملمارسة هذه احلرايت.
املاس ( )22حرية ت ويل اجلمعيا :وانشاء النقااب:
 -٢٥١إن التنهتيم النقايب ا العـرار مبـأب علـى أسـاس م ـأب ولـيس علـى أسـاس عرقـي أو ل ـوع
أو ديــأب ايـ نصــز الفقــرة ساثلاــا مــن املــادة س ٢٢مــن الدســتور علــى إن "تلفــجل الدولــة اــق
سيس النقاابت واالحتادات امل نية أو االننمام إلي ا وينهتم ل بقانون".
 -٢٥٢أعتمــد ءلــس الــوذراء مشــروع قــانون ابحتــادات والنقــاابت امل نيــة وو أاالت ـ ا ءلــس
النواب.
 -٢٥3صــدر القــانون رقــم  87لســنة  ٢٠١7سقــانون اننــمام وريــة العـرار ا اتفاقيــة احلريــة
النقابية وقاية التنهتيم النقايب رقم  87لسنة  ١٩84وتويح االسباب املوجبة للقانون املذ ور ان
االننـمام ــان ب يــة تعزيــز احلريــة النقابيــة وســيلة لتحســيف اويــاع العمــال القـرار الســلم وتلـريس
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احلق ا اتسيس النقـاابت وااليـام الي ـا وقايت ـا واحلـق ا االننـمام ا منهتمـات دوليـة للعمـال
والصحاب العمجل.
املاس ( )23االسر يف اجملتمع
 -٢٥4دأبــز الومــة وريــة العـرار مــن خــالل تشـريعا ا الوطنيــة ا عــدم ابــاد اع ييــز بــيف
اانسيف ا افة ءاالت احلياة من اي التعيـيف ا الوظيفـة العامـة ومـنح املسـتحقات والرواتـ ا
تعامجل املرأة معاملة الرججل بجل نح امتياذات من اي االجاذات افنجل بلاع عن الرجـجل خاصـة ا
مرالة احلمجل واالباب ووفاة الزوج و نح الروات واملخصصات هلا من خالل فتة منح ا االجاذة.
 -٢٥٥إقـ ـ ـرار االسـ ـ ـتاتيجية الوطني ـ ــة حلماي ـ ــة املـ ـ ـرأة م ـ ــن العن ـ ــف م ـ ــن قب ـ ــجل ءل ـ ــس ال ـ ــوذراء ا
آ ار .٢٠١3
 -٢٥6س ــيس دا ــرة احلماي ــة االجتماعي ــة للم ـ ـرأة مبوج ـ ـ ق ــانون تع ــديجل ق ــانون وذارة العمـ ــجل
والشنون االجتماعية رقم س 8لسنة  ٢٠٠6املعدل وو ذايدة مبلع االعانـة االجتماعيـة الـت تقـدم
لألفراد واالسر املشمولة تالام و ول عدد من الفئـات ماـجل ساالرملـة املطلقـة ذوجـة املفقـود
امل جورة الفتاة البال ة غع املتزوجة العزابء املستفيدون ا دور الدولة االيوا ية وغعها الطالـ
املتزوج واالسر املعدومة الدخجل او الت يلـون دخل ـا دون مسـتوى خـط الفقـر إبعـاانت احلمايـة
االجتماعية.
 -٢٥7لصــيا  %١٠مــن ا معــات الســلنية لألرامــجل ومال ــا للمعــاقيف وتوذيــ ،قطــ ،ارايــي
على الفقراء وعوا جل الش داء ويحااي االرهاب.
 -٢٥8قانون دعم املشاري ،الص عة املدرة للدخجل رقم  ١٠لسنة .٢٠١٢
 -٢٥٩نهتام التعديجل الااين لنهتام دور املسنيف رقم  4لسنة .١٩8٥
 -٢6٠تشليجل اللجنة العليا حلماية االسرة عام .٢٠٠٩
 -٢6١سيس مديرية قاية االسرة ا وذارة الداخلية ابلتعاون م ،وذارة الدولة لشنون املرأة.
 -٢6٢تشــليجل انــة عليــا للن ــوض بواقــ ،امل ـرأة الريفيــة برائســة وذارة الدولــة لشــنون امل ـرأة تقــدم
قروض للمشاري ،الزراعية وبدأ العمجل بتويج معامالت احلصول على القروض ا وذ .٢٠١3
 -٢63افتتاا اول مر ـز لتنهيـجل املـرأة ا العـرار ا آ ار  ٢٠١3ا ب ـداد والعمـجل علـى افتتـاا
مرا ز ماثلة ا ي ،احملافهتات.
 -٢64انشاء  ٢7واـدة للنـوع االجتمـاعي ا منسسـات الدولـة مـن ـنةا جعـجل ـجل منسسـة تعـد
سياسـا ا وتنهتـيم براء ــا وفـق ملتطلبــات اانسـيف وتقلـيا الفجــوة بين مـا ا الفــرل وتقـدن الــدمات
وبذل تصبح قنااي املرأة وااتياجا ا مدءة ا ي ،سياسات املنسسات الرمسية ا العرار.
 -٢6٥انشــاء مر ــز اــان متخصــا بشــنون املـرأة ابالتفـار مــ ،وذارة التعلــيم العــايل وو االنت ــاء
من اعداد النهتام الداخلي واهليلجل االدارع للمر ز عام .٢٠١٢
 -٢66ســيس سمر ــز ســيدات االعمــال ابلتعــاون مــ ،غرفــة اــارة الع ـرار لتعزيــز انــورهن ا
ءــال العمــجل وذايدة اصــوهلن علــى اعمــال ومقــاوالت تس ـ م ا تش ـ يجل النســاء وت يــع صــور ن
النمطية .٢٠١٢
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 -٢67تنهتيم قالت اعالمية سـنوية مـن قبـجل وذارة الدولـة لشـنون املـرأة السـيما ا قلـة ال ١6
العاملية ملناهنة العنف يد املرأة والـت تشـمجل ملصـقات ومنشـورات واعـالانت تلفزيونيـة ونـدوات
تعريفية وتاقيفية.
 -٢68قن ــز امل ــادة  ٢٩م ــن الدس ــتور لع ــام  ٢٠٠٥عل ــى ان االس ــرة اس ــاس ا تم ــ ،وحت ــاف
الدولــة علــى ياةــا وقيمت ــا الدينيــة واالخالقيــة والوطنيــة وتلفــجل الدولــة قايــة االمومــة والطفولــة
والشيخوخة.
 -٢6٩م ــا نص ــز الفق ــرة س ١م ــن امل ــادة الااني ــة م ــن ق ــانون االاـ ـوال الشخص ــية رق ــم ١88
لســنة  ١٩٥٩ستســرع االــام هــذا القــانون علــى يــ ،الع ـراقييف اال م ـن اســتاأب بقــانون خــال
ومعــىن ل ـ ان االصــجل هــو تطبيــق هــذا القــانون علــى يــ ،الع ـراقييف دون ييــز اال مــن اســتاأب
بقــانون خــال امــا غــع الع ـراقييف فيطبــق علــي م قــانون االا ـوال الشخصــية لالجان ـ رقــم 78
لســنة  ١٩3١املعــدل وهنــاح قــانون تنهتــيم احملــا م الدينيــة للطوا ــف املســيحية واملوســوية رقــم 3٢
لسنة  ١٩47و ذل قانون ادارة طا فة االرمن االرثو س رقم  87لسنة .١٩63
 -٢7٠ونصــز الفقــرة س ١مــن املــادة الاالاــة مــن قــانون االا ـوال الشخصــية سالــزواج عقــد بــيف
رجــجل وامـراة حتـجل لـ ــرعا غايتـ انشــاء رابطــة للحيــاة املشــت ة والنســجل وبــذل يلــون ــجل مــن
الرجــجل واملـراة طــرر ا عقــد الــزواج ومهــا سـواء ا لـ وبريــا الطــرفيف واريــة اختيــارهم وان اع
عي ا االرادة الادهم ال يلون عقد الزواج صحيح ا ما ان املادة س 4من بينز ابن الزواج
ال ينعقــد اال اببــاب مــن ااــد العاقــدين وقبــول مــن االخــر او و يــجل يقــوم مقامـ وهــذا مــا دأبــز
علي التشريعات تن اطرار العقد هم من يقومون تنشاءه.
 -٢7١ــارس ي ــ ،االقلي ــات والطوا ــف الديني ــة ا وري ــة الع ـرار اقوق ــا املتعلق ــة ابل ــزواج
والطق ــوس املتبع ــة ا لـ ـ وحيمي ــا الق ــانون م ــا حيص ــجل اللا ــع م ــن ا ــاالت ال ــزواج ب ــيف ابن ــاء
االقليات القومية والطوا ف الدينية ا العرار.
املاس ( )24حقوق الطفل
 -٢7٢بعد ت يع النهتام السياسي ا العرار عام  ٢٠٠3صدر الدستور لعام  ٢٠٠٥مستجيبا
ملبدأ املسـاواة بـيف الرجـجل واملـراة ومبـا يتفـق واالـام املواثيـق الدوليـة ا العديـد مـن ا ـاالت مبـا ا
ل املساواة بيف الرججل واملـراة ا ـان نقـجل اانسـية العراقيـة ا ابنا مـا وا هـذا السـيار تـنا
الفقـرة ساثنيـا منـ علـى سيعتـرب عراقيـا ــجل مـن ولـد الب عراقـي او ام عراقيـة ويـنهتم لـ بقــانون.
وبناءا علي صدر قانون اانسية العراقية رقم  ٢6لسنة  ٢٠٠6وفي اـرل املشـرع العراقـي علـى
اعمــال مبــدا املســاواة بــيف الرجــجل وامل ـراة موا بــا بــذل االااهــات احلدياــة لق ـوانيف اانســية الــت
اصــبحز تقــنن دور االم ا نقــجل جنســيت ا البنا ــا قاعــدة تشـريعية دون ا ـتا تقــدن طلبــات
خاصــة مــا ان قــانون اانســية العراقيــة جــاء خاليــا مــن اع تقييــد معتنق ـا املبــدا الدســتورع علــى
اطالق دون وي ،اع يوابط تفرض مبقتناها جنسية االم العراقية على اوالدها.
 -٢73صــدر قـرار ءلــس الــوذراء املــرقم ب ـ س ١46لســنة  ٢٠١7ابقـرار السياســة الوطنيــة حلمايــة
الطفجل الت قـدمت ا وذارة العمـجل والشـنون االجتماعيـة مـ ،اولويـة وقايـة وقايـة االطفـال ا منـاطق
النزوا واملناطق احملررة قلن العمجل علي ا ا الوقز احلاير الذع حيهتى بدعم دويل.
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 -٢74تنــمنز وثيقــة سياســة قايــة الطفــجل براءــا لتنهيــجل االطفــال ا املنــاطق احملــررة واعــادة
ادماج م اب تم ،فنالا عن ل و وي ،بـرامج لتنهيـجل االطفـال مبـا فـي م االيتـام واعـادة دء ـم
مبجتمعــا م واالرامــجل ا املنــاطق الــت ســيطر علي ــا تنهتــيم داعــل االرهــايب بعــد حتريرهــا وو ايــافة
املبلـ ــع مليزانيـ ــة وذارة العمـ ــجل والشـ ــنون االجتماعيـ ــة مـ ــن يـ ــمن املواذنـ ــة العامـ ــة االحتاديـ ــة للدولـ ــة
لع ــام  ٢٠١7ــدر ه ــذه ال ـ ـربامج ال ــت س ــامهز في ــا وذارات سالداخلي ــة الش ــباب والرايي ــة
الصحة التبية التخطيط الاقافة اباليافة ا هيئة رعاية الطفولة ومنهتمات ا تم ،املدين ا
تعزي ــز الق ــيم الوطني ــة ل ــدى االطف ــال والقن ــاء عل ــى االفل ــار املتطرف ــة ال ــت غرس ـ ا تنهت ــيم داع ــل
االره ــايب ا عق ــوهلم واع ــادة ص ــياغة املن ــاهج وف ــق االس ــس احلدياـ ـة ال ــت تنب ــذ العن ــف والتط ــرر
وتشج ،على السالم والتسامح.
املاس ( )25املشارخة يف اسار الشؤون العا ة واالنتخااب:
 -٢7٥حنيللم ا تقريران السابق والفقرات س 8-6اعاله.
املاس ( )26املساوا ا ام القانون
 -٢76إن التش ـريعات العراقيــة الــت تــنهتم مارســة احلقــور اميــ ،أبنــاء الشــع دون ييــز حملومــة
ابملــادة س ١4مــن الدســتور والــت تــنا علــى "العراقيــون متســاوون أمــام القــانون دون ييــز بســب
اانس أو العرر أو القوميـة أو األصـجل أو اللـون أو الـدين أو املـذه أو املعتقـد أو الـرأع أو الويـ،
االقتصادع أو االجتماعي" فان احلقور املدنية امي ،املواطنيف العراقييف ملفولة مبوج القانون.
املاس ( )27حقوق االقليا :والتوصية ()44
 -٢77ان ءلس القناء االعلى قد اسس حما م خمتصة بشنون اقور االنسان ا ـجل منطقـة
اسـتئنافية ويـ ،علـى عاتق ـا التحقيـق ا هــذه ااـرا م ايـافة ا حمـا م التحقيـق املختصـة مبجــال
ملافحة االرهاب لنمان ان ينال جل ءرم تطاول علـى ابنـاء الـوطن وامـن ءتمعـ جـزاءه العـادل
يمن حما مة عادلة وفق القانون.
 -٢78اعــادة التنهيــجل النفســي للنســاء والفتيــات اللـوايت تعريــن لالنت ا ــات واالعتــداءات علــى
يد عصاابت داعس االرهابية.
 -٢7٩ان القوانيف العراقية حتمي اقور ي ،فئـات الشـع العراقـي دون اسـتاناء او ييـز عنـد
تطبيق ــا وتــوفر قايــة خاصــة حلقــور االقليــات ومن ــا التوج ـ الــال ابذالــة يــ ،االاثر الســلبية
النااة عن القرارات ااا رة للنهتام املباد ق اللرد الفليليـيف مـن ابنـاء الشـع العراقـي مـن خـالل
ااياء وتوثيق رى جرا م االابدة ااماعية الت ارتلب ا النهتام البا د ق اللرد الفيلييف من ابناء
الشع العراقي ذل التن يد على دور وسـا جل االعـالم الرمسيـة ا تسـليط االيـواء علـى ااـرا م
املذ ورة من خالل تبأب الربامج واحلمالت االعالمية ذل تنفيذ مـا جـاء بقـرارات ءلـس الـوذراء
املرقمة س ١٥7لسنة  ٢٠١7وس ٩3لسنة  ٢٠١6خبصول اعادة تنسي املـوظفيف املسـيحييف
العـامليف ا دوا ـر اقلــيم ردسـتان العـرار و ـذل ديــد مـدة التســب و لـ مــن خـالل تعميم ــا
علــى دوا ــر وذارتنــا واهليئــات ل ــرض الــا االج ـراءات الالذمــة وقــد ــللز انــة للنهتــر ابعــادة
اقور اللرد الفلييف ماذالز اعماهلا متواصلة.
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