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اإلجراءات املتخذة من قبل العراق بصددد ننييدذ التواديات )30 ،28 ،26 ،20

اخلاا ددة بتنيي ددذ التاام ددات العد دراق إزاء جلن ددة متابع ددة ننيي ددذ هح ددا العه ددد
الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية

التواية رقم  20ه)
 -1تعرض العراق إىل هجمة عنيفة من قبل عصاابت داعش اإلرهابيشة يف عشام  2014وقشد
قامش عصششاابت داعش اإلرهابيششة مبجموعششة واسششعة مششن االنتهاكششات ارتكبتهششا ضششد أبنششا الشششع
العراقي عموما وجمموعات إثنية ودينية عديدة على وجه اخلصوص.
 -2كما قامش هشذه العصشاابت اعمشاق القتشل والتعشذي واالوتالشاص واالاتصشاب واالسشتعباد
اجلنسششي واإلراششام علششى التحششوق مششن ديششن إىل آوششر وينيششد األ فششاق إن كششل هششذه التجششاوزات ترقششى إىل
مستوى انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الشدويل اإلنسشاي .وبعش هشذه التجشاوزات
قد تشكل جرائم ضد اإلنسانية.
 -3ومارسش هششذه العصششاابت اإلجراميششة انتهاكششات ضششد اجملموعششات اإلثنيششة األوششرى ،مبششا يف
ذلك جمموعات املسيحيني والرتكمان والصابئة املندائيني واأليزيديني ،ومنها:


اجلرائم املاسة ابحلياة وسالمة البدن (قتل ،تعذي )؛



التهجري والنزوح القسري؛



استهداص األقليات؛



تدمري الرتاث واملعامل الدينية؛



التضييق على احلرايت العامة؛



انتهاكات للجوان االقتصادية والصحية.

 -4كمششا مارس ش عصششاابت داع ش ومنششذ دووملششا مدينششة املو ششل وأج شزا مششن ةاصالششة ششالح
الششدين ماللششر حششهر زي شران  2014وقششرى مششن ةاصالششة كركششو ودايىل أبشششر ج شرائم القتششل والتعششذي
منها قتل  450سشجني يف سشجن ابدو  ،وإعشدام مئشات اجلنشود يف ةاصالشة نينشوى وإعشدام 1 700
جنششدي يف قاعششدة سششبايكر يف ةاصالششة ششالح الششدين ،وإعششدام  175ال ش مششن الق شوات اجلويششة
العراقيششة يف إ ششدى القواعششد يف مدينششة تكريش وإلقششا جثش الششبع مششنهم يف هنششر دجلششة ابإلضششاصة
إىل أبشر اجلرائم ضد أبنا األقليات ووصو ا األيزيدين واملسشيحيني والششبك ،وجشرائم االسشتعباد
اجلنسي آلالص النسا من األيزيدين واألقليات األورى.
 -5لقششد دأب ش احملششاكم املرتبالششة مبجلش القضششا األعلششى علششى تالبيششق أ كششام القشوانني ومنهششا
مشا جششا يف املشادة ( )332مششن قششانون العقشوابت رقششم ( )111لسششنة  1969وتعديالتشه الششي نصش
علششى (يعاقش ابحلششب والغرامششة أو إب ششدى هششاتني العقششوبتني كششل موظش أو مكلش خبدمششة عامششة
اسششتعمل القسششوة علششى أ ششد النششا اعتمششادا علششى وظيفتششه صأوششل ابعتبششاره وحششرصه أو إ ششداث أملششا
ببدنه ،وذلك دون اإلوالق اي عقوبة أحد ينص عليها القانون).
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 -6نص ش امل ششادة ( )333من ششه عل ششى (يعاق ش ابلس ششجن أو احل ششب ك ششل موظ ش أو مكل ش
خبدمش ششة عامش ششة عش ششذب أو أمش ششر بتعش ششذي مش ششتهم أو حش ششاهد أو وبش ششري حلملش ششه علش ششى االع ش شرتاص جبرميش ششة
أو اإلدال اقواق أو معلومات بششأهنا أو لكتمشان أمشر مشن األمشور أو اإلعالشا رأي معشني بششأهنا،
ويكون حبكم التعذي استعماق القوة أو التهديد).
 -7ويرتتش ش عل ششى إ ششدار ك ششم جزائ ششي يف هك ششذا ششاالت احلك ششم ابلتع ششوي امل ششدي ع ششن
األضرار املادية واألدبية الي حلق ابملشتكي يف نف الدعوى اجلزائية أو اال تفاظ له حبق إقامة
الششدعوى املدنيششة للمالالبششة ابلتعششوي عششن األض شرار املشششار إليهششا آنفششا الششي ا ششابته نتيجششة انتهششا
حلقوقه اإلنسانية.
 -8إن أهم التدابري املتخذة لضمان قوق اإلنسشان للمشودعني األ شداث ومنشر شدوث أي
انته ششا مل ششا متثل ش يف نص ش ك ششامريات مراقب ششة يف ال ششدور وامل ششدار اإل ششال ية ابإلض ششاصة إىل دور
املراق الداولي والبا ثني االجتماعيني الذين يقومون اعماملم وصقا للنالشام الشداولي املعمشوق بشه
داوششل األقسششام اإل ششال ية ،وأنششه يف الششة تشششخيص وقششو أي انتهششا حلقششوق اإلنسششان صإنششه يششتم
التحقيق األ ويل وصقا أل كام القانون.
 -9قششرر جملش القضششا األعلششى تشششكيل هيئششة قضششائية وا ششة للتحقيششق يف اجلشرائم اإلرهابيششة الششي
تعرض ملا األيزيديون ،ي سيكون مقر هذه امليئشة يف ةاصالشة نينشوى ،وأن هشذه اخلالشوة يت ر شا
من القضا على توثيق اجلرائم الي تعرض ملا هذا املكون ،وعدم إصالت املتهمني من العقاب.
 -10إن جهششاز القضششا و ششاق حتسششن أوضششا املنششا ق الششي تسششكنها مجاعششات األقليششات م ششن
النا ية األمنية أيوذ على عاتقه استئناص أجهزته القضائية يف تلك املنشا ق واملباحشرة صشورا بعملهشا
وم ششن ب ششني ذل ششك التحقيق ششات ال ششي يريه ششا بش ششأن االعت ششدا ات الس ششابقة ال ششي تعرضش ش اليه ششا تل ششك
اجلماعششات وتقششدم اجلنششاة إىل العدالششة لينششالوا ج شزائهم العششادق واحلكششم للمجششي علششيهم ابلتعويضششات
املناسبة كلما كان لذلك مقتضى.
 -11كمششا نششود أن نبششني انششه ال وجششود حلششاالت اإلصششالت مششن العقششاب يف الع شراق إذا تكامل ش
أركششان اجلرميششة وصششق القششانون العراقششي صضششال عششن مراعششاة احلكومششة العراقيششة للق شوانني الدوليششة اخلا ششة
حبماية قوق اإلنسان.
التواية رقم  20ب) ،ج)
 -12إن احلكومة العراقية وضع أ ر قوق اإلنسان وسيادة القانون يف اعتبارها األوق عند
تقششدم برانجمهششا احلكششومي عششام  ،2014كمششا قام ش جبهششود كبششرية مششن أجششل صششرض األمششن وسششيادة
القششانون علششى األراضششي العراقيششة مششن وششالق عمليششات حتريششر املنششا ق الششي سششيالرت عليهششا عصششاابت
داع ش اإلرهابي ششة واحلف ششاظ عل ششى س ششالمة امل شوا نني ومن ششه عملي ششات حتري ششر من ششا ق يف ةاصال ششة دايىل
و ششالح الششدين واالنبششار وعمليششات حتريششر نينششوى كمششا أن احلكومششة قامش بتششوصري خميمششات للنششاز ني
مششن هششذه املنششا ق وتششوصري مسششتلزمات احليششاة الضششرورية ملششم دون متييششز ،ومششن جان ش آوششر ص شإن كششل
القوات العراقية مبختل مسمياهتا مدربة تدريبا عاليا على ا رتام معايري قوق اإلنسشان والقشانون
ال ششدويل اإلنس ششاي وه ششي مؤهل ششة للتعام ششل م ششر الال ششروص الالارئ ششة مب ششا يض ششمن االلت شزام مبع ششايري احلق ششوق
واحلرايت الواردة يف االتفاقيات املعنية حبقوق اإلنسان.
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 -13وششالق إ ا ششة املمثششل اخلششاص لألمششني العششام لألمششم املتحششدة يف العشراق السششيد ي ش ش ش ششان كششوبي
شاد الس ششيد ك ششوبي
جملش ش األم ششن ششوق الوض ششر يف الع ش شراق يف الث ششاي م ششن ح ششهر ح ششبا  2017أح ش س
بشششجاعة ق شوات األمششن العراقيششة مبششا صيهششا ق شوات مكاصحششة اإلرهششاب واجلششي والشششر ة وق شوات احلشششد
الشششعو وق شوات البيشششمركة واملتالششوعني احملليششني ،و س ش س السششيد اين كششوبي اجملتمششر الششدويل ،بضششمنهم
حركا العراق اإلقليميني ملسشاعدة الشبالد بعشد االنتصشار يف املعركشة العسشكرية ضشد اجملموعشة اإلرهابيشة.
كمششا أحششار املبعششوث األممششي إىل أن العشراق قششد تبششى مفهومششا إنسششانيا للعمليششات العسششكرية يف القتششاق
ضد داع  ،واضعا محاية املدنيني على رأ األولوايت.
 -14أات احلكومة العراقية اخنرا مجير العشراقيني دون متييشز يف القشوات املسشلحة وقشوى األمشن
ال ششداولي وجه ششاز املخ ششابرات ال ششو ي ،ويوج ششد الي ششوم إع ششداد م ششن أبن ششا الداينش شة املس ششيحية واأليزيدي ششة
والصششابئة املندائيششة يعينششون يف مجيششر هششذه اجملششاالت ،وقام ش احلكومششة العراقيششة متمثلششة بششوزارة الداوليششة
بتششأمني دور العبششادة لألقليششات ،وف تكثيش احلراسششات بعششد ادثششة كنيسششة سششيدة النجششاة عششام 2011
وضمن قوا ر حر ة محاية املنشآت والشخصيات.
 -15أقر جمل الوزرا القرار رقم ( )92لسشنة  ،2014املتضشمن املواصقشة علشى اعتبشار مشا تعرضش
له مكوانت الشع العراقي من األيزيدية والرتكمانية واملسيحية والششبك واملكشوانت األوشرى علشى يشد
عصاابت داع اإلرهابية جرمية إابدة مجاعية.
 -16أ در جمل النواب القرار رقم ( )43لسنة  2016واملتضمن (اختاذ اإلجرا ات الالزمة
مششن قبششل احلكومششة لتحريششر املختالفششات األيزي شدايت ،اإليعششاز إبعششادة اعمششار قضششا سششنجار واعششادة
اخلدمات والبى التحتية للقضا  ،اعتبار ضحااي األعماق اإلرهابية الي ارتكبتها عصشاابت داعش
اإلرهابيششة حبششق أبنششا قضششا سششنجار حششهدا وملششم كاصششة احلقششوق واالمتيششازات الششي تتمتششر هبششا هششذه
الشششر ة ،وتشششكيل جلنششة مششن اجلهششات املختصششة لغششرض حبش موضششو اإلابدة اجلماعيششة الششي تعششرض
مل ششا األيزيش شديون م ششن قب ششل عص ششاابت داعش ش اإلرهابي ششة لغ ششرض ع ششرض ه ششذه القض ششية ل ششدى ةكم ششة
اجلناايت الدولية للتحقيق هبا).
 -17إن القضشا متششاح للجميششر وأجهزتششه متحفششزة لالسششتجابة الفوريششة ملواجهششة االعتششدا ات الششي
يواجههششا اجملتمششر بشششكل عششام ومششن بينهششا الششي تواجههششا اجلماعششات املنتميششة إىل األقليششات االثنيششة -
الدينية وأماكنهم املقدسة ومتاجرهم ومحاية مصاحلهم وكلما دعش احلاجشة إىل ذلشك وعشدم متكشني
اجملرمني من اإلصالت ونيلهم العقاب املناس .
التواية رقم  20د)
 -18قرر جمل الوزرا إقرار السياسة الو نيشة إلدارة ملش النشاز ني يف العشراق ،وتكليش وزيشر
املجرة واملهجرين برائسة اللجنة العليا إلااثة وايوا الناز ني جرا العمليات اإلرهابية.
 -19سع احلكومة العراقية ومن والق وزارة العمشل والششؤون االجتماعيشة علشى تقشدم اخلشدمات
إىل النسا والفتيات الال حتشررن مشن قبضشة تنالشيم داعش اإلرهشا مشن وشالق نشوملن براتش احلمايشة
االجتماعية وصتح مناصذ يف كاصة احملاصالات وأقسام ومناصذ بديلة عن احملاصالات الي كان حت سشرية
تنال ششيم داع ش ش اإلره ششا ويف اقل ششيم كردس ششتان الس ششتقباق الناز ششات واجل ششدوق ادانه يب ششني املناص ششذ ال ششي
ف صتحها:
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ت
1
2
3
4
5
6
7

املنفذ

قسم نينوى
منفذ صرعي لقسم نينوى
منفذ صرعي لقسم نينوى
منفذ صرعي لقضا تلعفر
منفذ صرعي لقضا احلمدانية
منفذ صرعي لقسم األنبار
قسم األنبار

احملاصالة

اقليم كردستان/دهو
اقليم كردستان/أربيل
كركو
كربال املقدسة
كربال املقدسة/املندية
اقليم كردستان/أربيل
عامرية الفلوجة

 -20القي ششام بش شزايرات ميداني ششة م ششن و ششالق ص ششرق وزارة العم ششل والش ششؤون االجتماعي ششة ملخيم ششات
الناز ششات يف بغششداد وإقلششيم كردسششتان للتعششرص علششى الصششعوابت الششي متششر هبششا املشرأة الناز ششة والوقششوص
على ا تياجاهتن وتقدم الدعم املادي والنفسي ملن.
 -21صتح منفذ جديد يف إقليم كردستان/أربيل يعى ابلناز ات من مكوي (الششبك واملسشيح)
من ةاصالة نينوى لتسهيل و وق اخلدمات ملم.
 -22استثنا الناجيات من األزيدايت من املستمسكات واالعتماد على يتييد املفوضية العليشا
حلقششوق اإلنسششان ومديريششة األوقششاص والشششؤون األزيششدين يف إقلششيم كردسششتان لغششرض نششوملن برات ش
الرعاية االجتماعية وبعدد ( )1529مستفيدة.
 -23ابلنسششبة لأل فششاق األيتششام وذوي اإلعاقششة الششذين سششيتم حتريششرهم مششن قبضششة تنالششيم داع ش
س ششيتم زجه ششم يف دور الدول ششة ومعاه ششد ذوي اإلعاق ششة املوج ششودة يف احملاصال ششات احمل ششررة وإوضش ششاعهم
للربامج الرتبوية الكفيلة لتعاصيهم جسداي ونفسيا إلعادة اندماجهم يف اجملتمر.
 -24وتقششوم وزارة الصششحة ابلتثقي ش ضششد العن ش والوقايششة منششه بكاصششة أحششكاله وتششدبري االتششه
اجلسدية والنفسية وتقدم الشدعم واالسشناد النفسشي واالجتمشاعي للنشاجني كمشنهم واعشادة ادمشاجهم
يف اجملتمششر وأن الرعايششة الصششحية تقششدم بشششكل عششادق وإنسششاي مبششا فش الكرامششة اإلنسششانية والسشرية
واخلصو ية وبدون متييز.
 -25شدر قشرار رقشم  27لسشنة  2016اخلشاص بتعشوي
األضرار يف قضا وز وورماتو.

األضشرار وحتديشد االسشتحقاقات وتقيششيم

ندوق إعادة إعمار املنا ق املتضررة من العمليات اإلرهابية وصشق املشادة 28
 -26ف يتسي
مشن قششانون املوازنششة االحتاديششة لعششام  2015ونالششام رقشم  4لسششنة  2015وذلششك ليكششون جهششازا ينسششق
بششني املنالمششات الدوليششة والششوزارات العراقيششة يف عمليششات إعششادة اإلعمششار الس شريعة ،وتنفيششذ عمليششات
إعادة اإلعمار املتوسالة و ويلة األجشل يف املنشا ق الشي يشتم حتريرهشا مشن سشيالرة (عصشاابت داعش
اإلرهابي ش ششة) وب ش ششدأ عمل ش ششه بت ش ششاريخ  ،2015/2/18ووصصش ش ش ل ش ششه احلكوم ش ششة مب ش ششالو م ش ششن موازن ش ششة
عام  ،2015وتتكون موارد الصندوق من املشنح الشي تقشدمها الشدوق الصشديقة والششقيقة ابإلضشاصة
إىل مشا ختصصششه الدولششة مششن املوازنششة العامششة ،وسشيقوم الصششندوق إبعششادة اعمششار املنششا ق الششي تضششررت
بسب األعماق اإلرهابية يف عموم العراق بعد حتريرها) كما نص املادة ( )41مشن قشانون املوازنشة
ششندوق إلعششادة اعمششار
العامششة االحتاديششة جلمهوريششة العشراق رقششم ( )44لعششام  2017علششى (يؤسش
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املنششا ق الششي دمرهششا اإلرهششاب ويتمتششر ابلشخصششية املعنويششة واالسششتقالق املششايل واإلداري وميششوق مششن
املششنح واملسششاعدات والقششروض الدوليششة ومششا خيصششص لششه ضششمن املوازنششة العامششة االحتاديششة ويششنالم عملششه
بنالام يصدر عن جمل الوزرا ).
 -27أقر جمل النواب القرار رقم ( )33لسنة  2016اخلاص بتششكيل جلنشة لوضشر معاجلشات
للمشاكل الي ولفها تناليم داع اإلرها يف ةاصالة نينوى.
 -28أق ششر جملش ش ال ششوزرا القش شرار رق ششم ( )146لس ششنة  2017اخل ششاص بوثيق ششة السياس ششة الو ني ششة
حلماية الالفل مر االعتماد على اخليار األوق الذي يشنص علشى (وقايشة ومحايشة األ فشاق يف منشا ق
النزوح واللجو واملنا ق احملررة) كأولوية ميكن العمل عليه يف الوق احلاضر.
التواية رقم  26ه)
 -29إن النالر يف قضااي العن األسري يعود إىل احملاكم املختصشة (مكانيشا أو وظيفيشا) وذلشك
استنادا إىل البيان رقم ( )69لسنة  2017الصادر عن جمل القضا األعلى.
 -30قام ش وزارة الداوليششة وبنششا علششى تو ششية اللجنششة العليششا حلمايششة األسششرة املشششكلة مبوج ش
األمر الديواي ( )80لسششنة  2009ابستحداث مديرية محاية األسشرة والالفشل مشن العنش األسشري
يش ا ششبح هششذه الششدائرة إ ششدى مؤسسششات وزارة الداوليششة وتضششم اليششا مقششر املديريششة و()16
قسششم اثنششان يف بغششداد الكششر والر ششاصة وقسششم يف كششل ةاصالششة وختششتص هششذه املديريششة بقضششااي العنش
األسري وهو االعتشدا اجلسشدي أو اجلنسشي أو النفسشي أو الفكشري أو االقتصشادي الشذي يرتكش
أو يهدد ابرتكابه مششن أي صرد مششن اصراد األسرة ضش ششد اآلوش ششر ويكون إم ششا (جنحة أو جنايشة أو خمالفشة)
وصقا للقانون ،كما أن واجبات مديرية محاية األسرة والالفل من العن األسري هي:
-1

استقباق الشكاوى واإلوبارات على مدار  24ساعة وتكون ابلالرق التالية:

(أ)

تسجيل الشكاوى عند ضور املعن أو املعنفة إىل القسم؛

(ب)

اسششتالم القضششااي احملالششة إىل أقسششام محايششة األسششرة مششن املراكششز واجلهششات التحقيقيششة
األورى؛

(ج)

تلقي اإلوبار من املستشفيات واملدار واجلهشات احلكوميشة األوشرى عنشد علمهشم
حبصوق عن أسري.

 -2إج شرا املقابلششة مششر املعنفششات واملعنفششني مششن قبششل ضششبا متخصصششني مششر مراعششاة
جشن الضشحية يش يشتم مقابلشة النسشا مشن ضشبا مشن العنصشر النسشوي يف ارصشة معشدة ملشذا الغششرض
ومقابلة الرجاق من ضبا من العنصر الرجايل.
 -3القيام إبرساق الضحااي إىل الفحص الالو ومعاجلتهم وربط التقشارير الالبيشة الشي
تؤيد صوق اعتدا عليهم يف القضااي التحقيقية.
 -4إج شرا الدراسششات والبحششوث العلميششة يف جمششاق العن ش األسششري وحتليششل البيششاانت
اإل صائية إلعالا مؤحرات يف هذا اخلصوص.
 -5التدري والتأهيل من والق اعتماد الدورات التدريبية والندوات واملؤمترات احمللية
والدولية الي يشار صيها عدد من ضبا ومنتسو املديرية من كال اجلنسني ابلتعاون مر الدوق
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واملنالمات الدولية واالستفادة من ورباهتم يف هذا اجملاق .النس املئوية الي ختص أنوا القضااي
التحقيقية مصنفة س نو االعتدا داول األسرة والي سجل يف أقسام محاية األسرة والالفل
م ششن العن األسششري ص ش ششي بغداد واحملاصالات لعام .2014
نوع االعتداء والنسب املئوية لعا  2014ول ل األقسا
-

اعتدا الزوج على الزوجة ٪54

-

اعتدا الزوجة على الزوج ٪7

-

االعتدا ما بني اإلووان واألووات ٪5

-

اعتدا األبنا على األب واالم ٪6

-

اعتدا األب وإالم على األبنا ٪12

-

أورى تذكر ٪16

-

اجملمو الكلي ٪100

التواية رقم  26ب) ،ج)
 -31قششرر جملش الششوزرا املواصقششة علششى مشششرو قششانون احلمايششة مششن العنش األسششري ،املششدقق مششن قبششل
جمل ش حششورى الدولششة ،وإ التششه إىل جمل ش الن شواب وهششو اآلن قيششد الدراسششة يف جمل ش الن شواب .وعرص ش
الفقرة اثلثا من املادة 1من مشرو القانون جرمية العن األسري اهنا (االعتشدا اجلسشدي أو اجلنسشي
أو النفسي أو الفكري أو االقتصشادي الشذي يرتكش أو يهشدد ابرتكابشه ضشد أي صشرد مشن أصشراد األسشرة
ضد اآلور ويكون إما جنايششة أو جنحة أو خمالفشة وصقشا للقشانون ).ووضشر مششرو القشانون اليشة مناسشبة
حلماي ششة الض ششحية وانش ششا دور اإليش شوا كم ششا وض ششر الق ششانون الي ششه وا ششة ابإلوب ششار ع ششن جش شرائم العنش ش
األسششري وإقامششة الششدعاوى اسششتثنا ا مششن االوتصششاص املكششاي ،وبشششأن العقششوابت صقششد أ ششاق القششانون
بذلك إىل قانون العقوابت العراقي رقم  111لسنة  1969واريه من القوانني ذات الصلة.
 -32قق احلكومة عددا من خمرجات اسرتاتيجية مناهضة العن ضد املرأة مثل كتابة مشرو
قانون احلماية من العنش األسشري والشذي كشان ضشمن أهشداص االسشرتاتيجية ،اضشاصة إىل مراعشاة قضشااي
املرأة يف جمل القضا األعلى إذ ف ختصيص قضاة من النسا للتحقيق يف قضااي العن األسري.
 -33بشأن املشالذات اآلمنشة صإهنشا مرهونشة إبقشرار قشانون احلمايشة مشن العنش األسشري الشذي يتضشمن
إنشششا دور حلمايششة الناجيششات مششن العن ش ويششدر اإلحششارة إىل أن قششانون مكاصحششة اإليششار ابلبشششر أقششر
إبنشا دور لضحااي اإليار ابلبشر واختذت بع اإلجرا ات بشأن اصتتاح دار هبذا اخلصوص.
 -34كمششا ف إقامششة العديششد مششن الششور التدريبيششة داوششل ووششارج العشراق ملنتسششو الششوزارات املعنيششة
بشأن التعامل مر الناجيشات مشن العنش مثشل وزارات الداوليشة والشدصا والصشحة والعمشل والششؤون
االجتماعيششة ،وكششان لصششندوق األمششم املتحششدة للسششكان دورا مهمششا يف اعششداد االس شرتاتيجية وتقششدم
الدعم الفي لتنفيذ عدد من اهداصها ،وأن أهم ما ققته االسرتاتيجية أن قضية العنش ضشد املشرأة
أ بح مشكلة معرتصا هبا من قبل اجلهشات احلكوميشة وحشرائح عديشدة مشن اجملتمشر ،والكشل يشؤمن
بضرورة معاجلتهشا وإن كشان التحشدي األكشرب هشو األعشراص والتقاليشد السشائدة الشي حتشوق دون تقنشني
السياسات اجملاهبة حلماية املرأة.
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 -35ف توقي ششر بيش ششان مشش ششرت بش ششأن منش ششر العن ش ش اجلنس ششي املتص ششل ابلنزاع ششات والتص ششدي لش ششه
بتششاريخ  2016/9/23بششني مجهوريششة العشراق واألمششم املتحششدة ،والششذي تضششمن ( )6بنششود ف االتفششاق
عليها لغرض تفعيلها ووضر والة مشرتكة لتنفيذها.
التواية رقم 28
 -36إن عقوبة اإلعدام تفرض وصق أ كام القوانني علشى أحشد اجلشرائم والشورة وإن إضشفا الالشابر
اإللزامي على صرضها دد مبوج أ كام القشانون وظشروص اجلرميشة واجملشرم وال يسشمح ملشا ابلعفشو عنهشا
أو اس ششتبداملا إال مبوجش ش أ ك ششام الدس ششتور الناص ششذ والقش شوانني وأن هن ششا مجلش شة م ششن األع ششذار القانوني ششة
والالروص املخففة املنصوص عليها يف الفصشل اخلشام مشن قشانون العقشوابت رقشم  111لسشنة 1969
امل ششادة ( )1/28األع ششذار القانوني ششة أم ششا أن تك ششون معفي ششة م ششن العقوب ششة أو خمفف ششة مل ششا وال ع ششذر إال يف
األ واق الي يعينها القانون وصيما عدا هذه األ واق يعترب عذرا خمففشا ارتكشاب اجلرميشة لبواعش حشريفة
بنششا علششى اسششتفزاز والششري مششن اجملششى عليششه بغششري ششق املششادة ( )2/128جيش علششى احملكمششة أن تبششني يف
أسششباب كمهششا العششذر املعفششي مششن العقوبششة ،نصش املششادة ( )129مششن قششانون العقششوابت علششى :العششذر
املعفششي مششن العقششاب مينششر مششن احلكششم ايششة عقوبششة أ ششلية أو تبعيششة أو تكميليششة ،ونص ش املششادة ()130
على :إذا توصر عذر خمفش يف جنايشة عقوبتهشا اإلعشدام نزلش العقوبشة إىل السشجن املؤبشد أو املؤقش أو
احلششب الششذي ال تقششل مدتششه عششن سششنة ،صشإن كانش عقوبتهششا السششجن املؤبششد أو املؤقش نزلش إىل عقوبششة
احلب الذي تقل مدته عن ستة أحهر كل ذلك ما مل ينص القانون على والصه.
 -37ونصش ش امل ششادة ( )132عل ششى :إذا رأت احملكم ششة يف جناي ششة أن ظ ششروص اجلرمي ششة أو اجمل ششرم
تستدعي الرأصة جاز ملا أن تبدق املقررة للجرمية على الوجه اآل :
-1

عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن املؤبد أو املؤق مدة ال تقل عن مخ عشرة سنة؛

-2

عقوبة السجن املؤبد بعقوبة السجن املؤق ؛

-3

عقوبة السجن املؤق بعقوبة احلب مدة ال تقل عن ستة أحهر.

 -38وهنششا ششاالت اعفششا مششن العقوبششة أو ختفيفهششا نششص عليهششا قششانون العقششوابت ومنهششا املشواد
( )311 ،303 ،258 ،273 ،229 ،218 ،199 ،59يف ج شرائم خمتلف ششة .ومبوج ش النص ششوص
املتق ششدم عرض ششها م ششنح القاض ششي س ششلالة تقديري ششة واس ششعة يف تقري ششر العقوب ششة املناس ششبة للج ششاي س ش
ظششروص اجلرميششة واجملششرم ويف ششاق ششدوث أي انتهششا إلج شرا ات احملكمششة العادلششة يصششار إىل اتبششا
ششرق الالعششن يف األ كششام والقشرارات الصششادرة عششن احملكمششة مششن قبششل عضششو االدعششا العششام املخششتص
أمامهششا أو املششتهم ووكيلششه أو املششدعني ابحلششق الشخصششي علششى وصششق أ كششام قششانون أ ششوق احملاكمششات
اجلزائية رقم ( )23لسنة  1971وتعديالته ومن هذه الالرق متييز األ كام والقرارات أمام ةكمشة
التمييز االحتادية أو ةكمة اجلناايت بصفتها التمييزية ،وتصشحيح القشرار التمييشزي وإعشادة احملاكمشة
املواد ( )279-249من قانون أ وق احملاكمات اجلزائية.
التواية رقم  30ه) ،ب)
 -39الر الدستور العراقي التعذي يف الفقرة (ج/اوال) من املادة  37والي تنص على أن " رم
مجير أنوا التعشذي النفسشي واجلسشدي واملعاملشة اشري اإلنسشانية ،وال عشربة اي اعشرتاص انتشز ابإلكشراه
أو التعذي  ،وللمتضرر املالالبة ابلتعوي عن الضرر املادي واملعنوي الذي أ ابه وصقا للقانون".
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 -40لقش ششد وضش ششر القش ششانون العراقش ششي مجلش ششة مش ششن اإلج ش شرا ات القانونيش ششة حبش ششق األحش ششخاص املتش ششور ني
ابنتهاكات قوق اإلنسان مبا صيها (التعذي واملعاملة الالإنسانية أو املهينة للكرامة اإلنسانية وكذلك
تلك الي مت احلرايت األساسية) وللمادتني ( )421 ،333من قانون العقوابت العراقشي رقشم 111
لس ششنة  1969املع ششدق إح ششارة واض ششحة يف معاقب ششة األح ششخاص ال ششذين ميارس ششون ح ش أح ششكاق ووس ششائل
التعذي سوا ابلفعل أو التحري عليه إضشاصة إىل مشا ورد يف الفصشل الثشاي ابب احلشرايت مشن الدسشتور
العراقششي لعششام  ،2005وضششماانت محايششة املششتهم املنصششوص عليهششا يف قششانون ا ششوق احملاكمششات اجلزائيششة
العراقي رقم ( )23لسنة  1971املواد (.)156 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،92
 -41ويف كل األ واق ال يكون ملوظفي السلالة التنفيذية اي دور أو راي يف سشري اإلجشرا ات
التحقيقيششة الششي تنحصششر بيششد السششلالة القضششائية الششي متثششل سششلالة مسششتقلة ال ميكششن ألي حششخص
التدول يف عملها على النحو املؤحر يف التقرير األويل.
 -42كما أن املشر العراقي مل يعرص التعشذي يف قشانون العقشوابت رقشم  111لسشنة .1969
ولعلششه أراد بششذلك صسششح اجملششاق أمششام الفقششه لالجتهششاد ،وعششدم تقييششده بتعري ش ةششدد قششد ال يكششون
جامعششا مانعششا مششر مششرور الششزمن وتقششدم أسششالي التحقيششق واالسششتجواب .لكششن جششا قششانون احملكمششة
اجلنائية العراقية العليا رقم ( )10لسنة  2005ي عرص التعذي يف املادة (/12اثنيشا ))/انشه
(التعمد يف تسب األمل الشديد واملعاانة سوا كان بدنيا أو صكراي على حخص قيد اال تجاز أو
حت ش سششيالرة املششتهم علششى التعششذي ال يشششمل األمل أو املعششاانة النامجششة عششن العقششوابت القانونيششة أو
ذات عالقة هبا) .وهبذا الصدد ويف ضو التزامات العراق وصق اتفاقية مناهضة التعذي واريه من
ضششروب املعاملششة أو العقوبششة القاسششية أو الالإنسششانية أو املهينششة واتفاقيششة محايششة مجيششر األحششخاص مششن
االوتفششا القسششري صأنششه جيششري اآلن إعششداد مشششرو قششانون لتنفيششذ االتفششاقيتني املششذكورتني وسششيتم مششن
والل ششه وض ششر تعري ش مناس ش يتف ششق م ششر االلتزام ششات املق ششررة مبوج ش ه ششاتني االتف ششاقيتني .كم ششا أن
النالام القانوي العقا العراقي ال يسقط الدعوى أو العقوبة ابلتقادم مبثل هذه األ واق.
 -43وقششد أحششارت املششادة (/)12صقششرة (و) مششن قششانون احملكمششة اجلنائيششة العراقيششة العليششا رقششم ()10
لس ششنة  2005إىل اعتب ششار التع ششذي م ششن اجلش شرائم ض ششد اإلنس ششانية كم ششا أح ششارت امل ششادة (/17اثني ششا)
للمحكمة وللهيئة التمييزية االستعانة ا كام احملاكم اجلنائية الدوليشة عنشد تفسشريها أل كشام املشواد
( )11 ،12 ،13 ،14من هذا القانون للتقادم املسقط للدعوى اجلنائيشة وللعقوبشة ،كمشا أحشارت
املششادة (/37صقششرة ج) مششن الدسششتور الششي حتششرم التعششذي النفسششي واجلسششدي واملعاملششة اششري اإلنسششانية
وال عربة اي اعرتاص انتز ابإلكراه أو التهديد أو التعذي .
 -44عاجل املشر العراقي جرمية التعذي يف قانون العقوابت العراقي رقم  111لسشنة 1969
يف املادة  333ني نص على( :يعاق ابلسجن أو احلب كشل موظش أو مكلش خبدمشة عامشة
عششذب أو أمششر بتعششذي مششتهم أو حششاهد أو وبششري حلملششه علششى االع شرتاص جبرميششة أو لششالدال اق شواق
أو معلوم ششات بش ششأهنا أو لكتم ششان أم ششر م ششن األم ششور أو إلعال ششا رأي مع ششني بش ششأهنا .ويك ششون حبك ششم
التعششذي اسششتعماق القششوة أو التهديششد) .هششذا وممششا يششدق علششى تبششي املشششر العراقششي لفكششرة التعششذي
النفسي وانه يسشاوي بينشه وبشني املشادي منشه هشو مشا نشص عليشه شرا ة يف املشادة ( )421عقشوابت
ني عاجل جرميشة القشب علشى األحشخاص أو جشزهم يف صقرهتشا (ب) عنشد مشا نشص علشى ظروصهشا
املشددة والي جا صيها( ...( :ب) إذا ح الفعل هتديد ابلقتل أو تعذي بدي أو نفسي).
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 -45وجششا نششص أمششر سششلالة االئششتالص املؤقتششة رقششم ( )7القسششم ( )3العقششوابت الفقششرة رقششم ()2
علششى ( :الششر التعششذي وحتالششر املعاملششة أو العقوبششة القاسششية أو املهينششة أو اششري اإلنسششانية) .وهششي أيضششا
جرميششة نششص عليهششا املشششر العراقششي يف قششانون العقششوابت يف املششادة  332عقششوابت ششني قششاق( :يعاقش
ابحلششب مششدة ال تزيششد علششى سششنة وبغرامششة ال تزيششد علششى مائششة دينششار أو إب ششدى هششاتني العقششوبتني :كششل
موظ ش أو مكل ش خبدمششة عامششة اسششتعمل القسششوة مششر أ ششد مششن النششا اعتم شادا علششى وظيفتششه صأوششل
ابعتباره أو حرصه أو أ دث أملا ببدنه وذلك دون اإلوالق اية عقوبة أحد ينص عليها القانون).
 -46تبى املشر العراقي اياها واسعا للتعامشل مشر آاثر التعشذي جبميشر شوره مبوجش مشذكرة
س ششلالة االئ ششتالص املؤقت ششة رق ششم  3وال ششي ع ششدل يف ج ششز منه ششا امل ششادة ( )218م ششن ق ششانون أ ششوق
احملاكمششات اجلزائيششة رقششم ( )23لسششنة  ،1971والششي نصش علششى (يشششرت يف اإلقشرار ان ال يكششون
قد در نتيجة إكراه).
التواية رقم  30ج)
 -47إن دستور مجهورية العراق لسنة  2005نص يف املادة (/37أوال):
(أ)
(ب)

رية اإلنسان وكرامته مصونة.
ال جيوز توقي أ د أو التحقيق معه إال مبوج قرار قضائي.

ششرم مجيششر انشوا التعششذي النفسششي واجلسششدي واملعاملششة اششري اإلنسششانية وال عششربة
(ج)
اي اعشرتاص انتششز ابإلكشراه أو التهديششد أو التعششذي  ،وللمتضششرر املالالبششة ابلتعششوي عششن الضششرر املششادي
واملعنوي الذي ا ابه وصقا للقانون.

اثنيا -ن يل الدولة محاية اليرد من اإلكراه الي ري والسياسي والديين
اثلثا -حيددر العمددل القسددري السددخرة) والعبوديددة وجتددارة العبيددد الرقي د ) وحيددر
االجتار ابلنساء واالطيال واالجتار ابجلنس
 -48ل ششذلك مل يع ششد االعش شرتاص س ششيد األدل ششة يف النال ششام القض ششائي احل ششدي وللمحكم ششة س ششلالة
تقديري ششة يف تقييم ششه ،وق ششد يك ششون االع شرتاص ك ششاذب وم ششرده راج ششر إىل إرادة امل ششتهم نفس ششه ،ولغ ششرض
التسششرت علششى جمششرم آوششر لسششب مششن األسششباب االجتماعيششة أو االقتصششادية أو السياسششية أو قششد يششزج
اريه يف االهتام لتالليل القضا أو ينتز منه ابإلكراه املادي أو املعنوي ،أو يكون سب االعرتاص
راج ششر إىل ول ششل عقل ششي أو نفس ششي أو عص ششو يف إدرا أو إرادة امل ششتهم ل ششذلك يك ششون اعرتاص ششه ا ششري
إرادي ومرض ششي وال قيم ششة قانوني ششة ل ششه ،وق ششد وج ششه جملش ش القض ششا األعل ششى ع ششدد م ششن االعمام ششات
والتوجيهششات اخلا ششة بششذلك إىل الس ششلالات التحقيقي ششة اي ة ششاكم التحقي ششق واحملقق ششني التششابعني ل ششه
أو إىل وزارة الداولي ششة وب ششني ان ق ششانون أ ششوق احملاكم ششات اجلزائي ششة املش ششار اليه ششا آنف ششا م ششنح احل ششق
للمششتهم بتوكيششل ةششام وللمحكمششة انتششداب ةششام عنششه يف ششاق عششدم اسششتالاعته املاديششة وتششدون أقوالششه
حبضششور احملششامي وعضششو االدعششا العششام ،وللمششتهم ووكيلششه وذوي العالقششة يف الششدعوى اجلزائيششة الالعششن
ابأل ك ششام والقش شرارات الص ششادرة م ششن ة ششاكم التحقي ششق يف ششاق ص ششوق اي انته ششا حلق ششوق امل ششتهم
أو إجشرا ات احملاكمششة العادلشة ،ومنششه الشة إ الششة املشتهم إىل الالبابششة العدليشة إلجشرا الفحشص الالششو
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عنششد ادعششا ه تعرضششه للتعششذي للوقششوص علششى ششحة ادعششا ه مششن عدمششه مششا ملششا ألثششر علششى ششحة
اعرتاصششه مششن عدمششه وأن احملقششق الكفششو هششو الششذي صششل علششى اعشرتاص املششتهم املالششابق ألدلششة والق شرائن
املتحصششلة يف القضششية دون احلاجششة إىل اسششتخدام الوسششائل اششري املشششروعة كششاإلكراه والتعششذي وقششد
اكششد جمل ش القضششا األعلششى علششى السششادة قضششاة التحقيششق يف اعماماتششه الصششادرة ملششم علششى ضششرورة
ت ششدوين صق ششرة بق شرارهم عن ششد ت ششدوين إص ششادة امل ششتهم ان أقوال ششه دون ش حبض ششوره وعض ششو االدع ششا الع ششام
واحملششامي دون هتديششد أو اكشراه وسشؤاله صيمششا إذا تعششرض للتعششذي مششن عدمششه وتثبش أي مشششاهدات
تدق على استخدام التعذي أو اإلكراه بعد الكش على جسمه.
 -49أحششار قششانون ا ششوق احملاكمششات اجلزئيششة رقششم ( )23لسششنة  1971وتعديالتششه يف املششادة ()18
منه على (يشرت يف اإلقرار أن ال يكون قد در نتيجة إكراه).
التواية رقم  30د)
 -50توجششد يف املواقش والسششجون دوائششر لالدعششا العششام يتششوىل صيهششا انئش املششدعي العششام تفتششي
املواق ش والس ششجون وتق ششدم التق ششارير والدراس ششات امليداني ششة ع ششن ظ ششاهرة اإلج شرام وإب ششدا مال الات ششه
مقرت اتششه العمليششة لششتاليف وقششو اجلرميششة واحلششد مششن مشششكلة جنششوح األ ششداث ويف ششاق وصششاة أ ششد
النشزال أو املوقششوصني يصششار إىل إعششداد تقريششر يششومي عششن الششة الوصششاة يوجششه إىل رائسششة االدعششا العششام
بعششد إرسششاق اجلثششة إىل معهششد الالش العششديل لتشششر ها وبيششان السششب احلقيقششي للوصششاة وإذا ثب ش أن
الوصاة كان عن ادث جنشائي نتيجشة التعشذي أو إسشا ة املعاملشة أو اإلمهشاق املتعمشد يشتم حتريشك
الشكوى اجلزائية من عضو االدعا العام حبق املتسب ذي ذلك أما احملاكم التحقيق املختصة يف
ه ششذا الش ششأن .ون ششود أن نش ششري هن ششا أن الس ششلالات املختص ششة ولغ ششرض إات ششة الفر ششة مل ششن ج ششنح م ششن
الع شراقيني يف العششودة لالنششدماج يف احليششاة العامششة وإلحششاعة روح التسششامح واال ششالح يف اجملتمششر قششد
ا ششدرت قششانوان للعفششو الع ششام يف الع شراق بتششاريخ  2016/8/25تضششمن العف ششو العششام ع ششن العراق ششي
احملك ششوم ابإلع ششدام أو إ ششدى العق ششوابت أو الت ششدابري الس ششالبة للحري ششة س ش شوا ك ششان احلك ششم وجاهي ششا
أم ايابيششا اكتس ش درجششة البتششات أم مل يكتس ش  ،وان ه ششذا القششانون يس ششري علششى املتهم ششني كاص ششة
ابستثنا من ارتك إ دى اجلرائم املنصوص عليها يف املشادة ( )4مشن القشانون و ش هشذه اجلشرائم
املسششتثناة صقششد جششا ت يف أضششيق احلششدود وأهنششا متثششل أحششد اجلشرائم والششورة علششى اجملتمششر دولشة وأصشرادا،
ورام ذلك صقد مشنح القشانون النشزال واملشودعني الصشادر حبقهشم كشم ابت لشبع اجلشرائم املسشتثناة
ا ششال واجلشرائم األوششرى وللششذي قضششى مششا ال يقششل عششن ثلش املششدة احملكششوم هبششا لش اسششتبداق املششدة
املتبقيششة مششن العقوبششة أو التششدبري ابلغرامششة ،كمششا أن القششانون أعالششى جلميششر احملكششوم علششيهم جبنايششة أو
جنحة ومبشا صشيهم مرتكبشو اجلشرائم املسشتثناة كاصشة املو شوصة آنفشا شق تقشدم لش إلعشادة ةشاكمتهم
جم ش ششددا إذا ادع ش ششى أي م ش ششنهم ان اعرتاص ش ششه ابرتك ش ششاب اجلرمي ش ششة ك ش ششان ق ش ششد انت ش ششز من ش ششه ابإلك ش شراه أو أن
اإلجشرا ات القانونيشة اختشذت حبقششه بنشا علشى أقشواق خمشرب سشري أو نتيجشة اعشرتاص مشتهم آوشر ومششنح
مجير هؤال ق الالعن يف القرارات الصادرة عن اللجنة املختصة ابلنالر يف تلك الاللبات.
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