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اوتا -املقدمة
 -1تقدددم وروريددة الع دران ام ونددتكم وثيقددة تاددم تقريرهددا الدددور الثدداي وفقددا للفقددرة )1
من املدادة  )19مدن اتفاقيدة مناهادة التعدذيري وغد ه مدن ضدروب املعاملدة او العقوبدة القاسدية او
الالانسددانية او املرينددة الد أناددم اليرددا العدران يف عددام  2008وقددد قدددم العدران ام اللرنددة تقريددره
االول  )CAT/IRQ/1وانقشد د د د د د د ددتا اللرند د د د د د د ددة يف لسد د د د د د د ددتيرا  1332و )1335يف  29و30
متد ددو  2015واعتمد دددت املالحخلد ددات التاميد ددة يف لسد ددتيرا  1349و )1350يف  11و12
اب .2015
-2
ونتكم.

وفقاً للفقرة  32من املالحخلات التامية قدم العران تقرير متابعة يف  2اذار  2017ام

 -3دأب ددو وروري ددة العد دران عل ددا تق ددد تقاريره ددا التعاهدي ددة يف وقتر ددا احمل دددد ،ومتابع ددة م ددا
يصدددر مددن توصدديات مددن اتياددات التعاهديددة ،بعددد نقددف مل د حقددون االنسددان ام و ارة العدددل
ويف  2016/6/19شددكلو ونددة مرة يددة داائمددة بردسددة السدديد و يددر العدددل ،ومثلددو فيرددا عدددة
و ارات فا دالً عددن نثل د مددن مكتددري رائدديس الددو راا واالمانددة العامددة لددس الددو راا ومستشددارية
األمن الوطين ختدت ععدداد التقدارير الاصدة قتفاقيدات حقدون االنسدان ،وبتدرريخ 2018/2/5
اعي ددد تش ددكيلرا عس ددم اللرن ددة الوطني ددة لكتاب ددة التق ددارير) ورف ددس مس ددتوث التمثي ددف فير ددا و ايدة يف
عاويترا وصالحياهتا.

اثنةا -آلةة ومنهجةة اعداة التقرير
-4

مرت عملية اعداد التقرير بعدة مراحف علا النحو االيت-:

مرحةااة الت ضا ا  :تشددكيف ونددة و اريددة فرعيددة يف  2017/1/10بردسددة و ارة الع دددل
ا-
وعاددوية عدددد مددن الددو ارات املعنيددة وتوضدديح وتعمدديم املالحخلددات التاميددة الصددادرة مددن للرنددتكم
علا اورات والو ارات املعنية.
 مرحة ااة ا ااو املعةوم ااا  :ت ددوف املعلوم ددات الال م ددة الد د يتطلتر ددا التقري ددر وعق ددد ع دددةا تماعات للرنة الفرعية ملرا عة املعلومات املتوفرة وحتديثرا حىت اتريخ تقد التقرير.
ج -مرحةة الصةارية :تادم املعلومدات املتدوفرة يف املواضديس املناسدتة مدن التقريدر وصدياغترا
وقددد صلصددو هددذه املرحلددة ام اعددداد مسددودة التقريددر مددن قتددف اللرنددة الفرعيددة ورفعرددا ام اللرنددة
الوطنية.
ة -مرحةا ااة املراجعا ااة واملصا اااةية عق ددد ا تم دداع للرن ددة الوطني ددة ملناقش ددة مس ددودة التقري ددر
واقرارها ورفعرا ام جملس الو راا للمصادقة عليرا وارساتا ام ونتكم.

اثلثا -التطورا التشريعةة املتعةقة مبوضوع اتفاايةة
 -5مشا ااروع يا ااانوه مناهضا ااة التعا ااذيب  -بند ددااً علد ددا تو يرد ددات السد دديد رائد دديس الد ددو راا
يف  ،2015/6/28ويف ض ددوا تو ير ددات االمان ددة العام ددة ل ددس ال ددو راا بش ددرن تنفي ددذ توص دديات
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ونددتكم الصددادرة عددام  2015فقددد اعدددت و ارة العدددل مسددودة مشددروع قددانون صددا مبناهاددة
التعددذيري تاددمن نصوصداً تصددري يف تنفيددذ االتفاقيددة اعدداله ومواائمددة التشدريعات العراقيددة ملتطلتددات
االتفاقية .تامن املشروع تعريفا للتعذيري واملعاملة الدال انسدانية او املريندة مبدا يتوافدا مدس االتفاقيدة
وادبيددات اللرنددة ،وآليددة صاصددة للتتيل د واالصتددار والشددكوث يف دراائم التعددذيري لاددمان وصددول
الاحااي وذويرم للقاداا ومندس االفدالت مدن العقداب ،وا درااات الفحد الطدا والعقدوقت الد
تف ددرل عل ددا مد درتكا تل ددظ اود دراائم والخل ددروي امل فف ددة واملش ددددة فير ددا ،ومن ددس الت ددذرع قلخل ددروي
االستثناائية الرتكاب اورمية ،ةما تامن املشروع نصوصا بشان مسدوولية الرسسداا واالمدرين ومندس
مش ددارةة املترم د د ئ ددذه او د دراائم يف التحقيق ددات وان يت ددوم قاض ددي التحقي ددا او احملق ددا القا د داائي
التحقي ددا يف وي ددس اود دراائم ،واالش ددارة ام مت دددأ ع دددم االع ددادة القسد درية ومن ددس احملاةم ددة العس ددكرية
وحماةم قوث االمن الداصلي من نخلر الدعاوث الاصة قلتعذيري او اسااة املعاملة وتطتيا قواعدد
االصتصدا العدداملي ملندس االفددالت مدن العقدداب والتقدادم والتعددويت والتددريري وضددماانت احملاةمددة
العادلة وفا االتفاقية .وعرل املشروع علا اورات امل تصة وابدت مالحخلاهتا بشانا وهو االن
معرول علا جملس الدولة يف اطار اال رااات التشريعية.
 -6مشااروع يااانوه مفاة ااة اتءتاااار القسااري  -ولددنفس االسددتاب ال دواردة ا اا مش دروع
قانون مناهاة التعذيري فقد اعدت و ارة العدل مشروع قانون صا مبكافحة االصتفاا القسر
اصددذ بنخلددر االعتتددار املالحخلددات التاميددة للرنددة حدداالت االصتفدداا القسددر عنددد مناقشددة تقريددر
العران عام  2015وتنفيذ االتفاقية الدولية حلمايدة ويدس االشد ا مدن االصتفداا ومتدو مناقشدة
املشروع امام املستشار امل ت يف جملس الدولة منتص عام  2018بعدد االصدذ بنخلدر االعتتدار
مالحخلددات املوسسددات املعنيددة مبوضددوع القددانون وان اال درااات الاصددة مبناقشددة املشددروع مسددتمرة
امام جملس الدولة مستمر الرسالا ام جملس الو راا.
 -7يااانوه ا ااالال النااعتر واملااوةع  -صدددر الق دانون رقددم  )14لسن ددة  2018قددانون
إصددالا الن د الا واملددودع  ،ومبو ددري املددادة  )63منددا التيددو الق دوان والق درارات ا تيددة :قددانون
إصدالا الن الا واملودع رقدم  )104لسدنة  1981وتتقدا االنخلمدة والتعليمدات الصدادرة مبو تدا
انف ددذة حلد د اص دددار م ددا ا ددف حملر ددا او يلتير ددا قد درار جمل ددس قي ددادة الث ددورة املنح ددف) رق ددم )20
يف 1993/5/25ومذةرة سلطة األائتالي املوقتة املنحلة) رقم  )2لسنة  2003ادارة السرون
ومرافددا احترددا الن د الا واملددودع واملوقددوف واوامددر سددلطة االائددتالي) رقددم  )10لسددنة 2003
ادارة مراة د االحتر ددا والتوقي د والس ددرون ورقددم  )98لس ددنة  2004داائددرة تفت دديق املع ددتقالت
والسرون العراقية ورقم  )99لسنة  2004اللران املشرتةة للمعتقل ).
 -8يا ااانوه ال ا ااطب الاع ا ااد ري ا ا  )37لسا اانة  2013املعا اادق نلقا ااانوه ري ا ا )56
لسناة  2015ومبو ري املدادة  )1مندا توسدس داائدرة الطدري العددر مقرهدا يف بتدداد تدرتت بدو ير
الصحة تتمتس قلش صية املعنوية ميثلرا وتوسس أقسام للطتابة العدلية يف مراة احملافخلات ترتت
إداراي" بددداائرة صددحة احملافخلددة مكتددري املدددير العددام) وفنيددا بددداائرة الطددري العدددر يف بتددداد ولددو ارة
الدفاع فتح طتداقت عدليدة صاصدة ئدا يرأسدرا طتيدري عددر .وبيندو اهدداي داائدرة الطدري العددر
بتنخلدديم عمددف الطددري العدددر يف العدران ورفددس مسددتوث ةفددااة العددامل فيددا وتطددوير مرامددا ملسدداعدة
العدال ددة امل ددادة  )2وح ددددت امل ددادة  )3الي ددات عم ددف الط ددري الع دددر لتحقي ددا ات دددي وتوحي ددد
اسددلوب عم ددف الطتاب ددة العدلي ددة يف الع دران واالش دراي علددا تنفي ددذه وتق ددد ال د ة العلمي ددة والفني ددة
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للقااا واورات التحقيقية امل تصة وتدريري املالةات الطتيدة والصدحية والفنيدة وإعدداد التحدو
والدراس ددات ذات العالق ددة قلط ددري الع دددر وإ د دراا التحلي ددف ا حصد داائي لوقع ددات الط ددري الع دددر
املسامهة يف التحر عن املفقودين وأعمال املقابر اوماعية وإ رااات الفحوصات التكميلية.
 -9تنخلم الطتابة العدلية تقريرا" طتيا عدليا بكف مرمة تقوم ئا بناا علا طلري مدن القاداا
او اور د ددات الرمسي د ددة ذات العالق د ددة ويك د ددون تقريره د ددا سد د دراي وللطتي د ددري الع د دددر االس د ددتعانة ب د ددذو
االصتصا واورات ذات العالقة مس بيددان ذلظ بتقريدره وللمحكمدة او لالدعداا العدام او لدذو
العالقددة االع درتال علددا التقريددر الطددا العدددر امددام ونددة االعرتاضددات وفددا هددذا القددانون وتكددون
التقددارير الطتيددة ال د تددنخلم مددن غ د االطتدداا العدددلي بندداا علددا طلددري القادداا صاضددعة الع درتال
احملكمة او االدعاا العام او ذو العالقة لددث املوسسدات الصدحية الد يدرتت ئدا الطتيدري الدذ
نخلم التقرير الطا.
 -10واسددتنادا ام املددادة  )16مددن قددانون الطددري العدددر فددان حتليددف الوقعددات الطتيددة العدليددة
احملالة من القاداا واوردات التحقيقيدة القاداائية حصدراً ام الطتابدة العدليدة مبو دري سلسدلة إداريدة
وفنية أصولية اذ ايف مدير عام داائرة الطري العدر أو الطتيري العددر يف احملافخلدة الواقعدة املتعلقدة
قلوفيددات ام القسددم أو الشددعتة امل تصددة أو ام ونددة مددن ثالثددة أطتدداا عدددلي عنددد االقتادداا يددتم
تشددكيلرا بق درار مددن مدددير عددام داائددرة الطددري العدددر أو مدددير عددام داائددرة صددحة احملافخلددة وتعددرل
الوقعات املتعلقدة بفحوصدات األحيداا علدا اللرندة اعداله وتقدوم الطتداقت العدليدة التابعدة للقدوات
املسلحة بفح الوقعدات الطتيدة العدليدة امل تلفدة الاصدة مبنتسدا القدوات املسدلحة واملنخلدورة مدن
قتددف ا ددالس التحقيقيددة العسددكرية أو احملدداةم العسددكرية وحسددري الا دواب املعمددول ئددا يف داائددرة
الطري العدر ،ووفقا للمادة  17مدن القدانون يدنخلم الطتيدري العددر أو القسدم امل دت أو اللرندة
القاائم قلفح ) تقريراً طتيداً عددلياً بنتداائل الفحدو ويصدادن عليدا املددير العدام لدداائرة الطدري
العدر أو رائيس قسم الطتابة العدلية يف احملافخلة وتعرل الوقعات املتعلقة بتقدير العمر والوقعات
املاسة قألصالن وا داب العامة وفحوصات الشدة علا ونة طتية عدلية من ثالثة أطتاا يرأسرا
طتيري عدر ،ومبو ري املادة  18 -من القانون تشرا اوثة أو تسلم بدون تشريح بقدرار مسدتري
مددن قاضددي التحقيددا حصدراً وتددنخلم شددرادة الوفدداة مددن أقددرب موسسددة صددحية يف حالددة عدددم أ دراا
التشدريح وال يقددوم الطتيددري العدددر بتشدريح ثددة شد ةددان حتدو أشدرافا أو فحصددا أو معاوتددا
انترددو حالتددا قلوفدداة وميكددن للطتيددري العدددر التوق د عددن التش دريح عنددد التوصددف لسددتري الوفدداة
وأ اب ددة أس ددالة احملق ددا ول ددا االس ددتعانة قس ددت دام التقني ددات احلديث ددة وان الطتي ددري الع دددر مل د د م
قالصتار يف حالة اةتشافا اية وقوعات.
 -11يااانوه يايااة الشااهوة واا اربار واملىن اربين وا ا عةااةه ري ا  )58لساانة 2017
ومبو تا توفر محاية صاصة للشرود وامل ين وا ىن عليرم وال اا يف الدعاوث او اائية والددعاوث
االرهابية واقارئم حىت الدر ة الثانية وحتدد الدعاوث او اائية واملشمولة ئذا القانون بنخلام يصددر
ع ددن جمل ددس ال ددو راا بن دداا عل ددا اقد درتاا جمل ددس القا دداا وهيا ددة الن اه ددة عل ددا ان ال يتر دداو اص ددداره
)6ستا اشرر من اتريخ نفاذ القانون ،وللمشمول ان يقدم طلري وضعا حتو احلماية املنصو
عليرا يف هذا القانون اذا ةان هناك صطر علدا حياتدا او سدالمتا اوسددية او مصداحلا االساسدية
او حيداة افدراد اسدرتا او اقاربددا او سددالمترم اوسددية او مصدداحلرم االساسدية اذا مددا ادم بشددرادتا
او ص تا او اقوالا يف دعوث اائية او دعوث ارهابية متس أمدن الدولدة وحيداة املدواطن ،توسدس يف
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و ارة الداصلية قسم يسدما قسدم محايدة الشدرود والد اا وامل د ين وا دىن علديرم) ويدرتت مبديريدة
محاية املنشرت والش صيات ،ويوفر القانون احلماية الال مة للفاات املشمولة عحكاما والتيداانت
الاصددة ئددم ويعاقددري يف ةث د مددن نصوصددا عددن االفعددال ال د تعددد جمرمددا مبو تددا .واصدددر جملددس
القااا التعليمات الال مة لتطتيا هذا القانون.

رااعا -فناةذ اتحفام الوارة يف مواة اتفاايةة والتو ةا
فعريف التعذيب وجترميه املواة  1و )4والتو ةة 27
 -12وفقددا للمددادة /37اوال/ج) مددن الدسددتور حتددرم ويددس ان دواع التعددذيري النفسددي واوسددد
واملعاملددة غ د األنسددانية وال يعتددد ع اع درتاي أنت د ع قالة دراه او الترديددد او التعددذيري وللمتاددرر
املطالتددة قلتعددويت عددن الاددرر املدداد واملعنددو الددذ اصددابا وفقداً للقددانون وهددذا مددا اةدددت عليددا
املددادة  218مددن قددانون اصددول احملاةمددات حي د اشددرتطو ان ال يكددون االقدرار قددد صدددر نتيرددة
االةدراه وان ظددري االصتددار عددن اودراائم الاصددة قنتد اع االق درار حتددو التعددذيري او االةدراه حتكمددا
املادة  )1من قانون اصدول احملاةمدات وبشدان وضدس رميدة التعدذيري يف القدوان اوناائيدة العراقيدة
فقددد ددرم فعددف التعددذيري مبو ددري احكددام املددادة  )333مددن قددانون العقددوقت لسددنة  1969وان
انت اع االعرتاي حتو التعذيري يعد من االفعال ا رمة يف قانون العقدوقت وتشد احكدام املدادت
 )324 ،323عقوقت ام اليات املراقتة واحلماية لالش ا املوقوف .
 -13لق ددد وض ددس الق ددانون العراق ددي ول ددة م ددن اال د درااات القانوني ددة ددا االشد د ا املت ددورط
قنتراةددات حقددون االنسددان مبددا فيرددا التعددذيري واملعاملددة الالإنسددانية او املرينددة للكرامددة االنسددانية
وة ددذلظ تل ددظ الد د مت ددس احلد درايت االساس ددية) وللم ددادت  )421 ،333م ددن ق ددانون العق ددوقت
العراقي رقم  111لسنة  1969املعدل اشارة واضحة يف معاقتة االشد ا الدذين ميارسدون شدىت
اش ددكال ووسد داائف التع ددذيري سد دواا قلفع ددف او التحد دريت علي ددا فا ددال ع ددن م ددا ورد يف الدس ددتور ،
وضماانت محاية املترم يف قانون اصول احملاةمدات رقدم  )23لسدنة  1971املدواد ،123 ،92
 )156 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124ويف ة د د ددف االح د د دوال ال يك د د ددون مل د د ددوظفي الس د د ددلطة
التنفيذيددة ا دور او رأ يف س د اال درااات التحقيقيددة ال د تنحصددر بيددد السددلطة القا داائية ال د
التدصف يف عملرا.
متثف سلطة مستقلة ال ميكن ال ش
 -14مل يعري املشرع العراقي التعذيري يف قانون العقدوقت ولعلدا اراد بدذلظ فسدح ا دال امدام
الفقددا لال تردداد ،وعدددم تقييددده بتعري د حمدددد قددد ال يكددون امع داً مانع داً مددس مددرور ال د من وتقدددم
أس دداليري التحقي ددا واالس ددترواب لك ددن دداا ق ددانون احملكم ددة اوناائي ددة العراقي ددة العلي ددا رق ددم )10
لسنة  2005حي عري التعذيري يف املادة /12اثنيا/ه) عنا التعمد يف تسدتري األمل الشدديد
قي ددد االحتر ددا او حت ددو س دديطرة امل ددترم عل ددا
واملع دداانة س دواا ة ددان ب دددنيا او فك دراي عل ددا ش د
التع ددذيري ال يش ددمف األمل او املع دداانة الناو ددة ع ددن العق ددوقت القانوني ددة او ذات عالق ددة ئ ددا ) .وان
النخلام القانوي العراقي ال يسق الدعوث او العقوبة قلتقادم مبثف هذه األحوال.
 -15أش ددارت امل ددادة  )12فق ددرة و) م ددن ق ددانون احملكم ددة اوناائي ددة العراقي ددة العلي ددا رق ددم )10
لسددنة  2005ام اعتتددار التعددذيري مددن او دراائم ضددد ا نسددانية ةمددا أشددارت املددادة  /17اثني ددا)
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للمحكمة وللرياة التميي ية االستعانة عحكام احملاةم اوناائية الدولية عندد تفسد ها ألحكدام املدواد
 )14,13,12,11من هذا القانون للتقادم املسق للدعوث اوناائية وللعقوبة،
 -16عاجل املشرع رمية التعذيري يف قانون العقوقت يف املادة  333ح ن علا يعاقدري
قلسرن او احلتس ةف موظ او مكل خبدمة عامة عذب او امدر بتعدذيري مدترم او شداهد او
صت د حلملددا علددا االع درتاي ءرميددة او لددالدالا قق دوال او معلومددات بشددا ا او لكتمددان امددر مددن
االمددور او عطدداا رأ مع د بشددر ا .ويكددون كددم التعددذيري اسددتعمال القددوة او الترديددد) .نددا
يدل علا تتين املشرع العراقي لفكرة التعذيري النفسي وعنا يسداو بيندا وبد املداد مندا هدو مدا
ند د علي ددا صد دراحة يف امل ددادة  )421عق ددوقت حد د ع دداجل رمي ددة الق ددتت عل ددا األشد د ا او
حر هم يف فقرهتا ب) عندد مدا ند علدا ظروفردا املشدددة والد داا فيردا :ب -إذا صداحري
الفعف هتديد قلقتف أو تعذيري بدي أو نفسي).
 -17ن د أمددر سددلطة االائددتالي املوقتددة رقددم  )7لسددنة  2003القس دم  )3العقددوقت الفقددرة
رقم  )2علدا :اخلدر التعدذيري وحتخلدر املعاملدة او العقوبدة القاسدية أو املريندة أو غد ا نسدانية)،
وهددي أياددا رميددة ند عليرددا املشددرع العراقددي يف قددانون العقددوقت يف املددادة  332عقددوقت ح د
قال :يعاقري قحلتس مددة ال ت يدد علدا سدنة وبترامدة ال ت يدد علدا ماائدة ديندار أو دحددث هدات
العقددوبت  - :ةددف موظد أو مكلد خبدمددة عامددة اسددتعمف القسددوة مددس احددد مددن النددا اعتمدداداً
علا وظيفتا فرصدف قعتتداره أو شدرفا أو احدد املداً بتدندا وذلدظ دون ا صدالل عيدة عقوبدة أشدد
ين عليرا القانون).
 -18تتىن املشرع اجتاهدا واسدعا للتعامدف مدس آاثر التعدذيري ءميدس صدوره مبو دري مدذةرة سدلطة
االائددتالي املوقت ددة رقددم  )3لس ددنة  2003اال درااات او اائيددة وال د ع دددلو يف د ا منر ددا امل ددادة
 ) 218مددن قددانون أصددول احملاةمددات وال د نصددو علددا يشددرتو يف ا ق درار ان ال يكددون قددد
صدر نتيرة إةراه ).
 -19تاددمن قددانون مكافحددة االجتددار قلتشددر رقددم  )28لسددنة  2012عدددداً مددن امل دواد ال د
رمددو أفعدداالً تدددصف ضددمن مفرددوم اتفاقيددة مناهاددة التعددذيري واملتصددلة قالجتددار قلتشددر حي د
عرفو املادة  )1هذه األفعال علا النحو التار-:
اوال -يقصددد قالجتددار قلتشددر الغ درال هددذا القددانون جتنيددد اش د ا أو نقلرددم أو اي دواائرم أو
استقتاتم ،بواسطة الترديد قلقوة أو استعماتا أو غ ذلظ من اشكال القسر أو االصتطاي أو
االحتيددال أو الددداع أو اسددتتالل السددلطة أو قعطدداا أو تلقددي متددال ماليددة أو م د ااي لنيددف موافقددة
اصددر ئدددي بدديعرم او اسددتتالتم يف اعمددال الدددعارة او
لددا سددلطة أو واليددة علددا شد
شد
االستتالل اونسي أو الس رة أو العمف القسر أو االسرتقان أو التسدول أو املتدا رة ععاداائرم
التشرية أو ألغرال الترارب الطتية.
الطتيعي الذ تعرل ام ضرر ماد أو معندو ان دم عدن
اثنياً -يقصد ق ين عليا الش
رمية من اوراائم املنصو عليرا يف هذا القانون.
 -20تاددمن قددانون مكافحددة االجتددار قلتشددر عقددوقت مشددددة ومنرددا مددا ورد يف املددادة )5
واملادة  )6السرن املوبد) يف الخلروي املشددة الرتكاب اورمية
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 -21تا ددم الس ددرون ومراة د التوقي د دواائ ددر لالدع دداا الع ددام يت ددوم فير ددا انائ ددري امل دددعي الع ددام
تفتد دديق املواق د د والسد ددرون وتقد ددد التقد ددارير والدراسد ددات امليدانيد ددة عد ددن ظد دداهرة اال د درام وابد ددداا
مالحخلددات تاددم مقرتحددات عمليددة لددتاليف وقددوع اورميددة واحلددد مددن مشددكلة نددوا االحدددا ويف
حالة وفاة أحد الن الا او املوقوف يصار ام اعدداد تقريدر يدومي عدن حالدة الوفداة يو دا ام ردسدة
االدعدداا العددام بعددد ارسددال اوثددة ام معرددد الطددري العدددر لتشددرارا وبيددان السددتري احلقيقددي للوفدداة
واذا ثتو ان الوفاة ةانو عن حاد ناائي نتيرة التعذيري او اسااة املعاملة او االمهال املتعمد
يتم حتريظ الشكوث او اائية من عادو االدعداا العدام دا املتسدتري يف ذلدظ امدام حمداةم التحقيدا
امل تصددة ،ولتددرل ااتحددة الفرصددة ملددن ددنح مددن الع دراقي يف العددودة لالندددماج يف احليدداة العامددة
وألشدداعة روا التسددامح واالصددالا يف ا تمددس صدددر قددانون العفددو العددام بتدداريخ 2016/8/25
تادمن العفدو العدام عدن العراقدي احملكدوم قالعددام أو احددث العقدوقت او التدداب السدالتة للحريدة
سواا ةان احلكم و اهياً او غيابياً اةتسري در ة التتات ام مل يكتسري ،وان هدذا القدانون يسدر
علا املترم ةافة قستثناا من ارتكري احدث اوراائم املنصو عليرا يف املادة  )4من القدانون
وحددىت هددذه او دراائم املسددتثناة فقددد دداات يف أضدديا احلدددود وأ ددا متثددف اشددد او دراائم صطددورة علددا
ا تمس دولة او افراداً.

احلظر املطةق لةتعذيب
املاة  2والتو ةة 10
 -22بينددو املددادة  123مددن قددانون أصددول احملاةمددات) علددا قاضددي التحقيددا أو احملقددا أن
يسددتروب املددترم صددالل أربددس وعشدرين سدداعة مددن حاددوره بعددد التثتيددو مددن ش صدديتا وإحاطتددا
علمددا قورميددة املنسددوبة إليددا ،ويدددون اقوالددا بشددر ا مددس بيددان مددا لديددا مددن أدلددة لنفيرددا عنددا ولددا أن
يعيد استرواب املترم فيما يراه ال ما السترالا احلقيقة.
 -23ةمددا اشددار الدسددتور ص دراحة يف املددادت  )15 37منددا ام حخلددر التعددذيري واملعاملددة
غ د االنسددانية وال ع د ة ع أع درتاي انت د ع قالة دراه أو الترديددد أو التعددذيري وللمتاددرر املطالتددة
قلتعد ددويت ع د ددن الاد ددرر امل د دداد واملعند ددو ال د ددذ أصد ددابا وف د ددا القد ددانون ةم د ددا ان قد ددانون اص د ددول
احملاةمددات قددد أشددار صدراحة يف املددادة  )127منددا ام حخلددر اسددتعمال أيددة وسدديلة غد مشددروعة
للت ددرث عل ددا امل ددترم للحص ددول عل ددا أقد دراره ويعتد د م ددن الوسد داائف غد د املش ددروعة أس ددااة املعامل ددة
والترديددد قاليددذاا او االغدراا والوعددد والوعيددد والتددرث النفسددي واسددتعمال امل دددرات واملسددكرات
والعقاق .
 -24وبش ددان حخل ددر التع ددذيري اثن دداا التحقي ددا ،وض ددس ق ددانون العق ددوقت عقوب ددة ملد درتكا فع ددف
التع ددذيري حي د د اعت د د ه ددذا الفع ددف م ددن اود دراائم الواقع ددة حت ددو فص ددف جت دداو امل ددوظف ح دددود
مدن املسداالة عندد ارتكابدا
وظداائفرم) ويف املدادة  333مندا ومل يسدتثن املشدرع العراقدي ا شد
تددذه اورميددة وحتددو ا ظددري ةددان بددف اد مددن ضددماانت املددترم الددذ يتعددرل للتعددذيري وفددا مددا
مت بيانددا اعدداله ي د ال يرتتددري ا اثددر علددا اص درار املددترم اذا ماصدددر هددذا االق درار بنددااا علددا
اةدراه مداد او ادار او وعيددد وحسدري مددا داا يف املددادة  )218مدن قددانون اصدول احملاةمددات
او اائيددة ،وةددف ذلددظ دداا تطتيقددا ملتدداد الدسددتور اذ ياددس الدسددتور نصددا يتاددمن احلخلددر املطلددا
للتعذيري يف املادة  37منا.
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 -25تشد د د د امل د د ددادة  3الفق د د ددرة عاشد د د درا م د د ددن ق د د ددانون اص د د ددالا الند د د د الا وامل د د ددودع رق د د ددم 14
لسددنة  :)1 2018حخلددر التعددذيري واملعاملددة املرينددة واسددتعمال القسددوة والسد رة واالعمددال الشدداقة
ضد املوقوف واملودع والن الا ويعد ارتكاب أ من هذه اوراائم ضدهم ظرفاً مشدداً.
ب دددون ام ددر ص ددادر م ددن القاض ددي امل ددت وحس ددري املد دواد
 -26ال ي ددتم اعتق ددال ا شد د
القانونيددة ويددتم التعامددف مع ددا بشددكف قددانوي ،ةم ددا مينددس تعددذيري املعتقل د ويعددد ذلددظ رمي ددة وال
جيد ددري اصد ددذ االفد ددادات واالعرتافد ددات مد ددنرم حتد ددو التعد ددذيري وان ا مد ددترم يد دددعي تعذيتد ددا اثند دداا
الذ قام بتعذيتا.
التحقيا اا لا تقد الشكوث ضد الش
 -27يقوم قاضي التحقيا واحملقا القااائي بسوال املترم اذا تعرل املترم ام التعذيري من
قتف عناصر الشرطة وعن ةيفية اعرتافا هف ةان حتو ضت مع ام ال.
 -28نصددو املددادة /8اثني داً) مددن قددانون اصددالا الن د الا واملددودع رقددم  )14لسددنة 2018
علا ال يتم تسلم أ ن يف او مودع او موقوي يف مرة االستقتال والفحد والتصدني اال بندااً
علا قرار قااائي او مبو ري مذةرة توقي وفقداً للقدانون وتقريدر طدا صدادر مدن وندة طتيدة تثتدو
حالتا الصحية والتدنية والنفسية.
 -29قمكان ةدف موقدوي او ن يدف تقدد ايدة دعدوث عدن طريدا ادارة السدرن او املددعي العدام
وذوي ددا اثن دداا ايرهت ددم او ع ددن طري ددا املنخلم ددات الاص ددة ق ددون االنس ددان ،ام ددا م ددن انحي ددة تق ددد
الدمات الصحية يو د مرةد صدحي وفريدا طدا يف السدرن يعملدون ملددة  24سداعة ويتدوفر فيدا
امل ت واالدوية ويتم ا راا الفحوصدات الطتيدة ال مدة للمعتقلد اثنداا دصدوتم ام مراةد التوقيد
والتسف وصاصة فح االمدرال املعديدة مثدف الترداب الكتدد وااليدد والسدف) واالمدرال امل مندة
مثف السكر وضت الدم) ويتم فتح ملفات طتية صاصة تم.
 -30تت ددذ اال درااات القانونيددة ددا ا عنصددر مددن عناصددر الشددرطة او االمددن يددترم بتعددذيري
املعتقلد واملوقدوف اذا ثتددو قيامدا ئددذا الفعدف وتعدرل املعتقددف ام التعدذيري وسددوا املعاملدة وعلددا
ض ددوا ه ددذا ش ددكلو يف و ارة الداصلي ددة العدي ددد م ددن اللر ددان الخت دداذ اال درااات الال م ددة يف م د اعم
تعرل الن الا واملوقوف قلتعدذيري حيد ادال املترمدون ام القاداا اونداائي املددي بعدد التحقيدا
معرم وفا االصول املعمول ئا.

عدم اتعاة القسرية
املاة  3والتو ةة 26
 -31يددوفر قددانون اقامددة اال انددري رقددم  )76لسددنة  2017االطددار القددانوي الددا بتوا ددد
اال انددري علددا االراضددي العراقيددة والصددالحيات الاصددة عبعدداد او أص دراج اال نددا مددن االراضددي
العراقيددة وتش د احكددام القددانون ام آليددات اصدددار الق درار واملدددد الال مددة لتنفيددذه ويف حالددة تعددذر
تنفيددذه حتديددد حمددف اقامتددا ملدددة اددددها الددو ير امل ددت ام ح د ابعدداده او اصرا ددا مددن االراضددي
العراقية .
__________

 )1صدر القانون بتاريخ  28ح يران  2018ونشر يف الوقاائس العراقية قلعدد  4499يف  16متو .2018
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 -32بش ددرن اع ددادة ت ددوط الق دداطن يف يل دديم احلري ددة االنتق ددار املوق ددو فق ددد أ د د ت اللر ددان
امل تصة قلتنسديا مدس االمدم املتحددة ا درااات نقلردم ام دولدة اثلثدة وفدا معداي حقدون االنسدان
وتطتيقداً ملتدددأ عدددم االعددادة القسدرية وأشددادت االمددم املتحدددة واملفوضددية السددامية لشددوون الال اد
بتلظ اال رااات مبو ري عدد من الرساائف املتتادلة مس املسوول العراقي عن هذا املل .
 -33تش د مسددودة مشددروع قددانون مناهاددة التعددذيري ام متدددأ عدددم االعددادة القس درية ويطت دا
العران ايااً املتددأ علدا حالدة العدراقي طدالا اللردوا يف عددد مدن الددول االوربيدة أذ يقددم العدران
مددن صددالل التنسدديا ب د و اريت الار يددة والداصليددة تسددريالت وأصدددار دوا ات مددرور للع دراقي
الراغت قلعودة ام العران طوعاً.
 -34وافا جملس الو راا علا مشدروع قدانون الال اد قلقدرار  )304لسدنة  ،2017واحالدا
ام جملس الدولة لترل تدقيقا سدري األصدول ،ومدن ع اعادتدا ام األماندة العامدة لدس الدو راا
لترل احالتا متاشرةً ام جملس النواب ،استناداً ام احكام املادت  /61التندد اوالً و /80التندد
اثنيداً) مددن الدسدتور و دداا القدرار لتدرل تنخلديم قواعدد اللرددوا واحكامددا يف وروريدة العدران تشددمف
ويس حاالت اللروا االنساي والسياسي واالصرث بستري العرن او الدين او اونسية او االنتماا
اال تماعي وتعرل الال ئ ام الترديد واالضطراد ،ومبا ينسدرم واحكدام الدسدتور واالتفاقيدات
الدولية والقوان النافذة واستثىن مشروع القانون الفلسطين مدن الادوع الحكامدا  ،هنداك وندة
داائمة لشوون الال ا مشكلة مبو ري قانون الال ا السياس رقم  )51لسنة .1971
 -35وبش ددان االنا ددمام ام االتفاقي ددة املتعلق ددة مبرة د د الال ا د د  ،وال وتوة ددول ال ددا بوضد ددس
الال اد  ،واالتفاقيددة املتعلقدة بوضددس األشد ا عدددميي اونسدية ،واتفاقيددة صفدت حدداالت انعدددام
اونسية يدر العران بشكف مستمر ةف االتفاقيات الدولية املعنية قون االنسان ويعمف علدا
هتياددة الخلددروي واملتطلتددات القانونيددة قتددف االناددمام تددا لكددي يكددون اناددماما اليرددا فعدداال ومنترددا،
وان التشدريعات العراقيددة احلاليددة تواةددري التطددورات املتعلقددة بوضددس الال ا د ومنددس حدداالت انعدددام
اونسية ،وسوي يكون اناماما يف الوقو املناسري لذلظ.

الوتية القضائةة الشامةة وفسةة ا رم
املواة  )9 8 6 5والتو ةة 28
 -36ان التشريعات العراقيدة تتطدي انتدا ةتد ا مدن اهتمامدات اللرندة بشدان الواليدة القاداائية
الاص ددة ءد دراائم التع ددذيري ومن ددس االف ددالت م ددن العق دداب ومنر ددا ق ددانون العق ددوقت ،وان القواع ددد
الاصة بتسليم ا رم تتماشا مدس تلدظ االلت امدات ومدس ذلدظ وضدس العدران يف اعتتداره التطتيدا
الكام ددف لنص ددو االتفاقي ددة وادرج نصوص ددا يف مش ددروع الق ددانون تتط ددي ة ددف اهتمام ددات اللرن ددة
وتددوفر تنفيددذا ةددامال لنصددو االتفاقيددة يف اووانددري ال د تش د تددا املددادة والتوصددية ذات الصددلة
ومنرددا تتددين متدددأ االصتصددا الشددامف االصتصددا العدداملي يف دراائم التعددذيري) لاددمان منددس
االفالت من العقاب وقواعد التسليم املتماشية بشكف ةامف وواضح مس نصو االتفاقية.
 -37يد درتت العد دران بع دددد م ددن االتفاقي ددات الثناائي ددة ومتع ددددة االطد دراي يف جم دداالت التع دداون
القا داائي وتسددليم ا ددرم وتتددادل احملكددوم مددس عدددد مددن الدددول العربيددة واالقليميددة واال نتيددة
وميكن ان توفر اطارا قانونيا يتطي اهتمامات اللرنة.
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ب دددون م ددذةرة ق ددتت ص ددادرة م ددن ر ددة
 -38ال جي ددو إعتق ددال أو تقيي ددد حري ددة أ ش د د
قاد داائية يلتص ددة وخب ددالي ذل ددظ يعاق ددري امل ددال قحل ددتس أو الس ددرن إس ددتناداً ألحك ددام امل ددادة
أو حرد ه أو حرمدا مدن
 )421من قانون العقدوقت يعاقدري قحلدتس مدن قدتت علدا شد
حريت ددا عي ددة وس دديلة ةان ددو ب دددون أم ددر م ددن الس ددلطة امل تص ددة يف غ د األح دوال ال د تص ددرا فير ددا
القد دوان واألنخلم ددة ب ددذلظ ،وتك ددون العقوب ددة الس ددرن م دددة ال ت ي ددد عل ددا س ددة عش ددر س ددنة يف
األحوال ا تية:
•

تد د اي ب دددون ح ددا بد د مس ددت دمي احلكوم ددة أو
إذا حص ددف الفع ددف م ددن ش د
انتحددف عالمددة رمسيددة ني د ة تددم أو أتص د بصددفة عامددة ةاذبددة أو ابددر أم دراً م د وراً
قلقتت أو احلر أو احلتس مدعياً صدوره من سلطة يلتصة.
إذا ِ
صحري الفعف هتديد قلقتف أو تعذيري بدي أو نفسي.

•

إذا ادت مدة القتت أو احلر أو احلرمان من احلرية علا  15يوم.

•

 -39تاددمنو التعليمددات ال د صدددرت مددن ردسددة الددو راا مبو ددري األمددر الددديواي  )57يف
 2014/12/1ا يت :
•

اال مبقتاددا أمددر صددادر مددن قددال
ال جيددو القدداا القددتت أو توقيد أ شد
يلددت أو مددن حمكمددة يلتصددة أو يف االح دوال ال د جيي د فيرددا القددانون ذلددظ مبددا
فيرا املاداتن  )103,102من قانون أصول احملاةمات او اائية.

•

تقد ددوم اورد ددة ال د د نفد ددذت القد دداا القد ددتت أو التوقي د د بتسد ددريف أسد ددم املوقد ددوي
ومك ددان االيق دداي وس ددتتاا وامل ددادة القانوني ددة املوق ددوي بش ددر ا ص ددالل م دددة )24
سدداعة مددن وقددو التوقيد يف سددرف مرةد الكددرتوي ويدددو تتددوم و ارة العدددل
أستحداثا وادارتا.

•

تتدوم و اريت الددفاع والداصليدة و رددا االمدن الدوطين وضددس ضدواب وآليدات قيددام
االمرين بتسريف املوقوف يف السرف املرة .

•

ال جيددو قيددام أ رددة غ د اورددات املددذةورة يف اعدداله مددن هددذا االمددر قلقدداا
القتت أو التوقي .

•

يعددد القددتت علددا االش د ا صددارج احلدداالت املنصددو عليرددا يف هددذا االمددر
مددن اصتطدداي وأحترددا االشد ا مددن احلدداالت اورميددة واددال املسددوول عنرددا
ام القااا.

 -40ان قددانون اصددالا الن د الا واملددودع ن د يف املددادة  )29منددا علددا انددا جيددو العادداا
التعثددات الدبلوماسددية والسددفارات مبوافقددة الددو ير امل ددت علددا طلددري مسددتري وحسددري مقتادديات
التعامددف الدبلوماسددي لد ايرة رعدداايهم مددن الند الا واملددودع واملوقددوف يف داائددريت االصددالا العراقيددة
واصددالا االحدددا شددرو التعامددف قملثددف مددس التعثددة الدبلوماسددية العراقيددة لد ايرة املدواطن العدراقي
املو ددودين يف سددرون ومواقد ومراةد االحترددا يف دولددة الن يددف أو املددودع أو املوقددوي ،ويسددمح
للسددرناا مددن م دواطين دول لدديس تددا متثيددف دبلوماسددي او قنصددلي يف الع دران اسددتقتال دبلوماسددي
الدولددة الد تتددوم رعايددة مصدداحلرم يف العدران ةمددا يسددمح للسددرناا الال اد او غد املنتمد ام
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ا دولددة اسددتقتال املندددوب الدبلوماسددي للدولددة ال د تتددوم رعايددة مصدداحلرم وفق داً ألحكددام هددذه
املادة)

الضماان
املاة  )7والتو ةة ري 14
 -41ش دددد الدس ددتور ويف امل ددادة  )19من ددا عل ددا ض ددماانت امل ددترم م ددن حق ددون ال دددفاع وح ددا
االمتندداع عددن احلدددي وحددا توةيددف او انتددداب حمددام ملددن ال يسددتطيس ذلددظ ةمددا أن قددانون اصددول
احملاةمددات او اائيددة قددد أشددار يف امل دواد  )126 ،123ام ضددماانت املددترم عنددد اسددتروابا مددن
صالل ال ام حاور حمام لا أثنداا تددوين أقوالدا وحدا االمتنداع عدن اال ابدة وان املدادة  )144مدن
قانون اصول احملاةمات بيندو امهيدة حادور احملدامي لسدات احملاةمدة وال تدتم املرافعدة اال ادور
حمام عن املترم.
 -42وتددن املددادة  )19مددن الدسددتور علددا  -:اوالً :القادداا مسددتقف ال سددلطان عليددا لت د
القددانون .اثني داً -ال رميددة وال عقوبددة إال بددن  .وال عقوبددة إال علددا الفعددف الددذ يعددده القددانون
وقدو اقرتافدا رميدة ،وال جيدو تطتيددا عقوبدة اشدد مدن العقوبدة النافددذة وقدو ارتكداب اورميدة .اثلثاًد
التقاضددي حددا مصددون ومكفددول للرميددس .رابعاًد د حددا الدددفاع مقددد ومكفددول يف ويددس مراحددف
التحقيددا واحملاةمددة .صامساً د املددترم بددر ا حددىت تثتددو إدانتددا يف حماةمددة قانونيددة عادلددة ،والادداةم
املددترم عددن الترمددة ذاهتددا مددرة أصددرث بعددد االف دراج عنددا إال اذا ظرددرت ادلددة ديدددة .سادساً د لكددف
فددرد احلددا يف أن يعامددف معاملددة عادلددة يف اال درااات القاداائية واالداريددة .سابعاًد لسددات احملدداةم
علني ددة إال اذا ق ددررت احملكم ددة علر ددا سد درية .اثمناًد د العقوب ددة ش ص ددية .اتسعاًد د ل دديس للقد دوان اث ددر
ر عي ما مل يان علا صدالي ذلدظ ،واليشدمف هدذا االسدتثناا قدوان الادراائري والرسدوم .عاشدراً
د ال يسر القدانون او اائدي عثدر ر عدي إال إذا ةدان اصدلح للمدترم .حداد عشر د تنتددب احملكمدة
حماميداً للدددفاع عددن املددترم ءنايددة أو نحددة ملددن لدديس لددا حمددام يدددافس عنددا وعلددا نفقددة الدولددة .اثي
عشدر د أ د اخلددر احلرد .ب د ال جيددو احلددتس أو التوقيد يف غد االمدداةن امل صصدة لددذلظ وفقددا
لقد دوان الس ددرون املش ددمولة قلرعاي ددة الص ددحية واال تماعي ددة والاض ددعة لس ددلطات الدول ددة .اثلد د
عشر د د تع ددرل اوران التحقي ددا االبت ددداائي عل ددا القاض ددي امل ددت ص ددالل م دددة التتر دداو اربع ددا
وعشرين ساعة من ح القتت علا املترم والجيو متديدها اال مرة واحدة وللمدة ذاهتا .
 -43وتاد ددمن مد ددن قد ددانون اصد ددالا الن د د الا واملد ددودع االشد ددارة ام الرعايد ددة الصد ددحية للن د د الا
واملودع واملوقوف يف املادة  )11اوالً  :علا و ارة الصحة التعاون مس داائريت االصالا العراقية
واصددالا االحدددا للقيددام بتقددد الدددمات الطتيددة للن يددف مددس انشدداا مستشددفا او مرة د صددحي
ندداا لرقددود الن يددف يف املستشددفيات العامددة ويددتم تنسدديري عدددد مناسددري مددن االطتدداا
وختصددي
وذو املرن الطتية.
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املددادة  ) 12اوال :ال مددو داائددرة االصددالا العراقيددة بتددوف الشددروو الصددحية يف
االقسام االصالحية وتوف العالج واسرة النوم و ايرات اللران الطتية.

-

املددادة  ) 13نصددو علددا ضددمان حددا الن يددف قلتعددرل للر دواا الطلددا واشددعة
الشمس مبا اليقف عن ساعة يوميا ونارسة التمارين الرايضية.
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 -44قامو داائرة االصالا بتعميم ةتاب ام ةافة السدرون التابعدة تدا بتسدريف مرمدة دصدول
احملددام ةمددا ان داائددرة االصددالا العراقيددة تقددوم ع دراا الفح د الطددا حددال اسددتالم املوقددوي او
الن يف وللن الا واملوقوف احلا يف االتصال هاتفياً بذويرم لالبالغ عن مكان توا دهم عن طريدا
شددعتة التح د اال تمدداعي يف االقسددام السددرنية ويددتم ام د احاددارهم ام احملكمددة ةلمددا طلتددو
ذلظ بتية حسم قااايهم.

اةعارا التعرض لةتعذيب و ور املعامةة
املواة  )12 11والتو ةا

)19 18

 -45تش املادة  )45من قانون اصالا الن الا واملودع ام أوالً :ختاس داائرات االصالا
العراقية واصالا االحدا للتفتيق من اورات ا تية:
أ.

جملس النواب.

ب.

االدعاا العام.

د.

مفوضية حقون االنسان.

د.

املفتق العام يف الو ارة امل تصة.

ه.

جملس احملافخلة حمف موقس السرن أو املوق .

و.

اية رة يلولة قانوانً قلتفتيق.

اثني داً :تلت د م داائ درات االصددالا العراقيددة واصددالا االحدددا بتسددريف مرم ددة املفتش د قلدددصول ام
اقسام االصالحية واحلصول علا املعلومات ال تقتايرا طتيعة عملرم.
اثلثاً :تشكف يف ويس السرون واقسام أصالا الن الا واملودع التابعة لداائريت ا صدالا العراقيدة
وإصددالا االحدددا ونددة تنفيددذ العقددوقت بردسددة املدددعي العددام وعاددوية مدددير السددرن ومدددير
القسددم ا ص ددالحي تتددوم الرقاب ددة واالش دراي عل ددا مشددروعية تنفي ددذ العقددوقت وا درااات وت ددداب
تقدير العقوبة وتصني وتقسيم الن الا واملودع .
رابعد داً :يس ددمح العا دداا ر ددات التفت دديق امل ددذةورة يف التن ددد أوالً) م ددن امل ددادة  )45م ددن ق ددانون
اصددالا الند الا واملددودع دصددول السددرن أو املوق د يف مواعيددد يتفددا عليرددا مددس داائددرة االصددالا
ةلمددا طلتددو اللرنددة املكلفددة قلتفتدديق ذلددظ ويسددمح تددم ةددذلظ تفقددد اال درااات الصددحية يف
السددرن او املوق د وأ درااات النخلافددة الصددحية وظددروي املعيش دة ومقابلددة ويددس الن د الا واملددودع
الن يدف أو املدودع أو
واملوقوف علدا انفدراد ةمدا يسدمح تدم بتسدريف املعلومدات املتعلقدة قلشد
املوقوي ونقف رساائف منا ام اسرتا وقلعكس اور املوظ املكل قستقتال ومرافقة اللرنة.
 - .46ان التحقي ددا س ددار املعم ددول ب ددا يف ح دداالت الوف دداة اثن دداا االحتر ددا واخت دداذ اال د درااات
القانونية ا ةف من تثتو ادانتا أثناا التحقيا من املتستت قلوفاة مرما ةانو در تا أو رتتتا.
 - .47تن

املادة  )5من قانون املفوضية العليا حلقون االنسان

علا املفوضية:
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أوالً -تلقي الشكاوث مدن األفدراد واوماعدات ومنخلمدات ا تمدس املددي عدن االنتراةدات السدابقة
والالحقة لنفاذ هذا القانون مس احلفاظ علا السرية التامة ألمساا مقدميرا.
اثنياً  -القيام قلتحقيقات األولية عن انتراةات حقون ا نسان املتنية علا املعلومات.
اثلث داً -الترةددد مددن صددحة الشددكاوث ال دواردة إم املفوضددية وإ ددراا التحقيقددات األوليددة إذا اقتاددا
األمر.
رابع داً -حتريددظ الدددعاوث املتعلقددة قنتراةددات حقددون ا نسددان وإحالترددا إم االدعدداا العددام الختدداذ
ا رااات القانونية وإشعار املفوضية قلنتاائل.
صامساً -القيام ب ايرات للسرون ومراة ا صالا اال تماعي واملواق وويس األمداةن األصدرث
دون احلا ة إم إذن مستا من اورات املذةورة واللقاا مس احملكوم واملوقوف وتثتيو حداالت
صرن حقون ا نسان وإبالغ اورات امل تصة الختاذ ا رااات القانونية املناستة.
 -48تددن
ا تية:

املددادة  )46مددن قددانون اصددالا الند الا واملددودع ورددة التفتدديق اختدداذ اال درااات

أوالً :دصددول وتفتدديق السددرون واملواق د التابعددة لددداائريت االصددالا العراقيددة وإصددالا االحدددا
وطلري ت ويدها عية واثائا أو أوليات أو تقارير خت الن الا واملودع واملوقوف .
لددا عالقدة مبوضددوع الشدكوث أو يلالفددة أحكدام القددانون الد تددنخلم
اثنيداً :التحقيدا مددس أ شد
قواعد التعامف مس الن الا واملودع واملوقوف .
دتروب والشددرود عدددم اال ابددة علددا ا س دوال او تقددد وثيقددة او شدديا اصددر
اثلث داً :اددا للمسد د
أو الكش عن معلومات تتعلا خبصوصية ومسعة وأسرار الن الا واملودع املوقوف .
رابعد داً :ور ددة التفت دديق ان تس ددتمس بص ددورة ش ددفرية أو بش ددكف حتري ددر لش ددكوث الن ي ددف أو امل ددودع
أو املوقوي.
صامساً :علا رة التفتيق حتديد توصياهتا يف تقرير التحقيا قحالتا ام اوردة امل تصدة والدو ير
امل ددت أو غل ددا التحقي ددا يف الش ددكوث إذا ةان ددو ةيدي ددة أو أن اال د دراا املش ددكو من ددا مت وفقد داً
للقانون ويتل املشتكي رة التفتيق.
سادس داً :اخلددر علددا رددة التفتدديق او املوظ د يف داائددرة االصددالا ان يفشددي ايددة معلومددات يددتم
احلصددول عليرددا بشددان الشددكوث املقدمددة اليرددا مددن الن يددف أو املددودع أو املوقددوي والتحقيددا املرتتددري
عليرا أو املعلومات ال يطلعون عليردا بسدتري تدور االعمدال املكلفد ئدا أو أثنداا أداا وا تداهتم
ويسددتثىن مددن ذلددظ تتلي د السددلطة أو اورددة امل تصددة بوقددوع يلالفددة ألحكددام القددانون أو ارتكدداب
رمية.
 -49تددن املددادة  )47مددن قددانون اصددالا الن د الا واملددودع علددا داائددرة االصددالا امل تصددة
أ راا التفتيق الدور واملفا ئ للموسسات االصالحية والن الا واملودع من حيد إقدامترم يف
أقسام ا صالا للترةد من صلوها من املواد واألشياا احملخلورة ،وتوفر الشروو الصدحية واملعيشدية
املنصو عليرا يف هذا القانون.
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 -50اما عن حاالت الوفاة اثناا االحترا نصو املادة  )57من الفصف الامس عشر من
ق ددانون اص ددالا الند د الا اع دداله عل ددا ان تق ددوم ال ددداائرة قصت ددار ذو الن ي ددف وامل ددودع واملوق ددوي يف
حاالت النقدف او الوفداة او اصدابتا مبدرل صطد او اصدابة صطد ة او يف حالدة نقلدا ام مستشدفا
اصددر ادددده الن يددف او
عددالج االم درال العقليددة وعلددا ايددة حددال علددا الددداائرة اصتددار أ ش د
املودع او املوقوي).
 -51تقددوم داائددرة االصددالا العراقيددة ع دراا التحقيددا االدار عددن سددتري وفدداة املوقددوي والن يددف
وعددرل املوضددوع أمددام حمكمددة التحقيددا امل تصددة للنخلددر يف اسددتاب الوفدداة وتصدددر احملكمددة قرارهددا
استناداً ام التقرير الطا العدر التشراي الصادر من و ارة الصدحة واحالدة املقصدرين او املتدورط
ام القااا يف حالة ثتوت الوفاة بستري غ طتيعي.

النعاعا املسة ة واعماق اترها
املواة 14و )16والتو ةة  12و)21
 -52تعرل العران ام هرمة عنيفة من قتف عصاقت داعق االرهابية عدام  2014وقامدو
تلددظ العصدداقت مبرموعددة واسددعة مددن االنتراةددات ارتكتترددا ضددد ابندداا الشددعري العراقددي عمومددا
وجمموعات إثنية ودينية عديدة علا و ا الصو وان جملس القااا االعلا افتتح واعاد العمف
قحملدداةم ضددمن املندداطا ال د مت حتريرهددا وحاليددا يددتم قتددول االصتددارات والشددكاوث خبصددو اودراائم
املرتكت ددة م ددن قت ددف ذل ددظ التنخل دديم يف تل ددظ املن دداطا حي د قام ددو ه ددذه العص دداقت ععم ددال القت ددف
والتعذيري واالصتطاي واالغتصاب واالستعتاد اونسدي وا رغدام علدا التحدول مدن ديدن إم آصدر
وجتني ددد االطف ددال واالنتح دداري م ددن االطف ددال والنس دداا وال دددروع التشد درية وسياس ددة االرل احملروق ددة
واالشرار قلقتف امام النا وان هذه االنتراةات تشكف راائم يعاقري عليرا القانون.
 -53ومارسددو هددذه العصدداقت اال راميددة انتراةددات ضددد ا موعددات ا ثنيددة األصددرث ،مبددا يف
ذلظ جمموعات املسيحي والرتةمان والصاباة املنداائي واالي يدي  ،ومنرا-:
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•

اوراائم املاسة قحلياة وسالمة التدن قتف ،تعذيري).

•

الترر والن وا القسر .

•

استرداي االقليات.

•

تدم االاثر الرتا واملعامل الدينية.

•

التاييا علا احلرايت العامة.

•

انتراةات للروانري االقتصادية والصحية.

•

االستعتاد اونسي.

•

االسرتقان وفتح اسوان للن اسة اجتار التشر).

•

املتا رة قملوارد الطتيعية النف ) وهتريتا واملتا رة قالاثر.

•

قتف  450سر يف سرن قدوش.
15

CAT/C/IRQ/2

•

اعدام ماات اونود يف حمافخلة نينوث

•

اعدام  1700ند يف قاعدة ستايكر يف حمافخلة صالا الدين.

•

اعدام  175طالري يف ةلية القوات اووية العراقيدة يف احددث القواعدد يف مديندة
تكريو والقاا ث التعت منرم يف ر د لة.

•

ابشددس او دراائم ضددد أبندداا األقليددات وصصوص داً االي يدددي واملسدديحي والشددتظ،
و راائم االستعتاد اونسي ألالي النساا من االي يدي واألقليات األصرث،

•

اسدتعمال املددني دروعداً بشدرية عاقدة تقددم القدوات احلكوميدة الد اضدطرت يف
ةث من االحيان ام القتال الرا ف للمحافخلة علا حياة املدني

•

تعددرل النس دداا يف املن دداطا ال د سدديطرت علير ددا عص دداقت داع ددق االرهابي ددة ام
نارسات وحشية من قتف واصتطاي والتيس ةستااي وا تارهن علا تتي داينترن
وتعرل العديد منرن ام اغتصاب وغ ها من العن اونسي.

•

اصتط دداي واس ددر نس دداا وفتي ددات اي ي دددايت ق ض ددافة ام نس دداا م ددن الرتةمد ددان
واملسدديح والشددتظ حيد اسددتطاع عدددد مددن النسدداا االي يدددايت احملترد ات الفدرار
ويقدر عددهن  )950فتاة وامرأة وهن يوا رن معاانة نفسية سياة للتاية ادت
ام انتحددار بعاددرن بسددتري مددا تعرضددن لددا مددن عمليددات اغتصدداب واعتدددااات
نسدية وتد ويل قسدر ومدا ندتل عندا مددن حداالت محدف واسدقاو االمدر الدذ اثددر
علا صحترن بشكف سيا.

•

اعدددام  )400ام دراة تعرض ددو لعقوبددة االع دددام والتعددذيري ر ددة عدددم امتث دداتم
ألوام ددر داع ددق بعا ددرن طتيت ددات واصد درايت تدريس دديات وحمامي ددات وص ددحفيات
واصرايت امتنعن عن نارسة راد النكاا.

 -54ان تنخل دديم داع ددق االره دداس اخت ددذ نارس ددات وحش ددية ض ددد امل دددني مل يف ددرن بد د الر ددال
والنسدداا وبد االطفددال والشدديوح حيد اسددت دم اوميددس ةدددروع بشدرية واسددت دام القناصددة لقتددف
الر ددال والنسدداا واالطفددال الددذين حدداولن الوصددول ام امدداةن امنددة والواقعددة حتددو سدديطرة احلكومددة
ةما يستردي مناطا املدنية احملررة بقذاائ اتاون.
 -55متكندو القدوات املسددلحة العراقيدة بكافدة صددنوفرا مدن طدرد عصدداقت داعدق االرهابيددة يف
املندداطا ال د سدديطرت عليرددا تلددظ العصدداقت اال رامي ددة وةددان آصرهددا حتقيددا النصددر علددا ه ددذه
العصاقت يف مدينة املوصف لتنتري فرتة الخللم الذ عاشا ابناا املوصف اقن سيطرة ةيدان داعدق
االرهاس عليرا ،وان هذا النصر حتقا ءرود الوحدة العراقية وقلقيادة احلكيمة للحكومة والقوات
املسلحة العراقية ال اثىن عليردا ا تمدس الددور حيد ةدان شدعار احلكومدة العراقيدة حتريدر االنسدان
قتف حترير االرل.
 -56تشددكيف اللرن ددة الوطنيددة الداائم ددة للق ددانون الدددور االنس دداي مبو ددري االمددر ال ددديواي رق ددم
 )10لسددنة  2015بردسددة االمانددة العامددة لددس ال دو راا وعاددوية املوسسددات والددو ارات املعنيددة
تتوم هذه اللرنة:

16

GE.19-20084

CAT/C/IRQ/2

•

وضددس الط د وال د امل اتادفددة لنشددر متددادث القددانون الدددور االنسدداي وتطتيقددا
علا الصعيد الوطين،

•

حتديددد االلي ددات والت ددداب واال درااات الكفيل ددة بتنفي ددذ ما ددام الق ددانون ال دددور
االنساي ووضس احكاما موضس التطتيا العلمي.

•

تع ي وتفعيف قواعد القانون الدور االنساي قلتنسيا مس اورات امل تصة.

•

تع ي د التعدداون وتتددادل املعلومددات وال د ات مددس املنخلمددات واتياددات واومعيددات
العاملة يف جمال القانون الدور االنساي.

•

توثيا الرواب مس اللران العربية واال نتية للقانون الدور االنساي.

•

متابعددة تنفيددذ االتفاقيددات الدوليددة ذات الصددلة قلقددانون الدددور االنسدداي وتقددد
الدراسددات بشددرن االناددمام اليرددا السددتفادة منرددا ومددن جتددارب الدددول يف تطتيددا
احكامرا.

•

للرنددة الصددفة االستشددارية للحكومددة العراقيددة يف جمددال القددانون الدددور االنسدداي.
وتعد اللرنة املر س الرائيس يف القانون الدور االنساي.

ادعددا أنددا
 -57يقددوم القادداا العراقددي قلتحقيددا يف ايددة شددكوث تقدددم أمامددا ومددن ا شد
تعرل للتعذيري وغ ه من ضروب سوا املعاملة وهناك العديد من الشكاوث ال قددمو للقاداا
يف هد ددذا الصد ددو مت التحقد ددا منرد ددا وأحالد ددة املتسد ددتت فيرد ددا للمحاةمد ددة وفد ددا احكد ددام املد ددادت
 )332،333من قانون العقوقت ومت أن ال العقاب املناسري ا املترم قلتعذيري.
 -58ةم ددا ان و ارة ال دددفاع تطت ددا امل ددادة  )333م ددن ق ددانون العق ددوقت رق ددم  )111لس ددنة
 1969املعدددل علددا املترم د قرتكدداب دراائم تعددذيري ويددتم احالددة املترم د ام احملدداةم او اائيددة
املدنيدة لكددون اورميددة قددد وقعددو مددن عسددكر ضددد مدددي ومل تتلددا مديريددة حقددون االنسددان التابعددة
لددو ارة الدددفاع ا شددكوث بصدددد تعددرل مدددني ام اعتددداا او انتردداك يف قواطددس العمليددات ،ةمددا
ان مديرية حقون االنسان تساهم بعاوية ونة االمر الدديواي  )193الدذ تشدكف عمدر القاائدد
العام للقوات املسلحة للتحقيا قدعااات انتراةات القوات االمنية حلقون االنسان.
 -59ةما أصدر و ير الدفاع تو يرات ام ردسدة ارةدان اوديق لاليعدا ام ةافدة تشدكيالهتم
اثناا عمليات التحرير ونسري مايلي -:
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-

قيام القادة واالمرين بادرورة توعيدة مقداتليرم قاللتد ام مبتداد حقدون االنسدان
اثناا املعارك.

-

االسددتمرار قلتعامددف االنسدداي احلسددن مددس املدددني يف مندداطا العمليددات بتددت
النخلر عن الدين او الطاائفة او القومية.

-

احملافخلددة علددا ارواا املدددني وفددتح املم درات ا منددة لددرو رم مددن املندداطا ال د
تدور فيرا املعارك مس مالحخلة قواعد االشدتتاك ومحايدة التدىن التحتيدة واالمدوال
الاصة والعامة.
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-

من ددس عملي ددة النر ددري والس ددلري وع دددم الس ددماا قحل دداالت الفردي ددة االنتقامي ددة)
جت دداه ثد د او اس ددرث الع دددو وجتن ددري نش ددرها يف مواق ددس التواص ددف اال تم دداعي
وحماستة املقصرين وفا القانون.

-

عدم است دام القوة النارية املفرطة يف معاوة االهداي.

-

ترحي ددف املوق ددوف امل دددني ام ر ددة الطل ددري ص ددالل  )24س دداعة اس ددتناداً ام
قد ددانون اص د ددول احملاةم د ددات او اائي د ددة رقد ددم  )23لس د ددنة  1971املع د دددل ومن د ددس
االعتقاالت التعسفية او العشواائية.

-

مين د ددس منعد د داً قاتً اس د ددت دام اال د د درااات غد د د القانوني د ددة يف انتد د د اع االعرتاف د ددات
عمليات االسترواب القسر والقرر ).

-

االسددتمرار بتقددد الدددمات الطتيددة والعال يددة للررحددا واملرضددا مددن املدددني
يف مناطا الن اع.

-

احدرتام ويددس االش د ا واالهددداي ال د حتمددف الشددعارات الدوليددة واالنسددانية
ةالصددليري االمحددر واتددالل االمحددر واملنخلمددات االنسددانية الوطنيددة والدوليددة الد
هتتم قلعمليات االنسانية وتسريف مرمترم.

-

ض ددرورة قي ددام ض ددتاو حق ددون االنس ددان يف الوح دددات والتش ددكيالت العس ددكرية
بوا تد دداهتم بصد ددورة متكاملد ددة وتقد ددد التقد ددارير ام آم د دريرم عسد ددتمرار وتثقي د د
منتستيرم علا مفردات القانون الدور االنساي.

-

ام اختاذ اال رااات القانونية قا اصولياً.

يتعرل امل ال

 -60حققددو و ارة الداصليددة يف العديددد مددن احلدداالت يف مندداطا يلتلفددة مددن الع دران واحالددو
االوران التحقيقي ددة موع ددة م ددن الا ددتاو واملرات ددري ام حمكم ددة ق ددوث االم ددن ال ددداصلي للنخل ددر فير ددا
الهتامرم مبمارسة التعذيري ويف حداالت معيندة صددر قدرار حكدم قردم قحالدة االوران التحقيقيدة
ام حمدداةم القادداا املدددي للنخلددر فيرددا ومنرددا احالددة االوران التحقيقيددة ام حمكمددة حتقيددا املوصددف
فيرا.
 -61ةمددا ان القادداا العراقددي يشددرد لددا قلن اهددة والتحقيددا السددليم يف ةافددة القاددااي املعروضددة
أماما ومنرا قاااي االدعداا قلتعدذيري وان ويدس قراراتدا ايت ضدمن املسدار القدانوي احملددد لدا وفدا
القانون.
 -62اسد ددتقتلو مفوضد ددية حقد ددون االنسد ددان الشد ددكاوث املقدمد ددة قالدعد دداا قلتعد ددذيري والقيد ددام
قلتحقيا االور فيرا ومدن ع رفعردا ام ردسدة االدعداا العدام شدعتة حقدون االنسدان والد بددورها
تقوم عرسال الشكوث مس التحقيا ام قاضي التحقيا امل ت لترل اختاذ اال رااات القانونيدة
ا القاائم قلتعذيري واحالتا ام احملكمة امل تصة يف حال ثتوت ذلظ لينال اائا العادل.
 -63نخلمدو داائدرة االصدالا العراقيدة دورات تدريتيددة يف جمداالت يلتلفدة ذات صدلة قلعمددف يف
داائرة االصالا العراقية والتعامف مدس فادات املدودع ةافدة واحدرتام حقدون االنسدان وفدت الشدتري
واالسددعافات االوليددة واالمدرال االنتقاليددة والقواعددد النموذ يددة ملعاملددة الند الا وادارة الن يددف وغ هددا
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من الدورات ذات الصلة  )6253دورة تدريتية لتاية ايلول  ،2018شارك فيرا عدة االي مدن
العامل يف الداائرة ومن يلتل الفاات والدر ات الوظيفية.
 -64مبو د دري احك ددام الق ددانون رق ددم  )20لس ددنة  2009املع دددل قلق ددانون رق ددم  )57لس ددنة
 2015يتم التعويت عن حاالت االستشراد وتتوم اللران الفرعية املشكلة يف احملافخلدات التدو
يف طلتات التعويت عن تلظ احلاالت ال تا صالحية اصدار القرارات بشرن طلتات نثف و ارة
املالية اما يف حال رفت تلدظ الطلتدات فر دا تكدون قابلدة لالعدرتال عليردا مدن قتدف ذو العالقدة
لدددث اللرن ددة املرة يددة ،ةم ددا تق ددوم تلددظ اللر ددان قصدددار توص دديات بش ددرن طلتددات التع ددويت ع ددن
املمتلكات العاائدة لالش ا الطتيعية واملعنوية وال ال اتصذ طريقرا يف التنفيذ اال بعد مصادقة
اللرنددة املرة يددة عليرددا والد تددا صددالحية االلتدداا او التعددديف علددا تلددظ التوصدديات وتكددون قراراهتددا
التعويت عن االستشراد واالصابة والفقدان والط وتكون انفذة لدث اورات املعنية يف حدال
ع دددم االعد درتال علير ددا م ددن قت ددف صاض ددعة للطع ددن ام ددام حمكم ددة القا دداا االدار ونتير ددة الطع ددن
الصادرة من تلظ احملكمة تكون قابلة للطعن امام احملكمة االدارية العليا يف جملس الدولة وقلتدار
فددرن نطددان القددانون اعدداله اليشددمف التعددويت عددن االضدرار احملدثددة بتد االسددتاب املنددوه عنرددا انفداً
والفقدان واالصتطاي واالضرار احملدثة يف املمتلكات الناجتدة عدن احدد االسدتاب املنصدو عليردا
يف ذلظ القانون حصراًواالصابة وهدي العمليدات االرهابيدة واالصطداا العسدكرية والعمليدات احلربيدة
مبو ري تعليمات واسس صادرة عن و ارة املالية.
 -65يددتم ا دراا التحقيددا االدار اذا ثتددو حصددول تعددذيري للند الا واملوقددوف داصددف االقسددام
السرنية التابعة لداائرة االصالا العراقية واحالة املتورط للقااا وللو ير او رائيس الدداائرة سدحري
يد املوظ مدة ال تتراو  )60يوماً اذا رأث ان بقدااه يف الوظيفدة قدد يدوثر علدا سد التحقيدا
يف الفعددف الددذ احيددف مددن ا لددا علددا التحقيددا وذلددظ وفددا املددادة /17اوالً) مددن قددانون اناددتاو
مددوظفي الدولددة القطدداع العددام رقددم  )14لسددنة  .1991ةمددا تسددت دم داائددرة االصددالا العراقيددة
واصالا االحدا ةام ات مراقتة مرتتطة بشتكة يف مقر و ارة العدل ودواائر االصالا.

العنف اجلنسي يف عاليته نلنعاعا
التو ةة 13
 -66اختذت السلطات العراقية ومنردا جملدس القاداا االعلدا صطدوات واسدعة ملالحقدة اونداة
ع ددن د دراائم العن د د اونس ددي املص دداحري لالعم ددال االرهابي ددة و د دراائم داع ددق وتق دددميرم للعدال ددة
وأص دددار القد درارات املناس ددتة قر ددم وان القا دداا العراق ددي نث ددف ععل ددا املس ددتوايت يف تنفي ددذ قد درار
جملس االمن الدور املرقم  )1325والا قلعن ضد املرأة وأستاب توف احلياة الكرمية.
 -67قامددو و ارة الدددفاع بتددرم محايددة العواائددف النا حددة مددن قتددف قدوات اودديق العراقددي ضددمن
قواطددس املسددوولية ،وةددان عدددد النددا ح والنا حددات الددذين وفددرت احلمايددة تددم ةمددا يلددي-:األنتددار.
 )228793تقريت د داً ،دايم  )36495تقريتد ددا ،صد ددالا الد دددين  )120480تقريت د داً ،نين د ددوث
 )577785تقريت د داً ،وتد ددوف احلمايد ددة لعواائد ددف النا حد ددة ام حمافخلد ددات النر د د ة د دربالا الديوانيد ددة
القادم من األنتار ،نينددوث ،دايم ،ةرةوك وبلد د عددهم حوار .)15192
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 -68عملددو و ارة الداصليددة اهدددة حلمايددة النا حددات والنددا ح فشددكلو مفددار صاصددة مددن
مديرية محاية األسرة والطفدف لد ايرة يليمدات الندا ح يف ةدف مدن نيندوث وصدالا الددين ويليمدات
النرد األشدري ودايم وةرةدوك وقددمو الددمات للنسداا مدن  2014ولتايدة  ،2017وقامدو
هددذه املفددار ب د ايرة يليمددات النددا ح للحددد مددن العن د املو ددا ضددد امل درأة والطفددف وضددمان عدددم
افالت اوناة من العقاب وةذلظ التعري قل الساصن الا قملديريدة لببدالغ عدن حداالت
العن د وتو يعددا علددا النددا ح وتقددد مسدداعدات غذاائيددة وعينيددة مثددف امل د دات ووس داائف التدفاددة
وفرش األسرة والوساائد واألغطية مس ام وتو يس املنح املالية املمنوحة من قتدف املنخلمدات الدوليدة
إض ددافة ام ذل ددظ ،وف ددرت مديري ددة محاي ددة األس ددرة والطف ددف ال دددعم النفس ددي للعواائ ددف يف امل يم ددات
وسامهو يف حف املشاةف األسرية.
 -69دربددو و ارة الداصليددة ضددابطات مديريددة محايددة األسددرة والطفددف ومديريددة الشددرطة ا تمعيددة
علددا وس داائف التحقيددا وطددرن وددس األدلددة ومت التنسدديا مددس مديريددة محايددة األسددرة والطفددف ومديريددة
الشددرطة ا تمعيددة لتددرل تشددكيف مفددار والددة يف يليمددات النددا ح وصار رددا ةمددا قامددو الددو ارة
قلتنسيا مس الو ارات األصرث من أ دف متابعدة ا درااات القانونيدة واألداريدة الاصدة قلشدكاوث
املدذةورة أعدداله ،وشدكلو فددرن صاصدة ومفددار والددة اتبعدة ام مديريددة األحدوال املدنيددة واودوا ات
وقام ددو ب د ايرات ميداني ددة ام يليم ددات الن ددا ح ص دددار الواثائ ددا الاص ددة ئوي ددة األح دوال املدني ددة
وشرادة اونسية العراقية و وا السفر.
 -70فيمدا صد ملد امل تطفددات واملفقددودات ةدان لددو ارة الداصليدة دور قر ونشددي اذ أ ددا
قامد ددو قلاد ددت علد ددا اورد ددات امل تصد ددة الختد دداذ ا د درااات الكاملد ددة السد ددتعادة امل تطفد ددات
واملفقددودات ومعرفددة مص د هن ومت التنسدديا مددس اورددات احلكوميددة وغ د احلكوميددة لرصددد حدداالت
االجتار قلتشر ال تقس يف امل يمات والقيام قلتوعية حول هدذا املوضدوع يف عددد مدن امل يمدات
وهدي يلديم مدر العدذراا  /السدالم الكسدتن انية) مبشدارةة منخلمدة مصد  ،وةدذلظ متدو املتابعدة مددس
اللرددان الفرعيددة ملكافحددة االجتددار قلتشددر يف احملافخلددات احملددررة ومتابعددة اوضدداع النددا ح وأعدددادهم
حي د تت د ان ع دددد ض ددحااي دراائم االجت ددار قلتش ددر م ددن االان لت ددرل او ددنس املس ددرل 22
ضحية حسري قانون االجتار رقم  28لسنة .2012
 -71نف د ددذت مديري د ددة الش د ددرطة ا تمعي د ددة نش د دداطات صاص د ددة قلعن د د ا تمع د ددي مث د ددف ال د ددورش
والندوات ،وانعقد منتدث الشرطة ا تمعية بعنوان مناهاة العن األسر ) مبشارةة وعية نساا
بتددداد وشدديوح العش داائر ور ددال الدددين .ومت تو يددس الك درا الددا ةرحددد وس داائف ا يادداا عددن
حداالت العند األسددر  .ةمددا نخلمدو الددو ارة محددالت توعيددة ولصدا بوسدرتات لنشددر الددوعي حددول
صط ددورة ظ دداهرة واج القاصد درات وعمال ددة األطف ددال ،ونخلم ددو مح ددالت توعي ددة وحماضد درات تثقيفي ددة
قملش ددارةة م ددس و ارة الش ددتاب والرايض ددة .ةم ددا قام ددو ش ددعتة الرص ددد االلك ددرتوي يف املديري ددة مبتابع ددة
االنتراةددات علددا مواقددس التواصددف اال تمدداعي ال د يتعددرل تددا األطفددال ،وقامددو قلاددت علددا
اورات امل تصة لتفعيف القوان ذات الصلة مثف قانون محاية األسرة والطفف.
 -72قامددو و ارة الداصليددة /ةوردسددتان بد ايدة عدددد مكاتددري مناهاددة العند ضددد املدرأة وقددد
بلد د د ع د ددددها  28مكت د ددري يف االقا د ددية والند د دواحي يف االقل د دديم .ويف ع د ددام  2017مت د ددو معاو د ددة
 )4851قا ددية م ددن قت ددف  14فري ددا د دوال ومرةد د االستش ددارات العد داائلي يف يليم ددات الن ددا ح
والال ا  ،والنخلدر يف  7854شدكوث مقدمدة ام مدديرايت ومكاتدري مناهادة العند ضدد املدرأة
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و114قاية عن نسي .وقامو الو ارة بتحويف  62امرأة ام مراةد االيدواا حدىت ايدة الشدرر
العاشر العام يف  2017وقد مت صروج  431امرأة وبقاا  266يف مراة االيواا.
 -73يف  20متو  ،2016أطلا و ير الداصلية وو ير العمف والشوون اال تماعية يف حكومدة
اقل دديم ةوردس ددتان واألمين ددة العام ددة للمرل ددس األعل ددا لش ددوون امل درأة وم ددديرة مكت ددري منخلم ددة األم ددم
املتحدددة للمدرأة يف العدران بدرانمل املدرأة للسددالم واألمددن يف إطددار تنفيددذ صطددة العمددف الوطنيددة لقدرار
جملددس األمددن  1325امل درأة واألمددن والسددالم وال د مت توقيعرددا اسددترابة حلا ددات احلمايددة امللحددة
للنساا والفتيات اللوايت تعرضن لألثر الط الناتل عن الن وا والعن اونسي واملتدين علدا الندوع
ا تماعي.
 -74قام را األمن الوطين بترم محاية العواائف النا حة من قتف قوات را األمن الدوطين
ضمن قواطس املسوولية.
 -75جيددر العمددف حاليددا حددول تشددكيف ونددة تاددم ةددف مددن مستشددارية األمددن الددوطين ،و ارة
الداصليددة ،و ارة العدددل ،و ارة العمددف والشددوون اال تماعيددة ) بردسددة رددا االمددن الددوطين تتددوم
العمددف علددا متابعددة مل د الند يالت قلسددرون وفددا ضددوا ا درااات القانونيددة املت ددذة خبصددو
اطددالن سدراا بعددت السددرينات نددن لددن بقددانون العفددو العددام واحملكومددات وفددا قاددااي دعددارة)
سددابقاً ،وهدددي العمددف للتصددد مكانيددة ان يددتم اسددتتالتن للعمددف ضددمن رددات ارهابيددة او
شتكات دعارة حال إطالن سراحرن وذلظ صشية ام تعرضرن للقتف.
 -76ةمدا قددام رددا االمددن الددوطين دحالدة الشددكاوث للررددات امل تصددة ومتابعددة ا درااات
املت ذة من قتدف اوردا حلمايدة النسداا اللدوايت تعرضدن للعند اونسدي .وقدام اوردا قلتعداون مدس
ةافة اورات األمنية لترم وتطر املناطا احملررة من يللفات وااثر العمليات العسكرية.
 -77تولددو و ارة اترددرة واملرر درين تسددريف نسددتة ةت د ة مددن شددكاوث العن د االسددر لدددث
حمدداةم التحقيددا ومكاتددري التحقيددا القاداائي.ةما قامددو قلتنسدديا مددس املنخلمددات الدوليددة لتددرل
تقد الدعم للنا حات االي يدايت وتو يس مساعدات عينية ومنح مالية قامة مشاريس.
 -78قدمو و ارة اتررة واملرررين برامل الدعم النفسي للنساا من صالل ندوات و لسات
توعية وتثقيد  ،ةمدا وفدرت حدافالت لنقدف العاائددين وصاصدة النسداا واألطفدال ام منداطا العدودة
وهيرت أماةن إيواا للنا ح والنا حات .وقدمو الو ارة الددعم ا نسداي النشداا صديم وةرفداانت
وام االحتيا ات الطارائة التذاائية وغ التذاائية .إضافة ام ذلدظ ،قامدو الدو ارة بتدوف أمداةن
إيواا وتو يس معدات وادوات للمشاريس الصت ة املدرة للدصف للر ال والنساا.
 -79قام د ددو و ارة الت ط د ددي دنش د دداا قاع د دددة بي د دداانت للمس د ددتفيدات م د ددن مراة د د يلتص د ددة يف
امل يمات الستقتال املعنفات والنا يات.
 -80وةان من املومف تنفيذ مسدح للندا ح السدت راج موشدرات حدول أوضداع النسداا صاصدة
لتحديددد حا دداهتن وإمكدداانهتن إال إن هددذا النشدداو مل ينفددذ وذلددظ بسددتري حا تددا إم ختصددي
مار وعدم توفر ذلظ بستري احملددات املالية ال عانو منرا املوسسات احلكومية.
 -81ةم ددا قام ددو و ارة الت ط ددي بتنفي ددذ ب درانمل لت دددريري النا ح ددات مرني ددا ودعمر ددن نفس دديا
وإع د ددادة إدم د ددا رن يف جمتمع د دداهتم .وتا د ددمن ه د ددذا النش د دداو التنس د دديا م د ددس و ارة العم د ددف والش د ددوون
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اال تماعيددة .علمددا ان و ارة الت طددي قامددو ددراج النشدداو ضددمن صطددة العمددف التنفيذيددة لتندداا
ا نس ددان يف املن دداطا احمل ددررة يف إطد ددار الوثيق ددة الوطني ددة ع ددادة االعمد ددار -حم ددور التنمي ددة التش د درية
واال تماعية.
 -82قامو داائرة احلمايدة اال تماعيدة للمدرأة وبعدد ند وا عددد ةتد مدن النسداا مدن احملافخلدات
ال د ةانددو حتددو سدديطرة عصدداقت داعددق االرهابيددة بتشددكيف فريددا عمددف ب د ايرة العواائددف النا حددة
لتددرل ددول فاقدددات املعيددف قالعدداانت اال تماعيددة اسددتثنااً ،وفتحددو منافددذ قريتددة مددن يليمددات
النددا ح لتددرل تقددد املسدداعدات مددن الناحيددة املاديددة والعينيددة لتددرل رفددس معنددوايهتم عددن طريددا
الدعم اللو س وعقد ندوات وحماضدرات دعدم نفسدي لألسدر احملدررة يف احملافخلدات للنسداا الداليت
تقوم عدد من التاحثات اال تماعيات علقاا حماضدرات تثقيفيدة لتدرل اهديلرن نفسدياً للمرتمدس
وبعددد عمليددات التحريددر فتحددو داائددرة احلمايددة اال تماعيددة للم درأة منافددذ يف احملافخلددات احملددررة فددور
حتريرها ورا عترا النساا لتحدي بياانهتا ليتم أطالن االعاانت املتوقفة اصولياً.
 -83و ر ددو و ارة الار يد ددة التعثد ددات العراقيد ددة يف ال ددارج للتح د د عد ددن االي يد دددايت وملعرفد ددة
مص هن .ومت استعادة عدد مدن النسداا االي يددايت ،والعمدف علدا اهيدف املنداطا احملدررة مدن ا دف
عددودة النددا ح وع دواائلرم وصاصددة النسدداا .ةمددا مت التفدداول والتنسدديا مددس اعادداا جملددس األمددن
ال دددور ص دددار ق درار جمل ددس االم ددن رق ددم  2379لتر ددر داع ددق ا ره دداس .ةم ددا مت توقي ددس التي ددان
املشددرتك ب د و يددر الار يددة قسددم احلكومددة العراقيددة واملمثددف الددا لألم د العددام لألمددم املتحدددة
املعدين قلعند اونسدي .ةمدا مت تعيد نقداو اتصدال ثدال مدن احلكومدة املرة يدة واقلديم ةوردسددتان
ومكتددري املمثددف الددا لألم د العددام لألمددم املتحدددة املعددين قلعن د اونسددي ئدددي وضددس صطددة
عمف وطنية.
 -84قامددو ونددة املصدداحلة الوطنيددة قلنخلددر يف القاددااي ال د تتقدددم ئددا النسدداا للحصددول علددا
نفقددة تعسددفية مددن الد وج وإصدددار قدرار دلد ام الد وج بتسددديد النفقددة التعسددفية لل و ددة .وةددان عدددد
القا د ددااي املوش د ددرة يف ع د ددام  )10643 2014ويف ع د ددام  )10771 2015ويف ع د ددام 2016
 )11690قادية .ةمددا مت تدددريري  43امدرأة مددن امل يمدات علددا مرددارات القيددادة لتصددتح قددادرة
علددا املشددارةة يف إدارة امل دديم ورصددد النسدداا القيددادايت يف امل يمددات ومددنحرم  75قرضددا صددت ا
ألنشاا مشاريس مدرة للدصف .وقامو اللرنة مبتابعدة صددمات الدوالدة االمندة والنخليفدة مدن صدالل
امد د أةث ددر م ددن عش ددرة عي ددادات متنقل ددة لل ددوالدة ،ق ض ددافة ام الترةي ددد عل ددا الترهي ددف العا ددف
لصاالت الوالدة .ةما مت اسدتقتال ألد امدرأة مدن النسداا األي يددايت والرتةمانيدات) و 17طفدف
ان من تنخليم داعق األرهاس وإستكمال إ راااهتم القانونية.
 -85قام جملدس القاداا األعلدا بتلقدي الشدكاوث وإ دراا التحقيدا فيردا وودس األدلدة يف ويدس
املناطا ال تعرضو الحتالل عصاقت داعق االرهداس وبلد عددد الشدكاوث املقدمدة إم حمداةم
التحقي ددا امل تص ددة يف ع ددام  ،)2334 2014ويف ع ددام  .)6472 2015ويف ع ددام 2016
 .)4753إ د دراا حماةم ددات إصد دولية وعادل ددة ددا اون دداة مد درتكا اود دراائم االرهابي ددة وبلد د ع دددد
القاااي ال مت حسدمرا يف عدام  ،)%85 2014ويف عدام  2015بلد  .)%97ويف يف عدام
 2016بلد  )%96تشددكيف هيددرة حتقيقيددة قاداائية تتددوم النخلددر يف اودراائم املرتكتددة ضددد املكددون
االي يد .
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 -86ق ددام جمل ددس القا دداا االعل ددا قلنخل ددر يف القا ددااي ال د تتق دددم ئ ددا النس دداا ثت ددات نس ددري
أوالدهن من فراش ال و ية و ثتات وتصديا عقود وا رن أو طالقرن الواقعة صارج احملكمدة أو
احلصول علا مستحقاهتن املالية أو من أاث و ية واملتمثلة يف املرر املو لة من ال وج املطلا.
 -87أقيمو دورة تدريتية لعشرة أعااا من االدعاا العام يف مراقتة س الدعاوث ومتو تلتيدة
طلتات النساا النا حات واملرردرات وذو ضدحااي اودراائم االرهابيدة دصددار القسدامات الشدرعية
لاحااي اوراائم االرهابية وإصدار حرل وصااي وحرل وفاة وحرل قيمومة.
 -88اصدددر جملددس القادداا االعلددا إعمامددا يف قاددااي العن د األسددر ةمددا مت تسددريف نسددتة
ةتد د ة م ددن ش ددكاوث العند د االس ددر ل دددث حم دداةم التحقي ددا ومكات ددري التحقي ددا القاد داائي ،ومت
التحقيا واختاذ اال رااات القانونية ضد املشكو منرم.
 -89بل د عدددد الشددكاوث املقدمددة مددن قتددف النسدداا املعنفددات يف عددام  )341 2015إم درأة
معنف د ددة ،ويف ع د ددام  ،)277 2016ويف ع د ددام  2017مل ت د ددرد ا حصد د داائية حل د ددد ا ن .النخل د ددر يف
القادااي الد تتقدددم ئددا النسدداا للحصددول مددن الد وج أو الد وج املطلددا عل ددا نفقددة مسددتمرة أو نفقددة
ماضية أو نفقة تعسفية أو نفقة عدة أو إ رة حاانة .
 -90صصصددو حكومددة اقلدديم ةوردسددتان عددن طريددا و ارة الداصليددة  /املديريددة العامددة ملناهاددة
العند ضددد املدراة يف سددنة  )10 2016فددرن مترولددة ملراقتددة وضددس املدراة ومتابعددة حقددوقرن وفددتح
سددرالت احملدداةم والشددكاوث حي د مت العمددف علددا  )312حالددة يلتلفددة صددالل االربعددة اشددرر
االص د ة لسددنة  )2016ويف سددنة  )2017و ايدة عدددد الفددرن املترولددة ام  )14فريددا لددنفس
الترل ،وفی حالدة و دود شدكاو او و دود معلومدات عدن هدذه احلداالت يدتم يف احلدال التحقيدا
فيرددا ومعاقتددة امل ددالف وحلددد االن مت اغددالن عدددد مددن املنخلمددات واملووسسددات مددن قتددف و ارة
الداصلية حلكومدة االقلديم ووضدعرم يف القاائمدة السدوداا وذلدظ بسدتري يلدالفترم االنخلمدة والقدوان
املرعية.
 -91اسددتحدا قسددم املرة د االستشددار االسددر فددی مديريددة مناهاددة العن د ضددد امل درأة يف
حمافخلددة دهددوك واملتكددون مددن جمموعددة مددن امل تص د القددانوني والنفسددي واال تمدداعي لتقددد
الدمات للنساا االي يدايت النا يات من تنخليمات داعق يف هذا ا ال مت مساعدة اةثدر مدن
 )2000أمراة حي ان اةثدر مدن  )1000امدراة مدنرن اعمدارهن اةثدر مدن  )18عامداً وذلدظ
بنقلرن ام املستشفيات وعال رن وهتدائترن نفسياً من قتف يلتص وتذا الترل قامدو املديريدة
بفتح دورات صاصة وورش عمف العانترن والعمف علا ةيفية اندما رن يف ا تمس.
 -92تق ددد ع دددة ص دددمات يلتلف ددة م ددن الناحي ددة الص ددحية للن ددا ح والال اد د يف امل يم ددات
ةوضددس مرةد صددحي متنقددف او اثبددو يف امل دديم مددس توا ددد فريددا طددا متكددون مددن معدداون طتيددري
للفح وتقد االسعافات االولية واذا مل يتم معاوة املدريت يف امل ديم يدتم نقلدا عندد احلا دة ام
اقددرب مستشددفا وةذلظ ا دراا محددالت التلقدديح لالطفددال حسددري الفصددول واالعمددار احملددددة تددم
وماعدا هذا يقدم صدمات صحية اصرث لرعاية النساا احلوامف واالطفال حديثي الوالدة.
 -93امدا يف جمددال التوعيددة الصدحية مت ا دراا عدددة محدالت توعيددة للحمايددة مدن امدرال سددرطان
الثد للنسداا وذلدظ بت صدي اطتداا يلتصد تدذا التدرل .وماعددا الناحيدة الصدحية واوسددية
اعددارت حكومددة اقلدديم ةوردسددتان االهتمددام قلناحيددة النفسددية واال تماعيددة وتددذا االمددر مت اتسدديس
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دار لاليتام يف يليم حسن شام وذلظ بتاريخ  2017/8/22لرعاية االطفال الذين فقددوا اقائردم
دراا احلددرب مددس داعددق ولددذا اقدديم فيددا عدددة نشدداطات يلتلفددة لالطفددال مثددف نشدداطات موسدديقية
والعاب اصرث وختصي  )12مرة صحي الستقتال النساا املعرضات للعن .
 -94قد ددام املكتد ددري الد ددا للسد دديد رائد دديس حكومد ددة اقلد دديم ةوردسد ددتان يد ددوم 2014/11/25
بتش ددكيف وند ددة صاصد ددة ومد ددس املعلومد ددات ومتابع ددة مل د د امل طد ددوف  ،ووضد ددعو مي انيد ددة صاصد ددة
النقاذهم ،علما ان هذه العملية ما الو مستمرة ،ومدن صدالل حمداوالت حكومدة االقلديم املسدتمرة
لتاي ددة ي ددوم  2018/9/5مت انق دداذ  )3322اي ي ددداي م ددن بي ددنرم  )1156ام دراة و  )337ر ددال
و  )956فتدداة و  )873فددىت ،وهددوالا النسدداا تعرضددن لعدددة اشددكال وتصددرفات قددذرة بعيدددة عددن
االعدراي والتقاليددد االنسددانية مثددف بدديعرن وشدراائرن وتعدذيترن سددداي ونفسدديا وتتيد ديددنرن حددىت
وصوتم للتحرش اونسي.
 -95ان النسدداا النا يددات تكددون حددالترم النفسددية والصددحية سددياة دددا واتددا ون ام معاوددة
حي ان ردسة صحة دهوك تعاجل النساا النا يات بقدر استطاعترم وعدد من النساا احملدررات
ةان لديرن اطفال وفقدوا اطفاتن هناك ويكون ذلظ سدتتا لتددهور حدالترن النفسدية وان )33
ام دراة ان ي ددا م ددن اايد داع ددق مل ينر ددو اح ددد م ددن اف دراد اس ددرهن وه ددن االن يعش ددن م ددس اق ددارئن،
وملعاو ددة ه ددوالا النس دداا الل دوايت ح ددالترن النفس ددية مت دددهورة وحس ددري اتفاقي ددة ب د حكوم ددة االقل دديم
واحلكوم ددة االملاني ددة مت ارس ددال  )100ام د دراة ان ي ددة ام دول ددة املاني ددا ملع دداوترن وصاص ددة الع ددالج
النفسي.
 -96وقددس الع دران متمددثالً بددو ير الار يددة بيدداانً مشددرتةاً مددس املمثددف الددا لالم د العددام املعددين
قلعن د د اونسد ددي يف حد دداالت الن د د اع السد دديدة يند ددري قنكد ددورا) يف مقد ددر االمد ددم املتحد دددة بتد دداريخ
 2016/9/23والذ ميثف بداية العمف املشرتك بد العدران واالمدم املتحددة مدن ا دف االسدترابة
مل دداطر للعند اونسددي ضددد املدراة والتصددد لددتعت التحدددايت الد يوا ررددا العدران فيمددا يتعلددا
قملساالة علا هذه اوراائم وتقد اوناة ام العدالة وفا القوان العراقية ومبو ري االتفان اادا
العران علا دعم دور لتوثيا ووس االدلة تذه اوراائم وتقوية االطار القدانوي مبدا ميكدن السدلطات
القاد داائية التص ددد للعن د د اونس ددي عل ددا ع ددو افا ددف واجي دداد س ددتف لتع ددويت الا ددحااي وت ددوف
الدددمات الاددرورية تنددة ومتك د النا يددات ،وتاددمن التيددان  )6بنددود مت االتفددان عليرددا لتددرل
تفعيلرا ووضس صطة مشرتةة لتنفيذها ومن ولترا-:
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-

دعددم ا صددالا التش دريعات والسياسددات وال دددمات لتع ي د احلمايددة مددن دراائم
العن اونسي والتصد تا.

-

ض ددمان املس دداالة ع ددن العند د
الوطنية واالقليمية.

اونس ددي م ددن ص ددالل تع يد د ق دددرات الس ددلطات

-

ض ددمان ت ددوف ال دددمات ودع ددم س ددتف املعيش ددة وتع ددويت الا ددحااي واالطف ددال
املولودين نتيرة االغتصاب.

-

اش د دراك ال عمد دداا القتلي د د والد ددديني وا تمد ددس املد دددي وةد ددذلظ املد دددافع عد ددن
حقددون االنسددان الوا تددة للم دراة يف منددس دراائم العن د اونسددي وتيس د عددودة
الاحااي وادما رم يف ا تمس.
GE.19-20084

CAT/C/IRQ/2

-

ةفالددة جتسدديد االعتتددارات املتعلقددة قلعن د
ونة مكافحة االرهاب العراقية.

-

ا لتوعية وتعميا املعاري املتعلقة قلعن

اونسددي علددا عددو ةدداي يف عمددف
اونسي املتصف قلن اعات.

 -97اال رااات ال قامو املديرية العامة ملناهاة العن
-

ضد املراة -:

التعامددف مددس املعنفددة املتعرضددة للعن د ) ةاددحية حتتدداج ال دی الدددعم واملسدداعدة
من الناحية النفسية واال تماعية والقانونية.
من الناحية النفسية او اوسدية او اونسية).

-

التعامف مس حاالت العن

-

اسددتالم الشددكاوث او االصتددارعن العن د
مقاما قانوان.

-

عقد ددد لقد ددااات و لسد ددات مد ددس الاد ددحااي لتقد ددد الد دددمات حسد ددري احتيد دداج
احلاالت ومن قتف التاحث اال تماعي والنفسي والقانوني .

-

ارس ددال الا ددحية ام املستش ددفا أل د دراا الفحوص ددات الطتي ددة عن ددد احلا ددة او
حسري الطلري.

-

ارس ددال الا ددحية ام مراة د د االي د دواا الش ددلرت) ف د دی حال ددة و ددود صط ددر علد ددا
حياتا.

-

ختصد ددي ال د د السد دداصن لال ابد ددة علد ددا اتصد دداالت النسد دداا الل د دوايت لد ددديرن
مشاةف اوفی حالة و ود صطر علا حياهتن

-

متابعة حاالت املتا رة قلنساا.

-

تنخلد دديم اعمد ددال ود ددان املصد دداحلة يف مد ددديرايت مناهاد ددة العن د د
اربيف والسليمانية ودهوك وةرميان ورابرين وسوران).

مددن الش د

املتاددرر او مددن يقددوم

ضد ددد امل د دراة يف

 -98قامددو املديريددة العامددة ملناهاددة العن د ضددد امل دراة وقلتعدداون م دس االمددم املتحدددة وا تمددس
املد دددي بتشد ددكيف  )23فريد ددا مترد ددول لتحس د د س د د العمد ددف وتقد ددد العد ددون للحد دداالت والعلد ددم
قلدمات عن قرب للنا ح والال ا يف ويس املدن واحملافخلات يف اقليم ةوردسدتان حيد يدتم
سنوايً تسريف اةثر من  )1500حالة ،وقسم من هذه احلداالت يدتم معاوتردا وقسدم اصدر منردا
يتم احالترا للمحكمة لتنفيذ الستف القانونية.
 -99ضمن اطار العمف املشرتك ب املديرية العامدة ملناهادة العند ضدد املدراة واالمدم املتحددة
ومنخلمات ا تمس املدي عن طريا الفرن املترولدة يدتم تنفيدذ عددد مدن وورش العمدف والددورات يف
امل يمات للتوعية حي يكون املستفيدين اةثر من  )12000ش  ،وتشمف القوان قانون
العن االسر يف اقليم ةوردستان  -العران ،قانون مندس اسدااة اسدت دام ا رد ة االتصداالت فدی
اقلدديم ةوردسددتان -العدران رقددم  )6لسددنة  )2008ةيفيددة ظرددور مراحددف العند االسددر ونصداائح
نفسية حلف املشاةف االسرية واتث ها علا االسدرة والطفدف ... .اخل قالضدافة ام تقدد الددمات
القانونية والنفسية تم.
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 -100ويف عددام  2016مت تشددكيف ونددة مكونددة مددن عدددد مددن السددادة القادداة مددن ذو ال د ة
والكفااة لترل دراسة القوان النافذة وتقد املقرتحدات بصدددها مبدا ينسدرم مدس الوضدس الدراهن
الدذ ميددر بدا العدران ،وةددان مددن ضددمن أولدوايت هددذه اللرنددة تقددد مقدرتا تعددديف قددانون مكافحددة
االرهدداب النافددذ رقددم  13لسددنة  2005مبددا ياددمن معاقتددة ويددس م درتكا او دراائم االرهابيددة ومنرددا
راائم الط والعن اونسي ال ارتكتو ضد النساا والفتيات واألطفال.
 -101تددوف دصددف داعددم لألسددر ع د تعل ديم املسددتفيدة مرددارة تتدددرب عليرددا وت ودهددا قملعدددات
الال مة لتنفيذ التدريري قلتنسيا مس املنخلمات احمللية والدولية واورات املاعة.
 -102تطتيا برانمل جتريا لبعانة املشروطة للنساا ومبشارةة  2000امرأة .وقد قامو الدو ارة
ديواا  79إمرأة ان حة وإنشداا مراةد للددعم النفسدي يف سدتعة واسدتقتال النسداا وتقدد لسدات
الدددعم ال ال م تددا وتطتيددا ب درامل الدددعم النفسددي املقدمددة مددن قسددم التح د اال تمدداعي العددادة
التدوا ن اال تمدداعي والت فيد مددن الاددت النفسددي ،واألسددتمرار يف دعددم مراةد األيدواا يف أربيددف
والسليمانية ودهوك من انري بناا القدرات للكادر االمف وتوف الدمات للنساا املعنفات.
 -103وفرت و ارة الصحة تذاةر جمانية وميدس الندا ح يف العدران مدن صدالل مدرا عترم ملراةد
الرعاية الصحية االولية واملستشفيات وتقد صدمات رعاية صحية جمانية متكاملة تم .ومت تنفيذ
مثانيددة دورات تدريتيددة حددول تقددد صدددمات الصددحة اال ابيددة واالسددترابة ودليددف رعايددة احلوامددف
ورص ددد وفي ددات االمر ددات بواق ددس  )30-20مش ددارك لك ددف دورة تدريتي ددة ومبرم ددوع  240مق دددم
ومقدمدة صددمات صددحية .وتنفيدذ سددتة عشدر دورة تدريتيدة حددول تقدد صدددمات الصدحة النفسددية
وال دددعم النفس ددي اال تم دداعي للنا ي ددات م ددن العن د  ،ونف ددذت س ددتس ورش تدريتي ددة ح ددول ب درانمل
التددداب السدريرية للنا يددات مددن العند اونسددي ،وقددد مت رفددد مددا ي يددد عددن عشدرين يلدديم للنددا ح
قلكرفدداانت الصددحية وارسددال املفددار الطتيددة والفددرن الطتيددة املتنقلددة وال د جتدداو عددددها )500
مفر ة ام ويس املناطا احملررة.
 -104قامددو و ارة الص ددحة يف إقل دديم ةوردسددتان بت ددوف الت ددذاةر جمدداان ومي ددس الن ددا ح وتق ددد
صدددمات رعايددة صددحية جمانيددة متكاملددة تددم ،وتنفيددذ عش درين دورة تدريتيددة حددول تقددد صدددمات
الصحة النفسية والدعم النفسي اال تماعي للنا ح ةافة وصاصة النسداا واالطفدال الندا مدن
العن .
 -105تنفيددذ  15ورشددة تدريتيددة حددول بدرانمل التددداب السدريرية للنا يددات مددن العند اونسددي،
وتنفي ددذ س ددة دورات ت دددريري م دددرب ح ددول رأب الفر ددوة النفس ددية ،ومت انت دداج وطت ددس ال دددالائف
املواضيس التالية-:
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-

دليف االسعافات االولية النفسية.

-

ةتاب الصحة النفسية.

-

دليف رأب الفروة النفسية.

-

دليف العمف ملقدمي الدمات الصحية والطتية للعن

-

دليف رعاية احلوامف ودليف الرضاعة الطتيعية.

االسر .
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 -106ةما مت انتاج  50مطتوع ودليف اتو علا  12موضوع صحي حدول توعيدة االمردات
ملواضيس صحية يلتلفة حول االم واالطفال.
 -107عملو و ارة الصحة يف اقليم ةوردسدتان علدا التوعيدة ،ومت تنفيدذ مشدروع التثقيد حدول
التددان يف 10مراة د صددحية وأقيمددو محلددة حددول ال د واج املتكددر ةمددا نفددذت دورات للعددامل يف
التثقيد د الص ددحي يف املراةد د الص ددحية وة ددذلظ الق ددابالت) وصاص ددة يف املن دداطا الناائي ددة لتثقيد د
العواائف حول املوضوع وانتاج مواد توعية مطتقات) ومحلة من صالل التلفا .
 -108فددتح مرةد صددا السددتقتال حدداالت العند يف دهددوك ،وثالثد مرةد عيددادات للصددحة
ا ابية وتنفيذ برانمل رعاية الطفف حديثي الوالدة يف امل يمات .
 -109اع ددداد بروتوة ددول الت ددداب الس دريرية للنا ي ددات م ددن االعت ددداا اونس ددي ووض ددس اس درتاتيرية
لتقد الدمات الصحية الوقاائية والعال ية للنا ح .
 -110الت دددا ب د انمل تط ددوير القابلي ددات للع ددامل يف الط ددري الع دددر وم ددس ادل ددة الط ددري الع دددر
حلاالت العن واالقدة وتنفيذ سة دورات.
 -111تعاون دو و ارة الدددفاع مددس اورددات امل تصددة لتددرم وتطر د املندداطا احملددررة مددن يللفددات
احل ددرب وآاثر العملي ددات العس ددكرية حيد د مت ددو معاو ددة  )195836عت ددوة انس ددفة و )2457
عرل د د د ددة مف د د د ددة و  )24378دار س د د د ددكين مف د د د ددخ و  )2828ح د د د د ام انس د د د د م د د د ددس رف د د د ددس
 )19575394من يللفات حربية يلتلفة األنواع و  )1228قاعدة صواريخ.
 -112اعطددو و ارة املاليددة األولويددة قلتعي د علددا الدددر ات الشدداغرة والناجتددة عددن حرةددة مددالك
و ارة الرتبيددة لعددام  2016بعن دوان معلددم مدددر ) للنسدداا املعدديالت مددن محلددة شددرادة الدددبلوم أو
الشرادة اوامعية االولية وذلظ استناداً ام تعليمات تنفيذ املوا ندة االحتاديدة القسدم الثالد -1/
التعي /اوال /د .)4/
 -113عملددو و ارة شددوون الشددرداا واملددونفل يف إقلدديم ةوردسددتان علددا وددس احلقداائا وتوثيقرددا
وةشددفرا حمليددا ودوليددا لتوضدديح حرددم وبشدداعة اودراائم املرتكتددة مددن صددالل إعددداد االفددالم الواثائقيددة
والتحدو واالحصداائيات ووددس االدلددة اورميددة وتوثيقرددا وحفخلرددا ،وقامددو قلتحد والتحددر عددن
مص د املفقددودين والكش د عددن املقددابر اوماعيددة والعمددف علددا اعددادة رفدداة ضددحاايها ام مسددق
رأسرم قلتنسيا مدس احلكومدة االحتاديدة واوردات االصدرث ذات العالقدة مدن ا دف التدوف الوسداائف
والتسريالت لكش وفتح املقابر اوماعية وحتديد هوايهتم.
 -114سعو و ارة شوون الشرداا واملدونفل للحصدول علدا االعدرتاي الددور قودراائم املرتكتدة
وتعق ددري مرتكتير ددا ومنف ددذيرا ام حم دداةم امل تص ددة وذل ددظ م ددن ص ددالل االس ددتفادة م ددن االتفاقي ددات
وال وتوةددوالت الدوليددة وجتددارب وص د ات الدددول واملنخلمددات الدوليددة واحملليددة والعمددف علددا ةسددري
مس دداندة ا تم ددس ال دددور لالع درتاي ء دراائم االقدة اوماعي ددة ،مب ددا يف ذل ددظ ام د املس دداندة احمللي ددة
والدولية احلكومية وغ احلكومية لتعري االقدة اوماعية والكش عدن املتد ث احلقيقدي للردراائم
وطلري الدعم واملشورة القانونية مدن اوردات امل تصدة ذات الد ة والعالقدة ،وعملدو الدو ارة علدا
تطوير التياة التشريعية والقانونية املتعلقة عنشطترا وصاصة فيمدا يتعلدا قودانت اونداائي واملددي)
ومرا عد ددة وت د دددقيا الق د دوان والق د درارات والتعليم د ددات ئ د دددي تطويرهد ددا وتع د ددديلرا واق د درتاا اص د دددار
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التش دريعات اوديدددة مبددا يتوافددا مددس الق دوان والتش دريعات الدوليددة ،ومت تددوف منحددة شددررية لددذو
الشرداا واملونفل وضحااي االقدة اوماعية.
 -115حمصالت تنفيذ األنشطة الاصة برةي ة احلماية:
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•

التقليددف مددن العند املو ددا ضددد املدرأة والطفددف وتددوف احلمايددة القانونيددة تددم و ايدة
موشر األمن واالستقرار.

•

ام د و ارة الدددفاع ألةثددر مددن مليددون ان ا غددالتيترم مددن النسدداا واألطفددال أثندداا
ن د وحرم م ددن حمافخل ددات نين ددوث وص ددالا ال دددين وةرة ددوك ودايم واألنت ددار يف ف ددرتة
هرمات تنخليم داعق االرهاس وما تالها من عمليات التحرير.

•

مشددارةة و ارة الداصليددة ءرددود االسددترابة ا نسددانية مددن صددالل تقددد مددا يقددارب
س د أل د س ددلة مس دداعدات غذاائي ددة م ددن قت ددف مديري ددة محاي ددة األس ددرة والطف ددف
وقلتنسيا والتعاون مس و ارة اتررة واملرررين.

•

تشددريس اندددماج النا يددات مددن العند يف ا تمددس ومحايددة املدرأة مددس احلفدداظ علددا
حقوقرا وةرامترا وحتس الترهيف واالستقرار النفسي واال تماعي واالقتصاد .

•

محايدة التشددكيالت املعنيدة مددن و ارة الداصليددة للنا حدات واحلددد مدن العند املو ددا
ضدهن وتقد الدمات اال تماعية واألمنية والنفسية مبشارةة الشرطة النسوية.

•

ام د محايددة العواائددف النا حددة مددن قتددف ق دوات رددا األمددن الددوطين ضددمن قواطددس
املسددوولية وإحالددة الشددكاو للررددات امل تصددة ومتابعددة ا درااات املت ددذة مددن
قتف اورا حلماية النساا اللوايت تعرضن للعن اونسي.

•

استقتال أةثر من أل إمدرأة مدن األي يددايت والرتةمانيدات النا يدات وعددد مدن
األطفددال النددا مددن تنخلدديم داعددق االرهدداس ،مددن قتددف ونددة املصدداحلة الوطنيددة
واستعادة عدد من النساا االي يدايت ام أرل الوطن ءرود و ارة الار ية.

•

تلق ددي جمل ددس القا دداا األعل ددا ل د د  )13559ش ددكوث م ددن إمد درأة معنف ددة وإ د دراا
التحقيا واختاذ اال رااات القانونية ضد املشكو منرم.

•

حتسددن الدددمات القانونيددة املقدمددة للنسدداا مددن صددالل مددا قددام بددا جملددس القادداا
األعلا من النخلر عةثدر مدن ثالمثاائدة ألد قادية تقددمو ئدا النسداا مدن يلتلد
حمافخلددات الع دران حددول قاددااي متنوعددة لددو قاددااي إثتددات وتصددديا الطددالن
احلاص ددف ص ددارج احملكم ددة وقا ددااي إثت ددات النس ددري وقا ددااي املطالت ددة قملس ددتحقات
املادية لل و ة املطلقة.

•

ضمان حقدون الكثد مدن النسداا عدن طريدا إصددار أةثدر مدن مداائ ألد حردة
م ددن حم دداةم االح دوال الش ص ددية مب ددا فير ددا م ددن قس ددامات ش ددرعية وحر ددل وص ددااي
وحرل وفاة وحرل قيمومة إضافة ام احلرل االصرث.
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•

الشتظ والعربيات
حتسن الوضس املعيشي لد  )1779من النا يات االي يدايت و د
من انحية العلدم النا يدات مدن عصداقت داعدق االرهابيدة وذلدظ بشدموتن مبدنح
و ارة العمف والشوون اال تماعية.

•

رعاي د ددة ا تماعي د ددة أفا د ددف للنس د دداا م د ددن ص د ددالل إط د ددالن و ارة العم د ددف والش د ددوون
اال تماعي ددة لبعان ددة املو ع ددة للمس ددتفيدات ة ددف ش ددررين ب دددل م ددن ثالث ددة اش ددرر
وقنتخلام.

 -116ولتددرل ام د مسددتوث معيشددي الائددا لعواائددف شددرداا عمليددات موا رددة االرهدداب م ددن
يلتلد صددنوي الق دوات املسددلحة ومحايددة حقددون ذويرددم و رحددا تلددظ الق دوات فقددد صدددر قددانون
ختليد تاحيات شرداا احلرب ضد عصاقت داعق االرهابيدة رقدم  )81لسدنة  2017وتسدريس
ا ا معامالهتم والعناية الفاائقة قورحا من صالل ام احلصول علدا رواتدري تقاعديدة ومعاودة
اورحا واملصداب وشدطري الدديون املرتتتدة بذمدة الشدرداا واورحدا واقامدة نصدري تذةاريدة لت ليدد
تلظ التاحيات وام فر تعليم لذويرم وام سكن الائا تم.
 -117قامددو احلكومددة العراقيددة قلعديددد مددن النشدداطات بشددرن تددوف الخلددروي الصددحية والتياددة
املناسددتة للنا حددات والنا يددات رغددم الخلددروي ال د ميددر ئددا التلددد فاددال عددن رددود ا تمددس املدددي
واورات الدولية.
 -118اختذت عدة ا درااات السدتتتاب الوضدس االمدين مدن ا دف اعدادة الندا ح والعاائددين مدن
صالل -:
 -119اورد الدا بند ع االلتدام وابطدال املتفردرات ورفدس امل لفدات احلربيدة مدن املددن لتدرم
املن دداطا احمل ددررة متري ددداً لع ددودة الن ددا ح واع ددادة ف ددتح مراةد د الش ددرطة يف املن دداطا احمل ددررة وامد د
املن دداطا احمل ددررة مد دن ص ددالل نش ددر القد دوات يف حميطر ددا وم ددداصلرا للحف دداظ عل ددا ام ددن املد دواطن
والتعاون مس املواطن لكش املندس والالاي االرهابية وتوف املعلومات االست تارية.
 -120قي د ددام و ارة اتر د ددرة واملررد د درين قلتنس د دديا م د ددس و ارات العم د ددف والش د ددوون اال تماعي د ددة،
الصحة) وداائرة متك املراة ومنخلمات ا تمدس املددي للنردول بواقدس املدرأة املعيلدة السدرهتا و وتدا
ب امل االمن واالستقرار االنساي الدذ تتنتدا الدو ارة لتدرل افتتداا مشداريس مددرة للددصف و دول
النساا املعيالت السرهن قملنح ال صصصترا للعواائف العاائدة واملدجمة.
 -121تقددوم و ارة الصددحة بتكثي د ال د ايرات امليدانيددة للم يمددات مددن صددالل فددرن عمددف علددا
املسددتوث املرة د وعلددا مدددار االسددتوع مبددا فيرددا اايم العطددف واالعيدداد لاددمان دميومددة الدددمات
الص ددحية املقدم ددة للن ددا ح نتد داً ام ن ددري م ددس الف ددرن امليداني ددة عل ددا مس ددتوث احملافخل ددات الد د
يتوا ددد فيرددا النددا ح وةددذلظ متابعددة ام د االدويددة واملسددتل مات الطتيددة يف يليمددات النددا ح
وامد دداةن توا د ددد الند ددا ح وتعمد ددف و ارة الصد ددحة علد ددا تع ي د د آليد ددات العمد ددف املشد ددرتك مد ددس و ارة
الصد ددحة يف اقلد دديم ةوردسد ددتان ودعمرد ددا لو سد ددتياً وفق د داً العد ددداد الند ددا ح املتوا د دددين وحسد ددري
حمافخلاهتم.
 -122تقدددم و ارة الصددحة صدددمات رعايددة االم والطفددف والتقيدديم التتددذو واالةتشدداي املتكددر
لالمد درال امل من ددة وت وي دددهم عدوي ددة االم د درال امل من ددة ،والتس ددريف الس ددرطاي حل دداالت الس ددرطان
ومتابعددة هددذه احلدداالت وقيددام و ارة الصددحة برفددد امل يمددات وامدداةن توا ددد النددا ح بسدديارات
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اسددعاي مرة د ايً مددن االسددعاي الفددور نت داً ام نددري مددس مش دارةة دواائددر الصددحة يف احملافخلددات
يف س دديارات اس ددعاي قالض ددافة ام س دديارات االس ددعاي املمنوح ددة م ددن منخلم ددة الص ددحة العاملي ددة
واملنخلم ددات الدولي ددة ،ة ددذلظ رف ددد امل يم ددات قلعي ددادات املتنقل ددة قلشد دراةة م ددس منخلم ددة الص ددحة
العاملية واورات الداعمة االصرث.
 -123بل د عدددد االطفددال امللقح د دون س دن الامسددة يف يليمددات النددا ح وامدداةن الترمددس
االصددرث  )925755طفددف يف ةددف محلددة مددن  )18محلددة قامددو ئددا و ارة الصددحة ،وبل د عدددد
االطف د ددال امللقحد د د دون س د ددن الس د ددنة ض د ددمن التتطي د ددة االعتيادي د ددة  ،)205389وبلد د د ع د دددد
الد ددوالدات السد ددنو  )214121والدة ،وبل د د عد دددد الد ددذين متد ددو متد ددابعترم بتقد ددد الد دددمات
الوقاائي ددة والعال ي ددة م ددن قت ددف املراة د د الص ددحية والعي ددادات املتنقل ددة ،س دديارات االس ددعاي والف ددرن
الص د ددحية املتنقل د ددة س د ددنوايً  ،)4588740وبلد د د ع د دددد ال د ددذين ق د دددمو ت د ددم ص د دددمات عال ي د ددة
وصدمات طوار من قتف املستشفيات سنوايً هو .)2041184
 -124ول النسداا االي يددايت مدن الداليت تعرضدن للعند مدن قتدف عصداقت داعدق االرهابيدة
التال عددهن  )1529عدد من النا يات برواتري الرعاية اال تماعيدة مدن االي يددايت قالعاندة
اال تماعيددة واسددتثناائرن مددن الا دواب مبوافقددة السدديد و يددر العمددف والشددوون اال تماعيددة وةددذلظ
ددول  )88ام دراة مددن املكددون الشددتكي النا يددات مددن بطددق عصدداقت داعددق االرهابيددة ئددذه
االعانددة .وقامددو و ارة العمددف والشددوون اال تماعيددة بترهيددف دار االيدواا الاصددة باددحااي االجتددار
قلتشر يف بتداد لترل استقتال االطفال املعنف والنا مدن دراائم عصداقت داعدق االرهداس
حيد ان هددذا الددار يشددمف ويددس االطفدال احملتددا ام تقددد الددمات واملسدداعدات دون متييد
او اسددتثناا  .و )169ام درأة مددن النسدداا يف انحيددة العلددم إي دواا عدددد مددن العواائددف النا حددة يف دور
االيدواا التابعددة للددو ارة/داائرة رعايددة ذو االحتيا ددات الاصددة يف الو يريددة املكددون مددن  )148فددرد
و  )79امرأة ان حة من حمافخل نيندوث واالنتدار وتقدد الددمات الال مدة تدن ولعدواائلرن .ةمدا مت
تو يس مكاائن صياطة تن وتنان غا ية لصناعة الت وةراسي للمعاق وادوية ومستل مات من ليدة.
ونفذ مشروع توثيا انتراةات النساا ضحااي االرهاب واحلرب واطالن االعانة للمسدتفيدات ةدف
شررين بدل من ثالثة اشرر وقنتخلام والرتةي علا دعم االسرالفق ة.
 -125قامددو و ارة التعل دديم الع ددار والتح د العلم ددي بتشددكيف غرف ددة عملي ددات ملعاو ددة اوض دداع
الطلتددة النددا ح بعددد سدديطرة داعددق علددا بعددت املندداطا يف الع دران عددام 2014بعددد تعددرل 8
امع ددات حكومي ددة يف نين ددوث وص ددالا ال دددين واالنت ددار ام س دديطرة داع ددق فا ددال ع ددن بعد ددت
املعاهددد التقنيددة واوامعددات االهليددة ووضددعو احللددول النتخلددام الطلتددة قلتعلدديم يف املندداطا التديلددة
ةما قامو الدو ارة بادمان حصد القتدول املرةد وفدا الطد املوضدوعة بعدد اتصدر امتحداانت
طلتدة تلدظ املنداطا واحتفدداظ الطلتدة قدوقرم بتا يدف الدراسددة او االلتحدان قملواقدس التديلدة ،ةمددا
قامو الو ارة قعاد اتهيف تلظ اوامعات بعد حترير املناطا ال تقس فيرا.
 -126قامددو و ارة الرتبي ددة قال درااات االتي ددة للتعام ددف مددس مل د الن ددا ح وت ددذليف العقت ددات
امامرم :
-

30

فتح ثال نثليات للو ارة يف اقليم ةوردستان.

GE.19-20084

CAT/C/IRQ/2

-

اع د ددداد صط د ددة ط د دوار ملعاو د ددة الوض د ددس التعليم د ددي للطلت د ددة بس د ددتري االح د دددا
العسددكرية اع ددداد مددنرل ط دوار لتدريس ددا قلتعدداون م ددس اللرنددة العلي ددا الغاث ددة
النا ح .

-

ف ددتح  473مدرس ددة مو ع ددة عل ددا احملافخل ددات يلصص ددة للطلت ددة الن ددا ح الت ددال
عددهم .)224457

-

اسددتارار  61بنايددة يف اقلدديم ةوردسددتان وت ويدددهم بكرفدداانت اضددافية النشدداا
 14مدرسدة اضدافية وت ويددد بقيدة املددادار بكرفداانت للقادداا علدا االةتخلدداظ
وجتري هم قملستل مات.

-

فتح مراة امتحانية صارج العران.

-

تش ددكيف اللرن ددة الو اري ددة العلي ددا لوض ددس السياس ددات والطد د والد د امل ملعاو ددة
الواقس الرتبو والنفسي واال تماعي للتالميدذ والطلتدة واملعلمد واملدرسد يف
املناطا احملررة وحمو االاثر السلتية الن اجتة من راا االعمال االرهابية.

-

التصد لالفكار والدعوات للمفاهيم االرهابية.

-

ا ددا مش ددروع التعل دديم االلك ددرتوي للطلت ددة الن ددا ح واملتس د درب قلتع دداون م ددس
اليونسي .

-

اعتمدداد مشددروع صددا لت د روا السددالم والتعدداون واالنتمدداا واملواطنددة ونت ددذ
التطري والعن الناتل عن الصراعات واحلروب.

فنقل النازح ةاءةةا
 -127ان م ددا أثد د بش ددان القي ددود املفروض ددة عل ددا حري ددة التنق ددف ق ددد فس ددر بط ددرن ال تتواف ددا م ددس
احلقداائا علددا االرل حيد ان العدران قددد مددر بخلددروي غد اسددتثناائية صددالل فددرتة سدديطرة داعددق
عل ددا ا د د اا م ددن االراض ددي ن ددا تس ددتري يف عملي ددة ند د وا واس ددعة ع ددو مند داطا اةث ددر امند داً رافقتر ددا
عمليدات عسدكرية واسدعة للقدوات االمنيدة واوديق العراقدي السددتعادة تلدظ املنداطا وهدرب املاددات
م ددن مق دداتلي داع ددق وتس ددللرم بد د الن ددا ح او تس ددللرم بد د الن ددا ح لت ددرل القي ددام قعم ددال
ارهابية وقدد حصدلو العديدد مدن تلدظ االعمدال قلفعدف وان ا درااات السدلطات العراقيدة بتددقيا
املعلومددات الاصددة ئددم وهددي يف اطددار محايددة االمددن القددومي او النخلددام العددام او الصددحة العامددة او
االداب العامة او حقون االصرين وحرايهتم.

عدم اتعتداة نتعرتاف حتت التعذيب
املاة  )15والتو ةة 22
 -128ال يعت ددد القا دداا العراق ددي قالق درار ا ددرد ،امن ددا يت ددين احكام ددا عل ددا جمموع ددة أدل ددة ومنر ددا
االق درار ل ددذلظ ف ددان االع درتاي حت ددو طاائل ددة التع ددذيري غ د مع ددرتي ب ددا وام ددف الق داائم قلتع ددذيري
مسوولية اائية نتيرة فعلا ذلظ.
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 -129نص ددو امل ددادة  )127م ددن ق ددانون اص ددول احملاةم ددات او اائي ددة رق ددم  23لس ددنة 1971
املع دددل الجي ددو اس ددتعمال ا وس دديلة غد د مش ددروعة للت ددرث عل ددا امل ددترم للحص ددول عل ددا اقد دراره
ويعت د مددن الوس داائف غ د املشددروعة أسددااة املعاملددة والترديددد وااليددذاا واالغ دراا والوعددد والوعيددد
والترث النفسي واستعمال امل درات واملسكنات والعقاق ).
 -130الاد ددماانت القانونيد ددة ال د دواردة يف الدسد ددتور العراقد ددي والق د دوان العقابيد ددة العراقيد ددة قد ددانون
العقددوقت رقددم  111لسددنة  - 1969قددانون اصددول احملاةمددات او اائيددة رقددم  23لسددنة 1971
 قدانون عقددوقت قددوث االمدن الددداصلي رقددم  14لسددنة  - 2008قدانون اصددول حماةمددات قددوثاالمن الداصلي  -قانون قوث االمن الداصلي رقم  17لسنة .2008
 -131يق ددس عل ددا امل ددترم امل دددعا علي ددا ع ددريا االثت ددات م ددن ص ددالل االع درتال وتق ددد التق ددارير
الطتية وآدلة االثتات وةذلظ الشرود.
 -132تاددطلس مديريددة حقددون االنسددان يف و ارة الداصليددة قشدداعة معدداي حقددون االنسددان يف
العم ددف م ددن ص ددالل اشد دراةرم قل دددورات وال ددورش املتعلق ددة بقا ددااي حق ددون االنس ددان وغ ه ددا م ددن
االنشد ددطة وتتلقد ددا عد ددن طريد ددا قسد ددم الشد ددكاوث وال د د السد دداصن مكاملد ددات تتاد ددمن ادعد ددااات
قلتع ددذيري يد د عم قرتكائ ددا م ددن قت ددف عس ددكري ي ددتم التحقي ددا ئ ددا وأحال ددا م ددن تثت ددو ادانت ددا ام
احملاةم امل تصة .
 -133هن دداك جمموع ددة م ددن الت ددداب الد د وض ددعو م ددن قت ددف داائ ددرة املستش ددار الق ددانوي الع ددام -
مديري ددة حق ددون االنس ددان التابع ددة ل ددو ارة ال دددفاع للح ددد م ددن نارس ددة التع ددذيري يف مراةد د التوقيد د
املوقو وهي-:
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م ددن قت ددف و ددان مديري ددة حق ددون

-

الد د ايرات التفتيش ددية املس ددتمرة ملراةد د التوقيد د
االنسان.

-

االستفسار املتاشر من املوقوف بشكف منفرد.

-

اصتيار عينة عشواائية من املوقوف ال راا الكش

-

منس ا دراا التحقيدا مدس املترمد مدن قتدف ضدتاو اوديق عددا التحقيدا االور
الذ يشمف املعلومات الش صية فق

-

متابع د ددة احال د ددة املوق د ددوف ام ر د ددات الطل د ددري ص د ددالل  )24س د دداعة وع د دددم
االحتفاظ ئم داصف الثكنات العسكرية

-

ال دددورات التدريتي ددة ومح ددالت التوعي ددة والتثقي د د الد د تقيمر ددا مديري ددة حق ددون
االنس د ددان للقد د داائم عل د ددا ادارة مراةد د د التوقيد د د االحتي د دداطي التابع د ددة ل د ددو ارة
الدفاع.

-

و ود الطوو الساصنة اتدات االرضدي ،اتدات النقدال ،ال يدد االلكدرتوي)
يف مديريددة حقددون االنسددان واملعلنددة يف وسداائف االعددالم السددتقتال ا شددكوث
تتعلا قلتعذيري او سوا املعاملة.

-

تشكيف وان تقصي احلقاائا حول ادعااات التعذيري او سوا املعاملة.

الطا علا ا سامرم.
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 -134تلتد د م قد دوات او دديق قألوام ددر والتو ير ددات الص ددادرة م ددن املرا ددس والد د تقا ددي بع دددم
تع دريت أ موق ددوي ام التع ددذيري الت دددي او املعن ددو او أ أة دراه قس ددت ال املعلوم ددات من ددا
ةون ددا حت ددو س ددلطة الدول ددة ول دديس س ددلطة االفد دراد وان احد درتام وص ددون ةرام ددة ا نس ددان ت دددصف يف
صميم وا تات العسكر .
 -135يعم ددف املش دداورون الق ددانونيون يف القي ددادات والف ددرن العس ددكرية ةا ددتاو حق ددون إنس ددان
ا ضد ددافة إم وا تد دداهتم ويقومد ددون قألش د دراي علد ددا مراة د د التوقي د د االحتيد دداطي لقيد دداداهتم وفد ددا
أحكددام قددانون أدارة السددرون ومراة د االحترددا ال د دن د ددافذ وتطتيددا أوامددر وتو يرددات السدديد و يددر
ال دددفاع احمل ددرتم يف ه ددذا اوان ددري والد د تنس ددرم م ددس املع دداي ا نس ددانية والدولي ددة يف التعام ددف م ددس
املوقوف علا ذمة و ارتنا.

العنف ضد النسار
التو ةة 24
 -136يف نيس ددان ع ددام  2014أق د ددر جمل ددس ال ددو راا االس درتاتيرية الوطني ددة للنر ددول بواق ددس امل درأة
العراقيددة وقددد تاددمنو تلددظ االسدرتاتيرية الطددة الوطنيددة لقدرار جملددس االمددن  1325ليكددون أول
بلددد يف الشددرن األوس د و ددال افريقيددا ياددس صطددة وطنيددة للق درار حسددري مددا صددرا بددا متعددو
األم ددم املتح دددة يف الع دران آن ددذاك ،وارتك د ت الط ددة عل ددا س ددو رة داائ ه ددي املش ددارةة ،واحلماي ددة
والوقاي ددة ،وال ددرتويل للقد درار ،وحش ددد املد دوارد ،والرص ددد ،والتقي دديم) وش ددارك يف اع دددادها ع دددد م ددن
منخلمات ا تمس املدي أبر ها حتال تنفيذ الطة الوطنية لقرار جملس االمن .1325
 -137مت إق درار الطددة يف وقددو ةددان الع دران مسددتقراً امني داً واقتصددادايً ،وبعددد شددررين مددن إق درار
الطددة دصددف تنخلدديم داعددق ا رهدداس للعدران وسدديطر علددا عدددد مددن املندداطا وارتكددري راائمددا ةمددا
هتطو أسعار النف وتعدرل التلدد لتحددايت أمنيدة واقتصدادية ودة ،واسدترابة للتطدورات األمنيدة
قدمو و ارة الدولة لشوون املرأة انذاك وقلتشاور مس املنخلمات املدنيدة صطدة طارائدة لدس الدو راا
الذ أقرهدا يف أاير  2015بدثال رةداائ هدي املشدارةة ،واحلمايدة ،والوقايدة) واتددي العدام منردا
هو توف املتطلتات األساسية للنساا النا حات ومتابعدة ملد امل تطفدات ومدن تعرضدن لالعتدداا
من عصاقت داعق ا رهاس
 -138نصو الطة الطارائة علا تشدكيف غرفدة عمليدات تتدابس تنفيدذ الطدة ،وبعدد عدو شدررين
مددن إقرارهددا التيددو و ارة الدولددة لشددوون امل درأة وهددي املوسسددة املسددوولة عددن تطتيددا الطددة الطارائددة،
ووا رددو تلك دواً موقت داً ،ويف ةددانون الثدداي عددام  2016و ددا مكتددري رائدديس الددو راا دعددادة العمددف
بترفدة العمليدات لتددرل متابعدة تنفيددذ الطدة مدس الددو ارات القطاعيدة ،وبعددد مناقشدات وا تماعددات
مكثفددة قلتشدداور مددس ا تمددس املدددي بلددورت صط د تنفيذيددة لكددف اورددات ذات العالقددة للمتاشددرة
بتنفي ددذ الط ددة عل ددا ارل الواق ددس ،أعلن ددو غرف ددة عملي ددات ق درار  1325يف االمان ددة العام دة ل ددس
الو راا عن تنخليمرا مومتراً يف أربيف طالن الط التنفيذية الوطنية للو ارات واورات الرمسية يف
احلكومة االحتادية وحكومة اقليم ةوردستان حول قرار  ،1325وإطالن مشروع التقييم املوسسي
للفددرن القطاعيددة وتشددكيف فددرن متابعددة يف الددو ارات لتددرل التقيدديم واملتابعددة ،وةددذلظ دورة اعددداد
مدرب  )TOTللفرن القطاعيدة الاصدة بقدرار جملدس االمدن الددور آنفداً والقدرارات الالحقدة ذات
الصلة.
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 -139متابعددة تنفيددذ صطددة ق درار  )1325وإعددادة تقيدديم الفددرن القطاعيددة يف املوسسددات املعنيددة
قلتنفيذ والعمف علا توحيد اورود واالستفادة من صد اهتم يف وضدس وتنفيدذ صطدة التيدان املشدرتك
املعين قلعن اونسي.
 -140تاددمنو صطددة العمددف الوطنيددة  )2018 - 2014لتنفيددذ ق درار  ،1325ثددال رة داائ
رائيسة عملو من صالتا الطة ومتثلو بد املشارةة ،واحلماية ،والوقاية).
 -141ان ات د دددي الع د ددام م د ددن رةيد د د ة املش د ددارةة ه د ددو ايدة اثد د د املد د درأة و د ددل حقد د دون املد د درأة يف
املفاوضددات ،والسددلم األهلددي ويف اختدداذ الق درارات السياسددية ،وعليددا فقددد تاددمنو الطددة الوطنيددة
أهدددافاً وحمدداور رائيسددية بتيددة إش دراك امل درأة العراقيددة يف املواقددس القياديددة للددو ارات والدددواائر احلكوميددة
ودعددم مشددارةة املدرأة يف القطدداع األمددين ،وقلددرغم مددن ةددف اورددود املتذولددة يف هددذا ا ددال ،مددا الددو
عملية تور املرأة ملناصري قيادية توا ا الكث من التحدايت.
 -142وق ددد عمل ددو ال ددو ارات ،واملوسس ددات الوطني ددة يف العد دران وف ددا م ددا دداا قلط ددة الوطني ددة
والط الد تلتردا علدا تنفيدذ النشداطات الاصدة برةيد ة احلمايدة لادمان عددم تعدرل النسداا ام
العند ومدن أ ددف هتياددة التياددة املالائمددة ملشددارةة املدرأة يف حفددس األمددن وصددنس السددالم يف مرحلددة مددا
بعد الن اع ويف حاالت االستقرار.
 -143قددام جملددس القا دداا األعلددا بتنسدديري اح دددث القاضدديات مددن اعا دداا االدعدداا الع ددام يف
داص ددف س ددرن النس دداا لت ددرل االش دراي واملراقت ددة عل ددا أوض دداع النس دداا املودع ددات داص ددف الس ددرن
ومتابعة شوو ن القانونية ورفس أ شكوث يتقدمن ئا يف حال تعرضرن ام احملاةم امل تصة.
 -144ع رائيس جملدس القاداا عادو ارتتداو بدر دة مددير عدام يدرتت بدا ش صديا ةعادو يف
اللرنة العليا للنرول بواقس املرأة العراقية وال ترأسترا و يرة الدولة لشوون املرأة يف حينرا مرمترا
التنسدديا مددن أ ددف تطتيددا يلر ددات اس درتاتيرية النرددول قملدرأة واس درتاتيرية مناهاددة العند ضددد
املرأة سيما حمور التشريعات.
 -145قامددو و ارة الت طددي بتنخلدديم ندددوات تثقيفيددة حددول ق درار  1325ودمددل متدداد النددوع
اال تمدداعي يف عمليددة الت طددي والتنميددة ،ةمددا نفددذت و ارة الت طددي عد املرةد الددوطين للتطددوير
ا دار دورات تطددوير قدددرات للقيددادات العليددا والوسددطا ئدددي رفددس املسددتوث املعددريف والتمكيددين
تددم ويف هددذا السدديان مت تطددوير قدددرات  )240موظفددة مددن القيددادات العليددا والوسددطا يف عددام
 2016من جمموع  )944موظ وموظفا ضدمن املسدتوث الدوظيفي ذاتدا و  )189موظفدة مدن
القيدادات العليدا والوسدطا يف عدام  2017مددن جممدوع  )357موظد وموظفدا يف هدذا املسددتوث
الوظيفي.
 -146اضافة حمور متكد املدرأة ام صطدة التنميدة التشدرية واال تماعيدة عندد اعدداد صطدة التنميدة
الوطني د ددة  )2022-2018وال د ددذ تا د ددمن فقد د درات ختد د د تعل د دديم املد د درأة وص د ددحترا ونش د دداطرا
االقتصاد ومسامهترا اال تماعية.
 -147تاددم رةي د ة املشددارةة هدددف س درتاتيري يتمثددف بد د د د وضددس آليددات لاددمان متثيددف نسددا
عددادل ومشددارةة ةاملددة للمدرأة يف ةافددة سددلطات الدولددة ومراةد صددنس القدرار التشدريعية ،والتنفيذيددة
والقاداائية) علددا املسددتوي احمللددي والددوطين .وضددمان متثيدف نسددا عددادل ومشددارةة ةاملددة للمدرأة يف
ةافددة وددان املصدداحلة ومفاوضددات بندداا السددالم ،وحددف الن اعددات وجمددالس حتقيددا السددلم األهلددي،
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وميك ددن حتقي ددا تل ددظ األه ددداي االس درتاتيرية م ددن ص ددالل ،إش دراك النس دداا يف رس ددم وحتدي ددد وادارة
النش د دداطات والفعالي د ددات ا نس د ددانية يف ظ د ددروي احل د ددرب والن اع د ددات املس د ددلحة ومرحل د ددة م د ددا بع د ددد
الن اع ددات) ،وص ددنس واخت دداذ القد درارات الاص ددة مبفاوض ددات الن اع ددات وحلر ددا وأتفاقي ددات ومت ددادرات
حفس السالم .ومتثيف النساا يف ا تمعات ال شردت ن اعات مسلحة بعملية تسوية الن اعات،
وإش دراك النسدداا العاائدددات يف أعددادة أعمددار مندداطقرن األصددلية ،واش دراك ودعددم وتشددريس النسدداا
النا حات يف ادارة امل يمات واالهتمام قلقاااي ال خت املرأة ،ووضس بدرامل متكد املدرأة علدا
الصددعد االقتصددادية واال تماعيددة ومتابعددة تنفيددذها ،وضددمان متثيددف نسددا عددادل ومشددارةة ةاملددة
للم درأة يف ةاف ددة و ددان املص دداحلة ومفاوض ددات بن دداا الس ددالم ،وم ددن ض ددمن نش دداطاهتا لتحقي ددا رةي د ة
املشارةة قامو و ارة الت طي دعداد دراسة حتليلية لدور النساا يف آليات صنس القرار يف العدران
يف أوق ددات الس ددلم والن د اع ن ددا ص ددول معرف ددة ع دددد النس دداا يف املناص ددري العلي ددا وال دددر ات الوظيفي ددة
املتقدمة حسري الشرادة وسنوات ال ة والدورات التدريتية .ونفذ اورا املرة لبحصاا عشدر
دورات تدريتيدة ملوسسددات الدولددة حددول النددوع اال تمداعي .ومت التنسدديا مددس و ارة العمددف والشددوون
اال تماعيددة يف حتديددد ختصددي مددار ملددنح قددرول صددت ة للفقدراا و لددو الفقد ات مددن املعدديالت
ألسرهن.
 -148تقددوم و ارة الت طددي مبسددوحات دوريددة حتتددو موشدرات ذات عالقددة قلنسدداا املعرضددات
ام العند د بش ددكف ع ددام مث ددف مس ددح " )I_WISHاألوض دداع االقتص ددادية واال تماعي ددة والص ددحية
للم درأة العراقيددة" ومسددح " )MICSأوضدداع النسدداا واألطفددال يف الع دران املسددح العنقددود متعدددد
املوشدرات" ،وتقدارير حتليليددة معمقدة حددول العند ضددد املدرأة ،الر ددف واملدرأة ،وويددس تلدظ املوشدرات
تدمل ضمن الط واالسرتاتيريات الوطنية ،وافردت صطد التنميدة الوطنيدة )2022-2018
حمد ددور صد ددا قلند ددوع اال تمد دداعي ،إضد ددافة ام االس د درتاتيريات املت صصد ددة قلند ددوع اال تمد دداعي
ةاالس درتاتيرية الوطنيددة ملناهاددة العن د ضددد امل درأة يف الع دران  )2017-2013واالس درتاتيرية
الوطنيددة للنرددول بواقددس امل درأة العراقيددة  )2018-2014وصطددة الط دوار الوطنيددة املتعلقددة بق درار
جملس االمن  1325املرأة واالمن والسالم).
 -149أصدر جملس الو راا يف لستا املنعقدة بتاريخ  2015/1/13قراره املرقم  )27لسدنة
 2015قملوافقددة علددا مشددروع قددانون احلمايددة مددن العند االسددر واملدددقا مددن قتددف جملددس الدولددة
ومتد د ددو احالتد د ددا ام جملد د ددس الن د د دواب لتد د ددرل اسد د ددتكمال ا د د درااات تش د د دريعا وق د د درأ ق د د درااة اوم يف
 2015/3/12ولترل إعداد املشروع للقرااة الثانية والتعمدا يف دراسدتا ومعاودة نقداو الادع
فيددا ،عقدددت ونددة امل درأة واألسددرة والطفولددة بتدداريخ  /23أاير  2015ا تماعددا مشددرتةا مددس ونددة
حقون ا نسان لوضس صطة للس بتشريس القانون تامنو استادافات وعقدد لسدات اسدتماع
مددس و ارة امل درأة والداصليددة وو ارة العمددف والشددوون اال تماعيددة وقادداة وص د اا قددانوني وأةددادميي
ومنخلمات ا تمس املدي.
 -150بت ددرريخ /2نيس ددان  ،2015عق دددت اللرن ددة ا تماعر ددا ال دددور م ددس منخلم ددات ا تم ددس
املد د د د د دددي ملناقشد د د د د ددة مشد د د د د ددروع القد د د د د ددانون التعد د د د د ددديالت املقرتحد د د د د ددة بشد د د د د ددرنا يف ضد د د د د ددوا متد د د د د ددادرة
الق درار  ،)2000 1325وبتدداريخ  /15نيسددان  2015استاددافو اللرنددة و يددرة الدولددة لشددوون
املرأة ملناقشة ولة من املالحخلات املطروحة حول القانون وبيان رأ اوانري احلكومي.
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 -151عقددت ونددة املدرأة واألسددرة والطفولددة ا تماعدات مددس منخلمددة ويسددو منسددرت للدميقراطيددة
للف ددرتة م ددن  14إم / 15آذار وورش ددة تدريتي ددة لع دددد م ددن عاد دوات ون ددة املد درأة ملناقش ددة مش ددروع
قانون احلماية من العن االسر .
 -152بترريخ  /16آب  ،2015شكلو اللرنة ملتقا تشريعيا دوراي قلتعاون مدس هيادة األمدم
املتحدة للمرأة وحاور منخلمات ا تمس املدي لتلورة رسية وطنية حول مشروع القانون.
 -153بت ددرريخ  9أيل ددول  ،2015استا ددافو اللرند ددة م دددير محاي ددة األس ددرة يف و ارة الداصليد ددة
لتيددان رأيددا حددول عمددف املديريددة ومدددث انسددراما مددس نصددو القددانون والتحدددايت ال د توا ددا
عملرا يف ظف عدم و ود تشريس.
 -154ق د درأت مسد ددودة املشد ددروع ق د درااة اثني ددة يف  ،2017/1/17وصد ددالل دورة جملد ددس الن د دواب
احلالي ددة  2022-2018اعي ددد مش ددروع الق ددانون ام احلكوم ددة م ددس ح م ددة م ددن مش دداريس القد دوان
لتددرل حتديددد االولددوايت التش دريعية ع اعددادت احلكومددة عرضددا علددا جملددس الن دواب مددرة اصددرث
وهو حاليا قيد الدراسة متريدا لقرااتا امام جملس النواب جمددا.
 -155وعرفددو الفقددرة اثلثددا مددن املددادة  )1مددن مشددروع القددانون رميددة العن د االسددر ع ددا
االعتددداا اوسددد او اونسددي او النفسددي او الفكددر او االقتصدداد الددذ يرتكددري او يردددد
قرتكابددا ضددد أ فددرد مددن افدراد االسددرة ضددد ا صددر ويكددون امددا ناي ددة او نحددة او يلالفددة وفقداً
للقددانون) ،ووضددس مشددروع القددانون آليددة مناسددتة حلمايددة الاددحية وانشدداا دور االي دواا ةمددا وضددس
آلي ددا صاص ددة قالصت ددار ع ددن د دراائم العند د االس ددر واقام ددة ال دددعاوث اس ددتثنااا م ددن االصتص ددا
املكدداي ،وبشددرن العقددوقت فقددد احددال القددانون بددذلظ ام قددانون العقددوقت العراقددي رقددم 111
لسنة  1969وغ ه من القوان ذات الصلة.
 -156مت تع ددديف ق ددانون الرعاي ددة اال تماعي ددة رق ددم  )126لس ددنة  1980قلق ددانون رق ددم )28
لسنة  2013الدذ اشدار ام العند االسدر حيد نصدو املدادة /29اوالً) علدا هتددي دور
الرعايددة ام رعايددة االطفددال والصددتار واالحدددا والتددالت الددذين يعددانون مددن مشدداةف اس درية او
مددن فقدددا م احددد الوالدددين او ةالمهددا او العند االسددر وتددوف أ دواا سددليمة تددم للتعددويت عددن
الرعايددة واحلنددان العداائلي الددذ افتقدددوه ،وجتنددري ةددف مدا يشددعرهم ع ددم دون االصدرين) .واصدددرت
و ارة العمف والشوون اال تماعية تعليمات صاصة بشان دور ايواا املعنفات.
 -157ال يتا ددمن ق ددانون د دوا ات الس ددفر العراق ددي امل ددرقم  )32لس ددنة  2015اي ددة ا د درااات
متيي ي ددة صاص ددة قص دددار اود دوا ات وال اي ددة قي ددود عل ددا حري ددة املد درأة يف التنق ددف ،وال يقي ددد احل ددا يف
التنقف اال مبو ري قرار قااائي.
 -158وأنشد ددرت حمكمد ددة صاصد ددة ملكافحد ددة العن د د ضد ددد امل د درأة يف  )3حمافخلد ددات مد ددن اقلد دديم
ةوردستان وتعي ونة املصداحلة يف حمداةم العند املند ر وانشداا وندة عليدا ملكافحدة العند ضدد
املراة يف اربيف وسليمانية ودهوك).
 -159حددت املادة الثانية/اوالً) من قدانون مناهادة العند االسدر يف اقلديم ةوردسدتان رقدم
 )8لسددنة  2011االفعددال االتيددة عنفداً اسدرايً االةدراه يف الد واج واج الشددتار وتد ويل الصددت
الت د ويل بدددالً عددن الديددة الطددالن قالة دراه قطددس صددلة االرحددام اة دراه ال د وج لل و ددة علددا التتدداا
وامترددان الدددعارة صتددان االان ا تددار اف دراد االسددرة علددا تددرك الوظيفددة او العمددف رغمداً عددنرم
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ا تددار االطفددال علددا العمددف والتسددول وتددرك الدراسددة االنتحددار اثددر العن د االسددر  .اال رددال
اثر العن االسر ضرب افراد االسرة واالطفال عية حرة)
 -160وم ددن ا ددف احلف دداظ عل ددا ةرام ددة امل دراة وس ددالمترا فق ددد مت جت ددر وف ددرل العق ددوقت ض ددد
م د د درتكا العن د د د ضد د ددمن مش د ددروع قد د ددانون مكافحد د ددة العن د د د االس د ددر بفد د ددرل غرامد د ددات ماليد د ددة
مبق دددار  )500س ددماائة الد د دين ددار ام  )1000000ملي ددون دين ددار او احل ددتس التس ددي مل دددة )6
س د ددتة اش د ددرر يف ح د ددال ع د دددم دفع د ددا الترام د ددة وة د ددذلظ ايدة متل د د الترام د ددات م د ددن 3000000
ام  )5000000او احلتس ملدة سنة واحدة يف حال تكرار اورمية من قتف اوناة.
 -161تعي د امل يددد مددن النسدداا يف اال ر د ة االمنيددة ةالشددرطة ا تمعيددة وشددرطة محايددة االسددرة
ومعر ددد الت دددريري النس ددو يف و ارة الداصلي ددة وة ددذلظ يو ددد قس ددم ص ددا قم ددن امل دراة يف ر ددا
االم ددن ال ددوطين اض ددافة ام وح دددات الن ددوع اال تم دداعي يف ال ددو ارات االمني ددة تعم ددف ويعر ددا عل ددا
ادماج النوع اال تماعي يف اورا االمين.
 -162استحدا مديرية شرطة محاية األسرة والطفف.
 -163تاددم متدداد احلمايددة ضددد العن د االسددر يف مددادة الرتبيددة االس درية للص د الددامس
االعداد
 -164ايدة مش ددارةة النس دداا يف او دديق والش ددرطة اذ ختر ددو اول دورة حلماي ددة الش ص دديات
من النساا عام .2013
-

تنخلدديم دورات تدريتيددة ملنتسددا شددرطة محايددة االسددرة ال د تتاددمن نسدداا مبراتددري
وضابطات.

 -165ادماج مناهل حقون االنسان ومكافحة العن

االسر يف مناهل اةادميية الشرطة.

 -166ان مشروع قانون احلماية من العند االسدر يتادمن انشداا دور حلمايدة النا يدات مدن
العند د وعن ددد اقد درار ه ددذا الق ددانون س دديوفر م ددالذات امن ددة للنا ي ددات م ددن العند د ةم ددا ان ق ددانون
مكافح ددة االجت ددار قلتش ددر اق ددر قنش دداا دور لا ددحااي االجت ددار قلتش ددر واخت ددذت بع ددت اال درااات
بشرن افتتاا دار ئذا الصو .
 -167تعمددف و ارة العمددف والشددوون اال تماعيددة حاليددا علددا امكانيددة فددتح دور االي دواا ملعاوددة
حاالت النساا ال تعرضو ام العن قتف اقرار القانون.
 -168اقيمو العديد من الورش التدريتيدة داصدف وصدارج العدران ملنتسدا الدو ارات املعنيدة بشدرن
التعامددف مددس النا ي ددات مددن العن د مث ددف و ارات الداصليددة ،الدددفاع ،الص ددحة ،العمددف والش ددوون
اال تماعية).
 -169القوان الاصة قملرأة الصادرة من قتف برملان ةوردستان -:
 -170قانون رقم  )7لسنة  )2001استثناا ال و دة مدن أحكدام فقدرة  )1مدن املدادة )41
من قانون العقوقت املعدل.
 -171قانون رقم  )8لسنة  )2001نفقة ال و ة عن الطالن اواائر.
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 -172قانون رقم  )14لسنة  )2002اليعت ارتكاب اورميا ا املرأة بذريعة بواع شرفية
عذرا قانونيا يلففا الغرال تطتيا احكام املواد  )128،130،131من قانون العقوقت.

مراكع اتيوار الشةرت)
 -173حسري قانون رقم  )8لسنة  )2011جيري علا و ارة العمف والشدوون اال تماعيدة يف
االقل د دديم ختص د ددي مراة د د الي د دواا ض د ددحااي العن د د االس د ددر و د ددول مس د دداعدات ش د ددتكة الرعاي د ددة
اال تماعية تشمف ضحااي العن االسر ايااً.
 -174اسدديس دواائددر يلتصددة يف احملافخلددات الثالثددة لالقلدديم عسددم دار االيدواا  -الشددلرت) ،آمددن
تددوالا النسدداا الل دوايت لددديرن مشدداةف ا تماعيددة وئدددي محددايترن ومتابعددة مشدداةلرن واالهتمددام
بقدددراهتن وتسددتقتف احلدداالت عمددر مددن القاضددي امل ددت ملناهاددة العن د االسددر وتتحمددف و ارة
الداصلي ددة مس ددوولية مح ددايترن .وت ددذا الت ددرل مت ف ددتح  )4مراة د د لالي د دواا م ددن قت ددف و ارة العم د دف
والشوون اال تماعية للنساا املرددات يف مناطا اربيف والسليمانية ودهوك وةالر)
 -175بتاريخ  2016/3/3مت فتح الد السداصن قلدرقم  )119للمسداعدة يف احلدد والتقليدف
من العن ضد املرأة مبساعدة منخلمة  UNFPAوتدريري  )36ش صا علا ةيفية التعامف معا

املةوق اجلنسةة
التو ةة 25
 -176ال يتا ددمن الق ددانون العراق ددي ا نص ددو متيي ي ددة ض ددد اش د ا م ددن فا ددات معين ددة عل ددا
اسددا ميددوتم اونسددية او اونسددانية وال يتدديح او يسددمح اسددت دام ا شددكف مددن اشددكال العند
ضدددهم وتددوفر نصددو القددانون العراقددي محايددة للحقددون واحلدرايت ومنرددا احلددا يف احليدداة واحلددا يف
سالمة اوسد للرميس.
 -177يعمددف القادداا العراقددي علددا التحقيددا يف االنتراةددات ال د تتعددرل تددا فاددات معينددة ملنددس
االفددالت مددن العقدداب ،و بشددان قاددية املمثددف املوديددف ةدرار نوشددي) فرددي قيددد التحقيددا وتعامددف
ةددر قاددية قتددف حتصددف ق تمددس بددف علددا العكددس مددن ذلددظ هندداك اهتمددام ةت د قلتقصددي عددن
مرتكتيرددا بتيددة احددالترم علددا احملدداةم امل تصددة أمددا مددا اصددف ع د قن دوات التواصددف اال تمدداعي
الفيس بوك ،توت وغ ها من هتديدات وصطاقت ةراهية ضد االش ا بستري ميدوتم اونسدية
فرددو م درتت قملنخلومددة بتصددرفات فرديددة وال تتسددامح السددلطات القا داائية مددس ا نددوع مددن ان دواع
الترديد وتتعامف معا بشكف حا م مس ندرة حدو مثف هذه الروقات.
 -178ان الق دوان الوض ددعية يف العد دران وتطتيقر ددا م ددن قت ددف القا دداا العراق ددي ق ددد أدث ام ع دددم
افالت اوناة وصاصة من ذو امليول اونسدية واتويدة اونسدانية وان قدانون مكافحدة االرهداب قدد
غطا هذا االمر بشكف ةت وفعال.
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اتنتصاف واعاة التأهةل
فو ةة 31
 -179يا ددم الق ددانون العراق ددي قواع دددا واض ددحة يف جم ددال التع ددويت ع ددن د دراائم التع ددذيري وس ددوا
املعاملدة يف اطدار قدانون العقددوقت واصدول احملاةمدات او اائيدة وقددانون اصدالا الند الا واملددودع اذ
يتدداا للاددحااي ووةالائرددم حتريددظ الشددكوث امددام اورددة امل تصددة او اشددعار اورددات الرقابيددة املشددار
اليرا يف قانون اصالا الند الا واملدودع رقدم  14لسدنة  2018وقدانون مفوضدية حقدون االنسدان
وقانون االدعاا العام وميكن للمشتك طلري التعويت بدعوث مستقلة او يف نفس الدعوث وقدد
اصذ العران بنخلر االعتتار االلت امات الواردة مبو ري االتفاقية ومالحخلات ونة مناهاة التعذيري
بشددان التقريددر السددابا وادرج نصوصددا تتعلددا قلتعددويت واعددادة التاهيددف مبددا ياددمن مواائمددة اة د
للتشريعات العراقية مس املعاي الدولية حلقون االنسان.
 -180ان التداب املت ذة لامان حتديد ضدحااي التعدذيري وسدوا املعاملدة وذلدظ مدن صدالل مدا
تقوم با داائرة الطري العدر وعلا النحو االيت -:

التو ةا

-

ا د دراا فحد د الش دددة حل دداالت ادع دداا التع ددذيري بع ددد احال ددة امل دددعي بكت دداب
رمس د ددي م د ددن اور د ددات التحقيقي د ددة وحس د ددري االص د ددول ةم د ددا ي د ددتم اص د ددذ الص د ددور
الفوتترافيددة ألثتددات و ددود او عدددم و ددود عالمددات التعددذيري ويكددون الفحد
من قتف ونة طتية عدلية من ثال اطتاا.

-

هندداك بعددت احلدداالت االنسددانية ال د تددرد ام داائددرة الطددري العدددر تفتقددر ام
اال د د درااات القانوني د ددة الس د ددليمة ن د ددا يس د ددتو ري اع د ددادة امل د دددعي ام اور د ددات
التحقيقي ددة ةم ددال اال د درااات القانوني ددة الس ددليمة ويف بع ددت االحي ددان وم ددن
ان ددري ف ددين جي ددر فح د امل دددعي الثت ددات احلال ددة لترن ددري ض ددياع االدل ددة أو
عدم سناا الفرصة مرة اثنية للمدعي للقدوم ام داائرة الطري العدر.

-

من وا تات اللرنة الطتيدة العدليدة يف داائدرة الطدري العددر اثتدات و دود شددة
علا سم املدعي وعلا اورات التحقيقيدة ربد مفصدف احلداد مدس التقريدر
الطا العدر.
)15 16 17

 -181ان داائددرة االصددالا العراقيدة هددي رددة ذات ش صددية معنويددة مسددتقلة يددودع فيرددا الند الا
لتددرل تنفيددذ االحكددام الصددادرة قرددم والعمددف علددا عال رددم واهدديلرم سددلوةيا ومرني داً وتربددوايً
وةما ورد يف الفقرة سادساً من املدادة  )1مدن الفصدف االول مدن قدانون اصدالا الند الا واملدودع
رقددم  )14لسددنة  )2018وليسددو رددة حتقيقيددة وقددد نصددو الفقددرة عاش دراً مددن املددادة  )3مددن
الفصدف االول مدن قددانون اصدالا الند الا واملدودع املددذةور آنفداً وال يتعددرل الن يدف أل ا درااات
حتقيا وقد نصو الفقرة اثنياً مدن املدادة  )8مدن الفصدف الرابدس مدن القدانون املدذةور آنفداً علدا ان
يتم تسلم أ ن يف او مودع او موقوي يف مرة االستقتال والفح والتصني اال بنااً علا قرار
قاداائي او مبو ددري مددذةرة توقي د وفق داً للقددانون وتقريددر طددا صددادر مددن ونددة طتيددة تثتيددو حالتددا
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الصددحية والتدنيددة والنفسددية ويددتم العمددف قال درااات ال د تاددمن احلددا الكامددف للن يددف مبددا يالائددم
وحقون االنسان.
 -182ال ميكددن لددداائرة االصددالا العراقيددة اسددتالم ا موقددوي دون مددذةرة توقي د ةمددا انددا ال
تو ددد لدددث داائددرة االصددالا ا سددرون سدرية وويعرددا معلنددة ومعروفددة ومتينددة يف النخلددام الددداصلي
لددداائرة االصددالا العراقيددة وال يو ددد حتقيددا مددس الن د الا واملوقددوف داصددف داائددرة االصددالا العراقيددة
لكو ددا رددة ايددداع فقد ةددون التحقيددا مددن اصتصددا اورددات القاداائية فاددال عددن ذلددظ تو ددد
هندداك ةددامرات مراقتددة داصددف القاعددات السددرنية واملمدرات واالبدواب وحددددت املددادة /38اوالً/د)
من قانون اصالا الن الا واملودع رقم  )14لسنة  2018حاالت احلرر االنفراد .

النسار احملروما من حريتهن
 -183تتادمن داائددرة االصددالا العراقيددة اقسدداما اصدالحية اليدواا الند يالت حسددري الفاددة العمريددة
صاصددة الحترددا النسدداا وطيلددة فددرتة االحترددا يددتم التنسدديا مددس جملددس القادداا االعلددا لتددرل
اةمددال االوران التحقيقيددة والقانونيدة مددس السددماا تددن بتوةيددف احملددام ملتابعددة قادداايهن يف احملدداةم
بعد ايداعرن يف اقسام حسري التصني العلمي املتمثف بنوع اورميدة ومددة احلكدم ومدن ع ردن
يف دورات اهيلية تكدون حسدري اصتيداراهتن وقابليداهتن الذهنيدة واوسديمة ،وهدذه الددورات تدتم يف
ورش صاصة لكف من تلظ الدورات ةالياطة واحلياةة وفن احلالقة وغ ها ،ةما يتم السماا تن
قالستفادة نا تعلمن من تلظ الدورات بتية احلصول علا املددصول املداد لتلدظ االعمدال ليدوفر
تددن احتيا دداهتن املاديددة وصاددعن ام دورات توعيددة ثقافيددة وتعليميددة ودينيددة مددن صددالل التعلدديم يف
حمو االمية واةمال دراساهتن قالضافة ام االرشاد الديين من ا ف التوعية الدينية.
 -184تقددوم داائددرة االصددالا العراقيددة قسددتالم املوقوفددات مددن مراة د الشددرطة ةافددة علددا مدددار
السدداعة لتفدداد بقدداا املوقوفددات اةثددر مددن  )24سدداعة يف مرة د التوقي د ويكددون هددذا االسددتالم
مبو ددري ةتدداب رمسددي وحسددري قدرار قاضددي التحقيددا امل ددت ويددتم حددال االسددتالم معاينددة اضددتارة
املوقوفددة والترة ددد م ددن حمتوايهت ددا مب ددذةرة ام ددر العقوب ددة وهوي ددة االح دوال املدني ددة او التطاق ددة التعريفي ددة
وفح د املعر ددد الط ددا الع دددر عل ددا الن د يالت لتي ددان ع دددم و ددود ااثر ش دددة صار ي ددة او تع ددذيري
وةددذلظ فح د السددوانر للترةددد مددن حدداالت احلمددف ان و ددت) ومددن ع ا دراا تعرددد يتاددمن
توقيس وبصمة االئام للن يالت علا املعلومات ويف حال و ود ااثر شددة صار يدة او تعدذيري يدتم
اختاذ اال رااات القانونية مبفاحتة االدعاا العام ومن ع ايداعرا حسري الاواب حي يدتم امد
ةافة مستل مات االيداع تن من افرشة ووساائف تنخلي واسرة مس ضمان ايداع ةافة املواد الثمينة
ةدداحللي الذهتيددة واالشددياا الثمينددة مددس الند يالت داصددف شددعتة االمدداانت وتعطددي وصددوالت ئددا تددن
ويتم ام احاارهن امام احملاةم يف حال و ود ةتاب رمسي من رة قااائية يلتصة حي يدتم
مال مة املوقوفا مدن قتدف مفدر ة مدن قسدم التسدف واحملداةم مبو دري ةتداب رمسدي مدس و دود حارسدة
اصالحية ملصاحتة الن يالت حىت صدور القرار القااائي اما قالفراج عنرن او اعادهتن ام القسم
حل حسم موقفرن.
 -185ةمددا تقددوم داائددرة االصددالا العراقيددة قسددتالم احملكومددات وفددا الا دواب املشددار اليرددا يف
استالم املوقوفات ويتم فتح اضتارة ثيدة صاصدة قلن يلدة مدس بطاقدة الفورمدة ويدتم ايدداعرن حسدري
التصددني العلمددي بدددعواهن ومدددة احلكددم ويددتم مفاحتددة رددة االعتقددال والتسددريف اون داائي لتددرل
40

GE.19-20084

CAT/C/IRQ/2

تثتيو ةافة املعلومات حل اةمال مدة احلكم واطالن سدراحرن حيد يدتم وضدس بدرانمل تددريا
واهيلددي تددن مددس تقددد ةافددة وس داائف الدددعم القددانوي مددن صددالل الشددعري القانونيددة يف االقسددام
الاصة ئن بتسريف عملية االيداع واطدالن السدراا وتدتم عمليدة اطدالن السدراا تدن بصدورة فوريدة
ويف نفددس اليددوم الددذ تقددر فيددا احملكمددة االفدراج عددنرن ويف حددال عدددم و ددود مطلوبيددة يددتم اطددالن
سراحرن متاشرة من القسم دون الر دوع ام ردات االعتقدال وهنداك ايرات مسدتمرة للمحدام
املوةل للن يالت يوميا عدا اايم العطف.
 -186يددتم هتياددة ةافددة الشددروو الاصددة عيدواا الند يالت داصددف االقسددام السددرنية حددال دصددوتن
السرن وتراعي الخلروي النفسية واال تماعية تدن حيد يدتم تقدد الددعم النفسدي صدالل عمليدة
االسددتالم ويسددمح للن د يالت برعايددة اطفدداتن وضددمن العمددر احملدددد قددانوان  )3سددنوات فمددا دون
حي د ي ددتم ام د مك ددان ص ددا للن د يالت االمر ددات احلوام ددف او املرض ددعات) وي ددتم ام د ةاف ددة
مستل مات االطفال من ايواا وغذاا وعالج.
 -187ام د د ام دداةن االحتر ددا ض ددمن الرقع ددة اوترافي ددة ام الن د د يالت او قلق ددرب منر ددا ق دددر
املستطاع لتسدريف عمليدة االتصدال االسدر -ادراج ةافدة التيداانت واملعلومدات الش صدية واالسدرية
الاصة قلن يالت واطفاتن من ا ف تقد وساائف دعم بصورة ةافية مس احملافخلة علا سدرية هدذه
ةاي من االضااة والترويدة والتكييد اضدافة ام احلمامدات داصدف امداةن
املعلومات وام قدر ً
االيواا من ا ف ام بياة سليمة تن والطفاتن.
 -188تقد رعاية صحية صاصة للن يالت تتامن ا رااات فح دقيا قلتنسديا مدس املراةد
الطتيددة املتوا دددة يف الس ددرون وقش دراي ةددادر ط ددا مت ص د م ددس مراعدداة ف ددتح اض ددتارة ص ددحية
صاصددة تتاددمن ةافددة املعلومددات الطتيددة للن د يالت وام د العال ددات املناسددتة تددن واصتددار ذو
الند يالت يف حدال تعرضددرن ال حداد او مددرل مد من وامد و تدات االطعددام الكافيدة ثددال
م د درات يف اليد ددوم للن د د يالت مد ددس االصد ددذ بنخلد ددر االعتتد ددار املصد دداقت قالم د درال امل مند ددة والن د د يالت
االمرات.
 -189السماا للن يالت قالتصال الار ي من صالل املوا رات الرمسية ملرت يف الشرر علا
االقف وارشاد وتو يا ةافة الن يالت قبعاد ويلاطر املواد املمنوعدة وصاصدة املدواد امل ددرة مدن ا دف
احلفاظ علدا سدالمترن وضدمان االتصدال بد الند يالت واطفداتن صدالل الد ايرات الرمسيدة وضدمن
اعمار حمددة من ا ف توثيا الرابطة االسرية.
 -190احلر علا ا راا التداصالت اوراحية للن يالت بعد التشد ي الطدا وتثتيدو احلا دة
الطتية لذلظ من صدالل نقلردن ام املستشدفيات امل تصدة اضدافة ام حداالت الوضدس الدوالدات)
علماً ال يتم تثتيو مكان الوالدة يف شرادة امليالد.
 -191ا د د دراا عملي د ددات التفت د دديق والت د دددقيا للرده د ددات الاص د ددة قلند د د يالت وام د دداةن ايد د دوااهن
وحا اهتن الاصة قسلوب يامن احلفاظ علا ةرامترن وحقوقرن.
 -192ادصددال الند يالت يف الدددورات التدريتيددة والترهيليددة وحسددري االمكانيددات النفسددية والتدنيددة
من ا ف اشتال اوقات فراغرن وتعلمرن املرن واحلري ال حتتا رن بعد اطالن السراا.
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 -193التعامد ددف وفد ددا متد دداد حقد ددون االنسد ددان والا د دواب واالنخلمد ددة القانونيد ددة صد ددالل ا د دراا
العقوقت الترديتية للن يالت امل الفات لالنخلمدة والقدوان واعتمداد ذلدظ مدن صدالل ودان حتقيقدة
مت صصة اصذ بنخلر االعتتار ةافة الخلروي النفسية واال تماعية للن يالت.
 -194احلدر علددا و دود صددندون للشدكاوث داصددف سدرون النسدداا تادمن حددا الند يالت يف
تقددد الش ددكوث يف ح ددال تعرض ددرن ام ا يلالف ددات مددن ادارة الس ددرن وة ددذلظ و ددود ص ددناديا
شددكوث لددذو الن د يالت اثندداا املوا رددات الرمسيددة مددن ا ددف ايصددال ةافددة الشددكاوث ان و دددت
صالل ال ايرة.
 -195العم ددف عل ددا ع دددم اس ددت دام ادوات تقي ددد احلريد دة للند د يالت اثن دداا ح دداالت امل ددال أو
الوالدة بعد الوضس متاشرة حفاظا علا سالمترن.
 -196مراعدداة السددرينات ذوات االحتيا ددات الاصددة ومددا اتددا رن مددن وس داائف تسدداعد علددا
ادامة حياهتن صالل فرتة االيواا ةرسي متحرك ،عكا  ،محام غرس ،عال ات مناستة).
 -197التنسيا والتعاون مس اورات واملوسسات امل تصة اليواا الن يالت املطلا سراحرن بعد
انقادداا مدددة احلكددم وصاصددة الند يالت الدداليت ال يو ددد تددن معد أو اسددرة أو الددوي علدديرن مددن
القتف أو محايترن من العود ام اورمية مرة اصرث.
 -198التنسيا مس و ارة الرتبية لترم ةافة مسدتل مات الدراسدة والتعلديم تدن صدالل فدرتة االيدواا
سواا علا مستوث حمو االمية او املراحف التعليمية االصرث.
 -199امدا خبصددو تدوف صدددمات الرعايدة الصددحية املالائمدة والسدديما النسداا احلوامددف فدان ةددف
قسددم مددن اقسددام داائددرة االصددالا العراقيددة املددودع فيددا ن د يالت يو ددد مرة د صددحي وبكددادر نسددو
نرضات وطتيتات) منستات من و ارة الصحة قالضافة ام املمرضات الافرات واالحاالت ام
املستشددفيات الار يددة يف احلدداالت احلر ددة والاددرورية مددس و ددود غددري للم ت د ال د تتددوفر فيرددا
اال ر ة امل ت ية الال مة والسوانر ةذلظ ختاس الن يالت املرياات نفسيا ام املعاينة الطتيدة مدن
قتف الطتيري االصصاائي لالمرال النفسية واالصصاائي لالمرال اولديدة وغد هم بد فدرتة واصدرث
وةف ذلظ يتم قلتنسيا مس و ارة الصحة.
 -200صا ددس مرة د اال درااات اوناائي ددة الت ددابس ام ر ددا مكافح ددة االره دداب ام ايرات ف ددرن
الرصددد مددن اال ر د ة الرقابيددة امل تلفددة ،ةمددا يقدددم رددا مكافحددة االرهدداب التسددريالت الال مددة
لفددرن الرصددد التابعددة ام املفوضددية املسددتقلة حلقددون االنسددان .و يقدددم رددا مكافحددة االرهدداب
املعلومات املناستة لال ابة علا طلتات االليات الدولية املعنية ءراائم االصتفاا القسر ةما تقدم
وددان قددانون العفددو ب د ايرة ومتابعددة عمددف قاضددي حتقيددا احملكمددة املرة يددة امل ددت قلنخلددر يف قاددااي
رددا مكافحددة االرهدداب .وختاددس مرافددا االحترددا التابعددة ام مكتددري مكافحددة االرهدداب لد ايرة
املنخلمات الدولية امل تصة
 -201ينخلم را مكافحة االرهاب دورات تدريتيدة يلتصدة قدارة السدرون ومراةد االحتردا
مبددا يالائددم متدداد حقددون االنسددان ومحايددة املوقددوف ومنددس التعددذيري ،ةمددا يددنخلم دورات يف القددانون
الدور االنساي.
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 -202ال مددو املددادة  )49مددن قددانون اص ددالا الن د الا واملددودع الددو ارة امل تصددة واحملافخل ددات
ا من موا نترا ألنشداا واعمدار وتطدوير السدرون واملواقد لتكدون مالائمدة
الفقرة اوال ختصي
لتنفيددذ العقددوقت وفقداً الحكددام هددذا القددانون وجتري د الددورش واملعامددف والقاعددات التابعددة للسددرون
واملواق د وفددا املواصددفات واالسدداليري العلميددة لتكددون مالائمددة لترهيددف وتقددو الن د الا واملددودع )
وقلفعددف فددان داائددرة االصددالا يف طددور اةمددال عدددد مددن االقسددام اوديدددة وال د وصددلو نسددري
اال ددا فيرددا ام املراحددف النراائيددة وةددذلظ ا دراا اعمددال توسددعة لددتعت السددرون لتددرل احلددد مددن
حاالت االةتخلاظ والت في منرا.
 -203يو د ددد فد ددی اقلد دديم وردسد ددتان عد دددة سد ددرون منرد ددا مرة د د التوقي د د والتسد ددف ات ،مرة د د
بدددون امددر صددادر مددن
االصددالا ،مرة د اصددالا االحدددا والنسدداا) وال يددتم اعتقددال ا ش د
القاضي امل ت وحسري املدواد القانونيدة ،بعدد القداا القدتت علدا املشدتتا بدا او املطلدوب وتوقيفدا
ال ددذ يس ددتمر مل دددة  )24س دداعة ي ددتم التعام ددف مع ددا بش ددكف ق ددانوي حس ددري ق ددانون ق ددانون اص ددول
احملا مددات او اائيددة قثتددات ش صددية املطلددوب او املشددتتا بددا والتدددا قلتحقيقددات وحتديددد الددترم
املو رة اليا ،بعد الوصول ام صحة الدعوث اا للمترم توةيف حمامي للدفاع عنا واذا مل يستطس
ذلددظ علددا احملكمددة انتددداب حمددام لددا وو ابددالغ ذويددا مبكددان توقيفددا بعدددها يددتم احالددة القاددية ام
احملاةم امل تصة حلسمرا حسري القانون.
 -204خبصددو الددذين يددتم تددوقيفرم بترمددة االرهدداب ،بعددد قيددام اورددات االمنيددة قستحصددال
املعلومات عن املشتتا ئم ،تقدم تلظ املعلومات واالدلة ام القاضي امل دت والدذ يقدوم بددوره
قصدددار مددذةرة توقيد املشددتتا ئددم ويددتم ايقددافرم ملدددة  )24سدداعة ال دراا التحقيقددات االبتداائيددة
الال مة معرم ،وبعد القاا القتت عليرم يتم فدتح حمادر صدا تدم وادالون ام احملكمدة للتحقيدا
معرم مرة اثنية وهذه املرحلة تستترن  )72سداعة بعدد ثتدوت ادانتدا وتدوف االدلدة الكاملدة تت دذ
معددا اال درااات القانونيددة مثددف احالددة حماددر التحقيددا ام احملكمددة امل تصددة ،امددا اذا ثتتددو برااتددا
فسوي يطلا سراحا ،يف هذه الفرتة يتمتدس املوقدوي الادماانت القانونيدة ةافدة مثدف اتمد حمدامي
للدفاع.
 -205اما فيما يتعلا بسرن مطار املثىن فرو مرة توقيد احتيداطي يددار مدن الندواحي االمنيدة
واحلمايددة مددن قتددف مديريددة االسددت تارات العسددكرية ومددن الناحيددة الوظيفيددة مددن قتددف جملددس القادداا
االعلددا ويددتم ايددداع املوقددوف فيددا علددا ذمددة و ارة الدددفاع اضددافة ام موقددويف رددا امل ددابرات
واالمددن الددوطين وان التحقيددا مددس املترم د جيددر مددن قتددف هياددة حتقيقيددة يلتصددة منسددتة مددن قتددف
حمكمة التحقيا املرة ية حلسم قادااي املوقدوف ومكوندة مدن قاضدي حتقيدا ومددعي عدام وعددد مدن
احملقق القااائي  ،ةما انا معلن وصاضس لسلطات الدولة فاال عن قيام ادارتدا قحدرتام املعداي
الدولي ددة االنس ددانية يف التعام ددف م ددس املوق ددوف ام ددا ال ددذين تص دددر قر ددم االحك ددام القاد داائية في ددتم
ترحيلرم فوراً ام داائرة االصالا العراقية لقااا حمكوميترم وفقاً للقانون.
 -206ان داائرة الت طي العدر يف و ارة العدل هي امل تصة بتوسعة السرون او فدتح سدرون
ديدة الستيعاب اعداد الن الا وفا الادواب املعمدول ئدا لدديرم وان هنداك العديدد مدن املشداريس
الاصة قلتوسعة او استحدا السرون اوديدة وفا املعاي الدولية.
 -207اسددتنادا ام احكددام الفقددرة ب) مددن املددادة  2مددن قددانون اصددالا الن د الا واملددودع فقددد
استثنيو دور اتهيف االحدا املشردين من فظ ارتتاطرا ونقلرا لو ارة العدل وبقيو اتبعة لدو ارة
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العم ددف واحلق ددو ب ددداائرة رعاي ددة ذو االحتيا ددات الاص ددة فير ددا وبش ددان النس دداا املش ددردات ف ددا ن
يتقيو يف الدار حل احلصول علا ماوث مناسري تا او احلصول علا فرصة عمف او وا را.

التاتةش والت قةق من يبل هةئة مستقةة
ا تقالق القضار
التو ةة )23
 -208اةد الدستور علا متدأ استقالل القااا يف املادة /19اوال منا وال اا فيرا القااا
مسددتقف وال سددلطان عليددا لت د القددانون) وان جملددس القادداا االعلددا وققددي السددلطات يف الع دران
ملت مة ئذا املتددأ الدسدتور واختدذت التدداب لادمان ذلدظ مدن صدالل اتمد الوضدس االقتصداد
املالائم للقاضي وةذلظ التدداب االمنيدة الال مدة حلمايتدا مدن صدالل تدوف حدرا قاداائي وحدرا
ش صددي مددن و ارة الداصلي ددة قسددم محاي ددة الش صدديات واس ددتالم اسددلحة ش ص ددية للدددفاع ع ددن
القاضددي وضددمان سد هددذه اال درااات حددىت بعددد احالددة القاضددي علددا التقاعددد اذا ةددان
شد
ذلظ من ضرورايت احملافخلة علا امنا ،وان ا رااات تعي القااة فردي مقدررة بنصدو حمكومدة
بقددانون املعرددد القاداائي وحتكمرددا قواعددد املنافسددة يف امتحددان حتريددر وشددفو للقتددول يف املعرددد،
اما حاالت الفسداد او ا اسدااة مرمدا ةاندو تصددر مدن السدادة القاداة واعاداا االدعداا العدام
فرنالددظ ونددة اناددتاطية يلتصددة قلنخلددر ئكددذا امددور واذا و دددت هددذه اللرنددة ان القاضددي ارتكددري
رمية فيحال ام القااا ةمترم وحماةمتا بشكف عادل وفا القانون.
 -209صدددر قددانون جملددس القادداا االعلددا رقددم  )45لسددنة  2017الددذ نخلددم اليددة ترشدديح
املددوهل للقادداا وترشدديح اعادداا احملدداةم ورسس داائرا ونوائددا وقددد صدددر ذلددظ القددانون بتيددة تنخلدديم
طريقددة تكددوين واصتصاصددات وقواعددد سد العمددف يف جملددس القادداا االعلددا مبددا يددتالائم والتطددورات
احلاصددلة يف ا ددال الدسددتور والقددانوي والقاداائي يف العدران وبتيددة نارسددتا لصددالحياتا املنصددو
عليرا يف الدستور.
 -210صدر قانون االدعاا العام رقم  )49لسنة  2017واشارت املادة  )1منا علا -:
اوالً :يوسد ددس ر د ددا االدع د دداا الع د ددام ويع د ددد م د ددن مك د ددوانت الس د ددلطة القا د داائية االحتادي د ددة يتمت د ددس
قالستقالل املار واالدار ويكون مقره يف بتداد.
اثنياً :يتمتس را االدعاا العام قلش صية املعنوية وميثلا رائيس االدعاا العام او من صولا.
 -211لتددرل اسددتقالل القادداا االدار عددن السددلطة التنفيذيددة صدددر قددانون جملددس الدولددة رقددم
 )71لسددنة  2017ةرياددة مسددتقلة ،ويتمتددس قلش صددية املعنويددة ،وياددم حمدداةم القادداا االدار
وحم دداةم قا دداا امل ددوظف واحملكم ددة االداري ددة العلي ددا وص ددت بوظ د داائ القا دداا االدار واالفتد دداا
والصياغة ويفصف يف القاااي املعروضة عليا يادية واستقالل.
 -212صدر القانون رقم  )70لسدنة  2017الدذ يقادي بفدظ ارتتداو املعردد القاداائي مدن
و ارة الع دددل وض ددما ام جمل ددس القا دداا االعل ددا قعتت دداره اور ددة املعني دة قع ددداد القا دداة واعا دداا
االدعددام العددام وبتعييددنرم وفددظ ا دوا يددة ادارتددا ةمددا صدددرت التو يرددات بدددمل املعرددد القا داائي
ومعرد التطوير القااائي مبوسسة واحدة يف جملس القااا االعلا.
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 -213ان قاضددي التحقيددا جيددر التحقيددا يف او دراائم املرمددة بنفسددا ويدددون إفددادة املددترم اذا مددا
تا ددمنو اقد دراراً م ددن امل ددترم قرتك دداب اورمي ددة وي ددتم ذل ددظ ذل ددظ ا ددور حم ددامي ال دددفاع وعا ددو
االدعدداا العددام اسددتناداً الحكددام امل دواد  )128-123مددن قددانون اصددول احملاةمددات او اائيددة ،وال
جيددو ع حددال مددن االح دوال اسددتعمال ايددة وسدديلة غ د مشددروعة للتددرث علددا املددترم للحصددول
عل ددا اق دراره وحس ددري احك ددام امل ددادة  )127م ددن ق ددانون اص ددول احملاةم ددات او اائي ددة وان ق درارات
قاضددي التحقي ددا تك ددون عرض ددة للطعددن م ددن قت ددف اط دراي الدددعوث واالدع دداا الع ددام متيي د ا اس ددتنادا
الحكددام املددادة  )249مددن قددانون اصددول احملاةمددات او اائيددة وقلتددار نكددون امددام جمموعددة مددن
الاددماانت القانونيددة املتاحددة للمددترم قلطعددن بق درارات قادداة التحقيددا يف حالددة عدددم االسددترابة
لطلتددا او طلددري وةيلددا قالحالددة علددا اللرددان الطتيددة لتيددان صددحة تعرضددا للتعددذيري ةمددا ال ميكددن
حملكم ددة املوض ددوع االص ددذ قالقد درار اذا مل تطم ددان ل ددا اس ددتنادا الحك ددام امل ددادة /37اوال-ج) م ددن
دس ددتور وروري ددة العد دران وامل ددادة  )218م ددن ق ددانون اص ددول احملاةم ددات او اائي ددة ةم ددا ان حم دداةم
التحقيددا مل مددة ق دراا التحقيددا ع اصتددار يقدددم اليرددا حددول حدداالت التعددذيري ال د يقددوم ئددا
بعددت الق داائم قلتحقي ددا ومبراقتددة ر ددا االدع دداا العددام وف ددا احك ددام قددانون العق ددوقت العراق ددي
واسددتناداً لددن املددادة  )1مددن قددانون اصددول احملاةمددات او اائيددة وا اا ةددف ذلددظ ددد ان القادداا
العراقددي ملت د م بشددكف صددارم بتحقيددا وتددوف العدالددة وميددس اط دراي الدددعوث وقش دراي ومتابعددة
را االدعاا العام يف ةافة احملاةم او اائيدة العراقيدة مدن صدالل متابعدة القادااي التحقيقيدا والقيدام
قل ايرات امليدانية لكافة املواق والسرون وحاور التحقيا واحملاةمة.
 -214ان اورددا القا داائي يعدداجل بفعاليددة قاددااي االفددالت مددن العقدداب و د الاددرر للاددحااي
واصددالا النخلددام القاداائي لاددمان حياديددة واسددتقاللية وةفالددة وصددول ويددس االشد ا مبددا فدديرم
الفاددات االوم قلرعاي ددة ام العدال ددة واخت دداذ الط دوات الاددرورية ال دراا حتقي ددا س ددر وش ددامف يف
انتراة ددات حق ددون االنس ددان واالي ددذاا ،وان االنخلم ددة القا داائية تتمت ددس قالس ددتقالل وع دددم التتعي ددة
ام العدالددة دومنددا ا
وان القدوان العراقيددة النافددذة هددي قدوان رصددينة تاددمن وصددول ا شد
عواائددا وان قيددام السددلطة القا داائية قلتحقيددا يف ويددس دراائم انتردداك حقددون االنسددان واالي ددذاا
يعت فريدا وميثف صورة راائعة يعكسرا القااا العراقي بقراراتا الرصينة يف هذا ا ال.
 -215اصدر برملدان اقلديم ةوردسدتان القدانون رقدم  )23لسدنة  2007قدانون السدلطة القاداائية
القليم ةوردستان.
 -216ان السددلطة القا داائية تعت د احلصددن ال دواقي لكافددة احلقددون واحل درايت وتكددون امللرددر حلددف
ةافددة املشددكالت والالفددات والعمددف علددا تطتيددا القددانون وارسدداا العدالددة وعليددا يكددون العددامل
عليرددا بشددكف عددام يتمتعددون قح درتام اف دراد ا تمددس.ونخلرا للمسددوولية ال د تقددس علددا عدداتا القادداة
واعادداا االدعدداا العددام ان يتحلدوا قلسددلوةيات املثاليددة وان يتقيدددوا قلقواعددد االصالقيددة العليددا الد
متكنرم مدن اداا مرمدترم السدامية بدر دة عاليدة مدن احليداد واملرنيدة.وعلا القاضدي تقدد التحدو
الال م ددة لرتقيت ددا ويراقد ددري ر ددا االش د دراي القا د داائي سد ددلوك القا دداة وضد ددمان مواةت ددة القا د داائي
التفاقيات حلقون االنسان
 -217اهتمددو التش دريعات العراقيددة مبتدداد السددلوك القا داائي بددداا مددن احكددام الدسددتور مددرورا
قلقوان ذات العالقة مبتاد السلوك القااائي حيد اورد الدسدتور العراقدي لسدنة  2005النافدذ
ثالثة نصو ئذا الصو وهي املدادة  )19حيد اشدارت القاداا مسدتقف ال سدلطان عليدا
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لت د القددانون) واشددارت املددادة  )87السددلطة القا داائية مسددتقلة وتتوالهددا احملدداةم علددا اصددتالي
انواعرددا ودر اهتددا وتصدددر احكامرددا وفددا القددانون) واشددارت املددادة  )88القادداة مسددتقلون ال
س ددلطان عل دديرم يف قاد داائرم لتد د الق ددانون وال جي ددو الي ددة س ددلطة الت دددصف يف القا دداا او ش ددوون
العدالة) وةدذلظ املدواد  )62 61 60 58 57 56 55 7مدن قدانون التنخلديم القاداائي
رقم  )160لسنة  1979واملواد  )286 94 93 92 91من قانون املرافعات املدنية رقدم
 )83لسنة  1969واملادة  )3من قانون هيرة االشراي القااائي رقم  )29لسنة .2016
 -218ان القد دوان امل ددذةورة انف ددا مس ددتمدة م ددن املت دداد الدولي ددة ومنر ددا العر ددد ال دددور ال ددا
قحلقون املدنية والسياسية ومتاد االمم املتحدة االساسية بشرن السدلطة القاداائية لعدام 1985
حي اا العااا السلطة القااائية ةت هم من املواطن التمتس رية التعت وتكدوين اومعيدات
والترمددس وان يسددلظ القادداة ملمارسددة حقددوقرم مسددلكا افددس هيتددة منصددترم ون اهددة واسددتقالل
القادداا وتكددون للقادداة احلريددة يف تكددوين وعيددات للقادداة لتمثيددف مصدداحلرم ومحايددة اسددتقالتم
وة ددذلظ مت دداد ق ددالور للس ددلوك القا داائي لع ددام  2002ح ددول مت دداد اس ددتقالل القا دداا .ل ددذا
اسسددو وعيددة القادداا العراقددي حي د ينت ددري القادداة واعادداا االدعدداا العددام رائدديس واعادداا
جملددس ادارة اومعيددة مددن ب د مالائرددم املرشددح وبطريددا االنت دداب املتاشددر وال تو ددد ا موانددس
قانونية ملمارسة القاداة واعاداا االدعداا العدام حلقدوقرم والت امداهتم مدن صدالل اسدت دام التقنيدات
الرقمية.
 -219ان ا صددرن يسددرف علددا ا عاددو مددن اعادداا السددلطة القا داائية لوا تاتددا املنصددو
عليرددا يف املددادة  )7مددن قددانون التنخلدديم القا داائي رقددم  )60لسددنة  1979وسددلوةا الش صددي
والرمسي يكون ستتا الحالتا علا ونة شوون القاداة املشدكلة مبو دري القدانون بعدد ان تقدوم هيدرة
االشراي القااائي قلتحقيا قلرن املفدرتل علدا عادو السدلطة القاداائية ويكدون للرندة شدوون
القادداة ان تصدددر عقوبددة اناددتاطية متناسددتة مددس الفعددف الدداطئ للعاددو وان الدددعوث االناددتاطية
املقامة علا القاضي او عاو االدعاا العام تقام بنااا علا قرار من رائيس جملدس القاداا االعلدا
وحسري املادة  )60من قانون التنخليم القااائي املشار اليا اعاله.

اتجتا ا ا ا ااار نلبشر
فو ةة 29
 -220صادن العران علا إتفاقية حخلر ا جتار قلتشر بترريخ  1955 \ 5 \28ةما أقر ةف
الواثائددا الدوليددة املتعلقددة مبنددس االجتددار قلنسدداا واألطفددال يف صددلري ق درار تصددديقا علددا االتفاقيددة
امل ددذةورة .وانا ددم ام بروتوة ددول قل م ددو) بروتوة ددول من ددس وقم ددس ومعاقت ددة االجت ددار قألش د د ا ،
وخباصددة النسدداا واألطفددال وقددد صدددر القددانون رقددم  28لسددنة  2012الددذ يعاقددري علددا رميددة
االجتدار قألشد ا وهدذا القدانون ملدم ءميدس اوواندري ،مدن العقدوقت ومنفدذ عمليدات االجتدار
وحصر حاالت االجتار ومعاوة الاحااي وغ ذلظ ،وقد تامن يف املدادة األوم تعريد االجتدار
قلتش د ددر جتني د ددد أش د د ا أو نقلر د ددم أو إيد د دواائرم أو اس د ددتقتاتم ئ د دددي ب د دديعرم أو اس د ددتتالتم يف
العمليات ا رهابية أو الن اعات املسلحة أو يف إعمال الدعارة أو االسدتتالل اونسدي أو السد رة
أو العمددف ألقسددر أو االسددرتقان أو التسددول او املتددا رة ععاداائرم التشدرية أو غدرال الترددارب
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الطتيددة .وقددد اصدددرت احملدداةم العراقيددة العديددد مددن احكددام االدانددة ددا م درتكا هددذه او دراائم وفق داً
للقانون.
 -221صدددرت تو يرددات ام اورددات املعنيددة مبكافحددة االجتددار قلتشددر لتفعيددف اليددات املكافحددة
وفددا الق دوان والتعليمددات النافددذة وتفعيددف العمددف ئددا وةمددا اييت :قددانون مكافحددة التتدداا رقددم )8
لسنة  ،1988قرار جملس قيادة الثورة املنحف) رقم  )234يف  ،2001/10/30رمية التسول
ن د عليرددا قددانون العقددوقت يف امل دواد  )392،390وتددتم ةررميددة االجتددار قلتشددر عندددما تت ددذ
صدديتة املشددروع ،اعددداد دراسددة السياسددة الوطنيددة ملعاوددة ظدداهرة التسددول والتشددرد) يف مستشددارية
االمددن الددوطين  -املرةد الددوطين للت طددي املشددرتك مبشددارةة اورددات املعنيددة  ،ا ددا مسددودة تنفيددذ
تعليمات تفعيف قانون رقم  )28لسنة  2012من قتف و ارة الداصلية ومن ع عرضرا ام اللرنة
املرة ية ملكافحة االجتار قلتشر للمصادقة عليرا.
 -222اسددتحدا وددان حتقيقيددة ختددت قلتحقيددا يف القاددااي الاصددة ءدراائم االجتدار قلتشددر يف
ددانا بت ددداد الك ددرح والرص ددافة فا دالً ع ددن اةث ددر م ددن  )13ش ددعتة يف حمافخل ددات الع دران مرمتر ددا
التحقيا يف قاااي راائم االجتار قلتشر ونشر مفار ها ومس املعلومات والتياانت.
 -223مدن صدالل تطتيدا قددانون مكافحدة االجتدار قلتشدر نتد اعدداد اال درااات التحقيقيدة عددن
دراائم وقاددااي االجتددار قلتشددر لسددنة  2016حيد بلد جممددوع القاددااي املسددرلة  )314وعدددد
املترمد د  )347واحمل ددال م ددنرم ام احمل دداةم  )83وبلد د ع دددد احملك ددوم  )17واملف ددرج ع ددنرم
 )73واحملددال ورددات اصددرث  )95ورهددن التحقيددا  )19واملطلددا سدراحرم بكفدداالت ضددامنة
 ،)60و سددري احكددام قددانون مكافحددة االجتددار قلتشددر رقددم  28لسددنة  2012فددرن العقددوقت
و س ددري الفع ددف املرتك ددري ومد دواد التر ددر واالحال ددة تد درتاوا االحك ددام الص ددادرة ددا امل دددان م ددن
املترم وفا القانون ما ب السرن املوقو وبترامة ال تقدف عدن سدة ماليد ديندار عراقدي وال
ت يد عن سة وعشرين مليون دينار عراقي حىت تصف العقوبة ام السرن املوبد وعقوبة االعددام
يف حال ادث الفعف املرتكري ام وفاة ا ين عليا).
 -224ختص ددي حم دداةم وقا دداة يلتص د د للنخل ددر بقا ددااي االجت ددار قلتش ددر بن ددااً عل ددا الق د دوان
والتشريعات املعتمدة.
 -225تع د يلتص د بصددفة قح د ا تمدداعي للعمددف ضددمن دور اي دواا اهيددف ضددحااي االجتددار
قلتشددر ورفددد دار االي دواا يف بتددداد ب  )15قح د ا تمدداعي مددن مددالك و ارة الداصليددة لدراسددة
احلدداالت الاصددة ء دراائم االجتددار قلتشددر واةملددو و ارة العمددف والشددوون اال تماعيددة اه يددة دار
ايواا ضحااي االجتار قلتشر لترل استقتال حاالت ضحااي االجتار قلتشر.
 -226اعداد قاعدة بياانت تعىن بقاااي االجتار قلتشر.
 -227وضددس صطددة سددنوية لعمددف قسددم مكافحددة االجتددار قلتشددر يف و ارة الداصليددة وفق داً المهيددة
االهداي املوضوعة وتنفيذها.
 -228ختصي مفار قانونية من قتف و ارة الداصلية وقلتنسيا مس و ارة الصدحة للعمدف ضدمن
املراةد د املت صص ددة الص دددار اس ددتمارة فحد د مطابق ددة االنس ددرة لعملي ددات رع ونق ددف االعا دداا
التش درية بص ددفترا ر ددة قانوني ددة لت دددقيا الواثائددا واملستمس ددكات الاص ددة قملت ع د واملرض ددا وفق داً
للشروو والتعليمات القانونية.
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 -229متابعدة قادااي العمالدة اال نتيدة قلتعداون مدس داائدرة شدوون االقامدة ومنخلمدة اتردرة الدوليدة
من صالل تقد الدعم القانوي للاحااي من اونسيات العربية واال نتية.
 -230ص دددر ق ددانون محاي ددة الش ددرود والد د اا وا ددىن عل دديرم رق ددم  )58لس ددنة  2017وق ددانون
عمليات رع االعااا التشرية ومنس االجتارة ئا رقم  11لسنة .2016
 -231قرر جملس الو راا إصدار النخلام رقم  )7لسنة  ،2017نخلام دور رعاية ضحااي االجتار
قلتشر الذ دققا جملس الدولة ،اسناداً ام احكدام املدادة /80التندد اثلثداً) مدن الدسدتور ،واملدادة
/11التند اثمناً) من قانون مكافحة االجتار قلتشر رقم  )28لسنة .2012
 -232تقد ددوم و ارة الداصليد ددة بعمد ددف بد ددرامل توعويد ددة تثقيفيد ددة للتعري د د عد ددن القد ددانون رقد ددم )28
لسنة  2012والتحذير عن يلاطر االجتار قلتشر من صالل محالت يف اقامدة املدومترات والنددوات
والقاا حماضرات دراسية ضمن اوامعات والكليدات واملددار مب تلد مراحلردا ،وةدذلظ التعداون
مددس منخلمددات ا تمددس املدددي يف هددذا ا ددال قالضددافة ام عمددف بوسدرتات تعريفيددة ولقددااات اذاعيددة
وتلف يونية واياا ملصقات اعالنية دعاائية يف االماةن العامة واملنافذ احلدودية واملطارات للتحذير
عن راائم االجتار قلتشر واياا فتح دورات تدريتية واشراك العامل .
 -233اقامة برانمل مشرتك من صدالل التعداون بد و ارة الداصليدة ومنخلمدة اتردرة الدوليدة يعدىن
بتدريري العامل يف جمال مكافحة االجتار قلتشر من صالل اقامة هذا الد انمل مت فدتح اةثدر مدن
 )25ورشددة عمددف ودورات داصددف الع دران وصار ددا نددا اسددرمو يف اعددداد مدددرب للتعامددف مددس
قادااي االجتددار قلتشدر و ايدة االمكانيددات والتطدوير لدددث املدوظف العددامل وفقداً للمعدداي الدوليددة
املتتعة من صالل تناقف املعلومات واالطالع علا الترارب.
 -234ان قددانون مكافحددة االجتددار قلتشددر قددد مي د بشددكف واضددح ب د دراائم االجتددار قلتش ددر
واو دراائم االصددرث لا ددمان عدددم تع ددرل ا ددىن علي ددا حلي د الق ددانون وقلتددار ه ددو ضددحية و ا ددة
للمساعدة ال يتم تقد املسداعدات ابتدداااً املسداعدة القانونيدة مدن صدالل اال درااات التحقيقيدة
قالضافة ام صدمات اصرث تقدم من صالل و ارة العمف والشدوون اال تماعيدة والصدحة حسدري
القانون.
 -235وفقاً لقانون مكافحة االجتار قلتشر رقدم  )28لسدنة  2012فدرن االسدتتالل يف التتداا
وا لدددعارة وجتددارة اوددنس اذا ت دوافرت فيرددا ارةددان رميددة االجتددار قلتشددر فددرن ضددحااي تلددظ اورميددة
يعدددون ضددحااي ورميددة االجتددار قلتشددر وال تددتم حمدداةمترم عددن اودراائم املرافقددة ورميددة االجتددار قلتشددر
ومنرا االةراه علا التتاا والدعارة.
 -236من صالل عمف قسم مكافحدة االجتدار قلتشدر) لتطتيدا قدانون مكافحدة االجتدار قلتشدر
وقددانون علميددات رع ورفددس االعادداا التش درية ومنددس االجتددار قلتشددر ئددا مت تطتيددا امل دواد العقابيددة
الرادعة ا مرتكا راائم االجتار قلتشر من صالل قااة التحقيدا امل تصد ئدذا ا دال وقاداة
اص درين وتنفيددذ االحكددام أشددارة للفق درت  )5و  )7وال د مبو ترددا مت اسددتقتال حدداالت ضددحااي
االجتار قلتشدر بنداااً علدا قدرار االحالدة االصدور واياداً تقدد مسداعدات يلتلفدة لادحااي االجتدار
قلتشدر مددن قتددف املنخلمددات الدوليدة ومنخلمددات ا تمددس املدددي وتقدد املسدداعدة القانونيددة الد ختدددم
ضددحااي االجتددار قلتشددر وفددا املددادة  )11مددن قددانون مكافحددة االجتددار قلتشددر ومددا تاددمنا مددن
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فق درات لتقددد الدددعم واالسددناد للاددحااي وعليددا مت اسددتقتال ضددحااي دار االي دواا الددا
االجتار قلتشر لترل اهيلرم وأعادة ادما رم ق تمس.

باددحااي

 -237متابعة قاااي راائم االجتار قلتشر الدولية قلتنسيا مس االنرتبول الدور الشرطة العربية
الدولي ددة) وأيا داً م ددس الش ددرطة العدال ددة اوناائي ددة منخلم ددة االنرتب ددول ال دددور وتت ددادل املعلوم ددات ح ددول
املطلددوب الدددولي ءدراائم االجتددار قلتشددر واودراائم املرتكتددة يف الدددول االصددرث وأياداً يف التطددورات
العاملية ئذا الصدد.
 -238ختصدي صد سداصن جمدداي ذ العددد  )533السدتقتال التتليتددات والشدكاوث حددول
االجتار قلتشر وتلقي املعلومات.
 -239اعداد احصاائيات وأنشاا قاعدة بياانت حول االجتار قلتشر.

التدريب
املاة  )10والتو ةة )30
 -240ان جمل ددس القا دداا االعل ددا يد د ج موظفي ددا قل دددورات التدريتي ددة يف جم ددال حق ددون االنس ددان
وأ رااات مكافحة التعدذيري فادال الددورات الد يقيمردا ا لدس سدواا يف املعردد القاداائي او يف
معرد التطوير القااائي.
 -241ان القددانون العراقددي وقاددااه قددد مددنح احلددا للمتعرضد للتعددذيري عقامددة الدددعاوث املدنيددة
ضد من مار التعذيري ا لترضا املطالتة قلتعويت منا وان القاداا ينخلدر بعد احلدا والعدالدة
يف أنصاي املخللوم من ذلظ.
 -242تشرتو املادة  )6من قانون اصالا الن الا واملودع يف من يع حارسداً اصدالحيا يف
داائريت االصالا العراقية واصالا االحددا اضدافة ام الشدروو العامدة املنصدو عليردا يف قدانون
الدمة املدنية رقم  )24لسنة  1960املعدل ما أييت :
أوالً :ان ال يق ددف عم ددره ع ددن  )25ددس وعشد درين س ددنة وال ي ي ددد عل ددا  )35ددس وثالثد د
سنة.
اثنياً :ان يكون حاصال علا شرادة الدراسة املتوسطة او ما يعادتا يف االقف.
اثلثاً :أن يكون حسن الس ة والسلوك وغ حمكوم عليا ءرمية مبو ري حكم قااائي قت.
رابعاً :ان يكون مت و اً ،وللو ير استثناا املتقدم للتعي من هذا الشرو.
صامسداً :ان جيتددا الدددورة التدريتيددة االساسددية للحدرا االصددالحي الد تقيمرددا داائددرة االصددالا
امل تصة بنراا قتف متاشرتا قلعمف يف الداائرة وان التقف مدهتا عن  )3ثالثة اشرر.
سادساً :ان يقدم ةفالة ضامنة بقيمة املواد والترري ات ال بعردتا.
سابعاً :ان جيتا مقابلة ش صية جتريرا ونة يلتصة يف الداائرة امل تصة.
اثمناً :ان يكون الائقاً بددنياً ونفسدياً للقيدام مبرددام احلراسدة وسداملاً مددن االمدرال امل مندة وفقداً لتقريدر
صادر عن ونة طتية رمسية يلتصة.
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 -243ان هددذه ال د امل التدريتيددة موضددوع التح د تكددون يف جمددال التعامددف وفددا مددنرل حقددون
االنسدان معددة يف داائدرة االصدالا العراقيددة وفدا طدرن منرريدة ويدتم دعمرددا مدن قتدف قسدم التطددوير
االصالحي يف الداائرة حي تقام وبشكف دور ومستمر دورات تدريتية يف هذا ا ال وفا صطة
معدة تذا الترل اما عن توثيا االاثر التدنية املرتتتة عن التعذيري فان تذا املوضوع امهية قصوث
تتم وفا الاواب القانونية املتتعة يف هذا ا ال وقلتنسيا مس اورات املعنية.
 -244نصو املادة  )7من قانون اصالا الن الا علا -:
أوالً  :يع د املقت ددول يف ال دددورة م ددن اتري ددخ التحاق ددا ئ ددا بعند دوان ح ددار اص ددالحي برات ددري مرحل ددة
واح دددة اعل ددا م ددن رات ددري الدر ددة الد د يس ددتحقرا مبو ددري ش ددرادتا وحتتس ددري ل ددا م دددة الدم ددة
املذةورة الغرال العالوة والرتفيس والتقاعد.
اثني داً :يددتم قتددول نسدداا يف الدددورة التدريتيددة للتعي د بوظيفددة حددار إصددالحية للعمددف يف االقسددام
والدور ا صالحية للنساا.
اثلثاً :يتوم التدريري والتدريس يف الدورة التدريتية اساتذة ومدرب يلتص .
 -245تتدوم داائدرة املستشدار القدانوي يف و ارة الددفاع مرمدة تثقيد منتسدا الدو ارة علدا متدداد
حقددون ا نسددان بصددورة عامددة لتددرل رفددس الددوعي ا نسدداي لددديرم لكددو م ميارسددون وا تدداهتم يف
املنداطا األهلدة قلسدكان لتدرل امينردا وإدامدة احليداة الطتيعيدة فيردا ،ويدتم تثقيد مقداتلي اودديق
العراقي عل ددا متدداد القانون الدور ا نساي ف د ددي السدلم واحلدرب مد ددن صدالل احملاضدرات امليدانيدة
والدورات التدريتية واال تماعات واملومترات ذات الصلة ،ةما جير التدريري علا االلتد ام مبتداد
اس ددت دام ال دق د ددوة ال د ددنارية وف ددا قواع ددد االش ددتتاك ال د تتف ددا مد د ددس مع دداي حق ددون ا نس ددان لتقلي ددف
التاحيات ب صفوي املدني وإيقاع الساائر قلعدو.
 -246نفذت داائرة املستشار القدانوي مديريدة حقدون االنسدان التابعدة لدو ارة الددفاع  )12دورة
تدريتية صالل االعوام  )2018 ،2017 ،2016بواقس  )4دورات يف ةف سنة وعدد املدرب
 )20-15ض د دداب يف ة د ددف دورة وان جمم د ددوع املس د ددتفيدين يف ه د ددذه ال د دددورات  )180ض د ددابطا
مب تل د الرتددري العسددكرية مددن العددامل يف جمددال االسددت تارات وادارة السددرون وتاددمنو م دواد
التدددريري القددانون الدددور االنسدداي ،قددانون ادارة السددرون ومراةد االحترددا ) .وأص د د دددرت داائددرة
املستشار القانوي يف و ارة الدفاع ةد د دراسا تدريتيا حقون ا نسان فددي اويق)
 -247إن را مكافحة االرهاب ملتد م بتنفيدذ ومراعداة اتفاقيدة مناها د د د د ددة التعدذيري ومت أدراج
احملاض درات ال د تع ددىن ئددا والتعري د عحكامرددا وض ددمان الوع د د ددي الكام ددف عن اورددا سيتص دددث
وبصرامة لالنتراةات وستتحقا فيرا وتالحا املسوول عنرا للحد م ددن حاالت التعدذيري وسدوا
املعاملددة وحماةم د د د ددة مرتكتيرددا وقددد مت إدراج أحكددام هددذه االتفاقيددة ضددمن عندداوين ضددمنية تقددس يف
أطددار دورات القددانون الدول د ددي ا نساند د د ددي ودورة أدارة السددرون ومراة د االحترددا املوقتددة وورشددة
العمددف الوطنيددة وال د مت أشدراك موظفددو أنفدداذ القددانون والعسددكري مد د د د د د د د د د د ددن ضددتاو ومراتددري ملرة د
االحترا املوقو واملنسوب ورا مكافحة االرهاب.
 -248ان رددا مكافحددة االرهدداب قددد أبدددث التعدداون الكامددف والتددام مددس املنخلمددات الدوليددة
وتعامددف مد د د د د د د د د د دس بعثددة اللرنددة الدوليد ددة للصددليري األمحددر مبددا يتعلددا قووانددري ا نسددانية للمعتقل د
وتقوم اللرنة ب ايرات دوري د ددة ومستمرة ملرة االحترا املوقو التابس ورا مكافحة االرهاب وأن
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عدد ال ايرات ةانو ثالثة ايرات ف د ددي شرر نيسان،أب،تشرين الثاي لعام  ) 2017وفدي شرر
آذار أب لعام  ) 2018وقيام نثلي السفارات األ نتية والدبلوماسي ب ايرة مواطنيرم املعتقل
لدددث رددا مكافحددة االرهدداب ومتابعددة شددوو م وبصددورة دوريددة والتعدداون مددس ايرة املمثدف الددا
لألمد العددام لألمددم املتحدددة املعددين قلعند اونسددي والتو يرددات الاص د د د ددة ب ايرتددا مبو ددري ورشددة
العمددف والت د ددي أقيمددو يف بتددداد وحسددري ةتدداب مستشددارية األمددن الددوطين قلعدددد 2304/4/5
فد د د د ددي  )2017/8/28والتع دداون م ددس منخلم ددة األم ددم املتح دددة للطفول ددة واملفوض ددية العلي ددا حلق ددون
ا نسان والتنسيا والتعاون مد د ددس و ارة العدل بشرن حاالت االصتفاا ألقسر .
 -249نف ددذت و ارة الداصلي ددة ص ددالل االع دوام  2018-2016اةث ددر م ددن  645دورة تدريتي ددة
شددارك فيرددا اةثددر مددن  19000ش صددا ضدداب  ،مفددول ،منسددري ،موظ د مدددي) مددن و ارة
الداصليددة ةمددا شددارةو و ارة الداصليددة يف العديددد مددن امل دومترات الدوليددة وال د امل التدريتيددة الا يددة
ذات الصلة.

حتريك الشفوى
املاة )13
 -250نصو املادة  )36من قانون اصالا الن الا علا -:
أوالً :للن يددف واملددودع تقددد الطلتددات والشددكاوث ام املدددير العددام امل ددت يف داائددريت االصددالا أو
ام مف ددتق الس ددرن أو املوق د اثن دداا قيام ددا بعملي ددة التفت دديق او ا يل ددول قلتفت دديق عن ددد اس ددااة
معاملتددا او ايددة يلالفددة قددا ويتحددد معرددم بدددون و ددود مدددير السددرن أو املوق د او موظفيددا
االصرين وعلا املدير العام ان يتو يف الشكوث صالل  )7ستعة اايم من اتريخ ورودها اليا.
اثني داً :يس ددمح للن ي ددف وامل ددودع ان يتق دددم بطل ددري او ش ددكوث قلش ددكف املناس ددري ودون رقاب ددة عل ددا
حمتواها ام مدير عام داائرة االصالا او ام هيرة رقابية من صدالل وسداائف االتصدال املوافدا عليردا
ويدتم التعامدف مددس ةدف طلدري او شددكوث بسدرعة والددرد عليدا دون ا اتصد ال مد ر لدا اال اذا ةددان
من الواضح ان الطلري او الشكوث صال من املامون او ال اسا لا.
 -251واض ددحو امل ددادة  45اور ددات امل تص ددة قلتفت دديق وا د درااات التفت دديق ةم ددا اوض ددحو
املادة  46-اال رااات ال تت ذها رة التفتيق.
 -252واشارت املادة  47ام التفتيق املفا ئ قلقول  -علدا داائدرة االصدالا امل تصدة أ دراا
التفتيق الدور واملفا ئ للموسسات االصالحية والن الا واملودع من حي إقامترم يف أقسام
ا ص ددالا للترة ددد م ددن صلوه ددا م ددن امل دواد واألش ددياا احملخل ددورة ،وت ددوفر الش ددروو الص ددحية واملعيش ددية
املنصو عليرا يف هذا القانون.
 -253أشددارت املددادة الامسددة مددن قددانون مفوضددية حقددون االنسددان رقددم  53لسددنة  2008ام
قي ددام املفوض ددية قس ددتقتال الش ددكاوث املقدم ددة قالدع دداا قلتع ددذيري والقي ددام قلتحقي ددا االور فير ددا
وم ددن ع رفعر ددا ام ردس ددة االدع دداا الع ددام ش ددعتة حق ددون االنس ددان وال د د ب دددورها تق ددوم عرس ددال
الش ددكوث م ددس التحقي ددا ام قاض ددي التحقي ددا امل ددت لت ددرل اخت دداذ اال د درااات القانوني ددة ددا
القاائم قلتعذيري واحالتا ام احملكمة امل تصة يف حال ثتوت ذلظ لينال ااه العادل.
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 -254ص دددر ق ددانون محاي ددة الش ددرود وال د اا وا ددىن عل دديرم رق ددم  )58لس ددنة  2017ونص ددو
املادة  )3منا علا للمشدمول عحكدام هدذا القدانون ان يطلدري وضدعا حتدو احلمايدة املنصدو
علير ددا يف ه ددذا الق ددانون ،اذا ةد ددان هن دداك صط ددر عل ددا حياتد ددا أو س ددالمتا اوس دددية أو مصد دداحلا
االساسددية أو حيدداة أف دراد أس درتا أو اقارب ددا أو سددالمترم اوسدددية أو مصدداحلرم االساسددية اذا م ددا
ادم بشددرادتا او ص تددا او اقوالددا يف دعددوث اائيددة او دعددوث ارهابيددة متددس امددن الدولددة وحيدداة
امل د دواطن .ويقد دددم طلد ددري احلمايد ددة ام قاضد ددي التحقيد ددا الد ددذ جيد ددر التحقيد ددا يف القاد ددية ذات
العالقة قحلماية هذا ما اشارت اليا يف ند املدادة  )4مدن قدانون محايدة الشدرود والد اا وا دىن
عل دديرم .ونص ددو امل ددادة  )6م ددن ق ددانون محاي ددة الش ددرود والد د اا وا ددىن عل دديرم عل ددا لقاض ددي
التحقيا او احملكمدة بنداا علدا الطلدري املنصدو عليدا يف املدادة  )4مدن هدذا القدانون فدرل أ
من او ا احلماية االتية -:
اوالً :تتي التياانت الش صية مس االحتفاظ قالصول.
اثنياً :مراقتة اتات .
اثلثد داً :ع ددرل الش ددرادة او االقد دوال قلوسد داائف االلكرتوني ددة او غ ه ددا او تتيد د الص ددوت او اصف دداا
مالمح الو ا او غ ها.
رابعا :وضس احلراسة علا املشمول قحلماية او مسكنا.
صامسددا :تتيد مكددان العمددف بصددورة موقتددة او داائمددة قلتنسدديا مددس رددة العمددف اذا مل تكددن طرفددا
يف القاية او و ارة املالية.
سادسددا :وضددس رقددم هددات صددا
قحلماية لالتصال با عند احلا ة.

قلشددرطة او اورددات االمنيددة االصددرث حتددو تصددري املشددمول

سابعا :توف مكان اقامة موقو.
اثمنا :اصفاا او تتي اتوية يف احملاضر الاصة قلدعوث.
اتسعا :ام احلماية اثناا االنتقال من وام احملكمة.
 -255ةم ددا ونص ددو امل ددادة /10اوال) م ددن ق ددانون محاي ددة الش ددرود وال د اا وا ددىن عل دديرم رق ددم
 )58لسدنة  2017علددا يوسددس يف و ارة الداصليدة قسددم يسددما قسدم محايددة الشددرود والد اا
وامل د ين وا ددىن علدديرم) وي درتت مبديريددة محايددة املنشد ت والش صدديات) ،ونصددو الفقددرة اثني داً)
مددن نفددس امل دادة علددا للقسددم فددتح مكاتددري مبسددتوث شددعتة يف االقلدديم واحملافخلددات غ د املنتخلمددة
يف اقليم).
 -256ةمددا نصددو املددادة  )11مددن قددانون محايددة الشددرود وال د اا وا ددىن علدديرم رقددم )58
لسنة  2017علا يتوم القسم املنصدو عليدا يف املدادة  )10مدن هدذا القدانون تدوف احلمايدة
للمشددمول عحكامددا بنددااً علددا قدرار قاضددي التحقيددا او احملكمددة وتلتد م الددو ارات واورددات غد
املرتتطة بو ارة واحملافخلات بتقد ةافة اشكال الدعم للقسم.
 -257ونصد ددو املد ددادة  )12مد ددن قد ددانون محايد ددة الشد ددرود وال د د اا وا د ددىن علد دديرم رقد ددم )58
لسنة  2017علا:
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اوالً :تكون التياانت املشمولة قحلماية سرية وال جيو االفصاا عنرا اال وفقاً للقانون.
اثنياً :يعاقري قحلتس من افشا التياانت الاصة قحلماية مس علما مايترا.

عقواة اتعدام
فو ةة )20
 -258ان الدستور العراقي والقوان النافذة ذات االصتصا قد حدددت عقوبدة االعددام علدا
مرتكا اوراائم االشد صطورة يف ا تمس وحددهتا بصورة صراة ودقيقة المهيترا يف حياة املواطن
وان ا درااات احلكددم والتنفيددذ اصددذ وقتددا طددويال لاددمان عدالددة قدرارات احملدداةم ملددا ميثددف ذلددظ مددن
مسا عرواا املترم يف مثف تلظ العقوقت وان القااا العراقي ملت م الت ام ةامف بكف متداد
العدالة يف تطتيا القانون وأصدار االحكام العادلة ا مرتكا اوراائم.
 -259سدتا لسددلطة االائددتالي املوقتدة ان التددو العمددف بعقوبددة االعددام يف العدران مبو ددري االمددر
رقم  )7لسنة  ،2003وبستري ارتكداب العديدد مدن اودراائم الطد ة وهتددد السدلم ا تمعدي علدا
يددد جمموعددات ارهابيددة فقددد اعيددد العمددف بتنفيددذها حفاظ داً علددا االمددن والسددلم يف ا تمددس العراقددي
ولكن بشكف اقف وضمن راائم حمددة ومقننة قالمدر رقدم  )3لسدنة  2004الصدادر عدن جملدس
الددو راا العراقددي ومددن بينرددا او دراائم االرهابيددة ،وعلددا اثددر ذلددظ فقددد اصدددر جملددس الن دواب العراقددي
قددانون مكافحددة االرهدداب وان احكددام االعدددام الصددادرة مبو ددري هددذا القددانون والق دوان العقابيددة
االصددرث النافددذة ددا املدددان فرددي تعت د احكددام اوليددة صاضددعة لتدددقيا حمكمددة التميي د بشددكف
و وس ومتر قتف ذلظ مبرحلة التدقيا امام ردسة االدعاا العام العراقي ومن ع يكون قابالً للطعدن
يف حال ددة تص ددديقا بطريق ددة التص ددحيح التمييد د ويك ددون للمحك ددوم طل ددري اع ددادة احملاةم ددة اذا م ددا
حتققو ستري من استائا وفا املادة  270االصولية .
 -260اما االش ا دون سن  18سنة فان القانون العقاس الذ اكم افعاتم اال رامية هو
قانون رعاية االحدا وال جمال لتنفيذ عقوبة االعدام علا هذه الفاة.
 -261امددا قلنسددتة للنسدداا احلوامددف فقددد عاوددو املددادة /278أ مددن قددانون اصددول احملاةمددات
او اائية تلظ احلالة اما بتر يف حكم االعدام او ختفيفرا.
 -262ان قانون العقوقت العراقي قد اقر يف املادة  )1/85مندا عقوبدة االعددام ةعقوبدة اصدلية
وان هددذه العقوبددة قددد وردت علددا بعددت او دراائم ال د تتسددم قلطددورة العاليددة علددا امددن وسددالمة
ا تمددس ومنرددا او دراائم االرهابيددة ال د يلت د م الع دران مبحاربترددا مبو ددري املواثيددا الدوليددة والدسددتور يف
املددادة /7اثنيددا والد دداا فيرددا تلتد م الدولددة مبحاربددة االرهدداب ءميددس اشددكالا وتعمددف علددا محايددة
اراضيرا من ان تكون مقراً او نراً او ساحة لنشاطا).
 -263ان عقوبددة االعدددام تفددرل وفددا احكددام الق دوان علددا اشددد او دراائم صطددورة وان اضددفاا
الطددابس االل امددي او او دوا علددا فرضددرا ادددد مبو ددري احكددام القددانون وظددروي اورميددة وا ددرم
واليسددمح قلعفددو عنرددا او اسددتتداتا اال مبو ددري احكددام الدسددتور النافددذ والقدوان وان هندداك ولددة
من االعذار القانونية والخلروي امل ففة املنصو عليرا يف الفصدف الدامس مدن قدانون العقدوقت
رقددم  111لسددنة  1969ونصددو املددادة  )130علددا اذا تددوفر عددذر يلف د يف نايددة عقوبترددا
االعدام ن لو العقوبة ام السدرن املوبدد او املوقدو او احلدتس الدذ ال تقدف مدتدا عدن سدنة ،فدرن
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ةانو عقوبترا السرن املوبد او املوقو ن لو ام عقوبة احلتس الذ تقف مدتدا عدن سدتة اشدرر
ةف ذلظ ما مل ين القانون علا صالفا).
 -264نص ددو امل ددادة  )132عل ددا  :اذا رأت احملكم ددة يف ناي ددة ان ظ ددروي اورمي ددة او ا ددرم
تستدعي الرأفة ا تا ان تتدل العقوبة املقررة للررمية علا الو ا االيت:
 -1عقوبددة االعدددام بعقوبددة السددرن املوبددد او املوقددو مدددة ال تقددف عددن ددس عشددرة
سنة.
 -2عقوبة السرن املوبد بعقوبة السرن املوقو.
 -3عقوبة السرن املوقو بعقوبة احلتس مدة التقف عن ستة اشرر.
 -265ان حدداالت االعفدداا مددن العقوبددة او ختفيفرددا ن د عليرددا قددانون العقددوقت ومنرددا امل دواد
 )311 ،303 ،258 ،273 ،229 ،218 ،199 ،59يف د د دراائم يلتلف د ددة ،م د ددنح القاض د ددي
سددلطة تقديريددة واسددعة يف تقريددر العقوبددة املناسددتة للردداي حسددري ظددروي اورميددة وا ددرم ويف حددال
حد دددو ا انترد دداك ال د درااات احملاةمد ددة العادلد ددة يصد ددار ام اتتد دداع طد ددرن الطعد ددن يف االحكد ددام
والق درارات الصددادرة عددن احملكمددة مددن قتددف عاددو االدعدداا العددام امل ددت امامرددا او املددترم ووةيلددا
او املدع قحلا الش صي علا وفا احكدام قدانون اصدول احملاةمدات او اائيدة رقدم  )23لسدنة
 1971وتعديالتددا ومددن هددذه الطددرن متيي د االحكددام والق درارات امددام حمكمددة التميي د االحتاديددة او
حمكمددة اوندداايت بصددفترا التميي يددة ،وتصددحيح الق درار التميي د واعددادة احملاةمددة امل دواد - 249
 279من قانون اصول احملاةمات او اائية).
 -266صدددر القددانون رقددم  )62لسددنة  2017الددذ التددا ق درار جملددس قيددادة الثددورة املنحددف)
رقدم  )1631لسددنة  ،1980لكددون عقوبددة االعدددام املنصدو عليرددا يف القدرار املددذةور اصددتحو
ال تتناسددري مددس العقددوقت املقددررة ودراائم السددرقات االصددرث املنصددو عليرددا يف قددانون العقددوقت
العراقي رقم  )111لسنة .1969
 -267قتف التدا بتنفيذ حكم ا عدام ال بد من مالحخلة األمور التالية:
اوالً :ال ينفذ حكم ا عددام يف احملكدوم عليدا اال بعدد اةتسداب احلكدم الدر دة القطعيدة بتصدديقا
من حمكمة التميي االحتادية.
اثنيدا :ال ينفددذ حكدم ا عدددام يف احملكددوم عليدا والصددادر مدن احملدداةم العراقيددة ةافدة اال بعددد صدددور
مرسوم ورور قلتنفيذ موقعاً من قتف رائيس اومرورية.
اثلثا :يودع احملكوم عليا يف السرن ويف املكان امل ص

للمحكوم ق عدام.

رابع داد :اددا ألق ددارب احملكددوم علي ددا ايرتددا يف الس ددرن يف اليددوم ال ددذ يسددتا الي ددوم املع د لتنفي ددذ
عقوبة ا عدام وتقس علا عاتا إدارة السرن أصتار ذويا بذلظ.
 -268مبو ددري التدداب الثدداي مددن الكتدداب الددامس يف امل دواد  )285،293مددن قددانون أصددول
احملاةمات او اائية رقم  )23لسنة  1971حددد ةيفيدة تنفيدذ حكدم ا عددام قحملكدوم عليدا عدن
اورميددة املرتكت ددة م ددن قتل ددا ،و دداات ن د امل ددادت  )288،289م ددن ق ددانون أص ددول احملاةم ددات
او اائية لتوضح ةيفية تنفيذ عقوبة ا عدام وةما يلي:
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اوالً :ااددر احملكددوم عليددا ق عدددام إم املكددان امل ص د للتنفيددذ داصددف السددرن ،ويتلددو مدددير
الس ددرن املرس ددوم اومر ددور قلتنفي ددذ عل ددا احملك ددوم علي ددا يف مك ددان التنفي ددذ عل ددا مس ددمس م ددن
ا صرين .واذا رغري احملكوم عليا يف إبداا أقوال فيحرر القاضي حماراً ئا توقعا هياة التنفيذ.
اثنيددا :تنفددذ عقوبددة ا عدددام قحملكددوم شددنقاً حددىت املددوت داصددف السددرن او أ مكددان آصددر طتق داً
للقانون.
اثلث داً :ااددر التنفيددذ هياددة التنفيددذ املكونددة مددن احددد قادداة اوددنح واحددد أعادداا االدعدداا العددام
ومن دددوب ع ددن و ارة الداصلي ددة وم دددير الس ددرن وطتي ددري الس ددرن او أ طتي ددري آص ددر تندب ددا و ارة
الصحة وجيو حاور حمامي احملكوم عليا اذا طلري ذلظ.
رابع داً :عنددد إمتددام عمليددة التنفيددذ اددرر حماددر قلتنفيددذ مددن قتددف مدددير السددرن يثتددو فيددا شددرادة
الطتيري قلوفاة وساعة حصوتا وتوقس عليا هياة التنفيذ.
صامس ددا :تس ددلم ث دة احملك ددوم علي ددا إم ذوي ددا إذا طلت دوا ذل ددظ وإال قام ددو إدارة الس ددرن ب دددفنرا
علددا نفقددة احلكومددة وبدددون أ احتفددال .هكددذا تددتم عمليددة تنفيددذ حكددم ا عدددام قحملكددوم عليددا
ق عدام وبكافة أنواع اوراائم.
القةوة اليت فرة عةى فناةذ عقواة اإلعدام
 -269ال جي ددو تنفي ددذ حك ددم ا ع دددام يف اايم العط ددف الرمسي ددة واألعي دداد الاص ددة بداين ددة احملك ددوم
عليددا ،واحلكمددة مددن ذلددظ هددي حرمددة هددذه األايم ال د هددي مناسددتات قوميددة أو دينيددة ،وبددذلظ
يتف ددا ن د امل ددادة  )290م ددن ق ددانون أص ددول احملاةم ددات او اائي ددة رق ددم  )23لس ددنة  1971م ددس
ن د املددادة  )91مددن قددانون أصددول احملاةمددات او اائيددة العس دكرية رقددم  )30لسددنة  2007يف
هذا الشرن.
 -270اش ددارت امل ددادة /2اوالً) م ددن الدس ددتور علد ددا ان االس ددالم مص دددر اس ددا للتش د دريس)،
واوردت ذات املادة يف الفقرة أ) حكما بعدم دوا سدن أ قدانون يتعدارل مدس ثوابدو احكدام
االسددالم .حي د ان الش دريعة ا سددالمية تنطلددا مددن متدددأ احلددا يف احليدداة ،الددذ هددو القصددا
لددردع اورميددة ،وان ةددان ا سددالم يدددفس داائم داً ام العفددو وان تعف دوا اقددرب للتقددوث( ،وان عقوبددة
ا عدام ضرورية للحفاظ علا سالمة اوماعة ومحاية أمنرم.
 -271ن د قددانون العقددوقت يف املددادة  )150منددا علددا أسددتاب سددقوو اورميددة ومنرددا العفددو
العددام  ،والعفددو أمددا أن يكددون عف دوا عامددا أو عف دوا صاصددا ،والعفددو العددام يصدددر بقددانون ويرتتددري
علي ددا انقا دداا ال دددعوث وحم ددو حك ددم ا دان ددة ال ددذ يك ددون ق ددد ص دددر فير ددا ،ةم ددا تس ددق وي ددس
العقوقت األصلية والتتعية والتكميليدة والتدداب االحرتا يدة وال يكدون لدا أثدر علدا مدا سدتا تنفيدذه
مددن العقددوقت م ددا مل يددن ق ددانون العفددو عل ددا غ د ذل ددظ أمددا العف ددو الددا فيص دددر بندداا عل ددا
مرسوم ورور ويرتتري عليا سدقوو العقوبدة احملكدوم ئدا اائيدا ةلردا أو بعادرا أو إبدداتا بعقوبدة
أص منردا مدن العقدوقت املقدررة قدانوان ،وال يرتتدري علدا العفدو الدا سدقوو العقدوقت التتعيدة
والتكميلي ددة وال ا اثر او اائي ددة األص ددرث وال الت ددداب االحرتا ي ددة وال يك ددون ل ددا أث ددر عل ددا م ددا س ددتا
تنفيذه من العقوقت وةف ذلظ ما مل ين مرسوم العفو صالي ذلظ.
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 -272مددن الصددالحيات ال د أانو الدسددتور توليتر ددا ل درائيس اومروريددة ضددمن الفقددرة أوال م ددن
املددادة  )73إصدددار العفددو الددا بتوصددية مددن رائدديس جملددس الددو راا ،قسددتثناا مددا يتعلددا قحلددا
ال د ددا  ،وقس د ددتثناا احملك د ددوم قرتك د دداب اود د دراائم الدولي د ددة و د د دراائم ا ره د دداب والفس د دداد امل د ددار
وا دار .
 -273تددن املددادة  287مددن قددانون أصددول احملاةمددات او اائيددة علددا أ  -إذا و دددت احملكددوم
عليرددا حددامال عنددد ورود األمددر قلتنفيددذ فعلددا إدارة السددرن أصتددار رائدديس االدعدداا العددام ليقدددم
مطالعتددا إم و يددر العدددل بتر يددف تنفيددذ احلكددم أو ختفيفددا ويقددوم و يددر العدددل برفددس هددذه املطالعددة
إم رائيس اومرورية .ويوصر تنفيدذ احلكدم حدىت يصددر أمدر جمددد مدن الدو ير اسدتنادا إم مدا يقدرره
رائدديس اومروريددة .وإذا ةددان األمددر ا دددد يقاددي بتنفيددذ عقوبددة ا عدددام فددال تنفددذ إال بعددد ماددي
أربع ددة أش ددرر عل ددا اتري ددخ وض ددس محلر ددا س دواا وض ددعو قت ددف ورود ه ددذا األم ددر أم بع ددده - .ب -
يطتا حكم الفقرة أ) علا احملكدوم عليردا الد وضدعو محلردا قتدف ورود األمدر قلتنفيدذ ومل متدت
أربعددة أشددرر علددا اتريددخ وضددعرا .وال تنفددذ العقوبددة قتددف ماددي أربعددة أشددرر علددا اتريددخ وضددعرا
ولو ورد األمر ا دد قلتنفيذ).
 -274مل تويددد اللرنددة املرة يددة لكتابددة التقددارير السددابقة) االناددمام ام ال وتوةددول االصتيددار
الث دداي امللح ددا قلعر ددد وات ددادي ام الت دداا عقوب ددة االع دددام يف الوق ددو احلاض ددر وان الع دران يطت ددا
الاددماانت املقددررة مبو ددري القددانون الدددور حلقددون االنسددان والتش دريعات الوطنيددة بشددان عقوبددة
االعدام.

56

GE.19-20084

