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اوالا-
ألف -املقدمة
 -1انقش العراق تقريره االول امام اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري وفقـ ا للفقـرة )1
من املادة  )29من االتفاقية الدولية حلماية مجيع االشخاص من االختفاء القسـري جلسـتي ا
 7و/8ايل ــول ،2015/وق ــد ن ــت ع ــن ه ــذه املناقش ــة مجل ــة م ــن
 140و )141املعق ــودت
التوصيات.
 -2كم ــا ق ــدم الع ـراق تقري ــر املتابع ــة ا اللجن ــة املعني ــة حب ــاالت االختف ــاء القس ــري وج ـ
الوثيقــة  )CED/C/13/4والــت تت ــمن املعلومــات اخلاصــة ابخلط ـوات الــت ا ــذها الع ـراق لتنفيــذ
التوصيات الواردة الفقرات  )34 ،29 ،14من املالحظات اخلتامية.
 -3اجريــت انتخــاابت نيابيــة الع ـراق بتــاريخ  2018/5/12وســبق ا بيــوم االنتخــاب
اخلــاص لقــوم األمــن العراقيــة واحلــاالت اخلاصــة املتموــن ابلســجناء ،واالنتخــاب اخلــارجي للجاليــة
العراقي ـ ـ ــة املتواج ـ ـ ــدة ،تل ـ ـ ــف دول الع ـ ـ ــا  ،حيـ ـ ـ ـ بلـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ــدد الن ـ ـ ــاخب ال ل ـ ـ ــي العـ ـ ـ ـراق
 )24,352,253مليــون انخ ـ  ،مــن م  )9,952,264مليــون انخ ـ مشــاري التصــويت
العـام ،و  )709,396الــف انخـ مشــاري التصـويت اخلــاص ،و  )179,329الــف انخـ
مشاري تصويت اخلارج ،ليصبح عدد املشارك ال لي االنتخاابت هو )10,840,989
مليـ ـ ــون انخ ـ ـ ـ  ،وبنسـ ـ ــبة مشـ ـ ــاركة بل ـ ـ ــت  ،)%44,52وش ـ ـ ـ د كقلـ ـ ــيم كوردس ـ ـ ـتان يـ ـ ــوم 30
أيلول/سـ ــبتمرب  ،2018انتخـ ــاابت تش ـ ـريعية حي ـ ـ أد النـ ــاخبون ص ـ ـوا م  1200مرك ـ ـ
انتخ ــاو بواق ــع  5933حمط ــة اق ـزاة موىع ــة عل ــل حمافظ ــات ااقل ــيم ،بل ـ ع ــدد احملط ــات املؤهل ــة
الســتقبال النــاخب  3933حمطــة تصــويت ،انفــس هــذه االنتخــاابت  709مرشــح مــن مجيــع
احملافظات علل  )111مقعـدا الربملـان ،صصـن من ـا  )11لألقليـات القوميـة والدينيـة والـت
تُس ــمل ابل ــوات ،وه ــي موىع ــة كالت ــا  )5 :مقاع ــد للزكم ــان و  )5للمس ــيحي ومقع ــد واح ــد
لألرمــن بل ــت نســبة املشــاركة انتخــاابت التصــويت العــام بل ــت ،)%57,96 :كمــا بل ــت
نسبة مشاركة االنتخاابت التصويت اخلاص) حنو .)%80
 -4دأبت مج ورية العراق علل تقدمي تقاريرها التعاهديـة وقت ـا احملـدد ،ومتابعـة مـا يصـدر
مــن توصــيات مــن اايتــات التعاهديــة ،وبعــد نقــن ملــف حقــوق االنســان ا وىارة العــدل ،صــدر
االمــر الــوىاري  2016/6/19 )496/1/1/11بتش ـ ين ةنــة مرك يــة دا م ـة برائســة الســيد
وىير العدل ،ومولت في ـا وىارات العـدل ،اخلارجيـة ،الداخليـة ،الزبيـة ،الصـحة ،العمـن والشـؤون
االجتماعيــة) ف ـالا عــن كول ـ مــن م ت ـ الســيد ر ــيس الــوىراء واالمانــة العامــة لــس الــوىراء
ومستشارية األمن الوطين تن عداد التقارير اخلاصة ابتفاقيات حقوق االنسان ،وصدر االمر
الوىاري الصادر ابلعدد قانونية/أ/م/ة 2018/2/5 )1/برفع مستوم اللجنـة ا ةنـة وطنيـة
ل تابة التقارير.
 -5ووفقـا للفقــرة  )4مــن املــادة  )29مــن االتفاقيــة يقــدم العـراق تقريــره حــول املالحظــات
اخلتامية للجنت م املوقرة.

GE.19-14221

3

CED/C/IRQ/AI/1

ابء -عملية اعداد التقرير
-6

مرت عملية اعداد التقرير بعدة مراحن علل النحو االيت:

مرحلننة التري :ن ركـ ت هــذه املرحلــة علــل تش ـ ين ةنــة وىاريــة فرعيــة ابالمــر
أ)
الوىاري الصادر ابلعدد /3/1/11ت/ش 2017/1/10 )11/برائسة وىارة العـدل وع ـوية
ع ــدد م ــن ال ــوىارات املعني ــة وعمم ــت املالحظ ــات اخلتامي ــة الص ــادرة م ــن اللجن ــة املعني ــة حب ــاالت
االختفاء القسري علل اة ات والوىارات املعنية؛
املعلومنات اطـار هـذه املرحلـة و تـوفع املعلومـات الالىمـة الـت
ب) مرحلة
يتطلب ا التقرير وعقدت عدة اجتماعات للجنـة الفرعيـة ملراجعـة املعلومـات املتـوفرة والـدر االشـارة
ا ان عمليــة مجــع املعلومــات تلــت مســتمرة حــا اتريــخ تقــدمي التقريــر و ل ـ مــن اجــن حتــدي
املعلومات؛
ج) مرحلننة الاننيا ة خــالل هــذه املرحلــة عملــت اللجنــة علــل ت ــم املعلومــات
املتــوفرة املواعــيع املناســبة مــن التقريــر وصــياغت ا وقــد خلصــت هــذه املرحلــة ا اعــداد مســودة
التقرير من قبن اللجنة الفرعية ورفع ا ا اللجنة الوطنية؛
د) مرحلننة املراجعننة واملاننادقة خــالل هــذه املرحلــة عقــد اجتمــاة للجنــة الوطنيــة
ملناقشــة مســودة التقريــر واقــرت ورفعــت ا صلــس الــوىراء للمصــادقة علي ــا وارســااا ا ةنــت م
املوقرة.
-7

ميون هذا التقرير االجراءات املتخذة من قبن مج ورية العراق لتنفيذ املالحظات اخلتامية.

اثني ا -معلومات بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة
فيما يتعلق ابلتوصية ()8
 -8ان م العراق ا االتفاقية الدولية حلماية مجيع االشخاص من االختفاء القسري وجـ
القــانون رقــم  )17لســنة  ،2009والت ـ م مــن خالاــا بتقــدمي تقريــر عــن التــدابع املتخــذة لتنفيــذ
الت اماتــمب وج ـ املــادة  29مــن االتفاقيــة ،كمــا التـ م وج ـ املــادة  )30مــن االتفاقيــة املــذكورة
أعــاله ،ومي ــن أن نب ـ اليــة العمــن املتبعــة مــن قبــن وىارة العــدل كوصــا اة ــة ات األختصــاص،
وعلل النحو األيت:
 -9استحداث قسم املفقـودين وتوثيـا االنت اكـات دا ـرة حقـوق االنسـان وىارة العـدل
تتو االجابة علل االستلة الواردة وفقا اجراءات العاجلة وابلتنسيا مع الوىارات املعنية.
 -10تشـ ـ ين ةن ــة خاص ــة حلس ــم ملف ــات االختف ــاء القس ــري برائس ــة وىارة الع ــدل وع ــوية
اة ات املعنية تعمن علل حن ومتابعة كافة حاالت االختفاء القسري امل عومة.
 -11ل ــرا األس ـراة اــاى العمــن و اســتحداث الربيــد اال ــزوين الرمســي للجنــة
 action@moj.gov.iqوىارة العــدل لتلقــي الرســا ن وااجــاابت مــن اة ــات املعنيــة فيمــا صــن
متابعة وحسم ملفات االختفاء القسري.
(urgent-
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 -12نظمــت مديريــة حقــوق االنســان وىارة الداخليــة اســتمارة معلومــات خاصــة للمــدع
ابختفاء وي م قسرايا يتم اعتمادها كأحـد املتطلبـات الر يسـية اخلاصـة جـراءات التحقيـا ومعرفـة
مصع الشخن املختفي.

فيما يتعلق ابلتوصية ( )10من مالحظاتكم اخلتامية
 -13ان العـ ـراق وم ــن خ ــالل منظومت ــمب الق ــا ية والتنفيذي ــة يعم ــن عل ــل تنفي ــذ م ــام تلق ــي
الش ـ اوم اخلاصــة ابختصــاص اللجنــة ،وعلــل الــرغم مــن ان القبــول ابختصــاص اللجنــة تلقــي
التـ ام العـراق تنفيــذ بقيــة نصــوص االتفاقيــة ،ومــا ىال
الشـ اوم اختيــاراي دون ان صــن لـ
العراق ي ع قيد نظره االتفاقيات والربوتوكـوالت املعنيـة حبقـوق االنسـان الـت ين ـم الي ـا و يتـة
الظروف املناسبة ا االت التشريعية واملؤسساتية.
 -14ان قــانون املفوعــية العليــا حلقــوق اانســان املــرقم  )53لســنة  2008ميــنح واليــة واســعة
للمفوعية ا حدد هذا القانون اهداف ووسا ن عمن املفوعية بــ:
•

تلقـ ـ ــي الش ـ ـ ـ اوي مـ ـ ــن األف ـ ـ ـراد واةماعـ ـ ــات ومنظمـ ـ ــات ا تمـ ـ ــع املـ ـ ــدين عـ ـ ــن
االنت اكات السابقة والالحقة حلقوق االنسان.

•

القيام ابلتحقيقات األولية عن انت اكات حقوق اانسان املبنية علل املعلومات.

•

التأكد مـن صـحة الشـ اوي الـواردة ك املفوعـية وكجـراء التحقيقـات األوليـة ك ا
اقت ل األمر.

•

حتري الدعاوي املتعلقة ابنت اكات حقـوق اانسـان وكحالت ـا ك االدعـاء العـام
ال ا ااجراءات القانونية وكشعار املفوعية ابلنتا .

•

القيـام بـ ايرات للسـجون ومراكـ ااصــالم االجتمـاعي واملواقـف ومجيـع األمــاكن
األخــرم دون احلاجــة ك ك ن مســبا م ــن اة ــات املــذكورة واللقــاء ابحمل ــوم
واملوق ــوف وتوبي ــت ح ــاالت خ ــرق حق ــوق اانس ــان وكب ــال اة ــات املختص ــة
ال ا ااجراءات القانونية املناسبة.

 -15ونش ـ ـ ــع ا املـ ـ ـ ـواد  )47-45م ـ ـ ــن ق ـ ـ ــانون اص ـ ـ ــالم النـ ـ ـ ـ الء وامل ـ ـ ــودع رق ـ ـ ــم )14
لسنة .2018

فيما يتعلق ابلتوصية ( )12من مالحظاتكم اخلتامية
 -16و اطالق محلة وطنية ةمع املعلومات عن املفقودين وامل يبـ قسـرا وبـدأت هـذه احلملـة
بت ـ ــاريخ  2012/2/15ومشل ـ ــت مجي ـ ــع حمافظ ـ ــات العـ ـ ـراق ع ـ ــدا اقل ـ ــيم كوردس ـ ــتان واعتب ـ ــارا م ـ ــن
مؤسسـة الشـ داء وابلتنسـيا والتعـاون
عام  1968شـاركة املركـ الـوطين لتوثيـا جـرا م البعـ
وىارة الص ــحة ودا ــرة ش ــؤون محاي ــة املقــابر اةماعي ــة وىارة حق ــوق
مــع دا ــرة الط ـ الع ــد
االنسـان املل ــاة) وقــد ت ــمنت احلملـة اعــداد اســتمارة خاصــة قاعـدة بيــاانت) مــع اخــذ عينــات
دم مــن وي املفقــودين تــودة لــدم دا ــرة الط ـ العــد مل يــدا ألج ـراء املطابقــة مــع العينــات الــت
تؤخـ ـ ـ ــذ مـ ـ ـ ــن عظـ ـ ـ ــام رفـ ـ ـ ــاة ش ـ ـ ـ ـ داء املقـ ـ ـ ــابر اةماعيـ ـ ـ ــة ويـ ـ ـ ــتم حتديـ ـ ـ ــد ااويـ ـ ـ ــة وقـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــجلت
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االحصا ية  )13993استمارة مفقود واحين امللف الىمؤسسة الش داء وان دا ـرة شـؤون ومحايـة
املقابر اةماعية التابعة للمؤسسـة مسـتمرة اعمـال البحـ والتنقيـ عـن املقـابر اةماعيـة وعـن
املفقـودين وال ىالـت االخبـارات تـرد مـن قبـن القـوات االمنيـة والقطعـات العسـ رية علـل اكتشـاف
مواقع مقابر مجاعية جديدة و التعامـن مع ـا اسـتنادا ا قـانون محايـة املقـابر اةماعيـة رقـم )13
لسنة  2015املعدل.
مؤسس ــة الش ـ ـ داء بتشـ ـ ين ةن ــة لت ــدقيا
 -17ق ــام املرك ـ ـ ال ــوطين لتوثي ــا ج ـ ـرا م البعـ ـ
 )16000اســم مــن أمســاء االشــخاص املختف ـ قس ـرايا وقــد توصــلت اللجنــة ا حتديــد مصــع
 )7031اسم وابلتفصين االيت:
•

امساء الذين و املصادقة علل امسا م كش داء

اقليم كوردستان .)4252

•

امساء الذين و املصادقة علل اعتبارهم ش داء

مؤسسة الش داء .)1071

•

امساء الذين قدم وي م معامالت وو رف ا من قبـن املؤسسـة لعـدم ثبـوت كصـم
ش داء .)45

•

امساء الذين ال ىالت معامال م قيد االااى .)38

•

امســاء الــذين وجــدت اــم واث ــا مقتــبس ح ــم)
.)1625

قســم االرشــيف

املؤسســة

 -18يعم ــن قسـ ــم املفقـ ــودين وتوثيـ ــا االنت اكـ ــات ال ـ ـوارد كـ ــره الفقـ ــرة  )9علـ ــل ارشـ ــفة
املعلومات ال زونيا ل افة حاالت وطلبات االجراء العاجن الواردة اليمب ،وسوف ميون هـذا القسـم
االليــة املشــار الي ـا اعــاله ســجن وطــين للمفقــودين) بنــاءا علــل توجيــمب االمانــة العامــة لــس
الوىراء.

فيما يتعلق ابلتوصية ( )14من مالحظاتكم اخلتامية
 -19ان قـانون العقــوابت احلــا رقـم  )111لســنة  1969املعــدل صلــو مـن نــن واعــح وصـريح
يعرف جرمية االختفاء القسري وفا التعريف الوارد املادة  )2من االتفاقية ل ـن هنـاي افعـال تنـدرج
حتــت وصــف االختفــاء القســري مــن اخلطــف ،االحتجــاى ،االعتقــال مــن دون اوامــر ق ــا ية) املرت بــة
من موتف عام او من قبن كياانت من غع الدول واملطبـا علـل هـذه االفعـال النصـوص الـواردة
قانون العقوابت العراقي مواد .)426 ،425 ،424 ،423 ،422 ،421 ،324 ،322
 -20نصت املـادة  )92مـن قـانون اصـول احملاكمـات اة ا يـة رقـم  )23لسـنة  1971علـل
ال جيوى القـب علـل اي شـخن او توقيفـمب اال قت ـل امـر صـادر مـن قاعـي او حم مـة او
االح ـوال الــت جيي ـ في ــا القــانون ل ـ ) مــع العــرا ان نــن هــذه املــادة يتطــابا م ـع نــن املــادة
 )421مــن قــانون العقــوابت املــذكور انف ـا حي ـ نصــت علــل يعاق ـ ابحلــبس مــن قــب علــل
شــخن او حجــره او حرمــمب مــن حريتــمب ي وســيلة كانــت بــدون امــر مــن ســلطة ،تصــة غــع
االحوال الت تصرم في ا القوان واالنظمة بذل ).
 -21ان الق ــانون العراق ــي يتعام ــن م ــع جـ ـرا م ت ــدخن تعري ــف االختف ــاء القس ــري الـ ـوارد
املــادة  )2مــن االتفاقيــة االعتقــال ،االحتجــاى ،االختطــاف ،او اي شـ ن مــن اشـ ال احلرمــان
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م ــن احلري ــة) حيـ ـ يت ــمن عق ــوابت ش ــديدة عل ــل مـ ـرت ا ه ــذه اةـ ـرا م واحملرعـ ـ واملس ــا
والشركاء.
 -22هناي مشروة قـانون مقـدم مـن هيتـة املستشـارين رائسـة صلـس الـوىراء وجـ اللجنـة
الصادرة ابالمر الديواين  )475لسنة  2017خاصة بتقدمي مشروة قانون اةرا م الدوليـة حيـ
جاء االسباب املوجبة للتشريع و ل ل را سد النقن احلاصن النظام التشريعي اةنـا ي
العراقي فيما صن اةـرا م اخلطـعة وملالحقـة ومعاقبـة مرت بي ـا اينمـا وجـدوا وانسـجاما مـع التطـور
احلاصــن القــانون اةنــا ي الــدو وموا مــة التش ـريعات العراقيــة ــا ينســجم مــع الت امــات الع ـراق
وج االتفاقيات الت وقع علي ا وحفظا حلقوق ال حااي والتماسا لتحقيا العدالة).
 -23اعـدت وىارة العـدل مشـروة قـانون خـاص افحـة االختفـاء القسـري اخـذ بنظـر االعتبـار
املالحظات اخلتامية للجنة حاالت االختفاء القسري عن مناقشة تقرير العـراق عـام  2015وتنفيـذا
ل التفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء وملــت مناقشــة املشــروة امــام املستشــار
املختن صلس الدولة منتصف عام  2018بعد االخذ بنظـر االعتبـار مالحظـات املؤسسـات
املعنية وعوة القانون وان ااجراءات اخلاصة ناقشة املشـروة امـام صلـس الدولـة مسـتمرة مل يـدا
ارسالمب ا صلس الوىراء ومن مث ا صلس النواب
 -24عرفت املادة  )2من مقزم مشروة قانون م افحة االختفاء القسري :ابنمب االعتقال أو
االحتجــاى أو االختطــاف أو أي ش ـ ن مــن أش ـ ال احلرمــان مــن احلريــة الــذي يــتم علــل أيــدي
م ــوتفي الدول ــة ،أو أش ــخاص أو صموع ــات م ــن األفـ ـراد يتص ــرفون ن أو دع ــم م ــن الدول ــة أو
وافقت ا ،ويعقبمب رف االعزاف حبرمان الشخن من احلريـة أو كخفـاء مصـع الشـخن املختفـي
أو م ان وجوده ،كا حيرممب من محاية القانون ،ويعد كذل اختفاءا قسرايا احلاالت االتية:
اوالا -انت ـ اة األطفــال اخلاعــع الختفــاء قســرض والــذين ص ــع أحــد أبــوي م أو مــن
ميــول م قــانوانا الختفــاء قســري ،أو األطفــال الــذين يولــدون أثنــاء وجــود أم ــا م احلج ـ نتيجــة
الختفاء قسري.
اثنيا -قيــام اشــخاص او صموعــات ابعتقــال او احتجــاى او اختطــاف االشــخاص او
حرماصم من احلرية ابي ش ن من االش ال دون ا ن او دعم او موافقة الدولة.
 -25بينت املادة  )5من مقزم مشروة القانون علل:
القسري.

اوال -يعاقـ ـ ابلس ــجن  15مخس ــة عش ــر عامـ ـا ك ــن م ــن ارت ـ ـ جرمي ــة االختف ــاء
اثنيا -ت ون العقوبة السجن املؤبد ا ا اقزن ارت اب اةرمية بظرف مشدد.

اثلوا -دون االخــالل ي عقوبــة اخــرم ،يعـ ل عــن الوتيفــة كــن ثبتــت مســؤوليتمب عــن
جرمية .االختفاء القسري ا ا كان موتفا ي صفة ،وتصادر اموالمب املنقولة وغع املنقولة.
 -26اشارت املادة /6اثنيا) من مقزم مشروة القانون ا انمب يعد ترف ا مشددا ا ا ت ـمنت
جرمية االختفاء القسري االفعال االتية:
-1
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-2

ا ا ارت بت جرمية االختفاء القسري

-3

ا ا رافا ارت اب جرمية االختفاء القسري:
أ)
ب)

حا امرأة حامن ،أوقاصر ،أومعاقة.

تع ـ ــذي ب ـ ــدين أو نفس ـ ــي أو أي شـ ـ ـ ن م ـ ــن أشـ ـ ـ ال االكـ ـ ـراه م ـ ــع
الشخن املختفي قسرايا.
اغتصــاب الشــخن املختفــي قس ـرايا ،أو حــدوث أج ــاا ،أو عاهــة
مستدمية لمب.

 -27ان الع ـراق يصــبح بعــد طرفــا نظــام رومــا االســاجل اخلــاص ابحمل مــة اةنا يــة الدوليــة
لســنة  1998والــذي وعــع اســس ومعــايع وتصــنيف اةـرا م عــد االنســانية ل ــن مــع ل ـ فــان
قــانون احمل مــة اةنا يــة العراقيــة العليــا) اعتمــد صــياغتمب علــل مــا ورد نظــام رومــا االســاجل
ابعتباره اف ن التطبيقات القانونية صال القانون اةنا ي الدو حي ورد املادة  )12مـن
قــانون احمل مــة الفقــرة اوال من ــا بيــان للجـرا م عــد االنســانية من ــا االختفــاء القســري لألشــخاص
و الفقرة اثنيا من املادة ا ا و تعريف املصطلحات الوارد كرهـا الفقـرة اوال مـن املـادة من ـا
مصـطلح االختفـاء القسـري لألشـخاص) الـذي يعـين القـاء القـب علـل اشـخاص او احتجـاىهم
او اختطــاف م مــن قبــن الدولــة او منظمــة سياســية او ن او دعــم من ــا اــذا الفعــن او بس ـ و ا
عنمب ،مث رف ا االقرار حبرمان هؤالء االشخاص من حريت م او اعطاء معلومـات عـن مصـعهم او
عــن امــاكن وجــودهم مــدف حرمــاصم مــن محايــة القــانون مــدة ىمنيــة طويلــة ومــذا ي ــون القــانون
العراقــي اعتــرب جرميــة االختفــاء القســري جرميــة عــد االنســانية ل ــن هــذا ال مينــع مــن اق ـزام أي
تعدين تشريعي يؤكد ويدعم هذا املف وم القوان ات العالقة.
 -28اشـارت املــادة  )3مــن مقــزم مشــروة قــانون علــل تعــد كارســة جرميــة االختفــاء القســري
العامة او املمن جة جرمية عد االنسانية استنادا لتعريف ا هذا القانون واالتفاقية الدولية حلمايـة
مجيــع االشــخاص مــن االختفــاء القســري الــت ان ــمت الي ــا مج وريــة العـراق ابلقــانون رقــم )17
 2010/1/12او اي اتفاقية اخرم ات صلة ي ون العراق طرفا في ا.

فيما يتعلق ابلتوصية

)(16

 -29تطــرق قــانون عقــوابت قــوم االمــن الــداخلي رقــم  )14لســنة  2008فرعــمب الســابع
اخلــاص جبـرا م اســاءة اســتعمال نفــو الســلطة علــل معاقبــة ا مــر االعلــل رتبــة احــدم احلــاالت
التالية:
•

ا ا طل من املادون القيام عمال او منفعة شخصية ال عالقة اا ابلوتيفة.

•

ا ا امر املادون ابرت اب جرمية ويعد فعالا اصليا ا ا ملت او شرة في ا.

 -30ال يوجد لدم املؤسسة العس رية ما يسمل بـ االحتجاج ابألوامر) عند ارت ـاب جرميـة
ما ،حي تنن املادة  )24من قانون العقوابت العس ري رقم  )19لسنة  2007علل:
أوالا -ك ا ك ـ اـون األم ــر الص ــادر لتنفي ــذ واج ـ عسـ ـ ري جرمي ــة ،فتزتـ ـ املس ــؤولية
اةنا ية عن هذه اةرمية علل ا مر)).
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اثنيا -يعد األدىن رتبة شري ا ارت اب اةرمية

كحدم احلاالت التالية:

)1

ك ا الاوى حدود األمر الصادر كليمب.

)2

ك ا اعلــم أن األمــر الــذي تلقــاه يُقصــد بــمب ارت ــاب جرميــة عس ـ رية أو
مدنية.

وما جاء اي ا املادة /52اوالا) من ات القانون:
يعاق ابحلبس كن من استعمن نفو وتيفتـمب أو م انتـمب أو رتبت ـا وأم اـر األدىن
أ)
رتبة ابرت اب اةرمية.
ب) يعد ا مر فاعالا أصلي ا للجرمية ك ا ارتُ بت اةرمية أو ُشرة في ا.
 -31اشــارت املــادة  )9مــن مقــزم مشــروة قــانون م افحــة االختفــاء القســري ألغـراا هــذا
القانون يعد الر يس األعلل شري ا اةرمية احلاالت التالية:
اوال -ك ا عل ــم ابن اح ــد مرمموس ــيمب ك ــن يعمل ــون حت ــت كمرت ــمب أو رقابت ــمب الفعليتـ ـ ق ــد
ارت ـ أو شــرة ابرت ــاب جرميــة ،أو تعمــد كغفــال أو كخفــاء معلومــات كانــت تــدل علــل ل ـ
بوعوم.
اثنيا -كان ميارجل مسؤوليتمب ورقابتمب الفعليت علل األنشطة الت ترتبط بمب اةرمية.
اثلوا -يتخ ــذ الت ــدابع الالىم ــة أو املناس ــبة ال ــت ك ــان بوس ــعمب ا ا ه ــا للحيلول ــة دون
ارت ــاب اةرمي ــة أو من ــع ارت ام ــا أو ع ــرا األم ــر عل ــل الس ــلطات املختص ــة ألغـ ـراا التحقي ــا
واملالحقة.
 -32اشارت املادة  )4من مقزم مشروة قانون م افحة حاالت االختفاء القسري علل:
أوال -ال جيــوى التــذرة ي تــرف اســتونا ي او حالــة طـوار  ،سـواء تعلــا األمــر حبالــة
حـ ــرب أو الت ديـ ــد ابنـ ــدالة حـ ــرب ،أو ابنعـ ــدام االسـ ــتقرار السياسـ ــي الـ ــداخلي ،أو ي حالـ ــة
استونا ية أخرم ،لتربير االختفاء القسري.
اثنيا -ال جي ــوى الت ــذرة ابألوام ــر الص ــادرة ع ــن م ــوتف أعل ــل مرتب ــة أو أي ــة تعليم ــات
صادرة عن سلطة عامة سواء كانت مدنية أو عس رية أو غعها كمربر للجرمية.
اثلوا -ال جرميــة علــل مــن رف ـ
أو أت ن بمب أو تشجع عليمب

تنفيــذ أمــر أو توجي ــات تفــرا االختفــاء القس ــري

فيما يتعلق ابلتوصية ( )18من مالحظاتكم اخلتامية
 -33ان القــانون العراقــي عــا مــا تتطلبــمب املــادة  )9مــن االتفاقيــة بفقرتي ــا وحسـ مــا اشــار
اليــمب اح ــام املـواد  6ا  )13مــن قــانون العقــوابت العراقــي رقــم  111لســنة  1969املعــدل
مع ـ ىا ل ـ ح ــام امل ـواد مــن  357ا  )368مــن قــانون اصــول احملاكمــات اة ا يــة العراقــي
رقم  23لسنة .1971
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فيما يتعلق ابلتوصية ( )20من مالحظاتكم اخلتامية
 -34توج ــد هيت ــة حتقيقي ــة متخصص ــة التحقي ــا جب ـرا م االختف ــاء القس ــري مرتبط ــة جل ــس
الق ــاء االعل ــل حيـ ـ ج ــرم ت ــدريب ا م ــن قب ــن املنظم ــات الدولي ــة و س ــاعدة خـ ـرباء اةـ ـرا م
الدولية.
 -35اسـ ـ ــتنادا ا توصـ ـ ــيات اللجنـ ـ ــة العليـ ـ ــا الدا مـ ـ ــة للتعـ ـ ــايش والسـ ـ ــلم ا تمعـ ـ ــي املش ـ ـ ـ لة
عــام  2017فقــد صــدر االمــر الــديواين رقــم  46لســنة  2018بتش ـ ين ةنــة برائســة قاعــي مــن
صلس الق اء االعلل وع وية كول من ،تلف االج ة االمنية والوىارات املعنيـة تتـو النظـر
الن اع ــات وال ــدعاوم ال يدي ــة للمعتقل ـ ـ واملخط ــوف واملفق ــودين واملقب ــوا عل ــي م اح ـ ـزاىايا
احملافظات احملررة وتنظيم قوا م خاصة مم ملعرفة مصعهم وحسم ملفا م عـمن سـقف ىمـين حمـدد
حسـ االصــول وفقـ ا للقــانون علــل ان تتــو ةنــة متابعــة وتنفيــذ املصــاحلة الوطنيــة متابعــة اعمــال
هــذه اللجنــة ورفــع تقــارير دوريــة عــن اعمااــا ا الســيد االم ـ العــام لــس الــوىراء ر ــيس اللجنــة
العليــا الدا مــة للتعــايش والســلم ا تمعــي ،وماىالــت ةنــة االمــر الــديواين رقــم  46لســنة 2018
تعم ــن ابلتنس ــيا م ــع ص ــالس احملافظ ــات احمل ــررة ع ــوء اس ــتمارة و تعميم ــا لتحدي ــد تفاص ــين
احلاالت املعروعة بطل رمسي من وي ال حااي.
 -36اشــارت امل ــادة  )8م ـن مق ــزم مشــروة الق ــانون علــل يت ــو قاعــي التحقي ــا أو احملق ــا
الق ــا ي حصـرا ،وافقــة قاعــي التحقيــا او علمــمبق التحقيــا مجيــع اةـرا م ق ويعــد ابطـالا كــن
كقرار صدر عن املت م أمام أية ج ة أخرم
 -37ان وىارة الداخلي ــة مس ــتمرة ما ــا متابع ــة منس ــوبي ا ل ــرا احليلول ــة دون ح ــدوث
حاالت اختفاء قسري ومقاعا م ومعاقبت م حال وجدت مون هذه اةرمية ا ا ثبتت ادانت م.
 -38وج ـ التش ـريعات العقابيــة العراقيــة ال جيــوى كعتقــال أو تقييــد حريــة أي شــخن بــدون
مذكرة قب صادرة من ج ة ق ا ية ،تصة وخبـالف لـ يعاقـ املخـالف ابحلـبس أو السـجن
كســتنادا ألح ــام املــادة  )421مــن قــانون العقــوابت العراقــي رقــم  111لســنة " 1969يعاق ـ
ابحلـبس مـن قـب علـل شـخن أو حجـ ه أو حرمـمب مــن حريتـمب يـة وسـيلة كانـت بـدون أمـر مــن
الســلطة املختصــة غــع األح ـوال الــت تصــرم في ــا الق ـوان واألنظمــة بــذل " .وت ــون العقوبــة
السجن مدة ال ت يد علل مخسة عشر سنة األحوال ا تية:
•

•
•

ك ا حصن الفعن من شخن ت اي بدون حا ب ي مستخدمي احل ومة أو اتنحن
عالمة رمسية كي ة ام أو أتصف بصفة عامة كا بة أو ابرى أمرا مـ ورا ابلقـب أو
احلج أو احلبس مدعيا صدوره من سلطة ،تصة.
كا ِ
صح الفعن ديد ابلقتن أو تعذي بدين أو نفسي.
ك ا ىادت مدة القب

أو احلج أو احلرمان من احلرية علل  15يوم.

 -39اباعــافة ك التعليمــات الــت صــدرت مــن رائســة الــوىراء وج ـ األمــر الــديواين )57
 2014/12/1الت ت منت الفقرات التالية:
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•

ال جيــوى القــاء القــب أو توقيــف أي شــخن اال قت ــل أمــر صــادر مــن قــاا
،تن أو من حم مة ،تصة أو االحوال الت جيي في ا القانون لـ ـا في ـا
املاداتن  )103 ،102من قانون أصول احملاكمات اة ا ية.

•

تقوم اة ة الت نفذت القـاء القـب أو التوقيـف بتسـجين أسـم املوقـوف وم ـان
االيقــاف وســببمبُ واملــادة القانونيــة املوقــوف بشــأصا خــالل مــدة  )24ســاعة مــن
وقــت التوقيــف ســجن مرك ـ ي ال ــزوين ويــدوي تتــو وىارة العــدل أســتحداثمب
وادارتمب.

•

تتــو وىاريت الــدفاة والداخليــة وج ــاى االمــن الــوطين وعــع ع ـوابط واليــات قيــام
السجن املرك ي.
االمرين بتسجين املوقوف

•

ال جيــوى قي ــام أي ج ــة غ ــع اة ــات امل ــذكورة
القب أو التوقيف.

اع ــاله م ــن ه ــذا االم ــر ابلق ــاء

•

يعد القب علل االشخاص خـارج احلـاالت املنصـوص علي ـا هـذا االمـر مـن
اختطــاف وأحتجــاى االشــخاص مــن احلــاالت اةرميــة وحيــال املســؤول عن ــا ا
الق اء.

فيما يتعلق ابلتوصية ( )21من
 -40حنيل م ا الفقرة  )34من التقرير.

فيما يتعلق ابلتوصية ( )23من مالحظاتكم اخلتامية
 -41ان صل ــس الق ــاء االعل ــل افت ــتح واع ــاد العم ــن ابحمل ــاكم ع ــمن املن ــاطا ال ــت و حتريره ــا
وحاليا يتم قبـول االخبـارات والشـ اوم خبصـوص اةـرا م املرت بـة مـن قبـن تنظـيم داعـش االرهـاو
تل املناطا.
 -42تعرا العراق ا هجمة عنيفة من قبن عصاابت داعش االرهابيـة عـام  2014وقـد
قامــت عصــاابت داعــش االرهابيــة جموعــة واســعة مــن االنت اكــات ارت بت ــا عــد ابنــاء الشــع
العراقي عموما وصموعات كثنية ودينية عديدة علل وجمب اخلصوص.
 -43كم ـ ــا قام ـ ــت ه ـ ــذه العص ـ ــاابت عم ـ ــال القت ـ ــن والتع ـ ــذي واالختط ـ ــاف واالغتص ـ ــاب
واالســتعباد اةنســي واارغــام علــل التحــول مــن ديــن ك آخــر والنيــد االطفــال واالنتحــاري مــن
االطفال والنساء والدروة البشـرية وسياسـة االرا احملروقـة واالشـ ار ابلقتـن امـام النـاجل وان هـذه
االنت اكات تش ن جرا م يعاق علي ا القانون.
 -44ومارســت هــذه العصــاابت االجراميــة انت اكــات عــد ا موعــات ااثنيــة األخــرم ،ــا
ل صموعات املسيحي والزكمان والصابتة املندا ي واالي يدي  ،ومن ا:
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اةرا م املاسة ابحلياة وسالمة البدن قتن ،تعذي ).

•

الت جع والن وم القسري.
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•

است داف االقليات.

•

تدمع االاثر الزاث واملعا الدينية.

•

الت ييا علل احلرايت العامة.

•

انت اكات للجوان االقتصادية والصحية.

•

االستعباد اةنسي.

•

االسزقاق وفتح اسواق للنخاسة االار البشر).

•

املتاجرة ابملوارد الطبيعية النفط) و ريبمب واملتاجرة ابالاثر.

 -45كمـا مارســت عصــاابت داعــش ومنـذ دخواــا مدينــة املوصــن واجـ اء مــن حمافظــة صــالم
الدين مطلع ش ر ح يـران  2014وقـرم مـن حمافظـة كركـوي وداي ابشـع جـرا م القتـن والتعـذي
سجن ابدوش ،واعدام متات اةنود حمافظة نينـوم واعـدام 1700
من ا قتن  450سج
كليـة القـوات اةويـة
جندي قاعدة سباي ر حمافظة صـالم الـدين ،واعـدام  175طالـ
العراقية احدم القواعد مدينة ت ريت والقاء جو البع من م صر دجلة اباعـافة ا
ابشــع اة ـرا م عــد أبنــاء األقليــات وخصوص ـ ا االي يــدي واملســيحي والشــب  ،وج ـرا م االســتعباد
اةنســي ألالف النســاء مــن االي يــدايت ومــن األقليــات األخــرم ،وعنــد عمليــات التحريــر قامــت
تل العصاابت ابستعمال املدني دروعا بشـرية اعاقـة تقـدم القـوات احل وميـة الـت اعـطرت
كوع من االحيان ا القتال الراجن للمحافظة علل حياة املدني .
 -46تعرعت النساء املناطا الت سـيطرت علي ـا عصـاابت داعـش االرهابيـة ا كارسـات
وحشية من قتن واختطاف والبيع كسبااي واجبارهن علل ت يع داينت ن وتعـرا العديـد مـن ن ا
اغتصاب وغعها من العنف اةنسي.
املنــاطا الــت ســيطر علي ــا عمليــات
 -47ان تنظــيم داعــش االرهــاو مــارجل وبشـ ن كــن
اختطاف واسر نساء وفتيات اي يدايت اباعافة ا نسـاء مـن الزكمـان واملسـيح والشـب حيـ
اســتطاة عــدد مــن النســاء االي يــدايت احملتجـ ات الفـرار وهــن ي ـواج ن معــاانة نفســية ســيتة لل ايــة
ادت ا انتحار بع ن بسب ما تعرعن لمب من عمليات اغتصـاب واعتـداءات جنسـية وتـ وي
قسري وما نت عنمب من حاالت محن واسقاط االمر الذي اثر علل صحت ن بش ن سيء.
 -48ان م ــا يق ــارب  )400امـ ـراة تعرع ــت لعقوب ــة االع ــدام والتع ــذي حبج ــة عـ ـدم امتو ــاام
ألوامر داعش بع ن طبيبات واخرايت تدريسيات وحماميات وصـحفيات واخـرايت امتـنعن عـن
كارسة ج اد الن ام.
 -49ان تنظ ــيم داع ــش االره ــاو ا ــذ كارس ــات وحش ــية ع ــد امل ــدني يف ــرق بـ ـ الرج ــال
والنســاء وبـ االطفــال والشــيوت حيـ اســتخدم اةميــع كــدروة بشـرية واســتخدام القناصــة لقتــن
الرجــال والنســاء واالطفــال الــذين حــاولوا الوصــول ا امــاكن امنــة والواقعــة حتــت ســيطرة احل ومــة
كما يست دف املناطا املدنية احملررة بقذا ف اااون.
 -50مل نـت القـوات املســلحة العراقيـة ب افـة صــنوف ا مـن طـرد عصــاابت داعـش االرهابيــة
املن ــاطا ال ــت س ــيطرت علي ــا تل ـ العص ــاابت االجرامي ــة وك ــان اخره ــا حتقي ــا النص ــر عل ــل ه ــذه
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العصـاابت مدينـة املوصـن لينت ـي مـذا فـزة الظلــم الـذي عاشـمب ابنـاء املوصـن اابن سـيطرة كيــان
داعش االرهاو علي ا ،وان هذا النصر حتقـا جب ـود الوحـدة العراقيـة وابلقيـادة احل يمـة للح ومـة
والقوات املسلحة العراقية الت اثـىن علي ـا ا تمـع الـدو حيـ كـان شـعار احل ومـة العراقيـة حتريـر
االنسان قبن حترير االرا.
 -51تش ـ ين اللجنــة الوطنيــة الدا مــة للقــانون الــدو االنســاين وج ـ االمــر الــديواين رقــم )10
لســنة  2015برائســة االمانــة العامــة لــس الــوىراء وع ــوية املؤسســات والــوىارات املعنيــة تتــو
هذه اللجنة:
•

وعع اخلطط والربام ااادفة لنشر مبادم القانون الدو االنساين وتطبيقمب علل
الصعيد الوطين.

•

حتديــد االلي ــات والت ــدابع واالج ـراءات ال فيل ــة بتنفي ــذ م ــام الق ــانون ال ــدو
االنساين ووعع اح اممب موعع التطبيا العلمي.

•

تع ي وتفعين قواعد القانون الدو االنساين ابلتنسيا مع اة ات املختصة.

•

تع ي ـ التعــاون وتبــادل املعلومــات واخل ـربات مــع املنظمــات واايتــات واةمعيــات
العاملة صال القانون الدو االنساين.

•

توثيا الروابط مع اللجان العربية واالجنبية للقانون الدو االنساين.

•

متابعــة تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة ات الصــلة ابلقــانون الــدو االنســاين وتقــدمي
الدراســات بشــأن االن ــمام الي ــا الســتفادة من ــا ومــن الــارب الــدول تطبيــا
اح ام ا.

•

للجنــة الصــفة االستشــارية للح ومــة العراقيــة صــال القــانون الــدو االنســاين.
وتعد اللجنة املرجع الر يس القانون الدو االنساين.

 -52و اقلـ ـ ــيم كوردسـ ـ ــتان قـ ـ ــام امل ت ـ ـ ـ اخلـ ـ ــاص لـ ـ ــر يس صلـ ـ ــس وىراء اقلـ ـ ــيم كوردسـ ـ ــتان
يوم  2014/11/25بتش ين ةنة خاصة ةمع املعلومات ومتابعة ملـف االختطـاف و صـين
مي انية لتحرير املخطوف .
 -53تش ـ ـ ين هيت ــة مج ــع االدل ــة خاص ــة
الداخلية االقليم.

اة ـ ـرا م ال ــت ارت ب ــا االره ــابي م ــن قب ــن وىارة

 -54تش ين ةنة اقليم كوردستان لتوثيا اةـرا م الـت ارت بـت عـد ابنـاء الطا فـة االي يديـة
من قبن ارهابيي داعش وقد اا ت اللجنة املـذكورة خطـوات كبـعة لتسـجين تلـ اةـرا م وحتديـدا
عد النساء.
 -55مل نــت اللجنــة مــن تســجين  )4206ملفــات لــدم احملــاكم بشــأن اةـرا م الــت ارت ب ــا
تنظــيم داعــش االرهــاو عــد االي يــدي وحتديــدا النســاء مــن م ،خــالل فــزة احتاللــمب لق ــاء ســنجار
وحمافظة املوصن ،من ا  )1778ملف اعد اا حتقيـا مت امـن لتقـدمي ا للمح مـة ،الن )1191
ملفـا مـن تلـ اةـرا م الـت مارسـ ا التنظــيم كانـت عـد النســاء االي يـدايت ،وهنـاي  )2428ملــف
اخر ماىال حتت التحقيا و يتم است مااا وبل عدد الناجيات والناج من قب ـة ارهـابيي داعـش
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م ـ ــن االي ي ـ ــدي ل اي ـ ــة ي ـ ــوم  2019/5/2كالت ـ ــا  :ا م ـ ــوة  )3451م ـ ــن م :النس ـ ــاء )1178
الرج ـ ــال  )337األطف ـ ــال ااانث  )1010األطف ـ ــال ال ـ ــذكور  )926ع ـ ــدد الب ـ ــاق )2966
االانث  .)1360الذكور.)1606 :

فيما يتعلق ابلتوصية ( )25من مالحظاتكم اخلتامية
 -56صــدر قــانون محايــة الش ـ ود واخل ـرباء واملخ ـربين وا ــىن علــي م رقــم  )58لســنة 2017
و وجبمب توفر محاية خاصة للش ود واملخربين وا ىن علي م واخلرباء الدعاوم اة ا ية والـدعاوم
االرهابية واقارمم حا الدرجة الوانية وحتدد الدعاوم اة ا ية واملشمولة مذا القانون بنظام يصـدر
عـن صلــس الــوىراء بنـاء علــل اقـزام صلـس الق ــاء وهيتــة الن اهـة علــل ان ال يتجــاوى اصــداره )6
ســتة اشـ ر مــن اتريــخ نفــا القــانون ،وللمشــمول ان يقــدم طلـ وعــعمب حتــت احلمايــة املنصــوص
علي ا هذا القانون ا ا كان هناي خطر علـل حياتـمب او سـالمتمب اةسـدية او مصـاحلمب االساسـية
او حيـاة افـراد اسـرتمب او اقاربــمب او ســالمت م اةسـدية او مصــاحل م االساسـية ا ا مــا اد بشـ ادتمب
او خربتــمب او اقوالــمب دعــوم ج ا يــة او دعــوم ارهابيــة ملــس أمــن الدولــة وحيــاة امل ـواطن ،ووفقــا
ألح ــام الق ـانون يؤســس وىارة الداخليــة قســم يســمل قســم محايــة الش ـ ود واخل ـرباء واملخ ـربين
وا ىن علي م) ويرتبط ديرية محاية املنشأت والشخصيات ،ويوفر القانون احلماية الالىمة للفتات
كوع من نصوصمب عن االفعال الت تعد صرمة
املشمولة ح اممب والبياانت اخلاصة مم ويعاق
وجبــمب ونصــت املــادة  )2منــمب علــل تســري اح ــام هــذا القــانون علــل الشـ ود واملخـربين وا ــين
عل ــي م واخلـ ـرباء ال ــدعاوم اة ا ي ــة وال ــدعاوم االرهابي ــة ،واق ــارمم ح ــا الدرج ــة الواني ــة وحت ــدد
الـدعاوم اة ا يــة واملشـمولة مــذا القـانون بنظــام يصـدر عــن صلـس الــوىراء بنـاء علــل اقـزام صلــس
القاء االعلل وهيتة الن اهة علل ان ال يتجاوى اصداره  )6ستة اش ر من اتريخ نفا القانون).
 -57نصــت املــادة  )3مــن قــانون محايــة الش ـ ود علــل للمشــمول ح ــام هــذا القــانون ان
يطل ـ وعــعمب حتــت احلمايــة املنصــوص علي ــا مــذا القــانون ا ا كــان هنــاي خطــر علــل حياتــمب او
س ــالمتمب اة س ــدية او مص ــاحلمب االساس ــية او حي ــاة اف ـراد اس ـرتمب او اقارب ــمب او س ــالمتمب اةس ــدية او
مصــاحل م االساســية ا ا مــا اد بشـ ادتمب او خربتــمب او اقوالــمب دعــوم ج ا يــة او دعــوم ارهابيــة
ملس امن الدولة وحياة املواطن).
 -58كما نصت املادة  )/10من القانون اتمب علل:
اوالا -يؤســس وىارة الداخليــة قســم يســمل قســم محايــة الش ـ ود واخل ـرباء واملخ ـربين
وا ىن علي م ويرتبط ديرية محاية املنشآت والشخصيات.
اقليم.

اثني ا -للقس ــم ف ــتح م اتـ ـ

س ــتوم ش ــعبة

االقل ــيم واحملافظ ــات غ ــع املنتظم ــة

 -59ونص ــت امل ــادة  )11عل ــل يت ــو القس ــم املنص ــوص علي ــا امل ــادة  )10م ــن ه ــذا
القــانون تــوفع احلمايــة للمشــمول ح امــمب بنــاء علــل ق ـرار قاعــي التحقيــا او احمل مــة وتلت ـ م
الوىارات واة ات غع املرتبطة بوىارة واحملافظات بتقدمي كافة اش ال الدعم للقسم).
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فيما يتعلق ابلتوصية ( )27من مالحظاتكم اخلتامية
 -60ان احملاكم العراقيـة املختصـة ومديريـة االقامـة التابعـة ا مديريـة اةنسـية العامـة تعتـرب هـي
اة ــات املس ــؤولة ع ــن االبع ــاد او الط ــرد او الع ــودة او التس ــليم ابلنس ــبة لألش ــخاص املخ ــالف
ألح ام قانون االقامة رقم  )76لسنة .2017
 -61الري آلية الطرد او االبعاد بعد انت اء مدة حم ومية الشخن املخالف ألح ام القـانون
امل ــذكور اع ــاله بع ــد ان ي ــتم تس ــليممب ملديري ــة االقام ــة ل ــرا اكم ــال اجـ ـراءات االبع ــاد االصـ ـولية
ب من ا أتم احلصول علل جواى سفر او وثيقة سفر يتم اصدارها من قبن القنصلية او السـفارة
املســؤولة الع ـراق وكــذل أتم ـ أجــور النقــن ابلطــا رة مث بعــد ل ـ تقــوم قــوة اتبعــة ا مديريــة
االقامــة بنقــن الشــخن املبعــد ا املطــار وتســليممب ا م ت ـ اةـواىات املطــار وج ـ وصــن
استالم رمسي يتسىن للشخن املبعد او املطرود م ادرة البالد بسالم.
 -62بينت املادة  )21من مقزم مشروة قانون م افحة االختفاء القسري:
أوال-
 -1ال جيـوى طــرد أو كبعـاد أي شــخن أو كعادتــمب أو تسـليممب ك دولتــمب األصــلية أو
دولــة أخــرم ك ا تـوافرت أســباب مقنعــة تــدعو ك االعتقــاد ابن هنــاي خطــر مــن تعرعــمب لالختفــاء
القسري.
 -2يراعل حتديد خطر التعرا لالختفاء القسري مجيع االعتبارات ات الصـلة
ــا في ــا وجــود حــاالت اثبتــة أو االنت اكــات املن جيــة اةســيمة أو الصــارخة أو اةماعيــة حلقــوق
اانسان الدولة املعنية.
اثنيا -ألغـراا تســليم ا ــرم  ،ال تعــد اةـرا م املنصــوص علي ــا هــذا القــانون ي
حــال مــن األحـوال جـرا م سياســية أو جـرا م متصــلة جبرميــة سياســية أو جـرا م ت مــن ورا ــا دوافــع
سياسية غع موجبة للتسليم.

فيما يتعلق ابلتوصية ( )29من مالحظاتكم اخلتامية
 -63ان الدسـتور العراقـي الــدا م لعـام  2005و اح ـام املـواد /19 ،15 ،14أ) منـمب منــع
احتجــاى اي شــخن دون امــر او ق ـرار ق ــا ي كمــا كفــن احل ـرايت املعتقــد واملــذه والــدين
واحلياة واالمن وال جرمية وال عقوبة اال بنن كما اشارت اح ـام املـادة  )1مـن قـانون العقـوابت
العراقي رقم  111لسـنة  1969املعـدل ا ترسـيخ هـذا املبـدأ بعـدم جـواى معاقبـة او احتجـاى اي
شخن اال بناء علل نن قانوين جيرم ويعاق فعلـمب و لـ اميـاان منـمب بـاد العدالـة واالتفاقيـات
واملعاهدات الدوليـة وان الق ـاء العراقـي ملتـ م ابلقـانون الـذي يوجـ مراعـاة حقـوق املشـت او
ا ىن علي م.
 -64ورد الفقــرة  )12مــن املــادة  )19مــن الدســتور العراقــي الــدا م نــن ملنــع االحتجــاى
السري وهو أ) حيظر احلج  .ب) ال جيوى احلبس او التوقيف غع االماكن املخصصة لذل
وفقـا لقـوان الســجون املشــمولة ابلرعايــة صلصــحية واالجتماعيــة اخلاعــعة لســلطات الدولــة) كمــا
ونص ــت الفق ــرة  )13م ــن امل ــادة نفس ـ ا عل ــل تع ــرا اوراق التحقي ــا االبت ــدا ي عل ــل القاع ــي
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املخــتن خــالل مــدة ال تتجــاوى اربعــة وعش ـرين ســاعة مــن حي ـ القــب
ملديدها اال مرة واحدة واملدة ا ا).

علــل املــت م وال جيــوى

 -65ص ــدر القـ ــانون رقـ ــم  )14لسن ـ ــة  2018قـ ــانون كصـ ــالم الن ـ ـ الء واملـ ــودع ق والـ ــذي
وجـ ـ امل ــادة  )63من ــمب ال ــل القـ ـوان والقـ ـرارات ا تي ــة :ق ــانون كصـ ــالم النـ ـ الء وامل ــودع
رقم  )104لسنة  1981وتبقل األنظمة والتعليمات الصادرة وجبمب انفذة حل اصدار ما حيـن
حمل ــا او يل ي ــاق قـرار صلــس قيــادة الوــورة املنحــن) رقــم  .1993/5/25 )20مــذكرة ســلطة
األتالف املؤقتة املنحلة) رقم  )2لسنة  2003كدارة السجون ومرافا احتجاى النـ الء واملـودع
واملوقــوف  .اوامــر ســلطة األتــالف املؤقتــة املنحلــة) ا تيــة) رقــم  )10لســنة  2003كدارة مراك ـ
االحتج ــاى والتوقي ــف والس ــجون .رق ــم  )98لس ــنة  2004دا ــرة تفت ــيش املع ــتقالت والس ــجون
العراقية .رقم  )99لسنة  2004اللجان املشزكة للمعتقل ).
 -66وتشـع الفقــرة اوال مــن املـادة  )1ا ان الــوىارة الــت تـرتبط مـا دا ــرة االصــالم أو مراكـ
التوقي ــف اداراي ومالي ــا وه ــي وىارة الع ــدل ووىارة الداخلي ــة فيم ــا ص ــتن بواجبا م ــا بش ــأن النـ ـ الء
واملودع أو املوقوف وفقا للقانون ،وحيظر كنشـاء أي سـجون أو مراكـ توقيـف غـع اتبعـة اـات
الوىارت غع خاععة الشراف ما وكدار ما ورقابت ما.
 -67ونص ـ ــت امل ـ ــادة  -2-أوالا :ت ـ ـرتبط ب ـ ــوىارة الع ـ ــدل دا ـ ـرات ااص ـ ــالم العراقي ـ ــة وكص ـ ــالم
االحـداث ومجيــع االقســام التابعــة امــا .اثنيـ ا :أ) يفـ ارتبــاط دا ــرة اصــالم االحــداث مــن وىارة
العمن والشؤون االجتماعية وتلحا بوىارة العـدل جبميـع حقوق ـا والت اما ـا وموتفي ـا وموجودا ـا
عدا بناية مقر الدا رة العامة .ب) تستوىن دور أتهين االحداث املشردين من اح ام البند أوالا)
م ــن ه ــذه امل ــادة وتلح ــا ه ــذه ال ــدور ب ــدا رة رعاي ــة وي االحتياج ــات اخلاص ــة وىارة العم ــن
والشــؤون االجتماعيــة ويبقــل املشــردين هــذه الــدور مــن الــذكور البــال حلـ اكمــاام الدراســة
اةامعية واالانث حل احلصول علل مأوم مناس اا او احلصول علل فرصـة عمـن او ىواج ـا.
ج) تنقــن مل يــة العقــارات املش ـ ولة مــن دا ــرة اصــالم االحــداث وتش ـ يال ا ا وىارة العــدل
بدون بدل .د) حين وىير العدل حمن وىير العمن والشؤون االجتماعيـة كارسـة االختصاصـات
املتعلقة صالم ورعاية االحداث.
 -68واعحت املادة  3-اهداف هذا القـانون ابصـا  -ي ـدف هـذا القـانون ا حتقيـا مـا ضيت:
أوالا :تقــومي النـ الء واملــودع الــذين تصــدر حبق ــم اح ــام بعقــوابت او تــدابع ســالبة للحريــة مــن
حم مــة ،تصــة قــانوان ابصــدارها ،و ل ـ بفحص ـ م وتصــنيف م وأتهــيل م ســلوكيا وم نيــا وتربــواي.
اثنيـا :وعــع منــاه لتوعيــة النـ الء واملــودع دينيـا واجتماعيـا وأتهــيل م تربــوايا .اثلوـا :ادارة مرافــا
التوقيــف والتســفعات والســجون ومــدارجل أتهيــن االحــداث ــا يــؤمن رعايــة املوقــوف خــالل مــدة
توقيفــمب وأتم ـ نقلــمب واح ــاره ام ــام احمل مــة املختصــة ،وعــمان ملتــع الن ـ الء واملــودع واملوقــوف
حبقــوق م وشــروط تنفيــذ التوقيــف واالحتجــاى وتقييــد احلريــة .رابع ـ ا :عــدم التميي ـ بـ املوقــوف او
الن ـ الء او امل ــودع الي س ــب م ــن األس ــباب .خامس ـا :دراس ــة اح ـ ـوال أس ــر الن ـ ـ الء وامل ــودع
وتقدمي املساعدة والعون اا ل ـمان عـدم جنوح ـا ابلتعـاون مـع اة ـات ات العالقـة ومنظمـات
ا تمــع املــدين سادس ـ ا :االس ــام دعــم الرعايــة الالحقــة للن يــن واملــودة ابلتع ــاون مــع اة ــات
املختص ــة للعم ــن عل ــل احل ــد م ــن اةرمي ــة ومعاة ــة ااثره ــا .س ــابع ا :متابع ــة ومراقب ــة ش ــؤون النـ ـ الء
واملــودع واملوقــوف وفقــا لتعليمــات يصــدرها الــوىير املخــتن .اثمن ـا :الزكي ـ علــل أتهيــن الن ـ الء
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واملــودع مــن خــالل كنشــاء أقســام للتأهيــن النفســي وااجتمــاعي تعمــن علــل كصــالم النـ الء أو
املــودع وأتهــيل م وكعــادة دص ــم اب تمــع .اتســع ا :ملوــن االح ــام وااج ـراءات ال ـواردة هــذا
القــانون احلــد األدىن لقواعــد معاملــة املســجون واملعــايع الدوليــة حلقــوق االنســان قيــد اايقــاف
والسجن واايداة .عاشرا :حظر التعذي واملعاملـة امل ينـة واسـتعمال القسـوة والسـخرة واالعمـال
الشاقة عد املوقوف واملودع والن الء ويعد ارت اب أي من هذه اةرا م عدهم ترفا مشددا.
 -69كم ــا بين ــت امل ــادة  )4نط ــاق س ـراين اح ــام ه ــذا الق ــانون ابن ــمب تس ــري أح ــام ه ــذا
دا ـرة ااصـالم العراقيـة ودا ـرة اصـالم االحـداث ،واملوقـوف
القانون علل الن الء واملودع
مراك ـ التوقيــف والتســفعات حس ـ مقت ــل احلــال ،دون مليي ـ بس ــب اة ـرا م مــن طبيعت ــا أو
جســامت ا أو نــوة العقوبــة أو االنتمــاء العرقــي او الل ــة او االنتمــاء الــديين او ال ـراي السياســي أو
االنتماء القومي أو املرك االجتماعي او السياسي أو املعتقد الديين.
 -70واع ـ ــحت امل ـ ــادة  45-اة ـ ــات املختص ـ ــة ابلتفت ـ ــيش واجـ ـ ـراءات التفت ـ ــيش ابلق ـ ــول -
أوالا :ع دا ـرات االصـالم العراقيـة واصـالم االحـداث للتفتـيش مـن اة ـات ا تيـة :أ) صلـس
الن ـ ـواب .ب) االدعـ ــاء العـ ــام .ج) مفوعـ ــية حقـ ــوق االنسـ ــان .د) املفـ ــتش العـ ــام الـ ــوىارة
املختصة .ه) صلس احملافظة حمن موقع السجن أو املوقف .و) اية ج ة ،ولة قانوانا ابلتفتيش.
اثني ـ ا :تلت ـ م دا ـرات االصــالم العراقيــة واصــالم االحــداث بتس ـ ين م م ــة املفتش ـ ابلــدخول ا
اقسام االصالحية واحلصول علل املعلومـات الـت تقت ـي ا طبيعـة عمل ـم .اثلوـا :تشـ ن مجيـع
الســجون واقســام أصــالم النـ الء واملــودع التابعــة لــدا ريت ااصــالم العراقيــة وكصــالم االحــداث
ةنة تنفيذ العقوابت برائسة املدعي العام وع وية مـدير السـجن ومـدير القسـم ااصـالحي تتـو
الرقاب ــة واالش ـراف عل ــل مش ــروعية تنفي ــذ العق ــوابت واج ـراءات وت ــدابع تق ــدير العقوب ــة وتص ــنيف
وتقســيم الن ـ الء واملــودع  .رابع ـا :يســمح الع ــاء ج ــات التفتــيش املــذكورة البنــد أوالا) مــن
املادة  )45من هذا القانون دخول السجن أو املوقف مواعيد يتفا علي ا مع دا رة االصالم
كلمــا طلبــت اللجنــة امل لفــة ابلتفتــيش ل ـ ويســمح اــم كــذل تفقــد االج ـراءات الصــحية
الســجن او املوقــف وأج ـراءات النظافــة الصــحية وتــروف املعيشــة ومقابلــة مجيــع الن ـ الء واملــودع
واملوقوف علـل انفـراد كمـا يسـمح اـم بتسـجين املعلومـات املتعلقـة ابلشـخن الن يـن أو املـودة أو
املوقوف ونقن رسا ن منمب ا اسرتمب وابلع س حب ور املوتف امل لف ابستقبال ومرافقة اللجنة.
 -71كم ــا اوع ــحت امل ــادة  46-االج ـراءات ال ــت تتخ ــذها ج ــة التفت ــيش ابلق ــول  -ة ــة
التفتيش ا ا االجراءات ا تية :أوالا :دخول وتفتيش السجون واملواقف التابعة لدا ريت االصالم
العراقي ــة وكصـ ــالم االحـ ــداث وطل ـ ـ ت ويـ ــدها يـ ــة واث ـ ــا أو أولي ــات أو تقـ ــارير ـ ــن الن ـ ـ الء
وامل ــودع واملوق ــوف  .اثنيـ ـ ا :التحقي ــا م ــع أي ش ــخن ل ــمب عالق ــة وع ــوة الشـ ـ وم أو ،الف ــة
ـتجوب
أح ام القانون الت تنظم قواعد التعامن مـع النـ الء واملـودع واملوقـوف  .اثلوـا :حيـا للمس ا
والشـ ود عــدم االجابــة علــل اي سـؤال او تقــدمي وثيقــة او شــيء اخــر أو ال شــف عــن معلومــات
تتعلا خبصوصية ومسعة وأسرار الن الء واملودع املوقوف .
 -72رابع ـا :ة ــة التفتــيش ان تســتمع بصــورة شــف ية أو بش ـ ن حتريــري لش ـ وم الن ي ــن أو
املــودة أو املوقــوف .خامسـ ا :علــل ج ــة التفتــيش حتديــد توصــيا ا تقريــر التحقيــا ابحالتــمب ا
اة ــة املختصــة والــوىير املخــتن أو غلــا التحقيــا الش ـ وم ك ا كانــت كيديــة أو أن االج ـراء
املش و منمب و وفقا للقانون ويبل املشت ي ج ة التفتيش .سادسـا :حيظـر علـل ج ـة التفتـيش او
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املوتــف دا ــرة االصــالم ان يفشــي ايــة معلومــات يــتم احلصــول علي ــا بشــان الشـ وم املقدمــة
الي ــا مــن الن يــن أو املــودة أو املوقــوف والتحقيــا املزتـ علي ــا أو املعلومــات الــت يطلعــون علي ــا
بسب تو االعمال امل لف ما أو أثناء أداء واجبا م ويستوىن من ل تبلي السلطة أو اة ة
املختصة بوقوة ،الفة ألح ام القانون أو ارت اب جرمية.
 -73واش ــارت امل ــادة  47-ا التفت ــيش املف ــاجل ابلق ــول  -عل ــل دا ــرة االص ــالم املختص ــة
أجراء التفتيش الدوري واملفاجل للمؤسسات االصالحية والن الء واملودع من حيـ كقـامت م
أقسام ااصالم للتأكد من خلوها من املواد واألشياء احملظورة ،وتوفر الشروط الصـحية واملعيشـية
املنصوص علي ا هذا القانون.
اطـار
 -74واخذ القانون جمن املعايع الدوليـة اخلاصـة حبقـوق االنسـان للنـ الء واملـودع
مواده ال  )66وجاءت االسباب املوجبة اذا القانون لتوعح ل ابلقول كنسجام ا مع القواعد
النمو جية للحد األدىن ملعاملة املسجون واملعايع الدولية حلقـوق االنسـان الـت أقر ـا هيـأة األمـم
املتح ــدة ع ــام  ،1977وب ي ــة توحي ــد القواع ــد القانوني ــة املنظم ــة لعم ــن دا ــريت اص ــالم ال بـ ــار
وكصالم االحداث ومراك التوقيف وتوفع قدر اكرب من اجراءات وتدابع الرعاية والتأهين للن الء
واملــودع ل وصــا الوســا ن ال ــرورية الــت تســاهم كعــادة دمـ احمل ــوم عليــمب ا تمــع ،وخلــا
الظــروف املال مــة املنســجمة مــع كح ــام القــانون ،واملعــايع والقواعــد الــت تــؤدي ال ــل أن ت ــرجل
نفــس املــت م واحمل ــوم عليــمب كتبــاة الطريــا الســوي ،وتنميــة الشع ـ ـ ـ ـ ــور ابملســؤولية لديــمب الــاه نفســمب
وا تمع ،وب ية حتقيا اادف االمسل وهو ااصالم والت ذي وتوفع احلياة ال رمية للن ين واملودة
بعد اصاء مدة حم وميتمبُ ،شــرة ه ــذا القانون).
 -75تقــوم مديريــة حقــوق االنســان م ت ـ املفــتش العــام وىارة الداخليــة بتفقــد اوعــاة
مراك التوقيف التابعة لوىارة الداخلية وبشـ ن دوري مسـتمر وعلـل مـدار
االشخاص املوقوف
السنة ومن خالل هذه ال ايرات يتم رصد وتشخين مجيـع احلـاالت السـلبية ب ـمن ا عـدم ابـال
عوا ــن املوق ــوف م ــاكن احتج ــاىهم ليتس ــىن بع ــد لـ ـ اخب ــار وي ــم م ــذه االم ــاكن وتسـ ـ ين
اجراءات ىاير م واعيد حمددة.
 -76تلت ـ ـ م وىارة ال ـ ــدفاة ابمل ـ ــادة  )92م ـ ــن ق ـ ــانون أص ـ ــول احملاكم ـ ــات اة ا ي ـ ــة رق ـ ــم )23
لسنة  1971والت تنن علل ما يلي ال جيوى القـب علـل أي شـخن أو توقيفـمب كال قت ـل
أمر صادر من قاعي أو حم مة)) واملخالف لذل النن يقع حتت طا لة القانون وحياس وفـا
املادة  )52من قانون العقوابت العس ري وهي تقع عمن جرا م الـاوى حـدود الوتيفـة ل ـمان
تطبيا القـانون بشـ ن عـادل ،وتنفـذ القـوات العسـ رية واجبا ـا هـذا ا ـال مـن خـالل قيام ـا
ابلقــب علــل االشــخاص املشــتبمب بتــورط م ابرت ــاب اعمــال ارهابيــة ،وج ـ مــذكرات توقيــف
ق ا ية صادرة من احملاكم املختصة وايداع م فورا ا ج ة الطل .
 -77كمــا تلتـ م وىارة الــدفاة ابملــادة /19اثين عشــر/ب) مــن الدســتور الــوطين العراقــي والــت
ت ــنن "ال جي ــوى احل ــبس أو التوقي ــف غ ــع األم ــاكن املخصص ــة ل ــذل وفقـ ـ ا لقـ ـوان الس ــجون
املشــمولة ابلرعايــة الصــحية واالجتماعيــة واخلاعــعة لســلطات الدولــة" واقــع احلــال هــو وجــود مركـ
توقيف احتياطي وحيد معلـن اتبـع لـوىارة الـدفاة هـو السـجن املركـ ي مطـار املوـىن وهـو خاعـع
للتفتــيش الــدوري مــن قبــن ةــان مديريــة حقــوق االنســان ابالعــافة ا الـ ايرات التفقديــة املســتمرة
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من قبن اللجان الوطنية والدولية ،تتواجد فيمب هيتة حتقيقيـة م ونـة مـن قاعـي حتقيـا ومـدعي عـام
وحمقق عدلي تقوم ابلنظر ق ااي املوقوف علل مة وىارتنا وحسم ا.
 -78ان مراك ـ التوقيــف املوجــودة مق ـرات الفــرق والتش ـ يالت العس ـ رية ت ــون مقتصــرة
علل تنفيذ العقوابت االن باطية حبا العسـ ري فقـط وال جيـوى اسـتقبال اي موقـوف مـدين في ـا
ويتعرا املخالف ا املساءلة القانونية.

فيما يتعلق ابلتوصية ( )30من مالحظاتكم اخلتامية
 -79ان الدســتور العراقــي الــدا م لعــام  2005و اح ــام املــادة /19ب) منــع احتجــاى او
توقيف اي شخن غع االماكن املخصصة لـذل وان مجيـع مراكـ االحتجـاى رمسيـة وخاعـعة
لرقابة واشراف وىارة العدل ويتم ىاير ا بش ن دوري من قبن صلس الق اء االعلل وان السجون
مشمولة ابلرعاية الصحية واالجتماعية.
 -80ال توجد مقرات سرية ومرافـا احتجـاى سـرية غـع معلـن عن ـا وان مجيـع السـجون التابعـة
ا دا رة االصالم العراقية مفتوحة الستقبال املنظمات الدولية ومنظمات حقوق االنسان.
 -81ال توجــد ســجون س ـرية اقلــيم كوردســتان وان "االعتقــال يــتم حس ـ الق ـوان و ــذكرة
رمسية من احمل مة" كما ان ابـواب سـجون االقلـيم مفتوحـة للمنظمـات واة ـات الدوليـة وكـن راغـ
ب اير ا لالطالة علـل احـوال السـجناء املقيمـ في ـا ،غـع أن اة ـات االمنيـة تـتحف أحيـاان علـل
اعالن م ان اقامة مت م بق ااي ارهاب خوفا علل حياة اسرهم وعا ال م وتتخـذ كجـراائت امنيـة
حمــددة اثنــاء حماكماتــمب ،كمــا ان املنظمــات املعنيــة حبقــوق االنســان حيــا اــا ىايرات مراك ـ التوقيــف
حسـ تعليمــات اة ــات املعنيــة ،علــل هــذا االســاجل قامــت منظمــات متعــددة  )168ىايرة تلـ
املراك عام  2018ملتابعة وعـع املوقـوف واحمل ـوم وقامـت اة ـات املعنيـة ح ومـة االقلـيم
ابلتعاون مع م علل اكمن وجمب.

فيما يتعلق ابلتوصية ( )32من مالحظاتكم اخلتامية
 -82بين ــت امل ــادة  )11م ــن مق ــزم مش ــروة ق ــانون م افح ــة االختف ــاء القس ــري عل ــل تلت ـ م
الدولة استنادا ألح ام القانون املدين رقم  )40لسنة  1951املعدل اباليت:
اوالا-
القانون.

-1

التعوي

عن االعرار املادية واملعنوية الناشتة عن اةرا م الواردة

اح ام هذا

 -2انش ــاء مؤسس ــات ومراكـ ـ ص ــحية اع ــادة أتهي ــن اةس ــدي والنفس ــي وادم ــاج
ال حااي ا تمع وتتحمن الدولة ت اليف العالج والتأهين واالدماج.
 -3للدول ــة الرج ــوة بلـ ـ التع ــوي ال ــت كل م ــت بدفع ــمب لل ــحية والت ــاليف ال ــت
حتملت ا فعالا سبين عالجمب وأتهيلمب وادماجمب ا تمع.
اثنيا -يع ــد ال ــحية وفقـ ـا الح ــام ه ــذا الق ــانون الش ــخن املختف ــي وك ــن ش ــخن
طبيعي حلا بمب ال رر او خطر من جراء االختفاء القسري.
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 -83حــددت املــادة  )12مــن مقــزم مشــروة القــانون مقــدار التعــوي املــادي واملعنــوي عــن
م ــدة االختف ــاء القس ــري بواس ــطة خب ــع او خ ـرباء م ــن املختص ـ ــا ي ــؤمن ج ــرب االع ـرار املادي ــة
واملعنوية احلقيقية الت تعرعت اا ال حية.
 -84بينت املادة  )13من مقزم مشروة القانون علل :يستمر صرف الرات واملخصصـات
طيلة مدة غياب املوتف املختفي قسرايا ،ويعـاد اليـمب ،مـن اعـطر ا تـري وتيفتـمب ألسـباب تتعلـا
وعوة هذا القانون.
 -85اشارت املادة  )14من مقزم مشروة القانون علـل :ا ا تـو الشـخن جـراء االختفـاء
القس ــري م ــن غ ــع امل ــوتف يس ــتحا خلف ــمب راتبـ ـا تقاع ــدايا ــا ال يق ــن ع ــن احل ــد االدىن للراتـ ـ
التقاعدي املمنوم للمتقاعد استوناء من قانون التقاعد املوحد رقم  )9لسنة .2014
 -86بين ــت امل ــادة  )15م ــن مق ــزم مش ــروة الق ــانون عل ــل :ا ا اص ــي غ ــع املوت ــف جـ ـراء
االختف ــاء القس ــري بعج ـ كل ــي او ج ــي بن ــاءا عل ــل تقري ــر م ــن ةن ــة طبي ــة ،تص ــة يس ــتحا راتب ـا
تقاعدايا ا ال يقن عن احلد االدىن للرات التقاعدي املمنوم للمتقاعد استوناء من قانون التقاعد
املوحد رقم  )9لسنة .2014
 -87اشــارت املــادة  )16مــن مقــزم مشــروة القــانون علــل :يعــاد الطال ـ الــذي حــرم مــن
الدراس ــة ألس ــباب تتعل ــا وع ــوة ه ــذا الق ــانون ا مقاع ــد الدراس ــة وف ــا الي ــة حت ــددها اة ــات
التعليمية ات العالقة.
 -88اشارت املادة  )17من مقزم مشروة القانون علل:
اوال -دون االخــالل حبــا وي املفقــود بطلـ احلصــول علــل قـرار ح ــم بوفاتــمب وفقــا
الح ــام الق ـوان ات العالقــة ق لــذوي املفقــود احلــا احلصــول علــل اعــالن بفقــدان شــخن
مفقود وافزاا حياتمب حل أتكد وفاتمب حقيقة.
اثنيا -يزت ـ ـ عل ــل اع ــالن الفق ــدان ،احلق ــوق املش ــار الي ــا
االشخاص من االختفاء القسري.

اتفاقي ــة محاي ــة مجي ــع

فيما يتعلق ابلتوصية ( )34من مالحظاتكم اخلتامية
 -89تعمن وىارة العدل علـل التنسـيا مـع اللجنـة الدوليـة لشـؤون املفقـودين السـتحداث قسـم
خـاص ابملفقــودين ي ـون نـواة مسـتقبلية للمركـ الــوطين للمفقـودين ،وتنفيــذ مشـروة خــاص ابملركـ
اخلاص ابملعلومات املتعلقة ابملفقودين الذي قدمتمب اللجنة اثناء لقاءها ابلسـيد وىيـر العـدل خـالل
ش ر آ ار .2018
 -90نظم ــت اللجن ــة الدولي ــة لش ــؤون املفق ــودين ورش عم ــن ح ــول ح ــاالت االختف ــاء القس ــري
والفق ــدان الع ـراق وااللي ــات اخلاص ــة ابلتع ــاون والتنس ــيا ب ـ املؤسس ــات العراقي ــة املعني ــة وع ــوة
اقليم كردسـتان
الفقدان ومن ا وىارة الدفاة والداخلية ومؤسسة الش داء ووىارة الش داء واملؤنفل
ومع ــد الط ـ العــد ومرك ـ فح ـن احلم ـ النــووي جامعــة الن ـرين وبع ـ منظمــات ا تمــع
املدين واع اء من ةان الش داء وحقوق االنسان الربملان العراقي وكانت علل النحو االيت:
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االو  2017/11/23 -انقش ــت الورش ــة تنفي ــذ امل ــادة  )19م ــن االتفاقي ــة وتع ــدين
قــانون مؤسســة الش ـ داء واالج ـراءات احل وميــة الالىم ـة ل ــمان التعــاون ب ـ املؤسســات املعنيــة
ابملوعوة.
الوانية 2018/4/17 -انقش ــت الورش ــة مش ــروة ق ــانون خ ــاص بتع ــدين ق ــانون املق ــابر
اةماعية والتنسيا ب املؤسسات ووعع مقزحات مناسبة لذل .
الوالوة 2018/5/2 -كانــت ورشــة عمــن حــول املفقــودين مــن النســاء واالطفــال ج ـراء
اعمــال داعــش االرهــاو شــاري في ــا كولــون عــن االمانــة العامــة لــس الــوىراء واملؤسســات املعنيــة
وا تمع املدين وتنفيذ قرار صلس االمن  1325لسنة .2000
 -91نظمت منظمة ام اليتيم للتنمية خالل عام  2017ورشـة عمـن خاصـة ملـوتفي مؤسسـة
الشـ داء الـ يتعـاملون مــع عـحااي الفقــدان للتعريــف ابالتفاقيـة الدوليــة حلمايـة مجيــع االشــخاص
مــن االختفــاء القســري واليــات التعــوي وجب ــا وبشـ ن خــاص لــذوي عــحااي املفقــودين جـراء
االعمال االرهابية وشاري هذه الورشة وي ال حااي وموتفوا مؤسسة الش داء.
 -92ان ق ــانون محاي ــة املق ــابر اةماعي ــة رق ــم  )13لس ــنة  2015املع ــدل يس ــري عل ــل مجي ــع
املقــابر اةماعيــة املرت بــة قبــن عــام  2003مــن قبــن النظــام البعوــي املقبــور وكــذل املقــابر املرت بــة
بعــد عــام  2003مــن قبــن القاعــدة وعصــاابت داعــش اارهابيــة وا ــاميع االرهابيــة املســلحة وقــد
اوكن هذا القانون م مـة احصـاء املقـابر اةماعيـة والبحـ والتنقيـ في ـا ا دا ـرة شـؤون ومحايـة
املقابر اةماعية وىارة حقوق االنسان سابقا) والت هي حاليا احدم دوا ـر مؤسسـة الشـ داء
وتوجــد لــدي ا احصــا ية عــن مجيــع املقــابر الــت و التوصــن الي ــا مــن خــالل تلقــي االخبــار او مــن
خــالل التحــري والبح ـ وتوجــد لــدي ا قاعــدة بيــاانت مت املــة مــذا اخلصــوص كمــا ان ال ـدا رة
قامــت بفــتح العديــد مــن املقــابر الــت ــن جـرا م البعـ وعــددها  )76مقــربة مفتوحــة وشـ داء
جـ ـرا م االره ــاب وع ــددها  )2مق ــربة مفتوح ــة وجـ ـرا م عص ــاابت داع ــش وع ــددها  )12مق ــربة
مفتوحــة وو رفــع رفــاة العديــد مــن الش ـ داء شــاركة ال ـوادر الطبيــة املتخصصــة دا ــرة الط ـ
العد وقد و تسليم العديد من الش داء ا وي م.
 -93ان مجلة اهداف قانون محاية املقابر اةماعية رقم  )13لسنة  2015املعدل هو حتديد
هوية ال حااي وتسليم ا ا وي م اعافة ا علل املقابر اةماعيـة امل تشـفة مـن العبـ والنـبش
العشـ ـوا ي وتوثي ــا حمتواي ــا واحص ــاء اع ــدادها ،وان تنفي ــذ ه ــذا الق ــانون يس ــتل م تظ ــافر ج ــود
مؤسسات الدولة االخرم وهذا التنسـيا والتنـاغم بـ املؤسسـات متحقـا علـل ارا الواقـع ل ـن
حجــم واعــداد املقــابر وكــذل اعــداد الرفــاة الــت حتتوي ــا والطبيعــة اة رافيــة لــبع مواقــع القبــور
اةماعيــة يســتل م ت ـوافر دعــم دو صــال بنــاء القــدرات وتقــدمي االستشــارات اعــافة ا الــدعم
املا واللوجست.
 -94ان صلــس الق ــاء االعلــل كــوالا برائســة االدعــاء يقــوم ابلتعامــن اةــاد مــع كافــة الطلبــات
املقدمــة مــن وي املفقــودين الــذين ال يعــرف مصــعهم حي ـ يــتم اســتالم هــذه الطلبــات مــن قبــن
شعبة حقوق االنسان الت و استحداث ا رائسة االدعاء العـام حيـ يـتم مفاحتـة كافـة اة ـات
ات العالقة من قبن هذه الشعبة للوقوف علل مصع املفقودين واعالم وي م بذل .
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 -95كما ان مديرية حقـوق االنسـان وىارة الـدفاة تقـوم ابسـتالم الشـ اوم والطلبـات مـن
املـ ـواطن م ــن خ ــالل خطوط ــا الس ــاخنة وال ــت ــن البحـ ـ والتقصـ ـي ع ــن مص ــع املفق ــودين
ابلتعاون مع القطعات العس رية والتنسيا مع الدوا ر االمنيـة ابجـراءات سـريعة دون أتخـع الصـاء
معــاانة وي ال ــحااي ،كمــا وان ملــف االســرم واملفقــودين نقــن ا وىارة الــدفاة وج ـ االمــر
الصادر من المانة العامة لس الوىراء رقم  2016/1/3 )40وكذل نقـن ملفـات املقـابر
اةماعية ،توثيا االنت اكات ،عحااي االرهاب) وج االمر انف الذكر ا مؤسسة الش داء.
 -96يعم ــن قس ــم املفق ــودين الت ــابع ملديري ــة حق ــوق االنس ــان وىارة الداخلي ــة عل ــل اس ــتالم
الش اوم والطلبات من املواطن من خالل استمارة و اعدادها اذا ال را.
 -97ونش ــع ا التع ــدين االول ا ق ــانون املق ــابر اةماعي ــة رق ــم  )13لس ــنة  2015حيـ ـ
نصت املـادة  2فقـرة ب) علـل ان املقـربة اةماعيـة االرا الـت ت ـم اكوـر مـن شـ يد و دفـن م
او اخفا م علل حنو اثبت دون اتبعـاء االح ـام الشـرعية والقـيم االنسـانية الواجـ مراعا ـا عنـد
دفن املوتل وبطريقة ي ون القصد من ا اخفاء معا جرمية اابدة مجاعيـة يقـوم مـا فـرد او مجاعـة او
هيتــة وتش ـ ن انت اك ـا حلقــوق االنســان) وهــو نــن واعــح يب ـ واقــع جرميــة االختفــاء القســري
ويعمــن علــل الق ــاء علي ــا والوصــول ا معرفــة ال ــحااي وال شــف عــن مصــعهم ونصــت الفقــرة
اثني ا) من نفس املادة علل ان تسـري اح ـام هـذا القـانون علـل جـرا م املقـابر اةماعيـة املرت بـة
تــن النظــام البعوــي الــدكتاتوري البا ــد واةـرا م الــت ارت بت ــا العصــاابت االرهابيــة والبعويــة قبــن
وبعد عام  )2003حي مشن القانون اةرا م املرت بة مـن قبـن العصـاابت االرهابيـة اي ـا بقـانون
املقابر اةماعية.

فيما يتعلق ابلتوصية ( )36من مالحظاتكم اخلتامية
 -98اشــارت املــادة  )85مــن قــانون رعايــة القاص ـرين رقــم  )78لســنة  1980املعــدل ن
ال ا هو الشخن الذي غادر العراق او يعـرف لـمب مقـام فيـمب مـدة ت يـد علـل السـنة دون كن
تنقطع اخباره وترت علل ل تعطين مصاحلة او مصاحل غعه).
 -99واش ــارت امل ــادة  )86م ــن نف ــس الق ــانون اع ــاله عل ــل ان املفق ــود ه ــو ال ا ـ ـ ال ــذي
انقطعت اخباره وال تعرف حياتمب او كاتمب) ،وان قانون رعاية القاصرين رسم ال يفية الت يتم بيـان
مصع املفقود ا اشارت املـادة  )93فقـرة اثنيـا) مـن قـانون رعايـة القاصـرين علـل للمح مـة ان
حت ــم ــوت املفقــود احــدم احلــاالت التاليــة ا ا مــرت اربعــة ســنوات علــل اعــالن فقــده) ويــتم
ل ـ بطلـ ـ م ــن وي املفق ــود يقدمون ــمب ا احمل م ــة املختص ــة وبع ــد تق ــدمي االثب ــااتت القانوني ــة
تصدر احمل مة قرار ق ا ي ابالعالن عـن الفقـدان ،انطالقـا محايـة احلقـوق املاليـة اـم ولـذوي م
وعدم تري الوعع القـانوين اـم ولـذوي م دون معاةـة قانونيـة لفـزة طويلـة مـن الـ من خالفـا ملبـادم
استقرار املعامالت واالوعاة القانونية.
 -100ان االج ـراءات املقـ لـرة للتعامــن مــع حــاالت الفقــدان وج ـ الق ـوان العراقيــة تســتند ا
قواعد الشريعة االسالمية ل را حسم امللفات املرتبطة ابحلالة الشخصية للمفقود واالرث وغعها
وال صن ل ابلت ام الدولة الطرف ابلبح عن املفقود وحتديد مصعه.
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 -101ان املشــرة العراقــي شــرة الق ـوان الالىمــة الــت ت فــن محايــة حقــوق االنســان وال ســيما
االطفـ ــال مـ ــن م كمـ ــا جـ ــاء اح ـ ــام امل ـ ـواد  421ا  )425مـ ــن قـ ــانون العقـ ــوابت العراقـ ــي
رقم  111لسنة  1969ملرت ا تل اةرمية وكذل قرار صلس الوىراء رقم  )3لسنة .2004
 -102اشــارت املــادة  )2اوال مــن مقــزم مشــروة القــانون يعــد اختفــاء قسـراي :انتـ اة األطفــال
اخلاع ــع الختف ــاء قس ــرض وال ــذين ص ــع أح ــد أب ــوي م أو م ــن مي ــول م ق ــانوانا الختف ــاء قس ــري،
أو األطفال الذين يولدون أثناء وجود أم ا م احلج نتيجة الختفاء قسري.
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