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أوالا -معلومات عامة
 -1الفقرة  1من قائمة المسائم :فيماا يتللاب لاالةقرة  1مان قامماة املئاام حاول اساتقبال
يا
الشااواوا الةرديااة ف اإن لاادا اللاراي ليااة لسااتقبال الشااواوا ماان ااايفل وجااود أقئااا
الوزارات ومؤسئات الدولاة لساتقبال الشاواوا وارسااىلا ات موتان ااؤون املاواألنا األماناة
اللامااة سلااو الااوزرا لجاااا ااجارا ات املناساابة ،كمااا ان هناااي ليااة أااارا لسااتقبال الشااواوا
عن ألريب املةوضية اللليا حلقوي اانئان ونلتقد أن هذه اآللية الوألنية تةي لالغرض.
 -2الفقرة  2من قائمة المسائم :فيما يتللب لالةقرة  2من قاممة املئام فةاي حالاة ورود
لايف ات وزارة حقااوي اانئااان عاان فقاادان أ اااار فاإن الااوزارة تقااو لااااجرا ات التاليااة ماان
ااايفل ااالبة اااااة لاااملةقودين تاللااة لقئاام الئاااون الااوزارة الااث اعتماادت ليااة للبحا عاان
املةقودين والك لاستقبال او املةقود وتئاي البيانات اخلااة لاه والراروا اخلاااة لالةقادان
والك لإدراج املللومات استمارة ملدة ىلذا الغرض وتثبيتها قاعدة البيانات هذه الشلبة
للدها يصار ات اجرا ات البح الئريلة وكما يلي:
الا اان الل اادو ع اان املةق ااود ا ث ا املوج ااودة
البح ا
(أ)
ضمن مللومي وجمهوو اىلوية مبلية اويهم للتلرا عليهم الان اللدو.

الا اان الل اادو

(ب) مةاحتااة الااوزارات األمنيااة (الدااليااة والاادفاا) ووزارة اللاادل للبحا عاان املةقااود
ضمن احملتازين مراكز الحتااز املوجودة لدا هذه الوزارات.
حال ااة ورود مللوم ااات م اان او املةق ااود ع اان الا ااتباه لوج ااوده مرك ااز احتا اااز
(ج)
ملا يتم الستماا ات الشهود حالة وجودهم ويصار ات تشوي فرياب تةتايخ ااان مان قبا قئام
الئاون ليتم عملية حب ألارمة وزيارة مةاجئة للبح عن املةقود هبذا املركز الذ ادعى وجوده فيه.
وتلتا اارب وزارة حقا ااوي اانئ ا ااان ا ه ا اة الرمسيا ااة لثب ا ااوت حالا ااة الةقا اادان ل ا اادا ا ها ااات الق ا ااامية
لستحصال اويه على احلقوي التلوي ية والقانونية واملالية.
 -3الفقةةرة  3مةةن قائمةةة المسةةائم :فيمااا يتللااب لااالةقرة  3ماان قاممااة املئااام ف اإن النرااا
القانوين اللراقي يلترب التةاقيات الدولية املصادي عليها والث مت نشرها جريادة الوقاام اللراقياة
مبرتباة التشاري امللااز وقااب للق ااا واملاادعا اللااما واحملاااما السااتناد اليهااا والحتااااج هبااا عنااد
احلاجااة حيا ان حوومااة هوريااة اللاراي تاادري ااا اادراي الةلئااةة الااث قاماات علااى أساسااها
هاذه التةاقياة فهاي مؤمناة لة ياة تنةياذها علااى الصاليد الاوأل لاذا كاان ان اما اللاراي ات هااذه
التةاقيااة لالقااانون رقاام ( )7لئاانة  2010نالل اا ماان رغبتهااا لنااا دولااة تتمت ا لئاايادة القااانون
ومن ارتواب هذه ا رمية واحلاد مان ثارهاا ،وعلاى قادر تللاب األمار مبالاو الق اا األعلاى ناود
أن نبااا اآليت :دأب الق ااا اللراقااي علااى ترساايخ مباادأ (ا ااوا املاواألنا كافااة ألحوااا القااانون
دون ييااز) والااك لإااادار أحوااا لصاااا يا الةئااات وعلااى وفااب األدلااة املتحصاالة الااث تاادعم
ادعااا هم الاادعاوا الااث تنراار ماان تشااوييفت الق ااا العتياااد أو الدسااتور مثلمااا اااادر
أحوا حبب ا مي عندما ل يتوفر على تلك األسباب ودون ييز وعلى وفب أحوا القوانا.
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 -4ان عب ااارة الاتة ااا القئ اار تش اام ح ااالت (الاتا اااا) ال ااث تل اارض ىل ااا املا اواألنا
األلري ااا لل ااد الل ااا  2003عل ااى ي ااد اللص ااالات ااجرامي ااة ولل ااا توال ا الئ االاة التنةيذي ااة م اان
األااان املنتئبا ات األجهازة األمنياة وماا اااحن الاك مان تارد أما وازديااد حاالت القتا
والتهاااأ أدا ات جمهوليااة مصااأ عاادد كبااأ ماان امل اواألنا وهااذا اااارج نااااي القااانون والق ااا
وحيا ا ا نص ا اات امل ا ااادة (/12أول/خ) م ا اان ق ا ااانون احملوم ا ااة ا نامي ا ااة اللراقي ا ااة الللي ا ااا رق ا اام ()10
لئانة  2005امللاادل علااى أن (الاتةااا القئاار لخااااان يلا القااا القاابا علااى أااااان
أو احتاازهم أو ااتاافهم من قب الدولة أو منرماة سياساية أو لاإان أو دعام منهاا ىلاذا الةلا
أو لئووهتم عنه .مث رف ها ااقرار حبرماهنم من محاية القانون مدة من الزمن ألويلة).
 -5وان ااجرا ات القانونية تتاذ على ضاو الشاواوا املقدماة للاهاات التحقيقياة التاللاة
للئاالاة التنةيذيااة والق ااامية .وان مااا تراااده املنرمااات غااأ احلووميااة لشااةن تلئ ا الئاالاات
التنةيذية لتابيب القوانا أو حببو أو توقي األااان (دون حماكمة) أو لقا امللتقلا لةااات
ألويلة املواق والئاون وكذلك املوقوفا األحداث فان الك خمال ألحوا القاانون حيا
ت امن قاانون اللقولاات اللراقااي رقام ( )111لئانة  1969أحواماا واضااحة تتللاب لاا رامم الااث
يرتوبهااا املو ا أو املولا ادمااة عامااة والااث ميواان أن تاادا حتاات واا الاتةااا القئاار
وجلها املواد ( 322و )324وقد اددت اللقولاة املنصاون عليهاا املاواد (جارامم اخلاا )
مبوجاان األماار الصااادر عاان ساالاة المااتيفا املؤقتااة املنحلااة رقاام ( )31القئاام ( )2املااؤرخ 13
أيلول/سابتمرب  2003الةقارات (أ ،ب ،ج ،د ،ه ،و) ولوااون قاانون اللقولااات اللراقااي لااو
ماان ناار واض ا يلاارا (جرميااة الاتةااا القئاار ) ف اإن املابااب علااى األفلااال الااث تناادرج حتاات
وا الاتةا القئر (اخلا /الحتااز/العتقال دون أوامر ق امية).
 -6وتةكيا اادا ملا ااا تقا ااد ف ا اإن قا ااانون أاا ااول احملاكما ااات ا زاميا ااة الا ااذ من ا ا القا اابا علا ااى
أ اار ال مبوجن أمر ق امي وعلى وفب أحوا املاادة ( )92مان قاانون أااول احملاكماات
ا زامية ،كذلك ل جيوز توقي أ اار ال مبوجن قرار من قاضي التحقيب على وفاب حوام
امل ااادة ( )109أا ااول جزامي ااة ف اايف ع اان حو اام امل ااادة ( )123من ااه ال ااث تل ااز قاض ااي التحقي ااب
لاسااتاواب املااتهم ااايفل أرلا وعشاارين ساااعة ماان وقاات القاابا عليااه أو احتاااازه ،وأ خمالةااة
ىل ااذا ال اانر تتا ااذ اجا ارا ات قانوني ااة حب ااب الق ااامم عل ااى أم اار الحتا اااز أو ال ااذ نة ااذ احتا اااز
الشااار أو امل اواألن دون ق ارار ق ااامي وعلااى وفااب أحوااا املااادتا ( 322و )323ماان قااانون
اللقولات وكذلك اجاا ااجرا ات القانونية حبب الذين ميتنلاون عان األايفي ساراو املوقاوا الاذ
ااادر ق ارار ق ااامي لاااافراج عنااه أو ا اادر حواام لربا تااه أو ق ااى حمووميتااه .وأااادر الق ااا
اللراقاي أحواماا ق اامية ضاد ا هاات الاث تنا عان ااايف سابي مان أفارج عناه مبوجان أحوااا
ق امية ثلت لإلزامهم لتلويا ماد لذلك الشار عن فاة اعتقاله للاد اافاراج عناه مبوجان
قرارات الق ا  ،ومنها على سبي املثال قرار حمومة التمييز الحتادية لاللدد (/164هيئة موسالة
مدنية 16 )2009/اار/مارس .2010
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 -7وقد أكد جملو الق ا األعلى وفب القوانا النافذة ومان اايفل اعماماتاه علاى أحواا
املادة ( )123من قاانون أااول احملاكماات ا زامياة الاث أوجبات علاى قاضاي التحقياب أو حموماة
ا نايااات انتااداب حمااا للمااتهم الااذ يلاااز عاان توكيا حمااا لااه الاادفاا عاان حقوقااه مراحا
التحقيب واحملاكمة كافة أمر سلاة المتيفا املؤقتة املنحلة رقم ( )3لئنة .2003
 -8الفقرة  4من قائمة المسةائم :فيماا يتللاب لاالةقرة  4مان قامماة املئاام فاإن مان مهاا
املةوض ااية تلق ااي الش ااواوا وق ااد تلق اات املةوض ااية ا اايفل الل ااا  )14( 2014ليفغا اا لالاتة ااا
القئ اار وا اايفل ع ااا  )29( 2015ليفغا اا وق ااد مت اس ااتحداث ا االبة الدع ااا الل ااا تا ارتب
لرميو الدعا تتلقى الشواوا من املةوضية ،وقد أحي اللديد من الشاواوا ات الدعاا اللاا
للتحقيب هبا وجير متاللتها من قب املةوضية.

ثانيا -تعريف وتجريم االختفاء القسري (المواد )7-1
 -9الفقةةرة  5مةةن قائمةةة المسةةائم :فيمااا يتللااب لااالةقرة  5ماان قاممااة املئااام لاادا وزارة
حقوي اانئان قاعدة مللومات تشأ ات التلرا على مصأ ( )16400حالة ااتةا قئر
وقلاات أغلبهااا زماان النرااا املباااد وقااد اااولت نااة لرماسااة وزارة حقااوي اانئااان وع ااوية
مؤسئة الشهدا ومؤسئة الئانا الئياسيا وممثلية اقليم كوردستان لغاداد لااضاافة ات
وزارة الدااليااة واللانااة املركزيااة امللنيااة لتابيااب القااانون رقاام ( )20لئاانة  2009تولاات اللم ا
علااى التحقيااب عاان املللومااات الااث وردت ات وزارة اخلارجيااة اللراقيااة عاارب الةريااب اللام ا املل ا
لالاتةااا القئاار حي ا مت التلاارا علااى مصااأ ( )2735مةقااودا ،ماانهم ( )2170وردت
أمساؤهم قاعدة ليانات مؤسئة الشهدا و( )565مةقودا وردت أمساؤهم قاعدة ليانات
مؤسئااة الئااانا الئياساايا ،م ا الللاام أنااه قااد يوااون هناااي تشاااله وتو ارار لاابلا األمسااا
واااة م ا ّ وحمدودية التةااي اخلااة لو حالة مان حاالت الاتةاا القئار املؤاارة
القوامم الث وردتنا كما ان ق ئم الئاون وزارة حقوي اانئان عمد ات جتمي األوليات
اخلااة حبالت الاتةا القئر ومت احالتهاا ات هيئاة النزاهاة وجملاو الق اا األعلاى ورماساة
الدعا اللا للتلاي حبئم املوضوا اخلان هبذه احلالت وحماسبة املقصرين وانزال اللقولات
القانونية حبقهم.
 -10الفقةةرة  6مةةن قائمةةة المسةةائم :اجالااة ملااا جااا لااالةقرة  6ماان البنااد الثاااين ماان قاممااة
املئام فإنه وعلى الرغم من الرروا الستثنامية الث مير هباا اللاراي فاإن احلووماة لان تللان حالاة
الاوارئ رغبة منها لاستمرار اللم لالقوانا القاممة والمتناا عان تللياب اللما هباا وعموماا فإناه
وحبالاة اعاايفن الااوارئ لةمااكن حمااددة لالبلااد فاإن التشاري املتللااب لااه (قاانون الاادفاا عاان الئاايفمة
الوألنياة رقام  1لئانة  )2004وان أجااز املاادة  3مناه احتاااز للاا األاااان املشاتبه هباام
لةوامر تصدر من رميو الوزرا أو من وله للد استحصاال ماذكرة ق اامية لاذلك والساتثنا مان
الك يوون حبالت حمددة وألمور تتالبها مصلحة البلد تتللب لوةالة لةمن املواألنا واستم .
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 -11جااا املااادة  3ماان القااانون املااذكور أعاايفه أن ( ااول رماايو الااوزرا حالااة الا اوارئ
و ح اادود مناق ااة اعيفهن ااا لالئ االاات الس ااتثنامية املؤقت ااة التالي ااة :أول /لل ااد استحص ااال م ااذكرة
ق ا اامية للتوقيا ا أو التةت اايخ ال ح ااالت ملح ااه للغاي ااة ،وضا ا قي ااود عل ااى حري ااة امل ا اواألنا
أو األجاناان الل اراي ،ا ارامم املشااهودة أو الااتهم الثالتااة لةدلااة أو ق ارامن كافي اة مااا اار
النتقا ااال والتا ا اوال والتامها اار واملا اارور والئا ااةر ما اان وات الل ا اراي ومح ا ا أو اسا ااتادا األسا االحة
والااذاامر واملاواد اخلااارة ‘وميواان احتااااز املشااتبه لئاالوكهم وتةتيشااهم أو تةتاايخ منااازىلم وأماااكن
عمله ا اام‘ ولا ا ارميو ال ا ااوزرا جويا ا ا ه ا ااذه الص ا اايفحيات ات م ا اان ت ا اااره م ا اان قي ا اااديا عئ ا ااوريا
أو ماادنيا) .ونشااأ هنااا ات ال اامانات املتللقااة هبااذا ااج ارا واملتمثلااة لإا اااعه لرقالااة الق ااا
والئاالاة التشاريلية وكمااا هااو مبااا لاملااادتا  4و 9ماان نةااو القااانون واعاامااه الصاايفحية لإلغااا
هااذه األواماار ان كاناات غااأ ااارعية م ا ال ازا ا هااات املاتصااة ل اارورة عاارض ي ا احملتا ازين
واملوقاوفا علااى حمااكم التحقيااب املاتصاة وااايفل ماادة أقصااها  24ساااعة لتقريار مصااأهم حيا
تنر املادة ( )4على (تلرض القرارات واألوامر الصادرة لتوقي أو حاز األااان أو األموال
الااث تتاااذ مبوجاان أحوااا هااذا القااانون علااى قاضااي التحقيااب علااى أن ميث ا املااتهم أمااا قاضااي
التحقيب ايفل  24ساعة من اجااها) .كما تنر املادة ( )9على اآليت:
أول :تصااادي هيئااة الرماسااة لاا اااا علااى القارارات وااجارا ات السااتثنامية ،وللامليااة
الوألنية الستشارية املؤقتة احلب مراقبة تنةيذ هذه ااجرا ات.
ثانياا :ج ا قارارات واجارا ات رمايو الااوزرا لرقالاة حموماة التمييااز ،وحموماة التمييااز
اقليم كردستان فيما يتللب لإجرا ات الاوار نااي ااقلايم ،وانتهاا لاحملوماة الحتادياة الللياا
أو للمحومااة املااذكورة تقرياار الغااا تلااك القارارات وااج ارا ات وتقرياار لايفهنااا وعااد مشااروعيتها
أو قرارها م مراعاة الرروا الستثنامية الث ادرت أللبها تلك القرارات وااجرا ات.
ي اا لذلك أن الصيغة املقاحة لقانون موافحة جرمية الاتةا القئر منلات و املاادة 12
منهااا التااذرا لااة اارا اسااتثنامي كمااربر لرتواااب جرميااة الاتةااا القئاار حيا نصاات علااى
(قر ار حراارا ااااميف ك ا عم ا يلاارض ااص اا مااا للا ارامم املشااار اليهااا هااذا القااانون أول:
ل جيوز التاذرا لاة ارا اساتثنامي ،ساوا تللاب األمار حبالاة حارب أو هتدياد أو انادلا حارب،
أو لانلدا الستقرار الئياسي الداالي ،أو لة حالة أارا كتربير ارتوااب ا ارامم املشاار اليهاا
هذا القانون).
 -12الفقرة  7من قائمة المسائم :فيماا يتللاب لاالةقرة  7مان قامماة املئاام فاإن وزارة حقاوي
اانئاان أعادت ااايغة مشاروا قااانون موافحاة جرمياة الاتةااا القئار والتلااذين وملاروض حاليااا
أمااا األمانااة اللامااة سلااو الااوزرا الاادا امليفحرااات لشااةنه قب ا تش اريله وحئاان مااا تتالبااه ليااة
اادار القوانا اللاراي .وقاد ت امن مشاروا القاانون تلريةاا رمياة الاتةاا القئار املاادة 7
منه ومبا يتوا م ما جا مان تلريا ىلاا التةاقياة وعادها جرمياة ضاد اانئاانية املاادة  8مناه
وعاقان عليهاا لالئاان املااادة  10مان نةاو القاانون وااادد اللقولاة ات الئاان املؤلاد حبااال ااا
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وقلات ا رميااة علااى ألةا أو امارأة أو ان الةلا أدا ات وفاااة اسا علياه أو ان ا رميااة ارتوباات ماان
قبا جمموعااة منرمااة .حيا نصاات املااادة  7علااى (الاتةااا القئاار /ك القااا قاابا أو احتااااز
أو ااتااااا أو أ اااو ماان أاااوال احلرمااان ماان احلريااة يق ا علااى اااار أو عاادة أااااان
أو جمموعااة م اان األف اراد يتص ارفون ل ااإان أو موافق ااة أو دع اام م اان الدول ااة أو س االااهتا ،ويلقب ااه رف ااا
العااا حبرمان الشار من حريته أو ااةا مصأ الشار املاتةي أو موان وجوده مماا قرماه
م اان محاي ااة الق ااانون) .كم ااا نص اات امل ااادة  8عل ااى (تل ااد ممارس ااة الاتة ااا القئ اار لص ااورة عام ااة
أو منهاية جرمية ضد اانئانية) .ونصت املادة  10على ما يلي:
أول :يلا ااقن لالئ اان ك من ارتوا ان أحد األفل ااال املنص اون عليهاا امل اادتا  7و.8
ثانيااا :يلاقاان لالئااان املؤلااد ااا وقلاات ا رميااة ضااد ألة ا أو ام ارأة أو أدا الةل ا ات
وفاة اس عليه ،أو ارتوبت ا رمية من جمموعة منرمة.
ثالثاا :للمحوماة جةيا اللقولاة عان املاتهم ااا قاد مللوماات ،رغام تورألاه ارتوااب
ا رمية وسا ت تلك املللومات كشا ميفلئاات احلاادث أو اللثاور علاى الشاار املاتةاي
وهو حي أو اي او ميفلئات حالت الاتةا القئر أو حتديد املئؤولا عن ا رمية)
وقد اااركت اللدياد مان منرماات استما املادين لاملناقشاات والجتماعاات الاث مهادت اعاداد
مئودة القانون.
 -13الفقةةرة  8مةةن قائمةةة المسةةائم :فيمااا يتللااب لااالةقرة  8ماان قاممااة املئااام فإنااه ل تتااوفر
لاادينا احصاااميات دقيقااة عمااا تقااو لااه عصااالات داعااخ اارهاليااة ماان ج ارامم الاتةااا القئاار
وغأها من ا رامم الوحشية املناألب الث يئيارون عليها.
 -14الفقة ةةرة  9مة ةةن قائمة ةةة المسة ةةائم :اص ااون الةق اارة  9م اان قامم ااة املئ ااام فق ااد ج ااا
لاملاادة  22ماان قاانون عقولااات قاوا األماان الااداالي رقام  14لئاانة  2008والاذ يئاار علااى
كافة ضباط ومنتئيب الشرألة اآليت:
يلاقن لاحلبو اآلمر األعلى رتبة

احدا احلالتا اآلتيا.

أول :ااا أللن من املادون القيا لةعمال أو منةلة ااصية ل عيفقة ىلا لالو يةية.
ثانيا :ااا أمر املادون لارتواب جرمية ،ويلد فاعيف أاليا ااا ت أو ارا فيها.
ثالثا :يقصد لاملادون ألغراض هذا القانون من هو أق رتبة أو قدما أو منصبا.
وان هااذا الاانر واض ا الدللااة لتحمي ا املئااؤولية ا ناميااة لل ارميو األعلااى األماار لارتواااب ا رميااة
ي اااا لااذلك أن الصاايغة املقاحااة لقااانون موافحااة جرميااة الاتةااا القئاار منلاات ،املااادة 12
منه ااا ،الت ااذرا ل اااألوامر الص ااادرة م اان الئ االاة األعل ااى كم ااربر لرتو اااب جرمي ااة الاتة ااا القئ اار
املادة ( 12قرار حرارا اااميف كا عما يلارض ااصاا ماا للاارامم املشاار اليهاا هاذا القاانون.
ثانياا/ل جيااوز التااذرا لاااألوامر الصاادرة عاان مااو ةا أعلااى مرتبااة أو أياة تلليمااات اااادرة عاان ساالاة
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عامة سوا كانت مدنية أو عئورية أو غأها كمربر للارمية .ثالثاا :ل جرمياة علاى مان رفاا تنةياذ
أمر أو تلليمات تةرض التلذين أو الاتةا القئر أو تةان له أو تشا علياه) .وان املاادة 15
من نةو مشروا القانون أتت لانر أكثار وضاوحا واعتاربت الارميو األعلاى ااريوا ا رمياة للادة
حالت ألغراض هذا القانون يلد الرميو األعلى اريوا ا رمية احلالت التالية:
 -1ااا علم لاةن أحاد مرؤوسايه ممان يلملاون حتات امرتاه أو رقالتاه الةلليتاا قاد ارتوان
أو ارا لارتواب جرمية ،أو تلمد اغةال أو ااةا مللومات كانت تدل على الك لوضوو؛
-2

كان ميارس مئؤوليته ورقالته الةلليتا على األنشاة الث ترتب هبا ا رمية؛

 -3مل يتاذ التدالأ اليفزمة أو املناسبة الث كان لوسله اجااهاا للحيلولاة دون ارتوااب
ا رمية أو من ارتواهبا أو عرض األمر على الئلاات املاتصة ألغراض غلب التحقيب وامليفحقة.

ثالثا -اإلجراءات القضائية والتعاون في المسائم الجنائية (المواد )15-8
 -15الفق ةةرة  10م ةةن قائم ةةة المس ةةائم :ان الاتص ااان الا اوارد لامل ااادة اللاا اارة م اان ق ااانون
اللقولااات اللراقااي يتللااب لصاايفحية احملاااكم اللراقيااة للةص ا الق ااايا امللروضااة أمامهااا وتابيااب
القانون وتقيدها حبدود هورية اللراي لو عراقي ارتون جرمية اارج اللراي أو ساهم هبا وهاو
ااتصااان يتللااب لاحلاادود املوانيااة للامهوريااة اللراقيااة ول يتلااداها ات ماان ارتواان ا رميااة اااارج
هذه احلدود ال أنه واستثنا من الك أجاز و املاادة  12مناه لتابياب القاانون علاى كا مو ا
أو مول ادمة عامة يلم حتت ااراا الدولة ،حي جا املادة ( )12ما يلي:
 -1يئاار هااذا القااانون علااى كا ماان ارتواان اخلااارج ماان مااو ةي ا مهوريااة
أو املولةااا ادمااة عامااة ىلااا أثنااا تةديااة أعماااىلم أو لئااببها جنايااة أو جنحااة ممااا ناار عليااه
هذا القانون؛
 -2ويئاار كااذلك علااى ماان ارتواان اخلااارج ماان مااو ةي الئاالك الدللوماسااي
اللراقي جناية أو جنحة مما نر عليه هذا القانون ما تلوا لاحلصانة الث وىلم اياها القاانون
ما تلوا لاحلصانة الث وىلم اياها القانون الدوو اللا .
وان مدلول هذه املادة يشأ ات اموانياة تابياب اللقولاات عان جرمياة الاتةاا القئار ضاد كا
ماان يرتواان هااذه ا رميااة وان كااان اااارج الل اراي م ا اللاارض ان مشااروا قااانون موافحااة جرميااة
الاتةا ألقئر ولاملادة  19منه وس مان ناااي ساريانه ليشام أ عراقاي ارتوان ا رمياة ،اا
انه حئن املادة ( )19يئر هذا القانون أ من األحوال اآلتية:
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ااا ارتون ا رمية لواةه فاعيف أو اريوا أو حمرضا داا اللراي أو اارجه؛

-2

ااا كان اسىن عليه عراقيا؛

-3

ااا ارتوبت ا رمية اللراي أ من احلالت اخلاضلة لاتصان الق ا اللراقي؛
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 -4ااا كااان املااتهم لارتواااب ا رميااة موجااودا علااى اقلاايم الل اراي للااد ان ارتواان
اخلارج لوااةه فااعيف أو ااريوا أو حمرضاا للارمياة حاا وان كاان قاانون الدولاة الاث وقا فيهاا الةلا
ل جير التلذين أو الاتةا القئر  ،ما مل يوافب اللراي على تئليمه أ دولة تالن الك رمسيا.
أمااا اصااون املااادة  11ماان قااانون اللقولااات فإهنااا ق اات لاسااتبلاد للااا األااااان املتمتلااا
لاحلصااانة الدللوماسااية فق ا وهااو مااا ل يتلااارض م ا أحوااا املااادة  19املااذكورة نة اا حي ا ان
مشااروا قااانون موافحااة جرميااة الاتةااا القئاار هااو قااانون اااان واجاان التابيااب اسااتثنا ماان
أحو ااا الق ااانون الل ااا (ق ااانون اللقول ااات) وان سا اريان ولي ااة احمل اااكم ا زامي ااة يو ااون عل ااى يا ا
األااااان الابيليااة وامللنويااة املرتوبااة أليااة جرميااة ال مااا اسااتثىن لاانر اااان وهااو اسااتثنا ضاايب
جدا يتللب لق ايا حمددة ول يدا ضمنها ق ايا العتدا على احلقوي واحلريات.
 -16الفقةةرة  11مةةن قائمةةة المسةةائم :فيمااا يتللااب لااالةقرة  11ماان قاممااة املئااام مل يااتم
تئاااي أ حالااة ااتةااا قئاار ارتوباات ماان قب ا ا اايخ اللراقااي ضااد أف اراد عئااوريا ا ارين
زميف ىلام أو مادنيا ضامن منااألب مئاؤوليتهم أو اارجهاا ،لا ان الئالاات اللئاورية وحبوام
مهمتها الوألنية تقد املئاعدة الوافية والادعم املئاتمر للئالاات املدنياة الاث تقاو لاالتحقيب
كاف ااة ا ارامم ا نامي ااة ال ااث حت اادث داا ا الثون ااات اللئ ااورية م اان ا اايفل حتدي ااد س اااحة ا رمي ااة
واحملافرة على ملاملهاا وهتيئاة واح اار الشاهود ات احملااكم املاتصاة أو أياة متالباات أاارا تةياد
الواول ات ا ناة وحتقيب اللدالة.
 -17الفقةةرة  12مةةن قائمةةة المسةةائم :فيمااا يتللااب لااالةقرة  12ماان قاممااة املئااام فنااود
توضي اآليت:
أن ا هااات الرمسيااة املتاللااة لةقاادان األااااان هااي (جملااو الق ااا األعلااى،
(أ)
رماسا ااة الدعا ااا اللا ااا  ،دواما اار الدعا ااا اللا ااا واىليئا ااات اللاما ااة ،حما اااكم التحقيا ااب ،وزارة حقا ااوي
اانئان ،املةوضية اللليا حلقوي اانئان ،وزارة اللدل ،دامرة ااايفو اللراقية؛
علماا لاةن النراا القاانوين اللراقاي قاد ضامانات أكارب مان تلاك الاث ت امنتها التةاقيااة
جمال محاية حقوي ال حايا حاول (التقااد ) عنادما ل يلااا لاة نراا تقااد مئاق للحاب
اقامة الدعوا.
وهناااي حااالت ااتةااا أجرياات التحقيقااات فيهااا وكمثااال علااى الااك الاادعوا ا زاميااة
املرقمة /298ج 2005/امللروضة أما حمومة جنايات الديوانية والث مت ييز قرارها أما حموماة
التمييز الحتادية والث قررت اآليت:
القرار
لدا التدقيب واملداولة من قب اىليئة املوسلة املدنية حمومة التميياز الحتادياة
وجااد ان الالاان التمييااز واق ا ضاامن املاادة القانونيااة قاارر قبولااه اااويف ولاادا النراار
احلوم الستئنا املميز وجاد أناه ااحي وموافاب للقاانون والاك ألن الثالات مان وقاام
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الاادعوا والوتاان الرمسيااة املرلوألااة فيهااا ل اةن املميااز عليااه  -املاادعي كااان قااد حواام عليااه
لالئان وفب املادة  405من قانون اللقولات من قب حمومة جنايات الديوانية وقد مت
نق ا ااا قا ا ارار اادان ا ااة واللقول ا ااة م ا اان قبا ا ا حموم ا ااة التميي ا ااز الحتادي ا ااة ل ا ااالقرار التميي ا ااز
املرقم /3890هيئاة جزامياة 18 2005/تشارين األول/أكتاولر  2005وق ات للاد
مئؤوليته واأليفي سراحه حال ان مل يون مالولا عن جرمية أارا وقد فاحتات حموماة
التميي ا ا ااز دام ا ا اارة ااا ا ا اايفو املاتص ا ا ااة لتنةي ا ا ااذ قراره ا ا ااا الوت ا ا اااب امل ا ا اارقم /3890هيئ ا ا ااة
جزامية 20 2005/تشرين األول/أكتاولر  2005وللاد وااول الوتااب ومرفقاه قارار
احلواام ات داماارة ااااايفو ال أهنااا مل تنةااذ قارار احملومااة وتالااب ساراحه ال للااد ااادور
ق ااانون اللة ااو رق اام  19لئ اانة  2008وم اان ال ااك يره اار أن ادارة ااا اايفو احتةر اات
لاحملوو عليه الذ قررت حمومة التمييز الحتادية عاد مئاؤوليته واألايفي ساراحه رغام
عااد وجااود أ ق ااية أااارا عليااه توجاان السااتمرار لتوفيقااه  -فاإن مااا قاماات لااه داماارة
ااايفو يل ّد جتاوزا على أحوا القانون وتنةيذ أحواا القاانون وتنةياذ أحواا الق اا
وتلديا على حقوي اانئان فاملادة  37من دستور هورياة اللاراي والاث تقارر ان حرياة
اانئان وكرامته مصونة ول جيوز توقي أحاد ال مبوجان قارار ق اامي وان املاادة 322
من قانون اللقولات رتبت عقولة جزامية على أ مو أو مولا ادماة عاماة قابا
أو حاز أو حابو أ ااار غاأ األحاوال الاث يقررهاا القاانون كماا وان 1/329
ماان القااانون قااد رتباات أي ااا عقولااة علااى كا مو ا أو مولا ادمااة عامااة أوقا أو
عا تنةيذ األحواا الصاادرة مان احملااكم واملوتئابة الدرجاة القالياة ومان الاك يت ا
ان مئؤولية ادارة ااايفو التقصأية متحققة لتوافر أركاهناا وحيا ان كا تلاد يصاين
الغأ لال رر يئتوجن التلويا عميف لةحواا املاادة  204مان القاانون املادين ويشام
الك التلويا األضرار املادية واألدلية وان احملومة استلانت امئة ااربا وان تقريارهم
ج ااا مئ ااتوفيا لش ااروط ا ااحته وتق اادير التل ااويا امل اااد واألديب ج ااا مناس اابا وملت اادل
ممااا يص ا للمحومااة اجاااا تقرياار اخل اربا سااببا حلومهااا عماايف لةحوااا املااادة - 140
أول من قانون اثبات وملا كان املميز  -وزير اللدل  -اضافة لو يةته  -يوون مئؤول
عاان التلااويا حبواام املااادة  219ماان القااانون املاادين ألنااه يوااون مئااؤول عاان أااااا
تالليا ااه لا ااذا تقا اارر تصا ااديب احلوا اام املميا ااز ورد الالا ااون التمييزيا ااة وحتمي ا ا املميا ااز رسا اام
التميي ا ااز وا ا اادر الق ا ا ارار لاألكثري ا ااة  30رلي ا ا ا األول  1431ه ا ا ا ا املواف ا ااب  16اار/
مارس . 2010
(ب) مت تلويا املت ررين لرواتن تقاعدية مبوجن القانون رقم ( )20لئنة 2009
وقد احتئبت هذه الرواتن لةثر رجلي من تااريخ  1كاانون الثااين/ينااير  2010والاك مان أجا
عااد ااضارار لاملت ااررين نتياااة التااةار لاحتئاااب هااذه الرواتاان ماان قبا اىليئااة الوألنيااة للتقاعااد
اللامة ،ف يف عن التةاي املرب لا اللانة املركزية م هيئة التقاعد الوألنية الذ ينر لاان تقاو
فااروا التقاعااد احملافرااات لإااااز ملاااميفت التقاعااد احملافرااة ااهتااا دون احلاجااة ات ارسااال
GE.15-10010
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امللااميفت التقاعديااة ات اىليئاة التقاعديااة لغااداد حيا أسااةر هااذا التةااي ات الرتةاااا الوبااأ
عدد امللاميفت املرسالة مان اللااان الةرعياة ات هيئاة التقاعاد اايفل عاا  2014والاث للغات
( )16533ملاملاة عماو حمافرااات اللاراي ،وفيمااا يلاي ا اادول الاذ يبااا أعاداد امللاااميفت
تقاعد املت ررين من ضحايا اارهاب املرسالة مان اللااان الةرعياة احملافراات ات هيئاة التقاعاد
الوألنيا ااة للةا اااة ما اان  1كا ااانون الثا اااين/ينا اااير  2014ولغايا ااة  31كا ااانون األول/ديئا اامرب 2014
وحئن احصاميات اللانة املركزية.
ت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

احملافرة

المجموع

لال
كرليف املقدسة
النا الارا
الديوانية
واس
ميئان
البصرة
نينوا
املثىن
ديات
ايفو الدين
األنبار
كركوي
ا قار
لغداد

امللاميفت املرسلة ات هيئة التقاعد

458
165
113
289
87
44
485
394
26
2554
564
282
144
10901
16533

 -18وان مااا مت احلاادي عاان ااااازات عما اللاااان الةرعيااة ااايفل عااا  2014نيفحااأ أن
عاادد امللاااميفت الااث أااازت للغاات ( )18594مل ا  .كااان جممااوا مااا أاااز عاان تلااويا واقلااة
الستشهاد هو ( )5291ملا كانات اللاناة الةرعياة حمافراة لغاداد قاد احتلات املرتباة األوت
اااز تلويا ( )2765ملا وكاان جمماوا ماا أااز عان تلاويا املصاالا هاو ( )2968ملا
كاناات اللانااة الةرعيااة حمافرااة قااد احتلاات املرتبااة األوت لإااااز تلااويا ( )946ملا  .وكااان
جمموا ما أاز عن تلويا الةقدان هو ( )110ملا كانات اللاناة الةرعياة حمافراة لالا قاد
احتلات املرتبااة األوت لإااااز تلااويا ( )36ملا  .وكااان جممااوا مااا أاااز عاان تلااويا املمتلوااات
املت ررة هاو ( )10225ملا  ،كانات اللاناة الةرعياة حمافراة لغاداد قاد احتلات املرتباة األوت
لإا اااز تل ااويا ( )3904مل ا ا  .وان جمم ااوا املب ااالت ال ااث ا اارفت لتغاي ااة التلوي ااات ا اايفل
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عا  2014للغت ( )50.908.448.570مليار دينار عراقي كانت حمافرة لغداد املقدماة
لصاارا مبلاات مقااداره ( )19.242.946.629مليااار دينااار عراقااي ،وفيمااا يلااي جاادول يوض ا
قا ارارات التل ااويا الص ااادرة م اان قبا ا يا ا اللا ااان الةرعي ااة احملافر ااات للة اااة م اان  1ك ااانون
الثاين/يناير  2014ولغاية  31كانون األول/ديئمرب  2014م لياان املباالت الاث اارفت ازا هاا
وحئن احصاميات اللانة املركزية.

GE.15-10010

ت

احملافرة

عدد اللاان الةرعية

1

لغداد

4

2

واس

1

3

املثىن

1

4

نينوا

3

5

البصرة

1

6

ايفو الدين

3

امللاميفت املنازة
اهدا
مصالا
مةقودين
ممتلوات
اهدا
مصالا
مةقودين
ممتلوات
اهدا
مصالا
مةقودين
ممتلوات
اهدا
مصالا
مةقودين
ممتلوات
اهدا
مصالا
مةقودين
ممتلوات
اهدا
مصالا
مةقودين
ممتلوات

2756
946
3904
71
108
2
209
17
17
41
166
491
3
989
168
108
8
78
167
87
230

المجموع

املبالت

7615

19.242.946.629.00

390

1.384.924.500.00

75

382.097.264.00

1649

4.025.746.750.00

362

978.324.750.00

474

2.649.914.750.00
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 -19الفقةةرة  13مةةن قائمةةة المسةةائم :فيمااا يتللااب لااالةقرة  13ماان قاممااة املئااام نراارت
احملومااة ا ناميااة اللراقيااة اللليااا املولةااة مبحاكمااة املئااؤولا النرااا الاادكتاتور البامااد واملتهمااا
لارتواب جرامم حبب ألنا الشلن اللراقي اث عشار ق ايه وأاادرت قراراهتاا لااداناة واحلوام
حبب مرتويب جرمية الاتةا القئر كارمية ضد اانئانية ( )5مخئة من هاذه الق اايا وفقاا
احوا املادة (/12أول/ط) من قانون احملومة ا نامياة اللراقياة الللياا رقام ( )10لئانه ،2005
ولااضافة ات الك فإن هناي قئم املقالر ا ماعية وزارة حقوي اانئان يقو لإجرا فحر
( )DNAعلى ا ث الاث يلثار عليهاا عناد فات املقاالر واجارا التحقاب عان األاااان املةقاودين
ايفل تلك الةاة وااذ عينات من اويهم وماالقتها.
 -20الفقةةرة  14مةةن قائمةةة المسةةائم :فيمااا يتللااب لااالةقرة  14ماان قاممااة املئااام فااإن التبلياات
عن حالت الاتةا القئر يوون مراكاز الشارألة البداياة ومان مث حتاال ات قاضاي التحقياب
جملو الق ا األعلى لااضافة ات ما مت اااارة اليه الارد علاى الةقارة  2مان قامماة املئاام ،
وفيماا ار كةاا ة ال اباط املئاؤولا عان التحقياب حاالت الاتةاا القئار فاناه ياتم تاادرين
ال باط على الك وقد مت تدرين للا ال باط وجير تدرين البلا األار حاليا.
 -21الفق ةةرة  15م ةةن قائم ةةة المس ةةائم :اص ااون الةق اارة  15م اان قامم ااة املئ ااام فا اإن ق ااانون
اللقول ااات اللراق ااي وق ااانون أا ااول احملاكم ااات ا زامي ااة وف اارت الغا ااا ق ااانوين ع ااا حلماي ااة املش ااتوا
والشااهود والااذ يتااوت الاادفاا عاان اسا عليااه لوافااة ا ارامم ول يوجااد فارا تشاريلي للحااالت املشااار
اليها نةا وما الاك فاإن وزارة حقاوي اانئاان أعادت وقادمت مشاروا قاانون ااان حبماياة الشاهود
واكتم ا تدقيقااه ماان جملااو اااورا الدولااة وأرس ا ات األمانااة اللامااة سلااو الااوزرا ألج ا عرضااه علااى
جملو النواب لغية تشريله والك ل مان توفأ احلماية للمشتوي والشهود وأقاارب الشاار املاتةاي
واملدافلا عنهم وكذلك األااان املشاركا لاالتحقيب جرمياة الاتةاا القئار وان هاذا التشاري
من اانه الق ا على كافة أنواا امللاملة الئيئة أو التاوي ضد األااان املذكورين نةا.
 -22الفقةةرة  16مةةن قائمةةة المسةةائم :اصااون الةقاارة  16ماان قاممااة املئااام فااإن قااانون
ان باط مو ةي الدولة يابب على مو ةي اخلدمة املدنية أما اللئوريا فقد أوجبت الةقارة ثانياا
من املادة  15من قانون أااول احملاكماات ا زامياة لقاوا األمان الاداالي رقام  17لئانة 2008
وهو القاانون الواجان التابياب علاى أفاراد الشارألة ل ارورة قياا ا هاة املاتصاة الاث يتبا ىلاا رجا
الش ارألة امل ااتهم قرمي ااة عقولته ااا الئ ااان (ي اادا ل اامنها جرمي ااة الاتة ااا القئ اار ) وال ااث تق ااو
لالتحقيب مله لةن تصدر قرارها لئحن يده من الو يةاة أليلاة مادة توقيةاه وهاو أمار ملاز ولايو
سلاة تقديرية هة التحقيب .وجا املادة ( )15ما يلي:
أول :جين توقي املتهم
(أ)

احدا احلالت اآلتية ااا كانت:

التحقيقات تتللب قرمية عقولتها الئان؛

(ب) هناي أسباب حتم على العتقاد هباروب املاتهم أو قياماه لتغاأ ملاامل
ا رمية أو اتيففها أو تلقينه الشركا أو التةثأ على الشهود؛
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(ج)

ا رمية خمالةة لآلداب اللامة.

ثانياا :يلااد رجا الشارألة املوقااوا مئااحوب اليااد أليلااة ماادة التوقيا ويئااتحب انصاااا
رواتبه وخمصصاته مدة سحن اليد.
 -23وان تشاويلة أع ااا اللانااة التحقيقيااة توااون لااةمر ماان الااوزير أو ماان ولااه وتتوااون ماان
ثيفثة ضباط وكما مبا لاملادة  6من القانون املذكور نةا (لوزير الداالية تشوي جملاو حتقيقاي
مركااز وزياار الدااليااة ماان ثيفثااة ضااباط يوااون أقاادمهم رميئ اا لااه علااى أن يوااون احاادهم ماان
القانونيا حاايف على الشهادة ا املية األولية القانون على األق  ،للتحقيب الق ايا الاث
قيله ااا الي ااه ال ااوزير أو م اان ول ااه ،ولل ااد انته ااا التحقي ااب ترس ا األوراي التحقيقي ااة ات املئتش ااار
القااانوين لتاادقيقها وارساااىلا ات أماار ااحالااة املاااتر احالتهااا ات حمومااة قااوا األماان الااداالي
املاتصاة أو اعادهتاا ات اسلاو التحقيقاي اجارا التحقيااب فيهاا جماددا اكماال الناواقر فيهااا ان
وجدت) ول وجاود أل نار قاانوين لاساتثنا أياة سالاة حتقيقياة ساوا كانات مدنياة أو عئاورية
من نةاا القانون اجتاها حبالة ارتواهبا أو تورألها قرمية الاتةا القئر .
 -24كذلك فإن اللئوريا ا يخ اللراقي غأ مشمولا لةحوا قانون ان باط مو ةي
الدولااة كااوهنم االون لقااانون اااان يلااىن ااادمتهم اللئااورية وينرمهااا هااو قااانون اللقولااات
اللئ ا ا ااور امل ا ا اارقم ( )19لئ ا ا اانة  2007وق ا ا ااانون أا ا ا ااول احملاكم ا ا ااات اللئ ا ا ااور رق ا ا اام ()30
لئنة  2007الذ قتو على مواد قانونية جد نةو امللىن وتاؤد الغارض عيناه ،حيا تشاأ
املااادة ( -1اامئااا) ماان الةاارا الثاااين (اسلااو التحقيقااي) لقااانون أاااول احملاكمااات أعاايفه علااى
(للقامم لالتحقيب أو اسلو التحقيقاي أن ياةمر لتوقيا املاتهم ااا رأا ماا يادعوا ات الاك ،علاى
احمل ار وان يراعاي الةااة القانونياة املنصاون عليهاا هاذا القاانون)،
أن يدون سبن التوقي
وكاذلك املااادة ( -9سااللا) ماان القاانون أعاايفه تانر علااى (مياارس ماار الوحادة وضااال التحقيااب
واسلااو التحقيقااي الئاالاات والصاايفحيات املقااررة لقاضااي التحقيااب املنصااون عليهااا قااانون
أا ااول احملاكم ااات ا زامي ااة رق اام ( )23لئ اانة  1971املل اادل فيم ااا اار التوقيا ا وااجا ارا ات
الحاازية) كما انه حالة توقيةه يلترب لديهيا مئحوب اليد.

رابعا -تدابير من االختفاء القسري (المواد )23-16
 -25الفقةةرة  17مةةن قائمةةة المسةةائم :اصااون مااا ورد
فنبا اآليت:

الةقاارة  17ماان قاممااة املئااام

أول :ان احملاكم املدنية املاتصة ومديرية ااقاماة التاللاة ات مديرياة ا نئاية اللاماة تلتارب
هاي ا هاات املئاؤولة عان االلااد أو الاارد أو اللاودة أو التئاليم لخاااان املااالةا احوااا
قانون ااقامة رقم  118لئنة  1978امللدل.
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ثانيا :جتر لية الاارد أو االلااد للاد انتهاا مادة حموومياة الشاار املااال ألحواا
القااانون املااذكور أعاايفه ،حي ا يااتم تئااليمه ات مديريااة ااقامااة لغاارض اكمااال اج ارا ات االلاااد
األاولية ل منها تةما احلصول على جواز سةر أو وثيقاة ساةر ياتم ااادارها مان قبا القنصالية
أو الئةارة املئؤولة اللراي ،وكذلك تاةما أجاور النقا لالااامرة ،مث للاد الاك تقاو قاوة تاللاة
ات مديري ااة ااقام ااة لنقا ا الش ااار املبل ااد ات املا ااار وتئ االيمه ات موت اان ا ا اوازات املا ااار
مبوجن وا استيف رمسي ليتئىن للدها مغادرة البيفد لئيف .
 -26الفقرة  18من قائمة المسائم :اصون ما ورد الةقرة  18من قاممة املئام فإنه
ل توجد أماكن سرية لحتااز األاااان ،وان الدعاا لوجاود ملئاور اللدالاة لاال غارب
لغداد هو احلقيقة األمر (سان اللدالة) وليو (ملئور) وان املودعا فيه هم مان احملواوما
الااذين ااادرت حبقهاام أحوااا ق ااامية وفقااا للقاوانا النافااذة ،وان الئااان املااذكور يت اامن ثيفثااة
أقئا وان كافة املرافب فيه ااضلة للاان التةتيشية والرقالية حقوي اانئان واللاان الربملانية
واملنرمااات الدوليااة امللنيااة هبااذا ا اناان ،أمااا لشااةن الدعااا اخلااان مبلئااور الشاارا املناقااة
اخل را  ،فنود أن نبا لةن هذا امللئور قد مت غلقه منذ عا .2011
 -27الفقةرة  19مةن قائمةة المسةائم :فيماا ار الةقارة  19مان قامماة املئاام فنشاأ هنااا
ات أنه ادر أمر ديواين لاللدد ( 1 )57كانون األول/ديئمرب  2014ينر على اآليت:
 -1ل جيوز القا القبا أو توقي أ ااار ال مبقت اى أمار ااادر مان قااض
خمتر أو من حمومة خمتصة أو األحوال الث جييز فيها الك مباا فيهاا املادتاان ()103 ،102
من قانون أاول احملاكمات ا زامية؛
 -2تق ااو ا ه ااة ال ااث نة ااذت الق ااا الق اابا أو التوقيا ا لتئ اااي اس اام املوق ااوا
ومو ااان اايق اااا وس ااببه وامل ااادة القانوني ااة املوق ااوا لش ااةهنا ا اايفل م اادة ( )24س اااعة م اان وق اات
سا مركز الواوين ويدو تتوت وزارة اللدل استحداثه وادارته؛
التوقي
 -3تتوت وزارتا الادفاا والداالياة وجهااز األمان الاوأل وضا ضاوال و لياات قياا
األمرين لتئاي املوقوفا الئا املركز ؛
-4
القبا التوقي ؛

ل جيا ااوز قيا ااا أ جها ااة ا ها ااات املا ااذكورة

أعا اايفه ما اان ها ااذا األما اار لإلقا ااا

 -5يلد القبا على األااان اارج احلالت املنصون عليها هذا األمر من
ااتااا واحتااز األااان من احلالت ا رمية وقال املئؤول عنها ات الق ا ؛
 -6ااساراا لااإأليفي س اراو املوقااوفا الااذين ااادرت أواماار ق ااامية لاااافراج عاانهم
ايفل مدة أقصاها اهر واحد للتةكد من عد مالوليتهم علاى اماة ق اايا أاارا ،ويتاوت وزيار
اللدل تنةيذ الك على أن يرف تقرير اهر ؛
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 -7ما عااد ااااايفل لالنصااون القانونيااة النافااذة ،ل جيااوز أن يزيااد جممااوا ماادد
التوقي ا علااى رف ا احلااد األقصااى لللقولااة ول يزيااد لةيااة حااال علااى سااتة أاااهر ول يص ا ديااد
التوقي أكثر من ستة أاهر ال لإان من حمومة ا نايات على أن ل تتااوز رل احلد األقصاى
لللقولااة ،أو تقاارر األاايفي ساراحه لوةالااة أو لاادوهنا ما مراعاااة احوااا الةقارتا (ب) و(ج) ماان
املادة ( )109من قانون أاول احملاكمات ا زامية رقم ( )23لئنة .1971
 -28توجد كذلك دامرة وأقئا ااايفو األحاداث ساايفت وأضاالأ أااولية توثاب كافاة
املللومااات القانونيااة والجتماعيااة اخلااااة األحااداث (املوقااوفا ،احملوااوما ،املشااردين) الااذين
يااتم تااوقيةهم مبوجاان مااذكرة توقي ا أا اولية أو ايااداعهم مبوجاان ق ارار حواام أاااوو الاادور
واملدارس ااايفحية التاللة لادامرة ااايفو األحاداث وفقاا للقاانون واألنرماة والتلليماات النافاذة
لااضااافة ات متاللااة التحاادي الاادور مي ا الئااايفت واألضااالأ حالااة وجااود مللومااات
مئاتادة جاار فئااة األحاداث املشااار اليهااا نةااا ولالتنئايب ما مركااز الادامرة اللامااة ضاامن قاعاادة
البيانات األساسية.
 -29الفقرة  20من قائمة المسائم :اصون ما ورد الةقرة  20من قاممة املئام فنود
أن نبااا أن عبااارة القيااود الاواردة الاانر املشااار اليااه نةاا ل يقصااد هبااا الئاااا الااذ مل يقااد
للمحاكمااة للااد ،ماان حقااه أن اارب أس ارته لنبااة احتاااازه وايااا أراد املشاارا أن يراعااي ا اناان
احلةااا
التنريمااي اادار للموق ا الئااا ماان حي ا أوقااات الزيااارة و ااروا اللم ا األم ا
على النرا الئان وهو ل يلد قيدا مانلا للحب ل منرما له ،وكذلك هو احلال فيما يتللب
لالةقرة ( )3من القئم ( )18من مذكرة سلاة المتيفا الث تنر على (حب الئااا أن ارب
أسرته على الةور لئانه أو نقله ات سان أار)،حي ان النر جا مالقا وغأ مقياد ال اناه
جياان يراعااي فيااه ا اناان التنريمااي لللم ا الئااا ومبااا يااؤمن حااب الئاااا األابااار أس ارته
لئانه أو نقله ات سان أار ،أما لشةن التلليب على الدعا ات الث تنر على عاد ال امان
الةللي حلب الئانا أابار اويهم عن أماكن حازهم فإن القاانون قاد رسام ألريقاا ملثا هاذه
الدعااا ات والااك وفقااا ملا هااو منصااون عليااه الةق ارات ماان ( )6-1ماان القئاام ( )13ماان
م ااذكرة س االاة الم ااتيفا املؤقت ااة (املنحل ااة) رق اام ( )2لئ اانة  2003وال ااث ح ااددت أل ااري تق ااد
الئاااا للشااواوا وفراااة اللقااا لقئاام التةتاايخ وتقااد الالبااات دون رقالااة ات اادارة املركزيااة
للئان أو الئلاة الق امية وألري امللا ة والرد الئري .
 -30ووفقااا ملااا جااا األقئااا (الرال ا عشاار والثااامن عشاار والتاس ا عشاار) ماان قااانون ادارة
الئاااون ومراكااز الحتااااز .فقااد ماان القااانون للئااانا واملوقااوفا احلااب التصااال لةساارهم
وأااادقامهم او الئااملة احلئاانة وعلااى ف ااات منترمااة عاان ألريااب املراساالة واسااتقبال الزيااارات
ماانهم .وكااذلك مسا ألع ااا البلثااات الرمسيااة للصاالين األمحاار الدوليااة داااول الئااان أو مراكااز
مواعيااد يتةااب عليهااا الارفااان كلمااا أللباات اللانااة الااك .قااب لو ا ساااا أن اارب
التوقيا
أسرته على الةور لئانه أو نقله ات سان أار.
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 -31لااضافة ات ما تقد فاان مديرياة حقاوي اانئاان التاللاة ات موتان املةاتخ اللاا
وزارة الداالية لديها ان تةتيشية تقو ولشاو دور ومئاتمر علاى مادار الئانة لتةقاد
أوضاااا األااااان املوقااوفا مراكااز التوقي ا التاللااة لااوزارة الدااليااة .وماان ااايفل هااذه
الزيااارات يااتم راااد وتشاااير يا احلااالت الئاالبية ل اامنها عااد الاايف عواما املوقااوفا
لةماكن احتاازهم ،ليتئىن للد الك اابار اويهم هبذه األماكن وتئهي اجارا ات زياارهتم
مبواعيد حمددة.
 -32كذلك تقو دامرة اايفو األحداث لالئاماو ميا األاااان (األحاداث) املوقاوفا
واحملو ااوما لاملواجه ااة الرمسي ااة م ا عا اواملهم وفق اا ألحو ااا الق ااانون واألنرم ااة والتلليم ااات لل اادور
واملاادارس ااااايفحية ،و الوقاات احلاضاار يااتم الئااماو لخحااداث لااإجرا مواملااات هاتةيااة م ا
اويهاام لنااا علااى توجيهااات وزارة حقااوي اانئااان وقااد ت اامن مشااروا قااانون رعايااة األحااداث
ا ديد هذا احلب لخحداث (املوقوفا واملودعا).

خامسا -إجةراءات التعةةوي
و)25

وحمايةةة األطفةةال مةةن االختفةةاء القسةةري (المادتةةان 24

 -33الفقرة  21من قائمة المسائم :فيما ار الةقارة  21مان قامماة املئاام فاإن وزارة
حقوي اانئان ومؤسئات الدولة األارا جادة لتحديد األااان املتورألا لارتواب جرمية
الاتةاا القئار واحاالتهم للمحااكم املاتصاة ما احلارن علاى حصاول يا املت اررين ماان
هذه ا رمية على التلويا املناسن من ايفل اجياد وتشري قانون لتلويا املت ررين من هاذه
ا رمية استنادا ملئؤولية الدولة اللليا عن سيفمة وأمن مواألنيها وأن هذا القانون ملروض حاليا
أم ااا جمل ااو الن اواب لغي ااة تش اريله ،ي اااا ل ااذلك أن الص اايغة املل اادة لق ااانون موافح ااة جرمي ااة
الاتةا القئر ألزمت الدولة ولاملادة  21منه لتلويا املت ررين ماديا وملنويا حي نصت
على ما يلي:
م ا عااد ااااايفل لاألحوااا اخلااااة لااالتلويا عاان األض ارار الناااائة عاان ا ارامم
التشريلات اللراقية تلتز الدولة لاآليت:
-1
هذا القانون؛

التل ا ااويا عا ا اان األض ا ا ارار النااا ا اائة ع ا اان ا ا ا ارامم ال ا ا اواردة

أحوا ا ااا

 -2انشا مؤسئات ومراكاز ااحية اعاادة التةهيا وادمااج ال احايا
استم وحتم توالي الليفج والتةهي واادماج.
 -34الفقةةرة  22مةةن قائمةةة المسةةائم :فيمااا اار الةقاارة  22ماان قاممااة املئااام فاإن وزارة
حقوي اانئان ومؤسئات الدولاة األاارا جاادة لتحدياد األاااان املتاورألا لارتوااب جرمياة
الاتةا القئر واحالتهم للمحاكم املاتصة م احلرن على حصول ي املت ررين من هذه
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ا رمية على التلويا املناسن من ايفل اجياد وتشري قانون لتلاويا املت اررين مان هاذه ا رمياة
اسااتنادا ملئااؤولية الدولااة اللليااا عاان ساايفمة وأماان مواألنيهااا ان هااذا القااانون ملااروض حالي اا أمااا
جملااو الن اواب لغيااة تش اريله ،ي اااا لااذلك أن الصاايغة امللاادة لقااانون موافحااة جرميااة الاتةااا
القئار ألزماات الدولاة ولاملااادة  21مناه لتلااويا املت اررين مادياا وملنوياا .وياارد نار هااذه املااادة
الةقرة الئالقة.
 -35كااذلك مت تلااويا األا اااان الااذين تلرض ااوا رميااة الاتةااا القئ اار الااان النر ااا
الئا ااالب مبوجا اان قا ااانوين مؤسئا ااة الشا ااهدا ومؤسئا ااة الئا ااانا الئياسا اايا .وقا ااد للا اات عا اادد
األااان الذين مت تلوي هم من قب مؤسئة الشهدا  37601سبلة وثيفثا ألةا وستمامة
وواحااد اااار لغايااة عااا  2014وماان مؤسئااة الئااانا  48176مثانيااة وأرللااا ألةااا ومامااة
وس ااتة وس اابلا ااص ااا لغاي ااة ع ااا  .2014وق ااد وض ا ق ااانون املؤسئ ااة لي ااة س ااهلة ومناس اابة
ل اامان حص ااول الئ اااا عل ااى التل ااويا م اان ا اايفل تش ااوي ااان ااا ااة لتلق ااي أللب ااات
الئانا لغداد واحملافرات ،حي نصت املادة  10على اآليت:
توون لية اللم

اللانة اخلااة وفب اآليت:

أول :تتااوت اللانااة اخلااااة الباات
لصدد تقرير لوىلم هبذا القانون؛

أللبااات الئااانا الئياساايا وامللتقلااا الئياساايا

ثانيا :تصدر اللانة قراراهتا لاألغلبية؛
ثالثااا :قااب أل اااار ا مصاالحة الااترلم لاادا اللانااة اخلااااة ضااد الق ارار الااذ
أادرته ايفل مدة عشرة أيا من تاريخ التبليت لالقرار أو اعتباره مبلغا؛
راللا :تصدر اللانة قرارها لالترلم واعتبار قرارها هناميا من الناحية اادارية؛
اامئااا :قااب أل اااار ا مصاالحة اللاااو ات الق ااا اثبااات لولااه هبااذا القارار
للد اادار اللانة قرارها لالترلم ويوون قرار الق ا فاايف لاملوضوا.
 -36الفقةةرة  23مةةن قائمةةة المسةةائم :فيمااا يتللااب لااالةقرة  23ماان قاممااة املئااام فااان
ااألار القانوين للمقالر ا ماعية اللاراي هاو قاانون املقاالر ا ماعياة رقام ( )5لئانة 2006
وتلليم ا ااات ل ا ااالرقم ( )1لئ ا اانة  ،2007علم ا ااا لةن ا ااه مت تل ا اادي ق ا ااانون املق ا ااالر ا ماعي ا ااة م ا اان
قبا الربملااان ليشاام املقااالر الااث حاادثت قبا وللااد عااا  2003وساايوون نافااذا عنااد نشااره
ا ريدة الرمسية.
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جةةرد بأعةةداد المواق ة المفتوحةةة وغيةةر المفتوحةةة والمتبقيةةة والمحدثةةة بتةةاري  16شةةبا /
فبراير 2015
ت

احملافرة

لغداد
1
نينوا
2
كركوي
3
الرماد
4
الديوانية
5
ايفو الدين
6
ديات
7
ميئان
8
لال
9
 10البصرة
 11كرليف
 12الئماوة
 13واس
 14النا
 15الناارية
 16ااقليم
المجموع الكلي

عدد املواق

6
2
5
3
16
1
5
14
9
24
15
19
7
17
7
4
154

املواق املةتوحة
رفلت لتواية رفلت لالةت

1
اةر
2
1
7
اةر
3
6
5
7
5
9
2
9
5
اةر
62

2
اةر
1
1
9
1
1
6
4
13
8
10
5
8
2
3
74

عدد املقالر عدد الرفات

2
اةر
3
31
23
1
1
9
8
13
8
14
6
14
2
5
140

7
اةر
81
954
740
158
12
62
898
33
80
160
14
284
2
17
3502

املوق املتبقية
غأ مؤكدة
مؤكدة

1
1
2
1
اةر
اةر
1
2
اةر
3
2
اةر
اةر
اةر
اةر
1
14

2
1
اةر
اةر
اةر
اةر
اةر
اةر
اةر
1
اةر
اةر
اةر
اةر
اةر
اةر
4

جمموا املقالر املةتوحة = املواق املرفوعة لتواية  +عدد املقالر = .202 = 140 + 62

 -37الفقةةرة  24مةةن قائمةةة المسةةائم :فيمااا يتللااب لااالةقرة  24ماان قاممااة املئااام فيلاارا
املةقود وفقا ألحوا املادة ( )1/36من القانون املادين اللراقاي رقام  40لئانة  1951لةناه (مان
غاااب حبي ا ل يللاام أحااي هااو أ مياات ،قواام لوونااه مةقااودا لنااا علااى أللاان ك ا ا ا اةن)
كما عرفته املادة ( )86من قانون رعاية القاارين اللراقي رقم ( )78لئنة  1980لةنه (الغامن
الذ انقالت أاباره ول تلرا حياته أو مماتاه) والقاوانا الاث تانرم األحواا القانونياة للمةقاود
هي قانون األحوال الشاصية والقوانا اللئورية والقانون املدين وقانون رعاية القاارين وأحوا
الولية على املاال واألحواا اللاماة للشاريلة ااسايفمية الاث نرمات أحاوال املةقاود ول يشااط
املةقود أن يوون كام األهلية فمن املمون ان يوون ااصا ناقر األهلياة أو عادميها ول عاربة
لا ه لاملوان تلري املةقود فاألسأ ااا مل نلرا مصأه أحي هو أ ميت يلد مةقودا .ان
احلومااة ماان ااتصااان املةقااود لاابلا األحوااا هااي التااةين والحتياااط أماار املةقااود وماان لااه
عيفقة له والك لواةه حيا ات أن تثبت حياته أو الئماا لوفاته مصالحة مؤكادة لاه اا يبقاى لاه
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مالااه ما ادارتااه واسااتثماره لواساااة وكيلااه أو القاايم عليااه فاااملةقود انئااان لااه أهليااة وكااان يلاايخ
استما ولااه حقااوي وعليااه واجبااات وهااذه احلقااوي والواجبااات توااون أموالااه فهااو الغالاان لااه
أم اوال وميواان أن تنمااو تلقامي اا فيفلااد ماان تنصااين وكي ا ماان قب ا الق ااا يقااو لااإدارة األم اوال
ورعايتها حا ل ت ي لغياب مالوها وعلى احملومة أن تنصن قيما مؤقتا للاصومة دعااوا
اثبااات الزوجيااة والبنااوة وتقااو احملومااة لإااادار حاااة املةقوديااة وتليااا قاايم لرعايااة اااؤون املةقااود
على أل يتصرا لةمواله ال لإان من مديرية رعاياة القااارين املاتصاة .كماا ق ات املاادة ()93
من قانون رعاية القاارين رقم  78لئانة  1980لاةن للمحوماة أن حتوام مباوت املةقاود ااا قاا
دلي ا قاااأل علااى وفاتااه ،وااا ماارت أرل ا ساانوات علااى اعاايفن فقااده وتئاامى هااذه حبالااة احلواام
لاعتبار املةقود ميتاا ،وقاد نصات الةقارة (ثانياا) مان املاادة ( )93مان قاانون رعاياة القااارين علاى
أن للمحوم ااة أن حتو اام لوف اااة املةق ااود ااا م اارت أرل ا س اانوات عل ااى اع اايفن فق ااده ،وااا فق ااد
اروا يغلان ملهاا افاااض هيفكاه ومارت ساانتان علاى اعايفن فقاده كماان يةقاد حالاة احلاارب
أو يةقد للد انتشر فياه ولاا أو يةقاد أثناا غاري ساةينة أو ساقوط ألاامرة أمااكن نامياة وياتم
ااعيفن عن حالة املةقاود وهباذا ق ات املاادة ( )87مان قاانون رعاياة القااارين وان القارار الاذ
يصاادر لوفاااة املةقااود موت اا حومي اا يرس ا ااايفل عشاارة أيااا تلقامي اا ات حمومااة التمييااز الحتاديااة
وياتن على ادور احلوم لوفاة املةقاود انق اا ااصايته القانونياة وأن تلتاد زوجتاه عادة الوفااة
وتقئاام تركت ااه لااا ورثت ااه املوج ااودين وقاات ا اادور احلواام وق ااد نص اات املااادة ( )96م اان الق ااانون
رق اام ( )78لئ اانة  1980عل ااى أن تقئ اام ترك ااة املةق ااود احملو ااو مبوت ااه وف ااب امل ااادة  95م اان ه ااذا
القانون على ورثته املوجودين وقت احلوم مبوته ،والقئا الشرعي ملةقود قب اادور احلوام مبوتاه
يلااد لاااأليف ،وجيااوز تصااحي القئااا الشاارعي ملةقااود ااا كاناات زوجتااه حاااميف وأسااةر احلما عاان
ألة أما ااا هر املةقود حيا فانه لابيلة احلال يئااد ااصايته القانونياة وتازول كا اآلثاار الاث
تاتاان علااى ااادور احلواام الااذ يلااده ميتاا ،وتاادار أماوال املةقااود علااى غارار أماوال الصااغأ وااا
عيناات احملومااة قيماا ادارة أموالااه فيوااون القاايم حتاات اااراا مديريااة رعايااة القااارين ماان رعايااة
أموال املةقود ولي األموال املنقولة للمةقود ول جيوز للقايم اارا ماال لاسام املةقاود وتقاو مديرياة
رعايااة القاا ارين لةعمااال اادارة امللتااادة ااا مل يواان للمةقااود أو الغاماان قاايم تناااط لااه األعمااال
املذكورة فلند عد وجود قيم على املةقود أو الغامن توون مديرية رعاية القااارين هاي املاتصاة
لإدارة أمواله وفقا ألحوا القانون.
 -38الفقرة  25من قائمةة المسةائم :فيماا ار الةقارة  25مان قامماة املئاام فقاد تااري
قااانون عقولااات قااوا األماان الااداالي رقاام ( )14لئاانة  2008فرعااه الئااال اخلااان ق ارامم
اسا ة استلمال نةوا الئلاة على ملاقبة اآلمر األعلى رتبة احدا احلالت التالية:
أول :ااا أللن من املادون القيا لةعمال أو منةلة ااصية ل عيفقة ىلا لالو يةة؛
ثانيا :ااا أمر املادون لارتواب جرمية ،ويلد فاعيف أاليا ااا ت أو ارا فيها.
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كماا وأناه ولاملاادة  ،10الةقارة  ،2مان مئااودة قاانون موافحاة جرمياة الاتةاا القئاار
فقا ااد اا ااددت اللقولا ااة املةروضا ااة علا ااى م ا ارتويب جرميا ااة الاتةا ااا القئا اار املنصا ااون عليها ااا
املااادتا  7و 8ماان نةااو مشااروا القااانون لةاارض اللقولااة القصااوا وهااي الئااان املؤلااد للماادان
لارتواب ا رمية ضد ألة أو امرأة حي نصت املادة ( )10على:
-1
املادتا  7و8؛

يلا ا ااقن لالئا ا اان ك ا م اان ارتوا ا ان أح ااد األفل ا ا اال املنص ااون عليه ااا

 -2يلاقن لالئان املؤلد ااا وقلت ا رمية ضاد ألةا أو امارأة أو أدا الةلا ات
وفاة اسىن عليه ،أو ارتوبت ا رمية من جمموعة منرمة؛
 -3للمحومة جةي اللقولة عن املاتهم ااا قاد مللوماات ،رغام تورألاه ارتوااب
ا رميااة وسااا ت تلااك املللومااات كشا ميفلئااات احلااادث أو اللثااور علااى الشااار املاتةااي
وهو حي أو اي او ميفلئات حالت الاتةا القئر أو حتديد املئؤولا عن ا رمية.
 -39الفقرة  26من قائمة المسائم :اصون ما ورد الةقرة  26من قاممة املئام فاإن
املللومات الواردة الةقرات ( )162-160من التقرير هي عباارة عان ااجارا ات القانونياة الاث
تقااو هبااا احملومااة املاتصااة الااث تنراار الاادعوا الااث يتقااد هبااا اوو املةقااود ،اا يااتم للااد تبلياات
أألراا الدعوا التحقب من مئتندات الدعوا أو ما يؤيد الدعا لالةقدان والاتةا وان تةياّد
ىلا الك لاألدلة القانونية امللتربة تصدر قرارها مبوت املةقاود حوماا وللاد اكتئااب القارار الدرجاة
القالية يتم تقئيم تركة املتو حوما وفقا ملا نصت عليه املادة ( )95من القانون.
 -40ان قانون الرعاية الجتماعية رقم  126لئنة  1980نر

املادة ( )29على:

أول :هتدا دور الدولة ات رعاية األألةاال والصاغار واألحاداث والباالغا الاذين يلاانون
ماان مشاااك أس ارية أو ماان فقااداهنم أحااد الوالاادين أو كيف ااا ،أو اللن ا األساار وتااوفأ أج اوا
سااليمة ىلاام للتلااويا عاان الرعايااة واحلنااان اللاااملي الااذ افتقاادوه ،وجتناان كا مااا يشاالرهم لااةهنم
دون اآلارين؛
ثانيا :تؤمن الدولة لخألةال الصغار والبالغا يا احتياجااهتم جماناا مان ساون وملابو
ومةك ورعاية احية وتلليم مناسن وفقا للتلليمات الث يصدرها الوزير.
وق ااى القااانون امل اذكور املااادة ( )31لااةن دور الدولااة تئااتقب ك ا اااار مل يبلاات
( )18ساانة ول أب لااه علااى قيااد احلياااة ،كمااا أن املااادة ( )32من اه قئاامت دور الدولااة ات ()4
أقئا :
-1
-2
من اللمر؛
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 -3دور الدولة لخحداث :لرعاية األحداث مان عمار الثالثاة عشار ولغاياة اكمااىلم
الثامنة عشر من اللمر؛
 -4دور الدول ااة للب ااالغا :لرعاي ااة الب ااالغا مم اان أكمل ا اوا الثامن ااة عش اار م اان اللم اار
ومااا يزالااون مئااتمرين علااى الدراسااة وحلااا اكماااىلم الدراسااة ا امليااة ،وجيااوز ديااد رعايااة ك ا
مئتةيدة حلا اجيادها مةوا مناسن أو زواجها أو اجياد فراة عم .
 -41كذلك فإن قانون احلماية الجتماعياة رقام  11لئانة  2014املاادة (/1أول/د) ق اى
لشمول اليتيم لااعانات الجتماعية املقدمة وفقا ألحوامه .وألزمت املادة (/29ثالثاا) مان القاانون
املذكور الدولة لتاصير جاز مان ااعاناة كمصاروا جيان ياومي قادد مبلغاه لتلليماات يصادرها
وزير اللم والشاؤون الجتماعياة ويادار القئام البااقي مان مبلات ااعاناة لاسام املئاتةيد لادا أحاد
املصااارا احلووميااة حئااالات تااوفأ مغلقااة اعانتااه حينمااا يبلاات ساان الراااد ،علااى أن يصاارا
جمموا املبالت املودعة لامسه والةوامد املاتباة عليهاا عان تلاك املادة لئالر اارا الادينار مقارناة لئالر
الذهن عند تئلمه رايد حئاله استنادا ألحوا املادة (/29راللاا) مان القاانون املاذكور ،علاى أن
تصاارا املبااالت املتاملااة وفواماادها املاتبااة عليهااا عنااد للوغااه ساان الراااد للااد انقااااا عيفقااة املئااتةيد
لالاادار علااى أن ل تقا عاان مبلاات احلااد األدا لقاارض املشاااري الصااغأة املاادرة للاادا اعانتااه علااى
اؤونه وضمان مئتقبله ووفب املادة (/29اامئا) من القانون املذكور.
 -42أمااا عاان األحااداث فااان احلاادث الااذ أمت التاساالة ماان عمااره ومل يااتم الثامنااة عشاارة ماان
عم ااره ااا وج ااد حال ااة تش اارد أو منحا ارا الئ االوي وف ااب امل ااادتا  24و 25م اان ق ااانون رعاي ااة
األحداث رقم  76لئنة  1983فيحيله قاضي التحقيب ات حمومة األحداث الث تصادر قرارهاا
النهامي للد تئلم تقرير موتن دراسة الشاصية وفقا ملا يةيت:
 -1تئليم الصغأ أو احلدث ات وليه ليقو لتنةيذ ما تقرره احملوماة
موتن دراسة الشاصية ل مان حئن سلوكه مبوجن تلهد ماو مناسن؛

ضاو تقريار

 -2تئليم الصغأ أو احلدث عند عد وجود وو له أو عند ااايفل الاوو لالتلهاد
ات قرياان ااااا لااه لنااا علااى أللبااه ليقااو مااا تقاارره احملومااة ماان توااايات ضااو تقرياار موتاان
دراسة الشاصية ل مان حئن ترليته وسلوكه مبوجن تلهد ماو مناسن؛
 -3اي ااداا الص ااغأ أو احل اادث دور الدول ااة املنص ااون علي ااه
الجتماعية أو أ دار رعاية اجتماعية أارا ملدة ىلذا الغرض.
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