
 

 

  األنسانائتالف أوهارد لحقوق 

 

 ( أوهاردوالديمقراطية )  األنسانرون لحقوق دمنظمة مبا

حرية التعبير و سيادة القانون يضمنا دعم وتعزيز الديمقراطية بم إلىتهدف في نشاطها غير ربحية هي منظمة غير حكومية 
  إلىواألقليات وحرية وسائل االتصال وتهدف  األفرادواالعتقاد واالنتماء واالنتخابات الحرة والتنافسية واحترام حقوق 

ونشر ثقافتها طبقا للعهود والمواثيق الدولية واإلقليمية , وتعمل على رصد ومكافحة انتهاكات قانون  األنسانحماية حقوق 
لحماية حقوق تسعى فرد , و أوجماعة  أومرتكبها حكومة  أكان سواءوالقانون الدولي اإلنساني الدولي  األنسانحقوق 

 .المدافعين والنشطاء في العالم

 (69645892)  مسجلة في هولندا تحت الرقم

هولندا وفي ثالث دول هي العراق في كل  أنشطتهاوتمارس   غليمبور-هولندا مركز المنظمة الرئيسي في  مناطق العمل:

 .شبكتها الدولية ) شبكة أوهارد للنشطاء والمدافعين عن حقوق األنسان (طريق اليمن عن  –ليبيا  –

 info@iohrd.nl     www.iohrd.nlالموقع الرسمي و اإليميل الرسمي : 

 رئيس مجلس اإلدارة : سعد حسين 

  0031631659315رقم الهاتف لرئيس مجلس اإلدارة : 

 

 

 

 أفق للتنمية البشرية  .. منظمة غير حكومية                         

وتحقيق مبدأ التعايش السلمي وفق مفهوم المواطنة  األنسانتسعى الى االرتقاء بحقوق منظمة غير ربحية وذات نفع عام , 

من خالل التركيز على المشاريع التنموية وخاصة التربوية والتعليمية منها الثقافي والجندري وبناء السالم  وادارة التنوع 

    .التي تساعد الفئات المستفيدة على التواصل واالندماج مع المجتمع وتهيئة الفرص الالزمة لذلك 

 (H761461في دائرة منظمات الغير الحكومية في العراق برقم ) ةلمسج

  EuropeAid ID :IQ-2009-FRC-0902065589في االتحاد االوروبي برقم  ةمسجل

انشطتها في كل محافظات العراق عن طريق منسقين في  افقوتمارس  بغدادمركز المنظمة الرئيسي في  مناطق العمل: 

 ( محافظة .18)

 التميمي: علي بخت  رئيس المنظمة

 ufuqorg@gmail.com  -   www.ufuqorg.org االيميل والموقع الرسمي للمنظمة :

 7711123711 (0) 964+رقم الهاتف :  
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 المقدم عن ائتالف أوهارد لحقوق األنسان والديمقراطية  2019تقرير الظل لالستعراض الدوري الشامل لدولة العراق لعام 

 500التي تتجاوز في العراق  ة أوهاردمن خالل شبك أوهارداها ائتالف معلومات وبيانات استق إلى ا  مستند يقدم هذا التقرير
 األليات أعمالالحوار الفعال مع السلطات العراقية ناهيك عن مخرجات  أوالرصد الميداني  أعمالمدعومة بناشط ومدافع 

الرسمية الحكومية وغير  للمؤسساتالتعاقدية لألمم المتحدة وتعليقات اللجان المتخصصة مضاف لها المواقف المعلنة 
التزامات  أومن توصيات  2014راق لعام ما خلصت اليه مخرجات المراجعة الدورية الشاملة لتقرير العمع  الحكومية،

 طوعيا  . تقدم بها العراق أوطوعية قبلت 

 والتشريعي  الدستوري اإلطار 

وبالتالي فأن على  الوطنية،المعاهدات الدولية على التشريعات  علويةكما هو معروف فأن الدستور العراقي لم ينص على 
قانون وطني تقره السلطة  إطارالعراق تقع مسؤولية موائمة التشريعات المحلية مع االلتزامات الدولية التي يقرها في 

 إلطارهبموقف جمهورية العراق من تعزيزه  أوهارديرحب ائتالف و,نصوص تلك االتفاقيات  إعمالليتم التشريعية في البالد 
الزالت تؤشر  أنها أال .1المنصرمة األربع سنوات الالعشرات من القوانين في بإصدار  األنسانالقانوني العام لحماية حقوق 

إتمام إقرار القوانين التي نص الدستور  أوالتعديالت الضرورية على الدستور  إدخالقصورا  واضحا  في ذات االتجاه من قبيل 
قد فشل العراق حتى األن في موائمة تشريعاته الوطنية مع نصوص اتفاقيات مهمة من قبيل . ف2النافذ على ضرورة تشريعها

اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري واخلف في احترام تعهداته أمام مجلس حقوق 
والزال مشروع القانون في موضع المناقشة  عاله،أاألنسان أو في معرض مناقشته لتقاريره الدورية أمام لجان االتفاقيتين 

 .3بين الوزارات العراقية 

بتعزيز المؤسسات المعنية بحماية حقوق األنسان بإقرار العراق لقانون هيئة رعاية ذوي اإلعاقة كما وترحب المنظمة 
 أن األ المنصرمة.كما ونثمن عاليا التزام العراق بتقديم تقاريره التعاقدية خالل السنوات األربع  الخاصة.واالحتياجات 

عليه االتفاقيات المصادق عليها من ضرورة موائمته  تما نصتوشر استمرار العراق في عدم تنفيذ التزامه وفق  ةالمنظم
لعراق لم يفي بتعهداته بإقرار قوانين مناهضة التعذيب وعلى وجه الخصوص فان ا االلتزام الدوليلتشريعه الوطني وفق 

التعذيب واتفاقية حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري  مناهضةاتفاقيتي  هما تقرروالتغييب واالختفاء القسريين وفق 
 العراق: موصين 

 الوطني.التشريع  طاراإلالدستوري بالقدر الذي يؤمن تبني التزامات العراق الدولية كجزء من  أطارهمراجعة  -1
 .والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان دستورمع الالنافذة توافق التشريعات والممارسات  وضمان تحسين التشريعات -2
حق الحصول على المعلومة ,قانون  نالتعبير عن الراي واالجتماع والتظاهر، قانو )حريةالتعجيل بإقرار قوانين   -3

مكافحة العنف المنزلي ,قانون الضمان االجتماعي ,قانون الضمان الصحي( مع وجوب الجريمة المعلوماتية ,قانون 
  تأن ال تتضمن هذه التشريعات قيود إضافية على الحقوق والحريا

 

                                                           
 :2014أعقبت استعراض العراق لتقريره الشامل في أقرت المؤسسة التشريعية العراقية مجموعة من القوانين المهمة في الفترة التي  1

 39مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب رقم  ,قانون 2014لسنة  11الحماية االجتماعية رقم , قانون  2014لسنة  9التقاعد الموحد رقم قانون 
  2015ة ــــلسن 26انون شبكة األعالم العراقية رقم ق,2015لسنة  36قانون األحزاب السياسية رقم ,2015لسنة  37قانون العمل رقم , 2015لسنة 

قانون الهيئة العامة لضمان حقوق األقاليم , 2016لسنة  2قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم , 2016لسنة  3قانون البطاقة الوطنية الموحدة رقم 

لسنة  45قانون مجلس القضاء األعلى رقم , 2016نة لس 31رهاب قانون جهاز مكافحة اإل, 2016لسنة 26والمحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 

قانون األسلحة ,  2017لسنة  58قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم , 2017لسنة  49قانون االدعاء العام رقم , 2017

لسنة  55الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات االتحادية رقم قانون , 2017لسنة  52قانون الشركات األمنية الخاصة رقم , 2017لسنة  51رقم 

 .2018لسنة  14,قانون إصالح النزالء والمودعين رقم 2017لسنة  70قانون فك ارتباط المعهد القضائي رقم , 2017
 

يقر دستور جمهورية العراق جملة من النصوص التي تقرر وجوب التنظيم بقانون وقدر تعلق األمر بالحقوق والحريات وممارستها فان قوانين  2

 -مهمة الزالت بانتظار إقرارها منها:
 قانون حرية التعبير عن الراي واالجتماع والتظاهر 

 قانون حق الحصول على المعلومة 
 وماتية قانون الجريمة المعل

 قانون مكافحة العنف المنزلي
 قانون الضمان االجتماعي 
 قانون الضمان الصحي 

تقدمت وزارة العدل بمشروع قانوني مناهضة التعذيب واالختفاء القسري إلى مجلس الدولة وألسباب تتعلق بضعف مسودة القانون المقترحة  3

 ض لم تنجز أعمالها حتى األن .اعيدت مسودة المشروع وأعيد تشكيل لجنة حكومية لذات الغر



 

 

  نطاق االلتزامات الدولية 
االلتزامات الدولية والزال للعراق ذات على مستوى بالنسبة للعراق لم تشهد السنوات األربع المنصرمة تغييرا  كبيرا  
ذات التوصيات التي قدمت للعراق في دورة أوهارد ائتالف كرر يالمركز في مواجهة العهود واالتفاقيات الدولية لذا 

 - :العراق  أوهاردائتالف  وصيياالستعراض الدوري الشامل السابقة و
 د الدولي للحقوق المدنية والسياسية.التصديق على البروتوكولين االختياريين الملحقين بالعه .1
من اتفاقية  22قبول العراق باإلجراءات األخرى لتقديم الشكاوى الفردية وعلى وجه الخصوص ما تقرره المادة  .2

من   14والمادة  من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االحتفاء القسري 31مناهضة التعذيب والمادة 
 .للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريتفاقية الدولية اال

 التصديق على البروتوكول اإلضافي الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. .3
 الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  يالتصديق على البروتوكول اإلضاف .4
 من اتفاقية حقوق الطفل .  14سحب التحفظ على المادة  .5

 
 ت الدولية المتعلقة بحقوق األنسانتنفيذ االلتزاما:- 
  المساواة وعدم التمييز 

القانون دون تمييز بسبب الجنس  أماميقرر المساواة منه  14أوردته المادة على الرغم ايراد الدستور العراقي نصا صريحا 
االجتماعي  أو ياالقتصادالوضع  أوالراي  أوالمعتقد  أوالمذهب  أوالدين  أواللون  أواألصل  أوالقومية  أوالعرق  أو

انه وكوجه من أوجه التمييز فان فئات بعينها في العراق الزالت تواجه  إالالتعاقدية  األلياتجملة من  إلىالعراق  وانضمام
األقليات الدينية كالبهائية القانون من قبيا مجتمعات الغجر, ذوي البشرة السوداء ,  أماممن التمييز وعدم المساواة  أشكاال

االجتماعي , فكان هذا التمييز  واإلقصاءوالكاكائية , والزال مجتمع الغجر يعانون التمييز الممنهج من قبل السلطات الرسمية 
وحرمانهم من الخدمات العامة واالنخراط في الوظائف العمومية  أفرادهابين  األميةسببا رئيسا في فقر هذه الفئة وانتشار 

مناقشة التقرير ب. وقد تجاهل وفد العراق المكلف حرمانهم من الوثائق الرسمية من قبيل البطاقة الوطنية الموحدة  آخرهاو
التمييز العنصري قضية الغجر كما تجاهل قضية ذوي البشرة  أشكالاالتفاقية الدولية للقضاء على جميع في اطار لدوريا

 البهائية.ألقلية الدينية جملة وتفصيال با فورفض االعترا السوداء،

وفيما يتعلق بالمساواة للمرأة فالزالت المرأة تعاني التمييز من خالل اإلقصاء من المناصب القيادية وتحجيم األدوار والمهام 
من مقعد وزاري  أال األخيرة،بأقصاء المرأة من التشكيلة الوزارة بوضوح وقد تجلى هذا التمييز  هامشية، أوأدوار ثانوية  إال

 هذا التقرير قيد المداوالت البرلمانية. أعدادوحيد الزال حتى ساعة 

 4وزارة التخطيط العراقية إحصائياتتبرزه  للمرأة اإلقصاءللدولة العراقية فان وفيما إدارة المناصب العليا في الجهاز التنفيذي 

وبشكل عام فان . 5% 2 الـتتجاوز المنظومة األمنية فان نسبة النساء في وزارة الداخلية العراقية ال عملها في  إطاروفي 
ضحا ضد النساء ا، األمر الذي يشكل تميزا و6ميزان الوظيفة العامة في العراق يميل لمصلحة الرجال على حساب النساء

 العامة.في تقلد الوظيفة 

من المتوقع ارتفاعها بنسبة  والتي 7% فقط للرجال 20% يقابلها 38 ما نسبتهاء وفي مؤشرات البطالة فقد شكلت النس
 للبالد.% في األعوام الثالث الالحقة بسبب الموازنات التقشفية 50 ـتتجاوز ال

تشكل ما  أنهاوالتي اعلن وكيل وزارة العمل  ذوي االحتياجات الخاصة فالزالت هذه الشريحةضد  يتعلق بالتمييز فيما أما
 واالزال مأنه إالرعايتهم، هيئة متخصصة تتولى العراق لعلى الرغم من تشكيل و 8% من تعداد السكان في العراق10نسبته 
تدابير ال تتخذ فال زالت   ,الوظيفة العامة  أواالنخراط في سوق العمل  أوسواء في الخدمات في المجتمع التمييز  يعانون
للغاتهم , قانون الالدعم الفني و المادي لترجمة أحكام يوفر لهم النقل ,أو أن وسائط  أو المرافق العامة وصولهم إلىلتحسين 
تدابير وتنفذ  .في سوق العمل من خالل تعديل التشريعات وخلق بيئة عمل مالئمة لهم هم وتمكينتهم تعزيز مشاركيتم  أو أن

                                                           
واقع النوع االجتماعي في وزارات ومؤسسات الدولة المعنونة ) 2018راجع دراسة المركز الوطني لإلحصاء في وزارة التخطيط العراقية للعام  4

عام للنساء فقط. فيما منح  مدير 42مدير عام للرجال مقابل  413 هوالتي تظهر أن منصب المدير العام قد منح لما مجموع( 2018في العراق 

 من النساء 86للرجال يقابله  570منصب معاون مدير عام إلى 
 536286يقابلها  9899 ةبلغ عدد النساء العاملة في وزارة الداخليفقد  2018طبقا  لدراسة واقع النوع االجتماعي في وزارات ومؤسسات الدولة  5

 من الذكور.
فقط من النساء. تركزت نسبة  507849منهم  1841827العاملين من الذكور في ميدان الوظيفة العامة حيث بلغ مجموع ذات المصدر أعاله  6

 ., فبما توزع الباقي على الوزارة والمؤسسات األخرى 383027% منهن في ميدان التعليم بمجموع 80
 . 2017راجع المجموعة اإلحصائية لوزارة التخطيط العراقية للعام  7
 https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=15078راجع تصريح المسؤول في وزارة العمل العراقية  8

 

https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=15078


 

 

من إلى ما تقدم ما رصد  لهم يضافة مقدمي الرعايقديم الدعم الالزم لمع وجوب ت التعليمية هم في المؤسساتلتشجيع إدماج
من خالل حجب لشريحة دون أخرى  9على قلتها  رعاية والخدمات المتاحةالدولة للتوجيه ببين أفراد ذات الشريحة  تمييز

في منهج إقصائي  2003قبل العديد من الخدمات أو المنافع عن شريحة ذوي االحتياجات الخاصة في زمن النظام السابق لما 
  للقانون.تميزي ال يستند 

  العراق ائتالف أوهارد وصي ي

 بتجريمه. وضحاياه مقترنتبنى تشريع وطني شامل لمناهضة التمييز يتضمن تعريفا  واضحا للتمييز  .1
تعليمات , أوامر الغاء جميع النصوص التميزية التي تتضمنها المنظومة القانونية على اختالف مراتبها )قوانين،  .2

 وتوجيهات ( 
 المستقلة.اعتماد مبدأ الكوتا النسوية في تقلد المناصب والمواقع القيادية التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات  .3
الخاصة من االنخراط في المجتمع من خالل  تاتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز مشاركة وتمكين ذوي االحتياجا .4

 ية والمؤسسية واعتماد برامج إعادة التأهيل الصحي والنفسي لهم .تحسين البيئة القانون
سودها تالهادفة لتطوير ثقافة حقوق اإلنسان وتعليم السكان اجمع في روح  والمشاريع المجتمعيةالبرامج  إطالق .5

 القانون وعدم التمييز واحترام اآلخرين والتسامح واالعتدال. أمامقيم المساواة 
  الحق في الحيات والسالمة الجسدية والحماية من االختفاء القسري 

لخصوصية الظروف التي مر بها  ناإدراكمن توصية في هذا الموضوع وعلى الرغم  14من تلقي العراق لـ على الرغم 
وقعت لحق الحياة سواء انتهاكات  يةها ال يمكن أن تكون مبررا  ألأنال يمكن  أننا إالالمنصرمة، العراق في السنوات األربع 

من إجراءات  أعقبهاما  أوفي حماية أراضيها ومواطنيها خالل العمليات العسكرية  مفي اطار ممارسة الدولة وحلفائها لدوره
مسؤولية الدولة عن حاالت إلعدام خارج تؤكد حاالت عدة لة تقارير دولية معتبر نتجاهل أنال يمكن  أننا األ. األمنبسط 

مدنيين مشتبه بهم اقر بها ,  أوإقليم كوردستان لمعتقلين  أونطاق القضاء من قبل عناصر عسكرية تتبع الحكومة المركزية 
هم ان أي من إجراءات التحقيق والمالحقة للجناة لم تكن جدية ! كما لم تقدم الدولة إجابات مقنعة لذوي مفقودين يرجح انو

في الصقالوية والحبانية على على المئات وقعت في مواطن عدة ابرزها ما وقع  قسري،ضحايا لعمليات تغييب واختفاء 
, وتؤشر المنظمة هنا تحفظها على الدور السلبي لمفوضية  10لرغم من تشكيل الحكومة العراقية ألكثر من لجنة تحقيقيةا

لرغم من عضويتها في احدى اللجان التحقيق الرئيسية , ولضعف الياتها حقوق األنسان في التعامل مع هذا الملف على ا
 الذاتية في الكشف والتحقق من حاالت االختفاء القسري في العراق ومتابعتها .

ويشكل عدد المحكومين باإلعدام في العراق  ما نسبته ,11عن عقوبة اإلعدام فمعدالتها في العراق هي األعلى في العالم  أما
المودعين في السجون ومرافق التوقيف االحتياطي  أجمالي% من 20في العراق و يشكلون  أدانتهممن تم  أجمالي% من 30

ويقرر  , 12مدان بعقوبة اإلعدام  طبقا  لبيانات وزارة العدل العراقية الرسمية  7000تجاوز الـ   أجماليفي العراق  بعدد 
الذي يشكل أخالل للعراق بالتزامات  بتعهدات سابقة قدمها لمجلس  مراأل,  13جريمة  50ألكثر من  ماإلعداالعراق عقوبة 

                                                           
فان عدد الوحدات المكلفة بتقديم الخدمات لهذا الشريحة في العراق  2017بناءا  على إحصائيات وزارة التخطيط في مجموعتها اإلحصائية للعام  9

 فقط وهو عدد ال يشكل نسبة تذكر أمام االحتياج الحقيقي . 3266 2017وحدة، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدماتها في العام  63هي 
ئيس مجلس الوزراء العراقي أن شكل لجنة متعددة التمثيل وأعقبه البرلمان العراقي هو األخر بتشكيل لجنة أخرى لذات الموضوع وأخرها سبق لر 10

أي  تصدر بعدلم جميع هذه اللجان  أن أالحالة في األنبار  600لجنة في وزارة العدل العراقية شكلت جميعا  لتحقيق بحاالت اختفاء قسري ألكثر من 

متجاوزين  الشأن،أو عن الذين تسبّبوا بذلك، أو أي خطوات أخرى تم اتخاذها في هذا  األشخاص،عن حالة التحقيق في مصير هؤالء  نتائج! سواء
 تسليم الرسمية جرىفي نقاط التفتيش  واألطفال( )النساء بعد فرز الذكور عن العوائل واقتياد تمتعمليات اعتقال  أعقباختفاء الضحايا قد  بذلك أن
 النازحين الرسمية إيواءمراكز  إلىالحقا   العوائل

 حكم إعدام1000الـ    2018وحتى  2005فقد تجاوز المنفذ في العراق خالل الفترة المحصورة من عام  11
ما الزال المتبقي في محكوم منهم في 6100من المودعين لديها ))تحتفظ وزارة العدل بـ  مدان 6500قارب الـ تحتفظ الحكومة االتحادية بعدد  12

 .في سجون إقليم كوردستان حتى تاريخ أعداد هذا التقرير 500مرافق التوقيف االحتياطي التي تتبع وزارتي الداخلية والدفاع(( وأكثر من 
 يقرر القانون العراقي عقوبة اإلعدام وفق التفصيل ادناه : 13

 (177, 175, 174, 164, 156الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي المواد ) 

 (201, 197, 190الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي المواد ) 

 (223الجرائم الماسة بالهيئات النظامية المادة ) 

 ٢٥٢الجريمة الخاصة بشهادة الزور إذا ترتب عليها حكم باإلعدام المادة 

 2/ 355,   354لمواد الجرائم الخاصة باالعتداء على سالمة النقل ووسائل المواصالت العامة   ا

  406المادة  األنسانالجرائم الماسة بحياة 

  421,422,423الجرائم الخاصة بالقبض على األشخاص وخطفهم وحجزهم في ظروفها المشددة  



 

 

إخالال للعراق بالتزاماته أوهارد ائتالف  ؤشريكذلك حقوق األنسان بمراجعة عقوبة اإلعدام وحصرها بالجرائم األشد خطورة 
المحكمة  باستبعاد العفو عمن ادين وفق قانونمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق  6/4المقررة وفق المواد 

بها  للمدانيناإلنسانية عن ظروف االحتجاز غير . و(,2.27)المادة  الخاصة  2005لسنة  10الجنائية العراقية العليا رقم 
يتم  األحكامذ يتنف أنمن  قلقه أوهاردائتالف ؤكد يعقوبة اإلعدام والتجاوزات القانونية السابقة والمصاحبة والالحقة لتنفيذ 

ال يتم تسليم جثة  أن أومسبق وبسرية عالية ال يحظى المدان فيها بحقوقه في الزيارة العائلية السابقة للتنفيذ,  إشعاردون 
كما تبدي  ذويه وتسلم للطبابة العدلية التي تتولى دفنه بمعزل عن عائلته التي قد تفاجئ بالتنفيذ في وقت الحق ! إلىالمنفذ به 

خالفا   20سن الـ  وامدانين لم يتم بحقربما يكون القضاء العراقي قد أصدرها  باإلعدام أحكام أنالمنظمة قلقها من حقيقة 
 . 14لحظر قانون العقوبات العراقي

تمثل بيئة محفزة   في العراق المنظومة اإلجرائية الحاكمةجد أن يأوهارد ائتالف وفيما يتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة فأن 
الوطنية  لم تؤمن رقابة فعالة , وتتسم عالقتها البينية بعدم  األلياتأيا من  أنلالنتهاك ال مكافحته فالواقع العملي يشير 

جهاز االدعاء العام ال يتمتع باالستقاللية الحقيقية التي تؤمن له تنفيذ مهامه الرقابية بمعزل عن  أنالموثوقية ناهيك عن 
  األنساناإلدارية في مجلس القضاء األعلى , فيما يؤخذ على المؤسسة الوطنية ) المفوضية العليا المستقلة لحقوق  مرجعيته

خطوات حقيقية في مواجهة االنتهاكات على الرغم من التفويض الواسع والوالية التي يقررها  أيةعاجزة عن اتخاذ  أنها( 
الغاء بأحزابهم القابضة على السلطة  وضعف كوادرها,  ناهيك عن  قانونها , بسبب ارتباط أعضاء مجلس المفوضين

مؤخرا   بالحق بالزيارة المفاجئة للسجون ومرافق التوقيف االحتياطي  المفوضية لتفويض القانوني الذي منح لها بنص قانونا
نتهاك, وليس من ادل على إخفاء معالم الجريمة واال إلىالمسبق الذي يؤدي في اغلب األحيان  األشعارواعتمادها نهج 15

المفوضية وحتى يومنا هذا لم تصدر أي تقرير معتبر يتضمن عدد حاالت التعذيب المرصودة والشكاوى التي تم  أنذلك 
فأنها تعد من نماذج الرقابة  األنسانعن رقابة دوائر المفتشيات العامة من خالل وحدات حقوق  أما! تحريكها بحق الجناة
يخضع فيها المراقب لذات المرجعية التي يخضع لها المنتهك والتجربة العملية اثبت عدم نجاعته في غير المستقلة التي 

ضعف اليات اإلنذار المبكر لمناهضة وعن  .العراق وانها في احسن األحوال تكتفي بالعقوبات اإلدارية دون اإلحالة للقضاء
ومعطل وما تقرره نصوص  فعالغير من الناحية العملية  شكاوىالنظام جد أن ي أوهاردائتالف فان التعذيب في العراق 

 ,المحامي ,أدوار  للمحتجز يس منحيث ل ال تطبيق لها عمليا   2018لسنة  14قانون أصالح النزالء والمودعين رقم 
دور ف, بدليل غياب اإلحصائيات الرسمية التي توثق الحاالت المرصودةاألسرة في الكشف عن التعذيب ومناهضته  ,الطبيب

بلقاء المتهم خصوصا  في قضايا  له في اغلب األحوال على توقيع المحتجز على الوكالة دون السماحيقتصر المحامي 
اإلرهاب والتي غالبا  ما تدون أقوال المتهم فيها بحضور محامي منتدب بدور شكلي , ويحرم المتهم في القضايا المهمة تحت 

ية في اخطر مرحلة من التحقيق والتي غالبا  ما يصاحبها وقوع االنتهاك , فيما توكل مبرر سرية التحقيق من الزيارات العائل
الطبي والصحي على مرافق التوقيف  األشرافمديريات الخدمات الطبية العسكرية لتتولى مهمة  إلىالمهام الصحية والطبية 

تها القانونية هي ذات المرجعية التي يتبع لها القائم مرجعي أنوبالتالي يتعذر معها الوثوق بحيادتيها وكشفها لالنتهاك العتبار 
التعذيب يمارس في العراق على نطاق واسع خصوصا  في مرافق التوقيف االحتياطي  أنأوهارد ائتالف يعتقد بالتحقيق . و

طني وتشيع الو األمنوزارة الداخلية وعناصر  إلىلمديريات وأجهزة مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة وتلك التي تتبع 

                                                           
  442,   441الجرائم الخاصة بالسرقة المشددة المواد  

 2005لسنة  13الجرائم اإلرهابية الواردة في قانون مكافحة اإلرهاب رقم 

 تعريض حياة الناس للخطر بسبب إحداث الغرق أو وضع مواد أو جراثيم أو أي شيء أخر من شأنها

 351,  349إن تسبب الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة المواد 

  30, 27المواد  2017لسنة  50جرائم االتجار بالمخدرات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 

 ( المادة األولى .2016لسنة  38لكاتم ) قانون رقم جرائم استخدام السالح ا

 40المادة  2002لسنة  55جرائم سرقة االثار قانون االثار رقم 

  8المادة  2012لسنة   28قانون االتجار بالبشر رقم 

 جرائم أوردها قانون العقوبات العسكري تعاقب باإلعدام

 2008لسنة  14قانون العقوبات لقوى االمن الداخلي رقم 

  2005لسنة  10الجرائم الواردة في القانون األساس للمحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 

 2006لسنة  3قانون مكافحة اإلرهاب إلقليم كوردستان رقم 

 
 وقت ارتكاب الجريمة . 20من قانون العقوبات العراقية فرض عقوبة اإلعدام على من لم يتم سن الـ  79تمنع المواد  14
/ رابعا  من قانون إصالح النزالء  45عدل قانون مفوضية حقوق األنسان النافذ فيما يتعلق بالزيارات دون إشعار مسبق استنادا  ألحكام المادة  15

 كشرط سابق لتحقيق زيارة تفتيشية . ز.وبات على المفوضية إبالغ إدارة مركز االحتجا 2018لسنة  14والمودعين رقم 



 

 

السلطات  وأشرافإجراءات المالحقة والمسائلة بالصورية والشكلية تحت رقابة  وتوصف، العقابحاالت اإلفالت من 
هو السائد في مسرح القضاء العراقي وان الضمانات  واإلكراهوان اعتماد األدلة المتحصلة عن طريق التعذيب  القضائية،

 لها من التطبيق في الواقع العملي. وال محلتنتهك  37الدستورية في المادة 
 العراق يوصي ائتالف أوهارد 

األشد خطورة واالستعاضة  العقوبة بالجرائمالشروع بمراجعة شاملة لجميع التشريعات ذات الصلة، بهدف حصر   .1
 مالية. أوكلما كان ممكنا  بعقوبات سالبة للحرية 

سلطة بضمنها  ألية إخضاعهاوالمحاكم االتحادية، ومنع  األساسيةضمان استقالل مكونات السلطة القضائية الستة  .2
ومنح كل منها موازنة مالية مستقلة مع وضع نظام خاص لصالحيات  القضائية،داخل السلطة  إداريةسلطة  أية

 .منهامن تلك الموازنات تضمن االستقالل المالي لكل مكون  واألنفاقالصرف 
 التحقيقات.االلتزام بالكشف عن مصير جميع المغيبين أو المختفين قسرا  واإلعالن عن نتائج  .3
 .المعايير الدولية لحقوق اإلنسانتوافقها مع  مراجعة جميع القوانين والقواعد اإلجرائية بهدف دراسة مدى .4
عدام للحاالت التي يكون الحكم فيها اإل أحكامالنظر بالمحاكمات التي تمت بنية استبدال  إعادةالنظر جديا  بتوصية   .5

 المجردة.بناءا  على االعترافات  أوالمخبر السري  أقوالقد صدر بناءاَ على 
لضمان االحترام التام لمعايير حقوق األنسان الدولية  اإلعدامإصدار إرشادات توجيهية للقضاة حول استخدام عقوبة  .6

المخبرين السريين كدالئل معتبرة  أقوالاالعتراف بأدلة االعتراف المشكوك بها أو  الخصوص عدموعلى وجه 
 اإلعدام.وجه الخصوص في قضايا عقوبة  وعلىإلصدار اإلدانات 

الدولية التي توفر حماية لحقوق أولئك  الخصوص المعاييروعلى وجه  األنسان حول حقوقتوفير تدريب للقضاة  .7
 .اماإلعداللذين يواجهون عقوبة 

 والماديتمكين المجتمع المدني من لعب دور إيجابي في تنفيذ التوصيات أعاله من خالل توفير الدعم التقني  .8
للعاملين فيه ليأخذوا على عاتقهم مهمة المشاركة مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في سبيل تبني 

 القانونية الالزمة  اإلصالحات
ن لتوفير دورات تدريبية للمحامين حول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان فيما يتعلق التنسيق مع نقابة المحامي .9

 اإلعدام.باستخدام عقوبة 
النافذ العراقي من قانون أصول المحاكمات الجزائية  293-285في المواد  التقيد التام باأللية اإلجرائية المرسومة .10

وما يتعلق بالحق بالزيارات العائلية  العفو،بالحق في التماس وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها  األحكامتنفيذ عند 
 تسليم الجثة ودفنها. وألياتوالوصية لما قبل التنفيذ 

الخاصة باستبعاد العفو عمن  2005لسنة  10( من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 2.27) الغاء المادة  .11
 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي. 4/  6راق المادة ادين وفق قانونها, لتعارضه مع التزامات الع

ممن لم يتم العشرين حدث الر الحكم باإلعدام على ظق ع والتي تح 79 مادةالصادرة في ضوء ال األحكامتدقيق  .12
 عاما  

عتمد تتبدأ بإقرار قانون مناهضة التعذيب في العراق لمناهضة التعذيب في العراق  استراتيجية شاملةتتبنى .  .13
 (الشفافية , التمكين  الشرعية،)المبادئ األساسية الثالث 

عن إرادة سياسية رافضة  واإلعالناعتماد خطوات اإلصالح لمرحلة انتقالية تبدأ باالعتراف بوقوع االنتهاكات   .14
 المعالجة.يعقبها المباشرة برسم مسار واضح لخطوات  وقوعها.لها وعازمة على منع تكرار 

ويع الرقابة الفعالة على المؤسسات اإلصالحية ومرافق التوقيف االحتياطي على الصعيد الوطني لتشمل مؤسسات تن .15
رقابة المؤسسات الوطنية ومناغمتها مع أنواع الرقابة  أومستقلة عن السلطة التنفيذية كالرقابة القضائية والبرلمانية 

مع ضرورة التعاون البناء مع منظومة رقابة  األخرى.جتماعية المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني والفعاليات اال
العفو الدولية , هيومن  األحمر،المنظمات الدولية التي تمثلها منظمات دولية متخصصة كاللجنة الدولية للصليب 

 رايتس ووج وغيرها من المنظمات . 
اعدة على منع التعذيب وغيره من فعيل الضمانات القانونية واإلجرائية األساسية في أقرب وقت ممكن للمست .16

شكاوى فعال يرسم  المدعومة بنظامضروب سوء المعاملة من خالل اعتماد اليات اإلنذار المبكر لمناهضة التعذيب 
 ، الطبيب، األسرة في الكشف عن التعذيب ومناهضته. والمحاميأدوار واضحة للمحتجز 

االتفاقية الكات وأصحاب الواليات الخاصة(  )لجنةتعامل اإليجابي مع اليات مناهضة التعذيب اإلقليمية واألممية لا .17
 ومحدداتها.مع إجراءاتها  معها والتناغممن خالل التبادل البناء للمعلومات 

ذيب بصورة فعالة وتنمية قدرات العاملين فيه بالقدر الذي يمكنهم من نقل قصص التع األعالمنفتاح على الا .18
واحترافية تساهم في إشاعة ثقافة الرفض لالنتهاك والمنتهك وتعزز من ثقافة المناهضة والمكافحة للتعذيب والقضاء 

من الشفافية لحقيقة ما يحصل في المؤسسات اإلصالحية ومرافق  أكبرعلى ثقافة اإلفالت من العقاب. وتشيع قدر 
المنبثقة عن  اإلنسانيةثقافة مجتمعية عامة مبنية على احترام القيم والمبادئ  في بناءالتوقيف االحتياطي بما يسهم 

واتفاقيات مناهضة التعذيب والعنف المنظم. والدفاع عن حقوق الضحايا  األنسانالقانون الدولي لحقوق 
 ومناصرتهم.والمتضررين 



 

 

لكوادر منظومة العدالة الجنائية والمراقبين بما يمكنهم من امتالك مهارات  تدريبية ُمزمنةضع خطط وبرامج و .19
 .تخصصية تؤهلهم تنفيذ مهامهم بشكل احترافي يتناغم وااللتزامات المقررة قانونا  في مواجهة االنتهاك ومحاربته

مهمة تقديم  ية تتولىاحترافومؤسسية بكوادر  بنية قانونيةتبني سياسات واضحة ألنصاف الضحايا يدعم تطبيقها   .20
 الخدمة النفسية واالجتماعية والعالج والتأهيل لضحايا التعذيب وعائالتهم.

 اإلرهاب.مكافحة  إطارفي  األنسانبني ممارسات فضلى تعتمد في سياق مناهضة التعذيب حماية حقوق ت .21
   ضمانات المحاكمة العادلة 
علتها في العراق من ضمانات  والدستورية علىهنالك بون شاسع بين ما تقرره األطر القانونية  أنأوهارد ائتالف  رىي

منظومة العدالة بشكل عام قد تطورت بعد  أن إقرارناوعلى الرغم من  الواقع.للمحاكمة العادلة وما هو مطبق على ارض 
دت انحدارا  كبير وتراجع في ضمان أوضاع حقوق شه أنها األ,  2010واستمر هذا التطور حتى نهاية العام  2003العام 

بتسليط الضوء على جملة اختالالت تشريعية وأخرى أوهارد ائتالف كتفي يوس األخيرة،العراقي في السنوات الثمان  األنسان
 .الدوليةالعراق  والتزاماتالعادلة إجرائية تتعارض مع الضمانات الدستورية وتحرفها وتتناقض مع معايير المحاكمة 

في  السري خصوصا   األخبارمن حيث الواقع العملي فأنه من الشائع استصدار القضاء العراقي ألوامر القبض بناءا  على .1
فعندها نكون , 17/ ب األصولية 109المادة  أنبنظر االعتبار  األخذ. ومع 16تلك الماسة بأمن الدولة أوالقضايا اإلرهابية 

في القضية , ممنوع كشف هويته  إثباتيجهل هو مقدمه الذي عد شاهد  إخبارتوقيفه بناءا  على مواطن يتم القبض عليه و أمام
  173,  62محامي الدفاع  وفقما تقضي نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية في المواد  أومناقشته من قبل المتهم  أو

المحكمة  أمامما تخلف عن الحضور وتعد مؤدات  إذاالمحكمة  أمامفي مرحلة التحقيق  األخبار. وتتلى شهادته التي تضمنها 
ج في  المادة فقرة. وقد تمتد موقوفيه المتهم بسقوف مفتوحة تمتد لسنوات حتى أعماال لذات ويعتد بها كدليل ضد المتهم

ن جرائم معاقب عليها حيث تكتظ السجون بموقوفين ع األنوهو الواقع  المؤبد.القضايا التي تكون العقوبة فيها اإلعدام أو 
وبالتالي   18سادسا   19بالمؤبد او اإلعدام بسبب هذا الخلل القانوني الذي يتعارض مع نص الدستور الذي يوجب في مادته 

رقابة لجهة قضائية اعلى ويضفي الشرعية على االحتجاز  أوفأن القانون العراقي يطلق يد قضاة التحقيق للتمديد دون مراجعة 
 وضماناتها.الجزئي بقواعد المحاكمة العادلة  أوالتام  األخالل رالعتباالتعسفي 

حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل  أن/ رابعا  من  19خالفا  لما تقرره نصوص الدستور العراقي م  –حق الدفاع .2
المتهمين في قضايا اإلرهاب على وجه الخصوص يحرمون من حق  أن إلىفأن واقع الحال يشير   والمحاكمة.التحقيق 

الدفاع خالل جلسات التحقيق األولية ويستعاض عن محاميهم بمحام منتدب في احسن األحوال مستندا  بذلك لعجز المادة  
اللقاء  والتي نرى تعارضها مع قدسية حق الدفاع المختار وليس المفروض . كذلك يمنع المحامون من19األصولية 123

المحققين  أوتحت عنوان بند السرية من قبل قضاة التحقيق  أو األغلببموكليهم من خالل الزيارات بقرارات إدارية في 
 ومن وجهة نظر.  21من قانون المحاماة النافذ 27المادة  أحكامتتعارض مع التي  20األصولية 57ألحكام المادة  استنادا  
البراءة معدومة في ظل التطبيق  إثباتالجرم وحق المتهم في  إثباتحالة التوازن بين حق االدعاء في  أنف أوهاردائتالف 

 العام.المشوه للقانون والذي يحظى بدعم القضاء وجهاز االدعاء 
تحكم بناءا على  أنوان بإمكان المحكمة  األدلة،االعتراف سيد  أند التطبيق لمبدأ /181يتبنى القانون العراقي في المادة .3

االعتراف  أوالمؤبد قد صدرت بناءا  على االعتراف المجرد  أوباإلعدام  اأحكام أنويشير الواقع العملي  المنفرد،االعتراف 
ويمثل خرقا  واضحا  لمبدأ افتراض البراءة  دوليةوهو واقع يتعارض مع التزامات العراق ال السري.المدعوم بشهادة المخبر 

 جسيم بضمانات المحاكمة العادلة.  أخاللوهو  االدعاء،يكون على  ألثباتاعبأ  أنومبدأ 
 –بناءا  على تقرير طبي حيث الزالت وزارة العدل  أفعالهالحجز اإلداري لمن تقرر المحاكم عدم مسؤوليته القانونية عن .4

ليكون تحت مسؤولية  ذويهم أو إلىدائرة اإلصالح تحتفظ في مرفق التوقيف االحتياطي الرشاد بعدد منهم وتمتنع عن تسليمهم 

                                                           
بالجرائم الماسة  إذا كان إخبارا يتعلق تهدم الكشف عن هويا  له في الطلب بعحق 1971قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام من  47المادة  تقرر 16

ذات المادة بمركز قانون لهذا المخبر ليكون شاهدا  في بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم المعاقب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد؛ وتقضي 
 .يقوم القاضي بإجراء التحقيق وفق األصول مستفيدا من المعلومات التي تضّمنها اإلخبار دون بيان هوية المخبرالتي يخبر فيها والقضية 

على القاضي استصدار امر القبض في الجرائم المعاقب عليها باإلعدام أو المؤبد كوسيلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية  19المادة توجب  17

 .على الحضور دون االستقدام وتوجب كذلك على القاضي توقيف المتهم ولحين صدور قرار فاصل في الشكوىلإلجبار 
 (واإلداريةالقضائية  اإلجراءاتالحق في أن يعامل معاملة عادلة في  لكل فرد/ سادسا  على ) 19تنص المادة  18
رغبة المتهم في توكيل محام قبل المباشرة بالتحقيق وفي حال اختيار  األصولية على قاضي التحقيق أو المحقق حسم موضوع 123توجب المادة  19

 المتهم توكيل محام فليس لقاض التحقيق أو المحقق المباشرة باي إجراء حتى توكيل المحامي المنتدب
 حضور محامي الدفاع إلى المنع من االطالع على األوراق التحقيقية أو طلبها  المادة منع تتجاوز   20
تحقيقية والمجالس والهيئات  أوعلى المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية  – أوالمن قانون المحاماة على:  27تنص المادة  21

التحقيق واالطالع على كل ما له صلة به قبل التوكل  أوالدعوى  أوراقبمطالعة  له تأذن أن أمامهاالتي يمارس المحامي مهنته  األخرىوالمراجع 
 الدعوى. أوراقيثبت ذلك كتابة في  أنما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على 

ممارسته  أثناءعمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون  أخل إذايعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته  –ثانيا 
 الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته. األحكاموتطبق بحقه  منع المحامي من ممارستها. إذا أومهنة المحاماة 

 يخوله. من أومرجعها المختص من قبل نقيب المحامين  إلىتقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة  –ثالثا 
 



 

 

و  1في مخيمي الشهامة  22داري ألالف األفراداإلحتجاز الا لدينا كذلك اشر للقانون.وزارة الصحة وكوادرها الطبية خالفا  
 حيث لم توجه لهم أية تهم توجب المسائلة القانونية . للقانون، الدين خالفا  في محافظة صالح  2

السبيل  أخالءإشكالية التسجيل الجنائي في العراق وتعدد قواعد البيانات الخاص بالمطلوبين واثره في عرقلة تنفيذ قرارات .5
مخولة والمختصة والوحيدة بـ حفظ من المحاكم , فالقانون العراقي يحدد مديرية التسجيل الجنائي بانه الجهة ال اإلفراج أو

الغيابية التي  واألحكامالقبض والتحري  أوامربنسخ عن  إشعارهاقيود جميع الموقوفين والمحكومين في العراق مع الزامية 
تعتمد سياسة قوائم مطلوبين بكل  األمنية األجهزة أن إلىالواقع الفعلي في العراق يشير  أن األتصدر عن المحاكم العراقية , 
العديد من المطلوبين  أنالذي قرر واقعا عمليا يؤكد  األمرالتسجيل الجنائي  أو األمنية األجهزةجهة ال تشرك فيها أيا من 

في مديرية التسجيل الجنائي وهو واقع يدفع جهة اإليداع التي تتلقى أوامر  أسماءهمهم مطلوبين ال تظهر  األمنيةألجهزة 
, ناهيك  تتريث في تنفيذ القرار لحين ورود بيان عدم المطلوبية من الجهات األمنية المختلفة  أنالسبيل  أخالء أوباألفراج 

ألغراض االبتزاز  وإظهارهاعن استخدام أوامر القبض ألغراض االبتزاز سياسي من خالل إخفاء األوراق التحقيقية 
 . 23السياسي
 العراق ائتالف أوهارد يوصي 
في ضوء المبادئ التي وقانون مكافحة اإلرهاب  إعادة النظر بقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية -1

 وما تقرره التزامات العراق الدولية .  2005أوردها دستور جمهورية العراق لعام 
 أدانته.ريء حتى تثبت اعتماد التطبيق الفعلي لمبدأ مسؤولية االدعاء إثبات الجرم وان األصل في ان المتهم ب -2
 براءتهم.اعتماد أجال زمنية عادلة لحسم الدعاوى وااللتزام بتعويض ضحايا العدالة عند ثبوت  -3
إعادة النظر بالمركز القانوني للمخبر السري واألليات التي يعتمدها القضاء العراقي في ترتيب األثر القانوني  -4

 السري.لألخبار 
 المحاكمات.التأكيد على أن مبدأ السرية هو استثناء وان القاعدة هي علنية  -5
إعادة التوازن بين حق االدعاء في إثبات التهم وحق المتهم في إثبات البراءة منها من خالل تمكين المتهم من  -6

 االتهام.ة أدلاالنتفاع من حق الدفاع بشكل حقيقي ومناقشة 
 إساءة المعاملة والمسائلة عند وقوع االنتهاك أوتبني منظومة إجرائية ناجعة تضمن للمتهم عدم التعرض للتعذيب  -7

 عليه .
سية فالتطبيق الحقيقي للمبدأ الدستوري في حظر الحجز اإلداري واالمتناع عن احتجاز المصابين باألمراض الن -8

 .ايتهم عن األفعال التي يرتكبونهوالعقلية بعدم إصدار القضاء القرار بانتفاء مسؤول
االلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات بمنع تكليف الضباط بأعمال التحقيق وحصر العمل التحقيقي بموظفي السلطة  -9

 القضائية حصرا .
واعتبار جميع القرارات القضائية بالقبض غير المسجلة معدومة منظومة التسجيل الجنائي وتوحيدها  أصالح  -10

 األثر.
 االسترقاق واالتجار بالبشر 

صادق العراق وقد  الفقرة ثالثا   37بالنساء واألطفال واالتجار بالجنس في المادة  الرق واالتجاريحرم الدستور العراقي 
 صادقكما  2008على البروتوكول اإلضافي الملحق باتفاقية الطفل الخاص باشراك األطفال بالنزاعات المسلحة في 

ضافي الملحق باتفاقية الطفل الخاص ببيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء والمواد اإلباحية على البروتوكول اإل
الية إجرائية ب, 2012لسنة  28تضمن منظومة العراق العقابية قانونا  خاصا  لتجريم االتجار بالبشر برقم وت 2008في 

, وعلى الرغم 24لن العراق في محافل عدة عن ضحاياوقد اع ولجنة عليا تشرف على تطبيق القانون في وزارة الداخلية 
من الجهود التي بذلتها حكومة العراق االتحادية وحكومة إقليم كوردستان فانه الزال العديد من الضحايا في عهدة داعش 
 اإلرهابية وان إجراءات األطراف الرسمية الزالت دون مستوى الطموح في السعي إلنقاذهم , وان من تم إنقاذهم هم
أيضا يواجهون تقصيرا  حكوميا  واضحا  على مستوى إعادة التأهيل والحماية . وتعد جريمة االسترقاق احد الجرائم التي 

  جرائم االتجار بالبشر األخرى, وعن  25  2379الدولي  األمنكلف الفريق الدولي في توثيقها في اطار قرار مجلس 

                                                           
ممن ينتسب أفراد من العائلة  2152واإلناث  1686فرد يشكل الذكور منهم  3853عائلة بعدد أفراد إجمالي  674بلغ عدد حاالت الحجز اإلداري  22

 في صالح الدين 2, شهامة  1سابقا  إلى داعش اإلرهابي في مخيم شهامة 
دعوى قضائية غير مسجلة وغير  3145 قد ضبطت  واألمنمفارز شؤون الداخلية أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن  2019-2-22بتاريخ  23

 http://www.almadarnews.org/index.php?page=article&id=51391وحدها .  منجزة في محافظة ديالى

 
وماذا عن التقرير الخاص بجموع ضحايا االستعمار  2018راجع تقرير جمهورية العراق أمام لجنة حقوق األنسان )لجنة الميثاق العربي( في العام  24

عدد  6413من األيزيديين والشبك والتركمان والمسيحيين من قبل داعش اإلرهابي. فإن سلطات إقليم كوردستان أنه بلغ عدد المختارين األيزيديين 

ومن  690من الرجال من نجى من األطفال من الذكور  328من النساء و  956من بين  2652. نجى منهم 3543واإلناث  2870الذكور منهم 

 من الذكور. 1852من الذكور و  1909مختطفا ومختطفة من ضحايا االسترقاق منهم  3761. ما هم تنظيم داعش يحتجز لديه 678الرجال 

 
حول محاسبة تنظيم داعش عن جرائمه التي ارتكبها في العراق , ويقر القرار باحترام الوالية القضائية  2379قراره المرقم  مناألمجلس  أصدر 25

األمم المتحدة تواجه إشكالية قانونية أن  أالتشكيل فريق تحقيق مشترك من قضاة عراقيين يعاونهم عدد من الخبراء الدوليين ,  إلىالعراقية ويدعو 

http://www.almadarnews.org/index.php?page=article&id=51391


 

 

ال زالت إجراءات العراق في معالجة تلك الجرائم دون المستوى المطلوب , فالعديد من ضحايا االتجار بالبشر يقبعون ف
اعلن الناطق ,مخالفة قوانين اإلقامة بالنسبة للعمالة الوافدة  أوفي سجون العراق تحت عنوان جرائم البغاء والسمسرة 

بعدد جرائم االتجار بالبشر وان  2016قد شهد انخفاضا  عن العام  2017العام  أنالرسمي لمجلس القضاء األعلى 
مركز لتأهيل ضحايا  أول, فيما افتتحت وزارة العمل  2017قضية اتجار في العام  200المحاكم العراقية قد نظرت 

 ضحية من النساء ,  80ضحية من األطفال و  91االتجار بالبشر في العراق في بغداد وكشفت عن وجود 
 العراق  ائتالف أوهارد يوصي
مالحقة جرائم االتجار و إدانة و معاقبة مرتكبي وتعظيم الجهود المبذولة للتحقيق عن الحاالت المشتبه بها باالتجار  .1

 االتجار بالبشر 
 للتحقيق بجرائم داعش . 2379للقرار  التعاون البناء مع الفريق الدولي .2
مقترح القانون النموذجي للجرائم الدولية في العراق الذي أعدت مسودته بالشراكة  أصالح النظام القانوني  بإقرار .3

 مع بعثة األمم المتحدة في العراقي يونامي ) قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم األكثر جسامة (
جار من خالل  خلق مساحات االت ومكافحة جريمةالمجتمع المدني بشكل أوسع في جهود الدولة في محاصرة  إشراك .4

 ومعالجة اآلثار .عمل للمنظمات والمؤسسات المدنية في مراحل الوقاية والحماية والمالحقات القضائية 
 إطالق حملة توعية عامة لتوعية المسؤولين الحكوميين و الجمهور بطبيعة و مخاطر االتجار بالبشر , .5
سي العراقي وموظفي وزارتي العمل والداخلية من القائمين اطالق برامج تدريب منتظمة لموظفي السلك الدبلوما  .6

 الخاصة بالعمالة الوافدة . األذوناتعلى منح 
وظيف والرقابة عليها كأجراء وقائي للتعرف على الهوية مبكرا و تاعتماد قانون صارم لتنظيم عمل وكاالت ال .7

 بهم  الوافدة المتاجرتقديم الخدمات للعمال 
خصصة لموظفي إنفاذ القانون لتحديد ضحايا االتجار بالبشر بين الفئات الضعيفة وتامين إطالق برامج تدريب مت .8

 المساعدة والعون لهم .
التعريف بالحقوق وتامين الحماية لعامالت المنازل من خالل إقرار إلزامية كتابة عقود العمل و تحديد الحد   .9

 األقصى لعدد ساعات العمل في اليوم .
 عملهم   وعقودوصول اليها من قبل أرباب العمل للتسجيل الرسمي لعمالهم المنزليين ال إجراءات يسهلفرض  .10
دور ومراكز تأهيل ضحايا االتجار بالبشر مع التوصية ببرنامج خاص يشمل الناجيات من قبضة  أنشاءالتوسع في  .11

 األقليات.داعش اإلرهابي من االيزيديات وباقي 
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكوليها الملحقين الخاصين بمنع وقمع  إلىالتوصية باالنضمام  .12

 ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
 
  أوضاع السجون ومرافق التوقيف االحتياطي 

لذلك وفقا  المخصصة األماكنأو التوقيف في غير  جواز الحبس عدمثاني عشر / ب  /19يوجب الدستور العراقي في المادة 
بإقرار قانون أوهارد ائتالف رحب ي, و الدولة لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لسلطات

وهو القانون الذي الغى مجموعة من القوانين  2018السجون والمواقف ودور اإليداع في العراق في العام 26موحد إلدارة 
المودعين في السجون ومرافق التوقيف االحتياطي في  أعداد أجمالي. بلغ  وبات هو المرجع القانوني الوحيد بديال  عنها 

  2018لوزارات العدل , الداخلية , الدفاع , العمل , مكافحة اإلرهاب حتى نهاية عام  وإقليم كوردستان ( )للمركزالعراق 
الف مدان بينهم ما يزيد بقليل على الـ  30الخمسون الف نزيل وموقوف ومودع منهم ما يقارب الـ  50000فانه يتجاوز الـ 

في السجون ومرافق التوقيف االحتياطي ب الخاصالمرفق وعلى الموقف  وباالطالع   محكوم بعقوبة اإلعدام . 7000
, والذي باالطالع عليها يمكن ان نالحظ األوضاع  معتبرة الحصول عليه من مصادر ألوهاردتيسر وهو موقف  , 27العراق

أربعة  إلى% منها طاقاته االستيعابية االعتيادية والحرجة 80الحرجة في السجون ومرافق التوقيف االحتياطي حيث تجاوز
, مرفق  8920فيما الموجود الفعلي  2600احدها وهو سجن الناصرية المركزي الذي تبلغ طاقته االستيعابية  في أضعاف

الخاصة بالنساء واألطفال من عوائل مقاتلي داعش اإلرهابي والذي تبلغ طاقته االستيعابية  6التوقيف االحتياطي في الرصافة 
 1533فيما الموجود الفعلي  500كيف الموصل وطاقته االستيعابية , مرفق تسفيرات تل 620فيما الموجود الفعلي  400

 20وهذا الحال ينسحب على اكثر من  600والموجود الفعلي  100ومرفق توقيف مكافحة المخدرات في البصرة وطاقته 
 -: سجن ومرفق توقيف احتياطي في العراق , ويترتب على إشكالية االكتظاظ جملة من االنتهاكات نوجزها باالتي

                                                           
ؤيده يالجماعية وهو ما  واإلبادةبعدم أهلية النظام القانوني العراقي الجنائي لمحاسبة أعضاء التنظيم عن جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية تتعلق 

 الئتالف ا
( لسنة 104الضيوف والمودعين رقم ) إصالح)قانون  واألوامرالقوانين  2018لسنة  14رقم  نزالء والمودعينال إصالحالغي بموجب قانون  26

إدارة األوقاف والسجن. أوامر سلطة  2003( لسنة 2. مذكرة سلطة االئتالف المؤقت )المنحلة( رقم )1993والتعليمات /  األنظمةوتبقى  1981

دائرة التفتيش  2004( لسنة 98) إدارة مراكز االحتجاز والتوقيف والسجون. رقم 2003( لسنة 10: ـ رقم )اآلتيةاالئتالف المؤقت )المنحلة( 

 (الهيئات المشتركة للمعتقلين 2004( لسنة 99المعتقالت والسجون العراقية. رقم )
 راجع المرفق بهذا التقرير الخريطة السجنية في العراق مثبت عليها الموجود الفعلي والطاقات االستيعابية لكل مرفق . 27



 

 

  أدميته.حرمان المودع من الحيز المكاني الذي يتيح له النوم والحركة بشكل يحفظ له  
 بين المودعين وباألخص الجلدية منها األمراضنتشار أ  
  حرمان المودع من الحق في التشميس والهواء الطلق حيث يسمح للمودعين في بعض السجون بساعة واحدة لكل

 اربع أيام  أوثالث 
  تفشي ظاهرة العنف والجريمة بين النزالء  
  واإلصالح.حرمانهم من االنخراط في برامج إعادة التأهيل 
   في حيث يسمح للمودع في بعض السجون باالستحمام مرة واحدة في األسبوع  النظافة،حرمان المودعين من

 األحوال. أحسن
   الكبيرة التي ال تتناسب وعدد العاملين  ألعداداعجز المراكز الصحية داخل السجون عن النهوض بمهامهم بسبب

 التحتية.بناها  أوفي تلك المراكز 
  خدمات البحث االجتماعي ففي سجن كالمركزي في ذي قار تكون حصة الباحث االجتماعي الواحد  إطالقتعذر

 .نزيل 25لعدد بتجاوز ا أننزيل في احسن األحوال وهي نسبة تتجاوز المعيار الدولي الذي يفضل فيه  200 أكثر
 

ومن جملت االنتهاكات الجسيمة في السجون العراقية تشكل ظاهرة انتشار المخدرات في أوساط النزالء والمودعين 
مع غياب واضح إلرادة التصحيح  المرافق،والموقوفين التحدي األكبر والتي غالبا  ما يرافقها تواطئ واضح إلدارات تلك 

فعلى الرغم من سهولة التثبت من شيوع هذه الظاهرة من خالل إخضاع المودعين في المرفق للفحص الطبي أال أن 
 وابتزازات.اإلدارات العليا تغض الطرف ألسباب تتعلق بمنافع مادية غير مشروعة 

الت الوفيات المسجلة في األعوام الثالث األخيرة والتي السنوية لحا اإلحصائياتقلقه من أوهارد ائتالف بدي يكذلك 
 المنصرمة  لألعوامالسنوية  باإلحصائياتتمت مقارنتها  أنتكون منطقية بعد  أنغير مبررة وال يمكن  أنهاتجد 

في وزارة العدل وحدها وهو رقم  حالة 1285(  2018-2017-2016فقد بلغت وفيات األعوام الثالث األخيرة )
 بإحصائياتاضطرابات والذي اذا ما قورن  أوالوزارة لم تعلن عن وفيات بسبب وباء  أنالغ به اذا ما علمنا كبير ومب

حالة وفاة فقط . وترى اوهار  235في وزارة العدل كانت ( 2010-2009-2008-2007الوفيات للسنوات  األربع )
يات إلى خمس أضعاف كذلك تحري حقيقة أن دان هنالك حاجة لفتح تحقيق مستقل لتحري أسباب مضاعفة أعداد الوف

في المؤسسات السجنية  للتغطية على جرائم تهريب للنزالء والمودعين كمظهر من مظاهر الفسادهذا الرقم المضخم هو 
 في العراق .

والمودعين بدي أوهارد قلقه من إصدار اإلدارات السجنية ألوامر إدارية مخالفة للقانون يمنع بموجبها ذوي النزالء يكذلك 
 .28من الزيارات العائلية

ؤشر أوهارد غيابا  واضحا  للدور الوقائي أو الرقابي لدوائر اإلصالح  ودور اإليداع في توثيق حالة المودع وقت اإلحالة يكما 
والكشف عن حاالت التعذيب أو إساءة المعاملة التي يمكن أن تكون وقعت على المحال قبل اإلحالة فالعديد من حاالت 

 لتعذيب أو إساءة المعاملة تختفي أثارها بعد مدة من اإلحالة اذا ما أغفلت جهات االستقبال توثيقها .ا
 

 العراق  ائتالف أوهارديوصي 
 

 14وفق ما يقرره قانون أصالح النزالء والمودعين االلتزام بشرعية اإلدارة للسجون ومرافق التوقيف االحتياطي  .1
السلطة على جميع مرافق التوقيف  ونقل داخليةالمن خالل حصر أدارتها بوزارة العدل ووزارة  2018لسنة 

 .االحتياطي التي تتبع وزارات والدفاع وجهاز مكافحة اإلرهاب
إعادة النظر جديا  بالتوزيع الجغرافي للنزالء بالقدر الذي يراعي القرب من المحكمة المختصة بنظر القضية والقرب  .2

 .من األهل 
معالجة إشكالية االكتظاظ في سجون ومرافق توقيف وزارة العدل وأثارها المترتب على الخدمات داخل السجون  .3

 وحقوق النزالء في التشمس .
االلتزام بتنفيذ القرارات القضائية فور صدورها دون تحميل المدان أو الموقوف مسؤولية عجز اإلدارة عن الوفاء  .4

 ي إنجاز تحقيقات القيود والمطلوبية عن جرائم أخرى في مدد معقولة .بالتزاماته المقررة قانونا  ف
 إعادة النظر بنظام الزيارات العائلية واالمتناع عن تبني أوامر او تعليمات مخالفة للقانون . .5
 إعادة النظر بالنظام الصحي في السجون بما يؤمن توفير خدمات صحية جيدة . .6
وسطية في المؤسسات السجنية تمكنهم من لعب دور الوسيط بين القيادات اطالق برامج تدريب تستهدف الكوادر ال .7

 اإلصالحين.والحراس 

                                                           
مودعين فأن قرارات إدارية تمنع المدانين بقضايا مدنية من الزيارات العائلية ا وان يتم حصرها بخالف ما يقرره قانون أصالح النزالء وال 28

وكذلك هو الحال بالنسبة للمدانين بقضايا اإلرهاب حيث يحرم الذكور من تلك الزيارات ويتاح للنساء فقط الحق في الزيارة  الذكور،بالنساء دون 
 جدا  بسبب اكتظاظ السجون بالنزالء . العائلية والتي غالبا  ما تكون قصيرة



 

 

الزام دوائر اإلصالح بالكشف عن أية حاالت تعذيب أو إساءة معاملة تردهم بعد االمتناع عن االستالم أال بتقارير  .8
 ارها مع كل عملية نقل أو إحالة للمودع.طبية توثق واقع حال المدان أو الموقوف المحال من الجهات التحقيقية وتكر

 
 الحق في التعبير عن الراي والتظاهر 

( وإحالة مهمة التنظيم  38, م 14تكفل نصوص الدستور العراقي الحق في التعبير عن الراي والتظاهر في مواضع عدة ) م 

إلى جانب  القانون الذي الزال في أروقة مجلس النواب العراقي كمشروع أثار العديد من اللغط واالنتقادات إلىلهذين الحقين 
رى يالعقابية ال التنظيمية حيث والرقابية  ة مشاريع القوانين المقترحةبسبب فلسف قانون الجريمة المعلوماتية ذو الصلة 

القانون هو قانون تقييد الحق في التعبير عن الراي والتظاهر وليس  أنأوهارد كما يرى المجتمع المدني العراقي ونخبه 
ممن يفضحون االنتهاكات األنسان في العراق حقوق  والمدافعون عنالنشطاء تنظيمه . فيما يؤشر الواقع الفعلي ان 

مخاطر كبيرة  إلى اثرها على يتعرضون الحزبيةوالتجاوزات غير القانونية التي تقترفها سلطات الدولة الرسمية او القيادات 
فأنهم  وحمايتها،في تعزيز الحقوق  األنسانيلعبه المدافعون عن حقوق  اإليجابي الذي. وبدال  عن الثناء و الترحيب بالدور 

تعرضهم للترهيب والتخوين ناهيك عن المجتمعي  التسفيط أوعرضة إللصاق التهـــــــم الكيدية بهـــم  ما يكونواغالبا 
جرائم من قبيل  والمدافعين بارتكابوغالبا ما يتهم النشطاء  والتصفية.والتهديد باالعتقال والمالحقة والسجن والمضايقة 
معادات التجربة الديمقراطية وقد أضحت  أوالكاذبة  واألخبارنشر المعلومات  أو وأفرادهاللسلطات  واإلهانةالتشهير 

عن الهدف األساسي  وبعيدا  , سيفا  مسلطا  على النشطاء والمدافعين في استخدام سيء للقانون 29المنظومة القانونية القائمة
والعصف بكل  األنسانفرص أكثر للقائمين على تنفيذه للتنكيل بالمدافعين عن حقوق  إتاحةهو  األنمنه. فالغاية من القانون 

 .ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير
حمالت ممنهجة الستهداف النشطاء  األخرمحافظات سلطة المركز فقد شهد إقليم كوردستان هو وليس ببعيد عن الجو العام ل

 ومالحقة الفاسدين.لقمع األصوات التي تطالب باإلصالح  األمن ومؤسساتهم في مسعى من أجهزة واإلعالمينوالمدافعين 
داعش وجه عام بعد انطالق الحرب على ب العراق ترديافي  األنسانعمل النشطاء والمدافعين عن حقوق  وتزداد ظروف

وفي ذات السياق فان السلطات التشريعية في العراق تبدوا عازمة على إضافة قيود  إلسكاتهم.ذرائع جديدة  أضافت التي
قانونية جديدة من خالل تبنيها لمشاريع قوانين كانت مثار جدل كبير في الشارع العراقي من قبيل قانون مشروع قانون حرية 

فجوات كبيرة جدا ، ويمكن   عبير عن الرأي واالجتماع والتظاهر السلمي وقانون الجرائم المعلوماتية واللذين يتضمنانالت
الفضفاضة في الكثير من نصوصهما .وهذا من شأنه تقييد حرية  أووصفهما بالقوانين البوليسية بسبب التوصيفات المبهمة 

لدستور العراقي وللقانون الدولي ويمثالن تهديدا  جديا  للنشطاء والمدافعين التعبير عن الراي في العراق في خرق واضح ل
 ممن يسعون للكشف عن الفساد والتجاوزات للقانون

  العراقيوصي ائتالف أوهارد 
واعتماد فلسفة إيجابية وقانون حق الحصول على المعلومة التعجيل بإصدار قانون حرية الراي والتعبير والتظاهر  .1

تبتعد عن نهج التقييد للحقوق والرقابة التعسفية من خالل تبني نصوص تنظيمية لبيئة أعمال الحق دون في تشريعه 
 الغائه.

 ق. ع العراقي. 229, 227,  226,  225الغاء النصوص العقابية الواردة في المواد  .2
 حقة تحسين بيئة عمل النشطاء والمدافعين واالنفتاح عليهم كبديل عن سياسة االستهداف والمال .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 منه  229, 227, 226,  225في المواد   باألخص ما يقرره قانون العقوبات العراقي النافذ 29



 

 

 ومرافق التوقيف االحتياطي في العراق (ودور اإليداع ) مرفق الموقف العام للسجون 
 

 
 
 


