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  مقدمة  -أوالً  
 ويسرنا  اإلنسان األمم املتحدة حلقوق     آللياتمياهنا ودعهما   إعراق  تؤكد مجهورية ال    -١

اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري عن التدابري املتخذة من قبـل             تقدمي التقرير األويل إىل   
 بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من         العراق للوفاء حكومة مجهورية   

 .االتفاقية من ٢٩ من املادة ١ بالفقرة عمالً القسري،االختفاء 

مت إعداد هذا التقرير وفق املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير املطلوب              -٢
، من خـالل    )CED/C/2الوثيقة  ( من االتفاقية    ٢٩تقدميها من الدول األطراف مبوجب املادة       

 العامـة  واألمانةعلى ن جملس القضاء األ ممثلني ع واإلنسانبرئاسة وزارة حقوق  جلنة قطاعية   
اخلارجية، العدل، الصحة، العمل والشؤون االجتماعية، الـدفاع،       (جمللس الوزراء، ووزارات  

وجرت عملية تشاور واسعة مع خمتلف املؤسسات       )  العراق كردستانقليم  إالداخلية، ممثل من    
نظمات غري احلكوميـة،    احلكومية األخرى كما أجريت مشاورات مفتوحة مع العديد من امل         

نسان ملدة شهر   ترادف ذلك مع نشر املسودة األولية هلذا التقرير على موقع وزارة حقوق اإل            
 واألكـادمييني  عقد لقاءات مشتركة مع ممثلي املنظمات غري احلكوميـة والناشـطني             أعقبها

 .عظمهاخذ مب يف العراق والذين قدموا مالحظاهتم عليها ومت األاإلنساناملهتمني حبقوق 

قامة شراكة مع اجملتمع الدويل هتدف      إلبذلت حكومة مجهورية العراق ما يف وسعها          -٣
رضاء طموحات الـشعب    إإىل وضع إطار عمل بغية حتقيق الرؤية الوطنية للعراق الرامية إىل            

العراقي يف ترسيخ دعائم قيام دولة فدرالية دميقراطية موحدة يسودها األمـن واالسـتقرار               
وهو تعبري عن التزامات احلكومة العراقيـة        يع مواطنيها حبقوق وواجبات متساوية    ويتمتع مج 

، ومن اجل ذلك فقد مت ٢٠٠٣وكذلك اجملتمع الدويل بعد تغيري النظام السياسي يف ربيع عام 
العمل وااللتزام بربنامج من قبل احلكومة العراقية يشدد على نبذ العنف املوجه ضد الدولـة               

طائفية والعرقية داخل البالد واحترام سيادة القانون مبا فيها احلريات املدنية           وبني اجلماعات ال  
 أسـاس االتفـاق     إىل وإضفاء الطابع املؤسسايت من خالل عملية تستند         ،وحقوق اإلنسان 

واإلمجاع يف ظل االعتراف بكون العراق مير مبرحلة انتقالية علـى خلفيـة سـيادة نظـام                 
 دمرت ما دمرت مـن  إقليمية حروب ةدخل البالد يف ثالثأ سنة ٣٥كثر من أدكتاتوري دام   

. عمار البلد يف ظروف تتسم بصعوبات بالغة      إضعف مهمة   أ الذي   األمر ،البىن التحتية للبالد  
 على الصعيد الدويل من خالل تأكيده على دعم حقوق اإلنـسان            ن العراق قد حدد التزاماً    إ

التغلب على تركة املاضي الثقيل من خـالل        والعمل على محايتها، وترسيخ سيادة القانون، و      
اعتماد نظام شامل هلذه احلقوق يف مجيع أرجاء البالد واعتماد القواعد واملعايري الدولية حلقوق 

  .اإلنسان ضمن النظام القضائي احمللي وتعزيز قدرة احلكومة حيال تنفيذ التزاماهتا الدولية
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  سريلقاتاريخ العراق مع جرمية االختفاء   -ثانياً  
إن حكومة مجهورية العراق وهي تدرك متام اإلدراك الفلسفة اليت قامت على أساسـها                -٤

هذه االتفاقية فهي مؤمنة بأمهية تنفيذها على الصعيد الوطين لذا كان انضمام العـراق إىل هـذه                 
ومنع نابع من رغبتها يف بناء دولة تتمتع بسيادة القانون           ٢٠١٠لسنة  ) ١٧(االتفاقية بالقانون رقم    

 .ذه اجلرمية وتبعاهتاه  العراق قد عاىن من آثارإن ارتكاب هذه اجلرمية واحلد من آثارها خصوصاً

مـا   اجلرمية واحدة من أهم أساليب النظام الدكتاتوري الذي حكم العراق            هذه متثل  -٥
 وراح ضحيتها اآلالف من أبناء الشعب العراقي الذين اعتقلـوا           ٢٠٠٣-١٩٦٨بني عامي   
 يعثر علـى جثـث     تماءاهتم السياسية أو العرقية أو الطائفية وانقطعت أخبارهم ومل        نتيجة الن 

 .اليومحىت هذا الكثري منهم 

 يف العراق السيد ماكس فان      اإلنسان تقارير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق        أشارت  -٦
 : تفشي هذه الظاهرة ومنهاإىل) ١٩٩٩-١٩٩١فترة واليته ( دير شتويل

 - يف الـبالد     القسريواسعة النطاق جلرمية االختفاء       ممارسات ىلإ إشارته  )أ(  
عـن اجمللـس    الصادرة  ) E/CN.4/1994/58(  من تقريره الذي يرد بالوثيقة     ٣٣-٢٦ الفقرات

 ؛١٩٩٤فرباير / شباط٢٥ يف اإلنسانجلنة حقوق /االقتصادي واالجتماعي

 من تقريـره    ٢٧الفقرة   - حول توسع نطاق هذه اجلرمية يف العراق         تأكيده  )ب(  
جلنـة  /عن اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي    الصادرة  ) E/CN.4/1995/56(الذي يرد بالوثيقة    

 .١٩٩٥فرباير /شباط ١٥ يف اإلنسانحقوق 

 يف  اإلنـسان املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق       (افروماتيس   م  السيد أندرياس  أكد  -٧
سة هذه اجلرمية وعلى نطـاق       يف تقاريره السنوية على شيوع ممار      ))٢٠٠٤-١٩٩٩(العراق  
 .)٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٦يف ) E/CN.4/2001/42(التقرير الوارد بالوثيقة (واسع 

يف عدد من قرارات جلنة حقـوق اإلنـسان          دانتهاإوردت اإلشارة إىل هذه اجلرائم و       -٨
معيـة  قرارات اجل  منهاو ٢٠٠٣-١٩٩١ خالل األعوام    الصادرة املتحدة    لألمم واجلمعية العامة 

، ١٩٩٤ينـاير   /كانون الثـاين   ٢٨ يف   A/RES/48/144 يرد بالوثيقة    ٤٨/١٤٤القرار  (العامة  
 ٥١/١٠٦  والقرار ،١٩٩٥مارس  / آذار ١٣ يف   A/RES/49/203 يرد بالوثيقة    ٤٩/٢٠٣ والقرار

 يـرد بالوثيقـة     ٥٦/١٧٤ والقـرار    ،١٩٩٧مارس  / آذار ٣ يف   A/RES/51/106يرد بالوثيقة   
A/RES/56/174   فيها االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق       أدانت  اليت )٢٠٠٢ فرباير/شباط ٢٧ يف 

و غري الطوعي وعمليات االعتقـال واالحتجـاز        أحاالت االختفاء القسري    " ومنها   اإلنسان
التعسفيني اليت متارس بصورة متكررة، مبا يف ذلك اعتقال واحتجاز النساء وكبار السن واألطفال 

 ."تمثلة يف عدم احترام اإلجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانونواملمارسة الثابتة واملتكررة امل
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ها بعد مناقشة   ت يف مالحظاهتا اخلتامية اليت قدم     اإلنسان اللجنة املعنية حبقوق     وأعربت  -٩
تقرير العراق للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عن قلقها البالغ عن شيوع هذه              

 .١٩٩٧ نوفمرب/تشرين الثاين ١٩يف ) CCPR/C/79/Add.84لوثيقة ا(الظاهرة يف البالد 

كما أن الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري وغري الطوعي ومـن خـالل       -١٠
 عاماً سجل أن العراق ميثل واحداً من أكثر الدول اليت مورسـت فيهـا   ٢٠عمله ألكثر من   

 حالة حصلت معظمها قبـل      ١٦ ٤٠٠ إذ زادت تلك احلاالت عن    جرمية االختفاء القسري    
هنا حصلت  أ، وهناك حاالت أخرى يدعي مقدمو املعلومات للفريق العامل املعين           ٢٠٠٣ عام

 جلنة متخصصة لتـسوية     ٢٠١٢وقد شكلت احلكومة العراقية خالل العام       ،  ٢٠٠٣بعد عام   
ها ممثلني عن   تلك امللفات وتقدمي املعلومات املوثقة عنها إىل الفريق العامل، ضمت يف عضويت           

بعض مؤسسات العدالة االنتقالية يف العراق وغريها مـن املؤسـسات احلكوميـة العراقيـة        
 من ضحايا النظـام     املتخصصة إذ وجد إن هناك جمموعة كبرية من احلاالت ختص أشخاصاً          

 . إعداد قوائم هبم لعرضها على الفريق العاملالدكتاتوري البائد يف العراق جيري حالياً

  العراقية العليااجلنائية ةاحملكم    

 املقيمني يف العراق    األفراديدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية العراقية العليا حماكمة           -١١
 أو جرائم احلرب، ويتشابه تعريف اإلنسانية اجلماعية أو اجلرائم ضد   اإلبادةاملتهمني بارتكاب   

 للمحكمة اجلنائيـة    األساسيما  هذه اجلرائم إىل حد كبري مع التعريفات الواردة يف نظام رو          
 الدولية، ومل تكن اجلرائم مدرجة من قبل القانون العراقي على الرغم من كون العراق طرفـاً             

اتفاقية منع جرمية اإلبـادة     و،  ١٩٥٦ العراق عام    إليها واليت انضم    ١٩٤٩يف اتفاقية جنيف    
 / كـانون الثـاين    ٢٠ يف   إليهـا  واليت انضم العـراق      ١٩٤٨ا لعام   اجلماعية واملعاقبة عليه  

تيجة التساع ارتكاب جرمية االختفاء القسري يف العراق بوصفها سياسـة           ، ون ١٩٥٩ يناير
 النظام الدكتاتوري والتساع أعداد الضحايا، فقد جرم قانون احملكمة          إبانحكومية منهجية   

تربهـا  هذه األفعـال واع   ) ١٢( املعدل يف املادة     ٢٠٠٥ لسنة   ١٠اجلنائية العراقية العليا رقم     
 : تنص هذه املادة علىإذجرمية ضد اإلنسانية 

 من األفعـال    اجلرائم ضد اإلنسانية تعين ألغراض هذا القانون أياً         -أوالً"  
 مىت ارتكبت يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موّجه ضد أية املدرجة يف أدناه  

  :جمموعة من السكان املدنيني وعن علم هبذا اهلجوم
 ؛العمد القتل )أ(

 ؛اإلبادة )ب(

 ؛االسترقاق )ج(

 ؛د السكان أو النقل القسري للسكانإبعا )د(
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البدنية مبا   السجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية          )ه(
 ؛خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل

 ؛التعذيب  )و(

االغتصاب، االستعباد اجلنسي، اإلكراه على البغاء، احلمل القسري،         )ز(
 ؛ي على مثل هذه الدرجة من اخلطورةأي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسأو 

اضطهاد أية مجاعة حمددة أو جمموعة حمددة من السكان ألسـباب             )ح(
سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلّقة بنـوع اجلـنس أو                  

ي فعل مشار إليه مـن  ألسباب أخرى ال جييزها القانون الدويل وذلك فيما يتصل بأ    
 ؛ي على مثل هذه الدرجة من اخلطورةأشكال العنف اجلنس

 ؛ القسري لألشخاصاإلخفاء  )ط(

  األخرى ذات الطابع املماثل اليت تتسبب عمداً       الالإنسانية األفعال  )ي(
  .سم أو بالصحة العقلية أو البدنيةيف معاناة شديدة أو يف أذى خطري يلحق باجل

 من هذه املادة تعين املصطلحات       أحكام البند أوالً   يقتطبألغراض    -ثانياً  
  :املدرجة يف أدناه املعاين املبينة إزاءها

 هجوم موّجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني يعـين هنجـاً             )أ(
 مـن هـذه   املتكرر لألفعال املنصوص عليها يف البند أوالً  تضمن االرتكاب    سلوكياً

 بسياسة دولة أو منظمـة تقـضي        ملدنيني عمالً  السكان ا  املادة ضد أية جمموعة من    
 ؛ هلذه السياسة اهلجوم، أو تعزيزاًابارتكاب مثل هذ

اإلبادة تعين تعمد فرض أحوال معيشية، كاحلرمان من احلـصول            )ب(
 ؛لدواء، بقصد إهالك جزء من السكانعلى الطعام وا

ق االسترقاق يعين ممارسة أي من أو مجيع السلطات املترتبة على ح            )ج(
امللكية، على شخص ما، مبا يف ذلك ممارسة هذه الـسلطات يف سـبيل االجتـار                

 ؛سيما النساء واألطفال باألشخاص، وال

إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان يعين نقـل األشـخاص             )د(
 من املنطقة اليت يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بـأي فعـل              املعنيني قسراً 

 ؛ يسمح هبا القانون الدويلمربراتقسري آخر، دون 

التعذيب يعين التعّمد يف تسبب األمل الشديد واملعاناة، سواء كـان      )ه(
 على شخص قيد االحتجاز أو حتت سيطرة املتهم على إن التعـذيب              أو فكرياً  بدنياً
 ؛بات القانونية أو ذات عالقة هبايشمل األمل أو املعاناة النامجة عن العقو ال
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 احلرمان املتعمد والشديد من احلقوق األساسية مبا         يعين االضطهاد  )و(
 ؛ بسبب هوية اجلماعة أو اجملموعةيتناقض والقانون الدويل

اإلخفاء القسري لألشخاص يعين إلقاء القبض على أشـخاص أو            )ز(
احتجازهم أو اختطافهم من قبل الدولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها هلذا     

مث رفضها اإلقرار حبرمان هؤالء األشخاص من حريتـهم أو          . الفعل أو بسكوهتا عنه   
إعطاء معلومات عن مصريهم أو عن أماكن وجودهم، هبدف حرماهنم من محايـة             

  ."القانون مدة زمنية طويلة
عدد من القضايا اخلاصة جبرمية االختفـاء       العليا  عرض على احملكمة اجلنائية العراقية        -١٢

 على عدد من األشخاص جبرائم االختفاء القـسري         كاماًالقسري وأصدرت تلك احملكمة أح    
 وارتكبت تلك اجلرائم يف عهد حكـم النظـام الـدكتاتوري يف العـراق بـني                 للسكان،

 .  بوصفها جرائم ضد اإلنسانية٢٠٠٣ و١٩٦٨ عامي

نظرت احملكمة اجلنائية العراقية العليا املكلفـة مبحاكمـة املـسؤولني يف النظـام                -١٣
ة قـضية   عشريتثنا ئد واملتهمني بارتكاب جرائم حبق أبناء الشعب العراقي يفالدكتاتوري البا 

 مرتكيب جرمية االختفاء القسري كجرمية ضد اإلنسانية حبقكم ا باإلدانة واحلأصدرت قراراهتو
من قانون احملكمة اجلنائية العراقية ) ط/أوالً/١٢(ملادة ألحكام ا يف مخسة من هذه القضايا وفقاً

 .القضايا ماهية تلك نونبني أدناه موجز ع ٢٠٠٥لسنه ) ١٠ (العليا رقم

 األنفالالدعوى اخلاصة جبرمية     

 ونساًء وأطفال لالختفـاء     نتيجة لتعرض آالف املواطنني الكورد من املدنيني رجاالً         -١٤
األنفـال   بعمليـات    واليت مسيت  ١٩٨٨القسري أثناء العمليات العسكرية اليت حصلت عام        

 االعتقـال، ازهم بعد انتهاء العمليات العسكرية يف معسكرات اجليش ومراكز           مت احتج  الذين
وبناًء على ما توفر للمحكمة من وثائق وأدلة تثبت حـصول جرميـة االختفـاء القـسري             
لألشخاص كجرمية ضد اإلنسانية أصدرت احملكمة قرارات حكم ضـد عناصـر النظـام              

  .اجلرميةالدكتاتوري الذين قاموا بارتكاب هذه 

 الدعوى اخلاصة باالعتداء على مدينة حلبجة    

 هـرب   ١٩٨٨مـارس   / آذار ١٦بعد قصف مدينة حلبجة بالسالح الكيماوي يف          -١٥
 الدول اجملاورة وبعد صدور قرار العفو اخلاص باألكراد واملؤرخ          اجلرمية إىل الناجون من تلك    

 القبض على أهايل إلقاءب قام اجليش والقوى األخرى التابعة للنظام ١٩٨٨سبتمرب / أيلول٦يف 
وسـجن  ) حـشتر  ر جال وب  كرد( حلبجة العائدين بقرار العفو واحتجازهم يف معسكرات      

وبناًء على ذلك قامت احملكمـة بإصـدار         .جنوب العراق ثىن   يف حمافظة امل   )السلمان نكره(
 قرارات حكم على املدانني هبذه القضية الذين ارتكبوا جرمية االختفاء القسري 
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 ١٩٩١اخلاصة بأحداث عام  الدعوى    

انتفاضة الشعب العراقي ضد سلطات الـرئيس العراقـي         (أثناء االنتفاضة الشعبانية      -١٦
اليت تلت انسحاب اجليش العراقي من       )السابق وقياداته األمنية واحلزبية القمعية ملناطق العراق      

 يف ذلـك    ة مبا واسعية  قمعأساليب   استخدمت القوات احلكومية     ١٩٩١دولة الكويت عام    
احتجاز للمواطنني املشاركني باألحداث ومن خمتلف الشرائح االجتماعية واليت وقعـت يف            

 البصرة وميسان حيـث ارتكـب عناصـر النظـام           ااحملافظات اجلنوبية ومن ضمنها حمافظت    
الدكتاتوري انتهاكات واسعة حلقوق اإلنسان أثناء االنتفاضة ومنها جرمية االختفاء القسري           

  .كم عن هذه اجلرمية بعض أركان النظام الدكتاتوريلألشخاص وحو

  اخلاصة باألحزاب العلمانيةالدعوى    

 / متـوز ١٧منذ أن استوىل حزب البعث املنحـل علـى الـسلطة يف العـراق يف                  -١٧
 وضع خطة حمكمة لتصفية كافة األحزاب ومنها األحزاب الـسياسية حيـث             ١٩٦٨ يوليه

 بالسلطة وعلى هذا األساس قام بتـصفية األحـزاب          اعتربها من العناصر اليت هتدد وجوده     
العلمانية آنذاك واليت كان احلزب الشيوعي على رأسها ومارس حبـق املنـتمني إىل هـذه                
األحزاب أبشع اجلرائم اليت تعد انتهاك حلقوق اإلنسان ومن هذه اجلرائم جرميـة االختفـاء               

ناصـر النظـام    القسري لألشخاص وقد أصدرت احملكمة قرارات حكم علـى بعـض ع           
  .اجلرميةالدكتاتوري الذين ارتكبوا هذه 

  اخلاصة بتصفية األحزاب الدينيةالدعوى    

مل يكن النظام الدكتاتوري يسمح بالعمل السياسي لغري حزب البعث املنحل لـذا               -١٨
 قراراته اليت جترم تشكيل األحزاب أو االنتماء إليها ومنها األحزاب الدينية واختذ النظام              أصدر
 ومن هذه القرارات قـرار      .اخلارجيمن الدولة الداخلي أو     ألك ذرائع خمتلفة أمهها هتديد      لذ

 الذي اعترب حزب الدعوة     ١٩٨١مارس  / آذار ٣١يف  ) ٤٦١(جملس قيادة الثورة املنحل رقم      
 للوطن واعترب العمل السياسي الذي ميارسه       اً معادي اًاإلسالمية وهو من األحزاب الدينية حزب     

بأمن الدولة اخلارجي ويعاقب كل من ينتمي إىل ذلك احلزب بعقوبـة اإلعـدام              جرمية خملة   
تنفيذاً لنص هذا القرار ومشلت هذه اإلجراءات كافة األحزاب الدينية اليت قدمت عـشرات              
اآلالف من الشهداء والسجناء السياسيني وكانت جرمية االختفاء القسري لألشخاص مـن            

تاتوري حبق املنتمني إىل هذه األحـزاب بوصـفها سياسـة           اجلرائم اليت ارتكبها النظام الدك    
منهجية وبناء على ما توفر للمحكمة من وثائق تثبت ارتكـاب بعـض عناصـر النظـام                 

  .الدكتاتوري هلذه اجلرمية مت حماكمتهم وفق لقانون احملكمة اجلنائية العراقية العليا
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  االنتقالية العدالة مؤسسات    
سيمة حلقوق اإلنـسان الـيت رافقـت فتـرة احلكـم            على خلفية االنتهاكات اجل     -١٩

الدكتاتوري ولتصفية هذا اإلرث ولالنتقال إىل البناء املؤسسي للدميقراطية يف العراق فقـد مت     
من مؤسسات العدالة االنتقالية للتعامل مع التركة الكبرية من انتهاكات حقوق           إنشاء العديد   

 ومن هذه   ،ي، ومنها جرائم االختفاء القسري    اإلنسان وجرائم ذلك النظام حبق الشعب العراق      
 ٣رقـم    من الدستور وبالقانون  ) ١٠٤( مبوجب املادة    املشكلةمؤسسة الشهداء    :املؤسسات

مـن الدسـتور    ) ١٣٢( مبوجب املادة    لةاملشكَّمؤسسة السجناء السياسيني    و ؛٢٠٠٦لسنة  
 ٢٤بـالرقم   سيني  كما سن قانون إلعادة املفصولني الـسيا      ،  ٢٠٠٦ لسنة   ٤رقم   وبالقانون

شرحية مهمة وإنصاف وتستهدف هذه املؤسسات والقوانني رد االعتبار    .  املعدل ٢٠٠٥ لسنة
  ومعنوياً  مبا يضمن تعويضهم مادياً    الدكتاتوري وذويهم من ضحايا جرائم وانتهاكات النظام      

م من  عن األضرار اليت تكبدوها نتيجة لتلك اجلرائم واالنتهاكات وما رافقه من إقصاء لذويه            
 .ذلكالوظائف العامة والدراسة والتمييز الذي تعرضوا له جراء 

   املقابر اجلماعية يف العراق محايةقانون     
 تسهيل مهمة البحث عن املقابر اجلماعية اليت اقترف جرائمها النظام البائـد             لغرض  -٢٠

حكام  لأل فقاًولغرض إعادة رفاهتم إىل ذويهم ومبراسم تليق بتضحياهتم وتنظيم عملية فتحها و           
الشرعية والقيم اإلنسانية ومحايتها من العبث والنبش والتنقيب العشوائي ولغرض التعرف على 
هويات الضحايا املدفونني فيها واحملافظة على األدلة اجلرمية وتقدميها إىل القـضاء لتـسهيل              

 وغريها مـن  مهمته يف إثبات مسؤولية اجلناة عن جرائم اإلبادة اجلماعية والدفن غري الشرعي   
تيجة مللفات االختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء        وناجلرائم املرتكبة ضد الضحايا     

وجرائم اإلبادة اجلماعية وما خلفته من ضحايا مل يعثر على رفاهتم، وحلماية املواقع اليت تضم               
ذي يهدف إىل  ال٢٠٠٦ لسنة ٥مقابر مجاعية فقد مت تشريع قانون محاية املقابر اجلماعية رقم     

محاية املقابر اجلماعية من العبث والنبش العشوائي أو فتحها دون موافقة رمسيـة مـن وزارة              
حقوق اإلنسان وتنظيم عملية فتح املقابر اجلماعية وفق األحكام الشرعية والقيم اإلنـسانية             

م بقصد التعرف على هوية الضحايا وما يتبع ذلك من أثار شرعية وقانونية يف حدود أحكـا               
هذا القانون كما يهدف القانون إىل حفظ ومحاية األدلة اليت ميكن االستدالل هبا على هويـة       

 مسؤوليتهم اجلنائية عن    إلثباتالضحايا وحتديد هوية اجلناة واملساعدة يف مجع األدلة ضدهم          
 . اجلرائم املرتكبة ضد الضحايا وتقدميهم إىل القضاء

 ١يل تنفيذ قانون محاية املقابر اجلماعيـة رقـم           من تعليمات تسه   ٤ للفقرة   تطبيقاً  -٢١
و يكتشف فيها موقـع     أ والذي مبوجبها يتم تشكيل جلنة يف احملافظة اليت يوجد           ٢٠٠٧ لسنة

ويف حالة قيام هذه اللجنة باعتبار املوقع مقربة مجاعية تشكل جلنـة مبوجـب               ملقربة مجاعية، 
 برئاسة ممثل عن وزارة حقوق ٢٠٠٦ لسنة  ٥من قانون محاية املقابر اجلماعية رقم       ) ٦( املادة

قاضٍ يسميه رئيس حمكمة استئناف املنطقة، عضو ادعاء عام تسميه دائرة           ( وعضوية   اإلنسان
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ممثل واملدعي العام، ضابط شرطة تسميه وزارة الداخلية، طبيب عديل تسميه وزارة الصحة،             
تح املقربة وإجـراء الكـشف      تتوىل هذه اللجنة ف   ) عن اجمللس البلدي يسميه احملافظ املختص     

عليها للتعرف على هوية الرفات وتسليم الرفات إىل ذوي الضحية وإصدار القرارات املقتضية             
لتنفيذ مهامها املنصوص عليها وتتم إحالة الدعاوى اخلاصة بك إىل احملكمة املختـصة ليـتم               

 عثـر   ٢٠١٢ عام    مقربة لغاية  ٧٦معاقبة مرتكيب جرائم النظام الدكتاتوري ومت العثور على         
 .  رفات٣ ٠٧٣ فيها على

 الدكتاتوري للتعامل مع ملف ضحايا النظام كردستان إقليم حكومة جهود    

 التعامل مع ملف ضحايا النظام الدكتاتوري البائد يف إقليم كردستان فقـد             ولغرض  -٢٢
ذوى ات تبىن اإلقليم مجلة من اإلجراءات، فعلى الصعيد التشريعي اعتمد قانون حقوق وامتياز  

 املزيد من   إسداءهبدف  ) ٢٠٠٧(لسنة  ) ٩( العراق رقم    كردستان  إلقليم الشهداء واملؤنفلني 
وزارة شـؤون   (، وعلى صعيد املؤسسات أنـشأت       واملؤنفلني الشهداء اخلدمات لورثة ذوي  

 الـسياسيني جل مساعدة وتعويض عوائل املـؤنفلني والـسجناء         أمن   )واملؤنفلني الشهداء
 كافة اخلدمات، حيـث مت      وإيصاللنظام الدكتاتوري، وتوفري حاجياهتم     والشهداء ضحايا ا  

 ٨ رقم   كردستان  إلقليم  تأسيس هذه الوزارة مبوجب قانون وزارة الشهداء واملؤنفلني        إعالن
 احلكومة االحتاديـة  ، ويف جمال اإلجراءات قامت حكومة اإلقليم وبالتعاون مع          ٢٠٠٦لسنة  

واجلنوب هبـدف     حمافظات الوسط  يفبحث والتنقيب    بال اإلنسان،وعن طريق وزارة حقوق     
 يومنا هذا وتتبناه    إىل، وهذه اجلهود مستمرة     ةاملقابر اجلماعي  يف الكورد  رفات املؤنفلني  إجياد

مقربة ) ٥٦(مت فتح ما يقارب      و ،كردستان إقليموزارة شؤون الشهداء واملؤنفلني يف حكومة       
 يف  اإلسـفلت احليدرية وخلكان ومعمـل      وطوبزاوة واحلضر و   ىمحرين ومهار  (يفمجاعية  
ربيـل  أنبـار و  نينوى وكركـوك والنجـف واأل     (افظات  وهذه املقابر واقعة يف احمل    ) اربيل

 . ذويهمإىل مجيع رفات  تسليمومت) والسليمانية

 جمال التربية والتعليم قامت يفجل االهتمام بورثة وذوي املؤنفلني ولكي يتفوقوا       أمن    -٢٣
 بتخصيص عدد من مقاعد الدراسات العليا هلم لتكملـة دراسـتهم            كردستانقليم  إحكومة  

 الدراسية لذوي الـشهداء     األجورمني  أخارج العراق ضمن برنامج هتيئة القدرات وكذلك ت       
 .األهلية اجلامعات يفواملؤنفلني الذين يدرسون 

  ضحايا اإلرهاب يف العراق    
طاء واحلوادث العسكرية األخرى     واألخ األمريكيةإن احلوادث اليت ارتكبتها القوات        -٢٤

 ١٣٢لمادة   ل اًووفق ،هي إحدى التحديات اإلنسانية والقانونية واليت سببت أضراراً للمواطنني        
قانون تعويض املتضررين جراء العمليات     (من الدستور، فقد قامت احلكومة العراقية بتشريع        

 والذي ساهم إىل    ٢٠٠٩نة   لس ٢٠بالرقم  ) احلربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية    
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حد ما يف جرب الضرر الذي حلق باملواطنني جراء تلك األعمال ومنها األعمـال اإلرهابيـة                
 .  اخلطف على يد اجملموعات اإلرهابية املنظمةةاملتضمن

 :ما يلي على ٢٠٠٩ لسنة ٢٠ من القانون رقم ٢تنص املادة   -٢٥

 :ألضرار املتمثلة يفاملنصوص عليه يف هذا القانون ا يشمل التعويض"  

  . والفقدان جراء العمليات املذكورة يف هذا القانوناالستشهاد  -أوالً
  . الكلي أو اجلزئي بناء على تقرير جلنة طبية خمتصةالعجز  -ثانياً
 واحلاالت األخرى اليت تتطلب عالجاً مؤقتاً بناء علـى          اإلصابات  -ثالثاً

  .تقرير اللجنة الطبية املختصة يف هذا اجملال
  . تصيب املمتلكاتاليتاألضرار   -رابعاً

 ." املتعلقة بالوظيفة والدراسةاألضرار -خامساً

 هذا القانون يسري" على ما يلي  ٢٠٠٩ لسنة   ٢٠ من القانون رقم     ١٩وتنص املادة     -٢٦
ن هذا القانون سوف يغطي مجيع األضـرار الـيت          أأي  " ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٠من تاريخ   

 من تاريخ بـدء األعمـال   عليها القانون وفق آلية مرسومة اعتباراً حلقت باملواطنني اليت نص     
 وهي وسيلة مهمة إلنصاف الضحايا وذويهم عما حلق         ٢٠٠٣ مارس/ آذار ٢٠العسكرية يف   

يتعلق حباالت اخلطف واالختفاء جراء واليت كان قسم منها هبم من أضرار نتيجة تلك األفعال    
  .رهابية واجلرمية املنظمةأعمال اجملموعات املسلحة والعصابات اإل

يتمتع ضحايا النظام الديكتاتوري البائد بعدد من آليات التعويض وجرب الضرر اليت              -٢٧
بالوصـف  ( بالفقرة التالية حيث منحت الدولة للضحايا        إليهاتعمل عليها املؤسسات املشار     

ولـة العراقيـة    إذ حتملت الد  ) الواسع لكلمة الضحية الذي يشمل اجملين عليه وذويه وأقاربه        
 ومنها جرب الضرر ورد االعتبار وبناء الذاكرة اجلماعيـة وحماسـبة          اإلجراءاتمسؤولية هذه   

 التعويض املنـصوص    إجراءات عن   املسؤولني وتوفري فرص عمل ودراسة وإعادة تأهيل فضالً       
 .عليها يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية

 وحلني ثبوت وفاته حقيقـة أو       ويستمر صرف رواتب املختطف العسكري واملدين       -٢٨
من ) ٤٩( وبعد ذلك يتم تصفية احلقوق التقاعدية لذويه واملنصوص عليهما يف املواد             حكماً

 ١٩٨٧لـسنة   ) ٨٨(قانون اخلدمة والتقاعد العسكري وقرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم           
 . بالنسبة للموظف املدين

   وطين العراقي القانونية لالتفاقية يف القانون الالقيمة    
، من الدستور على تنظيم عملية املصادقة علـى         )رابعاً(، الفقرة   )٦١(نصت املادة     -٢٩

ونـصت  . املعاهدات واالتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء جملـس النـواب           
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ية املصادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدول    "، على   )ثانياً(من الدستور، الفقرة    ) ٧٣( املادة
، "بعد موافقة جملس النواب ويعد مصادقاً عليها بعد مضي مخسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها

يصادق ويصدر القوانني اليت يسّنها جملـس النـواب وتعـد        "على أن   ) ثالثاً(ونصت الفقرة   
وبالتايل تصبح االتفاقية جزءاً    ". مصادقاً عليها بعد مضي مخسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها         

 .وانني الداخلية للعراق مبجرد نشرها يف اجلريدة الرمسيةمن الق

   االتفاقية أمام القضاء العراقيتطبيق    
 إىل األمر الصادر من  تأسيس جملس القضاء األعلى بعد أن مت حله وذلك استناداًأعيد  -٣٠

 ن الغرض منأ، وأشار القسم األول منه ب٢٠٠٣ لسنة ٣٥ملنحلة رقم اسلطة االئتالف املؤقتة 
هو مبثابة اجلهاز القضائي الذي يشرف على النظام القـضائي           األعلى   تأسيس جملس القضاء  

  :وهي وميارس اجمللس وظائفه بشكل مستقل عن وزارة العدل
شراف اإلداري على القضاة وأعضاء االدعاء العام كافة فيما عدا أعضاء حمكمـة             اإل •

 ؛التمييز

اة وأعضاء االدعاء العـام، واختـاذ       النظر يف ادعاءات إساءة السلوك من قبل القض        •
 ؛مناصبهماإلجراءات االنضباطية املالئمة حبقهم ومن ضمنها عزهلم عن 

 ؛العامترقية وترفيع وانتداب ونقل القضاة واالدعاء  •

 االدعاء العام للمناصب املنصوص عليها يف قانون التنظيم وأعضاء القضاة وإعادةتعيني  •
 ؛١٩٧٩  لسنة١٥٩ن االدعاء العام رقم  وقانو١٩٧٩ لسنة ١٦٠القضائي رقم 

تعيني القضاة وأعضاء االدعاء العام ألشغال مناصب قضائية اليت نص عليها قـانون              •
) ١٥٩(قانون االدعـاء العـام رقـم         و ١٩٧٩لعام  ) ١٦٠(م القضائي رقم    التنظي
  .وتعديالته١٩٧٩ لعام

 مبوجب قانون جملـس  ٢٠٠٣ لسنة ٣٥ أمر سلطة االئتالف املؤقتة املنحلة  إلغاءومت    -٣١
 .٢٠١٢ لسنة ١١٢القضاء األعلى رقم 

السلطة القـضائية   "ما يلي    بالنص على    ٢٠٠٥ من الدستور لسنة     ٨٧جاءت املادة     -٣٢
كما  " للقانونمستقلة وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاهتا وتصدر أحكامها وفقاً  

تقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القضاة مس"ما يلي  من الدستور على ٨٨ املادة نصت
 ."القانون وال جيوز ألية سلطة التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة

 سلطة االهتـام هليئـة      ١٩٧١ لسنة   ٢٣صول احملاكمات اجلزائية رقم     أخول قانون     -٣٣
 . شراف قاضي التحقيقإاإلدعاء العام، وسلطة التحقيق لقاضي التحقيق وللمحقق حتت 

) ١٥٩(د تأكد هذا بصورة واضحة عند صـدور قـانون اإلدعـاء العـام رقـم             ق  -٣٤
، حيث وسع من صالحية عضو اإلدعاء العام يف مرحلة التحقيق، فوردت يف الباب ١٩٧٩ لسنة
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فأجازت له مراقبة التحريات عن اجلـرائم      )) ٢(من املادة   ) ثانياً(البند  (الثاين مهام اإلدعاء العام     
 .م التحقيق فيها، واختاذ كل ما من شأنه التوصل إىل كشف معامل اجلرميةومجع األدلة اليت تلز

 لألصول  ويعتمد النظام القضائي يف عمله على تطبيق التشريعات العراقية النافذة وفقاً            -٣٥
القانونية املعتمدة يف العراق وجيري العمل ملوائمة التشريعات الوطنية مبا ينسجم مع االتفاقيات       

  .العراق إليهانضم اليت ا الدولية

  مواد االتفاقيةتطبيق   -ثالثاً  

    ٤و ٣و ٢ و١املواد     
   االلتزامات العامة للدول؛ تعريف االختفاء القسري؛الغرض

على الرغم من إن النظام القانوين العراقي مل يعرف هذه اجلرمية بالوصـف الـوارد                 -٣٦
وعلى غم مع روح ونصوص االتفاقية       تتنا  النصوص القانونية املوجودة حالياً    أن إالباالتفاقية  

النحو الذي تشري إليه املبادئ التوجيهية اخلاصة بإعداد التقارير بوصفها جرميـة مـستقلة،              
ـ  ،)ز/ثانياً/١٢(باستثناء ما ورد يف قانون احملكمة اجلنائية العراقية العليا باملادة            ن القـانون   إ ف

ن أ من اجلرائم الـيت ميكـن        ةمتعددالعراقي كذلك وضع قواعد قانونية مهمة تتعلق بأنواع         
 مـن   ٢تشكل جرمية اختفاء قسري إذا ما توافرت فيها األركان املنصوص عليها يف املـادة               

، وان الفهم القانوين ينصرف إىل اعتبار الفعل        )دون أن تسمى جرمية اختفاء قسري     ( االتفاقية
 ية املوجودة حاليـاً   حىت مع غياب نص واضح، جرمية ميكن أن تنطبق عليها النصوص القانون           

ن التجرمي يشمل كل الظروف ومن      أوعلى النحو الذي سنوضحه يف الفقرات القادمة، كما         
 على مواءمة التشريعات العراقية مع نـصوص         وان احلكومة العراقية تعمل حالياً     دون استثناء، 

ع األشخاص من   االتفاقيات الدولية اليت انضم إليها العراق ومنها االتفاقية الدولية حلماية مجي          
االختفاء القسري وشكلت جلنة وطنية برئاسة األمانة العامة جمللس الوزراء وعضوية الوزارات            

عداد مسودة مشروع لقـانون  إ على   اإلنسانتعمل وزارة حقوق    ذات العالقة هلذا الغرض، و    
ـ          ٤متكامل لتنفيذ نص املادة      ة  من االتفاقية وتنفيذ االتفاقية بشكل كامل وقد أعدت جمموع

جيري اآلن دراستها للوصول إىل الصيغة املناسـبة، ومـع          و هبذا التشريع    ةمن األفكار اخلاص  
 ليس  ن اعتماد مثل هذا التشريع سوف يستلزم وقتاً       إاإلجراءات التشريعية املعقدة يف العراق ف     

ن من املناسـب أن تقـدم       أبالقصري، وهلذه األسباب فقد وجدت حكومة مجهورية العراق         
 من االتفاقية واالستفادة من هـذا       ٤ حىت يف حالة غياب التشريع املنفذ للمادة         تقريرها هذا 

 ولتحديد أوجه النقص التشريعي الـيت يتطلبـها تنفيـذ           التقرير لدفع اجلهود التشريعية قدماً    
 .االتفاقية
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  : على١٩ينص الدستور يف املادة   -٣٧
 -عشرثاين "  

 ؛حيظر احلجز  )أ(

ف يف غري األماكن املخصصة لذلك وفقاً       ال جيوز احلبس أو التوقي      )ب(
  .لقوانني السجون املشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية واخلاضعة لسلطات الدولة

  -ثالث عشر"  
تعرض أوراق التحقيق االبتدائي على القاضي املختص خالل مدة ال تتجاوز    

رة واحدة  أربعاً وعشرين ساعة من حني القبض على املتهم، وال جيوز متديدها إال م            
 ."وللمدة ذاهتا

 :على من الدستور ٣٧تنص املادة   -٣٨

  -أوالً"  
  ؛ وكرامته مصونةٌاإلنسانحرية   )أ(
 ؛ال جيوز توقيف أحد أو التحقيق معه إال مبوجب قرارٍ قضائي  )ب(

 النفسي واجلـسدي واملعاملـة غـري        التعذيبحيرم مجيع أنواع      )ج(
إلكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر      اإلنسانية، وال عربة بأي اعتراف انتزع با      

  .املطالبة بالتعويض عن الضرر املادي واملعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون
  .تكفل الدولة محاية الفرد من اإلكراه الفكري والسياسي والديين  -ثانياً
، )الرقيق(، والعبودية وجتارة العبيد     )السخرة(حيرم العمل القسري      -ثالثاً
 ."ار بالنساء واألطفال، و االجتار باجلنسوحيرم االجت

 واضحة تتعلق باجلرائم اليت     اًحكام أ ١٩٦٩ لسنة   ١١١تضمن قانون العقوبات رقم       -٣٩
 تدخل حتت وصف االختفاء القسري،      أنيرتكبها املوظف أو املكلف خبدمة عامة واليت ميكن         

أو باحلبس كل موظف    يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات          "٣٢٢إذ تشري املادة    
أو مكلف خبدمة عامة قبض على شخص أو حبسه أو حجزه يف غري األحوال اليت ينص عليها  

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنني أو احلبس إذا وقعت اجلرمية من               .القانون
 صدوره   مدعياً  مزوراً برز أمراً أ بدون حق بزي رمسي أو اتصف بصفة كاذبة أو           شخص تزىي 

يعاقب بـاحلبس كـل     "نه  أ منه إىل    ٣٢٣كما أشارت املادة    ."من سلطة متلك حق إصداره    
موظف أو مكلف خبدمة عامة عاقب أو أمر بعقاب حمكوم عليه بأشد من العقوبة احملكوم هبا                

 ." للقانون أو بعقوبة مل حيكم هبا عليه مع علمه مبخالفة عمله للقانونعليه طبقاً
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يعاقب باحلبس كل موظف أو مكلف      "نه  أقانون العقوبات    من   ٣٢٤ املادة   وتوضح  -٤٠
خبدمة عامة عهد إليه إدارة أو حراسة املواقف أو السجون أو غريها من املنشآت املعدة لتنفيذ                

 بغري أمر من سلطة خمتصة أو امتنع عن تنفيذ أمر           العقوبات أو التدابري االحترازية قبل شخصاً     
 . " ما بعد األجل احملدد لتوقيفه أو حجزه أو حبسهصادر بإطالق سراحه أو استبقائه إىل

 ١١١ن قانون العقوبـات رقـم       إانية من جرمية االختفاء القسري ف     ويف الصورة الث    -٤١
يعاقب " ينص على    ٤٢١ يضع عقوبات مشددة على جرمية اخلطف ففي املادة          ١٩٦٩ لسنة

نت بدون أمر من    باحلبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كا             
 وشـددت العقوبـة   "سلطة خمتصة يف غري األحوال اليت تصرح فيها القوانني واألنظمة بذلك    

 ال تنتـهي    حيـث إىل السجن مدى احلياة     ) ٤٢٣ و ٤٢٢ و ٤٢١(املنصوص عليها يف املواد     
املنحلـة   العقوبة إال مبوت احملكوم عليه مبوجب األمر الصادر عن سلطة االئـتالف املؤقتـة             

وتكون العقوبة السجن مـدة ال تزيـد        ،  ٢٠٠٣ أيلول   ١٣ واملؤرخ يف    ٢ القسم   ٣١ رقم
  :مخس عشرة سنة يف األحوال اآلتية) ١٥( على

إذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي احلكومـة أو               )أ(  
  بالقبض أو احلجز    مزوراً برز أمراً أمحل عالمة رمسية مميزة هلم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو            

 ؛ صدوره من سلطة خمتصةأو احلبس مدعياً

  ؛إذا صحب الفعل هتديد بالقتل أو تعذيب بدين أو نفسي  )ب(  
  ؛ ظاهراً من شخصني أو أكثر أو من شخص حيمل سالحاًالفعلإذا وقع   )ج(  
مخـسة  ) ١٥( أو احلجز أو احلرمان من احلرية على         القبضإذا زادت مدة      )د(  
   ؛عشر يوماً
 عليـه أو    اجملينض من الفعل الكسب أو االعتداء على عرض         إذا كان الغر    )ه(  

  ؛االنتقام منه أو من غريه
 أو مكلف خبدمة عامة أثناء تأديـة وظيفتـه أو   موظف علىإذا وقع الفعل     )و(  

  .خدمته أو بسبب ذلك
مـن خطـف    " على١٩٦٩ لسنة ١١١ من قانون العقوبات رقم ٤٢٢تنص املادة     -٤٢

 مل يتم الثامنة عشرة مـن العمـر يعاقـب            إكراه أو حيلة حدثاً    بنفسه أو بواسطة غريه بغري    
بالسجن مدة ال تزيد على مخس عشرة سنة إذا كان املخطوف أنثى أو بالسجن مدة ال تزيد                 

وإذا وقع اخلطف بطريق اإلكراه أو احليلة أو تـوافرت فيـه    .على عشر سنني إذا كان ذكراً  
تكون العقوبة السجن إذا كان املخطوف أنثـى         ٤٢١حد ظروف التشديد املبينة يف املادة       أ

 ." كان ذكراًإذاتزيد على مخس عشرة سنة  والسجن مدة ال

 من نفس القانون محاية مشددة يف حالة وقوع فعل اخلطف علـى             ٤٢٣تضع املادة     -٤٣
من خطف بنفسه أو بواسطة غريه بطريق اإلكراه أو احليلة أنثى أمتت الثامنة             ": األنثى بالقول 
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وإذا صحب اخلطـف     .من العمر يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على مخس عشرة سنة          عشرة  
 ." عليها أو الشروع فيه فتكون العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبداجملينوقاع 

إذا أفضى اإلكـراه  " إىل تشديد العقوبة يف حاالت معينة بالنص       ٤٢٤أشارت املادة     -٤٤
 إىل موت   ٤٢١من املادة   ) ب(ب املبني يف الفقرة     و التعذي أ) ٤٢٣ و ٤٢٢(املبني يف املادتني    

ويف نفـس الـسياق ميكـن إعمـال         . "املخطوف تكون العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد      
 .١٩٦٩ لسنة ١١١ من قانون العقوبات رقم ٤٢٩و ٤٢٨ و٤٢٧و ٤٢٦ و٤٢٥ املواد

ص يف سياق التعامل مع اجلرمية املنظمة واإلرهاب وبشكل خاص فعل اخلطف تـن              -٤٥
تعد األفعال اآلتية مـن      ": على ٢٠٠٥ لسنة   ١٣ من قانون مكافحة اإلرهاب رقم       ٢املادة  

 خطف أو تقييد حريات األفراد أو احتجازهم أو لالبتزاز املايل           )٨( [...] األفعال اإلرهابية 
ألغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديين أو عنصر نفعي من شأنه هتديد األمن                 

 ."وطنية والتشجيع على اإلرهابوالوحدة ال

 على إجراءات   ٢٠٠٣لسنة   ٢ تنص مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة املنحلة رقم         كما  -٤٦
 تضمن منع ارتكاب أي فعل ميكن أن يدخل حتت وصـف االختفـاء القـسري،                ةمشدد

 . حسن تنفيـذ القـانون    لضمانوخضوع تلك السجون ومراكز االحتجاز إىل مراقبة دائمة         
 .ص هذه املذكرة يف الفقرات ذات العالقة يف هذا التقريروسترد نصو

 إلعداد مشروع قانون خاص لضمان التنفيـذ         حكومة مجهورية العراق حالياً    تسعى  -٤٧
 وهو ما يتطلب إعادة النظر بتركيبـة        منها ٤الكامل لنصوص االتفاقية وبشكل خاص املادة       

ى ذات الصلة، وقـد بـدأت        والتشريعات األخر  ١٩٦٩ لسنة   ١١١قانون العقوبات رقم    
الدراسات القانونية بالفعل لتحديد آلية ذلك التنفيذ وإلغاء ما هو متعارض مـع االتفاقيـة               

 . واعتماد ما حيتاج إىل نصوص جديدة

استحداث شعبة يف مقر رئاسة االدعاء العام ترتبط مبكتب رئيس االدعاء العام تتوىل               -٤٨
يلزم   وعرضها على رئيس االدعاء الختاذ مااإلنسانق تلقي الشكاوى من املفوضية العليا حلقو

 األعلـى  الـصادر مـن جملـس القـضاء          اإلداري األمـر  املفوضية بذلك حسب     وإشعار
 .٢٠١٤يناير / كانون الثاين١١ يف ٢٠١٣/مكتب/٣٠ بالعدد

 من نص واضح     املعدل خيلو حالياً   ١٩٦٩ لسنة   ١١١حيث إن قانون العقوبات رقم        -٤٩
اخلطف، (ن املطبق على األفعال اليت تندرج حتت وصف االختفاء القسري           إفيعرف اجلرمية،   

املرتكبة من قبل كيانات مـن غـري الـدول          ) االحتجاز، واالعتقال من دون أوامر قضائية     
 عن النصوص املشار إليها يف أعاله، وان تطبيق قانون مكافحـة اإلرهـاب              خيتلف كثرياً  ال

امل مع عصابات اجلرمية املنظمة وجمموعات مسلحة        قد تطرق إىل التع    ٢٠٠٥ لسنة   ١٣ رقم
أخرى سعت إىل تقويض األمن الوطين خالل فترة سادت فيها الفوضى يف بعـض منـاطق                

 .العراق وان تلك اجملموعات ارتكبت جرائم اخلطف على نطاق واسعة
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 تعاونت وزارة حقوق اإلنسان مع اللجنة الدوليـة لـشؤون           ٢٠١٢ العام   وخالل  -٥٠
لغـرض وضـع    ) ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ١٧و ١٦(ن يف عقد مؤمتر ملدة يومني       املفقودي

وقد شارك يف هذا املؤمتر عدد من اخلـرباء         التصورات العملية لكيفية التنفيذ الفعال لالتفاقية       
 .الدوليني ومن بينهم اخلبرية اإليطالية غابريال شتروين

 من قانون   ،فقرة ثانياً ال ،)١٩ ( القانون العراقي املكلف خبدمة عامة يف املادة       ويعرف  -٥١
كـل  : املكلف خبدمـة عامـة     ":ما يلي واليت تنص على     ١٩٦٩ لسنة   ١١١العقوبات رقم   

و عامل أنيطت به مهمة عامة يف خدمة احلكومة ودوائرها الرمسية وشبه            أموظف أو مستخدم    
اء ونوابـه   الرمسية واملصاحل التابعة هلا أو املوضوعة حتت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الـوزر            

والوزراء وأعضاء اجملالس النيابية واإلدارية والبلدية كما يشمل احملكمني واخلـرباء ووكـالء           
واملصفني واحلراس القـضائيني وأعـضاء جمـالس إدارة ومـديري           ) السنديكيني(الدائنني  

ومستخدمي املؤسسات والشركات واجلمعيات واملنظمات واملنشآت اليت تساهم احلكومة أو          
ائرها الرمسية أو شبه الرمسية يف ماهلا بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل               إحدى دو 

 ."و بغري أجرأمن يقوم خبدمة عامة بأجر 

    ٥املادة     
  نسانيةاجلرمية املرتكبة ضد اإل

لمحكمة اجلنائية الدوليـة    األساسي ل  يف نظام روما     مل يصبح العراق إىل اآلن طرفاً       -٥٢
استكمال منظومته القانونية والقضائية للتهيئة لالنضمام إىل النظام         سيدر كونه،  ١٩٩٨لسنة  

ن قانون احملكمة اجلنائية العراقية العليا قد اعتمد يف صياغته على مـا             إ ومع ذلك ف   األساسي،
نه أورد يف نظام روما باعتباره أفضل التطبيقات القانونية يف جمال القانون اجلنائي الدويل كما               

 .رات القانونيةخر التطوآميثل 

إن العراق انتقل من وقت ليس بالبعيد من النظام الشمويل إىل النظام الدميقراطي وإن                -٥٣
 احلكومة العراقيـة والـيت      وأولوياتحد مهام   أالتعامل مع ملف القانون الدويل اإلنساين هو        

لـذي   من خالل التدريب ا    اإلنساينتعمل حالياً على تعريف ونشر مفردات القانون الدويل         
 الذي استهدف قوات األمـن      اإلنساناملركز الوطين حلقوق    /ارة حقوق اإلنسان  تقوم به وز  

 .الداخلي والدفاع والقضاة واحملامني واألساتذة وممثلي منظمات اجملتمع املدين

من االتفاقية عند تـشريع القـانون       ) ٥( بنظر االعتبار متطلبات املادة      األخذوسيتم    -٥٤
 . يةاخلاص بتنفيذ االتفاق
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    ٦املادة     
  املسؤولية اجلنائية

 على  ١٩٧١لسنة  ) ٢٣( احملاكمات اجلزائية رقم     أصول من قانون    ٩٢نصت املادة     -٥٥
أو يف   مبقتضى أمر صادر من قاضي أو حمكمة         إال توقيفه   أو شخص   أيجيوز القبض على     ال"

 ." اليت جييز فيها القانون ذلكاألحوال

 ضمن الفـصل الرابـع   ٤٠ادة  يف امل١٩٦٩ لسنة ١١١ قانون العقوبات رقم     ينص  -٥٦
  :نأعلى ) اإلباحةسباب أ(

ال جرمية إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف خبدمـة عامـة يف               "  
  :احلاالت التالية

إذا قام بسالمة نية بفعل تنفيذاً ملا أمرت به القوانني أو اعتقـد أن                -أوالً  
  .إجراءه من اختصاصه

يـه   منه تنفيذاً ألمر صادر إليه من رئيس جتـب عل          الفعلإذا وقع     -ثانياً  
  . عليهةطاعته أو اعتقد أن طاعته واجب

ن اعتقاد الفاعل مبشروعية الفعل كان مبنياً على أوجيب يف احلالتني أن يثبت   
أسباب معقولة وأنه مل يرتكبه إال بعد اختاذ احليطة املناسبة ومع ذلك فال عقـاب يف       

  ."لقانون ال يسمح للموظف مبناقشة األمر الصادر إليهاحلالة الثانية إذا كان ا
 من نفس القانون لتحدد من هو الفاعـل للجرميـة   ٤٧ومع ذلك فقد جاءت املادة     -٥٧

 :بالقول

  :يعد فاعالً للجرمية"  
  . وحده أو مع غريهارتكبهامن   -١
 يف ارتكاهبا إذا كانت تتكون من مجلة أفعال فقام عمداً           ساهممن    -٢
  .كاهبا بعمل من األعمال املكونة هلاأثناء ارت

 بأية وسيلة، شخصاً على تنفيذ الفعل املكون للجرميـة إذا          دفعمن    -٣
  ."كان هذا الشخص غري مسؤول جزائياً عنها ألي سبب

 :لتوضح من هو الشريك يف اجلرمية بالقول ٤٨وجاءت املادة   -٥٨

  : يف اجلرميةيعد شريكاً"  
  . بناء على هذا التحريضمن حرض على ارتكاهبا فوقعت  -١
  .من اتفق على غريه على ارتكاهبا فوقعت بناء على هذا االتفاق  -٢
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من أعطى الفاعل سالحاً أو آالت أو أي شيء آخر مما استعمل يف          -٣
ارتكاب اجلرمية مع علمه هبا أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى يف األعمال اجملهـزة    

  ."أو املسهلة أو املتممة الرتكاهبا
 لتلـك    لتحدد احلاالت اليت يكون فيها الشريك يف اجلرمية فاعالً         ٤٩وعادت املادة     -٥٩

كان حاضراً ) ٤٨(يعد فاعالً للجرمية كل شريك حبكم املادة "اجلرمية حيث نصت املادة على   
 املكونة هلا يعاقب بالعقوبة املقررة هلا ما مل ينص القانون           األفعالي  أأثناء ارتكاهبا أو ارتكاب     

 ."ى خالف ذلكعل

يعاقب الشريك بالعقوبة املنصوص عليهـا  " على  ٥٠ من املادة    ٢كما نصت الفقرة      -٦٠
قانوناً ولو كان فاعل اجلرمية غري معاقب بسبب عدم توفر القصد اجلرمي لديه أو ألحـوال                

 ."أخرى خاصة به

يعاقب باحلبس من قـبض علـى       "من نفس القانون على     ) ٤٢١(كما نصت املادة      -٦١
 سلطة خمتـصة يف غـري       أمر أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون            شخص
 ." بذلكواألنظمة اليت تصرح فيها القوانني األحوال

 بنص أكثـر    ٢٠٠٧ لسنة   ١٩ ذلك فقد جاء قانون العقوبات العسكري رقم         ومع  -٦٢
  : منه بالقول٢٤ من نص قانون العقوبات يف املادة وضوحاً

األمر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جرميـة فتترتـب         إذا كون     -أوالً"  
  .املسؤولية اجلزائية عن هذه اجلرمية على اآلمر

  : يف ارتكاب اجلرمية يف احلاالت اآلتيةيعد األدىن رتبة شريكاً  -ثانياً  
 ؛ذا جتاوز حدود األمر الصادر إليهإ  )أ(

أو ن األمر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جرمية عسكرية          أإذا علم     )ب(
  ."مدنية

 : ٥٢من املادة أوالً وجاء يف البند   -٦٣

 أو  هت رتب أو مقامه أويعاقب باحلبس كل من استعمل نفوذ وظيفته          )أ("  
  . رتبة بارتكاب اجلرميةاألدىنمر أ

  ." ارتكبت اجلرمية أو شرع فيهاإذا للجرمية أصلياًمر فاعالً يعد اآل  )ب(  
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    ٧املادة     
  العقوبات

عراقي وكما أوضحنا مل يعرف جرمية االختفاء القسري بشكل مستقل،          إن القانون ال    -٦٤
 من االتفاقيـة    ٢لكنه يتعامل مع جرائم تدخل يف تعريف االختفاء القسري الوارد يف املادة             

 ويتضمن  "االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال احلرمان من احلرية            "
 ٣٢٢م واحملرضني واملسامهني والشركاء وتشري املادة       عقوبات شديدة على مرتكيب هذه اجلرائ     

 إىل تطبيق عقوبة السجن مدة ال تزيـد سـبع           ١٩٦٩ لسنة   ١١١من قانون العقوبات رقم     
سنوات أو باحلبس يف حالة ارتكاب اجلرمية من قبل موظف أو مكلف خبدمة عامـة عنـد                 

 القانون، ويـشدد    القبض على شخص أو حبسه أو حجزه يف غري األحوال اليت ينص عليها            
القانون العراقي العقوبة يف نفس املادة لتصل إىل السجن مدة ال تزيد عن عـشر سـنني أو                  

  :اآلتية وقعت اجلرمية من شخص يف احلاالت إذااحلبس 
  ؛لبس زي رمسي بدون وجه حق •
  إصداره؛ صدوره من سلطة متلك حق إدعاء •
  . أمر مزور للقبضإبراز •
يعاقب باحلبس من قبض على شـخص أو        "العقوبات   من قانون    ٤٢١تنص املادة     -٦٥

حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة خمتصة يف غري األحوال اليت                 
 إىل  ٤٢٣ و ٤٢٢ و ٤٢١ وتصل العقوبـة يف املـواد        "تصرح فيها القوانني واألنظمة بذلك    

 مبوجب األمر الصادر عن      ال تنتهي العقوبة إال مبوت احملكوم عليه       حيثالسجن مدى احلياة    
 .٢٠٠٣ سبتمرب/ أيلول١٣ واملؤرخ يف ٢ القسم ٣١سلطة االئتالف املؤقتة املنحلة رقم 

من خطف بنفسه أو بواسطة غريه بغري       " من قانون العقوبات على      ٤٢٢تنص املادة     -٦٦
ـ              إكراه أو حيلة حدثاً    س  مل يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على مخ

 ."عشرة سنة إذا كان املخطوف أنثى أو بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنني إذا كان ذكراً

وإذا وقع اخلطف بطريق اإلكراه أو احليلة أو توافرت فيه احد ظروف التشديد املبينة                -٦٧
 تكون العقوبة السجن إذا كان املخطوف أنثى والسجن مدة ال تزيـد علـى               ٤٢١يف املادة   

 عن التشديد الوارد يف الفقرات األخرى مـن نفـس   فضالً .ذا كان ذكراً  مخس عشرة سنة إ   
 اجملين لتضع عقوبات مشددة أخرى تصل إىل اإلعدام عند اغتصاب           ٤٢٣املادة وعادت املادة    

  .عليها أو شرع يف اغتصاهبا
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    ٨املادة     
  التقادم

التفاقية يف جمال   كرب من تلك اليت تضمنتها ا     أ النظام القانوين العراقي ضمانات      يقدم  -٦٨
محاية حقوق الضحايا حول التقادم عندما ال يعترف بأي نظام تقادم مسقط للحق يف إقامـة            

 .الدعوى

  من قانون احملكمة اجلنائية العراقية العليا، منوذجاً        ورابعاً  ثالثاً البندينيف  ١٧ املادة   تقدم  -٦٩
 جرمية االختفـاء القـسري      آخر حلماية حقوق الضحايا يف اجلرائم األخرى املرتبطة ومنها        

تسري أحكام قانون العقوبات مبا ال يتعـارض         -ثالثاً": بوصفها جرمية ضد اإلنسانية بالقول    
وأحكام هذا القانون وااللتزامات القانونية الدولية املتعلقة باجلرائم الداخلة يف والية احملكمـة             

ال ختضع اجلرائم املنصوص  - ابعاًر. عند تطبيق األحكام اخلاصة باإلعفاء من املسؤولية اجلنائية
  ." من هذا القانون للتقادم املسقط للدعوى اجلزائية وللعقوبة١٣ و١٢ و١١عليها يف املواد 

    ١١و ١٠و ٩ املواد    
   اجلنائيةاإلجراءات ؛ االحتجاز؛الوالية القضائية

 قواعـد عامـة لتحديـد نطـاق         ١٩٦٩ لسنة   ١١١يضع قانون العقوبات رقم       -٧٠
يـشمل االختـصاص    " من القانون بالقول     ٧القضائي العراقي، وجاءت املادة     االختصاص  

اإلقليمي للعراق أراضي مجهورية العراق وكل مكان خيضع لسيادهتا مبا يف ذلك املياه اإلقليمية        
والفضاء اجلوي الذي يعلوها وكذلك األراضي األجنبية اليت حيتلها اجليش العراقي بالنسبة إىل             

وختضع السفن والطائرات العراقيـة الختـصاص       . سالمة اجليش أو مصاحله    اجلرائم اليت متس  
  ."مجهورية العراق اإلقليمي أينما وجدت

ال يسري هذا القانون على     "نه  أ من نفس القانون لتشري إىل       ٨يف حني جاءت املادة       -٧١
إال إذا مست   اجلرائم اليت ترتكب على منت سفينة أجنبية يف ميناء عراقي أو يف املياه اإلقليمية               

 أو طلبت املعونة من السلطات العراقية        عليه عراقياً  اجمليناجلرمية أمن اإلقليم أو كان اجلاين أو        
وكذلك ال يسري هذا القانون على اجلرائم اليت ترتكب يف طائرة أجنبية يف إقلـيم العـراق                 

 اجملـين ين أو   اجلوي إال إذا حطت يف العراق بعد ارتكاب اجلرمية أو مست أمنه أو كان اجلا              
 ." أو طلبت املعونة من السلطات العراقيةعليه عراقياً

 مـن   ٩يف جمال حتديد االختصاص العيين للقانون اجلنائي العراقي، فقد جاءت املادة              -٧٢
  : بالقول١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات رقم 

  :يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق"  
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ولة اخلارجي أو الداخلي أو ضـد نظامهـا          بأمن الد  ماسةجرمية    -١
و طوابعها أو جرمية تزويـر يف  أاجلمهوري أو سنداهتا املالية املأذون بإصدارها قانوناً  

  .أوراقها الرمسية
جرمية تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية             -٢

  ."و اخلارجأ أو عرفاً يف العراق متداولة قانوناً
  منه إىل  ١٠لقانون اجلنائي العراقي فقد أشارت املادة       لالختصاص الشخصي   لتحديد ا   -٧٣

و أ يف جرمية تعد جناية       جيعله فاعالً أو شريكاً    كل عراقي ارتكب وهو يف اخلارج فعالً      "ما يلي   
جنحة مبقتضى هذا القانون يعاقب طبقاً ألحكامه إذا وجد يف اجلمهورية وكان مـا ارتكبـه                

ويسري هذا احلكم سواء اكتسب اجلاين اجلنسية        انون البلد الذي وقع فيه،     عليه مبقتضى ق   معاقباً
  ."العراقية بعد ارتكابه اجلرمية أو كان متمتعاً هبذه اجلنسية وقت ارتكاهبا وفقدها بعد ذلك

 ١٩٦٩ لـسنة  ١١١ على سريان قانون العقوبات رقـم  استثناءاً ١١وضعت املادة    -٧٤
القانون على اجلرائم اليت تقع يف العراق من األشـخاص          ال يسري هذا    "ما يلي   بالنص على   

 "املتمتعني حبصانة مقررة مبقتضى االتفاقيات الدولية أو القانون الدويل أو القانون الـداخلي            
 : بالنص على   جديداً من هذا القانون عادت لتمنح القانون العراقي اختصاصاً        ١٢املادة   لكن

 يف اخلـارج مـن مـوظفي اجلمهوريـة أو           يسري هذا القانون على كل من ارتكب       -١"
خبدمة عامة هلا أثناء تأدية أعماهلم أو بسببها جناية أو جنحة مما نص عليه يف هـذا                  املكلفني
ويسري كذلك على من ارتكب يف اخلارج من موظفي السلك الدبلوماسـي             -٢ .القانون

انة اليت خيـوهلم إياهـا      العراقي جناية أو جنحة مما نص عليه يف هذا القانون ما متتعوا باحلص            
 ت أقـر  ١٩٦٩ لسنة   ١١١من قانون العقوبات رقم      ١٣ املادة    إال أن  ."القانون الدويل العام  

 :مببدأ االختصاص الشامل يف بعض اجلرائم ونصت على

 تسري أحكام هذا ١١ و١٠ و ٩يف غري األحوال املنصوص عليها يف املواد        "  
 أو  رتكب يف اخلارج بوصفه فـاعالً     القانون على كل من وجد يف العراق بعد أن ا         

  : جرمية من اجلرائم التاليةشريكاً
 وسائل املخابرات واملواصالت الدولية واالجتـار       تعطيلختريب أو    •

  ."بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو باملخابرات
 قواعد خاصة بإجراء التعقيبات القانونية يف بعض اجلرائم بالقول          ١٤ املادة   وضعت  -٧٥

ري التعقيبات القانونية على من ارتكب جرمية خارج اجلمهورية إال بإذن من وزير              ال جت  -١"
العدل وال جتوز حماكمته إذا كان قد صدر حكم هنائي من حمكمة أجنبية برباءته أو بإدانتـه                 
 واستويف عقوبته كاملة أو كانت الدعوى أو العقوبة احملكوم هبا قد سـقطت عنـه قانونـاً                

ية احلكم وسقوط الدعوى أو العقوبة إىل قانون البلد الذي صـدر فيـه              يف تقرير هنائ   ويرجع
 يف   إذا كانت العقوبة احملكوم هبا مل تنفذ كاملة أو كان احلكم بالرباءة صـادراً              -٢. احلكم
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 وكان مبنياً على أن قانون ذلك البلد ال يعاقب عليها جاز            ١٢ و ٩جرمية مما ذكر يف املادتني      
  ."ية ضد املتهم أمام حماكم العراقإجراء التعقيبات القانون

حيتسب للمحكوم عليه عنـد تنفيـذ       "نه  أ من قانون العقوبات إىل      ١٥تشري املادة     -٧٦
العقوبة اليت يقضى هبا عليه املدة اليت قضاها يف احلجز أو التوقيف أو احلبس يف اخلارج عـن                  

 ."اجلرمية اليت حكم عليه من أجلها

 جيرم فعل االختفاء القسري كجرمية مـستقلة   يضع نصاًن القانون العراقي مل   إحيث    -٧٧
ن بعض مواد االتفاقية غري قابلة للتطبيق، لكن جيري اآلن تطبيق النصوص القانونية النافذة              إف

اليت تشري إىل صور خمتلفة جلرمية االختفاء القسري حلني اعتماد تشريع جيرم هذا الفعل، وهو               
، وعليه قد جتد اللجنـة يف بعـض         انونية النافذة حالياً  شرنا إليه عند إدراج النصوص الق     أما  

 . الفقرات عدم اإلشارة إىل تطبيق أحكام مهمة من االتفاقية

  : من الدستور ضمانات احملاكمة العادلة باإلشارة إىل١٩تضع املادة   -٧٨

  .ستقل ال سلطان عليه لغري القانون مالقضاء  -أوالً"  
بنص، وال عقوبة إال على الفعل الذي يعده   ال جرمية وال عقوبة إال        -ثانياً  

قوبة النافذة وقـت    شد من الع  أالقانون وقت اقترافه جرمية، وال جيوز تطبيق عقوبة         
  .ارتكاب اجلرمية

  .لتقاضي حٌق مصونٌ ومكفولٌ للجميعا  -ثالثاً  
  .يف مجيع مراحل التحقيق واحملاكمةحق الدفاع مقدٌس ومكفولٌ   -رابعاً  
ريء حىت تثبت إدانته يف حماكمٍة قانونيٍة عادلٍة، وال حياكم           ب املتهم -خامساً  

  .ج عنه، إال إذا ظهرت أدلةٌ جديدةاملتهم عن التهمة ذاهتا مرةً أخرى بعد اإلفرا
يف اإلجراءات القـضائية    لكل فرٍد احلق يف أن يعامل معاملةً عادلةً          -سادساً  
  .واإلدارية
  .يةًررت احملكمة جعلها سرجلسات احملاكم علنيةٌ إال إذا ق  -سابعاً  
  .العقوبة شخصيةٌ  -ثامناً  
ثٌر رجعي ما مل ُينص على خالف ذلك، وال يشمل          أليس للقوانني     -تاسعاً  

  .الستثناء قوانني الضرائب والرسومهذا ا
  . رجعي إال إذا كان أصلَح للمتهمال يسرى القانون اجلزائي بأثرٍ  -عاشراً  
 للدفاع عن املتهم جبنايٍة أو جنحـٍة        تنتدب احملكمة حمامياً    -حادي عشر  

  .ملن ليس له حمامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة
  -ثاين عشر  
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   احلجز؛حيظر  )أ(
ال جيوز احلبس أو التوقيف يف غري األماكن املخصصة لذلك وفقاً             )ب(

  .لقوانني السجون املشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية واخلاضعة لسلطات الدولة
تعرض أوراق التحقيق االبتدائي على القاضي املخـتص          -ثالث عشر  

خالل مدة ال تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حني القبض على املتهم، وال جيـوز               
  ".متديدها إال مرة واحدة وللمدة ذاهتا

ويتفق كل من قانون العقوبات وقانون أصول احملاكمات اجلزائية مع ذلك             
 فعل االختفاء القـسري باعتبـاره جرميـة         املبدأ، ورغم عدم وجود أي نص جيرم      

حلاالت حلني اعتماد تـشريع     ن تنظم ا  أ ميكن   ن النصوص املطبقة حالياً   أمستقلة، إال   
  .مستقل

 احملاكمات اجلزائية لقوى األمن الداخلي      أصولمن قانون   ) ٢٥(كما أشارت املادة      -٧٩
ملرتكبة من قبل العسكري ضد     النافذ الذي يعطي الصالحية للمحاكم العادية بالنظر باجلرائم ا        

من قانون  ) ٤( املادة   إليه أشارتاملدين واجلرائم اليت يترتب عليها حق شخصي للغري والذي          
  .  احملاكمات اجلزائية العسكريأصول

    ١٢املادة     
  بالغ عن اجلرائم أو التحقيق فيهااإل
لتنفيذ الفعال  حكومة مجهورية العراق يف هذا التقرير مقاربات مهمة لضمان ا         تضع    -٨٠

لالتفاقية حىت يف حالة عدم وجود نص جيرم فعل االختفاء القسري، مـن خـالل تطبيـق                 
النصوص القانونية النافذة مبا يضمن التعامل مع بعض أنواع جرمية االختفاء القسري، ومبـا              

 . حتديد أوجه النقص التشريعي يف العراقيضمن أيضاً

  ١٢ من املادة ٣و ٢و ١الفقرات     
 مـا    على ١٩٧١ لسنة   ٢٣صول احملاكمات اجلزائية رقم     أ من قانون    ١ص املادة   تن  -٨١
 حترك الدعوى اجلزائية بشكوى شفوية أو حتريرية تقدم إىل قاضي التحقيق أو احملقق              )أ("يلي  

أو إىل أي مسؤول يف مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من املتـضرر مـن                  
 أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدم إىل أي منهم من           ناًاجلرمية أو من يقوم مقامه قانو     

االدعاء العام ما مل ينص القانون على خالف ذلك، وجيوز تقدمي الشكوى يف حالـة اجلـرم          
 ." من ضباط الشرطة أو مفوضيهااملشهود إىل من يكون حاضراً

ملن وقعت    )١(" من نفس القانون على اإلخبار عن اجلرائم بالقول          ٤٧تنص املادة      - ٨٢ 
شكوى أو علـم بوقـوع    عليه جرمية ولكل من علم بوقوع جرمية حترك الدعوى فيها بال      
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. االدعاء العام أو أحد مراكز الـشرطة       موت مشتبه به أن خيرب قاضي التحقيق أو احملقق أو           
الـداخلي أو اخلـارجي وجـرائم التخريـب           للمخرب يف اجلرائم املاسة بأمن الدولة        )٢(

عليها باإلعدام أو السجن املؤبد أو املؤقت أن يطلب          ي واجلرائم األخرى املعاقب     االقتصاد
وعدم اعتباره شاهداً، وللقاضي أن يثبت ذلك مع خالصة اإلخبار          عدم الكشف عن هويته     

خاص يعد هلذا الغرض ويقوم بإجراء التحقيق وفـق األصـول مـستفيداً مـن         يف سجل   
   ".دون بيان هوية املخرب يف األوراق التحقيقيةاملعلومات اليت تضمنها اإلخبار  

توفر هذه املادة محاية للشهود يف هذه اجلرائم املهمة واليت ميكن أن تدخل يف وصفها                 -٨٣
 والنص علـى    ١٩٦٩ لسنة   ١١١جرمية االختفاء القسري عند تعديل قانون العقوبات رقم         

 .جرمية االختفاء القسري

 ذي كـل  إىل املعلومات توفري يف مهمة أحكام إىل نونلقا ا نفس من ٥٧ املادةتشري    -٨٤
 : القانون وفق مصلحة

مدنياً عـن    للمتهم وللمشتكي وللمدعي باحلق املدين وللمسؤول          )أ"(   
أو احملقق أن مينع أيـاً       فعل املتهم ووكالئهم أن حيضروا إجراءات التحقيق وللقاضي         

وهنا يف احملضر على أن يبيح هلما       يد منهم من احلضور إذا اقتضى األمر ذلك ألسباب         
ذن أهذه الضرورة وال جيوز هلم الكـالم إال إذا           الطالع على التحقيق مبجرد زوال      ا

  ؛تدوين ذلك يف احملضر  يأذن وجب هلم، وإذا مل
 األوراق مـن  صوراً نفقته على يطلب أن ذكرهم تقدم ممن ألي  )ب(  
  ؛سريته أو التحقيق سري على يؤثر إعطاءها نأ القاضيى رأ إذا إال واإلفادات
 القاضي ذنأ إذا إال التحقيق حضور ذكرهم تقدم من لغري جيوز ال  )ج(  
  ."بذلك

 ٢٠٠٨ لـسنة    ٥٣ من قانون املفوضية العليا حلقوق اإلنسان رقـم          ٥املادة  بينت    -٨٥
 :صالحيتها بتلقي الشكاوى يف انتهاكات حقوق اإلنسان واليت تنص على

   :على املفوضية"  
تلقي الشكاوى من األفراد واجلماعات ومنظمات اجملتمع املـدين           -أوالً  

عن االنتهاكات السابقة والالحقة لنفاذ هذا القانون مع احلفاظ على السرية التامـة             
  .ألمساء مقدميها

القيام بالتحقيقات األولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان املبنية على           -ثانياً  
  .املعلومات
حة الـشكاوى الـواردة إىل املفوضـية وإجـراء          التأكد من ص    -ثالثاً  

  .التحقيقات األولية إذا اقتضى األمر
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حتريك الدعاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان وإحالتـها إىل         -رابعاً  
 .االدعاء العام الختاذ اإلجراءات القانونية وإشعار املفوضية بالنتائج

الجتماعي واملواقـف   القيام بزيارات للسجون ومراكز اإلصالح ا      -خامساً  
ومجيع األماكن األخرى دون احلاجة إىل إذن مسبق من اجلهات املذكورة واللقاء مع             
احملكومني واملوقوفني وتثبيت حاالت خرق حقوق اإلنسان وإبالغ اجلهات املختصة          

 ."الختاذ اإلجراءات القانونية املناسبة

دة النظام العراقي الدكتاتوري ثناء حماكمات قا أ العراق   كردستانقليم  إلعبت حكومة     -٨٦
 من خـالل تـوفري كافـة املـستلزمات          وبارزاً  فعاالً دوراًيف احملكمة اجلنائية العراقية العليا      

 ضمان عـدد مـن      إىل باإلضافةاللوجستية واملادية لورثة وذوي املؤنفلني وكذلك للشهود        
  . احملكمةأمام كافة القضايا املعروفة يفاحملامني املؤهلني ومن ذوي اخلربة 

   من االتفاقية١٢ من املادة ٤الفقرة     
) سـحب اليـد  (بعاد املؤقت  العديد من التشريعات الوطنية اليت تنص على اإل       هناك  -٨٧

ي وظائف هلـا تـأثري علـى        أ املشتبه هبم عن شغل      إبعاد إىلهتدف  ) العزل (الدائم واإلبعاد
 . عليهتا نصمل ضفيما يلي استعرا و،التحقيق منها قضايا االختفاء القسري

  ١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات رقم     
 ١٩٦٩ لـسنة    ١١١يضع الفصل األول من الباب الرابع من قانون العقوبات رقـم              -٨٨

النصوص القانونية اخلاصة ملنع املساس بسري القضاء ومحايته من االعتداء ومحاية إجراءاته وسريته             
من ) ٣٣٢،  ٣٣١،  ٣٣٠،  ٣٢٩(دت يف املواد    بقصد محاية سري اإلجراءات القضائية واليت ور      

الفصل الثالث من الباب السادس اخلاص بتجاوز املوظفني حدود وظائفهم من قانون العقوبات             
  .١٩٦٩ لسنة ١١١رقم 

 قانون انضباط موظفي الدولة    

 بالفصل الثالث اخلـاص     ١٩٩١ لسنة   ١٤شار قانون انضباط موظفي الدولة رقم       أ  -٨٩
 منـها والـيت     وثامناً بالبندين سابعاً ) ٨( فرضها مبوجب املادة     وإجراءاتثارها  آبالعقوبات و 
 : يلي نصت على ما

ويكون بتنحية املوظف عن الوظيفة مدة حتـدد بقـرار          : الفصل -سابعاً"  
  :اآليت اليت استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو األسبابالفصل يتضمن 

ذا عوقـب   إوات  تزيد على ثالث سـن     تقل عن سنة وال    مدة ال   )أ(
رتكب يف املرة الثالثة خالل     ا ملرتني و  بإحداها من العقوبات التالية أو      باثنتنياملوظف  

 :بإحداها يستوجب معاقبته وىل فعالًمخس سنوات من تاريخ فرض العقوبة األ
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 ؛التوبيخ  -١

 ؛ الراتبإنقاص  -٢

 ؛ترتيل الدرجة  -٣

لسجن عن جرمية   ذا حكم عليه باحلبس أو ا     إمدة بقائه يف السجن       )ب(
 من تاريخ صدور احلكم عليه وتعترب مدة موقوفيتـه          غري خملة بالشرف وذلك اعتباراً    

نصاف الرواتب املصروفة له خـالل مـدة        أمن ضمن مدة الفصل وال تسترد منه        
  .سحب اليد

 إعـادة جتوز   ويكون بتنحية املوظف عن الوظيفة هنائياً وال      : العزل  -ثامناً  
 وذلك بقرار مسبب مـن الـوزير يف         االشتراكية والقطاع   توظيفه يف دوائر الدول   

  :اآلتيةحدى احلاالت إ
  جيعل بقائه يف خدمة الدولة مـضراً        خطرياً  ثبت ارتكابه فعالً   إذا  )أ(

 ؛باملصلحة العامة

بـصفته  رتكبـها    ا أو حكم عليه عن جناية ناشئه عن وظيفته         إذا  )ب(
 ؛الرمسية

 يستوجب الفصل   ارتكب فعالً  توظيفه ف  أعيد عوقب بالفصل مث     إذا  )ج(
  ."أخرىمرة 

  :على ما يلي) سحب اليد(الفصل اخلامس ونص القانون ذاته يف   -٩٠
 املوظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرتـه         أوقفإذا    -١٦املادة "  

  .ن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيفأ
  :١٧املادة   

 يوماً) ٦٠( تتجاوز   للوزير ورئيس الدائرة سحب يد املوظف مدة ال         -أوالً
 قد يؤثر على سري التحقيـق يف        أو بقاءه يف الوظيفة مضر باملصلحة العامة        إن ترى إذا

 نفس وظيفته بعد انتـهاء املـدة        إىلجله على التحقيق ويعاد     أ من   أحيلالفعل الذي   
  .أخرى وظيفة إىل كان هناك حمذور فينسب إذا إالاملذكورة 

 مرحلة مـن مراحـل      أيةملوظف يف    توصي بسحب يد ا    أنللجنة    -ثانياً
  .التحقيق

 رواتبه خالل فترة    نصافأيتقاضى املوظف مسحوب اليد       -١٨املادة   
  ."سحب يده
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  ٢٠٠٧ لسنة ١٩قانون العقوبات العسكري رقم     

  : إىل العقوبات التبعية وهي، البند ثانياً،١٠شارت املادة أ  -٩١
 ؛ العقدفسخ  )أ(  

 ؛الطرد  )ب(  

  .اإلخراج  )ج(  
  : ما يلي١٥جاء يف املادة   -٩٢

حدى العقوبـات   إ أو فسخ العقد عند فرض       بالطردجيب احلكم     -أوالً"  
  :اآلتية

[...]  
  سنوات؛ من مخس أكثر ملدة السجن  )ج(

[...] 

  .حد شروط التعينيأختلف   )ه(
 بالطرد أو فسخ العقد عند احلكم باحلبس مدة تقـل           احلكمجيوز    -ثانياً  

  ."عن مخس سنوات
  : على اآليت١٨ و١٧ تاناملاد ونصت  -٩٣

  :١٧املادة "  
 عند احلكم بعقوبة احلبس مدة تزيـد        اإلخراججيب احلكم بعقوبة      -أوالً

 .على سنة

 عند احلكم بعقوبة احلبس مدة تقـل        اإلخراججيوز احلكم بعقوبة      -ثانياً
 .عن سنة

ثار التالية دون احلاجة إىل      اآل اإلخراجتترتب على عقوبة      -١٨املادة   
 :نص عليها يف قرار احلكمال

 .فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية  -أوالً

  ." تعيينه بصفة ضابط أو موظف يف اجليشإعادةعدم جواز   -ثانياً
 : على ما يلي٢٢ إىل ٢٠ونصت املواد   -٩٤

  :٢٠املادة "  
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جيب احلكم باحلرمان من الرتبة أو الدرجة عند احلكـم بعقوبـة              -أوالً
 .نةاحلبس مدة تزيد على س

جيوز احلكم باحلرمان من الرتبة أو الدرجة عند احلكـم بعقوبـة              -ثانياً
  .احلبس مدة تقل عن سنة

  :٢١املادة   
يترتب على احلكم حبرمان احملكوم عليه من الرتبة أو الدرجة، ترتيل    -والًأ

 واحدة مع حرمانه من مجيع احلقـوق الـيت          أدىنرتبته أو درجته إىل رتبة أو درجة        
 . تلك الرتبة أو الدرجة من دون احلاجة إىل النص عليها يف احلكماكتسبها عن

  :٢٢املادة   
 من اجليش من حكم عليه من حمكمة غري عـسكرية           يعترب مطروداً   -أوالً

 أو جـرائم    اإلرهـاب عن جرمية ماسة بأمن الدولة الداخلي أو اخلارجي أو جرائم           
مخس سنوات يف ) ٥(د على اللواط أو االغتصاب أو مت احلكم عليه بالسجن مدة تزي

  ." اليت ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون واكتسب احلكم درجة البتاتاألخرىاجلرائم 

  ٢٠٠٨ لسنة ١٤قانون قوى األمن الداخلي رقم     
 :  على ما يلي٤١نصت املادة   -٩٥

  : حدى احلاالت اآلتيةإيطرد رجل الشرطة من اخلدمة يف   -أوالً"  
 اإلعدام أو كم بات من حمكمة خمتصة بعقوبةمن صدر حبقه قرار ح  )أ (
  ؛السجن

  ؛ت عن جرمية اللواط أو املواقعةمن صدر حبقه قرار حكم با  )ب (
قرار حكم بات عن جرائم اإلرهاب واجلرائم املاسة       من صدر حبقه      )ج(

  .بأمن الدولة
جيوز أن يطرد من اخلدمة كل من صدر حبقه قرار حكم بات من               -ثانياً  

 ".ثالث سنوات) ٣(باحلبس مدة تزيد عن حمكمة خمتصة 

 : على ما يلي٤٢كما نصت املادة   -٩٦

خيرج من اخلدمة كل من صدر حبقه حكم بات من حمكمة خمتصة              -أوالً"  
  .ال تزيد على ثالث سنواتاحلبس مدة ال تقل عن سنة واحدة وب

 من اخلدمة على من صدر حبقه حكم بـات مـن            اإلخراججيوز    -ثانياً  
 ." الداخلي باحلبس مدة تقل عن سنة واحدةاألمن حمكمة قوى
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إذا حكم على رجل الشرطة بعقوبـة مقيـدة         "ما يلي     على ٤٣كما نصت املادة      -٩٧
حالته على حمكمة قوى األمـن      إللحرية من حمكمة جزاء مدنية جتيز احلكم بعقوبة تبعية تتم           

 التبعية املنصوص عليها يف      فرض العقوبة  وأقواله لغرض الداخلي املختصة لالستماع إىل دفوعه      
 ".هذا القانون

    ١٣املادة     
  التسليم

حيظـر تـسليم العراقـي إىل اجلهـات         : أوالً" من الدستور على     ٢١نصت املادة     -٩٨
ينظم حق اللجوء السياسي إىل العراق بقانون، وال جيوز تـسليم           : ثانياً. والسلطات األجنبية 

ال مينح حـق    : ثالثاً. ه قسراً إىل البلد الذي فّر منه      الالجئ السياسي إىل جهٍة أجنبية، أو إعادت      
اللجوء السياسي إىل املتهم بارتكاب جرائم دولية، أو إرهابية أو كل مـن أحلـق ضـرراً                 

 ."بالعراق

 حيـدد   ١٩٦٩ لـسنة    ١١١رغم عدم وجود نص قانوين يف قانون العقوبات رقم            -٩٩
فيما بني الدول، ال يعتـرب جرميـة        أوصاف جرمية االختفاء القسري لكنه وألغراض التسليم        

االختفاء القسري جرمية سياسية، أو جرمية متصلة جبرمية سياسية، أو جرمية تكمن وراءهـا              
ن تعترب جرمية االختفـاء     أن حكومة مجهورية العراق ملزمة حبكم االتفاقية        إو. دوافع سياسية 

طـراف  ربمة بني الدول األالقسري جرمية من اجلرائم املوجبة للتسليم يف كل معاهدة تسليم م  
يسعى إىل إدراج جرمية االختفاء القسري ضـمن          العراق نأ كما.قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية    

 حيث تعترب هذه االتفاقية مبثابة      ،اجلرائم املسوغة للتسليم يف كل معاهدة تسليم تربمها الحقاً        
الدول األطراف فيها وفق ما     األساس القانوين للتسليم فيما يتعلق جبرمية االختفاء القسري بني          

بـرم  أوقـد   ،  من اتفاقية تسليم اجملرمني املعقودة بني دول اجلامعة العربية        ) ١٣(ورد باملادة   
 . وغريمهاواألردنالعراق عدة اتفاقيات يف هذا اجملال مع السعودية 

جـراءات التـسليم    إ ١٩٧١ لسنة   ٢٣ احملاكمات اجلزائية رقم     أصولينظم قانون     -١٠٠
 :ما يليمن هذا القانون إىل  ٣٥٧املادة كام حأوتشري 

 : يكون املطلوب تسليمهأنيشترط يف طلب التسليم   )أ("  

رض الدولة طالبة التسليم أو     أ بارتكاب جرمية وقعت داخل      متهماً  -١
خارجها وكانت قوانني الدولة الطالبة وقوانني مجهورية العـراق تعاقـب عليهـا             

   ؛شدأنتني أو أية عقوبة بالسجن أو احلبس مدة ال تقل عن س
 عليه حكم من حماكم الدولة طالبة التسليم باحلبس مدة          أو صادراً   -٢

 .شدأال تقل عن ستة أشهر أو أية عقوبة 
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إذا تعددت اجلرائم املطلوب التسليم عنها فيعترب طلـب التـسليم             )ب(  
  ." إذا توفرت الشروط يف إحداهاصحيحاً

 احملاكمات اجلزائية احلـاالت الـيت ال جيـوز          لأصومن قانون    ٣٥٨ توضح املادة   -١٠١
 : اآليتواليت نصت على للسلطات العراقية أن تسلم فيها املطلوب تسليمه

 :ال جيوز التسليم يف احلاالت اآلتية"  

جلها جرميـة سياسـية أو   أ اجلرمية املطلوب التسليم من    كانت إذا  -١
  .  للقوانني العراقيةعسكرية وفقاً
 جتوز احملاكمة عنها أمام احملاكم العراقيـة رغـم         ةاجلرميإذا كانت     -٢

  . وقوعها يف اخلارج
 املطلوب تسليمه رهن التحقيق أو احملاكمة داخل       الشخصإذا كان     -٣

العراق عن نفس اجلرمية أو كان قد صدر فيها حكم بإدانتـه أو براءتـه أو قـرار                  
لدعوى اجلزائية قد   باإلفراج عنه من حمكمة عراقية أو من قاضي التحقيق أو كانت ا           

  . ألحكام القانون العراقي أو قانون الدولة طالبة التسليمانقضت وفقاً
  ." عراقي اجلنسيةاملطلوبإذا كان الشخص   -٤

إذا كان الشخص املطلوب تسليمه رهـن       " تلك الشروط بالقول     ٣٥٩تكمل املادة     -١٠٢
 عنها فيؤجل النظر يف تسليمه      التحقيق أو احملاكمة يف العراق عن جرمية غري املطلوب التسليم         
 ."حىت يصدر قرار باإلفراج أو الرباءة أو اإلدانة ويتم تنفيذ العقوبة

اإلجراءات املتبعة مبوجب القوانني     من قانون احملاكمات اجلزائية    ٣٦٠املادة  وتوضح    -١٠٣
 يقدم طلب التـسليم كتابـة بـالطرق       "ما يلي     تشري إىل  إذالعراقية يف تقدمي طلب التسليم      

بيـان واف عـن      )١( : به الوثائق اآلتية بقدر اإلمكان     الدبلوماسية إىل وزارة العدل مرفقاً    
الشخص املطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية واألوراق املثبتة جلنسيته إذا كان مـن             

 فيها الوصف القانوين للجرميـة      صورة رمسية من أمر القبض مبيناً      )٢( .الطالبة رعايا الدولة 
 العقابية املنطبقة عليها وصورة رمسية من أوراق التحقيق ومن احلكم إن كان قد صدر               واملادة
وجيوز يف حالة االستعجال توجيه الطلب بطريق الـربق أو اهلـاتف أو بالربيـد دون                . عليه

  ."مرفقات

    ١٤املادة     
  املساعدة القضائية املتبادلة

  القضائية فضالً   اإلنابة ١٩٧١نة   لس ٢٣ احملاكمات اجلزائية رقم     أصولينظم قانون     -١٠٤
حيـث   عن ما ورد يف االتفاقيات الثنائية اليت يرتبط هبا العراق مع بعض الدول يف هذا اجملال               
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 ومبـدأ  املعاهدات واالتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدويل العـام          أحكام القانون   ييراع
 .املعاملة باملثل

اكمات اجلزائية آليـة اسـتخدام اإلنابـة         من قانون أصول احمل    ٣٥٣وتوضح املادة     -١٠٥
إذا رغبت إحدى الدول األجنبية يف اختاذ إجـراء مـن           "ما يلي   القضائية واليت نصت على     

 إجراءات التحقيق يف جرمية ما بواسطة السلطات القضائية يف العراق فعليها أن ترسل طلبـاً              
 ببيان واف عن    ب مصحوباً بذلك بالطرق الدبلوماسية إىل وزارة العدل وجيب أن يكون الطل         

ظروف اجلرمية وأدلة االهتام فيها والنصوص القانونية املنطبقة عليها وحتديد دقيـق لإلجـراء              
  ".املطلوب اختاذه

 القواعد اخلاصة بالتعامل     احملاكمات اجلزائية  أصولمن قانون    ٣٥٤املادة  كما تضع     -١٠٦
ن الطلب مـستوف  أرأت وزارة العدل  إذا  )أ("مع طلبات اإلنابة القضائية واليت نصت على        

حالته إىل قاضي التحقيق الذي     أن تنفيذه ال خيالف النظام العام يف العراق         أشروطه القانونية و  
جناز اإلجراء املطلوب وجيوز حضور ممثل عن الدولة طالبـة          يقع تنفيذ اإلجراء يف منطقته إل     

ثل الدولة طالبة اإلنابة إيداع مبلـغ        لوزارة العدل أن تطلب إىل مم      )ب( .اإلنابة عند القيام به   
 .مناسب حلساب مصاريف الشهود وأتعاب اخلرباء والرسوم املقررة على األوراق وغري ذلك           

 إذا مت القيام باإلجراء املطلوب فيقدم القاضي األوراق إىل وزارة العـدل إلرسـاهلا إىل                )ج(
 ".الدولة األجنبية

 إىل آلية إرسال طلبات اإلنابة      اكمات اجلزائية  احمل أصولمن قانون    ٣٥٥تشري املادة     -١٠٧
إذا طلبت السلطات القضائية العراقية إنابـة الـسلطات         "ما يلي    القضائية واليت نصت على   

القضائية يف دولة أخرى الختاذ إجراء معني فيعرض الطلب على وزارة العدل إلرساله بالطرق              
كون لإلجراء القضائي الذي مت مبقتضى      الدبلوماسية إىل السلطات القضائية يف تلك الدولة وي       

 ".هذه اإلنابة نفس األثر القانوين الذي يكون له لو مت بواسطة السلطات القضائية يف العراق

لقاضي التحقيق  " من نفس املذكرة آلية تدوين إفادة الشهود         ٣٥٦كما تضيف املادة      -١٠٨
أي شخص عراقي يف اخلـارج      أو احملكمة الطلب من القنصل العراقي تدوين إفادة أو شهادة           

 فيه األمور املطلوب السؤال عنها وتعترب اإلفـادة أو          ويقدم الطلب بواسطة وزارة العدل مبيناً     
ن اإلنابـة  أ ورغـم  ."الشهادة املدونة من قبله حبكم اإلفادة أو الشهادة املدونة من قبل حمقق      

  قانونياً ة النافذة توفر جماالً   القضائية مل تطبق يف جمال االختفاء القسري لكن النصوص القانوني         
  .لة تعترض طريق العملألتكييفها بالطريقة اليت تساهم يف حل أية مس
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    ١٥املادة     
  التعاون الدويل

 من خالل اللجنة الثالثية اليت تضم       ١٩٩١تعمل حكومة مجهورية العراق ومنذ عام         -١٠٩
املتحدة وفرنـسا والواليـات      من اململكة    الطرف األول، وكالً   -العراق   (ةاألطراف الثالث 

الطرف الثاين، واللجنة الدولية للـصليب األمحـر         -كية والكويت والسعودية    ياملتحدة األمر 
على حسم ملف املفقودين الكويتيني يف العراق إبان الغزو العراقي للكويـت            ) كطرف ثالث 

ة الـصادرة    تتوىل املسائل التنفيذية واإلجرائي    ١٩٩٤، وتشكلت جلنة فرعية عام      ١٩٩٠عام  
ـ  اً مفقـود  ٢٤١مبوجب قرارات اللجنة الثالثية وقامت هذه اللجنة حبسم ملفات            يف  اً كويتي

 مفقودين كويتيني يف العراق، وقام العراق بنقل عدد من احلـاالت إىل             ٦٠٨العراق من بني    
الكويت لغرض فحصها وحتديد هويتها، كما قامت الكويت بنقل رفات كويتيني من العراق             

 من عدد من املواقع ومت فحصها يف خمتربات         ٢٠٠٣ االحتالل األمريكي للعراق عام      يف بداية 
  . حالة منها على أهنا رفات تعود لكويتيني٢٤١الكويت وحتديد مصري 

التعاون مع اللجنة الدولية للمفقودين وقد تعزز هذا التعاون مبذكرة التفاهم املوقعـة               -١١٠
لجنة الدولية للمفقودين إذ وقعت وزارة حقوق اإلنسان        بني املؤسسات احلكومية العراقية وال    

 ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٦واللجنة الدولية لشؤون املفقودين مذكرة تفاهم بتاريخ        
تساهم مبوجبها اللجنة املذكورة بتدريب كوادر وزارة حقوق اإلنسان على أعمال التنقيـب             

 كما تقدم   البائدة يف ظل النظام الدكتاتوري      ورفع رفات املفقودين من املقابر اجلماعية املقترف      
جنازات قسم املقـابر اجلماعيـة      إتلك اللجنة مبوجب مذكرة التفاهم خدمات يف جمال تقييم          

ويشارك خرباء اللجنة الدولية لشؤون املفقودين يف أعمال التنقيب وتقدمي املشورة العلميـة             
ملة الوطنية جلمع معلومات ما قبل الفقدان       والعملية يف مواقع املقابر اجلماعية واملسامهة يف احل       

 يف األمحـر  كما أن هناك تعاون مع منظمة الصليب  وسحب عينات الدم من ذوي الضحايا،     
 .جمال التدريب ورفع القدرات

: كردسـتان  إقليم يفجهود املنظمات غري احلكومية يف جمال ضحايا املقابر اجلماعية            -١١١
 فكان هناك كثري من املنظمات املختصة والعاملة        ٢٠٠٣م   للعراق عا  األمريكياالحتالل   بعد
 كردستان إقليم يف كانت تعمل    واليت والسجناء السياسيني    األنفال جمال الدفاع عن قضايا      يف

، حيث قامت هذه املنظمات ببذل املزيد من        )١٩٩١( عام   الكردستاينمنذ انتفاضة الشعب    
 ملوطنهم وحمل والدهتم وتعويض املتـضررين       احملاوالت اجلدية من اجل أعادة رفات املؤنفلني      

 .اإلقليمخارج   وذلك داخل أو ونفسياًومعاجلة ذويهم من املرضى جسدياً
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    ١٦املادة     
  عدم اإلعادة القسرية

 واليت تعد تطبيقاً    ١٩٧١لسنة  ) ٥١(توجد ضمانة تشريعية يف قانون الالجئني رقم          -١١٢
 :بالقولتفاقية ملبدأ عدم اإلعادة القسرية الوارد يف اال

  .حيظر تسليم الالجئ إىل دولته بأي حال من األحوال  )١(  
عند رفض طلب شخص بشأن قبول جلوئه إىل العراق جيوز إبعاده             )٢(  

   .إىل دولة غري دولته حسب تنسيب الدوائر املختصة ومبوافقة الوزير
م اإلعـادة   ن التشريعات العراقية مؤهلة للتعامل مع مبدأ عـد        إوعلى هذا األساس ف     

  .القسرية سواء بالنسبة لالجئني أو غريهم من الفئات
القواعد اخلاصة  على  ) املعدل (١٩٧٨ لسنة   ١١٨قانون إقامة األجانب رقم     يشتمل    -١١٣

 من العراق يف ظروف ينظمها القانون،       وإخراجهم األجانب إبعادبالتعامل مع األجانب، يف     
حملافظي احملافظات اجملاورة للحدود وللمدير العام يف        "أنهمنه إىل   ) الرابعة عشرة (وتشري املادة   

احملافظات األخرى، أن يأمروا بإخراج أي أجنيب يدخل أراضي مجهورية العراق بصورة غري              
من نفس القانون قواعد أخرى متعلقة بإبعـاد        ) اخلامسة عشرة (، كما تضع املادة     "مشروعة

رر إبعاد أي أجنيب يقيم يف مجهورية العـراق         للوزير أو من خيوله أن يق     " :األجنيب من العراق  
 مـن هـذا     ٥ الواردة يف املادة     الشروط بعض   مل يكن مستوفياً  أنه  بصورة مشروعة إذا ثبت     

 ."حدها بعد دخولهأالقانون أو فقد 

لقد سعت حكومة مجهورية العراق إىل تطبيق مبدأ عدم اإلعادة القسرية يف حالـة                -١١٤
جماهدي خلق الذين يقيمون يف العراق بشكل غـري مـشروع           األعضاء السابقني يف منظمة     

وحرصـاً مـن    وتتهمهم احلكومة العراقية باإلرهاب وارتكاب جرائم حبق الشعب العراقي،          
 طبقاً للقواعد والقوانني الدولية فقد وافقت علـى         إجراءاهتا تكون   أناحلكومة العراقية على    

 مـذكرة   أثرها ووقعت على    اإلشكالية هذه    املتحدة اليت تبنت مبادرة حلل     األمموساطة بعثة   
 خميم احلرية الذي خضع ملراقبـة       إىل من خميم العراق اجلديد      األفرادالتفاهم اليت تقضي بنقل     

 عملية النقل والذي اعتربته موافقاً للمعايري الدولية وقـد مت           إجراءوتفتيش بعثة اليونامي قبل     
 ٢٠١٢ وبدأ تنفيذها يف العـام       ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول  ٢٥توقيع مذكرة التفاهم يف     

 املتحدة يونامي ومن ضـمنها      األممشراف ومراقبة بعثة    إوجرى نقل سكان املخيم وذلك ب     
 ومبوجـب مـذكرة     اإلنسان،حقوق   شراف فريق من وزارة   إوبكل تفاصيل عملية النقل وب    

 قدمها سكان    املتحدة تقوم املفوضية بالنظر بطلبات اللجوء اليت       األممالتفاهم اليت وقعت مع     
 .  وفقاً لواليتهمخرآ توطينهم يف بلد  إلعادةاملخيم
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    ١٧املادة     
  االحتجاز واحلرمان من احلرية

 ملنع االحتجاز الـسري      مهماً  من الدستور نصاً   ١٩تضع الفقرة ثاين عشر من املادة         -١١٥
  :بالقول

  ال جيوز احلبس أو التوقيـف يف غـري         )ب(ز،   حيظر احلج  )أ( -ثاين عشر "  
األماكن املخصصة لذلك وفقاً لقوانني الـسجون املـشمولة بالرعايـة الـصحية             

  . واالجتماعية واخلاضعة لسلطات الدولة
 تعرض أوراق التحقيق االبتدائي على القاضي املختص خالل         -ثالث عشر   

تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حني القبض على املتهم، وال جيوز متديدها             مدة ال 
 ." وللمدة ذاهتاإال مرة واحدة

 ٢٠٠٣ لسنة   ٢رقم  ) املنحلة( من مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة       ٣املادة  كما تضع     -١١٦
 آخر ملنع االحتجاز السري من خالل وضع دارة السجون ومرافق احتجاز السجناء نصاًبشأن إ

 :اآليت نصت على حيثضوابط شديدة لتوثيق سجن أي شخص مبوجب إجراءات قانونية، 

ظ يف كل مرفق يسجن فيه أشخاص سـجل جملـد مـرقم             حيف  -١"  
  :الصفحات تدون فيه البيانات التالية عن كل سجني يتسلمه املسؤولون عن املرفق

 ؛معلومات تتعلق هبوية املسجون  )أ(

  ؛لسجن والسلطة اليت حيتجز مبوجبهاأسباب احتجازه يف ا  )ب(
  . دخوله السجن واإلفراج عنهوساعةتاريخ   )ج(
 شخص يرد هلم بدون أمر سجن صحيح        أيم املسؤولون   يتسل لن  -٢  

  ".تدون تفاصيله يف السجل
 اإلنـسان  يف وزارة حقـوق  اإلنـسانية  لدائرة الشؤون التابعويقوم قسم السجون      

 . املواضيع اليت يتم التأكد منهاأولبعمليات رصد وتفتيش السجون وموضوع السجالت هي 

 :وضع السجناء وهي لتنظيم مهمة قواعد ١٣ املادة تضع  -١١٧

تقدم لكل سجني عند إدخاله السجن معلومات مكتوبـة عـن القواعـد               )١(  
التنظيمية اليت تنظم التعامل مع السجناء من فئته وعن مقتضيات التأديب ومراعاة النظام يف              

 وعن مجيع   ىلحصول على معلومات وتقدمي الشكاو    السجن وعن األساليب املسموح هبا ل     
رورية لتمكينه من فهم حقوقه والتزاماته ولتمكينه من تكييف نفسه مع           املسائل األخرى الض  
  احلياة يف السجن؛

  ؛ إذا كان أمياًيبلغ السجني باملعلومات السالفة الذكر شفوياً  )٢(  
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ع الفرصة ليتقدم بطلبـات أو      تتاح لكل سجني يف كل يوم من أيام األسبو          )٣(  
  ؛هملدير السجن أو املسؤول املخول بتمثيلى شكاو

تتاح للسجني إمكانية تقدمي الطلبات أو الشكاوى إىل مفتش السجن أثناء             )٤(  
قيامه بعملية التفتيش وتتاح له الفرصة ليتحدث مع املفتش أو مع أي مسؤول تفتيش آخـر               

  ؛ناآلخري موظفي السجن أوبدون وجود املسؤول الرئيسي عن السجن 
شكل املناسـب ودون    يسمح لكل سجني أن يتقدم بطلب أو شكوى بال          )٥(  

رقابة على حمتواها إىل اإلدارة املركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إىل سلطة أخـرى               
  ؛مناسبة من خالل القنوات املوافق عليها

يتم التعامل مع كل طلب أو شكوى بسرعة والرد عليـه دون أي تـأخري               )٦(  
ل من املضمون أو ال أسـاس   مربر له إال إذا كان من الواضح أن الطلب أو الشكوى خا            ال
 .له

 جمموعة من االلتزامات على إدارة الـسجن حلمايـة          لتضع ١٨كما جاءت املادة      -١١٨
  : كاآليتاملودعني يف السجون

 حالة وفاة سجني أو إصابته مبرض خطري أو إصابة خطرية أو يف حالـة               يف  )١(  
بإخطـار الزوجـة إذا كـان     نقله إىل مرفق لعالج األمراض العقلية يقوم مدير السجن فوراً 

قرب أقربائه وعلى أي حال يتعني عليه إخطار أي شخص آخر حـدده             أ أو   السجني متزوجاً 
 ؛السجني مسبقاً

 بوفاة أي قريب له أو إصابته مبرض خطـري ويف            إخطار السجني فوراً   يتم  )٢(  
ما حتت  إبه  حد أقرباء السجني األقربني مبرض خطري ينبغي السماح له بزيارة قري          أحالة إصابة   

  ؛احلراسة أو مبفرده كلما مسحت الظروف بذلك
 . حق كل سجني أن خيرب أسرته على الفور بسجنه أو نقله إىل سجن آخرمن  )٣(  

 بنص  ٢١لغرض وضع نصوص واضحة يف جمال تفتيش السجون فقد جاءت املادة              -١١٩
هتا يقـوم بـه   جيرى تفتيش دوري منتظم على السجون وخدما   "واضح يف هذا اجملال بالقول      

مفتشون مؤهلون لديهم خربة تعينهم سلطة ذات والية وعلى وجه اخلصوص تتمثل مهمـة              
 للقوانني واللوائح السارية املفعـول      هؤالء املفتشني يف التأكد من إن هذه السجون تدار وفقاً         

 ."بغية حتقيق أهداف اخلدمات اجلنائية واإلصالحية

ة السجون ومراكز االحتجاز وفقـاً للتخويـل         العديد من اجلهات على مراقب     تقوم  -١٢٠
 خاصـاً ملراقبـة    قسماًاإلنسانالقانوين الذي تتمتع به كل واحدة منها وتضم وزارة حقوق       

السجون ومراكز االحتجاز يتوىل مهمة املراقبة لضمان تطبيق املعايري الدولية واحمللية يف جمال             
 عن أعماله ويعلن     سنوياً سم تقريراً حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم، ويصدر هذا الق       

على العامة بطرق خمتلفة ويقدم هذا التقرير توصيات مهمة للمؤسسات احلكومية ولغريها من             
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 التعـرض   دعاءاتاباملؤسسات لتحسني أوضاعها، ويدرج يف هذا التقرير فقرة خاصة معنية           
  . لالختفاء القسري

يف وزارة حقـوق اإلنـسان       تقريرا قسم الـسجون ومراكـز االحتجـاز          يشري  -١٢١
 إىل استمرار نشاط املتابعة إلجراءات احملاكم وهيئة الرتاهة مكاتـب           ٢٠١١ و ٢٠١٠ لعامي

 األحداث إصالح الكبار ومدارس    إصالحاملفتشني العموميني يف الوزارات املشرفة على دور        
ـ              بة ومن خالل نشاط شعبة مناهضة االختفاء القسري تدعمه أعمال شعبة التفتـيش واحلاس

  .وقاعدة البيانات وشعبة املفقودين
 االختفـاء   مجيع اجلهات املشرفة على التحقيق يف حـاالت         من  هذه التقارير  لبطت  -١٢٢

ضرورة التعجيل حبسم املوضوع وحماسبة املقـصرين وفـق          إىلاملشار إليها يف تلك التقارير      
نسان بإحالـة كافـة     وقد قامت وزارة حقوق اإل    . القانون وإنزال العقوبات القانونية حبقهم    

 كانون  ٢٦األوليات املتعلقة مبلف االختفاء القسري إىل هيئة الرتاهة ورئاسة االدعاء العام يف             
 كان قسرياً وبالتايل حتديـد      ما إذا  لغرض حسم موضوع االختفاء و     ٢٠١١ديسمرب  /األول

وذلك ملـرور    ن للقانو  العقابية حبقهم وفقاً   اإلجراءاتاملقصرين وتقدميهم إىل القضاء الختاذ      
مدة زمنية طويلة قاربت يف البعض منها على أربع أو مخس سنوات دون أن تصدر القرارات                

 . القضائية احلامسة بشأهنا

تضع وزارة حقوق اإلنسان قاعدة بيانات لضحايا االختفاء القسري تـضم قائمـة               -١٢٣
د ثبتت واحـدة  بأمساء األشخاص الذي زعم ذووهم بأهنم تعرضوا حلاالت اختفاء قسري وق        

 .القسريمن تلك احلاالت وحكم على املتهمني جبرمية االختفاء 

  : السجون يف العراق إىل التفتيش من قبل اجلهات املبينة أدناهختضع  -١٢٤
 ،٧ املـادة    ١٩٧٩ لـسنة    ١٥٩ العام رقم    االدعاء قانون   -االدعاء العام     )أ(  

ودائرة إصالح اإلحداث وتقدمي التقارير     تفتيش املواقف وأقسام دائرة إصالح الكبار        - ثانياً
 ؛الشهرية عنها إىل اجلهات املعنية

 -  دائرة الشؤون اإلنسانية قسم مراقبة الـسجون       - اإلنسانوزارة حقوق     )ب(  
 . سلطة االئتالف املؤقتة٢٠٠٤ لسنة ٦٠األمر 

نني مـن   تعتمد األمانة العامة جمللس الوزراء على آليات استقبال الشكاوى من املواط            -١٢٥
لكتروين وصفحة الفيسبوك املخصصني هلا، كما وضع خط هاتفي ساخن هلذا خالل الربيد اإل

 إىل مكتب شؤون املواطنني الذي يستقبل الشكاوى بـشكل مباشـر مـن              إضافةالغرض،  
 استقبل هذا املكتب حنـو      ٢٠١٢ عن الزيارات امليدانية، وخالل العام       املواطنني، هذا فضالً  

 عن احملافظات  لشؤون املواطنني يف الوزارات كافة فضالً    اً مكتب ٥٣وهناك  ،  طلباً) ٢١ ٣٢٤(
،  طلبـاً  ٩٤ ٩٣٦ وقد استقبلت تلك املكاتب حنو       ن مكتبا ٨٩قضية واليت يبلغ عددها     واأل

وتلقى اخلط الساخن املخصص السـتقبال شـكاوى        .  مواطناً ٤٤ ١٩٥ومتت مقابلة حنو    



CED/C/IRQ/1 

GE.14-09421 38 

لية فرصـة مناسـبة إليـصال       كن أن توفر هذه اآل    ومي.  هاتفياً  اتصاالً ٢٢٥ ٨٨٦ املواطنني
املعلومات إىل مجيع املؤسسات املعنية بتفتيش السجون وطلب كشف مـصري أي شـخص              

  .حيتمل تعرضه لالحتجاز السري أو االختفاء القسري

    ١٨املادة     
  الضمانات

 تسمح التشريعات العراقية لذوي الشخص احملروم من حريتـه وممثليـه القـانونيني              -١٢٦
 مـن   ١٨ الفقرات اليت تشري هلا املـادة        املتضمنباالطالع على سجل املعلومات اخلاص به       

 يف فقرات   إليها اإلشارةاالتفاقية، سواء مباشرة أو من خالل جلان التفتيش اخلاصة اليت متت            
سابقة من هذا التقرير، وتستقبل وزارة حقوق اإلنسان على سبيل املثال الطلبـات اخلاصـة               

شخاص احملرومني من حريتهم وتطلع على أوضاعهم وتزود        ى معلومات عن األ   باحلصول عل 
 .ذويهم هبذه املعلومات

 لـسلطة االئـتالف املؤقتـة       ٢ من األمر رقم     ٣٠ من املادة    ١٣كما تنص الفقرة      -١٢٧
يقـدم  يسمح للسجني الـذي مل      " السجون ومرافق احتجاز السجناء      إدارة يف   ٢٠٠٣ لسنة

 بنبأ احتجازه وتوفر له مجيع التسهيالت املعقولة لالتصال         أسرته فوراً  خيرب   أنللمحاكمة بعد   
 مبا تلزم مراعاته من قيود وإشراف من اجل إقامة          بأسرته وأصدقائه ويسمح هلم بزيارته رهناً     

 ."العدالة واحلفاظ على األمن والنظام يف السجن

مل يقدم للمحاكمة يسمح للسجني الذي " من نفس املادة بالقول ١٤وجاءت الفقرة   -١٢٨
ن يطلب مساعدة قانونية جمانية حيثما كانت هذه املساعدة متوفرة وتـوفر لـه هـذه               أبعد  

املساعدة ألغراض الدفاع عن نفسه ويسمح له بتلقي زيارات من حماميه بغـرض اإلعـداد               
 وهلذه األغراض تـوفر     للمحاميللدفاع عنه وإعداد تعليمات سرية لغرض الدفاع وتسليمها         

 أدوات الكتابة إذا رغب يف ذلك وجيوز أن تتم املقابالت بني السجني وحماميه على               للسجني
ن يتعذر على أي منـهما مسـاع        أمرأى مسؤول من جهاز الشرطة أو من السجن شريطة          

 ."احلديث الذي يدور بني السجني وحماميه

ب انتقامي   ما يشري إىل أي أسلو     اإلجراءاتوال يوجد يف التشريعات العراقية أو يف          -١٢٩
 .من األشخاص الذين يطلبون احلصول على املعلومات املتعلقة مبصري ذويهم أو موكليهم

 من قانون أصول احملاكمات اجلزائيـة علـى         ٤٧من املادة   ) ٢(كما نصت الفقرة      -١٣٠
 التخريـب االقتـصادي   وجرائم اخلارجي أو الدولة الداخلي   بأمنللمخرب يف اجلرائم املاسة     "

 يطلب عدم الكشف    أنقت  ؤ امل أو السجن املؤبد    أو باإلعدام املعاقب عليها    خرىاألواجلرائم  
 يف سجل خاص األخبار يثبت ذلك مع خالصة أن، وللقاضي   عن هويته وعدم اعتباره شاهداً    
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 من املعلومات الـيت تـضمنها        مستفيداً األصول التحقيق وفق    بإجراءيعد هلذا الغرض ويقوم     
  ." التحقيقيةاألوراقرب يف  دون بيان هوية املخاألخبار

    ٢٠و ١٩ املادتان    
   احلق يف احلصول على املعلومات؛محاية املعلومات الشخصية

تتوىل دائرة الطب العديل مهمة مجع وحفظ البيانات اخلاصة بالفحص الذي جتريـه               -١٣١
ـ      والشرطةهذه الدائرة بناء على طلب جهات قضائية         ن و، ويتوىل حفظ تلك البيانات موظف

ن، وتوضع تلك املعلومات يف حاسبات حمصنة وال يسمح بتزويد أي جهة أخرى هبـا   وصخمت
 .إال بعد موافقات أصولية من اجلهة التحقيقية املعنية باملوضوع ويتم استخدام تلك املعلومات

، الذي ينظم عمل    ٢٠١٣ لسنة   ٣٧تعمل دائرة الطب العديل مبوجب القانون رقم          -١٣٢
 بقـرارات   الطعنمن القانون اإلطار العام لطرق       ١١  من املادة  د ثانياً ضع البن يهذه الدائرة، و  
ه من ثالثة   ئعضاأ العديل جلنة من بني      الطبيشكل جملس دائرة    ":  نص على  إذالطب العديل   

أطباء عدليني اختصاصيني ممن هم يف اخلدمة للنظر يف االعتراضات املقدمة يف شأن التقـارير               
  ." قطعياً من الناحية الطبية العدليةالطبية العدلية ويكون قرارها

ترفع قرارات وتوصيات جملس دائرة الطب      "ما يلي   من القانون على     ١٢ املادة   تنص  -١٣٣
 ."العديل إىل الوزير للمصادقة عليها

لـذوي العالقـة    أو   االدعاء العام    أوللمحكمة  " من القانون على     ٧وجاء يف املادة      -١٣٤
من ) ثانياً( جلنة االعتراضات املنصوص عليها يف البند        أماملعديل  االعتراض على التقرير الطيب ا    

 ."من هذا القانون) ١١(املادة 

تكون التقارير الطبية اليت تنظم من غـري        "  ما يلي   من القانون على   ٨ونصت املادة     -١٣٥
طباء العدليني بناء على طلب القضاء خاضعة العتراض احملكمة أو االدعاء العـام أو ذوي               األ
 ."عالقة لدى املؤسسات الصحية اليت يرتبط هبا الطبيب الذي نظم التقرير الطيبال

 باإلجراءات القضائية، وإن املعلومات      وثيقاً وبشكل عام يرتبط هذا القانون ارتباطاً       -١٣٦
املتحصلة جراء عمل الطب العديل حممية وموثقة وحمفوظة يف مكان أمني، ويـوفر القـانون               

 هذا القـانون    أن من الطب العديل، كما      ة للطعن يف القرارات الصادر    وإجراءات العمل طرقاً  
 واضحة وشديدة يف جمال احلصول على املعلومات املتعلقة بالـضحايا وفحـص   يفرض قيوداً 
  . الطب العديل
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    ٢٢ و٢١املادتان     
 اجلزاءات املفروضة على عرقلة االلتزام بتقدمي املعلومـات وعـدم           اإلفراج؛
  به الوفاء
إلفراج اتتخذ تدابري تضمن    ن مجهورية العراق    إ من االتفاقية ف   ٢١غرض تنفيذ املادة    ل  -١٣٧

عن الشخص املوقوف بطريقة تسمح بالتأكد من أنه مت اإلفراج عنه بالفعل وتضع مـذكرة               
 إلدارة السجون   ٣ وضمن املادة    ٢٠٠٣ لسنة   ٢باألمر رقم   ) املنحلة(سلطة االئتالف املؤقتة    

 :عد صارمة للتعامل مع استقبال املودعني واإلفراج عنهم بالقول قواومرافق االحتجاز

 مرفق يسجن فيه أشخاص سـجل جملـد مـرقم           كلحيفظ يف     -١"  
  :الصفحات تدون فيه البيانات التالية عن كل سجني يتسلمه املسؤولون عن املرفق

 سجني؛ال هبوية تتعلقمعلومات   )أ(

 ؛تجز مبوجبها يف السجن والسلطة اليت حياحتجازهأسباب   )ب(

 . السجن واإلفراج عنهدخولهتاريخ وساعة   )ج(

لن يتسلم املسؤولون يف السجون أي شخص يرد هلم بدون أمـر              -٢  
 ."سجن صحيح تدون تفاصيله يف السجل

وتعتمد إجراءات مهمة للتحقق من اإلفراج عن املعتقلني يف العراق من قبل األجهزة               -١٣٨
 الكبار ومدارس   إصالح املؤسسات املعنية بالرقابة على دور       املختصة مبراقبة السجون متارسها   

ـ      إليها املشار   األحداث إصالح مـن قـانون العقوبـات       ٣٢٤ادة   يف هذا التقرير وتقرر امل
 عقوبة رادعة حبق املوظفني واملكلفني خبدمة عامة يف تلك األحـوال            ١٩٦٩ لسنة   ١١١ رقم

مة عهد إليه إدارة أو حراسة املواقف       يعاقب باحلبس كل موظف أو مكلف خبدمة عا       "بالقول  
 أو السجون أو غريها من املنشآت املعدة لتنفيذ العقوبات أو التدابري االحترازية قبل شخـصاً              

ر من سلطة خمتصة أو امتنع عن تنفيذ أمر صادر بإطالق سراحه أو استبقائه إىل ما بعد                أمبغري  
 ."األجل احملدد لتوقيفه أو حجزه أو حبسه

 العراقية التدابري الالزمة لكي تكفل لكل شخص عند اإلفراج عنـه      املؤسساتتتخذ    -١٣٩
ن تلك االلتزامات مقـررة مبوجـب       إو سالمته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه،      

التشريعات العراقية واإلجراءات املعتمدة مبوجبها وختضع للرقابة املشددة من قبل املؤسسات           
ويف احلـاالت الـيت ال      . األحداث إصالح الكبار ومدارس    إصالح املعنية بالرقابة على دور   

 من االتفاقية على الفعل املرتكب الذي ال يشكل جرميـة اختفـاء             ٦حكام املادة   أتنطبق فيه   
ن أي فعل يتعلق مبنع املعلومات وحجبها دون وجه حق عن ذوي احملروم من حريته               إقسري ف 

ن عدم ضمان حق كل شـخص       أمقدم بش دون قصد جرمي أو عرقلة أو اعتراض أي طعن          
حيرم من حريته، حق كل شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص احملروم من حريته              
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أو ممثليهم أو حماميهم، يف مجيع الظروف، يف الطعن أمام حمكمة تبت يف أقـرب وقـت يف                  
روع مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطالق سراحه إذا تبني أن حرمانه من حريته غري مش              

ن اإلخالل بااللتزام بتسجيل كل حالة من إ تعاقب عليها القوانني املختصة ونه يشكل خمالفة  إف
حاالت احلرمان من احلرية وكذلك تسجيل أية معلومات كان املوظف املسؤول عن التسجيل 

أو امللفات الرمسية على علم بعدم صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعـدم                /الرمسي و 
) املنحلة(إهنا تتعارض مع االلتزامات املقررة مبوجب مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة           ف صحتها؛

 كما يعـد رفـض تقـدمي        ، السجون ومرافق احتجاز السجناء    إدارة ٢٠٠٣ لسنة   ٢رقم  
معلومات عن حالة حرمان من احلرية، أو تقدمي معلومات غري صحيحة، يف الوقـت الـذي                

ن العراق سوف   إ هذه املعلومات خمالفة للقانون املذكور، و      تتوفر فيه الشروط القانونية لتقدمي    
 للتعامل مع أية حالة تنظمها االتفاقية بالشكل الذي ميهد للتطبيق            أكثر وضوحاً  يضع نصوصاً 

 .الفعال والكامل لالتفاقية على الصعيد الوطين

    ٢٣املادة     
  تدريب املوظفني

مـن  ظفني العـسكريني وقـوى األ    تعمل حكومة مجهورية العراق على تدريب املو        -١٤٠
الداخلي أو املدنيني املكلفني بإنفاذ القوانني، واملوظفني الطبيني، وموظفي اخلدمـة املدنيـة             
وسواهم من األشخاص الذين ميكن أن يتدخلوا يف حراسة أو معاملة أي شخص حمروم مـن             

عامـل مـع    على ثقافة حقوق اإلنسان بشكل عام والقواعد الدوليـة املعتمـدة للت            حريته،
األشخاص احملرومني من حريتهم، وهتدف الربامج املقدمة من قبل وزارة حقـوق اإلنـسان              
ووزارة الدفاع والداخلية ووزارة العدل على التثقيف واملعلومات الالزمة بشأن األحكام ذات        
الصلة املنصوص عليها يف هذه االتفاقية، إذ أدخلت هذه االتفاقية يف برامج التـدريب منـذ                

وبشكل عام يهدف التـدريب      . فيها ، حىت قبل أن يصبح العراق طرفاً      ٢٠٠٦ادها عام   اعتم
 :املقدم يف هذا اإلطار إىل حتقيق األغراض اآلتية

 القسري؛ إذ تـشري اإلحـصائيات       االختفاء يف حاالت    املوظفنيمنع تورط هؤالء     •
قـسري  الرمسية إىل اخنفاض عدد االدعاءات والشكاوى اخلاصة حباالت االختفاء ال         

التثقيف واملعلومات   اإلنسان ومنها    حبقوقوازدياد وعي العاملني على إنفاذ القانون       
 ؛ ذات الصلة هبذه االتفاقيةاألحكامالالزمة بشان 

 إذا  ، االختفاء القسري وإجراء التحقيقات يف هـذا اجملـال         منعالتشديد على أمهية     •
 ١٩٦٩ لسنة   ١١١ رقم    عليها يف قانون العقوبات    ن مل ينص  إوأصبحت هذه اجلرمية    

من بني أهم الفقرات اليت تركز عليها فرق الرصد التابعة لوزارة حقـوق اإلنـسان               
 ؛وميكن مالحظة ذلك يف التقارير السنوية الصادرة عنها
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 ويف  ، بضرورة تسوية حاالت االختفاء القسري على وجه السرعة        االعتراف ضمان •
 إصالح املسؤولة عن إدارة دور  حقوق اإلنسان واملؤسسات  وزارةهذا اإلطار تسعى    
 إىل تعزيز الفرص بالوصول إىل املعلومات اخلاصة        األحداث إصالحالكبار ومدارس   

بأي حالة ادعاء التعرض لالختفاء القسري، وتنظـيم الزيـارات املفاجئـة لتلـك              
 . يف العراق سرياً حتتوي على سجناًأن حيتمل أخرى مؤسسة وأياملؤسسات العقابية 

وء ذلك وبعد التطور احلاصل يف ثقافة املوظفني احلكوميني والعاملني علـى            ويف ض   -١٤١
ن إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض االختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع        إإنفاذ القانون ف  

 حاالت فردية كوهنا ال تعدو عليه أصبحت شبه معدومة، وقد تكون احلاالت املشخصة حالياً 
 وقـانون   ٢٠٠٧ لـسنة    ١٩قانون العقوبات العسكري رقم     ن  إ و ،نفذت برغبات شخصية  

 يضمنان احلماية الكاملة ألي موظف حكـومي يـرفض          ١٩٦٩ لسنة   ١١١العقوبات رقم   
ن أبـواب املؤسـسات     إاالنصياع ألوامر تتضمن التوجيه بارتكاب فعل االختفاء القسري و        

ن أيـة   إ األفعـال و   املعنية بالرقابة مفتوحة الستقبال أية معلومات عن ارتكاب مثل هـذه          
  .معلومات تقدم سوف تكون حممية وبعيدة عن أي فرص لالنتقام من مقدميها

    ٢٤املادة     
  حقوق الضحايا والضمانات من أجلهم

 عليـه يف  واجملين يربط بني الضحية ١٩٦٩ لسنة ١١١ما يزال قانون العقوبات رقم     -١٤٢
نه ال يـستخدم هـذه العبـارة يف    إاجلرائم، وهذا ما يفهم من نصوص القانون املذكور، إذ       

 عليه الذي وقع عليه فعل اجلـاين، ويف         اجمليننصوصه، ويقصد بالضحية مبوجب هذا القانون       
اجلرائم املاسة حبرية اإلنسان وحرمته، كما يشترك يف هذا احلكم قانون أصول احملاكمـات              

 العدالة االنتقالية يف العراق قوانني أن عليه، مع اإلشارة إىل    اجمليناجلزائية يف اعتبار الضحية هو      
قد توسعت يف تعريف الضحية، مبا يشمل أفراد أسرته الذين تأثروا نتيجة اجلرمية الواقعة على               

 نتيجة هلذه اجلرائم  ضحايا لتلك اجلرائم ومنحهم القانون حقوقاً عليه وأصبحوا هم أيضاً    اجملين
 .الوظائف العامة اليت حرموا منهاومنها احلق يف احلصول على تعويض عادل واحلق يف تقلد 

ألغـراض هـذه    " ٢٤/١وعلى هذا األساس فان األخذ بالتعريف الوارد يف املادة            -١٤٣
 الشخص املختفي وكل شخص طبيعي حلق به ضرر مباشر من           ‘الضحية‘ باالتفاقية، يقصد   

ت  يقتضي البحث يف تعديل منظومة التـشريعات العراقيـة ذا          "جراء هذا االختفاء القسري   
من معرفـة  ) أو الضحية( عليه اجملينوال مينع القانون العراقي  . العالقة جبرمية االختفاء القسري   

احلقيقة اخلاصة بظروف اجلرمية واالطالع على األوراق التحقيقية وسري التحقيق، كما ال مينع             
القانون ذويه من أصحاب احلق الشخصي من االطالع على تلك املعلومات ومعرفة مـصري              

خص املختفي، وان سلطات التحقيق هي املسؤولة عن حتديد مصري الشخص املختفـي             الش
 . للقانون، وعليها أن تبذل اجلهود لتحقيق ذلك الغرضبالطرق املتاحة لديها وفقاً
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ن ذوي الشخص   أ إىل   ١٩٧١ لسنة   ٢٣يشري قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم         -١٤٤
وجرب الضرر الذي أصاهبم نتيجة للجرمية املرتكبة حبق         عليه هلم احلق يف طلب التعويض        اجملين
ملن حلقه ضرر مباشر مادي أو أديب من أية         "أنه   من القانون إىل     ١٠ عليه، وتشري املادة     اجملين

  عن فعله مـع مراعـاة مـا ورد يف    جرمية أن يدعي باحلق املدين ضد املتهم واملسؤول مدنياً        
بعريضة أو طلب شفوي يثبت يف احملضر أثناء مجع األدلـة أو أثنـاء التحقـق                 التاسعة املادة

االبتدائي أو أمام احملكمة اليت تنظر الدعوى اجلزائية يف أية حالة كانت عليها حـىت صـدور            
 . "يزاًالقرار فيها وال يقبل ذلك منه ألول مرة عند الطعن متي

ـ    ٢٦ للمادة    إقامة الدعوى املدنية أمام احملاكم املدنية وتطبيقاً       وجيوز  -١٤٥  نإ من القانون ف
على احملكمة املدنية وقف الفصل يف الدعوى حىت يكتسب القرار الصادر يف الدعوى اجلزائية   "

 أن املقامة بشان الفعل الذي أسست عليه الدعوى املدنية درجة البتات وللمحكمـة املدنيـة       
 ."تقرر ما تراه من اإلجراءات االحتياطية واملستعجلة

ـ أ من قانون أصول احملاكمات اجلزائية       ٢٧ املادة   بينت  -١٤٦ إذا أوقـف الفـصل يف      " هن
زائية وجب على احملكمة املدنية السري      مث انقضت الدعوى اجل    ٢٦للمادة   الدعوى املدنية وفقاً  

 ."يف الدعوى املدنية والفصل فيها

 ٧٨املقننة مبوجب قانون رعاية القاصرين رقم       ( ألحكام الشريعة اإلسالمية     وتطبيقاً  -١٤٧
 مـن   ٣ حبكم القانون وتشري املادة      ن الشخص املفقود يعد قاصراً    إف)  وتعديالته ١٩٨٠لسنة  

 :القانون إىل ذلك بالقول

 : علىيسري هذا القانون   -أوالً"  

الصغري الذي مل يبلغ سن الرشد وهو متام الثامنة عشرة من العمر،              )أ(
  ؛ويعترب من أكمل اخلامسة عشرة وتزوج بإذن من احملكمة كامل األهلية

 ؛اجلنني  )ب(

 الغائب  -نه ناقص األهلية أو فاقدها      أاحملجور الذي تقرر احملكمة       )ج(
 .واملفقود

يقصد بالقاصر ألغراض هذا القانون الصغري واجلنني ومن تقـرر            -ثانياً  
نه ناقص األهلية أو فاقدها والغائب واملفقود، إال إذا دلت القرينـة علـى              أاحملكمة  

  ."خالف ذلك
 هـو الغائـب الـذي    املفقود"للمفقود بأنه   من هذا القانون تعريفاً   ٨٦تضع املادة     -١٤٨

يـتم  "نه  أ من نفس القانون إىل      ٨٧ وتشري املادة    "مماتهانقطعت أخباره وال تعرف حياته أو       
اإلعالن عن حالة املفقود بقرار من احملكمة، ويقوم قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية مقام               

ويلغى اإلعالن إذا ظهر    . قرار احملكمة بالنسبة إىل أفراد القوات املسلحة وقوى األمن الداخلي         
 ."دليل على حياة املفقود
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 من القانون اآللية اليت يتم من خالهلا التعامل مع أمـوال املفقـود              ٩٠وضح املادة   ت  -١٤٩
 :بالقول

حترر أموال املفقود، أو الغائب عند تعيني قيم عليه، وتدار أمواهلما             -أوالً"  
  .على غرار أموال الصغري

 إلدارة أموال الغائب أو املفقود فيكون القيم      إذا عينت احملكمة قيماً     -ثانياً  
 . حتت إشراف مديرية رعاية القاصرين

عند عدم وجود قيم على املفقود فتكون مديرية رعاية القاصـرين             -ثالثاً  
 ." ألحكام هذا القانونهي املختصة بإدارة أمواله وفقاً

 ال يباع من األمـوال املنقولـة        -أوالً"نه  أ من القانون املذكور إىل      ٩١وتشري املادة     -١٥٠
 ال  -ثانياً .مفقود إال ما هو قابل للتلف أو يستوجب الصرف أو املؤونة          العائدة للغائب أو لل   

  ."جيوز شراء مال باسم الغائب أو املفقود إال ما يقتضي إلدامة أمواله أو إلدارهتا
تنتـهي الغيبـة    "نه  إ من القانون بالقول     ٩٢وحلسم مصري املفقود فقد جاءت املادة         -١٥١

  ".كم من احملكمة املختصة باعتباره ميتاًمبوت املفقود أو حب بزوال سببها أو
 :نأ من القانون إىل ٩٣وتشري املادة   -١٥٢

 :للمحكمة أن حتكم مبوت املفقود يف إحدى احلاالت اآلتية"  

   .إذا قام دليل قاطع على وفاته  -أوالً  
   .إذا مرت أربع سنوات على إعالن فقده  -ثانياً  
اض هالكه ومرت سنتان على     إذا فقد يف ظروف يغلب معها افتر        -ثالثاً  

  . "إعالن فقده
على احملكمة  " تلزم احملكمة بالتحري عن املفقود بكل الطرق بالقول          ٩٤لكن املادة     

يف مجيع األحوال أن تتحرى عن املفقود بكافة الطرق املمكنة للوصول إىل معرفة ما إذا كان                
يعترب يوم  " بالقول   عتبار املفقود ميتاً   تاريخ ا  ٩٥، وحتدد املادة    " قبل إن حتكم مبوته     أو ميتاً  حياً

 ." لوفاتهصدور احلكم مبوت املفقود تارخياً

تقسم تركة املفقود احملكوم مبوته     " آلية تقسيم تركة املفقود بالقول       ٩٦توضح املادة     -١٥٣
، كما تـستكمل    "ن هذا القانون على ورثته املوجودين وقت احلكم مبوته        م )٩٥(املادة   وفق

تعاد أموال الغائب أو املفقود إليه عند حضوره أو تـسلم إىل            " تلك اآللية بالقول     ٩٧املادة  
 "من هذا القـانون    )٥٩(املادة   وتسري عليه أحكام     ورثته عند ثبوت وفاته حقيقة أو حكماً      

 مـن ) ثانيـاً ( إذا مضت املدة املنصوص عليها يف الفقـرة          -أوالً"نه  أ إىل   ٩٨املادة  وتشري  
وجوده ومل يكن له وارث ظاهر فعلـى        من هذا القانون على املفقود ومل يتحقق         )٩٣( املادة

 .دائرة رعاية القاصرين استحصال موافقة وزير العدل لتسجيل أمواله يف احلساب املـستقل            
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 لوزير العدل إعادة أموال املفقود إن وجدت أو قيمتها إليه عند حضوره خالل مخس                -ثانياً
 ."سنوات من تاريخ قراره بتسجيلها باحلساب املستقل

 إقلـيم  ذوي املؤنفلني أقامت حكومة      وآالمجل التخفيف عن معاناة     أ وكذلك ومن   -١٥٤
 من املشاريع اخلدمية منها بناء الدور السكنية وتوزيعها عليهم وكذلك توزيع             عدداً كردستان

 من بناء الدور السكنية     ايتمكنو العقار حىت    سلفة وإعطاؤهمراضي على قسم كبري منهم،      األ
 .هلم

 واخلاص  ٢٠١١لسنة  ) ١١( ومن خالل قانون رقم      ردستانكقليم  إقامت حكومة     -١٥٥
 الـسياسيني واملؤنفلني بتأسيس دائـرة خاصـة بالـسجناء          السياسينيبامتيازات السجناء   

 زمن النظام الدكتاتوري وذلك لتيسري شؤوهنم وختصيص رواتب شهرية هلم           يفواملسجونني  
 . عليهم وتعويضهميراضوتوزيع األ

 بتأسيس صندوق دعم ومـساعدة ذوي الـشهداء         ردستانك إقليمقامت حكومة     -١٥٦
 وذلك  ٢٠٠٧لسنة  ) ٣٧( قانون رقم    إصدار اجلماعية من خالل     اإلبادةواملؤنفلني وضحايا   

قامت حكومـة   و ، املقبلني على الزواج منهم     وورثة املؤنفلني وذويهم خصوصاً    ألبناءدعماً  
 و بغية خلق مناخ     األسرة،من تكوين    بتقدمي مبلغ من املال كهدية هلم هبدف متكينهم          اإلقليم

من االطمئنان والعيش الرغيد لذوي ضحايا النظام الدكتاتوري مـن الـشهداء واملـؤنفلني              
 .السياسينيوالسجناء 

حسب تقارير مديرية شؤون السجناء السياسيني التابعة لوزارة شـؤون الـشهداء              -١٥٧
  :  كردستان مبا يليإقليمقامت حكومة  واملؤنفلني

 ؛ شخصا٥ً ٢٩٦ والبالغ عددهم السياسينيلرواتب الشهرية للسجناء صرف ا •

 ؛رضأقطعة ) ٢ ٥٤٤( من ألكثر السكنية للسجناء السياسيني األراضيتوزيع قطع  •

 ؛سياسيني سجناء) ٥٠٥( من ألكثرصرف منحة دراسية  •

 ؛سياسياً سجيناً) ٥٧٥( من  ألكثرصرف قرض عقاري •

 .سياسياً اًسجين) ٢٩( من ألكثرصرف منحة الزواج  •

 يوجد يف التشريعات العراقية ما مينع من تأسيس منظمات معنية حبقوق ضـحايا              ال  -١٥٨
 من قانون املنظمات غـري      ٤املادة  إىل ذلك   االختفاء القسري أو البحث عن مصريهم وتشري        

 :اآليت واليت تنص على ٢٠١٠ لسنة ١٢احلكومية رقم 

 تأسيس منظمـة غـري       لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق       -أوالً"  
  . حكومية أو االنتماء إليها أو االنسحاب منها وفق أحكام هذا القانون

  : يشترط يف العضو املؤسس أن يكون-ثانياً  
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  ؛اقي اجلنسية أو املقيم يف العراقعر  )أ(
سنة من العمر بالنسبة للـشخص      ) ١٨(كامل األهلية وقد أكمل       )ب(
  ؛الطبيعي

  ."ري سياسية أو جنحة خملة بالشرفغري حمكوم علية جبناية غ  )ج(
 بتسجيل فروع املنظمات غري احلكومية األجنبية يف العراق         ذاتهكما يسمح القانون      -١٥٩

يسجل فرع املنظمة غري احلكومية األجنبية يف العراق        "ما يلي    على    منه ٢٤حيث تنص املادة    
  ."وفق أحكام هذا القانون

    ٢٥املادة     
  بات اجلنائيةالتدابري الوقائية والعقو

  عن مـسألة   ن القانون العراقي استعاض   إ ف القسريضحايا االختفاء    لألطفال   ومحايةً  -١٦٠
فرد له أ املعدل و١٩٨٣لسنة ) ٧٦(قانون رعاية األحداث رقم التبين بنظام الضم املعروف يف    
، حيث أجاز للزوجني أن يطلبا ضم الـصغري يتـيم    )٤٦-٣٩(الفصل اخلامس يف املواد من      

مـا  من القانون املذكور، واليت تنص على       ) ٣٩( ويف املادة    اليهمإوين أو جمهول النسب     األب
أو  يتقدما بطلب مشترك إىل حمكمة األحداث لضم صغري يتـيم األبـوين              أنللزوجني  "يلي  

 أن تتحقق من    أن تصدر قرارها بالضم     أن، وعلى حمكمة األحداث قبل      جمهول النسب إليهما  
عروفان حبسن السرية وعاقالن وساملان من األمراض املعدية وقـادران     طاليب الضم عراقيان وم   

 ."ن يتوفر فيهما حسن النيةأعلى إعالة الصغري وتربيته و

مـا   الضم يستوجب توفر عدة شروط منها        أن خالل قراءة النص املذكور جند       ومن  -١٦١
 :بطالب الضم واألخرى بالطفل املطلوب ضمه وكما يلييتعلق 

 ط املطلوب توفرها بطالب الضمالشرو  :أوالً  

أن يقدم الطلب من أسرة قائمة مكونة من زوج وزوجة جمتمعني             )١(
 فراق ا أو أن يكون بينهماً منفرد اً طلب احدمهأ يقدم   أنبطلب واحد مشترك وال جيوز      
 أو طالق أثناء تقدمي الطلب؛

 والزوجة يكون كل من الزوج      أن مبعىن   ني الزوجان عراقي  يكونأن    )٢(
 واآلخـر غـري     اً عراقي احدمهأ يكون   أن اجلنسية العراقية وال جيوز      اً ومكتسب قياًعرا

 عراقي؛

 أو كالمهـا    احدمهأ ال يكون    أن مبعىن   ني عاقل الزوجان يكون   أن  )٣(
 ان يتمتعا بكامل قوامه   أ بعارض أو بعاهة عقلية تؤثر على سالمة قواه العقلية و          اًمصاب

 العقلية؛
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 السرية وهذه تعتمد على التحقيقات اليت        حبسن متمتعنين يكونا   أ  )٤(
مني احمللة اليت يسكن فيها أو رب العمـل    أحداث من خالل سؤال     جتريها حمكمة األ  

ن أ لسلطة وتقدير احملكمة على      اًأو زمالئهم أو بشهادة الشهود ويبقى األمر خاضع       
فض أو ذ لكل متضرر من القرار سواء بالرإهذه السلطة خاضعة لرقابة حمكمة التمييز    
 مام حمكمة التمييز؛أاإلجياب الطعن بالقرار بواسطة متييز القرار 

 طاليب الضم من األمراض املعدية أو السارية        والزوجةسالمة الزوج     )٥(
 ومبوجب شهادة طبية صادرة من جهة طبية رمسية خمتصة؛

توفر املقدرة املالية يف طاليب الضم لكي يتمكنا من رعاية الطفـل              )٦(
 ومـصادر  اضوع تتحقق منه حمكمة األحداث بواسطة التحري عن أمواهلم       وهذا املو 
  وغريها من الوسائل اليت تثبت هبا املقدرة املالية وهلا سلطة تقديرية يف ذلك؛ادخلهم

 ا لدى طاليب الضم حسن النية مبعىن أن ال تكون هلم        يكونب أن   جي  )٧(
 الذاتيـة علـى     ا مصاحلهم اأهداف غري شرعية أو أخالقية من ضم اليتيم أو أن يغلب          

مصلحة اليتيم، إال أن حسن النية مفترض لدى كل من طاليب الضم حـىت يثبـت                
 .العكس

  :الشروط اليت جيب توفرها بالطفل اليتيم املطلوب ضمه وكما يلي  :ثانياً  
من ) ٣٩(، وهذا ما نصت علية املادة       أن يكون الطفل اليتيم صغرياً      )١(

   هو من مل يتم التاسعة من عمره؛قانون رعاية األحداث، والصغري
 ال ميكن ضمه ا ألحدمهاً األبوين فإذا كان فاقدفاقدأن يكون اليتيم     )٢(

  .أحدمهان يكون فاقد األبوين وليس أ حصراً ن النص قد حددأل
إن حمكمة األحداث، وبعد التحقق، تصدر قرارها بالضم بصفة مؤقتة وملدة سـتة               -١٦٢

 إىل  اً اجتماعي اًهر أخرى، وخالل هذه الفترة ترسل احملكمة باحث       أشهر جيوز متديدها لستة أش    
 للطفل وكذلك   ادار طاليب الضم ملرة واحدة على األقل كل شهر للتحقق من حسن رعايتهم            

 بذلك إىل احملكمة، فإذا عدل الزوجان عن         مفصالً اًيف بقاء الرغبة يف الضم قائمة ويقدم تقرير       
حة الطفل غري متحققة فتقـرر تـسليمه إىل إحـدى           ن مصل أ أو وجدت احملكمة     ارغبتهم

ما إذا انقضت فترة التجربة وكانت مصلحة الطفل متحققة فتـصدر           أاملؤسسات احلكومية،   
 .قرارها بالضم

إن القانون العراقي يتشدد يف اجلرائم الواقعة على األطفال والنساء ومنـها جرميـة                -١٦٣
ـ         سابقة مـن هـذا التقريـر، وحنـيلكم إىل          اخلطف وعلى النحو املشار إليه يف الفقرات ال

وتـصل العقوبـة إىل   )  يف فقرات سابقة من هذا التقريـر   تنياملوضح( ٤٢٣ و ٤٢٢ املادتني
 عليه وعلـى  اجمليناإلعدام إذا أدى اإلكراه أو التعذيب املشار إليهما يف املواد أعاله إىل موت   
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ه اجلرمية هي الصورة األكرب      من نفس القانون، وتكون هذ     ٤٢٤النحو الذي تنص عليه املادة      
 . لتطبيق املادة يف العراقتوقعاً

 عقوبات شديدة على اجلـرائم      ١٩٦٩ لسنة   ١١١ يضع قانون العقوبات رقم      كما  -١٦٤
يف غـري   "أنـه    منه إىل    ٢٨٩األخرى املرتبطة هبذه املادة ومنها جرمية التزوير، إذ تشري املادة           

خاص يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على مخـس         احلاالت اليت ينص القانون فيها على حكم        
، ويعاقب مستعمل احملررات املزورة بعقوبة      " يف حمرر رمسي   عشرة سنة كل من ارتكب تزويراً     

حبسب  -يعاقب بالعقوبة املقررة جلرمية التزوير      " ٢٩٨ إىل أحكام املادة     املزور نفسها استناداً  
  ."ه من استعمل احملرر املزور مع علمه بتزوير-األحوال 

  اخلامتة  -رابعاً  
 وستعمل اإلنسانن مجهورية العراق تؤكد التزامها بتعزيز ومحاية حقوق إويف اخلتام ف  -١٦٥

 على تبادل اخلربات وبناء القدرات      اإلنسانعلى التعاون مع مكتب املفوضية السامية حلقوق        
راق ماضـية   العمجهورية  ن حكومة   أ يف العراق كما     اإلنسانجل االرتقاء بواقع حقوق     أمن  

 إىل  ة متطلع اإلنسانقدماً يف تنفيذ اخلطة املرسومة ملزيد من الضمانات اخلاصة بقضايا حقوق            
  . املرجوةاألهدافي الصلة لتحقيق تعاون مجيع الشركاء ذو

        


