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املــقدمـة

هذا التقرير هو  ،التقرير السنوي الثالث لشبكة العدالة للسجناء فی العراق لسنة  ، 8102بعد تقريري  8102و
 ، 8102شاركت في إعداد هذا التقرير اكثر من ستة عشرة منظمة عراقية مجازة و مسجلة في العراق و اقليم
كوردستان العراق  ،أعضاء في ( شبكة العدالة للسجناء ) (  ، ) JNPو يغطي هذا التقرير الفترة الواقعة بين (
 8102 / 0 / 0و لغاية  ، ) 8102 / 08 / 01يشمل (  ) 94موقعا في (  ) 01محافظة  ،من السجون و
إاالصالحيات و مراكز االحتجاز و مراكزالتسفيرات ،و التي تدار من قبل الوزارات و الجهات الحكومية المختلفة
و هذا التقرير هو نقل لواقع السجون و االصالحيات و مراكز االحتجاز و التسفيرات بكل ما لها و ما عليها من
امور ايجابية و سلبية بكل حرفية و شفافية و مهنية و حيادية.
و هذا التقرير هو محور محاور مشروع شبكة العدالة للسجناء في العراق ( مشروع تحسين أوضاع حقوق
االنسان للموقوفين و المحكومين في العراق ) الذي بدأ في  8102و يستمر حتى نهاية كانون االول  ، 8104و
الممول من قبل منظمة مساعدات الشعب النرويجي  ،و هذا المشروع يستند على التوصيات التي وجهت للعراق
على إثر تقريري االستعراض الدوري الشامل (  ) UPRفي  8101و  ، 8109و قد تم اختيار التوصيات التي
لها عالقة بالسجون و االحتجاز و المحاكمات العادلة لتحديد محاور و أنشطة هذا المشروع و الهدف االساسي
منه  ،قيام المنظمات غير الحكومية بمهامهم في حماية حقوق االنسان اثناء المحاكمات و اثناء فترة التوقيف و
تنفيذ العقوبة و ما بعد تنفيذ العقوبة  ،وفقا للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن و التي صادق العراق عليها أو
انضمنت اليها الحقا او تكون ملزمة بحكم طبيعة االتفاقية او المعاهدة للدول في العالم و كذلك النصوص
الدستورية و القوانين النافذة في العراق  ،بغية نقل واقع حقوق االنسان في السجون و االصالحيات في العراق و
الدفاع عنها و المشاركة في معالجة االمور التي يمكن للمنظمات االسهام في معالجتها .
و يتضمن هذا التقرير  ،مقارنة بين اوضاع حقوق االنسان في السجون و االصالحيات في عام  8102مع
االعوام السابقة لمعرفة مدى تحسن او ترديء االوضاع و بيان اسبابها  ،و لقد بدأنا بمراقبة اوضاع حقوق
االنسان في السجون و االصالحيات في العراق في عام  8102بزيارات متكررة على مدار السنة الى ( ) 89
موقع  ،ثم اصبحت المواقع التي تمت مراقبتها في عام (  ) 8102قرابة (  ) 91موقعا  ،اما في عام  8102فقد
اصبحت (  ) 94موقعا حيث تمت اضافة مراكز احتجاز اخرى و محافظات اخرى لم نستطع تغطيتها في تقريري
االعوام السابقة ألسباب كثيرة  ،و هذه المواقع تمت اختيارها في (  ) 01محافظة في العراق .
لقد تمت االستعانة  ،باالضافة الى االدارات السجنية للحصول على المعلومات الواردة فيه  ،الى اجراء لقاءات
مباشرة مع الموقوفين و المسجونين و المطلق سراحهم و ايضا المنظمات الدولية و دوائر االدعاء العام في تلك
المواقع و محاموا المودعين و النزالء و ذويهم  ،كما تم التعاون و تبادل المعلومات مع الهيئات الوطنية في
العراق  ،و قد حاولنا جهد االمكان االعتماد على المعلومات التي تأكدت صحتها لنا لذكرها في هذا التقرير لبناء
التوصيات عليها .
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توصيات الدول االعضاء يف جملس حقوق االنسان
بعد قراءة تقريري العراق يف االعوام  8101و 8109
وختص احملاكمات والسجون والعقوبات و التعذيب و القوانني ذات صلة

هي -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14

اختاذ مجيع التدابرياملناسبة من اجل مواءمة التشريعات الوطنية على حنو تام مع املعايري وااللتزامات الدولية
مواصلة تعزيز النظام القانوني وتدابري االنفاذ لضمان بيئة عيش امنة لسكانه
تنظيم العمل العتماد تدابري صارمة تسهم يف حتسني تشريعات البلد مبا يتماشى مع االلتزامات الدولية يف ميدان
حقوق االنسان
النظر يف تقليص عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باالعدام
العمل قدر االمكان على تقليص عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باالعدام بغية احلد من عدد هذه االحكام
التحقيق على وجه السرعة يف ادعاءات التعذيب واملعاملة السيئة وتيسري زيارات املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب اىل
مجيع مرافق االحتجاز يف العراق
التحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب
احلرص على صعيد املمارسة على اجراء التحقيق الواجب والسريع والشامل والنزيه واملستقل يف مجيع االدعاءات
املتعلقة بأعمال التعذيب او املعاملة السيئة واحالة املسؤولني عن تلك االعمال اىل العدالة
عدم قبول االعرتافات املنتزعة حتت التعذيب او بطرق اخرى غري مشروعة كأدلة
ضمان استقالل السلطة القضائية بوسائل تشمل التحقيق يف ادعاءات الفساد
ضمان املساواة بني مجيع العراقيني يف االجراءات القضائية
اختاذ تدابري لضمان احلق يف احملاكمة وفق االصول القانونية الذي يكفله العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية
اصالح وتعزيز جهاز القضاء ليعاجل بفعالية قضايا االفالت من العقاب وجرب الضرر للضحايا
اصالح النظام القضائي لضمان حياده واستقالله وكفالة وصول االشخاص املنتمني اىل االقليات والفئات الضعيفة اىل
العدالة
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-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25

اختاذ اخلطوات الضرورية مبا يشمل اجراء حتقيق سريع وشامل يف انتهاكات حقوق االنسان وقضايا االيذاء املرتكبة يف
البلد
تعزيز قدراته يف جمال التحقيق اجلنائي واملالحقة القضائية من اجل منع ووقف االحتجاز التعسفي واالعدام خارج
نطاق القضاء
ضمان التحقيق التام يف مجيع التقارير املتعلقة بانتهاكات حقوق االنسان مبا يف ذلك االنتهاكات اليت تستهدف االقليات
العرقية والدينية والنساء والفتيات ومقاضاة املسؤولني عنها
مواصلة تدريب مؤسسات انفاذ القانون وبناء قدراتها جمال حقوق االنسان
الرتكيز على توعية افراد الشرطة املعنيني باالنفاذ بسيادة القانون لضمان حقوق االنسان للمواطنني العراقيني
ومكافحة الفساد واعادة ثقة الناس يف احلكومة
تكثيف جهوده حلماية حقوق االنسان يف االقاليم اخلاضعة لسيطرته ومنع مجيع االنتهاكات وحماسبة املسؤولني عنها
مواصلة جهوده لتحقيق احرتام حقوق االنسان واحلريات االساسية جلميع السكان واختاذ مجيع التدابري الالزمة اليت
تكفل مكافحة االفالت من العقاب الذي يستحقه مرتكبو اجلرائم واعمال العنف ومجيع انتهاكات حقوق االنسان
مواصلة تطبيق تدابري قانونية خاصة على االحداث منذ االحتجاز االولي اىل مرحلة احلبس وانفاذ العقوبة بالنظر يف
مجلة امور تشمل ادماج مبادئ العدالة االصالحية يف نظام قضاء االحداث
اصالح املمارسات القضائية املتبعة يف اطار قانونه بشأن مكافحة االرهاب كي ال يستخدم هذا القانون ذريعة لالعتقال
دون امر قضائي واالحتجاز لفرتات مطولة دون حماكمة على حنو ينتهك احلق مع مراعاة االصول القانونية
احلرص على تقيد مجيع تدابري مكافحة االرهاب بالقانون الدولي تقيدًا تاماً
التحقيق يف مجيع انتهاكات القانون االنساني اليت ترتكبها اجلماعات االرهابية .
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 -0مت ت زياةة تسعة و اةبعون موق ،
من االصالحيات و السجون و مراكز االحتجاز و التسفريات يف ثالثة عشرة حمافظة يف العراق  ،و بواقع ثالثة زيارات لكل موقع على مدار
السنة و يف بعض املواقع اكثر من ثالثة زيارة  ،اي جمموع الزيارات كانت أكثر من ستمائة و مخسون زيارة .

االستنتاجات :
تبني لنا إن املواقع الـ (  ) 94يف (  ) 01حمافظة يف مشال و وسط و جنوب العراق يشري اىل ان السجون و مراكز االحتجاز ال تدار كلها من
قبل وزارة العدل  ،بل هناك وزارات اخرى مثل ( وزارة العمل و الشؤون االجتماعية و وزارة الداخلية ) و يف اقليم كوردستان العراق
ليست ل وزارة العدل اية صفة ادارية يف السجون عدا دوائر االدعاء العام ( ألن رئاسة االدعاء العام الزالت تبتع إداريا اىل وزارة العدل يف
اقليم كوردستان العراق )  ،و ها يعين ان االصالحيات يف عمومها ( الرجال – النساء – االحداث ) تدار من قبل وزارة العمل و الشؤون
االجتماعية  ،اما مراكز االحتجاز و التسفريات و غريها فهي تابعة إداريا لوزارة الداخلية .
و يرتتب على هذا التشتت يف التبعية االدارية  ،وجود اكثر من قانون و اكثر من تعليمات للتعامل مع ملفات املوقوفني و احملكومني يف
العراق  ،و يف الغالب مل يرد يف قوانينهم ذكر لكيفية ا دارة مراكز االحتجاز التابعة اجلهات االمنية و العسكرية و مل يفصل فيها حقوق و
التزامات كال الطرفني ( االدارة  /النزالء و املودعني ) .

املقرتحات -:
نؤكد على توصياتنا اليت وردت بهذا اخلصوص يف تقريري  8102و  8102لشبكة العدالة للسجناء حيث جيب تدار كافة السجون و
االصالحيات و مراكز االحتجاز مبختلف مسمياتها من قبل وزارة العدل  ،سواء يف احلكومة املركزية او يف حكومة اقليم كوردستان العراق .

 -8القدةة االستيعابية للسجون و املوجود الفعلي للنزالء و املودعني .
تبني ان االبنية و البنى التحتية اليت تستخدم كسجون و اصالحيات و مراكز احتجاز و تسفريات  ،هي يف عمومها قدمية و ال
تستطيع ان تستوعب االعداد الكبرية للنزالء و املودعني و ال تتناسب مع النمو السكاني يف العراق احلالي الذي وصل تعداده
السكاني اىل قرابة  12مليون نسمة حبسب بعض املصادر و االبنية كانت مهيأة لعراق مل يتعدى تعداد سكانه مخسة و عشرون
مليون نسمة .

االستنتاجات -:
من خالل زياراتنا املتكررة على مدار السنة للمواقع الـ (  ، ) 94ظهرت ان (  ) % 21منها تعاني من االكتظاظ  ،هذا اذا ما
سلمنا ان مراكز الشرطة ايضا مواقع لإلحتجاز و هذا خالف القانون  ،الذي ال يسمح باالبقاء ملدة اكثر من  92ساعة  ،و االكثر
من هذا نرى ان مراكز الشرطة ( يف نينوى خاصة ) يودع فيها اعداد كبرية جدا من املوقوفني دون ان يكون االماكن جمهزة
ملبيت املوقوفني بأبسط املستلزمات و عادة ال يستطيع املوقوف التمدد حيث يبقى جالسا يف احسن االحوال  ،و هذه االماكن
ليست اال قاعات كبرية خالية تستخدم هلذا الغرض  ،و نرى يف بعض السجون ان هناك اعداد رهيبة من املودعني تفوق القدرة
االستيعابية بستة اضعاف طاقتها االستيعابية و مثاهلا سجن الناصرية املركزي .
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اما بالنسبة للغة االرقام  ،فهناك فرق كبري بني القدرة االستيعابية للسجون جمتمعة و العدد الكلي للمحكومني و املوقوفني يف
اجملموع  ،فالقدرة االستيعابية للسجون الـ (  ) 94هي (  81022شخصا ) اما العدد الفعلي االمجالي املوجود فهو ( 10800
شخصا ) و هذا يعين ان املواقع املشار اليها قد اودع فيها (  ) 2111شخصا اضافيا يتزامحون االخرين املساحات السجنية
املخصصة هلم .
نسبة االكتظاظ يف 8102

نسبة االكتظاظ يف 8102

نسبة االكتظاظ يف 8102

النسبة من اصل  89موقع

النسبة من اصل  12موقع

النسبة من اصل  94موقع

% 21

% 22

% 21

املقرتحات :
ملعاجلة االكتظاظ نقرتح املقرتحات التالية و اليت هي حرفيا نفس التوصيات اليت وردت يف تقاريرنا السابقة يف  8102و 8102
و هي -:
 -0توسيع نطاق االفراج الشرطي و جعله نصف املدة للحدث عموما و ثلثي املدة للكبار للجرائم غري اخلطرية .
 -8اللجوء اىل العقوبات البديلة أو بدائل العقوبات السالبة للحرية .
 -1اللجوء اىل الغرامات و التوسع فيها يف حاالت اجلرائم اليت ال تزيد عقوباتها على ثالثة اشهر.
 -9تطبيق ( ايقاف تنفيذ العقوبة ) بال نسبة للجرائم غري العمدية و اجلرمية االوىل و االخذ بعني االعتبار عمر احملكوم
عليه و خاصة اذا كان يف بدايات حياته و الذي يفتقر اىل اخلربة يف التعامل مع املشاكل اليت توقعه يف االخطاء اليت
تشكل اجلرائم .
 -1االخذ بنظام تأجيل تنفيذ العقوبة للحاالت اليت ميكن تأجيل تنفيذها .
 -2استحداث منصب قاضي تنفيذ العقوبات و يكون له صالحية ايقاف املتبقي من العقوبة يف حال االقتناع بتغري سلوك
احملكوم عليه او عليها .
 -2بناء دور حضانة و رياض اطفال لألطفال الذين يكونون برفقة ذويهم يف سجون النساء للفرتة اليت نصت القوانني عليها
و ذلك ملصلحة الطفل الفضلى .
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-1

هل يوجد مكاتب حلقوق االنسان يف السجون ؟
نسبة وجود مكاتب حقوق االنسان
يف عام 6102

نسبة وجود مكاتب حقوق االنسان
يف عام 6102

نسبة وجود مكاتب حقوق االنسان
يف عام 8102

نعم

كال

نعم

كال

نعم

كال

% 21

% 02

% 29

% 02

% 86

% 18

االستنتاجات -:
ال شك ان وجود مكاتب حقوق االنسان التابعة ملفوضية حقوق االنسان او اهليئة املستقلة حلقوق االنسان يعـين وجـود
جهة رقابية متابعة بشكل يومي باالضافة اىل وجـود دوائـر االدعـاء العـام يف السـجون و االصـالحيات  ،و هـذه ضـمانة
تضاف اىل الضمانات االخرى اليت حتد من اية جتاوزات او انتهاكـات حلقـوق احملكـومني و املوقـوفني  ،لكـن املالحـ ان
نسبة وجود هذه املكاتب ليس باملستوى املطلوب  ،و من خالل زيارات فرقنا اىل السجون و االصالحيات يف عام 8102
و يف املواقع التسعة و االربعون ان نسبة مكاتب حقوق االنسان مل تتجاوز (  ) % 22و هذا يعين ان  % 18من االمكـان
ال ختضع لرقابة املفوضية و اهليئة املستقلة بشكل يومي و ان كانت هناك زيارات دورية هلم لتلك املواقع .

التوصيات -:
نوصي املفوضية العليا املستقلة حلقوق االنسان يف العراق و اهليئة املستقلة حلقوق االنسان يف اقليم كوردستان العـراق
بفــتح مكاتــب تابعــة هلــا يف كافــة املواقــع الــيت يتواجــد فيهــا موقــوفني او حمكــومني او حتــى مــن كــانوا مســفرين و
حمتجزين .
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-9

هل هناك زياةات دوةية للمنظمات الدولية و الوطنية ( االمم املتحدة – الصليب االمحر الدولي – و غريها ) ؟
الزياةات الدوةية للمواق من قبل املنظمات الدولية

8102

8102

8102

نعم

كال

نعم

كال

نعم

كال

% 011

% 11

% 42

%9

% 42

%1

االستنتاجات -:
نؤكد للعام الثالث على التوالي ان غالبيـة السـجون و االصـالحيات منفتحـة علـى املنظمـات االعضـاء يف شـبكة العدالـة
للسجناء و نلقى تعاونا و تنسيقا ممتازا خبصوص السماح لنا بإجراء الزيارات هلا و بـإجراءات إداريـة بسـيطة جـدا  ،و
هذا احلديث ينطبق على االدارات السجنية التابعة لوزارتي العدل و العمل بشكل عام  ،عدا بعض املواقع الذين يربرون
وجود اجراءات صارمة بسبب كون احملكومني و املوقوفني لديهم انهـم اشـخاص خطـرين و اجـراءاتهم هـذا هـو ضـمن
االحتياطات االمنية اليت تفرضها طبيعة ملفاتهم  ،اال ان النقطة اليت تثري قلقنا هو انهـم منفـتحني بوجـه املنظمـات
الدولية اكثر مـن تفـتحهم بوجـه املنظمـات احملليـة و هـذا خـالف مـا نعرفـه يف البلـدان االخـرى  ،فالثقـة و االولويـة
للمنظمات احمللية الوطنية يف املقام االول .

املقرتح :
نؤكد على ان اختاذ مجيع مـا يلزم من اجل ضمان االمن و السالمة مطلوبة بل نشدد عليها على ان تصـل اىل مرحلـة
املنع  ،و ال مانع من التأكد من حقيقة تسـجيل املنظمـات و مـدى عالقـتهم بالسـجون و خـرباتهم و امكانيـاتهم  ،لكـن
ايضا نؤكد على حق املنظمات الدستوري يف املشاركة يف محاية حقوق االنسان اينما كانت و بصـرف النظـر عـن املركـز
القانوني لالشخاص فهذه احلقوق ثابتة هلم و القـانون يسـمح للمنظمـات بالعمـل علـى القيـام بالزيـارات اىل السـجون و
مراكز االحتجاز  ،لذا نقرتح ان تقوم اجلهات املشرفة على السجون و االصالحيات و مراكز االحتجاز بتعمـيم تعليمـات
توضح هذه املسألة لإلدارات السجنية يف عموم العراق .
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 -1نوعية البينايات اليت تستخدم كسجون و اصالحيات يف العراق .
تقييم البينايات اليت تستخدم كسجون و اصالحيات و مراكز لإلحتجاز
 8102بالنسبة لـ  89موقع

 8102بالنسبة لـ 94

 8102بالنسبة لـ 12

متهالكة

وسط

جيدة

متهالكة

وسط

جيدة

متهالكة

وسط

جيدة

%92

%12

%02

%98

%18

%82

% 82

% 21

%2

االستنتاج :
مبا ان السجون هي مراكز تأهيل و تقـويم و اعـادة تأهيـل االشـخاص علـى اثـر قيـامهم بـأمور عـدها القـانون جرميـة
تستوجب العقاب  ،لذا البد من توفري مستلزمات التأهيل و التقويم  ،و يف مقدمتها االبنية و االماكن الـيت تـودع فيهـا
احملكومني و املوقوفني  ،و تكون هذه االبنية مصممة لتكون مؤسسات اصالحية و مراعآ فيها اجلانب االمين و الصحي
و الرتبوي و التأهيلي و التدرييب و نقصد بها ( القاعات و الزنازين و املختربات و مراكز الصحة و الزنازين و املكتبـات
و املالعب و االجهزة و التقنيات اليت تساهم بشكل ال ميكن االستغناء عنها يف عملية اعادة تأهيل االفراد و اعادتهـا اىل
اجملتمع ) .
و كانت نتيجة تقيـيم فرقنـا للبنايـات املسـتخدمة كمؤسسـات سـجنية يف  8102هـي ان (  ) % 2مـن املواقـع صـاحلة
لتكون مؤسسات اصالحية  ،امـا النسـبة املتبقيـة فهـي  % 82منهـا غـري صـاحلة بتاتـا  ،و  % 21تقيـيم بأنهـا جيـدة
مقارنة باالبنية املتهالكة  ،و بهذا تكون يف احلصيلة النهائية ان نسبة (  ) % 48غري صاحلة لتكون مؤسسات اصالحية
باملعنى العام لإلصالح  .نرى ان الوضع مل يتغري كثريا عما كانت عليها االوضاع يف تقريـري  8102و  ، 8102حيـث
كانت نسـبة االبينـة غـري الصـاحلة كمؤسسـات اصـالحية يف  8102كانـت (  ) % 29مـن اصـل  89موقعـا  ،و يف عـام
 8102كانت نسبة االبنية غري الصاحلة هي (  ) % 29من اصل  12موقعا  ،و يف  8102كانت النسبة ( . ) % 48
املقرتحات  - :لذا نؤكد على نفس مقرتحاتنا اليت جاءت يف تقاريرنا يف (  8102و  ) 8102و هي -:
 -0ضرورة بناء سجون مبواصفات معمارية و هندسية خاصة بالسجون .
 -8مراعاة اوضاع ذوي االحتياجات اخلاصة يف التصميمات اهلندسية لألبنية .
 -1مراعاة مكان السجن ان يكون خارج االحياء السكنية .
 -9مراعاة عدم اللجوء اىل بناء السجون اجلديدة على شكل قاعات كبرية ألعداد كبرية و ذلك لضمان اجلانب الصحي و
االمين ايضا .
 -1مراعاة بناء الورش املهنية اجملدية يف السجون تتماشى مع الوضع احلالي للتقدم املهين و التكنولوجي .
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 -2هل يوجد يف السجن السجالت و املعلومات االساسية بكل حمكوم او موقوف و تسجيل اسباب و تأةيخ االيداع و
اطالق السراح ؟
وجود السجالت و البيانات الخاصة بكل محكوم او موقوف و اسباب ايداعه و تأريخ االيداع و اطالق السراح
8102

8102

8102

نعم

كال

نعم

كال

نعم

كال

% 011

% 11

% 011

% 11

% 011

% 11

االستنتاجات :
للعــام الثالــث علــى التــوالي (  ، ) 8102 – 8102 – 8102ثبتــت لنــا ان مجيــع االمكــان الــيت رــت زيارتهــا وجــود الســجالت
االساسية اليت تـدون فيهـا املعلومـات االساسـية بـاحملكوم و املوقـوف و اسـباب دخولـه اىل السـجن و القـرارات القضـائية و قـرارات
التوقيف و االحالة و تأريخ االيداع و تأريخ اخلروج و املعلومات الصحية و االجتماعية ايضا .

 -2هل هناك التصنيف الفئوي للمحكومني و املوقوفني يف السجن ؟
التصنيف الفئوي للمحكومني و املوقوفني
8102

8102

8102

نعم

كال

نعم

كال

نعم

كال

% 22

% 08

% 29

% 02

% 22

% 18

االستنتاج - :
ان مشكلة توفري االبنية و املستلزمات االخرى تؤثر سلبا على مجلة من االمور االخرى اليت تعيق عملية االصالح و التأهيل و يف
مقدمتها عمليـة تصـنيف احملكـومني و املوقـوفني و تسـمى ايضـا ( التصـنيف الفئـوي ) مبعنـى تصـنيف و توزيـع املوجـودين يف
االصالحية وفقا للجرائم و العقوبـات و العمـر و اجلـنس و الوضـع القـانوني و اخلطـورة االجراميـة و االوضـاع الصـحية و حتـى
االجتماعية منها  ،و هذه االجراءات تساعد بشكل كبري يف عملية وضع الربامج التأهيلية لألفراد .
و مبا ان توفري املستلزمات اليت من شأنها ضمان عملية االصالح مل يطرأ عليها اي تغري اجيابي بل اصبحت أسـوأ يف بعـض املواقـع
لذا يبقى التصنيف غري موجودا فعليا بالصيغة و املضمون املطلوبني .
و نرى ان املؤسسات اليت تعتمد التصنيف الفئوي  ،ال تتعدى التصنيف االمور اليت البد منها  ،و منها التصنيف حسب اجلـنس (
نساء و رجال ) و التصنيف حسب العمر ( بـالغني و احـداث ) و التصـنيف حسـب الوضـع القـانوني ( حمكـوم و موقـوف )  ...يف
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حني ان هناك ت صنيفات اخرى ال تقل ضرورة و اهمية عن تلـك الـيت ذكـرت  ،لكـن عـدم وجـود املسـاحات السـجنية و اكتظـاظ
السجون و قلة الكوادر و قلة التخصيصات املالية و حتى تعدد اجلهات اليت تدير املؤسسات السجنية حتول دون ذلك  ،كما نرى ان
هناك اخنفاضا ملحوظا يف نسبة املؤسسـات الـيت كانـت تعتمـد التصـنيفات بشـكل عـام  ،حيـث كانـت يف  8102نسـبة  ، %22و
انفخضت النسبة اىل  ، % 29و نرى يف  8102قد وصلت اىل ادنى مستوياتها و هي ( . ) % 22
التوصيات  :نؤكد على نفس توصياتنا لألعوام املنصرمة -:
 -0تصنيف احملكومني حبسب جرائمهم ( القتل  ،املخدرات  ،االرهاب  ،حوادث مرورية  ) ..و ايضا االخذ بعني االعتبار مجلـة
من املسائل االخرى كاملستوى العلمـي و الثقـايف و العمـري و الديانـة و املركـز االجتمـاعي  ....ا و هـذا لـيس رييـزا بـني
الفئات بل اجراءا مساعدا لوضع الربامج التأهيلية و التقومية .
 -8ايداع احملكومني على قضايا اللواطة و احملكومات على قضايا البغاء و الدعارة يف اماكن خمصصة  ،و ذلك حلاجة هذه الفئة
اىل برامج تأهيلية خاصة جدا من حيث اجلانب الصحي اجلسدي و النفسي و ايضا اعادة بناء الشخص من الناحية الفكرية
 ،و كذلك حلمايتهم من االخرين  ،فقد سجلت اكثر حاالت االعتداء اجلنسي داخل هذه املؤسسات على هذه الفئات .

 -2كيف يتم مراقبة السجناء من اخلاةج و يف الزنازين ؟
مراقبة السجناء من اخلاةج و يف الزنازين
6102

6102

6102

عينية و كامیرات

عینیة فقط

عينية و كامیرات

عینیة فقط

عينية و كامیرات

عینیة فقط

%26

%82

% 011

% 11

% 011

% 11

االستنتاجات :
نالح تقدما ملحوظا يف جمال املراقبة اليت من شأنها تقليل حاالت الشغب و املشاجرات و االعتداءات داخل السجون فيما بني
النزالء و املودعني و ايضا تقليل حاالت االعتداءات من قبل االفراد على احملكومني و املوقوفني و ايضا االكتشاف املبكر للجرائم
اليت ترتكب داخل السجون بأنواعها و طرقها و ايضا استخدامها يف اثبات او نفي اجلرائم  ،حيث كانت االدارات يف  8102تعتمد
على استخدام الكامريات بواقع (  ) % 28يف عام  ، 8102و اصبح االعتماد على الكامريات و املراقبة العيانية  % 011يف 8102
و  8102و هذا ادى اىل تقليل حاالت الوشايات و االخبارات الكاذبة االنتقامية ما بني عيون االدارة و االشخاص االخرين .

املقرتحات - :
االستمرار يف استخدام التقنيات االلكرتونية يف املراقبة يف القاعات و االماكن املختلفة مع مراعاة احرتام اخلصوصية و االمور اليت
تسبب احراجات للمحكومني و املوقوفني  ،خاصة يف االماكن اخلاصة كاحلمامات و املرافق الصحية و اللقاء العائلي و اخللوة
الشرعية ان وجدت يف املؤسسة السجنية .
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 -4هل تهتم االداةة مبوضوع التهوية يف الزنازين و العنابر ؟
التهوية و االناةة و دخول اشعة الشمس اىل اماكن مبي ت املوقوفني و احملكومني
8102
نعم
% 21

8102
كال
% 11

نعم
% 22

8102
كال
% 18

نعم
% 91

كال
% 21

االستنتاجات -:
توصلت فرق منظماتنا اىل وجود نسبة (  ) % 48من البينايات املستخدمة كسجون و اصالحيات و اليت يف غالبها غري مصممة
اساسا وفق معايري خاصة بالسجون ( االبواب – النوافذ – املواد املستخدمة يف البناء – تعرضها للشمس من عدمها – ساحبات
هواء  ...ا )  ،أدت اىل نتائج اخرى و هي سوء التهوية و دخول اشعة الشمس اىل داخل الغرف و الزنازين و القاعات و بالتالي
التسبب يف انتشار االمراض اليت تصيب اجلهاز التنفسي و ايضا زيادة الرطوبة اليت تؤدي اىل زيادة االمراض البكتريية و غريها
اليت تظهر على شكل مشاكل صحية على اجللد و اجملاري البولية و سوء اهلضم و االمراض االخرى اليت تزداد بسبب تنشيط
امليكروبات املسببة هلا بفعل ارتفاع درجة احلرارة و الرطوبة يف االماكن املغلقة و ال تهوية جيدة فيها و الذي يساعد يف اساءة
الوضع اكثر و اكثر هو التماس املباشر بني قاعات املبيت و احلمامات و املرافق الصحية املنفتحة على بعضها  ،يف النهاية نرى ان
االماكن اليت فيها تهوية و تشميس ال بأس بها  % 91من عموم االماكن  ,و ان نسبة (  ) % 21التهوية و دخول الشمس ليست
جيدة و هي تواجه مشاكل صحية كبرية من ناحييت ( اجلسدية و النفسية ) للنزالء و املودعني  ،و يتسبب هذا يف انتشار
االوبئة و بالتالي عدوى املوظفني و احلراس منهم .

املقرتحات
عندما نقارن وضع املؤسسات من ناحية التهوية و التشميس نرى ان الوضع يزداد سوءا كلما وسعنا نطاق املواقع  ،ففي عام
 8102كانت نسبة االبنية (  ) 89اليت رت زيارتها و كانت التهوية ليست جيدة ككانت (  ، ) % 11و عندما اصبحت
املواقع املراقبة (  ) 12موقعا اصبحت نسبة االبنية غري اجليدة يف جانب التهوية و التشميس اصبحت (  ، ) % 18و يف عام
 8102عندما راقبنا (  ) 94موقعا اصبحت النسبة (  ) % 21و هذا مؤشر خطر طبعا  .هلذا فاملقرتحات هي نفسها اليت
اقرتحناها يف االعوام السابقة و هي - :
 -0العمل على انشاء سجون بتصاميم خاصة بالسجون .
-8
-1
-9
-1
-2

معاجلة مشكلة التهوية من خالل االجهزة الساحبة للهواء يف الزنازين و معاجلة التشميس و اخراج املودعني و النزالء اطول
فرتة ممكنة يوميا .
معاجلة االمتعة اليت توضع يف الزنازين اليت تعود لألشخاص .
معاجلة امر احلمامات و املرافق اليت تنشر الروائح الكريهة يف الزنازين .
استخدام املنظفات و املعقمات بشكل اسبوعي .
تعقيم طيب دوري و فصلي للزنازين .

 -2مراعاة هذا اجلانب يف االبنية احلديثة اليت تبنى مستقبال .
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 -01هل تتوفر األسرة و االغطية و البطانيات لكل احملكومني و املوقوفني ؟
توفري السرائر و البطانيات
8102

8102

8102

متوفر

غري كايف

متوفر

غري كايف

متوفر

غري كايف

% 11

% 11

% 11

% 21

% 11

% 21

االستنتاجات - :
تقریر شبكة العدالة للسجناء اكد على ان السجون (  ) 89اليت رت زياترها كانت نفسها (  ) %11قادرة على توفري
السرائر و احتياجات النوم  ،و يف عام  8102تبني ان هذه النسبة من القدرة يف توفري االسرة و البطانيات قد اصبحت
(  ) % 11فقط  ،اما يف عام  8102فقد نزلت اىل ادنى مستوياتها و هي ( ) % 11و هذا يعين ان  % 21من االماكن
اليت حتجز فيها االشخاص ال تستطيع توفري االسرة و البطانيات و ما يلزم  ،و هذا باالضافة اىل مشكلة االكتظاظ هناك
مشكلة اخرى و هي عدم رفد السجون و االصالحيات باملواد و االحتياجات اجليدة حيث هي عرضة للتلف و االستهالك
.

املقرتحات -:
هي نفس مقرتحاتنا لألعوام  8102و  8102و إضافة اىل نقطتني اضافينت اليها -:
-0

-8
-1
-9
-1
-2

بناء سجون جديدة و مواصفات خاصة و طاقات استيعابية اكرب  ،حيث ان السجون القدمية بنيت و عدد
سكان العراق كان اقل من (  ) 81ملون نسمة و حنن االن يف  8102تشري بعض االحصائيات على اكثر من (
 ) 11مليون نسمة .
العمل بنظام تأجيل تنفيذ العقوبات قدر املستطاع .
اللجوء اىل تشريع قانون العقوبات البديلة .
التوسع يف االفراج الشرطي .
تغري بعض العقوبات السالبة للحرية اىل غرامات مالية .
توفري امليزانية املناسبة لكل سجن لتصليح و شراء االحتياجات الضرورية مثل البطانيات و االسرة و الشراشف
و املخدات بإستمرار .
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 -00هل هناك اهتمام بالنظافة الشخصية و هل تتوفر املواد االساسية من املياه ( احلاة و الباةد ) و املنظفات و
هل هناك مكان حلالقة الشعر و هل تتوفر املرافق الصحية مقاةنة بأعداد النزالء و املودعني ؟.
مدى قدةة االداةات يف توفري االحتياجات للنظافة الشخصية
8102

8102

8102

نعم

كال

نعم

كال

نعم

كال

% 011

% 11

% 011

% 11

% 22

% 01

االستنتاجات -:
أكدت تقارير يف  8102و  8102على ان االدارات السجنية سهلت و وفرت املستلزمات اخلاصة بالنظافة الشخصية من
محامات و املنظفات و املاء احلار و البارد حسب احلاجة (  ، ) % 011و النزالء و املودعني مل يكن لديهم مشكلة يف هذا
الصدد  ،اال اننا اشرنا اىل جملة من االمور جتعل هذه النقطة دون جدوى حتى و ان توفرت و السبب كون احلمامات
كأماكن لإلستحمام نفسها غري صاحلة و ان كانت هناك استحمام يومي فالزنازين و القاعات غري مناسبة لألسباب اليت
ذكرت يف فقرتها اخلاصة بالبيانات  ،و كذلك اشرنا اىل املرافق الصحية و مشاكل الصرف الصحي اليت هي مشاكل كبرية
يف السجون .
أما يف عام  ، 8102فقد الحظت فرقنا اىل ان اضافة اىل بقاء احوال احلمامات و املرافق الصحية و الزنازين و القاعات
على اوضاعها  ،يالح ان االدارات السجنية انفضحت نسبة قدرتها يف توفري املستلزمات اخلاصة بالنظافة الشخصية من
محامات و املنظفات و املاء احلار و البارد و نزلت اىل  % 22و هذا يعين ان  % 01من السجون و مراكز االحتجاز ليست
قادرة على توفري هذه اخلدمات اليت هي اساسية جدا .

املقرتحات -:
 -0يف االبنية اجلدية اليت تبنى مستقبال كسجون جيب مراعاة اجلانب الصحي املشار اليه .
 -8مراعات اوضاع ذوي االحتاجيات اخلاصة يف بناء احلمامات و املرافق الصحية .
 -1يف السجون احلالية جيب زيادة عدد احلمامات و املرافق الصحية و االهتمام باجلانب الصحي و النظافة هلذه االماكن .
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 -08هل هناك املالبس اخلاصة بالسجون و االصالحيات ؟
وجود مالبس اخلاصة للتفريق بني املوقوفني و احملكومني  /اخلطرين و االعتياديني  /النساء و الرجال
8102

8102

8102

نعم

كال

نعم

كال

نعم

كال

% 11

% 011

% 11

% 011

% 11

% 011

االستنتاجات -:
يف السابق (  8102و  ، ) 8102اشرنا اىل ان االدارات السجنية ال توفر املالبس اخلاصة ( اخلاصة ) للمحكومني و
املوقوفني  ،و املقصود انه ال توجد مالبس توزع على املودعني و النزالء حبيث مبجرد النظر اليهم تعرف وضعهم
القانوني او خطورتهم او جنسهم او اعمارهم  ،كما نرى يف بعض البلدان حيث ان املالبس البيضاء تعنى ان الشخص
موقوف و املالبس الزرقاء تعنى انه حمكوم و املالبس احلمراء تعين انه حمكوم باالعدام  ...اال ان هذا ال يعنى ان
االدارات السجنية ال توفر املالبس بتاتا البتة  ،و قد اشرنا اىل ذلك  ،حيث اشرنا اىل ان (  ) % 22من االدارات توزع
بدالت صيفية و بدالت شتوية يف  ، 8102و يف  8102كانت  % 29من االدارات توزع البدالت الصيفية و الشتوية ،
لكن هذه النسبة اخنفضت اىل (  ) % 12فقط و ذلك لوجود مواقع مؤقتة إليداع االشخاص مثل ( مراكز الشرطة و
التسفريات ) و هذه االماكن ال تستطيع توفري البدالت .

املقرتحات -:
 -0جيب ان تكون هناك مالبس خاصة بالسجون و تكتب عليها اسم املؤسسة السجينة و احملافظة .
 -8حيب ان تكون هناك بدالت مومسية بعدد فصول السنة ألن العراق ميتاز بوجود اربعة فصول و هي خمتلفة يف اجلو و
املناخ و الرطوبة و احلرارة .
 -1جيب ان تكون البدالت فيها دالالت على نوع اجلرائم على سبيل املثال ( االزرق جلرمية و االخضر جلرمية و البين
جلرمية ) .
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 -01هل توفر االداةة السجنية الطعام و الوجبات الثالث ؟
توفري الوجبات الثالث يوميا
8102

8102

8102

نعم

كال

نعم

كال

نعم

كال

% 011

% 11

% 011

% 11

% 011

% 11

االستنتاجات -:
أكدت نتائج الزيارات ان السجون و االصالحيات و التسفريات عدا مراكز الشرطة  ،توفر الوجبات الثالث للمحكومني و
املوقوفني (  ، ) % 011على نفس الوترية لألعوام السابقة  ،اي عن طريق العقود مع املتعهدين  ،باالضافة اىل وجود
حوانيت لبيع االكالت و املستلزمات املسموح بيعها يف السجون و حتت رقابة االدارة املباشرة  ،و كذلك يسمح للمحكومني و
املوقوفني بالطبخ يف الكثري السجون و االصالحيات  ،و اخريا يسمح للسجناء و املعتقلني بإستالم الوجبات اجلاهزة اليت
تأتي بها االهالي و االصدقاء عند الزيارات .

املالحظات اخلاصة مبحوة االكل هي نفس املالحظات من حيث -:
 -0ان املتعهد يلتزم مبا يرد يف العقد املربم مع االدارة السجنية بالوجبات من حيث الشكل دون االخذ بعني االعتبار السعرات
احلرارية و القيمة الغذائية للوجبات و هذه مشكلة كبرية حبد ذاتها  ،حيث ان السعرات احلرارية العالية و كميات الدهون
املوجودة يف الوجبات و يف املقابل الساعات الطويلة من اجللوس للمسجونني دون اية حركة تذكر حلرق هذه الدهون تسبب
الكثري من املشاكل الصحية .
 -8عدد قليل جدا من السجون تراعي الوضع الصحي للمسجونني يف الوجبات املقدمة هلم و خاصة املصابون باالمراض املزمنة
مثل ( ارتفاع ض غط الدم و السكري و مشاكل اجلهاز اهلضمي و احلساسية ) و ان الغالبية ال يتمكنون من مراعاة هذا اجلانب
لذا يكون املسجون امام خيارين  ،اما يأكل من االكلة غري الصحية بالنسبة حلالته املرضية او يعتمد على امكانياته اخلاصة يف
توفري االكل و هذا ما ال يستطيع عليه االكثرية من الناس .
 -1حبسب معلوماتنا لسنة  8102ان نسبة (  ) % 80من السجون يستطيعون توفري الوجبات اخلاصة ملن حيتاجون اليها بسبب
االمراض  ،و ان نسبة (  ) % 24غري قادرة على توفري الوجبات اخلاصة .

املقرتحات  - :نؤكد على مقرتحاتنا املذكوةة يف االعوام املاضية و هي - :
 -0عند ابرام العقود على االدارات السجنية ان تشرتط على املتعهدين توفري وجبات خاصة للمرضى و هي ليست مهمة مستحيلة
 -8جيب ان حتتاط االدارات السجنية خبصوص الوجبات اليت تأتي من اخلارج حيث لوح و مت ضبط العديد من املمنوعات اليت
تسرب اىل احملكومني من خالل االكل من املوبايل و احلبوب املخدرة و امور اخرى مثل املواد املمنوعة و قد شكلت جلان
حتقيقية بهذا اخلصوص يف العديد من املستشفيات .
 -1جيب مراعاة السعرات احلرارية و القيمة الغذائية و نسبة الدهون اليت حتتويها الوجبات .
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 -09هل يسمح مبماةسة االلعاب الرياضة و وسائل الرتفيه ؟
هل يسمح للموقوفني و احملكومني مبماةسة الرياضة بشكل منتظم و توفر االماكن املخصصة هلذا الغرض ؟
نعم

8102
كال

غري كايف

% 21

% 11

% 81

نعم

8102
كال

غري كايف

% 28

% 01

% 02

نعم

8102
كال

غري كايف

% 10

% 09

% 11

االستنتاجات -:

.

عند احلديث مع االدارات السجنية حول اهمية الرياضة و ضرورتها  ،كانت االدارات تعي راما اهميتها و ضرورتها  ،لكن
مدى ركن االدارات من تهيئة اجملال ملمارسة االلعاب الرياضة كانت مرهونة بعدة امور و منها املساحات املخصصة للمالعب
الرياضية او للقاعات اليت رارس فيها االلعاب  ،و يف النتيجة ظهرت لنا ان نسبة (  ) % 10من املواقع يف مقدورها توفري
املستلزمات ملمارسة الرياضة و  % 09ليس لديها اية امكانيات و وسائل ملمارسة الرياضة و هناك نسبة كبرية ايضا ليست
بإمكانها توفري املستلزمات بشكل كايف ملمارسة االلعاب الرياضية  ،و هذا يعين ان نسبة (  ) % 94 = % 11 + %09من
السجون لديهم مشاكل خبصوص ممارسة االلعاب الرياضية .
و مما ال شك فيه ان ممارسة االلعاب الرياضية تصاحبها مجلة من االمور االخرى و هي التشميس و استنشاق اهلواء النقي
و ايضا حرق السعرات احلرارية اليت تؤدي مشاكل صحية كبرية و منها زيادة الوزن و التهاب املفاصل و االالم الفقرات و
امراض اخرى تنفسية و جلدية باالضافة اىل اجلانب النفسي الذي يتأثر بها سلبا و اجيابا .
و من خالل املقارنة بني نتائج االعوام الثالثة نرى ان نسبة االدارات اليت كانت تسمح و توفر ممارسة الرياضة يف
اخنافض ملحوظ  ،حيث كانت يف  ) % 21 ( 8102و يف  ) % 28 ( 8102و يف عام  ) % 10 ( 8102فقط .

املقرتحات -:
 -0زيادة عدد ساعات الرياضة و جعل ممارسة الرياضة من االمور اليت تفرض على املسجونني مبعنى اجبار املسجونني
على املمارسة اليومية للرياضة .
 -8زيادة عدد ساعات التشميس و خاصة يف االوقات اليت تكون فيها اشعة الشمس االكثر تأثريآ و اجيابية و خاصة عند
منتصف الظهرية .
 -1تنظيم املسابقات و االلعاب و املنافسات فيما بني السجناء يف السجن الواحد و ايضا تنظيم بطوالت رياضية ما بني
السجون القريبة من بعضهم البعض جغرافيا .
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 -01ما مستوى الرعاية الصحية و اخلدمات الطبية يف السجن ؟
هل يوجد فريق طيب متخصص ؟
8102
نعم
% 48

8102
كال
%2

نعم
% 12

8102
كال
% 21

كال
%2

نعم
% 49

هل يتم توفري املستلزمات الطبية ؟
8102
نعم
% 21

8102
غري كافية
% 81

نعم
% 02

8102
غري كافية
% 29

نعم
% 01

غري كافية
% 22

االستنتاجات -:
جاءت نتائج الزيارات مبعلومات ملفتة لألنظار و مشكلة جديرة بالعناية و االهتمام و هي مشكلة اجلانب الصحي يف املؤسسات
االصالحية و السجون  ،ففي  8102اظهرت تقاريرنا اليت وردت بشأن  89موقع ان  % 48منها رتلك فرقا طبية متخصصة و
يف عام  8102تفاجئنا ان نتائج الزيارة للمواقع  12من السجون ان  % 12فقط لديهم فرق طيبة متخصصة  ،اما يف عام
 8102فكانت النتائج هي  % 49من السجون لديهم فرق طبية متخصصة  ،و هذا التباين يف النسب مشكلة كبرية ان مل جند هلا
تفسريا منطقيا مقنعا  ...و بعد البحث و التعمق يف االمر  ،ظهر لنا ان االدارات السجنية تعترب جمرد وجود املراكز الصحية و
كوادر طبية فيها انها رتلك الفرق الطبية املختصصة  ،و هذا خطأ يف فهم الوضع  ،فاملراكز الصحية ليست فرق طبية متخصصة
بل ادنى مستويات اخلدمة الصحية خاصة يف السجون اليت تودع فيها االالف من احملكومني و املوقوفني  ...الفرق الطبية هي
جمموعة الكوادر الطبية و الصحية و كل ما حيتاجها من اجهزة و مستلزمات طبية يف االختصاصات املختلفة كاجلراحة و الباطنية
و النسائية و الكسور و النفسية و التخصصات االخرى  ،و نتيجة املتابعة تأكدنا ان االماكن اليت تنت زيارتها يف السنوات الثالث
غالبيتها لديها مراكز صحية لكن دون وجود للكوادر و الفرق الطبية اليت رت االشارة اليها .
اما خبصوص مستوى اخلدمات الطبية  ،فلم جند موقعا لديهم مستشفى فيها االقسام املعروفة يف املستشفيات مثل االستشارية و
الطواريء و الردهات التخصصية و صاالت العمليات و املختربات املتقدمة و االشعة و السونار و االكثر من هذا تبني لنا ان املراكز
الصحية اليت رت االشارة اليها ال تستطيع توفري اخلدمات الطبية و مستلزماتها و العالجات بنسبة (  ) % 22و هذه مشكلة كبرية
جدا .

املقرتحات -:
 -0جيب مراعاة االعداد املوجودة يف السجون عند النظر اىل امللف الصحي  ،من الطبيعي ان تكون هناك مستشفيات للسجون
اليت تكون يف اعداد املودعني باالالف .
 -8بناء مراكز صحية كاملة من حيث الكوادر الطبية و الصحية و املختربات و االشعة و شعبة االسنان و ردهات ادخال
املرضى و االدوية و سيارات االسعاف .
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 -02كيف كان مستوى التعليم و الدةاسة يف السجون ؟
هل يتمكن احملكوم او املوقوف من اكمال دةاسته داخل السجن ؟
8102
كال
%11

نعم
%21
8102
نعم
% 02

كال
% 28

الدةاسة االبتدائية
8102
كال
نعم
%11
%21
االعدادية و اجلامعة و الدةاسات العليا
8102
كال
نعم
%22
%01

8102
كال
% 22

نعم
% 18
8102
نعم
% 01

كال
% 22

االستنتاجات -:
لقد كانت نتائج زیاراتنا ألربعة و عشرون موقعا يف  8102و ستة و ثالثون موقعا يف  8102و تسعة و اربعون موقعا يف
 8102بالنسبة ملوضوع الدراسة و اكمال الدراسة خميبا لألمل  ،ففي  8102كانت  % 21من املواقع السجنية توفر االمكانية
إلكمال الدراسة االبتدائية يف حني  % 11مل يكن مبقدورها و كانت النسب هي نفسها يف عام  ، 8102لكن يف  8102مبا اننا
ادرجنا ضمن خطة مراقبتنا مراكز الشرطة و التسفريات ايضا فقد ارتفعت نسبة املواقع اليت ال تستطيع توفري هذه اخلدمة
بسبب كون االمكان غري مهيئة هلذا الغرض  ،فالنتيجة كانت ان (  ) % 22ال تستطيع توفري خدمة اكمال الدراسات االبتدائية
و فقط  % 18لديهم القدرة و االمكانية لتوفريها .
اما الدراسات االعدادية و اجلامعة و الدراسات العليا فكانت االمور خمتلفة كليا  ،حيث اكدت  % 02من االدارات انها تستطيع
ان تهييء االرضية لطلبة االعدادية و الكليات و الدراسات العليا إلكمال دراساتهم اذا ارادوا لكن مل جند اعدادا كبرية النزالء و
املودعني هلذه احلالة  ،و يف عام  8102كانت  % 01من االدارات ابدت استعدادها و قدرتها هلذا الشيء  ،و كانت النتائج ذاتها
يف  ( 8102حيث ان  % 01فقط اكدوا قدرتهم على توفري ما يلزم إلكمال الدراسة االعدادية و الكليات و ما بعدها  ،بينما
 % 22اكدوا ان هذا الشيء ليست يف مقدورهم ) .

املقرتحات هي نفس ما مت التأكيد عليها يف  8102و : 8102
 -0مبا ان الدستور العراقي نصت يف املادة (  19الفقرة اوال و ثانيا ) ما يفيد اهمية التعليم و الزامي يف املراحل االبتدائية و يف
الفقرة الثانية تؤكد على جمانية التعليم كحق لكل املواطنني دون استثناء لذا توجب على اجلهات املشرفة للسجون ضمان هذا
احلق الدستوري و بناء املدارس للمراحل االبتدائية و اختاذ كافة االجراءات اليت من شأنها تسهيل االستمرار يف الدراسة يف
املراحل املختلفة وصوال اىل اجلامعات و الدراسات العليا ايضا .
 -8االكثر من هذا نقرتح ان يقوم املشرع بوضع مادة قانونية يف قانون إدارة السجون تفيد مايلي ( لكل حمكوم بعقوبة سالبة
للحرية تقليل مدة حمكوميته بواقع ستة اشهر لكل مرحلة دراسية للمراحل االساسية و سنة كاملة لكل سنة دراسية
جامعية و ثالث سنوات للماجستري و مخس سنوات للدكتوراه ) تشجيعا للمحكومني يف اكمال الدراسة .
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 -02هل هناك وجود الباحثني االجتماعيني و بالعدد الكايف يف السجون ؟.
هل يوجد باحثني اجتماعيني يف املؤسسة السجنية ؟
8102
نعم
% 24

نعم
%9

8102

8102
كال
%2

نعم
كال
نعم
كال
% 48
% 08
% 22
% 80
هل عدد الباحثني االجتماعيني يتناسب م اعداد النزالء و املوقوفني ؟
8102
8102
8102
كال
نعم
كال
نعم
كال
% 011
% 11
% 48
%2
% 42

االستنتاجات -:
على الرغم من تأكيد االدارات السجنية على اهمية وجود الباحثني االجتماعيني و النفسيني يف املؤسسات االصالحية و
السجنية و تأكيدهم على دورهم املهم يف عملية اعادة التأهيل و التقويم  ،و ايضا تتجلى ضرورة وجود الباحثي
االجتماعي يف السجون عند العمل باالفراج الشرطي  ،حيث ان املدعي العام ال حييل امللف اىل احملكمة املختصة للحصول
على قرار منهم باالفراج الشرطي من دون تقرير الباحث االجتماعي الذي يكون رأيه فاصال يف االفراج الشرطي  ،اال ان
النتائج اظهرت انه يف عام  8102كانت  % 24من السجون و االصالحيات لديهم باحثني اجتماعيني و نفسيني و
ارتفعت النسبة يف عام  8102اىل  % 22و ارتفعت اكثر يف عام  8102و اصبحت  ، % 48و هذا املؤشر جيد جدا ،
لكن امجعت االدارات السجنية على ان اعداد الباحثني ( االجتماعيني و النفسيني ) ال تتناسب مطلقا مع االعداد الكبرية
للنزالء و املودعني و وصلت نسبة االدارات اليت اكدت على هذا االمر اىل (  ) % 011من االدارات السجنية .

املقرتحات هي ذاتها كما يف االعوام السابقة -:
-0
-8
-1
-9

زيادة عدد الباحثني االجتماعيني مبا يتناسب مع اعداد السجناء حبيث يكون لكل (  ) 11شخص باحث اجتماعي
واحد .
فتح دورات ختصصية و بصورة مستمرة للباحثني االجتماعيني .
تعيني الباحثني االجتماعيني يف مجيع السجون و االصالحيات و مراكز االحتجاز .
تشجيع الباحثني االجتماعيني التقديم للتوظيف يف السجون عن طريق اعطاء امتيازات و خمصصات خطورة عمل .
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 -02كيف يتم التعامل م ملف االنضباط و هل تفرض االداةة السجنية العقوبات ؟
2016
كال

نعم
%22
2016
نعم
%1
2016
نعم
%08
2016
نعم
%81
2016
نعم
%11

اوال  -هل تتم معاقبة املودعني و النزالء داخل السجون ؟
2017
كال
نعم

نعم
%09
2016
نعم
%81

2017
كال
%20

2016

نعم

% 20
%01
%22
%11
ثانيا  -هل حدث ت حاالت االصابة من جراء تطبيق العقوبات داخل السجن ؟
2017
نعم
كال
نعم
كال
%1
%41
%01
%41
ثالثا  -هل تتم معاينة املعاقبني طبيا قبل فرض العقوبات داخل السجن ؟
2017
نعم
كال
نعم
كال
% 88
%29
%02
%22
ةابعا  -هل يتعرض السجناء للضرب ؟
2017
نعم
كال
نعم
كال
%1
%42
%9
%21
خامسا  -هل يتعرض املسجونني لإلهانة ؟
2017
نعم
كال
نعم
كال
% 01
%24
%80
%22
سادسا  -هل هناك حاالت حماولة االنتحاة ؟

2016
نعم
%84

2018

نعم
%82

كال
% 04
2018
كال
% 42
2018
كال
% 22
2018
كال
% 42
2018
كال
% 22
2018

كال
%29

نعم
% 01

سابعا  -هل كان ت هناك حماوالت اهلروب من السجن ؟
2017
نعم
كال
نعم
كال
%1
%22
%01
%22
ثامنا  -هل يتم استعمال االغالل و القيود خالل احلياة اليومية يف السجون ؟
2017
نعم
كال
نعم
كال
%02
%98
%12
%21

كال
% 22
2018
كال
% 42
2018
كال
% 28
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االستنتاجات -:
اوال  -الزالت مشكلة فرض العقوبات من قبل االدارات السجنية على املخالفني لألنظمة و التعليمات مستمرة عن طريق
جلان تشكل هلذا الغرض و اليت هلا الصالحية إلقرتاح انواع خمتلفة من العقوبات تبدأ بالوضع يف احلبس االنفرادي و
الذي يطلقون عليه ( احملجر )  ،و احلرمان من الزيارات و الرياضة و التشميس و املشاركة يف بعض االنشطة .
و قد كانت نسبة املواقع اليت فرضت هذه العقوبات يف عام  8102هي (  ) % 22و يف عام  8102قد ارتفعت اىل (
 ) % 22و يف عام  8102نزلت اىل (  ، ) % 20و الذي نراه ان هذه النسب عالية و هذا يعين ان السجون تعاني من
عدم انصياع املودعني و النزالء اىل االنظمة و التعليمات بشكل كبري مما جترب االدارة على اختاذ هذه االجراءات  ،و الذي
نراه ان معاجلة االسباب افضل من التعامل مع النتائج  ،حيث ظهرت لنا ان غالبية املشاكل تعود اسبابها اىل االكتظاظ و
عدم وجود املساحات املناسبة لكل سجنب و كذلك اختالط الفئات املختلفة من اجملرمني مع بعضهم البعض و ايضا
تدهور اجلانب الصحي النفسي للعديد من املودعني بسبب تأخر حماكماتهم او اطالق سراحهم او بعد السجن عن
االهالي و عدم التكمن من اجمليء بصورة منتظمة و ايضا وجود االجانب معهم يف نفس الزنازين و القاعات  ....ا .
ثانيا – تشري االحصائيات اىل ان العقوبات املفروضة من قبل االدارات السجنية يف الغالب ال تسبب االصابات ألن طبيعة
العقوبات ليست من شأنها حدوث االصابات حيث كانت نسبة عدم وجود االصابات يف عام  ) % 41 ( 8102و يف عام
 ) % 41 ( 8102و يف عام  ) % 42 ( 8102و هنا نرى حتسنا ملحوظا باملقارنة مع العام السابق .
ثالثا – يف عام  8102سجلت فرقا ان  % 08من االدارات السجنية ال تقوم باملعاينة الطبية قبل فرض العقوبات على
االشخاص و يف عام  8102كانت  % 02منهم ال يقومون بهذا االجراء و يف عام  8102كانت  %88من االدارات ال تقوم
بهذا االجراء و هذه كانت احدى اسباب وجود حاالت االصابة من جراء العقوبات املفروضة من قبل االدارات السجنية .
ةابعا – سجلت الفرق الزائرة لشبكة العدالة للسجناء ان السجون كانت تستخدم العنف للعديد من احلاالت بنسبة ( 81
 ) %من السجون و االصالحيات و نتيجة الدورات التثقيفية حبقوق االنسان و احلماية القانونية للمودعني و النزالء و
معايري حسن ادارة السجون و قواعد مانديال و االتفاقيات الدولية الحظنا تغريا ملفتا للنظر حيث اصبحت االدارات
اليت تستخدم العنف من  % 81نزلت اىل  % 9يف  ، 8102و االكثر من هذا ان هذه النسبة وصلت اىل مستوياتها يف
 8102و اصبحت (  ) % 1فقط .
خامسا – اما االهانة و استخدام الكلمات النابية و البذيهة ال زالت تسجل معدالت غري مقبولة و هي  ،يف عام 8102
كانت (  ) %11و يف عام  ) %80 ( 8102و يف عام  ، ) %01 ( 8102و على الرغم من اخنفاض ملحوظ حيث
اخنفضت من (  %11اىل  ) %01لكن يستمر العمل على انزاهلا اىل ادنى املستويات املمكنة اكثر و اكثر .
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سادسا – لقد كان موضوع حماوالت االنتحار من املواضيع املقلقة جدا بالنسبة للمنظمات و االدارات السجنية  ،ففي
حني سجلت يف  8102ان (  ) % 84من السجون و يف عام  8102تبني ان نسبة (  ) % 82قد حدثت فيها حماوالت
االنتحار و هناك حماوالت لألسف حدثت فيها الوفاة  ،نرى ان النسبة نزلت اىل (  ) % 01يف عام  ، 8102طبعا هذه
النسبة ايضا كبرية لكن االخنفاض املستمر ملعدالت االنتحار يف السجون يعين ان الربنامج املطبق ملواجهة هذه املشكلة
تعطي نتائج اجيابية حيث (  %84الــــى  %82الــــى  ) % 01و املؤمل ان تنخفض اكثر و اكثر .
سابعا – كذلك نرى اخنفاضا الفتا للنظر عند النظر اىل منحنى نسبة حماوالت اهلروب من السجن  ،حيث كانت يف
 ) %09 ( 8102ثم نزلت يف عام  8102اىل (  ) % 01و يف عام  8102نزلت اىل ( . ) % 1
ثامنا – اساس فكرة السؤال عن استخدام القيود و االغالل هي استخدامها بشكل يومي للمودعني و النزالء و ليس اثناء
عملية نقلهم من مكان اىل مكان اخر  ،لكن االجوبة تأتي دائما و هم يشريون اىل االنتقال  ،و النتيجة النهاية هي ان
االدارات السجنية (  ) % 011ال يستخدون االغالل و القيود بشكل يومي و داخل القاعات و الزنازين ( و هذا ما كان
يهمنا ) و االكثر من هذا ان االدارات اليت كانت تستخدم االصفاد عند نقل املساجني ايضا اصبحت تستخدمها بنسبة
اقل عما كانت عليها يف االعوام السابقة و هذا يشكرون عليها طبعا و كانت النتائج إلستخدام االصفاد ( الكلبجة ) عند
انتقال النزالء و املودعني على مدار السنوات الثالث االخرية ( ان االدارات السجنية يف عام  8102كانت تستخدم
االصفاد بنسبة  % 81و يف عام  8102كانت النسبة عالية و هي  %12لكن يف عام  8102اصبحت النسبة  % 02فقط
).

املقرتحات -:
 -0عندما اعطى القانون الصالحية لإلدارات السجنية بفرض جزاءات تأديبية مل يكن يقصد اللجوء اليه اال يف االوقات
الضرورية جدا  ،لذا نقرتح على اجلهات املعنية بإدارات السجون اصدار تعليمات موضحة و صارمة لتطبيق اجلزاءات
على النزالء و املودعني .
 -8ان الضرب و االهانة هما جرميتان متكاملة العناصر و االركان لذا نشدد على ضرورة تطبيق القانون و احالة
مرتكيب تلك اجلرائم للمحاكم اخلاصة و ليس االقتصار على فرض العقوبات االدارية ألن العقوبات االدارية ال حتل
حمل العقوبات الواردة يف قانون العقوبات العراقي بشأن التعذيب او اساءة املعاملة او اساءة استخدام السلطة .
 -1و تظل احلاجة ضرورية ملعرفة اسباب اللجوء اىل االنتحار و دراستها بشكل علمي ملعاجلتها من اساسها  ،لذا نكرر
حاجة اجلهات املوكلة اليها ادارات املؤسسات السجنية اىل عمل دراسة ميدانية و علمية ملعرفة اسباب اللجوء اىل
االنتحار .
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 -04هل يتم التزود باملعلومات عن السجن ؟ و هل يستطي تقديم الشكوى و هل يقبل الطلبات من املسجونني ؟
اوال  -هل يعلم السجناء ماهية االنظمة املطبقة يف السجون ؟
2016
نعم
%48

نعم
%22

2017
كال
%2

نعم
%21

2018
كال
%81

كال
% 11

نعم
% 011

ثانيا  -هل يتمكن السجناء من تقديم الشكاوى و توكيل احملامي ؟
2018
2017
2016
نعم
كال
نعم
كال
% 011
% 11
%011
%08

كال
% 11

ثالثا  -هل يتمكن السجني من متابعة االخباة اخلاةجية من خالل التلفاز و الصحف و الرسائل ؟
2018
2017
2016
كال
نعم
كال
نعم
كال
نعم
% 11
% 011
% 11
%011
%9
%42
2016
نعم
%21

كال
%81

ةابعا  -هل يوجد مكتبات داخل السجون ؟
2017
كال
نعم
% 11
%011

2018
نعم
% 011

خامسا  -هل يسمح للزياةات الدوةية لألهالي اىل ذويهم املودعني و النزالء ؟
2018
2017
2016
نعم
كال
نعم
كال
نعم
% 011
% 11
% 011
% 11
% 011

كال
% 11

كال
% 11

االستنتاجات -:
اوال – خبصوص االنظمة و التعليمات املتطبقة  ،الزيارات املتكررة و اللقاءات املتكررة مع العديد من االشخاص  ،تبني
لنا وجود تطور ممتاز يف هذا اجملال  ،حيث كانت نسبة دراية احملكومني و املوقوفني يف عام  ) % 48 ( 8102و يف عام
 ، ) % 21 ( 8102لكن يف  8102تبني لنا ان (  ) % 011على دراية جيدة بالتعليمات اخلاصة و املطبقة عليهم .
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ثانيا – خبصوص تقديم الشكاوي و توكيل احملامي  ،يف عام  8102كانت (  ، ) %21اال ان هذا احلق اي ( تقديم
الشكاوي و توكيل احملامي ) اصبح يف  8102و  ) % 011 ( 8102حيث توفر االدارة السجنية كافة التسهيالت
ملمارستهما .
ثالثا – فيما خيص التواصل مع العامل اخلارجي  ،تبني ان االدارات السجنية تبدي كافة التسهيالت يف هذا اجملال من
حيث اللقاء باالهل و متابعة التلفزيون و قراءة الصحف و اعالم السفارات و القنصليات بوجود االجانب و حتى اللقاءات
الصحفية و املنظمات و القاء باللجان الزائرة من دوائر التفتيش و االدعاء العام و الربملان و اية جلان وزارية اخرى .
ةابعا – خبصوص املكتبات  ،كانت نسبة وجود املكتبات يف السجون و االصالحيات يف عام  ، ) %21 ( 8102اال اننا
الحظنا يف عام  8102و  8102ان كافة السجون و االصالحيات (  ) % 011لديهم مكتبات ما عدا مراكز الشرطة و
التسفريات  ،و لكن هذه املكتبات ختتلف من مكان آلخر من حيث مكان القراءة و عدد و انواع الكتب و حتى عدد
الزائرين من احملكومني و املوقوفني اليها .
خامسا – موضوع الزيارات الدورية و غري الدورية حتاف على مستوياتها للعام الثالث على التوالي و هي ، % 011
حيث تسمح االدارات السجنية بالزيارات للمحكومني و املوقوفني بنسبة  %011عدا االشخاص الذين رنع زياراتهم (
مؤقتا – اما لسالمة التحقيق او خوفا على امنهم )  ،اال ان االدارات يف غالبيتها تشكو من افتقارهم اىل اماكن الئقة هلذه
الزيارات  ،فعادة يفرتشون االرض يف الساحات و ممرات القاعات و بعض القاعات املعدة للزيارة من دون جتهيزات  ( .لكن
الزالت هناك مشاكل كبرية يف تطبيق املواد القانونية اخلاصة بالسماح للمحكوم بزيارة ذويه يف السجون يف العراق  ،ما
عدا اصالحيات اقليم كوردستان فهي مطبقة بشكل جيد و كما وردت يف النظام رقم واحد الذي حيكم االصالحيات يف
االقليم .

املقرتحات -:
-0
-8

-1
-9

نوصي بإغناء املكتبات املوجودة يف السجون بكتب مفيدة من خالل الطلب من دور النشر و اجلامعات بإرسال نسخ
من الكتب و املنشورات اليهم جمانا .
مع ان االدارات السجنية تسمح بالزيارات (  ) %011اال ان معظم االدارات تعاني من عدم وجود اماكن الئقة
للزيارات و اجللوس و غالبا يفرتشون االرض و هذه يف مجيع السجون  ،لذا نوصي ببناء قاعات تليق باللقاء العائلي
واملقابالت .
جيب تفعيل الزيارات املنزلية و على نطاق اوسع يف العراق و بإجراءات اسهل  ،حيث ان الكثري من احملكومني حيرمون
من هذا احلق بسبب عدم وجود كفيل هلم او عدم القدرة على دفع مبلغ الكفالة .
و ان الزيارات املنزلية تساعد على حل مشاكل عديدة داخل السجون و خارجها و هي تعوض نقص االدارات السجنية
من توفري املكان املالئم للقاء العائلي واخللوة للشرعية للمسجونني .
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 -81هل يسمح مبماةسة الشعائر الدينية ملختلف املذاهب ؟
هل يسمح للنزالء و املودعني مبماةسة شعائرهم الدينية اخلاصة بالديانات املختلفة ؟
8102
نعم
%42

8102
كال
%9

نعم
%100

8102
كال
%00

كال
%00

نعم
%100

االستنتاجات -:
خبصوص ممارسة الشعائر الدينية يف السجون و االصالحيات و مراكز الشرطة و التسفريات  ،تبني ان (  ) % 011من
االدارات السجنية ليست لديها مانع يف القيام بالطفوس الدينية و لكافة االديان و املذاهب  ،و تسمح مبمارستها  ،لكن املشكلة
يف توفري االماكن املخصصة هلا  ،فغالبية السجون و االصالحيات فيها مساجد صغرية فقط او غرف خمصصة للصالة
للمسلمني فقط  ،لكن ال تستطيع توفري هذه االماكن  .و عموم االدارات ليست لديها مانع من زيارات رجال الدين لكافة
الديانات .

املقرتحات -:
نؤكد على كون ممارسة الشعائر الدينية حق لكل شخص لذا يتوجب على االدارات السجنية تهيئة املكان املناسب جلميع
الديانات اىل جانب املسلمني .

 -80حموة االمتعة و االمانات
هل هنالك اماكن خاصة بوض املالبس و املقتنيات و نظام االمانات يف السجن ؟
8102
نعم
%48

8102
كال
%2

نعم
%29

8102
كال
%02

نعم
% 48

كال
%2

االستنتاجات -:
یمنع القانون و التعلیمات اخلاصة املطبقة يف السجون ان يكون حبوزة احملكومني و املوقوفني املبالغ الكبرية و كذلك
املصوغات الذهبية و االشياء الباهضة الثمن اضافة اىل االشياء اليت من شأنها اثارة املشاكل مثل االدوية و بعض املقتنيات
اليت تصبح ادوات إلرتكاب اجلرائم و حتتف االدارة بها يف قسم االمانات  ،و هذا معمول به يف (  ) % 48يف  8102من
السجون و االصالحيات  .اما املالبس و االدوات اليت بشكل يومي وال خوف من ابقائها عند االشخاص فاننا الحظنا ان
السجني حيتف بها يف زنزانته يف حقائب و طرود و هذا االمر يتسبب يف الكثري من االحيان يف تضييق املكان اكثر مما هو
عليه و جندها حتت االسرة او معلقة على اجلدران او مكومة يف زاوية الغرفة باالضافة اىل كونها عوامل تساعد على نشر
الروائح الكرمية بسبب منو البكترييا فيها بسبب كونها دافئة و رطبة و هي البيئة املناسبة هلذه احلالة .
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املقرتحات  -:مع ان النسبة املتبقية ال تتعدى (  ) % 2من االدارات اليت ال تستطيع حف هذه االمور يف قسم االمانات  ,اال ان
هذا ال يعين وجود مشاكل اخرى حتى لدى االدارات االخرى و على النحو التالي - :
 -0املادة اخلاصة حبف االموال و املقتنيات الثمينة مل حتدد املبلغ املسموح به و ال قيمة املقتنيات املسموح بها و ال وزن
احللي املسموح به  ،لذا توجب معرفة املبلغ املسموح به باالحتفاظ لدى احملكوم عليه او املوقوف  ،و ما قيمة املقتنيات
اليت تصبح على ضوئها مثينة من عدمها  ،ما كمية الذهب املسموح بها عند النساء  ،ألن وجود املبالغ املالية الكبرية
خلقت الكثري املشاكل بني السجناء .
 -8جيب ختصيص مكان ملالبس احملكومني و املوقوفني  ،ألن تكوميها يف زوايا الغرف باالضافة تضييق املكان تسبب انبعاث
روائح كريهة مبرور االيام و باالضافة اىل املنظر غري احلضاري عند تعليقها على اجلدران داخل الزنازين .

 -88حموة انتقال السجناء و املعاملة اثناء نقل السجناء .
هل يتم نقل السجناء على مرأى من الناس ؟
8102
نعم
%08

8102
كال
%22

نعم
%18

8102
كال
%28

نعم
%1

كال
% 42

االستنتاجات -:
النتيجة النهائية حملور االنتقال اخلاص بالسجناء هي  ،يف عام (  ) 8102كانت (  ) % 22من االدارات تستطيع ان تنقل
احملكومني و املوقوفني بعدين عن مرآى الناس اما النسبة املتبقية فكانت تنقل املسجونني امام الناس  ،و يف عام 8102
نرى ان االدارات اليت تستطيع ضمان انتقال املسجون بعيدا عن عيون الناس اخنفضت اىل  % 28و هذا يعين ان  % 18من
االدارات كانت تنقل املسجون على مرآى الناس  ،اما يف  8102فقد حتسنت االوضاع بشكل ملحوظ حيث تستطيع ( 42
 ) %من االدارات ان تنقل النزالء و املوقوفني يف سرية تامة و هذا ضمان لألمن الشخصي للسجني و ايضا محاية لكرامته
االنسانية و خاصة اذا كان الشخص بريئا يف نهاية االمر و مدى االحراج االجتماعي التذي يتسبب له .

املقرتحات -:
على الرغم من ان النسبة املتبقية هي (  ) %1فقط من االدارات اليت ال تستطيع ضمان سرية االنتقال اال اننا نؤكد على
ان هذه النسبة ايضا جيب معاجلتها و ذلك بإصدار تعليمات صارمة بعدم نقل احملكومني و املوقوفني بسيارات مكشوفة ألن
االمر فيه اهانة لكرامة الشخص  ،خاصة املوقوف الذي ال يزال متمها و املتهم قد يكون بريئا من التهم املنسوبة اليه و
عندما يرى يف هذا الوضع يكون االمر بالنسبة اليه و ذويه حمرجا و خمجال و خاصة يف اجملتمعات الشرقية احملافظة مثل
جمتمعنا .
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 -81حموة الكوادة و املوظفني العاملني يف السجون و االصالحيات يف العراق .
هل يتم توظيف املوظفني بشروط خاصة قبل التعيني ؟
8102
نعم
% 21

8102

8102
نعم
% 00

أمي

8102
ابتدائي

%8

%82

الدفاع
النفس
نعم كال
20 14
%
%

8102
حقوق
االنسان
نعم كال
21 12
%
%

كال
نعم
كال
%011
% 11
% 12
ما هو التحصيل الدةاسي للموظفني يف السجون ؟
8102
أمي
معاهد و
ابتدائي
أمي
معاهد و
كليات
كليات
%8
%76
%23
%1
%28
هل تلقى املوظفون تدةيبات خاصة مبجال عملهم و مواض حقوق االنسان ؟
8102
الدفاع
اخرى
حقوق
الدفاع
اخرى
النفس
االنسان
النفس
نعم كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم كال
1 42 22 88 22 18 24 10 21 02
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

كال
% 100
8102
ابتدائي
%82
8102
حقوق
االنسان
نعم كال
1 42
%
%

معاهد و
كليات
%21

اخرى
نعم
2
%

كال
48
%

االستنتاجات -:
 -0اليزال تعيني املوظفني يف العراق مركزي  ،مبعنى ان كل وزارة يف نهاية السنة تعطي تقرير اىل اجلهات املختصة حلاجتها
اىل املوظفني الذي يسمى ( الدرجات الوظيفية اخلالية ) و يتم االعالن عنها و يتقدم الناس للحصول على فرصة
التوظيف بناء على الشروط الشكلية املعلن عنها و نورد على سبيل املثال نقطة ( حسن السرية و السلوك قبل التعيني )
مل جند الية التأكيد على هذه النقطة منذ وضعها كشرط للتعيني من عشرات السنني  ،او شرط ( حيمل شهادة
بكالوريوس )  ،هنا كل من حيمل تلك الشهادة حيق له التقديم دون التأكيد على الناحية املعرفية و العلمية للشخص
املتقدم  ،مل نلح لغاية اليوم وجود شرط او نقاط على موضوع هلا عالقة حبقوق االنسان  ،كأن تقول ( حيسب درجة
لكل متقدم للوظيفة على كل دورة خاصة حبقوق االنسان شارك فيها ) .
 -8مل تتغري النسب اليت سجلت يف االعوام السابقة كثريا خبصوص التحصيل الدراسي حيث كانت يف  %8 ( 8102أمي
 %82خرجيي االبتدائية  % 28خرجيي املعاهد و اجلامعات ) و يف  %0 ( 8102امي  %81ابتدائي و  %22معاهد و
جامعات ) و يف  %8 ( 8102امي  %82ابتدائي و  %21معاهد و جامعات ) .
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 -1اما يف جمال التدريبات يف اجملاالت املختلفة ( الدفاع عن النفس – حقوق االنسان – اخرى ) مل جند اية مؤسسة مل
يتم تدريب كوادرها على مواضيع خمتلفة لكن بنسب خمتلفة  ،فعلي سبيل املثال يف جمال حقوق االنسان كانت % 12
من املؤسسات يف  8102تلقت تدريبات على مفاهيم حقوق االنسان  ،اما يف  8102فقد كانت النسبة  % 18من
جمموع املؤسسات  ،و يف عام  8102ارتفعت الي  %42من جمموع املؤسسات و هذا مؤشر جيد .

املقرتحات :
الزالت املقرتحات هي اليت رت االشارة اليها لكن بنسب خمتلفة نظرا للتغريات اليت طرأت على الكثري من امللفات .
 -0ان تعيني املوظفني يف املؤسسات السجنية يتطلب بالضرورة وجود شروط اخرى ختصصية اضافة اىل الشروط العامة
لتعيني اي موظف اخر و جيب التفصيل فيها و ايضا شروط هلا عالقة باللياقة البدنية و املهارات الذهنية .
 -8لقد اشرنا ان نسبة االنفتاح للسجون على املنظمات كان شيئا رائعا (  ) %011لذا توجب استثمار هذه العالقة الرائعة
مع املنظمات الدولية و الوطنية من اجل فتح دورات تطوير مهارات و بناء قدرات و دورات تدربني املدربني على
كافة اجملاالت و االصعيدة ( حقوق االنسان – الدفاع عن النفس – االدارة الرشيدة – الربامج التأهيلية – قانون –
رعاية صحية – تربوية – اجتماعية  ....ا )

 -89حموة االعمال داخل السجون و االصالحيات .
هل جيرب احملكومني و املوقوفني أداء اعمال شاقة او اعمال صخرة داخل السجون ؟
8102
نعم

8102
كال

%9

نعم

كال

% 100
% 00
% 42
هل هناك مشاةكات للمسجونني يف وةش عمل انتاجية ؟
8102

نعم

كال

% 00

% 100

8102

نعم

كال

% 21

% 02
8102

نعم
% 21

8102

كال
% 81

نعم

8102
كال

% 011
% 11
هل هناك تدةيبات مهنية نافعة ؟
8102
نعم
% 09

كال
% 22

نعم

كال

% 08

% 22
8102

نعم
%1

كال
% 41
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االستنتاجات -:
 -0القوانني اجلزائية العراقية ال تفرض اعماال شاقة و غري شاقة على املدانني  ،و سبب سؤالنا حول امكانية فرض القيام
باالعمال على املودعني و النزالء كعقوبات ادارية فقط  ،و ما توصلنا اليها ان االدارات السجنية ال تفرض اية اعمال
شاقة و غري شاقة على املسجونني اال فيما خيص تنظيف االماكن اليت يعيشون فيها انفسهم و هذا ال يعترب تكليفا او
ارغاما على القيام باالعمال وتبني انه يف عامي  8102و  8102نسبة االدارات اليت ال تفرض االعمال ( . ) % 011
 ( -8ال يزال الوضع كما كان يف  8102و  ) 8102خبصوص الورش االنتاجية  ،حيث مل جند سجنا او اصالحية او اية
مؤسسة اخرى رتلك ورش انتاجية  ،مبعنى معمل او مصنع او حتى مزارع او اية موقع إلنتاج السلع بصورة مستمرة و
طرحها يف االسواق حاهلا حال املنتجات املصنعة حمليا  ،لكن نرى بني احلني و االخر معارض للصناعات اليدوية من قبل
املسجونني تطرح للبيع ليدر للمحكومني بربح قليل .
 -1اما خبصوص ورش النجارة و احلدادة مل جند للعام التالي شخصا خرج من السجن و امتهن مهنة النجارة او احلدادة او
اخلياطة بعد ان تعلمها يف السجن و هذا يعين عدم فائدة هذه الورش .

املقرتحات -:
( مبا ان الوضع مل يتغري خبصوص الورش االنتاجية و احلال على ما هو عليه كما يف  8102و  ، 8102لذا نأكد على
نفس التوصيات السابقة و هي :
 -0ان ورش النجارة و احلدادة غري ذي نفع يف هذه االيام و نقرتح فتح معامل اخلياطة يف كافة السجون و ابرام صفقات
جتارية مع وزارة الصحة حيث انها تشرتي البياضات و الصداري و الدشاديش للمرضى و الكوادر الصحية و الطبية و
بدالت خاصة بالعمليات بشكل مستمر و بقيمة ماليني الدنانري العراقية و من املمكن ان تكون هناك معامل خياطة
لتلبية طلب وزارة الصحة يف هذا اخلصوص و ممكن ان تكون هناك اتفاق مع وزارة الداخلية حيث البدالت العسكرية و
رجال املرور و غريهم تشرتى من االسواق االهلية  ،ممكن جدا معامل السجون هي اليت تنتج هلم هذه املستلزمات .
 -8و كذلك وزارات البلدات و الرتبية و الدفاع ايضا ميكن التعاقد معهم لتجهيزهم بالبدالت اخلاصة بكل وزارة و بأسعار
ارخص من السوق .
 -1فتح معامل تصليح و غسل السيارات يف السجون لتصليح السيارات احلكومية و غسلها و هي اليت توفر للحكومة ماليني
الدنانري ( على سبيل املثال ) .
 -9و ممكن ان يتم التعاقد مع املعامل االهلية لتشغيل احملكومني عندهم او جلب املواد اىل السجن للعمل على االمور اليت
ممكن صناعتها يف السجن كأجزاء للمنتوجات اليت ينتجونها .
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 -81سجن النساء .
من القائم على اداةة سجون النساء ؟
8102
نساء
% 011

8102
ذكوة
% 11

8102
كال
% 011

نعم
% 11

8102

ذكوة
نساء
% 11
% 011
هل يرتاد املوظفني الذكوة على عنابر النساء ؟
8102
كال
نعم
% 011
% 11

ذكوة
% 11

نساء
% 011
8102

كال
% 011

نعم
% 11

االستنتاجات -:
مل جند أية مالحظات جوهرية خبصوص القائمني على إدارة سجون النساء  ،و املراد به  ،ليس من يدير السجن هنا  ،بل املراد
به هو املوظفون الذين يتحكون باحملكومات و املوقوفات  ،و تبني لنا إن القائمني على االدارة املباشرة لسجون النساء من باحثني
و حراس و إداريني و طباخني هم من العناصر النسوية  ،و لو وجد يف االدارة العامة للمؤسسة و تطلب االمر زيارة له اىل
العناصر ال يذهب لوحده بل بصحة الكوادر النسائية املوجودات يف الزنازين و العنابر و القاعات .

املقرتحات -:
 -0ضرورة اشراك املوظفات يف سجون النساء اىل دورات محاية و دفاع عن النفس .
 -8تشجيع العناصر النسوية للتوظيف يف املؤسسة السجنية من خالل بعض االمتيازات .

 -82املصابون االضطرابات العقلية و النفسية .
8102
نعم
% 12

% 21
8102

نعم
% 82

هل هناك حاالت ايداع املضطربون نفسيا او عقليا يف السجون ؟
8102
نعم
كال
نعم
كال
% 11

% 011

% 28

% 12

كال

% 09

هل هناك حاالت االصابة باالضطراب النفسي بعد االيداع ؟
8102
نعم
كال
نعم
كال
% 28

8102

% 82

% 22
8102
كال
% 21
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االستنتاجات -:
كان عام  8102اكثر االعوام تسجيال إليداع املضطربني نفسيا يف السجون و االصالحيات حيث دلت احصائياتنا على
ان  % 12من السجون يعانون من ارسال املضطربني نفسيا اليهم و يسبب هلم مشاكل مجة خاصة ان هذه السجون غري
مؤهلة للتعامل مع هذه احلالة اليت تسبب مشكل لإلدارة و ختلق مشاكل مع املودعني و النزالء  ،و يف عام 8102
افضل االعوام من هذه الناحية حيث مل يودع اية حالة منها يف السجون (  12موقع ) و كانت احلاالت خالية منهم
بنسبة (  ، ) %011اال ان عام  8102ايضا سجلت حاالت كثرية حيث بلغت السجون اليت اودعت فيها املضطربون
نفسيا بنسبة ( . ) % 09
اما فيما خيص االصابة باالمراض النفسية فقد كانت كثرية يف االعوام الثالثة على التوالي حيث بلغت السجون اليت
اصابت فيها االشخاص باالضطرابات النفسية يف عام  ، ) % 82 ( 8102و يف عام  ، ) % 12 ( 8102و يف عام 8102
نزلت اىل ادنى مستوياتها باملقارنة مع االعوام السابقة حيث بلغت (  ) % 82و هذه النسب كبرية جدا .
و عند حترينا عن االسباب وجدنا انها نتيجة لعدة اسباب و منها ( طبيعة البناية و االكتظاظ  ،و اجللوس املستمر يف
الزنازين  ،و بعد االشخاص عن مناطق ذويهم  ،و تاخر حماكماتهم  ،و غالبيتهم العظمى بسبب احساسهم بالظلم يف
زجهم يف السجون و قناعتهم من براءتهم من التهم املوجهة اليهم .

املقرتحات -:
-0
-8

-1
-9

على احملاكم مراعاة الوضع النفسي عن طريق عرضهم على اللجان الطبية املختصصة بالصحة النفسية و
العقلية قبل ايداعهم يف هذه املؤسسات و هذه احلالة تتجلى باالخص يف فرتة التوقيف و احملاكمات .
جيب ان تكون هناك جلان طبية نفسية تزور السجون بإستمرار للتأكد من احلاالت اليت تظهر اثناء فرتة
التوقيف و التنفيذ احلكم ايضا و اخبار جهاز االدعاء العام باالمر بعد تأكدهم من كون احلالة نفسية و اجراء
الالزم حبقهم .
توفري اماكن خاصة يف السجون هلذه احلاالت و ابعادهم عن االخرين من النزالء و املودعني حلني البت يف
مصريهم .
تدريب الكوادر السجنية على اساليب التعامل مع حاالت االضطراب النفسي و العقلي .
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 -82العلم باالنظمة و التعليمات من قبل ( الكوادة و احملكومني و املوقوفني ) .
هل هناك انظمة و تعليمات خاصة حبماية حقوق السجناء و املوقوفني ؟
8102
نعم
%48

نعم
%21

8102

8102

نعم
كال
نعم
كال
% 011
%9
%42
%2
هل هناك قانون خاص بإداةات السجون و مراكز االحتجاز حتكم اعمال السجون ؟
8102
8102
8102
نعم
كال
نعم
كال
% 21
%02
%29
%12

كال
% 11

كال
% 11

االستنتاجات ( خبصوص االسئلة املتفرقة ) -:
 -0لوح ان السجون و االصالحيات اليت رت اجراء الزيارات اليها و هم (  94موقعا ) لديهم انظمة و تعليمات واضحة بنسبة ( 011
 ) %و هذا كان نتيجة حتسن تدرجيي حيث كانت السجون يف  8102لديهم انظمة و تعليمات واضحة خبصوص حقوق السجناء بنسبة
 %48و يف عام  8102ارتفعت النسبة اىل  ، %42اىل ان اصبحت  %011يف عام  ، 8102عدا مراكز الشرطة و التسفريات اليت كانت
لديهم مشاكل خبصوص التعليمات و االنظمة اليت من شأنها محاية حقوق املوقوفني و املسفرين
 -8اما خبصوص القوانني  ،فقد كانت هناك قانون رقم (  ) 019لسنة  0420املعدل و الذي يسمى ( قانون إصالح النزالء و املودعني ) ،
و حل حملة قانون جديد يف عام (  ، ) 8102يسمى (( اصالح النزالء واملودعني رقم  09لسنة  )) 8102و الذي نشر يف جريدة
الوقائع العراقية ذي الرقم (  ) 9944يف  02روز  8102السنة الستون ( لكن شبكة العدالة للسجناء و ضمن اطار مشروعنا قمنا
بإعداد حبثني متكاملني حول املالحظات اليت كانت وردت بشأن القانون اجلديد و طبع البحثان على شكل كتاب حتت عنوان (االطار
القانوني ملنظومة السجون يف العراق بني املعايري الدولية و الواقع ) و ارسل اىل كل من جملس النواب العراقي و وزارة العدل و املفوضية
العليا املستقلة حلقوق االنسان يف العراق )  ،لكن هذا القانون و القانون الذي قبله غري نافذ يف اقليم كوردستان العراق  ،حيل حمله
النظام رقم (  ) 0الصادر من جملس وزراء اقليم كوردستان العراق و قد قامت شبكة العدالة للسجناء بالتعاون مع باحثني من اقليم
كوردستان العراق بكتابة مسودة مشروع قانون خاص باالصالحيات يف العراق بالتنسيق مع املديرية العامة لإلصالح االجتماعي بإعداد
هذه املسودة و ارسلت اىل برملان كوردستان و طبعت املسودة على شكل كتاب حتت عنوان ( االطار القانوني ملنظومة السجون و
االصالحيات يف اقليم كوردستان العراق بني املعايري الدولية و الواقع ) .

املقرتحات -:
 -0نتمنى ان يقوم كل من وزارة العدل و جملس النواب العراقي بالعمل على تعديل القانون وفقا للبحوث اليت قدمت اليهم
ألنها مالحظات جوهرية .
 -8اصبحت هناك ضرورة لتشريع قانون حيكم السجون و مراكز االحتجاز يف اقليم كوردستان العراق بناء على البحوث اليت
قدمت اليهم و االستفادة من مسودة مشروع القانون اليت رت كتابتها بالتعاون و التنسيق مع خرية اخلرباء و املديرية
العامة لإلصالح االجتماعي يف االقليم .
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 -82ضبط املخدةات و االدوية املخدةة يف الزنازين و العنابر
هل هناك حاالت ضبط لألدوية و احلبوب املخدرة يف الزنازين ؟
8102

8102

8102

نعم

كال

نعم

كال

نعم

كال

%19

%92

%10

%94

% 82

% 21

االستنتاج -:
ال زالت مشكلة املخدرات و احلبوب اليت تصنف كمواد خمدرة و االدوية اليت حتتوى على نسب عالية من املواد املخدرة
مشكلة كبرية يف السجون و االصالحيات يف العراق  ،حيث سجلت يف السجون و االصالحيات اليت زيارتها يف عام  8102ان
 % 19من املواقع قد ضبطت هذه املواد داخل الزنازين و القاعات  ،و يف عام  8102ضبطت  %10من االدارات يف املواد
احملظورة حبوزة النزالء و املودعني  ،و يف عام  8102نزلت اىل ادنى مستوياتها و هي  ، %82مع ان النسب بدأت بالنزول
اال ان هذه النسبة تعترب كبرية ايضا  ،و أكدت االدارات السجنية ان هذه املواد املخدرة تصل اىل املسجونني بطرق خمتلفة و
لكن اكثرها عن طريق زيارات االهل و االصدقاء اىل املسجونني و من خالل االكل و املالبس اليت تأتي للمسجونني و مل
ينفوا تورط البعض من املوظفني يف التجارة بهذه املواد و اليت تباع بأسعار عالية يف السجون .

املقرتحات -:
على الرغم من اخنفاض معدالت ضبط االدوية املخدرة يف السجون على مدار االعوام السابقة و هي (  %19اىل  %10اىل
 ) %82لكن الزالت النسبة كبرية و حباجة اىل القيام و اختاذ اجراءات اكثر صرامة للضبط و معاقبة القائمني بها .
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 -84الربامج االصالحية و التأهيلية يف السجون .
اوآل  -هل هناك برامج إعادة االدماج اجملتمعي ؟
8102

8102

8102

نعم
كال
نعم
كال
نعم
% 88
% 12
% 98
% 19
% 22
ثانيا  -هل هناك برامج متابعة ملا بعد خروج احملكوم من االصالحية ؟
8102
8102
نعم
كال
نعم
كال
نعم
% 11
% 011
% 11
% 011
% 11
ثالثا  -هل هنالك حاالت العود اىل اجلرائم ؟
8102
8102
نعم
كال
نعم
كال
نعم
% 40
% 11
% 011
% 11
% 011
ةابعا  -ما هي نسبة حاالت العود اىل اةتكاب اجلرائم ؟
8102
8102
بعد جتمي النسب املئوية يف السجون اليت
زياةتها تبني ان حاالت العود إلةتكاب
اجلرائم تصل من  % 08اىل % 89

بعد جتمي النسب املئوية يف السجون اليت
زياةتها تبني ان حاالت العود إلةتكاب
اجلرائم تصل من  %02اىل %88

كال
% 22
8102
كال
% 011
8102
كال
%4
8102

بعد جتمي النسب املئوية يف السجون اليت
زياةتها تبني ان حاالت العود إلةتكاب
اجلرائم تصل من  % 8اىل % 91

االستنتاجات -:
اوال  -ان املشرع العراقي يعترب العقوبات املفروضة على مرتكيب اجلرائم هلا هدفني اساسيني  ،االول الردع العام و اخلاص
 ،و اعادة تأهيل مرتكيب اجلرائم  ،لكن لألسف الزالت سجوننا مؤسسات عقابية اكثر منها مؤسسات اصالحية و ذلك
إلفتقار ها اىل برامج تأهيلية و تقوميية إلعادة بناء الشخص من الناحية املهنية و النفسية و اجلسدية و الفكرية  ،يف
املقابل اقناع اجملتمع بضرورة اعطاء الفرصة ملرتكيب اجلرائم إلعادة االدماج االجتماعي كعناصر فاعلة و مفيدة إلكمال
حياتهم االعتيادية و عدم ارغامهم على العود اىل ارتكاب اجلرائم  ،حيث سجلت فرقنا الزائرة للسجون يف عام  8102ان
نسبة  %19من السجون ليست لديها اية برامج اصالحية و تأهيلية  ،و يف عام  8102ثبتت ان نسبة  %12من السجون
ليست لديها هذه الربامج  ،و يف عام  8102ارتفعت اىل  %22من جمموع السجون و االصالحيات ليست لديهم هذه
الربامج  ،وهذا بسبب وجود مشاكل و عراقيل امام برامج اعادة التاهيل و اعادة االدماج اجملتمعي بسبب العدد اهلائل
للمسجونني اليت تكون من نصيب كل باحث اجتماعي حبيث يستعصي عليهم القيام بهذه املهمة الصعبة و احلساسة جدا
و اليت هي حباجة اىل ارضية مناسبة و امكانيات مادية كبرية و اليت هي تشكل مشاكل بالنسبة لإلدارات السجنية يف
الوقت احلالي .
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ثانيا  -اما خبصوص متابعة احملكوم عليه بعد انقضاء مدة حمكوميته او اطالق سراحه بعفو عام او عفو خاص او
االفراج الشرطي فلن تكون هناك اية عالقة بني االدارة السجنية و هذا الشخص و هذا ما يتسبب يف الكثري من االحيان يف
العودة اىل اجلرائم و اعادة الشخص اىل السجون و ان االدارات السجنية اكدت بنسبة  %011انهم يفقدون التواصل و
املتابعة معهم فور اطالق سراحهم ألي سبب من االسباب املذكورة .
ثالثا  -اما حالة العود اىل اجلرائم فأن االدارات السجنية بنسبة (  ) % 011يف االعوام  8102و  8102أكدوا إن لديهم
حاالت كثرية من اجملرمني العائدين اىل اجلرمية حيث تراوحت نسبة العود اىل اجلرائم (  % 02اىل  ) % 89و منهم من
دخل السجن لعشرات املرات و قد أكدوا على الكثري من اجلرائم اليت تكون فيها حاالت العود متكررة بشكل ملحوظ و منها
( التسول  ،التشرد  ،البغاء  ،الدعارة  ،السكر يف اماكن عامة  ،االعتداءات  ،اللواطة  ،السرقات  ....ا ) و يف عام 8102
كانت نسبة  % 40من جمموع السجون  ،و هذه نسبة كبرية جدا حباجة اىل اجراء دراسات خاصة  ،و هلذا السبب قامت
شبكة العدالة للسجناء بإجراء دراسة ميدانية حتليلية ملعرفة االسباب هلذه الظاهرة و ذلك عن طريق استبيان وزعت
على فرقنا يف (  ) 01حمافظة يف العراق  ،و قد طبعت البيانات على شكل كتاب خاص حتت عنوان ( ظاهرة العود
للجرمية يف العراق ) و ارسل اىل جملس النواب العراقي و برملان كوردستان و وزارة العدل العراقية و وزراة العمل و
الشؤون االجتماعية يف االقليم .

املقرتحات  -:مبا ان املشاكل مل تعاجل فالتوصيات تبقى هي نفس توصياتنا و هي - :
 -0يف غياب وجود برامج االصالح االجتماعي و اعادة االدماج اجملتمعي و املتابعة ما بعد االفراج يصبح السجن جمرد
مؤسسة عقابية حبتة ال تصيب اهلدف الذي ينوي املشرع اصابته و هو ان العقوبة هي اداة تقويم و اصالح اىل جانب
كونها رادعا عاما و خاصا  ،و اننا نتطلع اىل جعل السجون مراكز إلعادة التأهيل و بناء االنسان و اعادة ادماجه
باجملتمع و املضي قدما حنو مكافحة الظواهر االجرامية البد من العمل موضوع ( الربامج التأهيلية و التقومية )
بصورة اكثر جدية و خلق املناخ املناسب هلذه العملية الصعبة .
 -8إن متابعة احملكوم عليه أو حتى املوقوف على ذمة قضية ما  ،هي ضرورة  ،ألن اجملتمع العراقي حلد االن ال يتقبل
احملكوم عليه جبناية او جنحة بالصورة املطلوبة أو حتى املوقوف على ذمم قضايا و خنص بالذكر ( قضايا االرهاب و
االختالس و االعتداءات اجلنسية و السرقات و القتول ) و ال ميكن للفرد ان يعيش حياة اعتيادية بعد خروجه اال اذا
مت مساعدته حلني  ،لذا توجب مراعاة هذا االمر و ذلك من خالل املتابعة و املساعدة لكي يستطيع التأقلم ثانية مع
اجملتمع للحيلولة دون عودته إلرتكاب اجلرائم ألن هؤالء يكون امر توظيفهم يف اجلرائم سهال من قبل العصابات
االجرامية .
 -1و خبصوص معاجلة حاالت العود للجرمية نعود للتأكيد على مقرتحنا السابق و هو ( اجراء البحوث و الدراسات العلمية
و االكادميية ملعرفة االسباب احلقيقية للعود اىل اجلرائم و معاجلة الظواهر االجرامية من خالل اسبابها و ليست من
خالل نتائجها )  ،حيث إن ( معاجلة اجلرمية من خالل النتائج ) تكون تأثريها على الشخص املرتكب للجرمية فقط ،
أما معاجلة اجلرائم من خالل اسبابها رنع االخرين ايضا من الوقوع يف ارتكاب اجلرائم .
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پوختهی دهرئهنجامهكانی سهردانییهكانی رێكخراوهكانی ئهندام
له تۆڕی دادپهروهری بۆ بهندییهكان له عیراق

بۆ گرتووخانه و چاكسازی و بنكهكانی گرتن و پۆلیس و ناردن له  08پارێزگا له عیراق و له ههرێمی
كوردستانی عیراق ،له ماوهی نێوان مانگی كانونی دووهمی ساڵی  6102تاوهكو كانونی یهكهمی ساڵی
 ،6102ئهو خاڵه پۆزهتیڤ و نهگهتیڤانهی خوارهوه تۆمار كرا -:
خاڵە پۆزەتیڤەکان - :
 -1نووسینگەی مافەکانی مرۆڤ لە (  ) %٣٩گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ھەیە.
 - ٢گرتووخانەکان و چاکسازییەکان بە رێژەی  %٣٩سەردانی دەکرێن لە الیەن نەتەوە یەکگرتووەکان و خاچی سوور و
رێکخراوی ناحکومی.
 - ٩بوونی سجلی ( تۆمار ) ی و زانیارییهكان لە (  ) %٠١١ی شوێنەکان ھەبوو.
 - ٤لە ھەموو ئەو شوێنانەی سەردانیمان کردوون چاودێری بە ( چاو بە کامیرا ) ھەیە بە رێژەی . % ٠١١
 - ٥لە  % ٧٩ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان پێداویستییەکانی پاک و خاوێنی و خۆشووشتن دابین دەکەن.
 - ٦لە  % ٠١١ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان سێ ژەم خواردن دابین دەکرێ بۆ راگیراوان و بەندکراوان.
 - ٩وەرزش و خۆدانەبەر تیشکی خۆر لە  % ٧٦ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان بەرنامەڕێژی بۆ کراوە.
 - ٧لە  % ٣٤ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان بنکەی تەندروستی یا تیمی پزیشکی ھەیە.
 - ٣توێژەری کۆمەاڵیەتی لە  % ٣٢ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ھەیە.
 - ٠١لە  % ٣٩گرتووخانەکان و چاکسازییەکان لێدان نییە.
 - ٠٠لە  % ٧٩ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان قسە پێ ووتن و ئیھانە کردن نەبووە.
 - ٠٢ھەوڵی راکردن تەنھا لە  % ٩ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ھەبووە.
 - ٠٩کەلەبچە و زنجیر لە  % ٠١١ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان بەکار نایەت تەنھا لە کاتی گواستنەوەیان نەبێت بۆ
شوێنی تر.
 - ٠٤لە گرتووخانەکان و چاکسازییەکان بە ریًژەی (  ) % ٠١١ئاگادری رێنومایی و یاساکانن و بۆیان ھەیە پارێزەر
بگرن و شکایەت بکەن  ،و ئاگاداری ھەواڵەکانی دەرەوەن و تەلەفزیۆنیان ھەیە و پەرتوکخانەیان ھەیە.
 - ٠٥لە گرتووخانەکان و چاکسازییەکان (  ) % ٠١١لێ دەگەڕێن سەردانی بکرێن مانگی چوار جار وانە ھەفتانەیە.
 - ٠٦لە چاکسازییەکانی ھەرێم مۆڵەتی ماڵەوە ھەیە بۆ سزادراوان و لە ھەندێ چاکسازی شوێنی بینینی خێزانیش ھەیە.
 - ٠٩لە (  ) % ٠١١گرتووخانەکان و چاکسازییەکان رێگە بە ممارەسەی ئایین دەدرێت.
 - ٠٧لە (  ) %٣٩ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان بەندکراوان بەبەرچاوی خەڵکەوە ھاتوچۆ پێناکەن.
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٠٣
٢١
٢٠
٢٢

-

لە (  ) % ٠١١ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان کاری گران و بە بێ بەرامبەر بە بەندکراوان ناکرێ.
لە (  ) % ٠١١گرتووخانەکان و چاکسازییەکانی ئافرەتان لە الیەن ئافرەتانە بەڕێوە دەچێت.
گرتووخانەکان و چاکسازییەکان بە رێژەی (  ) % ٠١١رێنومایی تایبەتیان ھەیە و کاری پێ دەکەن.
تەواوی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان لە عیراق خرایە ژێر ئیدارەی وەزارەتی دادی عیراقی.

خاڵە نەگەتیڤەکان - :
 -1سەبارەت بە قەرەباڵغی  ) % ٩١ ( ..گرتووخانەکان و چاکسازییەکان لە توانای خۆی زیاتری تێدایە و ھەندێکیان حەوت
ھێندەی خۆی خەڵکی تێدایە.
 - ٢جۆری ئەو بینایانەی بەکار دێت وەک گرتوو خانە و چاکسازی بە رێژەی (  ) % ٧٢شیاو نییە بۆ ژیان و جێبەجێ
کردنی بەرنامەی چاکسازی.
 - ٩پۆلینی چینی ( التصنیف الفئوی ) بۆ کەسەکانی ناو گرتووخانەکان و چاکسازییەکان  ) % ٠١١ ( ،گرتووخانەکان
و چاکسازییەکان ناتوانن پۆلین بە پێی ستاندەردی نێودەوڵەتی بکەن و تەنھا چەند پۆلێنەکەی سەرەتایی ھەیە کە ئەویش
ناکرێت نەبێت وەک ( لە یەک جیاکردنەوەی پیاو و ئافرەت  /منداڵ و گەورە  /محکوم و موقوف) .
 - ٤لە  % ٦١ی شوێنەکان گرفتی ھەواگۆڕکێ و تیشکی خۆر ھەبوو کە ببووە ھۆکاری ھەندێ نەخۆشی ھەناسە و
حەساسیە و پیًست و کەمی ڤایتەمین  Dلە کەسەکان.
 - ٥رێژەی (  ) % ٩١گرتووخانەکان و چاکسازییەکان قەرەوێڵە و دۆشەک و بەتانییە وەک پێویست دابین بکەن.
 - ٦رێژەی (  ) % ٠١١گرتووخانەکان و چاکسازییەکان جلی تایبەت بە سزادراوان و راگیراوان دابین ناکەن.
 - ٩له  % ٠١١گرتووخانەکان و چاکسازییەکان خواردنەکانی ھەر سێ ژەمیان بە شێوەیەکی زانستی نییە و حیسابی
کالۆری و حیسابی نەخۆشییەکانی شەکرە و فشاری خوێن و حەساسیە ناکەن.
 - ٧لە  %٧٩گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ناتوانن پێداویستی پزیشکی و نەشتەرگەری وەک پێویست دابین بکەن.
 - ٣خوێندن تەنھا سەرەتایی لە  %٩٢ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ھەیە و ئەوەی بیەوێ زیاتر بخوێنێ لە %٧٩
گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ناتوانێ.
 - ٠١توێژەری کۆمەاڵیەتی لە  %٠١١گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ژمارەیان زۆر لەوە کەمترە کە پێویستیان پێیانە.
 - ٠٠لە  %٧٠گرتووخانەکان و چاکسازییەکان سزای زیادە دەسەپێندرێت بەسەر حوکمدراوان وەک ئینفرادی و قەدەغەکردنی
سەردانی و پەیوەندی تەلەفۆنی و وەرزش.
 - ٠٢لە  % ٠٩ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ھەوڵی خۆکوشتن دراوە.
 - ٠٩بە ھۆی نەبوونی شوێنی تایبەت لە (  ) % ٠١١ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان  ,سزادراوان و راگیراوان کەل و
پەلەکانیان الی خۆیان دادەنێن.
 - ٠٤لە (  ) % ٠١١گرتووخانەکان و چاکسازییەکان دامەزراندن مەرجی تایبەتی نییە و بە پێوەری تعیینی مەرکەزی
فەرمانبەریان بۆ رەوانە دەکەن.
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 لە (  ) %٧٧گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ھیچ کارێکی بەرھەمھێنیان نییە بۆ بەندکراوان. لە (  ) % ٣٥گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ھیچ مەشق و راھێنان و پیشەیەکی بەسوود نییە بۆ بەندکراوان. لە (  ) % ٠٤ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ئەوە تۆمار کراوە کە خەڵکی ناتەواو لە رووی دەروونییەوەدەرنێدرێت بۆ الیان و کێشەی زۆریان بۆ دروست دەکات.
 لە (  ) %٢٩ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ئەو حاڵەتە تۆمار کراوە کە تووشی نەخۆشی دەروونی دەبن و ئەوەشرێژەیەکی زۆرە و مەترسیدارە.
 لە ھەرێمی کوردستان تا ئێستا و دوای  ٢٩ساڵ لە سەرپەرشتی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان  ،یاسایەکی تایبەتینییە بۆ گرتووخانەکان و چاکسازییەکان بەڵکو بە سیستەم بەڕێوە دەچێت.
 تا ئێستا گرتووخانەکان و چاکسازییەکان لە ھەرێمی کوردستان لە الیەن وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی ووەزارەتی ناوەخۆ بەڕێوە دەچێت لە کاتێکدا دەبێ لە الیەن وەزارەتی دادەوە بەڕێوە بچێت وەک بەغد.
 لە (  ) %٢٩گرتووخانەکان و چاکسازییەکان مەوادی ھۆشبەر و حبوبی پۆلینکراو وەک مادەی خۆشبەر گیراوە لەالی بەندکراوان.
 لە (  ) % ٩٧گرتووخانەکان و چاکسازییەکان لە عیراق و کوردستان ھیچ بەرنامەیەکی چاکسازییان نییە کەستاندەردی نێودەوڵەتی پەسندی بکات.
 لە (  ) % ٠١١گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ھیچ متابعە و پەیوەندییەکان بە کەسی بەندکراوەوە نامێنێ وچاودێری و ھاریکارییان نابێت لەگەڵیان لە رۆژی ئازاد کردنیانەوە.
 لە (  ) % ٣٠ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان حاڵەتی دووبارە و چەندین بارەی گەڕانەوە بۆ ئەنجامدانی تاوانتۆمار کراوە و ئەوەش ھەرەسی چاکسازییەکان دەسەلمێنێ وەک دەزگایەکی چاکسازی و دووبارە ئامادەکردنەوەی
تاوانکار و گەڕاندنەوەی بۆ کۆمەڵگە.
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خالصة توصيات شبكة العدالة للسجناء لعام 8102
استنادا اىل مجلة االسئلة اليت وجهت اىل الكثري من اجلهات اليت على عالقة بالسجون و االصالحيات و
مراكز االحتجاز و التسفريات و مراكز الشرطة يف العراق و اقليم كوردستان العراق و هي كل من ( وزارة
العدل و وزارة العمل و وزارة الداخلية و وزارة الرتبية و وزارة الصحة و جهاز االدعاء العام يف السجون و
االصالحيات و احملكومني و املوقوفني و الباحثني االجتماعيني يف السجون و االصالحيات )  ،برزت الكثري
من املالحظات و دونت حتت كل سؤال  ،و هنا سوف نقوم بتفريد التوصيات كل حسب اجلهة املعنية بها و
هي -:

 .0السلطة القضائية يف العراق و اقليم كوةدستان العراق
أ-

ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

إن تأخري احملاكمات و حسم الدعاوي و اللجوء اىل توقيف االشخاص من اهم اسباب االكتظاظ يف السجون  ،لذا نوصي
جملس القضاء االعلى املوقر يف العراق و جملس القضاء املوقر يف اقليم كوردستان العراق دراسة هذه املشاكل اليت تسبب
تأخرا يف حسم الدعاوي و تأجيل احملاكمات و ايضا مدد التوقيف اليت يف الكثري من االحيان اىل سنوات يف بعض
اجلرائم و ذلك ملعاجلة االكتظاظ و الضغط الكبري الذي يسببه لإلدارات السجنية .
نوصي بتوسيع العمل يف االفراج الشرطي و العمل على تقلــــيص املدة بالنسبة للحدث و النساء من ( الثلــــثني ) اىل (
نصف املدة ) و بالنسبة للرجال من ( ثالثة ارباع ) املدة اىل ( الثلثني ) .
نوصي باللجوء اىل الكفاالت و الغرامات قدر املستطاع بدال من التوقيف و احلبس بالنسبة للجرائم غري اخلطرية و
اليت ال تزيد عقوباتها على سنة واحدة .
نوصي بالتوسع يف تطبيق نظام ( ايقاف تنفيذ العقوبة ) بالنسبة للجرائم غري العمدية و غري اخلطرة حتى لو كانت
العقوبة اكثر من سنة .
نوصي بالعمل على امكانية االخذ بنظام تأجيل تنفيذ العقوبة بالتعاون مع االدارات السجنية للجرائم غري اخلطرية و
خاصة اجلرائم اليت تزيد عقوباتها على سنة واحدة .
نوصي بإستحداث منصب قاضي تنفيذ العقوبة أو أيكال املهمة اىل جهاز االدعاء العام و يكون له صالحية االفراج عن
احملكوم عليه يف اية فرتة من فرتات تنفيذ العقوبة شريطة ان يكون قد اكمل ثلث املدة من احلكم .
نوصي عدم اللجوء اىل توقيف املتهم ( االقتصار على ابالغ املتهم بعدم السفر و وجود كفيل شخصي ضامن له ) كلما
كان ممكنا حلني صدور قرار بات من احملاكم املختصة باحلبس أو السجن حسب االحوال .
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د-
ذ-
ر-

ز-
س-

نوصي مبراعات ذوي االحتياجات اخلاصة و االحداث و النساء بفرض ادنى مستويات العقوبات املقررة يف النصوص
العقابية .
نوصي مبراقبة اللجان املشكلة يف السجون ملعاقبة احملكومني و االشراف عليها مباشرة من قبل االدعاء العام و عدم
تشكيل او فرض اية عقوبة مهما كانت نوعها و مقدارها اال باملوافقة التحريرية لإلدعاء العام .
نوصي احملاكم و السادة قضاة التحقيق خاصة إعطاء االهمية الالزمة ملوضوع الوضع النفسي للموقوفني حيث كثريا ما
نر ى اشخاص مضطربني نفسيا و عقليا مت توفيقهم و بعد ذلك عرضوا على اللجان الطبية ( اي ان العرض على
اللجان الطبية يكون بعد ايداعه السجن ) و الصحيح ان يتم عرضه على اللجان قبل ايداعه السجن .
نوصي بتفعيل جملس رعاية االحداث الوارد ذكره يف املواد (  2و  2و  ) 2يف قانون رعاية االحداث رقم  22لسنة
 0421املعدل  ،و ذلك للعمل على االختصاصات الواردة يف املادة (  ) 2من القانون املذكور اعاله .
نوصي بضرورة اجراء دراسات حبثية ميدانية للوقوف على معرفة اسباب الظواهر االجرامية و ظاهرة العود اىل
ارتكاب اجلرائم و التعاون و التنسيق مع اجلهات اليت هلا عالقة مبعاجلة االسباب و ذلك لتخفيف االعباء على كاهل
احملاكم .

 .8السلطة التشريعية يف العراق و اقليم كوةدستان العراق
أ-
ب-

ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

نوصي بتشريع قانون خاص بالعقوبات البديلة ( أو بدائل العقوبات السالبة للحرية ) و استبدال تلك العقوبات
خبدمات للصاحل العام .
نو صي مبراجعة القوانني العقابية و اعادة النظرة يف العقوبات الواردة فيها و ختفيفها قدر املستطاع و موائمتها
باملعايري الدولية و مراعاة الفلسفة من فرض العقوبات و اليت تهدف اىل االصالح و التأهيل اىل جانب الردع بنوعيه (
اخلاص و العام ) .
نوصي جملس النواب العراقي املوقر بضرورة اجراء مراجعة شاملة لقانون ادارة السجون املشرع حديثا نظرا لوجود
الكثري من املالحظات على القانون .
نوصي برملان كوردستان العراق بضرورة تشريع قانون خاص بإدارة السجون و االصالحيات يف اقليم كوردستان العراق
.
نوصي السلطة التشريعية بضرورة التعاون و التنسيق مع جملس القضاء عند تشريع القوانني او تعديل او اضافة او
الغاء اية مادة قانونية  ،و العمل السريع على سد كل فراغ تشريعي يظهر عن العمل بالقوانني اجلديدة .
نوصي بضرورة تشريع قانون خاص بنظام قاضي تنفيذ العقوبات يف العراق أو اعطاء صالحية قاضي التنفيذ اىل
رئيس االدعاء العام يف العراق و اقليم كوردستان العراق .
نوصي بإعطاء ملف إدعاءات التعرض للتعذيب و اساءة املعاملة و املعاملة الالانسانية او احلاطة من الكرامة و درجها
ضمن القوانني العقابية بنصوص عقابية رادعة نظرا لكثرة وردها يف التقارير الدولية و توصيات الدول االعضاء يف
جملس حقوق االنسان .
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 .1السلطة التنفيذية يف العراق و اقليم كوةدستان العراق
أ-

ب-

ت-

ث-

ج-
ح-
خ-

نوصي بضرورة معاجلة ظاهرة االكتظاظ يف السجون و االصالحيات و ذلك ببناء سجون حديثة و بتصاميم خاصة
ببناء السجون يراعى فيها اجلوانب املعيشية ( من حيث املساحة السجنية و اماكن االكل و احلمامات و املرافق الصحية
و اماكن حف االمتعة ) و الصحية ( من حيث وجود مراكز صحة متكاملة من حيث الكوادر الطبية و االدوية و
املستلزمات االخرى و اماكن الرياضة و التشميس ) و الرتبوية ( من حيث وجود ورش لتعليم مهن نافعة و تطبيق
الربامج التأهلية و التقومية و اعادة االدماج االجتماعي و املدراس و تهيئة الظروف إلكمال الدراسات و التشجيع عليها
) و مراعاة ذوي االحتياجات اخلاصة ( من حيث احتياجات املنام و الدراسة و الرعاية و املرافق الصحية و احلمامات
و غري ذلك ) و النساء و االطفال املودعني مع ذويهم بضرورة وجود دور للحضانة و رياض االطفال و اماكن خاصة
بهم يف السجون و االصالحيات  ،مع مراعاة ان يكون بناية السجن يف مكان بعيد عن االحياء السكنية و البنايات
العالية و يراعى اجلانب االمين فيها .
نوصي بضرورة تعميم تعليمات خاصة من قبل الوزارات املشرفة على السجون و االصالحيات و مراكز االحتجاز و
التسفريات إلجراءات زيارات املنظمات غري احلكومية هلا و تبسيطها قدر االمكان بعد التأكد من سجيل املنظمة بشكل
قانوني يف العراق .
ضمانا لعدم خمالطة الفئات االجرامية املختلفة ببعضهم ( حتى ال تكون السجون مدارس لتعليم االجرام و تشكيل
العصابات االجرامية ) نوصي مراعاة التصنيفات الفئوية وفقا للمعايري الدولية و عدم االقتصار على التصنيفات
املوجودة حاليا فقط و هي ( التصنيف حبسب اجلنس و الفئة العمرية و املركز القانوني ) فقط  ،حيث ان كل فئة و
كل جرمية حيتاج اىل برامج خاصة لذا جيب ان تكون هناك تصنيفات فئوية اكثر تفصيال و تشعبا مما عليها االن .
نوصي بضرورة االسراع يف وضع برامج تأهيلية و تقومية للمحكومني  ،كل حسب جرميته  ،و ذلك لتأهيل مرتكيب
اجلرائم يف فرتة قضاء مدة احلكم من الناحية الفكرية و اجلسدية و النفسية و املهنية إلعادته اىل اجملتمع كعنصر
فعال منتج و مساهم  ،و كذلك امتداد الربامج اىل ما بعد اطالق السراح و الذي يسمى ( االدماج اجملتمعي و املتابعة و
الرعاية اللالحقة ) .
نوصي ب العمل بنظام املراقبة داخل السجون عن طريق الكامريات و كذلك املراقبة العينية و ذلك ملتابعة احملكومني و
املوقوفني .
نوصي ب ضرورة توفري امليزانية املعقولة لإلدارات السجنية ملعاجلة النواقص اليت تظهر بشكل يومي و معاجلة مشكلة
املراسالت الرمسية و املوافقات خاصة بالنسبة لألمور االنية و املستعجلة .
نوصي اجلهات املعنية بإدارة السجون و االصالحيات بضرورة توفري املالبس و البدالت اليت حتمل دالالت التصنيف بني
النزالء و املودعني على سبيل املثال ( املالبس البيضاء للموقوفني – املالبس الزرقاء للمحكومني – املالبس احلمراء
لفئات سجنية تصنف على انهم خطرين – املالبس اخلضراء للفئات السجنية على وشك اخلروج ) .

43

التقرير السنوي لشبكة العدالة للسجناء يف العراق

د -نوصي االدارات السجنية عند ابرام عقود الوجبات الغذائية للسجون مراعاة اجلودة و الصالحية و كذلك ( السعرات
احلرارية – االكالت اخلاصة ببعض االشخاص املرضى مبرض السكري او ارتفاع ضغط الدم او حاالت معينة من
احلساسيات ) باالضافة اىل تكثيف الرقابة على اعماهلم من حيث الكم و النوع .
ذ -نوصي االدارات السجنية بضرورة اختاذ تدابري اكثر جدوى للحيلولة دون ادخال بعض املواد و االدوية اليت تصنف
على انها مواد خمدرة و اليت تأتي غالبا عن طريق الزيارات و القاءات  ،و كذلك وضع رقابة شديدة على وجبات االكل
اليت يؤتى بها من قبل االهالي و كذلك املبالغ املالية اليت تعطى للمودعني و النزالء يف هذه احلالة اي زيارة االهل و
االصدقاء .
ر -نوصي وزارة الصحة املوقرة ان تراعى اخلدمات الصحية حبيث تتناسب مع املؤسسة السجنية  ،فالسجون اليت فيها
االالف من احملكومني و املوقوفني ختتلف عن املواقع اليت تودع فيها االشخاص أليام مثل التسفريات  ،لذا نوصي ان
تكون املراكز الصحية املوجودة يف السجون و االصالحيات تتناسب من حيث الكوادر الطبية و الصحية و االدوية و
املستلزمات االخرى مع االعداد املوجودة يف تلك املؤسسة .
ز -نوصي وزارة الرتبية املوقرة ان تعمل على تطوير اجلانب التعليمي يف السجون و عدم االقتصار على املراحل االبتدائية
أو االساسية للدراسة و توفري ما ميكن توفريها من املستلزمات اليت تضمن للسجون و االصالحيات تشجيع النزالء على
اكمال الدراسة حيث ان اكمال الدراسة عنصر مهم من العناصر اليت تدخل ضمن مفردات الربامج االصالحية  ،كما
نوصي بإعطاء االهمية للمكتبات املوجودة يف السجون و اليت هي غالبا تفتقر اىل التنوع يف العلوم و املواد و املستويات
الثقافية و الفكرية .
س -نوصي الوزارات املعنية بإدارة السجون و االصالحيات اعطاء اهمية كبرية مبوضوع الباحثني االجتماعيني و النفسيني
لدهم من حيث العدد و من حيث توفري االرضية املناسبة لعملهم  ،حيث ال ميكن تسمية املؤسسة السجنية بـ (
االصالحية ) ما مل يكن للباحثني االجتماعيني و النفسيني الدور البازر يف عملية تأهيل و تقويم االشخاص النودعني
لديهم  ،و اخضاعهم لدورات تقوية و تطوير مهارات بصورة مستمرة و ايضا تشجيع الباحثني االجتماعيني للتقديم
للعمل يف السجون عن طريق اعطاء خمصصات تشجيعية خاصة .
ش -نوصي االدارات السجنية بضرورة تشجيع الباحثني االجتماعيني و النفسيني بضرورة القيام بدراسات فصلية و
سنوية عن اسباب حاالت االنتحار و حماوالت اهلروب و ايضا عدم جتاوب االشخاص للربامج االصالحية و االنظمة و
التعليمات السجنية وذلك بالتعاون و التنسيق مع اجلهات االخرى مثل ( اجلامعات – دوائر االدعاء العام – املنظمات
غري احلكومية املتخصصة يف جمال البحث العلمي و القانوني و اجلنائي و الطيب  ...ا ) و ذلك بغية معرفة االسباب و
وضع االجراءات ملعاجلتها .
ص -نوصي االدارات السجينة ( عدا اقليم كوردستان ) بضرورة معاجلة مشكلة اللقاء العائلي و ذلك بإحدى الطريقتني (
اما توفري االماكن و املستلزمات للقاءات عائلية داخل السجون و االصالحيات أو العمل بنظام االجازات املنزلية ) كما
احلال يف اقليم كوردستان العراق حيث ساعدت يف حل الكثري من املشاكل داخل السجون باالضافة اىل انها حالة ميكن
عن طريقها ارغام احملكومني االنصياع التام لتعليمات االدارة السجنية او احلرمان منها ( اىل اللقاء العائلي و الزيارة
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املنزلية )  ،هذا باالضافة اىل كونها عامال مساعدا على بقاء التواصل بني افراد االسرة و الشخص احملكوم من اجلانب
االجتماعي .
ض -نوصي بأن تعمل اجلهات املعنية بإدارات السجون ان تقوم هي بفرض مواصفات و شروط خاصة للتعيني و العمل فيها
 ،حيث ان السجون ليست مؤسسات عادية لذا جيب ان يستثنى ملف تعيني املوظفني فيها و جيب ان ختضع لشروط
اضافية اىل الشروط العامة للتوظيف .
ط -نوصي االدارات السجنية العمل على جانب توفري ورش انتاجية ( صناعية و زراعية ) و ورش تصليح خمتلفة  ،ميكن
من خالهلا ضمان عمل للنزالء و عائدات مالية ميكن االستفادة منها لسد النواقص و شراء االحتياجات دون احلاجة اىل
طلب مبالغ مالية من احلكومة .

 .9اهليئات غري احلكومية يف العراق و اقليم كوةدستان العراق
أ -نوصي اهليئات املعنية مبراقبة اوضاع حقوق االنسان يف العراق بضرورة فتح مكاتب هلا يف السجون و االصالحيات
لإلطالع على االوضاع بشكل يومي و مستمر او ضرورة وجود زيارات دورية ( شهرية ) لكافة السجون و االصالحيات
و مراكز االحتجاز و التسفريات بشكل مستمر .
ب -نوصي بضرورة وجود عالقات تعاون بني املفوضية العليا حلقوق االنسان و اهليئة املستقلة حلقوق و جلان و هيئات
اخرى معنية مبلف السجون مع املنظمات غري احلكومية ( دولية و حملية ) للعمل على تشكيل جلان مشرتكة توحيد
جهودهم من اجل اصدار تقارير مشرتكة عن اوضاع حقوق االنسان يف السجون و االصالحيات و مراكز االحتجاز يف
العراق و العمل املشرتك للتعاون و االسهام يف حل املشاكل اليت ممكن ان يساهموا يف حلها .
ت -نوصي بضرورة توطيد العالقة املشار اليها يف النقطة ( ب ) السالفة الذكر يف موضوع تبادل التقارير و املشاركات
الدولية و االقليمية و احمللية ايضا .
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