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  يالسنو ريتقرال
 العراق  يف شبكة العدالة للسجناءل

 عن اوضاع حقوق االنسان 
  العراق  ات و مراكز االحتجاز يفيالسجون و االصالح يف
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ا ـــرهيأن نشرت تقار، بعد  9102العراق لسنة  يف( ناء كة العدالة للسجشبـ ) ل الرابع ينوــر السيالتقرر هو ، يهذا التقر
 . ( 9102و  9102و  9102لألعوام ) ة يالسنو

 . العراق يفة مسجلة و جمازة ي( منظمة عراق 41ر ) ياعداد هذا التقر ساهمت يف
 .(  9102/  09/  95ة يو لغا 9102/  0/  0 ) نير الفرتة الواقعة بيهذا التقر يغطي

 عينيارات متفرقة على مدار السنة ، و هذا يبواقع ثالث ز( موقعا  01ة ألربعون ) يدانيارات امليلة الزير هو حصيهذا التقر
 ة يفيها اجلهات الرمسيتشرف عل ات و اليريات و مراكز االحتجاز و التسفيصالحالسجون و اارة اىل الي( ز 091اكثر من ) 

 . فقط العراق 
ة و ية و االنسانية و االصالحية و الرتبوية و الصحية و االداريالقانون يستعرض واقع السجون من النواحير يهذا التقر

 ات .يات و سلبيابجيها من إية ، بكل فيليالتأه
 النافذة و نيتسمح بنشرها القوان نقل و عرض املعلومات الي ة يفية و الشفافيادية و احلياالمكان ان نلتزم باحلرفحاولنا قدر 

 ة عند طرح املشاكل .يد اجملتمعيالتقالكذلك اخذنا بنظر االعتبار االعراف و 
 و ني أوااع حقوق االنسان للموقوفني) مشروع حتس العراق مشروع شبكة العدالة للسجناء يف هو جزء منر يهذا التقر
، و املمول من قبل منظمة مساعدات الشعب  9102 ة كانون االولينها حتىستمر يو  9102 يفبدأ  يالذ العراق (  يفنياحملكوم
و ،  9100و  9101 يف الشامل يالدوراالستعراض  يريوجهت للعراق على إثر تقر ات الييستند على التوصي يالذ،  يجيالنرو

و اهلدف  د حماور و أنشطة هذا املشروع يالعادلة لتحدحملاكمات هلا عالقة بالسجون و االحتجاز و ا ات الييار التوصيقد مت اخت
ذ يف و تنفية حقوق االنسان اثناء احملاكمات و اثناء فرتة التوقيمحا ة مبهامهم يفي احلكومريام املنظمات غيمنه ، ق ياالساس

ها الحقا يانضمنت ال أوها يق العراق علدصا ة املتعلقة بهذا الشأن و اليي، وفقا للمعاهدات الدولذ العقوبة يو ما بعد تنفالعقوبة 
ة نقل يالعراق ، بغ يف  النافذة نيو القوان  ةيالعامل و كذلك النصوص الدستور عة املعاهدة للدول يفياو تكون ملزمة حبكم طب
كن للمنظمات االسهام مي معاجلة االمور الي يف العراق و الدفاع عنها و املشاركة ات يفيالسجون و االصالح واقع حقوق االنسان يف

 معاجلتها . يف
العراق سوف نقوم مقارنة  ات يفريات و مراكز االحتجاز و التسفيالسجون و االصالح بعد استعراض واقع حقوق االنسان يف

 السجون . ة او انتهاكات حقوق االنسان يفيمحا االوااع باالعوام السابقة ملعرفة التطورات يف
 تها بالكامل .يها و مجعها من مصادر موثوقة و نتحمل مسؤولياحلصول علر مت يهذا التقر تعرض يف ع املعلومات الييمج

 

 

 املنسق العام للمشروع
 ريقسم التقار

 9102كانون االول  92
 

 

 

ة ـقدمــامل    00 
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 -: مالحظة
 

و قد جتد ، و قد جتد نفس االستنتاجات و بنفس العبارات ، رنا السابقة يتقار تها يفيانات رأير بيالتقرهذا  قد جتد يف
 ، و هـذا بسـبب  (  9102و  9102و  9102رنا السابقة لألعـوام )  يتقار املقرتحات و بنفس اجلمل اىل وردت يفنفس 

ل علـى كالمنـا هـذا هـو اذا     يـ  دلرياالعـوام السـابقة ، و خـ    ذاتها كما يف يات هيكون الظواهر و احلاالت و املشاكل و السلب
( و  9102 ين الثـان يمر / تشرينوف 00)  ع لألمم املتحدة يفات الدول االعضاء جمللس حقوق االنسان التابيقرأت توص

ثـم اصـبحت     9101ة يتوصـ  022كانت )  ات السابقة ، و اليي من التوصرياكثر بكث ية اي( توص 902بلغت )  الي
علـى الـرغم مـن حمـاوالت     ات السـابقة ،  يمقارنـة بالتوصـ  ان الواع ازدادت سـوءا   عينيو هذا ، (  9100ة يتوص 992
 ينيات و تعـ يـ زاني املريمات و تـوف ية و االنظمة و التعليعية من اجراء االصالحات التشريالدولة العراق ة يفيهات املعناجل

 .  االفراد
لـف مـن منطقـة ىخـرم ، مـن      تخت املشـاكل و االواـاع  ر جـاء علـى وجـه العمـوم مـع ان      يالذكر ان التقربر يو من اجلد

 ع بدقةيحتدد االماكن و املواا ة و الييلير التفصيفرتة ىخرم ، اال ان التقارحمافظة ىخرم ، من سجن ىخر ، و من 
 اتها .يكن االطالع على حمتوميشبكة العدالة للسجناء عند االقتضاء و الضرورة  ر يفيقسم التقار موجودة يف ،
 

  -:ر يإلعداد التقارمصادر معلوماتنا 
 .السجون  ات املدارس يفيري و مراكز الصحة و مدنياملراقب و يني االجتماعنيو الباحثة ياالدارات السجن  -0

 . و املطل  سراحهم ني و املسجوننيلقاءات مباشرة مع املوقوف -9

 ة ( .ي احلكومرية غي) وكاالت االمم املتحدة / املنظمات الدولة  ياملنظمات الدول -9

 ات .يالسجون و االصالح يفدعاء العام دوائر اال -0

 .هم يالنزالء و ذو و نيحماموا املودع -5

 .ة ية و االعالميرهم السنويو تقارانات احملاكم يب -2

 .املختلفة ر جلان الربملان يتقار -2

م ياقلـ  ئـة املسـتقلة حلقـوق االنسـان يف    يا السـتقلة حلقـوق االنسـان و اهل   يـ ة العلي) املفوا العراق ة يفيئات الوطنياهل -2
 .كوردستان 
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 جملس حقوق االنسان ات الدول االعضاء يفيتوص
 

 ختص احملاكمات و 9100و  9101االعوام   العراق يف يريبعد قراءة تقر
  اات صلة نيب و القوانيو التعذ السجون و العقوباتو

 
 -: يه
 ةي وااللتزامات الدوليريمع املعا على حنو تامة يعات الوطنيالتشر مواءمةاملناسبة من اجل ريلتداباع يمجاختاذ  -0

 ش امنة لسكانهيئة عي االنفاذ لضمان بريتدابو يظام القانونالن زيمواصلة تعز -9

 حقوق االنسان دانيم ة يفيمع االلتزامات الدول تماشىيمبا البلد  عاتيتشر نيحتس يف تسهمصارمة  ريتداب العتماد م العمليتنظ -3

 عدامباال هايعاقب علي الي ص عدد اجلرائميتقل يفالنظر  -4

 ة احلد من عدد هذه االحكاميبغ العدامها بايعاقب علي عدد اجلرائم الي صيالعمل قدر االمكان على تقل -5

ع يـ ب اىل مجيمبسـألة التعـذ   املعـين ارات املقـرر ااـاص   يـ ز ريسـ ية وتئيالسـ  املعاملـة ب ويادعاءات التعـذ  يفعلى وجه السرعة   يالتحق -6
 العراق يفمراف  االحتجاز 

 بيادعاءات التعذع يمج   يفيالتحق -7

ع االدعـاءات املتعلقـة بأعمـال    يـ مج ه واملسـتقل يف يـ ع والشـامل والنز ي  الواجب والسرياملمارسة على اجراء التحق دياحلرص على صع -8
 العدالة  عن تلك االعمال اىلنيئة واحالة املسؤوليب او املعاملة السيالتعذ

  مشروعة كأدلةريبطرق اخرم غب او يالتعذ املنتزعة حتتعرتافات اال عدم قبول  -2

 الفسادادعاءات    يفيشمل التحقبوسائل تة يل السلطة القضائامان استقال -01

 ةياالجراءات القضائ  يفينيع العراقي  مجنيمان املساواة با -00

 ةياسية والسياااص باحلقوق املدن يالعهد الدول كفلهي ية الذياحملاكمة وف  االصول القانون ضمان احل  يف لرياختاذ تداب -09

 ايا االفالت من العقاب وجرب الضرر للضحاية قضايبفعال عاجليجهاز القضاء لز ياصالح وتعز -03

 فة اىل العدالةيات والفئات الضعي اىل االقلنيكفالة وصول االشخاص املنتمو هواستقالل هاديلضمان ح ياصالح النظام القضائ -04

 البلد املرتكبة يف ذاءيا االينتهاكات حقوق االنسان وقضاا ع وشامل يفي  سريشمل اجراء حتقيمبا ة يااطوات الضرور اختاذ -05

 واالعدام خارج نطاق القضاء ية من اجل منع ووقف االحتجاز التعسفيواملالحقة القضائ ي  اجلنائيجمال التحق ز قدراته يفيتعز -06

ة يـ ات العرقيـ تسـتهدف االقل  ذلـك االنتهاكـات الـي    ر املتعلقة بانتهاكات حقـوق االنسـان مبـا يف   يع التقاريمج   التام يفيحقامان الت -07
  عنهانيات ومقاااة املسؤولية والنساء والفتينيوالد

 جمال حقوق االنسانب مؤسسات انفاذ القانون وبناء قدراتها يمواصلة تدر -08

 ومكافحـة الفسـاد   يني العـراق نيادة القانون لضمان حقـوق االنسـان للمـواطن   ي باالنفاذ بسينية افراد الشرطة املعنيعلى توع زيالرتك -02
 كومة   احل واعادة ثقة الناس يف

  عنهانيع االنتهاكات وحماسبة املسؤوليطرته ومنع مجيم ااااعة لسياالقال ة حقوق االنسان يفيف جهوده حلمايتكث -91
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تكفـل مكافحـة     الالزمة اليريع التدابيع السكان واختاذ مجية جلميات االساسي  احرتام حقوق االنسان واحلريمواصلة جهوده لتحق -90
 ع انتهاكات حقوق االنسانيستحقه مرتكبو اجلرائم واعمال العنف ومجي ياالفالت من العقاب الذ

مجلـة امـور    اىل مرحلة احلبس وانفاذ العقوبة بالنظر يف ية خاصة على االحداث منذ االحتجاز االولي قانونري  تدابيمواصلة تطب -99
 نظام قضاء االحداث ة يفيتشمل ادماج مبادئ العدالة االصالح

عـة لالعتقـال دون امـر    يسـتخدم هـذا القـانون ذر   يال  ياطار قانونه بشـأن مكافحـة االرهـاب كـ     املتبعة يف ةياصالح املمارسات القضائ -93
 ةينتهك احل  مع مراعاة االصول القانونيواالحتجاز لفرتات مطولة دون حماكمة على حنو  يقضائ

 دًا تامًايتق ي مكافحة االرهاب بالقانون الدولريع تدابيد مجياحلرص على تق -94

 ة . يترتكبها اجلماعات االرهاب الي يع انتهاكات القانون االنسانيمج   يفيالتحق -95
 

 ر بشكل مفصليهذا التقر وردت يف احملاور  اليت
 

 ات    ريات و مراكز االحتجاز و التسفية للمواقع ) السجون و االصالحية االداريالتبع -0

مخسـة عشـرة فاةظـة ) مـن الشـمال ا          05)   موقعـ  يف    01)  يهـ    9102)  سنة تها يفرايزمتت  ة اليتياملواقع السجن
نص علـ   ي ينص القانون الذيست واحدة كما ية ختتلف من موقع آلخر و لية االداريعيارات ان التبي من نتاج  الزنيو تب اجلنوب   

 ان تكون ادارة السجون تابعة لوزارة العدل حصرآ  

 
 االستنتاجات : 

مراكز االحتجاز ال تدار كلـها مـن قبـل وزارة العـدل ، بـل هنـاا وزارات اخـرم مثـل ) وزارة العمـل و الشـؤون           ن السجون و  لنا إنيتب
السجون عدا دوائر االدعاء العام )  ة يفية صفة اداريست لوزارة العدل ايم كوردستان العراق لياقل ة ( و يفية و وزارة الداخلياالجتماع

عمومهـا )   ات يفيان االصـالح  عـين يم كوردسـتان العـراق ( ، و هـا    ياقلـ  ا اىل وزارة العـدل يف يـ ع إدارألن رئاسة االدعاء العام الزالت تبتـ 
تابعة  يها فهريات و غرية ، اما مراكز االحتجاز و التسفياالحداث ( تدار من قبل وزارة العمل و الشؤون االجتماع –النساء  –الرجال 

 ة  .يا لوزارة الداخليإدار
ــالعــراق و هــذا  ات يفيادارة الســجون و االصــالح موجــود يف يالتشــتت االدارزال يــاذن ال  ــى القــوان ي  و االنظمــة و نينعكس ســلبا عل
 و نيللتعامـل مـع ملفـات املوقـوف      مـات يتعلانظمـة و  وجود اكثر من قانون و اكثـر مـن   مات املختلفة إلدارة هذه املؤسسات ،  و يالتعل

 .العراق   يفنياحملكوم
 خاصة بددارة املؤسسات نية فاالمر أسوأ بسبب عدم وجود قوانيدار من قبل وزارة الداخلي ي الذنيف و املوقوفيف التوقو بالنسبة ملل

  ( .ني ) االدارة / النزالء و املودعنيحقوق و التزامات كال الطرفان يلب نيتتعامل مع املوقوف الي
 

 -املقرتحات  :
إناطة ملف ب جيث يلشبكة العدالة للسجناء ح 9102و  9102و  9102 يريتقر وردت بهذا ااصوص يف اتنا اليينؤكد على توص

م يحكومـة اقلـ   ة او يفيـ احلكومـة املركز  وزارة العدل ، سواء يف اىل اتها يات و مراكز االحتجاز مبختلف مسميالسجون و االصالح إدارة 
 كوردستان العراق .
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   نيللنزالء و املودع ياملوجود الفعلة للسجون و يعابيالقدرة االست -9

 لنـا ان  )  ني، تـب نـة  يفـرتات متبا  ارات لكـل موقـع ، يف  يـ بواقع ثـالث ز  يارة ألربعون موقعا ، اي( ز 091بلغت )  ارات الييخالل الز
ؤثر يـ ة ، ممـا  يعابياالسـت ة ااـعاف قـدرتها   يـ ها مثانيمن االكتظاظ ، و هناا مواقع أودع ف يارتها تعانيمتت ز % ( من املواقع الي21

ااــة و يارات و الريــة لكــل شــخص و الصــحة و االمــن و الزيو املســاحات الســجن يف الفئــويســلبا علــى احلقــوق االخــرم مثــل التصــن 
 االستحمام و .... اخل .

 
 9102 نسبة االكتظاظ يف 9102 نسبة االكتظاظ يف 9102 نسبة االكتظاظ يف 9102 نسبة االكتظاظ يف

 موقع 01من اصل  موقع 02النسبة من اصل  موقع 92النسبة من اصل  موقع 90ل النسبة من اص
25 % 22 % 21 % 21% 

 
 

 : اتاملقرتح
 ارتها .يمتت ز % ( من املواقع الي21ث بلغ ) يبلغ ذروته ح 9102عام  نرم ان االكتظاظ يف

 -: يو هاالعوام املنصرمة  اتنا السابقة يفيو ملعاجلة االكتظاظ نكرر نفس توص
 .ة ري ااطرياملدة للكبار للجرائم غ يو جعله نصف املدة للحدث عموما و ثلث ياالفراج الشرطع نطاق يتوس -0

ال شتكل خطورة على االمـن و   ة و اليي العمدريبالنسبة للجرائم غة يبدائل العقوبات السالبة للحرلة أو ياللجوء اىل العقوبات البد -9
 .االمان 

 د عقوباتها على ثالثة اشهر.يال تز حاالت اجلرائم الي ها يفيالتوسع فاللجوء اىل الغرامات و  -9

ه و يـ  االعتبـار عمـر احملكـوم عل   نية االوىل و االخـذ بعـ  ميـ ة و اجلريـ  العمدريذ العقوبة ( بالنسبة للجـرائم غـ  يقاف تنفي  ) ايتطب -0
 تشكل اجلرائم . االخطاء الي توقعه يف ل اليالتعامل مع املشاك فتقر اىل ااربة يفي ياته و الذيات حيبدا خاصة اذا كان يف

 .ذها يل تنفيكن تأجمي ذ العقوبة للحاالت الييل تنفياالخذ بنظام تأج -5

 سـلوا احملكـوم   ريبـتغ حـال االقتنـاع    مـن العقوبـة يف   يقـاف املتبقـ  ية ايكون له صالحيذ العقوبات و يتنف ياستحداث منصب قاا -2
 ها .يه او عليعل

 

 السجون يف قوق االنسانمكاتب حل -9

 ف يات و مراكز االحتجاز و التوقية و االصالحياملواقع السجن ظهر نسبة وجود مكاتب حقوق االنسان يفياجلدول أدناه 

 

9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
29 % 02 % 20 % 02 % 22 % 99 % 20 % 92 % 
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   -: اتاالستنتاج
وجود  عينيئة املستقلة حلقوق االنسان ياو اهلالعراق  يفقوق االنسان حل ايالعل ةيفوالاالنسان التابعة ملان وجود مكاتب حقوق 

ات ، و هذه امانة تضاف اىل يالسجون و االصالح باالاافة اىل وجود دوائر االدعاء العام يف يومية متابعة بشكل يجهة رقاب
 ، لكن املالح  ان نسبة وجود هذه ني و املوقوفنيانتهاكات حلقوق احملكومة جتاوزات او يحتد من ا الضمانات االخرم الي

ان  (  01) املواقع  و يف  9102عام  يفات يارات فرقنا اىل السجون و االصالحيس باملستوم املطلوب ، و من خالل زياملكاتب ل
ئة املستقلة ية و اهلياملفواال ختضع لرقابة % من االمكان  92ان  عيني% ( و هذا  20نسبة مكاتب حقوق االنسان مل تتجاوز ) 

 ة هلم لتلك املواقع .يارات دوريو ان كانت هناا ز يوميبشكل 
 

 -ات :يالتوص
م كوردستان العراق بفتح ياقل ئة املستقلة حلقوق االنسان يفيالعراق و اهل ا املستقلة حلقوق االنسان يفية العلياملفوا ينوص

 ن .ين و حمتجزي او حتى من كانوا مسفرني او حمكومنيها موقوفيتواجد في كافة املواقع الي مكاتب تابعة هلا يف
 

   ها ريو غ – يب االمحر الدوليصلال –) االمم املتحدة ة يالوطنة و يملنظمات الدولا اراتيز -0
 

 ةية للمواقع من قبل املنظمات الدوليارات الدوريالز

9102 9102 9102 9102 
 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
011 % 11 % 22 % 0 % 22 % 9 % 22 % 9 % 

 
  -: اتاالستنتاج

نة ية و بشكل مكرر و بدجراءات متابية و وطنيارتها من قبل منظمات دولي% ( من جمموع املواقع تتم ز 22ان نسبة ) 
ث يـ ست مبعقدة اىل درجـة حب يعمومها ل ة ىخرم ، لكن يفي، ختتلف من موقع ىخر , و من وقت ىخر , و من جهة ادار

ة يا للوزارات املدنيتبتع ادار املؤسسات الي ر عنها  و خاصة يفي  و كتابة التقارية املراقبة و الرصد و التوثيتعرقل عمل
 .ة ( ي) وزارة العدل و وزارة العمل و الشؤون االجتماع

 
  املقرتح :

ة ، و العكـس  ية حتسب للمؤسسات السجنيابجية ، نقطة اية و الوطنيالدول من املنظمات نيط االجراءات للمراقبيان تبس
ة انتهـاا  يـ ة مـن ناح يارات كلمـا زادت الشـكوا حـول االدارة السـجن    يـ اجراءات الز ضا ، كلما تشددت االدارات يفيح ايصح

ة ريحبـد ذاتهـا مـث    يهـ  د االدارات لالجـراءات يـ  و النزالء حتى لو مل تكن هناا انتهاكـات ، فمجـرد تعق  نياحلقوق للمودع
 ط تلك االجراءات قدر االمكان .يبتبس يللشكوا و القل  ، لذا نوص

 



  9102  -  العراق يف شبكة العدالة للسجناءل يالسنو ريتقرال
 

 9  

 

  العراق  ات يفيتستخدم كسجون و اصالح ات اليتيناية البينوع -5

خاصـة   يم كوردسـتان و النسـب املـذكورة هـ    يالعراق و اقلـ  ات يفية املستخدمة كسجون و اصالحيوضح حالة االبني ي) اجلدول التال
 الك العام   ارتها يفيمتت ز بعدد املواقع اليت

 

 ات و مراكز لإلحتجازيتستخدم كسجون و اصالح ات اليتينايم البييتق

2016 2017 2018 2019 
 موقع 01 موقع 02 موقع 92 موقع 90

دةيج وسط متهالكة دةيج وسط متهالكة دةيج وسط متهالكة دةيج وسط متهالكة  

02% 92% 02% 09% 99% 92% 92 % 25 % 2 % 01 % 05 % 05 % 
 

 االستنتاج :
 ريف غـ يـ ات و مراكـز احتجـاز و توق  ية و املنشـأة املسـتخدمة كسـجون و اصـالح    يـ ة مـن االبن ري ان نسـبة كـب  نيبياجلدول االعاله 

القاعـات و  س و املسـاحات ااضـراء و   ية و التشـم يـ ث التهويـ مـن ح  يش االدمـ ية و صـاحلة للعـ  يصاحلة لتكون مؤسسات اصـالح 
ة يـ  و النـزالء او بالنسـبة للكـوادر احلكوم   نية سـواء للمـودع  ية االمن و السالمة الشخصـ ينة حلماية وف  اوابط معياملهاجع املبن

 ة .يمبختلف مراجعهم االدار
 

  - املقرتحات :
 -: ياتنا و مقرتحاتنا عن االعوام السابقة ألن الواع مماثل لألعوام ، و هي توصريمل تتغ

 ة خاصة بالسجون .ية و هندسيبناء سجون مبواصفات معمار ارورة  -0

 ة .ية لألبنيمات اهلندسيالتصم اجات اااصة يفياالحت يمراعاة اوااع ذو -9

 ة .ياء السكنيكون خارج االحيمكان السجن ان مراعاة  -9

 و االمين ياجلانب الصحة و ذلك لضمان رية ألعداد كبريدة على شكل قاعات كبيمراعاة عدم اللجوء اىل بناء السجون اجلد -0
 ضا .يا

 . يو التكنولوج للتقدم املهين يتتماشى مع الواع احلالالسجون  ة يفية اجملديمراعاة بناء الورش املهن -5

 

 ة  ياناتهم الضروري و بني و املوقوةنيللمحكومة يالسجالت و املعلومات االساس -2

 ة ،     اخل   ية ، االجتماعيانات الصحية ، البية و القضاجيالقانونانات ية ، البياتان الشخصيانات  ، البي) و تشمل هذه الب

 

 داع و اطالق السراحيخ االيداعه و تأريانات اخلاصة بكل فكوم او موقوف و اسباب ايوجود السجالت و الب

9102 9102 9102 9102 
 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم

011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 
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 :  االستنتاجات
تدون  خاصةسجالت هناا ارتها يمتت ز الي ملواقعع ايمج ( ،  9102 - 9102 – 9102 – 9102)  يعلى التوال رابعللعام ال

و  ف و االحالـة يـ و قـرارات التوق  ةية بـاحملكوم و املوقـوف و اسـباب دخولـه اىل السـجن و القـرارات القضـائ       يها املعلومات االساسـ يف
 ضا .ية اية و االجتماعيخ ااروج و املعلومات الصحيداع و تأريخ االيتأر
 

 ات :يالتوص
 ات بهذا ااصوص .يوجد توصيال 
 
 العراق   ف يفيات و مراكز االحتجاز و التوقيالسجن و االصالح  يفني و املوقوةنيللمحكوم يف الفئويالتصن   -2

 

 ني و املوقوةنيللمحكوم يف الفئويالتصن

9102 9102 9102 9102 
 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
22 % 09 % 20 % 02 % 22 % 99 % 29 % 92 % 
 
 

 - : اتاالستنتاج
 ل و يفية االصالح و التأهي  عمليتع تؤثر سلبا على مجلة من االمور االخرم الية و املستلزمات االخرم ي االبنريان مشكلة توف
 ن يفيع املوجـود يـ ف و توزي( مبعنـى تصـن   يف الفئـو يضـا ) التصـن  ي و تسـمى ا ني و املوقـوف نيف احملكـوم ية تصـن يـ مقدمتها عمل

ة و حتـى  ية و االواـاع الصـح  يـ و ااطـورة االجرام  ية وفقا للجرائم و العقوبـات و العمـر و اجلـنس و الواـع القـانون     ياالصالح
 لألفراد . ةيلية واع الربامج التأهيعمل  يفرية منها ، و هذه االجراءات تساعد بشكل كبياالجتماع

بعـ  املواقـع    بل اصبحت أسـوأ يف  يابجي اريتغ يها ايطرأ علية االصالح مل يمن شأنها امان عمل  املستلزمات اليريو مبا ان توف
  .نيغة و املضمون املطلوبيا بالصي موجودا فعلريف غيبقى التصنيلذا 

ف حسب اجلـنس )  يالبد منها ، و منها التصن االمور اليف ي، ال تتعدم التصن يف الفئويتعتمد التصن املؤسسات اليو نرم ان 
 نيحـ  ) حمكـوم و موقـوف ( يف   يف حسب الواع القـانون ي و احداث ( و التصننيف حسب العمر ) بالغينساء و رجال ( و التصن

لسـجون و  ة و اكتظـاظ ا يذكرت ، لكن عدم وجـود املسـاحات السـجن    ة عن تلك الييفات اخرم ال تقل ارورة و اهميهناا تصن
ة حتـول دون ذلـك ، كمـا نـرم ان هنـاا      ير املؤسسـات السـجن  يتد ة و حتى تعدد اجلهات الييصات املاليقلة الكوادر و قلة التخص

 .  فات بشكل عاميكانت تعتمد التصن نسبة املؤسسات الي اخنفااا ملحوظا يف
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  -اتنا لألعوام املنصرمة :ينؤكد على نفس توص : اتيالتوص
 االعتبار مجلـة  نيضا االخذ بعيو ا ة .. (ي حبسب جرائمهم ) القتل ، املخدرات ، االرهاب ، حوادث مرورنياحملكومف يتصن -0

 نيزا بـ ييـ س متيو هـذا لـ  .... اخل  يانـة و املركـز االجتمـاع   يو الد يو العمـر  و الثقـايف  يمن املسائل االخرم كاملستوم العلمـ 
 .ة ية و التقوميليأهالفئات بل اجراءا مساعدا لواع الربامج الت

، و ذلك حلاجة هذه الفئة  اماكن خمصصة يفا البغاء و الدعارة يا اللواطة و احملكومات على قضاي على قضانياحملكوم داعيا -9
ة ية الفكريضا اعادة بناء الشخص من الناحيو ا يو النفس ياجلسد يث اجلانب الصحية خاصة جدا من حيلياىل برامج تأه
 . داخل هذه املؤسسات على هذه الفئات يحاالت االعتداء اجلنساكثر ن ، فقد سجلت يمن االخرتهم ي، و كذلك حلما

 
 

 ة ياملؤسسات السجن  يفني و املوقوةنياحملكوممراقبة   -2
 

 نيالزناز اخلارج و يف مراقبة السجناء يف

6102 6102 6102 6102 

 ة ينيع
و 

 كاميرات

عينيةةةةةةةة 
 فقط

 ةينيع
و  

 كاميرات

عينيةةةةةةةة 
 فقط

 ةينيع
و  

 كاميرات

عينيةةةةةةةة 
 فقط

 ة ينيع
و 

 راتيكام

 ةينيع
 فقط

26% 82% 011 % 11 % 011 % 11 % 21 % 61 % 

 
 : اتاالستنتاج

ات رياصبحت املراقبة عرب الكام و الي 9102و  9102 يعام  يفني و املوقوفنيمواوع مراقبة احملكوم بعد ان سجلنا تقدما يف
ة فقط ينيعلى املراقبة الع، تعتمد ارات يزالت لقائمة فياا دة اليياننا شهدنا ان املواقع اجلدمسة بارزة من مسات املراقبة ، اال 

ل االعتـداءات و  يات و تسـج ريث عـدم وجـود الكـام   يـ حباجـة اثباتـات ، ح    من املشاكل و خاصـة تلـك الـي   ريسبب الكثيو هذا قد 
 ة .رية كبياىل مشاكل قانون يؤدياملشاكل 

 
  - : املقرتحات

 -ة :ية جدا لألمور التاليات املراقبة ارورريوجود كامان 
ع املخـدرات  ين و املهاجع و الغرف من مشاجرات و اعتداءات و سرقات و بيالزناز حتدث يف املعرفة املبكرة باملشاكل الي -0

 ضا حاالت حماوالت االنتحار .ية و ايو بع  املمارسات احملرمة كاللواطة و السحاقة و االعتداءات اجلنس

 ب و اساءة املعاملة .ي من االدعاءات بالتعذريللكث يل اثبات او نفيتستخدم كدل -9

 حلاالت اهلروب و االعتداء على الكوادر . ة اجلانب االمينيتقو تساهم يف -9

 ة .يكافة املؤسسات السجن ات يفريلذا نقرتح ان تكون املراقبة بواسطة الكام
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 ات  يالسجون و االصالح ن و العنابر و الغرف يفيالزناز يف ةيالتهو -2

 

 ني و احملكومنيت املوقوةية و االنارة و دخول اشعة الشمس ا  اماكن مبيالتهو
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
21 % 91 % 22 % 99 % 01 % 21 % 95 % 25 % 
 

 -: اتاالستنتاج
ة ي اااصـة باملؤسسـات السـجن   يريست مطابقة للمعايباملستوم املطلوب و لست ية لية املستخدمة كمؤسسات سجنيمبا ان االبن

كـون مواـوع   يان  يعـ ي% ( لـذا مـن الطب  05دة فقط ) ية اجلي% متوسطة و االبن05نة متهالكة و ي% من االب01 ث ان يح
 ات .يالصالحة املستخدمة كسجون و اية بنفس مستوم حالة االبنيس و احلمامات و املراف  الصحية و التشميالتهو

 
   اتاملقرتح

  -:  ياالعوام السابقة و ه اقرتحناها يف نفسها الي يه اتيالتوص
 م خاصة بالسجون .يالعمل على انشاء سجون بتصام -0

 و نيملـودع س و اخـراج ا ين و معاجلـة التشـم  يالزنـاز  ة مـن خـالل االجهـزة السـاحبة للـهواء يف     يـ معاجلة مشكلة التهو -9
 ا .يومياطول فرتة ممكنة  النزالء 

 تعود لألشخاص . ن الييالزناز تواع يف معاجلة االمتعة الي -9

 ن .يالزناز هة يفيتنشر الروائح الكر معاجلة امر احلمامات و املراف  الي -0

 . ياستخدام املنظفات و املعقمات بشكل اسبوع -5

 ن .يللزناز يو فصل يدور م طيبيتعق -2

 تبنى مستقبال . ثة اليية احلدياالبن مراعاة هذا اجلانب يف -2

 

   ني و املوقوةنيللمحكومات ية و البطانيو االغط األسرة ريتوة -01

00-  

 اتية و البطاني االسرة و االغطريتوة

9102 9102 9102 9102 
  كايفريغ متوفر  كايفريغ متوفر  كايفريغ متوفر  كايفريغ متوفر
51 % 51 % 95 % 25 % 91 % 21 % 01 % 21 % 
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  - :  اتاالستنتاج

ارتهـا تسـتقبل اك ـر مـن طاقاتهـا      يمتـت ز  %   من املواقع الـيت  21العراق مكتظة و ان نسبة )  ات يفيمبا ان السجون و االصالح
تم يـ اجـات االخـرو و غالبـا    ياالحت ية و االسرة و بـاق ي املساحة السجنرية توةية ، هذه اثرت بصورة مباشرة عل  امكانياالستعاب

رتكهـا اخلـارج او   ي اء الـيت يتم االستفادة من االشين او يالزناز  او زمالجهم يفني و املوقوةنياحملكوم يمعاجلة هذا االمر من خالل او
 املطلق سراحه من السجن  

 
  -: ات املقرتح
  -: ات للسنوات املنصرمة ينفس التوص ياتنا هيتوص 

ت و عـدد  يـ ة بنميـ القدث ان السـجون  يـ ة اكـرب ، ح يعابيدة و مواصفات خاصـة و طاقـات اسـت   يبناء سجون جد -0
ات على اكثـر مـن )   ي بع  االحصائريتش 9102 ( ملون نسمة و حنن االن يف 91سكان العراق كان اقل من ) 

 ون نسمة .ي( مل 95

 ذ العقوبات قدر املستطاع .يل تنفيالعمل بنظام تأج -9

 لة .يع قانون العقوبات البدياللجوء اىل تشر -9

 . ياالفراج الشرط التوسع يف -0

 ة .ية اىل غرامات ماليالعقوبات السالبة للحر بع  ريتغ -5

ات و االسرة و الشراشف ية مثل البطانياجات الضروريح و شراء االحتية املناسبة لكل سجن لتصليزاني املريتوف -2
 و املخدات بدستمرار .

 

 ة يالنظاةة الشخص -09

مقارنـة  ة ياملراةق الصـح هل تتوةر و املنظفات و حالقة الشعر و ) احلار و البارد   اه يمن املة ياملواد االساس ريتوةهذا  و املقصود يف
   ؟نيبأعداد النزالء و املودع

 

 ةياجات للنظاةة الشخصي االحتريتوة مدو قدرة االدارات يف

9102 9102 9102 9102 
 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم

011 % 11 % 011 % 11 % 22 % 09 % 011 % 11 % 
 

 -: اتاالستنتاج
ة ســهلت و وةــرت املســتلزمات يعلــ  ان االدارات الســجن   9102و  9102و  9102و  9102نــا لوعــوام ) ريأكـدت تقار 

 ني%   ، و النزالء و املودع 011ة من محامات و املنظفات و املاء احلار و البارد حسب احلاجة ) ياخلاصة بالنظاةة الشخص
  هذا الصدد  هم مشكلة يفيكن لديمل 
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ات يـ د حبسـب وضـع البنا  يـ ء و متوسـط و ج ي ردنينـة بـ  يمتبا يهـ  مسـألة نظاةـة احلمامـات و املراةـق و الـيت     ةقط تبق  
  اشرنا ا  اوضاعها سلفا   املستخدمة كسجون و اليت

 
  -: اتاملقرتح

 -: ينؤكد عل  نفس املقرتحات لوعوام املنصرمة و ه
 ه  ياملشار ال ياجلانب الصحب مراعاة جيتبن  مستقبال كسجون  ة اليتية اجلدياالبن يف -0

 ة  يبناء احلمامات و املراةق الصح ات اخلاصة يفجياالحتا يمراعات اوضاع او -9

 و النظاةة هلذه االماكن يب الصحة و االهتمام باجلانيادة عدد احلمامات و املراةق الصحيب زجية يالسجون احلال يف -9
 
 

 ات  ياملالبس اخلاصة بالسجون و االصالح فور -09
 

    النساء و الرجالينيادين و االعتي   اخلطرني و احملكومني املوقوةنيق بيمالبس اخلاصة للتفروجود 

9102 9102 9102 9102 
 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 
 

  -: اتاالستنتاج
 -: ياالعوام السابقة و كالتال ه كما يفياحلال على ما هو عل

  .نية ال توفر مالبس خاصة و مرقمة و ملونة للداللة على مفهوم معياالدارات السجن -0

 ست نفس املالبس لكل السجون .يل يا و هي سنونية للمحكومية و بدلة شتويفيهناا فقط بدلة ص -9

 هم .يتكفلون مبالبس ذويهم من  ياالهال -9
 

 
  -: اتاملقرتح
 نة و احملافظة .يها اسم املؤسسة السجيهناا مالبس خاصة بالسجون و تكتب علب ان تكون جي -0

اجلـو و   خمتلفـة يف  يتاز بوجود اربعة فصول و هـ مية بعدد فصول السنة ألن العراق يب ان تكون هناا بدالت مومسحي -9
 املناخ و الرطوبة و احلرارة .

 ة و الـبين ميـ ة و االخضـر جلر ميـ ل املثـال ) االزرق جلر يها دالالت علـى نـوع اجلـرائم علـى سـب     يب ان تكون البدالت فجي -9
 ة ( .ميجلر
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 و الوجبات ال الث  الطعام ريتوة -00
 

 

 ايومي الوجبات ال الث ريتوة

9102 9102 9102 9102 
 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم

011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 
 
 

  -: اتاالستنتاج 
 و نيات عدا مراكز الشرطة ، توفر الوجبات الـثالث للمحكـوم  ريات و التسفيارات ان السجون و االصالحيأكدت نتائج الز

باالاـافة اىل وجـود   ،  ن يالعقود مع املتعهـد   يعن طر ية لألعوام السابقة ، اري، على نفس الوت% (  011)  نياملوقوف
 نيسمح للمحكوميالسجون و حتت رقابة االدارة املباشرة ، و كذلك  عها يفيع االكالت و املستلزمات املسموح بيت لبيحوان

 بدسـتالم الوجبـات اجلـاهزة    نيسـمح للسـجناء و املعـتقل   يا ريات ، و اخـ ي السجون و االصالحريالكث  بالطبخ يفنيو املوقوف
 ارات .يو االصدقاء عند الز يبها االهال يتأت الي

 
 

 -:  املقرتحـــات
 االعتبـار  نيث الشـكل دون االخـذ بعـ   يـ بالوجبـات مـن ح  ة يالعقد املربم مـع االدارة السـجن   رد يفيمبا لتزم ياملتعهد  ان -0

ة و يـ ة العاليـ ث ان السـعرات احلرار ية حبد ذاتها ، حرية للوجبات و هذه مشكلة كبيمة الغذائية و القيالسعرات احلرار
ة حركـة تـذكر   يـ  دون انية مـن اجللـوس للمسـجون   لـ ياملقابـل السـاعات الطو   الوجبـات و يف  ات الدهون املوجودة يفيكم

 ة .ي من املشاكل الصحريحلرق هذه الدهون تسبب الكث

 

الوجبات املقدمـة هلـم و خاصـة املصـابون بـاالمراض        يفنيللمسجون يالواع الصح يل جدا من السجون تراعيعدد قل -9
تمكنـون مـن   ية ال يـ ة ( و ان الغالبيو احلساسـ  يو مشـاكل اجلهـاز اهلضـم    ياملزمنة مثل ) ارتفاع اـغط الـدم و السـكر   

ة او ية بالنسـبة حلالتـه املراـ   ي الصـح ريأكـل مـن االكلـة غـ    ين ، امـا  ياريـ كون املسجون امـام خ يمراعاة هذا اجلانب لذا 
 ة من الناس .يه االكثريع عليستطي االكل و هذا ما ال ريتوف اته اااصة يفيعتمد على امكاني

  



  9102  -  العراق يف شبكة العدالة للسجناءل يالسنو ريتقرال
 

 16  

 

 هياضة و وساجل الرتةيالرممارسة االلعاب  -05
 

 اضة بشكل منتظم و توةر االماكن املخصصة هلذا الغرض ؟ي مبمارسة الرني و احملكومنيسمح للموقوةيهل 

9102 9102 9102 9102 

 كال نعم
 ريغ

 كال نعم كايف
 ريغ

 كال نعم كايف
 ريغ

 كايف
 ريغ كال نعم

 كايف

21 % 11 % 91 % 29 % 01 % 02 % 50 % 00 % 95 % 25 % 11  % 05 % 
 

 -: اتاالستنتاج
ة للسجن و املسـتلزمات  ية التحية لكن البنيهيااة و الوسائل الرتفية ال متانع ممارسة الريع االدارات السجنياملالح  ان مج

 . السـجون   س و ااروج اىل املساحات ااضراء ان وجدت يفيضا التشميو ا ااةي مساعدة ملواوع الرريو املواد و االماكن غ
س و استنشـاق اهلـواء   يالتشـم  ية تصاحبها مجلة مـن االمـور االخـرم و هـ    ياايممارسة االلعاب الر ان يان االدارة تع ثيح

ادة الـوزن و التهـاب املفاصـل و االالم    يـ ة و منهـا ز رية كـب يمشـاكل صـح   يتـؤد  ة الـي يـ ضـا حـرق السـعرات احلرار   يو ا يالنق
 ابا .جيتأثر بها سلبا و اي يالذ ياىل اجلانب النفسة باالاافة ية و جلديالفقرات و امراض اخرم تنفس

 
  -املقرتحات :

 ني مبعنـى اجبـار املسـجون   نيتفرض على املسـجون  ااة من االمور الييااة و جعل ممارسة الريادة عدد ساعات الريز -0
 ااة .ية للريوميعلى املمارسة ال

و خاصـة عنـد   ة يـ ابجيو اآ رياشعة الشمس االكثر تـأث ها يتكون ف االوقات الي س و خاصة يفيالتشمساعات ادة عدد يز -9
 ة .ريمنتصف الظه

 نية مـا بـ  يااـ يم بطـوالت ر يضـا تنظـ  يالسجن الواحـد و ا   السجناء يفنيما بيم املسابقات و االلعاب و املنافسات فيتنظ -9
 ا .يبة من بعضهم البع  جغرافيالسجون القر

 
 

 ة  يو اخلدمات الطبة ية الصحيالرعا -02

 

 متخصص ؟ طيب قيوجد ةريهل 
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
29 % 2 % 92 % 29 % 20  % 2 % 25 % 5 % 
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 ة ؟ي املستلزمات الطبريتم توةيهل 

9102 9102 9102 9102 
 كال نعم ةي كاةريغ نعم ةي كاةريغ نعم ةي كاةريغ نعم
25 % 95 % 02 % 20 % 09 % 22 % 05 % 25 % 

 
 -: االستنتاجات

ة ( لكن ية غالبا او فرق طبيهم ) مراكز صحيلد 9102عام  ارتها يفيمتت ز % من املواقع الي 25 ان نينستنتج من اجلدول 
ة و يـ ة و فحوصـات خمرب يـ ة الكاملـة مـن ادو  يـ ع ان تـوفر ااـدمات الطب  ي% من املواقع ال تستط 25 اىل ان ريشي ياجلدول الثان

 ة .ريات الكبيك عن العملياملتوسطة منها ناهة حتى يات جراحيعمل
 ة .ي من االمور النسائرية حلاالت النزف و الوالدات و غية النسائيو مل جند موقعا واحدا لسجن النساء توفر اادمات الطب

 
  -: املقرتحات

ات للسـجون  يان تكـون هنـاا مستشـف    يعـ ي، من الطب يالسجون عند النظر اىل امللف الصح ب مراعاة االعداد املوجودة يفجي -0
  باالالف .نياعداد املودع تكون يف الي

و املختـربات و االشـعة و شـعبة االسـنان و ردهـات ادخـال       ة ية و الصـح يـ ث الكـوادر الطب يـ ة كاملـة مـن ح  يبناء مراكز صـح  -9
 ارات االسعاف .ية و سياملراى و االدو

 ة .ية للحاالت النسائي اادمات الطبريتوف -9

 
 السجون  و الدراسة يفم يالتعل -02

 

 ةيالدراسة االبتداج
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
25% 95% 25% 95% 99 % 22 % 25 % 95 % 

 

 اية و اجلامعة و الدراسات العلياالعداد
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
02 % 29 % 09% 22% 09 % 22 % 01 % 21 % 
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  -االستنتاجات :
  .ني ) فقط ( دون املوقوفنية للمحكومية للدراسة االبتدائي% من املواقع توفر املراحل االول 25كما نالح  ان نسبة  - أ

 ة .يالت لالمتحانات ااارجيات لكن هناا تسهيالسجون و االصالح  متوفرة يفرية غيالدراسات املتوسطة و االعداد - ب

سـت  يدة للكبـار لكـن لألحـداث ل   يـ قـة قـد تكـون مف   يعة ( و هـذه الطر يالسجون غالبا تكـون ) الدراسـة السـر    الدراسة يف - ت
 دة .يمف

 

بقـون لسـنوات   ي ) و قد نيات ، الدراسة بالنسبة للموقوفيالسجون و االصالح  يفني موجودتنيو هناا مشكلة الدراسة لفئت
سـتلمهم و عـدم وجـود القـدرة لـدم املؤسسـات       ي يلعـدم وجـود اهـال    هـم يبقـون مـع ذو  ين يضا االطفال الذيف ( و ايالتوق يف

 هم اطفـال يف يوجد لديث ي حينيتلح  باالرهاب  من العوائل اليني و احملكومنيوائهم و هذا موجود لدم املوقوفياالخرم أل
 املدارس و اكمال او بدء الدراسة . ل يفيعون التسجيستطيسن الدراسة لكن ال 

 

 :  املقرتحات
ة و ياملراحل االبتدائ يف يم و الزامية التعليد اهميفيا ( ما يالفقرة اوال و ثان 90املادة )  نصت يف يان الدستور العراقمبا  -0

لـذا توجـب علـى اجلهـات املشـرفة للسـجون        دون اسـتثناء  نيم كح  لكل املـواطن ية التعلية تؤكد على جمانيالفقرة الثان يف
 ل االستمرار يفيمن شأنها تسه ة و اختاذ كافة االجراءات الييو بناء املدارس للمراحل االبتدائ يامان هذا احل  الدستور

 ضا .يا ايجلامعات و الدراسات العلاملراحل املختلفة وصوال اىل ا الدراسة يف

 و نياحملكــوم ي / ذوني / املوقــوفنيع الفئــات ) احملكــوميــالعمــل علــى اــمان االلتحــاق بالدراســة للمراحــل املختلفــة جلم  -9
 هم ( .ي مع ذوني املودعنياملوقوف

) لكل حمكوم بعقوبة سـالبة   يليد مايقانون إدارة السجون تف ة يفيقوم املشرع بواع مادة قانونياالكثر من هذا نقرتح ان  -9
 ةية و سـنة كاملـة لكـل سـنة دراسـ     ية للمراحل االساسيته بواقع ستة اشهر لكل مرحلة دراسيل مدة حمكومية تقليللحر
 اكمال الدراسة .  يفنيعا للمحكومي و سمس سنوات للدكتوراه ( تشجرية و ثالث سنوات للماجستيجامع

 
   ات يالسجون و االصالح يف يالباحث االجتماع -02

 ة ؟ياملؤسسة السجن  يفيني اجتماعنيوجد  باح يهل 
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
22 % 90 % 22 % 09 % 29 % 2 % 25 % 5 % 

  ؟نيتناسب مع اعداد النزالء و املوقوةي يني االجتماعنيهل عدد الباح 
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
0 % 22 % 2 % 29 % 11 % 011 % 11 % 011 % 

 



  9102  -  العراق يف شبكة العدالة للسجناءل يالسنو ريتقرال
 

 19  

 

 -االستنتاجات :
الســجون و  يف ية االصــالح االجتمــاعيــعمل يف ية و اــرورة عمــل الباحــث االجتمــاعية و حساســيــعلــى الــرغم مــن اهم

 ني% ( أكـدوا ان عـدد البـاحث    011 لكن نسـبة )  يني اجتماعنيهم باحثي% من املواقع لد 25ات ، اال ان نسبة ياالصالح
  .ني من النزالء و املودعريتناسب مطلقا مع العدد الكبي ال ينياالجتماع

فـتم اىل وظـائف اخـرم بسـبب     ي مهـامهم و وظ يريقومـون بتغـ  ي ينياالجتمـاع  نيعدد من املواقع ان البـاحث  و الحظنا يف
 ن دونهم .يوفرت لالخر املخصصات الي

 
  -االعوام السابقة : ااتها كما يف ياملقرتحات ه

 ي( شـخص باحـث اجتمـاع    51كـون لكـل )   يث يحبتناسب مع اعداد السجناء ي مبا يني االجتماعنيادة عدد الباحثيز -0
 .ر يتقدعلى ابعد واحد 

  .يني االجتماعنية و بصورة مستمرة للباحثيفتح دورات ختصص -9

 ات و مراكز االحتجاز .يع السجون و االصالحيمج  يفيني االجتماعني الباحثينيتع -9

 ازات و خمصصات خطورة عمل .ي  اعطاء امتيالسجون عن طر ف يفيم للتوظي التقديني االجتماعنيع الباحثيتشج -0

 
 

 ؟العقوبات ة يهل تفرض االدارة السجناالنضباط و تم التعامل مع ملف يف يك -02
 

  و النزالء داخل السجون ؟نيهل تتم معاقبة املودع  -اوال 
2016 2017 2018 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
22% 99% 22% 09% 20 % 02 % 21 % 91 % 

 العقوبات داخل السجن ؟ق يهل حدثت حاالت االصابة من جراء تطب -ا يثان
2016 2017 2018 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
5% 25% 01% 21% 9 % 22 % 5 % 25 % 

 ا قبل ةرض العقوبات داخل السجن ؟ي طبنينة املعاقبيهل تتم معا  -ثال ا 
2016 2017 2018 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
09% 22% 02% 20% 99 % 22 % 01 % 21 % 

 تعرض السجناء للضرب ؟يهل  -رابعا 
2016 2017 2018 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
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95% 25% 0% 22% 9 % 22 % 95 % 25 % 
  لإلهانة ؟نيتعرض املسجونيهل  -خامسا 

2016 2017 2018 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
99% 22% 90% 22% 09 % 22 % 01 % 21 % 

 هل هناك حاالت فاولة االنتحار ؟ -سادسا 
2016 2017 2018 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
92% 20% 92% 20% 09 % 22 % 95 % 25 % 

 هل كانت هناك فاوالت اهلروب من السجن ؟  -سابعا 
2016 2017 2018 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
00% 22% 09% 22% 9 % 22 % 05 % 25 % 

 السجون ؟ ة يفيومياة اليود خالل احليتم استعمال االغالل و القيهل   -ثامنا 
2016 2017 2018 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
95% 25% 52% 09% 02% 29 % 01 % 21 % 

 
 -االستنتاجات :

  جلـان  يـ مـات مسـتمرة عـن طر   ي لألنظمـة و التعل نية علـى املخـالف  يالسـجن  الزالت مشكلة فرض العقوبات من قبل االدارات - اوال
طلقـون  ي يو الـذ  ياحلـبس االنفـراد   ة إلقرتاح انواع خمتلفة مـن العقوبـات تبـدأ بالواـع يف    يهلا الصالح تشكل هلذا الغرض و الي

 بع  االنشطة . س و املشاركة يفيااة و التشميارات و الريه ) احملجر ( ، و احلرمان من الزيعل
 

عة العقوبـات  ياالصابات ألن طبالغالب ال تسبب  ة يفيات اىل ان العقوبات املفرواة من قبل االدارات السجني االحصائريتش – ايثان
 . ست من شأنها حدوث االصاباتيل
 

 جـدا لكـن   ريهـذا خلـل كـب   ة و ية قبل فرض العقوبات االاافي% ( فقط من االدارات جترم فحوصات اول 01ان نسبة )   –ثال ا 
 .ة ريست خبطيعة العقوبات و جنسها ليساعد هو ان طبي يالذ

 

% و هـذه النسـبة    95د من احلاالت بنسبة  يم العنف للعدتستخد ة العدالة للسجناء ان السجونسجلت الفرق الزائرة لشبك –رابعا 
 .ة ريكب

 

نسبتها )  9102عام  فقد بلغت يف مقبولة ريال زالت تسجل معدالت غهة ية و البذياما االهانة و استخدام الكلمات الناب –خامسا 
01  ) % . 

 . % من املواقع  95ع املقلقة جدا فقد بلغت نسبتها يد باالنتحار من املواايال زال االنتحار و حماوالت االنتحار و التهد –سادسا 
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 نمـا كانـت يف  ي% ( ب 05وصـلت اىل )  قـد    9102  يفاهلروب و حماوالت اهلـروب مـن السـجون سـجلت  ارتفاعـا ملحوظـا        –سابعا 
 . % (  9فقط )  9102

 

ة يـ س اثنـاء عمل ي و النـزالء و لـ  نيللمـودع  يوميـ اسـتخدامها بشـكل    يود و االغالل هـ يالق استخداماساس فكرة السؤال عن  –ثامنا 
ان االدارات  ية هـ يـ جـة النها يون اىل االنتقـال ، و النت ريشـ يدائمـا و هـم    ياخـر ، لكـن االجوبـة تـأت     نقلهم مـن مكـان اىل مكـان   

همنـا ( و  ين ) و هـذا مـا كـان    يو داخـل القاعـات و الزنـاز    يوميـ ود بشـكل  يون االغالل و القمستخدي% ( ال  011ة ) يالسجن
 . ني و املوقوفنياحملكوم كانت تستخدم االصفاد عند نقل االكثر من هذا ان االدارات الي

 
  -املقرتحات :

االوقـات   ه اال يفيـ قصـد اللجـوء ال  يكـن  ية مل يـ بية بفـرض جـزاءات تأد  ية لإلدارات السـجن يالصالحعندما اعطى القانون  -0
  اجلزاءات على يمات مواحة و صارمة لتطبية بددارات السجون اصدار تعلية جدا ، لذا نقرتح على اجلهات املعنيالضرور

  .نيالنزالء و املودع

   القـانون و احالـة مـرتكيب   يـ تان متكاملة العناصر و االركان لذا نشدد على اـرورة تطب ميان الضرب و االهانة هما جر -9
ة ال حتل حمل العقوبات ية ألن العقوبات االداريس االقتصار على فرض العقوبات االداريتلك اجلرائم للمحاكم اااصة و ل

 ب او اساءة املعاملة او اساءة استخدام السلطة .يبشأن التعذ يقوبات العراققانون الع الواردة يف

، لـذا نكـرر حاجـة     ملعاجلتها من اساسها يو دراستها بشكل علمة ملعرفة اسباب اللجوء اىل االنتحار يو تظل احلاجة ارور -9
 . ة ملعرفة اسباب اللجوء اىل االنتحار ية و علميدانية اىل عمل دراسة ميها ادارات املؤسسات السجنياجلهات املوكلة ال

 
   نيمن املسجونالطلبات  قبولم الشكوو و يتقد و التزود باملعلومات -91

 

 السجون ؟ ة االنظمة املطبقة يفيعلم السجناء ماهيهل  -اوال 
2016 2017 2018 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
29% 2% 21% 91% 011 % 11 % 011 % 11 % 

 ؟ يل احملاميم الشكاوو و توكيتمكن السجناء من تقديهل  -ا يثان
2016 2017 2018 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
22% 09% 011% 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 

 ة من خالل التلفاز و الصحف و الرساجل ؟ي من متابعة االخبار اخلارجنيتمكن السجيهل   -ثال ا 
2016 2017 2018 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
22% 0% 011% 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 
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 وجد مكتبات داخل السجون  ؟يهل   -رابعا 
2016 2017 2018 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
25% 95% 011% 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 

  و النزالء ؟نيهم املودعيا  او ية لوهاليارات الدوريسمح للزيهل   -خامسا 
2016 2017 2018 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 

 
 

 -االستنتاجات :

 . ماتية باالنظمة و التعلي كانوا على دراني و املوقوفنياحملكوم – اوال
 
 

 . الشكاومم يمل نسجل مشكلة خبصوص تقد –ا يثان
 

ون و قـراءة الصـحف و اعـالم    يـ اللقـاء باالهـل و متابعـة التلفز    جمـال  الت يفيكافـة التسـه   ية تبدياالدارات السجن– ثال ا
ش ية و املنظمات و القاء باللجان الزائرة من دوائر التفتـ يات بوجود االجانب و حتى اللقاءات الصحفيالسفارات و القنصل

 ة اخرم .ية جلان وزاريا و االدعاء العام و الربملان و
 

غالبها  ة يفريلكن املكتبات كانت فقمكتبات زرارتها فرق شبكة العدالة للسجناء كانت هناا  ع املواقع الييمج يف  –رابعا 
 . ع و االعداد يمة و املواايث الكتب القيمن ح

 

 

% ،  011 يو هـ  يالثالـث علـى التـوال   اتها للعـام  ية حتـاف  علـى مسـتو   يـ  الدوررية و غيارات الدوريمواوع الز –خامسا 
اراتهم ) يـ ن متنـع ز ي% عـدا االشـخاص الـذ   011 بنسـبة  ني و املوقوفنيارات للمحكومية بالزيث تسمح االدارات السجنيح

تها تشكو من افتقارهم اىل اماكن الئقة هلذه يغالب   او خوفا على امنهم ( ، اال ان االدارات يفياما لسالمة التحق –مؤقتا 
زات . ) لكن يارة من دون جتهيالساحات و ممرات القاعات و بع  القاعات املعدة للز فرتشون االرض يفيات ، فعادة اريالز

العـراق ، مـا    السـجون يف  ه يفيـ ارة ذويـ ة اااصة بالسماح للمحكـوم بز ي  املواد القانونيتطب ة يفريالزالت هناا مشاكل كب
 ات يفياالصـالح كـم  حي يالنظام رقم واحـد الـذ   كما وردت يفد و يج بشكلمطبقة  يهفم كوردستان ياقل اتياصالحعدا 
  .م ياالقل
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 -املقرتحات :
  -: يال ختتلف املقرتحات عن االعوام السابقة ةه 

دة من خالل الطلـب مـن دور النشـر و اجلامعـات بدرسـال نسـخ       يالسجون بكتب مف بدغناء املكتبات املوجودة يف ينوص -0
 هم جمانا .يمن الكتب و املنشورات ال

وجــود امــاكن الئقــة  عــدم مــن  ياالدارات تعــان معظــم% ( اال ان 011ارات ) يــة تســمح بالزيمــع ان االدارات الســجن -9
 ي  باللقـاء العـائل  يـ تل ببنـاء قاعـات   ي، لذا نوصع السجون يمج و هذه يففرتشون االرض يارات و اجللوس و غالبا يللز
 قابالت .وامل

رمون حي ني من احملكومريث ان الكثيالعراق و بدجراءات اسهل ، ح و على نطاق اوسع يفة يارات املنزليل الزيب تفعجي -9
 ل هلم او عدم القدرة على دفع مبلغ الكفالة .يمن هذا احل  بسبب عدم وجود كف

ة يتعوض نقص االدارات السجن يدة داخل السجون و خارجها و هيعدة تساعد على حل مشاكل يارات املنزليو ان الز -0
  .نية للمسجونيلوة للشرعواا يللقاء العائل املكان املالئم ريمن توف

 
 ؟ة ملختلف املذاهب ينيمارسة الشعاجر الدسمح مبيهل  -90

 

 انات املختلفة ؟ية اخلاصة بالديني مبمارسة شعاجرهم الدنيسمح للنزالء و املودعيهل 
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
22% 0% 100% 00% 100% 00% 011 % 11 % 

 

 
 -االستنتاجات :

% ( مــن  011 ان ) نيات ، تــبريات و مراكــز الشــرطة و التســفيالســجون و االصــالح ة يفيــنيخبصـوص ممارســة الشــعائر الد 
املشكلة ان و املذاهب ، و تسمح مبمارستها ، لكن ية و لكافة االدينيام بالطفوس الديالق ها مانع يفيست لدية لياالدارات السجن

ة فقــط او غــرف خمصصــة للصــالة ريهــا مســاجد صــغيات فية الســجون و االصــالحيــ االمــاكن املخصصــة هلــا ، فغالبريتــوف يف
ن لكافـة  يارات رجـال الـد  يـ ها مـانع مـن ز  يسـت لـد  ي. و عمـوم االدارات ل  هذه االماكن ريع توفيلكن ال تستط فقط ، نيللمسلم

 انات .يالد
 

 
 -: اتاملقرتح

ع يـ جلمئـة املكـان املناسـب    يته ةيتوجـب علـى االدارات السـجن   يح  لكل شخص لـذا  ة ينيممارسة الشعائر الد نؤكد على كون
 . نيانات اىل جانب املسلميالد

 



  9102  -  العراق يف شبكة العدالة للسجناءل يالسنو ريتقرال
 

 24  

 

 فور االمتعة و االمانات  -99
 

 السجن ؟ ات و نظام االمانات يفيهل هنالك اماكن خاصة بوضع املالبس و املقتن
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
29% 2% 20% 02% 29 % 2 % 25 % 5 % 

 
 -االستنتاجات :

ة و كــذلك ري املبــالغ الكـب ني و املوقـوف نيكــون حبـوزة احملكــوم يالسـجون ان   اااصـة املطبقــة يف  مــاتيالقـانون و التعل  منع ي
ات يـ ة و بعـ  املقتن يمن شأنها اثارة املشاكل مثل االدو اء اليياء الباهضة الثمن ااافة اىل االشية و االشياملصوغات الذهب

 .قسم االمانات  تصبح ادوات إلرتكاب اجلرائم و حتتف  االدارة بها يف الي
 تف  بهـا يف حيـ  نيفاننـا الحظنـا ان السـج   وال خـوف مـن ابقائهـا عنـد االشـخاص       يوميـ بشـكل   و االدوات الـي اما املالبس 
ه و جنـدها حتـت   يـ   املكان اكثر مما هو علييتض ان يفي من االحريالكث تسبب يفيحقائب و طرود و هذا االمر  زنزانته يف

ة ميـ باالاـافة اىل كونهـا عوامـل تسـاعد علـى نشـر الـروائح الكر        ة الغرفـة يزاو االسرة او معلقة على اجلدران او مكومة يف
 . ئة املناسبة هلذه احلالة يالب يهها بسبب كونها دافئة و رطبة و يا فيريبسبب منو البكت

 
 

  -املقرتحات :
 نفس املقرتحات السابقة         

ات املسـموح بهـا و ال وزن   يـ مة املقتنينة مل حتدد املبلغ املسموح به و ال قيات الثمياملادة اااصة حبف  االموال و املقتن  -0
ات يـ مـة املقتن يه او املوقوف ، و ما قياملسموح به ، لذا توجب معرفة املبلغ املسموح به باالحتفاظ لدم احملكوم عل ياحلل
ة رية الكـب يـ ة الذهب املسموح بهـا عنـد النسـاء ، ألن وجـود املبـالغ املال     ينة من عدمها ، ما كميتصبح على اوئها مث الي

  السجناء .ني املشاكل بريخلقت الكث

  املكان تسبب انبعاث ييا الغرف باالاافة تضيزوا ها يفمي ، ألن تكوني و املوقوفنيص مكان ملالبس احملكوميختصب جي -9
 ن .يقها على اجلدران داخل الزنازيعند تعل ي احلضارريام و باالاافة اىل املنظر غيهة مبرور االيروائح كر

 

 

  فور انتقال السجناء و املعاملة اثناء نقل السجناء  -99

 تم نقل السجناء عل  مرأو من الناس ؟يهل 
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
09% 22% 99% 29% 9 % 22 % 5 % 25 % 
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 -االستنتاجات :
عند نقل احملكوم او املوقوف ) من و اىل السجن ( ان ال  يارتها تراعيمتت ز ة العظمى من املواقع الييعلى الرغم من ان الغالب

 يو تراعـ  يضـا تعـ  يغالـب االمـر اال ان االدارات ا   ة يفيـ ة االنتقال و التنقل على مرأم من الناس و ذلك ألسـباب أمن يتكون عمل
 .هذا اجلانب و خاصة عند ) النساء و االحداث (  للمحكوم و املوقوف يف يو النفس ياجلانب االجتماع

حتجــب ظهــور  ارات اااصــة الــييســت السـ يارات مكشــوفة و ليســ  يفني و املوقــوفنيلكـن نــرم ان هنــاا حــاالت نقــل احملكـوم  
 ا .يارات املضللة نهائيها السيست لدية هلذا االمر أو ان املؤسسة ليارات كافياالشخاص و ذلك بسبب عدم وجود س

  -املقرتحات :
كون االنتقـال و  يح هو ان يلة لكن الصحيظاهرها نسبة قل يف يه ها االنتقال العلينيسجلت ف % ( من املواقع الي 5ان نسبة ) 
ء و خاصـة اذا  ية ترف  هـذا الشـ  يث ان االعراف االجتماعية ، حيامن يدا عن مرأم الناس حتى لو مل تكن لدواعيالتنقل بع

 كان الشخص من النساء او االحداث .
 

  العراق  ات يفيالسجون و االصالح  يفني العاملنيفور الكوادر و املوظف -90
 

  ؟يني بشروط خاصة قبل التعنيف املوظفيتم توظيهل 
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
29 % 92 % 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 

 
 

 جمال عملهم و حقوق االنسان ؟ بات يفيهل تلق  املوظفون تدر
9102 9102 9102 9102 

الععععععععع     
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 االنس ن

الععععععع      اخرى

عععععععععععععع  

 النفس

حقععععععع   

 االنس ن

الععععععع      اخرى

عععععععععععععع  

 النفس

حقععععععع   

 االنس ن

الععععععع      اخرى

عععععععععععععع  

 النفس

حقععععععع   

 االنس ن

 اخرى

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم

9
2

% 

2
0

% 

9
2

% 

2
9

% 

0
2

% 

2
9

% 

9
0

% 

2
2

% 

9
9

% 

2
2

% 

9
9

% 

2
2

% 

2
2

% 

9
% 2
2

% 

9
% 

2
% 2
9

% 

2
1

% 

0
1

% 

2
1

% 

9
1

% 

2
5

% 

9
5

% 

 
 

 السجن يملوظف يل الدراسيالتحص

6142 9102 9102 9102 
معاهددددد  يابتدائ يام

 اتيكل
يام يابتدائ  معاهددددد  

اتيكل  
يام يابتدائ  معاهددددد  

اتيكل  
يام يابتدائ  معاهد  

اتيكل  
6 % 92 % 29 % 0 % 99 % 22 % 9 % 92 % 21 % 9 % 90 % 29 % 
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  -االستنتاجات :
 

ر اىل اجلهات املختصة حلاجتهـا  يتقر ية السنة تعطينها مبعنى ان كل وزارة يف ، يمركزالعراق   يفني املوظفينيتع زاليال -0
علـى فرصـة   تقـدم النـاس للحصـول    يتم االعـالن عنهـا و   يـ ( و  ة الشـاغرة يـ فيسمى ) الـدرجات الوظ ي ي الذنياىل املوظف

 ( ينية و السلوا قبل التعـ ريل املثال نقطة ) حسن السية املعلن عنها و نورد على سبيف بناء على الشروط الشكليالتوظ
مــل شــهادة حي ، او شــرط ) ني مــن عشــرات الســنينيد علــى هــذه النقطــة منــذ واــعها كشــرط للتعــيــة التأكيــمل جنــد ال

ة للشـخص  يـ ة و العلميـ ة املعرفيـ د علـى الناح يـ م دون التأكي  له التقـد حيمل تلك الشهادة حيوس ( ، هنا كل من يبكالور
سـب درجـة   حيوم وجود شرط او نقاط على مواوع هلا عالقة حبقوق االنسان ، كأن تقول ) ية الياملتقدم ، مل نلح  لغا

 ها ( .يفة على كل دورة خاصة حبقوق االنسان شارا فيلكل متقدم للوظ
 

 يجيـ  و خرينيث وجـود االمـ  يـ ح يل الدراسـ يالتحصـ ا خبصـوص  رياالعـوام السـابقة كـث    سـجلت يف   النسب اليريمل تتغ  -9
 . ة ينفس النسب او متقاربة من السنوات املاا يات هياملعاهد و الكل يجية و خريالدراسات االبتدائ

 

ة مؤسسـة مل  يـ اخـرم ( مل جنـد ا   –حقـوق االنسـان    –اجملاالت املختلفة ) الدفاع عن الـنفس   يفبات يجمال التدر اما يف  -9
 د .يو هذا مؤشر جع خمتلفة لكن بنسب خمتلفة يب كوادرها على مواايتم تدري

 

 
 املقرتحات :

  من امللفات .ريطرأت على الكث ات اليريها لكن بنسب خمتلفة نظرا للتغيمتت االشارة ال الي يالزالت املقرتحات ه 
ة ااـافة اىل الشـروط العامـة    يتطلب بالضرورة وجود شروط اخرم ختصصية ياملؤسسات السجن  يفني املوظفينيان تع -0

 ة .ية و املهارات الذهنياقة البدنيضا شروط هلا عالقة بالليها  و ايل فيب التفصجيموظف اخر و  يا ينيلتع

عالقة الرائعة % ( لذا توجب استثمار هذه ال011ئا رائعا ) يلقد اشرنا ان نسبة االنفتاح للسجون على املنظمات كان ش -9
 علـى  ني املـدرب نير مهـارات و بنـاء قـدرات و دورات تـدرب    ية من اجل فتح دورات تطـو ية و الوطنيمع املنظمات الدول

 –قـانون   –ة يـ ليالـربامج التأه  –دة ياالدارة الرشـ  –الدفاع عـن الـنفس    –دة ) حقوق االنسان يكافة اجملاالت و االصع
 ة .... اخل ( ياجتماع –ة يتربو –ة ية صحيرعا

 
   ات يفور االعمال داخل السجون و االصالح -95

  أداء اعمال شاقة او اعمال صخرة داخل السجون ؟ني و املوقوةني رب احملكومجيهل 
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
0 % 22 % 00 % 100 % 00 % 100 % 11 % 011 % 
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 ة ؟يورش عمل انتاج  يفنيهل هناك مشاركات للمسجون
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
29 % 02 % 11 % 011 % 09 % 22 % 91 % 21 % 

 

 ة ناةعة ؟يبات مهنيهل هناك تدر
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
25 % 95 % 00 % 22 % 5 % 25  % 01 % 21 % 

 
 -:االستنتاجات 

ام يـ ة فـرض الق يـ  ، و سبب سؤالنا حول امكانني شاقة على املدانرية ال تفرض اعماال شاقة و غية العراقي اجلزائنيالقوان -0
ة اعمـال  يـ ة ال تفـرض ا يهـا ان االدارات السـجن  ية فقـط ، و مـا توصـلنا ال   يـ  و النزالء كعقوبات ادارنيباالعمال على املودع

فـا او  يعتـرب تكل يهـا انفسـهم و هـذا ال    يشـون ف يعي ف االمـاكن الـي  يص تنظخيما ي اال فني شاقة على املسجونريشاقة و غ
 . ام باالعماليارغاما على الق

ة ، مبعنى معمل ية مؤسسة اخرم متتلك ورش انتاجية او ايمل جند سجنا او اصالحث يحة ، يخبصوص الورش االنتاج  -9
االسـواق حاهلـا حـال املنتجـات املصـنعة       مسـتمرة و طرحهـا يف  ة موقع إلنتاج السلع بصورة ياو مصنع او حتى مزارع او ا

 بربح نيدر للمحكوميع لي تطرح للبنية من قبل املسجونيدوي و االخر معارض للصناعات الني احلنيا ، لكن نرم بيحمل
 ل .يقل

او احلـدادة او  شخصا خرج مـن السـجن و امـتهن مهنـة النجـارة       ياما خبصوص ورش النجارة و احلدادة مل جند للعام التال -9
 عدم فائدة هذه الورش . عينيالسجن و هذا  اطة بعد ان تعلمها يفياا

 
 

  -املقرتحات :
كافـة السـجون و ابـرام صـفقات      اطـة يف يام و نقرتح فتح معامـل اا يهذه اال نفع يف ي ذريان ورش النجارة و احلدادة غ -0

ة و يـ ة و الطبيش للمراـى و الكـوادر الصـح   يو الدشـاد  يااات و الصداريالب يث انها تشرتية مع وزارة الصحة حيجتار
اطـة  ية و من املمكـن ان تكـون هنـاا معامـل خ    ي العراقري الدنانينيمة ماليات بشكل مستمر و بقيبدالت خاصة بالعمل

ة و يث البدالت العسكرية حيهذا ااصوص و ممكن ان تكون هناا اتفاق مع وزارة الداخل ة طلب وزارة الصحة يفيلتلب
 تنتج هلم هذه املستلزمات . الي ية ، ممكن جدا معامل السجون هيهم تشرتم من االسواق االهلريرجال املرور و غ

زهم بالبـدالت اااصـة بكـل وزارة و بأسـعار     يـ كـن التعاقـد معهـم لتجه   ميضـا  ية و الـدفاع ا يـ و كذلك وزارات البلـدات و الرتب  -9
 ارخص من السوق .
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 يـني تـوفر للحكومـة مال   الـي  ية و غسـلها و هـ  يـ ارات احلكوميح السـ يالسجون لتصل ت يفارايح و غسل السيفتح معامل تصل -9
 ( . ل املثال يعلى سب ) ريالدنان

ممكن   عندهم او جلب املواد اىل السجن للعمل على االمور الينيل احملكومية لتشغيتم التعاقد مع املعامل االهليو ممكن ان  -0
 نتجونها .ي اليكأجزاء للمنتوجات السجن  صناعتها يف

 

  سجن النساء  -92
 

 من القاجم عل  ادارة سجون النساء ؟
9102 9102 9102 9102 

 اكور نساء اكور نساء اكور نساء اكور نساء
011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 

  الذكور عل  عنابر النساء ؟نيرتاد املوظفيهل 
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 

 

 -االستنتاجات :
ر السـجن هنـا ، بـل املـراد     يديس من ي على إدارة سجون النساء ، و املراد به ، لنية خبصوص القائمية مالحظات جوهريمل جند أ

 ني على االدارة املباشرة لسجون النساء من بـاحث نيإن القائم لنا نيتحكون باحملكومات و املوقوفات ، و تبين يبه هو املوظفون الذ
ارة لـه اىل  يـ االدارة العامـة للمؤسسـة و تطلـب االمـر ز     ة ، و لـو وجـد يف  ي هـم مـن العناصـر النسـو    ني و طباخينيو حراس و إدار

 .ن و العنابر و القاعات يالزناز ة املوجودات يفيذهب لوحده بل بصحة الكوادر النسائيالعناصر ال 
 

 -املقرتحات :
 ة و دفاع عن النفس .يسجون النساء اىل دورات محا ارورة اشراا املوظفات يف -0

 ازات .ية من خالل بع  االمتياملؤسسة السجن ف يفية للتوظيع العناصر النسويتشج -9

 

 ة ية و النفسياملصابون االضطرابات العقل -92
 

 السجون ؟ ا يفيا او عقليداع املضطربون نفسيهل هناك حاالت ا
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
92 % 29 % 11 % 011 % 00  % 22 % 05 % 25 % 
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 داع ؟يبعد اال يهل هناك حاالت االصابة باالضطراب النفس
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
92 % 29 % 92 % 29 % 92 % 29 % 95 % 25 % 

 
 -االستنتاجات :

 

ة و ان ميـ عتربهـا القـانون جر  يا علـى اثـر افعـال    ي نفسـ نيداع املضطربيتم ايث ياملشاكل مل ختتلف عن االعوام السابقة ح 
 ورود قرار من اللجان نيقنع احملكمة حليا ال يو مضطرب نفس ي سوريأو االدعاء بأنه شخص غ ياء املظهر ااارجحيجمرد ا

سـبب االمـر   ياملواقـف و   ن يفيودع هؤالء االشـخاص مـع االخـر   يث ية حياالكثر خطورة و حساس يهاملختصة و هذه الفرتة 
 و النزالء و انهـا تسـتقبل اكثـر    نيللمودع ابتداءآ من عدم وجود مكان كايف يتعان ة اليي من املشاكل لإلدارات السجنريالكث

 الساب  .  ة كما اشرنا يفيعابيمن طاقتها االست
ة و لنفس االسباب املذكورة سابقا  يموجودة على شاكلة السنوات املااة فقد كانت ياالصابة باالمراض النفسص خيما ياما ف
 -: يو ه
 .ة و االكتظاظ يعة البنايطب  - أ

 دةيشغلهم و لسنوات عديو عدم وجود ما ن يالزناز اجللوس املستمر يف - ب

 هم يبعد االشخاص عن مناط  ذو - ت

 دة . يم لسنوات عداهيقضا و البت يفخر حماكماتهم تأ - ث

 هم .يالسجون و قناعتهم من براءتهم من التهم املوجهة ال زجهم يف احساسهم بالظلم يف - ج

 ة .يئة من قبل بع  االدارات السجنياملعاملة الس - ح
 

 -املقرتحات :
ة املختصصـة بالصـحة   يـ   عراـهم علـى اللجـان الطب   يعن طرلألشخاص  يمراعاة الواع النفس و احملكمة يعلى القاا -0

 ف و احملاكمات .يفرتة التوق هذه املؤسسات و هذه احلالة تتجلى باالخص يف داعهم يفية قبل اية و العقليالنفس

ف و يـ تظهـر اثنـاء فـرتة التوق    ة تزور السجون بدستمرار للتأكد مـن احلـاالت الـي   ية نفسيب ان تكون هناا جلان طبجي -9
 ة و اجراء الالزم حبقهم .ير بعد تأكدهم من كون احلالة نفسضا و اخبار جهاز االدعاء العام باالميذ احلكم ايالتنف

 هم .ريمص  البت يفني حلنين من النزالء و املودعيالسجون هلذه احلاالت و ابعادهم عن االخر  اماكن خاصة يفريتوف -9

 . يو العقل يب التعامل مع حاالت االاطراب النفسية على اساليب الكوادر السجنيتدر -0
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     ني و املوقوةنيمات من قبل ) الكوادر و احملكوميالتعل العلم باالنظمة و -92

 

  ؟نية حقوق السجناء و املوقوةيمات خاصة حبمايهل هناك انظمة و تعل
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
9% 2% 22% 0% 011 % 11 % 011 % 11 % 

 

 االحتجاز حتكم اعمال السجون ؟هل هناك قانون خاص بإدارات السجون و مراكز 
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
29% 92% 20% 02% 21 % 91 % 01 % 21 % 

 
 -:  االستنتاجات

ات ريعـدا مراكـز الشـرطة و التسـف     ،مـات وااـحة   يهم انظمـة و تعل يها لديارات اليمتت اجراء الز ات الييالسجون و االصالح -0
 .ن ي و املسفرنية حقوق املوقوفيمن شأنها محا مات و االنظمة الييهم مشاكل خبصوص التعليكانت لد الي

بدسم ) قانون اصالح النزالء  9102( لسنة  00رقم )  يد ذيكمها قانون جدحية ية التابعة للحكومة االحتادياملؤسسات السجن -9
 . 9102متوز لسنة  02 ( يف 0022العدد )  ة ( يفيالعراقة ) الوقائع يدة الرمسياجلر نشر يف ي ( الذنيو املودع

(  0نظم امـور السـجون ، هنـاا فقـط النظـام رقـم )       يـ وجد قانون خـاص حلـد االن   يث ال يم خمتلف حياالقل اال ان الواع يف -9
 دا يفيـ كـان ج  و ان يشـتى النـواح   طـرأت يف  مع التطورات الي يالوقت احلال نسجم يفي( ، و ان هذا النظام ال  9112لسنة ) 

  اصداره .نيح

 
  -املقرتحات :

قـدمت   بناء على البحوث الـي م كوردستان العراق ياقل كم السجون و مراكز االحتجاز يفحيع قانون ياصبحت هناا ارورة لتشر
العامـة لإلصـالح   ة يرية اارباء و املدري  مع خيمتت كتابتها بالتعاون و التنس هم و االستفادة من مسودة مشروع القانون الييال

 .م ياالقل يف ياالجتماع
 

 ن و العنابر يالزناز ة املخدرة يفيضبط املخدرات و االدو -92
 

 ن ؟يالزناز ة و احلبوب املخدرة يفيهل هناا حاالت ابط لألدو
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
50% 02% 50% 02% 92 % 29 % 95 % 25 % 
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  -االستنتاج :
ة مـن املـواد املخـدرة    يـ حتتـوم علـى نسـب عال    ة الـي يـ تصنف كمواد خمدرة و االدو ال زالت مشكلة املخدرات و احلبوب الي

متت  لة ألنها بلغت ) ثلث ( املواقع الييست بقليو املالح  ان النسبة لالعراق ،  ات يفيالسجون و االصالح ة يفريمشكلة كب
 ارتها .يز
ارات يـ   زيـ  بطرق خمتلفة و لكـن اكثرهـا عـن طر   نيان هذه املواد املخدرة تصل اىل املسجونتؤكد دومآ ة يالسجن االداراتو 

 نينفوا تورط البع  مـن املـوظف  ي و مل نيللمسجون يتأت  و من خالل االكل و املالبس الينياالهل و االصدقاء اىل املسجون
  بالنسـبة  يـ و قـد سـجلت منظماتنـا حـاالت االحالـة اىل التحق     السـجون   ة يفيـ تباع بأسـعار عال  التجارة بهذه املواد و الي يف

 .ة ميهذه اجلر ن تورطوا يفي الذنيللموظف
 

 -املقرتحات :
ات يتداوهلا اىل هـذه املسـتو   ة ، فدذا وصلت املخدرات يفيمية و تقويلية و تأهيمؤسسات اصالح يات هيان السجن و االصالح

 -: يمعنى ، لذا نوص يل ايالتأهة االصالح و يال تبقى لعمل
 تدخل السجون . ارات و املواد الييد الرقابة على الزيتشد -0

  و احلراس .نيد الرقابة على املوظفيتشد -9

  و احلراس .نية من املوظفميهذه اجلر تورط يفيد العقوبات ملن يتشد -9
 

 السجون   ة يفيلية و التأهيال ربام  االصالح -91
 

 ؟ يإعادة االدماج اجملتمعهل هناك برام    -اوآل 
9102 9102 9102 2019 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
22 % 90 % 09 % 52 % 99 % 22 % 05 % 25 % 

 ة ؟يهل هناك برام  متابعة ملا بعد خروج احملكوم من االصالح  -ا يثان
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
11  % 011  % 11 % 011 % 11 % 011 % 11 % 011 % 

 هل هنالك حاالت العود ا  اجلراجم ؟  -ثال ا 
9102 9102 9102 9102 

 كال نعم كال نعم كال نعم كال نعم
011 % 11 % 011 % 11 % 20 % 2 % 25 % 5 % 
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 نسبة حاالت العود ا  ارتكاب اجلراجم  ؟ يما ه  -رابعا 
9102 9102 9102 9102 

 ة يفيـ ع النسب املئويجتمبعد 
 نيارتهـا تـب  يز السجون اليت

ان حـــاالت العـــود إلرتكـــاب 
ــن      ــل م ــراجم تص %   09اجل

 % 90ا   

 ة يفيـ ع النسـب املئو يبعد جتم
 ان نيارتها تبيز السجون اليت

حاالت العود إلرتكاب اجلراجم 
 %99% ا  02تصل من   

 ة يفيـ ع النسـب املئو يبعد جتم
 ان نيتبارتها يز السجون اليت

حاالت العود إلرتكاب اجلراجم 
 % 01% ا   9تصل من 

 ة يفيع النسب املئويبعد جتم
 ان نيارتها تبيز السجون اليت

حاالت العود إلرتكاب اجلراجم 
 % 55% ا   01تصل من 

 
  -االستنتاجات :

ة للسـلوا و  يـ مية تقويـ لية تأهيعلمكن اعتبارها برامج مية يها برامج اصالحيست لدية لي% من املواقع السجن 25  -اوال 
عـدم   – يني االجتمـاع نيللبـاحث  عـدم وجـود عـدد كـايف     –االكتظـاظ   –ة و املستلزمات يذلك ألسباب متعددة مثل ) االبن

  ..... اخل (  -ة مناسبة يصات ماليوجود ختص

بعفـو عـام او عفـو خـاص او     تـه او اطـالق سـراحه    يه بعـد انقضـاء مـدة حمكوم   يـ اما خبصوص متابعة احملكوم عل  -ا يثان
 ان يفي من االحريالكث تسبب يفية و هذا الشخص و هذا ما ي االدارة السجننية عالقة بيفلن تكون هناا ا ياالفراج الشرط

فقــدون التواصــل و ي% انهــم 011ة اكــدت بنســبة يو ان االدارات السـجن العـودة اىل اجلــرائم و اعــادة الشــخص اىل الســجون  
 .سبب من االسباب املذكورة  يطالق سراحهم ألاملتابعة معهم فور ا

ن يارتها , و تتفاون و تتبايمتت ز % ( من املواقع الي 011)  با موجودة يفيتقر ية همياما ظاهرة العود اىل اجلر –ثالثا 
 العـام يف  لعبه كل من العفـو ااـاص و العفـو   ي يالذ ة ألخرم ، و قد سجلنا الدور السليبمية من جرمينسبة العود اىل اجلر

 و مسـألة  نيمواجهـة اجملـرم   ة للعقوبات و دور احملـاكم يف يعكس صورة سلبيضا يا يحاالت العود اىل ارتكاب اجلرائم و الذ
ة السـابقة أو ارتكـاب جـرائم    ميـ  ، العـود اىل ارتكـاب نفـس اجلر   نية تكون على نوعميالردع العام ، و ظاهرة العود اىل اجلر

 ني اجملـرم نيبـ  يف الفئـو ياالمـر توصـلنا اىل ان عـدم وجـود التصـن      ساب  و عنـدما حبثنـا يف  ال ارتكبها يف ختتلف عن الي
 تعلم اجلرائم من بعضهم البع  . ساهم يفي

 

  -:  يو ه ات عل  مدار السنوات االربعة نفسهايتبق  التوص -املقرتحات :
صـبح السـجن جمـرد    يو املتابعـة مـا بعـد االفـراج      يو اعـادة االدمـاج اجملتمعـ    ياب وجود برامج االصالح االجتماعيغ يف -0

م و اصـالح اىل جانـب   ياداة تقـو  ياملشرع اصابته و هو ان العقوبـة هـ   ينوي يب اهلدف الذيال تصة حبتة يعقاب مؤسسة
ل و بنـاء االنسـان و اعـادة ادماجـه     يـ نتطلـع اىل جعـل السـجون مراكـز إلعـادة التأه      اننـا ، و كونها رادعـا عامـا و خاصـا    

ة ( يـ ة و التقوميـ لية البـد مـن العمـل مواـوع ) الـربامج التأه     يـ قدما حنـو مكافحـة الظـواهر االجرام    يباجملتمع و املض
 ة الصعبة .ية و خل  املناخ املناسب هلذه العمليبصورة اكثر جد

تقبـل  ين ال حلـد اال  يألن اجملتمـع العراقـ  ، اـرورة   يهـ  ة مـا ، يأو حتى املوقوف على ذمة قضـ  هيمتابعة احملكوم عل إن -9
ا االرهـاب و  يا و خنـص بالـذكر ) قضـا   يأو حتى املوقوف على ذمم قضاة او جنحة بالصورة املطلوبة يه جبناياحملكوم عل
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اال اذا ة بعـد خروجـه   يـ ادياة اعتيش حيعيان للفرد كن ميو ال ة و السرقات و القتول ( ياالختالس و االعتداءات اجلنس
ة مـع  يـ ع التـأقلم ثان يسـتط ي يمراعاة هذا االمر و ذلك من خالل املتابعة و املساعدة لك، لذا توجب  نيمت مساعدته حل

اجلـرائم سـهال مـن قبـل العصـابات       فهم يفيكـون امـر تـوظ   يلولـة دون عودتـه إلرتكـاب اجلـرائم ألن هـؤالء      ياجملتمع للح
 ة .ياالجرام

ة يـ اجراء البحوث و الدراسات العلم اب  و هو )د على مقرتحنا السية نعود للتأكميخبصوص معاجلة حاالت العود للجرو  -9
سـت مـن   ية مـن خـالل اسـبابها و ل   يـ ة للعود اىل اجلرائم و معاجلة الظواهر االجراميقية ملعرفة االسباب احلقيميو االكاد

، ة فقـط  ميـ ها على الشـخص املرتكـب للجر  ريتكون تأث( ة من خالل النتائج ميمعاجلة اجلرث إن ) يح، ( خالل نتائجها 
 .ارتكاب اجلرائم  ضا من الوقوع يفين ايما معاجلة اجلرائم من خالل اسبابها متنع االخرأ
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شةكةة الداالةة  يقامة  هاةا الظناظةات ااع ةا  فة يارات التةيةخالصة نتائج الز
م كوردسةتان ررهدةون موقدةا يالدةرا  و اقلة يات فيللسجنا  للسجون و ااصالح

 62ة يةو لغا 6102 ين كةانون الاةانيخظسة عشرة محافاة للفترة الواقدة هة يف
 6102كانون ااول 

 
 

 -ارات :يسجلت اثناء الز ة اليتيابجيالنقاط اال
 

 ارتها .يمتت ز % من املواقع الي20 وجود مكتب حقوق االنسان يف -0

 ة .ية و احملليارتها من قبل املنظمات الدوليات تتم زي% ( من السجون و االصالح22)  -9

 ارتها .يز كافةالسجون الي  يفنيع املعلومات للنزالء و املودعيها مجيتدون ف يوجد سجل نظامي -9

 % من املواقع21 ات يفرية و كامينيهناا مراقبة ع -0

 % .011ف بنبة ية مواد التنظيتوفر االدارات السجن -5

 % .011ة بنسبة ية الوجبات الغذائيتوفر االدارات السجن -2

 % .25ااة بنسبة يالر س ويالتشم -2

 % .25ة بنسبة يوجود مراكز و فرق صح -2

 % .25 بنسبة يني االجتماعنيوجود الباحث -2

 %  من املواقع .25  ارس يفميالعنف ، ال   -01

 % من املواقع .21 ة يفيوجد االهانة و االساءة اللفظيال   -00

 % من املواقع .05 حماوالت اهلروب فقط يف -09

 % من املواقع .21 يف االصفاد و االغالل ال تستخدم -09

 %011 و النزالء بنسبة نيمات وااحة بالنسبة للمودعياالنظمة و التعل  -00

 %011ةمسموح بها بنسبة يارات االسبوعيالز -05

 م كوردستان .يات اقلياصالح ة مطبقة يفيو االجازات املنزل ياللقاء العائل  -02

 ة مسموح بها .ينيالشعائر الد -02

  الناس .نيعن مرآم اع ني و املوقوفنيتم نقل احملكوميال   -02

  .نيال تفرض االعمال الشاقة على النزالء و املودع  -02

 عمومها . ة يفيتتم ادارة سجون النساء من قبل الكوادر النسائ -91

 ادارات السجون كافة . مات خاصة وااحة يفيهناا تعل -90

 ة من قبل وزارة العدل .ياحلكومة املركز ة يفيع املواقع السجنيتدار مج -99
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 -ارات :يسجلت اثناء الز اليت ةيسلبالنقاط ال
 

 ة للسجن .يعابين الطاقة االستي% من املواقع و تفوق نسبة املوجود21 هناا اكتظاظ يف -0

 ة .ية او سجني صاحلة لتكون مؤسسات اصالحرية غي% ( من االبن 25ان نسبة )  -9

 ال غنى عنها ( . فات الييعموم املواقع ) عدا بع  التصن يفة ي الدوليريوفقا للمعا يف الفئويوجد التصنيال  -9

 % من املواقع .25 س يفية و التشميهناا مشكلة التهو -0

 ة و املستلزمات االخرم .ي االسرة و االغطري% من املواقع من توف 21 يتعان -5

 % .011ة بنسبة ية مالبس خاصة بالفئات السجنيال توفر االدارات السجن -2

 % .011ة أو املراى بنسبة يها السعرات احلراريراعى فية ي صحيرية الوجبات الثالث وفقا ملعايالسجنال توفر االدارات  -2

 ة .ية النسائيعمومها و خاصة اادمات الطب ة الكاملة يفي اادمات الصحرية توفيع االدارات السجنيال تستط -2

 ريع تـوف ي% منهـا ال تسـتط  21ة فقـط و ان  يـ االبتدائ الدراسـة  ريمقدورها تـوف  ة يفي% فقط من االدارات السجن25ان نسبة  -2
 ة .ية و اجلامعيالدراسات الثانو

 % .011 بنسبة يني االجتماعنيد و ملحوظ للباحثية من نقص شديعموم االدارات السجن يتعان  -01

  .نية على النزالء و املودعية عقوبات ااافي% من االدارات السجن21تفرض   -00

 د باالنتحار .يحاالت االنتحار او احملاولة او التهد% ( من السجون  95)  سجلت يف  -09

تم االحتفـاظ بهـا   يـ  االماكن اااصة حبف  االمتعـة و احلاجـات للسـجناء لـذا     رية توفي% من االدارات السجن 25ع يال تستط  -09
 ن .يداخل الزناز

 الكـوادر الـي   الواجبـة توفرهـا يف  تم االستعانة بددارة السجون ملعرفـة الشـروط   ية و ال ي بصورة مركزني املوظفينيتم تعي  -00
 نها .ييتم تعي

 % من املواقع .21السجون بنسبة  العاملة يف يدية لإلستفادة من االيال توجد برامج انتاج  -05

 % من املواقع .21 دة يفيم مهن مفيب و تعليال توجد برامج تدر -02

 % ( . 05بنسبة )  يواعهم النفس يف  البت الطيبنية حلياملؤسسات السجن ا يفيداع املضطربون نفسيتم اي  -02

 هم .يذ االحكام علي اثناء فرتة تنفني% من النزالء و املودع 95  ة يفيهناا حاالت االصابة باالاطرابات النفس  -02

 وم .ية اليم كوردستان لغاياقل ة يفيوجد قانون خاص باالدارات السجنيال   -02

 العراق . ه القانون يفينص علية خبالف ما يالعمل و الشؤون االجتماعة اىل وزارة يم كوردستان تبتع االدارات السجنياقل يف  -91

 العراق . ة يفي% من املواقع السجن95  سجلت حاالت ابط املخدرات و احلبوب املصنفة كمواد خمدرة يف  -90

 ة .ي الدوليرية وفقا للمعايمية و تقويلية و تأهيالعراق برامج اصالح ات يفي% ( من السجون و االصالح 25)  وجد يفيال   -99

 % ( . 011ة جهة بنسبة ) ي بعد اطالق سراحهم من قبل انيال توجد متابعة احملكوم  -99

 ارتها .يمتت ز % من املواقع الي25 ها ( يفريسجلت حاالت العود اىل ارتكاب اجلرائم ) ذاتها او غ  -90
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 ناام كانی ئه كانی رێةخراوه ردانييه كانی سه نجامه رئه ی ده پوخته
 عيرا   كان له نایيه ری هۆ هه روه تۆڕی دادپه  له

 
  هعيةرا  و لة  پارێزگا لةه 02  كانی گرتن و پۆليس و ناردن له و چاكسازی و هنةه  هۆ گرتووخانه

كو  وهتا 6102می ساڵی  ی نێوان مانگی كانونی دووه ماوه  لهرێظی كوردستانی عيرا  ، هه
 -تۆمار كرا :  وه ی خواره تيڤانه گه تيڤ و نه پۆزه  و خاڵه ، ئه6102می ساڵی  كه كانونی یه

 
 -:   خاڵە پۆزەتيڤەکان

  
 . ( گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان هەیە %26نووسينگەی مافەکانی مرۆڤ لە )   -0
سەردانی دەکرێن لە ایەن نەتەوە  % (22) گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان هە رێژەی   -٢

 . یەکگرتووەکان و خاچی سوور و رێکخراوی ناحکومی
 . ( ی شوێنەکان هەهوو %011لە )  كان يهو زانياری ( ی  تۆمار) هوونی سجلی    - ٣
لە هەموو ئەو شوێنانەی سەردانيظان کردوون چاودێری هە ) چاو هە کاميرا ( هەیە هە    -٤

 .  % (21) رێژەی 
ی گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان پێااویسةتييەکانی پةاو و خةاوێنی و  % (011) لە    -٥

 . خۆشووشتن داهين دەکەن
ی گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان سێ ژەم خواردن داهةين دەکةرب هةۆ  % (011) لە    -٦

 . راگيراوان و هەناکراوان
ی گرتووخانەکةةان و چاکسةةازیيەکان  % (22) وەرزش و خةةۆدانەهەر تيشةةکی خةةۆر لە    -٧

 . هەرنامەڕێژی هۆ کراوە
ی گرتووخانەکةةان و چاکسةةازیيەکان هةةنکەی تەناروسةةتی یةةا تيظةةی  % (22) لە    -٨

 . پزیشکی هەیە
 . ی گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان هەیە % (22) توێژەری کۆمەاڵیەتی لە    -٩

 . ێاان نييەگرتووخانەکان و چاکسازیيەکان ل % (22) لە    -٠١
 ی گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان قسە پێ ووتن و ئياانە کردن نەهووە % (21) لە    -٠٠
. 
 . ی گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان هەهووە % (02) هەوڵی راکردن تەناا لە    -٠٢
ی گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان هەکار نایەت تەناةا  % (21) کەلەهچە و زنجير لە    -٠٣

 . ی گواستنەوەیان نەهێ  هۆ شوێنی ترلە کات
 و رێنومةةةایی ئاگةةةادری( %011)  ژەیێةةةرتووخانەکةةةان و چاکسةةةازیيەکان هە رلە گ   -٠٤

 هەواڵەکةةانی ئاگةةاداری و ، هةةکەن شةةکایەت و هگةةرن پةةارێزەر هەیە هۆیةةان و یاسةةاکانن
 . هەیە پەرتوکخانەیان و هەیە تەلەفزیۆنيان و دەرەوەن

( لێ دەگەڕێن سەردانی هکرێن مانگی  %011لە گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان )    -٠٥
 . چوار جار وانە هەفتانەیە



  9102  -  العراق يف شبكة العدالة للسجناءل يالسنو ريتقرال
 

 37  

 

لە چاکسةةازیيەکانی هەرێةةم مةةۆڵەتی مةةاڵەوە هەیە هةةۆ سةةزادراوان و لە هەنةةاب    -٠٦
 . چاکسازی شوێنی هينينی خێزانيش هەیە

 . هە مظارەسەی ئایين دەدرێ ( گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان رێگە  %011لە )    -٠٧
( ی گرتووخانەکةان و چاکسةازیيەکان هەنةاکراوان هەهەرچةاوی خەڵةةکەوە  %22لە )    -٠٨

 . هاتوچۆ پێناکەن
( ی گرتووخانەکان و چاکسةازیيەکان کةاری گةران و هە هةێ هەرامةكەر هە  %011لە )    -٠٩

 . هەناکراوان ناکرب
( گرتووخانەکان و چاکسةازیيەکانی ئافرەتةان لە ایەن ئافرەتةانە هەڕێةوە  %011لە )    -٢١

 . دەچێ 
( رێنومةةایی تایكەتيةةان هەیە و  %011گرتووخانەکةةان و چاکسةةازیيەکان هە رێةةژەی )    -٢٠

 . کاری پێ دەکەن
تەواوی گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان لە عيرا  خرایە ژێر ئياارەی وەزارەتی دادی    -٢٢

 . عيراقی
 

  -:  خاڵە نەگەتيڤەکان
 
( گرتووخانەکةان و چاکسةازیيەکان لە توانةای خةۆی  %21سەهارەت هە قەرەهاڵغی .. )  -0

 . زیاتری تێاایە و هەناێکيان حەوت هێناەی خۆی خەڵکی تێاایە
(  %22جۆری ئەو هينایةانەی هەکةار دێة  وەو گرتةوو خةانە و چاکسةازی هە رێةژەی )    -٢

 . شياو نييە هۆ ژیان و جێكەجێ کردنی هەرنامەی چاکسازی
پۆلينی چينی ) التصنيف الفئوی ( هۆ کەسەکانی ناو گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان    -٣

( گرتووخانەکةةةان و چاکسةةةازیيەکان نةةةاتوانن پةةةۆلين هە پێةةةی سةةةتاناەردی  011%، ) 
ە کە ئەویةةش ناکرێةة  نێةةودەوڵەتی هةةکەن و تەناةةا چەنةةا پةةۆلێنەکەی سةةەرەتایی هەی

 نەهێ  وەو ) لە یەو جياکردنەوەی پياو و ئافرەت / منااڵ و گەورە / محکوم و موقوف
. ) 

ی شةةوێنەکان گرفتةةی هەواگةةۆڕکێ و تيشةةکی خةةۆر هەهةةوو کە هكةةووە  % (22) لە    -٤
لە  D ڤةایتەمين کەمةی و س ێسيە و پهۆکاری هەناب نەخۆشی هەناسە و حەسا

 . کەسەکان
قەرەوێةة ە و دۆشةةەو و نةةاتوانن ( گرتووخانەکةةان و چاکسةةازیيەکان  %21رێةةژەی )    -٥

 . هەتانييە وەو پێویس  داهين هکەن
( گرتووخانەکةةان و چاکسةةازیيەکان جلةةی تةةایكەت هە سةةزادراوان و  %011رێةةژەی )    -٦

 . راگيراوان داهين ناکەن
نی هەر سةێ ژەميةان هە گرتووخانەکةان و چاکسةازیيەکان خواردنەکةا  % (011)   لةه   -٧

شێوەیەکی زانستی نييە و حيساهی کالۆری و حيساهی نەخۆشةييەکانی شةەکرە و 
 . فشاری خوێن و حەساسيە ناکەن

گرتووخانەکةةةان و چاکسةةةازیيەکان نةةةاتوانن پێااویسةةةتی پزیشةةةکی و  % (22) لە    -٨
 . نەشتەرگەری وەو پێویس  داهين هکەن
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ی گرتووخانەکةةان و چاکسةةازیيەکان هەیە و  % (22) خوێنةةان تەناةةا سةةەرەتایی لە    -٩
 . گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان ناتوانێ% ( 21) ئەوەی هيەوب زیاتر هخوێنێ لە 

گرتووخانەکةان و چاکسةةازیيەکان ژمارەیةةان زۆر  % (011)  تةةوێژەری کةةۆمەاڵیەتی لە   -٠١
 . لەوە کەمترە کە پێویستيان پێيانە

ان و چاکسةازیيەکان سةزای زیةادە دەسةەپێنارێ  هەسةەر گرتووخانەکة % (21) لە    -٠٠
حوکظةةاراوان وەو ئينفةةرادی و قەدەدەکردنةةی سةةەردانی و پەیوەنةةای تەلەفةةۆنی و 

 . وەرزش
 . ی گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان هەوڵی خۆکوشتن دراوە % (82) لە    -٠٢
کسةازیيەکان   ( ی گرتووخانەکةان و چا %22هە هۆی نەهوونی شوێنی تایكەت لە )    -٠٣

 . کەل و پەلەکانيان ای خۆیان دادەنێنی  زۆرینهسزادراوان و راگيراوان 
( گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان دامەزرانان مەرجی تایكەتی نييە و هە  %011لە )    -٠٤

 . پێوەری تديينی مەرکەزی فەرمانكەریان هۆ رەوانە دەکەن
( گرتووخانەکان و چاکسةازیيەکان هةيک کةارێکی هەرهەماێنيةان نيةيە هةۆ  %21لە )    -٠٥

 . هەناکراوان
% ( گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان هيک مەشق و راهێنان و پيشةەیەکی  21لە )    -٠٦

 . هەسوود نييە هۆ هەناکراوان
ەواو ( ی گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان ئەوە تۆمار کراوە کە خەڵکی نةات %02لە )    -٠٧

 . لە رووی دەروونييەوە دەرنێارێ  هۆ ایان و کێشەی زۆریان هۆ دروس  دەکات
( ی گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان ئەو حاڵەتە تۆمار کةراوە کە تووشةی  %82لە )    -٠٨

 . نەخۆشی دەروونی دەهن و ئەوەش رێژەیەکی زۆرە و مەترسياارە
ساڵ لە سەرپەرشتی گرتووخانەکةان و  62لە هەرێظی کوردستان تا ئێستا و دوای    -٠٩

چاکسازیيەکان ، یاسایەکی تایكەتی نييە هۆ گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان هەڵکةو هە 
 . سيستەم هەڕێوە دەچێ 

تا ئێستا گرتووخانەکان و چاکسازیيەکان لە هەرێظی کوردستان لە ایەن وەزارەتةی    -٢١
ەڕێةوە دەچێة  لە کاتێکةاا دەهةێ لە کار و کاروهاری کۆمەاڵیەتی و وەزارەتةی نةاوەخۆ ه

 . ایەن وەزارەتی دادەوە هەڕێوە هچێ  وەو هەدا
( گرتووخانەکان و چاکسةازیيەکان مەوادی هۆشةكەر و حكةوهی پةۆلينکراو  %82لە )    -٢٠

 . وەو مادەی خۆشكەر گيراوە لە ای هەناکراوان
دسةةةتان هةةةيک ( گرتووخانەکةةةان و چاکسةةةازیيەکان لە عيةةةرا  و کور %22لە )    -٢٢

 . هەرنامەیەکی چاکسازیيان نييە کە ستاناەردی نێودەوڵەتی پەسنای هکات
( گرتووخانەکةةان و چاکسةةازیيەکان هةةيک متةةاهدە و پەیوەنةةایيەکان هە  %011لە )    -٢٣

کەسی هەناکراوەوە نامێنێ و چاودێری و هاریکاریيةان ناهێة  لەگەڵيةان لە رۆژی ئةازاد 
 . کردنيانەوە

( ی گرتووخانەکان و چاکسةازیيەکان حةاڵەتی دووهةارە و چەنةاین هةارەی  %22لە )    -٢٤
گەڕانەوە هةةۆ ئەنجامةةاانی تةةاوان تۆمةةار کةةراوە و ئەوەش هەرەسةةی چاکسةةازیيەکان 
دەسةةةەلظێنێ وەو دەزگةةةایەکی چاکسةةةازی و دووهةةةارە ئامةةةادەکردنەوەی تاوانکةةةار و 

 . گەڕانانەوەی هۆ کۆمەڵگە
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 9102العدالة للسجناء لعام ات شبكة يصة توصخال

 

ات و يعلى عالقة بالسجون و االصـالح   من اجلهات اليريوجهت اىل الكث استنادا اىل مجلة االسئلة الي
كـل مـن )    يم كوردسـتان العـراق و هـ   يالعراق و اقلـ  ات و مراكز الشرطة يفريمراكز االحتجاز و التسف

 ة و وزارة الصـحة و جهـاز االدعـاء العـام يف    يوزارة الرتبة و يوزارة العدل و وزارة العمل و وزارة الداخل
ات ( يالسجون و االصـالح   يفيني االجتماعني و الباحثني و املوقوفنيات و احملكوميالسجون و االصالح

ات كل حسب يد التوصي من املالحظات و دونت حتت كل سؤال ، و هنا سوف نقوم بتفرري، برزت الكث
 -: ية بها و هياجلهة املعن

 
 
 
 

 م كوردستان العراق يالعراق و اقل ة يفيالسلطة القضاج  0

 يالسـجون ، لـذا نوصـ    ف االشخاص من اهم اسـباب االكتظـاظ يف  يو اللجوء اىل توق ي احملاكمات و حسم الدعاوريإن تأخ - أ
تسبب  املشاكل اليم كوردستان العراق دراسة هذه ياقل العراق و جملس القضاء املوقر يف جملس القضاء االعلى املوقر يف

بعـ    ان اىل سـنوات يف يـ  مـن االح ريالكـث  يف ف الـي يـ ضـا مـدد التوق  يل احملاكمـات و ا يـ و تأج يحسـم الـدعاو   تأخرا يف
 ة .يسببه لإلدارات السجني ي الذريالضغط الكباجلرائم و ذلك ملعاجلة االكتظاظ و 

ــ الثل) ص املدة بالنسبة للحـدث و النسـاء مـن    يــــو العمل على تقل ياالفراج الشرط ع العمل يفيبتوس ينوص - ب اىل (  نيثـــ
  ( .ني) ثالثة ارباع ( املدة اىل ) الثلثو بالنسبة للرجال من ( نصف املدة )

ة و ري ااطـ ريغـ احلـبس بالنسـبة للجـرائم    ف و يـ التوقبدال مـن   الغرامات قدر املستطاع  الكفاالت و اللجوء اىلب ينوص - ت
 .د عقوباتها على سنة واحدة يال تز الي
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 ااطرة حتى لو كانـت  رية و غي العمدريذ العقوبة ( بالنسبة للجرائم غيقاف تنفي  نظام ) ايتطب ع يفبالتوس ينوص - ث
 العقوبة اكثر من سنة .

ة و ري ااطرية للجرائم غيذ العقوبة بالتعاون مع االدارات السجنيل تنفية االخذ بنظام تأجيالعمل على امكانب ينوص - ج
 د عقوباتها على سنة واحدة .يتز خاصة اجلرائم الي

ة االفـراج عـن   يكون له صالحيكال املهمة اىل جهاز االدعاء العام و يذ العقوبة أو أيتنف يستحداث منصب قاابد ينوص - ح
 كون قد اكمل ثلث املدة من احلكم .يطة ان يذ العقوبة شرية فرتة من فرتات تنفيا ه يفياحملكوم عل

اامن لـه ( كلمـا    يل شخصيف املتهم ) االقتصار على ابالغ املتهم بعدم السفر و وجود كفيم اللجوء اىل توقعد ينوص - خ
  صدور قرار بات من احملاكم املختصة باحلبس أو السجن حسب االحوال .نيكان ممكنا حل

النصـوص   املقـررة يف ات العقوبـات  ياجات اااصة و االحداث و النساء بفـرض ادنـى مسـتو   ياالحت يمبراعات ذو ينوص - د
 ة .يالعقاب

هـا مباشـرة مـن قبـل االدعـاء العـام و عـدم        ي و االشـراف عل نيالسجون ملعاقبة احملكوم راقبة اللجان املشكلة يفمب ينوص - ذ
 ة لإلدعاء العام .يرية عقوبة مهما كانت نوعها و مقدارها اال باملوافقة التحريل او فرض ايتشك

ا ما ريث كثي حنيللموقوف يالالزمة ملواوع الواع النفسة ي  خاصة إعطاء االهمياحملاكم و السادة قضاة التحق ينوص - ر
ان العـرض علـى    ي) اة يـ قهم و بعـد ذلـك عراـوا علـى اللجـان الطب     يا مت تـوف يا و عقلي نفسنينرم اشخاص مضطرب

 .داعه السجن يتم عراه على اللجان قبل ايح ان يداعه السجن ( و الصحيكون بعد اية ياللجان الطب

لسـنة   22ة االحـداث رقـم   يـ قانون رعا يف (  2و  2و  2املواد )  يف ة االحداث الوارد ذكرهيل جملس رعايتفعب ينوص - ز
 ( من القانون املذكور اعاله . 2املادة )  املعدل ، و ذلك للعمل على االختصاصات الواردة يف 0229

ة و ظـاهرة العـود اىل   يـ اسـباب الظـواهر االجرام  ة للوقـوف علـى معرفـة    يـ دانية ميـ بضرورة اجراء دراسات حبث ينوص - س
ف االعبـاء علـى كاهـل    يـ هلا عالقة مبعاجلـة االسـباب و ذلـك لتخف      مع اجلهات الييارتكاب اجلرائم و التعاون و التنس

 احملاكم .
 

 م كوردستان العراق يالعراق و اقل ة يفيعيالسلطة التشر  9

ة ( و اســتبدال تلـك العقوبــات  يـ بــدائل العقوبـات الســالبة للحر لـة ) أو  يع قــانون خـاص بالعقوبــات البد يبتشـر  ينوصـ  - أ
 خبدمات للصاحل العام .

فهـا قـدر املسـتطاع و موائمتهـا     يهـا و ختف يالعقوبـات الـواردة ف   ة و اعـادة النظـرة يف  يـ  العقابنيمبراجعـة القـوان   ينوص - ب
ه ) يـ ل اىل جانب الردع بنوعيو التأه تهدف اىل االصالح ة و مراعاة الفلسفة من فرض العقوبات و اليي الدوليريباملعا

 اااص و العام ( .

ثا نظـرا لوجـود   ياملوقر بضرورة اجراء مراجعة شاملة لقانون ادارة السجون املشـرع حـد   يجملس النواب العراق ينوص - ت
  من املالحظات على القانون .ريالكث
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م كوردستان العراق ياقل ات يفياالصالحع قانون خاص بددارة السجون و يبرملان كوردستان العراق بضرورة تشر ينوص - ث
. 

ل او ااـافة او  ي او تعـد نيع القـوان ي  مع جملس القضاء عند تشرية بضرورة التعاون و التنسيعيالسلطة التشر ينوص - ج
 دة .ي اجلدنيظهر عن العمل بالقواني يعيع على سد كل فراغ تشرية ، و العمل السرية مادة قانونيالغاء ا

ذ اىل يـ التنف ية قااـ يالعـراق أو اعطـاء صـالح    ذ العقوبـات يف يـ تنف يقانون خاص بنظام قااع يبضرورة تشر ينوص - ح
 م كوردستان العراق .يالعراق و اقل س االدعاء العام يفيرئ

ة او احلاطـة مـن الكرامـة و درجهـا     يب و اساءة املعاملة و املعاملة الالانسانيالتعرض للتعذإدعاءات دعطاء ملف ب ينوص - خ
 ات الـدول االعضـاء يف  ية و توصـ يـ ر الدوليالتقار ة رادعة نظرا لكثرة وردها يفية بنصوص عقابيلعقاب انيامن القوان

 جملس حقوق االنسان .

 م كوردستان العراق يالعراق و اقل ة يفيذيالسلطة التنف  9

م خاصـة  يو بتصـام ثـة  يات و ذلـك ببنـاء سـجون حد   يالسجون و االصالح بضرورة معاجلة ظاهرة االكتظاظ يف ينوص - أ
ة ية و اماكن االكل و احلمامات و املراف  الصـح يث املساحة السجني) من حة يشيها اجلوانب املعيراعى فيببناء السجون 

ة و يـ ة و االدويـ ث الكـوادر الطب يـ ث وجود مراكـز صـحة متكاملـة مـن ح    ي) من ح ةيو الصحو اماكن حف  االمتعة ( 
  يـ م مهـن نافعـة و تطب  يث وجـود ورش لتعلـ  ي) من حة يو الرتبو (س يااة و التشمياملستلزمات االخرم و اماكن الر

ها يع عليئة الظروف إلكمال الدراسات و التشجيو املدراس و ته ية و اعادة االدماج االجتماعية و التقوميالربامج التأهل
ة و احلمامـات  يلصـح ة و املراف  اياجات املنام و الدراسة و الرعايث احتي) من حاجات اااصة ياالحت يو مراعاة ذو( 

اض االطفـال و امـاكن خاصـة    يـ بضرورة وجود دور للحضـانة و ر هم ي مع ذونيو النساء و االطفال املودع ذلك ( ريو غ
ات يـ ة و البناياء السـكن يـ د عـن االح يـ مكـان بع  ة السـجن يف يـ بناكـون  ي، مـع مراعـاة ان   ات يالسجون و االصـالح  يفبهم 
 .ها يف راعى اجلانب االمينية و يالعال

ات و مراكـز االحتجـاز و   يمات خاصة من قبل الـوزارات املشـرفة علـى السـجون و االصـالح     يم تعليضرورة تعمب ينوص - ب
ل املنظمـة بشـكل   يطها قدر االمكان بعد التأكد من سجية هلا و تبسي احلكومريارات املنظمات غيات إلجراءات زريالتسف
 العراق . يف يقانون

ل يم االجـرام و تشـك  ية املختلفة ببعضهم ) حتـى ال تكـون السـجون مـدارس لتعلـ     يامانا لعدم خمالطة الفئات االجرام - ت
فات ية و عـدم االقتصـار علـى التصـن    يـ  الدوليرية وفقـا للمعـا  يـ فات الفئويالتصـن  مراعـاة  ينوصة ( يالعصابات االجرام

ث ان كـل فئـة و   ي، ح( فقط  ية و املركز القانونيف حبسب اجلنس و الفئة العمري) التصن يا فقط و هياملوجودة حال
 ها االن .يال و تشعبا مما علية اكثر تفصيفات فئويب ان تكون هناا تصنجيتاج اىل برامج خاصة لذا حية ميكل جر

 ل مـرتكيب يـ ته ، و ذلـك لتأه مي ، كل حسب جرنية للمحكومية و تقوميليواع برامج تأه ضرورة االسراع يفب ينوص - ث
ة إلعادتـه اىل اجملتمـع كعنصـر    يـ ة و املهنية و النفسـ ية و اجلسـد يـ ة الفكريـ فرتة قضاء مدة احلكم من الناح اجلرائم يف

و املتابعـة و   يسمى ) االدماج اجملتمعي يفعال منتج و مساهم ، و كذلك امتداد الربامج اىل ما بعد اطالق السراح و الذ
 ة اللالحقة (  .يالرعا
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 و نية و ذلك ملتابعة احملكـوم ينيات و كذلك املراقبة العري  الكامياخل السجون عن طرالعمل بنظام املراقبة دب ينوص - ج
 .  نياملوقوف

و معاجلـة مشـكلة    يوميـ تظهر بشكل  ة ملعاجلة النواقص اليية املعقولة لإلدارات السجنيزاني املريضرورة توفب ينوص - ح
 املستعجلة .ة و ية و املوافقات خاصة بالنسبة لألمور االنياملراسالت الرمس

 نيف بيحتمل دالالت التصن  املالبس و البدالت اليريات بضرورة توفية بددارة السجون و االصالحياجلهات املعن ينوص - خ
املالبـس احلمـراء    – نياملالبـس الزرقـاء للمحكـوم    – نيضاء للموقوفيل املثال ) املالبس البي على سبنيالنزالء و املودع

 ة على وشك ااروج ( .ياملالبس ااضراء للفئات السجن –ن يخطرة تصنف على انهم يلفئات سجن

ة و كـذلك ) السـعرات   ية للسجون مراعاة اجلـودة و الصـالح  ية عند ابرام عقود الوجبات الغذائياالدارات السجن ينوص - د
نـة مـن   ياو ارتفـاع اـغط الـدم او حـاالت مع     ياالكـالت اااصـة بـبع  االشـخاص املراـى مبـرض السـكر        –ة ياحلرار
 ث الكم و النوع .يف الرقابة على اعماهلم من حيات ( باالاافة اىل تكثياحلساس

تصـنف   ة الـي يـ لولـة دون ادخـال بعـ  املـواد و االدو    ي اكثر جدوم للحرية بضرورة اختاذ تدابياالدارات السجن ينوص - ذ
دة على وجبات االكل يرقابة شدارات و القاءات ، و كذلك واع ي  الزيغالبا عن طر يتأت على انها مواد خمدرة و الي

ارة االهـل و  يـ ز يهـذه احلالـة ا    و النـزالء يف نيتعطى للمـودع  ة الييو كذلك املبالغ املال يؤتى بها من قبل االهالي الي
 االصدقاء .

هـا  يف ، فالسـجون الـي   ةياملؤسسـة السـجن  مـع   ث تتناسـب يـ ة حبيان تراعى اادمات الصح وزارة الصحة املوقرة ينوص - ر
ان  يات ، لـذا نوصـ  ريام مثـل التسـف  يـ هـا االشـخاص أل  يتـودع ف   ختتلف عن املواقع اليني و املوقوفنيف من احملكوماالال

ة و يـ ة و االدوية و الصـح يـ ث الكـوادر الطب يـ ات تتناسـب مـن ح  يالسجون و االصـالح  ة املوجودة يفيتكون املراكز الصح
 تلك املؤسسة . املستلزمات االخرم مع االعداد املوجودة يف

ة يالسجون و عدم االقتصار على املراحل االبتدائ يف يمير اجلانب التعلية املوقرة ان تعمل على تطويوزارة الرتب ينوص - ز
ع النـزالء علـى   يات تشجيتضمن للسجون و االصالح ها من املستلزمات اليريكن توفمي ما رية للدراسة و توفيأو االساس

، كمـا   ةيتدخل امن مفردات  الـربامج االصـالح   الدراسة عنصر مهم من العناصر الي ث ان اكمالياكمال الدراسة ح
ات يالعلوم و املـواد و املسـتو   غالبا تفتقر اىل التنوع يف يه السجون و الي ة للمكتبات املوجودة يفيبدعطاء االهم ينوص
 . ة ية و الفكريالثقاف

 يني و النفسـ يني االجتماعنية مبواوع الباحثرية كبيات اعطاء اهمية بددارة السجون و االصالحيالوزارات املعن ينوص - س
ة بــ )  ية املؤسسـة السـجن  يكـن تسـم  ميث ال يـ ة املناسـبة لعملـهم ، ح  ي االراـ ريث تـوف يـ ث العـدد و مـن ح  يلدهم من ح

 نيالنودعم االشخاص يل و تقوية تأهيعمل الدور البازر يف يني و النفسيني االجتماعنيكن للباحثية ( ما مل ياالصالح
م ي للتقـد يني االجتماعنيع الباحثيضا تشجير مهارات بصورة مستمرة و اية و تطوي، و اخضاعهم لدورات تقوهم يلد

 .ة خاصة يعي  اعطاء خمصصات تشجيالسجون عن طر للعمل يف

و  ةيام بدراســات فصــليــ بضــرورة القيني و النفســيني االجتمــاعنيع البــاحثية بضــرورة تشــجياالدارات الســجن ينوصــ - ش
ة و االنظمـة و  يضا عدم جتـاوب االشـخاص للـربامج االصـالح    ية عن اسباب حاالت االنتحار و حماوالت اهلروب و ايسنو
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املنظمـات   –دوائـر االدعـاء العـام     –  مع اجلهات االخرم مثل ) اجلامعات ية وذلك بالتعاون و التنسيمات السجنيالتعل
ة معرفة االسباب و ي... اخل ( و ذلك بغ و الطيب يو اجلنائ يو القانون يجمال البحث العلم ة املتخصصة يفي احلكومريغ

 واع االجراءات ملعاجلتها .

 ) نيقتيو ذلـك بدحـدم الطـر    يم كوردستان ( بضرورة معاجلة مشكلة اللقاء العائلينة ) عدا اقلياالدارات السج ينوص - ص
ة ( كمـا  يـ ات أو العمـل بنظـام االجـازات املنزل   ياالصالح ة داخل السجون وي االماكن و املستلزمات للقاءات عائلرياما توف
كـن  مي من املشاكل داخل السجون باالاـافة اىل انهـا حالـة    ريحل الكث ث ساعدت يفيم كوردستان العراق حياقل احلال يف
ارة يـ و الز يالعـائل هـا ) اىل اللقـاء   ة او احلرمـان من يمـات االدارة السـجن  ياع التام لتعلي االنصنيقها ارغام احملكوميعن طر
 افراد االسرة و الشـخص احملكـوم مـن اجلانـب     نية ( ، هذا باالاافة اىل كونها عامال مساعدا على بقاء التواصل بياملنزل

 . ياالجتماع

ها ي و العمل فينيبفرض مواصفات و شروط خاصة للتع ية بددارات السجون ان تقوم هيبأن تعمل اجلهات املعن ينوص - ض
ب ان ختضـع لشـروط   جيـ هـا و  ي فني املـوظف ينيستثنى ملف تعيب ان جية لذا يست مؤسسات عاديلث ان السجون ي، ح
 ف .ية اىل الشروط العامة للتوظياااف

كن ميح خمتلفة ، ية ( و ورش تصلية و زراعية ) صناعي ورش انتاجرية العمل على جانب توفياالدارات السجن ينوص - ط
اجات دون احلاجة اىل يكن االستفادة منها لسد النواقص و شراء االحتمية يمن خالهلا امان عمل للنزالء و عائدات مال

 ة من احلكومة .يطلب مبالغ مال

 
 م كوردستان العراق يالعراق و اقل ة يفي احلكومريئات غياهل  0

ات يالسـجون و االصـالح   العـراق بضـرورة فـتح مكاتـب هلـا يف      ة مبراقبة اوااع حقوق االنسـان يف يئات املعنياهل ينوص - أ
ات ية ( لكافة السجون و االصـالح ية ) شهريارات دوريو مستمر او ارورة وجود ز يوميلإلطالع على االوااع بشكل 
 ات بشكل مستمر .ريو مراكز االحتجاز و التسف

ئـات  يئـة املسـتقلة حلقـوق و جلـان و ه    يا حلقوق االنسان و اهلية العلي املفوانيضرورة وجود عالقات تعاون بب ينوص - ب
د يـ ل جلـان مشـرتكة توح  ية ( للعمل على تشكية و حملية ) دولي احلكومرية مبلف السجون مع املنظمات غيناخرم مع

 ات و مراكـز االحتجـاز يف  يالسـجون و االصـالح   ر مشرتكة عن اوااع حقوق االنسـان يف يجهودهم من اجل اصدار تقار
 حلها . ساهموا يفيممكن ان  حل املشاكل الي العراق و العمل املشرتا للتعاون و االسهام يف

ر و املشـاركات  يمواـوع تبـادل التقـار    النقطـة ) ب ( السـالفة الـذكر يف    هـا يف يد العالقـة املشـار ال  يضرورة توطب ينوص - ت
 ضا .ية اية و احملليمية و االقليالدول

 
 شبكة العدالة للسجناء ر يفيقسم التقار

92   09   9102 
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Summary of Justice Network for Prisoners (JNP) 

 Report on Human Rights Condition in the Prisons 
Reformatories and Detention Centers in Iraq 

 

This report covers the period of 1
st
 January 2019 to 25

th
 December 2019, covering 40 

locations in 15 Iraqi governorates, including prisons, detention centers and police stations 

which are run by different ministries and governmental bodies. During JNP visits to 

prisons, reformatory and detention centers, the following points have been recorded: 

 

Positive points: 

1. 64% of prisons, reformatory and detention centers contain human rights offices.  

2. 97% of prisons, reformatory and detention centers have been visited by UN, Red 

Cross and NGOs.  

3. All of prisons, reformatory and detention centers contains registry of information. 

4. 80% of prisons, reformatory and detention centers are monitored by cameras and 

direct observation. 

5. All of prisons, reformatory and detention centers hygiene kits are available.  

6. 100% of prisons, reformatory and detention centers provide three meals a day. 

7. 85% of prisons, reformatory and detention centers have plans to provide exercises 

and sunlight for prisoners.  

8. 95% of prisons, reformatory and detention centers contain clinics or medical 

teams. 

9. There are sociologists in 95% of prisons, reformatory and detention centers. 

10. At 75% of prisons, reformatory and detention centers there are no physical torture.  

11. At 60% of prisons, reformatory and detention centers there are no insult and verbal 

abuse. 

12. In 15% of prisons, reformatory and detention centers there was attempted to 

escape. 

13. 90% of prisons, reformatory and detention centers Shackles are not used except in 

transfer of the prisoners from one location to another. 
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14. In all prisons, reformatory and detention centers, the prisoners are aware of laws 

and regulations and they have right to meet the lawyer and submit claims. They are 

also having access to news, watching TV and visit library.  

15. In all of the prisons, reformatory and detention centers, prison administration 

organizes weekly visits to prisoners, four times a month.  

16. In KRG reformatory centers, there is a family meeting in the reformatory, in some 

reformatory centers pairs can stay and meet together time to time. 

17. All prisons, reformatory and detention centers allow the practices of a religion. 

18. In 95% there is no public transfer of prisoners in fort of people.  

19. At 100% of prisons, reformatory and detention centers no hard work in imposed to 

prisoners. 

20. All of the women prisons, reformatory and detention centers are run by women. 

21. All of prisons, reformatory and detention centers have their own instruction for 

administrating their instiution.   

22. All prisons in Iraq, reformatory and detention centers are run administratively by 

the ministry of justice.  

Negative points: 

23. 80% of prisons, reformatory and detention centers are overcrowded. Some prisons 

exceed their capacity Seven times. 

24. 85% of buildings used as prisons, reformatory and detention centers not suitable 

for life or reformatory process. 

25. Non prisons, reformatory and detention centers applying category classification 

based international standers. There is some initial classification such as classifying 

men, women, children and convicted form arrested people.   

26. At 65% of prisons, reformatory and detention centers there is a lack of access to 

sunlight and air change which led to breath and skin diseases or lack of vitamin D. 

27.  60% of prisons, reformatory and detention centers suffer from lack of bed and 

blanket.  

28. In all prisons, reformatory and detention centers specific clothes for prisoners or 

uniform are not available.  

29. In all prisons, reformatory and detention centers, the type of meals does not 

comply with the required standards, the amount of calories or specific diseases 

such as diabetes and hypertension are not taken into account.   
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30. 85% of prisons, reformatory and detention centers are unable to provide medical 

supplies or surgeries.  

31. Only 65% of prisons, reformatory and detention centers provide primary 

education. 87% of prisons, reformatory and detention centers are not providing 

secondary education. 

32. The ratio of sociologists in all prisons, reformatory and detention centers are lower 

than it’s required.  

33. 80% of prisons, reformatory and detention centers applying additional punishment 

such as; Solitary confinement, preventing from phone contacts or preventing from 

visits.  

34. At 35% of prisons, reformatory and detention centers there were attempts of 

suicide.  

35. 95% of prisons, reformatory and detention centers and because of lack of lockers, 

prisoners keep their own property with them. 

36. Appointment of officials in all prisons, reformatory and detention centers is 

central, which means that there is no special conditions for appointing the staff. 

37.  In 80% of prisons, reformatory and detention centers there no investment 

programs for prisoners.  

38. 90% of prisons, reformatory and detention centers do not offer any useful vocation 

or career for prisoners. 

39. 15% of prisons, reformatories and detention centres are receiving prisoners with 

psychiatric illness; this issue makes serious trouble for those centers.  

40. 35% of prisons, reformatories and detention centres, mental diseases, infection 

exists between the prisoners during imprison period.  

41. In KRG and after 27 years, there is no specific law for administrating the 

reformatories.  

42. In KRG all reformatory centres are linked to ministry of labor and social affairs, 

however, the reformatory centres must be run by the ministry of justice as it is in 

Iraq.  

43. A 35% of prisons, reformatories and detention centres use of drugs and forbidden 

pills have been registered.  

44. 85% of prisons, reformatories and detention centres in both Iraq and Kurdistan 

region do not provide rehabilitation program complies with international standards.  

45. 100% of prisons, reformatories and detention centres do not Subsequent follow up 

programs after release of the prisoner.  
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46. At 95% of prisons, reformatories and detention centres return to crime phenomena 

exists and registered. This means the failure of reformatory centres in rehabilitation 

of prisoners.   

JNP Recommendations in 2019 
 
Based on a number of questions directed to institutions related to prisons such as the 

Ministry of Justice, the Ministry of Labor, the Ministry of Interior, the Ministry of 

Education, the Ministry of Health and Public Prosecution offices in Prisons, 

reformatory and detention centers, JNP raised a number of recommendations and 

classified them according to relevant authority. 

 

 

1. The Judicial Authority in Iraq and Kurdistan Region: 

 

 

a)  The delay of trials, court decisions and arrest of people for simple reasons are the most 

important causes of overcrowding in prisons, therefore, JNP recommends the Supreme 

Judicial Council in Iraq and the Council of the judiciary in Kurdistan to address this 

issue and solve the problem of delay of trails and delay in court decisions as well as, 

the long term arrest in order to avoid overcrowding in the prisons.   

b) JNP recommend expanding the conditional release and reducing the imprison duration 

of juvenile and women from two thirds to half the period, while for men from reducing 

the period from three quarters to two thirds. 

c) JNP recommends release on bail and fines as much as possible instead of arrest and 

imprisonment for non-serious crimes which their punishment does not exceed one 

year. 

d) JNP recommends the extension of applying the system of suspension of punishment 

for non-intentional and non-serious crimes, even if the punishment is more than one 

year. 

e) JNP recommends working on the possibility of introducing the system of 

postponement of the execution of the penalty in cooperation with the prison 

departments for non-serious crimes, especially crimes that their penalties exceed one 

year. 

f) Creating the post of judge of the implementation of the penalty and deliver this post to 

public prosecution authority, and to have the power to suspend the remaining penalty 

period if two of three of the period is completed.  
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g) JNP recommends not arresting the accused people, instead the court may ban the 

accused to travel and the existence of a personal guarantor until a decision is issued by 

the competent courts. 

h) JNP recommends that people with special needs, juveniles and women be taken into 

consideration by imposing the minimum penalties prescribed in penal code articles.  

i) JNP recommends monitoring the committees formed in the prisons to punish the 

offenders and supervise those committees directly by the public prosecution and not to 

form or impose any penalty without a written approval of the public prosecution. 

j) JNP recommends that the courts and the judges of the investigation,  in particular give 

importance to the psychological situation of the prisoners, where we often see people 

who are mentally ill and have been imprisoned before medical teams. 

k) JNP recommends activating the Juvenile Welfare Board mentioned in Articles 6, 7 and 

8 of the Juvenile Welfare Act No. 76 of 1983, in order to work on the competences 

mentioned in Article 8 of the aforementioned law. 

L) JNP recommends conducting field research studies to identify the causes of the 

criminal phenomena and the phenomenon of return to committing crimes, cooperation 

and coordination with the parties involved in addressing the causes, in order to reduce 

the burden on the courts. 

 

 

2. The Legislative Authority in Iraq and Kurdistan Region: 

 

a) JNP recommends the enactment of a law on alternative penalties (or alternatives to 

penalties for deprivation of liberty) and the replacement of those penalties with 

services for the public interest. 

b) JNP recommends reviewing the penal laws and re-looking at the penalties contained 

in them in order to mitigate the sanctions as much as possible and adapting them to 

international standards taking into consideration the philosophy of imposing 

sanctions, which aims to reform and rehabilitate convicted people. 

c) JNP recommends to the Iraqi Council of Representatives that a comprehensive review 

of the law of the administration of prisons should be legislated recently because there 

are many concerns about the law. 

d) JNP recommends the Parliament of Kurdistan of Iraq the need to enact a law for 

prisons and reformatories administration in the Kurdistan Region. 
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e) JNP recommends that the legislative authority should cooperate and coordinate with 

the Judicial Council when enacting laws, amending, or abrogating any legal article, 

and expediting the filling of every legislative vacuum that reflects the work of the new 

laws. 

f) JNP recommends creating the post of judge of the implementation of the penalty and 

delivers this post to public prosecution authority, and to have the power to suspend the 

remaining penalty period if two of three of the period is completed. 

j) JNP recommends that a file of allegations of torture, ill-treatment, inhuman or 

degrading treatment be placed under punitive laws in punitive due to the large number 

of international reports and recommendations of the member states of the Human 

Rights Council. 

 

3. The Executive Authority in Iraq and Kurdistan Region: 

 

a) JNP recommends the need to address the phenomenon of overcrowding in prisons and 

reformatory centres by building modern prisons with special designs for buildings 

taking into consideration the living aspects in terms of prison space, eating places, 

bathrooms, sanitary facilities, and places of storage, for health improvement 

appointing medical staffs, providing medicines and other supplies and places of sport 

and solarisation. In educational field, offering workshops to teach useful careers and 

the application of qualifying programs and assessment and social reintegration, 

schools and the creation of conditions for the completion of studies and 

encouragement. For people with special needs, the needs of sleep, study, care, health 

facilities, baths,.etc. For women and children with their parents, the need to have 

nurseries, kindergartens and places of their own in prisons and correctional, taking 

into account that the building of the prison in a place far from residential 

neighborhoods and high buildings and take into account the security aspect. 

b) JNP recommends that special instructions should be issued by the ministries 

supervising prisons, reformatories and detention centres for the procedures of NGO 

visits and simplifying them as much as possible after verifying the legal registration of 

the organization in Iraq. 

c) To ensure that the various criminal groups are not connected to each other so that 

prisons do not serve as schools for the teaching of criminality and the formation of 

criminal gangs, JNP recommends that classification of prisoners be complied with in 

accordance with international standards and not only the existing classifications 
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(gender, age group and legal status), as each category and each crime needs special 

programs so there should be more accurate classification and more complex than it is 

now. 

d) JNP recommends the need to speed up the development of rehabilitation programs for 

the convicts, each according to his/her crime, in order to qualify the perpetrators of the 

crimes during the period of judgment in terms of intellectual, physical, psychological 

and professional return to the community as an active and useful individual, 

developing the program to cover the period of release for the prison or reformatory 

which is called subsequent care for integration. 

e) JNP recommends that the monitoring system within the prisons be implemented 

through cameras, as well as direct monitoring, in order to follow the convicts and 

detainees. 

f) JNP recommends that a reasonable budget should be provided to the prison 

departments to deal with the problems that arise on a daily basis and to address the 

problem of official correspondence especially for immediate and urgent matters. 

g) JNP recommends that the authorities concerned with the administration of prisons and 

correctional institutions should provide clothing and allowances that carry the 

indications of classification among the prisoners, e.g. the white clothes for the 

detainees, the blue clothes for the convicts, the red clothes for the categories classified 

as dangerous. 

h) JNP recommends that prison administrations, when making a food service contract 

for prisons, take into account the quality and validity, rate of calories,  special foods 

for people with diabetes or high blood pressure, etc., in addition to intensifying 

control of their work in terms of quantity and type of the food. 

i) JNP recommends to the prison administrations the need to take more effective 

measures to prevent the introduction of some substances and drugs classified as 

narcotic substances, which often come through prisoner’s visitors, strict control of the 

meals that are brought by visitors as well as the amounts of money that is given to the 

prisoners by their visitors.  

j) JNP recommends that the Ministry of Health take into account the health services,  

particularly in prisons because prisons are different from transfer centers in term of 

the number of prisoners and the period of residence. Therefore, we recommend that 

the health centers in prisons and reformatory facilities take into account the capability 

of the medical staff, health, pharmaceutical and other supplies. 
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k) JNP recommends the Ministry of Education to develop the educational aspect in 

prisons and not only in the primary or basic stages of the study and to provide the 

requirements, encourage the prisoners to complete their study as education is an 

important part of rehabilitation programs, we also recommend giving importance to 

libraries in prisons, which are often lacking in the diversity of scientific and cultural 

materials. 

l) JNP recommends that the ministries concerned with the administration of prisons and 

reformatory centers give great importance to the subject of sociologists and 

psychologists in terms of number and in terms of providing the appropriate ground for 

their work. The prison institution cannot be called "reformatory" unless the 

sociologists and psychologists have the role of Rehabilitation and evaluation of the 

prisoner’s situation, and subject them to trainings to strengthen and develop their 

skills. 

m) JNP recommends to the prison administrations to encourage sociologists and 

psychologists to conduct quarterly and annual studies on the causes of suicides and 

escape attempts, as well as the non-response of people to rehabilitation programs, 

regulations and prison instructions in coordination with other bodies such as 

universities, - NGOs specialized in the field of scientific, legal, criminal, medical, etc. 

n) JNP recommends the prison administrations (except Kurdistan Region) to address the 

problem of family reunion whether by providing the places and supplies for the family 

in prisons and reformatory centers or applying the system of home leave as in the 

Kurdistan Region, which it helped solve many problems In addition to being a factor 

in maintaining communication between the family members. 

o) JNP recommends that the concerned authorities of the prison administrations should 

impose special conditions for employment of the staff in the prisons. As prisons are 

not ordinary institutions, so the employment issue must be subject to additional 

conditions. 

p) JNP Recommends to the prison administrations to work on the side of providing 

production workshops (industrial and agricultural) and different repair workshops, 

through which to ensure the work of the prisoners and improve their financial 

situation. 
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4. Non-governmental bodies in Iraq and the Kurdistan Region: 

 

a) JNP recommends that the bodies responsible for monitoring the human rights 

situation in Iraq need to open offices in prisons and reformatory centers to observe the 

situation on a daily basis, or the need for periodic visits to all prisons, reformatory 

centers. 

b) JNP recommends the existence of cooperative relations between the High 

Commission for Human Rights and the Independent Commission for Human Rights, 

other committees and bodies concerned with the sector of prisons with NGOs 

(international and local) to work on the formation of joint committees to unify their 

efforts to issue joint reports on the human rights situation in Prisons. 

c) JNP recommends that the relationship referred to in point (b) above should be 

strengthened in the exchange of reports and international, regional and local 

participations as well. 

 

Note:  

In this you may find data, information, conclusions and recommendations that are 

mentioned and repeated in our previous reports of 2016, 2017 and 2018, because the 

situation, challenges and facts inside the prisons and reformatories still the same. The 

number of recommendations directed to Iraq during the last session of the UPR in 

Geneva  proves that situation of human rights of prisoners dramatically increased from 

176 recommendations in 2010 to 319 recommendations in 2019.  

 

Reports Department of JNP 

24 /09/ 2019 
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