
حول أوضاع حقوق االنسان في السجون و   2020التقریر السنوي لشبكة العدالة للسجناء لسنة 
 االصالحیات في العراق 

، قسم التقاریر في شبكة العدالة للسجناء تقریره السنوي حول اوضاع حقوق االنسان في السجون و   2020كانون االول   26نشر الیوم ، 
 اقلیم كوردستان العراق . االصالحیات في العراق و 

شارك في إعداد التقریر احدى عشرة منظمة عضوة في الشبكة ، و تضمن التقریر السنوي نتائج الزیارات المیدانیة لثالثون موقعا في  
 .   2020شمال و وسط و جنوب العراق بواقع زیاترتین لكل موقع و في فترات مختلفة من عام 

 ذه على وثیقة ( القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء ) او ما یسمى بـ ( قواعد ماندیال ) . اعتمدت الشبكة في اعداد تقریرھا ھ 

 - كانت نتائج الزیارات كما یأتي : 

 :النقاط االیجابیة التي سجلت اثناء الزیارات
 % من السجون واالصالحیات تتم زیارتھا من قبل المنظمات الدولیة والمحلیة. 84 -1

وبنسبة  زیارتھا  تمت السجون التي ون فیھا جمیع المعلومات للنزالء والمودعین في كافةیوجد سجل نظامي تد -2

100.% 

 .% من المواقع97ھناك مراقبة عینیة وكامیرات في  -3

 %.100 تھتم االدارات السجنیة بملف النظافة الشخصیة بنسبة -4

 %. 100توفر االدارات السجنیة الوجبات الغذائیة بنسبة  -5

 %.63وجود مراكز وفرق صحیة بنسبة  -6

 . في المواقع% 87وجود الباحثین االجتماعیین بنسبة  -7

 %  من المواقع.70مارس في تال ة المھینة واالساءة اللفظیة، والمعاملالعنف،   -8

 % من المواقع.13محاوالت الھروب فقط في  -9

 % من المواقع.100في  االصفاد واالغالل ال تستخدم -10

 .%100بنسبة  ت واضحة بالنسبة للمودعین والنزالءاالنظمة والتعلیما  -11

 ممارستھا في السجون. الشعائر الدینیة مسموح   -12

 ال تفرض االعمال الشاقة على النزالء والمودعین.   -13

 تتم ادارة سجون النساء من قبل الكوادر النسائیة في عمومھا.  -14

 ھناك تعلیمات خاصة واضحة في ادارات السجون كافة.  -15

 المواقع السجنیة في الحكومة المركزیة من قبل وزارة العدل. تدار جمیع  -16

 

 المالحظات التي سجلت اثناء الزیارات :
 

، وفي كثیر منھا ھناك  نوسجمعظم الالموجودین الطاقة االستیعابیة ل اعدادوتفوق  ،% من المواقع73في  اكتظاظ -1

 اكتظاظ مفرط. 



او  مباني وبنیتھا التحتیةمؤسسات اصالحیة او سجنیة، اما بسبب قدم المن االبنیة غیر صالحة لتكون  %90ان نسبة   -2

 انھا غیر مصممة لھذا الغرض اساسا.

 ال یوجد التصنیف الفئوي وفقا للمعاییر الدولیة في عموم المواقع (عدا بعض التصنیفات التي ال غنى عنھا).  -3

 % من المواقع.73ھناك مشكلة التھویة والتشمیس في  -4

 المواقع من توفیر االسرة واالغطیة والمستلزمات االخرى. % من53تعاني  -5

 %.100بنسبة  وال توفر االدارات السجنیة مالبس خاصة بالفئات السجنیة  -6

بنسبة  وال توفر االدارات السجنیة الوجبات الثالث وفقا لمعاییر صحیة یراعى فیھا السعرات الحراریة أو المرضى  -7

100.% 

  ةبنسبووفیر الخدمات الصحیة الكاملة في عمومھا وخاصة الخدمات الطبیة النسائیة ال تستطیع االدارات السجنیة ت -8

100.% 

% منھا ال تستطیع توفیر الدراسات 90% فقط من االدارات السجنیة توفیر الدراسة االبتدائیة فقط وان 60 في مقدور -9

 الثانویة والجامعیة. 

ان وضع االحداث النساء (الفتیات) مع البالغات تتمخض عنھا مشاكل كبیرة لذا ننصح بعدم اللجوء الیھ تحت ایة  -10

 ذریعة.

 %. 100بنسبة ونقص شدید للباحثین االجتماعیین تعاني عموم االدارات السجنیة من   -11

 % من االدارات السجنیة عقوبات اضافیة على النزالء والمودعین.80تفرض   -12

 اما التھدید باالنتحار فقد سجل في اغلب المواقع. ،% من السجون حاالت االنتحار او المحاولة13سجلت في   -13

الخاصة بحفظ االمتعة للسجناء لذا یتم االحتفاظ بھا داخل  % من االدارات السجنیة توفیر االماكن90ال تستطیع   -14

 الزنازین.

ھي شروط التوظیف  بل تعیین الكوادر في السجون( لیتم تعیین الموظفین بصورة مركزیة وال یوجد شروط مسبقة   -15

 .)العامة

 % من المواقع.100ال توجد برامج انتاجیة لإلستفادة من االیدي العاملة في السجون بنسبة   -16

 % من المواقع.90ال توجد برامج تدریب وتعلیم مھن مفیدة في  -17

حاالت یتم فیھا وضع المدانین (أو أولئك الذین ال تزال قضایاھم معلقة) في ل٪ من المواقع 23في  وقائعتم تسجیل   -18

 العقلیة او النفسیة. السجن بانتظار التأكید الطبي لحالتھم

 % من النزالء والمودعین اثناء فترة تنفیذ االحكام علیھم.35 لدىھناك حاالت االصابة باالضطرابات النفسیة   -19

 ال یوجد قانون خاص باالدارات السجنیة في اقلیم كوردستان لغایة الیوم.  -20

ص علیھ القانون في ع االدارات السجنیة الى وزارة العمل والشؤون االجتماعیة بخالف ما ین تبفي اقلیم كوردستان ت  -21

 العراق.

 % من المواقع السجنیة في العراق.27سجلت حاالت ضبط المخدرات والحبوب المصنفة كمواد مخدرة في   -22

 % من السجون واالصالحیات في العراق برامج اصالحیة وتأھیلیة وتقویمیة وفقا للمعاییر الدولیة.90ال یوجد في   -23



 %.100بنسبة وراحھم من قبل ایة جھة محكومین بعد اطالق سللال توجد متابعة   -24

 % من المواقع التي تمت زیارتھا.97سجلت حاالت العود الى ارتكاب الجرائم (ذاتھا او غیرھا) في   -25

 

وقد قسم التقاریر و البحوث في الشبكة ، نتائج الزیارة و مخرجاتھا على المحاور التالیة ، كل حسب عائدیة الجھة التي یتوجب  

   -یخصھا من مالحظة و على الشكل التالي :علیھا معالجة ما 

 

 2020خالصة توصیات شبكة العدالة للسجناء لعام 

 المعنونة للجھات ذات العالقة

 

 السلطة القضائیة في العراق واقلیم كوردستان العراق   .1
 

تأخر حسم الدعاوى، واالبقاء على الموقوفین قید التوقیف على ذمم القضایا ولفترات طویلة وفي بعض المرات استغراق  )1

حق   مدة التوقیف لمدة الحكم، كانا بین اھم اسباب اكتظاظ السجون واالصالحیات في العراق، باالضافة الى انتھاك

) زادت االمر سوءا، اذ  COVID- 19االفراد في السرعة في البت في قضایاھم في المحاكم، كما ان جائحة كورونا (

القضاة في المحاكم على مختلف درجاتھا ومن ضمنھا محاكم  الدوام الیومي) اعداد  كان من نتیجة تخفیض (حسب 

كذلك الخفض بالنسبة لالدعاء العام وباقي الموظفین زاد  التمییز، ابطاء انجاز المعامالت التي كانت اصال موجودة و

 من تأخر حسم الدعاوى بشكل كبیر مما ساھم في زیادة اكتظاظ السجون.

ان ابقاء الموقوف قید التوقیف ولسنوات طویلة بسبب طبیعة الجرائم المتھم بإرتكابھا وفي نھایة االمر اخالء سبیلھ  )2

ھور براءتھ.. من االمور التي سجلت وبكثرة، وحتى مع وجود قانون للتعویض اال لعدم كفایة االدلة او عدم عالقتھ وظ

ان السنوات التي تھدر من عمر االنسان ال یمكن تعویضھا باالموال، فلذا فان عدم اللجوء الى مثل ھذه االجراءات،  

 اینما كان ذلك ممكنا، ضرورة ملحة. 

ا )3 الدعاء العام الموقرة في كل من دولة العراق االتحادي واقلیم التوصیة الى مجلس القضاء االعلى الموقر ورئاسة 

كوردستان العراق، بفتح دوائر لإلدعاء العام في كافة السجون واالصالحیات وتشكیل فرق مراقبة تقوم بزیارة مراكز  

 االحتجاز والتسفیرات والتوقیف وذلك لمتابعة الوضع القانوني واالنساني للموقوفین في تلك االماكن.

االفراج الشرطي وتقلـیص المدة بالنسبة للحدث والنساء من (الثلــــثین) الى (نصف المدة) ببتوسیع العمل  التوصیة   )4

 وبالنسبة للرجال من (ثالثة ارباع) المدة الى (الثلثین).

المستطاع     الغرامات قدر  اللجوء الىوالمالیة والشخصیة إلخالء سبیل المتھمین لحین المحاكمة  اللجوء الى الكفاالت   )5

 بدال من التوقیف والحبس بالنسبة للجرائم غیر الخطیرة والتي ال تزید عقوباتھا على سنة واحدة.

 التوسع في تطبیق نظام (ایقاف تنفیذ العقوبة) بالنسبة للجرائم غیر العمدیة وغیر الخطرة. )6

 العقوبات. الواردة في قانون  اقل المددفرض وذلك بذوي االحتیاجات الخاصة واالحداث والنساء  مراعاة خصوصیة )7



مراقبة اللجان المشكلة في السجون لمعاقبة المحكومین واالشراف علیھا مباشرة من قبل االدعاء العام وعدم فرض ایة   )8

وبعد التأكد من الجانب الصحي للشخص لمعرفة    اال بالموافقة التحریریة لإلدعاء العام   ،عقوبة مھما كانت ومقدارھا

 .مع حالتھ الصحیة  مدى تناسب العقوبة

السادة قضاة التحقیق خاصة إعطاء االھمیة مشكلة عدم اعطاء االھمیة للوضع النفسي للمتھمین قائمة، وعلى المحاكم و )9

  ثم  ومن  مضطربین نفسیا وعقلیا تم توفیقھم  االالزمة لموضوع الوضع النفسي للموقوفین حیث كثیرا ما نرى اشخاص

الصحیح ان یتم عرضھ  بینما  عرضوا على اللجان الطبیة (اي ان العرض على اللجان الطبیة یكون بعد ایداعھ السجن)  

 على اللجان قبل ایداعھ السجن. 

  1983لسنة    76قانون رعایة االحداث رقم    من   )8و    7و    6تفعیل مجلس رعایة االحداث الوارد ذكره في المواد (  )10

 من القانون المذكور اعاله. 8 االختصاصات الواردة في المادة ذلك للعمل علىو ،المعدل

ضرورة اجراء دراسات بحثیة میدانیة للوقوف على اسباب الظواھر االجرامیة وظاھرة العود الى ارتكاب الجرائم    )11

 والتعاون والتنسیق مع الجھات التي لھا عالقة بمعالجة االسباب وذلك لتخفیف االعباء على كاھل المحاكم.

 

 السلطة التشریعیة في العراق واقلیم كوردستان  .2

 
ایالء االھتمام الجدي من قبل المشرع لموضوع العقوبات البدیلة التي اصبحت بدائل للعقوبات السالبة للحریة في الكثیر  )1

السجون وتقلیل من بلدان العالم، حیث ثبت نجاحھا في معالجة االكتظاظ وعدم زج مرتكبي الجرائم غیر العمدیة في  

 النفقات على الحكومة وحمایة االسرة من التفكك وغیرھا من االیجابیات. 

متھا بالمعاییر  ءمراجعة القوانین العقابیة واعادة النظر في العقوبات الواردة فیھا وتخفیفھا قدر المستطاع وموا  كما ان )2

الدولیة ومراعاة الفلسفة من فرض العقوبات والتي تھدف الى االصالح والتأھیل الى جانب الردع بنوعیھ (الخاص 

 .بات ضرورة ملحة) العامو

اشھر في  3في الجنایات واشھر   6انونیة المتعلقة بالمدد الزمنیة للتوقیف وتحدید مدة اقصاھا تعدیل المواد القال بد من  )3

 .واذا لم یفصل في القضیة خاللھا یتم اطالق سراح المتھم الموقوفالجنح، 

ا مجلس النواب العراقي الموقر بضرورة اجراء مراجعة شاملة لقانون ادارة السجون المشرع حدیثا نظر  التوصیة الى )4

 لوجود الكثیر من المالحظات على القانون.

الى )5 العراق  وبالنسبة  كوردستان  المھم  برلمان  اقلیم   فمن  في  واالصالحیات  السجون  بإدارة  خاص  قانون  تشریع 

 كوردستان العراق.

او  ضرورة التعاون والتنسیق مع مجلس القضاء عند تشریع القوانین او تعدیل او اضافة  الى  السلطة التشریعیة    دعوة )6

 العمل بالقوانین الجدیدة. دالغاء ایة مادة قانونیة، والعمل السریع على سد كل فراغ تشریعي یظھر عن

ملف إدعاءات التعرض للتعذیب واساءة المعاملة  ویبقى ان یدرس المشرع وبشكل سریع وكاولویة غیر قابلة للتأجیل، )7

بنصوص عقابیة رادعة نظرا و ضمن القوانین العقابیة    اكل ضروبھ  والمعاملة الالانسانیة او الحاطة من الكرامة ودرج

 دھا في التقاریر الدولیة وتوصیات الدول االعضاء في مجلس حقوق االنسان.ووروتكرار لكثرة 
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ظات العراقیة ومن ضمنھا محافظات اقلیم كوردستان العراق بحاجة ملحة الى بناء مؤسسات اصالحیة جمیع المحاف )1

احداث ) وفقا للمعاییر التي تضعھا في مصاف ان تكون اصالحیة وتأھیلیة وتقویمیة   -نساء    -للفئات الثالث ( رجال  

ى في تصامیمھا ذوو االحتیاجات الخاصة للنزالء والمودعین ولیس فقط مؤسسات عقابیة صرفة، فیما یجب ان یراع

واالطفال الذین یكونون مع امھاتھم، وذلك في سبیل معالجة امر االكتظاظ وایضا القیام باالصالح االجتماعي بصورة 

 كما ینبغي ان تراعى فیھا النواحي االمنیة والصحیة والتربویة والتعلیم المھني. صحیحة.. 

الوزارات المشرفة على السجون واالصالحیات ومراكز االحتجاز والتسفیرات  ضرورة تعمیم تعلیمات خاصة من قبل   )2

منظمة بشكل قانوني  كل  إجراءات زیارات المنظمات غیر الحكومیة لھا وتبسیطھا قدر االمكان بعد التأكد من سجل  ب

 .س في العراق

 تجزأ من برامج االصالح والتأھیل.على الوزارات المعنیة بإدارة السجون اللجوء الى التصنیف الفئوي كجزء حیوي ال ی  )3

البرنامج  )4 ان یراعى في وضع  االجتماعیین علیھا ویجب  الباحثین  والتأھیل وتدریب  برامج خاصة لإلصالح  وضع 

 االدماج المجتمعي والمتابعة والرعایة الالحقة. باالضافة الى االصالح والتأھیل اثناء مدة الحكم، قضایا

االصالحیة تعاني من عدم وجود میزانیة خاصة لتوفیر االحتیاجات الجدیة من ادویة ومستلزمات  جمیع المؤسسات   )5

 طبیة وغیرھا. اخرى

على سبیل المثال (المالبس البیضاء  و  ،توفیر المالبس والبدالت التي تحمل دالالت التصنیف بین النزالء والمودعین  )6

المالبس الخضراء   -  ة خطر  ا الحمراء لفئات سجنیة تصنف على انھ  المالبس  -المالبس الزرقاء للمحكومین    -للموقوفین  

 . فراج عنھا)للفئات السجنیة على وشك اال

للقیم الغذائیة والسعرات الحراریة في كل وجبة ومراعاة وضعیة النزالء والمودعین  )7 وضع برامج غذائیة مدروسة 

 . مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري ... الخالذین یعانون حساسیة تجاه اكالت معینة او یعانون امراضا معینة  

للمخدرات مع تشدید  )8 التي تستخدم كبادئل  ادخال الحبوب  لمنع  الى السجون وذلك  الداخلة  الرقابة على المواد  تشدید 

 . العقوبات

ادعوة   )9 الموقرة  الصحة  اوزارة  تراعلى  السجنیة،   ي نوعیة وحجمن  المؤسسة  تتناسب مع  الصحیة بحیث  الخدمات 

التي   المواقع  عن  تختلف  والموقوفین  المحكومین  من  االالف  فیھا  التي  مثل یفالسجون  ألیام  االشخاص  فیھا  ودع 

الطبیة  والتسفیرات،   الكوادر  حیث  من  تتناسب  واالصالحیات  السجون  في  الموجودة  الصحیة  المراكز  تكون  ان 

 یة والمستلزمات االخرى مع االعداد الموجودة في تلك المؤسسة.والصحیة واالدو

الثاني عشر حسب ما ھو    )10 الصف  او  االعدادي  السادس  الصف  لغایة  الدراسیة  المراحل  توفیر  التربیة  على وزارة 

ات المتباینة معمول بھ في االقلیم ولیس االقتصار على الدراسة االبتدائیة وكذلك اغناء المكتبات بكتب تتوافق مع المستوی

 .للنزالء والمودعین



الباحثان االجتماعي والنفسي ھما عصب المؤسسات االصالحیة، فلذا یجب ان یكونا بالعدد الكافي الذي یتناسب مع    )11

تطویر   لدورات  والنفسیین واخضاعھم  االجتماعیین  الباحثین  مھارات  تطویر  یجب  وكذلك  والمودعین  النزالء  عدد 

 . مھارات وامكانیات

االدارات السجنیة بضرورة تشجیع الباحثین االجتماعیین والنفسیین بضرورة القیام بدراسات فصلیة وسنویة   ةتوصی  )12

واالنظمة  االصالحیة  للبرامج  االشخاص  تجاوب  عدم  وایضا  الھروب  ومحاوالت  االنتحار  حاالت  اسباب  عن 

المنظمات    -دوائر االدعاء العام    -امعات  والتعلیمات السجنیة وذلك بالتعاون والتنسیق مع الجھات االخرى مثل (الج

ذلك بغیة معرفة االسباب وغیر الحكومیة المتخصصة في مجال البحث العلمي والقانوني والجنائي والطبي... الخ)  

 ووضع االجراءات لمعالجتھا. 

(اما   طریقتین  االدارات السجینة (عدا اقلیم كوردستان) بضرورة معالجة مشكلة اللقاء العائلي وذلك بإحدى  توصیة  )13

توفیر االماكن والمستلزمات للقاءات عائلیة داخل السجون واالصالحیات أو العمل بنظام االجازات المنزلیة) كما الحال 

في اقلیم كوردستان العراق حیث ساعدت في حل الكثیر من المشاكل داخل السجون باالضافة الى انھا حالة یمكن عن 

االنصیاع المحكومین  ارغام  والزیارة   طریقھا  العائلي  اللقاء  (الى  منھا  الحرمان  او  السجنیة  االدارة  لتعلیمات  التام 

الجانب   من  المحكوم  والشخص  االسرة  بین  التواصل  بقاء  على  مساعدا  عامال  كونھا  الى  باالضافة  ھذا  المنزلیة)، 

 االجتماعي.

والعمل فیھا،    وظیف شروط خاصة للتبفرض مواصفات و  بالذاتن تعمل الجھات المعنیة بإدارات السجون  أل  الدعوة  )14

فیھا ویجب ان تخضع لشروط  الموظفین  لذا یجب ان یستثنى ملف تعیین  لیست مؤسسات عادیة  السجون  ان  حیث 

 اضافیة الى الشروط العامة للتوظیف.

انتاجیة (صناعیة وزراعیة) وورش تصلیح مختلفة، یمكن من  باالدارات السجنیة    توصیة  )15 العمل على توفیر ورش 

شراء االحتیاجات دون الحاجة الى  لیمكن االستفادة منھا لسد النواقص وكما  للنزالء    جالب للدخل  اللھا ضمان عملخ

 طلب مبالغ مالیة من الحكومة. 

توجیھ االدارات السجنیة والوزارات المعنیة الى ضرورة وضع خطط مناسبة عند حدوث االوبئة واالمراض المتنقلة    )16

الصحي ومنع الزیارات ومنع االجازات.. ألن اجراءات كھذه ھي فعالة لألمور الوقتیة،   وعدم االقتصار على الحجر

) اذ لیس من المعقول ان یبقى النزیل والمودع دون التواصل مع عائلتھ   COVID-19وال یعرف متى تنتھي مشكلة (  

 ألشھر ال یعرف عددھا.
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ھیئات المعنیة بمراقبة اوضاع حقوق االنسان في العراق بضرورة فتح مكاتب لھا في السجون واالصالحیات لل  التوصیة )1

لإلطالع على االوضاع بشكل یومي ومستمر او ضرورة وجود زیارات دوریة (شھریة) لكافة السجون واالصالحیات 

 . ومراكز االحتجاز والتسفیرات



ضرورة وجود عالقات تعاون بین المفوضیة العلیا لحقوق االنسان والھیئة المستقلة ولجان وھیئات اخرى معنیة بملف   )2

من اجل اصدار    اتوحید جھودھلالسجون مع المنظمات غیر الحكومیة (دولیة ومحلیة) للعمل على تشكیل لجان مشتركة  

صالحیات ومراكز االحتجاز في العراق والعمل المشترك  تقاریر مشتركة عن اوضاع حقوق االنسان في السجون واال

 مكن ان یساھموا في حلھا.یاالسھام في حل مشاكل و

النقطة ( )3 في  الیھا  المشار  العالقة  الدولیة  2ضرورة توطید  التقاریر والمشاركات  تبادل  الذكر في موضوع  السالفة   (

 واالقلیمیة والمحلیة ایضا.

 

 

 


