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هــذا التقريــر هــو التقريــر الســنوي الســابع لشــبكة العدالــة للســجناء و الــذي يغطــي الفتــرة 
الواقعــة مــا بيــن بدايــة عــام 2022 و لغايــة منتصــف شــهر كانــون االول 2022 و قــد شــارك فــي 
اعــداد هــذا التقريــر اثنتــي عشــرة منظمــة و تــم اجــراء الزيــارات الميدانيــة الــى ثالثــون موقعــا مــن 
ــوب  ــي شــمال و وســط و جن ــار والنســاء و االحــداث موزعــة ف ــات للكب ــا ســجون و اصالحي بينه
العــراق، بواقــع زيارتيــن لــكل ســجن او اصالحيــة علــى االقــل و قــد اســتخدمت لجمــع المعلومــات 
و البيانــات اســتمارة خاصــة تضــم مائــة و ســتة  أســئلة عــن جميــع المحــاور التــي وردت فــي وثيقــة 

) قواعــد االمــم المتحــدة النموذحيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء المعروفــة بقواعــد مانديــال (.

جمعــت الملعومــات مــن مصــادر مختلفــة للتأكــد مــن صحتهــا ، و هــي اللقــاءات المباشــرة 
بالســجناء و ايضــا ذوي الســجناء و محاموهــم و تــم القيــام بزيــارات الــى دوائــر االدعــاء العــام و 
االدارات الســجنية و تمــت متابعــة تقاريــر الــوكاالت التابعــة لالمــم المتحــدة و المنظمــات الدوليــة 
غيــر الحكوميــة و القــرارات القضائيــة و اللقــاء بأعضــاء البرلمــان و متابعــة الصحافــة و تقاريــر 
ــا  ــي اجرته ــك الدراســات و البحــوث الت ــات و كذل ــإدارة الســجون و االصالحي ــة ب ــات المعني الجه
المنظمــات المحليــة و كذلــك دراســاتنا و بحوثنــا نحــن كشــبكة العدالــة للســجناء التــي اجريــت علــى 
حقــوق الســجناء طــوال الســنوات الماضيــة ، مــن اجــل التأكــد مــن صحــة البيانــات و المعلومــات .

و ان هــذا التقريــر و غيــره مــن التقاريــر هــو متابعــة ميدانيــة ألوضــاع حقــوق االنســان 
ــة  ــات الدولي ــن التوصي ــر م ــأنها الكثي ــي وردت بش ــراق الت ــي الع ــات ف ــي الســجون و االصالحي ف
مــن مجلــس حقــوق االنســان فــي االعــوام 2010 و 2014 و 2019 و نحــن كشــبكة العدالــة قمنــا 
بتفريــد التوصيــات التــي لهــا عالقــة بحقــوق الســجناء و المعتقليــن و مــا لهــا عالقــة بالقضــاء لكــي 
نمــارس مهمتنــا الرقابيــة حــول التوصيــات الدوليــة التــي الــزم العــراق نفســه بهــا مــن خــالل تقاريــر 
ــة  ــط الوطني ــراق للخط ــذ الع ــا تنفي ــا، و ايض ــار اليه ــة المش ــامل الثالث ــدوري الش ــتعراض ال االس

لحقــوق االنســان فــي الســنوات الماضيــة.

هــذا التقريــر يحتــوي علــى اســتعراض شــامل لجميــع أوضــاع و مفــردات حقــوق االنســان 
للســجناء و بشــكل تفصيلــي مــن جهــة و ايضــا يتضمــن خالصــة المالحظــات التــي ســجلت اثنــاء 
الزيــارات،  و ايضــا يحتــوي علــى تفريــد المالحظــات و التوصيــات الــى كل ســلطة مــن الســلطات 
الثــالث فــي العــراق و بتفاصيلهــا، و دونــت الخالصــة و المالحظــات فــي هــذا التقريــر بثــالث لغــات 

و هــي العربيــة و الكرديــة و االنجليزيــة.

قسم إعداد التقارير و البحوث
2022 / 12 / 25
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     عزيزي القاريء ...

إن هــذا التقريــر الــذي بيــن يديــك، هــو التقريــر الســنوي الســابع ضمــن مشــروعنا مــع منظمــة مســاعدات الشــعب 
النرويجــي الــذي بــدأ منــذ عــام ٢٠1٦ و يســتمر غايــة نهايــة ٢٠٢٣، و قــد قامــت بإعــداده مجموعــة مــن المنظمــات 
االعضــاء فــي شــبكة العدالــة للســجناء فــي الفقــرة الواقعــة بيــن 1 / 1 / ٢٠٢٢ و لغايــة 1٥ / 1٢ / ٢٠٢٢ عــن ثالثــون 
موقعــآ فــي مختلــف محافظــات العــراق مــن شــماله الــى جنوبــه، وبواقــع زيارتيــن علــى االقــل لــكل موقــع و فــي 

فتــرات متباينــة وذلــك لنقــل واقــع حقــوق االنســان للمحكوميــن والموقوفيــن فــي العــراق .

نحــن نعلــم اننــا لســنا الجهــة الوحيــدة التــي تراقــب الســجون و االصالحيــات في العــراق، لكننــا الشــبكة الوحيدة 
التــي تخصصــت فــي مجــال مراقبــة الســجون و نقــل واقــع االوضــاع االنســانية و القانونيــة بــكل أمانــة و حيــاد، 
فقــد أشــرنا الــى االيجابيــات فــي تقاريرنــا قبــل التحــدث عــن الســلبيات، و ايضــا ســاهمنا فــي حــل مــا نســتطيع 
المشــاركة فــي حلهــا مــن مشــاكل و احتياجــات بمــا نمتلكهــا مــن امكانيــات شــبكتنا و المنظمــات االعضــاء فيهــا، 
ال نهــدف الــى الفضــح و االســقاط، بــل نســاهم فــي تشــخيص االخطــاء و النواقــص و نســاعد فــي حــل البعــض 

. منها

لقــد بــدأت هــذه الشــبكة فــي مراقبــة ورصــد وتوثيــق اوضــاع حقــوق االنســان فــي الســجون واالصالحيــات 
ــر  ــى ذك ــت ال ــا وصل ــا وحيادتن ــوم، و ان حرفيتن ــة الي ــان ٢٠٠٧ و لغاي ــي نيس ــأتها ف ــذ نش ــاز من ــز االحتج ومراك
اســم الشــبكة فــي تقريــر االســتعراض الــدوري الشــامل االول للعــراق فــي عــام ٢٠1٠ الــذي قــدم لمجلــس حقــوق 
ــلطة  ــع الس ــطتنا م ــا انش ــة، و ايض ــان العراقي ــوق االنس ــل وزارة حق ــن قب ــدة م ــم المتح ــع لألم ــان التاب االنس
ــر  ــا فــي اعــداد التقاري ــف الســجون تشــهد حيادتن ــوزارات ذات العــراق بمل القضائيــة والســلطة التشــريعية وال

ــة. ــن ذات العالق ــة بالقواني ــوث الخاص ــات و البح والدراس

و ان تجــاوب الســلطات الثــالث فــي العــراق و فــي اقليــم كوردســتان مــع محتــوى تقاريرنــا يحفزنــا علــى بــذل 
المزيــد مــن الجهــود و الحــرص االكثــر فــي دقــة المعلومــات و المقترحــات التــي مــن شــأنها تحســين اوضــاع 

حقــوق المحكوميــن و الموقوفيــن فــي العــراق.

ــة  ــاء الثق ــها بن ــي اساس ــدة الت ــة الجي ــراق و العالق ــي الع ــطات ف ــد الس ــا عن ــا بمكانت ــد اعتزازن ــا يزي ــل م و لع
للمزيــد مــن التعــاون و التكاتــف مــن اجــل حــل المشــاكل فــي الســجون و االصالحيــات هــو قبــول وزارة العــدل 
العراقيــة و مكتــب منســق التوصيــات الدوليــة فــي حكومــة اقليــم كوردســتان العراق مســاعدة المنظمــات غيــر 
الحكوميــة لتنظيــم مؤتمــر اطــالق الخطــة الوطنيــة لحقــوق االنســان فــي العــراق فــي الســادس مــن آيــار ٢٠٢1 

فــي الســليمانية و كان للشــبكة دورآ بــارزآ فــي تنظيــم و تمويــل هــذا المؤتمــر.

عزيزي القاريء ...

عند تصفحك لهذا التقرير، سوف تجد اننا نتطرف لملفين اساسيين و هما :-

الملــف الاول - نقــل واقــع اوضــاع حقــوق االنســان في الســجون و االصالحيــات و مراكز االحتجاز و التســفيرات 
فــي العــراق و معيارنــا فــي وصفهــا هــي القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء المســمى بقواعــد مانديــال 
و الــذي تــم توصيتهــا فــي مؤتمــر األمــم المتحــدة األول لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن المعقــود فــي جنيــف 
عــام 1٩٥٥ وأقرهــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي بقراريــه ٦٦٣ جيــم )د-٢٤( المــؤرخ فــي ٣1 تموز/يوليــو 1٩٥٧ 
و ٢٠٧٦ )د-٦٢( المــؤرخ فــي 1٣ أيار/مايــو 1٩٧٧ و هــي ادنــى مســتويات الحقــوق و الحريــات التــي يجــب ضمانهــا 

                                                         المــقدمـة
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فــي الســجون و االصالحيــات و المعتقــالت و كذلــك الحقــوق و الحريــات الــواردة فــي الدســتور العراقــي لســنة 
٢٠٠٥ و القوانيــن و االنظمــة و التعليمــات النافــذة فــي العــراق و اقليــم كوردســتان العــراق.

ــات  ــا لالتفاقي ــدى مطابقته ــجني و م ــف الس ــة بالمل ــة الخاص ــرارات القضائي ــة الق ــو متابع ــي ه ــف الثان و المل
ــة التــي وردت العديــد مــن الوثائــق الدوليــة  الدوليــة الخاصــة بالمعاييــر الدوليــة لضمانــات المحاكمــات العدال
ــا وردت فــي الدســتور العراقــي لســنة ٢٠٠٥ و  ــة العامــة لألمــم المتحــدة و ايضــا م ــل الجمعي اعتمــدت مــن قب
القوانيــن النافــذة فــي العــراق. و هذيــن الملفيــن تــم ذكرهمــا فــي كافــة تقاريرنــا الســنوية فــي األعــوام  )٢٠1٦ 

ــا للســنوات القادمــة ايضــا. ــا فــي تقاريرن ــة ٢٠٢1 ( و ســوف نذكرهم ولغاي

و هــذا التقريــر، هــو جــزء مــن انشــطة شــبكة العدالــة للســجناء فــي العــراق ضمــن مشــروع ) تحســين اوضــاع 
حقــوق االنســان للمحكوميــن و الموقوفيــن فــي العــراق ( ) IHRPDI ( الــذي يمــول مــن قبــل منظمــة مســاعدات 
الشــعب النرويجــي منــذ عــام ) ٢٠1٦ (، و تســتند خلفيــة هــذا المشــروع علــى التوصيــات الدوليــة الصــادرة مــن 
ــي بلغــت ) ٢٩٨ (  ــف و الت ــر ٢٠1٩  فــي سويســرا / جني ــوق االنســان فــي الحــادي عشــر مــن نوفمب ــس حق مجل

توصيــة و مــا قلبهــا مــن توصيــات مجلــس حقــوق االنســان فــي االعــوام ٢٠1٠ و ٢٠1٤ .

و االمــر المؤســف ان التوصيــات الدوليــة بشــأن االوضــاع الســيئة للعــراق فــي تصاعــد حيــث ان عــدد التوصيــات 
كانــت فــي عــام ٢٠1٠ مائــة وســتة وســبعون )1٧٦( توصيــة وارتفعــت فــي عــام ٢٠1٤ حتــى وصلــت الــى مائتيــن 
وتســعة وعشــرين  )٢٢٩(  توصيــة، و فــي عــام ٢٠1٩  بلغــت )٢٩٨( توصيــة والمؤشــر كمــا يالحــظ تصاعــدي وهــذا 
يعنــي بمعنــى او بآخــر اخفــاق الســلطات فــي العــراق فــي تحســين اوضــاع حقــوق االنســان فــي العــراق وفقــا 

لزيــادة عــدد التوصيــات الدوليــة.

ــم التأكــد  ــك ت ــر الميدانيــة فــي المقــام االول و بعــد ذل و تجــدر االشــارة ان هــذا التقريــر هــي خالصــة التقاري
مــن صحــة المعلومــات مــن مصــادر اخــرى تمــت االشــارة اليهــا فــي هــذا التقريــر، كمــا ويتطــرق التقريــر كنــوع 
مــن المقارنــة مــا بيــن اوضــاع حقــوق االنســان فــي الســجون واالصالحيــات فــي العــراق للعــام الحالــي ٢٠٢٢  

بالســنوات المنصرمــة والتــي تكــررت التوصيــات بشــأنها.

و قــد اخترنــا لهــذه الســنة ثالثــون موقعــا، منهــا ســتة عشــرة اصالحيــة و اربعــة عشــرة ســجنا، و منهــا اثنتــي 
عشــرة موقعــا للذكــور البالغيــن و خمســة مواقــع للنســاء فقــط  و ســبعة مواقــع لألحــداث فقــط و ســتة مواقــع 
لهــا إدارات مشــتركة اي تضــم نــزالء و مودعيــن معــا، كمــا تعمدنــا ان نأخــذ مواقــع مــن مختلــف الجهــات التــي 
تديــر المواقــع الســجينة، ســبعة عشــرة موقعــا تابعــة لــوزارة العــدل و اربعــة مواقــع تابعــة لــوزارة الداخليــة و 

تســعة مواقــع تابعــة لــوزارة العمــل و الشــؤون االجتماعيــة.

 و نؤكــد ان جميــع المعلومــات التــي تعــرض فــي هــذا التقريــر تــم الحصــول عليهــا وجمعهــا مــن مصــادر موثوقــة 
وتتحمــل الشــبكة مســؤولية عــدم صحتهــا بالكامــل.

المنسق العام للشبكة
قسم التقارير
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مصادر المعلومات إلعداد التقرير: 

 االدارات السجنية والباحثون االجتماعيون والمراقبون وكوادر المراكز الصحية وإدارة المدارس في السجون.	 

لقاءات مباشرة مع الموقوفين والمسجونين.	 

لقاءات مباشرة مع المطلق سراحهم.	 

لقاءات مباشرة مع ذوي السجناء و المعتقلين و المطلق سراحهم ) أو عبر المكالمات الهاتفية (.	 

المنظمات الدولية )وكاالت االمم المتحدة / المنظمات الدولية غير الحكومية(.	 

السادة القضاة في مختلف المحاكم ) التحقيق و االستئناف و التمييز (.	 

السادة اعضاء االدعاء العام في دوائر االدعاء العام في السجون واالصالحيات.	 

محامو المودعين والنزالء وذووهم.	 

بيانات المحاكم وتقاريرها السنوية واالعالمية.	 

التقارير االعالمية للوزارات المعنية بإدارات السجون واالصالحيات.	 

تقارير لجان البرلمان المختلفة.	 

الهيئات الوطنية في العراق )المفوضية المستقلة لحقوق االنسان والهيئة المستقلة لحقوق االنسان(.	 

 تقارير المنظمات االعضاء خارج نطاق مشروعنا كشبكة العدالة للسجناء.	 

 بعض المقاطع المسربة والمنشورة على منصات التواصل االجتماعي والتي لم تنف الجهات المعنية صحتها.	 



التقرير السنوي عن اوضاع حقوق الانسان في السجون والاصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراقالتقرير السنوي عن اوضاع حقوق الانسان في السجون والاصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق

7

التوصيات الدولية التي وجهت للوفد العراقي في الحادي عشر من تشرين الثاني / نوفيمبر 2019 و الخاصة بالسجون و 
االصالحيات و مراكز االحتجاز و المحاكمات و توصيات خاصة بحث العراق على االنضمام الى بعض االتفاقيات الدولية و 

اخرى تطلب من العراق االلتزام بتنفيذ االلتزامات الدولية التي نشأت عن مصادقة العراق على االتفاقيات الدولية

التــوصـــــــــــــيات

1
مواصلــة الجهــود الراميــة إىل ضــان التنفيــذ املحــي الكامــل ألحــكام اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ومواءمــة 

جميــع القوانــن املحليــة مــع صكــوك حقــوق اإلنســان، التــي يعتــر العــراق دولــة طرفــاً فيهــا  

االنضام إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عر الوطنية2

مواصلة مواءمة اعتاد مشاريع القوانن مع االتفاقيات ذات الصلة املتعلقة مبكافحة التعذيب ومكافحة االختفاء القرسي3

العمل عى تحسن الترشيعات املحلية لجعلها متاشية مع التزاماتها الدولية ومعايريها الدولية4

5
إلغــاء جميــع أحــكام قانــون العقوبــات العراقــي التــي تتســامح مــع العنــف املنــزيل والعنــف القائــم عــى نــوع الجنــس وتعديــل القانــون 

املذكــور لــي يشــمل عقوبتــي االغتصــاب واالعتــداء الجنــي

اعتاد اآلليات الوطنية املناسبة لتنفيذ مالحظات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان 6

مواصلة الجهود لتثقيف وتدريب موظفي إنفاذ القانون بشأن معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة مبجال عملهم7

8
إصــالح الترشيعــات لضــان العدالــة والدعــم للناجــن مــن العنــف الجنــي ومســاءلة مرتكبــي هــذا العنــف، مبــا يف ذلــك جعــل االســتعباد 

الجنــي واالتجــار بالبــرش ألغــراض االســتغالل الجنــي غــري قانونيــن باعتبارهــا يشــكالن جرميــة مســتقلة عــن االختطــاف أو االحتجــاز 

9
وضــع خطــة عمــل وطنيــة واضحــة لتنفيــذ التوصيــات املقدمــة مــن اآلليــات الدوليــة مبــا يف ذلــك هيئــات املعاهــدات واإلجــراءات الخاصــة، 

باإلضافــة إىل اآلليــات األخــرى ملجلــس حقــوق اإلنســان

مواصلة بناء ثقافة حقوق اإلنسان من خالل برامج التوعية بشأن حقوق اإلنسان، وخاصة حقوق النساء واألطفال واملعوقن10

تجديد الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان 11

مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الحالية لحقوق اإلنسان وصياغة خطة جديدة 12

مواصلة توحيد اإلجراءات الرامية اىل ترويج وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان لدى عامة السكان13

وضع خطط وطنية لتنفيذ مالحظات هيئات املعاهدات 14

سن ترشيعات وافية ملكافحة العنف املنزيل ومنعه وإنشاء مساكن آمنة للنساء يف جميع محافظات العراق15

16
التعجيــل بعمليــة تنقيــح قانــون العقوبــات، وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة، وقانــون األحــوال الشــخصية، والترشيعــات الوطنيــة األخــرى، مــن 

أجــل مواءمتهــا مــع املعايــري الدوليــة، وال ســيا اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل، وكذلــك 

إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــن

اتخاذ تدابري اضافية بشأن التعليم وحمالت التوعية وتدابري التدريب وبناء القدرات يف مجال حقوق اإلنسان17

مواصلة الجهود الهادفة إىل تعزيز الخطط الوطنية لحقوق اإلنسان18
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مواصلة الجهود لجعل الترشيعات الوطنية متاشية مع التزامات العراق الدولية19

تجديد تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان مبا يف ذلك انشاء  املفوضية العليا لحقوق اإلنسان20

21
مراجعــة وتعديــل النصــوص القانونيــة، مبــا يف ذلــك قانــون العقوبــات وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة، التــي متيــز ضــد النســاء والبنــات وتــزرع 

ثقافــة العنــف القائــم عــى نــوع الجنــس

22
تنــاول نطــاق تعريــف اإلرهــاب والتأكــد مــن أن أي ترشيــع قائــم أو جديــد ملكافحــة اإلرهــاب ميتثــل امتثــاالً تامــاً للعهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق املدنيــة والسياســية وأن تكــون التدابــري املتخــذة ملكافحــة اإلرهــاب متوافقــة متامــاً مــع العهــد 

قرص عقوبة اإلعدام عى أخطر الجرائم وإصالح ترشيعات مكافحة اإلرهاب لضان محاكمة عادلة للمتهمن23

24
مواصلــة صياغــة ترشيعــات تهــدف إىل منــع التعذيــب وكبــح حــاالت االختفــاء القــرسي وبهــدف مواءمــة هــذه الترشيعــات مــع االلتزامــات 

الدولية

25
إجــراء تحقيقــات فوريــة وشــاملة ونزيهــة يف عمليــات القتــل التعســفية املرتبطــة باملظاهــرات التــي وقعــت مــن األول مــن أكتوبــر 2019، 

وكذلــك يف جميــع ادعــاءات التعذيــب وغــريه مــن رضوب اســاءة املعاملــة، مبــا يف ذلــك حــاالت االختفــاء القــرسي واإلعــدام، املرتكبــة يف أي 

إقليــم يخضــع لواليتهــا القضائيــة

26
ــة لألطفــال مــن أجــل  ــة القاســية أو الالإنســانية أو املهين ــة أو العقوب ــع ادعــاءات التعذيــب وغــريه مــن رضوب املعامل التحقيــق يف جمي

تجنــب إفــالت الجنــاة مــن العقــاب 

27
ــي مبســألة التعذيــب وغــريه مــن  ــارات املقــرر الخــاص املعن ــة، وتيســري زي ــع ادعــاءات التعذيــب واســاءة املعامل ــورا يف جمي ــق ف التحقي

ــراق  ــاز يف الع ــق االحتج ــع مراف ــة اىل جمي ــانية أو املهين ــية أو الالإنس ــة القاس ــة أو العقوب رضوب املعامل

تنفيذ تدابري ملموسة لضان وجود قضاء نزيه ومستقل يتعامل بفعالية مع مسألة مكافحة اإلفالت من العقاب28

29
ــا يف الترشيعــات  ــة ووجــوب تطبيقه ــوق اإلنســان واملعاهــدات الدولي ــادة وعــي القضــاة واملحامــن بشــأن حق ــة لزي ــود إضافي ــذل جه ب

ــة  املحلي

30
ــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 14 مــن العهــد  ــة الواجب ــة واإلجــراءات القانوني ــات املحاكمــة العادل ضــان االحــرام الكامــل لجميــع ضان

ــة والسياســية ــدويل الخــاص بالحقــوق املدني ال

31
التحقيــق فــورا يف جميــع ادعــاءات التعذيــب واســاءة املعاملــة وتعزيــز الترشيعــات الراميــة اىل ضــان مراعــاة األصــول القانونيــة الواجبــة 

وان تكــون املحاكــات ملبيــة للمعايــري الدوليــة بالكامــل

32
تعزيــز التعــاون القضــايئ الثنــايئ و/ أو املتعــدد األطــراف يف املســائل الجنائيــة، بوســائل منهــا ابــرام اتفاقــات متبادلــة بشــأن مســألة نقــل 

الســجناء عــن طريــق النظــر عــى النحــو الواجــب للتــوازن بــن مكافحــة الجرميــة عــر الوطنيــة ومراعــاة األغــراض اإلنســانية

33
ضــان التمتــع متتعــا كامــال بالحــق يف توافــر االجــراءات  القانونيــة الواجبــة ويف افــراض الــراءة ويف محاكمــة عادلــة، عــى النحــو املكفــول 

ــورة  ــى مش ــن ع ــخاص املحتجزي ــول االش ــة حص ــري امكاني ــوب توف ــية، ووج ــة والسياس ــوق املدني ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــب العه مبوج

قانونيــة، ووجــوب منحهــم الفرصــة للدفــاع عــن أنفســهم 

ضان الحق يف محاكمة عادلة ومكافحة اإلفالت من العقاب يف جميع أنحاء البالد 34

35
اطــالق رساح جميــع األطفــال الذيــن مل توجــه إليهــم تهــم رســمية بارتــكاب جرميــة، وتطبيــق املعايــري الدوليــة لقضــاء األحــداث، وضــان ان 

تكــون معاملــة األطفــال يف الســجون ممتثلــة التفاقيــة حقــوق الطفــل

36
تعزيــز التدابــري الراميــة إىل ضــان حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق ايجــاد الترشيعــات والبنيــة التحتيــة واملرافــق 

املناســبة

37
حظــر العقوبــة البدنيــة رصاحــة يف جميــع الســياقات، وضــان تنفيــذ القوانــن التــي تحظــر العقوبــة البدنيــة )العــراق قَـــِبل بشــكل جــزيئ 

بالتوصيــة(
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        نتائج تقارير الزيارات للمواقع السجنية في عام 2022

لكــي يكــون تقريــر معبــرآ عــن واقــع الســجون و االصالحيــات و مراكــز االحتجــاز قــدر المســتطاع و ناقــآ لجميــع 
االصنــاف لمرتكبــي الجرائــم و الفئــات العمريــة و الجنــس و االوضــاع القانونيــة و االجتماعيــة و التربويــة و الصحيــة 

و االمنيــة، لهــذا قمنــا بإختيــار المواقــع بدقــة متناهيــة و دراســة متأنيــة.
ــن  ــان واالحــداث، م ــن والفتي ــع للبالغي ــا مواق ــراق، و اخترن ــوب الع ــط و جن ــع مــن شــمال و وس ــا مواق ــد اخترن لق
الرجــال و النســاء، محكوميــن و محكومــات، موقوفيــن و موقوفــات، عراقييــن و اجانــب، جرائــم عاديــة و جرائــم 
خطيــرة، مؤسســات تابعــة ألكثــر مــن جهــة و وزارة و هــذا كان نهــج برامجنــا و خططنــا و لغايــة إعــداد هــذا التقريــر 

) تقريــر ٢٠٢٢ ( و كانــت النتائــج كالتالــي :-

 أولآ:  التبعية الادارية للمواقع السجنية في العراق

 الزالــت الســجون و االصالحيــات تــدار مــن قبــل وزارات عديــدة، مدنيــة و عســكرية، ســواء فــي الحكومــة االتحاديــة او 
فــي حكومــة اقليــم كوردســتان العــراق، و حتــى تســتعرض واقــع الســجون و االصالحيــات تحــت االدارات المتعــددة و 

تأثيــر هــذا التعــدد علــى حقــوق و حريــات المحكوميــن و الموقوفيــن قمنــا بإختيــار المواقــع علــى النحــو التالــي : -
1- المواقع التابعة لوزارة العدل العراقية وعددها ) 1٦ ( موقعا.

٢- المواقع التابعة لوزارة الداخلية العراقية و الجهات العسكرية وعددها ) ٥ ( مواقع.
٣- المواقع التابعة لوزارة العمل في حكومة اقليم كوردستان – العراق وعددها ) ٩ (  مواقع .

و مــن هــذا الجــدول نســتنتج ان الســجون و االصالحيــات الزالــت تعانــي مــن تعــدد االدارات و الجهــات التــي تشــرف 
عليهــا و هــذا يخالــف نــص القانــون الــذي ينــص علــى ان تكــون ادارة الســجون تابعــة لــوزارة العــدل1 حصــرآ بالنســبة 
للحكومــة االتحاديــة، ألن الموقوفيــن تابعيــن لــوزارة الداخليــة فــي االتحاديــة، أمــا بالنســبة لوضــع االصالحيــات فــي 
حكومــة إقليــم كوردســتان العــراق فهــي الزالــت كمــا هــي و تبعيتهــا االداريــة مقســمة مــا بيــن وزارة العمــل والشــؤون 
االجتماعيــة ) التــي تشــرف علــى المحكوميــن فقــط(٢، أمــا الموقوفيــن فهــي تــدار مــن قبــل وزارة الداخليــة فــي حكومة 

االقليــم.

المقترحات: 

نؤكــد وللعــام الســابع علــى التوالــي، يجــب ان تــدار الســجون واالصالحيــات ومراكــز االحتجــاز مــن قبــل وزارة العــدل 
العراقيــة، ســواء كانــوا مــن المحكوميــن أو الموقوفيــن، الرجــال والنســاء واالحــداث٣، وكــذا الحــال بالنســبة لالقليــم 
يجــب ان ينــاط ملــف ادارة االصالحيــات ومراكــز االحتجــاز بــوزارة العــدل فــي حكومــة اقليــم كوردســتان – العــراق.

1  - انظر المادة / 2 / اوآل /  قانون اصالح النزالء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 4499 في 
16 تموز 2018.

2 - نظام دائرة االصالح االجتماعي في اقليم كوردستان رقم )1( لسنة 2008 النافذ في اقليم كوردستان – العراق.

3  - قانــون رعايــة االحــداث رقــم 76 لســنة 1983 و فــي اكثــر مــن مــادة يشــير الــى التعامــل الخــاص مــع االحــداث عــن الحكــم بســلب 
حرياتهــم و علــى المحكمــة مراعــاة مصلحــة الحــدث قبــل اتخــاذ اي قــرار بشــأنهم.
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ثانيآ : القدرة الاستيعابية للسجون والموجود الفعلي

ــراق و  ــات فــي الع ــى ظاهــرة االكتظــاظ فــي الســجون و االصالحي ــا لألعــوام الســتة الســابقة ال أشــرنا فــي تقاريرن
ــة و  ــة و االمني ــة و التربوي ــاكل الصحي ــي المش ــير الت ــوف نش ــرنا و س ــراق و اش ــتان الع ــم كوردس ــي اقلي ــك ف كذل
االداريــة و الماليــة و االصالحيــة لهــذه الظاهــرة التــي اصبحــت الســمة االبــرز فــي الســجون حيــث ســجلت ان ) ٩٠% 
( مــن االماكــن التــي زيارتهــا تعانــي مــن االكتظــاظ و مــا  يصاحبهــا مــن مشــاكل و قــد ســجلت ايضــا ان االكتظــاظ 
الــذي يعنــي ) الفــرق بيــن القــدرة االســتيعابية للســجن و العــدد الفعلــي الموجــود ( ان هنــاك ســجون و اصالحيــات 
اودعــت او نزلــت فيهــا ضعفيــن و ثالثــة اضعــاف القــدرة االســتيعابية مــع بقــاء االمكانيــات مــن حيــث البنيــة التحيــة 

و الكوادر على حالها. 

المقترحات:

ــدول  ــى ال ــك انفتــاح العــراق عل ــل عــام ٢٠٠٣ و كذل ــة بمــا قب ــادة الســكانية الملحوظــة الحاليــة مقارن حيــث ان الزي
العالــم و الســماح للشــركات االجنيــة بالعمــل فــي العــراق و العمالــة الوافــدة مــن جهــة و مئــات االلــوف مــن المقميــن 
فــي العــراق و خاصــة الهاربيــن مــن االوضــاع االمنيــة و الماديــة الســيئة مــن دول الجــوار، اصبحــت هنــاك ضــرورة، 

و هــذا مــا تؤكــد عليــه فــي تقاريرنــا لألعــوام الماضيــة، و تنفيــذ التوصيــات االتيــة :-

بناء سجون واصالحيات تتناسب مع الزيادة السكانية و ورود االجانب و العمالة الوافدة من بلدان عديدة. --
التوسيع قدر المستطاع من نطاق االفراج الشرطي. -2
اللجوء الى العقوبات البديلة بالنسبة للجرائم غير العمدية وغير الخطيرة. --
اللجــوء الــى الغرامــات والتوســع فيهــا فــي حــاالت الجرائــم غيــر العمديــة والتــي ال تزيــد عقوباتهــا علــى ســنة  --

واحــدة.
توسيع نطاق تطبيق )ايقاف تنفيذ العقوبة( بالنسبة للجرائم غير العمدية. --
االخــذ بنظــام االفــراج الصحــي للمحكوميــن الذيــن يصابــون بأمــراض ال يرجــى شــفاؤهم أو اصيبــوا بعاهتيــن  --

مســتدمتين أو يصابــون بدرجــات عجــز معينــة ، ليطلــق ســراحهم تحــت اشــراف االدعــاء العــام.

ثالثآ : دوائر الادعاء العام ومكاتب لحقوق الانسان في السجون

تكمن اهمية وجود دوائر الادعاء العام في النقاط التالية :-

1- فهــي الجهــة القضائيــة الوحيــدة التــي اوكلــت اليها مراقبة الســجون و االصالحيــات لمعرفة مدى التــزام الجهات 
المعنيــة بــإدارة الســجون و االصالحيــات بضمــان الحقوق الواردة فــي القوانين للموقوفيــن و المحكومين.

٢- مراقبــة الجهــات االخــرى التــي تدخــل فــي تقديــم الخدمــات الــى الملــف الســجني و هــم وزارات الداخليــة و 
التربيــة و الصحــة.

٣- كتابة التقارير الشهرية عن اوضاع السجناء الى رئاسة االدعاء العام.
٤- القيام بإجراء البحوث و الدراسات للجرائم و اسباب العود للجريمة و مشاكل اخرى في السجون.
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لكــن و علــى الرغــم مــن هــذه االهميــة تبيــن لنــا ان المواقــع التــي زرناهــا ال توجــد دوائــر االدعــاء العــام اال فــي ) ٥٦% ( 
فقــط و ا ) ٤٤% ( مــن المواقــع ليســت فيهــا دوائــر االدعــاء العــام و هــذا يــؤدي الــى عــدم وجــود مراقبــة قضائيــة علــى 

مديريــات الســجون و االصــالح االجتماعــي و بالتالــي ممكــن ان يكــون ســبب فــي انتهــاك حقــوق كثيــرة للســجناء.

التوصية :-

ــر  ــة الســجون و جــاءت بالنــص ) أعــداد التقاري ــى مهمــة مراقب ــون االدعــاء العــام يشــير صراحــة ال حيــث ان قان
الفصليــة والدراســات الميدانيــة عــن ظاهــرة االجــرام وأبــداء مالحظاتــه ومقترحاتــه العلميــة لتالفــي وقــوع 
الجريمــة وتقليصهــا، والحــد مــن مشــكلة جنــوح االحــداث ومنــع تفاقمهــا ( لــذا مــن الضــروري جــدا وجــود دوائــر 
االدعــاء االدعــاء فــي جميــع الســجون و االصالحيــات و القيــام بزيــارات دوريــة منتظمــة الــى مراكــز االحتجــاز و 

التســفيرات و إعــداد تقاريــر حــول هــذه االماكــن ايضــا.

رابعآ : إدارة ملفات السجناء 4
 ان محــور إدارة الملفــات فــي الســجون واالصالحيــات ومراكــز االحتجــاز هــو مــن بيــن اهــم المحــاور التــي تتوجــب 
ــة  ــات القانوني ــن البيان ــة م ــى مجموع ــوي عل ــب ان تحت ــجالت يج ــذه الس ــا، وه ــزام به ــجنية االلت ــى االدارات الس عل
والشــخصية واالجتماعيــة والصحيــة، ولعــل فــي مقدمتهــا البيانــات القضائيــة التــي تشــمل قانونيــة وجــود الشــخص 

فــي الموقــع ســواء كان موقوفــا او محكومــا وذلــك بوجــود امــر او قــرار قضائــي. 
وتجــدر االشــارة الــى ان فرقنــا الزائــرة قــد ســجلت وجــود ســجالت نظاميــة متكاملــة البيانــات مــن التــي تمــت االشــارة 

اليهــا اعــاله، ولــم نســجل ايــة حالــة لوجــود اشــخاص بصــورة غيــر قانونيــة فــي الســجون واالصالحيــات.

خامسآ: سجون النساء
تمتــاز ســجون و اصالحيــات النســاء مــن اكثــر المواقــع حساســية و خطورة من حيــث ادارتهــا و متطلباتهــا، ألن المجتمع 
العراقــي بطبيعتــه و اعرافــه المجتمعيــة لهــا خصوصيــة و طبيعــة خاصــة مــن حيــث االحــكام الشــرعية و االجتماعيــة، 

لــذا تتطلــب وضــع قواعــد خاصــة و تهيئــة اجــواء خاصــة و توفيــر مســتلزمات خاصــة إلدراة هــذه المواقــع.
و ان القانــون قــد فــرض بعــض االمــور علــى االمــكان التــي تــودع فيهــا النســاء اعترافا مــن المشــرع العراقــي بخصوصية 

وضــع فئة النســاء مــن المحكومــات و الموقوفات.
ــات  ــدار االصالحي ــا، وت ــت زيارته ــي تم ــون الت ــع الثالث ــن المواق ــاء ضم ــع للنس ــبعة مواق ــا س ــا اخترن ــابقا انن ــرنا س اش
التــي لهــا إدارة مســتقلة مــن قبــل كــوارد نســائية و هنــاك بعــض المواقــع تكــون ادارتهــا مشــتركة تــدار مــن قبــل مــدراء 
لكــن إداء االقســام و الشــعب و المهاجــع تكــون مــن قبــل النســاء حصــرآ و ال يســمح بدخــول الرجــال اليهــا اال بمرافقــة 
الكــوادر النســائية فــي حــاالت تتطلــب دخــول الرجــال اليهــا مثــل حــاالت زيــارات المحامــون او المصلحيــن او كــوادر 

الفــرق الصحيــة و غيرهــا مــن الحــاالت االســتثنائية.
وقــد ســجلت فــرق الشــبكة بقــاء مشــكلة المخالطــة بيــن الفتيــات )االحــداث( فــي عــدد مــن المواقــع مــع النزيــالت 
ــررات التــي تحتــج بهــا االدارات الســجنية لهــذا االجــراء هــي نفســها وهــي إن هــذه المخالطــة  البالغــات، وكانــت المب
مــن مصلحــة الفتيــات االحــداث حيــث الوضــع النفســي يكــون احســن لهــن ومــن الناحيــة االمنيــة ايضــا تصــب فــي 

4  - انظر )قواعد االمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء - 6 و 7 و 8 و 9 و 10 (.
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ــجنية  ــث ان االدارات الس ــن حي ــبة له ــع المناس ــات والمهاج ــر القاع ــي توفي ــدرة االدارة ف ــدم ق ــك ع ــن، وكذل مصلحته
تعانــي مــن مشــكلة االكتظــاظ فــي غالبيــة الســجون واالصالحيــات لــذا ال تســتطيع القيــام بالتصنيــف الفئــوي، فنجــد 
فــي قاعــة واحــدة موقوفــات او محكومــات علــى ذمــم قضايــا مختلفــة مثــل الســرقة والدعــارة والتســول والمخــدرات 
والمــرور والتزويــر .. الــخ، كمــا ان المحكومــات والموقوفــات االحــداث ايضــا فــي تمــاس مباشــر مــع النســاء المحكومــات 
والموقوفــات فــي الكثيــر مــن االماكــن االخــرى غيــر القاعــات والزنازيــن مثــل التشــميس والرياضــة وعنــد الوجبــات 

والكثيــر مــن االنشــطة االخــرى.

التوصيات:

1- يجب ان تكون إدارات سجون النساء مستقلة تمامآ عن سجون الرجال و تدار من قبل النساء حصرآ.
٢- يجــب عــدم وضــع الفتيــات الصغيــرات والنســاء البالغــات مــع بعضهــم ألي ســبب كان لمــا فيهــا مــن مخاطــر تجنيــد 
ــم و خاصــة  ــاء مــدة الحكــم و اســتغاللهن فــي جرائ ــة اخــرى بعــد انته ــل النســاء ألمــور اجرامي ــرات مــن قب الصغي

الدعــارة و المخــدرات و ايضــا اللحــاق بالحــركات الدينيــة المتشــددة.

سادسآ: الفصل بين الفئات

ــورة )  ــر و الخط ــس و العم ــل الجن ــة مث ــر تقدليدي ــدى معايي ــجنية ال تتع ــات الس ــن الفئ ــل بي ــكلة الفص ــت مش الزال
االحــكام الثقيلــة ( التــي ال تترقــي الــى المعاييــر الدوليــة التــي تشــير الــى جملــة مــن االمــور لــو أخــذت بعيــن االعتبــار 
ألصبحــن الســجون مراكــز اصــالح و تأهيــل بشــكل افضــل علــى خــالف مــا نراهــا االن فــي الســجون و االصالحيــات 
حيــث يتــم مخالطــة الجرائــم العديــدة بعضهــا مــع بعــض و حتــى مخالطــة الفئــات العمريــة الصغيــرة مــع البالغيــن فــي 

عــدد مــن االصالحيــات و هــذه تخالــف قواعــد االصــالح و برامــج التأهيــل.

وعلــى الرغــم مــن نــص المــادة ٩ مــن قانــون اصــالح النــزالء و المودعيــن٥ رقــم 1٤ لســنة ٢٠1٨ علــى وجــود تصنيفــات 
اكثــر دقــة واقــرب الــى المعاييــر الدوليــة٦ ، لكــن ال نــرى لهــا تطبيقــا ســليما علــى ارض الواقــع.

المقترحات:

بمــا ان عــدم وجــود للفصــل بيــن للفئــات بالصــورة المطلوبــة و التــي بالضــرورة تؤثــر الــى جملــة مــن االمــور و 
لعــل اهمهــا هــي :-

ال تكــون المؤسســات الســجينة دورآ لإلصــالح االجتماعــي و تكــون مؤسســات عقابيــة فقــط و قــد تكــون نتيجهــا 
عكســية و تصبــح مدارســآ لتعليــم الجرائــم و تكويــن العصابــات المنظمــة.

ال يســتطيع الباحــث االجتماعــي وضــع برامــج تأهيليــة و تقويمــة و اصالحيــة للنــزالء و المودعيــن و تنفيذهــا 
عليهــم.

الء و المودعون اىل فئات مختلفة  ز ز رقم -- لسنة 8-20 عىل )يصنف ال�ز الء و المودع�ي ز 5  - تنص المادة ) 9 ( من قانون اصالح ال�ز

ي ارتكبها عىل اساس طبيعتها او جسامتها او  ي والجريمة ال�ت
يل او المودع او الموقوف وعمره وسجله الجنا�ئ ز ي تصنيفهم جنس ال�ز

و يراىع �ز
ي نفس المادة اعاله.

ي اربــع فقرات �ز
نوع العقوبة ومتطلبات التعامل معه .... ( و فصلت المادة المذكورة كيفية القيام بهذا �ز

6  - انظر القاعدة -- من قواعد مانديال.
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لذا يتوجب القيام بالامور التالية :-

1- توفير اماكن خاصة لكي يتسنى تطبيق المعايير الدولية والوطنية في موضوع الفصل بين الفئات.
فصــل االدارات الســجنية للفئــات عــن بعــض لتكــون ســجون الرجــال وســجون النســاء واصالحيــات االحــداث مــن 

الفتيــات واصالحيــات االحــداث مــن الفتيــان منفصلــة تمامــا عــن بعضهــا البعــض فــي جميــع المواقــع.
٢- فصــل الموقوفيــن والمحكوميــن اداريــآ عــن بعــض ألن ادارة الموقوفيــن تختلــف كليــآ عــن ادارة المحكــوم مــن 

٣- حيــث الوضــع القانونــي والبرامــج االصالحيــة وبعــض الحقــوق المقــررة للمحكــوم دون الموقــوف.

سابعآ:  أماكن الاحتجاز 7 

ــا لهــذه الســنة ثالثــون موقعــا، ســتة عشــر اصالحيــة و اربعــة عشــرة ســجنا، و منهــا  ــا اخترن ــى انن تمــت االشــارة ال
اثنتــي عشــرة موقعــا للذكــور البالغيــن و خمســة مواقــع للنســاء فقــط  و ســبعة مواقــع لألحــداث فقــط و ســتة مواقــع 
لهــا إدارات مشــتركة اي تضــم نــزالء و مودعيــن معــا، كمــا تعمدنــا ان نأخــذ مواقــع مــن مختلــف الجهــات التــي تديــر 
المواقــع الســجينة، ســبعة عشــرة موقعــا تابعــة لــوزارة العــدل و اربعــة مواقــع تابعــة لــوزارة الداخليــة و تســعة مواقــع 
تابعــة لــوزارة العمــل و الشــؤون االجتماعيــة و وجدنــا ان اوضــاع البنايــات مــن حيــث تصميمهــا و غرفهــا و قاعاتهــا و 

حماتهــا و جميــع الوحــدات االخــرى الخاصــة بالبنــاء، تصنــف علــى النحــو التالــي :-

ان نســبة االبنيــة التــي صنفــت علــى ان ) جيــد جــدا ( و قريبــة مــن المعاييــر الدوليــة هــي ) ٦% ( فقــط مــن 	- 
مجموعــة المواقــع الثالثيــن التــي زيارتهــا.

كما صنفت ) ٢1% ( منها بأنها ) جيد ( وفقا للمعايير الدولية.	- 
و ان نســبة  ) ٦٣% ( متهالكــة و ال تصلــح للســجون و االصالحيــات التــي تهــدف الــى اصــالح مرتكــب الجريمــة 	- 

الجانح. و 

ــى ان التصنيفــات الســالفة الذكــر اعتمــدت علــى مــا هــو موجــود مــن مواصفــات إنشــائية للبنايــات  و تجــدر االشــارة ال
ــة و التشــميس و المســاحات الخضــراء و  ــر المســاحة الســجنية و التهوي ــك توفي ــات و كذل ــي فــي البناي و الجانــب االمن
اوضــاع المرافــق الصحيــة و الحمامــات و اماكــن حفــظ المتعلقــات الشــخصية للنــزالء و المودعيــن و اماكــن النــوم ) بــكل 
مفرداتهــا ( و ايضــا مراعــاة ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن حيــث اماكــن النــوم و قضــاء الحاجــة و كذلــك اماكــن اســتقبال 

العوائــل و اللقــاء العائلــي و الرياضــة و الــورش االنتاجيــة و ورش تعليــم المهــن ... الــخ

7  - المواد ) 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 ( من قواعد مانديال تصف السجون والغرف والمهاجع واالضاءة والتهوية والتدفئة والنوافذ 
والمراحيض والحمامات والماء لإلستحمام بحسب الطقس.
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المقترحات:

نؤكد على نفس المقترحات في السنوات السابقة كون المشكلة القديمة لا زالت قائمة، وهي:

1- ضــرورة بنــاء ســجون بمواصفــات معماريــة وهندســية خاصــة بالســجون واالصالحيــات يراعــى فيهــا تأميــن 
المســاحة الســجنية والناحيــة االمنيــة والتشــميس والتهويــة والمســاحات الخضــراء وســاحات اللعــب واماكــن 

خاصــة بــاالكل وغيرهــا.
٢- مراعاة اوضاع ذوي االحتياجات الخاصة في التصميمات الهندسية لألبنية.

٣- مراعاة مكان السجن بحيث ان يكون خارج االحياء السكنية.
٤- مراعــاة عــدم اللجــوء الــى بنــاء الســجون الجديــدة علــى شــكل قاعــات كبيــرة ألعــداد كبيــرة وذلــك لضمــان 

الجانــب الصحــي واالمنــي.
٥- بناء اماكن إلقامة ورش مهنية ذات جدوى في السجون تتماشى مع التقدم المهني والتكنولوجي.

٦- معالجة اماكن خزن االمتعة الشخصية للنزالء التي توضع في الزنازين.

ثامنآ: النظافة الشخصية 
 المقصــود بالنظافــة الشــخصية٨ توفيــر االحتياجــات االساســية للنظافــة الشــخصية مــن ميــاه الشــرب واالســتحمام 

والمنظفــات والحالقــة وغيرهــا، وكذلــك المرافــق الصحيــة .
الزالت مشكلة النظافة الشخصية قائمة ألنها ترتبط ارتباطآ وثيقآ بجملة من االمور االخرى و منها :-

اوآل – االكتظاظ و الفرق الكبير بين القدرة االستيعابية للسجن و العدد الفعلي الموجود.
ثانيــا – قــدم االبنيــة المخصصــة كســجون و اصالحيــات حيــث غالبيتهــا ترجــع الــى الســبعينات و الثمانيــات و البعــض 

منهــا كانــت ثكنــات عســكرية اســتغلت بعــد ذلــك كســجون و اصالحيــات .
ــان النظافــة الشــخصية،  ــاه و المســتلزمات لضم ــر المي مــع كل هــذا تحــاول االدارات الســجنية قــدر اســتطاعتها توفي
ــداول  ــوا ج ــط وضع ــزالء و ان ) 1٢% ( فق ــوح للن ــكل مفت ــتحمام بش ــكان االس ــر م ــع توف ــن المواق ــث ان ) ٨٨% ( م حي
لالســتحمام ، كمــا ان االدارة فــي ) ٣٣% ( مــن المواقــع فــي امكانهــا توفيــر مســتلزمات االســتحمام و الحاجــات االخــرى، 
ــتلزمات  ــاحيق و المس ــن و المس ــن الصوابي ــا تأمي ــي قدرته ــت ف ــا ليس ــت زياتره ــي تم ــع الت ــن المواق ــا ) ٦٧% ( م بينم

االخــرى بشــكل مناســب و لجميــع النــزالء و المودعيــن.
لكــن المالحظــة ليســت علــى توفيــر الميــاه فقــط ، ألن الســؤال هــو هــل مــكان االســتحمام ) الحمامــات ( تصلــح ام ال و 

مــا تصنيفهــا وفــق معاييــر النظافــة للحمامــات ، وجدناهــا علــى النحــو التالــي :-

1- صنفت ) ٥٧% ( من المواقع على ان الحمامات فيها ) جيدة ( .
٢- بينمــا صنفــت ) ٤٣% ( مــن المواقــع علــى ان الحمامــات غيــر جيــدة و البعــض منهــا ال تصلــح لالســتخدام 

البشــري.
٣- و تجدر االشارة ان 1٠٠% من المواقع لم توفر اماكن خاصة لذوي االحتياجات لإلستحمام.

8  - القاعدة ) 18 ( من قواعد مانديال .
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التهوية و الانارة للغرف و القاعات :- 

تصنف ) ٢٧% ( من المواقع على ان التهوية و االنارة في الغرف و القاعات ) جيدة (. --
و في ) ٤٣% ( على انها ) متوسطة ( . -2
و في ) ٣٠% ( على انها ) غير كافية (.  --

توفير خدمات الحلاقة :-

ان ) ٥٠% ( من المواقع لديهم حالقين. --
و ) ٥٠% ( االخرى ، اما يوفرون بين الحين و االخر حالقين او ال يوجد اساسآ . -2
بالنسبة للسيدات ال توجد كوافيرة . --

التوصيات :

ال تختلــف توصياتنــا فــي هــذا الملــف عــن الســنوات الماضيــة ألنهــا موجــودة كمــان كانــت و إن كانــت هنــاك 
تغيــرات طفيفــة لكــن لــم تعالــج جوهريــآ لــذا نؤكــد علــى نفــس توصياتنــا الســابقة.

1- عنــد بنــاء الســجون و االصالحيــات وفقــا للمعاييــر الخاصــة يجــب مراعــاة عــدد الحمامــات و المرافــق 
الصحيــة لتكــون مناســبآ لعــدد النــزالء و المودعيــن.

٢- مراعاة اوضاع ذوي االحتياجات الخاصة في بناء الحمامات والمرافق الصحية.
٣- توفيــر واســتخدام المنظفــات والمعقمــات بشــكل دوري وثابــت لتنظيفهــا ومعالجــة الروائــح الكريهــة 

المنبعثــة منهــا.
٤- تهوية الزنازين و المهاجع و القيام برش و تعقيم طبي ) دوري وفصلي للزنازين (.

٥- يجب توفير الحالقين في كل سجن وبشكل مستمر وكذا الحال بالنسبة لسجون النساء .

تاسعآ :  الثياب و الاسرة و لوازم الفراش9
الحــال باقــي كمــا كان، ال تفــرض االدارات الســجنية فــي العــراق مالبــس خاصــة علــى الســجناء، بــل تســمح للســجناء 
ــد  ــس ق ــن المالب ــزاء م ــن ان اج ــس اال اذا تبي ــى مالب ــة عل ــروط خاص ــرض ش ــم وال تف ــة به ــس الخاص ــداء مالب بإرت

يســتخدم للقيــام بجريمــة او تشــكل خطــورة علــى انفســهم واالخريــن.
االدارات الســجنية عليهــا توفيــر بدلتيــن فــي الســنة لــكل ســجين ) صيفيــة / شــتوية (، لكــن مــع هــذا فــأن ) ٤٦ % ( 
فقــط مــن المواقــع كانــت فــي اســتطاعتها توفيــر المالبــس، امــا ) ٥٤ % ( مــن االدارات ال تســتطيع ان توفرهــا بشــكل 

منتظــم و بأعــداد تكفــي االعــداد الموجــودة مــن النــزالء و المودعيــن.
لــكل محكــوم او موقــوف الحــق فــي مســاحات ســجنية ال تقــل عــن )٢م X ٢م( علــى اقــل تقديــر و وفقــآ للزيــارات 
التــي اجريــت تبيــن ان ) ٦٩ % ( مــن المواقــع الســجنية ال تســتطيع توفيرهــا و قــد ســجلت فرقنا ان االدارات الســجنية 
تلجــأ الــى اســتخدام االســرة مــن نــوع طابقيــن و االكثــر مــن هــذا ان المســاحة تحــت الســرير االول ايضــا يســتغل 

9 - القاعدة ) 9- و 20 و -2 ( من قواعد مانديال .
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لمــكان للنــوم ، و حتــى المســاحة الموجــودة فــي منتصــف الغرفــة او القاعــة ايضــا تســتخدم كأماكــن للنــوم.
و ايضــا مــن حــق كل محكــوم او موقــوف علــى االدارات الســجنية توفيــر االســرة واالغطيــة والبطانيــات والشراشــف، 
لكــن فــي الواقــع  ان ) ٦٠ % ( منهــا ال تســتطيع توفيــر هــذه االحتياجــات ممــا تدفــع بــاالدارات الســجنية مــن اعــادة 
اســتخدام االفرشــة والبطانيــات والشراشــف المســتخدمة مــن قبــل المحكوميــن والنــزالء الذيــن تطلــق ســراحهم مــن 

الســجن وهــذا بالتأكيــد غيــر مالئــم صحيــا ونفســيا.

المقترحات :

1- ضــرورة وجــود مالبــس خاصــة بالســجون للداللــة علــى وضــع النزيــل او المــودع، ليعــرف مــن خــالل لــون 
مالبســه هــل هــو محكــوم او موقــوف، جرائــم عاديــة او جرائــم خطيــرة، مرتكــب الجريمــة ألول مــرة او عائــد 

للجريمــة، ويفضــل ان يكتــب علــى الثيــاب االســم و رقــم الزنزانــة ورقــم الســجين .
٢- على االدارات السجنية توفير المساحات السجنية واالسرة والمستلزمات االخرى لكل سجين.

عاشرآ : الطعام ونوعية الوجبات 
 كمــا أشــرنا فــي التقاريــر الســابقة ان االدارات الســجنية فــي عمــوم المواقــع توفــر الطعــام1٠ فــي ثــالث وجبــات يوميــا 
ــام  ــجنية بالطع ــع الس ــز المواق ــون بتجهي ــن يقوم ــع المتعاقدي ــرم م ــود تب ــق عق ــن طري ــن ع ــزالء و المودعي ــكل الن و ل
وبمســتلزمات اعــداد الوجبــات وقــف جــدوال معــدة ســلفا لــكل شــهر ووفقــا لضوابــط وشــروط محــددة فــي العقــد.
و تبيــن لنــا ان جميــع المواقــع التــي زيارتهــا ال تقــدم وجبــات طعــام مدروســة مــن حيــث الســعرات الحراريــة و مقــدار 
االكل الــالزم لــكل شــخص مــع االخــذ بعيــن االعتبــار العمــر و الجســم و حتــى نوعيــات االكل اذا مــا كانــت مقبولــة او 

غيــر مقبولــة، فهــم يلتزمــون بالجــدول المعــد ســلفا بيــن االدارة و المتعاقديــن.
كمــا الحظنــا ان ) ٧٩ % ( مــن هــذه العقــود ال تفــرض علــى المتعاقديــن إعــداد وجبــات خاصــة للمرضــى الذيــن يشــكون 
ــو  ــدم والرب ــة تفــرض عليهــم اكالت مخصوصــة لحــاالت الحساســية والســكري وامــراض ضغــط ال مــن امــراض معين
ــك بالســماح للمســجونين بإعــداد الطعــام بأنفســهم وبحســب مــا يفيــد حاالتهــم  ــخ ، بــل تســتعيظ االدارة عــن ذل ... ال

الصحيــة.
ــر  ــا يضط ــاالكل مم ــة ب ــات خاص ــا قاع ــت فيه ــا ليس ــم زياتره ــي ت ــات الت ــجون واالصحالحي ــن الس ــا ان  ٨٣ % م  كم
بالســجناء الــى االكل فــي اماكنهــم المخصصــة للمعيشــة والراحــة وهنــاك فقــط 1٧ % مــن المواقــع كانــت فيهــا قاعــات 
منظمــة وخاصــة بــاالكل وكانــت هــذه المواقــع مــن ضمــن المواقــع التــي اودع فيهــا عــدد قليــل من المســجونين وليســت 

لديهــم مشــاكل االكتظــاظ واالعــداد الكبيــرة مــن النــزالء والمودعيــن.
 و الزالــت االدارات الســجنية تســمح لــذوي النــزالء و المودغيــن بجلــب االكل معهــم وهــذا االمــر يصاحبــه الكثيــر مــن 
المشــاكل فقــد ســجلت حــاالت وضــع الهواتــف الخلويــة والحبــوب المخــدرة واســلحة بيضــاء ورســائل وحلــي وحاجــات 

اخــرى ال يســمح قانونــا بوجودهــا عنــد الســجناء.
ــا فــي  ــل االدارة بيعه ــا مــن قب ــا حوانيــت لبيــع بعــض المســتلزمات المســموح به  كمــا ان ٦٠ % فقــط مــن المواقــع فيه
الســجون اال اننــا الحظنــا ايضــا ارتفــاع االســعار فيهــا قياســا بمــا يبــاع فــي االســواق والبعــض مــن المــواد تبــاع بضعفيــن 

وحتــى ثالثــة اضعــاف اســعار الســوق ممــا يســتعصي علــى الكثيــر شــراء الحاجيــات الضروريــة اليوميــة منهــم.
 وان ٧٢ % من المواقع ليست لديهم مشاكل في توفير المياه الصالحة للشرب والطبخ.

10  - القاعدة ) 22 ( قواعد مانديال.
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المقترحات: 

1- البــد ان تتضمــن عقــود تجهيــز الســجون و االصالحيــات شــروطا خاصــة بالســعرات الحراريــة و بالكميــة و 
الجــودة.

ــم مــن بعــض  ــذي يشــكون مــن امــراض تمنعه ــن ال ــزالء و المودعي ــب الصحــي للن ــد مــن مراعــاة الجان ٢-  الب
االكالت.

٣- يجب منع االهالي من جلب االكل المطبوخ ألنه ال يسلم من وجود مشاكل مصاحبة له.
٤- يجب تسعير المواد و المستلزمات في الحوانيت و اخضاعها للرقابة المستمرة.

٥- يجب معالجة مشكلة مياه الشرب والطبخ في السجون واالصالحيات.

حادي عشر: الرياضة

مــن خــالل نتائــج الزيــارات التــي تمــت اجرائهــا وجدنــا ان االدارات الســجنية ال ممارســة الرياضــة والوســائل الترفيهيــة11 
بــل االكثــر مــن هــذا يعتقــدون بضرورتهــا إلشــغال الســجناء وقضــاء اوقــات الســجن الطويلــة ومــن ناحيــة اخــرى فهــي 

بــال شــك تســاعد علــى ســالمة البــدن والعقــل ايضــا كمــا عبرنــا عنهــا فــي تقاريرنــا الســابقة.

 لكــن البنيــة التحتيــة للســجون او تصاميمهــا التــي لــم تبنــى وفقــا للمعاييــر الدوليــة لبنــاء الســجون و االصالحيــات ال 
تســاعد االدارات الســجنية فــي تنفيــذ البرامــج وحصــص الرياضــة والتشــميس باالضافــة الــى قلــة او حتــى عــدم وجــود 
المســتلزمات واالجهــزة الرياضيــة، ألن ممارســة االلعــاب الرياضيــة تصاحبهــا مجموعــة مــن الحقــوق المقــررة قانونــآ مثــل 
) التشــميس واستنشــاق الهــواء النقــي ( وايضــا تســاعد علــى حــرق الســعرات الحراريــة الزائــدة تحافــظ علــى ســالمة 
الجســم مــن امــراض التهــاب المفاصــل واالم الفقــرات وامــراض اخــرى تنفســية وجلديــة باالضافــة الــى الجانــب النفســي 

الــذي يتأثــر بهــا ســلبا وايجابــا.

ــا  ــا ان ) ٥٩ % ( فقــط مــن المواقــع لديهــم مســاحات للرياضــة و ممارســة بعــض االلعــاب و لكــن فــي عمومه ــن لن و تبي
ليســت اماكــن للرياضــة حــددت بشــكل مــدروس آخذيــن بعيــن االعتبــار انــواع الرياضــات التــي تتناســب مــع الفئــات 
ــن للرياضــة  ــم اماك ــي ليســت لديه ــع الت ــة مــن المواق ــت بالـــ )٤1 %( المتبقي ــا قورن ــة ، لكــن الحــال افضــل اذا م العمري

ــة للتشــميس بشــكل كامــل. ومســاحات كافي

كمــا ان مشــكلة المســاحات الخضــراء التــي اشــرنا اليهــا قائمــة حيــث ان ) ٧٦% ( مــن الســجون واالصالحيــات ليســت 
ــق  ــي المناط ــاحات ف ــوع المس ــن مجم ــدر بـــ )1٧.٥ %( م ــي تق ــراق الت ــي الع ــية ف ــراء القياس ــاحات الخض ــم المس لديه

ــة. ــة للدول ــات التابع ــي والمنش ــدور والمبان ــي ال ــيما ف ــط وال س ــد التخطي ــة عن المفتوح

11 - القاعدة ) -2 ( من قواعد مانديال.
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المقترحات:

1-  بنــاء ســجون و اصالحيــات جديــدة وفقــآ للمعاييــر الدوليــة آخذيــن بنظــر االعتبــار موضــوع الرياضــة للفئــات 
العمريــة المتباينــة و ايضــا ذوي االحتياجــات الخاصــة.

٢- تنظيــم مســابقات داخليــة و حتــى لــو كانــت علــى مســتوى المديريــات التابعــة للــوزارة يكــون بــادرة انســانية و 
هــي جــزء مــن اعــادة بنــاء االشــخاص ضمــن برنامــج التقويــم و االصــالح.

٣- تشــكيل لجــان خاصــة بتحديــد و متابعــة ممارســة الرياضــة مــن قبــل النــزالء و مــدى تأثيرهــا عليهــم ) ال نغفــل 
الجانــب االمنــي مــن الرياضــة علــى المؤسســات الســجينة (.

ثاني عشر: خدمات الرعاية الصحية والطبية وملف الامراض المزمنة و الوبائية
 تشــمل الرعايــة الصحيــة1٢ ، الخدمــات الطبيــة الكاملــة ابتــداء بالفحوصــات االوليــة والرعايــة الصحيــة االوليــة وصــوآل 
الــى العمليــات الجراحيــة الدقيقــة، وانتهــاء بمكافحــة االمــراض الســارية والمعديــة واالوبئــة، فهــي تقــع علــى عاتــق 

االدارات الســجنية والجهــات التــي تتبــع لهــا.
المواثيــق الدوليــة1٣ والدســتور العراقــي1٤ والقوانيــن النافــذة 1٥ بشــأن الرعايــة والضمــان الصحييــن لجميــع المواطنيــن 
تؤكــد علــى وجــود توفيــر الرعايــة و الضمــان الصحــي للمواطــن فــي اعلــى درجاتهــا علــى خــالف الحقــوق االخــرى التــي 
اكتفــت بأقــل مــا يمكــن توفيرهــا، اال ان الســجون ال تســتطيع توفيــر الخدمــات الصحيــة بالشــكل المطلــوب، ونتائــج 
الزيــارات تؤكــد أن الســجون و االصالحيــات التــي فيهــا مراكــز صحيــة بلغــت ) ٧٣ % (  مــن مجمــوع المواقــع التــي تمــت 

زيارتهــا وان )٢٧ %( مــن المواقــع تعتمــد علــى الفــرق الصحيــة التــي تزورهــم بيــن الحيــن واالخــر.
ــد مــن توفيرهــا ألنهــا تدخــل ضمــن  ــى الكثيــر مــن الخدمــات التــي الب فــي حيــن ان هــذه المراكــز الصحيــة تفتقــر ال
الخدمــات الطبيــة االساســية، و خاصــة فــي موضــوع االمــراض المزمنــة لديهــم مشــكلة توفيــر االدويــة و حتــى التعامل 
مــع الحــاالت التــي تصاحــب االمــراض المزمنــة اذا تفاقمــت الوضــع الصحــي ســوءآ مــن النزيــل او المــودع و نخــص 
بالذكــر مــا بعــد الــدوام الرســمي اي فــي فتــرة ) الخفــارات ( فالموجــود ) فــي احســن االحــوال ( مضمد او معــاون طبيب 
خفــر و هــم بحكــم تحصليهــم العلمــي ذو امكانيــات و معلومــات و حتــى صالحيــات طبيــة محــدودة مقارنــة باالطبــاء.
و كمــا أكدنــا ســابقا ان وجــود اعــداد ) عشــرة االف و ثمانيــة االف و خمســة االف و حتــى الــف شــخص ( مــن المودعيــن 
يحتــاج الــى ) مستشــفى ( و ليســت مراكــز صحيــة و قــد ســجلت فــي عــام ٢٠٢٢ ان عــدد المواقــع التــي عبــرت االف 

مــن بيــن المواقــع الثالثــون كانــت ) ٦ ( مــن اصــل ) ٣٠ (.

12 - القاعدة ) 24 و 25 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 ( من قواعد مانديال.

13 - ورد فــي المــادة 25 مــن االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان 1-  لــكل شــخص حــق فــي مســتوى معيشــة يكفــى لضمــان الصحــة والرفاهيــة لــه وألســرته، وخاصــة علــى 

صعيــد المــأكل والملبــس والمســكن والعنايــة الطبيــة وعلــى صعيــد الخدمــات االجتماعيــة الضروريــة، ولــه الحــق فــي مــا يأمــن بــه الغوائــل فــي حــاالت البطالــة أو المــرض 
ــة ومســاعدة  ــي رعاي ــة حــق ف ــده أســباب عيشــه. 2- لألمومــة والطفول ــي تفق ــه والت ــك مــن الظــروف الخارجــة عــن إرادت ــر ذل أو العجــز أو الترمــل أو الشــيخوخة أو غي
خاصتيــن. ولجميــع األطفــال حــق التمتــع بــذات الحمايــة االجتماعيــة ســواء ولــدوا فــي إطــار الــزواج أو خــارج هــذا اإلطــار. وكذلــك مــا جــاء فــي تعليــق  اللجنــة المعنيــة 
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة - الــدورة الثانيــة والعشــرون  )2000( - التعليــق العــام رقــم 14 - الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه 
)المــادة 12( -1: الصحــة حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان ال غنــى عنــه مــن أجــل التمتــع بحقــوق اإلنســان األخــرى. ويحــق لــكل إنســان أن يتمتــع بأعلــى مســتوى مــن 

الصحــة يمكــن بلوغــه ويفضــي إلــى العيــش بكرامــة.
14 - دستور العراق لعام  2005 - املادة )31( منه يؤكد عى )اوال: لكل عراقي الحق يف الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعالج بانشاء املستشفيات واملؤسسات الصحية. ثانيا: 

لالفراد والهيئات انشاء مستشفيات او دور عالج خاصة وبارشاف من الدولة وينظم ذلك بقانون( وكذلك يف املادة )33( أوالً: لكل فرد حق العيش يف ظروٍف بيئيٍة سليمة.

15 - نــص قانــون الصحــة العامــة المرقــم )89( لســنة 1981 المعــدل بــان اللياقــة الصحيــة بدنيــا وعقليــا واجتماعيــا حــق يكفلــه المجتمــع لــكل مواطــن وعلــى الدولــة ان 

توفــر مســتلزمات التمتــع بــه لتمكنــه مــن المشــاركة فــي بنــاء المجتمــع وتطويــره وتعمــل وزارة الصحــة علــى تهيــأٔة مواطــن صحيــح جســميا وعقليــا واجتماعيــا خــال مــن 
االمــراض والعاهــات معتمــدة الخدمــات الصحيــة الوقائيــة ومكافحــة االمــراض وخصوصــا االنتقاليــة ومنــع تســربها مــن خــارج العــراق الــى داخلــه وبالعكــس او مــن مــكان 

الــى اخــر فيــه والحــد مــن انتشــارها فــي االراضــي والميــاه واالجــواء العراقيــة والعنايــة بصحــة االســرة ورعايــة االمومــة والطفولــة والشــيخوخة.
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و تبيــن ام حتــى المراكــز الصحيــة ليســت فيهــا أطبــاء متخصصــون بنســبة ) ٨٠% ( و المواقــع تعانــي مــن نقــص شــديد 
لالدويــة بنســبة ) ٨٩% (.

أمــا بخصــوص الخدمــات الصحيــة النســائية الموضــوع بالفعــل يحتــاج الــى تدخــل ســريع علــى الرغــم مــن تأكيدنــا عليــه 
فــي تقاريرنــا الســابقة و أشــرنا الــى ان ســجون و اصالحيــات النســاء تفتقــر الــى ابســط الخدمــات الطبيــة النســائية علــى 
الرغــم مــن النســاء تكــون بحاجــة الــى رعايــة صحيــة علــى الــدوام ألن الحــاالت النســائية اكثــر مــن امكانيــة حصــر اعــداد 

فــي هــذا التقريــر.
ان المراكــز الصحيــة فــي الســجون و االصالحيــات بنســبة ) ٨٣% ( ال تســتطيع خدمــات طبية نســائية بالمشــكل المطلوب، 
فهــم يضطــرون لحــاالت الــوالدة و النــزف و حــاالت نســائية اخــرى الــى ارســال المريضــة الــى المستشــفيات العامــة و 
عامــة تصاحــب هــذه العمليــة مخاطــر التأخــر فــي الوقــت المناســب و ايضــا المخاطــر االمنيــة مــن نقــل و اعــادة المرضــى.

ان المراكز الصحية الموجودة بنسبة ) 1٠٠% ( ليست لديهم خدمات الرعاية للحوامل داخل السجون.
و المراكــز الصحيــة و بنســبة ) 1٠٠% ( ال توفــر ايــة خدمــات طبيــة لألطفــال المولــودون داخــل الســجون او الذيــن 

يصاحبــون امهاتهــم.
ــز  ــا تكــون فــي مســتوى مرك ــد انه ــن المؤك ــة فم ــز الصحي ــي المراك ــرة ف ــة المتوف ــا بخصــوص الفحوصــات المخبري ام
صحــي و تختلــف عــن نوعيــة و اعــداد الفحوصــات المخبريــة التــي تجــرى فــي المستشــفيات بــكل تأكيــد، لكــن مــع هــذا 

فــأن نســبة ) ٨٠% ( ليســت لديهــم اال الفحوصــات المخبريــة البســيطة.
و ســجلت اثنــاء زياراتنــا ايضــا ان ) ٧٦% ( مــن المواقــع يجــرون فحصــآ ســريرآ شــامال لألشــخاص عنــد دخولهــم الســجن 
او االصالحيــة قبــل ادخالهــم الــى القاعــات لتثبيــت مــا عندهــا مــن مشــاكل صحيــة أو امــراض معينــة أو حتــى إدعــاء 
بالتعذيــب ليتــم الكشــف علــى جســمه و تثبيــت ايــة اثــار لجــروح او خــدوش او ايــة عالمــات تــدل علــى تعــرض الشــخص 

لشــدة خارجــة او جــروح بــاالت قاطعــة و مــا شــابه.

اما اكثر الامراض انتشارآ في المواقع كانت كالتالي :-
1- سجلت حاالت االصابة بفايروس الكورونا في ) 1٢ ( موقعا من اصل ) ٣٠ ( موقع.

٢- سجلت حاالت االصابة بالجرب في نصف المواقع التي تمت زيارتها.
٣- سجلت حاالت االصابة باالمراض التنفسية في ) 1٠ ( مواقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.

٤- سجلت حاالت االصابة باالمراض الزهرية والتناسلية في ) ٢ ( من اصال ) ٣٠ ( موقع.
٥- سجلت حاالت االصابة بأمراض المجاري البولية في ) 1٦ ( موقعا من المواقع التي تمت زيارتها.

٦- اما حاالت الحساسية واالمراض الجلدية فقد سجلت في ) ٢٥ ( موقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.

أما بخصوص حالات الاضطراب النفسي و الامراض العقلية فقد كان بحثنا في محورين اساسين و هما :-

1- هل يتم ارسال اشخاص الى مؤسستكم و هم بحالة نفسية و عقلية غير مستقرة ؟
٢- هل هناك حاالت االصابة باالمراض النفسية و العقلية بعد الدخول للسجن او االصالحية ؟

كان جــواب الســؤال االول هــو ان ) ٢٢ ( موقــع أكــدوا وجــود حــاالت نفســية و عقليــة لديهــم، قســم منهــم كانــوا كذلــك 
منــذ لحظــة ايداعــم و القســم االخــر اصابــوا بالحالــة بعــد مــرور فتــرة مــن ايداعــم .
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   التوصيات: 
بمــا أن االوضــاع لــم تتغيــر عمــا كانــت عليهــا اال بنســب ضئيلــة هنــا و هنــاك لــذا نكــرر نفــس توصياتنــا و نشــدد 

علــى ضــرورة اتخــاذ اجــراءات ســريعة بشــأنها و هــي :-

ــوم  ــة وتق ــع وزارة الصح ــاون م ــيق والتع ــوم بالتنس ــجون ان تق ــإدارة الس ــة ب ــوزارات المعني ــي ال 1- نوص
االخيــرة مــن جانبهــا بتوفيــر الخدمــات الصحيــة وذلــك بمراعــاة االعــداد الموجــودة فــي كل موقــع وتقــرر 

ــم بحســب الضــرورة. ــة المركــز الصحــي المالئ ــه فئ ل
٢- توفير المواد واالدوية والمستلزمات الطيبة والمخبرية بما يتناسب مع االحتياجات المقدرة شهريا.

توفيــر وتعييــن االطبــاء المتخصصيــن فــي الســجون واالصالحيــات وفــي مقدمتهــم اختصاصــات الباطنيــة 
والنســائية واالســنان والصحــة النفســية واالطفــال.

ــراض  ــض االم ــوالدة وبع ــد ال ــا بع ــوالدة وم ــل وال ــرات الحم ــي فت ــاء ف ــة للنس ــات الصحي ــر الخدم ٣- توفي
ــتمرة. ــة مس ــة ومتابع ــة خاص ــى رعاي ــة ال ــي بحاج ــائية الت النس

٤- توفيــر الخدمــات الصحيــة والرعايــة الالزمــة والمســتلزمات الضرورية لألطفــال الذين تقتضــي مصلحتهم 
ابقاءهــم مــع امهاتهــم فــي الســجون واالصالحيات.

٥- فتح شعب خاصة وتوفر لهم االمكانيات لموضوع االوبئة واالمراض المعدية.
٦- توفير محاجر صحية لعزل المصابين باالمراض االنتقالية.

ثالث عشر: القيود والانضباط والجزاءات و استخدام العنف
المقصــود اســتخدام االصفــاد والقيــود والسالســل والحبــس االنفــرادي والعقوبــات االضافية التــي تقررها ادارات الســجون 

واســتخدام العنــف والمعاملــة الســيئة واســاليب معاملــة تهيــن كرامــة النــزالء والمودعين.
ال لــم نســجل فــي اي موقــع مــن المواقــع التــي تمــت زيارتهــا اســتخدام القيــود و االصفــاد بشــكل يومــي و جميهــم أكــدوا 
ــارة المشــاكل ( مثــل حــاالت  ــد الهيجــان و اث ان االصفــاد تســتخدم فــي حالتيــن ) نقــل المســجون / للســيطرة عليــه عن
الشــجار بيــن المســجونين او االعتــاد علــى الموظفيــن او محاولــة الهــروب او محاولــة االنتحــار او عــدم التقيــد باالوامــر 

الصــادرة بحقــه.
أمــا بخصــوص فــرض العقوبــات االضافيــة التــي اعطيــت صالحيــات فرضهــا الــى اشــخاص وردت مناصبهــم فــي القانــون 
أو النظــام و هــي عقوبــات ليســت اضافــة مــدة الــى مــدة الحكــم و ليســت بدنيــة بــل هــي تأديبيــة ) كمــا تســمى ( و مثالهــا 

الحرمــان مــن الرياضــة او اللقــاء العائلــي و فــي اســوأ االحــوال وضعــه فــي المحجــر لمــدة معينــة.
ــر مــن ذوي  ــل الكثي ــر مــن االدعــاءات مــن قب ــا الكثي ــد وردت لن ــة الســيئة، فق ــف و المعامل ــا بالنســبة إلســتخدام العن  ام
الســجناء و محاموهــم ان ابناءهــم و موكليهــم يتعرضــون الــى العنــف فــي المعاملــة الســيئة، لكــن عنــد الســؤال عــن هــذا 
االمــر مــن المســجونين تبيــن ان االجوبــة فــي ) ٢٧ موقعــا ( مــن اصــل ) ٣٠ ( موقــع اكــدوا انهــم ال يتعرضــون للعنــف و 
ــا لإلدعــاء العــام و  ــا و تأكدن ــة الســيئة، امــا بالنســبة للمتبقــي مــن االماكــن وهــي ) 1٠% ( مــن المواقــع فقــد تابعن المعامل
المحامــون و المفوضيــة و الهيئــة المســتقلة دور بــارز فــي متابعــة ادعــاءات التعــرض للمعاملــة الســيئة و العنــف و  االهانــة 

و هنــاك دعــاوى اقيمــت بهــذا الشــأن.
 لكــن يبقــى العنــف الكالمــي فــي جميــع المواقــع )1٠٠ %( وبمســتويات العنــف المختلفــة مــن ســخرية وصــراخ واســتخدام 
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الكلمــات البذيئــة والتنمــر.
و الجــزاءات التأديبيــة التــي تفرضهــا االدارات الســجنية تكــون مــن خــالل لجنــة مشــكلة لغــرض التحقيــق1٦ معــه وفــرض 

الجــزاءات المقــررة فــي القانــون او النظــام رقــم 1 لســنة ٢٠٠٨ بالنســبة إلقليــم كوردســتان العــراق.
سجلت محاوالت الهروب في ) ٤ ( مواقع من اصل ثالثين موقعا.

و محاوالت االنتحار ايضا سجلت في ) ٤ ( مواقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.
 لــم نســجل وجــود غــرف انفراديــة و لــم نجــد مــن يؤكــد لنــا معاقبتــه بالســجن االنفــرادي فــي المواقــع الثالثــون التــي 

تمــت رصدهــا.
أما المحاجر المذكورة في القانون و النظام فقد سجلت وجودها في ) ٢٤ ( موقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.

المقترحات:

1- علــى جميــع الجهــات القضائيــة و االداريــة و االمنيــة ان تعلــم ان العنــف الكالمــي ال يقــل مــن حيــث التاثيــر 
عــن بقيــة انــواع العنــف االخــرى فهــو جريمــة مســتقلة متكاملــة العناصــر و االركان لمــا فيهــا مــن ســخرية و 

تجريــح و تنمــر ، لــذا يجــب ان يتــم التعامــل معهــا بصــورة جديــة.

٢- نــرى ان االدارات الســجنية ال تتعامــل مــع مشــاكل العنــف )الجســدي و الكالمــي( بالشــكل الســليم بــل فــي 
الكثيــر مــن االحيــاء يبــررون لذلــك بــأن طبيعــة مؤسســتهم تتطلــب بعــض العنــف للســيطرة علــى النــزالء و 
المودعيــن و تجنــب االنفــالت و المشــاغبات، لكــن فــي الواقــع أن العنــف واســاءة المعاملــة الســيئة 1٧ والعقوبات 
ــة العناصــر واالركان  ــم متكامل ــا جرائ ــة االنســانية كله ــن الكرام ــة والحاطــة م القاســية والالانســانية والمهين
ــاك نصــوص دســتورية1٨ تؤكــد  ــا وهن ــدول المصادقــة عليه ــة، والعــراق مــن ال ــات دولي ووردت بشــأنها اتفاقي

ذلــك و قانــون نافــذ 1٩ تجــرم التعذيــب والســب والشــتم وااليــذاء والعنــف والتصرفــات الســالفة الذكــر.

٣- ان ازديــاد حــاالت االنتحــار بحاجــة الــى القيــام بدراســة حقيقيــة لمعرفــة االســباب و التأكــد مــن اســبابها و 
التقيــن مــن انهــا ليســت جرائــم قتــل يعــرض علــى انهــا حــاالت انتحــار كمــا يدعــي البعــض مــن ذوي المنتحريــن.

٤- نوصــي الــوزارات المعنيــة بتأميــن الحمايــة واالمــن للســجون واالصالحيــات للقيــام بدراســة نقــاط الضعــف 
ــة  ــر محاول ــجناء االكث ــيما الس ــجناء الس ــروب الس ــآ له ــات منع ــجون واالصالحي ــة الس ــي حماي ــودة ف الموج
للهــرب وهــم المتهمــون او المحكومــون بقضايــا االرهــاب او المخــدرات وكانــت اخرهــا هــروب ثالثــة اشــخاص 
مــن احــد الســجون فــي بغــداد مــع ان المحاولــة احبطــت وتــم ارجــاع اثنيــن منهــم وقتــل الثالــث لكــن هــذا 
ال ينفــي وجــود نقــاط ضعــف تســتغل مــن قبــل المســجونين والمشــكلة االكبــر ان الســجون غيــر امنــة وذلــك 

بســبب وجــود ٥٠ % مــن اصــل ثالثيــن موقعــا تقــع داخــل او قريبــا جــدا مــن االحيــاء الســكنية.

٥- نقتــرح علــى االدارات الســجنية عــدم اللجــوء الــى وضــع الســجناء فــي المحاجــر قــدر مــا كان ممكنــا لمــا 
تتســبها هــذه العقوبــة مــن مشــاكل علــى الجانــب النفســي والبدنــي للمعاقبيــن بهــا.

ز رقم -- لسنة 8-20 / المادة 8- / 9- .
الء و المودع�ي 16  - قانون اصالح ال�زز

17   - انظر محتوى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الالانسانية او المهينة / تأريخ النفاذ 26 

حزيران 1987.
18  - دستور العراق -200 / المادة  29 / رابعا  و المادة 7- / اوال / الفقرة 	 و 	.

19  - قانون العقوبات العرا�تي --- لسنة 9-9- / المادة ---.
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 رابع عشر : التفتيش السجناء و الزنازين 

المقصــود بتفتيــش الســجناء و الزنازيــن، قيــام االدارات الســجنية بحمــالت تفتيــش دوريــة واقتحامية للســجناء٢٠   
ــون  ــجونين او تك ــدى المس ــا ل ــموح به ــر مس ــواد غي ــود م ــدم وج ــن ع ــد م ــدف التأك ــك به ــن وذل ــات والزنازي والقاع
موجــودة فــي القاعــات والمهاجــع باالضافــة الــى المــواد والحبــوب المخــدرة واالســلحة التــي مــن الممكــن ايصالهــا الى 
المســجون بطريــق و اســاليب مختلفــة و منهــا مــا تصــل مــن خــالل زيــارات األهالــي او تواطــؤ البعــض مــن موظفــي 

الســجون  لقــاء مبالــغ ماليــة او حتــى ممكــن تكــون تحــت التهديــد.
هــذه الســنة لــم تســجل ضبــط االســلحة فــي المواقــع التــي تمــت زيارتهــا، لكــن رصدنــا وجــود مــواد اخــرى منتشــرة 
بشــكل ملفــت للنظــر ممكــن اســتخدامها كأســلحة او كمــواد إلذاء الــذات و الغيــر و مثالهــا الشــبابيك الزجاجيــة و بعــض 

المقتنيــات التــي ممكــن صناعــة االت جارحــة بــل القاتلــة فــي بعــض االحيــان.
ــا نؤيــد ضــرورة اتخــاذ جميــع االجــراءات االحترازيــة لحفــظ االمــن و ســالمة الموظفيــن و كذلــك الســجناء  مــع انن
انفســهم ايضــا، اال اننــا نــرى ان التفتيــش ليســت عمليــة و صالحيــة مفتوحــة بحيــث تمارســها االدارة متــى ماشــاءت 
و كيفمــا شــاءت، لــن انــه ) اي التفتيــش ( يخضــع لشــروط وضوابــط صارمــة، حيــث ان القانــون يحمــى خصوصيــة 
االنســان وكرامتــه وتنــص وثيقــة مانديــال ان التفتيــش يجــب ان يكــون متوافقــا مــع االلتزامــات التــي يفرضهــا القانون 
ــد  ــاري اال عن ــش الع ــرم التفتي ــه٢٢، ويح ــجين او تخويف ــرش بالس ــة للتح ــش فرص ــون التفتي ــا ال يك ــي٢1 ، وايض الدول
الضــرورة القصــوى٢٣، وال يســمح لــإلدارة باالطــالع علــى الوثائــق الخاصــة باالجــراءات القانونيــة الخاصــة بهــم٢٤، امــا 
بخصــوص تفتيــش النســاء وممتلــكات النســاء والمالبــس، فــال يســمح بالقيــام بالتفتيــش اال مــن قبــل عناصــر نســائية.
لــم نجــد ايــة شــكاوي او اعتراضــات او ادعــاءات بإنتهــاك الخصوصيــة مــن قبــل االدارات بحجــة التفتيــش فــي   

ــا. ــت رصده ــي تم ــون الت ــع الثالث المواق

خامس عشر: تزويد السجناء بالمعلومات وتقديمهم للشكاوى

ســبق و ان اشــرنا الــى ان المقصــود هــو تعريــف النزيــل او المــودع بجميــع االنظمــة والتعليمــات٢٥ المنظمــة لحياتــه 
طيلــة فتــرة بقائــه فــي الســجن وكذلــك تعريفــه بحقوقــه والتزاماتــه بصــورة واضحــة وباللغــة التــي يفهمهــا الســجين، 

وكذلــك توضيــح فقــرة حقــه فــي تقديــم الشــكاوى بخصــوص الحقــوق المنصوصــة لــه فــي الســجن.
و تم تسجيل المالحظة التالية بخصوص معرفة النزالء و المودعين و هي :-

1- االشخاص الذين على دراية تامة بجميع الحقوق و االلتزامات كانوا موجودين في ) ٢٠ ( موقع من المواقع ) ٣٠ (.
ــات لكــن ليــس فــي مســتوى  ــوق و االلتزام ــون الحق ــوا يعرف ــع العشــرة االخــرى، ايضــا كان ــي، أي المواق ٢- و المتبق

ــى. ــة االول المجموع

) 20 - و الذي يسىم ايضا بالـ )التفتيش االقتحامي

21 - المــادة ) 50 ( تنــص علــى : يجــب أن تكــون القوانيــن واللوائــح التنظيميــة التــي تحكــم إجــراءات تفتيــش الســجناء والزنازيــن متوافقــةً مــع 

االلتزامــات التــي يفرضهــا القانــون الدولــي.
ــظ إدارة  ــه. وتحتف ــى خصوصيت ــل دون داع عل ــه أو التطفُّ ش بســجين أو تخويف ــش للتحــرُّ ــتخَدم التفتي ــى : ال يُس ــادة ) 51 ( تنــص عل 22 - الم

الســجن، ألغــراض المســاءلة، بســجالت مناســبة تقيَّــد فيهــا إجــراءات التفتيــش، وخصوصــاً إجــراءات تفتيــش الجســد العــاري وتفتيــش تجاويــف 
الجســم وتفتيــش الزنازيــــن، وكذلــك أسبــــاب هــذه اإلجــراءات، وهويــات القائميــن عليهــا، وأيُّ نتائــج يُســِفر عنهــا التفتيــش.

23  - المــادة ) 52 ( تنــص علــى : ال يُلجــأ إلــى إجــراءات التفتيــش االقتحامــي، بمــا فــي ذلــك تفتيــش الجســد العــاري وتفتيــش تجاويــف الجســم، 

إالَّ فــي حــاالت الضــرورة القصــوى.
ــة باإلجــراءات القانونيــة الخاصــة بهــم، أو يســمح لهــم  ــالع علــى الوثائــق ذات الصل 24 - المــادة ) -- ( تنــص علــى : يُســمح للســجناء باالِطّ

باالحتفــــاظ بهــــا فــــي حيازتهــــم دون أن يكــــون إلدارة السجـــــن الحــقُّ فــي االطــالع عليها.
25 - القاعدة ) -- و -- و -- و 7- ( من قواعد مانديال.
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لكــن ظلــت مشــكلة الاجانــب قائمــة و هــم مختلــف فئــات و اعمــار و جنســيات و جرائــم لكــن لديهــم مشــاكل علــى 
ــي :- النحــو التال

1- مشلكة اللغة التي تسبب في المقام في تأخير اجراءات التحقيق و بالتالي المحاكمة .
٢- نفس المشكلة عند ايداعهم في السجون و االصالحيات.

٣- مشكلة تسليمهم الى دولهم ألن فيهم من يواجه عقوبة االعدام و هذا ما ال يجوز بحسب االتفاقيات الدولية.
٤- مشكلة تبليغ السفارات و رد السفارات و القنصليات و الممثليات.
٥- مشكلة االجانب التي ال يجود لهم سفارة او قنصلية او ممثلية .

مــع انــه وجدنــا ان ) ٤٧% ( مــن المواقــع فيهــا نــزالء و مودعيــن اجانــب لكــن االدارات الســجنية غيــر قــادرة علــى التعامــل 
بالشــكل الســليم معهــم بســبب اللغــة فــي المقــام االول علــى مــن ان ) ٤٠% ( مــن قالــوا لدينــا تعليمــات واضحــة لكيفيــة 

التعامــل معهــم.

يحــق للنــزالء و المودعيــن تقديــم الشــكاوي علــى اي شــخص او جهــة فــي جميــع المؤسســات الســجنية بنســبة ) 1٠٠ % ( و 
ســجلنا االعــداد و النســب التاليــة حــول اليــات تقديــم الشــكاوي لعــام ٢٠٢٢ :-

1- وجود صندوق الشكاوى في 1٨ موقع .
٢- عن طريق االدعاء العام في 1٤ موقع.

٣- عن طريق المحامون في ٢٢ موقع.
٤- مباشرة الى االدارة ) الشؤون القانونية ( في 1٣ موقع .

٥- عن طريق المفوضية والهيئات والمنظمات في ) ٢1 ( موقع.

المقترحات:
ــك عــن طريــق  ــزالء و المودعيــن معرفــة جميــع حقوقهــم و التزاماتهــم و يكــون ذل ــع الن 1- مــن حــق جمي
ــل مــن  ــا تقل ــى شــرح ألنه ــى الجــدران و شــرحها للذيــن بحاجــة ال ــا عل ــى فليكســات و تعليقه ــا عل طباعته

نســبة المشــاكل فــي الســجون.
ــرح ان  ــات ونقت ــة والتعليم ــب باالنظم ــام االجان ــى ضــرورة الســعي لحــل مشــكلة افه ــد عل ــد التأكي ٢- نعي
يكــون ذلــك ايضــا بالتنســيق مــع المنظمــات الدوليــة والوطنيــة وكذلــك الســفارات والقنصليــات التــي تتبعهــا 

جنســيات هــؤالء المســجونين.

سادس عشر: الاتصال بالعالم الخارجي
 المقصــود تواصــل الســجين٢٦ مــع ذويــه واقربائــه واصدقائــه بشــكل منتظــم عــن طريــق المراســالت او المحادثــات الهاتفية 

وكذلــك زيــارات االهــل واالقــارب واالصدقــاء لهــم فــي الســجن بشــكل منتظــم وايضــا االجــازات المنزلية.

1- يتم السماح للسجناء باستخدام الهاتف تحت الرقابة في ) ٢٦ ( من المواقع التي تمت زيارتها.

٢- زيــارات االهــل الــى الســجن : منتظمــة و ال مشــكلة فيهــا فــي جميــع الســجون اال بالنســبة لالشــخاص الــذي يأمــر بذلــك 
) و لفتــرة محــددة بحجــة ســالمة التحقيــق (، و الزيــارات اســبوعية بحســب جــدول خــاص بــكل موقــع، اال اذا اصبحــت 

هنــاك حالــة اســتنفار امنيــة و تكــون هــذه بصــورة مؤقتــة لحيــن زوال الســبب االمنــي و يعــود الحــال الــى مــا كان عليــه.
26  - قواعد مانديال – المواد 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63
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٢- لكــن المالحــظ ان مــكان االلتقــاء بالعائلــة و االصدقــاء الزائريــن عليهــا الكثيــر مــن المالحظــات، فتــكاد ال تجــد ســجنا 
او اصالحيــة لديهــا المــكان الكافــي لمقابلــة العوائــل بذويهــم لــوال افتراشــهم االرض فــي الممــرات و قاعــات الرياضــة 

و الحدائــق.

ــم قــد نصــا  ــون والنظــام رقــم واحــد بالنســبة لالقلي ــة فهــي نفــس المالحظــة حيــث ان القان ــارات المنزلي ٤- امــا الزي
ــم  ــر ممارســة، لكــن فــي المحافظــات االخــرى ل ــراق اكث ــم كوردســتان الع ــا فــي اقلي ــا ان تطبيقه ــا ، وقــد الحظن عليه
ــرى ان هــذا  االمــر يعــود لكثــرة االســتثناءات27 التــي وردت  ــآ للمــواد القانونيــة التــي تنظــم هــذا الحــق ون ــر تطبيق ن
فــي القانــون والنتيجــة كانــت وبحســب متابعــات فرقنــا انــه لغايــة اليــوم لــم تفعــل ولــم تنفــذ اي مــن مــادة االجــازات 
المنزليــة ألي محكــوم فــي محافظــات الوســط والجنــوب علــى الرغــم مــن مضــي اكثــر مــن ثــالث ســنوات علــى نشــر 

ــع العراقيــة رقــم ) ٤٤٩٩ ( فــي 1٦ تمــوز ٢٠1٨. القانــون فــي جريــدة الوقائ

ــواد  ــة م ــوم اي ــة الي ــد لغاي ــال يوج ــن االزواج ( ف ــرعية بي ــوة الش ــا ) الخل ــمى ايض ــي تس ــي و الت ــاء العائل ــا اللق ٥- ام
قانونيــة تنظــم هــذه الحالــة و قــد اشــرنا مــرارا و تكــرارا الــى ضرورتهــا، و علــى الرغــم مــن عــدم النــص عليــه اال ان 
بعــض االصالحيــات فــي اقليــم كوردســتان تحديــدآ تســمح بهــذا االمــر وقــد وفــرت لهــم اماكــن للخلــوة واللقــاء العائلــي 
كإجــراء شــخصي مــن قبــل االدارة الســجنية مــن منطلــق ايمانهــم بحــق الســجناء فــي الخلــوة الشــرعية حتــى لــو لــم 
تنــص القوانيــن عليهــا، وهــي تخــص المحكوميــن الذيــن ال يمكنهــم مــن االســتفادة مــن فقــرة االجــازات المنزليــة لعــدم 

توفــر الشــروط.

ــم  ــل جرائ ــر تقلي ــن تأثي ــه م ــا ل ــه لم ــر اهميت ــوا هــذا االم ــد ان يعط ــتاني الب ــي و الكردس ــرع العراق ــرى ان المش ٦- و ن
اللواطــة و الســحاقة فــي الســجون حيــث اكــدت ) ٤ ( مواقــع حــدوث حــاالت ضبــط للعالقــات الشــاذة و لعــل المواقــع 

االخــرى ايضــا ضبطــت فيهــا مثــل هــذه الحــاالت لكــن هنــاك العديــد مــن االســباب تحــول دون البــوح بهــا.

ــن  ــم يك ــون ل ــع الثالث ــث ان المواق ــن حي ــنة م ــذه الس ــدة ه ــت جي ــي كان ــل المحام ــل و التواص ــراءات التوكي ٧- اج
لديهــم مشــاكل تذكــر فــي اجــراءات التوكيــل اال فــي الحــاالت التــي تأمــر قاضــي التحقيــق بتأجيــل التوكيــل ألســباب 

ــة. قضائي

وصول االهالي الى المواقع سهلة في ) ٢٧ ( موقعا .

التوصيات:

1- علــى االدارات الســجنية توفيــر خطــوط اتصــال اكثــر و مســاعدة االشــخاص الذيــن ال يملكــون امــواال لشــراء 
ــروت التعبئة. ك

٢- توفير القاعات المناسبة والكافية لزيارات االهل واالقرباء تتناسب مع اعداد المسجونين.
٣- معالجــة مشــكلة االجــازات المنزليــة واالســتثناءات ومبالــغ الكفــاالت الماليــة وغيرهــا مــن الشــروط التــي 

تحــرم الكثيــر مــن الســجناء.
ــذوذ  ــة الش ــاكل وخاص ــن المش ــر م ــج الكثي ــا تعال ــآ ألنه ــرعية قانوني ــوة الش ــي والخل ــاء العائل ــة اللق ٤- معالج

ــة. ــات المحرم ــي والعالق الجنس
٥- معالجة وضع السجناء في المحافظات البعيدة عن ذويهم ليسهل امر الزيارات.

٦-على الجهات المعنية ايجاد حلول مناسبة للتواصل ما بين السفارات والقنصليات.

لية / المادة 0- و -- و 2-. ز رقم -- لسنة 8-20 / الفصل التاسع / االجازات الم�زز
الء و المودع�ي 27  - قانون اصالح ال�زز
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سابع عشر: محور الكتب
 ان اهميــة وجــود المكتبــات و الكتــب٢٨ والصحــف والمجــالت واماكــن المطالعــة، لهــا فوائــد معرفيــة و تهدئــة نفســية 
فــي اوقــات الســجن الطويلــة وهــي وســيلة مــن وســائل التواصــل مــع العالــم الخارجــي وكذلــك معالجــة الضجــر والملــل 
الــذي يصيــب المســجون بســبب عــدم وجــود مــا يشــغلهم فــي اغلــب االوقــات، لــذا وجــود الكتــب وغيرهــا مــن مصــادر 

المعلومــات ضروريــة ويمكــن اعتبارهــا وســيلة مــن وســائل الترفيــه ايضــا.
ــود  ــى وج ــدت ال ــل تع ــف، ب ــالت و الصح ــع و المج ــادر و المراج ــب و المص ــار الكت ــي افتق ــط ف ــن فق ــكلة ال تكم المش

ــي :- ــع كان كالتال ــرة اال ان الوض ــودة فقي ــات الموج ــع المكتب ــع ان جمي ــع، م ــي المواق ــها ف ــة نفس المكتب

1- فقط ) 1٠ ( مواقع من اصل ) ٣٠ ( موقع فيها مكتبة.
٢- و ) 1٠ ( مواقع ليست فيها مكتبات اساسآ.

٤- اما العشرة الباقية فهي مكتبات فقيرة الى درجة يمكن وصفها بأنها غير موجودة.
باالضافة الى ان ) ٢٥ ( موقع أكدوا عدم وصول الصحف و المجالت اليهم .

التوصيات:

1- يجب توفير المكتبات و الكتب لمختلف الثقافات و الديانات و الفئات العمرية.
ــة البعــض  ــة نقاشــية و مكافئ ــة حواري ــم جلســات ثقافي ــراءة و تنظي ــة والق ــى المطالع ٢- و يجــب تشــجيعهم عل

ــن. ــم لتشــجيع االخيري منه

ثامن عشر : الدين 
ــعائر  ــة الش ــوص ممارس ــكاليات بخص ــة اش ــجل اي ــجناء ال تس ــة للس ــبكة العدال ــر ش ــي تقري ــى التوال ــابعة عل ــنة الس للس
ــات التــي يعتــرف القانــون العراقــي بهــا فــي 1٠٠ % مــن المواقــع التــي تمــت زيارتهــا، اال مــا منــع بحكــم  الدينيــة٢٩ للديان

ــة. ــة االتحادي ــة للحكوم ــجون التابع ــي الس ــون ف القان
ــات فــي  ــة المكون ــون حماي ــون بإســم )قان ــراق حيــث صــدر قان ــم كوردســتان الع ــال فــي اقلي ــف قلي لكــن الوضــع مختل
ــا  ــة كم ــة والطائفي ــات الديني ــة بالمجموع ــرف صراح ــذي يعت ــنة ٢٠1٥ ال ــم  ٥ لس ــون رق ــو قان ــراق( وه ــتان - الع كوردس
ــور  ــريان واالش ــدان والس ــان والكل ــة )التركم ــات القومي ــات: المجموع ــآ - المكون ــرة - ثاني ــادة )1( الفق ــا الم ــت عليه نص
واالرمــن( والمجموعــات الدينيــة والطائفيــة )المســيحية وااليزيديــة والصابئــة المندائيــة والكاكائيــة والشــبك والفيلييــن 

ــراق. ــتان الع ــي كوردس ــن مواطن ــا( م ــتية وغيره والزرادش
المقترحات:

ان حريــة االديــان حــق مكفــول دســتوريآ٣٠، و يترتــب علــى ذلــك الحــق فــي كفالــة ممارســة الشــعائر الدينيــة لــكل شــخص 
لــذا يتوجــب علــى االدارات الســجنية تهيئــة المــكان المناســب لجميــع الديانــات الــى جانــب المســلمين.

ز رقم -- لسنة 8-20 اىل موضوع الكتب والمكتبات اال �زي المادة 0- / اوال / الفقرة / 
الء والمودع�ي 28  - لم ي�ش قانون اصالح ال�زز

وط بناء  ات الممنوعة من التداول عىل الرغم من تأكيد المادة -- / رابعآ  من القانون المذكور عىل �ش د حيث تتحدث عن الكتب والن�ش
. يل من الضوء الطبيعي ز القاعات بحيث يستفيد ال�ز

29  - القاعدة ) -- و -- ( من قواعد مانديال .

30  - الدستور العرا�تي لسنة -200 / المادة 2 الفقرة ثانيا و المادة -.
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تاسع عشر  : حفظ متاع السجناء 

مــع ان مــواد قانونيــة و مــواد وردت فــي التعليمــات و االنظمــة، تمنــع ان يكــون بحــوزة النــزالء و المودعيــن مقتنيــات 
ــك  ــب و ذل ــاعات ذه ــوار و س ــن اس ــاكلتها م ــى ش ــا عل ــا م ــي و م ــوال و المحل ــة االم ــرة و خاص ــوال كثي ــة و ام و امتع
منعــآ لحــدوث جرائــم ســرقة او جرائــم اخــرى مــن خــالل هــذه المقتنيــات التــي قــد تســتخدم البعــض منهــا علــى شــكل 

اســلحة و ادوات جارحــة و قــد تكــون قاتلــة.

ــات وجــدت فــي ) ٢٨ (  ــم تعطــي صــورة اخــرى، و هــي ان الســجون و االصالحي واقــع الســجون فــي العــراق و االقلي
موقعــا مــن اصــل ) ٣٠ ( ، لكــن هــذه الصناديــق تســتلم فقــط المقتنيــات الباهضــة الثمــن لكــن المالبــس و مــا غيرهــا تبقــى 
عنــد الســجين و لهــذا كنــا نــرى امتعــة معلقــة علــى الجــدران و مكومــة فــي الزوايــا و تحــت االســرة، ممــا تتســبب فــي 

روائــح كريهــة و نمــو الفطريــات المســببة لبعــض االمــراض التنفســية و الجلديــة.

المقترحات:-  
1- يجــب توضيــح المــادة الخاصــة بالمقنتيــات و تفصيــل االمــر فيهــا و بيــان مــا يمكــن اســتالمها و مــا يجــب 

اســتالمها مــن قبــل االدارة.

٢- االمــر الثانــي مرهــون باالبنيــة و المســاحات الســجنية و االكتظــاظ و تصاميــم القاعــات و الزنازيــن التــي 
ال تتضمــن اماكــن خاصــة لحفــظ امتعــة النــزالء حتــى لــو كانــت هنــاك مســاحات فــإن االكتظــاظ الملحــوظ ال 
يــدع مجــاال إلســتغاللها لحفــظ االمتعــة لــذا ال منــاص مــن بنــاء ســجون جديــدة و معاييــر خاصــة بالســجون.

عشرون: الاخطارات

 كما اشرنا في السابق فان المقصود باالخطارات٣1 هي :-
حقــوق الســجناء فــي تبليــغ ذويهــم٣٢ او الشــخص الــذي هــو وســيلة اتصــال علــى الفــور، بســجنه او نقلــه او مرضــه 
او اصابتــه وكذلــك وفاتــه أو العكــس مــا يعنــي ان يتــم تبليــغ الســجين بإخبــار اســرته وعائلتــه والمقربيــن منــه عنــد 

االصابــة او الوفــاة وذلــك لزيارتــه او حضــور جنازتــه وفقــآ لمــا يســمح بــه قانــون البلــد.
 اليــزال هــذا االمــر لــم يعطــى حقــه فــي التنظيــم و اصــدار التعليمــات الخاصــة المفصلــة ليتــم توزيعهــا علــى االدارات 
الســجنية حيــث قيــل لنــا مــن قبــل بعــض االدارات انهــم بالفعــل يواجهــون مشــاكل اخطــار اهالــي المســجونين فــي 
اللحظــات االولــى مــن ايــة حــاالت إصابــة او حالــة مرضيــة محرجــة مثــل الذبحــات الصدريــة و الجلطــات الدماغيــة 
و المشــكلة االكبــر اذا كانــت فيهــا حالــة وفــاة ، ســواء كانــت طبيعيــة او انتحــار او جريمــة قتــل بســبب شــجار داخــل 

الســجن او منعــآ للهــروب او فــي حــاالت الدفــاع الشــرعي عــن النفــس.
و اصابــع االتهــام حاضــرة فــي ايــة حــاالت وفــات فــأن اول جملــة تتــردد علــى الســنة ذوي المتوفــي هــي ) لقــد تــم 

تصيفتــه مــن قبــل االدارة ( و هــذا يســبب مشــاكل كثيــرة لنــا ) حســب تعابيــر الكثيــر مــن االدارات الســجنية (.

31  - قواعد مانديال - 8- و 9- و 70.

ز رقم -- لسنة 8-20 / المادة 7-.
الء والمودع�ي 32  - قانون اصالح ال�زز
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التوصيات :

1- يجــب تنفيــذ مضمــون المــادة )٥٧( مــن قانــون اصــالح النــزالء والمودعيــن رقــم 1٤ لســنة ٢٠1٨ التــي تنــص علــى 
)تقــوم دائــرة الســجون العراقيــة واصــالح االحــداث بإخطــار ذوي النزيــل والمــودع والموقــوف فــي حــاالت النقــل 
او الوفــاة او اصابتــه بمــرض خطيــر او اصابــة خطيــرة او فــي حالــة نقلــه الــى مستشــفى االمــراض العقليــة وعلــى 

ايــة حــال يتعيــن علــى الدائــرة اخطــار اي شــخص اخــر يحــدده النزيــل او المــودع او الموقــوف(.

٢- امــا بالنســبة للجهــات االخــرى التــي لديهــا قوانيــن خاصــة بهــا ، عليهــا ايجــاد حــل اجرائــي قانونــي مشــابه 
للمــادة المذكــورة اعــاله.

الحادي والعشرون: التحقيقات

كمبدأ عام يقصد بالتحقيقات٣٣ :-

 االجــراءات القانونيــة التــي علــى االدارات الســجنية تطبيقهــا فــي حــاالت الوفــاة او االختفــاء او الهــروب او التهريــب 
او االصابــات الخطيــرة اثنــاء وجــود الســجين لديهــم وهــي تكــون بتبليــغ الســلطات القضائيــة او ايــة ســلطة مختصــة 
اخــرى مســتقلة عــن ادارات الســجون وذلــك لضمــان الحياديــة فــي التحقيــق وكــذا الحــال بالنســبة للمعلومــات التــي 
ــة القاســية أو الالإنســانية أو  ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل ــب أو غي ــال التعذي ــرد بشــأن وجــود اي مــن أعم ت

ــي شــكوى رســمية بشــأنه. ــي أو عــدم تلقِّ المهينــة الــذي ترتكــب فــي الســجون، بصــرف النظــر عــن تلقِّ

ــى اقــرب  ــا فــي الســابق  ) علــى االدارات الســجنية تســليم جثمــان المتوفــى بعــد االنتهــاء مــن التحقيقــات ال و قلن
اقربائــه وفــي حــال عــدم وجــود احــد إلســتالم الجثمــان او رفــض االســتالم تقــوم االدارة الســجنية بمراســيم دفــن 

الجثمــان وفقــا لمراســيم وشــعائر الديــن واالعــراف الســائدة. (

سجلت مواقف متباينة بخصوص ملفات الوفاة و الهروب و االنتحار و التعذيب وعلى النحو التالي :-

بخصــوص حــاالت االنتحــار التــي ســجلت فــي ) ٤ ( مواقــع مــن اصــل ) ٣٠ ( و التــي أدت الــى وفــاة  --
أحــد االشــخاص و محــاوالت الهــروب الــى ســجلت فــي اربعــة مواقــع، تقــوم المديريــات علــى الفــور 

بإبــالغ الجهــات ذات العالقــة.
لكــن فــي مشــكلة التعامــل مــع ملفــات إدعــاءات التعــرض للتعذيــب و خاصــة النفســي و إدعــاءات  -2

التعــرض للمعاملــة الســيئة والعقوبــات القاســية والالإنســانية والمهينــة فــال تعيــر االدارات الســجنية 
االهتمــام المناســب وال تتعامــل مــع هــذه الملفــات بالشــكل المطلــوب علــى انهــا جرائــم يعاقــب عليهــا 
ــع  ــل م ــة للتعام ــألة عادي ــية مس ــة القاس ــب و المعامل ــورن ان التعذي ــراد يتص ــاك اف ــل هن ــون ب القان
مرتكبــي الجرائــم و االكثــر مــن هــذا ان بعــض الســجناء ايضــا تولــدت لديهــم قناعــات بــأن الجهــات 
االمنيــة لهــم الحــق فــي تعذيبــه إذا مــا كان هــو مرتكبــا للجريمــة حيــث قــال احدهــم بالحــرف حيــن 
ســئل ) هــل تعرضــت للتعذيــب ؟ ( فكانــه جوابــه ) نعــم ألنــي كنــت مرتكبــا للجريمــة ( و كأنــه يبــرر او 

يعتقــد بصالحيــة الجهــات فــي تعذيبــه اذا كان مرتكبــا للجريمــة.

33 - انظر القاعدة -7 و 72 من قواعد مانديال.
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المقترحات:

1- علــى االدارات الســجنية التعامــل مــع ملــف ادعــاءات التعــرض للتعذيــب او غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة بجديــة واهتمــام اكبــر حتــى لــو كانــت هنــاك شــكوك حــول عــدم 

صحــة االدعــاء.

٢- ضــروري جــدا ان تتعامــل المحاكــم بجديــة مــع االدعــاءات التــي تــرد بشــأن التعذيــب والتعذيــب النفســي 
خصوصــآ، والتــي تمــارس علــى الموقوفيــن وحتــى علــى المحكوميــن إلنتــزاع اعتــراف او ألي ســبب آخــر.

الثاني والعشرون: نقل السجناء ومعاملة السجين اثناء نقله 

يتوجــب علــى االدارات الســجنية عنــد نقــل الســجين٣٤ مــن الســجن الــى اي مــكان اخــر واعادتــه اليــه وذلــك إلعتبــارات 
أمنيــة واجتماعيــة ونفســية للمســجون وباالخــص للنســاء واالحــداث، ان تراعــي النقــاط التاليــة:

1- ان ال يكون النقل على مرأى من الناس.
٢- ان ال تكون عملية نقله واعادته في ظروف غير مالئمة وفيها خطورة.

٣- ان تتحمل االدارة السجنية جميع نفقات النقل )ذهابآ و ايابا( واية نفقات اخرى.

بخصوص نقل النزلاء و المودعين كانت النتائج :

1- هنــاك ســيارات مظللــة فــي ) ٢٦ ( موقعــا مــن اصــل ) ٣٠ ( موقعــا التــي تمــت زيارتهــا يتم نفل االشــخاص 
بواســطتها و ال يكــون االشــخاص تحــت اعيــن النــاس و ذلــك بصحبة قــوة امنية.

٢-  ال يكلــف الســجين ايــة مبالــغ ماليــة فــي موضــوع النقــل الــى المحاكــم و المستشــفيات او ايــة جهــات 
اخــرى فــي كافــة المواقــع.

٣- قلنــا فــي الســابق و المشــكلة قائمــة ، ليســت المشــكلة فــي حجــب النــزالء و المودعيــن مــن اعيــن النــاس 
اثنــاء النقــل فقــط ، حيــث ان النــزالء يقفــون امــام قاعــات المحاكمــات او حتــى فــي القاعــات نفســها امــام 
ــل  ــة نق ــى ، اذا عملي ــرات المرض ــاك عش ــفيات هن ــم للمستش ــد اخذه ــا عن ــم و ايض ــن معه ــات الواقفي مئ

النــزالء ليســت ســليمة %1٠٠ .
ــن ال  ــا الصحفيي ــف و ايض ــذه المواق ــورون ه ــم يص ــالل موبايالته ــن خ ــاس و م ــرى الن ــا ن ــرآ م ٤- و كثي

ــة. ــادة اعالمي ــا م ــم و جعله ــي تصوره ــرددون ف يت

المقترحات:

1-  علــى االدارات الســجنية بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات التــي ينقــل الســجين اليهــا القيــام بمــا يمكــن اجــراؤه 
مــن احتياطــات وذلــك لعــدم كشــف الســجين علــى االخريــن وخاصــة اذا كان الســجين مــن النســاء او االحــداث.

٢- يجــب علــى مجلــس القضــاء االعلــى الموقــر اصــدار اوامــر بعــدم الســماح لإلعــالم بنشــر ايــة تفصايــل للقضايــا 
التــي لــم تبــت فيهــا قضائيــآ وخاصــة نشــر صــور ومعلومــات عــن الموقوفيــن، و باالخــص النســاء و االحــداث ، اال 

بموافقــة المحكمــة او القاضــي.

34  - القاعدة ) -7 ( من قواعد مانديال.
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الثالث والعشرون: موظفو السجن 
ان موظفــي الســجون٣٥ لهــم اهميتهــم فــي موضــوع الســجون و العديــد مــن الملفــات الخاصــة بالســجون مــن حيــث 
المعاملــة و البرامــج و الحمايــة و التدريــب و امــور اخــرى ، لهــذا نــرى قواعــد مانديــال اولــت اهتمامــا كبيــرآ وواضحــآ 
بموضــوع الموظفيــن بدليــل انهــا افــردت لهــا تســع مــواد تحــت عنــوان )موظفــو الســجن(، وتشــير هــذه المــواد الــى 
جملــة مــن االمــور والتــي نصــت عليهــا القوانيــن فــي العــراق وهــذه االمــور لهــا عالقــة بالدقــة فــي اختيــار الموظفيــن 
وترســيخ القناعــة بأهميــة طبيعــة عملهــم وضــرورة ان يكــون الموظــف متعلمــا ومتدربــآ ويكــون لهــم كاريزمــا خاصــة 
ــث  ــس والباح ــم النف ــال عل ــي مج ــون ف ــون متخصص ــاك موظف ــون هن ــا ويك ــجونون ايجاب ــم المس ــر به ــى يتأث حت
االجتماعــي ويمتــازون بمهــارات االدارة والتعامــل مــع الســجناء ووجــود موظفــات فــي االدارة فــي الســجون المشــتركة 

ويكــون الموظــف متدربــآ علــى معالجــة الشــغب دون اســتخدام القــوة قــدر المســتطاع ومواصفــات عديــدة اخــرى.
لكــن الزلنــا نــرى وجــود مالحظــات حقيقيــة علــى موظفــي الســجون و التــي وردت بشــأنها التوصيــات فــي تقاريرنــا 
ــاك، و كانــت نتائــج  ــا و هن ــاك تغييــرات نســبية هن لالعــوام الســابقة لكــن الحــال هــو مــا كانــت عليهــا و إن كانــت هن

ــي :- ــارات بخصــوص الموظفيــن كالتال الزي

1- الزال تعييــن الموظفيــن فــي الســجون يخضــع للتعييــن المركــزي و ال يراعــى فــي توظيــف الموظفيــن لهــذه المؤسســات 
الحساســة ايــة شــروط منــذ البدايــة.

٢- بصــورة عامــة المواقــع الســجنية تفتقــر الــى العــدد الكافــي مــن الموظفيــن و خاصــة االختصاصــات التــي يجــب توفيرهــا 
لتلــك المؤسســات مثــل الباحثيــن االجتماعييــن و النفســيين و المترجميــن و االطبــاء المتخصصــون و مدربي المهــن و العديد 
مــن التخصصــات فــي الوظائــف التــي ال زالــت تتســم بالتلقيــدي و نعنــي بهــا ان الــوزارات المعنيــة تــوزع الموظفيــن الجــدد 

ليتعلمــوا المهنــة عمليــآ فــال معاهــد و ال دورات قبــل البــدء بأعمــال الوظيفــة.

٣- الزلنــا نجــد ضمــن موظفــي الســجون خريجــي كليــات و معاهــد ليســت إلختصاصتهــم ايــة عالقــة بالملــف الســجني او 
االدارة الســجنية او عمليــة االصــالح االجتماعــي .... الــخ.

٣- اكدنــا فــي الســابق علــى اهميــة الباحــث االجتماعي في المؤسســات الســجنية ودوره في برامــج التأهيل والتقويــم واعادة 
االدمــاج المجتمعــي وتقويــم الســلوك ودوره فــي اعطــاء االفــراج الشــرطي ودوره فــي تهدئة الســجناء وحل مشــاكلهم و فض 
اعمــال الشــغب التــي تحــدث فــي الســجون اال اننــا ســجلنا ان الســجون و االصالحيــات جميــع أكــدوا الــى حاجتهــم ألعــداد 
اكبــر مــن الباحثيــن االجتماعييــن و النفســيين، وقــد ســجلنا لعــام ٢٠٢٢ و فــي بعــض المواقــع ان عــدد الباحثيــن االجتماعييــن 

مقارنــة بعــدد النــزالء والمودعيــن غيــر منطقيــة الــى حــد عــدم التصديــق، و الجــدول التالــي هــي نمــاذج فقــط ::-
عدد الباحثين النفسيينعدد الباحثين االجتماعيينعدد المسجونينت

لديهم 10 باحثين اجتماعيين8130  مسجون1-
لكل باحث اجتماعي ) 813 ( نزيل

لديهم 8 باحثين نفسيين
يعني لكل باحث نفسي ) 1016 ( نزيل تقريبا.

لديهم 20 باحث اجتماعي1402 مسجون2-
يكون لكل باحث ) 70 ( مسجون

لديهم 4 باحثين نفسيين
يكون لكل باحث نفسي 350 مسجون

لديهم فقط ) 2 (  باحث اجتماعي5000 مسجون3-
ليست لديهم باحث نفسي اساسايكون لكل باحث ) 2500 ( مسجون

لديهم 5  باحث اجتماعي1325 مسجون4-
يكون لكل باحث 265 مسجون

لديهم 4 باحثين نفسيين
يكون لكل باحث نفسي 331 مسجون

35  - القاعدة ) -7 و -7 و -7 و 77 و 78 و 79 و 80 و -8 و 82 ( من قواعد مانديال.
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علــى ســبيل المثــال الموقــع رقــم ) ٣ ( فــي الجــدول اعــاله الــذي يضــم ) ٥٠٠٠ ( مســجون و لديهــم فقــط ) ٢ ( باحثيــن 
اجتماعييــن و يكــون مــن مســؤلية كل باحــث ) ٢٥٠٠ ( مســجون و هــذا يعنــي لــو داوم هــؤالء الموظفــون جميــع ايــام الســنة 
و خصصــوا يومــا لــكل ســجين هــذا يعنــي ان الســجن الــذي يتــم مقابلتــه اليــوم يتوجــب عليــه االنتظــار ) ٦ ( ســنوات 
حتــى يســتطيع مقابلــة الباحــث مــرة ثانيــة ، فــي حيــن اعمــال الباحــث االجتماعــي هــي وضــع برامــج تأهيليــة اصالحيــة 
و متابعــة و اعــداد تقاريــر لالفــراج الشــرطي و قــد يصبــح عضــوا فــي لجــان التحقيــق و قــد يكلــف بأمــور اداريــة ايضــا ، 

فكيــف يمكــن ان ننتظــر اصالحــا و تأهيــال للنــزالء فــي مثــل هــذه المؤسســات ؟.

ــه ان يقــوم بوضــع برامــج  ــذي علي ــذي ال يقــل دوره اهميــة مــن دور الباحــث االجتماعــي، ال و كــذك الباحــث النفســي ال
تأهيــل نفســية و العمــل علــى تهدئــة الجانــب النفســي عنــد الســجناء و االشــتراك فــي تهدئــة االوضــاع فــي حــاالت الشــجار 

و امــور فنيــة اخــرى، فكيــف بمؤسســة اودعــت فيهــا ) ٥٠٠٠ ( و ليســت لديهــم ايــة باحــث نفســي ؟.
حتــى المؤسســات التــي عــددآ افضــل مــن النمــاذج المشــار اليهــا ، فهــي تعانــي مــن مشــاكل اخــرى تعيــق عمــل الباحثيــن 
بصــورة عامــة، ال يوجــد اماكــن خاصــة لعمــل الباحثيــن مثــل الــورش االنتاجيــة و ال تتوفــر مســتلزمات االصــالح 
االجتماعــي و ال متطلبــات البرامــج التأهيليــة التــي تكــون عــادة مكلفــة ألن عمليــة االصــالح ليســت بســيطة بــل مكلفــة 
جــدا، ألن عمليــة االصــالح والتأهيــل وبرامــج اعــادة االدمــاج االجتماعــي والرعايــة الالحقــة برامــج تحتــاج الــى وســائل 

ــتلزمات. و مس

التوصيات:

1- البــد ان يكــون تعييــن الموظفيــن للســجون و االصالحيــات بشــروط و معاييــر خاصــة و بالعــدد و 
المطلوبــة. التخصصــات 

٢- يجب تدريب الموظفين على برامج متعمقة متخصصة قبل مباشرة العمل.
٣- تهيئــة االرضيــة المناســبة والمســتلزمات الضروريــة للباحثين االجتماعيين والنفســيين وتوفيــر االمكانيات 

لهــم لتنفيــذ الجانــب النظــري مــن تخصصهم على المؤسســة الســجنية والمســجونين.

الرابع والعشرون: عمليات التفتيش الداخلية والخارجية

المقصــود بعمليــات التفتيــش٣٦ الداخليــة هــي التــي تقــوم بهــا االدارة المركزيــة للســجون وايضــا عمليــات   
التفتيــش الخارجيــة التــي تقــوم بهــا هيئــات مســتقلة عــن االدارة المركزيــة للســجون ســواء كانــت هيئــات دوليــة او 
اقليميــة والهــدف فــي كلتــا الحالتيــن هــو )ضمــان توافــق اســلوب ادارة الســجون مــع القوانيــن واللوائــح والسياســات 

ــة(. ــة واالصالحي ــات العقابي ــق والمؤسس ــداف المراف ــق اه ــة تحقي ــة بغي ــراءات القائم واالج

و قد تم تثبيت هذه البيانات بخصوص التفتيش :-

1- بخصــوص التفتيــش الخارجــي هنــاك ) ٢٤ ( موقــع مــن المواقــع الثالثــون أكــدوا وجود زيــارات دوريــة للمفوضية 
المســتقلة لحقــوق االنســان و الهيئــة المســتقلة لحقــوق االنســان فــي االقليــم و المنظمــات الدوليــة و وكاالت االمــم 

المتحدة.
٢- التفتيش الداخلي أكدت االدارات السجنية جميعها مثل هذا النوع من التفتيش.

٣- بخصوص زيارات االدعاء العام أكدت ) 1٧ ( موقع وجود زيارات دورية مستمرة لهم .

36  - القاعدة ) -8 و -8 و -8 ( من قواعد مانديال.
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لكــن هــذه االرقــام تعنــي ان هنــاك ) ٦ ( مواقــع لــم تجــرى لهــم تفتيشــات خارجيــة مــن قبــل الهيئــات التــي تمــت االشــارة 
اليهــا فــي النقطــة االولــى اعــاله، و هنــاك ) 1٣ ( ليســت هنــاك زيــارات لإلدعــاء العــام فيهــا ، و هــذا يعنــى تقليــل نســبة 

الرقابــة علــى اعمــال االدارة و مــدى موافقتهــا للقوانيــن و االنظمــة و التعليمــات.

المقترحات: 

1- يجــب ان يكــون هنــاك تفتيشــات خارجيــة فــي جميــع المواقــع علــى شــاكلة التفتيشــات الداخليــة التــي 
تطــال جميــع الســجون و االصالحيــات و مراكــز االحتجــاز .

٢- البــد مــن وجــود االدعــاء العــام فــي الســجون و االصالحيــات علــى اعتبارهــا الجهــة القضائيــة 
المســتقلة التــي تراقــب حقــوق االنســان و شــرعية اعمــال االدارة الســجنية و ترفــع تقاريــر شــهرية عــن 

ــجونين. ــى المس ــداء عل ــال االعت ــي ح ــن ف ــى االدارة و الموظفي ــاوى عل ــم دع ــاع و تقي ــك االوض تل

الخامس والعشرون: مراقبة المحكومين والموقوفين في المؤسسات السجنية 

 المســجونين ليســوا اناســآ عادييــن فــي الغالــب، فهــم أمــا مرتكبــي جرائــم بكافــة انواعهــا و خطورتهــا أو متهميــن فــي 
جرائــم بمختلــف مســتوياتها، و بمــا ان الســجون فــي العــراق ال تســتطيع القيــام بتنفيــذ التصنيــف الفئــوي وفقــآ للمعاييــر 
الدوليــة و فــي الكثيــر مــن االحيــان تخالــف المعاييــر بســبب قــدم البنايــة و قلــة عــدد الموظفيــن و اســباب اخــرى، لــذا مــن 
المنطقــى توقــع وقــوع مشــاكل بيــن المســجونين انفســهم و بينهــم و بيــن االدارييــن و الكــوادر االمنيــة و ممكــن يكــون 
هنــاك محــاوالت االعتــداء و االنتحــار و الهــروب و بيــع المخــدرات و االعتــداء الجنســي ) اللواطــة و الحســاقة ( و ممكــن 
ان تكــون هنــاك التخطيــط لتشــكيل تنظيمــات اجراميــة داخــل الســجن، لهــذا البــد لــإلدارة القيــام بمراقبــة دقيقــة جــدا 

لــكل حــركات و تجمعــات المســجونين.

و هــذه العمليــة، اي مراقبــة المســجونين، تكــون بطــرق عديــدة متبعــة فــي الســجون العراقيــة و فــي اصالحيــات االقليــم 
و علــى النحــو التالــي :-

1- اختيار اشخاص من بين السجناء في القاعات ليكون المسؤول عن متابعة تحركات و تصرفات من في قاعته.

٢- زرع المخبرين السريين بين السجناء لقاء بعض االمتيازات ليكون لعين االدارة داخل المسجونين.

٣- االعــالن المســبق ان تكــون هنــاك مكافــأة ماليــة مجزيــة لــكل مــن يخبــر عــن وجــود ايــة حــاالت مثــل التــي ذكــرت 
اعــاله.

٤- مراقبة المسجونين من خالل الكاميرات.

٥- مراقبة المسجونين من خالل الباحثين و االداريين و الكوادر االمنية و الصحية و التربية و القوة االجرائية .
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الاقتراح:

ــع ان يكــون الشــخص  ــذي يمن ــآ فمال ــوا عيــون االدارة داخــل الســجن ال ينجــح دائم ــار االشــخاص ليكون ان اختي
المختــار كمراقــب للقاعــة او المخبــر الســري او حتــى المبلــغ ليســوا هــم مــن يقــودون التنظيمــات العصابيــة داخــل 

الســجون و بالتالــي يعطــون بيانــات مضللــة لــإلدارة للقيــام بنشــاطاتهم ؟.

و مــا الــذي يمنــع المراقــب و المخبــر الســري مــن اســتغالل هــذا الوضــع للســيطرة و اســتغالل الســجناء االخريــن 
إلبزازهــم و حتــى اجبارهــم للمشــاركة فــي ارتــكاب الجرائــم؟

لــذا نــرى ان فــرض المراقبــة مــن خــالل كاميــرات عاليــة الدقــة و ليليــة و نهاريــة ، مــن شــأنها مراقبــة اكثــر دقــة و 
بالتالــي هــي ادوات تفيــد التحقيــق مــن حيــث االثبــات و النفــي ، و الــذي وجدنــاه ان المواقــع الثالثيــن المختــارة 

لســنة ٢٠٢٢ تعتمــد علــى المراقبــة بالكاميــرات و ايضــا العيانيــة .

السادس والعشرون: التصنيف وإفرادية المعاملة

ــف،  ــاز والتوقي ــز االحتج ــات ومراك ــجون واالصالحي ــي الس ــن ف ــن والموقوفي ــوي٣٧ للمحكومي ــف الفئ ــد بالتصني  يقص
توزيــع وتقســيم فئــات ســجنية مختلفــة يراعــى فيهــا ســجلهم الجنائــي وطباعهــم وتأثيراتهــم الســيئة علــى االخريــن 

ــة الالحقــة. وايضــا بهــدف وضــع برامــج تأهيليــة وتقويميــة واعــادة االدمــاج المجتمعــي والرعاي
قلنــا فــي الســابق ان الفصيــل بيــن المؤسســات االصالحيــة و المؤسســات العقابيــة هــي وجــود برامــج إعــادة تأهيــل و 
إصــالح و رعايــة الحقــة و اتخــاذ االجــراءات الوقائيــة مــن شــأنها معالجــة االســباب التــي دفعــت بالشــخص الــى ارتــكاب 

الجريمة.
فكلمــا كانــت البرامــج االصالحيــة و التصنيــف واســعآ و شــامال و جديــة كانــت المؤسســة اقــرب الــى المعاييــر الدوليــة 

إلعتبــار تلــك المؤسســة بأنهــا ) مديريــة اصــالح اجتماعــي متكامــل (.

ــى المواقــع الســجنية وجــدت ان وضــع البنايــات مــن حيــث تصاميمهــا ومســاحتها ومشــكلة  ــرة ال ــا الزائ  كمــا ان فرقن
االكتظــاظ تحــول دون تنفيــذ برامــج التصنيــف وإفراديــة المعاملــة. وامــا التــي ســجلتها فرقنــا الزائــرة فهــي التصنيفــات 
التقليديــة وهــي تخصيــص ســجون واصالحيــات خاصــة بالنســاء واخــرى خاصــة بالرجــال واخــرى خاصــة باالحــداث، 
وقــد اشــرنا فــي الســابق هنــاك اصالحيــات وســجون للفئــات المختلفــة بــإدارة موحــدة لكــن بمواقــع منفصلــة، وايضــا 
اشــرنا الــى حالــة خلــط االحــداث مــن النســاء بالنســاء البالغــات. كمــا يوجــد فقــط تصنيــف المحكوميــن والموقوفيــن، 

وهنــاك تصنيــف االحــكام الثقيلــة فــي بعــض المواقــع الســجنية.

و الذي توصلتنا اليه من خالل زياراتنا للمواقع السجنية بخصوص التصنيف الفئوي و البرامج التأهيلية هو :-

1- التصنيف الفئوي : تصنيف تقليدي٣٨ في ) ٢٧ ( موقعا من اصل ) ٣٠ ( موقع.
٢- و ان التصنيــف الفئــوي يراعــى فــي )٥( مواقــع مــن اصــل )٣٠( موقــع و بقيــة المواقــع لديهــم مشــاكل كبيــرة بهــذا 

الخصــوص.
٣- و البرامج التأهيلية و االصالحية وجدنا مبادرات بسيطة في )1٩( موقع و بيقية المواقع ال وجود لها.

٤- و عنــد ســؤالنا عــن الخثنييــن الذيــن يســمون ) اضطــراب الهويــة الجنســية ( أكــدت لنــا إدارتيــن ) ٢ ( وجــود الحالــة 

37 - القاعدة ) -9 و -9 ( من قواعد مانديال.

ز / االحكام الثقيلة عن االحكام 
ز عن المحكوم�ي

ز / الموقوف�ي
38 - التصنيف التقليدي هو فصل النساء عن الرجال / االحداث عن البالغ�ي

ة عن العادية. الخفيفة / الخط�ي
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ــا اال اذا  ــورا او اناث ــم ذك ــول انه ــي تق ــمية الت ــة الرس ــع الوثيق ــل م ــن نتعام ــول نح ــت تق ــة االدارات كان ــم و بقي لديه
حصلــت مشــكلة وقتهــا تحــال قضيتــه للقضــاء و هــم الذيــن يبتــون فــي امرهــم لكــن جميعهــم ) اي المواقــع كلهــا ( 
أكــدوا انهــم ليســت لديهــم اماكــن خاصــة لهــؤالء و ليســت لديهــم تعليمــات بشــأنهم و ال برامــج لكفيــة التعامــل معهــم.

ــع  ــن المجتم ــة ع ــت غريب ــات كان ــبوق لفئ ــر مس ــور غي ــي و ظه ــر طبيع ــار غي ــرة انتش ــرة االخي ــي الفت ــرت ف ــد ظه و ق
العراقــي و هــو المثليــة الجنســية بهــذا العــدد و كذلــك الجنــس الثالــث و الجنــس الرابــع و الجنــس الخامــس، و القوانيــن 
ــا، و عنــد ســؤالنا حــول كيفيــة تصــرف االدارة  ــج اوضــاع هــؤالء قضائيــا وال إداريــا و شــرعيا و طبي ــم تعال العراقيــة ل
فــي حــال ورود هــؤالء اليهــم كان جوابهــم ) انهــم ســيواجهون مشــكلة التعامــل مــع هــؤالء ألن ليســت لديهــم تعليمــات 

واضحــة بخصوصهــم.

المقترحات: 

1- يجــب العمــل علــى برامــج التصنيــف الفئــوي و ذلــك كجــزء مــن برامــج االصــالح و التأهيــل و مكافحــة الجرائم، 
و هــذا يتــم بعــد ان تقــوم الدوليــة بتوفيــر االبنيــة و المســتلزمات و المســاحات و متطلبــات برنامــج التصنيف.

٢- يجــب اصــدار تعليمــات واضحــة بخصــوص الفئــات الخاصــة التــي تمــت االشــارة اليهــا و برامــج تأهيليــة و 
تقوميــة خاصــة بهــم.

السابع والعشرون: الامتيازات

ــي  ــاز و الت ــز االحتج ــجون ومراك ــي ادارة الس ــة ف ــر الدولي ــن المعايي ــل ضم ــراءات تدخ ــي اج ــازات٣٩ ه ــم االمتي  ان نظ
تهــدف الــى تشــجيع النــزالء و المودعيــن علــى حســن الســلوك والتقيــد بالقوانيــن واالنظمــة والتعليمــات وايضــا انمــاء روح 
المســؤولية والتعــاون مــع االدارات الســجنية وزمالئهــم فــي الســجن وتنميــة روح التعــاون علــى مســاعدة االخريــن بمــا 

يســمح بــه القانــون.

 وهــذه االمتيــازات ليســت الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن واالنظمــة والتعليمــات، بــل هــي منــح ومكافئــات ٤٠ 
وامــور غيــر تلــك الــواردة فــي القوانيــن كحقــوق ثابتــة للنــزالء والمودعيــن، ومثالهــا اعطــاء ايــام اضافيــة علــى اجــازة 

الســجين لزيــارة االهــل ومكافئــات ماليــة ومكالمــات هاتفيــة اضافيــة ومــا شــابه ذلــك.

 أمــا عــن صــرف مبالــغ شــهرية للمحكوميــن فقــد أكــدت لنــا ) ٢٩ ( موقعــا انــه ال يتــم صــرف ايــة مبالــغ ماليــة شــهرية للنــزالء 
عندهــم و ال يصرفــون مكافــأت ماليــة او عينيــة للنــزالء حتــى المتوفقيــن فــي الدراســة كمــا نصــت عليهــا قانــون اصــالح 
النــزالء و المودعيــن فــي العــراق، لكننــا ســجلنا العديــد مــن حــاالت المكافــأة العينيــة و الماليــة لعــدد مــن الطلبــة الذيــن 
انهــوا دراســهم و بتفــوق و هــم فــي االصالحيــات و كان مــن بينهــم محكومــون باالعــدام اال انــه بمــا ان االعــدام ال ينفــذ في 
اقليــم كوردســتان العــراق لــذا رأت معالــي وزيــرة العمــل و الشــؤون االجتماعيــة انــه ال مانــع قانونــي يمنــع اعطــاء الفرصــة 

لهــؤالء إلكمــال الدراســة بــل و قامــت بمكافــأة المحكــوم باالعــدام الــذي انهــى دراســته بنفســها بتغطيــة اعالميــة.

39  - انظر المواد ) 96 الى 103 ( من قواعد مانديال.

ز رقم -- لسنة 8-20 والمادة الثامنة والثالثون/ ثانيآ / الفقرة 0-  
الء والمودع�ي 40 - انظر المادة -- و المادة --/ثانيآ من قانون اصالح ال�زز

ي اقليم كوردستان العراق.
ز من نظام دائرة االصالح االجتماىعي �ز وايضا المادة الثالثة واالربع�ي
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المقترحات:

ــواردة فيــه يجــب  ــات ال ــى اكمــل وجــه، فمثلمــا تطبــق العقوب ــون عل ــى االدارات الســجنية تطبيــق القان 1- عل

ــون. ــواردة فــي القان ايضــا تطبيــق االمتيــازات والحقــوق ال
٢- ان تطبيق نظام االمتيازات والمكافات من شأنه تشجيع النزالء على االنضباط وااللتزام.

٣- ان تطبيــق نظــام االمتيــازات والمنــح والمكافــات لــه تأثيــر نفســي ايجابــي علــى النــزالء ويدفــع االخريــن 
الــى االلتــزام ايضــا.

الثامن والعشرون: العمل

ــت  ــات، ســواء كان ــال كجــزء مــن العقوب ــف الســجناء باالعم ــا تكلي ــرد فيه ــم ت ــراق ل ــي الع ــذة ف ــة الناف ــن الجزائي  القواني
ــه يتــم تكليــف النــزالء والمودعيــن بمهمــة تنظيــم و تنظيــف االماكــن المخصصــة  اعمــال شــاقة او اعمــال خفيفــة، اال ان
لهــم٤1، فالمحكومــون والموقوفــون ملزمــون فقــط بتنظيــم اماكــن مبيتهــم واالشــياء الخاصــة بهــم ومالبســهم  وحاجياتهــم 
فقــط و تنظيــم االماكــن التــي يســتخدمونها ســواء كانــت للزيــارة او اللقــاء العائلــي او تنفيــذ بعــض البرامــج و االنشــطة.

 لكــن المعاييــر الدوليــة تفــرض علــى الحكومــات ايجــاد العمــل٤٢ المناســب للســجناء ليــدر عليهــم نفعــا ماديــا ويســاعدهم 
فــي برنامــج التأهيــل وايضــا لقضــاء ســاعات الســجن الطويلــة فــي نشــاط نافــع. وهــذه المعاييــر تفــرض حتــى ســاعات 
العمــل وتعويــض الســجناء عــن اصابــات العمــل المحتمــل حدوثهــا اثنــاء العمــل والراحــة وايضــا تتحــدث عــن مواصفــات 
العمــل الــذي يجــب ان ال يكــون ذا طابــع مؤلــم او مهيــن او خــارج اســتطاعة الســجين او فيــه اي نــوع مــن االســترقاق 

واالســتعباد وكل هــذا ينظــم بنظــم ولوائــح واضحــة.

 علــى شــاكلة الســنوات الماضيــة يبقــى ملــف االســتفادة مــن االيــدي العاملــة فــي الســجون فــي برامــج انتاجيــة تــدر ربحــا 
علــى االدارة و علــى الســجين معدومــا لعــدم وجــود فــرص عمــل او ورش انتاجيــة او برامــج تشــغيل نافعــة.

هنــاك بعــض االدارات تفــرض علــى المقاوليــن / المتعهديــن لــألكل فــي الســجون بتشــغيل عــدد مــن الســجناء لكــن هــذا ال 
يعنــى شــيئا عندمــا يكــون الحديــث عــن االالف مــن النــزالء و المودعيــن.

المقترحات: هي نفس مقترحات السنوات الماضية بسبب بقاء الحال على ما كان عليه:

ــي  ــم القانون ــع وضعه ــب م ــزالء تتناس ــل للن ــرص عم ــاد ف ــجون ايج ــإدارة الس ــة ب ــوزارات المعني ــى ال ــب عل 1- يج
ــزالء  ــة الن ــزالء، خاص ــدرة للن ــة والق ــة الصحي ــة والحال ــة واالجتماعي ــة العلمي ــر والمكان ــس والعم ــارات الجن واعتب

ــم. ــم عليه ــل الحك ــل قب ــن لعوائ ــوا معيلي ــن كان الذي
٢- ايجاد ورش و معامل انتاجية ممكن تسويق منتجاها في االسواق ولو كانت بشراكة مع القطاع الخاص.

٣- تعليــم النــزالء والمودعيــن مهنــآ عصريــة تواكــب التقــدم الحاصــل فــي مجــال االعمــال مثــل تصليــح االجهــزة 
الخلويــة واجهــزة التبريــد وتصليــح الســيارات وغيرهــا والتــي هــي مهــن ممكــن االســتفادة منهــا فــي هــذا الزمــن.
٤- فتــح معامــل تصليــح وغســل الســيارات فــي الســجون لتصليــح الســيارات الحكوميــة وغســلها وهــي التــي توفــر 

للحكومــة مالييــن الدنانيــر.
٥- تشجيع المستثمرين لتنفيذ مشاريع استثمارية تعتمد على االيدي العاملة في السجون و االصالحيات .

ز رقم -- لسنة 20-8.
الء والمودع�ي 41  - المادة -- / سادسآ من قانون اصالح ال�زز

42  - القاعدة ) -9 اىل -0- ( من قواعد مانديال.
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التاسع والعشرون: التعليم و الترفيه

 اولآ - فقــرة التعليــم٤٣ وهــي مــن الحقــوق الدســتورية٤٤ لــكل مواطــن، وتكــون المرحلــة االبتدائيــة الزاميــة، والمراحــل 
ــذة ذات  ــن الناف ــا القواني ــى مجانيته ــص عل ــات، وتن ــع النفق ــة جمي ــل الدول ــا، وتكف ــة ايض ــة مجاني ــرى المختلف االخ

ــن. ــن والمبتكري ــن والمبدعي ــة وترعــى المتفوقي ــة االبحــاث العلمي ــل وتشــجع الدول ــة٤٥،  ب العالق

ــة  ــجون التابع ــن الس ــم بي ــام التعلي ــن نظ ــح بي ــرق الواض ــس الف ــات تعك ــجون و االصالحي ــي الس ــم ف ــع التعلي ان واق
للحكومــة االتحاديــة و حكومــة اقليــم كوردســتان العــراق، حيــث نجــد ان المــدارس فــي االصالحيــات فــي االقليــم 
توفــر الدراســة داخــل المؤسســة الســجنية الــى المرحلــة التاســعة و تعنــي مرحلــة الثالــث المتوســط بينمــا فــي ســجون 

الحكومــة المركزيــة الدراســة الــى الســادس االبتدائــي فقــط و هــذا يعنــي الفــرق ثــالث مراحــل دراســية.

ــاه هــو ان الفئــات المشــمولة بالدراســة فيهــا اشــكاليات كبيــرة جــدآ، خاصــة ان نظــام التعليــم هــو  ــذي الحظن لكــن ال
التعليــم الســريع ) اي مرحلــة دراســية كاملــة فــي نــص المــدة المقــررة لهــا / اي فــي ســتة اشــهر علــى خــالف المــدارس 

العاديــة و هــي كل ســنة دراســية فــي عــام كامــل ( و عمومــا كانــت المالحظــات كالتالــي :-

ــة  ــأن الدراس ــية ، ف ــل الدراس ــة للمراح ــن القانوني ــم الس ــدت اعماره ــن تع ــن ( الذي ــن ) المحكومي ــبة للبالغي 1- بالنس

ــا. ــكلة فيه ــدة و ال مش ــريعة جي الس

٢- امــا البالغيــن ) الموقوفيــن ( ال يحــق لهــم الدراســة ألن القانــون يقــول المحكــوم بأكثــر مــن ســنة واحــدة يســتطيع 

االســتفادة مــن الدراســة داخــل الســجون فــي حيــن هنــاك موقوفيــن يبقــون ســنوات عديــدة رهــن التوقيــف خاصــة 

فــي جرائــم القتــل و االرهــاب و المخــدرات و امــن الدولــة و التآمــر و الخيانــة و غيرهــا حتــى تحســم االمــر فيهــا.

ــه  ــى ان الدراســة يشــمل المحكــوم بأكثــر مــن ســنة حتــى يتســنى ل ــون ينــص عل ٣- و بالنســبة لألطفــال فــإن القان

التســجيل فــي مــدارس االصالحيــات بينمــا هنــاك ايضــا اطفــال يبقــون رهــن التوقيــف ايضــا لســنوات و ايضــا هنــاك 

اطفــال مــع ذويهــم و ال يوجــد مــن يســتلمهم مــن ذويهــم و ال الحكومــة قــادرة علــى توفيــر اماكــن خاصــة إليوائهــم 

ــن ، ال  ــة للدراســة لك ــوا الســن القانوني ــر بلغ ــم الكثي ــال فه ــم هــؤالء االطف ــع امهاته ــة ايداهــم م ــذا تضطــر المحكم ل

القانــون يســمح بقبولهــم فــي مــدارس االصالحيــة و ال االدارات قــادرة علــى توفيــر الفرصــة لهــم فــي مــدارس عاديــة 

قريبــة و ليســت هنــاك مــن يــوكل اليــه هــذه المهمــة و هــؤالء االطفــال ال ذنــب اال ألنهــم ابنــاء ألنــاس ارتكبــوا الجريمــة.

٤- و مــن جهــة الدراســة الســريعة لألطفــال ليســت ذات نفــع ، ألن اذا افترضنــا ان محكومــآ حدثــآ بعمــر 1٢ ســنة دخــل 

االصالحيــة و التحــق بالمدرســة فهــو يكمــل مرحلــة المتوســطة التــي هــي ثــالث ســنوات فــي ) ســنة و نصــف ( بهــذا 

يكــون عمــره ) ثالثــة عشــرة ســنة و نصــف ( و لكــن ال يقبــل فــي دراســة االعداديــة الــى ان يكمــل الخامســة عشــرة 

مــن عمــره حتــى يكــون فــي عمــر اقرانــه واال يدخــل الجامعــة فــي ســن دون الثامنــة عشــر و هــذا مخالــف للقانــون.

43  - القاعدة ) -0- و -0- ( من قواعد مانديال .

44   - المادة 34 من دستور العراق الدائم لسنة 2005.
. ز

الء والمودع�ي 45  - الفصل السادس / المواد ) 7- و 8- و 9- ( من قانون اصالح ال�زز
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و اثناء زيارة فرقنا الى المواقع سجلت البيانات التالية:

1- كانت هناك مدارس في ) 1٧ ( موقعا من اصل ) ٣٠ ( موقع.
٢- الدراسة للمحكومين فقط

٣- ان االطفال الذين مع ذويهم ال يستطيعون االلتحاق بالتعليم
٤- هناك مشكلة الدراسة السريعة لألحداث

٥- مدراس المواقع التي فيها مدراس لم يأخذ بنظر االعتبار ذوي االحتياجات الخاصة و ال االجانب .
٦- يســتطيع المحكــوم و حتــى الموقــوف اكمــال دراســته فــي الخــارج و االدارة متعاونــة فــي هــذا الشــأن مــا لــم يكــن 

هنــاك اســباب امنيــة تمنــع اخــراج الســجين للدراســة.

المقترحات:
1- فتــح المــدارس للمراحــل االلزاميــة فــي جميــع الســجون واالصالحيــات مــع توفيــر المســاعدات للطــالب 

ــة. ــى المواصل االخريــن الملتحقيــن بالمعاهــد و الكليــات و تشــجيعهم عل
٢- توفيــر المســتلزمات الضروريــة لتشــجيع النــزالء والمودعيــن علــى الدراســة و تشــجيعهم و مكافأتهــم علــى 

عبورهــم مــن كل ســنة دراســية.
٣- توفير فرص مواصلة الدراسة لألجانب حتى لو كان اونالين مع مدارس بلده.

ــن  ــن والموقوفي ــات )المحكومي ــع الفئ ــة لجمي ــل المختلف ــة للمراح ــاق بالدراس ــان االلتح ــى ضم ــل عل ٤- العم
ــزالء(. ــن الن ــة م ــات الخاص ــذوي االحتياج ــا ل ــم وايض ــع ذويه ــن م ــن المودعي ــن والموقوفي وذوي المحكومي

 ضرورة ادراج اكمال الدراسة ضمن العقوبات البديلة في السجون و االصالحيات.

ــة الالحقــة  ــة والرعاي ــة والعالقــات االجتماعي ــة والثقافي ــا تنظيــم االنشــطة الترفيهي ــه: ويقصــد به ــرة الترفي ــآ -  فق ثاني
ــة  ــة الســجين بأســرته وتحســينها وتشــجيع ومســاعدة صــون وايضــا اقام ــى اســتمرار عالق ــاظ عل ــة للحف ــذل العناي وب

ــح اســرته. ــل ويخــدم مصال ــى اعــادة التأهي ــع مــا يمكــن ان يســاعد عل ــات وجمي العالقــات باالشــخاص او الهيئ
ــن  ــا تأمي ــس يمقدوره ــن لي ــع الثالثي ــن المواق ــا م ــات ان ) ٢1 ( موقع ــجون واالصالحي ــرة للس ــرق الزائ ــجلت الف ــد س لق
ــة و  ــا )  نوعي ــدة ومنه ــباب عدي ــة وألس ــة والفني ــة والرياضي ــة واالجتماعي ــطة الثقافي ــم االنش ــه وتنظي ــائل الترفي وس
تصميــم البنايــة و االكتظــاظ و عــدم وجــود تخصيصــات ماليــة و وجــود مشــاكل امنيــة تصاحــب مثــل هــذه التجمعــات 

ــور ( ــذا ام ــن فــي هك ــي االدارة المختصصي ــة موظف ــي الســجون و قل ف

ــم المســابقات  ــاز فــي القاعــات وتنظي ــزة التلف ــى وجــود اجه ــات عل ــه مقتصــرآ فــي الســجون واالصالحي ــزال الترفي الي
الرياضيــة فــي بعــض االصالحيــات علــى وجــه الخصــوص وكذلــك اقامــة بعــض االنشــطة الدينيــة والوطنيــة والقوميــة 
وايضــا هنــاك بعــض االنشــطة الفنيــة فــي عــدد محــدود مــن المواقــع تنظمهــا المنظمــات الدوليــة بمناســبات عالميــة مثــل 

يــوم المــرأة ويــوم الطفــل ومناســبات اخــرى مشــابهة.
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المقترحات :

1- تأميــن االرضيــة المناســبة مــن مخصصــات ماليــة وكــوادر متخصصــة في مجــال تنظيــم االنشــطة الترفيهية 
والثقافيــة والعالقــات االجتماعيــة واعــادة التأهيل والرعايــة الالحقة.

٢- تنظيم البرامج الثقافية والمسابقات واالنشطة الفنية مع المؤسسات االخرى وبشكل دوري.

الثلاثون: السجناء ذوو الاعاقة الذهنية و / أو المشاكل الصحية العقلية

ذوي االعاقــة الذهنيــة٤٦ و يقصــد ايضــا االشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل الصحــة العقليــة الذيــن يفقــدون ملكــة 
ــي  ــات الت ــن التصرف ــآ ع ــاءلون جزائي ــة وال يس ــدي االهلي ــون فاق ــب القان ــون بموج ــا ويصبح ــا او جزئي ــز كلي التميي

يقومــون بهــا وان كانــت تشــكل جريمــة بموجــب القانــون.

عند البحث في الملفات الجزائية تجد انهم ثلاث فئات و على النحو التالي :-

1- مصابــون قبــل ارتــكاب الجرائــم و حاالتهــم العقليــة بلغــت حــد فقــدان االهليــة اي ال يســألون جزائيــآ، هــؤالء و ان 
ارتكبــوا الجرائــم ايــة جريمــة ال مســألة جزائيــة عليهــم و االجــراء الوحيــد الــذي يتخــذ بحقــه هــو وضعــه بحكــم قضائــي 

فــي مصحــة نقســية.
٢- االشــخاص الذيــن يصابــون بأمــراض عقليــة ُانــاء فتــرة المحاكمــات، و اذا اثبــت تقريــر اللجنــة الطبيــة المختصــة انــه 

مصــاب بمــرض علــى يفقــد معــه التمييــز، هــذه المــرض يصبــح ســببآ إليقــاف االجرائــات و مانعــآ لمعاقبــة الشــخص.
٣- الفئة الثالثة هم االشخاص الذين يصابون بأمراض نفسية و عقلية أثناء فترة تنفيذ الحكم القضائي عليهم.

قلنــا ان الفئــة االولــى و الثانيــة ال مشــكلة عندهــم ألن القضيــة تحــت ســلطة القضــاء و لهــا الصالحيــة الكاملــة بموجــب 
القوانيــن اتخــاذ مــا يلــزم مــن ايقــاف االجــراءات او غلــق الدعــوى أو ايــة اجــراءات قضائيــة تراهــا المحكمــة ضروريــة .

لكــن فــي الحالــة الثالثــة هــي المشــكلة القانونيــة الكبيــرة و التــي فيهــا فــراغ قانونــي و هــي اصابــة شــخص بعــد صــدور 
الحكــم و اســتنفاذ جميــع الطــرق القانونيــة إلعــادة القضيــة الــى المحكمــة، ألن المحكمــة حكمــت و اصبــح الحكــم باتــآ اي 
خرجــت القضيــة مــن ســلطة و ذمــة المحكمــة و الشــخص المصــاب بالعاهــة النفســية و العقليــة اصبــح فاقــدآ لألهليــة ال 
يجــب ان يبقــى فــي الســجن و االدارة الســجنية ال صالحيــة لهــا فــي اتخــاذ اي قــرار بهــذا الشــأن. ) و هــذا فــراغ تشــريعي 

يجــب معالجتــه (.

و كانت نتائج الزيارات بالنسبة للمرضى النفسيين كالتالي :-

1- اكدت ) ٩ ( مواقع من اصل ) ٣٠ ( موقعا بأن لديهم اشخاص يعانون من مشاكل نفسية و عصبية و عقلية.
٢- و ان العــدد االجمالــي للمصابيــن قبــل دخولهــم الســجن كان ) ٥٩ ( محكومــا ، أمــا االشــخاص الذيــن اصابــوا بمشــاكل 

نفســية او عصبيــة او عقليــة بعــد دخولهــم الســجن فــي المواقــع التســعة التــي تمــت ذكرهــا فهــي ) ٦٢ ( شــخصآ.

و بســبب قلــة عــدد الباحثيــن النفســيين او عــدم وجــود اصــال تتفاقــم المشــكلة عنــد االدارات الســجنية و قــد يقومــون 
بمعاقبــة المريــض علــى انــه مشــيرآ للشــغب و المشــاكل بينمــا هــو مريــض و يحتــاج الــى عــالج و ليــس العقــاب.

46  - القاعدة ) 09- و 0-- ( من قواعد مانديال.
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المقترحات:

1- علــى المشــرع فــرض عــرض المتهميــن علــى اللجــان الطبيــة النفســية للتأكــد مــن اهليــة مرتكــب الجريمــة 
و هــذا االجــراء ال يقــل اهميــة عــن اخــذ البصمــات و البحــث عــن الســوابق االجراميــة لألشــخاص.

٢- معالجة النقص التشريعي في موضوع االصابة باالمراض العقلية اثناء فترة تنفيذ الحكم .

الحادي والثلاثون: السجناء الموقوفون أو المحتجزون رهن المحاكمة

 المقصــود بالموقــوف هــو الشــخص الــذي يتــم وضعــه فــي موقــع يســمى مركــز التوقيــف٤٧ ويكــون ذلــك بموجــب مذكرة 
قضائيــة مــن محكمــة مختصــة وهــذا االمــر مفصــل فــي القوانيــن النافــذة فــي العــراق٤٨، امــا الحجــز فهــو محظــور 

دســتوريآ٤٩.
تنظــر جميــع الوذائــق الدوليــة و دســاتير الــدول و القوانيــن االجرائيــة الــى المتهــم علــى أنــه شــخص بــريء لكــن هنــاك 
شــكوك حــول تورطــه فــي جريمــة مــا لــذا يتــم اخضاعــه للتحقيــق و فــي بعــض االحيــان ابالغــه بعــدم الســفر وصــوال 

الــى ايقافــه احترازيــآ، و قــد يكــون االمــر لحمايتــه او لحمايــة ســرية التحقيقــات.
و بمــا ان الشــخص بــريء ابتــداءآ لــذا يعامــل معاملــة تتوافــق مــع مبــدأ افتــراض البــراءة ويجب عــدم المســاس بالحرية 
ــخاص  ــن االش ــن م ــن المحاكمي ــن م ــر المحاكمي ــل غي ــى فص ــص عل ــك تن ــن وكذل ــا القواني ــت عليه ــي نص ــة الت الفردي
وفصــل االحــداث الموقوفيــن عــن الموقوفيــن البالغيــن وجملــة مــن االمــور االخــرى مثــل الغــرف الفرديــة وشــراء مــا 

يودونــه مــن احتياجــات والســماح لــه بلبــس مالبســه الخاصــة٥٠.

و كانت نتائج الزيارات لسنة ) 2022 ( كما مبين ادناه :-

1- المحكومين و الموقوفين منفصلين عن بعض تماما.

٢- فصل تام بين االحداث و البالغين الذكور.

٣- فــي عــدد مــن االصالحيــات وجدنــا وضــع الموقوفــات الصغيــرات مــع النســاء البالغــات ألن الموقوفــات كانــوا امــا 
واحــدة او اثنتيــن لــم تــرى االدارة وضعهــن فــي زنزانــة واحــدة مراعاتــآ لهــن.

٤- لم نجد اشخاصا بدون مذكرات قضائية في المواقع السجنية.

٥- يسمح للموقوف اللقاء بالمحامين مع وجود مراقب في الكثير من المواقع.

٦- إن تأخــر حســم الدعــاوى هــي مــن اكبــر المشــاكل التــي تســبب اكتظــاظ الســجون جنبــآ الــى جنــب مــع محدوديــة 
الطاقــة االســتيعابية و جميــع المشــاكل االخــرى تبــدأ منهــا ) الصحيــة االمنيــة الجرائــم الشــغب ... الــخ (.

ــوف  ــد ان الموق ــذا نج ــع ل ــن المواق ــر م ــي الكثي ــن ف ــن و المحكومي ــتركة للموقوفي ــون االدارات مش ــبب ك ٧- بس
يخضــع لنفــس القانــون و التعليمــات و االنظمــة و اللوائــح التــي يخضــع لهــا المحكــوم و هــذا ينافــي مبــدأ افتــراض 

ــة الخاصــة للموقوفيــن. ــراءة و المعامل الب

47  - المادة ) 2- ( / الفقرة الثانية من دستور العراق -200.

48  - انظر المواد ) -- و 09- و --- و --- و --2 و --2 و 9-2 و -28 و -29 و 298 و�زي اربــع فقرات �زي المذكرة االيضاحية 

لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم -2 لسنة -97- .
49  - المادة ) 2- ( / الفقرة االوىل من دستور العراق -200.

50  - انظر المواد --- ولغاية 20- من قواعد مانديال.
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المقترحات :

ــح  ــون المعاملــة و التعليمــات و اللوائ ــآ حتــى تك ــل إدارات الموقوفيــن عــن المحكوميــن تمام ــب فص 1- يج
ــا. ــة منهم ــكل فئ ــة ل مختلف

٢- يجــب ان يعامــل الموقــوف معاملــة خاصــة تتوافــق مــع مبــدأ افتــراض البــراءة كمــا نــص عليهــا الدســتور٥1 
والقوانيــن النافــذة.

٣- االسراع قدر المستطاع في حسم القضايا وضمن المدد القانونية و عدم اللجوء الى االستثناءات.
٤-  عدم التوسع في التوقيف اال في حاالت الضرورات القصوى.

٥- اخراج الموقوفين من مراكز التوقيف بكفاالت كلما كان ذلك ممكنا.

الثاني والثلاثون: السجناء المدينون

 ورد فــي تقريرنــا عــام الماضــي حــول الســجين المديــون هــو الشــخص الذيــن تترتــب فــي ذمتــه ديــون لآخريــن نتيجــة 
ــغ علــى اثــر شــراء عقــار او اي شــيء اخــر، وال يســتطيع  التزامــات تعاقديــة او نتيجــة قــروض او المتبقــي مــن المبال
ســدادها، والقوانيــن العراقيــة النافــذة تناولــت هــذا الوضــع القانونــي وفــي ثالثــة محــاور رئيســة وهــي شــروط حبــس 
المديــون وموانــع حبســه ووجــوب اخــالء ســبيله٥٢، امــا بخصــوص حبــس او توقيــف المديــون فاالمــر ال يختلــف عنــد 
وضعــه فــي مركــز احتجــاز او توقيــف عــن الموقــوف فــي ايــة جريمــة اخــرى كالقتــل والســرقة واالختــالس وغيرهــا 

مــن الجرائــم.

لكــن مــع ذلــك نــرى فــي الســجون و االصالحيــات اشــخاصآ موقوفيــن بســبب الديــون و عــدم قدرتــه علــى الوفــاء لكــن 
يكــون بتكييــف قانونــي آخــر مثــل جرائــم النصــب و االحتيــال أو خيانــة امانــة أو اغتصــاب االمــوال او حتــى أمــور 
اخــرى مثــل التهديــد او الســرقة ، و نعلــم العــراق الــزم نفســه بعــدم حبــس المديــن المعســر مــن ان صــادق علــى العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة و السياســية الــذي دخــل حيــز النفــاذ عــام 1٩٧٦.

المقترحات: نعيد نفس مقترحاتنا للعام 2021 حيث الامر لم يختلف و لازالت المشكلة قائمة و هي :-

ــدم  ــك بع ــام وذل ــي واالدعــاء الع ــاز االشــراف القضائ ــل جه ــات مباشــرة مــن قب ــل هــذه الملف ــة مث 1- يجــب متابع
ــد  ــى العه ــه عل ــق مصادقت ــك عــن طري ــآ وذل ــراق دولي ــزام الع ــك بســبب الت ــون المعســر وذل ــس المدي الســماح حب

ــنة 1٩٧٦. ــي س ــاذ ف ــز النف ــل حي ــذي دخ ــية وال ــة٥٣ والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول
٢- و اذا كان ال بــد مــن هــذا االجــراء )حبــس المديــون( يجــب ان يوضــع فــي مــكان بعيــدا عــن المتهميــن االخريــن 

علــى ذمــم قضايــا جنائيــة.

51 - المادة ) 9- ( الفقرة خامسآ / دستور العراق -200 .

52 - قانون التنفيذ رقم ) -- ( لسنة 980- / المواد ) 0- اىل 9- (.

53 - املادة ) 11 ( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تنص عى )ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي(.
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الثالث والثلاثون: الاشخاص الموقوفون أو المحتجزون بغير تهمة

ــف اي  ــواز توقي ــدم ج ــى ع ــي٥٥ عل ــتور العراق ــص الدس ــد ن ــة٥٤، فق ــوك الدولي ــي الصك ــواردة ف ــوص ال ــى النص ــة ال  اضاف
شــخص دون مســوغ قانونــي ومــن جانــب الســلطة القضائيــة والمحاكــم المختصــة حصــرا وفقــآ لإلجــراءات التــي نصــت 

عليهــا القوانيــن ذات العالقــة٥٦.

لــم تســجل فرقنــا الزائــرة للســجون فــي اي موقــع مــن المواقــع الثالثــون التــي تمــت زيارتهــا وجــود اشــخاص موقوفيــن 
بــدون مذكــرات قضائيــة او توجيــه تهمــة واضحــة اليــه.

الرابع والثلاثون: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو المعاملة المهينة

 التعــــذيب٥٧ و المعاملــة الســيئة أو العقوبــة القاســية أو المعاملــة المهينــة  وردت كجرائــم فــي وثيقــة دوليــة مختصرهــا 
)CAT ( و اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة أو العقوبــة القاســية أو المعاملــة المهينة التي 
دخلــت حيــز النفــاذ فــي 1٩٨٧ بعــد اســتكمال اجــراءات المــادة ٢٧ / الفقــرة 1 التــي حــددت انضمــام عشــرين دولــة لبــدء 

النفاذ.

كمــا اشــرنا فــي الســابق علــى الرغــم مــن وجــود نصــوص دســتورية٥٨ تضمــن حقــوق المواطــن العراقــي فــي االمــن وعــدم 
التعــرض للتعذيــب وكذلــك نــص قانــون العقوبــات العراقــي٥٩ رقــم 111 لســنة 1٩٦٩ علــى تجريــم التعذيــب فــي اكثــر مــن 
مــادة ، لكــن نجــد ان التعذيــب واســاءة المعاملــة واســلوب الوعيــد اثنــاء التحقيقــات خاصــة، هي مــن بين اكثــر االدعاءات 

للمســجونين، والمشــكلة االكبــر ان المحاكــم ال تســتطيع التعامــل الســليم مــع هــذه االدعــاءات والســبب هــو:

1- مرور فترة طويلة على التعذيب واختفاء االثار على جسم الموقوف.
صعوبة توثيق وإثبات التعذيب النفسي .

و نظــرا لكثــرة التوصيــات الدوليــة و التقاريــر الصــادرة مــن خارجيــات الــدول االوروبيــة و تقاريــر وكاالت االمــم المتحــدة 
الســنوية التــي تشــير صراحــة الــى ممارســات اقــل مــا يمكــن القــول عنهــا هــو انهــا تعذيــب ممنهــج حيــث ســجلت وجــود 
اشــخاص اوقفــوا علــى ذمــة قضايــا خطيــرة تمــس امــن الدولــة منعــوا فــي البدايــة زيــارة ذويهــم لهــم و حتــى توكيــل 
ــة ال تتعــدى  ــر وفــاة البعــض منهــم ، ســمحوا لذويهــم بمقابل ــة و انتشــار خب ــاد الضغوطــات الدولي المحامــي و بعــد ازدي
الدقائــق وجــدوا انهــم فقــدوا اوزانهــم بشــكل ال يصــدق حتــى بلــغ فقــدان الــوزن لــدى المتهــم ) ب ع ب ( الــى اكثــر مــن 

) ٦٠ كغــم ( خــالل اشــهر قليلــة.
54 - انظر المادة ) 9 ( من االعالن العالىمي لحقوق االنسان والمادة ) 9 ( بفقراتها الخمس من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية.
55 - دستور العراق / المادة 9- / ثا�زي ع�ش / الفقرة 2 و ايضا المادة 7- / 	 .

56 - قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم -2 لسنة -97- انظر المواد ) -- و 92 و -0- و 09- و 0-- و --- و --- و --- و 7-- 

ي 
ي مرات �ز

و --- و 7-- و -7- و 7-2 و --2 و --2 و 9-2 و -28 و -29 و 298 و -2- و 2-- و --- ( وذكرت عبارة التوقيف ثما�ز
المذكرة االيضاحية للقانون المذكور.

وع قانون  وع )قانون مناهضة التعذيب( وم�ش و�زي الخاص بمجلس القضاء االعىل �زي العراق وجود م�ش 57 - ن�ش عىل الموقع االلك�ت

https://www.hjc.iq/  ة إلرسالهما اىل االمانة العامة لمجلس الوزراء – انظر الرابط ي مراحلهما االخ�ي
)مكافحة االختفاء الق�ي( وهما �ز

/view.68043
58 - المادة -- و المادة 7- الفقرة 	 من الدستور العرا�تي لسنة -200.

59 - انظر المادة ) --- و -2- و -2- ( من قانون العقوبات العرا�تي رقم --- لسنة 9-9- وتعديالته.
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و الملــف للنظــر ايضــا ان جميــع ادعــاءات التعــرض للتعذيــب و المعاملــة الســيئة أو العقوبــة القاســية أو المعاملــة المهينــة 
تكــون عندمــا تتولــى الجهــات االمنيــة و الداخليــة ملــف التحقيــق و لــم نلحــظ ايــة ادعــاءات بالتعــرض للتعذيــب عنــد 

المحققيــن القضائييــن التابعيــن الــى القضــاء.

المقترحات:

يجب ان يناط التحقيق بقاضي التحقيق و المحققية حصرآ.
عدم اخذ االقوال من المتهم اال في وجود المحامي.

تؤخــذ جميــع ادعــاءات التعــرض للتعذيــب و المعاملــة الســيئة أو العقوبــة القاســية أو المعاملــة المهينــة علــى 
انهــا جديــة و تتخــذ بحقهــا تحقيــق للتأكــد مــن صحتهــا مــن عدمهــا.

تشديد العقوبة على من يثبت عليه ممارسة التعذيب.
عزل االمر بالتعذيب من منصبه و رتبته نهائيآ.

اقــرار تعويــض مــادي و معنــوي مناســب للمتعــرض للتعذيــب و المعاملــة الســيئة أو العقوبــة القاســية أو 
المعاملــة المهينــة.

الخامس والثلاثون: ضبط المخدرات والادوية المخدرة في الزنازين والعنابر 

المقصــود بالمخــدرات هــي جميــع المســتحضرات التــي تصنــف فــي قوائــم وزارة الصحــة و اقســام الصيادلــة علــى انهــا 
مــواد تفقــد الوعــي و الرشــد و الســيطرة علــى التصرفــات االعتياديــة مــن افعــال و اقــوال ، ســواء كانــت على شــكل حبوب 

او علــى شــكل كبســوالت او امبــوالت او فيــاالت او مســاحيق او مراهــم او طوابــع او بخــاخ لإلستنشــاق او التبخيــر .

و قد توصلنا خلال زياراتنا الى النتائج التالية :-

1- اكدت ثمانية مواقع من اصل ثالثين موقعآ ضبطهم للمواد المخدرة في غرف و زنازين السجون.
ــا )  ــث انواعه ــن حي ــة وم ــث الكمي ــن حي ــعار وم ــث االس ــن حي ــة م ــت مختلف ــي ضبط ــواد الت ــت الم ٢- كان

ــخ ( ــحوق ... ال ــوب، مس حب
ــد  ــد الرجــال و عن ــد المحكوميــن و الموقوفيــن ، عن ٣- كانــت مــن بيــن المواقــع ســجون و اصالحيــات ، عن

ــد االحــداث. النســاء و عن
٤- هنــاك عصابــات منظمــة لبيــع المخــدرات داخــل الســجون و ال يســتبعد تــورط الموظفيــن و الحــراس فــي 

االمــر .
ــات  ــت العصاب ــة قام ــى درج ــات ال ــك العصاب ــال تل ــن اعم ــكوت االدارة ع ــت س ــات وصل ــاك اصالحي ٥- هن
بإســتخدام اجهــزة الموبايــل للعــرض و الطلــب و اســتخدام جهــاز الــدرون – Drone - ) أي طائــرات صغيــرة 
بحجــم ٣٠ ســم * ٣٠ ســم  موجهــة لنقــل المــواد المخــدرة و بيعهــا بيــن عنابــر االصالحيــة ( و نقــول ســكوت 
االدارة او تعــاون االدارة ألنــه ليــس مــن المعقــول ان تحلــق طائــرات الــدرون فــي ممــرات الســجن و وجــود 

كاميــرات مراقبــة و لــم تلحــظ االدارة ذلــك الشــيء، أنــه امــر مســتحيل طبعــا.
٦- هنــاك فــي الســجون محكومــون و موقوفــون علــى قضايــا المخــدرات و بحســب اقــوال الباحثيــن 
االجتماعييــن و االدعــاء العــام فــي عــدد مــن االصالحيــات او العــدد فــي تزايــد مرعــب ســواء كانــوا متعاطيــن 

ــآ و تاجــرآ معــآ . او تجــار او يكــون متعاطي
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ــاء و  ــى النس ــدى ال ــر تع ــادر االم ــض المص ــب بع ــط ، بحس ــور فق ــن الذك ــى البالغي ــر عل ــر ال يقتص 1- االم
االحــداث مــن الذكــور و االحــداث و شــمل تعاطــي المخــدرات مختلــف الفئــات االجتماعيــة و المجتمعيــة 
ــارك للدراســة ، موظــف و متقاعــد ، امــي و  ــة و ت مــن فقــراء و اغنيــاء ، اصحــاب عمــل و عاطليــن ، طلب

جامعــي ، عناصــر القــوى االمنيــة و المدنيــة .
٢- و التقاريــر تشــير لســنة ٢٠٢٢ ان المخــدرات هــي الجرائــم االكثــر عــودآ فــي ) 1٩ ( موقعــآ مــن اصــل ) 

٣٠ ( موقــع.
٣- و التقاريــر تشــير ان المخــدرات و االدمــان مــن اســباب المؤديــة الــى جرائــم الســرقة و االعتــداءات و 

جرائــم التهديــد ... الــخ.
٤- اســاليب دخــول المــواد المخــدرة اصبحــت ال تقتصــر علــى االهالــي عنــد الزيــارات فقــط بــل تعــد الــى 
تجنيــد الموظفيــن و القــوى االجرائيــة و حتــى مــدراء الســجون إلدخــال المخــدرات الــى داخــل الســجون 

و االصالحيــات.
٥-  تأكــدت فرقنــا الزائــرة ان المواقــع الســجنية التــي زيارتهــا جميعــآ ليســت لديهــا برامــج صحيــة عالجيــة 

لمعالجــة المدمنين.
٦- و اشــارت الكثيــر مــن المصــادر و مــن بينهــم الســجناء انفســهم اقــروا لنــا بأنهــم تعلمــوا تعاطــي 

المخــدرات فــي الســجن و لــم يكونــوا يعرفونهــا قبــل ذلــك.

المقترحات: 

1- تشديد الرقابة على الزيارات والمواد التي تدخل السجون.
٢- تشديد الرقابة على الموظفين والحراس والمتعهدين.

٣- تشديد العقوبات لمن يتورط في هذه الجريمة من الموظفين والحراس.
ــة لمعرفــة  ــام و بالتعــاون مــع الباحثيــن االجتماعييــن و االدعــاء العــام ببحــوث و دراســات ميداني ٤- القي
اســباب ازديــاد انتشــار المخــدرات و مصــادر المتاجــرة بهــا لكــي يتــم الوصــول الــى برامــج لمكافحــة هــذه 

الظاهــرة االجراميــة.

السادس والثلاثون: الجرائم الاكثر عودآ
ــى  ــي ال ــة ال ترتق ــات عقابي ــا مؤسس ــي عمومه ــي ف ــات ه ــماة باالصالحي ــى المس ــجنية و حت ــات الس ــون المؤسس  ك
ــرى حــاالت  ــي ان ن ــن البديه ــذا م ــة ل ــر مجتمع ــذا التقري ــي ه ــورة ف ــباب المذك ــة لألس ــات اصالحي ــا كمؤسس تصنيفه
العــود الــى ارتــكاب الجرائــم ســواء كانــت نفــس الجريمــة او ارتــكاب جرائــم اخــرى ، و البيانــات ادنــاه تؤكــد صحــة 

ــة :- ــت اصالحي ــة و ليس ــذه عقابي ــات ه ــون المؤسس ك
1- جريمة السرقة نسبة العود فيها سجلت في ) ٢٠ ( موقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.
٢- جريمة الدعارة نسبة العود فيها سجلت في ) ٦ ( موقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.

٣- جريمة المخدرات نسبة العود فيها سجلت في ) 1٩ ( موقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.
٤- جريمة التسول نسبة العود فيها سجلت في ) ٥ ( موقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.
٥- جريمة االرهاب نسبة العود فيها سجلت في ) ٤ ( موقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.

٦- جريمة القتل نسبة العود فيها سجلت في ) ٧ ( موقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.
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٧- جريمة التزوير نسبة العود فيها سجلت في ) ٣ ( موقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.
٨- الجرائم المخلة بالشرف نسبة العود فيها سجلت في ) ٨ ( موقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.

٩- جريمة االعتداء نسبة العود فيها سجلت في ) ٥ ( موقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.
1٠- جريمة الخيانة الزوجية نسبة العود فيها سجلت في ) ٤ ( موقع من اصل ) ٣٠ ( موقع.

المقترحات:

ــى البحــث للتأكــد مــن صحــة  1- ان ظاهــرة تجــارة المخــدرات فــي الســجون اصبحــت حقيقــة ســاطعة ال يحتــاج ال
وجودهــا بــل علــى االدارات الســجنية و االدعــاء العــام و الداخليــة تكثيــف جهودهــم و وضــع برنامــج لمواجهــة هــذه 

المشــكلة .

٢- يجب عزل المدمنين عن بقية السجناء تمامآ.

٣- تكثيــف الرقابــة علــى المــواد التــي تدخــل الــى داخل الســجن عــن طريق ســيارات المتعاهديــن او ســيارات الموظفين 
او ســيارات نقــل االمتعــة و االحتياجــات مــن و الــى الداخل .

٤- تشــديد العقوبــة علــى المتورطيــن مــن الموظفيــن الذيــن يهربــون المخــدرات او يســهلون تهريــب المخــدرات الــى 
الداخــل.

السابع والثلاثون: البرامج الاصلاحية والتأهيلية في السجون 

المؤسســات التــي تنفــذ فيهــا االحــكام القضائيــة الســالبة للحريــة تقســم الــى فئتــان، فئــة تصنــف علــى انهــا مؤسســة 
عقابيــة بحتــة و هــي التــي عليهــا تنفيــذ مــدة العقوبــة علــى الشــخص دون االكتــراث و االهتمــام مــدة عقوبــة و نــوع 
الجريمــة و العمــر و الخطــورة و الســوابق االجراميــة و جانــب االجتماعــي و الصحــي و االقتصــادي لمن يعيلهــم المحكوم 
و ديانتــه و هــل هــو ذوي االحتياجــات الخاصــة ام ال و امــور اخــرى، االمــر االهــم هــو تنفيــذ الحكــم القضائــي فــي المــدة 
المقــررة عليــه و اطــالق ســراحه بعدهــا، أمــا الفئــة الثانيــة و التــي تنصــف علــى انهــا اصالحيــات، فهــي تولــي العنايــة 
الفائقــة لــكل صغيــرة و كبيــرة ) العمــر الجنــس الوضــع الصحــي االجتماعــي االقتصــادي العلمــي نــوع الجريمــة الجانــب 
المهنــي النفســي تكــرار الجريمــة متــزوج لــو ال ....الــخ ( ألن الوضــع عنــد المؤسســة االصالحيــة مختلــف تمامــا فليــس 
ــا  ــه للمجتمــج مواطن ــي تقويمــي إلعادت ــذ برنامــج اصالحــي تأهيل ــا تنفي ــل همه ــة فقــط ب ــذ العقوب ــد تنفي ــا الوحي همه
صالحــا مؤهــال مــن حيــث الســلوك و تنميــة مهاراتــه فــي حرفــة ممكــن ان يكســب مــن خاللــه مــا يبعــده عــن البيئــة التــي 
اوصلتــه الــى ارتــكاب الجرائــم فالمؤسســة تنظــر الــى مكافحــة الجريمــة ايضــا مــن خــالل البرامــج االصالحيــة و تتابــع 
المحكــوم عليــه حتــى بعــد اكمــال مــدة العقوبــة و هــذه تســمى الرعايــة الالحقــة للمحكوميــن ألن االصالحيــات تؤمــن 
فــي مضمونهــا إن العقوبــات هــي وســائل لإلصــالح االجتماعــي الــى جانــب الــردع بنوعيــه الخــاص الــذي يعنــي معاقبــة 

الشــخص إلرتكابــه الجريمــة و الــردع للعــام الــذي هــو رســالة تحذيــر للمجتمــع تنبههــم بــأن المخطــيء يعاقــب.
و ممــا ال شــك فيــه االصالحيــات كمؤسســات لتنفيــذ العقوبــات القضائيــة مكلفــة اكثــر بكثير علــى الدولة من المؤسســات 
العقابيــة مــن حيــث االبنيــة و الموظفيــن و المســتلزمات الخاصــة بعمليــة االصــالح االجتماعــي و الصحــة و التربيــة و 
توفيــر صــاالت الرياضــة و الترفيــه و المكتبــات و النظافــة و البرامــج الخاصــة لــكل فئــة و التصنيــف الفئــوي و نظــام 
ــات  ــر العصاب ــي ظواه ــن تفش ــع م ــن المجتم ــة ام ــات حماي ــاك ضمان ــون هن ــل يك ــي المقاب ــن ف ــخ ، لك ــات ... ال المكافئ
ــي و  ــة الداخل ــة امــن الدول ــن و ارواحهــم و ممتلكاتهــم و ايضــا حماي ــة حقــوق المواطني ــات لحماي ــة و ضمان االجرامي
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الخارجــي و هــي االمــور بالضــرورة ان تكــون تكاليفهــا عاليــة و هــي تســتحق االنفــاق عليهــا صونــا لحمايــة امــن و راحــة 
و طمأنينــة المجتمــع.

ــدول بالضــرورة  ــى ال ــة و يجــب عل ــا مؤسســات اصالحي ــى انه ــى الســجون عل ــي تنظــر ال ــي الحال و ان االتجــاه الدول
ــدول  ــن ال ــات بي ــين العالق ــباب تحس ــن اس ــت م ــل اصبح ــا ب ــان فيه ــوق االنس ــاع حق ــظ اوض ــة و حف ــاة و حماي مراع
أو العكــس فــي حــال تعمــد الدولــة فــي انتهــاك حقــوق الســجناء و المعتقليــن و المجتمــع الدولــي تراقــب الســجون و 
المعتقــالت و مراكــز االحتجــاز بشــتى الطــرق و دائمــا تنظــر بعيــن الريبــة الــى تعامــل الــدول مــع الملــف الســجني لــذا 
يكــون تقاريــر اصحــاب المصلحــة و المنظمــات و وكاالت االمــم المتحــدة و خارجيــات الــدول و حتــى االعالميــة اكثــر 
مصداقيــة مــن تقاريــر الدولــة نفســها، و لهــذا رأينــا ان عــدد التوصيــات الدوليــة و التــي هــي انتقــادات دوليــة لكــن بلفــظ 
دبلوماســي ، التــي وجهــت الــى العــراق مــن دول مجلــس حقــوق االنســان فــي عــام ٢٠1٠ اكثــر مــن ) 1٧٦ ( توصيــة و فــي 
عــام ٢٠1٤ اكثــر مــن ) ٢٢٩ ( توصيــة و فــي عــام ٢٠1٩ وصلــت الــى ) ٢٩٨ ( توصيــة ، و كانــت مــن بينهــا ) ٣٧ ( مــن اصــل 

) ٢٩٨ ( لهــا عالقــة بحقــوق الســجناء و المعتقليــن .
و نظــرآ لكــون البرامــج االصالحيــة تعكــس اهتمــام الدولــة بالملــف الســجني و حقــوق الســجناء ، كان البــد مــن معرفــة 
ــا مــن خــالل البحــث و االســتقصاء ان المؤسســات الســجنية فــي العــراق  ــك الجانــب و وجدن ــة بذل مــد اهتمــام الدول

كالتالــي :-

1- ان المواقع السجنية و نسبة ) 1٠٠% ( ليست لديهم برامج إصالح و تأهيل وفقآ للمعايير الدولية.
٢- ان المواقع السجنية و نسبة ) 1٠٠% ( ليست لديهم برامج إعادة االدماج المجتمعي .

٣- ان المواقع السجنية وبنسبة ) 1٠٠ % ( ليست لديهم برامج الرعاية الالحقة
ــد  ــم بع ــجناء و دعمه ــناد الس ــن و اس ــم مه ــج تعلي ــم برام ــت لديه ــبة ) 1٠٠% ( ليس ــجنية و بنس ــع الس ٤- ان المواق

اطــالق الســراح.
٥- ان المواقع السجنية و بنسة ) 1٠٠% ( ال يؤمنون مصاريف من كان يعيلهم المحكوم بالصورة المطلوبة.

٦- و الدليــل علــى كل ماســبق هــو النســبة العاليــة لظاهــرة العــود الــى الجرائــم و فــي كافــة المواقــع التــي تمــت 
زيارتهــا.

المقترحات:  

1- اذا اردنــا ان نجعــل مــن ســجوننا ، اصالحيــات حقيقــة ، يجــب بنــاء ســجون وفقآ لمعاييــر و متطلبات المؤسســات 
االصالحية.

٢- توفيــر العــدد الكافــي مــن الموظفيــن مــن الحــراس و االدارييــن و الباحثيــن االجتماعييــن و النفســيين و االطبــاء 
المختصصيــن فــي جميــع التخصصــات و توفيــر ميزانيــات الئقــة باالصالحيــة و عــدد النــزالء .

٣- اصدار تعليمات توضح البرامج التأهيلية و االصالحية و تدريب الباحثين االجتماعيين و النفسيين عليها .
٤- وضــع برامــج اعــادة االدمــاج المجتمعــي لكــي يرجــع المحكــوم الــى المجتمــع و ال يحــس أنــه شــخص منبــوذ و 

عنصــر غيــر مرغــوب فيــه.
٥- تفعيل الرعاية الالحقة و وضع برامج مساعدة االشخاص عند الحاجة .

٦- تكثيف البحوث و الدراسات لمكافحة الجريمة عن طريق االسباب و ليست النتائج.



التقرير السنوي عن اوضاع حقوق الانسان في السجون والاصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراقالتقرير السنوي عن اوضاع حقوق الانسان في السجون والاصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق

45

الثامن والثلاثون: الامراض الوبائية و المعدية داخل السجون و الاصلاحيات.

ــة  ــة بالصح ــى الدول ــة، وتعن ــة الصحي ــي الرعاي ــي الحــق ف ــكل عراق ــادة ) ٣1 / اوال ( )ل ــي الم ــي ف ــتور العراق الدس
العامــة، وتكفــل وســائل الوقايــة والعــالج بإنشــاء مختلــف أنــواع المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة(. وكمــا يظهــر 
هنــاك اشــارة واضحــة الــى الرعايــة الصحيــة وكفالــة وســائل الوقايــة، وايضــا مــا ورد فــي قانــون اصــالح النــزالء 
والمودعيــن فــي العــراق فــي الفصــل الخامــس وفــي المادتيــن )11و1٢( بشــأن الصحــة للنــزالء والمودعيــن وايضــا مــا 
ورد فــي المــادة )٢٦( مــن النظــام رقــم )1( لســنة ٢٠٠٨ والتــي تؤكــد علــى ضــرورة تأميــن الجانــب الصحــي )الجســدي 

والنفســي( وكذلــك الخدمــات العالجيــة والوقائيــة. 

لكــن واقــع الســجون فــي العــراق و خاصــة مــن حيــث الجانــب الصحــي فيــه الكثيــر مــن المشــاكل و اغلبها لهــا عالقة 
باالبنيــة و المســاحات الســجنية و الحمامــات البائســة و اماكــن حفــظ االمتعــة و اماكــن تنــاول الطعــام و االكتظــاظ و 
االنــارة و التشــميس و التهويــة الســيئة و عــدم االكتــراث للقادميــن الجــدد مــن الموقوفيــن و المحكوميــن و التيقــن 
مــن خلــو اصابتــه باالمــراض المعديــة و موضــوع الزيــارات و الرياضــة و قــرب القاعــات مــن بعضهــا البعــض ، كل 
هــذه االمــور تجعــل مــن وجــود اصابــة واحــدة بــأي مــرض معــدي يجعــل االمــر كإنتشــار النــار فــي الهشــيم حيــث 

تجــد ان القاعــات اغلبهــا اصيبــت بالمــرض فــي ايــام معــدودة.

حيث سجلت فرقنا اكثر حالات الاصابة بالاوبئة كالتالي :-

1- االصابة بفايروس الكورونا في 1٢ موقعا من اصل ثالثون موقعا.
٢- االصابة بمرض الجرب في 1٥ موقعا من اصل ثالثون موقعا.

٣- االصابة االمراض الزهرية في موقيعن من اصل ثالثون موقعا.
٤- االصابة باالمراض الجلدية و الحساسية في ٢٥ موقعا من اصل ثالثون موقعا.

المقترحات:

االمــراض الوبائيــة فــي الســجون و االصالحيــة تعتبــر مســألة ال منــاص مــن اعتبــارآ وجــودة و ان لم تكــن موجودة 
بســبب البيئــة الســجنية التــي تكــون دائمــا جاهــزة لتفشــي االمــراض الوبائيــة فيهــا ألنهــا بيئــة صالحــة لألمــراض 

بســبب االكتظــاظ و الحــرارة و التشــميس و االنــارة و عــدد مــن االســباب ذكرناهــا ســابقآ لــذا نوصــي بالتالــي :-

1- علــى االدارات الســجنية التعــاون و التنســيق مــع مديريــات الصحــة للقيــام بالــرش الــدوري ســواء كانــت 
هنــاك امــراض او ال.

2- تجهيز اماكن للحجر الصحي منعا إلنتشار المرض .

التاسع والثلاثون: الباحث الاجتماعي والباحث النفسي في السجون والاصلاحيات

 لــن نزيــد علــى نشــرناه فــي تقريرنــا الســابق علــى دور الباحــث االجتماعــي و النفســي فــي االصالحيــات اال تعديــل لالرقــام 
ــا ، مــا زالــت مشــكلة الباحــث االجتماعــي فــي الســجون  و االحصائيــات ليكــون معبــرآ عــن عــام ٢٠٢٢ فقــط ، حيــث قلن
واالصالحيــات كمــا هــي فــي الســنوات الماضيــة، فعلــى الرغــم مــن الــدور المهــم للباحــث االجتماعــي والباحــث النفســي 
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فــي عمليــة االصــالح والتأهيــل وكذلــك إعــادة االدمــاج المجتمعــي والرعايــة الالحقــة لمــا بعــد اطــالق ســراح المحكوميــن، 
وايضــا دورهمــا فــي دراســة حالــة المحكوميــن ومتابعــة شــؤونهم اليوميــة وايضــا في تقييــم ســلوك المحكوميــن للموافقة 
علــى االفــراج الشــرطي، واخيــرا دورهمــا فــي المحاكــم وخاصــة فــي قضايــا االحــوال الشــخصية واالحــداث، لكــن الــذي 

ســجلته فرقنــا الزائــرة للســجون كان كمــا يلــي:

ــن  ــن االجتماعيي ــدد المناســب مــن الباحثي ــم نقــص شــديد فــي الع ــع الســجنية بنســبة ) 1٠٠ % ( لديه 1- ان المواق
ــك االحــداث  ــار مــن الرجــال والنســاء وكذل ــزالء وهــذا النقــص يشــمل ســجون الكب والنفســيين قياســآ بأعــداد الن
الفتيــان والفتيــات بــل االكثــر مــن هــذا وجدنــا ان هنــاك ) ٤ ( مواقــع ليســت لديهــم باحثيــن اجتماعييــن اساســآ و 

ان ) ٧ ( مواقــع ليســت لديهــم باحثيــن نفســيين اساســآ.
ــف  ــع التوقي ــي مواق ــا ف ــود ايض ــيين موج ــن والنفس ــن االجتماعيي ــدد الباحثي ــي ع ــديد ف ــص الش ــذا النق ٢- وه
ــون. ــا المحكوم ــع فيه ــي يوض ــن الت ــي االماك ــر ف ــم الكبي ــورن بدوره ــا ق ــة اذا م ــل اهمي ــم اق ــع ان دوره ــاز م واالحتج
٣- نعيــد وضــع الجــدول الــذي يبيــن عــدد الباحثيــن االجتماعييــن والنفســيين و حصــة كل واحــد منهم من الســجناء 

علــى ســبيل المثال :

عدد الباحثين النفسيينعدد الباحثين االجتماعيينعدد المسجونينت

لديهم 10 باحثين اجتماعيين8130  مسجون1
لكل باحث اجتماعي ) 813 ( نزيل

لديهم 8 باحثين نفسيين
يعني لكل باحث نفسي ) 1016 ( نزيل 

تقريبا.

لديهم 20 باحث اجتماعي1402 مسجون2
يكون لكل باحث ) 70 ( مسجون

لديهم 4 باحثين نفسيين
يكون لكل باحث نفسي 350 مسجون

لديهم فقط ) 2 (  باحث اجتماعي5000 مسجون3
ليست لديهم باحث نفسي اساسايكون لكل باحث ) 2500 ( مسجون

لديهم 5  باحث اجتماعي1325 مسجون4
يكون لكل باحث 265 مسجون

لديهم 4 باحثين نفسيين
يكون لكل باحث نفسي 331 مسجون

٤- ان كال الباحثيــن المذكوريــن اعــاله يعانيــان مــن عــدم توفيــر المســتلزمات الضروريــة التــي تســاعدهما فــي وضــع 
برامجهمــا االصالحيــة وكذلــك اعــادة االدمــاج المجتمعــي ومتابعــة مــا بعــد اطــالق الســراح.

٥- و المشــكلة االعظــم هــي عندمــا ســألنا عــن تخصــص الباحثيــن االجتماعييــن و النفســيين فــي موضــوع التعامــل 
الســجناء أكــدوا لنــا انهــم منهجيــآ فــي الكليــات لــم تكــن لديهــم محاضــرات خاصــة عــن التعامــل مــع الســجناء و 
ــض  ــات و البع ــل المنظم ــي قب ــدورات ف ــن ال ــاك عــدد م ــت هن ــل كان ــة ب ــج االصالحي ــع البرام ــات وض ــة و الي كيفي
منهــم اشــاروا الــى زيــارات دراســية الــى دول ســبقتنا فــي االمــر ، لــذا مــن الضــروري اخضــاع الباحثيــن الــى دورات 

داخليــة و خارجيــة لتوســيع مداركهــم حــول البرامــج االصالحيــة و اعــادة االدمــاج و الرعايــة الالحقــة .

المقترحات هي ذاتها كما في الاعوام السابقة:
1- زيــادة عــدد الباحثيــن االجتماعييــن والباحثيــن النفســيين بمــا يتناســب مــع اعــداد الســجناء بحيــث يكــون 

علــى اعلــى التقديــرات لــكل ٥٠ شــخصا باحــث اجتماعــي واحــد  او باحــث نفســي واحــد علــى ابعــد تقديــر.
٢- فتح دورات تخصصية وبصورة مستمرة للباحثين االجتماعيين و النفسيين.

ــازات  ــاء امتي ــق اعط ــن طري ــجون ع ــي الس ــف ف ــم للتوظي ــى التقدي ــن عل ــن االجتماعيي ــجيع الباحثي ٣- تش
ــل. ــورة عم ــات خط ومخصص
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الاربعون: الدراية بالانظمة والتعليمات من قبل الكوادر ونزلاء السجون
إذا كان وجــود القوانيــن و االنظمــة و التعليمــات و اللوائــح ضروريــة لحمايــة الحقــوق و الحريــات و تحديــد المهــام و 
االلتزامــات ، فــإن الدرايــة بهــا ال تقــل اهميــة عــن وجــود كل هــذه التشــريعات ، ألن العبــرة بالعلــم بهــا و ليــس تشــريعها 

و اصدارهــا فقــط ، ألن االلتــزام يتطلــب العلــم بمــا ورد فيهــا.
لذا البد من وجود معرفة و دراية لدى كل من :-

ــح حتــى يقــوم بتصــرف يعــد  ــك القوانيــن و االنظمــة و التعليمــات و اللوائ 1- الموظفيــن و الكــوادر الســجنية بتل
جريمــة او يطلــب منــه القيــام بتصــرف مــن قبــل روؤســائه مــا يعتبــر جريمــة بحســب مــا وردت فــي تلــك التشــريعات.
٢- الســجناء يجــب ان يكونــوا علــى درايــة بمــا وردت فــي القوانيــن و االنظمــة و التعليمــات و اللوائــح مــن حقــوق 

لهــم و واجبــات عليهــم ، لكــي ال ينتهــك لهــم حــق اقــر لــه و ال يقــوم هــو بتصــرف يعتبــر جريمــة و هــو ال يــدري.

 
الســجون و االصالحيــات فــي العــراق يحكــم بقانــون اصــالح النــزالء والمودعيــن رقــم 1٤ لســنة ٢٠1٨  المنشــور فــي الوقائــع 
ــذ  ــاك مــواد ال تنفــذ من ــد مــن المــواد ال تنفــذ كمــا يجــب و هن ــاك العدي ــة رقــم ٤٤٩٩ فــي 1٦ تمــوز ٢٠1٨ ، لكــن هن العراقي

البدايــة .
وفــي اقليــم كوردســتان العــراق ليــس هنــاك قانــون خــاص باالصالحيــات، يوجــد نظــام يســمى بـــ )نظــام دائــرة االصــالح 

االجتماعــي فــي اقليــم كوردســتان – رقــم 1 لســنة ٢٠٠٨( والمنشــور فــي وقائــع كوردســتان رقــم ٨٤ فــي ٧ نيســان ٢٠٠٨. 

المقترحات:
1- علــى وزارة العــدل فــي الحكومــة االتحاديــة واالدعــاء العــام متابعــة اســباب عــدم تفعيــل العديــد مــن المــواد 

القانونيــة فــي قانــون اصــالح النــزالء والمودعيــن.
٢- مــن الضــروري تشــريع قانــون خــاص باالصالحيــات فــي اقليــم كوردســتان، ومــن الضــروري ان تراعــى عنــد 

التشــريع المعاييــر الدوليــة الخاصــة بحقــوق الســجناء.

الحادي و الاربعون : الاصلاحات التشريعية و موائمتها بالمعايير الدولية
علــى الرغــم مــن العــدد الكبيــر مــن القوانيــن التــي شــرعت مــن قبــل مجلــس النــواب العراقــي الموقــر و برلمــان كوردســتان 
الموقــر، منهــا قوانيــن جزائيــة و منهــا تعديــل لقوانيــن جزائيــة و اجرائيــة و منهــا قوانيــن خاصــة ، لكــن الزالــت التوصيــات 
الدوليــة تشــير الــى جملــة مــن االمــور تراهــا الــدول االعضــاء فــي مجلــس حقــوق االنســان انهــا ضروريــة و علــى النحــو 

التالــي :-

1- التأكيد على التنفيذ الكامل لمضمون االتفاقيات الدولية و انعاكسها في التشريعات الوطنية.
٢- االنضمام الى البعض من االتفاقيات الدولية.

٣- العمل على موائمة التشريعات الوطنية لتتماشى مع االلتزامات الدولية للعراق.
٤- الغــاء المــواد القانونيــة التــي فيهــا التمييــز القائــم علــى اســاس الجنــس و التــي تتســامح مــع العنــف ضــد المــرأة 

و العنــف العائلــي.
٥- اعتماد االليات الوطنية المناسبة لتنفيذ التوصيات الدولية .
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٥- مواصلة الجهود لتدريب موظفي انفاذ القانون.
٦- تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق االنسان.

٧- التأكيد على سن تشريعات جديدة لجملة من المواضيع.
٨- التعجيل بتنقيح قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية .

٩- مؤائمة التشريعات بخصوص المحاكمات العادلة .
1٠-  تعديل التشريعات يضمن اوضاعا قانونية احسن لألطفال و ذوي االحتياجات الخاصة و النساء. 

11- ســن تشــريعات جدیــدة لمكافحــة العنــف المنزلــي ومنعــه وإنشــاء مســاكن آمنــة للنســاء فــي جميــع محافظــات 
العــراق.

ــة  ــة عادل ــان محاكم ــاب لضم ــة اإلره ــريعات مكافح ــالح تش ــم وإص ــر الجرائ ــى أخط ــدام عل ــة اإلع ــر عقوب 1٢- قص
ــن للمتهمي

1٣- مواصلــة صياغــة تشــريعات تهــدف إلــى منــع التعذيــب وكبــح حــاالت االختفــاء القســري وبهــدف مواءمــة هــذه 
التشــريعات مــع االلتزامــات الدوليــة

1٤-حظر العقوبة البدنية صراحة في جميع السياقات، وضمان تنفيذ القوانين التي تحظر العقوبة البدنية

المقترحات :

1- البــد مــن مراجعــة شــاملة لجميــع القوانيــن الجزائيــة بحيــث تتماشــى مــع التزامــات العــراق امــام المجتمــع 
الدولي.

٢- العمل على سد الفراغات و النواقص التشريعية للنزالء و المودعين و اوضاعهم.
٣- تشريع قانون خاص بالعقوبات البديلة أو بدائل العقوبة.

٤- سن قانون خاص بإدارة السجون و االصالحيات و مراكز االحتجاز في اقليم كوردستان العراق.
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النقاط الايجابية التي سجلت اثناء الزيارات:

 املواقع السجنية التي متت زيارتها تسمح للمنظات الدولية و املحلية بنسبة ) %100 (.1- 

السجالت النظامية موجودة لتدوين بيانات النزالء و املودعن موجودة يف السجون بنسبة ) %100 (.- 2

ان سجون النساء تدار من قبل كوادر نسائية من الداخل بنسبة ) %100 (.- 3

مل تسجل اية حالة وجود اشخاص يف السجون و االصالحيات بدون مذكرات قضائية بنسبة ) %100 (.- 4

مل تسجل تكليف النزالء و املودعن بأعال شاقة أو السخرة بنسبة ) %100 (.- 5

التصنيف الفئوي التقليدي موجود يف ) 90% ( من املواقع و ههو الفصل بن )الرجال او النساء( )البالغون او االحداث( )املحكومون - 6

او املوقوفون( و كذلك ) االحكام الثقيلة و االحكام الخفيفة ( .

مراقبة النزالء و املودعن كانت تعتمد عى الكامريات املنصوبة و ايضا عيانية بنسبة ) %100 (.- 7

االدارات السجنية توفر الوجبات االسياسية الثالثة بنسبة ) %100 (.- 8

هناك خدمات صحية اولية يف السجون و االصالحيات بنسبة ) %100 (.- 9

الفحص الشامل الرسيري قبل ادخال املسجون اىل الداخل موجود بنسبة ) %100 (.- 10

مل توثق اية حالة تعذيب باالدلة و التقارير يف السجون بنسبة ) %100 (.- 11

ال تستخدم االصفاد واالغالل يف الحياة اليومية يف السجون بنسبة ) %100 (.- 12

مل تسجل وجود سجون انفرداية يف املواقع بنسبة ) %100 (.- 13

االنظمة والتعليات واضحة بالنسبة للمودعن والنزالء يف السجون بنسبة ) %100 (.- 14

الشعائر الدينية مسموح مارستها يف السجون بنسبة ) %100 (.- 15

هناك تعليات واضحة يف ادارات السجون لتطبيق قانون اصالح النزالء و املودعن يف العراق و كذلك تعليات توضيحية حول - 16

النظام رقم واحد لسنة 2008 يف اقليم كوردستان، بنسبة ) %100 (.

تدار جميع املواقع السجنية يف الحكومة املركزية بالنسبة للمحكومن من قبل وزارة العدل بنسبة ) %100 (.- 17

زيارات االهل واالصدقاء مسموح بها يف السجون بنسبة ) %100 (.- 18

تطبق نظام الخلوة الرشعية يف بعض االصالحيات وتحديدآ يف اصالحيات كوردستان العراق.- 19

هناك تطبيق لنظام االمتيازات واملكافات يف اصالحيات االقليم فقط.- 20

اجراءات توكيل املحامي واللقاء باملوكل سهلة بنسبة ) %100 (.- 21

تخضع السجون واالصالحيات للتفتيش الداخي والخارجي بصورة منتظمة بنسبة ) %100 (.- 22

خلاصة نتائج الزيارات التي قامت بها المنظمات الاعضاء في شبكة العدالة للسجناء للسجون 

والاصلاحيات في العراق واقليم كوردستان لثلاثين موقعا في ثلاث عشرة محافظة

للفترة الواقعة بين ) 1 / 1 / 2022 ( ولغاية ) 15 / 12 / 2022 (
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املالحظات واملقرتحات:

التبعيــة االداريــة : الزالــت هــذه املشــكلة قامئــة حيــث تــدار الســجون و االصالحيــات مــن قبــل عــدة وزارات ) العــدل العراقيــة / الداخليــة . 	

/ العمــل و الشــؤون االجتاعيــة و تشــاركهم الربيــة و الصحــة (، نقــرح توحيــد التبعيــة االداريــة و تكليــف جهــة إداريــة واحــدة باملهــام 

االداريــة جميعهــا بالنســبة لجميــع املوقوفــن و املحكومــن.

ــة القــدرة االســتيعابية . 	 ــات بســبب قــدم و محدودي ــدة للســجون و االصالحي ــذ ســنوات عدي ــرز و من ظاهــرة االكتظــاظ، هــي الســمة االب

التــي ال تتناســب مــع الزيــادة الســكانية الحاليــة، لــذا نقــرح بنــاء ســجون و اصالحيــات تتناســب مــع الزيــادة العديديــة للســكان، و كذلــك 

تأخــر حســم الدعــاوى يف املحاكــم تســاهم يف تفاقــم مشــكلة االكتظــاظ لــذا نــويص الجانــب القضــايئ و املحاكــم بــرورة االرساع يف حســم 

الدعــاوى.

وضع االبنية، ان نسبة ) 63 % ( منها ال تصلح ان تكون سجونا و اصالحيات.. 	

دوائر االدعاء العام، غري موجودة يف ) 44% ( من املواقع التي متت زيارتها.. 	

مستلزمات النظافة واالستحامم، ان نسبة ) 67% ( من السجون ال تستطيع توفري مستلزمات النظافة بشكل منتظم.. 	

املساحة السجنية  و هي ) 2م * 2م ( لكل مسجون ( ال تستطيع )  69 % ( من السجون توفريها .. 	

املساحات الخرضاء، ليس يف مقدور ) 76 % ( من االماكن التي متت زيارتها، تأمينها للمسجونن .. 	

االرسة واالغطية ومستلزمات النوم ليس مبقدور ) 60 % ( من املواقع التي زيارتها تأممينها للنزالء و املودعن.. 	

ذوو االحتياجات الخاصة، ليس مقدور 100% توفري اية خدمات صحية و تربوية و إصالحية و االحتياجات الخاصة لهم.. 	

الــورش واالنتــاج، ال توجــد ورش انتاجيــة مربحــة بشــكل منتظــم يف ) 100 % ( مــن املواقــع ، هــل بعــض الــورش االنتاجيــة البســيطة يف عــدد . 		

ــجون. من الس

العمل، ال تستطيع 100% من املواقع السجنية توفري فرص عمل للمسجونن وال تنفذ مشاريع مدرة للدخل.. 		

امن املواقع، صنفت اكرث 50%  من املواقع السجنية غري آمنة كونها قريبة من االحياء السكنية او وجود أبنية عالية.. 		

االكــــل ، إن نســبة ) 79 % ( مــن العقــود ال تفــرض نوعيــة طعــام مدروســة مــن حيــث الســعرات الحراريــة و الكميــة املناســبة لــكل نزيــل . 13

و تجهيــز بعــض االكالت الخاصــة التــي تخــص املســجونن الذيــن يعانــون مــن بعــض االمــراض التــي متنعهــم مــن تنــاول االطعمــة العاديــة.

وسائل الرتفيه، ال تستطيع ) 70 % ( من املواقع تنفيذ برامج ترفيهية )انشطة ثقافية / رياضية / فنية / أدبية(.. 		

ــة الالزمــة، حيــث ان نســبة ) 27 % ( ليســت فيهــا . 		 ــات مــن عــدم توفــر الخدمــات الصحي الخدمــات الصحيــة، تعــاين الســجون واالصالحي

مراكــز صحيــة وان ) 80 % ( ليــس لديهــم اطبــاء متخصصــون و ) 89 % ( يعانــون مــن قلــة توفــر االدويــة واملســتلزمات الطبيــة وعالجــات 

االمــراض املزمنــة، كــا ان نســبة ) 100% ( مــن املواقــع الســجنية ليســت لديهــم خدمــات طبيــة نســائية ملعالجــة حــاالت النزيــف والــوالدة 

و رعايــة الحوامــل والكورتــاج والعمليــات الصغــرى للحــاالت النســائية الشــائعة واالدويــة واملســتلزمات الخاصــة باالمــراض النســائية و ان ) 

100 % ( مــن املواقــع ال تســتطيع توفــري الرعايــة الالزمــة للنســاء بعــد الــوالدة و ان نســبة ) 100 % ( مــن املواقــع ال تســتطيع توفــري الرعايــة 

لألطفــال حديثــي الــوالدة و كذلــك ال تســتطيع توفــري ادويــة أطفــال يف ) 100 % ( مــن املواقــع.

عالج املدمنني، ال توجد برامج صحية و تأهيلية للمدمنن يف املواقع السجنية بنسبة ) %100 (.. 		

عالج اللواطة والدعارة، ال توجد اية برامج خاصة بعالج املتورطن يف اللواطة والدعارة بنسبة 100% من املواقع.. 		

االمــراض الوبائيــة واالنتقاليــة، تعــاين جميــع املواقــع الســجنية مــن االمــراض الوبائيــة حيــث ســجلت ) االمــراض الجلديــة و الحساســية يف ) 83 . 		

% ( مــن املواقــع ( و ) الجــرب يف  ) 40 % ( مــن املواقــع ( و ) االصابــة بكورونــا يف ) 40 % ( مــن املواقــع ( و االمــراض االخــرى بنســب متباينــة.

جائحة كورونا، سجلت حاالت االصابة بفايروس كورونا يف ) 40 % ( من املواقع .. 		

الرياضة، تفتقر املواقع السجنية بسنبة ) 41 % ( اىل الساحات الرياضة .. 		

التصنيف الفئوي، ليس مطبقآ وفقا للمعايري الدولية يف 100% من املواقع )عدا بعض التصنيفات التقليدية(.. 		

التهوية والتشميس والتكييف، تعاين اكرث من ) 70 % ( من املواقع من مشكل التهوية و التشميس .. 		
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االرسة واالغطية واملستلزمات االخرى. ال تستطيع ) 54 % ( من االدارات السجنية عى االقل توفري مستلزمات النوم.. 		

مالبس خاصة بالفئات السجنية، ال تستطيع ) 54 % ( من االدارات السجنية توفري املالبس.. 		

ــات - . 		 ــب - حفاظ ــس - لع ــب - مالب ــال )حلي ــة باألطف ــري االحتياجــات الخاص ــع توف ــن املواق ــة 100% م ــس يف امكاني ــال، لي احتياجــات االطف

ــاحيق(. مس

الدراســة والتعليــم، تفتقــر ) 43 % (  مــن االدارات الســجنية لتوفــري الدراســة االبتدائيــة، وان ) 100 % ( منهــا ال تســتطيع توفــري الدراســة الثانويــة . 		

والجامعيــة، كــا تعــاين ) 67 % ( مــن املواقــع مــن توفــري مكتبــات جيــدة ومالمئــة.

الفتيات االحداث، ال يزال يتم وضعهن مع البالغات يف عدد من املواقع.. 		

الباحثون االجتامعيون والنفسيون، تعاين عموم االدارات السجنية من نقص شديد فيها وبنسبة %100.. 		

العنف الكالمي والتعذيب النفيس، سجلت يف 100% من املواقع.. 		

التعذيــب، هنــاك ادعــاءات كثــرية مــن قبــل الســجناء خاصــة يف مرحلــة التحقيــق و ايضــا بالغــات مــن االهــايل و ايضــا تأكيــدات مــن املحامــون . 		

الــوكالء ، لكــن التأخــر يف ارســال املتعرضــن للتعذيــب اىل اللجــان الطبيــة تحــول دون توثيــق الجرميــة يف غالبهــا.

محاوالت االنتحار، سجلت يف ) 13 % (  من السجون حاالت االنتحار او املحاولة، اما التهديد باالنتحار فقد سجل يف اغلب املواقع.. 		

حفــظ االمتعــة واالمانــات، ال تســتطيع ) 93 % ( مــن االدارات الســجنية توفــري االماكــن الخاصــة بحفــظ االمتعــة للســجناء لــذا يتــم االحتفــاظ . 		

بهــا داخــل الزنازيــن.

تعيني املوظفني، ما زالت يف معظمها مركزية وال توجد رشوط مسبقة لتعين الكوادر يف السجون )بل هي رشوط التوظيف العامة(.. 		

االجانب، مع ان ) 47 % ( من االدارات أكدوا وجود اجانب عندهم لكن االدارات السجنية ليست لديها اية امكانيات للتعامل معهم.. 		

الجنس الثالث، تفتقر ) 100 % ( من املواقع السجنية اىل توفري اماكن مالمئة لهم يف السجن.. 		

تدريــب املوظفــني، ال يخضــع املوظــف املعــن الجديــد للرامــج والــدورات التأهيليــة قبــل مبــارشة الوظيفــة يف الســجون يف الســجون بنســبة ) . 		

100 % ( مــن املواقــع .

برامج انتاجية، ال تستطيع االدارات السجنية اإلستفادة من االيدي العاملة يف السجون بنسبة 100% من املواقع.. 		

برامج تدريب وتعليم مهن مفيدة  للنزالء واملودعن غري موجودة يف ) 100 % ( من املواقع.. 		

االجــازات املنزليــة، عــى الرغــم مــن ورود هــذا الحــق يف قانــون اصــالح النــزالء واملودعــن يف العــراق، اال اننــا ســجلنا ان 100% مــن املواقــع التــي . 		

متــت زيارتهــا ال تنفــذ هــذه املــادة القانونيــة.

مكان اللقاء باالهايل، تعاين 100% من املواقع السجنية يف توفري مكان مالئم للزيارات.. 		

االضطــراب النفــيس، ) 30 % ( مــن املواقــع أكــدوا وجــود اشــخاص يعانــون مــن اضطرابــات نفســية كانــوا مصابــن بهــا لحظــة ادخالهــم و لكــن . 		

هنــاك اشــخاص اصيبــوا بإضطرابــات نفســية و هــم يقضــون مــدة محكومياتهــم فهــذه ســجلت يف ) 100 % ( مــن املواقــع الســجنية.

اللقــاء العائــي والخلــوة الرشعيــة، ال تســتطيع 100% مــن املواقــع الســجنية توفــري مــكان مناســب للقــاء العائــي والخلــوة الرشعيــة يف املواقــع . 		

الســجنية التــي تــدار مــن قبــل الحكومــة املركزيــة باســتثناء الحــال يف اقليــم كوردســتان عــى الرغــم مــن عــدم ورود نــص قانــوين بهــذا الشــأن.

ال يوجد قانون خاص باالدارات السجنية يف اقليم كوردستان لغاية اليوم.. 43

ضبط املخدرات والحبوب املصنفة كمواد مخدرة سجل ضبطها يف 27% من املواقع السجنية يف العراق ) نفس نسبة العام املايض (.. 		

الربامــج التأهيليــة واالصالحيــة الحقيقيــة، ال يوجــد يف  100% مــن الســجون واالصالحيــات يف العــراق برامــج اصالحيــة وتأهيليــة وتقومييــة وفقــا . 		

ــري الدولية. للمعاي

متابعة للمحكومني بعد اطالق رساحهم غري موجودة وبنسبة %100.. 		

العــود اىل الجرميــة، )ذاتهــا او غريهــا( ســجلت حــاالت العــود اىل ارتــكاب الجرائــم يف 100% مــن املواقــع التــي متــت زيارتهــا، والحــاالت االكــرث . 		

عــودا حســب التسلســل، املخــدرات تقريبــا ) 63% ( والرسقــات ) 67% (  والدعــارة ) 27% (  والقتــل ) 23% ( واالرهــاب ) 13% (  والتســول ) %17 

(  لكــن مل نســجل ايــة دراســات او بحــوث ميدانيــة اجريــت ملعرفــة االســباب الحقيقيــة للعــود اىل ارتــكاب الجرائــم.
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پوخته ی ده رئه نجامی سه ردانييه كانی  ڕێكخراوه  ئه ندامه كانی 
تۆڕی دادپه روه ری بۆ به ندییه كان له  عیراق

بۆ گرتووخانه  و چاكسازی و بنكه كانی گرتن و پۆلیس و ناردن له  13 پارێزگا له  عیراق و له  هه رێمی كوردستانی عیراق

له  ماوه ی نێوان ) 1 / 1 / 2022 ( تاكو ) 15 / 12 / 2022 (

    خاڵه پۆزەتیڤهکان  : -

  ) 100% ( ی گرتوخانه  و چاكسازییه كان سه ردانیان ده كرێت له  الیه ن رێکخراوه  نێوده وأه تییه كان وناوه خۆییه كان  .

) 100% ( ی گرتوخانه  و چاكسازییه كان سه ردانیان ده كرێت له  الیه ن رێکخراوه  نێوده وأه تییه كان وناوه خۆییه كان  .. 1

 ) 100 % ( ئه و شوێنانه ی سه ردانیان كردن تۆماری بنه ڕه تی لێبوو  .. 2

) 100 % ( چاكسازییه كانی ئافره تان كه  ژماره یان پێنج شوێن بوو،به  تایبه تی دیوی ژووره وه  له  الیه ن ئافره تانه وه  به ڕێوه ئه برێت.. 3

له  ) 100 % ( گرتوخانه  و چاكسازییه كان كه سی بێ پسووله ی تۆمه تباركردنی لێ نه بووه .. 4

له  ) 100 % ( گرتوخانه  و چاكسازییه كان كاری قورس وسوخره  نه بووه . . 5

له  ) 90 % ( گرتوخانه  و چاكسازییه كان پۆلینی به ندكراوان به  شێوازه  كالسیكییه كی هه یه .. 6

)  100 % ( ئەو شوێنانەی سەردانیان کردوون چاودێری بە ) چاو بە کامیرا ( لێ ده كرێت .. 7

 ) 100% ( ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان سێ ژەم خواردن دابین دەكه ن بۆ راگیراوان و بەندکراوان .. 8

) 100 % ( ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان خزمه تگوزاری پزیشكی سه ره تایی لێیه  .. 9

) 100 % ( گرتووخانەکان و چاکسازییەکان هه ڵده سنت به  ئه نجامدانی پشكنین بۆ به ندكراوه كه  له  كاتی گه یشتنی.. 10

 ) 90% ( گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ئه شكه نجه دانی جه سته یی تیادا تۆمار نه  كرا له  به ڵگه وه .. 11

 ) 100 % ( ی گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ، کەلەبچە و زنجیر بەکار نایەت له  ژیانی ڕۆژانه دا.. 12

) 100 % ( گرتووخانه  و چاكسازییه كان ژووری تاكه  كه سییان ) انفرادی ( بۆ سزادان نییه .. 13

 ) 100%( راگیراوان و سزادراوان  زانیارییان له سه ر ته واوی رێنومایی و یاساکان هه یه  .. 14

) 100% ( گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ئازادی ئایین و مارسه ی نزا و مه راسیمی خواپه رستی ڕێگه  پێدراوه  .. 15

 ) 100% ( گرتووخانەکان و چاکسازییەکان رێنایی تایبەتیان ھەیە و کاری پێ دەکەن .. 16

)100 % ( گرتووخانەکان و چاکسازییەکان لە عیراق خراوه ته  ژێر ئیدارەی وەزارەتی دادی عیراقی.. 17

 ) 100 % ( شوێنه كان رێگه  به  سه ردانی كه س و كار ده ده ن به  شێوه یه كی رێك.. 18

سیسته می خه ڵوه تی شه رعی ته نها له  كوردستان هه یه .. 19

سیسته می پاداشت و به خشش ته نها له  كوردستان هه یه .. 20

رێكاره كانی بریكاردان به  پارێزه ر و چاوپێكه وتنی پارێزه ر به  بریكاردار له  ) 100 % ( شوێنه كان ئاساییه .. 21

چاكسازی و گرتووخانه كان به  رێژه ی ) 100 % ( له  ژێر پشكنینی ناوه خۆ و ده ره كی رێكدان.. 22
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تێبینی و پێشنیازه  كان   : - 

ــی 1-  ــه  ) وه زاره ت ــه  الیه نه ی ــازییەکان هه م ــەکان و چاکس ــۆ گرتووخان ــڕی ب ــتی كارگێ ــتا سه رپه رش ــا ئێس ــڕی، ت ــتی كارگێ  سه رپه رش

ــم (. ــد و هه رێ ــۆی نێوه ن ــی ناوه خ ــه ردوو وه زاره ت ــم و ه ــه  هه رێ ــی ل ــاری كۆمه اڵیه ت ــی كار و كاروب ــی و وه زاره ت دادی عیراق

دیــارده ی قەرەباڵغــی ، بــه  به رچاوتریــن دیــارده ی زۆرینــه ی گرتووخانــه  و چاكســازییه كانی عێــراق و هه رێمــی كوردســتان - 2

ــت. ــه  ده كرێ ــان ڕه وان ــه  بۆی ــانه ی ك ــه و كه س ــاره ی ئ ــوێنه كان و ژم ــی ش ــای وه رگرتن ــوان توان ــاوازی نێ ــۆی جی ــه  ه ــت ب ــار ده كرێ هه ژم

جــۆری ئــەو بینایانەیــه  ، ) 63 % (  ئــه و باڵه خانانــه ی بــەکار دێــت وەک گرتــوو خانــە وچاکســازی ، شــیاو نییــە بــۆ ژیــان وجێبەجــێ - 3

کردنــی بەرنامەی چاکســازی .

فه رمانگه ی داواكاری گشتی له  )44%( چاكسازی و گرتووخانه كان بوونیان نییه .- 4

پێداویستی پاك و خاوێنی و خۆششنت له  ) 67 % ( شوێنه كان به  ته واوی دابین ناكرێ.- 5

ڕووبه ری تایبه ت به  هه ر به ندكراوێك ) املساحة السجنیة ( له  ) 69 % ( شوێنه كان دابین ناكرێ.- 6

پانتای سه وزایی له  ) 76 % ( ی شوێنه كان دابین ناكرێ.- 7

دابین كردنی پێداویستی خه وتن ، ) 60 % ( گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ناتوانن وه ك پێویست دابینی بکەن .- 8

پێداویستیه كانی خاوه ن پێداویستی تایبه ت له  ) 100 % ( ی شوێنه كان دابین نه كراوه .- 9

ده زگا و پرۆژه ی به رهه مهێن له  ) 100% ( شوێنه كان نابیندرێت.- 10

كار ، له  ) 100 % ( گرتووخانه  و چاكسازییه كان بۆ به كار خستنی به ندكراوان وه دی ناكرێ.- 11

ئاسایشی شوێنه كان ، ) 50 % ( شوێنه كان شوێنی باش نین له  ڕووی پاراستنی گیان و سه المه تی به ندكراوان.- 12

ژه مه كانــی خــواردن ، ) 79% (  گرتووخانــەکان و چاکســازییەکان ناتوانــن خواردنــی تایبــه ت بــه  هه نــدێ كه ســی نه خــۆش دابیــن - 13

بكه ن.

ئامــرازه كان خۆشــگوزرانی ، لــه  ) 70 % ( شــوێنه كان هیــچ پڕۆگرامێكــی رۆشــنبیری یــا وه رزشــی یــا هونــه ری یــا وێژه یــی جێبه جــێ - 14

ناكرێ.

ــان ونەشــتەرگەری وەک - 15 ــن پێداویســتی پزیشــکی وداوده رم ــەکان وچاکســازییەکان ناتوان خزمه تگــوزاری ته ندروســتی ، گرتووخان

پێویســت دابیــن بکــەن ، ) 27 % ( بنكــه ی ته ندروســتی تێــدا نییــه  ، ) 80 % ( پزیشــكی تایبه مته ندیــان نییــه  ، ) 89 % ( لــه  

ــه  ) 100 % (  ــای دابیــن كردنــی ده رمــان و پێداوســتی پزیشــكی و ده رمانــی نه خۆشــییه  درێژخانه كانیــان نییــه  ، ل شــوێنه كان توان

ــان دابیــن بــكات  ــه  ئافره ت ــان و حاڵه ته كانــی تایبــه ت ب ــۆ ئافره ت ــه  و چاكســازییه كان ناتوانــێ خزمه تگــوزاری پزیشــكی ب گرتوخان

ــه  ، و ) 100% ( ی  ــووی نیی ــك ب ــه  دای ــازه  ل ــی ت ــری منداڵ ــتی چاودێ ــوزاری ته ندروس ــوێنه كان خزمه تگ ــا ) 100 % ( ش ، هه روه ه

ــكات. ــن ب ــدااڵن دابی ــۆ من ــن خزمه تگــوزاری و پێداویســتی و ده رمــان ب شــوێنه كان ناتوان

چاره سه ری ئالوده بووان به  ماده ی هۆشبه ر له  ) 100 % ( چاكسازییه كان دابین ناكرێ.- 16

چاره سه ری ) له واته  و له شفرۆشان ( له  ) 100 % ( گرتووخانه  و چاكسازییه كان دابین ناكرێ.- 17

نه خۆشــییه  گــوازراوه كان ، هه مــوو شــوێنه كانی كێشــه ی نه خۆشــییه  گواســراوه كانیان هه بــوو، و زۆرتریــن نه خۆشــی كــه  - 18

تۆمــار كــرا بێــت بریتــی بــوو لــه  نه خۆشــی گولــی لــه  ) 40 % ( شــوێنه كان و هه ســتیاری پێســتی لــه  ) 83 % ( شــوێنه كان و كۆرۆنــا 

ــه . ــان هه ی ــد ، بوونی ــز و ... هت ــڕه وی می ــه  و رێ ــییه كانی هه ناس ــه  نه خۆش ــی زۆر ل ــا رێژه یه ك ــه  ) 40 % ( و هه روه ه ل

كۆرۆنا ، له  ) 40 % ( شوێنه كان تووش بوون به  كۆرۆنا تۆمار كراوه .- 19
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وه رزش ، ) 41 % ( شوێنه كان ناتوانن شوێنی وه رزش و خۆدانه به ر تیشكی خۆر بۆ به ندكراوان دابین بكه ن.- 20

ــتاندەردی - 21 ــی س ــە پێ ــن ب ــن پۆلی ــازییەکان ناتوان ــەکان و چاکس ــوی ( ، ) 100% ( گرتووخان ــف الفئ ــردن ، ) التصنی ــن ك پـــۆلیــــ

نێودەوڵەتــی بکــەن و تەنھــا چەنــد پۆلێنەکــەی ســەرەتایی ھەیــە کــە ئەویــش ناکرێــت نەبێــت وەک ) لــە یــەک جیاکردنــەوەی 

ــوف ( . ــەورە / محکــوم و موق ــداڵ و گ ــرەت / من ــاو و ئاف پی

ــۆکاری - 22 ــووە ھ ــە بب ــوو ک ــان ھەب ــکی خۆری ــێ و تیش ــی ھەواگۆڕک ــوێنەکان گرفت ــۆر  ، ) 70 % ( ی ش ــکی خ ــێ و تیش ھەواگۆڕک

ــراوان . ــزادراوان و ڕاگی ــه  الی س ــت ل ــیە و پێس ــە و حەساس ــی ھەناس ــدێ نەخۆش ھەن

قه ره وێڵه  و پێداویستی خه وتن ، له  ) 54 % ( شوێنه كان ناتواندرێت به  ته واوه تی دابین بكرێت.- 23

جلــی تایبــه ت ، ) 54% ( گرتووخانــەکان و چاکســازییەکان توانــای دارایــی ئه وه یــان نییــه  جلــی تایبــەت بــە ســزادراوان و راگیــراوان - 24

ــن بكه ن   دابی

پێداویســتییه كانی منــدااڵن ، ) 100 % ( گرتووخانــه  و چاكســازییه كان ناتوانــن پێداویســتییه كانی ئــه و مندااڵنــه  دابیــن بكــه ن كــه  - 25

له گــه ڵ دایكانــن لــه  شــیر و جــل و بــه رگ و یــاری و دایبــی و پــۆدره .

 خوێنــدن ، لــه  ) 43 % ( شــوێنه كان قوتابخانــه  نییــه  ، و لــه  ) 100 % ( ناتوانــن خوێندنــی ئاماده یــی و دوای ئاماده یــی فه راهــه م  --2

بكــه ن ، و ) 67 % ( شــوێنه كان په رتووكخانــه  و خوێندنــی خوێندنه وه یــان پــێ دابیــن ناكــرێ.

ــه  - 27 ــه  ل ــه  ، بۆی ــه  و ده ره نجانــی خراپــی زۆری هه ی تێكــه ڵ كردنــی كچانــی نه وجــه وان له گــه ڵ ئافره تانــی گــه وره  كێشــه ی گه وره ی

ژێــر هیــچ پاســاوێك نابێــت به یه كــه وه  دابندرێــن لــه  یــه ك هۆڵــدا .

توێژەری کۆمەاڵیەتی و ده روونی ، ) 100% ( گرتووخانەکان و چاکسازییەکان ژمارەیان زۆر لەوە کەمرە کە ده بێ هه بێت.- 28

توند و تیژی گوتاری له  ) 100 % ( شوێنه كان تۆمار كراوه .- 29

ــه رووی - 30 ــه وه  رووب ــی لێكۆڵین ــه  كات ــه  ل ــه ن ك ــه وه  ده ك ــه ی ئ ــزادراوان بانگه ش ــراوان و س ــه  ڕاگی ــێكی زۆر ل ــكه نجه دان ، به ش ئه ش

ــه ملێندرێت . ــكی بس ــی پزیش ــه ی راپۆرت ــه  رێگ ــت ب ــی زۆر ناتواندرێ ــی كاتێك ــه ر تێپه ڕبوون ــه اڵم له ب ــه وه  ب ــكه نجه  بوونه ت ئه ش

هه وڵــی خۆكوشــنت  ، لــه  ) 13 % ( ی گرتووخانــەکان و چاکســازییەکان ھەوڵــی خۆکوشــنت تیایــدا تۆمــار كــراوه  ، بــه اڵم - 31

هه ڕه شــه كردن بــه  خۆكوشــنت لــه  زۆرینــه ی شــوێنه كان تۆمــار كــراوه .

ــازییەکان , 23-  ــەکان و چاکس ــە ) 93 % ( ی گرتووخان ــەت ل ــوێنی تایب ــی ش ــۆی نەبوون ــە ھ ــه ل ، ب ــه ل و پ ــوێنی ك ــات و ش  ئه مان

ــن . ــان دادەنێ ــان الی خۆی ــەل و پەلەکانی ــه ی ک ــراوان زۆرین ــزادراوان و راگی س

دامه زراندنــی فه رمانبه رانــی چاكســازی ، دامه زرانــدن تــا ئێســتا مه ركه زییــه  و فه رمانبه رانــی گرتووخانــه  و چاكســازییه كان - 33

بــه  مەرجــی تایبەتــی دانه مــه زراون و ته نهــا مه رجــه  گشــتییه كانی دامه زرانــدن نه بێــت.

ــردن - 34 ــی مامه ڵه ك ــچ توانایه ك ــه كان هی ــه اڵم گرتووخان ــه  ب ــی هه ی ــی بیان ــوێنه كانی خه ڵك ــه  ) 47 % ( ش ــه كان ، ل ــی بیانیی ڕه وش

نییــه . له گه ڵیانــی 

ڕه گه زی سێیه م ، له  ) 100 % ( شوێنه كان شوێنی تایبه ت به  ره گه زی سێیه میان نییه .- 35

خولــی راهێنــان بــۆ فه رمانبــه ران، هیــچ فه رمانبه رێــك خولــی راهێنــان نابینــێ پێــش ده ســت بــه كار بوونــی لــه  )%100( - 36

به ندیخانــه كان.

ــتی - 37 ــه  ده س ــن ل ــوود وه رگرت ــۆ س ــه  ب ــان نیی ــرۆژه ی وه به رهه مهێنانی ــوێنه كانی پ ــه  ) 100 % ( ش ــان ، ل ــی وه به رهه مهێن پرۆگرام

ــه  و چاكســازییه كان. ــاو گرتووخان كاری ن
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مەشق و راھێنان، )90 %( گرتووخانه  وچاکسازییەکان ھیچ مەشق وراھێنان وپیشەیەکی بەسوود نییە بۆ بەندکراوان. - 38

مۆڵه تــی چوونــه  ماڵــه وه  ، له گــه ڵ ئــه وه ی لــه  عیــراق نزیكــه ی چــوار ســاڵه  ئــه و مافــه  بــۆ به ندكــراوان دابیــن كــراوه  بــه  یاســا - 39

ــراق. ــدی عی ــی نێوه ن ــداره ی حكومه ت ــر ئی ــه  چاكســازییه كانی ژێ ــووه  ل ــێ وه رنه گرت ــه ك كه ســیش ســوودی ل ــا ئێســتا ی ــه اڵم ت ب

شــوێنی یه كــر بینــی كــه س و كار ، لــه  ) 100 % ( شــوێنه كان ناتوانــن جێگــه ی گونجــاو بــۆ میوانانــی راگیــراو و ســزادراوان دابیــن - 40

بكه ن.

شــڵه ژانی ده روونــی، لــه ) 30 % ( ی گرتووخانــە و چاکســازییەکان ئــەوە تۆمــار کــراوە کــە خەڵکــی ناتــەواو لــە ڕووی دەروونییــەوە - 41

دەرنێدرێــت بــۆ الیــان و کێشــەی زۆریــان بــۆ دروســت دەکات، و بــه اڵم لــه  هه مــوو شــوێنه كانی ) 100% ( باســی ئــه وه  ده كــرێ 

كــه  خه ڵكانێــك لــه  مــاوه ی به ســه ربردنی ســزاكانیان تووشــی تێكچوونــی بــاری ده روونــی ده بــن.

چاوپێكه وتنــی خێزانــی و خه ڵوه تــی شــه رعی، له بــه ر ئــه وه ی لــه  یاســای عیراقــی باســی ئــه وه  نه كــراوه  بۆیــه  لــه  ) 100 - 42

ــی  ــازی و گرتووخانه كان ــه  چاكس ــراوه  ل ــن نه ك ــۆ دابی ــاوی ب ــوێنی گونج ــه ت و ش ــكاری تایب ــه كان رێ ــازی و گرتووخان % ( چاكس

نێوه نــدی. حكومه تــی 

تا ئێستا هیچ یاسایه كی تایبه ت نییه  له  كوردستان بۆ به ڕێوه بردنی چاكسازییه كان.- 43

ــبەر - 44 ــادەی خۆش ــراو وەک م ــی پۆلینک ــبەر و حبوب ــەوادی ھۆش ــەکان و چاکســازییەکان م ــبه ر، ) 27 % ( گرتووخان ــادده ی خۆش م

ــە الی بەندکــراوان . ــراوە ل گی

به رنامــه ی چاكســازی و دووبــاره  شــیاندنه وه ، )  100 % ( گرتووخانــەکان و چاکســازییەکان لــە عیــراق و کوردســتان ھیــچ - 45

بەرنامەیەکــی چاکســازییان نییــە کــە ســتاندەردی نێودەوڵەتــی پەســندی بــکات .

ــراوەوە - 46 ــی بەندک ــە کەس ــەکان ب ــە و پەیوەندیی ــچ متابع ــازییەکان ھی ــەکان و چاکس ــە ) 100% ( گرتووخان ــینه  ، ل ــری پاش چاودێ

ــەوە . ــازاد کردنیان ــە رۆژی ئ ــان ل ــت لەگەڵی ــان نابێ ــری و ھاریکاریی ــێ و چاودێ نامێن

گه ڕانــه وه  بــۆ ئه نجامدانــی تــاوان ، ) 100 % ( ی گرتووخانــەکان و چاکســازییەکان دیــارده ی دووبــارە و چەندیــن بــارەی گەڕانــەوە - 47

بــۆ ئەنجامدانــی تــاوان تۆمــار کــراوە و ئــەوەش ھەرەســی چاکســازییەکان دەســەملێنێ وەک دەزگایەکــی چاکســازی و دووبــارە 

ئامادەکردنــەوەی تاوانــکار و گەڕاندنــەوەی بــۆ کۆمەڵگــە و زۆرتریــن تاوانه كانیــش ئه وانــه ن ) خۆشــبه ره كان 63 %  و دزی كــردن 

67 % و له شفرۆشــی 27 % و كوشــنت 23 % و تیــرۆر 13 % ، ده رۆزه كــردن ) 17% (، ئــه وه ی جێگــه ی سه رنجیشــه  هیــچ دیراســات و 

ــۆ چاره ســه رییان. ــالن ب ــی پ ــان و دانان ــۆ زانینــی هۆكاره كانی ــه  ئه نجــام نادرێــت ب ــه و دیاردان ــه وه  له ســه ر ئ توێژین
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خلاصة توصيات شبكة العدالة للسجناء لعام 2022
المعنونة للجهات ذات العلاقة

الزيارات الميدانية و متابعة اوضاع حقوق االنســان في الســجون و مراكز االحتجاز و االصالحيات من   
ــراق ( و  ــي الع ــن ف ــن و الموقوفي ــان للمحكومي ــوق االنس ــاع حق ــين اوض ــروع ) تحس ــطة مش ــم انش ــن اه بي
الممــول مــن قبــل منظمــة مســاعدات الشــعب النرويجــي منــذ عــام ) ٢٠1٦ ( و يســتمر المشــروع لغايــة نهايــة شــهر 

ــون االول ٢٠٢٣ . كان

ــى المعنيــة بمتابعــة و  ــا ايصالهــا ال ــا التــي تمــت تدوينهــا بــكل أمانــة و حرفيــة ، تتطلــب من و ان نتائــج زيارتن
معالجــة التوصيــات و المالحظــات، لــذا توجــب منــا تفريــد التوصيــات و توزيعهــا علــى الجهــات ذات العالقــة و 

كمــا يأتــي :-

أولآ – توصيــات شــبكة العدالــة للســجناء الــى الســلطة القضائيــة الموقــرة فــي العــراق واقليــم كوردســتان العــراق 
فيمــا يخــص الامــور التــي تخــص القضــاء و الاجهــزة القضائيــة :-

نوصــي مجلــس القضــاء و المحاكــم فــي العــراق و اقليــم كوردســتان العــراق بالتوصيــات التاليــة للمســاهمة فــي 
تنظيــم و تخفيــف االعبــاء علــى كاهــل الــوزارات المعنيــة بــإدارة ملــف الســجون و االصالحيــات :-

وجــود دوائــر االدعــاء العــام ضــروري جــدآ فــي جميــع الســجون و االصالحيــات ألن االدعــاء العــام يعتبــر 1. 
الجهــة القضائيــة الوحيــدة التــي عليهــا مراقبــة حقــوق االنســان فــي الســجون و االصالحيــات و مراكــز 

التوقيــف و االحتجــاز.
عــدم اللجــوء الــى التوقيــف قــدر المســتطاع و اللجــوء الــى الكفــاالت المالية و الشــخصية كلمــا كان ممكنا ٢. 

ــى الموقوفيــن  ــة عل ــك لمعالجــة االكتظــاظ فــي الســجون و التكاليــف الباهضــة التــي تنفقهــا الدول و ذل
باالضافــة الــى المشــاكل االمنيــة و الصحيــة و االجتماعيــة التــي تصاحــب التوقيــف.

االسراع في حسم الدعاوى القضائية و خاصة اذا كان المتهم في القضية موقوفآ.٣. 
اللجــوء قــدر االمــكان الــى العمــل باالفــراج الشــرطي كلمــا كان ممكنــا لمــا فيــه من فوائــد تقليــل االكتظاظ ٤. 

و النفقــات و المشــاكل الصحيــة و االمنيــة و االجتماعية.
استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات كلما كان ممكنا.٥. 
توســيع نطــاق تطبيــق ايقــاف تنفيــذ العقوبــة بالنســبة للجرائــم غيــر العمديــة و غيــر الخطيــرة علــى امــن ٦. 

لمجتمع. ا
 ضــرورة التعامــل الجــدي مــع إدعــاءات التعــرض للتعذيــب و المعاملــة الســيئة و خاصــة التعذيــب النفســي ٧. 

التــي تمــارس علــى الموقوفيــن و فتــح ملفــات التحقيــق و انــزال العقوبــات الشــديدة علــى مرتكــب جريمــة 
التعذيــب و المعاملــة القاســية و الالانســانية و الحاطــة مــن الكرامــة و عــزل االمــر بالتعذيــب مــن منصبه او 

رتبتــه نهائيــآ مــع قــرار التعويــض المــادي و المعنــوي للمتعــرض للتعذيب.
ــي فــي ٨.  ــي نهائ ــى حيــن اصــدار قــرار قضائ ــل االعــالم ال ــم مــن قب عــدم الســماح بنشــر تفاصيــل الجرائ
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ــك. ــي بذل ــمح القاض ــوع اال اذا س الموض
محاسبة االعالميين لنشرهم صورآ لألحداث و تفاصيل قضاياهم و ذلك لمصلحة الطفل الفضلى .٩. 
ــة الموقــوف معاملــة خاصــة تتوافــق مــع مبــدأ افتــراض البــراءة المثبتــة فــي الدســتور و ٠1.  يجــب معامل

القوانيــن النافــذة.
عــدم حبــس المديــن المعســر تنفيــذآ إللتزامــات العــراق بمــا جــاء فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 11. 

ــم  ــن بســبب عــدم قدرته ــه عــدم جــواز حبــس االشــخاص المديوني ــذي ورد في ــة و السياســية ال المدني
علــى الوفــاء بالتــزام تعاهــدي.

ــاالت  ــي ح ــرآ و ف ــن حص ــق و المحقيقي ــاة التحقي ــادة قض ــى الس ــق ال ــف التحقي ــادة مل ــى إع ــل عل 1٢- العم
ــات  ــول المحاكم ــون اص ــن قان ــرة ب ( م ــادة ) ٠٥ / الفق ــي الم ــع ف ــدم التوس ــى ع ــوى يراع ــرورة القص الض
ــى ) يكــون للمســؤول فــي مركــز الشــرطة فــي االحــوال  الجزائيــة رقــم ) ٣٢ ( لســنة 1٧٩1 التــي تنــص عل

ــق (. ــلطة محق ــادة )٩٤( س ــادة والم ــذه الم ــي ه ــة ف المبين
1٣- اصــدار تعليمــات خاصــة بتــالوة حقــوق المتهــم قبــل البــدء بالتحقيــق معــه و عــدم اجبــاره و اكراهــه علــى 
ــام  ــي و أم ــل المحام ــم توكي ــض المته ــاع او رف ــي الدف ــود محام ــي وج ــق اال ف ــدء بالتحقي ــكالم و الب ال

االدعــاء العــام.
1٤- تشــديد العقوبــات علــى المتورطيــن فــي جرائــم تهريب المــواد المخدرة الــى داخل الســجون و االصالحيات 

مــن الموظفيــن و الحــراس و االدارييــن في تلك المؤسســة.

ثانيآ : توصيات شبكة العدالة للسجناء الى مجلس النواب العراقي الموقر و برلمان كوردستان العراق الموقر 

نوصي السلطة التشريعية الموقرة في العراق و اقليم كوردستان العراق بما يلي :-

ضــرورة موائمــة القوانيــن الجزائيــة وفقــآ للمعاييــر الدوليــة فيمــا يخــص نــوع و جنــس و مــدة العقوبــات نظــرآ لمــا . 1
يتســم بهــا قوانينــا مــن شــدة و غلــو فــي الجــزاءات المقــررة فيهــا لكــي تتماشــى مــع التزامــات العــراق بموجــب 

االتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا.

اســتحداث منصــب ) قاضــي التنفيــذ ( ليكــون بديــال عــن العفــو العــام و العفــو الخــاص اللــذان يعتبــران انتهــاكا . ٢
للمبــدأ الدســتوري الــذي يؤكــد علــى مبــدأ ) الفصــل بيــن الســلطات ( و ان العفــو العام هو تدخل الســلطة التشــريعية 
فــي امــور القضــاء كمــا ان العفــو الخــاص يعتبــر تدخــال مــن الســلطة التنفيذيــة فــي امــور القضــاء اللــذان ال نجــد 

لهمــا مثيــال فــي غالبيــة دول العالــم كالــذي يحــدث عندنــا.

ضــرورة ادراج العقوبــات البديلــة فــي التشــريعات الوطنيــة لمــا لهــا مــن ايجابيــات مــن معالجــة اكتظــاظ الســجون . ٣
ــي  ــدم زج مرتكب ــع و ع ــح المجتم ــخاص لصال ــات االش ــن امكاني ــتفادة م ــة و االس ــى الدول ــات عل ــل النفق و تقلي
الجرائــم غيــر العمديــة بأشــخاص متمرســين فــي ارتــكاب الجرائــم و ايضــا الحفــاظ علــى الصــورة االجتماعيــة 

لألفــراد امــام المجتمــع.

ــر . ٤ ســن تشــريع خــاص او مــواد قانونيــة خاصــة بنظــام افــراج الصحــي لألشــخاص الذيــن ال يرجــى شــفائهم اث
اصابتهــم بأمــراض مســتعصية أو الذيــن يصابــون بعاهتيــن مســتديمتين مــن العاهــات الثــالث أو االصابــة ببعــض 

االمــراض التــي ال يمكــن للشــخص العنايــة بنفســه.
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تشــريع مــادة قانونيــة لمعالجــة الوضــع القانونــي لألشــخاص الذيــن يصابــون بمــرض عقلــي بعــد اكتســاب قــرار . ٥
ــاء فتــرة تنفيــذ الحكــم القضائــي حيــث االمــر يخــرج عــن ســلطان القضــاء بعــد  الحكــم الدرجــة القطعيــة و اثن
اكتســاب الدرجــة القطعيــة و قوانيــن الــوزارات المعنيــة بــإدارات الســجون و كذلــك قانــون االدعــاء العــام جــاءت 

خاليــة مــن معالجــة هــذا االمــر.

ضرورة تشريع قانون خاص إلدارة االصالحيات في اقليم كوردستان العراق .. ٦

 ضــرورة ادراج حــق اللقــاء العائلــي ) الخلــوة الشــرعية ( للمســجونين فــي مــواد قانونيــة للذيــن ال يشــملهم . ٧
االجــازات المنزليــة مــن الســجناء المنصــوص عليهــا فــي قانــون اصــالح النــزالء و المودعيــن رقــم 1٤ لســنة ٢٠1٨ / 

ــواد ٣٠ و ٣1 و ٣٢ . ــي الم ــة / ف ــازات المنزلي ــل التاســع / االج الفص

ثالثآ : توصيات شبكة العدالة للسجناء للسلطة التنفيذية الموقرة في العراق واقليم كوردستان العراق 

ــى الحكومــة العراقيــة الموقــرة اتخــاذ  لمعالجــة المشــاكل الكثيــرة داخــل الســجون و االصالحيــات يجــب عل
ــة  ــات دولي ــي وردت بشــأنها توصي ــم معالجــة االوضــاع الت ــور لكــي يت ــام ببعــض االم ــرارات و القي بعــض الق
ــة  ــات دولي ــي صــدرت مــن منظم ــر الت ــم المتحــدة او التقاري ــع لألم ــوق االنســان التاب ــس حق ســواء مــن مجل

ــي :- ــى النحــو االت ــا عل ــة للســجناء و المنظمــات االعضــاء فيه ــا نحــن كشــبكة العدال ــى توصياتن وصــوال ال

ضــرورة بنــاء ســجون و اصالحيــات تتناســب مــع النمــو الســكاني و فــي جميــع المحافظــات العراقيــة ) حتــى تعالــج . 1
مشــكلة زيــارات االهالــي الــى المســجونين و هــم فــي محافظــات بعيــدة بســبب عــدم وجــود ســجون فــي محافظاتهــم 
( و تراعــى فــي بنــاء الســجون و االصالحيــات مــكان البنايــة مــن الناحيــة االمنيــة ) و ابعادهــا عــن المناطــق الســكنية و 
البيانــات العاليــة التــي تكشــف مــا بداخــل الســجون ( و كذلــك عــدد القاعــات و التهويــة و التشــميس و قاعــات االكل و 
بنــاء الغــرف لتتناســب مــع االعــداد التــي هــي تصاعــد مســتمر و توفيــر االســرة و مســتلزمات النــوم و ايضا تراعــى فيها 
متطلبــات ذوي االحتياجــات الخاصــة ) بالنســبة ألماكــن النــوم و الحمامــات و االكل و االلعــاب الرياضيــة التــي تتناســب 
مــع وضعــه البدنــي ( و المســاحات الخضــراء و المالعــب ) مــع االخــذ بعيــن االعتبــار نوعيــة الرياضــات بحيــث تتناســب 
مــع الفئــات العمريــة و البدنيــة للمســجونين ( و ورش العمــل االنتاجيــة و قاعــات اســتقبال ذوي المســجونين و البنــى 
التحتيــة الالزمــة للبرامــج االصالحيــة و التأهيليــة و اماكــن اللقــاء العائلــي و الخلــوة الشــرعية و اماكــن حفــظ االمتعــة 
الخاصــة بــكل مســجون و كذلــك توفيــر اماكــن خاصــة باللقــاء بالمحامــون و بنــاء المراكــز الصحيــة التــي توفــر خدمات 
صحيــة و طبيــة مناســبة و ايضــا بنــاء مــدارس خاصــة للمســجونين و مراعــاة توفيــر المســاحة الســجنية الضروريــة 

لــكل ســجين وفقــا للمعاييــر الدوليــة.
نوصــي بــأن تكــون إدارات الســجون و االصالحيــات مســتقلة تمامــآ عــن بعضهــا البعــض فكثيــرآ نــرى اماكــن يوضــع . ٢

فيهــا المحكوميــن مــع الموقوفيــن ، او البالغيــن مــع االحــداث ، حيــث ان االدارة الســليمة ان تكون هناك إدارات مســتقلة 
بالموقوفيــن و الموقوفــات ، و إدارات مســتقلة بالنســاء و الرجــال ، و إدارات مســتقلة باالحــداث و البالغيــن .

يجــب ان تــدار ســجون و إصالحيــات النســاء مــن قبــل الكوادر النســائية مــن إدارة و حــراس و الباحثــات ) االجتماعيين . ٣
و النفسيين (.

ــات . ٤ ــجون و االصالحي ــون الس ــي تك ــوي لك ــف الفئ ــوع التصني ــي موض ــة ف ــر الدولي ــآ للمعايي ــليم وفق ــق الس التطبي
مؤسســات اصالحيــة.

فتــح ورش تعليميــة لمهــن و حــرف مفيــدة منهــا اصــالح االجهــزة االلكترونيــة و الســيارات و التبريــد و التكييــف و بناء . ٥
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المشــاريع الصغيــرة التــي تتوائــم مــع التطــور الحاصــل فــي مجــاالت التجــارة و الصناعــة و المهــن االخــرى.
علــى االدارات الســجنية توفيــر مســتلزمات النظافــة الشــخصية مــن ميــاه للغســل و الطبــخ و الشــرب و كذلــك توفيــر . ٦

المنظفــات و المعقمــات و الحالقيــن لســجون الرجــال ومــا يقابلهــا لســجون النســاء.
القيــام و بشــكل دوري بتنظيــف القاعــات و الزنازيــن و الغــرف و رشــها بالمبيــدات و المعطــرات بســبب بقــاء الســجناء . ٧

لفتــرات طويلــة داخــل الغــرف و القاعــات مــع احتفاظهــم بمالبســهم و احتياجاتهــم عندهــم يســبب فــي انبعــاث روائــح 
كريهــة .

ضــروري جــدا ان تتوفــر االدارات الســجنية مالبــس خاصــة و بألــوان مختلفــة للفصــل بيــن الفئــات الســجنية المختلفــة . ٨
و وجــود االرقــام الخاصــة لــكل نزيــل او مــودع.

علــى االدارات الســجنية تجهيــز الســجون و االصالحيــات فــي الوجبــات الثالثــة مــع مراعــات الســعرات الحراريــة و . ٩
ــن  ــخاص الذي ــة لألش ــاة االكالت الخاص ــع مراع ــجونين م ــى المس ــدم ال ــي تق ــات الت ــه و المعلب ــودة االكل و الفواك ج
يعانــون مــن امــراض تمنعهــم مــن االكل العــادي او المصابيــن ببعــض الحساســيات مراعــات ظروفهــم الصحيــة و ذلــك 

عــن طريــق وضــع فقــرات خاصــة فــي عقــود االكل التــي تبــرم مــع المتعاهديــن.
منــع االهالــي مــن جلــب االكل و الحلويــات عنــد الزيــارة او القيــام بفحــص تلــك المــواد فحصا دقيــآ ألن معلوماتنا تشــير . 1٠

الــى ان نســبة كبيــرة مــن تهريــب المــواد المخــدرة او االســلحة او النقــود تكــون عــن طريق تلــك االمور.
مراقبــة اســعار الســلع و المــواد فــي الحوانيــت الموجــودة فــي الســجون ألنهــا فــي الغالــب تبــاع بأســعار كبيــرة مقارنــة . 11

بأســعار تلــك المــواد فــي الخــارج.
ــوزارة . 1٢ ــات التابعــة لل ــى مســتوى المديري ــت عل ــو كان ــة و حتــى ل نوصــي االدارات الســجنية تنظيــم مســابقات داخلي

ــاء االشــخاص ضمــن برنامــج التقويــم و االصــالح. ــادرة انســانية و هــي جــزء مــن اعــادة بن يكــون ب
نوصــي وزارة العــدل بتوفيــر خدمــات طبيــة و صحيــة اكثــر ممــا موجــود حاليــا حيــث تفتقــر الســجون و االصالحيــات . 1٣

ــى  ــن و حت ــاء المتخصصي ــال عــدم وجــود االطب ــى ســبيل المث ــا عل ــورد منه ــة و ن ــور الضروري ــن االم ــر م ــى الكثي ال
ــة او عــدم توفيــر االدويــة و  ــا مراكــز صحيــة و قل ــة عــدد الكــوادر اصحيــة فــي المواقــع التــي فيه الممارســين و قل
خاصــة لالمــراض المزمنــة و ايضــا الخدمــات النســائية و خدمــات صحــة االطفــال و عــدم توفــر الكثيــر مــن اجهــزة 
الفحــص خاصــة لالمــراض النســائية و رعايــة الحوامــل و الرعايــة الالحقــة للــوالدة و خدمــات طبيــة لالطفــال حديثــي 
الــوالدة فــي اصالحيــات النســاء و ايضــا نقــص شــديد فــي الفحوصــات المخبريــة و الكثيــر مــن االمــور االخــرى التــي 

تعتبــر خدمــات طبيــة اوليــة.
نوصــي وزارة الصحــة ايضــا بإعطــاء اهميــة خاصة لموضوع االمــراض الســارية و المعدية في الســجون و االصالحيات . 1٤

بإعتبارهــا بيئــة مناســبة لتفشــي االمــراض الوبائيــة و الحساســية و الجلديــة و امــراض الجهــاز التنفســي و المجــاري 
البوليــة و الزهريــة و غيرهــا مــن االمــراض االنتقاليــة، و كذلــك توفيــر المحاجــر الصحيــة لبعــض الحــاالت الصحية التي 

تتطلــب عزلهــا عــن االخريــن بقــرار طبيــب مختــص مــع ابــالغ االدعــاء العــام بذلــك.
نوصــي وزارة الصحــة باالهتمــام بالجانــب النفســي للمســجونين اثنــاء دخولهــم و اثنــاء فتــرة تنفيــذ الحكــم القضائــي و . 1٥

توفيــر خدمــات الصحــة النفســية و العقليــة فــي الســجون و االصالحيــات.
علــى االدارات الســجنية االهتمــام بمشــاكل العنــف الكالمــي الــذي يمــارس مــن قبــل الموظفيــن علــى الســجناء الــذي ال . 1٦

يقــل تأثيــره علــى المســجون مــن العنــف الجســدي مــا يســببه مــن مشــاكل اداريــة و امنيــة حيــث ان معظــم الســجناء 
يشــكون مــن االســاءة التــي تمــارس عليهــم مــن معاملــة قاســية و تحقيــر و كلمــات جارحــة و هــي فــي عمومهــا جرائــم 

متكاملــة العناصــر و االركان مــن الناحيــة القانونيــة.
ــام . 1٧ ــة و خاصــة االدعــاء الع ــة و القضائي ــات االكاديمي ــاون و التنســيق مــع الجه ــام بالتع ــى االدارات الســجنية القي عل

لدراســة اســباب ارتفــاع اعــداد المقدمــون علــى االنتحــار فــي الســجون لمعرفــة االســباب الحقيقيــة ألنــه فــي النهايــة 
ــة انتحــارآ. االدارات هــي التــي تتهــم بقتــل االشــخاص و إن كانــت الحال

نوصــي الــوزارات المعنيــة بــإدارة ملفــات إدارات الســجون دراســة اســباب الهــروب الــذي اصبــح يســجل فــي الكثيــر . 1٨
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مــن المواقــع الســجنية و معرفــة مكامــن الخلــل و الضعــف و معالجــة االمــر الســيما ان المواقــع الســجنية فــي اغالبهــا 
قريبــة مــن االحيــاء الســكنية و تشــكل مخاطــر كبيــرة علــى امــن المواطنيــن خاصــة اذا كان الســجين الــذي ينجــح فــي 

الهــروب يكــون مــن المجرميــن الخطريــن.
نقتــرح الــوزارات المعنيــة بــإدارة الســجون و االصالحيــات عــدم اللجــوء الــى عقوبــة المحجر كلمــا كانت هنــاك عقوبات . 1٩

اخــرى نظــرآ للتأثيــرات الســلبية علــى المســجونين من الناحيــة البدنية و النفســية.
مــن الضــروري جــدا ان تقــوم االدارات الســجنية بطباعــة ) الحقــوق و االلتزامــات ( للنــزالء و المودعيــن و تعليقهــا علــى . ٢٠

الجــدران و شــرحها لهــم حتــى ال يكــون للمســجونين حجــة عــدم الدرايــة بأيــة مخالفــة يرتكبونهــا و مــن الضــروري 
افهــام االجانــب ايضــا تلــك الحقــوق و االلتزامــات.

ــة و القوانيــن . ٢1 ــا فــي االتفاقيــات الدولي ــم الخارجــي مــن الحقــوق المنصــوص عليه ان االتصــال و التواصــل مــع العال
النافــذة لــذا يتوجــب علــى الــوزارات المعنيــة بــإدارة الســجون توفيــر الخطــوط الالزمة و باالعــداد الكافية للمســجونين 

و تســمح لهــم باالتصــال مــع ذويهــم و بالنســبة لألجانــب االتصــال بســفاراتهم و قنصلياتهــم و ممثلياتهــم .
 االجــازات المنزليــة حــق مــن الحقــوق الــذي ورد فــي قانــون اصــالح النــزالء و المودعيــن رقــم 1٤ لســنة ٢٠1٨ / الفصــل . ٢٢

التاســع / االجــازات المنزليــة / فــي المــواد ٣٠ و ٣1 و ٣٢ لكــن ليــس مفعــال بالشــكل الــذي يســتفاد منــه العــدد االكبــر مــن 
الســجناء بســبب كثــرة االســتثناءات و هنــا نهيــب بالجهــات المعنيــة التقليــل قــدر االمــكان مــن االجــراءات و تبســيطها 

لكــي يتمتــع بهــا اكثــر المســجونين.
اكثــر االجانــب الموجوديــن فــي الســجون لديهــم مشــكلة التواصــل و اخبــار ســفاراتهم و قنصلياهــم لــذا مــن الضــروري . ٢٣

ايجــاد اليــات لتســهيل عمليــة االتصــال و التواصــل مــع الســفارات.
المكتبــات و الكتــب و الصحــف و المجــالت و لمختلــف الفئــات العمريــة و لمختلــف المســتويات الثقافيــة و الديانــات . ٢٤

ــات التــي يجــب ان تكــون موجــودة فــي كافــة الســجون و االصالحيــات ، بــل و يجــب  يجــب ان تتوفــر فــي المكتب
تشــجيع النــزالء و المودعيــن علــى القــراءة و ضــروري جــدا تنظيــم انشــطة ثقافيــة بهــذا الخصــوص.

المــادة الخاصــة بإســتالم المقتنيــات و الحلــي و الســاعات و الخواتــم ليســت مفصلــة و يجــب اصــدار تعليمــات . ٢٥
توضيحيــة للســجون لتحديــد مــا يمكــن االحتفــاظ بهــا مــن قبــل المســجونين و مــا ال يمكــن و يتوجــب علــى االدارة 

ــات. ــي االمان ــا ف اســتالمها و وضعه
يجــب تنفيــذ مضمــون المــادة )٥٧( مــن قانــون اصــالح النــزالء والمودعيــن رقــم 1٤ لســنة ٢٠1٨ التــي تنــص علــى )تقــوم . ٢٦

دائــرة الســجون العراقيــة واصــالح االحــداث بإخطــار ذوي النزيــل والمــودع والموقــوف فــي حــاالت النقــل او الوفــاة او 
اصابتــه بمــرض خطيــر او اصابــة خطيــرة او فــي حالــة نقلــه الــى مستشــفى االمــراض العقليــة وعلــى ايــة حــال يتعيــن 

علــى الدائــرة اخطــار اي شــخص اخــر يحــدده النزيــل او المــودع او الموقــوف(.
ــة القاســية و . ٢٧ ــم للتعذيــب و المعامل ــة مــع كل إداء مــن المســجونين بتعرضه ــى االدارات الســجنية التعامــل بجدي عل

الالانســانية و الحاطــة مــن الكرامــة و تتعامــل مــع ايــة ادعــاءات علــى انهــا جديــة و عليهــا اخبــار الجهــات القضائيــة بهــا.
علــى االدارات الســجنية اتخــاذ مــا يلــزم مــن االحتياطــات لعــدم كشــف المســجونين علــى العالــم اثنــاء انتقالهــم ) ذهابــا . ٢٨

و ايابــا ( الــى المحاكــم و المستشــفيات عــن اعيــن النــاس و خاصــة النســاء و االحــداث.
البــد ان يكــون الموظفيــن الذيــن يعينــون للعمــل فــي الســجون و االصالحيــات بشــروط خاصــة باالضافــة الى الشــروط . ٢٩

العامــة للتوظيــف ، و تعييــن العــدد الكافــي الــذي يتناســب مــع عــدد النــزالء و الموديــع مــن جميــع فئــات الموظفيــن، 
كمــا يجــب تدريبهــم علــى مهامهــم فــي الســجون و االصالحيــات قبــل مباشــرتهم العمــل .

ان مهمــة الباحــث االجتماعــي و الباحــث النفســي، حســاس جــدا و خطيــر جــدا لــذا يتوجــب تهيئــة االرضيــة المناســبة . ٣٠
للقيــام بمهامــه الوظيفيــة و توفيــر بيئــة مســاعدة لتنفيــذ برامجــه االصالحيــة و التأهيليــة للنــزالء، و االكثــر مــن هــذا 
يجــب ان يكــون عــدد الباحثيــن متناســبآ مــع عــدد النــزالء و المودعيــن بشــكل يتســتطيع معــه الباحــث القيــام بمهامــه 
بأفضــل مــا يمكــن ) اي ال يزيــد عــدد الســجناء لــكل باحــث عــن ٥٠ مســجونا حتــى يســتطيع التعامــل معهــم ( و يجــب ان 
يكــون عملهــم ) اي عمــل الباحــث االجتماعــي و النفســي ( مســتندا الــى تعليمــات و انظمــة واضحــة المعالــم و المالمــح 
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و عــدم تــرك اي شــيء لتقديــرات الباحــث و اجتهاداتــه و يكــون التفصيــل شــامال ) برنامــج اســتقبال المحكــوم / برنامج 
اصــالح و تأهيــل اثنــاء فتــرة الحكــم / برنامــج اعــادة االدمــاج المجتمعــي / برنامــج الرعايــة الالحقــة (.

تشــجيع الباحثييــن االجتماعييــن و النفســيين علــى العمــل فــي الســجون و االصالحيــات عــن طريــق مخصصــات و . ٣1
مكافئــات و زيــادة نســب الرواتــب كمخصصــات خطــورة نظــرآ لخطــورة مهامهــم.

ضــروري جــدا ان يكــون هنــاك تفتيشــات خارجيــة فــي جميــع المواقــع علــى شــاكلة التفتيشــات الداخليــة التــي تطــال . ٣٢
جميــع الســجون و االصالحيــات و مراكــز االحتجــاز.

ان مراقبــة المســجونين داخــل القاعــات و الممــرات و صــاالت اللعــب و قاعــات االكل و غيرهــا مــن االماكــن ضــروري . ٣٣
جــدا مــن النواحــي االمنيــة لــذا نشــدد علــى ضــرورة وجــود كاميــرات مراقبــة عاليــة الدقــة و فــي جميــع االماكــن اال مــا 

منــع بحكــم القانــون.
التصنيــف الفئــوي مــن اهــم مقومــات البرامــج االصــالح و التأهيــل، لــذا علــى الدولــة تهيئــة االرضيــة و المســتلزمات . ٣٤

لتنفيــذ التصنيــف الفئــوي وفقــآ للمعاييــر الدوليــة الــذي يحتــاج الــى وجــود االبنيــة و القاعــات و الغــرف بمــا ينســجم 
مــع اعــداد النــزالء و المودعيــن.

هنــاك فئــة خاصــة تــم تســجيل وجودهــم في الســجون و هــم الخنثيين ) اضطــراب الهوية الجنســية ( هــؤالء يحتاجون . ٣٥
الــى رعايــة خاصــة و اماكــن ايداع خاصــة ، على االدارات الســجنية مراعــاة وضعهم .

ــاط . ٣٦ ــى االنضب ــزالء عل ــجيع الن ــأنها تش ــن ش ــي م ــات الت ــازات والمكاف ــام االمتي ــق نظ ــجنية تطبي ــى االدارات الس عل
وااللتــزام.

يجــب علــى الــوزارات المعنيــة بــإدارة الســجون ايجــاد فــرص عمــل للنــزالء تتناســب مــع وضعهــم القانونــي واعتبــارات . ٣٧
الجنــس والعمــر والمكانــة العلميــة واالجتماعيــة والحالــة الصحيــة والقــدرة للنــزالء، خاصــة النــزالء الذين كانــوا معيلين 

لعوائــل قبــل الحكــم عليهم.
ــو كانــت بشــراكة مــع القطــاع الخــاص و . ٣٨ ايجــاد ورش و معامــل انتاجيــة ممكــن تســويق منتجاهــا فــي االســواق ول

ــة فــي الســجون و االصالحيــات . تشــجيع المســتثمرين لتنفيــذ مشــاريع اســتثمارية تعتمــد علــى االيــدي العامل
ــن . ٣٩ ــر المســاعدات للطــالب االخري ــات مــع توفي ــع الســجون واالصالحي ــة فــي جمي ــدارس للمراحــل االلزامي ــح الم فت

ــب ( و  ــن او اجان ــوا عراقيي ــواء كان ــة ) س ــة الدراس ــى مواصل ــزالء عل ــجيع الن ــات و تش ــد و الكلي ــن بالمعاه الملتحقي
ــية. ــنة دراس ــن كل س ــى عبورهــم م ــم عل مكافأته

تأميــن االرضيــة المناســبة مــن مخصصــات ماليــة وكــوادر متخصصة فــي مجال تنظيــم االنشــطة الترفيهيــة والثقافية . ٤٠
والعالقــات االجتماعيــة واعــادة التأهيل والرعايــة الالحقة.

تنظيم البرامج الثقافية والمسابقات واالنشطة الفنية مع المؤسسات االخرى وبشكل دوري.. ٤1
ــات . ٤٢ ــوث و دراس ــام ببح ــاء الع ــن و االدع ــن االجتماعيي ــع الباحثي ــاون م ــام بالتع ــجنية القي ــى االدارات الس ــب عل يج

ميدانيــة لمعرفــة اســباب ازديــاد انتشــار المخــدرات و مصــادر المتاجــرة بهــا لكــي يتــم الوصــول الــى برامــج لمكافحــة 
هــذه الظاهــرة االجراميــة.

قسم التقارير في شبكة العدالة للسجناء
٢٠٢٢ / 1٢٥ / ٢
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عزيزي القاريء 

نــود االشــارة الــى ان هــذا التقريــر الــذي يتضمــن عــرض و نقــل لواقــع حقــوق االنســان فــي الســجون 
و االصالحيــات فــي العــراق لعــام ٢٠٢٢ المســتند الــى نتئــج زياراتنــا كشــبكة العدالــة للســجناء و ايضــا 
ــوق  ــس حق ــن مجل ــابقا م ــا س ــرنا اليه ــي اش ــات الت ــالل التوصي ــن خ ــي م ــي و الوطن ــم الدول التقيي
ــدول و ايضــا تقاريــر المنظمــات الدوليــة و المنظمــات المحليــة و تقاريــر  االنســان و ايضــا تقاريــر ال
ــوق االنســان  ــأن اوضــاع حق ــد ب ــة تفي ــر االعالمي ــات المســتقلة و التقاري ــة و الهيئ ــزة القضائي االجه
فــي الســجون الزلــت مثيــرآ للقلــق حيــث ان و علــى الرغــم مــن الخطــط الوطنيــة لحقــوق االنســان و 
وعــود الحكومــة العراقيــة بالعمــل علــى تلــك المشــاكل اال ان المشــاكل الزالــت موجــودة و ان كانــت 
هنــاك تغييــر جزئــي هنــا و هنــاك لكــن الملــف الســجني و المالحظــات الزالــت جديــة و بحاجــة الــى 

العمــل المســتمر.
ــا بالمالحظــات التــي وردت فــي  ــر و تقارنه ــرأ المالحظــات التــي وردت فــي هــذا التقري و عندمــا تق
ــاك اربعــة مواقــف بالنســبة للمحــاور التــي وردت فــي  ــا لالعــوام الســابقة تجــد أربعــة ان هن تقاريرن

ــر :- التقري

1- تجد ان هناك امورا قد طرأت عليها تغيرات واضحة  و نحو االحسن .
٢- تجد هناك امورا تم يتم العمل عليها مطلقا .

٣- تجد هناك امورا ازادت تفاقما و سوءآ.
٤- تجد ان هناك امورا استجدت في تقريرنا لهذا العام مقارنة باالعوام المنصرمة.

و هــذا يعنــي ان العمــل فــي الســجون و االصالحيــات الزالــت بحاجــة الــى رصــد و توثيــق و كتابــة 
التقاريــر و المتابعــة مــع الســلطات الثــالث فــي العــراق، و جميــع تقاريرنــا لألعــوام الســابقة تجدونهــا 

) www.jnpiraq.info ( منشــورة علــى موقعنــا التالــي

قسم التقارير في شبكة العدالة للسجناء
2022 / 12 / 25
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 This report is the seventh annual report of the Justice Network for
 Prisoners, which covers the duration between the beginning of 2022 and
until mid-December 2022. (12) Organizations participated in the prepara-

 tion of this report, and field visits were conducted to (30) sites, including
 prisons and reformatories for adults, women and juveniles are distributed
in northern, central and southern Iraq, with at least two visits to each pris-

 on or reformatory. A special online form was used to collect information
 and data that includes (106 questions) on all the subjects mentioned in the
 document (United Nations Standard Minimum Rules) in treatment with the
.prisoners known as the Mandela Rules

The information was collected from various sources to ensure its authentic-
 ity, which is the direct meetings with the prisoners, as well as the prisoners’
families and their lawyers. Visits were made to the Public Prosecution De-

 partments and prison administrations. Parliament, follow-up of the press
and the reports of the authorities concerned with the management of pris-

 ons and reformatories, as well as studies and research conducted by local
organizations, as well as our studies and research, in which the Justice Net-

 work for Prisoners, conducted on the rights of prisoners over the past years,
.in order to ensure the validity of data and information

 And that this report and other reports are a field follow-up to the human
 rights situation in prisons and reformatories in Iraq, regarding which many
 international recommendations were received from the Human Rights
 Council in the years 2010, 2014 and 2019, and we, as the Justice Network,
have singled out the recommendations that are related to the rights of pris-

 oners and detainees and what is related to the judiciary in order to exercise
 our supervision mission on the international recommendations that Iraq
committed itself to through the three universal periodic review reports re-

 ferred to, and also Iraq’s implementation of the national plans for human
.rights in the past years

 This report contains a detailed review of the human rights situation on one
 hand, and it also includes a summary of the observations, as well as the
 most important and prominent observations and recommendations to each
of the three authorities in Iraq and their details on the other hand. The sum-
.mary is written in three languages, Arabic, Kurdish and English

JNP Annual Report Executive Summary 2022
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Summary of outcomes of visits made by Justice Network for Prisoners

 member organizations to 30 prisons and reformatories in Iraq and Kurdistan 
Region in 13 Governorates for the period between January 1, to December 15, 2022

Introduction

Dear reader...

This report, is the seventh annual report within our project with the Norwegian People’s 
Aid Organization, which began in 2016 and continues until the end of 2023. It was pre-
pared by a group of member organizations in the Justice Network for Prisoners in the 
duration between January, 1st, 2022 And until December, 15th, 2022. On 30 sites in the 
various governorates of Iraq from the north to the south, with at least two visits to each 
site and in different periods, in order to transfer the image of the human rights reality of 
the convicts and detainees in Iraq.

JNP realizes that it is not the only entity that monitors prisons and correctional facilities 
in Iraq, however, it is the only network that has specialized in the field of monitoring pris-
ons and conveying the reality of humanitarian and legal conditions with all honesty and 
impartiality. JNP has referred to the positive points in our reports before talking about the 
negative points, and we have also contributed to solving the problems and requirements 
that we can participate in solving them within the capabilities of Justice Network for Pris-
oners and its member organizations. JNP does not aim to expose and overthrow, but rath-
er it contributes to diagnosing errors and deficiencies and help solve some of them.

JNP has begun to monitor, and document human rights conditions in prisons, reformato-
ries and detention centers since its establishment in April 2007 until today to the United 
Nations by the Iraqi Ministry of Human Rights, as well as our activities with the judiciary, 
the legislative authority, and ministries related to Iraq in the prison file attest our impar-
tiality in preparing reports, studies and research on relevant laws.

In addition, the response of the three authorities in Iraq and the Kurdistan Region to the 
content of JNP’s reports motivates us to exert more efforts and be more careful in the ac-
curacy of the information and proposals that would improve the conditions of the rights 
of the prisoners and detainees in Iraq.

Perhaps what increases JNP’s pride in our position with the authorities in Iraq and the 
good relationship that is based on building trust for more cooperation and solidarity in 
order to solve problems in prisons and reformatories is the acceptance of the Iraqi Minis-
try of Justice and the Office of the Coordinator of International Recommendations in the 
Kurdistan Regional Government of Iraq to help non-governmental organizations to orga-
nize the conference to launch the national plan for human rights in Iraq on May 6th , 2021 
in Sulaymaniyah, and JNP had a prominent role in organizing and funding this conference.
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Dear reader...

When you read through this report, you will find that we focus on two main files:
The first file - conveying the reality of human rights conditions in prisons, reformatories, deten-
tion centers, and transfer centers in Iraq, and our criterion in describing them is the standard 
minimum rules for dealing with the prisoners called the Mandela Rules, which were recom-
mended at the first United Nations Conference on the Prevention of Crime and the Treatment 
of Criminals held in Geneva in 1955 It was approved by the Economic and Social Council in its 
resolutions 663 C (XXIV) of July 31st , 1957 and 2076 (XII) of May 13th , 1977, and it is the lowest 
level of rights and freedoms that must be guaranteed in prisons, reformatories, and detention 
centers. Likewise, the rights and freedoms stipulated in the Iraqi Constitution of 2005 and the 
laws, regulations, and instructions in force in Iraq and the Kurdistan Region of Iraq.
The second file- is the follow-up of judicial decisions related to the prison file and the extent 
of their conformity with international agreements on international standards for guarantees 
of fair trials, which were contained in many international documents approved by the United 
Nations General Assembly, as well as what was stated in the Iraqi constitution of 2005 and the 
laws in force in Iraq. And these two files were mentioned in all our annual reports for the years 
(2016 to 2021), and we will mention them in our reports for the coming years as well.
This report is part of the activities of the Justice Network for Prisoners in Iraq within the project 
(Improving the Human Rights Situations of Prisoners and Detainees in Iraq) (IHRSPDI), which 
has been funded by the Norwegian People’s Aid Organization since (2016), and the background 
of this project is based on the recommendations The international recommendations issued by 
the Human Rights Council on the eleventh of November 2019 in Switzerland / Geneva, which 
amounted to (298) recommendations and what they overturned from the recommendations 
of the Human Rights Council in the years 2010 and 2014.
It is unfortunate that the international recommendations regarding the bad conditions of Iraq 
are increasing, as the number of recommendations was in 2010 176 recommendations, and it 
increased in 2014 until it reached 229 recommendations, and in 2019 it reached 298. Recom-
mendation the indicator, as noted, is ascending. This means, in one way or another, the failure 
of the authorities in Iraq to improve human rights conditions in Iraq in accordance with the 
increase in the number of international recommendations. It should be noted that this report 
is a summary of the field reports in the first place, and after that the validity of the informa-
tion was confirmed from other sources referred to in this report. The report also addresses, 
as a kind of comparison, the human rights conditions in prisons and reformatories in Iraq for 
the current year 2022. In the past years, in which recommendations have been repeated. This 
year, we have chosen thirty sites, of which 16 are reformatories and 14 prisons, 12 of them are 
for adult males, five are for women only, seven are for juveniles only, and six sites have joint 
administrations, i.e. JNP monitors sites from the various agencies that manage the prison sites, 
17 sites affiliated with the Ministry of Justice, four sites affiliated with the Ministry of Interior, 
and nine sites affiliated with the Ministry of Labor and Social Affairs.
JNP confirms that all the information presented in this report was obtained and collected from 
reliable sources, and the network bears full responsibility for its incorrectness.
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              Positive facts recorded during JNP monitoring visit

1- 100% of the sites (30 sites) were visited by local and international organizations.
2- At a rate of 100%, all sites are keeping systematic registries in which all information 

recorded prisoners and detainees.
3- In general, all female’s prisons (which are 7 prisons and reformatories) are managed by 

women’s staff.
4-  No case was recorded of people being in prisons and reformatories without judicial 

warrants.
5- Arduous labor is not imposed on prisoners in Iraq in all 30 sites according to the results 

of the monitoring visits, however according to the Iraqi Law, the prisoner is obliged to 
clean their special space.In 90% of sites (27 prisons) there are traditional categorization 
of inhabitants, i.e. males and females, adults and juveniles, and convicted from detain-
ees. 

6- There are both direct monitoring by the prison management and security staff, and 
cameras in 100% of sites. 

7- 100% of prison administrations in all sites provide the three basic meals.
8- There are primary health services in 100% of prisons and correctional facilities. 
9-  all prisoners undergo clinical examinations before entering the prisons and reformato-

ries in all sites with rate of 100%.
10-  Any kind of physical torture are not practiced in 100% of the sites (30 sites).
11- Handcuffs and restraints are not used on 100% of the sites (30 sites).
12- No solitary confinement was recorded in all sites (30 sites).
13- Rules and instructions are 100% clear for all prisoners in all sites.
14- Religious rites are 100% allowed in prisons.
15-  There are special rules and regulations understandable issued by the General Direc-

torates of the prisons regarding the health, education, visits management, and security 
aspects in the prison administrations in all sites.

16- All prison sites in the central government are governed by the Ministry of Justice.
17- Visits of family and friends are allowed in prisons.
18- Some prisons in Kurdistan-Iraq are assisting in legal (by Shari’a) seclusion.
19- There is an application of the system of privileges and rewards in correctional facilities 

in Kurdistan Regional Government (KRG).
20- The procedures for mandating a lawyer and meeting the prisoner are 100% easy.
21- Prisons and correctional facilities are subject to internal and external inspections on 

regular basis at a rate of 100%.
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Suggested notes to be considered: 

1- Administrative dependency: prisons still suffer from administrative dependency between the 
Iraqi Ministry of Justice, the Ministry of Labor and Social Affairs in Kurdistan region, and the Min-
istries of Interior in both the central government and the regional government.

2- Overcrowded Area: which has become a frequent phenomenon for years, and continues to 
be a problem in 63% of the locations. The population exceeds the absorptive capacity of most 
prisons, and some of them reach three to four times their capacity. The delay in investigations 
and trials is one of the most distinctive causes of overcrowding in prisons and reformatories.

3- The Buildings: 63% of the buildings are unfit to be reformatories or prison institutions, either 
because the buildings and their infrastructure are old, or because they are not designed for this 
purpose in the first place.

4- General Prosecution Departments: They are not found in 66% of the sites, and there are no 
Human Rights offices in 44% of them.

5- Hygiene and bathing facilities: 67% of the sites are unable to provide Hygiene materials.

6- Spaces: Prison space (estimated at two square meters per prisoner) 69% of the sites are not 
providing enough spaces for the prisoners.

7- Green spaces: 76% of the sites are not able to provide them.

8- Beds: blankets and sleeping supplies: 60% of the sites are not able to provide them.

9- People with special needs: 100% of the sites are none-able to provide special facilities for 
their cases, such as beds, bathrooms and dining places.

10- The level of productivity: It is extremely low in all of the reformatories, in which it is ob-
served that there are no ateliers of productivity with a rat of 100%

11-Income generating projects: 100% of prison sites cannot provide job opportunities for pris-
oners and do not implement income-generating projects.

11. Job Opportunities: All the targeted locations, 100% of the prison sites, cannot provide job 
opportunities for prisoners and do not implement income generating projects.

12- Security of sites: 50% of prison sites are considered unsafe because they are in the middle of 
or close to residential neighborhoods or surrounded by high buildings.

13- Meals: 100% of the sites do not impose contracts on caterers that are appropriate in terms 
of calories and nutritional values. 79% of the sites do not have dining facilities, and food supply 
contracts do not have a reference for meals for people with illnesses.

14- Entertainment means: 70% of prison sites cannot implement recreational programs (cultur-
al, sports, artistic, and literary activities).

15- Health services: Prisons and reformatories suffer from the lack of necessary health services. 
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27% of the sites do not have health centers. 80% do not have specialized doctors. And 89% suf-
fer from a lack of medicines, medical supplies and treatments for chronic diseases. While 100% 
of the prison sites do not have women’s medical services to treat cases of bleeding, birth, care 
for pregnant women, abortions, minor operations for common women’s cases, medicines and 
supplies for gynecological diseases, and cannot also provide children’s medicines in 100% of the 
sites.

16- Addiction rehabilitation programs: there are no advanced treatment programs in 100% of 
prison sites.

17- Sodomy and prostitution: there are no proper programs for the deal with those involved in 
sodomy and prostitution in 100% of the sites.

18- Epidemiological and transmissible diseases: although the prison sites recorded 83% of skin 
allergies, 40% of cases of scabies, 40% of Corona, and large percentages of respiratory and uri-
nary tract diseases and others.

19- Corona pandemic: Corona cases were recorded in 40% of prison locations.

20- Sport activities: 41% of the sites do not have sport yards and suitable yards for sunbathing.

21- Classification: Categorical classification is not applied according to international standards 
which are the Mandela Rules in 100% of the sites, however they are classified according to old 
and traditional terms.

22- Ventilation, insolation and air conditioning problems: which prison administrations suffer 
from in 70% of the locations.

23- Beds, blankets and other sleeping necessities: 54% of sites suffer from lack of availability.

24- Dress Code: Uniforms for categories of prisoners are not provided by 54% of prisons.

25- Children’s needs: 100% of sites cannot provide children’s needs (milk - clothes - toys - dia-
pers - powders).

26- Study and Education: 43% of prisons have lack of primary education, 100% of them cannot 
provide or facilitate subjects for secondary and university studies, and 67% of the sites suffer 
from the provision of appropriate libraries.

27- Females’ categorization: Juvenile girls are placed with mature women in a number of loca-
tions, and this causes significant problems to them.

28- Social & Psychological case-workers: there are a severe low numbers of social workers ac-
cording to the number of prisoners in all sites at a rate of 100% 29- Verbal violence and psycho-
logical torture: It is recorded in 100% of the sites.

30- Torture cases: There were allegations by prisoners, families or lawyers, as well as the Public 
Prosecutors that a large percentage of them were being tortured in various means during the 
period of detention, or investigation period, and many of them have been confirmed, however, 
the delay in sending those subjected to torture to the medical committees prevents most of the 
crimes from being documented
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31- Suicide attempts: Suicide or attempted suicide cases were recorded in 13% of the prisons, 
while the threatening to commit suicide was noted in most of the sites.

32- Keeping belongings and personal deposits: 93% of prison departments cannot provide plac-
es for storing luggage for prisoners, so they are kept inside the cells.

33- Staff recruitment: It is still mostly directed by the state, and there are no prerequisites for 
appointing cadres in prisons (in fact, they are general conditions of employment).

34- Foreigners: Although 47% of the sites confirmed the presence of foreigners, prison admin-
istrations do not have any foreign language capabilities (including English) to deal with them.

35- The third gender: 100% of prisons are not suitable for them.

36- Staff training: The newly hired employees are not participating in any training prior to their 
start in 100% of prison locations.

37- Productivity Programs: Prison administrations are unable to utilize 100% of the prison’s pro-
ductivity.

38- Training Programs: Programs for training and teaching useful professions for prisoners are 
not present in 100% of the sites.

39- Home leave: despite the fact that this right is included in the law of in Iraq, but JNP has re-
corded that 100% of the sites visited do not implement this legal article.

40- The meeting places with the families: 100% of prison sites do not provide a suitable place for 
visits including conjugal visits.

41- Psychological disorder: 30% of the sites confirmed the presence of people suffering from 
psychological disorders that they were suffering from when they were admitted, but there are 
people who suffered from psychological disorders while they are serving their sentences, as 
these were recorded in 100% of the prison sites.

42- Family meetings and legal (by Shari’a) seclusion: 100% of prison sites cannot provide a suit-
able place for family meetings and legal seclusion in prison sites that are managed by the cen-
tral government, except some occasions in the Kurdistan Region, despite the absence of a legal 
article in this regard.

43- Act law:There is no act law relating to prison administrations in the Kurdistan Region to date.

44- Drugs: Drugs and pills classified as narcotic substances were seized in 27% of prison sites in 
Iraq.

45- Rehabilitation Plans: no real rehabilitation and reform programs in 100% of prisons in Iraq, 
as there must be alteration, rehabilitation and reforms programs in accordance with internation-
al standards.

46- Follow-up of the convicts after their release is not practiced at a rate of 100%.

47- Recidivism (return to crime, same or other): cases of were recorded in 100% of the visited sites, 
and the most recurring cases according to the sequence are: drugs 63%, thefts 67%, prostitution 
27%, murder 23%, terrorism 13% and begging 17%. However, JNP did not record any studies or 
field research conducted to find out the real reasons for committing and/or returning to crimes.
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Field visits and follow-up of human rights conditions in prisons, detention centers and cor-
rectional facilities are among the most important activities of the project (improving hu-
man rights conditions for convicts and detainees in Iraq), which has been funded by the 
Norwegian People’s Aid since 2016, and the project continues until the end of January. The 
first is 2023.

And the results of our visit, which were recorded with all honesty and professionalism, 
require us to communicate them to those concerned with following up and addressing 
the recommendations and observations, so we had to individualize the recommenda-
tions and distribute them to the relevant authorities, as follows:

First - the recommendations of the Justice Network for Prisoners to the esteemed judicial 
authority in Iraq and the Kurdistan Region of Iraq regarding matters pertaining to the judi-
ciary and judicial bodies:

We recommend the Judicial Council and Courts in Iraq and the Kurdistan Region of Iraq 
with the following recommendations to contribute to organizing and reducing the burdens 
on the shoulders of the ministries concerned with managing the file of prisons and correc-
tional facilities:

1- The presence of Public Prosecution departments is very necessary in all prisons and cor-
rectional facilities, because the Public Prosecution is considered the only judicial body that 
must monitor human rights in prisons, correctional facilities, and detention and detention 
centers.

2- Not resorting to detention as much as possible, and resorting to financial and personal 
guarantees whenever possible, in order to deal with overcrowding in prisons and the exor-
bitant costs that the state spends on detainees, in addition to the security, health and social 
problems that accompany detention.

3- Expediting the settlement of lawsuits, especially if the accused in the case is under arrest.

4- Resorting, as much as possible, to working on conditional release whenever possible, 
because of its benefits in reducing overcrowding, expenses, and health, security, and social 
problems.

5- Replacing custodial penalties with fines whenever possible.

6- Expanding the scope of applying the suspension of the execution of the penalty for crimes 
that are not intentional and are not dangerous to the security of society.

7- The need to seriously deal with allegations of torture and ill-treatment, especially psy-
chological torture practiced on detainees, and to open investigation files and impose severe 
penalties on the perpetrator of the crime of torture and cruel, inhuman and degrading treat-
ment, and to permanently remove the order of torture from his position or rank. With the 
decision of material and moral compensation for the subjected to torture.

8- Not allowing the media to publish details of the crimes until a final judicial decision is is-
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sued in the matter, unless the judge allows it.

9- Holding media professionals accountable for publishing pictures of events and details of 
their cases, in the best interest of the child.

10- The detainee must be treated with special treatment that is consistent with the principle 
of presumption of innocence established in the Constitution and the laws in force.

11- Not imprisoning the insolvent debtor in implementation of Iraq’s obligations, as stated in 
the International Covenant on Civil and Political Rights, in which it is stated that it is imper-
missible to imprison debtors because of their inability to fulfill a treaty obligation.

12- Working to return the investigation file exclusively to the investigating judges and investi-
gators, and in cases of extreme necessity, taking into account the lack of expansion in Article 
(50 / Paragraph B) of the Code of Criminal Procedure No. (23) For the year 1971, which states 
that (the official shall be in the police station in the cases indicated in this Article and Article 
(49) Investigator Authority).

13- Issuing special instructions to recite the rights of the accused before starting the inter-
rogation with him and not forcing him or coercing him to speak and start the investigation 
except in the presence of the defense attorney or the accused refused to appoint a lawyer 
and before the public prosecution.

14- Increasing the penalties for those involved in the crimes of smuggling narcotic substanc-
es into prisons and correctional facilities, including employees, guards and administrators in 
that institution.

Second: The recommendations of the Justice Network for Prisoners to the esteemed Iraqi 
Parliament and the esteemed Iraqi Kurdistan Parliament

We recommend the esteemed legislative authority in Iraq and the Kurdistan Region of Iraq 
to do the following:

1- The need to harmonize penal laws in accordance with international standards with regard 
to the type, gender and duration of penalties, given the severity and extremism that charac-
terizes laws in the penalties prescribed in them, in order to be in line with Iraq’s obligations 
under the international conventions it has ratified.

2- The creation of the position of (execution judge) to be a substitute for the general amnes-
ty and the special amnesty, which are considered a violation of the constitutional principle 
that emphasizes the principle of (separation of powers) and that the general amnesty is the 
interference of the legislative authority in matters of the judiciary, and the special amnesty 
is considered an interference of the executive authority In matters of the judiciary, which we 
do not find similar in most countries of the world, as is the case with us.

3- The need to include alternative punishments in national legislation because of their ad-
vantages in dealing with prison overcrowding, reducing expenditures on the state, benefit-
ing from the capabilities of people for the benefit of society, and not involving perpetrators 
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of unintentional crimes with experienced persons in committing crimes, as well as preserv-
ing the social image of individuals in front of society.

4- Enacting special legislation or legal articles related to the health release system for people 
who cannot be cured due to incurable diseases, or who suffer from two permanent disabili-
ties out of the three, or some diseases that a person cannot take care of himself.

5- Legislation of a legal article to address the legal situation of people who suffer from men-
tal illness after the decision of the verdict has acquired the final degree and during the pe-
riod of implementation of the judicial ruling, where the matter is outside the jurisdiction of 
the judiciary after acquiring the final degree and the laws of the ministries concerned with 
prison administrations, as well as the Public Prosecution Law came devoid of treatment This 
matter.

6- The need to legislate a special law for the administration of correctional facilities in the 
Kurdistan Region of Iraq.

7- The need to include the right to family reunion (legitimate privacy) for prisoners in legal 
articles for those who are not included in the home leave of prisoners stipulated in the In-
mates and Depositors Reform Law No. 14 of 2018 / Chapter Nine / Home Leaves / in Articles 
30, 31 and 32.

Third: Recommendations of the Justice Network for Prisoners to the esteemed executive 
authority in Iraq and the Kurdistan Region of Iraq

To address the many problems inside prisons and correctional facilities, the esteemed Iraqi 
government must take some decisions and do some things in order to address the condi-
tions for which international recommendations were received, whether from the United 
Nations Human Rights Council or reports issued by international organizations, up to our 
recommendations as the Justice Network for Prisoners Its member organizations are as 
follows:

1- The need to build prisons and correctional facilities commensurate with population 
growth and in all Iraqi governorates (in order to address the problem of family visits to prison-
ers while they are in remote provinces due to the lack of prisons in their provinces). Its distance 
from residential areas and high data that reveal what is inside the prisons (as well as the num-
ber of halls, ventilation, solarium, dining halls, building rooms to match the numbers that are 
constantly rising, providing beds and sleeping requirements, and also taking into account the 
requirements of people with special needs (for sleeping places, bathrooms, eating, and sports 
games that are commensurate with his physical condition, and green spaces and playgrounds, 
taking into account the quality of sports to suit the age and physical groups of prisoners), pro-
ductive workshops, reception halls for prisoners’ families, the necessary infrastructure for cor-
rectional and rehabilitation programs, places for family meetings and legal solitude, places for 
keeping the luggage of each prisoner, as well as providing places Especially for meeting with 
lawyers and building health centers that provide appropriate health and medical services, as 
well as building special schools for prisoners, and taking into account the provision of the nec-
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essary prison space for each prisoner in accordance with international standards.

2- We recommend that the administrations of prisons and correctional facilities be completely 
independent from each other, as we often see places where convicts are placed with detainees, 
or adults with juveniles, as the correct administration is that there are independent depart-
ments for male and female detainees, and separate departments for women and men, and 
departments for men and women. Independent juveniles and adults.

3- Women’s prisons and correctional facilities should be managed by female cadres of admin-
istration, guards, and researchers (social and psychological).

4- Proper application in accordance with international standards in the matter of categorical 
classification in order for prisons and reformatories to be correctional institutions.

5- Opening educational workshops for useful professions and trades, including repairing elec-
tronic devices, cars, refrigeration and air conditioning, and building small projects that are com-
patible with the development in the fields of trade, industry and other professions.

6- Prison administrations must provide personal hygiene supplies such as water for washing, 
cooking and drinking, as well as providing detergents, sterilizers and barbers for men’s prisons 
and the equivalent for women’s prisons.

7- Periodically cleaning the halls, cells and rooms and spraying them with pesticides and fresh-
eners because the prisoners stay for long periods inside the rooms and halls while keeping their 
clothes and necessities with them, causing the emission of foul odors.

8- It is very necessary for prison administrations to have special clothes in different colors to 
separate the different prison categories, and to have special numbers for each inmate or de-
positor.

9- Prison administrations should prepare prisons and reformatories in the three meals, taking 
into account the calories, quality of food, fruits and canned food that are served to the prison-
ers, taking into account the special foods of people who suffer from diseases that prevent them 
from eating normally, or those with some allergies, taking into account their health conditions, 
and that is based on By placing special clauses in the food contracts concluded with the con-
tracting parties.

10- Preventing people from bringing food and sweets when visiting, or examining these mate-
rials carefully, because our information indicates that a large percentage of smuggling of narcot-
ics, weapons, or money is through these things.

11- Monitoring the prices of commodities and materials in the shops in prisons, because they 
are often sold at high prices compared to the prices of those materials abroad.

12- We recommend that prison administrations organize internal competitions, even if they are 
at the level of directorates affiliated with the Ministry. It is a humanitarian gesture and is part 
of rebuilding people within the program of correction and reform.

13- We recommend the Ministry of Justice to provide more medical and health services than 
what is currently available, as prisons and correctional facilities lack many necessary things, 
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and we mention them, for example, the absence of specialized doctors or even practitioners 
and the small number of health cadres in locations that have health centers and the lack of Or 
the lack of provision of medicines, especially for chronic diseases, as well as women’s services 
and children’s health services, and the lack of a lot of examination equipment, especially for 
gynecological diseases, care for pregnant women, postpartum care, medical services for new-
borns in women’s correctional facilities, and also a severe lack of laboratory tests and Many 
other things that are considered primary medical services.

14- We also recommend that the Ministry of Health give special importance to the issue of 
communicable and infectious diseases in prisons and correctional facilities, given that they are 
a suitable environment for the spread of epidemiological, allergic, skin, respiratory, urinary 
tract, syphilis and other transitional diseases, as well as providing quarantines for some cases. 
Health that requires isolation from others by a decision of a specialist, with the Public Prosecu-
tion notified of that.

15- We recommend the Ministry of Health to pay attention to the psychological aspect of pris-
oners during their entry and during the period of implementation of the judicial ruling, and to 
provide psychological and mental health services in prisons and correctional facilities.

16- Prison administrations should pay attention to the problems of verbal violence practiced 
by staff on prisoners, whose impact on prisoners is no less than physical violence, as it causes 
administrative and security problems, as most prisoners complain of abuse that is practiced on 
them, such as harsh treatment, contempt, and hurtful words. In general, they are crimes with 
integrated elements and elements from a legal point of view.

17- Prison administrations should cooperate and coordinate with academic and judicial au-
thorities, especially the Public Prosecution, to study the reasons for the high number of people 
who commit suicide in prisons in order to find out the real reasons, because in the end, it is the 
administrations that are accused of killing people, even if the case is suicide.

18- We recommend the ministries concerned with managing the files of prison administrations 
to study the causes of escape, which have become recorded in many prison sites, to identify 
the points of imbalance and weakness, and to address the matter, especially since prison sites 
are mostly close to residential neighborhoods and pose great risks to the security of citizens, 
especially if the prisoner Whoever succeeds in escaping is a dangerous criminal.

19- We suggest the ministries concerned with prison administration and correctional facilities 
not to resort to the quarantine penalty whenever there are other penalties due to the negative 
effects on prisoners from a physical and psychological point of view.

20- It is very necessary for prison administrations to print (rights and obligations) for inmates 
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and depositors and to hang them on the walls and explain them to them so that prisoners do 
not have the excuse of not being aware of any violation they commit. It is also necessary for 
foreigners to understand these rights and obligations.

21- Communicating and communicating with the outside world is one of the rights stipulated 
in international conventions and the laws in force. Therefore, the ministries concerned with 
prison management must provide the necessary lines and sufficient numbers for prisoners and 
allow them to communicate with their families, and for foreigners to contact their embassies, 
consulates and representatives.

22- Home leave is one of the rights mentioned in the Inmates and Depositors Reform Law No. 
14 of 2018 / Chapter Nine / Home Leaves / in Articles 30, 31 and 32, but it is not activated in the 
way that benefits the largest number of prisoners due to the large number of exceptions, and 
here we urge The concerned authorities should reduce and simplify the procedures as much as 
possible so that more prisoners can enjoy them.

23- Most of the foreigners in prisons have a problem of communicating and informing their 
embassies and consulates, so it is necessary to find mechanisms to facilitate the process of 
communication and communication with the embassies.

24- Libraries, books, newspapers, and magazines for different age groups and for different cul-
tural levels and religions must be available in libraries that must be present in all prisons and 
correctional facilities, and even inmates and consignees should be encouraged to read, and it 
is very necessary to organize cultural activities about this.

25- The article on receiving collectibles, jewelry, watches and rings is not detailed. Explanatory 
instructions must be issued to prisons to determine what can be kept by prisoners and what 
cannot, and the administration must receive and put them in safe deposit boxes.

26- The content of Article (57) of the Law No. 14 of 2018 for the Reform of Inmates and Depos-
itors, which stipulates that (the Iraqi Prisons and Juvenile Reform Service shall notify the rela-
tives of the inmate, the detainee, and the detainee in cases of transfer, death, serious illness, 
or serious injury, or in the event that he is transferred to mental hospital, and in any case the 
department must notify any other person specified by the inmate, depositor, or detainee).

27- The prison administrations must deal seriously with every prisoner’s statement that they 
have been subjected to torture and cruel, inhuman and degrading treatment, and deal with any 
allegations as serious, and they must inform the judicial authorities about them.

28- The prison administrations must take the necessary precautions so as not to expose the 
prisoners to the world during their transfer (back and forth) to the courts and hospitals from 
the eyes of people, especially women and juveniles.

29- The employees who are appointed to work in prisons and correctional facilities must meet special 
conditions in addition to the general conditions of employment, and appoint a sufficient number that 
is commensurate with the number of inmates and depositors from all categories of employees, and 
they must also be trained on their tasks in prisons and correctional facilities before they start work. 
30- The task of the social researcher and the psychological researcher is very sensitive and very 
dangerous, so it is necessary to prepare the appropriate ground to carry out his job duties and 
provide an environment conducive to the implementation of his reform and rehabilitation pro-
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grams for the inmates, and more than that, the number of researchers must be proportional to 
the number of inmates and inmates. With him, the researcher can carry out his tasks as best as 
possible (i.e. the number of prisoners per researcher does not exceed 50 in order to be able to 
deal with them) and their work (i.e. the work of the social and psychological researcher) must 
be based on instructions and regulations with clear features and features and not to leave any 
Something for the researcher’s estimates and jurisprudence, and the detail should be com-
prehensive (the convict’s reception program / reform and rehabilitation program during the 
sentence period / community reintegration program / aftercare program).

31- Encouraging social and psychological researchers to work in prisons and correctional facil-
ities through allocations and bonuses and increasing salary rates as serious allowances due to 
the seriousness of their tasks.

32- It is very necessary to have external inspections in all locations, similar to the internal in-
spections that affect all prisons, correctional facilities and detention centers.

33- Surveillance of prisoners inside the halls, corridors, playrooms, dining halls, and other plac-
es is very necessary in terms of security, so we stress the need for high-resolution surveillance 
cameras in all places except what is prohibited by law.

34- Classification is one of the most important elements of reform and rehabilitation programs, 
so the state must prepare the ground and requirements for the implementation of class classi-
fication in accordance with international standards, which requires the presence of buildings, 
halls, and rooms in line with the numbers of inmates and depositors.

35- There is a special category whose presence has been recorded in prisons, and they are 
(sexual identity disorder). These need special care and special places of detention. Prison ad-
ministrations must take into account their situation.

36- Prison administrations should implement a system of privileges and rewards that would 
encourage inmates to be disciplined and committed.

37- The ministries concerned with prison management must find job opportunities for inmates 
that are commensurate with their legal status, considerations of gender, age, academic and so-
cial standing, health status and ability of inmates, especially inmates who were breadwinners 
for families before sentencing.

38- Finding production workshops and laboratories whose products can be marketed in the 
markets, even if they are in partnership with the private sector and encouraging investors to 
implement investment projects that depend on the labor force in prisons and correctional fa-
cilities.

39- Opening schools for compulsory stages in all prisons and correctional facilities, while pro-
viding assistance to other students enrolled in institutes and colleges, encouraging inmates 
to continue their studies (whether they are Iraqis or foreigners) and rewarding them for their 
passage from each academic year.

40- Securing the appropriate ground of financial allocations and specialized cadres in the field 
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of organizing recreational and cultural activities, social relations, rehabilitation, and aftercare.

41- Organizing cultural programs, competitions and artistic activities with other institutions on 
a regular basis.

42- Prison administrations, in cooperation with social researchers and the Public Prosecutor, 
must carry out field research and studies to find out the reasons for the increase in the spread 
of drugs and the sources of trafficking in them, in order to reach programs to combat this crim-
inal phenomenon.

Dear reader

It is worth mentioning that this report, which includes a presentation and conveying of the 
reality of human rights in prisons and reformatories in Iraq for the year 2022, is based on the 
results of JNP visits, as well as the international and national evaluation through the recom-
mendations that JNP referred to previously from the Human Rights Council, as well as the 
reports of countries and also the reports of international organizations, local organizations, re-
ports of judicial bodies, independent bodies, and media reports indicate that the human rights 
conditions in prisons are still of concern, despite of the national plans for human rights and the 
promises of the Iraqi government to work on these problems, the problems still exist, and if 
there was a partial change here and there, the prison file and the observations are still serious 
and need continuous work.

And when you read the observations made in this report and compare them with the observa-
tions made in our reports for previous years, you will find that there are four positions regard-
ing the axes mentioned in the report:

1- You find that there are things that have undergone clear changes and improved.

2- You find there are things that have not been worked on at all.

3- You find that things have got worse and worse.

4- You will find that there are new issues in our report for this year compared to previous years.

This means that work in prisons and correctional facilities still needs to be monitored, docu-
mented, written reports, and followed up with the three authorities in Iraq. You will find all our 
reports for previous years published on our following website (www.jnpiraq.info).

 


