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  تقرير زيارة سجن النساء في بغداد
  ٢٠١٢ايلول / منظمة حمورابي لحقوق االنسان

  
ان،      وق االنس وق االنسان ووزارة حق ورابي لحق ة حم د مشترك من منظم وم الخميس  صباح   زار وف ول ٢٠ي  ايل

ادي والمع       ٢٠١٢ تويين الم ى المس ى وضع السجن عل وي،  ، سجن النساء التابع لوزارة العدل ببغداد للوقوف عل ن
ابق،      ر س ان ووزي وق االنس ورابي لحق ة حم ة لمنظم ات العام ؤولة العالق كال وردا مس يدة باس ة الس ك برئاس وذل
ة في     ات العام وعضوية آل من الدآتورة سامية مسؤولة لجنة المرأة في المنظمة والسيدة هيلين عضو لجنة العالق

  .نسانمنظمتنا، باالضافة الى ثالث نساء من منتسبات وزارة حقوق اال
ة              دمت منظم د ان ق د شياع السوداني مشكورا، بع يد محم وق االنسان الس ر حق الي وزي الزيارة تمت بدعم من مع
ز                ة ومساعيها في تعزي ام المنظم ذا المشروع هو من صلب اهتم ذلك، لكون ه ًا ب حمورابي لحقوق االنسان طلب

ق      عملية االصالح وصيانة آرامة االشخاص المحتجزين، وتطوير مستوى ا وب في المواثي لتعامل االنساني المطل
  . الدولية

اش االمور الخاصة بالسجينات، حيث اآدت ادارة السجن               اول النق ادارة السجن، تن اء ب ه باللق د زيارت استهل الوف
ر    ان،ومختلف دوائ وق االنس ة وحق دل والداخلي ن وزارات الع جن، وم ل ادارة الس ن قب دمات م ود تواصل خ بوج

دم في              , ن السجونالدولة المعنية بشا ا يق ابق، وم رة النظام الس دم في فت ان يق ا آ ين م را ب ًا آبي مما يشكل ذلك فرق
  ...النظام الحالي على حد أقوال االدارة المذآورة

ا الوضع         ا فيه أثار الوفد تساؤالت واستفسارات مع ادارة السجن عن آل ما يمكن ان يطور أوضاع السجينات بم
ة             التغذوي والصحي والنفسي، بغ اة، لالشخاص المحرومين من الحري رام الحق في الحي توا من احت امين مس ة ت ي

انون او من وقعن  ى الق اوزهن عل ات نتيجة لتج انون العقوب ة ق ة، اي من هن تحت طائل انية العادي اة االنس والحي
ا        . ضحية الفعال غيرهن من االقرباء ا ومطالباتن ه في تقريرن ا نعني ر لم عمن  ، ناهيك  وهؤالء يشكلن الجزء االآب

رائم اب ج ة   قمن بارتك اآن االصالح  بغي ية داخل ام ر قاس انية غي ة انس رهن فيجب ان يحظين  بمعامل بحق غي
ع    ع جمي احترام آرامة الشخص بالطرق التي تتطلبها طبيعة االنسان وآما تنص عليها االمواثيق الدولية آاتفاقية من

ا      ، وصادق العراق عليها مؤخرًااشكال التعذيب التي  ادة من مواده ة م ى اي تحفظ عل ة   . بدون ال دون شك، ان اهمي
ائل التاديب            ا، بهدف انسنة وس ى التشريعات المعمول به اثير عل ى الت هذه االتفاقيات االممية تكمن في قابليتها عل
ي     ات الت باب العقوب ت اس ا آان ف، اي ذ العن ة نب اواة وزرع ثقاف دل والمس اديء الع ى اسس ومب ع عل اء المجتم وبن

  .. يشها الشخص المذنب نتيجة ارتكابه اعماال حددت حرياته يع
جن أيضا،   اء بقاضية الس ارة، اللق ل الزي ع     تخل ق جمي ذة بح ة المتخ راءات القانوني ى صحة االج دت عل ث اآ حي

ا وبحضور المحامي       "النزيالت اي على االقل، تم تدوين اقوال جميعهن بقولها  دوين اقواله دون ت ة ب ال يوجد نزيل
ام  والمدع نقص في المستمسكات او عدم حضور             "وواصلت  ". ي الع ا ال ى، ام اخير في االنجاز فيعزو ال ا الت ام

ك من             "، وأضافت "الشهود او األهل ة للمتهمات أو المحكومات وذل ر ضمانة حقيقي د وف انون ق ان الق ك ف رغم ذل
ة عجز المتهم        ة المختصة في حال ق المحكم اة     خالل أنتداب محامي لهن مجانا وعن طري ع اجور المحام ة من دف

ل       .وهو امر الزامي للجميع دون استثناء وقيفهن من قب ذ اول ت ات من سألنا القاضية عن وضع النساء خالل التحقيق
ان      : الشرطة ى السجن او اي مك هل هناك شرطيات نساء في التحقيق وخاصة خالل عمليات نقلهن من التحقيق ال

رامتهن       آخر؟ نسأل هذا الننا سمعنا بان النساء  ة لك ال المهين ا من االفع داءات جنسية وغيره  ،قد تعرضت الى اعت
  فما صحة ذلك؟

ت،  ق "اجاب دة تحضر خالل التحقي رطية واح اك حضور ش ات تحدث  "، وأضافت "ان هن دة خروق اك ع أن هن ب
د اجراء              ل النساء بع تم نق ان ي ة ب ى المطالب ا ونصر عل ه طالبن ل، علي التحقيق   بالفعل خالل عمليات التحقيق والنق



 

    

       Mob: 964 (0) 7901448651 
       Relations:      7902993351 
                              7703090068 

Tel: 964 (1) 5410916 E-mail: info@hhro.org Website: www.hhro.org  

اد           ل واالبتع رة االصالح، بغرض سرعة النق ة دائ دون موافق ة ب مباشرة الى السجن ومن سجن النساء الى المحكم
ة الحد من           "، وأآدت "عن الروتين القاتل لمختلف القضايا ل، بغي ات النق ة النسوية في عملي ى ضرورة المرافق عل

ا    ا اآدت ايضًا    ". الخروقات الممكن وقوعه ان الوضع  "آم ة        ب وب وخاصة ان بناي يس بالمستوى المطل ادي ل الم
دا      ة ج دال من القاعات المشترآة والمزدحم اع نظام الغرف ب ى  التوسيع، واتب اج ال ، حيث وجد ان "السجن تحت

واع الجرائم مع بعضها      ة و ان دم        ... هنالك خلط الفئات العمري ون بع ع في ادارة السجن يتفق د ان الجمي الحظ الوف
وق             مالئمة المكان ل ل وايضًا حق ات، الب ة المعاقب ى آرام اظ عل با للحف يس مناس ه ل ا ان يكون مرآزًا لالصالح، آم

  .زوارهن في االستفادة المتبادلة من اللقاء على المستوى النفسي بشكل خاص
م، ضمن       اء سجن مالئ ان أو بن وقد أعربت ادارة السجن، ان السيد وزير العدل وضع موضوع الحصول على مك

ات وز  ة            أولوي ائل االصالح باسلوب حضاري يليق بكرام وفير وممارسة وس ق االداري ت ا يسمح للفري ه، مم ارت
  .االنسان، ويمكن أقامة الورش التوعوية والعملية أو الفنية، لقضاء وقت الفراغ القاتل للنزيالت

ة األخرى في الورش              ال اليدوي ز واالعم تلزمات الخياطة اوالتطري ى مس د عل ة المخصصة  من خالل اطالع الوف
تلزمات و محدوديتها،        لذلك، وجد انها الترتقي الى المستوى المطلوب باي حال من االحوال، بسبب بساطة المس
اق      ائي، وهن تحلمن بآف البل بدت لنا غير مالئمة مع امكانية الشابات الالتي تواصلن دراساتهن عبر النظام  المس

ا   د انته ع بع ى المجتم ودتهن ال د ع ا بع تقبلية لم ات بغرض   مس انون العقوب ام ق يهن احك ي فرضتها عل دد الت ء الم
انون  ى الرضوخ للق ود عل ر   . االصالح والتع ين اآث ل والتمك ائل التاهي ى وس ة ال زيالت بحاج د ان الن الحظ الوف

ل            ق بتنشئة وتأهي يهن، الن االمر يتعل ة عل اء النظرة المجتمعي ة اعب تطورا علميا وتكنولوجيا بغية تحمل ومواجه
  .فكري تستفيد منها السجينات لدى استعادة حريتهننفسي و

  وضاع داخل السجناال
اس   مرآبة  وجدنا داخل القاعات المزدحمة منامات .  بعد اللقاء مع االدارة ،التقى الوفد بالنزيالت في سجنهن ال ب

اه      لكن ما اثار دهشتنا في شهادات  . بها من النظافة والترتيب الذي تتكفل بها النزيالت انفسهن  ا راين النساء هو م
ديل   "من آثار التلوث الحاد حتى الجرب ،على جلد عدد من النساء المحكومات باالعدام حيث قالت  ا بتب ال يسمح لن

تحمام    ذلك االس هر وآ ي الش دة ف رة واح ة اال م ا   "الدشداش ائل منه تى الوس ذبت بش د ع ا ق جينات بانه زعمت الس
ة    " . التحقيقبالكهرباء وتعرضت للضرب واالغتصاب خالل  ة المسموحة بقل ان فقر االهتمام البيئي وبؤس النظاف

  .يمثل ضررا ال بل االطاحة بكرامة االنسان) مرة واحدة آل شهر(االستحمام 
ول،        دم بشكل مقب ذاء المق اطلع الوفد على نوعية المواد التغذوية المقدمة للنزيالت بشكل يومي وظهر مستوى الغ

ع ، اذ تعاني النزيالت من تكرار الحبوب الناشفة آالفاصوليا البيضاء واالرز والبرغل، لكنه بحاجة الى تنويع اوس
واد السكرية    اما اللحوم، فقد آشفت النزيالت بكثرة الدجاج، فيما طالبت اضافة اللحوم الحمراء والخضراوات والم

  ...! تجميلوالعصائر ومواد اخرى، البل منهن طالبت بالكماليات آالعطور ومواد ال) الحلو(
   هل يتساوى الجميع بالمعاملة داخل السجن؟

ا        . اشتكت النساء من التفرقة في التعامل بخصوص الزوار  اتي بم ان ي ه ب ر رجال يسمح ل يبدو عندما يكون  الزائ
ة    ا  . يمكنه من غذاء اواحتياجات معين ى داخل السجن          "ام ا ادخال اي شيء ال رأة فال يحق له ان  الزائرام "  اذا آ

ا امور            بينما ا من الرجال آونه ا وال يمكن لبعضهن طلبه تغناء عنه هناك امور و احتياجات ال يمكن للنساء االس
  .تخص النساء حصرا هذا ما رددته عدد من السجينات، وناشدوا الوفد الزائر بمحاولة تغيير هذا التعامل

ار     ق بمدى اعتب ة تتعل م  هن آبشر اوال  لشخص  نرى ان هذا االمر يثير جملة من االسئلة المهم لخصوصياتهن  وفه
ام        . آنساء ثانيا رة اهتم ا يؤسس لفك ى السجينات و هو م هذا الموضوع بالذات يمثل المحور الرئيسي  لزيارتنا ال

اظ و      ى الحف اون عل د والتع ة االنسان ،    منظمتنا بالسجون اي بغرض التاآي الرغم من الجرائم التي     صيانة آرام ب
ى    بتعامل انساني  قها بما فيه حكم االعدام ،فتبقى انسانية الشخص جديرة ارتكبها او االحكام التي استح يساعده عل
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وب الن االنسان      ريم مطل الموت الك الندم واصالح تصرفاته في مكان االحتجاز وحتى في حالة االعدام المصدق ف
  . يبقى انسان وآرامته جديرة باالحترام 

ر جدران من         آذلك على مستوى اللقاءات بين االمهات واالطفال تم عب ه ي دو ان او بين الرجل وزوجته السجينة يب
ذي خصصه          ه خالل الوقت ال ان والدت الشبكية السلكية من الحديد فقط حيث اليمكن للطفل ان يتمتع بقسط من حن

يكن  أنسنة اآثر مما هو عليه  اآلن فيتم اللقاء باسلوب قاس وبحاجة الى .  لهن القانون  ان لم يكن الجل السجين فل
ه النفسية التي           يال من راحت د قل ه يستطيع ان يعي ل او ام او زوج لعل الجل الزائر خاصة اذا آان االمر يتعلق بطف

  . هذا من ابسط حقوقها وهي تدفع ثمن اعمالها داخل سجنها. يستحقها وبذلك يعيدها الى السجينة ايضا
  هل هناك سجناء ضحايا غيرهم؟

ينات من تعتبر نفسها بريئة ووقعت ضحية لزوجها او احد اقاربها ممن ارتكب بالطبع رأى الوفد خالل لقائه بالسج
ثال او شارآت بشكل ام آخر في            غ م ا من التبلي ة التي منعته الجريمة واحتسبت جزء منها فقط بسبب صلة القراب

  .الجريمة معه بحكم وجودها في العائلة أوغرر بها من قبل زوجها مثًال
ت  ان           وفي مثل هذا السياق ، اس ال تعترف ب زيالت التي هي، ام لتسع اطف د لقصة احدى االن ان   "مع الوف ا آ زوجه

نقا                " ظالما دام ش ا باالع م عليه ى الحك ا ادى ال ل م ال الخطف والقت ا وسيرها قسرا في اعم ذي ورطه حقا وهو ال
ى السجن المؤب       . ارهاب  ٤حسب اآثر من مادة قانونية بما فيه المادة  ا ال م عليه م تخفيف الحك ان   وت ا ب د العترافه

ة      ال ارهابي ه باعم زوجها هو من آان يفرض عليها وعلى ابناءها العمل االرهابي وهوحاليا في السجن جراء قيام
ا    ادة ذاته ه بالم ة الخطف              . وحكم علي ابهم جريم ه، جراء ارتك الحكم ذات دانوا ب ا لي ين من ابناءه ه سبب الثن ا ان آم

وحسب اقوالها فان احد ابنائها وهو حاليا  في المستشفى اصيب بحروق نتيجة     . المومأ اليها والقتل باالضافة الى 
بيها د منتس و اح ات  وه ز شرطة الجناي ى مرآ ابي عل ية . هجوم اره اة نفس ا من تشتت ومعان اني عائلته ذا تع هك

ا     ذر له ر     تعيشها هذه االم بشكل مرآز و متواصل تغمرها دموع متواصلة  وهي في وضع  يتع اد اي حل غي ايج
اذا ما شملها، مع انها ال تزال تعتبر نفسها بريئة  وتسخر من " العفو العام"رحمة اهللا وبالتالي توسلها الستحصال  

ا         "ما هذه االوراق "االتهامات التي وردت ضدها قائلة  ا بالقضايا التي اتهمت به ى نسخة من حكمه وهي تشير ال
ول   ذا المصي"وهي تق ا ال استحق ه ا من  ان ا وحرمانه م عليه ي و تواصل بصوت عال رفض الحك ر اذ غرر ب

ا ك   ...اطفاله ا التفك د و لعائلته جن المؤب ة الس ا عقوب بب له ذي س ا ال تم والسب لزوجه ة الش ى درج و ...ال ا ه وآم
  .معروف القانون فال يحمي المغفلين

ل وترآم    ن اربي ات م ات بعضهن آوردي ن االقلي اء م ود نس ر وج د الزائ يم  الحظ الوف ى اقل ل ال ت النق ات طلب اني
ارات ذويهن لهن       ى آرآوك لتسهيل زي ى         . آوردستان العراق وال وا ال ان ينقل وب ب ذلك طالبت النساء من الجن آ

ا  . سجن بابل . آما  التقينا بامرأتين  مسيحيتين ايضا ، حكم عليهما بأحكام مختلفة عن مخالفات ادارية في وظائفهم
ة            الجميع تعاني قلة االهتمام من  ائل التهوي ة وس ان وعدم آفاي اني من ضيق المك ا تع ة والتثقيف آم جانب االتوعي

  ..التي تقتصرعلى مروحة واحدة لكل قاعة آما طالبت بمستلزمات المطبخ والنظافة
  . اغلب الجرائم  التي ارتكبت آانت القتل الجل الشرف واالرهاب وايضا جنح تخص الفساد المالي واالداري 

تقبال       وانطالقا من شه ا مس ة ويمكن تطويره ة مقبول اك معامل ادات وحديث السجينات بشكل عام، يرى الوفد ان هن
  : من قبل ادارة السجن حيث حاليا تترآز على 

  مراجعة الطبيب في السجن مع انها آانت تشتكي من نقص او جودة االدوية الخاصة بالمعدة او المفاصل -
  مرة واحدة في االسبوع  وهن تطالب باآثر يحق لكل نزيلة ان تتصل هاتفيا بذويها -
  يحق لهن زيارة من قبل االهل آل شهر مرة -
  يحق لهن مشاهدة تلفزيون عبر قنوات معينة حددت لهن من قبل ادارة السجن -
  .آنعمة و رحمة آبرى بالعفو العاموالجميع تطالب  
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  ماذا يمثل سجن النساء في بغداد والتابع لوزارة العدل؟

ى         ٤١٤لموجود البشري في هذا السجن راينا بان هناك بخصوص ا  نهن واحدة في المستشفى  تصنف ال نزيلة م
ر مصدق، وواحدة        ١٧محكومة  و  ١١٥موقوفة و  ٢٦٩ دام غي المجموع     ١محكومات باالع دامها مصدق ف اع

و  دام ه ات باالع ي للمحكوم رأة  ١٨الكل اك . ام ا هن ال و  ٢١آم دة اث ٤طف نهن واح ات م ة أجنبي ة وثالت يوبي
ى            .سوريات ة ال تم نقلهن من محكم د وي رفن مصيرهن بع ين الالتي ال تع دن ب وحسب اقوال واحدة منهن انهن تع

  .أما القوة الخافرة فأن حجمها مناسب ويفي بالغرض. اخرى بدون تحديد لمصيرهن
  

  مطالباتنا آمنظمة مدافعة عن حقوق النسان  الى السلطات المعنية
البة           تعاني عددا من -١ ات الس ال في سن الرضاعة لشمول العقوب النساء المتهمات أو المحكومات ممن لهن اطف

اك     للحرية الى اطفالهن دونما أي ذنب لهؤالء األبرياء لذا يقتضي والحالة هذه ايجاد حل انساني لالطفال حيث هن
اصة للتعامل واالهتمام الخاص  يمكن للدولة ايجاد وسائل خ! طفال يعيش عقوبات بدون ان يرتكب اية جريمة  ٢١

ل   ة بالطف دني المهتم ع الم ات المجتم دعوة منظم ا ب ك ام ارهم  وذل ى العم رات االول م داخل السجن خالل الفت به
لمساعدة هؤالء االبرياء في عيش طفولة غير التي يعيشونها حاليا ،والتي تقتصر على النظر على امهاتهم وسماع  

ة           قصص تجعل منهم قنابل موقوتة لمس ورة نظرة خاطئ ى بل رين عل م  حيث يعيشون مجب الخير له تقبل ال يبشر ب
لوبتين   على الحياة انطالقا من  واقع السجن منذ ان ابصروا النور فهم لم يذوقوا الحرية اي حرياتهم وانسانيتهم مس

  . وهم ابرياء
ر   هنا تكمن اهمية التعاون الوثيق بين اجهزة الدولة المعنية والمنظمات المجتمع  ة او غي المدني سواء آانت حكومي

م      ليمة له ة بشرية س حكومية للبحث عن وسائل اخرى السعاف هؤالء االبرياء من االطفال بشكل خاص وخلق بيئ
ل            اد عوائ ة والنفسية ، او ايج ة المادي ين من االمكاني ع بمستوى مع آتسليمهم الى العوائل المقربة اليهم والتي تتمت

ة حضارية       تتطوع الستقبال عدد منهم  ربيتهم تربي حسب قبول وامكانية العوائل ،او وضعهم في دور تخصص لت
  .تفتح امامهم آفاقا مستقبلية قريبة من الحياة الطبيعية الالئقة باالنسان البريء

زيالت   -٢ نطالب ببناء او نقل السجن الى مكان آخر يالئم والمواصفات المطلوبة للسجن من حيث المجال لبقاء الن
ام ي نظ ا     ف انية  آم رامتهن االنس اظ بك ن االحتف تمكن م ن لت ل له دمات التاهي ديم خ ات وتق ن القاع دال م رف ب الغ

دم        ة الن ر وعيش حال ى التفكي زيالت عل لتمكينهن في اصالحهن عبر النشاطات والدورات التوعوية التي تساعد الن
د نال       ا تكون ق دى خروجه م      على ما قامت به وان تتأهل لمستقبل افضل، بحيث ل انون وفه رام الق ا في احت ت درس

 ..فوائده واحترام حريتها وحريات غيرها
ى آخر     -٣ ان ال نطالب بتعيين نساء شرطيات بغية مرافقة النساء خالل التحقيقات آما خالل نقل السجينات من مك

  .لمنع وقوع تجاوزات مخلة باالخالق وخارجة عن القانون
از حسب  -٤ ات االحتج ب تصنيف ادق لقاع بعض   نطال د بعضها ال اء تجني ب النس ة، لتجن ة المرتكب وع الجريم ن

ن  نهن م ة وايضا بغرض تمكي ة العقوب و غاي ق األصالح وه ات  ...تحقي اء المعلوم ن اجرمت باعط اك م ه هن الن
ا محدودة       ة  او التي اخذت احكام الكيدية  الى النزاهة مثال ،وال تلقى احسانا لدى احد ليكفلها ليطلق سراحها بكفال

ل ألجل الشرف   ومخت ى بعضها     . لفة جدا وتقيم مع التي مارست الدعارة، أو االنتحار أو القت فالقاعات مفتوحة عل
  ...حيث يمكن ان يحدث االتصال بكل سهولة

انوني بوجود محامي               -٥ م تحسم قضاياهن وان ال تبقى قضية دون حل و اجراء ق نطالب بتحريك قضايا من ل
  .تثبت جريمتهن بادلة جنائية موثقة  الدفاع لرفع الظلم عن الالتي لم
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وفير          -٦ افي داخل السجن بت بس الك ة الجسم والمل نطالب ان يعاد النظر في النظام التغذوي والبيئي وخاصة نظاف
آذلك توفير وسائل النظافة وآسوة مالئمة الى جميع النزيالت بما ..مواد غذاية  وغيرها مالئمة لمقاومة االمراض

  .ن باالعدام فيهن التي حكم عليه
ر الشبكيات من                -٧ يس عب ا لوجه ول اء وجه ة تحقيق لق ذلك، بغي اآن مخصصة ل ارات في ام نطالب بتنظيم الزي

ى االتصال االنساني خالل         ر ال االسالك الحديدية آون النساء تتصف بعاطفة آبيرة تجاه اطفالهن فهن بحاجة اآب
  !).هذه ميزة خاصة بالنساء( الزيارات

ل السجينات        نطالب بالسما -٨ ة من قب ة واالحتياجات المطلوب واد التغذوي ح للنساء والرجال من الزوار بادخال الم
  . دون تفرقة بسبب االختالف الجنسي للزائر وذلك في االطار المسموح به قانونا

رى     -٩ ات االخ ن اصول المحافظ ي م جينات الت ل الس ان تنق ب ب داد (نطال ارج بغ ن   ) خ ة م جون القريب ى الس ال
  .هن ليتسنى لذويهن زيارتهن بشكل منتظم يعد هذا من ابسط حقوقهن  االنسانية مناطق
اون في          -١٠ ة التع ذلك بغي ة ب ى السجون للمنظمات المطالب نطالب بتسهيل الموافقات الرسمية وعمل الزيارات ال

اء   تطوير عملية احترام حقوق االنسان في العراق وبذلك يكون التدريب على اشراك تلك المنظمات ف  ة البن ي عملي
ل مكمل     وتوفير الخدمات ما يؤدي الى تفهم اآبر لدور المنظمات الغير حكومية خاصة والذي هو دورمساعد ال ب
لدعم ارساء سيادة القانون أي النظام الديمقراطي، وفرض احترام الحقوق البشرية ايا آانت االوضاع او الظروف  

د         ى قي ا هو عل ا االنسان طالم االحترام والتطوير     التي يتواجد فيه ه جديرة ب اة فحقوق يس ارضاءا هللا    .. الحي ك ل ذل
ا آانت    تعالى وللضمير فحسب، بل  احتسابا لكرامة االنسان الغير قابلة للتجزئة، وعدم السماح الي شخص مهم

  . ايا آانت االوضاع والمبرراتمكانته او سلطته التصرف بهذه الكرامة، و
ي ا -١١ ان ف وق االنس ة حق ب لجن اننطال او لبرلم ة العلي ان،  المفوضية الوطني وق االنس ى اصدار لحق ل عل العم

م المتحدة    على ضوء مصادقة العراق االخيرة على  ،تشريعات وطنية ملزمة بحماية حقوق المحتجزين ة االم اتفاقي
م باالعدام    الخاصة بمناهضة جميع اشكال التعذيب، والمضي قدما الى الوصول  انون الحك اء ق ذي  الى الغ ل   ال يمث

  ..  بشكل خطير في العراق  الذي تتصاعد ممارسته مصدرا مشروعا لتكريس العنف االمر
  

ا جاء في                 ة بم اتهم الدولي وا بالتزام ان يف ب، ب دنا الحبي ة انحاء بل نختتم تقريرنا هذا ونحن نحث السلطات في آاف
وق االنسان      ،هاالشرعة الدولية لحقوق االنسان والتي آان العراق بين اوائل المصادقين علي المي لحق االعالن الع آ

ات  بانتظار   ،واالتفاقيات الدولية االخرى المكملة لهذه الشرعة ة اآللي ق  الالزم ة مناه  لتطبي ع اشكال   ض اتفاقي ة جمي
ا   . التعذيب لذا نضم صوتنا الى صوت االمين العام لالمم المتحدة بان آي مون، لنحث العراق على ان يصبح طرف

وم     فيها باسرعفعليًا  ه ي ران   ٧(وقت ممكن آما جاء في آلمت ا    ، )٢٠١١حزي ا فيه ى    التي دع ة إل ة العراقي الحكوم
ذه المشكلة         " ا لمعالجة ه ى نيته ة عل ارة جدي ذيب لتكون إش ا نضم   "إآمال المصادقة على اتفاقية مناهضة التع ، آم

االت   دين ح ا صوتنا لن ذيب "ايض في والتع ال التعس ري واالعتق اء القس ي آا" االختف البين  ف راق، ط اء الع ة ارج ف
ع    اني م ل االنس ى التعام ة عل ة وادارة السجون اليومي التحقيق والسجن والحراس ي ب ق المعن ل الفري دريب وتأهي ت
يا      ا ونفس اهيلهم اجتماعي ى ت المحتجزين وذويهم باساليب انسانية تحمي آرامة االشخاص و باالضافة الى العمل عل

  .زم لالشخاص ضحايا التعذيبوطبيا وغيرها من اشكال التاهيل الال
  

   منظمة حمورابي لحقوق االنسان
  لجنة العالقات العامة
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