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)١( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –العراقية الوقائع 

 سم الشعب اب

   رئاسة الجمهورية
  

من الدستور ) ٦١(من المادة ) أوًال(بناًء على ما اقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند    

 .الدستورمن ) ٧٣(من المادة ) ثالثًا(ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند 

  : اآلتيالقانون  صدر
  

  ٢٠١٨ لسنـة) ١٣(رقم 

  قانون

  مجلس النواب وتشكيالته
  

  األولالفصل 

  التعريفات والسريان
 

  :يقصد بااللفاظ اآلتية المعاني الموضوعة بازائها -١- المادة 
  

  . دستور جمهورية العراق: الدستور: أوًال
  

النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضعه المجلس استنادًا : النظام الداخلي: ثانيًا

  .من الدستور) ٥١(الى المادة 
  

  .مجلس النواب : المجلس: ثالثًا
  

  .رئيس مجلس النواب : الرئيس: رابعًا
  

النائب االول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس : نائبيه: خامسًا

  .النواب
  

  .عضو مجلس النواب: النائب: سادسًا
  

  .عضوية مجلس النواب: النيابة: سابعًا
  

 ا نائبيه واالمانة العامة للمجلسمكتب الرئيس ومكتب: تشكيالت المجلس: ثامنًا

    . ومكاتب المستشارين
  

آل شخص عهدت اليه وظيفة على مالك مجلس النواب بمن فيهم : الموظفين: تاسعًا

  . العام ونائبيه والمستشارين والمديرين العامين  االمين
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  .فما فوقالموظفون من درجة مدير عام : اصحاب الدرجات العليا: عاشرًا
 

تسري أحكام هذا القانون على المجلس رئيٍس ونائبي رئيس وأعضاٍء : أوًال - ٢-المادة 

قة وتشكيالٍت وموظفين وعاملين فيه من الدورة النيابية االولى وعلى عال

  .المجلس بالسلطات االتحادية وغير االتحادية
  

والمالية ويحل  يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية واالستقاللية االدارية: ثانيًا

محل الجمعية الوطنية العراقية والمجلس الوطني المؤقت في الحقوق 

وااللتزامات والتنظيم القانوني في آل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا 

  . القانون ، ويمثله وينطق باسمه رئيس المجلس أو من يخوله
  

  الفصل الثاني

  اعضاء مجلس النواب
  

يتكون المجلس من عدد من النواب يتم انتخابهم بطريق االقتراع العام السري  -٣- المادة 

المباشر بموجب قانون االنتخابات بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس 

  . العراق يمثلون الشعب العراقي باآمله ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه
  

ا في المجلس ويتمتع بجميع حقوقه النيابية يعد المرشح المنتخب نائب: أوًال -٤-  المادة

باستثناء المالية منها ابتداء من تاريخ مصادقة المحكمة االتحادية العليا 

على النتائج النهائية لالنتخابات العامة ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، 

  .ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية 

م المجلس في الجلسة االولى بدعوة من يؤدي النائب اليمين الدستورية اما: ثانيًا

  .رئيس الجلسة 
  

للنائب خالل الدورة النيابية داخل المجلس وخارجه وبما ال يتعارض واحكام : أوًال - ٥-المادة 

الدستور حرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك 

لحاالت الفساد في دوائر الدولة وال يالحق  التشخيص المستند الى ادلة

  . قضائيًا عن ذلك 
  

ال يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل : ثانيًا

الشخصية لالشخاص وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة وعلى 
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الرئيس اتخاذ ما يلزم للحفاظ على احترام وهيبة المجلس بضمنه مقاضاة 

  . خل بذلكمن ي
   

يعد النائب مكلفًا بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية : أوًال - ٦-المادة 

  .المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية
  

يعد النائب ممثًال للمصلحة العامة في جوانبها آافة وله آممثل لمائة الف : ثانيًا

  . ئات القضائية آافةنسمة حق التقاضي أمام الهي
  

يتمتع النائب بالحصانة النيابية وليس له أن يتنازل عن هذه الحصانة من : أوًال -٧- المادة

اثناء الفصل التشريعي أو أذن الرئيس اثناء العطلة   غير إذن المجلس

  .التشريعية
  

دورة االنعقاد، وال  يتمتع النائب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء: ثانيًا

  .يتعرض للمقاضاة امام المحاآم بشان ذلك
  

ال يجوز القاء القبض على النائب خالل مدة الفصل التشريعي اال اذا آان : ثالثًا

متهما بجناية، وبموافقة المجلس باالغلبية المطلقة على رفع الحصانة 

  .عنه، او اذا ضبط متلّبسا بالجرم المشهود في جناية
  

ال يجوز القاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي اال اذا آان : رابعًا

، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط  متهما بجناية

  .متلّبسا بالجرم المشهود في جناية
  

  .ال يجوز الجمع بين النيابة وأي عمل أو منصب رسمي آخر: وًالأ -٨-  المادة
  

لدائرة التي آان النائب موظفًا فيها قبل نيابته وبناًء على رغبته إعادته على ا: ثانيًا

ـــة تقع ضمن السلم الى الوظيفة عند انتهاء النيابة اذا آانت الوظيفـ

ن الدرجة االولى فما دون ،وتحَتَسب خدمُته النيابية خدمة فعلية الوظيفي م

رة المالية توفير ألغراض التعيين والعالوة والترفيع والتقاعد وعلى وزا

  .الدرجة والتخصيص المالي الالزمين لذلك
  

يحظر على النائب أن يستخدم نفوذه في شراء أو استئجار أموال الدولة أو أن  -٩-  المادة

يقاضيها عليها أو أن يؤجر أو يبيع لها شيئًا من أمواله وأن يبرم معها عقدًا 
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بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاوًال آما يحظر عليه التوسط لدى دوائر الدولة أو 

  .التأثير عليها الغراض شخصية أو الغراض التعيينات فيها بأي صفة آانت
  

على النائب اضافة الى ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي االلتزام  -١٠-المادة 

  :  بوجه خاص بما يأتي
  

  .  اداء اليمين الدستورية في الجلسة االولى للمجلس  :وًالأ
  

حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها وعدم التغيب : ثانيًا

بعذر مشـروع يقدره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس ورئيس  عنها اال

اللجنة فيما يخص اجتماعاتها ويستقطع من راتب النائب في حال غيابه نسبة 

  .معينة يحددها المجلس بناًء عـلى اقتراح من الرئيس ونائبيه 
  

  .احاطة الرئيس علما بسفره خارج العراق :ثالثًا
  

  . قفه الوظيفي وتفرغه للنيابة اعالم الرئيس خطيا بمو: رابعًا
  

  .آشف ذمته المالية لهيأة النزاهة وفقًا للقانون: خامسًا
  

التواصل مع المواطنين في دائرته االنتخابية وايصال حاجاتهم الى : سادسًا

  . المجلس 
  

الحفاظ على احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية االخرى : سابعًا

  . للدولة  
  

  . االلتزام بمدونة السلوك النيابي: ثامنًا
  

ترصين وتطوير ادائه النيابي التشريعي والرقابي والتمثيلي باالستعانة : تاسعًا

بمكاتب المستشارين المتخصصة في مجال التشريع والرقابة والتمثيل 

  .  وتطوير األداء وبدوائر االمانة العامة المعنية
  

التزام حضور جلسات المجلس ولجانه ، وفي حال تكرار غياب على النائب : أوًال -١١-المادة 

النائب من دون عـــذر مشـــــروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير 

متتالية خالل الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطيًا يدعوه فيه الى 

  .االلتزام بالحضور
  

  .يماتينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدد بتعل: ثانيًا
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)٥( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –العراقية الوقائع 

  

للمجلس اقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع اآثر من ثلث : ثالثًا

  .جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد 
  

 يعد تخلف النائب عن اداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع غيابا عن : رابعًا

  .حضور الجلسة 
  

  الفصل الثالث

  حاالت انتهاء النيابة
  

  : تنتهي النيابة في المجلس في االحوال اآلتية -١٢- المادة 
  

  .الوفاة : أوًال
  

  .االستقالة  :ثانيًا
  

ثبوت فقدان احد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون : ثالثًا

 .االنتخابات وهذا القانون
  

تبوء النائب منصبا في رئاسة الجمهورية او في مجلس الوزراء او اي : رابعًا

 .رسمي اخر منصب
  

صدور حكم قضائي بات بحقه عن جناية او جنحة تكون عقوبتها سالبة : خامسًا

 .للحرية لمدة تستغرق المتبقي من مدة الدورة االنتخابية
  

االصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في : سادسًا

  .المجلس استنادا الى قرار من لجنة طبية رسمية مختصة 
  

موافقة المجلس باغلبية ثلثي النواب على االعتراض المقدم على صحة : سابعًا

 .النيابة 
  

  : موافقة المجلس على اقالة النائب لـــــ: ثامنًا
  

تجاوز غياباته بدون عذر مشروع الآثر من ثلث جلسات المجلس من  .١

 .مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد
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)٦( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –العراقية الوقائع 

الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس ويعدُّ تحقير المجلس أو  االخالل .٢

االعتداء على الرئيس او احد نائبيه او احد النواب اخالًال جسيما 

 .  الغراض تنفيذ هذا البند 
  

من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ) ٨(مع مراعاة المادة : أوًال -١٣- المادة

لى التقاعد وفق المعادلة الحسابية الواردة ونائبي رئيس واعضاء المجلس ا

  . أو أي قانون يحل محله ٢٠١٤لسنة ) ٩(في قانون التقاعد الموحد رقم 

) ١٥(تبلغ الخدمة التقاعدية للمشمول بالفقرة أوًال من هذه المادة الى : ثانيًا

خمسة عشر سنة اذا آانت تقل عن ذلك على أن يسدد دفعة واحدة 

  . من راتبه عن المدة المضافة %) ٢٥(التقاعدية الشهرية  التوقيفات

سنة من العمر ) ٥٠(مع مراعاة البند ثانيًا من هذه المادة يمنح من لم يبلغ : ثالثًا

نصف الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها اقرانه في سنوات الخدمة لحين 

  . سنة من العمر) ٥٠(اآماله 
  

  الفصل الرابع

  اختصاصات المجلس
  

يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في التشريعات النافذة وفقًا للدستور : أوًال -١٤-المادة 

  .  وهذا القانون والنظام الداخلي
  

على المجلس توفير الوسائل المناسبة بما يؤدي الى رصانة التشريع : ثانيًا

وفعالية الرقابة وصدق التمثيل وتطوير األداء باالستعانة بمكاتب 

  .   ين المتخصصة ودوائر المجلس المعنيةالمستشار
  

تعد مخاطبات ومراسالت المجلس بما في ذلك مراسالت اعضاء المجلس : أوًال -١٥- المادة 

في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور 

وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسالت رسمية، وعلى الجهات 

خمسة عشر يومًا من تاريخ ) ١٥(القة اجابتها في مدة أقصاها ذات الع

  .تسلمها 
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)٧( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –العراقية الوقائع 

  

للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء : ثانيًا

رؤساء الجهات  المخاطبات والمراسالت الرسمية بصورة مباشرة الى

المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة 

  . ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعالم الرئيس بذلك
  

تلتزم آل وزارة وهيئة مستقلة وجهة غير مرتبطة بوزارة واالمانة العامة : ثالثًا

ة على لمجلس الوزراء بتخصيص جهة معينة لتنفيذ متطلبات االجاب

  .مخاطبات ومراسالت المجلس
  

يعدُّ االمتناع عن تنفيذ ما ورد في أوًال من هذه المادة امتناعًا عن أداء : رابعًا

واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور 

من قانون العقوبات العراقي رقم  ٣٢٩والقوانين النافذة بضمنها المادة 

  . المعدل  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(
  

على الدوائر الحكومية آافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره : وًالأ - ١٦-  المادة

  .التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين 
  

في اطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم ايجاز دوري : ثانيًا

ستجد من مسائل تتعلق عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما ي

  . باعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية 
  

يمارس المجلس وفقا لالجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي  - ١٧-المادة 

  :اآلتيةاالختصاصات التشريعية 
  

  .تشريع القوانين االتحادية : وًالأ
  

والقرارات والتعليمات الخاصة به ، واصدار  تشريع القوانين واالنظمة: ثانيًا

  .النظام الداخلي المنظم لعمله
  

دراسة ومناقشة مشروعات القوانين االتحادية المقترحة من رئاسة : ثالثًا

الجمهورية او مجلس الوزراء والبت فيها بما في ذلك مشروعي قانوني 

لى الحساب والمصادقة ع ،الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية 

الختامي ، ويختص ايضا باجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة 
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)٨( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –العراقية الوقائع 

العامة وتخفيض مجمل مبالغها ، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس 

  .الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات 
  

دراسة ومناقشة مقترحات القوانين المقدمة من النواب ولجان المجلس : رابعًا

  . والبت فيها
  

الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية االتحادية : خامسًا

  .المقترحة من مجلس القضاء االعلى 
  

  .المصادقة على موازنة المجلس : سادسًا
  

  اصدار القرارات التشريعية :سابعًا
 

مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعلى الجهة  - ١٨- المادة 

  : دمة المشروع ارسال ما يأتي برفقة مشروع القانون مق
  

  .االعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم: أوًال
  

  . الجدوى التشريعية للمشروع المقدم: ثانيًا
  

  . ما يتوافر من أراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم: ثالثًا
  

ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية : رابعًا

  . او مجلس الوزراء على تقديم المشروع
  

على الجهة مقدمة مشروع القانون تكليف خبير بمضامين المشروع المقدم  - ١٩-المادة 

لتوضيح ما يتطلب ذلك بناًء على طلب المجلس سواء في الجلسات العامة او 

  . اللجان المختصةجلسات 
  

يقوم وزير المالية االتحادي عند عرض مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة  -٢٠- المادة 

للدولة بقراءة البيان المالي للموازنة على المجلس في جلسة تخصص لهذا 

الغرض ويجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات األساسية 

هداف الرئيسة مع عرض عام للحالة المالية واالقتصادية لمشروع الموازنة واأل

  .والنقدية عند وضع المشروع وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة
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)٩( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –العراقية الوقائع 

  

يعرض الحساب الختامي على المجلس في مدة ال تزيد على تسعة أشهر : أوًال - ٢١-المادة 

  .من تاريخ انتهاء السنة المالية
  

تقرير ديوان الرقابة المالية االتحادي حول الحساب  يقدم إلى المجلس: ثانيًا

  .الختامي لموازنات الدولة متزامنا مع موعد تقديم الحكومة للحساب 
  

عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المنتهية يقوم  -٢٢-المادة 

التي حققتها وزير المالية االتحادي بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج 

الموازنة والمدى الذي حققته من أهدافها المالية واالقتصادية والنقدية ومستوى 

التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من اختالل أو تجاوزات فضال عن الكيفية التي 

  .مولت بها الحكومة عجز الموازنة أن وجد واآلثار المترتبة على ذلك
  

امي للموازنة العامة والتقارير المتعلقة به إلى اللجنة يحيل الرئيس الحساب الخت -٢٣- المادة 

المالية ومن يرى المجلس إضافته من المختصين لدراستها وتقديم تقرير عنها 

إلى المجلس باتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها 

وزير المالية االتحادي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع 

بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة بابًا بابًا وتصدر 

  .موافقة المجلس بقانون
  

يقوم رئيس ديوان الرقابة المالية االتحادي عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة  -٢٤- المادة 

بيان الرقابة للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض وبحضور الوزراء 

ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء الهيئات المستقلة االتحاديون 

ورؤساء االقاليم والمحافظين في المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفي جميع 

األحوال يجب أن يتضمن هذا البيان إيجازًا للمخالفات الرئيسة العامة المتعلقة 

ية أو أية مخالفات أو بتنفيذ الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنته

اختراقات وما حدث من تجاوزات للقواعد الخاصة بتنفيذ الموازنة وجميع 

القوانين واللوائح النافذة مع ذآر التدابير واإلجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة 

  .المالية االتحادي أو الجهات المعنية إزاء ذلك بصورة عامة
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)١٠( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –العراقية الوقائع 

  

التقرير السنوي الخاص بديوان الرقابة المالية االتحادي إلى اللجان يحيل الرئيس  - ٢٥- المادة

المختصة بالمجلس لدراسته آل فيما يخصها، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها 

  .الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها
 

ن الرقابة المالية للمجلس أو أي من لجانه طلب أي بيانات أو تقارير من ديوا -٢٦-المادة 

االتحادي وللمجلس ولجانه أن يكلفوا ديوان الرقابة المالية بفحص نشاط أي جهة 

حكومية تابعة للجهاز اإلداري للدولة ، وعلى ديوان الرقابة المالية القيام بذلك 

دون إبطاء وان يضع تحت تصرف المجلس أو أي من لجانه آل ما يملكه من 

  .كنها من أداء واجبها في هذا المجالخبرات ومستندات وبيانات تم
  

يمارس المجلس اختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور والقوانين النافذة  -٢٧- المادة 

والنظام الداخلي وفقا لالجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونظامه 

  :اآلتيالداخلي بالوسائل المتاحة بضمنها 
  

  .رئيس الجمهورية  مساءلة واعفاء: وًالأ
  

سؤال رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة : ثانيًا

ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة 

  .بوزارة 
  

  .استيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات : ثالثًا
  

  .اء ومسؤولي الهيئات المستقلة  استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزر: رابعًا
  

سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعفاء مسؤولي : خامسًا

  .الهيئات المستقلة
  

اجراء التحقيق مع اي من مسؤولي السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة : ًاسادس

  .     في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم 
  

طلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية ، بشان اي موضوع يتعلق : سابعًا

بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من 

  .مؤسسات السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة 
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طلب حضور اي شخص لالدالء بشهادة او توضيح موقف او بيان : ًاثامن

  .وع آان معروضا امام المجلس معلومات بشان اي موض
  

القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة لالطالع على حسن  :ًاتاسع

سير وتطبيق احكام الدستور والقانون واالنظمة والتعليمات والقرارات 

  .النافذة 
  

دعوة رئيس الوزراء او الوزراء او من هم بدرجتهم او رؤوساء الهيئات : عاشرًا

  ة للحضور امام المجلس لالستفهام عن شأن من شؤون اعمالهم المستقل
  

استجواب المحافظ وفقا لالجراءات المتعلقة بالوزراء ، واقالته : احد عشر

باالغلبية المطلقة بناًء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناًء على ثبوت 

  :احد االسباب اآلتية
  

  .عدم النزاهة او استغالل المنصب الوظيفي. ١

 .التسبب في هدر المال العام. ٢

فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليه في قانون مجالس المحافظات . ٣

 .المعدل  ٢٠٠٨لسنة  ٢١رقم 

  . االهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية .٤
 

  : للمجلس باالغلبية المطلقة لعدد نوابه  -٢٨-  المادة

  . مساءلة رئيس الجمهورية بناًء على طلب مسبب : وًالأ

اعفاء رئيس الجمهورية بعد ادانته من المحكمة االتحادية العليا، في احدى : ًاثاني

  : الحاالت اآلتية 

 . الحنث في اليمين الدستورية. ١

 . انتهاك الدستور. ٢

 .الخيانة العظمى. ٣
  

نظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس للنائب وفق االحكام الواردة في ال -٢٩-المادة 

الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات 

والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ، اسئلة تكون االجابة عنها 
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 شفاهًا أو آتابة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم وذلك لالستفهام عن أمر 

او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ، او للوقوف ال يعلمه النائب ، 

على ما تعتزمه الحكومة في أمر من األمور ، وللسائل وحده حق التعقيب على 

  .اإلجابة التي يتقدم بها المسؤول
  

لخمسة وعشرين نائبًا طلب طرح موضوع عام للمناقشة الستيضـاح : وًالأ -٣٠-المادة 

احدى الوزارات بطلب يقدم الى الرئيس  سياسة واداء مجلس الوزراء او

  . يتضمن تحديدا للموضوع الذي يطلب عرضه للمناقشة الى الرئيس
  

ُيبلغ الرئيس رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المعنيين بالطلب لتحديد  :ثانيًا

موعد لطرح الموضوع للمناقشة والذي يجب ان يكون خالل شهر من 

  . تاريخ تقديم الطلب
  

للنائب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس  -٣١- المادة

الوزراء او الوزراء أو مسؤولي الهيئات المستقلة أو المحافظين لمحاسبتهم في 

  .الشؤون التي تدخل في اختصاصهم
  

تشكل لجنة لتقديم الرأي والمشورة في مدى توافر الشروط الواجب توافرها في  - ٣٢-المادة 

  . ب وفق النظام الداخلي االستجوا
  

للمستجوب الحق في سحب طلب االستجواب في اي مرحلة من مراحل : أوًال -٣٣- المادة 

  . اإلستجواب 
  

ال يجوز إحالة المستجَوب إلى التقاعد او قبول إستقالته او إقالته او إتخاذ : ثانيًا

  . إي إجراء من شأنه أن ُيبعده عن المسؤولية أثناء مدة االستجواب
  

ُيبلغ الرئيس المسؤول المعني بطلب االستجواب وموعد مناقشته وال تجري  -٣٤- المادة 

  .المناقشة في اإلستجواب اال بعد سبعة أيام على األقل من تقديمه
  

يدرج اإلستجواب على جدول أعمال الجلسة الموافقة للموعد المحدد : وًالأ -٣٥- المادة 

وتعليقًا حصرًا بين النائب المستجِوب  ويجري االستجواب سؤاال واجابة

  . من جهة ورئيس مجلس الوزراء أو الوزير المستجَوب من جهة اخرى
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)١٣( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –العراقية الوقائع 

 تجري مناقشة محدودة لالستجواب عقب االنتهاء من االسئلة واالجوبة : ثانيًا

  . والتعليقات

اذا تمت مناقشة االستجواب يتوجه الرئيس الى المجلس بالسؤال عن مدى : ثالثًا

عته باجوبة المستجَوب فاذا صوت المجلس في جلسة مكتملة النصاب قنا

باالغلبية البسيطة بالموافقة على اجوبة المستجوب عدَّ ذلك تجديدا للثقة 

في المستجَوب أما اذا لم يصوت المجلس بالموافقة جاز لخمسين من 

  . اعضاء المجلس تقديم طلب بطرح الثقة عن المستجَوب

عدم اآمال النصاب يتم توجيه السؤال عن مدى قناعة  في حال تعمد: رابعًا

  : المجلس باجوبة المستجوب وفق اآللية اآلتية
  

مقتنع ، (تعدُّ ورقة بيان القناعة بما يتضمن اسم النائب وثالثة حقول . ١

 ) غير مقتنع ، ممتنع

وعشرين ساعة من  توضع الورقة في صندوق بريد النائب خالل اربع. ٢

 . انتهاء جلسة االستجواب

على النائب التأشير على أحد الحقول الثالثة وتسليم ورقة بيان القناعة . ٣

الى الرئيس خالل ثمان واربعين ساعة من تاريخ وضع الورقة في 

 . صندوق البريد واعالن ذلك في الموقع االلكتروني للمجلس

ناعة واعالن النتيجة في أول جلسة تجري عملية الفرز الوراق بيان الق. ٤

  .اعاله) ٣(تعقب انتهاء المدة المذآورة في 
  

اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة االستجواب بغيابه اال اذا  - ٣٦-المادة 

  .قدم عذرًا يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد اخر لمناقشة اإلستجواب
  

مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا لالجراءات المتعلقة للمجلس ، حق استجواب  -٣٧- المادة

  .بالوزراء وله اعفاؤهم باالغلبية المطلقة
  

للمجلس سحب الثقة من احد الوزراء باالغلبية المطلقة ،وال يجوز طرح  - ٣٨- المادة 

موضوع سحب الثقة بالوزير اال بناًء على رغبته ، او طلب موقع من خمسين 

  .أثر مناقشة إستجواب موجه اليهنائبًا ومقدم الى الرئيس 
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يدرج موضوع طلب سحب الثقة او طرحها على جدول أعمال الجلسة بعد  :وًالأ -٣٩-  المادة

  .سبعة أيام على االقل من تاريخ تقديم الطلب 

يعد الوزير الذي تسحب عنه الثقة مستقيًال من تاريخ صدور قرار سحب : ثانيًا

  . الثقة
  

لرئيس الجمهورية ، تقديم طلب الى المجلس بسحب الثقة من رئيس : وًالأ -٤٠-المادة 

  .مجلس الوزراء
  

خمس  ١/٥للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناًء على طلب : ثانيًا

  .اعضائه بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء
  

اء اال ثقة من رئيس مجلس الوزرال يجوز ان يبت المجلس في طلب سحب ال: ثالثًا

  .عد سبعة ايام على األقل من تاريخ تقديمهب
  

يقرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء باألغلبية المطلقة : رابعًا

  .لعـدد نوابه
  

  .تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء  -٤١- المادة 
  

في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء باآمله ، يستمر رئيس  -٤٢- المادة 

مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف االمور اليومية ، لمدة ال تزيد 

على ثالثين يوما الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد ، وفقا الحكام المادة 

  .من الدستور )  ٧٦( 
  

يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج : وًالأ -٤٣- المادة 

  .الوزاري على المجلس 
  

يحال المنهاج الوزاري الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي الرئيس العداد : ثانيًا

  .تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه 
  

راء منفردين تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوز: ثالثًا

  .والمنهاج الوزاري باالغلبية المطلقة
  

  :يختص المجلس بالموافقة على تعيين آل من: أوًال -٤٤- المادة 
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)١٥( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –العراقية الوقائع 

رئيس واعضاء محكمة التمييز االتحادية، ورئيس االدعاء العام، . ١

  . ، باالغلبية المطلقة  ورئيس هيئة االشراف القضائي

  . السفراء واصحاب الدرجات الخاصة . ٢

رئيس ارآان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق،  .٣

 .  ورئيس جهاز المخابرات
  

يمارس المعينون وآالة مهامهم لمدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ : ثانيًا

التعيين وعلى الجهة المعنية باالقتراح التوصية بالتعيين الى المجلس  خالل 

ن وعلى المجلس البت بهذه التوصية خالل ثالثة أشهر من تاريخ التعيي

  .ثالثة أشهر من تاريخ استالمها
  

يتم االتفاق بين المجلس ومجلس الوزراء على آلية حضور ممثل عن آل منهما  -٤٥-المادة 

  . في اجتماعات المجلس اآلخر أو احدى لجانه
  

  . ينشر ما يتخذه المجلس من تعليمات وقرارات في الجريدة الرسمية -٤٦-  المادة
  

  الفصل الخامس

  تشكيالت ومالك المجلس
  

  : يتكون المجلس من التشكيالت الرئيسة اآلتية : أوًال -٤٧-  المادة

  .مكتب رئيس المجلس . ١

  .مكتب النائب االول لرئيس المجلس . ٢

  . مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس . ٣

 . مكاتب اعضاء مجلس النواب. ٤

 . مكاتب المقررين. ٥

 .االمانة العامة لمجلس النواب. ٦

 . مكاتب المستشارين المتخصصة. ٧
 

يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تفصل فيها التشكيالت الرئيسة : ثانيًا

في المجلس وتشكيالتها الفرعية ومستوياتها ومهامها ومالآاتها ودرجاتها 

  . لوظيفية ا
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)١٦( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –العراقية الوقائع 

  

يكون للرئيس ونائبيه مجتمعين صالحية مجلس الوزراء و صالحية رئيس  -٤٨- المادة

مجلس الوزراء في آل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيالت العمل 

 االداري على الموظفين وتشكيالت المجلس وباألخص ما يتعلق بإستحداث

تشكيالت المجلس ،وتعديل مالآه الوظيفي ،وتعيين وترفيع وترقية الموظفين 

واحالتهم على التقاعد ومنحهم االجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم األمين 

العام للمجلس والمستشارين ونائبي االمين العام والمدراء العامين ، ومنح آتب 

وام في المجلس ، وتحديد الشكر للنواب والموظفين وغيرهم ، وانتظام الد

وتعديل هيكلية المجلس ، وإشعار وزارة المالية فيما يتطلب االشعار من ذلك 

  .وتصدر بتوقيع رئيس المجلس
  

للرئيس ولكل من نائبيه مكتب بتشكيل وادارة ومالك ضمن مالك المجلس تفصل  - ٤٩- المادة

  .انون من هذا الق) ثانيًا/٤٧(بالتعليمات المشار اليها في المادة 
  

للمجلس عدد من المستشارين بمكاتب متخصصة ضمن تشكيالت ومالك : أوًال -٥٠- المادة

ويكونون مسؤولين عن تقديم الرأي والمشورة للرئيس ولنائبيه  المجلس ،

  .  وللجان النيابية وللنواب وفق ضوابط يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه
  

يرتبط المستشارون بالرئيس ونائبيه ويكونون مسؤولين أمامهم ، وتحدد : ثانيًا

صالحياتهم واختصاصاتهم ومهامهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع 

  .   نائبيه
  

يعين المستشارون بامر نيابي وبموافقة المجلس بناًء على اقتراح من : ثالثًا

ري بذلك، ويعدُّ الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهو

المستشارون المعينون في المجلس والصادر بتعيينهم مرسوم جمهوري 

  .  قبل نفاذ هذا القانون مستشارين الغراض تنفيذه
  

للمجلس امانة عامة تتكون من مكاتب ومديريات عامة واقسام مختصة : أوًال - ٥١- المادة

ورؤساء  وتتالف من امين عام ونائبين لالمين العام ومديرين عامين

االقسام المختصة وتحدد آليات تشكيلها ومالآها ودرجاتها الوظيفية 
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)١٧( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –العراقية الوقائع 

بتعليمات تصدر من الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبما ينسجم مع االنظمة 

  . المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء
  

نيابي وبموافقة مجلس النواب  يعين االمين العام ونائبا االمين العام بامر: ثانيًا

بناًء على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري 

بذلك ، ويقرُّ هذا القانون تعيين من عين منهم قبل نفاذه وصدر بتعيينه 

 . مرسوم جمهوري 
  

يعين المديرون العامون بامر نيابي بالتوافق بين الرئيس ونائبيه ، ويعدُّ : ثالثًا

لمديرون العامون المعينون قبل نفاذ هذا القانون مديرين عامين الغراض ا

  .تنفيذه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك
  

يرتبط باالمين العام آل من نائبي االمين العام والمديرين العامين ورؤساء : رابعًا

االقسام المختصة وتحدد مهام وصالحيات آل منهم بتعليمات يصدرها 

 . نائبيهالرئيس بالتوافق مع 
  

يكون لالمين العام لمجلس النواب ولكل من المستشارين ومن نائبي االمين : أوًال -٥٢- المادة 

العام ومن المديرين العامين مكتب بادارة وتشكيل ومالك ضمن مالك 

  . المجلس
  

بواقع  -ب–للرئيس ولكل من نائبيه مستشارون مساعدون بدرجة عليا : ثانيًا

  . ن للرئيس ومستشار مساعد واحد لكل من نائبيهمستشارين مساعدين اثني
  

  . يعين الموظفون في المجلس بامر نيابي وبالتوافق بين الرئيس ونائبيه: أوًال -٥٣-  المادة

  . تصدر االوامر النيابية بتوقيع الرئيس او من يخوله بذلك : ثانيًا
  

يكون التعيين في المجلس على أساس الكفاءة والتخصص المطلوب ومراعاة  -٥٤- المادة

التوازن بين مكونات الشعب العراقي وال تعدُّ بحال التغييرات الحاصلة على الكتل 

  . النيابية سببًا في تغيير المراآز القانونية للموظفين 
  

وفقًا للتشريعات النافذة ووفق التوجيهات  يلتزم الموظف بالواجبات المكلف بها -٥٥- المادة

الصادرة من سلسلة المراجع حصرًا وال يجوز بحال ألي جهة خارج سلسلة 
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)١٨( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –العراقية الوقائع 

المراجع التدخل في اداء الموظف لواجباته الوظيفية ، آما ال يجوز المساس 

  . بالمرآز القانوني للموظف اال وفقًا لقانون انضباط موظفي الدولة 
  

موظفو المجلس بالعطلة التشريعية وفق تعليمات يصدرها الرئيس يتمتع  -٥٦-  المادة

  .بالتوافق مع نائبيه 
  

يتمتع مشاورو اللجان النيابية بالحقوق التي يتمتع بها المشاورون في مكتب  -٥٧-  مادةال

  . الرئيس ومكتبي نائبيه
  

ل نفاذه من الرئيس الغراض تنفيذ هذا القانون تعدُّ القرارات واالوامر الصادرة قب -٥٨-المادة 

ونائبيه وفقًا لنظامه الداخلي والمراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية صحيحة 

في آل ما يتعلق بالحقوق واالمتيازات واالحالة على التقاعد للنواب ، والمتعلقة 

بالتعيين والتمديد واالحالة على التقاعد للموظفين المشمولين باحكام هذا القانون 

  . آافة
 

  لسادسالفصل ا

  موازنة المجلس
  

ُتِعدًّ الدائرة المختصة بالشؤون المالية بالتشاور مع المستشار المختص : أوًال -٥٩- المادة

موازنة المجلس بالتنسيق مع اللجان النيابية المختصة بقانون الموازنة 

ومع تشكيالت المجلس وبإشراف مباشر من الرئيس ونائبيه ويصادق 

 . مة للدولةعليها المجلس وتدرج إثر ذلك رقمًا واحدًا ضمن الموازنة العا
  

يكون للرئيس الصالحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية : ثانيًا

  .االتحادي في تنفيذ موازنة المجلس واجراء المناقلة ضمنها
  

ة وتقديم تقرير عنها خالل مدة على اللجنة المالية دراسة الحسابات الختامي: أوًال -٦٠- المادة 

  .تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استالمها  ال
  

تعرض الحسابات الختامية وتقرير اللجنة المالية على المجلس للموافقة : ثانيًا

  . واحالتها الى وزارة المالية  عليها 
  

  .تخضع حسابات المجلس الى تدقيق ديوان الرقابة المالية االتحادي : ثالثًا
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)١٩( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –العراقية الوقائع 

  

  الفصل السابع

  أحكام ختامية
  

 . يحدد الرئيس بالتوافق مع نائبيه عدد مناسب من الحراس الشخصيين -٦١-  المادة
  

يتخذ الرئيس االجراءات الالزمة لضمان احترام وهيبة وامن المجلس بضمن  -٦٢-  المادة

  : ذلك
  

والحماية الالزمة للمجلس  التنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ تدابير االمن: أوًال

  . نوابا وموظفين وبنايات
  

  الحفاظ على النظام الواجب اثناء سير الجلسات وله في سبيل ذلك اتخاذ : ثانيًا

ما يراه من اجراءات تكفل ذلك بضمنها فرض العقوبات الواردة في النظام 

ا الداخلي ومدونة السلوك النيابي وللمتضرر من هذه االجراءات الطعن فيه

أمام لجنة تشكل من رؤساء الكتل النيابية ولهذه اللجنة اتخاذ االجراء 

  . المناسب بالتنسيق مع الرئيس 
  

يتمتع المشمولون بأحكام هذا القانون بجميع الحقوق واالمتيازات التي يتمتع بها  -٦٣- المادة 

أقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في آل ما لم يرد به نص في 

  .ذا القانونه
  

  -:يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد: أوًال -٦٤- المادة 
  

ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم . ١

 .التشريعية والرقابية والتمثيلية

 . ا يتقاضاه الموظفون من مخصصاتم. ٢
  

اليها في أوًال فيما يتعلق بالرواتب االسمية تتقيد التعليمات المشار : ثانيًا

للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب االسمية الممنوحة القرانهم 

  . في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء
  

يحظر على المشمول باحكام هذا القانون الجمع بين وظيفة المجلس وأي وظيفة  -٦٥-المادة 

احكام القانون وال يعدُّ نشر المؤلفات والبحوث والقاء أو عمل أخر اال بموجب 
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المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية عمًال أخر الغراض تنفيذ هذه 

  .المادة 
  

تستحدث هيئة التقاعد الوطنية في المجلس شعبة  النجاز المعامالت التقاعدية  - ٦٦- المادة

  .  للمشمولين باحكام هذا القانون
  

تستحدث في المجلس وحدة طبية خاصة لتقديم المساعدة الطبية الطارئة للنواب  -٦٧- المادة

والموظفين والزائرين وتتولى وزارة الصحة تجهيزها بالموارد البشرية وبالمواد 

  . والمعدات الالزمة لذلك
  

 يوضع نظام يتوافق على أحكامه ممثلو السلطات االتحادية وغير االتحادية: أوًال -٦٨-المادة 

لتحديد االسبقيات بين الرؤساء ونوابهم واالعضاء واصحاب الدرجات العليا 

  . في هذه السلطات بما ينسجم مع آون النظام برلمانيًا في العراق 
  

دون االخالل بما يقتضيه النظام البرلماني من اسبقيات يعدُّ آًل من رئيس : ثانيًا

من جهة الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء 

ونوابهم من جهة اخرى والنواب والوزراء من جهة ثالثة اقرانًا لمقتضيات 

  . تنفيذ هذا القانون
  

في حالة حّل المجلس او إنتهاء مدته تستمر تشكيالت المجلس في ممارسة  -٦٩- المادة 

مهامها لتسيير األعمال العادية وفقًا للصالحيات الممنوحة لها دون أن يكون لها 

  .او ترقية أو عزل أّي موظفحق توظيف 
  

على السلطات والوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات  - ٧٠-المادة 

  . آافة تنفيذ ما ورد بهذا القانون
  

  .للرئيس اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون  -٧١-  المادة
  

قانون مجلس النواب  ٢٠٠٧لسنة ) ٥٠(يلغى بنفاذ هذا القانون قانون رقم  -٧٢-  المادة

  .المعدل 
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  . ١/٧/٢٠١٨في مل بهذا القانون من تاريخ صدوره يع: وًالأ -٧٣-  المادة
  

  .ال يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه  :ًاثاني
  

  .الجريدة الرسمية ينشر هذا القانون في : ثالثًا

  

  

  االسباب الموجبة

لبيان المرآز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم آما       

عامٍة  اوجب الدستور وبيان بعض اوجه العالقة بينه وبين السلطات االخرى والتاسيِس المانٍة

بمديرياتها وتشكيالتها األخرى ومكاتَب متخصصة للمستشارين لتسهيل العمل فيه، ولتحديد 

  .رع هذا القانونُش الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين ،
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 سم الشعب اب

   رئاسة الجمهورية
  

  )١١(قرار رقم 
  

من ) ثالثًا(والبند ) ٦١(من المادة ) أوًال(طبقًا ألحكام البند قره مجلس النواب أ على ما بناًء   

  .من الدستور) ٧٣(المادة 
  

  ٢٨/٦/٢٠١٨قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ   
  

  : اآلتيالقانون  إصدار
  

  ٢٠١٨ لسنـة) ١٤(رقم 

  قانون

  النزالء والمودعين إصالح
  

  األولالفصل 

  والسريان األهداف
  

  : يقصد بالمصطلحات الواردة في أدناه التعريف المؤشر إزاء آل منها -١- المادة 

مراآز التوقيف اداريا  دائرة االصالح أو الوزارة التي ترتبط بها: الوزارة: أوًال 

وماليا وهي وزارة العدل و وزارة الداخلية فيما يختص بواجباتهما بشأن 

ر إنشاء أي سجون أو ظالنزالء والمودعين أو الموقوفين وفقا للقانون ، ويح

ا وإدارتهما ممراآز توقيف غير تابعة لهاتين الوزارتين غير خاضعة الشرافه

  .ورقابتهما 
  

وهم الحراس والرقباء الذين يمارسون الحراسة والرقابة في : القوة اإلجرائية :ثانيًا

اقسام اإلصالح، ويكونون بتماس مباشر مع النزيل او المودع ، وتحدد 

  .شروطهم وضوابط عملهم بتعليمات يصدرها الوزير 
  

 لذينمر اوهم االشخاص البالغين الذين أتموا الثامنة عشرة من الع: الكبار: ثالثًا
قانونا  مختصة سلطة من للحرية سالبة وتدابير بعقوبات إحكام بحقهم تصدر

  .بإصدارها 
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وهم االحداث الجانحين المشمولين باحكام قانون رعاية االحداث : االحداث: رابعًا

بوثيقة رسمية وعند عدم وجودها ، أو أن العمر المثبت  والمثبتة اعمارهم

فيها يتعارض مع ظاهر الحال فيجب على المحكمة أو دائرة إصالح االحداث 

  .إحالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية 
  

 التيومستقلة  معنوية شخصية ذات وهي جهة: دائرة إصالح االحداث: خامسًا 
دراسة شخصيتهم  قضائي ، لغرض قرار وجببم اإلحداث فيها يودع

 وفق برامج وتأهيلهم وفحصهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا وأسلوب عالجهم
 إلى للعودة وإعداده الحدث إعادة تربية إلى ترمي ،واجتماعية  تربوية

ومديريات يتم تحديد مهامها  ، وتتكون من اقسام معه المجتمع واالندماج

وتشكيالتها واختصاص آل منها بموجب نظام خاص يعد من قبل الوزارة 

  .المختصة ويصدر عن مجلس الوزراء 
  

 والتي مستقلة معنوية شخصية جهة ذات وهي: دائرة اإلصالح العراقية: سادسًا

 اإلحكام،تلك  تنفيذ لغرض قضائية إحكام بحقهم تصدر الذين النزالء فيها يودع

 بتصنيفهم وذلك العقوبة تنفيذ ةفتر خالل وتأهيلهم عالجهم على والعمل

وتتكون من اقسام ومديريات يتم تحديد  .وتربويا ومهنيا سلوآيا وتأهيلهم

مهامها وتشكيالتها واختصاص آل منها بموجب نظام خاص يعد من قبل 

  .الوزارة المختصة ويصدر عن مجلس الوزراء
  

األشخاص قيد اإليقاف  في مراآز الشرطة او في السجون او  :الموقوفون: سابعًا 

التسفيرات ألتهامهم بارتكاب اعمال جنائية والذين صدرت بحقهم مذآرات 

  .توقيف قضائية على ان يتم الفصل بينهم وبين النزالء والمودعين
  

دائرة الذي يتم بعد استالم المودع أو النزيل في ال الفحص هو :الفحص: ثامنًا

 عقلي فحص بيولوجي وهو العقابية، في المعاملة ألغراض التفريد االصالحية

 القاعات المخصصة في وضعه هو الفحص مراحل وأول اجتماعي ونفسي

 في القسم زمالئه عن عليه المحكوم الستقبال النزالء أو المودع وعزل

  .اإلصالحي
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 ومعرفة النزيل حالة لدراسة تتبع التي مجموعة اإلجراءات هو :التصنيف: تاسعًا
 التنفيذ برنامج ووضع سلوآه الشخصي على أثرت التي المختلفة العوامل
 غيره عن من النزالء صنف آل عزل مع ذلك الظروف اقتضت آلما ويتغير

 على التصنيف ويكون أخر سجن في أو السجن نفس في خاص قسم في
 ومدى ينـلكل سجمة ـالجري وعـون وبةـقـالع و نـو الس نسـالج اسـأس

  . والتزامه بقواعد دائرة االصالح لإلصالح واستيعابه استعداده
  

 حكمه بما ةمد انتهاء بعد المودع أو النزيل وهي رعاية: الالحقة الرعاية: عاشرًا
 المكمل الجنوح ، وتعد االجراء إلى عودته وعدم المجتمع في اندماجه يضمن

 المفرج وإرشاد ومساعدة لتوجيه العملية والوسيلة العقابية لتأهيل المؤسسة
 واالندماج حياته في االستقرار على ومعاونته احتياجاته سد على عنه

 الذي الخارجي المجتمع إلى عليه المحكومة عود ،عند مجتمعه والتكيف مع
 على السجن ، ويترتب في أمضاها الزمنية التي للفترة نتيجة عنه غاب
 نجاح في آبيرة أهمية واجتماعية إنسانية رعاية عنهم المفرج رعاية

 ، الحديثة العقابية السياسة أهداف وتحقيق ، واستمرارها التأهيل االجتماعي

  .ثانية  الجريمة إلى المجرم عودة من مخاطر المجتمع لحماية ضمانا
  

االقسام اإلصالح العراقية وإصالح االحداث وجميع  اترتبط بوزارة العدل دائرت: أوًال - ٢-المادة 

  .التابعة لهما

يفك ارتباط دائرة اصالح االحداث من وزارة العمل والشؤون االجتماعية  .أ: ثانيًا

وتلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا 

  .بناية مقر الدائرة العامة

من هذه ) أوًال(تستثنى دور تأهيل االحداث المشردين من احكام البند  .ب

المادة وتلحق هذه الدور بدائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في وزارة 

العمل والشؤون االجتماعية ويبقى المشردين في هذه الدور من الذآور 

البالغين لحين اآمالهم الدراسة الجامعية واالناث لحين الحصول على مأوى 

  .مناسب لها او الحصول على فرصة عمل او زواجها
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من دائرة اصالح االحداث وتشكيالتها الى وزارة  ةنقل ملكية العقارات المشغولت .جـ

  . العدل بدون بدل

يحل وزير العدل محل وزير العمل والشؤون االجتماعية في ممارسة االختصاصات  .د

  .المتعلقة بإصالح ورعاية االحداث
 

  :يأتي يهدف هذا القانون الى تحقيق ما -٣- المادة 
  

تقويم النزالء والمودعين الذين تصدر بحقهم احكام بعقوبات او تدابير سالبة  :وًالأ

وذلك بفحصهم وتصنيفهم  ، للحرية من محكمة مختصة قانونا باصدارها

  .سلوآيا ومهنيا وتربويا وتأهيلهم
  

  .وضع مناهج لتوعية النزالء والمودعين دينيًا واجتماعيًا وتأهيلهم تربويًا  :ثانيًا
  

ادارة مرافق التوقيف والتسفيرات والسجون ومدارس تأهيل االحداث بما  :ًاثثال

يؤمن رعاية الموقوف خالل مدة توقيفه وتأمين نقله واحضاره امـام المحكمة 

، وضمان تمتع النزالء والمودعين والموقوفين بحقوقهم وشروط المختصة 

  .تنفيذ التوقيف واالحتجاز وتقييد الحرية
  

  .بين الموقوفين او النزالء او المودعين الي سبب من األسباب عدم التمييز :رابعًا
  

دراسـة احـوال أسـر النـزالء والمودعين وتقديم المساعدة والعون لها  :خامسًا

لضمان عدم جنوحها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ومنظمات المجتمع 

  .المدني 
  

مودع بالتعـاون مع الجهات االسهـام في دعم الرعاية الالحقة للنزيل وال :سادسًا

 .المختصة للعمل على الحد من الجريمة ومعالجة اثارها
  

متابعة ومراقبة شؤون النزالء والمودعين والموقوفين وفقا لتعليمات : سابعًا

  .المختص يصدرها الوزير 
  

الترآيز على تأهيل النزالء والمودعين من خالل إنشاء أقسام للتأهيل النفسي  :ثامنًا

واإلجتماعي تعمل على إصالح النزالء أو المودعين وتأهيلهم وإعادة دمجهم 

  .بالمجتمع 
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 عاملةماألدنى لقواعد  تمثل االحكام واإلجراءات الواردة في هذا القانون الحد: تاسعًا
  .قيد اإليقاف والسجن و االيداع والمعايير الدولية لحقوق االنسان المسجونين

  

حظر التعذيب والمعاملة المهينة واستعمال القسوة والسخرة واالعمال : ًاعاشر

الشاقة ضد الموقوفين والمودعين والنزالء ويعد ارتكاب أي من هذه الجرائم 

  .ضدهم ظرفًا مشددًا
  

في دائرة اإلصالح العراقية سري أحكام هذا القانون على النزالء و المودعين ت -٤- المادة 

حسب االحداث ، والموقوفين في مراآز التوقيف والتسفيرات ودائرة اصالح 

مقتضى الحال ، دون تمييز بسبب الجرائم من طبيعتها أو جسامتها أو نوع العقوبة 

أو االنتماء العرقي او اللغة او االنتماء الديني او الراي السياسي أو االنتماء القومي  

  .يني أو المرآز االجتماعي او السياسي أو المعتقد الد
  

  الفصل الثاني

  الصالحيات والمهام
  

  :اآلتيةعلى الوزير تولي المهام  :وًالأ -٥- المادة 
  

اقرار الخطط الـالزمة لتحقيق اهداف دائرتي االصـالح العراقية واصالح  .أ

  .االحداث 

الصـالح العراقية اقـرار االساليب العلمية الكفيلـة بتطوير عمـل دائرتي ا .ب

  .واصالح االحداث

اقرار السياسة العامة في تنمية وتطوير أقسام وأبنية وورش دائرتي  .جـ 

االصالح العراقية واصالح االحداث واالجراءات والتدابير المتبعة فيهما 

  .وفقًا للقانون لتقويم وتأهيل النزالء والمودعين 

  .اقرار برامج وتدريب وتشغيل النزالء والمودعين وتحديد اجورهم  .د 

ص االموال الالزمة النشاء وتطوير السجون والدور والمـدارس تخصي .هـ 

االصـالحية في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقًا للمعايير 

والقواعد الواردة في هذا القانون لمعاملة وتأهيل وتدريب النزالء 

  .والمودعين
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)٢٧( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

والمودعين الموافقة على نشر التقارير والبحوث في مجال اصالح النزالء  .و

  .ومكافأة اصحابها 

  .ابرام العقود والتعهدات وااللتزامات المالية وفق القانون. ز 

تحديد المكافأة لذوي الخبرة واالختصاص ممن يستعان بهم من خارج . ح 

  الوزارة

  .منح المكافأة النقدية والعينية وفق القانون .ط

والعليا في  الدراسية إلآمال الدراسات األولية االجازاتالموافقـة على  .ي

مجال السياسة العقابية والجنائية وتنظيم الدورات التعليمية والتدريبية 

لمنتسبي دائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث وايفادهم الى الخارج 

  .الغراض التدريب وحضور المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات 

االقتصاديـة للمشاريع المقترحة الخاصـة بانشاء السجون  دراسة الجـدوى .ك

  .والدور والمدارس االصالحية 

مناقشة التقرير السنوي الشامل عن اعمال الدائرة المختصة مشفوعًا  .ل

  .باالراء والمقترحات 

اقتراح االنظمة واصدار التعليمات واالنظمة الداخلية والقرارات بناءًا على  .م

االصالح المختصة في آل ما تجد تشريعه ضروريًا لتسهيل إقتراح دائرة 

  .وتنظيم العمل في الدائرة المختصة 

  .تحديد اماآن ايداع المواد العائدة للنزيل والمودع عند استالمه  .ن

متابعة شؤون النزالء والمودعين بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بما  .س

  .يحقق االسراع في انجاز قضاياهم 
  

للوزيـر المختص تخويل بعض مهامه الى المديـر العام لدائرة االصالح  :ثانيًا

  .العراقية ودائرة اصالح االحداث آل حسب اختصاصه 
  

التوصية الى وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية لتعيين العدد المناسب  :ثالثًا

  .االصالح من المشرفين والباحثين االجتماعيين وفق المالك النموذجي لدائرة 
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  الفصل الثالث

  تعييـن الحـراس
  

يشترط فيمن يعين حارسًا اصالحيا في دائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث  - ٦-المادة 

) ٢٤(اضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية  رقم 

  :يأتي  المعدل ما ١٩٦٠لسنة 
  

)  ٣٥( خمس وعشرين سنة وال يزيد على )  ٢٥( يقل عمره عن  ان ال :ًالوأ

   .خمس وثالثين سنة
  

  .ان يكون حاصال على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في االقل : ثانيًا
  

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة بموجب حكم  :ثالثًا

  .قضائي بات
  

  .يكون متزوجًا ، وللوزير استثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط  ان :رابعًا
  

ان يجتاز الدورة التدريبية االساسية للحراس االصالحيين التي تقيمها دائرة : سًاخام

االصالح المختصة بنجاح قبل مباشرته بالعمل في الدائرة وان التقل مدتها عن 

  .ثالثة اشهر) ٣(
  

  .ة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته ان يقدم آفالة ضامن:سادسًا
  

  .ان يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة مختصة في الدائرة المختصة  :سابعًا
  

ان يكون الئقًا بدنيًا ونفسيًا للقيام بمهـام الحراسة وسالمًا مـن االمراض  :ثامنًا

  .المزمنة وفقًا لتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة 
  

يعين المقبول في الدورة من تاريخ التحاقه بها بعنوان حارس اصالحي  :وًالأ -٧-المادة 

براتب مرحلة واحدة اعلى من راتب الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته 

  .وتحتسب له مدة الخدمة المذآورة الغراض العالوة والترفيع والتقاعد
  

حارس إصالحية للعمل يين بوظيفة يتم قبول نساء في الدورة التدريبية للتع :ثانيًا

  . في االقسام والدور اإلصالحية للنساء
  

  . يتولى التدريب والتدريس في الدورة التدريبية اساتذة ومدربين مختصين :ثالثًا
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  الفصل الرابع

  شؤون النزالء والمودعين والموقوفين
  

مكان خاص  يخصص في آل من دائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث :وًالأ -٨- المادة 

  .يعرف بمرآز االستقبال والفحص والتصنيف والحاسبة المرآزية
  

ال يتم تسلم أي نزيـل أو مودع او موقوف في مرآز االستقبال والفحص : ثانيًا

والتصنيف اال بناًء على قرار قضائي او بموجب مذآـرة توقيف وفقـًا للقانون 

  .والبدنية والنفسيةوتقرير طبي صادر من لجنة طبية تثبت حالته الصحية 
  

تودع المواد التي بحوزة النزيل أو المودع أو الموقوف امانة في االماآن  :ثالثًا

  .التي يحددها الوزير المختص وتعاد اليهم عند اطالق سراحهم 
  

مسك سجالت مجلدة ومرقمة ومبوبة وتنظيم قاعدة بيانات الكترونية تدون  :رابعًا

الموقوف واسباب التوقيف او السجن وتاريخ  فيها هوية النزيل او المودع او

االعتقال والجهة االمرة به وقرار الحكم والمستمسكات الشخصية للنزيل أو 

على أن يتم حفظ المعلومات في الحاسبة األلكترونية للقسم المودع وأسرته 

  .االصالحي والحاسبة المرآزية لدائرة االصالح 
  

ع او الموقوف في مرآز االستقبال والفحص تكون مقابلة النزيل او المود :خامسًا

واصالح االحداث  العراقيةوالتصنيف عند التحاقه بأحدى دائرتي االصالح 

ويوضح لكل نزيل ومودع القرارات والبرامج المعدة والمكان المخصص لهما 

يزود بكراس يتضمن الئحة حقوقه وواجباته باللغة وحقوقهما وواجباتهما ، و

  .تعلق في داخل السجون وأقسام االصالح التي يفهمها وآذلك 
  

فئات مختلفة ويراعى في تصنيفهم  يصنف النزالء والمودعون والموقوفون الى - ٩-المادة 

جنس النزيل أو المودع أو الموقوف وعمره وسجله الجنائي والجريمة التي 

ارتكبها على أساس طبيعتها أو جسامتها أو نوع العقوبة ومتطلبات التعامل معه 

  :يأتيوآما 
  

يتم احتجاز الذآور في سجون أو مواقف أو مراآز احتجاز منفصلة عن  :أوًال

ويجب ان يكون القسم المخصص لإلناث تحت مسؤولية موظفة االناث 
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)٣٠( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

مختصة وتكون جميع مفاتيح ذلك القسم في عهدتها وال يسمح الي رجل يعمل 

موظفا في السجن أو الموقف أو مرآز االحتجاز دخول القسم المخصص 

   .للنساء ما لم يكن مصحوبا بموظفة تعمل في ذلك القسم
  

ت أو المودعات أو الموقوفات واالشراف عليهن تتولى رعاية النزيال :ثانيًا

الموظفات اللواتي يعملن في السجن أو الموقف أو مرآز االحتجاز باستثناء 

االطباء والمعلمين والوعاظ الدينيين المكلفين باداء وظائفهم المهنية في 

 .السجون أو المواقف والمراآز المخصصة لالناث 
  

يتم الفصل بين النزالء والمودعين والموقوفين الذين لم يحاآموا في دعاوى  : ثالثًا

جنائية أو شكاوى مدنية أوالذين حكموا في دعوى جنائية عن المحكومين في 

  .شكاوى مدنية 
  

في قسم منفصل  عامًاثمانية عشر  )١٨(يودع النزالء الذين أتموا اعمارهم : رابعًا

  .إثنان وعشرون عاما  )٢٢(غت أعمارهم عن النزالء البالغين الذين بل
  

تجرى الفحوصات الطبية والنفسية واالجتماعية للنزيل والمودع والموقوف  -١٠- المادة

ثالثون يومـًا من تاريخ ) ٣٠(ويصنفون على هذا االساس خـالل مدة اقصاها 

  .التحاقهم بمرآز االستقبال والتصنيف 
  

  الفصل الخامس

  الرعاية الصحية للنزالء

  والمودعين والموقوفين
  

  على وزارة الصحة التعاون مع  دائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث  :ًالوأ -١١-المادة 

  :للقيام بما يأتي
  

  .تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعالجية للنزيل والمودع والموقوف . أ

عيادة طبية في السجون المرآزية  انشاء مستشفى او مرآز صحي او. ب

حسب الطاقة االستيعابية تتولى االشراف على الصحة الجسمية والعقلية 

والنفسية للنزالء وتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعالجية لهم على 

  .ان يتم تنسيب عدد مناسب من األطباء وذوي المهن الصحية للعمل
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)٣١( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

مودع والموقوف فـي تخصيص جناح خاص لرقود النزيل وال .جـ

 . استدعت حالته الصحية ذلك المستشفيات العامة اذا 
  

تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة مهام واختصاصات المستشفى أو  :ًاثاني

من البند ) ب ( المنصوص عليه في الفقرة  أوالعيادة الطبية المرآز الصحي

  .من هذه المادة ) أوال(
  

  :على دائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث تولي ما يأتي :وًالأ -١٢- المادة 

توفير الشروط الصحية في االقسام االصالحية من حيث النظافة والتكييف  .أ

  .والتهوية واالضاءة

  .توفير سرير نوم لكل نزيل او مودع او موقوف  .ب

توفير العالج الطبي المجاني للنزيل والمودع والموقوف ، والزيارات  .جـ

الدورية من اللجان الطبية لفحصهم ومراقبة الحالة الصحية لهم وتوفر 

افة والصحة العامة في زنزانات وعنابر ومهاجع النزالء ظشروط الن

  .والمودعين والموقوفين
  

لصحة تحديد آمية ونوعية طعام يتولى معهد بحوث التغذية في وزارة ا .أ: ثانيًا

  .النزيل والمودع والموقوف بجداول تعد لهذا الغرض 

يشترط في طعام النزيل والمودع ان يكون صحيا وآافيا ومناسبًا لديانة  .ب

ومعتقد النزيل أو المودع وتحدد نوعيته بتعليمات يصدرها الوزير وأن 

  .كميات آافية بيتم توفير الماء الصالح للشرب لهم باستمرار و
  

لكل نزيل ومـودع وموقوف التعرض للهواء الطلق وأشعة الشمس بما اليقل عن  -١٣-المادة 

ساعة واحدة يوميًا لممارسة التمارين الرياضية المناسبة أو التعرض ألشعة 

الشمس واشراآهم في بطوالت ومسابقات داخلية وتهيأة المستلزمات الضرورية 

متاحة اذا آانت ظروف الطقس تسمح بذلك مع مراعاة لذلك وفقًا لالمكانيات ال

  .الظروف األمنية
  

يشترط في االماآن المخصصة لنوم وراحة النزالء والمودعين والموقوفين توفر  -١٤- المادة 

  :اآلتي
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)٣٢( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  

إذا آانت موزعة على شكل غرف لشخص واحد ينبغي ان يشغل آل سجين  :أوًال

الليل ويجوز لمدير السجن أو الموقف تخصيص الغرفة  غرفة بمفرده اثناء

ألآثر من نزيل أو مودع على أن اليزيد عددهم عن ثالثة في االزدحام 

  .المؤقت في السجن 
  

في حالة استخدام عنابر النوم يتم اختيار شاغلي آل عنبر او ردهة من  :ثانيًا

لمودعين النزالء والمودعين والموقوفين وفق شروط تصنيف النزالء وا

ويراعى فيها تدابير تواجدهم في عنبر واحد او ردهة واحدة وتعاملهم فيه 

مع بعضهم البعض وأن يكون تحت اشراف ورقابة آل النزالء والمودعين 

  .اثناء الليل بما يتماشى مع طبيعة السجن
  

ان تكون مستوفية القصى شروط السالمة والرعاية الصحية ومناسبة  :ثالثًا

خية وخاصة آميات الهواء المتوافر فيها وتوفير الحد االدنى للظروف المنا

  .من الساحة االرضية واالضاءة والتدفئة والتهوية
  

ان تكون النوافذ واسعة ومحصنة بالقدر الكافي لتمكين النزالء والمودعين  :رابعًا

والموقوفين من القراءة والعمل مستفيدين من الضوء الطبيعي وتهوية 

ر عن وجود او عدم وجود إضاءة وتهوية اصطناعية على المكان بغض النظ

  .أن توفر االضاءة والتهوية االصطناعية الكافية إضافة لذلك 
  

ان تكون احواض الغسل والوضوء والمرافق الصحية آافيه لتمكين آل  :خامسًا

سجين من الغسل والوضوء وقضاء احتياجاته  الطبيعية حسب االقتضاء 

وتوفير حمامات مناسبة لالستحمام ويراعى فيها  وعلى نحو نظيف والئق ،

      ان تتناسب درجة الحرارة فيها مع المناخ وان تتيح فرصة االستحمام 

يقل عن مرة واحدة في االسبوع لكل النزالء والمودعين والموقوفين  ما ال

من اجل المحافظة على النظافة الصحية العامة وفقا للطقس والمنطقة 

  .الجغرافية
  

يتحمل النزالء والمودعين والموقوفين مسؤولية المحافظة على نظافتهم  :سادسًا

الشخصية واالماآن المخصصة لهم ويوفر لهم لتحقيق هذه الغاية الماء 

  .ومستلزمات االستحمام التي تقتضيها المحافظة على الصحة والنظافة



  
 

  
  قوانين 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٣( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  

يوفر لكل نزيل ومودع وموقوف سرير خاص مع اللوازم الكافية الخاصة  :سابعًا

بفراشه التي يجب ان تكون نظيفة عند تسلمها له ويجب الحفاظ على ترتيب 

الفراش ولوازمه في حالة جيدة ويتم تغيير لوازم الفراش دوريًا بانتظام 

  .لضمان نظافتها
  

وإصالح االحداث أن تزود آل نزيل ومودع  العراقيةعلى دائرتي االصالح  :أوًال -١٥- المادة 

الخاصة بمالبس نظيفة مناسبة للمناخ  هوموقوف ال يسمح له بارتداء مالبس

بقائه في حالة صحية جيدة وال تكون هذه المالبس مهينة للسجين  وآافية ال

او تقل من شانه باية صورة آانت ويجب على النزالء والمودعين 

مالبسهم الداخلية وغسلها باالنتظام والوتيره الالزمين والموقوفين  تغيير 

  .للحفاظ على النظافة والصحة
  

اذا آان مسموحا للنزالء والمودعين والموقوفين ارتداء مالبسهم الخاصة  :ثانيًا

بس تتخذ ترتيبات عند وصولهم الى السجن أو الموقف لضمان نظافة المال

  . السجن وصالحيتها لالستعمال في 
  

يجب نقل النزالء والمودعين والموقوفين المرضى الذين يحتاجون للعالج  :أوًال -١٦- المادة 

الى المستشفيات واالطباء المتخصصين  وأن تكون المراآز الصحية 

والعيادات الطبية في السجون والمواقف مجهزة بالكوادر الصحية المدربين 

يدالنية المناسبة لتقديم تدريبًا مناسبا والمعدات والتجهيزات الطبية والص

  .الرعاية الصحية والعالج للنزالء والمودعين والموقوفين المرضى 
  

يسمح لكل نزيل ومودع وموقوف امكانية الحصول على خدمات طبيب  :ثانيًا

  .اسنان منتدب للعمل في المرآز الصحي أو العيادة الطبية 
  

يلزم من عناية وعالج يجب توفير جميع التجهيزات الخاصة لتقديم ما  :ثالثًا

للنزيالت والمودعات والموقوفات الحوامل قبل الوالدة وبعدها وتتخذ 

الترتيبات آلما تيسر ذلك عمليا لكي يولد االطفال في مستشفى خارج السجن 

  .أو الموقف واذا ولد طفل في السجن ال يذآر ذلك في شهادة الميالد 
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)٣٤( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  

الرضع في السجن أو الموقف  مع امهاتهم ويتم توفير  يسمح ببقاء االطفال :رابعًا

طفال يشرف عليها طاقم من الموظفين المؤهلين يكون فيها لألحضانة 

  .االطفال تحت رعايتهم عندما ال يكونون في رعاية امهاتهم 
  

على الطبيب المسؤول عن المستشفى أو المرآز الصحي أوالعيادة الطبية  :خامسًا

وموقوف باسرع ما يمكن بعد ادخاله السجن أو فحص آل نزيل ومودع 

الموقف وآلما اقتضى االمر اجراء مثل هذا الفحص بعد ذلك ويجرى هذا 

الفحص بغية اآتشاف اي مرض جسدي او عقلي واتخاذ آافة التدابير 

الصحية الضرورية تجاهه مثل فصل المساجين الذين يشتبه انهم مصابون 

اية عيوب جسدية او عقلية في النزيل بامراض سارية او معدية ومالحظة 

والمودع والموقوف قد تعيق اعادة تاهيله وآذلك تحديد قدرته الجسدية على 

  .العمل 
  

يكون المستشفى أو المرآز الصحي أوالعيادة الطبية مسؤوال عن توفير  :سادسًا

الرعاية الصحية الجسدية والعقلية للنزالء والمودعين والموقوفين وينبغي 

م بفحص  جميع المرضى يوميا وجميع الذين يشتكون من المرض ان يقو

واي سجين يثير انتباهه بصورة خاصة ، وعلى الطبيب المسؤول عن 

المرآز الصحي والعيادة الطبية تبليغ مدير السجن أو الموقف آلما اعتبر ان 

الصحة الجسدية او العقلية للنزيل أو المودع أو الموقوف أو لزمالئه في 

و الموقف قد تضررت او قد تتضرر نتيجة الستمرار سجنه أو إيقافه السجن أ

  .نتيجة الية ظروف تتعلق بالسجن أو الموقف 
  

على مسؤول المستشفى أو المرآز الصحي أوالعيادة الطبية التفتيش  :سابعًا

بصورة منتظمة وافادة مفتش السجن أو الموقف والمدير االداري بتقرير 

   :يأتي عن ما
  

  .آمية الغذاء ونوعيته وآفايته وطريقة اعداده وتقديمه   . أ

النظافة الصحية ونظافة النزالء والمودعين والموقوفين ومالبسهم . ب

  .ومدى مالئمتها ولوازم فراشهم 
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)٣٥( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

المرافق الصحية والحمامات والمغاسل في السجن أو الموقف والتدفئة . ـج

  .واالضاءة والتهوية 

لبدنية وااللعاب الرياضية للنزالء والمودعين في مراقبة توفير التربية ا .د

  .الحاالت التي ال يوجد فيها موظفون مدربون مسؤولون عن هذه االنشطة
  

على مدير السجن ان ياخذ بعين االعتبار ما يقدمه له مسؤول المرآز الطبي  :منًاثا

والتدابير  أو العيادة الطبية من تقارير ويجب عليه ان يتخذ فورا االجراءات

لمعالجتها ووضع الحلول لها ، اما اذا آان االجراء خارج نطاق صالحياته 

عليه ان يعد تقريرا على الفور يقدمه مع تقرير المسؤول الطبي والتوصية 

  .الى مسؤوله االعلى باالجراء المناسب
  

  الفصل السادس

  تعليم النزالء والمودعين
  

لكل نزيل ومودع الحق في التعليم ومواصلة الدراسة ولكل المراحل خالل  :وًالأ -١٧- المادة 

  .مدة محكوميته 
  

على دائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث تأمين حاجة النزالء : ثانيًا

والمودعين الى التعليم ومواصلة الدراسة بفتح المدارس العامة او المهنية 

دراسة خارجها في نطاق مقتضيات في آلتا الدائرتين اوتأمين مواصلة ال

  .االمن الداخلي وامكانيات هاتين الدائرتين 
  

تتولى وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة العدل تحقيق المتطلبات  :ثالثًا

الموضوعية لتنفيذ برامج دائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث لتعليم 

المهنية بجميع مراحلها وتأهيل النزالء والمودعين بفتـح المدارس العامة و

  .داخل اقسام االصالحية في هاتين الدائرتين 
  

يجوز قيام النزيل والمودع بتدريس زمالئه داخل دائرتي االصالح العراقية  -١٨- المادة 

واصالح االحداث بناءًا على طلب يقدمه الى مدير السجن أو الموقف وموافقة 

  .مدير عام دائرة االصالح
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)٣٦( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  

يمنع ذآر أي بيان في الشهادة الدراسية او المهنية التي يحصـل عليها النزيل  -١٩-المادة 

والمودع اثناء تنفيذ العقوبة يشير الى انه حصـل عليها فـي دائرتي االصالح 

  .العراقية واصالح االحداث 
  

  الفصل السابع

  تشغيل النزالء والمودعين
  

العراقية واصـالح االحداث لكـل نزيل و مـودع أتم  تكفل دائرتا االصالح: أوًال - ٢٠-المادة 

الخامسة عشرة من عمره حق العمل في حدود قدرته ومؤهالته في ) ١٥(

نطـاق القواعـد الفنية للتصنيف بقصـد تأهيلـه وتدريبه مهنيًا وتهيئة 

اسبـاب العيش لـه بعـد انقضاء محكوميته ومساعدته على االندماج في 

  .المجتمع 
  

االصالح العراقية واصـالح االحداث انشاء وتوفير الورش  يعلى دائرت :ثانيًا

والمعامل والمنشآت ومستلزمات العمل الكريم المناسب للنزالء والمودعين 

  .واالستغالل االمثل لإلمكانات والتخصيصات المالية المتوفرة لها 
  

االصالح شعبة  دائرةقسم التدريب والتأهيل والتشغيل التابع الى يؤسس في : ثالثًا

التقاعد والضمان االجتماعي للنزالء والمودعين تتولى شؤون النزالء 

والمودعين فيما يختص بالمخاطبات مع هيأة التقاعد العامة ودائرة التقاعد 

والضمان االجتماعي للعمال والتنسيق معها لضمان حقوقهم في العمل 

  .هم والتشغيل وفقًا ألحكام هذه المادة طيلة مدة محكوميت
  

  .يحظر تشغيل النزالء والمودعين باعمال السخرة في االقسام االصالحية  :رابعًا
  

يكون العمل جزء مـن مقومات العملية االصالحيـة  والتأهيلية وليـس عقوبـة  - ٢١- المادة

 بذاته  وعلى اللجان المشكلة في دائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث

  .مراعاة رغبة النزيل والمودع باختيار ما يتالئم منه مع قدراته ومؤهالته 
  

الخامسة عشرة من عمره داخل  )١٥( يجوز تشغيل النزيل والمودع  الذي أتم -٢٢-المادة 

اقسام االصالحية مقابل أجر وان يكون العمل وظـروفـه بمستوى يقترب من 
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)٣٧( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

يقة االداء وانواع اآلالت المستوى المطبق خارجها من حيث النوع  وطر

  .واالدوات المستعملة ووسائل السالمة والصحة المهنية 
  

الخامسة عشرة من عمره ) ١٥(يجوز تشغيل النزيل و المودع الذي أتم : أوًال -٢٣-المادة 

بالتعاقـد مع الجهات الحكومية التي تحتـاج الى عمل وشغل النزيل والمودع 

ي أو الى قوى عاملة في مشاريعها داخل ورش ومعامل القسم االصالح

خارج اقسام االصالحية وتتولى دائرتي االصـالح العراقية واصالح االحداث 

  .وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص 
  

  :يأتييكون تشغيل النزالء والمودعين وفقا لما  :ثانيًا

مهمة التعاقد مع الجهات  واصالح االحداث العراقيةاالصالح تتولى دائرتا 

الحكومية التي تحتاج الى شغل النزيل أو المودع داخل ورش ومعامل القسم 

االصالحي أو الى قوى عاملة في مشاريعها وفق االسس والضوابط 

  .والتعليمات التي يصدرها الوزير المختص 
  

  :ية ما يأتييشترط في تشغيل النزيل و المـودع لـدى الجهات الحكوم :أوًال -٢٤- المادة

عشرة من المائة من مدة محكوميته في %) ١٠(ان يكون قد امضى  .أ

دائرتي االصالح العراقية او اصالح االحداث ومدارس اصالح النزالء 

  .خمس سنوات ) ٥(والمودعين اذا آانت محكوميته ال تزيد على 

خمسة وعشرون مـن المائة من مدة %) ٢٥(ان يكـون قـد امضى . ب 

فـي دائرتي االصالح  العراقية او اصالح االحداث ومدارس  محكوميته

خمس )  ٥(اصالح النزالء والمودعين اذا آـانت محكوميته تزيد على 

  .سنوات 
  

مـن هذه المـادة حسن السلـوك ) اوًال(يراعى في المشمول باحكام البند  :ثانيًا

  .والجدارة للعمل الخارجي بتأييد من دائرة االصالح المختصة
  

  :يستثنى المحكومون عن الجرائم التالية من التشغيل الخارجي :ثالثًا

 .جرائم القتل العمد غيرالمتنازل عنها  .أ
 .جرائم السرقة واختالس اموال الدولة  .ب
  .جرائم االرهاب  .جـ
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)٣٨( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

 .جرائم المخدرات   .د
  .جرائم الخطف واالغتصاب .ـه

  . جرائم غسيل األموال .و
  

خمس ) ٥(يستثنى النزالء والمودعون الذين ال تزيد مدة محكومياتهم عن  :ًارابع

) ثانيًا(البند سنوات من شروط منح االجازة المنزلية المنصوص عليها في 

  .القانون هذا من )٣٠(من المادة 
  

 تطبق احكام قانون العمل النافذ فيما يتعلق باالجور وتحديدها واوقات :أوًال -٢٥-المادة 

وساعات العمل واالجازات والعطل واالعياد وحماية المرأة العاملة وحماية 

االحداث والسالمة المهنية على النزالء والمودعين العاملين داخل اقسام 

  .ومدارس االصالح االجتماعي او خارجها 
  

تصرف االجور وساعات العمل لمن يتم تشغيلهم بوظائف واعمال ادارية  :ثانيًا

ة وفقًا لقوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة واالنظمة او فنية مؤقت

قانون ب  والتعليمات الصادرة بموجبها للنزالء والمودعين غير المشمولين 

  .النافذ  العمل
  

يخضع النزالء والمودعون المذآورون في البندين أوًال وثانيًا من هذه  :ثالثًا

 للعمال وقانون التقاعد قانون التقاعد والضمان االجتماعيالمادة الحكام 

   .حسب مقتضى الحال الموحد النافذ
  

ثالثة من المائـة من اجـر النزيل %) ٣(تتحمل الجهة صاحبة العمل  :رابعًا

تماعي للعمال وتسدد هذه النسبة جوالمودع لحساب صندوق التقاعد والضمان اال

  .الصندوق  بكاملها الى 
  

  الفصل الثامن

  زيارة النزالء والمودعين والموقوفين
  

مرة واحدة على االقل لكل منهما وعائلته للنزيل والموقوف استقبال زائريه  :وًالأ -٢٦-المادة 

وللمودع استقبال  وتوفير مكان مناسب والئق للزيارات العائلية في الشهر
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)٣٩( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

زائريه مرة واحدة على االقل في االسبوع إذا آانت الزيارة في مصلحته ولها 

  .أثر في تأهيله وتقويمه
  

 لمودع بزيـادة عدد الزيـارات اذا اثبت تفوقـًا فـي عمله او النزيل او ا ئيكاف :ثانيًا
  .دراسته او ابدى سلوآًا متميزًا 

  

من هذه المادة المحكومون عن ) ثانيًا(و) أوًال(يستثنى من حكم البندين  :ثالثًا

جرائم اإلرهاب أو امن الدولة الداخلي أو الخارجي أو جرائم غسيل األموال ، 

  .موافقة خاصةوتكون زيارتهم اال ب
  

العام  ال يجوز حرمان النزيل و المودع والموقوف من الزيارة اال بموافقة المدير -٢٧-المادة 

  .ثالثة اشهر باي حال من االحوال) ٣(للدائرة وال يحرم منها الآثر من
  

  :تحدد بتعليمات يصدرها الوزير المختص ما يأتي -٢٨- المادة 
  

  .مواعيد وضوابط الزيارات االعتيادية للنزيل او المودع او الموقوف  :وًالأ
  

الحاالت التي يسمح فيها للنزيل او المودع او الموقوف استقبال زائريه عند  :ًاثاني

  .الضرورة اضافة الى الزيارات االعتيادية 
  

قبال الحاالت التي يجوز فيها حرمان النزيل او المودع او الموقوف من است :ًاثالث

  .زائريه
  

للنزيل او المودع  تجدد من قبل أحكام وضوابط منح االجازة المنزلية  :رابعًا

  .الوزير 
  

البعثات الدبلوماسية والسفارات بموافقة الوزير المختص على  يجوز العضاء - ٢٩-المادة 

طلب مسبب وحسب مقتضيات التعامل الدبلوماسي لزيارة رعاياهم من النزالء 

والمودعين والموقوفين في دائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث شرط 

عراقيين التعامل بالمثل مع البعثة الدبلوماسية العراقية لزيارة المواطنين ال

الموجودين في سجون ومواقف ومراآز االحتجاز في دولة النزيل أو المودع أو 

لها تمثيل دبلوماسي او س ويسمح للسجناء من مواطني دول ليالموقوف ، 

قنصلي في العراق استقبال دبلوماسي الدولة التي تتولى رعاية مصالحهم في 
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)٤٠( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

ن الى اي دولة استقبال العراق آما يسمح للسجناء الالجئين او غير المنتمي

  .المندوب الدبلوماسي للدولة التي تتولى رعاية مصالحهم وفقًا ألحكام هذه المادة 
  

  الفصل التاسع

  االجازة المنزليــــة
  

عام دائرة االصالح العراقية واصالح االحداث بعد موافقة الوزير المختص  لمدير - ٣٠-المادة 

ثالثة اشهر للنزيل ) ٣(خمسة ايام آل ) ٥(منزلية ال تزيد مدتها على منح اجازة

  :  اآلتيةوالمودع من العراقيين عدا ايام السفر وفقًا للشروط 
  

  :يكون محكومًا عليه ان ال :وًالأ

  .بجريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي. أ

  .بجريمة ارهابية أو جريمة غسيل األموال .ب

  .بجريمة سرقة  . جـ

  .بجريمة مخلة بالشرف   . د

  .بجريمة قتل غير متنازل عنها . ـه

  .أي جريمة أخرى ُمعاقب عنها باإلعدام أو السجن المؤبد .و
  

  .ان ال يكون مجرمًا عائدًا :يًاثان
  

ال تكون ذمته المالية مشغولة لدوائر الدولة والقطاع العام في القضية  ان :ثالثًا

  .المحكوم بسببها 
  

  .ان تقدم عنه آفالة شخصية ومالية ضامنة يحدد مبلغها الوزير المختص  :رابعًا
  

  

ان يكون قد امضى في اقسام اصالح النزالء والمودعين ربع مدة : خامسًا

بعد طرح التخفيضات ومدة االفراج الشرطي التي يستحقها بشرط  محكوميته

   .سنة واحدة) ١(ان ال تقل تلك المدة عن 
  

ان يتأآـد حسن سلوآـه في قسم اصـالح النزالء والمودعين وجدارته  :سادسًا

  .للتمتع باالجازة 
  

 ان ال تتعرض حياة النزيل والمودع الى الخطر بسبب تمتعـه باالجازة :ًاسابع

  .المنزلية، وأن ال يؤثر على أمن المؤسسة اإلصالحية 



  
 

  
  قوانين 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤١( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  

اذا تاخر النزيل والمودع الذي تنتهي اجازته المنزلية عـن االلتحاق بقسم اصالح  -٣١-  المادة

 ،ثالثة ايام ، من تاريخ انتهاء اجازته ) ٣(النزالء والمودعين مدة تزيد على 

تضاف مدة التأخير الى مدة  ،لسبب يقرر المدير العام المختص مشروعيته 

اما اذا قرر المدير العام المختص عدم مشروعية السبب فتضاف مدة  ،محكوميته 

  .الى مدة محكوميته ،  ويحرم من االجازة المنزلية  التأخير
  

اذا آان النزيل والمودع  محكومًا بأآثر من عقوبة وآان من بينها عقوبة تقرر  -٣٢- المادة 

المنزلية فال يستحق مـدة االجازة اال بعـد اآمال العقوبة حرمانه من االجازة 

  .وتوافـر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 
  

لكل من مديرعام دائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث بعد موافقة الوزير  - ٣٣- ة الماد

 المختص منح اجازة منزلية اضافية للمبدعين من النزالء والمودعين مرة واحدة

  .آل سنة عن االبداع في العمل والنجاح المتميز فـي الدراسة
 

  الفصل العاشر

  حقوق اخرى للنزالء والمودعين
  

  .للنزيل والمودع مطالعة الصحف والمجـالت والكتب المسموح بتداولها  :وًالأ -٣٤- المادة 
  

االلكترونية  تجهز دائرتا االصالح العراقية واصالح االحداث بأالجهزة :ثانيًا

السمعية والبصرية المالئمة للسجون والمواقف والمكتبات وتجهيزها 

لجميع فئات النزالء والمودعين ويجب ان تضم بالكتب المسموح بتداولها 

هذه المكتبة عددا آافيا من الكتب للتسلية والثقافة وتشجيع النزالء 

 .لمكتبةوالمودعين والموقوفين على االستفادة بشكل آامل من هذه ا
  

تجهز دائرتا االصالح العراقية واصالح االحداث باجهزة اتصاالت وهواتف  :ثالثًا

عامة وعلى مدير السجن أو الموقف السماح للنزيل أو المودع بالحق في 

وبما اليقل عن مرة في االتصال الهاتفي ومكالمة عائلته عند الطلب 

  .األسبوع أو عند الضرورة ولمدة تحددها الدائرة 
  

للنزيل والمودع حق مراسلة من يشاء وتسلم الرسائل ممن يشاء عن : وًالأ -٣٥- المادة 

طريق البريد العادي أو البريد االلكتروني الرسمي للسجن أو الموقف 
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)٤٢( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

وللمدير العام المختص في دائرتي االصالح عند الضرورة االطالع على 

  .الرسائل التي يبعث بها او يتسلمها النزيل والمودع 

على المدير العام المختص في دائرتي االصالح االطالع على الرسائل : نيًاثا

من هذه المادة فيما يخص المحكومون ) أوًال(المنصوص عليها في البند 

عن جرائم اإلرهاب أو امن الدولة الداخلي أو الخارجي أو جرائم غسيل 

  .األموال 
  

والشكاوى الى المدير العام المختص في  الطلباتللنزيل والمودع تقديم : أوًال -٣٦-المادة 

الى مفتش السجن أو الموقف اثناء قيامه بعملية دائرتي االصالح أو 

عند اساءة معاملته او اية مخالفة بحقه التفتيش او اي مخول بالتفتيش 

 ويتحدث معهم  بدون وجود مدير السجن أو الموقف او موظفيه االخرين

سبعة ايام من تاريخ ) ٧(شكوى خالل وعلى المدير العام ان يبت في ال

  .ورودها اليه 
  

ان يتقدم بطلب او شكوى بالشكل المناسب ودون للنزيل والمودع يسمح  :ثانيًا

رقابة على محتواها الى مدير عام دائرة االصالح او الى هيأة رقابية من 

خالل وسائل االتصال الموافق عليها ويتم التعامل مع آل طلب او شكوى 

الرد عليه دون اي تاخير ال مبرر له اال اذا آان من الواضح ان بسرعة و

 .الطلب او الشكوى خال من المضمون او ال اساس له 
  

  :يراعى عند نقل النزيل والمودع والموقوف ما يأتي  -٣٧- المادة 
  

  :عدم تعرضهم الى :وًالأ
  

  .انظار الجمهور  .أ

  .االهانة والتشهير  .ب

  .اي عناء جسدي  .جـ
  

  .تكييف و تهوية وسائط النقل و اضائتها على وفق اإلمكانات المتوافرة :ًاثاني
  

يكون نقل النزالء والمودعين والموقوفين على نفقة دائرة االصالح  :ثالثًا

  .المختصة وتوفر لهم جميعا ظروف متساوية
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)٤٣( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  الفصل الحادي عشر

  انضباط النزالء والمودعين
  

لوزير العدل منح المدير العام لدائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث  :وًالأ -٣٨-المادة 

صالحية فرض العقوبات التأديبية التالية على النزيل والمودع بناء على 

توصية اللجنة التحقيقية المختصة او لجان التفتيش المشكلة داخـل اقسام 

جب هذا القانون االصالحية عند مخالفته لالنظمة والتعليمات الصـادرة بمو

  :او خروجه على برامج التأهيل والعمل الواجب عليه اتباعها
  

  .الحرمان من المشارآة في الفعاليات الرياضية والترفيهية . أ

 .الحرمان من المراسلة . ب
  .الحرمان من الزيارة . جـ

  .الحجر االنفرادي . د

ارتكـب داخـل اقسـام  احالة النزيل والمودع الى المحكمة المختصة اذا :ثانيًا

  .االصالحية فعًال معاقبًا عليه في القوانين العقابية النافذة 
  

) جـ(و) ب(و) أ(يجوز ان تزيد العقوبات المنصوص عليها في الفقرات  ال :وًالأ -٣٩- المادة 

ثالثين يومًا ) ٣٠(من هذا القانون على ) ٣٨(من المادة ) اوًال(من البند 

ستين يومًا إذا آرر ) ٦٠(للنزيل والمودع وللمدير العام مضاعفتها الى 

  .النزيل والمودع المخالفة 

من ) د(عليهـا في الفقرة يجوز ان تزيد مدة الحجر االنفرادي المنصوص  ال :ثانيًا              

ثالثين يومًا للنزيل ) ٣٠(من هذا القانون على  )٣٨(من المادة ) وًالأ(البند 

) ٦٠(خمسة عشر يومًا للمودع ، وللمدير العام مضاعفتها الى ) ١٥(و

ثالثين يومًا للمودع إذا آرر النزيل أوالمودع )  ٣٠(ستين يومًا للنزيل و 

  .المخالفة 
  

ى اقسام اصالح النزالء والمودعين يمنع ادخال المواد التالية ال :أوًال -٤٠- المادة 

  :الموقوفينو
  

  .المخدرات والمسكرات بانواعها آافة . أ

 .النقود والحلي . ب
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)٤٤( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

 .التسجيالت الممنوعة التي تحددها التعليمات. جـ
 .الكتب والجرائد والنشرات الممنوع تداولها. د
أو القارضة أو  االسلحة النارية واآلالت الجارحة أو الراضة. ـه

 .الكهربائية أو أية مواد أو اآلت تضر بسالمة النزالء والمودعين 
 .اجهزة االتصال المختلفة آالهاتف النقال وما سواها . و
 .أية مادة تهدد االمن والسالمة. ز
العقاقير الطبية ذات اإلستخدام المزدوج إال بوجود وصفة طبية وتحت . ح

  .إشراف طبيب متخصص 
  

تحدد المواد التي يحظر إدخالها أو حيازتها بتعليمات يصدرها الوزير  :ثانيًا

  .المختص
  

اذا حاز النزيل والمودع والموقوف احدى المواد المنصوص عليها في المادة  -٤١-المادة 

فتتم مصادرتها بقرار من الوزير المختص وفقًا للقانون   ،من هذا القانون  )٤٠(

  .مالم تشكل مبرزًا جرميًا
  

يعاقب النزيل والمودع بأحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في  :وًالأ -٤٢-مادة ال

من هذا القانون اذا حاز المواد المنصوص عليها في الفقرات ) ٣٨(المادة 

  .من هذا القانون ) ٤٠(من المادة ) ب ، ج ، د  ، و (
  

ي ــــــــــيحال النزيل و المودع عند حيازته للمواد المنصوص عليها ف :ثانيًا

من هذا القانون الى المحكمة المختصة  )٤٠(من المادة ) أ ، هـ(الفقرتين 

  .مع المواد المضبوطة 
  

للمدير العام لدائرتي االصالح العراقية ومدير عام دائرة اصالح االحداث  :أوًال - ٤٣-المادة 

مفروضة على النزيل أو المودع  تأديبيةتخفيض اي عقوبة  الغاء او

ان النزيل قد حسن سلوآه بناء على توصية  تأيداذا  ، بموجب هذا القانون

  .من اللجنة الفنية او الباحث االجتماعي المختص 
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)٤٥( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  

لمدير القسم االصالحي التوصية الى مدير عام دائرة االصالح بتخصيص  :ثانيًا

مكافات وجوائز نقدية او عينية للنزالء أو المودعين الذين يثبتون تفوقا في 

  .العمل او الدراسة أو التدريب او يظهرون سلوآا وانضباطا عاليين 
  

المحافظة على االنضباط والنظام  العراقية واصالح االحداث االصالحي على دائرت - ٤٤-المادة 

القدر الالزم والضروري لتامين سالمة العام على اال تتجاوز القيود المفروضة 

النزالء والمودعين والموقوفين  وتنظيم حياتهم مع غيرهم من النزالء 

  :اآلتيةوالمودعين والموقوفين  وفقًا للمعايير 
  

ان ال يستخدم النزيل أو المودع أو الموقوف للقيام باعمال تاديبية مهينة أو  :أوًال

  .ذات طابع انتقامي 
  

اد القواعد االنضباطية الواردة في هذا القانون واالنظمة الصادرة اعتم :ثانيًا

بموجبه لكل سلوك يشكل خرقا للنظام او اخالال بالقواعد المتبعة في السجن 

أو الموقف وتنفذ من قبل السلطة المخولة او المختصة بفرض العقوبة 

  .االنضباطية 
  

بعد تبليغه بالعمل الذي ارتكبه  ال يعاقب اي نزيل أو مودع أو موقوف اال :ثالثًا

المخالف للنظام او القواعد وبعد منحه الحق في الدفاع عن نفسه أمام 

اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر في المخالفة ويسمح للنزيل أو المودع أو 

  .الموقوف االجنبي تقديم دفاعه من خالل مترجم عند االقتضاء 
  

سدية والعقوبة بالسجن في زنزانة مظلمة تحظر حظرا تاما العقوبة الج :رابعًا

وضيقة او عقوبة تخفيض آميات الوجبات الغذائية التي يتناولها وجميع 

العقوبات القاسية او االنسانية او المهنية أو اية عقوبة اخرى قد تكون 

ضارة بصحة السجين الجسدية او العقلية التي قد تفرض على النزالء 

فين لقواعد االنضباط في السجن أو الموقف والمودعين والموقوفين المخال

  .وارتكابهم اعمال تستحق التاديب 
  

على مسؤول المستشفى أو المرآز الطبي أو العيادة الطبية القيام بزيارة  :خامسًا

يومية للنزالء والمودعين الذين يقضون عقوبات انضباطية ويجب عليه 
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)٤٦( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

العقوبة او تبديلها  ابالغ مدير السجن أو الموقف اذا راى ان الغاء هذه

  .ضروري السباب تتعلق بصحة السجين الجسدية او العقلية 
  

يحظر استخدام ادوات تقييد النزالء والمودعين والموقوفين مثل االصفاد  :سادسًا

ثناء االحوال توالسالسل والقيود الحديدية ومعاطف التكتيف لمعاقبتهم باس

  :اآلتية
  

ودع والموقوف من الهرب اثناء نقله آاجراء وقائي لمنع النزيل والم .أ

  .على شرط ان تفك هذه القيود عندما يمثل امام القاضي 

  .السباب طبية وحالته الصحية والعقلية بتوجيه من المسؤول الطبي  .ب

بامر من مدير السجن أو الموقف اذا فشلت اساليب السيطرة االخرى . جـ

او ايذاء االخرين او  في منع النزيل والمودع والموقوف من ايذاء نفسه

  .االضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة  
  

ن أو الموقف أن تقدم للنزيل والمودع والموقوف عند جعلى ادارة الس :سابعًا

دخوله السجن أو الموقف معلومات مكتوبة عن القواعد التنظيمية التي 

تنظم التعامل مع النزالء والمودعين والموقوفين من فئته وعن مقتضيات 

التاديب ومراعاة النظام في السجن والموقف وعن االجراءات المسموح بها 

ومات وتقديم الشكاوي وعن جميع المسائل االخرى للحصول على معل

الضرورية لتمكينه من فهم حقوقه والتزاماته ولتمكينه من تكييف نفسه مع 

الحياة في السجن أو الموقف ويبلغ النزيل والمودع والموقوف بالمعلومات 

 .مياُأالمذآورة في هذه المادة شفويا اذا آان 
  

واصالح االحداث وضع نظام خاص بانضباط العراقية على دائرتي االصالح  :ثامنًا

بالتنسيق فيما بينها واحالته الى مجلس  النزالء والمودعين والموقوفين

  .الوزراء الصداره 
  

  الفصل الثاني عشر

  التفتيـــش
  

تخضع دائرتا االصالح العراقية واصالح االحداث للتفتيش من الجهات  :أوًال - ٤٥-  المادة

  :اآلتية
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)٤٧( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  

 .النواب  مجلس .أ
 .االدعاء العام  .ب
 .مفوضية حقوق االنسان  .ـج
  .المفتش العام في الوزارة المختصة .د

  .مجلس المحافظة محل موقع السجن أو الموقف  .ـه

  .اية جهة مخولة قانونًا بالتفتيش  .و
  

همـة المفتشين تلتزم دائرتا االصالح العراقية واصالح االحداث بتسهيل م :ًاثاني

االصالحية والحصول على المعلومات التي تقتضيها  الى اقسامبالدخول 

  . طبيعة عملهم
  

تشكل في جميع السجون واقسام أصالح النزالء والمودعين التابعة لدائرتي  :ثالثًا

لجنة تنفيذ العقوبات برئاسة المدعي  اإلصالح العراقية وإصالح االحداث

العام وعضوية مدير السجن ومدير القسم اإلصالحي تتولى الرقابة 

العقوبة  تقديرواالشراف على مشروعية تنفيذ العقوبات واجراءات وتدابير 

  .صنيف وتقسيم النزالء والمودعينتو
  

) ٤٥(المادة  من) أوًال(البند يسمح العضاء جهات التفتيش المذآورة في  :رابعًا

دخول السجن أو الموقف في مواعيد يتفق عليها مع دائرة من هذا القانون 

االصالح آلما طلبت اللجنة المكلفة بالتفتيش ذلك ويسمح لهم آذلك تفقد 

االجراءات الصحية في السجن او الموقف وأجراءات النظافة الصحية 

وفين على وظروف المعيشة ومقابلة جميع النزالء والمودعين والموق

انفراد آما يسمح لهم بتسجيل المعلومات المتعلقة بالشخص النزيل أو 

المودع أو الموقوف ونقل رسائل منه الى اسرته وبالعكس بحضور 

  .الموظف المكلف باستقبال ومرافقة اللجنة 
  

  :اآلتيةلجهة التفتيش اتخاذ االجراءات  -٤٦- المادة 
  

 العراقيةدخول وتفتيش السجون والمواقف التابعة لدائرتي االصالح : أوًال

وطلب تزويدها بأية وثائق أو أوليات أو تقارير تخص  وإصالح االحداث

  . النزالء والمودعين والموقوفين 
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)٤٨( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  

التحقيق مع أي شخص له عالقة بموضوع الشكوى أو مخالفة أحكام : ثانيًا

  .النزالء والمودعين والموقوفين  القانون التي تنظم قواعد التعامل مع
  

يحق للمستجَوب والشهود عدم االجابة على اي سؤال او تقديم وثيقة او  :ثالثًا

شيء اخر أو الكشف عن معلومات تتعلق بخصوصية وسمعة وأسرار 

  .النزالء والمودعين الموقوفين 
  

نزيل لجهة التفتيش ان تستمع بصورة شفهية أو بشكل تحريري لشكوى ال :رابعًا

  .أو المودع أو الموقوف 
  

على جهة التفتيش تحديد توصياتها في تقرير التحقيق باحالته الى الجهة :خامسًا

المختصة والوزير المختص أو غلق  التحقيق في الشكوى إذا آانت آيدية  

  .أو أن االجراء المشكو منه تم وفقًا للقانون ويبلغ المشتكي جهة التفتيش 
  

هة التفتيش او الموظف في دائرة االصالح ان يفشي اية يحظر على ج :سادسًا

معلومات يتم الحصول عليها بشان الشكوى المقدمة اليها من النزيل أو 

المودع أو الموقوف والتحقيق المترتب عليها أو المعلومات التي يطلعون 

أثناء أداء واجباتهم ويستثنى من  عليها بسبب تولي االعمال المكلفين بها أو

تبليغ السلطة أو الجهة المختصة بوقوع مخالفة ألحكام القانون أو ذلك 

  .ارتكاب جريمة 
  

على دائرة االصالح المختصة أجراء التفتيش الدوري والمفاجئ للمؤسسات  - ٤٧-المادة 

االصالحية والنزالء والمودعين من حيث إقامتهم في أقسام اإلصالح للتأآد من 

رة، وتوفر الشروط الصحية والمعيشية خلوها من المواد واألشياء المحظو

  .المنصوص عليها في هذا القانون
  

  الفصل الثالث عشر

  الموارد المالية
  

  :تتكون الموارد المالية لدائرتي اصالح الكبار وإصالح االحداث مما يأتي  -٤٨- المادة 
  

  .مـا يخصص لهما من الموازنة العامة االتحادية : وًالأ
  



  
 

  
  قوانين 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤٩( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

الهبات والتبرعات التي تمنحها الهيئات واالفراد للدائرة المختصة مـن داخل  :ثانيًا

  .العراق وخارجه وفقًا للقانون 
  

  .االموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة للدائرة المختصة وفقًا للقانون : ثالثًا
  

تصة االربـاح الناجمة عـن اجور الخدمـات التي تؤديها دائرة االصالح المخ :رابعًا

  .واثمان المواد التي تبيعها 
  

  :اآلتيعلى الوزارة المختصة والمحافظات توفير  -٤٩- المادة 
  

وتطوير السجون والمواقف  تخصيص جزء من موازنتها إلنشاء واعمار: أوًال

لتكون مالئمة لتنفيذ العقوبات وفقًا ألحكام هذا القانون وتجهيز الورش 

واألساليب  وفق المواصفاتوالمعامل والقاعات التابعة للسجون والمواقف 

  .لتكون مالئمة لتأهيل وتقويم النزالء والمودعين العلمية
  

ف في جميع المحافظات لغرض التنسيق فيما بينها النشاء سجون ومواق: ثانيًا

  .توفير الفضاءات المناسبة 
  

  الفصل الرابع عشر

  المخصصات
  

يمنح منتسبو دائرتي اإلصالح العراقية واصالح االحداث مخصصات : وًالأ - ٥٠-المادة 

اربعمائة وخمسون الف دينار ) ٤٥٠٠٠٠(خطورة مقطوعـة قدرهـا 

  .شهريًا
  

الدوائر التي تقدم خدمات او ترتبط اعمالها بدائرتي االصالح  يمنح منتسبو :ثانيًا

العراقية واصالح االحداث والعاملون في اقسام اإلصالح االجتماعي من 

التابعين الى وزارات او جهات أخرى مخصصات الخطورة المنصوص 

من هذه المادة وفقًا لتعليمات يصدرها الوزير ) اوًال(عليها في البند 

  .المختص
  

من هذه ) ثانيًا(و) اوًال(تستثنى المخصصات المنصوص عليهـا في البندين : ثًاثال

) ٢٢(المادة من احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

  . ٢٠٠٨لسنة 



  
 

  
  قوانين 
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)٥٠( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  

)  اوًال(لمجلس الوزراء زيادة المخصصات المنصوص عليها في البندين  :رابعًا

الوزير المختص حسب الظروف   من هـذه المـادة باقتراح من) ثانيًا(و

  .االقتصادية 
  

يمنح الحراس اإلصالحيين مخصصات بدل أرزاق يحدد مقدارها  :خامسًا

  .تصدر من الوزير المختص  بتعليمات 
  

تقطع المخصصات عن المذآورين في البنود اعاله عند تنسيبهم  :سادسًا

  .واعارتهم الى خارج اقسام االصالح االجتماعي 
  

  الخامس عشرالفصل 

  احكام عامة وختامية
  

الحادي (و) العاشر(و) السابع( و) السادس(و) الخامس ( تسري احكام الفصول  -٥١-المادة 

من هذا القانون على االحداث من فاقـدي الرعاية االسرية المودعين في ) عشر

دور التأهيل التابعة لدائرة اصالح االحداث ويخصص لهم قسم خاص في الدور 

  .االصالحية 
  

الثالثة ) ٣(تحرم األم النزيلة و المودعة من االحتفاظ بطفلها لحين اآماله سن  ال - ٥٢-المادة 

من عمره فإن لم ترغب ببقائه معها او بلغ هذا السن تطبق في شأنه احكام 

لسنة ) ١٨٨(الحضانة المنصوص عليها في قانون االحوال الشخصية رقم 

يكفله تتولى الدائرة ايداعه في احدى دور الدولة  فإذا لم يكن للطفل من ١٩٥٩

المرتبطة بدائرة الرعاية االجتماعية لرعايته والعناية بـه وتشعراألم بمكانـه 

  .وتيسر لهـا رؤيته في اوقات دورية 
  

للحراس في دائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث استعمـال القوة دون  - ٥٣-المادة 

  : سالح بدون امر من السلطة المختصة في الحاالت االتيةالسالح او استعمال ال
  

  

 .الدفاع الشرعي و مطاردة النزيل والمودع والموقوف عند محاولته الهرب  :وًالأ
  

 .حماية دائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث واقسامها  :ثانيًا
  

 .حماية منتسبي الدائرة عند وجودهم فيها  :ثالثًا
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)٥١( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  .النزالء والمودعين والموقوفين حماية : رابعًا
  

القيود  ،السالسل  ،االصفاد (يحظـر استعمـال ادوات تقييد الحرية  :أوًال -٥٤-المادة 

  .للنزيل والمودع اال لمقتضيات عمل االصالحية ) الحديدية
  

يتولى الوزير المختص بناء على اقتراح المدير العام المختص في دائرة  :ثانيًا

ئحة تتضمن تحديدًا لحقوق النزيل أو المودع وواجباته اإلصالح إصدار ال

  .داخل المؤسسة االصالحية
  

تلتزم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة العدل بفتح مرآز شرطة في دائرتي  -٥٥-المادة 

  .االصالح العراقية واصـالح االحداث حسب حاجتها 
  

حكمـًا بعقوبة او تدبير سالب للحرية   ترسل المحكمة المختصة عنـد اصدارها -٥٦-المادة 

على المحكوم عليه مع مذآـرة امـر بالعقوبة الى دائرة االصالح العراقية او 

  .دائرة اصالح االحداث حسب طبيعة الحكم الصادر بحقه 
  

تقوم آـل من دائرتي االصـالح العراقية واصـالح االحـداث باخطار ذوي النزيل  -٥٧-المادة 

اصابته بمرض خطيرا او قوف في حاالت النقل او الوفاة او والمودع والمو

اصابة خطيرة او في حالة نقله الى مستشفى عالج االمراض العقلية وعلى اية 

حال يتعين على الدائرة اخطار اي شخص اخر يحدده النزيل أو المودع أو 

  .الموقوف
  

واصالح االحداث بالتنسيق مع تقوم آل من دائرتي االصالح العراقية : أوًال -٥٨-المادة 

الجهات المعنية بتأمين الرعاية الالحقة للنزالء والمودعين لغرض تقديم 

المساعدة المناسبة لهـم وتسهيل انتظامهم فـي مجـاالت العمـل وبما يكفل 

  .دمجهم واستقرارهم في المجتمع 
  

ر النزالء على قسم البحث االجتماعي في دائرة االصالح دراسة أحوال أس: ثانيًا

والمودعين والعمل المشترك مع هيئة الحماية االجتماعية في وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية لشمول االسرة بإعانة الحماية االجتماعية وفقًا 

  .للقانون
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)٥٢( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

على وزارة العمل والشؤون االجتماعية إنشاء مرآز إيوائي للرعاية : ثالثًا 

الالحقة للمودع الحدث والنزيلة والمودعة والموقوفة التي أنهت 

محكوميتها أو تم االفراج عنها يكفل ضمان سالمتها من العنف من قبل 

  .اسرتها أو ذويها وحمايتها من الجنوح والعود إلرتكاب الجريمة
  

يتولى قسم البحث االجتماعي في دائرتي اصالح الكبار وإصالح االحداث  متابعة  -٥٩-ة الماد

  :وتوفير الرعاية الالحقة للنزالء والمودعين وبضمنها االختصاصات االتية
  

التنسيق مع الدوائر المختصة لتوفير الفرص على حصول النزيل أو المودع : أوًال

مشاريع الصغيرة المدرة للدخل بعد انتهاء مدة محكوميته على قروض ال

  .تأسيس عمل مناسب له في لمساعدته
  

 مأوى لهم وليس إيداعهم مدة انهوا الذين ثالالحد مراآز إيواء تأمين: ثانيًا
  لمدةمن النزيالت أو المودعات وبشكل خاص االناث  في الحال إليه يلجأون

اإلحداث  محكمة من قرار الستصدار واتخاذ االجراءات أشهر تقل عن ثالثة ال

 للرعاية فاقد انه يثبت الدولة االيوائية لكل من دور إحدى في بااليداع
حه جنو في عامال األسرة األسرية أو يخشى عليه من العنف االسري أو تكون

 .سواء من االحداث أو النزيالت
  

  .الدراسة  مقاعد إلى عنة المفرج الحدث إعادة ضمان: ثالثًا
  

للنزيل أو المودع مع أسرته  األسرية عاية العالقةالتأهيل االجتماعي ور :رابعًا

  .النزيل أو المودع مع أسرته  والعمل على عودة
  

اصالح الكبار وإصالح االحداث ومؤسسات المجتمع  دائرتي بين التنسيق :خامسًا

 العملالتدريب وبتوفير عنهم للمفرج الرعاية الالحقة أهداف تنفيذ المدني في
  .للمحتاجين منهم والمأوى المالية اإلعانات وتقديم لهم المناسب

  

دائرتي االصـالح العراقية واصـالح االحـداث خالل شهر من تاريخ إستقبال على  - ٦٠-المادة 

ووزارة الداخلية  مفاتحة مجلس القضاء االعلىالنزالء والمودعين والموقوفين 

لالستفسار إذا آان النزيل أو المودع أو الموقوف مطلوبًا أو محكومًا في قضايا 

أخرى ويتم االحتفاظ بالقرارات واالحكام الصادرة بحقه وآتب براءة ذمته عن 
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)٥٣( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

قضية أخرى في الملف الشخصي له على أن يتم االفراج عنه حال انتهاء أو 

  .مدتها انقضاء مدة محكوميته أو مجموع 
  

تحدد رتب وأزياء وعالمات المدراء ومعاونيهم وحراس االصالحية وشعار  -٦١- المادة 

  .دائرتي االصالح العراقية واصالح االحداث بتعليمات يصدرها الوزير المختص 
  

تودع جميع االموال واالشياء الثمينة والمالبس والممتلكات الشخصية : أوًال -٦٢-المادة 

نزيل أو المودع أو الموقوف التي ال تسمح له تعليمات االخرى العائدة لل

دائرة االصالح المختصة باالحتفاظ بها ، في صندوق أمانات السجن أو 

الموقف لدى استقبال النزيل أو المودع أو الموقوف وتقيد في سجل ذمة 

خاص بهذه الممتلكات يوقع عليه النزيل أو المودع أو الموقوف والموظف 

ترتيبات البقائها في حالة جيدة وتعامل بنفس الطريقة اية المسؤول وتتخذ 

اموال او اشياء يتلقاها السجن من الخارج الحد النزالء والمودعين 

  .والموقوفين 
  

تعاد جميع ممتلكات النزيل أو المودع أو الموقوف لدى اطالق سراحه : ثانيًا 

الممتلكات التي سمح له  باستثناء االموال التي سمح له بانفاقها او

بارسالها خارج السجن او الموقف أو اية مالبس تبين ان من الضروري 

اتالفها السباب صحية ويوقع السجين ايصاال بتسليم االشياء واالموال التي 

  . أنفقها أو أرسلها أو تم إتالفها أو اعيدت اليه
  

   :اآلتيةتلغى القوانين والقرارات  -٦٣- المادة 
  

وتبقى االنظمة  ١٩٨١لسنة ) ١٠٤(قانون إصالح النزالء والمودعين رقم  :ًالوأ

  .والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار ما يحل محلها او يلغيها
  

  . ٢٥/٥/١٩٩٣في) ٢٠(رقم ) المنحل(قرار مجلس قيادة الثورة  :ثانيًا
  

ادارة  ٢٠٠٣لسنة ) ٢(رقم ) المنحلة(المؤقتة  مذآرة سلطة األئتالف :ثالثًا

  .السجون ومرافق احتجاز النزالء والمودعين والموقوفين
  

  :اآلتية) المنحلة(اوامر سلطة االئتالف المؤقتة  :ًارابع
  

  .ادارة مراآز االحتجاز والتوقيف والسجون  ٢٠٠٣لسنة ) ١٠(رقم  .أ



  
 

  
  قوانين 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥٤( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  .دائرة تفتيش المعتقالت والسجون العراقية ٢٠٠٤لسنة ) ٩٨(رقم  .ب

  .اللجان المشترآة للمعتقلين  ٢٠٠٤لسنة ) ٩٩(رقم  .جـ
  

  .يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون  -٦٤-  المادة
  

لوزيري العدل والعمل والشؤون االجتماعية اصدار تعليمات وانظمة داخلية  - ٦٥- المادة

  .سهيل تنفيذ احكام هذا القانون لت
  

  .ينفذ هذا القانون  من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  -٦٦- المادة 

  

  
  

 فؤاد معصوم                                                                   
  الجمهوريــــــــةرئيس                                                                   

  

  

  
  

  

  األسبــــاب الموجبــــة

المسجونين والمعايير الدولية لحقوق  لمعاملة األدنى إنسجامًا مع القواعد النموذجية للحد     

، وبغية توحيد القواعد القانونية المنظمة  ١٩٧٧االنسان التي أقرتها هيأة األمم المتحدة عام 

االحداث  ومراآز التوقيف وتوفير قدر اآبر من اجراءات لعمل دائرتي اصالح الكبار وإصالح 

 إعادة التي تساهم في الضرورية وتدابير الرعاية والتأهيل للنزالء والمودعين لكونها الوسائل
القانون ،  إحكام مع المنسجمة المالئمة  وخلق الظروف ، المجتمع في عليه المحكوم دمج

 الطريق إتباعه علي والمحكوم نفس المتهم في تغرس أن ــىوالمعايير والقواعد التي تؤدي ال
وبغية تحقيق الهدف  ، والمجتمع نفسه تجاه لديه بالمسؤولية ورـــــــــالشع وتنمية ، السوي

االسمى وهو اإلصالح والتهذيب وتوفير الحياة الكريمة للنزيل والمودع بعد انهاء مدة 

  . ُشــرع هـــذا القانون ، همحكوميت

 



  
 

  
 مراسيم جمھورية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥٥( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )٢٨(رقم 
  

من الدستور وبناًء على ما عرضه رئيس ) ٧٣(من المادة ) سابعًا(استنادًا إلى أحكام البند    

  . ديوان أوقاف الديانات المسيحية واأليزيدية والصابئة المندائية 

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

الروم االرثوذآس في العراق يعّين المطران غطاس آامل هزيم مطران على ابرشية : أوًال

  . ومتوليًا على أوقافها 
  

هذا على رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية واأليزيدية والصابئة المندائية تنفيذ : ثانيًا

  . المرسوم 
  

  . ُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وُينشر في الجريدة الرسمية : ثالثًا

  

  ة ـهجري ١٤٣٩نة ـوال لسـر شـن شهـر مــث عشـــوم الثالـــــي اليــــداد فـــــب ببغـــآت

  ة ــميالدي ٢٠١٨نة ـران لسـر حزيـن شهـرين مــع والعشـوم السابــــوافق لليـــــــــــالم

  

  فؤاد معصوم                                                 

  رئيس الجمهورية                                                 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥٦( ١٦/٧/٢٠١٨    ٤٤٩٩ العدد –الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )٢٩(رقم 
  

وزير من الدستور وبناًء على ما عرضه ) ٧٣(من المادة ) سابعًا(استنادًا إلى أحكام البند    

  . الخارجية 

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

آل عيسى سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العادة لجمهورية العراق  حسن السيد فخرييعّين : أوًال

  . لدى صربيا 
  

  . وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم على : ثانيًا
  

  . ُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وُينشر في الجريدة الرسمية : ثالثًا

  

  هجريـة  ١٤٣٩مـن شهـر شـوال لسـنة  العشـــريند فــــي اليـــــوم آتـــب ببغـــــدا

  ـة ــميالديـ ٢٠١٨نة ـــــلسـ تمـــوزر ـــن شهــم الرابـــعــوم ـــــوافق لليــــالمـــــــ

  

  فؤاد معصوم                                                 

  رئيس الجمهورية                                                 
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