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 ةدمالمق

وقللاا النللااف المسللم  أاوقللاا اطعللاراواا والقوقللم و لل   يمثللم موعللوف الفقلل   لل 
 ل  ال يلاب وال رجلة اطوللل    نسللانة لتعمقلو و لا اإغيلر الل ول  ا ل  الموعللولاا الُميمل

و قو    سومة جس ه وصل تو وال رجلة الثانيلة  وملن ثلم  لا يويلو  ل  معر لة مصليره. 
ثلم مللا يمكللن ان يترتللق لمل   ق انللو وامتفالللو مللن مسلؤولية جناليللة  ر يللة  ومللن مسللؤولية 

المفقللو ين ولللرو   ىللا المسلؤولة لللن مكا  للة للاىرب الفقلل  ومعر للة مصليرالتوار ال وللة و
 .(ٔ)امتفاليم  يقع لم  لاتقيا تنفيي اآللياا والسياساا والقوانين المتعمقة والفق 

والتشريعاا العراقيلة   ولة العرااالمفقو ين     الة سيركا موعوف ال راسة لم  
مالتلللان وممسلللون الللل   ٓٓٓ,ٕٓ٘ياا الصلللمة  يللللع ان الللل ا  المفقلللو ين تتلللراو  ولللين 

الت   نسانوالسوق الناالاا المسم ة ونولييا وانتياكاا  قوا اإومميون شمص مفقو  
كملللا ان  راسلللة ال اللللة سلللُتمّكن ملللن  (ٕ)ملللرا لمللل  العلللراا وط تلللاام اثارىلللا وا يلللة لمعيلللان.

                                                           

 .22/3/2002فٟ  22/7لواه ِغٌٍ ؽمٛق اإلَٔبْ  (1)

 ػٍٝ اٌّٛلغ اٌوٍّٟ ٌٍغٕخ.اٌٍغٕخ اٌل١ٌٚخ ٌْؤْٚ اٌّفمٛك٠ٓ. ثؤبِظ اٌؼواق. ْٔوح ِزبؽخ  (2)
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اكتشا  القصور التشريع     اطاار القانون  ال امم  لييه الفلة مما يستتوع المعالجلة 
  والوروتوكلللوم ٜٜٗٔجنيللل  اعرولللع لعلللام   لللالعراُا الللر  سلللام  للل  اتّفاقيلللااالوانيلللة. 
  وىللو اللر   لل  العيلل  اللل ول  لم قللوا الم نيللة والسياسللية ٜٚٚٔلعللام اعوم اإعللا ّ  

  وىللو اللر   لل  ٜٙٙٔية واطجتماليللة والثقا يللة لعللام قتصللا والعيلل  اللل ول  لم قللوا اط
جميللللع  تّفاقيللللة ال ولّيللللة ل مايللللة  واللللر   لللل  اطٜٗٛٔاتّفاقيللللة مناىعللللة التعللللييق لعللللام 

 .ٕٙٓٓشماص من اطمتفاء القسرّي لعام اع
جمملة إلل   اطتفاقيلاا ال وليلة التل  يعل  العلراا ار لًا  ييلا أ كاموتشير الع ي  من 

من ال قلوا اطساسلية المتعمقلة ولالمفقو ين  منيلاا  لا اطسلر  ل  معر لة مصلير يوييلا  
  و مايلة (ٔ)امتفلاليم النااف المسم  والو ث لن اطشماص اليين يومغ للن أارا التاام 

جميع اطشماص من اطمتفاء القسري وما يستتوعو من علرورب معر لة للرو  امتفلاليم 
ترسلليميا لم للّا  لل   عللًو لللن . (ٕ)ونتالجللو ومصللير الشللمص الممتفلل وسللير الت قيللا  

إّن عللرورب إيللرا  مللا تقللّ م مللن مواثيللا  ولّيللة  .(ٖ) ّريللة جمللع المعمومللاا وتمّقييللا ونشللرىا
اا وللالتوقيع والمصللا قة  أممتيللا  والمقاوللم   قيقللٌة واقعّيللة تجّسلل ا وترجمللة التللام ويللا العللر 

ىلليه اطلتاامللاا لملل  أرق الواقللع  مللن  يللث  مجيللا والنلللام القللانونّ  العراقللّ  ومواءمللة 
 اطتفاقّياا.  أ كامياا العوقة مع  الوانية التشريعاا

ثللوث موا للثا يتنللاوم الفقلل   لل    كللاميتنللاوم الو للث وال راسللة اطاللار القللانون  ع
المفقللو ين  لل  العللراا  لل  ثللوث ماالللق تلل ور   كللاماطاللار القللانون  عاعوم المو للث 

 للوم التعريلل  الموللوي واطصللاو   والفقيلل  والقللانون  لممفقللو ين واطلتللرا  والوعللع 
ير القانون  لممفقو  والمؤسساا المعنية والمفقو ين. اما المو ث الثان   يركا لم  التل او

مااللللق تو للث  للل  ا تلللرام ونشلللر قوالللل  القلللانون الللل ول  قاليللة ل اللللة الفقللل   للل  ثوثلللة الو 
و   اقرار تشريع  نسان  وعمان ال قوا اطساسية    القانون ال ول  ل قوا اإنساناإ

                                                           

، 1777ِاااآ اٌجوٚرٛوااااٛي اوٙاااابفٟ ا ٚي ورفبل١اااابد ع١ٕاااا  اوهثااااغ ٌؼاااابَ  33ٚ 32اٌّاااابكح/ (1)

 ٌؾّب٠خ اٌّل١١ٔٓ. 1747ِٓ ارفبل١خ ع١ٕ  اٌواثؼخ ٌَٕخ  132ٚاٌّبكح/

ّٞ ٌؼبَ 2)24اٌّبّكح/  (2)  .2006( ِٓ اورّفبل١خ اٌل١ٌٚخ ٌؾّب٠خ ع١ّغ ا ّقبٓ ِٓ اوفزفبء اٌمَو

 ( ِٓ اورّفبل١خ اػالٖ.1)20اٌّبّكح/  (3)
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مو لل  وماايللا المفقللو ين ومعالجللة اوعللاليم القانونيللة وتقلل يم المسللال اا لملل  امللتو  
ث الثاللث لتل اوير ر  الفعلم لمعالجلة قعلية الفقل   ل  ثلوث أنواليا. واميرًا يعرق المو ل

ماالللق تشللر  مسللللة اطلتللاام والو للث واسللتر ا  المللوت  وت  يلل  الر للاا الوشللرية و مايللة 
الويانللللاا المتعمقلللة وللللالمفقو ين و لللل  الت قيللللا  لللل   ا  اربالمقلللاور الجماليللللة و لللل   مايللللة و 

 الو اب والمساءلة واقرار الع الة. أسواق

 الولاملثحث ا
 املفمىديه يف العراق حاا االطار الماوىوي أل

عللالم مسللللة المفقللو ين يتعللمن ي االلار قللانون  وانلل وجللو  مللن اطىميللة ومكللان 
  يلع ان نسان  والقانون ال ول  ل قوا اإنسانالقانون ال ول  اإوقوال   ل كاماطلتاام و
سلواء  ىملت قلا ملن مصلير اال   من  لاطا الفقل  و القانونين يكفون المسال ب    ىيين 

  لوج  كر   عم.أو  كاجراء وقال 
تقسللليم ىللليا إلللل   المفقلللو ين  للل  العلللراا سلللنعم   كلللامولويلللان اطالللار القلللانون  ع

تعري  المفقو ين لولًة واصلاو ًا اعوم المو ث لم  ثوث ماالق نتناوم    المامق 
والوعع القانون  لممفقلو    و قيًا وقانونًا  ثم نعرق    المامق الثان  لمسللة اطلترا 

وأميرًا نوين    الماملق الثاللث المؤسسلاا والجيلاا المعنيلة وتوثيلا الفقل   ولمل  الن لو 
 ااطت  ويانو

 املطلة االول
 واصطالحًا وفمهًا ولاوىواً 

ً
 تعريف املفمىديه لغح

  َلِ َملللللو اوِ ْقللللل انًا وُ قلللللو اً  َ ْقللللل اً  َيْفِقلللللُ ه َ قَلللللَ هيعلللللر  الفقللللل   للللل  المولللللة لمللللل  انلللللوا  
أو  افم مفقو  أو    والمَفقو  يكون اسم مفعوم من َ َقَ  وَأْ َقَ ه الّمُو إيَّاه  وَمْفقو ٌ  َ قي ٌ   يو

 قلل ًا ومفقلل انًاا عللاف  -. وَ قَللَ  الشلل ء(ٔ)مجيللوم المصلليرا جنلل ي مفقللو  أسللرى مفقللو ون

                                                           

 ِؼغُ اٌّؼبٟٔ اٌغبِغ، ِزبػ ػٍٝ اؤزو١ٔذ. ٠ٕظو اٌّٛلغ: (1)

https://www.almaany.com(accessed on 10 September 2018).  

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
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ِللَ  َط َأَرى اْلُيْ ُىلَ  َأْم َكلاَن َوَتَفقَّلَ  الاَّْيلَر َ قَلاَم َملا . و   القرآن الكلريم قلام تعلال ا )(ٔ)منو
 .ٕٓ( النمما ِمَن اْلَواِلِوينَ 

اما اصاو ًا  ق  امتمفا التعريفاا ونسلوا اللوعق منيلاا  لالمفقو  لنل  ال نفيلة 
ىللو )الوالللق اللليي لللم يلل ر موعللعو و ياتللو وموتللو  واىمللو يجلل ون  لل  اموللو وقلل  انقاللع 

يلوم إلل   المرا  وروملا يتللمر المقلاءإل   ونلنيم موره ومف  لمييم اثره ووالج  روما يصم
التنلا (  ولنل  المالكيللة ىلو )ملن النقاللع مولره وممكللن الكشل  لنلو  ويمللر  لنلو اطسللير 

 عر لو لمل   -ال نفيلة والشلا عية-والم ووس  ت      لام جيلم  لاليم(  املا الجميلور 
ل ناومللة وانللو انللو )الوالللق اللليي انقاللع موللره وط يعمللم  الللو أىللو  لل  ام ميللا(  ولر للو ا

)الشمص اليي انقاع موره و يث ط يعملم أ ل  ىلو أم ميلا وط يمكلن ال كلم لميلو وللي 
من اطمرين(   الشع ينصق     ام المفقو  لم  مصيره وليس لكونو مجيوم المكان  

مماتللو مفقلو  لملل  اللرغم مللن ان مكانللو أو  ولليلع قيللم  ل  اطسللير الليي ط يعللر   ياتلو
 .(ٕ)معموم وى   ار ال رق

المفقلللو  ىلللو ملللن )ط يعملللم  ياتلللو وط موتلللو  و يملللا يتعملللا  للل ن  و للل   قلللو اطماميلللة
التل  تناولا لميلو تناوللا   كلامياا اع  نلو  اوجتلو والتفريلا وينيلا وولين المفقلو  ل كلامو

ملن انكسلرا سلفينتو وللم يليلر للو أو  لم  المسا ر واليارق ومن كان    معركة  فقل  
اطلللل اء وملللن التقمتلللو السلللمااا ال كوميلللة  انقاعلللا  أو اثلللر وملللن امللليه قالللاف الالللرا

أو  امولللاره وللللم يعملللم مكلللان التقاللللو  وتتولللاين الللرا   لللص المفقلللو  ولللين ملللن كلللان مللل نياً 

                                                           

  .677/ 2، ط آفوْٚاٌّؼغُ ا١ٌٍٜٛ، ِٖطفٝ اثوا١ُ٘ ٚ (1)

 -ٖ 1435، 1ػجاال اٌمااوٖ ،ااٌٟٛ، اوهس ثبٌزماال٠و ٚاوؽز١اابٛ، كهاٍااخ ِمبهٔااخ، ٛ  لؾطاابْ ٘اابكٞ (2)

. 135-127ٓ (،2003عبِؼاخ إٌّٛاً  -َ، )هٍبٌخ ِبعَاز١و لالِذ ىٌاٝ و١ٍاخ اٌؾماٛق 2014

 ػٍٝ اؤزو١ٔذ: خِزبؽ

http://almerja.net/reading.php?i=0&ida=1310&id=973&idm=37127 

(accessed on 10 September 2012). 

٠ٍٛاا  ػطااب ِؾّاال ؽٍااٛ، مؽىاابَ اٌّفمااٛك فااٟ اٌْااو٠ؼخ اوٍااال١ِخ، هٍاابٌخ ِبعَااز١و لاالِذ ىٌااٝ و١ٍااخ 

 َ، 2003/ 1424ٖاٌلهاٍاابد اٌؼ١ٍااب فااٟ عبِؼااخ إٌغااابػ ا١ٌٕٛٛااخ فااٟ ٔاابثٌٍ فٍَااط١ٓ اٌّؾزٍاااخ، 

 ِزبؽخ ػٍٝ اؤزو١ٔذ:. 16-17ٓ

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/allthesis/the_views_of_the_islami

c_sharia_in_the_missing_person.pdf (accessed on 10 September 2018). 

http://almerja.net/reading.php?i=0&ida=1310&id=973&idm=37127
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/allthesis/the_views_of_the_islamic_sharia_in_the_missing_person.pdf
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/allthesis/the_views_of_the_islamic_sharia_in_the_missing_person.pdf
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الوم  الليي ارا  اطنتقلام اليلو أو  معتقًو   الم ن  المفقو  يتم الف ص    وم هأو  لسكرياً 
 للل  جويلللاا القتلللام  تراجلللع وشلللانو  واطكتفلللاء واطملللاكن الميملللة والمعرو لللة  املللا المفقلللو 
يسلام لنلو ر اقلو العالل ون ملن أو  ال والر المعنية وا وام الجنو  المشاركين  ل  المعركلة

الجوياا واطسرى العال ون من اطسلر  واملا المعتقلم المفقلو   تسلام لنلو  واللر الشلراة 
ملاراا وقللرالن والجيلاا اطمنيلة ياا العوقلة  ومل ب الف لص ارولع سلنين اط ايا تراكملا ا

 .(ٔ)العمم وموتو(
الشلمص مفقلو ًا وىل ا ان يويلق  لتولارولميو  و و  من اجتماف شروا معينلة ط

وط يعللر  لللو مقللام  وان تنقاللع اموللاره  وان ط تعمللم  ياتللو مللن مماتللو  امللا الوالللق  يللو 
اطشرا  لم  من أو  شؤونو ونفسو إ اربمرغمًا واست ام لميو أو  )من ترع وانو راعياً 

 يرىا نياوة لنو مما ترتق تعايم مصال و ومصلال  غيلره  ويسلتوي  ل  يللع ان تكلون ي
 ياتو م ققة ام غيلر م ققلة(  ولميلو يكلون تعريل  الواللق شلامًو لممفقلو  الليي ط تعملم 
 ياتلللو ملللن مماتلللو لتكلللون الويولللة أللللم ملللن الفقللل    كلللم مفقلللو  ىلللو غاللللق والعكلللس لللليس 

مص اللليي غلاق  انقاعللا امولاره  مللم يعللر  . ولللر  المفقلو  لملل  انلو )الشلل(ٕ)وصل ي 
أىلللو  للل  أم ميلللا   صللللار مجيلللوم )ال لللام والمكلللان( وليلللليا  يلللو اكثلللر مجيوليلللة مللللن 

 .(ٗ)اطسير اليي ط يعر  مصيره أ   ىو أم ميا و كم المفقو  يع . ولميو (ٖ)الوالق(
الركيلاب اعسللاس  ل  مللا  ٜٔ٘ٔلسللنة  ٓٗيمثّلم القللانون المل نّ  العراقللّ  رقلم ىليا و 

َمن غاق و يث ط  -ٔلم  اآلت ا " ّٖٙما وموعوف المفقو ين   يث نّصا الماّ ب يتع

                                                           

فزبٜٚ اٌّوعغ اٌال٠ٕٟ اوػٍاٝ اٌَا١ل ػٍاٟ اٌؾَا١ٕٟ ا١ٌََازبٟٔ. ِٕٙابط اٌٖابٌؾ١ٓ. اٌغايء اٌضبٌاش.  (1)

.ق. اٌفٖاااً اٌواثاااغ فاااٟ مؽىااابَ اٌّفماااٛك ىٚعٙاااب. ِزااابػ ػٍاااٝ ٖ 1437اٌطجؼاااخ اٌضبٌضاااخ ٚإٌّمؾاااخ. 

 اؤزو١ٔذ:

https://www.sistani.org/files-new/book-pdf/arabic-menhaj-3-1439.pdf 

(accessed on 10 September 2012). 

 لؾطبْ ٘بكٞ ػجل اٌموٖ ،ٌٟٛ، مػالٖ. (2)

 122اٌمبٟٙ ِؾّل ؽَٓ وْىٛي ٚاٌمبٟٙ ػجبً اٌَؼلٞ، ّوػ لبْٔٛ اوؽٛاي اٌْقٖا١خ هلاُ  (3)

 .331ٓ ٚرؼل٠الرٗ، ثغلاك، اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ، كْٚ ٍٕخ ٛجغ، 1757ٌَٕخ 

/ 3/ 16مبٟٙ وبظُ ػجل عبٍُ اٌي٠لٞ، مؽىابَ اٌّفماٛك فاٟ اٌمابْٔٛ، ِمبٌاخ فاٟ عو٠الح اٌٖاجبػ، اٌ (4)

2015. 
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 أ كلامو  -ُٕيعمم أ لّ  ىلو أم ميلا  ُي كلم وكونلو مفقلو ًا ونلاًء لمل  املق كلّم يي شللن. 
 .(ٔ)المفقو  تمعع لقانون اط وام الشمصّية"
انونّ     يللو المللنّلم لموعللع القللٜٓٛٔلسللنة  ٛٚأّمللا قللانون رلايللة القاصللرين رقللم 

لممفقللو  ملللن  يلللث رلايلللة شلللؤونو  والم ا للللة لملل  أمواللللو  واسلللتثمار أمواللللو وملللا ي قّلللا 
ولللالقوما "المفقلللو  ىللو الواللللق الللليي  ٙٛالمنفعللة للللو. وللللّر  القللانون المفقلللو   للل  ماّ تللو 

  مماتو".أو  انقاعا امواره وط تعر   ياتو
ّصلة  تتعمّلا والوليفلة التل   للاا وعينيلا تناولتيلا قلوانيُن ماإلل   الفق  أ كاموتمت  

   للل  ٕٓٔٓلسلللنة  ٖيشلللوميا.  قللل  للللّر  قلللانون الم ملللة والتقالللل  العسلللكرّي النا لللي رقلللم 
 ساوًعا  المفقو  العسكرّي ولّنو "َمن يفق  وط ُيعر  مصيره أثناء قيامو والواجلق/ٜٗالماّ ب 

     ٕٔٔٓلسنة  ٛٔوسووو ..". أّما قانون الم مة والتقال  لقوى اطمن ال اممّ  رقم أو 
يمتالل  أثنللاء أو  ثللامن لشللر   قلل  لّر للو لملل  أّنللو "رجللم الشللراة اللليي يفقلل -ٔالمللاّ ب/
 وسووو وط يعمم مصيره". أو  أثناء قيامو والواجقأو  الم مة 
لسللنة  ٖٛمللن قللانون المرا عللاا الم نّيللة النا لل  رقللم  ٙ-ًٖٓٓا لللنّص المللاّ ب/اسللتنا و 
ىللللل  الممتصللللة وللللالنلر  لللل  امللللور المفقلللللو   م للللاكم اط للللوام الشمصللللية لللل ن   ٜٜٙٔ

 .(ٕ)ومايتعما ويا
ًا لاّملللة تناولللا لمللل  جميلللع  للللاا أ كاملللقلللانون اع لللوام الشمصلللّية  أ كلللاموتعللل  

. ونعنللللل  ويلللللم ت  يللللل ًا المسلللللي ّيين (ٖ)المفقلللللو ين  إّط ملللللا اسلللللتثن  ملللللنيم وقلللللانون ملللللاّص 
                                                           

 1757ٌَإخ  122( ِآ لابْٔٛ اوؽاٛاي اٌْقٖا١خ اٌؼوالاٟ إٌبفال هلاُ 2-)اٚوا  43رإٔ اٌّابكح/ (1)

ػٍااٝ اْ ٌٍيٚعااخ ٍٛاات اٌزفو٠ااك فااٟ ؽاابود ِٕٙااب رؼاانه رؾٖاا١ً إٌفمااخ ِاآ اٌاايٚط ثَااجت اٌفماال مٚ 

فزفبء، اِب اٌفماوح هاثؼابا فمال ث١ٕاذ اوعاواءاد ٚاٌزاٟ رزجؼٙاب اٌيٚعاخ ٌٍَا١و ثالػٜٛ اٌفمال ٍٚٛات او

اٌزفو٠ك ثؼل ِوٚه اهثغ ٍٕٛاد ػٍٝ فملٖ. ٌّي٠ل ِٓ اٌزف١ًٖ ؽٛي ِؼبٌغخ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼوث١خ  ؽىبَ 

 اٌّفمٛك ٠ٕظو: اٌّٖله اػالٖ. 

ؾَٓ ١ٍّٓ، مؽىبَ ِٛد اٌّفمٛك ؽىّبا فٟ ٌّي٠ل ِٓ اٌزف١ًٖ ؽٛي ٘نا اٌّٛٙٛع ٠ٕظو: ه٠ياْ ِ (2)

اٌمبْٔٛ اٌؼوالٟ ٚرطج١مبرٗ اٌمٚبئ١خ، ثؾش ِملَ ٌّغٍاٌ اٌمٚابء اوػٍاٝ ولٍا١ُ وٛهكٍازبْ اٌؼاواق 

وغاايء ِاآ ِزطٍجاابد اٌزول١ااخ ِاآ اٌٖاإ  اٌضبٌااش ىٌااٝ اٌٖاإ  اٌضاابٟٔ ِاآ إاإب  اوكػاابء اٌؼاابَ، 

2017. 

إٌبفال ػٍاٝ  1752ٌَإخ  122ْقٖا١خ اٌؼوالاٟ هلاُ ( ِٓ لبْٔٛ اوؽاٛاي ا1ٌرٕٔ اٌّبكح اٌضب١ٔخ) (3)

 أٗ: )رَوٞ مؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ ػٍٝ اٌؼوال١١ٓ او ِٓ اٍزضٕٟ ُِٕٙ ثمبْٔٛ فبٓ(.
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  ولنّص ٜٚٔٔم لسلنة واعياي ّيين والصاولة المن الّيين. وىؤطء يسري لمييم ويان الم لاك
" سللللق القللللانون  منللللو  والتلللل  تفيلللل  ولللللن ت كللللم م للللاكم المللللوا  الشمصللللّية ق ٖٔالمللللاّ ب 

لمشللمص أو  اللل لوى  أسللواقالعللر  المرلللّ   لل  الللامن اللليي  لل ثا  يللو أو  الشمصلل ّ 
العللر  منا يللًا لمعلل م واطنصللا  أو  المراجللع وشللرا أن ط يكللون يلللع القللانون الشمصلل ّ 

ألو  من جانق ممتّص. ويتمّثم استثناء ىيه الفلاا أو  يكون ق  غّيروالوج ان  وأن ط 
إلللل   ملللن قلللانون اع لللوام الشمصلللّية  للل  أملللور اللللاوا  والالللوا   يلللث تسلللتن  الم كملللة

اعواملللر الفقيّيلللة عصللل اق الللل ياناا المللليكورب  وتلللركن إلييلللا  للل  إجاولللة املللق الملللّ ل  
  وام الشمصّية ى  السارية.قانون اط ل كامالاوا. أّما سواه   أو  والاوا 

مللن القللانون الملل نّ  العراقللّ  النا للي تلل ّلنا لملل  أّن المفقللو    ٔ/ٖٙإّن  كللم المللاّ ب 
غيللللر موللللل    لللليووه أو  لسللللكرّية  وسللللواء أكللللان موّلفًللللاأو  وأّيللللا تكللللن صللللفتو  م نّيللللة

اعمللللواا  اعونللللاء( ىلللم أصلللل اق العوقلللة والو للللث لنللللو أو  )الاوجلللة  الواللللل ين  اإملللوب
 ال رجة اعساس.و

 املطلة الثاوي
 للمفمىداالعرتاف تالىضع الماوىوي 

ونعن  وو قلانون اصلوم الم اكملاا الجااليلة العراقل   المو ل ان القانون العراق 
لللم يت لل ث لللن ملل ب يتعللين انتلارىللا قوللم اطوللو  لللن ان  ٜٔٚٔلسللنة  ٖٕالنا لل  رقللم 

كوى الفقلل   تلل  وعلل  سللنين مللن شمصللًا مللا  قلل . ولميللو  وامكللان يوي المفقللو  تسللجيم شلل
. وال  يلع تشلير الملا ب اطولل /أ ملن قلانون اصلوم الم اكملاا الجااليلة العراقل  (ٔ)الفق 
ت ريريلة أو  النا ل  ولالقوما )ت لرع الل لوى الجااليلة وشلكوى شلفوية ٜٔٚٔلسنة  ٖٕرقم 
اي مللللن أو  اي مسللللؤوم  لللل  مركللللا الشللللراةأو  الم قللللاأو  قاعلللل  الت قيللللاإللللل   تقلللل م

أي أو  مللن يقللوم مقامللو قانونللاً أو  العللوا القعللال  مللن المتعللرر مللن الجريمللةالعللاء 
أي منيم من اط لاء العام ما لم ينص القانون إل   ولموار يق مأو  شمص لمم ووقوليا

                                                           

فٟ ؽ١ٓ فمال ثزابه٠ـ  6/3/2017ل١ٚخ اٌّفمٛك )ِؾّل اؽّل ّبوو( للَ اوفجبه ِٓ ٚاٌلرٗ ثزبه٠ـ  (1)

7/2/2002. 
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ولميو  اطموار  ل   اللة المفقلو  يعل   قلًا لمملواان ولليس واجولًا  (.لم  مو  يلع ...
  الجيللة الممتصللة وفقلل  شللمص مللا إي ط تترتللق    للو الللاام لملل  الشللمص وللاوو(ٔ)لميللو

لميللو أيللة مسللؤولية قانونيللة  لل   للام للل م اطموللار  يلللع ان اطموللار ىنللا جللوااي وللليس 
 .(ٕ)وجوو 

امللا ان يكللون  -ويامللا لميللو اطوللو   لل  القللانون المصللري-اطموللار  لل ن  وىكلليا
أو  الم قاو أ الجية الممتصة وى  قاع  الت قياإل   شفيية تق مأو  وشكوى ت ريرية

أي ملللن العلللاء العلللوا القعلللال  ملللن قولللم العالملللة أو  أي مسلللؤوم  للل  مركلللا الشلللراة
 .(ٖ)اوجتوأو  ا  ىماأو  المواشرب لممفقو  وال يو

والشلللكوى التللل  ت لللرع  للل  قعلللية المفقلللو  قللل  تكلللون ملللن ا للل  ملللن ا لللرا  لالمتلللو 
ومعنل  اولو   المواشرب  والمقصو  والشكوى ىنلا ىل  الشلكوى العاملة التل  تقاولم اطمولار
مللن قللانون  ٔالجيللاا التلل  ت للرع اللل لوى اماميللا ووقللوف جريمللة كمللا اشللرنا  لل  المللا ب/

 .(ٗ)ٜٔٚٔلسنة  ٖٕاطصوم الجاالية العراق  النا   رقم 
ويعر  اطموار لم  انو اوو  الجياا الممتصة لن وقوف الجريمة سواء أكانا 

  (٘)الويلر ام ماللو ام شلر وواقعة لم  شمص الممور أما مالو ام شر و ام لمل  شلمص 
  وغالولًا ملا يكلون الممولر  ل  (ٙ)ووالتال   يو يع  اشعارًا لمجية الممتصة ووقوف الجريمة

 اطوناء.أو  ان كان متاوجاً  (ٚ)الاوجةأو  اطخأو  قعايا المفقو ين الوال ين
                                                           

 ،2005وّبد اٌغيائ١اخ، ِطجؼاخ اٌيِابْ، ثغالاك، عّبي ِؾّل ِٖطفٝ، ّوػ لبْٔٛ إٛي اٌّؾب (1)

ٓ44. 

ٍااؼ١ل ؽَاات ر، ّااوػ لاابْٔٛ إااٛي اٌّؾبوّاابد اٌغيائ١ااخ، كاه اثاآ اوص١ااو ٌٍطجبػااخ ٚإٌْااو،  (2)

 .147ٓ ،2005إًٌّٛ، 

ك. ١ٍٍُ اثاوا١ُ٘ ؽوثاخ ٚاوٍازبم ػجال او١ِاو اٌؼى١ٍاٟ، ّاوػ لابْٔٛ إاٛي اٌّؾبوّابد اٌغيائ١اخ،  (3)

 .25-24ٓ ،2002بره ٌٖٕبػخ اٌىزبة، اٌمب٘وح، ّووخ اٌؼ

ٍااؼ١ل ؽَاات ر، ّااوػ لاابْٔٛ إااٛي اٌّؾبوّاابد اٌغيائ١ااخ، كاه اثاآ اوص١ااو ٌٍطجبػااخ ٚإٌْااو،  (4)

 .47-42ٓ ،2005إًٌّٛ، 

 .100ٓ ك. ١ٍٍُ اثوا١ُ٘ ؽوثخ ٚاوٍزبم ػجل او١ِو اٌؼى١ٍٟ، ِٖله ٍبثك، (5)

 .146ٓ ٍؼ١ل ؽَت ر، ِٖله ٍبثك، (6)

إٚااذ ثٛعااٛة رؼ١اا١ٓ اٌيٚعااخ ل١ّاابا ػٍااٝ  7/12/1722هح اٌؼاالي رؼ١ّّاابا ثزاابه٠ـ إاالهد ٚىا (7)

اٌّفمٛك ١ٕٚٚبا ِؤلزبا ػٍٝ اٚوكٖ، فبما ٌُ ٠ىٓ ِزيٚعابا فا ْ اٌّؾىّاخ رٕٖات اوة. اٌمبٙاٟ ِؾّال 

 .333ٓ ؽَٓ وْىٛي ٚاٌمبٟٙ ػجبً اٌَؼلٞ، ِٖله ٍبثك،
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وان  لل  تقلل يم اطموللار مكتووللًا يعلل  قرينللة لملل  الماالوللة وللال ا الملل ن  مللع ال للا 
امللا اطموللار الشللفاى   للو يتعللمن سللوى ال للا الجااللل  اط ايا االللق المشللتك   الجااللل 

المموللر للليس لللو ال للا  لل  الماالوللة  لل ن  . و لل   الللة المفقللو (ٔ)صللرا ة وللال ا الملل ن 
الماالولة و لا التعلويق  يلو تصلر  يلتيلو شلمص ملن أو  وتوقيع العقووة لمل  الجلان 

لية والجريمة المرتكولة سلواء كلان العملم غير المتعرر من الجريمة طلوم السماة القعا
 . (ٕ)سمالاً أو  ويا مشاى بً 

)أ( ملللن القلللانون ٖ٘اسلللت طًط ولللنص الملللا ب/   نلللو  يتعملللا ومكلللان اطولللو املللا  يملللا 
اطمتصاص المكان  قرر  يو المشرف التوسع وت  ث لن ثمان املاكن يمكلن   ن  الوه

ة كًو  مكان وقوف جاء من الجريملة  ان يق م الييا اطموار والشكوى )مكان وقوف الجريم
 اي  عم متمم لمجريمة  اية نتيجلة ترتولا لمييلا  اي  علم يكلون جلاءا ملن جريملة مركولة

ملن جلرالم العلا ب  المكلان الليي وجل  المجنل  لميلو  يلو  مكلان أو  متتاوعلةأو  مسلتمربأو 
اي شللمص وجللو  المللام اللليي ارتكوللا الجريمللة وشللانو وعلل  نقمللو اليللو وواسللاة مرتكويللا  

من الما ب الوه نصا لم  ان قراراا قاع   (ٖ)(الفقرب)ه  ن  لالم ويا(  ومع ما تق م
 . (ٗ)ٖ٘الفقرب)أ( من الما ب/  كامع قاع  الت قيا ط تعتور واامة وسوق ص ورىا مو اً 

 . (ٗ)ٖ٘الما ب/
ىلو المالوب لمشلمص الفقل ان  اللة اطموار    مركا الشراة لتسجيم   ن  ولميو

وواسللتيفاء اطجللراءاا التلل  نللص لمييللا  لميللو كمفقللو .  اطوللل  طسللوا  الوعللع القللانون

                                                           

غيائ١خ اٌؼوالٟ إٌبفل ٚاٌزٟ رٕٔ ػٍٝ: )رمل٠ُ ِٓ لبْٔٛ إٛي اٌّؾبوّبد اٌ 7اٌفموح م ِٓ اٌّبكح/ (1)

اوعااواءاد اٌغيائ١ااخ ٙاال ِورىاات  ارقاابماٌْااىٜٛ ٠زٚاآّ اٌاالػٜٛ ثاابٌؾك اٌغيائااٟ ٚ٘ااٛ ٍٛاات 

اٌغو٠ّخ ٚفوٗ اٌؼمٛثخ ػ١ٍٗ. ٚرزّٚٓ اٌْىٜٛ اٌزؾو٠و٠اخ اٌالػٜٛ ثابٌؾك اٌّالٟٔ ِاب ٌاُ ٠ٖاوػ 

 (.اٌّْزىٟ ثقال  مٌه

إٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ، كاه إٌَٙٛهٞ، ث١اوٚد، ٌجٕابْ،  ك. ثواء ِٕنه اٌزىو٠زٟ، ّوػ لبْٔٛ (2)

2017، ٓ22. 

ِاآ لاابْٔٛ إااٛي اٌّؾبوّاابد اٌغيائ١ااخ اٌؼوالااٟ إٌبفاال ٚاعجاابد اٌَّااؤٚي فااٟ  47ؽاالكد اٌّاابكح/ (3)

ِووي اٌْوٛخ )ٙبثٜ اٌْوٛخ، اٌّأِٛه، اٌّفاٛٗ( ٚاٌان٠ٓ رٕابٛ ثٙاُ ِٙابَ ىكاهح ِوواي اٌْاوٛخ 

 .157-152ٓ ل ِٓ اٌزف١ًٖ ٠ٕظو: ٍؼ١ل ؽَت ر، ِٖله ٍبثك،ػٕل رٍم١ُٙ اوفجبه. ٌّي٠

ػٍٝ أٗ: )و رىْٛ اعواءاد لبٟٙ اٌزؾم١ك ٚو لواهارٗ ثبٍٛخ ثَجت  53ِٓ اٌّبكح/ رٕٔ اٌفموح ٖ (4)

 ثَجت ٕلٚه٘ب فالفب  ؽىبَ اٌفموح م(.
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وصورب قي  المفقو  وممااوة لل   ملن الل والر ال كوميلة  (ٔ)ا عار شاى ينمن قانون ال
 ل   (ٕ)ممئ نملوي  اسلتمارب الو لث للن المفقلو ين  و لموقو  لم   قيقة  ق ه من ل ميا

للم يتولين للو  ل ن   لم  مل يرياا الشلراة المفقو  اوصا    ومن ثم تعميممركا الشراة
غمللا الللل لوى مؤقتلللًا والنسللوة لممللل ل  ولللال ا الشمصلل  وتقيللل  عللل  إلللل   مصللير يصلللار

 .(ٖ)مجيوم
وع  ىيه المر مة يتوجلو يوي المفقلو  ولاطوراا الت قيقيلة المصلا ا لمييلا ملن قولم 

م كمللة اط للوام الشمصللية )م كمللة م للم اقامللة إللل   مركللا الشللراة وم كمللة الت قيللا
 جلللر والقيموملللة لمللل  المفقلللو   ويتعلللين  علللور صلللا ق العوقلللة ( لاملللق ال(ٗ)المفقلللو 

وتماالللق الم كملللة لللل ب جيلللاا تسلللتعمم  ييلللا للللن  -ا للل  ملللن يوي المفقلللو –شمصللليًا 
قلانون رلايلة القاصلرين والتل  ملن  ٜٗ. و   يلع تاويا ل كم الملا ب/ (٘)مصير المفقو 

الرا الممكنلة الم كمة  ل  جميلع اط لوام ان تت لرى للن المفقلو  وكا لة اللم  تنصا )
 ميتًا قوم ان ت كم وو اتو(.أو  معر ة ما ايا  ياً إل   لموصوم

ان ما تق م من اجراءاا قانونيلة لتثويلا وتوثيلا  اللة الفقل  قانونلًا ط تتلول  ويانيلا 
مؤسسللة معينللة  لل  العللراا.  الجيللاا التلل  يراجعيللا يوي أو  واطلللون لنيللا جيللة ا اريللة

مؤسسة الشي اء  جمعية اليوم اط مر العراقية   اللرب  اوع  امتفالو ل ي ب وى المفقو  
  وواارتل  الل  اف وال امميلة كلم لمنتسلوييا   يلث نسلانالاق الع ل   مفوعية  قلوا اإ

                                                           

 .45ٓ عّبي ِؾّل ِٖطفٝ، ِٖله ٍبثك، (1)

اٌجؾاش ػآ اٌّفماٛك٠ٓ اٌزاٟ رٍّام فاٟ ِوواي اٌْاوٛخ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ّٔٛمط اٍازّبهح  1اٌٍّؾك هلُ  (2)

 )اٌّفمٛك ِؾّل اؽّل ّبوو ؽ١َٓ فمل فٟ ِٕطمخ اٌلٚهح(.

 ِآ لابْٔٛ إاٛي اٌّؾبوّابد اٌغيائ١اخ اٌؼوالاٟ إٌبفال ػٍاٝ أاٗ: 130رٕٔ اٌفموح ط ِٓ اٌّبكح/  (3)

ثغٍاك اٌالػٜٛ  اما ٚعل اٌمبٟٙ اْ اٌفبػً ِغٙٛي مٚ اْ اٌؾبكس ٚلغ لٚبء ٚلالهاا ف١ٖاله لاواهاا )

 ِؤلزبا(.

 اوفزٖبٓ اٌّىبٟٔ ١ٌٌ ِٓ إٌظبَ اٌؼبَ ٌٚنا ثبوِىبْ ِقبٌفزٗ ثّٛافمخ اٌمبٟٙ.  (4)

)كائوح هػب٠خ اٌمبٕو٠ٓ، كائوح اٌطت اٌؼلٌٟ، كائوح اوٕاالػ اٌؼوال١اخ لَاُ إٌايوء ٚاٌّٛلاٛف١ٓ،  (5)

وٚهاق اٌزؾم١م١ااخ ثبٌفماال كائااوح اٌزَااغ١ً اٌغٕاابئٟ، ِل٠و٠ااخ ّااؤْٚ اولبِااخ، ٕااٛهح ل١اال اٌّفمااٛك، ا

 ِٖللخ، إٌْو ثغو٠لر١ٓ ه١ٍّز١ٓ(.
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امتاللل  وط يعملللم لنلللو أو  التقلللمأو  يراجلللع ويسلللجم  ييلللا يوي المفقلللو  وللللن ولللل ىم  قللل 
 . (ٔ)ش ء

  مللن النا يللة القانونيللة يعلل ان تسللجيم شللكوى للل ى الجيللاا والمؤسسللاا الللوه ط
مّكللللن يويللللو مللللن السللللير وسللللوم قانونيللللًا يسللللوغ الوعللللع القللللانون  لمفقلللل   ووالتللللال  يُ اًء اجللللر 

اطنتصللا  لم صللوم لملل  التعللويق والمسللال اا الماليللة سللوى  الللة المفقللو  المنتسللق 
 .وسوووأو  اثناء ا اء الواجق لواارت  ال  اف وال اممية

الللل  اف  ووللل   ينيلللا ملللن أو  وًا للللواارب ال امميلللةو يلللث يكلللون المفقلللو  مولفلللًا منتسللل
موقللل  ال ركلللاا إلللل   تشلللكيم مجملللس ت قيقللل  والللليي يتثولللا ملللن  اللللة الفقللل ان ولللالرجوف

ويقللوم قللرار  (ٕ)واوامللر القسللم الثللان  كلسللاس لولل ء لممللو وتوثيللا  الللة الفقلل ان لممنتسللق
ًا مل نيًا   الرتلو . اما ان كان المفقو  مولفل(ٖ)الواير مقام قرار م كمة اط وام الشمصية
تقل يم  علًو للن تستعمم  ييا لن مصليره  (ٗ)تجري ت قيقًا  امميًا تمااق  يو ل ب  والر

 .(٘)مستمسكاا تثوا  ق انو قانوناً 

 املطلة الثالث
                                                           

كهعذ ِؾبوُ اوؽٛاي اٌْق١ٖخ فٟ ثؼ٘ ِٓ لواهارٙب اٌّزؼٍماخ ثزضج١اذ ؽبٌاخ اٌٛفابح ٌٍّفماٛك ىٌاٝ  (1)

اوػزّبك ػٍٝ اٌىزت اٌو١ٍّخ ِٚقبٛجبد ٚىاهح ؽمٛق اإلَٔبْ)اٌغ١ذ ؽٍذ ِؾٍٙب ِفٛٙا١خ ؽماٛق 

ػٓ ِؾىّخ  13/7/2010اٌٖبكه فٟ  2010/ُ/277ه ؽىُ هلُ اإلَٔبْ( ِغ اٌطت اٌؼلٌٟ، لوا

 اوؽٛاي اٌْق١ٖخ فٟ ماد اٌَالًٍ، ِزبػ ػٍٝ لبػلح اٌزْو٠ؼبد اٌؼوال١خ.

http://iraqld.hjc.iq/ 

٠اخ ّاؤْٚ ِل٠و)٠ٚؼّل اٌّغٌٍ اٌزؾم١مٟ ىٌٝ ِقبٛجخ ػلح كٚائو ٌٍٛلٛ  ػٍٝ ؽبٌاخ اٌفمالاْ ٚ٘اٟ: (2)

اولبِاخ، ِل٠و٠ااخ ّااؤْٚ اٌغاٛاىاد، كائااوح اٌطاات اٌؼاالٌٟ، اٌّاٛأٟء ٚاٌّطاابهاد، كائااوح اوٕااالػ 

اٌّفماٛك ػجاابً ٘اابكٞ ٍااؼلْٚ ِٕزَاات ٌااٛىاهح  2اٌؼوال١خ،ِل٠و٠اخ إٌّبفاان اٌؾلٚك٠ااخ(. اٌٍّؾااك هلااُ 

 اٌلاف١ٍخ.

ٌّي٠ال ِآ اٌزفٖا١ً . 1720ٌَإخ  72ِٓ لبْٔٛ هػب٠خ اٌمبٕاو٠ٓ اٌؼوالاٟ إٌبفال هلاُ  27اٌّبكح  (3)

٠ٕظااو: اٌمبٙااٟ ؽ١االه ػٍااٟ ٔااٛهٞ، اٌؾىااُ ثٛفاابح اٌّفمااٛك اٌؼَااىوٞ، ِْٕااٛه ػٍااٝ ِٛلااغ اٌّؾىّااخ 

 اورؾبك٠خ اٌؼ١ٍب. 

https://www.iraqfsc/news.3875/accessed on 20 September 2018.  

إٌّبفان اٌؾلٚك٠اخ ِٚطابهٞ الٍا١ُ ووكٍازبْ ِّٚض١ٍزٙاب فاٟ اوِبٔاخ  ِل٠و٠خ اٌَفو ٚاٌغ١َٕخ، ِل٠و٠خ (4)

 اٌؼبِخ ٌّغٌٍ اٌٛىهاء.

ؽغخ اٌؾغو ٚاٌم١ِّٛخ اٌٖبكهح ِٓ ِؾىّخ اوؽاٛاي اٌْقٖا١خ، فازؼ اٙاجبهح فاٟ ِل٠و٠اخ هػب٠اخ  (5)

 اٌمبٕو٠ٓ ٌٍّفمٛك، َٔقخ ِٓ اوٚهاق اٌزؾم١م١خ فٟ ِووي اٌْوٛخ ِٖللخ.

http://iraqld.hjc.iq/
http://iraqld.hjc.iq/
https://www.iraqfsc/news.3875/
https://www.iraqfsc/news.3875/


   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

627 

 الفمداملؤسساخ واجلهاخ املعىيح تتىثيك 
توللاين إللل   ان للل م تواجلل  مؤسسللاا ماصللة ومراكللا وللالمفقو ين توثللا الفقلل  يللؤ ي

  وىو ال لام  ل  يوييم لن  الو ث لنيمالمفقو ين ال قيقية وصعوواا تواجو     ال ا 
تتمقلل  شللكاوى  لل  العللراا لملل  سللويم المثللام  نسللان.  المفوعللية العميللا ل قللوا اإالعللراا

الفقللل ان )قسلللم الشلللكاوى وقسلللم الرصللل (  ومؤسسلللة الشلللي اء/ الرب تعويعلللاا التعمميلللاا 
العسللكرية  وواارتلل  اللل  اف وال امميللة  يمللا يتعمللا ال رويللة والعمميللاا اطرىاويللة واطماللاء 

ومنتسوييم  واارب ال اممية )قسم تعميم اطوصا  يمااق من قوم مل يرياا الشلراة لنل  
جمعية اليوم اط مر العراق / و الاق الع ل   و مراكا الشراة  و اطوو  لن المفقو (  

شلكاوى وتسلجم أو  مولااقسم الو ث لن المفقو ين المركلاي  كلم ىليه الجيلاا تتسلمم ا
اط ان ىللليه   ويانلللاا تتعملللا ولللالمفقو ين واسلللماءىم واوصلللا يم و سلللق ا للللاءاا يوييلللم

الوياناا ليس من الاام لم  توا ليا وتوثيقيا وشكم مركاي ومن ثلم تمريرىلا لمجميلع   لو 
اط انلو ملع  يوج  ورنامم مو   تتشارع  يلو ىليه الجيلاا المتعل  ب قالل ب ويانلاا مو ل ب.

واليي تشكما لمل  اساسلو لجنلة ميمتيلا  (ٔ)ٕٛٔٓلسنة  ٙٗر اطمر ال يوان  رقم ص و 
النلر    الناالاا وال لاوى الكي ية لممعتقمين والمفقو ين والمماو ين والم تجلاين  ل  

ووولل ا  والتلل  تنلللر الم ا لللاا الم للررب  يترأسلليا قاعلل  ت قيللا  لل  الم كمللة المركايللة 
واارب ال اممية  واارب ال  اف  جياا اطملن )ا اطتية جيااالولعوية     لاوى اطرىاق 

الوان   جياا المماوراا  مجمس القعاء اطلم   واارب الع م  ال شل  الشلعو   المجنلة 
  مستشللارية اطمللن الللوان   قيللا ب -سللاوقا المصللال ة الوانيللة–ال المللة لمتعللايس السللمم  

ء والليي ىلو ولنفس اام لمجملس اللوار العممياا المشتركة(. وترتوا ىيه المجنلة ولاطمين العل
 الوقا رليس المجنة العميا لمتعايس واطمن السمم . 
 ق ىم  أو  مافيمأو  ا تجااىمأو  والمجنة المتق مة تت رى لن الم ل  والتقاليم

 يث يتعلين  سلم ىليه القعلايا ملن قولم الجيلاا الممثملة ويليه المجنلة و لا جل وم امنل  
                                                           

ِبعال فٍا  ػجال اٌوٙاب ِال٠و ِل٠و٠اخ ؽماٛق اإلَٔابْ فاٟ ٚىاهح اٌالفبع اعو٠ذ ِمبثٍخ ِاغ اٌَا١ل  (1)

، ٚوبْ اٌٍمبء ِضّواا ٚ٘ٛ ِٓ رؾلس ػٓ ٘نا اوِو اٌل٠ٛأٟ ٕٚبك  2017رّٛى  15اٌؼوال١خ ٠َٛ 

 رٛل١ؼٗ ػٍٝ اٚي ِؾٚو ٌٍغٕخ اٌّْىٍخ.
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ة ممااولللة مكاتلللق الم ا للللاا والتللل  تتلللول  وللل ورىا معلللين  لمللل  ان تتلللول  ىللليه المجنللل
أو  اً اطلون طص اق العوقة والتق م ومم ء استمارب لويان موق  الشمص كونلو مفقلو 

 .(ٔ)اً م تجا 
تجرولة إلل   نشير وييا الص      موعوف المؤسساا والجيلاا المعنيلة ولالتوثياو 

تجرولللة الووسلللنة  مثملللرب وانشلللاء معيللل  متمصلللص أسلللس وقلللانون ل لللاطا المفقلللو ين ىللل 
واليرسلللللع التللللل  انتيجلللللا لمميلللللة مؤسسلللللاتية تشلللللريعية وتعاونيلللللة.  يلللللث انشللللللا معيللللل  
اطشلللماص المفقلللو ين  للل  الووسلللنة واليرسلللع  والتمللل ا لمللل  سلللجوا مركايلللة وسلللنا 
تشريعًا ماصًا مو  ًا وشلن المفقلو ين. وقل  أنشلاء معيل  اطشلماص المفقلو ين ال كلوم  

ت  ي  مكان المفقو ين ووق النللر للن انتملاليم  واليي لمم لم  ٕ٘ٓٓآق  ٖٓ   
 ورىم  ل  اطلملام الع اليلة السلاوقة  كملا وشلمم المعيل  أو  القوم أو  ال ين أو  العرق 

مسللة  ماية المقاور الجمالية وتوثيقيلا و فرىلا وشلكم سلميم ملع امكانيلة مشلاركة اقلارق 
فقلو ين والليي ط يقلم اىميلة المفقو ين والويلر  ووالتملا  السلجم المركلاي لوشلماص الم

علمان وجللو  مجموللة وا لل ب ملن اطرقللام ال قيقلة والموثوقللة إللل   للن المعيلل  والليي ا ى
 .(ٕ)ال   من التولق وال ا  المفقو ينإل   أ ى ما تق م

 املثحث الثاوي
 الفمد حلالحالتداتري الىلائيح 

  تعمللم لملل  ال لل  تمثلم التلل اوير الوقاليللة لقعللية الفقلل  ا لل  العواملم اطساسللية التلل
مللن اللل ا  المفقللو ين وتكللون ومثاوللة صللمام امللان ومللا   للال  اسللتواق  ليلليه المشللكمة. 
وىيه الت اوير منيا ما يتمثم    التاام اط ترام والنشر لمقوالل  القانونيلة الماصلة ولا ترام 

 لل   نسللانوكفالللة ا تللرام للل   مللن ال قللوا  منيللا لملل  سللويم المثللام ط ال صللرا  للا اإ

                                                           

فبع اٌؼوال١خ ٠اَٛ ِمبثٍخ ِغ ا١ٌَل ِبعل فٍ  ػجل اٌوٙب ِل٠و ِل٠و٠خ ؽمٛق اإلَٔبْ فٟ ٚىاهح اٌل (1)

 .2017رّٛى  15

 ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ِزبؽخ ػٍٝ اٌّٛلغ اٌوٍّٟ ٌٍغٕخ اٌّووي٠خ ٌٍّفمٛك٠ٓ.  (2)

-and-ns/bosniabalka-work/europe/western-we-https://www.icmp.int/ar/where

herzegovina/(accessed on November 26/ 2018).  

https://www.icmp.int/ar/where-we-work/europe/western-balkans/bosnia-and-herzegovina/
https://www.icmp.int/ar/where-we-work/europe/western-balkans/bosnia-and-herzegovina/
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 قللو  لل  ال ريللة واطمللن   قللو  لل  للل م التعللرق ب  و قللو  لل  السللومة الجسلل ية و ال يللا
لومتفاء القسري  وال ا    م اكمة لا لة  وط يمكن ان ننس  ال ا    ا تلرام ال يلاب 

 الشمصية واطسرية.
ولميللللو سللللنتناوم  لللل  ىلللليا المو للللث مسللللللة ا تللللرام ونشللللر قواللللل  القللللانون اللللل ول  

ويللللع  لللل   نسللللانساسلللية  للل  القللللانون الللل ول  ل قلللوا اإ  وعلللمان ال قللللوا اطنسلللاناإ
 ماموين ولم  الن و اطت  ويانوا

 األول املطلة 
ي وضمان احلمىق وساواإلاحرتا  ووشر لىاعد الماوىن الدويل 

 وساناالساسيح يف الماوىن الدويل حلمىق اإل
القلانون وقوال   ل كامن قعية المفقو ين وثيقة الصمة ولوش الوانيةان اطلتااماا 

و يمللا يتعمللا والقللانون اللل ول  . نسللانوقواللل  القللانون اللل ول  ل قللوا اإ  نسللاناللل ول  اإ
 ٜٜٗٔ   قلل  الامللا المللا ب المشللتركة اطوللل  مللن اتفاقيللاا جنيلل  اطروللع لعللام نسللاناإ

. (ٔ)ولللن ت تللرم وتكفللم ا تللرام قواللل  ىلليه اطتفاقيللاا  لل  جميللع اط للوام اللرا اللل وم اع
   المعاى اا يتلي  ل وللة  ارا ىيا اطلتاام الواقع لم  كم ال وم اع ويج ر واليكر ان

 .(ٕ)ان تامق من أمرى ترتكق انتياكاا لقوال ه والماالوة لن الك  لن ارتكاويا
و   سويم عمان ا ترام وكفالة ا ترام القوال  المنصوص لمييا    ىيه الوثالا 

 ٜٚٚٔلوروتوكوطن اطعا يان لعام وا ٜٜٗٔال ولية الاما اتفاقياا جني  اطروع لعام 
سلوب ألمل  نالاا واسلع لمعسلكريين كمالوب أولل  و نشر ىيه القوال  تن لو ارا ال وم اع

ال ولية وغير ال ولية  ويلع  ل  نصلوص الناالاا المسم ة وامن السمم امن والم نيين  
 (. ٜٔ(  ٔ)ٖٛ(  ٔ)ٗٗٔ(  ٔ)ٕٚٔ  ٛٗ  ٚٗالموا  لم  التوال ا )

                                                           

رٕٔ اٌّبكح اوٌٚٝ ػٍٝ: )رزؼٙل ا ٛوا  اٌَاب١ِخ ثاأْ رؾزاوَ ٘انٖ اورفبل١اخ ٚرىفاً اؽزواِٙاب فاٟ  (1)

 ع١ّغ اوؽٛاي(.

ك. ػاابِو اٌيِاابٌٟ، رطج١ااك اٌماابْٔٛ اٌاالٌٟٚ اإلَٔاابٟٔ، ِؾبٙااواد فااٟ اٌماابْٔٛ اٌاالٌٟٚ اإلَٔاابٟٔ  (2)

 .122ٓ ، اٌٍغٕخ اٌل١ٌٚخ ١ٌٍٍٖت اوؽّو،2001ك. ّو٠  ػزٍُ، اٌمب٘وح،  ؽوه٘ب
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لوم  لاا المجتمع لم  امتو يم وليس  قا  لة العسكريين أن اطلتاام  والنشر وا 
ية ومسللالر إنسللانالعمللم ووجللو  ا عللام مجرمللة يترتللق لمييللا للليس  قللا معانللاب إللل   يللؤ ي

واطروا  وعرر والممتمكاا انما تستتوع المسؤولية الجاالية لنيا وما يفي  إمكانية تفا ي 
العللل ايا وع للللي ملللن  وأن  للل  المعر لللة ملللا يمّكلللناطملللرين وتجنلللق ارتكلللاق ىللليه اط علللام  

. وىكلليا تشللكم (ٔ)الماالوللة و قللوقيم  لل  التعللويق وت ريللع المسللؤولية الجناليللة لمرتكوييللا
. (ٕ)لمميللة التلل ريس ركللن أساسلل  لممعر للة ويلليا القللانون لمفلللاا المسللتي  ة السللاوا ويانيللا

يللاا جنيلل  اطروللع قلل   لل  اتفاق اللرا ويجلل ر واللليكر ان التللاام النشللر واطلللوم لملل وم اع
 . (ٖ)اتيا المسم ةو    ورامم الت ريق العسكري لق اقترن وا راجو

اريللا للليس واليسللير  ا تللرام ىلليه القواللل  وكفالللة ا تراميللا ونؤكلل  لملل  أن مسللللة
ويقتعللل   راسلللة تنصلللق لمللل   للللاا المللل نيين المشلللمولين والعسلللكريين وا لللرا  المللل ماا 

نشلللر واطللللوم املللن السلللمم ولمللل  أوسلللع نالللاا الاويلللة وال ينيلللة املللن السلللمم  يللللع ان ال
يلللع ان إللل   . أعلل (ٗ)للل و لمللا يجيمللو( نسللانسلليؤت  ثمللاره المرجللوب وللالفيم والعمللم ) اإ

ملللن الصلللعق ان للللم يكلللن ملللن المسلللت يم ان يفيلللم الجنللل ي والجنلللرام قالللل ب التمييلللا ولللين 
قيلام وشلن ىجلوم الت اوير اط تيااية قولم ال اتمايأو  اطى ا  العسكرية واطليان الم نية

اصليمة تقلع لمل   النشر واطلوم والت ريق مسؤولية مسؤوليةوالمعركة ت ور ر اىا. وأن 
 . النااف ونفس الوقا أارا لاتا ال وم و 

والعماناا التل  ارسلتيا  ل  القلوانين  نسانوتمثم قوال  القانون ال ول  ل قوا اإ
ا الل وم والتل  تاولا املن السلمم الوانية من موم اطتفاقياا ال ولية الت  صا قا لميي

وامللن النللااف المسللم  والتلل  يمثللم اطلتللاام ويللا وا تراميللا وكفالللة ا تللرام ال قللوا المعتللر  
ويا لجميع اط را  سلياجًا  صلينًا واجلراًء وقاليلًا اسلتواقيًا يعملم كصلمام أملان لم يموللة ملا 

                                                           

ك. ّااو٠  ػاازٍُ، كٚه اٌٍغٕااخ اٌل١ٌٚااخ ٌٍٖا١ٍت اوؽّااو فااٟ ىّٔاابء ٚرطاا٠ٛو لٛاػاال اٌماابْٔٛ اٌاالٌٟٚ  (1)

 .172ٓ ، اٌٍغٕخ اٌل١ٌٚخ ١ٌٍٍٖت اوؽّو.2013، 3اإلَٔبٟٔ، اٌمب٘وح، ِٖو، ٛ 

اٌمابْٔٛ اٌالٌٟٚ اإلَٔابٟٔ، اٌمابْٔٛ اٌالٌٟٚ اإلَٔابٟٔ، ك١ٌاً اٌزطج١اك  ك. ػبِو اٌيِبٌٟ، آ١ٌابد رٕف١ان (2)

ػٍااٝ اٌٖااؼ١ل اٌاإٟٛٛ، رماال٠ُ: ك. اؽّاال فزؾااٟ ٍااوٚه، اٌمااب٘وح، ِٖااو، كاه اٌَّاازمجً اٌؼوثااٟ، 

2003، ٓ252. 

 ((.1)144(، 1)127، 42، 47اٌّٛاك ػٍٝ اٌزٛاٌٟ: ) 1747ارفبل١بد ع١ٕ  اوهثغ ٌؼبَ  (3)

 .122ٓ ِٖله ٍبثك،ك. ػبِو اٌيِبٌٟ،  (4)
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 (ٔ) نيللة والسياسلليةامكللن مللن  للاطا الفقلل ان لوشللماص. ويعلل  العيلل  اللل ول  لم قللوا الم
مللن أىللم اطتفاقيللاا ال وليللة  لل  كفالتيللا ل للا ال يللاب  و للا ال ريللة واطمللن   ٜٙٙٔلعللام 

أو  و لللللا السللللللومة الو نيللللللة والمعنويلللللة وعلللللل م المعللللللوف لمتعلللللييق وط لممعاممللللللة القاسللللللية
العمميللة قسللرًا  وال للا  لل  أو  اجللراء التجللارق الاويللةأو  ال االلة والكرامللةأو  يةإنسللانالو

لا لللة  وال للا  لل  ا تللرام ال يللاب الشمصللية واطسللرية  وللل م جللواا اطسللترقاا  م اكمللة
المعلللوف لمعوو يلللة.  للل   لللين تمثلللم اطتفاقيلللة ال وليلللة ل مايلللة جميلللع أو  واطتجلللار ولللالرا

أ للل  أقللوى معاىلل اا ىللليا القللانون والتللل   ٕٙٓٓاطشللماص مللن اطمتفلللاء القسللري لعللام 
يمثلللم أ للل  روا للل   (ٖ)اطمتفلللاء القسلللري . يللللع ان(ٕ)ٕٓٔٓ مملللا  يلللا النفلللا   للل  العلللام 

لللاىرب  قلل ان لوشللماص. لممللًا وللان اطتفاقيللة تمللام اللل وم وعلل م جللواا التلليرف ولللي لللر  
أي  اللة ينعل م  ييلا اطسلتقرار السياسلل  أو  غيلر  وللل  أو  اسلتثنال   نلااف مسلم   ولل 

ا ان ي لوم . وأن ملن شللن اط تلرام ليليه ال قلو (ٗ)أية  الة استثنالية أملرىأو  ال امم  
  ون  ق ان اطشماص وسوق النااف المسم . 

سلواء  ل  القلانون  نسان   ا ترام وعمان ا ترام ال قوا اطساسية لإل  ن  ولميو
وللل  را  قوالللل ىما القانونيلللة علللمن  نسلللانالقلللانون الللل ول  ل قلللوا اإأو   نسلللانالللل ول  اإ

وللة ملا أمكلن ملن  لاطا القانون ال امم  وا تراميلا وعلمان ا تراميلا صلمام أملان لم يم
 الفق ان.

                                                           

ثاابؽزواَ اٌاالٚي ا ٛااوا  ٚوفبٌااخ اؽزااواَ  ٠2فاوٗ اٌؼٙاال اٌاالٌٟٚ ثاإٔ فمورااٗ اوٌٚااٝ ِاآ اٌّاابكح/ (1)

. 1771اٌؾمٛق اٌّؼزو  ثٙب ٌغ١ّغ اوفواك. ػٍّابا ثابْ اٌؼاواق ٛاو  فاٟ ٘انٖ اورفبل١اخ ِٕان اٌؼابَ 

ٚثؼاال اٌؼاابَ  2003ٌؼاابَ ٠ٕظااو اٌّٛلااغ اورااٟ ؽااٛي ِٖاابكلخ اٌؼااواق ػٍااٝ اورفبل١اابد اٌل١ٌٚااخ لجااً ا

2003. 

http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_20/1-2.htm (accessed on 5 

December 2019). 

فاٟ  4152. اٌٛلابئغ اٌؼوال١اخ ػالك 2010ٌَإخ  17أظُ اٌؼاواق ىٌاٝ ٘انٖ اورفبل١اخ ثبٌمابْٔٛ هلاُ  (2)

12 /10 /2010 . 

ِٓ اورفبل١خ اوفزفابء اٌمَاوٞ ػٍاٝ أاٗ: )اوػزمابي مٚ اوؽزغابى مٚ اوفزطاب  مٚ  2رؼو  اٌّبكح/ (3)

اٞ ّىً ِٓ اّىبي اٌؾوِبْ ِٓ اٌؾو٠خ ٠زُ ػٍٝ ا٠لٞ ِاٛظفٟ اٌلٌٚاخ، مٚ اّاقبٓ مٚ ِغّٛػابد 

ٗ هفاا٘ اوػزااوا  ثؾوِاابْ ِاآ اوفااواك ٠زٖااوفْٛ ثاابمْ مٚ كػااُ ِاآ اٌلٌٚااخ مٚ ثّٛافمزٙااب، ٠ٚؼمجاا

اٌْقٔ ِآ ؽو٠زاٗ مٚ اففابء ِٖا١و اٌْاقٔ اٌّقزفاٟ مٚ ِىابْ ٚعاٛكٖ، ِّاب ٠ؾوِاٗ ِآ ؽّب٠اخ 

 اٌمبْٔٛ(.

 ِٓ اٌّبكح اوٌٚٝ ِٓ اورفبل١خ اٌّنوٛهح. 2اٌفموح  (4)

http://cosit.gov.iq/AAS/AAS2012/section_20/1-2.htm
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 الثاوياملطلة 
الرار تشريع مىحد مبزايا املفمىديه ومعاجلح اوضاعهم 

 الماوىويح وتمديم املساعداخ على اختالف اوىاعها
لسلنة  ٚ٘لة المفقو ين يتواليا اكثر من قانون  ت  شرف القلانون رقلم لن مسإ
ماللاء العسللكرية والعمميللاا المتعمللا وتعللويق علل ايا العمميللاا ال رويللة واط ٕ٘ٔٓ

  (ٕ)ولللان من لللا اسلللرب المفقلللو  وطوم ملللرب راتولللًا شللليريا ملللوم مللل ب الفقللل  (ٔ)اطرىاويلللة
والفلللللللللاا المشللللللللمولة ىللللللللما المللللللللولفين وغيللللللللر المللللللللولفين و لللللللللة ال شلللللللل  الشللللللللعو  

  ولكن المو لة ان اطمر يقتصر لم   لة وا  ب من المفقلو ين  ىلم (ٖ)والويشمركة
ال رويلللة واطمالللاء العسلللكرية والعمميلللاا اطرىاويلللة   للل  المفقلللو ون وسلللوق العمميلللاا 

لمللم اجراملل  لللا ي وىللو مللا ي تللا  أو  لجللوءأو   للين قلل  يكللون الفقلل  نتيجللة كارثللة
 معالجة تشريعية مو  ب ولامة.إل   معو

المسللال اا الماليللة أو  لملل  ان مسللللة اقللرار التشللريع ط تقتصللر لملل  التعللويق
ل اا القانونيللللة واطجتماليللللة والصلللل ية والنفسللللية انمللللا تمتلللل  لتشللللمم وللللاق  اوجللللو المسللللا

 والتعميمية  وىو ما تكون اسرب المفقو  و اجة ماسة ولاجمة اليو.
                                                           

اٌٍجٕااخ اٌمب١ٔٛٔااخ اوٌٚااٝ ٌَّاازؾمبد  1727ٌَاإخ  ٠22ّضااً لااواه ِغٍااٌ ل١اابكح اٌضااٛهح إٌّؾااً هلااُ  (1)

ىٌااٝ اٌيٚعااخ  والمفقوو  ٚاٌاانٞ ٠اإٔ فااٟ فمورااٗ اوٌٚااٝ ػٍااٝ أااٗ ٠ٖااو  هاراات اوٍاا١و اٌّفمااٛك 

ٚاوٚوك مٚ اٌيٚعااخ فااٟ ؽاابي ػاالَ ٚعااٛك اوٚوك ٚاؽاال اوثاا٠ٛٓ مٚ والّ٘ااب مٚ وؽاال افٛرااٗ ثّماالاه 

ؽاابود اوٍزْااٙبك مٚ  2004ٌؼاابَ  17ٚ 10إٌفمااخ اٌّؾىااَٛ ثٙااب ٌٙااؤوء. صااُ ٔظااُ اوِااو٠ٓ هلااُ 

اٌؼغااي ٔز١غااخ اوػّاابي اوه٘بث١ااخ كْٚ موااو ؽاابود اٌفماالاْ، ؽزااٝ ٕااله لااواه  اوٕاابثخ ثؼب٘ااخ مٚ

)٠ؼاال اٌْااقٔ ٚاٌاانٞ مهٍااٝ ِجاالم لاابٟٔٛٔ ٘اابَ ٘ااٛ  2006ٌَاإخ  25ِغٍااٌ ّااٛهٜ اٌلٌٚااخ هلااُ 

اٌّقزط  ثؾىُ اٌْقٔ اٌغبئت ٚرَوٞ ػ١ٍٗ مؽىبَ لبْٔٛ هػب٠خ اٌمبٕو٠ٓ، ٠َٚزّو فاٟ رمبٙاٟ 

ٖ ١ِزبا ٠َٚزؾك اٌوارت اٌزمبػلٞ ٚفمبا  ؽىبَ اٌمبْٔٛ، اػزجبه هارجٗ اٌٛظ١فٟ ٌؾ١ٓ ِؼوفخ ١ِٖوٖ مٚ

اِااب ،١ااو اٌّٛظاا  فاا ْ اٍاازؾمبلٗ ٌٍواراات اٌزمبػاالٞ ٠ؾزاابط ىٌااٝ راالفً رْااو٠ؼٟ( ٚ٘ىاانا إااجؼ 

 2011ٌَإخ  4ٚرؼ١ٍّبراٗ هلاُ  2007ٌَإخ  20اٌّقزط  ثؾىُ اٌّفمٛك. ؽزاٝ ّاوع اٌمابْٔٛ هلاُ 

ٌؼَىو١٠ٓ ِٚٓ ،١و اٌّاٛظف١ٓ ٌؾابود اٌؼ١ٍّابد اٌؼَاىو٠خ ٌٍّفمٛك٠ٓ ِٓ فئخ اٌّٛظف١ٓ اٌّل١١ٔٓ ٚا

ٚاوفطبء اٌؼَىو٠خ ٚاٌؼ١ٍّبد اوه٘بث١خ فمٜ. ػٍّبا ثبْ فئخ اٌّفمٛك٠ٓ ِٓ ِٕزَجٟ اٌماٛاد اٌَّاٍؾخ 

ٌَإخ  12ٚاٌمابْٔٛ هلاُ  2010ٌَإخ  3ٚاٌمٛاد او١ِٕخ ٠زىفً ثبِوُ٘ اٌماب١ٔٛٔٓ ػٍاٝ اٌزاٛاٌٟ هلاُ 

 جُٙ ػٕل اٌفمل.ف١ّب ٠زؼٍك ثٖو  هٚار 2011

  .2015ٌَٕخ  57ٍبثؼبا)م( ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ -12اٌّبكح/  (2)

 .2015ٌَٕخ  57ِٓ لبْٔٛ اٌزؼل٠ً هلُ  1اٌفموح اٚوا ِٓ اٌّبكح/ (3)
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 ق   لا اطوعاف  ل  العلراا وملا  ل ث ملن نلاو   اممل  لمللاا اطط  و قل ان 
أل ا  ط يستيان ويلا ملن اطشلماص اصلو وا  ل  لل ا  المفقلو ين وسلوق النلااف المسلم  

ن أ سم  و الس والقواا اطمنية    م اولة لوميرب من استعا ب سماة القلانونوين ما ي
. وط يقتصلر اطملر لمل  تقل يم المسلال اا اي ط ول  ان (ٔ)تركا لوالم  ون سن  ومعيلم

ىلللليا ايا مللللا لممنللللا ان غالويللللة   (ٕ)يمتلللل  ليشللللمم معالجللللة اطوعللللاف الناجمللللة لللللن الفقلللل 
 المفقو ين ىم من  لة الرجام.

ان يكون ال ا ع قويًا لم كومة العراقية لمعالجة ىيه المشلكمة واطلتلرا  وط و  من 
س ملن اطسلتعانة وتجلارق  وم شلرلا قلوانين تعمقلا والفقل  جمعلا كا لة لووجو ىا وط ول

  (ٖ)القوال  القانونيلة ياا الصلمة وموعلوف الفقل  وتشلريع وا ل  كملا  ل  الووسلنة واليرسلع
ن النمويج  وشللن المفقلو ين الليي وعلعتو المجنلة واطمكان اطست طم ومشروف القانو أو 

 يلث يتعلمن ىليا المشلروف النملويج  العناصلر اطساسلية  (ٗ)ال وليلة لمصلميق اط ملر.
وىل  تشلرف قانونلًا ماصلًا ولالمفقو ين  لتولارالت  يتعلين لمل  الل وم ان تامليىا ونللر اط

ينيلللا ال امميلللة ملللع الملللة قوانو ن ان يسلللال  الللل وم لمللل  مكملللا تقللل م ويللليا النملللوي  ملللا يمّكللل
  .نسانوالقانون ال ول  اإ نسانالقانون ال ول  ل قوا اإ أ كام

  لثاملطلة الثا
                                                           

ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي و اٌؾٖو فمل مّبه رمو٠او ٕابكه ػآ ثؼضاخ اوِاُ اٌّزؾالح ٌؾماٛق اإلَٔابْ ىٌاٝ  (1)

 . ٠ٕظاو:2016ؽي٠اواْ  5ٚ 4ك اٌّفماٛك٠ٓ ثزابه٠ـ هعالا ٕٚاج١با فاٟ ػالا 643رَغ١ً لبئّخ رُٚ 

ثؼضخ اوُِ اٌّزؾلح ٌَّبػلح اٌؼواق )٠ٛٔبِٟ(، رمو٠و ػٓ ٚٙغ ؽمٛق اإلَٔبْ فاٟ اٌؼاواق، وابْٔٛ 

ّقٖابا فاٟ ػالاك  450-400اػزجاو  2016اماه  5ٚ 1. ٚثزابه٠ـ 31ٓ ،2016ؽي٠واْ -اٌضبٟٔ

ق )٠ٛٔابِٟ(، رمو٠او ؽاٛي ؽّب٠اخ اٌّال١١ٔٓ فاٟ اٌّفمٛك٠ٓ. ٠ٕظو: ثؼضخ اوُِ اٌّزؾالح ٌَّابػلح اٌؼاوا

 .25-23، 21ٓ ،2016ا٠ٍٛي  30ىٌٝ  2015رْو٠ٓ اٌضبٟٔ  1إٌياع اٌٍَّؼ فٟ اٌؼواق: ِٓ 

ٚٔمٖال ٕ٘اب اٍاجبؽ ٕافخ اٌفمال ثْاىً لابٟٔٛٔ ػٍاٝ اٌْاقٔ ٌّاب ٌالِاو ِآ اصابه لب١ٔٛٔاخ ٌيٚعزاٗ  (2)

 ٍٕٛاد ِزٛفٝ ؽىّبا. ٖ ثؼل ٍٕز١ٓ مٚ اهثغػزجبهٚاثٕبئٗ مٚ ٚاٌل٠ٗ ثبوٙبفخ و

 اٌٍغٕخ اٌل١ٌٚخ ٌٍّفمٛك٠ٓ. اٌمبْٔٛ ِزبػ ػٍٝ اؤزو١ٔذ. (3)

https://www.icmp.int/ar/?resources=law-on-missing-persons-bih (accessed on 

November 24 2018). 

كٞ اٌزٛع١ٙ١ااخ مٚ اٌماابْٔٛ إٌّااٛمعٟ ٌٍّفمااٛك٠ٓ. ِزاابػ ػٍااٝ اٌّٛلااغ اٌوٍااّٟ ٌٍغٕااخ اٌل١ٌٚااخ اٌّجااب (4)

 ١ٌٍٍٖت اوؽّو.

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-

ara.pdf (accessed on November24 2018). 

https://www.icmp.int/ar/?resources=law-on-missing-persons-bih
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-ara.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/model-law-missing-0209-ara.pdf
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 الضماواخ الماوىويحتفعيل 

ا تجلااه أو  ال ا    ال ريلة الشمصلية  وط يجلوا القلاء القلوق لميلو إنسانلكم 
ن لو م ل      ىا القانون وعيل ًا للن التعسل   ويتعلين ان يلتم القلوق لمل   سواقاط ع

   القانون ولم  اي ي مولفين ممولين ويلع من قوم القانون. ان  ا الفر     ال رية 
ولالقوما "لكلم  لر  ال لا  ل  ... ال ريلة  وط يجلوا  ٘ٔ ا  ستوري نصا لميلو الملا ب/

لمل  قللرار صلا ر ملن جيللة اًء تقييل ىا اط و قلًا لمقللانون وونلأو  ال رملان ملن ىليه ال قللوا
وكرامتللو مصللونة" )ق( " طيجللوا  نسللاناوًط)أ( وللالنصا " ريللة اإ-ٖٚ ب/قعللالية"  والمللا

 الت قيا معو اط وموجق قرار قعال ". أو  توقي  ا  
تلللللرجم اللللللنص ال سلللللتوري  للللل  قلللللانون اصلللللوم الم اكملللللاا الجااليلللللة العراقللللل   للللل  

توقيفو اط ومقتعل  املر صلا ر أو  والقوما "طيجوا القوق لم  اي شمص ٕٜالما ب/
 ل  اط لوام التل  يجيلا  ييلا القلانون يللع". كملا نلص القلانون أو  م كملةأو  من قاعل 

الوه لم  لل   ملن العلماناا لم يموللة  ون  ل وث  لاطا اطمتفلاء القسلري واىميلاا 
سلالة ملن القلاء القلوق لميلو  ٕٗان يعرق المقووق لميو امام قلاق الت قيلا ملوم 

نل  ل. وط يق  اطمر (ٔ)قو    السكواوان ي عر اثناء الت قيا معو م ام وان يومغ و 
سللرب المللتيم ونوللل القللوق لميللو وتلللمين اطتصللام أىلليه ال قللوا اي يتوعيللا عللرورب اوللو  

صللليم يوعللل  شلللوية اطمتفلللاء القسلللري ويعيللل  اللللرواوا اطسلللرية. وتكفلللم أمعيلللم. وىلللو  لللا 
علللمانة  لللا المقولللوق لميلللو واطتصلللام و ريلللة واطشلللماص المسلللمو  ليلللم وتفقللل  املللاكن 

                                                           

ػٍاٝ ؽابوُ اٌزؾم١اك مٚ اٌّؾماك اْ ٠َازغٛة اٌّازُٙ  -)إٛي عيائ١خ( ػٍاٝ: )م 123رٕٔ اٌّبكح/ (1)

فااالي اهثااغ ٚػْااو٠ٓ ٍاابػخ ِاآ ؽٚااٛهٖ ثؼاال اٌزضجااذ ِاآ ّقٖاا١زٗ ٚاؽبٛزااٗ ػٍّااب ثبٌغو٠ّااخ 

اكٌخ ٌٕف١ٙب ػٕٗ ٌٚٗ اْ ٠ؼ١ل اٍزغٛاة اٌّزُٙ إٌَّٛثخ ا١ٌٗ. ٠ٚلْٚ الٛاٌٗ ثْبٔٙب ِغ ث١بْ ِب ٌل٠ٗ ِٓ 

لجاً اعاواء اٌزؾم١اك ِاغ اٌّازُٙ ٠غات ػٍاٝ لبٙاٟ اٌزؾم١اك  -ة ف١ّب ٠واٖ وىِب وٍازغالء اٌؾم١ماخ.

اْ ٌٗ اٌؾك فٟ اٌَىٛد، ٚو ٠َزٕزظ ِٓ ِّبهٍازٗ ٘انا اٌؾاك ا٠اخ لو٠ٕاخ  -اػالَ اٌّزُٙ ِب ٠ٍٟ: اٚو

١ٍٗ ِٓ لجً ِؾبِٟ، ٚاْ ٌُ رىٓ ٌٗ اٌملهح ػٍٝ رٛو١ً ِؾبِٟ اْ ٌٗ اٌؾك فٟ اْ ٠زُ رّض -ٙلٖ. صب١ٔب

 رماااااااااَٛ اٌّؾىّاااااااااخ ثزؼ١ااااااااا١ٓ ِؾااااااااابِٟ ِٕزااااااااالة ٌاااااااااٗ، كْٚ رؾ١ّاااااااااً اٌّااااااااازُٙ ارؼبثاااااااااٗ. 

ػٍٝ لبٟٙ اٌزؾم١ك مٚ اٌّؾماك ؽَاُ ِٛٙاٛع ه،جاخ اٌّازُٙ فاٟ رٛو١اً ِؾابِٟ لجاً اٌّجبّاوح  -ط

ك مٚ اٌّؾمااك اٌّجبّااوح ثاابٞ ثاابٌزؾم١ك، ٚفااٟ ؽاابي اف١اابه اٌّاازُٙ رٛو١ااً ِؾاابَ فٍاا١ٌ ٌمبٙااٟ اٌزؾم١اا

 اعواء ؽزٝ رٛو١ً اٌّؾبِٟ إٌّزلة.(
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مملللا يسلللت ل  معلللو وجلللو   (ٔ)قيللل  واط تجلللاا  للل  تجنلللق  لللاطا اطمتفلللاء القسلللريالتو 
ىيلاا مستقمة ت ار وكفلاءب ومولرب تتلول  تفقل  ىليه اطملاكن وتراقلق مل ى التقيل  ولالقوانين 

 واطنلمة ياا العوقة. 
مكتللق  والييلللاا  لل  العللراا المسللمو  ليللا  لل  العللراا وتفقلل  امللاكن اط تجللاا ىلل ا

العللاء لجنللة و   تللاوع لييلللة اطمللم المت لل ب لمسللال ب العللراا )يونللام (ال نسللان قللوا اإ
-٘ا وموجق الما ب/نسانالمفوعية العميا ل قوا اإ  و    مجمس النواق نسان قوا اإ

ملن  ٘اط لاء العام وموجق الملا ب/  و ٕٛٓٓلسنة  ٖ٘مامسًا من قانون المفوعية رقم 
 .جنة ال ولية لمصميق اط مرالم  و ٕٚٔٓلسنة  ٜٗقانون اط لاء العام رقم 

اط ان الواقلللللع يمورنلللللا وملللللن تقلللللارير المنلملللللاا   ملللللا تقللللل م يمثلللللم مؤشلللللرًا ماملنلللللاً 
الللللار لمميلللللاا مكا  لللللة إية وامتفلللللاء لشلللللراا اطشلللللماص الللللليكور ت  يللللل ًا  للللل  نسلللللاناإ

 .(ٖ)مرينمار  القانون لعشراا اآل تما   ولممياا ال ام(ٕ)اطرىاق
  واطعللاراواا والقوقللم  و يللث يعللرق ان مللا يجللري  لل   للاطا النللااف المسللم

اطرىاق والعن  وعشوالية  يعع  الوااف اطموقل  ويشلت  سلال  اطنتقلام ويتراجلع  كلم 
القانون مسفرًا لن  اطا الل ام ملار  القلانون وامتفلاء قسلري  نواجلو  لاطا الفقل  لملن 

 ون م اكماا وقع ع ية ىيه اط عام الجرمية.   اطا اطمتفاء القسري واطل اماا و
                                                           

اوفزفابء  2006رؼو  ارفبل١خ اوُِ اٌّزؾالح ٌؾّب٠اخ ع١ّاغ اوّاقبٓ ِآ اوفزفابء اٌمَاوٞ ٌؼابَ  (1)

ػٍااٝ أااٗ: )اوػزماابي مٚ اوؽزغاابى مٚ اوفزطااب  مٚ مٞ ّااىً ِاآ مّااىبي  2اٌمَااوٞ فااٟ اٌّاابكح/

ٞ ِااٛظفٟ اٌلٌٚاااخ، مٚ مّااقبٓ مٚ ِغّٛػااابد ِاآ ا فاااواك اٌؾوِاابْ ِااآ اٌؾو٠ااخ ٠ااازُ ػٍااٝ م٠ااال

٠زٖوفْٛ ثا مْ مٚ كػاُ ِآ اٌلٌٚاخ مٚ ثّٛافمزٙاب، ٠ٚؼمجاٗ هفا٘ اوػزاوا  ثؾوِابْ اٌْاقٔ ِآ 

  ؽو٠زٗ مٚ ىففبء ١ِٖو اٌْقٔ اٌّقزفٟ مٚ ِىبْ ٚعٛكٖ، ِّب ٠ؾوِٗ ِٓ ؽّب٠خ اٌمبْٔٛ(.

وٞ ٛبٌذ هعابو ٕٚاج١خ فاٟ اٌؼاواق ثا١ٓ ؽبٌخ افزفبء لَ 72ٚصمذ ِٕظّخ ِوالجخ ؽمٛق اإلَٔبْ  (2)

. رمو٠ااو ِٕظّااخ ِوالجااخ ؽمااٛق اإلَٔاابْ. اٌؼااواق اؽزغاابىاد 2017ٚرْااو٠ٓ ا ٚي  ١ٔ2014َاابْ 

. ِزاابػ ػٍااٝ 2012، 27ٍااو٠خ ثاالْٚ اوعااواءاد اٌٛاعجااخ. ؽٍّااخ ِاآ اوففاابءاد اٌمَااو٠خ. ا٠ٍااٛي 

 اؤزو١ٔذ.

https://www.hrw.org/ar/news/2018/09/27/322686 (accessed on 15 November 

2018). 

رمو٠ااو ِٕظّااخ ِوالجااخ ؽمااٛق اإلَٔاابْ. ووكٍاازبْ اٌؼااواق: اػاالاِبد عّبػ١ااخ ِيػِٛااخ ثؾااك  (3)

 . ِزبػ ػٍٝ اؤزو١ٔذ:2012ّجبٛ  7ِؾزغي٠ٓ. 

https://www.hrw.org/ar/video-photos/video/2018/02/09/314932 (accessed on 

21 November 2018). 

https://www.hrw.org/ar/news/2018/09/27/322686
https://www.hrw.org/ar/video-photos/video/2018/02/09/314932
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ىلللؤطء العللل ايا مفقلللو ين وملللا يترتلللق لمللل  الفقللل  ملللن م سللل   التولللارإلللل   لا للللة تلللؤ ي
 واططم  من نا ية وا وا لممجرمين مرتكو  ىيه اطنتياكاا من المساءلة والعقاق.

  لثاملثحث الثا
 الفمدتداتري رد الفعل ملعاجلح لضيح 

وف الفقل  اط انلو لنل ما يقلع ط ول  تعمم التل اوير الوقاليلة لم يموللة ملا امكلن ملن وقل
 ينيللا مللن تفعيللم آليللاا وتلل اوير كللر   عللم لموجيتيللا ومعالجتيللا  لل  آن وا لل   وىللو مللا 

اعوم  لل  ىلليا المو للث واللليي قسللمناه لملل  ثللوث ماالللقا مصصللنا المامللق سللنتناولو 
مقلاور لكم ما يتعما واطلتاام والو لث واسلتر ا  الملوت  وت  يل  الر لاا الوشلرية و مايلة ال

الويانللاا المتعمقللة وللالمفقو ين   ا  اربالجماليللة  وا ر نللا المامللق الثللان  لموعللوف  مايللة و 
واميلرًا كللان ط ولل  ملن تنللاوم مسللللة ىامللة  ل  المامللق الثالللث تنصلق لملل  الت قيللا  لل  

 الو اب والمساءلة و قرار الع الة.  أسواق

 األول املطلة 
الرفاخ الثشريح حتديد وااللتزا  تالثحث واسرتداد املىتى 

 ومحايح املماتر اجلماعيح
قللانون ان اطالار القللانون  لولتللاام واسللتعا ب وت  يلل  الر للاا الوشللرية يمثللم اساسللو 

 ٕقلانون مؤسسلة الشلي اء رقلم   و ٕ٘ٔٓلسلنة  ٖٔشؤون و ماية المقاور الجماليلة رقلم 
اا   وقللانون اصللوم الم اكمللٖٕٔٓلسللنة  ٖٚ  وقللانون الاللق العلل ل  رقللم ٕٙٔٓلسللنة 

. امللا المؤسسللاا المعنيللة  يلل  مؤسسللة الشللي اء ٜٔٚٔلسللنة  ٖٕالجااليللة العراقيللة رقللم 
)قسللم المقلاور الجماليللة(   ) اللرب شلؤون و مايللة المقلاور الجماليلة( و الللرب الالق العل ل 

ال للرق العراقيللة اطيرانيللة إللل   ر للاا تعللو أو  واارب اللل  اف  يمللا يتعمللا ومقللاور عللًو لللن 
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 لل  واارب اللل  اف ومللا ليللا مللن  نسللان  ومعنلل  ان م يريللة  قللوا اإٜٜٔٔو للرق المملليم 
 ى  الممتصة وييا اطمر. (ٔ)اقسام وت  ي ًا قسم اطسرى والمفقو ين

املللا اطلتلللاام والو لللث واسلللتر ا  الملللوت   يقلللع لمللل  للللاتا مؤسسلللة الشلللي اء ويللللع 
وللالقوما  اوًط)ق(-ٔالمللا ب/ ٕٙٓٓلسللنة  ٘وموجللق قللانون  مايللة المقللاور الجماليللة رقللم 

ية وقصلللل  نسللللانالشللللرلية والقللليم اإ  كللللام)تنلللليم لمميللللة  لللت  المقللللاور الجماليللللة و قلللًا لأ
 أ كلامالتعر  لم  ىوياا الع ايا وملا يتولع يللع ملن اثلار شلرلية وقانونيلة  ل   ل و  

ىيا القانون(   يث يتولين ان اطلتلاام ىنلا لممقلاور الجماليلة ولفللاا معينلة ملن العل ايا 
 . (ٕ)ٖٕٓٓام الوعث  وع ايا اطرىاق والوعثية وع  ىم ع ايا النل

كما ويقع ىيا اطلتاام لم   الرب الاق الع ل  وموجق قلانون الالق العل ل  النا ل  
وللالقوما )المسللاىمة  لل  الت للري لللن المفقللو ين  ٖالمللا ب/الفقللرب سا سللًا مللن  يللث نصللا 

ن  الرب الالق العل ل  والمام المقاور الجمالية واجراء الف وصاا التكميمية(  ويو ل ا
ط تتلول  ونفسلليا الت للري للن المفقللو ين والمللام المقللاور الجماليلة   يللث تمتللام وموجللق 

اوًط وتمويللة امولللاا السللماة القعللالية والت قيقلللة -ٔالمللا ب/ ٕٙٔٓلسلللنة  ٕتعميمللاا رقللم 
( وف للللللللص الجثللللللللث مجيولللللللللة اليويللللللللة ٕ-ثانيللللللللًا)ق-ٕالممتصللللللللة  ووموجللللللللق المللللللللا ب/

(   للص ال مللق النللووي ٘- للاا المقللاور الجماليللة وثالثللًا)ق  للص ر  (ٖ-واطشللوء)ق
ومعنلل  امللا ان يكللون الم للرع ىللو   للليوي المفقللو  ومااوقتيللا مللع الجثللث مجيولللة اليويللة

 وكم  سق امتصاصو.مؤسسة الشي اء أو  القعاء
اطلتللاام ىنللا لللام ط يتعمللا وفللللة  لل ن  وىللو المفقللو ين اعوم  فيمللا يتعمللا وللاطمر 

مجللرمين  اط ان مللن يمتللام وا عللار الجثللث أو  يا  قلل  يكونللون اوريللاءمعينللة مللن العلل ا
                                                           

اوٍاازقجبهاد اٌؼَااىو٠خ وبٔااذ ٍاابثمبا َِااؤٌٚخ ػاآ ٍِاا  اٌّفمااٛك٠ٓ. رٖااو٠ؼ ٌّاال٠و كائااوح ؽمااٛق  (1)

. إٌاياع اٌَّاٍؼ 7/2012خ فٟ ثغلاك ثزبه٠ـ /اإلَٔبْ اصٕبء اٌي٠بهح اٌزٟ رّذ ٌٛىاهح اٌلفبع اٌؼوال١

ث١ٓ اٌؼواق ٚكٚي اٌزؾبٌ  رَجت ثٛعٛك ِوارات ِفماٛك٠ٓ او أاٗ ٌاُ  2003اٌلٌٟٚ اٌنٞ ْٔت ػبَ 

٠زُ اٌجؾش ػُٕٙ ؤٗ و ٠ٛعل ِٓ ٠ؤ٠ل ٚٙؼُٙ وّوارت فٟ اٌغ١ِ اٌؼوالاٟ فٛٙاؼُٙ ،١او ٚاٙاؼ 

 زوح اٌىالَ ٠ؼٛك ١ٌٍَل ِل٠و اٌلائوح.اٌّؼبٌُ ٌؼلَ ٚعٛك لبػلح ث١بٔبد ٌّٓ لبرً ثزٍه اٌف

صب١ٔبا ثبٌمٛي: )رَوٞ مؽىبَ ٘نا اٌمابْٔٛ ػٍاٝ عاوائُ اٌّمابثو اٌغّبػ١اخ اٌّورىجاخ فاٟ ظاً -2اٌّبكح/ (2)

إٌظبَ اٌجؼضٟ اٌل٠ىزبرٛهٞ اٌجبئل ٚاٌغوائُ اٌزٟ اهرىجزٙب اٌؼٖبثبد اوه٘بث١خ ٚاٌجؼض١خ لجً ٚثؼل ػبَ 

 .2015خ ٌَٕ 13(. ػلي ثبٌمبْٔٛ هلُ 2003
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وراا ت قيقية من قوم قاع  اوقايا الر اا الوشرية ىم جياا الشراة وأو  مجيولة اليوية
 الللرب الاللق العلل ل  وط يمكللن ان نقللوم  لل  ىلليا السللياا انللو التللاام والو للث إللل   الت قيللا

موار والعمم وموا مشتوو وو والم ا لة لم  ا لة واستر ا  الموت    يو التاام وواجق اط
 . (ٔ)الجريمة

امللللا  يمللللا يتعمللللا وللللالت ري لللللن المللللام المقللللاور الجماليللللة  ولملللل  الللللرغم مللللن ان 
المصما  ور  لامًا ولم يقي  وفلة من العل ايا اط انلو ور   ل  قلانون ملاص ىلو قلانون 

المقللاور الجماليللة اللليين   مايللة المقللاور الجماليللة  يكللون والتللال  ممتصللًا وفلللاا علل ايا
نص لمييم القانون المعنل  واطلتلاام ىنلا التلاام غيلر اصليم   لاطلتاام اطصليم يقلع لمل  

 لاتا مؤسسة الشي اء  ون سواىا. 
ان  صلللر مصلللام  المقلللاور الجماليلللة وفلتلللين ىملللا عللل ايا النللللام الوعثللل  قولللم 

ط يللؤ ي الوللرق  ٖٕٓٓوعلل ايا العصللاواا اطرىاويللة والوعثيللة قوللم ووعلل  لللام  ٖٕٓٓ
ية وايلًا يكلن المشلمولين ويليه ال مايلة   قل  نسانالمنشو  منو    ت قيا ال ماية لم ياب اإ

أو  ملن قولم  للة يكونون ىم انفسليم العصلاواا اطرىاويلة عل ايا لمقولرب جماليلة ارتكولا
 لل  وا لل  مللن تقاريرىللا  نسللانوىلليا مللا وثقتللو منلمللة مراقوللة  قللوا اإ مجمولللة مسللم ة.

رب لمج م   يث وثقا صلور اطقملار الصلنالية وشليا اا الشليو  والايلارب الموقعيلة المثي
اللل ام مللا  ٕٚٔٓايمللوم مللن لللام  ٘ –اق  ٖٕاللل اماا جماليللة لمفتللرب ال اصللمة وللين 

و سلللق ملللا وثقتلللو رجلللًو وافلللًو قوعلللا لملللييم قلللواا الويشلللمركة الكر يلللة  ٖ٘ٚيقلللارق 
امار إل   من الفارين من تمعفرأو  عفراق    شمام غرق تم ٕٚمني المنلمة الميكورب 

  وىلللو (ٕ) يلللث تمعلللع المناقلللة لقيلللا ب  لللرف اطسلللايس واملللارو وشلللمام غلللرق العياعلللية  
 المام ت قيقاا جنالية ج ية وشلنو.إل   والتال  ا لاء ي تا 

                                                           

 ِٓ لبْٔٛ إٛي اٌّؾبوّبد اٌغيائ١خ اٌؼوالٟ إٌبفل. 47ٚ 45ٚ 42ٚ 41اٌّٛاك  (1)

ِٕظّااخ ِوالجااخ ؽمااٛق اإلَٔاابْ، ووكٍاازبْ اٌؼااواق: اػاالاِبد عّبػ١ااخ ِيػِٛااخ ثؾااك ِؾزغااي٠ٓ،  (2)

 . اٌزمو٠و ِزبػ ػٍٝ ِٛلغ إٌّظّخ:2012ّجبٛ  2اوزْب  ِمجوح عّبػ١خ لوة لو٠خ اٌجوك٠خ، 

https://www.hrw.org/ar/news/2018/02/08/314860 (accessed on August 14, 

2018). 

https://www.hrw.org/ar/news/2018/02/08/314860%20%20(accessed%20on%20August%2014
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 ٕٚٓٓلسلللنة  ٜٔقلللانون العقوولللاا العسلللكري النا للل  رقلللم ملللن الجللل ير والللليكر ان و 
م للن الو لث واسلتر ا  الملوت   ل  سلا ة المعركلة سلواء كلان نص يفي  واطلتااإل   يفتق 

 . (ٔ)غير  ول أو  النااف المسم   ول 
و يما يتعما و ماية المقاور الجمالية  ق  ا ر  المشرف العراق  ل ماية المقلاور  ل  
قلللانون العقوولللاا العراقللل   صلللًو كلللامًو  للل  الولللاق الثلللامن وعنلللوان الجلللرالم اطجتماليلللة  

ع  رمللة المللوت  والقوللور( والعمللة التشللريعية ل مايتيللا تكمللن  لل  انيللا تعتوللر وعنللوان )انتيللا
( املا ٖٗٚو ٖٖٚرماًا  ينيًا ليوي الميا وط عام نص لمييا المشلرف العراقل   ل  الملوا )

 الر اا ولم  الن و اطت ا أو  والجثةأو  ان تتعما والقور
 ىل مأو  تل نيسأو  يلاعاط علام ىل ا انت  ن  النصقأو  المقوربأو  والنسوة لمقور .ٔ

 النصق  أو  المقوربأو  تشويو القورأو  اتو أو 
اط علللام ىللل ا انتيلللاع  رملللة  للل ن  ر لللاا ا ميلللةأو  جلللاء منيلللاأو  والنسلللوة لمجثلللة .ٕ

  سر الكفن أو  الر اا اط ميةأو  جاءاً أو  الجثة كوً 
ا وعع يلع ان النصلين لالجلا مسلللة تتعملأو  ما تق م ط شلن لو والمفقو  ك الة

 ميا ليس وميتتو شوو جنالية. أو  وقور ميا معموم وليس مجيوم
ووسوق من السياساا الت  انتيجيا النلام الساوا والناالاا المسم ة الت  للان  
منيا الوم  اوام ما يقارق الثوثين سنة  ق  ا ر  المشرف العراق  لممقاور الجمالية  ماية 

 يلللث نصلللا  (ٕ)ٕٙٓٓلسلللنة  ٘رقلللم  ماصلللة.  صللل ر قلللانون  مايلللة المقلللاور الجماليلللة
اوًط منللو لمل  اىلل ا  ىليا القللانون وال مايلة المقللررب لممقلاور الجماليللة وللالقوما -ٔالملا ب/

                                                           

 2صبٟٔ ػْاو ػٍاٝ ػمٛثاخ اٌؾاجٌ ِالح و رماً ػآ -٠61الؽع اْ اٌمبْٔٛ اٌّنوٛه ٔٔ فٟ اٌّبكح/ (1)

ِٓ رقٍٝ كْٚ ٙوٚهح ػٓ عو٠ؼ ِىٍ  ثب٠ٖبٌٗ ىٌٝ اٌّؾً اٌّمٖٛك مٚ آماٖ ٌُٚ ٠إٔ  ٍٕز١ٓ وً

ػٍٝ ؽبود ٠ىْٛ ف١ٙب اٌْقٔ لل فبهق اٌؾ١بح ِٓ اوػلاء. ٚاٌغو٠ؼ ٕ٘اب ٚهك ِطٍمابا ػبِابا ثّؼٕاٝ 

لل ٠ىْٛ ِٓ اٌمٛاد اٌٍَّؾخ مٚ اٌّل١١ٔٓ مٚ لل ٠ىْٛ عو٠ؾبا ِٓ اوػالاء اٙا  ىٌاٝ مٌاه ّاوٛ اْ 

فبا ٚاٌزى١ٍ  ٕ٘ب لل ٠ٕٖت ػٍٝ ِٛظا  ِآ ِاٛظفٟ اٌوػب٠اخ اٌٖاؾ١خ مٚ ػٍاٝ اٞ ِورجاخ ٠ىْٛ ِىٍ

ِٓ ِوارت اٌغا١ِ إٌظابِٟ اٌقبٙاؼ١ٓ ٌمابْٔٛ اٌؼمٛثابد اٌؼَاىوٞ وْ ٘انا اٌمابْٔٛ أّاب ٠قبٛات 

 اوّقبٓ اٌٛالؼ١ٓ ّٙٓ ٔطبق رطج١مٗ.

 13ِآ لابْٔٛ اٌزؼال٠ً هلاُ  1٘نا اٌمبْٔٛ ٠َّٝ )لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌّمبثو اٌغّبػ١خ(، ثّٛعت اٌّابكح/ (2)

 فمل ػلٌذ ر١َّخ اٌمبْٔٛ ىٌٝ لبْٔٛ ّؤْٚ ٚؽّب٠خ اٌّمبثو اٌغّبػ١خ. 2015ٌَٕخ 
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 ت يلا  ون موا قلة رسلمية ملن أو  ) ماية المقاور الجمالية من العولث والنلوس العشلوال 
كللم منلو لملل  لقوولة ) ٔٔ(  كملا نصللا الملا ب/-مؤسسللة الشلي اء-نسلانواارب  قلوا اإ

مللن لرقللم لمللم الجيللاا الممتصللة  لل  ا اء ميمتيللا  لل  الو للث والتنقيللق لللن المقللاور 
لسلللنة  ٖٔامتنلللع ملللن تمكينيلللا ملللن ا اء ميمتيلللا(  املللا قلللانون التعللل يم رقلللم أو  الجماليلللة
لتجللرم  عللم )للل م اطموللار لللن وجللو  مقوللرب  ٜواللليي للل م  يللو مللن نللص المللا ب/ ٕ٘ٔٓ

ملل ب الثوثللين يومللًا مللن تللاريا نفللا  القللانون  جماليللة  لل  اي مكللان(   يللث الولل  اشللتراا
لوموار لن المقورب الجمالية  كما الول  جمملة )كلم ملن يعملم ووجلو  مقولرب جماليلة  ل  

لويللره(  ليكلللون الللنص النيللال  ىللوا )لكلللم مللن لمللم ووجللو  مقولللرب أو  اي مكللان يعللو  لللو
يم  ل  يللع وق  اصلاق التعل  (ٔ)جمالية    مكان ما اموار الجياا الممتصة وموقعيا(

اموع ط أو  اي ليس وشرا ان تكون المقورب الجمالية موجو ب    اموع ماصة لمممور
كملا وان  اي مكلان  ل  ال وللة أو   ل  الواولااأو  تعو  لو  ق  تكون موجو ب والصل ارى

قانون التع يم اطمير قل  جلرم  عملين ج يل ين ىملاا  علم انكلار المقلاور الجماليلة  و علم 
 .(ٕ)لمقاور الجماليةاىانة ع ايا ا

  تكون اط عام الت  قررىا المشرف ل ماية المقاور الجمالية لم  الن و اطت ا
 .(ٖ)ا عام العوث والمقاور الجمالية -ٔ
 ا عام النوس العشوال . -ٕ
  ت  المقورب  ون موا قة رسمية من مؤسسة الشي اء. -ٖ

                                                           

، ِْٕٛه فٟ اٌٛلبئغ 2015ٌَٕخ  13اٚوا ِٓ لبْٔٛ ّؤْٚ ٚؽّب٠خ اٌّمبثو اٌغّبػ١خ هلُ -7اٌّبكح/ (1)

 . 2/6/2015فٟ  4367اٌؼوال١خ ػلك 

 .2015ٌَٕخ  13ؽّب٠خ اٌّمبثو اٌغّبػ١خ هلُ صبٌضبا ِٓ لبْٔٛ ّؤْٚ ٚ-7اٌّبكح/ (2)

أزماال اٍاابرنح اٌماابْٔٛ اٌغٕاابئٟ اٌّْااوع اٌؼوالااٟ ا٠ااواكٖ ٘اانا اٌّٖااطٍؼ ٚالزوؽااٛا ا٠ااواك ِٖااطٍؼ  (3)

اٌزقو٠ت ثلوا ػٕٗ، ٌٚىٕٕب و ٔؤ٠ل ٘نا اٌومٞ مٌه اْ ِؼٕٝ ِفوكح اٌؼجش فٟ اٌٍغخ رف١ل ثقٍاٜ اٌْاٟء 

ثْاو٠خ فبٌؼجاش فٍاٜ ٌٍوفابد ٌٚٙاٛ ثٙاب ٚ٘اٛ ٠ف١ال اوفَابك ٚؤٕب ٔزؾلس ػٓ ِمبثو عّبػ١اخ ٚهفابد 

ٚاوٍازقفب . ٠ٕظااو: م.ك ِؾّال ػٍااٟ ٍابٌُ ٚم.ك اٍااواء ِؾّاال ػٍاٟ ٍاابٌُ، اٌؾّب٠اخ اٌغٕبئ١ااخ ٌٍّماابثو 

اٌغّبػ١ااخ، ركهاٍااخ فااٟ ٙااٛء لاابْٔٛ ؽّب٠ااخ اٌّماابثو اٌغّبػ١ااخ اٌؼوالااٟر، ِغٍااخ و١ٍااخ اٌغبِؼااخ 

. ثؾش ِزبػ ػٍاٝ اٌْاجىخ 35-17، اٌٖفؾبد ِٓ 2015اوٍال١ِخ، إٌغ  اوّو ، ػلك فبٓ، 

 اٌل١ٌٚخ ٌٍّؼٍِٛبد. 

https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=111114 accessed on 15 Sep. 2019. 

https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=111114
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لرقملللة الملللام الجيلللاا الممتصلللة  للل  ا اء ميمتيلللا  للل  الو لللث والتنقيلللق للللن  -ٗ
 لمقاور الجمالية.ا

 اطمتناف لن تمكين الجياا الممتصة من ا اء ميمتيا. -٘
 لن وجو  مقورب جمالية. (ٔ)ل م اموار الجياا الممتصة -ٙ
  عم انكار المقاور الجمالية. -ٚ
  عم اىانة ع ايا المقاور الجمالية. -ٛ

وطجللم انجللاا اطلتللاام القللانون  للل الرب الاللق العلل ل  ومراكللا الاواوللة الع ليللة  لل  
  تتلول  (ٕ)ي لن المفقلو ين والملام المقلاور الجماليلة واجلراء الف صلواا التكميميلةالت ر 

و  للص العلللام  واالشالال  الاواوللة الع ليللة و يمللا يتعمللا وللالمفقو ينا اوًط  تشللري  الجثللث 
  ثانيلللًا  (ٖ)واطجاولللة لمللل  اسللللمة الجيلللاا الت قيقيلللة وبيالالالاب  الالالبا الو الالالا لت  يللل  اليويلللة 

أو  لبيالالاب  الالبا الو الالا تشللري يا أو  را  الجثللة لوصللفيا عللور لمميللة  للت  القوللر طسللتم
 .(٘)  واجراء   وصاا ال امق النووي(ٗ)اي اجراء امر ياموو قاع  الت قيا اتماي

 سللتنا ملا تقل م يمثلم ميللام الاواولة الع ليلة   مت  يل  لال يللة الر لاا الوشلرية يلتم اط
ال مللق النللووي  قسللم أو  تقنيللاا ال مللق النللووي سللواء  لل  قسللم المقللاور الجماليللةإللل  

أو  امللا ويللان سللوق الو للاب  يللتم الت قللا منللو ومو لللة ملل ى تعللرق الر للاا طاللوا نللار

                                                           

ٚوا )كائوح اٌْؤْٚ اإلَٔاب١ٔخ( ا-5اٌّبكح/ 2007ٌَٕخ  1اٌغٙبد اٌّقزٖخ ٚهكد فٟ رؼ١ٍّبد هلُ  (1)

ٚىاهح ؽمٛق اإلَٔبْ ف ْ ِؤٍَخ اٌْٙلاء/كائوح ّؤْٚ ٚؽّب٠خ اٌّمبثو اٌغّبػ١خ ٟ٘  ىٌغبءٚثَجت 

اٌّقزٖخ ٚ٘ٛ ِب ٔأ ػ١ٍاٗ ِْاوٚع اٌزؼ١ٍّابد اٌغل٠ال، فا ْ رؼانه اثاالؽ اٌالائوح فجبِىابْ اٌّقجاو 

ؼبه اٌلائوح ثىزبة ٍاوٞ ٠زٚآّ رَغ١ً اوفجبه فٟ الوة ِؾىّخ رؾم١ك ٚػٍٝ اٌّؾىّخ ٚاعت اّ

فؾااٜٛ اوفجاابه ٠ٛ٘ٚااخ اٌّقجااو ٚمٌااه ٚفااك اٌفمااوح صب١ٔاابا ِاآ ٔفااٌ اٌّاابكح، ػٍّاابا ثبٔٙااب ٌااُ رزغ١ااو فااٟ 

 ِْوٚع اٌزؼ١ٍّبد اٌغل٠ل.

 إٌبفل. 2013ٌَٕخ  37ٍبكٍبا ِٓ لبْٔٛ اٌطت اٌؼلٌٟ هلُ -3اٌّبكح/ (2)

 اٚوا)ة( ِٓ لبْٔٛ اٌطت اٌؼلٌٟ إٌبفل.-5اٌّبكح/ (3)

 اٚوا)ط( ِٓ لبْٔٛ اٌطت اٌؼلٌٟ إٌبفل.-5اٌّبكح/ (4)

 اٚوا)ي( ِٓ لبْٔٛ اٌطت اٌؼلٌٟ إٌبفل.-5اٌّبكح/ (5)
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غيرىا ليسجم    التقرير الاو  اطنثروولوج  مع كم أو  اط واا ال ا بأو  اثار اططا
 .(ٔ)المقتنياا الشمصية

يللة وتقلل يم لممللًا وللان قللانون الاللق العلل ل  الللام  الللرب الاويللق العلل ل  والاواوللة الع ل
 .(ٕ)المورب العممية والفنية لمقعاء والجياا الت قيقية الممتصة

اسلللتعا ب الر لللاا وت  يللل  ىويلللاا المفقلللو ين ووسلللالم الالللق الشلللرل   للل ن  واميلللرا
والوصلللمة الوراثيلللة تمثلللم جانولللًا ميملللًا  للل  رأق صللل ف يوي المفقلللو  و للل  تسلللوية قعلللايا 

  القانون  لممفقو . المفقو ين وىو جانق ط يقم اىمية لن اسوا  الوعع
مللن قللانون تعلل يم قللانون  ٕاقتصللر ناللاا القللانون وموجللق الفقللرب ثانيللًا مللن المللا ب/

شؤون و ماية المقاور الجمالية لم   لة ع ايا نلام الوعث الوال  وع ايا العصلاواا 
إلللا ب النلللر  يللو إللل     وىللو أمللر نلل لو  يللو المشللرفٖٕٓٓاطرىاويللة والوعثيللة قوللم ووعلل  

مللا يامللا لميللو أو  التلل  وقعللا مللوم النللااف المسللم  مللع مللا يسللم   الللس لممسللتج اا
ال لللللرق لمللللل  للللللاىرب اطرىلللللاق  قللللل  اكتشلللللفا اكثلللللر ملللللن مقولللللرب جماليلللللة  للللل  الفموجلللللة 

  وقلل  يكللون علل ايا ىلليه المقوللرب الجماليللة عللمن  لللاا قللانون شللؤون و مايللة (ٖ)واطنولار
. ووالتللال  ط ولل  مللن ان قلل  ط ينعللوون عللمن ناللاا ىلليا القللانونأو  المقللاور الجماليللة

يجسللل  القلللانون قالللل ب لاملللة مجلللر ب تعلللالم  اللللة وط تشمصلللنيا   ال اللللة اطميلللرب ممكلللن 
 تميياىا وامتياااا معينة وط ولس من ىيا اطمر.

                                                           

 .2016ٌَٕخ  2صب١ٔبا )فؾٔ اوِٛاد( ِٓ رؼ١ٍّبد لبْٔٛ اٌطت اٌؼلٌٟ إٌبفل هلُ -2اٌّبكح/ (1)

 صب١ٔبا ِٓ لبْٔٛ اٌطت اٌؼلٌٟ إٌبفل.-3اٌّبكح/ (2)

 اٌىْ  ػٓ ِمجوح عّبػ١خ فٟ اٌفٍٛعخ. ٠ٕظو اٌّٛلغ: 14/12/2017ثزبه٠ـ رمو٠و لٕبح اٌَِٛو٠خ  (3)

https://www.alsumaria.tv/news (accessed on 2 JANUARY 2019). 

ِمجاوح  15اٌؼضٛه ػٍٝ ِمجوح عّبػ١خ فاٟ اٌفٍٛعاخ ..  2017وبْٔٛ ا ٚي  16رمو٠و لٕبح اٌؾوح ثزبه٠ـ 

 مفوٜ فٟ ػَّٛ اؤجبه. ٠ٕظو:

https://www.alhurra.com (accessed on 2 JANUARY 2019). 

اٌؼواق .. اٌىْ  ػٓ ِمجاوح رٚاُ ػْاواد اٌغضاش  2017وبْٔٛ ا ٚي  15رمو٠و لٕبح اٌؼوث١خ ثزبه٠ـ 

 ّّبي اٌفٍٛعخ. ٠ٕظو:

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2019/12/15 (accessed on 2 

JANUARY 2019). 

https://www.alsumaria.tv/news
https://www.alhurra.com/
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2019/12/15
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أن منامقنا    معالجة ىيه المسالم ال رجة والمايرب والت  تثير ال فيلة تناملا 
 معاقوًا لميو يتعين ان يق م لمقعاء ليقوم من مو أ شمصية العقووة وان من يرتكق  عوً 

 يلللو اطميلللر كممتلللو   كمملللة القعلللاء ىللل  لنلللوان ال لللا ملللن جانلللق وىللل  أ اب ملللن ا واا 
ت قيا الع الة الجنالية من جانق آمر واستقرار وترسيا  كلم القلانون والليي ىلو  لاملة 

  .إنسانأية مجتمع 

 وياملطلة الثا
 املفمىديهالثياواخ املتعلمح ت إدارجمحايح و

 ٕٛٓٓ/ٖ/ٕٛالصللللللا ر  لللللل   ٕٛ/ٚ لللللل  قللللللراره  نسللللللانوللللللين مجمللللللس  قللللللوا اإ
للن مكا  لة للاىرب المفقلو ين اعوم ىل  المسلؤوم  الالدو ن لومصوص  لة المفقو ين ول

ومعر لللة مصللليرىم وانيلللا مسلللؤولة للللن تنفيلللي اطليلللاا والسياسلللاا والقلللوانين ياا الصلللمة 
ا مص اقية وموثوقية لن المفقلو ين   كما سمم وعرورب جمع وياناا يا(ٔ)وموعوف الفق 

و ماية ىيه الوياناا وا ارتيا و قًا لمقوال  والمعايير القانونية ال ولية والوانية  اثًا ال وم 
لم  التعاون  يما وينيلا وملع الجيلاا المعنيلة العامملة  ل  ىليا المجلام وسلوم منيلا تقل يم 

التعلللاون الكاملللم ملللع إلللل     و اليلللاً (ٕ)كلللم المعموملللاا المناسلللوة ياا الصلللمة ولللالمفقو ين
 لل  ت  يلل   -لنلل  وجللو  نللااف مسللم  وايللا يكللن صللنفو-المجنللة ال وليللة لمصللميق اط مللر 

مصلللير المفقلللو ين واتولللاف نيلللم شلللامم اااء ىللليه المسلللللة  ووملللا لمجنلللة ال وليلللة لمصلللميق 

                                                           

ك٠جبعااخ اٌمااواه اػااالٖ. اػزّاال كْٚ رٖاا٠ٛذ فااٟ اٌغٍَااخ اٌؾبك٠ااخ ٚاوهثؼااْٛ. ِزاابػ ػٍااٝ اٌّٛلااغ  (1)

 اٌوٍّٟ ٌالُِ اٌّزؾلح.

htts//:www.ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_28.

doc (accessed on July 30, 2018). 

 67/124ِاآ لااواه اٌغّؼ١ااخ اٌؼبِااخ ٌالِااُ اٌّزؾاالح هلااُ  15. اٌفمااوح 7/22ِاآ لااواه  6اٌفمااوح  (2)

ػ . ِزاب2015ّاجبٛ  11فٟ  A/RES/69/184. هلُ اٌٛص١مخ 2014وبْٔٛ ا ٚي  12اٌٖبكه فٟ 

 ػٍٝ اٌّٛلغ اٌوٍّٟ ٌالُِ اٌّزؾلح.

https://undocs.org/A/RES/69/184 (accessed on July 30, 2018). 

 . 2007ّجبٛ  3فٟ  A/HRC/10/28 ِٓ اٌٛص١مخ ٠ٚ14ٕظو ا٠ٚب اٌفموح 

https://undocs.org/A/RES/69/184
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واطمكلللان   نلللو  اط مللر ملللن مولللرب وموثوقيللة لاليلللة  للل  كفالللة سلللومة وسلللرية المعمومللاا
 .(ٔ)والتاويقاا الورمجية اطساسية والت  يمكن تكييفيا لكم السياقاااطستعانة 

قلللانون العقوولللاا العراقللل  النا للل  يمثلللم اطسلللاس القلللانون  الللليي  للل ن  وويللليا الصللل  
ترتكا لميو اط عام ال  ل ىا المشرف ا عام اجرامية واوجق لقاق  الميلا  وملن علمن 

مكملل  وم مللة لامللة اللليي يتوجللق الأو     للالمول (ٕ)اط عللام التلل  جرميللا ا شللاء السللر
أو  لميلو الم ا للة لمل  اطسلرار  والتل  قل  تكلون ايلة ويانلاا  كوميلة ملن أ علام العولث

غيلللر المصلللر  ولللو. وتكفملللا قلللوانين كقلللانون انعلللواا ملللولف  أو  النشلللر غيلللر المسلللؤوم
ىللا تكميلل  وانلل  التوار النا لل  وويللان واجوللاا الموللل  و ٜٜٔٔلسللنة  ٗٔرقللم  (ٖ)ال ولللة

سللاوعًا -ٗويلللع  لل  المللا ب/ (ٗ)ماليللة ىلل  يا الصللال  العللام وم مللة المللواانينوم مللة اجت
أثناءىلا إيا كانلا أو  والقوما )كتمان المعموماا والوثالا الت  يامع لمييا و كم وليفتو

 ال كم     ام ممالفلة المولل  لواجولاا وليفتلو ٚسرية واويعتيا(  وليقرر    الما ب/
لملل  ان ىلليه  ٛام وللو وعقووللاا نصللا لمييللا المللا ب/قيامللو والمللام م لللور لميللو القيللأو 

اجللراءاا امللرى و للا قللوانين امللرى منيللا قللانون العقووللاا  اتمللايالعقووللاا ط تمنللع مللن 
 لقاوية    قوانين امرى. أ كاماية أو  العراق  النا  

الويانلللاا المتعمقلللة  ا  ارباملللا المؤسسلللاا ال كوميلللة المسلللؤولة للللن  فلللل و مايلللة و 
 ل م وجو  مركلا وانل  لممفقلو ين  والليي ول وره يلؤ يإل   سوا واشرناوالمفقو ين   ق  

ان ت  يلل  امللاكن ىللؤطء وال صللوم لملل  ايللة معمومللاا يتامللق ولل وره السللير وعمميللة إللل  
 تامويا اية جية رسمية امرى.أو  معنية من الو ث والتقص  يقوم ويا يوي المفقو 

                                                           

 .67/124ِٓ اٌمواه  7. اٌفموح 7/22ِٓ لواه 2اٌفموح  (1)

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼوالٟ إٌبفل. 437اٌّبكح/ (2)

اٌّؼالي ٌمابْٔٛ  2002ٌَإخ  5صب١ٔابا ِآ لابْٔٛ هلاُ -2اا ىٌٝ ٔٔ اٌّبكح/اٍزٕبك٠ٚغله ثبٌنوو أٗ ٚ (3)

أٚجبٛ ِٛظفٟ اٌلٌٚخ اػالٖ ف ْ ٘نا اٌمبْٔٛ و ٠َوٞ ػٍٝ ِٕزَجٟ اٌمٛاد اٌَّاٍؾخ ٚلاٜٛ اوِآ 

ٕٟٛٛ ٚاٌمٚبح ٚاػٚبء اوكػبء اٌؼابَ او اْ ٚعال ٔأ فاٟ لاٛا١ُٕٔٙ اٌلافٍٟ ٚعٙبى اٌّقبثواد اٌ

 ٠مٟٚ ثزطج١ك مؽىبِٗ. 

 ِٓ اٌمبْٔٛ اػالٖ. 3اٌّبكح/  (4)
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الشراة لووو  لن الفقل   ان لممية توثيا تجري لم  مر متين اطول     مركا
والثانيللة امللام م كمللة اط للوام الشمصللية طسللوا  الوعللع القللانون  لممفقللو . اط ان يوي 
المفقو      اطا اطشتواه وكون المفقلو  ينتمل  لمتنليملاا اطرىاويلة يتوقل  ويلم ال لام 

 لن  اطوو  والفق .
الويانلاا  ا  اربايلة و ان مسالة اطوو     مركلا الشلراة قل  تؤشلر لمل  مسلالة  م

العاللل ب لممفقللو ين. يلللع ان تسللجيم الللوو   لل  مركللا الشللراة يسللتتوع ممااوللة ملل يرياا 
الشللراة لموقللو  لملل   التللو  قلل  يكللون موقو للًا لملل  يمللة قعللية جناليللة. اط ان يلللع ط 

الوياناا  ا  اربيعن  ان يكون ىو الجياا المسؤوم لن توثيا الفق  ومعن  جمع و ماية و 
 ال لمييا. وال ف

غيللر ملل نيين. وتوجلل  أو  ان مللا تقلل م يمثللم اجللراًء متاموللًا لكللم المفقللو ين ملل نيين
وجانللق اطوللو  مللن يوي المفقلللو  لنللو لمركللا الشللراة توثيلللا لوجسللا  مجيولللة اليويلللة 

تمع الت  يعثلر لمييلا  ل  المقلاور الجماليلة. أو  سواء تمع الت  ت عر من قوم الشراة
ىليه اطجسلا  ووياناتيلا واارب الصل ة/  اللرب الالق العل ل   وصا ق اطمتصاص لتوثيلا

. وكلو القسلمين يقوملان ول ور ىلام  ل  (ٔ)وقسميوا قسم المفقو ين وقسم المقاور الجمالية
وقاياىلا لمجيلول  اليويلة وسلواء كانلا التسلمية أو   فل وتوثيلا ويانلاا اطجسلا  الوشلرية

سمين تؤشر طشماص مجيول  اليوية مقاور جمالية  الوياناا    ىيين القأو  مفقو ين
 ق ر تعما اطمر ومسللة المفقو ين.

ان وجو  الوياناا الشمصية    كٍم من واارب ال اممية ممثمة وال مقة اطول  وىل  
للل ى مركللا الشللراة و الللرب الاللق العلل ل  أمللر يمكللن ان  (ٕ)وللاط رى اطموللارأو  الشللكوى

تقلل م واطموللار والشللكوى  اط ان ولل أ ىلليه نعتوللره  لل  ا يللان امتيللاري للليوي المفقللو  لنلل  ال
اطجراءاا    مركا الشراة والم كمة ومن ثم  الرب الالق العل ل  وموجلق الممااولاا 

                                                           

 5اٌّؼلي ٌمابْٔٛ هلاُ  2015ٌَٕخ  13اا ىٌٝ لبْٔٛ هلُ اٍزٕبكرزْبهن اٌّّٙخ ِغ ِؤٍَخ اٌْٙلاء  (1)

ِؤٍَاخ اٌْاٙلاء اٌَّاؤ١ٌٚخ ثالوا لبْٔٛ ّؤْٚ ٚؽّب٠خ اٌّمابثو اٌغّبػ١اخ ؽ١اش رٌٛاذ  2006ٌَٕخ 

ػاآ ٚىاهح ؽمااٛق اإلَٔاابْ اٌٍّغاابح ٚرأٍَااذ كائااوح ّااؤْٚ ٚؽّب٠ااخ اٌّماابثو اٌغّبػ١ااخ اٍبٍااٙب لَااُ 

 اٌّمبثو اٌغّبػ١خ فٟ اٌٛىاهح اٌٍّغبح. 

 )م( ِٓ لبْٔٛ اوٕٛي اٌغيائ١خ اٌؼوالٟ إٌبفل . 1اٌّبكح/ (2)
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اجراء ممام لتوثيا  الة الفقل  قانونلًا   تكلون وال لام ىليه إل   الرسمية مع اطميرب يت وم
نون العقوولاا وقلانون قلا  كلامالوياناا الشمصية لممفقو     ىاتين ال الرتين ماعلعة ع

ىللا سللرية وط يامللع لمييللا اط يوي المفقللو  والقعللاء التوار الاللق العلل ل  ومعنلل  تصللن  و
 وموجق اوامر قعالية. 

كمللا وتوجلل  ويانللاا المفقللو  للل ى م للاكم اط للوام الشمصللية   للاطميرب مللن يسللوغ 
نونيلة يتعلين الوص  القانون  ل الة المفقلو   والم كملة  ل  سلويم توثيقيلا الفقل  ك اللة قا

كلم ملنا الالق العل ل  إلل     ويللع وارسلام كتلق رسلمية(ٔ)الت ري والو لث للن المفقلو 
)لويللان و اتللو مللن للل ميا(  م يريللة اطقامللة )لويللان موا رتللو العللراا مللن ل مللو(  التسللجيم 
الجنللال  )لويللان كونللو مامللوق جناليللًا مللن ل مللو(  اطمللن الللوان  )لويللان كونللو مامللوق 

نايللم مللن ل مللو(   الللرب أو  رب اطصللو  والسللجون )لويللان كونللو مللو فامنيللًا ام ط(   اللل
رلايلللة القاصلللرين )لويلللان موا قتيلللا لمللل  القللليم ملللن ل ملللو(  ولميلللو  الويانلللاا الشمصلللية 
والر و  الرسمية لم  كتق الم كمة توثا اعوارب القاصر )المفقو ( وط يسم  لوير يوي 

 العوقة اطاوف لمييا.
مفقلللو  الشمصلللية توجللل  ايعلللا لللل ى  اللللرب رلايلللة القاصلللرين ويو لللل ان ويانلللاا ال

وملل يرياتيا الموالللة  لل  وولل ا  وكا للة م ا لللاا العللراا  يلللع ان المفقللو  يصللو  ومنالللة 
  ولمميللا والنسللوة لممفقللو  كعمللم الونللوع (ٖ)  وتلل ار اموالللو مللن قوللم ىلليه اللل الرب(ٕ)القاصللر
  (ٗ)للم يكلن لممفقلو  املوام  لو يل مم علمن ويانلاا ورنلامم الل الرب ال سلاو  ل ن  لو را  

                                                           

اٚعات ػٍاٝ اٌّؾىّاخ اْ رزؾاوٜ ػآ اٌّفماٛك  ِٓ لبْٔٛ هػب٠خ اٌمبٕو٠ٓ إٌبفل ٚاٌنٞ 74اٌّبكح/ (1)

فٟ ى٠ابهح ٌّؾىّاخ اوؽاٛاي اٌْقٖا١خ/ اٌىاوؿ اِابَ ؽل٠ضاخ  ثىبفخ اٌطوق اٌّّىٕخ لجً اٌؾىُ ثٛفبرٗ.

اٌاايٚهاء ثاا١ٓ اؽاال اٌمٚاابح اْ اٌمبٙااٟ ٌااٗ اٌق١اابه فااٟ ِقبٛجااخ اٌاالٚائو اٌوٍاا١ّخ ِاآ ػلِااٗ ٌٚىاآ 

اة  15ٌّفمٛك ٚمٌه ٠اَٛ اوهثؼابء اٌّٛافاك اٌغبهٞ ػوفبا أُٙ ٠قبٛجْٛ ٘نٖ اٌغٙبد ٌٍزؾوٞ ػٓ ا

2012. 

صب١ٔبا رإٔ ػٍاٝ: )٠مٖال ثبٌمبٕاو و،اواٗ ٘انا اٌمابْٔٛ اٌٖاغ١و ٚاٌغٕا١ٓ ِٚآ رماوه -3اٌّبكح/  (2)

 اٌّؾىّخ أٗ ٔبلٔ او١ٍ٘خ مٚ فبلل٘ب ٚاٌغبئت ٚاٌّفمٛك، او اما كٌذ اٌمو٠ٕخ ػٍٝ فال  مٌه(.

 ٌٕبفل.ِٓ لبْٔٛ هػب٠خ اٌمبٕو٠ٓ ا 70اٌّبكح/  (3)

ىٌاٝ ِل٠و٠اخ هػب٠اخ اٌمبٕاو٠ٓ فاٟ اٌىاوؿ ثا١ٓ ف١ٙاب  7/2/2012ى٠بهح رّذ ٠َٛ اٌق١ٌّ اٌّٛافك  (4)

ؽَابة ٌّفماٛك٠ٓ ،١او ِزايٚع١ٓ ِّآ ٌل٠اٗ فماٜ  4365اٌّٛظ  اٌَّاؤٚي ػآ اٌؾَابثبد ٚعاٛك 

ٟ، وّاب اٚٙاؼ اْ ٌىزوٚٔااِٛاي، فا ْ ٌاُ ٠ىآ ٌٍّفماٛك اِاٛاي فاال ٠الهط ٙآّ ث١بٔابد اٌجؤابِظ اإل

ح هػب٠خ اٌمبٕو٠ٓ ِٓ اٌلٚائو اٌزٟ ١ٌٌ ٌل٠ٙب رٍ  مٚ ؽوق ٌٍَّزٕلاد ٌق١ٕٖٛخ اٌَّزف١ل٠ٓ كائو



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

227 

القللوم وللان رلايللة المفقللو  كقاصللر عللمن المللام ىلليه الجيللة ال كوميللة ىلل  إللل   لننتيلل 
وط  (ٔ)رلايلللة ماليلللة وليسلللا اجتماليلللة  وويانلللاتيم م ميلللة و لللا قلللانون العقوولللاا العراقللل 

ىلليه الويانللاا  وىلل  متا للة لمجيللاا   إللل يسللم  لويللر الممللولين مللن المللولفين وللالولو 
القعلللاء ووموجلللق كتلللق رسلللمية وومو لللو  لللو يسلللم  ولللاطاوف لمللل  ىللليه أو  ال كوميلللة
 الوياناا.

ولللللليوي المفقلللللو  امتياريلللللًا تسلللللجيم الويانلللللاا الشمصلللللية لللللل ى كلللللم ملللللنا مؤسسلللللة 
 للللل  ) اللللللرب تعلللللويق عللللل ايا أو  ((ٕ)الشلللللي اء) الرب شلللللؤون و مايلللللة المقلللللاور الجماليلللللة

ال رويللة واطرىاويللة واطماللاء العسللكرية طجللم ال صللوم لملل  لراتللق التقاللل ي العمميللاا 
المفوعلللية العميلللا أو  جمعيلللة اليلللوم اط ملللر العراقللل / قسلللم المفقلللو ين أو  والتعلللويق(
)اطمتفللاء القسللري  اليللًا  قللا(  لممللًا وللان ىلليه الجيللاا ط تسللاىم  للل   نسللانل قللوا اإ

وي المفقلللللو  امتياريلللللًا يمجللللللون الييلللللا املللللًو  للللل  اسلللللوا  الوعلللللع القلللللانون  لمفقللللل  اط ان ي
الراتق التقالل ي  وومجلر  مملئ أو     تمق  التعويقأو  مسال تيم لمعثور لم  المفقو 

وتوثيا وياناا المفقو  ل ى ىيه الجياا والمؤسساا و لا اطسلتماراا العالل ب لكلم جيلة 
ا ال كوميلة والقعلاء تعتور وتصلن  لمل  انيلا سلرية ط يتلا  اطالوف لمييلا اط لمجيلا

ال مايلللة المقلللررب ليلللا و لللا نصلللوص قلللانون العقوولللاا والقلللوانين اطملللرى  ل كلللاموتتمتلللع و
 الساوا ويانيا. 

وتوثيلللا الويانلللاا المتقللل م الكلللوم لنيلللا ط تتعملللا  قلللا وملللا يللل ل  ولللو يوي  إ اربان 
المفقللللو  وانمللللا ىلللل  تللللرتوا اشلللل  اطرتوللللاا وعمميللللة اسللللتمرا  الجثللللث لنلللل  الو للللث للللللن 

. وتشللير (ٖ)الم تممللةأو  مفقللو ين  وايللة معمومللاا لللن مواقللع المقللاور الجماليللة اطكيلل بال
                                                                                                                                                      

ٟ ؽَبثٟ ٌٍلائوح، ىٌىزوٚٔرُ اػزّبك ثؤبِظ  1775ِٕٙب ُٚ٘ اٌمبٕو٠ٓ، ػٍّبا ثبٔٗ ِٕٚن ثلا٠خ اٌؼبَ 

ه٠قاٗ ٌزْاًّ واً اٌّؼابِالد اٌمل٠ّاخ ِآ اٌزَاؼ١ٕبد ٌٚؾال رب 2017ٚرُ رؾل٠ش اٌجؤبِظ فٟ اٌؼابَ 

 ٌٚغ١ّغ فئبد اٌمبٕو٠ٓ.

وً ِآ ػٍاُ ثؾىاُ ٚظ١فزاٗ ... ثَاو فأفْابٖ فاٟ ،١او اوؽاٛاي  ...ىفْبء اٌَو )٠ؼبلت  437اٌّبكح/  (1)

 اٌّٖوػ ثٙب لبٔٛٔبا ... (.

و رياي اٌلائوح رزٍمٝ اكػبءاد ثبٌفمل ٚرٕظُ اٍزّبهح ّٔٛمط ِفمٛك ٚرؾ١ً اٌّبٔؼ ىٌٝ اٌطات اٌؼالٌٟ  (2)

 اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ.وفن ػ١ٕخ ِٓ اٌلَ ٚ

 اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌّفٛٙخ اوُِ اٌّزؾلح اٌَب١ِخ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ٚرمو٠وا اٌّف١ٙٛخ ٚاو١ِٓ اٌؼبَ.  (3)
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المللللولفين ال كللللوميين أو  اطسللللتفا ب مللللن سللللجوا الجلللليسإللللل   وثللللالا اطمللللم المت لللل ب
إلل   كم من شارع وعممية نقلم الجثلث. وىليا يقو نلا ول ورهأو  المسؤولين لن  فر القوور

 (ٔ)لممية امفاليا مو ًا لمقانون.أو  تعمقة والمفقو ينتجريم لممية اتو  المعموماا الم
لل م وجلو  جيلة مركايلة تجملع إلل   وموصة ما تق م ان ال لام  ل  العلراا يشلير

ويانلللاا المفقلللو ين وت مييلللا ملللن العولللث وتعامميلللا كم فوللللاا لمرجلللوف الييلللا رغلللم وجلللو  
 مؤسساا  كومية كالاق الشرل  وواارب ال اممية ومؤسسة الشي اء.

  الثالثلة املط
 الىفاج واملساءلح تالرار العدالح أسثابالتحميك يف 

يتجسللل   للل  اعوم يمثلللم ال لللا  للل  معر لللة ال قيقلللة وجيلللين لعمملللة وا للل ب  وجييلللا 
ال للا  لل  معر للة لللرو  اطمتفللاء ومصللير الشللمص الممتفلل  وىللو المفقللو   امللا وجييللا 

الجسللليمة ل قللللوا  الع اللللة ولللالت قيا  لللل  اطنتياكلللااإلللل   الثلللان   يتجسللل   للل  الوصللللوم
القعللاء. إللل     وتقلل يم المسللؤولين لللن ارتكللاق الجللرالمنسللانوالقللانون اللل ول  اإ نسللاناإ

 (ٕ)و مايتيا. نسانوىو ما يسال     وعع    لو وا من العقاق وتعايا  قوا اإ

                                                                                                                                                      

 A/HRC/10/28. 3 FEBRUARY/ 2009 . P.6. 

رمو٠ااو اٌٍغٕااخ اوٍزْاابه٠خ اٌزبثؼااخ ٌّغٍااٌ ؽمااٛق اإلَٔاابْ ػاآ افٚااً اٌّّبهٍاابد ثْااأْ َِاابٌخ  (1)

 .A/HRC/16/70. 21 FEBRUARY/ 2011. P. 24اوّقبٓ اٌّفمٛك٠ٓ. 

٠ٕظو ثٙنا اٌٖلك اٌٛصبئك اٌل١ٌٚخ ٌّغٌٍ ؽمٛق اإلَٔبْ. رمو٠و اٌٍغٕخ اوٍزْابه٠خ اٌزبثؼاخ ٌّغٍاٌ  (2)

ؽماااٛق اإلَٔااابْ ػاااآ افٚاااً اٌّّبهٍاااابد ثْااابْ َِاااابٌخ اوّاااقبٓ اٌّفمااااٛكْٚ. هلاااُ اٌٛص١مااااخ 

A/HRC/16/70 ْاه ِغٍااٌ ؽمااٛق ، لااو22/3/2002فااٟ  22/7. لااواه ِغٍااٌ ؽمااٛق اإلَٔااب

، لواه ِغٌٍ ؽمٛق اإلَٔبْ A/HRC/RES/21/7اٌٛص١مخ  2012اوزٛثو/ 10فٟ  7/21اإلَٔبْ 

، لااواه ِغٍااٌ ؽمااٛق A/HRC/RES/12/12اٌٛص١ااك هلااُ  2007اوزااٛثو/ 12فااٟ  12/12هلااُ 

، رمو٠اااو A/RES/69/184اٌٛص١ماااخ هلاااُ  2014وااابْٔٛ اوٚي/  12فاااٟ  124/67اإلَٔااابْ هلاااُ 

، اٌزمو٠اااو A/69/293هلااُ اٌٛص١مااخ  2014آة  11ّااقبٓ اٌّفمااٛك٠ٓ فاااٟ اوِاا١ٓ اٌؼاابَ ػااآ او

اٌَاإٛٞ ٌّفٛٙاا١خ اوِااُ اٌّزؾاالح اٌَااب١ِخ ٌؾمااٛق اإلَٔاابْ ٚرمو٠ااوا اٌّفٛٙااٟ ٚاوِاا١ٓ اٌؼاابَ ػاآ 

. رمو٠و او١ِٓ اٌؼابَ ػآ اوّاقبٓ A/HRC/10/28هلُ اٌٛص١مخ  2007ّجبٛ/  3اٌّفمٛكْٚ فٟ 

. ِزبؽخ ػٍاٝ اٌّٛلاغ اٌوٍاّٟ ٌالِاُ اٌّزؾالح. A/71/299مخ هلُ اٌٛص١ 2016آة  5اٌّفمٛكْٚ فٟ 

ٚوً ٘نٖ اٌٛصبئك رزؾالس ػآ اٌؾاك فاٟ ِؼوفاخ اٌؾم١ماخ ٚٙاوٚهح رمال٠ُ ِورىجاٟ أزٙبوابد ؽماٛق 

 اإلَٔبْ ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اإلَٔبٟٔ ىٌٝ اٌؼلاٌخ.
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مجلللر  اطنكلللار المتعمللل  ل لللا ا لللرا  إلللل   نسلللانوتشلللير الوثلللالا ال وليلللة ل قلللوا اإ
ر اوناليم يع   عًو جناليًا يجق المعاقوة لميو. واتا لة المعموملاا اطسر    معر ة مصي

يتعين ان ط تقتصر لمل  يوي المفقلو  وانملا تمتل  لتشلمم المؤسسلاا المعنيلة وتقفل  اثلر 
  (ٔ)المفقو ين.

أو   ف  امن النلااف المسلم  قل  تعل  اط علام المرتكولة و لا المفقلو ين جلرالم  لرق
ووة ال وليللة وىللو مللا يسللترل  واجللق ال ولللة  لل  عللمان ية لتلمللي الصللنسللانجللرالم علل  اإ

 القعاء.إل   ت قيا نايو وتق يم مرتكوييا
را ب سياسلية وولل  ولان التصل ي إان الت قيا    الجرالم المرتكولة يقتعل  وجلو  

 لونتياكاا ىو السويم لت قيا الع الة.
يه المر مة ىإل   وما يمكن ان يقام وييا الص       الة العراا انو لم يصم وع 

 مر مة المساءلة لن اطنتياكاا الت  ق  تكون وراء اطل ا  الكويرب من المفقو ين.

                                                           

بٌخ رمو٠ااو اٌٍغٕااخ اٍزْاابه٠خ اٌزبثؼااخ ٌّغٍااٌ ؽمااٛق اإلَٔاابْ ػاآ افٚااً اٌّّبهٍاابد ثْااأْ َِاا (1)

 اوّقبٓ.

 A/HRC/16/70. 21 FEBRUARY 2011 . ِزبػ ػٍٝ اؤزو٠ٕذ.57اٌفموح    

https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-16-70/ )accessed on November 

2/2018(. 

https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-16-70/
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 الخاتمة
 اال تنتاجات:

تع  لاىرب الفق  إ  ى أش  المشاكم صعووًة لما تثيره من اشلكاطا تتعملا وليوي المفقلو   .ٔ
نولة ول ي ب اط والمفقو  ياتو ونفس الوقا. ورغم ان العوامم الت  تؤ ي ىيه المشكمة مت

ان اط تياجاا تلم وا  ب ومشتركة وين أسر المفقو ين. وتكلا  تشلكم ىليه اط تياجلاا 
وشرف ليا قوال  قانونية  ويمكننا القوم وان  لتوارمنلومة متكاممة ايا ما اميا وعين اط

 المعالجة ممكنة ايا ما تلا را جيو  سمااا ال ولة مجتمعة.
معر ة ما   ث لو وال  التعر  لم  ر اتلو وا يلاء يكلراه    إل ت تا  أسر ويوي المفقو  .ٕ

وىلل  مسللللة معنويللة تقاوميللا  اجللة مم للة  لل  اسللتمرار العلليس والتلل  تكللون ومسللان ب أسللر 
المفقللو ين ما يللًا ومعنويللًا  ويلللع مللن مللوم تقلل يم اللل لم النفسلل  واطجتمللال  والصلل   

 والتعميم . 
مسلللة ىامللة تتجملل   لل  أن إللل   ما يللة طسللرتوتتجلاوا قعللية الفقلل  ال اجللاا المعنويلة وال .ٖ

ألملللام انتقاميلللة وأرىاويلللة طسلللرتو إلللل   المفقلللو  قللل  يكلللون تسلللوق ولللليى لمويلللر مملللا يلللؤ ي
ال مايللللة مللللن التي يلللل اا اطمنيللللة. وط يمكللللن إللللل    يكونللللون وال للللام ىلللليه ولللللمس ال اجللللة

تلللو ومسلللاءلة القعلللاء والملللام ماكنإلللل   لممنلومللة ان تكتملللم اط واتا لللة الفرصلللة ولللالمجوء
 المسؤولين لن اطنتياكاا ان ثوا وجو  شوية جنالية    الفق .

 المفقو ين.   كامعرورب وجو  مركا وان  لممفقو ين وااار قانون  مو   ع .ٗ
والمتعمقلللة و مايلللة المقلللاور الجماليلللة وملللن ثلللم  ٖٕٓٓان التشلللريعاا التللل  انوثقلللا وعللل   .٘

سلللاوقة وتعويعلللاا المتعلللررين ملللن قلللوانين التعويعلللاا لمفقلللو ي النااللللاا المسلللم ة ال
العمميللللاا ال رويللللة واطماللللاء العسللللكرية والعمميللللاا اطرىاويللللة تشللللمم  لللللاا وعينيللللا مللللن 
المفقو ين وليس الكم  وىو مؤشر ي ا ناقوس المار وشلن لممية اطصلو  وتلرميم ملا 

 يمكن ترميمو من اعرار نفسية وما ية ألما ويوي المفقو ين. 
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لومة القانونية لممفقو ين يتعين ان يكون شلامًو لجميلع  للاا ان ا  اث اصو     المن .ٙ
المفقلو ين ولكا للة الجوانللق ال ياتيللة للليوي المفقللو ين ملن جيللة  وللنفس الوقللا اللليي يعمللم 

القعلاء ملن جيلة إلل    يو لم  ا يلاء ماكنلة الع اللة الجناليلة وتقل يم مرتكول  اطنتياكلاا
 ثانية. 

 المقترحات:
تعنلل  وللالمفقو ين  تقللوم لملل  توجيللو يوي المفقللو  وللاطجراءاا نقتللر  انشللاء جيللة مو لل ب  .ٔ

تونلل  منشللور يوللين إللل   ان يصللارأو  التلل  يتعللين اتواليللا لنلل  اطوللو  لللن  الللة الفقلل  
اطجللراءاا المتوعللة  لل   الللة الفقلل  يتللا  للليوي المفقللو   لل  كللم مللن المؤسسللاا والجيللاا 

للللو  للل  ا نللل  مسلللتوياتوا )مؤسسلللة الرسلللمية اطتيلللة والتللل  يتعلللين ان يكلللون وينيلللا تعلللاون و 
الشلي اء  جمعيللة اليلوم اط مللر العراقيللة   اللرب الاولل  العلل ل   المفوعلية العميللا ل قللوا 

  تتشللاركو إلكترونللإللل ا  ورنللامم إللل   ان يصللارأو    واارتلل  اللل  اف وال امميللة( نسللاناإ
انيلللة ىللليه الجيلللاا وتوثلللا  يلللو الفقللل  لوشلللماص و يلللث تتلللا  لكلللم ملللن ىللليه الللل والر امك

 لمو ث.أو  ال موم اليو سواء لتسجيم مواصفاا المفقو  وتوثيا اسمو    قال ب وياناا
 لل   للام تللم انشللاء الجيللة المو لل ب يتعللين ان تللرتوا والمجنللة أو  الورنللامم السللاوا اقترا للو .ٕ

 .ٕٛٔٓلسنة  ٙٗالت  انشلىا اطمر ال يوان  رقم 
انون يتكفم وتسوية الوعع القانون  ن انشاء جية مو  ب ط و  ان تكون وقانون  ىيا القإ .ٖ

لممفقو ين من  يث ال قوا المقررب ليويو  وواطمكان اطستعانة ومشروف قانون  نمويج  
وتجللللارق اللللل وم التلللل  لانللللا مللللن مشللللكمة أو  أل تللللو المجنللللة ال وليللللة لمصللللميق اط مللللر

 المفقو ين كالووسنة واليرسع لم  سويم المثام.
أو  و ين لم  ق م المساواب من كان متيمًا وجريمة لا يةجميع المفقإل   ط و  من النلر .ٗ

العمميلللللاا أو  نتيجللللة العمميلللللاا ال رويللللةأو  كلللللان علللل ية لورىلللللاقأو  متيمللللًا واطرىللللاق
اطماللاء العسللكرية ليللتمكن يويللو مللن الل  صللف ة الماعلل  والوقللو  لملل  أو  اطرىاويللة

تسلتقيم ول ون تسلوية  وععو ونفس الوقا اليي يمكنيم من المع  ق مًا و يلاتيم التل  ط
 الوعع القانون  لممفقو ين واليين ىم    غالق اط يان من  لة الرجام. 
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نقتللر  تعلل يم كللًو مللن قللانون شللؤون و مايللة المقللاور الجماليللة ومؤسسللة الشللي اء وقللانون  .٘
وت ريللللللر نااقللللللو وشللللللمولو لكللللللم  لللللللاا المقللللللاور اعوم   القللللللانون ٕ٘ٔٓلسللللللنة  ٚ٘رقللللللم 

  ايعلللا وت ريلللر نااقلللو ليشلللمم يوي المفقلللو  سلللواء ملللن اتيلللم الجماليلللة  والقلللانون الثلللان
مللللن كللللان علللل ية جريمللللة لا يللللة اناوقللللًا مللللن مسللللؤولية ال ولللللة تجللللاه كللللم أو  واطرىللللاق

للللن مكا  لللة للللاىرب المفقلللو ين ملللن اعوم مواانييلللا وللل ون اسلللتثناء وملللن انيلللا المسلللؤوم 
يويلو إلل    تتع اهجانق  ومن ان العقووة شمصية ط تاام اط مرتكق الفعم الجرم  وط

المجتمع السلوي ولكل  ط نعلين إل   اليين ق  يكونون ولمس ال اجة لرأق الص ف والعو ب
 مراق المجتمعاا.إل   ونم  اي ينا لمسال ب الشياان    سعيو
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 المصادر
 اواًل. الكتا:

 .ٕٚٔٓ . وراء منير التكريت / شر  قانون اصوم الم اكماا الجاالية.  ار السنيوري. ويروا.  .ٔ
 .ٕ٘ٓٓجمام م م  مصاف / شر  قانون اصوم الم اكماا الجاالية. ماوعة الامان. وو ا .  .ٕ
سلللعي   سلللق ا / شلللر  قلللانون اصلللوم الم اكملللاا الجااليلللة.  ار اولللن اطثيلللر لماواللللة والنشلللر.  .ٖ

 .ٕ٘ٓٓالموصم. 
جااليللة. اطسللتاي لولل  اطميللر العكيملل / شللر  قللانون اصللوم الم اكمللاا الو   . سللميم اوللراىيم  روللة .ٗ

 .ٕٛٓٓالقاىرب. شركة العاتع لصنالة الكتاق. 
 ور المجنللة ال وليللة لمصللميق اط مللر  لل  إنمللاء وتاللوير قواللل  القللانون اللل ول   / . شللري  لللتمم .٘

 المجنة ال ولية لمصميق اط مر. .ٖٕٔٓ .ٖا . القاىرب  مصر . نساناإ
  نسلللان  القلللانون الللل ول  اإم اعلللراا  للل . نسلللانتاويلللا القلللانون الللل ول  اإ / . للللامر الاملللال  .ٙ

 المجنة ال ولية لمصميق اط مر.. ٕٔٓٓ .القاىرب . ررىا  . شري  لتمم
 .  ليلم التاويلا نسلان . القلانون الل ول  اإنسلان . لامر الامال / آلياا تنفيي القلانون الل ول  اإ .ٚ

لعروللل . لمللل  الصلللعي  اللللوان . تقللل يما  . ا مللل   ت للل  سلللرور. القلللاىرب. مصلللر.  ار المسلللتقوم ا
ٕٖٓٓ. 

 ٛٛٔالقاع  م م   سن كشكوم والقاع  لواس السع ي/ شر  قانون اط وام الشمصية رقلم  .ٛ
 وتع يوتو. وو ا . المكتوة القانونية.  ون سنة اوع. ٜٜ٘ٔلسنة 

 تاوى المرجع الل ين  اطلمل  السلي  لمل  ال سلين  السيسلتان . منيلا  الصلال ين. الجلاء الثاللث.  .ٜ
المفقلللو  اوجيلللا. متلللا  لمللل   أ كلللام.ا. الفصلللم الراولللع  للل  ه ٜٖٗٔق لللة. الاوعلللة الثالثلللة والمن

 اطنترنياا
https://www.sistani.org/files-new/book-pdf/arabic-menhaj-3-1439.pdf 

(accessed on 10 September ٕٓٔٛ). 
 ثانيًا. الر ائ  الجامعية:

. هٖ٘ٗٔ. ٔسللللة مقارنللللة. ا ق اللللان ىللللا ي لولللل  القللللرب غللللول . اطرث والتقلللل ير واط تيللللاا.  را -
. متا لللة لمللل  ٖٕٓٓجامعلللة الموصلللم  -كميلللة ال قلللواإلللل   م. رسلللالة ماجسلللتير قللل ما ٕٗٔٓ

 اطنترنياا
http://almerja.net/reading.php?i=0&ida=1310&id=973&idm=37127 

(accessed on 10 January 2019). 

http://almerja.net/reading.php?i=0&ida=1310&id=973&idm=37127
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كميلة إلل   المفقو   ل  الشلريعة اطسلومية. رسلالة ماجسلتير قل ما أ كاميوس  لاا م م   مو.  -
. ٖٕٓٓ/ هٕٗٗٔال راسلللاا العميلللا  للل  جامعلللة النجلللا  الوانيلللة  للل  نلللاومس  مسلللاين الم تملللة. 

 متا ة لم  اطنترنياا
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/allthesis/the_views_of_the_islami

c_sharia_in_the_missing_person.pdf (accessed on 10 September 
ٕٓٔٛ). 

 ثالثًا. البحوث:
" راسلة  ل   .ال ماية الجنالية لممقاور الجمالية  أ.  اسراء م م  لم  سالمو  لمأ.  م م  لم  سا -

. النجل  اطشلر  .مجملة كميلة الجامعلة اطسلومية .عوء قانون  ماية المقلاور الجماليلة العراقل "
 . و ث متا  لم  الشوكة ال ولية لممعموماا. ٕ٘ٔٓ .ل   ماص

https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=111114 accessed on 15 Sep. 2019. 
القاع   ي ر لم  نوري. ال كم وو لاب المفقلو  العسلكري. منشلور لمل  موقلع الم كملة اطت ا يلة  -

 العميا. 
https://www.iraqfsc/news.3875/ )accessed on 20 September 2018(. 

مللوا المفقللو   كمللًا  لل  القللانون العراقلل  وتاويقاتللو القعللالية. و للث  أ كللامريللاان م سللن سللمين.  -
مقلل م لمجمللس القعللاء اطلملل  طقملليم كور سللتان العللراا كجللاء مللن متاموللاا الترقيللة مللن الصللن  

 .ٕٚٔٓالصن  الثان  من اصنا  اط لاء العام. إل   الثالث
 ثالثًا. المقاالت:

/ ٖ/ ٙٔالمفقو     القانون. مقاللة  ل  جريل ب الصلوا .  أ كامالقاع  كالم لو  جاسم الاي ي.  -
ٕٓٔ٘. 

 رابعًا. االتفاقيات:
 .ٜٜٗٔاتفاقية جني  اطول  ل ماية جر   ومرع  ال رق الورية لعام  .ٔ
 .ٜٜٗٔلعام اتفاقية جني  الثانية ل ماية جر   ومرع  وغرق  ال رق الو رية  .ٕ
 .ٜٜٗٔاتفاقية جني  الثالثة ل ماية اسرى ال رق لعام  .ٖ
 .ٜٜٗٔاتفاقية جني  الراوعة ل ماية الم نيين لعام  .ٗ
 .ٜٚٚٔطتفاقياا جني  لعام اعوم الوروتوكوم اطعا    .٘
 .ٜٚٚٔالوروتوكوم اطعا   الثان  طتفاقياا جني  لعام  .ٙ
 .ٜٙٙٔلعام  العي  ال ول  الماص وال قوا الم نية والسياسية .ٚ
 .ٜٙٙٔية واطجتمالية والثقا ية لعام قتصا العي  ال ول  الماص وال قوا اط .ٛ

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/allthesis/the_views_of_the_islamic_sharia_in_the_missing_person.pdf
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/allthesis/the_views_of_the_islamic_sharia_in_the_missing_person.pdf
https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=111114
https://www.iraqfsc/news.3875/
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  .ٜٗٛٔاّتفاقية مناىعة التعييق لعام  .ٜ
 .ٕٙٓٓاطّتفاقية ال ولّية ل ماية جميع اطشماص من اطمتفاء القسرّي لعام  .ٓٔ

 خام ًا. القوانيب الوطنية:
 النا  . ٜٔ٘ٔلسنة  ٓٗالقانون الم ن  العراق  رقم  .ٔ
 .ٜٓٛٔلسنة  ٛٚقانون رلاية القاصرين رقم  .ٕ
 .ٕٓٔٓلسنة  ٖقانون الم مة والتقال  العسكرّي النا ي رقم  .ٖ
 .ٕٔٔٓلسنة  ٛٔقانون الم مة والتقال  لقوى اطمن ال اممّ  رقم  .ٗ
 .ٜٜٙٔلسنة  ٖٛقانون المرا عاا الم نّية النا   رقم  .٘
 .ٜٚٔٔويان الم اكم لسنة  .ٙ
 .ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔق  النا   رقم قانون العقوواا العرا .ٚ
 .النا   ٜٔٚٔلسنة  ٖٕقانون اصوم الم اكماا الجاالية العراق  رقم  .ٛ
 .ٕٛٔٓلسنة  ٙٗاطمر ال يوان  رقم  .ٜ

المتعملللا وتعللويق عللل ايا العمميللاا ال رويلللة واطماللاء العسلللكرية  ٕ٘ٔٓلسللنة  ٚ٘القللانون رقلللم  .ٓٔ
 .والعممياا اطرىاوية

 .ٕٚٓٓلسنة  ٜٔرقم  قانون العقوواا العسكري النا   .ٔٔ
 .ٕٛٓٓلسنة  ٖ٘رقم    العراا  نسان قوا اإقانون مفوعية  .ٕٔ
 .ٕٚٔٓلسنة  ٜٗقانون اط لاء العام رقم  .ٖٔ
  .ٕٙٔٓلسنة  ٕقانون مؤسسة الشي اء رقم  .ٗٔ
 . ٖٕٔٓلسنة  ٖٚقانون الاق الع ل  رقم  .٘ٔ
 .ٖٕٔٓلسنة  ٖٚلقانون الاو  الع ل  رقم  ٕٙٔٓلسنة  ٕتعميماا رقم  .ٙٔ
 .ٕٙٓٓلسنة  ٘اية المقاور الجمالية رقم قانون  م .ٚٔ
 .ٕٙٓٓلسنة  ٘لقانون المقاور الجمالية رقم  ٕ٘ٔٓلسنة  ٖٔقانون التع يم رقم  .ٛٔ
 .النا   ٜٜٔٔلسنة  ٗٔقانون انعواا مولف  ال ولة رقم  .ٜٔ
 .المع م لقانون انعواا مولف  ال ولة ٕٛٓٓلسنة  ٘قانون رقم  .ٕٓ

 .الم اكم الوانية العراقية أ كامسا سًاا 
لللن م كمللة اط للوام الشمصللية  ٕٓٔٓ/ٚ/ٖٔالصللا ر  لل   ٕٓٔٓ/س/ٜٜٕرقللم  قعللال   كللم -

 .   ياا السوسم
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  ابعًا: التقارير.
 . كر ستان العرااا ال اماا جمالية مالومة و ا م تجاين.نسانمراقوة  قوا اإ منلمةتقرير  -

 رنياا. متا  لم  اطنتٕٛٔٓشواا  ٜ اكتشا  مقورب جمالية قرق قرية الور ية.
https://www.hrw.org/ar/video-photos/video/2018/02/09/314932 (accessed 

on 21 November 2018). 
ملن  . العراا ا تجلاااا سلرية ول ون اطجلراءاا الواجولة.  مملةنساناإ  قواتقرير منلمة مراقوة  -

 . متا  لم  اطنترنيا.ٕٛٔٓ  ٕٚاطمفاءاا القسرية. ايموم 
https://www.hrw.org/ar/news/2018/09/27/322686 (accessed on 15 

November 2018). 
ليلللة  للل  الفموجلللة. ينللللر الكشللل  للللن مقولللرب جما .ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٗٔالسلللومرية وتلللاريا قنلللاب تقريلللر  -

 الموقعا
https://www.alsumaria.tv/news (accessed on 2 JANUARY 2019). 

 ٘ٔالعثللور لملل  مقوللرب جماليللة  لل  الفموجللة.  .ٜٕٔٓاعوم كللانون  ٙٔال للرب وتللاريا قنللاب تقريللر  -
 مقورب أمرى    لموم اطنوار. ينلرا

https://www.alhurra.com (accessed on 2 JANUARY 2019). 
العللراا .. الكشلل  لللن مقوللرب تعللم لشللراا  .ٜٕٔٓاعوم كللانون  ٘ٔالعرويللة وتللاريا قنللاب تقريللر  -

 الجثث شمام الفموجة. ينلرا
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2019/12/15 (accessed on 

2 JANUARY 2019). 
 ثامنًا: وثائق المنظمات الدولية.

 .ٕٛٓٓ/ٖ/ٕٛ    ٚ/ٕٛ نسانقرار مجمس  قوا اإ -
. رقللم ٕٗٔٓاعوم كللانون  ٛٔالصللا ر  لل   ٗٛٔ/ٜٙقللرار الجمعيللة العامللة لومللم المت لل ب رقللم  -

 .ٕ٘ٔٓشواا  ٔٔ    A/RES/69/184الوثيقة 
 المجنة ال ولية لشؤون المفقو ين. ورنامم العراا. نشرب متا ة لم  الموقع الرسم  لمجنة. -
القلللانون النملللويج  لممفقلللو ين. متلللا  لمللل  الموقلللع الرسلللم  لمجنلللة ال وليلللة أو  المولللا ي التوجيييلللة -

 لمصميق اط مر.
 . الوثيقة رقمنسانالمت  ب السامية ل قوا اإ لمفوعة اطمم السنويالتقرير  -

 A/HRC/10/28. 3 FEBRUARY/2009. 

https://www.hrw.org/ar/video-photos/video/2018/02/09/314932
https://www.hrw.org/ar/news/2018/09/27/322686
https://www.alsumaria.tv/news
https://www.alhurra.com/
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2019/12/15
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للللن ا علللم الممارسلللاا وشلللان مسلللالة  نسلللانتقريلللر المجنلللة اطستشلللارية التاوعلللة لمجملللس  قلللوا اإ -
 . A/HRC/16/70اطشماص المفقو ون. رقم الوثيقة 

 .A/HRC/RES/21/7الوثيقة  ٕٕٔٓاكتوور/ ٓٔ    ٕٔ/ٚ نسانقرار مجمس  قوا اإ -
الوثيلللللللللللا رقلللللللللللم  ٜٕٓٓاكتلللللللللللوور/ ٕٔ للللللللللل   ٕٔ/ٕٔرقلللللللللللم  نسلللللللللللانقلللللللللللرار مجملللللللللللس  قلللللللللللوا اإ -

A/HRC/RES/12/12. 
 .A/69/293رقم الوثيقة  ٕٗٔٓآق  ٔٔتقرير اطمين العام لن اطشماص المفقو ين     -
رقلللللللللم الوثيقلللللللللة  ٜٕٓٓشلللللللللواا/  ٖوتقريلللللللللرا المفلللللللللوق واطملللللللللين العلللللللللام للللللللللن المفقلللللللللو ون  للللللللل   -

A/HRC/10/28 . 
 . A/71/299رقم الوثيقة  ٕٙٔٓآق  ٘ير اطمين العام لن اطشماص المفقو ون    تقر  -

 تاسعًاا المعاجم.
 امعجم المعان  الجامع  متا  لم  اطنترنيا. ينلر الموقع -

https://www.almaany.com (accessed on 10 September 2018). 
  .ٜٚٙ/ ٕ    آمرون  مصاف  اوراىيم و المعجم الوسيا -

https://www.almaany.com/
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 :صمخالم
 ي كلم الليي القانون  اطاار  يث من العراا    المفقو ين مشكمة الو ث يعرق

 اط تياجلللاا لتموللل  تالللورا انيلللا وكيللل  الوانيلللة والمعالجلللاا ال راسلللة موعلللوف ال اللللة
 اطسللتقرار للل م جللةنتي ليللرا التلل  المسللت  ثة والمشللاكم اللل ا ىم اا يللا  ولللم المتاايلل ب
  لللل  ويللللا يسللللتيان ط منللللااا شللللمم و يللللث واتسللللالو اللللل امم  المسللللم  والنللللااف السياسلللل 

 الت  والمسال اا القانونية النوا   لم  تركاا ق  المشاكم معلم ان والمو ل. العراا
 لتشلللللمم اط لللل اث تاللللوراا تواكللللق  تلللللا ملللللا المعالجللللاا ان ورغللللم. الفلللللة ليلللليه توجللللو

 ىلللم المفقلللو ين ملللن معينلللة  للللة لمللل  مقتصلللرب لملللا انيلللا اط الفقللل  مللل ب ملللوم المفقلللو ين
 يصللللا م ملللا وىلللو اطرىاويلللة والعمميلللاا العسلللكرية واطمالللاء ال رويلللة العمميلللاا عللل ايا
 ثللوث لملل  الو للث ويركللا ىلليا. اللل ول  المسللتوى لملل  ال ولللة والتاامللاا اطيفللاء وعللرورب
 الفقلل   ل الللة الوقاليللة والتلل اوير  المفقللو ين قعللية لمعالجللة الوانيللة اطليللااا ىلل  مسللالم
 .الفق  قعية لمعالجة الفعم ر  ت اوير واميراً 

 المقابر الق ري، االختفا  المحتجزيب، القاصر، المفقودوب،: المفتاحية الكممات
 .البشرية الر ات الجماعية،
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ABSTRACT: 

This research deals with the problem of missing persons in 

Iraq. It tries to figure the legal framework governing the situation 

under national remedies and how its evolved to meet the growing 

needs under the increasing missing persons numbers. Through 

three decades of international armed conflict and internal armed 

conflict, the numbers of missing persons in Iraq are around one 

million. In fact, most problems focused on the legal issues and the 

assistance needs. The article goes on to address the national 

mechanisms of missing persons, the preventive measures for 

missing issue, and the reaction measures of missing issue. 

Keywords: missing persons, minors, detainees, enforced 

disappearances, mass graves, human remains. 

 


