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 ضمن إطار 

 الورقة الخلفية

  

األحداث اعتقال  ومرافقتعزيز قدرة الحكومة العراقية على إصالح وإدارة السجون  "مشروع: المرجع 

 "مع المعايير الدوليةتماشياً المحاكمة فترة وبعد   ما قبل 

 

حكومة العراقية على إعادة إعمار العراق، فأن وكاالت األمم المتحدة تعمل على تعزيز قدرة الفي اطار

إصالح وإدارة البلد تماشياً مع أفضل المعايير الدولية المعترف بها ومع األلتزمات الدولية لحقوق اإلنسان 

دعم وتطوير "فقد أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في هذا السياق مشروع . ومبادئ الحكم ألرشيد

 "اإلطار القانوني وسيادة القانون

تعزيز قدرة الحكومة العراقية على إصالح وإدارة السجون ومرافق "ء هذا البرنامج على  يركز احد اجزا

يتم تفيذ هذا الجزء من ". اعتقال األحداث في فترتي ما قبل وبعد المحاكمة تماشياً مع المعايير الدولية

العدل وإصالح شركة استشارية فرنسية متخصصة في ( الدولية  و االدارةالبرنامج من قبل شركة التنمية

 مركز أبحاث - ACRLIالمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ( و DMI)  نظام السجون

حيث سيقمومون بدعم تعزيز اليات ). متخصص في تطوير وتعزيز سيادة القانون في الدول العربية

حدة و غيرها من افضل الخدمات المقدمة من خالل تزويد المشورة الفنية والتدريب إستنادا الى األمم المت

  .القوانين والممارسات المعترف بها دولياً وكذلك من خالل تزويد المعرفة الفنية

 

من الممكن تقسيم النتائج المتوخاة من تقوية وتعزيز القدارت المؤسساتية الى اربع مجاالت رئيسية 

 :وهي

  .دعم وتطوير اإلطار القانوني للسجون ولمرافق االعتقال ليتوافق مع القواعد والمعايير الدولية •
تقديم الدعم لتطوير اساليب التوقيف في مرحلتي قبل وبعد المحاكمة وفق افضل الممارسات  •

 .الدولية ، ال سيما بما هو متعلق بالفئات المستضعفة واألحداث
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تطوير /لموارد البشرية ليكون متماسكاً وقابالً للتكييف وتنميةتقديم الدعم لوضع نظام عمل ل •
 .مهارات وكفاءات موظفي السجون من أجل تحسين إدارة السجون ضمن إطار سيادة القانون

تقديم الدعم في تطوير وتنظيم التعاون بين سلطات السجون ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة  •
 . اإلدارة اإلنسانية للسجونمساهمة هيئات المجتمع المدني في تعزيز

 

من أجل مواصلة السعي لتحقيق الهدف العام المتمثل من هذا المشروع  فاننا نهدف الى تنظيم إجتماع  

  :رفيع المستوى في بيروت الجل تحقيق األهداف المذكورة ادناه

ى أساس فتح قنوات االتصال مع المستفيدين المعنيين بالمشروع لجعل معطيات المشروع مبنياً عل •
  .المشاركة البناءة و تحديد االحتياجات

وضع هيكلة واضحة لقنوات التعاون والوصول إلى المعلومات ذات الصلة وذلك إلتاحة التطبيق  •
الفعال للمشروع، وال سيما في إطار إعداد وتسهيل مخطط دقيق لمرافق االحتجاز التي يستهدفها 

 .المشروع وتقييم هذه المرافق
بناء إدارة السجون في / ت التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين بإصالحدعم وتعزيز آليا •

 ضوء عملية انتقال السلطة المستمرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


