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  مقدمة  .1

وسـتدرس . ، بعد تأخر دام ثالثة عرش سـنة2013ٕاىل جلنة حقوق إالنسان يف ٔاكتوبر ) CCPR / C / IRQ / 5(قدم التقرير ادلوري اخلامس للعراق 
اض، تقدم الكرامة هذا التقرير اذلي يسعى ٕاىل تقيمي التنفيذ ويف سـياق هذا الاسـتعر . 2015نومفرب / يف ٔاكتوبر  115اللجنة هذا التقرير خالل جلسـهتا 

املشاغل الرئيسـية للكرامة ويقدم ويعرض هذا التقرير ٔايضا . يف العراق)  ICCPR(الفعيل ٔالحاكم العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسـياسـية 
 .توصيات ٕاىل ادلوةل الطرف

قدمهتا الكرامة ٕاىل أالهجزة اخلاصة لٔالمم  ، اكنتوق إالنسان عىل مدى السـنوات العرش املاضية يف البالدويستند هذا التقرير عىل واثئق ختص وضعية حق
ٕاضافة ٕاىل املنظامت غري احلكومية احمللية اليت تعمل عىل  ،بتعاون ومشاركة اجلهات الفاعةل احمللية، مبا يف ذكل الضحااي ٔانفسهم وعائالهتم واحملامني املتحدة

 .ة حقوق إالنسانتعزيز وحامي

، خاصة من خالل الوضع )1(وليك نمتكن من اسـتعراض حاةل حقوق إالنسان بشلك مشويل، يبدٔا هذا التقرير بتقدمي حملة عامة عن السـياق احلايل للعراق 
 ،)6املادة (، واحلق يف احلياة )2املادة ( ، خاصة ما يتعلق بنطاق تطبيق العهد)2(قبل تقيمي تنفيذ العهد يف العراق . الراهن للزناع املسلح وماكحفة إالرهاب

املاداتن (مث يركز التقرير عىل تنفيذ العراق حلظر الاعتقال التعسفي واحلق يف حمامكة عادةل . )10و  7املاداتن (واحلق يف السالمة البدنية وحظر التعذيب 
و  2املواد (اءات ماكحفة إالرهاب عىل احرتام احلقوق اليت يكفلها العهد وسيمت تناول حرية الرٔاي والتعبري يف وقت الحق، فضال عن تأثري ٕاجر . )14و  9
وستمت صياغة توصيات موهجة ٕاىل ادلوةل الطرف قبل ٔان خيتمت التقرير . ، وهو ٔامر رضوري يف ضوء الوضع ادلاخيل احلايل)14و  10و  9و  7و  6

  .خبالصة تتعلق حباةل حقوق إالنسان يف البالد

 

  العراقالوضع الراهن يف  .2

اذلي ٔادى ٕاىل احلرب أالهلية ، نتج تدهور وضعية حقوق إالنسان خالل السـنوات املاضية عن غزو قوات التحالف ادلويل بزعامة الوالايت املتحدة
  .والانقسام ادلاخيل، فضال عن الاضطراابت إالقلميية

. هبدف إالطاحة بصدام حسني ، مت ٕانشاء سلطة ائتالفية مؤقتة2003بعد غزو العراق من قبل قوات التحالف بقيادة الوالايت املتحدة يف مارس عام 
اندلعت ٔاعامل عنف ضارية بني املقاومة العراقية والقوات املتعددة اجلنسـيات اليت تتألف ٔاساسا من القوات العسكرية أالمريكية قبل  ،وخالل هذه الفرتة

فأصدرت سلطة االئتالف املؤقتة ٔامرا مبنح احلصانة . ىل ٔاساس قرار جملس أالمن لٔالمم املتحدةع 2004تسلمي احلمك ٕاىل احلكومة العراقية املؤقتة يف حزيران 
 اخلطرية اليت مجليع القوات أالجنبية واملتعاقدين اذلين يعملون حتت ٕارشاف القوات متعددة اجلنسـيات رمغ اخملالفات اليت ارتكبوها مبا يف ذكل اجلرامئ

وظلت الوالايت املتحدة حتتفظ ابحلصة أالوفر من  2008ت القوة املتعددة اجلنسـيات مرابطة يف البالد حىت عام ومع ذكل، بقي. ارتكبت يف العراق
 .السلطة الفعلية

واعامتد دسـتور جديد تأسست مبوجبه دميقراطية احتادية ٕاسالمية، شلك رئيس الوزراء نوري املاليك  2005بعد انتخاب امجلعية الوطنية الانتقالية سـنة 
مع ذكل، ٔاعامل العنف الطائفي يف ٔاعقاب جهوم ابلقنابل عىل مزار شـيعي يف سامراء يف فرباير  ،لكن تصاعدت. 2006مة وحدة وطنية يف ربيع سـنة حكو 

 .لوحدها 2006مدين يف سـنة  34000، لتصل احلرب أالهلية ٕاىل ذروهتا، مع سقوط 2007وتواصلت طوال عام  2006

لتحالف بتسلمي السلطة الرتابية ٕاىل القوات العراقية، وافق الربملان العرايق عىل اتفاقية مركز القوات اليت نصت عىل رحيل ، مع بدء قوات ا2008يف نومفرب 
، بعد ست سـنوات من الغزو، 2009ويف عام . ، وإالفراج عن مجيع املعتقلني ٔاو نقلهم ٕاىل السلطات العراقية2011حبلول هناية عام  أالمريكيةالقوات 
 .يف الانسحاب أالمريكيةات قو بدٔات ال

لكن . ، ٔاجريت الانتخاابت الربملانية ومتت املصادقة عىل احلكومة اجلديدة برئاسة نوري املاليك بعد تسعة ٔاشهر من امجلود السـيايس2010يف مارس 
كام جسل ذكل  ،يايس مبؤسسات ادلوةل اكفةنفت الرصاعات الطائفية، والتالعب السـ ؤ لتوترات العرقية حول كركوك، واسـتتتابعت سلسةل من التفجريات وا

ي ساد بعد ذكل، وعدم الاسـتجابة للمطالب اليت طرحت ٔالول مرة يف الربملان والرد وبسبب الشلل السـيايس اذل. املراقبون ادلوليون ٕاابن الانتخاابت
وبرزت هذه الزنعة بوضوح خالل الاعتقاالت . ايس، همين التصلب عىل احلوار السـي2012العنيف عىل احلركة الاحتجاجية اليت اندلعت يف ديسمرب 

 أالمريكيةيف حق الشخصيات السـياسـية البارزة اليت انتقدت احلكومة بشلك سلمي، كام ٔاهنت القوات  2011واحملاكامت اليت انطلقت يف ديسمرب 
 .انسحاهبا من البالد

لمية املنددة بهتميش املسلمني السـنة لتسقط البالد فريسة للحرب نفذت جهامت ضد املناطق الشـيعية ومت حسق الاحتجاجات الس  ،2012يف عام 
ومضاعفة عدد الهجامت عىل املؤسسات  مسح للجامعات املسلحة ابلتنايم تصعيدا خطريا يف ٔاعامل العنف،ما 2013سـنة  نتيجة ذلكل، شهدت. الطائفية
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أالمين، والوصول ٕاىل حمافظة  الاسـتفادة من تدهور الوضع -وةل إالسالمية حاليا تنظمي ادل –أالمر اذلي ٔااتح لتنظمي القاعدة السابق يف العراق . العامة
 .قبل الاستيالء عىل مدينيت الفلوجة والرمادي، والتسبب يف مأساة ٕانسانية تالها نزوح مئات االٓالف من الناس 2014أالنبار يف يناير 

زاء الشاملية والوسطى من البالد، مبا يف ذكل يف املوصل وتكريت، قامت احلكومة حبشد وردا عىل تصاعد وترية القتال وتقدم ادلوةل إالسالمية يف أالج
، تدخل حتالف دويل تقوده الوالايت املتحدة لوقف الزحف اجلنويب لتنظمي 2014ويف ٔاغسطس . عدد من املليشـيات وخطف وٕاعدام املئات من الناس
 .ببت يف سقوط املزيد من الضحااي املدنينيادلوةل من خالل تنفيذ عدد من الغارات اجلوية اليت تسـ 

ٔاعقبت الرصاع ادلاخيل وادلكتاتورية، ٔاصبحت املؤسسات العراقية عاجزة عن منع الشطط يف اسـتعامل  واليت ،الاحتاللواليوم، بسبب الرتكة اليت خلفها 
احلقويق وتزايد الانهتااكت احلقوقية، املعممة فعليا، ٕاذا مل يمت بذل  ومن املرحج تدهور الوضع. السلطة ٔاو مساءةل مرتكيب الانهتااكت اخلطرية حلقوق إالنسان

 .اجلهود املتواصةل لتسجيل الانهتااكت وحتديد اجلناة وتقدميهم ٕاىل العداةل

  . العراقيف هذا السـياق، سـيكون من املفيد تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة حقوق إالنسان وكذكل متابعهتا لتعزيز احرتام حقوق إالنسان يف

 تنفيذ العهد يف العراق   .3

 )2املادة (نطاق تطبيق العهد  3.1

تطبيق العهد عىل الانهتااكت اليت ترتكهبا قوات الاحتالل وامليليشـيات املدعومة من احلكومة وانهتاك  3.1.1
 احلق يف الانتصاف الفعيل

انهتااكت خطرية حلقوق إالنسان، مبا يف ذكل الاحتجاز التعسفي  ٔاثناء احتالل العراق من قبل قوات التحالف ادلويل بقيادة الوالايت املتحدة، جسلت
فقد وثقت الكرامة . وإالعدام خارج نطاق القضاءوالاختفاء القرسي  - مثل جسن ٔابو غريب السـئي السمعة  - والتعذيب يف العديد من مراكز الاعتقال 

بيامن حمك عىل . حيان من قبل القوات أالمريكية قبل تسلميهم للسلطات العراقيةحاالت عديدة ٔالفراد تعرضوا للتعذيب واحلبس الانفرادي يف كثري من االٔ 
  :زال آخرون مثل أالشخاص التالية ٔاسامؤمه يف عداد املفقوديني آخرين من طرف احملامك العراقية الوطنية بناء عىل اعرتافات انزتعت حتت التعذيب، وال

ومع هذا أالخري،  يعيلاجل عيل حامد عبد الوهاب محد عاما عىل موعد مع صديقه  21البالغ من العمر  وسام سالم عيل الهامشي، اكن 2005ٔاكتوبر  16يوم 

القبض علهيم من قبل جنود ٔامريكيني، ودون ٔاي  أُلقيلكن فور وصوهلم، . درية يف بغداداجلايف فندق اببل يف الكرادة شارع  1جبار عيل العاطي السهييل
، ٔاخرب زمالء سابقون للمختطفني الثالثة 2011ويف ٔاغسطس . ال، قبل ٔان يقتادوا ٕاىل وهجة جمهوةل، وخيتفي لك ٔاثر هلمٔامر قضايئ، ودون تربير لالعتق

. 2010مت تسلميه ٕاىل السلطات العراقية يف ٔاواخر عام  وهو مركز لالحتجاز –املعروف حاليا بسجن الكرخ  –وادل وسام بأنه اعتقل يف معسكر كروبر 
م ٔاجرى اسـتفسارات عدة دلى املنطقة اخلرضاء لبغداد ومعسكر بواك ووزارة حقوق إالنسان ووزارة ادلاخلية، بيامن قدم ٔاقارب عيل ورمغ ٔان وادل وسا

  .وجبار شكوى ٕاىل مركز الرشطة للجفر واتصلوا بوزارة حقوق إالنسان، فٕاهنم مل يتوصلوا بأي خرب عن مصري ٔاقارهبم ٔاو ماكن وجودمه

التحقيق يف مثل هذه احلاالت من الاختفاء القرسي وغريها من انهتااكت حقوق إالنسان اليت  جيرياملعمول به حاليا يف العراق، ال  فبسبب النظام القانوين
العرايق اليت  من قانون العقوابت 11ومساءةل اجلناة يف املادة / نوين أالول للتحقيق ٔاو حمامكة ٔاوٕاذ ميكن العثور عىل العائق القا. ارتكبهتا القوات أالمريكية

 ٔاو ادلويلن القانو ٔاواالتفاقيات ادلولية  مبقتىض حبصانة مقررةاملمتتعني  أالشخاص من العراق يف تقع اليت اجلرامئ عىل القانونهذا  يرسي ال"تنص عىل ٔان 
  ".ادلاخيل القانون

 انسحاب بشأن العراق ومجهورية أالمريكية املتحدة الوالايت بني تفاقاال"كام ٔان تقامس الاختصاص بني العراق والوالايت املتحدة عىل النحو اذلي حيدده 
يعوق معلية  -  2008املعروف ٔايضا ابمس اتفاقية مركز القوات لسـنة  -" فيه املؤقت وجودها خالل نشطهتاأ  العراق وتنظمي من املتحدة الوالايت قوات

ملتحدة والية قضائية ابتدائية عىل ٔافراد القوات أالمريكية والعنارص املدنية يف القضااي اليت متنح الوالايت ا 3.12فاملادة . لضحااياالتحقيق واملساءةل وٕانصاف 

  . 2املساحات واملنشآت داخل املنشآت واملساحات املتفق علهيا ؤاثناء ٔاداء اخلدمة حىت خارج هذه تقع

                                                     

 2005ء ثالثة مواطنين عراقيين اعتقلهم الجيش األمريكي سنة اختفا: العراقالكرامة،  1

 http://ar.alkarama.org/iraq/press-releases/item/4849-2005 )2015 سبتمبر18 في عليه االطالع تم(  

 العنصر وأفراد المتحدة الواليات قواتأفراد  على القضائية الوالية لممارسة األولي الحق المتحدة للواليات" أن على القوات كزمر  اتفاقية من 3.12 المادة تنص 2
 والمساحات المنشآت خارج الواجب حالة وأثناء ,عليها المتفق والمساحات المنشآت داخل تقعي أمور أ بشأن المدني
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، ال تتوفر 3هذا احلق املمنوح لها بنص القوانني أالولية يف حاالت حمددة ورمغ ٕاماكنية مطالبة السلطات العراقية نظراي من الوالايت املتحدة ابلتنازل عن
بل . دة للشططدلينا معلومات تثبت ٔان العراق سـبق ٔان طالب الوالايت املتحدة ابلتنازل عن واليهتا القضائية من ٔاجل ممارسة حقها يف معاجلة حاالت حمد

رعاايها يف ٔان الوالايت املتحدة فشلت ابسـمترار يف التحقيق يف ادعاءات التعذيب اليت يرتكهبا  ،4كام جسلت ذكل جلنة مناهضة التعذيب ،ٕان املثري للقلق
 .حق املوضوعني رهن الاحتجاز يف اخلارج

يرتكهبا ٔافراد القوات، الوالية القضائية أالولية خبصوص انهتااكت حقوق إالنسان اليت  مركز من اتفاقية 12.1من انحية ٔاخرى، ميتكل العراق، طبقا للامدة 
عن  ،حىت يف هذه احلاالت،ولكن ال تتوفر ٔاية معلومات. اجليش الامرييك والعنارص املدنيون املنترشون عىل ٔاراضيه خارج املنشآت املتفق علهيا
 .إالجراءات اليت تتخذها السلطات العراقية للتحقيق يف الانهتااكت وتقدمي اجلناة ٕاىل العداةل

ما . انهتااكت حقوق إالنسان اليت ارتكبت خالل فرتة الاحتالل من قبل قوات الوالايت املتحدة تظل بدون حتقيق ودون عقاب ذلا، جتدر إالشارة ٕاىل ٔان
 .من العهد، ال سـامي احلق يف الانتصاف الفعيل لضحااي الانهتااكت 2.3انهتااك صارخا للامدة  يشلك

 

  ملدعومة من احلكومةمليليشـيات ااتطبيق العهد عىل الانهتااكت اليت ترتكهبا 

لكن ٔايضا من يف خضم السـياق احلايل للرصاع املسلح والاقتتال ادلاخيل، تتعرض حقوق إالنسان لالنهتاك، ليس فقط من قبل أالهجزة أالمنية العراقية، و 
لعراقية، ابتداء ابملوافقة الضمنية عىل قبل العديد من امليليشـيات املدعومة من احلكومة الشـيعية واليت تتعاون بدرجات متفاوتة مع القوات املسلحة ا

 .التنسـيق، وانهتاء بتنفيذ العمليات املشرتكة

سابقا  - و رسااي السالم - اجلناح العسكري للمجلس أالعىل إالساليم يف العراق  -وتتشلك حاليا امليليشـيات الشـيعية الرئيسـية يف العراق من كتائب بدر 

وقد نشأت هذه . 5و كتائب حزب هللا -ومجموعة منشقة عن جيش املهدي  ،ٔاهل احلق عصائبو  - ري اجلناح املسلح للتيار الصدجيش املهدي، 
 التعبئة امليليشـيات يف خضم السـياق العام املتسم بقمع ٔاي شلك من ٔاشاكل املعارضة من قبل احلكومة العراقية قبل الغزو أالمرييك، املتبوع مبرحةل

  .1968ة واحلركة، وخاصة بعد الانقالب البعيث سـن

، يف حني 6اموبعد سقوط صدام حسني وٕاعادة تنظمي قوات أالمن العراقية، مت ٕادماج امليليشـيات الشـيعية يف اجليش العرايق وقوات الرشطة املعاد تشكيله
توسع يوما بعد يوم، رمغ ذكل، شلكت بعض امليليشـيات الشـيعية جامعات مسلحة ٔاصبحت تتقوى وت . مت استبعاد مجيع القادة املنمتني للنظام السابق

  .مسـتفيدة من انقسام اجملمتع العرايق عىل ٔاسس طائفية

دعا مسؤولون  ،من قبل ادلوةل إالسالمية- مبا يف ذكل مدينة املوصل  -، بعد الاستيالء عىل أالرايض الواقعة شامل وغرب العراق 2014ويف يونيو 
وعدد من الشخصيات السـياسـية وادلينية الرائدة مثل آية هللا العظمى عيل " عنياملتطو "مضهنم رئيس الوزراء السابق نوري املاليك،  ،حكوميون

احلشد "ٔاو " وحدة تعبئة الشعب" - ميليشـيا شـيعية  40وبذكل، مت ٕانشاء تنظمي جامع يتألف من حنو . 7السيسـتاين محلل السالح ضد تنظمي ادلوةل

، ٔاصدر جملس الوزراء قرارا يدعو رئيس الوزراء 2014سبمترب عام  30وبتارخي . 10يلق بدروقائد ف  9بقيادة هادي العامري وزير النقل السابق -8"الشعيب

                                                                                                                                                                  

  ."عليها المتفق

 القضائية الوالية في األولي حقه عن يتخلى أن االخر الطرف سلطات من تطلب أن الطرفين أيمن لسلطات" أن على القوات مركز اتفاقية من 6.12 المادة تنص 3
 ."معينة حالة في

 المتحدةت الياالو  إلى المقدم الخامس إلى الثالث من الدورية للتقارير الجامع بالتقرير المتعلقة الختامية المالحظات التعذيب، مناهضة لجنة 4
  .12،الفقرة(CAT/C/USA/CO/3-5)،2014ديسمبر19األمريكية،

  .17ص،)MDE14/015/2014(،2014أكتوبر العراق، في المليشيات حكم: العقاب من تام إفالت الدولية، العفو منظمة 5

6 RanjAlaaldin,"Iraq: GrowthoftheShiamilitia" )أبريل 17 س،.ب.ب ،)يعيةالش الميليشيا صعود: العراق الدين، عالء رنج 
2015، 32349379-east-middle-http://www.bbc.com/news/world )2015 سبتمبر11 في عليه االطالع تم.(  

  .17ص،)MDE14/015/2014(،2014أكتوبر ،العراق في المليشيات حكم: العقاب من تام إفالت ،الدولية العفو منظمة 7

-http://www.al،2015 يوليو10 المونيتور، التسييس، من الشعبي الحشد حماية نحو الكاظمي، مصطفى 8
monitor.com/pulse/ar/originals/2015/07/iraq-popular-mobilization-forces-politics-isis.html )سبتمبر11 في عليه االطالع تم 

2015(  

9 JoelWing,"Iraq’sBadrOrganizationMaintainsItsLongtimeTiesWithIran", )المتينة روابطه على حافظ العراقي بدر تنظيم وينك، جويل 
  ،2013يويولMusingsonIraq,10 )بإيران
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ٕامدادها ابٔالسلحة وادلمع اللوجسـيت والتدريب والرواتب، بيامن وافق جملس الوزراء لحشد الشعيب يمت اضعة ل العبادي للتأكد من ٔان مجيع امليليشـيات اخل

 .11مبحاربة ادلوةل إالسالمية للحشد الشعيب ، عىل مرسوم يسمح2014ٔاكتوبر عام  28يوم 

عن ارتاكب جرامئ اخلطف  تتورع لكهنا ال. منذ ذكل احلني، وامليليشـيات تنفذ معليات ٔامنية ليس مبوافقة مضنية فقط بل بتأييد اكمل من طرف احلكومة

ويف ٕافالت اتم من العقاب، دون مساءةل عن  13دنيني السـنةوامل12والتعذيب والقتل امجلاعي اليت تدخل يف ٕاطار ٔاعامل الانتقام الطائفي ضد أالرسى 
 .الانهتااكت اليت ترتكهبا

بعمليات الاعتقال  وتوحض احلالتان التاليتان بصفة خاصة كيفية معل امليليشـيات مبوافقة مضنية من السلطات احلكومية ٔاو حتت السـيطرة املبارشة لها وقياهما
 .تجاز الرمسيةقبل ٔان حتول املعتقلني ٕاىل مراكز الاح 

وسط مدينة املدائن، يف حمافظة بغداد، من قبل دورية  2006سبمترب  16اختطف يوم  ،طالب عرايق ،عاما 20، 14عباس فاضل عبود اكظم البطاوي
ن هويته قبل ٕاجباره نوا يرتدون مالبس مدنية ابلتحقق مقام خمتطفوه اذلين اك. "رسااي السالم"بـ 2014ذلي مت استبداهل يف عام ا - " جيش املهدي"من 

 .عىل ركوب سـيارة عسكرية توهجت به ٕاىل ماكن جمهول

مهنم بأنه حمتجز رساي دلى السلطات، قام ٔاقاربه بزايرة العديد من مراكز الاعتقال وقدموا شاكوى ٕاىل وزارة حقوق وبسبب قلقهم حول مصريه واقتناعا 
تصويرمه خالل الزايرة اليت قام هبا  جرىلالسـتغراب ٔان البطاوي اكن مضن املعتقلني اذلين واملثري . لكن السلطات اسـمترت يف ٕاناكر احتجازه. إالنسان

ورمغ ٕاماكنية التعرف عليه بصفة واحضة وحمددة يف لقطات . انئب الرئيس السابق الهامشي ٕاىل جسن الرصافة، واليت مت بهثا عىل شاشة التلفزيون الوطين
  .زال عىل قيد احلياةي ال كونه رمغا تنفي اعتقاهل ومازالت ٔارسته جتهل ماكن وجوده الفيديو، مازالت السلطات حىت يومنا هذ

فبعد ٔان . من مزنهل يف بغداد 2006مايو  8يوم  15محمد هزاع الريس العصمييعاما هو  67كام قام ٔافراد ميليشـيا جمهوةل ابختطاف مزارع يبلغ من العمر 
  .ومقنعني مزنهل ؤالقت القبض عليه قبل اقتياده ٕاىل ماكن جمهول رجال مدججني ابلسالح 15نة من حارصت مخس سـيارات ممتلاكته، دخلت مجموعة مكو 

، ظهر فيه العامصي يف جسن 2013أي خرب عنه منذ سـبع سـنوات ٕاىل ٔان مت بث رشيط واثئقي عىل قناة الرافدين يف يوليو بورمغ ٔان ٔارسته اليت مل تتوصل 
 .فال تزال السلطات العراقية تنكر اعتقالها هل ،ا انئب الرئيس العرايق السابق الهامشيتسفريات خالل الزايرة اليت قام هبال 

الضحااي ورمغ تقدمي ٔارس الضحيتني، مثلها مثل العديد من ٔاقارب أالشخاص اذلين اختطفهتم امليليشـيات، لطلبات تسليط الضوء عىل مصري وماكن وجود 
  .رد حلد الساعة ٕاىل السلطات القضائية، فٕاهنا مل تتوصل بأي

آلية للتعويض، ما يشلك انهتااك صارخا  ةالوصول ٕاىل ٔايوضوح عىل ٔان حضااي الانهتااكت اليت ترتكهبا امليليشـيات ال يسـتطيعون بلك هذه احلاالت تربهن 
  .من العهد 2.3للامدة 

 

 املفوضية العراقية العليا حلقوق إالنسان 3.1.2
ادلول أالطراف ابختاذ اخلطوات الالزمة ٕالقرار القوانني والتدابري الالزمة ٕالنفاذ احلقوق املعرتف هبا يف من العهد تطالب  2.2انطالقا من كون املادة 

  .ونلفت الانتباه ٕاىل ٔاوجه القصور املتعلقة هبا) IHCHR(، نود ٔان نقدم يف هذا الفصل املفوضية العليا العراقية حلقوق إالنسان س.م.ح.د.ع

                                                                                                                                                                  

http://musingsoniraq.blogspot.com/2013/07/iraqs-badr-organization-maintains-its.html)سبتمبر 11في عليه االطالع تم 
2015.(  

  .نفسه 10

 النزاع في المدنيين حماية حول تقرير ،)المفوضية( اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية مكتبو) يونامي( العراق لمساعدة المتحدة األمم بعثة 11
  .40الھامش ،19ص ،2015 أبريل30-2014 ديسمبر11 :العراق في المسلح

 تم( http://www.hrw.org/ar/news/2014/07/11/254491 ،2014يوليو11السنة، للسجناء جماعي قتل حملة العراق اإلنسان، حقوق مرصد 12
  )2015 سبتمبر11 في عليه االطالع

 األقل على محافظاتٍ  ثالث في السّنة على ھجماتللحكومة،  الموالية المليشيات يد على الموت مناطق-العراق اإلنسان، حقوق مرصد 13
http://www.hrw.org/ar/news/2014/08/04/254752 )2015 سبتمبر11 في عليه االطالع تم(  

 عراقي سجن في فيديو لقطات في ظھوره رغم قسرا، المختفي البطاوي عباس احتجازھا تنفي السلطات: العراق الكرامة، 14
،http://ar.alkarama.org/iraq/item/4936-2014-09-16-18-27-48)2015 يوليو 9 في عليه االطالع تم(  

  .نفسه 15
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وبعد . 2012يف ٔابريل ) IHCHR(، ٔاي املفوضية العراقية العليا حلقوق إالنسان )NHRI(نية حلقوق إالنسان مؤسسة العراق الوط  أُنشئتفقد 
، بعد ٔان اكنت الكرامة مرفوقة ابملنظامت غري احلكومية العراقية 2015يف مارس ) ICC(اسـتعراضها من قبل جلنة التنسـيق ادلولية للمؤسسات الوطنية 

لٕالشارة ٕاىل املطابقة اجلزئية لهذه املؤسسة مع مبادئ  Bعىل ٔاوجه القصور الرئيسـية لهذه املفوضية، منحت مركز قد قدمت تقريرا يسلط الضوء 

  .16ابريس

 حمك يتضمن ال"17نسانوالواقع ٔان اللجنة الفرعية لالعامتد التابعة للمحمكة اجلنائية ادلولية الحظت ٔان القانون التأسييس للجنة العراقية العليا حلقوق االٕ 
يؤثر الضغط السـيايس والتدخل اذلي متارسه  ،15، ؤانه خالل تعيني ٔاعضاهئا الـ "للمصاحل  مفرتض ٔاو فعيل تضارب لٔالعضاء يكون حيث الوضع ملعاجلةا

ية لالعامتد عن كام ٔاعربت اللجنة الفرع . السـياسـية بشدة عىل اختيار املفوضني اذلي يمت عىل ٔاساس الوالء السـيايس بدال من الكفاءة احلكومة وأالحزاب
ٕا ٕاىل مراكز الاعتقال الرمسية تمت دامئا إبذن .ح.ع.ع.اكنت الزايرات اليت تقوم هبا م ،مفثال. ٕا بسبب التدخل احلكويم.ح.ع.ع.قلقها ٕازاء تعطل ٔانشطة م

 2012يف عدة مناسـبات سنيت  كام جسل ٔايضا عدم تلقي املعتقلني ٔالي رد عندما توهجوا. 18مسـبق من الوزارة اخملتصة ووفق الرشوط اليت تفرضها
بل ٕان ظروف . ٕاىل املفوضية بشاكايت تتعلق بسوء املعامةل والتعذيب اذلي يتعرضون هل يف مراكز الاحتجاز وطالبوا بلقاء ٔاعضاء املفوضية العليا 2013و

  .احتجازمه عقب هذه الشاكايت ازدادت سوءا

ق إالنسان يسـهتدف تعزيز الثقافة احلقوقية من خالل التدريب والتعلمي، فقد الحظت اللجنة للك مؤسسة وطنية حلقو  التفويض املمنوحوعىل الرمغ من ٔان 

 ٕاقامة"وحفزهتا عىل . 19"حمدودة ٕاىل االٓن إالنسان العراقية حلقوق العليا املفوضية هبا تقوم اليت الرتوجيية أالنشطة مجموعة"لفرعية لالعامتد يف تقريرها ٔان ا
 والتعلمي التدريب املهام هذه تشمل ٔان وميكن(...) ٔاوسع  بشلك واحرتامه إالنسان حقوق جمال فهم فيه يمت جممتع رتوجيية خللقال املهام من واسعة مجموعة

يجة ٔالن القيام هبذه أالنشطة يكتيس ٔامهية قصوى ابلنظر ٕاىل ٔان الانهتااكت احلقوقية اجلسـمية يف العراق يه نت . 20"وادلعوة العامة والتوعية املشورة وتقدمي
 .للرصاع العريق والطائفي، فضال عن املامرسات المتيزيية واسعة النطاق

، ورمغ ٔاهنا بدٔات يف تلقي ادلمع املايل من احلكومة، ٕاال ٔان 2013ٕاتعمل دون متويل طوال النصف أالول من سـنة .ح.ع.ع.وعالوة عىل ذكل، فقد ظلت م
وقد ٔاثر ذكل، بصفة خاصة، عىل قدرة املؤسسة الوطنية العراقية عىل . طالع عىل حنو فعال مبهاهمااملبالغ اليت توصلت هبا ظلت غري اكفية لمتكيهنا من الاض

ونتيجة ذلكل، .  للخطر يف مناطق انئية من البالدنيمشلكة يف السـياق العرايق احلايل، حيث يقطن غالبا أالشخاص املعرض فتح ماكتب ٕاقلميية لها، ما ميثل
وابٕالضافة ٕاىل ذكل، فٕان املفوضية حني تلقت شاكوى من املواطنني العراقيني . الوصول ٕاىل معظم حضااي الانهتااكت اخلطريةٕا عاجزة عن .ح.ع.ع.ال تزال م

، بيامن اكن من املفروض ٕاحاةل انهتااكت 21عن انهتااكت حقوق إالنسان يف السجون ومراكز الاعتقال، قامت إبحالهتم ٕاىل وزارة ادلاخلية ووزارة العدل
وهذا أالمر مثري ٔايضا للقلق ابلنظر ٕاىل ٔان العديد من الانهتااكت احلقوقية اليت . نسان ٕاىل النيابة العامة للتحقيق وحمامكة املسؤولني عند الاقتضاءحقوق االٕ 

 .ترتكهبا عنارص وزارة ادلاخلية اكنت بأمر مهنا ٔاو عىل أالقل مبوافقهتا الضمنية

اليت تنشط فهيا ال تعكس القضااي احلقوقية الرئيسـية اليت 22أالساسـية 13اجملمتع العرايق، نظرا لكون اجملاالت  ؤاخريا، يبدو ٔان املفوضية منقطعة متاما عن
  .ينبغي تناولها يف البدل مثل الانهتااكت واسعة النطاق لضامانت احملامكة العادةل، والاسـتخدام املمهنج للتعذيب و إالعدامات الفورية

ال يلعب ادلور املتوقع من طرف ٔاية مؤسسة وطنية حلقوق إالنسان، وذكل بسبب عدم اسـتقالليته " صندوق فارغ"عن  ٕا عبارة.ح.ع.ع.فٕان م ذكل،للك 

  .23وتشكيلته ؤانشطته الرمسية اليت ال تسمح هل ابلقيام بأي دور فعيل وفعال يف تعزيز وحامية حقوق إالنسان يف البالد
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  :التوصيات

هتا القضائية عىل مجيع الانهتااكت اليت تقع فوق ٔاراضهيا من خالل التدابري الترشيعية املناسـبة ؤان تكون ضامن ٔان متارس السلطات العراقية والي .1
 آليات تقدمي الشاكوى يف متناول الضحااي وذوي احلقوق االٓخرين؛

 وناملدني، وكذا اجليش واملسؤولون تمبا يف ذكل ٔافراد قوات التحالف واملليشـيا ،ضامن حمامكة مجيع املتورطني يف ارتاكب الانهتااكت احلقوقية .2
 وموظفو ادلوةل اذلين منحوا موافقهتم ٔاو دمعوا ٔاو وافقوا املنهتكني، ويف حاةل ثبوت ٕادانهتم معاقبهتم مبا يناسب خطورة ٔافعاهلم؛

 :صةنية خاتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية املعنية ابالعامتد التابعة للجنة التنسـيق ادلولية للمؤسسات الوط  .3

  ٔاو املشاركة الواسعة؛/ تعديل القانون املؤسس من ٔاجل ضامن ٔان تشمل معلية الفرز والاختيار متطلبات التشاور و 

 ٕا بلك الوسائل الالزمة ليك تواصل هماهما دون تدخل خاريج، وخاصة لمتكيهنا من زايرة مراكز الاحتجاز بلك .ح.ع.ع.تزويد م
  . نهتاك وٕاحالهتا ٕاىل السلطات القضائية اخملتصةاسـتقاللية، والتحقيق يف حاالت الا

 ) 6املادة (احلق يف احلياة   3.2

 مساةٔل عقوبة إالعدام 3.2.1
ماكحفة "ابمس  امتثل مساةٔل عقوبة إالعدام يف العراق مصدر قلق، ابلنظر الرتفاع عدد إالعدامات اليت نفذت يف جتاهل اتم للعهد ادلويل واللجوء ٕالهي

  ".إالرهاب

 2004ٔاغسطس  8الصادر يف  3، اسـتؤنف العمل هبا وفقا ٔالحاكم أالمر رمق 2003الغزو أالمرييك يف منتصف عام  عقب لعقوبة إالعدام فبعد توقف قصري
وهو ٔاعىل رمق منذ اسـتئناف العمل . معتقال 177فقط  2013وهكذا ٔاعدمت السلطات العراقية يف سـنة . 2005عن جملس الوزراء، ؤاعيد تنفيذها يف 

ٕانشاء موقع جديد  2014يوليو  15كام مت يف . 24عملياتهذه ال املرتبة الرابعة يف قامئة ادلول من حيث عدد  2014عدام، حبيث احتل العراق عام بعقوبة االٕ 
رسع ٔالحاكم ، بتنفيذ أ 2015يونيو  15يف  ،طالب وزير العدل هادي الزاميل ،ومؤخرا. لتنفيذ إالعدام يف جسن النارصية، ٕاضافة ٕاىل آخر موجود يف بغداد

 .25"الاسـتثنايئ يف البالدالوضع أالمين "إالعدام، حبجة 

بار ٔان لعقوبة وتتلخص احلجج اليت يقدهما العراق لتربير اسـتخدام عقوبة إالعدام يف الظروف الاسـتثنائية السائدة يف البالد وحماربة إالرهاب، عىل اعت 

فعىل سبيل املثال، ٔاكد العراق يف تقريره ٔان ٕالغاء عقوبة إالعدام يف بالدان يف . 26" والقصاص تلبية مطليب العداةل"ؤاهنا سـتكفل " تأثري رادع"إالعدام 
نواجه ٔاقىس ؤابشع جرامئ إالرهاب املنظم وغري املنظم واجلرمية املنظمة الغرض مهنا زعزعة اسـتقرار  يشلك خلال يف السـياسة اجلنائية ٕاذ"الوضع احلايل 

لكن الكرامة تود ٔان . 27"إالثين ٔاو ادليين يف ظل أالوضاع أالمنية غري املسـتقرة  العنف اليت تقع بسبب الانامتء العريق ٔاواملؤسسات ادلميقراطية ؤاعامل 

 .28تذكر بأن احلق يف احلياة غري قابل للتقييد، ؤان احرتامه مفروض يف مجيع أالوقات، مبا يف ذكل عند ٔاوقات الطوارئ

م، .س.ح.د.ب اليت يعاين مهنا النظام القضايئ العرايق عىل تدبري عقوبة إالعدام، بشلك يناقض بصفة خاصة عٕاضافة ٕاىل ذكل، تؤثر العديد من العيو 
من العهد ال تسمح بتطبيق عقوبة إالعدام ٕاال يف ظل رشوط صارمة للغاية، وحترصها يف احلاالت  6فاملادة . وبشلك ٔامع، القانون ادلويل حلقوق إالنسان

سـتجيب ي لكن فرض عقوبة إالعدام يف العراق ال . ، كام تنص عىل ٔاال تكون خمالفة لبنود ٔاخرى من العهد"مئ ذات اخلطورة البالغةاجلرا"اليت ترتكب فهيا
 .ٔالي من هذه الرشوط

                                                     

 2015يونيو22 اإلعدام، عقوبة إجراءات تخفيف عن االمتناع العراق على اإلنسان، حقوق مرصد 24
،https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/24/278218  

  )2015سبتمبر11تماالطالععليھفي(

  .نفسه 25

  .21.ص ،2014العراق،أكتوبر في اإلعدام عقوبة حول تقرير إ،.ح.س.م/يونامي مكتب 26

 التي األطراف للدول الخامسة الدورية العھد،التقارير من 40 المادة بموجب ـرافاألط الدول من المقدمـة التقارير في النظراإلنسان،  بحقوق المعنية اللجنة 27
  .86 ،الفقرة(CCPR/C/IRQ/5) ،2013أكتوبر/األول تشرين 16 العراق، ،2000 عام في تقديمھا موعد حلّ 

 ،HRI/GEN/1/Rev.9 ،)الحياة في الحق( 6ادةالم ،6رقم العام التعليق ،1982 ريلبأ30 في تبنيھا تماإلنسان،  حقوق للجنة عشر السادسة الدورة 28
  .1الفقرة ،)1المجلد(
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 عىل حياة أالشخاص ٔاو اجلرامئ ذات اخلطورة البالغة اكالعتداء اخلطري"ينبغي فرض عقوبة إالعدام عىل ٔانه والواقع، كام ورد يف تقرير العراق ٕاىل اللجنة، 

لسـنة  13ويه اجلرامئ اليت يعرفها قانون العقوابت العرايق وقانون ماكحفة إالرهاب الغامض ذي الرمق . 29"بعض اجلرامئ ذات الطابع إالرهايب اخلطري 
ي يعرف قانون ماكحفة إالرهاب، اذل وينص. ، ابعتبار أالخري هو أالساس القانوين الرئييس اذلي يمت عىل ٔاساسه تنفيذ معظم معليات إالعدام2005

عىل ٕالزامية تنفيذ عقوبة إالعدام يف حق أالشخاص املدانني ابرتاكب ٔاو الهتديد ابلقيام بأعامل ٕارهابية، من  4.1إالرهاب بشلك فضفاض، مبوجب املادة 
ما يدمع حقيقة . "اجلرامئ البالغة اخلطورة"ملعرتف هبا دوليا لـما يشلك قامئة تتجاوز كثريا عتبة التعريف ا. خالل التحريض والتخطيط واملساعدة ٔاو المتويل

  .ٔان هذا القانون ينص عىل ٕالزامية تطبيق عقوبة إالعدام، اليت تشلك يف حد ذاهتا، خرقا ملعايري القانون ادلويل حلقوق إالنسان

. يتعارض مع أالحاكم أالخرى املنصوص علهيا يف هذا العهد عىل ٔان فرض عقوبة إالعدام ال ينبغي ٔان ،م.س.ح.د.من ع 6.2من هجة ٔاخرى، تنص املادة 
وقانون الادعاء العام ، وال سـامي يف قانون إالجراءات اجلنائية ضامانت املتعلقة بتنفيذ عقوبة إالعدام متضمنة يف القوانني الوطنيةالبيامن يدعي تقرير ادلوةل ٔان 

تشمل التحقيقات الالحقة، خاصة مراجعة حمك احملمكة اذلي يفرض عقوبة إالعدام من  كام يدعي ٔان هذه الضامانت. 301979الصادر سـنة  159رمق 

  .مرفوقة بتصديق رئيس امجلهورية ،الالحق ٔالوامر التنفيذ 32، وٕاصدار مكتب رئيس الوزراء31طرف جلسة معومية حملمكة النقض

فٕان ٔاحاكم "، 2014دة ملساعدة العــراق ومفوضية حقوق إالنسان صدر يف ٔاكتوبر ورمغ ذكل، وكام ندد بذكل تقرير مشرتك ملكتب بعـثـة أالمـم املـتــحـ

 .33"إالعدام فور النطق هبا من طرف احملمكة ابتدائيا ال يمت تقريبا ٔابدا ٕاحالهتا عىل الاسـتئناف وال يمت منح العفو ٕاال اندرا 

ص علهيا يف ادلسـتور وقانون العقوابت العرايق، يف ٕاشارة ٕاىل الضامانت العامة ضد كام تؤكد السلطات العراقية عىل ٔان العديد من الضامانت أالخرى منصو 

لكن، يعاين النظام القضايئ العرايق من عيوب ٔاساسـية . 36العقوابت ، فضال عن املبادئ العامة لقانون 35وضامانت احملامكة العادةل 34الاعتقال التعسفي
ومثل هذه الانهتااكت اخلطرية تودل عواقب . ترصحيات يمت اسـتعاملها الحقا أكدةل خالل حماكامت جائرةتشمل الاسـتخدام الواسع للتعذيب من ٔاجل انزتاع 

 .من العهد 14و  9و  6وخمية غالبا ما تؤدي ٕاىل صدور ٔاحاكم ابٕالعدام، يف انهتاك صارخ للمواد 

ابٕالعدام احلق يف طلب العفو العام ٔاو العفو اخلاص ٔاو حتويل  ٕاضافة ٕاىل ذكل، ينص العهد ادلويل عىل ضامنة ٔاخرى تتلخص يف ٔان للك خشص حمك عليه

 .من ادلسـتور العرايق حتظر الرمحة ٔاو العفو عن جرامئ تتعلق ابٕالرهاب، وهو ما يشلك انهتااك صارخا للعهد 75.1لكن املادة . 37العقوبة

عىل حظر فرض عقوبة إالعدام عىل اجلرامئ اليت يرتكهبا القارصون، فٕان ص تنمن قانون العقوابت العرايق  79من العهد واملادة  6.5ؤاخريا، رمغ ٔان املادة 
  .ضامن هذا احلق غري متحقق يف الواقع

، املواطن الميين اذلي حمك عليه ابٕالعدام بهتمة اقرتاف جرمية عندما اكن 38صاحل موىس ٔامحد البيضاينفعىل سبيل املثال، قامت الكرامةبتوثيق حاةل 
ٔاغسطس  12شامل غرب العراق، يوم  ،فقد ٔالقت القوات أالمريكية القبض عليه يف تلعفر ،عاما 17تتجاوز تكن يف ذكل الوقت مل ورمغ ٔان سـنه . قارصا
لواء بغداد شهرا، وينقل بعد ذكل ٕاىل مركز احتجاز يقع يف املنطقة اخلرضاء اليت يسـيطر علهيا  10قبل ٔان يمت احتجازه يف جسن ٔابو غريب ملدة . 2009

  .ومراكز الاحتجاز الثالث مشهورة إبخضاع السجناء للتعذيب. ٕاىل جسن بغداد املركزيومن مث 

                                                     

 التي األطراف للدول الخامسة  الدورية التقارير العھد، من 40 المادة بموجب األطـراف الدول من المقدمـة التقارير في النظراإلنسان،  بحقوق المعنية اللجنة 29
  .80 الفقرة ،(CCPR/C/IRQ/5) ،2013أكتوبر/ولاأل تشرين16 العراق، ،2000 عام في تقديمھا موعد حلّ 
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  .القانوني الدفاع في الحق تكرس 42 المادة الوظيفية، الحصانة

  .الدولي العھد من 4.6 المادة 37
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بعد حمامكة زاخرة ابلعيوب والثغرات، استنادا  ،، مثل البيضاين ٔامام احملمكة اجلنائية املركزية يف الكرخ حيث حمك عليه ابٕالعدام2011يوليو  18وبتارخي 
يف انهتاك صارخ للقانونني العرايق ولك ذكل يف ٕاطار قانون ماكحفة إالرهاب،  ،هتمة التعاون مع مجموعة ٕارهابيةمت انزتاعها ابلتعذيب ب" ٔادةل"فقط ٕاىل 
  .وادلويل

فقط من العهد بسبب الطريقة اليت تنفذ هبا عقوبة إالعدام فوق ٔاراضيه، ولكن ٔالن السلطات تعمل ٔايضا عىل  6مث ٕان العراق ٔاخريا ال ينهتك بوضوح املادة 
، عىل تعديل ينص عىل 2015يونيو عام  16فقد صادق جملس الوزراء العرايق، يف . احلالية" سـتثنائيةالظروف الا"تعجيل بتنفيذها، دامئا حتت ذريعة ال 

يوم بعد  30كام ٔان إبماكن وزير العدل ٔان يصادق عىل احلمك ٕاذا مل يتوصل برد الرئيس يف غضون . 39السامح بتطبيق إالعدام دون مصادقة من الرئيس
  .م.س.ح.د.من ع 6وهو ما يدعو بصفة خاصة ٕاىل القلق حيث ٔان هذا التعديل يقود فعليا ٕاىل تعميق انهتااكت املادة . صدور احلمك الهنايئ حملمكة النقض

أالفعال الانتقامية ضد الساكن املدنيني والاسـتخدام املفرط للقوة خالل : إالعدام خارج نطاق القضاء 3.2.2
  يةالاحتجاجات السلم 

ابلنسـبة لٕالعدام خارج نطاق القضاء فٕان ذكل مل يؤرش دلى مجهورية العراق ابسـتثناء جرامئ القتل اليت متت "جتدر إالشارة ٕاىل ٔان تقرير ادلوةل يؤكد ٔانه 

ذكل، فقد مت توثيق العديد من  تمكن يف ٕاماكنية التأكد من ةبو غري ٔان الصع. 40"عىل يد امجلاعات إالجرامية وإالرهابية ومشلت لك رشاحئ اجملمتع العرايق 

  .41يف خمالفة واحضة للمسطرات القانونية -  معليات قتل ارتكبت خارج نطاق القانون ٔاو القضاء –حاالت إالعدام خارج نطاق القضاء 

  ٔافعال انتقامية ضد الساكن املدنيني

دلوةل، كام هو الشأن مثال ابلنسـبة ٔالعامل القتل والاعتداءات اليت لقد جسلت ٔاوال حاالت القتل خارج نطاق القضاء اليت تنفذ يف ٕاطار حماربة تنظمي ا
والقوات املرتبطة ٕاكجراءات انتقامية ضد أالشخاص اذلين يعتقد ٔاو يتصور دمعهم ٔاو تعاوهنم مع ادلوةل إالسالمية، خاصة مهنم  ترتكهبا قوات أالمن العراقية

  .42العرب السـنة

، وبعد جهوم امتد ثالثة ٔاايم اسـتولت خالهل قوات أالمن العراقية وامليليشـيات التابعة لها عىل عرشات 2015ام يناير ع 26فقد ٔافاد شهود عيان ٔانه يف 
عىل أالقل من  70القرى السنية اليت اكنت تسـيطر علهيا ادلوةل إالسالمية يف حمافظة دايىل، دخلت قوى أالمن ادلاخيل ورشاكؤها قرية بروانة وقتلوا 

، مت تشكيل جلنة 2015فرباير عام  5وبناء عىل طلب من رئيس الوزراء العرايق حيدر العبادي يف . 43بيهنم العديد من أالطفال املدنيني العزل، من
، ٔاعلن رئيس 2015مارس  20ويف . مشرتكة برئاسة وزير ادلفاع من ٔاعضاء من احلكومة وجملس النواب للتحقيق يف ادعاءات القتل غري القانوين للمدنيني

لكن النتاجئ اليت توصلت ٕالهيا اللجنة مل جتد حلد . نواب ادلكتور سلمي اجلبوري عن نتاجئها ؤاحال التقرير ٕاىل جملس ممثيل جلنة أالمن وادلفاعجملس ال 

  .44الساعة طريقها ٕاىل النرش

 الاسـتخدام املفرط للقوة خالل الاحتجاجات السلمية

  .لوفيات النامجة عن الاسـتخدام املفرط للقوة بشلك مهنجي ضد احملتجني السلمينييف العراق، تمتثل انهتااكت احلق يف احلياة ٔايضا يف ا

                                                     

 ،2015 يونيو22اإلعدام، عقوبة إجراءات تخفيف عن االمتناع العراق على اإلنسان، حقوق مرصد 39
https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/24/278218  

  )2015 سبتمبر12 في عليه االطالع تم(

 التي األطراف للدول الخامسة الدورية التقارير العھد، من 40المادة بموجب األطـراف الدول من المقدمـة التقارير في النظر سان،اإلن بحقوق المعنية اللجنة 40
  .87،الفقرة(CCPR/C/IRQ/5)،2013أكتوبر/األول تشرين16 العراق، ،2000 عام في تقديمھا موعد حلّ 

41 UNterm,Extrajudicialexecutionلقانونا نطاق خارج ،إعدام 
http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/8fa942046ff7601c85256983007ca4d8/6e3e8435a06fede9852569fd0002

9b39?OpenDocument)2015 سبتمبر12 في عليه االطالع تم(  

  .26،ص2015أبريل30–2014ديسمبر11: العراق في المسلح النزاع في المدنيين حماية إ،تقريرحول.ح.س.م/يونامي مكتب 42

 في المدنيين بقتل متھمون شيعة مقاتلون(,AlJazeera,ShiafightersaccusedofkillingciviliansinIraq,27January2015الجزيرة 43
-http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/01/shia-fighters-accused-killing-civilians-iraq)العراق

150127062642331.html  

 حدوث ادعاء في يحقق العراق(،,IraqprobesallegedmassacrebyShiamilitiainDiyala س.ب.ب ،)2015 سبتمبر14 في عليه االطالع تم(
  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31037426, ،2015يناير29،)ديالة في شيعية مليشيا يد على مذبحة

  )2015سبتمبر14 في عليه االطالع تم(

  .26،ص2015أبريل 30 – 2014ديسمبر  11: العراق في المسلح النزاع في المدنيين حماية حول إ،تقرير.ح.س.م/يونامي مكتب 44
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رشطية فضال عن وال من اجليش والوحدات العسكرية  12القوات املسلحة العراقية بقيادة الفيلق ، 2013نيسان  23قامت، يف  ،فعىل سبيل املثال
مبهامجة املتظاهرين يف  -ززت منذ ٕانشاهئا من قبل اجليش أالمرييك ٔاثناء الاحتالل عتويه قوة ٔامنية خاصة  –وحدات أالسلحة والتكتياكت اخلاصة 

ما تسبب يف ، وفقا لرواية الشهود، القنابل املسـيةل لدلموع والقنابل الصاعقة واذلخرية احلية ،فاسـتخدمت هذه القوات. احلوجية، ويه بدلة تقع غريب كركوك

  .45اً خشص 91مرصع 

ٕاصاابت بأعرية انرية يف ٔاجزاء خمتلفة من ٔاجساد الرجال اذلين قتلوا، ما يشري ٕاىل ٔان قوات ، قامت الكرامة جبمعها حضية 23لـةوقد ذكرت شهادات الوفا

وقد ٔاوصت جلنة تقيص احلقائق الربملانية اليت شلكت . 46اجليش والرشطة اسـتخدمت اذلخرية احلية ضد احملتجني العزل، مسـتعمةل القوة املفرطة ضدمه
، تشكيل جلنة ٕارشاف عىل التحقيق القضايئ عرب قرار 2013مايو  13فمت، يف . ور إبجراء حتقيق مسـتقل يف احلادث والبدء يف إالجراءات القضائيةعىل الف

ني ٕاىل شكوى من ٔارس الضحااي، تواصل وزارة ادلفاع رفضها ٕاحاةل أالفراد العسكري 500ورمغ تلقي اللجنة . صادر من جملس القضاء أالعىل يف العراق

  .47العداةل، ومل تظهر بذكل ٔاية نتيجة للتحقيق

خ مزودة بعرابت مدرعة ابٕالغارة عىل خممي الرمادي .ت.أ .مضهنا قوات و ،، مئات من ٔافراد قوات أالمن2013ديسمرب  30يوم  ،يف نفس إالطار قامت
 عسفية يف ماكحفة إالرهاب وفتحت النار عىل املتظاهرين، خملفةمئات السـنة سـنة اكمةل ضد اسـتخدام احلكومة لتدابري ت  حيث امتد احتجاج ،الاحتجايج

وذكر رئيس جملس النواب العرايق ٔاسامة النجيفي، رئيس كتةل السـنة،ٔانه ٔارسل جلنة برملانية للتحقيق يف الهجوم . 48وعرشة جرىح قتيالً  17 عىل أالقل

وحلد كتابة . 49ن دخول حمافظة أالنبار بناء عىل ٔاوامر من رئيس الوزراء املاليكعىل ساحة الرمادي، ولكن قوات من قيادة معليات بغداد منعت اللجنة م
 .السلميني هذا التقرير، ال تتوفر معلومات بشأن حماوالت ٔاخرى للتحقيق يف الوفيات النامجة عن الاسـتخدام املفرط للقوة ضد املتظاهرين

 :التوصيات

لكيا عرب التصديق  إالعدام وٕاصدار قرار علين ودامئ بتعليق عقوبة إالعدام، استرشافا ٕاللغاهئحتديد ماكن ٕاقامة فورية مجليع املنتظرين ٔالحاكم ا .1
 عىل الربوتوكول الاختياري الثاين امللحق ابلعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسـياسـية؛

والنظر يف  ،ٕاىل حني إاللغاء التام،ذ عقوبة إالعدامٕاجراء مراجعة مسـتقةل واكمةل وشامةل مجليع القوانني والقواعد وإالجراءات املتعلقة بتنفي .2
عىل  مطابقهتا للعهد ادلويل من ٔاجل ضامن تطبيق عقوبة إالعدام عىل اجلرامئ البالغة اخلطورة فقط وضامن ٕالغاء ٕالزامية تطبيق عقوبة إالعدام

 واحرتام حظر تطبيق عقوبة إالعدام عىل القارصين؛وتأمني احلق الفعيل يف الامتس العفو والرٔافة للمدانني " اجلرامئ إالرهابية"مجيع 
خاصة ،التأكد من ٔان القانون ادلويل حلقوق إالنسان والقانون ادلويل حلقوق إالنسان يمت احرتاهمام بشلك اكمل يف سـياق ماكحفة تنظمي ادلوةل .3

 .حامية حقوق املدنيني اذلين جيب ٔاال يقعوا حضية ٔالعامل الانتقام الطائفي
ن املوظفني امللكفني بتطبيق القانون ال يلجؤون ٕاىل الاسـتخدام املفرط للقوة ؤاهنم ملزتمون مبدونة قواعد سلوك املوظفني امللكفني التأكد من أ  .4

 .وابملبادئ أالساسـية السـتخدام القوة وأالسلحة النارية بتنفيذ القوانني
زات القانون ادلويل حلقوق إالنسان وانهتااكت القانون إالنساين ادلويل التحقيق بفعالية ورسعة ودقة ونزاهة يف مجيع ادعاءات انهتااكت ٔاو جتاو  .5

 .ذكل تكل اليت ارتكبهتا امليليشـيات املدعومة من احلكومة، وعند الاقتضاء، حمامكة املسؤولني عهنا وتوفري سـبل انتصاف فعاةل للضحااي مبا يف

                                                     

 للعراق،مؤسسة األولي التقرير استعراض سياق في التعذيب مناھضة لجنة على المعروض الموازي،التقرير التقرير: الكرامة،العراق 45
  .20،ص2015يوليو13الكرامة،

 23غائبة، العدالة تزال ال الحويجة، احتجاجات في متظاھرا 91 قتل على أشھر ستة بعد: الكرامة،العراق 46
  )2015سبتمبر14 في عليه االطالع تم(=2013http://ar.alkarama.org/component/k2/item/4744-91?Itemidأكتوير
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  .20،ص2015يوليو13

 على ،2013ديسمبر 30،)السنة لمخيم األمن قوات تفكيك بعد موتى عشرة(TendieasIraqsecurityforcesdismantleSunnicampس،.ب.ب 48
 في عليه االطالع تم(https://www.hrw.org/ar/news/2014/01/03/252250،2014يناير 3االعتصام، بمخيم العنف أحداث في التحقيق العراق
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مةل القاسـية ٔاو الالٕانسانية ٔاو احلق يف السالمة البدنية وحظر التعذيب وغريه من رضوب املعا  3.3
  )10و  7املاداتن (املهينة 

لكن، كام ستمت إالشارة ٕاليه يف هذا . 50يؤكد تقرير ادلوةل اذلي قدمه العراق ٕاىل اللجنة ٔان ٔاعامل التعذيب اليت حتدث يف العراق ال تشلك ممارسة منتظمة
ة يف القانون العرايق، عىل الرمغ من مصادقة العراق عىل اتفاقية مناهضة التعذيب يف سـنة اجلزء من التقرير املوازي للكرامة، يؤدي عدم وجود ضامانت اكفي

 .، والعيوب الفادحة يف تدبري العداةل ويف معامةل املعتقلني، ٕاىل الاسـتخدام الواسع النطاق واملهنجي للتعذيب يف البالد2011

  حظر وجترمي التعذيب  3.3.1
ٔالحاكم قانون ج من ادلسـتور العرايق، وكذكل وفقا  37.1مبوجب املادة انب واملعامةل القاسـية والالٕانسانية حمظوريؤكد تقرير ادلوةل العراقية ٔان التعذي

  .512003لسـنة  3العقوابت العرايق وٕادارة الاحتجاز وقانون السجون املرافق رمق 

ه .2.12قية مناهضة التعذيب ٕاذ يوجد تعريف وحيد للتعذيب يف املادة نصت عليه اتفاملا طبقاً لتعذيب ل  اً القانون الوطين العرايق تعريف يتضمنال ومع ذكل، 
 ٔاوالشديد واملعاانة، سواء اكن بدنيا  أالملالتعّمد يف تسبب "التعذيب بكونه  ، اليت تعرف2005لسـنة  10من قانون احملمكة اجلنائية العراقية العليا رمق 

هو و . "ذات العالقة هبا ٔاواملعاانة النامجة عن العقوابت القانونية  ٔاوالتعذيب ال يشمل أالمل  ٔان حتت سـيطرة املهتم عىل ٔاوفكراي عىل خشص قيد الاحتجاز 
التنفيذ والتحريض  - كونه ال ينطبق ٕاال عىل اجلاين املبارش وال يشمل مسـتوايت ٔاربع خمتلفة للمشاركة يف فعل التعذيبالتعريف اذلي تكتنفه الثغرات 

وابٕالضافة ٕاىل ذكل، ال يتطرق التعريف ٕاىل رشط الغرض من الفعل، مثل انزتاع . 52سؤول متواطئا يف هذه العمليةجتعل امل  –والقبول وإالذعان 
  .ٕاىل حد التعذيب" العقوابت القانونية"الاعرتاف، ٔاو املعاقبة، ٔاو إالكراه ابلتخويف ٔاو متيزي الضحية وال يفرتض ٔان يصل أالمل ٔاو املعاانة النامجة عن 

 تقييده وعدم لالجهتاد، الفقه ٔاماماجملال  يفسح"يف قوانينه ادلاخلية بكونه  ي، فٕان من املثري للقلق ٔان يفرس العراق هذا القصور التعريفوعالوة عىل ذكل

ح قانوين وهو موقف مقلق للغاية يدل عىل معلية انزاي. 53"والاسـتجواب التحقيق ٔاساليب وتقدم الزمن مرور مع مانًعا يكون جامًعا ال قد حمدد بتعريف
ٕان هذا . اليت مت ٕادخالها من طرف ٕادارة بوش واسـتخدمت خالل احتالل العراق -اسـتخدام التعذيب  عنيف كناية  - "تقنيات الاسـتجواب املعززة " لـ

ٔالخرية ٔاكرث حرصية ٔاعامل التعذيب، حبيث تصبح هذه ا التأويل يرشع أالبواب ٔامام معلية ٕاعادة تعريف يقوم هبا بشلك متعسف قضاة ملا يشلك معال من
  .ىل املزيد من القلق ابلنظر ملا يعرفه القضاء من تدخل من طرف السلطة التنفيذيةإ لك ذكل يدعو . بدل ٔان تتسع دائرة تعريفها لتشمل عددا كبريا مهنا

فام اكن، مثل حاةل احلرب ٔاو الهتديد كي اكام نالحظ ٔايضا غياب ٔاي نص قانوين يف الترشيع العرايق ينص عىل عدم اعتبار ٔاي ظرف من الظروف اسـتثنائي
ففي بدل يمت فيه بشلك ممهنج الاستناد ٕاىل .ابحلرب ٔاو عدم الاسـتقرار السـيايس ادلاخيل ٔاو ٔاية حاةل ٔاخرى من حاالت الطوارئ، لتربير اسـتخدام التعذيب

  .لبند يف القانون عىل رٔاس قامئة أالولوايتاملتدهور لتربير انهتااكت حقوق إالنسان، ال بد ٔان يكون ٕادراج مثل هذا االوضع أالمين 

ٔاجل ضامن ٔاما ابلنسـبة ملعاقبة ٔافعال التعذيب، فٕان تقرير ادلوةل يدعي ٔان وزارة حقوق إالنسان قامت بتجميع قاعدة معلومات عن حاالت التعذيب من 

  .طبيقه ميكن اجلناة من إالفالت التام من العقابالرتاجعات العديدة اليت يعرفها القانون وت  لكن. 54متابعهتا وتقدمي اجلناة ٕاىل العداةل

فقط ملرتكيب ٔافعال " عقوبة السجن"من قانون العقوابت تنص عىل  333، ٕاذ ٔان املادة 55ففي الواقع، ال يمت احلمك عىل هذه اجلرمية ابلعقوابت املناسـبة
ٔاهنا تشري ٕاىل املعامةل القاسـية ٔاو الالٕانسانية ٔاو املهينة تنص فقط عىل  قانون العقوابت اليت يبدو من 332كام ٔان املادة . التعذيب، دون ٔان حتدد مدهتا

                                                     

 التي األطراف للدول الخامسة الدورية التقارير العھد، من 40 المادة بموجب األطـراف الدول من المقدمـة التقارير في النظر اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 50
  .92رة،الفق(CCPR/C/IRQ/5)،2013 ديسمبر 12 العراق، ،2000 عام في تقديمھا موعد حلّ 

  .89-88نفسه،الفقرتين 51

–OMCT,"AHandbookontheIndividualComplaintsProceduresoftheUNTreatyBodiesالتعذيب، لمناھضة العالمية المنظمة 52
SeekingRemediesforTortureVictims",)"يالضحا االنتصاف سبل عن البحث-المتحدة األمم معاھدات لھيئات الفردية الشكاوى إجراءات عن كتيب 

  .224،ص2014،أبريل4ت،المجلد.م.ع.م كتيبات ،سلسلة)التعذيب

 االتفاقية،العراق، من19  المادة بموجب األطراف الدول من المقدمة التقارير في النظر التعذيب، مناھضة لجنة 53
  .17،الفقرة(CAT/C/IRQ/1)،2014سبتمبر18

 التي األطراف للدول الخامسة الدورية التقارير العھد، من 40 المادة بموجب األطـراف الدول من المقدمـة التقارير في النظر اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 54
  .92،الفقرة(CCPR/C/IRQ/5)،2013 ديسمبر 12 العراق، ،2000 عام في تقديمھا موعد حلّ 

 ستة مابين بالسجن تكون أن يجب األصلية التعذيب لجريمة المقررة العقوبة" أن أنجلز كريس صرح التعذيب، مناھضة لجنة أعضاء مع مقابالت خالل من 55
  ,ChrisIngelse,UnitedNationsCommitteeAgainstTorture: AnAssessment,KluwerLawInternational".عاما وعشرين

  .342.،ص2001الدولي، للقانون كلوير تقييم،: التعذيب لمناھضة المتحدة األمم لجنة
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وهو ما يعادل العقوابت املنصوص علهيا يف حاةل ارتاكب  ،–دوالر  0.08حوايل  -" دينار مائة عىل تزيد ال وبغرامة سـنة عىل تزيد ال مدة ابحلبس"عقوبة 
  .م هبا هذه اجلرميةجنح بسـيطة ويؤرش عىل الاسـهتانة ابخلطورة اليت تتس

املوظفني العموميني الرتاكهبم ٔافعال التعذيب مبا ٔانه خيضع إالحاةل ٕاىل اجلهات القضائية  قيد مقاضاةت ب من قانون إالجراءات اجلنائية .136كام ٔان املادة 
عىل الرمغ من ٔان جملس النواب العرايق ٔاقر مرشوع ، وذكل - وزارة ادلاخلية ابلنسـبة للقضااي اليت تعين الرشطة مثال  - اخملتصة ٕالذن من الوزير اخملتص 

  .56، لكن جملس الرئاسة مل يصادق عىل مرشوع القانون اذلي مل يدخل بسبب ذكل حزي التنفيذ2011و  2007قانون لتعديل هذا البند يف عايم 

لتقادم عىل جرمية التعذيب يشلك عامال آخر يكرس مبدٔا ٔالي بند يتعلق بعدم تطبيق ا 57القوانني ادلاخلية العراقية عدم تضمنوابٕالضافة ٕاىل ذكل، فٕان 
بل حىت يف حاةل مثول مرتكب التعذيب ٔامام النيابة العامة، ميكن الاستناد ٕاىل ٔامر صادر عن ضابط ٔاعىل مرتبة ٔاو عن سلطة . إالفالت من العقاب

م حدوث اجلرمية ٕاذا اكن اجلاين عند ارتاكبه الفعل ميتثل ٔالوامر رئيسه من القانون اجلنايئ تنص عىل عد 40.2معومية لتربير هذه اجلرمية، حيث ٕان املادة 
. عىل احلصانة الفعلية ٔالفراد قوات أالمن 2008لسـنة  19ٔاخريا، ينص قانون العفو رمق . "ملزم ابلطاعة بأنهشعر "اذلي ٔاجربه عىل طاعة ٔاوامره، ٔاو ٔانه

ٔاما يف . اسـية، فٕان القانون مينح العفو للعراقيني املدانني، دون ٕاقصاء من ارتكبوا ٔافعال التعذيبلتسهيل املصاحلة السـيونظرا لكونه يسـهتدف توفري معيار 
، فٕان مترير القانون ميثل السبب الرئييس ٕالغالق التحقيقات الرمسية يف شاكوى 2010الواقع، ووفقا لتقرير صادر عن وزارة حقوق إالنسان عام 

  .58التعذيب

املعلقة بتعريف وجترمي ومعاقبة التعذيب تشلك مصدر قلق ابلنظر لالنهتااكت املمهنجة للضامانت القانونية املتعلقة ابحلرمان من لك هذه الثغرات القانونية 
 .كام هو مفصل ٔادانه، وتؤسس ابلتايل لبيئة مواتية للتعذيب ،احلرية وضامانت احملامكة العادةل

  ل القاسـية من مرحةل التحقيق ٕاىل ظروف الاعتقا: ممارسة التعذيب 3.3.2
يف ون ن طرف قايض التحقيق، عندما حيتجز عادة ما يقع التعذيب ٔاثناء مرحةل التحقيق، وذكل بعد اعتقال املهتم وقبل ٔان يمت رمسيا توجيه االهتامات ٕاليه م

ىل إالدالء إ وذكل دلفع املهتم  - ادلاخلية ٔاو يف مديرية ماكحفة إالرهاب واجلرمية املنظمة حتت سلطة وزارة ") التسفريات"املعروفة ابمس (املنشآت أالمنية 

وال يمت نقلهم ٕاىل منشأة واقعة حتت سلطة . 60، ٔاو ٕارغام الشهود عىل توريط املهتمني ٔاثناء احملامكة59بسبهبا تتعلق ابجلرامئ اليت يمت احتجازهابعرتافات 
 .مهتوزارة العدل ٕاال بعد ٕادانهتم وٕاحاةل ملفهم عىل حممكة جنائية حملامك

ابٕالضافة ٕاىل ادعائه بأن  ،يف هذا الصدد، يسجل العراق. كل، فٕانه من املثري للقلق ٔان تبقى معظم مراكز الاحتجاز خاضعة لسلطة وزارة ادلاخليةومع ذ

وزارة ادلاخلية  ، عىلS/  207، ٔانه وفقا لٔالمر الرئايس رمق 61لضامن ٔان تمت ٕادارة مراكز الاعتقال من قبل وزارة العدل فقط " لك اجلهود"احلكومة تبذل 

  .ما يثري القلق ابلنظر ٕاىل ٔامهية مراكز الاحتجاز اخلاضعة لوالية من نفس الوزارة. 62ٔان تعني عددا من ضباط التحقيق للقيام إبجراءات التحقيق

عذيب بشلك روتيين سـتخدم التالعديدة حيث ي  بعد ٕالقاء القبض علهيم، ٕاىل ٔاحد مراكز الاعتقال الرسية ،ٕاضافة ٕاىل ذكل، يمت غالبا نقل املشتبه هبم
، عندما احتجزت 2009ركز افتتح يف سبمترب املويقال ٕان هذا . مثل معتقل املثىن الشهري الواقع يف ٔاحد املطارات العسكرية القدمية غرب بغداد. وممهنج

املساعدة والتحريض عىل "حق ٔافراد مهتمني بـرجل داخهل بعد ٔان قامت ابعتقاالت جامعية يف املناطق احمليطة ابملوصل يف  400قوات أالمن ٔاكرث من 

                                                     

  :البند،انظر ھذا لتعديل المتتالية المحاوالت لفھم 56

 Global Justice Project: Iraq, The many lives of article136(b) of Criminal Procedure Code,  Law 23 of 1971  

 ،2009 مايو23 ،)1971 لسنة 23 القانون الجزائية، اإلجراءات قانون بمن .136 للمادة العديدة الحيوات العراق، :الشامل القضائي المشروع(
http://gjpi.org/2009/05/23/the-many-lives-of-article-136b-criminal-procedure-code-23-of-1971/،)في عليه االطالع تم 

 )2015 يوليو10

 األحوالفي عليه صفح المجني  – 3. العفو العام – 2. المتھموفاة  – 1: التالية األسباب بأحدتسقط الجريمة : "العراقي قوباتالع قانون من 150 المادة 57
لمجني احترازي بالعفو العام ويرد االعتبار وبصفح ا بتدبيريسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة أو : "من قانون العقوبات 151المادة  .".قانونا عليھاالمنصوص 

 ."إلغاؤهما يستوجب  خاللھاالحكم دون أن يقع في  تنفيذ إيقافقانوناً وبانقضاء فترة التجربة في حالة  عليھاالمنصوص  األحوالفي  عليه

 .62،ص(MDE14/001/2013)،2013االنتھاكات،مارس من عقد العراق الدولية، العفو منظمة 58

 .13.،ص2014العراق،أكتوبر في اإلعدام عقوبة حول إ،تقرير.ح.س.م/يونامي مكتب 59

 .2العراق،ص في  التعذيب الدعاءات القضائية االستجابة بشأن إ،تقرير.ح.س.م/يونامي مكتب 60

 تيال األطراف للدول الخامسة الدورية التقارير العھد، من 40 المادة بموجب األطـراف الدول من المقدمـة التقارير في النظر اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 61
 .93،الفقرة(CCPR/C/IRQ/5)،2013ديسمبر12 العراق، ،2000 عام في تقديمھا موعد حلّ 

 .113نفسه، 62
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 شلكهاويه قيادة ٔامنية ٕاقلميية  -من اجليش، حتت سلطة قيادة معليات بغداد 56و  54زال هذا املركز يشـتغل حتت سلطة الكتيبة ي وال. 63"إالرهاب
تنفي لك الادعاءات  زالتغري ٔان احلكومة ال . م للقوات املسلحةالتابعة مبارشة ملكتب رئيس الوزراء ابعتباره القائد العا -رئيس الوزراء السابق املاليك 

، بل ٕانه ذهب ٔابعد من "محةل تشويه"و " ٔااكذيب"زال رئيس الوزراء السابق املاليك يصف هذه الادعاءات بأهنا ي املتعلقة مبامرسة التعذيب هناك، وال

وبدال من . "عن طريق فرك ٔاعواد الثقاب عىل بعض ٔاجزاء من ٔابداهنم" 64اب عىل ٔابداهنمذكل ورصح يف القناة العراقية التلفزيونية ٔان السجناء ٔاحلقوا ندو

  .65حقوق إالنسان اذلي كشف ٔالول مرة التجاوزات يف معتقل مطار املثىن ، علق املاليك معل فريق التفتيش التابع لوزارةيف املوضوع فتح حتقيق

لسجون العراقية ال تسـتجيب للمعايري ادلولية ٕاذ تطبعها املعامةل غري إالنسانية ٔاو املهينة، بل ٔاخريا، نود ٔان نشري ٔايضا ٕاىل ٔان ظروف الاحتجاز يف ا
والرعاية الصحية تدبر بشلك يسء، كام تفتقر معظم مرافق الاحتجاز ٕاىل العاملني يف اجملال الطيب . فاالكتظاظ ال يزال مشلكة تنظميية. التعذيب ٔايضا

ٔان الوضع قاس جدا ابلنسـبة للنساء احملتجزات خاصة اللوايت ينددن ابلتعذيب والعنف والهتديدات اليت يتعرضن لها ٔاثناء  كام. 66واملعدات الطبية الاكفية

من  68وكذا أالمم املتحدة67وابٕالضافة ٕاىل ذكل، يمت منع املفوضية العليا حلقوق إالنسان ابلعراق . احتجازهن، مبا يف ذكل ممارسة ٔاو الهتديد ابلعنف اجلنيس
زايرة مرافق  ،ومن بيهنا وزارة حقوق إالنسان ،وصول ٕاىل مراكز الاحتجاز، عىل عكس ما يؤكد تقرير ادلوةل، اذلي ذكر ٔان إبماكن فرق التحقيقال

 .69الاحتجاز

 .70ٔاو حمامهيم/ كام يقوم ضباط السجن، ٔاخريا، ابسـتعامل الهتديد ٔاو التعذيب النزتاع رشاوى من املهتمني ؤاعضاء ٔارسمه و 

  امتد عىل املعلومات املنزتعة بواسطة التعذيب كدليل خالل ادلعوىالاع 3.3.3
اليت تنزتع حتت " الاعرتافات"مبا ٔان التعذيب يسـتخدم ٔاوال وقبل لك يشء السـتخالص املعلومات من املهتمني، فال ينبغي ٔان نسـتغرب ٕاذا الحظنا ٔان 

وافق خالل اسـتعراضه ٔامام جملس حقوق  لوحيد، لٔالدةل، وذكل رمغ ٔان العراقٕان مل يكن ا ،التعذيب تسـتخدم ابنتظام ٔاثناء احملامكة مكصدر رئييس
 غري ممارسات السيئة واملعامةل التعذيب حتت املنزتعة الاعرتافات اعتبار"و ،"التعذيب عىل القضاء ٔاجل من اجلهود تعزيز"عىل  2010إالنسان يف عام 

  .201472ادلوري الشامل املايض يف نومفرب ؤاعاد تأكيد نفس الالزتامات خالل الاسـتعراض  ،71"مقبوةل

يظن املسؤولون عن ٕانفاذ القانون ٔان ذكل يعفهيم من  ،"اعرتاف"، وعندما يمت احلصول عىل "الاعرتاف هو سـيد أالدةل"ما يؤكد ضباط الرشطة ٔان  عادة

 74"الفاعل أالثر"ولها " ابلغة ٔامهية"ة بأن الاعرتافات تكتيس وتقر السلطات العراقي. 73البحث عن أالدةل املناسـبة اليت تؤيد ٕادانة ٔاو براءة املشتبه هبم
ٕاذ تنص عىل ٔان للمحمكة  ،احملاكامت اجلزائية هبذا الاعامتد الكبري عىل الاعرتافات ٔاصولمن قانون  217وتسمح املادة . ابلنسـبة للهيئة القضائية اليت تتلقاها

أالخذ مبا تراه "ٔاي " جتزئة إالقرار"كام ٔان للقايض احلق يف .ٕاثباتدليل  ،اجع بعد ذكل عن اعرتافاتهولو تر  ،سلطة مطلقة العتبار ٕاقرار املهتم قبل حمامكته

 .75"احملمكة حصيحا وطرح ما عداه

                                                     

 .54ص المتحدة، الواليات بقيادة الغزو من سنوات ثماني بعد العراق في اإلنسان حقوق الطرق، مفترق عند اإلنسان، حقوق مرصد 63

 .59ص نفسه، 64

 .نفسه 65

 .نفسه 66

 والعدل الداخلية وزارات تديرھا التي والسجون واالعتقال التحقيق مراكز في المعتقلين بزيارة إ.ح.د.س.م أعضاء يسمح لم المتكررة، اتالطلب من الرغم على 67
 .21،ص2014العراق،لندن، في الميليشيات حكم العقاب من تام إفالت: الدولية العفو منظمة والدفاع،

 حول تقرير إ،.ح.س.م/يونامي مكتب .الداخلية وزارة لسلطة الخاضعة االحتجاز مرافق إلى الوصول من )وناميي(العراق لمساعدة المتحدة األمم بعثة منعت 68
 .7.،ص2014أغسطس ،2014 يونيو-العراق،يناير في اإلنسان حقوق

  .92،الفقرة(A/HRC/28/14)،2014ديسمبر12العراق، الشامل، الدوري باالستعراض المعني العامل الفريق اإلنسان،تقرير حقوق مجلس 69

 .6نفسه،ص 70

 .52.81و51.81،الفقرات(A/HRC/14/14) ،2010مارس15العراق، الشامل، الدوري باالستعراض المعني العامل الفريق تقرير اإلنسان، حقوق مجلس 71

 عدم" .124.127الفقرة ،(A/HRC/28/14)،2014ديسمبر12 العراق، الشامل، الدوري باالستعراض المعني العامل الفريق تقرير اإلنسان، حقوق مجلس 72
 للقضاء إدارية تدابير واتخاذ التشريعية اإلصالحات مواصلة"و ؛)أوروغواي( "كأدلة مشروعة غير أخرى بطرق أو التعذيب تحت المنتزعة االعترافات قبول
 .)كوستاريكا( والممارسة القانون في التعذيب على

 .16،ص2015العراق،فبراير التعذيب في الدعاءات ائيةالقض االستجابة بشأن تقرير إ،.ح.س.م/وناميي مكتب73

 ،2014سبتمبر18العراق، االتفاقية، من 19 المادة بموجب األطراف الدول من المقدمة لتقارير فيا النظر التعذيب، مناھضة لجنة 74
(CAT/C/IRQ/1)102،الفقرة. 

 .العقوبات قانون من 219 المادة حسب75 
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د آخر ، ال يشري ٔاي بن76"التعذيب ٔاو الهتديد ٔاو انزتع ابٕالكراه اعرتاف بأي عربة ال"ابٕالضافة ٕاىل ذكل، وابسـتثناء البند ادلسـتوري اذلي ينص عىل ٔان 
من  127فاملادة . "إالكراه" ٔاو"أالساليب غري القانونية"يف حد ذاته بل يسـتخدم مصطلحات ٔاخرى من قبيل " التعذيب"يتعلق هبذه املساةٔل ٕاىل مصطلح 

ساءة املعامةل والهتديد ابٕاليذاء إ "، مبا فهيا "77اسـتعامل ٔاية وسـيةل غري مرشوعة للتأثري عىل املهتم للحصول عىل ٕاقراره"ٔاصول احملاكامت اجلزائية حتظر  قانون
، ٕاال ٔان "اعرتاف"ورمغ ٔان التقرير الوطين العرايق يسـتخدم لكمة . "والعقاقري وإالغراء والوعد والوعيد والتأثري النفيس واسـتعامل اخملدرات واملسكرات

قانون ٔاصول احملاكامت اجلزائية ٔان هذه إالقرارات جيب  218ادة كام تنص امل. "ٕاقرار"النسخة العربية من قانون ٔاصول احملاكامت اجلزائية تفضل علهيا لكمة 

  .78ٔاال تأيت نتيجة لٕالكراه

ٕاذا انتفت رابطة : "واليت ٔازالت ما ييل 2003الصادرة سـنة  3ومع ذكل، جتدر إالشارة ٕاىل ٔانه مت تعديل هذا البند يف مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة رمق 
ن إالقرار قد ٔايد بأدةل ٔاخرى تقتنع معها احملمكة بصحة مطابقته للواقع ٔاو ٔادى ٕاىل اكتشاف حقيقة ما جاز للمحمكة ٔان تأخذ السـببية بيهنا وبني إالقرار ٔاو اك

  .وهذه الرشوط اليت يمت ٕاقرارها بشلك واحض لقبول الاعرتافات املنزتعة ابٕالكراه يف ٕاطار إالجراءات املعمول هبا. "به

 ملساعدة املتحدة أالمم لبعثة التابع إالنسان حقوق حسب مكتب ،ن الشكوك ال زالت حتوم دلى بعض القضاةلكن رمغ ٕالغاء هذا البند نظراي فإ 
سـمترار اعامتد القضاة عىل ٔادةل الاعرتاف ال قد يقدم هذا بعض التفسري"و ،، حول رساين مفعول القانون اذلي ٔاقرته سلطة االئتالف املؤقتة)يوانيم(العراق

ويف مثل هذا النظام املعيب، ال يقدم القضاة فقطعىل قبول اسـتخدام . 79"قانون ٔاصول احملاكامت اجلزائية العرايق مسح بذكلاملشكوك هبا، مبا ٔان 
 يرفضون فتح املعلومات املنزتعة من خالل التعذيب مكصدر لٔالدةل، بل ينحون جانبا لك ادعاءات التعرض للتعذيب اليت يمت لفت انتباههم ٕالهيا وابلتايل

 ٕاىل حد كبري عن احملافظة عىل نظام يعمتد عىل التعذيب لضامن إالداانت وتوفري احلصانة لضباط الرشطة نيوبذكل يكون القضاة مسؤول. قاتالتحقي
  .مما مينع الضحااي من احلصول عىل ٔاي تعويض ،واخملابرات املسؤولني عن التعذيب

امة عىل اللجنة املعنية حباالت الاختفاء القرسي بشلك خاص مدى ممارسة التعذيب اليت عرضهتا الكر  80رايض عبد اجمليد العبيديتوحض قضية السـيد 
فقد اختطف السـيد العبيدي، وهو متقاعد طيار . ٔاثناء الاعتقال الرسي واعامتد السلطات القضائية عىل املعلومات احملصةل بفعل التعذيب كقاعدة لٕالدانة

لواء "املعروفتني ٔايضا ابمس  - من اجليش  56و  54من قبل دورية للكتيبتني  2014يونيو  1لعامرية، يوم عاما من ا 61لواء يف سالح اجلو يبلغ من العمر 
الوطين العرايق والاسـتخبارات العسكرية، ٔاجربوه عىل ركوب سـيارة قبل نقهل ٕاىل مركز احتجاز مطار املثىن وبعد  وعنارص من هجاز اخملابرات –" بغداد

  .، ٔالرسته بزايرته يف السجن مرة واحدة يف الشهر2014ٔاكتوبر  يف ،ٔاربعة ٔاشهر، مسح ٔاخريا

التالية من احتجازه يف املعتقل الرسي، ظل رهن احلبس الانفرادي يف غرفة الرصف الصحي، معصوب العينني ومقيد  45مث عمل ٔاقاربه ٔانه خالل أالايم 
لتعذيب اذلي ل ونتيجة . ٔاكرث أالجزاء حساسـية يف جسدهارا وتكرارا، عىل وقد تعرض للتعذيب الشديد، من رضب ابلعيص وصعق ابلكهرابء مر . اليدين

 .ٕاحدى عينيه ومسعه جزئيا فقدَ تعرض هل، 

من قانون ماكحفة إالرهاب لسـنة  4الحقا لتوجيه االهتام ٕاليه يف قضيتني، اعامتدا عىل املادة  ُاسـتخدمتوبعد ذكل ٔاكره العبيدي عىل التوقيع عىل اعرتافات 
وٕاىل يومنا هذا، مل يفتح ٔاي حتقيق . ، ٔامرت السلطات القضائية ابٕالفراج عنه2015ٔابريل عام  12ويف . مبوجهبا يواجه املهتمون عقوبة إالعدام اليت 2005
  .ما حيرمه من احلصول عىل تعويضاختفائه وتعرضه للتعذيب الحقا،  يف

  انعدام املساءةل  3.3.4
يسـتجوب القضاة عادة املدعي حول ادعاءاته، وال يطالبونه ٕاال يف حاالت اندرة بتقدمي تقرير طيب دلمع ال  ،ن ٔاهنم تعرضوا للتعذيبوعندما يزمع املهتم

. طةومن النادر ٔان يكون املهتم قادرا عىل تقدمي هذه الشهادة للقايض ما دام حمروما من احلصول عىل مساعدة الطبيب ٔاثناء احتجازه دلى الرش . 81ٔاقواهل

 .82ذكل عىل نتيجة احملامكة ومتت ٕادانهتم بعقوابت شديدة مل يؤثر ،اليت اكن فهيا املهتمون قادرين عىل تقدمي تقرير طيبوحىت يف احلاالت النادرة 
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ويه  –ففامي خيص حاالت الوفاة النامجة عن التعذيب ٔاثناء الاحتجاز مثال . يمت هذا التحقيق، تقوم السلطات املعنية ابلتسرت عىل ٔاعامل التعذيبما عندو 

للموت وترتك الغموض يكتنف أالسـباب الاكمنة وراءه،  ةالهنائي االٓليةمثل حاةل البطاوي، تأيت نتاجئ التحقيق لتعلن عن  -  83واترة يف العراقتم  ظاهرة
  .واليت تتلخص يف التعذيب

السابق الهامشي، من طرف قوات أالمن اخلاص بنائب الرئيس  لطامق أالمينلعاما واملنمتي  40بالغ من العمر ال  ،84ٔامري البطاويفقد ٔالقي القبض عىل 
ُ  ،2005لسـنة 13وبعد اهتامه ابٕالرهاب عىل ٔاساس قانون ماكحفة إالرهاب العرايق رمق . 2011ديسمرب  21العراقية يف  قل البطاوي ٕاىل جسن البدلايت يف ن

حيث تويف حتت  -مشي مبعزل عن العامل اخلاريج ٔاعضاء آخرون من نفس الطامق الها ُاعتقللسـيطرة وزارة العدل حيث  مركز اعتقال خاضع - بغداد 
  .2012مارس عام  15التعذيب يوم 

ة للتعذيب بعد مخسة ٔاايم، عندما عرضت جثته يف اخملترب اجلنايئ بغداد، عاين حمايم البطاوي ٔان وزن الضحية قد اخنفض حبدة ؤانه حيمل عالمات واحض
  .واحلروق املتعددة ٕاضافة ٕاىل برت لسانه من جسدهلها ٔاجزاء حساسة  تعىل جسده، مثل اجلروح اليت تعرض

وخلصت ٕاىل ٔان حاةل البطاوي . ، مت تشكيل جلنة للتحقيق يف مالبسات وفاته، بناء عىل طلب من وزارة حقوق إالنسان2012مارس  25وبتارخي 
الهتاب أالمعاء، و لقولون والصداع والهتاب اللوزتني، بسبب ٕاصابته بعدة ٔامراض مثل الهتاب الرئة، وهتيج ا 2012الصحية قد بدٔات تتدهور منذ ديسمرب 

تلقى البطاوي حسب اللجنة اكفة الرعاية الطبية الالزمة ملعاجلهتا، دون ٔان تذكر فقدان الوزن ٔاو حىت عالمات التعذيب  ،وتقرح املعدة ونزيف يف املريء
وفقا " تويف جراء تبعات فشل لكوي"خلصت اللجنة ٕاىل ٔان البطاوي البادية عىل جسم الضحية جراء ما تعرض هل من تعذيب، عىل العكس من ذكل، 

 .من ٔاجل ٕاجراء غسـيل اللكى 2012مارس عام  14حيث نقل البطاوي يوم  ،لتقرير الطبيب الرشعي يف مستشفى املدينة الطبية

ابلكرخ يف بغداد لفتح حتقيق يف ظروف 85اجلنائية بطلب ٕاىل حممكة  2014مايو  29رفض حمايم البطاوي النتاجئ اليت توصلت ٕالهيا اللجنة، وتقدم يف 
  ."ظروف وفاة البطاوي قد مت حتديدها"وفاته، غري ٔان هذا الطلب ُرِفض حبجة ٔان 

 ئية ٕاىل ٔان ٔاايومن اجلدير ابذلكر ٔان البطاوي لقي حتفه بعد ثالثة ٔاسابيع عىل نرش تقرير صادر عن اجمللس أالعىل للقضاء خلصت فيه جلنة التحقيق القضا
 .اذلين اعتقلوا يف قضية الهامشي مل يشـتك من التعذيب ٔاو غريه من رضوب سوء املعامةل 73من أالشخاص 

أالقل  اهتمثيالن ٔاخريا، مما يدعو ٕاىل القلق الشديد ٔان الردود القضائية عىل ادعاءات التعذيب يف احلاالت اليت تتعلق بتطبيق عقوبة إالعدام ال ختتلف ع
  86يقرر فهيا حتويل العقوابت أالخرى ٕاىل عقوبة إالعدامال يتخذ ٔاي ٕاجراء آخر، بل وحىت يف بعض احلاالت اليت حدة، ما دام القايض 

 :التوصيات

 ؛872015تنفيذ املالحظات اخلتامية الصادرة عن جلنة مناهضة التعذيب الصادرة يف الاسـتعراض أالخري للعراق يف ٔاغسطس  .1
عىل حنو اكف، وضامن ٔان يمت تضمني القانون  ه الترشيعات العراقية وتطبيقه بشلك صارم وجترميٕادراج مبدٔا احلظر املطلق للتعذيب يف ضامن .2

 للعقوبة املالمئة هل ؛
منذ ابتداء حرماهنم من احلرية  ،جبميع الضامانت القانونية أالساسـية،مبوجب القانون ؤاثناء املامرسة العملية ،التأكد من ٔان مجيع املعتقلني يمتتعون .3

يمت احتجاز ٔاي خشص يف ٔاي مركز اعتقال رسي والتحقيق والكشف عن وجود ٔاي مرفق آخر من هذا القبيل ووضعها حتت حامية ؤانه ال 
  .القانون

 ٕاخضاع مجيع مرافق الاحتجاز للسلطة احلرصية لوزارة العدل وضامن وصول املفوضية العليا حلقوق إالنسان ٕاىل مجيع ٔاماكن الاحتجاز؛ .4
مة للتخفيف من الاكتظاظ يف املؤسسات العقابية وغريها من ٔاماكن الاحتجاز، وضامن حصول السجناء عىل الرعاية اختاذ التدابري الالز  .5

 الصحية والزايرات الطبية؛
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ابسـتثناء تكل اليت يمت إالدالء هبا عند الاحتجاج ضد خشص مهتم  ،تأمني تدابري فعاةل لضامن عدم قبول املعلومات اليت تنزتع حتت التعذيب .6
تاكب التعذيب كدليل عىل حدوث ذكل واختاذ العقوابت الالزمة ضد القضاة اذلين يفشلون يف الاسـتجابة بشلك مناسب الدعاءات ابر 

  .التعذيب املدىل هبا خالل إالجراءات القضائية
اة وٕادانهتم تمت وفقا خلطورة التأكد من ٔان مجيع ادعاءات التعذيب وسوء املعامةل ختضع للتحقيق الفوري والفعال والزنيه، ؤان مقاضاة اجلن .7

 ٔافعاهلم؛
احلق القانوين يف تعويض عادل ومناسب مبا يف ذكل وسائل  هلم ومنحهمالتأكد من حتديد هوية لك حضااي التعذيب وسوء املعامةل، والانتصاف  .8

 .ٕاعادة التأهيل الاكمل

  ) 14 و 9املاداتن (ممارسة الاحتجاز التعسفي وانهتااكت حقوق احملامكة العادةل   3.4
فعىل الرمغ من ٕاشارة . تشلك لك من ضامانت احملامكة العادةل وكذا احلق يف عدم التعرض لالعتقال التعسفي يف العراق جمالني مثريين للقلق بشلك خاص

كام ٔانه " 89با عىل حنو خطريمعي " كونه،، يتعرض النظام القضايئ العرايق النتقادات شديدة88تقرير العراق للعديد من الضامانت الواردة يف القانون الوطين
  .يفشل ابسـمترار يف الالزتام بضامانت احملامكة العادةل يف مجيع مراحل إالجراءات القانونية

  الاعتقاالت التعسفية  3.4.1
رة ادلاخلية ووزارة يف العراق، تمتثل السلطات العامة اليت متتكل القدرة عىل اعتقال أالشخاص يف الرشطة وقوات أالمن العراقية، واليت ختضع ابلقوة لوزا

من اجليش  56ووحدة ماكحفة إالرهاب، واللواء  كام ميتكل هذا أالخري ٔايضا السـيطرة املبارشة عىل قيادة معليات بغداد. ادلفاع ٔاو مكتب رئيس الوزراء

 .90ضع ٕاداراي لسلطة وزارة العدلرمغ كوهنا خت ،")لواء املثىن (" للجيش  54واللواء ) ، املسؤول عن أالمن يف املنطقة اخلرضاء"لواء البرصة"(

كام تنص املادة . "ٔاي خشص يقبض عليه جيب ٔان خيرب فورا بأسـباب اعتقاهل"من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق السـياسـية واملدنية عىل ٔان  9.2تنص املادة 
مر صادر من قايض ٔاو حممكة ٔاو يف أالحوال اليت جيزي مبقتىض أ "من قانون ٔاصول احملاكامت اجلزائية عىل ٔانه ال جيوز ٕالقاء القبض عىل ٔاي خشص ٕاال  92

ال جيوز القبضعىل ٔاحد ٔان يمت عليه دون ٔامر قضايئ مسـبق ٕاال يف "عىل ٔانه  S/  207من املرسوم الرئايس رمق  10بيامن تنص الفقرة . "فهيا القانون ذكل
لالعتقال ال تنص عىل تقدمي ٔامر قضايئ ٔاثناء ٕالقاء القبض، بل فقط عىل ٔان ظمة لكن هذه البنود املن. "واهجة مع قوات الامناملحاالت التلبس ابجلرمية ٔاو 

والواقع، ٔان مجيع الاعتقاالت تقريبا، خاصة تكل اليت تنفذ يف ٕاطار . يرتك الباب مفتوحا ٔامام الانهتااكت أالمر اذلي، "مبقتىض ٔامر قضايئ"يمت الاعتقال 
بل ٕان هذا أالخري ال يصدر  ،بأي ٔامر قضايئ إالدالءوم هبا القوات التابعة ملكتب رئيس الوزراء، تنفذ دون ، وتكل اليت تق)2005(قانون ماكحفة إالرهاب 

وغالبا ما يمت اسـتخدام ٕاماكنية ٕالقاء القبض عىل خشص بدون ٔامر ابالعتقال يف حاالت التلبس ٔاو املواهجة مع . 91عادة من القايض ٕاال بعد تنفيذ الاعتقال
  .املشتبه هبم ٕاىل ادلفاع عن النفس ما يضطر،يف احلاالت اليت تنفذ فهيا الاعتقاالت ابسـتخدام القوة املفرطةقوات أالمن مكربر 

وهو عضو ابرز يف الكتةل العراقية العلامنية يف جملس  -اذلي سـنتناول حالته ابلتفصيل الحقا  - 92ٔامحد سلامين جامع املهنا العلواينينطبق ذكل مثال عىل 
فضال عن انتقاده للك من سـياسات رئيس الوزراء العرايق وهتميش احلكومة  ،بتنديده ابلفساد السائد داخل البريوقراطية العراقية ومعروف ،النواب

 .املركزية للعراقيني السـنة

لزي العسكري، ودون ٔان تقدم ٔاية ، خالل غارة ليلية نفذهتا فرقة العمل التابعة لقوات أالمن العراقية اب2013ديسمرب  28فقد اعتقل العلواين يف مزنهل يوم 
 .وخالل الغارة، فتحت فرقة العمل النار عىل حراس السـيد العلواين، خملفة قتيلني وعددا من املصابني. ٔامر ابالعتقال

                                                     

 التي األطراف للدول الخامسة الدورية لعھد،التقاريرا من 40 المادة بموجب األطـراف الدول من المقدمـة التقارير في اإلنسان،النظر بحقوق المعنية اللجنة 88
  .تليھا والتي 138 ،الفقرة(CCPR/C/IRQ/5)،2013ديسمبر12،العراق،2000عام في تقديمھا موعد حلّ 

،  2013أبريل  19، جنيف ، )العراق فياإلعدام  عقوبة استخدام تفشي تدين بيالي( 89
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13253&LangID=E#sthash.9rJbxoJD.d

puf)2015سبتمبر16في عليه االطالع تم(  
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ل احملمكة اجلنائية من قب 2014نومفرب  23، وحمك عليه ابٕالعدام يف 2013لسـنة  13من قانون ماكحفة إالرهاب رمق  4وقد ٔادين العلواين مبوجب املادة 
مزنهل  تبعد ٔان اقتحم ،، نظرا لكونه قام هو وحراسه إبطالق النار دفاعا عن النفس"لغاايت ٕارهابية"املركزية العراقية بهتمة قتل ٔافراد من قوات أالمن 

  .93قوات جمهوةل

ونشري يف هذا الصدد ٕاىل ٔان . جزائية ٕاىل ٔاحد القضاة م عىل ٔان حيال فورا لك موقوف ٔاو معتقل بهتمة.س.ح.د.من ع 3.9ٕاضافة ٕاىل ذكل، تنص املادة 
ال تتجاوز ٔاربعا وعرشين ساعة من حني  من ادلسـتور العرايق تنص عىل ٔان تعرض ٔاوراق التحقيق الابتدايئ عىل القايض اخملتص خالل مدة 13.19املادة 

ٔا من قانون ٔاصول احملاكامت اجلزائية عىل ٔان يسـتجوب حامك التحقيق .123املادة بيامن تنص . وللمدة ذاهتا القبض عىل املهتم وال جيوز متديدها ٕاال مرة واحدة
وهو ما اليمت ٔابدا . ساعة السـتجوابه 48وهذا يعين ٔان مثول الشخص املقبوض عليه ٔامام احلامك جيب ٔان يمت يف غضون . ساعة من حضوره 24املهتم خالل 

  .، وهو ما يشلك خرقا سافرا للقانون الوطين والعهد ادلويل94ئية ٕاال بعد ٔاايم بل ٔاسابيع بعد توقيفهم ٔامام سلطة قضا يُقدمونا لكون املقبوض علهيم ال نظر 

  الاعتقال املطول قبل احملامكة 3.4.2
تبه تنص عىل ٔان احتجاز املش ) ج(و ) ٔا ( جفي الفقرتني .إ .من ق) 109(ٕاضافة ٕاىل ذكل، يمت احتجاز املهتم لفرتات طويةل قبل حمامكته رمغ ٔان املادة 

يوم قابةل للتجديد، ؤاال يتجاوز سـتة ٔاشهر، ٔاو، يف مجيع أالحوال، ٔاال يتعدى ربع احلد أالقىص  15ابرتاكهبم جرامئ غري موجبة لٕالعداميجب ٔان حيدد يف 
نون ؤان هناك شاكايت لكن يالحظ شـيوع احتجاز املعتقلني عن مثل هذه اجلرامئ لفرتات طويةل تتجاوز ما يسمح به القا. للعقوبة اليت ميكن ٔان تصدر

) ب(تنص الفقرة  ،وبدال من ذكل. 95سـنوات 10سـنوات، ويف بعض احلاالت  4-2صادرة عن العديد من أالشخاص اذلين مت احتجازمه ملدة تصل ٕاىل 
، مما "ٔاو احملمكة اجلزائية حىت يصدر قرار فاصل بشأنه من حامك التحقيق"من نفس البند عىل ٕاماكنية الاحتفاظ ابحملكوم عليه ابٕالعدام رهن الاحتجاز 

  .96من العهد 3.9و  1.9وهو ما يتعارض مع املادتني  ،يسمح بمتديد فرتة الاحتجاز السابق للمحامكة ٕاىل ٔاجل غري مسمى

ة إالرهاب واجلرمية ٔاو يف مديرية ماكحف") التسفريات"املعروفة ابمس (ونشري ٕاىل ٔانه خالل فرتة التحقيق، يمت احتجاز املشتبه هبم عادة يف مرافق الرشطة 
اليت سيمت اسـتخداهما ") الاعرتافات"ٔاو (حيث يتعرضون للتعذيب خالل مرحةل التحقيق من ٔاجل انزتاع املعلومات  ،املنظمة حتت سلطة وزارة ادلاخلية

 .الحقا يف احملاكامت كدليل، كام هو مفصل يف القسم السابق

  الاعتقال الرسي مبعزل عن العامل اخلاريج  3.4.3
حبق احملتجزين يف الزايرات العائلية واالتصال ابلعامل اخلاريج، ال زالت هناك  14ىل ذكل، وعىل الرمغ من ٔان قانون ٕادارة السجون يعرتف يف مادته ٕاضافة إ 

وهو ما . 98وغريها من منظامت حقوق إالنسان بتسجيلها 97العديد من حاالت العزل عن العامل اخلاريج والاعتقال الرسي اليت قامت منظمة الكرامة
قوانني احمللية، حيدث يف كثري من أالحيان يف منشآت اعتقال رسية، كام هو احلال يف معتقل املثىن السـئي السمعة املذكور ٔاعاله، وهو ما يشلك انهتااك لل

 .من ادلسـتور اليت ال تسمح ابلسجن والاعتقال ٕاال يف املنشآت املعينة لهذا الغرض 19.13مثل املادة 

شخاص من الاعتقال الرسي ٔايضا ليصبح اختفاء قرساي، ويه ممارسة منترشة يف البدل، فرمغ كون العراق طرفا يف االتفاقية ادلولية محلاية مجيع االٔ  يتطور
ت الاختفاء ، ٕاال ٔانه ال يمت يف الواقع تضمني بنودها عىل حنو اكف يف الترشيعات الوطنية وال زالت حاال2010منذ سـنة ) ICCPED(الاختفاء القرسي 
  .االٓن القرسي تسجل

وخاصة خالل  2003حىت عام  1968اليت مت تسجيلها ٔاوال يف ظل النظام اذلي حمك العراق من عام  فقد ارتفعت تقديرات حاالت الاختفاء القرسي
وهو . خشص 1000000ٕاىل  250 000حىت اليوم، من  2003احلرب بني ٕايران والعراق، واسـمترت خالل الغزو اذلي قادته الوالايت املتحدة بعد سـنة 

                                                     

 27-24، جنيف،   46ادورتھ في للبرلمانيين اإلنسان حقوق لجنة اتخذته الذي القرار العلواني، سلمان جميل أحمد-IQ/62العراقالدولي، البرلماني التحادا 93
 .2015يناير 

 .24.،ص2014أكتوبرالعراق، في اإلعدام عقوبة حول تقريرإ،.ح.س.م/يونامي مكتب 94

 .14-13نفسه ص  95

 دون طويلة فتراتامتد  إذا "اتعسفي"يصبح  االعتقال ھذانص على أن  اإلنسان حقوق لجنةعلى اعتبار أن قوانين  ھد،العمن  9.1 انتھاك للمادة الواقع في بلھو 96
 األمم ،وثيقة305/1988رقم  ھولندا،القضية ضد فنآل اإلنسان،فان حقوق لجنةالدورية، انظر  للمراجعةكان غير خاضع  أو مبرر

يقدم "أن على تنصالتي  العھدمن  3.9للمادة انتھاكھو  مسمى غير أجل إلى االحتجازف . 8.5.،الفقرةM.،الفرعالتاسع ،المرفق2.،المجلدA/45/40.المتحدة
 ".الموقوف أو المعتقل بتھمة جزائية،سريعا،إلى أحد القضاة

-http://ar.alkarama.org/component/k2/item/4817،2014أبريل/نيسان07عمر؟ شوقي عن العراقية السلطات تفرج متى: الكرامة،العراق 97
2014-08-03-16-04-57?Itemid،)2015سبتمبر20تماالطالععليھفي( 

، 2012مايو  5الخارجي،  العالم عن بمعزل جماعية اعتقاالت يشھد العراقمرصد حقوق اإلنسان،  98
https://www.hrw.org/ar/news/2012/05/15/246274،)2015سبتمبر20تماالطالععليھفي( 
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وعادة ما يمت القبض عىل حضااي الاختفاء القرسي من طرف ٔافراد من قوات . 99ما جيعل العراق يسجل ٔاعىل عدد من حاالت الاختفاء القرسي يف العامل
ومن الشائع ٔان . عن مصريمه وماكن وجودمه أالمن، ويف كثري من أالحيان خالل معليات مدامهة ملنازهلم، ليمت بعد ذكل حرمان ٔارسمه من ٔاية معلومات

  .تعرضوا للتعذيب يف مراكز الاحتجاز الرمسية ٔاو الرسيةي الضحااي رسا و يعتقل 

نومفرب  20سـنة، يف  29والبالغ من العمر  املزتوج،فقد اعتقل هذا العامل السوداين . خري مثال عىل هذه املامرسة100محمد عباس اكظم السوداينقضية 
عضو من ٔاعضاء وحدة أالسلحة والتكتياكت اخلاصة  15يف مزنهل يف يح الوحدة يف بغداد من قبل فرقة مكونة من  2  الساعةحوايليف  2014

)SWAT( .وبعد اختفائه، تقدمت ٔارسة السوداين بشكوى . قبل اقتياده ٕاىل ماكن جمهول ،ؤاساءت معامةل ٔامه ؤاخواته وكذكل أالطفال اذلين اكنوا انمئني
  .لرشطة يف يح اخلالصة يف بغداد، ولكن دون جدوىٕاىل مركز ا

، ٔاي بعد مرور مخسة ٔاشهر عىل اعتقال السوداين، تلقت وادلته اتصاال هاتفيا من طرف السلطات خيربها ٔان ابهنا معتقل يف جسن 2015مايو عام  4ويف 
 .اليوم التايل التايج، وهو مركز اعتقال يقع يف منطقة ريفية شامل بغداد، حيث متكنت من زايرته يف

ٔاخرب ٔامه ٕانه قىض سـتة ٔاشهر معتقال يف مطار املثىن، حيث تعرض للتعذيب الشديد، من رضب ابٔالسالك احلديدية عىل لك ٔاجزاء جسمه وصعق 
ف وقتل ٔاشخاص بأنه قام بتسممي وادله وكذا خط" الاعرتاف"ولك ذكل ٕالجباره عىل . عضائه التناسلية ابلكهرابء والاعتداء اجلنيس املتكرر عليهالٔ 

  .كره عىل التوقيع عىل عدة واثئق وهو معصوب العيننيأ كام . آخرين

، ويه وحدة اتبعة للجيش العرايق يقال ٕاهنا 54الذلين ينمتيان ٕاىل اللواء " الاكبنت ٔاسامة"و " الاكبنت ٔامحد"ذكر السوداين ٔانه تعرض للتعذيب من طرف 
ابعتبار ٔان قيادهتا العليا ال تأمتر بأوامر وزارة ادلفاع  ،"بقوات املاليك"قل من طرف اجليش والرشطة  حتت قيادة العقيد فراس أالزري، واكنت تدعى من

  .بصفته القائد العام للقوات املسلحة، من خالل مكتب أالمن التابع هل ختضع مبارشة لرئيس الوزراء هنا تتبع لها من الناحية الهيلكية، بلأ اليت يفرتض 

، عدة ٕاجراءات عاجةل ٕاىل اللجنة املعنية حباالت الاختفاء القرسي نيابة عن ٔافراد اختفوا مثل السوداين ؤاشارت 2014واكنت الكرامة قد قدمت منذ عام 
مما يربهن ٔايضا عىل الغياب املقلق للسجالت السلمية يف . لوزاراتٕاىل ٔان بعض هؤالء أالفراد مل يمت العثور علهيم ٔابدا يف ٔاي من السجالت املتاحة خملتلف ا

. 2003 لسـنة 2الاحتجاز رمق  ومرافق وقانون ٕادارة السجون 2003لسلطة االئتالف املؤقتة لسـنة  2من املذكرة  3ٔاماكن الاحتجاز، رمغ تنصيص القسم 
  .نهتم ويمت نقلهم من ماكن احتجاز ٕاىل آخرعندما تمت ٕادا" خيتفون"وابٕالضافة ٕاىل ذكل، من الشائع ٔان السجناء 

االتفاقية ادلولية محلاية مجيع وعالوة عىل ذكل، فٕان القوانني الوطنية ال توفر ضامانت اكفية ضد الاختفاء القرسي، مبا ٔاهنا ال تدرج بشلك مناسب بنود 
يف القانون الوطين العرايق وال يمت " الاختفاء القرسي"فعىل سبيل املثال، ال يوجد تعريف جلرمية . يف الترشيعات احمللية أالشخاص من الاختفاء القرسي

، مما جيعهل ال ينطبق "إالنسانية جرمية ضد"ج للمحمكة اجلنائية العراقية العليا الاختفاء القرسي بأنه .2.12ففي الواقع تعرف املادة . اعتباره جرمية جنائية
  . مهنج ضد الساكن املدنينياملعىل حاالت الاختفاء القرسي اليت ترتكب خارج ٕاطار جهوم واسع النطاق ٔاو 

 من العديد من اجلرامئ اليت"ما دامت بنود ادلسـتور وقانون العقوابت تغطي  ،"جرمية مسـتقةل"بأن الاختفاء القرسي يشلك  وحتتج السلطات العراقية
، "الاختطاف " من قانون العقوابت ٔاو  324، 323، 322واليت جترهما املواد " الاعتقال غري القانوين والسجن"مثل " شأهنا ٔان تشلك الاختفاء القرسي

 ُ  اذلي متارسه امليليشـيات ذكل، فلن يمت تطبيق ٔاي من هذه البنود عىل الاعتقال غري القانوينومع . من قانون العقوابت 429-421َجٌرم مبوجب املادتني امل
، كام هو منصوص "وجوده ماكن اخملتفي ٔاو الشخص مصري ٕاخفاء ٔاو حريته من الشخص حبرمان الاعرتاف رفض"تسـيطر علهيا ادلوةل وال تتضمن  اليت

  .عليه يف االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء القرسي

ة للمخاوف املثارة بشأن التعذيب، فعىل الرمغ من ٕاماكنية متابعة الضباط اذلين يلجؤون ٕاىل الاختفاء القرسي ابٕالضافة ٕاىل ذكل، وكام هو الشأن ابلنسـب
ب من قانون إالجراءات اجلزائية ختضع إالحاةل للمحامكة ٕاىل تأييد الوزارة اليت ينمتي ٕالهيا .136، ٕاال ٔان املادة "الاختطاف"ٔاو " احلبس غري القانوين"بهتميت 
كام ال تأخذ العقوابت عند الاقتضاء بعني الاعتبار جسامة .كام ال ينص ٔاي من البنود ٔاعاله عىل ٔاية ٔاحاكم دنيا يف حق مرتكيب هذه اجلرمية .املوظف

  .102حيتفظ مبربر تلقي أالوامر العليا لدلفاع عن املرتكبني يف بعض احلاالت، مث ٕان قانون العقوابت العرايق 101جرمية الاختفاء القرسي 

                                                     
east-work/middle-we-http://www.icmp.int/where-، أفريقيا وشمال األوسط الشرق ،)ICMP( المفقودين لشؤون الدولية اللجنة 99

africa/-north-and )2015سبتمبر16تماالطالععليھفي( 
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ar.alkarama.org/component/k2/item/5163:http//-2015-06-01-12-34-،2015يونيو1،التعذيب تحت المنتزعة اعترافاته
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. ضئيال زال عدد الادعاءات اليت تؤدي ٕاىل فتح التحقيقاتي ارتاكب جرمية الاختفاء القرسي سائدا يف العراق، وال زال إالفالت من العقاب عىلي ،الذلكل
عن وزارة ادلفاع تتألف من ممثلني  2003، ٔاعلنت احلكومة العراقية عن تشكيل جلنة للتحقيق يف حاالت املفقودين العراقيني منذ غزو عام 2011ففي عام 

لكن املثري لالسـتغراب . 103والعدل وحقوق إالنسان، ٕاضافة ٕاىل ممثلني ٔالهجزة اخملابرات وقوات ماكحفة الارهاب ووزارة ادلاخلية وأالمن الوطين والصحة
مبا فهيا من حاالت الاختفاء  ،خلطريةٔان العديد من هذه الوزارات اكنت تشارك ٔاو اكنت يه نفسها تقود امليليشـيات املسؤوةل عن الانهتااكت احلقوقية ا

مك وتبني الشهادات اليت مجعهتا الكرامة ٔان الشاكوى املقدمة من طرف ٔاقارب أالشخاص اخملتفني ٕاىل خمتلف السلطات مثل مراكز الرشطة واحملا. القرسي
  .ة ادلاخلية ال تتلقى ٔابدا ٔاي جواباجلنائية مبا يف ذكل احملمكة املركزية اجلنائية واملدعي العام ووزارة حقوق إالنسان ووزار 

ففي الواقع، ال تنص . اجلناة املزعومني عن وظائفهم عىل تنحيةوحىت يف احلاالت النادرة اليت جترى فهيا التحقيقات فعال، ال ينص القانون ادلاخيل العرايق 
 املسلحة وقوى أالمن ادلاخيل ٕاال عىل عقوابت تقع عىل املسؤولنيوالقوات  ادلوةل موظفيوقانون انضباط نون العقوابت البنود املتعلقة ابملوضوع من قا

من قانون انضباط  17فقط يف حاةل ٕاصدار احملمكة لقرارها وال يوجد ٕاال بند واحد ينص عىل ٕاعفاء املهتم من همامه يف مرحةل التحقيق يمتثل يف املادة 
يف الوظيفة مرض ابملصلحة العامة  بقاءه ٔانتراءى هل  ٕاذايوما ) 60(وظف مدة ال تتجاوز للوزير ورئيس ادلائرة حسب يد امل"اليت تؤكد ٔان  ادلوةل موظفي

 .104، واندرا ما يمت تطبيقها"او قد يؤثر عىل سري التحقيق 

  واحلصول عىل املساعدة القانونية  احلرمان من احلق يف ادلفاع 3.4.4
  .تضمن ذكل نظراي ةمقيد ٕاىل حد كبري رمغ ٔان القوانني احملليحمام لجوء ٕاىل كام وثقت ذكل منظمة الكرامة يف العديد من احلاالت، فٕان احلق يف ال

عىل ٔان للمهتمني  6.19من ادلسـتور العرايق تنص عىل ٔان حق ادلفاع مكفول يف مجيع مراحل التحقيق واحملامكة، بيامن تنص املادة  4.19فالواقع ٔان املادة 
عىل ٔان ٔالي خشص  2003لسـنة  3من مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة رمق  1.8كام تنص املادة .احملمكة اذلين ليس دلهيم حمام احلق يف خدمات حمام تعينه

من نفس القانون عىل جواز ٔان تمت  30بيامن تنص املادة  ،مهتم ابرتاكب جناية احلق يف الوصول ٕاىل حمام ٔاثناء الاحتجاز خالل مجيع مراحل املسطرة
مرٔاى مسؤول من هجاز الرشطة ٔاو من السجن رشيطة ٔان يتعذر عىل ٔاي مهنام سامع احلديث اذلي يدور بني السجني  املقابالت بني السجني وحماميه عىل

عىل ٔان عىل حامك التحقيق عدم اسـتجوابه حلني توكيل حمام ٔاو تعيني  تنصمن قانون ٔاصول إالجراءات اجلزائية  123وعالوة عىل ذكل، فٕان املادة . وحماميه
  .لكن اندرا ما يمت احرتام هذه الضامانت عند املامرسة.مكةحمام هل من قبل احمل

 ٔاثناء حارضا معهم حمام يكون ٔان يف ٔاو الصمت الزتام يف جنائية حبقهم مت اعتقاهلم بهتم هبم اذلين ما يقوم قضاة التحقيق إببالغ املشتبه ففي الواقع، اندرا

وٕاضافة ٕاىل كون هذا أالمر يشلك انهتااك سافرا يف احلق يف احلصول عىل حمام فٕانه . 105اهبمال يمتكنون من ٕاحضار حمام خالل اسـتجو  التحقيق، وابلتايل
وهو ما ميكن ٔان يثار فامي بعد ٔاثناء  ،يودل نتاجئ وخمية، حبيث يصبح املشتبه فيه يف قضااي ٕاجرامية عاجزا عن ٕاطالع حامك التحقيق عىل تعرضه للتعذيب

 .106احملامكة

ومبا ٔان احملامك يه اليت تقوم بتعيني . ظم املهتمني يف احملمكة دون حمام ميثلهم، ٕاذ ٔاهنم يلتقون عادة هبذا أالخري ٔالول مرة يف احملمكةوعالوة عىل ذكل، ميثل مع
هيم، خاصة يف احلاالت اليت بتأجيل إالجراءات لمتكني املهتمني من ٕاعداد دفاعهم مبساعدة حمام احملامني لمتثيل املهتمني ٔاثناء احملاكامت، فٕاهنا اندرا ما تسمح هلم

وابٕالضافة ٕاىل ذكل، ال يقوم احملامون املعينون من طرف احملمكة لدلفاع بطلب . 107يمت فهيا اهتام هؤالء ابرتاكب جرامئ خطرية يعاقب علهيا ابٕالعدام
س ابلعفو، ولكن دون تدعمي هذا الطلب بأية بل ٕاهنم يكتفون فقط ابلتدخل خالل النطق ابحلمك، عندما يمت تقدمي ملمت ،التأجيل للتشاور مع مولكهيم

حىت يف احلاالت اليت تعرف انهتاك حق املهتمني يف احلصول عىل  ،ويذكر ٔاخريا ٔان االهتامات يمت توجهيها يف حق أالفراد دون تقدمي ٔاية ٔادةل. 108جحة
مهتمني من ٔاجل تعيني حمام حمدد هلم ميكن ٔان يضمن هلم ٕالغاء الهتم مساعدة قانونية من اختيارمه، خاصة ؤان املوظفني العموميني يطلبون املزيد من املال لل

 .109املوهجة ٕالهيم

                                                     
 األولي التقرير استعراض سياق في القسرية باالختفاءات المعنية اللجنة على المعروض التقرير الموازي، التقرير: ،العراقالكرامة 103
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  عدم احرتام مبدٔا قرينة الرباءة 3.4.5
 القضاة ٔاو احلاكم يفشأهنا التأثري  من ٔامور"من قانون العقوابت نرش 235من ادلسـتور العرايق مبدٔا افرتاض الرباءة، بيامن حتظر املادة  6.19تكرس املادة 

  ".القضاءهجات  من ھجة مطروحة ٔامام دعوى يف الفصلهبم  ٔانيط ناذلي

" اعرتافات"فال يزال التلفزيون العرايق بشلك خاص يبث علنا . ومع ذكل، تنهتك بشلك صارخ هذه الضامانت القانونية املنصوص علهيا يف القانون احمليل
 القبض علهيم دون ٔان توجه متفهم عادة مشتبه هبم . "جمرمني"يف الفيديو وتقدميهم كـ  إالرهابيني املزعومني، مع ٕاظهار وجوههم ؤاجسادمه بوضوح للعيان

ٔاو برامج  ،اذلي يبث يف قناة العراقية، واذلي مت ٕاعداده ابلتعاون مع وزارة ادلاخلية" يف قبضة القانون"كام هو احلال يف برانمج  ،ٕالهيم بصفة رمسية ٔاية هتم
  .ج مثل احلرة وقناة الفيحاءٔاخرى تبث داخل العراق من اخلار 

جبرامئهم اخلطرية ٔاو يقومون بتوريط مهتمني آخرين ابرتاكب هذه اجلرامئ، " ٕارهابيني يعرتفون"ابعتبارمه  ومبا ٔان املشتبه هبم يمت عرضهم عىل شاشة التلفزيون
م عىل ٕاصدار ٔاحاكم ابٕالدانة ضدمه، ويف كثري من أالحيان فٕان هذه املامرسة ال ختالف فقط مبدٔا افرتاض الرباءة، بل تشلك ٔايضا ضغطا عىل القضاة حلهث

من قبل وزارة ادلاخلية، يمت خاللها تقدمي أالشخاص  علنيةكام يمت بصفة دورية تنظمي مؤمترات حصفية . عىل ٔاساس وحيد هو هذه الاعرتافات القرسية
هم ويمت بث لقطات الفيديو السـتجواب املعتقلني قبل احملامكة عىل قناة املهتمني ابرتاكب جرامئ خطرية ٕاىل وسائل إالعالم من ٔاجل الاعرتاف جبرامئ

 .110يوتيوبال 

عىل ٔاساس اعرتافات انزتعت حتت التعذيب من  ،يف التلفزة الوطنية انئب الرئيس السابق طارق الهامشيبث حمامكة  2011ويف هذا الصدد، مت يف 
ٕاذا قلنا ٕاننا قد ٔامسكنا بزعمي : "ادلاخلية، هو اللواء الركن عادل دحام عىل احلدث قائال يف ذكل احلني، مسؤول يف وزارة ،وعلق. حراسه الشخصيني

  .111"حنن واثقون من ٔاننا ننهتج إالجراء الصائب. هذا إالجراء هيدف ٕاىل ٕاظهار املصداقية": مضيفا. "تنظمي القاعدة، مفن سـيصدقنا؟

ئيس الوزراء نوري املاليك، مبحارصة مزنل انئب رئيس امجلهورية طارق الهامشي، وهو عضو ، قامت قوات أالمن العراقية، بأمر من ر 2011ففي ديسمرب 
وهو ما مثل تصعيدا للتوتر بني املاليك . اكن ينتقد ما اعتربه حماوالت املاليك لرتكزي السلطة ،ابرز يف كتةل العراقية واملنافس الرئييس للامليك يف الانتخاابت

  .خالف بشأن تشكيل حكومة الوحدة ين اكان عىلذلو الهامشي ال

، مت بث الاعرتافات القرسية 2011ديسمرب  19ويف . ومبا ٔان الهامشي مل يكن يف املزنل، فقد اعتقلت قوات أالمن عددا من ٔاقاربه ؤاعضاء من فريق معهل
يف . للتعذيب املربح عىل قناة العراقية اململوكة لدلوةلاليت جترم الهامشي واليت انزتعت حتت هتديد السالح من ثالثة من حراسه الشخصيني اذلين تعرضوا 

وبثت الاعرتافات " تدبري معليات تفجريية"عقدت وزارة ادلاخلية مؤمترا حصفيا لٕالعالن عن ٔان مذكرة اعتقال صدرت ضد الهامشي بهتمة  ،ذات اليوم
 .يشلك انهتااك ملبدٔا افرتاض الرباءة أالمر اذلياملنزتعة ابٕالكراه، 

واصلت أالهجزة أالمنية، اليت فرضت رقابة مشددة عىل املاليك، اعتقال العرشات من موظفيه وحراسه واقتادومه ٕاىل مواقع رسية حيث  ،س الوقتويف نف
  .تعرضوا للتعذيب املربح ؤاجربوا عىل التوقيع عىل اعرتافات تديهنم وتدين الهامشي

. 2012ومارس  2011اذلين اعتقلوا مجيعا فامي بني ديسمرب  112امشي ؤاقارهبم ؤاصدقاهئممن موظفي اله 21وقد قامت الكرامة بتجميع شهادات بشأن 
وبعد ٔان اكن التعذيب هيدف يف البداية ٕاىل انزتاع الاعرتاف مهنم . ؤادلوا بأهنم تعرضوا للتعذيب املربح ٔاثناء احتجازمه مبعزل عن العامل اخلاريج لعدة ٔاشهر

وابٕالضافة ٕاىل احتجازمه يف احلبس الانفرادي، تعرضوا . مس الهامشي، حتول فامي بعد ٕاىل عقاب امجلاعي هلم عىل العمل معهبأهنم شاركوا يف ٔاعامل ٕارهابية اب
كام مت خنقهم بأكياس البالستيك وصعقهم ابلصدمات الكهرابئية . ، ؤاجربوا عىل خلع مالبسهم ومت تعريضهم دلرجات حرارة جد منخفضة)الفلقة(للرضب 

كام هددمه ٔافراد أالهجزة أالمنية، اذلين اكن إبماكهنم الوصول ٕاىل منشآت السجن، إبلقاء . هربية وضعت عىل ٔاجزاء حساسة من ٔاجسادمهعرب ٔاقطاب ك 
بل ٕان السـيدة رشا منري جعفر احلسيين، الاكتبة الشخصية واملسؤوةل إالعالمية للهامشي، تعرضت . القبض عىل زوجاهتم ؤاهماهتم واغتصاهبن ٔاماهمم

 .غتصابلال

                                                     

  .38-37، 2013،  االنتھاكات من عقد:العراقمنظمة العفو الدولية ،  110

عرض، ة إلى لاالعدحول  العراق(""Jack Healy,"Iraq Turns Justice Into a Show, and Terror Confessions a Script ھيلي جاك111
-http://www.nytimes.com/2012/01/08/world/middleeast/iraq-turns،2012يناير7تايمز، ،نيويورك"مھيأ نصإلى  إلرھاببا ترافاتواالع

justice-into-a-show-and-terror-confessions-a-script.html)2015يوليو9تماالطالععليھفي(  

: الكرامة،العراق: ألربعة،انظر حمايتھا ضباط حول112
،2014أغسطس21الھاشمي،يألربعةأفرادمنحمايةنائبرئيسالجمھوريةطارقاعترافاتتحتالتعذيبواعتقالتعسف

http://ar.alkarama.org/component/k2/item/4953-2014-09-16-19-18-
01?Itemid)الكرامة،العراق: وأقاربھموأصدقائھم،انظر11اء،وحوالألعض)2015يوليو6تماالطالععليھفي :

،2015أبريل16اعتقاالتسياسيةواسعةاستھدفتالعاملينبمكتبطارقالھاشمي،نائبالرئيسالعراقيالسابق،
http://ar.alkarama.org/component/k2/item/5132-2015-04-16-13-50-34?Itemid)2015يوليو6تماالطالععليھفي(  



22/26 

 

 

من طرف قايض التحقيق لفرع احملمكة " شن جهامت ٕارهابية"بـ  ،عىل ٔاساس اعرتافاهتم املنزتعة حتت وطأة التعذيب،يف وقت الحق، متت ٕادانة امجليع
القضية، وحمك علهيم مجيعا خاللها اعتبار اعرتافاهتم حتت التعذيب ٔادةل وحيدة يف  جرىبعد حماكامت معيبة بشدة . اجلنائية املركزية يف العراق يف الكرخ

 .2005من قانون ماكحفة إالرهاب يف العراق لعام  4ابٕالعدام عىل ٔاساس املادة 

القناعات اخلاطئة املبنية عىل الاعرتافات املنزتعة حتت وطأة التعذيب ٔاو املعلومات اليت يقدهما  3.4.6
  "خمربون رسيون"

خاصة يف  ،و من الشائع. ٔاثناء احملاكامت، بشلك كبري عىل املعلومات املنزتعة حتت وطأة التعذيبٔاخريا، و كام هو مفصل يف الفقرة السابقة يعمتد القضاة، 
من قانون  2.47، ٔان يستند حاكم التحقيق والقضاة ٕاىل شهادات اخملربين الرسيني، كام تسمح بذكل املادة "أالمن القويم"حاالت اجلرامئ املرتكبة ضد 

نظرا  ،لتشديد عقوبة اهتام خشص بريء زورا 2009من قانون العقوابت يف سـنة 243تعديل املادة  لق، خاصة بعدوتكل ممارسة مثرية للق.113العقوابت
ويف الوقت ذاته، ٔاصدر جملس القضاء أالعىل توجهيا حيث حاكم التحقيق عىل . للمشالك اليت نشأت عن اسـتخدام واسع النطاق للمخربين الرسيني

ويعترب هذا الاعامتد الكبري . العتقالأالمر ابة من اخملربين الرسيني وعدم اعتبارها اكفيةيف حاةل غياب ٔادةل ٔاخرى ٕالصدار مراجعة موثوقية املعلومات املقدم
 .عقوبة إالعدامعىل املعلومات املنزتعة حتت التعذيب ٔاو املقدمة من طرف اخملربين الرسيني ٔاشد ٕااثرة للقلق يف احلاالت العديدة اليت تقود ٕاىل تنفيذ 

  دم اسـتقالل القضاءع 3.4.7
راء تأثريا قواي دلرجة تقرتن العيوب اخلطرية يف النظام القضايئ العرايق املفصةل ٔاعاله ابملسـتوى املتدين السـتقالل القضاء كسلطة تنفيذية و ميارس رئيس الوز

عارضني السـياسـيني حتت غطاء ماكحفة إالرهاب بل كام سنناوهل ابلتفصيل يف القسم التايل، تشـيع متابعة املو . ٔان احملامك ٔاصبحت ٔاداة للتحمك السـيايس
و  1.19وذكل رمغ ٔان القانون الوطين العرايق يتضمن بنودا تضمن حامية اسـتقالل القضاء، كام جاء يف املادتني .ومضايقة احملامني اذلين ينتقدون احلكومة

 .1979لسـنة  160قانون التنظمي القضايئ رمق من  1.2واملادة  2003لسـنة  2الاحتجاز رمق  ومرافق من ادلسـتور، وكذكل قانون ٕادارة السجون 87

وغالبا ما يرتبط هذا يف الوقت احلارض . فالتدخل السـيايس وهتديد امليليشـيات وخشـية القضاة عىل حياهتم تؤثر بشدة عىل صدور العديد من أالحاكم
اليت يتابع فهيا ٔافراد الرشطة بتلقي رشاوى، مثل احلاالت اليت يطلبون فهيا املال من ٔاقارب القضااي ٕاذ تظل . وإالداريالفساد يف النظام القضايئ  ابنتشار

بيل املثال، فعىل س . بل ٕان متابعهم حىت يف مثل هذه احلاالت ال تكون فعاةل. ، اندرة114تعذيهبم ٔاو احلصول عىل خدمات حمام عن وقفلتالسجناء، ل 
 العديد من القضاة عربوا عن قلقهم ٕازاء ضعف مسـتوى امحلاية اليت يتلقوهنا ملواهجة اخملاطر أالمنية اليت حتيط مبسلسل التحقيق ومالحقة أنبٔافادت يوانيم 

  .115الفساد دلى ٔافراد قوات أالمن

فهم ذلكل، ال ميلكون . مقارنة ابلعدد الكبري من السجناء اذلين يسـتوجبون احملامكةكام يعاين النظام القضايئ العرايق ٔايضا من قةل القضاة املؤهلني واملدربني 

نفس املشلكة . 116ةالوقت الاكيف للتدقيق يف لك حاةل مبا فيه الكفاية وال يفعلون شيئا سوى املصادقة عىل حتقيقات الرشطة قبل ٕاحاةل القضااي ٕاىل احملامك
لعراق اليت ختتص ابجلرامئ اجلنائية اخلطرية مثل تكل اليت تسـتوجب عقوبة إالعدام واجلرمية املنظمة، حيث تدوم تواهجها احملمكة اجلنائية املركزية يف ا

ومت التوصل ٕاىل حل آخر ملعاجلة النقص احلاصل يف عدد القضاة . 117احملاكامت ٔاحياان مخس دقائق، حىت يف احلاالت اليت يصدرون فهيا عقوبة إالعدام

أالمر اذلي جيعل هؤالء القضاة املعينني حديثا .118يف مدة ال تتجاوز عادة ثالثة ٔاشهر –ة جدد من بني احملامني، مث تدريهبم برسعة ابلتعيني الرسيع لقضا
  .هماهمم تقتضيهيعانون من نقص واحض يف التدريب وإالعداد املناسـبني وفقا ملا 

وهذا يشلك انهتااك . منتقدي السـياسات احلكومية ٔاو املعارضني السـياسـيني التولك عنبل ٕان احملامني ٔانفسهم يتعرضون للرتهيب واملضايقة، بسبب 
اللتان تنصان عىل ٔان احملايم ال يكون مسؤوال عام يورده يف عريضة ادلعوى او  1965لسـنة  173من القانون العرايق للمحامني رمق  28و  24للامدتني 

يسكل الطريقة املرشوعة اليت يراها مناسـبة يف ادلفاع عن مولكه وال يكون  ٔانللمحايم  ؤان مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يسـتلزمه حق ادلفاع،
 والواجبات مسؤوال عام يورده يف دفاعه ؤانه ال جيوز اهتام ٔاو توقيف احملايم عام ينسب اليه من جرامئ القذف ٔاثناء ممارسـته ٔالنشطته وفقا للمعايري

                                                     

  .23.،ص2014العراق،أكتوبر في اإلعدام عقوبة حول إ،تقرير.ح.س.م/يونامي مكتب113

  .6نفسه، ص 114

  .9،ص،بغداد2013 ،أغسطس 2013يونيو/حزيران يناير/ 2كانون :العراق في اإلنسان حقوق أوضاع بشأن إ،تقرير.ح.س.م/يونامي مكتب115

  .10نفسه،ص116

، 2015يوليو  15،  الطالب بمذبحة المتعلق الحكم عن التخلي يجب العراقـمرصد حقوق اإلنسان، 117
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/15/279339)2015سبتمبر 17تماالطالععليھفي(  

  .كرامةال أجرتھا مقابلة118
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ويف غري حاةل اجلرم املشهود ال جيوز  ،من نفس القانون عىل ٕاخبار النقابة بأية شكوى تقدم ضد حمام 30كام تنص املادة . وأالخالقيات اليت متلهيا عليه همنته
  .وهذا البند ٔايضا ال جيد طريقه للتطبيق ٕاال اندرا.اسـتجواب احملايم ٔاو التحقيق معه جلرمية منسوبة ٕاليه متعلقة مبامرسة همنته ٕاال بعد ٕاخبار النقابة بذكل

ٕالنشاء نقابة احملامني العراقيني بهتنئة احملامني اذلين  79، مبناسـبة اذلكرى الـ 2012ٔاكتوبر  5قام، يف  ونود ٔان نشري ٔايضا ٕاىل ٔان رئيس الوزراء نوري املاليك

وهذا . 119"اع عن قاتل ٔاو جمرميقفون عالنية ٔامام القضاء لدلف"اذلين  ، معراب عن ٔاسفه ٔالولئك"يرفضون التولك عن إالرهابيني والقتةل واجملرمني"
 .إالعالن السـيايس هو من اخلطورة مباكن ٕاذ يشلك يف حد ذاته هتديدا واحضا السـتقالل احملامني فضال عن سالمهتم البدنية

ن التحرش اجلنيس ن مما يدعو ٕاىل القلق الشديد ٔان احملامني العراقيني ال زالوا يف هذه أالايم، وبعد ثالث سـنوات من هذا الترصحي، يعانون مإ بل 
ذلين ميثلون والانتقام جملرد ٔاداهئم لواجباهتم املهنية، كام يتضح من خالل حاالت مؤيد عبيد العزي وزايد غامن شعبان انرصي و صالح خباص العبيدي ا

القبض علهيم من قبل قوات  قيأُلالعديد من املوظفني ٔاو أالشخاص اذلين هلم صالت خشصية مزعومة مع انئب الرئيس السابق طارق الهامشي واذلين 

، فضال عن بديع عارف عزت، حمايم ٔامحد 120وحمك علهيم ابٕالعدام من طرف احملمكة اجلنائية املركزية 2012ومارس  2011أالمن العراقية بني نومفرب 

  .121العلواين

من قانون ماكحفة  4املركزية يف الكرخ عىل ٔاساس املادة ٔاصدرته حممكة التحقيق بعد ٔان ، 2013مارس عام  31بأمر اعتقاهل يف  مؤيد عبيد العزيمت ٕابالغ 
  .ٕالغاء أالمر ابالعتقال 2013حزيران  24لكن مت يف . )1282/2013القضية رمق (إالرهاب 

، 2012نومفرب  28ويف . وسط تكريت ،واحتجز يف ظروف غري ٕانسانية يف جسن ماكحفة إالرهاب 2012نومفرب  21يف  زايد غامن شعبان انرصياعتقل 
  .ٔاطلق رساحه بعد ٔاسـبوع واحد من الاعتقال

 ،2013ميارس احملاماة وهو ٔايضا مرحش يف انتخاابت جمالس احملافظات يف منطقة السـيدية يف بغداد لسـنة  وصالح خباص العبيدي، 2008يوليو  22منذ 
وحزب من املعارضة طعن يف نتاجئ الانتخاابت الربملانية  وميثل التحالف الوطين العرايق، وهو ائتالف العراقية اذلي يتكون ٔاساسا من ٔاحزاب شـيعية،

  .2010لسـنة 

بيامن اكنت مفرزة من قوات . قامت جامعة مسلحة ابغتياهل ،، بيامن اكن السـيد العبيدي يف مكتبه يف يح السـيدية يف بغداد2013مارس  24وصباح يوم 
ال ٔاثناء وال بعد العملية،  قوات أالمن املوجودون بعني املاكن مل يتدخلوا ادث بأن ٔافرادوشهد بعض اجلريان اذلين عاينوا احل.أالمن تقف ابلقرب من مكتبه

 .مل يفتح ٔاي حتقيق يف مقتل العبيدي ،ووفقا للمعلومات اليت قامت الكرامة بتجميعها. 122ملغادرةاببل مسحوا للمسلحني 

وبيامن اكن يعكف عىل قضية طارق عزيز، وزير اخلارجية .  احلساسة سـياسـيايف القضااي افعرت لي، 1978يونيو  8العمل مكحام يف  بديع عارف عزتبدٔا 
من قبل قوات أالمن العراقية  2007مارس  15وانئب رئيس الوزراء العرايق سابقا، واملستشار املقرب من صدام حسني، ٔالقي القبض عليه يوم 

وبعد . ظرا لكونه يف احلقيقة يدافع عن ٔاحد أالعضاء البارزين يف النظام السابقن ،والامريكية بهتمة ازدراء احملمكة، ويه هتمة تسخر ٔالسـباب سـياسـية
  .2007مارس  19جازه يف مركز الاعتقال اخلاضع لسـيطرة القوات الامريكية يف املنطقة اخلرضاء يف بغداد، مت ٕاطالق رساحه يف تاح 

 من قبل القوات اخلاصة العراقية، بيامن اكن متوهجا 2014مارس  20 جمددا يف ٔادى ٕاىل اعتقاهل ماوقت الحق حمايم ٔامحد العلواين،  ٔاصبح السـيد عزت يف
مث عصبت عيناه واقتيد ٕاىل مركز التحقيق داخل املنطقة اخلرضاء، حيث . "محهل واثئق هوية مزورة"حتت ذريعة  ،ٕاىل اجامتع مع مسؤولني من يوانيم

ساعة، ٔاكره عىل تسجيل فيديو يرصح فيه بأنه مل يتعرض  12بعد ٔان بقي معصوب العينني ملدة و  .التحقيق معه حول دوافع دفاعه عن السـيد العلواين جرى
  .نقهلت ل للتعذيب قبل ٔان يسمح هل ابالتصال بعائلته طالبا مهنا ٔان حترض 

  :التوصيات

 .ضامن ٔان تمت الاعتقاالت قانوان وممارسة بعد تقدمي مذكرة الاعتقال الصادرة من قبل السلطات القضائية .1

                                                     

 ،2012أكتوبر7. باإلرھاب متھم عن يتوكل محامي كل يھدد المالكي ،اليوتوب 119
http://www.youtube.com/watch?v=vUgAgd3OmZs)2015أبريل22تماالطالععليھفي(  

 2015أبريل16 السابق، العراقي الرئيس نائب الھاشمي، طارق بمكتب ملينالعا استھدفت واسعة سياسية اعتقاالت: الكرامة،العراق120
،http://ar.alkarama.org/component/k2/item/5132-2015-04-16-13-50-34?Itemid )2015يوليو 6 في عليه االطالع تم( 

 القضاء، نطاق خارج وقتل وتعذيب تعسفي واحتجاز اعتقال المحامين، ضد واالضطھاد الترھيب تفشي: الكرامة،العراق121
 عليه االطالع تم( http://ar.alkarama.org/component/k2/item/5148-2015-05-13-11-57-36?Itemid،2015أيار13
 )2015سبتمبر17في

-http://www.sotaliraq.com/mobile،العبيدي صالح المحامي اغتيال يستنكر العراقية ائتالفصوت العراق،  122
news.php?id=93481#axzz3VUahif1d)2015أبريل27تماالطالععليھفي(  
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ب من قانون .109ال سـامي عرب ٕالغاء املادة  ،ٔالجل غري مسمى مت ٕالغاء اسـتخدام الاحتجاز السابق للمحامكة قانوان وممارسةيضامن ٔان  .2
 .إالجراءات اجلزائية العراقية

 .ضامن ٔان يكون حق ادلفاع مكفوال يف مجيع مراحل احملامكة وكذا الكفاءة املهنية للمحامني املعينني .3
 .عىل شاشة التلفزيون" الاعرتافات"بدٔا افرتاض الرباءة وحظر ممارسة بث ضامن احرتام م  .4
  .من قانون إالجراءات اجلزائية 2. 47حظر قبول شهادات من خمربين رسيني، من خالل ٕالغاء املادة  .5
 تدريبا مناسـبا ؛ضغط سـيايس ٔاو ٔاي شلك آخر من ٔاشاكل التدخل وضامن تعيني حمامني مدربني  ضامن عدم خضوع القضاة ٔالي هتديد ٔاو .6
  .ضامن عدم خضوع احملامني للرتهيب واملضايقة .7

  

  ) 21املادة (والتجمع السلمي ) 19املادة (احلق يف حرية الرٔاي والتعبري   3.5
. متع املدينعىل ٔانه يتعني عىل ادلوةل تعزيز دور مؤسسات اجمل  45.1وينص يف املادة  38يضمن ادلسـتور العرايق حرية التعبري والصحافة والتجمع يف املادة 

 .لكن غالبا ما تنهتك هذه احلقوق عند املامرسة العملية

من قبل جمهولني وتقاعست السلطات عن التحقيق  غتيالالصحافيون لالا هيف تعرضفعىل سبيل املثال، تتوفر الكرامة عىل العديد من احلاالت املؤكدة اليت 

 .123انهيك عن حماسـبة اجلناة وفاهتم،يف 

فعىل سبيل املثال هامجت قوات .  هذا التقرير، ٔاصبح من الشائع يف العراق مقع الاحتجاجات السلمية عرب الاسـتخدام املفرط للقوةوكام ذكر سابقا يف
ما ، يةابسـتخدام الغاز املسـيل لدلموع والقنابل الصوتية واذلخرية احل ) بدلة تقع غريب كركوك( ، متظاهرين يف احلوجية، 2013ٔابريل  23يوم  ،أالمن العراقية

 500 هيالٕالرشاف عىل ٕاجراء حتقيقات يف املوضوع وتلق 2013مايو  13وعىل الرمغ من تشكيل جلنة حتقيق قضائيةيوم . قتيالً  91تسبب يف سقوط 

  .124حقيقمل تظهر حلد الساعة ٔاية نتيجة للت  ،وذلكل. شكوى من ٔارس الضحااي، تواصل وزارة ادلفاع رفضها ٕاحاةل أالفراد العسكريني ٕاىل العداةل

عىل منت عرابت مدرعة، )  SWATقوات (العراقية  ، املئات من ٔافراد قوات أالمن، من بيهنم ٔافراد القوات اخلاصة2013ديسمرب  30كام قام، يوم 
حرهبا عىل  حيث ظل مئات من السـنة حيتجون طوال سـنة واحدة عىل اسـتخدام احلكومة التدابري التعسفية يف ،ابٕالغارة عىل خممي الرمادي الاحتجايج

ويف هذه احلاةل ٔايضا، ذكر احملدث ابمس الربملان العرايق، ٔاسامة . 125قتيال وعرشة جرىح عىل أالقل 17وفتحوا النار عىل املتظاهرين، خملفني ،إالرهاب
منعهتا من دخول حمافظة أالنبار بناء انه بعث جلنة برملانية للتحقيق يف الهجوم ولكن قوات من قيادة معليات بغداد  ،النجيفي، رئيس كتةل املتحدين السنية

ذلكل ال توجد حلد الساعة ٔاية معلومات عن ٔاية حماوةل للتحقيق يف الوفيات النامجة عن الاسـتخدام املفرط للقوة . 126عىل ٔاوامر من رئيس الوزراء املاليك
  .ضد املتظاهرين السلميني

ؤاوحض مثال عىل مدى تأثري السـياسة . "إالرهاب"ئيس الوزراء شائعة حتت غطاء وزايدة عىل ذكل، ٔاصبحت مالحقة املعارضني السـياسـيني ومنتقدي ر 
يف جتاهل اتم  ،يف النطق ابٔالحاكم من طرف السلطة القضائية صدور عقوبة إالعدام يف حق ٔامحد العلواين عىل ٔاساس اعرتافات انزتعت حتت التعذيب

  .ون فقط حقهم يف حرية الرٔاي والتعبريللقواعد اليت تنص عىل احلصانة الربملانية ضد ٔافراد ميارس

العلامنية داخل جملس النواب العرايق، واملعروف جيدا بتنديده ابلفساد داخل البريوقراطية العراقية، فضال  ، عضو ابرز يف كتةل العراقية127ٔامحد العلواين
ديسمرب عام  28ٔالقي عليه القبض يوم . ميش السـنة العراقينيعن انتقاده لسـياسات لك من رئيس الوزراء العرايق واحلكومة املركزية اليت تعمل عىل هت 

من ٔاجل ختفيف حدة التوتر بني املتظاهرين  -حيث امتد الاحتجاج الشعيب سـنة اكمةل  –، بعد ٔان عقد اجامتعات مع السلطات إالقلميية للرمادي 2013
  .واحلكومة

                                                     

  .29،الفقرة2014مارس14المصلحة، ألصحاب موجز تقديم الثانية، الدورة العراق،: الشاملة الدورية الكرامة،المراجعة123

  .21ص ،2015 يوليو13 للعراق، ألولي االستعراض سياق في التعذيب مناھضة لجنة على المعروض التقرير الموازي، التقرير:الكرامة،العراق124

ديسمبر  30، )سني لمخيم األمن قوات تفكيك عند قتلى عشرة سقوط(TendieasIraqsecurityforcesdismantleSunnicampس ، .ب.ب 125
2013،  

، 2014يناير  3االعتصام،  بمخيم العنف أحداث في التحقيق العراق علىمرصد حقوق اإلنسان،  126
https://www.hrw.org/ar/news/2014/01/03/252250)2015سبتمبر14تماالطالععليھفي(  

 ،2015يناير/2كانون16 العلواني، أحمد البرلماني النائب على باإلعدام الحكم:الكرامة،العراق127
http://ar.alkarama.org/component/k2/item/5068-2015-01-16-16-28-14?Itemid،)2015 يوليو9 في عليه االطالع تم(  
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لكن مبا ٔان الاشتبااكت بني . لواين رهن الاعتقال ٕاذا مل تتوقف الاحتجاجات خالل يومنييف اليوم التايل، هدد وزير ادلفاع العرايق ابٕالبقاء عىل الع
 .املتظاهرين واجليش العرايق تواصلت فقد ظل حمتجزا

ة حتتوي عىل العلواين ٕاىل ماكن احتجاز رسي حيث تعرض لسوء املعامةل والتعذيب ؤاجرب عىل التوقيع عىل واثئق رمسي د فرتة وجزية من اعتقاهل، مت نقلبع
  .ونتيجة ذلكل، فانه يعاين االٓن من وضع حصي بدين ونفيس جد خطري ال يتلقى ٔاي عالج طيب مناسب هل. ٔاقوال انزتعت حتت التعذيب

يناير  27وم ومل تمتكنأرسته وال ٔاعضاء الربملان من احلصول عىل معلومات ختص ماكن وجوده ٔاو االهتامات املرفوعة ضده ٕاىل حني انعقاد ٔاول جلسة هل ي
الاعتداء عىل منشآت عسكرية "يف ذكل اليوم، مثل العلواين ٔامام احملمكة اجلنائية املركزية يف بغداد مكبل اليدين ومغطى الرٔاس ووهجت ٕاليه هتمة . 2014

 .2005من قانون ماكحفة إالرهاب عام  4، عىل ٔاساس املادة "وقتل وٕاصابة قوات أالمن لغاايت ٕارهابية

وبعد عدة . بل مسح هل فقط ابلتحدث معه لبضع دقائق يف احملمكة. مل يسمح حملايم العلواين ابالتصال به ٔاو زايرته يف السجن ٕالعداد دفاعه وخالل احملامكة،
 .حلقات من الرتهيب، اعتقل حماميه ٔايضا، ومت استنطاقه، وهو معصوب العينني، عن دوافع دفاعه عنه

وبقي طلب حماميه اسـتئناف احلمك معلقا . علواين ابملوت عىل ٔاساس وحيد هو الاعرتافات املنزتعة حتت التعذيب، حمك عىل ال2014نومفرب عام  23وبتارخي 
حلد الساعة رهن الاحتجاز يف حرمان اتم من  زاليوال  .، اليت يعاقب علهيا ٔايضا ابٕالعدام"التحريض عىل الطائفية"كام حيامك العلواين حاليا بهتمة . حلد االٓن

  .وحماميه، مبعزل عن العامل اخلاريج رؤية ٔارسته

  :التوصيات

  ام التام حلرية الرٔاي والتعبري و التجمع السلمي ؛رت ضامن الاح .1
السلوك  ضامن عدم جلوء املوظفني امللكفني إبنفاذ القانون ٕاىل الاسـتخدام املفرط للقوة يف مواهجة الاحتجاجات السلمية والامتثال ملدونة قواعد .2

  .نفاذ القانون واملبادئ أالساسـية بشأن اسـتخدام القوة وأالسلحة النارية من طرفهمللموظفني امللكفني ابٕ 
النهتااكت ٔاو جتاوزات من طرف قوات أالمن يف سـياق مقع الاحتجاجات  التحقيق بفعالية ورسعة ودقة ونزاهة يف ٔاية ادعاءات ابلتعرض .3

  .السلمية
ضامن التحديد ادلقيق جلرمية إالرهاب حىت ال يرتك ٔاي جمال للتأويل التعسفي  من ٔاجل 2005لسـنة  13تعديل قانون ماكحفة إالرهاب رمق  .4

 .والتطبيق الصارم للقانون

 

  )14و  10و  9و  7و  2املواد (الانهتااكت املرتكبة يف ٕاطار ماكحفة إالرهاب   3.6
كونه فتح الباب ٔامام انهتااكت ودلها التعريف الفضفاض  النتقادات واسعة انطالقا من 2005لسـنة  13لقد تعرض القانون العرايق ملاكحفة إالرهاب رمق 

  .لٕالرهاب، ؤالنه فرض عقوبة إالعدام اليت ٔافرط يف اسـتخداهما ضد املعارضني واملنتقدين السـياسـيني للحكومة، كام ورد ٔاعاله

جامعات او مؤسسات  ٔاو ٔافرادمجموعة  ٔاودا جامعة منظمة اسـهتدف فر  ٔاويقوم به فرد  ٕاجرايملك فعل "بشلك فضفاض بأنه  إالرهابتعرف  1فاملادة 
اخلوف  ٔاوالرعب  ٕادخال ٔاواو الاسـتقرار والوحدة الوطنية  أالمينابلوضع  إالخاللابملمتلاكت العامة او اخلاصة بغية  أالرضار ٔاوقعرمسية او غري رمسية 

 ."ٕارهابيةالفوىض حتقيقا لغاايت  ٕااثرة ٔاووالفزع بني الناس 

وهو .ٕارهابيةتنص عىل ٕالزامية تطبيق لعقوبة إالعدام عىل أالشخاص املدانني ابرتاكب ٔاو الهتديد ابرتاكب ٔاعامل  1.4 ٔاكرب ٔان املادة لكن املثري للقلق بشلك
تتجاوز بل ٕان القامئة تطول و . متويل إالرهاب ٔاو املساعدة ٔاوالتخطيط ينطبق فقط عىل اجلاين الرئييس، ولكن ٔايضا عىل لك من قاموا ابلتحريض ٔاو  ما ال

، لتنطبق ٔايضا عىل أالفعال اليت تكون لها ٔاية عالقة ابٔالعامل الفعلية لٕالرهاب ولك ذكل نظرا "اجلرامئ البالغة اخلطورة"عتبة التعريف املعرتف به دوليا ٔاي 
  .من القانون 1ملا مت ٕاحلاقه ابلتعريف الوارد يف املادة 

ٔادى ٕاىل طفرة يف فرض عقوبة إالعدام، اليت  مإاطار نظام قضايئ ال يضمن احلق يف حمامكة عادةل،  وكام ورد ٔاعاله، تطبق بنود قانون ماكحفة إالرهاب يف
اخملتصة ابلتحقيق مع وحمامكة املشتبه هبم يف جرامئ إالرهاب يه احملمكة اجلنائية املركزية يف العراق، وفقا  ةئفالهي  .تنفذ يف الغالب مبوجب هذا القانون ذاته

، واليت تشـهتر بعيوب شديدة يف جمال ٕاقامة العدل، مثل اعامتدها بقوة 2004ٔابريل  22لسلطة االئتالف املؤقتة الصادر يف  13مر رمق من االٔ  2.18للامدة 
  . تصدر أالحاكم ابٕالعدام بعد حماكامت رسيعة، كام هو مبني ٔاعالهيتعىل الاعرتافات املنزتعة بواسطة التعذيب ٔاو احلرمان من احلق يف ادلفاع، وال

" التطبيق الانتقايئ للقانون"و" المتيزي"كام مت انتقاد الاسـتخدام الواسع لهذا القانون من طرف العديد من أالحزاب السـياسـية اليت اهتمت احلكومة بــ

العدد احلقيقي  كام يثري هذا العدد الكبري من أالشخاص احملكوم علهيم ابٕالعدام تساؤالت خطرية حول. 128"الاسـهتداف الطائفي"و " تلفيق الهتم"و
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دراسة رصدية للمحاكامت، ميل  اهئٕاجراد ٔادانت يوانيم بعد فق. يف العراق إالرهابللمتورطني يف ٔاعامل العنف وما ٕاذا اكنت تكل أالحاكم فعاةل يف حماربة 

ذكل حالتا طارق الهامشي ؤامحد  ، كام تربهن عىل129ابٕالرهاب لها السلطات عادة ٕاىل تطبيق ترشيعات ماكحفة إالرهاب عىل احلاالت اليت ال عالقة
  .العلواين

من كوهنن اعتقلن عوضا عن ٔاعضاء ٔارسهن من اذلكور، ٔاو اعتقلن بهتمة املساعدة والتحريض  شـتكنيي ٔان العديد من النساء احملتجزات  ٔاخريا، يذكر ٔايضا
  .2005لسـنة  إالرهاب انون ماكحفةقٔاو جحب املعلومات املتعلقة ابجلرامئ اليت يرتكهبا ٔافراد أالرسة اذلكور، خاصة يف ظل 

  :التوصيات

لضامن تعريف جرمية إالرهاب برصامة حىت ال يرتك ٔاي جمال للتأويل التعسفي ويضمن  2005لسـنة  13تعديل قانون ماكحفة إالرهاب رمق  .1
  تطبيق القانون؛

لسـنة  13استنادا ٕاىل قانون ماكحفة إالرهاب رمق  تعسفي،مراجعة السـياسة العراقية املتعلقة بفرض عقوبة إالعدام، خاصة عندما تفرض بشلك  .2

2005130. 

  اخلالصة  .4

مثل الاسـتخدام الواسع  ،ٕاذ تتواصل الانهتااكت اخلطرية حلقوق إالنسان. لقد ٔاثبت هذا التقرير وجود عيوب خطرية تكتنف تنفيذ العهد يف العراق
ت اخلاصة ابحملامكة العادةل خالل إالجراءات اليت انطلقت حتت ذريعة ماكحفة إالرهاب واملهنجي للتعذيب وممارسة الاختفاء القرسي والانعدام التام للضامان

  .ويف مناخ مقعي للك شلك من ٔاشاكل املعارضة

قدم تنفيذ بنود العهد بشلك فعال، فهـي مثال ال تنص عىل الضامانت القانونية الاكفية لتطبيق عقوبة إالعدام وال تيف غالبا ما تفشل الترشيعات الوطنية 
ولية محلاية مجيع تعريفا واحضا للتعذيب وال تنص عىل جترميه وجترمي الاختفاء القرسي عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية ادل

رهاب ويسمح ابلتطبيق جلرمية االٕ  فضفاضينص عىل تعريف  2005لسـنة  13ونذكر ٔايضا ٔان قانون ماكحفة إالرهاب رمق . أالشخاص من الاختفاء القرسي
  .التعسفي لعقوبة إالعدام

فانعدام اسـتقالل النظام القضايئ وتفيش الفساد، فضال عن إالفالت التام . وحىت يف حاةل وجود ضامانت بنص القانون، فٕاهنا ال حترتم عند املامرسة العملية
 واندرا ما يمت التحقيق يف مزامع. انهتااكت واسعة النطاق تظل دون عقابمن العقاب اليت تمتتع به امليليشـيات املدعومة من احلكومة تسامه ٔايضا يف 

  .ٕاىل العداةل حبيث حيرم الضحااي بشلك مهنجي من احلق يف الانتصاف والتعويض اجلناة انهتااكت حقوق إالنسان ٔاو تقدمي

تسـتخدم فيه  ففي السـياق احلايل اذلي. لتنفيذ الفعيل للعهدوتأمل الكرامة ٔان ميثل اسـتعراض العراق ٔامام جلنة حقوق إالنسان فرصة حقيقية لتعزيز ا
يصبح تعزيز حامية حقوق إالنسان عىل رٔاس أالولوايت، حبيث  ،املواهجة املسلحة مع تنظمي ادلوةل وماكحفة إالرهاب كذريعة الرتاكب خمتلف الانهتااكت

 .سـيكون ذا فائدة مجة للمجمتع العرايق لكه
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