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  2015أغسطس  14 - مؤسسة الكرامة 
  



 CED-2015 العراق التقرير الموازي

2 

AlkaramaFoundation – 150 route de Ferney, C.P. 2100 CH – 1211  Genève 2 – Switzerland 

 +41 22 734 10 06 –  +41 22 545 76 55 –  geneva@alkarama.org –  www.alkarama.org 

  احملتوى
 3 ........................................................................................................................................ مقدمة .1

 3 .................................................................................................................................. السـياق 1.2
 3 ...................................................................................................................................... العام السـياق 1.2.1
 4 .................................................................................................................... القرسي الاختفاء من عقود 1.2.2

 5 ................................................................................................................. القرسي الاختفاء ممارسة .2
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 مقدمة .1

ٕاىل اللجنة املعنية حباالت الاختفاء القرسي يف )  C / IRQ / 1 / االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء القرسي(قدم التقرير أالويل للعراق 
  .2015يف سبمترب  9مت مراجعته من قبل اللجنة يف دورهتا ت، وسوف اكمةل سـنة امتد تأخربعد ، 2014يونيو 

تدل عىل تنفيذها الالزتامات الناشـئة عن االتفاقية داخل البدل بل  وتعرب الكرامة عن ٔاسفها ٔالن التقرير اذلي قدمته السلطات مل يتضمن ٔاية عنارص ملموسة
. كام نالحظ بقلق شديد ٔان السلطات العراقية تنكر حدوث حاالت الاختفاء القرسي يف البالد اليوم. ملوضوعاكتفى ابٕالشارة ٕاىل ترشيعاته احمللية ذات الصةل اب

  .1"2003- 1968 عايم ما بني العراق حمك اذلي ادلكتاتوري النظام ٔاساليب ٔامه من"ٕاذ يشري التقرير الوطين ٕاىل ٔان ممارسة الاختفاء القرسي اكن 

 اتوصياهت كام يعرض، ط املثرية للقلق دلهيااعىل ٔامه النقالضوء  ويسلطاذلي يرمس صورة حلاةل الاختفاء القرسي يف العراق،  املوازيتقرير ال الكرامة هذا وتعرض 
عىل ف. مم وحمامهيعائالهتٔانفسهم، ٕاضافة ٕاىل شهادات اليت مجعهتا الكرامة من خالل رشاكهئا احملليني، والضحااي ال   ٕاىلويستند هذا التقرير ٔاوال. ٕاىل ادلوةل الطرف

ىل ٔايدي أالهجزة أالمنية واملليشـيات التابعة لدلوةل العراقية يف مجيع ٔاحناء اليت متت عالاختفاء القرسي  تقارير حباالتمدى السـنوات املاضية، تلقت الكرامة 
 .هنجةمنترشة وممجد البالد وضد مجيع املواطنني، مما يدل عىل ٔان هذه املامرسة 

 ونتجز مث حي ٔاوامر،  ةيمت القبض عىل املشتبه هبم ابسـمترار دون ٔايٕاذ . مثرية للقلق تشلك ٔارضا خصبة ملامرسة الاختفاء القرسي ٔامثةل عىل تنامنظم  تعرفت كام
يف عداد يعتربون وعالوة عىل ذكل، فٕان االٓالف من أالشخاص . منشآت رسية داخليف بعض احلاالت ومبعزل عن العامل اخلاريج لفرتات طويةل من الزمن، 

 لتنفيذكذريعة ) IS(، وكذكل ادلوةل إالسالمية "ماكحفة إالرهاب"يف البالد و  احالي السائد عدم الاسـتقراركام يمت اسـتخدام . طويةلاملفقودين لسـنوات 
 .الاعتقاالت امجلاعية والاعتقاالت الرسية

من قبل القصوى  ولويةابالٔ  البد ٔان حتظى–قوق إالنسان حلٔاخطر انهتاك  - ختفاء القرسي ٔان قضية الا نعتربلتحدايت العديدة اليت يواهجها العراق، فرمغ ٕاقراران اب
 .عاجلة هذه القضيةمب تأمل الكرامة بأن حوار اللجنة البناء مع ادلوةل الطرف سيسمحو . السلطات

 السـياق 1.2

  العام السـياق 1.2.1
  .وما تاله من حرب ٔاهلية وانقسام داخيل، فضال عن الاضطراابت إالقلميية نتج تدهور وضعية حقوق إالنسان خالل السـنوات املاضية عن الاحتالل أالمرييك

 متزيتو . ، مت ٕانشاء سلطة ائتالفية مؤقتة هبدف إالطاحة بصدام حسني2003بعد غزو العراق من قبل قوات التحالف بقيادة الوالايت املتحدة يف مارس عام 
قية والقوات املتعددة اجلنسـيات اليت تتألف ٔاساسا من اجلنود أالمريكيني قبل تسلمي احلمك ٕاىل احلكومة بأعامل عنف ضارية بني املقاومة العرا فرتة الاحتالل

فأصدرت سلطة االئتالف املؤقتة ٔامرا مبنح احلصانة مجليع القوات أالجنبية . عىل ٔاساس قرار جملس أالمن لٔالمم املتحدة 2004العراقية املؤقتة يف حزيران 
ومع ذكل، بقيت القوة . يف العراق اقرتفت، رمغ اخملالفات اليت ارتكبوها مبا يف ذكل اجلرامئ اليت ت ٕارشاف القوات متعددة اجلنسـياتعملون حتواملتعاقدين اذلين ي

  .وظلت الوالايت املتحدة حتتفظ ابحلصة أالوفر من السلطة الفعلية 2008املتعددة اجلنسـيات مرابطة يف البالد حىت عام 

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

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

رحيل القوات ، مع بدء قوات التحالف بتسلمي السلطة الرتابية ٕاىل القوات العراقية، وافق الربملان العرايق عىل اتفاقية مركز القوات اليت نصت عىل 2008يف نومفرب 
، بعد ست سـنوات من الغزو، بدٔات القوات 2009ويف عام . عن مجيع املعتقلني ٔاو نقلهم ٕاىل السلطات العراقية ، وإالفراج2011هناية عام  حبلول الامريكية

 .الامريكية يف الانسحاب

وبسبب الشلل . من امجلود السـيايس ، ٔاجريت الانتخاابت الربملانية ومتت املصادقة عىل احلكومة اجلديدة برئاسة نوري املاليك بعد تسعة ٔاشهر2010يف مارس 
ت يف ديسمرب السـيايس اذلي ساد بعد ذكل، وعدم الاسـتجابة للمطالب اليت طرحت ٔالول مرة يف الربملان والرد العنيف عىل احلركة الاحتجاجية اليت اندلع

                                                     

  .11و 5الطرف، فق  الدولةتقرير  1



 CED-2015 العراق التقرير الموازي

4 

AlkaramaFoundation – 150 route de Ferney, C.P. 2100 CH – 1211  Genève 2 – Switzerland 

 +41 22 734 10 06 –  +41 22 545 76 55 –  geneva@alkarama.org –  www.alkarama.org 

يف حق الشخصيات  2011اليت انطلقت يف ديسمرب  وبرزت هذه الزنعة بوضوح خالل الاعتقاالت واحملاكامت. ، همين التصلب عىل احلوار السـيايس2012
  .السـياسـية البارزة اليت انتقدت احلكومة بشلك سلمي، كام ٔاهنت القوات الامريكية انسحاهبا من البالد

. للحرب الطائفيةنفذت جهامت ضد املناطق الشـيعية ومت حسق الاحتجاجات السلمية املنددة بهتميش املسلمني السـنة لتسقط البالد فريسة ، 2012يف عام 
 .واملدنيةاحلكومية تصعيدا خطريا يف ٔاعامل العنف، مما مسح للجامعات املسلحة ابلتنايم ومضاعفة عدد الهجامت عىل املؤسسات  2013 شهدت سـنةنتيجة ذلكل، 

الوضع أالمين، والوصول ٕاىل حمافظة أالنبار يف يناير  الاسـتفادة من تدهور - تنظمي ادلوةل إالسالمية حاليا  –أالمر اذلي ٔااتح لتنظمي القاعدة السابق يف العراق 
  .قبل الاستيالء عىل مدينيت الفلوجة والرمادي، والتسبب يف مأساة ٕانسانية تالها نزوح مئات االٓالف من الناس 2014

عدد  بتشكيلذكل املوصل وتكريت، قامت احلكومة تال وتقدم ادلوةل إالسالمية يف أالجزاء الشاملية والوسطى من البالد، مبا يف ت ق وردا عىل تصاعد وترية الا
، تدخل حتالف دويل تقوده الوالايت املتحدة لوقف الزحف اجلنويب لتنظمي ادلوةل من 2014ويف ٔاغسطس . من املليشـيات وخطف وٕاعدام املئات من الناس

  .خالل تنفيذ عدد من الغارات اجلوية اليت تسـببت يف سقوط املزيد من الضحااي املدنيني

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

 .املتواصةل لتسجيل الانهتااكت وحتديد اجلناة وتقدميهم ٕاىل العداةل

 عقود من الاختفاء القرسي 1.2.2
. املذكوردر ، وفقا للمص2مليون خشصو 250000رتاوح بني ي اذليو ٔالشخاص املفقودين يف العامل، من أاكرب عدد قامئة البدلان اليت تسجل اليوم يتصدر العراق 

 يف بدءا من النظام اذلي اكن حيمك العراق، املامرسةهذه  افهي امتدتالزمنية اليت الفرتة طول ل نظرا، ابلتعقيد الشديدقضية الاختفاء القرسي يف العراق وتمتزي 
بعد عام  الوالايت املتحدةخالل الغزو اذلي قادته البالد يف مجيع ٔاحناء  وتواصلت -  1980يف  ٕايرانخاصة خالل احلرب مع و  - 2003و  1968 الفرتة املمتدة بني

 .ممارسة واسعة الانتشاراليوم  لتصبح، 2003

عىل ادلمع الكردي املزعوم عىل أالرحج رجل وصيب من عشرية الربزاين، ردا  8000 حوايل" إبخفاء"قامت ، اعتقلت القوات العراقية و 1983 في ٔاغسطسف
مدين  100،000ٔاكرث من  حسب بعض التقديرات، ، اختفى1988بعد مخس سـنوات، يف عام و . بني ٕايران والعراق للقوات املسلحة إاليرانية خالل احلرب

 .صدام حسني ضد الشعب الكردي والشعوب غري العربية شامل العراق اليت شـهنا" محةل أالنفال"كردي خالل 

من املواطنني الكويتيني ورجال ادلين والطالب عدد خضم فووري عن أالنظار ، سائدةممارسة ، اكن الاختفاء املتكرر التسعينات من القرن املايض وخالل عقد
حيث ، 1996يف ٔاغسطس  وكذكل الشأن .1991يف مارس  انتفاضة املسلمني الشـيعة يف اجلنوب واالٔكراد يف الشاملو بعد انهتاء حرب اخلليج ، الشـيعة

 .اعات املعارضةامجلئات من ٔاعضاء بعد اشتبااكت اندلعت بني احلكومة واالٔكراد، م ، "اختفى"

وفقا ف. عرشات االٓالف من العراقيني عىل ٔايدي القوات متعددة اجلنسـيات اليت تقودها الوالايت املتحدة والسلطات العراقية اختفى، 2003منذ غزو البالد عام و 
عضوا من  13مفقودين يف العراق منذ بدء الرصاع، مبا يف ذكل  ٔالشخاص حاةل 70،000مجعية الهالل أالمحر العراقية حوايل جسلت ، 20083عام  صدرلتقرير 

  .من ماكتهبا يف بغداد ُاختطفوامجعية الهالل أالمحر العرايق 

 الاحتالل أالمرييك، جسون رسية يف العراق، ٕاضافة ٕاىل عدد كبري من مرافق الاحتجاز الرسية،قدرها عضو يف الربملان العرايق ٔاثناء فُتحتوعالوة عىل ذكل، 
 املثىن يف مطار، عن ٔاحد ٔاكرث هذه املرافق قساوة 2010سـنة  ُكشفوقد . خلق ٔارضية خصبة حلاالت الاختفاء القرسي ما، 4تكل الفرتة خالل 420 بأكرث من

ٔالمن إالقلميي لقيادة  -) BOC(قيادة معليات بغداد ل  انتتبع انتل من اجليش، وال  56و 54 يمت تدبريه اليوم بصفة مشرتكة من طرف الكتيبتني،سابقاعسكري ال 
 ئاتامل وتعذيب احتجاز رسا  وتواصلترفع تقاريرها مبارشة ٕاىل مكتب رئيس الوزراء ابعتباره القائد العام للقوات املسلحة و  -رئيس الوزراء السابق املاليك  شلكها
  .أالشخاص من

، من ٔاعضاء من وزارات ادلفاع 2003فقودين العراقيني منذ غزو عام ، ٔاعلنت احلكومة العراقية عن تشكيل جلنة للتحقيق يف حاالت امل2011ويف سـنة 
وذكل رمغ ٔان العديد من هؤالء . إالرهابوادلاخلية وأالمن الوطين والصحة والعدل وحقوق إالنسان، فضال عن ممثلني من ٔاهجزة الاسـتخبارات وقوات ماكحفة 

                                                     

-http://www.ic-mp.org/where-we-work/middle-east-and-northإحصائيات مقدمة من طرف اللجنة الدولية لألشخاص المفقودين،  2
africa/iraq/) 2015أغسطس  13تم االطالع عليه في .( 

 ).2015أغسطس  11تم االطالع عليه في (http://www.ibnlive.com/videos/india/missing-in-iraq-285599.htmlانظر  3

الھندية ،ص (TUPAJAMARU)وحركة  (IAAW) تقرير مقدم من الجمعية العراقية ضد الحرب -انتھاكات الواليات المتحدة األمريكية خارج حدودھا  4
57  ،http://www.brusselstribunal.org/pdf/NGOs_FULL_REPORT_UPR.pdf) 2015أغسطس  11تم االطالع عليه في.( 
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ومع انسحاب القوات . مبا يف ذكل حاالت الاختفاء القرسي، نهتااكت خطرية حلقوق إالنساناملسؤوةل عن ا املليشـيات يشاركون ٔاو يقودون أالعضاء اكنوا
وبرر املسؤولون العراقيون . العراقية ضد ٔاعضاء من حزب البعث احملظور أالمن، ٔالقي القبض عىل االٓالف من الناس يف معلية شنهتا قوات 2011سـنة  أالمريكية

 كام ٔاعلنت السلطات العراقية ٔان احلزب القدمي قام إبحياء" قلب نظام احلمك والنظام السـيايس العرايق لكه"خطة مزعومة لـ ضد" رضبة استباقية"العملية بكوهنا 
االٓن، مما يدل  حلد غالبية هؤالء املعتقلني غري معروف مصري ظللي. 5ومع ذكل، تصاعدت الانتقادات اليت تدعي بأن الاعتقاالت ذات دوافع سـياسـية. هيالكه

 .املشلكةعىل عدم وجود ٕارادة سـياسـية ملعاجلة هذه 

 الاختفاء القرسي ممارسة .2

االتفاقية ادلولية محلاية مجيع من  8- 1املواد (التعريف واحلظر املطلق وجترمي الاختفاء القرسي  2.2
  )الاختفاء القرسي أالشخاص من

 غياب تعريف الاختفاء القرسي يف القوانني العراقية 2.2.1
احملمكة اجلنائية قانون  من/اثنًيا/ ١٢املادة ف. 6يف الترشيعات احمللية العراقية، كام تعرتف بذكل السلطات يف تقريرها الوطين" الاختفاء القرسي"ود جلرمية ال وج

 .اليت ترتكب خارج هذا السـياق ال ينطبق عىل حاالت الاختفاء القرسي ، وهو ما"جرمية ضد إالنسانية"الاختفاء القرسي بأنه  تعرف 7العراقية العليا

 من اختطافهمٔاو  واحتجازمه ٔاشخاصا عىل القبض ٕالقاء"تعين، يمت تعريف الاختفاء القرسي بوصفه جرمية ضد إالنسانية العراقية وفقا لقانون احملمكة اجلنائية العلياو 
 عن معلومات عطاءإ   وأ  حريهتم منأالشخاص  هؤالء حبرمان إالقرار رفضها مث .عنه سكوهتاب  ٔاو الفعل لهذا مهنا دمعٔاو  إبذن ٔاو سـياسـية، منظمة ٔاو ادلوةل قبل

موجه ضد الساكن  ممهنجعندما ترتكب يف ٕاطار جهوم واسع النطاق ٔاو ، "طويةل زمنية مدة القانون حامية من حرماهنم هبدف وجودمه، ماكن عنٔاو  مصريمه
 .املدنيني

الاختفاء القرسي بوصفه  بتعريفادلول أالطراف  تلزم اليتمن اتفاقية الاختفاء القرسي  5زتامات العراق مبوجب املادةمع ال يامتىشال  البندهذا ٔان ابٕالضافة ٕاىل و
العواقب املنصوص علهيا يف القانون ادلويل  يسـتوجبعىل الساكن املدنيني، وضامن ٔان  ممهنجرتكب كجزء من جهوم واسع النطاق ٔاو يجرمية ضد إالنسانية عندما 

مبوجب املنصوص علهيا ادلوةل الطرف  اتلزتامابال يفي ٔايضا ، فٕانه -عدم انطباق ٔاحاكم التقادم وحظر العفو والاعرتاف حبق الضحية يف التعويض الاكمل ٔاي –
 .االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء القرسيمن  2املادة 

االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص  من) 2( 1بع املطلق جلرمية الاختفاء القرسي، املنصوص علهيا يف املادة لطاالقوانني العراقية ال تعرتف ابيبدو ٔان  ؤاخريا،
احلرب ٔاو الهتديد ابحلرب ٔاو عدم  حاةل، سواء اكنت كيفام اكنكام ال يوجد نص قانوين ينص عىل ٔان ٔاي ظرف من الظروف اسـتثنائية ، من الاختفاء القرسي

الوضع أالمين املتدهور  يسخر فيهفي بدل ف. اخيل ٔاو ٔاية حاةل ٔاخرى من حاالت الطوارئ، ميكن ٔان يربر اسـتخدام الاختفاء القرسيادلايس سـيال سـتقرار الا
 .يف القانون البندٕادراج مثل هذا ابدلرجة أالوىل بشلك منتظم لتربير انهتااكت حقوق إالنسان، ينبغي 

 ل حاليا عىل اعامتد الترشيعات اليت من شأهنا ٕادماج تعريف الاختفاء القرسي يف القانون اجلنايئ ادلاخيل، فٕان السلطاتوعىل الرمغ من ٔان احلكومة تزمع ٔاهنا تعم
 دقيق جرمية الاختفاء القرسي، يف ظل عدم وجود تعريف،بيامن ال ميكن منع ٔاو معاقبة 8"ليس ابلقصري وقتًا يسـتلزم سوف الترشيع هذا مثل اعامتد"تقر بأن 

  .، بشلك مناسبلها مطلقحظر و 

                                                     

انظر  5
http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews[tt_news]=38618&cHash=f6e12de784cdffc58ad39c2e75bfd1

d9) 2015أغسطس  11تم االطالع عليه في.( 

 .36تقرير الدولة الطرف، فق  6

نشئت بموجب القانون الوطني العراقي لمحاكمة المواطنين أو المقيمين العراقيين المتھمين بارتكاب اإلبادة الجماعية المحكمة الجنائية العراقية العليا ھيئة أ 7
وھي التي نظمت محاكمة صدام حسين وغيره من . 2003و  1968والجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب أو غيرھا من الجرائم الخطيرة التي ارتكبت بين عامي 

 .م حزب البعث التابع لهأعضاء نظا

 .36تقرير الدولة الطرف، فق 8
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  عدم جترمي الاختفاء القرسي  2.2.2
 اليت اجلرامئ من متعددة أانواع" تغطيقانون العقوابت وادلسـتور  ما دامت بنود" جرمية مسـتقةل"أن حاالت الاختفاء القرسي تشلك بوحتتج السلطات العراقية 

هذه أالفعال حاالت الاختفاء القرسي يف ال تشلك ومع ذكل، ". الاختطاف"و " الاعتقال غري القانوين"، مبا يف ذكل 9"قرسي اختفاء جرمية ٔان تشلك ميكن
 .لطابع اخلطري جلرمية الاختفاء القرسيلالعقوابت املناسـبة، ابلنظر  تسـتلزمحد ذاهتا كام ٔاهنا ال 

 324و  323و  322املوادبيامن جترم ،اخملصصة ذلكل ل غري القانوين والسجن يف غري أالماكنظر الاعتقاحتعىل وجه اخلصوص، ، من ادلسـتور العرايق 19فاملادة 

 لك ابحلبس ٔاو سـنوات سـبع عىل تزيد ال مدة ابلسجن يعاقب" هعىل ٔانمن قانون العقوابت مثال تنص 322املادة ف.10مثل هذه أالفعال من قانون العقوابت
الرشوط املتضمنة مجيع ال يشمل  البندهذا  لكن". القانون عليھا ينص اليت أالحوال غري يف جحزه ٔاو حبسه ٔاو خشص عىل عامة قبض خبدمة ملكف ٔاو موظف

الاحتجاز غري ال خيضع ذلكل . يترصفون إبذن ٔاو دمع ٔاو موافقة من ادلوةلاذلين ال ينطبق ٕاال عىل موظفي ادلوةل وال يشمل مجموعات أالفراد  لكونه2املادة  يف
من 6.4القسم ( البندهذا ل يف البالد،  تنشطاليت و -  11اليت يديرها وزير النقل السابق مثل كتائب بدر - اليت تسـيطر علهيا ادلوةل املليشـيات القانوين من قبل 

 .املوظفني العموميني ٔاو الوالكء ٔايضا تطبيقها عىل تقرصمن قانون العقوابت، اليت  324و  323 املادتنينفس اليشء ينطبق عىل و ). هذا التقرير

اكنت هذه أالحاكم تنطبق عىل اجلرامئ اليت يظل التساؤل قامئا حول ما ٕاذا لكن . "الاختطاف"من قانون العقوابت  42912 ٕاىل 421 جترم املواد، ٕاضافة ٕاىل ذكل
 ثريفت من قانون العقوابت  427املادة ٔاما ". وظيفته بواجبات إالخالل" اريف ٕاط ال تندرج حتت اجلرامئ املرتكبة لكوهنايرتكهبا املوظف امللكف إبنفاذ القوانني، 

 ادلعوى حتريك ٔاوقف علهيا اجملين وبني الفصلهذا  يف الواردة اجلرامئ ٕاحدى مرتكبحصيح بني  زواج عقد ٕاذا"تنص عىل ٔانه  ٕاذ ٔاهنالقلق بشلك خاص، ا
شلك من ٔاشاكل  عن البند يزنع يف الواقع طابع التجرميهذا  ٔاي ٔان ".احلمكتنفيذ  ادلعوى ٔاوقف يف حمك صدر قد اكن وٕاذا أالخرى وإالجراءاتوالتحقيق فهيا 

 .التفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء القرسيابخمال بذكل الاختفاء القرسي، ويفتح الباب لٕالفالت من العقاب ومزيد من الانهتااكت، 

ُ املذكورة ٔاعاله  البنود، فٕان ٔااي من وذلكل رفض الاعرتاف حبرمان الشخص من حريته ٔاو ٕاخفاء "يذكر ال " ختطافالا"ٔاو " الاعتقال غري القانوين" رمة لــجَ امل
  . الاختفاء القرسي املشلكةأالساسـية  النقطعدمن ٔامه واذلي ي، ق.أ .أ .ج.ح.د.من ا 2ادة املنصوص عليه يف امل" مصري الشخص اخملتفي ٔاو ماكن وجوده

رفض الاعرتاف حبرمان  جاز، دون جترميتالاح تنفيذ الاعتقاالت غري القانونية ٔاو ب ن ون العموميواملوظفيقوم فهيا احلاالت اليت  البنود تعاجل فقطوابلتايل، فٕان هذه 
 .اذلي هو يف صلب تعريف الاختفاء القرسي هوماكن وجود همصري  الشخص من حريته ٔاو ٕاخفاء

 ٕاطار قانوين عاجز عن مساءةل اجلناة  2.2.3
انهتاك مسـتوى ٕالفالت من العقاب ويرىق ٕاىل ل ا مالمئامناخ مما يشلكن عن حاالت الاختفاء القرسي ٔابدا للمساءةل عن جرميهتم، لواملسؤوال يتعرض غالبا هؤالء 

 احلاالت تكل واحدة من"ومن اجلدير ابذلكر ٔان التقرير الوطين العرايق يشري ٕاىل ٕادانة  .االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء القرسي من 6املادة 
املوظفني العموميني  ماكنية متابعةقانون إالجراءات اجلزائية الٕ  من 14ب  .136بتقييد املادة قد يفرس ما وهذا ". 13القرسي الاختفاء جبرمية املهتمني عىل)فهيا( حمك

ٕاذن  ختضع إالحاةل ٕاىل السلطات القضائية للمسؤول عن الاختفاء القرسي ٕاىل فهذه املادة.، رمغ كون هذا أالمر متاحا نظراي"غري القانوين احلبس" نظراي بهتمة
 2007 سنيتيف  البندقانون لتعديل هذا  قام بمترير) الربملان العرايق(اب العرايق ٔان جملس النو ومع . تتعلق الرشطة القضااي اليتوزارة ادلاخلية يف  -  الوزير اخملتص

ا يدل عىل عدم وجود ٕارادة سـياسـية ملعاجلة مساةٔل م. حزي التنفيذنتيجة ذلكل القانون اذلي مل يدخل هذا صادق عىل مرشوع يجملس الرئاسة مل فٕان ، 201115و 
 .ٔاعىل مسـتوى من السلطة التنفيذية دلىالاختفاء القرسي 

                                                     

 .36تقرير الدولة الطرف، فق  9

 . .39و  37تقرير الدولة الطرف، فق 10

 ،2014يوليو  31مناطق الموت على يد المليشيات الموالية للحكومة ،  -العراق: مرصد حقوق اإلنسان 11

http://www.hrw.org/news/2014/07/31/iraq-pro-government-militias-trail-death) 2015يوليو  10تم االطالع عليه في( 

 . 44-41تقرير الدولة الطرف، فق  12

 . 123تقرير الدولة الطرف ، ف  13

المعدل والبيانات  1971لسنة  38فيما عدا المخالفات المعاقب عليھا بموجب قانون المرور رقم "من قانون األصول الجزائية على أنه ) ب( 136المادة  تنص 14
ر التابع له أو وكيل الوزارة الذي يخوله الصادرة بموجبه، ال تجوز إحالة المتھم على المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببھا إال بإذن من الوزي

  ".، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين األخرى

 Global Justice Project: Iraq, The manylives of article 136(b) of Criminal: لفھم المحاوالت المتتالية لتعديل ھذا البند، انظر 15
Procedure Code, Law 23 of 1971 ) لسنة  23ب من قانون اإلجراءات الجزائية ، القانون .136، الحيوات العديدة للمادة العراق: شاملالالمشروع القضائي
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يف ظروف  ةممكن كحجة دفاعيةعليا ال وامر مربر االٔ وحيافظ عىل  املسؤولنيحملامكة  اواحض اقانوني أاساس يوفروعالوة عىل ذكل، فٕان قانون العقوابت العرايق ال 
ٕاىل املسؤولني رصاحة  ٔابدا تتوجهال  الكهن، اذلين حيرضون عىل ارتاكب جرمية ٕاماكنية حمامكةعىل  انالعرايق تنّص  قانون العقوابتمن  48و  47ن املاداتف. معينة

 رتبة منهلتذرع ابٔالوامر الصادرة عن موظفني ٔاعىل ل  ،فٕان الباب مفتوح ٔامامه"القانوينالاعتقال غري " ضابط معني للمتابعة بهتمة مواهجةيف حاةل بل ٕاهنا .الفوقيني
 منٕاليه  صادر ٔالمر اتنفيذً  عامة خبدمة ملكف خشص ٔاو موظف من الفعل وقع ٕاذا جرمية ال"، 16قانون العقوابت من )2( 40للامدة  فطبقا.عامةٔاو عن سلطة 

 .من االتفاقية 6املادة  بشدةيعوق  وهو البند اذلي."عليه طاعته واجبة ٔان اعتقد ٔاو طاعتهعليه  جتبرئيس 

جسامة جرمية طبقا ملا تفرضه ، يف حق مرتكيب اجلرميةوال العقوابت املناسـبة من أالحاكم الواجبة احلد أالدىن تؤمن  الؤاخريا، فٕان ٔااي من أالحاكم املذكورة ٔاعاله 
، قانون العقوابت من 322عىل سبيل املثال، تنص املادة ف. االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء القرسي من 7وفقا للامدة و الاختفاء القرسي، 

 .بشأن احلد أالدىن للعقوبة ٕاضايف ، دون تقدمي ٔاي توجيه"سـنوات 7عقوبة تصل ٕاىل "رم الاعتقال غري القانوين، فقط عىل جت ليتا

 : التوصيات 2.2.4
 خطورة اجلرمية؛مبا يتناسب مع ، يف القانونحمددة العقوابت اثبتة  تكون االتفاقية وضامن ٔان لبنود طبقاحتديد وجترمي الاختفاء القرسي كجرمية مسـتقةل . 1

 .سـتثنائية ذريعة لتربير الاختفاء القرسئاي ظرف من الظروف الاال يشلك ينص عىل ٔان  بنداالترشيع العرايق  تضمني. 2

غياب الوالية القضائية عىل حاالت الاختفاء القرسي اليت ارتكبهتا القوات أالمريكية وقوات التحالف  2.3
  )ق.ا.أ .ج.ح.د.ا 9املادة (

وحظيت ، عىل وجه اخلصوص القوات أالمريكية طرفمن  املرتكبة يةقوق احلنهتااكت الااتسعت دائرة ، 2003قوات التحالف يف عام  طرفمن بعد غزو العراق 
ٕاىل القوات العراقية، وافق الربملان  البدلبدٔات قوات التحالف بتسلمي السـيطرة عىل  بيامن، 2008يف نومفرب و. ٔابو غريب اشـهتر خاللها جسنتغطية ٕاعالمية كبرية، ب 

 امجيع معتقلهي حبسٔاو نقل عن وإالفراج  2011سـتغادر البالد حبلول هناية عام  أالمريكيةن القوات نصت عىل أ  يتال) SOFA(القوات  مركزالعرايق عىل اتفاقية 
 ).من اتفاقية مركز القوات22مبوجب املادة (السلطات العراقية  ٕاىل

معسكر  يه اهتامات يف ثالثة جسونٔاية عظمهم مل توجه مل معتقل،  15500حوايل  أالمريكية، عندما اكنت حتتجز القوات 2009يناير  1تفاق يف بدٔا تنفيذ االو 
غداد كروبر يف ضوايح مطار ب معسكر – اكنت تديره الحتجازل، نقلت القوات أالمريكية آخر مرفق 2010يف يوليو و. 17معسكر كروبر ومعسكر التايجو  بواك
 ٕاىلتسلميهم  يدعىومع ذكل، فٕان االٓالف من أالفراد اذلين مت اختطافهم واحتجازمه مبعزل عن العامل اخلاريج من قبل القوات أالمريكية قبل ٔان . 18حلكومةٕاىل ا–

 .فقودينيف عداد املالسلطات العراقية ما زالوا 

مبوجب  منصوص عليهخفاء اليت ارتكبهتا القوات أالمريكية، كام هو االٕ  ٔافعالارس الوالية القضائية عىل ميما ٕاذا اكن العراق  التساؤل قامئا حول زالياليوم، ال و 
تتخذ لك دوةل طرف التدابري الالزمة ٕالقرار اختصاصها ابلبت يف  "اليت تنص عىل ٔان  االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء القرسي من 9املادة 

 ".ارتكبت داخل ٔاي ٕاقلمي خيضع لواليهتا القضائية[...] رسيجرمية اختفاء ق 

                                                                                                                                                                        

تم (،  /http://gjpi.org/2009/05/23/the-many-lives-of-article-136b-criminal-procedure-code-23-of-1971، 2009مايو  23، ) 1971
 )2015يوليو  10االطالع عليه في 

  :ال جريمة إذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحاالت التالية: "من قانون العقوبات  40حسب البند  16

  .لقوانين او اعتقد أن اجراءه من اختصاصهإذا قام بسالمة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به ا –اوال 

  .إذا وقع الفعل منه تنفيذاً ألمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد أن طاعته واجبه عليه –ثانيا 

الة اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إال بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فال عقاب في الح ويجب في الحالتين أن يثبت ان
 ".الثانية إذا كان القانون ال يسمح للموظف بمناقشة األمر الصادر إليه

  ،  2010العتقال غير القانوني والتعذيب في العراق، سبتمبر عمليات ا: نظام جديد واالنتھاكات نفسھا:منظمة العفو الدولية 17

(MDE 14/006/2010)  12، ص. 

18 Caroline Alexander, “Last U.S.-Run Prison Handed Over to Iraqis Ahead of Withdrawal” ) كرولين ألكسندر، تسليم آخر
-http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-07، 2010يوليو  15ومبر ، ، بل" سجن تديره الواليات المتحدة إلى العراقيين قبيل انسجابھا

15/last-u-s-run-prison-handed-over-to-iraqis-ahead-of-planned-2011-pullout) 2015 أغسطس5تم االطالع عليه في( 
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عىل اجلرامئ اليت تقع يف العراق من أالشخاص "ال تنطبق  بنودهامن قانون العقوابت تنص عىل ٔان  11املادة ٔان العراق يف تقريرها الوطين،  تالواقع، كام ذكر و 
القوات املوقعة بني قوات التحالف والوالايت  مركزاتفاقية  بنصف . 19"القانون ادلاخيل ٔاونون ادلويل القا ٔاواملمتتعني حبصانة مقررة مبقتىض االتفاقيات ادلولية 

غري تقامس الاختصاص بني العراق والقوات أالمريكية  تعرفاحلاالت اليت بل ٕان . ابحلصانة من املالحقة القضائية يف العراق ةأالخري  ههذ ومواطنيمتتع ، املتحدة
االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من من  24و 12ملادتني اانهتاك  ويقود ٕاىلمعلية التحقيق واملساءةل وٕانصاف حضااي الاختفاء القرسي،  يعوق ، ماموحضة

 :ٕاىل فتح التحقيق حول وتوضيح مصري وماكن وجود الضحااي التاليةمفثال، مل تؤد ٔاي من حاالت إالخفاء . 20الاختفاء القرسي

جبار ومع هذا أالخري،  عيل حامد عبد الوهاب محد اجليعيلعاما عىل موعد مع صديقه  21البالغ من العمر  وسام سالم عيل الهامشي، اكن 2005ر ٔاكتوب 16يوم 
ٔامر قضايئ،  لكن فور وصوهلم، مت القبض علهيم من قبل جنود ٔامريكيني، دون ٔاي. يف فندق اببل يف الكرادة شارع اجلادرية يف بغداد 21عيل العاطي السهييل

، ٔاخرب زمالء سابقون للمختطفني الثالثة وادل وسام بأنه اعتقل 2011ويف ٔاغسطس .ودون تربير لالعتقال، قبل ٔان يقتادوا ٕاىل وهجة جمهوةل، وخيتفي لك ٔاثر هلم
عدة ورمغ ٔان وادل وسام ٔاجرى . 2010ر عام وهو مركز لالحتجاز مت تسلميه ٕاىل السلطات العراقية يف ٔاواخ –املعروف حاليا بسجن الكرخ  –يف معسكر كروبر 

الرشطة للجفر  اسـتفسارات دلى املنطقة اخلرضاء لبغداد ومعسكر بواك ووزارة حقوق إالنسان ووزارة ادلاخلية، بيامن قدم ٔاقارب عيل وجبار شكوى ٕاىل مركز
  22.وجودمهواتصلوا بوزارة حقوق إالنسان، فٕاهنم مل يتوصلوا بأي خرب عن مصري ٔاقارهبم ٔاو ماكن 

ال الاختفاء القرسي اليت ارتكبهتا قوات التحالف والوالايت املتحدة عىل فعامرسة الوالية القضائية عىل أ الضبايب املتعلق مبونتيجة ذلكل، فٕان النظام القانوين 
االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء من  24و  12نهتاك الفعيل للامدتني ويؤدي ٕاىل الا، 9للامدة  يعد انهتااك 2003أالرايض العراقية بعد عام 

مبدٔا الوالية  ينهتكالعراق الوالية القضائية عىل حاالت الاختفاء القرسي اليت ارتكبهتا قوات ٔاجنبية عىل ٔاراضهيا ممارسة  عدمٔاخريا وليس آخرا، فٕان . القرسي
  .من االتفاقية 10القضائية العاملية، املنصوص علهيا يف املادة 

 :التوصيات 2.3.1
ال الاختفاء القرسي اليت وقعت عىل ٔاراضهيا ؤان آليات تقدمي فعل من أ فعممارسة الوالية القضائية عىل ٔاي  قادرة عىلتأكد من ٔان السلطات العراقية ال . 1

 ؛الوصول ٕاىل ٔاقارب الضحااي تسـتطيعالشاكوى 

  .املساءةل والتعويض للضحااي وضامنحالف يف العراق، ال الاختفاء القرسي اليت ارتكبهتا قوات التفعالتحقيق يف مجيع أ . 2

من  12املادة(الاختفاء القرسي بسبب غياب التحقيقات  عىل ممارسةمن العقاب الواسع إالفالت  2.4
 )االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء القرسي

 من 12ملادة إاىل فتح حتقيق يف انهتاك  اليت ٔادتالت النادرة الحلابلنسـبة كام هو احلال ، عن حاالت الاختفاء القرسيإالفالت من العقاب مبدٔا يف العراق يسود 
يف حىت ، مجيع الادعاءاتالتحقيق يف  وعىلختفاء الاب إالخباراحلق يف حامية اليت تنص عىل  االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء القرسي

 .وى رمسيةشك ةٔاي احلاالت اليت مل تقدم فهيا

ٕاىل فتح ٔابدا يؤدي ال السلطات القضائية اخملتصة  ٕاىلٔاقارب اخملتفني  طرفشاكوى من ال قد ٔاظهرت عرشات الشهادات اليت مجعهتا منظمة الكرامة ٔان تقدمي ف
 - عام للمحمكة اجلنائية املركزية يف العراق مبا يف ذكل املدعي ال -خاصة مراكز الرشطة واحملامك اجلنائية  -  سلطات خمتلفة ٕاىل شاكوىال  توجهوعادة ما . حتقيق

 .بشلك ممهنجٕاجابة  دون تلقي ٔايةوزارة حقوق إالنسان ووزارة العدل ووزارة ادلاخلية، ولكن و 

                                                     

  .74تقرير الدولة الطرف، ف 19

، يحتفظ العراق بواليته القضائية على المتعاقدين األمريكيين ومستخدميھم  ويتقاسمھا مع الواليات المتحدة )SOFA(اتفاقية مركز القوات من  12بموجب المادة  20
 .على القوات األمريكية

  ،  2014يونيو  27،   2005اختفاء ثالثة مواطنين عراقيين اعتقلھم الجيش األمريكي سنة ،العراق:الكرامة  21

http://en.alkarama.org/component/k2/1246-iraq-three-citizens-arrested-by-american-forces-in-2005-and-disappeared-
ince?Itemid= ) 2015 أغسطس5تم االطالع عليه في( 

 .17ص  ، (MDE 14/015/2014)أكتوبر، 2014إفالت تام من العقاب حكم الميليشيات في العراق، لندن، : منظمة العفو الدولية 22
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يف Bنحت وضع اليت مُ  - املؤسسة الوطنية حلقوق إالنسان العراقية  - العراق ٕاىل ادلور اذلي تقوم به املفوضية السامية حلقوق إالنسان ٔاشار يف تقريره الوطين، و
شاكوى الانهتااكت املرتكبة وزايرة السجون ومراكز الاحتجاز دون  ىتلقت اليت ميكن ٔان  - جلنة التنسـيق ادلولية للمؤسسات الوطنية  طرفمن  2015مارس 

 .23احلصول عىل ٕاذن مسـبق من السلطات اخملتصة

وزارة ادلاخلية ووزارة العدل  تقوم إبحالهتم ٕاىلالشاكوى من الضحااي،  ىتلقت عندما  إالنسان،املفوضية السامية حلقوق ٔان  لقلقمما يدعو ٕاىل اومع ذكل، فٕانه 
من قبل عنارص من وزارة  قرتفتُ العديد من انهتااكت حقوق إالنسان، مبا يف ذكل حاالت الاختفاء القرسي،  ٔان فالواقع. 24للتحقيق،وليس ٕاىل النيابة العامة
بزايرات ٕاىل مراكز القيام قوق إالنسان سوى السامية حللمفوضية ال ميكن فعليا لوعالوة عىل ذكل، . الفاعةل مع موافقهتا الضمنيةادلاخلية ٔاو غريها من اجلهات 

االتفاقية ادلولية محلاية مجيع من ) ب) (3( 12ملادة كام تنص عىل ذكل اوليس السلطات القضائية  - اخملتصةإبذن مسـبق من الوزارة  مرفوقة، الاحتجاز
 .رشوطهاطبقا ل –أالشخاص من الاختفاء القرسي

ملوافقة قبل انتظار اللجنة الامن زايرة مراكز الاعتقال العراقية وطلبت بمن اللجنة  ، طلبا2014العراقية، يف فرباير عىل سبيل املثال، رفضت وزارة العدل ف
عىل ٔاكرث من سـنة مرور ، بعد 201326مايو  23لنساء يف بغداد يوم الرصافة ل جنة ؤاعضاء من وزارة ادلاخلية ٕاىل جسن الزايرة املشرتكة ٔالعضاء الل  ٔان كام.25عليه
فوضية ابالشرتاك مع ٔاعضاء من وزارة ادلاخلية املٔان زايرة السجن من قبل  ٕاذ. ته حافةل ابدلالالتقوق إالنسان ٔالول مرة عن نيهتا زاير السامية حلفوضية امل تعبري

السجون حيث ميكن  داخل أالماكنيف الوصول ٕاىل مجيع  ٔاحرارا وأان يكونعضاهئا ميكن الٔ ٔان نتصور كيف  عىل اعتبار ٔانه من الصعب عليناثري خماوف خطرية ي 
رسية، حيث ال عتقال ٕاىل ٔاماكن الاالوصول ٔاخريا فوضية ال متكل امل كام.من االتفاقية 12ا خطريا للامدة احتجاز املعتقلني مبعزل عن العامل اخلاريج، ويشلك خرق

 ).من هذا التقرير2.5.3انظر القسم ( اخلطريةنهتااكت الا متارس

ففي ". اليت تعوق سري التحقيق" معاقبة أالفعالملنع الالزمة تدابري ال من االتفاقية، جيوز للك دوةل طرف ٔان تتخذ ) 4( 12ملادة وحسب اىل ذكل، ٕاضافة إ 
ٕاال عىل عقوابت تقع عىل  27والقوات املسلحة و قوى أالمن ادلاخيل ادلوةلموظفي علقة ابملوضوع من قانون العقوابت وقانون انضباط الواقع، ال تنص البنود املت

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

  .28"قد يؤثر عىل سري التحقيق  ٔاو

قد يؤثر  ، أالمر اذليالتحقيق من هماهمم ٔاثناءاملسؤولني املتورطني يف الاختفاء القرسي  عىل ٕاعفاء كونه ال ينصعايري االتفاقية، ويظل هذا البند قارصا ابلنسـبة مل
عدم التحقيق يف مئات حاالت الاختفاء القرسي اليت ٔاعقبت الهجوم عىل قاعدة سـبايكر من قبل ادلوةل وخري مثال عىل ذكل ما وقع من  .سري هذا أالخريعىل 

 .2014إالسالمية يف يونيو 

املعروف رمسيا ابمس  - معسكر سـبايكرالقوة اجلوية العراقية يف جهوم عىل يف طالبا  1700حوايل  عىل ٕاعدامادلوةل إالسالمية ٔاقدم تنظمي ، 2014في يونيو ف
توضيح من ال االٓن  حلد متكنضة، مل ترصحيات متناقب ن من الهجوم والشهود والناج ٔادىل وقد. ن يف عداد املفقودينومئات آخر  بيامن ٔاصبح ٔااكدميية تكريت اجلوية

  .جملزرةابلحقائق احمليطة لاكمل ال

 ورمغ. سـبوعنيالٔ ٔاخذ ٕاجازة  قبل، وارتداء مالبس مدنية مومعداهت متسلمي ٔاسلحهت رؤساؤمه مهنمطلب ،29القاعدةمن لناجني اذلين متكنوا من الفرار ا سبحف 
ٔاهجزة أالمن العراقية معليات نفذت ويف وقت الحق، . ٔاو قبائل تكريت احمللية ادلامعة هل ادلوةلطرف تنظمي  من خالل فرارمهف بعض الطالب ااختطمت ذكل،

فروا من  كوهنم، ا مهنمٕاىل مراكز الاعتقال العراقية انتقام همنقل ب  قامت، لكهنا بدل ٕاطالق رساهحم. املعتقلنيبعض اجلنود  من ختليص ومتكنتعسكرية يف املنطقة، 

                                                     

 .85تقرير الدولة ، ف : انظر.  2008لسنة  53من االتفاق رقم  5بقا للمادة ط 23

 .30، ص ، بغداد2014يونيو،2013ديسمبر – يوليو:العراق في اإلنسان حقوق أوضاع بشأن تقريرإ،.ح.س.م/ مكتب يونامي 24

  ،2014فبراير7،مرصد حقوق اإلنسان يدين الوضع في العراقالمونيتور، 25

http://www.almonitor.com/pulse/originals/2014/02/iraq-human-rights-situation-bad-hrw.html#)أغسطس 7تم االطالع عليھفي 
2015( 

 .24،بغداد، ص  2014 أغسطس، 2013يونيو –يناير:العراق في اإلنسان حقوق أوضاع نبشأ تقريرإ،.ح.س.م/ مكتب يونامي 26

 .97-87تقرير الدولة الطرف، ف  27

 . 90تقرير الدولة الطرف، ف  28

  ،  2014سبتمبر  7، قناة الجزيرة، " فرار من عملية إعدام من الدولة اإلسالمية في العراق"سؤدد الصالحي ،  29

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/09/iraq-islamicstate-massacre-survivor-20149571526832983.html) تم
 )2015 أغسطس 7االطالع عليھفي



 CED-2015 العراق التقرير الموازي

10 

AlkaramaFoundation – 150 route de Ferney, C.P. 2100 CH – 1211  Genève 2 – Switzerland 

 +41 22 734 10 06 –  +41 22 545 76 55 –  geneva@alkarama.org –  www.alkarama.org 

 وملذكل عىل مسؤوليهتم اخلاصة،  فعلواغادرة القاعدة ؤان اذلين فروا مبٔامر ٔاي ر و صد عدمٔاكد مسؤولون حكوميون  ٕاذ. تنظمي ادلوةللقتال ضد ا واقاعدة ورفضال
 .حاالت الاحتجاز ختص شكوىٕاناكر ٔاي  اسـمتروا يفٔاي ممر آمن و  يؤمن هلم

يونيو  12يوم  ففي. الترصحياتهذه  الربماين كتوفؤامري عبد الكرمي  طربوشلاري عدي منتظر ٔام املقربني منٔاكدت الشهادات اليت مجعهتا الكرامة من فقد 
 ٔارسته الطربوش هاتف اليوم، نفس يف. بدون سالح قاعدةالوترك  اً يوم15عطةل متتد بأن علهيم ٔاخذ جنود وحدته  منتظر ٔامري عدي الطربوش عقيد ٔاخرب، 2014

 ويف وقت الحق، ٔابلغ. ، شامل تكريتٔاقواسحتجازه يف منشأة ابلقرب من حاجز اب قاموأافراد من قبائل تكريت  طرفمن  يهٕالبالغهم بأنه مت ٕالقاء القبض عل 
كتب رئيس التابعة مل اكحفة إالرهاب العراقية مل الوحدات ىحدإ –الوحدة اذلهبيةأن بغري رمسي  بشلك الطربوشٔارسة  ٔاحد أالصدقاء اذلين يعملون يف اجليش

عدة  ٔارسته بتقدميمت امصريه، ق ونظرا خلوفها عىل. خالل معلية توغل يف املناطق احمليطة بتكريت وسلمته ٕاىل قوات اخملابرات يف سامراءعرثت عليه –الوزراء 
 .أي رددون ٔان تتوصل بشاكوى ٕاىل السلطات، مبا يف ذكل مكتب وزارة حقوق إالنسان يف ذي قار، 

ٔابلغ بعض و . غادرة القاعدة والعودة ٕاىل بغدادمبأن عقيد وحدته ٔامر جنوده ب ٕالخبارمه ٔارسته الربماين كتوفبد الكرمي ٔامري ع  هاتفكذكل،  يونيو 12 وبتارخي
وحدة صالح ادلين قامت ، 2014 يونيو 19 وبتارخي. القبائل احمللية يف تكريت طرفمن  ه هو وزمالؤهواحتجاز  عليه ٔانه مت ٕالقاء القبض ٔارسته السابقني املعتقلني

ر املنطقة ونقل مجيع الطالب يحر بت -رئيس الوزراء السابق املاليك ويه قيادة ٔامنية ٕاقلميية ٔانشأها قيادة معليات بغداد، ل وحدة مماثةل  -لتابعة للجيش العرايق ا
يوليو  21وزارة حقوق إالنسان يوم عدة هجات ٔامهها ٕاىل  كوىقدمت عائلته شفقد مصريه،  عىلا هقلق ونظرا ل . 2014يونيو  29 يوممعسكر التايج  ٕاىلاملعتقلني 

 .ٔاي رد يتلق، دون 2014عام 

توضيحات حول ما حدث ٔالفراد إالدالء ابل الطالب املفقودين يف الربملان مطالبني مبحاسـبة املسؤولني و  ٔاقارب، انفجر 2014يف سبمترب وبعد هذه أالحداث، 
 .ات املذحبة، واسـمتع ٕاىل بعض ٔاقارب اجلنود املفقودينقد الربملان جلسة خاصة ملناقشة مالبسفع. ٔارسمه

ٕاىل فتح حتقيق مناسب يف حاالت الاختفاء والاعتقال  يقدلكنه مل ، ، مت ٕاعداد تقرير صادر عن جلنة التحقيق الربملانية بشأن مذحبة سـبايكر2015يف يوليو و
  .جمهوال وجودمه وماكن مهريمصيزال  اللطالب اذلين يف حق االسلطات العراقية  اذلي نفذتهالرسي 

 :التوصيات 2.4.1
ختضع  مهنا ذن ٔاو دمع ٔاو موافقةابٕ ٔان مجيع حاالت الاختفاء القرسي اليت ارتكهبا ٔاعوان ادلوةل ٔاو ٔاشخاص ٔاو مجموعات من أالفراد يترصفون  ضامن .1

 ؛ خطورة ٔافعاهلم حسبمعاقبهتم تمت ن، والقادة والرؤساء املدني مفهي ن، مبمن ثبتت مسؤوليهتم؛ ؤان تحقيقات شامةل وحياديةفورا ل 
شتبه يف ارتاكبه جرمية الاختفاء ي ادلوةل واملدنية ٔاو العسكرية،  عنرص يعمل حلسابٔاي  ٕاعفاء) أ : (عىل  رصاحة تنصقانونية واحضة  بنوداعامتد  .2

جرمية  ا، يشتبه يف ارتاكهبةٔاو عسكري تاكن ةينفاذ القانون وأالمن، مدن امللكفة ابٕ قوات ال عدم مشاركةآلية تضمن ) ب( ، طيةل مدة التحقيقالقرسي
 التحقيق ؛ يف ،الاختفاء القرسي

تفتيش غري هلم إبجراء ال سؤولني والسامح امل اسـتجواب من –قوق إالنسان السامية حلفوضية املمبا يف ذكل  - ثل هذه التحقيقات مب  يقومونمتكني اذلين  .3
 ؛ الرسيةا سـتقل مجليع ٔاماكن الاحتجاز، مبا فهيوامل توقع امل 

مع حاالت الاختفاء  ونتساحمي يذعنون ٔاو  ٔاو يرتكبونٔاو  مجيع ٔافراد قوات أالمن ٔان اذلين يأمرون ٔامامعىل ٔاعىل مسـتوى يف ادلوةل و التأكيد علنا  .4
  .عرضة للمالحقة والسجن والعزل من الوظيفة ونيكونوسـ ، القرسي سـيحاسـبون

االتفاقية من  18و  17املاداتن (ن احلرية الاحتجاز الرسي والضامانت املتعلقة ابحلرمان م حظر 2.5
  )ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء القرسي

 انهتااكت الضامانت القانونية أالساسـية املتعلقة ابحلرمان من احلرية 2.5.1
وهو ما ممارسة الاحتجاز الرسي،  مما يتيحمن احلرية،  محرماهنيف  ءلضامانت أالساسـية منذ البداب نتجزواحمل ن و املعتقلو أالشخاص يمتتعاندرا ما يف العراق، 

 عديدةالشهادات ال الكرامة من خالل  كشفت عهناالعيوب اليت فلك . االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء القرسي من 17 للامدة انهتااك يشلك
قايض التحقيق  طرفلمشتبه به رمسيا من ل  توجيه الهتموقبل  الاعتقالبعد  وغالبا - طويةل  لفرتاتمن الاعتقال الرسي  اليت قامت بتجميعها تثري القلق، ابتداء

 .دامغ كدليلاعتبارها احملامكة  خالل سيمت الحقا يتانزتاع الاعرتافات حتت التعذيب الحبيث تسـهتدف ٔاصال –
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ٔاو مكتب  ٔاو وزارة ادلفاعلسلطة وزارة ادلاخلية ابلقوة  ختضع اليتالاعتقال من الرشطة العراقية وقوات أالمن سلطة  اليت متتكلالسلطات العامة وتتشلك 
عن أالمن يف  ، املسؤول"لواء البرصة("ن اجليش م 56وحدة ماكحفة إالرهاب واللواء قيادة العمليات يف بغداد و ل مبارشة ا، فهـي ختضع واقعٔاما . رئيس الوزراء
 .30وزارة ادلفاعلٕاداراي  تتبع رمغ ٔاهنا -امرسة الاختفاء القرسي لكها مبعروفة امل–") املثىن "لواء (من اجليش  54، واللواء )رضاءاملنطقة اخل

كتب مل  التابعة، ابسـتثناء السلطات 31من قاض ٔاو حممكة ٔاو يف احلاالت أالخرى املنصوص علهيا قانوانٔامر ضده صدر قد تعتقل هذه أالهجزة أالمنية ٔاي خشص ف
بعد تنفيذ عتقال ٔامره ابال معوماالقايض  يصدرٕالرهاب، مهتم ابشخص ب عند الاشتباه ف . 32هذا أالمرأالفراد قبل احلصول عىل  اعتقال ميكهنا اليت رئيس الوزراء

املعين هبذا الشخص  ٕاطالع وال تفرض سوى، ابالعتقالالقيام  ٔاثناءمذكرة ٔاية تقدمي  دونذه املامرسة هبسمح ت  من قانون إالجراءات اجلزائية 92املادة ف.33الفعل
بعمليات اعتقال دون ٔاي ٔامر ٔاو  ابلقيام بصفة منتظمةٔاوامر مبارشة من مكتب رئيس الوزراء  ىتلقت  وعالوة عىل ذكل، ٔاظهرت الشهادات ٔان قوات أالمن. الفعل

 .تفيض ٕاىل الاعتقال الرسياليت امرسة املٔاساس قانوين، ويه 

من قانون ) أ ( 123من ادلسـتور واملادة ) 13( 19للامدة  طبقا - ساعة قابةل للتجديد مرة واحدة  24 - يلنظر ا لالعتقالالقصوى دة املذكل، فٕان ىل ٕاضافة إ و 
ٕالقاء القبض علهيم، عندما  منٔاسابيع  بلعدة ٔاايم بعد ٔالول مرة ٔامام السلطة القضائية  ٔالفراد ميثال، وعادة ما ال يمت الالزتام هبا ٔابدا-  34إالجراءات اجلزائية

 .35كام يتضح من احلاالت اليت وثقهتا منظمة الكرامة وغريها من ٔاحصاب املصلحة ،"عىل السطح جفأةيطفون "

ة محلاية مجيع االتفاقية ادلوليمن ) د) (2( 17للامدة صارخ عائالهتم وحمامهيم، يف انهتاك ب االتصال من بشلك ممهنجأالشخاص احملرومني من حريهتم  كام يمت منع
للسجني اذلي "عىل السامحتنص نظراي  2003لسـنة  2من مذكرة سلطة االئتالف املؤقتة رمق 30من القسم13الفقرة ، رمغ ٔانف. أالشخاص من الاختفاء القرسي

ٕاال ٔان أالمر خيتلف ،"ؤاصدقائه ويسمح هلم بزايرتهمل يقدم للمحامكة بعد ٔان خيرب ٔارسته فورا بنبأ احتجازه وتوفر هل مجيع التسهيالت املعقوةل لالتصال بأرسته 
مبا تلزم مراعاته من قيود وٕارشاف من اجل ٕاقامة العداةل واحلفاظ عىل  رهنًا"يتعرض للتقليصهذا احلق ميكن ٔان  بل ٕان. املامرسة العملية بشلك شـبه دامئ عند

  .36"أالمن والنظام يف السجن

احلصول عىل من بشلك مهنجي حيرمون املعتقلني  فٕانمن ادلسـتور، ) 4( 19املادة  بنصاحل التحقيق واحملامكة عىل الرمغ من ضامن حق ادلفاع يف مجيع مر و 
بعد يف احملمكة، ٕاال  مرة ٔالولحامهيم حوال مبال يلتقون يف ٔاغلب االٔ ملعتقلني االكرامة ٔان  ٕاىلاملرفوعة  فقد ٔاظهرت احلاالت. 37حمام خالل مرحةل التحقيقخدمات 
بإالضافة ٕاىل ف . وزارة العدلل اخلاضعةبعد نقلهم ٕاىل السجون " بروزمه ٕاىل الوجود من جديد"وبعد، قد متتٕاجراءات التحقيق ٔاثناء الاحتجاز الرسي  ٔان تكون
ـ لٔالشخاص املهتمني ب ابلنسـبةٔاثناء معلية التحقيق، وخصوصا  الاحتجاز مبعزل عن العامل اخلاريج، خاصةهذه الظروف ٕاىل تفيض ، مهأرسب االتصالمن  محرماهن

 .38ومكتب املفوض السايم حلقوق إالنسان) يوانيم(وهو ما ٔاكدته بعثة أالمم املتحدة ملساعدة العراق  ."إالرهاب"

 ال ينص اقية،من االتف) 3( 17 يف املادة امحملرومني من حريهتم املنصوص علهيأاو جسالت أالشخاص / و الرمسية السجالت  وحتينيفامي يتعلق بواجب مجع ٔاخريا، 
فيض املناخ امل ما يعزز بشلك واحض ، 39رمان الشخص من حريتهقامت حبوهوية السلطة اليت  يتهوق تو  هاترخيوحتجاز ٔاماكن الا تقييد القانون العرايق عىل ٕالزامية

 .ٕاىل الاعتقال مبعزل عن العامل اخلاريج

                                                     

  .11. ، ص2014العراق، أكتوبر  في اإلعدام عقوبة حول إ ، تقرير.ح.س.م/ مكتب يونامي 30

  :، فإن على كل فرد من أفراد الشرطة أو عضو من أعضاء الضبط القضائي أن يقبض على أي من األشخاص اآلتي بيانھممن قانون األصول الجزائية 103للبند طبقا31

 .بالقبض عليه من سلطة مختصة أمركل شخص صدر 

 .ظاھرا أو مخبأ خالفا ألحكام القانون سالحاكل من كان حامال 

 .جناية أو جنحة عمدية ولم يكن له محل إفامة معين ارتكبكل شخص ظن ألسباب معقولة أنه 

 .أعضاء الضبط القضائي أو أي مكلف بخدمة عامة في أداء واجبه ألحدكل من تعرض 

  .11. ، ص2014فيالعراق ، أكتوبر  اإلعدام عقوبة حول إ  ، تقرير.ح.س.م/ يونامي مكتب 32

  .12. ، ص2014العراق ، أكتوبر  في اإلعدام عقوبة حول إ  ،تقرير.ح.س.م/ مكتب يونامي 33

سبتمبر  18العراق،  -من االتفاقية ٢٩من المادة ١اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري، النظر في التقارير المقدمة من الدول األطراف بموجب الفقرة 34
2014(CAT/C/IRQ/1)  72و  35، ف.  

  .11. ، ص2014العراق ، أكتوبر  في اإلعدام عقوبة حول إ ، تقرير.ح.س.م/ مكتب يونامي 35

 . 127تقرير الدولة الطرف ، ف  36

  .على أال يقوم قاضي التحقيق باستنطاق المتھم إلى حين تعيين محام له من قانون اإلجراءات الجنائية التي تنص) ج( 123في انتھاك صارخ للمادة  37

  .13. ، ص2014إ  ،تقريرحولعقوبةاإلعدامفيالعراق، أكتوبر .ح.س.م/ مكتب يونامي 38

 .116، انظر تقرير الدولة ، ف 2003الصادرة سنة  2مذكرة سلطة االئتالف المؤقتة رقم من  3طبقا للقسم  39
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جسالت ٔاماكن من ٔاي  يف اخملتفيقريهبم عىل امس  م مل يمتكنوا يف كثري من أالحيان من العثورٔاهن الشهادات اليت مجعهتا الكرامةشهود العيان يف العديد من  فقد ٔاكد
تجزين لفرتات طويةل اختفاء احمل  من الشائع ٔايضاكام ٔان . سجالت السلميةلل اعتقل هناك، مما يدل عىل غياب مقلق ٔانه اكن قد  اكتشافهم فامي بعدالاحتجاز، رمغ 
ُ  كام تشهد بذكل. ن جسن ٕاىل آخرم هممن الزمن بعد نقل  قرساي، بيامن  ومت ٕاخفاؤه 2011قل مرارا وتكرارا ٕاىل مراكز الاعتقال منذ عام حاالت شويق معر اذلي ن

مغ ظهوره يف ر خمتفيامعلومات عن معليات نقهل، وقضية مصطفى جامس اكظم الربيعي اذلي ال يزال امتالكها ٔاية قاربه الٔ ابسـمترار  تنفيالسلطات العراقية  اكنت
 .2011جسن يف بغداد يف فرباير  يقبع داخل وهولقطات فيديو 

زايرة من  هبعد تلقيو . ، عندما نقل ٕاىل جسن الكرخ2011لسلطات العراقية يف يوليو ٕاىل اتسلميه مت و 2004جنود ٔامريكيني يف ٔاكتوبر  عىل يد40شويق معراعتقل 
سلطات للصليب أالمحر ب ل ٔافراد ٔارسته واللجنة ادلولية ااتص ورمغ .، اقتيد من زنزانته ٕاىل ماكن جمهول2013مايو يف ) ICRC(اللجنة ادلولية للصليب أالمحر 

  .ٔاخرى عنه،خاصة ما يتعلق مهنا ابملاكن اذلي نقل ٕاليه معلومات ٕاال ٔان هذه أالخرية نفت امتالكها ٔايةالسجن، 

 وظلوا جيهلون نقهللعمليات تأكيد رمسي حماميه وعائلته مل يتوصلوا بأي  ،فٕانٕاىل مراكز اعتقال خمتلفةفيوقت الحق نقل عدة مرات  عمل فامي بعد عن كونه ورمغ ما
 .وجودهو ماكن اعتقاهل 

سجن ال ، قبل ٔاايم قليةل من ٕاغالق 2014نقهل مرة ٔاخرى ٕاىل ماكن جمهول يف ٔابريل  جرى، علمت ٔارسة معر ٔانه اعتقل يف ٔابو غريب، ولكن 2013في ٔاكتوبر ف
. لتحديد ماكنهخاصة وزارة العدل ، لعديد من اخلطوات حنو السلطاتقياهمم اب، رمغ ٕاىل املاكن اذلي نقل ٕاليهعائلته ٔاو حماميه  تبلّغلكن مل ". ٔاسـباب ٔامنية" ـل

 .2015ٕاال يف مارس  ٔارسته ٔانه معتقل يف جسن الرصافة وملتعمل

وابن معه محمد يف طريقهام ٕاىل املكتبة قصد ادلراسة، عندما اعرتضهتام دورية مشرتكة مؤلفة ) سـنة 24(41مصطفى جامس اكظم الربيعياكن ، 2006يونيو 26يوم 
بو دشري، فألقت علهيام القبض، دون اسـتظهار ٔاي ٔامر قضايئ ٔاو سبب يربر التوقيف، ؤاجربا أ من سـبعة جنود عراقيني ورجال رشطة بلباس رمسي، يف ساحة 

  .اآثرهام منذ ذكل احلني عىل الركوب يف سـيارة عسكرية، لتختفي

، شوهد مصطفى يف رشيط الفيديو اذلي بثته قناة البغدادية مبناسـبة زايرة انئب الرئيس الهامشي 2011فرباير  8سـنوات،ٔاي بتارخي  مخسحوايل وبعد مرور  
ثق يف هذا الرشيط عىل شاشة البغدادية، تواصل ات، حيث ظهر الربيعي يف تكل اللقطات وهو يبتسم لسجني آخر، ورمغ ادلليل البرصي املو ري تسفال ٕاىل جسن 

 .السلطات ٕاناكر اعتقاهل

علومات عن وبعد ٔان هدٔات موجة اخلوف اليت سكنت ٔافراد عائةل الربيعي من احامتل تعرضهم لالنتقام، قامت أالرسة بعدة مساعي للحصول عىل مزيد من امل
ووزارة العدل، غري ٔان مجيع هذه اجلهات اكنت تنفي خرب  وزارة حقوق إالنسان و وزارة الصحة مصري وماكن وجود الربيعي، فضال عن تقدمي شاكوى ٕاىل لك من

  .اعتقال الربيعي يف السجون العراقية

 ممارسة الاعتقال الرسي 2.5.2
 املوجود السابقالعسكري املطار  املثىن، يقع ٔاشهرها يف. من االتفاقية) 1( 17رسية موجودة يف البالد، يف انهتاك صارخ للامدة ال  الاحتجازاليوم مراكز ال تزال 

قيادة ل  التابعتني من اجليش 56و  54تدار من طرفالكتيبتني ، وٕامناوزارة ادلاخليةو وزارة العدل ٔاو ٔاو  سلطة وزارة ادلفاعل  ال ختضعاملنشأة  لكن هذه. غرب بغداد
ترفع تقاريرها مبارشة ٕاىل مكتب رئيس الوزراء ابعتباره القائد العام للقوات اليت –اليك رئيس الوزراء السابق امل أانشأه ةٔامن ٕاقلميي قيادة - ) BOC(معليات بغداد 

 .املسلحة

رجل يف املرفق  400، عندما ٔابقت قوات أالمن ٔاكرث من 2009يف سبمترب  ابالشـتغالبدٔا  2010يف ٔابريل الكشف عنه هذا اذلي مت  مركز الاعتقالويقال ٔان 
اكتشفت ، 2010يف مارس و 42." ملساعدة والتحريض عىل إالرهاباب"أالفراد املهتمني  يف صفوفاملوصل من خمتلفة  ٔاحناءنفذت اعتقاالت جامعية يف ٔان بعد 

والصعق للرضب  بشلك روتيين متعرضهحكوا عن  اذليناملعتقلني  عىلٔان التعذيب ميارس بشلك مهنجي يف مبانهيا  املنشأةٕاىل  هاوصول عد بوزارة حقوق إالنسان 

                                                     

  ،2014نوفمبر  14عنه، وتطالب باإلفراج _ إجراء تعسفيا_األمم المتحدة تعتبر احتجاز شوقي أحمد عمر _ قالعراالكرامة،   40

http://en.alkarama.org/iraq/1553-iraq-un-calls-shawki-ahmad-omar-s-detention-arbitrary-and-calls-for-his-release  

 )2015 أغسطس 12تم االطالع عليھفي(

  ،2014يوليو  25، 2006مصطفى الربيعي، طالب عراقي، ضحية اختفاء قسري منذ _ العراقالكرامة ،  41

http://en.alkarama.org/iraq/1465-iraq-iraqi-student-mustafa-al-rubaie-disappeared-since-2006 )أغسطس 12تم االطالع عليھفي 
2015( 

  ،2011، فبراير  سنوات من الغزو بقيادة الواليات المتحدةحقوق اإلنسان في العراق بعد ثماني ،عند مفترق الطرقانظر، مرصد حقوق اإلنسان، 42

 (1-56432-736-1) 
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ٔاكد رئيس الوزراء  فقد جسن الرصافة، ٕاىلعىل الرمغ من ٔان السلطات ٔاعلنت يف البداية فتح التحقيقات والنقل الفوري للمعتقلني . 43لكهرابء والاعتداء اجلنيساب
ؤاضاف ٔان ٔاعضاء ". محةل تشويه"و " ٔااكذيب"جمرد تعذيب ل الادعاءات املتعلقة اب ؤان" سجون رسية يف العراقوجود ل ال "السابق املاليك يف مقابةل تلفزيونية ٔان 

من عىل ٔاجزاء ٔاعواد الثقاب فرك " معرب إبحداث ندوب عىل ٔابدانهالسجناء  ا ٕاىلتعلاميهتٔاصدرت السجن و  قامت بزايرةالفصائل السـياسـية املتناحرة 
 .ٕالهيم وحمامكهتم عن الهتم املوهجةمعلومات ٔاية ، ال تتوفر 45اعتقال ثالثة ضباط للتحقيق معهم عنٔاعلن  وبيامن44."ٔاجسادمه

 .هتم ٕاىل الكرامةابعضهم شهاداذلين قدم  رسا مئات أالشخاص حتتجز تكل املرافقزال تبعد ما يقرب من ست سـنوات، ال و 

 شهور 10بعد  2015ٔابريل  15ه يف ٔاطلق رساح. ينحدر من العامرية، عاما 61متقاعد يبلغ من العمر طيار لواء يف سالح اجلو ، 46رايض عبد اجمليد العبيدي
 - " لواء بغداد"ٔايضا ابمس  ةاملعروف - من اجليش  56 و 54الكتيبةدورية عنارص من قبل  2014يونيو  1اختطف العبيدي يف . من الاعتقال يف مطار املثىن

يف مسح ٔاخريا  ،بعد ٔاربعة ٔاشهرو . املثىنارة قبل اقتياده ٕاىل مركز احتجاز املطار ٔاجربوه عىل ركوب سـية والاسـتخبارات العسكرية اذلين العراقي ةاخملابرات الوطنيو 
 .زايرته يف السجن مرة واحدة يف الشهرعائلته بل 2014ٔاكتوبر 

وقد . نني ومقيد اليدينالتالية الحتجازه يف املعتقل الرسي، ظل رهن احلبس الانفرادي يف غرفة الرصف الصحي، معصوب العي  45مث عمل ٔاقاربه ٔانه خالل أالايم 
للتعذيب اذلي تعرض هل، فقد  ونتيجة. تعرض للتعذيب الشديد، من رضب ابلعيص وصعق ابلكهرابء مرارا وتكرارا، عىل ٔاكرث أالجزاء حساسـية يف جسده

 .ٕاحدى عينيه وجزءا من قدراته السمعية

من قانون ماكحفة إالرهاب لسـنة  4توجيه االهتام ٕاليه يف قضيتني، اعامتدا عىل املادة وبعد ذكل ٔاكره العبيدي عىل التوقيع عىل اعرتافات مت اسـتخداهما الحقا ل 
وٕاىل يومنا هذا، مل يفتح ٔاي حتقيق يف اختفائه . ، ٔامرت السلطات القضائية ابٕالفراج عنه2015ٔابريل  12ويف . اليت مبوجهبا يواجه املهتمون عقوبة إالعدام 2005

  .مه من احلصول عىل ٔاي تعويضوتعرضه للتعذيب الحقا، مما حير 

 ضوايحيف مزنهل يف يح الوحدة  2حوايل الساعة  2014نومفرب  20يف اعتقل سـنة،  29من العمر  يبلغعامل سوداين مزتوج، 47محمد عباس اكظم السوداين
معامةل ٔامه ؤاخواته وكذكل أالطفال اذلين  ؤوأاسا، اذلين )SWAT(من ٔاعضاء وحدة أالسلحة والتكتياكت اخلاصة  اً عضو  15بغداد من قبل فرقة مكونة من 

  .وبعد اختفائه، تقدمت ٔارسة السوداين بشكوى ٕاىل مركز الرشطة يف يح اخلالصة يف بغداد، ولكن دون جدوى. اكنوا انمئني،قبل اقتياده ٕاىل ماكن جمهول

 هاتفيا من طرف السلطات خيربها ٔان ابهنا معتقل يف جسن ، ٔاي بعد مرور مخسة ٔاشهر عىل اعتقال السوداين، تلقت وادلته اتصاال2015مايو عام  4ويف 
  .التايج، وهو مركز اعتقال يقع يف منطقة ريفية شامل بغداد، حيث متكنت من زايرته يف اليوم التايل

جسمه وصعق فرقة من متنه قىض سـتة ٔاشهر معتقال يف مطار املثىن، حيث تعرض للتعذيب الشديد، من رضب ابٔالسالك احلديدية عىل ٔاجزاء أ ٔاخرب ٔامه 
كام . بأنه قام بتسممي وادله وكذا خطف وقتل ٔاشخاص آخرين" الاعرتاف"ولك ذكل ٕالجباره عىل . ٔالعضائه التناسلية ابلكهرابء والاعتداء اجلنيس املتكرر عليه

  .ٔاكره عىل التوقيع عىل عدة واثئق وهو معصوب العينني

ا حتت ، ويه وحدة اتبعة للجيش العرايق يقال ٕاهن54ن ينمتيان ٕاىل اللواء الذلا" مةالاكبنت ٔاسا"و "  ٔامحدالاكبنت"ذكر السوداين ٔانه تعرض للتعذيب من طرف و 
  .قيادة العقيد فراس أالزري

                                                     

43 Ned Parker, “Secret prison revealed in Baghdad”, ) ، 19، لوس أنجلس تايمز ، ") الكشف عن سجون سرية في بغداد"نيد باركر 
 )2015 يوليو 2تم االطالع عليھفي(http://articles.latimes.com/2010/apr/19/world/la-fg-iraq-prison19-2010apr19،2010أبريل 

44 Sam Dagher, “Report Details Torture at Secret Baghdad Prison”, )، تقرير يفصل التعذيب داخل سجن بغداد " سام داغر
  http://www.nytimes.com/2010/04/28/world/middleeast/28baghdad.html، 2010أبريل  27، نيويورك تايمز ، ")ريالس

 )2015 يوليو 2تم االطالع عليھفي(

45 Khalid al-Ansary, “Iraq closes secret prison, arrests 3 officers”, ) ، ضباط 3العراق يقفل سجنا سريا ويعتقل "خالد األنصاري (" ،
 http://www.reuters.com/article/2010/04/23/idUSLDE63M0W8 ,. 2010أبريل  23 رويترز ،

 2015أبريل /نيسان 17أشھر من االحتجاز السري في أحد معتقالت بغداد ،  10إطالق سراح رياض العبيدي بعد : الكرامة ، العراق 46
،http://ar.alkarama.org/component/k2/item/5134-10?Itemid= )2015يوليو  2ليه في تم االطالع ع(  

 

 1 التعذيب،مخاوف من إدانة محكمة العراق الجنائية المركزية للمواطن محمد السوداني على أساس اعترافاته المنتزعة تحت : نداء عاجل -العراق الكرامة، 47
 )2015يوليو   2تم االطالع عليه في (  http://ar.alkarama.org/component/k2/item/5163-2015-06-01-12-34-20?Itemid، 2015يونيو 
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 :التوصيات 2.5.3
 اأالشخاص فوريمت ٔاخذ حلظة الاعتقال، وضامن ٔان  ذمن هيمالوصول ٕال ؤان متنح ٔارسمه وحمامومه فورا حقأمر قضايئ، ب مصحوبنيمجيع املوقوفني  مثول ضامن. 1

 ساعة؛ 24ٕاىل السجن وتقدميهم ٔامام قايض التحقيق خالل 

 تسوية وضعيهتا عربمجيع مراكز الاعتقال الرسية اليت ال تزال قامئة يف البالد ٔاو  ٕاقفالالانفرادي واختاذ التدابري الالزمة لضامن الرسي ولحبس ل حيرصال ظراحل. 2
 ؛امية القانونحو النظام القضايئ  سلطة حتتنقلها 

ميع أالشخاص احملرومني من حريهتم، من دون جب  اخلاصةعلومات امل، تسجيل االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء القرسي من 17وفقا للامدة. 3
 .ابسـمترارالسجالت  وحتينياسـتثناء، 

 احلكومةاملدعومة من  املليشـيات املرتكبة من طرفحاالت الاختفاء القرسي  2.6
منذ فرتة تنشط املليشـيات املدعومة من احلكومة اليت من طرف  ٔايضا ترتكب اأالهجزة أالمنية العراقية، ولكهن ال تقترص جرمية إالخفاء القرسي عىليف العراق، 
، وال اهذه املليشـيات عن جرامئه لساعة مساءةلوال تمت حلد ا. بل ٔاحياان ابملشاركة معهاقوات مسلحة نظامية مبوافقة ودمع من السلطات،  أكهنابدل ال طويةل يف 

  .االتفاقية ادلولية محلاية مجيع أالشخاص من الاختفاء القرسي من12و  6للامدة  صارخ يف انهتاك، تقرتفهاحاالت الاختفاء القرسي اليت  يفتح ٔاي حتقيق عن

 جيش املهدي -ورسااي السالم، إالساليم أالعىل يف العراق للمجلساجلناح العسكري  -الشـيعية الرئيسـية يف العراق من كتائب بدر املليشـيات وتتشلك حاليا 
تفكيك بعد سقوط صدام حسني و ف  .48و كتائب حزب هللا ،ومجموعة منشقة عن جيش املهدي، ٔاهل احلق عصائبو اجلناح املسلح للتيار الصدري، ، سابقا

 2006وكنتيجة للحرب الطائفية اليت بلغت ذروهتا يف عام . احلزبية والقبلية والطائفيةاملليشـيات ٔاصبحت مساةٔل أالمن موكوةل ٕاىل ، 2003يق سـنة اجليش العرا
  .49يوما بعد يوم سعونفوذها يت  الشـيعية اليت تعمل بشلك مسـتقل عن ادلوةل تزتايد املليشـياتٔاصبحت قوة ، ومسلسل ٕاعادة إالعامر الاكريث بعد انهتاء الرصاع

، تعاظمت قوة ورشعية املليشـيات 2014يف يونيو ، -مبا يف ذكل مدينة املوصل  -فبعد استيالء ادلوةل إالسالمية عىل أالرايض الواقعة شامل وغرب العراق 
ؤاجرت عدة معليات ٔامنية مبوافقة  ادلوةل محلل السالح ضد تنظمي" املتطوعني"، ابدرت املليشـيات ٕاىل جتنيد مئات مسؤولني حكوميني الشـيعية، فبعد دعوة

ٔاطلق ، ميليشـيا شـيعية 40يتألف من حنو  نشاء تنظمي جامع، قامت وزارة ادلاخلية العراقية ابٕ 2014ويف يونيو . مضنية بل ٔاحياان بتعاون مع القوات احلكومية
 . بقيادة هادي العامري وزير النقل السابق وقائد فيلق بدر -" احلشد الشعيب"ٔاو " وحدة تعبئة الشعب " علهيا امس

يف البدل الرتاكب انهتااكت خطرية حلقوق إالنسان، مبا يف ذكل  ينمن مناخ انعدام القانون وإالفالت من العقاب السائد طويال املليشـياتهذه  اسـتفادتوقد 
 .50ابٕالرهابالسـنة اهتموا  ٔافراد من اليت تشـهنا ضدالهجامت عرب  من تنظمي ادلوةل مؤخراأر نتقام ٔاو الثلال، دون حمامكةمعليات اخلطف والتعذيب وإالعدام 

 .عن حاالت الاختفاء القرسي املليشـيات الريس العصميي مدى مسؤوليةعباس فاضل عبود اكظم البطاوي ومحمد هزاع  احالتوتوحض 

وسط مدينة املدائن، يف حمافظة بغداد، من قبل دورية  2006سبمترب  16اختطف يوم ، عاما20طالب عرايق هل من العمر ، 51عباس فاضل عبود اكظم البطاوي
فقام خمتطفوه اذلين اكنوا يرتدون مالبس مدنية ابلتحقق من هويته قبل ٕاجباره عىل ."رسااي السالم " بـ 2014اذلي مت استبداهل يف عام  -" جيش املهدي"من 

  .هولركوب سـيارة عسكرية توهجت به ٕاىل ماكن جم 

. انمصريه واقتناعا مهنم بأنه حمتجز رساي دلى السلطات، قام ٔاقاربه بزايرة العديد من مراكز الاعتقال وقدموا شاكوى ٕاىل وزارة حقوق إالنس عىلوبسبب قلقهم 
الزايرة اليت قام هبا انئب الرئيس السابق واملثري لالسـتغراب ٔان البطاوي اكن مضن املعتقلني اذلين مت تصويرمه خالل . لكن السلطات اسـمترت يف ٕاناكر احتجازه

ورمغ ٕاماكنية التعرف عليه بصفة واحضة وحمددة يف لقطات الفيديو، مازالت . واليت مت بهثا عىل شاشة التلفزيون الوطين، 2007سـنة  الهامشي ٕاىل جسن الرصافة
  .ال زال عىل قيد احلياة كونه السلطات حىت يومنا هذا تنفي اعتقاهل ومازالت ٔارسته جتهل ماكن وجوده رمغ

                                                     

 .17، ص ) MDE 14/015/2014(،  2014حكم المليشيات في العراق، أكتوبر : منظمة العفو الدولية، إفالت تام من العقاب 48

   ،2015أبريل  17، ب ب س ، ") صعود المليشيات العراقية: العراق"عالء الدين ،  رانج( 49

“Iraq: Growth of the Shi’a militia”,RanjAlaaldin, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32349379)في  تم االطالع عليه
 )2015يوليو   9

  ).MDE 14/015/2014(،  2014حكم المليشيات في العراق، أكتوبر : منظمة العفو الدولية، إفالت تام من العقاب:للمزيد من التفاصيل، انظر  50

أغسطس  12 ، السلطات تنفي احتجازھا عباس البطاوي المختفي قسرا، رغم ظھوره في لقطات فيديو في سجن عراقي_ العراقالكرامة ،  51
2014،http://en.alkarama.org/iraq/press-releases/1471-iraq-authorities-deny-detention-of-disappeared-student-seen-

on-video-footage-in-iraqi-prison  ،) 2015يوليو   9تم االطالع عليه في( 
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فبعد ٔان حارصت . من مزنهل يف بغداد 2006مايو  8يوم 52محمد هزاع الريس العصمييعاما هو  67كام قام ٔافراد ميليشـيا جمهوةل ابختطاف مزارع يبلغ من العمر 
  .عليه قبل اقتياده ٕاىل ماكن جمهولرجال مدججني ابلسالح ومقنعني مزنهل ؤالقت القبض  15مخس سـيارات ممتلاكته، دخلت مجموعة مكونة من 

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

ٔاو حتت السـيطرة املبارشة للسلطات احلكومية وتقوم ابختطاف العديد من أالفراد قبل بتوافق مضين  املليشـيات كيف تشـتغل بوضوح تربهنان ٕان هاتني احلالتني
  . نقلهم ٕاىل منشآت الاحتجاز الرمسية

 :توصيات 2.6.1
 ؛تولواياالٔ  ابعتبارها عىل رٔاس هاوترسحي املليشـيات اختاذ مجيع التدابري الالزمة لزنع سالح . 1

 ؛املليشـيات ترتكهبانهتااكت، مبا يف ذكل حاالت الاختفاء القرسي اليت الا ادعاءاتحتقيقات رسيعة وشامةل وشفافة ومسـتقةل يف  فتح. 2

  .هبمحصاب احلقوق اخلاصة الٔ  ملليشـيات وكذا ااذلي متارسهخفاء آليات التعويض لضحااي االٕ  ضامن. 3

 اخلالصة .3

مناخ ما يسود من هذا الوضع  ويرخس. ادلوةل إالسالمية املهمين حملاربةسـياق ال يف  خاصةخفاء القرسي، الٕ ل هنجةممامرسة واسعة و مبالوضع احلايل يف العراق  يتسم
الساكن يمت اسـتغالهل لتغذية  دلىسامه يف خلق شعور ابلظمل والاغرتاب ي اليت ترعاها ادلوةل، و  املليشـياتقوات أالمن و  تسـتفيد منهلٕالفالت من العقاب عام 

 .لحظر املطلق لالختفاء القرسيعدم الامتثال لٔالمن القويم ال ميكن ٔابدا ٔان تربر اخلاصة ابعتبارات أن الابتذكري السلطات ذلكل البد من . التطرف

الختفاء القرسي وممثيل ادلوةل الطرف من ٔاجل املعنية ابلجنة ال بني القامئ بناء خالل احلوار بشلك  اخملاوف اليت ٔاثريت يف هذا التقريرتعاجل تأمل الكرامة ٔان و 
 .فتح الطريق ٕالجنازات حقيقية يف اجملمتع العرايقي نأمل ٔان  وهو ما. امرسةهذه املوضع حد ل 
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