حقوق اإلنسان في تطبيق العدالة في العراق:
الشروط القانونية والضمانات اإلجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
آب 2021
بغداد ،العراق

القضاء على التعذيب أحد أكثر األدوات فعالية في بناء ثقة الجمهور في قدرة الدولة
على تحقيق العدالة واإلنصاف .ومع ذلك ،عندما تنتهك السلطات نفسها القانون،
يكون لذلك تأثير عكسي .إن منع التعذيب في الواقع ،وليس فقط على الورق ،من
شأنه أن يسهم في السالم واالستقرار على المدى الطويل ،وبالتالي فهو في مصلحة
الدولة وكذلك الضحايا.
 -مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه 3 ،آب 2021

ال توجد ظروف ،مهما كانت استثنائية ،تبرر التعذيب أو أي شكل من أشكال اإلفالت
من العقاب .إنني أشجع زيادة الجهود نحو الوقاية والمساءلة ،بما يتماشى مع التزامات
العراق بموجب القانون الدولي والمحلي.
 -الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في العراق ،جينين هينيس-بالسخارت 3 ،آب 2021
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أوالً :الملخص التنفيذي:

التعذيب حقيقة واقعية في أماكن االحتجاز في جميع أنحاء العراق .ومع ذلك ،ليس من الممكن التحديد الدقيق لحجم ونطاق
التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ،1حيث يحدث عادة خلف األبواب المغلقة لمراكز االحتجاز .القضاة والمحامون

واألطباء العراقيون يعترفون س ار بانتشار مثل هذه األعمال .باإلضافة إلى ذلك ،فإن روايات الضحايا ال تترك مجاال للشك
في أن التعذيب وسوء المعاملة يحدثان في العراق .وتشير المساءلة المحدودة للتعذيب و -إساءة المعاملة -المبينة في هذا
التقرير إلى قبول هذه الممارسات والتغاضي عنها كوسيلة النتزاع "اعتراف".
بالرغم من أن اإلطار القانوني العراقي يجرم التعذيب صراحة ويحدد شروطاً قانونية أساسية وضمانات إجرائية تهدف إلى
منعه ،إال أن هناك افتقار إلى احترام هذه األحكام .نتيجة لذلك ،فإن عدم االلتزام باإلطار التنظيمي لمنع التعذيب يمكن من
إخفاء حقائق غرف اإلستجواب وأماكن االحتجاز من الرقابة القانونية الفعالة ،مما يؤدي إلى استمرار دائرة المواقف الدفاعية
واإلستنكارية.

إن تقرير حقوق اإلنسان في تطبيق العدالة في العراق :الشروط القانونية والضمانات اإلجرائية لمنع التعذيب والمعاملة
السيئة ،الذي أعده مكتب حقوق االنسان في بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بناء على واليتها وفقاً لقرار مجلس
األمن  )2021( 2576من خالل مكتبها لحقوق اإلنسان ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان يوجه أنظار
الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان من جديد الى الممارسة المستمرة للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة في أماكن
االحتجاز .ويغطي التقرير الفترة من  1تموز  2019إلى  30نيسان  ،2021وفي هذه الفترة أجرى موظفو حقوق اإلنسان
مقابالت مع  235شخصاً محرومين من حريتهم وأجروا مناقشات مع موظفي السجون والقضاة والمحامين وعوائل المحتجزين
وغيرهم من األطراف ذات العالقة في أنحاء العراق .وتماشياً مع األنماط واالتجاهات الموثقة في الماضي 2،قدم أكثر من
نصف المحتجزين الذين قابلتهم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق /المفوضية السامية لحقوق اإلنسان من أجل هذا التقرير
روايات موثوقة عن التعذيب.
أن الهدف الرئيسي لهذا التقرير هو الذهاب إلى ما هو أبعد من مناقشة مدى هذه الممارسات وتشجيع الجهود لبناء التزام
أقوى بالشروط القانونية األساسية والضمانات اإلجرائية المنصوص عليها في اإلطار القانوني الدولي والعراقي باإلضافة إلى
ضمان اإلجراءات العادلة وظروف االحتجاز المالءمة ،فإن الهدف الرئيسي لتلك األحكام هو تقليص احتمال حدوث التعذيب
أو إساءة المعاملة من خالل معالجة الشروط التي تسمح بحدوثها.

 1تشير إساءة المعاملة الى "المعاملة أو العقوبة القاسية او الالإنسانية أو المهينة".
 2انظر على سبيل المثال :تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق /مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،عن الرد القضائي على
ادعاءات التعذيب في العراق (شباط /فبراير  ،)2015لجنة مناهضة التعذيب ،مالحظات ختامية بشأن التقرير األولي للعراق،
 ،)2015( CAT/C/IRQ/CO/1لجنة حقوق اإلنسان ،مالحظات ختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للعراق،CCPR/C/IRQ/CO/5 ،
(.)2015
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دعماً لهذا الهدف الرئيسي ،يقدم هذا التقرير تحليالً لعوامل الخطورة المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة أثناء االستجوابات في
أماكن االحتجاز ،مع اإلعراب عن القلق من أن معظم الشروط القانونية األساسية والضمانات اإلجرائية ال يتم احترامها بشكل
روتيني .وتشير االستنتاجات بصفة خاصة إلى ما يلي:
 .1يتم تأخير الوصول إلى محام بشكل ممنهج إلى ما بعد استجواب المشتبه بهم من قبل قوات األمن وإلى حد كبير بعد
االستجواب من قبل قاضي التحقيق.
 .2الفحص الطبي للمحتجزين عند وصولهم إلى المنشأة لكشف إساءة المعاملة السابقة ليس من الممارسات المعتادة في
أماكن االحتجاز العراقية ،خاصة أثناء التوقيف قبل المحاكمة.
 .3يتم عادة تأخير الفرصة المتاحة أمام المحتجزين إلبالغ أشخاص من اختيارهم بأماكن تواجدهم (إلى حد كبير) ،خاصة
أثناء مرحلة التحقيق ،كما توجد قيود على الزيارات العائلية.
 .4يستخدم التوقيف قبل المحاكمة كممارسة اعتيادية في التحقيقات الجنائية وال يتم احترام اإلجراءات القانونية لوضع
االستجوابات واالحتجاز تحت االشراف القضائي خالل  24ساعة من االعتقال.
 .5ال تزال المعلومات حول األجهزة األمنية ذات الصالحيات الرسمية لالحتجاز والظروف التي ينفذ فيها االحتجاز ومواقع
كافة أماكن االحتجاز الرسمية ،مبهمة.
 .6تهدف استجوابات القوات األمنية عامة إلى انتزاع اعترافات مما يساهم في إيجاد بيئة قسرية ،بينما تشير التقارير إلى أن
استجوابات قضاة التحقيق تركز على التصديق على اإلفادات التي قدمت لقوات األمن.
 .7ال يبدو أن آليه معالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة فعالة وال تقدم حلوالً .حيث كثي ار ما تتجاهل السلطات
الشكاوى وعالمات التعذيب .وقد اختار العديد من المحتجزين عدم اإلبالغ عن تلك المعاملة خوفاً من االنتقام.
يقدم التقرير توصيات محددة األهداف للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لبناء االلتزام بإطار الحماية المنصوص عليه
في القانون الدولي والقانون العراقي .وبذلك ،تسعى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان إليجاد تفاعل مستقبلي وبناء قائم على النتائج فيما يتعلق بمنع التعذيب وإساءة المعاملة.

ثانياً :الوالية:

تم إعداد هذا التقرير وفقاً لق اررات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،بما في ذلك قرار مجلس األمن  )2021( 2576الذي
يمنح يونامي والية " تعزيز المساءلة وحماية حقوق اإلنسان واإلصالح القضائي والقانوني ،مع االحترام التام لسيادة العراق

من أجل توطيد سيادة القانون وتحسين اإلدارة في العراق [ ."]...ويعد التقرير الذي أعدته البعثة من خالل مكتب حقوق
اإلنسان ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان جزءاً من التواصل المستمر بين الحكومة العراقية واألمم المتحدة
حول مسائل تطبيق العدالة واالحتجاز.

5

ثالثاً :معلومات أساسية:
"لقد عشت أسوأ أيام حياتي .بمجرد وصولي ،ضربني الضباط بأنابيب معدنية .في األيام التالية ،استخدموا اسالك
كهرباء مكشوفة لصعقي بها .في األسبوع الثاني من االعتقال ،أجبروني على أن أجثم على األرض وربطوا ساقي
بأنبوب معدني حتى ال أستطيع الوقوف .ثم قاموا بضرب باطن قدمي بأداة صلبة ،مما أصابني بألم رهيب وأغمي علي.
عندما استيقظت ،رأيت المعتقلين اآلخرين يفركون صدري الستيعادة وعيي " .3المقابلة رقم .88
تساعد جهود منع التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة على بناء ثقة الجمهور في قدرة النظام على تحقيق العدالة
والتمسك بمبدأ اإلنصاف .وقد يتصدى المنع الفعال للتعذيب الروايات والتبريرات اإلرهابية وغيرها من الروايات المتطرفة التي
استخدمت في الماضي للتحريض على العنف ،مما يسهم في السالم واالستقرار على المدى البعيد.
ومن هذا المنطلق وكجزء من جهودها األوسع نطاقاً لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في نظام العدالة الجنائية في العراق ،بدأت
بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان برنامج المراقبة الممنهجة
لمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم في تموز  .2019والهدف هو دعم جهود الحكومة المستمرة لتنفيذ التزاماتها وفقاً
التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة( 4اتفاقية مناهضة التعذيب)،
كما لوحظ من خالل عضوية العراق في مجموعة أصدقاء مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب.
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ومنذ تشرين الثاني  ،2020أفادت تقارير و ازرة العدل العراقية بأن  39518محكوما بالغاً محتج اًز في منشآت تحت سلطتها،
 2115منهم من النساء و 1264محتجزين احتياطياً قبل المحاكمة و 11595مدانين محكوم عليهم باإلعدام 6.وقد أوردت
و ازرة العدل في تقرير منفصل وجود إجمالي  1464من األحداث المحتجزين في منشآت تابعة لها في عام  ،2019منهم
 100فتاة و 893محتجز بتهم تتعلق باإلرهاب 7.إضافة إلى ذلك أوردت المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق في
تقريرها السنوي لعام  2020العدد اإلجمالي التالي للمحتجزين في منشآت تحت سلطة و ازرة الداخلية ( 8)24853وو ازرة
الدفاع ( )197وجهاز مكافحة اإلرهاب (.)116
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ومنذ أيار  ،2021أفادت و ازرة العمل والشؤون االجتماعية بإقليم كردستان بأن  5324رجالً و 90امرأة و 106حدثاً
محتجزين في منشآت تابعة لها.
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وال تتوفر بيانات شاملة حول االشخاص في أماكن االحتجاز األخرى في العراق.

 3تم حجب تفاصيل المقابلة لجميع االقتباسات ألغراض السرية.
 4انضم العراق التفاقية مناهضة التعذيب في  7تموز .2011
 5مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب هي مبادرة حكومية دولية لتعزيز المؤسسات والسياسات والممارسات والحد من مخاطر التعذيب وسوء المعاملة
من خالل تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب  ،انظر ( https://cti2024.orgتم الدخول في  28تموز. )2021
 6كتاب من وزارة العدل بتاريخ  9تشرين الثاني ( 2020عدد/12 :م )1026/7/محفوظ في سجالت البعثة .يشمل عدد األشخاص المحكوم
عليهم باإلعدام المحتجزين في منشآت تحت سلطة وزارة العدل بضمنها  25امرأة.
 7كتاب من وزارة العدل بتاريخ تشرين الثاني /12( 2020م ،)1081/7/محفوظ في سجالت البعثة.
 8على الرغم من المطالبات الرسمية ،لم تتلق البعثة ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان األعداد الرسمية للمحتجزين من وزارة
الداخلية.
 9بالنسبة للمنشآت التابعة لوزارة العدل أوردت المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق عددا ً أكبر قليالً في ( 43478 :2020بالغين
وأحداث) .إضافة إلى ذلك ،تم احتجاز  311طفالً مع أمهاتهم .راجع التقرير السنوي للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق حول وضع
حقوق اإلنسان في العراق (باستثناء إقليم كردستان) لعام ( .2020تقرير المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق .)2020
( http://www.ihchr.iq/upload/upfile/ar/145.pdfآخر دخول  25أيار  ، )2021ص .52-49
 10مكالمة هاتفية مع رئيس قسم اإلحصاء في المديرية العامة لإلصالح االجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية في أربيل في 23
أيار .2021
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رابعاً :المنهجية:
أ .نهج الرصد الوقائي

تتبع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان "نهج الرصد
الوقائي" .وتطمح إلى منع انتهاكات حقوق األشخاص المحرومين من حريتهم ،ال سيما التعذيب أو إساءة المعاملة ،عن
طريق تحديد عوامل الخطر والحد منها وإزالة األسباب المحتملة.
يخضع منع التعذيب وإساءة المعاملة لتأثير العديد من العوامل ،بما في ذلك االحترام العام لحقوق اإلنسان وااللتزام بسيادة
القانون .ومن الجوانب األساسية ضمان االعتراف بالشروط والضمانات القانونية للمحرومين من حريتهم وإدراكها عملياً ،في
جميع مراحل اإلجراءات واالحتجاز .والغرض الرئيسي لتلك األحكام إضافة إلى ضمان العدالة في اإلجراءات والظروف
المالئمة لالحتجاز ،هو تقليص احتمال حدوث التعذيب أو إساءة المعاملة.
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ب .نهج جمع المعلومات:

تستند استنتاجات بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بصورة
رئيسية إلى المقابالت مع المحتجزين والتي تمت أثناء زيارات إلى أماكن االحتجاز وكذلك بعد إطالق سراحهم .إضافة إلى
ذلك ،التقى موظفو حقوق اإلنسان بسلطات االحتجاز والقضاة ومحامي الدفاع (بما في ذلك نقابة المحامين العراقية) والمدعين
العامين وأعضاء المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق وغيرهم من األطراف ذات الصلة ،مثل نشطاء المجتمع المدني
وعوائل المحتجزين ،كما تم جمع وتحليل التشريعات والمعلومات من الوثائق والتقارير الرسمية .وفي عدد محدود من القضايا،
حصلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان على أدلة
فوتوغرافية وأدلة أخرى بشأن اإلصابات التي ثبتت تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم.
ت .عدد المقابالت التي تمت مع األشخاص المحرومين من حريتهم
خالل الفترة من  1تموز  2019إلى  30نيسان  ،2021قابلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية
األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  235شخصاً محرومين من حريتهم في أنحاء العراق ،بما في ذلك  11امرأة و15
صبياً ،12أبلغوا عن  535واقعة اعتقال في  18محافظة في العراق .ومن بين العدد اإلجمالي ،تم اتهام  92شخصاً بجرائم
ذات صلة باإلرهاب .ويشير حوالي نصف عدد وقائع االعتقال المسجلة إلى أماكن في إقليم كردستان ( 265من  .)535تم
إدراج المقابالت التي تمت مع األشخاص الذين تم اعتقالهم فقط بعد  1كانون الثاني  2016في اإلحصائيات.

13

 11نهج اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تجاه مفهوم منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وفقا ً
للبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،جنيف  19-15تشرين
الثاني  ،CAT/OP/12/6 ،2010فقرة ( 5أ) و(ج) (نهج اللجنة الفرعية لمنع التعذيب)
 12كانت أعمار الذين تمت مقابلتهم أقل من  18عاما ً وقت اعتقالهم .ولم تقم البعثة /مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بإجراء مقابالت
مع األطفال المحتجزين بسبب مخاوف تتعلق بالحماية .وعدد النساء والفتيان مقارنة بالرجال الذي يمثل أغلبية نزالء السجون..
 13تهدف البعثة/مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان إلى تجسيد ممارسات االحتجاز والممارسات القضائية االخيرة.

7

وفي العراق االتحادي ،قامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق
اإلنسان بزيارات إلى أماكن االحتجاز الخاضعة لسلطة و ازرة العدل ولكن كان هناك زيارات متفرقة إلى المنشآت التي تديرها
و ازرة الداخلية وو ازرة الدفاع وقيادة عمليات بغداد.

14

وفي إقليم كردستان قامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)

ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بزيارة المنشآت الخاضعة لسلطة و ازرة العمل والشؤون االجتماعية
وو ازرة الداخلية واألسايش15.وقامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية
لحقوق اإلنسان بتعليق الزيارات مؤقتاً بعد تفشي جائحة كوفيد 19-في شباط  .2020وتم استئناف الزيارات إلى أماكن
االحتجاز في إقليم كردستان في كانون الثاني  2021مع االلتزام الصارم بالتدابير الوقائية من فايروس كوفيد.19-
ث .ضمانات وأساليب المقابالت
إن األولوية الشاملة لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
أثناء إجراء المقابالت مع األشخاص المحرومين من حريتهم هي "عدم إلحاق الضرر" ،وهذا يشمل الحد من المخاطر
المحتملة لألعمال االنتقامية بعد المقابالت .لهذا السبب ووفقاً للممارسات النموذجية ،احتفظت بعثة األمم المتحدة لمساعدة
العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بسرية هويات األشخاص الذين تمت مقابلتهم ولم
تشارك أية معلومات أو تتدخل مع السلطات في حاالت فردية.
ج .تقييم المقابالت والحكم القانوني
تقوم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بتقييم كافة المقابالت
وغيرها من المواد المستخدمة لضمان المصداقية والموثوقية .وفي حالة عدم رضا بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)
ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان عن صدق رواية المحتجز ،ال يتم إدراجها.
وتَلقى جميع من أجروا مقابالت من العاملين في بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة
َ

موحدا حول كيفية إجراء المقابالت وتقييم مصداقية وموثوقية المعلومات التي يتم
السامية لحقوق اإلنسان إرشادات وتدر ًيبا
ً

جمعها وحماية السرية والتحقق من المعلومات المتعلقة بمسائل االحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة مع مراقبة وإشراف مكثف
من قبل الخبراء في مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية

لحقوق اإلنسان.

 14كان الوصول إلى مرافق االحتجاز في العراق االتحادي صعبا ً وال يزال متفاوتاً .وتتطلب الزيارات للمنشآت التابعة لوزارة العدل اإلعالم
بمكان االحتجاز وتاريخ الزيارة من خالل مذكرة قبل الزيارة بأربعة أسابيع على األقل .وحتى مع الموافقة ،لم تتمكن البعثة ومفوضية األمم
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في عدة مناسبات من الوصول إلى مكان االحتجاز و/أو التحدث على انفراد مع المحتجزين .وتشير البعثة
ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان إلى أن وزارة الدفاع وقيادة عمليات بغداد قامتا بتيسير مقابالت سرية وعلى انفراد في أماكن
االحتجاز.
 15حصلت يونامي /مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان على تصريح بزيارة أماكن االحتجاز الخاضعة لسلطة األسايش في إقليم
كردستان في كانون الثاني  2021وهو ما شمل مقابالت سرية وعلى انفراد .األسايش هى قوة أمنية وهي واحدة من أجهزة مجلس األمن في إقليم
كردستان .وهي تعمل تحت سلطة رئيس إقليم كردستان ،ولديها االختصاص على الجرائم االقتصادية والجرائم السياسية ،بما في ذلك التجسس
وأعمال التخريب واإلرهاب.

8

إن هذا التقرير ال يميز بين األفعال التي ترقى إلى التعذيب أو سوء المعاملة .وكما هو الحال في الممارسة العملية ،فإن الحد
األدنى التعريفي بين االثنين يمكن ان يكون غالبا غير واضح .وكثي اًر ما تسهل الظروف التي تؤدي إلى سوء المعاملة عملية
التعذيب ،وبالتالي يجب تطبيق التدابير ذات الصلة لمنع أي معاملة من هذا القبيل.

16

و فقط صنف العنف الشديد على

أنه تعذيب أو سوء معاملة ،في حين سجلت أشكال أقل حدة من العنف بشكل منفصل.
إن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ال تزعم اتخاذ قرار
رسمي بشأن ما إذا كان التعذيب أو سوء المعاملة قد حدث في حالة معينة .ومع ذلك ،فهي تعتبر أن المعلومات المتسقة
التي تم جمعها خالل فترة زمنية من خالل المقابالت تشير إلى نمط أو اتجاه معين.
أيضا
وتسلط بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان الضوء ً
على أن الشروط والضمانات القانونية ذات أهمية قصوى إلتخاذ إجراءات عادلة للتقليص من انتهاكات الحقوق بغض النظر
عما إذا كان هناك أي دليل على حدوث التعذيب أو سوء المعاملة بالفعل.

17

خامساً :اإلطار القانوني الذي يحظر التعذيب والمعاملة السيئة في

العراق

أ .القانون الدولي
تضمن العديد من المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها الحق في الحرية واألمن وحظر التعذيب وسوء المعاملة.
وهي تشمل اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية الدولية لحماية جميع
األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات جنيف لعام .1949

18

إن التزام الدولة باحترام حظر مثل

هذه الممارسات هو التزام مطلق وغير قابل لالنتقاص ،مما يعني أنه ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية مهما كانت لتبرير
تعليق أو عدم مراعاة الحظر المفروض على استخدامها.

19

أن اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال يحظران التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة فحسب ،ولكنها ايضا تطالب الدول بجعل التعذيب جريمة ،وباتخاذ تدابير تشريعية
وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير لمنع ومعاقبة أعمال التعذيب وسوء المعاملة.

20

وفي هذا السياق ،دعت لجنة مناهضة

التعذيب العراق إلى ضمان حصول جميع األشخاص المحرومين من حريتهم في القانون والممارسة ،على الضمانات القانونية
 16انظر لجنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  :2تنفيذ المادة  2من قبل الدول األطراف / CAT / C / GC / 2 (24 ،كانون الثاني
 ، )2008الفقرة.3 .
 17نهج اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن منع التعذيب ،الفقرة( 5 .ج).
 18صادق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في  25ك  .1971- 2انضم إلى اتفاقية حقوق الطفل في  15حزيران
1994؛ انضم إلى االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري في  23تشرين الثاني 2010وصادق على اتفاقيات جنيف لعام
 1949في  14شباط .1956
 19العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة ،4 .الفقرة2 .؛ اتفاقية مناهضة التعذيب ،المادة ،2 .الفقرة.2 .
 20اتفاقية مناهضة التعذيب 2 ،و 16؛ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  20المادة  - 7حظر التعذيب ،أو غيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،الدورة الرابعة واألربعون ( ،)1992الفقرة .8

9

األساسية لمنع التعذيب وسوء المعاملة21 .وعالوة على ذلك ،أوصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بأن يعتمد العراق ،التدابير
التشريعية الالزمة لضمان أن يتضمن القانون الجنائي تعريفا للتعذيب يتماشى تماما مع المادة  7من العهد الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية وغيرها من القواعد الدولية ،ويفضل أن يكون ذلك عن طريق تصنيفها كجريمة مستقلة تنص على عقوبات
تتناسب مع خطورة الفعل .وأوصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضا بأن يتخذ العراق خطوات أكثر قوة لمنع التعذيب
وسوء المعاملة وضمان التحقيق في جميع هذه الحاالت على وجه السرعة وبشكل مستقل وشامل ،وتقديم الجناة إلى العدالة،
وحصول الضحايا على تعويض كامل.

22

ب .القانون العراقي
يحرم الدستور العراقي االعتقال غير القانوني وجميع أشكال "التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير اإل نسانية " ويضمن
الحق في المطالبة بالتعويض عن األضرار المادية والمعنوية (مادة  .)37كما يحدد الحق في األمن والحرية ،ويحظر الحرمان
وفقا للقانون
وبناء على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة" (المادة .)15
من هذه الحقوق أو تقييدها " إال ً
ً
وتجرم المادة  333من قانون العقوبات العراقي أعمال التعذيب .وتنص على أنه "يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او
مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على االعتراف بجريمة او لإلدالء بأقوال او
معلومات بشأنها او لكتمان امر من االمور او إلعطاء رأي معين بشأنها .ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد.".
23

كما يجرم قانون العقوبات "استعمال القسوة" من قبل موظف أو مكلف بخدمة عامة إذا تسببت في معاناة شخص " من

االخالل باعتباره او كرامته او احداث الما ببدنه" (المادة  .)332وفي وقت نشر هذا التقرير ،كان مشروع قانون مناهضة
التعذيب قيد المناقشة أمام مجلس النواب في العراق االتحادي.24
باإلضافة إلى ذلك ،فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والقوانين الوطنية األخرى ذات الصلة ضمان عدم تعرض
األشخاص المحرومين من حريتهم للتعذيب وسوء المعاملة .ويدرس التقرير األحكام ذات الصلة باإلطار القانوني العراقي
بمزيد من التفصيل في الجزء السابع في أدناه .وما لم يتم التمييز على وجه التحديد ،تنطبق األحكام القانونية المذكورة في
التقرير في العراق االتحادي وإقليم كردستان العراق.

 21لجنة مناهضة التعذيب ،المالحظات الختامية حول التقرير األولي للعراق ،)CAT / C / IRQ / CO / 1 (2015 ،الفقرة14 .؛ لجنة
مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  :2تنفيذ المادة  2من قبل الدول األطراف( CAT / C / GC / 2 (24 ،كانون الثاني  ،)2008الفقرة.13 .
 22الجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،مالحظات ختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للعراق ،)2015( CCPR/C/IRQ/CO/5 ،الفقرة .30
 23تالحظ بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أن المادة  333من قانون
العقوبات العراقي ال تضمن بشكل كامل تجريم جميع األفعال المشمولة بالتعريف المقبول دوليًا للتعذيب على النحو المنصوص عليه في المادة1 .
من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ انظر لجنة مناهضة التعذيب ،المالحظات الختامية على التقرير األولي للعراقCAT / C / IRQ / CO / 1 ،
 ،)(2015الفقرة27 .؛ لجنة حقوق اإلنسان ،المالحظات الختامية على التقرير الدوري الخامس للعراقCCPR / C / IRQ / CO / 5 ،
 ، )(2015الفقرة.29 .
 24تم رفع هذا القانون ،الهادف إلى مناهضة التعذيب ،إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ  1آب /أغسطس .2017

10

سادساً :مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في العراق
"كان نفس الروتين ،كل يوم يعلقونني ويضربونني .هناك أشياء فعلوها بي هناك أشعر بالخجل من التحدث عنها  -ولكن
هناك شيء واحد يمكنني أن أخبرك به هو أنهم جعلوني أجلس على قنينة زجاجية مرتين “المقابلة رقم106
تعد مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ام اًر شائعاً في أماكن االحتجاز في جميع أنحاء العراق .قدم أكثر من نصف من تمت
مقابلتهم ( 122من أصل  )235شهادات ،من بينهم ثالث نساء وسبع صبية ،تم تقييمها من قبل بعثة األمم المتحدة لمساعدة
العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان على أنها صادقة وموثوقة ،عن التعذيب أو سوء
المعاملة أثناء احتجازهم في  17محافظة مختلفة .وزعم خمسة وخمسون ممن تمت مقابلتهم بمصداقية وموثوقية أنهم تعرضوا
للتعذيب أو سوء المعاملة في أماكن االحتجاز في إقليم كردستان العراق .وقد وجدت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
طا مماثلة في القضايا المتعلقة باإلرهاب والقضايا
(يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أنما ً
الجنائية األخرى (في قضايا اإلرهاب ،أفاد  48من أصل  92ممن تمت مقابلتهم عن تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة).
شخصا أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في أكثر من منشأة
شخصا من أصل 122
كما أفاد 26
ً
ً
واحدة (إجماالً في  157حالة احتجاز).
شخصا تمت مقابلتهم شهادات بالصفع والشتائم واإلذالل والتهديد أثناء االحتجاز أو االستجواب،
باإلضافة إلى ذلك ،أفاد 27
ً

محتجز شهادات عيان عن آخرين يواجهون التعذيب أو سوء المعاملة .والحظت بعثة األمم المتحدة لمساعدة
ًا
وقدم 43
العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أنه في عدد من المناسبات لم يكن األشخاص الذين

تمت مقابلتهم على استعداد لتبادل المعلومات حول المعاملة التي تلقوها ،وخاصة خالل المقابالت في مرافق االحتجاز ،مما
يشير إلى أن األعداد الفعلية للقضايا قد تكون أعلى ألن المحتجزين قد يخشون اإلبالغ عنها.
تشمل أشكال التعذيب الرئيسية المبلغ عنها الضرب المبرح ،بما في ذلك على باطن القدمين وبالعصي والصعق بالصدمات
الكهربائية والوضعيات المجهدة والتعليق في السقف والخنق والتهديدات الشديدة .وأفاد  16شخصاً ممن تمت مقابلتهم ،من
بينهم امرأة وصبي ،عن تعرضهم للعنف الجنسي أثناء االستجواب ،وال سيما استخدام الصدمات الكهربائية على أعضائهم
التناسلية واألشياء األخرى مثل الزجاجات أو العصي التي يتم حشرها في فتحة الشرج .والحظت بعثة األمم المتحدة لمساعدة
العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أن المزيد من األشخاص الذين تمت مقابلتهم قد
أشاروا إلى "المعاملة التي ال يمكنهم التحدث عنها".
معظم مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أحيلت إلى مرافق خاضعة لسلطة و ازرة الداخلية في العراق االتحادي
(في  61من أصل  149حالة احتجاز مسجلة) واآلسايش في إقليم كردستان العراق (في  51من أصل  181حالة احتجاز
مسجلة) .كما تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة في منشآت خاضعة لسلطة :و ازرة الدفاع ( 3من أصل  ،)16وجهاز األمن الوطني ( 6من
أصل  ،)10وجهاز المخابرات الوطني العراقي ( 2من أصل  )2و ازرة العدل ( 5من  )31في العراق االتحادي ،و ازرة الداخلية

11

( 4من  )27في إقليم كردستان العراق وأماكن إحتجاز غير معروفة

25

للشخص المعتقل ( 15من .)28

26

كما الحظت

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أن حجم العينة يجب
أن يكون أكبر للحصول على نتائج ذات مغزى أكبر حول أنماط معاملة المحتجزين في المرافق الفردية.
ال تشمل األرقام في هذا التقرير الروايات الواردة عن ظروف االحتجاز السيئة التي قد تشكل أو تساهم في سوء المعاملة أو
حتى التعذيب والتي تشمل عدم الحصول على الرعاية الصحية والماء وأشعة الشمس  /التمارين في الهواء الطلق أو الحمام
والنظافة المحدودة واالكتظاظ الشديد .على سبيل المثال ،منذ كانون الثاني  ،2020تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
(يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان معلومات عن  62حالة وفاة على األقل في الحجز في
أيضا باسم الحوت ،والتي ُيزعم أن العديد منها مرتبط بعدم كفاية الرعاية الصحية أو
سجن الناصرية المركزي ،المعروف ً

سوء المعاملة.

27

سابعاً :تحليل عوامل خطر التعذيب وسوء المعاملة أثناء االستجواب
وفي أماكن االحتجاز في العراق

ُيعتبر التنفيذ الكامل للشروط والضمانات القانونية منذ بداية االعتقال واالحتجاز من أكثر التدابير فعالية في منع التعذيب
وسوء المعاملة ويشكل جزًءا ال يتج أز من أي إطار وقائي .وتعمل الشروط والضمانات القانونية ،باإلضافة إلى ضمان
اإلجراءات العادلة وظروف االحتجاز المناسبة ،على إزالة العديد من فرص التعذيب أو سوء المعاملة .كما أنها تعمل على
ردع المزاعم الكاذبة من قبل المحتجزين وتدعم إلى حد ما جمع األدلة وتوثيقها .وتتضمن هذه الشروط القانونية مراجعة قواعد
االستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته بشكل منهجي ،فضال عن ترتيبات احتجاز األشخاص الخاضعين ألي شكل من
أشكال االعتقال أو االحتجاز أو السجن ومعاملتهم.

28

تقوم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بتحليل وعرض
النتائج التي تم التوصل إليها بشأن تنفيذ قائمة غير شاملة للشروط القانونية الرئيسية والضمانات ضد التعذيب وسوء المعاملة

 25يُستخدم مصطلح "االعتقال غير المعروف" عندما ال يتم إخبار المحتجز بمكان احتجازه أو عندما ال يتمكن من تحديد سلطة االحتجاز .في كثير
من األحيان ،اعربوا عن كونهم معصوبي األعين في هذه األماكن .وباستثناء ثالث حاالت ،نُقل الجميع فيما بعد إلى أماكن احتجاز رسمية.
 26تالحظ بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أنه لم يتم تلقي أي ادعاءات بالتعذيب
أو سوء المعاملة للمنشآت الخاضعة لسلطة وزارة العمل والشؤون االجتماعية في إقليم كردستان العراق (تم تسجيل  43حالة احتجاز) أو قيادة
عمليات بغداد في مطار المثنى في بغداد (تم تسجيل  20حالة احتجاز)
 27وبينما تكون بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ليس في وضع يمكنها من
التحقق من هذه االدعاءات ،إال أنها تالحظ أن جميع الطلبات المقدمة إلى وزارة العدل بشأن التدابير المتخذة لمعالجة هذه التقارير ظلت دون إجابة.
بشكل مستقل عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،وفي  17آب  ،2020أصدر
المكلفون بواليات اإلجراءات الخاصة ندا ًء عاجالً مشتر ًكا إلى الحكومة العراقية بشأن  20سجينًا محتجزين في سجن الناصرية المركزي ،زاعمين
أنهم يعانون من ظروف احتجاز غير إنسانية ويتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي من قبل الحراس ،بما في ذلك الممارسات المهينة والتهديدات.
كما أعربوا عن قلقهم من ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجن ( .)UA IRQ 4/2020ووثّقت المفوضية العراقية العليا لحقوق اإلنسان
 355حالة وفاة في الحجز في مرافق تابعة لوزارة العدل في العراق االتحادي في عام  ،2020انظر تقرير المفوضية العراقية العليا لحقوق اإلنسان
 ،2020ص.71-70 .
 28انظر اتفاقية مناهضة التعذيب ،المادة 11

12

أثناء االحتجاز في السياق العراقي .وما لم تتم اإلشارة إليه على وجه التحديد ،فإن األنماط التي لوحظت متشابهة في العراق
االتحادي وإقليم كردستان العراق.
أ .االستعانة بالتمثيل القانوني
تتطلب الحماية الفعالة المحتجز الوصول الفوري والمنتظم للمحامين.

29

إن الحضور الشخصي للمحامين أثناء االستجواب

أيضا التدخل في مرحلة مبكرة للكشف عن مثل هذه
قد ال يردع أعمال التعذيب وسوء المعاملة فقط ،إذ يمكن للمحامين ً

األفعال وبدء إجراءات تحديد المسؤولين الذين ُيزعم تورطهم في التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق معهم والتأكد من عدم
استخدام االعترافات القسرية كأدلة في التحقيق او المحاكمة.

مجانا إذا اقتضت مصلحة
بموجب القانون الدولي ،فإن الحق في الحصول على مساعدة محام من اختياره/ها  ،بما في ذلك ً

العدالة ذلك ،يعتبر كضمان أساسي للمحاكمة العادلة في العدالة الجنائية.

30

يجب أن يكون المحامي الذي توفره السلطات

المختصة فعاالً في تمثيل المتهم .وقد يؤدي سوء السلوك الشديد أو عدم الكفاءة إلى انتهاك هذا الحق.

31

وبالمثل ،يكفل

الدستور العراقي الحق في الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وينص على أن "تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن
المتهم بجناية او جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه ،وعلى نفقة الدولة( ".المادة  ،19الفقرتان  4و .)11ويوفر قانون
أصول المحاكمات الجزائية مز ًيدا من التفاصيل حول الحق في االستعانة بمحام أثناء التحقيق والمحاكمة (المادتان 123

و.)144

32

تشير النتائج إلى أن الوصول إلى محام في العراق يتم تأخيره بشكل منهجي إلى ما بعد استجواب المشتبه بهم من قبل قوات
األمن وإلى حد كبير من قبل قاضي التحقيق (حول شرط أن يقود قضاة التحقيق االستجوابات بموجب القانون العراقي ،انظر
القسم الفرعي د) .ومن بين  285حالة احتجاز تضمنت استجو ًابا من قبل قوات األمن ،لم يذكر أي شخص تمت مقابلته
وجود محام .وذكر أكثر من ثالثة أرباع األشخاص الذين تمت مقابلتهم والذين مثلوا أمام قاضي تحقيق ( 144من أصل

 )189أنهم لم يمثلهم محام أثناء جلسة التحقيق ،بينما كان لجميعهم تقر ًيبا محام أثناء المحاكمة .وأشار خمسة من  91ممن
تمت مقابلتهم إلى أن محاكمتهم استمرت دون تمثيل قانوني .فيما أفاد حوالي  ٪40ممن تمت مقابلتهم أنه كان لديهم محام
معين من قبل المحكمة أثناء المحاكمة ( 37من أصل .)91

33

المحامون المنتدبون من قبل المحكمة في القضايا الجنائية

 29اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  20المادة  - 7حظر التعذيب ،أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو المهينة ،الدورة الرابعة واألربعون ( ،)1992الفقرة .11
 30العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة ،14 .الفقرة( 3 .د)؛ انظر أيضًا قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،
 ،A / RES / 70/175المعتمدة في  17كانون االول "( 2015قواعد مانديال") ،القواعد 120-119 ،61 ،53
 31لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  - 32المادة  :14الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والمحاكمة العادلة ( CCPR / C /
 ،)GC / 32الفقرة.38 .
 32تنص المادة - 123ج  -من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه "يجب على قاضي التحقيق أو المحقق [القضائي] تحديد ما إذا كان
المتهم يرغب في أن يمثله محام قبل استجواب المتهم .فإذا كان المتهم يريد محاميًا ،فال يجوز لقاضي التحقيق أو المحقق [القضائي] استجواب
محام من قبل المحكمة ".
محام أو حتى يتم تعيين
المتهم حتى يقوم بتوكيل
ٍ
ٍ
 33تختلف األرقام اإلجمالية للمقارنة حيث لم يتم عرض جميع من تمت مقابلتهم أمام قاضي تحقيق أو محاكمتهم .وقد يكون بعض من تمت
مقابلتهم خضعوا الستجوابين أو أكثر في أماكن احتجاز تخضع لسلطات مختلفة.

13

من أجل تنفيذ الحق في الدفاع في المجال الجنائي ،يعمل مجلس القضاء األعلى في العراق االتحادي على تيسير

الحصول على محامي الدفاع الذين تنتدبهم المحكمة ،34وينتدبهم القضاة في بداية جلسة االستماع إذا لم يوكل المشتبه

به أو المتهم محامي من أختياره.
تتراوح أتعاب المحامي المنتدب في جلسات التحقيق والمحاكمة من  10,000الى  30,000دينار عراقي .35أما في إقليم

كردستان العراق ،ينص قانون المحاماة على أن تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل محامياً .وتتراوح
األتعاب التي تتحملها الميزانية من  60,000الى  120,000ألف دينار عراقي (المادة رقم .)36

ذكر األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت بشكل منتظم أن المحامين الذين وكلتهم المحكمة لم يتصلوا بهم قبيل او
أثناء محاكمتهم ووصفوهم بأنهم غير فعالين ولم يضطلعوا بأي دور في المرافعات .وأشارت النتائج التي خلصت إليها
عملية رصد المحاكمات التي أجرتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية

لحقوق اإلنسان في كلتا الواليتين القضائيتين على السواء إلى أن دور المحامين الذين تنتدبهم المحكمة يقتصر أساساً على

مجرد حضور جلسات محاكمة واحدة وتوقيع الوثائق دون المشاركة الفعلية الملحوظة في قضية ما ،36مما يترك المشتبه

بهم والمتهمين دون دفاع قانوني فعال.

وتستنبط مبادئ األمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية

لعام 2012التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة من المعايير الدولية والممارسات الجيدة المعترف بها .وتوفر
التوجيه لجميع البلدان في إقامة نظام فعال للمساعدة القانونية.

قيودا بانتظام للوصول إلى أماكن االحتجاز ،ال سيما في مراحل التحقيق في اإلجراءات وفي
كما أفاد محامون أنهم يواجهون ً

القضايا المتعلقة باإلرهاب .كما الحظت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية

لحقوق اإلنسان أن المحتجزين يفتقرون إلى فهم واضح لفوائد االستعانة بمستشار قانوني ،أو يعتقدون أن طلبات االستعانة
سلبا على قضيتهم أثناء التحقيق.
بمحام ستؤثر ً
ب .الفحوصات الطبية
من الضروري ان يتم إجراء الفحص الطبي المستقل عند الوصول إلى مكان االحتجاز لتحديد األمراض الجسدية أو العقلية
الموجودة .كما أنها تتيح فرصة الكشف عن اإلصابات التي قد تنجم عن التعذيب أو سوء المعاملة التي تحدث قبل الدخول
إلى مرفق االحتجاز .ان التوثيق الجيد وتوقيت ا إلصابات يؤدي إلى حماية األدلة الخاصة بالتحقيقات في األعمال الجرمية
المحتملة ويفضي الى حماية مصلحة الموظفين في أماكن االحتجاز وال يتم اتهامهم زو اًر.

37

 34في العراق االتحادي ،يحدد قانون المحاماة إطارا ً للمعونة القانونية تحت سلطة نقابة المحامين العراقيين لألشخاص المعوزين (المواد  .)73-66ومع ذلك ،ووفقا
للمقابالت التي أجريت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ،فإن النظام ال يعمل بسبب نقص التمويل.

 35قرار مجلس الوزراء العراقي بتاريخ  6حزيران .2013
 36انظر أيضا تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان المعنون" ،حقوق اإلنسان في تطبيق
العدالة في العراق :المحاكمات بموجب قوانين مكافحة اإلرهاب واآلثار المترتبة على العدالة والمساءلة والتماسك االجتماعي في أعقاب مرحلة
داعش" (كانون الثاني  )2020الفقرتان ( .7-6تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
بشأن المحاكمات).
 37انظر دليل التحقيق والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،المفوضية السامية لحقوق
اإلنسان ،سلسلة التدريب المهني رقم .2004 ،Rev.1 / 8
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وفقاً للمعايير الدولية ،لألشخاص المحرومين من حريتهم الحق في الوصول السريع والمنتظم إلى عاملين طبيين مستقلين.

38

وينبغي فحص كل سجين من قبل اختصاصي مؤهل في مجال الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن بعد دخوله وبعد ذلك
عند الضرورة  .39وفي العراق االتحادي ،ال يسمح قانون اصالح النزالء والمودعين رقم ( )14لسنة  2018بقبول األفراد في
أماكن االحتجاز إال بأمر قضائي مصحوب "بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية يثبت الصحة البدنية والعقلية للشخص".
(المادة رقم  .)8وينص القانون كذلك على توفير العالج الطبي المجاني للمحتجزين والسجناء ،فضالً عن قيام اللجان الطبية
بزيارات دورية لفحص ومتابعة وضعهم الصحي (المادة  .)12وينص القانون الذي ينظم نظام إدارة اإلصالح االجتماعي في
إقليم كردستان (رقم  1لعام  )2008على تشكيل شعبة للشؤون الصحية تكون مسؤولة عن توفير الخدمات الوقائية والعالجية
في أماكن االحتجاز (المادة .)26
تشير النتائج إلى أن الفحوص الطبية األولية ليست ممارسة معتادة في أماكن اإليداع العراقية ،وخصوصاً أثناء اإليداع السابق
للمحاكمة .ومن بين  416حالة من حاالت االحتجاز ،أشار  71من المحتجزين أنهم خضعوا للفحص الطبي ( 17في
المائة).

40

وأشارت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان إلى

أن جميع األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت في سجن سوسة الخاضع لسلطة و ازرة العدل االتحادية وثلثي المحتجزين
في مرافق خاضعة لسلطة و ازرة العمل والشؤون االجتماعية في إقليم كردستان العراق ( 30من أصل  )40أفادوا بأنهم خضعوا
للفحص الطبي .بيد أن األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت أشاروا أيضاً إلى أن اإلجراء غالباً ما يهدف أساساً إلى تحديد
األمراض السابقة بدالً من الكشف عن أعمال التعذيب .توثيق حاالت التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق فيها على نحو
فعال.
التوثيق الفعال لحاالت التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق فيها على نحو فعال
يوفر دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
(بروتوكول اسطنبول) مبادئ توجيهية ومعايير دنيا للتوثيق الفعال والتحقيق في حاالت التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة
وإلبالغ النتائج التي تتوصل إليها الى السلطة القضائية أو غيرها من الهيئات التحقيقية ،بما في ذلك ما يتعلق بدور
موظفي الرعاية الصحية واالعتبارات األخالقية في هذا الصدد.41

 38لجنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  :2تنفيذ المادة  2من قبل الدول األطراف 24( CAT / C / GC / 2 ،كانون الثاني  ،)2008الفقرة.
13؛ واللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  35على المادة ( 9الحرية وأمن الشخص) ،الفقرة.58 .
 39قواعد مانديال ،المادة  30ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن (مجموعة
المبادئ) ،المبدأ رقم  .24لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه (المادة  12من العهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ،وهو ما يتجلى في المادة رقم ( )31من الدستور العراقي .عندما تحرم دولةً ما بعض األفراد حريتهم،
فإنها تأخذ على عاتقها واجب خاص في الرعاية إذ يتوجب على المحتجزين االعتماد على السلطات لتقديم العالج الطبي وحماية صحتهم البدنية
والعقلية.
 40ولم تدرج سوى حاالت االحتجاز إذا قدم الشخص الذي أجريت معه المقابلة معلومات عن الفحوص الطبية.
 41الدليل المتعلق بالتحقيق الفعال في حاالت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او الالإنسانية او المهينة ،مكتب مفوضية األمم المتحدة
السامية لحقوق اإلنسان ،سلسلة التدريبات المهنية رقم  .8/Rev.1, 2004كذلك انظر األقسام ذات الصلة لقواعد مانديال.
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ج .معلومات عن مكان وجود الشخص المحتجز واالتصال بالعالم الخارجي

تشكل المعلومات المتعلقة بمكان وجود الشخص المحتجز واالتصال بالعالم الخارجي رادعا بالغ األهمية لحدوث االنتهاكات
فضالً عن طمأنة األسر والمحتجزين .كما يمكن أن تلعب دو اًر في تيسير تقديم التقارير واإلجراءات التي يمكن اتخاذها بشأن
العالج أو غيره من الشكاوى .ووفقاً للمعايير الدولية ،يحق للمحتجزين إبالغ أحد األقرباء أو شخص ثالث بواقعة احتجازهم
ومكانهم أو ما يط أر من تغييرات بذلك .كما ينبغي السماح لهم باالتصال بأسرهم على فترات منتظمة.42
ويضمن الدستور العراقي عدم جواز توقيف أحد او التحقيق معه إال بموجب قرار قضائي نافذ يصدره قاضي مختص (المادة
/37الفقرة  )2والتي ينفذها قانون أصول المحاكمات الجزائية في مادتيه ( .)110-109وينص قانون اصالح النزالء
والمودعين النافذ في العراق االتحادي على وجوب إبالغ األسر أو األشخاص المكلفين االخرين في حال نقل السجناء
والمودعين رهن المحاكمة.
بصفة عامة ،أتيحت للمحتجزين الذين أجريت معهم المقابالت فرصة إبالغ أسرهم بأماكن وجودهم ،ولكن ذلك غالباً ما شابه
تأخير (كبير) ،وخصوصاً أثناء مرحلة التحقيق .وتالحظ بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة
السامية لحقوق اإلنسان أنه منذ تفشي جائحة فايروس كورونا أوائل عام  2020وعلقت الزيارات األسرية في أماكن االحتجاز
إلى حد كبير كتدبير وقائي .في حين اتخذت سلطات االحتجاز اإلتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان تدابير للتعويض عن
القيود المفروضة ،مثل استحداث مكالمات الواتساب ،أفاد األشخاص الذين أُجريت معه مقابالت في جميع أنحاء البلد بأن
هذه المكالمات الهاتفية اقتصرت على دقائق معدودات وهي غير منتظمة.
الحبس االنفرادي
وفقاً لقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديال) ،فإن الحبس االنفرادي هو العزلة الجسدية

واالجتماعية لشخص يحرم من الحرية في زنزانة لمدة  22ساعة أو أكثر في اليوم .وفي حين أن الحبس االنفرادي ال

يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان بحد ذاته ،فإنه ال يجوز السماح به إال في ظروف استثنائية ولفترة زمنية

محدودة للغاية .وتحظر قواعد مانديال حظ اًر مطلقاً استخدام الحبس االنفرادي ألجل غير مسمى (بمعنى أن المحتجز ال

عرف بأنه الحبس الذي يستمر ألكثر من 15
يعرف متى ينتهي هذا النوع من الحبس) والحبس االنفرادي المطول (الذي ُي َّ
يوماً متواصالً) ،وكالهما قد يرقى إلى التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة (القواعد .)45-43

باإلضافة إلى ذلك ،سجلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 60
حالة احتجاز زعم فيها المحتجزون أنهم كانوا محتجزين في الحبس االنفرادي لمدة يومين على األقل أو أكثر ،حيث أشار
أكثر من نصفهم إلى مرافق االحتجاز الخاضعة لسلطة األسايش في إقليم كردستان .وأشار  26شخص من مجموع األشخاص
الذين أجريت معهم المقابالت إلى أنهم قضوا أكثر من  15يوماً في الحبس االنفرادي ،وفي بعض الحاالت بلغت فترة

42
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االحتجاز شهرين تقريباً .وابلغ معظمهم أن الحبس االنفرادي حدث أثناء المرحلة األولية من التحقيق في االحتجاز السابق
للمحاكمة.
وتالحظ بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بأن القيود المفروضة
على الزيارات و/أو االتصال ،وخصوصاً ألغراض حماية التحقيق الجنائي الجاري ،ال تشكل بالضرورة انتهاكاً للمعايير
ذات الصلة .بيد أنها تحتاج إلى أن تستند إلى تقييم فردي للمخاطر وال يمكن تطبيقها بشكل عشوائي .كما تالحظ بعثة

األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أن الحرمان من الحق في الزيارات

واالتصال ،إلى جانب عدم إمكانية االتصال بمحامين أثناء مرحلة االستجواب قد يخلق ظروفاً ترقى إلى االحتجاز بمعزل
تام عن العالم الخارجي.
بمعزل تام عن العالم الخارجي
االحتجاز
ٍ

يحدث عزل المحتجز عندما ال يسمح للشخص المحروم من حريته من االتصال بالعالم الخارجي .ووفًقا للجنة المعنية
بحقوق اإلنسان ،فإن الحبس االنفرادي الذي يمنع العرض الفوري أمام قاض ينتهك بطبيعته المادة  )3( 9من العهد الدولي

أيضا حقوًقا أخرى
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وحسب مدته والوقائع األخرى ،فإن الحبس االنفرادي قد ينتهك ً
بموجب العهد ،بما في ذلك المواد  6و 7و 10و 43.14وبحسب مجموعة المبادئ ،ينتهك هذا النوع من االحتجاز
اختفاء قسرياً عندما ال يتم إخطار األسرة بمكان االحتجاز وال
القانون الدولي إذا ما "تجاوز أياماً" .44كما يمكن اعتباره
ً
تعلم اسرته بمكان وجود الشخص المحروم من حريته .45كما يعتبر االحتجاز بمعزل تام عن العالم الخارجي لفترات طويلة
شكالً من أشكال التعذيب وسوء المعاملة في بعض الحاالت.

46

د .استخدام االحتجاز السابق للمحاكمة والرقابة القضائية
اء لضمان مثول المشتبه بهم أمام المحكمة ومنع ارتكاب
يشكل االحتجاز السابق للمحاكمة في سياق اإلجراءات الجنائية إجر ً
المزيد من األنشطة الجرمية و/أو منع التدخل غير المشروع في العدالة .ومع ذلك ،فإن االحتجاز السابق للمحاكمة يقلل
بشكل كبير من قدرة قيام المشتبه به بإعداد دفاع فعال.47
وبناء على ذلك ،تقتضي المعايير الدولية أن ُيستخدم
إن أي حرمان من الحرية يشكل قيدا خطي ار على حقوق الفرد وحرياته.
ً
االحتجاز السابق للمحاكمة كإجراء استثنائي ويجب أن يستند إلى قرار يخُلص في كل حالة على حدة إلى أن هذا اإلجراء
معقول وضروري .وال يجوز حرمان األطفال من حريتهم إال كمالذ أخير وألقصر فترة زمنية ممكنة .48ال يجوز حرمان

 43لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  35على المادة ( 9الحرية وأمن الشخص)  ،فقرة.35 .
 44مجموعة المبادئ ،المبدأ رقم .15
 45االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ،المادة . .2
 46انظر على سبيل المثال :اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،البالغ رقم ،2006 / 1469 .شارما ضد النيبال ،)2008( ،الفقرة /2-7 .البالغ رقم
 ،2003 / 1196بوشرف ضد الجزائر ( ،)2006الفقرة.9.6 .
 47تنص المادة /19الفقرة رقم ( )5من الدستور على ان فرضية ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة.
 48المادة  37من اتفاقية حقوق الطفل .ينبغي أن يكون حق الطفل في أن تؤخذ مصالحه الفضلى االعتبار األول في أي عملية صنع القرار أو اتخاذ
أي إجراء (المادة  .)3انظر أيضا قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة قضاء األحداث ("قواعد بكين") ،التي اعتمدتها الجمعية العامة في
قرارها  33 / 40المؤرخ  29تشرين الثاني  ،1985المادة رقم .13
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األطفال من حريتهم إال كمالذ أخير وألقصر فترة زمنية ممكنة 49.يجب محاكمة األشخاص الذين لم يفرج عنهم قبل المحاكمة
بأسرع ما يمكن ،بالقدر الذي يتفق مع حقوقهم في الدفاع .قد يؤدي الحبس االحتياطي المطول للغاية إلى تعريض الحق في
افتراض البراءة للخطر.

50

إن لألشخاص المعتقلين أو المحتجزين بتهمة جنائية الحق في المثول فو اًر أمام القاضي للطعن في شرعية االحتجاز ويحق
لهم الحصول على محاكمة في غضون فترة معقولة أو اإلفراج عنهم 51.إن الرقابة القضائية من خالل التوثيق المستقل
للظروف المادية والمعيشية لألشخاص المحرومين من الحرية أداة ال غنى عنها لصون الحظر الغير القابل لالنتقاص من
التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

52

يحيل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المسؤولية الرئيسة عن استجواب المشتبه بهم إلى قاضي التحقيق أو المحقق
خول
وي َّ
القضائي الذي يخضع إلشراف قاضي التحقيق والذي يجب أن يحدث في غضون  24ساعة (المادتان  51وُ .)123

قاضي التحقيق أيضاً بسلطة اتخاذ ق اررات بشأن ضرورة االحتجاز قبل المحاكمة لمنع الفرار والتدخل في القضاء .53ويجب
مراجعة الق اررات كل  15يوماً وينبغي أال يتجاوز االحتجاز السابق للمحاكمة ستة أشهر .ويجوز لقاضي التحقيق تقديم طلب
إلى محكمة الجنايات بتمديد الفترة القصوى التي يجب أال تتجاوز ربع المدة المسموح بها .ويمكن تمديد االحتجاز السابق
للمحاكمة في الجرائم التي تنطوي على عقوبة اإلعدام إلى أجل غير مسمى (المواد .)110-109
تشير النتائج إلى أن استجواب المشتبه بهم من قبل قوات األمن في العراق يعد ممارسة شائعة .وأشار جميع الذين أجريت
معهم المقابالت تقريبا ( 215من أصل  )235إلى أنهم جرى استجوابهم في البداية من قبل سلطات االحتجاز وليس قاضي
التحقيق – حص اًر ودون حضور محامي (انظر أعاله تحت الفقرة -أ .)-وتتراوح المدة التي تسبق مثولهم امام قاضي التحقيق
ما بين أقل من  24ساعة إلى ستة أشهر في معظم الحاالت التي تتراوح بين ثالثة الى أربعة أيام ولعدة أسابيع .وأشار بشكل
منتظم هؤالء األشخاص الذين تمت مقابلتهم بأنه يتم تسليمهم الى عهدة قوات األمن بعد انتهاء جلسة التحقيق ،أي السلطات
التي تجري عمليات االستجواب بدالً من إحالتهم إلى مرافق االحتجاز قبل المحاكمة.
تشير المعلومات الواردة كذلك إلى أن االحتجاز السابق للمحاكمة في القضايا الجنائية كثي اًر ما يستخدم في جميع أنحاء
العراق .54في حين أفاد العديد م ن األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت بأن محاكماتهم أنجزت خالل فترة تتراوح بين 6
 49اتفاقية حقوق الطفل ،مادة .37 .حق الطفل في أن تؤخذ مصالحه الفضلى فى االعتبار األول في أي عملية صنع قرار أو إجراء يُتخذ (المادة
 .)3انظر أيضًا لجنة حقوق الطفل ،التعليق العام رقم  ،)CRC / C / GC / 24( 24الفقرات91-82 .؛ قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة
شؤون قضاء األحداث (قواعد بكين) ،التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها  33/40المؤرخ  29تشرين الثاني  ،1985القاعدة .13
 50لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  35على المادة ( 9الحرية وأمن الشخص) ،فقرة.37 .
 51المادة رقم ( )9من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/اتفاقية حقوق الطفل ،المادة رقم (.)37
 52اتفاقية مناهضة التعذيب ،المادة  )2( 2والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادتين  4و 7و.)1( 10
 53ان مغزى الرقابة القضائية على االحتجاز هو ضمان المراجعة المستقلة لضرورة االحتجاز .وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن "[]1
األصل في الممارسة السليمة للسلطة القضائية التي تمارسها سلطة تتسم باالستقاللية والموضوعية والحياد فيما يتصل بالمسائل التي تتناولها".
وبالنظر إلى دور قاضي التحقيق في العراق بوصفه سلطة التحقيق التي تمارس دور الرقابة على محتجز بما يماثل االدعاء العام ،فإن بعثة األمم
المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ترى أنه ال يمكن ضمان هذا الحق على نحو فعال .انظر اللجنة
المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  35المادة  – 9حرية الفرد وأمنه ( 14 )CCPR/C/GC/35كانون األول  ،2014الفقرة رقم (.)32
 54على سبيل المثال ،وثقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان احتجاز سابق للمحاكمة
لصبيين يبلغ أحدهما  10سنوات واآلخر  13سنة من العمر بداعي التسول في كركوك حيث بقيا قيد االحتجاز لعدة أيام على األقل واستجوبتهما
قوات األمن.
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و 8أشهر ،كما وثقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان حاالت
المستجوبين في محافظة نينوى أن
تمديد االحتجاز السابق للمحاكمة ،بما يتجاوز سنة واحدة .فعلى سبيل المثال ،ذكر أحد
َ
المحكمة االبتدائية أطلقت سراحه لعدم وجود أدلة بعد  21شه اًر من االحتجاز السابق للمحاكمة .كما أشار المحتجزون إلى
حاالت تأخير في اإلفراج عنهم ،بما في ذلك بسبب فترات انتظار صدور ق اررات محاكم االستئناف  -حتى بعد أن تمت
تبرئتهم أثناء المحاكمة  -أو بسبب إجراء تحريات متعلقة لتحديد ما إذا كان الشخص مطلوباً بسبب جريمة اخرى .فعلى
سبيل المثال ،أفاد محتجز من األحداث في إقليم كردستان العراق بأن المحكمة االبتدائية برأتهم .وعندما أصدرت محكمة
التمييز قرارها بتغيير الحكم إلى شهرين من السجن ،كان قد قضى بالفعل ستة أشهر رهن االحتجاز.
التدابير غير االحتجازية لمعالجة اإلفراط في استخدام االحتجاز واكتظاظ السجون
يشكل اإلفراط في استخدام االحتجاز وطول فترة االحتجاز السابق للمحاكمة أحد األسباب األساسية لالكتظاظ مما ينتج

عنهما ظروف قد تصل إلى سوء المعاملة أو حتى التعذيب .55ان االكتظاظ مشكلة رئيسة في أماكن االحتجاز العراقية.
وقد أورد ذلك األشخاص الذين أجريت معهم المقابالت في ما ال يقل عن  32مكاناً لالحتجاز في  10محافظات عراقية
مختلفة حيث واجهوا اكتظاظاً (حاداً) .وأفادت الحكومة العراقية أيضاً بأن نسبة االكتظاظ في السجون التابعة لو ازرة العدل
تتجاوز قدرة اإلشغال الفعلية بـ .%200
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توفر قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية وقواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير

االحتجازية للمجرمات إرشادات لجميع البلدان بشأن التدابير غير االحتجازية لتجنب اللجوء إلى االحتجاز غير الضروري
واألكثر تكلفة في كثير من األحيان.

57

عالوة على ذلك ،يبرز الموقف المشترك لمنظومة األمم المتحدة بشأن السجن أن خدمات السجون والكيانات المسؤولة
عن التدابير غير االحتجازية التي توفر الموارد الكافية وتدار إدارة جيدة تشكل أحد الجهات التمكينية الهامة لبرنامج التنمية

المستدامة لعام .2030

58

وفي هذا السياق ،يحدد هدف التنمية المستدامة رقم  ،16المتعلق بالسالم والعدالة والمؤسسات

القوية ،النسبة المئوية للمحتجزين قبل المحاكمة ضمن نزالء السجون كمؤشر لقياس كفاءة نظم العدالة وإمكانية الوصول

إليها.
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 55لالطالع على التفاصيل ،انظر :تقرير المفوضة السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان المعنون :اآلثار المترتبة في حقوق اإلنسان على اإلفراط
في الحبس واكتظاظ السجون 10( A / HRC / 30 / 19 ،آب  ،)2015الفقرة.37 .
 56اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،ردود العراق على قائمة المسائل ،CCPR / C / IRQ / RQ / 6 ،التي تم استالمها بتاريخ  9كانون األول
 .2020الفقرة رقم (.)70
 57انظر أيضا األقسام ذات الصلة من قواعد بكين المتعلقة باألحداث.
https://www.unodc.org/res/justice-and-prison-reform/nelsonmandelarules-,58
 GoF/UN_System_Common_Position_on_Incarceration.pdfصفحة( 7 .أخر مرة تم الوصول إليه في  23حزيران .)2021
 59المؤشر ( 2-3-16المحتجزون غير الخاضعين للقضاء كنسبة من مجموع نزالء السجون) من الهدف ( 3-16تعزيز سيادة القانون على
الصعيدين الوطني والدولي وضمان وصول الجميع إلى العدالة) في إطار هدف التنمية المستدامة ( 16تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للجميع
من أجل التنمية المستدامة ،وإتاحة سبل الوصول إلى العدالة للجميع ،وبناء مؤسسات فعالة ومساءلة وشاملة على جميع المستويات).
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هـ .قانونية االحتجاز
إن العمليات العادلة والشفافة والقائمة على المساءلة تعزز من الثقة في مؤسسات الدولة .وفي سياق الحرمان من الحرية،
بسبب ال قيود التي تفرضها على األفراد ،فمن األهمية بمكان أن يتم تنفيذها بصرامة وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في
القانون ومن قبل األشخاص المخولين بذلك.60
يحظر كل من القانون الدولي والدستور العراقي بشكل قاطع االحتجاز غير القانوني .كما نص الدستور العراقي على انه ال
يجوز الحبس او التوقيف في غير األماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية
والخاضعة لسلطات الدولة (المادة  .)19ويجرم قانون العقوبات االحتجاز غير القانوني (المادة .)421
يحظر قانون اصالح النزالء والمودعين النافذ في العراق االتحادي انشاء سجون أو مراكز اعتقال ال تخضع إلشراف وادارة
ومراقبة و ازرتي العدل والداخلية (المادة  .61)1وفي إقليم كردستان العراق ،يحدد القانون الذي يحكم نظام دائرة االصالح
االجتماعي شروط اماكن االعتقال التابعة لو ازرة العمل والشؤون االجتماعية.
تشير المعلومات الواردة في العراق االتحادي بان المعتقلين احتجزوا في أماكن متفرقة غير تلك الخاضعة لسلطات و ازرتي
الداخلية أو العدل بما في ذلك و ازرة الدفاع وجهاز االمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز مكافحة االرهاب
وقوات الحشد الشعبي .كما سجلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية
لحقوق اإلنسان  28حالة اعتقال حيث لم يعرف األشخاص الذين تمت مقابلتهم سلطة االعتقال (باستثناء ثالث حاالت حيث
تم احالة المعتقلين الحقا إلى أماكن احتجاز رسمية).
وفي إقليم كردستان العراق ،تدير و ازرة الداخلية واالسايش أماكن االحتجاز باإلضافة إلى سجون تابعة لو ازرة العمل والشؤون
االجتماعية .ولم تتمكن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
من تحديد القوانين التي تنظم أماكن االحتجاز الخاضعة لسلطة تلك الجهات.
االختطاف في سياق المظاهرات في العراق االتحادي
في سياق التظاهرات في انحاء العراق االتحادي ،وثقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية

األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان قضايا  39فردا يبدوا أنهم اختطفوا في ظروف تشير إلى أنه من المحتمل ان يكون
الجناة أطرافا مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة.

ومن بين العدد الكلي لألشخاص الذين تمت مقابلتهم ،ذكر  38شخصاً بأنهم تعرضوا ألفعال مختلفة تصل إلى حد
التعذيب و/أو سوء المعاملة خالل "االستجواب" بما في ذلك الضرب الشديد والصعق بالكهرباء ،االستحمام أو الرش بالمياه

الباردة والتعليق في السقف من األيدي واألرجل ،والتهديد بالقتل والعنف الجنسي ضدهم وضد عائالتهم أو المعاملة المهينة
(مثل التبول عليهم وتصويرهم عراة).

 60العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة 9؛ مجموعة المبادئ ،المبدأ رقم .2
 61في الكتاب المؤرخ في كانون أول  ،2020أوضح مجلس القضاء األعلى في العراق االتحادي بأنه "ال توجد اماكن لالعتقال تابعة لجهات
غير تلك الخاضعة لسلطات وزارتي الداخلية والعدل" .يوجد الكتاب األصلي باللغة العربية محفوظ في ملف لدى البعثة ومكتب المفوضية السامية
لحقوق اإلنسان.
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ووصفت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان هذه الحوادث

على انها "اختطاف" بناء على المعلومات المتاحة -ولكن هذا ال يستثني بأن بعض الحوادث قد تشكل حاالت احتجاز
غير قانوني .ولم يتم ادراج المقابالت التي تشير إلى االختطاف في سياق التظاهرات في تحليل التقرير الحالي.

62

و .االعترافات والوثائق التي توقع دون علم المحتجزين

"لقد قيدوا يدي وراء ظهري وعلقوا األصفاد بخطاف في سلسلة متدلية من السقف .لم يطرحوا على أية أسئلة ،فقط استمروا
بالصراخ ألعترف" .المقابلة رقم .107
إن االفراط في االعتماد على االعترافات على عكس مصادر األدلة األخرى ،يساهم في خلق مناخ محفز للقوات األمنية على
تفادي الضمانات القانونية للحصول على اعتراف .كذلك ،أوضحت التجارب بان استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء
المعاملة كأداة للحصول على اعتراف ،يعد نموذجا خطيرا .فباإلضافة إلى كونها غير قانونية وغير أخالقية ،فهي أيضا أداة
غير موثوقة وغير فعالة في جمع المعلومات الدقيقة.
ووفقا للمعايير الدولية ،وباإلضافة إلى الحظر المطلق للتعذيب ،لكل شخص الحق في عدم ارغامه على االعتراف ضد نفسه
أو االعتراف بالذنب.

63

ال يجوز االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات.
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ويحظر الدستور العراقي (المادة  )37وقانون أصول المحاكمات الجزائية (المواد  123و 127و )218استخدام أية وسائل
غير قانونية للحصول على اعتراف وينص على الحق في التزام الصمت .ويفهم من الوسائل القانونية أنها تشمل سوء
المعاملة ،التهديد ،االغراء ،الوعود والضغط النفسي أو استخدام المخدرات أو/و غيرها من المسكرات.
ومن أصل  122شخصا تمت مقابلتهم ،والذين زعموا تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة ،أفاد  107بان المعاملة كانت
خالل االستجواب إلرغامهم على االعتراف ( 87في المائة) .وفي الكثير من الحاالت ،أفادوا بأن سوء المعاملة تتوقف بعد
االعتراف .وذكر الذين تمت مقابالتهم باستمرار بان االستجواب من قبل القوات األمنية كان يهدف بشكل عام إلى انتزاع
االعترافات ،وكانت جلسات االستماع امام قاضي التحقيق تركز بشكل أساسي على التصديق على االفادات التي تم االدالء
بها خالل االستجواب من قبل القوات األمنية.

65

إضافة إلى ذلك ،أفاد  77محتج از تمت مقابلتهم بأنه طلب منهم االمضاء او البصمة على االفادات خالل أو بعد االستجواب
دون اتاحة الفرصة لهم لقراءة الوثيقة أو شرح محتواها.

 62لمزيد من المعلومات ،أنظر :يونامي ،التقرير الخاص لحقوق اإلنسان ،التعذيب واالختفاء القسري في سياق التظاهرات المستمرة في العراق
(أيار 2020؛ بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،انتهاكات حقوق اإلنسان واالساءة في
سياق التظاهرات في العراق تشرين أول  2019إلى نيسان ( 2020آب ٍ.)2020
 63العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة .14
 64المادة  15اتفاقية مناهضة التعذيب؛ لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  - 32المادة  :14الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية
والمحاكمة العادلة ( ،)CCPR / C / GC / 32الفقرة.41 .
 65كما أظهرت نتائج جهود مراقبة المحاكمات من قبل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
أن االعترافات لعبت دورا رئيسيا في الدعاوى الجنائية ،أنظر تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية
لحقوق اإلنسان بشأن المحاكمات ،ص.8.
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إجراء مقابالت فعالة من أجل التحقيقات وجمع المعلومات
هناك اجماع دولي متزايد على أن أساليب التحقيق القائمة على اسس قانونية وعلى األدلة للحصول على معلومات دقيقة
وذات مصداقية يحد من مخاطر استخدام التدابير غير القانونية والقسرية ويحسن من نوعية وشرعية التحقيقات الجنائية
وجودتها.
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ز .الشكاوى والتحقيقات بادعاءات التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة
في الوقت الذي رفعتُ فيه شكوى ضد الشرطة كنت ال أزال أحمل ندوباً من جراء تعرضي للضرب ،لكن التعامل مع "
.شكواي استغرق وقتاً طوي ً
ال بحيث شفيت تلك الندوب" -الشخص رقم ( )100ممن تمت مقابلتهم
إن من شأن توثيق أعمال التعذيب أو الضروب األخرى من سوء المعاملة والتحقيق المستقل فيها ومقاضاة مرتكبيها ،ومعاقبتهم
عند االقتضاء ،أن يسهم في ردع مثل هذه األفعال ويهدف إلى تجنب تكرارها .كما أن وجود آليات تعمل بشكل جيد للشكاوى
والمساءلة من شأنها أن تحمي القوات األمنية وموظفي السجون من المزاعم الباطلة وتحافظ على سمعة الجهات ذات العالقة.
يقضي القانون الدولي لحقوق اإلنسان أن يجري تحقيق سريع ونزيه وفعال في كافة مزاعم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة
حتى وأن لم يتم رفع شكوى رسمية ،وعند االقتضاءُ ،يحاكم من ارتكبوا الفعل أو سمحوا بارتكابه أو أمروا به ،بصرف النظر

عن مناصبهم أو رتبهم67.ووفقاً الجتهاد لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب " يجب أن يسعى التحقيق إلى تحديد طبيعة
وظروف األفعال المزعومة ويسعى كذلك إلى تحديد هوية أي شخص قد يكون متورطاً".

68

ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ،تُرفع الدعوى الجزائية من خالل شكوى إلى قاضي التحقيق أو المحقق
القضائي أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من اعضاء الضبط القضائي الموجود في محل الحادث أو إلى المدعي
العام ،من المتضرر من الجريمة او اي شخص علم بوقوعها (المادة  .)1كما يقتضي أن يقوم موظفو الدولة والعاملون في
المجال الطبي الذين يعلمون أو يشكون -من خالل قيامهم بواجباتهم -بارتكاب جريمة ،فضالً عن أي شخص يكون حاض اًر
عند ارتكاب جناية ،بإبالغ قاضي التحقيق أو المحقق القضائي أو المدعي العام (المادة .)48
أفاد ثالثة وخمسون شخصاً تمت مقابلتهم أنهم تقدموا بشكاوى عن إساءة معاملتهم ،وغالباً ما أبلغوا مخاوفهم لقضاة التحقيق
أو المحاكم االبتدائية .فضالً عن ذلك ،أشار ( )47شخصاً ممن تمت مقابلتهم أنهم كانوا يحملون آثار إصابات واضحة من
جراء المعاملة التي تعرضوا لها (تقدم  27شخصاً منهم بشكاوى) .وفي أربع من هذه الحاالت فقط على مستوى العراق
االتحادي  ،كان األشخاص الذين تمت مقابلتهم على علم ببدء تحقيق أسفر عن تغريم الجاني في ثالث قضايا.
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 66أنظر الى قرار مجلس حقوق اإلنسان/قرار ،15/46/الفقرة 9؛ أ/المؤتمر /234ل ،6.الفقرة .47
 67اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب -المادتين ( )12و (.)13
 68أنظر لجنة مناهضة التعذيب -قضية بالنكو آباد ضد إسبانيا  -البالغ رقـم  1996/59بتاريخ  14أيار  .1998الفقرة ()8.8
 69كانت الحاالت الباقية قيد التحقيق في الوقت الذي أجريت فيه المقابلة .وإجماالً ،أحيلت ( )22شكوى إلى إقليم كردستان العراق.

22

وأفادت

الغالبية العظمى منهم ( 48من  51شخصاً) أن شكاواهم إما أُهملت أو رفضت أو أنهم لم يكن لديهم أي علم إن كانت
شكاواهم قد تمت متابعتها.
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وأشار ( )46شخصاً ممن تمت مقابلتهم أن المخاوف من األعمال االنتقامية و التي تتضمن "إعادتهم إلى نفس المعتقل"،
والتهديدات من ضباط األمن -الذين غالباً ما كانوا يرافقون الشخص المعتقل إلى جلسات التحقيق أمام قاضي التحقيق -أو
االعتقاد أن شكواهم لن تأتي بنتيجة َم َن َعهم من اإلبالغ عن إساءة معاملتهم ،خصوصاً لدى قاضي التحقيق .إضافة لذلك،
قال القليل من المعتقلين فقط ( 17من  136شخصاً) 71أنه أتيح لهم خالل فترة اعتقالهم االستفادة من آليات التفتيش
كالمفوضية العراقية العليا لحقوق اإلنسان أو االدعاء العام

72

أو اللجان البرلمانية.

وبغية تسهيل عملية التحليل ،طلبت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق
اإلنسان من مجلس القضاء األعلى وو ازرة داخلية العراق االتحادي ،فضالً عن مجلس القضاء األعلى وجهاز األسايش في
إقليم كردستان العراق تقديم معلومات عن عدد مزاعم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين ،ونتائج أي تحقيقات أجريت
بهذا الصدد.
محاكم حقوق اإلنسان في العراق اال تحادي

في كانون الثاني من عام  ،2014أسس مجلس القضاء األعلى في بغداد محاكم تحقيق مختصة بحقوق اإلنسان للتعامل
مع الشكاوى بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسان التي يتسلمها مكتب االدعاء العام من خالل المفوضية العراقية العليا

لحقوق اإلنسان.
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وبناء على ذلك ،تُجري المفوضية العليا لحقوق اإلنسان تحقيقاً أولياً في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان ،حيث يشمل ذلك
ً
زيارة ضحايا التعذيب المزعومين في أماكن اعتقالهم .وبعد ذلك تسلم المفوضية أوراق القضية إلى مكتب االدعاء العام

التخاذ اإلجراءات القانونية ،وبدوره يحيل مكتب االدعاء العام القضية إلى محاكم حقوق اإلنسان إلجراء تحقيق قضائي.

وفي حالة تشخيص الفاعل ،تحال القضية إلى محكمة ابتدائية للبت فيها .وفي عام  ،2020أعلنت المفوضية العليا لحقوق

اإلنسان أنها تلقت ( )960شكوى بالتعرض للتعذيب ،حيث أرسل منها ( )384شكوى إلى االدعاء العام ،وال تزال ()555
شكوى قيد التحقيق في المفوضية وتم رفض ( )21شكوى لعدم استيفائها للمعايير.
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 70أشارت النتائج التي خلصت إليها الجهة المكلفة بمراقبة المحاكمات في بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة
السامية لحقوق اإلنسان ،وعلى نحو مشابه ،أن القضاة بشكل عام لم يشككوا في األدلة التي تم الحصول عليها من االعترافات ،بما في ذلك
الحاالت التي ادعى فيها المتهمون أنها انتزعت منهم باإلكراه .أنظر تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة
السامية لحقوق اإلنسان بشأن المحاكمات -صفحة .9
 71أنظر قانون اصالح النزالء والمودعين -المادة ( ،)45يشير هذا الرقم فقط إلى األشخاص الذين تمت مقابلتهم ممن أفادوا بمعلومات ذات
صلة ،وال يشمل زيارات اللجنة الدولية للصليب األحمر .ومن بين السبعة عشر شخصا ً المشار إليهم ،أشارت حالة واحدة إلى مكان اعتقال في
إقليم كردستان العراق.
 72تعد المراقبة والتفتيش ألماكن االعتقال من بين الوظائف الرئيسة لالدعاء العام في العراق .أنظر قانون االدعاء العام رقم ( )49لسنة -2017
المادة (.)5
 73بيان مجلس القضاء األعلى رقم ( ( )5/Q/Aفي  11كانون الثاني  ،2014استنادا ً إلى أحكام المادة ( )5من قانون المفوضية العراقية العليا
لحقوق اإلنسان رقم ( )53لسنة .2008
 74تقرير المفوضية العراقية العليا لحقوق اإلنسان لسنة  ،2020الصفحة ( .)68-67أعلنت المفوضية عن إغالق ( )30قضية بموجب قرار
قضائي إما بصورة مؤقتة لغياب األدلة وعدم معرفة الجناة ،أو بصورة دائمة بسبب عدم وجود آثار للتعذيب ،حسب التقرير الطبي.

23

وبناء على المعلومات المستلمة :تتعامل محاكم حقوق اإلنسان بصورة رئيسية مع مزاعم التعذيب الخاصة بمسجونين

مدانين .وأثناء سير اإلجراءات القانونية ،يكون قاضي التحقيق الذي يقوم بالتحقيق في جريمة جنائية مزعومة هو نفسه

مسؤوالً عن التحقيقات في مزاعم التعذيب ،مما يثير قلقاً شديداً بشأن حيادية تلك التحقيقات.

وأفاد مجلس القضاء األعلى في العراق االتحادي بأنهم في عام  2020تلقوا ( )1406شكوى تعذيب أو سوء المعاملة في
أماكن االحتجاز التي تعالجها المحاكم في  12محافظة مختلفة .في حين حكم على أحد مسؤولي و ازرة الدفاع بالسجن لمدة
خمس سنوات وشهر واحد في محافظة نينوى بموجب المادة  410من قانون العقوبات العراقي (االعتداء الذي أدى إلى
الموت) 18 ،تحقيق تم غلقه و الباقي مازال قيد التحقيق.

75

لم يتم تقديم أية بيانات رسمية من باقي السلطات لغاية وقت

نشر هذا التقرير.

ثامناً :الخالصة

ال يخشى الجناة حقاً عواقب قيامهم بالتعذيب ألنهم يعلمون أن النظام الرسمي لن يعاقبهم" ،من مقابلة مع محامي"

تتكرر مزاعم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين في أماكن االحتجاز العراقية في كافة المحافظات فيما يتعلق
بالقضايا اإلرهابية والجنائية على حد سواء .وقدم نصف األشخاص البالغ عددهم ( )235شخصاً ،والذين قابلتهم بعثة األمم
المتحدة لمساعدة العراق /مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ألغراض إعداد هذا التقرير ،روايات موثوقة
ويمكن االعتماد عليها عن ممارسات التعذيب المقيتة أو غيرها من ضروب إساءة المعاملة التي تعرضوا لها .وكذلك أكد
قضاة ومحامون وأطباء عراقيون ،خالل مناقشات خاصة ،شيوع تلك الممارسات .بينما أن بعثة األمم المتحدة لمساعدة
العراق /مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ليست في وضع يؤهلها التخاذ ق اررات رسمية بشأن مدى انتشار
التعذيب وسوء المعاملة في القضايا الفردية في العراق ،فإن األنماط واالتجاهات واضحة.
باإلضافة الى ذلك ،تثير النتائج مخاوف جدية من أن أغلب الشروط القانونية األساسية والضمانات اإلجرائية المنصوص
عليها في اإلطار القانوني العراقي والدولي تُنتهك على نحو منتظم .ومن األغراض الرئيسية لوضع تلك األحكام ،باإلضافة
إلى ضمان إجراءات عادلة وظروف اعتقال مقبولة ،هو تقليل احتمالية وقوع التعذيب أو إساءة المعاملة .عالوة على ذلك،
ال يبدو أن اآلليات المطبقة لتلقي شكاوى التعرض للتعذيب ال تعمل على نحو فعال أو تعالج تلك القضايا.
العديد من المخاوف التي أثيرت في هذا التقرير تم تشخيصها أيضاً كمجاالت عمل ذات أولوية ضمن خطة العمل العراقية
الوطنية لحقوق اإلنسان للمدة ( ،)2025-2021والتي تركز (من بين أمور أخرى) على تعزيز حظر التعذيب ومراقبة أماكن
 75رسالة من المجلس القضاء األعلى في بغداد بتاريخ  7حزيران و  11تموز  . ،2021وفي رسالة موجهة في  29حزيران ( 2021المرجع
/59حقوق ،)2021أشار مكتب المدعي العام في العراق االتحادي إلى تلقيه  2 191ادعاء بالتعذيب على أيدي قوات األمن العراقية .وذكروا كذلك
أن  51مطالبة رفضت و 184مطالبة قبلت ،ويجري التحقيق في معظم القضايا .ولم تقدم أي معلومات عن اإلطار الزمني أو نتيجة المطالبات
المتبقية .جميع الرسائل محفوظة في ملف لدى مكتب حقوق اإلنسان التابع للبعثة..
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االعتقال ،ومعالجة االستخدام المفرط لالعتقال وطول مدة االعتقال ما قبل المحاكمة واالكتظاظ في تلك األماكن ،باإلضافة
إلى ضمان جبر الضرر الناجم عن األخطاء القضائية.

76

لذا يحث التقرير الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان على

تجديد اهتمامها بهذه االلتزامات.
إن عدم االمتثال للشروط القانونية والضمانات اإلجرائية اليجعل تحقيق العدالة المنصفة والشفافة أم اًر مستحيالً فحسب ،بل
أيضاً يفسح المجال لممارسات مقيتة -كالتعذيب وسوء المعاملة -باالنتشار ،وذلك من خالل إبقاء الوقائع التي تجري في
غرف االستجواب وأماكن االعتقال بعيدة عن أنظار الرقابة القانونية الفعالة -مما يديم دائرة متواصلة من الرضوخ واإلنكار.
إن التنفيذ الكامل لإلطار القانوني الوقائي من شأنه أن يبني ثقة الجمهور في نظام العدالة الجنائية ،وعلى نحو أعم ،في
شرعية الحكومة.

تاسعاً :التوصــــــــــــــــيات
بهدف دعم الحكومة العراقية و حكومة أقليم كردستان في جهودها الرامية لمنع حاالت التعذيب أو سوء المعاملة بما يتماشى
مع االلتزام بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب تتقدم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضية األمم المتحدة السامية
لحقوق اإلنسان بالتوصيات التالية:
اإلطـــــــــــــــار التنظيـــــــــــــــمي
•

إعطاء األولوية لتبني قانون شامل وخطة عمل وطنية لمناهضة التعذيب ،ويتعين أن يتماشى ذلك تماماً مع قانون
حقوق اإلنسان الدولي ،ال سيما اتفاقية مناهضة التعذيب.

•

إنشاء نظام متاح وفعال للمساعدة القانونية ،وتخصيص الموارد البشرية والمالية الالزمة لذلك.

•

مراجعة/اأعتماد قوانين لضمان تنظيم ظروف االحتجاز بما يتوافق تماما مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان في
جميع األماكن الرسمية للحرمان من الحرية.

•

المصادقة على البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

االمتثــــــــــــــــــــــــــــــــال:
•

ضمان أن يجري االعتقال حص اًر على يد السلطات المخولة حسب األصول المرعية ،مع االمتثال الكامل للقانون
والتزامات العراق الدولية في مجال حقوق اإلنسان.

 76لم ِّ ّ
يغط هذا التقرير موضوع جبر الضرر في حاالت التعرض للتعذيب أو انتهاكات الضمانات اإلجرائية ،بيد أن بعثة األمم المتحدة لمساعدة
العراق /مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان تشدد على أهمية هذا الموضوع.
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•

تقديم معلومات شفافة عن المنشآت األمنية التي تمتلك سلطة رسمية إللقاء القبض واالعتقال ،والظروف التي
يقومون في ظلها بتنفيذ إلقاء القبض واالعتقال ،وعن أماكن كافة مواقع االعتقال الرسمية.

•

اتخاذ خطوات عملية فورية لضمان ما يلي:
 oأن يستفيد المشتبه بهم والمتهمون على نحو فعال من خدمات المحامين في كافة مراحل التحقيق
والمحاكمة ،بما في ذلك خالل وجودهم في مواقع االعتقال.
 oأن يتمكن كل شخص تعرض للحرمان من حريته من االتصال بشخص يختاره ليخبره عن اعتقاله ومكان
تواجده وتسهيل الزيارات العائلية للمعتقل.
 oأن يتوفر في كل مركز اعتقال فحص طبي كامل يجريه طبيب ممارس للمعتقل عند وصوله وبأقرب وقت
ممكن ،وأن تسجل نتائج كافة الفحوصات على النحو الواجب ،وتوفرها للمعتقل المعني.
 oأن تحترم الجداول الزمنية لالحتجاز السابق للمحاكمة واإلجراءات القضائية.
 oأن تتم متابعة و التحقيق في كافة مزاعم التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة على نحو سريع وشامل
ومستقل وحيادي من قبل السلطات القضائية واالحتجاجية ،بما في ذلك عند الشك بحدوث هكذا ممارسات
(بدون تقديم شكوى رسمية).

•

السماح بالزيارات غير المعلن عنها مسبقاً والتي تقوم بها جهات مراقبة مستقلة لمراكز االعتقال ،حيث يتعين أن
يشمل ذلك إمكانية تامة للدخول إلى كافة أماكن االعتقال وإمكانية إجراء مقابالت خاصة وسرية مع المعتقلين.

•

السماح بحصول الجمهور على إحصائيات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات لقضايا التعذيب وسوء
المعاملة المزعومة ،ونتائج تلك اإلجراءات.

مراجعة قواعد وممارسات االستجواب ،فضالً عن ترتيبات االحتجاز:
•

إنشاء منظومة تسجيل موحدة ومركزية ويمكن الوصول إليها ألماكن االحتجاز ،وفي نفس الوقت ،ضمان الحفاظ
على حق األفراد في الخصوصية.

•

اعتماد مبادئ توجيهية بشأن طرق التحقيق غير القسرية وغيرها من اإلجراءات التي تحد من االعتماد على
االعترافات ونشر تلك المبادئ بين كافة المسؤولين المعنيين بالتحقيقات.

•

اتخاذ خطوات للحد من استخدام االحتجاز السابق للمحاكمة بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم  ،16بما
في ذلك تحديد االعتبارات المتعلقة بالق اررات الفردية الخاصة باالحتجاز السابق للمحاكمة وضمان أن يكون استخدامه
معقوال وضروريا استنادا إلى أدلة قوية ألغراض منع الفرار ،التدخل في األدلة أو تكرار الجريمة .وينبغي أن يكون
االحتجاز السابق للمحاكمة لألطفال دائما تدبي ار من تدابير المالذ األخير وألقصر وقت ممكن.

•

أن تحدد بوضوح إجراءات الشكاوى ،وأن تكون سرية وآمنة ومتاحة لكافة المعتقلين ،بمن فيهم األطفال ،وينبغي أن
يتم إعالن تلك اإلجراءات على نطاق واسع والتأكد من عدم شن عمليات انتقامية إذا استخدمت.

•

نشر على نطاق واسع المعلومات المتعلقة بتدابير الحماية واآلليات التي يمكن من خاللها للذين يشعرون بأنهم
معرضون لخطر التعذيب أو سوء المعاملة التقدم بطلب للحصول على الحماية.

26

التدريـــــــــــــــــــــــــــب:
•

تعزيز التدريب ل كل شخص يمكن أن يشترك في احتجاز أو استجواب أو التعامل مع األشخاص المحرومين من
حريتهم على حظر التعذيب وسوء المعاملة والمتطلبات القانونية ذات الصلة ،بما في ذلك ضمانات منع التعذيب
وسوء المعاملة.

27

الملحق  - 1رد حكومة العراق على تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة
العراق  /المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
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بيان مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ()OCIA

حكومة إقليم كردستان تستمع إلى نتائج تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  /المفوضية

السامية لحقوق اإلنسان وتأسف لممارسة التعذيب البغيضة

أصدرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ( )UNAMIومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ()OHCHR

تقري اًر عن حالة التعذيب في إقليم كردستان .التعليق األولي لمكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان

( )OCIAمرفق بالتقرير في الملحق .يوجد لدى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCIAترتيب مع بعثة األمم المتحدة

لتقديم المساعدة إلى العراق  /المفوضية السامية لحقوق اإلنسان لتقديم التعليق النهائي في األيام القليلة المقبلة ،بسبب الحد
الزمني القصير الذي حدده األخير.

لقد تبنت حكومة إقليم كردستان سياسات وتشريعات متسقة للحفاظ على الكرامة والحرية الفردية .يتم تقوية اإلطار القانوني

المعمول به من خالل عملية صنع السياسات السليمة ،والتنفيذ العادل ،والمراقبة المستمرة والتعزيز من قبل النظراء

والمنظمات الدولية.

التعذيب هو ممارسة مروعة ،وهو غريب على القيم الديمقراطية التي تحكم حكومة إقليم كردستان من خاللها .تسعى

حكومة إقليم كردستان جاهدة الستيعاب السياسات اإلصالحية في مرافق االحتجاز والسجون .عالوة على ذلك ،فإن حق

الدفاع القانوني واالتصال األسري مكفول للسجناء.

منذ ظهور فيروس كوفيد ،19-تم تقييد الزيارات إلى مرافق االحتجاز والسجون بشكل كبير ،مما جعل اإلجراءات

تعقيدا .ومع ذلك ،لم تكن هناك قيود على طلبات بعثة األمم المتحدة
البيروقراطية للحصول على إذن للزيارات أكثر
ً
لمساعدة العراق  /مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان لزيارة الم ارفق منذ يناير /كانون الثاني  ،2020حيث شهد
معتدال .عالوة على ذلك ،فإن حكومة إقليم كردستان على استعداد للتعاون مع النظراء المذكورين
انخفاضا
كوفيد19-
ً
ً
أعاله إلجراء مزيد من التحسينات ،وتكرر التزامها بفرض الضمانات اإلجرائية لعدم التسامح مطلًقا مع التعذيب في جميع
أنحاء إقليم كردستان.

تحترم حكومة إقليم كردستان والية بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  /مفوضية حقوق اإلنسان بشأن السرية .ومع ذلك،

لتوسيع نطاق التعاون وبذل جهود أكثر إنتاجية ،نطلب من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  /المفوضية السامية لألمم
المتحدة لحقوق اإلنسان تقديم تفاصيل محددة ،مع التأكيد على النطاقات اإلقليمية الدقيقة حيث يتم مالحظة التعذيب وفًقا
لنتائجهم .سيساعد ذلك الحكومة والسلطات القضائية على تحديد االدعاءات بسرعة وإصدار تدابير عقابية لمرتكبيها وفًقا

لذلك.

تجسيدا للقيم الديمقراطية الحيوية وقدمت أمثلة على ترسيخ ركائز الحكم الرشيد .تعتمد
لقد أظهرت حكومة إقليم كردستان
ً
اإلجراءات القانونية فقط على القوانين والقواعد المعمول بها .لدى حكومة إقليم كردستان عالقة متسقة ومتبادلة مع وكاالت

 78هذه ترجمة غير رسمية .للحصول على الرد رسمي من حكومة إقليم كردستان على تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  /المفوضية
السامية لحقوق اإلنسان (تم استالمه في  1أغسطس/آب  ، )2021يرجى االطالع على النسخة اإلنجليزية من هذا التقرير.
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األمم المتحدة ،وعلى رأسها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  /المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،وتتطلع إلى تحقيق
التحسينات والتعزيزات المطلوبة بشكل تعاوني.

تعليقات أولية من حكومة إقليم كردستان عىل تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق /مكتب مفوض األمم
المتحدة السام لحقوق اإلنسان حول حقوق اإلنسان ف إدارة العدالة ف العراق :ر
الشوط القانونية والضمانات
ي
ي
ي
اإلجرائية لمنع التعذيب
مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ()OCIA
لمحة عامة:
ز
االلتام ر
بشوط األمم المتحدة والهيئات واالتفاقيات الدولية األخرى .وقد كانت هذه
سعت حكومة إقليم كردستان إىل
سياسة متسقة بحزم.
اق عىل األسس التالية للحرية :أ) حرية اإلنسان وكرامته مصونة .ب) ال يجوز توقيف
تنص المادة  )1( 37من الدستور العر ي
س والجسدي والمعاملة الالإنسانية.
أي شخص أو التحقيق معه إال بحكم
ي
قضائ .ج) تحظر جميع أشكال التعذيب النف ي
منتع باإلكراه أو التهديد أو التعذيب ،ويحق للضحية المطالبة بالتعويض عن ز
ال يجوز االستناد إىل أي اعتاف ز
األضار
ز
المادية والمعنوية الت لحقت به بموجب القانون رقم  .20ق إقليم كردستان ،تحظر السلطات استخدام التعذيب ز
وتلتم
ي
ي
بالتحقيق ز يق مزاعم سوء المعاملة واالساءة داخل جميع السجون ز يق اإلقليم .تسمح وزارة العمل والشؤون االجتماعية،
بموجب القانون رقم  ،7المادة  27 ،1و ،28بالعقوبة التأديبية فقط لردع وإصالح المحتجزين الذين ال ز
يلتمون بقواعد
وأنظمة السجن.
المعتقلي ز
ز
يعتت تعذيب المعتقل أو المحكوم عليه أو
ان تعذيب
وانتاع اعتافات منهم تحت التعذيب محظور تماما .ر
ز
اق رقم  111لسنة 1969
القيام بأي عمل غت
ي
إنسائ بحقهم جريمة بموجب المادة  333من قانون العقوبات العر ي
وتعديالته .وبحسب هذا القانون ،يحق ألي متهم تعرض للتعذيب أثناء االستجواب تقديم شكوى ضد من قام بتعذيبه.
ً
وبناء عليه ،يمكن لكل معتقل رفع أي قضية عن طريق إدارة السجن أو األدعاء العام وأقاربه أثناء زيارتهم أو من خالل
ً
يعتت باطال ويعاقب
منظمات حقوق اإلنسان ،حول التعذيب من قبل الجهات المختصة .كل اعتاف تحت التعذيب ر
القانون مرتكبيه .أي متهم تعرض للتعذيب خالل التحقيقات ،يحق له /لها تقديم شكوى ضد الشخص الذي قام بتعذيبه/
بتعذيبها.
ز
ز
قضائ من وزارة الداخلية يرافقه أعضاء من األدعاء العام لمراقبة ومتابعة
يخصص مكتب يق مبت األسايش العام لمحقق
ي
ز
المعتقلي .هذه الممارسة محظورة تماما ،ولم يتم تسجيل أي حالة تعذيب .بموجب
الت تنطوي عىل تعذيب
القضايا ي
اق ،يحق لكل محتجز
اق المعدل رقم  111لعام  1969والمادة  )3( 9من الدستور العر ي
المادة  333من قانون العقوبات العر ي
تقديم شكوى وبعدها يجب أن تخضع القضية للتحقيق .ومع ذلك ،لم يتم إصدار أي شكوى طوال عام .2020
والت ورد ذكرها ز يق تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق /مكتب مفوض األمم
وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب  -ي
السام لحقوق اإلنسان ،ترحب حكومة إقليم كردستان بأي جهود تعزيزية يقدمها نظرائها الدوليون.
المتحدة
ي
وتحت وصاية األسايش ،يمكن احتجاز المعتقل لمدة  24ساعة أو حت انتهاء التحقيقات وعقد جلسة استماع للمحتجز
قاض ز يق مقرات األسايش .ومع ذلك ،ز يق حالة الحاجة إىل مزيد من األدلة قبل بدء القضية ز يق المحاكمة ،يجوز تمديد
أمام
ٍ
ً
ز
اق رقم  )1969( 111بعد صدور أمر التوقيف من
فتة التحقيق بناء عىل أوامر من
القاض .وبحسب قانون العقوبات العر ي
ي
المحكمة ،يتم توقيف المتهم من قبل المحكمة وتتخذ اإلجراءات القانونية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية
اق رقم (.1971 ،)23
العر ي
ز
ز
ز
ز
الدوليي ،بما يق ذلك اللجنة الدولية
يتم مراقبة الوضع يق مرافق االحتجاز يق إقليم كردستان وتعزيزه من قبل النظراء
السام
والت تمثل أيضا مكتب المفوض
(يونام)،
للصليب األحمر ( ،)ICRCوبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
ي
ي
ي
لحقوق اإلنسان (.)OHCHR
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إذا تعرض المتهم للتعذيب من قبل ضباط ر
الشطة ،فيجب اإلبالغ عن ذلك وقت التحقيق ،ويجب أن يتم أخذ األقوال
ز
القضائ فيما إذا كان
وقاض التحقيق (ألن المتهم بعد اعتافه ،سيتم سؤاله من قبل المحقق
القضائ
من قبل المحقق
ي
ي
ي
ز
قاض التحقيق نفس السؤال.
تحت الضغط أم ال لالعتاف) .كما سيطرح
ي
يمكن للمحتجزين اإلبالغ عن حاالت التعذيب من خالل إدارة السجن أو األدعاء العام أو عوائلهم أو من خالل منظمات
حقوق اإلنسان .يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق أي عنرص من عناض ر
ز
المعتقلي بمجرد
الشطة أو األمن متهم بتعذيب
ثبوت ارتكاب الفرد لهذا الفعل وتعرض المعتقل للتعذيب وسوء المعاملة.
التلمانية وااألدعاء العام والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان وجمعية الحق
تخضع جميع المرافق اإلصالحية لرقابة اللجان ر
ز
العام ز يق وزارة العدل والمنظمات الدولية والمحلية والفرق الخاصة يق وزارة العمل والشؤون االجتماعية .كما يتم أخذ
تقاريرهم عىل محمل الجد ويتم التعامل معها بأهمية كبتة .كما ُيسمح للمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان بزيارة
المنشآت اإلصالحية دون أي قيود ،وال سيما اللجنة الدولية للصليب األحمر.
طت ز يق منشآت اإلصالحية يعمالن طوال  24ساعة .ويتوفر
أما عن تقديم الخدمات الصحية ،فيوجد مركز
ي
صح وفريق ر ي
المختت واألدوية أيضا .تجرى الفحوصات الطبية للمحتجزين أثناء دخولهم إىل مراكز التوقيف والنقل وخاصة فحص
ر
األمراض المعدية مثل (التهاب الكبد واإليدز والسل) واألمراض المزمنة مثل (السكر وضغط الدم) واعداد ملفات طبية
خاصة بهم..
وعند إحالة كل متهم إىل المرافق اإلصالحية ،يتم تدوين المعلومات الخاصة بحالته /بحالتها الصحية وإجراء الفحوصات
الالزمة له /لها قبل االختالط بالمحتجزين اآلخرين للتأ كد من عدم إصابته /اصابتها بأي أمراض قد تنتقل إىل البقية .لم
يتم تسجيل أي حالة وفاة نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة.
ز
زق إقليم كردستان ،يتم التعامل مع من لم يبلغ الثامنة ر
ز
إرهابيي أو عىل صلة
عشة من العمر ويشتبه يق تورطهم مع
ي
بمنظمات إرهابية عىل أنهم (ضحايا داعش) وليس كأعضاء ز
ز
.
ألهاىل
المعلومات
بإعطاء
األمنية
الجهات
م
وتلت
داعش
ق
ي
ي
ز
المعتقلي وفق القانون رقم ( )14لسنة ( )2001الصادر عن برلمان المنطقة.
ز
يتم وضع النساء واألطفال الذين يتم القبض عليهم بتهمة االرتباط بجماعات إرهابية يق منشآت إصالحية تابعة لوزارة
العمل والشؤون االجتماعية وال يتم إيداعهم ز يق مراكز احتجاز األسايش.
المعتقلون ذوو اإلعاقة
ز
المعتقلي من ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة .يتم توفت الخدمات التالية لهم:
ويوجد ز يق اإلصالحيات عدد من
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
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المالبس.
خدمات التعقيم.
اجراء الفحوصات الطبية وتقديم العالج عند الحاجة.
ز
تأمي غرفة خاصة لهم.
خدمة غسل المالبس.
قص الشعر والحالقة
التواصل مع ذوي هم.
مكتبة.
ز
تأمي دورات المياه الخاصة.
ز
ز
تأمي ما يحتاجونه عند الرصورة.

الملحق  - 3رد إضافي لحكومة العراق على تقرير بعثة األمم المتحدة
لمساعدة العراق  /المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
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