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 ملخصال
 

فخخة خارج مسجد شیعي في بلدة طوز ، انفجرت سیارة مُ 2015أكتوبر/تشرین األول  22 في
في الیوم التالي، حوالي ، وفقا لتقاریر. آخرین 40أشخاص وجرح  5، ما أدى إلى مقتل خورماتو
وفقا لزوجة سنة.  32 عمره عامل محلي"، وھو سیارة خارج منزل "عزیزتوقفت مساء،  8الساعة 
جماعة وھي ( "كتائب حزب هللاـ "صفر لشعار األالأسود وأقنعة و ارجال یرتدون زی 5طلب عزیز، 

) الذھاب عاما 70(صباح" " عزیز ووالدهمن ) "الشعبيحشد قوات ال"زءا من شكل جُ قیة تُ شیعیة عرا
 ھیومن رایتس ووتشلـ قالت ئذ. منذھما أي معلومات عن مكانولم تتلق زوجة عزیز معھم. لم ترھما 

لى الشرطة المحلیة والمحكمة ومكتب إ في الیوم التالي: "ذھبت 2018في فبرایر/شباط 
زوجي ال یعود من أ ةلكنني خائفعنھما.  معلومات ال یملكون أيإنھم  قالواھم جمیعا لكن االستخبارات،

 ا؟"كیف یمكنني العیش بدونھم. أبداأو والده 

القوات أُخفیا قسرا على ید و ا،عزیز وصباح تعسف، اعتُقل مثل آالف الرجال العراقیین اآلخرین
قوات الدولة كجزء من في منذئذ أدمجت التي  عھا،م الحكومیة والجماعات المسلحة المحلیة المتحالفة

 .2014 عام) التي بدأت ـ "داعش"(المعروف أیضا ب "الدولة اإلسالمیةتنظیم "الحرب ضد 

أنھ اعتقال أو احتجاز شخص من قبل موظفي على ف االختفاء القسري بموجب القانون الدولي یُعرَّ 
من إقرار أو دعم أو  فویضخاص یتصرفون بتالدولة أو عمالء الدولة أو أشخاص أو مجموعات أش

 ینطوي حظرھ. كما أو مكانه لكشف عن مصیراأو باعتقال الشخص رفض االعتراف مع الدولة، 
على واجب التحقیق في حاالت االختفاء القسري المزعومة ومقاضاة المسؤولین  االختفاء القسري

التقریر، لم یتمكن أفراد العائلة من في الحاالت التي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش في ھذا . عنھا
سمح للمحتجزین باالتصال المحتجزین، ولم یُ أو مكان الحصول على أي معلومات حول مصیر 

. كما حاولت ھیومن رایتس ووتش الحصول على معلومات عن مكان وسالمة بالعالم الخارجي
كن اعتبار االعتقاالت حاالت اختفاء میُ وبالتالي المعتقلین، ولكنھا لم تتلق أي ردّ حتى كتابة التقریر، 

 .قسري

، حظر فیھا ، والعراق طرف"االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسريتُنظم "
القسري منع جمیع حاالت االختفاء بالتزامات الدول  ، من بین أمور أخرى،تُحدداالختفاء القسري و

 ُمقاضاتھا.و والتحقیق فیھا
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على أبحاث نشرتھا حول حاالت االختفاء القسري في في ھذا التقریر رایتس ووتش  تعتمد ھیومن
اعتقلتھم قوات الجیش ألطفال  حاالت 4و أخرى لرجالحالة  74، ووثقت 2014العراق منذ عام 

عتقد تبینما وا قسرا. اختفو ،2017 تشرین األول/وأكتوبر 2014 نیسان/واألمن العراقیة بین أبریل
إال أن مصیر االت أنھا تعرف مكان احتجاز أقربائھا من خالل مصادر غیر رسمیة، ح 4األسر في 

، 2015عام  23 ،2014عام شخصا  29، اعتقل ھذه الحاالتمجھوال. في ال یزال اآلخرین  74الـ 
وا واختفوا الرجال الذین احتجزأفرج عن حاالت أخرى،  3في . و2017عام  12و ،2016عام  14

الحشد عنھم أن قوات یوما. أفاد الُمفرج  130و 34بین  بعد ما 2015و 2014 عامي فيقسرا 
 .في أماكن احتجاز غیر رسمیة تھماحتجز "جھاز األمن الوطني"أو  الشعبي

ھي  ،التي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش ،قوات األمنشخاص المخفیین على ید جمیع حاالت األتقریبا 
(حالتھا  2016امرأة عام تضمنت إخفاء  فقطواحدة  ثةذكور. وثقت ھیومن رایتس ووتش حادحاالت 

 غیر مدرجة في ھذا التقریر)

خالل مصادمات بین القوات العراقیة وأتباع رجل الدین الشیعي  تم إخفاؤھمأشخاص  8 باستثناء
ھذا التقریر من أجل ، جمیع الحاالت التي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش 2014عام  ،محمود الصرخي

 وأبسبب ھویتھم الدینیة جمیعا إنھا تعتقد أن اإلخفاء حدث  أسرھم تنة. قالعرب سُ ذكور ھي حاالت 
" القاعدةداعش و" التعاطف معلصاق تھمة القوات العراقیة إلاستخدمتھا ي ت، السریّةأو األ العشائریة



 

ووتش رايتس هيومن 2018 أيلول/سبتمبر |    3   

كان داعش. المخفیّین و شخاصبین األھیومن رایتس ووتش علم بأدلة محددة تربط لیس لدى . بھم
المخفیین في  معظمو، سنة 70 في سن ، وأكبرھمسنوات 9سن في  فیینضحایا المخالر أصغ

 الثالثینات من عمرھم.

من الرجال والفتیان عند نقاط تفتیش كجزء من إجراءات  34اعتقلت القوات العسكریة واألمنیة 
اط التفتیش، عند نق اإلخفاءجمیع حاالت استھدفت منازلھم.  منآخرین  37و یین،اإلرھابالكشف عن 

في المناطق التي كانت تحت سیطرة داعش  اشواعینحدرون أو الذین شخاص األ إال حالة واحدة،
زل في بغداد. في معظم ھذه االمن في اعتقاال 19. تم تنفیذ 2017و 2014لفترات متفاوتة بین 

 ارتباطتفترض ت عائالت المعتقلین أي سبب لالعتقال، رغم أن العائاللقوات األمن  لم تُقدمالحاالت، 
في . أو العائلة أو القبیلة التي ینتمون إلیھاوالمكان الذي ینحدرون منھ  ةنبھویتھم كعرب سُ االعتقاالت 

أجروا االعتقال ظروف االعتقال أو ما قالھ الضباط الذین تُشیر من ھذه الحاالت على األقل،  6
 .ال ضد داعشبالقت ، إلى أن االعتقاالت كانت على األرجح متصلةللعائالت

حالة،  11حاالت، تمت االعتقاالت من المنازل في أعقاب عملیات عسكریة ضد داعش. وفي  5في 
بین  2014بعد حوادث أمنیة كبیرة مثل قتال إخفاء أشخاص و ةجماعیاعتقال في إطار عملیات تمت 

 .في طوز خورماتو 2015عام ُمفخخة وتفجیر سیارة  ،مؤیدي محمود الصرخي وقوات األمن

" في مدیریة االستخبارات ومكافحة اإلرھاب"، "مكافحة اإلرھابجھاز " حاالت أخرى، قام 5في 
 ،رجال من مناطق كانت تخضع سابقا لسیطرة داعش باعتقالوقوات الحشد الشعبي  ،وزارة الداخلیة

مطار ، نازحینمحكمة كركوك، مخیم للماكن نقاط التفتیش. تشمل ھذه األفي في أماكن غیر منازلھم و
 من الشرطة االتحادیة في أحد ضابط قلأخرى، اعتُ  حالةوفي . شرطة یثربمركز بغداد الدولي، و

رجل آخر من قبل أحد أفراد  قوات الحشد الشعبي. كما اعتُقل على األرجح من قبل ،سامراء شوارع
تقال اعتم وفقا لشھود، المدنیة في طوز خورماتو.  األحوال خارج مدیریةالحشد الشعبي قوات 

 .دون تفسیر في كل ھذه الحاالت الرجال

انتھاكات  التقریرالحاالت الموثقة في ھذا  رافقتكما ھو حال االختفاء القسري في كثیر من األحیان، 
خارج اإلعدام و، سوء المعاملة ،أخرى لحقوق اإلنسان، بما في ذلك االعتقال واالحتجاز التعسفیین

، من المفترض أن یتلقى جمیع المشتبھ فیھم، بمن فیھم بموجب القانون الدولي. نطاق القضاء
تتطلب ھذه االلتزامات ضمان اإلنصاف واإلجراءات القانونیة محاكمة عادلة. ن باإلرھاب، والمرتبط

 اإلخفاءحاالت ترقى عن المعاملة اإلنسانیة للمحتجزین. قد  ، فضالحاكماتالواجبة في التحقیقات والم
مھینة، سواء بالنسبة للمحتجز أو أفراد الإنسانیة أو اللامعاملة العذیب أو تإلى الالقسري بحد ذاتھا 

 .أسرتھ

األمن لم  عناصرالعملیات إن على في الحاالت الموثقة في ھذا التقریر، قالت أسر المعتقلین وشھود 
 تصلةت دائما مكانفسبب لالعتقال، تقدیم الحاالت التي تم فیھا  . أمایقدموا مذكرة تفتیش أو توقیف

داعش. لم تعرف أي من العائالت التي قابلتھا ھیومن رایتس  ال سیما معاإلرھاب، ب تتعلق بمزاعم
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الحظ الباحثون أن آالف السجناء حددة. أقاربھا أمام قاض في الفترة الزمنیة الممثل ووتش ما إذا 
سمح لھم خالل ھذه قاض، وال یُ مثلوا أمام الذین یواجھون تھما باإلرھاب یُحتجزون ألشھر قبل أن ی

 .مكان وجودھمشعارا بأو أقاربھم، وال تتلقى أسرھم إ مالفترة باالتصال بمحا

زال ساري المفعول بالكامل ألن یي ال ذالعراقي، ال "ائیةزالج أصول المحاكماتقانون "بموجب 
ف عن فقط بعد صدور أمر توقی فیھمحالة الطوارئ، یجوز للشرطة احتجاز المشتبھ علن الحكومة لم ت

 استمرارللتفویض بساعة  24تحقیق خالل الأمام قاضي  فیھمویجب إحضار المشتبھ  ،محكمة
 ھم.احتجاز

حاالت، زعم أفراد األسرة الذین شھدوا اعتقال أقاربھم أن القوات استخدمت القوة المفرطة،  3في 
قال  ،ت أخرىحاال 4وفي عتقال. في حالة واحدة إلى وفاة قریب آخر حاضر أثناء عملیة االأدت 

 .شھود إن قوات األمن ھددت باستخدام القوة

ة ، وفي حالةمحمولحواسیب في وقت االعتقال، أیضا ھواتف و، السلطاتصادرت حاالت،  5في 
قانون من  6من المادة  2تنص الفقرة بینما واحدة صادرت جھاز ألعاب فیدیو "بالي ستیشن". 

والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمیة أو  لة األمواتُصادر كاف" العراقي على أنمكافحة اإلرھاب 
ألغراض األجھزة لم تستخدم ھذه إن العائالت في كل حالة  تقال"، جراميالمھیئة لتنفیذ العمل اإل

بعد جھزة أو إرجاع األُمصادرة ال بریراالعتقال لم یحاولوا تنفذوا الذین العناصر  وأن ،إرھابیة
 .التحقیق

التابعة  "سایشقوات "األالوطني، وجھاز األمن الشعبي، حشد ین أن قوات الیّ فمن المخ 8زعم أقارب 
)، ربما احتجزوا أفراد عائالتھم في أماكن احتجاز غیر رسمیة، قوات أمنیةلحكومة إقلیم كردستان (

أقاربھم احتجزوا مع كانوا قد  ،أقارب 3. مع ذلك، قال تھمعاملتتم مُ لكنھم قالوا إنھم ال یعرفون كیف 
 الشعبي أوحشد قوات العتداء الجسدي على ید ثم أطلق سراحھم بعد ذلك، إنھم تعرضوا لال نلمختفیا

ي من ھؤالء الرجال الثالثة مكان احتجازھم عرف أأثناء احتجازھم. لم یجھاز األمن الوطني 
 إلفراج عنھم من خالل أي إجراءات قانونیة، وتمتبرئتھم لبالضبط، ولم یتم اتھام أي منھم أو 

 .بمعزل عن العالم الخارجي حتى إطالق سراحھم احتجازھم جمیعا

المسؤولة على ھیئة ال، وھي الحشد الشعبي" لجنة"تشكك ھذه الحاالت في التأكیدات الصادرة عن 
الشعبي ال تحتجز أي أفراد في العراق. أخبرت حشد قوات الوحدات بأن تسییر قوات الحشد الشعبي، 

. قالت صالحیات قانونیة للقیام بذلكبأنھا لیس لدیھا أي رایتس ووتش ھیومن الحشد الشعبي  لجنة
یجب أن تسلم األفراد في أقرب وقت ممكن إلى ھا قد تساعد في تنفیذ االعتقاالت، لكناللجنة إنھا 

 .تفویض باالعتقال واالستجوابتتمتع ب القوات الحكومیة المعنیة التي

االبتزاز المرتبط باإلفراج عن السجناء، بیتس ووتش العدید من األقارب والشھود ھیومن را أخبر
حاالت دفعت  "منظمة العفو الدولیة"وثَّقت . عائالت لتسھیل اإلفراجالحیث طلب ضباط أمواال من 
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ربھا. في إحدى الحاالت ااإلفراج عن أق ضمانلقوات المسلحة في محاولة للفیھا العائالت فدیة باھظة 
فراج عن اإلطلب رشوة لتسھیل  األسایش عنصرا منإن ب یر، قال أالتي تم توثیقھا في ھذا التقر
 .طالق سراح ابنھ منذئذإلم یتم ف، مكانیاتاإللیس لدیھ  إنھ، قائال ابنھ. وقال األب إنھ رفض

. ما بین أكتوبر/تشرین 2017في التقریر في أكتوبر/تشرین األول الواردة  اإلخفاءآخر حاالت وقعت 
إخفاء  ، استمرت ھیومن رایتس ووتش في تلقي تقاریر عن حاالتلتقریراووقت نشر  2017األول 

الذین قابلتھم ھیومن رایتس المخفیین ، لم تكن لدى أسر التقریرأنحاء العراق. في وقت نشر جمیع في 
 المخفیین.أقاربھم ومكان وجود معلومات عن مصیر أي ھذا التقریر ألجل ووتش 

مجموعة من الجھات العسكریة واألمنیة.  على ید في ھذا التقریروثقة القسریة المُ  حصلت اإلخفاءات
الخاصة العملیات قوات ( حاالت على ید القوات العراقیة الخاصة 5ھیومن رایتس ووتش وثقت 

 12، و)2003لمكافحة اإلرھاب التي أنشأتھا قوات التحالف بقیادة الوالیات المتحدة بعد عام العراقیة 
كرسة لجمع المعلومات حول الجماعات المسلحة أو ھیئة مُ  و، وھالوطني حالة على ید جھاز األمن
یتبع كل في البالد. تعمل دولیة مراقبة ومنظمات  ،ھدد األمن القومي للعراقالسیاسیة أو الدینیة التي تُ 

أجرى جھاز رئیس الوزراء. في بعض الحاالت، من القوات الخاصة العراقیة وجھاز األمن الوطني ل
، وھي وحدة داخل وزارة الخاصة لحة والتكتیكاتفرقة األستعاون مع الب طني عملیات إخفاءاألمن الو
 .الداخلیة

رئیس الوزراء بعملیات بأنھا تابعة ل حالة قامت فیھا وحدات معروفة 14وثقت ھیومن رایتس ووتش 
یزال في  حین كان رئیس الوزراء السابق نوري المالكي الكلھا ، 2014قسري في بغداد عام  إخفاء

أیام  9، أي قبل 2014 نیسان/أبریل 21 یوم بغدادفي ین من ھذه الحاالت في حیَّ  13منصبھ. وقعت 
 .قررة في العراقمن االنتخابات البرلمانیة المُ 

وحالة  ،مدیریة االستخبارات ومكافحة اإلرھاب التابع لوزارة الداخلیة نفذھاحاالت  4باحثون الوثق 
، مثل قوات أیضاتحادیة. تعمل الشرطة االتحادیة، تحت قیادة وزیر الداخلیة الشرطة اال نفذتھاواحدة 

االحتیاط في العدید من الدول. وقد أنشئت استجابة للصراعات الداخلیة التي قوات الحرس الوطني أو 
تتطلب انتشارا عسكریا یتجاوز قدرة الشرطة المحلیة، مع تجنب الصعوبات السیاسیة التي یثیرھا 

 . یش محلیانشر الج

ارتكبتھا مجموعات  )حالة 36(أكبر عدد من حاالت االختفاء التي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش 
لعدید من القوى الموالیة للحكومة ت قوات الحشد الشعبي اجمعقوات الحشد الشعبي. مختلفة داخل 

س بعد دعوة رئی ،2014تحت رایة واحدة بعد سیطرة داعش على الموصل في یونیو/حزیران 
في العراق آیة هللا علي الحسیني كبر للشیعة األمرجع الدیني الوزراء السابق نوري المالكي وال

، أصدر رئیس 2016في فبرایر/شباط داعش.  نضمام إلى القتال ضدإلى االلرجال االسیستاني 
كـ الشعبي حشد رسمیا قوات المجت بموجبھ ، الذي أُد91دیواني رقم المر األالوزراء العبادي 

 26" داخل قوات األمن العراقیة تحت قیادة رئیس الوزراء. في ستقلعسكري م تشكیل"
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القرار. حتى ذلك ھذا الطابع الرسمي على  يضفیُ  اقانون البرلمان العراقيأقر ، تشرین الثاني/نوفمبر
. الحكومة العراقیةمن لكن بدعم وموافقة ، خارج القانونوحدات قوات الحشد الشعبي الحین، عملت 

في العملیات العسكریة العراقیة جنبا إلى جنب مع قوات عراقیة أخرى، شاركت قوات الحشد الشعبي 
األمنیة بناء على قواعد بیانات األفراد المطلوبین من قبل أجرت التحریات و ،نقاط التفتیشأقامت و

 .الدولة العراقیة

إن  ، قال شھودوات الحشد الشعبيى قالمنسوبة إلفي ھذا التقریر وحاالت االختفاء الموثقة  من بین
"عصائب  ، وواحدة من قبل"منظمة بدر"فذت من قبل كتائب حزب هللا، واحدة من قبل نُ منھا  28

جماعات الضالعة الأعالم وشعارات على الجناة إلى تعرفھم في ستندوا الشھود إنھم ا. قال "ھل الحقأ
كانت من قوات الحشد الشعبي  مجموعةأي حاالت لم یتمكن الشھود من تحدید  6في االعتقاالت. في 

والشعارات الرسمیة لقوات  عالماألبناء على قوات الحشد الشعبي  ، لكنھم نسبوھا إلىھامسؤولة عن
 ،الحویش ،الحلة ،یةضنقاط التفتیش حول العیاعند أو قرب وقعت حاالت االختفاء الحشد الشعبي. 
العوینات بلدة و ،یثرب ،طوز خورماتو ،امراءس ،الرزازة ،المسیب ،المجر ،كربالء ،جرف الصخر

 تشرین الثاني/بعد نوفمبرحالتین ، بما في ذلك 2017 تشرین األول/أكتوبرو 2014 تموز/بین یولیو
 .سمیا تحت قیادة العباديقوات الحشد الشعبي ر ، بمجرد أن تم وضع2016

التي ماعات بعض الجمن  الشعبي استھدفت رجاالحشد كما یشیر البحث إلى أن مجموعات قوات ال
القسري، بما في ذلك سكان جرف  خفاءعتقاالت التعسفیة واإلباالداعش  تحت سیطرةعاشت 

 .2014 تشرین األول/من منازلھم في أكتوبر اسكانھ تي فرالصخر، ال

قوات األمن التابعة لحكومة األسایش، منسوبة إلى  لغرض ھذا التقریر حاالت اختفاء 3وثق الباحثون 
على ید  األخرى ختفاءاالوثقت العدید من حاالت . وكانت ھیومن رایتس ووتش قد كردستان إقلیم

، معظمھا في سیاق العملیات العسكریة ضد داعش. احتجزت 2017و 2015سایش بین عامي األ
إما شخاصا (القوات العسكریة التابعة لحكومة إقلیم كردستان) أ "البشمركة"قوات األسایش أو وأخفت 
 .2015ط التفتیش أو من المخیمات التي تسیطر علیھا الحكومة اإلقلیمیة لكردستان منذ عام عند نقا

شخاص مختفین في الوقت الراھن ممن لدیھم معرفة ألعائلة  53تحدثت ھیومن رایتس ووتش إلى 
من السلطات فقودین أسرة معلومات عن أقاربھا الم 38مباشرة باالختفاء. من بین ھؤالء، طلبت 

حول  في الحاالت التي لم تبحث فیھا العائالت عن معلوماتوأي معلومات.  لكنھا لم تتلقَّ  ،یةالعراق
للخطر  االتحقیقات سالمة أقاربھتُعرض أن ى خشت اعن ذلك ألنھت امتنع اإنھت العائالت أقاربھا، قال

االحتجاز من خفیین بعد فترة عن المالقوات العراقیة تُفرج تأمل معظم العائالت أن و -كبیر بشكل 
 .قانونيالالسري وغیر 

في سیاق البحث، كتبت ھیومن رایتس ووتش رسائل إلى مستشار حقوق اإلنسان في المجلس 
إلى المسؤول عن التواصل مع األسئلة من وكذلك قائمة  ،االستشاري لرئیس الوزراء في بغداد

األشخاص الذین اختفوا بعد  إضافة إلى قائمة بأسماء ،حكومة إقلیم كردستانالمنظمات الدولیة في 
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األماكن التي تقریبیة والتواریخ الوتقدیم  ،الذین تم اعتقالھمسالمة عن مكان و فسارالستلاحتجازھم، 
سبتمبر/أیلول، ردت حكومة إقلیم كردستان بإرسال  18في خر مرة. آلكل شخص فیھا شوھد 

قیف التي تتبعھا. لم ترد على أي معلومات حول عدد المعتقلین النتمائھم إلى داعش وإجراءات التو
من أسئلة ھیومن رایتس ووتش المحددة، ومنھا األسئلة حول مكان األشخاص الواردین في التقریر. 

 لم تقدم سلطات بغداد أي جواب.  

من التحدث إلى ھیومن رایتس ووتش بشأن االختفاء ما لم یتم  خائفةنھا إ 53 عائالت الـالقالت جمیع 
 .ألنھا تخشى من انتقام قوات األمن ،سمھاضمان عدم ذكر ا

التھدیدات  منجنیف، عن قلقھا  ، وھي منظمة حقوقیة مقرھا"مؤسسة الكرامة"كما أعربت 
على ناشطین یدعمان عتداءات الجسدیة على نشطاء حقوق اإلنسان، بما في ذلك اعتداءات واال

 .2018 آذار/ومارس شباط/عائالت المختفین في فبرایر

مجموعة من الجھات الفاعلة بما في ذلك تقدیم شكوى أنھا اتصلت بسر التي اختارت األأفادت 
، فضال عن نواب آخرینو مجلس النوابالمفتش العام لوزارة الداخلیة، رئیس  ،السجون ،المحاكم

إن المسؤولین الحكومیین الذین تھم مقابلتمت مكتب رئیس الوزراء. في جمیع الحاالت، قال من 
أي من  تعرف في الحصول على أي معلومات عن أقاربھم المختفین. الھم م یساعدوبھم ل وااتصل

بھا للحصول على أفضل فرص لتحدید أماكن علیھا االتصال سلطة یجب أي واضح بشكل العائالت 
المفوضیة العلیا ـ "من العائالت التي تمت مقابلتھا إنھا اتصلت بلم تقل أي . إضافة إلى ذلك، اأقاربھ

مفوضیة حقوق اإلنسان، على ما یبدو ألنھا ال تعتقد أن التعنى بمؤسسة وطنیة وھي ، "نسانلحقوق اإل
شكوى ربھا. قدمت إحدى األسر ایمكن أن تلعب دورا فعاال في مساعدتھا على العثور على أق

ھیئة من الخبراء المستقلین ترصد  ھي، و"اللجنة المعنیة بحاالت االختفاء القسري"إلى استعجالیة 
دق االتي ص "التفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسريـ "افیذ الدول األطراف لتن

 .اللجنة كن أي من العائالت األخرى على علم بعملت. لم 2010علیھا العراق عام 

إلى سجن مطار بغداد  إنھا ذھبتلسجون بحثا عن أقاربھا إلى اقالت معظم العائالت التي ذھبت 
مجموعة من مراكز مكانا لاآلن أصبح قاعدة عسكریة قدیمة في بغداد و ووسجن المثنى، وھ ،الدولي

االحتجاز. حسب المحامین والعاملین في السجون، فإن كل من مجمع سجن المثنى وسجن المطار 
ھو جھاز من قوى مختلفة)، المخابرات العسكریة، و خلیطا(التي تمثل  "قیادة عملیات بغداد"تدیرھما 

وزارة حت قیادة ت "الوحدة التكتیكیةبـ "حت قیادة رئیس الوزراء، ومجموعة تسمى رات تمخاب
بعد اعتقالھم إما ذین اختفوا أن الاالعتقاد العام ھو  الداخلیة. قالت عائالت لـ ھیومن رایتس ووتش إن

 السجنین.في أحد یوجدون ماتوا أو 

الكرامة لباحثة ھیومن رایتس ووتش في في مؤسسة ومسؤولة قانونیة  ةمان، منسقصس عانیإ تقال
بشأن شكوى استعجالیة  145، 2014منذ مایو/أیار إن مؤسسة الكرامة قدمت،  2018أغسطس/آب 

 آذار/مارس حتىاالختفاء القسري. المعنیة بحاالت لجنة الحاالت االختفاء القسري في العراق إلى 
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عن طریق  ذلك حصلأقاربھم، ولم ی أماكن وجودعلى حاالت فقط  6في  تعّرفت العائالت، 2018
اتصاالت رسمیة من السلطات. قالت إن السلطات ردت على الرسائل الواردة من اللجنة، إال أن 

عثر على خرى ولم تھا األالردود بشكل عام ذكرت فقط أن السلطات فحصت سجونھا وقواعد بیانات
وزارة الداخلیة ل " التابعةانمدیریة حقوق اإلنسإلى "م شكوى یاألسرة تقدعلى الشخص، أو أن 

 .العراقیة

جزء من نمط أوسع بكثیر في العراق. ال یتضمن ھي حاالت االختفاء القسري الموثقة في ھذا التقریر 
آالف الرجال ھا ھیومن رایتس ووتش من قبل بشأن نشرتأجرتھا وھذا التقریر األبحاث التي 

داعش، بما في ذلك عملیة استعادة مدینة  المحتجزین في سیاق العملیات العسكریة ضدطفال واأل
من  رجال على األقل 643 فقدانسفرت عن أ التي، 2016 حزیران/إلى یونیو أیار/الفلوجة من مایو

. في تقریر 2017 تموز/إلى یولیو 2016 أیلول/من الكرمة والموصل من سبتمبر 70و صقالویةال
، وثقت على جرائم "داعش" في العراق"عدالة منقوصة: المحاسبة ، "2017دیسمبر/كانون األول 
إلى  االنتماءبتھم شخصا  7,374 السلطات في الموصل ما ال یقل عناحتجاز ھیومن رایتس ووتش 

ولكن لم  ،ھؤالء الحصول على معلومات عن األسر كثیر منال دون إخطار عائالتھم. حاولت ،داعش
قدر الباحثون أن عدد . نطاقواسع السري إلى اختفاء قوھو ما یرقى التواصل مع أسرھم، بلھم  یُسمح

 آذار/مارس 21في  "أسوشیتد برسھ وكالة "شرتمقال نكان أكبر بكثیر، وھو ما یدعمھ  تاالعتقاال
، بناء على مراجعتھا لوثائق وزارة الداخلیة المسربة عن نظام السجون ومصادر حكومیة 2018
 .أخرى

معركتھ ضد داعش. ومع ذلك، تتحمل الدولة  یواجھ العراق تحدیات أمنیة خطیرة، بما في ذلك
الدولیة في مجال  العراق والتزاماتن المحلیة قوانیلإنفاذ القانون لھیئات  ضمان امتثال مسؤولیة

 .حقوق اإلنسان

ت یجرأفي األسابیع المقبلة، استنادا إلى االنتخابات التي تُعیّن على الحكومة العراقیة الجدیدة، التي س
في أحداث الماضي أولویة، التحقیق االختفاء القسري ومحاربة ، أن تجعل من 2018في مایو/أیار 

لجنة عبر إنشاء لقیام بذلك علیھا االتزامھا باحترام وحمایة حقوق جمیع السكان في العراق.  لتأكید
االحتجاز على في  تایمستقلة للتحقیق في جمیع حاالت االختفاء القسري والوفتقصي حقائق 

الجیش واألمن والمخابرات في جمیع مرافق االحتجاز الرسمیة ني، على ید قوات الوطمستوى ال
؛ (ب) قضاءلعلى ا تكون لھا صالحیة التوصیة بإحالة ملفات: (أ) أن على اللجنة. وغیر الرسمیة

ومكان شخاص األعمل معنیة بجمع البیانات واإلصالح التشریعي والتحقیقات في مصیر فرق تشمل 
وتقدیم تقریر علني عن النتائج على القضاء  بإحالة ملفات صالحیة التوصیة ان لھج) تكو(وجودھم؛ 

آلیة لتعویض ضحایا االختفاء القسري وأسرھم؛ تنشئ د) (توصل إلیھا في غضون عام واحد؛ تالتي 
واحد على الصعید الوطني لألشخاص المختفین قسرا، أو آلیة مبسطة أخرى للسماح  سجالتنشئ ) ـھ(

وضمان إعمال حق األسرة في معرفة الحقیقة  ،بطلب معلومات عن أقاربھم المختفینللعائالت 
 جبر الضرر.والعدالة و
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باإلفراج  2013 في واسعة النطاق عقود. طالبت احتجاجاتمنتشر في العراق منذ االختفاء القسري 
الذین و وأن تقدم الحكومة معلومات لعائالت المفقودین ،عن األشخاص المحتجزین بشكل تعسفي

لكنھا لم  ،في السنوات السابقة. یبدو أن الحكومة العراقیة تقر بأن ھذه مشكلة من الماضياعتقلوا 
 .تعترف بأن القوات الحكومیة والجماعات التابعة للحكومة تواصل ارتكاب االختفاء القسري

جیل شكاوى تسبدل االكتفاء ب من واجب السلطات العراقیة التحقیق في حاالت االختفاء القسري.
. تحقیقات عاجلة ونزیھة ومستقلةاألمر بحاالت االختفاء دون متابعة، على المحاكم بشأن العائالت 

، بما في ذلك رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة، توجیھ عنیةعلى القائمین على سلطات إنفاذ القانون الم
حیث محاكمة عادلة كمتھم أو توجیھ االتھام إلیھم ومحا ،القوات إلطالق سراح األشخاص المختفین

أن تعرف أسرھم والمحامون و ،یتم منحھم حقوقھم كاملة، بما في ذلك الحق في التواصل مع أسرھم
لقوات محاسبة السلطات . على امكان احتجازھم في جمیع األوقاتواألطراف المعنیة األخرى 

تفاء القسري، بما في ذلك االخ ضحایا تعویضعلیھا و ،عن أي انتھاكاتالمسؤولة العسكریة واألمنیة 
 .الشخص المختفية عائل

 توجیھ تھم إلیھفیجب  ،حل كل حالة اختفاء عن طریق تحقیق سریع. إذا كان الشخص محتجزاینبغي 
ینبغي . تھكاملة عن ظروف وفاالتفاصیل السرتھ توفي فیجب أن تُعطى ألأو إطالق سراحھ، وإذا 

 .إلى عائلتھ تھجثإعادة 

وغیرھا من  ،فرنسا ،ألمانیا ،المملكة المتحدة ،ووتش أیضا الوالیات المتحدةتدعو ھیومن رایتس 
على حث السلطات العراقیة إلى لعراق ل یةعسكریة وأمنیة واستخبارمساعدات  قدمتُ التي الدول 

في ھذه االنتھاكات المزعومة. ُمساعدتھا  مساھمةوالتحقیق في  ،لتحقیق في مزاعم االختفاء القسريا
في ھذه تورطة العسكریة واألمنیة واالستخباریة للوحدات الم تھالدول تعلیق مساعدعلى ھذه ا
الدول الحفاظ على ھذه العسكریة علنا. على  اتشرح أي تعلیق أو إنھاء للمساعدأن تو ،االنتھاكات

 .لحقوق اإلنسان جسیمةتعتمد الحكومة تدابیر إلنھاء ھذه االنتھاكات الإلى أن  تعلیق المساعدات
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 توصياتال
 

 إلى سلطات إنفاذ القانون المستقلة

 والمقاضاة التحقيق

، تحدید مكان المحتجزین بصورة مزاعم االختفاء القسري الحالیةفي  ةفوری اتجراء تحقیقإ •
 اإلخفاء، ومقاضاة مرتكبي فراج عنھماإلو یةغیر قانونیة من قبل القوات العسكریة واألمن

 .القسري

علیا، ال ما یشمل أصحاب المراكزذ القانون من جمیع الرتب، بإنفا المسؤولین عنمقاضاة  •
وغیرھم ممن  ةادیالذین تبین أنھم مسؤولون عن حاالت االختفاء القسري. معاقبة ضباط الق

 .بھذه االنتھاكاتأو علموا قع السلطة الحكومیة الذین أمروا اھم في مو

عبر إجراءات لى ارتكابھم جرائم، لمحتجزین الذین توجد أدلة موثوقة عفورا لتوجیھ االتھام  •
، بما في ذلك تحدید مكان جمیع المعتقلین، العادلةتتماشى مع المعاییر الدولیة للمحاكمة 

 .لمحتجزین بصورة غیر قانونیةل، وتقدیم تعویضات البقیةإطالق سراح 

 

 وحكومة إقليم كردستان العراقية المشكلة حديثا االتحادية إلى الحكومة

ص اشخالمختفین على وجھ السرعة. إذا كان األ ت حول مصیر ومكانتقدیم معلوما •
كاملة عن التفاصیل توفوا ینبغي تقدیم ال، وإذا فراج عنھماإلأو  متھامھنبغي ای ین،محتجز

 .جثثھم إلى عائالتھمتھم ألسرھم. ینبغي إعادة ظروف وفا

مشاركتھ في  على مسؤول توجد أدلة موثوقة ، تعلیق عمل كلفي انتظار إجراء تحقیق كامل •
  .قسريالختفاء اال

في  تایمستقلة للتحقیق في جمیع حاالت االختفاء القسري والوفتقصي حقائق لجنة إنشاء  •
الجیش واألمن والمخابرات في جمیع مرافق قوات  یدعلى وطني، االحتجاز على مستوى 

لتوصیة بإحالة تكون لھا صالحیة ا: (أ) أن للجنة. ینبغي االحتجاز الرسمیة وغیر الرسمیة
عمل معنیة بجمع البیانات واإلصالح التشریعي فرق ؛ (ب) تشمل قضاءلعلى ا ملفات

بإحالة  صالحیة التوصیة اج) تكون لھ(ومكان وجودھم؛ شخاص األوالتحقیقات في مصیر 
توصل إلیھا في غضون عام واحد؛ توتقدیم تقریر علني عن النتائج التي على القضاء  ملفات

واحد على  سجالتنشئ ) ـھ(ة لتعویض ضحایا االختفاء القسري وأسرھم؛ آلیتنشئ د) (
الصعید الوطني لألشخاص المختفین قسرا، أو آلیة مبسطة أخرى للسماح للعائالت بطلب 
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وضمان إعمال حق األسرة في معرفة الحقیقة والعدالة  ،معلومات عن أقاربھم المختفین
 جبر الضرر.و

للمساعدة في تحدید طلبا عائالت المفقودین التي تتصل بھا  السلطات ةتأكد من أن مجموعال •
. تقدیم ردود سریعة وموضوعیة على الجنة وكیفیة االتصال بھا على علم بالموقع أقربائھ

 .االختفاء القسريحاالت استفسارات اللجنة المعنیة ب

غات الفردیة تلقي البال یشمل اختصاص اللجنة المعنیة بحاالت االختفاء القسري اإلقرار بأن •
من االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع  32و 31للمادتین  قاوالنظر فیھا وف والمشتركة بین الدول

اللجنة التي تنظر فیھا عاجلة الجراءات اإلاألشخاص من االختفاء القسري، باإلضافة إلى 
 .اإلعالنات المطلوبةإصدار حالیا، من خالل 

 

 حمايةال

سجالت األشخاص تمتلك  التيجمیع الھیئات الحكومیة ستراتیجیة وطنیة بین اتنسیق  •
المختفین للتعامل مع حاالت االختفاء، والتي تتضمن خطة لتقاسم البیانات، مع االحترام التام 

 .غرض تحدید مكان األشخاص المختفین بشكل فعالبلمعاییر حمایة البیانات الدولیة، 

المختفین حتى تتمكن األسر من  عالن عن مسار واضح ومباشر لإلبالغ عن األشخاصاإل •
 .بشكل فعال، دون خوف من االنتقام ھااإلبالغ عن حاالت

إصدار بیانات علنیة قویة ومتكررة على أعلى المستویات الحكومیة توضح أن جمیع القوات  •
األشخاص تقدیم جمیع ینبغي العسكریة واألمنیة واالستخباریة یجب أن تلتزم بالقانون، وأنھ 

 .لقانون العراقيینص علیھ اساعة، كما  24ى المحكمة في غضون المعتقلین إل

من فقط التأكد من أن الھیئات التي لدیھا تفویض رسمي باحتجاز األفراد والتحقیق معھم ھي  •
 .قوم باالعتقالت

ضمان احتفاظ جمیع مرافق االحتجاز وسلطات االحتجاز بسجل مركزي مفتوح أمام تفتیش  •
ل أسماء جمیع المعتقلین، بما في ذلك تواریخ اعتقالھم، تاریخ المحتجزین وممثلیھم، ویشم

 .أمام قاضتاریخ مثولھم ، األساس القانوني العتقالھم، والمدة القانونیة العتقالھمانتھاء 

ساعة من  12سلطات االحتجاز أفراد عائالت المعتقلین، في غضون  تُبلغ التأكد من أن •
 .ان االحتجازومكاالعتقال، مكان تاریخ واالعتقال، ب

لحظة  ذمن ،أو بمحام معین من قبل الدولة ،السماح للمحتجزین باالتصال بمحام من اختیارھم •
 عتقال.اال
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 .تأكد من احتجاز المعتقلین في أماكن احتجاز رسمیة فقطال •

حق الوصول غیر المقید وغیر في العراق من  العلیا لحقوق اإلنسانمفوضیة ال تمكینضمان  •
 .كن االحتجاز، فضال عن صالحیات كافیة للتحقیقمعلن لجمیع أماال

 

 التعاون الدولي

األمم آلیات لھم ملفات معروضة على الكشف عن مصیر ومكان جمیع األشخاص الذین  •
 .حقوق اإلنسانالمتحدة ل

مع اإلجراءات الخاصة لألمم  الفعّالضمان إجراء تحقیقات جادة ومستقلة عن طریق التعاون  •
الفریق العامل المعني "قبول طلبات الزیارات القطریة التي یقوم بھا  المتحدة، بما في ذلك

والمقرر الخاص المعني بالتعذیب وغیره من  "،بحاالت االختفاء القسري أو غیر الطوعي
ودعوة المقرر الخاص المعني ، ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة

زیارة إلى والحریات األساسیة في سیاق مكافحة اإلرھاب بتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان 
وتقدیم التوصیات المناسبة لمكافحة ظاھرة االختفاء القسري واالعتقال  ،العراق للتحقیق

 .التعسفي والتعذیب

 

 إلى البرلمان العراقي المنتخب حديثا
العراقیة طات السل مناقشة االنتھاكات التي ترتكبھا قوات األمن بھدف تبني اقتراح إلجبار •

للتحقیق في وكاالت متعددة الومستقلة وغیر متحیزة تقصي حقائق تكون على إنشاء لجنة 
 .االنتھاكات

 

 إقليم كردستان برلمانة، وحكومة والجديد االتحادية إلى الحكومة العراقية

ل ضمان التنفیذ الفعال لالتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري من خال •
سیاسات الفضال عن األسریة ذات الصلة، والمدنیة و التشریعات الجنائیةكل  تناسقضمان 

بما في االتفاقیة، بھا العراق عندما انضم إلى تعّھد مع االلتزامات العدیدة التي  ،ممارساتالو
 :ذلك

o  الوطني، االختفاء القسري جریمة مستقلة بذاتھا في إطار التشریع الجنائي اعتبار
 .تناسب مع جسامة الجریمةت تاوبعق إقرارو
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o  ھ ال توجد جریمة إذا وقع من قانون العقوبات التي تنص على أن 40إلغاء المادة
صادر إلیھ من رئیس تنفیذا ألمر شخص مكلف بخدمة عامة أو  موظفالفعل من 

 اعتقد أن طاعتھ واجبة علیھ.أو تجب علیھ طاعتھ 

o من االتفاقیة 6كما ھو مطلوب في المادة ، اومدنیا عسكری، ادةیتجریم مسؤولیة الق. 

 "اتفاقیة مناھضة التعذیبالملحق بالبروتوكول االختیاري "إصدار تشریعات للتصدیق على  •
 .وتطبیقھ، وإنشاء آلیة وقائیة وطنیة لفحص جمیع مراكز االحتجاز في العراق

 

اإلنسان  في العراق والهيئة المستقلة لحقوق إلى المفوضية العليا لحقوق اإلنسان

 في إقليم كردستان

الضغط بقوة على الحكومة لفتح تحقیقات شفافة في حاالت االختفاء والقتل خارج نطاق  •
 ، والنظر في فتح تحقیقاتھما الخاصة في ھذه الحاالت.القضاء

المطالبة بأن تستجیب الحكومة في الوقت المناسب وبطریقة شفافة لطلبات الحصول على  •
 .إلى السلطاتمفوضیة التي قدمتھا المعلومات حول الحاالت 

 ةوغیر الرسمی ةلوصول بحریة وبدون قیود إلى جمیع أماكن االحتجاز الرسمیإلى ادعوة ال •
 .في جمیع أنحاء البالد

وضمان عدم احتجاز  ،على وضع قائمة بجمیع أماكن االحتجاز الحكومة العراقیةحث  •
 .المعتقلین في أماكن احتجاز غیر رسمیة أخرى

 

الواليات المتحدة، ها بما في ،األطراف المانحة للعراق ةومتعدد ةالجهات الثنائيإلى 

 المملكة المتحدة، فرنسا، وألمانيا

حث السلطات العراقیة على اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة للتنفیذ الكامل لالتفاقیة الدولیة  •
 .لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري

مكان وجود األشخاص المختفین، وضع حد لممارسة  تحدید العراقیة على السلطاتحث  •
التحقیق بشكل مستقل وفعال في بنظام العدالة الجنائیة یقوم االختفاء القسري، وضمان أن 

 .ومقاضاة الجناة ملفاتال
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، بشأن التقدم نحو واحداا مفي موعد ال یتجاوز عا علنیة، صدار تقاریرإحث السلطات على  •
 .كات الموثقةالمساءلة عن االنتھا

 .للتعامل مع حاالت االختفاء ةمركزیھیئة حث السلطات على إنشاء  •

العراقیة  اتكافة القوالحرب التي ارتكبتھا نتھاكات حقوق اإلنسان وقوانین التدقیق في ا •
 .أمنیةة عسكریة ومساعدعونة حكومة إقلیم كردستان التي تتلقى حالیا مقوات و

ة العسكریة األجنبیة، بما في ذلك نقل األسلحة والذخائر التحقیق في ما إذا كانت المساعد •
والتدریب العسكري، قد ساھمت في االنتھاكات الموثقة في ھذا التقریر. تعلیق المساعدة 

أي تعلیق وإعالن  ،ھذه االنتھاكاتتورطة في العسكریة واألمنیة واالستخباریة للوحدات الم
ذلك، إلى أن تتخذ الحكومة تدابیر القیام بسباب أو إنھاء للمساعدة العسكریة، بما في ذلك أ

 .لحقوق اإلنسانجسیمة إلنھاء ھذه االنتھاكات ال

ساھم في تال ھا مساعدتأن الحكومات التي تقدم مساعدة مالیة أو عسكریة ضمان على  •
بما في ذلك من خالل تقییم  ،القوات المسلحةجسیمة على ید ارتكاب المزید من االنتھاكات ال

العراقیة تتخذ خطوات حقیقیة للتحقیق ومقاضاة مزاعم االنتھاكات  السلطاتكانت  إذاما 
 .االختفاء القسري یشمل، بما جسیمةال

األمن أو المخابرات یتضمن  وألجیش مستقبلي لقوات اأو جار تأكد من أن أي تدریب ال •
ما یتعلق  مبادئ وتطبیق قوانین الحرب وحقوق اإلنسان، وال سیما فيبشأن تعلیمات قویة 

 .بالمعتقلین

لجیش واألمن واالستخبارات لمواقع تدریب قوات االقیام بزیارات مراقبة دوریة مشتركة  •
 .حقوق اإلنسانما یتعلق بلتقییم فعالیة التدریب، بما في ذلك 

التصدیق على االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري وتنفیذھا، بما في  •
 .بشأن الوالیة القضائیة العالمیة لمقاضاة الجریمةذلك أحكامھا 
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 المنهجية
 

أبحاث نشرتھا حول االختفاء القسري منذ عام على  في ھذا التقریراستندت ھیومن رایتس ووتش 
أقارب  مع 2018 آذار/مارسو 2016مطلع عام ما بین ، وكذلك مقابالت إضافیة أجریت 2014

آخرین كانوا ھم أنفسھم مختفین  3ذلك كو، اقسرا حالیین ختفم فردا 78 ومحامین وممثلي عشائر لـ
المحكمة وغیرھا من الوثائق الرسمیة المتعلقة وثائق الباحثون راجع وتم إطالق سراحھم فیما بعد. 

من أن لتأكد لالذین تمت مقابلتھم باألشخاص  2018في یولیو/تموز الباحثون اتصل بقضایا االختفاء. 
 .لم یتغیروضعھم 

حاالت االختفاء، وكذلك محامین على استشار الباحثون منظمات غیر حكومیة دولیة تعمل  كما
 .محلیین وغیرھم من الخبراء القانونیین

، لكن قابلوھم على انفراد كلما كان ذلك ممكنا تحدث باحثو ھیومن رایتس ووتش إلى األشخاص الذین
. أبلغ الباحثون جمیع من قابلوھم كردیةذلك عبر الھاتف، بالعربیة أو ال وافي بعض الحاالت فعل

بالغرض والطابع الطوعي للمقابالت، والطرق التي سیستخدمون بھا المعلومات، وحصلوا على 
تعلق تألسباب موافقة جمیع من قابلوھم، الذین فھموا أنھم لن یحصلوا على مقابل لقاء مشاركتھم. 

مقابلتھم  تألشخاص الذین تمباألمن الشخصي، قامت ھیومن رایتس ووتش بحجب أسماء ا
 ، والمعلومات التي تُعّرف بھم.والمختفین

یولیو/تموز، أرسلت ھیومن رایتس ووتش إلى الحكومة العراقیة وسلطات حكومة إقلیم  27في 
معلومات عن حاالت االختفاء القسري الموثقة. كما زودنا كال فیھا كردستان قائمة أسئلة، تطلب 

اإلذن للقیام بذلك، باإلضافة إلى معلومات  ھمعائالتنا جمیع المختفین الذین منحتقائمة بأسماء تین بالسلط
 ومعلومات عن اختفائھم، مع طلب الرد على مكان وجود كل منھم.تعریفیة إضافیة، 

سبتمبر/أیلول، ردت حكومة إقلیم كردستان بإرسال معلومات حول عدد المعتقلین النتمائھم إلى  18في 
جراءات التوقیف التي تتبعھا. لم ترد على أي من أسئلة ھیومن رایتس ووتش وإ 2017داعش حتى 

 المحددة، ومنھا األسئلة حول مكان األشخاص الواردین في التقریر. لم تقدم سلطات بغداد أي جواب.  

مع الحكومة العراقیة وسلطات حكومة إقلیم كردستان،  على التواصلھیومن رایتس ووتش دأبت 
وأي توصیات ناتجة  ،اون الذي تلقیناه من أجل تقییم الحقائق الواردة في ھذا التقریروھي ممتنة للتع

 .عن ذلك
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 خلفية
 

أن أكبر عدد من األشخاص المفقودین  "لصلیب األحمرالدولیة لجنة "الل، ذكر ممثل 2009في عام 
یات، حرب حرب مع إیران في الثمانین: صراعات 3 یوجد ربما في العراق الذي شھد في العالم

قدر تُ  20031.في عام  الوالیات المتحدةالعملیات العسكریة بقیادة ، و1991الخلیج األولى في عام 
استعادة على شراكة مع الحكومة العراقیة للمساعدة العمل بتي ت، ال"المفقودینشؤون ل ةالدولیلجنة ال"

 2.یون شخصملو 250,000بین  وتحدید المفقود، عدد األشخاص المفقودین في العراق

ومع . ، انضم العراق إلى االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري2010في عام 
بالغات بحث التلقي و" في اللجنة المعنیة بحاالت االختفاء القسري"عترف باختصاص ی مذلك، ل

من  32و 31مادتین ضحایا انتھاكات بموجب الفیھا أنھم الذین یدعون  لألفراد یة والمشتركةردالف
من  30نتیجة لذلك، ال یستطیع األفراد والمنظمات سوى تقدیم الشكاوى بموجب المادة و 3االتفاقیة.

 عتمدت، ال 30(اإلجراءات العاجلة). في حالة اإلجراءات العاجلة المودعة بموجب المادة تفاقیة اال
المقدمة البالغات رارا بشأن الحاالت، لكن احیة التقنیة قاللجنة المعنیة بحاالت االختفاء القسري من الن

 .رارا أو نشر تقریراللجنة ق یمكن أن تؤدي إلى تبني 32و 31بموجب المادتین 

لالتفاقیة في عام متثال العراق ت اللجنة المعنیة بحاالت االختفاء القسري، خالل استعراضھا الأشار
من قانون  426و ، 425، 424، 423 ،421، 324، 322أنھ في حین أن أحكام المواد ، إلى 2015

جرم تُ  ،1971عام ل 23العراقي رقم أصول المحاكات الجزائیة من قانون  92والمادة  ،العقوبات
 ،بعض األفعال المتضمنة في تعریف جریمة االختفاء القسري، فإن الجریمة نفسھا، وفقا للسلطات

انون المحكمة الجنائیة یُجرم ق 4قیة.االتفا في القانون العراقي على النحو المحدد في ةغیر موجود

                                                           
1 ICRC," —war scenario-James Kilner, "Accounting for missing people is vital for stability in a post

ReliefWeb, November 13, 2009, https://reliefweb.int/report/serbia/accounting-missing-people-
vital-stability-post-war-scenario-icrc  2018نیسان /أبریل 13(تم االطالع في.( 

north-and-east-work/middle-we-https://www.icmp.int/ar/where-"العراق"، اللجنة الدولیة لشؤون المفقودین،  2
africa/iraq/  2018أبریل/تیسان  13(تم االطالع في.( 

 ,G.A. Res. 61/177, annex، 2006دیسمبر/كانون األول  20االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري،  3
U.N. Doc. A/RES/61/177 2010دیسمبر/كانون األول  23، دخلت حیز النفاذ في ،

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx. 
من االتفاقیة،  29من المادة  1الفقرة  اللجنة المعنیة بحاالت االختفاء القسري، "المالحظات الختامیة بشأن التقریر المقدم من العراق بموجب 4

، 3، الفقرة 2017مایو/أیار  CED/C/IRQ/CO/1/Add.1 ،31إضافة إلى المعلومات من العراق بشأن متابعة المالحظات الختامیة"، 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsummC
OBeTca5EXIHB4IwLH0xBHHNICdGj%2fDIZpFz6Q4iXJVWFj1AUsz8U1kSD2fMILXRHul8eg8eBOXIyye%2

f53YVQdYu4mlqV%2bncD1XmG9BZiBe0YOCNZuiyrx2DsRdmzw%3d%3d  أغسطس/آب  24(تم االطالع في
2018.( 



 

ووتش رايتس هيومن 2018 أيلول/سبتمبر |    17   

على فقط االختفاء القسري باعتباره جریمة ضد اإلنسانیة، لكن ھذا یقتصر  10رقم  العلیاالعراقیة 
 20035.و 1968الجرائم المرتكبة بین عامي 

ومرة  ،2015في  بعینھاصدار قانون جدید یحظر االختفاء القسري كجریمة إل تانمبادر لم تنجح
 6.في البرلمان، 2017ي أخرى ف

من الفعل عدم وجود جریمة إذا وقع من قانون العقوبات على  40إضافة إلى ذلك، تنص المادة 
اعتقد أن أو یجب علیھ طاعتھ رئیس صادر من ألمر أو شخص مكلف بخدمة عمومیة تنفیذا وظف م

االتفاقیة  من 6 المادةوقد یكون لھذا تأثیر على تنفیذ االلتزام المنصوص علیھ في  7طاعتھ واجبة.
 8.لعدالةلتقدیم جمیع المتورطین في ارتكاب االختفاء القسري ب

من  6المادة  نّص على ذلك، حسبما تاومدنی اعسكری رتبة، م مسؤولیة القادة األعلىیجرتلعراق على ا
 للرئیس الذي:المسؤولیة الجنائیة تحمیل االتفاقیة، التي تنص على 

i.  وسیھ ممن یعملون تحت إمرتھ ورقابتھ الفعلیتین قد ارتكب أو كان على علم بأن أحد مرؤكان
على وشك ارتكاب جریمة االختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك 

 بوضوح؛

ii.  كان یمارس مسؤولیتھ ورقابتھ الفعلیتین على األنشطة التي ترتبط بھا جریمة االختفاء
 القسري؛

iii. زمة والمعقولة التي كان بوسعھ اتخاذھا للحیلولة دون ارتكاب لم یتخذ كافة التدابیر الال
جریمة االختفاء القسري أو قمع ارتكابھا أو عرض األمر على السلطات المختصة ألغراض 

 .التحقیق والمالحقة

و باعتقال ا"أعضاء الضبط القضائي"  العراقي للشرطة وأصول المحاكمات الجزائیة یسمح قانون 
واسع، مما یجعل من أعضاء الضبط القضائي بشكل یحدد  9في ارتكابھم جرائم. لمشتبھاستنطاق ا

                                                           
http://wiki.dorar-، 7، 6، 5، 4، 2، المواد 10 رقم، قانون 2005، قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا 5

aliraq.net/iraqilaws/law/19481.html   2018أبریل/نیسان  13(تم االطالع في.( 
6 "Committee on Enforced Disappearances reviews report of Iraq," The Office of the UN High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR), September 8, 2015, 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16395&LangID=E  تم)

 ).2018أبریل/نیسان  13االطالع في 
ffff-6a0c-0c03-https://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr:00000000-، 40، المادة 1969قانون العقوبات العراقي،  7

ffff96be3560/penalcode1969.pdf  2018أبریل/نیسان  13(تم االطالع في.( 
 ابق.الس 8
 .93و 51، المقدمة والمادتین 1971) لعام 23قانون أصول المحاكمات الجزائیة، رقم ( 9
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توجد  10تفویض باالحتجاز.تتوفر على المستحیل على محامي الدفاع العراقي التحقق من القوات التي 
الفجوة بین منھا تُغطي  عدیدوالقوات العسكریة واألمنیة، الاق جماعات مختلفة تشكل في العر

وزیر الداخلیة أو وزیر الدفاع. أو تحت قیادة رئیس الوزراء قع ریة وإنفاذ القانون وتالعملیات العسك
، مما یؤدي في بعض األحیان وخارجھا ھذه الجماعات اعتقاالت في سیاق العملیات العسكریة نفذت

 .إلى حاالت اختفاء

حاالت االختفاء لم یطلب باحثو ھیومن رایتس ووتش من جمیع المجموعات التي تم توثیق دورھا في 
األمن جھاز الشعبي وحشد قوات ال من االعتقال، لكن قادة صالحیة الدیھ تفي ھذا التقریر ما إذا كان

لقیام بذلك. قال إنھا ال تملك صالحیة اقالوا لباحثي ھیومن رایتس ووتش في عدة مناسبات  الوطني
اإلرھاب في وزارة الداخلیة  نائب رئیس مكتب مدیریة االستخبارات ومكافحةوكذلك  محامون وقضاة

تتمتع بالسلطة القانونیة الحتجاز المدنیین  وحدھا قوات وزارة الداخلیةإنھم یعتقدون أن  في الموصل
اعتقال  ا فقطیمكنھ مدیریة االستخبارات ومكافحة اإلرھابقالت ھذه المصادر إن  11واستجوابھم.

 .إلرھابواستجواب األشخاص المشتبھ فیھم بموجب قانون مكافحة ا

ینبغي الخطوات التي عن على استفسارات ھیومن رایتس ووتش لم ترد  السلطاتأن في حین 
رد ، جاء في أي معلومات عن مكان وجودھم تتوفر على والا ز أقاربھاحتجللعائالت اتخاذھا إذا تم ا

ة لحمایة جمیع االتفاقیة الدولی حولالعراق المقدم من تقریر الالعراق على المالحظات الختامیة بشأن 
 :2017 أیار/األشخاص من االختفاء القسري في مایو

مجلس القضاء األعلى ممثال برئاسة االدعاء العام یقوم بالتعامل الجاد مع كافة [...] 
یعرف مصیرھم حیث یتم استالم ھذه  الطلبات المقدمة من ذوي المفقودین الذین ال

 استحداثھا في رئاسة االدعاء العامالطلبات من قبل (شعبة حقوق اإلنسان) التي تم 
ن مدیریة حقوق اإلنسان في وزارة الدفاع تقوم باستالم الشكاوى والطلبات أما ... ك

من المواطنین من خالل خطوطھا الساخنة والتي تخص البحث والتقصي عن مصیر 
المفقودین بالتعاون مع القطاعات العسكریة والتنسیق مع الدوائر األمنیة بإجراءات 

 12.ریعة دون تأخیر إلنھاء معاناة ذوي الضحایاس
 

                                                           
باط الشرطة ومأمورو المراكز ض 1: اعضاء الضبط القضائي ھم االشخاص اآلتي بیانھم في جھات اختصاصھم: 39السابق. المادة  10

مدیر محطة  3. ط المتھم وحفظ االشخاص الذین تجب المحافظة علیھممختار القریة والمحلة في التبلیغ عن الجرائم وضب 2. والمفوضون
م السكك الحدیدیة ومعاونھ ومأمور سیر القطار والمسؤول عن ادارة المیناء البحري او الجوي وربان السفینة او الطائرة ومعاونھ في الجرائ

االشخاص المكلفون بخدمة  5. الجرائم التي تقع فیھا وشبھ الرسمیةرئیس الدائرة او المصلحة الحكومیة او المؤسسة الرسمیة  4. التي تقع فیھا
 .عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ االجراءات بشأنھا في حدود ما خولوا بھ بمقتضى القوانین الخاصة

 8ات ومكافحة اإلرھاب، الموصل، ھیومن رایتس ووتش، مقابلة مع العقید طھ عبد هللا عبد، نائب المدیر العام لمدیریة االستخبار 11
 .2018یولیو/تموز  8محامین ورئیس محكمة، تلكیف،  8؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 2018یولیو/تموز 

من االتفاقیة، إضافة،  29من المادة  1اللجنة المعنیة بحاالت االختفاء القسري، "المالحظات بشأن التقریر المقدم من العراق بموجب الفقرة  12
 .3علومات الواردة من العراق بشأن متابعة المالحظات الختامیة"، ص. الم
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عملھا لمساعدة األسر على تقدیم شكاوى إلى خالل  ا الحظتالكرامة أنھمؤسسة مع ذلك، أفادت 
"أن اآللیات المذكورة أعاله للتحقیق في مصیر المختفین غیر  اللجنة المعنیة بحاالت االختفاء القسري

السلطات العراقیة  ونستفسر"الذین ی تعرض فیھا األقاربحوادث  تعالوة على ذلك، وثق 13".فعالة
الختفاء أیضا ل مراكز الشرطة،شكاوى لدى عن مصیر ومكان وجود المختفین، بما في ذلك بعد تقدیم 

 14وھو ما یبدو فعل انتقام واضح".القسري، 

امتثال شأن ب 2015في عام عبرت اللجنة المعنیة بحاالت االختفاء القسري في مالحظاتھا الختامیة 
قلقھا إزاء عدم وجود معلومات إحصائیة دقیقة ومفصلة عن االتفاقیة عن  العراق اللتزاماتھ بموجب

 15المختفین.

  

                                                           
13 ” s recommendations,’up to the Committee on Enforced Disappearance-Iraq: Follow“Alkarama, 

July, 24, 2017,  
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/IRQ/INT_CED_NGS_IRQ_28254_E.

pdf  2018أبریل/نیسان  17(تم االطالع في.( 
 السابق. 14
من  29من المادة  1اللجنة المعنیة بحاالت االختفاء القسري، "المالحظات الختامیة بشأن التقریر المقدم من العراق بموجب الفقرة  15

-https://documents-dds، 2015أكتوبر/تشرین األول  CED/C/IRQ/CO/1 ،13االتفاقیة، 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/234/72/PDF/G1523472.pdf?OpenElement  أغسطس/آب  24(تم االطالع في

2018.( 
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 2014منذ عام  عنه المسؤولةات أنماط االختفاء والقو
 

 2014ھیومن رایتس ووتش في ھذا التقریر بین أبریل/نیسان  ھاوثقت حالة اختفاء قسري 78في 
 37نقاط تفتیش، ورجال وصبیّا في  34، اعتقلت القوات العسكریة واألمنیة 2017 وأغسطس/آب

 .منازلھم فيآخرین 

في وزارة ومكافحة اإلرھاب االستخبارات دیریة الشرطة االتحادیة، م عتقلت، اأخرىحاالت  5في 
لة الدو تنظیم مناطق كانت في السابق تحت سیطرة فيرجاال  الداخلیة، وقوات الحشد الشعبي

 ماكنتشمل ھذه األ. تفتیشالأماكن غیر منازلھم ونقاط من اإلسالمیة (المعروف أیضا باسم داعش) 
 قلعتُ اأخرى،  حالةوفي . شرطة یثرب مركزو ،مطار بغداد الدولينازحین، مخیم لل ،محكمة كركوك

ة الشارع، وفي حالقوات الحشد الشعبي في  على األرجح من قبلعنصر من الشرطة االتحادیة 
طوز دائرة األحوال المدنیة برج نصر من قوات الحشد الشعبي خاأخیرة، اعتقل رجل من قبل ع

 .سنةصبیان من الرجال وكانت لخورماتو. معظم حاالت االختفاء 

الشرطة باعتقال المشتبھ بھم إال بعد ال تقوم العراقي، أصول المحاكمات الجزائیة قانون بموجب 
ساعة  24قاض في غضون  علىالمشتبھ بھم  علیھا عرضویجب مذكرة توقیف عن محكمة، صدور 
 .استمرار اعتقالھملیأمر ب

في جمیع  األفراد اعتقالقوات بالقامت وبحسب ما توفر لھم من معلومات،  ،قاربوفقا لشھود أو أ
ال الحاالت الموثقة ھنا دون أمر من المحكمة أو مذكرة توقیف أو وثیقة أخرى تبرر االعتقال، وغالبا 

وفي  رتبطا بمزاعم إرھابیةمُ دائما تقدم سببا العتقالھم. في الحاالت التي تم فیھا تقدیم سبب، كان 
ال أحد یعلم ما إذا كان أقاربھم قد مثلوا أمام قاض في الوقت المحدد. الحظ الباحثون داعش. ب عالقة

قاض، وخالل وا أمام یمثلأن آالف السجناء الذین یواجھون تھما باإلرھاب یُحتجزون ألشھر قبل أن 
خالل ھذه الفترة أي إخطار  عائالتھم عموماتتسلّم ھذه الفترة ال یُسمح لھم باالتصال بأقاربھم، وال 

 عنھم رغم الجھد الذي تبذلھ. معلومات أي حصل علىال تو ،عن أماكن وجودھم

ھا، وھو التواصل معإخطار األسرة و "النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناءاألمم المتحدة قواعد تشترط "
 ا.قانونی االتزام عتبرونھیإنھم لباحثین لشرط قال العدید من المسؤولین في العراق 
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التي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش في ھذا التقریر، لم تتمكن األسر من  78في جمیع الحاالت الـ 
سواء الرسمیة، القنوات م عبر أو الحصول على أي معلومات عنھ ،التواصل مع أقاربھا المحتجزین

 .الخاصة للحصول على معلومات أو من خالل ھیومن رایتس ووتش من خالل طلباتھا
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من المناطق التي ما عدا حالة واحدة، ھم رجال وصبیان ُسنة نقاط التفتیش،  الذین اختفوا فيجمیع 
كجزء من الدولة اإلسالمیة لفترات زمنیة متفاوتة، وحدثت حاالت االختفاء  تنظیم تحت سیطرة وقعت

نتیجة حمالت مسح  في بعض الحاالتاالعتقاالت من المنازل كانت اإلرھاب. الكشف عن إجراءات 
ى خراألتبدو الحاالت بینما  ،أمني للسكان المقیمین في مناطق كانت تخضع سابقا لسیطرة داعش

 .عملیات اعتقال مستھدفة

جھاز ، "قیادة عملیات األنبار"ذلك نفذت حاالت االختفاء من قبل مجموعة من قوات األمن، بما في 
االستخبارات ومكافحة اإلرھاب دیریة ، متحادیةالشرطة اال قوات الحشد الشعبي، مكافحة اإلرھاب،
، القوات الخاصة لرئیس الخاصة ألسلحة والتكتیكاتفرقة ا ،وطني، جھاز األمن الفي وزارة الداخلیة

رئیس الوزراء والمنطقة الدولیة في بغداد  مجموعة من الوحدات المكلفة بحمایةوھي الوزراء (
 .سایش التابعة لحكومة إقلیم كردستانوكذلك المدینة نفسھا)، وقوات األ

في حاالت االختفاء والموقع تورطة ھذا التقریر على القوات المفي  االختفاء الموثقةروایات تركز 
اء التي ارتكبتھا مختلف الجھات حاالت االختفمحة عن لروایات ال قدّمتُ حصلت بھا. والطریقة التي 

ھذه النتائج  اعتبار. ونظرا لحجم العینة الصغیر، ال یمكن 2017و 2014الفاعلة في العراق بین 
 فرئیسیة وضعالفاعلة الجھات الحاالت االختفاء في العراق، إال أنھا تسلط الضوء على ل تمثیلیة

 .المحتملة العامة نظام إنفاذ القانون واالتجاھات

 

 اإلرهابالكشف عن حتجاز عند نقاط التفتيش كجزء من إجراءات اال

عند نقاط  صبیة ُسنةخفت فیھا قوات األمن العراقیة رجاال وأحالة  33وثقت ھیومن رایتس ووتش 
المعتقل من الشخص  الم یكن فیھحالة أخرى تقع تحت سیطرة داعش، و كانت مناطق فيتفتیش 

 2014 تموز/الت االختفاء في الفترة بین یولیووقعت حاة داعش. سیطر تحت مناطق كانت
جھاز مكافحة اإلرھاب،  ،سایشاأل ،، ونفذتھا قیادة عملیات األنبار2017 تشرین األول/وأكتوبر

 وقوات الحشد الشعبي.

 

 قيادة عمليات األنبار

فیھا قیادة عملیات األنبار، وھي قیادة عسكریة تورطت وثقت ھیومن رایتس ووتش حالة واحدة 
بعد  ،2017نقطة تفتیش في أكتوبر/تشرین األول عند  قسرا رجال ُسنة 8 نیة متكاملة، في اخفاءوأم
 .ُھجروا بسبب القتال ضد داعش في محافظة األنبارأن 

 180ئلتھ من بلدة البغدادي في األنبار، على بعد ا) وعاعام 38("زیاد" ، فّر 2014في أغسطس/آب 
 تنظیم الدولة اإلسالمیةعلیھا سیطر ، بعد أن ئلة أخرىعا 50 معكیلومترا شمال غرب بغداد، 
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عاما)،  29بحسب "روان" (الجیش العراقي، قوات غارات جویة وھجمات أخرى من وصارت ھدفا ل
في مخیم  2017إلى مناطق مختلفة، وانتھى بھم المطاف في عام  اھربت عائلتھم 16.زیادزوجة 

، غادرت عائلتھا وعائالت أخرى 2017شرین األول للنازحین في نینوى. وفقا لروان، في أكتوبر/ت
. عندما 2015البلدة في عام استعادت ن القوات العراقیة ألحافالت حكومیة للعودة إلى دیارھم  4في 

نقطة تفتیش رئیسیة بین األنبار وبغداد، قالت إن وھي ، "صقورنقطة تفتیش "الوصلت الحافالت إلى 
یدیرون الحاجز، قاموا بفحص  كانوایادة عملیات األنبار، مع شارة ق ارسمی اجنودا یرتدون زی

رجال آخرین من المجموعة على البقاء  7بطاقات ھویة الرجال في الحافالت، ثم أجبروا زوجھا و
قالت: الخالدیة المركزي في شرق األنبار. خیم معھم دون تفسیر، قبل مرافقة بقیة المجموعة إلى م

 البحث عن االستمرار في أنھا خائفة للغایة من". وأضافت يأي خبر عن زوجیصلني  "منذئذ لم
 وسالمتھ. ھمعلومات حول مكان

 

 سايشاأل

نقطة تفتیش بالقرب من خط التي تُدیر  البشمركةقوات فیھا وثقت ھیومن رایتس ووتش حالة قامت 
 سایشقوات األوضعھما على ما یبدو رھن االحتجاز لدى ز شخصین وااحتجبالمواجھة مع داعش 

 17.إقلیم كردستان العراق وھي ممارسة عامة في، 2015في عام 

                                                           
 .2018مایو/أیار  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "روان"، البغدادي،  16
، إلى في حكومة إقلیم كردستان ت الدولیةرسالة إلكترونیة من الدكتور دینار زیباري، رئیس اللجنة العلیا لمتابعة والرد على تقاریر المنظما 17

، 2017ینایر/كانون الثاني  17ھیومن رایتس ووتش، 
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/gl.2017.1.10.krg_response_to_hrw_

findings_and_questions_on_the_treatment_of_child_terrorism_suspects.pdf  
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   .إخفاؤھم تمفیھا األشخاص ثم  قلاعتُ  مواقع تظھر خریطة

سیطر علیھا داعش یالقیارة التي مدینة ، بعد غارة جویة على 2015أكتوبر/تشرین األول  30في لیلة 
 والدوابن عمھ "مقصود"، وفقا ل )عاما 23(من بینھم "مالك"  ،في محافظة نینوى، فر بعض المدنیین

قال سفیان إنھ تحدث إلى ابنھ الذي قال إنھم كانوا في طریقھم باتجاه  18عاما). 52( "مالك، "سفیان
نقطة تفتیش في ذلك فیھا وتدیر  البشمركةفیھا قوات تتواجد كویر، وھي قریة في المنطقة التي ال

 بعد ذلك.أغلق إن ھاتفھ و، مرة أخرىن ابنھ عالوقت. قال إنھ لم یسمع 

بعد عدة أشھر، قال سفیان إنھ حضر اجتماعا في القیارة بین شیخ عشیرة ومجموعة من ضباط 
 اھناك عن ابنھ وابن عمھ. تذكرھممتواجدا الذي كان  البشمركة. قال إنھ سأل أحد ضباط البشمركة

سایش. األلقوات  خرینمع محتجزین آ سلمھماوقال إنھ كان حاضرا عند نقطة التفتیش و ،الضابط
دوالر لتسھیل إطالق  4800 طلب منھ بعد ذلكالذي  ،أحد ضباط األسایشوسفیان ربط االتصال بین 

                                                           
 .2017أبریل/نیسان  23بلة عبر الھاتف لـ ھیومن رایتس ووتش مع "أبو عالء"، القیارة، مقا 18
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الحصول على معلومات عن أماكن حاول ومنذئذ، مبلغ. . رفض سفیان قائال إنھ ال یملك الابنھ سراح
 لم یتمكن من ذلك.لكنھ  ا،وجودھم

 التي تدیر نقطة تفتیش في المناطق المتنازع علیھا رجال آخر. سایشاألخفت قوات أفي حالة أخرى، 
 ،2016 نیسان/أبریل 14یوم  األسایشوالده كیف تم اعتقالھ من قبل قوات  عاما) 37("أیمن"  أخبر

إن قوات أیمن  ، قالألبكیلومترا جنوب مدینة كركوك. وفقا ل 15تازة، على بعد في عند نقطة تفتیش 
ولم یمثل أمام  ،سببا لالعتقالأبدا  ىلم یعطھ إنمحافظة السلیمانیة، وشأة في منأخذوه إلى سایش األ

قاض خالل فترة وجوده ھناك. كما لم یُسمح لھ بأي اتصال مع عائلتھ أو بمحام. في نھایة المطاف، 
ومكافحة اإلرھاب ستخبارات االمدیریة سایش أیمن إلى ، سلم األ2016دیسمبر/كانون األول  28في 

، تم 2017دیسمبر/كانون األول  11لوزارة الداخلیة في كركوك، وبعد ذلك بسنة تقریبا، في  ةالتابع
تفجیر في عام بتھمة تنفیذ  من قانون مكافحة اإلرھاب 4 مادةنقلھ إلى المحكمة وأُدین بموجب ال

ألول مرة قال والده إنھ علم عاما.  15وحكم علیھ بالسجن  ،في أحد شوارع مدینة كركوك 2015
، وقبل ذلك اتصل 2017تفاصیل ما حدث عندما شاھد ابنھ في المحكمة في دیسمبر/كانون األول ب

 19.لكنھ لم یتمكن من ذلكنھ، تحدید مكافي ُمحاولة منھ لبالسلطات المختلفة 

 

 مكافحة اإلرهابجهاز 

جنوب الموصل من  نقطة تفتیش مركزیةجھاز مكافحة اإلرھاب  خالل معركة الموصل، أنشأ
معروفة باسم تقاطع العقرب. وثقت ھیومن  2017 آب/إلى أغسطس 2016 تشرین األول/رأكتوب

لرجال وصبیان ُسنة على ید جھاز مكافحة اإلرھاب في تقاطع حاالت اختفاء قسري  5وتش و رایتس
تقاطع العقرب في أغسطس/آب في  ،داعشسیطرة ، كانوا یعیشون في منطقة الموصل تحت العقرب
جھاز مكافحة  إنھم یعرفون أن ھممقابالتتمت حاالت، قال األشخاص الذین . في جمیع ال2017

 .الرسمي للضباطعلى الزي مسؤول عن حاالت االختفاء بسبب الشعارات اإلرھاب ھو ال

"أثیر"  ،لتي تدیر نقطة التفتیشجھاز مكافحة اإلرھاب، ا اعتقلت قوات، 2017أغسطس/آب  28في 
جھاز مكافحة  قالت إن قوات 20.من تلعفر، حسب والدتھما )ماعا 17(وشقیقھ "صدام"  )عاما 15(

، خارج أیلول/إلى المدرسة في سبتمبرة ودطالبین على وشك العكالھما و، ابنیھاأخذت اإلرھاب 
 .سیارة العائلة عند نقطة التفتیش بعد فحص بطاقات ھویتھما

إننا سنراھم  ، وقالواھامن اكنا جمیعا في سیارة، أوقف الضباط السیارة وأخرجوھم
 ا، فھمالدي أي فكرة عن سبب رغبتھم في استجوابھم تأیام. لیس 4بعد مرة أخرى 

                                                           
 .2018فبرایر/شباط  5، طوز خورماتومقابلة عبر الھاتف لـ ھیومن رایتس ووتش مع أیمن،  19
 .2018ینایر/كانون الثاني  31مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، النمرود،  20
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أشخاص  10بینما كنا ھناك، رأیت الضباط یأخذون ما ال یقل عن طفلین. مجرد 
 .خارج الحافالت التي تنقل أعدادا كبیرة من العائالت النازحةأطفاال بدوا 

 
 امنذ القبض علیھمفقد اختفیا أیام،  4ن في غضون اسیعودطفلیھا قالت إنھ رغم تأكیدات الضباط بأن 

، على الرغم من طلباتھا اأو مكان وجودھم اولم تقدم لھم أي جھة حكومیة أي معلومات عن مصیرھم
 .لحصول على معلوماتبا

 20من تلعفر، في  عاما)، 43("علي" تقاطع العقرب ي عتقل ضباط جھاز مكافحة اإلرھاب فكما ا
زوجتھ التي كانت وفقا لبعد التحقق من بطاقة ھویتھ أثناء وجوده في سیارتھ،  2017آب /أغسطس

 "لطیفة"قالت  21لكنھا لم تستطع ذلك. ،زوجھا معھ. اتصلت بقوات األمن في محاولة لتحدید مكان
زوجھا ووالدھا  )،عاما 60(و "بدر"  عاما) 41(إن الشيء نفسھ حدث لـ "صالح الدین"  عاما) 33(

 30في  ھویتھمبطاقات قام ضابط بفحص أثناء عبورھم لنقطة تفتیش في سیارتھم، فسامراء، من 
المتعددة لم تقدم لھا أي جھة  ھارغم طلبات، وقالت إنھا لم تر أقاربھا منذئذ 201722.آب أغسطس/

 م.أو مكان وجودھ محكومیة أي معلومات عن مصیرھ

تقاطع العقرب إنھا تخشى بذل جھود أكبر في البحث  فياعتقلوا قالت جمیع العائالت التي لھا أقارب 
 ا ھي.إلى اعتقالھیؤدي أو  احتجازھم، یفاقم ظروفذلك قد ن ھا ألأقارب عن مكان

 

 قوات الحشد الشعبي

ارتكبتھا مجموعات مختلفة من قوات  أكبر عدد من حاالت االختفاء التي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش
القدیمة عددا من الجماعات المسلحة الجدیدة وشعبي الحشد قوات ال. جمعت حالة) 36( الشعبي حشدال

دعا بعد أن ، و2014 حزیران/بعد أن سیطر داعش على الموصل في یونیومباشرة تحت رایة واحدة 
في العراق آیة هللا علي الحسیني ة لشیعاألكبر لالدیني المرجع رئیس الوزراء السابق نوري المالكي و

، أصدر رئیس 2016شباط /رفي فبرایداعش.  النضمام إلى القتال ضدلى اإالرجال ، السیستاني
عسكري  الحشد الشعبي كـ "تشكیلرسمیا  دمج، الذي أ91الوزراء حیدر العبادي المرسوم رقم 

تشرین الثاني، أقر نوفمبر/ 26قوات األمن العراقیة تحت قیادة رئیس الوزراء. في في مستقل" 
دعم الحشد الشعبي ب مجموعات تالقرار. حتى ذلك الحین، عمل نفیذلتالبرلمان العراقي قانونا 

في العملیات العسكریة العراقیة إلى جانب القوات العراقیة  شاركت ؛موافقة الحكومة العراقیة أو

                                                           
 .2018ینایر/كانون الثاني  31أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، النمرود،  مقابلة 21
 .2018ینایر/كانون الثاني  31مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لطیفة، النمرود،  22
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عملیات تفتیش أمنیة على أساس قواعد بیانات األفراد أجرت و ؛نقاط تفتیشأقامت  ؛األخرى
 .راقیةالمطلوبین من قبل الدولة الع

ا منھ 26 إنموثقة في ھذا التقریر، قال شھود على أیدي قوات الحشد الشعبي حالة اختفاء  36من 
 قال، 36عند نقاط تفتیش. من بین ھذه الحاالت الـ  اأفرادالحشد الشعبي  عندما اعتقلت قواتت وقع

ة حال 24 حزب هللا نفذتالشھود إنھم یعتقدون، استنادا إلى األعالم والشعارات التي رأوھا، أن كتائب 
 ة عنھا.مسؤولالحشد الشعبي  الشھود أي من قواتعرف في حالتین، لم یواختفاء. 

الحویش على  نقطة تفتیشوقعت إحدى حاالت االختفاء عند نقطة تفتیش في المسیب، وأخرى عند 
ي كیلومترا شمال یثرب، واحدة في یثرب، واحدة ف 57الطریق بین سامراء وتكریت، على بعد 

جنوب تكریت، واحدة عند نقطة تفتیش  كیلومترات 10الحلة، اثنتان في بلدة العوینات، على بعد 
نقطة تفتیش عند  18و  ،عند نقطة تفتیش في جرف الصخرواحدة ، جنوب جرف الصخر، وندال

 201723. كانون الثاني/وینایر 2015 أیار/الرزازة، في الفترة بین مایو

نة سُ لرجال  نقاط التفتیش ھذه كانت فيالموثقة د قوات الحشد الشعبي االختفاء على ی جمیع حاالت
 .ومن مناطق خضعت لسیطرة داعش

 

 حاالت اختفاء عند نقطة تفتیش الحویش
على  2017ینایر/كانون الثاني  20في عاما) لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ عرض  27قال "حسین" (

حصولھم رغم  24.من كركوك إلى مدینتھم یثربتھ بسیاروعائلتھ قوده أن یا) عام 30"عباد" ( ھصدیق
التباعة  "سرایا السالم" بما في ذلك مجموعة ،على تصریح أمني من مجموعة من القواتجمیعا 

وقوات الشرطة المحلیة، أوقفھم رجال یرتدون ستخبارات، قوات اال ،الجیش العراقيللحشد الشعبي، 
ع قال إن نقطة التفتیش ھذه ثابتة وتقمساء.  4اعة لحویش حوالي السنقطة تفتیش امالبس مدنیة عند 

 عناصر منویحرسھا  ،كیلومترا شمال یثرب 57على الطریق بین سامراء وتكریت، على بعد 
وسرایا السالم. قال وعناصر من االستخبارات التابعة للحشد الشعبي  والشرطة المحلیةستخبارات اال

 ،ومن أین أتواعن وجھتھم شعبي بدأوا یسألون العائلة الحشد قوات العناصر حسین إن عددا قلیال من 
 .ولم تسمع عنھ األسرة أي شيء منذئذاعتقلوه ثم 

                                                           
، 2018أبریل/نیسان  15"عامان ونصف على اعتقال مدنیین بالرزازة"، الشرقیة،  23

https://www.alsharqiya.com/news/index.php/11(تم االطالع في  /بالرزازة-مدنیین-اعتقال-على-ونصف-عامان 
 ).2018یونیو/حزیران 

 .2018فبرایر/شباط  5مقابلة ھیومن رایتس ووش مع حسین، كركوك،  24
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   .إخفاؤھم تم ثم األشخاص فیھا اعتُقل مواقع تظھر خریطة

 

 المسیبنقطة تفتیش  عند فاءاختحاالت 
لمسیب، وھي بلدة ، اعتقلت قوات الحشد الشعبي عند نقطة تفتیش في ا2015یونیو/حزیران  15في 

 ةسسائق شاحنة من الموصل، وفقاً لشقیقھ و "حسیبة"، مدرّ  )،عاما 31(في محافظة بابل، "طاھر" 
من بغداد، حیث ذھبت إلى ئدة عاكانت قالت حسیبة إنھا  25.على األحداث اھدةمن الموصل ش

كان  تي، الالمسیبنقطة تفتیش ، عبر الطریق الذي یمر عبر ھاراتب تقاعدلحصول على الموصل ل
 كتائب شعارإن واحدا كان یرتدي قالت . أسود ویحملون رایتین ارجال ملثمون یرتدون زیدیرھا ی

سیارة مدنیة أثناء وجودھا في  30ملثمین یوقفون حوالي  قالت للباحثین إنھا رأت رجاال. حزب هللا
قالت كما في حافلة.  أیدیھم، ووضعوھم واكبل ،الرجال، عصبوا أعینھممنھا نقطة التفتیش، أخرجوا 

                                                           
 .2018أبریل/نیسان  12مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حسیبة، بغداد،  25
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لكنھم احتفظوا بالرجال  ،إلى كركوك لركوبھا سیاراتتوقیف إنھم أجبروا النساء واألطفال على 
 یونیو/حزیران لدى وصولھ إلى نقطة  15قال شقیق طاھر إنھ تحدث إلى شقیقھ في . والسیارات

غلق ھاتفھ في أ، ثم ھالرد على مكالماتعن الخط وتوقف شقیقھ قطع  التفتیش في المسیب، وبعد ذلك
 االستمرار فيمن للغایة ، وكان خائفا 2015 حزیران/یونیو 15وقت الحق. لم یتحدث إلى شقیقھ منذ 

 .مزید من المعلوماتالبحث عن 

 

 عویناتنقطة تفتیش ال عندحاالت اختفاء 
 22(" حو"أناعاما)  19(، اختفى "سامر" 2015یولیو/تموز  7من صباح  11:30في الساعة 

من تكریت إلى بلدة العوینات  اأثناء سفرھم ،غیر متزوجین من تكریتوھما أبناء عم وطالبان ، )عاما

 

 .  إخفاؤھم تم ثم األشخاص فیھا اعتُقل مواقع تظھر خریطة
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، اتقال إنھ كان على اتصال مع ابنھ حتى وصال إلى العوین 26.سامرب وفقا أل أناح،جنوبا في سیارة 
، یعمل أیضا في السجونالحشد الشعبي ووھو عضو في إن صدیقا، . قال اھمیھاتفغالق وبعد ذلك تم إ

أنھما ثنین في الطریق، واالحزب هللا اعتقلت  كتائب ن قواتلیخبره أ في الیوم التالي اتصل بھ
إلى  بعد شھرینإنھ سافر ن في سجن سامراء، وھو مرفق احتجاز رسمي. قال والد سامر امحتجز

المفقودین. وفي الوقت نفسھ، تحدث إلى الئحة في ناح سامر وأاسمي سجل قیادة عملیات سامراء و
ا قاعدة بیاناتھم وال یوجد وإنھم فحصالحراس قال في كال الحالتین الحراس في سجنین في بغداد، لكن 

، طلب الحصول على أي اعتراف مافي السنوات األربع التي تلت اختفائھ ابنھ.اسم باء سجنلدیھم 
ھما، لكن لم یستطع أو مكان اأو أي معلومات عن مصیرھم اات الحكومیة تحتجزھمرسمي بأن القو

 الحصول على ذلك.

 

 الرزازة نقطة تفتیش عندحاالت اختفاء 
في محافظة  ،ن نقطة تفتیش الرزازةعخوف بتحدث العائالت العربیة السنیة في جمیع أنحاء العراق ت

على وجود داعش في  كردّ  2014/2015 في عام كربالء، وھي نقطة تفتیش أقامتھا كتائب حزب هللا
إلى  نقطة تفتیش رئیسیة للمسافرین المارین من األنبار إلى بغداد أو كربالء أو بابل. ھي و ،األنبار

، كانت عدة قوات عسكریة حكومیة موجودة 2017أو أوائل  2016حین تفكیك ھذه النقطة في أواخر 
ات الرئیسیة التي كانت تجري التدقیق األمني واالعتقاالت، عندھا، لكن كتائب حزب هللا كانت القو

الرزازة، إنھم ذھبوا أخذوا عند نقطة تفتیش في أقارب لھا قالت عائالت بحسب عائالت مرت ھناك.
تثبت وعرضوا على ھیومن رایتس ووتش وثائق  ھمإلى محاكم مختلفة لطلب معلومات عن أماكن

عبر میع الحاالت، حاولت العائالت الحصول على معلومات وثائق محكمة مختومة. في ج كلھا، ذلك
على أي معلومات. في جمیع الحاالت  واحصلیلم  مأقاربھم المختفین، لكنھعن القنوات الرسمیة 

 .، لم یعد الرجال المختفون إلى دیارھمةباستثناء واحد

 )،عاما 33( ""محمود)، عاما 37( ""حكیم :رجال 4مجموعة من نزحت ، 2015 أیار/مایو 23في 
من نفس القبیلة، من  تاكسيسیارات  وسائق ھمجمیعو، عاما) 35(" ول، و"عبدعاما) 34"مطشر" (

 لجمع مساعدات إنسانیة في الخالدیة، في األنبار مبمحافظة األنبار في طریقھ ورةمنازلھم في زنق
قیقھ إنھ في حوالي قال ش 27شقیق حكیم.وفقا ل، على الطریق السریع بین الرمادي والخالدیة، أیضا

الرجال الثالثة اآلخرین أوفقتھ رفقة  كتائب حزب هللا بعد الظھر اتصل بھ حكیم وأخبره أن 3الساعة 
ائالتھم أن عبعد ذلك، وقال شقیقھ إن ھاتفھ أغلق الرزازة وأنھم یحتجزونھم. عند نقطة التفتیش في 

 ال مفقودین منذئذ.. بقي الرجحزب هللا للبحث عن أقاربھمكتائب االتصال بتخشى 

                                                           
 .2016أكتوبر/تشرین األول  17سم)، بغداد، مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب اال 26
 .2016أكتوبر/تشرین األول  17مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  27
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حافلة من على متن طالب قانون، عاما)،  26"نسیم" (، كان 2015نوفمبر/تشرین الثاني  13في 
قول شقیقھ لـ  بحسبالكرمة، في محافظة األنبار، إلى بغداد لبدء فصل دراسي جدید في الجامعة، 

عبر حاجز  یمرّ صباحا، قبل أن  11:30قال إنھ تحدث إلى نسیم الساعة  28.ھیومن رایتس ووتش
في تلك اللیلة، اتصل والد نسیم بسائق الحافلة . بعد فترة وجیزةإن ھاتف نسیم أغلق الرزازة. قال 

خرجت أنقطة التفتیش، التي تدیر  ،حزب هللا كتائب مكان ابنھ. قال لھ السائق إن قوات سألھ عنلی
مجلس لدى عائلة سجلت اسمھ ال إن كما قالشقیقھ. وفقا لنسیم من الحافلة، بدون سبب على ما یبدو، 

غیر محافظة األنبار، وسألت عنھ في سجن مطار المثنى في بغداد، لكن حراس السجن قالوا إنھ 
 .ھناكموجود 

، في سیارة مع ة داعشسیطرمدینة القائم التي كانت آنذاك تحت من  عاما)، 34("عقیل" كان 
تشرین /نوفمبر 15رة الصناعة والمعادن في وزاالعاملین في المدنیین الموظفین مجموعة من زمالئھ 

أوراق الوزارة ، وبحوزتھم قال إنھم كانوا یحاولون الوصول إلى بغداد 29والده.وفقا ل ،2015 الثاني
قال العمال اآلخرون لوالده في وقت الحق إن قوات كتائب التي قاموا بتھریبھا إلى خارج المدینة. 
مساء، بینما كانون یمرون عبر نقطة تفتیش الرزازة.  10:30حزب هللا اعتقلت عقیل حوالي الساعة 

قال إنھ حاول الحصول على أخبار عن ابنھ من خالل االتصال بموظفي وزارة الصناعة والمعادن 
 .عبر الھاتف، لكنھ لم یتلق أي رد

 22(وابنھ "أمیر"  )عاما 63(وسام" "حزب هللا  كتائب، اعتقلت 2015دیسمبر/كانون األول  20في 
من القائم، لكنھا سمحت وھو  والد وسام"خلف"،  حسببالرزازة، نقطة التفتیش في عند  ا)امع

نفس القوات اعتقلت ، أیام 6وبعد  30مرور.لباكن یسافرن معھم اللواتي  بناتھ الخمسةلزوجة خلف و
ھب. ، تذبرفقتھوالدتھ، التي كانت  واوترك ا)عام 19(خلف "عبد الرزاق" عم عند نقطة التفتیش ابن 

محاكم منفصلة في محافظة  3العثور على الرجال الثالثة، ومثل أمام قضاة في منذئذ قال إنھ حاول 
األنبار، حیث وقع القضاة وثائق إثبات االختفاء وفتحوا تحقیقا في مكان وجودھم، لكنھ لم یحصل على 

 .أي معلومات

و عاما)  24(مع ولدیھ "بالل"  الرزازةنقطة التفتیش في من القائم، إلى  )عاما 53("نوار" وصل 
وبعد ، 2016ینایر/كانون الثاني  4ا من داعش في و، بعد أن ھربطالبین كالھماو عاما) 21("یسار" 

حزب هللا  كتائب وصف كیف تم اعتقال أبنائھ من قبل 31دون أن ینجحوا.دة مرات الفرار عحاولوا أن 
 . قال:عدم وجود أدلة ضدھمعند نقطة التفتیش، على الرغم من تأكیدات من مقاتل ب

                                                           
 .2016أغسطس/آب  5مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  28
 .2017سبتمبر/أیلول  15مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  29
 .2017سبتمبر/أیلول  15مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خلف، بغداد،  30
 .2017سبتمبر/أیلول  15ھیومن رایتس ووتش مع نوار، بغداد، مقابلة  31
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بعد أن و ،بعد الظھر، بعد یومین من السفر 3الساعة على وصلنا إلى نقطة التفتیش 
حزب هللا عند نقطة [كتائب] في نقطتي تفتیش سابقتین. رأیت قوات تفتیشنا تم 

بتفتیش جمیع  أوالقاموا خلف نقطة التفتیش. ھم شعارمقطورة علیھا و ،التفتیش
أخذ نتمي. نوألي قبیلة  نحن قادمون وسألنا من أیننحونا ء رجل ملثم حقائبنا، ثم جا

 المقطورة.أخذ بالل إلى و وعاد بعد بضع دقائق مع رجل ملثم آخرتنا، بطاقات ھوی
مقطورة في نفس االتجاه. خرج أحد الرجال من الیسار  وبعد بضع دقائق، جاء وأخذ

، لكننا بحاجة إلى التحقیق بنائكأي شيء ضد أملك نوسلمني بطاقة ھویتي وقال: "ال 
 رحلون".ندعھم یسثم  ،معھم

 
وزارة في مباشرة إلى مكتب مجلس محافظة األنبار، ثم إلى المفتش العام  وتوجھ ،قال نوار إنھ غادر

من آذار /مارس 29في  وصلتھ رسالةالداخلیة، ورئیس البرلمان والعدید من أعضاء البرلمان، حتى 
تحدید مكان الرجال. قال إنھ لم یتلق أي معلومات من بوزارة الداخلیة فیھا  مكتب رئیس الوزراء یأمر

 .حول مصیر أبنائھ ومكان وجودھم منذئذ ىخرأ ةحكومیھیئة وزارة الداخلیة أو أي 

 ابنیھحزب هللا  ت كتائبنھ وفقا لزوجات أبنائھ، اعتقلإ ،ئممدینة القامن عاما)،  68(قال "جبار" 
 3 عند نقطة تفتیش الرزازة في، ینملاعكالھما ، )عاما 21(زام" و"ع عاما) 39("نایف" 

حزب هللا أفرجت عن  كتائب إلى بغداد. قال إن قوات یھمامع عائلت اأثناء سفرھم 2016 آذار/مارس
قدم أي سبب الحتجاز تلم  القوات قالوا إنالذین النساء واألطفال المسافرین مع نایف وعزام، و

وصول النساء بعد خبره بما حدث بعد اعتقال أزواجھن، تھ لیحد ابنة أزوجاتصلت بھ  32.الرجلین
 .واألطفال إلى بغداد

كان مسافرا من بغداد إلى الموصل لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ  )عاما 52("عبد الخالق" قالت زوجة 
قالت إنھ كان عائدا إلى منزلھم ومتجره في  33.في سیارة أجرة مشتركة 2016مارس/آذار  12في 

لموصل، الذي اضطر إلى التخلي عنھ قبل عامین بسبب سیطرة داعش على المدینة. أخبرت ا
قالت إنھا الرزازة. نقطة تفتیش إلى قبیل وصولھ صباحا  9الباحثین أنھ اتصل بھا حوالي الساعة 

ي بھ فنعرفھ لیلتقي "أرسلنا سائقا  افت:وأضا، غلقلكنھ كان مھاتفھ االتصال بھ على  بعد ساعةحاولت 
بعد الظھر بالسائق  2الساعة اتصلت على  ،وھكذا. كیلومتر غرب الرزازة 300رطبة على بعد ال

مساء، كان ھاتفھ یعمل  6واصلت االتصال برقمھ حوالي الساعة . إلى ھناك إنھ لم یصللي الذي قال 
ة . سافرت إلى محافظة كربالء ومحافظ"دقیقة 15بعد إغالقھ ، ثم تم جوابدون لكن مرة أخرى 

تمكن من تلم  امرات، لكنھ 7والمحاكم  ستخباراتبغداد حیث قالت إنھا اتصلت بالسجون ومكاتب اال
 .هوجود تحدید مكان

                                                           
 .2017سبتمبر/أیلول  15مقابلة ھیومن رایتس وواش مع جبار، بغداد،  32
 .2017سبتمبر/أیلول  16)، بغداد، مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم 33
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، )عاما 33(الھاتف مع شقیقھ "سالم" یتحدث عبر القائم، إنھ كان مدینة من  )،عاما 37("شمال" قال 
فارین الم وأقارب آخرون ، عندما كان س2016ینایر/كانون الثاني  12وھو صاحب متجر، في 

قال شمال إن شقیقھ قطع الخط  34.باتجاه بغداد بسبب القتال بین القوات الحكومیة وداعش في القائم
من شمال . ومنذئذ لم یسمع اتفھغالق ھتم إ الرزازة، وبعد فترة وجیزةنقطة تفتیش عندما وصلوا إلى 

حزب هللا عند نقطة  كتائب قوات بعد عدة ساعات، اتصلت زوجة سالم بشمال، وقالت إن. سالم
 ،الفلوجة للنازحین ةمریعا خیمإلى م ا. قال شمال إن سائق سیارة األجرة قادھسالم التفتیش احتجزت

 .سالم منذئذعن أخبار أي إن العائلة لم تصلھا و

 

 �لاالمنفي اعتقاالت 

منازلھم. في  فياألمن الجیش أو قوات قبل فیھا أفراد من  قلتُ عحالة ا 37وثقت ھیومن رایتس ووتش 
ھذه االعتقاالت بعد عملیات وقعت حاالت،  5منازلھم في بغداد. وفي  فيأفراد عتقال حالة تم ا 19

 .أخرى كبرىبعد حوادث أمنیة وقعت حاالت،  3وفي  ،عسكریة ضد داعش

 

 المنا�ل في بغداد فياعتقاالت 

لھم في بغداد واختفوا. في معظم فیھا أفراد من منازقل تُ عحالة ا 19وثقت ھیومن رایتس ووتش 
ھویتھم كعرب سنة وأن بعتقال، رغم أنھا تشك أنھ یتصل االعائالت المعتقلین سبب لم یُقدم لالحاالت، 

 م في كل أنحاءتبریر استخدوھو اإلرھاب، بعملیات مكافحة االعتقاالت كانت مرتبطة بشكل واسع 
 .حمالت االعتقالأثناء  العراق

جھاز األمن الوطني، فرقة  ت مجموعة من قوات األمن التابعة لرئیس الوزراء،نفذت ھذه االعتقاال
 2014، وقوات االستخبارات التابعة لوزارة الداخلیة بین أبریل/نیسان األسلحة والتكتیكات الخاصة

عرف علیھم أو ت ،أنفسھم في ذلك الوقتبالمسؤولون عن االعتقاالت عرف . 2016ویولیو/تموز 
 .الشھود

 

 وزارة الداخلیةة االستخبارات ومكافحة اإلرھاب التابعة لدیریم
قوات استخبارات وزارة الداخلیة من ضباط أنفسھم بأنھم  6، عرف 2014أغسطس/آب  28في 

 1:30، من منزلھ في شارع الكفاح ببغداد في الساعة ا)، عاملعام 27(عندما احتجزوا "خالد" 

                                                           
 .2017سبتمبر/أیلول  15مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "شمال"، عامریة الفلوجة،  34
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قال شقیقھ إنھم دخلوا منزلھم  35.ل في ذلك الوقتالمنزفي صباحا، وفقا ألخیھ الذي كان أیضا 
ثم  ،بإخفاء أسلحة ا. ثم اتھموھماوعمرھماسمیھما حول عادیة خالد وزوجتھ أسئلة على وا وطرح

قائلین إنھم یبحثون عن أسلحة. لم یعثروا على أي أسلحة، لكن شقیق خالد قال إنھ رآھم قاموا بالتفتیش 
ذھب إلى عدة مكاتب أمن وسجون إنھ ھاتفھ أیضا. قال شقیقھ  ونصادریھ، وونخالد ویأخذ كبلونی

خالد أو أي معلومات عن مكانھ. قال: "لیس من العثور على مكن تیم ل ھومحاكم، كلھا في بغداد، لكن
 ".لدي أي فكرة عن سبب استھدافھم لنا وأخذ أخي

 

 جھاز األمن الوطني وفرقة األسلحة والتكتیكات الخاصة
فرقة األسلحة والتكتیكات األمن الوطني وجھاز لت امرأة تعیش في بغداد إن قوات ، قاة واحدةفي حال

ابنھا عتقلت الشعارات على مالبسھا العسكریة، ا استطاعت التعرف علیھا من خالل، التي الخاصة
تین تابعین قوتالكال  36.منزلال في 2015یولیو/تموز  13، في عاما) 28(" شیابغیر المتزوج "

 واأخذیلم  م، لكنھ2015یولیو/تموز  11إلى بیتھا في في البدایة لیة. قالت إن القوات أتت لوزارة الداخ
سم الإن اسمھ مطابق  وقالوا عادوا بعد یومین إنھمابنھا الذي كان مریضا في الفراش آنذاك. قالت 

الحكومة لدى ه. أخبرھا أحد األقارب الذي یعمل ووأخذ ،تنظیم داعشالمطلوبین بسبب االنتماء لأحد 
ن شیاب محتجز في سجن مطار بغداد الدولي. قالت إنھا حاولت الوصول إلى السجن، لكن ضابطا إ

تستطع العثور لم  موجود ھناك. قالت إنھا زارت سجنا آخر في بغداد لكنھاغیر إن ابنھا  أبعدھا قائال
علومات عن مصیره أو أي جھة حكومیة أي ملھا ولم تقدم  ،. قالت إنھا لم تره منذ اعتقالھبعد علیھ

 .مكانھ

كان طیارا في سالح الجو  )عاما 55("فواد" إن شقیقھ "لقمان" لـ ھیومن رایتس ووتش  قال
متوقفة سیارة مدنیة وأمنیة  12، حوالي 2014أغسطس/آب  20في قال لقمان إنھ رأى،  37.العراقي

ا باعتقال "الطیار اإلرھابي". المنزل، وطالبوإلى منزلھم في حي المدائن ببغداد، ودخل الضباط أمام 
 2016یولیو/تموز  24بعد عامین تقریبا، في قال لقمان إنھ مختبئا.  بقيفواد فر من المنزل وإن قال 

 3سیارة سوداء واعتقلوا على متن ن یمسلح 8مساء، كان في منزلھ عندما وصل  6حوالي الساعة 
 43(" عظیمو"عبد ال عاما) 46(حمد" ، موظف حكومي، "م)عاما 51(من إخوانھ اآلخرین: "بشار" 

معرفة ما ة لحاولفي مإنھ اتصل بمجموعة من المسؤولین لقمان قال  میكانیكیین. ھماكالو، عاما)
 .رسالتین رسمیتین، عرضھما على ھیومن رایتس ووتش، فتلقى حدث إلخوانھ

ھاب إلى رئیس مكافحة اإلردیریة االستخبارات و، من م2017 حزیران/یونیو 18ا بتاریخ مھاحدإ
 ثانیةالرسالة أما الفي الحجز. یسوا أن اإلخوة الثالثة غیر مطلوبین، ولجاء فیھا لجنة األمن والدفاع، 

                                                           
 .2016دیسمبر/كانون األول  18مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  35
 .2016أیلول /سبتمبر 28مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  36
 .2018مارس/آذار  1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لقمان، كركوك،  37
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لب جمیع الوزارات والمحاكم اطوت، من مجلس القضاء األعلى، 2017 أیار/مایو 29بتاریخ  فكانت
أي  ولم تتخذاكم على الرسالة البحث عن اإلخوة. قال لقمان إنھ لم ترد أي من الوزارات أو المحب

 .استجابة للطلب ةإجراء واضح

سري أن الثالثة بشكل  هاإلى شخصین یعمالن في السجون أخبرأخیرا قال لقمان إنھ تحدث 
مزید من  اطالعھ علىن جدا من و، لكنھم قالوا إنھم خائفجھاز األمن الوطني لدىون حتجزم

، ولم یتمكن ھو أیضاأن یتم اعتقالھ خشیة البحث عنھم، التفاصیل. قال لقمان إنھ كان خائفا جدا من 
 .من االتصال بأشقائھ أو الحصول على أي معلومات أخرى عن مصیرھم ومكانھم

 

 قوات رئيس الوزراء

الذین قالوا  ، اقتحمت مجموعة من الرجال المسلحین2014یونیو/حزیران  13حوالي منتصف لیلة 
، عامل )عاما 55(أخضر وبني، منزل "كمال"  ازی نرتدویالخاصة ورئیس الوزراء قوات إنھم من 

كمال من سریره إلى المطبخ،  واالباب، جر واكسرم قالت إنھ 38، وفقا لزوجتھ.في حي الدورة ببغداد
أي سبب  واقدمیلم م نھإ. قالت زوجتھ عتقالھ وأخذهالمحمول، قبل احاسوبھ ھاتفھ و واوصادر

في المنطقة التي یعیشون فیھا. قالت إنھا ذھبت كانوا متواجدین القاعدة وداعش لكن أنصار  ،عتقالالل
تعرف مكان لكنھا لم  ،تسأل عن زوجھالمكاتب األمنیة والمحاكم والسجون من ال ةإلى مجموعة مختلف

 .تتلق أي معلومات عما حدث لھوجوده ولم 

 

 في بغداد 2014 نیسان/أبریل 21اعتقاالت 

قبل أیام  9بغداد علي بفي حي الرحمانیة والشیخ   معتقالرجال 13باحثون إلى عائالت التحدث 
االنتخابات البرلمانیة المقررة في العراق. في ذلك الوقت، كان نوري المالكي رئیسا للوزراء. لم 

عشیرة أحد ممثلي ، لكن سمح لھم بتحدید سبب االختفاءییالحظ الشھود على االعتقاالت أي شيء 
ومن رایتس ووتش إنھ كان یعرف العدید من األحیاء السنیة التي عیش في الشیخ علي قال لـ ھیت

القاعدة وتنظیم التي تقوم بھا تجنید بشأن عملیة البقلق الحكومة ، ومرتبطة استھدفت في الوقت نفسھ
العتقاالت مرتبطة إمكانیة أن تكون اداعش في ھذه األحیاء وغیرھا. غیر أنھ قال إنھ یعتقد أن ھناك 

 39.خاوف حول من سیطلب األئمة المحلیون من السكان التصویت لصالحھباالنتخابات وم

قال إن  .وقابل كل أسرةبیت من بیت إلى وذھب قال إنھ وضع قائمة بجمیع اعتقاالت ذلك الیوم، 
 .رجل أعمىن فیھم رجال من الحي، بم 40 ما مجموعھأبریل/نیسان  21في القوات اعتقلت 

                                                           
 .2017یولیو/تموز  10مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  38
 .2017یولیو/تموز  15مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  39
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بما في  ،سیطرة رئیس الوزراءالخاضعة لالمختلفة  اتالقو تحدیدمن الذین تمت مقابلتھم لم یتمكن 
 االستخبارات. أواإلرھاب  مكافحةقواتھ الخاصة أو قوات ذلك 

 ،صباحا 2حوالي الساعة شاھدت ، )عام 35(و "قیس"  )عاما 38("عبد هللا"  لینماوفقا ألخت الع
الصقر، وھو شعار ألعضاء  عدة سیارات سوداء تحمل ملصقات ،2014 نیسان/أبریل 21من یوم 

إلى  10ما بین  قالت إن 40.منزلھم في حي الرحمانیة، بغدادتتوقف أمام من مختلف القوات العراقیة، 
قبعات حمراء دخلوا منزلھم وقالوا إنھم من مكتب رئیس الوزراء. وأسود یرتدون لباسا  عنصرا 12

لى إبعد یومین من الصمت، ت إنھا ذھبت، . قالثم خرجوا معھم بدون تفسیر ،إخوانھاقالت إنھم طلبوا 
أي معلومات عن مكان وجود إخوانھا.   یتوفرون علىمسؤولون إنھم اللھا وزارة الداخلیة، حیث قال 

ھا ءحاولت زیارة سجن مطار بغداد الدولي وسجن أبو غریب لكن المسؤولین ھناك أخبروھا أن أشقا
 .في أي منھماغیر محتجزین 

من  )عاما 38("عمر"  عناصر أمن 4فریق من اعتقل صباحا،  2والي الساعة باإلضافة إلى ذلك، ح
دخلوا المنزل وعرفوا قالت إنھم  41.زوجتھوفقا لمنزلھ في حي الشیخ علي المجاور في بغداد، 

زیھم قوات مكتب رئیس الوزراء. قالت إنھم یحملون شعار الصقر على على أنھم من أنفسھم ب
بالعدید من  منذئذ اتصلتقالت إنھا زوجھا واقتادوه دون تقدیم أي سبب. تقیید یدي الرسمي. قاموا ب

لعثور علیھ، لكن الحراس في جمیع ل ةحاولفي مالسجون في بغداد وفي المحافظات المجاورة 
 .معتقل ھناكغیر السجون أخبروھا أنھ 

قبعات أسود و الـ ھیومن رایتس ووتش إن رجاال یرتدون زی )عاما 42(قالت زوجة "حردان" 
حمراء قدموا أنفسھم كقوات من سجن مطار المثنى دخلوا منزلھم في شارع حیفا في حي الشیخ علي 

وأمروھا  ،لتحدث معھیریدون اإنھم وا قالوقالت إنھم أخذوا زوجھا،  42.صباحا 2:15الساعة على 
 6ى الساعة علمطار المثنى  إنھا ذھبت إلىقالت خذه. بالذھاب إلى سجن مطار المثنى في الصباح أل

الضباط إنھم لم یتمكنوا من العثور علیھ في قاعدة بیاناتھم. لم تسمع لھا قال فالیوم التالي، من صباحا 
 .نھ منذئذع

موظف في وزارة الشباب،  )،عاما 42(و"داود"  ،سائق شاحنة میاه )،عاما 57(قالت شقیقة "حسام" 
اللون سوداء  )Humvee( عربات ھمفي لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا شاھدت مجموعة من القوات في

ضباط إلى  5منزلھم في نفس الحي. جاء أمام تصل  ،وشاحنة صغیرة، وكلھا تحمل شعار الصقر
إنھم بحاجة إلى وقالوا  ،صباحا 2:30الساعة عتقلوا أخویھا على الباب وطلبوا الدخول، وا

مكاتب بكل  تعائلتھم اتصلإن لت قا 43بعد فترة قصیرة. اإلى منزلھم اولكنھم سیعیدونھم ااستجوابھم

                                                           
 .2016سبتمبر/أیلول  25تش (تم حجب االسم)، بغداد، مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس وو 40
 .2016سبتمبر/أیلول  25مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  41
 .2016سبتمبر/أیلول  25مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  42
 .2017یولیو/تموز  15اد، مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغد 43
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للحصول على معلومات، حیث قال ھا التفكیر فیھا التي یمكنء قضاالسجون والستخبارات واالمن واأل
 .كل منھم إنھم لیسوا على علم باحتجاز أو مكان أشقائھا

س في نفوس ابتدائي، جاءت قوات إلى منزلھم في نفس الوقت، ، مدرّ )عاما 47(وفقا لشقیقة "خلیل" 
ه اأختركضت خلیل، أخذ الطابق العلوي مطالبین بجتاحوا الحي. وعندما اقتحم عدة رجال منزلھم وا

بعضھم . "نتمكن من تشغیل األضواءحتى ال  منزلناء عن الكھربا "قطعوا. قالت شقیقة خلیل: وراءھم
 علوا ذلك، سألتفوحینما البقاء ھناك. أمروھما بالباب، وإغالق غرفة وفي نتظار الاطلب من شقیقتیھ 
قالت  44ھم قوات مرتبطة بـ "ائتالف دولة القانون" التابع للمالكي".قال إن ،أرسلھمواحدا منھم عمن 

 مبھ الموضوع ولم یتصل إنھا ذھبت إلى رئیس البرلمان بعد بضعة أیام طالبة مساعدتھ، لكنھ لم یتابع
 .مرة أخرى

أجرة، وفقا لخالتھ التي كانت في المنزل في ، سائق سیارة )عاما 35( "سفیانـ "نفس الشيء حدث ل
، عامل بناء، إن الرجال الذین أخذوا زوجھا في نفس )عاما 42(قالت زوجة "مھند" كما ذلك الوقت. 
 45ة.عسكریاالستخبارات الالحي عرفوا أنفسھم بأنھم ضباط  نفس الوقت وفي

 

 داعش �ل خالل العمليات العسك�ية ضداالمنفي اعتقاالت 

ستخبارات اال الحشد الشعبي وعناصر قوات فیھاأخفت حاالت  5من رایتس ووتش وثقت ھیو
نة أثناء العملیات العسكریة ضد داعش سُ طفاال وأ ومكافحة اإلرھاب التابعین لوزارة الداخلیة رجاال

 .2017 آب/وأغسطس 2015 حزیران/االختفاء بین یونیوحاالت أو بعدھا. وقعت 

عاما)،  60اعتقلت قوات الحشد الشعبي "یوسف" (في ذلك الوقت، ة حاضروفقا لزوجتھ، التي كانت 
من منزلھ في حي العباسیة في  ،2014سبتمبر/أیلول  9مساء من یوم  5الساعة مزارع، على 

المنشآت العسكریة.  علىداعش من سامراء، في وقت كانت فیھ المنطقة تشھد ھجمات مستمرة 
على أنھم من قوات الحشد الشعبي بسبب  وا االعتقالالعناصر الذین نفذتمكنت من التعرف على 

في قالت إنھا رأت  46.أي سبب ألخذه واقدمیلم  مقالت إنھ. الرسميزیھم شعارات على الأعالمھم و
عاشوراء في المنطقة، فضال عن الشرطة  اذلك الوقت قوات ترتدي شعارات كل من بدر وسرای

 .لكنھا لم تتلق أي معلومات منذئذ ،جن في بغدادفي سعنھ استفسرت تحادیة. قالت إن عائلتھ اال

 املثم رجال 50، وصل 2015 حزیران/یونیو 6من ظھر  2:30قال "أكرم" للباحثین إنھ في الساعة 
قرب الرمادي في  ،حزب هللا إلى منزلھ في قریة المجر كتائب سیارات ھمفي ترفع أعالم 8في 

                                                           
 .2017یولیو/تموز  15مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  44
 .2017یولیو/تموز  15مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  45
 .1620أكتوبر/تشرین األول  17(تم حجب االسم)، بغداد، مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش  46
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 عاما) 24("أحمد" ابنیھ اعتقال طالبوا بالمقاتلین إن  قال 47.بعد استعادتھا من داعش، محافظة األنبار
حزب  كتائبقال أكرم لـ ھیومن رایتس ووتش إن یین. جامع ینبلطاوكالھما ، عاما) 22(و"إبراھیم" 

أي منھم وفقا لعائالتھم. لم فرج عن رجال من القریة في ذلك الیوم، ولم یُ  44حوالي عتقلت هللا ا
حالیا  امكان وجودھمعن خائف جدا من طلب معلومات ھو ، واعتقالھممنذ اابنیھ یتواصل أكرم مع 
 ا.أو سبب احتجازھم

في بكیر  حي قالت "ھناء" لـ ھیومن رایتس ووتش إن داعش قتل ابنھا األكبر، وھو شرطي محلي في
، مع أطفالھا اآلخرین إلى القیارة، على بعد 2015بعد وفاتھ، في عام  ا ھربتقالت إنھ 48.الموصل

 6قالت إن یلومترا جنوب الموصل، والتي كانت أیضا تحت سیطرة داعش في ذلك الوقت. ك 60
، 2016في أغسطس/آب عناصر من جھاز االستخبارات ومكافحة اإلرھاب جاؤوا إلى منزلھم، 

، طالب عاما) 17(عندما استعادت الحكومة العراقیة المنطقة من داعش، واستجوبوا ابنھا "سامي" 
 عناصرالإن . قالت 2015أو  2014أیام في  10بأنھ انضم إلى داعش حوالي ھم لاعترف وثانوي، 

 3مع أسرتھ، قالت إن في المنزل أیام، بینما كانت  10إنھم لن یعتقلوه بسبب عمره. وبعد قالوا 
وزارة التابعة لومكافحة اإلرھاب ستخبارات االدیریة یرتدون شارات تفید أنھم من م عناصر

 أیلول/إنھ بسبب انضمامھ لداعش. في سبتمبروقالوا لھا ، اعتقلوهلى المنزل والداخلیة، عادوا إ
ستخبارات االجھاز أنھم من بیرتدون شارات تفید  عناصر 10رجع  ، بینما كانت في المنزل،2016

لم  49.سببا وادون أن یقدمعاما)،  30األوسط "سرمد" ( اابنھعتقلوا ومكافحة اإلرھاب إلى منزلھم وا
كانت حامال في شھرھا التاسع عندما سرمد إن زوجة ھناء  تقال. منذئذعن أي منھما ئلة تسمع العا

 .سنوات 4ابنتھما اآلن وتبلغ  ،زوجھاستخبارات اال أخفى عناصر

عندما استعادت القوات العراقیة المنطقة العیاضیة  كانت فيو، من تلعفر، عاما) 41("زینب" قالت 
بعملیات في البدایة قام الجیش العراقي . قالت إن 2017 آب/في أواخر شھر أغسطسداعش  من

بجولة أخرى من قوات الحشد الشعبي  تفتیش لجمیع المنازل، وبعد ذلك قام رجال یرتدون شارات
، وھو طالب. قالت إنھا تعتقد أن الشارات تمثل عاما) 21(بنھا "نجیب" عتقلوا اعملیات التفتیش، وا

 .لذا لم تعرف أي مجموعة معینة اعتقلت ابنھاوالشعبي، حشد مجموعة من قوات ال

                                                           
 .2017أبریل/نیسان  21(تم حجب االسم)، بغداد، مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش  47
 .2017ینایر/كانون الثاني  18ھیومن رایتس ووتش مع ھناء، القیارة، مقابلة  48
 .2017ینایر/كانون الثاني  18ھیومن رایتس ووتش مع ھناء، القیارة، مقابلة  49
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   .إخفاؤھم تم ثم األشخاص فیھا اعتُقل مواقع تظھر خریطة

 

 كب�ى ية�ل بعد حوادث أمناالمنفي اعتقاالت 

عملیات اعتقال جماعیة واختفاء أشخاص من دیارھم بعد وقوع أیضا وثقت ھیومن رایتس ووتش 
ل الدائر بین مؤیدي رجل الدین الشیعي المناھض للحكومة بما في ذلك القتا ،حوادث أمنیة كبیرة

، اشتبك أتباع الصرخي 2014. في یولیو/تموز 2014محمود الصرخي والقوات العراقیة في عام 
وقوات الشرطة اعتقال أن حاولت فرقة األسلحة والتكتیكات الخاصة بعد مع القوات العراقیة  بعنف

حي طفال من قوات حملة اعتقاالت جماعیة لرجال وأال، شنت وبعدھا رجل الدین. أثناء االشتباكات
 50.ش الصرخيیعیمدینة كربالء حیث 

                                                           
50 s ’een army, supporters of fringe cleric imperil stability in IraqClashes betw“Loveday Morris, 

Shiite south.” The Washington Post, July 8, 2014. 
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/clashes-between-army-supporters-of-fringe-

cleric-imperil-stability-in-iraqs-shiite-south/2014/07/08/6ce65047-4133-4cc3-9be8-
028448e4d0b8_story.html?utm_term=.39ea94f1ab2a   2018یونیو/حزیران  25(تم االطالع في.( 
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 ، بعد تفجیر مسجد شیعي في طوز2015حدثت حملة اعتقاالت أخرى في أكتوبر/تشرین األول كما 
 51.أشخاص 5و، أسفر عن مقتل تخورما

 

 في كربالء اعتقاالت جماعیة إثر اشتباكات مع أتباع الصرخي
من أتباع محمود الصرخي،  تعائالت شیعیة من مدینة كربالء كان 8ابلت ھیومن رایتس ووتش ق

 ،قوات األمن العراقیة ،أتباعھ المسلحین في أوقات مختلفة مع القوات األمریكیةرفقة الذي اشتبك 
زامنة أظھرت تقاریر مت 52.آیة هللا علي السیستانيالمرجع الدیني األعلى للشیعة في العراق ومؤیدي 

حاولت القوات العراقیة أن بعد ، 2014یولیو/تموز  2-1اشتباكات اندلعت قبیل منتصف لیلة أن 
خالل االشتباكات، بدأت قوات األمن عملیة  53.اعتقال الصرخي من مقره في حي سیف سعد

، طفالمن الرجال واأل 215أظھر ناشط لـ ھیومن رایتس ووتش قائمة بأسماء جماعیة.  تاعتقاال
قائمة على أیضا یتوفر كان  54.یولیو/تموز 3و 2جمیعا من حي سیف سعد بین ن قال إنھم أخذوا الذی
في ذلك الوقت أن ما یصل إلى  "رویترزـ "قتلوا خالل نفس الفترة. ذكر تقریر لطفال رجال و 18من 
تفاوض الذي تدخل بعد االعتقاالت في محاولة للالعشیرة قال شیخ  55شخصا قتلوا في االشتباكات. 45

لجھاز  المعتقلین ُسلّموابشأن اإلفراج عن جمیع المحتجزین وتأمین إطالق سراح أحد األصدقاء، إن 
 كان یحتجز الذي جھاز األمن الوطني تفاوض على إطالق سراح صدیقھ مباشرة معاألمن الوطني. 

 56اعتقالھم.بعد الصخري  أتباعویستجوب 

طفل معتقل رجال و 7وتش مقابالت مع عائالت أجرت ھیومن رایتس و ،2017في سبتمبر/أیلول 
 .حركة الصرخيت تنتمي لكان ایولیو/تموز، وجمیعھ 2في مقتول وآخر 

عناصر من فرقة األسلحة والتكتیكات الخاصة ، أرسلت الحكومة 2014 تموز/یولیو 1في لیلة 
 2 من صباح یوم 5بالكامل على الحي بحلول الساعة  سیطرتو ،والشرطة إلى حي سیف سعد

إن تھم مقابلتمت في ذلك الوقت. قال جمیع من  یةة وإعالمی، حسبما ذكرت تقاریر حكومتموز/یولیو

                                                           
، 2016ینایر/كانون الثاني  13"قتال طائفي في العراق یعرض مدنیین للخطر"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  51

https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/13/285295 . 
52 Up to 45 killed in clashes in Iraqi holy city of Karbala: “Ahmed Rasheed and Maggie Fick, 

sources,” Reuters, July 2, 2014 
https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-karbala/up-to-45-killed-in-clashes-in-iraqi-holy-

city-of-karbala-sources-idUSKBN0F722B20140702  2018أبریل/نیسان  17(تم االطالع في.( 
، 2014یولیو/تموز  3آخرین حصیلة االشتباكات في كربالء"، السومریة نیوز،  350من أتباع الصرخي واعتقال  125"مقتل  53

https://www.alsumaria.tv/news/104677/alsumaria-news/ar  2018ن أبریل/نیسا 17(تم االطالع في.( 
 .2017سبتمبر/أیلول  16مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  54
55 Up to 45 killed in clashes in Iraqi holy city of Karbala: “Ahmed Rasheed and Maggie Fick, 

sources,” Reuters. 
 .2018یولیو/تموز  14مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، إربیل،  56
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إطالق النار والحرائق اندلعت في منازل مختلفة في المنطقة. لم یعد أي منھم إلى دیارھم منذ ذلك 
 .منذئذ مالوقت، خوفا من االعتقال، وتم تشریدھ

 2صباح یوم من  11مسلحین منزلھ حوالي الساعة  5عاما)، دخل  38(" وضيوفقا لـ "ع
، وكالھما )عاما 33(و"سعدون"  )عاما 31("نوري"  :یولیو/تموز، واعتقلوا اثنین من إخوتھ

وبقیة أفراد األسرة على مغادرة  وضيحین فعلوا ذلك، أجبروا ع مقال إنھ 57ین.حكومی ینموظف
 .منزلھم

ال داعي لي قال فماذا سیحدث ألشقائي، عندما غادرنا، سألت أحد الرجال المسلحین 
تحترق من المنازل رأینا سمعنا طلقات نار في جمیع أنحاء الحي، ولكننا للقلق. 

 .حولنا، وكنا خائفین جدا. ھربنا من الحي
 

ال یتوفر على الرجل إنھ لھ إخوتھ. قال سألھ عن لی ةمحلیعشیرة بعد حوالي شھر، اتصل بزعیم 
 .بأي معلوماتأیضا بالشرطة المحلیة التي لم تزوده  وضيع ، لذلك اتصلعنھممعلومات 

كنت خائفا جدا من تقدیم أي شكوى رسمیة، لذلك عملت من خالل محام. قام 
ن و، محتجزتيوقال لي إن جمیع المعتقلین، بمن فیھم إخوتحریات المحامي ببعض ال

نھ لم یعد بإمكاننا االتصال بھ. إفي كربالء. وبعد بضعة أسابیع اتصل بنا وقال لنا 
 كل شيء.كان یتلقى تھدیدات من قوات األمن، وھذا 

 
 11إلى منزلھ حوالي الساعة  جاؤوا مجموعة من الرجال المسلحین) إن عاما 41(قال "سبعاوي" 

ھاتفھ بعد جب على لم یقال: " 58عاما). 51( "شقیقھ "یاسین واوأخذ تموز/یولیو 3یوم  صباحا
، اعتقلت افي الوقت نفسھ، وبحسب إخوانھم 59".لم أره منذئذغالق الھاتف. أیام، تم إ 4د ، وبعاعتقالھ

 60.عضو بارز في حركة الصرخيوھو ، )عاما 35( و "شاكر" عاما) 26(قوات األمن "معاذ" 
في المستشفیات القریبین ا بالبحث عن وأیام، وبدأ 10بعد عادوا إلى المدینة قالت العائلتان إنھم 

 .ا على أي أثر لھماوالشرطة، لكنھم لم یعثر ومراكز

 

 اعتقاالت جماعیة إثر ھجوم إرھابي في طوز خورماتو بمحافظة صالح الدین
في المناطق المتنازع ، تركمان وعربود اكرمختلطة عرقیا یسكنھا أكانت طوز خورماتو، وھي بلدة 

تركة لقوات حكومة إقلیم كیلومترا جنوبي المدینة، تحت السیطرة المش 65علیھا حول كركوك، 
                                                           

 .2017سبتمبر/أیلول  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع "عوضي"، بغداد،  57
 .2017سبتمبر/أیلول  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سبعاوي، بغداد،  58
 السابق. 59
 .2017سبتمبر/أیلول  16مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)،  60
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شتباكات متقطعة من ال اومسرح ،الشعبي والشرطة المحلیةحشد قوات ال من كردستان ومجموعة
 201761.إلى  2014

 ا في طوز خورماتو فيی، استھدفت سیارة مفخخة مسجدا شیع2015 تشرین األول/أكتوبر 22في 
 5أن االنفجار أسفر عن مقتل تقاریر أفادت ة. الشیعالمقدس لدى عسكري خالل شھر محرم الحي ال

حشد بعد الھجوم بسیارة مفخخة، قام مقاتلون تركمان من قوات ال 62.آخرین 40أشخاص وإصابة 
دینة العرب، وفقا لرئیس بلدیة المالبلدة من سكان على األقل شخصا  150الشعبي في المنطقة باعتقال 

من عربي ومحام عشائري زعیم وومسؤول في حزب سیاسي كردي  قوات الحشد الشعبيأحد قادة و
رغم أنھم أفرجوا عن معظمھم في غضون أیام، قال البعض ممن احتجزوا لـ ھیومن رایتس  63البلدة.

                                                           
 عرض مدنیین للخطر"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش."قتال طائفي في العراق ی 61
، 2015أكتوبر/تشرین األول  22"قتلى وجرحى بتفجیر سیارة مفخخة في طوز خورماتو"،  62

http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/221020156  2018أبریل/نیسان  17(تم االطالع في.( 
 ، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش."قتال طائفي في العراق یعرض مدنیین للخطر" 63

 

   .إخفاؤھم تم ثم األشخاص فیھا اعتُقل مواقع تظھر خریطة



 

ووتش رايتس هيومن 2018 أيلول/سبتمبر |    43   

قال الرجال كما الشعبي. حشد آخرین مازالوا محتجزین لدى قوات ال 50ووتش إنھم یعتقدون أن 
أنفسھم أو أنھم  ،الشعبي تسيء معاملة المعتقلین اآلخرینحشد قوات الشاھدوا عنھم إنھم لمفرج ا

 ھم.قتلوا أثناء احتجاز اعتقلوامن الذین  34و 8قدروا أن ما بین ساءة. وتعرضوا لإل

إلى منـزلھم وصلوا أسود  ارجال یرتدون زی 4 إن محلي، ي، شرط)عاما 35(قالت زوجة "بكر" 
بكر  تحدثوا إلى 64.متر 100قع على بعد یبعد الھجوم على المسجد الذي  ،مساء 6ة الساععلى 

أي لم یقدم أي منھما على والمحكمة، ولكن المحلیة ذھبت إلى مركز الشرطة . بالعربیة ثم أخذوه
 .معلومات عنھ

أمام رة مساء، توقفت سیا 8عامل، في الیوم التالي، حوالي الساعة عاما)،  32(زوجة "عزیز" وفقا ل
زب كتائب حشعارات على زیھم الرسمي رجال یرتدون مالبس سوداء وأقنعة و 5 قالت إنمنزلھم. 

یتحدثون قالت إنھم  65معنا".تعالوا " ا):عام 70(الده "صباح" قالوا لھ ولو الصفراء اللون،هللا 
ستخبارات، المحكمة ومكتب االو"في الیوم التالي، ذھبت إلى الشرطة المحلیة ، وأضافت: العربیة

 ".أي معلومات یتوفرون على إنھم الجمیعا لكنھم قالوا 

 .عملیات االعتقالت قوات الحشد الشعبي في األشھر التي أعقبت الھجوم على المسجد، واصل

 8في  رجال في زي عسكري أخضر اقتحموا 12 إنطالب، ، عاما) 22(قالت والدة "مصطفى" 
ز خورماتو عند الظھر تقریبا، مطالبین برؤیة منزلھم في طو 2015دیسمبر/كانون األول 

شعار منظمة بدر التابعة  ونیرتد ھم، لكنھا رأت بعضمنفسھعن أ واعرفیُ لم م قالت إنھ 66.مصطفى
عندما جاء مصطفى إلى الباب، قالت إنھا رأتھم و، والتي وصفتھا للباحثین. لقوات الحشد الشعبي

لكنھم سیعیدونھ في غضون ساعة. قالت أمھ إنھم لم وستجوابھ یربطون یدیھ وقالوا إنھم بحاجة ال
لضباط بأنھم أخبرھا ا، حیث ةیعیدوه أبدا، لذا في صباح الیوم التالي ذھبت إلى مركز الشرطة المحلی

 :قالتتتبعون أخباره. یسمعلومات لكنھم  یتوفرون على أي ال

 

 بقیة أفرادتعرض بعد أسبوع من عدم سماع أي شيء، شعرت بخوف شدید من 
أن علّي یجب ھ انتقلنا إلى كركوك. أعلم أن، فخطر، لذلك قررت أن نغادرللعائلتي 

 .سأفعل ذلكمتى متأكدة  غیرأعود إلى طوز لمواصلة البحث عن ابني، لكنني 
 

 

                                                           
 .2018فبرایر/شباط  5مقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)،  64
 .2018فبرایر/شباط  5مقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)،  65
 .2018فبرایر/شباط  17مقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، طوز خورماتو،  66
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 سيطرة داعش حتمناطق كانت ت فياعتقاالت أخ�ى لمقيمين 

حاالت  4رایتس ووتش وثقت ھیومن ، 2017ومارس/آذار  2016في الفترة بین سبتمبر/أیلول 
، التابعة لوزارة الداخلیةاالستخبارات ومكافحة اإلرھاب تحادیة، مدیریة الشرطة االفیھا اعتقلت 
من مناطق كانت تخضع سابقا لسیطرة داعش في مواقع  طفاال ُسنةرجاال وأالحشد الشعبي  وقوات
، مطار بغداد الدولي، محكمة نازحینمنازلھم ونقاط التفتیش. تشمل ھذه المواقع مخیما للغیر أخرى 

 .لرجال دون تفسیراعتقال اتم  ،في كل حالة. یثربفي كركوك، ومركز شرطة 

 

 تحاديةالشرطة االاعتقاالت في مخيم للنازحين على يد 

والقوات العراقیة داخل الموصل، داعش  المعركة بینحین احتدمت ، 2017 آذار/في أواخر مارس
خیم وصل إلى مو ،غرب الموصل، حي الرسالةمن عائلتھ رفقة إنھ فر  عاما) 45("مصعب" قال 

أمني عند نقطة عاما)، طالب، لتفتیش  22(ھو وابنھ األكبر "سیف"  خضع 67.مام العلیل للنازحینح
األسرة تنتظر بینما كانت اعات، بعد ستفتیش على الطریق، ثم مرة أخرى لدى وصولھ إلى المخیم. 

 واأخذ ،رسمي زيقترب منھم عناصر من الشرطة االتحادیة في ا ،مخیمال فيستقر في خیمة تأن 
سأل عناصر الشرطة قبل أن ی اواحد االتحدث معھ. انتظر مصعب یوموقالوا إنھم یریدون سیف، 

الذین تحدث إلیھم إنھ إذا لم یكن لدى سیف أي عالقات  عناصراللھ في المخیم عن ابنھ. قال االتحادیة 
 .اعتقالھشیة مرة أخرى خمن السؤال مصعب د. خاف لكنھ لم یع مع داعش فإنھ سیعود قریبا،

 

 التابعة لوزارة الداخليةاالستخبارات ومكافحة اإلرهاب اعتقاالت على يد مدي�ية 

مكافحة االستخبارات ولصالح مدیریة  نیعمال ،المطار ان فيبطاضاعتقل ، 2015شباط /في فبرایر
كان مسافرا من مطار حینما ، عامل من یثرب، عاما) 33( ""ھیثم ،وزارة الداخلیةالتابعة لاإلرھاب 
مرات والسلیمانیة بین بغداد  تنقلھیومن رایتس ووتش إن ھیثم  ـشقیقھ لقال  68السلیمانیة.بغداد إلى 

ذلك الیوم حین سافر مع صدیق.  عتقلتھ فيأبدا أي مشاكل، لكن السلطات اولم یواجھ  عدیدة من قبل
مخابرات في مراقبة الجوازات في المطار  يبطان ضأخبره أاتصل بھ ون صدیق ھیثم إقال شقیقھ 

قدم شكوى إلى المحكمة الجنائیة ، فمحامیا ھیثموّكل أخ ھیثم بعد التحقق من وثائق ھویتھ. عتقال ا
واستفسر  ،حصل على مزید من المعلومات. ثم سافر شقیق ھیثم إلى بغدادلم یلكنھ  ،المركزیة ببغداد
ومكافحة اإلرھاب في وزارة الداخلیة، لكن الضباط في دیریة االستخبارات مطار ومعن شقیقھ في ال

 .ھیثمل ھمكال الموقعین نفوا اعتقال

                                                           
 .2017یونیو/حزیران  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مصعب،  67
 .2017فبرایر/شباط  5مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، السلیمانیة،  68
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في  ذھب ، موظف حكومي من الموصل، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ)عاما 31(قال شقیق "ناصر" 
من  ھماعد فراركانا یعیشان بحیث ھو وناصر إلى المحكمة في كركوك،  2017أبریل/نیسان  24

استالم یتمكن من ناصر على بطاقة ذكیة لحصل داعش، حتى یالتي كانت تسیطر علیھا الموصل 
على یوجد أن اسمھ رطة اعتقلھ مدعیا إن عنصر شأثناء وجوده ھناك، قال شقیق ناصر  69.راتبھ

ات ومكافحة راخبستاالدیریة ثم م ،قال إنھ ذھب إلى مركز الشرطة المحليكما قائمة المطلوبین. 
 أخیھ غیر مسجل لدیھما. إن اإلرھاب في صباح الیوم التالي، لكن كالھما قاال

االستخبارات دیریة ستخدمھ متكانون الثاني، أطلق سراح رجل من منزل مھجور ینایر/في أوائل 
كیلومترا جنوب  60لوزارة الداخلیة كسجن في بلدة القیارة، على بعد  ةومكافحة اإلرھاب التابع

وقال إنھ ال یزال في السجن وفي حالة صحیة  ،ناصرلھ وصل. اتصل بشقیق ناصر، ووصف الم
في سجون كسیئة بسبب ظروف المرفق. زارت ھیومن رایتس ووتش البیوت التي كانت تُستخدم 

قال الشقیق إنھ ذھب  70.زاجتحفي االتوفوا لدرجة أن عدة سجناء مھینة ، ووجدت الظروف القیارة
 :رؤیة ناصرلبعد شھر  إلى سجن القیارة

لم یسمحوا لي بزیارتھ. طردتني قوات األمن في السجن من الباب الرئیسي. توسلت 
إذا كان بإمكانھم على األقل تسجیل ھم وسألت ،سمع صوتھأفقط أن یدعوني إلیھم 

 .، لكنھم رفضواألسمعھصوتھ 
 

 .قال إنھ لم یسمع أي أخبار عن ناصر منذئذ

 

 يثربعبي في مركز شرطة اعتقاالت قوات الحشد الش

رجال من یثرب كانوا یحاولون الحصول على عتقال وثقت ھیومن رایتس ووتش حالتین تم فیھا ا
 .د الشعبيحشقوات العلى ید تصاریح أمنیة للعودة إلى المدینة واختفوا بعد ذلك 

في ھا قوات الحشد الشعبي ، واستعادت2014 حزیران/في یونیوبین یدي داعش سقطت یثرب 
، 2014ول كانون األ/منازلھم في دیسمبر من . ھرب السكان المحلیون2014ول كانون األ/یسمبرد

الحویجة، ومن ھناك إلى مخیمات في نحو ، داعشخالل العملیات العسكریة بین القوات العراقیة و
الرامیة إلى عشائریة سنوات من الجھود الحكومیة والالسلیمانیة. بعد حافظة ومكركوك محافظة 

 العشیرة.عضاء ألسع اوالختفاء باالھذه الجھود تم تقویض  ،ھیل عودة األسر إلى یثربتس

                                                           
 .2018مارس/آذار  5مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، كركوك،  69
، 2017مارس/آذار  13ظروف مھینة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "العراق یحتجز المئات في  70

https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/15/301139 . 
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 ننزح إلى مخیم لیاللیث الذي  ، إنأجرة سائق سیارةعاما)،  35"لیث" (، قال ابن عم ة واحدةفي حال
 ، اتصل بھ في سبتمبر/أیلول، عند الظھر تقریبا.2014 كانون األول/بالقرب من كركوك منذ دیسمبر

للعودة  ةویبحث عن تصریح أمني من مركز الشرطة المحلی ،قال لیث البن عمھ إنھ قریب من یثرب
بعد ساعتین، اتصل بھ ابن عمھ،  71آنذاك.سیطر على یثرب الحشد الشعبي ت إلى دیاره. كانت قوات

 .أخبار عنھ منذئذ عن أيالعائلة تحصل لكن ھاتفھ كان مغلقا، ولم 

، )عاما 62(یثرب "نبراس"  من ، احتجزت قوات2017یر/كانون الثاني ینا 15في حالة أخرى، في 
قال إنھم عادا إلى  72.، وفقا لشقیق رعدا)، عاملعام 23(ضابط عسكري متقاعد، وابنھ "رعد" 

عندما كانا ینھیان اإلجراءات  ادیار، وتحدث معھمالیثرب للحصول على تصریح أمني للعودة إلى 
د الشعبي حشقوات الأخبراه أن ، وبعد الظھر 2حوالي الساعة  ةمحلیفي مركز الشرطة الاإلداریة 

فیلق بدر وعصائب أھل الحق التابعة لقوات الحشد تسیطر على المنطقة، بما في ذلك قوات من 
 والتابع للجیش، وھ 74اللواء اتصل ب. دیارال، ولم یعودا أبدا إلى اواتفھمالشعبي. بعد ذلك، أغلقت ھ

وا قالو، لحشد الشعبيكز في سامراء المجاورة، وعصائب أھل الحق التابعة لوحدة من الجیش تتمر
 یطلعوه علیھا.أي معلومات ل یتوفرون على ال منھإ

  

                                                           
، 2014دیسمبر/كانون األول  27"قوات الحشد الشعبي تحرر ناحیة یثرب ومنطقة عزیز بلد من سیطرة "داعش""، السومریة نیوز،  71

https://www.alsumaria.tv/news/120126/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D
8%AD%D8%B1%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D8%

B1%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/ar#  أبریل/نیسان  17(تم االطالع في
2018(. 

 .2017فبرایر/شباط  5مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  72



 

ووتش رايتس هيومن 2018 أيلول/سبتمبر |    47   

 

 عمليات االعتقالخالل انتهاكات إضافية 
 

الشعبي وقوات رئیس الوزراء استخدموا القوة حشد اختفاء أقاربھم أن قوات ال دواشھأشخاص  3زعم 
 .حاالت 4في ھددوا باستخدام القوة وفاة، أثناء عملیة االعتقال، والإلى في حالة واحدة أدت المفرطة، 

حالة واحدة ، وفي ة لحظة االعتقالمحمولحواسیب ھواتف و السلطات أیضا صادرتحاالت،  5في 
"تصادر كافة  أن علىتنّص قانون مكافحة اإلرھاب ) من 2(6المادة في حین أن جھاز بالي ستیشن. 

قالت العائالت "، جراميال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمیة او المھیئة لتنفیذ العمل اإلمواأل
وأن الضباط الذین قاموا باالعتقال لم  ،لم تستخدم ألغراض إرھابیةإن ھذه األجھزة في كل حالة 

 برروا مصادرتھا ولم یُعیدوھا.ی

 

 فرقة األسلحة والتكتيكات الخاصةالشرطة المحلية و

لـ ھیومن رایتس ووتش إن قوات األمن دخلت منزلھ في حي سیف سعد  )عاما 25("تحسین"  قال
، 2014یولیو/تموز  2صباحا، خالل مداھمات المنازل في مدینة كربالء في  10حوالي الساعة 

ي خرصمحمود ال المرتبطة بمواجھة بین قوات األمن وأنصار رجل الدین الشیعي المناھض للحكومة
إلى منزل أحد الجیران خوفا  )عاما 22("سلمان"  شقیقھ، فر مداھماتوبسبب ال. أعاله) نظر القسمأ(

إلى  والده وشقیقھ اآلخر وعدد قلیل من أقاربھ الذكورركض، رفقة من االعتقال. قال تحسین إنھ 
شجار قال إنھ رأى الرجال یدخلون في كما رجال مسلحین تابعوھم.  5لكن  ،السطح لمحاولة الفرار

ھرب تحسین  على الفور.وفاتھ إلى أدى المبنى المكون من طابقین، مما من أعلى ه ووالده ودفعمع 
إنھ رأى الرجال المسلحین یأخذون  قالمنازل الجیران، لكن عندما غادر، عبر ، السطحمن بعد ذلك 

مان لم ، الذي لم تتمكن األسرة من تحدید مكانھ منذئذ. قال تحسین إن سل)سنوات 9(ابن عمھ "حسن" 
 73عتقلتھ ھو اآلخر.إلى الدیار بعد فراره، وقال إنھ یعتقد أن قوات األمن اأیضا یعد 

 

 قوات الحشد الشعبي

الحشد الشعبي  نھ عندما اعتقلت قواتبمحافظة األنبار، إجر قرب الرمادي الم بلدة من ،"أكرم"قال 
یھ. قال إن أحدھم بناعتقلوا ااذا المقاتلین لمسأل ، عاما) 22(و"إبراھیم"  عاما) 24( ""أحمد ابنیھ

                                                           
 .2017سبتمبر/أیلول  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع تحسین، بغداد،  73
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 إلى منزلك، وإال اذھبوشرع في تھدید أكرم بسالحھ، وقال لھ: "لیس من شأنھ"، " ذلك نبأ ھأجاب
 .قتلك"

 20، في )عاما 30(یعتقلون صدیقھ "عباد" الحشد الشعبي  عناصر"حسین"، الذي رأى قال 
الحویش وقفوھم عند نقطة تفتیش في الحشد الشعبي أ إن بعض عناصر، 2017ینایر/كانون الثاني 

، طلب منھ الرجال "یثرب"عندما قال عباد . جاءواعن وجھتھم ومن أین وبدأوا یسألون العائلة 
ظھره بأسلحتھم قبل أن یضعوه  ھ علىعینیھ، وبدأوا بضرب وایدیھ، عصب واالخروج من السیارة، قید

غادرة المنطقة وعدم العودة، م عباد ن ضربواالرجال الذی انطلب م": حسینقال  ثم ابتعدوا.في سیارة 
 ".وإال فإنھم سیعتقلون النساء، لذا غادرنا على الفور

 

 قوات رئيس الوزراء

في الفترة التي سبقت االنتخابات البرلمانیة،  ،2014أبریل/نیسان  21في غالبیة حاالت المعتقلین في 
إن أفراد قوات األمن الذین احتجزوا ھم ھیومن رایتس ووتش تنظر القسم أعاله)، قال من قابلأ(

ساة مع إنھم كانوا قُ قالوا قارب األ أقاربھم فعلوا ذلك دون استخدام قوة كبیرة، رغم أن العدید من
 ھممقابلتواحدة ممن تمت  تقال احدى الحاالت،منازلھم. في الخروج من رھم على اجبعتقلین أثناء إالم
 وابعد أن دخل، "قوات مكافحة اإلرھاب من مطار المثنى"الرجال الذین قدموا أنفسھم على أنھم  إن

زوجھا اعتقال صباحا من أجل  2:30أبریل/نیسان حوالي الساعة  21إلى منزلھا في بغداد في 
، ةمراھقال واتسنأولى في  ،ابنھا واركلا)، موظف في وزارة الصناعة والمعادن، عام 43("بسام" 

یحمل سكینا ھدد أیضا بقتلھا. وفي حالة أخرى في نفس  عنصراقالت إن  74ضد الجدار.وألقوا بھا 
في منزلھا ھددوھا ، صاحب متجر، إن قوات األمن )عاما 45(س" انفس الیوم، قالت عمة "فروالحي 

 .ساھاتفي فرأیضا أخذوا قالت إنھم  75م.تھدیدھتنفیذ دون رحلوا  ملكنھ ،باغتصاب ابنة أخیھا

قالت األسر إن القوات استولت على ممتلكات  ،ل/نیسانأبری 21حاالت أخرى في بغداد في  3في 
. في حالة بسام، قالت زوجتھ إن قوات األمن أخذت حاسوبھ مأقاربھ عتقالأثناء ا مشخصیة من منازلھ

وھاتفین. قالت إنھم طلبوا منھا حقیبة إلكترونیة، ألعاب جھاز بالي ستیشن وأقراص  ،المحمول
عاما)،  43(أسود إلى منزل "سعد"  ا رسمیارجال یرتدون زی. دخل فیھا كل شيءلوضع بالستیكیة 

وھو یرتدي مالبسھ الداخلیة فقط، وفقا ألختھ التي عتقلوه وا ،محمولحاسوب ھاتفیھ و واأخذوتاجر، 
 32( "عبید"زیا أسود إلى منزل أیضا یرتدون  عناصر 4دخل  76.في ذلك الوقت في المنزل كانت

                                                           
 .2017یولیو/تموز  15مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  74
 .2017یولیو/تموز  15حجب االسم)، بغداد، (تم مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش  75
 .2017یولیو/تموز  15(تم حجب االسم)، بغداد، مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش  76
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فسھ نعرف ب كل عنصرقالت زوجتھ لـ ھیومن رایتس ووتش إن  77.زوجتھوفقا ل، عتقلوهوا )عاما
مكافحة اإلرھاب أو "رجال المالكي". جھاز لمخابرات العسكریة أو كمنتمین لبشكل مختلف، إما 

 .ھواتف 3محفظتھ، و ،محمولون حاسوب زوجھا الغادرإنھم أخذوا وھم یقالت 

، لـ ھیومن رایتس حي الدورة في بغدادعاما)، عامل في  55" ("كمالقالت زوجة  ،منفصلةحالة في 
الخاصة، اقتحموا وات رئیس الوزراء الذي قالوا إنھم من ق ،مجموعة من الرجال المسلحینووتش إن 

 ،ت كمال إلى المطبخجرّ  ،بكسرت الباالقوات قالت إن  78ھم.منزل 2014 حزیران/یونیو 13في 
 عتقالھ.المحمول قبل احاسوبھ وصادرت ھاتفھ و

  

                                                           
 .2016سبتمبر/أیلول  25(تم حجب االسم)، بغداد، مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش  77
 .2017و/تموز یولی 10(تم حجب االسم)، بغداد، مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش  78
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 رسميةالحتجاز غير االمعاملة في أماكن سوء ال
 

ماكن المخصصة لذلك وفقا ینص دستور العراق على أنھ "ال یجوز الحبس أو التوقیف في غیر األ
 79".لقوانین السجون المشمولة بالرعایة الصحیة واالجتماعیة والخاضعة لسلطات الدولة

لى قائمة بمراكز االحتجاز الرسمیة، ، لم یتمكن الباحثون من الحصول عمتعددة طلباتل تقدیمھم رغم
یعترفون فقط بمراكز االحتجاز التي م في جمیع أنحاء العراق قالوا إنھ ن حكومیینلكن قضاة وموظفی

بالنسبة للنساء  العمل والشؤون االجتماعیةوزارة ، وبالنسبة للمدنیین الداخلیة والعدل اتدیرھا وزارت
وبالتالي، فإن أي معتقل  81.سایشألتُدیرھا اأیضا منشآت تمتلك حكومة إقلیم كردستان  80واألطفال.

 .في أماكن احتجاز غیر رسمیة حتجزسی ،ھ قوات األمن األخرىتحتجزا

قوات الحشد الشعبي وجھاز األمن الوطني واألسایش التابعة لحكومة إقلیم  مختفین أن 8زعم أقارب 
غیر رسمیة. لم یعرفوا  یُرّجح أنھا زأماكن احتجا في أقاربھم في حوادث مختلفةاحتجزت  ،كردستان

الذین احتجزوا مع قریبھم المختفي ثم  ،قارباألمن  3. ومع ذلك، قال المختفونأقاربھم یُعامل كیف 
جھاز األمن الوطني الشعبي أو  دحشقوات العلى ید إنھم تعرضوا لإلیذاء الجسدي  ،ھم الحقافرج عنأ

 .أثناء احتجازھم

 فينقاط التفتیش، وأثناء احتجاجات، عند بما في ذلك  ،واقع مختلفةفي محتجزین تم اعتقال الم
رسمیة، لم یتمكن المختفون من الحتجاز غیر االالمحتجزین في أماكن غالبا حال كما ھو والشارع. 

بسبب ، تم اإلفراج عن محتجز حالة واحدةمحامین أو قضاة أو أطباء، وفي بأو  التصال بأقاربھما
ھیومن تحدثت إلیھم محتجزین سابقین  3كما قال ع السجن المزري بصحتھ. لضرر الذي ألحقھ وضا

ولم یخضعوا ألي إجراء  ،ھموجھ إلیھم أي ترایتس ووتش إنھم ال یعرفون مكان احتجازھم، وأنھ لم تُ 
 .قانوني رسمي قبل أن یتم إخالء سبیلھم

 

                                                           
 .19دستور العراق، المادة  79
؛ مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع 2017فبرایر/شباط  2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع وزیر العمل والشؤون االجتماعیة حیدر الزاملي،  80

 .2017یولیو/تموز  19القاضي ریاض جعفر والقاضي جبر حسین، بغداد، 
؛ رسالة إلكترونیة من 2017یولیو/تموز  5ي فضل عباس والقاضي مسعود السنجاري، إربیل، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع القاض 81

ینایر/كانون  17، إلى ھیومن رایتس ووتش، حكومة إقلیم كردستانفي ندار زیباري، رئیس لجنة التقییم والرد على التقاریر الدولیة یدالدكتور 
، 2017الثاني 

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/gl.2017.1.10.krg_response_to_hrw_
findings_and_questions_on_the_treatment_of_child_terrorism_suspects.pdf . 
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 سايشاأل

عند نقطة  ،2016 نیسان/أبریل 14م سایش یوقوات األ تھوالده كیف اعتقلل )عاما 37("أیمن" وصف 
لم یكن متأكدا مما إذا كان محتجزا في مكان محافظة السلیمانیة.  إلى منشأة في وهونقل ،تفتیش تازة

مثل أمام یعتقد أنھ ال و ،احتجاز رسمي أو غیر رسمي، لكن لم یُسمح لھ باالتصال بالعالم الخارجي
جھزة االستخبارات في ألسایش األ تھلمین سح، 2016دیسمبر/كانون األول  28إلى غایة قاض 

 82.كركوك

 

 وطنياألمن الجهاز 

ر" ذشقیقھ "من رفقةرجال یرتدون مالبس مدنیة،  8ما ال یقل عن ) من قبل عاما 22("عثمان" اعتُقل 
ن على وجود القوات المسلحة في حیھم خالل مداھمات المنازل ایحتج انخوكان األ 83عاما). 23(

 201484. تموز/یولیو 2لصرخي في المرتبطة بحركة ا

ثم وضعوه في سیارة،  ،الشارع، عصبوا عینیھ فيبھ  واقال عثمان إن الرجال في مالبس مدنیة أمسك
في زنزانة، قبل اإلفراج لوحده یوما  94دقائق، حیث احتجزوه لمدة  10حوالي  یبعد اقتادوه إلى مكان

ي نضربونیي ونصفعونوی كانوا یشتمونني، لياحتجازھم  خاللقال: " 85.عنھ وسط شارع في كربالء
قال إنھ كل یوم تقریبا بأنابیب بالستیكیة وأعقاب مسدساتھم، دون أن یخبروني عن سبب احتجازي". 

 ،إطالق سراحھ. لم یكن یعرف مكان احتجازهبعد جدا السؤال عن أخیھ أثناء احتجازه أو كان یخشى 
 ولم یروألنھ لم یمثل أمام قاض قط  یقة معاملتھ،طرلكنھ قال إنھ ال یعتقد أنھ سجن رسمي بسبب 
إلى بعد ر" ذ"منعُد لم ی 2018 حزیران/یونیوإلى حدود عالمات أخرى لسیطرة الدولة على المنشأة. 

 .حسب عثمان ووالده "عمار" دیاره

لتفاوض بشأن اإلفراج عن جمیع المحتجزین وتأمین امحاولة لتدخل بعد االعتقاالت عشیرة، قال شیخ 
تم تسلیمھم إلى جھاز األمن الوطني. تفاوض على إطالق الذین اعتقلوا ، إن لھ قیطالق سراح صدإ

بعد الصرخي  تباعویستجوب أ، الذي كان یحتجز جھاز األمن الوطني سراح صدیقھ مباشرة مع
 86اعتقالھم.

 

                                                           
 .2018فبرایر/شباط  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أیمن، طوز خورماتو،  82
 .2017یلول سبتمبر/أ 16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عثمان، بغداد،  83
 .2017سبتمبر/أیلول  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عمار، بغداد،  84
 .2017سبتمبر/أیلول  16مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عثمان، بغداد،  85
 .2018یولیو/تموز  14مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، إربیل،  86
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 قوات الحشد الشعبي

، طالب من القائم في ا)عام 16(، قال "نبھان" األخیرشخص أطلق سراحھ في لالة ثانیة في ح
قوات كتائب حزب هللا بزي رسمي وبشعار الجماعة  لـ ھیومن رایتس ووتش إن ،محافظة األنبار

یوم واحد، ثم مدة الرزازة لنقطة تفتیش أقاربھ في رفقة  2015دیسمبر/كانون األول  1في أوقفتھ 
، )عاما 25(و"سلطان"  ،)عاما 20("ھمام"  ،)عاما 19(وإخوانھ الثالثة "أسامة"  یھعصبت عین

ثم قاد المقاتلون نبھان وإخوتھ  87.ر خلفھمافي حافلة بینما تركوا النساء واألطفال الصغ مھوووضع
 65ھناك ما بین  ھ كانعتقد نبھان أنیفي قاعة كبیرة بدون نوافذ، على حد قولھ.  مضعوھوو ،إلى مبنى

 .سجینا آخرین 70إلى 

ضربي بعصا بذوني إلى غرفة صغیرة وبدأوا في الیوم األول الذي وصلنا فیھ، أخ
 ،رفضت. في الیوم الثاني ، لكننيداعشمن أنني بف اعترباال ينوطالبوخشبیة، 

أن أنھ علّي علقوني من یدي وضربوني بكابالت بالستیكیة. أخبرني سجین آخر 
في الیوم قلت ، لذا االعتداء عليیستمرون في سأعترف بأنني من داعش، وإال 

 .استمروا في ضربي لمدة ساعتینوحینھا ، ي من داعشإننالثالث 
 

لیس تضمنت اسمھ وقائمة أسماء، قرأ حراس كتائب حزب هللا علیھم  یوما 34 قال نبھان إن بعد
مسافة لمعصوبي األعین "قادوھم معتقال آخرین في حافلة، و 62رفقة إخوتھ، ثم وضعوه أسماء 

سمح سرایا السالم التابعة للحشد الشعبي. وھناك ھم إلى وحیث سلم ،قصیرة" إلى مسجد في سامراء
قال زیدون إنھ رغم فتح تحقیق للعثور  88أخذه.الذي أتى و ،"زیدون" ،لھ المقاتلون باالتصال بوالده

ولم  ،، إال أنھ لم یتلق أي معلوماتمالمفتش العام بوزارة الداخلیة فور إلقاء القبض علیھمن قبل  معلیھ
 .ده الثالثة المتبقینیتمكن من العثور على أوال

من بلدة جرف الصخر في  ،حالة "كریم"ھي ، طالق سراح المحتجزبإانتھت حالة ثالثة توجد 
) في داعش الدولة اإلسالمیة (المعروف أیضا باسمید تنظیم محافظة بابل. سقطت المدینة في 

بدر ھا فیلق ومن، ا من الحشد الشعبيقبل قوات معظمھقبل استعادتھا من ، 2014 شباط/فبرایر
، صوت تشرین األول/في أواخر أكتوبر 201489. تشرین األول/حزب هللا، في أكتوبركتائب و

                                                           
 .2018أبریل/نیسان  7بھان، بغداد، مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع ن 87
، 2016ینایر/كانون الثاني  9معتقال من معتقلي الرزازة، الشرقیة،  65"اإلفراج عن  88

https://www.alsharqiya.com/news/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8
%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-

65-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9
%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8

%A9/  2018یونیو/حزیران  11(تم االطالع في.( 
89 Sakhar and Alroieih, -URGENT: Iraqi Army forces take control over Jurf Al“Abdelhak Mamoun, 

Babylon,” Iraqi News, October 25, 2014, https://www.iraqinews.com/iraq-war/urgent-iraqi-army-
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لى قوات الحشد الشعبي ع انتصاربسبب جرف النصر ببلدة الإعادة تسمیة على مجلس محافظة بابل 
إلى  ، فر معظمھمقوات الحشد الشعبيسكان إنھ أثناء القتال الدائر بین داعش والقال  90.داعش

 .إلى إقلیم كردستان العراق أو إلى بغدادأو المسیب، أیضا في بابل، 

 

 2014 أیلول/سبتمبر 1في إنھ كان رفقة ابنھ "أنس"  ،، من جرف الصخر)عاما 70(قال "كریم" 
 91دیاره.كیلومترا جنوب  52ة الحلة، على بعد دینتمر عبر م، في سیارة أجرة مساء 9حوالي الساعة 

                                                           
forces-take-control-jurf-al-sakhar-alroieih-babylon/  ؛ 2018أبریل/نیسان  5(تم االطالع في(Loveday Morris, 

“Isis in Iraq: Army’s triumph over Jurf Al-Sakhar lays bare cost of defeating militants,” 
Independent, October 30, 2014, https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-
iraq-armys-triumph-at-jurf-al-sakhar-lays-bare-the-cost-of-defeating-the-militants-9829347.html  تم)

 ).2018أبریل/نیسان  5االطالع في 
، 2014أكتوبر/تشرین األول  28الصخر إلى جرف النصر"، السومریة نیوز،  "مجلس بابل یقرر تغییر اسم ناحیة جرف 90

https://www.alsumaria.tv/mobile/news/114658/ا-جرف-الى-الصخر-جرف-ناحیة-اسم-تغییر-یقرر-بابل-مجلس/ar 
 ).2018أغسطس/آب  23(تم االطالع في 

 .2016وز یولیو/تم 25مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع كریم، السلیمانیة،  91

 
   .إخفاؤھم تم ثم األشخاص فیھا اعتُقل مواقع تظھر خریطة
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اعتقلتھ أوقفت القوات السیارة و. في نقطة تفتیشبأعالم الحشد الشعبي أوقفتھم قوات قال إن ھناك، و
في منزل مجاور كانوا یستخدمونھ كمركز  أیام 3ھم وابنھ وسائق سیارة األجرة، واحتجزرفقة 

 واوأفرج ،حزب هللا كتائب أعضاء فينفسھم بأنھم القوات ھناك أفراد احتجاز غیر رسمي. عرف 
كثیرا ما كانوا إنھ شیعي. قال كریم إنھم استمروا في احتجازه وابنھ، ولھم عن السائق الذي قال 

ھم بالتعاطف مع داعش ألنھم من جرف نتھمو، وییضربونھم بالعصي والكابالت المعدنیة وأیدیھم
كبیر كانوا یستخدمونھ كمركز احتجاز آخر غیر رسمي،  إلى مبنىالرجلین قلت القوات نالصخر. ثم 
معتقال آخرین من جرف الصخر. قال إن معظم المعتقلین ینتمون إلى نفس القبیلة،  64حیث التقوا 

 .ز خورماتو والناصریةووا من طؤمعتقلین آخرین جا 6وأن 

رفقة ھ ا ب، وألقوأیام في ظروف مزریة 10أشھر و 4 أن أمضى قال كریم إنھم أطلقوا سراحھ بعد
اثنین من كبار السن على طریق بغداد السریع في منتصف اللیل. قال إن القوات اتخذت ھذه 

القوات بأن الرجال سیموتون أخبر الطبیب الذي زارھم أن اإلجراءات بعد أن تدھورت صحتھم، و
 .المرفقفإن ابنھ ما زال ُمحتجزا في نفس ، بحسب علمھعلى األرجح. 

من خالل قنوات غیر  مى، تمكنت األسر من جمع معلومات عن أماكن وجود أقاربھفي حاالت أخر
دفعھم إلى االعتقاد بأنھم محتجزون في أماكن احتجاز غیر رسمیة، لكنھم لم یتمكنوا من مما  ،رسمیة

، )عاما 35(ھیومن رایتس ووتش إن شقیقھ "میالد" لـ معاملتھم. قال "زیاد" طریقة التحقق من 
التابع  19اللواء قاعدة تھ بعد مغادر 2014 تموز/یولیو 14، اختفى یوم شرطة االتحادیةضابط في ال

 أیلول/ثم في أواخر سبتمبر 92.للحصول على عشاء ،حیث كان یعمل ،في سامراءللشرطة االتحادیة 
رجال من الجزیرة  5، أثناء محاولتھ العثور على معلومات حول شقیقھ المفقود، وجد زیاد 2014

، قالوا إنھ تم إطالق سراحھم للتو من مجموعة من المنازل في سامراء حیث كانت سرایا وتكریت
في مراكز احتجاز غیر  ،تحتجز عشرات السجناء، بمن فیھم میالدالتابعة للحشد الشعبي السالم 

 طلب منھم وإنھرسمیة. قال لھ الرجال إنھم رأوا میالد في إحدى الغرف العدیدة الملیئة بالمحتجزین، 
أو لھم سرایا السالم سبب احتجاز ھم. قالوا إنھم ال یعرفون سیفرج عند عندما سمع أنھم ااالتصال بزی

 .ھیخأل

                                                           
 .2016أكتوبر/تشرین األول  17مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، سامراء،  92



 

ووتش رايتس هيومن 2018 أيلول/سبتمبر |    55   

 

   .إخفاؤھم تم ثم األشخاص فیھا اعتُقل مواقع تظھر خریطة

من  ا)عام 25(في حالة ثانیة من ھذا النوع، قالت "نھلة" لـ ھیومن رایتس ووتش إن ابنھا "عدنان" 
أثناء عودتھ إلى الموصل مع  2015 أیار/مایو 9طالب في جامعة بغداد، اختفى في ھو والموصل، 

جنوب جرف وند أثناء وصولھ إلى نقطة تفتیش الكانت آخر مرة تحدثت إلیھ  93.لزیارتھا ھابن عم
، قالت نھلة إنھا سجلت اختفاء ابنھا 2015في یولیو/تموز . ھبل اصتاال الم یعد ممكنبعدھا الصخر، و

جمیع مراكز الشرطة ونقاط  ،مجلس القضاء األعلى ،المحكمة الجنائیة المركزیة في بغداد لدى
والعدل، قیادة  التفتیش على الطریق الذي سلكھ، سجن مطار بغداد الدولي، وزارات الداخلیة والدفاع

كون لدیھم أن تنفوا  ھمبابل وكربالء. قالت إن جمیع تيبابل، والمحاكم المحلیة في محافظفي العملیات 
رسائلھا إلى مختلف ظھر العدید من ھیومن رایتس ووتش وثائق ت مع أي معلومات عن ابنھا. شاركت

 .قضاةتحدثت إلى إلى المحاكم حیث  ھاالسلطات الحكومیة وزیارات

، ظھر عدنان في الجزء األول من شبھ فیلم وثائقي عن 2016أكتوبر/تشرین األول  22بعد ذلك، في 
حزب هللا في  كتائب مع ةمتعاطفقناة  ي، وھ"المیادینعلى "قناة ث في العراق، بُ الحرب ضد داعش 

                                                           
 .2017ینایر/كانون الثاني  19مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نھلة، إربیل،  93
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ھیومن رایتس ووتش، یقول عدنان إنھ كان عضوا راجعتھ الذي  ،كثیر من األحیان. في الفیلم الوثائقي
، ظھر تشرین األول/أكتوبر 26في داعش وأن المجموعة تلقت الدعم من القوات األمریكیة. في 

في نھایة كل و، متحدثا عن أنظمة الشرطة والقیادة لداعش. الوثائقيالجزء الرابع من  عدنان في
 .المقابالتتصویر دین كتائب حزب هللا على االمیقناة شكر تجزء، 

طابق ستائر شوھدت في قالت نھلة إنھا الحظت ستائر ممیزة مرئیة وراء ابنھا في اللقطات التي تُ 
صور الستائر للباحثین على صفحتھ على فیسبوك. أظھرت  حزب هللا ونشرتكتائب مقر لصور 

 ابنھا. وبما أنحتجز ی تحزب هللا كان كتائب قادت اللقطات نھلة إلى االعتقاد بأن. المرئیة في كلیھما
غیر رسمي، احتجاز ال تملك سلطة احتجاز، فإنھا تعتقد أنھ محتجز في مكان قوات الحشد الشعبي 

راسل . قالت إنھا طلبت من لجنة األمن والدفاع في البرلمان أن تحزب هللاكتائب ربما في مقر 
، لكن 2016وقالت إنھم أخبروھا بأنھم بعثوا برسالة في دیسمبر/كانون األول  - ابنھابشأن المجموعة 
 .لم یبلغوھا بعد بأي رد 2018 أیار/مایوإلى غایة 

فاء القسري، التي أمرت الحكومة بتقدیم االختحاالت قالت نھلة إنھا قدمت شكوى إلى اللجنة المعنیة ب
 .معلومات عن مكان وجوده. ومع ذلك، لم تتلق أي شيء حتى اآلن
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 المختفينعادة الخطوات التي اتخذتها األسر الست
 

إلى الحصول على معلومات بشأن أقاربھا  ،عائلة تمت مقابلتھا 53من أصل  ،عائلة فقط 38سعت 
ت ھیومن رایتس ووتش أسماء الحاالت المشمولة في ھذا التقریر قدم . كماالمفقودین من السلطات

ة التحقیقات سالمتُعّرض . قال كثیرون إنھم یخشون من أن 2018إلى السلطات في یولیو/تموز 
التي حاولت العثور على أقاربھا، لجأ معظمھم إلى زیارة  38 الـ العائالت من بینالغ. لخطر بأقاربھم 

تم أخذ قریبھم منھا، أو سجن مطار المثنى في بغداد، وھو سجن معروف  السجون في المنطقة التي
حاالت،  5د. في البالعبر عتقد أنھ مكان اختفاء العدید من األشخاص ، وبالتالي یُ إیواء المختفینب

تعرضت أسر المحتجزین للتھدید من قبل القوات العسكریة وقوات األمن عندما حاولوا الحصول على 
 .اختفائھمالسؤال عن سبب یر أقربائھم أو معلومات حول مص

 تنظیم عندما استعادت القوات العراقیة المنطقة منالعیاضیة  نھا كانت فيإ عاما) 41("زینب" قالت 
الحشد اعتقلت قوات . 2017 آب/) في أواخر أغسطسداعش الدولة اإلسالمیة (المعروف أیضا باسم

. طالبوھو ، عاما) 21(ابنھا "نجیب" التفتیش،  جولة أخرى من عملیات يجرت تكان تيال، الشعبي
واصلت األسئلة إذا  في قوات الحشد الشعبي،ضابط لي قال ، "عتقالسألت عن سبب االعندما 

 94منذئذ تخشى البحث عنھ.نھا إلباحثین لقالت عتقلك أیضا". سن

، عاما) 21(و"یاسر"  عاما) 24("بالل" بنیھ اعتقال اعاما)  53("نوار" شاھد في حالة أخرى، 
ینایر/كانون الثاني  4حزب هللا عند نقطة تفتیش الرزازة في كتائب ، من قبل قوات طالبینكالھما 
"اذھب! توقف  :أحد الرجال لھ ، قالااحتجازھم مقاومةعندما حاول إنھ . قال نوار للباحثین 2016

 95".عن مناقشة ھذا. إذا خرجت من السیارة، سأذبحك

عن المحكمة الجنائیة المركزیة  بالمحاكم في منطقة االختفاء، فضالأیضا ت ثیرا ما اتصلت العائالك
المفتش العام  مكتب ، منھامختلفةمن جھات ستفسارات با كما طالبت بعض العائالتفي بغداد. 

وأعضاء البرلمان اآلخرین، فضال عن مكتب رئیس الوزراء.  لوزارة الداخلیة، رئیس البرلمان
ي بعض الحاالت بإصدار رسائل إلى السلطات األخرى تطلب فیھا تحدید استجابت ھذه الھیئات ف

وجود ھذه الرسائل بأي معلومات عن مصیر ومكان االستجابة لتم تمكان وجود الشخص، ولكن لم 
القول إن بالعدل أو الداخلیة  ة، على حد علم العائالت. وفي حاالت قلیلة، ردت وزارمختفینال

 یس محتجزا لدیھا.الشخص ل

محامین لمساعدتھم في البحث. في حالتین، سرعان ما توكیل من الحاالت، حاولت العائالت  10ي ف
حاالت  8وفي بسبب استفساراتھم. القضیة، قائلین إن قوات األمن ھددتھم عن المحامون تخلى 

                                                           
 .2018ینایر/كانون الثاني  31مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع زینب، النمرود،  94
 .2017سبتمبر/أیلول  15ووتش مع نوار، بغداد،  مقابلة ھیومن رایتس 95
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أخرى، قالت العائالت إن المحامین حصلوا على مبالغ كبیرة من المال، تصل في بعض األحیان إلى 
 .سفر عن أیة نتائجشرات اآلالف من الدوالرات، لكن حتى ذلك لم یُ ع

إنھم اتصلوا باللجنة الدولیة للصلیب األحمر، لكن لم یتمكن  ھامقابالتتمت قالت معظم العائالت التي 
المنظمة. تحدثت عائلتان لسجناء سابقین یعتقدون أنھم عبر ھذه أي منھم من تحدید مكان أقربائھم 

ن مع أفراد یعملون یاخرعائلتان أ تفیھا أقاربھم، وتحدثیُحتجز ن في نفس المواقع التي یمحتجزكانوا 
 .لكنھم لم یتمكنوا من الحصول على أي دلیل ملموس على مكان وجود أقاربھم ،في السجون

إلى عرائض من خالل توثیق الحاالت وتقدیم  ،ن عائالت المختفیناتم استھداف ناشطین یدعم
 شباط/ھجمات شملت إطالق نار في فبرایر فيعلى معلومات حول أقاربھم الحكومة للحصول 

 201697.و 2015ھجوم في لتعرض لسبق ألحدھما أن  201896. آذار/ومارس

 

 دفع الرشاوى

عناصر طالب تتلقى ھیومن رایتس ووتش مزاعم فساد مرتبطة باإلفراج عن السجناء، حیث یُ غالبا ما 
البحث خالل  تھصادفتمت محد افي مثال وطالق السراح. سھیل إت مقابلموال األبالعائالت  األمن
ینما كان یحاول الحصول على معلومات عن ابنھ ح، إنھ عاما) 52(ھذا التقریر، قال "سفیان" ألجل 

من نقطة تفتیش بالقرب من  2015 تشرین األول/أكتوبر 30، الذي اختفى في عاما) 23("مالك" 
 ،دوالر لتسھیل إطالق سراحھ. رفض سفیان 4800 ش حواليسایطلب منھ عنصر من األ ،كویرال

 98إمكانیات لفعل ذلك. یس لھقائال إنھ ل

بشأن  2016في أكتوبر/تشرین األول  أصدرتھ منظمة العفو الدولیة، في تقریركل من  توثق
ي داعش، ووزارة الخارجیة األمریكیة ففي ارتباطھم بمشتبھ لقوات مختلفة ل التي تنفذھااالعتقاالت 

الملیشیات مبالغ باھظة من قبل ب، حاالت ابتزاز 2017تقریرھا عن حقوق اإلنسان في العراق لعام 
 99.أقاربھمفراج عن اإلتأمین  امن أفراد العائلة الذین حاولوالحكومیة القوات و

                                                           
مؤسسة الكرامة، "السلطات العراقیة تمارس أعمال انتقامیة ضد المدافعین عن حقوق اإلنسان بسبب مناھضتھم لالختفاء القسري"،  96

2018 ،https://www.alkarama.org/ar/articles/alsltat-alraqyt-tqwm-bamal-antqamyt-dd-almdafyn-n-
hqwq-alansan-bsbb-mnahdthm-llakhtfa  2018أبریل/نیسان  17(تم االطالع في.( 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، "التقریر السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان وتقاریر المفوضیة السامیة  97
 17(تم االطالع في  http://undocs.org/ar/A/HRC/36/31، 2018مارس/آذار  A/HRC/36/31 ،29واألمین العام"، 

 ).2018أبریل/نیسان 
 .2017أبریل/نیسان  23مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع أبو عالء، القیارة،  98
القوات العفو الدولیة، "یعاقبون على جرائم تنظیم 'الدولة اإلسالمیة، النازحون العراقیون یتعرضون لالنتھاكات على أیدي المیلیشیات و 99

، 2016أكتوبر/تشرین األول  MDE 14/4962/2016 ،18الحكومیة'"، 
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محامین في بغداد لـ ھیومن رایتس ووتش بأنھم دفعوا رشاوى  3اعترف ، 2018في یونیو/حزیران 
قربائھم، من أجل أللضباط أمن أو قضاة أو حتى  2003أسر موكلیھم مرات عدیدة منذ عام  نیابة عن

 100حتجزین.ضمان إطالق سراح الم

المحامون الثالثة تحدث قالت جمیع العائالت إنھم یعتقدون أن أقاربھم ما زالوا على قید الحیاة، و
. قالوا إن العائالت فراجاإلعقود، قبل ل ، أحیانافي العراقلفترات طویلة االختفاء للباحثین عن تاریخ 

غالبا ما تدفع مبالغ كبیرة من األموال لمختلف الجماعات المسلحة التي تدیر أماكن احتجاز رسمیة 
قالوا إن بعض الجماعات فراج. اإللضمان  اجمعھلسنوات وھي مبالغ تتطلب منھم وغیر رسمیة، 

األموال. منھا في نھایة المطاف بالعائالت وتبتز ألموال، وتتصل وسیلة ُمدرة لتستخدم االحتجاز ك
 101.لھذا السبب، ال ینبغي للمرء أن یفترض أن الذین اختفوا لسنوات عدیدة ماتوا بالضرورةإن قالوا 

  

                                                           
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1449622016ARABIC.PDF  23(تم االطالع في 

عراق لعام )؛ وزارة الخارجیة األمریكیة، مكتب الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والعمل، "تقریر حقوق اإلنسان في ال2018أغسطس/آب 
2017 ،"https://iq.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/245/IRAQ-HRR-2017-ARA-

FINAL.DOC.pdf  2018یونیو/حزیران  27(تم االطالع في.( 
جب ؛ مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم ح2018یونیو/حزیران  25مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش، (تم حجب االسم)، بغداد،  100

 .2018یونیو/حزیران  27؛ مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد، 2018یونیو/حزیران  26االسم)، بغداد، 
؛ مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب 2018یونیو/حزیران  25مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  101

 .2018یونیو/حزیران  27؛ مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد، 2018حزیران /یونیو 26االسم)، بغداد، 
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 التأثير على األسر
 
إنھم تأثروا بطرق مختلفة باختفاء أقاربھم. في أعقاب االعتقال، تمت مقابالتھا الت العائالت التي ق

تحدثت النساء اللواتي اختطف یخشون االعتقال. أمنھم وعلى ا ما قالوا إنھم أصبحوا قلقین كثیر
، وعن تحدیات لھااألسرة لمعیفقدان أزواجھن عن الصعوبات التي یواجھنھا في تغطیة نفقاتھن بعد 

 .تربیة األطفال دون والدھم

 والده،ة رفقفي طوز خورماتو عامل، معتقل ، عاما) 32(وفقا لزوجة "عزیز" 

كیف . أبداأو والده زوجي ال یعود من أ ةأعیش في المنزل، لكنني خائف ما زلت
 102ا.؟ لدي ابنان في المدرسة، ال أستطیع تغطیة نفقاتھمایمكنني العیش بدونھم

 
ھیومن رایتس ووتش عن آثار اختفاء زوجھا، وھو موظف ) لـ عاما 42(ردان" حزوجة " تحدث

قالت  2014103.أبریل/نیسان  21ات رئیس الوزراء من منزلھما لیلة قوأخذتھ ، بدوام جزئيحكومي 
زوجھا، إلى وزارة الدفاع حیث كان یعمل، لطلب أن تستمر في تلقي راتبھ. اعتقال بعد  ا ذھبت،إنھ

احتجازه في منشأة دلیال على شھادة وفاة لھ أو أخبروھا أن علیھا أن تُقدم إما ن ھناك یالموظفقالت إن 
أي منھما، قطعوا الراتب إلى النصف. مع نمو أطفالھا، قالت إن غیر قادرة على تقدیم ا ألنھ. وعینةم

ستطیع ال تتُتم دراستھا، وبالتالي والشراب والمالبس تتزاید باستمرار. لم كل نفقات المدرسة واأل
 :تربیة أبنائھامن أجل الیوم تكافح وھي  ،نفسھالالحصول على وظیفة 

... لبیت أبفي ا، لیس وقبل كل شيءأوال معنى لھا... الحیاة دون أب حیاة ال 
كل ساعة، في مشاكل  ونسببی منھتربیتھم ... إ، ومن الصعب تمردوناألطفال ی

نھم بحاجة الى والدھم. إكما یشاؤون. دخلون ویخرجون یوفي الخارج، یتشاجرون 
 سنوات؟حتى یُحرموا من األب ألربع ھؤالء األطفال ذنب ما 

  

                                                           
 .2018فبرایر/شباط  5مقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)،  102
 .2018أبریل/نیسان  17مقابلة أجرتھا ھیومن رایتس ووتش (تم حجب االسم)، بغداد،  103
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 العراقية يةواألمنالعسك�ية قوات لالدولية لوالمبيعات  اتالمساعد
 

دعم العدید من الحكومات األجنبیة للقوات العسكریة واألمنیة ل ا كاماللقسم تحدیدال یشمل ھذا ا
عموم عن دعم . ومع ذلك، فإنھ یستند إلى معلومات متاحة لل2017و 2014العراقیة بین عامي 

، نیوزیلندا، المملكة المتحدة، والوالیات المتحدة للعراق في سیاق ا، إیطالیا، ألمانیا، فرنساأسترالی
الدولة اإلسالمیة  تنظیم ، التدخل العسكري الذي قادتھ الوالیات المتحدة ضد"العزم الصلب"عملیة 

التي تدعم األجھزة  ،والعدید من الحكومات األخرى ،ھذه الحكومات. )داعش أیضا باسم ة(المعروف
 تھاوطبیع مساعداتھا غامضة في ما تنشره علنا من حیث حجم ،یة في العراقالعسكریة واألمن

تقاریر مختلفة ومتناقضة حول  تبالتحدید. في بعض الحاالت، أصدرتلقین لھا ، وكذلك المھاومعاییر
تحدید ما إذا كانت المساعدات األجنبیة تذھب إلى الجماعات المتورطة في  ما یُصعّب ،حجم الدعم

اء القسري المدرجة في ھذا التقریر، ومدى أھمیة الدعم. ومع ذلك، یتضح من السجالت حاالت االختف
كبیر، ولھذا فھي تمتلك نفوذا كبیرا العامة أن دعم الحكومات األجنبیة للجھازین العسكري واألمني 

لتصدي لالنتھاكات من خالل التحقیق مع القوى المتورطة إلى الدفع المجموعات والوحدات 
 .تھاومعاقب

التالي في تصریح المفتش العام الرئیسي لعملیات الطوارئ في الخارج الأدرج في الوالیات المتحدة، 
إلى الكونغرس األمریكي حول عملیة  2018 آذار/إلى مارس كانون الثاني/تقریره الفصلي من ینایر

 العزم الصلب:

ھاكات المزعومة زارة الخارجیة] أن جھود الحكومة العراقیة لمعالجة االنتوذكرت [
أو فعالة  ةوكثیر من األحیان مؤقت ،مخصصةظلت ] القوات األمنیة العراقیةمن قبل [

أنھا تلقت تقاریر عن عملیات قتل خارج نطاق خارجیة . وذكرت وزارة الفقط محلیا
وغیر ذلك من االنتھاكات  ،إساءة معاملة المحتجزین ،قسريجالء عملیات إ ،القضاء

، فإن الحكومة العراقیة لم تحرز تقدما وزارة الخارجیةفقا لووفصل. خالل ھذا ال
مزاعم االحتجاز التعسفي أو غیر القانوني أو التعذیب أو القتل  معالجةملموسا في 

ات قوالخارج نطاق القضاء، أو غیر ذلك من انتھاكات حقوق اإلنسان من قبل 
 104.القضائیةمسار اإلجراءات ، أو في یة العراقیةاألمن

 

 

                                                           
104 Report to the United “es Lead Inspector General of the US Department of Defense, United Stat

States Congress Operation Inherent Resolve Operation Pacific Eagle-Philippines,” May 2018, 
https://media.defense.gov/2018/May/14/2001916692/-1/-

1/1/FY2018_LIG_OCO_OIR2_Q2_MAR2018.PDF .2018أغسطس/آب  23، (تم االطالع في 36، ص.( 
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 ينيو�يلندالسترالي واأل الدعم

مة منھا في تحالف عملیة كمساھ )،OKRAأوكرا" (، أطلقت أسترالیا "عملیة 2014 أیلول/في سبتمبر
في ذروة العملیة،  105.في العراق وسوریا لمواجھة داعشالوالیات المتحدة  العزم الصلب بقیادة

حالیا ن یمنتشر افرد 600 قوات الدفاع، وما زال حوالي ا منفرد 780نشرت أسترالیا حوالي 
 "مھام العملیات الخاصة "فریق)، وATG( "الجویةالمھام  "فریق األفرادھؤالء یشكل  106ھناك.

)SOTG( "التاجيفي معسكر مھام ال "فریق)، وTG Taji فریق المھام الجویة  شاركی). في حین
المھام في معسكر  فریق مھام العملیات الخاصة وفریق ي عملیات القتال الجوي والدعم، تم نشرف

 107.العراقیة یةلقوات األمنل اتلتقدیم المساعدالتاجي 

مكافحة جھاز وفر التدریب لی ذيمھام العملیات الخاصة ال في فریق دافر 80تم تعیین  •
االرھاب في العراق، من خالل مھمة "تقدیم المشورة والمساعدة"، بما في ذلك الدعم عن بعد 

Fالتابعة لجھاز مكافحة اإلرھاب. عراقیةالعملیات الخاصة اللمھام قوات 

108 

التاجي، في معسكر مھام ال في فریقنیوزیلندي عنصر  100أسترالي وعنصر  300تم تعیین  •
 شاركیوھي المساھمة األسترالیة النیوزیلندیة المشتركة في مھمة "بناء قدرات الشركاء". 

وكاالت إنفاذ القانون في و العراقيأفراد الجیش في تدریب فریق المھام في معسكر التاجي 

                                                           
105 Parliament of Australia Research Paper, "Syria: Australian Military Operations," 20 September 

2017. 
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pu

bs/rp/rp1718/SyriaMilitaryOps  2018یولیو/تموز  2(تم االطالع في.( 
106 -https://www.airforce.gov.au/operations/middleAustralian Air Force, ” Operation Okra,“

east/operation-okra  ؛ 2018یولیو/تموز  2(تم االطالع في(Prime Minister of Australia media release, July 19, 
2016, https://www.pm.gov.au/media/training-iraqi-law-enforcement-agencies  2(تم االطالع في 

 ",Australian Government, Department of Defence, "Operation Okra)؛ 2018یولیو/تموز 
http://www.defence.gov.au/Operations/Okra/  2018یولیو/تموز  2(تم االطالع في.( 

107 vernment, Department of Defence: "Air Task Group (ATG)," Australian Go
http://www.defence.gov.au/Operations/Okra/ATG.asp, “Special Operations Task Group,” 

http://www.defence.gov.au/Operations/Okra/SOTG.asp, and “Task Group Taji,” 
http://www.defence.gov.au/Operations/Okra/TaskGroupTAJI.asp  2018یولیو/تموز  2(تم االطالع في.( 

108 Australian Defence Force ”, “Operation Okra;“Australian Government, Department of Defence 
support to Iraqi Forces in Ramadi,” Australian Department of Defence media release, December 30, 
2015, https://news.defence.gov.au/media/media-releases/australian-defence-force-support-iraqi-

forces-ramadi  2018یولیو/تموز  2(تم االطالع في.( 
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 نیسان/منذ أبریل 109في العراق.حرس الحدود ة واالتحادیالشرطة بما في ذلك ، العراق
 110.راقيع 43,000 أكثر مندرب فریق المھام في معسكر التاجي ، 2015

وزارة الدفاع في بیانات میزانیة لمن المتوقع أن تواصل القوات األسترالیة مھمتھا التدریبیة. وفقا 
ملیون دوالر  353بـ  2017-2016أوكرا لسنة عملیة لالتكلفة الفعلیة تُقدر ، حكومة األسترالیةال

التكلفة تُقدر  111ملیون. 814.4إلى  2017حزیران /یونیو 30لیرتفع اإلنفاق الفعلي حتى أسترالي، 
نفاق ملیون دوالر أسترالي، واإل 453.6بـ  2018 حزیران/یونیو 30الفعلیة للسنة المنتھیة في 

التراكمیة ملیون دوالر أسترالي، مما یرفع التكلفة  306.5بـ  2019-2018عام المدرج في المیزانیة لل
 112.ملیار دوالر أسترالي 1.57 إلى ما یزید عن 2019حزیران /لعملیة أوكرا حتى یونیو ةاإلجمالی

ملیون دوالر  65بنحو فریق المھام في معسكر التاجي تم تقییم تكلفة مساھمة نیوزیلندا في 
 113.نیوزیلندي

 

 الدعم الفرنسي

، "شمالالعملیة "الحكومة العراقیة، أطلقت فرنسا من بناء على طلب و، 2014 أیلول/منذ سبتمبر
، األولى ھي دعم القوات الفرنسیة، بما في على دعامتینالعملیة بُنیت  114.لدعم جھود محاربة داعش

كجزء من دعامة التدریب، والتدریب.  يھ ةوالثانی المدفعي والجوي، للقوات العراقیة.الدعم ذلك 
                                                           

 بیان صحفي لرئیس الوزراء األسترالي. 109
110 efence Australian Department of D” Building partner capacity mission transfer to safe hands,“

media release, June 4, 2018, https://news.defence.gov.au/media/media-releases/building-partner-
capacity-mission-transfer-safe-hands  2018أغسطس/آب  24(تم االطالع في.( 

111 No. 1.4A:  Budget Related Paper18: –2017Portfolio Budget Statements “Australian Government, 
Defence Portfolio,” http://www.defence.gov.au/Budget/17-18/2017-

18_Defence_PBS_00_Complete.pdf ،pp. 20–21  ؛ 2018یولیو/تموز  2(تم االطالع في(Australian 
Government, “Portfolio Budget Statements 2018-2019: Budget Related Paper No. 1.4A: Defence 

Portfolio,” http://www.defence.gov.au/Budget/18-19/2018-19_Defence_PBS_00_Complete.pdf ،p. 
 ).2018یولیو/تموز  2(تم االطالع في  21
 السابق. 112
113 combat -Announcement of New Zealand Defence Force personnel being deployed in a non“

training mission to Iraq,” New Zealand Defence Force, http://www.nzdf.mil.nz/corporate-
documents/iraq-deployment/  2018یولیو/تموز  2(تم االطالع في.( 

114 s military intervention in the ’Chammal [Operation Chammal]: Review of the key dates of France“
Levant” (“Chammal : Retour sur les dates clés de l’intervention militaire française au Levant”), 

French Ministry of Defense, https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/irak-
syrie/chronologie/chammal-retour-sur-les-dates-cles-de-l-intervention-militaire-francaise-au-levant 

 ).2018ونیو/حزیران ی 11(تم االطالع في 
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 عمل يقیجندي فرنسي في بغداد كجزء من فر 100على مدى العامین الماضیین، تم نشر حوالي 
قدرة والخبرة الوتحسین  یة،لتنفیذ أنشطة تدریب) Monsabert( "مونسابرت" و )Navik( "نافیك"

 :لقوات العراقیةقیادة االتكتیكیة ل

مكافحة اإلرھاب في بغداد. خالل السنتین في جھاز القادة العراقیین عمل نافیك  فریقدرب یُ  •
 ،أشھر 4في كل فترة من والیاتھم التي تستغرق فریق نافیك الفرنسي،  مدربوقام الماضیتین، 

بین مجندین شباب وجنود ذوي  ونتراوحیجندي عراقي،  1300و 300بتدریب ما بین 
 .خبرة

لمشاة افرقة  في(القیادة العامة)  نصح الموظفین العسكریینیوت یدرب فریق عمل مونسابر •
 .حمایة بغدادعن أساسا المسؤولة العراقیة، وھي السادسة 

 

 الدعم األلماني

بما في ذلك الدعم الجوي،  ،لمعركة ضد داعشفي اإضافة إلى الدعم العسكري و، 2014منذ عام 
 30ضد داعش. في  اكة الكردیة في معركتھدعمت الحكومة األلمانیة بشكل رئیسي قوات البشمر

یقوم الجیش األلماني حالیا  115.، انتھت مھمة التدریب األلماني للبشمركة2018 حزیران/یونیو
وفقا للبیانات العامة،  116.بتدریب وتقدیم المشورة لمجموعة من القوات األمنیة والعسكریة في العراق

نحو لیس و، العراقیةالنظامیة واألمنیة لمسلحة فإن جھود الجیش األلماني موجھة نحو "القوات ا
محددة تتلقى  اتوضح البیانات أي قولم تُ  117".الشعبيحشد ما یسمى بقوات الجماعات وحدات و

دقة لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من الحصول على أي معلومات أكثر  ھا،التدریب، ورغم طلبات
ستبلغ التكالیف  ،2018 تشرین األول/أكتوبرإلى  نیسان/من أبریل 118.عن الوحدات التي یتم دعمھا

                                                           
115 The German Federal ” Bundeswehr Mandate for Iraq: A contribution to stabilisation,“

Government, March 7, 2018, 
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2018/03_en/2018-03-06-

bundeswehrmandat-irak_en.html  2018حزیران /یونیو 11(تم االطالع في.( 
 السابق. 116
117 Request of the German government to deploy German armed forces for “Deutscher Bundestag,

the long term battle against ISIS and to fully stabilize Iraq” (“Antrag der Bundesregierung Einsatz 
bewaffneter deutscher Streitkräfte zur nachhaltigen Bekämpfung des IS-Terrors und zur 

umfassenden Stabilisierung Iraks”), March 7, 2018, 
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/010/1901093.pdf   7)، ص 2018یونیو/حزیران  11(تم االطالع في. 

118  ”), erlängert AuslandseinsätzeBundeskabinett v(“ ”Federal cabinet extends foreign missions“
German Federal Ministry of Defence, March 7, 2018, 
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سیتم تخفیض  119.ملیون یورو 69.5 اإلضافیة المقدرة لبعثة التدریب واالستقرار األلمانیة حوالي
 800120.إلى  1200عدد الجنود األلمان في العراق من 

 

 لدعم اإليطاليا

ضباطا  لذي یضمّ ا، 2014في عام ) Prima Parthicaفریق "بارثیكا بریما" ( إیطالیا نشأتأ
بما في  ،دعم العراقبھدف القوات المسلحة العراقیة ووكاالت إنفاذ القانون المحلیة،  دّربونإیطالیین ی

اإلیطالیون قوات  دّرب الضباطا بریما، یثیكبارفي إطار فریق  121داعش. معركتھ ضدفي ذلك 
عتبر العامة عن القوات التي تُ  سجالتو"الجنود العراقیین" في بغداد. ال تفصح ال ،في أربیل كةالبشمر

ھو تزوید إیطالیا و، ةعامال تسجاللھناك عنصر آخر، تم استكمالھ وفقاً ل 122.جنودا لغرض تدریبھم
 باألسلحة. طوعة"مت"قوات األمن العراقیة والمیلیشیات ال

 

 الب�يطانيدعم ال

یشرف  2015123. ننیسا/في أبریل" ستقرارالنزاع واألمن واالصندوق "أنشأت المملكة المتحدة 
عزز األمن واالستقرار في البلدان مشاریع التي تُ على ال مستشار األمن القومي، ویركز الصندوق علي

                                                           
https://www.bmvg.de/de/aktuelles/bundeskabinett-verlaengert-auslandseinsaetze-22646   تم)

 ).2018یونیو/حزیران  11االطالع في 
119 nment to deploy German armed forces for Request of the German gover“Deutscher Bundestag, 

the long term battle against ISIS and to fully stabilize Iraq” (“Antrag der Bundesregierung Einsatz 
bewaffneter deutscher Streitkräfte zur nachhaltigen Bekämpfung des IS-Terrors und zur 

umfassenden Stabilisierung Iraks”). 
120 The German Federal ” Bundeswehr Mandate for Iraq: A contribution to stabilisation,“

Government. 
121 Centro studi di ”), operazione Prima Parthica’L“( ”Prima ParthicaOperation “Aldo Schettino, 

geopolitica e relazioni internazionali, April 9, 2017 https://www.geopolitica.info/loperazione-
prima-parthica/   2018أغسطس/آب  23(تم االطالع في.( 

 السابق. 122
123 Conflict Stability and “Ben Gummer, Minister for the Cabinet Office and Paymaster General, 

Security Fund 2015/16 and the settlement for 2016/17: Written statement - HCWS123” ،21  یولیو/تموز
2016 ،https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-

statements/written-statement/Commons/2016-07-21/HCWS123  2018أبریل/نیسان  17(تم االطالع في.( 
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دعمت الحكومة وزارة  124.برنامجینالصندوق  دیریُ في حالة العراق،  .اعنزالمعرضة لخطر ال
النزاع صندوق للعدالة "برنامج األمن وا للصندوق: برنامجالدفاع العراقیة في قطاع األمن عبر أول 

البرنامج الذي استمر من ھذا  125.ملیون جنیھ إسترلیني 9.1قیمتھ العراق"، وواألمن واالستقرار في 
. ألمن والعدالةالفوریة لإلى استھداف االحتیاجات سعى  2018 آذار/إلى مارس 2016 نیسان/أبریل
فقد استمّر في العراق"، واالستقرار لصندوق النزاع واألمن  حوكمةال"برنامج ، الثاني برنامجأما ال

جنیھ ملیون  10.6تھ كان إجمالي میزانی 2018126. آذار/إلى مارس 2017 نیسان/من أبریل
ھو دعم الحكومة العراقیة في جھودھا لضمان عودة آمنة ومستدامة  منھوالھدف الرئیسي ، إسترلیني

 127.حررة من داعشللمواطنین العراقیین إلى المناطق المُ 

 

 األم�يكي الدعم

التدریب والتجھیز لمكافحة صندوق ـ "مخصصة ل اعتمادات تستخدم وزارة الدفاع األمریكیة
، لتنفیذ برامج مساعدة جھیز العراق"صندوق تدریب وتداعش"، واالعتمادات المخصصة لسابقھ، "

رطة الش، العراقيالجیش من العراقیة األمن  اتتكون قوت 128.لمجموعة من "قوات األمن العراقیة"
 2016ومنذ أواخر عام جھاز مكافحة اإلرھاب،  الكردیة،القوات ، الشرطة االتحادیة المحلیة،

                                                           
124 ”d Security Fund: an overview,Conflict, Stability an“The Government of the UK,  ،10  2018مایو/أیار ،

https://www.gov.uk/government/publications/conflict-stability-and-security-fund-cssf/conflict-
stability-and-security-fund-an-overview  2018یونیو/حزیران  8(تم االطالع في.( 

125 CSSF Programme Summary: Iraq “ce and Ministry of Defence, UK Foreign and Commonwealth Offi
CSSF Security and Justice Programme,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/630396/Iraq_Security_and_Justice_2017.pdf  2018ل/نیسان أبری 17(تم االطالع في.( 

126 CFFS “UK Department for International Development and Foreign and Commonwealth Office, 
Programme Summary: Iraq CSSF Governance Programme,” ،

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/630399/Iraq_Governance_2017.pdf  2018أبریل/نیسان  17(تم االطالع في.( 

 السابق. 127
128 Department of Defense Budget Fiscal Year (FY) “United States Office of the Secretary of Defense, 

2019: Justification for FY 2019 Overseas Contingency Operations (OCO) Counter-Islamic State of Iraq 
and Syrian (ISIS) Train and Equip Fund (CTEF),” February 2018, 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2019/fy2019_CTEF_JBook_Fin
al.pdf   2018أبریل/نیسان  17(تم االطالع في.( 
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التدریب والتجھیز لمكافحة داعش صندوق ات ال تفید مساعد 129.الحشد الشعبيقوات توسعت لتشمل 
وق صند كل ھذه المكونات على قدم المساواة. تم إنشاء یناألمریكیجھیز العراق صندوق تدریب وتو

باعتماد قیمتھ  )2015 (السنة المالیة 2014ن قبل الكونغرس في عام تدریب وتجھیز العراق م
ملیون دوالر  715رس غ، خصص الكون2016في السنة المالیة  130ملیار دوالر أمریكي. 1.618

لعراق رس أمواال لغ، خصص الكون2017بالنسبة للسنة المالیة  131صندوق تدریب وتجھیز العراق.ل
التدریب والتجھیز صندوق للعراق وسوریا في برنامج وصندوق تدریب وتجھیز العراق، ج برامفي 

دعم جھود العراق في التدریب والتجھیز ملیار دوالر ل 1.076 تخصیصتم  لمكافحة داعش الجدید.
ملیون دوالر  289.5، و2017التدریب والتجھیز لمكافحة داعش في السنة المالیة صندوق في 

في السنة . البشمركةلدعم  2017ق تدریب وتجھیز العراق في السنة المالیة ُخصصت في صندو
 ملیار دوالر لبرامج العراق 1.269 رس، مبلغغالكونخصص ، طلبت وزارة الدفاع، و2018المالیة 

 850، طلب وزیر الدفاع تطلعا إلى المستقبلو 132التدریب والتجھیز لمكافحة داعش.صندوق في 
التدریب والتجھیز لمكافحة صندوق العراق لالستخدام في  ریب وتجھیزملیون دوالر ألنشطة تد

 2019133.السنة المالیة  داعش خالل

                                                           
129 Reuters, March 8, ” formally inducted into security forces, ite militias’s Shi’Iraq“Raya Jalabi, 

2018, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-militias/iraqs-shiite-militias-
formally-inducted-into-security-forces-idUSKCN1GK354   2018أبریل/نیسان  17(تم االطالع في.( 

130 Department of Defense “es Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller) United Stat
Budget Fiscal Year 2016: Operation and Maintenance Programs (O-1) Revolving and Management 

Funds (RF-1),” February 2015, 
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2016/fy2016_o1.pdf   تم االطالع)

 ).2018أبریل/نیسان  17في 
131 Department of Defense Budget Fiscal Year (FY) “United States Office of the Secretary of Defense 

2016: FY 2016 Overseas Contingency Operations (OCO) Iraq Train and Equip Fund (ITEF),” March 
2015, 

http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2016/FY16_ITEF_J_Book.pdf  تم)
 .3)، ص 2018أبریل/نیسان  23االطالع في 

132 Department of Defense “United States Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller) 
Budget Fiscal Year 2019: Operation and Maintenance Programs (O-1) Revolving and Management 

Funds (RF-1),” February 2018, 
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2019/fy2019_o1.pdf  تم االطالع)

 .48)، ص 2018أبریل/نیسان  24في 
133 Department of Defense Budget Fiscal Year (FY) “ecretary of Defense, United States Office of the S

2019: Justification for FY 2019 Overseas Contingency Operations (OCO) Counter-Islamic State of Iraq 
and Syrian (ISIS) Train and Equip Fund (CTEF).” 
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ـ توفیر التدریب والدعم المادي لفي تجھیز التدریب وللالوالیات المتحدة یتمثل أحد مكونات برامج 
الوالیات دربت  ،2018 آذار/خالل مارس  134".المتحالفة مع القوات العراقیة عشائریة"العناصر ال

. الحظ مسؤول في وزارة 2015قوات قبلیة مختلفة منذ بدایة عام  فردا من 11,170المتحدة حوالي 
الدفاع األمریكیة أن بعض القوات العشائریة تم دمجھا في قوات الحشد الشعبي على امتداد السنوات 

 تدعم أي عناصر متصلة أو الثالثة الماضیة، وقال لـ ھیومن رایتس ووتش إن الحكومة األمریكیة ال
منتظمة تحت لواء "المیلیشیات الشیعیة ضمن قوات الحشد الشعبي"، لكنھا تدعم "قوات عشائریة من 

خالل الحكومة العراقیة، وھي القوات التي أدرجت ضمن المؤسسات العسكریة التابعة للحكومة 
یة أن فصائل الحشد الشعبي التي أقّرت وزارة الدفاع األمریك 135العراقیة عبر قوات الحشد الشعبي".

 136لم توافق الوالیات المتحدة على دعمھا ال تستطیع الحصول على ھذه المساعدات.

من  1228تتوفر وزارة الدفاع على إجراءات مراقبة االستخدام النھائي في العراق، حیث ینص القسم 
لمواد الدفاعیة المقدمة إلى على "تتبع ومراقبة ا 2008قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالیة 

، أفادت 2018في الربع األول من عام  137حكومة العراق واألفراد والجماعات األخرى في العراق".
" أثناء المعارك 1وزارة الدفاع بأن قوات الحشد الشعبي تمكنت من الوصول إلى دبابات "أبرامز إم 

ة. ومنذئذ، طلبت الوالیات المتحدة من ضد داعش، والتي أعیدت بعد ذلك إلى وزارة الدفاع العراقی
 138الحكومة العراقیة مراقبة أماكن تواجد الدبابات بشكل أوثق.

                                                           
134 Assessment of “General of the US Department of Defense, United States Office of the Inspector 

DoD/USCENTCOM and Coalition Plans/Efforts to Train, Advise, and Assist the Iraqi Army to Defeat 
the Islamic State of Iraq and the Levant,” September 30, 2015, 

https://media.defense.gov/2015/Sep/30/2001714172/-1/-1/1/DODIG-2015-
177.pdf%20and%20all%20the%20following%20ones   2018یولیو/تموز  2(تم االطالع في.( 

 .2018أغسطس/آب  27رسالة الكترونیة من سین روبرستون، صحافة عملیات الدفاع، مكتب وزیر الدفاع، لـ ھیومن رایتس ووتش،  135
136ctor General of the U.S. Department of Defense, “Assessment of United States Office of the Inspe 

DoD/USCENTCOM and Coalition Plans/Efforts to Train, Advise, and Assist the Iraqi Army to Defeat 
the Islamic State of Iraq and the Levant.” 

137 ization Act for Fiscal Year 2008,  US House of Representatives, National Defense Author
December 6, 2007,  section 1228, 

https://www.gsa.gov/cdnstatic/National_Defense_Authorization_Act_2008.pdf  26(تم االطالع في 
 ).2018أغسطس/آب 

138 to the United Report “United States Lead Inspector General of the US Department of Defense, 
States Congress Operation Inherent Resolve Operation Pacific Eagle-Philippines.” 
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حكما بفحص كل "القوات  2015من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالیة  1236یتضمن القسم 
اط ھذه القوات العسكریة وقوات األمن األخرى التابعة لحكومة العراق أو المرتبطة بھا" بسبب "ارتب

 139أو العناصر بمجموعات إرھابیة، أو بمجموعات مرتبطة بحكومة إیران".

ن لیھي"، یحظر على وزارة الدفاع تقدیم المساعدة العسكریة للوحدات العسكریة وانیوفقاً لـ "ق
تفید بأن الوحدة ارتكبت انتھاكات جسیمة لحقوق  ةاألجنبیة عندما تكون ھناك معلومات موثوق

التي تم أنھ في حال ارتكاب القوات العسكریة العراقیة  األمریكیة ذكرت وزارة الدفاع 140.اإلنسان
القوات ذكر أن یُ  141.منع من تلقي المساعدة أو التدریبلحقوق اإلنسان، ستُ جسیمة انتھاكات فحصھا 

راقیة، ، وھي قوة تابعة لوزارة الداخلیة الع"االستجابة للطوارئلـ "وحدة األمریكیة علقت تدریبھا 
 2015142. آذار/لیھي في مارسقوانین  بسبب

 

 مبيعات عسك�ية أجنبية

 3سنویا  ضد داعش، تضاعفت مبیعات األسلحة األمریكیة المقترحة للعراق العراقحرب بدء  منذ
بیع  المبیعات المقترحة للحكومةتضمنت  143تقریبا. ملیار دوالر 15إلى ما  ، لتصل2014 مرات منذ
دبابات ومعدات مرتبطة و، 2014 حزیران/یونملیون دوالر في یو 700یمة بق "ھیلفایر"صواریخ 

، وافقت وزارة 2015 أیار/في مایو 144كانون األول./ملیار دوالر في دیسمبر 2.4بقیمة بھا 
                                                           

139 McKeon National ’’ Buck‘‘US Senate and House of Representatives, Carl Levin and Howard P. 
Defense Authorization Act for Fiscal Year 2015, January 10, 2018, section 1236, 

https://legcounsel.house.gov/Comps/113-291.pdf   2018أغسطس/آب  26(تم االطالع في.( 
140 Assessment of “United States Office of the Inspector General of the U.S. Department of Defense, 

DoD/USCENTCOM and Coalition Plans/Efforts to Train, Advise, and Assist the Iraqi Army to Defeat 
the Islamic State of Iraq and the Levant.” 

 السابق. 141
142 CBS News, May 30, ” Abuse, mismanagement allegations shadow gains made against ISIS,“

2017,   
https://www.cbsnews.com/news/abuse-mismanagement-allegations-shadow-gains-made-against-

isis/   2018یولیو/تموز  16(تم االطالع في.( 
143 , The Wall Street Journal” U.S. Clears Iraq Arms Sales but Congress Could Blocs,“Doug Cameron, 

December 23, 2014, https://www.wsj.com/articles/u-s-clears-iraq-arms-sales-but-congress-could-
4147141938-block  2018یولیو/تموز  16(تم االطالع في.( 

14433, Defense Security Cooperation -114K/N/R Hellfire Missiles,” Transmittal No. 14-AGM –Iraq 
Agency news release, July 29, 2014, http://www.dsca.mil/major-arms-sales/iraq-agm-114knr-

hellfire-missiles  ؛ 2018یولیو/تموز  16(تم االطالع في(“Iraq – M1A1 Abrams Tanks,” Transmittal No. 14-45, 
Defense Security Cooperation Agency news release, December 19, 2014, 

http://www.dsca.mil/major-arms-sales/iraq-m1a1-abrams-tanks 2018یولیو/تموز  16. (تم االطالع في.( 
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شملت المبیعات اإلضافیة  145.ملیون دوالر 395قیمة ب ائرالخارجیة على مبیعات مقترحة لذخ
في  F-16أسلحة و 146،دوالر ملیون 800بقیمة  صواریخ ھیلفایر مریكیة المقترحة بیعاأللألسلحة 

 نیسان/في أبریلملیار دوالر  1.06بقیمة وطائرات مقترحة  2016147، كانون الثاني/ینایر
.2017148 

ملیار دوالر في السنة المالیة  2.6 لعراق إلىلارتفعت مبیعات الوالیات المتحدة الفعلیة من األسلحة 
ملیون دوالر من  961.467 ، باعت الوالیات المتحدة ما قیمتھ2015یة في السنة المالو. 2014

ملیار دوالر في السنة  2.3، و2016ملیون دوالر في السنة المالیة  382.561لعراق، ولاألسلحة 
التي تحكم المساعدات  لیھيوانین ال تخضع المبیعات العسكریة األجنبیة لق 2017.149المالیة 

وخدمات وزارة الدفاع األمریكیة معدات للكن االستخدام النھائي . ىالعسكریة األمریكیة األخر
 .الوالیات المتحدةالتحقق من قبل مراقبة ولتخضع لالمنقولة إلى الشركاء األجانب 

 2014حكومة العراق كبیرة. بین عامي ھا إلى الفرنسیة وتصدیراألسلحة بیع تراخیص كما كانت 
متعلقة بالدفاع إلى محددة خصة تصدیر لنقل منتجات ر 71، أصدرت الحكومة الفرنسیة 2017و

 حوالي 2017و 2014ھذه التراخیص بین بموجب وتبلغ قیمة المعدات التي تم تسلیمھا  150.العراق
                                                           

145 19, Defense Security Cooperation Agency news release, -Transmittal No. 15” on,Ammuniti –Iraq “
May 5, 2015, http://www.dsca.mil/major-arms-sales/iraq-ammunition   یولیو/تموز  16(تم االطالع في

2018.( 
146 -Transmittal No. 15” iles,Hellfire Missiles and Captive Air Training Miss –The Government of Iraq “

64, Defense Security Cooperation Agency news release, January 7, 2016, 
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/government-iraq-hellfire-missiles-and-captive-air-training-

missiles   2018یولیو/تموز  16(تم االطالع في.( 
147 52, -Transmittal No. 15” apons, Munitions, Equipment, and Logistics Support,16 We-F -Iraq “

Defense Security Cooperation Agency news agency, January 20, 2016, http://www.dsca.mil/major-
support-logistics-and-equipment-munitions-weapons-16-f-sales/iraq-arms   یولیو/تموز  16(تم االطالع في

2018.( 
148 Pilot and Maintenance Training, Contractor Logistical Support (CLS) for  –Republic of Iraq “

Trainer Aircraft, and Base Support,” Transmittal No. 17-03, Defense Security Cooperation Agency, 
April 12, 2017,  http://www.dsca.mil/major-arms-sales/republic-iraq-pilot-and-maintenance-

training-contractor-logistical-support-cls  2018یولیو/تموز  16(تم االطالع في.( 
149 Foreign Military Sales, “United States Department of Defense Security Cooperation Agency, 

Foreign Military Construction Sales And Other Security Cooperation Historical Facts As of September 
30, 2017," http://www.dsca.mil/sites/default/files/fiscal_year_series_-_30_september_2017.pdf 

 ).2018یولیو/تموز  30(تم االطالع في 
150 the exportation of French Report to parliament on “2018 French Ministry of Armed Forces, 

weaponry” (“Rapport au Parlement 2018 sur les exportations d’armement de la France”), July 5, 
2018, https://www.defense.gouv.fr/fre/actualites/articles/rapport-au-parlement-2018-sur-les-

exportations-d-armement#    2018یولیو/تموز  17(تم االطالع في.( 
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بموجب القانون الفرنسي، ال . باعةتفاصیل بشأن المعدات المحددة المُ ال توجد  151.ملیون یورو 24.1
بما في ذلك احترام حقوق  ،التي تلتزم بمعاییر معینة یمكن إصدار تراخیص األسلحة إال للدول

إذا كان من دول اإلنسان وقوانین حقوق اإلنسان الدولیة، وال یمكن إرسال الصادرات العسكریة إلى ال
لمعدات لغیر لالدولة استخدام أو إذا كان ھناك خطر  ،طیل النزاعات المسلحةسبب أو تُ المحتمل أن تُ 
 152.األمن القومي

وافقت الحكومة األلمانیة على تصدیر معدات  153.واحد من أكبر المشترین لألسلحة األلمانیةالعراق 
. 2017ملیون یورو في عام  15و ،2016ملیون یورو في عام  44.5 عسكریة إلى العراق بقیمة

في  یورو 24,130,999إلى  ،باستثناء إقلیم كردستان ،لعراقصادق علیھ للمبلغ المیصل مجموع ا
مبیعات األسلحة األلمانیة إلى حكومة إقلیم  بلغت 2017154.في عام  7,988,804و ،2016عام 

ملیون یورو في النصف األول  23.8و ،2015ملیون یورو في النصف األول من عام  27كردستان 
مبیعات األسلحة إلى البشمركة بسبب تقاریر وسائل اإلعالم بینما حصل تعلیق ل 2016155.من عام 

إلى  ھایعھا في السوق السوداء، استأنفت ألمانیا منذئذ مبیعاتیُعاد بض األسلحة التي تفید بأن بع
 156.البشمركة وحكومة إقلیم كردستان

                                                           
 السابق. 151
 السابق. 152
153 , October 25, 2016, Middle East Eye” German ammunition exports rocket by nearly 1000 percent,

http://www.middleeasteye.net/news/german-ammunition-exports-rocket-nearly-1000-229357758  
 ).2018یولیو/تموز  17(تم االطالع في 

154 Response of the German government to the inquiry of members of “Deutscher Bundestag, 
parliament Sevim Dağdelen, Heike Hänsel, Andrej Hunko and other members of parliament and the 

Left Coalition” (“Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim 
Dağdelen, Heike Hänsel,  Andrej Hunko, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE”), March 

28, 2018, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/014/1901491.pdf  یونیو/حزیران  11(تم االطالع في
2018.( 

 السابق. 155
156 , August 17, 2016, Reuters” s deliveries to Kurds in north Iraq,Germany resumes weapon“

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-germany/germany-resumes-weapons-
deliveries-to-kurds-in-north-iraq-idUSKCN10S1OF   2018یولیو/تموز  17(تم االطالع في.( 
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اتفاقیة أسلحة بین إیران والعراق ذكرت تقاریر  ،المبیعات العسكریة األجنبیة البارزة األخرىمن 
 ف وقاذفاتقذائبأسلحة والعراق  ت ھذه الصفقةزود 2014157.ملیون دوالر في عام  195بقیمة 

 158.مدفعیةالھاون وذخائر للدبابات و

روسیة  "90"تي  ، وافقت الحكومتان الروسیة والعراقیة على بیع دبابات2017في تموز/یولیو 
وصلت الدفعة األولى من دبابات  159.بنحو ملیار دوالر صفقةلجیش العراقي. تقدر قیمة اللالصنع 

 2018160. طشبا/إلى العراق في فبرایر "90"تي 

  

                                                           
157 ” documents, –clusive: Iraq signs deal to buy arms, ammunition from Iran Ex“Ahmed Rasheed, 

Reuters, February 24, 2014, https://www.reuters.com/article/us-iraq-iran-arms/exclusive-iraq-
signs-deal-to-buy-arms-ammunition-from-iran-document-idUSBREA1N10D20140224  16 (تم االطالع في 

 ).2018یولیو/تموز 
 السابق. 158
159 , July 20, 2017, Iraqi News2017,” 90 tanks in -Iraq to receive Russian T“Mohamed Mostafa, 

https://www.iraqinews.com/features/iraq-receive-russian-t-90-tanks-2017/   یولیو/تموز  24(تم االطالع في
2018.( 

160 February 16, 2018, , Middle East Monitor” 90 battle tanks,-batch of Russian T Iraq receives first“
https://www.middleeastmonitor.com/20180216-iraq-receives-first-batch-of-russian-t-90-battle-

tanks/   2018یولیو/تموز  14(تم االطالع في.( 
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 اللتزامات القانونية للحكومة العراقيةا
 

 االلتزامات القانونية الدولية

 ھاضد انتھاكات حقوق اإلنسان داخل مؤسساتھا وقوات ةحاسم اتجراءإلالحكومة العراقیة عدم اتخاذ 
مات بإنھاء لتزاماتھا القانونیة الدولیة. یُلزم القانون الدولي لحقوق اإلنسان الحكوال یة فیھ خرقاألمن

ملة شاوفوریة  لحقوق اإلنسان من خالل إجراء تحقیقاتخطیرة اإلفالت من العقاب على االنتھاكات ال
المسؤولین عن الجرائم تتم مالحقة دة في انتھاكات حقوق اإلنسان المزعومة، وضمان أن یحامو

ومحاكمتھم  ،سفيالتعحتجاز الأو المتصلة بامثل تلك التي تؤثر على الحق في الحیاة  ،الخطیرة
 161وفرض عقوبات مناسبة علیھم.

العراق الحكومة بردع ومنع االنتھاكات الجسیمة لحقوق  انضم لھا لمعاھدات الدولیة التيتُلزم ا
ھذا ینطوي  162جبر الضرر الذي تتسبب فیھ.و ،مرتكبیھاالحقة م ،اإلنسان، التحقیق في االنتھاكات
 163ات.والتعویض حقیقةوال في العدالة ایاأیضا على معالجة حقوق الضح

، والعراق طرف 2010عام لاالتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري تطالب 
وإعادتھم إلى اتخاذ تدابیر لتجریم أعمال االختفاء والتحقیق فیھا، تعقب األطفال المختفین بالدول  فیھا،

 164جنائیا. ذه الحاالتھمثل عن  یناألفراد والجماعات المسؤولمحاسبة عائالتھم، و

                                                           
الخبیرة المستقلة دیان أورنتلیتشر المعنیة باستیفاء مجموعة المبادئ لمكافحة اإلفالت من  لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، "تقریر 161

 .2005فبرایر/شباط  E/CN.4/2005/102/Add.1 ،8العقاب"، 
 26)، 21-ألف (د 2200العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  162

 .49، وفقا للمادة 1976مارس/آذار  23، تاریخ بدأ النفاذ: 1966ر/كانون األول دیسمب
 .U.N، طبیعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في العھد، 31اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم  163

Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )2004 15)، فقرة . 
 المؤرخ 47/133متعلق بحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري، الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة في قرارھا اإلعالن ال 164
كما دعت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الدول إلى "منع، والتحقیق، باھتمام خاص، في حاالت . 1992كانون األول دیسمبر/ 18 في

الذین ینتمون إلى فئات ضعیفة، خاصة األطفال، وتقدیم مرتكبي ھذا االختفاء القسري إلى العدالة"، لجنة األمم االختفاء القسري لألشخاص 
(ھـ). قرر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أن اختطاف األطفال 4، فقرة 2005أبریل/نیسان  19، 27/2005المتحدة لحقوق اإلنسان، قرار 
ك االختفاء القسري، ھو "انتھاك جسیم" لحقوق الطفل. مكتب ممثل الخاص لألمین العام المعني باألطفال أثناء النزاع المسلح، بما في ذل

، ص. 2013: "االنتھاكات الستة الخطیرة ضد األطفال أثناء النزاعات المسلحة"/نوفمبر/تشرین الثاني 1والنزاع المسلح، ورقة العمل رقم 
21 ،https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/WorkingPaper-

1_SixGraveViolationsLegalFoundation.pdf  2018یولیو/تموز  15(تم االطالع في.( 
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العراق طرف فیھ، الدول بضمان حمایة و، "المیثاق العربي لحقوق اإلنسانیُلزم "عالوة على ذلك، 
شخص من كل حمایة بمن المیثاق الدول  8المادة تُلزم  165.الحقوق المنصوص علیھا في المیثاق

ھینة أو حاطة بالكرامة أو غیر بدنیا أو نفسیا أو معاملتھ معاملة قاسیة أو م[...] تعذیب [ال]"
تعویضات باللب اطتُ احتجاز أي شخص دون سند قانوني، و 14مادة تحظر الإنسانیة"، في حین 

 166.غیر القانوني عتقالأو اال توقیفلضحایا ال

 

 التزامات العراق بموجب الدستور وقانون العقوبات

، بما في ذلك حظر االحتجاز والحریةمن حق كل فرد في األعلى  2005ینص دستور العراق لعام 
توقیف أو الالحبس من الدستور  19تحظر المادة  167.غیر القانوني والتعذیب أو المعاملة الالإنسانیة

ال خالل مدة لى قاض في عالمحتجزین شترط عرض أوراق ، وتذلك"مخصصة لالماكن غیر األ"في 
 168لحظة القبض على المتھم.ساعة من  24تتجاوز 

كل جریمة محددة، إال أنھ ینص على أن على أنھ لعقوبات العراقي االختفاء القسري م قانون اال یجرّ 
 صّ غیر األحوال التي ینفي حجزه أو حبسھ أو على شخص "قبض موظف أو مكلف بخدمة عامة 

إذا وقعت الجریمة من سنوات  10سنوات، أو  7 لسجن لمدة تصل إلىُعرضة لعلیھا في القانون" 
و مكلف بخدمة عامة عاقب أكل موظف كما "یُعاقب بالحبس  169.بدون حق یرتدي زیا رسمیاشخص 

و بعقوبة لم یحكم بھا أشد من العقوبة المحكوم بھا علیھ طبقا للقانون أمر بعقاب محكوم علیھ بأو أ
 170".علیھ مع علمھ بمخالفة عملھ للقانون

دارة أو حراسة إلیھ إعھد "حبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على قانون العقوبات ینص 
المواقف أو السجون أو غیرھا من المنشآت المعدة لتنفیذ العقوبات أو التدابیر االحترازیة قبل شخصا 

                                                           
، 2008مارس/آذار  16، تاریخ بدأ النفاذ: 2004ماي/أیار  22، اعتمد في 2004المیثاق العربي لحقوق اإلنسان،  165

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html.  
 .2004المیثاق العربي لحقوق اإلنسان،  166
، 2005دستور العراق،  167

https://web.archive.org/web/20161128152712/http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_co
nstitution.pdf  2018یولیو/تموز  11(تم االطالع في.( 

 السابق. 168
 13(تم االطالع في  322، المادة d.org/docid/452524304.htmlhttp://www.refworlقانون العقوبات العراقي،  169

 ).2018أبریل/نیسان 
 .323السابق، المادة  170
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لى ما بعد إسراحھ أو استبقائھ  بإطالقمر صادر أمر من سلطة مختصة أو امتنع عن تنفیذ أبغیر 
 171".جل المحدد لتوقیفھ أو حجزه أو حبسھاأل

مدى الحیاة السجن تصل إلى طاف، یفرض قانون العقوبات عقوبات أشد في حالة وجود صلة باالخت
مر من سلطة أیة وسیلة كانت بدون أ"من قبض على شخص أو حجزه أو حرمھ من حریتھ بعلى 

 172".نظمة بذلكحوال التي تصرح فیھا القوانین واألمختصة في غیر األ

  

                                                           
 .324السابق، المادة  171
 .421السابق، المادة  172
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 تنويهشكر و
 

 .في قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا ة أولىباحث، بلقیس والي وكتبتھ ھذا التقریرأجرت أبحاث 

قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا. قدم ندیم حوري، مدیر  ةمدیر ةالتقریر لما فقیھ، نائبحررت 
قانوني أول، مستشار اإلرھاب ومكافحة اإلرھاب، مراجعة متخصصة. قدم كالیف بالدوین، برنامج 

 .، مراجعة برامجیةب مدیر البرامجتوم بورتیوس، نائ مراجعة قانونیة. قدم

، فرانك ریبیكا روم ،الشرق األوسط وشمال أفریقیاأعد التقریر للنشر كل من دیانا نعوم، منسقة قسم 
 .، وفیتزروي ھوبكنز، مدیر إداريإداري أول ، خوسیھ مارتینیز، منسقمنسقة النشر والصور

، ھرس، كایتلین دومینسكي، آیة كوتمسماعیل عوض، تریسیتا فون بوخ، غابي بطالمتدربون إ مقد
ملیحة ریاض مساعدة بحثیة، باإلضافة إلى الدعم و، كي أوھتا، دانییل أوین، ماریك رزواور

 .اإلداري وغیره من أشكال الدعم

لمخاوف الحقیقیة من االنتقام، اھیومن رایتس ووتش األفراد الذین شاركوا تجاربھم، رغم  شكرت
 .ھذا التقریر ممكنا واجعلو
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