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الموضوع: متابعة طلب معلومات بشأن ادعاءات محتجزين بتعرضهم للتعذيب وسوء 
   في الموصل ونواحيها المعاملة 

 
 حترم،العكيلي الم حيدر السيد

 تحية وبعد،
 

، والتي ردت على أغسطس/آب 14المؤرخة اإللكترونية  معلى رسالتك منشكرك

في التحقيق في االدعاءات التي  مرغبتك شّجعتنا أغسطس/آب. 12رسالتنا المؤرخة 

، حتجازاالأثناء بشكل غير قانوني  بشأن وفاة السيد داود سالم عبيدإليكم قدمناها 
سنذكر في . هذا التحقيق المستجدات فيحترام إطالعنا على منكم مع كامل االونطلب 
 أبدى استعدادا للتحقيق في هذه المزاعم. مأن مكتبكالعلنية  تقاريرنا

 
ومكافحة  االستخبارات جهاز ينَين كانا في سجسابقَ حتجَزين م شهادتيّ فيما يتعلق ب

، يارة، اسمحوا لناالتابع لوزارة الداخلية في كل من الفيصلية بالموصل والق اإلرهاب
بأننا لم نقدم معلومات كافية إلجراء تحقيق في بأن نخالف رأيكم  مع كامل االحترام،

مكتظة، وسوء في أماكن  ادعاءات انتهاكات اإلجراءات القانونية، وظروف االحتجاز
ن تمت مقابلتهما ين اللذيالشخصرغم أن أثناء االحتجاز. و فاةالمعاملة، والتعذيب، والو

 افقد قدممن انتقام قوات األمن،  الكشف عن هويتهما بسبب مخاوفعدم  الفضّ 
محتجَزين،  كاناحين  تينالزمنيتين ، بما في ذلك الفتراعن احتجازهم تينمفصل تينيروا

 .ها وتعرضا لهااالتي شهد االنتهاكاتو
 

في  أثناء االحتجاز حاالت وفاة 9نه شهد إالمحتجز السابق  قالفي الحالة األولى، 

تعرض تلك الفترة، . وخالل 2018سجن الفيصلية بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 

معدني  بسلك أيضا للتعذيب وشهده، بما في ذلك أساليب "البزونة" و"الفلقة" والضرب
 محتجزينمسطرة معدنية ساخنة، وتعليق البوالخصيتين العضو التناسلي وحرق 
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رم مكتظ، وحُ  مكانفي كما قال إنه احتُجز . مقضيبهفي وربط زجاجة ماء بسعة لتر بواسطة خطاف 
إمكانية الحصول من من الوصول إلى مراقبي السجون المستقلين، وومن االتصال بعائلته ومحاميه، 

 4السابق بتسمية حتجز . كما قام الملحمامإال باستخدام محدود ل، ولم يسمح له لى الرعاية الطبيةإ
، xxxxx xxx xxxxxxxx ،xxxxx xxxxx: نيه وآخروعذب مإنه في سجن الفيصلية قالرجال أمن 

xxxxx xxxxو ،xxxxx . يعملون في سجن الفيصلية  هؤالءوقد أكدت هيومن رايتس ووتش أن

 تحديد موقعهم والتحقيق معهم.مكن ببساطة ونعتقد أنه من الم
 

الحقا  ينوى لمكافحة اإلرهابقال المحتجز السابق عندما أفرج عنه قاضي تحقيق في محكمة نكما 
 .عليهما كدمات واضحةتظهر  اإن القاضي لم يثر أي أسئلة حول معاملته، رغم أن ذراعيه كانت

 
كيفية في في سجن الفيصلية وحتجزين نعتقد أن هذه االدعاءات كافية لفتح تحقيق في معاملة الم

أن نبغي سوء المعاملة والتعذيب. يتعامل القضاة في محكمة نينوى لمكافحة اإلرهاب مع األدلة على 
 األسئلة التالية: نإلجابة عإلى ا تسعى هذه التحقيقات

 

، حتجازهم، بما في ذلك تواريخ احتجزينهل يحتفظ سجن الفيصلية بسجل لجميع الم •
، واألساس القانوني الحتجازهم، حتجازهموتاريخ انتهاء صالحية السلطة القانونية ال

لينظر فيه المحتجزون هل هذا السجل مفتوح  عرضهم على القاضي؟ وموعد
 ؟ههم؟ من المسؤول عنووممثل

والمحامين  العالج الطبيإلى صول وهل يحق للمحتجزين في سجن الفيصلية حاليا ال •
ومراقبي االحتجاز المستقلين؟ هل كان هذا الحال بالنسبة لجميع المحتجزين في أسرهم و

 ؟2018 أيار/ومايو نيكانون الثا/بين ينايركز جميع أنحاء المر

في سجن الفيصلية حاليا للتعذيب وسوء المعاملة؟ هل تعرض  محتجزهل يتعرض أي  •
في سجن الفيصلية للتعذيب وسوء المعاملة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار محتجزون 

xxxxx ، وxxxxx xxx xxxxxxxx ،xxxxx xxxxx ،xxxxx xxxxمارس  ؟ هل2018
xxxx رجال أمن أي محتجزين؟ هل تم تأديب أي  المعاملة بحق التعذيب أو سوء

للتعذيب أو سوء المعاملة في سجن الفيصلية؟ هل تم تأديب أي حتجزين الم همإلخضاع
 في سجن الفيصلية؟ تهمأو سوء معاملتعذيب المحتجزين مره بمنهم أل

ية؟ إذا أي وفيات في سجن الفيصلوقعت  هل ،2018بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار  •

للتأكد  ثالجثالطب الشرعي  مسؤولو كان األمر كذلك، ما هو سبب الوفاة؟ هل فحص
من خضع أي المتوفين؟ هل المحتجزين  ثالعائالت جثاستلمت من سبب الوفاة؟ هل 

 ستجواب حول أسباب الوفاة؟االتأديب أو من للاألل ارج

لقيود غير يخضع استخدامهم الحمام مكتظة وأماكن هل المحتجزون في الفيصلية في  •
 ؟2018 أيار/ومايو كانون الثاني/بين يناير كذلك هل كان الحال؟ معقولة

 ةقضاة محكمة نينوى لمكافحة اإلرهاب في إمكانية تعذيب وإساءة معامليحقق هل  •
فيها قضاة تحقيق في فتح التي كم عدد الحاالت المحكمة؟ الماثلين أمام  حتجزينالم

 ها؟ وما كانت نتائج ،ى لمكافحة اإلرهاب مثل هذه التحقيقاتمحكمة نينو
 

وصف األخير  محتجز سابق،على لسان  هيومن رايتس ووتش قدمتهاي تال ةالثانيرواية في ال
شهرا بين  11نع من التحدث لمدة مُ كيف ومكان مكتظ، احتجازه في ظروف أيضا بالتفصيل 



ومكافحة اإلرهاب التابع لوزارة الستخبارات فرع افي  2018 نيسان/وأبريل 2017 أيار/مايو

عالمات بالداخلية في القيارة. قال أيضا إنه رأى رجاال آخرين عادوا من عمليات االستجواب 
في حتجزين تعذيب على أجسادهم. نعتقد أن هذه االدعاءات كافية لفتح تحقيق في معاملة الم

أن تسعى نبغي . ي2018 نيسان/وأبريل 2017 أيار/في القيارة ما بين مايومعتقل االستخبارات 

 إلجابة على األسئلة التالية:إلى ا هذه التحقيقات
 

في أماكن مكتظة  2018وأبريل/نيسان  2017المحتجزون بين مايو/أيار كان  هل •

ويتعرضون لقيود غير معقولة على التواصل؟ لقد زرنا هذا المرفق وأبلغنا عن قلقنا 

: هناك الظروف بشأن العميق

https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/15/301139  

وأبريل/نيسان  2017هل تعرض أي محتجزين للتعذيب وسوء المعاملة بين مايو/أيار  •

؟ من المسؤولون عن التحقيقات مع المحتجزين وما هي الجهود التي بذلت 2018

 في تورطهم في التعذيب وسوء المعاملة؟للتحقيق 

 

نحن نتفهم أن التحقيقات من هذا النوع ستستغرق بعض الوقت، لكننا نحث مكتبكم على االلتزام 

بإجرائها اآلن. وإذا تمكنتم من االلتزام بذلك، فإننا بالطبع سنذكر ذلك علنا في تقاريرنا، كإشارة 

ضمان حصول المحتجزين على حقوقهم الكاملة مهمة على أن الحكومة العراقية تتخذ خطوات ل

 أثناء االحتجاز وأمام المحاكم.

 

في  2018أغسطس/آب  16كما ذكرنا، ستدرج هيومن رايتس ووتش أي رد تتلقاه بحلول 

تقريرها العلني، وسنُصدر تحديثا للتقرير إذا تلقينا ردا من مكتبكم بعد ذلك التاريخ. يُرجى توجيه 

إلى زميلتي الباحثة المختصة بالعراق بلقيس والي عبر البريد اإللكتروني  ردكم وأي أسئلة لديكم

 +. xxxxxxxxxxxأو  xxx.xxx@xxxxxxأو الهاتف، على 

  

 نشكر لكم نظركم في طلبنا.

 
 مع كامل االحترام والتقدير،
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