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اإلجابة على توصةات جلنةة مناهضةة التعةذيب أل األمةت املتمة ة مةن ق ة
احلكومة العراقةة
املالحظة ()11
(تشجب اللجنة االنتهاكاا اسياي ة وقاوإل اانياان الاك يرتماهاا ماا ييا لتنلايم الدولاة
-1
ااسالمية يف العراإل والشام واجمل وعا امليلحة املرتاطة هبا  ،وهي انتهاكاا ترىا م مياتور ئارا م
حاارو وئ ارا م إلااد اانيااانية ور ااا ئ ارا م بدة اعيااة قيااب مااا عكاار التقرياار الااذ عدتااه امل وإلااية
اليامية وقوإل اانيان ع ال لقرار جملس حقوإل اانيان د .1)/22 -

الرد على املالحظة
ن ما ورد يف ال قارة ( )11مان املالحلاا الاك لينتهاا سناة مناهتاة التعاذيب لصادد حصاو
-2
انتهاكااا ئيااي ة ققااوإل اانيااان والااك ارتماهااا رهاااليو تنلاايم داعاام ت ننااا ن يااد املعلومااا اخلاصااة
برتمااو تلاا االنتهاكاا إلاد املادنيمل يف املناا ك الااك كاناحت والزالاحت حتاحت سايطرته والاك ترتقااي م
كوهنااا ئارا م إلااد اانيااانية حيااب مااا ا عكااره حيااش ىامااحت عناصاار داعاام اارهاليااة برتماهبااا ئارا م
بدة اعيا ااة يف جما ا رة واد عما اااو يف سا ااجن بدوت وتعا اارع لعا ا مما ااو الشا ااعب العراىا ااي يف
املنااا ك الااك حتااحت ساايطرة داعاام م ئرعااة بدة اعيااة ماان االي يديااة والاك انيااة واملياايحية والشاااا
واملمااو األىاارر وىااد صاادر ىارار ماان ىاااك جملااس وزرا اومومااة العراىااي رىاام ( )92لياانة  2014علا
املواتقة عل اعتاار ما تعرإلحت له ممو الشعب العراىي من االي يدية والاك انية واملييحية والشاا
واملمو األىرر عل يد تنليم داعم اارهايب ئرعة بدة اعية وكذلا جم رة ىاعدة ساايمر الاك
تعد مثاال حيا راح إلحيتها  1700من الو الملية العيمرية واملتدرلمل من غري حاملي اليالح .

املالحظة (/12ل)
(و ع تذكر اللجنة قلر التعذيب حلرا مطلقا يف االت اىية وبلت اماا الدولاة الطارو وئاهاا
-3
تإهنااا تعاارو عاان ىلقهااا الع يااك زا مااا ورد ماان معلومااا يف التقرياار املااذكور عاااله لش ا ن االنتهاكااا
اسيي ة وقوإل اانيان عل يد ىوا األمن العراىية وامليليشيا املرتاطاة هباا ىاال تن ياذها لع لياااا
العيا اامرية .ويشا ا ك علا ااا انتهاكا ااا ىطا اارية لالت اىيا ااة كالتعا ااذيب وسا ااو املعاملا ااة وحا اااال االىت ا ااا
القي اار وح اااال ع اادام الي ااجنا وامل اادنيمل ى ااارر نط اااإل الق ااانون (املرئ ا ن ي ااه ،ال ق ارا )50-60
(املواد  1و 2و 12و 14و.)16
-4

توصي اللجنة بن تقوم الدولة الطرو ا يلي:

ئ ارا حتقيق ااا عائل ااة وا اااملة وحيادي ااة يف ي ا ادع ااا ا التع ااذيب وغ ااريه م اان
()
إلااروو سااو املعاملااة ااا يف عل ااا حاااال االىت ااا القياار وح اااال ااعاادام ىااارر نطاااإل الق ااانون
املرتماة يف ا ىليم من األىاليم الواىعة إل ن واليتها القتا ية).

الرد على املالحظة
م ااا تت ا نته ال ق اارة ( ) /12م اان مالحل ااا وال ااك ل ااداا سن ااة مناهت ااة التع ااذيب لص اادد ورود
-5
معلوما لشان االنتهاكا اسيي ة وقوإل اانيان عل يد ىوا األمن العراىية و(امليلشيا املرتاطة
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هبا ااا ما اان ىا ااال تن يا ااذها للع ليا ااا العيا اامرية كالتعا ااذيب وسا ااو املعاملا ااة وحا اااال االىت ا ااا القيا اار
وحاال عدام اليجنا املدنيمل ىارر نطاإل القانون ت نناا ال ن كاد وئاود حااال االنتهاكاا حقاوإل
اانيان إلد املوىوتمل وان وئد تإهنا ال متثك سياسة و هنج دولة و م سية عيامرية كوهناا ىاد تاتم
ماان اااواه وئهااا ترديااة يتح ااك ميا وليتها القااا م بالنتهاااو و التعااذيب ويمااون ىاإلااعا للقااانون
العراىي لعد تشميك سان لتقصي اوقا ك يف حالاة تقادا الشاماور املتعلقاة بدعاا ا التعاذيب متهيادا
احالتها م اسها التحقيقية املوتصة.

املالحظة ()13
( يياااور اللجنااة القلااك لوئااه ىاااه زا تقااارير ت يااد بن مقاااتلي الدولااة ااسااالمية يف الع اراإل
-6
والشا ااام يوتصا اااون اا ت اإتجا ا ا و زا رسا ااا ها ااذه اجمل وعا ااة املتطرتا ااة لا اان ما اان العنا ا اسنيا ااي
واالساىاإل واالىتطاو واالجتار بلاشر قاك النياا وال تياا املنت ياا م ىلياا دينياة واثنياة (انلار
ال ق ارا  31 -28م اان الوثيق ااة  )s/2015/203وتش ااعر بلقل ااك يت ااا زا تق ااارير ع اان ارتم اااو عناص اار
اسيم العراىي وامليليشيا من ي اراو النا اجل سارا م العنا اسنياي وتشاعر اللجناة بلقلاك كاذلا
زا تال مرتميب هذه األتعا من العقاو عل ما يادو (املواد  1و 2و 4و.)16
يناوي للدولة الطرو ن تتوذ تدالري حازمة لتع ي محاياة النياا والقتاا علا ةااهرة تاال
-7
مرتميب ع ا العن اسنيي يف سياإل الن اعا امليلحة من العقاو ساوا كاانوا ماوة مل حماوميمل
م ئها تاعلة من غري الدو وان جتر حتقيقا عائلة ون يهة واااملة يف هاذه األع اا وان حتااكم
اسناااة وحتماام علاايهم يف حااا ثاااو دانااتهم لعقااوب تتناسااب ما ىطااورة مااا ارتماااوه ماان ع ااا وان
تق اادم التع ااوي الم ااايف للت ااحال اان ت اايهم ولمل ااا ال ااذين ت ااروا م اان املن ااا ك ال ااك تي اايطر عليه ااا الدول ااة
ااسالمية يف العراإل والشاام وان تتا ن علا وئاه اخلصاوه حصاو النياا ال اارا مان العنا علا
امل ا ور وعل ا ىاادما الرعايااة الطايااة والن يااية وىاادما عااادة الت هيااك وغريهااا ماان اخلاادما العامااة
ومتمينهن من اوصو عل هذه اخلدما دون متيي عل ساس نوجل اسنس و وإل آىر).

الرد على املالحظة
تت نحت املالحلة ( )13والك ختص العنا اسنياي وعالىتاه بلن اعاا م وئاود تقاارير بن
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عناصاار داعاام االرهاليااة يوتصاااون اا ت اإتجا ا وفارسااة العنا اسنيااي واالساااىاإل واالىتطاااو
واالجتار بلاشر قك النياا وال تياا املنت ياا م ىلياا دينياة واثنياة كاذلا ارتمااو عناصار اسايم
العراىي واملي لشيا من ي راو الن اجل سرا م العن اسنيي  ،ننا ن يد وىوجل انتهاكا قك النيا
وال تيا ع ىامحت عناصر تنليم داعم اارهايب بىتطاو النياا وفارساة حااال االسااىاإل واليايب
واالجتاار هبان وفارسااة العنا اسنياي عنااوة وىاصاة النياا املنت يااا م ىلياا دينياة غااري ميال ة مااا
ما خياص االااماا املوئاه لعناصار اسايم العراىاي والقاوا امليااندة لاه يف فارساة العنا اسنياي جتااه
النيا يف املنا ك الك ختت للن اجل تلم تيجك امور تتعلك لقيام عناصر اسيم العراىاي والقاوا
املياندة له ثك هذه األع ا و عا وئد ت هنا تمون إل ن نطاإل إليك و تعا تردية خيت مرتماهاا
م امليا لة القانونية وحيب ما نصحت عليه القوانمل العراىية عا الصلة.

املالحظة ()14
(حتي اللجنة عل ا بلت ا اائرا ية املذكورة يف املادة  123من ىانون اائرا ا اسنا ية
-9
(القااانون رىاام  23العااام  )1971ال سااي ا اوااك يف الت ا ام الص ا حت وحااك املااتهم يف توكيااك مااام عثلااه مااام
GE.20-07885

3

CAT/C/IRQ/FCO/1

ىاإلااي التحقيااك .لماان اللجنااة تشااعر بألسا لعاادم تقاادا معلومااا عاان التاادالري واائارا ا املطاقااة
لت ان التطايك الع لي هلذه الت ا القانونية األساساية وغريهاا مان التا ا ملنا التعاذيب وساو
املعاملاة .ويف هااذا الصادد عكاار ن اإتجا ين غالاااا ماا نرمااون مان االسااتعانة حاام واستشااارة ايااب يف
الوى ااحت املناس ااب ك ااا نرم ااون م اان حقه اام يف ل ااالج ا ااوص م اان اىتي ااارهم بحتج ااازهم وتش ااعر اللجن ااة
بلقلك يتا زا امل اعم املتعلقة لعدم احت اظ الدولة الطرو ليجال حوا مدنية دىيقة وختل ها عن
لااالج اإتجا ين ققااوىهم علا النحااو املال اام وعاادم تقياادها هلااة األرلعااة وعشارين ساااعة الااك ااب ن
عثك اإتج ون ىالهلا مام ىاع.
 -10يناوي ن تت ن الدولة الطرو حصو يا اإتجا ين وئاب القاانون ومان الناحياة الع لياة
عل ي الت ا القانونية األساسية منذ لداية تاة سلاهم حريتهم ا يف علا حقهم يف االساتعانة
حاام دون لطاا وحقهام يف اخلتاوجل ال حاص ايب مياتقك وتاور من صاك متاماا عان تحاص اايب
اار لطل ااب ماان الي االطا وحقه اام يف ن يالو اوا طس ااااو تااوىي هم و ايع ااة ال ااتهم املوئهااة ل اايهم للو ااة
ي ه وها وحقهم يف التيجيك يف ممان االحتجاز وحقهم يف لاالج حاد األىاارو و ارو لاش عان
احتجازهم لشمك تور يف املثو مام ىاع دون لطا ).

الرد على املالحظة
 -11لص ا اادد الت ا ا ا القانوني ا ااة األساس ا ااية لل وى ا ااوتمل وال ا ااك ا ا ااار هل ا ااا املالحل ا ااة ( )14م ا اان
املالحلا املقدمة مان ىااك سناة مناهتاة التعاذيب لعادم حصاو املوىاوتمل علا التا ا األساساية
ال سي ا يف الت ام الص حت وحك املتهم يف توكيك مام عثلاه القتاا حياش ن اإتجا ين غالااا ماا نرماون
من االستعانة حام و استشارة ايب يف الوىحت املناسب و نرماون مان حقهام يف لاالج ااوص مان
ىاا ااارهم بحتجا ااازهم وعا اادم احت ا اااظ الدولا ااة الطا اارو ليا ااجال حا اوا مدنيا ااة دىيقا ااة ولصا اادد ها ااذه
املالحلا نامل ن الت ا األساسية القانونية لل تهم و املوىوو ىد ىر وئب الدستور العراىي
الناتااذ لياانة  2005وىاصااة يف املااادة املااادة ( )19ماان الدسااتور حيااش ئااا تيهااا (التقاإلااي حااك مصااون
ومم ااو للج يا وحااك الاادتاجل مقاادس ومم ااو يف يا مراحااك التحقيااك واإاك ااة واملااتهم لاارح ح ا
تثاحت دانته يف ماك ة ىانونياة عادلاة وال نااكم املاتهم عان الته اة عاااا مارة ىارر لعاد ااتارار عناه ال
عا ةهاار دلااة ئدياادة ولمااك تاارد اوااك يف ن يعامااك معاملااة عادلااة يف اائارا ا القتااا ية وااداريااة
وئليااا اإاااكم علنيااة ال عا ىاارر اإم ااة ئعلهااا س ارية وتنتاادو اإم ااة ماميااا للاادتاجل عاان املااتهم
جبناي ااة و ئنح ااة مل اان ل اايس ل ااه م ااام ي اادات عن ااه وعل ا ن ق ااة الدول ااة ونل اار اوج ا وال ااوز او اااس و
التوىي يف غري األماكن املوصصة لذلا وتقا لقوانمل اليجون املش ولة بلرعاية الصحية واالئت اعية
واخلاإلا ااعة ليا االطا الدولا ااة وتعا اارع وراإل التحقيا ااك االلتا اادا ي علا ا القاإلا ااي املوا ااتص ىا ااال ما اادة
ال تتجاااوز رلعااة وعشارين ساااعة ماان حاامل القااا علا املااتهم وال ااوز متدياادها ال ماارة واحاادة ولل اادة
عااا) وااار املادة ( )37منه عل تلا الت ا ( ن حرية اانيان وكرامته مصونة وال وز توىي
حد و التحقيك معه ال وئب ىرار ىتا ي ونرم ي نواجل التعذيب الن يي واسيد واملعاملة غري
اانيانية وال عربة ب اعااو انت جل باكراه و التهديد و التعاذيب ولل تتارر املطالااة بلتعاوي عان
الترر املاد واملعنو الذ صاله وتقا للقانون).
 -12ك ااذلا ن ااص ى ااانون ص ااو اإاك ااا اس ا ي ااة رى اام ( )23لي اانة  1971وتعديالت ااه عل ا ه ااذه
الت ا يف املادة ( /51د) حيش ئا تيها ( تعرع األوراإل التحقيقية عل ىاإلي التحقياك املواتص
طسرجل ما عمن وتماون القارارا واائارا ا املنصاوه عليهاا قمام القارارا واائارا ا املتواذة مان
ىاإلااي التحقيااك ) و اااار املااادة ( )92م (ال ااوز القااا عل ا اااوص و توىي ااه ال قتت ا ماار
4
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صادر من ىاإلي و مم ة و يف األحوا الك ي ها القانون) وااار املادة ( )127مناه ام (ال اوز
اس ااتع ا ي ااة وس اايلة غ ااري مش ااروعة للت ا ثري عل ا امل ااتهم للحص ااو عل ا اى اراره ويعت اارب م اان الوس ااا ك غ ااري
املشا ااروعة اسا ااا ة املعاملا ااة والتهديا ااد بايا ااذا او االغا ارا والوعا ااد والوعيا ااد والت ا ا ثري الن يا ااي واسا ااتع ا
املودرا وامليمرا والعقاىري).
 -13ك ااا ن ىارارا ( واماار) ساالطة اال ااتالو امل ىتااة نصااحت علا الت ا ا القانونيااة لل حتج ا
واملوىوو ومنها مذكرة سلطة اال تالو امل ىتة رىم ( )3يف األمر ( )6واخلاه لع لية لقا القاا علا
اجملاارممل املتاعااة ماان ىاااك ى اوا التحااال حيااش تت ا ن ن املعااايري الااك يااتم تطايقهااا حيااب متطلاااا
ات اىيااة ئنيا الرالعااة علا يا األاااواه الااذين تقااوم ىاوا التحااال بحتجااازهم لياااب ااامااا
ئرامية ت ي حالة دىا الشوص م ممان االحتجاز التال لقوا التحال سيتم عالمه قك الت ام
الصا حت واستشااارة مااام ويااتم عااالم املااتهم بسنايااة املنيااولة ليااه بللوااة الااك ي ه هااا وعاان اإتجا حااك
االتص ااا نل ااة الص االيب األمح اار وم اان ح ااك فث ااك الص االيب األمح اار تح ااص ص ااحة اإتج ا ين وة ااروو
الصرو الصحي واللروو املعااية ومقاللة اإتج ين عل ان راد ومن حقهم تيجيك معلوما ىاصاة
بإتجا ين ومتريار وساا ك ااعااالم مان وام عوا اك اإتجا ين كاذلا ااار القياام ( )8مان املاذكرة بن يا
املشتاه هبم طع ا ئنا ية سيمون هلم اوك يف اوصو عل استشاارة ىانونياة مان ماام ىاال تااة اوجا
إلاتة م ما عكرته مذكرة سلطة اال تالو امل ىتاة رىام ( )2يف القيام ( )10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3والاك
اااار م (النلاتااة الشوصااية لل حتج ا واملوىااوو ومالليااه وغذا ااه وفارسااة األلعاااو الرلإلااية وتقاادا
اخلدما الطاية هلم).
 -14وتن ي ااذا مل ااا تت ا نه الدس ااتور و ى ااانون ص ااو اإاك ااا اس ا ي ااة وم ااذكرا س االطة اال ااتالو
امل ىتة تان ي امل سيا املوتصة بلتوىي واالحتجاز تمون ىاإلعة للت تيم واملراىاة لصورة دورياة
وهناو ترإل ع ك خمتصة لش ون املوى مل تتوم اااراو واملتالعة امليدانياة لتطاياك كاتاة الشارومل واملعاايري
اانياانية والصاحية واخلدمياة املنصاوه عليهاا يف الدسااتور واالت اىياا واملعاهادا الدولياة هباذا الشا ن
باإلاتة م الي اح لل وىوتمل لتوكيك مام للدتاجل عناه وعارع وراىاه التحقيقياة ماام اإااكم املوتصاة
لل صك تيها ومتالعة وإلاعهم الصحية لا لرة الطاياب املعاات وتاوتري األدوياة للعاالر وتوئاد داىاك كاك
م سيااة احتجاااز وتوىيا سااجال لل قاار اخلاااه ناهتااة التعااذيب يااتم متالعااة الع ااك تيهااا وكااذلا)
االهت ااام لنوعيااة وك يااة الطعااام املقدمااة لل وىااوتمل وهااي مطالقااة ساادو مقاارر ماان ىاااك دا اارة ااصااالح
العراىي ااة والي ا اح لع ااا الام ل ا لرام ك ااذلا ال يي ا للني ااا واأل ااا ت ااوىي هم م ا الرئ ااا ل ااك ي ااتم
يااداعهم يف دوا اار ااصااالح املوتصااة  .ن هااذه التا ا مقاارة وئااب القاوانمل املااذكورة وهااي تااذة
ومطاقة عل اإتج ين واملوىوتمل ومن حاك كاك متجا و موىاوو ن يت تا هباذه التا ا وان عادم
االستجالة لتقدعها يعترب ىرىا للقانون من ىاك املوتصمل عل تطايقه.

املالحظة (/16ل)
 -15ال ت ا ا اللجنااة تشااعر بلقل ااك زا املعلومااا الااك تش ااري م اساات رار ن ا م اان ي ا عم هناام م اان
توىي ا اارهاااليمل وغااريهم ماان املشااتاه تاايهم اخلاإلااعمل وراسااة منيااة مشااددة ااا يف علااا القصاار دون
مذكرة توىي و وإلعهم رهن االحتااس االن راد و يف مراك احتجاز سرية ل اا مطلولة يتعرإلون
ى الهلا للتعذيب الشديد هبدو انت اجل اعااتا منهم ووتقا لل اعم الك ورد م اللجنة ال ي ا مرتك
االحتجاااز يف مطااار املثااك العياامر سااالقا الواى ا غااريب لوااداد والااذ كش ا عنااه عااام  2011م توحااا
ويع ك ليرية حتحت سيطرة اللوا ين الرال واخل يمل واليادس واخل يمل من اسيم (املواد  2و 11و12
و 15و.)16
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يناوي ن تقوم الدولة الطرو ا يلي:

إلا ا ان عا اادم احتجا اااز اا ااوص يف مركا ا احتجا اااز سا اار الن ها ااذه املراكا ا
()
تشاامك يف حااد عااااا انتهاكااا لالت اىيااة ويناوااي ى اهلااا وحتااش اللجنااة الدولااة الطاارو عل ا ن حتقااك يف
وئود مراتك من هذا النوجل وان تاحش عن اليند الذ نشئ وئاه منهاا ويناواي هلاا يتاا ن
ختت ي مراتك االحتجاز القانونية ليلطة وزارة العد ).

الرد على املالحظة
 -17اا ااار املالحل ااة ( ) /16م االحتج اااز الي اار ت نن ااا نن ااي وئ ااود مث ااك ه ااذه املراك ا الي ارية
لالحتجاااز غااري ميااجلة إلا ن املواىا الرمسيااة الحتجاااز املوىااوتمل واإتجا ين ع ااب ن تمااون مراكا
االحتجاز ميجلة وتقا للقانون وال يي أل ئهاة بساتودام مماان للتوىيا لادون مواتقاا رمسياة
صولية و عا وئد مثك هذه املراك من ىاك اعا تردية ت هنا ختت حتحت ا لاة القاانون إاسااتهم
وان ي ا املوىااوتمل عناادما تااتم دانااتهم بلع ليااا اارهاليااة يااتم ايااداعهم يف مراك ا تشاارو عليهااا وزارة
الع ااد العراىي ااة وان م ااا عك اار ح ااو الي ااجن املرك ا يف مط ااار املث ااك يع ااك لي ارية تإهن ااا معلوم ااا غ ااري
صحيحة عل اا الإل حيش ن اليجن مدار الاحش ىد أتسس عام  2005وتتوائد تيه هيملة حتقيقية
وىتا ية اتلعة م مم ة التحقيك املرك ياة تقاوم بلتحقياك يف دعااور املوىاوتمل و حالاة مان يثااحت تور اه
باع ااا اارهالي ااة م اإ اااكم املوتص ااة واات ارار ع اان م اان يثا ااحت دانت ااه ك ااا ال يي ا تي ااه لتوىي ا
النيا وااحدات لك يتم يداعهم تورا يف دوا ر ااصالح املوتصة لوزارة العد وان هذا اليجن يت ت
لماتااة الشاارومل اانيااانية والقانونيااة لتوىيا األاااواه وانااه معاارع بساات رار م زلرا ت تيشااية ماان
ىاك سان مديرية حقوإل اانيان التالعاة لاوزارة الادتاجل املشارتة علا هاذا الياجن وسناة حقاوإل اانياان
الربملانية واللجنة الدولية ملنل ة الصليب األمحر وان هذه التقاارير تشايد بائارا ا واخلادما املتواذة
من ىاك دارة اليجن جتاه املوىوتمل.
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