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العراق: تطبیق القوانین أساسي للقضاء على التعذیب وبناء ثقة الجمھور في نظام العدالة بحسب األمم المتحدة

English | Kurdish کوردی

جنیف (في 3 آب/ أغسطس 2021) – یجب أن یُترَجم الیوم اإلطار القانوني العراقي لمنع سوء المعاملة، الذي تم تطویره على مدى سنوات عدیدة، إلى تدابیر فعالة تھدف إلى معالجة
التعذیب في مراكز االحتجاز وإلى منع المزید من االنتھاكات، بحسب ما جاء في تقریر لألمم المتحدة نُشر نھار الثالثاء.

ویصف التقریر الذي أعّدتھ بعثة األمم المتحدة لتقدیم المساعدة إلى العراق ومفوضیّة األمم المتّحدة السامیة لحقوق اإلنسان، وعنوانھ "حقوق اإلنسان في تطبیق العدالة في
العراق: الشروط القانونیة والضمانات اإلجرائیة لمنع التعذيب والمعاملة السیئة"، كیف أن ممارسة التعذیب ال تزال متفشیة في جمیع أنحاء البالد على الرغم من أّن

اإلطار القانوني العراقي یجّرم صراحةً التعذیب ویحّدد الضمانات اإلجرائیة لمنعھ.

ویستند التقریر، الذي یغطي الفترة الممتّدة بین 1 تموز/ یولیو 2019 و30 نیسان/ أبریل 2021، إلى مقابالت أُجِریَت مع 235 شخًصا محرومین من حریتھم، ومع عدد من موظفي
السجون ومن القضاة والمحامین وأھالي المحتجزین وغیرھم من الجھات األخرى المعنیة.

وأخبر أحُد المحتجزین موّظفي األمم المتّحدة الذین ساھموا في إعداد التقریر قائالً: "لقد عشُت أسوأ أیام حیاتي. وما إن وصلُت إلى السجن حتّى انھالوا علي ضربًا بأنابیب معدنیة. وفي
األیام التالیة، استخدموا سلَكي كھرباء مكشوفَین وصعقوني بالتیار الكھربائي."

وقد أعلنت مفوضة األمم المتّحدة السامیة لحقوق اإلنسان میشیل باشیلیت قائلة: "أعترُف بالتقّدم الذي أحرَزتھ السلطات العراقیة على الجبھة القانونیة لمنع التعذیب. ولكن على السلطات أن
تنفّذ األحكام المنصوص علیھا في القانون بكّل حذافیرھا، وفي كل مركز من مراكز االحتجاز، وإالّ ستبقى ھذه األحكام حبًرا على ورق."

وأضافت قائلة: "إّن القضاء على التعذیب من أكثر األدوات فعالیة إلطالق عملیة بناء ثقة الجمھور في قدرة الدولة على تحقیق العدالة وتعزیز اإلنصاف. وكع ذلك، عندما تنتھك السلطات
نفُسھا القانون، یكون لذلك تأثیر عكسي تماًما."

یعتمد التقریر على النتائج التي توّصل إلیھا، كي یحلّل عوامل الخطر األساسیة التي تؤدي إلى سوء المعاملة. ویصف كیف أن االستجوابات التي تجریھا قوات األمن تھدف عامةً إلى
انتزاع االعترافات، في حین أّن االستجوابات التي یجریھا قضاة التحقیق غالبًا ما ترّكز على تأكید األقوال التي تم اإلدالء بھا أمام قوات األمن، من دون التحقیق في ما إذا تم الحصول

علیھا باإلكراه أم ال.

وأخبر موقوف آخر األمم المتّحدة قائالً: "كبّلوا یَدي خلف ظھري وعلّقوني من أصفادي بسلسلة متدلیة من السقف. لم یطرحوا علّي أي سؤال بل استمرّوا في الصراخ مطالبینني
باالعتراف."

ویشیر التقریر إلى عدم احترام اإلجراءات القانونیة المعتََمدة التي ترمي إلى نقل االستجواب واالحتجاز إلى كنف السلطة القضائیة في غضون 24 ساعة من التوقیف األولي. كما أّن
الحصول على محاٍم یتأّخر بشكل ُمَمنَھج إلى ما بعد استجواب المشتبھ بھم من قبل قوات األمن.

ل الكثیر من التأخیر قبل منح المحتجزین اإلذن باالتصال بشخص ولیس الفحص الطبي للمحتجزین عند وصولھم إلى مراكز االحتجاز من الممارسات الروتینیة المعتادة، وغالبًا ما یَُسجَّ
یختارونھ. باإلضافة إلى ذلك، یؤّكد التقریر أّن أماكن االحتجاز الرسمیة ال تزال غیر معروفة تماًما.

ویثیر التقریر القلق من أن السلطات تتجاھل الشكاوى وعالمات التعذیب، ویشّدد على أن األنظمة التي تم إنشاؤھا لمعالجة الشكاوى الرسمیة تبدو غیر عادلة أو فعالة. كما یشیر التقریر
إلى أن المساءلة المحدودة عن مثل ھذه اإلخفاقات من جانب السلطات تشیر إلى اإلذعان لھذه الممارسات والتسامح معھا.

وشّددت مفوضة األمم المتّحدة السامیة لحقوق اإلنسان قائلة: "واقع أن العدید من المحتجزین یختارون عدم اإلبالغ عن مثل ھذه المعاملة بسبب انعدام الثقة أو الخوف من االنتقام، یشیر
إلى عدم ثقتھم في النظام. ویحتاج ھذا الجانب إلى المعالجة فوًرا. ویقدم ھذا التقریر توصیات محددة حول كیفیة معالجة ھذه اآلفة التي تعیق تقّدم البالد. واألمم المتحدة على أھب استعداد
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لمساعدة الحكومة العراقیة في مسعاھا ھذا."

یوصي التقریر باعتماد خطة عمل وطنیة وقانون شاملَْین لمناھضة التعذیب، على أن یتماشیا بالكامل مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان، ال سیما اتفاقیة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب.

وختمت باشیلیت قائلة: "من شأن منع التعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة ومقاضاة الجناة بطریقة فعالة، أن یتصدیا لخطابات الجماعات اإلرھابیة وتبریراتھا، ویحدا من قدرتھا على
استغالل مثل ھذه الممارسات لتبریر أعمال العنف التي ترتكبھا. ومن شأن منع التعذیب حقیقةً وعلى أرض الواقع ال على الورق فحسب، أن یساھم في إحالل السالم وتحقیق االستقرار

على المدى الطویل، وبالتالي أن یخدم مصلحة الدولة ومصلحة الضحایا على حّد سواء."

*التقریر الكامل متوفّر باللغة: اإلنكلیزیة، العربیة والكردیة.

للحصول على المزید من المعلومات وطلبات وسائل اإلعالم، الرجاء االتّصال بــ:

 
rshamdasani@ohchr.org / 9169 917 22 41 + - رافینا شامداساني

 
ethrossell@ohchr.org / 9296 917 22 41 + أو لیز ثروسیل

mhurtado@ohchr.org / 9466 917 22 41 + - أو مارتا ھورتادو

 
تابعونا وشاركوا أخبارنا على

 
UNHumanRights@ تویتر

 
unitednationshumanrights فایسبوك

unitednationshumanrights@ انستغرام
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