Petition: Enforced disappearance of Iraqi citizens must end
After decades of conflict and human rights violations, Iraq has a very high number of missing
persons. The number of missing persons ranges from 250,000 to a million people, according to
the International Committee on Missing Persons.
Following the 2014 ISIS takeover of large areas in Iraq, the enforced disappearance of thousands
of civilians increased. This does not include those who were forcibly disappeared by progovernmental armed militias known as the Popular Mobilization Forces, as well as those who were
held earlier by US forces without charges or trial, who numbered about 23,000 people.
As of now, the fate of thousands of civilians, activists and peaceful opponents who were forcibly
disappeared by Iraqi forces and armed militias is unknown. There are reports that some are held in
secret detention throughout the country with no access to their families or legal counseling, while
others have been buried in mass graves, without the knowledge of their families. As a result, their
families continue to live in suffering and uncertainty over the fate of their loved ones, in light of
international reports suggesting that many of these missing persons were executed and secretly
buried.
Reports indicate that Iraq has become the country with one of the largest number of missing
persons in the world, and enforced disappearance has become part of a wide pattern in Iraq, noting
that Iraqi authorities have repeatedly failed to respond to requests to disclose information about
missing persons.
This alarming issue of forced disappearances in Iraq becomes all the more concerning in light of
the ongoing Iraqi protests that started in October 2019. Protesters have faced government
suppression, police brutality and arrests, and the fate of several Iraqis including journalists,
activists and human rights defenders has become unknown. This, for instance, includes human
rights lawyer Ali Jaseb Hattab al-Heliji, who was kidnapped by an armed group in Amara city
on 07 October 2019; writer Mazen Latif, who was kidnapped in Baghdad by a group of gunmen
in civilian clothes on 31 January 2020; journalist Tawfiq al-Tamimi, who was kidnapped by an
unknown armed group in Baghdad on 09 March 2020; and civil society activist Abdulmasih
Romeo Jean Sarkis, who was arbitrarily arrested without a warrant by the riot police in Baghdad
on 29 March 2020.
In May, the new Iraqi Prime Minister, Mustafa al-Kadhimi, ordered the Ministry of Interior to
reveal the fate and whereabouts of thousands of forcibly disappeared persons during the war
against ISIS. Welcoming this step, we call on the Iraqi authorities to exert maximum and genuine
efforts to put an end to the widespread violations of the disappeared and their families’
fundamental rights, by revealing their fate, ensuring the safety of those alive and working on their
immediate release.
We, the undersigned, demand that the Iraqi authorities:

1. End enforced disappearances in Iraq and open a thorough investigation to ensure that this

practice, which violates Iraqi and international laws, ceases to exist.
2. Disclose the fate of forcibly disappeared persons, and guarantee the immediate release of
those alive and held without charges.
3. Allow those currently in secret detention to receive fair trial, visits from their families and
meetings with their lawyers.
4. Dismantle armed militias in Iraq that are operating outside the framework of the Iraqi legal
and state structure.
We also urge the international community to pressure the Iraqi government to shed light on the
fate of forcibly disappeared persons.

Signatures:

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor
Euro-Mediterranean Federation against Enforced Disappearances
American Center For Justice(ACJ)
Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
The Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
Gulf-European Center for Human Rights
The Arab Observatory for Trade Union Rights and Freedoms
Iraqi Warcrimes Documentation Center
Baghdad Center for Human Rights
International Alliance for Human Rights and Development (AHRD)
Geneva Council For Rights And Liberties
Andalus Institute for Tolerance and anti-Violence Studies
The Arab Alliance for the Arab Court of Human Rights
Free Voice Organization
The Lebanese Institute for Democracy and Human Rights (LIFE)
The Universal Message of Human Rights Org
Ahwaz Organization for the Defence of Human Rights (AODHR)
Yemeni Alliance for Human Rights
Abductees’ Mothers Association-yemen
The Francophone Association for Human Rights
Palestinian Human Rights Organization (PHRO)
Bahrain Human Rights Watch Society
AFD INTERNATIONAL
Jardin des disparus Geneva
Sumernas Center for Human Rights (SHRN)
ImpACT International for Human Rights Policies
Solidarity Human Rights
HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
SAM for Rights and Liberties

فورا
عريضة :يجب إنهاء االختفاء القسري للمواطنين ً
يشهد العراق أعدادا ً كبيرة جدا ً من األشخاص المفقودين ،وذلك بعد عقو ٍد من الصراع وانتهاكات حقوق اإلنسان ،حيث تتراوح
أعداد المفقودين من  250,000إلى مليون شخص مفقود ،وفقا ً للجنة الدولية لشؤون المفقودين.
ما شهده العراق بعد عام  2014وذلك عقب سيطرة داعش على مساحات كبيرة في العراق ،من اختفاءٍ قسري آلالف األشخاص
من المدنيين ،فاق الحاالت التي وقعت إبّان الفترة الطائفية ،وذلك بخالف المفقودين على أيدي المليشيات المسلحة التي تُعرف
ت سابق على أيدي القوات األمريكية والذين قُدّر عددهم حوالي 23,000
باسم "الحشد الشعبي" ،وفضالً عن الذين اُحتجزوا في وق ٍ
شخص ،تم احتجازهم دون تهمة أو محاكمة قانونية.
حتى هذه اللحظة ،ما تزال السلطات العراقية والمليشيات المسلحة تتستر على مصير اآلالف من المدنيين والناشطين والمعارضين
احتجاز غير قانونية وسرية منتشرة في جميع
قسريا ً بما فيهم أولئك الذين تم دفنهم في مقابر جماعية أو المحتجزين في أماكن
ٍ
أنحاء البالد دون علم عائالتهم ودون تمكين محامي قانوني لهم .وال تزال المعاناة ترافق عائالتهم الذين يسعون جاهدين للعثور
على أبنائهم ،في ظل وجود تقارير حقوقية ودولية تفيد بتصفية العديد من هؤالء المفقودين ودفنهم سراً.
تفيد كذلك التقارير الحقوقية أن العراق بلدًا يحتوي على إحدى أكبر أعداد المفقودين في العالم ،وأن حاالت االختفاء القسري
أصبحت تشكل جزءا ً من نمطٍ شائع في العراق ،مشيرة ً إلى أن السلطات العراقية لم تستجب ألي طلب يتعلق باإلفصاح عن
معلومات تخص المفقودين.
االخفاء القسري في ضوء االحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أكتوبر  ،2019إذ وقع المتظاهرون
تزايدت المخاوف بشأن قضية ٕ
االنسان مجهوالً،
ضحية للقمع الحكومي بما في ذلك القتل واالعتقاالت ،وبات مصير العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق ٕ
االنسان "علي جاسب حطاب الهيليجي" ،الذي اختطفته إحدى الجماعات المسلحة في
ومنهم على سبيل المثال ،محامي حقوق ٕ
مدينة العمارة في  7أكتوبر  ،2019والكاتب "مازن لطيف" ،الذي اختُطف في بغداد على يد مجموعة من المسلحين بلباس مدني
في  31يناير  ،2020والصحفي "توفيق التميمي" ،الذي اختطفته جماعة مسلحة مجهولة في بغداد بتاريخ  9مارس  ،2020وناشط
المجتمع المدني "عبد المسيح روميو جان سركيس" ،الذي اعتقل بشكل تعسفي بدون أمر من شرطة مكافحة الشغب في بغداد في
 29مارس .2020
في شهر ما يو الماضي ،أصدر رئيس الوزراء العراقي الجديد ،مصطفى الكاظمي ،أوامره لوزارة الداخلية بالكشف عن مصير
آالف األشخاص المختفين قسريًا خالل الحرب ضد تنظيم "داعش" .نرحب بتلك الخطوة ونطالب السلطات العراقية ببذل أقصى
ي ٍ لالنتهاكات التي يواجهها المختفون قسريًا وعائالتهم ،وللكشف عن مصيرهم وضمان سالمة األحياء منهم
جهد لوضع ح ٍدّ فور ّ
والعمل على اإلفراج عنهم بشكل عاجل.

نحن الموقعون أدناه نطالب بالتالي:
.1

.2
.3
.4

إنهاء حاالت االختفاء القسري في العراق وفتح تحقيق شامل لضمان وقف هذه الممارسات التي تشكل انتها ًكا
للقانون العراقي والدولي.
على الحكومة العراقية االستجابة للمطالبات بضرورة الكشف عن معلومات تخص المفقودين ،واإلفراج
الفوري عن المحتجزين الباقين على قيد الحياة الذين لم توجه لهم اتهامات بشكل قانوني.
إنهاء عمل الميليشيات خارج إطار القانون والدولة في العراق.
السماح للمختفين قسريا ً في سجون الحكومة العراقية بتلقي زيارات من أهاليهم وااللتقاء بمحاميهم.

على المجتمع الدولي الضغط على الحكومة العراقية لكشف مصير المختطفين بشك ٍل عاج ٍل وفوري.

الموقعون
المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان
الفيدرالية األورومتوسطية ضد اإلخفاء القسري
المركز االمريكي للعدالة ()ACJ
مركز الخليج لحقوق اإلنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان
المركز الخليجي األوروبي لحقوق اإلنسان
المرصد العربي للحقوق والحريات النقابية
المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب
مركز بغداد لحقوق اإلنسان
التحالف الدولي لحقوق اإلنسان والتنمية
مجلس جنيف للحقوق والحريات
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
التحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان
منظمة صوت حر
المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق اإلنسان(اليف)
منظمة الرسالة العالمية لحقوق اإلنسان
المنظمة األحوازية للدفاع عن حقوق اإلنسان
االئتالف اليمني لحقوق اإلنسان
رابطة أمهات المختطفين  -اليمن
الجمعية الفرانكفونية لحقوق اإلنسان
المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (حقوق)
جمعية البحرين لمراقبة حقوق اإلنسان
منظمة إفدي الدولية
حديقة المختفين  -جنيف
مركز سومرناس لحقوق اإلنسان
مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق اإلنسان
التضامن لحقوق اإلنسان
منظمة هيومينا لحقوق اإلنسان والمشاركة المدنية (هيومينا)
منظمة سام للحقوق والحريات

