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 التحقيق رقم القرار القرار اسباب ملخص القرار تأريخ

ًقدمتهاًيالتًالشهودًاقوالًوًالتحقيقيةًالتقاريرًعليًاستنادا ً ٢٠١٧\٥\٣٠

ًيجبًانهًالىًالخارجيةًوزيرًتوصلًفقد،الشرطةًخدمات

ًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًاستقصائيًتحقيقًتأسيس

  .االنسانًلحقوقًاالوروبية

 ٨٤ التحقيقًالىًُحّولت
 

١٤\١٠\٢٠١٥ 
 

ًمبعدًالعراقيةًالتاريخيةًالشكاويًفريقًقرارًعنًرغما ً

ًقدًالخارجيةًوزيرًانًاال،واقعيةًقضائيةًمالحقةًاحتمال

ًالمادةًتتحًاستقصائيًتحقيقًتأسيسًيجبًانهًالىًتوصل

  .االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ً

 ٨٥ التحقيقًالىًُحّولت
 

٣٠\٥\٢٠١٧ 
 

١. علي ضوء التحقيقات التي اجراها فريق الشكاوي 
التاريخية العراقية )ايهات(، فقد اعتبر وزير الخارجية ان 

االلتزامات التحقيقية تحت المادة 2 من المعاهدة 
االوروبية لحقوق االنسان، قد استوفيت بالكامل من حيث 

 المجال و االجراءات. 

٢. انًاحتماالتًانًيأتيًتحقيقًباجاباتًكافيةًالسئلةً

اضافيةًفيًمالبساتًالوفاةًبعيدةًكلًالبعدًوغيرًكافيةًًًً

 لتبريرًالتكاليفًاالضافيةًالباهظةً) ً ماليةًوًبشرية)

٣. ليست هذه قضية من القضايا التي تثير امور واسعة  

من هذه االمور الجارية و المهمة لعمليات قوات المملكة 

        المتحدة المسلحة لتبرير مثل هذه التكاليف الباهظة.

 ٨٨ تحقيقًال
 

٨\٢\6٢٠١ 
 

١. علي ضوء التحقيقات التي اجراها فريق الشكاوي 

التاريخية العراقية )ايهات(، فقد اعتبر وزير الخارجية ان 
االلتزامات التحقيقية تحت المادة 2 من المعاهدة 

االوروبية لحقوق االنسان، قد استوفيت بالكامل من حيث 
 المجال و االجراءات. 

2. ان احتماالت تعقب شهود اضافيين ضعيف، و حتي 
لو وجدوا، فإنه من غير المحتمل ان تضيف ادلتهم 

 اضافة مهمة لما عرف من قبل. 
3. ان احتماالت ان يأتي تحقيق باجابات كافية السئلة 

اضافية في مالبسات الوفاة بعيدة كل البعد وغير كافية    
 لتبرير التكاليف االضافية الباهظة ) مالية و بشرية)

 9٣ تحقيقًال
 

٢٠١٥\١٠\١٥ 

 
ًالنارًعليهًاطلقًقدًالمرحومًانًعليًجدالًهناكًليسً.1

ًوجودًمعًوًلكنًوًًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمنًقتلًو

ًولةمعقًبصورةًًالمتحدةًالمملكةًقواتًتعاملتًفقدً،ًاالدلة

ًً.االشتباكًقواعدًتحتًوًنفسهاًعنًالدفاعًفي

ًلحقوقًخرقًهناكًليسًانهًالخارجبةًوزيرًاعتبرً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمرحوم

ًًاالنسان

ً 

 9٥ تحقيقًال
 



1 

 

ًنارالًاطلقتًقدًًالمتحدةًالمملكةًقواتًانًاالدلةًاثبتتً.1 ٢٠١6\٧\٥

ًاستخدمتًالتيًالقوةً،النفسًعنًدفاعا ًًالمرحومًقتلتًو

ًالالزمًمنًاكثرًليستًوًمعقولةًكانتًالحالةًهذهًفي

ًً.اطالقا ً

ًتجريًانًيريًالًالخارجبةًوزيرًنفإًذلكًضوءًعليً.٢

ًقولةمعًبصورةًتؤخذًانًيجبًالتيًوًاضافيةًتحقيقاتًيأ

ًيمكنًالتيًو٢ًًالمادةًنصًمنًبعضًاستيفاءًاساسًعلي

 ً.القضيةًهذهًفيًتظهرًان

 ١٠٢ تحقيقًال
 

١٢/6/٢٠١٨ 
 

ًهذهًالوفاةًحادثةًوقوعًبعدمًالخارجيةًوزيرًيعتقدً.1

ًمعاهدةًتحتًالمتحدةًللمملكةًالقضائيًالنظامًضمن

ًالقواعدًمنًايًتكنًلمًحيثًاألوروبيةًناالنساًحقوق

ًفيًًيةكافًاضافيةًقضائيةًسلطةًتحديدًحولًتثنائيةاالس

 القضية.ًهذه
ًتقعًاالحداثًهذهًانًالىًالمحكمةًتوصلتًلوًوًحتيً.٢

ًوزيرًفإنًالمتحدة،ًللمملكةًالقضائيًالنظامًضمن

ًغيرًاستقصائيًتحقيقًاجراءًبأنًقررًقدًالخارجية

ًخرقًاوًجدلًتوفرًالًاالدلةًانًاساسًعليًمطلوب

 ًاالنسان.ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًللمادةًواضح
ًقدفً،ًاالعتبارًبعينًأعالهًلمذكورةاًاألمورًاخذًمعً.3

ًهذهًيفًاستقصائيًتحقيقًيؤسسًأالًالخارجيةًوزيرًقرر

ًالقضية.

9ًًتشملً(116ً)ايهاتًالقضيةًهذهًانًالىًالتنويهًارجو

 الضحايا.ًكلًعليًينطبقًالقرارًهذاًوًضحايا
ً

 ١١6 تحقيقًال
 

 ةالتاريخي الشكاوي فريق تحقيق تقرير علي استنادا   ٢٠١٥\٥\٢٨
 فريق قدمه الذي الشاهد اقوال و (ايهات) العراقية
 ان ةالخارجي وزير قرر فقد ،العراقية التاريخية الشكاوي
 عاهدةالم من 2 المادة تحت استقصائي تحقيق يجري

 االنسان. حقوق من االوروبية

 ١٢٠ التحقيقًالىًُحّولت
 

 لقب من قتل قد المرحوم ان من التأكد الممكن من ليس .1 ٢٠١٧\٥\٣٠
ً. المتحدةًالمملكةًقوات

 ذيال للتحقيق آخر متناسب و معقول مسار هناك ليس .2
  .الحادثة هذه في الضوء من مزيدا   يلقي ان شأنه من
ًًالمتحدةًالمملكةًقواتًتعاملتًفقدًاالدلةًوجودًمعً.3

ًدقواعًمعًتمشيا ًًوًنفسهاًعنًالدفاعًفيًمعقولةًبصورة

ً.االشتباك

ًنظاميةًامورًايًيوجدًالًانهًالخارجيةًوزيرًيريً.4

 ًي.اضافًتحقيقًالىًتحتاجًالقضيةًبهذهًعالقةًلهاًواسعة

 ١٢١ تحقيقًال
 

ًكاويالشًفريقًبهاًقامًالتيًالمكثفةًالتحقيقاتًعنًرغما ً ٢٠١٧\٥\٣٠

ًوقحقًخرقًدعويًتدعمًادلةًتوجدًفال،العراقيةًالتاريخية

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمرحوم

 .االنسان

 ١٢٢ تحقيقًال
 



1 

 

  المتحدة ةالمملك سلطة في مضمنة ليست لوفاةا هذه .1 ٢٠١٧\٥\٣٠
 االوروبية لمعاهدةا من 1 المادة تحت القضائية
 االنسان. لحقوق

 في مضمنة الحادثة ان المحكمة رأت لو و حتي .2
 المرحوم لحقوق خرق يوجد فال 1 القضائية  المادة
 لحقوق االوروبية المعاهدة من 2 المادة تحت

 االنسان

 ١٢٣ تحقيقًال
 

 المرحوم حقوق ان منه يستنتج معقول اساس هناك ليس ٢٠١٥\6\١6
ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًبنص عالقة لها

  .االنسان

 ١٢٤ تحقيقًال
 

ًكاويالشًفريقًبهاًقامًالتيًالمكثفةًالتحقيقاتًعنًرغما ً ٢٠١٧\٥\٣٠

ًوقحقًخرقًدعويًتدعمًادلةًتوجدًفال،العراقيةًالتاريخية

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمرحوم

  .االنسان

 ١٢٥ تحقيقًال
 

ًكاويالشًفريقًبهاًقامًالتيًالمكثفةًالتحقيقاتًعنًرغما ً ٢٠١٧\٥\٣٠

ًوقحقًخرقًدعويًتدعمًادلةًتوجدًفال،العراقيةًالتاريخية

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمرحوم

  .االنسان

 ١٢6 تحقيقًال
 

ًكاويالشًفريقًبهاًقامًالتيًالمكثفةًالتحقيقاتًعنًرغما ً ٢٠١٧\٥\٣٠

ًخرقًدعويًتدعمًادلةًتوجدًفال ،العراقيةًالتاريخية

ًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمرحومًحقوق

  .االنسانًلحقوق

 ١٢٧ تحقيقًال
 

ًالنارًعليهًاطلقًقدًالمرحومًانًعليًجدالًهناكًليسًً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًوجودًمعًوًلكنًوًًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمنًقتلًو

ًلةمعقوًبصورةًًالمتحدةًالمملكةًقواتًتعاملتًفقدًاالدلة

ًً.االشتباكًقواعدًمعًتمشيا ًًوًنفسهاًعنًالدفاعًفي

ًتجريًانًيريًالًالخارجبةًوزيرًفإنًذلكًضوءًعليً.٢

ًقولةمعًبصورةًتؤخذًانًيجبًالتيًوًاضافيةًتحقيقاتًاي

ًانًيمكنًالتيًو٢ًًالمادةًنصًمنًايً ًاستيفاءًاساسًعلي

 .القضيةًهذهًفيًتظهر

 ١٢٨ تحقيقًال
 

ليس هناك خرق لحقوق المرحوم تحت المادة 2 من  ٢٠١٥\6\١٥
المعاهدة االوروبية لحقوق االنسان. اشارت االدلة 
بوضوح ان المرحوم لم يقتل من قبل قوات المملكة 

 المتحدة 

 ١٢9 تحقيقًال
 

١٢/6/٢٠١٨ 
 

1. علي ضوء التحقيقات المكثفة من قبل فريق الشكاوي 
التاريخية العراقية و خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية 
في المالبسات التي تدور حول مقتل هذا الفرد، فقد قرر 
وزير الخارجية انه ليس من الضروري اجراء مزيدا   من 

 ١٣٠ تحقيقًال
 



1 

 

التحقيقات في هذه القضية من اجل تحقيق بعض من 
 المادة 2  مهام تحقيقية ربما تظهر. 

 
2. توضح جليا   نتائج تحقيقات فريق الشكاوي التاريخية 
العراقية و خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية بأنه لم و 
ال توجد ادلة كافية تشير الى ما اذا كانت قوات المملكة 
المتحدة المسلحة مسئولة عن مقتل هذا الفرد. ال توجد 
خطوط تحقيق منطقية او جزئية اضافية ربما تلقي اي 
ضوء اضافي علي هذه القضية، و لذلك فإن الغرض 

 االساسي للمادة 2 التزامات التحقيق قد تم االمتثال بها.  
3. لقد قرر وزير الخارجية ان تحقيقات اضافية في 

الظروف االوسع حول وفاة هذا الفرد ليست ضرورية 
علي اساس ان التكاليف المالية  و تكالىف التحقيق 
االخري تحتاج الى توازن مع ما سوف يتحقق منها 

بصورة مفيدة و هذه الظروف ال تعتبر تكالىفها مرجحة 
 للكفة بفوائد محتملة. 

4. اخذ االمور اعاله في االعتبار، فقد قرر وزير 
الخارجبة بأن اي التزامات تحقيقية قد تم تطبيقها بالكامل 

و سوف لن يكون هناك تحقيق استقصائي في هذه 
 القضية. 

 

 لقب من قتل قد المرحوم ان من التأكد الممكن من ليس .1 ٢٠١٧\٥\٣٠
 . المتحدة المملكة قوات

 و للتحقيق آخر متناسب و معقول مسار هناك ليس .2
 الحادثة. هذه في الضوء من مزيدا   يلقي ان شأنه من الذي

 ١٣٢ تحقيقًال
 

ًكاويالشًفريقًبهاًقامًالتيًالمكثفةًالتحقيقاتًعنًرغما ً ٢٠١٧\٥\٣٠

ًخرقًدعويًتدعمًادلةًتوجدًفال ،العراقيةًالتاريخية

ًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمرحومًحقوق

  .االنسانًلحقوق

 ١٣٣ تحقيقًال
 

ًلهاًًالمتحدةًالمملكةًقواتًانًعليًادلةًهناكًليستً.1 ٢٠١٥\١٠\١٥

ًنفسًفيًالمنطقةًفيًوجودهمًاوًًالحادثًبهذاًعالقة

ًً.الوقت

 يالقضائ المتحدة المملكة نظام ضمن تقع ال الوفاة هذه .2
 االنسان. لحقوف االوروبية للمعاهدة 1 المادة تحت
  المادة في مضمنة الحادثة ان المحكمة رأت لو و حتي

 المادة تحت المرحوم لحقوق خرق يوجد فال 1 القضائية
 االنسان لحقوق االوروبية المعاهدة من 2

 ١٣٤ تحقيقًال
 



1 

 

ًالنارًعليهًاطلقًقدًالمرحومًانًعليًجدالًهناكًليسً.1 ٢٠١٥\١٠\١٥

ًوجودًمعًوًلكنًوً.ًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمنًقتلًو

ًلةمعقوًبصورةًًالمتحدةًالمملكةًقواتًتعاملتًفقدًاالدلة

ًً.االشتباكًقواعدًتحتًوًنفسهاًعنًالدفاعًفي

ًمن٢ًًالمادةًتحتًالمرحومًلحقوقًخرقًهناكًليسً.٢

 االنسان.ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدة

 ١٣6 تحقيقًال
 

١٢/6/٢٠١٨ 
 

ًكاويالشًفريقًقبلًمنًالمكثفةًالتحقيقاتًضوءًعليً.1

ًريخيةالتاًللتحقيقاتًالشرطةًخدماتًوًالعراقيةًالتاريخية

ًررقًفقدًالفرد،ًهذاًمقتلًحولًتدورًالتيًالمالبساتًفي

ًمنًمزيدا ًًاجراءًالضروريًمنًليسًانهًالخارجيةًوزير

ًمنًبعضًتحقيقًاجلًمنًالقضيةًهذهًفيًالتحقيقات

ًًتظهر.ًيمكنًالتيًو٢ًًًمادةالًالتحقيقيةًااللتزامات

ًةرئيسيًاسئلةًعليًتحقيقاتًتجاوبًانًاحتماالتًانً.٢

ًتبررًالًحيثًللغايةًضعيفةًالفردًهذاًبوفاةًتتعلق

ًتتضمنًالتيًوًالباهظةًالبشريةًوًًالماليةًالتكاليف

ًًاضافية.ًتحقيقات

ًوً،البعضًفإنًاعاله،ًاالساسيًالتبريرًالىًباالضافةً.3

ًالتيًالمخاوفًحولًالثقةًوضعتًفقدًمحددةًبصورةًلو

ًفيلًالسيدًضدًعقدًالذيًالتأديبيًالمجلسًمنًنشأت

ًبيل.ًمحاماةًشركةًشاينرصاحب

ًوزيرًقررًفقدًاعاله،ًاالمورًاالعتبارًفيًأخذا ًً.4

ًًضية.القًهذهًفيًاستقصائيًتحقيقًتأسيسًعدمًالخارجية

ًتحقيقًال ١٣٧ 
٧W 
 
 

٢٢/١٢/١٧٢٠ 
 

ًالشكاويًفريقًاجراهاًالتيًالتحقيقاتًضوءًعليً.1

ًانًةالخارجيًوزيرًاعتبرًفقدً)ايهات(،ًالعراقيةًالتاريخية

ًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالتحقيقيةًااللتزامات

ًوًالمجالًحيثًمنًبالكاملًاستوفيتًقدًاالنسان،ًلحقوق

ًاالجراءات.

ًخيةالتاريًالشكاويًفريقًتحقيقاتًنتائحًاظهرتًلقدً.٢

ًانتكًاستخدمتًالتيًالقوةًانًاحتمالًيوجدًالًانهًالعراقية

ًمتناسبةًاوًضروريةًتحقيقًخطوطًحتيًالًوًمحظورة

ًًالقضية.ًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًتلقيًانًيمكن

ًهذهًيفًاضافيةًاستقصائيةًلتحقيقاتًالمحتملًغيرًمنً.3

ًانً.ًلقبًمنًمنهاًستفيدأ ًًالتيًدروسللًتضيفًانًالقضية

ًفيًافيةاضًالسئلةًكافيةًباجاباتًتحقيقًيأتيًانًاحتماالت

ًرلتبريًًكافيةًوغيرًالبعدًكلًبعيدةًالوفاةًمالبسات

ًءالجراًالباهظةًاالضافيةًبشريةالًوًًالماليةًالتكاليف

ًًًاضافية.ًتحقيقات

ًتحقيقًال ١٣9 
 



1 

 

ًقبلًمنًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليسً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

 .ًالمتحدةًالمملكةًقوات
ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي
ًًالمتحدةًالمملكةًقواتًتعاملتًفقدًاالدلةًوجودًمعً.3

ًدقواعًمعًتمشيا ًًوًنفسهاًعنًالدفاعًفيًمعقولةًبصورة

ًاالشتباك.

ًنظاميةًامورًايًوجدتًالًانهًالخارجيةًوزيرًيريً.4

 ًي.اضافًتحقيقًالىًتحتاجًالقضيةًبهذهًعالقةًلهاًواسعة

 ١٤٠ تحقيقًال
 

 ١٤١ التحقيقًالىًُحّولت المحكمةًمنًبالتحقيقًقرارًصدر ٢٠١6\٤\٧
 

 القضية هذه تحويل بعدم االولي الدفاع وزارة قرار ان ٢٠١6\٤\٧
 قبل من بنجاح قضائيا   مراجعته تم قد التحقيق الى

  المشتكي.

 ١٤٤ التحقيقًالىًُحّولت
 

١٢/6/٢٠١٨ 
 

ًكاويالشًفريقًقبلًمنًالمكثفةًالتحقيقاتًضوءًعليً.1

ًريخيةالتاًللتحقيقاتًالشرطةًخدماتًوًالعراقيةًالتاريخية

ًررقًفقدًالفرد،ًهذاًمقتلًحولًتدورًالتيًالمالبساتًفي

ًمنًمزيدا ًًاجراءًالضروريًمنًليسًانهًالخارجيةًوزير

ًمنًبعضًتحقيقًاجلًمنًالقضيةًهذهًفيًالتحقيقات

 تظهر.ًانًيمكنًالتيًو٢ًًلمادةاًالتحقيقيةًتزاماتاالل
ًاالفاداتًضوءًعليًوًزمنيةًمساحةًمنحًمعً.٢

ًغيرًمنًفإنهًالشهود،ًمنًأخذهاًتمًالتيًالمعاصرة

ًدا ًمزيًتعطيًانًشأنهاًمنًجديدةًافاداتًتنوفرًانًالمحتمل

 ًالقضية.ًهذهًفيًاالدلةًمن
ًوزيرًقررًفقدًاعاله،ًاالمورًاالعتبارًفيًأخذا ًً.3

ًضية.القًهذهًفيًاستقصائيًتحقيقًتأسيسًعدمًلخارجيةا

ًتحقيقًال ١٤6 
 

ًتحتًالمتوفيًلحقوقًمعقولًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٥\١٠\١٥

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًلمعاهدةاًمن٢ًًالمادة

ًالمتوفيًلحقوقًمعقولًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًاالنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًقيقيةالتحًالمهامًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإن،

 ًً.القضيةًهذهًفي

 ١٧6 تحقيقًال
 



1 

 

ًالشكاويًفريقًاجراهاًالتيًالتحقيقاتًضوءًعليً.1 ٢٠١٧/9/١١

ًانًةالخارجيًوزيرًاعتبرًفقدً)ايهات(،ًالعراقيةًالتاريخية

ًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالتحقيقيةًااللتزامات

ًوًالمجالًحيثًمنًبالكاملًاستوفيتًقدًاالنسان،ًلحقوق

ًاالجراءات.

ًمنًقتلًقدًالمرحومًكانًاذاًماًالتأكدًالممكنًمنًليسً.٢

 يدلتأك االدلة في نقص هناك  .ًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبل
 .ةبالحادث المسلحة المتحدة المملكة قوات عالقة

3.ًانًاحتماالتًانًيأتيًتحقيقًباجاباتًكافيةًالسئلةً

اضافيةًفيًمالبساتًالوفاةًبعيدةًكلًالبعدًوغيرًكافيةًً

لتبريرًالتكاليفًالماليةًًوًالبشريةًاالضافيةًالباهظةً

 الجراءًتحقيقاتًاضافية.ًً
 

 

 

 

  

ًتحقيقًال ٢٧٥ 
 

ًالشكاويًفريقًاجراهاًالتيًالتحقيقاتًضوءًعليً.1 ٢٠١٧/9/١١

ًانًةالخارجيًوزيرًاعتبرًفقدً)ايهات(،ًالعراقيةًالتاريخية

ًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالتحقيقيةًااللتزامات

ًوًالمجالًحيثًمنًبالكاملًاستوفيتًقدًاالنسان،ًلحقوق

ًاالجراءات.

٢.ًليسًمنًالممكنًالتأكدًماًاذاًكانًاالفرادًالذينًتوفواً

 قدًقتلواًمنًقبلًقواتًالمملكةًالمتحدة.         
3.ًعليًحسبًاالدلةًالموجودة،ًفإنًاستخدامًالقوةًمنً

 قبلًقواتًالمملكةًالمتحدةًكانًمتناسبا ًًوًشرعيا ً.

4. ان احتماالت ان يأتي تحقيق باجابات كافية السئلة 
اضافية في مالبسات الوفاة بعيدة كل البعد وغير كافية  
لتبرير التكاليف المالية  و البشرية االضافية الباهظة 

 الجراء تحقيقات اضافية.  

  

ًتحقيقًال ٢٧6 
         

٢٢/١٢/١٧٢٠ 
 

 ضمن تقع ال الوفاة هذه ان الخارجية وزير قرر لقد  .1
 للمعاهدة 1 المادة تحت القضائي المتحدة المملكة نظام

 االنسان. لحقوف االوروبية
ًنظامًًفيًمضمنةًالحادثةًانًالمحكمةًرأتًلوًوًحتيً.٢

ًهانًالخارجيةًوزيرًقررًفقدًالقضائي،ًالمتحدةًالمملكة

ًاجلًمنًاضافيةًتحقيقاتًايًاجراءًالضروريًمنًليس

ًتظهر.ًانًيمكنًلتيا٢ًًالمادةًالتزاماتًمنًبعضًتطبيق

ًالجراءاتًالبشريةًوًًالماليةًالتكاليفًتكونًسوف

ًتعودًوائدفًايًكفةًلترجيحًكافيةًغيرًاستقصائيةًتحقيقات

ًًاضافية.ًتحقيقاتًاجراءًمن
 

 

 

 

ًتحقيقًال ٢٨٠ 
 



1 

 

 

 

  

ًالشكاويًفريقًقبلًمنًالمكثفةًالتحقيقاتًضوءًعلي ٢٠١٨/6/١٢

ًريخيةالتاًللتحقيقاتًالشرطةًخدماتًوًالعراقيةًالتاريخية

ًررقًفقدًالفرد،ًهذاًمقتلًحولًتدورًالتيًالمالبساتًفي

ًهناكًبأنًالزعمًتدعمًادلةًهنالكًليسًانهًالخارجيةًوزير

ًالهذًاالنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًللمادةًخرق

ًررقًلذلكًوًالشرعي،ًغيرًبالقتلًالزعمًحتيًالًوًالفرد

ًذههًفيًاستقصائيةًحقيقاتتًاجراءًمعدًالخارجيةًوزير

 القضية.

ًتحقيقًال ٢٨٢ 
 

ًالعراقيةًالتاريخيةًالشكاويًفريقًتحقيقاتًاظهرت ٢٠١٧\٥\٣٠

ًفيًموجودةًتكنًلم ًالمتحدةًالمملكةًقواتًان (ايهات)

ً .الحادثًوقوعًوقتًالمنطقة

ًالذيًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليس

 .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمن

 ٢٨٨ تحقيقًال
 

٢٢/١٢/١٧٢٠ 
 

ًخطواتًايًتجريًانًالخارجبةًوزيرًيريًالً.1

ًولةمعقًبصورةًتؤخذًانًيجبًالتيًوًاضافيةًتحقيقاتل

ًالتيًو٢ًًالمادةًالتزاماتًمنًبعضًاستيفاءًاساسًعلي

ًالقضية.ًهذهًفيًتظهرًانًيمكن
 

ًالمتحدةًالمملكةًقواتًتعاملتًفقدً،ًاالدلةًوجودًمعً.٢

ًعدقواًحسبًعليًوًنفسهاًعنًالدفاعًفيًمعقولةًبصورة

ًً.االشتباك

3.ًليسًهناكًمسارًمعقولًوًمتناسبًآخرًللتحقيقًوً

الذيًمنًشأنهًانًيلقيًمزيدا ًًمنًالضوءًفيًهذهًالحادثة

  

ًتحقيقًال ٣٠٢ 
 

ًكاويالشًفريقًقبلًمنًالمكثفةًالتحقيقاتًضوءًعليً.1 ٢٠١٨/6/١٢

ًللتحقيقاتًطةالشرًخدماتًوًالعراقيةًالتاريخية

ًلةادًهنالكًليسًانهًالخارجيةًوزيرًقررًفقدً،التاريخية

ًالمعاهدةًمن٢ًًللمادةًخرقًهناكًبأنًالزعمًتدعم

ًًالمرحوم.ًلهذاًاالنسانًلحقوقًاالوروبية

ًوً،البعضًفإنًاعاله،ًاالساسيًالتبريرًالىًباالضافةًً.٢

ًالتيًالمخاوفًحولًالثقةًوضعتًفقدًمحددةًبصورةًلو

ًفيلًالسيدًضدًعقدًالذيًالتأديبيًالمجلسًمنًنشأت

ًًبيل.ًمحاماةًشركةًشاينرصاحب

ًوزيرًقررًفقدًاعاله،ًاالمورًاالعتبارًفيًأخذا ًًً.3

ًًضية.القًهذهًفيًاستقصائيًتحقيقًتأسيسًعدمًالخارجية

ً ٣٠٣ 
 



1 

 

 في مضمنة ليست الوفاة هذه ان الخارجية وزير قرر .1 ٢٣/٤/١٨٠٢
 من 1 المادة تحت القضائية  المتحدة المملكة سلطة

 االستثنائات ان حيث االنسان لحقوق االوروبية المعاهدة
 هذه في كافية غير القضائية لالجراءات االساسية
  القضية.

ًًفيًمضمنةًالوفاةًهذهًانًالمحكمةًرأتًلوًوًحتيً.٢

ًيةالخارجًوزيرًقررًفقدًًالقضائي،ًالمتحدةًالمملكةًنظام

ًمنًاضافيةًتحقيقاتًايًاجراءًالضروريًمنًليسًانه

ًانًيمكنًلتيا٢ًًالمادةًالتزاماتًمنًبعضًتطبيقًاجل

ًًتظهر.

ًعدمًالعراقيةًالتاريخيةًالشكاويًفريقًنتائجًاظهرت

ًمةمحاكًالىًتقودًالقضيةًفيًاضافيةًتحقيقاتًاحتمال

ًجنائية.

ًتحقيقًال ٣١٢ 
 

ًيةالعراقًالتاريخيةًالشكاويًفريقًتحقيقاتًاظهرتًً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًًالمتحدةًالمملكةًقواتًانًمنًالتأكدًيمكنًالًانهً(ايهات)

ًالمرحوم.ًوفاةًعنًمسئولةًكانت

ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

 ًالذي

 ٣٢٠ تحقيقًال
 

ًفيًمضمنةًليستًالوفاةًهذهًانًالخارجيةًوزيرًقررً.1 ٢٣/٤/١٨٠٢

ًمن1ًًالمادةًتحتًالقضائيةًًالمتحدةًالمملكةًسلطة

ًاالستثنائاتًانًحيثًاالنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدة

ًًضية.القًهذهًفيًكافيةًغيرًالقضائيةًلالجراءاتًاالساسية

ًًفيًمضمنةًالوفاةًهذهًانًالمحكمةًرأتًلوًوًحتيً.٢

ًيةالخارجًوزيرًقررًفقدًًالقضائي،ًالمتحدةًالمملكةًنظام

ًمنًاضافيةًتحقيقاتًايًاجراءًالضروريًمنًليسًانه

ًانًيمكنًالتي٢ًًالمادةًالتزاماتًمنًبعضًتطبيقًاجل

ًًتظهر.

ًغيرًمنًانهًالتاريخيةًالشكاويًفريقًنتائجًاظهرت

ًمسئولةًالمتحدةًالمملكةًكانتًاذاًماًعليًلتعرفاًالممكن

ًًالمرحوم.ًوفاةًعن

ًالذيًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليس

ًالحادثة.ًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمن

ًتحقيقًال ٣٢6 
 

ًكاويالشًفريقًقبلًمنًالمكثفةًالتحقيقاتًضوءًعليً.1 ٢٣/٤/٢٠١٨

ًللتحقيقاتًالشرطةًدماتخًوًالعراقيةًالتاريخية

ًمنًليسًانهًالخارجيةًوزيرًقررًفقدً،التاريخية

ًنمًالقضيةًهذهًفيًالتحقيقاتًمنًمزيدا ًًاجراءًالضروري

ًو٢ًًًالمادةًالتحقيقيةًااللتزاماتًمنًبعضًتحقيقًاجل

ًًتظهر.ًيمكنًالتي

ًغيرًمنًانهًالتاريخيةًالشكاويًفريقًنتائجًاظهرت٢ً

ًوفاةًعليًالمسئولًكانًمنًعليًالتعرفًالممكن

ًًالمرحوم.

ًالذيًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليس

ًالحادثة.ًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمن

ًتحقيقًال ٣٢٨ 
 



1 

 

ًوزيرًقررًفقدًاالعتبار،ًفيًاالمورًهذهًاخذًً.3

ًالكامل.بًتطبيقهاًتمًقدًتحقيقيةًتالتزاماًايًبأنًالخارجبة

ًفيًمضمنةًليستًالوفاةًهذهًانًالخارجيةًوزيرًقررً.1 ٢٣/٤/٢٠١٨

ًمن1ًًالمادةًتحتًالقضائيةًًالمتحدةًالمملكةًسلطة

ًاالستثنائاتًانًحيثًاالنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدة

ًًضية.القًهذهًفيًكافيةًغيرًالقضائيةًلالجراءاتًاالساسية

ًةالعراقيًالتاريخيةًالشكاويًفريقًتحقيقاتًاظهرتً.٢

ًوفيتًقدًالمرحومًانًحيثًأرتكبتًقدًمخالفةًتوجدًالًبأنه

ًةبصورًيقتلًلمًوًالشارعًحركةًفيًاصطدامًالىًنتيجة

ًًالمسلحة.ًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمنًشرعيةًغير

ًتحقيقًال ٣٤٣ 
 

ًقبلًمنًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليسً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

 لتأكيد االدلة في نقص هناك .ًالمتحدةًالمملكةًقوات
 .بالحادثة  المسلحة المتحدة المملكة قوات عالقة

ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ٣٤٧ تحقيقًال
 

ًقبلًمنًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليسً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

 في نقص هناك                    .ًالمتحدةًالمملكةًقوات
  المسلحة المتحدة المملكة قوات عالقة لتأكيد االدلة

 .بالحادثة
ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ٣٥٨ تحقيقًال
 

ًقبلًمنًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليسً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

 .ًالمتحدةًالمملكةًقوات
ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ٣٥9 تحقيقًال
 

ًقبلًمنًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليسً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

 لتأكيد االدلة في نقص هناك .ًالمتحدةًالمملكةًقوات
 .بالحادثة  المسلحة المتحدة المملكة قوات عالقة

ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ٣6٠ تحقيقًال
 

ًقبلًمنًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليسً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

 لتأكيد االدلة في نقص هناك .ًالمتحدةًالمملكةًقوات
 .بالحادثة  المسلحة المتحدة المملكة قوات عالقة

ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

 .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ٣6١ تحقيقًال
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ًقبلًمنًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليسً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

 لتأكيد االدلة في نقص ناكه .ًالمتحدةًالمملكةًقوات
 .بالحادثة  المسلحة المتحدة المملكة قوات عالقة

ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

 .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ٣6٢ تحقيقًال
 

ًقبلًمنًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليسً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

 لتأكيد االدلة في نقص ناكه .ًالمتحدةًالمملكةًقوات
 .بالحادثة  المسلحة المتحدة المملكة قوات عالقة

ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

 .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ٣6٣ تحقيقًال
 

ًفيًمضمنةًليستًالوفاةًهذهًانًالخارجيةًوزيرًقررً.1 ٢٣/٤/٢٠١٨

ًمن1ًًالمادةًتحتًالقضائيةًًالمتحدةًالمملكةًسلطة

ًاالستثنائاتًانًحيثًاالنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدة

ًًضية.القًهذهًفيًكافيةًغيرًالقضائيةًلالجراءاتًاالساسية

ًًفيًمضمنةًالوفاةًهذهًانًالمحكمةًرأتًلوًوًحتيً.٢

ًيةالخارجًوزيرًقررًفقدًًالقضائي،ًالمتحدةًلمملكةاًنظام

ًمنًاضافيةًتحقيقاتًايًاجراءًالضروريًمنًليسًانه

ًانًيمكنًالتي٢ًًالمادةًالتزاماتًمنًبعضًتطبيقًاجل

ًًتظهر.

ًعدمًالعراقيةًالتاريخيةًالشكاويًفريقًنتائجًاظهرت

ًمةمحاكًالىًتقودًالقضيةًفيًاضافيةًتحقيقاتًاحتمال

ًجنائية.

ًتحقيقًال ٣6٧ 
 

ًكاويالشًفريقًقبلًمنًالمكثفةًالتحقيقاتًضوءًعليً.1 ٢٣/٤/٢٠١٨

ًللتحقيقاتًالشرطةًخدماتًوًالعراقيةًالتاريخية

ًمنًليسًانهًالخارجيةًوزيرًقررًفقدًالتاريخية،

ًنمًالقضيةًهذهًفيًالتحقيقاتًمنًمزيدا ًًاجراءًالضروري

ًو٢ًًًالمادةًالتحقيقيةًااللتزاماتًمنًبعضًتحقيقًاجل

ًًتظهر.ًيمكنًالتي

ًغيرًمنًانهًالتاريخيةًالشكاويًفريقًنتائجًاظهرت٢ً

ًوفاةًعليًالمسئولًكانًمنًعليًالتعرفًالممكن

ًًالمرحوم.

ًالذيًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليس

ًالحادثة.ًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمن

ًوزيرًقررًفقدًاالعتبار،ًفيًاالمورًهذهًاخذًً.3

ًالكامل.بًتطبيقهاًتمًقدًتحقيقيةًالتزاماتًايًبأنًالخارجبة

ًتحقيقًال ٣69 
 

ًوًالحادثًبهذاًعالقةًلهاًليست ًالمتحدةًالمملكةًقواتًان ٢٠١6\٧\٥

ًمن٢ًًالمادةًتحتًالمرحومًلحقوقًخرقًيوجدًالًلذلك

ًناًالمحتملًمنًالتيًوًاالنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدة

 .عنهاًمسئولةًالمتحدةًالمملكةًتكون

 ٣٧٧ تحقيقًال
 



1 

 

ًكاويالشًفريقًقبلًمنًالمكثفةًالتحقيقاتًضوءًعليً.1 ٢٠١٨/6/١٢

ًللتحقيقاتًالشرطةًخدماتًوًالعراقيةًالتاريخية

ًلةادًهنالكًليسًانهًالخارجيةًوزيرًقررًفقدًالتاريخية،

ًالمعاهدةًمن٢ًًللمادةًخرقًهناكًبأنًالزعمًتدعم

ًًالمرحوم.ًلهذاًاالنسانًلحقوقًاالوروبية

ًوً،البعضًفإنًاعاله،ًاالساسيًالتبريرًالىًباالضافةًً.٢

ًالتيًالمخاوفًحولًالثقةًوضعتًفقدًمحددةًبصورةًلو

ًفيلًالسيدًضدًعقدًالذيًالتأديبيًالمجلسًمنًنشأت

ًًبيل.ًمحاماةًشركةًشاينرصاحب

ًوزيرًقررًفقدً،ًاالمورًهذهًاالعبتارًفيًا ًاخذً.3

ً،الكاملبًتطبيقهاًتمًقدًتحقيقيةًالتزاماتًايًبأنًالخارجبة

ًهذهًفيًاستقصائيًتحقيقًالجراءًحوجةًهناكًليسًو

ً.القضية

ًتحقيقًال ٣٨٣ 
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٥\١٠\١٥

ًًاالنسان.ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ًالقضية.ًهذهًفيًالتحقيقية

 ٥٨6 تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٥\١٠\١٥

ًًاالنسان.ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ًالقضية.ًهذهًفيًالتحقيقية

 ٥٨٧ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٥\١٠\١٥

ًًاالنسان.ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ًالقضية.ًهذهًفيًالتحقيقية

 ٥٨٨ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٥\١٠\١٥

ًًاالنسان.ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ًالقضية.ًهذهًفيًالتحقيقية

 ٥٨9 تحقيقًال
 



1 

 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٥\١٠\١٥

ًًاالنسان.ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ًالقضية.ًهذهًفيًالتحقيقية

 ٥9٠ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٥\١٠\١٥

ًًاالنسان.ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ًًالقضية.ًهذهًفيًالتحقيقية

 ٥9١ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٥\١٠\١٥

ًًاالنسان.ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ًالقضية.ًهذهًفيًالتحقيقية

 ٥9٢ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٥\١٠\١٥

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنً،االنسان

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 ٥9٣ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٥\١٠\١٥

ًًاالنسان.ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ًالقضية.ًهذهًفيًالتحقيقية

 ٥9٤ تحقيقًال
 

علي الرغم من التحقيقات المكثفة التي قام بها فريق  ٢٠١٧\٥\٣٠
الشكاوي التاريخية العراقية ايهات،فقد اظهرت االدلة ان 
قوات المملكة المتحدة  لم تكن متواجدة في المنطقة وقت 
وقوع الحادثة و لم يشاركو في االشتباك الذي ادي الى 

 وفاة المرحوم. 

 ٥9٥ تحقيقًال
 



1 

 

 يةالعراق التاريخية الشكاوي فريق تحقيقات اظهرت .1 ٢٠١٧\٥\٣٠
ًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليس انه (ايهات)

 .ًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمن
ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 6١٨ تحقيقًال
 

 الشكاوي فريق اجراها التي التحقيقات ضوء علي .1 ٧٢٠١/9/١١
 ان ةالخارجي وزير اعتبر فقد )ايهات(، العراقية التاريخية

 المعاهدة من 2 المادة تحت التحقيقية االلتزامات
 يثح من بالكامل استوفيت قد االنسان، لحقوق االوروبية
 االجراءات. و المجال

 اتوفو الذين االفراد كان اذا ما التأكد الممكن من ليس .2
          المتحدة. المملكة قوات قبل من قتلوا قد
 من القوة استخدام فإن الموجودة، االدلة حسب علي .3

 شرعيا . و متناسبا   كان المتحدة المملكة قوات قبل
 ةالسئل كافية باجابات تحقيق يأتي ان احتماالت ان .4

  افيةك وغير البعد كل بعيدة الوفاة مالبسات في اضافية
 باهظةال االضافية البشرية و  المالية التكاليف لتبرير
   اضافية. تحقيقات الجراء
 

ًتحقيقًال 6١9 
 

 يةالعراق التاريخية الشكاوي فريق تحقيقات اظهرت .1 ٢٠١٧\٥\٣٠
ًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليس انه (ايهات)

 .ًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمن
ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 6٢٢ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنً،االنسان

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٢٧ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٢٨ تحقيقًال
 



1 

 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٢9 تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنً،االنسان

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٣٠ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٣١ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنً،االنسان

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٣٢ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٣٣ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٣٤ تحقيقًال
 



1 

 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنً،االنسان

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٣٥ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٣6 تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنً،االنسان

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٣٧ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنً،االنسان

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٣٨ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٣9 تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيًً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ًً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٤٠ تحقيقًال
 



1 

 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٤١ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٤٢ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٤٣ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٤٤ تحقيقًال
 

ًالمتوفيًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًيوجدًالً.1 ٢٠١٧\٥\٣٠

ًً.االنسانًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحت

ًلحقوقًبهًموثوقًخرقًعليًدليلًوجدًلوًوًحتيً.٢

ًلحقوقًاالوروبيةًالمعاهدةًمن٢ًًالمادةًتحتًالمتوفي

ًمهامالًاعفتًقدًالعلنيةًالسويديًتحقيقاتًفإنًاالنسان،

 ً.القضيةًهذهًفيًالتحقيقية

 6٤٥ تحقيقًال
 

 يةالعراق التاريخية الشكاوي فريق تحقيقات اظهرت .1 ٢٠١٧\٥\٣٠
ًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليس انه (ايهات)

 .ًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمن
ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ١٠٧٠ تحقيقًال
 



1 

 

 يةالعراق التاريخية الشكاوي فريق تحقيقات اظهرت .1 ٢٠١٧\٥\٣٠
ًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليس انه (ايهات)

 .ًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمن
ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ١٠٧١ تحقيقًال
 

 يةالعراق التاريخية الشكاوي فريق تحقيقات اظهرت .1 ٢٠١٧\٥\٣٠
ًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليس انه (ايهات)

 .ًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمن
ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ١٠٧٢ تحقيقًال
 

 يةالعراق التاريخية الشكاوي فريق تحقيقات اظهرت .1 ٢٠١٧\٥\٣٠
ًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليس انه (ايهات)

 .ًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمن
ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ١٠٧٣ تحقيقًال
 

 يةالعراق التاريخية الشكاوي فريق تحقيقات اظهرت .1 ٢٠١٧\٥\٣٠
ًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليس انه (ايهات)

 .ًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمن
ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ١٠٧٤ تحقيقًال
 

 يةالعراق التاريخية الشكاوي فريق تحقيقات اظهرت .1 ٢٠١٧\٥\٣٠
ًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليس انه (ايهات)

 .ًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمن
ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ١٠٧٥ تحقيقًال
 

 يةالعراق التاريخية الشكاوي فريق تحقيقات اظهرت .1 ٢٠١٧\٥\٣٠
ًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليس انه (ايهات)

 .ًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمن
ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

  .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ١٠٧6 تحقيقًال
 

 يةالعراق التاريخية الشكاوي فريق تحقيقات اظهرت .1 ٢٠١٧\٥\٣٠
ًقتلًقدًالمرحومًانًمنًالتأكدًالممكنًمنًليس انه (ايهات)

 .ًالمتحدةًالمملكةًقواتًقبلًمن
ًوًللتحقيقًآخرًمتناسبًوًمعقولًمسارًهناكًليسً.٢

 .الحادثةًهذهًفيًالضوءًمنًمزيدا ًًيلقيًانًشأنهًمنًالذي

 ١٠٧٧ تحقيقًال
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 الشكاوي فريق اجراها التي التحقيقات ضوء علي .1 ٢٠١٧/9/١١
 ان ةالخارجي وزير اعتبر فقد )ايهات(، العراقية التاريخية

 المعاهدة من 2 المادة تحت التحقيقية االلتزامات
 يثح من بالكامل استوفيت قد االنسان، لحقوق االوروبية
 االجراءات. و المجال

 اتوفو الذين االفراد كان اذا ما التأكد الممكن من ليس .2
          المتحدة. المملكة قوات قبل من قتلوا قد
 من القوة استخدام فإن الموجودة، االدلة حسب علي .3

 شرعيا . و متناسبا   كان المتحدة المملكة قوات قبل
 ةالسئل كافية باجابات تحقيق يأتي ان احتماالت ان .4

  افيةك وغير البعد كل بعيدة الوفاة مالبسات يف اضافية
 باهظةال االضافية البشرية و  المالية التكاليف لتبرير
   اضافية. تحقيقات الجراء

 

ًتحقيقًال ١٣٨٨ 
 

 الشكاوي فريق اجراها التي التحقيقات ضوء علي .1 ٢٠١٧/9/١١
 ان ةالخارجي وزير اعتبر فقد )ايهات(، العراقية التاريخية

 المعاهدة من 2 المادة تحت التحقيقية االلتزامات
 يثح من بالكامل استوفيت قد االنسان، لحقوق االوروبية
 االجراءات. و المجال

 اتوفو الذين االفراد كان اذا ما التأكد الممكن من ليس .2
          المتحدة. المملكة قوات قبل من قتلوا قد
 من القوة اماستخد فإن الموجودة، االدلة حسب علي .3

 شرعيا . و متناسبا   كان المتحدة المملكة قوات قبل
 ةالسئل كافية باجابات تحقيق يأتي ان احتماالت ان .4

  افيةك وغير البعد كل بعيدة الوفاة مالبسات في اضافية
 باهظةال االضافية البشرية و  المالية التكاليف لتبرير
   اضافية. تحقيقات الجراء

 

ًتحقيقًال ١٤٢١ 
 


