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ي ل) IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/)خدمة  العراق(فريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

ي ذلك -ف 
بما ف 

ام قد  مزعوم،توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة  ي بأي الت  
يف 

 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ينشأ بموجب المادة 
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 . لفوائد المحتملةا

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 ال تحقيق
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ي هذه القضية والرقابة الت 
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ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء -العليا 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم،معاملة  ي بأي الت  
من االتفاقية األوروبية لحقوق  3يف 

 .اإلنسان
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 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 
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عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة
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طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

ي ذلك -ف 
بما ف 

ي بأي الت    مزعوم،توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ام قد يف 

 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ينشأ بموجب المادة 
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/  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  )خدمة الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 
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بما ف 
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ي هذه القضية والرقابة الت 

ي ذلك -ف 
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ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 
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طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

ي ذلك -ف 
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يف 
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/  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها  )خدمة الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 
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ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق -المحكمة العليا 
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وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

 
 
 
 ال تحقيق

81 

 



ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  عدم وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

ي  الجمع بي   1 .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها  )خدمة الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق -المحكمة العليا 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم،بأي سوء معاملة  ي بأي الت  
من االتفاقية  3يف 

 .األوروبية لحقوق اإلنسان

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  عدم وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة

 
 

 ال تحقيق

98 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة

 
 

 ال تحقيق

100 

   104.01 تحقيقال  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 104.02 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

  2019نيسان  05
ي  الجمع بي   1 .1

ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 
/  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة  )خدمة الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء -العليا 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم،معاملة  ي بأي الت  
من االتفاقية األوروبية لحقوق  3يف 

 .اإلنسان

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي  .4
ي هذه  وزير الداخليةاالعتبار، قرر  مع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة

 
 

 ال تحقيق

115.01 

 2019نيسان  05

 
ي  الجمع بي    .1

ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 
/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  عدم وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة

 
 
 
 
 

 ال تحقيق
117.03 

 152 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 166 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05



 
 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ي 
ام قد ينشأ بموجب المادة  يف   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
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 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه عدم إجراء  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
تحقيق استقصائ 

 الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

169 

 

 
 
 
 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه عدم إجراء  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
تحقيق استقصائ 

 الحالة

 
 ال تحقيق
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2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة

 
 ال تحقيق
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2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة

 ال تحقيق
 

172 



2019نيسان  05 ي  الجمع بي    .1 
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة

 173 ال تحقيق

2019نيسان  05 ي  الجمع بي    .1 
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة

 174 ال تحقيق

2019نيسان  05  181.03 ال تحقيق من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ال يوجد دليل يدعم االدعاء بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  189 ال تحقيق من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3دليل يدعم االدعاء بانتهاك المادة ال يوجد  

 
 
 
 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة

 190 ال تحقيق

 192.01 تحقيقال  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 213 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 229.02 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 238.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بانتهاك المادة ما من ادعاء موثوق  2019نيسان  05

 242 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 246 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 255 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 

 
 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي  .4
ي هذه  وزير الداخليةاالعتبار، قرر  مع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
264 

 266 ال تحقيق من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ال يوجد دليل يدعم االدعاء بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 268 ال تحقيق االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ال يوجد دليل يدعم االدعاء بانتهاك المادة  2019نيسان  05

2019نيسان  05  271 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 



2019نيسان  05  271.01 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 

2019نيسان  05  272 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  274 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  277 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  277.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  282.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  286.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3المادة ما من ادعاء موثوق بانتهاك  

2019نيسان  05  290.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  293.01 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  294 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  294.02 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 

2019نيسان  05  294.03 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  299.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  310.01 تحقيقال  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  325.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  329.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  335.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3موثوق بانتهاك المادة ما من ادعاء  

2019نيسان  05  347.02 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  355.01 ال تحقيق .األوروبية لحقوق اإلنسانمن االتفاقية  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  385 ال تحقيق من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ال يوجد دليل يدعم االدعاء بانتهاك المادة  

 
 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة
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386 

 387 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 388.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 
 
 
 2019نيسان  05

 
ي  الجمع بي    .1

ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 
/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق

389 

 
 
 
 
 2019نيسان  05

 
ي  الجمع بي    .1

ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 
/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

 
 
 
 

 391 ال تحقيق



ي  .4
ي هذه  وزير الداخليةاالعتبار، قرر  مع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 391.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 394 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
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 400 ال تحقيق من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ال يوجد دليل يدعم االدعاء بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 402 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بانتهاك المادة ما من ادعاء موثوق  2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

411 

 
 
 
 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
412 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 

 ال تحقيق
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 414 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05



ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 ال تحقيق

419 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي  .4
ي هذه  وزير الداخليةاالعتبار، قرر  مع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 
 ال تحقيق
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 422 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 428 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 430 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 439 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 ال تحقيق

442 

 445 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 446 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 449 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 450 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 453 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 455 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 
 
 
 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 
 ال تحقيق

456 



 
 
 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي  .4
ي هذه  وزير الداخليةاالعتبار، قرر  مع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 ال تحقيق

457 

 
 
 
 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق
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 459.01 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
460 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة
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 464.01 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 465 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 470.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 

2019نيسان  05 ي  بي   الجمع  .1 
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ي بأي ا مزعوم،
ام قد ينشأ بموجب المادة يف   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3لت  

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

 
 
 
 
 

 ال تحقيق

472 



ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

2019نيسان  05 ي  الجمع بي    .1 
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم، ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة
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 480 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 481 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 485 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 490 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 490.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم، ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 

 ال تحقيق

493 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم، ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

502 

 510 ال تحقيق اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ال يوجد دليل يدعم االدعاء بانتهاك المادة  2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم، ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة
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 520 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05



ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ي بأي الت    مزعوم،
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ام قد ينشأ بموجب المادة يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

إجراء مزيد من التحقيق تفوق  يرى أن تكاليف وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة
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 526 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 527.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 529 ال تحقيق من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ال يوجد دليل يدعم االدعاء بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 

 
 
 
 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ي بأي الت    مزعوم،
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ام قد ينشأ بموجب المادة يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 530 ال تحقيق

 530.01 تحقيقال  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 532 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 533 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 544 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بانتهاك المادة ما من ادعاء موثوق  2019نيسان  05

 547 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 
 
 
 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم، ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 548 ال تحقيق

 551 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 555 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3من ادعاء موثوق بانتهاك المادة ما  2019نيسان  05

 560 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 568 ال تحقيق .األوروبية لحقوق اإلنسانمن االتفاقية  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 
 
 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم، ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه عدم إجراء  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

569 



 573 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم، ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 ال تحقيق

576 

 576.01 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب  مزعوم، ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3المادة يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

تحقيق تفوق يرى أن تكاليف إجراء مزيد من ال وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 ال تحقيق
 

578 

 581 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 582  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3المادة ما من ادعاء موثوق بانتهاك  2019نيسان  05

 585 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 
 
 
 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم، ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 ال تحقيق
 

600 

 

 603 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 605 ال تحقيق من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ال يوجد دليل يدعم االدعاء بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 608.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 610.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ادعاء موثوق بانتهاك المادة ما من  2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة مزعوم،  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي هذه  .4
ي ف 
ي االعتبار، قرر وزير الداخلية عدم إجراء تحقيق استقصائ 

مع أخذ هذه األمور ف 

 .الحالة

 ال تحقيق

647 
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 2019نيسان  05

 649 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم، ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
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 658 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 662.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 663 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 
 
 
 
 2019نيسان  05

ي  بي   الجمع  .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ي بأي ا مزعوم،
ام قد ينشأ بموجب المادة يف   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3لت  

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
 667 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم، ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق
 

674 

 677 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 
 
 
 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم، ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  عدم وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
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 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

-ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
بما ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  مزعوم، ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 
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يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  عدم وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 

 
 
 
 
 
 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه عدم إجراء  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 
 

 ال تحقيق
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 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه عدم إجراء  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
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 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  عدم وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق

 
694 

 
 
 
 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 
 

 ال تحقيق

 

695 

 
 
 
 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 
 ال تحقيق

 

696 



ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
700 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
701 

 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
702 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
703 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

705 

 709.01 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05



ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

710 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

711 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي  .4
ي هذه  وزير الداخليةاالعتبار، قرر  مع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 

 ال تحقيق

713 

 713.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 714 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

716 

 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

721 

 724 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05



 724.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

729 

 732 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 734 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 737 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ي بأي الت   
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ام قد ينشأ بموجب المادة يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

إجراء مزيد من التحقيق تفوق  يرى أن تكاليف وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
741 

 2019نيسان  05

 
ي  الجمع بي    .1

ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 
/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
747 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

748 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
749 



2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

752 

 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

753 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

754 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

759 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

760 



ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

761 

ي  الجمع بي    .1 2019نيسان  05
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 ال تحقيق
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 769 تحقيقال  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

  .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق
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 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 

 ال تحقيق
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 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق
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 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق
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 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

787 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

797 

 798  .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

800 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  ما يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 802 ال تحقيق

 803  .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 



 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة بأي   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 815 ال تحقيق

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 817 ال تحقيق

 818 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 820 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3من ادعاء موثوق بانتهاك المادة ما  2019نيسان  05

 820.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 821 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 823 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 
 
 
 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3المادة بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

تحقيق تفوق الفوائد يرى أن تكاليف إجراء مزيد من ال وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 824 ال تحقيق

 826 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 827 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3المادة ما من ادعاء موثوق بانتهاك  2019نيسان  05

 828 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 829 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 830 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3من ادعاء موثوق بانتهاك المادة ما  2019نيسان  05

 
 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه عدم إجراء  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 832 ال تحقيق

 835 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05



 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 838 ال تحقيق

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

الفوائد يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 841 ال تحقيق

 846  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

ي -ف 
بما ف 

ي  مزعوم،ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
يف 

 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ام قد ينشأ بموجب المادة بأي الت   

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  يرى أن تكاليف وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 ال تحقيق
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 860 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 861 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3موثوق بانتهاك المادة ما من ادعاء  2019نيسان  05

 862 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 863.01 ال تحقيق .لحقوق اإلنسانمن االتفاقية األوروبية  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 867 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

ي -ف 
بما ف 

ي  مزعوم،ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

الفوائد يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 ال تحقيق
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 873 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 876 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 879 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05



 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

ي -ف 
بما ف 

ي  مزعوم،ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

الفوائد يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 881 ال تحقيق

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

ي -ف 
بما ف 

ي  مزعوم،ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 ال تحقيق

882 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

ي -ف 
بما ف 

ي  مزعوم،ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 ال تحقيق

885 

 887 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 891 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 896 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 899 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 901 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 903 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 904 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 910 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 911 ال تحقيق .المتحدةال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة  2019نيسان  05

 915 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 919 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 925 ال تحقيق .االدعاء إىل قوات المملكة المتحدةال يعزى هذا  2019نيسان  05

 929 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 934 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 935 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3موثوق بانتهاك المادة ما من ادعاء  2019نيسان  05

 

 936 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 937 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 938 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3موثوق بانتهاك المادة ما من ادعاء  2019نيسان  05



 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه عدم إجراء  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 ال تحقيق

941 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 
 ال تحقيق

942 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 
 ال تحقيق

946 

 952 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 953.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3المادة ما من ادعاء موثوق بانتهاك  2019نيسان  05

 960 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 963 ال تحقيق .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 
 ال تحقيق

964 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 ال تحقيق
 

969 



 972 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 975 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3من ادعاء موثوق بانتهاك المادة ما  2019نيسان  05

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 979 ال تحقيق

 981 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 986 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 988 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ادعاء موثوق بانتهاك المادة ما من  2019نيسان  05

 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه عدم إجراء  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 990 ال تحقيق

 992 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 993 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة
 مزعوم، ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 998 ال تحقيق

 1000 ال تحقيق من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3المادة ال يوجد دليل يدعم االدعاء بانتهاك  2019نيسان  05

 1004 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 2019نيسان  05

 1008 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ي 
ام قد ينشأ بموجب المادة  يف   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق يرى  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1009 ال تحقيق



 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1012 ال تحقيق

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3المادة يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

تحقيق تفوق يرى أن تكاليف إجراء مزيد من ال وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1015 ال تحقيق

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1018 ال تحقيق

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1020 ال تحقيق

 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي  .4
ي هذه  وزير الداخليةاالعتبار، قرر  مع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1021 ال تحقيق

2019نيسان  05  1022  .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 



2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1023 ال تحقيق

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي  .4
ي هذه  وزير الداخليةاالعتبار، قرر  مع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1024 ال تحقيق

2019نيسان  05  1054.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05 تحقيقال  .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة   1088 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  عدم وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1090 ال تحقيق

2019نيسان  05  1091 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1093 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1094 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1095 ال تحقيق

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

 
 ال تحقيق

1097 



ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 ال تحقيق

1097.01 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 ال تحقيق
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2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 ال تحقيق

1101 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي  .4
ي هذه  وزير الداخليةاالعتبار، قرر  مع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 ال تحقيق

1102 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 ال تحقيق

1104 

2019نيسان  05  1106 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 



2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1108 ال تحقيق

2019نيسان  05  1111 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1115 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3موثوق بانتهاك المادة ما من ادعاء  

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  عدم وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1116 ال تحقيق

 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1121 ال تحقيق

 1121.02 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1130 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1130.01 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 

 2019نيسان  05

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1139 ال تحقيق

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

 1145 ال تحقيق



ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

تحقيقال  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05  1146 

 1147 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

 1150 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  2019نيسان  05

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ي بأي الت   
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ام قد ينشأ بموجب المادة يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1153 ال تحقيق

2019نيسان  05  1154 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 

2019نيسان  05  1162 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1166 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1166.01 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .5
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .6

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .7

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .8
ي هذه  عدم وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1168 ال تحقيق

2019نيسان  05  1169 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1172 ال تحقيق

2019نيسان  05  1179 تحقيقال  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 
 
 ال تحقيق

1182 

2019نيسان  05  1185  .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 



2019نيسان  05  1188 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1190 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ادعاء موثوق بانتهاك المادة ما من  

2019نيسان  05  1193 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1195 ال تحقيق .األوروبية لحقوق اإلنسانمن االتفاقية  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1201 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر مع أخذ هذ .4
ي هذه  وزير الداخليةه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1204 ال تحقيق

2019نيسان  05  1206 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1208 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1209 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1211 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1214 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق  3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر مع أخذ هذ .4
ي هذه  وزير الداخليةه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1215 ال تحقيق

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1216 ال تحقيق

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1220 ال تحقيق

2019نيسان  05  1221 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1224 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3موثوق بانتهاك المادة ما من ادعاء  

2019نيسان  05  1227 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  



2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 ال تحقيق

1231 

 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1233 ال تحقيق

2019نيسان  05 تحقيقال  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة    1235 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1237 ال تحقيق

2019نيسان  05  1238 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1239 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3المادة ما من ادعاء موثوق بانتهاك  

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  عدم وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1243 ال تحقيق

2019نيسان  05  1245 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

 1247 ال تحقيق



ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

2019نيسان  05  1248 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ي 
ام قد ينشأ بموجب المادة  يف   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق يرى  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1249 ال تحقيق

2019نيسان  05  1253 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 

2019نيسان  05  1254 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ادعاء موثوق بانتهاك المادة ما من  

2019نيسان  05  1257 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

 
 
 
 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1258 ال تحقيق

2019نيسان  05  1260 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 

2019نيسان  05  1264 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

 

 
 
 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1265 ال تحقيق

 
 
 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1276 ال تحقيق

2019نيسان  05  1279 تحقيقال  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  



 
 
 
 
 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1287 ال تحقيق

 
 
 
 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3المادة يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1288 ال تحقيق

2019نيسان  05  1289 تحقيقال  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

 
 
 
 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1292 ال تحقيق

 
 
 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  ال  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1293 ال تحقيق

2019نيسان  05  1301 تحقيقال  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

 
 
 
 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1305 ال تحقيق

2019نيسان  05  1307 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1310 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3المادة ما من ادعاء موثوق بانتهاك  



 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

1318 

2019نيسان  05  1320 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1322 ال تحقيق .المملكة المتحدةال يعزى هذا االدعاء إىل قوات  

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 
 
 

 ال تحقيق

1323 

2019نيسان  05  1332 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1332.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3المادة ما من ادعاء موثوق بانتهاك  

2019نيسان  05  1334 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1335 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 ،مزعومف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1337 ال تحقيق

2019نيسان  05  1350 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

 
2019نيسان  05  

من  1للمملكة المتحدة بموجب المادة  ةالقضائي الواليةة ضمن مزعومال تندرج هذه الحوادث ال

الوالية القضائية هذه ألن أًيا من األسس االستثنائية إلثبات  االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
ي هذه  غت  مستوفاةخارج اإلقليم 

 . القضيةف 

 ال تحقيق
1350.02 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1360 ال تحقيق



2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر مع أخذ هذه األمور  .4
ي هذه  وزير الداخليةف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1363 ال تحقيق

2019نيسان  05  1366 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1389.01 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1390.01 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

 
 
 
 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
 مزعوم،ف 

ام قد ينشأ بموجب المادة  ي بأي الت  
 .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من 3يف 

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . الفوائد المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1423 ال تحقيق

2019نيسان  05  There is no credible allegation of a violation of Article 3 ECHR. 1423.01 

 

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1424 ال تحقيق

2019نيسان  05  1425 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1427 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3المادة ما من ادعاء موثوق بانتهاك  

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

ام قد ينشأ بموجب المادة   .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بأي الت  

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  الجدية أو األهميةتتسم ب ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1428 ال تحقيق

2019نيسان  05  1429 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05 تحقيقال  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة    1430 

2019نيسان  05  1431 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1433 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  



2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ام قد ينشأ بموجب المادة بأي الت   

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  يرى أن تكاليف وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1440 ال تحقيق

2019نيسان  05  1449 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1451 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1454 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1466 ال تحقيق .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن  3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1469 ال تحقيق .ال يعزى هذا االدعاء إىل قوات المملكة المتحدة 

2019نيسان  05  1474 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  

ي  الجمع بي    .1
ي العراق( IHAT / SPLIالتحقيق الجنائ 

/ )خدمة  )لفريق االدعاءات التاريخية ف 

طة حول التحقيقات الموروثة( ي قدمتها المحكمة العليا  الشر
ي هذه القضية والرقابة الت 

بما -ف 

ي ذلك توافر المراجعة القضائية واإلجراءات المدنية فيما يتعلق بأي سوء معاملة 
ي  مزعوم،ف 

يف 

 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ام قد ينشأ بموجب المادة بأي الت   

وبالتاىلي ال يوجد ما القائمة،  تتسم بالجدية أو األهمية ال تسلط هذه القضية الضوَء عىل أمور  .2

 إجراء المزيد من االستفسار الستخالص الدروس منها.  يستدعي 

يرى أن تكاليف إجراء مزيد من التحقيق تفوق الفوائد  وزير الداخليةمالبسات هذه القضية أن  .3

 . المحتملة

ي االعتبار، قرر  .4
ي هذه  وزير الداخليةمع أخذ هذه األمور ف 

ي ف 
عدم إجراء تحقيق استقصائ 

 .الحالة

 1490 ال تحقيق

2019نيسان  05 تحقيقال  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة    1514 

2019نيسان  05  1519 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1521 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3ما من ادعاء موثوق بانتهاك المادة  

2019نيسان  05  1526 ال تحقيق .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 3بانتهاك المادة ما من ادعاء موثوق  

 


