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. االحتجاز التعسفي، االختفاءات القرسية، التعذيب، اإلعدامات دون حماكمة :جماالت رئيسية 4تذرك الكرامة أهنا ترزك أنشطهتا عىل 

تصال ابلفاعلني كما حنرص أاساس عىل إطالع اإلجراءات اخلاصة واألجهزة العرفية لألمم المتحدة عىل حاالت فردية موثقة وكذا اال 

  .المحليني مبا فهيم الضحااي وأرسهم والمحامني والمدافعني عن حقوق اإلناسن



   السايق العام والقانون الدويل .1

، 2003مايو  2 مارس و 20ففي الفرتة الممتدة من . الوالايت المتحدة يرسم معالم الوضع يف البالد بقايدة ةالقوات متعددة اجلنسيالزال اجتايح 

ت التحتية لبلد كان يعاين أصال من خملفات أكرث من قذيفة ركوز تسببت يف دمار هائل يف البناي 20000قنبلة و  30000قام اجليش األمريكي إبلقاء 

فيما بعد، خاصة عرب القرار  1هذا مع العلم أبن االجتايح يشكل أصال خرقا اسفرا للقانون الدويل صادقت عليه األمم المتحدة. سنة من احلصار 12

واللذين يؤيدان االحتالل ومينحان السلطة المؤقتة  2003 رأتكوب 16الصادر باترخي  1511والقرار رقم  2003مايو  22الصادر باترخي  1483رقم 

  .2ر االحتالليللتحالف مرشوعية رسمية بعد أن كانت جمرد إدارة أجنبية تد

وسمحت بوجود القوات متعددة  2008إىل هناية سنة  2004يونيو  8الصادر باترخي  1546وقد امتدت المرحلة الاثنية اليت يغطهيا القرار رقم 

" تتحمل كامل المسؤولية ومتتلك السلطة الالزمة حلكم العراق"من المفرتض أن  2004يونيو  30معتربة أن تعيني حكومة انتقالية انطالقا من  ةاجلنسي

رجل نوعا من تلبية الدعوة الصادرة عن هذه احلكومة  150000منذ ذلك الاترخي، أصبح وجود قوة أجنبية مشكلة من  .يضع حدا لوضع االحتالل

من لدن جملس األمن الاتبع لألمم المتحدة لأتمني الوضع داخل البلد ومن لدن : رسماي عىل تفويض مزدوج ةك تتوفر القوات متعددة اجلنسيوبذل

اتكفت خالل هذه السنوات بلعب دور جد هاميش اتركة الوالايت المتحدة تقرر وحدها مصري  األمم المتحدة والمالحظ أنّ . احلكومة العراقية أيضا

  .3بالدال

فرض حكومة انتقالية قامت  فقد تمّ . ع االحتالل، ترشّ 1546قرارات األمم المتحدة، خاصة القرار رقم  من هذا المنطلق، يعترب بعض رجال القانون أنّ 

رتزقهتا وفرض اإلعفاء الرضييب البقاء وتعديل القوانني والبنايت السايسية للبلد واحتكار احلصانة القانونية لها ولمجيش االحتالل األجنيب إىل " دعوة"بـ

منذ البداية  اتم تعطيله" ةالسايسي عمليةال" بل إنّ  .4من معانه" حق الشعب العرايق يف تقرير مصريه حبرية" أوبذلك تم إفراغ مبد. لها ولقواهتا

الذي نص عىل خصخصة مقاوالت  39رقم مادامت القوة األجنبية قد قامت إبمالء أوامرها عرب مراسيم السلطة المؤقتة للتحالف، خاصة المرسوم 

  .ن بذلك الرشكات األجنبية من التغلغل بكل حريةالدولة وألغى الترشيع الاسبق ليمكّ 

ونظرا النعدام األمن يف . انتخاابت ترشيعية قاطعها قسم من اسنكة العراق 2005يف هذا السايق المطبوع ابالحتالل العسكري أجريت يف يانير 

 ليتمّ . 2005أتكوبر  15ت المصادقة عليه ابالستفاتء يوم ف الربلمان اجلديد بصايغة دستور جديد متّ هنا المراقبون الدوليون وكلّ ب عالبلد فقد تغيّ 

  .نوري المالكي عىل احلكومة اليت يرأهسا يسمربالتصويت يف هشر د

                                                      
صف مكثف وطويل األمد، تدمري غارات عىل الاسنكة المدنية، استعمال أسلحة حمرمة، ق: تسمي العديد من المنظمات األفعال المرتكبة يف العراق جرائم حرب 1

منذ الغزو وإىل اآلن، يتمزي الوضع يف :انظر مرزك أوراب العالم الاثلث، العصبة الدولية حلقوق وحترير الشعوب. للبنايت التحتية، وواسئل اإلعالم واالتصال، إلخ

 .العراق برتاكم غري مسبوق منذ احلرب العالمية الاثنية النهتاكات القانون الدويل

http://www.cetim.ch/fr/interventions_details.php?iid=244, 2005  
مينح هذا القرار للدول المحتلة للعراق التحكم يف اقتصاد العراق ومستقبله الساييس مما يشكل "حسب اجلمعية األمريكية للحقوقيني و مرزك أوراب العالم الاثلث،  2

".  اليت متنح صالحايت حمدودة لقوات حتتل أرضا أجنبية 4عاهدة جنيف من م) األرايض المحتلة( 3للعنوان  3خرقا للمقطع 

http://www.cetim.ch/fr/interventions_details.php?iid=203  
ماذا نقول يف :"مان ابتش، إذا اعتربان شكلاي االحتالل متجاوزا، البد مع ذلك من طرح سؤالني حسب أساتذ القانون الدويل وانئب الربلمان األلماين ،السيد نور  3

يقودان اجلواب عن هذين السؤالني إىل ". ماذا عن إمكانية قايم هذا اجليش مبمارسة سلطته عىل الاسنكة المحلية؟"و " السيطرة عىل األرض من طرف جيش أجنيب؟

  .2008مارس  8عرض قدم ضمن ندوة حول العراق، . حتت االحتالل القول أبّن العراق بلد يرزح

http://www.norman-paech.de/fileadmin/user_upload/texte/Irakkonferenz_Berlin_08-03-08.pdf  
  الصادر عن جملس األمن،) 2004( 1546زك أوراب العالم الاثلث و اجلمعية األمريكية للحقوقيني، نقد القرار مر  4

http://www.cetim.ch/fr/interventions_details.php?iid=214  

  2005و اجلمعية األمريكية للحقوقيني، من إعادة اإلعمار إىل خصخصة العراق،  و مرزك أوراب العالم الاثلث

http://www.cetim.ch/fr/interventions_details.php?iid=246  



القرارات الاسبقة لألمم المتحدة  ضواليت تعوّ  2008رب فمنو 16الوالايت المتحدة يف أما المرحلة الاثلثة فقد بدأت بتوقيع المعاهدة األمنية مع 

 فإنّ  2009الربلمان العرايق كان قد اشرتط إجراء استفاتء يؤكد هذه المعاهدة قبل يوليو  ورغم أنّ  .ع وجود اجليوش األجنبية يف البالداليت كانت ترشّ 

  .من نفس السنة سبتمربإىل حدود  يتمّ األمر لم 

، لكهنا تلزمها ابالنسحاب من المدن والقرى ابتداء من هناية يونيو 2011دة للقوات األمريكية ابلبقاء يف البالد إىل حدود سنة وتسمح هذه المعاه

فرغم أهنا ال تسمح للقوات األمريكية ابلقايم  .بعض بنودها مينح القايدة العسكرية األمريكية صالحايت حتد من سايدة العراق إال أنّ  .2009

كما  .عىل استثانء تتمتع مبوجبه ابحلق يف الدفاع عن النفس وميكن أتويله بشكل فضفاض 4سكرية إال مبوافقة عراقية، ينص الفصل بعملايت ع

 المحيط واخلطر "الهتديد الداخيل"حتتفظ الوالايت المتحدة لنفهسا ابحلق يف ماسعدة العراقيني رغم انهتاء األجل المحدد وحىت يف حالة 

خارج قواعدهم وخارج أوقات عملهم أن ميثلوا " جرائم خطرية"إضافة إىل ذلك، ميكن للجنود األمريكيني الذين يقرتفون  ".لدميقراطيةالمؤساست ا"بــ

خل لكن الغموض يكتنف اجلرائم واجلنح األخرى المرتكبة ضد العراقيني وكذا االنهتاكات اخلطرية حلقوق اإلناسن اليت يقومون هبا دا. أمام حماكم عراقية

 ابرتكابمهّتمني االتفاقية ال تنص عىل العاملني يف الرشكات العسكرية أو األمنية اخلاصة حلاسب وزارة الدفاع األمريكية ال كما أنّ . 5قواعدهم العسكرية

  . جرائم

 بل إنّ  .الخ عسكريني والمستاشرين،عرب االحتفاظ آبالف المدربني ال تواجدهممكانية متديد أجل إل األمريكيون  أعدّ ه المعاهدة، منذ التوقيع عىل هذ

وتواجه المعاهدة  .ة للبقاءاحتمال االنسحاب الاتم للقوات األمريكية يبدو مستبعدا نظرا حلجم االستثمارات اليت رصدت لتحصني قواعدها المعدّ 

  .6ل وجود جيش االحتاللانتقادات شديدة من طرف العديد من العراقيني الذين يرون عدم إمكانية إبرام اتفاق ثانيئ عادل يف ظ

، تدهورا خطريا بعد االجتايح نظرا 1991أصال بفعل احلصار األممي المرضوب عىل العراق منذ سنة  ،ويهشد الوضع االقتصادي والصحي المأاسوي

 وأطر اخلدمات العمومية، فقد تم حل الرشطة واجليش ورسح اآلالف من الموظفني والمهندسني. "برمير"لعملية تفكيك الدولة اليت قامت هبا إدارة 

ومنذ ذلك الوقت، تتفاقم  .خاصة شبكة الزتويد ابلماء والكهرابء والهاتف والنقل والمستشفايت ،كما تم تدمري البنايت التحتية العمومية. إلخ

واالرتفاع المهول للبطالة  7لنسبة التمدرس الكوارث الانمجة عن ندرة األدوية األاسسية وسوء التغذية اليت يعاين مهنا ماليني العراقيني واالخنفاض احلاد

 .وهكذا تدور يف العراق، البلد الزاخر ابلرثوات، فصول إحدى أكرث الكوارث البرشية مأاسوية خالل العقود األخرية%. 50 أكرث مناليت بلغت 

، واسدت الرشوة كما تم حتويل مابلغ "ارسايسة إعادة اإلعم"ضع بعد ذلك يف يد رشكات أجنبية حتت غطاء وقد متت خصخصة االقتصاد الذي وُ 

ت من الوقوف يف وجه قرارات كانت ستكون المعارضة العراقية متكنّ  هذا علما أنّ . حلاسب رشكات دعيت إلعادة اإلعمار الذي لم يتحقق 8طائلة

  .ةت متعددة اجلنسيوخيمة العواقب، خاصة يف جمال المحروقات ابعتابره المورد احليوي للبلد والذي يسيل له لعاب الرشكا

  

  السايسة األمريكية هي المحددة للوضع احلايل. 2 

وتقديم لقد اختل التوازن الهش أصال بني الشيعة والسنة واألركاد بفعل االجتايح الذي دفع يف اجتاه دعم استقاللية ركدساتن العراق يف الشمال 

لكن المقاومة نظمت . ا نفوذهم مبمارسة سايسة بث الفرقة بني القومايتفاألمريكيون حياولون أن يبسطو. السند لقسم من الطائفة الشيعية

أحزاب سايسية، (صفوفها منذ بداية االحتالل سواء يف األواسط السنية أو داخل الطائفة الشيعية، خاصة جنوب البالد، أو لدى ابيق الفاعلني 

ن فقد مكّ . ددة يظل الكفاح المسلح أهشرها ابلنسبة لإلعالم الغريبوذلك أبشكال متع) نقاابت، هآيت مهنية، منظمات ناسئية، طالبية، إلخ

  .عن االحتالل، قوات التحالف من جتريم كل أطايف المقاومة ونعهتا ابإلرهاب ،وكما كان منتظرا ،مابرشة القاعدة، الانجت يمنظتالوجود الميداين ل

                                                      
  .2008نوفمرب  17، أخابر ألماناي،  كارين لوكفيلد، العراق يوافق عىل بقاء اجليش األمريكي 5
  .2008ديسمرب  5جوايكم يكلاير،خدعة لواشنطن، الشابب العالمي،  6
ابريل  3اليونسيف تدين جتنيد األطفال يف العراق، : كاترين ريبوفيل. 2007سنة % 53إىل  2004سنة % 83اخنفضت نسبة االلتحاق ابلمدارس االبتدائية من  7

2008.  
  .2005يانير  31ملاير دوالر قد تكون اختفت، لوموند،  9: إعادة إعمار العراق: ، انظر )للماء(بيشتل  عىل غرار هأية 8



حكومة موالية يرأهسا نوري المالكي الذي ميارس سايسة طائفية  ابثقت عهنان" ةسايسي عملية"سيطرهتا عرب وقد حاولت قوات التحالف أن تبسط 

رصاعات تتجاوز التقاتل بني السنة والشيعة نظرا لتعارض وجهات النظر داخل الطوائف نفهسا حول (تزيد من حدة الرصاعات القامئة أاساس 

مكوانت  اسحة مباسعدة قوات التحالف لكن عليه أيضا أن يتفاهم مع خمتلفوحياول المالكي أن يفرض نفسه يف ال ).االحتالل والبعثيني وإيران، إلخ

وزايدة عىل القوات المسلحة والرشطة العراقية المنأشة حدياث واليت . الطبقة السايسية وهو ما مينعه من التنفيذ احلريف إلمالءات اإلدارة األمريكية

  .لوب الاسنكةتتحكم فهيا، ترعى حكومة بغداد مليشايت تزرع الرعب يف ق

لم يعمر سوى  9، أعلنت هذه األخرية عن اخنفاض ملحوظ يف وترية العنف2008رب فمالمعاهدة األمنية مع الوالايت المتحدة يف نوعىل توقيع الوعشية 

  ..10عدد قتىل العسكريني األمريكيني احنرس بقوة، يظل العدد الضخم للقتىل العراقيني جمهوال فرغم أنّ  .بضعة أهشر

فمن المواجهة المابرشة مع المتمردين، انتقلت إىل دعوة بعضهم إىل التعاون  .رفت اسرتاتيجية االحتالل األمريكي تطورا ملحوظا مبرور الزمنوقد ع

  .لعلها تنجح يف استئصال مقاومة تزداد قوة يوما بعد يوم وتتخطى تانقضاهتا الداخلية حماولة أن توحد صفوفها

وتضاعفت عملايهتا يف  11جندي 168000فتم تدعيم القوات األمريكية اليت بلغ عددها  )تدفقال( "سورج" ملية، انطلقت ع2007وحبلول ربيع 

مما جعل  – يف بغداد حتديدا –قام اجلنود األمريكيون مدعومني ببعض الوحدات العراقية بتمشيط األحايء السنية بصفة خاصة و .12اسئر أرجاء البالد

سنة فأخذت بصماهتم  60و  15تم تسجيل مجيع الرجال الذين ترتاوح أعمارهم بني  .%25إىل  %45نة يتقلص من عدد الاسنكة السنية يف المدي

 4(ثم إحاطة األحايء المهدأة للعاصمة أبسوار مرتفعة ) األعظمية(كما تم اسهتداف أحايء شيعية، خاصة يف البرصة وبغداد . واعتقل اآلالف مهنم

  .بعض المعابر القليلة من خاللحبرية إال  منعت السكان من المرور) أماتر

من استعمال طريقة أخرى ضد التمرد فدعت العديد من رؤاسء القابئل السنية إىل إناشء  "سورج"مع هذه احلملة الانرية، ثكفت عملية  ابلموازاة

من أفرادها كانوا  80000حوايل  عدة، بل إنّ أو دعمها والتعاون مع القوات األمريكية حتت غطاء حماربة تنظيم القا) جمالس الصحوة(مليشايت 

ن التحالف من التحكم يف أطراف الزناع والأتثري عىل قوهتا بشكل ميكنه من إضعاف المقاومة ضد مكّ  وهو ما. يتقاضون أجورا من األمريكيني

  .13االحتالل

، وضد 2005ضد القاعدة، وهو ما تقوم به منذ : ة جهباتالمليشايت ميكن أن حتارب عىل عد نّ تظل سيفا ذا حدين نظرا أل  اإلسرتاتيجيةلكن هذه 

وقد تم حتويل مسؤولية المليشايت السنية إىل احلكومة اليت علهيا أن تدجمها يف  .بل ضد جيش االحتالل نفسه اجليش العرايق والمليشايت احلكومية

ويثري هذا الرصاع أحايان توترات  .ذلك بتواطؤ من األمريكانقوات األمن رغم أهنا ال تسعى لذلك، خشية أتثري ذلك عىل ماشريعها السلطوية، و

وهو ما يشكل حسب المالحظني أحد . خطرية بني القوات احلكومية وجمالس الصحوة اليت ينضم بعضها أحايان، حسب بعض المصادر، إىل المقاومة

  .14أسابب تصاعد حدة العنف حالاي

                                                      
  http://icasualties.org/  .حاسب خاسئر التحالف يف العراق.2005اخنفاض نسيب جدا مادام عدد القتىل يوازي العدد المسجل سنة  9
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  تزايد عدد الفاعلني المسلحني - 3

رح مائت اآلالف من العراقيني خاصة من طرف القوات المسلحة للتحالف ومن خمتلف قوات األمن تل أو جُ ، قُ 2003مريكي سنة منذ الغزو األ 

فاجلميع . والمليشايت اليت تتحكم فهيا احلكومة العراقية ثم من طرف مليشايت خمتلف األحزاب السايسية أو زعماء القابئل والمجموعات المسلحة

أما عدد الذين فروا من مانطق سكانهم فقد . 15ن اجلرائم اخلطرية ويظل العدد الدقيق حلاالت الوفاة العنيفة جمهوال ومثريا للجدليقرتفون أنواعا م

  . ماليني، نصفهم غادروا حنو البلدان المجاورة 4بلغ 

بتدريب ضابط ) لف الشمال األطليس أيضاومنظمة ح(فقامت قوات التحالف . ومع تفكيك اجليش والرشطة العراقيني، هيمنت الفوىض عىل البلد

ثم نفذت عملايت مشرتكة لهتدئة األحايء والقرى المتمردة قبل أن تنقل . عراقيني وأنأشت بنايت عسكرية جديدة مع االحتفاظ ابلقايدة الفعلية

  .مع اإلرشاف علهيم دامئا القايدة العسكرية األمريكية مسؤولية المعارك الميدانية إىل العراقيني،

 تتكياب 9(شخص  4500، أنأشت الوالايت المتحدة القوات العراقية اخلاصة ابلعملايت، وهي عابرة عن قوة مكونة من 2003فمنذ أبريل 

، سيتم تعزيز كل تكيبة خبلية استعالمات ستعمل 2009رب يسمفإىل حدود د" .ينتظر أن يضاعف عددها برسعة) قواعد للكومندوز 4موزعة عىل 

 القوات العراقية اخلاصة ابلعملايت ختضع رسماي للحكومة العراقية فإنّ  ورغم أنّ . 16"مصالح االستعالمات األخرى يف العراق ابستقاللية عن

، بتحويل مسؤوليهتا إىل العراقيني، اسهموا بقوة 2007قام األمريكان، انطالقا من أبريل  حنيف. الاسنكة العراقية تعتربها فرعا رساي للجيش األمريكي

 تتبع مابرشة للوزير األول المالكي الذي أصدر مرسوما يف هذا الأشن، علما أنّ " مكتب مكافحة اإلرهاب"ناشء وزارة جديدة أطلق علهيا اسم يف إ

   .لع عىل تفاصيل مهامهاالربلمان ال يّط 

 .أو االحتجاجات الصادرة عن المدنيني تظل غري ذات جدوى وىإن القوات العراقية اخلاصة ابلعملايت تنشط دون خشية من العقاب فكل الشكا

كما ذركت . يف وزارة الداخلية اموظف 35عندما اعتقلت  2008رب يسمويبدو أن المالكي يستخدمها للتخلص من خصومه، كما وقع يف هشر د

قليمي بدايلة مدعومة ابلمروحايت األمريكية من نفس السنة هجوما عىل موقع احلكومة اإل أغسطست يف هشر القوات اخلاصة شنّ  الصحافة أنّ 

وأمام احتجاجات أعضاء الربلمان، لم يرتدد المالكي، الذي عليه مبدئاي أن يصادق عىل كل مهمة للقوات اخلاصة، يف . واعتقلت عدة شخصايت

  .17إنكار علمه بذلك ليبث بذلك الشكوك حول طبيعة السلطة اليت تتحكم فعلاي يف هذه القوة

  

   اكات جسيمة حلقوق اإلناسن يف ظل اإلفالت من العقابانهت - 4

استخدام مفرط وغري مربر للقوة، (العراقية بعملايت عسكرية ختللهتا انهتاكات مكثفة للحق يف احلاية  ونظريهتا ةالقوات متعددة اجلنسي قامت

يف سنة : عدد الهائل لالختفاءات القرسيةإضافة إىل الواعتقاالت ضخمة متبوعة ابالحتجاز التعسفي والرسيع، ) إعدامات رسيعة وبدون حماكمة

هذا الرقم أصغر بكثري من العدد احلقيقي الذي ميكن أن يبلغ  ، علما أنّ 18حالة مسجلة لدهيا 2438وزارة حقوق اإلناسن العراقية إىل ، أاشرت 2007

المسلح واالضطراب الساييس تظل وترية تفاعل أرس المختفني  اعزناليت تتم يف سايق مطبوع ابل سيمةففي مجيع حاالت االختفاء اجل. عرشات اآلالف

  .مارس بكاثفةأما التعذيب فيُ .وتبليغها ابحلادث بطيئة جدا
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نظرا  ةفالقضاء العرايق عاجز عن التدخل إذا كان الفاعل يشتغل ضمن القوات متعددة اجلنسي ،كما أن السلطات العراقية ال حتقق يف هذه االنهتاكات

ر عددهم بعرشات اآلالف فيحظون بنفس قدّ أما مستخدمو رشكات األمن اخلاصة األجنبية الذين يُ  ).أنظر أسفله(ت الموقعة بني الطرفني لالتفاقاي

يف  لقانون،اتبعون أبفعالهم المخالفة لمثلهم يف ذلك مثل أفراد قوات األمن العراقية الذين ال يُ  الربلمان لم يقم بعد إبلغاء هذا البند، االمتايز مبا أنّ 

  .حني تظل شكاايت الضحااي دون ذات جدوى

أهنا ال زالت  2008 أغسطسفقد أعلنت القوات األمريكية يف . من جهة أخرى، يظل عرشات اآلالف من األشخاص معتقلني دون هتمة وال حماكمة

شخص،  75000 و 50000بني  اقية مابينما حتتجز القوات العر . 19آخرين يف نفس السنة 10000شخص بعد أن أطلقت رساح  21000حتتجز 

  .ضمهنم مائت األطفال

 ألسابب أمنية من طرف قوات التحالف أن يبقوا رهن االحتجاز لمدة غري حمددة دون إمكانية االحتجاج نيألشخاص المعتقلليف هذا السايق، ميكن 

فينص القانون الوطين عىل رضورة مثولهم أمام قاض للتحقيق  أما ابلنسبة للمعتقلني لدى السلطات العراقية،. أية سلطة قضائية عىل ذلك أمام

بل  .هشورا بل سنوات ورغم هذا، يشكل االحتجاز دون تقديم للمحاكمة القاعدة المعمول هبا وميكن أن ميتدّ  .اسعة الاتلية العتقالهم 24  خالل الــ

  .يد األمن ويلزتم أحد أقرابهئم بضمان حسن سلوكهماألشخاص الذين يتم إطالق رساحهم توقيع الزتام مكتوب بعدم هتديفرض عىل 

 العاملونأما ظروف االحتجاز داخل السجون العراقية فمزرية للغاية بسبب االزدحام وقلة العالج والغذاء والمعاملة السيئة والتعذيب الذي ميارسه 

ية والعراقية وكذا المليشايت الاتبعة لوزارة الداخلية وبعض عرشات من مرازك االحتجاز الرسية حتت سلطة القوات األممالتوجد أيضا و. يف السجون

  .األحزاب السايسية المقربة من احلكومة

بنود المعاهدة األمنية نصت عىل أن تقوم الوالايت المتحدة  فرغم أنّ  .ويظل التعذيب ممارسة ممهنجة ومكثفة، خاصة يف مرازك االحتجاز الرسية

  .السلطات العراقية، الزال هذا األمر جمرد حرب عىل ورق بتحويل مجيع المحتجزين لدهيا إىل

الاتبع مابرشة  "لواء بغداد"اخلاصة لمنظمة األمم المتحدة حاالت اعتقال قام هبا أفراد القوات اخلاصة،  اإلجراءاتالكرامة عىل  منظمةوقد عرضت 

بل متت  .المواطننيحقوق المتعلقة ابنهتاكات  وىمخصص الستقابل الشكايين، الا، يف مقر دوام الانئب حممد الد2009فرباير  22للوزير األول، يوم 

 الذي أخربان ،يقعيل حاألساتذ إسماأن حماميه، كما  .نفسه بسبب أنشطته احلقوقية وألنه كشف عن وجود عدة سجون رسية ييناالدماتبعة السيد 

بعد اعتقالهم واحتجازهم برسية يف مرزك موجود يف المنطقة اخلرضاء  والتعذيب الذي خضع له موكلوه القرسياالختفاء  بعض المعلومات حول عن

ورغم متاثله للشفاء  .ض لمحاولة اغتايل تم إجالؤه عقهبا إىل مستشفى العاصمة، بعد إصابته جبروحى هتديدات ابلقتل قبل أن يتعرّ ببغداد تلقّ 

يبة ماسء    .200920يوليو  25برسعة، فقد لقي حتفه يف ظروف مر

إجراءاهتا غري مطابقة للمعايري  المحكمة اجلانئية المرزكية العراقية مؤهلة لماتبعة األشخاص المشتبه يف ضلوعهم يف أعمال إرهابية، فإنّ  ورغم أنّ 

 .ذا الأشنحتقيق حول االدعاءات المتعلقة هب منزتعة حتت التعذيب اسئدة وال يتم فتح أيّ " اعرتافات"فالزالت األحكام المبنية عىل . الدولية للعدالة

ال حترتم هي أيضا  ةالقوات متعددة اجلنسيه المحكمة اجلانئية العراقية العلاي المنأشة لمحاكمة المسؤولني يف النظام الاسبق الذي أزاحت كما أنّ 

  .المعايري الدولية يف هذا المجال

من نفس السنة بتبين قانون يقيض إبناشء  فمربنوعىل معاهدة مانهضة التعذيب، ثم قام الربلمان يف  2008 أغسطسوقد صادق العراق يف 

  .مؤسسة وطنية حلقوق اإلناسن
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  توصايتال - 5

  .القانون الدويل يف هذا المجال احرتام التعهدات اليت أخذها العراق عىل عاتقه بتوقيعه الواثئق الدولية المتعلقة حبقوق اإلناسن وتبنيه لنصوص .1

  .ين يعيشون فوق ترابه وحتت سلطته، مهما كان انتماؤهم العريق أو الديين، وإلزام قوات االحتالل بذلكاحرتام وضمان حقوق مجيع األشخاص الذ .2

دون اعتابر محاية احلق يف احلاية بوضع حد لإلعدامات الرسيعة ودون حماكمة، مبا فهيا االغتايالت السايسية، وألحكام اإلعدام اليت يتم النطق هبا  .3

  .لية المتعلقة ابحلقوق المدنية والسايسيةلمقتضايت المعاهدة الدو

  .وضع حد لالختفاءات القرسية وإلغاء مجيع أماكن االحتجاز الرسية وإناشء نظام موثوق به ومستقل لمراقبة وحراسة مجيع أماكن االحتجاز. 4

اتبعة المسؤولني عن هذه األفعال جانئاي وضع حد للتعذيب وللمعاملة الالإناسنية والمهينة وفتح حتقيقات حول االدعاءات يف الموضوع وم .5

  .أو عائالهتم وعدم االستاند إىل االعرتافات المنزتعة ابلتعذيب أثانء المحاكمة/وإدانهتم وتعويض الضحااي و

  .إدراج جرمية التعذيب كما حيددها الفصل األول من المعاهدة يف الترشيع الداخيل وحتديد العقوابت الزجرية المانسبة لها. 6

وضع حد لعدم خضوع االنهتاكات احلقوقية اجلسيمة للعقاب ابلأتسيس الفعيل الستقاللية السلطة القضائية، ابلهسر عىل أن يكون مطابقا  .7

  .للمابدئ األاسسية المتعلقة ابستقالل القضاة والهسر عىل اإللغاء الاتم لتدخل السلطة التنفيذية يف القضاء

عراق تكون مهمته إجراء حتقيق معمق حول مجيع االنهتاكات اليت ارتكبهتا احلكومة العراقية وقوات االحتالل األجنبية التفكري يف تعيني مقرر خاص ابل .8

  .2003والرشكات اخلاصة األجنبية منذ 


