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   السياق العام والقانون الدولي .1

، قام الجيش األمريكي 2003 مايو 2  مارس و20ففي الفترة الممتدة من .  الواليات المتحدة يرسم معالم الوضع في البالد بقيادةةالقوات متعددة الجنسيالزال اجتياح 
هذا مع العلم .  سنة من الحصار12ات التحتية لبلد آان يعاني أصال من مخلفات أآثر من  قذيفة آروز تسببت في دمار هائل في البني20000 قنبلة و 30000بإلقاء 

 والقرار 2003 مايو 22 الصادر بتاريخ 1483 فيما بعد، خاصة عبر القرار رقم 1بأن االجتياح يشكل أصال خرقا سافرا للقانون الدولي صادقت عليه األمم المتحدة
ر ي واللذين يؤيدان االحتالل ويمنحان السلطة المؤقتة للتحالف مشروعية رسمية بعد أن آانت مجرد إدارة أجنبية تد2003 ر أآتوب16 الصادر بتاريخ 1511رقم 

  .2االحتالل
معتبرة أن  ة وسمحت بوجود القوات متعددة الجنسي2008 إلى نهاية سنة 2004 يونيو 8 الصادر بتاريخ 1546وقد امتدت المرحلة الثانية التي يغطيها القرار رقم 

منذ  .يضع حدا لوضع االحتالل" تتحمل آامل المسؤولية وتمتلك السلطة الالزمة لحكم العراق" من المفترض أن 2004 يونيو 30تعيين حكومة انتقالية انطالقا من 

                                                           
مكثف وطويل األمد، تدمير للبنيات التحتية، غارات على الساآنة المدنية، استعمال أسلحة محرمة، قصف :  تسمي العديد من المنظمات األفعال المرتكبة في العراق جرائم حرب1

منذ الغزو وإلى اآلن، يتميز الوضع في العراق بتراآم غير مسبوق منذ :انظر مرآز أوربا العالم الثالث، العصبة الدولية لحقوق وتحرير الشعوب. ووسائل اإلعالم واالتصال، إلخ
 .الحرب العالمية الثانية النتهاآات القانون الدولي

http://www.cetim.ch/fr/interventions_details.php?iid=244, 2005  
 3يمنح هذا القرار للدول المحتلة للعراق التحكم في اقتصاد العراق ومستقبله السياسي مما يشكل خرقا للمقطع "حسب الجمعية األمريكية للحقوقيين و مرآز أوربا العالم الثالث،  2

".   التي تمنح صالحيات محدودة لقوات تحتل أرضا أجنبية4دة جنيف من معاه) األراضي المحتلة (3للعنوان 
http://www.cetim.ch/fr/interventions_details.php?iid=203  

آما نحرص . االحتجاز التعسفي، االختفاءات القسرية، التعذيب، اإلعدامات دون محاآمة : مجاالت رئيسية4تذآر الكرامة أنها ترآز أنشطتها على 
تصال بالفاعلين المحليين بما فيهم الضحايا أساسا على إطالع اإلجراءات الخاصة واألجهزة العرفية لألمم المتحدة على حاالت فردية موثقة وآذا اال

  .وأسرهم والمحامين والمدافعين عن حقوق اإلنسان



 رسميا على ةك تتوفر القوات متعددة الجنسي رجل نوعا من تلبية الدعوة الصادرة عن هذه الحكومة وبذل150000ذلك التاريخ، أصبح وجود قوة أجنبية مشكلة من 
 اآتفت خالل هذه  األمم المتحدةوالمالحظ أّن. من لدن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لتأمين الوضع داخل البلد ومن لدن الحكومة العراقية أيضا: تفويض مزدوج

  .3بالدالسنوات بلعب دور جد هامشي تارآة الواليات المتحدة تقرر وحدها مصير ال
جيش " دعوة" فرض حكومة انتقالية قامت بـفقد تّم. ع االحتالل، تشّر1546 قرارات األمم المتحدة، خاصة القرار رقم من هذا المنطلق، يعتبر بعض رجال القانون أّن

وبذلك تم إفراغ . رتزقتها وفرض اإلعفاء الضريبي لها ولقواتهاالبقاء وتعديل القوانين والبنيات السياسية للبلد واحتكار الحصانة القانونية لها ولماالحتالل األجنبي إلى 
 منذ البداية مادامت القوة األجنبية قد قامت بإمالء أوامرها عبر اتم تعطيله" ة السياسيعمليةال "بل إّن .4من معناه" حق الشعب العراقي في تقرير مصيره بحرية "أمبد

ن بذلك الشرآات األجنبية من  الذي نص على خصخصة مقاوالت الدولة وألغى التشريع السابق ليمّك39رقم مراسيم السلطة المؤقتة للتحالف، خاصة المرسوم 
  .التغلغل بكل حرية

نها ب عونظرا النعدام األمن في البلد فقد تغّي.  انتخابات تشريعية قاطعها قسم من ساآنة العراق2005في هذا السياق المطبوع باالحتالل العسكري أجريت في يناير 
 على الحكومة يسمبر التصويت في شهر دليتّم. 2005 أآتوبر 15ت المصادقة عليه باالستفتاء يوم ف البرلمان الجديد بصياغة دستور جديد تّمالمراقبون الدوليون وآّل

  . نوري المالكيالتي يرأسها
ع وجود  القرارات السابقة لألمم المتحدة التي آانت تشّرض والتي تعّو2008بر فم نو16الواليات المتحدة في أما المرحلة الثالثة فقد بدأت بتوقيع المعاهدة األمنية مع 

 من نفس سبتمبر إلى حدود يتّم األمر لم  فإّن2009 البرلمان العراقي آان قد اشترط إجراء استفتاء يؤآد هذه المعاهدة قبل يوليو ورغم أّن .الجيوش األجنبية في البالد
  .السنة

 بعض إال أّن .2009، لكنها تلزمها باالنسحاب من المدن والقرى ابتداء من نهاية يونيو 2011دة للقوات األمريكية بالبقاء في البالد إلى حدود سنة وتسمح هذه المعاه
سكرية إال بموافقة عراقية، ينص فرغم أنها ال تسمح للقوات األمريكية بالقيام بعمليات ع .بنودها يمنح القيادة العسكرية األمريكية صالحيات تحد من سيادة العراق

آما تحتفظ الواليات المتحدة لنفسها بالحق في مساعدة العراقيين رغم  . على استثناء تتمتع بموجبه بالحق في الدفاع عن النفس ويمكن تأويله بشكل فضفاض4الفصل 
جرائم "إضافة إلى ذلك، يمكن للجنود األمريكيين الذين يقترفون  ".لديمقراطيةالمؤسسات ا" بــ المحيطوالخطر "التهديد الداخلي"انتهاء األجل المحدد وحتى في حالة 

لكن الغموض يكتنف الجرائم والجنح األخرى المرتكبة ضد العراقيين وآذا االنتهاآات . خارج قواعدهم وخارج أوقات عملهم أن يمثلوا أمام محاآم عراقية" خطيرة
 االتفاقية ال تنص على العاملين في الشرآات العسكرية أو األمنية الخاصة لحساب وزارة آما أّن. 5خل قواعدهم العسكريةالخطيرة لحقوق اإلنسان التي يقومون بها دا

  .  جرائمبارتكابمّتهمين الدفاع األمريكية ال
 احتمال االنسحاب بل إّن .الخ عسكريين والمستشارين، عبر االحتفاظ بآالف المدربين التواجدهممكانية تمديد أجل إل األمريكيون أعّده المعاهدة، منذ التوقيع على هذ

وتواجه المعاهدة انتقادات شديدة من طرف العديد من  .ة للبقاءالتام للقوات األمريكية يبدو مستبعدا نظرا لحجم االستثمارات التي رصدت لتحصين قواعدها المعّد
  .6ل وجود جيش االحتاللالعراقيين الذين يرون عدم إمكانية إبرام اتفاق ثنائي عادل في ظ

، تدهورا خطيرا بعد االجتياح نظرا لعملية تفكيك 1991 أصال بفعل الحصار األممي المضروب على العراق منذ سنة ،ويشهد الوضع االقتصادي والصحي المأساوي
آما تم تدمير البنيات . إلخ  وأطر الخدمات العمومية،فقد تم حل الشرطة والجيش وسرح اآلالف من الموظفين والمهندسين. "بريمر"الدولة التي قامت بها إدارة 

ومنذ ذلك الوقت، تتفاقم الكوارث الناجمة عن ندرة األدوية األساسية وسوء  . خاصة شبكة التزويد بالماء والكهرباء والهاتف والنقل والمستشفيات،التحتية العمومية
وهكذا تدور في العراق، البلد %. 50 أآثر منالتي بلغت  واالرتفاع المهول للبطالة 7 لنسبة التمدرسالتغذية التي يعاني منها ماليين العراقيين واالنخفاض الحاد

 .الزاخر بالثروات، فصول إحدى أآثر الكوارث البشرية مأساوية خالل العقود األخيرة
 لحساب 8، وسادت الرشوة آما تم تحويل مبالغ طائلة"ارسياسة إعادة اإلعم"ضع بعد ذلك في يد شرآات أجنبية تحت غطاء وقد تمت خصخصة االقتصاد الذي ُو

ت من الوقوف في وجه قرارات آانت ستكون وخيمة العواقب، خاصة في مجال  المعارضة العراقية تمكّنهذا علما أّن. شرآات دعيت إلعادة اإلعمار الذي لم يتحقق
  .ةت متعددة الجنسيالمحروقات باعتباره المورد الحيوي للبلد والذي يسيل له لعاب الشرآا
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لقد اختل التوازن الهش أصال بين الشيعة والسنة واألآراد بفعل االجتياح الذي دفع في اتجاه دعم استقاللية آردستان العراق في الشمال وتقديم السند لقسم من الطائفة 
لكن المقاومة نظمت صفوفها منذ بداية االحتالل سواء في األوساط السنية . ا نفوذهم بممارسة سياسة بث الفرقة بين القومياتفاألمريكيون يحاولون أن يبسطو. الشيعية

ددة يظل وذلك بأشكال متع) أحزاب سياسية، نقابات، هيآت مهنية، منظمات نسائية، طالبية، إلخ(أو داخل الطائفة الشيعية، خاصة جنوب البالد، أو لدى باقي الفاعلين 
 عن االحتالل، قوات التحالف من تجريم ، وآما آان منتظرا، مباشرة القاعدة، الناتجيمنظتن الوجود الميداني لفقد مّك. الكفاح المسلح أشهرها بالنسبة لإلعالم الغربي

  .آل أطياف المقاومة ونعتها باإلرهاب
 حكومة موالية يرأسها نوري المالكي الذي يمارس سياسة طائفية تزيد من حدة ابثقت عنهان" ة سياسيعملية"سيطرتها عبر وقد حاولت قوات التحالف أن تبسط 

 ).صراعات تتجاوز التقاتل بين السنة والشيعة نظرا لتعارض وجهات النظر داخل الطوائف نفسها حول االحتالل والبعثيين وإيران، إلخ(الصراعات القائمة أساسا 
مكونات الطبقة السياسية وهو ما يمنعه من التنفيذ الحرفي  ساحة بمساعدة قوات التحالف لكن عليه أيضا أن يتفاهم مع مختلفويحاول المالكي أن يفرض نفسه في ال

                                                           
ماذا نقول في السيطرة على األرض :" باتش، إذا اعتبرنا شكليا االحتالل متجاوزا، البد مع ذلك من طرح سؤالين حسب أستاذ القانون الدولي ونائب البرلمان األلماني ،السيد نورمان 3

ت يقودنا الجواب عن هذين السؤالين إلى القول بأّن العراق بلد يرزح تح". ماذا عن إمكانية قيام هذا الجيش بممارسة سلطته على الساآنة المحلية؟"و " من طرف جيش أجنبي؟
  .2008 مارس 8عرض قدم ضمن ندوة حول العراق، . االحتالل

http://www.norman-paech.de/fileadmin/user_upload/texte/Irakkonferenz_Berlin_08-03-08.pdf  
  الصادر عن مجلس األمن،) 2004 (1546أوربا العالم الثالث و الجمعية األمريكية للحقوقيين، نقد القرار مرآز  4

http://www.cetim.ch/fr/interventions_details.php?iid=214  
  2005الجمعية األمريكية للحقوقيين، من إعادة اإلعمار إلى خصخصة العراق، و مرآز أوربا العالم الثالث و 

http://www.cetim.ch/fr/interventions_details.php?iid=246  
  .2008 نوفمبر 17أخبار ألمانيا، آارين لوآفيلد، العراق يوافق على بقاء الجيش األمريكي ،  5
  .2008 ديسمبر 5جواآيم آيليار،خدعة لواشنطن، الشباب العالمي،  6
  .2008 ابريل 3اليونسيف تدين تجنيد األطفال في العراق، : آاترين ريبوفيل. 2007سنة % 53 إلى 2004سنة % 83انخفضت نسبة االلتحاق بالمدارس االبتدائية من  7
  .2005 يناير 31 مليار دوالر قد تكون اختفت، لوموند، 9: إعادة إعمار العراق: ، انظر )للماء(شتل على غرار هيأة بي 8



لوب وزيادة على القوات المسلحة والشرطة العراقية المنشأة حديثا والتي تتحكم فيها، ترعى حكومة بغداد مليشيات تزرع الرعب في ق. إلمالءات اإلدارة األمريكية
  .الساآنة
 .لم يعمر سوى بضعة أشهر 9، أعلنت هذه األخيرة عن انخفاض ملحوظ في وتيرة العنف2008بر فمالمعاهدة األمنية مع الواليات المتحدة في نوعلى توقيع الوعشية 
  ..10 عدد قتلى العسكريين األمريكيين انحسر بقوة، يظل العدد الضخم للقتلى العراقيين مجهوالفرغم أّن
فمن المواجهة المباشرة مع المتمردين، انتقلت إلى دعوة بعضهم إلى التعاون لعلها تنجح في  .رفت استراتيجية االحتالل األمريكي تطورا ملحوظا بمرور الزمنوقد ع

  .استئصال مقاومة تزداد قوة يوما بعد يوم وتتخطى تناقضاتها الداخلية محاولة أن توحد صفوفها
 .12وتضاعفت عملياتها في سائر أرجاء البالد 11 جندي168000 فتم تدعيم القوات األمريكية التي بلغ عددها )تدفقال( "سورج" ملية، انطلقت ع2007وبحلول ربيع 

نة يتقلص  مما جعل عدد الساآنة السنية في المدي– في بغداد تحديدا –قام الجنود األمريكيون مدعومين ببعض الوحدات العراقية بتمشيط األحياء السنية بصفة خاصة و
آما تم استهداف أحياء شيعية، خاصة .  سنة فأخذت بصماتهم واعتقل اآلالف منهم60 و 15تم تسجيل جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين  .%25 إلى %45من 

  . بعض المعابر القليلةمن خالل بحرية إال منعت السكان من المرور)  أمتار4(ثم إحاطة األحياء المهدأة للعاصمة بأسوار مرتفعة ) األعظمية(في البصرة وبغداد 
مجالس (من استعمال طريقة أخرى ضد التمرد فدعت العديد من رؤساء القبائل السنية إلى إنشاء مليشيات  "سورج" مع هذه الحملة النارية، آثفت عملية بالموازاة
وهو .  من أفرادها آانوا يتقاضون أجورا من األمريكيين80000 حوالي عدة، بل إّنأو دعمها والتعاون مع القوات األمريكية تحت غطاء محاربة تنظيم القا) الصحوة

  .13ن التحالف من التحكم في أطراف النزاع والتأثير على قوتها بشكل يمكنه من إضعاف المقاومة ضد االحتاللمّك ما
، وضد الجيش العراقي 2005ضد القاعدة، وهو ما تقوم به منذ : ة جبهات المليشيات يمكن أن تحارب على عدّن تظل سيفا ذا حدين نظرا ألاإلستراتيجيةلكن هذه 

وقد تم تحويل مسؤولية المليشيات السنية إلى الحكومة التي عليها أن تدمجها في قوات األمن رغم أنها ال تسعى  . بل ضد جيش االحتالل نفسهوالمليشيات الحكومية
ويثير هذا الصراع أحيانا توترات خطيرة بين القوات الحكومية ومجالس الصحوة التي  .ذلك بتواطؤ من األمريكانلذلك، خشية تأثير ذلك على مشاريعها السلطوية، و

  .14وهو ما يشكل حسب المالحظين أحد أسباب تصاعد حدة العنف حاليا. ينضم بعضها أحيانا، حسب بعض المصادر، إلى المقاومة
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رح مئات اآلالف من العراقيين خاصة من طرف القوات المسلحة للتحالف ومن مختلف قوات األمن والمليشيات التي تل أو ُج، ُق2003مريكي سنة منذ الغزو األ
ن الجرائم الخطيرة فالجميع يقترفون أنواعا م. تتحكم فيها الحكومة العراقية ثم من طرف مليشيات مختلف األحزاب السياسية أو زعماء القبائل والمجموعات المسلحة

  .  ماليين، نصفهم غادروا نحو البلدان المجاورة4أما عدد الذين فروا من مناطق سكناهم فقد بلغ . 15ويظل العدد الدقيق لحاالت الوفاة العنيفة مجهوال ومثيرا للجدل
بتدريب ضباط عراقيين وأنشأت ) لف الشمال األطلسي أيضاومنظمة ح(فقامت قوات التحالف . ومع تفكيك الجيش والشرطة العراقيين، هيمنت الفوضى على البلد

ثم نفذت عمليات مشترآة لتهدئة األحياء والقرى المتمردة قبل أن تنقل القيادة العسكرية األمريكية مسؤولية المعارك . بنيات عسكرية جديدة مع االحتفاظ بالقيادة الفعلية
  . مع اإلشراف عليهم دائماالميدانية إلى العراقيين،

 قواعد 4 موزعة على ات آتيب9( شخص 4500، أنشأت الواليات المتحدة القوات العراقية الخاصة بالعمليات، وهي عبارة عن قوة مكونة من 2003فمنذ أبريل 
 مصالح االستعالمات ، سيتم تعزيز آل آتيبة بخلية استعالمات ستعمل باستقاللية عن2009بر يسمفإلى حدود د" .ينتظر أن يضاعف عددها بسرعة) للكومندوز

.  الساآنة العراقية تعتبرها فرعا سريا للجيش األمريكي القوات العراقية الخاصة بالعمليات تخضع رسميا للحكومة العراقية فإّنورغم أّن. 16"األخرى في العراق
تتبع " مكتب مكافحة اإلرهاب"نشاء وزارة جديدة أطلق عليها اسم ، بتحويل مسؤوليتها إلى العراقيين، ساهموا بقوة في إ2007 قام األمريكان، انطالقا من أبريل حينف

   .لع على تفاصيل مهامها البرلمان ال يّطمباشرة للوزير األول المالكي الذي أصدر مرسوما في هذا الشأن، علما أّن

ويبدو أن المالكي  . أو االحتجاجات الصادرة عن المدنيين تظل غير ذات جدوىوىإن القوات العراقية الخاصة بالعمليات تنشط دون خشية من العقاب فكل الشكا
ت في  القوات الخاصة شّنآما ذآرت الصحافة أّن.  في وزارة الداخليةا موظف35 عندما اعتقلت 2008بر يسميستخدمها للتخلص من خصومه، آما وقع في شهر د

وأمام احتجاجات أعضاء البرلمان، . قليمي بديالة مدعومة بالمروحيات األمريكية واعتقلت عدة شخصيات من نفس السنة هجوما على موقع الحكومة اإلأغسطسشهر 
لم يتردد المالكي، الذي عليه مبدئيا أن يصادق على آل مهمة للقوات الخاصة، في إنكار علمه بذلك ليبث بذلك الشكوك حول طبيعة السلطة التي تتحكم فعليا في هذه 

  .17القوة
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استخدام مفرط وغير مبرر للقوة، إعدامات سريعة وبدون ( العراقية بعمليات عسكرية تخللتها انتهاآات مكثفة للحق في الحياة  ونظيرتهاةالقوات متعددة الجنسي قامت
وزارة حقوق اإلنسان ، أشارت 2007في سنة : عدد الهائل لالختفاءات القسريةإضافة إلى الواعتقاالت ضخمة متبوعة باالحتجاز التعسفي والسريع، ) محاآمة

 جسيمةففي جميع حاالت االختفاء ال.  هذا الرقم أصغر بكثير من العدد الحقيقي الذي يمكن أن يبلغ عشرات اآلالف، علما أّن18 حالة مسجلة لديها2438العراقية إلى 
  .مارس بكثافةأما التعذيب فُي. المسلح واالضطراب السياسي تظل وتيرة تفاعل أسر المختفين وتبليغها بالحادث بطيئة جدازاعنالتي تتم في سياق مطبوع بال

ت  نظرا لالتفاقياة فالقضاء العراقي عاجز عن التدخل إذا آان الفاعل يشتغل ضمن القوات متعددة الجنسي،آما أن السلطات العراقية ال تحقق في هذه االنتهاآات
 البرلمان لم يقم ر عددهم بعشرات اآلالف فيحظون بنفس االمتياز بما أّنقّدأما مستخدمو شرآات األمن الخاصة األجنبية الذين ُي ).أنظر أسفله(الموقعة بين الطرفين 
  .في حين تظل شكايات الضحايا دون ذات جدوى لقانون،تابعون بأفعالهم المخالفة لمثلهم في ذلك مثل أفراد قوات األمن العراقية الذين ال ُي بعد بإلغاء هذا البند،

 21000 أنها ال زالت تحتجز 2008 أغسطسفقد أعلنت القوات األمريكية في . من جهة أخرى، يظل عشرات اآلالف من األشخاص معتقلين دون تهمة وال محاآمة
  . شخص، ضمنهم مئات األطفال75000  و50000بين  اقية مابينما تحتجز القوات العر. 19 آخرين في نفس السنة10000شخص بعد أن أطلقت سراح 

 أية ن ألسباب أمنية من طرف قوات التحالف أن يبقوا رهن االحتجاز لمدة غير محددة دون إمكانية االحتجاج على ذلك أماميألشخاص المعتقللفي هذا السياق، يمكن 
 . ساعة التالية العتقالهم24 نص القانون الوطني على ضرورة مثولهم أمام قاض للتحقيق خالل الــأما بالنسبة للمعتقلين لدى السلطات العراقية، في. سلطة قضائية

األشخاص الذين يتم إطالق سراحهم توقيع بل يفرض على  . شهورا بل سنواتورغم هذا، يشكل االحتجاز دون تقديم للمحاآمة القاعدة المعمول بها ويمكن أن يمتّد
  .األمن ويلتزم أحد أقربائهم بضمان حسن سلوآهمالتزام مكتوب بعدم تهديد 

.  في السجونأما ظروف االحتجاز داخل السجون العراقية فمزرية للغاية بسبب االزدحام وقلة العالج والغذاء والمعاملة السيئة والتعذيب الذي يمارسه العاملون
 والعراقية وآذا المليشيات التابعة لوزارة الداخلية وبعض األحزاب السياسية المقربة عشرات من مراآز االحتجاز السرية تحت سلطة القوات األمميةالتوجد أيضا و

  .من الحكومة
 بنود المعاهدة األمنية نصت على أن تقوم الواليات المتحدة بتحويل جميع فرغم أّن .ويظل التعذيب ممارسة ممنهجة ومكثفة، خاصة في مراآز االحتجاز السرية

  .سلطات العراقية، الزال هذا األمر مجرد حبر على ورقالمحتجزين لديها إلى ال
 التابع مباشرة للوزير األول، "لواء بغداد" الخاصة لمنظمة األمم المتحدة حاالت اعتقال قام بها أفراد القوات الخاصة، اإلجراءات الكرامة على منظمةوقد عرضت 

 نفسه ينياالدبل تمت متابعة السيد  .المواطنينحقوق  المتعلقة بانتهاآات وىص الستقبال الشكايني، المخصا، في مقر دوام النائب محمد الد2009 فبراير 22يوم 
 القسرياالختفاء   بعض المعلومات حولعن  الذي أخبرنا،يقعيل حاألستاذ إسماأن محاميه، آما  .بسبب أنشطته الحقوقية وألنه آشف عن وجود عدة سجون سرية

ض لمحاولة اغتيال ى تهديدات بالقتل قبل أن يتعّرد اعتقالهم واحتجازهم بسرية في مرآز موجود في المنطقة الخضراء ببغداد تلّقوالتعذيب الذي خضع له موآلوه بع
  .200920 يوليو 25ورغم تماثله للشفاء بسرعة، فقد لقي حتفه في ظروف مريبة مساء  .تم إجالؤه عقبها إلى مستشفى العاصمة، بعد إصابته بجروح

.  إجراءاتها غير مطابقة للمعايير الدولية للعدالةمحكمة الجنائية المرآزية العراقية مؤهلة لمتابعة األشخاص المشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية، فإّن الورغم أّن
 المحكمة الجنائية العراقية آما أّن . الشأن تحقيق حول االدعاءات المتعلقة بهذامنتزعة تحت التعذيب سائدة وال يتم فتح أّي" اعترافات"فالزالت األحكام المبنية على 

  . ال تحترم هي أيضا المعايير الدولية في هذا المجالةالقوات متعددة الجنسيه العليا المنشأة لمحاآمة المسؤولين في النظام السابق الذي أزاحت
 من نفس السنة بتبني قانون يقضي بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق رنوفمب على معاهدة مناهضة التعذيب، ثم قام البرلمان في 2008 أغسطسوقد صادق العراق في 

  .اإلنسان

  
  توصياتال -5
  . القانون الدولي في هذا المجالاحترام التعهدات التي أخذها العراق على عاتقه بتوقيعه الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وتبنيه لنصوص .1
  .يعيشون فوق ترابه وتحت سلطته، مهما آان انتماؤهم العرقي أو الديني، وإلزام قوات االحتالل بذلكاحترام وضمان حقوق جميع األشخاص الذين  .2
حماية الحق في الحياة بوضع حد لإلعدامات السريعة ودون محاآمة، بما فيها االغتياالت السياسية، وألحكام اإلعدام التي يتم النطق بها دون اعتبار لمقتضيات  .3

  . المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسيةالمعاهدة الدولية
  .وضع حد لالختفاءات القسرية وإلغاء جميع أماآن االحتجاز السرية وإنشاء نظام موثوق به ومستقل لمراقبة وحراسة جميع أماآن االحتجاز. 4
عة المسؤولين عن هذه األفعال جنائيا وإدانتهم وتعويض وضع حد للتعذيب وللمعاملة الالإنسانية والمهينة وفتح تحقيقات حول االدعاءات في الموضوع ومتاب .5

  .أو عائالتهم وعدم االستناد إلى االعترافات المنتزعة بالتعذيب أثناء المحاآمة/الضحايا و
  .إدراج جريمة التعذيب آما يحددها الفصل األول من المعاهدة في التشريع الداخلي وتحديد العقوبات الزجرية المناسبة لها. 6
ع حد لعدم خضوع االنتهاآات الحقوقية الجسيمة للعقاب بالتأسيس الفعلي الستقاللية السلطة القضائية، بالسهر على أن يكون مطابقا للمبادئ األساسية المتعلقة وض .7

  .باستقالل القضاة والسهر على اإللغاء التام لتدخل السلطة التنفيذية في القضاء
ق تكون مهمته إجراء تحقيق معمق حول جميع االنتهاآات التي ارتكبتها الحكومة العراقية وقوات االحتالل األجنبية التفكير في تعيين مقرر خاص بالعرا .8

  .2003والشرآات الخاصة األجنبية منذ 
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