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 المقدمة

( اللجنة) التعذيب مناهضةاألمم المتحّدة ل لجنة إلى الطلب هذا تقديم للعدالة الدولي جنيف مركز يسر .1

 (.االتفاقية) التعذيب مناهضة التفاقية المتحدة المملكة امتثال حالة بشأن

 العديد مع شراكات على المركز ويحافظ. والمساءلة العدالة قضايا مع المركز تعامل تأسيسه، منذ .2

 في سيما ال المدني، المجتمع من مؤسسات واسعة وشبكة والمحامين الحكومية غير المنظمات من

 حقوق انتهاكات حول وأدلة وثائق المركز يتلقى القنوات، هذه خالل من. األوسط الشرق منطقة

 عن تقاريره المركز ويقدم. حدوثها فور العراق، ذلك في بما البلدان، من العديد في اإلنسان

الى و اإلنسان حقوق مجلس دورات في المنتظمة مشاركته خالل من اإلنسان حقوق انتهاكات

 .اإلنسان حقوق معاهدات هيئات مختلف

 خلفية

 والذي المتحدة الواليات تقوده الذي التحالف من جزًءا( المتحدة المملكة) المتحدة المملكة كانت .3

 قواتفيه البالد ساهمت لل احتالل الغزو وتال. 2003 مارس في شرعية غير بطريقة العراق غزا

ً  انتهى االحتالل في المتحدة المملكة طتورّ  أن من الرغم علىو .البريطانية العسكرية  في رسميا

 العراق في البريطانية القوات بقيت العراق، في السلطة تتولى جديدة مؤقتة بحكومة 2004 يونيو

 .2011 مايو في الكامل انسحابها حتى الجديدة العراقية الحكومة طلب على بناءً 

"( العراق في التحقيق" رسميًا عليه يُطلق) تحقيقًا المتحدة المملكة حكومة أنشأت ،2009 عام في .4

 يتعلق فيما. العراق احتالل في الالحق ودورها الغزو في المتحدة المملكة مشاركة ظروف لدراسة

 العسكري للعمل قانوني أساس وجود فيها رتقرّ  التي الظروف" أن إلى التحقيق خلص الغزو، بقرار

 رئيس قرار أساس "إن التحقيق لجنة رئيس وقال . "ُمرضية تكون أن عن بعيدة كانت البريطاني

 الطعن يتم ولم معيبة وتقييمات معلومات استخباراتية واضح، ويتضمن غير بلير، توني الوزراء

 االعتبار في ضعتان  في فشلت المتحدة المملكة أن التحقيق رقرّ  كما. "ذلك" ينبغي فيما كان فيه،

 تضاه   لم الصراع بعد ما عراق في جهودها وأن بنائه وإعادة وإدارته العراق استقرار ةمهمّ  حجم

 زتركّ  وأصبحت كافية موارد دون العراق غزو في المتحدة المملكة لقد دخلت". التحدي حجم أبداً 

 .1ممكن وقت أسرع في العراق من قواتها سحب على أساس بشكل

 من الكثير ضتعرّ . احتجاز مراكز ةعدّ  تدير البريطانية القوات كانت العراق، في هاوجود أثناء .5

 المعاملة سوء ضروب من وغيره الجنسي والعنف الالإنسانية والمعاملة فيها للتعذيب المحتجزين

 أيدي على قتلوا أو معاملتهم لسوء نتيجةً  المعتقلين بعض ومات. البريطاني الجيش أفراد أيدي على

 ،ع  اووهو غير  للضرب المعتقل ضتعرّ  حاليًا، فيها التقاضي يتم التي الحاالت إحدى وفي. الجنود

ً  وُحبس  كان عندما ةبالقوّ  وتكراًرا مراًرا إطعامه وتم الفئران، تعيش فيها انفرادية زنزانة في عاريا

 حالة هي األخرى الحاالت ومن. 2عامين من ألكثر الظالم في ظلّ  وقد. الطعام عن إضراب   في

                                                           
1 Sir John Chilcot’s Public Statement, 2 July 2016, UK National Archives, https://webarchive.nationalarchives. 
gov.uk/20171123124608/http://www.iraqinquiry.org.uk/the-inquiry/sir-john-chilcots-public-statement/. 
2 UK Government Demands Secrecy for High-Profile Torture Case, Middle East Eye (8 Mar. 2017), 
https://www.middleeasteye.net/news/uk-government-demands-secrecy-high-profile-torture-case. 
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 في التحقيق وكشف. 3استجواب غرفة في رحبّ المُ  للضرب تعّرضه بعد توفي الذي موسى( )بهاء

. التعذيب حدّ  إلى ترقى ةعزولم استجواب   أساليب يستخدمون كانوا الجيش أفراد أن موسى بهاء وفاة

 البريطانية القوات بأن البريطانية العليا المحكمة عن صادر حكم   إلى وغيرها القضايا هذه تولقد أدّ 

كما . 4المحتجزين المدنيين مع بها تعاملت التي بالطريقة جنيف اتفاقيات انتهكت الدفاع ووزارة

 الجيش أفراد أيدي على وفاة حاالت سبع عن يقل ال ما الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي وثق

 .5العراق في البريطاني

 

 العراقيينّالتعذيبّلضحاياّالعدالة

ّالمملكةّتستغرقهّالذيّالطويلّالوقت بشأن قلقه التعبير عن في مركز جنيف الدولي للعدالة يرغب .6

 المواطنون لها ضتعرّ  التي المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيبّحاالتّلمعالجةّالمتحدة

( 2) 7 المادة إن .2003 عام غزو العراق عقب بريطانيين عسكريين أفراد أيدي على العراقيون

 ،للمتهم العادلة المعاملة ضمان "مع أنه، على تنصّ األمم المتحّدة لمناهضة التعذيب  اتفاقية من

 أي حالة في تبعةالمُ  الطريقة بنفس الدولة قبل من التعذيب لمزاعم القضائية المالحقة تتم أن يجب

 الكيانات كانت إذا اعمّ  نتساءل ونحن. الدولة" تلك قانون بموجب خطيرة طبيعة ذات عادية جريمة

. االلتزام لهذا تمتثل الحاالت هذه لمعالجة ستخدمتاُ  التي والمختلفة العديدة ةالخاصّ  واإلجراءات

 كانت إذا ما بشأن الدولية الجنائية للمحكمة العام عيالمدّ  ق بل من المستمر التقييم ويالحظ المركز

ر اسلوكه كان إذا ما أو حقًاّحقيقية المتحدة المملكة اجراءات  الجريمة محاكمة ويجعل العدالةّيؤخ 

 وطلب األمر هذا بشأن المتحدة المملكة وفد على الضغط على اللجنة المركز ويحثّ  ،6صعوبةً  أكثر

 .والشهود األدلة حماية المتحدة المملكة حكومة تضمنأن 

 السلوك سوء بسبب قضايا المرفوعةال من العديد سمعة تشويه إلى تحديداً  الطرف الدولة تقرير يشير .7

ف ألنه قلقمُ  هذا المهني السلوك وسوء. 7ألحد المحامين المهني  االدعاءات عن االنتباه يُحر 

 أو تجاهل إلى ييؤدّ  قد هذا أنّ  من بالقلق ويشعر المركز. سياسية فعل   ردود يثير وقد المشروعة

 عدم ضمان في المساعدة على اللجنة ركز،مال ويحثّ . المتبقية الموثوقة قضاياال سمعة تشويه

 بمواصلة ملزمة الطرف الدولة تظلّ  المحامين، أحد سلوك سوء عن النظر بغضّ ف. ذلك حدوث

 .المتبقية المزاعم لجميع المالئمين القضائية والمالحقة التحقيق

 عام في) ةالمتحدّ  المملكة بشأن للجنة السابقة الختامية المالحظات للعدالة الدولي جنيف مركز يدعم .8

 ذلك في بما للتعذيب، المنهجية الطبيعة دراسة في المتحدة المملكة إخفاق إلى والتي تشير (2013

 التحقيقات بعض أجرت قد المتحدة المملكة أن من الرغم وعلى .والسياسيين العسكريين القادة دور

ّإزاءّقلقهاّعنّأعربتّاللجنةّأنّإال العسكريين، األفراد قبل من المعاملة إساءة قضايا في العامة

                                                           
3 Transcript of Statement by Sir William Gage, Chairman of the Baha Mousa Inquiry, at 5–6 (8 Sept. 2011), 
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120215203921/http://www.bahamousainquiry.org/report/inde 
x.htm 
4 British Troops Breached Geneva Conventions in Iraq, High Court Rules, The Guardian (14 Dec. 2017), 
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/14/british-troops-breached-geneva-conventions-in-iraq-
highcourt-rules 
5 The Office of the Prosecutor, International Criminal Court, Report on Preliminary Examination Activities 2018 
para. 196 (Dec. 2018). 
6 Id., paras. 205–206. 
7 Sixth Periodic Report Submitted by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, para. 222, U.N. 
Doc. CAT/C/GBR/6 (29 Jan. 2018). 
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ّويحد د...ّّالتعذيبّمدىّيقي مّأنّشأنهّمنّالذيّالكاملّالعامّللتحقيقّالمتحد ةّالمملكةّمقاومة"

 الحظت ذلك، إلى . وإضافةً السياسيينّوالشخصياتّالعسكريةّلكبارّمحتملةّقياديةّمسؤولية

 طتورّ  الذي التعذيب في التواطؤ أو التعذيب بسبب جنائية محاكمات  " وجود لعدم عميقًا قلقًا اللجنة

 المحاكم من عدد وجود من الرغم على" العسكرية األمنية األجهزة وأعضاء الدولة مسؤولو فيه

 البالغ قهالاللجنة في ق المركز، ويشارك. 8العراقيين المدنيين معاملة إساءة للجنود على العسكرية

 .9الالإنسانية المعاملة أو التعذيب على مناسبة عقوبات وجود عدم إزاء

ّعلىّيحصلون"ّالضحاياّجميع بأن اللجنة نداء على الضوء تسليط الدولي للعدالة جنيف مركز يودّ  .9

 سيحصل والتعويض، االنتصاف خالل ومن.  10"فعالةّوجبرّانتصافّسبلّتوفيرّويتمّاإلنصاف

 الكفاية فيه بما التشديد يمكننا وال. العدالة على النهاية في االنتهاكات من وغيرها التعذيب ضحايا

 على وعائالتهم الضحايا مساعدة أجل من السرعة وجه على التحقيقات في قدما المضي أهمية على

 .حياتهم بناء إعادة في البدء

 

ّالخاتمة

 المركز ويؤكدّ  .وحسم بسرعة معالجته ويجب اإلنسان لحقوق جسيم انتهاك  هو  ان التعذيب .10

 مرّ  ولقد. المناسب الوقت في البريطانيين العسكريين ضدّ  التعذيباتهامات  معالجة ضرورة على

 المملكة وقد فشلت المعاملة، وسوء حاالت التعذيب معظم وقوع منذ الزمان من عقد   من أكثر بالفعل

 االهتمام إيالء ضمان ةالمتحدّ  المملكة على ويجب. الوقت ذلك كل في المشكلة حل في المتحدة

 للضحايا العدالة تحقيق أجل من ومقاضاتها نتهاكاتاال هذه في للتحقيق الالزمة والموارد الكامل

 .العقاب من باإلفالت يتمتعوا لن المعاملة وسوء التعذيب مرتكبي أن مفادها واضحة رسالة   وإرسال

 

                                                           
8 Committee against Torture, Concluding Observations on the Fifth Periodic Report of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, para. 16, U.N. Doc. CAT/C/GBR/CO/5 (24 Jun. 2013). 
9 Id. at para. 17. 
10 Id. at para. 16. 
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