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 چکيده
ی کيفوری کوی ی ا    گواار قواورن ، کشوررها  ريساالی اعضای آن در عراق و های تروريستی و تعداد باگستردگی اقدامات گروه

گور  ی مرتبط در دادرسی ا  سوری دي الم  نيبی دادرسی کيفری همسر با اين جرايم و در عين حال همسر با اصرل سا ادهيپ ،سرکي
پاسو    لسواا کوه بوه دو    داردتالش  ن مقاله. ايکندیمدادرسی عراق به اين جرايم را تبيين  اهميت پرداختن به قراعد ا  جم ه وجره

ی مرجورد در مسوير تققو     هاچالشرسيدگی ومرده و  ه دستگير کدگانسياست کيفری اين کشرر با چه تدابيری وسبت ب -1دهد: 
ايون   در ادرسی افتراقی در اين  مينوه چيسوت   های تقق  يک وظام دستهيبا -2مرتبط با اين جرايم کدامند و  دادرسی کيفری افتراقی

 روريسوم و اکواره بوه   تی وسبت به قاورن آيين دادرسی اين کشرر در تعامل بوا قواورن خواب مبوار ه بوا      کناختبيآسراستا، وگرش 
ا  هموان مقوررات    که دادرسی کيفری کی ی دهدیمداعش وشان  ژهيوبههای تروريستی ی مرضرع رسيدگی اعضای گروههاپرووده

يره . بوه عوالوه کو   و ا  فرآيند رسويدگی کيفوری افتراقوی برخورردار ويسوت      کندیمرايم تبعيت آيين دادرسی کيفری واظر به ساير ج
یواب  یل گروهوی ارت که در عين فقدان ادله، کيره اوتساب جرايمی که عمرماً به کو  کردیمباعث  اارتیاب جرايم اعضای اين گروه

 صوررت بوه درسوی  ی فرآينود دا سا هاديپ. به همين دليل، کردمی باعث اطاله دادرسی دکراری دوچنداوی پيدا کرده  و اين امر اودافتهي
 ر قواورن آيوين  رفتن امیوان تبعيوت ا  فرآينودهای رسويدگی موررد اکواره د       ساالصالحديدی، سياست  ده و عمدتاً وظامی به  ير 

ی بوه  بخشوی عم و  يگواه عدم جاتا با  کردیمدادرسی کيفری عراق کده است. به عالوه، اهداف متعالی ماوند ايجاد امنيت خرد عام ی 
اظر بوه رسويدگی   وو ی فرآيند دادرسی کيفری و همچنين تفسير مرسع بسياری ا  تشريفات قضايی سا سادهحقرق متهمان، حاف و 

 .دهدیماين متهمان را به تقق  سرعت در مقیرميت و اجرای کيفرهای سنگين سرق 
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 مقدمه و بيان مسئله

ويوژه  بوه  1های تروريسوتی مخت و   تقاضای جهاوی کيفردهی و مقاکمه اعضای گروه

، حقرق کيفوری در مفهورم عوام و    2گروه داعش )مرسرم به دولت اسالمی عراق و کام(

هوا را بوه دليول مالحظوات     دادرسی کيفری در مفهرم خاب وسبت به جرايم اين گوروه 

قرالتی مراجه خراهد کرد. ابوربیر البدودادی سورکرده گوروه تروريسوتی      گرواگرن با ت

بر ای بالغميالدی در کهر مرصل عراق اعالم خالفت کرد و منطقه 2014داعش در اکتبر 

مي يرن وفر )ا  ح ب و رقه در سرريه تا بدداد در عراق( را به تیورف خورد درآورد    6

ا به کاورنِ کشررهای درگير با داعش تبديل امری که در عمل عراق ر. (118: 1394) ماوی، 

ها جهت مقاکمه عناصر اين گروه کرد که پس ا  ايجاد يک ثبات وسبی در آن، تالش

توا اواخور    2018تروريستی در اين کشرر آغا  کد. در اين چارچرب، ا  ابتدای سال 

 دستگاه قضايی عراق بيش ا  بيست ه ار پرووده مربور  بوه تروريسوم را    2019سال 

  3مررد رسيدگی قرار داد و همچنان ه اران پرووده ديگر در جريان رسيدگی است.

 

                                        
 : گروه القاعده؛ گروه النقشبنديه؛ گروه الجيش های تروريستی که در عراق مررد مقاکمه قرار گرفتند عبارتند ا. گروه1

کدود و همچنين های مخت   را کامل میها عالوه بر م يت مق ی م يتاالسالمی؛ گروه جيش المجاهدين. اين گروه

يافته داعش )دولت اسالمی ها گروه سا مانها بردود. پس ا  آنتعدادی ا  اعضای ح ب بعث وي  عضری ا  اين گروه

 های مخت   عراق بههای مخت فی وي  در میانپديدار گشت. مسئ ه ديگر اينیه گروه 2014و کام( ا  سال  در عراق

ها: صررت گرفت. ا  جم ه اين گروه 2005ها بر اساس قاورن مبار ه با تروريسم سال وجرد آمدود که مقاکمه آن

ها وابسته به که برخی ا  آن ه الیرخی، گروه اليماویيافته جند السماء، همچنين گروهای وابسته به گروه سا مانافراطی

به رياست وخست و ير « صرله الفرسان»کاخه وظامی جيش المهدی جريان صدر )مقتدی صدر( که پس ا  عم يات 

 صررت گرفت. 2008و  2007های اسب  عراق )ورری المالیی( بر ضد جيش المهدی در مهرومرم

های سا مان م ل اعش را يک گروه تروريستی واميده و آن را در ليست تقريم. کررای امنيت سا مان م ل متقد د2

ع يه القاعده قرار داده است، در اصل گروه داعش يا دولت اسالمی عراق و کام يک سا مان تروريستی است که عمده 

وامد و و کام میباکد. اين گروه خردش را دولت اسالمی عراق فعاليت تروريستی آن در کشررهای عراق و سرريه می

 (.1: 1394مناط  وسيعی ا  کشررهای عراق و سرريه را فتح ومرده برد )رئيسی و فرکاسعيد، 

3. See: www.news.un.org/ar/story/2020/01/1048122. Last seen at 2020/11/11 



269                                                  1401، تابستان 44فی نامة ع می امنيت م ی، سال دوا دهم، کمارة  

 

است کوه بوه جنايوات     2دادگاه کيفری مرک ی عراق 1هامرجع صالح برای اين مقاکمه

هوايی کوه در داخول عوراق     کند. اين دادگاه به جرايم تروريسترسيدگی می 3تروريستی

                                        
کی ماونود تروريسوم   های خطروا. در گاکته وه چندان دور، قبل ا  تشیيل گروه تروريستی داعش، عراق کاهد سياست1

اوود:  های حقرق بشری درباره تروريسم مرجورد در عوراق چنوين وظوری ارائوه کورده      سا مان الم ل برد.و تروريسم بين

ای ا  رفتارهای فردی و اجتماعی واقض حقرق بشر مطاب  سياستی ا  پيش تعيين کده برای هدف قورار دادن  مجمرعه»

 (.69: 2016)اليعقربی،  «منافع اکثريت مردم عراق

ری فوتن اثرگواا  ا  اين رو رها کردن اين تروريسم منجر به آسيب رساودن به جامعه و وهادهای سياسی عراق و ا  بين ر

تورين مودل تروريسوم    تراوود پسوت  در اين راستا اذعان کرد که وظام بعث عوراق موی   ترانبنابراين می ها گشته است؛آن

الواکر اسوتفاده کوده اسوت. ايون رايوم بوا آ ار و        هوای فورق  اين سياستسياسی و اجتماعی به کمار آيد که در آن ا  

جمعی و تديير جدرافيايی و جمعيتی برخوی  های دستهوجرد آوردن گررستان های سياسی و اجتماعی خرد و با بهاذيت

برابور م وت   ها )جنرب عراق( و... در های او وسبت به جمعيت باتالقا  کهرها ماوند ح بچه )در کمال عراق( و وگرش

های  يادی را به بوار آورد و فرهنوخ خشوروت را    های باقيماوده ا  اين رايم برای م ت عراق آسيبعراق ايستاد. مالفه

 هوا در ايون کشورر   های تروريسوتی و خشوروت  رغم اينیه اين رايم ا  بين رفت اما فعاليتو به در اين کشرر پياده کرد

 (.23: 2013اتی بتراوند به اهداف خرد برسند )مقمد عبد فيقان،ثبادامه يافت تا ا  طري  واامنی و بی

ل تران گفت که رايم بعث منجر به پيشرفت اکیال تروريسم سياسی و اب ارهای مخت   آن کد، چورا کوه ا  ابو ار و وسواي    می

فتوه توا   چشوم و دوودان گر  کرد، ا  بريدن اودام بدن و بيرون کشويدن  گرواگروی برای کینجه جهت ا  بين بردن افراد استفاده می

مشوی جنايتیاراووه ايون رايوم اسوت. تجواو  بوه        های اسيد و...، همه اين مرارد وشاوه روود و خطاوداختن افراد  وده در حرض

یورر  های ديگر کینجه که بوه دور ا  ت همسر، خراهر يا مادر در مقابل يک  وداوی يا کشتن کردک مقابل چشمان مادر يا روش

 (30: 2013ها در اداره اطالعات مرک ی رايم بعث کش  و ضبط گرديد. )مقمد عبد فيقان، ودهاست، همه اين پرو

تشویيل   22/4/2004( در تواري   28/6/2004توا   21/4/2003) . دادگاه کيفری مرک ی عراق ترسط حیرمت ائوتالف مرقوت عوراق   2

هوای  ای در سواير اسوتان  صوررت دوره داد و ج سات آن بهمرک  اين دادگاه در کهر بد»اساسنامه آمده است:  1ماده  2گرديد. در بند 

 .اساسنامه( 18)بند ال  ماده  «باکدهای اين دادگاه رسيدگی به جرايم تروريستی میکرد. ا  جم ه صالحيتعراق منعقد می

 د:بندی کرتران در دو دسته طبقههای تروريستی در حقرق کيفری عراق را می. میادي  جرايم و جنايات گروه3

ظوام سياسوی )جورايم ع يوه     وجورايم ع يوه    -1ها که عبارتند ا :بندی جرايم تروريستی بر اساس مرضرع آنال ( دسته

 رايم ع يوه امورال اکوخاب و امورال عمورمی     جو  -3جرايم ع يه اکوخاب؛   -2های دولتی(؛ وظاميان، جرايم ع يه ارگان

رمی )ايجاد رعب و وحشوت ميوان موردم و    ش و آسايش عمجرايم ع يه آرام -4گيری مالی( تخريب، اضرار مالی، باج)

 های خارجی در عراق.جرايم ع يه سفارت و کنسرلگری -6ايم ع يه ماهب؛ جر-5مس ح کردن ساکنان مناط ( 

کوارگيری  رتیواب تورأم بوا بوه    ا-2ا تهديود؛  بارتیاب ترأم -1بندی بر اساس کيره ارتیاب جرايم تروريستی: ب( دسته

-3يیی، موراد سومی(؛   هوای وورين کويميايی، بيرلورا    کارگيری سالحافرو ؛ بههای سنتی آتشسالح کارگيریبه) سالح

 ارتیاب ترأم با وظم فردی يا گروهی.
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های تروريسوتی هسوتند مطواب  بوا     سا مان اود يا عضرمرتیب عم يات تروريستی کده

دهود  ومايد. آمار قره قضائيه عراق وشان میرسيدگی می 1قاورن مبار ه با تروريسم عراق

هوا  های مخت   که اقدامات قواوروی ع يوه آن  های خارجی ا  م يتکه تعداد تروريست

؛ تون بورده اسوت    810حودود   2019و تا ويمه سوال   2018صررت گرفته در طرل سال 

ها در مرح ه تققيقوات بوه سور    وفر ا  آن 202وفر حیم صادر کده و حدود  514برای 

ها تن ا  آن 11ها در فرايند مقاکمه قرار گرفتند و تعداد وفر ا  آن 44برود، همچنين می

 .(2019)سي  مقمد، به سبب عدم اثبات اتهام آ اد کدود 

های مختلف که های خارجي از ملیتعداد تروريست(: آمار قوه قضائیه در ارتباط با ت1جدول شماره )

 ها صورت گرفته استاقدامات قانوني علیه آن
 پرووده 810 (2019-2018های تروريستی خارجی )تعداد کل پرووده

 پرووده 514 های مخترمهتعداد پرووده

 پرووده 202 ها در فرايند رسيدگی )مرح ه تققيقات مقدماتی(تعداد پرووده

 پرووده 44 ها در فرايند رسيدگی )مرح ه دادرسی(روودهتعداد پ

 وفر 11 تعداد آ ادکدگان )به دليل عدم اثبات اتهام(

سان، درگيری کشرر عراق با مرضرع تروريسم و ضرورت برخررد کيفوری بوا   بدين

-های گرواگرن ع رم جنايی قاب يت بررسی، وقد و آسيباين دسته ا  ب هیاران، ا  جنبه

ترديد در اين ميان جايگاه سياست کيفری کی ی يوا آيوين دادرسوی    رد که بیکناسی دا

های مرجرد، ا  جايگاه گروه ا  ب هیاری، با ترجه به حساسيتکيفری در خیرب اين

ای برخرردار است. اگرچه تالش کده تا در اين  مينه اقودامات مناسوبی اتخواذ    برجسته

اموا ايون بوه معنوای      2راهی بر اين امر استالم  ی وي  گهای بينکرد و برخی ا  گ ارش

                                        
ايون قواورن را در کوش مواده      7/11/2005در ج سه خرد در تواري    )20/5/2006تا  3/5/2005 (. دولت اوتقالی عراق1

 تیريب کرد.

مشاور ويژه و رئيس تيم تققيقاتی سا مان م ل متقد در بررسوی جورايم ارتیواب يافتوه      . آقای کريم اسعد احمد خان،2

ميالدی اولين گ ارش خرد را برای اعضوای کوررای امنيوت در مقور      2018دسامبر  4ترسط داعش )يرويتاد(، در تاري  

های م ت عوراق و  اکاری(. وی در ابتدای سخنان خرد ا  کجاعت و فد2018سا مان م ل متقد ارائه کرد )احمد خان، 

 ها در جهت کیست داعش و دستيابی به عدالت برای تسالی خاطر با ماودگان و قرباويان اکاره کرد.تالش آن
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مهر تأييد تمام مالحظات دادرسی، رسيدگی و تشريفات قضايی اتخاذی وسبت بوه ايون   

ب هیاران ويست. در واقع، اگرچه دولت عراق بوا تیوريب قوراوين داخ وی کوه اجوا ه       

دهد مقاکمه جنايات ارتیاب يافته ترسط داعش مبنی بر جنايوات جنگوی، جنايوت    می

کيفرمواوی  کشی در اين کشرر صررت بگيرد سعی در مقاب ه بوا بوی  ه بشريت و وسلع ي

که بخشوی ا    1جنايات اين گروه تروريستی ومرده است اما فارغ ا  اين مقررات ماهری

 ها در پژوهش حاضر مررد اکاره قرار خراهد گرفت، مقررات کوی ی وواظر بوه ايون    آن

کرد توا  دهد. بر اين اساس، تالش میمیجنايات مرضرع اص ی مقاله حاضر را تشیيل 

های دادرسی کيفوری  در اين مقاله به دو پرسش اساسی پاس  داده کرد. وخست؛ چالش

هوای دادرسوی کيفوری در    عراق در رسيدگی به جرايم تروريستی کدامند و دوم؛ بايسته

 اين  مينه چيست.

-ا  روش ترصويفی  های م برر، در ورکتار حاضر با اسوتفاده دهی به پرسشجهت پاس 

سوتفاده در  ای، در وه ه وخست، مفاهيم وظوری موررد ا  گيری ا  منابع کتابخاوهتق ي ی و بهره

هوای دادرسوی کيفوری در برابور     هوا و بايسوته  پژوهش تبيين خراهد کود و سو،س، چوالش   

 ب هیاری تروريستی در عراق مررد بررسی قرار خراهد گرفت.

 

 مباني نظری. 1

هوای تروريسوتی داخ وی و    تققي  بررسی چارچرب مقاکمه گروهدر اين ا  آوجا که 

چندم يتی مدوظر است، کناخت سياست کيفری واظر بر جرايم تروريستی کشرر مقاکموه  

الم  ی امری ضوروری  کننده در جهت مقاکمه عادالوه، منیفاوه و بر اساس معيارهای بين

جرايم تروريسوتی در عوراق،    رو، تبيين رويیرد ک ی دادرسی کيفری واظر براست. ا  اين

کدن دادرسی کيفوری  تشريفاتی-اصل قاوروی بردن دادرسی کيفری در اين کشرر، سياسی

الم  وی و  اوگاری صالحيت مراجوع بوين  در جرايم اعضای گروه تروريستی داعش و منفی

                                        
هوای تروريسوتی اسوت،    بر اساس قاورن مبار ه با تروريسم عراق، هيچ گروه مس ح يا سا ماوی که در فهرسوت گوروه  . 1

 ای که  يربنای تیريب قاورن مبار ه با تروريسم عراق است.دغدغه .ح  استفاده ا  خاک عراق را وخراهد داکت
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عنران مباوی وظری پژوهش حاضر مررد بررسوی قورار خراهود    الم  ی، بهديران کيفری بين

 گرفت.

 

 رويکرد کلي دادرسي کیفری ناظر به جرايم تروريستيالف. 

بررسی سياست جنايی کشرر عراق حاکی ا  وجرد قراوين مخت   در جهت مبوار ه  

يون  و سقر  وظام بعث، ا 2003های تروريستی است. پس ا  سال با تروريسم و فعاليت

سوم   ه با تروريکشرر مررد حمالت تروريستی بسياری قرار گرفت در وتيجه قاورن مبار

در کش ماده در اين کشورر تیوريب کود. در     2005)قاورن میافقه االرهاب( در سال 

رد يوا  فو ای که هر اقدام مجرماوه»اين قاورن تروريسم اينگروه تعري  کده است:  1ماده 

لتوی  هوای دولتوی و غيردو  يافته ع يه فرد يوا گروهوی ا  افوراد يوا سوا مان     گروه سا مان

شرر يا ثبوات و  کمرال عمرمی يا خیرصی با هدف برهم  دن امنيت منظرر تخريب ابه

منظرر ايجاد ارعاب ميان مردم برای داکتن اهداف تروريستی مرتیوب  وحدت م ی يا به

 «.کرد

هوای تروريسوتی اختیواب يافتوه و در هشوت بنود ايون        اين قاورن بوه فعاليوت   2ماده 

ام تهديود بوه ارتیواب هرگرووه اقود     مررد ترجه قورار داده اسوت. ارتیواب يوا      ها رافعاليت

در  گيری، تخريوب امورال و...  آمي  منجر به آسيب کديد جسماوی، ربردن، گروگانخشروت

 برر، ويو   قاورن م 3جهت ارعاب مردم، ا  جم ه مرارد بيان کده در اين ماده است. در ماده 

یاب چرن ارتطرر خاب جرايم ع يه امنيت کشرر در پنج بند بيان کده است. مراردی همبه

ری يا تهديد به ارتیاب هرگروه اقدام در جهت برهم  دن ثبات و يی،وارچگی کشورر، رهبو   

 وه  گروه مس ح به غير ا  ويروهای مس ح حیرمتی و... در جهت اهوداف تروريسوتی، ا  جم  

کوريک   واين قاورن، مجا ات را برای فاعول   4مرارد مطرح کده در اين پنج بند است. ماده 

ر داده و برای کخیوی کوه عمودًا عمول تروريسوتی اوجوام داده يوا کوخ          جرم اعدام قرا

 .(11: 2018)صفاء عبرد، تروريست را مخفی کرده حبس ابد در وظر گرفته است 
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رغم وجرد قاورن واظر بر جورايم  ويژه در حقرق کيفری آن بهو به 1در وظام حقرقی عراق

ين جرايم مرضرع مقررات افتراقوی  های کی ی واظر به رسيدگی در اتروريستی، اما دادرسی

قرار وگرفته است. لاا وقره رسيدگی به جرايم تروريستی ا  جم وه )تققيقوات، مقاکموه و    

هوای تروريسوتی بوا جريی    بررسی جرم( مشابه هر جرم ديگری است. اولين قدم در پرووده

،س افسور  ، س(14: 2018)صفاء عبرد،کرد است که ا  جاوب پ يس آگاهی و ارت کشرر آغا  می

پ يس، پرووده را به قاضی تققي  کهرستاوی که جرم تروريستی يا هور جورم ديگوری در آن    

کند. تققيقات ترسط ويروی پ يس بوا وظوارت قاضوی تققيو  و     واقع کده است، ارسال می

گيورد؛ اموا در موررد موتهم،     کند، صررت موی وماينده دادستان که با قاضی تققي  فعاليت می

کرد و پس ا  آن به قاضی تققي  با حضورر  ترسط ويروی پ يس ثبت میاظهارات وی ابتدا 

کرد. کايان ذکر است که وکيل ا  جاوب متهم وماينده دادستان و وکيل متهم تقريل داده می

کرد، اما چناوچه متهم تراوايی اوتخاب وکيول را وداکوته باکود، در ايون صوررت      اوتخاب می

دهد. پس ا  ثبوت اظهوارات موتهم و    تيار متهم قرار میدادگاه وکي ی را با ه ينه دولت در اخ

کرد؛ اما در صوررتی  آوری ادله، در صررت وبرد ادله کافی پرووده بسته و متهم آ اد میجمع

که ادله کافی برای اثبات اتهام و مقاکمه وی وجرد داکوته باکود، پروووده جهوت مقاکموه      

ادگاه ادله را بورای اثبوات اتهوام کوافی     کرد. چناوچه دع نی متهم به دادگاه کيفری ارسال می

کورد در غيور ايون صوررت پروووده را      بداود، پس ا  رسيدگی حیم مقیرميت صوادر موی  

کند. در صررتی که دادگاه کيفری حیوم اعودام يوا حوبس ابود را      مخترمه و متهم را آ اد می

                                        
يی اسوت کوه   هادادگاهو دارای  قره قضائيه وهادی مستقل»: داردیمکشرر عراق بيان  2005قاورن اساسی سال  87. اصل 1

ای حیوم  ايون قوره دارای قضواتی مسوتقل و در اعطو      «وي  آمده است: 88، در اصل کنندیممطاب  صالحيت خرد عمل 

به سواختار قوره قضوائيه     89اصل  ، همچنين هيچ وهادی ح  مداخ ه در امرر قضايی را ودارد.کنندیممطاب  قاورن عمل 

قره قضائيه ا : کررای عالی قضايی، دادگاه تجديد وظور فودرال، دسوتگاه دادسوتاوی کول، مرجوع       »: کدهگفتهپرداخته و 

ی قضوايی عوراق سوال    هوا دادگواه تشیيل  160قاورن کماره  11ن ماده همچني. «ی فدرالهادادگاهوظارت قضايی، ساير 

. 3. دادگواه اسوتيناف،   2. دادگاه تجديود وظور،   1قره قضائيه کامل: »پرداخته و بيان کرده:  هادادگاهی بندميتقس، به 1979

. دادگواه ويوژه   8اه جنقه، . دادگ7. دادگاه کيفری )جنايات(، 6. دادگاه احرال کخیيه، 5. دادگاه اداری، 4دادگاه بدوی، 

 .باکدیم. دادگاه ويژه تققي  10. دادگاه ويژه کارگران، 9اطفال و ورجراوان، 
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 صادر کرده باکد، بر اساس قاورن مرظ  اسوت پروووده را جهوت بررسوی حیوم صوادره بوه       

دادستان کل ارسال کند. اوجام اين عمل ال امی است خراه متهم به حیم صادره اعتراض کورده  

( رو  ا  يوک رو   30يا ویرده باکد، کايان ذکر است که مدت  مان اعتراض موتهم بوه رأی )  

پس ا  صدور رأی است. پس ا  رسيدن پرووده به دادستاوی کول، قضوات دادسوتاوی بررسوی     

گيری و اجماع وظر قضات مبنی بر قبرل يا رد رأی صوادره،  و پس ا  رأی کنندخرد را آغا  می

کرد. در اينجا هيأت گسترش يافتوه کيفوری )کوه    پرووده به دادگاه تجديدوظر فدرال ارسال می

ای کوه حیوم   باکد( يک ماه  مان دارود توا پروووده  کامل اکثريت قضات دادگاه تجديدوظر می

ای بوا رياسوت رئويس دادگواه     سی کنند. در پايوان مواه ج سوه   اعدام برای آن صادر کده را برر

گيری صوررت  تجديدوظر يا وماينده او جهت بررسی رأی صادره ا  دادگاه کيفری اوجام و رأی

پايرد. در اينجا ممین است رأی صادره ا  دادگاه کيفری پايرفته، وقض يا تعديل کورد. در  می

باکد و اين رأی مررد پايرش دادگواه تجديود   صررتی که حیم اعدام برای پرووده صادر کده 

وظر باکد، پرووده جهت تأييد حیم و صدور دسوترر اجرائيوه بوه رياسوت جمهورری ارسوال       

 1کرد.کرد و پس ا  آن برای تعيين رو  اعدام به و ارت دادگستری فرستاده میمی

 

 . اصل قانوني بودن دادرسي کیفریب

عام وسبت به جرايم تروريستی، اموا بقوث آن    با وجرد ال ام به رعايت دادرسی کيفری 

کورد يوا خيور و    دهوی موی  است که آيا حاکميت بر اين دادرسی با اصل قاوروی بردن جهت

های کی ی واظر به جورايم تروريسوتی توا چوه ميو ان      مي ان احترام به اين اصل در رسيدگی

رد کوه در قواورن   امرو ه استاوداردهای جديدی در اداره قدرت سياسی عراق وجرد دا است.

صررت ضمنی هم به آن اکاره ویرده است. اين امور، تر يوع   اساسی تیريح وشده و حتی به

واپواير ا  رووود   قدرت سياسی به کیل ترافقی است که به رويه سياسوی و ج ئوی جودايی   

ای و سياسی عراق تبديل کده است. اين تر يع با ترجه بوه کثورت احو اب سياسوی، فرقوه     

های منفی . امری که ا  جنبه(15: 2013)الع اوی، پايرد اين کشرر صررت می قرميتی مرجرد در

                                        
1. see: www.hjc.iq/Judicial-system.php. Last seen at 2020/11/09 
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ويژه ا  جهت تشريفات رسويدگی بوه جنايوات    ثباتی در وظام حقرقی بهبسياری ا  جم ه بی

. بنابراين اين امر، يیی ا  دالي ی اسوت کوه جايگواه    1گروه تروريستی داعش برخرردار است

کنود و ايون   را ترجيه و تفسير موی  2هاوی حاکميت قاورنوامط رب کشرر عراق در گ ارش ج

هوای گوروه   پيامد کالن رويه سياسوی، تموام وظوام قضوايی ا  جم وه رسويدگی بوه پروووده        

دهد. فرآيند قضايی و دادرسی کيفری متعارف کوه  الشعاع قرار میتروريستی داعش را تقت

ادرسوی کيفوری ايوران    در ابعاد مخت فی با عمرمات تققي ، رسويدگی و صودور حیوم در د   

مشابه است، به رسيدگی جرايم تروريسوتی داعوش ويو  تسوری داده کوده اسوت و اصورل        

کرود؛ اما اکیال اساسی آن است که اگرچه ايون فرآينود   راهنمای مررد ارجاع مقسرب می

ها، رسيدگی بوه  آيين دادرسی کيفری مقرريت دارد، اما پايبندی به آن در بسياری ا  پرووده

عناصر گروه تروريستی داعوش، دکورار و مقول ابهوام اسوت. بنوا بور مالحظوات         عرامل و 

تراوود  حقرقی، اينیه متن اص ی دادرسی کيفریِ مررد ارجاع در عمل مقل ترديد باکد وموی 

های دادرسی کيفری مدل سياست کيفری مقبرلی ق مداد گيرد. يیی ا  داليل عدول ا  مقرره

هوای حسواس جورايم ايون گوروه      دادرسی بوا ويژگوی  تران عدم تناسب اين در عراق را می

تروريستی داوست. البته اين گ اره به معنای اين ويسوت کوه رويیوردی افراطوی در اعطوای      

عنران مثال حقرقی که باعث خوروج موتهم   حقرق ب هیاران تروريستی مدوظر قرار گيرد. به

د قورار گيروود، اموا    تراود مقل اویوار و ترديو  کرد میتروريستی ا  دسترس وظام قضايی می

ساير حقرق اصطالحاً تشريفاتی مقض در ضمن دادرسوی، ماونود گورفتن آخورين دفواع و      

رسود کوه   برقراری ح  اعتراض، مخالفت چنداوی با حساسيت مرضرع ودارد. لاا به وظر می

                                        
الووه  کوه در آن منوافع بوه کویل عاد     کورد گااری در جهت تسهيل در اجرای قاورن اساسی تشیيل موی . هر وهاد قاورن1

اموا بورخالف آن را در مج وس عوراق کواهد بورديم. در مراحول         بخشد؛تر يع و به اختالفات و و اع سياسی پايان می

بقراوی کشرر عراق مج س وتراوست وظاي  قاوروی خرد را به کیل صقيح اعمال کند، برخی قراوين به دليل اينیه بوا  

وي  بور مبنوای منوافع فوالن جنواح سياسوی بوه تیوريب          منافع سياسی جناحی در تعارض برد مترق  کد، برخی ديگر

رسيدود، بعضوی ا  امتيوا ات ماونود پواداش، کموک ه ينوه، میورويت، حقورق با وشسوتگی و... کوه در جهوت منوافع             

 مداران برده است وي  به تیريب رسيدود.سياست

2 . Rule of Law 
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تراود در عين ج رگيری ا  تشتت، خورد عوام ی بورای عودم     بينی قاوروی اين فرآيند میپيش

افتراقیِ واظر به اين جرايم باکد. مقررات مخت فی ا  دسوترر گرفتوه توا قواورن      تقق  عدالت

م و وي  بعود ا  آن وجورد دارد کوه وورعی تشوتت قواوروی در        2003میرب مج س قبل ا  

خیرب صالحيت و دادرسی و مقررات مررد ارجاع قضات در ضمن رسيدگی به جورايم  

قنينی سياست جنايی عراق در رسيدگی بوه  تروريستی در اين کشرر رقم  ده است. پيشينه ت

سوال   64يعنوی قواورن کوماره     در دو قاورن، 2003های تروريستی قبل ا  سال جرايم گروه

در  مينه کنترل امرر مالی و میوربه سوال    1990سال  6باوک مرک ی و قاورن کماره  1976

ررات به جورايم  اين مق 1کد.کرری عالی اوقالب در  مينه کنترل پرلشريی خالصه می 1997

ماثر در تأمين مالی تروريسم مرتبط بردود و چندان تالکی برای تبيين جرايم تروريسوتی و  

مويالدی مقوررات    2005توا   2003اوود. ا  سوال   ها ویردهوص  مادی و دادرسی کيفری آن

مرتبط با تروريسم بدين کرح ارائه کد که وتراوست در حر ه دادرسی کی ی وظوم خاصوی   

حیرموت ائوتالف مرقوت در  مينوه کنتورل       2003سوال   3: دستررالعمل کماره ايجاد ومايد

حیرموت ائووتالف مرقوت در  مينووه فعاليووت    2003سووال  14؛ دسووتررالعمل کوماره  2سوالح 

حیرمت ائتالف مرقوت در میوادره    2003سال  25؛ دستررالعمل کماره 3های ممنرعهرساوه

                                        
وماينده دائوم کشورر عوراق در سوا مان م ول       13/8/2002مررخ  ) (s/2002/943. برگرفته ا  گ ارش ارسالی کماره 1

کوررای   1373متقد به رئيس کميته مبار ه با تروريسم کررای امنيت سا مان م ول متقود در جهوت اجورای قطعناموه      

کشرر عراق در جهت منوع تروريسوم و توأمين موالی آن، مجوا ات کوديدی ا        »امنيت. در بخشی ا  اين گ ارش آمده: 

و همچنوين ا  طريو     باوک مرکو ی  1976سال  64، قاورن کماره 57، 50، 45،46ها مراد وکطري  وظارت بر فعاليت با

 «الاکر( در وظر گرفته است.، قاورن فرق70، 69، 68، 66الم ل )مراد وظارت بر تأمين مالی بين

 23/5/2003( رئيس حیرمت ائتالف مرقت عوراق در تواري    Paul Bremer. اين دستررالعمل ترسط آقای پل برمر )2

منظرر ايجاد امنيوت  گروه که در مقدمه آمده، اين دسترر در جهت کنترل سالح بهمشتمل بر هشت ماده صادر کد. همان

 برای مردم عراق و ترسعه وظم و امنيت عمرمی صادر گرديد.

منظورر کنتورل   بوه صادر گرديد. در مقدموه ايون دسوترر گفتوه کوده:       6/10/2003اين دستررالعمل ترسط آقای پل برمر مررخ  .3

و ويو  بوا ترجوه بوه اهميوت       های تبادل اخبار و اطالعات، اعم ا  اينیه متع   به بخش دولتی يا خیرصی باکوند تمامی دستگاه

و تأکيود بور عودم     هوايی آ اد و مسوتقل در عوراق   جهوت تقريوت رسواوه    و در ارائه اطالعات و اخبار دقي  به کهروودان عراقی

 گردد.طرر ک ی تضعي  امنيت عمرمی، اين دسترر صادر میهت گسترش خشروت يا بهسرءاستفاده ا  رساوه در ج
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ويو  وتراوسوت رسويدگی     2با تروريسم، تیريب قاورن خاب مبار ه 2005پس ا  سال  1امرال.

کی ی وسبت به جرايم تروريستی را منضبط سا د و کماکان در اين حر ه ا  مقررات عام و 

کد. با اين ترضيح که اگرچوه ايون مقوررات پرکوش دهنوده رفتارهوای       پر ابهام استفاده می

رن گيوری يوک قواو   های تروريستی هستند اما ضورورت کویل  جنايات ارتیابی ترسط گروه

کده مرتبط با تروريسم همراره وجرد دارد. مشابه اين امر وي  در حقرق کيفری ايران افتراقی

وجرد دارد و اگرچه قاورن مبار ه با تأمين مالی تروريسوم بوه تیوريب رسويده اسوت، اموا       

هوای تروريسوتی بوه هموراه دارد مسوت  م      دادرسی کيفری و اقتضائاتی که جنايات اين گروه

 ت کيفری کی ی افتراقی است.اتخاذ يک سياس

 

رايم اعضرای گرروه تروريسرتي    شدن دادرسي کیفرری در جر  تشريفاتي-. سیاسيج

 داعش

الم  وی و  های م ی، بينتج ی رو اف ون پديده تروريسم در ميان مقافل، وهادها، سا مان 

های حقرقی باعث کده است که اکثر کشررها در عم یرد سياست جنايی ای و اوجمنمنطقه

. (133: 2019)المسواعيد، اوگاری تروريسم و عرامل مخت   ارتیاب آن ومايند د سعی در جرمخر

با مطالعه پديده تروريسم و عم يات تروريستی که در کشررهای مخت   بوه وقورع پيرسوته    

تران تروريسم را اب اری برای پيشبرد اهداف سياسوی داوسوت. ايون اهوداف     طرر ک ی میبه

                                        
ترسط آقای پل برمر صادر گرديد. در اين دسوترر بيوان کوده: بوا ترجوه بوه اينیوه         3/9/2003. اين دستررالعمل مررخ 1

يربنوايی ماونود تأسيسوات    و جرايمی که با هدف قرار دادن تأسيسات   جرايمی وظير سرقت منابع طبيعی يا امرال دولتی

کرد، لاا جهت با داروودگی ا  ايون جورايم و عرايود     يابد، منجر به ورود ضرر به م ت عراق میآب و برق ارتیاب می

گوردد.  های حاص ه ا  ارتیاب اين جرايم مطاب  ايون دسوترر ثبوت و ضوبط موی     واکی ا  سرقت اين امرال، ک يه دارايی

 ه ماده تنظيم گرديده است.کايان ذکر است که اين دسترر در و

با امضای رياست جمهرری )جالل طالباوی( و معاووين رئويس   7/11/2005 مررخ 13. قاورن مبار ه با تروريسم کماره 2

(، 1جمهرر )غا ی عجيل الياور، عادل عبدالمهدی( تیريب گرديد. اين قاورن در کش ماده  تعريو  تروريسوم )مواده    

(، تخفيو   4)ماده  هامجا ات(، 3(، جرايم ع يه امنيت کشرر )ماده 2ی تروريستی )ماده اهتيفعالتعدادی ا  اقدامات و 

 (، صادر گرديد.6(، ساير مقررات پاياوی )ماده 5)ماده  هامجا اتو سقر  
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های مس ح يا ميان کشوررها  ای داخ ی ميان قدرت سياسی و گروههممین است در درگيری

و خارج ا  مر های داخ ی اتفاق افتد؛ اما اوگي ه سياسی در تمام اين اهوداف قابول مشواهده    

ترجهی ا  منشأ و خاستگاهِ دادرسویِ کيفوری افتراقوی در    . بخشِ قابل(61: 2016)اليعقربی، است 

-ب هیاری و بوه  سياست و وگرشِ سياستمداران به پديده جرايمِ تروريستی را بايد در س،هرِ

ترجوه اسوت؛   اویار، ا  چنود حيوث قابول   ويژه تروريسم جستجر ومرد. اين واقعيت غيرقابل

ويژه جورايمِ تروريسوتی مبوادرت    سا یِ ب هیاری و بهها با دستاوي ِ امنيت، به سياسیدولت

تنها بر وگرش و طر ِ تفیّرِ خرد صقه ها وه آن اود.ومرده و ظاهراً در اين کار وي ، مرفّ  برده

ومردود. کيفری، همسر می های خرد در حر هگااکتند، ب یه عمرمِ مردم را وي  با سياستمی

جوا در  وابوه  تفیيکِ قورا و مداخ وه   کده دنِ اصلِ پايرفته ها با برهمتر اينیه آنا  همه مهم

رسيدگی و برخررد با جرايمِ تروريسوتی را واديوده    های سايرِ قرا، تخیّ ِ ال م برایحر ه

)ميرمقمدصوادقی و  ترجهی ايجاد ومردود سياست خارجی وي ، تدييراتِ قابل اوگاکته و در حر ه

های تروريستی در مقواکم  سياسی بردن رسيدگی به جرايم گروه .(9-41: 1394آبادی،قديری بهرام

هوا  کنود،  يورا در برخوی ا  پروووده    ت موی دار کشرر عراق اين مالحظات را تقريصالحيت

ی کيفری، تققيقات جامع، عامل صدور حیم باکد، مشاهده کده است که بيش ا  آویه ادله

گيری احیوام وواظر بوه    اين تیميمات سياسی و کعارهای مقاب ه با تروريسم است که جهت

 .1دهداين ب هیاران را تقت تأثير قرار می

                                        
و وظيفوه آن مبوار ه بوا فسواد      تران به کیايتی که هيأت و اهت )ارگاوی دولتی  ير وظور مج وس عوراق   . برای مثال می1

و بوه   کورد. ايون هيوأت ا  کوعب مخت و  تشویيل کوده       است. رئيس آن ا  جاوب وخست و يور اوتخواب موی    دولتی

کویايتی ع يوه    2016کند. يیی ا  اين کعب کعبه تققيقات است(. اين هيوأت در سوال   های فساد رسيدگی میپرووده

يفری مخوت  رسويدگی بوه جورايم     ( تنظيم و آن را به کعبه تققي  دادگاه ک2010-2013 رافع العيساوی )و ير دارايی

تروريستی در بدداد تقديم کرد. کعبه تققي  وي  پس ا  تققيقات مقدماتی، پرووده را جهت رسيدگی به اتهاموات وارده  

دادگاه حیم مقیرميت غيابی  1/12/2015تس يم دادگاه کيفری مخت  رسيدگی به جرايم تروريستی کرد. سراوجام در 

و را به هفت سال حبس و میادره ک يه امورال مقیورم کورد. کوايان ذکور اسوت کوه رافوع         رافع العيساوی را صادر و ا

استعفای خرد را تقديم وورری   2013های وخست و ير وقت عراق در ماه مارس سال العيساوی در اعتراض به سياست

را بوه دادگواه    خورد  16/6/2020و پس ا  آن به کردستان عراق و س،س به خارج ا  کشورر گريخوت. در    المالیی کرد؛

(، مرک  رساوه قره قضائيه اعالم کرد: رافع العيساوی ا  اتهامات تروريسوتی  30/6/2020رو  ) 15که پس ا   معرفی کرد؛
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 الملليالمللي و ديوان کیفری بینع بینانگاری صالحیت مراج. منفيد

الم  ی ورعی تجاو  ع يه منافع اساسی هر جامعوه اسوت و پيامودهای آن بوه     جرايم بين 

گرووه جورايم، خطور    کرد، عالوه بر کدت و گستردگی ايون الم  ی وي  کشيده میجامعه بين

د قرباويوان و توأثير   کار رفته در ارتیواب جورم، تعودا   اص ی در اوگي ه ارتیاب، ورع وسايل به

الم  وی يوا بوه    ، در وتيجه يک وهاد بوين (11: 2016)عموراوی،  منفی ب ند مدت آن بر جامعه است 

الم  ی بايد به اين جورايم رسويدگی کنود؛ اموا يیوی ا  مشویالت       تعبيری ديران کيفری بين

است. الم  ی در مراجهه با مسئ ه داعش، کيره اعمال صالحيت آن اساسی ديران کيفری بين

دولت عضر، بور اسواس    .1ديران، امیان اعمال صالحيت وسبت به جرايمی را داراست که: 

کررای امنيت طب  فیل هفتم منشرر، وضعيتی را  .2وضعيتی را به آن ارجاع دهد.  14ماده 

به ابتیار خرد، پس ا  حیرل اطوالع ا    15دادستان بر اساس ماده  .3به ديران ارجاع دهد. 

ضرع صالحيت ديران، تققيقاتی را آغا  کند. اين در حالی است که عراق و وقرع جرايم مر

اوود. عودم همیواری    سرريه اساسنامه ديران را تاکنرن امضوا ونمورده و عضور ديوران وشوده     

تراود سد مقیمی در مقابل تعقيوب اعضوای داعوش در ديوران کيفوری      های عضر میدولت

 الم  ی باکد.بين

 

 شناسي تحقيقروش. 2

ای و کاربردی اسوت کوه ا  منظور    حاضر ا  وظر هدف، در  مره تققيقات ترسعه تققي 

ای، در پی اف ايش آگاهی در حر ه سياست کيفری کوی ی افتراقوی پيرامورن جورايم     ترسعه

عنران يک کشرر درگيور بوا   تروريستی است. امری که با مطالعه وظام حقرق کيفری عراق به

ی برای ساير کشررها ا  جم ه ايوران داکوته باکود. ا     تراود دستاوردهای مناسبتروريسم می

                                                                                                 
تران دريافت که اتهامات وارده در ايون پروووده بوا وگرکوی سياسوی      وارده تبرئه کد. با ترجه به مطالب مطرح کده می

 ير اسب  دارايی و معرفی خرد به مقامات قضايی و تبرئه او در پواو ده رو  ا   صررت گرفته، همچنين  مان با گشت و

کوه   اوجامد امری است سياسیسال به طرل می حیم مقیرميتی که تققيقات مقدماتی هر يک ا  متهمان آن حدود يک

 گيرد.گيری سياسی وشأت میا  جرياوات سياسی حاکم و جهت
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های دادرسوی کيفوری در برابور    ها و بايستهکرد تا با معرفی چالشمنظر کاربردی تالش می

ها و جرايم تروريستی فهم مناسوبی در ايون  مينوه ايجواد کورد. ا  وظور ماهيوت        تروريست

تق ي وی اقودام بوه    -رصويفی سور، بوا وگواهی ترصويفی و روش ت    ها، وريسندگان ا  يکداده

اود. غالب منابع وي  به  بان عربی بورده اسوت. ا    ای و اينتروتی کردهگردآوری منابع کتابخاوه

سری ديگر، وگارودگان با حضرر در عراق و مقل برگ اری برخی ا  مقاکمات مربور  بوه   

ش های تروريستی و گفتگر با قضات و وکالی مربور  و برخوی اسواتيد عراقوی، توال     گروه

 ها استفاده ومايند.های خرد برای اف ايش دقت تق يلاود تا ا  يافتهکرده

 

 هاتجزیه و تحليل یافته. 3

های تروريستی مست  م تراووايی کشوررها در تیوريب    مرفقيت در مقاکمه اعضای گروه

هوای  هوای جورايم گوروه   مقررات جامع دادرسیِ منطب  با اسوتاوداردهای جهواوی و ويژگوی   

و همچنين برقراری سا وکارهايی برای اجرای کامل اين مقررات کوی ی اسوت.   تروريستی 

های تروريستی در عوراق بودين   طرر ک ی مقررات واظر به رسيدگی وسبت به جرايم گروهبه

؛ قاورن مبار ه با پرلشوريی  2005( مبار ه با تروريسم سال 13باکند: قاورن کماره )کرح می

( مجوا ات عوراق سوال    111؛ قاورن کماره )2015( سال 39و تأمين مالی تروريسم کماره )

( آيين دادرسی کيفوری  23(؛ قاورن کماره )-ک يات-ا  لقاظ قراعد و مقررات ک ی - 1969

-گور چوالش  )ا  لقاظ آيين دادرسی(. با اين وجرد، بررسی مقررات م برر وشان 1971سال 

-ها مست  م کیله حل آنهايی در عرصه دادرسی کيفری پيرامرن جرايم تروريستی است ک

 گيری بايدهايی است.

 

 تروريستي داعش کیفریِ جرايم گروه های رسیدگي. چالش1-3
 سازی تشریفات دادرسي نسبت به جرایم گروه تروریستي داعش. دشواری در پياده1-1-3

آميو   کرد آن است که جرايم خشروتا  جم ه مراردی که در مقاکم عراق بدان اذعان می 

صوررت گروهوی   با هوريتی مجهورل و بوه    قتل، سربريدن، وابرد کردن و... ترسط افرادی ماوند

هوايی کوه دارای فنواوری    ها، اب ارهوا و سوالح  يابد، اين افراد ا  جديدترين دستگاهارتیاب می
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بنوابراين   ؛(13: 2012)اوورر مقمورد ع وی،     کننود ورين باکود بورای ارتیواب اعمالشوان اسوتفاده موی      

اوود يوا خيور  ادلوه     ها کدهوجرد دارود که مشخ  ويست مرتیب آن جرمدستگيرکدگاوی 

هوا در ايون   اوتساب جرم به اين ب هیاران گروه تروريسوتی داعوش اساسواً بوه عضوريت آن     

کرد و ج  در مرارد مختیر، ب هیوار هرکودام ا  ايون جورايم مشوخ       ها مقدود میگروه

يستی داعش عام ی است که اسواس  ويست. اين چالش قضايی در اوتساب جرايم گروه ترور

گوردد. ايون اطالوه دادرسوی     برد و منجر به اطاله دادرسی میعدالت قضايی را  ير ساال می

واسطه تعداد  ياد مرتیبان، مخفی بردن ارتیاب جرايم و تعداد قرباويان  يادی کوه  عمدتاً به

رو مرتیبواوی روبوه   دهد. کواهدان عينوی ويو  بوا    اود رخ میعمدتاً جان خرد را ا  دست داده

کان را ودارود. همين امر خرد يیی ا  داليول ضوع  پاسو  وظوام     هستند که امیان کناسايی

رو، فقودان کواهدان عينوی    کورد. ا  ايون  های تروريستی ق مداد میقضايی به جنايات گروه

ر ، اموا اگور ايون اقورار تقوت توأثي      (442: 2015)القوديثی،  برسود   1کرد تا وربت به اقرارسبب می

مرجوب قواورن دادرسوی کيفوری عوراق      دسوت آيود بوه   هوای وامتعوارف بوه   کینجه و کيره

کورود  . به همين دليل است که قضات اين مقاکم به اماراتی مترسول موی  2پايرش ويستقابل

ی ايون امور،   واسوطه که صرف همیاری آن کخ  با گروه تروريستی را احرا  ومايود و بوه  

عنوران تی يو  بور    رليت اثبات عودم آن را بوه  مجرميت آن کخ  عضر را مفروض و مسئ

های تروريستی داعش کنند. همچنين، ا  آوجايی که ماهيت پروودهکخ  تروريست بار می

هوا بوا تهديوداتی ا  سوری     های قضايی در ايون وورع پروووده   جرم و جنايت است، رسيدگی

قضوايی   رو است، به هموين ع وت تققيقوات جوامع    ها و سا مان تروريستی روبهتروريست

 وسبت به جرايم اين ب هیاران دکرارتر خراهد کد.

                                        
عراق بيوان کوده اسوت، در ايون مواده       1971سال  23ورن آيين دادرسی کيفری کماره قا 213. ادله اثبات دعرا در ماده 1

ای که در هر فرايندی )تققي  و مقاکمه( تقوديم کوده و موررد پوايرش آن قورار گرفتوه ا        دادگاه بر اساس ادله»آمده: 

هوای کارکناسوان،   رشها و ساير اظهارات رسمی ديگر، گو ا ج سهجم ه اقرار، کهادت کهرد، سراب  با جريی، صررت

 .«کندکراهد و قرائن و ساير ادله قاوروی )بررسی صقنه جرم، اظهارات مجنی ع يه در حال مرگ( حیم را صادر می

اقرار وبايد در وتيجه اکراه مادی ا  موتهم گرفتوه   »قاورن آيين دادرسی کيفری عراق آمده است:  218. در بخش اول ماده 2

 «.کرد
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 ر آن بر نظام قضایيمالي و تأثي -. فساد سياسي، اداری2-1-3

های مرجرد ضع  در روود سياسوی کشورر اسوت، عم یورد     يیی ا  کديدترين چالش 

ضعي  وظام سياسی بر ايجاد يک دولت قدرتمنود و مسوتقل توأثير گااکوته و سوبب کوده       

مالی که يیی ا  داليول مهوم    -شیالت متعددی روبرو کرد. عالوه بر فساد اداریدولت با م

هوای پيشورفت يوک کشورر در     ترين پايهوبرد اقتدار دولتی است، امنيت کشرر که ا  اساسی

هوای  هوا و سوا مان  رود، مت ل ل کده و راه برای وفورذ تروريسوت  ها به کمار میتمام  مينه

، بوا رس ويوژه ايواالت متقوده آمريیوا در      1ترارت بورون تروريستی همرار گشته است. اسو 

عنران کررش دوم ترصي  کرده و عقيده دارد ايون  با سا ی عراق، فساد در اين کشرر را به

تراود عام ی برای تضوعي   های دولتی رخنه کرده که خرد میفساد در تمام وهادها و سا مان

هوای  ها آ اداوه فعاليوت کده و اين گروههای تروريستی همرار امنيت باکد تا راه برای گروه

. در اصل فساد ورعی سرءاسوتفاده ا   (18: 2010)مايیل آي وشتات،خرد را در عراق گسترش دهند 

در اختيوار گورفتن قودرت سياسوی      مرقعيت يا قدرت بورای دسوتيابی بوه منوافع موادی يوا      

دولتمردان عوراق بورای    برخی ا  2014و  2012های . در سال(8: 2017)الداومی و الخ رجی، است

های تروريسوتی همیواری   اينیه بتراوند به منافع مادی و حتی جايگاه سياسی برسند با گروه

. همچنوين ظهورر   2کرده و راه را برای ارتیواب عم يوات تروريسوتی همورار سواخته بردوود      

گرايی سياسی خیرصاً وجه افراطی آن عام ی برای  ير ساال بردن تشوريفات قضوايی   فرقه

ها بر فرآينود قضوايی ممیون اسوت چنودان      مند در اين کشرر است. البته مي ان تأثير آنموظا

دهود.  الشوعاع قورار موی   هوا را تقوت  مقسرس وباکد، اما اساس دادرسی جنايات اين گوروه 

ويوژه در قسومت   های دستگاه اجرايی بهها در و ارتخاوهبندی سياسی و دخالت جناحسهميه

های تروريستی داعش ظرفيت اعمال وفرذ وسبت بوه برخوی ا    وهاجرای مجا ات واظر بر گر

توران در ايون   عنران مثوال يیوی ا  داليول مورتبط را موی     مقیرمان را در پی داکته است. به

                                        
1. Stuart Bowen 

(، رافوع العيسواوی   2014-2009(، اثيول النجيفوی )اسوتاودار وينورا     2012-2009جمهورر  ق الهاکمی )معاون رئيس. طار2

 (2013-2010و ير دارايی )
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های تروريستی غالبواً تابعيوت کشوررهای مخت و  را     واقعيت مستتر يافت که اعضای گروه

ا ات کخیی مرتبط ا  آن کشررها، ايون  اود و مسئرالن سياسی، گاه برای دريافت امتيداکته

کنند. لاا فساد داخ وی مسوئرالن سياسوی، در عودم     متهمان را ا  رسيدگی قضايی خارج می

هوای  ی قاطع مبنی بر مقیرميت کيفری و اجرای آن وسبت بوه برخوی اعضوای گوروه    اراده

 تروريستی قابل تفسير و تبيين است.
 

 روریستيرسي کيفری خاص جرایم ت. فقدان داد3-1-3

هوای تروريسوتی، اموا    گروه که پيش ا  اين اکاره کد، در عين اهميت جرايم گوروه همان

وهايتاً به يیی ا  جرايم مرضرع رسيدگی دادگاه مرک ی عراق اضافه کد. اين در حالی است 

هوای  که اهميت و چندبُعدی بردن جرايم اين گروه تروريستی و همچنوين لو وم تخیو    

ی مجتمع قضوايی ويوژه ايون جورايم     تراوست ترجيه کنندهايی، میمخت   قضايی و غيرقض

 25/4/2018باکد. بنا بر اظهار احمد مقمد االميری رئيس دادگاه کيفری مرکو ی عوراق در   

های خارجی و داخ ی چه در مرح وه تققيو    هيچ تفاوتی در روود رسيدگی ميان تروريست

با استناد به قاورن مبوار ه بوا تروريسوم     و چه در مرح ه مقاکمه وجرد ودارد. همه اين افراد

. اکووتراک و عوودم تفوواوت دادرسووی کيفووری ميووان جوورايم 1کوورودمقاکمووه مووی 2005سووال 

های بنيادينی است که تشريفات رسويدگی  غيرتروريستی و جرايم تروريستی، ا  جم ه مالفه

هوت  سا د و خورد عوام ی اسوت در ج   هايی مراجه میا  سری مراجع ذيیالح را با چالش

سا ی عدول ا  مقوررات عوام دادرسوی کيفوری در جهوت رفوع بسوياری ا  ويا هوا و          مينه

هوا را در  ومايد. کوايد يیوی ا  ايون مثوال    اقتضائات رسيدگی ا  سری اين مراجع فراهم می

به دسترر قره قضوائيه مقاکموه   »گ ارش اخير اين مقام قضايی چنين بتران مشاهده ومرد که 

هوا در آوجوا قورار    کرد، چرا کوه سوفارتخاوه  به بدداد منتقل می های خارجیهمه تروريست

ها در ج سات رسيدگی در تضمين حقرق متهم با گرفته و حضرر ومايندگان اين سفارتخاوه

. همين امر باعوث عودول ا  اصول    2«ترجه به قاورن و در جهت مقاکمه عادالوه ال امی است

                                        
1.See: albayyna-new.net/content.php?id=2903. Last seen at 2020/11/08 

2. See: albayyna-new.net/content.php?id=2903. Last seen at 2020/11/08 
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کرد. پس، وقتوی وگورش افتراقوی    می صالحيت مق ی برای رسيدگی به اين جرايم را سبب

ی قضايی وي  با هر مستمسیی که عمرماً سياسی و امنيتوی  فراهم وباکد، در اين حالت، رويه

. بوا ايون وجورد، رويیورد حقورقی      1آيود است در مقام وقض مرارد صالحيت رسيدگی برمی

بوا هودف    تراوست در عين الت ام به قراعد عام صالحيت، با ورعی تفیيک وکشرر عراق می

آوری سريع ادله، مراجع قضايی مقل ارتیاب يا و ديک به مقل ارتیاب را صوالح بوه   جمع

داوست و اين مراجع پس ا  تیميل تققيقات، برای رسيدگی پرووده را بوه  تققي  فرری می

 تخییی در بدداد ارجاع دهد.-مرجع مرک ی
 

 های مجرمانهه تفاوت نقشب. عدم توجه 4-1-3

عنران اعضوا و سردسوتگان   ای متفاوت، اعضای مخت فی ا  جامعه وي  بههدر عين م يت 

ی تفاوت و گسوتردگی متهموان، خورد باعوث     گروه تروريستی داعش هستند و همين مقرله

هوا بايسوتی   کرد؛  يرا در ايون پروووده  دکراری بيشتر رسيدگی ا  سری مراجع ذيیالح می

تی چوه رفتواری را وسوبت بوه کودام      مشخ  کرد که هر کدام ا  اين اعضای گروه تروريس

منظورر مقاب وه بوا ايون چوالش و همچنوين       ديده مرتیب کده است. بوا ايون وجورد، بوه    ب ه

                                        
کند )میوطفی مقمورد،   ها اعطا میای خاب به دادگاه. صالحيت: ورعی اقتدار که قاورن آن را برای رسيدگی به پرووده1

: 1986(، در اصل صالحيت به معنی اه يت دادن به دادگاه برای رسيدگی بوه پروووده )موأمرن سوالمه،     351، ب 1988

و ق مرو اجرای آن را در قسمت دوم )ق مرو اجرای قاورن صالحيت  1969سال  111(. قاورن مجا ات عراق کماره 50

ا  حيث میان( ا  فیل دوم )ق مرو اجرای قاورن مجا ات( مررد بقث قرار داده و آن را و به چهار دسته تقسيم ومورده  

(، 12، 11، 10(، صالحيت کخیی )مراد 9(، صالحيت ورعی يا ذاتی )ماده 8، 7، 6است: صالحيت درون مر ی )مراد 

، در بنود الو  مواده    1971سال  23(. همچنين قاورن آيين دادرسی کيفری عراق کماره 14،15، 13الحيت عام )مراد ص

گيرد. در بند ج همين ماده ذکر کده: چناوچوه مشوخ    ، بيان کده: تققيقات مقدماتی در مقل وقرع جرم اوجام می53

دار ارجاع دهد. بنود  پرووده را بايد به مقام صالحيت کرد مقام تققي  در جرم ارتیابی صالحيت رسيدگی وداکته باکد،

دارد: چناوچوه و يور دادگسوتری يوا     کند و بيان موی قاورن آيين دادرسی کيفری وي  به احاله پرووده اکاره می 55ب ماده 

اوود،  با ترجه به اوضاع و کرايط امنيتی يا کمک در کشو  حقيقوت( ال م بد  )دادگاه تجديد وظر يا دادگاه کيفری مق ی 

های کيفری ويو   تراود دسترر دهد که پرووده ا  مقام تققي  به مقام تققي  ديگری احاله کرد. همين مسئ ه در دادگاهمی

 قاورن آيين دادرسی کيفری(. 141،142قابل تسری خراهد برد )مراد 
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يابيم که قراوين کيفری عوراق هويچ تفواوتی    ها، درمیسا ی دادرسی کيفری مرتبط با آنساده

يافتوه  مانميان وقش ج ئی يا اساسی افراد در ارتیاب جرايم قائل وشده، چرا که گوروه سوا   

يافتوه،  های جنايی اسوت و اعضوای آن بوه کوی ی سوا مان     داعش سا ماوی مبتنی بر اوديشه

ها در قالوب تسوهيل ارتیواب جنايوات قورار      های آنوظاي  مخت فی دارود و عمده فعاليت

گيرد و ل ومًا جرم خاصی بورای آووان در قوراوين متیورر ويسوت )اموری کوه ضورورت         می

توران  هوای مخت و  موی   دهد(. با بررسی پروووده عراق را وشان میبا وگری قاورن تروريسم 

کردوود کوه کشورر و    خیرب  وان اعتوراف موی  های خارجی بهدريافت که اکثر تروريست

مقل سیروت خرد را برای ياری رساودن به کشرر اسالمی )الدوله االسالميه فوی العوراق و   

  ا  اين همراهی و يافتن جرايموی کوه   الشام( رها کردود و به داعش پيرستند. بنابراين تققي

تراود  مان  يادی ا  دادرسی کيفری را به خورد اختیواب دهود. افوراد     اود میمرتیب کده

اوود و  هايی که در مر های داخ ی عراق مرتیب عم يوات تروريسوتی کوده   دستگير کده آن

ی عوراق و مطواب    هاها در دادگاهافرادی که تراوستند به کشررهای ديگر فرار کنند، همه اين

هوای خوارجی مقويم    قراوين عراق مقاکمه خراهند کد. برای مثال اگر عضری ا  تروريست

کشرر سرريه باکد و ا  مبار ان خردخراسته تا عم ياتی را در عراق مرتیب کرود، چناوچوه  

. 1اين عم يات اجرايی کده باکد، اين عضر ترسط دستگاه قضايی عراق مقاکمه خراهد کود 

است که صالحيت دادگاه رسيدگی کننده به جورايم گوروه تروريسوتی داعوش     لاا مشخ  

کرد و هر اقدامی که ج ئی ا  اقدامات گروه باکود بايسوتی مرضورع    بسيار وسيع تفسير می

تققي  و رسيدگی قرار گيرد و همين وگرش وسويع وسوبت بوه صوالحيت، تیثور مرتیبوان       

 مرضرع دادرسی کيفری را به دوبال دارد.
 

 داعش های رسیدگي کیفری مناسب به جرايم گروه تروريستييسته. با2-3
 هاصالح به جرایم تروریستدر اصول رسيدگي مراجع ذی . بازاندیشي1-2-3

های اعضای گوروه تروريسوتی   طرر ک ی با بررسی فرآيند رسيدگی اتخاذی به پروودهبه 

                                        
1. See: albayyna-new.net/content.php?id=2903. Last seen at 2020/11/08 
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، اولوين قودم در ايون    تران دريافت که پس ا  دستگيری متهم ترسط ويروی پ يسداعش، می

کورد، پوس ا    ها با جريی است که ا  جاوب پ يس آگاهی و ارت کشورر آغوا  موی   پرووده

استماع و ثبت اظهارات متهم ترسوط ويوروی پ ويس، پروووده بوه قاضوی تققيو  اسوتان يوا          

کورد. تققيقوات ترسوط ويوروی     کهرستاوی که جرم تروريستی در آن واقع کده ارسال موی 

کند و وکيول  ی تققي ، وماينده دادستان که با قاضی تققي  همیاری میپ يس با وظارت قاض

آوری ادله ترسط قاضوی تققيو  در جورم    يابد. پس ا  جمعمتهم )وکيل تسخيری( ادامه می

کورد، چناوچوه   ارسوال موی   1اوتسابی به متهم، پرووده به کعبه دادستاوی دادگاه کيفری مرک ی

                                        
و روی کار آمدن آقای پل برمر حواکم غيروظوامی ارکود آمريیوايی در      4/2003 /9يير وظام سياسی عراق در . پس ا  تد1

در  13دو دسوتررالعمل بوه کوماره     هوا آنمتعددی ترسط اين حواکم صوادر گرديود، ا  جم وه      یهادستررالعملعراق، 

را در  13کد. اولين دستررالعمل کماره  کيره تأسيس دادگاه مرک ی برد، صادر رودهيدربرگکه  2004و  2003ی هاسال

اداموه   2004و با صدور دستررالعم ی جديد با هموان کوماره در سوال     22/4/2004که تا  صادر کرد 11/7/2003تاري  

حیرمت ائتالفوی مرقوت    22/4/2004کيره تشیيل دادگاه مرک ی برد. در تاري   رودهيدربرگ هادستررالعملداکت، اين 

( بورد. در ايون   13که موتن آن دربواره اصوالح اساسونامه دادگواه مرکو ی کوماره )        تیريب رساودود عراق قاوروی را به

در اين اصالحيه  تديير پيدا کرد. 2004( سال 13(، به قاورن جديد کماره )13ساب  کماره ) دستررالعمل اصالحيه آمده:

بوين  و م تور  يو دق وام داد. چرا که اين وامتديير دادگاه ا  دادگاه مرک ی به دادگاه کيفری مرک ی همچنين گفته کده: اين 

و همچنين در اين قاورن اصورل حواکم بور دادگواه، وقوره تشویيل و       ارجاعی است  یهارسيدگی به ورع پرووده ماهيت

ا : بخوش اول دربواره مقول و کويره      عبوارت اسوت   هاآن نيترمهمکه  است کدهاعالمبخش  23اوجام وظاي  و... در 

( و بيان کده: مقر اين دادگاه در بدداد است. صالحيت اين دادگاه رسيدگی به هموه  2و  1اه است )بند تشیيل اين دادگ

، فسواد حیورمتی، رفتوار    افتهيسا ماناين جرايم کامل: تروريسم، جرايم  نيترمهماين قاورن ) 18جرايم مرضرع بخش 

. در بخش دوم بيوان کوده: ايون    باکدیمهد و...( ی که به دليل وابستگی قرمی، وژادی، م ی يا ماهبی رخ د يآمخشروت

اين بخش آمده: صالحيت کعب تققيو  ايون دادگواه بوا      1دادگاه ا  کعب تققي  و کعب کيفری تشیيل کده، در بند 

بيان کوده و   1971ی تققي  در قاورن آيين دادرسی کيفری سال هادادگاهی کعب عام هاتيصالحترجه به آوچه درباره 

. همچنين ايون کوعب صوالحيت رسويدگی بوه      کردیمصادره ا  جاوب حیرمت ائتالف مرقت، اعمال  هر دستررالعمل

بيان کده: کعب تققيو  صوالحيت رسويدگی بوه      3بند به آن اکاره کده است، در  18يی را دارد که در بخش هاپرووده

ده کيفری که رسيدگی آن در ايون  ی حقرقی را ودارد، ج  در مرارد مرتبط با جبران خسارت قرباويان يک پرووهاپرووده

بخش سرم صالحيت کعب کيفری را موررد بررسوی قورار داده و بيوان کورده: ايون کوعب         دادگاه صررت گرفته باکد.

باکد. در بخش چهارم گفته کده: اين دادگاه م و م بوه    18يی را دارد که مرضرع بخش هاپروودهصالحيت رسيدگی به 

، وقوره  هوا آنقضوات و کويره اوتخواب و اسوتقالل      (9، 8، 7، 6، 5) یهوا در بخوش . باکود یماجرای قراوين وافا عراق 

آيوين   نيترمهم( 22، 21، 12، 11، 10ی )هابخشبيان کده است. در  ...ی مق ی عراق با اين دادگاه وهادادگاههمیاری 
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کرد، در غير اين صوررت پروووده   ي  ارجاع داده میدارای وق  باکد، مجدداً به قاضی تقق

. سو،س رسويدگی ترسوط دادگواه و     1کورد جهت تعيين  مان رسيدگی به دادگاه ارسوال موی  

صررت ع نی با حضرر وماينده کشرر کخ  موتهم )چناوچوه م يوت غيور عراقوی داکوته       به

روودان آغوا   هوا و جمعوی ا  کوه   الم  ی و برخی ا  سوا مان های م ی و بينباکد( و رساوه

کنود توا در   . دادگاه در ابتدای رسيدگی به پرووده تفهيم اتهوام موی  (2019)سي  مقمد، گردد می

صررتی که متهم دفاعی داکته باکد بيان ومايد، س،س وماينده دادستان مطالب خورد را ارائوه   

ی ادلوه  ومايد. پس ا  استماع و بررسو کند، بعد ا  آن وکيل متهم اظهارات خرد را بيان میمی

؛ اما اين روود به  مان بسياری ويا  دارد، دليول  2گرددچناوچه اتهام اثبات کرد حیم صادر می

طرالوی بردن مدت  موان مقاکموه، اجورای عودالت و تضومين حقورق موتهم در ج سوات         

رسيدگی است. مدت  مان رسيدگی به جرايم تروريستی در هر پرووده و با ترجه بوه اتهوام   

هوايی کوه متهموان صورفاً بوه عضوريت گوروه تروريسوتی         در پرووده منتسب متفاوت است.

هوا  گرووه پروووده  اود  مان طرالوی ويا  ودارد و ممین است تققيقات مقدماتی در ايندرآمده

هوا  ماه طرل بیشد،  يرا اثبات عضريت تنها دليول کوافی بورای مقیورم کوردن آن      6حدود 

ی که مرتیوب عم يوات تروريسوتی ا  جم وه     های متهماوخراهد برد؛ اما آن دسته ا  پرووده

اود، با ترجه به مراحل رسيدگی )مرح ه تققي  و مقاکمه گااری و... کدهقتل، ربردن، بمب

و اثبات جرم اوتسابی( قطعاً ويا مند  مان بيشتری خراهد برد و تققيقوات مقودماتی در ايون    

                                                                                                 
ت رسيدگی در مقر تشیيل، ع نی بردن ج سات رسيدگی، پخش ج سا)دادرسی کی ی جهت برگ اری ج سات دادگاه 

ی جمعی، مقرماوگی ج سات مشاوره هيأت قضايی و بيان احیام صادره، ویوات موررد ترجوه قاضوی تققيو       هارساوه

و همچنين حقرق متهم در طرل دادرسی )ح  دفاع ا  متهم و ح  اعتوراض بوه    درباره مراحل قاوروی، خدمات ترجمه(

بخش چهاردهم دفتر دادسوتاوی را موررد بررسوی قورار داده و      اما؛ تیميمات و احیام صادره ا  دادگاه( بيان کده است

 2017سال  49)آخرين قاورن دادستاوی کماره  دهدیمبيان کرده: دفتر دادستاوی وظيفه خرد را مطاب  قاورن عراق اوجام 

ايون   و همچنين ال اموی بوردن حضورر    هادادستانمرادی ا  جم ه کيره تشیيل، اوتخاب  رودهيدربرگکه  تیريب گرديد

 (.باکدیموهاد در تمامی مراحل رسيدگی به پرووده در دادگاه و... 

آوری ادلوه و تققيقوات   )بخوش دوم: رسويدگی بوه جورم، جموع      1971سوال   23آيين دادرسی کيفوری کوماره    . قاورن1

 (.39-57مقدماتی، مراد 

2. see: www.hjc.iq/Judicial-system.php. Last seen at 2020/11/09 
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 .(2019، )سي  مقمدها ممین است تا يک سال ادامه پيدا کند ورع پرووده
 طلوب از مشارکت مردمي. استفاده م2-2-3

با بيان اينیه کش مواه   2019جرالی  15، در تاري  1در گ ارش دوم کريم اسعد احمدخان 

آوری مدارک با کارمندان اص ی خورد هسوتيم   های جمعگاکته کاهد ايجاد تسهيالت و روش

دارک پ کیی قاوروی موررد ويوا    چنين آمده است که: ک يه اسناد، مدارک ديجيتالی، کراهد و م

آوری کده اسوت. وی همچنوين در گو ارش خورد اذعوان داکوت:       برای اوجام تققيقات جمع

کارمند در عراق مشدرل به کار هستند، ا  جم وه مقققوان جنوايی، تق ي گوران،      79اکنرن هم»

   «.(2019 )احمدخان،داوشمنداوی در حيطه پ کیی قاورویکارکناسان مقافظت ا  کهرد و 

گرووه  هايی ا  قبيل اقامه دعرای گروهی در ايون لاا مشارکت جامعری و ج ب همیاری

، ح قه مفقرد ايون مرح وه ا  تشوريفات اسوت. اينیوه ايون تويم تققيقواتی اقودامات          2جرايم

ومايد، اما ورع تعامل آن با مقاکم صوالح بوه رسويدگی و    آوری ادله میترجهی در جمعقابل

ادله تاکنرن جايگاهی در رويه قضايی وداکته است. همچنوين هويچ    ها به اينمي ان ترجه آن

گرووه تققيقوات اجتمواعی خوارج ا  وظوام      ای در اين کشرر وجرد ودارد که برای اينمقرره

هوای خورد را تقوديم    قضايی اعتبار و جايگاه قائل کده باکد. هرچند اين تيم وتيجه بررسوی 

ميالدی چنين  2019ورامبر  26 ارش سرم مررخ عنران مثال در گومايد. بهمراجع قضايی می

ها در سونجار، مداخ وه   تققيقات اوجام کده ا  جنايات ارتیاب يافته ع يه اي دی»آمده است 

وفر ا  عرامل داعش را ثابت کرده است و در حال حاضر تموام ادلوه و کوراهد جهوت      160

                                        
ياب سا مان م ل متقد در بررسی جورايم ارتیواب يافتوه ترسوط داعوش در      ويژه و رئيس تيم حقيقتمشاور  1.

 عراق

هوای  ال م به اکاره است که مشارکت با ب ه ديدگان ا  اهم ويژگی دادرسی کيفری ماثر در برابر جرايم گوروه  .2

ست که ب ه ديدگان متعدد جرايم تروريستی است. با اين وجرد ا  جم ه خألهای وظام دادرسی قضايی عراق آن ا

کورود. حتوی ايون اطوالع     ها باخبر میها ا  مقیرميت يافتن و يا اجرای مجا اتتروريستی فقط ا  طري  رساوه

خبور هسوتند. بوه    ها را ب ه ديده ومرده است کماکوان بوی  بسيار ک ی است و ا  سرورکت همان تروريستی که آن

هوای  کرد و اين امور ا  سوری سوا مان   ری عراق چندان مشاهده ومیعالوه آویه وگرش جبراوی در سياست کيف

گيرد و وظام قضايی در ايون راسوتا اقودام چنوداوی اتخواذ      مردم وهاد و يا مأمرران سا مان م ل متقد صررت می

 ونمرده است.
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ت که اين تيم تراوسته اسوت بوه   . ال م به اکاره اس1«آوری کده است...ها جمعارائه به دادگاه

گروه جورايم کموک کواياوی    تراود در مقاکمه اينترجهی دست يابد که خرد میمدارک قابل

های مستقيم سياسی اکثر مقامات عراقی ا  ايون تويم ا  جم وه رئويس     همچنين حمايت کند.

رر جمهرری عراق )برهم صالح(، رئيس اق يم کردستان عوراق )مسوعرد بوار اوی(، و يور امو     

خارجه )فااد حسين(، و ير دادگستری )ساالر عبدالستار مقمد( و... در روود دادرسی گروه 

 تراود تأثيرگاار باکد.تروريستی داعش می
 

 صالح در رسيدگي به جنایات گروه تروریستي داعشایي فراملي با سایر مراجع ذی. ارتباط قض3-2-3

م و جودی تبوديل کوده چورا کوه      تروريسم در جرامع امرو ی به يیی ا  مرضرعات مه

. گروه تروريسوتی  (160: 2006)الدريری، کند الم  ی را تهديد میامنيت م ی را مختل و ص ح بين

داعش با ارتیاب جرايم بسياری در عراق منجر به ا  بين رفتن امنيوت م وی در ايون کشورر     

ايون گوروه    اوود کوه  های حقرق بشری اظهوار داکوته  کده است. برخی ا  وهادها و کميسيرن

تروريستی با اقدامات غيراوساوی و کنيع خرد چرن قتول، وابردسوا ی، بوه بردگوی گورفتن،      

هوای اوور و سواير قراعود     هوای فواحش کنراوسويرن   اوتقال يا اخراج اجباری، کینجه، وقض

الم ل بشردوستاوه، همچنين وابرد کردن تمام يوا بخشوی ا  يوک گوروه     مربر  به حقرق بين

 دايی کوده  يا ماهبی، مرتیب جرايم ع يه بشريت، جرايم جنگی و وسل م ی، قرمی، وژادی

الم  وی هسوتند.   . اين جرايم میداق بار  جورايم بوين  (821-832: 1398)ساعدی و همیواران،  است 

مبار ه با مرتیبان و عامالن چنين جناياتی مست  م عدالت کيفری است که هدف آن تعقيوب  

الم  وی ارتیوابی داعوش، مقواکم قضوايی      جرايم بوين و مجا ات مجرمان است. با ترجه به 

                                        
وود در موررد کشوتار    کده که در وينری مشدرل به فعاليت ميداوی هستند و وظيفوه دار اکنرن اين تيم به دو گروه تقسيم .1

وگاران و کارکنان بهداکتی و همچنين تخريب امواکن باسوتاوی در  موان اکودال     های ماهبی، رو وامهقضات، کخیيت

وسوي ه  سا ی مجا ی صقنه جرم بوه مرصل ترسط داعش را مررد بررسی قرار دهند. اين تيم در کار خرد به اوجام کبيه

 جمعی و اوجوام تج يوه و تق يول دی ان ای   های دستهاوروی ا  گررستانآوری مدارک پ کیی قاسینرهای لي ری، جمع

(D.N.Aاخا کهادت قرباويان و خاوراده ،)های جمعی و مشارکت دادن افوراد  آوری اطالعات ا  رساوهها، جمعهای آن

 (.2019پردا د )احمد خان، های اجتماعی مخت   برای کمک به کناسايی کردن مجرمان میو گروه
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؛ به عبارت ديگر، کومار  (107-132: 1394)ط عت، الم  ی صالح به رسيدگی هستند داخ ی و بين

و  1هوای ع يوه بشوريت   کده ذيل عناوين جنايتاوگاری ی جرموسيعی ا  رفتارهای مجرماوه

فع يوت رسويده و صوالحيت    های گوروه داعوش بوه    پيشه دايی، ترسط جنايتجنايت وسل

تققيقوات   .(51-79: 1394و يدائی،  )لساوی 2الم  ی را احرا  کرده استمرضرعی ديران کيفری بين

عنران يوک مودل قابول ترجوه در     های غيرمقل رسيدگی بهساير دولتمقدماتی با مشارکت 

تراود جايگاه حقرق کيفوری ايون کشورر را در رسويدگی مواثرتر      رسيدگی به اين جرايم می

تراوود بور   تعالی بخشد،  يرا تققيقات به دليل منشأ خارجی داکتن اغ وب ايون جورايم موی    

 تقق  عدالت وسبت به اين جرايم ماثر واقع کرد.

 
 های تروریستيای احکام کيفری نسبت به محکومان گروه. تقویت اجر4-2-3
بديهی است که پس ا  فرايند پرفرا  و وشويب دادرسوی کيفوری وسوبت بوه ب هیواران        

ها و احیام قضايی عمرماً سنگين، ا  جم ه ی گروه تروريستی، اجرای مجا اتمقیرم کده

و بوا   در حوال حاضور   دهود. را وشوان موی   مراح ی است که مي ان کارايی وظام قضايی عراق

سور  هوا بوه  هوا در  وودان  تران دريافت که تعداد  يادی ا  تروريستهای مخت   میپيمايش

مطواب  جودول   )امنيتوی عوراق   -های مخت   و میاحبه با مقامات قضايیبا بررسی برود.می

دان هوای تروريسوتی فقوط در  وو    ( مشخ  کد که کل تعوداد مقیورمين پروووده   2کماره 

ها دارای م يت عربی و اروپوايی هسوتند. ا  بوين    ( وفر ا  آن176( وفر که )10973الناصريه )

 .  (2019)ال ام ی،( وفر مقیرم به اعدام کدود 6373اين تعداد  وداوی، )

کورود،  ها در  ودان واصريه وگهداری موی کايان ذکر است که تعداد  يادی ا  تروريست

در کوهر   2008معروف به  ودان القرت( در سال  -ريه مرک یاين  ودان امنيتی ) ودان واص

                                        
1. See: www.hrw.org/ar/news/2017/01/16/298955. Last seen at 2020/11/14 

2 .See: http://www.dipomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-

homme/les-evenements-et-acualites-lies-aux-droits-de-l-homme/article/publication-du-

rapport-de-la-fidh-crimes-sexuels-contre-la-communaute-yezidie. Last seen at 

2020/11/14 
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است. بوا اينیوه گنجوايش آن     1واصريه عراق ساخته کد که ب رگترين  ودان بعد ا  ابرغريب

 همچنوين  کورود. وفر است اما حدود يا ده ه ار مقیرم جرايم تروريستی وگهداری می 800

تنهوا حیوم اعودام     2018ر سوال  ( مسئ ه مهم ديگر اين است کوه د 3)مطاب  جدول کماره 

ميالدی وي  هيچ  2019های مقیرم به اعدام اجرا کده است، در سال ( وفر ا  تروريست37)

 .  (2019)ال ام ی،حیم اعدامی اجرا وشده است 

قضوايی حواکم بور فرآينود اجورای احیوام کيفوری در وظوام         -با وظر به مالحظات عم ی

وجرد مراوع در مسوير اجورای احیوامی ماونود      دادرسی کشرر عراق، يیی ا  داليل تأخير و

اعدام، رسويدگی طورالوی مودت بوه اعتوراض و تجديودوظرخراهی مقیرموان و همچنوين         

های سياسی در اجرای احیام اعضای گروه تروريستی است. همچنين يیی می قت سنجی

ويا منود  سا ی و اجرای اعدام، ديگر ا  داليل تأخير در اجرای احیام اعدام آن است که پياده

تأييدهای مخت فی اسوت کوه وظور بوه جايگواه رياسوت جمهورری و قوره مجريوه )و ارت          

کواری در بوه کيفور    دادگستری( در آن، مراوع و همچنين تأثير مالحظوات سياسوی و يوا کوم    

در اجرای مجا ات حبس مي ان اين مالحظوات اوودک    .2رساودن اين مقیرمان مشهرد است

                                        
عنوران ب رگتورين   وفر ساخته کود. ايون  وودان بوه     4000در غرب بدداد و با گنجايش  1957.  ودان ابرغريب در سال 1

 رود. ودان عراق به کمار می

باکد، بر اسواس قواورن مرظو  اسوت پروووده را       . در صررتی که دادگاه کيفری حیم اعدام يا حبس ابد را صادر کرده2

جهت بررسی حیم صادره به دادستاوی کل در قره قضائيه ارسال کند. اوجام اين عمل ال امی است خراه متهم بوه حیوم   

( رو  ا  يک رو  پس ا  30صادره اعتراض کرده يا ویرده باکد، کايان ذکر است که مدت  مان اعتراض متهم به رأی )

و پوس ا    کننود یمو ت. پس ا  رسيدن پرووده به دادستاوی کل، قضات دادستاوی بررسوی خورد را آغوا     صدور رأی اس

. در کورد یمو ی و اجماع وظر قضات مبنی بر قبرل يا رد رأی صادره، پرووده به دادگاه تجديد وظر فدرال ارسال ريگیرأ

( يوک مواه  موان داروود توا      باکود یمو ظور  اينجا هيأت گسترش يافته کيفری )که کامل اکثريت قضات دادگاه تجديود و 

ی با رياست رئيس دادگاه تجديد وظور  اج سهی که حیم اعدام برای آن صادر کده را بررسی کنند. در پايان ماه اپرووده

. در اينجا ممین است رأی رديپایمی صررت ريگیرأيا وماينده او جهت بررسی رأی صادره ا  دادگاه کيفری اوجام و 

گاه کيفری پايرفته، وقض يا تعديل کرد. در صررتی که حیم اعدام برای پرووده صادر کوده باکود و ايون    صادره ا  داد

رأی مررد پايرش دادگاه تجديد وظر باکد، پرووده جهت تأييد حیم و صدور دسوترر اجرائيوه بوه رياسوت جمهورری      

به آدرس سووايت: ).دکووریمووارسووال و پووس ا  آن بوورای تعيووين رو  اعوودام بووه و ارت دادگسووتری فرسووتاده        

(www.hjc.iq/Judicial-system.php. 
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وظام قضايی باعث اجرای عم ی افتراقی اين حیوم   است و اختیاب  ودان خاب ا  سری

 کده است.

 
 ر زندان الناصريهدهای تروريستي تعداد محکومین پرونده(: 2جدول شماره )

 10973 های تروريستی ) ودان القرت واصريه(تعداد کل مقیرمين پرووده

 176 روپايیا-مقیرمين دارای م يت عربی

 6373 تعداد مقیرمين به اعدام

 
 های محکوم به اعدام(: اجرای احکام تروريست3ول شماره )جد

 37 (2018اجرای حیم اعدام )

 0 (2019اجرای حیم اعدام )

 

 

 گيرینتيجه. 4

هوای تروريسوتی   های کيفری واظر به جرايم گروهدر مررد تشريفات رسيدگی و دادرسی

سوال   23ورن کوماره  در عراق قاورن خاصی وجرد ودارد و همه اين جنايات با ترجه بوه قوا  

کرود، حتی در اين قاورن وي  موراد مشخیوی   آيين دادرسی کيفری عراق رسيدگی می 1971

های تروريسوتی وجورد وودارد، لواا آيوين دادرسوی ايون        در باب رسيدگی به جنايات گروه

جنايات ا  لقاظ تققيقات و مقاکمه دقيقاً ماوند جرايم عادی است و اين امر تموام فرآينود   

های تروريستی را تقت تأثير قورار  ايی عراق در خیرب رسيدگی به جرايم گروهوظام قض

ديودگان و  داده است. اين در حالی است که اهميت جرايم تروريستی، ا  لقواظ تعوداد بو ه   

ب هیاران و آثار م ی و فرام ی منفی متعودی کوه بوه دوبوال دارد ضورورت پورداختن آيوين        

ومايود. ايون دادرسوی افتراقوی اگرچوه عمرمواً       ترجيه میها را دادرسی کيفری افتراقی به آن

گرايی در دادرسی را وبايد بدون چارچرب قواوروی  کرد، اما اين کدتگيراوه ظاهر میسخت

گرايی افراطیِ قضايی ويژگی آن باکد؛  يرا اهدافی منقح و مشخ  ترسيم ومرد و می قت
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هايی همان که عمدتاً دارای م يتگيراوه وسبت به اين متگرايی و رسيدگی سختچرن امنيت

هايی مراجوه کورده اسوت. بوه عوالوه اينیوه اطالوه دادرسوی در         مخت   هستند را با چالش

رسيدگی به اين جرايم ويژگی کالن دادرسی کی ی در اين کشرر است و بور ايون اسواس،    

عدم مشخ  بردن اوتساب هرکدام ا  جرايم ارتیابی به هر يک ا  متهمان بوه ايون چوالش    

اف وده است. ا  همين رو وظام ادله سنتی در کشورر عوراق عوام ی اسوت کوه بوه دکوراری        

دوچندان در تشريفات قضايی واظر به رسيدگی اين جرايم منتهی کده است. مضوافاً اينیوه،   

های پيراقضايی در احرا  اين جرايم و وظام دادرسی کيفری سنتی و عدم استفاده ا  تخی 

ه تنها رسيدگی و صدور حیم، ب یه اجرای کيفرهايی ماوند اعودام  مرجرد، و یواپايراوعطاف

توران دريافوت در   رو ساخته است. بر اساس اين مالحظات است که میرا با معضالتی روبه

-ای رسيدگی موی وظام قضايی عراق، دادرسی کی ی با کهنگی خاب خرد به جرايم پيچيده

هوا را مودوظر قورار    ی خاب اتخاذی آنهارو ترين مقررات است تا کيرهکند که مقتضی به

دهد. تعداد  ياد متهمان و فرايندهای قضايی عمرماً دسوت و پواگير و غيرافتراقوی ا  جم وه     

دهد. با اين وجرد وظر به مرارد هايی است که اثربخشی اين ورع دادرسی را کاهش میمالفه

ويوژه  ريسوتی بوه  های ترومتعدد ج سات رسيدگی و اجرای مجا ات وسبت به اعضای گروه

تراود وشان ا  تالش بسويار  داعش، با چنين وظام قضايی مم ر ا  چالش تقنينی و اجرايی می

 اين کشرر در رسيدگی به اين جرايم باکد.

 

 پيشنهادات. 5

ويوژه  با در وظر گرفتن سياست کيفری کی ی در رسيدگی به جرايم تروريسوتی در عوراق بوه   

ياری هم در عراق و هم در ديگر کشوررها مرتیوب کوده    گروه تروريستی داعش که جنايات بس

 عنران پيشنهاد قابل ارائه است:است، برای رسيدگی به اين ورع جرايم، مرارد  ير به

    با ترجه به اينیه سياست کيفری کی ی کشرر عراق در حال حاضر در رسويدگی بوه

ا با ترجه جرايم تروريستی افتراقی ويست و ماوند ساير جرايم است، ضروری است ت

عنوران  های تروريستی در عراق چناوچه اين کشرر بوه به کدت جرايم ارتیابی گروه
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يیی ا  کشررهای مهوم متضورر ا  جورايم تروريسوتی داعوش تمايول داکوته باکود         

همچنان در کشرر خرد به اين جرايم رسيدگی کند، دادگواهی مشوابه دادگواه عوالی     

رموت ائتالفوی بورای رسويدگی بوه      ا  جاوب حی 2003جنايی عراق که پس ا  سال 

ای برای اين منظورر در سوال   جنايات سران ح ب بعث تشیيل کد و قاورن جداگاوه

الم  وی کوه در   ا  جاوب حیرمت ائتالفی به تیوريب رسويد و جنايوات بوين     2005

دوران ح ب بعث مرتیب کدود در اين قاورن وهاده کد، کیل گيورد توا بتراوود بوه     

ای الم  وی و منطقوه  عش که تعدادی ا  اين جرايم جنبه بينجرايم گروه تروريستی دا

 ای و با رسيدگی کی ی افتراقی رسيدگی کند.وي  دارود، در دادگاه جداگاوه

    بوين -ایبا ترجه به اينیه تعدادی ا  جنايات گروه تروريستی داعوش جنبوه منطقوه-

-ه که به رسيدگیالم  ی دارود، لاا رسيدگی عادالوه ويا مند استفاده ا  قضات باتجرب

باکد، پس چناوچه کشرر عراق بخراهد به جنايواتی  الم  ی اکراف دارود، میهای بين

که اين گروه در عراق مرتیب کده باکند رسيدگی کند بايد ا  قضاتی اسوتفاده کنود   

الم ل کيفری تبقر ال م را داکته باکند و الم  ی و حقرق بينهای بينکه در رسيدگی

 رد را که ا  قضات داخ ی تشیيل کده است تديير دهد.رويه حال حاضر خ

        با ترجه به اينیه کشررهای منطقوه بيشوترين ضورر را ا  جورايم تروريسوتی داعوش

ديودگان ايون جورايم در ايون     متقمل کدود و اغ ب جرايم ارتیابی اين گروه و بو ه 

کشررها هستند، برای رسيدگی بوه جورايم گوروه تروريسوتی داعوش ايون کشوررها        

تراوند دادگاهی مشابه دادگاه وورروبرگ در منطقوه تشویيل دهنود و ا      اتفاق هم میبه

الم  ی اين کشررها در جهت رسيدگی به جرايم گروه تروريستی داعوش  قضات بين

استفاده کرد تا بتران بيشترين سردمندی را در جهت مقاکمه عادالوه و احقواق حو    

های کشررهای منطقه، ماونود ايوران   فيتديدگان جرم به عمل آورد. استفاده ا  ظرب ه

طرر مستقيم يوا غيرمسوتقيم متوأثر ا  اقودامات تروريسوتی گوروه داعوش        که خرد به

 گشا باکد.تراود بسيار راهاود میبرده
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 فهرست منابع ومآخذ

 منابع فارسي .الف

 ( 1394بهار  ماوی، سيد قاسم ،)« يگر الم ول: دولوت يوا بوا     ماهيت حقرقی داعش در حقرق بوين

 .1پژوهی، سال اول، دوره ، فی نامه دولت«غيردولتی 

  مخاصمه مس قاوه »(. 1399ساعدی، بهمن؛ آرش پرر، ع يرضا؛ فر امی وسب، عبدالرضا )تابستان

 الم ول نيبشردوستاوه و حقورق بو   الم لنيعراق؛ تق يل اقدامات ارتیابی داعش ا  منظر حقرق ب

 .2کماره  ،49، فی نامه حقرق عمرمی، دوره «کيفری

   مج وه  «ی ارتیابی داعش در پرتور عودالت کيفوری   الم  نيبجرايم »(. 1394ط عت، آرمين )پايي ،

 .28، کماره 14ی حقرقی، دوره هاپژوهش

   امیوان رسويدگی بوه جنايوات     »(. 1394لساوی، سيدحسام الدين؛ يدائی امناب، مقسن ) مسوتان

، فیو نامه سياسوت خوارجی، دوره    «الم لنيبی ا  ديدگاه حقرق الم  نيبداعش در ديران کيفری 

 .4، کماره 29

  وقش و جايگاه سياسوت در  »(. 1394ی، رکيد ) مستان آبادبهرامميرمقمدصادقی، حسين؛ قديری

، کوماره  4ی حقرق کيفوری، دوره  هاپژوهش، فی نامه «عدالت کيفری حاکم بر جرايم تروريستی

13. 

 

 عربي . منابعب

  ،الفساد المالی و االداری و دوره فوی تقجويم االقتیواد    (. »2017حمد، )الداومی، و ار؛ الخ رجی

 جامعه کربالء. -، مرک  الدراسات االستراتيجيه«2003العراقی بعد االحتالل االمريیی ل عراق عام 

 ( ،2006الدريری، آدم« .)   مج وه جامعوه تیريوت ل ع ورم     «. الجرائم االرهابيه فوی القواورن الجنوائی

 .1، العدد 13 االوساويه، المج د

 ( ، 2019المساعيد، مرف« .)عمان: مرک  «جرائم االرهاب فی التشريع االردوی و االتفاقيات الدوليه ،

 الیتاب االکاديمی.

 ( ،2016اليعقربی، ج يل« .)لبنان: دار «االرهاب و مراجهته فی العراق و سيناريرهات ما بعد داعش ،

 الجيل.

 ( ،30/9/2010اي وشات، مايیل« .)اء ام الرحيل  ما يمین ل راليات التقده أن تترکه وراءها فی البق

 .105، تقرير معهد واکنطن، العدد «العراق

 ( ،2013ترفي  القاج« .) بدداد: منشررات  ين الققرقيه.«و القرب ع ی االرهاب 1373القرار ، 
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 ( ،2018صفاء عبرد« .)رم االوسواويه،  ، مج ه جامعه بابل ل ع «اختیاب المقیمه الجنائيه المرک يه

 .2، العدد 26الج د 

 ( ،2016ماريه عمراوی« .)    اطروحوه  «ردع الجرائم الدوليه بين القضواء الودولی و القضواء الورطنی ،

 الدکترراه، ک يه الققرق، جامعه مقمد خيضر بسیره.

 ( ،2013مقمد عبد فيقان« .)س س ه اصدرات الهيئه الرطنيوه  ، «الخطاب البعثی فی االعالم العراقی

 ع يا ل مساءله و العداله، االصدار الخامس، بدداد.ال

 ( ،2012مقمردع ی، اورر« .)مج ه جامعه المرصل ک يه الع ورم  «دور التربيه فی التديير االجتماعی ،

 .12االسالميه، العدد 
 

 هاقوانین، مصوبات و دستور العمل . .ج

  العراق(. 2017لسنه  49قاورن االدعاء العام رقم( 

 العراق(. 2015لسنه  39غسل األمرال و تمريل االرهاب رقم  قاورن میافقه( 

  العراق(. 2005لسنه  13قاورن میافقه االرهاب رقم( 

  العراق(. 2005دسترر جمهرريه العراق لسنه( 

  2004المتع   بالمقیمه الجنائيه المرک يه العراقيه لسنه  13امر س طه االئتالف الاقته رقم. 

 المتع   بمیادره االمالک المستخدمه فی ارتیاب جرائم مقدده  25رقم  امر س طه االئتالف الاقته

 )العراق(. 2003او المتقی ه منها لسنه 

  العراق(. 2003المتع   بالنشا  األعالمی المقضرر لسنه  14امر س طه االئتالف الماقته رقم( 

  2003عراقيه لسنه المتع   بالمقیمه الجنائيه المرک يه ال 13امر س طه االئتالف الاقته رقم. 

  العراق(. 2003المتع   بالسيطره ع ی األس قه لسنه  3امر س طه االئتالف الماقته رقم( 

  غسل األمرال( )العراق(. 1997فبراير  17فی  10قرار مج س قياده الثرره المرقم( 

  العراق(. 1990لسنه  6قاورن ديران الرقابه الماليه رقم( 

  العراق(. 1979لسنه  160قاورن التنظيم القضائی رقم( 

  العراق(. 1976لسنه  64قاورن البنک المرک ی رقم( 

  العراق( 1971لسنه  23قاورن اصرل المقاکمات الج ائيه رقم( 

  العراق(. 1969لسنه  111قاورن العقربات العراقی رقم( 
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 هاد. سايت
 ، رق بوين الم ول کيفوری   بررسوی جنايوات داعوش ا  منظور حقو     » (،1394) رييسی، ليال؛ فرکاسعيد، پروي» ،

کنفوووووراوس بوووووين الم  وووووی رويیردهوووووای وووووورين در ع ووووورم اوسووووواوی، بوووووه آدرس:         

https://civilica.com/doc/439700 1399آبان  24، آخرين با ديد. 

 ( ،4/12/2018کريم أسعد احمد خان ،)«    اخبار األمم المتقده حرل احاطه رئيس فري  التققيو  التوابع لألموم

 رابط اآلتی:، متاح ع ی ال«المتقده

 http://www.news.un.org/ar/story/2018/12/1022861. Last seen at 2020/11/14 
  ( ،15/7/2019کريم أسعد احمد خان ،)«   اخبار األمم المتقده حرل احاطه رئيس فري  التققي  التوابع لألموم

 .http://www.news.un.org/ar/story/2019/07/1036791 ، متاح ع وی الورابط اآلتوی:   «المتقده

Last seen at 2020/11/14 

 ( ،26/11/2019کريم أسعد احمد خان ،)«  اخبار األمم المتقده حرل احاطه رئيس فري  التققي  التابع لألموم

 ، متاح ع ی الرابط األتی:«المتقده

 http://www.news.un.org/ar/story/2019/11/1044441. Last seen at 2020/11/14 

 ( ،21/9/2019حاکم ال ام ی ،)«متاح ع ی الرابط اآلتی:«اعداد الدواعش المقیرمين باألعدام ، 

http://www.shafaq.com/ar/اعداد الدواعش المقیرمين باالعدام 

 «   4/2018/(25، «لقاء خاب مع القاضی احمد مقمد خ   األميری و قاضی التققي  ع وی حسوين جفوات ،

 متاح ع ی الرابط اآلتی:

http://www.albayyna-new.net/content.php?id=2903.Last seen at 2020/11/08 

   ،متاح ع ی الرابط اآلتی:«النظام القضائی»مج س القضاء األع ی ، 

http://www.hjc.iq/Judicial-system.php.Last seen at 2020/11/09 

  ،متواح  «ارهابی اجنبی ألجراءاته خالل عام و وی  800القضاء اخضع اکثر من »(، 8/5/2019)سي  مقمد ،

 ع ی الرابط اآلتی:

http://www.hjc.iq/upload/pdf/no-43.pdf. Last seen at 2020/11/09 

  ،حقرق االوسان فی تطبي  العدالوه فوی   »(، 28/1/2020)میتب مفرضيه االمم المتقده الساميه لققرق االوسان

دالوه و المسواءله و التماسوک    العراق: المقاکمات بمرجب قراوين میافقه االرهاب و اآلثار المترتبه ع وی الع 

 ، متاح ع ی الرابط أآلتی:«االجتماعی فی اعقاب مرح ه داعش

http://www.news.un.org/ar/story/2020/01/1048122. Last seen at 2020/11/11 

  ،متاح ع ی الرابط اآلتی:«تفجيرات داعش جرائم ضد األوساويه»(، 15/1/2017)تقرير هيرمن رايتس ووتش ، 

http://www.hrw.org/ar/news/2017/01/16/298955. Last seen at 2020/11/14 

     ،الجورائم الجنسويه و الجنسواويه المرتیبوه ضود      » (،25/10/2018) تقرير الفدراليوه الدوليوه لققورق االوسوان

 ، متاح ع ی الرابط اآلتی:«المجتمع االي يدی: دور المقات ين االجاوب فی تنظيم داعش

http://www.dipomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/les-

evenements-et-acualites-lies-aux-droits-de-l-homme/article/publication-du-rapport-de-la-

fidh-crimes-sexuels-contre-la-communaute-yezidie. Last seen at 2020/11/14 



 
 


