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تتخكد فكخة بحثشا ىحا عمى دور مجم ذ االمغ في مكافحة الجخائع االرىابية في العخاق
مشح عام  ،2014وبالتحجيج قخار مجمذ االمغ ذي الخقع ( )2379لعام  ،2017وتأثيخه في
االمغ الػششي العخاقي؛ كػن السجمذ معشي بحفظ الدمع واألمغ الجولي ومجابية الخصخ الحي
مغ شأنو أن يؤثخ عمييسا .وتأتي اىسية البحث في تدميط الزػء عمى قخار مجمذ االمغ ذي

الخقع ( )2379لعام  ،2017الحي ُيعج مغ اىع وابخز الق اخرات التي صجرت عشو تجاه العخاق.
وييجف البحث إلى تػضيح مخاحل ودواعي ومزسػن صجور القخار اعاله ،وما تسخس عشو

مغ نتائج في مجال جسع وحفظ وتخديغ االدلة التي تجيغ تشطيع داعر االرىابية عمى الجخائع
التي ارتكبيا في االراضي العخاؾية ،وىػ ما يقػد الى مكافحة االرىاب والتصخف والقزاء
عمييع في سبيل بدط االمغ واالستقخار في العخاق .وتع تقديع البحث الى ثالثة محاور رئيدة،

فزالً عغ السقجمة والخاتسة ،تشاول االول التعخيف بقخار مجمذ االمغ  ،ؼيسا درس الثاني
االستاتيكية في تشفيح القخار وتأثيخه في االمغ الػششي العخاقي ،أما السحػر الثالث فتشاول

الجيشاميكية في تشفيح القخار وتأثيخه في االمغ الػششي العخاقي ،وتػصل البحث الى نتيجة
مفادىا ان ؾيام مجمذ االمغ بتقجيع الجعع والسدانجة لمعخاق في مجال مكافحة اإلرىاب عغ
شخيق الق اخرات الرادرة عشو ضخوري ويتصمب التشديق السدتسخ والتعاون السثسخ بيغ الحكػمة

العخاؾية والسجمذ مغ اجل حفظ امغ واستقخار العخاق وسالمة اراضيو مغ اليجسات االرىابية.
الكمسات السفتاحية :مجمذ األمغ الجولي؛ العخاق؛ االمغ الػششي العخاقي؛ مكافحة اإلرىاب.
https://regs.mosuljournals.com/,
)(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Abstract
The idea of our research focuses on the role of the Security Council in
combating terrorist crimes in Iraq since 2014, specifically Security Council
Resolution No. 2379 of 2017, and its impact on Iraqi national security; That the
Council is concerned with maintaining international peace and security and
confronting the danger that might affect them. The importance of the research is
to shed light on Security Council Resolution No. 2379 of 2017, which is one of
the most prominent resolutions issued by it towards Iraq. The research aims to
clarify the stages, motives, and content of the issuance of the above decision,
and its results in the field of collecting, preserving, and storing evidence that
condemns the terrorist organization (ISIS) for the crimes it committed in Iraq,
which leads to combating terrorism and extremism and eliminating them to
establish security and stability in Iraq. The research was divided into three main
sections, in addition to the introduction and conclusion. The first section
comprised the definition of the Security Council resolution, while the second
one studied statics of the implementation of the resolution and its impact on
Iraqi national security. The third section tackled the dynamics in the application
of the resolution and its effect on Iraqi national security. The research concluded
that the Security Council's support and assistance to Iraq in the fight against
terrorism through its resolutions are necessary and require continuous
coordination and fruitful cooperation between the Iraqi government and the
Council to preserve the security and stability of Iraq and the safety of its
territory against terrorist attacks.
Keywords: UN Security Council; Iraq; Iraqi national security; anti-terrorism.
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السقدمة:

شخعت الحكػمة العخاؾية الى تحذيج السجتسع الجولي لسداعجة العخاق

ومدانجتو في محاربة االرىاب الحي اجتاح اراضيو وعبث بأمشو ونيب مقجراتو واستباح

دماء مػاششيو واستيجف قػاتو االمشية ،وذلظ عبخ المجػء الى مجمذ االمغ في سبيل

اصجار ق اخرات متعجدة وميسة تديع في مدانجة ودعع العخاق في حخبو ضج االرىاب،
استجاب مجمذ االمغ الى شمب الحكػمة العخاؾية وقام بإصجار عجد مغ الق اخرات

الخاصة بسحاربة ومجابية االرىاب في العخاق مشح عام  ،2014كان اىسيا وابخزىا

القخار ذي الخقع ( )2379عام  ،2017محػر بحثشا ىحا.
اهسية البحث:

أصجر مجمذ االمغ ق اخرات عجة بخرػص مكافحة االرىاب في العخاق مشح

عام  ،2014حتى وقتشا الحاضخ ،كان ابخزىا القخار ذي الخقع ( )2379لعام ،2017
وىػ مغ اىع الق اخ ارت الجولية التي صجرت تجاه العخاق ،فيػ أول قخار أمسي يتعمق
بحفظ وخدن وتػثيق جخائع تشطيع داعر االرىابي في العخاق في محاولة مغ مجمذ
االمغ لجعع وتعديد الجيػد السحمية والجولية الخامية لسحاكسة ومحاسبة التشطيع

االرىابي عمى جخائسو السختكبة في العخاق ،والتي تخقى الى مدتػى جخائع االبادة

الجساعية والجخائع ضج اإلندانية وجخائع الحخب.
هدف البحث:

تػضيح مخاحل ودواعي ومزسػن صجور قخار مجمذ االمغ ذي الخقع

( )2379لعام  ،2017وما تسخس عشو مغ نتائج في مجال جسع وحفظ وتخديغ
االدلة التي تجيغ تشطيع داعر االرىابية عمى الجخائع التي ارتكبيا في االراضي

العخاؾية ،وىػ ما يقػد الى مكافحة االرىاب والتصخف والقزاء عمييع في سبيل بدط
االمغ واالستقخار في العخاق.

مذكمة البحث:

تشبع مذكمة بحثشا مغ تداؤل رئيذ وىػ كيف كانت سياسة مجمذ األمغ في

الترجي لإلرىاب في العخاق بػصفو انو قج شيج الجدء االكبخ مغ ارتكاب الجخائع
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ضجه مغ التشطيسات االرىابية وخاصة تشطيع داعر االرىابي ،ليثيخ ىحا التداؤل

الخئيذ تداؤالً فخعياً ىػ :ىل يعج قخار مجمذ االمغ ذي الخقع ( )2379لعام 2017
متكامل الفقخات في بحث مػضػع جخائع تشطيع داعر االرىابي السختكبة في العخاق؟
وما ىػ تأثيخه في االمغ الػششي العخاقي؟.

فرضية البحث:

أن لقخار مجمذ األمغ ذي الخقع ( )2379لعام  ،2017دو ًار كبي اًخ في الحج
مغ جخائع تشطيع داعر االرىابي وحذج السجتسع الجولي نحػ كذف ىحه الجخائع وتعديد
مداءلة مختكبييا امام السحاكع الجشائية سػاء أكانت دولية ام وششية لشيل جداءىع

العادل وجبخ االضخار الشاتجة عغ ىحه الجخائع في سبيل تحقيق العجالة االجتساعية
وإحالل األمغ والدالم.
مشهجية لمبحث:

يتػجب في بحثشا ىحا الػصػل الى االىجاف السشذػدة ،عبخ العسل بخصػات

البحث العمسي ،لحا تع استخجام مشيج التحميل االستقخائي لقخاءة وتحميل قخار مجمذ

االمغ ذي الخقع ( )2379لعام  ،2017والرادر بخرػص مكافحة االرىاب في

العخاق.

هيكمية البحث:

بشاء عمى مذكمة وفخضية البحث والسشيج العمسي االكاديسي السعتسج ؼيو ،تع
ً
تقديع البحث الى ثالثة محاور رئيدة ،فزالً عغ السقجمة والخاتسة ،اذ تصخقشا في

السحػر االول الى التعخيف بقخار مجمذ االمغ ذي الخقع ( )2379لعام  ،2017وفي

السحػر الثاني تكمسشا عغ االستاتيكية في تشفيح القخار ( )2379وتأثيخه في االمغ
الػششي العخاقي ،وفي السحػر الثالث كخسشاه لمحجيث عغ الجيشاميكية في تشفيح القخار

( )2379وتأثيخه في االمغ الػششي العخاقي.
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السحهر األول  :التعريف بقرار مجمس األمن الدولي السرقم ( )2379لعام .2017
أوالً  :مراحل صدور القرار (.)2379

ُعقجت في مشطسة االمع الستحجة العجيج مغ االجتساعات التي عبخت عغ
اىتسامات الجول السعشية ببعس القزايا الجولية في مجال محاربة االفالت مغ العقاب

بالشدبة لجخائع تشطيع داعر االرىابي في العخاق ،والتي مثمت السخاحل الدابقة لرجور

قخار مجمذ االمغ ذي الخقع ( )2379لعام  ،2017وىي كسا يأتي(-:)1

 .1السرحمة االولى  :شيجت تحخك العخاق بالتعاون مع فخندا وكػستاريكا في مجمذ
حقػق االندان التابع لألمع الستحجة بيجف اصجار قخار خاص مغ السجمذ حػل

التحقيق في الجخائع التي ارتكبيا تشطيع داعر االرىابي في العخاق وذلظ في الجمدة

االستثشائية الثانية والعذخون التي عقجىا مجمذ حقػق االندان في  1ايمػل عام

 ،2014وقج دعا السجمذ فييا السفػضية الدامية لحقػق االندان الى ارسال بعثة
تقري حقائق الى العخاق لغخض التحقيق بانتياكات القانػن الجولي االنداني السختكبة
مغ قبل تشطيع داعر االرىابي والسجاميع االرىابية السختبصة بو مع دعػتو الى بيان

الحقائق والطخوف لتمظ االنتياكات واالخح بشطخ االعتبار تجشب االفالت مغ العقاب

وضسان السداءلة الكاممة.

 .2السرحمة الثانية  :عمى ىامر اجتساعات الجسعية العامة لألمع الستحجة الخؼيعة

السدتػى انعقج االجتساع الػزاري الخؼيع السدتػى في نيػيػرك بتاريخ  19ايمػل/

سبتسبخ  ،2016حػل جمب عشاصخ تشطيع داعر االرىابي لمعجالة ،جخى ذلظ
بسذاركة وزيخ الخارجية العخاقي االسبق (ابخاـيع الجعفخي) وبخئاسة الديج (ديجيو

ريشجز) نائب رئيذ الػزراء ووزيخ الذؤون الخارجية واالوروبية في بمجيكا ،والديج

(بػريذ جػندػن) عزػ البخلسان ووزيخ الجولة لمذؤون الخارجية والكػمشػلث في
السسمكة الستحجة بخيصانيا ،وبحزػر االندة (نادية مخاد) عغ السكػن االيديجي ،تشاول

االجتساع دعع الجيػد الػششية لزسان محاكسة افخاد تشطيع داعر االرىابي ،وتقػية
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دور الشاجيغ مغ جخائسو واستعخاض وحجة السجتسع الجولي ودعسو لخفس كيان التشطيع

االجخامي.

 .3السرحمة الثالثة :عقجت جمدة بيغ البعثتيغ العخاؾية–البخيصانية ،في مقخ مشطسة
االمع الستحجة في نيػيػرك بتاريخ  15كانػن االول /ديدسبخ  ،2016بذأن مداءلة

تشطيع داعر االرىابي عمى جخائسو في العخاق ،وقج حزخىا السجعي العام البخيصاني
(جيخمي رايت) الحي اكج عمى اىسية جسع االدلة ضج جخائع تشطيع داعر االرىابي في

العخاق ،اذ ان االدلة السبشية عمى اشخشة الفيجيػ تذكل تحجياً كبي اًخ بدبب كثختيا بحيث
يرعب تجؾيقيا جسيعاً في كل قزية ،ومغ الزخوري جسع االدلة مغ مػاقع ارتكابيا
ومشيا السقابخ الجساعية.

 .4السرحمة الرابعة :قامت مسثمية جسيػرية العخاق الى جانب كل مغ بخيصانيا
والسانيا وكشجا بعقج نجورة امسية بتاريخ  10اذار /مارس  ،2017حزخىا مشجوبػ الجول

االعزاء في االمع الستحجة والجسعيات االندانية ،وحزخت فييا مسثمة االميغ العام
الدابقة السعشية بالعشف الجشدي (زيشب بشكػرا) وسفيخة الدالم االيديجية (نادية مخاد)

والحقػؾية (امل كمػني) حػل مكافحة االفالت مغ العقاب عغ االنتياكات الخصيخة

التي ارتكبيا تشطيع داعر االرىابي في العخاق وجمبيع الى العجالة.

 .5السرحمة الخامدة :المجػء الى مجمذ االمغ الجولي وشمب مداعجة ومدانجة
السجتسع الجولي العتساد آلية شبو دولية وذلظ مغ خالل الخسالة التي قجميا وزيخ

الخارجية العخاقي االسبق (ابخاـيع الجعفخي) الى مجمذ االمغ الجولي بتاريخ  9آب/

أغدصذ  ،2017مغ اجل دعع الجيػد الػششية الخامية الى محاكسة ومحاسبة افخاد
تشطيع داعر االرىابي وتقجيسيع الى العجالة الجشائية ليشالػا جداءىع العادل جخاء ما

ارتكبػه مغ جخائع وحذية في العخاق التي عمى اثخىا صجر قخار مجمذ االمغ ذي الخقع

( )2379لعام  ،2017وبأجساع اعزائو.
ثانياً  :مزسهن القرار (.)2379

تعخض العخاق نتيجة اعسال تشطيع داعر االرىابية لجخائع وصمت الى مدتػى

جخائع الحخب والجخائع ضج االندانية واالبادة الجساعية ،قجم بدبيا تزحيات بذخية

:
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وخدائخ مادية كبيخة ،فزالً عسا خمفو مغ أزمات شجيجة األثخ حتى وقت اعجاد ىحه
الجراسة مثل الشدوح والتيجيخ وإىجار كخامة اإلندان واشفال بال عػائل ،االمخ الحي

فخض عمى الحكػمة العخاؾية بحل أقرى الجيػد لمزغط عمى مشطسة االمع الستحجة

لحثيا عمى اصجار ق اخرات صخيحة ،يتختب عمييا إلدام دول العالع ،وبذكل خاص دول
محيط العخاق في متابعة ومالحقة ومحاسبة كل مغ دعع أو مػل أو سيل حخكة عبػر

عشاصخ التشطيع اإلرىابي إلى البالد ألكثخ مغ ( )100جشدية دولة ،فزالً عغ
الجسعيات التي تتبشى ميسة جسع التبخعات لتشطي ِع (داعر) اإلرىابي ،وتػضيف األمػال
في استثسارات خاصة ،ألجل ضسان سيخ أنذصتو االرىابية وإدامة سمدمة أعسالو

اإلجخامية مع دور بعس الجول في تعديد التبادل التجاري كسا ىػ الحال في تيخيب

الشفط واآلثار والدالح بسختمف أنػاعو ،فزالً عغ اىع شيء اال وىػ الجعع اإلعالمي
الحي ساىست في تقجيسو دول وجيات عجة عبخ ما روجت لو بعس وسائل اإلعالم
العخبية وغيخ العخبية ،وعميو حسل مزسػن القخار في شياتو مغ اسباب ودوافع ثع

نتائج لتمظ الجوافع نذيخ الييا كسا يأتي (Gilmore, 2018, 960; Security

)-:Council Resolution (S.C.R) 2379, 2017, 1–2

 .1جبر الزرر :ان تحقيق العجالة االنتقالية لسا بعج الشداع السدمح تتصمب محاسبة
مشتيكي الجخائع االرىابية ضج االندانية في اشار السرمحة العامة لتحقيق ىجفيغ
اإلنراف وجبخ الزخر وإعادة االعتبار لسغ تزخر وتأذى وقزى بدبب ما تعخض

لو مغ جخائع ارىابية ارتكبت

ضج أفخاد أو جساعات ،وىػ ىجف ضخوري ألية

مجسػعة بذخية تخيج العير في ضل نطام يقػم عمى السدائمة والسعاؾبة عمى الدمػك
الحي يعادي الؿيع البذخية السيسا مع الجخائع الشػعية والكسية التي ششيا تشطيع داعر

االرىابي عمى السجنييغ فكانت االنتياكات مدتسخة لمقانػن اإلنداني الجولي وقانػن

حقػق اإلندان السيسا وان الق اخر قج اعتخف بأن األفعال التي يختكبيا تشطيع داعر

نز
االرىابي تتعمق إما بجخائع حخب أو جخائع ّ
ضج اإلندانية أو إبادة جساعية ،كسا ّ
ٍ
ٍ
اضحة باألفعال ذات الرمة ،وبحلظ فأن القخار يصمب مغ السجتسع الجولي
قائسة و
عمى

يتقجم إلى األمام وأن يكفل مداءلة أفخاد ىحه الجساعات اإلرىابية عغ أفعاليع وعمى
أن ّ
:
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األميغ العام إنذاء فخيق تحقيق مدتقل يخأسو مدتذار خاص ،بيجف دعع الجيػد

الػششية الخامية إلى مداءلة داعر ،ووفقا لمقخار ،سيعسل ىحا الفخيق قانػنياً عمى جسع
كل األدلة القائسة عمى األفعال التي تختكبيا الجساعات اإلرىابية في العخاق ،والتي

ُيسكغ بعج ذلظ استخجاميا أمام محكسة قانػنية ،وستتعاون السحاكع الػششية والدمصات
العخاؾية مع السكّمفيغ القادميغ مغ بمجان ثالثة لجسع األدلة السػجػدة وحفطيا وتخديشيا،

ضج مقاتمي داعر حػل العالع مغ
أي دعػى قزائية ّ
ويسكغ استخجام ىحه األدلة في ّ
أعسال القتل واالختصاف وأخح الخىائغ والتفجيخات االنتحارية واالستخقاق وبيع الشداء أو
إجبارىغ عمى الدواج واالتجار بالبذخ واالغتراب واالستخقاق الجشدي وتجشيج األشفال

واستغالليع ،وتشفيح اليجسات عمى البشى التحتية الحيػية ،وتجميخ السعالع الجيشية
والتاريخية والتخاث الثقافي ،بسا في ذلظ السػاقع األثخية ،واالتجار بالسستمكات الثقاؼية،

واحالتيع الى محاكع وششية او دولية بجالً مغ اإلحاالت إلى السحكسة الجشائية الجولية
أو إنذاء محاكع دولية ليشالػا جدائيع العادل عسا ارتكبػه مغ االعسال واالفعال
االجخامية القسعية السذيشة بحق السػاششيغ االبخياء ،وىػ جبخ الزخر وانراف
لمزحايا وذوييع في نفذ الػقت لسا تعخضػا لو مغ جخائع وحذية وانتياكات ىسجية

عمى يج اعزاء التشطيع ،جخائع تذكل جدء مغ أيجيػلػجية تشطيع داعر االرىابي

وأىجافو االستخاتيجية ،وأن التشطيع االرىابي يدتخجم ىحه األعسال كأسمػب مغ أساليب

اإلرىاب ،لحا يؤكج القخار عمى أن السدتذار الخاص الحي يخأس فخيق التحقيق بتعديد
السداءلة العالسية عغ األعسال االرىابية بالعسل مع الشاجيغ مغ بصر الجخائع
االرىابية لمتشطيع ،عمى نحػ يتدق مع القػانيغ الػششية ذات الرمة ،لزسان االعتخاف

الكامل بسرالحيع في تحقيق مداءلة اعزاء التشطيع ،مع تفادي ازدواجية الجيػد مع

ىيئات األمع الستحجة األخخى ذات الرمة ،كسا يصمب السجمذ إلى األميغ العام لألمع

الستحجة أن يقجم إلى مجمذ األمغ اختراصات قزائية وجشائية تكػن مقبػلة لجى
حكػمة العخاق وذلظ مغ أجل ضسان وفاء الفخيق االمسي بػاليتو ،وبسا يتدق مع

أحكام القخار السحكػر.
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 .2مداعدة مالية وبذرية :يصالب القخار بإنذاء صشجوق لتمقي التبخعات لتسكيشو مغ
تشفيح القخار بذكل أفزل عمى الرعيج الػششي ،كسا ان الجول والسشطسات اإلقميسية
السعجات أو الخجمات قج تكػن ضخورية
مجعػة إلى السداىسة بأي الصخق األمػال أو
ّ

لمفخيق بػية انجاز عسمو ومشيا تػفيخ السػضفيغ ذوي الخبخة لجعع تشفيح ىحا القخار ،كسا
يبتغي السجمذ مغ السدتذار الخاص أن يشجد التقخيخ األول بذأن أنذصة الفخيق في

غزػن ( )90يػماً مغ تاريخ شخوع الفخيق بأنذصتو ،حدبسا يبمغ بو األميغ العام ،وأن
يشجد التقاريخ الالحقة كل ( )180يػماً بعج ذلظ ،ومتى ما تػقفت التبخعات الجولية

حتى قبل انتياء عسخىا يتػقف عسل ىحه المجشة وىحا االمخ ايزاً مختبط بسجى ججية
ورغبة السجتسع الجولي في السزي قجماً بعسل ىحه المجشة لمػصػل الى تحقيق العجالة.

 .3محاكسة دولية لمستهرطين باألعسال االرهابية  :تعج فكخة الخدع ومحاسبة ومداءلة

األفخاد أو التجسعات التي ارتكبت سمػكاً جخمياً في سياق الحخب ىي إلشاعة ثقافة
أن ارتكاب مديج مغ ىحه الجخائع في السدتقبل سيكػن صعباً وشاقاً ،أو عمى األقل لغ
يقابل بالدكػت والسػافقة والتداىل ،وما يدسى باإلفالت مغ العقاب ،والحي ىػ

اصصالح عسيق يقػم عمى أن التداىل مع مغ ارتكبػا جخائع سيؤدي حتساً إلى فتح
الباب أمام ارتكاب مديج مغ الجخائع ،وىكحا ارسمت الحكػمة العخاؾية رسالة في  9آب/

أغدصذ  ،2017مػجي ًة اياىا إلى األميغ العام لسشطسة االمع الستحجة ومجمذ األمغ
التابع ليا التي شمبت فييا مداعجة السجتسع الجولي لكفالة مداءلة عشاصخ تشطيع
داعر االرىابي عغ جخائسيع السختكبة في العخاق والسيسا األشخاص الحيغ يتحسمػن
أكبخ قجر مغ السدؤولية ،بسا في ذلظ مغ حيث الؿيادة ،والتي يسكغ أن تذسل القادة

اإلقميسييغ أو ذوي الختب الػسصى ،واألمخ بتشفيح الجخائع وارتكابيا ،ستديج مغ فزح
ىحه األعسال ،ويسكغ أن تداعج في مكافحة اإلرىاب والتصخف العشيف الحي يؤدي إلى

اإلرىاب ،ووقف التسػيل والتجفق السدتسخ لمسجشجيغ الجولييغ إلى التشطيع اإلرىابي،

وفي ذات الدياق فان مجمذ االمغ يخحب بالجيػد الكبيخة التي تبحليا حكػمة العخاق

مغ أجل دحخ التشطيع ) ،(S.C.R 2379, 2017, 2ومداءلتو عغ شخيق جسع وحفظ
وتخديغ األدلة التي تجيشو في العخاق جخاء ارتكابو لألعسال االجخامية عمى اراضيو مع
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التقيج بأعمى السعاييخ السسكشة ،لزسان استخجام تمظ األدلة عمى أوسع نصاق مسكغ
أمام السحاكع الػششية ،واستكسال التحؿيقات التي تقػم بيا الدمصات العخاؾية ،أو

بشاء عمى شمبيا (S.C.R
التحؿيقات التي تزصمع بيا الدمصات في بمجان ثالثة ً
).2379, 2017, 2-3
 .4تعاون دولي

قزائي :جاء القخار ليؤكج عمى سيادة العخاق االحتخام الكامل

لديادتو وواليتو القزائية عمى الجخائع السختكبة في إقميسو ،وأن اختراصات الفخيق

السشذأ بسػجبو تشز عمى تعيغ قزاة تحقيق عخاقييغ وخبخاء جشائييغ واعزاء الشيابة

العامة مغ ذوي الخبخة آخخون ،ليعسمػا عمى قجم السداواة جشباً إلى جشب مع الخبخاء
الجولييغ مع ضخورة أن يكػن الفخيق محايجاً ومدتقالً وذا مرجاؾية (العمػم،2019 ،
 ،)23وقج اشار وزيخ الخارجية العخاقي (إبخاـيع الجعفخي) بقػلو" :إن ىحا القخار
التاريخي ىػ ثسخة دراسة ومذاركة فعالة تست بتعاون بشاء بيغ العخاق والسسمكة الستحجة
لػضع أسذ قانػنية آللية دولية تحتخم سيادة العخاق واختراصو القانػني والقزائي

في مجال جسع األدلة لسحاكسة اإلرىابييغ عغ جخائسيع الكبخى التي ارتكبػىا في
العخاق وغيخه مغ الجول في السحاكع الجولية" (رسالة وزيخ الخارجية العخاقي (إبخاـيع

الجعفخي) الى مجمذ األمغ ،)3 ،2017 ،ودعا قخار مجمذ األمغ الجول األخخى إلى
التعاون مع الفخيق بسا في ذلظ مغ خالل التختيبات الستبادلة بذأن السداعجة القانػنية،

عمى أن األدلة التي يقػم الفخيق بجسعيا وتخديشيا عمى الجخائع في العخاق يشبغي أن

تدتخجم في نياية السصاف في إشار إجخاءات جشائية عادلة ومدتقمة تجخييا السحاكع

السخترة عمى السدتػى الػششي ،بسا يتالءم مع القانػن الجولي الشافح ،وأن الدمصات
العخاؾية السعشية تسثل الستمقي السقرػد االساسي ليحه األدلة وفق الشحػ السحجد في

االختراصات ،عمى أن تحجد أي استخجامات أخخى ليا باالتفاق مع حكػمة العخاق
عمى أساس كل حالة بسفخدىا ) .(S.C.R 2379, 2017, 3وفي الػقت ذاتو يصمب

السجمذ إلى األميغ العام ،بعج أن يقخ مجمذ األمغ االختراصات التي تقبل بيا

حكػمة العخاق ،أن يباشخ دون تأخيخ باتخاذ الخصػات والتجابيخ والتختيبات الالزمة

لإلسخاع بإنذاء الفخيق االمسي الخاص وشخوعو في أداء ميامو بذكل كامل ،وفقاً
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لالختراصات ،وأن يبمغو عشجما يبجأ الفخيق أعسالو ،كسا ويذجد السجمذ عمى أن

الفخيق يشبغي أن يكفل استفادة أعزاءه العخاقييغ مغ الخبخات الجولية السػجػدة ؼيو،

وأن يبحل قرارى الجيج لتقاسع السعارف مع حكػمة العخاق وتقجيع السداعجة ليا ،ىحا
ويذجع مجمذ االمغ الجول األعزاء ؼيو والسشطسات اإلقميسية والسشطسات الحكػمية

الجولية عمى تقجيع السداعجة القانػنية السشاسبة إلى الحكػمة العخاؾية ،وبشاء قجراتيا مغ

أجل تعديد محاكسيا ونطاميا القزائي ،ويجعػ جسيع الجول األخخى إلى التعاون مع
الفخيق مغ خالل التختيبات الستبادلة بذأن السداعجة القانػنية ،عشج المدوم وحدب

االقتزاء ،وعمى وجو الخرػص تدويجه بأي معمػمات ذات صمة بالسػضػع قج تكػن
في حػزتو بذأن الػالية السشػشة بو بسػجب ىحا القخار ،كسا يذجد السجمذ عمى أنو

بإمكان اي دولة أخخى مغ الجول األعزاء في مشطسة االمع الستحجة ،كان قج ارتكب
تشطيع داعر االرىابي في إقميسيا أعساالً قج تخقى إلى مدتػى جخائع الحخب أو الجخائع
ضج اإلندانية أو اإلبادة الجساعية ،أن تصمب إلى فخيق التحقيق جسع األدلة عمى ىحه

األعسال ،بذخط مػافقة مجمذ األمغ الحي قج يصمب إلى األميغ العام أن يقجم
اختراصات مشفرمة ؼيسا يتعمق بعسل الفخيق في تمظ الجولة ،وفي سياق مترل

يصمب مجمذ االمغ إلى الفخيق أن يتعاون ،حدب االقتزاء ،وبسا يتػافق مع ميامو
التحؿيؿية السشاشة بو ،مع فخيق الجعع التحميمي ورصج الجداءات السشذأ بسػجب

الق اخريغ ( )1526لعام  )2368( ،2004لعام  ،2017ومع غيخه مغ ىيئات الخصج

ذات الرمة ،وأن يعسل مع سائخ ىيئات األمع الستحجة ،كل في إشار واليتو (S.C.R

) ،2379, 2017, 3-4كسا يبتغي مجمذ االمغ مغ رئيذ فخيق التحقيق االمسي أن
يقجم ىحه التقاريخ اليو ،وان السجمذ يقخر استعخاض والية السدتذار الخاص والفخيق

بشاء عمى شمب يقجم مغ
بعج فتخة سشتيغ ،عمى أن يتع البت في أي تسجيج آخخ ً
الحكػمة العخاؾية ،أو أي حكػمة أخخى تكػن قج شمبت إلى الفخيق جسع األدلة عمى

أعسال قج تخقى إلى مدتػى جخائع الحخب أو الجخائع ضج اإلندانية أو اإلبادة الجساعية
ارتكبيا تشطيع داعر االرىابي في إقميسيا ،ويقخر مجمذ االمغ أن يبقي السدألة قيج

نطخه الفعمي ).(S.C.R 2379, 2017, 4
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السحهر الثاني :االستاتيكية في تشفيذ القرار ( )2379وتأثيره في األمن الهطشي
العراقي.
استسخار فخيق التحقيق االمسي في آلية تشفيح قخار مجمذ االمغ ذي الخقع
( )2379لعام  ،2017بػتيخة عسل ثابتة وسياق محجد بحدب العسل مع الدمصات
الخسسية وكسا يأتي -:

 .1الدمطة القزائية :ركد الفخيق االمسي عمى تعديد العالقة مع الدمصة القزائية
الستسثمة بسجمذ القزاء العخاقي بسػجبو حرل الفخيق عمى مػافقتو التي اتاحت لو

استالم سجالت بيانات السكالسات الياتؽية مغ شخكات االتراالت العاممة في العخاق،
والتي كان يجخييا اعزاء تشطيع داعر االرىابي ؼيسا بيشيع لمؿيام بذغ اليجسات

االرىابية التي استيجفت السػاششيغ االبخياء والبشى التحتية في البمج عام  2014وما
بعجه ،اذ عسل فخيق التحقيق عمى جسعيا وتحميميا ،لتحجيج ىػية االرىابييغ السجانيغ

بتمظ االعسال االرىابية مغ خالليا ،لتكػن مػاد اثبات دامغة عمى ادانتيع قزائياً
(The Fourth Report on the Activities of the United Nations
) ،Investigation Team (4th R.A.U.N.I.) 2020, 9ليحرل بعج ذلظ عمى
الكثيخ مغ تقاريخ التذخيح الصبي ذات الرمة بجخائع عشاصخ تشطيع داعر االرىابي

السختكبة في تكخيت مشترف عام  ،2014كانت قج اعجتيا دائخة الصب العجلي التابعة
الى و ازرة الرحة العخاؾية ،وفي ذات الدياق استفاد الفخيق مغ االدلة والػثائق التي

قجمتيا لو المجشة القزائية الخاصة بسجدرة سبايكخ ،وكحلظ التعاون القػي والسدتسخ
مع الفخيق مغ قبل محكسة مكافحة االرىاب في قزاء تمكيف بسجيشة السػصل ،والتي

قجمت ممفات القزايا ذات العالقة بسيام الفخيق في مجال التحقيق بالجخائع االرىابية

السختكبة مغ قبل التشطيع االجخامي في تكخيت وسشجار والسػصل ومجن عخاؾية اخخى
).(4th R.A.U.N.I. 2020, 9
 .2الدمطة التشفيذية :اىتع الفخيق االمسي خالل عامو الثالث بعالقتو مع مختمف
مؤسدات الجولة الخسسية وغيخ الخسسية والقصاع الخاص والسجتسع الجولي
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والذخكات الجولية الخاصة ،واستصاع عبخ ذلظ الحرػل عمى وثائق ساىست في

تعديد عسمو ومغ ىحه السؤسدات ىي-:

أ .اله ازرات واالجهزة االمشية :قام الفخيق االمسي بخقسشة االدلة ذات العالقة بالجخائع

السختكبة عمى يج عشاصخ التشطيع االرىابي وفحريا بصخق البحث الجشائي
السدتخجمة مغ قبل الفخيق في استخخاج وتجييد البيانات مغ اليػاتف الخمػية
واالجيدة ذات وحجات التخديغ الكبيخة التابعة لمتشطيع االجخامي ،بسا في ذلظ

االقخاص الرمبة ووحجات التخديغ السحسػلة ( )USBوىحا ما اتاح الػصػل الى
مجسػعة كبيخة مغ الػثائق والبيانات واشخشة الفيجيػ والرػر الخاصة بعشاصخ

التشطيع االرىابي ،والتي تسثل مػاد اثبات وادلة فعمية ألدانتيع عمى جخائسيع الػحذية
السختكبة بحق السػاششيغ االبخياء والقػات االمشية العخاؾية والسشطسات السحمية والجولية

العاممة في مجال االغاثة االندانية في العخاق ). (4th R.A.U.N.I. 2020, 9

ب .وزارة العدل وقزاة التحقيق وسمطات الدجهن  :التشديق عمى اجخاء مقابالت
مع عشاصخ التشطيع االرىابي السحتجديغ ،مغ اجل الحرػل عمى السعمػمات السيسة

مشيع التي تثبت تػرشيع بارتكاب الجخائع االرىابية في العخاق (3rd R.A.U.N.I,
).2019, 11

 .3شركات االترال في العراق :تمقى فخيق التحقيق بيانات عغ اليػية الجولية ألجيدة

االتراالت السحسػلة والسذتخكيغ ألرقام ىػاتف ذات صمة باإلرىابييغ الحيغ ارتكبػا

جخائع وانتياكات اندانية بحق السجنييغ العدل بعج الحرػل عمى مػافقة مجمذ القزاء

االعمى العخاقي ،وقج شمب الفخيق ايزاً سجالت اضاؼية تحتػي عمى بيانات
السكالسات الياتؽية واليػية الجولية تتعمق باليجسات التي قام بيا اعزاء تشطيع داعر

االرىابي ضج شالب االكاديسية الجػية العدل ومشتدبي الجير العخاقي في قاعجة

سبايكخ العدكخية في تكخيت في شيخ حديخان لعام  ،2014وذلظ لتحجيج ىػية

االرىابييغ ومػاقعيع الجغخاؼية خالل السجة الدمشية ذات الرمة بارتكاب ىحه الجخائع
).(4th R.A.U.N.I. 2020, 8
:
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 .4الذركات الدولية الستخررة :دورىا تأميغ الجعع عغ شخيق عجد مغ الذخكات
الستخررة في مجال التحميل الدخيع لمحسس الشػوي ،لزسان استخجاع البيانات

البايػمتخية وتحميل الحسس الشػوي لعيشات العطام واالسشان السأخػذة مغ الجثث

السدتخخجة مغ السقابخ الجساعية في السػصل وصالح الجيغ واالنبار ومجن اخخى
ارتكب فييا تشطيع داعر االرىابي ىحه الجخائع بحق السجنييغ العدل ،مع اقتشاءه

لمسعجات والتقشيات التي تدتػفي السعاييخ الجولية عغ شخيق عجد مغ الذخكات مشيا
شخكة ( )SITU Researchو( )Microsoftالستخررة في مجال البحػث التصبيؿية

الستعمقة بتصػيخ مشرات رقسية متقجمة لمعخض والتحميل االلكتخوني لسختمف انػاع

االدلة التي يجسعيا الفخيق باالقتخان مع نطام ( )EGLYPHالخاص بسذخوع مكافحة

التصخف مغ اجل تتبع وجػه االرىابييغ وفيخستيا في مكتبة خاصة بسحجدات اثبات
اليػية السادية لمتػصل الييع وتقجيسيع لمقزاء لسحاكستيع ،وفي ذات الدياق ؾيام
الفخيق بأبخام محكخة تفاىع مع لجشة العجالة والسداءلة الجولية لالستفادة مغ تجخبتيا في

مجال نطام ادارة االدلة الحي تعسل بو ،وقج تعاون الفخيق مع المجشة الجولية السعشية
باألشخاص السفقػديغ في سبيل انجاز عسميات فتح السقابخ الجساعية في مػاقع

سشجار وبادوش وتمعفخ وغيخىا اخخى بالسػصل ).(3rd R.A.U.N.I, 2019, 9-10

 .5أجراء السقابالت :واصل الفخيق مقابالتو مع الذيػد والشاجيغ مغ جخائع تشطيع

داعر االرىابي في العخاق ،ويعسل الفخيق في الػقت نفدو عمى حسايتيع بالتعاون مع
القػات االمشية العخاؾية ،وعخضيع عمى مختريغ نفدييغ سخيخييغ إلجخاء الفحز

الصبي الشفدي ليع قبل مقابمتيع وادالئيع بذياداتيع امام السحققيغ (3rd R.A.U.N.I,
).2019, 11
يبجو واضحا ان ديشاميكية الحكػمة العخاؾية وتعاونيا قابميا استاتيكية وبصئ في
تعامل الفخيق االمسي مع العخاق الحي ىػ صاحب الػالية القزائية مع ضعف
الستابعة السددوجة مغ قبل الحكػمة العخاؾية وكحلظ مجمذ االمغ وكسا مقخر لو في

نز القخار االمسي ونجج ذلظ واضحاً في (مقابمة خاصة (أ)-:)2021 ،
:
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 .1ان الحكػمة العخاؾية لع تتخح اي اجخاء رسسي يمدم الفخيق بتدميسيا االدلة ومػاد
االثبات عمى جخائع تشطيع داعر االرىابي في العخاق ،والسػجػدة بحػزتو ،والتي اكج

وجػدىا في تقاريخه السخفػعة الى مجمذ االمغ ،وذلظ مغ باب ان القزاء العخاقي
ىػ صاحب الػالية القزائية عمى الجخائع االرىابية الحاصمة في اراضيو بسػجب

القخار مػضػع البحث ،لحلظ يفتخض مغ الحكػمة العخاؾية مصالبة فخيق التحقيق
تدميسيا االدلة الستػفخة لجيو ،لمؿيام بسحاكسة ومحاسبة عشاصخ التشطيع االرىابي
عمى جخائسيع في العخاق في السحاكع الػششية واندال القراص العادل بحقيع

انرافاً لزحايا تمظ الجخائع االرىابية وتحجيساً لمشذاشات واالعسال االجخامية التي
قام وما زال يقػم بيا التشطيع االرىابي في البمج وتجؽيف مشابعو ومرادر تسػيمو

والقزاء عميو ،والعسل عمى بدط االمغ واالستقخار في مجن ومشاشق العخاق وجعميا
مؤمشة مغ اليجسات االرىابية لمتشطيع االجخامي.

 .2لع يقع الفخيق االمسي بعخض الجخائع االرىابية السختكبة مغ قبل تشطيع داعر
االرىابي في العخاق بشػع مغ التفريل ضسغ تقاريخه السخفػعة الى مجمذ االمغ،
والتي نز عمييا االخيخ في ق اخره ذي الخقع ( )2544لعام  ،2020عشج تججيج

والية الفخيق االمسي في العخاق ،وىػ ان يقػم السدتذار الخاص ورئيذ الفخيق
بخفع تقخيخ عغ عسل فخيق التحقيق في العخاق الى السجمذ كل ( )180يػم،
ليجعل السجمذ والسجتسع الجولي عمى اشالع وعمع مدتسخ بيحه الجخائع االرىابية

واالنتياكات البذعة والػحذية ،ويديج مغ الجيػد الجولية الخامية الى مكافحة

االرىاب الحي بات يذكل خص اًخ عالسياً ييجد الدمع واالمغ الجولي ،وىي السيسة

الخئيدة لسجمذ االمغ وفقاً لسيثاق مشطسة االمع الستحجة ،كسا وان مجمذ االمغ لع

يسارس دوره الخقابي عمى آليات عسل الفخيق الستبعة في تشفيح القخار محل الحكخ،

ومجى تصبيقو وتحؿيقو لػاليتو السكمف بيا في العخاق مغ قبمو.

ساىست تمظ الستابعة الزعيفة مغ قبل الحكػمة العخاؾية ومجمذ االمغ في-:

:
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 .1اعصاء الفخصة لفخيق التحقيق بان يسيل صخاحة الى محاكسة اعزاء تشطيع داعر

االرىابي في العخاق بعيجاً عغ اندال عقػبة االعجام بحق ىؤالء االرىابييغ السجخميغ
واالستغشاء عشيا بعقػبات قانػنية اخخى عمى اعتبار ان الكثيخ مغ قػانيغ دول
العالع غادرت استخجام ىحه العقػبة بحق السجانيغ لجييا مدتخجمة عقػبات اخخى
غيخه (مقابمة خاصة (أ).)2021 ،

 .2ان ىحا السػضػع ليذ لو عالقة بسيام وواجبات فخيق التحقيق التي انيصت بو مغ
قبل مجمذ االمغ ،وفي ذات الدياق لع يخد في قخار السجمذ مػضػع البحث ،وال

في االختراصات التي تحجد آلية عسل الفخيق في العخاق ،فقخة تخز العسل او

الذخاكة او التػاصل والتعاون مع السثميات والسثمييغ الجشدييغ ودعسيع بجاعي
عسمية جسع االدلة عمى جخائع التشطيع االرىابي في االراضي العخاؾية وحفطيا

وتخديشيا الستخجاميا في محاكسة اعزاء التشطيع االجخامي ومحاسبتيع عمى
اعساليع االرىابية السختكبة في العخاق ،وانسا ىػ خارج سياقات عسل الفخيق

واختراصاتو ).(5th R.A.U.N.I, 2020, 8

وعميو نالحظ ان فخيق التحقيق لع يخخج عغ آلية استاتيكية (ثابتة) في تشفيح

القخار مجار البحث وىي جسع االدلة وحفطيا وتخديشيا وتحميميا يقابل ذلظ كع الجعع

والسداعجة والسدانجة والتعاون الكبيخ السقجم مغ قبل الدمصات الػششية العخاؾية بسختمف
مؤسداتيا الخسسية السعشية وغيخىا الى فخيق التحقيق االمسي في مجاالت كثيخة عمى

السدتػى السيجاني واالفتخاضي االلكتخوني حدب ما ادلى بو الفخيق في تقاريخه
السخفػعة الى مجمذ االمغ ،وكحلظ تدويجه باألدلة والػثائق والسدتشجات ومػاد االثبات
السػجػدة لجييا التي تجيغ عشاصخ التشطيع االرىابي وتثبت انيع ىع مغ ارتكبػا ابذع

الجخائع واالنتياكات االندانية في العخاق مشح احتالليع ألجداء واسعة مغ اراضيو

مشترف العام  ،2014وحتى تحخيخىا مغ ؾبزتو في العام  ،2017عمى يج القػات

االمشية العخاؾية ،بالسقابل لع نخى ان فخيق التحقيق االمسي وبعج مخور ثالث سشػات
عمى واليتو وميستو السكمف بيا مغ قبل مجمذ االمغ لجسع االدلة عمى جخائع تشطيع
:
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داعر االرىابي في العخاق ،وحفطيا وتخديشيا ،انو لع يقجم ادلة او مػاد اثبات الى
الحكػمة العخاؾية لكي تقػم بجورىا بسحاكسة ومحاسبة اعزاء التشطيع االرىابي عمى ما

ارتكبػه مغ جخائع ومجازر وانتياكات بذعة في البمج كػن القزاء العخاقي ىػ صاحب
الػالية القزائية بسػجب القخار محل الحكخ ،بيشسا يقػم الفخيق بتقجيع ثسانية شيػد ادلػا

بذياداتيع امام محكسة فشمشجية انعقجت في فمشجا عام  2019لسحاكسة عشاصخ ارىابية
ليع عالقة بسجدرة (سبايكخ) في تكخيت في عام  ،2014عبخ البث الحي بػاسصة

وصمة فيجيػ مغ اماكغ عسل فخيق التحقيق ،فزالً عغ نقل احج عشاصخ التشطيع
االرىابي محتجد لجى الدمصات العخاؾية السخترة وبالتعاون معيا الى مقار عسل
الفخيق ليجلي بذيادتو امام السحكسة الفشمشجية ذاتيا ،كسا ان فخيق التحقيق زود السحكسة
نفديا بدجالت وبيانات لسكالسات ىاتؽية مأخػذة مغ شخكات االتراالت العاممة في
العخاق بسػافقة القزاء العخاقي ،ذات صمة بالقزية السعخوضة عمى السحكسة السحكػرة

أعاله ).(3rd R.A.U.N.I, 2019, 17

بشاء عمى ما ذكخناه سابقا ،يؤكج فخيق التحقيق في تقاريخه السخفػعة لسجمذ
ً
االمغ عمى استسخار التعاون مع الحكػمة العخاؾية معو بيجف تعديد قجرة االدلة التي
جسعيا عمى االسيام في االجخاءات القزائية الػششية في العخاق لسالحقة التشطيع

االرىابي ومقاضاتو وفقاً ألحكام القانػن العخاقي بذكل عادل ومدتقل

(2nd

) ،R.A.U.N.I, 2019, 20وىػ محق بسثل ىحه البيانات اال انو بالخغع مغ ىحا
الجعع والتعاون السقجم مغ الحكػمة العخاؾية الى فخيق التحقيق فأن االخيخ الى اآلن لع
يقجم اي شيء مغ ىحه االدلة الى الدمصات العخاؾية لكي تقػم بسحاكسة ومحاسبة

عشاصخ تشطيع داعر االرىابي وفق القانػن العخاقي ،وتقتز مشيع انرافاً لمزحايا
والستزخريغ العخاقييغ مغ اعسال التشطيع االجخامية التي استيجفتيع في مجنيع

ومشاشقيع ،وجب اًخ لمزخر الحي وقع عمييع .ان الثبات واالستاتيكية في آلية عسل فخيق

التحقيق االمسي وتشفيحه لػاليتو السكمف بيا في العخاق مغ قبل مجمذ االمغ ،وعجم

ؾيامو بتدميع الحكػمة العخاؾية لحج اآلن اي شيء مغ االدلة ومػاد االثبات السػجػدة
:
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لجيو التي تجيغ تشطيع داعر االرىابي عمى جخائسو االرىابية في العخاق ،لغخض الؿيام
بسحاكسة اعزاء التشطيع االرىابي ومحاسبتيع في السحاكع العخاؾية عمى ما ارتكبػه مغ

جخائع وحذية فطيعة في العخاق ،انسا يؤثخ سمباً عمى االمغ القػمي العخاقي ،كػن
عشاصخ التشطيع االرىابي ما زالػا يشفحون عسمياتيع االرىابية بيغ الحيغ واآلخخ في
السجن والسشاشق العخاؾية مدتيجفيغ بيا السػاششيغ االبخياء والقػات االمشية والبشى

التحتية الحيػية وزعدعة االمغ واالستقخار في البمج ،ولع يتع ردعيع ومحاسبتيع

بشاء عمى ما نز عميو قخار مجمذ االمغ مجار البحث ،والحي
ومحاكستيع قانػنياً ً
اتخحه في سبيل تػفيخ دعع ومداعجة ومدانجة السجتسع الجولي لمحكػمة العخاؾية في

اجخاءاتيا الخامية الى مداءلة ومحاسبة اعزاء التشطيع االرىابي قزائياً عمى جخائسيع

السختكبة في العخاق شالسا ان محاسبة ومحاكسة االرىابييغ متأخخة مع احالم تخاود

الدجشاء االرىابييغ مغ مغادرة الدجػن ىخباً مع اية فخصة تتاح ليع ،كسا ان االرىابي
الحخ سيسارس جخائسو بحخية تامة دون رادع ،خرػصاً بعج تػفخ االدلة ومػاد االثبات
لجى الفخيق السعشي ،والتي تجيشيع عمى اعساليع االرىابية وانتياكاتيع االندانية في

البمج ،والتي لع يدمسيا لمدمصات العخاؾية السخترة الندال القراص العادل بيع ،كسا

ويؤثخ ذلظ ايزاً عمى االمغ االقميسي والجولي كػن االرىاب يذكل خص اًخ عالسياً ييجد
الدمع واالمغ الجولييغ وفق ما جاء في قخار مجمذ االمغ مجار البحث ،كحلظ فأن

تجخل فخيق التحقيق في شؤون القزاء العخاقي ،والتحجج بانتطاره لمدمصات العخاؾية
لدغ تذخيعات قانػنية يسكغ ان تحاكع اعزاء التشطيع االرىابي مغ خالليا ،في الػقت
الحي تػجج قػانيغ عخاؾية نافحة تعالج مثل ىكحا جخائع ارىابية في العخاق ،كحلظ خػض

الفخيق في امػر ليدت مغ واجباتو وميامو السشاشة بو مغ قبل مجمذ االمغ ،مثل
مػضػع دعسو لمسثميات والسثمييغ الجشدييغ في العخاق ،كل تمظ االمػر والسعصيات قج

تأخح بالحكػمة العخاؾية الى انياء والية فخيق التحقيق االمسي في العخاق بذكل رسسي،

وعجم تسجيج مجة والية الفخيق في العخاق مخة اخخى كسا فعمت سابقاً.

:
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السحهر الثالث :الديشاميكية في تشفيذ القرار ( )2379وتأثيره في األمن الهطشي
العراقي.
اكتدب الفخيق االمسي لتشفيح قخار مجمذ األمغ ذي الخقع ( ،)2379بعج العام
الثالث مغ عسمو خبخة في تعاممو مع الحكػمة العخاؾية اوالً ومع السجتسع العخاقي ثانياً،

لحا سعى السدتذار الخاص ورئيذ فخيق التحقيق االمسي مغ خالل آلية عسمو في
تشفيح القخار إلى ضسان مػاصمة الفيع والجعع السشتطع مع الحكػمة العخاؾية ؼيسا يتعمق

بشصاق عسل الفخيق ومجى التقجم السحخز ؼيو والتصػرات الحاصمة في أنذصتو باستسخار

ويذيج فخيق التحقيق بسا تبحلو الحكػمة العخاؾية مغ جيػد متػاصمة لتعديد شخائق

التعاون معو وفق سبل مشيا التجابيخ الخامية إلى تعديد قجرتو عمى التعاون بفعالية مع
لجشة التشديق الػششية التي عيشتيا الحكػمة العخاؾية في تذخيغ االول /أكتػبخ عام

 ،2019لمتشديق مع الفخيق ،والتي ضست مسثميغ عغ الجيات الحكػمية الخسسية ذات

العالقة بسػضػع القخار مجال البحث ،وفي  4تذخيغ الثاني /نػفسبخ عام ،2019
اجتسع رئيذ فخيق التحقيق وألول مخة مع المجشة السحكػرة مغ أجل تحجيج ومشاقذة

أولػيات التعاون الخئيدية وتأكيج التدام الفخيق بالعسل عغ كثب معيا في سبيل تشفيح

واليتو تسذياً مع االختراصات السخسػمة لو مغ قبل مجمذ االمغ ،وىحه التصػرات
مغ شأنيا مػاصمة تعديد األساس الحي يسكغ االستشاد إليو لسػاءمة مجاالت تخكيد

التحؿيقات والجيػد السبحولة بيغ الفخيق والدمصات الػششية في السدتقبل

(3rd

) .R.A.U.N.I, 2019, 13وعميو اجخت مذاورات وعقج اجتساعات رؼيعة السدتػى
مع الدمصات العخاؾية لمشطخ في الدبل التي يسكغ بيا لفخيق التحقيق أن يؿيع الجعع

لإلجخاءات القزائية الجارية في العخاق وفقاً لقخار مجمذ االمغ مجار البحث ،وىكحا
سعى الفخيق الى وضع بخنامج لمجعع والسداعجة التقشية اي رفع القجرات السحمية ضسغ

آلية عسمو مع دائخة شؤون وحساية السقابخ الجساعية التابعة لسؤسدة الذيجاء العخاؾية
ودائخة الصب العجلي في و ازرة الرحة العخاؾية ،وىػ بخنامج سيػفخ فخيق التحقيق ؼيو

:
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آليات ومعجات التجريب مغ أجل تعديد قجرات ىاتيغ الجائختيغ عمى التحميل الجشائي

ؼيسا يتعمق بالتحؿيقات في مدخح الجخيسة ،واستخخاج الجثث ،وتحجيج ىػية الزحايا
تساشياً مع السعاييخ الجولية في تحجيج ىػية ضحايا االرىاب ،مسا سيتيح لمجيات
الخسسية السخترة العخاؾية تجييد كسيات كبيخة مغ البيانات الدابقة والالحقة لمػفاة

ؼيسا يتعمق باألشخاص السفقػديغ الحيغ تجسع جثتيع مغ مدارح الجخائع االرىابية

الجساعية السختكبة مغ قبل تشطيع داعر االرىابي في العخاق (3rd R.A.U.N.I,

).2019, 15

ثع قجم مداعجات معمػماتية في مجال جسع األدلة الجشائية وتحميميا ،الى

وضع بخنامج لخقسشة األدلة عغ شخيق نذخ فخق متشقمة مغ مػضفي السحفػضات
واألخرائييغ في إدارة السعمػمات في الفخيق لسداعجة االقدام الػششية السعشية في

الحفظ السادي لألدلة ورقسشتيا ،ومغ خالل ىحا العسل سيعدز الفخيق قجرة الدمصات
الػششية عمى االستفادة مغ قػاعج األدلة السػجػدة لجييا ،وكحلظ قجرتيا عمى إجخاء

السحاكسات وفقاً لمقانػن العخاقي ،وسيختقي في الػقت نفدو أيزاً بقجرتيا عمى التعاون
مع فخيق التحقيق في تحقيق واليتو في العخاق ).(3rd R.A.U.N.I, 2019, 16

ان التعاون بيغ الحكػمة العخاؾية وفخيق التحقيق يعدز مغ قجرتيسا الجساعية

عمى تقجيع الجعع لبعزيسا ،وفقا ألعمى السعاييخ في اإلجخاءات القزائية الجشائية
الستخحة في دول ثالثة ضج األشخاص السذتبو في ارتكابيع جخائع في العخاق ،كسا

حرل مع السحكسة الفشمشجية التي تحجثشا عشيا سابقاً ،وفي السدتقبل يعتدم الفخيق

االستفادة مغ ىحا الشجاح السمسػس لتػسيع نصاق تعاونو وتآزره مع الحكػمة العخاؾية

بيجف تقجيع دعسو ،تساشياً مع السعاييخ الجولية إلى اإلجخاءات القزائية السحمية
الجارية في العخاق اليادفة الى محاكسة ومحاسبة تشطيع داعر االرىابي عمى جخائسو

السختكبة في البمج ،وكحلظ محاكسة ومحاسبة التشطيع االرىابي عمى الرعيج العالسي
عمى حج سػاء ).(3rd R.A.U.N.I, 2019, 17

:
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ضسغ تصػر آلية تشفيح القخار فأنو يجخي العسل عمى وضع بخنامج لبشاء

القجرات تجديجاً لمتعاون الستدايج الحي يؿيسو الفخيق مع الدمصة القزائية العخاؾية ،وفي
إشار ذلظ البخنامج ،سيكػن ىشاك تجريب لقزاة التحقيق العخاقييغ وغيخىع مغ الجيات
الػششية الفاعمة بذان إجخاء التحؿيقات في جخائع الحخب ،والجخائع ضج اإلندانية

واإلبادة الجساعية ،التي قام بيا تشطيع داعر في العخاق ،ويكػن ذلظ التجريب وفقاً
لمسعاييخ الجولية ،ويذسل البخنامج تجريباً معتسجاً في مجال القانػن الجشائي الجولي

والقانػن الجولي اإلنداني يقػم بو خبخاء دولييغ رواد في ىحا السجال
).R.A.U.N.I. 2020, 15

(4th

وفي ذات الدياق ،يدعى الفخيق إلى تدخيخ الجور الحي يسكغ أن يؤديو

الدعساء الجيشيػن والجيات االجتساعية الفاعمة في مداعجة الشاجيغ مغ الجخائع السختكبة
عمى يج تشطيع داعر االرىابي في العخاق ،ودعسيع لإلدالء بإفاداتيع عغ ما تعخضػا

لو مغ جخائع وانتياكات مغ قبل التشطيع االجخامي ،وتسذياً مع ىحا الشيج ،فقج التقى

السدتذار الخاص ورئيذ فخيق التحقيق بسجسػعة واسعة مغ الدعساء الجيشييغ
والػجياء االجتساعييغ لسختمف مكػنات الذعب العخاقي ،وبعج ىحا التػاصل ،اجخيت
مذاورات مع الصػائف الجيشية العخاؾية خالل الديارة التي قام بيا إلى العخاق وكيل
األميغ العام والسدتذار الخاص لو السعشي بسشع اإلبادة الجساعية (أداما دييشغ) وعمى

اثخىا وبتاريخ  6آذار /مارس  ،2020تع اعتساد وثيقة بعشػان (بيان األديان حػل

ضحايا داعر) وىػ نبح جساعي قػي مغ جانب جسيع الصػائف الجيشية والسكػنات
االجتساعية أليجيػلػجية تشطيع داعر االرىابي ،وقج شجدوا فييا عمى ضخورة اتخاذ

إجخاءات متزافخة لسداءلة أعزاء تشطيع االرىابي عغ جخائسيع وفقاً لديادة القانػن

العخاقي ،كسا شجدوا أيزاً عمى تقجيع الجعع الفعال لمشاجيغ مغ الجخائع السختكبة مغ
قبل التشطيع االجخامي في العخاق ).(4th R.A.U.N.I. 2020, 16

يػاصل فخيق التحقيق تخكيده عمى تعديد التعاون مع الدمصات العخاؾية بيجف

تحقيق واليتو في العخاق ،ويعسل عمى تقجيع الجعع إلنذاء نطام متقجم في كل مغ دائخة
:
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الصب العجلي في و ازرة الرحة ،ودائخة شؤون وحساية السقابخ الجساعية في مؤسدة
الذيجاء ،يختز بتحجيج ىػية ضحايا العسميات االرىابية السختكبة مغ قبل تشطيع
داعر االرىابي في السجن والسشاشق العخاؾية ،ومغ خالل ىحا الشطام ستتسكغ الجيات

الخسسية العخاؾية ذات العالقة مغ تصبيق أحجث األساليب لسعالجة كسيات كبيخة مغ

البيانات عغ السفقػديغ والزحايا في مدارح الجخائع الكبخى لمتشطيع االجخامي ،فزالً
عغ ذلظ ،يقجم الفخيق معجات البحث الجشائي الستقجمة ،واألجيدة ،والبخمجيات دعساً
لمجيػد الجساعية الخامية إلى زيادة الدخعة التي يسكغ بيا فتح السقابخ الجساعية

وتحميميا وفقاً لمسعاييخ الجولية ،وفي نفذ الػقت يقجم خبخاء البحث الجشائي الجوليػن
في الفخيق التجريب لشطخائيع مغ الدمصات الػششية العخاؾية في مجال التعامل مع

االدلة السدتخخجة مغ ىحه السػاقع ).(4th R.A.U.N.I. 2020, 10

كسا يػسع الفخيق أيزاً نصاق عسميات السدح الخقسية لسدارح جخائع تشطيع
داعر االرىابي ،والتي تجخى في السػاقع الخئيدية ،بسا في ذلظ السقابخ الجساعية،
ويذسل ذلظ الجيج جسع بيانات عسميات مدح مدارح الجخائع عغ شخيق السدح

الزػئي بتقشية الميدر ثالثي األبعاد ،والشسحجة ثالثية األبعاد ،وتدجيالت الػاقع

االفتخاضي بسشطػر ( )360درجة ،وما يدسى الرػر الجػية ( )K4في مػاقع سشجار،
والسػصل وتمعفخ ،ويقػم محممػ البحث الجشائي الخقسي التابعػن لفخيق التحقيق عشجئح
بتحػيل تمظ األصػل البرخية إلى رسػمات بيانية شاممة ثشائية األبعاد وثالثية األبعاد،

وكحلظ إلى بيئات الػاقع االفتخاضي والسعدز ،ويتيح تصبيق تمظ التكشػلػجيات جسع
أشكال ججيجة مغ األدلة الستخجاميا السحتسل في اإلجخاءات الػششية
).R.A.U.N.I. 2020, 11

(4th

يذيخ السدتذار الخاص ورئيذ فخيق التحقيق في التقخيخ الخامذ السخفػع

لسجمذ االمغ في  11تذخيغ الثاني عام  ،2020الى ان الفخيق يػلي تخكي اد أكبخ

عمى كفالة استخجام األدلة التي يقػم بجسعيا وحفطيا استخجاماً فعاالً أمام السحاكع

:
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الػششية ،وتسذياً مع ىحا التخكيد الججيج ،قام الفخيق بتشطيع سيخ عسمو بسا يحقق نػاتج
عمى نصاق ثالث ركائد متخابصة تذسل )-:(5th R.A.U.N.I. 2020, 10

 .1عسل مػجدات مػضػعية وشاممة لمقزايا الستعمقة بالجخائع االرىابية السختكبة مغ
قبل تشطيع داعر االرىابي في العخاق ،تتزسغ وصفاً وشخحاً وتحميالً لألدلة التي تع

جسعيا مغ قبل فخيق التحقيق ،وتقجيع تػصيفاً قانػنياً لتمظ الجخائع االرىابية ،والتي

تكذف عشيا تمظ األدلة السذار الييا.

 .2اعجاد ممفات قزايا فخدية عغ ارىابييغ معيشيغ حجدىع فخيق التحقيق بػصفيع

مدؤوليغ عغ ارتكاب الجخائع االرىابية في العخاق ،وىع القادة االقميسيػن وذوو الختب

الػسصى والسدؤولػن عغ اصجار االوامخ بارتكاب ىحه الجخائع والسدؤولػن عغ

ارتكابيا وتشفيحىا.

 .3تقجيع الجعع السحجد اليجف لإلجخاءات القزائية الجارية لسحاكسة عشاصخ تشطيع

داعر االرىابي في السحاكع العخاؾية استجابة لمصمبات الػاردة مغ الدمصات الػششية.

اذا ما تع تصبيق ىحه الخكائد والشػاتج الثالثة فعمياً وبذكل مشدق عمى ارض
الػاقع مغ قبل فخيق التحقيق االمسي ،بالتعاون مع الحكػمة العخاؾية ،ومخاؾبة مجمذ

االمغ لحلظ ،مع تعديد وزيادة ذلظ مدتؿبالً ،فأنو يسثل تصػ اًر نػعياً حؿيؿياً في آلية
عسل الفخيق في العخاق ،مغ اجل دعع االجخاءات الػششية العخاؾية الخامية الى محاكسة

ارىابيي تشطيع داعر االجخامي عمى ما ارتكبػه مغ اعسال وافعال اجخامية في البمج،

وفق القػانيغ العخاؾية الشافحة والسعشية بسكافحة االرىاب.

يذيخ السدتذار الخاص ورئيذ فخيق التحقيق في التقخيخ الخامذ السخفػع الى

مجمذ االمغ الحي اشخنا لو مدبقاً الى مػضػع إرساء أساس قانػني لسقاضاة مختكبي

بعج جخائسيع مغ
الجخائع االرىابية السشتسيغ إلى تشطيع داعر االرىابي في العخاقَ ،
جخائع الحخب والجخائع ضج اإلندانية واإلبادة الجساعية في العخاق ،وقج بجء مجمذ

الشػاب العخاقي رسسياً الشطخ في تذخيع يزع األساس القانػني لسقاضاة أعزاء
التشطيع االجخامي في العخاق في تذخيغ األول  ،2020بتيسة ارتكاب جخائع الحخب
:
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والجخائع ضج اإلندانية واإلبادة الجساعية ،ويػفخ ىحا التذخيع ،الحي قجمو رئيذ

جسيػرية العخاق إلى مجمذ الشػاب ،قشاة يسكغ مغ خالليا استخجام األدلة التي يجسعيا
فخيق التحقيق ألغخاض ىحه اإلجخاءات القزائية ،وفقا لقخار مجمذ األمغ مػضػع

البحث ).(5th R.A.U.N.I. 2020, 16

وجب اًخ لمزخر ،اقخ مجمذ الشػاب العخاقي قانػن الشاجيات االيديجيات رقع ()8

لدشة  ،2021والحي جاء في السادة ( )1مشو الفقخة اوالً ،ان الشاجية ىي كل امخأة او

فتاة تعخضت الى جخائع العشف الجشدي مغ اختصافيا ،استعبادىا جشدياً ،بيعيا في
اسػاق الشخاسة ،فرميا عغ ذوييا ،اجبارىا عمى تغييخ ديانتيا ،الدواج القدخي ،الحسل

واالجياض القدخي أو إلحاق األذى بيا جدجياً ونفدياً مغ قبل تشطيع داعر مغ تاريخ
 3اب عام  ،2014وتحخرن بعج ذلظ ،كسا جاء في السادة ( )2تدخي أحكام ىحا

القانػن عمى ،الفقخة أوالً ،كل ناجية ايديجية تع اختصافيا مغ قبل تشطيع داعر االرىابي
وتحخرت بعج ذلظ ،والفقخة ثانياً ،الشداء والفتيات مغ السكػن (التخكساني ،السديحي،

الذبكي) المػاتي تعخضغ لشفذ الجخائع السحكػرة في البشج (أوال) مغ السادة ( )1مغ ىحا

القانػن (قانػن الشاجيات األيديجيات.)3 ،2021 ،

كسا شسمت السادة نفديا في الفقخة ثالثاً مشيا ،الشاجيغ مغ االشفال االيديجييغ
والحيغ كانػا دون سغ الثامشة عذخ عاماً عشج اختصافيع ،والفقخة رابعاً ،الشاجيغ
األيديجييغ والتخكسان والسديحييغ والذبظ مغ عسميات القتل والترؽية الجساعية التي

قام بيا تشطيع داعر االرىابي في مشاشقيع (قانػن الشاجيات األيديجيات،)4 ،2021 ،
ؼيسا اشارت السادة ( )7في الفقخة أوال مشيا ،تعج الجخائع التي ارتكبيا تشطيع داعر

االرىابي ضج االيديجييغ والسكػنات االخخى (التخكسان والذبظ والسديحييغ) جخيسة

ابادة جساعية وجخائع ضج االندانية ،وفي الفقخة ثانياً مشيا ،تتػلى و ازرة الخارجية
بالتشديق مع السؤسدات الخسسية السخترة التعخيف امام السحافل الجولية بالجخائع

السحكػرة في الفقخة أوالً ،وخاصة السختكبة ضج الشاجيات والسذسػليغ بأحكام ىحا القانػن
وفي الفقخة ثالثاً مشيا ،تتػلى و ازرة الخارجية بالتشديق مع السؤسدات الخسسية السخترة
:
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اقامة الجعاوى الجشائية ضج مختكبي الجخائع في الفقخة أوالً ايزاً ،والتعاون مغ أجل
تدميع السجخميغ بػية محاكستيع أمام السحاكع السخترة (قانػن الشاجيات األيديجيات،
.)6 ،2021

اذا ما نطخنا الى الفقخة ثالثاً مغ السادة ( )7مغ قانػن الشاجيات االيديجيات رقع

( )8لدشة  ،2021فان انزسام العخاق الى الشطام االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية
في روما ،مدتؿبالً ،يتيح لو ان يتقجم بإقامة دعاوى جشائية في السحكسة نفديا ،ضج
ارىابيي تشطيع داعر االجخامي مغ االجانب عمى ما ارتكبػه مغ جخائع وحذية فطيعة

في العخاق ،ترشف الى جخائع حخب وجخائع ضج االندانية وجخائع ابادة جساعية ،وىػ

صمب اختراص السحكسة ذاتيا ،لسحاكستيع ومحاسبتيع عمى تمظ الجخائع ،ويقتخن
ذلظ بسا ورد في قخار مجمذ االمغ مجار البحث ضسغ نرػصو وفقخاتو ،والحي ادان

تمظ الجخائع االرىابية في العخاق ،ووصفيا بالجخائع التي قج تخقى الى جخائع الحخب

والجخائع ضج االندانية وجخائع االبادة الجساعية ،وىػ ما عدزه ايزاً السدتذار الخاص

ورئيذ فخيق التحقيق في التقاريخ السخفػعة الى مجمذ االمغ ،عشجما اشار الى تمظ
الجخائع بأنيا تجخل ضسغ الػصف الحي تزسشو القخار محل الحكخ (مقابمة خاصة

(ب).)2021 ،

كحلظ تزسشت السادة ( )9مغ قانػن الشاجيات االيديجيات رقع ( )8لدشة

 ،2021في الفقخة أوالً مشيا ،ال يذسل مختكبػ جخيسة اختصاف وسبي األيديجيات بأي
عفػ عام او خاص ،وفي الفقخة ثانياً مشيا ،ال تدقط عغ مختكبي الجخائع السشرػص

عمييا في الفقخة أوالً اعاله مغ ىحه السادة العقػبة السقخرة قانػناً وتمتدم الجيات
القزائية واالدارية بستابعة الؿبس عمى الفاعميغ والذخكاء في ارتكاب تمظ الجخائع

وتصبيق احكام القانػن بحقيع ،والؿيام بتػفيخ الحساية لمذيػد والزحايا (قانػن

الشاجيات األيديجيات.)7-6 ،2021 ،

:
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الخاتسة:
يعج ىحا التحخك ىػ تصػر في آلية عسل فخيق التحقيق لتشفيح واليتو السكمف

بيا في العخاق مغ قبل مجمذ االمغ ،الحي يتدع بالجيشاميكية والتصػر ،عمى العكذ
مغ اآللية التي كان قج عسل بيا الفخيق سابقاً والتي اتدست باالستاتيكية والثبات،
والحي مغ السسكغ ان يؤدي ىحا التصػر الى تحقيق نتائج فاعمة عمى ارض الػاقع في

مجال مداءلة ومحاسبة عشاصخ تشطيع داعر االرىابي عمى ما ارتكبػه مغ جخائع
مذيشة في العخاق ،خرػصاً اذا ما قام الفخيق بتدميع االدلة ومػاد االثبات التي تجيغ
التشطيع االجخامي الستػفخة لجيو الى الحكػمة العخاؾية لتقػم بسحاكسة ىؤالء االرىابييغ

في السحاكع الػششية لشيل جداءىع العادل ،اذا ما استسخ التصػر في آلية عسل فخيق

التحقيق االمسي عمى تشفيح القخار مػضػع البحث عمى ارض الػاقع بذكل حؿيقي مغ
خالل سعيو في تجريب الكػادر العخاؾية الخسسية السخترة ذات الرمة بالسػضػع
وتحديغ امكاناتيع وقجراتيع في مجال التحميل والتحقيق الجشائي والػثائقي والتقشي

الستعمق باألدلة ومػاد االثبات التي تجيغ تشطيع داعر االرىابي عمى جخائسو في
العخاق ،يراحب ذلظ ؾيام الفخيق بتدميع الحكػمة العخاؾية ما مػجػد لجيو مغ ادلة
فعمية عمى جخائع التشطيع االجخامي في العخاق ،والتي تسكغ مغ جسعيا خالل مجة
ثالث سشػات مغ عسمو في العخاق ،والتي اشار الييا في تقاريخه السخفػعة الى مجمذ

االمغ ،فأن ذلظ يعصي نتائج مدتقبمية جيجة نحػ تحقيق الغاية االساسية مغ القخار
محل الحكخ واالستفادة الفعمية مغ مدانجة ومداعجة السجتسع الجولي لمعخاق في جيػده
الخامية الى محاكسة ومحاسبة اعزاء التشطيع االرىابي عمى جخائسيع السختكبة في

البمج ،ىحا الجعع وىحه االجخاءات تعصي ترػر جيج عمى الرعيج السدتقبمي عغ تصػر
آلية عسل فخيق التحقيق في العخاق ،ومجى تعاونو مع الحكػمة العخاؾية في سبيل تشفيح

القخار محل الحكخ ،خرػصاً اذا ما اقتخن ذلظ بؿيام الفخيق بتقجيع ما مػجػد في

حػزتو مغ دالئل واثباتات لمحكػمة العخاؾية ،والتي تجيغ تشطيع داعر االرىابي عمى

جخائسو في العخاق ،كان قج جسعيا ضسغ سمدمة ميامو السشػشة بو ونذاشاتو التي
:
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بشاء عمى تكميف مجمذ االمغ لو بيحه السيسة باالتفاق
يقػم بيا في االراضي العخاؾية ً
مع الحكػمة العخاؾية ،لتباشخ بػاجبيا في محاكسة ارىابيي التشطيع في السحاكع الػششية

وفقاً لمقانػن العخاقي ،يعج ىحا االمخ تصػ اًر جيجاً في آلية عسل فخيق التحقيق وفق

السشطػر السدتقبمي ،في حال قام الفخيق بتػضيف ىحا الجعع والسدانجة السقجمة لو مغ
قبل الؿيادات الجيشية لسكػنات الذعب العخاقي والػجياء االجتساعييغ السحمييغ ،في

سبيل تحقيق واليتو السشػشة بو في العخاق مغ قبل مجمذ االمغ ،مقابل ذلظ يقع عمى
عاتق الفخيق تدميع ما مػجػد بحػزتو مغ ادلة ومػاد اثبات تجيغ تشطيع داعر االرىابي

عمى جخائسو وانتياكاتو االندانية الفطيعة في العخاق ،حتى تقػم الحكػمة العخاؾية
بسحاكسة ومحاسبة اعزائو االرىابييغ في السحاكع الػششية عمى جخائسيع الػحذية

السختكبة في البمج ،وفقاً لمقانػن العخاقي ،وىػ ما نز عميو قخار مجمذ االمغ مػضػع

البحث.

وصالً عمى ما تقجم ،ان تصػر آلية عسل فخيق التحقيق االمسي في جسع

وحفظ وتخديغ االدلة ومػاد االثبات الخاصة بجخائع وانتياكات تشطيع داعر االرىابي

في العخاق ،والحي تجعسو وتدانجه وتتعاون معو الحكػمة العخاؾية والؿيادات الجيشية
العخاؾية ومكػنات الذعب العخاقي بسختمف الػانو ،يتيح لمفخيق ان يشجح بتشفيح وتحقيق

واليتو السكمف بيا في العخاق مغ قبل مجمذ االمغ ،ولمحكػمة العخاؾية ان تقػم

بسحاكسة ومحاسبة اولئظ االرىابييغ عمى جخائسيع الػحذية السختكبة في البمج ،وذلظ
مغ خالل ؾيام الفخيق بتدميع االدلة ومػاد االثبات التي بحػزتو لمدمصات العخاؾية

السخترة ،خرػصاً وان الفخيق كان يخيج مغ الجيات الخسسية العخاؾية السعشية ان
تقػم بتذخيع قانػن يسكغ ان تدتشج عميو في اكسال اجخاءاتيا السحمية الخامية الى
مداءلة ومحاكسة اعزاء التشطيع االجخامي في السحاكع الػششية ،وقج اخخجت

الدمصات الخسسية العخاؾية سػي ًة قانػن الشاجيات االيديجيات الحي تزسغ الػصف
القانػني لمجخائع االرىابية لجاعر ،وفئات الزحايا الحيغ تزخروا نتيجة تمظ الجخائع

اليسجية ،واآللية القانػنية لسعالجتيا والتعامل معيا ،اضافة الى القػانيغ االخخى
:
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بشاء
السػجػدة ،اصبح لداماً عمى الفخيق تدميع ما مػجػد لجيو مغ مػاد اثبات وادلة ً
عمى ما ادلى بو في تقاريخه السخفػعة الى مجمذ االمغ ،والتي تحجث فييا عغ تعاونو
الستػاصل مع الدمصات العخاؾية في سبيل تذخيع قانػن يسكغ ان يتعامل مع جخائع
التشطيع االرىابي في العخاق ،وبالشتيجة فان ذلظ يعػد عمى االمغ القػمي العخاقي

بسخدود ايجابي نحػ استقخار فاعل وامغ مدتتب في العخاق ،والسشصقة االقميسية،

والسجتسع الجولي ،كػن االرىاب يسثل خصخ حؿيقي ييجد الدمع واالمغ الجولييغ.

:
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