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  يتعني على العراق وقف تنفيذ أحكام اإلعدام

 
تكرر منظمة العفو الدولية دعوهتا إىل وقف تنفيذ مجيع أحكام اإلعدام الصادرة يف العراق، وذلك يف أعقاب ورود تقارير تتحدث عن 

 حكاٍم مشاهبة آبخرين يف غضون األايم القليلة القادمة.شخصاً خالل األسبوع احلايل، ووسط خماوف من احتمال تنفيذ أ 26إعدام 
 

أغسطس/ آب اجلاري تنفيذ  29ووردت تصرحيات على لسان الناطق ابسم وزارة العد ل العراقية تفيد أبنه قد جرى يوم األربعاء 
حكم اإلعدام بواحد سة أشخا..  وحبس  الوزارة، ققد جرى أيضاً قب  يوم ن من ذلك التاري،، تنفيذ مخحكم اإلعدام حبق 

 وعشرين شخصاً آخر، بينهم ثالث نساء. 
 

عاماً  49، و23وقد حتدثت منظمة العفو الدولية مع انشط ن حقوقي ن عراقي ن أكدوا وجود ثالثة نساء ترتاوح أعمارهن ما ب ن  
اهن ابرتكاب جرائم تتعلق ضمن جمموعة السجناء الذين نُفذ حكم اإلعدام هبم األسبوع احلايل، وذلك على خلفية إدانة إحد

 ابإلرهاب، قيما أُدينت األخراين بتهمة القت  العمد.   
 

شخصاً.  ويُعد ذلك مبثابة الزايدة  96ومع تنفيذ األحكام األخرية، يص  إمجايل عدد احملكوم ن الذين أُعدموا يف العراق هذا العام إىل 
شخصاً  68س  املعلومات املتوقرة لدى منظمة العفو الدولية، ققد أُعدم ما جممله املقلقة وغري اهلينة مقارنًة أبرقام العام املاضي.  وحب

يف العراق.  ومما يفاقم بواعث القلق اليت تعرتي منظمة العفو الدولية، هو وجود عيوب وثغرات تشوب نظام  2011خالل عام 
  العدالة اجلنائي يف العراق.

 
، ُحكم على مئات األشخا. ابإلعدام، وهم اآلن ابنتظار تنفيذ األحكام 2004اق يف عام ومنذ إعادة العم  بعقوبة اإلعدام يف العر 

ا هبم.  ولطاملا أدانت منظمة العفو الدولية طوال سنوات احملاكمات الكثرية اليت أُدين قيها أولئك احملكوم ن ابإلعدام، مؤكدًة على أهن
ضمان احملاكمات العادلة، وخصوصاً ما يتعلق ابنتزاع "االعرتاقات املزعومة" حتت  حماكمات مل تل  ِّ املعايري الدولية املعتمدة يف جمال

التعذي  وغريه من ضروب سوء املعاملة، ومن مث استخدام تلك االعرتاقات كأدلة ضد أصحاهبا.  وال تزال بعض حمطات التلفزة 
اجلرم، حىت قب  يدء احملاكمات، مما يعط  حقهم  العراقية تبث اعرتاقات مصورة للمحتجزين يشهدون قيها على أنفسهم ابرتكاب

 األساسي كمتهم ن يف اقرتاض الرباءة إىل أن تثبت اإلدانة.     
 

وحتث منظمة العفو الدولية يف هذا املقام السلطات العراقية على اإلحجام عن اللجوء إىل قرض عقوبة اإلعدام، وختفيف مجيع أحكام 
الن عن وقف تنفيذ األحكام ابإلعدام.  وقد أطلق املفوض األممي املعين حبقوق اإلنسان، واملقرر اإلعدام إىل أحكام ابلسجن، واإلع



األممي املعين ابإلعدامات خارج إطار القضاء، واإلعدام دون حماكمة، واإلعدامات التعسفية دعوًة من أج  وقف العم  بعقوبة اإلعدام 
 يف العراق.

رض عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت ودون استثناء، بوصفها أقسى أشكال العقوابت القاسية، ويُذكر أبن منظمة العفو الدولية تعا
 والالإنسانية، واملهينة، وألهنا تشك  انتهاكاً للحق يف احلياة.

 

 


