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أين حقوق الضحايا؟ : محاآمة صدام حسين: العراق  
 

في أول يوم على محاآمة صدام حسين أصدرت اللجنة الدولية للحقوقيين اليوم تقريرًا تطالب فيه السلطات العراقية 

 الجسيمة  المسؤولين عن االنتهاآاتبأن تؤيد حق الضحايا في التعويض و معرفة الحقيقة و ليس فقط مالحقة

.لحقوق اإلنسان  
 

تشدد اللجنة الدولية للحقوقيين على أن مثول " محاآمة صدام حسين و حقوق الضحايا" في تقرير جديد بعنوان 

 أمام العدالة هو عنصر أساسي في حق الضحايا في العدل ولكنه ليس  الجسيمة لحقوق اإلنسانمرتكبي االنتهاآات

و يؤآد التقرير على أنه بمقتضى القانون الدولي فإن للضحايا الحق في التعويض و معرفة الحقيقة . وحيدالعنصر ال

 أنيجب :"و يقول التقرير. و العدل و يجب على العراق تقديم االنتصاف و التعويض لضحايا نظام صدام حسين

ي إعانة أخرى و آذلك إجراءات  للضرر الذي لحق بهم و عناية طبية أو أ الضحايا على تعويض ماليحصلي

".  اعتراف رسمي باألحداث الماضيةإلعادة تأهيلهم و  
 

و يقول التقرير انه و بعد عقود من انتهاآات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان و جرائم ضد اإلنسانية و جرائم دولية 

وطهم آضحايا لنظام ظروف سق أخرى فإن للضحايا العراقيين حق أساسي في معرفة الحقيقة بخصوص مدى و

.صدام حسين السابق  
 

 ألقسري لتحديد ءو من بين الواجبات العديدة للحكومة أن تبحث عن مكان عشرات اآلالف من ضحايا االختفا

أخيرًا من دفنهم و إقامة الحداد مصيرهم و في حالة الوفاة تحديد مكان رفاتهم و تسليمها إلى عائالتهم آي يتمكنوا 

.عليهم  
 

إن حقوق عشرات اآلالف من ضحايا قمع صدام حسين منتهكة منذ :"لجنة الدولية للحقوقيين في تقريرهاو تقول ال

".  ال يمكن حرمانهم مرة أخرى من حقهم في التعويض و معرفة الحقيقة: عقود  
 

دام حسين و آذلك تكرر اللجنة الدولية للحقوقيين معارضتها التامة لعقوبة اإلعدام حيث انه في حالة الحكم على ص

 بال رجعة على ءباإلعدام فسيكون ذلك ليس فقط مضاد للتوجه العام إللغائها و لكنه سيكون أيضًا بمثابة القضا

 مصدر أساسي للمعلومات يمكن أن يستخدم من اجل إثبات الحقيقة لصالح جميع ضحايا نظام صدام حسين و

.ليس فقط ضحايا أحداث الدجيل   


