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  بيان صحفي

ــــــراق تقرير لألمم المتحدة: أعداد الضحايا المدنيين ـــــي الع   تصل مستويات مذهلة ف

  

للنزاع  يورد تقرير أممي صدر اليوم على نحو مفصل التأثير الشديد والواسع -)2016كانون الثاني  19بغداد/جنيف (

 1آخرين في المدة الممتدة من  36245مدنيًا وأصيب  18802لمدنيين، حيث قتل ما ال يقل عن الدائر في العراق على ا

 2014نازحين داخليًا منذ كانون الثاني  امليون شخص 3.2. وأضحى 2015تشرين األول  31الى  2014كانون الثاني 

  في عمر االلتحاق بالمدارس. ما يزيد على المليون طفال بمن فيهم

 31أيار الى  1آخرين خالل المدة من  7056مدنيًا وأصيب  3855ما ال يقل عن  موع الكلي للضحاياوقتل من المج

على الرغم من أن األرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى  -الفترة التي شملها التقريروهي  -من السنة الماضية  تشرين االول

  ت في بغداد. ما يقرب من نصف الوفيا وحدثبكثير من تلك التي تم توثيقها. 

) ومكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق UNAMIويستند التقرير الذي أعدته بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (

للقانون الدولي  )، الى حد كبير على شهادات تم الحصول عليها بشكل مباشر من ضحايا انتهاكاتٍ OHCHRاإلنسان (

عليها، بما في ذلك مقابالت مع نازحين  دولي وناجين من تلك االنتهاكات وشهودٍ لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني ال

   .داخلياً 

. وتواصل ما تسمى شديد الوطأةالمدنيون في العراق  ايعاني منه التيالعنف تأثير أعمال ويذكر التقرير بأنه "ال يزال 

 الدولي لحقوقلقانون لكات منهجيه وواسعة النطاق ارتكاب اعمال عنف وانتها (داعش) الدولة االسالمية في العراق والشام

إلى جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية وربما  فعالاالنسان والقانون اإلنساني الدولي. وفي بعض الحاالت قد ترقى هذه األ

  اإلبادة الجماعية". 
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وغالبا بطريقة استهداف. وشمل  "وخالل الفترة التي شملها التقرير، قام تنظيم داعش بقتل واختطاف عشرات المدنيين

القوات االمنية  منتسبيالضحايا االشخاص الذين يعتبرون معارضين لفكر داعش وحكمه، واالفراد المرتبطين بالحكومة مثل 

االطباء وأصحاب بعض المهن كوالعاملين في مجال االنتخابات  السابقين العراقية السابقين وضباط الشرطة والموظفين

. وتم اختطاف و/أو قتل آخرين بذريعة مساعدة قوات االمن يينالدين والزعماءوشيوخ العشائر صحفيين والوالمحامين 

الحكومية أو تقديم المعلومات لها. وتم إخضاع الكثير إلى المقاضاة امام مجموعات نصبت نفسها محاكم تابعة لداعش 

رجم  وبتر الفرضت عقوبات قاسية مثل  والتي باإلضافة الى حكمها بقتل عدد ال يحصى من االشخاص كانت قد

  االطراف".   

ويذكر التقرير بالتفصيل أمثلة كثيرة لعمليات القتل على يد تنظيم داعش في مشاهد علنية بشعة بما في ذلك بإطالق النار 

تفيد بقتل الجرافات وحرق الضحايا وهم احياء والقاءهم من سطوح البنايات. وكذلك توجد تقارير والسحق بوقطع الرؤوس 

في األنبار. وتشير المعلومات التي تم استالمها والتحقق منها  المواجهةخطوط  منجنود اطفال بسبب هروبهم من القتال 

لتعليم الديني والتدريب بهدف إخضاعهم لطفًال في الموصل  900الى  800أن تنظيم داعش قام باختطاف ما يتراوح بين 

  العسكري. 

داعش وتحديدًا بصيغة االستعباد على أيدي مسلحي النساء واألطفال للعنف الجنسي  تعرضاستمرار ويذكر التقرير "

  الجنسي".

قامت ووثق التقرير ايضًا حاالت سوء معاملة وانتهاكات مزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي 

ليشيات والقوات العشائرية وقوات الحشد الشعبي وقوات قوات األمن العراقية والقوات المرتبطة بها بضمنها المي بها

  البيشمركة.

وتم تلقي تقارير تبعث على القلق تفيد بارتكاب عمليات قتل غير مشروع واختطاف من قبل بعض العناصر المرتبطة 

او ارتباطهم  للحكومة. "وقد تكون بعض هذه الحوادث أعمال انتقامية ضد أشخاص يعتقد بدعمهم لداعش المواليةبالقوات 

به" كما ينص التقرير. "باإلضافة الى ذلك، في الوقت الذي يتحرك به المدنيون في كل انحاء البالد هاربين من العنف، فقد 

مناطق آمنة. وعند وصولهم الى مثل هذه المناطق،  امام دخولهم الى ةالحكوم العوائق التي وضعتهااستمروا بمواجهة 
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القوات الموالية قيام ة في مداهمات قامت بها قوات االمن وتم طرد آخرين بالقوة. ويثير واجه بعضهم اعتقاالت عشوائي

  القلق من إنها تنفذ بدون اتخاذ االحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين والممتلكات المدنية." بعمليات للحكومة

طق استرجعتها الحكومة من سيطرة تنظيم داعش ووثق التقرير اكتشاف عدد من المقابر الجماعية، وبضمنها مقابر في منا

بضمنها جثث جثة  377فضًال عن اخرى تعود الى فترة حكم صدام حسين. وذكر ان احد المقابر التي اكتشفت تضم 

  في شرق البصرة. 1991نساء واطفال من الواضح انهم قتلوا في احداث االنتفاضة الشيعية  ضد صدام حسين عام 

ألمين  العام لألمم المتحدة في العراق السيد  يان كوبيش قائال " بالرغم من الخسائر المستمرة  وصرح الممثل الخاص ل

العراقية  اال ان هذه االفة ما فتئت تقتل وتشوه وتهجر المدنيين  للحكومة القوات الموالية على يدبها داعش  تكبدهاالتي 

عوتي وبقوة الى جميع اطراف الصراع لضمان حماية المدنيين العراقيين باألالف وتتسبب بمعاناة غير مسبوقة.  وأكرر د

  العنف." اعمال  تأثيراتمن 

عادة وجهودها الالحكومة العراقية التي تقوم بها االنسانية جهود لوأضاف قائال " كما وادعوا المجتمع الدولي لزيادة دعمه ل

المحررة من سيطرة  داعش كي يتمكن العراقيون الذين هجروا بسبب العنف من العودة الى  االستقرار واالعمار في المناطق

  المتضررة من العودة الى اماكنها االصلية."  المجتمعاتوبكرامة  وكي تتمكن  بأمانديارهم 

ن وفرض النظام واستطرد  كوبيش قائال " واحث الحكومة بان تتبع جميع الوسائل التي من شانها ان تضمن تطبيق القانو 

وهي مهمة تحتل اولوية  قصوى  -والتي تعتبر ضرورية من اجل تامين العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم االصلية

  وبخاصة في ديالى وبغداد." ا طائفي غالبا ما اكتسبت طابعاعلى خلفية احداث العنف والقتل الذي حصل مؤخرا والتي 

كون اعلى يلحقوق االنسان زيد رعد الحسين من أن عدد  الوفيات بين المدنيين قد  وقد حذر مفوض االمم المتحدة السامي

الغالبية العظمى من مرتكبي اعمال  به خطوات  عاجلة للحد من االفالت من العقاب الذي تتمتعاتخاذ بكثير  ودعا الى 

  العنف. "   

عة في ان تبين بدقة مدى المعاناة الكبيرة التي الفظي أرقام الضحايا ، "وتخفق حتىالسامي األمم المتحدة مفوضوقال 

عدد آخر ، ولكن السافرة بسبب اعمال العنف شوهوا أو فاألعداد تشير الى أولئك الذين قتلوايكابدها المدنيون في العراق. 

  ." الرعاية الطبية أوالمياه  أو المواد الغذائية األساسية منهم قضي نحبه جراء عدم الحصول على ال يحصى
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ما يحاول الالجئون العراقيون ان يهربوا منه عند  بجالء ويصور العراق للمدنيين في دائمةال المعاناة هذا التقرير ويكشف "

  ." أوطانهم في هالذي  يواجهون الرعب هذا هو ومناطق أخرى. روبافرارهم الى او 

 على الجرائم كم العراقية الوالية القضائيةالمحامنح تعديالت تشريعية لجراء الحكومة الى إ  أيضا المفوض السامي وناشد

  .روما االساسيتنضم الى نظام أن الدولية  و 

  انتهى 

**********************  

 :الرابط اإللكتروني يرجى زيارةلالطالع على التقرير الكامل 

http://uniraq.org/images/humanrights/UNAMI-OHCHR_%20POC%20Report_FINAL_01%20May-

31%20October%202015_FINAL_11Jan2016.pdf 

 

   ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال :

41+-(   رافينا شامدساني أو) ، rcolville@ohchr.org/  41+-22-917- 9767روبرت كولفيل  (  في جنيف :

 9769-917-22  / rshamdasani@ohchr.org  41 +-22-917- 9310ي ( لو بو  سيسيل)، أو  /

cpouilly@ohchr.org  . (  

بعثة األمم المتحدة لمساعدة )  ghattass@un.org/  964+-790-193- 1281:  سمير غطاس (  في بغداد
 العراق ( يونامي) 

  

  على مواقع  التواصل االجتماعي :  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق األنسان ، تابعونا

     https://www.facebook.com/unitednationshumanrights فيسبوك :      

   /:twitter.com/UNrightswirehttp/تويتر:         

      gplus.to/unitednationshumanrightsجوجل بلس :        

  http://www.youtube.com/UNOHCHR يوتيوب : 
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  ة األمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) بعث

  بغداد  –المكتب اإلعالمي 

   2640-105-083-39+هاتف : 

   /http://www.uniraq.org:  الموقع اإللكتروني

   https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq: فيسبوك 

   https://twitter.com/UNiraq: تويتر 

  /http://www.flickr.com/photos/uniraq: فلكـــر

 

 نبذة عن البعثة:

الذي أصدره  1500بموجب القرار رقم  2003بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بعثة سياسية تأسست عام 

  مجلس األمن الدولي بناًء على طلب من الحكومة العراقية. 

مجاالت. ويتضمن ذلك إحراز وتشمل والية البعثة  تقديم المشورة الى حكومة وشعب العراق ومساعدتهما في عدد من ال

تقدم في الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمساعدة في العملية االنتخابية، وفي التخطيط إلجراء تعداد وطني 

للسكان، وتسهيل الحوار اإلقليمي بين العراق والدول المجاورة، وتعزيز حماية حقوق اإلنسان واإلصالح القضائي 

   والقانوني.

 


