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 ملخص تنفيذي

مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة ، ويصدر عن 1122كانون األول  22ولغاية  1122تموز  2يغطي هذا التقرير الفترة من 

 مكتب مفوض األمم المتحدة السام لحقوق اإلنسان. األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( بالتعاون مع 

من تموز الى تشرين الملحوظ في النصف األول من العام، فلقد إزداد معدل الخسائر بين المدنيين بشكل أكبر  االرتفاع بعد

مدنيا  44224بقًا للحكومة العراقية فلقد قتل قبل ان ينخفض قليال في شهري تشرين الثاني وكانون األول. وط 1122األول 

 1122في عام  ايجعل العدد الكلي لألشخاص الذين قتلو ، مما1122الثاني من عام اخرين في النصف  214112وأصيب 

مدنيًا  44319مصابًا. وطبقًا للرصد الذي تجريه بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق فلقد قتل  124,92قتياًل و  349,2

% في أعداد الضحايا من 2.0,، مما يؤشر ارتفاعًا بنسبة 1122شخصًا في النصف الثاني من عام  214201وأصيب 

أعداد الضحايا المدنين الذين قتلوا بسبب أعمال العنف ان . 1121المدنيين مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 

كانت أكثر من مجموع أعداد الضحايا التي سجلت طيلة عام  1122كانون األول  –في الفترة من تموز المسلحة واإلرهاب 

قتياًل و  4020,  1122. وبلغ العدد الكلي لضحايا أعمال العنف واإلرهاب المسلحة الذين قتلوا في العراق في عام 1121

قتياًل  ,34,0حينما سجلت البعثة  1110العام األكثر دمويًة بالنسبة للمدنيين منذ عام  1122جريحًا مما يجعل عام  2,4902

 جريحا في صفوف المدنيين. 1142,0و 

ن أغلب هذه أعداد كبيرة من المدنيين، ويبدو اقتل وإصابة بمالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة واالنتحاريين واستمرت 

اإلعتداءات قد وقعت على أيدي المتمردين والجماعات المسلحة بضمنها تنظيم القاعدة في العراق والدولة اإلسالمية في 

وان اغلب اهداف تلك االعتداءات كانت مدنية في طبيعتها وتشمل المدارس والمشافي واألسواق العراق والشام )داعش( 

لمقاهي والجوامع واألضرحة ومن الواضح ان استهداف هذه األماكن يتم بنية ايقاع والمالعب واومحطات وقوف الحافالت 

بلغ أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المدنيين، فلقد كانت بغداد األكثر استهدافًا من بين المحافظات األخرى إذ 

وكركوك ديالى  مدن، وكانت التي شملها التقريرأثناء الفترة اعتداء يوميًا  ,.2المعدل اليومي لإلعتداءات بالعبوات الناسفة 

وصالح الدين من بين المدن األكثر استهدافًا. وأكدت البعثة أرقامًا ألعداد الضحايا من موظفي القطاعين العام والخاص 

 هج.عمليات القتل الممنوالصحفيين وأبناء األقليات، ومن المعتقد ان الميليشيات الشيعية في جنوب العراق تقف وراء 

، وبلغ عدد المعتقلين الذين ينتظرون 1122في نهاية كانون األول  (40,790)المعتقلين والسجناء في العراق بلغ عدد 

منهم  (765)معتقاًل صدرت بحقهم احكام  (24,793)أطفال( و  (336)منهم معتقالت و  (320)) (15,997)المحاكمة 

تستمر ان أوضاع العديد من السجون ومراكز اإلعتقال التابعة لوزارة العدل الحظت البعثة وأطفال(.  (1329)معتقالت و 

ة التحتية في بعض كتظاظ وضعف البنياإلئمة مثل بالتحسن بشكل طفيف على الرغم من ان العديد من التحديات التزال قا

السجون ومراكز اإلعتقال، كما تقديم الخدمات الصحية الكافية في معظم في تقصر وزارة الصحة تزال  والالسجون. 

التزال مراكز إعتقال األحداث واإلصالحيات دون المستوى او غير موجودة في عدة مناطق من البالد. وتستمر البعثة 

إدعاءات بإخضاع معتقلين وسجناء للتعذيب والمعاملة السيئة إلنتزاع إعترافات منهم وخصوصًا أثناء وجودهم في باستالم 

خلية. وعلى الرغم من ان القانون العراقي يوجب إبالغ المعتلقين بحقهم في التزام الصمت وتوكيل محام عهدة وزارة الدا

ساعة من تاريخ  14)والتي من المفترض ان تبدأ خالل للدفاع عنهم أثناء فترة خضوعهم للتحقيق على يد قضاة التحقيق 

من انه قد شتكوا من حرمانهم هذه الحقوق، وقد اشتكى العديد منهم اإلعتقال( إال ان العديد من المعتقلين والسجناء كانوا قد ا

بحضور  عذبواأو أنهم  ،للتعذيب اقد اخضعو اقضاة التحقيق وكانوقبل عرضهم على مضى على إعتقالهم فترات طويلة 

قضاة التحقيق إلجبارهم على التوقيع على إعترافاتهم. وأستمرت البعثة في ايجاد حاالت تجاوزت فيها فترات االعتقال 

ر على الى عدم قدرة المحاكم التي تنقصها الموارد الى حد كبيذلك عزى لمنصوص عليها قانونًا وغالبا ما يوالحبس المدد ا

لوزارة العدل فيما اذا كان الى عدم تأكيد وزارة الداخلية الحاالت بقية فيه تعزى لذي التعامل مع حجم العمل في الوقت ا

  لتهم معلقة غير مبتوت بها أم ال. لذين ينتظرون االفراج عنهمالمعتقلين والسجناء ا

ها البعثة وسجلت عمليات الرصد المباشر التي تقوم بوالتزال هناك مشاكل تتعلق باحترام معايير المحاكمة العادلة. 

للمحاكمات بأن المحاكم غالبا ما تدين المتهمين بناًء على إفادات المخبر السري فقط او بموجب إعترافات إدعى المتهمون 

فيها بأنها انتزعت منهم باإلكراه. ويتجاهل القضاة مثل هذه اإلدعاءات بإستمرار كما ويرفضون التحقيق فيها أيضًا. 

إما ذلك أن محققي الشرطة الذين يعتقد بأنهم من تسبب بالتعذيب ديم دليل طبي عن التعذيب واليتمكن أغلب المتهمين من تق



  

iv 
 

على القضاة  الضحايامع قضاة التحقيق او ان يقوموا بتأخير عرض اإلجتماع  يعمدون الى مرافقة المتهمين الى جلسات

من داخل قطاع العدالة الجنائية في البصرة بوجود معدالت عالية وأكدت مصادر  ريثما تلتئم جراحهم وتختفي آثار التعذيب.

، باإلضافة الى المشكلة األخرى المتمثلة بالنقص في أعداد القضاة في بعض القضاءمن الفساد الذي يؤثر سلبًا في إدارة 

 د من فرص الحصول على محاكمات عادلة.مما يحالمناطق 

إلعدام، على الرغم من الفشل المستمر في إقامة العدل إلحترام اإلجراءات القانونية استمرت الحكومة العراقية بتنفيذ أحكام ا

الواجبة ومعايير المحاكمات العادلة وعلى الرغم من النداءات المتكررة التي أطلقها األمين العام لألمم المتحدة ومفوضية 

لغرض إلغائها دولية إليقاف العمل بعقوبة اإلعدام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان واإلتحاد األوربي وبعض أعضاء األسرة ال

 214بقًا لمعلومات تحققت منها البعثة، فأن الحكومة العراقية قد أعدمت وطتماشيًا مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. 

 1122مما يرفع العدد الكلي لحاالت اإلعدام التي نفذت عام  1122سجينًا )بضمنهم ثالث نساء( في النصف الثاني من عام 

 حالة إعدام. ,,2الى 

والتمييز في العراق، ولم تتخذ أية خطوات ان يتم إصالح اإلطار التشريعي لحماية المرأة من العنف من الضروري جدًا 

. وفي 1122راتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي صادق عليها مجلس الوزراء في آذار ملموسة لتنفيذ اإلست

كما اليزال مشروع سياسة تنظيم وإدارة  ،ت البرلمانية المغلقة، بقي مشروع قانون حماية األسرة حبيس المناقشاالوقت نفسه

معلقًا للمراجعة لدى وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية. وعلى هذا النحو، فال يوجد مالذ تؤول وتوفير الموارد للمالجيء 

وزارة  ثارتفلقد أاليه النساء من ضحايا العنف فضاًل عن محدودية إمكانية تأكيد حقوقهن القانونية. وبالنقيض من ذلك، 

مشروعي قانون أحدهما لألحوال الشخصية إنجازها ن عمنظمات حقوق المرأة عندما أعلنت  جانب منالعدل ردة فعل قوية 

 .الديني والثاني للقضاء وفقًا للفقه

وتشير عمليات تجيز ما يسمى بجرائم الشرف.  2939( لعام 222العراقي رقم ) قانون العقوبات( من 419والزالت المادة )

الرصد التي تجريها البعثة الى وجود معدالت عالية لمثل هذه الجرائم على الرغم من محاولة األسر التكتم عليها، والحظت 

الجرائم. اضف الى ذلك أن النظام القضائي اخفق  تلكاجراء تحقيقات وافية في  فيفيها الشرطة  فشلتحاالت البعثة أيضًا 

 ايضًا في حماية ضحايا جرائم الشرف من خالل سعيه بتطبيق الحد األدنى الممكن من العقوبات بحق مرتكبيها.

لما يعرف بـ "الجرائم األخالقية" التي سجلت في محافظات بغداد والموصل إضافة الى ذلك، فلقد كانت المرأة ضحية 

حيث من المعتقد ان الجناة هم أفراد جماعات الميليشيات اإلسالمية الذين يعتقدون بأن تلكم النساء لم يلتزمن بما والبصرة، 

تعرقل بسبب اإلحجام الرسمي عن التدخل هو مقبول في نظرهم. ان سعي البعثة في تقييم إستجابة السلطات لتلك الجرائم قد 

. أثناء الفترة التي شملها التقريرناجحة بخصوص الجرائم األخالقية ة محاكمة في هذه القضية. ومما يبدو فأنه لم تجرى أي

الخطر الذي يهدد النساء الشابات والفتيات من قبل وهناك مؤشرات تدل في بعض األحيان بأن السلطات فشلت في معالجة 

 المهربين.

، استلم فريق عمل األمم المتحدة شملها التقريرأثناء الفترة التي وللعنف المسلح واألعمال اإلرهابية. اليزال األطفال ضحايا 

تقريرًا بوقوع حوادث قتل و/أو إعاقة  ,,2واإلبالغ بشأن االنتهاكات الخطيرة المرَتكبة ضد األطفال، الُقطري للرصد 

 حالة من هذه الحوادث. 210لألطفال. وتمكن الفريق من التحقق من 

كما طفاًل بجروح بالغة.  34,وتشوه او إصابة ما ال يقل عن طفاًل  2,1إصابة مااليقل عن  تلك الهجمات بمقتل اوتسببت 

مثل المدارس وكذلك ضد أماكن تجمع االطفال  تإعتداء استهدفحالة  21 أثناء الفترة التي شملها التقريروسجل الفريق 

رسمية لحماية األطفال وتبادل المعلومات مع فريق عمل حتى تاريخه آلية الحكومة العراقية تتبنى  ها التدريسية. ولممالكات

األمم المتحدة بشأن اإلعتداءات الجسيمة بحقهم. وتساور البعثة مخاوف حقيقية بشأن معاملة األطفال الخاضعين لنظام 

لشرطة يقومون وتحديدًا أولئك الذين يواجهون تهمًا تتعلق باإلرهاب. وهناك مؤشرات تدل على أن محققي ا العدالة الجنائية

بتعذيب األطفال تمامًا كما يفعلون معا البالغين إلجبارهم على اإلعتراف بارتكابهم للجرائم. وعالوة على ذلك، اليزال هناك 

 قانون العقوباتمن  ,41والتزال الفجوة القانونية قائمة وبضمنها المادة . إنعدام لبدائل عن إعتقال األطفال خالفًا للقانون

لذي يحتوي على أحكام خاصة بالنسبة ألولئك الذين يقتلون األطفال حديثي الوالدة بناًء ا 2939( لسنة 222)العراقي رقم 

 على "أسباب تتعلق بالشرف".
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أثناء الفترة التي شملها واليزال مشروع قانون حماية حقوق األقليات الدينية والعرقية قيد الدراسة لدى مجلس الوزراء 

ووافق مجلس الوزراء على مراجعة مشروع القانون تمشيًا مع مخاوف أثارتها البعثة ومنظمات المجتمع المدني. التقرير 

ضد األقليات باالزدياد من شهر تموز الى كانون األول. وكانت األقلية األشد تأثرًا هي أقلية الشيعة التركمان واستمر العنف 

داف هذه األقلية بثمانية هجمات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة البعثة استهفي كركوك وصالح الدين حيث سجلت 

أخرين. وعانت األقلية السنية في محافظتي البصرة وذي  213مدنيًا تركمانيًا وإصابة  21مما تسبب في مقتل وانتحاريين 

قد أنعكست هذه ولقار الجنوبيتين من موجة من أعمال العنف والقتل المستهدف للفترة من شهر آب حتى تشرين األول. 

ذات األغلبية السنية في شمال أقلية الشبك وهي أقلية شيعية في محافظة نينوى في إعتداءات مماثلة طالت اإلعتداءات 

 العراق. وتعرض المسيحيين واتباع بقية الجماعات العرقية والدينية والثقافية الى إعتداءات.

هدفًا للعنف والتحرش والتهديدات والتخويف بسبب توجهاتهم والمخنثين والمتحولين جنسيًا األشخاص المثليين  واليزال

جرائم قتل بسبب التوجهات الجنسية للضحايا. ولقد أبلغ العديد من  3. وتلقت البعثة تقارير عن وقوع ما ال يقل عن الجنسية

تكب بحقهم أعمال عنف على يد أفراد أسرهم والميلشيات المثليين والمخنثين والمتحولين جنسيًا البعثة بأنهم يخشون ان تر

والمجتمع والسلطات إذا ما انكشفت توجهاتهم الجنسية. ولقد أكدت عدة حاالت بتعرض عدد من االشخاص إلعتداءات 

 جسدية وجنسية من قبل الشرطة بعد كشف توجهاتهم الجنسية.

وعالج مجلس النواب تشرين األول.  10صة حيز النفاذ بتاريخ دخل قانون رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة واإلحتياجات الخا

بعض المخاوف التي ساورت البعثة والمجتمع المدني في مشروع القانون. والتزال هناك بعض المخاوف التي تتطلب 

كما أوصت وتشكيل مجلس الرقابة الذي لم يكن مستقاًل المزيد من العناية فيما يتعلق بالتعاطي مع األشخاص ذوي اإلعاقة 

 إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي وقعها العراق.

في أغلب األحيان األول على خلفية قضايا متعددة.  مظاهرات في العراق خالل الفترة من تموز الى كانون ةجرت عد

او أسلوب  حق المتظاهرين بالتجمع السلمي وسمحت باستمرار المظاهرات دون اللجوء للعنفأحترمت القوات العراقية 

العصا الغليظة. وتمثلت الحاالت االستثنائية بحدوث مصادمات عنيفة بين المتظاهرين الذين كانو يحتجون على الرواتب 

التقاعدية ألعضاء البرلمان في بغداد والناصرية حيث أطلقت قوات األمن الذخيرة الحية فأصابت اربعة أشخاص. 

تعرض المراسلين للتهديد على الرغم من عدم تعرضهم لإلصابة. ووردت واستخدمت الذخيرة الحية في كركوك ايضًا و

حيث اعتقلوا لفترات مطولة دون تهمة وتعرضوا لمعاملة  إدعاءات افادت باعتقال منظمي المظاهرات الحقا في كركوك

في االنبار وصالح  وأدت الهجمات التي شنها المتمردون او اإلرهابيون على المتظاهرين سيئة على أيدي القوات األمنية.

القوة لفض اإلعتصامات في الرمادي والفلوجة في نهاية واستخدمت الحكومة العراقية الدين الى مقتل عدد من المتظاهرين. 

و جاء هذا الرد على ما أشارت اليه الحكومة بأنه تسلل االرهابيين بين جموع المعتصمين و الفترة التي شملها التقرير، 

 أجج ردود أفعال عنيفة أدت الى مقتل واصابة عدد من المدنيين. الذي

حيث أستمرت  1122صحافي وإعالمي في الفترة من تموز حتى كانون األول  21وأكدت البعثة مقتل ما ال يقل عن 

ة الموصل، من اإلعتداءات في مدينووقعت النسبة األكبر حاالت التهديد واإلستهداف التي طالت الصحافيين واإلعالميين. 

ان المسؤولين المحليين أكدوا ان التحقيقات جارية في تلك االعتداءات إال انه لم تجرى اية إعتقاالت حتى نهاية الفترة  حيث

كانون  12التي شملها التقرير. أما في محافظة صالح الدين فقد تعرضت قناة صالح الدين الفضائية لهجوم مزدوج بتاريخ 

فقد وردت تقارير عن تلقي صابة عشرة اخرين. أما في جنوب العراق، اربعة إعالميين وإا أدى الى مصرع األول مم

 صحافية واعضاء في منظمات غير حكومية تهديدات.

 ,113422 لجأواستمر النزاع المسلح واعمال العنف في سوريا بأن تلقي بظاللها على الحالة اإلنسانية في العراق حيث 

كان هاية الفترة التي شملها التقرير، شخص في أقليم كردستان. وفي ن 1114111مدني سوري في نهاية كانون األول بينهم 

في المخيمات بينما تكفلت المجتمعات المحلية باستضافة ما تبقى منهم. واغلقت الحدود العراقية % من الالجئين 41حوالي 

ولكن أعيد فتحها في  1122. وأغلقت حدود األقليم في أيار 1121منذ تشرين الثاني ستان السورية المحاذية إلقليم كرد –

الجيء سوري. وبعدها أغلقت حكومة أقليم كردستان  314111. وشهدت الفترة من آب الى أيلول تدفقًا ألكثر من 1122آب 

ن البعثة تقر بأن األعداد الكبيرة من بداعي تردي الوضع األمني. وعلى الرغم من ا 1122الحدود مرة اخرى في أيلول 
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الخدمات العامة والبنية التحتية لألقليم، إال انها تنظم الى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في الالجئين تولد عبئًا على 

 مطالبة الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان للنظر في فتح الحدود امام الالجئين السوريين.

الي مليون مواطن عراقي يعيشون كنازحين، إذ انه طبقًا لإلحصائيات الحكومية فأن العديد منهم نزح عن كما وان حو

في شهر  في سامراءتفجير مرقد اإلمامين العسكريين  مناطق سكنه األصلية بسبب الخوف من العنف الطائفي الذي عقب

 ، كما وأن أعمال العنف األخيرة التي وقعت أثناء الفترة التي شملها التقرير قد زادت من أعدادهم.1113عام  من شباط

وعادة ما يقطن النازحون في مساكن مستأجرة او في مستوطنات غير رسمية في مختلف انحاء البالد غالبًا ما تفتقر الى 

ي والتعليم وفرص العمل. في شهر أيلول أصدرت وزارة حقوق توفر الخدمات والحد الالزم من النظافة والصرف الصح

 اإلنسان تعليمات لمديرياتها في المحافظات لتشكيل لجان لجمع معلومات حول واقع المستوطنات غير الرسمية.

على النجاحات التي حققتها في النصف األول من لم تكن قادرة على البناء العليا لحقوق اإلنسان العراقية ان المفوضية 

مكتب رئيسي او مكاتب أقليمية في مختلف أنحاء العراق. وعلى الرغم السنة. إذ لم تفلح في انتخاب رئيس لمجلسها وتشكيل 

ردستان وكركوك. وانضمت في كلجان تقصي حقائق خاصة بها المفوضية وشكلت من ذلك، فلقد بدأت بتلقي شكاوى 

 .الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في أقليم كردستانة الى المفوضي

ولم تحقق اللجنة الحكومية الخاصة بخطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان اي تقدم في مجال تنفيذ توصيات اإلستعراض 

قبولها توصية من التوصيات قد تم  ,22من أصل  22التي صادقت عليها الحكومة. وطبقًا للحكومة فأن الدوري الشامل 

 توصيات اخرى. وتشمل 2يتم تنفيذ  توصية اخرى بشكل جزئي ومن المنتظر ان 99ونفّذت بالكامل، بينما نفذت 

الخاصة بعدد من معاهدات حقوق اإلنسان وإصدار المصادقة على البروتوكوالت االختيارية التوصيات التي لم يتم تنفيذها 

 دعوة دائمية بكافة اجراءات األمم المتحدة.

 أقليم كردستان

عندما هاجم انتحاريان يقودان سيارتين مفخختين مبنى يضم  ,111شهد أقليم كردستان اول هجمات بعبوات ناسفة منذ عام  

أيلول. وكانت أحدى السيارات التي استخدمت  19قوات األمن الكردية األسايش ووزارة الداخلية في أربيل بتاريخ بتاريخ 

 أخرين. 11م يقتل أي مدني ولكن أصيب في الهجوم سيارة إسعاف، ول

نهاية شهر كانون األول طبقًا للبيانات التي قدمتها سلطات  (4,844)وبلغ العدد الكلي للمعتقلين والسجناء المدانين في األقليم 

 (1,894)و  من األحداث (170)منهم معتقالت و  (70) (2,950)وبلغ عدد المعتقلين الذين ينتظرون المحاكمة  األقليم.

والتزال بعض السجون ومراكز االعتقال لفترة ماقبل . أطفال (50)منهم معتقالت و  (44)معتقاًل صدرت بحقهم احكام 

تعاني من اإلكتاظاظ وقلة النظافة الصحية. ويفتقر سجنا جمجمال وزاخو الى وجود زنزانات إعتقال مخصصة المحاكمة 

باإلعتقاالت التعسفية وإنعدام أصول ريت مع المعتقلين المخاوف التي تتعلق للنساء المعتقالت، وأكدت المقابالت التي أج

حاالت تأخير طويلة في تقديم المعتقلين الى المحاكمة. وقدم العديد من المعتقلين المحاكمات القانونية. والحظت البعثة وجود 

اكمة. وبلغ عدد األحداث حالتحقيقات التي تسبق المإدعاءات ذات مصداقية تفيد بتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب أثناء 

وذلك في نهاية الفترة التي شملها التقرير.  ,23المعتقلين في سجون األحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية 

دولية. وتلقت كما وأن ظروف االعتقال في مراكز االعتقال في أربيل والسليمانية وزاخو في دهوك التتماشى مع المعايير ال

 البعثة إدعاءات متواترة عن سوء معاملة األحداث كتأديب عن سوء تصرفاتهم.

(. وفي نهاية كانون األول كانت وحدات 0/1122وحققت حكومة األقليم المزيد من التقدم في تنفيذ قانون العنف األسري )

لمناطق الستة الرئيسة في أقليم كردستان على تحقيقات الشرطة التابعة لدائرة مكافحة العنف ضد المرأة قد أنشئت في ا

مستوى األقضية والنواحي. وبدأ العمل بأنشطة لجنة المصالحة في أربيل. ووفقًا لألرقام الرسمية فلقد تسلمت الشرطة 

ير بتعرض النساء في األقليم الى اعمال عنف للفترة من تموز الى تشرين األول. ولم يتغ بالغًا 142,2والسلطة القضائية 

وضع المرأة في مالجيء النساء في األقليم خالل الفترة التي شملها التقرير إذ كانت مشروع قانون إدارة مالجيء النساء في 

إمرأة في مالجيء  31اقليم كردستان قيد المصادقة عليه من قبل مجلس وزراء األقليم. وطبقًا للحكومة فلقد كانت هناك 

 في السليمانية. ,2في دهوك و  23في محافظة أربيل و  19ي نهاية العام بواقع وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية ف
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واستمر ابناء األقلية اآلشورية في محافظة دهوك بإدعاء ان اراضيهم الزراعية قد استولى عليها مسؤولون أكراد وقادة 

وفي ة حتى نهاية كانون األول. لحل القضي 1121ولم تفلح اللجنة التي شكلت في عام عشائريون بطريقة غير قانونية. 

بحقهم إضافة الى اتهامهم  تطرفة ارتكبت جرائم قتل واختطافن أخرى أدعى أبناء األقلية األيزدية بأن الجماعات المأماك

 لحكومة األقليم بحرمانهم منافع إجتماعية.

الخاص  1122( لسنة 11القانون رقم )وأستمر األشخاص ذوي اإلعاقة في أقليم كردستان بمطالبة حكومة األقليم بتعديل 

بحقوق وإمتيازات األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي اإلحتياجات الخاصة في أقليم كردستان لتعزيز التدابير الوقائية الخاصة 

 بهم.

األقليم من أعمال العنف والترهيب التي طالتهم طيلة الفترة التي شملها التقرير وتنوعت بين  عانى صحافيو وإعالميوو

كانون األول قام مسلحون مجهولون باغتيال صحافي  ,ديدات وإعتداءات جسدية واغتياالت ومحاوالت اغتيال. وبتاريخ ته

 كردي بارز في السليمانية مما دفع رئيس وزراء األقليم الى تشكيل لجنة تحقيقية.

ضوا لها من قبيل رالتي تع واستمرت معاناة العمال المهاجرين في أقليم كردستان بسبب ممارسات التشغيل المجحفة

م وظروف عملهم المتدنية وكذلك التقييدات المفروضة على تنقالتهم وحركتهمصادرة جوازات سفرهم واحوال معيشتهم 

وأكتشف العمال المهاجرون انه دون الحصول على تصاريح إقامة فسيواجهون اعتقاالت مطولة تسبق واإلستغالل المالي. 

زنزانات مكتظة بالسجناء. ويقر مدير عام وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية ان بعض المحاكمة وسيزجون في في 

قد أمر لمهاجرين، وانه الشركات في أقليم كردستان التلتزم باالجراءات القانونية الخاصة بتشغيل او توظيف العمال ا

ئة المستقلة لحقوق اإلنسان في أقليم الهيبتشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة الخروقات المزعومة. وفي كانون األول أصدرت 

وأثار التقرير مخاوفًا حول النقص في عدد القضاة في األقليم. تقريرها السنوي األول حول حقوق اإلنسان كردستان 

ولفت التقرير الى عدم ء معاملة السجناء. ووالمدعين العامين والمحاكم وسوء احوال السجون وإكتظاظها بالسجناء وس

حماية الطفل وتعديل قانون اإلدعاء العام قانون مشروع مؤسسات الحكومية مع الهيئة وأوصى أيضًا بتبني تعاون بعض ال

 والتشريع الخاص بإستبدال عقوبة اإلعدام بعقوبة الحبس المؤبد وإعتماد مشروع قانون سياسة اإليواء.
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 التوصيات

 العراق لحكومةتوصيات 

 عامة

االختياريين مناهضة التعذيب والبروتوكولين الخاص بإتفاقية االختياري  البروتوكولاالنضمام إلى  النظر في .2

غيرها من الصكوك.و المدنية والسياسية الدولي الخاص بالحقوق الملحقين بالعهد
1

 

مع األخذ بعين اإلعتبار إنسحابه المحتمل من ، اإلنسان المعاهدات الدولية لحقوق العراق على تحفظات مراجعة  .1

.المعاهداتهذه 
2

 

 29,4( وإتفاقية ,293الخاصة بوضع الالجئين )وبروتوكولها لعام  29,2النظر في اإلنضمام الى إتفاقية عام  .2

بشأن تقليل حاالت إنعدام الجنسية والبروتوكول  2932عديمي الجنسية وإتفاقية عام المتعلقة بوضع األشخاص 

المصادقة على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية و 2949االضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 

الدولية.
3

 

العامة  التي نص عليها قرار الجمعيةمبادئ وفقا لل لحقوق اإلنسان المفوضية العليافعالية أداء استقالل و ضمان  .4

( )"مبادىء باريس"(.2992لعام ) 40/242 لألمم المتحدة
4

 

 السوريين بالهرب من الصراع الدائر.النظر في إعادة فتح الحدود مع سوريا للسماح للمدنيين  .,

 حماية المدنيين من األعمال المسلحة واإلرهابية

لضمان  إصالح القوانينبما في ذلك  واإلرهاب العنف المسلح إلى التي تؤديالظروف  لمعالجة سياسات إعداد .3

استراتيجيات التطرف ومن  الحدبرامج  تنفيذو معايير المحاكمات العادلةو الواجبةلإلجراءات القانونية  االمتثال

 برامج وضمان الفرص االقتصاديةوالتعليم و الحصول على الخدمات األساسية من خالل ضمانمكافحة الفقر 

ولجميع من يتولون واإلرهاب  العنف المسلح لضحايا والمالي الطبي والنفسي لكافة أشكال الدعم متكاملة وشاملة

 إعالتهم.
ضمان توفير الموارد المالئمة والتدريب ألفراد الشرطة وقوات األمن لمساعدتهم في التحقيق في األعمال  .,

اليهم ويتم التعامل معهم وفقًا للدستور والقوانين العراقية التهم توجه اإلرهابية كي يتم تحديد الجناة بشكل صحيح و

 قانونية الدولية.ووفقًا إللتزامات العراق ال
ضمان التزام كافة العاملين في مجال إنفاذ القانون وإدارة العدل بااللتزامات التي ينص عليها الدستور والقوانين  .0

ووفقًا إللتزامات العراق القانونية الدولية وبضمنه إحترام األشخاص الذين يتم إعتقالهم في قضايا تتعلق العراقية 

 باإلرهاب.

 القانونإحترام سيادة 

لضمان تماشي أحكامه مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان  ,111لعام  22تعديل قانون مكافحة اإلرهاب رقم  .9

ودستور العراق وبضمنها الحق في المحاكمات العادلة.
5

 
لضمان ان جميع السجون وأماكن اإلعتقال تقع تحت إدارة وزارة إجراء إصالحات قانونية وإدارية ومؤسساتية  .21

 وتتمتع بخدمة كادر مخصص لها وتابع للوزارة.العدل 

                                                           
1

، فإن حكومة العراق في طور المشاورات مع 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

 السلطات المختصة لتحديد فيما اذا كانت سوف تنضم الى تلك الصكوك.
2

 ، فإن حكومة العراق في بصدد النظر في هذا األمر. 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ 
3

، فإن حكومة العراق في طور المشاورات مع 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

 المختصة لتحديد فيما كانت سوف تنضم الى تلك اإلتفاقيات. السلطات
4

، فإنه تم تأسيس المفوضية بموجب الدستور العراقي 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

 لكاملة و بتوافق تام مع مبادىء باريس.، و هي تتمتع باإلستقاللية المادية و اإلدارية ا1110لعام  2,و القانون رقم 

   
5

، فإن موضوع اإلرهاب هو موضوع صعب و 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

لمتهمين بموجب قانون مكافحة أن إجراءات المحاكمة العادلة لألشخاص امعبرة عن موقفها هذا ب هو يشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع العراقي

و الذي يعتبر  29,2لعام  12هي إجراءات منصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  ,111لعام  22اإلرهاب رقم 

 متماشيًا مع المباىء الدولية.
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ساعة قبل إطالق  14معتقل لدى الشرطة لمدة تتجاوز  توقيفإجراء إصالحات قانونية وإدارية لضمان عدم  .22

 سراحه أو توجيه تهمة محددة بحقه ونقله الى عهدة وزارة العدل.
إلجراء للتحقيق في الجرائم وبضمنها تخصيص الموارد لغرض تدريب الشرطة والمحققين على السبل المناسبة  .21

 جمع األدلة الجنائية واألدلة األخرى.
بما في ذلك التنفيذ الدستورية العراقية  و الدولية باإللتزامات القانونيةممثليهم موظفي الدولة و إمتثال جميع ضمان .22

ء المعاملة يتم التحقيق أن جميع مزاعم التعذيب وغيرم من أنواع سو ضمان. وتفاقية مناهضة التعذيبالكامل إل

 محاكمتهم وفقًافي تلك اإلدعاءات قد وجهت اليهم التهم وتمت الجناة وأن  ستقالليةوبإ نزاهةبو دقةبسرعة وفيها ب

من خالل توفير مختلف أنواع المساعدات بما في ذلك  وكاف بشكل مناسبتعويضهم قد تم  وأن الضحايا للقانون

الطبية واإلجتماعية لهم.
6

 

هيئة رقابية مستقلة مثل أمين مظالم او محكمة إنضباط الشرطة للتحقيق في مزاعم إساءة إستخدام السلطة تشكيل  .24

 او خرق الشرطة للمعايير المهنية.
مراكز إعتقال الشرطة الى جلسات من المعتقلين  إحضارعن  كون مسؤواًلي جهاز الشرطة القضائية الذيتشكيل  .,2

وكذلك ضمان ان المتهمين الذين عرضوا سلفًا على قضاة التحقيق اليتم إعادتهم الى  اإلستماع مع قضاة التحقيق.

 عهدة الشرطة مجددًا فإما أن يتم إخالء سبيلهم بكفالة أو ان يتم ترحيلهم الى عهدة وزارة العدل.

 تعميم تجربة مكاتب التحقيقات القضائية التي تم تجربتها في البصرة على كافة أنحاء البالد. .23
 القضاة لمعالجة النقص في أعداد القضاة.تخريج ادة النظر في برنامج تعجيل إع .,2
 ضمان تناوب قادة الشرطة وفقًا للتوجيهات المؤسساتية. .20
 النظر في زيادة أمن القضاة. .29

 عقوبة اإلعدام

 32/230و  ,111لسنة  31/249إعالن وقف إستخدام عقوبة اإلعدام وفقًا لقرارات الجمعية العامة لالمم المتحدة  .11

أصول وقانون  العقوباتقانون ومراجعة  1121لسنة  2,3/,3و  1121لسنة  113/,3و  1110لسنة 

لغرض إلغاء عقوبة اإلعدام او تطبيقها في الجرائم الخطيرة والكبرى المحاكمات الجزائية
7

والنظر في اإلنضمام  

ياسية والتي تهدف الى إلغاء العمل بعقوبة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسالى البروتوكول اإلختياري الثاني 

 اإلعدام.

توفر ضمانات لحقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة اإلعدام وكما ورد ذلك في الملحق تطبيق المعايير الدولية التي  .12

حتى يتم إلغاء  2904أيار  ,1الصادر بتاريخ  1,/2904الخاص بقرار المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي المرقم 

 عدام في العراق.عقوبة اإل

 تشكيل هيئة رقابية قضائية خاصة لمراقبة محاكمات اإلعدام بالتعاون مع وزارة حقوق اإلنسان. .11

إصدار توجيهات ممارسة للقضاة تقضي بعدم إصدار قرار إدانة قائم على مجرد دليل اإلعتراف او شهادة المخبر  .12

 السري وباألخص في محاكمات اإلعدام.

 حقوق المرأة

 العنف ضد المرأة، وبضمنها ما يلي:لمناهضة ضمان التنفيذ الكامل لإلستراتيجية الوطنية  .14

 2939لسنة  222رقم  قوتحديدًا تعديل  مراجعة كافة التشريعات لضمان تعزيزها لحقوق المرأة وحمايتها - أ

 في ارتكاب جرائم العنف ضد المرأة وأفراد األسرة.كظرفًا مخففًا لحذف عبارة "الشرف" 

وبقيه  األسريتوفير الموارد الالزمة للدعم االجتماعي والطبي بما في ذلك انشاء المالجيء لضحايا العنف  - ب

 انواع العنف.

                                                           
1

، فإن رئيس السلطة القضائية في العراق ) رئيس 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

إلستالم و التحقيق في و اإلستماع الى  القضايا المحالة اليهم عن  1124مجلس القضاء األعلى ( أسس " محاكم حقوق اإلنسان " في كانون الثاني 

و التي تشمل مزاعم  –بوجود انتهاكات لحقوق اإلنسان  طريق مكتب المدعي العام أو المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق و التي تزعم

 التعذيب.
1

، القانون العراقي يقيد تطبيق عقوبة اإلعدام الى 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

 .ة. أنظر القسم الرابع أدناه رجاءأكثر الجرائم خطور
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اصدار التوجيهات للمسؤولين عن إنفاذ القانون وادارة العدل للتحقيق بشكل تام في كافة االدعاءات بتعرض  - ت

 للقانون. النساء للعنف وضمان ان التعاطي مع الجناة يتم وفقًا

لكافة مسؤولي الدولة القائمين وتحديدًا العنف ضد المرأة تقديم تدريب مالئم حول قضايا النوع اإلجتماعي  - ث

 هؤالء المسؤولين لمعالجة القضايا بطريقة مالئمة وبالغة الدقة.على إنفاذ القانون وإدارة العدل لتمكين 

أن تكون العقوبات المفروضة على البغاء مناسبة لضمان  2939( لسنة 222رقم ) قانون العقوبات العراقيتعديل  .,1

ه التدريب المهني لألشخاص المتهمين بممارسة وضمان تقديم كافة اشكال الدعم المالي والصحي بما في و معقولة

ل معاملتهم البغاء. عالوة على ذلك، ضمان ان ال يتم تجريم ضحايا اإلتجار بالبشر و اإلستغالل الجنسي ب

  كضحايا و توفير الرعاية و الدعم و المساعدة المناسبة لهم.

ضمان ان جميع ضحايا اإلتجار بالبشر واإلستغالل الجنسي ال ُيجّرمون بل يعاملون كضحايا وتوفر لهم الرعاية   .13

 والدعم والمساعدة الالزمة.

قانونية والطبية والمالية الالزمة وبقية انواع اتخاذ تدابير اضافية لمنع الزواج القسري وضمان تقديم الرعاية ال .,1

 الدعم  للنساء والفتيات من ضحايا الزواج القسري.

واعتماد تدابير المساءلة بالنسبة وضمان قيام الشرطة باجراء تحقيقات مستفيضة في جرائم الشرف المشكوك بها  .10

 لتلك التي الينطبق عليها ذلك الشرط.

 حقوق الطفل

العدالة الجنائية لألحداث لضمان النظر في بدائل اخرى للحبس بالنسبة لألطفال الذين يخرقون نظومة مإصالح  .19

 .بموجب معايير حقوق اإلنسان العالمية القانون

ر الخدمات والظروف المالئمة للعناية الجسدية والعقلية وتنمية الطفل وان توفان مراكز اعتقال األحداث ضمان  .21

 اكز مدربين تدريبًا وافيًا في مجال رعاية الطفل.كافة العاملين في تلك المر

ومن ضمنها الرعاية الصحية ضمان تنفيذ البرامج التي تمكن جميع األطفال من الحصول على الخدمات األساسية  .22

 واالسكان والتعليم.

 والتقارير.إنشاء آلية رسمية لحماية الطفل وتبادل المعلومات مع فريق عمل األمم المتحدة الُقطري حول الرصد  .21

التي تتضمن تدابير خاصة في التعاطي  2939( لسنة 222العراقي رقم ) العقوباتقانون ( من ,41إلغاء المادة ) .22

 مع األشخاص الذين يقتلون اطفااًل ألسباب تتعلق بالشرف.

 حقوق الجماعات العرقية والدينية وماشابه

ق األقليات الدينية والعرقية ليصبح كاآلتي: )أ( ضمان اجراء التعديالت التالية على مشروع قانون حماية حقو .24

لحقوقهم الثقافية والدينية تعريف مناسب وشامل لألقليات. )ب( آلية تمكن األقليات من طلب توفير الحماية 

سيادتها وأولويتها. )ج( آليات واللغوية والتراثية. )ث( اإلشارة الى التشريعات األخرى وإزالة أي غموض بشأن 

 قادرة على اتخاذ قرارات ملزمة.تنفيذ 

وإصالح للمناهج الدراسية إلستحداث برامج تهدف الى تعزيز المساواة واالحترام للجميع دون اي إجراء مراجعة  .,2

تمييز على أساس العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او السياسة او الرأي األخر او األصل القومي او 

 ية حاالت اخرى.االجتماعي او التولد او ا

تبني وتنفيذ تشريع يمنع التحريض على العنف او التمييز القائم على أساس العرق او اللون او الجنس او اللغة او  .23

 الدين او الرأي السياسي وما شابه او األصل القومي او اإلجتماعي او التولد او االحوال األخرى.

تي تستهدف األقليات وتقديم الجناة الى العدالة بشكل ال العنف حوادثجميع ضمان اجراء تحقيقات شاملة في  .,2

 فوري وشفاف اضافة الى استشارة األقليات في القرارات التي تتعلق بتعزيز أمنهم.

 الحق في حرية التعبير عن الرأي

القيام بمراجعة شاملة لكافة القوانين والسياسات القائمة لضمان انها تبيح وتحمي الحق في حرية التعبير عن الرأي  .20

التي تتعلق بالتشهير الجنائي.لجميع األشخاص وإلغاء األحكام الواردة في القوانين الجنائية 
8

 

                                                           
1

، فإن الدستور العراقي و القانون العراقي يضمن 1124مايس  ,2وق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ بحسب رد وزارة حق 

 الحق في حرية التعبير و حرية الوصول الى المعلومة.
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تالم وتبادل المعلومات بحرية دون أي المستقبلية تحترم وتحمي حقوق األفراد باسضمان ان جميع التشريعات  .29

 عائق مالم تكن تلك المعلومات مقيدة ألسباب مشروعة ووفقًا لما نص عليه القانون الدولي.

ضمان حماية الصحافيين من المضايقات والعنف في أداء مهام عملهم وان كافة اإلدعاءات التي تتعلق بتعرضهم  .41

ة وشاملة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة وفقًا لما نص عليه لمضايقات او اعمال عنف تخضع لتحقيقات فوري

 القانون.

 الحق في حرية التجمع

 ضمان ان حق األفراد في التظاهر السلمي يحظى باالحترام الكامل من قبل الشرطة وسلطات الدولة االخرى. .42

الحشود المدنية بما يتماشى ضمان تدريب الشرطة وبقية موظفي سلطات إنفاذ القانون على اساليب السيطرة على  .41

 والمعايير الدولية.

تنظيم حمالت تثقيفية عامة تهدف الى رفع مستوى الوعي بحقوق األفراد وواجباتهم والتزاماتهم وتحديدًا فيما  .42

 يتعلق بالحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع.

 

 حصرًاحكومة أقليم كردستان خاصة بتوصيات 

تقديم المعتقلين المعتقلين الموقوفين لفترات مطولة دون توجيه تهم اليهم وضمان  اطالق سراح أو محاكمة كافة .2

 للمحاكمة بسرعة بما يطابق المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة.

االستمرار بتنفيذ البرامج التي تهدف الى تقليل اإلكتظاظ في أعداد المعتقلين في مراكز اإلعتقال والسجون من  .1

 االعتقال ما قبل المحاكمة.خالل إنشاء مراكز جديدة ومراجعة الحاجة الى 

 األحداث. أعتبار السن القانونية للمسؤولية الجنائية هو سن الثالثة عشرة من العمر وايجاد بدائل لحبس .2

ريع قانون المحاكمات العامة وإعداد اجراءات عمل قياسية لألفرد األسايش والشرطة وضمان ان جميع تش .4

 التحقيقات تجرى تحت سلطة المحقق القضائي.

ضمان تعيين أعداد كافية من القضاة والمدعين العامين ممن يمتلكون المؤهالت القانونية الكافية ويتم تدريبهم في  .,

ق التشريعات ويكرسون للنهوض بأعلى معايير سيادة القانون والمحاكمة العادلة والحياد وتطبيق مجال تطبي

 العدالة.

االستمرار بتحقيق التقدم نحو التنفيذ الكامل لقانون مكافحة العنف األسري وضمان التعيين السريع والشفاف  .3

وص النوع االجتماعي لكافة العاملين في لموظفي المالجيء والعمال االجتماعيين الكفوئين وتقديم توعية بخص

 مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

 إنجاز وتبني سياسة الملجأ. .,

مراجعة القانون القائم الخاص بحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة لضمان انها تتماشى مع معاهدة حقوق األشخاص  .0

نمية تشكيل مجلس وزاري لمراقبة تدستان ذوي اإلعاقة وضمان تنفيذها تنفيذًا كاماًل. على حكومة اقليم كر

 ( التي تتضمن ممثلين عن منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.4)المادة رقم األشخاص ذوي اإلعاقة 

ضمان حماية الصحافيين ضد المضايقات والعنف في تأديتهم مهام عملهم وان تتعامل المحاكم التي تنظر في  .9

 (.,111لسنة  ,2دستان )القانون رقم دعاوى الصحافيين وفقًا لقانون الصحافة ألقليم كر

ضمان ان حق األفراد في التظاهر السلمي يحظى باالحترام الكامل من قبل الشرطة وسلطات الدولة االخرى  .21

 وتدريب الشرطة وبقية موظفي سلطات إنفاذ القانون على اساليب السيطرة على الحشود المدنية.

 التوعية العامة بحقوق اإلنسان. .22

 إضافية لتعزيز اتخاذ تدابيربينما يتم النظر في  1122لسنة ( 22رقم) الوصول إلى المعلومات الحق في قانون تنفيذ ضمان .21

 .اإلنسان الدولية لحقوق للمعايير وفقًا القانون

أو  اإلجراءات ضمن مكتب واحدتوحيد جميع العمال المهاجرين و التي تنطبق على السياسات واللوائح وتنفيذوتسهيل  تنظيم .22

 والمسؤوليات الخاصة بالعمال المهاجرينوالحقوق  عمليات التسجيلالخاصة ب من أن المعلوماتوالتأكد   وزارة واحدة

ضد  إجراءات صارمة إلى إقليم كردستان، والتحقيق واتخاذ في منافذ الدخول إلكترونيا بما في ذلك متوفرة بعدة لغات

 المحددة.  ضمن المهل القانونية العمال المهاجرين تسجيلعن التي تمتنع  الشركات
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  حقوق اإلنسان في العراق

1122كانون األول  -تموز  

 

 المقدمة  -1

نشر هذا التقرير مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( بالتعاون مع مكتب مفوضية 

. يقع مكتب حقوق اإلنسان التابع 1122كانون الثاني  22 -تموز 2ويغطي الفترة من األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 

ئمة في أربيل وكركوك والبصرة. وطبقًا للممارسة المتبعة تم إطالع الحكومة العراقية للبعثة في بغداد وله مكاتب ميدانية دا

 وحكومة إقليم كردستان عليه إلبداء مالحظاتهم. 

لقد تركت الزيادة الكبيرة في أعمال العنف المسلح واإلرهاب أثرها المتفاقم على السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية. كما 

كل فيما يتعلق بسيادة القانون وإدارة القضاء وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتطبيق قانون مكافحة و تستمر المشا

وعدم احترام اإلجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمات العادلة وعدم التعامل بالشكل  ,111لسنة  22اإلرهاب رقم 

ذكور واإلناث( خالل وجودهم في عهدة القوى األمنية التابعة المناسب مع ادعاءات التعذيب و اإلساءة للمعتقلين )من ال

 لسلطة وزارة الداخلية.

كما وتتواصل بواعث القلق حول احترام وحماية حقوق المرأة والجماعات الدينية والثقافية والعرقية المتنوعة بما في ذلك 

 األقليات الجنسية واألشخاص المعاقين.

التعبير والتجمع يتسم بالتقلب، حيث يتواصل استهداف المسلحين والجماعات اإلرهابية وال يزال احترام حقوق حرية 

للعاملين في مجال اإلعالم بأعمال العنف أو تعرضهم للمضايقات من طرف قوى األمن الرسمية. وخالل الفترة التي 

نحو سلمي ولم تتخللها حوادث،  يغطيها التقرير نظمت العديد من التظاهرات حول شؤون اجتماعية وسياسية متنوعة على

ولكن في أواخر العام الماضي حاولت الحكومة استعمال القوة إلنهاء إعتصامات كانت متواصلة في الرمادي والفلوجة منذ 

 مما أدى الى أعمال عنف واسعة وسقوط عدد غير معلوم من الضحايا. 1121كانون األول 

االيجابي، وعلى وجه الخصوص مايتعلق بنظام العدالة الجنائية وحماية ولم ينجز الكثير على صعيد اإلصالح القانوني 

الدينية والعرقية والثقافية المتنوعة، وال على صعيد  الجماعاتوحماية وتعزيز حقوق  األسريالنساء واألطفال من العنف 

 تعزيز حرية اإلعالم.

المياه واإلسكان والتعليم كالخدمات األساسية  فيها الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية بما تظل االستفادة من

والرعاية الصحية والتوظيف أمرا تكتنفه المشاكل في مناطق كثيرة من البالد ويظل مبعث قلق شعبي. وقد تضرر من ذلك 

 على وجه الخصوص النساء واألطفال والشباب والمعاقون والمنتمون للجماعات العرقية والدينية المتنوعة.

 نف المسلح واإلرهاب وأثره على المدنيينالع -2

 الخسائر في صفوف المدنيين - 1.2

سجلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق والحكومة العراقية زيادة كبيرة في أعداد المدنيين الذين قتلوا أو جرحوا نتيجة 

1122أعمال العنف المسلح واالرهاب خالل النصف الثاني من 
9

. وتنسب الغالبية العظمى من تلك الهجمات الى المسلحين 

والجماعات اإلرهابية. وتصاعدت نسبة العنف والضحايا بين المدنيين على نحو سريع بين شهري تموز و تشرين األول ثم 

تيكات انخفضت انخفاضًا طفيفًا في تشرين الثاني وكانون األول، ويعزى هذا االنخفاض في الغالب الى تحُول في تك
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عيان والمصادر األصلية، أو من خالل البعثة حيثما كان ذلك ممكنا الى تدقيق المعلومات الواردة في هذا التقرير وبشكل مباشر مع شهود السعت  

في مصدرين مستقلين على األقل. وقد كانت هناك حاالت كان فيها الوضع األمني في العراق إضافة الى تقييدات أخرى تحول دون ذلك، وكما مبين 

ينة ولكنها تختلف حول عدد الضحايا على النص. وتبنت البعثة نهجًا متحفظًا عند أيراد األرقام. فعندما تتفق مصادر مختلفة على وقوع حادثة مع

 سبيل المثال، فإن البعثة تورد الرقم األكثر مصداقية.
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أو  المزدوجةالمسلحين والجماعات اإلرهابية من الهجمات بالعبوات الناسفة التي تستهدف األماكن المدنية الى الهجمات 

تلك التي تشن باألسلحة الخفيفة على المنشآت العسكرية والحكومية.
10

 

بالنزاع وأعمال اإلرهاب في  آخرون نتيجة حوادث مرتبطة 21112مدنيًا وجرح  4224طبقًا لألرقام الحكومية فقد قتل 

الفترة من تموز وحتى كانون األول، بينما أشارت عملية رصد بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( لنفس الفترة 

في العدد اإلجمالي للضحايا  2.0,جريحًا في صفوف المدنيين. ويشكل ذلك زيادة بنسبة 21201قتياًل و 4319الى سقوط 

.1121لمقارنة بنفس الفترة من من المدنيين با
11

 

لقد تسبب العنف المرتبط بالنزاع واإلرهاب بمقتل عدد أكبر من المدنيين خالل الفترة بين شهري تموز وكانون األول 

بأكمله. وطبقًا لألرقام التي أوردتها الحكومة العراقية فقد وصل عدد المدنيين  1121من العدد الذي سقط خالل عام  1122

شخصًا وعدد الذين جرحوا وصل  39,2نتيجة العنف المرتبط بالنزاع وأعمال اإلرهاب الى  1122وا خالل الذين قتل

شخصًا كأقل رقم لعدد  2,902شخصًا كأقل رقم لعدد القتلى و 020,شخصًا. وسجلت )يونامي(  12,92عددهم الى 

من  ,3,0سجلت )يونامي( ما اليقل عن  حين 1110السنة الألعلى في الخسائر البشرية منذ  1122الجرحى، مما يجعل 

 من الجرحى في صفوف المدنيين. 112,0القتلى المدنيين و

حادثة في مختلف المحافظات،  22وكان يوم العاشر من شهر آب هو اليوم األكثر دموية خالل العام، حيث تم اإلبالغ عن 

بًا. وسجل شهر أيلول أعلى األرقام من الضحايا من الجرحى في صفوف المدنيين تقري 211من القتلى و 211مخلفًة حوالي 

 آخرين. ,,29مدنيًا و جرح  ,00بين المدنيين حيث قتل 

 األساليب المستخدمة ضد المدنيين - 1.1.2

ويبقى استخدام العبوات الناسفة وبضمنها استخدام السيارات المفخخة االنتحاريين باألحزمة الناسفة من األساليب التي 

من المدنيين،  2202وجرحت مااليقل عن  2132األكبر من أرواح المدنيين. فقد قتلت العبوات الناسفة تحصد العدد 

مدنيًا  390باألحزمة الناسفة  آخرين، بينما قتل االنتحاريون 24,3مدنيًا وجرح  2219وتسببت السيارات المفخخة بمقتل 

سؤولية عن تلك الهجمات، اّلا إن هناك أسباب قوية تدفع آخرين. وعلى الرغم من أنه قلما يتبنى طرٌف الم ,,,2وجرحوا 

من بين  –لإلعتقاد بأن الجماعات المسلحة واإلرهابية كتنظيم القاعدة في العراق والدولة اإلسالمية في العراق والشام 

 هي من تقف وراء تلك الهجمات.  -جهات أخرى

ف أشخاصًا معينين خالل الفترة التي يغطيها التقرير، فمن بين كما أكدت البعثة وقوع العديد من عمليات القتل الذي يستهد

فئات أخرى تم استهدافها، اسُتهدف وبشكل مباشر الموظفون في المؤسسات الحكومية والمحلية باإلضافة للصحفيين وأبناء 

لحة كاتمة للصوت أدناه(، وفي الغالب كان االستهداف على ايدي مهاجمين استخدموا أس 22و  ,األقليات )راجع المادة 

وفي أماكن عامة. وكما في حالة الهجمات بالعبوات الناسفة، ُيعتقد أن الجماعات المسلحة واإلرهابية هي المسؤولة عن 

أغلب حوادث القتل التي استهدفت أشخاصًا معينين، إّلا إنه فيما يخص حوادث القتل المستهدف التي ارتكبت في جنوب 

 شيعية متطرفة كانت وراء تلك الحوادث.العراق، ُيعتقد أن ميليشيات 

اإلعدام بعد اختطاف الضحايا، حيث شهد شهر تشرين الثاني  بأسلوب المنفذة القتل كما سجلت البعثة زيادة في عمليات

من الضحايا المدنيين، وهي زيادة كبيرة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي  0,تصاعدا في وتيرة تلك العمليات التي خلفت 

 حادثة قتل على هذا النحو. 24شهد 

 الهجمات ضد المدنيين - 2.1.2

كان المدنيون المقيمون في بغداد أكثر المتضررين من العنف المسلح واإلرهاب في العراق، حيث تعرضت العاصمة الى 

 12الذي وقع يوم هجوما بعبوة ناسفة يوميًا. كان الهجوم األكثر دموية في الفترة التي يغطيها التقرير هو  ,.2ما معدله 

 جريحًا. 121قتياًل و ,4عزاء في مدينة الصدر مخلفًا  مجلسأيلول عندما استهدف انتحاري بحزام ناسف 

والتي ُجمعت فيها أساليب الهجوم بالعبوات الناسفة واألحزمة  المزدوجةوتعرضت بغداد أيضًا الى عدد من الهجمات 

 ,2سيارة مفخخة في  22آب عندما ُفِجرت أكثر من  10مات وقعت في الناسفة واألسلحة الخفيفة. واحدة من تلك الهج

 المزدوجةأيلول وقعت سلسلة أخرى من الهجمات  2جريحًا من المدنيين. وفي  211قتياًل و  41مكانًا، ُمخلفًة ما ال يقل عن 

كل متزامن تقريبًا في مناطق والمنسقة والتي تضمنت الهجوم بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة واألسلحة الخفيفة بش

 جريحًا من المدنيين. 210قتياًل و ,4مختلفة من بغداد. ونتيجة لذلك سقط ما ال يقل عن 

الترفيهية في بغداد، فعلى سبيل المثال فجر  األماكنمن هجماتهم على أيضًا وكثف المسلحون والجماعات اإلرهابية 

 جريحًا من المدنيين. 41قتياًل و ,2تشرين األول، مخلفًا  11يوم انتحاري نفسه داخل مقهى في منطقة حي العامل 
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 سيتم التطرق الى تأثير العنف المسلح على األطفال ضمن "حقوق األطفال والشباب" أدناه.
11 

 .1111األول  خالل الفترة من حزيران الى كانون  1111وإصابة   1111أشارت تقارير )يونامي( الى مقتل 
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جريحًا من المدنيين.  11قتياًل و  ,2تشرين الثاني مخلفًا  11واستهدف هجوم آخر بعبوة ناسفة مقهى في منطقة البياع يوم 

جريحًا في  12قتياًل و 11وعقب ذلك بخمسة أيام فجر انتحاري نفسه داخل مقهى في منطقة الصدرية في بغداد، مخلفًا 

 صفوف المدنيين.

ة مستهدفة زوارًا واستهدف المفجرون االنتحاريون أيضا الزوار الشيعة في بغداد، فعلى سبيل المثال ادى انفجار عبوة ناسف

دى آخرين. وأ ,4مدنيًا وإصابة  ,2األول الى مقتل  تشرين ,الكاظمية يوم منطقة في األمام الكاظم مرقد في طريقهم الى 

مدنيا و  23كانون األول الى مقتل  29و 23هجومان بعبوة ناسفة ومفجر انتحاري استهدفا زوار عاشوراء في بغداد يومي 

آخرين. كما استهدفت الجوامع و أماكن العبادة األخرى في بغداد، فعلى سبيل المثال أدت هجمات  04إصابة ماال يقل عن 

 آخرين.  21مدنيين و إصابة ما يقرب من  9وز الى مقتل تم 22على جوامع في الدورة والمدائن يوم 

وتعرضت محافظة ديالى أيضًا الى ضربات عنيفة من المسلحين واإلرهابيين خالل الفترة التي غّطاها التقرير، وكما في 

ناسفة  محافظة بغداد المجاورة استهدف المهاجمون أماكن العبادة و مجالس العزاء. ففي األول من تموز انفجرت عبوة

تموز مستهدفًا  22جريحًا من المدنيين، تبعها تفجير عبوة ناسفة يوم  21قتلى و 21داخل جامع في قضاء المقدادية مخّلفة 

تموز أدى هجوم نفذه مفجر انتحاري بالتزامن مع  29مدنيًا. وفي يوم  20جامعًا في منطقة بني سعد، مما أدى الى إصابة 

في األول من شهر أيلول  آخرين. 40مدنيًا وإصابة  19ع في منطقة الوجيهية الى مقتل تفجير عبوة ُزرعت سلفًا في جام

من سكان  1,شخصًا من بينهم  2,كان هناك هجوم على السكان المتبقين في معسكر أشرف و الذي أدى الى مقتل 

بغداد الدولي. بادرت الحكومة المعسكر. و نتيجة لذلك تم نقل السكان المتبقين الى معسكر الحرية و الذي يقع في مطار 

واستهدفت الهجمات  بالتحقيق في الحادث و لكن حتى نهاية فترة إعداد هذا التقرير لم يتم اإلعالن عن نتائج ذلك التحقيق.

 31مدنيًا وإصابة  19الى مقتل  تشرين الثاني 24كذلك األماكن العامة في محافظة ديالى، فقد أدى تفجير انتحاري يوم 

من الشهر نفسه أدى تفجير سيارة مفخخة في سوق مزدحمة في الناحية الى مقتل  12ناحية السعدية. وفي يوم  آخرين في

آخرين. وفي األول من آب هوجم منزل طبيب في قضاء المقدادية بتفجير عبوة ناسفة، مما أدى الى  22مدنيًا وإصابة  ,1

ويبدو أن الطبيب استهدف لرفضه إصدار شهادات وفاة مزورة مقتل الطبيب وإصابة خمسة من أفراد أسرته بينهم طفالن. 

 ألفراد في تنظيم القاعدة.

وكذلك هاجم المسلحون والجماعات اإلرهابية المدنيين في محافظتي صالح الدين وكركوك، فقد اسُتهدف جامعان في 

تشرين األول أدى انفجار  ,2آخرين. وفي  21مدنيين وإصابة ما ال يقل عن  0تموز مما أدى الى مقتل  12كركوك يوم 

آخرين. وهوجمت األماكن الترفيهية  11مدنيًا وإصابة  22قتل عبوة ناسفة داخل جامع في كركوك خالل صالة العيد الى م

هي األخرى، حيث أدى انفجار عبوتين ناسفتين قرب ملعب لكرة القدم في قضاء الطوز في محافظة صالح الدين الى مقتل 

ما أدى تموز فجر انتحاري نفسه داخل مقهى مكتظ بالشباب في مدينة كركوك م 21آخرين. وفي  21مدنيين و إصابة  0

كانون األول تعرض مركز للتسوق في كركوك الى هجوم ُمرَكب أدى الى  4آخرين. وفي  22مدنيًا وإصابة  42الى مقتل 

 أدناه(.  1.,آخرين. )لمزيد من المعلومات راجع  ,3مدنيين وإصابة ما ال يقل عن  3مقتل 

لعراق تعرض هو اآلخر الى عدد من الهجمات وعلى الرغم من تأثره على نحو أقل من باقي المناطق، إال أن جنوب ا

تموز ضربت سلسلة هجمات متزامنة بسيارات مفخخة محافظات  1بالعبوات الناسفة خالل الفترة التي يغطيها التقرير. ففي 

آخرين. وكانت االنفجارات في محافظة المثنى هي األولى  24مدنيًا وإصابة  ,2المثنى وميسان والبصرة أدت الى مقتل 

ي تقع في المحافظة منذ ما يزيد عن ثالث سنوات. ووقعت هجمات أخرى في البصرة خالل شهر تموز، من ضمنها الت

آخرين. وعقب فترة من الهدوء  13مدنيين وإصابة  3تموز، مما أدى الى مقتل  19هجوم بسيارة مفخخة استهدف سوقًا يوم 

تشرين الثاني، حيث كان من ثنى خالل شهري تشرين األول ووالمالمؤقت تواصلت الهجمات بالعبوات الناسفة في البصرة 

بين األماكن التي اسُتهدفت الشوارع التجارية واألسواق. وترافق تصاعد الهجمات بالعبوات الناسفة في جنوبي العراق مع 

 أدناه(. 2.,موجة من االغتياالت استهدفت في غالبيتها أفرادا من الطائفة الُسنية )راجع 

 تأثيرات العنف - 2.1.2

ترك العنف المسلح وأعمال اإلرهاب أثره العميق على األطفال والنساء والرجال العراقيين وعلى نحو مباشر وغير مباشر، 

المخاوف من أعمال العنف وعلى نحو بالغ من حرية التنقل للمدنيين، فعلى سبيل المثال أدت تلك المخاوف  فقد حَدت

شاطاتهم خارج بيوتهم أو أحياءهم السكنية،بالكثيرين الى أن يقللوا من ن
12

مما ترك أثره على وصول المدنيين الى أماكن  

عملهم و حصولهم على الخدمات األساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. وعالوة على ذلك أصبح عدد متزايد من 

ُأصيب أفراد من عوائلهم. وعالوة على  المدنيين "ضحايا ثانويين" للعنف، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين ُقتل أو

المعاناة العاطفية، يؤثر موت أو إصابة أفراد من تلك العوائل على سبل العيش وفي الغالب يحرم أفراد العائلة من معيليهم. 
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، فإن قسم ضحايا اإلرهاب في الوزارة أجرى 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

م التنسيقي لكشف األسباب الرئيسية لإلرهاب و كيفية التعامل معه فضاًل عن الثغرات الموجودة في الدع 1122دراسة خالل النصف الثاني من عام 

 المقدم الى الضحايا، و تم مشاركة نتائج تلك الدراسة مع السلطات القضائية و الحكومية ذات العالقة.
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كما أن وتتحمل عائالت المصابين أو المعاقين نتيجة ألعمال العنف نفقات كبيرة لتأمين استمرار الرعاية والمساعدة الطبية،

 الوقع النفسي للعنف المتواصل على األطفال واألحداث ال يمكن التقليل من شأنه.

 حماية المدنيين - 2.1.2

وبشكل مباشر المدنيين والبنى التحتية بهدف  كما نالحظ، فقد استهدفت العديد من هجمات المسلحين والمجاميع اإلرهابية

ملت األهداف أسواقًا ومطاعم ومتاجر وأماكن عبادة ومحطات حافالت قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من المدنيين، حيث ش

 وأماكن عامة أخرى يتجمع فيها المدنيون بأعداد كبيرة.

للرصد واإلبالغ حول االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال بموجب قرار مجلس القطري وأفاد تقرير فريق عمل األمم المتحدة 

هجمات على مستشفيات وعاملين في  9في التعليم، و وموظفينهجومًا على مدارس  21( عن تسجيل ,111)2321األمن 

رافق االجتماعية المجال الطبي خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وكذلك ازدادت الهجمات ضد أماكن الترفيه والم

كساحات اللعب ومالعب كرة القدم والمطاعم والمقاهي. واسُتهدفت أماكن العبادة بالعديد من الهجمات بالعبوات الناسفة 

قتياًل من  291هجومًا على مجالس عزاء، أدت الى سقوط  20جامعًا. وسجلت )يونامي(  11حيث استهدف ماال يقل عن 

خرين. وكانت شعائر الزيارات الدينية هي األخرى هدفًا للهجمات، فباإلضافة الى ما سبق آ 11,المدنيين وإصابة أكثر من 

آخرين في هجمات استهدفت  ,,2مدنيًا وإصابة ما ال يقل عن  222ذكره أعاله، سجلت )يونامي( مقتل ما ال يقل عن 

 إحياء ذكرى عاشوراء.

كدروع بشرية ومنعهم من االستفادة من المساعدات اإلنسانية أو إن االستهداف المتعمد أو العشوائي للمدنيين واستخدامهم 

منعهم من الوصول الى المناطق اآلمنة تشكل انتهاكات فاضحة القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

 و تلك الجرائم للعدالة. والقانون العراقي. وينبغي للحكومة أن تفعل كل ما تستطيع لحماية المدنيين وضمان أن يقدم مرتكب

وكما تمت اإلشارة في تقارير سابقة، فأن البعثة تعتقد أن هناك عدد من عوامل التصعيد تساهم في زيادة أعمال العنف 

يلقي بآثاره على مكونات  فإن المأزق السياسي ,111-,111والخسائر في صفوف المدنيين. وكما حدث بين عامي 

الطائفية. وعمل المسلحون والجماعات اإلرهابية مثل "داعش" و"تنظيم القاعدة في العراق"  المجتمع، مفاقمًا من التوترات

وآخرين على استهداف المدنيين بشكل مباشر سعيًا منهم الستغالل هذه التوترات وخلق انقسامات وأحقاد بين مكونات 

عموم السكان وتقويض الثقة بقدرة الحكومة المجتمع العراقي المتنوعة. وتهدف تلك الجماعات أيضًا الى زرع الخوف بين 

على حماية مواطنيها. تدرك البعثة تمامًا الصعوبات الجمة التي تواجه الحكومة العراقية في مواجهة نشاطات المسلحين 

ين آب المئات من المواطن 1والجماعات اإلرهابية، ويبقى تأثير العنف على المدنيين مبعث قلق بالغ للبعثة. وقد احتشد في 

 في ساحة التحرير في بغداد لمناشدة الحكومة الى زيادة جهودها لحمايتهم من أعمال.

تجدد البعثة دعوتها للحكومة العراقية الى زيادة الجهود والى تعبئة كل أفراد المجتمع لضمان أن يحصل المواطنون من 

صحيالضحايا المباشرين أو غير المباشرين ألعمال العنف وبشكل مناسب على دعم 
13

واجتماعي ومالي مؤثر. ويتعين  

مرتكبو تلك الجرائم كما ينبغي ووفقًا للقانون. وعالوة على  على الحكومة أيضًاأن تبذل كل ما في وسعها لضمان أن ُيحاسب

ذلك تبقى البعثة على قناعة أنه يتعين على الحكومة وعلى نحو عاجل تعزيز سيادة القانون وتشجيع احترام وحماية حقوق 

نسان. و ينبغي أن تشمل تلك السياسات تخصيص المزيد من الموارد لتعزيز إمكانات الطب العدلي والقدرات التحقيقية اإل

لسنة  22وإصالح نظام العدالة الجنائية بما في ذلك تعديل قانون مكافحة اإلرهاب رقم  للشرطة وأفراد القوات األمنية

ونية الواجبة ومعايير المحاكمات العادلة ولتعزيز إمكانية الوصول للعدالة. لضمان االلتزام الكامل باإلجراءات القان ,111

باإلضافة الى ذلك يتعين على الحكومة أن تدرس وضع برامج مضادٍة للتطرف واستراتيجيات لمكافحة الفقر تهدف الى 

خدمات األساسية والتعليم فرص متساوية للحصول على ال التمتع بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و ضمان

وأشكال أخرى من حل  االجتماعيحوار تشجع الوالفرص االقتصادية لجميع سكان العراق. كما وينبغي للحكومة أن 

احترام حقوق  لضمان إمكانية معالجة المظالم على نحو سلمي ونافع ومن شأنه أن يعزز العدالة و نزاعات من جذورهاال

 المجتمعية.المصالحة اإلنسان و

 العنف المسلح والمدنيون في إقليم كردستان - 2.2

كان إقليم كردستان والى درجة كبيرة بمنأى عن اعمال العنف التي عصفت بباقي مناطق العراق. وعلى الرغم من ذلك، 

قوات استهدف هجومان بسارتين مفخختين يقودهما انتحاريان مقر  ,111وفي حادثة هي األولى من نوعها منذ مايس 

أيلول، حيث تم تمويه إحدى السيارتين كسيارة  19األمن الكردية "األسايش" ومبنى وزارة الداخلية في أربيل يوم 

 41من أفراد األسايش و ُأصيب  3مدنيًا، بينما ُقتل  11إسعاف.ولم يقتل في الحادثين مدنيون ولكن تم اإلبالغ عن إصابة 

مواطنين عراقيين على عالقة بالهجمات، وال يزالون رهن  2وات الكردية من أفراد األسايش والشرطة. واعتقلت الق

 االعتقال في أربيل بتهم تتعلق باإلرهاب.
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لعقد اجتماع مع وزارة الصحة  لإلحاطة بالبرامج المحددة لمساعدة ضحايا أعمال  1112لم تمنح الموافقة على طلب تقدمت به البعثة منذ نهاية 

 العنف المسلح. 
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 اإلعتقال وسيادة القانون -2

 أعداد المعتقلين - 1.2

 ، بضمنهم1122األول  كانون 22شخصًا في البالد لغاية  414,91طبقا ألرقام الحكومة العراقية، إعُتِقل ما مجموعه 

سجينًا ُمدانًا. وُيحتجز جميع المعتقلين تحت سلطة أربع مؤسسات حكومية هي  24,793موقوفًا بانتظار المحاكمة و 15,997

 6,970والداخلية موقوفًا  8,199وزارات العدل والداخلية والدفاع ووزارة العمل والشؤون الجتماعية. وتحتجز وزارة العدل

(  22,403)موقوفا. وتحتجز الوزارات المذكورة وبالترتيب  167موقوفًا والعمل والشؤون االجتماعية   661موقوفًا والدفاع

لم تحتفظ وزارة الدفاع بأي سجين مدان. من بين األرقام الكلية المذكورة أعاله، سجينًا مدانًا. (  964) و  (  1,426)و 

 من األحداث  336. وكان هناك  14 سجينة 765و  موقوفة  320موقوفة وسجينة، وكالتالي:   1,085ما مجموعه  يوجد

 .من األحداث المسجونين 2219الموقوفين و 

الذي جاء  1122/,21سجينًا بموجب األمر الديواني المرقم  10وقد أكدت سلطات سجن الموصل في تموز إطالق سراح 

من  4,. وشهد ممثلون عن البعثة إطالق سراح 1122الوزراء نوري المالكي في كانون الثاني تنفيذًا لعفو أصدره رئيس 

 22المعتقلين، بضمنهم معتقلتان، في مكتب مديرية إصالح السجون )قسم اإلصالح( في سجن الرصافة في بغداد يوم 

ا تفتقر الى أدلة كافية إلحالة أصحابها تشرين الثاني. وكان بين الُمطلق سراحهم موقوفون تمت دراسة قضاياهم وُوجد أنه

للمحاكمة، ونزالء قضوا فترات محكومياتهم وكانوا بإنتظار إطالق سراحهم، وآخرون أفرجت عنهم المحاكم. وكان خمس 

 .,111لسنة  22وثالثون من هؤالء المعتقلين قد ُأتهموا أو ُأدينوا بموجب قانون مكافحة اإلرهاب المرقم 

 قالظروف اإلعت -1.1.2

واصلت البعثة زياراتها التفقدية لمراكز االعتقال والسجون التي تقع تحت سلطة وزارة العدل في كافة أنحاء البالد وبدعم 

وموظفيه. والحظت البعثة تواصل تطوير البنى التحتية العامة والخدمات المقدمة في مراكز  وتعاون تامين من السيد الوزير

ظت البعثة استمرار مشاكل االكتظاظ وانعدام التهوية والبنى األساسية للنظافة العامة في االحتجاز والسجون، ومع ذلك الح

.العديد من السجون.
15

 

إضافة الى ماَتقَدم، كان سير العمل في تنفيذ خطط إنشاء أبنية جديدة وترميم الموجودة منها يتقدم بوتيرة بطيئة. فعلى سبيل 

أن سجن البلديات سُيرَمم ليصبح مركز اعتقال جديد مخصص للنساء، وأن  1122ي المثال، ُأعلمت البعثة في كانون الثان

خالل ستة أشهر. ومع نهاية السنة لم تكن عملية الترميم قد انتهت. العمل فيه سينتهي
16

 

عدل تواَصَلت مالحظة البعثة لمشاكل في تأمين الخدمات الصحية في المعتقالت والسجون. وبينما كان مسؤولو وزارة ال  

يبذلون ما بوسعهم لنقل المساجين والمعتقلين الى المستشفيات في الحاالت الطارئة والحاالت األخرى التي تحتاج عناية 

طبية، إال أن البعثةالحظت نقصًا مستمرًا في الكوادر والمعدات الطبية في غالبية السجون والمعتقالت.
17

 

سنان في قسم النساء من سجن الرصافة في بغداد تفتقر الى العدد والحظت البعثة أن مرافق العناية الصحية وعالج األ

الكافي من العاملين.
18

تقدمت البعثة بدعوة مباشرة الى وزارة الصحة، وهي الجهة المسؤولة عن الخدمات الصحية في  
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( من 2، )المادة 11، االختطاف 1، السطو المسلح 111، القتل 11حسب وزارة العدل، كانت السجينات قد تمت إدانتهن بالجرائم التالية: السرقة  

، 1، شجار أو عراك 2، جرائم تتعلق بسمات الدخول واإلقامة 1، حيازة أسلحة 1، حيازة المخدرات والمواد الممنوعة 112قانون مكافحة اإلرهاب 

 .111، المجموع: 12، قذف وتشهير 2، ارتشاء 111، ِقوادة 11، زنى 12، ُجنح 11، إختالس 12، دعارة 1، غش أواحتيال 12تزوير 

، فقد قامت الوزارة و بصورة فاعلة بمتابعة األمور 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ 

بالظروف المادية للسجون مع وزارة العدل و السلطات المختصة األخرى. فعلى سبيل المثال، أبلغت وزارة العدل وزارة حقوق اإلنسان  المتعلقة

اء بوجود خطة لجعل مراكز احتجاز النساء ال مركزية من خالل تشييد مرافق جديدة في البلديات المحلية و ذلك بغية ضمان ان يتم احتجاز النس

ت في أماكن قريبة من مناطق تواجد عوائلهن و لمعالجة مشكلة اإلكتظاظ و الظروف الصحية السيئة في سجن النساء في الرصافة4 و بينت المعتقال

 وزارة العدل أيضًا أنها بصدد تقديم برامج تأهيلية إلعادة إدماج النساء و األطفال الذين هم في عهدتها.

، فإن برامج تشييد و تجديد السجون هي متماشية 1124مايس  ,2التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا

إنجاز مع المعايير الدولية و هي في تقدم، تم توقيع عقد جديد لبناء سجن جديد في بابل، و وصلت عملية إعادة بناء سجن خان بني سعد الى نسبة 

%. من المؤمل أن تتم معالجة مشاكل اإلكتظاظ و الظروف  20%، و سجن الديوانية الى  11ى %، و صلت نسبة إنجاز سجن البصرة ال31

 الصحية السيئة عند اإلنتهاء من إكمال تلك المشاريع.

نى ، فإن الوزارة تالحظ المشاكل المتعلقة بالب1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ 

جون من التحيتة األساسية و توفير الخدمات الصحية في الكثير من مرافق اإلحتجاز و انها قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لتحسين المرافق في الس

لنقل السريع خالل ضمان توفير الكوادر و المعدات الكافية و نسقت مع كل من وزارة العدل و وزارة الداخلية حول إجراءات أمنية إنسيابية تسمح با

 للمعتقلين و السجناء الى المستشفيات في حاالت الطوارىء.
11

، أصدرت وزارة حقوق اإلنسان توصيات الى 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

الواحد في سجن النساء في الرصافة مع زيادة الكوادر الصحية و ساعة في اليوم  14وزارة الصحة لضمان توفير الكادر الصحي و على مدار 
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السجون والمعتقالت، عن الحاجة الى تنسيب مستوى مناسب من الكادر الطبي وكادر طب األسنان للعمل في األماكن التي 

 توفير المعدات والتجهيزات الطبية.هيأتها وزارة العدل داخل مراكز االعتقال والسجون، باإلضافة الى ضمان 

 التعذيب وسوء المعاملة -2.1.2

استمر تلقي البعثة إلدعاءات، أما مباشرة من المعتقلين والسجناء أو بالنيابة عنهم من أفراد عوائلهم وأصدقائهم وممثليهم، 

لمتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة تفيد بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة خالل اعتقالهم. وكانت كل االدعاءات تقريبًا وا

زعمت حصولها في مراكز االعتقال التابعة لوزارة الداخلية. وكذلك اّدعت المعتقالت والسجينات اللواتي قابلتهن البعثة 

تعرضهن الى التعذيب والعنف والتهديد خالل وجودهن بعهدة وزارة الداخلية قبل نقلهن الى مرافق وزارة العدل. واّدعت 

من المعتقالت انه قد تم اعتقالهن بدل أفراد من عوائلهن من الذكور، أو أنهن القي القبض عليهن بتهم المساعدة العديد 

والتحريض أو إخفاء معلومات تتعلق بجرائم ارتكبها رجال من عوائلهن، وعلى األخص بموجب قانون مكافحة اإلرهاب 

أدناه(. 2.9راجع . )حول معاملة المعتقلين األطفال ,111لسنة  22المرقم 
19

بالمائة تقريبا من  1,واّدعى المتهمون في  

القضايا التي رصدتها البعثة والمعروضة أمام محكمة جنايات البصرة أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لغرض انتزاع 

 االعترافات منهم )راجع أدناه(.

أن يقوم قاضي التحقيق باستجواب  29,2لسنة  12م رقالعراقي  الجزائية المحاكمات أصول من قانون 212تقتضي المادة 

ساعة من إلقاء القبض عليه، بينما اقتضت التعديالت التي أدخلتها سلطة االئتالف المؤقتة على القانون  14المتهم خالل 

أن يقوم قاضي التحقيق بإبالغ المتهم أن من حقه أن َيحَضر محاميه معه خالل االستجواب 1112والتي مررت  في 
20

 .

بطبيعة الحال ينبغي أن يعمل هذا كضمانة مهمة تمنع تعذيب المتهمين، لكن على الرغم من ذلك تشير شهادات المعتقلين 

والسجناء والمعلومات التي تم الحصول عليها خالل رصد البعثة للمحاكمات أنه ال يتم االلتزام بالتعديالت التي أدخلتها 

الجزائية، حيث أنه من النادر أن يبلغ المتهمون بحقهم في أن يلزموا  المحاكمات أصول سلطة االئتالف المؤقتة على قانون

الصمت أو بحقهم في أن يكون محاميهم حاضرًا خالل االستجواب، وعلى األخص عندما يكون المعتقلون بعهدة وزارة 

التحقيق المتهمين بحضور الداخلية. ويجري استجواب المتهمين بدون حضور محامين وفي أحيان كثيرة يستجوب قضاة 

وفي بعض الحاالت اّدعى معتقلون  ضباط الشرطة الذين يّدعي العديد من المعتقلين والسجناء أنهم كانوا قد قاموا بتعذيبهم.

وسجناء أنه تم تعذيبهم أو إساءة معاملتهم بحضور قاضي التحقيق.
21

وقدمت جماعات حقوق اإلنسان معلومات الى البعثة  

الشرطة يتملصون أيضًا من الضمانات ضد التعذيب من خالل تجاهل تقديم المتهم الى قاض تحقيق خالل تكشف أن محققي 

ة وزعم معتقلون وسجناء آخرون في رواياتهم للبعثة أن اعتقالهم استمر لفترات طويل ساعة من إلقاء القبض عليه. 14

وقيع اعترافات، وذلك لكي تكون أي من عقب إجبارهم على ت ,111لسنة  22رقم بموجب قانون مكافحة اإلرهاب 

ونقلهم الى  بشكل رسمي إليهمالعالمات أو اإلصابات الناتجة عن التعذيب أو سوء المعاملة قد شفيت عند توجيه االتهام 

مؤسسات وزارة العدل.
22

 

ية بحقوق ودققت البعثة نتائج البحث مع محامي الدفاع والقضاة ومفتشي الشرطة باإلضافة الى منظمات أخرى معن

بالمائة  91اإلنسان، حيث قّدر محامو دفاع ومفتشو شرطة ومصادر قضائية )خالل مقابالت منفصلة( أن الشرطة ُتعِذب 

من المشتبه بارتكابهم جرائم في البصرة، على الرغم من أن غالبية الضحايا ال يستطيعون إثبات ذلك. وأشارت منظمات 

                                                                                                                                                                                    
أطباء أسنان في سجن الرصافة يعملون بصورة دورية و دوام كامل لضمان  4المعدات و المختصين. قالت وزارة حقوق اإلنسان انه يوجد حاليًا 

 توفير خدمات عالج األسنان للمعتقالت.
11

، فقد تابعت الوزارة و بصورة فاعلة جميع مزاعم 1124مايس  ,2ا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذ 

المعتقالت حول سوء المعاملة من خالل الرصد الفاعل و ضمان وجود تحقيق مناسب عن طريق دائرة اإلصاح العراقية في وزارة العدل و 

ة الى أماكن اإلحتجاز و تستلم شكاوى التعذيب و سوء المعاملة و تحيل القضايا الى إدارة السجن السلطات القضائية. و تقوم الوزارة بزيارات دوري

 و السلطات القضائية لغرض إجراء التحقيق بها.
20

ائع وُنشرت في جريدة الوق 1112حزيران  11البند ج  والتي ُوقعت في  -2القسم 2رقم  االئتالفالمؤقتة سلطةبموجب مذكرة  112ُعدلت المادة 

، مما يقتضي من قاضي التحقيق إبالغ المتهم 112. وأضاف التعديل البندين ب و ج الى المادة 1112آب  11الصادر في  2111العراقية في العدد 

باستجواب قبل االستجواب أن من حقه أن يلزم الصمت ومن حقه أن يوكل محاميًا أو أن يترك للمحكمة أن تعِين محاميًا يمثله و أن ال يتم الشروع 

، والذي بموجبه يتوسع حق التمثيل القانوني خالل 1، القسم 2المتهم إذا طلب أن يكون محاٍم عنه حاضرًا خالل االستجواب.كذلك راجع المذكرة رقم 

ص على الحق باإلبالغ ، والذي ين1، القسم 2ليشمل المتهمين بأي من الجرائم. وكذلك راجع المذكرة رقم  بالجناياتالمحاكمة الى أبعد من المتهمين 

 عند القاء القبض بحق المتهم بأن يلزم الصمت وحقه بتوكيل محاٍم عنه. 
11

، فقد أصبح العراق طرفًا في اتفاقية مناهضة 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

ة في نظرتها الى هذا األمر. عالوة على ذلك، قامت الدولة بتشكيل لجنة برئاسة وزارة حقوق و الذي يشير الى جدية الدول 1122التعيب في عام 

من  29اإلنسان و عضوية ممثلين عن الجهات القضائية و الحكومية لتقوم بالتحضير لتقرير العراق االول الى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 

 اإلتفاقية. 
11

، انها قد الحظت من خالل تقاريرها االعتيادية 1124مايس  ,2على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان 

و ان أحد األسباب التي تدعو القضاة الى  –بواعث قلق من التأخير في مقابلة ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة المزعومين من قبل الجهات التحقيقية 

رة مستمرة هو بسبب مرور فترة طويلة من الزمن بين الحوادث المزعومة و بين وقت مثول هؤالء أمام المحكمة ) رفض دعاوى التعذيب و بصو

 في بعض األحيان أكثر من ستة أشهر( و هي فترة كافية إللتئام الجروح و عالمات التعذيب. 
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قدير متحفظ. وحسب رأي ممثلي الدفاع عن المتهمين، تنبع المشكلة من نقص عام معنية بحقوق اإلنسان الى أن ذلك هو ت

في إمكانية الشرطة على إجراء تحقيق فّعال، حيث أن عدم قدرة رجال الشرطة على تقديم دليل مادي يجعلهم يعتمدون على 

ًا موروثًا، حيث يعتمد جهاز الشرطة دليل االعتراف المنتزع بواسطة التعذيب. وعالوة على ما تقّدم، ُيعُد التعذيب أمر

العراقية "على الممارسات القديمة" الُمتجِذرة في الثقافة المؤسسية للجهاز. وتم القيام بمحاولة لتحسين الواقع خالل السنة 

الماضية عبر تأسيس مكتب التحقيقات القضائية وهو مشروع تجريبي تم العمل به في بعض وليس كل مناطق مدينة 

وبموجبه يتسلم القضاء مسؤولية اإلشراف على تحقيق الشرطة منذ البداية. ويعتقد محامو المتهمين أن لمكتب  البصرة،

 التحقيقات القضائية أثر إيجابي و يأملون أن يتم العمل به في كل أنحاء البلد. 

من معتقلين في عموم البالد سواء  وتتوافق نتائج البحث التي تم الحصول عليها في البصرة مع االدعاءات التي تلقتها البعثة

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية يخالف اقبل أم خالل الفترة التي شملها التقرير. ويشكل التعذيب وسوء المعاملة انتهاكًا 

كان  والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة والتي

 العراق مشاركًا فيهما باإلضافة الى القواعد الملزمة للقانون الدولي العرفي.

على العراق أن يفعل كل ما يستطيع التخاذ إجراء عالجي لمنع التعذيب وسوء المعاملة ولضمان أن يتم التحقيق على نحو  

ا ثبتت تلك االدعاءات يتعين عليه ضمان مناسب ومستقل وشفاف في كل ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وإذا م

 أن يتم التعامل مع مرتكبي تلك األفعال على نحو مناسب ووفقًا للقانون وأن يتم رعاية وتعويض الضحايا.

 بواعث القلق األخرى حول اإلجراءات القانونية -2.1.2

تتجاوز تلك التي يحددها القانون، وكان العديد أجرت البعثة مقابالت مع معتقلين وسجناء من الذين اعتقلوا لفترات زمنية 

وقد اّدعى بعضهم أثناء المقابالت أنهم كانوا قد   ,111لسنة  22منهم قد اعتقلوا بموجب قانون مكافحة اإلرهاب رقم 

سنوات من دون تهمة ُيحاكمون عليها ,احُتجزوا الى ما يصل الى 
23

. وعانى معتقلون آخرون من تأخر نظر قضاياهم من 

بل المحاكم بسبب تراكم القضايا وعدم كفاية موارد المحاكم لنظر القضايا في حينها أو بسبب سلسلة المراسالت بين قضاة ق

التحقيق والمدعين العامين والمحاكم.
24

وأجرت البعثة مقابالت مع عدد من المعتقلين الذين كانت المحاكم قد نقضت  

عتقال الى فترات تصل الى ستة أشهر أو أكثر بانتظار إطالق سراحهم. وفي قضاياهم والذين و برغم تبرئتهم بقوا رهن اال

العديد من تلك الحاالت وجدت البعثة أن القضاة كثيرًا ما يصدرون قرارات تجعل إطالق السراح متوقفًا على أّي تهٍم أخرى 

 معلقة أو غير محسومة وهو أمر يمكن لوزارة الداخلية حصرًا  أن تبت فيه.

ا عبر مسؤولو وزارة العدل للبعثة عن قلقهم من أنهم وعلى الرغم من طلبهم من وزارة الداخلية إعالمهم عّما إذا وكثيرًا م

كان المتهمون الذين بِرئت ساحتهم مطلوبين بتهم أخرى ليتسنى إطالق سراحهم، اّلا أن رد وزارة الداخلية يمكن أن يتأخر 

ض السجناء من الذين قضوا فترات محكومياتهم أيضًا الى ما بعد انتهاء تلك وفي حاالت مشابهة يستمر احتجاز بع ألشُهر.

المحكوميات بانتظار استالم تأكيد من وزارة الداخلية بعدم وجود تهم مَعَلقة أخرى بحقهم. واستجابة لذلك، أعلمت مديرية 

أجل إطالق سراح المعتقلين الذين قضوا  إصالح السجون التابعة لوزارة العدل البعثة أنها تجري مراجعة شاملة للقضايا من

أدلة كافية إلحالتهم الى  في االعتقال فترة تتجاوز المدة المحددة بموجب القانون بانتظار محاكماتهم، أو الذين ال تتوفر

لعمل على المحاكم، أو في حالة القضايا التي ُيعتبر فيها أن على المعتقل أن يمثل أمام المحكمة للرد عن قضية ُأخرى، يتم ا

ترتيب أولويات تلك القضايا مع المدعين العامين لضمان إجراء المحاكمات أو العمل على إطالق سراحهم بكفالة أينما كان 

ذلك ممكنًا. وكذلك أعلمت وزارة العدل البعثة إنها تراجع بفعالية قضايا المعتقلين الذين برئت المحاكم ساحاتهم والذين 

أو الذين أنهوا فترات محكومياتهم لضمان إطالق  بأنهم غير مطلوبين على ذمة تهم أخرى،تظار التأييد اليزالون بان

 سراحهم.

                                                           
 
23

تجاز المتهم بجرم عقوبته اإلعدام )ويشمل ذلك المتهمين باح 29,2لسنة  12ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  219تسمح المادة 

( حتى انتهاء مرحلة التحقيق أو الى حين صدور قرار نهائي من المحكمة فيما يتعلق بالتهم. ,111لسنة  22بموجب قانون مكافحة اإلرهاب رقم 

يومًا قابلة للتمديد وبما ال يتجاوز ربع مدة العقوبة القصوى  ,2في البندين )أ ، ج( احتجاز المشتبه بهم بفترة  219وفي حاالت أخرى تحدد المادة 

أشهر في أي حال من األحوال. وفي حالة  3التي يمكن الحكم بها فيما يتعلق بالجرم الذي بسببه اعُتقل ذلك الشخص، وعلى أّلا تتجاوز فترة اإلعتقال 

الى محكمة الجنايات للموافقة عليه، ولكن في أي حال من األحوال )فيما عدا  كون اإلعتقال لمدة تتجاوز الستة أشهر ضروريًا، فينبغي تقديم طلب

( اليمكن أن تتجاوز فترة اإلعتقال ربع مدة العقوبة القصوى التي يمكن ,111لسنة  22الحاالت التي ينطبق عليها قانون مكافحة اإلرهاب رقم 

، الحظت وزارة حقوق 1124مايس  ,2ى هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ الحكم بها في مثل تلك التهم. بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان عل

سية و انها اإلنسان أن تلك الفقرة ال تتماشى مع المعايير الدولية و باألخص تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  و السيا

 بما يتماشى مع المعايير الدولية.كانت قد قدمت توصية الى الحكومة بوجوب تعديل الفقرة 

 
12

، يكمن السبب وراء الكثير من التأخير في تقديم 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

الوزارات و السلطات و الى قلة الموارد المناسبة و القضايا امام المحاكم و إطالق سراح المعتقلين و السجناء الى قلة التنسيق في اإلدراة بين مختلف 

 عتيادية.الى الوضع األمني في العراق. تقوم الوزارة بصورة فاعلة بمتابعة جميع القضايا التي ُتثار أمامها خالل قيامها بزياراتها الرصدية اال
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 الفساد وسيادة القانون -2.1.2

تلقت البعثة عدد من االدعاءات بوجود فساد في نظام العدالة الجنائية، حيث أخبر أقرباء لمعتقلين البعثة أن المسؤولين عن 

فيها أقاربهم )وزارة الداخلية عادًة( أخبروهم أنه لضمان إسقاط التهم عن أقاربهم المتهمين  مراكز االعتقال التي أعتقل

ألف دوالر. وفي  211أحيانًا يصل مبلغ األتعاب الى –يدفعوا له األتعاب الالزمة يهم أن يوِكلوا محاميًا بعينه ويتعين عل

جلت على الهاتف الخليوي مع من زعم أنه مدير لسجن معين إحدى الحاالت أحضر قريب ألحد المعتقلين تسجياًل لمكالمة ُس

يطلب فيها من القريب أن يوِكل محاميًا بعينه وباألتعاب التي يطلبها من أجل ضمان إطالق سراح المعتقل. ولم تكن البعثة 

قَدم بها أقارب لمعتقلين قادرة على التحقق من موثوقية شريط التسجيل، ولكنه كان متوافقًا مع عدد من مثل هذه االدعاءات ت

 الى البعثة طوال الفترة التي شملها التقرير.

ضارا على عملية إنفاذ القانون  تأثيرا وكشف مفتشو شرطة البصرة عن اعتقادهم بوجود مستوى عاٍل من الفساد، مما يؤثر

شرطة في البصرة وأقسامها في المحافظة. ووصف المفتشون السالسل المنَظمة للفساد الممنهج الذي يطال كل مديرية 

البلدية. ويقوم ضباط من الرتب الدنيا خالل أداءهم لواجباتهم بابتزاز األموال من الناس، ثم يقومون بإيصالها الى مسؤوليهم 

صعودًا في سلسلة القيادة. وتتنوع األساليب التي يبتز بها منتسبو الشرطة من المستويات الدنيا األموال، وتتضمن أخذ 

طالق سراح معتقلين رهن التحقيق. ويشكل الفساد سببًا آخر للتفشي الواسع لممارسة التعذيب، الذي يستخدم الرشى إل

كمحفز للمعتقلين وعوائلهم لدفع الرشى لضمان إطالق سراح المعتقلين. ومن النادر جدًا أن تصل قضية فساد ضد ضابط 

لك الحاالت، وقد أكد قضاة التحقيق في البصرة أن هذه هي شرطة الى مقاضاته، وقد أثبتت المحاكم عدم فاعليتها في ت

الحال. وقد أعرب العديد من القضاة عن قلقهم الشخصي من أن مستوى الحماية المتوفرة لهم غير كاٍف لمواجهة المخاطر 

 التي يتعرضون لها من جراء التحقيق والمقاضاةالمتعلقين بفساد منتسبي القوى األمنية.

 اكمات العادلةمعايير المح -2.2

ام بمعايير المحاكمات العادلة.تتواصل بواعث قلق البعثة حيال إجراء المحاكمات وإخفاق المحاكم في االلتز
25

استمر و 

رصد البعثة المباشر للمحاكمات، حيث وجدت حاالت أدانت فيها المحاكم متهمين بناء على دليل وحيد هو شهادة المخبر 

ُمخَتَبرة،السري والتي تبقى شهادة غير 
26

أو بناء على اعتراف المتهم، رغم المزاعم التي تفيد أن تلك االعترافات كانت قد  

انُتزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة. وتتعلق أغلب تلك الحاالت بأشخاص متهمين بجرائم بموجب قانون مكافحة 

ات تتضمن تهمًا بموجب قانون ، ولكن البعثة راقبت حاالت أخرى مشابهة في محاكم,111لسنة  22اإلرهاب رقم 

 .2939لسنة  222العقوبات العراقي رقم 

شرعت البعثة خالل الفترة التي شملها التقرير ببرنامج مراقبٍة للمحاكمات في جنوب العراق لتقييم االستجابة القضائية 

متهمًا  22حاكمة، إّدعى فيها م 12الدعاءات التعذيب، حيث راقبت البعثة خالل الفترة من تشرين الثاني الى كانون األول 

قضايا تعرضهم للتعذيب على أيدي منتسبي الشرطة خالل التحقيق. وشملت المحاكمات التي راقبتها البعثة قضايا قتل  9في 

تشرين  2وسرقة وسطو مسلح وتهريب مخدرات. وتمكن المتهم في واحدة فقط من تلك القضايا والتي راقبتها البعثة يوم 

م تقرير طبي يؤيد ادعاءه بالتعرض للتعذيب. وفي بعض األحيان حضرت البعثة الى المحكمة لتشهد جلسات الثاني من تقدي

 11النطق بالحكم عقب إدانات اعتمدت جزئيًا أو كليًا على دليل اعتراف ُمختلف عليه، فعلى سبيل المثال شهدت البعثة يوم 

بالسطو المسلح، وقد اعتمد القاضي في إدانته جزئيًا على دليل  عامًا إلدانته ,2كانون األول حكم قاض على رجل بالسجن 

المتهم، رغم اّدعاء األخير أن الشرطة كانت قد أرغمته على االعتراف تحت التعذيب. وكذلك شهدت البعثة  اعتراف

 محاكمات إّدعت فيها مّتهمات تعرضهن للتعذيب على أيدي محققي الشرطة النتزاع اعترافات منهن.

ظام القضائي العراقي ايضًا من نقص في القضاة المؤهلين والُمدربين في بعض المناطق، وعلى وجه الخصوص يشكو الن

على سبيل المثال كان بحدود  في المناطق النائية، فالعدد الكلي للقضاة والمدعين العامين الذين يعملون في محافظة ذي قار

قضية يوميًا في بعض  31ذلك، كان على القضاة الموجودين إنجاز خالل الفترة التي شملها التقرير، وبناء على  211

األحيان. وحسب مدير مكتب وزارة حقوق اإلنسان في المحافظة، إن هذه المشكلة التي طال أمدها يمكن حلها فقط عن 

قار، مما طريق مجلس القضاء األعلى ووزارة العدل في بغداد. ويزيد من تعقيد المشكلة عدم وجود كتاب عدول في ذي 

يعني إن على القضاة القيام بتلك المهام أيضًا. وتخشى البعثة أن ال يتوفر للقضاة المثقلين بالعمل الوقت الكافي للتمحيص 

 الكافي في كل قضية.

                                                           
11

و  ,2و  29، فإن الدستور العراقي في المادتين 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

 ، يحمي و يضمن معايير المحاكمة العادلة و اإلجراءات القانونية الواجبة.2939لعام  222القانون العراقي، بمافيه قانون العقوبات العراقي رقم 
11

، كانت الوزارة قد أصدرت توصيات الى مجلس 1124مايس  ,2 بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ 

 القضاء االعلى  انه ال يجب توجيه اإلدانات عندما يكون الدليل الوحيد عليها هو معلومات تصدر عن مخبرين سرييين. و أوصت الوزارة أيضًا

بإصدار قانون يضمن عقوبات ضد اإلتهامات المفبركة  بإصدار عقوبات أشد على األشخاص الذين يدلون بإتهامات مفبركة و ان يقوم البرلمان

 (.1119لعام  ,2بعقوبة أقصاها السجن لمدة عشر سنوات )القانون رقم 



 

9 
 

 وال يسُع قضاة التحقيق أيضًا أن يدققوا كل القضايا بالنظر الى حجم عملهم الكبير. فقضاة التحقيق في البصرة مثاًل ينجزون

قضية يوميًا، وعليه، فنادرًا ما يقومون بأكثر من وضع ختمهم على التحقيق الذي أجرته الشرطة قبل أن يقوموا  21-211

آب التقت البعثة بقاضي التحقيق  13بإحالة القضية للمحاكمة. إن هذه المشكلة تؤثر أيضًا على قضاء األحداث، ففي يوم 

قضية  ,1أقضية وتنجز ما يصل الى  2أفاد بأن محكمته تغطي بسلطتها  المختص بقضايا األحداث في البصرة، والذي

 قضية يوميًا. 31أقضية أيضًا وتنظر في ما يصل الى  2يوميًا. أما محكمة حماية األسرة فتغطي 

 االعتقال وسيادة القانون في إقليم كردستان -2.2

( حسب البيانات التي زودتنا بها 4,844ة كانون األول )كان العدد الكلي للمعتقلين والمدانين في إقليم كردستان مع نهاي

( من األحداث. وكان 170( من النساء و)70( كانوا موقوفين بانتظار محاكمتهم، منهم )2,950سلطات اإلقليم، بضمنهم )

 ( من األحداث.50( من النساء و)44( منهم)1,894عدد السجناء المحكومين )

زيارة الى سجون ومراكز اعتقال تابعة لوزارتي الداخلية والعمل  32األول  ى كانونقامت البعثة في الفترة من تموز ال

والشؤون االجتماعية في اإلقليم. وظلت بعض مراكز التوقيف لما قبل المحاكمة والسجون تشكو من االكتظاظ وسوء 

مراكز التوقيف ظروف الصرف الصحي، وعلى وجه الخصوص مراكز التوقيف في زاخو وجمجمال وكالر. وال تضم 

و بحسب حكومة إقليم  في جمجمال وزاخو زنزانات خاصة بالنساء، وبدال من ذلك تحتجز النساء في مكتب ضباط الشرطة.

، فإن وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية 1124مايس  ,2كردستان في ردها على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ 

في حكومة إقليم كردستان كانت و ال تزال تركز على بناء مرافق جديدة و أنه تم اإلنتهاء تقريبًا من بناء مرافق جديدة 

ل من أربيل و السليمانية. و بخصوص ضمان أن يتم تجهيز هذه المرافق بالمعدات الكافية، فإن للسجناء الرجال في ك

و تأمل حكومة اإلقليم بانه حال اإلنتهاء من خطة تنمية  مجلس الوزراء في حكومة اإلقليم في طور إعالن المناقصات.

شيرها في عدد من سجون الرجال في أربيل السجون سوف يتم حل مشكلة اإلكتظاظ و سوء الظروف الصحية و التي تم تأ

و السليمانية. شرعت وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية في حكومة اإلقليم أيضًا بالعمل في بناء إصالحية جديدة لألحداث 

 توجد فيه مرافق جديدة لألحداث و النساء في كل من دهوك و السليمانية في مرحلةفي الوقت الذي  –و النساء في أربيل. 

دة عدد الباحثين اإلجتماعيين و النفسيين و الشؤون اإلجتماعية أيضًا خطة لزياإعالن المناقصات. لدى وزارة العمل و 

صالح.إلجراء تدريب و برامج بناء قدرات عن طريق منظمات دولية متخصصة بعمليات السجون و اإل
27

أبلغت حكومة  

ئة في بعض من مرافق اإلحتجاز ما قبل المحاكمة في أربيل و اإلقليم يونامي بأنها على علم بالظروف الصحية السي

بناء مرافق جديدة في أربيل، زاخو، عقرة، سوران و كالر  تنوي السليمانية و انها و عن طريق وزارة الداخلية في اإلقليم 

 و التي سوف تكون متوافقة مع المعايير الدولية.

مقابلة مع معتقلين وسجناء، حيث كشفت تلك المقابالت عن بواعث قلق متواصلة من االعتقال العشوائي  213أجرت البعثة 

اإلجراءات القانونية الواجبة. والحظت البعثة التأخر لمدة طويلة قبل إحالة المتهمين للمحاكمة، حيث أن من ضمن وغياب 

من هؤالء  21منهم قبل المحاكمة لفترات تجاوزت الحدود القانونية، وكان  210تمت مقابلتهم احُتِجز  الذين موقوف (122)

سنوات قبل  2الموقوفين كانوا قد قضوا مدة تزيد على السنتين قبل إحالتهم للمحاكمة، وقضى أحدهم فترة تزيد على 

تمت مقابلتهم لم يكونوا قد حصلوا على محاٍم ولم يتم معتقاًل الذين  122ـبالمائة من ال 1,محاكمته. عالوة على ذلك، 

إبالغهم بالتهم الموجهة ضدهم، وُحِرم بعض المعتقلين من الزيارات العائلية. تبرر سلطات إقليم كردستان تلك االعتقاالت 

ية مزعومة. وغالبًا ما على أساس أن قانون مكافحة اإلرهاب لم يكن قد ُسَن بعد عندما ارتكب أولئك المعتقلون أعمااًل إرهاب

أكدت البعثة على عدم شرعية تلك االعتقاالت، وبصرف النظر عما إذا كان قانون مكافحة اإلرهاب في اإلقليم قد ُسَن حين 

ارتكاب الجرائم المزعومة، دعت البعثة الى أن يحاكم هؤالء المعتقلين بموجب القانون الجنائي النافذ في حينه، وفيما لو 

ينبغي أن ُتؤخذ فترة اعتقالهم بنظر االعتبار، وإن لم يكن هناك دليل ُيثبت التهم الموجهة إليهم ويبرر محاكمتهم  تمت إدانتهم

 بموجب القانون الجنائي النافذ في وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، ينبغي أن يطلق سراحهم على الفور وأن يتم تعويضهم.

حكومة إقليم كردستان انه ال يوجد ، قالت 1122مايس  ,2م استالمه بتاريخ في معرض إجابتها على هذا التقرير و الذي ت

من قانون أصول المحاكمات الجزائية  221و  219ألن المواد معتقلين تم إحتجازهم بصورة مخالفة للقانون في اإلقليم، 

اح متهم ما بكفالة إذا كان يحظر على المحكمة إطالق سر) كما تم تعديله في إقليم كردستان(  29,2في عام  12المرقم 

يتمثل بفرار المتهم عندما  متهمًا بإرتكاب جريمة عقوبتها اإلعدام أو إن كان متهمًا باإلرهاب أو إن كان هنالك خطر

الجرائم إحتياطيًا حتى  تلك، سوف يتم حجز األشخاص المتهمين بالخ. في هذا اإلطار اإلقليميكون/تكون قادمين من خارج 

أشارت حكومة اإلقليم الى انه كان هناك بعض التأخير فيما يتعلق بحسم بعض القضايا و ان  يتم إإلنتهاء من قضاياهم.

 مجلس القضاء أسس لجنة بجميع المحافظات لبيان األسباب من اجل مراجعة القضايا و حسمها.

                                                           
 

11
، بلغت تكلفة مرافق السجن الجديدة في أربيل و 1124مايس  ,2بحسب رد حكومة إقليم كردستان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

و لكنهما في طور التجهيز. تشرف لجنة من المديرية العامة  1122يون دوالر لكل منهما و تم إكمالهما في شهر تشرين الثاني عام مل 1,السليمانية 

 ولية.لإلصالح اإلجتماعي على عملية إعالن المناقصات. و تقول حكومة اإلقليم بان المرافق الجديدة سوف تكون متماشية تمامًا مع المعايير الد
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ضهم لإلساءة وسوء المعاملة والتعذيب خالل فترة التحقيقات التي تسبق من المعتقلين الذين تمت مقابلتهم تعر 91أّدعى 

المحاكمة، وألمح المعتقلون في هذا الصدد الى محققي الشرطة إضافة الى ضباط أمن األسايش. ويبدو أن المشكلة تتخذ 

عثة انخراطها في حوار بناء طابعًا حادًا بشكل خاص في مراكز األسايش األمنية الواقعة في المناطق الريفية. وواصلت الب

مع حكومة اإلقليم حول تلك التقارير، والحظت انفتاح السلطات باتجاه اإلصالح القانوني والمؤسساتي. كذلك واصلت البعثة 

من ضباط  2,1من ضباط األسايش و  2,1ورشة عمل تدريبية ليشمل  21تنفيذ برنامج مَوَجه لبناء القدرات يتألف من 

في إجابتها على هذ التقرير، أصرت حكومة اإلقليم ان التعذيب هو شيء ضد ن مع وزارة الداخلية. الشرطة وبالتعاو

و في حال تم  يتم التحقيق بها بصورة دقيقة مسؤولونيقوم بها  التي القانون و ان جميع مزاعم التعذيب و سوء المعاملة

تم توجيه تهم و إدانة ثمانية من  1110نه و منذ كانون األول إثباتها يتم محاسبتهم وفق القانون. أشارت حكومة اإلقليم الى ا

 أفراد القوى األمنية اتهموا بسوء معاملة معتقلين أو سجناء.

 

 عقوبة اإلعدام -2

تواصل الحكومة العراقية إعدام السجناء المدانين على الرغم من النداءات المتكررة من المفوضية السامية لألمم المتحدة 

لحقوق اإلنسان واإلتحاد األوربي واألعضاء اآلخرين في المجتمع الدولي لوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام وإلغائها حسبما أقرته 

و   (2010)65/205و (2009)63/168و   (2007)62/149راراتها المرقمة الجمعية العامة لألمم المتحدة في ق

67/176(2012) .
28
  

. وقد 1122سجينًا )بضمنهم ثالث نساء( خالل النصف الثاني من عام  214ووفقًا ألرقام البعثة، أعدمت الحكومة العراقية 

خصًا. وفي بعض األحيان يتم تنفيذ حكم ش ,,2إلى  1122رفع ذلك العدد لألشخاص الذين تم إعدامهم في العراق عام 

 41تشرين األول، تم إعدام  9و 0سجينًا. بتاريخ  ,2آب، تم إعدام  29اإلعدام على شكل دفعات. على سبيل المثال، بتاريخ 

سجينًا. وجميع هؤالء مدانين وفق قانون مكافحة اإلرهاب. وأصدرت البعثة بيانًا شجبت فيه بشدة هذه اإلعدامات وكررت 

عوتها للحكومة العراقية من أجل تبني قرارًا لوقف تنفيذ جميع أحكام  اإلعدام حسب قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة د

المذكورة.
29

 

سجينًا ينتظرون تنفيذ الحكم باإلعدام بضمنهم سجناء تم  2111، ذكر عن وجود أكثر من 1122كانون األول  22بتاريخ 

حكمة االبتدائية أو تم التصديق على إدانتهم وأحكام اإلعدام في االستئناف النهائي أو كانوا الحكم عليهم باإلعدام في الم

ينتظرون المرسوم الجمهوري من رئاسة الجمهورية لتنفيذ األحكام أو كانوا ينتظرون تنفيذ اإلعدام بعد إصدار المرسوم 

 الرئاسي. 

العراق وخصوصًا في ضوء مواطن الضعف التي تعتري إدارة  تعتري البعثة مخاوف جدية بشأن تنفيذ عقوبة اإلعدام في

القضاء والتي تتضمن عدم احترام األصول اإلجرائية وااللتزام بمعايير المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب كأسلوب 

النتزاع االعترافات واالعتماد على شهادة المخبرين السريين كدليل يعتمد عليه للنطق بالحكم.
30

ة مرافعات رصدت البعث 

محاكم ابتدائية في أربع قضايا تنطوي على عقوبة اإلعدام للفترة من تشرين األول لغاية كانون األول  حيث ادعى المتهمون 

بأن أفراد الشرطة قاموا بتعذيبهم من أجل التوقيع على اعترافاتهم. ولم يطلب القضاة في أي من هذه القضايا التحقيق في 

ن هذه القضايا ادعى المتهمان بأن أفراد الشرطة الذين قاموا بتعذيبهم حضروا جلسة التحقيق معهم اإلدعاءات. وفي اثنتين م

 من قبل قاضي التحقيق. 

وكشف الرصد أيضًا، مخاوف بشأن األصول اإلجرائية التي تضع المتهمين في قضايا تنطوي على عقوبة اإلعدام في 

د في حق المتهم لتحضير دفاع مناسب. وذكر محامو دفاع يترافعون في خطر إساءة تطبيق العدالة الجدي وخصوصًا التقيي

قضايا تنطوي على حكم اإلعدام للبعثة بأنه من الصعب جدًا العمل على هكذا قضايا بسبب اإلعاقة الممنهجة من قبل 

                                                           
11

، بقي العراق يطبق عقوبة اإلعدام بسبب عدة 1124مايس  ,2رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ بحسب  

العراقيين  عوامل منها تركة النظام الدكتاتوري السابق و ظاهرة اإلرهاب و التي ُتعد أكثر الجرائم خطورة بالنظر الى تأثيرها الضار على المدنيين

الب الشعب العراقي بتحقيق العدالة و ردع أولئك اللذين قد يفكرون بإرتكاب أعمال إرهابية. عالوة على ذلك، شكلت الوزارة لجنة وزارية و مط

لمراجعة التشريع الحالي و إصدار توصيات لضمان أن يكون تطبيق عقوبة اإلعدام على أكثر الجرائم خطورة و أن يكون تطبيقها متماشيًا مع 

 ير الدولية.المعاي
29

ويمكن اإلطالع على التصريح الصحفي على الرابط التالي:  1122تشرين األول  22تصريح البعثة الصحفي بتاريخ  

<http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1249:unami-urges-for-an-immediate-

suspension-of-all-pending-death-sentences&Itemid=605&lang=en> 
21
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 29,2لعام  12م من قانون أصول المحاكمات الجزائية رق 212الشرطة أو المدعون العامون. وعلى الرغم من أن المادة 

تضمن حق المتهمين في أن يتم تمثيله من قبل محامي خالل التحقيق واالستجواب، فإن محامي الدفاع الذين قابلتهم البعثة 

إدعو بأن أفراد الشرطة منعوهم باستمرار من الحضور خالل التحقيق واالستجواب من قبل قضاة التحقيق أو من مقابلة 

حكمة. ونتيجة لذلك، اشتكى الكثير من محامو الدفاع بأن فرصتهم الوحيدة لمقابلة موكليهم في موكليهم قبل الذهاب إلى الم

القضايا التي تنطوي على الحكم باإلعدام هي إما بعد مرحلة التحقيق وتثبيت التهم أو في المحاكمة. وكشف رصد 

وي على عقوبة اإلعدام. إن النقص في المحاكمات مخاوف بشأن مستوى التدقيق القضائي المطبق في القضايا التي تنط

القضاة في عدة مناطق يعني أن يتم النظر في القضايا بسرعة فائقة وعدم ترك الوقت للتحليالت التفصيلية لألدلة من قبل 

 محامي الدفاع أو من قبل القضاة الذين يرأسون الجلسات. 

وكانت هنالك مخاوف خاصة بشأن قضايا تتعلق بسجينين محكومين باإلعدام ربما كانا قاصرين لحظة ارتكاب الجرائم التي 

حكم عليهما باإلعدام بسببها. لفتت البعثة عناية الحكومة العراقية ورئيس محكمة التمييز إلى هاتين القضيتين. في إحدى 

دة الصادرة من بلد السجين مقابل تقدير للعمر الذي أصدره طبيب عينته المحكمة القضايا تجاهلت محكمة التمييز بيان الوال

على الرغم من الحقيقة بأن هذا التقدير للعمر هو ال يعتمد عليه بشكل معروف. صادقت المحكمة على الحكم الصادر 

زارة العدل بأن القضية هي أمام وعقوبة اإلعدام. وفي القضية األخرى، تم إبالغ البعثة في شهر تشرين الثاني من قبل و

 محكمة التمييز. بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا حول القضية.  

 بة اإلعدام في إقليم كردستان عقو - 1.2

نصف الثاني من تواصل حكومة إقليم كردستان تطبيق وقف غير رسمي لتنفيذ عقوبة اإلعدام ولم تحدث إعدامات خالل ال

. وتواصل البعثة سعيها لدى حكومة إقليم كردستان من أجل إضفاء الصفة الرسمية على قرار وقف تنفيذ عقوبة 1122عام 

 اإلعدام وإلغائها. 

 

 . حقوق المرأة5

 اإلطار القانوني والتنظيمي - 1.5

هاجسًا خطيرًا بالنسبة للبعثة. وفي رأي البعثة ما زال العنف ضد المرأة والعوامل األخرى التي تضر بحقوق النساء يشكل 

توجد حاجة ملحة لحمايات تشريعية وحمايات أخرى للنساء. وتبقى جهود الحكومة لحماية النساء والفتيات من العنف 

متبعثرة وغير مترابطة
31

عندما صادق على اإلستراتيجية  1122آذار  ,. إتخذ مجلس الوزراء خطوة إيجابية بتاريخ 

لمناهضة العنف ضد المرأة. وبحلول نهاية شهر كانون األول لم تكن هنالك تطورات ملموسة لتنفيذ االسترتيجية.   الوطنية

ولم تقدم اللجنة الوزارية المسؤولة عن التنفيذ خارطة الطريق. وبداًل من ذلك، كانت الوزارات تعمل بصورة فردية من 

جية تتماشى مع التزاماتها مع مساعدة صندوق األمم المتحدة للسكان أجل بلورة خطط معينة تتعلق بجوانب من اإلستراتي

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
32

 

وتتواصل النقاشات خلف األبواب المغلقة بشأن مسودة قانون حماية األسرة في مجلس النواب في نهاية الفترة التي شملها 

ا إذا كانت المسودة قد تم تعديلها في ضوء مخاوف البعثة. التقرير ولم يتسنى للبعثة الحصول على معلومات حول فيم

وتواصل البعثة السعي لدى الحكومة العراقية لضمان تعديل مسودة القانون والقوانين األخرى من أجل تطبيق المعايير 

ون.الدولية واحترام التزامات العراق الدولية والدستورية لضمان حماية حقوق النساء والمساواة بموجب القان
33
  

األولى قبل إرسالها إلى مجلس النواب وعبرت عن قلقها بشأن ضعف في  حماية األسرة راجعت البعثة مسودة قانون

القانون المقترح. ومن بين أهم النقاط التي تدعوا للقلق هي أن المسودة لم تحتوي على تعريف العنف األسري ولم تحدد 

الزواج ألقسري وختان األفعال التي تم تجريمها. لقد كان مقتصرًا على العنف ضمن األسر ولم يذكر زواج القاصرات و

اإلناث. وكذلك عززت مسودة القانون المفهوم بأن العنف األسري هو مسالة عائلية وليس قانونية وخصوصًا في الطريقة 

التي أطر بها "لجان دعم األسرة" والتي تبدو على إنها تهدف تقوية النظرة التقليدية لدور المرأة في المجتمع عن طريق 

                                                           
21

، كانت الوزارة قد بذلت جهودًا متناسقة من أجل 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

ية حقوق المرأة و بمشاركة وزارة الدولة لشؤون المرأة. و كانت الوزارة قد أصدرت توصيات لتعديل قانون العقوبات العراقي تعزيز إحترام و حما

 و ذلك للحد من تلك البنود التي تجيز موضوع الشرف كظرف مخفف للجرائم المرتكبة ضد النساء و أعضاء العائلة. 2939في عام  22
21

، فقد أخذت وزارة الدولة لشؤون المرأة على 1124مايس  ,2ان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ بحسب رد وزارة حقوق اإلنس 

فيذ تلك عاتقها مهمة التنسيق مع جميع الوزارات ذات العالقة لتفعيل اإلستراتيجية و بتنسيق مع وزارة حقوق اإلنسان كانت قد أعدت خطة فنية لتن

 .1124نيسان  2الى جميع الوزارات ذات العالقة في اإلستراتيجية و التي ُقدمت 
22

، فإن القانون ليس أمام مجلس النواب و إنما لدى 1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

أة و وزارة الداخلية و وزارة العمل و الشؤون مجلس شورى الدولة و إن لجنة ُشكلت من وزارة حقوق اإلنسان و وزارة الدولة لشؤون المر

 اإلجتماعية و مجلس القضاء األعلى تقوم حاليًا بمهمة مراجعة نص ذلك القانون.
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بداًل من الحماية. بيد إن المسودة لم تسمح بمالحقة مرتكبي جرائم العنف األسري قضائيًا حيث  التركيز على المصالحة

 تعتبرها مخالفة خاصة يمكن رفع دعوى فيها من قبل المجني عليها أو عائلتها آو ولي أمرها القانوني فقط وليس الشرطة. 

مال عنف ترتكب ضد النساء وأفراد آخرين في ومن المخاوف األخرى هي أن المسودة تجاهلت عقوبات محددة ضد أع

وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  2939لعام  222األسرة. وبداًل من ذلك، تشير إلى قانون العقوبات العراقي رقم 

، إال أن هذه األحكام تنطبق فقط حسب رأي القاضي الذي ينظر في الشكوى. وتجدر اإلشارة إلى أن قانون 29,2لسنة  12

عقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية يحتويان على أحكام تميز ضد المرأة. على سبيل المثال، يسمح قانون ال

العقوبات لألزواج بمعاقبة زوجاتهم بدون خوف من المالحقة القضائية
34

ويمنح إعفاءات من العقاب إذا تزوج مرتكب  

االعتداء الجنسي من المجني عليها فيما بعد
35

ة الشرف كظرفًا مخففًا لجريمة القتل واألفعال األخرى للعنف ويسمح بحماي 

ضد أفراد األسرة. 
36

 

في شهر تشرين األول أعلنت وزارة العدل استكمال مسودتي قانونين لألحوال الشخصية والقضاء وفق الفقه الجعفري.
37
 

حققت بصعوبة  للمرأة في العراق. أدانت منظمات حقوق المرأة بشدة تشريع المسودة محذرة بأنه يمحق اإلنجازات التي ت

ركًا تمنظمة وطنية غير حكومية بيانًا مش 21كانون األول أصدرت شبكة النساء العراقيات التي تمثل ما يقرب من  ,بتاريخ 

أعلنت فية بأن الزواج وفق الشريعة يبيح الزواج في عمر مبكر وتعدد الزوجات باإلضافة إلى ممارسات أخرى تتنافى مع 

التزامات العراق بموجب اتفاقية مناهضة كافة إشكال العنف ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وحذر البيان أيضًا من أن 

يوسع االنقسام الطائفي في البلد ألنه سوف يخلق وبشكل فعال طبقات مختلفة من  هذا التشريع المستند على الطائفة سوف

 النساء اللواتي ستكون حقوقهن وامتيازاتهن والتزاماتهن مختلفة حسب الخلفية الدينية أو الطائفية. 

 البيوت والمالجئ اآلمنة - 1.1.5

لمناهضة العنف ضد المرأة هي توفير بيوت ومالجئ آمنة  إن من بين األولويات التي تم تأكيدها في اإلستراتيجية الوطنية

لضحايا العنف األسري. وفي نهاية الفترة التي شملها التقرير بقيت مسودة سياسة إلدارة وتنتنظيم وإدارة موارد المالجئ 

ن االجتماعية. وبناءا والتي تمت بلورتها مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بانتظار مراجعتها من قبل وزارة العمل والشؤو

على ذلك، لم يبق للنساء من ضحايا العنف أي مكان للجوء إليه وضمان حماية حقوقهن. وفي نهاية الفترة التي شملها 

مشردة وكثير منهن هاربات من العنف األسري في سجون بغداد. وتابعت البعثة حاالت في كركوك  30التقرير تم إيواء 

نساء من ضحايا العنف في سجون مع السجينات المدانات ألن ذلك هو المكان الوحيد الذي  وجنوب العراق تم فيها إيواء

تتمكن فيه السلطات من توفير الحماية بصورة فعالة. وكشفت وحدة حماية األسرة في البصرة كذلك بان نهاية ضحيات 

عقدت المشكلة بسبب عدم امتالك وحدة العنف من اللواتي ال يملكن أقارب إليوائهن وحمايتهن هي العيش في الشوارع. وت

حماية األسرة بنايات مناسبة والنقص الحاد في عدد النساء الشرطيات المؤهالت. فعلى سبيل المثال، توجد أربع شرطيات 

في وحدة حماية األسرة في كركوك خالل الفترة التي شملها التقرير. وتعمل شرطيتان فقط في وحدة حماية األسرة في 

 يملكن القدرة المهنية.  البصرة وال

 جرائم الشرف  - 2.1.5

تعتقد الكثير من الجهات بوجود حاالت كثيرة من جرائم الشرف في العراق ويتم إخفاء أغلبها في نطاق العوائل التي 

قبل  ترتكبها. وتشير بحوث البعثة إلى أن العوائل تحاول إخفاء جرائم الشرف وغالبًا ما تتم مساعدتها وإلى مدى معين من

السلطات. بيد أن مواقف السلطات إزاء جرائم الشرف تعزز اإلدراك الذي تحمله بعض شرائح المجتمع العراقي على إنها 

من قانون أصول  419مقبولة وال يجب مالحقتها قضائيًا. المشكلة األكثر إلحاحًا هي األحكام التي تنطوي عليها المادة 

والتي تسمح على استخدام جرائم الشرف كظرف مخفف في القضايا التي تتعلق  2939لعام  222المحاكمات الجزائية رقم 

االلتزامات ببقتل أفراد العائلة. ودعت البعثة الحكومة إللغاء هذا القسم من قانون العقوبات باعتبارها ملحة لكي يتم التقيد 

 القانونية والدستورية. 

عامًا حتى  14تموز تم حرق فتاة تبلغ من العمر  14لمثال بتاريخ رصدت البعثة عدد من قضايا جرائم الشرف. على سبيل ا

الموت في حمام منزلها في كركوك. وتم اإلبالغ عن القتل على كونه أرتكب من قبل شقيقها الذي يعمل كضابط مخابرات. 

حراق شابه في آب وجدت الشرطة في كركوك جثة تعود لشابة وعليها جروح خطيرة في الرأس والرقبة. وتم إ 29بتاريخ 

تشرين األول عثر على شابة تتراوح بين  0أيلول. وأخبر والد الفتاة بأنها انتحرت. بتاريخ  11حتى الموت بتاريخ  12عمر 

                                                           
34

 ( من قانون العقوبات العراقي. 1) 21المادة  
35

 من قانون العقوبات العراقي. 211المادة  
36

 من قانون العقوبات. 211المادة  
21

، فإن الوزارة أنهت مراجعة مسودة القانون و 1124مايس  ,2اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ بحسب رد وزارة حقوق  

من الدستور العراقي و عمل مراجعة شاملة لقانون االحوال الشخصية رقم  42أوصت  بإتخاذ إجراء فيما يتعلق بتوضيح معنى و تطبيق المادة 

القانونية ذات العالقة. و أشارت الوزارة أيضًا أن مسودة القانون تم إعادتها الى مجلس الوزراء بعد قراءتها  عن طريق اللجان 29,9لعام  200

 القراءة األول في مجلس النواب و ذلك إلعادة النظر في نصها.
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تشرين الثاني تم إدخال امرأة  21ويداها مربوطتان ومذبوحة في كركوك. وبدت على جسمها آثار تعذيب.  بتاريخ  11و ,2

حيث ذكر بأنها أطلقت النار على نفسها من بندقية بسبب مشاكل عائلية. قبلت السلطات هذا  إلى مستشفى آزادي في كركوك

تشرين الثاني تم اعتقال شاب في كركوك بسبب قتل شقيقته. ولم يبدو عليه على  29السرد لألحداث ولم تتابع األمر. بتاريخ 

ولم تفتح السلطات في أي من هذه القضايا إنه أرتكب شئ خاطئ ووصف الجريمة للشرطة على كونها تطهير لشرفه. 

تحقيقًا جنائيُا أصوليًا بشأن سبب القتل. في حالتين فقط في قضاء الدبس في كركوك وتم فيهما حرق امرأتين حتى الموت في 

 شهر كانون األول تم اعتقال الجناة )في إحدى الحاالت زوج المجني عليها( وتم اتخاذ اإلجراءات الجنائية.  

سنة  في المرحلة الثانوية   ,2لبعثة استجابات رسمية لجرائم شرف. في إحدى القضايا ذكر بأن فتاة عمرها رصدت ا

كانون األول في ناحية سيد دخيل في الناصرية من محافظة ذي قار.  2أطلقت النار على نفسها عن طريق الخطأ بتاريخ 

بأنها أطلقت النار وقتلت نفسها بينما كانت  ،ات الرسميةونقل عن مصدر في الشرطة قولة لوسائل إعالم مقربة من الجه

تعبث بمسدس والدها. وأبلغت مصادر أخرى  في المجتمع البعثة بأنه في الحقيقة تم قتل الفتاة من قبل والدها ألسباب تتعلق 

 .  بالشرف وكانت العائلة تغطي علية. ولم تبدي الشرطة الرغبة بإجراء تحقيق فعال لمعرفة سبب الوفاة

وكذلك لم تكن المحاكم راغبة باتخاذ إجراء في جرائم الشرف وكما بدا واضحًا في محاكمة رصدتها البعثة في البصرة 

كانون األول. كان المتهم رجاًل شابًا وكان قد أعترف بمحاولة قتل شقيقته ألسباب تتعلق بالشرف. وقد اعترف  19بتاريخ 

سطة سيف وقضيب حديدي. في البداية عدل كل من المدعي العام والقاضي التهمة بأنه أطلق النار على شقيقته وضربها بوا

األصلية إلى جنحة وفيما بعد حكم القاضي بحبس المتهم لمدة سنة واحدة وما لبث أن أوقف تنفيذ العقوبة أي إنه تم إطالق 

ظر اجتماعية أكبر لقبول سراح الجاني بدون أي عقاب. إن استجابة السلطات في مثل هكذا حاالت يؤكد وجهات ن

 "الشرف" كتبرير لقتل أفراد من العائلة. 

 استهداف النساء في جرائم أخالقية  - 2.1.5

في تقريرها السابق، سلطت البعثة الضوء على أمثلة تم فيها تهديد النساء وقتلهن في بعض األحيان بناءا على أسس 

. واستمر ذلك في شهر تموز 1122العراق في شهر حزيران من عام أخالقية. لقد تم قتل سبع نساء في اعتداءين في جنوب 

وآب ولم يقتصر على الجنوب. لقد تم قتل ثالث نساء على يد أفراد مليشيات مشتبه بهم في منطقة القبلة شرق مدينة البصرة 

النساء بسبب كونهن  تموز. تحققت البعثة من عمليات القتل عن طريق السلطات الطبية التي ذكرت بأنه تم قتل 1بتاريخ 

تموز أقتحم مسلحون منزاًل في الموصل وقتلوا  9بائعات هوى على الرغم من إنه من غير الواضح التحقق من ذلك. بتاريخ 

تموز هاجم مسلحون منزاًل في منطقة زيونة في بغداد وقتلوا ثالث أخريات. وحدث اعتداء  21ثالث نساء بداخله. بتاريخ 

آب قتل مسلحون ثالث نساء في منزل  2في حي اور في بغداد حيث تم قتل ثالث نساء. وبتاريخ تموز  20مشابه بتاريخ 

في قضاء بهرز في محافظة ديالى. وذكرت مصادر شرطة في البصرة كذلك، مقتل امرأة وطفلها ألسباب أخالقية في 

ين األول وفي بغداد عثرت الشرطة تشر 22قضاء الفاو في مطلع شهر آب وألقت بالالئمة على ميليشيات مسلحة. بتاريخ 

تشرين الثاني عثرت الشرطة على جثث ثالث نساء في بغداد. وقد تم  19على جثث ثالث نساء قضين بإطالق نار. بتاريخ 

 تعذيبهن وإعدامهن. وفي اليوم التالي هاجم مسلحون منزاًل في منطقة الدورة في بغداد مما أدى إلى مقتل امرأتين وطفلين. 

ميليشيات إسالمية كل هذه الجرائم بعد اكتشافها بأن المجني عليهن قد تجاوزن الطريقة التي رسمتها هذه ارتكبت 

امرأة على األقل في  31المجموعات لتصرف المرأة. ووفقًا لمنظمات غير حكومية عراقية فقد قتلت مجموعات متطرفة 

ثة لتقييم استجابة السلطات على هذه الجرائم بمماطالت بناءًا على أسباب أخالقية. وقد جوبهت محاوالت البع 1122عام 

 رسمية للخوض في هذه القضية. وال تمتلك البعثة معلومات حول محاكمة واحدة ناجحة في جريمة من هذا النوع. 

 االتجار بالبشر   - 2.1.5

البشر واستغالل النساء والفتيات خالل الفترة التي شملها التقرير واصلت البعثة رصد تقارير بشأن عمليات اتجار مزعومة ب

جنسيًا. أشارت حالتان في كركوك، إلى أن السلطات تفشل في مواجهة التهديد ضد الشابات والفتيات من قبل المهربين الذين 

تموز أجرت  11وحسبما ادعت بعض المصادر بأنهم قد يملكون ارتباطات مع المسئولين المحليين في إنفاذ القانون. بتاريخ 

عامًا حيث شرحت كيفية االتجار بها قبل ثالث سنوات. لقد ضلت طريقها في منطقة مزدحمة  ,2ة مقابلة مع فتاة تبلغ البعث

في جنوب بغداد فعرضت عليها امرأة ال تعرفها المساعدة. نامت البنت في سيارة تلك المرأة واستفاقت في نقطة تفتيش في 

تعريفية. لقد تم توقيفها لما يقرب من ثالث أشهر وأطلق سراحها فيما بعد. كركوك حيث تم القبض عليها لعدم حملها بطاقة 

وعند مغادرتها مركز الشرطة اقتربت منها امرأة أخرى ورضت أن تؤويها. وكان المأوى عبارة عن بيت دعارة كبير يتم 

ال تزال قاصر وال تحمل بطاقة  فيه إجبار الفتيات الفارات على العمل. ويبقى السؤال هو لماذا أطلقت الشرطة سراحها وهي

هوية وبدون حضور ولي أمرها وكيف عرفت المسؤولة عن بيت الدعارة تفاصيل إطالق سراحها. وفي حالة حدثت قريبًا، 

تموز وال تحمل هوية تعريفية. لقد  23أعلمت مصادر في كركوك البعثة إنه تم اعتقال فتاة مراهقة في نقطة تفتيش بتاريخ 

ة إلى مركز اعتقال كركوك إال أنها لم تكن هناك عند حلول منتصف شهر آب. ولم تتمكن البعثة من تحديد تم إرسال الفتا

 مكانها عند حلول الفترة التي غطاها التقرير ولم تتمكن السلطات شرح ما حدث لها. 
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 حقوق النساء في إقليم كردستان -2.5

بشأن تكوين  3و 2السيما المادتين  1122لعام  0قم رأحرز إقليم كردستان تقدما اكبر في تطبيق قانون العنف األسري  

 بشأن تشكيل لجان مصالحة.  ,وحدات تحقيق خاصة بالشرطة والمادة 

ميع المناطق لقد تم تشكيل وحدات تحقيق خاصة من الشرطة تعمل تحت إمرة مديرية مناهضة العنف ضد المرأة  في ج

الستة من إقليم كردستان على مستوى القضاء والناحية. وبحلول نهاية شهر كانون األول كانت تعمل أغلب وحدات التحقيق 

كانون األول في اربيل. وتم تشكيل لجان مشابهة في دهوك  0وحدة. وباشرت لجنة المصالحة عملها بتاريخ  ,1البالغة 

مليون دينار  111كشف قاضي التحقيق في العنف األسري في اربيل بأنه تم تخصيص  وكارميان والسليمانية ورابارين. 

 من ميزانية اإلقليم للجان المصالحة.

إدعاءًا  12,2ووفقًا إلحصاءات رسمية كشفتها مديرية مناهضة العنف ضد المرأة فقد تلقى كل من القضاء والشرطة 

ثاني. وكان العدد األكبر للحوادث التي تم ذكرها في محافظة اربيل بارتكاب العنف ضد النساء من تموز لغاية تشرين ال

حالة انتحار  221حالة إيذاء جسدي و 1242(. وتضمنت الحوادث 24,( ومن ثم السليمانية )334(، وتلتها دهوك )399)

امرأة. 12حالة اعتداء جنسي. اإلضافة إلى ذلك، ذكر بأنه تم قتل  43حرقا و
38

ضة العنف ضد المرأة ولم تقدم مديرية مناه 

تفاصيل بأعداد المعتقالت والمحاكمات التي جرت. وتعتري البعثة مخاوف بشأن األعداد الكبيرة لحاالت االنتحار حرقا 

وطلبت باتخاذ إجراء عاجل للتحقيق في هذه الحاالت لضمان عدم ارتكاب جرائم بها. ودعت البعثة حكومة إقليم كردستان 

تي تدعو النساء إلى االنتحار وبلورة سياسات لمعالجتها وكذلك ضمان حصول النساء اللواتي قد إلى التقصي عن الجذور ال

 يكن في خطر على خدمات الدعم المناسب.  

وتشعر البعثة بالقلق لعدم إحراز تقدم ملموس من جانب حكومة إقليم كردستان بشأن اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف 

تشرين الثاني  ,1مجلس األعلى لشؤون المرأة ببلورتها وصادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ ضد المرأة والتي قام ال

 . وكذلك كان تبني البرلمان للخطة الوطنية للنهوض بواقع المرأة في إقليم كردستان معلقًا.     1121

ملها التقرير. وكانت ال تزال وبقى وضع مالجئ النساء في إقليم كردستان بدون تغيير إلى حد كبير خالل الفترة التي ش

مسودة سياسة المالجئ الخاصة بحكومة إقليم كردستان والتي من المتوقع أن تضع الحد األدنى من المعايير الخاصة 

امرأة في مالجئ وزارة العمل والشؤون  31المالجئ، بانتظار مصادقة مجلس الوزراء. ووفقًا للحكومة فقد كان هناك 

في السليمانية. ويدير حزب اإلتحاد الوطني  ,2في دهوك و 23في اربيل و 19كانون األول.  22االجتماعية حتى تاريخ 

الكردستاني ملجآ خاصًا  في السليمانية. وأجرت البعثة مسحًا للمالجئ من أيلول لغاية تشرين الثاني  ونشرت توصياتها 

و لعمل مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية. لتحسين المالجئ بضمنها تعيين أخصائيين اجتماعيين مؤهلين ومدربين ل

لملجأ ُيستعمل في ما كان افي أربيل إمرأة.  41بحسب حكومة اإلقليم، فإن الملجأ في السليمانية في وضع جيد و هو يأوي 

و تم فتح ملجأ  عاية و الذي تم تحويره و تجديده و هناك ملجأ جديد يتم العمل به في دهوك في الوقت الحاضر.سبق كدار للر

ُيسمح للنساء اللواتي يطلبن  قضاء كارميان و الذي يقع حاليًا في بناية مستأجرة.في كالر في  1122جديد بحلول نهاية عام 

ساعة و في حال لم يتم إيجاد حلول لقضاياهن خالل هذه المدة يتم نقلهن الى ملجأ في  1,المالذ أن يبقين في هذا الملجأ لمدة 

لكن حكومة قالت حكومة اإلقليم ان المساعدة اإلجتماعية و الطبية و القانونية متوفرة في جميع المالجىء.  السليمانية. و

اإلنتهاء من سياسة المالجىء بصورة رسمية في اإلقليم  و التي ال تزال اإلقليم اشارت بالفعل الى انه كان هناك تأخير في 

 أمام مجلس الوزراء في إقليم كردستان.

معتقلة في سجون النساء الثالثة في اربيل والسليمانية ودهوك بحلول نهاية شهر كانون األول.  222لقد كانت هناك، 

وراقبت البعثة المنشآت بصورة متكررة والحظت بأن الظروف جيدة. ففي اربيل والسليمانية تستفيد جميع المعتقالت )عدا 

تعليم الرسمي. وفي دهوك، تحصل فقط النساء في فترة ما قبل المحاكمة المحكومات باإلعدام( من التدريب المهني أو ال

على الفرص التعليمية بيد إن وزارة العمل والشؤون االجتماعية تخطط من أجل الشروع بتقديم التعليم المهني حول مهارات 

ن األول أصدرت وزارة كانو 2. بتاريخ 1124استخدام الحاسوب والخياطة والحياكة للمحكومات ابتدءا من مطلع عام 

 العمل أمرًا رسميًا بتكوين حضانات في جميع اإلصالحيات  لألطفال الذين يكونون مع أمهاتهم في السجون. 

 

 

                                                           
21

، إن إحصائياتها التي تردها 1112مايس  11أبلغت حكومة إقليم كردستان يونامي في معرض إجابتها على هذا التقرير و الذي تم إستالمه في   

قارنة  مع إمرأة( بالم 111)حيث ُقتلت  1111من مديرية الشرطة في اإلقليم تفيد بأن هناك إنخفاضًا في عدد النساء اللواتي ُقتلن في اإلقليم بين عام 

 1111في عام  111إمرأة(.  و كان هناك إنخفاض أيضًا في عدد النساء اللواتي ُيزعُم انهن أقدمن على اإلنتحار من  12)حيث ُقتلت  1112عام 

 .1112في عام  11الى 
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 . حقوق األطفال والشباب6

 الصراع المسلح واألطفال -1.6

لم يسلم األطفال من العنف في العراق خالل الفترة التي غطاها التقرير. إن استخدام التكتيكات التي ال تميز بين الناس من 

جانب المجموعات المسلحة مثل العبوات الناسفة التي تترك في المركبات أو يتم زرعها لتنفجر فيما بعد في أماكن عامة 

وأماكن الزيارات الدينية يؤدي إلى مقتل وجرح األطفال وكذلك البالغين. وخالل  ومجالس العزاءمثل األسواق والمساجد 

والذي يعمل وفق قرار   الفريق العامل التابع لمجلس األمن المعني باألطفال والنزاع المسلح الفترة التي شملها التقرير تلقى

الفريق العامل التابع لمجلس فال. وتمكن تقريرًا لحوادث أدت إلى مقتل و/أو تشويه أط ,,2، 2321مجلس األمن رقم 

حالة من هذه الحوادث. وأدت هذه االعتداءات إلى مقتل  210من التحقق من  األمن المعني باألطفال والنزاع المسلح

طفاًل  413لم يعرف جنسهم. وأدى ذلك إلى تشويه أو إصابة   0صبيًا و  214بنتًا و 13طفاًل على األقل:  2,0وإصابة 

و بحسب وزارة حقوق طفاًل لم يعرف جنسهم.  240صبيًا باإلضافة إلى  ,12بنتًا و 42ل بجروح خطيرة؛ على األق

طفاًل و ُجرح  111بينما ُقتل  –آخرين 2213بينما ُجرح  ,22كان العدد الكلي لألطفال الذين ُقتلوا  1122في عام اإلنسان، 

 .1122ل من عام  في الفترة بين شهري تموز و كانون االو 041

تموز في قضاء سامراء في محافظة صالح الدين  ,2ومن األمثلة لالعتداءات على األطفال تفجير عبوة ناسفة بتاريخ 

واستهدفت تجمعات عوائل على نهر دجلة مما أدى إلى مقتل صبي في العاشرة من العمر وجرح أربعة آخرين تتراوح 

آخرين عندما انفجرت عبوتان  23أيلول قتل ستة أوالد وأصيب  22عاما. وفي حادث آخر بتاريخ  ,2و 21أعمارهم بين 

تشرين األول تم  ,2. بتاريخ ,2و ,داخل جامع أبو القاسم في بعقوبة في محافظة ديالى. وكانت أعمار األوالد تتراوح بين 

للنازحين الشبك  صبيًا عندما استهدفت شاحنة محملة بالمتفجرات مجمعًا 22قتل ثالث بنات وصبيان وجرحت ثمان بنات و

كانون األول قتل أربع  21عامًا. بتاريخ  ,2و 4في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى. وكانت أعمار األطفال تتراوح بين 

 في بعقوبة في محافظة ديالى.         مجلس عزاءبواسطة عبوتين ناسفتين استهدفتا  ,2و 24أوالد تتراوح أعمارهم بين 

داف األطفال أو المكانان التي يتجمع فيها األطفال عادة من قبل المجموعات المسلحة واإلرهابية. وقد ذكر بأنه تم كذلك استه

اعتداءا ضد المدارس والكادر التعليمي خالل  21 الفريق العامل التابع لمجلس األمن المعني باألطفال والنزاع المسلحسجل 

تشرين األول في قرية قبك التركمانية التابعة لقضاء تلعفر في  3 الفترة التي شملها التقرير. وحدث أسوأ اعتداء بتاريخ

طفال  240أطفال وجرح  0محافظة نينوى عندما انفجرت شاحنة مركونة في ساحة مدرسة ابتدائية مما أدى إلى مقتل 

أب  12خ ومعلما. وحدث اعتداء أخر بعبوة ناسفة على مدرسة في قضاء الطوز خورماتو في محافظة صالح الدين بتاري

مما أدى إلى إصابة بالغين الن الطالب كانوا في العطلة الصيفية. وقبل هذا االعتداء كانت المجموعات المسلحة واإلرهابية 

 تهدد بالعنف ضد المدارس التركمانية الشيعية في قضاء الطوز خورماتو من محافظة صالح الدين ما لم يتم إغالقها. 

طاف التي ربما كانت تتم بهدف جمع األموال لنشاطات المجموعات المسلحة واإلرهابية. وكان هناك زيادة في حاالت االخت

 وبسبب حساسية الحاالت وحقيقة أنه لم يتم تبليغ الشرطة بأغلب الحاالت فقد بقى من الصعب توثيق هذه الحوادث. وتمكن

حقق من حالة اختطاف واحدة خالل الفترة التي من التالفريق العامل التابع لمجلس األمن المعني باألطفال والنزاع المسلح 

 21ي يبلغ ذتشرين الثاني اختطف مجهولون  ابن رئيس لجنة حقوق اإلنسان في واسط وال 10غطاها التقرير. بتاريخ 

 سنوات من العمر وقد عثر على جثته وعليها عالمات تعذيب بعد يومين من اختطافه في قضاء الكوت في محافظة واسط. 

سابقًا، فإنه في الوقت الذي تقدر فيه البعثة مواجهة الحكومة العراقية لصعوبات جمة في مواجهة العنف اإلرهابي  وكما ذكر

المسلح فإنها تبقى قلقة للغاية إزاء عدد الضحايا من األطفال. تحث البعثة الحكومة على إيجاد آلية رسمية لحماية الطفل 

وذلك لرصد وبشكل فعال تأثير  ع لمجلس األمن المعني باألطفال والنزاع المسلحالفريق العامل التابوتبادل المعلومات مع 

العنف المسلح واإلرهاب على األطفال وبلورة سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز حماية األطفال.
39

 

 االنقطاع عن التعليم - 1.1.6

باإلضافة إلى االعتداءات المتعمدة على المدارس، الحظت البعثة زيادة في التهديدات ضد الكادر التعليمي خالل الفترة التي 

غطاها التقرير. على سبيل المثال، في منصف شهر كانون األول تم توزيع منشورات في محافظة ديالى لتهديد مدرسي 

األمني والعنف المستمر على تلقي التعليم. وتضررت المدارس بصورة  ومعلمي اللغة اإلنكليزية. وأثر تردي الوضع

خطيرة من العبوات الناسفة وتبادل إطالق النار حتى لو لم يتم استهدافها بصورة مباشرة وقد تم منع الطالب في بعض 

ة االستخبارات األحيان من الحضور إلى المدرسة. على سبيل المثال هاجمت مجموعات إرهابية ومتمردة مسلحة مديري

كانون األول باستخدام سيارة مفخخة يقودها انتحاري وثالثة انتحاريين آخرين  4والمعلومات الوطنية في كركوك بتاريخ 
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صدد وضع خطة لتعزيز حماية ، فإن الحكومة ب1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  
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على األقل. وتقع البناية بالقرب من أربعة مدارس وهي إعدادية صناعة  219مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وجرح 

وثانوية االزدهار للبنات ومدرسة ابتدائية. أخلى الكادر التدريسي المدارس من الطالب  التآخي وثانوية جاغ األهلية للبنات

ساعة بين قوات األمن والمسلحين بعد االنفجارات. وسلطت منظمة األمم المتحدة للطفولة  21بسبب معركة استمرت 

لطالب على التعليم في العراق )اليونيسيف( الضوء على كون انعدام األمن العامل الرئيسي الذي يؤثر على حصول ا

 وخصوصًا بالنسبة لألطفال الذين يعيشون بعيدًا عن المدارس ألن اآلباء ال يسمحون لهم بالذهاب إلى مسافات بعيدة.   

 االعتقال والتعذيب - 2.1.6

ًا الذين يواجهون ال تزال تخالج البعثة مخاوف جدية بشأن معاملة األطفال الذين يخضعون لنظام العدالة الجنائية وخصوص

فتاة في  20طفاًل بضمنهم  292كان يوجد  1122تهم تتعلق باإلرهاب. وأكدت السلطات العراقية بأنه في شهر كانون األول 

لعام  22من قانون مكافحة اإلرهاب رقم  4االعتقال بسبب كونهم إما متهمين أو مدانين بارتكاب جرائم وفق المادة  مراكز

111,    . 

على أن محققي الشرطة يعذبون األطفال كما يعذبون البالغين إلجبارهم على اإلعتراف بإرتكاب جرائم. وخالل  ويوجد دليل

حدثًا في سجن البصرة المركزي. وإدعى كل منهم بأن الشرطة كانت قد عذبتهم  23الفترة التي شملها التقرير، قابلت البعثة 

في قضاياهم. ومنعت الدواعي األمنية القيام بزيارات مشابهة إلى  وذلك إلجبارهم على اإلعتراف خالل مرحلة التحقيق

 مركز إحتجاز األحداث في أماكن أخرى من العراق. 

باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد بدائل عن اعتقال األطفال الذين يخرقون القانون. والحظت البعثة أيضًا بأن الحالة البدنية في 

ضعيفة حيث تفتقد إلى البنية التحتية األساسية وتعاني من اللوازم الصحية والتهوية  مراكز اعتقال األطفال تستمر في كونها

بسبب عدم  اتلبنات مع البالغباإلضافة إلى نوعية الطعام والماء والرعاية الصحية. ويتم عادة اعتقال األطفال وخصوصًا ا

توفر مرافق احتجاز خاصة بهم.
40
   

 فجوات تشريعية  - 2.1.6

سلطت البعثة الضوء على فجوات في الحماية التشريعية لألطفال بضمنها أحكام الكفالة المحدودة  السابقةفي التقارير 

لعام  222من قانون العقوبات العراقي رقم  ,41لألطفال المتهمين بإرتكاب جرائم. على سبيل المثال، تحتوي المادة 

سفاحًا.ر اذا حملن بهم اأطفالهن حديثي الوالدة اتقاء للععلى أحكام خاصة بالنسبة لألمهات وغيرهن اللواتي يقتلن 2939
41
 

تنص المادة بأنه )) يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين او بالحبس مدة ال تقل عن سنة االم التي تقتل طفلها حديث 

ويتم التخلص من األطفال  جارج نطاق الزواخالوالدة اتقاء للعار اذا حملت به سفاحا ((. في الغالب يتم إخفاء حاالت الحمل 

حديثي الوالدة أو يتم تركهم أحياء أو يتم قتلهم. ورصدت البعثة حالة تتعلق بقتل طفل رضيع عمره بضعة ايام وتم العثور 

كانون االول في مكان مقفر في البصرة. لم تتمكن السلطات من تحديد هوية والدي الطفل ولكن تشير  0على جثته بتاريخ 

 بهة إلى أنه من المحتمل أن تكون جرائم الشرف هي السبب. الحاالت المشا

 حقوق األطفال في إقليم كردستان  - 2.6

تواصل البعثة القيام بزيارات رصد منتظمة إلصالحيات األحداث التي تديرها وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية في أربيل 

والسليمانية ودهوك وكذلك قسم األحداث في مركز إعتقال زاخو الذي تديره وزارة الداخلية. وبحلول نهاية الفترة التي 

. ال تتماشى ظروف ,23ي منشآت وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية الثالث غطاها التقرير كان العدد الكلي لألحداث ف

اإلعتقال في إصالحيات اربيل والسليمانية وكذلك في منشأة زاخو في دهوك مع المعايير الدولية. لم تقدم األفرشة لبعض 

ألحداث ذوي اإلحتياجات المعتقلين وينامون على األرض. واليوجد عدد كاف من الزنزانات في المنشآت من أجل فصل ا

الخاصة عن اآلخرين وغالبًا ما تكون الرعاية الصحية المناسبة غير متوفرة. وفي الجانب اآلخر، ال تلبي إصالحية 

األحداث في دهوك المعايير الدولية من ناحية السكن والمعاملة. تلقت البعثة إدعاءات مستمرة حول إساءة معاملة األحداث 

رف مثل التشاجر مع نزالء آخرين. إدعى عدة أحداث في إصالحية السليمانية ومعتقل زاخو بأنهم كعقوبة على سوء التص

تعرضوا لعقوبة الحجز اإلنفرادي كإجراء تأديبي حتى بسبب حوادث ثانوية لفترات تتراوح بين نصف يوم إلى شهرين. وال 

 حية السليمانية. توجد إضاءة إصطناعية أو تدفئة في زنزانات الحبس اإلنفرادي في إصال

تحث البعثة حكومة إقليم كردستان إلى إقرار قانون حماية الطفل اإلقليمي المقترح والمقدم إلى برلمان اإلقليم في مطلع هذا 

مايس  ,2و في ردها على هذا التقرير و الذي تم إستالمه في  العام وذلك لتقوية اإلطار القانوني لحقوق األطفال في اإلقليم.

غت حكومة إقليم كردستان بعثة يونامي أن مشروع قانون حماية الطفل تم كتابة مسودته بتنسيق مع منظمة األمم ، أبل1124

المتحدة للطفولة اليونسيف و تم تقديمه لمجلس الوزارء للموافقة عليه و عرضه على برلمان اإلقليم في جلسته القادمة. و 
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 2902لعام  3,ألحداث رقم ، فإن قانون رعاية ا1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

 يحدد سن المسؤولية الجنائية بتسع سنوات و هو يتطلب أيضًا إحالة قضايا األحداث الى محكمة االحداث بغية إجراء التحقيق و المحاكمة.
21

عراق مجتمع محافظ أشارت الوزارة الى ان ال ،1124مايس  ,2بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي تم إستالمه بتاريخ  

 حيث تبقى الممارسات التقليدية قوية. و لكن الوزارة تعمل مع السلطة القضائية حول توصيات لتعديل هذه الفقرة.
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إقليم كردستانوحدة متخصصة تقوم بتدقيق الوضع اإلجتماعي و النفسي  شكلت أيضًا وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية في

و التعليمي و اإلقتصادي لألطفال األيتام او الذين هم من والدين مطلقين. إضافة الى ذلك، إفتتحت وزارة العمل و الشؤون 

 اإلجتماعية ثالثة مراكز ألطفال التوحد في كل من أربيل و السليمانية و دهوك.

يوجد ثمان مديريات متخصصة بتعزيز مشاركة األطفال في النشاطات الثقافية و  وزارة الثقافة في إقليم كردستان،بحسب 

 .1124مكتبين تم تكريسهما لنشر مطبوعات األطفال و هناك خطة لفتح قناة تلفزيونية لألطفال )زارو( في اإلقليم في عام 

 

 ات األخرى. حقوق المجتمعات الدينية والعرقية والمجموع7

 العنف ضد المجتمعات العرقية والثقافية والدينية المتنوعة - 1.7

. 1122خالل الفترة من تموز إلى كانون األول العراق تزايد العنف ضد المجتمعات الدينية والعرقية والثقافية المتنوعة 

ومن بين أكثر المتضررين هم التركمان الشيعة في كركوك وصالح الدين. وتم استهداف ما يقرب من نصف الذين قتلوا 

بواسطة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة. وحدثت أغلب االعتداءات في قضاء الطوز خورماتو الى الشرق من تكريت 

كن أغلب أبناء الطائفة التركمانية. وسجلت البعثة ثماني اعتداءات بواسطة العبوات الناسفة والسيارات المفخخة حيت يس

تشرين  12آخرين. بتاريخ  213تركمانيًا مدنيًا وجرح  21والهجمات االنتحارية خالل فترة ستة أشهر مما أدى إلى مقتل 

ق في حي أقصو وسط قضاء طوز خورماتو بواسطة عبوتين ناسفتين الثاني على سبيل المثال، تم استهداف مخبز في سو

آخرين. وتم نصب كمين لتركمان مدنيين على الطريق السريع وتم  ,4 وإصابةمدنيين  21وانتحاري مما أدى إلى مقتل 

طريق قتلهم بواسطة أسلحة خفيفة. وكان التركمان الشيعة أيضًا ضحية عمليات خطف، بضمنهم طالبين تم خطفهم على 

تشرين الثاني. ولم يعرف أي شئ عنهم بحلول نهاية كانون  12الطوز خورماتو الدور عندما كانوا عائدين من الكلية بتاريخ 

كانون األول أطلق مسلحون  ,2األول. وقد تلت عملية االختطاف تهديدات من مجهولين ضد الطالب التركمان. بتاريخ 

 شيعة من جامعة تكريت مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح بليغة.  مجهولون النار على باص يقل طالب تركمان

مسلحًا مجهواًل نقطة تفتيش وهمية  ,1تموز نصب  ,1استهدف الكثير من االعتداءات أفراد الطائفة الشيعية. بتاريخ 

السواق  بالقرب من ناحية سليمان بيك على طريق كركوك بغداد. قاموا بالتحقق من هويات سواق الشاحنات وشخصوا

على يد  الناصريةمن الزوار الشيعة من  3تشرين األول، قتل  13الشيعة واقتادوهم خارج الشاحنات وقاموا بقتلهم. بتاريخ 

اإلمام العسكري في قضاء سامراء. وتم أيضًا إستهداف المراقد في طريقهم إلى مرقد ن عندما كانوا ين مجهوليمسلح

ي مركز قضاء الطوز جهولون مرقد الشيخ احمد الطيار فآب دمر م 12بتاريخ  والمساجد الشيعية. على سبيل المثال،

بواسطة عبوة ناسفة وضعت مقابل بناية اإلدارة المحلية في الطوز خورماتو في محافظة صالح الدين. وحدثت اعتداءات 

تشرين الثاني تم استهداف  22أخرى خالل المراسيم الدينية الشيعية وخصوصًا في عاشوراء في تشرين الثاني. بتاريخ 

صور اإلمام الحسين. وأجبرت  هوضعبسبب احب المنزل تهديدات من مجهولين منزل بعبوتين ناسفتين. تلقى ص

عائلة كردية من طوز خورماتو إلى  11أكدت البعثة نزوح أكثر من االعتداءات الكثير من الناس إلى النزوح من المنطقة. 

كمان النازحين بسبب التقارير كركوك وتم تشريد عوائل أخرى إلى كالر والسليمانية وأربيل. من الصعب تثبيت أعداد التر

حزيران شكلت الحكومة العراقية لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني للوقوف على  ,1المتناقضة. بتاريخ 

أعمال العنف. زارت اللجنة قضاء طوز خوماتو ووعدت بتعويض الضحايا وأعلنت تشكيل فوج خاص من أبناء التركمان 

ة. وكذلك وعدت اللجنة بتعزيز األمن في الطوز عن طريق زيادة نشر أفراد الجيش والشرطة. ولم الشيعة لحماية المنطق

يتحقق تشكيل وحدة الحماية الشيعية التركمانية عقب إعتراض السلطات المحلية في الطوز خورماتو وصالح الدين على 

عائلة  2221زير الرياضة والشباب العراقي بأن تشكيل هذه القوة العرقية. وفي مطلع الفترة التي غطاها التقرير أعلن و

منهم  211شيعي تركماني في الشرطة الوطنية إضافة إلى  311شيعية تركمانية سوف تسستلم تعويضات وإنه تم تطويع 

 في قوات الصحوة وذلك لتوفير الحماية إلى قضاء الطوز. 

ني من العام ل القتل في جنوب العراق خالل النصف الثاوحاله كحال اإلعتداءات بإستخدام العبوات الناسفة، إزدادت أعما

. وكان الضحايا من كبار الشخصيات السنية وفي تناقض واضح للقتل 1110ت قياسية منذ حيث وصلت إلى مستويا

 . وال يعرف العدد الكلي للمقتولين بسبب التعتيم على المعلومات من جانب وسائل اإلعالم وقوات األمن.1110الطائفي عام 

سنيًا في موجة إغتياالت في البصرة  11أيلول، قتل  11إلى  3وإعترفت السلطات في البصرة بأنه خالل الفترة من 

والناصرية وأكد ديوان الوقف السني في البصرة هذا العدد. وقدرت مصادر أخرى بأن عدد الذين قتلوا هو أكبر بكثير. على 

من قبل السلطات  أيلول والذي تم التعتيم عليه 12لطائفي الذي حدث بتاريخ سبيل المثال قابلت البعثة شاهدًا على القتل ا

ووسائل اإلعالم. ففي هذا اليوم مرت سيارة تحمل مسلحين من خالل نقاط التفتيش الحكومية قبل إطالق النار على رجل 

الثاني ولكن مستوى التوتر  سني وقتله في قضاء الزبير. وقلت أعمال القتل الطائفي المستهدف في تشرين األول وتشرين

الطائفي بقي عاليًا جزئيًا بسبب إختطاف زعيمين عشائريين بارزين على يد رجال يرتدون زي قوات األمن العراقية بتاريخ 

تشرين الثاني. وقد دفع ذلك  13في البصرة بتاريخ  بجثتيهماتشرين األول. وتم العثور على جثتي الشيخين بعد التمثيل  13

النواب إلى زيارة البصرة على رأس وفد برلماني لتقديم التعازي وبشكل علني ألفراد عشيرة الغانم حيث  رئيس مجلس
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بعثوا برسالة إحترام للتنوع  ووعدوا بتقديم الجناة للعدالة. وفي نهاية الفترة التي شملها التقرير، لم يتم إعتقال أي شخص 

 بخصوص هذه القضية.

ي البصرة كذلك بأنهم تلقوا تهديدات بالقتل من أناس مجهولين في شهر أيلول وشهر تشرين وذكر أبناء الطائفة السنية ف

عن اإلنتقام لقتل الشيعة في نينوى وتحدث القسم  وحصلت البعثة على نماذج من تلك التهديدات تحدث قسم منها األول.

جموعة تسمي نفسها "لواء أنصار اإلمام األخر عن الحط من قدر الطائفة السنية. وتم التوقيع على الرسائل من قبل م

المهدي". في مطلع شهر أيلول دعى الوقف السني في البصرة الحكومة إلى حماية السنة في المنطقة وشجب قتل أفراد من 

 أبناء الطائفة. وتابعت البعثة األمر مع قائد عمليات منطقة البصرة حيث إدعى بأنه يفعل ما بوسعه. 

أيلول  12لغاية  23القتل، أمر الوقف السني في البصرة بغلق المساجد السنية في البصرة للفترة من وإحتجاجًا على عمليات 

فتح المساجد. ودعى الخوف من إعتداءات   وحتى قيام مدير الوقف السني بزيارة البصرة قادمًا من بغداد حيث أمر بإعادة

أخرى أبناء الطائفة السنية إلى العيش في ظل حظر تجول ذاتي وأدى إلى أول عملية نزوح سنية كبيرة من البصرة منذ 

السنة من الناصرية  دعائلة. وكذلك تم تشري 231. وقدر رئيس الوقف السني فيما بعد عدد العوائل التي غادرث بـ1110

داد أقل. في إجتماع مع رئيس اللجنة األمنية في قضاء الزبير، علمت البعثة بأن قوات األمن إعتقلت خمسة ولكن بأع

 أيلول لصلتهم برسائل التهديد.  ,1أشخاص بتاريخ 

إنعكست اإلعتداءات ضد أفراد الطائفة السنية في البصرة والناصرية في الجنوب بإعتداءات ضد الشبك في نينوى في 

نينوى. وأشارت رسائل التهديد التي تم تسليمها  حول  ينتشرونو الى حد كبير، مجموعة شيعية لشبك هم أقليةالشمال. وا

للعائالت السنية إلى عمليات القتل في نينوى كتبرير. وكانت التكتيكات التي استخدمت ضد الشبك تختلف )غالبا ما كان 

إعتداءًا ضد الشبك في  ,2كلتا المنطقتين هم المدنيين. سجلت البعثة يفضل إستخدام العبوات الناسفة للقتل( ولكن الهدف في 

آخرين. بتاريخ  229شخصًا من الشبك وجرح  3,عتداءات إلى مقتل التي شملها التقرير. وأدت هذه اإلنينوى خالل الفترة 

وى مما أدى إلى مقتل أيلول على سبيل المثال إستهدف إنتحاري مجلس عزاء للشبك في قضاء بعشيقة في محافظة نين 24

تشرين األول إنفجرت سيارة مفخخة في قرية الموفقية في قضاء  ,2آخرين. وبعد ذلك وبتاريخ  40مدنيًا وجرح  19

 من الشبك المدنيين.  ,3وإصابة  ,2برطلة في محافظة نينوى مما أدى إلى مقتل 

في بغداد في  ات حيث استهدف الهجومين  المسيحيينوخالل  فترة إعداد التقرير، كان هناك اثنين من الهجمات على األقلي

وريين المزدحم في بغداد في حين انفجرت ثفتين على جانب الطريق في سوق اآل. انفجرت عبوتين ناسكانون االول ,1يوم 

آخرين. كان توقيت تفخيخ  3,مدنيا على االقل واصابة  ,2سيارة مفخخة أخرى قرب الكنيسة مما أسفر عن مقتل 

السيارات لتنفجر عندما خرج المصلون من الكنيسة بعد صالة عيد الميالد. وخالف ذلك، افاد المسيحين الموجودين في 

بأنه لم تكن هناك أية هجمات ضدهم منذ شهر تموز  البعثةق ومحافظات كركوك وصالح الدين الى مناطق جنوب العرا

تموز حضرت يونامي االحتفال بالسنة الجديدة الذي اقامه مجتمع الصابئة المندائين في  11حتى شهر كانون االول. وفي 

لتوفير  1121الذي قطعه رئيس الوزراء في عام البصرة . اتهم زعماء المجتمع في البصرة الحكومة بالتراجع عن الوعد 

قطعة ارض مناسبة لهم بالقرب من الماء الجاري ليتسنى ممارسة طقوسهم الدينية. وفي الناصرية، بدى الوضع مختلف 

كانون االول، اتخذت السلطات المحلية في ذي قار خطوات  4وفق مدير وزارة حقوق اإلنسان الذي التقى بالبعثة في يوم 

ية حقوق الصابئة في الناصرية، بما في ذلك بناء معبد لهم يمكن من خالله ممارسة شعائرهم الدينية دون تدخل. ورسم لحما

الناشطون في الناصرية صورة مختلفة، ومع ذلك،  جرى إبالغ البعثة بأن طقوس الصابئة " لم ُتحترم وأنهم غير قادرين 

 هم".على إجراء مراسم الزواج والوفاة وفقا لتقاليد

 

 مشروع قانون  حماية حقوق األقليات الدينية  - 1.1.1

تواصل البعثة العمل مع الحكومة والمجتمع المدني على تعديل مشروع قانون حماية حقوق األقليات الدينية والعرقية ، الذي 

حوار المائدة المستديرة ايلول عقدت يونامي  21كان قيد النظر من قبل مجلس الوزراء إبان فترة اعداد التقرير. وفي يوم 

مع مجلس النواب والمفوضية العراقية العليا لحقوق اإلنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الدولية 

تشرين الثاني. وجدت يونامي ومنظمات المجتمع المدني   11والوطنية والخبراء القانونيين العراقيين، تاله اجتماع ثان في 

ت في مشروع القانون تتعارض مع التزامات العراق الدولية والدستورية . فالمصطلحات ال تقدم تعريفا وافيًا أربعة مجاال

لألقليات ؛ وال يتوقع مشروع القانون آلية ُتمكن مجموعات األقليات بالمطالبة بحماية الحقوق الثقافية والدينية واللغوية 

المرجعية أخرى، وتخلق التباس حول القانون الذي سوف يكون في الصدارة ، والتراثية ، بل انها ال تعبر الى التشريعات 

وتوفر آليات غير كافية للتنفيذ حيث ان معظم الهيئات تروم الى انشاء بيئة استشارية. وافق مجلس النواب على إعادة النظر 

في مشروع القانون وفقًا لهذه المخاوف.
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و تنقيح مشروع  تم استعراض ،1124عام  مايس ,2يوم  الذي تم إستالمه في معرض إجابتها على هذا التقريروزارة حقوق اإلنسان وفقا ل 

 أنها الوزارة أيضا ذكرت .تعديلهللنظر فيه و 1122أيلول   19 الوزراء بتاريخ إلى مجلسه وأحالت في مجلس النواب األقليات لجنة لمن قب القانون
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 في إقليم كوردستان حقوق المجموعات العرقية واألقليات - 2.7

في محافظة دهوك بزعم أن األراضي الزراعية التابعة لهم يجري احتاللها بشكل غير أفراد الطائفة اآلشورية يستمر 

قانوني من قبل المسؤولين االكراد وزعماء القبائل واستخدامها ألغراض تجارية واستثمارية. زارت البعثة تسعة قرى 

على اراضيهم بشكل غير قانوني. وشخص اتهموه باالستحواذ أفراد الطائفة اآلشورية اشورية في شهر تموز واجتمعت مع 

كما التقت البعثة ببعض مسؤولي الشرطة والمسؤولين المحليين في دهوك بما في ذلك رئيس لجنة أنشأها محافظ دهوك في 

لحل هذه القضية. باءت محاوالت اللجنة لحل المشكلة عن طريق الوساطة بالفشل. وقد سعى اآلشوريين أيضا   1121عام 

يض القانوني واتهموا الشرطة برفض تسجيل شكاواهم. تحث يونامي اللجنة  لحل القضية ونشر للحصول على التعو

محكمة بحسب حكومة إقليم كردستان، القضية هي عبارة عن نزاع بخصوص أرض خاصة و التي تم إحالتها الى ال نتائجها.

لكيتها بصورة قانونية الى مالكها الحاليين التي وجدت ان األرض موضوع النزاع تقع في قرية البيرشكة و كان قد تم نقل م

. تم استئناف القرار الى محكمة التمييز في اإلقليم و لكن تم على الدوامو انهم كانوا يعملون فيها  ,,29على األقل منذ عام 

 نقض االستئناف.

قضائي بعشيقة والشيخان في  يزيدية. يقعالطائفة األأبناء قضائي بعشيقة والشيخان للقاء البعثة وفي كانون االول زارت 

يزيدي الجماعات المتطرفة المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق. واتهم ممثلو المجتمع األ

على مقربة من نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي. كما اتهموا الحكومة بحجب المعونات  1121بخطف رجل  في شهر أيار 

يزيدية انهم ال يحظون بتمثيل كاف في مجلس يزيديين بمن فيهم المعوقين.  يشعر افراد الطائفة األاالجتماعية عن األ

النواب، ودعوا إلى تقديم خدمات أفضل لمجتمعات األقليات. وعالوة على ذلك، اتهموا المستثمرين األكراد بأنشاء المرافق 

يزيدية بانها نقلت هذه المشاكل لحكومة إقليم الطائفة األ يزيدية. تدعيالتجارية والسكنية على األراضي الزراعية األ

بحسب حكومة إقليم كردستان، فإن حكومة اإلقليم كانت قد إستقبلت المئات  .تان وحكومة العراق ولكن دون جدوىكردس

رس و طالب أيزيدي يدرسون في مدا 111,منية و انه يوجد من العوائل األيزيدية التي فرت من جراء التهديدات األ

 طالب أيزيدي، معظمهم من الموصل، بالمدارس و الجامعات في دهوك. 0,1، تم قبول 1122جامعات اإلقليم. في عام 

 أنحاء جميع في وثقافتهم األقليات احترام وتعزيز لحماية نشطة سياسات تنتهجبحسب حكومة إقليم كردستان، فإن الحكومة 

 والكلدان للسريان ىواآلخر لتركمانل مخصصة إحداها المديريات، من اثنين في اإلقليم الثقافة وزارةلدى  .اإلقليم

 بلغات الكتب ونشر والمتاحف الثقافية المراكز وتمويل المجتمعات، لتلك الثقافية الفعاليات على تشجع والتي واآلشوريين

 أكدت .األقليات لغاتب التلفزيوني البث لمحطات تراخيص وتقديم األقليات، لغاتب الدولية لالتفاقيات والترويج األقليات،

بصورة  تدعم التربية وزارةأن  و المدارس في الكردية اللغة استخدامُتجبر على  أقلية يوجد ال أنه كردستان إقليم حكومة

.األقليات لغات دراسة فاعلة
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 على األشخاص بسبب ميولهم الجنسية  اإلعتداء - 2.7

مناطق مختلفة من العراق من األشخاص الذين عانوا من المضايقات والتهديدات والترهيب واصلت البعثة تلقى تقارير من 

والعنف الجسدي والجنسي، والتمييز على أساس ميولهم الجنسية.
44

وفي عدد من هذه الحاالت، كان التهديد والعنف البدني  

ثل وصمة عار على شرفهم. و أفاد لفيف من يجري على أيدي أفراد العائلة الذين يعتقدون أن التوجه الجنسي للضحايا يم

المواطنين العراقيين  بتلقيهم الذم والمضايقات من قبل مسؤولي األمن عند نقاط التفتيش بسبب التوجه الجنسي الُمتصور. 

 قابلت البعثة ثالثة مواطنين عراقيين من الذين ادعوا بأنهم قد تعرضوا لالعتداء الجنسي والجسدي من قبل الشرطة بعد

. وتلقت البعثة معلومات تتعلق بما ال يقل عن ستة جرائم قتل التي يبدو أنها قد اتتشخيصهم بانهم  مثيلي الجنس أو ُسحاقي

بعض منها يبدو أنه قد ارتكب من قبل الجماعات المسلحة، وربما في واحدة أو  -اقترفت بدافع الميول الجنسية الضحايا 

لة بالضحايا. وكما هو الحال مع غيرها من الجرائم التي تمس الشرف، لم تجر حالتين ، اقترفت من قبل أشخاص ذوي ص

 الوفاة.سبب أي تحقيقات سليمة بشأن 

اعرب العديد من األشخاص الذين قابلتهم البعثة عن عميق خوفهم على سالمتهم البدنية إذا ماُعرفت ميولهم الجنسية من قبل  

ع بأنهم لم يستطيعوا الذهاب إلى السلطات لطلب الحماية ضد التهديدات من األذى أفراد األسرة أو ُكشفت علنا. وافاد الجمي

أو العنف، أو انهم كانوا ضحايا االعتداء البدني أو الجنسي، بسبب خشيتهم بأنهم  سوف يتعرضون لضرر أكبر أو القتل. 

                                                                                                                                                                                    
 والثقافية واللغوية الجماعات الدينيةاحترام المساواة و أنها تعزز لضمان مناهج التعليم إلصالح األقلياتممثلي التربية و مع وزارة كانت تعمل

قوات  األقليات في أعضاء إدراجأمن األقليات، بما في ذلك و لتعزيز حماية العراق مع حكومة بنشاط الوزارة أيضا عملت .في العراق المتنوعة

 .يوجدون فيها في المناطق التي األمن
22

مدرسة تستخدم اللغة  11توجد  ،1112مايس  11بحسب حكومة إقليم كردستان في معرض إجابتها على هذا التقرير و الذي تم إستالمه في  

 مدرسة تدّرس باللغة السريانية و ان هناك لجنة متخصصة بمديرية التعليم تشرف على تعليم الديانة األيزيدية في دهوك. 11التركمانية في التعليم و 
22

لسنة   111 رقم العقوبات العراقيقانون  ال يجرم، 1124مايس   15 و الذي ورد في في ردها على هذا التقريروزارة حقوق اإلنسان وفقا ل 

 التي تؤدي الممارسات التقليدية و العادات، و بسبب ولكنها أشارت .الجنسيالنوع  أشخاص من نفس القائمة على الرضا بين األفعال الجنسية 2939

 ضد األشخاص العنف مرتكبي أعمال الوزارة أن، تالحظ ومع ذلك .الشرف ألسباب، وخاصة ميولهم الجنسية األشخاص على أساس استهداف الى

 .2939لعام   111 رقم قانون العقوبات العراقي المواد ذات الصلة من المحاكمة بموجب سيواجهون المتصور أو الحقيقي الميل الجنسي على أساس
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ناس على حساب التوجه الجنسي كما تلقت البعثة معلومات تؤكد أن بعض الجماعات المسلحة ال تزال تهدد علنًا ال

 الُمتصور، وتنشر أسمائهم على الجدران وتهددهم بالقتل.

 

 حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة . 8

 اإلطار التشريعي - 1.8

أيلول قانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة، وصادقت رئاسة الجمهورية على القانون  ,اقر مجلس النواب في 

تشرين االول. ولألسف، جرى صياغه القانون قبل انضمام العراق الى اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة في كانون  10في 

. نظمت يونامي مؤتمرا بشأن مشروع القانون في كانون االول  ، لذا لم يعكس بشكل كامل احكام االتفاقية1121الثاني

، مع االئتالف العراقي لمنظمة االعاقة ولجنة حقوق اإلنسان البرلمانية، مما أدى إلى الخروج بتوصيات بشأن  1121

نسان. كما التعديالت لمسودة القانون قُدمت إلى اللجان النيابية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، ووزارة حقوق اإل

مكثفة مع مجموعة من المحاورين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب واللجان البرلمانية ال المساعييونامي  واصلت

المختلفة، ووزارة حقوق اإلنسان، ومكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء للتعبير عن القلق بشأن مشروع القانون والدعوة 

 بها.إلى التنفيذ الكامل للتعديالت المُوصى 

من هذه  وبعد سن قانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة أشار االستعراض الذي أجرته يونامي الى أن بعض

المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة من  هيئة، على سبيل المثال يفرض القانون على أن  يضم التوصيات قد جرى ادراجها

 عضوا.  19خمسة إلى سبعة اعضاء من ذوي اإلعاقة من أصل 

ومع ذلك، ال تزال هناك بعض المخاوف التي تتطلب مزيدا من االهتمام. وتشمل هذه اسم القانون الذي فشل في التركيز 

على الحقوق وفق المواقف المتغيرة والنهج لألشخاص ذوي اإلعاقة. تعتبر االتفاقية  االشخاص من ذوي اإلعاقة أعضاًء 

، عوضًا عن كونهم مستفيدين من الرعاية. وهناك أيضا مخاوف بشأن المطالبة بحقوقهممع وقادرين على فاعلين في المجت

 هيئةباإلشراف على تنفيذ القانون. فوفقا للقانون، فإن ال ةالمعوقين وذوي االحتياجات الخاصة، المكلف هيئةوضع الهيكلية ل

 يتهاتحت سيطرة الوزارة يهدد استقالل يئةهعمل تحت السيطرة اإلدارية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية. وضع الت

.التصرف بحرية  في مصلحة المعوقينوالقدرة على 
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 التنمية على المستوى المحلي - 1.1.8

كانون األول سلسلة من التدابير "لخدمة ودعم وتأهيل "   10اعلن النائب األول لمحافظ البصرة  محمد طاهر التميمي في 

البصرة لمساعدتهم ليصحبوا " قوة منتجة " في المدينة. وفقا لبيانه، سوف تشمل ميزانية األشخاص من ذوي اإلعاقة في 

برامج خاصة مصممة لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة بما في ذلك تعيين مسؤول في كل  1124الحكومة المحلية لعام 

ول للمحافظ المعوقين باعتبارهم دائرة حكومية لضمان النظر في البرامج  التي تستجيب الحتياجاتهم. ووصف نائب األ

عناصر هامة في المجتمع وتحدث عن حقوقهم الخاصة وواجباتهم. هدف الحكومة المحلية، وفقا له، هو دعم المعاقين لخلق 

 جيل أفضل تجهيزا لمواجهة التحديات المستقبلية .

ي أعقاب حملة دعوة بقيادة مركز وفي تشرين األول افُتتحت روضة لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة في كركوك، ف

تأهيل كركوك وبدعم من يونامي . تعاونت العديد من الهيئات الحكومية في المشروع، بما في ذلك  مديرية صحة كركوك 

ومديرية التربية في  كركوك، فضال عن لجان حقوق اإلنسان والمرأة والطفل في مجلس المحافظة . وبدأت الروضة 

 انون االول. باستقبال األطفال في ك

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون في إقليم كردستان - 2.8

(  لعام 11يستمر األشخاص من ذوي اإلعاقة في اقليم كردستان بدعوة حكومة إقليم كردستان إلى تعديل القانون رقم )

)قانون حقوق وامتيازات األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة في إقليم كردستان( لتعزيز تدابير   1122

عدية لألشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لهم، والتأمين الصحي ، التقا الرواتبالحماية لهم.  من بين مطالبهم زيادة 

واإلسكان، وقروض تّمكن  ذوي اإلعاقة من  الزواج. وعلى الرغم من أن حكومة إقليم كردستان تعهدت بتعديل القانون في 

ون االول.  وفي تظاهرة تزامنت ، لم ُتقدم التعديالت المقترحة إلى البرلمان للنظر فيها بحلول نهاية كان 1121كانون االول 

كانون األول، تجمع لفيف من  ذوي اإلعاقة ومؤيديهم خارج بناية  2مع اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة انطلقت في 

الحماية التابعة الى وزارة العمل حقوقهم. أبلغت مديرية  الرعاية ومجلس الوزراء  في أربيل للمطالبة بحماية أفضل ل

جتماعية في هذه األثناء يونامي بأنها تقوم بتطبيق اللوائح الحكومية على نحو صارم  فيما يتعلق  بتوفير والشؤون اال
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، فإن الهيئة تشرف على تنفيذ إتفاقية حقوق األشخاص 1112مايس  11و بحسب رد وزارة حقوق اإلنسان على هذا التقرير و الذي ورد بتاريخ  

 ذوي اإلعاقة و انها و برغم ارتباطها بوزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية إّلا انها ستعمل بصور مستقلة.
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 عام من 22 .رقم القانون تنفيذ أن للبعثة كردستان إقليم حكومة اعترفت استحقاقات العجز بموجب التشريعات الحالية.

 العمل وزير برئاسة اإلعاقة ذوي لألشخاص هيئة تأسيس تم بهذا، يتعلق فيما .والجهد الوقت من المزيد سيحتاج 1122

 والوزارات المحافظات جميع من والتنمية االجتماعية الرعاية مديرية عن ممثلين مع ،في اإلقليم االجتماعية والشؤون

 قدمت قد كانت أنهافي اإلقليم  االجتماعية والشؤون العمل وزارة أكدت(.  والعدل والصحة التعليم)   في اإلقليم المختلفة

 من المنظمات مختلف مع مكثفة مشاورات بعد 1122 عام من 22 .رقم القانون لتعديل الوزراء مجلس إلى توصيات

 إقليم حكومة وأشارت .كردستان إقليم برلمان عرضها على بانتظاراآلن  المقترحة والتعديالت اإلعاقة، ذوي األشخاص

 غير قادرة ولكنها اإلعاقة، ذوي لألشخاص والمنافع المعاشات زيادة النظر المبدأ حيث من تعارض ال أنها أيضا كردستان

 والمنافع التقاعدية المعاشات لزيادة ستتحرك أنها من الرغم على - المالية للقيود نظرا الحاضر الوقت في بذلك القيام على

 وظلت ،مجاني اإلعاقة ذوي لألشخاص الصحية الرعاية توفير أن الى كردستان إقليم حكومة وأشارت . ,112 عام في

 .الزواج على اإلعاقة ذوي األشخاص لتمكين للسداد قابلة غير ًامنح تقدم الحكومة

 أبلغت عجزهم، أو إعاقتهم مستوى لتقييم الفوائد من المستفيدين لفحص ُشكلت التي الطبية اللجان بمسألة يتعلق وفيما

 للمنافع كمستلمين مسجلين شخصا 111619  مجموعه ما هناك كان 1122 أيلول في أنه يونامي كردستان إقليم حكومة

 ضعاف أو المكفوفين للطالب الخاصة للمدارس الدراسية المناهج مراجعة بصدد أيضا لحكومة. االتقاعدية والمعاشات

. اإلقليم فيالتربية  وزارة  االجتماعية والشؤون العمل وزارة قبل من مشترك بشكل المراجعة إجراء يتم .الصم أو السمع

 .المتوسطة الدراسة بلوغهم عند العام المدرسي النظام في الطالب هؤالء إلدماج خياراتتشمل المراجعة أيضًا 
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 العنف المرتكب ضد العاملين في مجال اإلعالم  - 1.9

 21مقتل  البعثةاستمر القتل الذي يستهدف الصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم من تموز إلى كانون األول . أكدت 

صحفيًا ومن العاملين في مجال األعالم على األقل  خالل الفترة التي يغطيها التقرير بينما أصيب خمسة من العاملين في 

وقعت معظم الهجمات . 1122إعالميًا في النصف الثاني من عام  ,2ُقتل بحسب وزارة حقوق اإلنسان، وسائل اإلعالم. 

تشرين األول قتل مسلحين مجهولين بالرصاص اثنين من  ,على الصحفيين في الموصل  في محافظة نينوى، ففي  

مجهولون قناة السرج خانة. وبعد خمسة أيام هاجم مسلحون  منطقةالصحفيين الذين يعملون لقناة الشرقية التلفزيونية في 

ى. أسفر عن مقتل ثالثة جنود عراقيين يقومون بحماية المبنمما  الموصلية التلفزيونية في الموصل واشتبكوا مع حراسها

ن  يحملون أسلحة كاتمة للصوت مصور يعمل لقناة الموصلية التلفزيونية في الموصل. وتشرين األول قتل مجهول 14وفي 

ل قناة المسار في الموصل على يد مسلحين مجهولين باستخدام األسلحة الصغيرة في تشرين األول ، ُقتل مراس ,1وفي 

المجمع الثقافي في شمال الموصل. وُقتل صحفي آخر من قبل مسلحين مجهولين في حي المجموعة الثقافية في المدينة في 

يقات جارية بشأن حوادث القتل، إال انه أن التحقالبعثة بتشرين الثاني. وعلى الرغم من أن المسؤولين المحليين اخبروا  14

 وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير لم يجر اي اعتقال على خلفية حوادث القتل هذه.

كانون األول هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة ُمجمع تلفزيون وراديو صالح الدين في تكريت بثالثة سيارات  12وفي 

تل  خمسة إعالميين  بينهم مدير وُمقدم برامج وأصيب عشرة  اشخاص آخرين. مفخخة واربعة انتحاريين مما اسفر عن مق

ومن بين القتلى مدير تلفزيون صالح الدين، ُمنتج، ومقدم برامج، وفني. وكان الناجين يخشون التحدث إلى البعثة في أعقاب 

 ناة.الهجوم. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، لم تقم السلطات بالقبض على الج

وفي جنوب العراق رأت البعثة تهديدا بالقتل ضد صحفية عبر وسائل التواصل االجتماعي،  وكانت الصحفية مترددة في 

رفع القضية إلى الشرطة خوفا من تواطؤ واضعي التهديدات وعناصر داخل قوات األمن العراقية. كما بين لفيف من 

فترة المشمولة بالتقرير، موضحين أن األمر اضحى" خطير للغاية الصحفيين في كركوك تناقص أعداد الصحفيات خالل ال

" بالنسبة لهن. وافاد قادة اربعة منظمات غير حكومية بارزة تعنى بحقوق اإلنسان في البصرة أيضا  بتلقيهم تهديدات خالل 

نعدام الثقة والشكوك حول موجة القتل الطائفي في ايلول. ولم يتم اإلبالغ عن كافة التهديدات الى الشرطة، وذلك بسبب ا

 تواطؤ الشرطة مع الميليشيات التي ُيشتبه بإصدار هذه التهديدات.

وشكت نقابة الصحفيين العراقيين ومنظمات المجتمع المدني مرارا وتكرارا من عدم وجود حماية للعاملين في وسائل  

أصدرت البعثة بيانًا صحفيًا  يدين الهجمات، كانون األول  21اإلعالم ومن إفالت مرتكبي الهجمات من العقاب. وفي 

 ويدعو السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل لتقديم الجناة إلى العدالة.

 الدولة منتسبيالتخويف من  - 2.2.9

بترهيب احد االعالميين. القت شرطة كركوك  بونمنتسقام حادث واحد خالل الفترة المشمولة بالتقرير حيث  البعثةوثقت 

صورا  مساعدة اإلرهابيين بعد أن التقطالقبض على رجل في المدينة الستجوابه خالل الفترة المشمولة بالتقرير، واتهمته ب
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في مكان االنفجار. وكان الصحفي معصوب العينين وتعرض للضرب على الساقين وعلى رأسه بقضيب كهربائي. وفي 

حيل الى القاضي الذي أمر باإلفراج أوقف التعذيب. وفي اليوم التالي مطاف اعترف بانتمائه  الى )داعش( من أجل نهاية ال

الفوري له لعدم كفاية األدلة. وقال الصحفي ليونامي انه يعيش في خوف من االستخبارات كركوك في حال اعتقاله مرة 

 أخرى.

تشرين األول  14تعبير. قابلت البعثة  صحفي من محافظة البصرة  في على حرية ال ادائم اضار ايخلق الترهيب تأثير

تيجة  اعترف بإتباعه  نهجا حذرا لنشر المقاالت، والتي يمكن أن ينظر إليها على أنها مناهضة للحكومة. يأتي هذا  ن

قوات األمن العراقية عندما بثت وسائل اإلعالم مقابلة مع عضو حزب البعث السابق. وردت  للحوادث التي وقعت قبل عام

باقتحام مكاتب المنظمة واعتقال اثنين من الموظفين، حيث احتجز الصحفيين لحوالي أربع ساعات قبل أن يتدخل محافظ 

 البصرة آنذاك  بالنيابة عنهم لتأمين اإلفراج عنهم.

 حرية التعبير في إقليم كردستان - 2.9

العنف والترهيب خالل الفترة المشمولة بالتقرير. شملت االنتهاكات ن في اقليم كردستان من يون واإلعالميوعانى الصحف

 التهديدات واالعتداءات الجسدية واالغتياالت، ومحاوالت االغتيال .

اطلق مسلحون مجهولون النار على الصحفي الكردي البارز  كاوه كرمياني خارج منزله في كالر، في منطقة كرميان 

كانون األول. كان كرمياني قد فضح فساد الحكومة المحلية والمحسوبية وبحسب  ,اًل  في بمحافظة السليمانية، واردوه قتي

ما ورد فأنه تلقى تهديدات بالقتل بعد الكشف عن عزمه  نشر أدلة على تورط مسؤولين حكوميين. ُأدين االغتيال على نطاق 

زراء بارزاني لجنة لمراقبة تحقيقات الشرطة واسع  وأثار موجة مظاهرات في جميع أنحاء اقليم كردستان. شكل رئيس الو

، تتألف اللجنة من مستشاره القانوني وممثلين عن نقابة صحفيي كردستان ومركز مترو للدفاع عن حقوق عملية القتلفي 

قدم أقارب الصحفي شكواهم ضد مسؤولي  ألمن، واإلدارة المحلية لكرميان.الصحفيين، وكذلك وزارة الداخلية وقوات ا

و بحسب حكومة اإلقليم، ال تزال القضية في مرحلة التحقيق  اد الوطني الكردستاني النهم يعتقدون بضلوعهم في القتل.االتح

 أكدت بأن جميع اإلجراءات القضائية في اإلقليم مستقلة و شفافة و متماشية مع المعايير الدولية القانونية.و 

بالقتل لكاتب كردي بارز بدأت في أيار واستمرت حتى الفترة  تشمل تقارير أخرى عن الترهيب ضد الصحفيين تهديدات

المشمولة بالتقرير. وتم تسجيل قضية امام سلطات اقليم كردستان في تموز. نجا مالك احد وسائل اإلعالم من محاولة اغتيال 

دت حاالت  ُأخرى لم في تشرين االول. ولم يجر اي اعتقال ذي صلة باي من الحادثين  بحلول نهاية كانون االول. وقد أ

تحل  بشأن صحفيين قتلوا في السنوات األخيرة مما افضى بالنتيجة الى ادعاء االعالميين  بثقافة اإلفالت من العقاب فيما 

يخص االعتداءات على الصحفيين في اقليم كردستان.
46

أبلغت حكومة اإلقليم البعثة في معرض ردها على هذا التقرير بأن  

 32مقارنة ب  1122حادثة عام  ,4طال الصحفيين و العاملين في مجال اإلعالم قد إنخفضت الى حوادث العنف التي ت

. شكلت وزارة الداخلية في اإلقليم لجنة مشتركة مع نقابة الصحفيين للنظر في و متابعة جميع مزاعم 1121حادثة في عام 

العنف الذي يطال الصحفيين.
47
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ن إلى األماكن العامة في أنحاء العراق من تموز إلى كانون األول لالحتجاج على مجموعة من القضايا بما وخرج المتظاهر

(  22وعدم إصالح قانون مكافحة اإلرهاب رقم )في ذلك العنف المسلح، واالمتيازات البرلمانية، وضعف البنية التحتية 

د من الحاالت التي تحترم فيها قوات األمن حقوق . الحظت البعثة من خالل رصدها للمظاهرات العدي,111لعام 

. استمرت األساليب القاسيةالمتظاهرين في التجمع السلمي وتسمح لالحتجاجات بالسير ُقدمًا دون اللجوء إلى العنف أو 

طوال الفترة المشمولة  1121المظاهرات و االعتصامات األسبوعية التي بدأت في المناطق السنية في كانون االول 

عددًا من  المتظاهرون رفعالتقرير في أجزاء من محافظات بغداد واألنبار ونينوى وصالح الدين وديالى وكركوك. ب

. تحترم قوات األمن العراقية عموما حقوق المتظاهرين في التجمع التظلمات بخصوص سيادة القانون و إدارة العدالة

السلمي وحرية التعبير. ولم تكن قوات األمن دائما قادرة على حماية المتظاهرين من هجمات الجماعات المسلحة األخرى،  

دفت اثنتين من تموز، استه ,االنبار وصالح الدين.  وفي محافظتي حياة المتظاهرين في بحوادث العنف  أودتحيث 
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، بانه تم إتخاذ إجراء بجميع القضايا التي 1112مايس  11يونامي في رد لها على هذا التقرير و الذي ورد في أبلغت حكومة إقليم كردستان بعثة  

تم تتعلق بهجمات أو تهديدات طالت الصحفيين و اإلعالميين و التي تم إحالتها الى السلطات. فيما يخص قضية أسوس هاردي و الذي ُيزعم بأنه 

لمسؤول ما في اإلقليم، فقد حكمت محكمة الجنايات على المتهم بالسجن لثمان سنوات. و لكن محكمة االستئناف ضربه من قبل الحراس الشخصيين 

 خفضت الحكم من ثمان سنوات الى سنتين.
21

يع مناطق يتم تطبيقه في جم 1111لعام  21و ان القانون رقم  1112شبط  11بحسب حكومة إقليم كردستان، ُنشر أول تقرير لهذه اللجنة بتاريخ  

الجمهور  اإلقليم بإستثناء خانقين و كالر و كفري. أشار التقرير أيضًا الى ان قانون حق الوصول الى المعلومة ال يزال ساريًا و الذي يجيز وصول

 لممتلكات الحكومة.
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السيارات المفخخة بصورة مباشرة المشاركين في اثنين من االحتجاجات الُمنسقة  في سامراء في صالح الدين ، مما أسفر 

عن مقتل أربعة واصابة ثالثة آخرين. وأصيب شخصان أيضا عندما فتح مسلح مجهول النار على  اعتصام  ثالث في 

 .نفس اليوم ة في مدينة الرمادي فيالساحة الرئيسي

 فيوفي بعض المناطق، استجابت الحكومة المحلية إلى مظاهرات أقل إثارة للجدل من قبل مشيرة بأنها سوف تأخذ 

اعتبارها  مطالب المتظاهرين. على سبيل المثال، في البصرة واستجابة لمئات المتظاهرين الذين تجمعوا خارج المباني 

ى تحسين الخدمات في أعقاب الفيضانات الناجمة عن األمطار الغزيرة، أقر تشرين الثاني للدعوة ال 12الحكومية في 

المتحدث باسم محافظ البصرة بان المتظاهرين أعربوا عن مخاوف مشروعة. ومع ذلك ، استجابت السلطات لمظاهرات 

نجف وكربالء تشرين االول في محافظات بغداد، ونينوى وبابل وواسط والديوانية وال ,آب و  22منسقة اندلعت في 

التقاعدية للبرلمانيين حيث زعم المتظاهرين بأنها سخية  الواتبوالناصرية والبصرة. وكانت المظاهرات احتجاجًا على 

نوني منحهم اإلذن القالى الرغم من رفض وزارة الداخلية بشكل مفرط. وفي بعض المناطق ، لم تعترضهم قوات األمن، ع

قوات األمن في بغداد وصول المتظاهرين إلى منطقة المظاهرة ، مما أدى إلى منعت  لخروج المظاهرات. ومع ذلك ،

، مما تسبب في ل للدموع والمياه على المتظاهريناشتباكات عنيفة ، بينما في الناصرية استخدمت قوات األمن الغاز المسي

المتظاهرين المحافظ الى تقديم  إصابة أربعة أشخاص. وفي محافظة ذي قار، دفع العنف المستخدم من قبل قوات األمن ضد

والصحفيين  االعتذار وتعهد  بعدم حدوث ذلك  مرة أخرى. استخدمت الذخيرة الحية أيضا في كركوك ضد المتظاهرين

 ، على الرغم من أن أحدا لم يصب .الذين تعرضوا للترهيب

تشرين  0تقال واالحتجاز التعسفي.  في تلقت البعثة ادعاءات بأن ُمنظمي تلك المظاهرات في كركوك يواجهون أحيانا االع

منظمي مظاهرات ' الحراك' ) مظاهرات ضد  أحدفي كركوك  إستخبارات الداخليةاألول على سبيل المثال، اعتقلت 

كركوك تسليمه إلى ضباط في   إستخبارات الداخلية(. ثم حاولت  1121السياسات الحكومية في المناطق السنية في عام 

االحالة. وفي نهاية المطاف رفض ضابط كركوك نقله الى السلطات في بغداد   كتابالذين جاءوا من بغداد مع  اإلستخبارات

دون مذكرة توقيف. وعلى الرغم من هذا، احتجز من دون تهمة لمدة ثالثة أيام،  وخوفا من إعادة االعتقال، فر من البالد . 

محتجزا  آخر قام بتنظيم االحتجاجات السلمية، وكان قيد الحبس  كانون االول، اطلقت  قوات األمن في كركوك  2وفي 

 االحتياطي لمدة ستة أشهر في منشأة عسكرية.

في طلبات  انا ستنظرمأنه 1122في تشرين الثاني وزارة حقوق اإلنسان و وزارة العدل في خطوة إيجابية، أعلنت 

نيسان عندما استخدمت القوات األمنية  12الحويجة في التعويض التي قدمها  مدنيون ُيزعم انهم تأثروا جراء حادثة 

شخصًا و  44العراقية قوة كبيرة إلنهاء مظاهرة و التي كانت تجري في المدينة منذ العام السابق. و نتيجة للحادث، قضى 

منتمين اكثر الذين ُقتلوا هم إما أن يكونوا على الرغم من زعم الحكومة أن  – عضو واحد في قوات االمن العراقية

لجماعات إرهابية او متمردة أو انهم ُقتلوا بسبب المجاميع اإلرهابية او المتمردين الذين كانوا قد تسللوا الى المدنيين الذين 

 كانوا يشاركون بالتظاهرة و استعملوا العنف ضد القوات الحكومية.

 

 قضايا حقوق اإلنسان األخرى. 11

 ن داخلياون والنازحوالالجئ - 1.11

 111111العراق، وأكثر من  لجأوا إلىمن المدنيين السوريين من الذين   ,11322بحلول نهاية  كانون االول كان هناك 

في القائم بمحافظة االنبار 3111منهم في اقليم كردستان، وحوالي  
48

أو نحو ذلك، من الذين، منذ   2111,. هذا ال يتضمن 

في المائة  41سوريا طوعًا. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان نحو  بداية شهر كانون األول ، كان قد عادوا إلى

من الالجئين في المخيمات مع البقية منهم تستضيفهم المجتمعات المحلية. وقد شكل العدد الكبير من الالجئين عبئًا على 

دولي واألمم المتحدة دعم الجهود التي تبذلها الخدمات العامة والبنية التحتية المحلية في اقليم كردستان. واصل المجتمع ال

 الحكومة العراقية لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية لالجئين السوريين عبر خطة االستجابة للطوارئ.

. وتم إغالق حدود اقليم كردستان 1121تم إغالق الحدود العراقية مع سوريا المتاخمة إلقليم كردستان منذ تشرين األول 

من   31111ايلول،  كان هناك تدفق ألكثر من  -. وفي آب 1122ولكنه أعيد افتتاحها في آب  1122ر ايضًا في أيا

السوريين. أغلقت حكومة إقليم كردستان الحدود مرة أخرى في أيلول بسبب تدهور الوضع األمني، وظلت الحدود مغلقة 

من السوريين عالقين في الجانب السوري من الحدود. حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. ونتيجة لذلك، ما زال اآلالف 

بالضغط الذي شكله الالجئين السوريين على سلطات  البعثةقسمة عبر الحدود من جمع شملها. تقر نكما تم منع العائالت الم

ية  حكومة إقليم كردستان وتشعر باالمتنان لها لتوفير األراضي والخدمات لهم . ومع ذلك، تنضم يونامي الى مفوض

أبلغت الالجئين، بالتماس من  حكومة إقليم كردستان إلى إعادة النظر في قرارها واعادة فتح الحدود لالجئين السوريين. 

                                                           

 األعداد قدمتها مفوضية األمم المتحدة لالجئين 
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الجىء سوري  1,1111حكومة إقليم كردستان بعثة يونامي بان الحدود مع سوريا هي في الحقيقة مفتوحة و أن زهاء 

ديم المساعدة لهم. و أشارت الحكومة أيضًا الى انها كانت فاعلة في تقديم تق كردي كانوا قد عبروا الى اإلقليم حيث تم

اإلغاثة اإلنسانية و المساعدة من خالل المعابر الحدودية في السمالكه و فيشخابور و عن طريق النقل الجوي الى القامشلي 

 و الحسكة في سوريا.

 اللجوء والالجئين وطالب - 1.1.11

. فاندماجهم ، سواء على الصعيد المعنيينخالل الفترة المشمولة بالتقرير على األشخاص استمر تأثير تدهور الوضع األمني 

االقتصادي والقانوني، ال يزال يمثل إشكالية بسبب ارتفاع معدل البطالة والحساسيات بشأن االندماج المحلي. السكان 

، مثل الفلسطينيين ، أصبحوا بوضع هش على نحو متزايد  1110-1113نف الطائفي الالجئين الذين تم استهدافهم خالل الع

مع ورود تقارير جديدة تشير الى تعرضهم الى االختطاف والتحرش. عالوة على ذلك، ظل اعتماد قانون جديد لالجئين 

شبكة الحماية ، بما في ذلك  بأولوية منخفضة ولم ُيحرز أي تقدم في هذا الصدد. ، واصلت مفوضية الالجئين وشركاؤها في

لجنة اإلنقاذ الدولية  تقديم المساعدة القانونية واالجتماعية لجميع األشخاص الذين تعنى بهم مفوضية الالجئين، بما في ذلك 

طالبي اللجوء والالجئين، وخاصة بالنسبة ألولئك الذين ألقي القبض عليهم واحتجزوا. وفي هذا الصدد، تدخلت مفوضية 

ن ولجنة اإلنقاذ الدولية توفير التمثيل القانوني أمام المحاكم، ومنع الترحيل وتأمين إطالق سراح طالبي اللجوء الالجئي

 والالجئين الحقيقيين.

 نون العائدون العراقيوالالجئ - 2.1.11

من سوريا ، ليصل من العراقيين الذين عادوا إلى العراق  11411من تموز إلى كانون الثاني، تم اإلبالغ عن ما يقرب من 

. وعاد عدد أقل من العراقيين من سوريا 14,2,إلى  1122العدد اإلجمالي من العراقيين الذين عادوا من سوريا خالل عام 

خالل النصف الثاني من العام بسبب الوضع االمني المتدهور في العراق وفشل قوات األمن العراقية على السيطرة تماما 

فقط من األسر العائدة مع وزارة الهجرة والمهجرين  293نبار ببغداد. نتيجة لذلك تم تسجيل على الطريق الذي يربط اال

عندما  1121حزيران  11أسرة منذ  1,1,خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وبذلك يصل مجموع العائدين المسجلين إلى 

لعائدين من سوريا. قيمت مفوضية الالجئين شرعت وزارة الهجرة والمهجرين بالقيام بإجراءات تسجيل سريعة للعراقيين ا

منها مؤهلة للحصول على المساعدة في إطار األفراد الضعفاء للغاية، بينما استفادت األسر  0,األسر العائدة ووجدت ان 

من األطفال  2111األخرى من المساعدات النقدية لتامين مشاريع سبل العيش. وعالوة على ذلك حددت مفوضية الالجئين  

 عائدين في المدارس االبتدائية والثانوية في بغداد وديالى والذين قدموا الزي المدرسي والمواد المدرسية.ال

 نوالنازح - 2.1.11

من النازحين مسجلين في العراق، وفقا إلحصاءات الحكومة،  فر  992200في بداية الفترة المشمولة بالتقرير كان هناك 

. اسهم المزيد من أعمال 1113الطائفي الذي أعقبت تفجير مرقد سامراء في شباط  العديد من منازلهم خوفًا من العنف

العنف األخيرة، والتي حدث البعض منها خالل الفترة المشمولة بالتقرير، في زيادة عددهم.  يميل النازحون إلى العيش إما 

محدودية الوصول إلى المرافق، في مساكن مستأجرة أو مستوطنات غير رسمية في جميع أنحاء البالد، وغالبا مع 

والمرافق الصحية الكافية، والتعليم، وفرص العمل. وقد اعتمدت استراتيجية وزارة الهجرة والمهجرين على المنح النقدية 

لتشجيع عودة النازحين داخليا أو التسوية طويلة األجل في مناطق النزوح . في ايلول، أوعزت وزارة حقوق اإلنسان الى 

"لجان تنظيم اإلخالء " لجمع المعلومات عن واقع المستوطنات غير الرسمية، والتي  تشكيلالمحافظات إلى  مكاتبها في

ستقدم بعد ذلك إلى الوزير لوقف عمليات اإلخالء مع ايجاد حلول بديلة ودائمة ألولئك الذين يتأثرون بأوامر اإلخالء . 

اءات لتحسين ظروف التسوية غير الرسمية باإلضافة إلى ذلك، ومع المعلومات التي تم جمعها، من المتوقع أن تُتخذ إجر

لتلبية الحد األدنى من معايير المعيشة السلطات المحلية. وتشمل اللجان ممثلين عن وزارة حقوق اإلنسان، ووزارة الهجرة و 

 المهجرين ، ومجالس المحافظات ، فضال عن  مفوضية الالجئين ولجنة اإلنقاذ الدولية. 

 ين في إقليم كوردستانحقوق  العمال المهاجر - 2.11

بنشاط العمال  البعثةتشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الحماية للعمال المهاجرين في اقليم كردستان. رصدت  البعثةال تزال 

المهاجرين خالل الفترة، ويمكن أن تؤكد استمرار معاناتهم من الممارسات التعسفية بحقهم بما في ذلك مصادرة جوازات 

وف العمل المتدنية، والقيود المفروضة على الحركة واالستغالل المالي. وفي نهاية شهر كانون االول السفر والمعيشة وظر

 من العمال المهاجرين الُمسجلين في اقليم كردستان واعدادهم تبدو في تزايد.   23111كان هناك نحو 

العمل. يتضمن هذا النمط مصادرة  يتعرض العمال المهاجرون إلى نمط من االستغالل من قبل وكاالت التوظيف وأصحاب

جواز السفر عقب وصول العامل، وعدم تقديم المعلومات لهم  بشأن الشروط التعاقدية وفشل تجديد تصاريح العمل مما 

يجعل العمال المهاجرين بالنتيجة عرضة للمزيد من االستغالل بسبب وضعهم غير القانوني . وفي تموز تدخلت البعثة نيابة 

 البعثةعمال الهنود المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في دهوك بعد ان انهى صاحب العمل عقودهم.  أقنعت من ال 11عن 

وكالة التوظيف والشركة إلعادتهم . وفي  تشرين الثاني اكتشفت البعثة أن شركة تنظيف السليمانية قد صادرت جوازات 
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العمال المهاجرين. أثارت البعثة هذه المسألة مع من  111السفر وفشلت في الحصول على تصاريح اإلقامة لنحو 

 المسؤولين  في وزارة العمل والشؤون االجتماعية الذين قدموا تأكيدات بأن لجنة التحقيق ستتابع االمر .

يمكن للعمال المهاجرين الذين ال يمتلكون تصاريح إقامة ان يواجهوا االحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة في زنزانات 

أجنبي في معتقل الشرطة في السليمانية، معظمهم من بنغالديش وباكستان. تسعة  241مكتظة. الحظت البعثة وجود  

 سبب دخولهم غير القانوني الى اقليم كردستان أو تجاوز مدة تأشيراتهم .وأربعين منهم قد احتجزوا ألكثر من ستة أشهر ب

يقر المدير العام  في وزارة العمل والشؤون االجتماعية أن بعض الشركات في اقليم كردستان ال تلتزم باإلجراءات القانونية 

لمزعومة.  وادعت وزارة العمل لتعيين و/ أو توظيف العمال المهاجرين، وأنشأت لجنة تحقيق لمتابعة االنتهاكات ا

والشؤون االجتماعية أيضا بالقيام بزيارات رصد في الموقع. في  تشرين الثاني، اخبر موظفي العمل والشؤون االجتماعية 

شركة إلى محكمة العمل في السليمانية خالل العام الماضي. وعلى الرغم من هذه  11في السليمانية يونامي بأنهم قد أحالوا 

هناك حاجة ملحة لحكومة إقليم كردستان لسن تشريعات شاملة ووضع آليات تهدف إلى معالجة هذه المخاوف. وقد  الجهود،

أوصت بعثة األمم المتحدة حكومة إقليم كردستان بتعديل القوانين القائمة وأدوات السياسة العامة في عدد من المناسبات. 

) العمال األجانب في إقليم كردستان ( . تحتاج  ,111لسنة  1لمرقم وتشمل هذه أمر وزارة العمل والشؤون االجتماعية ا

في  حكومة إقليم كردستان إلى تطوير إطار تشريعي وسياسة أكثر شموال لحماية العمال المهاجرين وفقا للمعايير الدولية.

من قبل وزارة العمل و  تم إعتمادها أبلغت حكومة إقليم كردستان البعثة ان مسودة قانون العمل رد لها على هذا التقرير،

. عالوة على 1122لعام  2,9,الى مجلس الوزراء بكتاب رسمي يحمل الرقم  إلجتماعية في اإلقليم و تم تقديمهاالشؤون ا

و الذي يفرض شروطًا صارمة  1122لعام  2تعميمًا برقم  ذلك، أصدرت وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية في اإلقليم

تحسين ظروف توظيفهم. و نظرًا لذلك التعميم، فإنه  الراغبة بإستقدام العمال المهاجرين و ذلك لضمان على الشركات

يتوجب تسجيل جميع العمال المهاجرين في إقليم كردستان. بحسب وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية، يوجد هناك 

و الصحي في حال لم يكونوا  ن اإلجتماعيعامل أجنبي مسجل بشكل رسمي و توفر لهم حكومة اإلقليم الضما 2,111

على أي منهما عن طريق بلدانهم التي يحملون جنسيتها. وضعت وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية في اإلقليم  يحصلوا

للعمال األجانب للحصول على المساعدة. يتم إصدار تأشيرات الدخول للعمال األجانب عن طريق وزارة  خطًا هاتفيًا ساخنًا

)تمت تعديله من قبل حكومة اإلقليم( بينما يحتاج المواطنون العراقيون من  ,290لعام  220خلية بموجب القانون رقم الدا

 .خارج اإلقليم تصريحًا امنيًا من قبل األسايش

 

 مؤسسات حقوق اإلنسان. 12

 المفوضية العليا  لحقوق اإلنسان في العراق - 1.12

ها التقرير وافق مجلس النواب على ميزانية المفوضية العليا المستقلة لحقوق االنسان في اغطخالل الفترة السابقة التي 

مجااًل من المجاالت ذات األولوية بينهم. ومع ذلك،  22العراق . كما قسمت المفوضية عملها بين المفوضين وقامت بتوزيع 

أو إنشاء  لهارئيسبترشيح ر الحالي لفشل المفوضية فإنه لم يكن ممكنًا االعتماد على ذلك خالل الفترة التي تغطي التقري

مكتب مركزي أو مكاتب إقليمية في أماكن أخرى في العراق. وهذا يمكن أن يفسر جزئيًا بعدم استقرار األوضاع األمنية 

 سياسية إلنشاء مؤسسة وطنية قوية ومستقلة لحقوق اإلنسان.إرادة على نحو متزايد في العراق وعدم وجود

غم من عدم إحراز تقدم هيكلي، بدأت المفوضية بتلقي الشكاوى من المواطنين العراقيين المعنيين حول حقوق وعلى الر

إحالة الشكاوى إلى وزارة الداخلية وزارة العدل للتحقيق فيها، وقامت ب و قامتاإلنسان في السجون ومراكز االحتجاز. 

السجون في كردستان وكركوك. وفي ايلول، رصدت المفوضية المفوضية بمهام تقصي الحقائق الخاصة بها وزيارة 

 أوضاع الالجئين السوريين في مخيمات الالجئين في اقليم كردستان .

كانون األول  1-2أجرت المفوضية ورشة عمل مشتركة مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في اقليم كردستان في الفترة 

ؤسستان على التعاون من خالل تقديم مساهمة مشتركة لتقرير أصحاب عن االستعراض الدوري الشامل. اتفقت الم

المصلحة عن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي ستقدم قبل االستعراض الدوري الشامل المقبل للعراق امام مجلس 

 .1124حقوق اإلنسان في تشرين االول عام 

ص ذوي اإلعاقة ، ودور االنتخابات في تعزيز كما نظمت المفوضية ندوات موضوعية  تركز على حقوق األشخا

 الديمقراطية ، ومؤتمر حول العنف ضد المرأة في بغداد ، فضال عن ندوة حول دور المرأة في الحماية االجتماعية.

بدأت المفوضية  ببناء قدرات موظفيها، وعقد ورش عمل في أربيل في ايلول وتشرين الثاني. تواصل يونامي و برنامج 

متحدة اإلنمائي تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات الفنية للمفوضين والموظفين من خالل األموال التي تبرعت بها األمم ال

 حكومة السويد واالتحاد األوروبي.
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 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في اقليم كردستان - 2.12

ان في اقليم كردستان في تنفيذ واليتها. ففي ايلول، عقدت  واصلت يونامي تقديم الدعم التقني للهيئة المستقلة لحقوق اإلنس

رؤية الهيئة وواليتها. حضر ورشة العمل مفوضيات  لبلورةوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ورشة عمل  والبعثةالهيئة 

حقوق اإلنسان في جنوب أفريقيا وفلسطين وكندا وقدموا عروضهم التقديمية جنبا إلى جنب مع ممثلي المفوضية العليا 

 المستقلة لحقوق اإلنسان في العراق.

 

ن تقريرها السنوي األول عن حالة حقوق كانون االول، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في اقليم كردستا 22في 

اإلنسان في اقليم كردستان. يغطي التقرير سيادة القانون واالعتقال، وحقوق المرأة ، وحقوق الطفل، وحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة ، وحقوق األقليات، وحقوق الالجئين والنازحين داخليًا، وحرية التعبير، والحصول على  التعليم والخدمات 

ة. وعلى وجه الخصوص، فإنه أثار مخاوف بشأن قلة عدد القضاة وأعضاء االدعاء العام والمحاكم، وظروف الصحي

السجن السيئة واالكتظاظ وسوء المعاملة ضد المعتقلين. كما أبرز التقرير فشل بعض المؤسسات الحكومية في التعاون مع 

مشروع قانون حماية الطفل، تعديل قانون اإلدعاء العام ،  الهيئة . قدم التقرير عددا من التوصيات بما في ذلك اعتماد

 ، واعتماد مشروع سياسة المأوى.المؤبدوالتشريعات الستبدال عقوبة اإلعدام بالسجن 

 

 خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان. 12

شكلت حكومة العراق لجنة مشتركة بين اإلدارات والقطاعات  لإلشراف على تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان في 

في لجنة األشراف هذه تقوم من خالله بتقديم المشورة الفنية والدعم، ومن تموز إلى   امقعد وتمتلك البعثة. 1121أوائل عام 

وعلى الرغم من هذا، لم يحرز أي تقدم بشأن تنفيذ توصيات االستعراض الدوري كانون االول  عقدت ثالثة اجتماعات.  

الشامل التي تمت  الموافقة عليها بالفعل من قبل حكومة العراق ووضع التنفيذ لبقية توصيات االستعراض الدوري الشامل 

توصية  ,22توصية من مجموع   22كما فعلت في تقرير بعثة األمم المتحدة السابق. وفقا للحكومة، وافق العراق على 

توصية أخرى بشكل جزئي، بينما بقيت ثالثة  99خرج بها االستعراض الدوري الشامل وقد نفذت بالكامل. وجرى تنفيذ 

توصيات أخرى ليتم تنفيذها. تشمل التوصيات التي لم تنفذ التصديق على البروتوكوالت االختيارية لعدد من معاهدات 

 عوة دائمة إلى جميع اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة. حقوق اإلنسان وإصدار د

اب تعاونت اللجنة مع وزارة الهجرة و شهر نظمت اللجنة األنشطة الموضوعية في السعي لتنفيذ خطة العمل الوطنية. وفي 

المهجرين العراقية لعقد مؤتمر عن المواطنين العراقيين في المملكة المتحدة، وتشجيع عودتهم الطوعية إلى البالد. وفي 

في أربيل، ونظمت برنامجا لمكافحة الفساد لموظفي الدولة  ونبذ العنفتشرين الثاني، عقدت مؤتمرا حول التعايش السلمي 

لتعاون مع دائرة المفتش العام. وفي كانون االول عقدت اللجنة ورشة عمل حول قانون حماية الطفل المقترح في العراق، با

حضره ممثلين عن مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، ووزارة العمل والشؤون االجتماعية، وزارة التربية ووزارة 

 المشاركون بتوصيات إلى مجلس شورى الدولة .الصحة، وكذلك عدد من منظمات المجتمع المدني. خرج 

كما ذكر في وقت سابق، سوف يخضع العراق الى االستعراض الدوري الشامل الثاني أمام مجلس األمم المتحدة لحقوق 

ورشتي عمل لبناء قدرات  البعثة. وفي إطار التحضير للعملية، عقدت 1124اإلنسان في جنيف في تشرين االول عام 

مع المدني إلعداد وتقديم تقرير لتقرير أصحاب المصلحة. ُعقدت ورشة العمل األولى في اربيل وحضرها منظمات المجت

من منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العراق. كان إنشاء خطة قائمة على االنترنت للمنظمات غير الحكومية  20

.  ورشة العمل الثانية تمت بمشاركة أعضاء المفوضية العليا العراقية لتبادل التقارير واحدة من النتائج الرئيسية لالجتماع

المستقلة لحقوق االنسان في العراق والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في اقليم كردستان ودورهم في اإلحاطة غير الرسمية 

 لمجلس حقوق اإلنسان أثناء االستعراض الدوري الشامل للعراق.

  وق اإلنسانخطة عمل إقليم كردستان لحق - 1.12

. وفي 1122واصلت حكومة إقليم كردستان تنفيذ خطة عمل إقليم كردستان لحقوق اإلنسان التي ُأطلقت في كانون الثاني 

تشرين األول قدمت وزارات الداخلية ، والعمل والشؤون االجتماعية ، والصحة في اقليم كردستان ، ووزارة الثقافة ، و 

األنشطة الرامية إلى تنفيذ خطة وزارة حقوق اإلنسان في بغداد. وشملت اإلنجازات  مجلس القضاء تقارير بشأن تفاصيل

التي وردت في التقارير تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في اقليم كردستان ؛ وتأسيس األكاديمية القضائية، وبناء 

وقانون حماية الطفل في اقليم كردستان، و مرافق احتجاز جديدة تابعة للشرطة ، وصياغة قانون مكافحة االتجار بالبشر 

طبع ونشر اتفاقية حقوق الطفل في أربع لغات محلية مختلفة . وقد بدأت العديد من هذه األنشطة قبل الفترة التي يغطيها 

التقرير الحالي، واستمر بعملها. كما سنت حكومة إقليم كردستان قانون الحصول على المعلومات في تموز. ايضًا، سلطت 

حكومة إقليم كردستان الضوء على بعض التدابير الهامة التي اتخذتها الحكومة لحماية حقوق المرأة في اقليم كردستان كما 
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لدائرة مكافحة العنف ضد لمنح السلطة  1122ُذكر أعاله، بما في ذلك قرار مجلس الوزراء في النصف الثاني من عام 

كما واصلت حكومة إقليم كردستان تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها في للتحقيق في حاالت العنف ضد المرأة. المرأة 

وزارة الصحة لتوثيق اإلحصاءات واحتياجات األشخاص من ذوي اإلعاقة، وترحب البعثة بالتقدم الذي احرزته حكومة إقليم 

 كردستان في تنفيذ خطة عمل اقليم كردستان لحقوق االنسان . 

 

 التطورات التشريعية. 12

صادقت رئاسة الجمهورية على  قانون رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة ليدخل حيز التنفيذ في 

أعاله(. وخالف ذلك، لم ُيحرز أي تقدم من قبل الحكومة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها  2.0)انظر  1122تشرين االول  10

م إلى البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكولين البعثة في تقريرها السابق، بما في ذلك االنضما

المتعلقة بوضع الالجئين وبروتوكولها  29,2الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ، واتفاقية عام  االختياريين للعهد الدولي

بشأن خفض حاالت  2932ام المتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية ع 29,4، واتفاقية عام  ,293لعام 

، ونظام روما األساسي للمحكمة  2949انعدام الجنسية ، والبروتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 

الجنائية الدولية. وظل مشروع قانون حماية حقوق األقليات الدينية والعرقية قيد النظر من قبل مجلس الوزراء خالل الفترة 

أعاله(. واصل مجلس النواب المناقشات المغلقة بشأن مشروع قانون حماية األسرة  )انظر  ,.2ير )انظر المشمولة بالتقر

 أعاله(. 2.3

 التطورات التشريعية في إقليم كردستان - 1.12

قوانين جديدة أو تعدل التشريعات القائمة المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان. و لم ُتقدم  لم تسن حكومة إقليم كردستان

بشأن حقوق وامتيازات األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات  1122لعام  11التعديالت المقترحة على القانون رقم  

ظل قانون حماية الطفل المقترح قيد النظر من قبل الخاصة في إقليم كردستان الى برلمان اقليم كردستان للنظر فيها.  و

 برلمان اقليم كردستان في نهاية كانون االول.

 

 المقابر الجماعية -15

من موقع في منطقة الفاو بمحافظة البصرة، في منتصف   قتلى رفات 141قام فريق من وزارة حقوق اإلنسان برفع  

 293،  بينهامن وين وايرانيين قتلوا خالل الحرب بين إيران والعراق.  ، يعتقد أن الجثث تعود لجنود عراقيثانيتشرين ال

إليرانيين. ونحو نهاية تشرين الثاني اكتشفت وزارة حقوق اإلنسان اثنين من المقابر الجماعية في البصرة ،   43لعراقيين و 

 الول.، واألخرى في غرب القرنة، وبدأ انتشال الرفات في  كانون االحيانيةواحدة  في حي 

كانون األول أصدرت وزارة حقوق اإلنسان بيانا أوجزت فيه الجهود اإلقليمية الرامية إلى تحديد األشخاص  2وفي 

الحرب اإليرانية  رفات ضحاياالمفقودين من الصراعات مع إيران والكويت. كما قدمت وزارة حقوق اإلنسان تحديثًا بشأن 

بين العراق وإيران. وقد تم بالفعل إغالق العديد  1110/ العراقية والتي انُتشلت في أعقاب مذكرة التفاهم  التي اُبرمت عام 

حالة لمفقودين عراقيين ُيعتقد  ,23من الملفات من الجانبين بمساعدة اللجنة الدولية للصليب األحمر. تواصل الوزارة متابعة 

رفات بشرية.  2120انتشلت وزارة حقوق اإلنسان وحددت   1122وا في إيران كأسرى حرب. وفي كانون االول أنهم كان

كانون االول، تلقت وزارة حقوق  0" شخص" في عداد المفقودين ولم يعرف عنهم شيء.  وفي  0,,1,هناك قائمة من 

لبصرة، كانوا قد قتلوا خالل الحرب اإليرانية / جنديًا عراقيًا في حدود الشالمجة  مع ايران في ا 21اإلنسان رفات 

من مخلفات الجنود اإليرانيين خالل نفس التبادل. وكان هذا التبادل هو  20العراقية، وسلمت وزارة حقوق اإلنسان أكثر من 

ود الشالمجة هو . العدد اإلجمالي للرفات المتبادلة في حد2993( الذي يجري بين البلدين منذ عام   23السادس والثالثين )  

رفاة عراقية. وفي ختام الفترة المشمولة بالتقرير، استمر الحفر للبحث عن رفات ايرانية في  2990رفاة ايرانية و  1234

 مناطق مجنون في محافظة ميسان والفاو في محافظة البصرة.

 انتهى 
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