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UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  لعراقلبعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة 
 

 

  
  

  تقرير حقوق اإلنسان

   2006كتوبر أ/تشرين األول 31 – سبتمبر/أيلول 1
  

  الخالصة

 القوي بمعالجة انتهاكات حقوق االنسان المتنامية وبسط  العراقية التزامها الحكومةاعلنت .1

وصل مستوى العنف في اماكن وبالرغم من ذلك فقد الح المؤسساتي ، االسس لالص

متفرقة في البالد الى مستوى خطير يؤثر و باالخص على حق الحياة و الكرامة 

 . الشخصية

على الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات والمجتمع الدولي بذل المزيد من  .2

 سيادة حكم القانون من خالل نزع سالح الجهود لتمكين سلطة الدولة ولضمان احترام

 بواسطة محاربة الفساد والجريمة المنظمة والحفاظ على أثيرالمليشيات المتنامية الت

ن أوعلى ضوء ذلك، انه لمن المشجع . االنضباط ضمن صفوف االمن والقوات المسلحة

احترام الحكومة وخاصة وزارة حقوق االنسان ، تعمل على تطوير نظام وطني مبني على 

حقوق االنسان واحترام حكم سيادة القانون وعلى استعداد للنظر في مواضيع تقع ضمن 

 .اطار العدالة االنتقالية  لتحقيق الحوار والمصالحة الوطنية

.   تطوراً مهماً شهدته الفترة التي يغطيها هذا التقريرللعراقلعهد الدولي التحضير ليعتبر  .3

 السالم حقيقلت والمجتمع الدولي  العراقية فاقية بين الحكومةاتويعتبر العهد الدولي بمثابة 

 ان الهدف من  .حقوق االنسان احترام  سيادة القانون و علىةلمبنينمية ااالستقرار والتو

محافظة على قيم  جنبا الى جنب مع العمار و التنميةهو تسهيل عملية اعادة االالعهد هذا 

 .رث الماضي القريب والبعيدإو ب علي تحديات اليوم والتغلحقوق االنسان وسيادة القانون

وطبقاً للمعلومات التي حصل عليها مكتب حقوق اإلنسان في بعثة األمم المتحدة لمساعدة  .4

 شخصاً قد قتلوا نتيجة ألعمال العنف 7,054العراق، من وزارة الصحة، فإن ما مجموعه 

 بين هؤالء كان مجموع ومن. 2006أكتوبر / سبتمبر وتشرين أول/خالل شهري أيلول

، سقطت غالبيتهم نتيجة شخص 5000القتلى من مدينة بغداد وحدها يعادل ما ال يقل عن 
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وبالمقارنة مع مجموع عدد .  وكان علي معظمهم اثار تعذيبإلطالق الرصاص عليهم

 حسب التقرير 6,599 والذي بلغ 2006أغسطس /يوليو وآب/القتلى في شهري تموز

  بشكل مقلق اإلنسان، فإنه من الواضح أن العنف ما زال مستمراًالسابق لمكتب حقوق

  ). 18انظر فقرة (بحصد أرواح أعداد متزايدة من الضحايا 

ويتصاعد هذا الوضع .  المصدر الرئيسي للعنف في البالدى هةالطائفيالهجمات ويبدو أن  .5

جماعات إجرامية من خالل أعمال العنف التي يقوم بها المتمردون والمليشيات إضافة إلى 

ولقد تسلم مكتب حقوق اإلنسان معلومات بخصوص أعداد كبيرة من حاالت القتل . عديدة

مجهولة الهوية   جثة 3.253وأثناء فترة اعداد التقرير،تم العثور علي. العشوائيوعمد متال

وفي بعض .  بدرجات متفاوتةوقد أثر هذا الوضع على مجتمعات محلية بأكملها. في بغداد

اطق تم تقسيم بعض األحياء او اجبار السكان على اخالء مساكنهم والهرب منها بحثا المن

  .عن االمان

وال يزال المواطنون المدنيون العراقيون ضحايا للهجمات اإلرهابية والعبوات الناسفة  .6

المزروعة على جوانب الطرقات وإطالق النار من السيارات المتحركة وتعرضهم للنيران 

 العصابات المشتبكة مع بعضها البعض أو بين الشرطة والمتمردين، إضافة المتبادلة بين

إلى تعرضهم للخطف والعمليات العسكرية والجرائم وسوء المعاملة التي يمارسها بحقهم 

وتحد البيئة األمنية، التي يسود فيها التعصب الطائفي والتحيز، من .  أفراد من الشرطة

ر عن المظاهر الدينية و التعبير عن الرأي، كما يقوض حرية ممارسة العبادات أو التعبي

تنامي البطالة والفقر والتمييز ونقص الخدمات األساسية من الحقوق اإلجتماعية 

  .اإلقتصادية

ن عدم امكانية قوات حفظ القانون إعمال المتمردين والجماعات االرهابية، فألى إباالضافة  .7

على زيادة االعتقاد بان المليشيات انعكس اق والنظام القضائي لحماية السكان في العر

 ويتسلم مكتب حقوق االنسان تقارير. والعصابات االجرامية تعمل ضمن حصانة متزايدة

كما وقد عبر العديد من . تعمل لصالح المليشياتوتفيد ان الشرطة وقوات االمن مخترقة 

 والقوات داء بالشرطةاالفراد والمنظمات غير الحكومية بمناسبات عدة عن عدم ثقتهم با

  .القيام بواجباتها بطريقة فعالةب االمنية

عملية تدقيق بدأت لحكومة اشارت تقارير ان ابعد ان تنامت انتقادات حول اداء الشرطة،  .8

ت انتهاك حقوق االنسان ءا عضو من وزارة الداخلية بادعا3.000نتج عنها تسريح 

يعتقد انه من الضروري الحصول و مكتب حقوق االنسان هذه الخطوة ، يرحب. والفساد

شخاص واالجراءت ضافية بخصوص التهم الموجهة ضد هؤالء األإعلى معلومات 
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بة لكي يتم تقييم هذه العملية بشكل سليات استئناف مناآو تطبيق ألى تسريحهم إالمؤدية 

من  لضمان وصول قوات األ حثيثة أكثرضافة الى ذلك يجب بذل جهودباإل. كامل

تقديم دورات تدريبية لموظفي  من خالل تعزيز سيطرة الدولة ومهنى المقبوللمستوى الل

ليات محاسبة مبنية على تطوير آنسان ووضع  دورات حقوق اإلادارة العليا بما فيهاإل

لى إرساء نظام تحري داخلى يؤدي إاجراءات العمل ووضع نظام رقابي لضمان التطبيق و

ومن . 1تقديم الى القضاء في حالة سوء المخالفة ومن ضمنها ال ملموسةاجراءات محاسبية

خالق نسان واألن يتم التعاطي مع هذه االحتياجات من خالل مركز حقوق اإلأالممكن 

 .المرتبط بوزارة الداخليةوالمؤسس حديثا 

دت أ واسع النطاق وشكل تمشيط أمني على ةالعسكريوالعمليات عمليات الشرطة استمرت  .9

  وغالبا دون مبررص المعتقلين من غير مرجعية قضائية مناسبةشخاعداد األألى زيادة إ

 29.256نحاء البالد أعدد المعتقلين في جميع بلغ نسان وزارة حقوق اإلووفقا ل .كاف

بنهاية شهر ) اتا في معتقالت قوات متعددة الجنسيمنهم موجودون حالي) 13.571 (معتقال

 بنهاية شهر 30,104معتقلين قل بقليل من عدد الأول، وهو تشرين األ/كتوبرأ

 نتيجة الطالق سراح اب/غسطسأ بنهاية شهر 35,543ايلول وعدد المعتقلين /سبتمبر

 .بعض المعتقلين الموقوفين بدون اتهام

نتج عنها ونبار، خص في األ العسكرية وباألهاملياتاستمرت القوة متعددة الجنسيات في ع .10

العنف ما بين من نفسهم في دائرة أن معاناة شديدة للسكان المحليين، والذين يجدو

حرية حركة لن عمليات التقييد المستمرة إ. منجرامية وقوات األالمتمردين والعصابات اإل

ة ي الصح العنايةلى الخدمات االساسية مثلإجدا   محدودووصولاالشخاص والبضائع 

 ، هو حرمانهرية ومياه نظيفة والكهرباء وعالوة علي ذلك كله السلة الغذائية الشوالتعليم

القوة متعددة خرى أويدعو مكتب حقوق االنسان مرة . ساسيةلسكان من حقوقهم األل

سس أ تجنب االستخدام المفرط للقوة والتقيد الكامل ب الىوقوات االمن العراقيةالجنسيات 

 .حقوق االنسان الدولية والمبادئ االنسانية

 والعاملين بمجال االعالم من استهداف الصحفيينمع تزايد حرية التعبير تقوضت   .11

 صحفي في خالل الشهرين 18وقد تم قتل . غير حصانة تذكر وذلك فقط لطبيعة عملهم

تم مهاجمة . تشرين االول/ في شهر اكتوبر12ايلول و / منهم في شهر سبتمبر6: السابقين

لعراقية  اقناةالفضائية والشعبية  قناةتشرين االول وهما /مكتبين اعالميين في شهر اكتوبر

                                                 
 والذي تم االعالن عنه من قبل وزير 4مكتب حقوق االنسان يتابع اجراءات عمل وزارة الداخلية بخصوص انتهاآات في موقع رقم  1

  .تشرين الثاني، سيتم توفير معلومات خاصة عن الموضوع في التقرير المقبل لمكتب حقوق االنسان/ نوفمبر6الداخلية في 
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على الحكومة ضمان ان هذا الحق االساسي ، والذي يعتبر شرط اساسي للعملية . الفضائية

 .الديمقراطية، ال يتم التراجع عنه عند تدهور االمن او نتيجة اجراءات قانونية متشددة

 كما تواصل استهداف األقليات، فقد ازدادت حدة الهجمات التي يتعرض لها  .12

سبتمبر في الوقت الذي ال تزال فئات ُأخرى كالصابئة /ولالمسيحيون منذ شهر أيل

المندائيين تتعرض لإلستهداف على أيدي متطرفين مما يجعل استمرار بقائهم في البالد 

هذا وقد قامت بعض المليشيات بإجبار بعض الالجئين الفلسطينيين على .  مهدد للخطر

  .خرىواسلحة نارية االرحيل من منازلهم وهاجمتهم بالقذائف 

فقد سجلت اعداد متزايدة من النساء الالتي . ويستمر تدهور وضع النساء في العراق  .13

" جرائم الشرف"كن ضحايا اما للمتطرفين الدينين او تعرضن للقتل على خلفية ما يسمى ب

بعض النساء غير المسلمات يجبرن على ارتداء الحجاب واليخرجن اال برفقة احد  

 .ن اقاربهن الذكور او ازواجه

 والمفكرين والقادة السياسيين والدينيين وقادة وال يزال استهداف أصحاب التخصصات  .14

فقد  . وأفراد قوات األمن واإلدارة العامة مستمر بال هوادةالعشائر والمسئولين الحكوميين

امتدت أثار أعمال العنف لتطال قطاع التعليم ونتيجة لذلك لم يتسنّى للعديد من المدارس 

 فتح أبوابها أو عمت الفوضى في برامجها وُأجبر الكثير من المعلمين وأساتذة والجامعات

كما أثّرت النشاطات المتزايدة التي تقوم بها  .2الجامعات والطلبة على مغادرة البالد

  .جماعات متطرفة داخل الجامعات سلباً على سير العملية األكاديمية

 ازدياد انتشار الفقر يؤدي إلى تحركات   إن الوضع المتردي في البالد والذي يصاحبه .15

وقدرت مفوضية . سكانية لم يسبق لها مثيل بحثاً عن األمن سواء داخل البالد أو خارجها

 شخصاً تعرضوا 418,392األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بأن ما يربو على 

ة منذ تفجيرمرقد  نتيجة للعمليات العسكري15.240للتهجير جراء العنف الطائفي وزهاء 

كما تُقدر مفوضية األمم . 2006فبراير / شباط22االمام العسكري في سامراء بتاريخ 

 مليون شخص طلبوا اللجوء في الدول 1.6المتحدة السامية لشؤون الالجئين بأن حوالي 

 ويقدر عدد من ترك العراق خالل الشهور القليلة .2003المجاورة للعراق منذ العام 

 . شخص شهريا100.000الماضية بـ 

                                                 
 موظف وزائر في وزارة التعليم العالي في بغداد من قبل اشخاص 150-100تشرين الثاني تم اختطاف ما بين /ر نوفمب14  في  2

ان هذا العمل من شانه ان يوثر بطريقة " الممثل الخاص لالمين العام لالمم المتحدة بيانا صحفيا يدين الهجوم . يرتدون بزات الشرطة
وسيغطى الموضوع في التقرير " هذا البلد المعروف منذ ابد بعيد بثقافقته العملية واالدبيةسلبية وخطيرة على التطورات في العراق، 

  . المقبل لمكتب حقوق االنسان
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وخالل الفترة التي يغطيها التقرير، أشرك مكتب حقوق اإلنسان أطرافاً عراقية   .16

حكومية وغير حكومية باإلضافة إلى جهات مانحة في سلسلة من المشاورات حول إطالق 

وعلى .  المفوضية الوطنية لحقوق اإلنسان وتعزيز مباديء الحكم الصالح وسيادة القانون

ص، واصل مكتب حقوق اإلنسان العمل على تقديم الدعم الرامي إلى تعزيز وجه الخصو

المؤسسات العراقية  كمجلس القضاء األعلى ووزارة حقوق اإلنسان ووزارة العدل بهدف 

  .إرساء نظام وطني فعال يعنى بحماية حقوق اإلنسان

من التحديات وال تزال مراقبة وضع حقوق اإلنسان في العراق عمالً يكتنفه العديد   .17

جمع معلومات اكثر شمولية حول انتهاكات ألن الوضع األمني يجعل من الصعوبة بمكان 

بيد أن .   مكتب حقوق اإلنسانيتلقاهاالتحقق المستقل من المزاعم التي حقوق االنسان و

 ومن مصادر المعلومات التي تتلقاها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق من األفراد

قارير التي تنشرها منظمات حقوقية محلية والمؤسسات األمنية الخاصة  والترسمية

واإلعالم كلها مجتمعة توفر مؤشرات إضافية تُشير إلى أنماط واضحة من انتهاكات 

 .حقوق اإلنسان

  

  حماية حقوق اإلنسان

 اإلعدامات خارج إطار القانون والقتل العمد والعشوائي

 بلغ عدد المدنيين الذين تعرضوا دالصحة ، فقوفقاً للمعلومات المقدمة من وزارة   .18

 امراة 195 يتضمن 3,345سبتمبر /للقتل  نتيجة أعمال العنف في البالد خالل شهر أيلول

، 3 طفل56 امراه و156تشرين االول ويتضمن / في شهر اكتوبر3,709 طفال،و 54و 

 125اة و امر251 بما يتضمن 3,481ايلول /بينما بلغ عدد الجرحى في شهر سبتمبر

 112 امراة و276 يتضمن 3,944تشرين االول بلغ عددهم /طفل، اما في شهر اكتوبر

وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغ إجمالي القتلى المدينيين في العراق في شهر . طفل

و بلغ العدد االجمالي . 2006أغسطس / في شهر آب3,009 بينما بلغ 3,590يوليو /تموز

تشرين االول /ايلول واكتوبر/ في كل من شهرسبتمبر4,984لى للقتلى المدنيين في بغداد ا

 من 1,471من ضمنهم  ) تشرين االول/ اكتوبر2,722ايلول و/ في شهر سبتمبر2,262( 

 .تشرين االول/كتوبرأ في 1,782ايلول و /الجثث المجهولة الهوية في شهر سبتمبر

                                                 
  ان اعداد المدنينن المقتوليين بناء على اعداد الضحايا التي تجميعها من قبل وزارة الصحة من خالل المستشفيات الموجودة في ارجاء  3

  . الشرعي في بغدادالبالد و معهد الطب 
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 مجلة مستقلة وذات  وهي2006ايلول / الصادر في سبتمبر" لينست"وفي تقرير مجلة  .19

وقدرت الدراسة ان عدد . سلطة اعلنت عن دراسة اجرتها حول معدل الوفيات في العراق

 شخص بسبب اعمال 601.027 شخص في العراق بما فيهم 654.965الوفيات تجاوز 

في عدد الوفيات في العراق " نسبة الثقة" وان .2003العنف منذ اجتياح العراق في مارس 

 601.027 شخص وان العدد المتوسط 793.663 الي 426.369وح بين بسبب العنف ترا

 12.801 اسرة مكونة من 1.849ارتكزت الدراسة على مقابالت اجريت مع . شخص

وقد قامت الواليات المتحدة االمريكية والعراق باالضافة الي اخرين بمن فيهم . شخص

 صحة نتائج بنفيجهاز احصاء النفوس العراقي وهو منظمة قامت بمسوحات اخرى 

نوفمبر / وادلي وزير الصحة العراقي بتصريح في فيينا في مطلع تشرين الثاني . الدراسة

 مدنيا عراقيا قتلوا نتيجة العمال العنف منذ عام 150.000اشار فيه الي ان حوالي 

2003. 

تُعد الهجمات اإلرهابية والقتل واإلعدامات خارج إطار القانون التي ترتكبها فرق   .20

باالضافة الي ووغالبا تعمل مع او بدعم من الشرطة العراقية لموت المرتبطة بالمليشيات ا

نتيجة للتفجيرات االنتحارية وقذائف الهاون او القتل العشوائي الذي يستهدف المدنيين 

اختطاف المئات من السبب الرئيسي لحاالت الوفيات في العراق، وال يزال الصواريخ هي 

بغداد معصوبة األعين من في مناطق مختلفة ثهم في مناطق متفرقة المدنيين وتلقي جث

.  وموثوقة االيدي وقد بدت عليها عالمات تدل على تعرضها للتعذيب قبل أن يتم إعدامها

هذا وقد أفاد العديد من الشهود بأن مرتكبي هذه الجرائم كانوا يرتدون زي المليشيات أو 

رتكبي هذه الجرائم يعملون كفرق حيث يصلون الشرطة أو الجيش، وتمت اإلفادة بأن م

إلى الموقع مستقلين مركبات شبيهة بمركبات الشرطة وال يردعهم حضور قوات الشرطة 

إلى محيط المنطقة، وتُشير أعمال القتل هذه إلى دالالت طائفية امتدت أثارها لتطال جميع 

 . وان كانت بدرجات متفاوتةالتجمعات السكنية في البالد

سبتمبر، استؤنفت / أيلول17 – 11في الفترة الواقعة بين : بيل المثالعلي س  .21

اإلعدامات خارج إطار القانون في بغداد وازدادت بصورة خطيرة، فقد أفادت وسائل 

وفي .   جثة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد180اإلعالم بأنه تم العثور على حوالي 

مجهولة الهوية في أرجاٍء مختلفة من بغداد  جثة 45سبتمبر، تم العثور على / أيلول22

ووفقاً ألقوال .  معصوبة األعين وموثقة اليدين وتحمل عالمات تدل على تعرضها للتعذيب

أحد شهود العيان، تعرض ستة أفراد من السنة للشنق أمام المأل أمام أحد الصيدليات في 

 .برسبتم/ أيلول28 و 25حي نواب الضباط في الفترة الواقعة بين 
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 و 14أكتوبر، سارت األمور على نفس الوتيرة؛ ففي يومي /وفي شهر تشرين األول  .22

 جثة مجهولة الهوية في بغداد  46أكتوبر تم اإلعالن عن العثور على / تشرين األول15

ألشخاص يبدو أنهم لقوا حتفهم جراء تعرضهم إلطالق ناري وتحمل جثثهم عالمات تدل 

أكتوبر، تم العثور على / تشرين األول16 إلى ذلك، وفي إضافة.  على تعرضهم للتعذيب

هذا وقد اجتاحت موجة عارمة .   جثة في يوم واحد في العاصمة بغداد64ما يربو من 

من العنف الطائفي المناطق الوسطى من البالد، وخصوصاً مدينة بلد، حيث أفادت األنباء 

رضهم لهجمات عشوائية شنتها بأن زهاء المائة شخص من المدنيين  لقوا حتفهم إثر تع

  .فرق الموت المتنافسة

ومن الجدير بالذكر أن حاالت االغتيال المتعمد التي تستهدف أصحاب اإلختصاصات   .23

 القادة  بمن فيهموالمفكرينواساتذة الجامعات والمحامين واالطباء المهنية  كالصحافيين 

وأفراد قوات األمن والشرطة ن السياسيين والدينيين وقادة العشائر والمسئولين الحكوميي

العراقية ومنتسبي الجيش، قد ازدادت حدتها بصورة ملفتة للنظر خالل الشهرين 

   .المنصرمين

سبتمبر، أفاد رجال الشرطة في بعقوبة أن رجاالً مسلحين أقدموا على / أيلول18وفي   .24

دكتور علي سبتمبر، نجا وزير الصحة ال/ أيلول25وفي .  إغتيال قرية العظيم المجاورة

كما تم العثورفي بغداد على أحد .  الشمري ومحافظ ديالى، رعد رشيد، من محاولة إغتيال

أعضاء مجلس النواب وهو كردي وسائقه مقتولين إثر تعرضهم لطلقات نارية في الرأس 

وعلى الرغم .  أكتوبر/ تشرين األول5والصدر بعد أن كان قد تم اختطافهم في بغداد في 

يد من أفراد البرلمان لإلغتيال في السابق، بيد أن هذه الحالة هي األولى من تعرض العد

أكتوبر، / تشرين األول9وفي .  التي تُشير أصابع اإلتهام فيها إلى تورط مليشيات شيعية

ُأردي عامر الهاشمي قتيالً وهو شقيق نائب رئيس الجمهورية، السيد  طارق الهاشمي، 

 تشرين 15وفي .  اع بينما كان في منزله الواقع في بغدادويعمل مستشاراً لدى وزارة الدف

أكتوبر، هاجم مجهولون قافلة تنقل هالة محمد شاكر وهي رئيسة قسم الشؤون /األول

المالية لدى وزارة الداخلية، حيث أسفر هذا الهجوم عن مقتل اثنين من حراسها 

 تشرين 15 في وكذلك.  الشخصيين وخمسة مدنيين تصادف وجودهم في موقع الحادث

أكتوبر، تعرض المدير اإلعالمي لدى مديرية التربية في الموصل، رعد الحيالي /األول

أكتوبر، / تشرين األول16وفي مدينة خالص في .  للقتل على أيدي مسلحين مجهولين

أطلق مسلحون النار على اثنين من  الحراس الشخصيين لرئيس الوزراء السابق، إبراهيم 

أكتوبر،  لقي فتّاح رشيد حارقي / تشرين األول17وفي .  اهما قتيلينالجعفري، وأردي
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حتفه، وهو عضو بارز لدى اإلتحاد الوطني الكردستاني، إثر تعرضه إلطالق النار على 

أكتوبر، / تشرين األول17وفي البصرة في .  أيدي مسلحين مجهولين في الموصل

تجهة إلى مقر عملها، وتعرض أربع تعرضت الدكتورة يسرى هاشم لإلغتيال بينما كانت م

طلبة جامعيين إلطالق نار أودى بحياتهم في الحرم الجامعي على أيدي مسلحين مجهولين 

 تشرين 18وفي .  يرتدون مالبس مدنية وتقلهم مركبات تبدو كأنها تابعة للشرطة

أكتوبر، انفجرت قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق الرئيسي الذي يصل /األول

نتي العمارة والبصرة حيث أسفر هذا الحادث عن مقتل علي قاسم التميمي وهو رئيس مدي

 .مخابرات قوات الشرطة التابعة لمحافظة ميسان ومقتل أربعة من حراسه الشخصيين

وتواصلت الهجمات اإلرهابية واإلستهداف المتعمد للمدنيين في أرجاء مختلفة من   .25

ات المتعمدة بشكل رئيسي هو تصفية قادة  كان الغرض من وراء الهجموقد. البالد

ة رمن أجل اشعال فتيل العنف الطائفي الذي يترتب عليه زيادة حدة دائالمجتمع البارزين 

 عديد من هذه توقد استهدف.   أثر قتل احد افراد اسرة او طائفة ماالقتل اإلنتقامي

ومحطات الباصات  المساجد واألسواق المكتظة والمطاعم والمخابز  العشوائيةالهجمات

إضافة إلى ذلك، لوحظ حدوث .  والمناطق التي يتجمع فيها العمال سعيا للبحث عن عمل

عدة إغتياالت عن طريق إطالق النار من المركبات أثناء سيرها، ويبدو أن بعض هذه 

الهجمات ترتكب ضد فئات معينة؛ فمثالً في المناطق المختلطة، يقوم أفراد من المليشيات 

ل هذه الهجمات بغية ترويع أفراد من الجماعات غير المرغوب بها بقصد إجبارهم بشن مث

 ضد مراكز الشرطة ومراكز التجنيد إما كما لوحظ شن هجمات إنتقامية.  على الرحيل

 توجيه تحذير للمؤسسات انتقاماً العمال االختطاف او القتل المنسوب للميليشيات او بهدف

  . متعددة الجنسياتقواتالمع " كمتعاونين"واألفراد الذين ينظر إليهم 

 آخرين بجروح إثر 28سبتمبر، لقي ثماني مدنيين مصرعهم وُأصيب / أيلول21وفي   .26

 عشائر سامراء، حيث زعماءانفجار سيارة مفخخة قرب منزل الشيخ خالد الفليح وهو أحد 

.  ن لعائلة الشيخأفادت األنباء أن غالبية الضحايا كانوا من النساء واألطفال الذين ينتمو

أكتوبر، انفجرت سيارة مفخخة في أحد األسواق حيث / تشرين األول1وفي الفلوجة في 

 تشرين 4وفي .  أسفر هذا الحادث عن مقتل أربع مدنيين وجرح ستة آخرين

أكتوبر، قتل مسلحون خمسة أشخاص وُأصيب ستة آخرون بجروح عندما فتح /األول

وفي .   في منطقة الزعفرانية جنوب بغدادةهي الواقعالمسلحون النيران على أحد المقا

نفس اليوم، اسفر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق عن إصابة عشرين عامالً في 

 شخصاً 14كما أسفر انفجار قنبلة في حي الكرادة عن مقتل .  ساحة الطيران في بغداد
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 انفجار قنبلة كانت أدىأكتوبر، / تشرين األول10وفي .   آخرين بجروح75وإصابة 

 مدنيين على األقل وإصابة أربعة آخرين 10مقتل  إلى مزروعة خارج أحد المخابز

بجروح في حي الدورة، وانفجرت سيارة مفخخة في نفس اليوم في منطقة الشعب وهي 

 شخصاً 13 عن مقتل منطقة تسود فيها غالبية شيعية في بغداد حيث أسفر هذا اإلنفجار

أكتوبر، أدت سبع هجمات بالقنابل في كركوك / تشرين األول15وفي .   آخرين46وجرح 

 بجروح، استهدفت إحداها مركز تدريب نسوي، حيث 72 شخصاً وإصابة 14إلى مصرع 

أدى  أكتوبر،/ تشرين األول16  وفي . آخرين25افادت األنباء عن مقتل إمرأتين وجرح 

 آخرين بجروح في حي أور 17  شخصاً وإصابة20انفجار سيارتين مفخختين إلى مقتل 

اليوم، قتل مسلحون خمسة من أفراد عائلة شيعية عربية نفس وفي   .في شمال بغداد

 كما إنفجرت سيارة مفخخة في أحد .في منزلهم في مدينة المحموديةواحدة بينما كانوا 

  مقتل مسفرة عن كيلومتراً جنوب بغداد40األسواق في مدينة الصويرة الواقعة على بعد 

:  آخرين، كما وقعت حوادث عديدة في مدينة الخالص15 أشخاص على األقل وجرح 10

حيث فتح مسلحون مجهولون النار على المحال التجارية مما أدى إلى مقتل أربعة من 

إمرأة مع أوالدها قُتلت وفي اليوم ذاته، .  أصحاب هذه المحال وجرح خمسة آخرين

وأطلقوا عليهم النار منزلها في البزانية في ديالى  نمجهولون مسلحوقتحم ا عندمااألربعة 

  .  لهجومبجروح أثناء هذا ازوج المرأة ُأصيب  وقد ،خالل نومهم

 2005 لسنة 3 رقم القانون وزارة المالية العراقية مؤخراً تعديالت إجرائية على دخلتأ .27

 نتيجةحون المتعلق بالتعويضات المالية ألزواج وزوجات أولئك الذين يقتلون أو يجر

حيث تشمل هذه التعويضات المصابين بسبب الحوادث كالسيارات : لهجمات اإلرهابيةل

وقد علم .   الجماعات المسلحةعلى أيديلقتل التعرض ل أو  والعبوات الناسفةالمفخخة

 على المواطنين الذين ال يعملون في وظائف حكومية تقديم ه يتعينمكتب حقوق اإلنسان أن

 لدىو.   فيها الهجوم ألجل إستالم التعويضاتوقعلس المحافظات التي وثائقهم إلى مجا

 بصدد صياغة ه مكتب حقوق اإلنسان أنابلغ المجلس، بمجلس محافظة بغداداإلتصال 

 .  إجراءات تشغيلية حيث لن يتم دفع أية تعويضات حتى يتم تفعيل هذه اإلجراءات

  

  العنف الطائفي

 يترتب على كل حيث الطائفية  أكثر اتساماً بالصبغةأصبحت أعمال العنف في البالد. 28

 السنية وقد تعرضت المساجد.  من الهجمات اإلنتقامية في بغداد وعموم البالدهجوم المزيد 
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 فصائل متنافسة، فيما أصبحت األحياء المختلطة، كمنطقة الدورة، للهجوم على أيديوالشيعية 

من فرق الموت والميليشيات  يرتبط العديد .يعيالش- السنينحو التقسيم مستقطبة بشكل متزايد 

 هذه األحزاب التي ال يتم دعمها من قبل بأحزاب سياسية تابعة للحكومة، أوالمتنافسة مباشرة 

 وكان هناك ايضا حاالت متعددة حيث وقعت حاالت .إخفاء هذه العالقة تحاول بدورها 

ي جثثهم عالمات تعذيب قبل اختطاف يبدو ان ضحاياها اعدموا خارج نطاق القانون وعل

 .وفي حاالت اخري، ال يزال مصير او مكان المتخطفون مجهوال. موتهم

 ميليشيات وعصابات مسلحة أخرى، على أيدي من أعمال العنف هذه العديد ارتكابيتم . 29

حيث يهدف البعض منها إلى تأمين الحماية للمجتمع والتي لم تتمكن مؤسسات إنفاذ القانون في 

ويبدو أن الميليشيات والجماعات المسلحة األخرى تسيطر على معظم .  ة من تأمينهاالدول

المناطق في شرق وغرب بغداد حيث تستمر في تنفيذ مهام شرطة غير قانونية وإقامة نقاط 

 ،من خالل محاكمات غير قانونية وتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون" العدالة ادارة"التفتيش و

 شنيتم ما غالباً يزعم أنه و.  من العقاب خالل تصرفاتهم باإلفالت التام متع هؤالء منويت

عرض  فيما يت، هذه الجماعاتعلى أيديهجمات ضد األقليات، والالجئين الفلسطينيين والنساء 

إعدامهم يتم  نقاط تفتيش إرتجالية ومن ثم عند ميليشيات  للخطف على أيدي من الضحاياالعديد

قد تم توظيف هذه األساليب من قبل الجماعات المسلحة والمليشيات  .خارج نطاق القانون

 . بدرجات متفاوتةالشيعية منها والسنية

سبتمبر، قُتل ثالثة هنود وأحد عشر باكستانياً من زوار / أيلول1في : علي سبيل المثال. 30

 40ن  متمردين قرب الرمادي، حيث كانوا ضمن مجموعة مؤلفة معلى أيديالعتبات المقدسة 

إثنان من الضحايا من كبار السن، وإثنان آخران في كان و.  إلى كربالءمتجهين زائراً 

وقد أدان السيد أشرف هذا .   من عمرهم فيما كان الباقون في متوسط العمرياتالعشرين

/  أيلول3 في بيان صحفي صدر في قاضي، الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة

بالجريمة البشعة التي تنتهك المبادئ " القتل المتعمد للزوار واصفاً إياه اتبأشد العبار، سبتمبر

 ."األساسية لإلسالم واإلنسانية على حد سواء

 في منطقة الحرية، وهي منطقة مختلطة تسيطر عليها المقيمةأفادت التقارير أن العائالت . 31

 24نذرهم بإخالء المنطقة خالل ستلمت رسائل موقعة من الميليشيات تاالميليشيات الشيعية، قد 

 خالل تواجد  التقارير قيام مسلحين بإحراق منزلينأوردتسبتمبر، / أيلول22وفي .  ساعة

 وإطالق النار على إثنين من المساجد قبل ساعة واحدة من موعد بدء سكان المنزلين داخلهما

لون في سبتمبر، قام مسلحون مجهو/ أيلول23وفي .  حظر على حركة المركباتفرض 
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 المجلس الشيعي األعلى للثورة اإلسالمية في  وهو أحد أعضاءالنجف بقتل فاضل أبو صيبا

 .العراق

 تشرين 13 ففي ؛ مؤخراً في مدينة بلدالجرائم الطائفيةأحد أبشع وقد تم ارتكاب . 32

 عامل بناء من العرب الشيعة وتم العثور على جثثهم مقطوعة الرأس 17طف أكتوبر، خُ/األول

 تشير التقديرات التي تلت هذا الحادث،وخالل األيام .  ي أحد الحقول في الضلوعية قرب بلدف

 من العرب السنّة المدنيين وهروب المئات لتجنب المزيد من أعمال العنف 90 أنه تم قتلإلى 

بعد أن قام مسلحون يرتدون مالبس الميليشيات السوداء بطرد األقلية السنية خارج المدينة 

كما ذكرت التقارير إعتقال .  ق منازلهم وقيامهم بالهجوم على القرى بقذائف الهاونوإحرا

.  مع الميليشيات  بالتعاونجرائم القتلارتكاب  في لضلوعهمإثنين من ضباط الشرطة العراقية 

دعى مسؤولون محليون في بلد أن السكان المحليين هم الذين قاموا بتنفيذ الهجوم، ذكر اوفيما 

ونتيجة .   جماعة من الميليشيات من بغداد لإلشتراك في هذه المجزرةه تم ارسالآخرون أن

 .  لهذا الهجوم، هرب أغلب السكان المحليين من السنّة من المدينة

على طريق  الواقعة – أكتوبر، وفي منطقة طوزخورماتو التركمانية/ تشرين األول17في . 33

 من المسؤولين 17عتقلوا افتيش غير قانونية وتكريت السريع، أقام مسلحون مجهولون نقطة ت

 ومن ثم تم إطالق  الذي ينتمون إليه عن العرق، حيث سؤلواالتركمان العاملين في تكريت

 .لحين لم يرهم أحد منذ ذلك ااً شيعي15تم إعتقال و.  سراح السنّة منهم

 في المملكة كرمة الملتقى عدد من علماء الدين العراقيين من السنّة والشيعة في مكةا. 34

،  منظمة المؤتمر اإلسالمينظمتهأكتوبر، في إجتماع / تشرين األول20العربية السعودية في 

ت األطراف ووقع.   العنف المتصاعد في البالدازاء ا عن قلقهحيث أعربت الفئات المشاركة

الشيعة، وحماية ضد المسلمين من السنّة والموجهه  يدعو إلى إنهاء عمليات القتل اً إعالنالمعنية

جميع المعتقلين " الدينية السنّية والشيعية، كما يدعو إلى الوحدة وإطالق سراح األماكن المقدسة

 . ولكن من المؤسف ان عدد الهجمات الطائفية لم ينخفض في اعقاب هذا االعالن".األبرياء

ارة لمدة يوم واحد ، إستولت الميليشيات على مدينة العمالذي وقع فيه اتفاق مكة وفي اليوم .35

أسفر عن و. المزعوم ان ميليشيا متنافسة تهيمن عليهاالشرطة المحلية رجال عقب إشتباك مع 

أكتوبر، / تشرين األول30وفي .   بجروحني آخر60 إصابةوعلى األقل  تسعة أشخاص مقتل

نفجار ن عند إي آخر60 شخصاً لقوا مصرعهم فيما جرح 25أفادت وزارة الداخلية العراقية أن 

 . حشد من العمال في أحد ساحات مدينة الصدر الشيعية في بغدادبينقنبلة 
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سبتمبر، قام مسلحون مجهولون يرتدون زي الجيش في بغداد بخطف غانم / أيلول4في . 36

أكتوبر، / تشرين األول1وفي .  خضير حسين، العب كرة القدم في الفريق األولمبي العراقي

د مصانع األغذية في حي العامل في بغداد ووضعوا في شاحنة  عامالً من أح26تم إختطاف 

 شخصاً من 14أكتوبر، تم إختطاف / تشرين األول2وفي .  ) 95 ةانظر إلى الفقر(تبريد 

وفي كال .   عملهم في محالت بيع الحاسوب قرب الجامعة التكنولوجية في بغدادأماكن

بخطف أعداد كبيرة من العاملين من الحادثين، قام مسلحون يرتدون مالبس الجيش والشرطة 

فرقة كاملة من  فيه  انسحبت في الوقت الذي أحياء مكتظة في المدينة وفي وضح النهار، 

 . مع منفذي العمليتينهمؤاألمر الذي يثير الريبة حول تواط ،الشرطة العراقية

تشير  ريرففي فترة اعداد التق  في تزايد، د األشخاص المفقودين والمختفيناعدأإن . 37

 جثة مجهولة الهوية تم نقلها في األشهر 200تقديرات مكتب حقوق اإلنسان إلى أن أكثر من 

الضحية ت التي يتم فيها قتل حاالالوفي .   كربالء والنجفالموجودة فياألخيرة إلى المقابر 

 من  عملية عسكرية، يتردد أفراد عائلته في الذهاب إلى المشرحة للمطالبة بجثته، خوفاًخالل

 .وجود الميليشيات أو قوات األمن لإلنتقام من بقية أفراد العائلة

 تعاني من القلق الشديد والخوف على مصير إن عائالت ضحايا االختطاف والتي. 38

المختطفين، وما يصاحب ذلك من ضغوطات نفسية عليها، تتعرض إضافة إلى ذلك إلى فقدان 

وفي بعض .  راد العائلة المخطوفين من العاملينفي الحاالت التي يكون فيها أفمصدر رزق  

أفراد العائلة من الضعفاء أمثال كبار السن أو النساء أو العاجزين أو ضطر الحاالت، ي 

المادية حتياجات االتلبية جل أزهيدة من لعمل بأجور الخروج لالطالب أو األطفال على 

 .لعائلةل

  

  القضاة والمحامون 

غطيها التقرير، تم إستهداف القضاة والمحامون، الذين يمثلون األساس ل الفترة التي يوخال. 39

 حقوق اإلنسان في العراق، حيث لم يكن  وحمايةتعزيزفي إعالء شأن سيادة القانون و

 وأقاربهم أيضاً، وقد تم عائالتهمالعاملون في المجال القانوني هم وحدهم المستهدفون، بل 

 عثر على جثة : علي سبيل المثال. ى اإلصالحياتدح إعلىتسجيل هجوم واحد على األقل 

ن عاماً ويعمل مساعداً للمحامي بديع عارف وعبد المنعم ياسين حسين، البالغ من العمر خمس

سبتمبر في معهد الطب / أيلول3عزت، أحد محامي الدفاع في محاكمة صدام حسين، في 

سبتمبر، / أيلول17  وفي .أغسطس/ آب29ختطاف في لإل ، بعد أن تعرضالعدلي في بغداد
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 8 مقتل  حيث أسفر هذا الهجوم عنإستهدفت سيارة مفخخة سجن النساء واألحداث في كركوك

 وقت لمحتجزينا تزور ت كانلتي أطفال على األقل، بعض منهم من أفراد العائالت ا3نساء و

 .حدوث االنفجار

الذي يرأس محكمة سبتمبر، قُتل كاظم عبد الحسين، صهر القاضي / أيلول29في و. 40

الضحايا تعرض وقد .  ن من أقاربه بجروح خطيرةياألنفال، مع إبن أخيه، فيما أصيب إثن

غرب الواقع  عندما ذهب السيد كاظم لجلب بعض ممتلكاته من منزله عليهم النيران إلطالق

ن أكتوبر، أطلق مسلحو/ تشرين األول4وفي .  بغداد الذي هجره قبل أشهر بسبب إنعدام األمن

مجهولون النار على عبد المطلب الحيدري، أحد المحامين المشهورين، فأردوه قتيالً داخل 

أكتوبر، تم إطالق النار على / تشرين األول9وفي .  منزله في منطقة العامرية في بغداد

جنوب بغداد، فيما كان في طريقه الواقعة مدحت صالح، أحد كتاب العدل في مدينة المدائن 

أكتوبر، قُتل عماد الفارون، شقيق رئيس هيئة اإلدعاء / تشرين األول16وفي .  هعملمقر إلى 

 صدام حسين وستة من المتهمين اآلخرين في القضية الصادرة بحقفي محكمة األنفال الحالية 

وكان الزوجان قد هربا من المنطقة في .  معه، على يد مسلحين أمام زوجته في حي الجامعة

لمنزلهما ألخذ بعض كانا قد عادا في هذا اليوم ت غير آمنة ووقت سابق بعد أن أصبح

 .الممتلكات الشخصية

 والقضاة في جميع أرجاء العراق، والموثقة في هذا التقرير يتناقض ترهيب المحامين. 41

 بشكل واضح مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وغيره من تقارير صدرت سابقاً، 

ة حول دور المحامين والتي تنطوي على إلتزام الدولة بحماية وباألخص مع المبادئ األساسي

 :وتنص هذه المبادئ على.  العاملين في المجال القانوني

إمكانية أداء وظيفتهم المهنية دون ترهيب، أو ) أ(أن تكفل الحكومات للمحامين .  16"
 إمكانية السفر وإستشارة موكليهم بحرية) ب(عوائق، أو مضايقات أو تدخالت؛ 

أن ال يتعرض المحامون إلى المعاناة، أو يتم تهديدهم ) ج(داخل بلدهم وخارجه؛ و
بعقوبات قضائية أو إدارية، إقتصادية أو غيرها من العقوبات بسبب أي إجراء يتم 

  .إتخاذه بما يتماشى مع المهام، والمعايير واألخالق المهنية المعترف بها

، يتعين على سبب إضطالعهم بمهامهمعندما يتعرض أمن المحامين إلى التهديد ب .17
  ."السلطات توفير الحماية المناسبة لهم

 والعهد الدولي 1948 لحقوق اإلنسان لعام عالميعالوة على ذلك، فإن اإلعالن الو. 42

 يتطلبان أن تضمن الدول توفر مؤسسات 1966الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 
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وقد تم إعتماد إجراءات حماية صريحة .  تقاللية والعدالةقانونية عامة تتسم بالحيادية واإلس

لضمان إستقاللية وحيادية المحاكم في المؤتمر السابع لألمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة 

 : أنه، والتي تنص على1985المجرمين عام 

 

  في الدستور أو قوانين الدولةوأن يكونإستقاللية القضاء يتعين على الدولة أن تكفل "
من واجب كافة المؤسسات الحكومية أو غيرها إحترام و. نص صريح يفيد بذلك

أن تقوم السلطة القضائية بإتخاذ القرارات " كما تنص على "إستقاللية القضاء ومراقبته،
مور المطروحة أمامها بحيادية، على أساس الحقائق وبما يتماشى مع القانون، األبشأن 

مالئمة أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخالت  أو تأثيرات غير قيوددون أية 
  ".مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة وألي سبب من األسباب

  

  حرية التعبير

إن للتدهور العام في األمن ووضع حقوق اإلنسان أثر كبير على الصحفيين العراقيين . 43

اق هو األشد فتكاً  حيث أعلنت منظمة مراسلون بال حدود أن الصراع في العر،والدوليين

ففي غضون الشهرين الماضيين، .  بالعاملين في المجال اإلعالمي منذ الحرب العالمية الثانية

 في شهر تشرين 12سبتمبر و/ في شهر أيلول6:  صحفيا18ً مقتل  عنأفادت التقارير

ن من دور اإلعالم إلى الهجوم خالل شهر تشرين يت إثنتكما تعرض.  أكتوبر/األول

 11 مسلحين في على أيديقناة الشعبية الفضائية حيث قُتل أحد عشر موظفاً : كتوبرأ/األول

ن من الحراس في يأكتوبر، ومحطة تلفزيون العراقية الفضائية حيث جرح إثن/تشرين األول

عرضة للكثير من ن والصحفيإضافة إلى ذلك، يعد . أكتوبر/ تشرين األول29هجوم يوم 

 .4 العشوائي منه والمتعمدعمليات االختطاف واالعتقال،

تعرضت أعداد غير مسبوقة من الصحفيين للقتل أو اإلصابة أو التهديد فيما تعرضت . 44

 للمنظمات الدولية غير الحكومية التي تقوم وفقاًو.   اإلعالم إلى التفجيرلالعديد من وسائ

عاملين في من الصحفيين وال 150بمراقبة حرية التعبير عن الرأي، فقد تعرض أكثر من 

سبتمبر، اصدر المدير /  في ايلول. في العراق2003المجال اإلعالمي إلى اإلغتيال منذ عام 

                                                 
العدد الكبير من " صحفياً مخطوفاً، حيث ال يشمل هذا، بطبيعة الحال، 41  بلغ العدد المسجل لدى لجنة حماية الصحفيين  4

  ".  قصيرةالصحفيين الذين تم إحتجازهم لفترات
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العام لليونسكو السيد كوتشيرو ماتسورا تصريحا صحفيا ادان فيه القتل المستمر للصحفيين 

 والمحررين واالعالميين االخرين في العرق

  في بغدادومة مكتب محطة تلفزيون العربيةسبتمبر، أغلقت الحك/وفي بداية شهر أيلول. 45

 تُعيدو."   التقارير التي ال تتسم بالمهنيةا على العنف الطائفي وبثهاتحريضه"لمدة شهر بسبب 

الفضائية في " الجزيرة"تخذت ضد قناة اإلجراءات التي ُأإلى األذهان حادثة اإلغالق هذه 

" الجزيرة"قناة تم حظر  ر واحد،  لمدة شهمبدئيوعقب إغالق .  2004أغسطس من عام /آب

وفي ذات الفترة، ذكرت التقارير .  2004سبتمبر / العراق في أيلولالعمل فيمن بشكل نهائي 

أن محافظ البصرة قد قام بتحذير الصحفيين أنه سيتم إتخاذ إجراءات قضائية بحق أولئك الذين 

  . عن النزاع في البصرة" صورة زائفة"يرسمون 

نظراً لكونهم معروفين من أجل حماية ي البالد ملعاملين في المجال اإلعالغادر أغلب ا. 46

وكذلك بما يقولون أو يكتبون أنفسهم وعائالتهم، بينما يتوخى اآلخرون أقصى درجات الحذر 

المالحقة إضافة إلى ذلك، يتعرض العديد من الصحفيين إلى .  فيما يتعلق بأماكن تواجدهم

 الساري هير بالمسؤولين في الدولة، حيث يعامل التشريع المحلي، التشمزاعم ببسبب الجنائية 

، التشهير كجريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ضمن أحكام أخرى، 1969منذ عام المفعول 

وقد أفادت التقارير عن حدوث عدد من حاالت إعتقال .  بالحبس لفترة تصل إلى عشر سنوات

 11ففي .   بتهمة التشهيرأكتوبر/رين األولسبتمبر وتش/الصحفيين خالل شهري أيلول

سبتمبر، إعتقلت قوات األمن في تكريت كلشان البياتي، مراسلة جريدة الحياة، مع شقيقها /أيلول

وقد .  سبتمبر/ أيلول13، وأطلق سراحهم في ينتمردماألصغر نجاد البياتي بدعوى مساندتهم لل

عندما ذهبت للمطالبة بحاسوبها سبتمبر / أيلول20اتي مرة أخرى في تم إعتقال السيدة البي

 بشبهة إرتباطها بالجماعات مرةً ثانيةالشخصي الذي تمت مصادرته في اإلعتقال األول، 

 .المسلحة

أفادت التقارير قيام القوات متعددة الجنسيات بإعتقال الصحفي البدراني مع إثنين من . 47

، جرى اإلعتقال لبعض التقاريروطبقاً .  سبتمبر في الفلوجة/ أيلول14أبنائه وأحد أقاربه في 

أثناء تشييع شقيق السيد البدراني، وهو طالب قُتل على يد القوات متعددة الجنسيات قبل يومين 

وللسيد البدراني شقيق آخر كان يعمل صحفياً وقُتل أيضاً .  عندما كان في طريقه إلى الكلية

 تم إعتقال سعدون الجابري، مراسل قناة وقد.  2005القوات متعددة الجنسيات عام على أيدي 

 على أيديأكتوبر / تشرين األول29النهرين الفضائية، وعامر الكياشي من جريدة المدى، يوم 

وفي اليوم ذاته، إعتقلت القوات متعددة الجنسيات إثنين من .  الشرطة العراقية في النجف
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 الصلة محطة إذاعة السالم ذات ن يعمالن فياالصحفيين، ربيع عبد الوهاب وعلي برهان، اللذ

 .سالميةبأحد األحزاب اإل

يتم حالياً عرض مشروع قانون المظاهرات والتجمعات العامة على المجلس الوطني في . 48

كردستان والذي يتطلب بالضرورة حصول األحزاب السياسية والمنظمات األخرى على موافقة 

 تشرين 17وفي .  ع أو مظاهرةخطية من وزير الداخلية قبل الشروع في تنظيم تجم

كردستان في إجتماع مع صحفيين أكراد بعدم تعرضهم حكومة اقليم أكتوبر، تعهد رئيس /األول

في كتاباتهم وشجعهم على اإلبالغ عن له النقد  هتوجيألية إجراءات قضائية في حالة 

برت مسودة قانون وقد أعتُ.   الذين ال يؤدون إلتزاماتهم تجاه مواطنيهمالحكوميينالمسؤولين 

 التوقيتالصحافة التي قدمتها نقابة الصحفيين في كردستان ذات أهمية بالغة ومناسبة من حيث 

 . فيما يتعلق بحماية حرية الصحافة

  

  وضع المرأة في العراق

والتهجير يزيد من تفاقم في البالد ال زال العنف والفقر والبطالة والتوترات المتزايدة . 49

هناك أعداد متزايدة من األرامل دون مصدر دخل يمكن التعويل ف .بالدالوضع المرأة في 

المزيد من الجرائم التي تسمى وقد ذكرت التقارير وقوع   .عليه والقليل من فرص العمل

طفال أ وعمليات خطف يصاحبها إغتصاب وإستعباد جنسي وقتل لنساء و"جرائم الشرف"

، فقد ذكرنا سابقاً في هذا التقريروكما  . سباب طائفية في كردستان وكركوك والموصلأل

مم المتحدة في رسالته بتاريخ شرف قاضي الممثل الخاص لألمين العام لألأعرب السيد أ

، قليم كردستانإالى الرئيس جالل الطالباني ورئيس والموجهة  2006أغسطس /  آب24

 لوحظتقد و" ،شرفجرائم ال "ظاهرة  عن قلقه إزاء الممارسات المتعلقة بمسعود برزاني،

محاوالت "و إ" االنتحار"لى إقليم كردستان تتمثل في جنوح النساء إ في ثيرة للقلقنزعة م

جرائم "ادث في حقيقة األمر وغالباً ماتكون هذه الحو. نتيجة للنزاعات العائلية" االنتحار

في  و .ى ارتكابها علت النساءحرضو أ النساء عائالتفراد  أقد ُأرتكبت على أيدي" شرف

 قد ن إمرأة متزوجة في مدينة كركوك ألى إكتوبر أشارت التقارير أ/ ولاأل تشرين 14

حمد علي في أفادت األنباء بإعتقال أوبعدها بثالثة أيام أحرقت نفسها بعد نزاع عائلي، 

وفي اليوم  .  دار بينهماثناء نزاعأ طعن ابنته نأمخمور في محافظة اربيل بعد منطقة 

ن أحرقت نفسها أاربيل وفاة إمرأة في الثامنة عشرة بعد مدينة نوروز في  شهد حي ،نفسه

  .إثر مشادة عائلية
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 التوجهاتالسيما ذوات  العاملة في مجال حقوق المرأة،الجماعات  النساء وتواصل. 50

بحق النساء تمارس اإلبالغ عن تحرشات جنسية وتهديدات بالقتل  ،والمسيحياتأ ةالعلماني

 الطويلة مهن باألنماط الصارمة الرتداء الزي مثل ارتداء التنورةبسبب عدم التزا

مرأتين كتوبر الأ/ ول تشرين األ6 منذ قضيتينوسجل مكتب حقوق اإلنسان . والحجاب

 . مسيحيتين في محافظة البصرة استلمتا رسائل من مجهولين تطالبهما بارتداء الحجاب

منشورات مسلمات على حد سواء وفي مدينة الموصل تلقت الطالبات المسيحيات وال

وذكرت  ،تحذرهن من مغبة عدم ارتداء المالبس االسالمية الالئقة في الجامعات المحلية

 هي ن المحالت التي تبيع المالبس غير المناسبة ال زالت تتلقى التهديداتأالتقارير 

  . األخرى

ل تصاعد انتهاكات  إضافة إلى الوضع العام المتردي لحقوق اإلنسان في العراق، تواص. 51

ربعة نساء ملقاة في أ ثسبتمبر العثور على جث/  ايلول18ففي الموصل تم في  . حقوق النساء

 وقُتلن تعرضن لإلغتصابقد كن ن الضحايا أ ويبدو ،مجمع قمامة بعد يومين من اختطافهن

ن عبعد هذا الحادث بيومين ُأختطفت مديرة مدرسة للبنات ثم قُتلت  و. وشُوهت وجوههن

 عشرين مسلحاً حسب ما أفادت التقارير بعد عدم تمكن ذويها من دفع على أيديطريق الذبح 

 فرادأكوسيلة لمعاقبة  يتم أحياناً استهداف النساءمن المالحظ أن و ."مال الحماية"ما يسمى بـ 

 أفادت التقارير أن زوجة ضابط شرطة في ،سبتمبر/  أيلول28ففي  . العائلة اآلخرين

وفي أواخر تشرين  .  زوجهاالعثور علىرديت قتيلة بعد أن فشل المهاجمون في الموصل ُأ

 على أيدي مرأة،حمد وهي ناشطة في مجال حقوق الأتلت فليحة كتوبر الماضي قُأ/ األول

وكانت  . عشرة رجال مجهولي الهوية في مدينة الحويجة وبقي الدافع من وراء ذلك مجهوالً

 تجنبسالمية نصحتها بإليشيات ي قد تلقت تهديدات من م،ةأحمد وهي عربيفليحة السيدة 

دعت كانت فليحة أحمد قد  وقد ، التحالف قوات مع" التعاون"المنظمات الدولية والتواصل مع 

قليم إلى إعلناً الى حماية العرب في كركوك من التمييز وكانت تعارض فكرة ضم كركوك 

  . كردستان

ويعتبر  .المجتمع العراقيفي " زواج المتعة"ا يعرف بـ مظهور  تم في اآلونة األخيرة . 52

 واحد حيث عام زمني قد يتراوح بين عدة ساعات أومحدد باطار زواج بساساً أزواج المتعة 

 نتيجة لهذا طفالأصبح لديها عقد حتى وإن أحقوق بعد انتهاء الأية  الزوجة بال تتمتع فيه

 على نطاق واسع بين طالبات الجامعات عاًشائصبح هذا النوع من الزواج أ وقد . الزواج

قتل طالبتين في محافظة منباء بوأفادت األ .  المتردية في العراقنتيجة للحالة االقتصادية

  . بزواج المتعة هما ارتباطهما اتيلول الماضي بعد أن اكتشفت عائلأميسان في 
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  قلياتاألوضع 

، وتتعرض هذه األقليات كل متزايد بش الدينية في العراق تتعرض لالستهدافألقليات إن ا .53

 موجة اجتاحتفقد  .  بحريةا وانتمائهاالتعبير عن دينهشديدة تحد من قدرتها على قيود ل

ن صرح البابا بينديكت السادس أ منذ ة المسيحيضد التجمعات  ويعجديدة من العنف والتر

بعد كالم البابا و . سبتمبر/ أيلول12عشر علناً بمالحظات مثيرة للجدل حول اإلسالم في 

 ونتيجة ،اإلرهابية تهديدات بقتل كافة المسيحيين مالم يعتذر الباباالمجموعات صدرت أ

  حضورأصبحومراسيمها الدينية لغت العديد من الكنائس ألخشية الطائفة المسيحية 

ن الكنائس المسيحية في بغداد ألى إشارت التقارير أو.  قليالً للغايةلى الكنائسإ المصلين 

 . فيها من تعليقات البابا نفسها ماكن قد رفعت الفتات برأتغيرها من األو

سبتمبر على كنيسة /  أيلول25 و 24لى اطالق صواريخ في يومي إشارت التقارير كما أ  .54

 4وفي يومي  . الروح القدس الكلدانية في الموصل وتفجير عبوة ناسفة قرب باب الكنيسة

صابة إلى إدى أولون النار على الكنيسة نفسها مما طلق مجهأكتوبر أ/  تشرين األول5و 

اذا لم يعتذر البابا : "بواب الكنيسةأ كتبوا الرسالة اآلتية على رجاالًن أوذُكر . حد الحراسأ

  ". الهمومالكهم وامأسننسف الكنيسة ونقتل المزيد من المسيحيين ونسرق 

ن القساوسة في العراق لم أ علنأ أفادت التقارير أن رجل دين رفيع المستوى في الموصل  .55

متشددين ال على أيدي تعرضهم للهجوميعد بإمكانهم ارتداء عباءاتهم الدينية علناً خشية 

دير تم إطالق النار في مدينة الموصل على  ،كتوبرأ/  تشرين االول2وفي . سالمييناإل

   .خوات الدومينيكيات في العراقاأل

وس اسكندر، وهو قس من الكنيسة كتوبر ُأختطف باولأ/  تشرين األول9في  و .56

وعثر على جثته مقطوعة الرأس في حي المحاربين في . األورثوذوكسية السريانية

 وكان الخاطفون قد طلبوا فدية .عليها آثار تعذيبقد بدت الموصل بعد يومين من ذلك و

 ،محول اإلسالن ترفع كنيسته الفتات تندد بتعليقات البابا بنيديكت السادس عشرأكبيرة و

 تم قتل الرهينة قبل على الرغم من أن الكنيسة قامت برفع الفتات تندد بتصريحات البابا،و

 ففي ناحية بغديدا ؛كتوبرأ/  تشرين األول16وقع حادثان منفصالن في كما  . دفع الفدية

قليم كردستان قد إحكومة لدى من أن رجال ألى إشارت التقارير أ ،في محافظة نينوى

 ،ني المسيحيا مجموعة من ديرهقناة آشور الفضائية، وهي جهة إعالمية ت اقتحموا مكاتب

 بضع ساعات تم اطالق سراح  وبعد. يعتقلوهمنأوانهالوا بالضرب على موظفيها قبل 
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طلق مسلحون مجهولون النار على كنيسة أكتوبر أ/  تشرين األول16 وفي .الموظفين

  . ضرارلحق بها بعض األأالسفينة في مدينة الموصل مما 

من العراقيين الذين % 44 لشؤون الالجئين أن ة األمم المتحدة السامييةقَدر مفوضتُ و .57

مم المتحدة ووفقاً لتقديرات مفوض األ. يطلبون اللجوء الى سوريا هم من المسيحيين

ن ول المسيحي مثّ،2006ولى من عام ربعة األألشهر االسامي لشؤون الالجئين لأل

يضاً هجرة واسعة الى أوهناك  . ردنبي اللجوء الجدد في األالمجموعة األكبر من طال

 للمسيحيين من الموصل وبغداد  والهجرة ما النزوح الداخليأ. تركيا والسويد واستراليا

 فعلى سبيل المثال يضاً،أي إقليم كردستان فهو مرتفع ماناً فأكثر ألى مناطق إوالبصرة 

سبتمبر كان هناك قرابة /  أيلول30 من واعتباراًووفقاً للبرنامج الدولي لإلغاثة والتنمية 

  . في مدينة دهوكداخليا  عائلة مسيحية نازحة 7,502

معات ج فقد ظل الصابئة المندائيون وهم من اقدم الت؛اما معاناة األقليات األخرى فمستمرة  .58

إن هذه  .  اإلسالم وإال سيقتلوناعتناقهمفي العراق يتلقون التهديدات بضرورة البشرية 

الطائفة آخذةٌ في اإلضمحالل بشكل سريع ولم يتبق منها حسب ما يقال اال بضعة آالف 

عضاء أنسان ب التقى مكتب حقوق اإلمناسبات، من الالعديدفي و .يعيشون في عزلة وخوف

لى إقليات غيرها من مجموعات األن أنها شأمن طائفة الصابئة المندائيين التي تتعرض ش

فراد طائفة الصابئة المندائيين من ألقد تناقص عدد  و،ير قسريطهاد ديني وتهجاض

  .  في العراق2006 شخص عام 4,000 الى 2001 عام 13,500

كتوبر أ/  ففي شهر تشرين األول؛سباب دينيةتم استهداف العديد من الصابئة المندائيين ألو .59

 2 بغداد في ربعة من الصابئة وهم عبد الرزاق جبار سيد الذي قتل فيأوحده تم قتل 

 تم قتله داخل بيته الواقع في  ذهب،اكتوبر، ورعد مطر فالح وهو صائغ/ تشرين األول

بو أ قُتل في محله في ،كتوبر، ورضا سعيد وهو حالقأ/ تشرين االول 9الصويرة في 

 12 الذي قُتل في البصرة في ،كتوبر، وآيار ستار فاضلأ/  تشرين األول10غريب في 

من لتمييز ل  تعرضهميشكوا الصابئة المندائيون منو. 2006ر كتوبأ/ تشرين األول

 لسياسة ومن المالحظ أن هذا التمييز ال يأتي كنتيجة . قرانهم المسلمينأو أجيرانهم 

طفال  يرفض األ،فعلى سبيل المثال.   بل بشكل ارتجاليلحكومة العراقيةتتبعها ارسمية 

إضافة إلى ذلك، . صابئة المندائييننب األطفال الاجبالمسلمون في المدارس الجلوس 

الطوائف المسيحية كما ان الفرص تحرض ضد و أوامر دينية أ" فتاوى"صدرت 

  .  بما يتعلق باألقلياتغالباً ما تتصف باإلفتقار للمساواةبصفة عامة االقتصادية 
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  الالجئون الفلسطينيون

ات باالسلحه الخفيفه و  استمر إستهداف و تهديد الالجئين الفلسطينيين من قبل ألميليشي .60

وقد . القذائف الجبارهم على مغادرة منازلهم، و خصوصا في منطقتي البلديات و الحريه

اعلنت السفارة الفلسطينية في بغداد بأن الفلسطينيين مازالوا يستلمون تهديدات لفظية 

اتهم وايضا ابلغتنا السفارة بحوادث متعلقة باطالق نار عشوائي على بناي. ومعاملة سيئة

وقد قتل أو جرح . من سيارات متحركة ،والذي وصفه الفلسطينيون بأنها احداث يومية 

وكنتيجة هجرت العديد من العوائل الساكنة في منطقتي . العديد في مثل هذه الحوادث 

 عائلة فلسطينية المقيمين في البلديات  بيوتهم التي قاموا  2,200الحرية ومعظم ال

ال تعتبر مغادرة العراق . د ان رَحلوا من مناطق اخرى في بغدادبتأجيرها أو شرائها بع

بالنسبة للعديد من الفلسطينيين خياراً متاحاً أمامهم فالوثائق الوحيدة التي يملكونها هي إما 

وكالهما  وثائق غير معترف بها لدى . وثائق سفر عراقية او جوازات سفر فلسطينية

  . البلدان المجاورة

سبتمبر، قامت الميليشيات بمداهمة /طبوعة سلمت في نهاية شهر ايلولوبعد تهديدات م .61

 وامرت 22:00أكتوبر في الساعة / تشرين اول7المناطق الفلسطينية في الحرية يوم 

.  من اليوم التالي واال يكون مصيرهم القتل10:00الساكنين باخالء منازلهم بحدود الساعة 

ن والقوات المتعددةة الجنسيات والسفارة االمريكية وقد تم اشعار المفوضية السامية للالجئي

 تشرين 7وخالل نفس المداهمة في . ويبدو ان الجيش العراقي قد قام بزيارة المنطقة

وقامت . اكتوبر، على االقل واحدة من العوائل قد اجبرت على ترك منزلها/أول

تركوا مناطقهم بدافع  عائلة قد 20الميليشيات باالستيالء على مفاتيح المنزل، ما يقارب 

 .الخوف

أكتوبر، ُأطلقت ستة قذائف هاون على مجمع البلديات الذي /  تشرين األول20وفي . 62

، 2003 عائلة طُردت من منازلها عام 20يستخدم كمركز لتعليم الخياطة ويشغله حالياً حوالي 

 21م وجرح  من الفلسطينيين مصرعه3وقد لقي .  ويقع المجمع قرب مسجد ومنطقة سكنية

ووفقاً لتصريحات شهود عيان، ممن كانوا . آخرون تراوحت إصاباتهم ما بين طفيفة وخطيرة

متواجدين على طول الطريق العام المؤدي إلى البلديات، فإن المهاجمين كانوا يرتدون مالبس 

سوداء، وقد طلبوا من الشهود، وهم أصحاب محالت بأن يبقوا في داخل محالهم خالل 

  . الهجوم
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 العمليات العسكرية

 ففي ؛ بحقوقهمان المحليينكالس سلباً على مدى تمتع مازالت العمليات العسكرية تؤثر .63

من بين القوات متعددة الجنسيات وقوات األالدامية  المواجهات العسكرية تواصلتالرمادي 

/ وليلأ أواخر  الصادرة فيتقاريرالحسب ب جهة أخرىالعراقية من جهة والمتمردين من 

عب كتوبر السيما في نواحي العزيزية والصوفية والمالأ/ سبتمبر ومطلع تشرين األول

تقارير بأن القوات  وتفيد ال . تموز17والشوارع المحيطة بها مثل شارع العشرين وشارع 

 مدارس عامة في ناحية اإلسكان قرب العزيزية بينما احتلت ة قد احتلت ثالثمتعددة الجنسيات

خلى أوقد  . جنيدتلل المستشفيات المحلية واستخدمتها كمركز ىحدأقية حديقة القوات العرا

 نشوب عند تبادلة النيران المأن تطالهمالسكان المجاورون لهذا المكان منازلهم خوفاً من 

  .  المتمردينمناوشات مع

وعلى ويزعم أنه تم وضع القناصة على أسطح بعض منازل المدينة والمباني العالية فيها  .64

سبتمبر انفجرت دراجة نارية قرب /  ايلول20في و. سطح مستشفى الرمادي العام وكلية الطب

جنود متمركزين في مستشفى الرمادي العام ونتيجة لذلك امتنع معظم الكادر الطبي عن الدوام 

 المرضى تجنب المستشفى المحلي والبحث عن العالج في مستشفى تكريت العام في آثرو

 مديرية تربية الرمادي من قبل  مبنىفادت التقارير كذلك بإحتاللأكما  .  الدينمحافظة صالح

لم تستطع جامعة بينما بوابها فيما بعد أوفتحت المدارس في المدينة . القوات متعددة الجنسيات

 ال تزال اتن القوات متعددة الجنسيإذ له، إالمقرر  موعدالأن تبدأ العام الدراسي في نبار األ

  . يحرم الجامعال فيماكن داخل بعض األتتمركز 

سبتمبر، فرضت /  ايلول17في التي وقعت وفي الفلوجة وبعد سلسلة من االنفجارات . 65

شخاص الذين كانوا خارج أل وجد احيث ،اغالقاً تاماً على المدينةإالقوات متعددة الجنسية

غالق كافة الطرق التي إ  وتم،لى مدينتهمإنفسهم غير قادرين على العودة أالمدينة بالصدفة 

  .بعد الحدودألى إليها صعباً إصبح الدخول أيام وألى المدينة لبضعة إتؤدي 

 غارات جوية على مدينة اتكتوبر شنت القوات متعددة الجنسيأ/  تشرين األول25في و. 66

 من المدنيين 4 ولقد لقي ،لى هجومإ اتن تعرض جنود من القوات متعددة الجنسيأالصدر بعد 

  . آخرون18فهم حسب التقارير وجرح حت
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 النزوحالتهجير و

العنف لعنف الطائفي وأساسية لنتيجة ك زايد المستمر بالتالمهجرين شخاص استمر عدد األ .67

 بسبب العمليات العسكرية 15,240 مواطناً بسبب العنف و418,392 فقد تم تهجير .اإلجرامي

وتعتقد  . 2006فبراير /  شباط22راء في مام العسكري في ساممنذ الهجوم على ضريح اإل

 قد غادر البالد  عراقي  مليون مواطن1.6ن أمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مفوضية األ

 في 800,000 يعيشون حالياً في األردن و700,000 – 500,000 من بينهم 2003منذ عام 

 436,000 ما مجموعه  وقد غادر، في العربية السعودية والكويت100,000سوريا وحوالي 

مم المتحدة صنفت مفوضية األوقد . فريقيا وآسياأمريكتين و وربا واألألى بلدان إعراقياً 

 كالجئين معظمهم 180,700ومهاجرون نهم أ منهم على 240,300السامية لشؤون الالجئين 

تعكف مفوضية االمم و.  كطالبي لجوء15,000 ، و2003حصلوا على اللجوء قبل عام 

حصائيات الخاصة بالزيادة الحالية في دة السامية لشؤون الالجئين على تصنيف وجمع اإلالمتح

في طلبات اللجوء من % 50زيادة مقدارها  :نه كان هناكأ ويبدو ،طلبات لجوء العراقيين

يونيه / يناير الى حزيران/ العراقيين في الدول الصناعية هذا العام للفترة من كانون الثاني

في طلبات اللجوء من العراقيين في الدول الصناعية هذا العام % 94مقدارها زيادة  .2006

 .2006يونيه /  ولغاية حزيران2004يونيه  / للفترة من حزيران

 عراقي في غضون األشهر 8.000نها القت القبض على حوالي أتقول الشرطة التركية . 68

شارت ألى اليونان، كما إير قانونية الستة األولى من هذا العام وهم يحاولون العبور بطريقة غ

لى السويد إضعاف في عدد العراقيين الذين وصلوا أربعة ألى حدوث زيادة قدرها إالتقارير 

 .بصورة غير قانونية خالل األشهر الستة المنصرمة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي

ارة الهجرة والمهجرين  إن متابعة حركة المهجرين واحتياجاتهم والتي تقوم بها وز.69

والمنظمة الدولية للهجرة يظهر أن كافة المحافظات قد تأثرت على حد سواء اذ استوعبت كل 

محافظة اآلالف من العائالت، وقد أفادت التقارير أن حاكم كركوك لم يشجع العائالت العربية 

  .على النزوح إلى محافظة كركوك

فراد أو أقربائهم أ البحث عن ملجأ لدى داخلياًالمهجرون شخاص يواصل معظم األ .70

ففي بداية الموسم  .  الحكومية الفارغةالمبانيماكن في ألى البحث عن إعائالتهم إضافة 

نحاء أداخلياً إخالء المدارس التي شغلوها في المهجرين لب من سبتمبر، طُ/ يلولأالدراسي في 

صبح من ألقد  و.  كبديلمهجرينرت السلطات مخيمات للمن بغداد والبصرة وميسان وقد وفّ

 بعيدة عن األهداف العسكرية  ضمان أن تكون هذه المخيمات األمم المتحدةأهم اهتمامات 
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إذ أشارت .  والمؤسسات التعليمية والصحية األساسية  الخدماتقريبة منن تكون أ و،وغيرها

 مات كمالذ مؤقت،قل يستخدمون المخي في بعض المواقع على األ أن النمهجرين لىإالتقارير 

 وضع أكثر  آخر للقلق حيال اًمصدراألمر  هذا يثيرفصل الشتاء السريع لقتراب االومع 

  .كبار السناألطفال والفئات المستضعفة ضمن  المهجرين أال وهم 

داخلياً الذين بحثوا عن مالذ لدى عائالتهم المهجرين ذكرت التقارير أن االشخاص و. 71

منها ازدياد التوتر والقلق بين العائالت حيال الخدمات  مشاكل قربائهم يواجهون عدةأو

داخلياً غير قادرين على المهجرين شخاص كما ذُكر بأن بعض األ  .والمصادر المحدودة

ن ديارهم أبينما يجد آخرون  .  األماكن المتاحةفينقص بنائهم في المدارس بسبب أتسجيل 

 .  أكثر تعقيداًليهاإ احتمال عودتهم يجعلحتلت مما األصلية في مناطقهم التي نزحوا منها قد ُأ

يجاد مالذ دائم والحصول على إ على رأس أولوياتهمداخلياً يضعون المهجرين لذا فإن معظم 

ة وغيرها من الخدمات ي والصحالتعليميةخدمات الالمعونات الغذائية والسالمة الشخصية و

  .االجتماعية والموارد اإلقتصادية

صبحت هناك زيادة في عدد التقارير التي تفيد بقيام أالعنف الطائفي وطأة اد مع اشتدو. 72

الميليشيات بطرد االشخاص قسرياً من منازلهم ومحالتهم من اجل تأجيرها للنازحين القادمين 

وفي حاالت اخرى تجبر الميليشيات الناس الذين هجروا منازلهم في . من مناطق أخرى

  .ين بأسعار منخفضة جداًالمنطقة على تأجيرها للنازح

  

 المدارس والجامعات: التعليم

من المفترض أن تبدأ السنة الدراسية رسمياً في مراحل التعليم االبتدائي والثانوي في . 73

 العديد من المدارس لم تتمكن من بدء الدراسة في إال أن، سبتمبر/ أيلول20العراق في 

مات الطائفية والهجمات اإلجرامية فقد أصبحت المدارس هدفاً للهج.  هذا التاريخ

. األخرى بصورة متزايدة وصار اآلباء قلقون على سالمة أبنائهم وبصفة خاصة البنات

 من األساتذة والعاملين بالوزارة 300ووفقاً إلحصائيات وزارة التربية فقد قتل أكثر من 

ة ألعمال  ، بينما أغلقت مدارس عديدة أبوابها نتيج2006 آخرون في عام 1158وجرح 

  .العنف والتهديدات

 وعلى الرغم من عدم صدور تصريح رسمي  حيث في الرمادي،األوضاع بالغة الصعوبة. 74

بخصوص وضع المدارس، إال إنه وفقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والصحافة 

يدات المحلية لم تتمكن جميع مدارس الرمادي تقريباً من فتح أبوابها للدراسة بسبب التهد
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التي وجهتها منظمة القاعدة إلى السكان المحليين عبر  بيانات صحفية عند بدء السنة 

ما زالت مدارس البنات مغلقة بسبب التهديدات التي ف أما في منطقة هيت  .الدراسية

  .تلقتها

التصريح الذي أصدره قد أشار  ف . بلغت حالة التعليم مرحلة بالغة الخطورةىوفي ديال. 75

 تشرين 2أكتوبر ونقلته جريدة البيان في /  في نهاية تشرين األولىافظة ديالمجلس مح

من المدارس في % 90نوفمبر وقنوات التلفزيون العراقية والعربية، إلى أن /الثاني

المحافظة مغلقة تماماً بسبب تدهور الظروف األمنية وأعمال اإلرهاب والتهديدات وقد 

  . التربية ةأكد ذلك المتحدث الرسمي باسم وزار

  وصلت إلى  مكتب حقوق اإلنسان معلومات عن نزعة للهجرة الجماعية في أوساط . 76

مناً في العراق مثل إقليم كردستان أالعراقيين من مناطق النزاع إلى أجزاء أكثر ذوي الكفاءات 

 اًعي جاماً  أستاذ154  عن اغتيالركذلك سجلت وزارة التعليم العالي تقاري . أو خارج البالد

غتيل  أشهر الثالثة الماضيةاألوفي خالل . 2006أغسطس / إلى آب2003خالل الفترة من 

أكتوبر / تشرين األول30 وفي  . شخصاً من األكاديميين وموظفي الجامعات15أكثر من 

 قسم الجيولوجيا في جامعة بغداد ورئيس ي في األستاذ الجامع،دكتور عصام الراويالغتيل أ

  .امعة أساتذة الجدإتحا

من إجمالي حوادث % 44 بلغت حوالي ثغتياالت، حيلإلشهدت بغداد أعلى معدل . 77

من االغتياالت في األنبار % 10تم تسجيل نسبة كما . اغتياالت األكاديميين في العراق

ولتجاوز   . من االغتياالت% 5 حوالي ى شهدت محافظة ديال فيماوالموصل والبصرة

 إجراءات أكثر ربية بتطبيق وزارة التقامتساتذة والطلبة بعض العقبات التي تواجه األ

سبتمبر من هذا العام حيث سمحت /عقدت في أيلول متحانات التي اإل حضورمرونة في

  .لألكاديميين والطلبة باالجتماع  في األوقات واألماكن التي يرونها مناسبة

   سيادة القانون

  االعتقاالت 

إلنسان بلغ العدد اإلجمالي للمحتجزين في جميع أرجاء اً إلحصائيات وزارة حقوق اوفق. 78

 أكتوبر، و يمثل هذا العدد انخفاضاً/ بنهاية تشرين األول شخصا29,259ُالقطر حوالي 

 وقد أورد  .سبتمبر/ معتقالً في نهاية أيلول30,104طفيفاً عن التقارير التي وردت عن 

 أن عدد المعتقلين وز وآب غطي شهري تماألخير الذي ي مكتب حقوق اإلنسان تقرير

  . أغسطس/ في آب35,543يوليو و / في تموز28,378بلغ  
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  أكتوبر/تشرين األول   سبتمبر/أيلول  سلطة االحتجاز

  13,571  13,571  قوات التحالف

  8,528  8,450  وزارة العدل

  3,613  4,181  وزارة الداخلية

  873  873  وزارة الدفاع

  456  480  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

  27,041  27,555  العدد اإلجمالي باستثناء حكومة إقليم كردستان

  2,215  2,549  العدد اإلجمالي في كردستان

  29,256  30,104  العدد اإلجمالي في جميع إنحاء العراق

  

عتقال التعسفي والظروف السيئة في المعتقالت واإلدعاءات بالتعرض للتعذيب  مازال اإل. 79

 عدم وجود ضمانات قضائية نمطاً قد أصبح  ف . في العراقتثير قلقاً بالغاً مسألة وسوء المعاملة

 يجري اعتقال األشخاص بدون مذكرة توقيف كما أنهم ال يبلغون أغلب األحيانفي و، سائداً

من تنبع عتقال  فمعظم حاالت اإل . التحقيقي ضدهم وال يمثلون فوراً أمام قاضةبالتهم الموجه

 تشرين 2 مجلس النواب في تم تمديدها من قبلحالة الطوارئ التي :  مثلقة سابدةععوامل 

 ،2005وكذلك قانون مكافحة اإلرهاب الذي صدر  في  .  يوماً إضافية30أكتوبر /األول 

 يجري تنفيذه نتيجة للخطط األمنية  المختلفةذي  الالتمشيط األمني المستمرباإلضافة إلى 

لعوامل مازالت تسبب زيادة في عدد المعتقلين وتشكل عبئاً ثقيالً  فكل هذه ا . في بغدادالمطبقة

ن احتجاز المعتقلين لفترات طويلة بدون أ مكتب حقوق اإلنسان ىوير . على النظام القضائي

  .اً تعسفيفي حد ذاته اعتقاالًيعتبر " أسباب أمنية قاهرة "رقابة قضائية تحت ذريعة 

تبادل (ؤسسات الرئيسية لقطاع العدالة في العراق  يعتبر التنسيق المتزامن بين الم.80

عامالً )  والسجون والمحاكمةالمعلومات عن طريق الحاسب اآللي وتعزيز التعاون بين الشرط

 ويأمل مكتب حقوق  .وأيضاً كعالج لمسألة االعتقال التعسفيعدالة  فعالية إدارة العزيزهاماً لت

 من ةعداد المتزايدأللتسهيل معالجة اإلجراءات اإلنسان أن تؤدي زيادة أعداد القضاة إلى 

  .  والحد من تفادي اإلفالت من العقوبة في المخالفات الرئيسية لحقوق اإلنسانالقضايا
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ما زالت عملية تسليم السجون التابعة لقوات التحالف إلى السلطات العراقية مستمرة،  . 81

زارة العدل العراقية والجيش سبتمبر إلى و/ أيلول2حيث تم تسليم سجن أبو غريب في 

 في محاولةسبتمبر / أيلول16 تسليم سجن سوسي إلى وزارة العدل في ىوقد جر. العراقي

 وزارة الداخلية والذين سيتم تحويلهم إلى وزارة لدىتوفير مساحة كافية للسجناء المحتجزين ل

معتقلين االمنيين من وتعبر بعثة االمم المتحدة عن قلقها حيال عدم انخفاض اعداد ال. العدل 

 االطالق المستمر لسراح المعتقلين قبل القوات متعددة الجنسيات بما يتناقض مع تقاريرها بشان

مراجعة قضايا ل  المشتركةاالعتقاالت  لجنةواللجنة المشتركة لإلفراج والمراجعة من قبل 

  . اً شهر18 لفترة تتجاوز ناألشخاص المحتجزي

حسب القانون و. مسألة تبعث على القلقالعراقية معتقالت األحداث في الإن وضع   .82

مارس /منذ آذار ،تحت سلطة وزارة الشؤون االجتماعية والعملالعراقي يحتجز األحداث 

تحت ما زالوا  األحداث المحتجزين خارج بغداد فإن، ولكن بسبب نقص المرافق 2005

 12الشؤون االجتماعية والعمل في ووفقاً لألرقام التي قدمتها وزارة   .وزارة العدلإشراف 

مرافق في بغداد  3ن في ي محتجزمن األحداث 406 يوجد  ،2006، أكتوبر/تشرين األول 

 ي عدم توفر الرقابة القضائية في بعض الحاالت إلى وجود قاضىويعز . من اإلناث 22بينهم 

جتماعية  وقد الحظت وزارة الشؤون اال .قضايا األحداثمختص بتحقيق واحد في بغداد 

  . للخطة األمنية الجديدة في بغدادةزدياد عدد األحداث المعتقلين نتيجإوالعمل 

حداث بناء على طلب وزارة الشؤون  لألخكشف تفتيش أجري مؤخراً في سجن الخر  .83

 عاماً في حالة صحية 22-7بين ما  حدثاً تتراوح أعمارهم 284االجتماعية والعمل عن وجود 

 رتكبت  أ والجنسي والتي يزعم بأنهاديث ظهرت عليهم آثار االعتداء الجس لها حيىوطبية يرث

 وقد أظهر التفتيش أيضاً أن بعض  .حراس السجن أو من زمالئهم  في السجنمن قبل 

 أن األوضاع في المعتقل غير   كما لوحظ  أيضاً.األحداث محتجزين بدون اتهامات أو إدانة

 ، يقيم في كل زنزانة ما يقارب  زنزانات4حيث توجد (اظ  فالمكان يعاني من االكتظ .إنسانية

باإلضافة إلى نقص الطعام والمياه الصالحة للشرب وعدم توفر الرعاية )  من األحداث70

 ذلك لم يتم فصل األحداث ىوعالوة عل)  حاالت سل رئوي3(الصحية الكافية، حيث ظهرت 

 ومن بين هؤالء تسلمت  .بعد للمحاكمةدانتهم عن  المعتقلين الذين لم يعرضوا إالذين تمت 

 سجيناً تظهر عليهم آثار سوء المعاملة 41وزارة الشؤون االجتماعية من وزارة الداخلية 

  . الجنسيعتداءوالتعذيب واإل

تم الكشف في الماضي عن الظروف السيئة في المعتقالت خالل عمليات تفتيش مشتركة   .84

ية في مرافق االعتقال التي تخضع لسيطرة وزارة نفذتها قوات التحالف والقوات العراق
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 ويرحب مكتب حقوق  .الداخلية ووزارة الدفاع والقوات الخاصة في مختلف أرجاء البالد

 بعد أن تم سحب الممثلين العراقيين ريثما يتم ىاإلنسان بإجراء مثل هذه العمليات مرة أخر

  .ت التفتيش إصدار تصريح رسمي من رئيس الوزراء يسمح بإجراء عمليا

 الخطط الخاصة بالعفو القادم كجزء من خطة المصالحة الوطنية التي أعلنها تحديدتم   .85

 . ف إلي تعزيز الوحدة الوطنيةديونيو والتي ته/ران ي حز25رئيس الوزراء نوري المالكي في 

ومع   .عفوووفقاً للمعلومات التي تسلمها مكتب حقوق اإلنسان لم يتم بعد تعميم مسودة قانون ال

سوف يستفيد منه بصورة أساسية مستقبالً تم تطبيقه في العراق يذلك فإن العفو الذي س

باإلضافة إلى )  تهمة إليهمةتوجيه أيمحاكمتهم أو تم تومعظمهم لم (األشخاص المعتقلون حالياً 

  التي نبذت العنف والتي ىمجموعات المتمردين والمليشيات والمجموعات المسلحة األخر

قاً للمعايير الدولية لم يتورط أفرادها في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو وف

إعداد قوائم وطنية نهائية ألولئك الذين ال ب مكتب حقوق اإلنسان  ويوصي. إبادة جماعية

 ومن حيث  . بهاة قوائم خاصإعداد المؤسسات ب وضع تقوم فيه تجنبل العفو وذلك ميشمله

وأن ال يخل بحق   تعويضى يؤثر العفو في حق الضحايا في الحصول علالمبدأ يجب أال

   . ما يحدثالجمهور في معرفة

 المليشيات ستمراراسلم تقارير تفيد بتزال مكتب حقوق اإلنسان ي يال وفى كركوك . 86

 األشخاص ونقلهم إلى إقليم كردستان بدون إخطار سلطات المحافظة أو دية في إعتقالالكر

ن األكراد على علم  بهذه  الممارسات، ولكن مع ذلك يوهناك إدعاءات بأن المسؤول  .الشرطة

 ووفقاً لتقارير رسمية وبناء على طلب لجنة حقوق اإلنسان  .لم تبذل أي جهود إليقافها

جتمعت لجان القانون والصحة والشؤون اإلجتماعية والمرأة في الجمعية الوطنية الكردستانية إ

هذه وقد قامت . كتوبرأ/ تشرين األول 30كومة إقليم كردستان في مع عدة وزراء في ح

 كبيرة من اً أن اعدادى السجون في دهوك والسليمانية وأربيل وخلصت إل بزيارةاللجان

عتقل في ظروف تتسم بالعنف  أعتقالهم بدون تدخل قضائي وأن معظمهم قدإالسجناء قد تم 

 من عائالت السجناء ىمحاكمة وأن هناك شكاوعتقلوا لفترات طويلة دون ان السجناء قد أو

 قدمت هذه اللجان النتائج التي  .ماكن مجهولةأهم يجري احتجازهم في ءهم وأقرباءبأن أبنا

  .توصلت إليها واقترحت إجراء إصالحات في السجون والمؤسسات اإلصالحية 

  

  

  



 28

  عقوبة اإلعدام 

عدام  والتي تراها الحكومة والعديد من وقد لجا القضاء الي المزيد من تطبيق عقوبة اال  .87

 وقد .مية والعنف في البالداالحزاب السياسية العراقية االساسية كوسيلة لكبح الجريمة المتنا

سبتمبر تم / أيلول5 إلبالغ الجمهور بأنه في يوم اًأصدر مكتب اإلعالم التابع للحكومة بيان

 تمت إدانة  القتل والخطف، كماتهم بجرائمإدانبعد   - من بينهم امرأة واحدة-  شخصاً 27إعدام 

  . وقد تم تنفيذ عمليات اإلعدام في بغداد عن طريق الشنق . بتهم تتعلق باإلرهابإثنين منهم

 150 صدرت أحكام باإلعدام على أكثر من ،2004ومنذ إعادة العمل بعقوبة اإلعدام في 

 38 المركزية في العراق اياتن الجةوقد أصدرت محكم.  منهم51شخصاً وتم تنفيذ الحكم في 

  .2006سبتمبر /يلول أمايو إلى /حكماً باإلعدام خالل الفترة من آيار

د التي كانت الكردستاني صوت اللغاء القيو  مجلس النوابأجرى ،سبتمبر/يلول أ2  في . 88

وبذلك ستصبح . منذ عهد سلطة الحكم االنتقاليةالمتبقية مفروضة علي تنفيذ حكم االعدام 

لطة التنفيذية الكردية قادرة على تنفيذ أحكام اإلعدام التي تصادق عليها المحكمة الكردية الس

 ،مين العام لألمم المتحدة في العراق الممثل الخاص لألوجهسبتمبر / أيلول16وفي   .العليا

  عن أسفه العميق علىاإلى الرئيس جالل طالبانى أعرب فيهرسالة  ،السفير أشرف قاضي

من جديد رفض األمم المتحدة لعقوبة اإلعدام  سبتمبر وأكد/يلولأ 5ام اإلعدام في  أحكتنفيذ

ر عن أمله في أن تقوم حكومة العراق بإلغاء عقوبة اإلعدام تحت أي ظرف من الظروف وعب

ومنع تنفيذ المزيد من اإلعدامات عن طريق الدعوة إلى إيقاف تنفيذ اإلجراءات القانونية في 

  . العقوباتمثل هذا النوع من

 تطبيق عقوبة اإلعدام أعلنت حكومة إقليم كردستان تنفيذ حكم ى بعد رفع القيود عل.89

 عضواً من عصابة 11 في أربيل في المحطةيلول في سجن أ/ سبتمبر21اإلعدام في 

وقد ذكرت التقارير أن اإلعدام قد نُفذ عن طريق الشنق أمام مندوبين من وزارات . إجرامية

  .ن الدينية والصحةالعدل والشؤو

سبتمبر، نشر /يلولأ 23 بياناً صحفياً في األمم المتحدة لمساعدة العراق أصدرت بعثة .90

مين العام لألمم المتحدة في العراق عن قلقه ، أعرب فيه الممثل الخاص لألباللغة الكرديةيضاً أ

 جميع أحكام  تخفيف"البالغ إزاء عقوبة اإلعدام في العراق وحث الحكومة العراقية على

مسعاها المشروع نحو  وأن تجعل حماية وتعزيز الحق في الحياة جوهر المستقبلية اإلعدام 

  ." وتعزيز الحق في الحياةتحقيق األمن
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 الشرطة

مهنية  تواجه قوات الشرطة تحديات هائلة في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة للعمل بطريقة .91

ت اإلرهابية والطائفية أو العمليات التي تشن بدافع  المواطنين العراقيين من الهجماةلحماي

ومع ذلك كثيراً ما ترد تقارير عن تورط مسؤولين وعناصر في قوات .  االنتقام أو الثأر

 وسرقة وقد تسببت هذه الممارسات في بتزازالشرطة في عمليات رشوة وسوء معاملة وا

 الميليشيات وفرق الموت تعمل  متزايدة  بانهناك تقارير .  تقويض ثقة الشعب في الشرطة

عديدة موثوق بها عن قيام مسؤولين في بين صفوف الشرطة او بالتعاون معها وهناك تقارير 

وزارة الداخلية وقوات الشرطة بطلب مبالغ مالية من األشخاص الذين يرغبون في االلتحاق 

ى نطاق واسع ومن ناحية أخرى نجد أن التغيب عن الخدمة قد انتشر عل.  بقوات الشرطة

نصف  عنصراً و5,000وهناك تقارير من كركوك تفيد بأن نصف قوات الشرطة المكونة من 

 األوقات أي وقت من  يكونون في إجازة في 13,000 يبلغ عددهم نالجنود العراقيين الذيعدد 

 .وأن العديد منهم ال يعودون إلى الخدمة مرة أخرى

ير تزعم أن قوات الشرطة قد تم اختراقها من قبل  مازال مكتب حقوق اإلنسان يستلم تقار.92

أدت إلى اندالع أعمال عنف بين المبنية على تصنيفات المليشيات فاإلنقسامات . المليشيات

وللتصدي لهذه التحديات إتخذت وزارة الداخلية إجراءات ضد األفراد .  قوات الشرطة

زارة بإدخال إصالحات تهدف إلى المتهمين بالتواطؤ والتآمر مع المليشيات، كذلك بدأت الو

وقد إتخذت أيضاً بعض اإلجراءات لزيادة التنوع في تشكيلة لواء .  تضييق الخناق على الفساد

 8,000مثالً تجنيد المسيحيين والتركمان في محافظة نينوى  مما أدى إلى دخول (حفظ النظام 

رح المتحدث الرسمي أكتوبر ص/  تشرين األول17وفي مؤتمر صحفي عقد في ). مجند جديد

مايو /  من أفراد الشرطة من الخدمة منذ أيار3,000بإسم وزارة الداخلية بأنه قد تم تسريح 

 آخرين من 1,228الماضي بسبب إنتهاكات حقوق اإلنسان وتهم تتعلق بالفساد، كذلك تم طرد 

قصير في  عنصراً بسبب اإلهمال والت2,000الخدمة لمخالفتهم القانون بينما فصل أكثر من 

  .العمل

وفي محاولة لمكافحة عمليات فرق الموت داخل قوات الشرطة، أعلنت السلطات .  93

 700أكتوبر عن تسريح لواء الشرطة الثامن الذي يتكون من / تشرين األول4العراقية في 

 قد ءوكان هذا اللوا.   اللواء من مهامه بينما تم اعتقال قائد الكتيبةدرجل شرطة حيث أعفي قائ

 من العمال في منطقة حي العامل 26أكتوبر بإختطاف وقتل / تشرين األول1أتهم  بالتآمر في 

وقد ذكر أن عملية القتل واالختطاف .  والذين كان من المفترض أن يقوم هذا اللواء بحمايتهم

أكتوبر وفي أول / تشرين األول17وفي .  جرى تنفيذها بواسطة رجال يرتدون زي الشرطة
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من نوعها ضد القيادات العليا في قوات الشرطة الخاصة، أزيح اثنان من أكبر حركة كبيرة 

وفيما .  رشيد فليح واللواء مهدي سابح/ قيادات الشرطة أهمية من منصبيهما وهما اللواء 

يتعلق بعملية إعادة الهيكلة التي طبقت على قيادة الشرطة الوطنية تم وضع جميع األلوية 

وال يزال هناك حاجة لكي نري عما اذا كانت ستؤدي  .ة الوطنيةمباشرة تحت قيادة الشرط

االجراءات المذكورة اعاله الي تحقيق نتائج ملموسة تؤثر في تحسين حالة االنضابط بين 

  .صفوف الشرطة

  

  : متعددة الجنسياتإدعاءات حول انتهاكات حقوق إنسان ارتكبتها قوات التحالف

 بخصـوص  القائمـة جميع التحقيقات   باهتمامعدة العراق لمسابعثة االمم المتحدة وتتابع. 94

متعددة قوات  ال جنود   التي يرتكبها   للقانون اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان      النتهاكاتا

 استهلتها القوات متعددة الجنسـيات     بمساعي الحوار التي     يضاًأ، كما وترحب البعثة     الجنسيات

 . بهذا الصددنسان  مساعي الحوار مع وزارة حقوق اإلرنخص منها بالذك، ويةحكومة العراقوال

في  تها  عائلوقتل فتاة عراقية وقتل ثالثة آخرين من أفراد          اغتصاب   بمزاعمفيما يتعلق   و. 95

ضـد  " ماقبل المحكمة "،  تم المضي باجراءات      2006مارس  / اذار   12المحمودية في   منطقة  

لمدونة الموحدة للقضاء العسكري والتي تتضـمن        ل 32بند  لل وفقاًأربعة من الجنود األمريكيين     

، حيـث   أغسطس/ في شهر آب    في بغداد  "كامب فيكتوري "لتهم، في   مراجعة تمهيدية للدالئل وا   

، جمعها ضابط التحري بعض التوصيات للجهة المسؤولة، والتي بناء على الدالئل التي تم              قدم

وقد رفع الجنرال    . بديلة من العقاب   شكاالًأو ستقترح   ألى القضاء العسكري    إ القضية   إما ستحال 

 المحمولة هذه التهم ضد االربعة المـذكورين        101المسئول عن المحكمة العسكرية من الفرقة       

ان التهم الموجهة بحق اثنين من المتهمين  علي انهـا العقوبـة             . الي المحكمة العسكرية العامة   

سيتم االشارة لها علي انهـا ال تقتـرح         والتهم الموجهة بحق االثنين االخرين      ) االعدام(العليا  

وقد تكون عقوبة الحبس بمدي الحياة وال يحق لهم ان يعفـي            ) ليس عقوبة اعدام  (العقوبة العليا   

  .وسيتم انعقاد المحكمة العسكرية في قاعدة كامبل في والية كنتاكي في الواليات المتحدة. عنهم

 القوات  ييدأ في الحديثة على     اً مدني اًراقي ع 24 بحق    ارتكابه فيما يتعلق بالقتل المزعوم   و. 96

 إلى اليوم لم تتم إدانة أي مـن المنتميـين لفـرق             ،2005نوفمبر  /تشرين الثاني ية في   يكاالمر

فـي  " بندلتون"وقد قامت وحدة المارينز هذه باإلنتقال إلى معسكر         . المارينز حول هذه القضية   

  .والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية
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لعالقتهم المزعومة بجريمـة قتـل      ستة ضباط بحرية ومجند واحد      لتهام  توجيه اإل تم   و  . 97

قـد اعتـرف    و. الجريمة في منطقة الحمدانيـة    دلة  أ اتهامهم على   عراقي غير مسلح     مواطن

أكتوبر  بجريمة اإلختطاف والتآلمر لالختطاف      / تشرين أول  6مجند بالتهمة وتمت ادانته في      ال

ومن الجدير بالذكر أنه باالستناد إلى اتفاقية عقـدت قبـل           . كاذبةرسمية  و اعطاء تصريحات    

وقد  . شهراً وإمكانية تخفيض رتبته العسكرية     12محاكمته تقتصر مدة الحكم على الحجز لمدة        

تم أيضاً محاكمة اثنين من قوات البحرية الذين اعترفوا بأنهم مـذنبون فـي شـهر تشـرين                  

نوفمبر بتهم إعتـداء والتـآمر لتعطيـل اجـراءات     /  الثانيأكتوبر وأوائل شهر تشرين   /األول

وهنـاك  . إن جلسة المحكمة التي ستقوم بالحكم عليهم ستعقد في نهاية الشهر الحـالي            . العدالة

وستتم المحاكمات العسكرية في معسكر بندلتون في       . 2007محاكمات أخرى ستعقد في أوائل      

  .كاليفورنيا

  

  المحكمة العراقية العليا

 /يلولأ 11 في بغداد في     ة الثانية  لصدام حسين وستة من المتهمين معه        محاكمالنفت  ؤستا. 98

 تم ارتكابها أثناء  نسانية،  بادة جماعية وجرائم ضد اإل    إ تتعلق بضلوعهم في أعمال    بتهم   ،سبتمبر

خـرى  أيام  أاستمرت المحاكمة لخمسة    و.  كردي سابق مقاتل  بشهادة  " نفالاأل "ما يسمى بعملية  

شـاهدين  عنـدما أدلـى     كتوبر  أ/ول تشرين األ  18خرى في   أسبتمبر ومرة   /يلولأ هرخالل ش 

  شخصاً قد تعرضـوا للقتـل      180,000ن حوالي   أ االدعاء العام ب   ويزعم .  بشهادتيهما كرديين

 .نفالخالل حملة األ

تنحـى القاضـي    ب المدعي العام الرئيسي منقذ الفـارون ،         طالب  ، سبتمبر/ ايلول 13في   .99

مزيداً  وقد سبب القاضي     ،تحيز لمصلحة المتهمين  عقب إتهامه بال   عن القضية    عامريلعبداهللا ا 

" نـه لـيس   أخبر صدام حسـين فـي المحكمـة ب        أبتمبر عندما   س/يلولأ 14فوضى في   من ال 

  وقد أعربت منظمات دولية معنية بحقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التدخل السياسي              ".اتوراتديك

 .يس المحكمةفي القضاء  بعد إستبدال رئ

بطـرده   سبتمبر قام القاضي الجديد، بعد احتجاجات من صدام حسين،          /أيلول 20ي  وف. 100

في اليـوم     .فراد فريق الدفاع بمغادرة القاعة    أقام جميع   ونتيجة لذلك   ا من قاعة المحكمة     فور  

و عرب السـيد لينـارد    أنسان في جنيف،    مم المتحدة لحقوق اإل   مام مجلس األ  أوفي بيان   ذاته،  

  ا عن تحفظاتـه حـول شـرعية    ديسبوي، المقرر الخاص الستقاللية القضاه والمحامين، مجدد
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 مقاضاة صدام حسـين     الظروف التي تتم فيها     ن  أعرب عن قلقه بش   أالمحكمة العراقية العليا، و   

 .والمتهمين اآلخرين

  وهما ن من محامي الدفاع عن صدام حسين،      اكتوبر، قام اثن  أ/ول تشرين األ  14في  و .101

  لألمـم المتحـدة     مـين العـام   مزي كالرك وكريس دوبلر، بمقابلة الممثل الخاص لأل       ار

 تشرين  5  وقد أصدرت المحكمة حكماً  في         .لمناقشة طرق عمل المحكمة العراقية العليا     

نوفمبر، باإلعدام شنقاً بحق صدام حسين وإثنين من المتهمين اآلخرين، أخيه غير            /الثاني

د حمد البندر، رئيس محكمة الثورة السـابقة وذلـك بـتهم            الشقيق برزان ابراهيم وعوا   

أمـا نائـب رئـيس      .   بحق أهالي قرية الـدجيل     1982ارتكاب جرائم حرب في عام      

الجمهورية السابق، طه ياسين رمضان فقد أدين بتهمة القتل مع سبق اإلصرار وصـدر              

جن لمدد أقصاها   وقد تم الحكم على ثالثة متهمين آخرين بالس       .  بحقه حكم بالسجن المؤبد   

  .وقد تمت تبرئة أحد المتهمين لعدم كفاية األدلة.  عاماً بتهمة القتل والتعذيب15

وفي نفس اليوم أصدرت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسـان، لـويز أربـور،               .102

تصريحاً حثّت فيه الحكومة العراقية على ضمان وجود عملية عادلة الستئناف األحكـام             

  .  اإلعدام التي صدرت بحق المتهمينوتعليق تنفيذ أحكام 

  

 نساننشر التوعية بحقوق اإل

 الحكومة العراقية ومجلس النواباإلجراءات التي اتخذتها 

 مكتب نائـب رئـيس      لدىسيس مكتب لحقوق االنسان     أيرحب مكتب حقوق االنسان بت    . 103

ن المتوقـع   مو  .نساناإلحقوق  ، يعنى بشؤون    الوزراء وتعيين مستشار لرئيس مجلس النواب     

نسـان مـن خـالل عمـل         بالمساهمة في نشر التوعية وحماية حقوق اإل        معاً ن يقوم االثنان  أ

شراف على عمل الحكومة ومجلس النـواب فـي         الحكومة ومؤسسات الدولة والمساعدة في اإل     

 . ظروف االعتقالومن بينها هامةنسان القضايا حقوق اإل

 بحقوق االنسـان  معنيةدد من التشريعات العإصدار كما ويرحب مكتب حقوق االنسان ب  . 104

مـن بـين      و  .  أو ال تزال فـي طـور اإلقـرار         وسيادة القانون والتي تبناها مجلس النواب     

 وزارة العدل وصادق عليه     صاغته الذي ات الجديد صالحيهمية، قانون اإل  أكثر  التشريعات األ 

لدسـتور العراقـي    تتماشـى وا  أحكامـاً    يتضمن   حيث ،2006 تموز/مجلس النواب في يوليو   

عادة تنظـيم   إ والقانون المقترح الجديد بخصوص      لة؛ ذات الص   الدولية نسان حقوق اإل  صكوكو



 33

 والذي أصـبح    عادة تنظيم وزارة العمل والشؤون االجتماعية     إ قانون و ة وزارة الداخلية؛  هيكل

ارة يجابية االخرى التي اتخذتها وز    ومن الخطوات اإل   . 2006يوليو  /ساري المفعول في تموز   

من الداخلية والتي هي قيد النظـر       بالتعاون مع وزارة العدل، تنظيم قوانين قوات األ        الداخلية،

نسـان  سيس مركز لحقوق اإل   أ بت يضاًأكما وقامت وزارة الداخلية      .   في مجلس الوزراء   حالياً

، وتتركـز مسـؤوليات   سبتمبر/يلولأ في بدري مهند صالحسامة أخالق تحت قيادة العميد     واأل

  اإلضـافية   مراقبـة النسـان، و  ا في مجاالت حقوق اإل    مركز على تدريب الشرطة، خصوص    ال

  . فراد الشرطةأعمل ل

يرحب مكتب حقوق االنسان بمبادرة وزارة المجتمع المـدني والشـؤون االجتماعيـة             . 105

خـذ  أن ي مجدداً على ضرورة أ    يؤكد و يعنى بالمنظمات غير الحكومية   بصياغة قانون   المتمثلة  

لـى الجمعيـة العامـة      إ الذي رفع    2004  العام انون بعين االعتبار المعايير الدولية وتقرير     الق

 مين العام ممثل الخاص لأل  الينا جيالني،   ه  السيدة   من قبل ) 401-59-أ(التابعة لالمم المتحدة    

، والذي قام مكتب حقوق االنسان بتزويـد        لألمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق اإلنسان      

 .  وزارة بنسخة منهال

ن تاسـيس نظـام     على أ  مجدداً مكتب حقوق االنسان     أكّد في بيان قدمه إلى الوزارة،    و. 106

 ،التبليـغ /نظام االخطار لقانون الدولي، هو غير محبذ عند       وفقاً ل  حتى ولو كان مقبوالً    تسجيل،

بة واسـتقاللية   مكان تركي ن يوضح قدر اإل   أ القانون، في حال تبني نظام التسجيل،        ويتعين على 

  وعـالوة  .الهيئة المسؤولة عن تنفيذ التسجيل واالشراف على عمل المنظمات غيرالحكوميـة          

على ذلك، يتعين على القانون أن يضمن حرية جمع األموال ضمن قيـود يفرضـها القـانون                 

 .المدني والجنائي

ير الحكوميـة   لمنظمات غ الية عمل   آن ال تشكل    أهمية  أشدد مكتب االمم المتحدة على      و. 107

 السـيطرة   لتفـادي الممكنـة   ن تبذل كل الجهود     اً، وعليها أ   وتطفلي  ثقيالً ًأئ الداخلية عب  تهادارإو
دخل بحريـة المنظمـات وحقهـا بتحديـد     تتن أ بةالتنفيذيللسلطة الصالحية واعطاء  ،  المسبقة

 بند يوضح   ن يكون هناك  أ حقوق اإلنسان ويقترح مكتب    . دارياجراءاتها الداخلية وتركيبها اإل   

ينا هفي تقرير   المنصوص عليها    74-71فقرات  الالجانب التنظيمي الطار العمل ويتماشى مع       

  :جيالني

: اإليقاف عن العمـل   ) أ :( عن العمل أو إغالقها    نظمات غير الحكومية  م ال بإيقاففيما يتعلق   " 
ـ   لتعليق نشاطات جماعات حقـوق االنسـان       السلطات الحكومية السلطة  منح  تُأن ال    ورة  بص

أن يتم هـذا األمـر      ، و  اإليقاف عن العمل   لمحاكم وحدها الحق في طلب    ل عشوائية، وأن يكون  
 مباشرة من ممارسة مثـل هـذه        مجتنفقط في حاالت الخطر الواضح والوشيك التي يمكن ان          



 34

عمـال  أ أن تكـون  :  المنظمـة  حل) ب( .يكون مؤكداً بموضوعية  ن  ب أ النشاطات، والتي يج  
، وأن   لالستئناف والمراجعة القانونيـة    وعرضةًمتكافئة  غير الحكومية   ة ضد المنظمات    الحكوم

 الخصائص التي تتسم بهـا    ضرورية في   الو التغييرات غير     أ داريةاإل المخالفات   ال يتم إعتبار  
  ."5 منظمة أية كافية الغالقأسباباًالمنظمة 

  

  غير حكوميةبعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق مع منظمات عراقية حكومية وتعاون  

نسان جهوده في الترويج لحقوق االنسان وسيادة القـانون فـي           واصل مكتب حقوق اإل   . 108

ضافة الى  ن الحكومة العراقية باإل   ع نمع ممثلي مشاورات  العراق من خالل التنسيق المستمر و     

 برنـامج  " نشاطاته ضمن اطار مشـروع     تنفيذمكتب  ال  كما واصل  . منظمات المجتمع المدني  

 ."2007-2006لعراق في انسان حقوق اال

الفريق القطـاعي العامـل     "عمل   ضمن اطار    حلقات المشاورات  في بغداد    تواصلتو. 109 

 اجتماعات للفرق الرئيسية المختلفـة لـوزرات العـدل          من خالل عقد   "سيادة القانون ب المعني

ل يتسـه بغيـة   لفرق الرئيسـية    هذه ا تم تشكيل   قد   و  .األعلىوحقوق االنسان ومجلس القضاء     

ـ  العلى  األمد   قصيرة    العراقية   الحتياجاتحول ا المناقشات   ويقـوم مكتـب     . يمستوى العمل

  قامـة   وبدعم من وزارة العـدل، بـالتخطيط إل        كبير القضاة تحت قيادة    ا،حقوق االنسان حالي

، لتحديد اطار استراتيجي عراقي لسيادة حكم       2007عام  وائل   أ سيادة القانون في  حول  اجتماع  

 جهـود     كما انعكسـت    . صالح القضائي ساسية لبرنامج اإل  يجاد العناصر األ  إ وبالتالي   القانون

لعـراق، ويرحـب    مع ا  الدولي   العهد  وثيقة   سيادة القانون في  ب الفريق القطاعي العامل المعني   

مني  السياسي واأل  لقسم في ا  القانونسيادة  /نسانحقوق اإل ب  يعنى ضافة بند إمكتب االمم المتحدة ب   

 .د الدوليالعهفي 

الدوريـة مـع مجموعـة      مناقشاته  نسان  حقوق اإل مكتب  نظم  سبتمبر،  / أيلول 28وفي  . 110

 فـي    غير حكومية   عن منظمات  ممثلة/ ممثالً 30 عقدت بمشاركة والتي  "  حقوق اإلنسان  حماية"

 بنـود  مناقشـة    فياالجتماع  هذا  هدف   وتمثل   .  معنية بحماية حقوق اإلنسان في العراق      بغداد

 .نسـان ضمنتها مسودة القانون والتقدم الحاصل في تأسيس مفوضية وطنية لحقوق اإل          متنوعة ت 

نسان حقوق اإل مكتب  تقارير  إصدار   على مدى تأثير      إلى ذلك، فقد تركزت المناقشات     ضافةباإل

  .نسان في العراقعلى وضع حقوق اإل

                                                 
ين العام لألمم المتحدة، المعنية بالمدافعين هينا جيالني، الممثل الخاص لألم) 59/401/ا( تقرير الجمعية العامة لالمم المتحدة2004  5

  .عن حقوق االنسان
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متابعـة   ل حقـوق االنسـان اجتماعـاً      مكتـب  نظم   أكتوبر/ولول من تشرين األ   في األ . 111

 فـي   الذين شـاركوا مـن قبـل        كد جميع   أ في بغداد حيث     ،العدالة االنتقالية المناقشات حول   

على دعمهم لتنفيذ   مكتب حقوق اإلنسان      التي عقدت من  قبل     يوليو/ تموز 23 و   22مشاورات  

جتثـاث البعـث والمصـارحة واالدعـاء        ناول ا ربعة والتي تت   العمل األ  اتعوتوصيات مجم 

مني والذي سوف يلقـي      تردي الوضع األ   إزاء قلقهم    عن  المشاركون عربأكما   . صالحواإل

نشـاء لجـان   إن نشاطات معينة كإ . بضالله على تنفيذ ما ورد في التوصيات حسب اعتقادهم 

  أمنياً  ا  للمصارحة تتطلب وضعمم المتحـدة    دور الخبراء ودور األ    دا  بوقد   . ا لتنفيذها مستقر

كبـر فـي تنفيـذ التوصـيات        أمم المتحدة بدور    دة لتقوم األ   وكانت هناك نداءات عدي    واضحاً

انبثقت مجموعة عمل لفتح حوار مع المؤسسات الحكومية ذات الصـلة والتـي            وقد   .المتنوعة

 خطوات ملموسة   أمات المجتمع المدني لتبد   ظن الحكومة ومجلس النواب ومن    عتتضمن ممثلين   

 لمشـروع حقـوق     ساسـياً أ مكوناًالنتقالية   تعتبر العدالة ا    .لتفعيل اقتراحات مجموعات العمل   

مكتـب  و  العـراق  لمساعدة ةمم المتحد  بعثة األ  في حقوق االنسان     مكتب نسان المشترك بين  اإل

للعدالة االنتقالية حيث خطـط     دولي  المفوضية السامية لحقوق االنسان وبالتنسيق مع المركز ال       

لمجتمع المـدني وذلـك فـي     هؤالء لمزيد من المشاورات مع مجموعات الضحايا ومنظمات ا        

  .2006 نوفمبر/تشرين الثاني

112 .ع  االجتماع الثالث لمجموعـة    أكتوبر،/ ولان في السادس عشر من تشرين األ      قد في عم 

 العامـل فـي     مم المتحدة   ألانسان ضمن برامج فريق     حقوق اإل موضوع  العمل الرئيسية حول    

 العام لالمـم المتحـدة لشـؤؤن         وذلك برئاسة نائب المبعوث الخاص لالمين      UNCTالعراق  

كـان الهـدف مـن       .  السيد جان ماري فاخوري    والتنسيق االنساني اإلعمار  عادة  إالتطوير و 

 مـا   االجتماع مناقشة موضوعي تسهيل تبادل المعلومات حول حقوق االنسان وسيادة القانون          

 فيما يتعلق   حرجةولويات والثغرات ال   وتحديد األ  بين منظمات األمم المتحدة العاملة في العراق      

لى ضمان نهج قائم على الحقوق للبرامج التـي         إضافة   باإل بالعمل على حماية حقوق اإلنسان،      

  .مم المتحدةألل  القطري التابعفريقالينفذها 

تأسـيس مفوضـية وطنيـة      بجهوده الرامية إلى     HROنسان   حقوق اإل  مكتب استمر. 113 

 . المعايير الدوليةبما يتماشى معر العراقي ونسان في العراق وفقا ألحكام الدستولحقوق اإل

لمدة يومين في   عمل   حقوق االنسان ورشة     مكتب  تشرين االول نظم   17وفي   .114

 عن ممثلي منظمـات     ا من مجلس النواب فضالً     عضو 30عمان بمشاركة اكثر من     

كان الهدف من الورشة هـو زيـادة مسـتوى المعلومـات حـول       . المجتمع المدني 

مـا يسـمى    (تتماشى مع المعايير الدولية     وكيف  لحقوق االنسان   المؤسسات الوطنية   
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ن كل المجموعات السياسية داخل البرلمان وتعزيـز        عبين ممثلين   ) بمبادىء باريس 

 تضـمن    .نسـان فرص العمل المبكر على مسودة القانون في اطار لجنة حقوق اإل          

  القانون   مسودة  وتنفيذ مفوضيةاستقاللية ال  تضمن   االجتماع مناقشات لمؤشرات قياس     

  عالقتها مع كل من    الشكاوى و باإلضافة إلى دور المفوضية وسلطتها في التحقيق في         

  .البرلمان ومنظمات المجتمع المدني

نسـان ووزارة العـدل     نسان لوزارة حقوق اإل    حقوق اإل  مكتب  مع دعم  تماشياً .115

قسـامها   أونسان    نشاء و تعزيز مكتبات حقوق اإل     إبدعم  المكتب  م  وقيومجلس النواب   

ضمن هذه المؤسسات وذلك عن طريق التدريب وتوزيع مطبوعات حـول حقـوق             

لى مـواد ومصـادر اخـرى    إضافة إ نسان من المفوضية السامية لحقوق االنساناإل

ا بدعم المنظمـات غيـر      يضأنسان   حقوق اإل  مكتبيقوم     و . نسانمتعلقة بحقوق اإل  

العاملـة علـى     تلـك     خصوصاً   ساننالحكومية العراقية العاملة في مجال حقوق اإل      

قليات وحقوق المعوقين  وذلك عن طريق تزويدها بـالمنح          المرأة والطفل واأل  قضايا  

نسـان وبالتنسـيق مـع       الصغيرة لمساعدتها في تنفيذ الندوات الخاصة بحقـوق اإل        

ن الهدف الرئيسي من هذا النشاط هو زيادة الـوعي          إ . ينيالحكومة والشركاء المحل  

سان وتعزيز قدرة ودور المنظمات العاملة في مجال تعزيز وحماية حقوق           نبحقوق اإل 

  .االنسان

  

  :قليم كردستان والبصرةإنسان في كل من إل حقوق ا مكتبنفذها الفعاليات التي 

بتوظيف عدد أكبـر مـن      نسان  حقوق اإل أكتوبر قام مكتب    / سبتمبر وتشرين أول  / أيلول .116

ليم كردستان، كما قام بنقل موظفيه في مكتب البصرة مؤقتاً          الموظفين العاملين في اربيل في إق     

وقد استمر المكتب في التواصل مع السلطات المحلية والقطاع         .  إلى بغداد وذلك ألسباب أمنية    

 .غير الحكومي بشكل أوسع في اربيل وبشكل محدود أكثر في البصرة

قامتـه  أاع شهري   ول اجتم أ في   في في إقليم كردستان،     نسان  حقوق اإل  مكتبشارك     .117

 منظمـات غيـر     10 والذي ضم     بكردستان نسانالهيئة االستشارية في وزارة حقوق اإل     

 بدأت الهيئة بمناقشة صـيغة المراجعـات لمجموعـة مـن القواعـد               .حكومية كردية 

حقوق االنسان بزيارة وزارة حقوق      مكتب قام   سبتمبر  /  ايلول 5وفي يوم   . واالجراءات  

ان والتقى هناك السيد تافكا رشيد المدير العام في الوزارة وذلك           قليم كردست إنسان في   اإل

تمت دعوة قسـم    . نسان في كردستان  لمناقشة خطة الوزارة النشاء شبكة رصد حقوق اإل       
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 الفعالية حيث التمس الدكتور يوسف عزيز وزير حقوق         هحقوق االنسان للمشاركة في هذ    

 تدريب المسؤلين الحكـوميين علـى       تسهيلحقوق اإلنسان    مكتب قليم من نسان في اإل  اإل

 رصد وتوثيق انتهاكات حقوق      التدريب على   عن نسان  فضالً  المعايير الدولية لحقوق اإل   

ن يصور ويعزز اصدار نشرة     أكما طلب الوزير من القسم      . نسان عن الجرائم السابقة   اإل

  .قليمنسان في اإلشهرية حول حقوق اإل

 على تنظـيم     هناك نسان وزارة حقوق اإل    حقوق االنسان مع    مكتبفي البصرة ،عمل     .118

حـزاب  عضـاء مـن األ    أن تجمع بين القيادات الدينيـة و      أثالث ندوات والتي كان من شأنها       

لى منظمات المجتمع المدني وذلـك      إضافة   باإل ترااالسياسية والمجالس المحلية وممثلي الوز    

 العنف المتزايـد فـي      نسان وعناصر الحماية الالزمة لكبح جماح     لمناقشة مستجدات حقوق اإل   

حقـوق  دورة تدريبية لقيـادات البصـرة حـول          "ولى تحت عنوان  قيمت الندوة األ  أ. الجنوب

رافـق  وقـد   . يـام   أ 3 لمدة   تت الندوة في العشرين من تشرين االول واستمر       أبدو. "نساناإل

نسان فـي المحافظـات      ملصق حول حقوق اإل    3,000يام ،توزيع   أ ةولمدة ثالث دورة  انعقاد ال 

  .ربعةجنوبية األال

  

  


