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    تقرير األمم المتحدة-لقلق ل مصدراً  ال تزال حقوق اإلنسانغير أنتحسن األمن : العراق

  

 حقوق اإلنسان   أوضاع حولأحدث تقرير صادر عن األمم المتحدة       أشار    – يوليو/ تموز 8،  جنيف/بغداد

 حذر من أن الحالة العامة لحقوق اإلنسان        هلكن في مجال األمن، و    التحسن مزيد من    إلى تحقيق في العراق   

 2009 الدراسة التي تغطي النصف الثاني من عام         وقد قام بإعداد  .  للقلق مصدراًشكل  تزال  ت الفي البالد   

  .  األمم المتحدة لحقوق اإلنسانمفوضيةو) يونامي( بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق كل من

  

ارتفاع معدل الهجمات العشوائية والمستهدفة وال سيما فـي         إلى  الغ القلق    المتحدة مع ب   األمم تقرير   ويشير

 حصدت والتيضد الجماعات العرقية    باإلضافة للهجمات الموجهة     الكنائس والمساجد    وخاصةلعبادة  ا دور

  أيضاً ويشير التقرير . 2009ديسمبر  /كانون األول  31ويوليو  /تموز 1 في الفترة بين   األرواحالمئات من   

 المـسؤولين الحكـوميين والشخـصيات البـارزة         التي تستهدف  وعمليات االغتيال استمرار العنف   إلى  

  . والصحفيين

  

مـا ال يقـل عـن       تعرض   لمساعدة العراق، بعثة األمم المتحدة    ل إلحصاءات قدمتها حكومة العراق    وفقاًو

فـي حـين    و .2009في العراق في عـام      شخصاً لإلصابة    15935و  للقتل من المدنيين شخصاً   4068

عدد الجرحـى مـن     ، إال أن     عدد الوفيات بين المدنيين بشكل طفيف في النصف الثاني من العام           انخفض

 مقارنـة مـع    جريحـاً 9747حيث بلغ عدد الجرحى المدنيين في الهجمات      ارتفع ارتفاعاً كبيراً   المدنيين

  . خالل األشهر الستة األولىجريحاً  6188

  

وقد تلقت البعثة تقـارير عـن       . الجماعات الدينية والعرقية بال هوادة    د  ض المستهدفةالهجمات  واستمرت  

شـهدت  و. أعمال قتل واختطاف وابتزاز وغيرها من الهجمات العنيفة التي تـستهدف المـسيحيين   وقوع  

  . أقلية شيعية في المقام األولوهم هجمات تستهدف الشبك عدة  الفترة المشمولة بالتقرير أيضاً
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 حيـث وردت  ضد المدنيين في أماكن العبـادة    الموجهة  لهجمات  ل اً وصف  المتحدة أيضاً  مماأل تقرير   وأورد

قـام   في معظم األحيان، فقـد       العبوات الناسفة من خالل استخدام     المساجد والكنائس    تقارير عن استهداف  

ة  كنيس 11 ما ال يقل عن      علىلشيعة وهجمات مماثلة    ل خمسة مساجد    علىهجمات بالقنابل   بشن  مسلحون  

  .ديسمبر/كانون األول 31يوليو و/تموز 1في الفترة بين 

  

 المسؤولين الحكوميين والشخصيات البـارزة طـوال الفتـرة           التي تستهدف  غتيالوتواصلت عمليات اال  

ـ      عشائر ال رؤساء القضاة و  ويشمل هؤالء . المشمولة بالتقرير  ـ  ا والـوزراء وأعـضاء مج  اتلس المحافظ

 عن مـسؤولي     فضالً من الشخصيات البارزة  سية وغيرهم من المدنيين      لكيانات السيا  المنتمينشخاص  واأل

  . رفيعي المستوىمن األ

  

الصحفيين مـن  ضد أعمال قتل وهجمات بالقنابل وعمليات اختطاف وقوع  تقارير عن    تلقت البعثة أيضاً  و

ـ اإلعالمال يزال   عملهم، و بسبب  وقتل أربعة صحفيين    ، حيث تم استهداف     قبل جماعات غير معروفة    ن وي

  . يتعرضون لالعتقال التعسفي واالحتجاز والمضايقات والرقابة

  

 حقوق اإلنسان في السجون وأماكن االحتجـاز فـي          االنتباه إلى أوضاع    المتحدة أيضاً  األممتقرير  ولفت  

 حتى تاريخ  اإلعدام في البالد      عقوبة  سجين كانوا يواجهون   12000 عن حقيقة أن أكثر من       العراق فضالً 

  . 2009ديسمبر /كانون األول 31

  

السيدة نافي بيالي، مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنـسان، بجهـود             أقرت فيه  الوقت الذي وفي  

ـ  االدعاءات بـالتعرض   استمرار    "قالت أيضاً أن  في سبيل اإلصالح،    الحكومة العديدة    سوء المعاملـة   ل

 وإننـي  . تشكل مبعثاً للقلـق     تزال الجاز السيئة    االعتقال باإلضافة إلى ظروف االحت     مرافقوالتعذيب في   

 إلـى  المسؤولين عنها     والتحقيق فيها وإحالة   هذه االدعاءات مثل  أحث حكومة العراق على مواصلة رصد       

  ".  على انتعاش العراقتؤثر وإال  فإن ممارسات من هذا النوع من شأنها أن العدالة

  

 بينهم ثالث نساء خالل النصف الثاني من العام مقارنة          اً شخص 93 ه تم إعدام   المتحدة أن  األمم تقرير   وذكر

 بحـسب " هذه زيادة كبيرة ومثيرة للقلـق     "وفي األشهر الستة األولى     ) امرأة واحدة بينهم  (شخصاً   31 ـب

 ،عقوبة اإلعدام إال في ظروف محدودة جـداً       ال يسمح بتطبيق    أشارت إلى أن القانون الدولي      ، التي   بيالي

إجراءات االستئناف التـي تحتـرم      واتباع   محاكمة    إجراء بعدفقط   و ، الجرائم خطورة  أشدتتمثل بارتكاب   

  .  مبادئ المحاكمة العادلةافةبدقة ك



 راجع التقرير الكامل(*) 
pdf.AR_16Report_Rights_manHu_UNAMI/documents/org.uniraq.www://http 

  

  النهاية

  
األمم المتحدة لمساعدة العراق من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون في تعاون وثيق مع                بعثة  تعمل  

وتقـدم   عـن كثـب    حقوق اإلنسان في العراق      أوضاع  البعثة وترصد. حكومة العراق والقطاعات غير الحكومية    

. بناء القدرات وإعادة تأهيل وإعادة بناء الدولة ومؤسسات المجتمع المدني          الل أنشطة  من خ  المساعدة بشكل خاص  

 على اتصال مباشـر مـع ضـحايا         للبقاء بشكل وثيق مع جماعات حقوق اإلنسان المحلية وتسعى           البعثة وتتعاون

  . وشهود انتهاكات حقوق اإلنسان

  

  : )يونامي( لمساعدة العراق تقارير بعثة األمم المتحدة
http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/UNAMIHRReports.aspx 

  

  : األمم المتحدة لحقوق اإلنسانيةالصفحة الخاصة بالعراق على موقع مفوض
http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/IQIndex.aspx 
 

  للحصول على مزيد من المعلومات أو تقديم الطلبات اإلعالمية، يرجى االتصال بـ 

  org.ohchr@RColville :السيد روبرت كولفيل، بريد إلكتروني 

  الناطق الرسمي، / راضية عاشوري، مدير المكتب اإلعالميالسيدة

: هاتف مكتب بغداد، +962 777 619 739: األردن، هاتف نقال +964 79 0193 12 81:  بغدادهاتف نقال

 org.un@houriac: بريد إلكتروني، +390 831 232 640

http://www.uniraq.org/documents/UNAMI_Human_Rights_Report16_AR.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/UNAMIHRReports.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/IQIndex.aspx

