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 الملخص التنفيذي

 
بالتعاون مع مكتب مفوض األمم المتحدة ) يونامي(يتم نشر هذا التقرير من قبل مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة في العراق 

وآذلك من مجموعة متنوعة من ، يوناميمن الرصد المباشر من قبل وقد تم جمع المعلومات عن هذا التقرير . واليتهاالسامي لحقوق اإلنسان في إطار 
يغطي هذا التقرير الفترة من  .بما في ذلك الحكومة ووآاالت األمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم، مصادر أخرى

و تمت  التقرير الى حكومة العراق و حكومة اقليم آردستان قبل ان يتم نشره تم تقديم مسودة هذا. 2010 آانون االول 31 الى 2010 آانون الثاني 1
 .االشارة الى ارائهم في نص التقرير او في الحاشية و حيث ما هو مالئم

 
 الصراع والذي  ما بعد انتهاء مرحلةإلى بلد من مرحلة الصراع الى يءالبطاالنتقال  هشا نتيجة يبقى حال حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العراق. 1

، وانعدام الفرص، والرآود االقتصادي، ان الفقر المنتشر على نطاق واسع. حكومة وشعب العراق معالجته يواجه تحديات تنموية هائلة بحيث يتحتم على
  القضايا األخرى التي من.على قطاعات آبيرة من السكانيؤثر لحقوق االنسان مما  "ًاصامت"خرقًا والتدهور البيئي وغياب الخدمات األساسية تشكل 

لم التي تشكيل الحكومة لأن نتائج االنتخابات لم تكن حاسمة وأدت إلى عملية طويلة هي حقيقة  2010 على بيئة حقوق اإلنسان في عام لقت بظاللهاأ
ة من الخمول فيما يتعلق بتنفيذ اإلصالحات ولكنه ساهم أيضا في درج، يعتقد أن هذا يغذي حالة انعدام االستقرار. 2010 ديسمبر/األول آانونحتى حسم ُت

قوات (ثر أيضاعلى األمن انسحاب جميع القوات القتالية أآما . وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان حماية وتوفير حقوق اإلنسان للشعب العراقي
 .2010 أغسطس/آبفي   الذي انتهى)الواليات المتحدة في العراق

 
 لى الحد منإضافة باإل، في األرواح واإلصابات عشوائيةلتأثير سلبا على المدنيين والبنية التحتية المدنية وتعريضهم لخسائر  في احلاستمر العنف المس.2

، الحق في الحصول على الخدمات اإلنسانية األساسية، ولكن ليس على سبيل الحصر، بما في ذلك،  والتمتع بها حقوق أساسية أخرى إلىالوصولإمكانية 
 المتعمد للمدنيينوالعشوائي أ االستهدافشكل و. آما أثرت سلبا على التنمية االقتصادية .وما إلى ذلك، الديانةوحرية ، وحرية التعبير، ي التجمعوالحق ف

 قتيال و 2953 بين  2010 العنف المسلح في عام جراءعدد المدنيين الذين لقوا حتفهم يتراوح  انتهاآات خطيرة لقواعد القانون الدولي اإلنساني
. يةحكومة العراقال في قدمتها وزارة حقوق اإلنسان  ألحصائية  وفقا ًاجريح 13788قتيال و  3254  الى وفقا لبعثة األمم المتحدة ،ًا جريح14398

التي تنقلها  صنعظلت العبوات الناسفة محلية الو .2010 قتيل من المدنيين في 4036 آان هناك  ("منظمة تعداد الجثث في العراق ") لموقع وفقا
 ممثلة المدنيين عمدا تاستهدفو أرواح المدنيين ضدفي األماآن العامة  منتشرة الصغيرة  اليدويةواألسلحة العبوات المتفجرة اليدوية الصنعو، المرآبات

عمليات القتل و محاولة اغتيال أ209نت هناك آا، ليوناميوفقا . والوطنية وبما يتعارض مع المبادئ األساسية لإلنسانية  للمعايير القانونية الدوليةًاخرق
 ما يوناميسجلت و.  ضد المدنيين29و،  ضد المسؤولين في الحكومة العراقية88و، ضد أفراد قوات األمن العراقيةمنها  92 ,2010المستهدف خالل 

الطبية صحاب المهن أو يون والصحفالدينيونء  والمجتمع المحلي والزعماالموظفون العامونآان .  مدنيا قتلوا في عمليات االغتيال71مجموعه 
 .األآثر تضررا من العنف والوفيات واإلصابات بين المدنيين) وال سيما الموصل( وآانت بغداد والمنطقة الشمالية .ين الرئيسيالمستهدفين يةوالتعليم

 
. 2009-2007بين   الضحايا في الفترة هؤالءداعدأكبير في انخفاض عدد الضحايا المدنيين مقارنة مع االنخفاض الالتباطؤ في  مما يثير القلق. 3

أن حاالت العنف المستمر المتخصصة يمكن وويبد، يترافق ذلك مع حملة ال هوادة فيها من العنف الذي تشنه جماعات المعارضة المسلحة  والمتمردين
غير واضحًا 2010لتمييز بين النشاط اإلجرامي واإلرهاب خالل عام أصبح ا .مالحقة عدد آبير من أرواح المدنيين في المستقبل القريب أن تستمر في
 .سياسيًا لتمويل أنشطتها من خالل الجريمة العاديةو أجماعات مدفوعة أيديولوجيًا حيث تزايد لجوء، بشكل متزايد

 
على .  اإلجراءات القانونية وحقوق المحاآمة العادلة واحترامتعزيزوخاصة فيما يتعلق ب، مشاآل آبيرة قائمة مع إنفاذ القانون وإقامة العدلما زالت . 4

العديد  ال يزال .حوادث االعتداء والتعذيب على نطاق واسعال تزال ، الرغم من بعض التحسن في الظروف المادية للكثير من مرافق االحتجاز والسجون
وأنهم ، أفراد األسرةالتواصل مع وم ال يستطيعون الحصول على محامين أوأنه، م إبالغهم بالتهم الموجهة إليهمعد من نشكويمن المعتقلين قبل المحاآمة 

هناك أيضا تقارير موثوق بها عن مراآز اعتقال سرية تعمل في مناطق . يعانون االحتجاز لفترات طويلة تتجاوز الحدود القانونية في انتظار المحاآمة
بدال من ،  واالعتماد المفرط على االعترافات-النظام القضائي ال يزال ضعيفا أيضا . ارجيمختلفة من البالد حيث يحتجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخ

 من حيث اعدام  العراقوضعزال ي  ال هذه البيئة في.تعذيب المعتقلينلشجع بيئة لي،  ليبرر االداناتالترآيز على جمع أدلة الطب الشرعي بشكل صحيح
على الرغم من . بينهم ست نساء، 2005 شخصا منذ 257عدم العراق قد أوهذا . ف تنفيذ عقوبة اإلعدامينظر إلى وق آما ولم المدانين يثير القلق

 شخصا 835وهناك . 2010آانون االول  20 و2010آانون الثاني  1 شخصا في العراق في الفترة بين 18أعدم  فقد،  السنوات السابقةن عهانخفاض
 .ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام في العراق

 
 ون غير خاضعينزاليمرتكبي الجرائم التي ارتكبت على مدى سنوات عديدة ال .  إنهاء اإلفالت من العقوبة ال يزال أيضا تحديا خطيرا في العراق.5

ات مختلفة حتوي على مختلف ضحايا انتهاآات حقوق اإلنسان التي ارتكبت في أوقالتي تو اآتشف خالل العام  قدآان عدد من المقابر الجماعية. للمساءلة
مواقع  وحماية التحقيق والحفاظ علىو على الرغم من التحسن والتعاون مع الشرآاء الدوليين فيما يتعلق بتحديد  ولكن–على مدى العقود القليلة الماضية 

 .عيفاقدرات العراق التقنية والمؤسسية لضمان تحقيق الطب الشرعي الصحيح من هذه المواقع ال يزال ضفإن ، الجماعيةالقبور 
 
ا المستقلة وفقا للمفوضية العلي. 2010 مارس/آذار 7 يوم عدا في مجلس النواب مق325ـ أجريت االنتخابات العامة ل، من حيث الحقوق السياسية. 6

من  قتراعلال امرآز 8312 أنشئ، المجملفي . صواتهمأدالء بناخب مسجل خرجوا لإلمليون  18.9 ـ الئة منا في الم62.4 ما يقرب من لالنتخابات
 من المراقبين 657و، ًاعراقي ًامراقب 114614الحظها ووراقب االنتخابات . 18 ـاقتراع في جميع أنحاء المحافظات العراقية المحطة  49088ضمنها 
العديد من  االنتخابات لقد شابت فترة ما قبل االنتخابات ويومو.  إعالم دولية ووطنيةوآالة 2000 الوآالء السياسيين وحوالي  من476366و، الدوليين

آما تم استهداف . مما أسفر عن مقتل المدنيين العاديين فضال عن عدد من المرشحين في االنتخابات، رة المرتكبة في جميع أنحاء البلدأعمال العنف الخطي
ؤثر في يو التصويت أواطنين العراقيين منالمردع ي فإن العنف لم، ومع ذلك. يت بحريةوربما لثنيهم عن التصو، وال سيما المسيحيين، جماعات األقليات

 . العام للعملية االنتخابيةالمسار
 
 لمجلس النواب في االنتخابات العامة في ضمنت الكوتة النسائية انتخاب النساءبينما . 2010 في عام  بعض النواحي تدهوراحترام حقوق المرأة في. 7

، جرائم الشرف ال تزال على نطاق واسع.  بعد فترة طويلة من تشكيل الحكومة2010نهاية عام تم تعيين امرأة واحدة فقط لمنصب وزاري في ،  آذار
ال يزال يشكل ) الختان(وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية ، وفي المناطق الشمالية من العراق العنف االسري وآذلك حاالت النساء اللواتي يعانين من

وليس هناك قانون التعامل مع العنف ، ال تزال في مكانها، والتي تشجع على جرائم الشرف، يات الجنائية العراقمقاطع من قانون العقوب. خطيرةممارسة 
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قتل قد و. أعمال عنف اقترافو في ارتكاب أتخدامهمساو  وفي بعض الحاالت تم تجنيدهم أ- األطفال يعانون من العنف والنزاع المسلحما زال .8
ختان  ينتشرفي الشمال . سرياألطفال هم أيضا ضحايا العنف اال. 2010صلة بالصراع خالل عام  في حوادث ذات 232 طفال وجرح 194ونح

. إنشاء مراآز إليواء األطفال الذين يقعون ضحايا للعنف الملحوظة آانت بالتحسينات. يرتكب ضد الفتيات الصغيرات غالبا ما - طاق واسععلى ناإلناث 
حماية . دين داخليا والالجئين العائوال سيما األطفال النازحين -الحصول على التعليم متفاوتا في جميع أنحاء البالد ال يزال و، وبالرغم من بناء المدارس

)  خاليا منفصلة آونهم فيعلى الرغم من( مع الكبار محتجزينالفتيان والفتيات من  520 هناكف.  ما زال يشكل تحدياةي القانونضمن المؤسسةاألطفال 
ورغم . في مرافق للمدانين لفتيات من ا29و الفتيانمن  759 احتجزفي حين ، )باستثناء إقليم آردستان(في مرافق ما قبل المحاآمة مختلفة في العراق 

تحتاج الحكومة الى ، الشؤون االجتماعيةو وزارة العمل التحسن الكبير في أوضاع األطفال في مرافق االحتجاز قبل المحاآمة التي تعمل تحت سلطة
 .النظر في بدائل لحبس األطفال

 
 بقيت بين أقليات أخرى من خاصةاليزيدية والشبك ، مسيحيينال. 2010ع أنحاء العراق خالل عام عانت األقليات من هجمات مختلفة في جمي. 9

وآان أخطر هجوم . وال سيما من المسيحيين،  مما أدى إلى نزوح بعض أفراد األقليات داخل البلد وعلى الصعيد الدولي-مستهدفة مباشرة خالل السنة 
ين العراقيين هدفا للهجوم واالضطهاد بسبب ميلهم الجنسي الحقيقي المواطن  بقيآما. حتفهم اصشخ 58 حيث لقىفي بغداد لنجاة اعلى آنيسة سيدة 

بما في ذلك إدخال القوانين المناهضة ، يجب بذل المزيد من الجهود لبناء بيئة للحمايةف، بينما تحرآت الحكومة لحماية األقليات من الهجومو. المتصوروأ
 . على قدم المساواةورام التنوع بين الناس آافة في العراق للتمييز وإصالح المناهج التعليمية التي تهدف إلى بناء احت

 
فيما ، 2011 يناير/آانون الثاني اعتبارا من 2006في مرحلة ما بعد نازح في العراق  1,343,568 ـوأفادت الحكومة بأن هناك ما يقدر ب. 10

خالل النصف األول من عام ).  أسرة62,374(شخص  358,457 حيث يقارب عددهم ال) النازحين(داخليا بغداد أآبر عدد من المشردين تستضيف 
ممتلكاتهم بمطالبة العائدين بالسماح بمبادرة هامة بعددا آبيرا من النازحين والالجئين عادوا إلى مواطنهم األصلية في العراق والحكومة تعهدت ، 2010

 .التي احتلت في غيابهم
  

 لقى  حيث. من قبل قوى األمن و المجاميع المسلحةبشكل مكثفالصحفيين يستمر استهداف  في حين.اقتهديد في العرالحرية التعبير ال تزال تحت . 11
 الهجمات عن عددا من التقارير يوناميتلقت آما . القتال/قتل في تبادل الطالق النار احدهم، 2010 في العراق في  حتفهمماال يقل عن خمسة صحفيين

 . مهنتهمل ممارستهمب  والصحفيين ألسباب تتعلقلالعالميينشروع العنيفة والمضايقة واالعتقال غير الم
 

 علنا التزمتو توصية 135قبلت حكومة العراق حيث . 2010فبراير /شباط االستعراض الدوري الشامل في  أنجزالعراقن أ الجدير بالذآرمن . 12
 2010صالح خالل لإل  الفعليةعمليةال أن عنتتشكيل الحكومة مستغرقة ل الفترة الطويلة النفإومع ذلك . وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لحقوق اإلنسانب

ولم ، النظام السابقب تأثرت امالآهمقانون تنظيم المنظمات غير الحكومية وآخر لتعويض األشخاص الذين وبارز وه باستثناء -الى حد آبير  معلقة تآان
 إلنشاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق معلقةوثمة قضية أخرى .  الدوري الشاملخالل االستعراضقدمت   التيتتخذ خطوات حقيقية لتنفيذ تعهدات

 .2011ومن المؤمل أن هذه المسائل المعلقة سيتم التعامل معها خالل عام . اإلنسان
 
ويعني . وقوع اصاباتومنية أمع ذآر عدد قليل جدا من الحوادث األ،  مستقرالوضع األمني . في إقليم آردستانالوضع آخذ في التحسن عموما . 13

زيادة مشارآة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في البحث عن ، لسلطات إقليم آردستان  مع االنفتاح المتزايدالمتناغم، تحسن الوضع األمني 
االعالن عن و بناء امن خالل،  عموما2010 عام الحالة المادية للسجون ومراآز االعتقال تحسنت في. حلول لقضايا حقوق اإلنسان المتبقية في المنطقة

جميع المعتقلين تقريبا الى حد آبير حيث مثل  التأخير في تقديم المعتقلين إلى المحاآمة خالل العام قد انخفضوهذا . بناء مرافق جديدة مختلفة في المنطقة
وآان الوصول إلى المحامين والتمثيل أمام . ي حدود المدة القانونيةأمام المحاآم ف)  المحتجزين بموجب قوانين مكافحة اإلرهاب منباستثناء عدد(

 حكومة إقليم آردستان سباقة في هذا الشأنقد آانت و –تعذيب بعض المعتقلين وال تزال هناك تقارير عن حوادث اإلساءة أ، ومع ذلك. قد تحسن المحاآم
ا وفرضت حكومة إقليم آردستان وقفا غير رسمي. عالج حاالت االعتداء عندما ذآرت التحقيق فيها وتهاحاولها هذه التقارير على محمل الجد ومأخذب
 .2011و تفيد التقارير بأنه من المحتمل أن تمرر حكومة األقليم تشريعًا يلغي عقوبة األعدام في األقليم في عام عقوبة اإلعدام ل

 
 إقليم آردستان تمثيل المرأة في برلمانتحديد في حين تم . تمس حقوق المرأة لمعالجة القضايا التي جادة حكومة اقليم آردستان خطوات  اتخذت.14

واحد في وليس هناك سوى عض، آما في الحكومة االتحاديةو، )برلمان إقليم آردستان في 111 من أصل  عضوة36هناك (، الكوتاباستخدام نظام 
تم تأسيس لجنة ، ردا على ذلك. لتماس المساعدةالو، لعنف االسريل  ضحايا عن آونهماستعدادها لالبالغ النساء قد ابدت المزيد منو. الحكومة من النساء

، ومع ذلك. سريعدد من مالجئ النساء لحماية النساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف االوقد أنشئ  -برلمانية للنظر في المسائل المتعلقة بالعنف ضد المرأة 
 المرتكبة ضد  من الجرائمتخفيف  للأجزاء من قانون العقوبات الجنائية  انباالضافة الى من قبل البرلمان ثقيد البح العنف االسري قانون بشأنفال يزال 

ال يزال يمثل مشكلة خطيرة في ) الختان (تشويه األعضاء التناسلية األنثوية. النظام األساسي في إقليم آردستاناروقة النساء ألسباب الشرف تبقى على 
حكومة اقليم آردستان اتخذت .  وحثت السلطات على تنفيذ خطوات ملموسة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة باعتبارها مسألة ملحة- حكومة إقليم آردستان
ا خط وأنشأت الحكومة أيضا. إقامة مالجئ لألطفال ضحايا العنفبولكن أيضا ، المدارس وليس فقط بااللتزام ببناء -ماية األطفال خطوات لتحسين ح

 حكومة إقليم آردستان بسرعة  لقد تحرآت.ستدعاء للحصول على المساعدةهم من االألطفال الذين يقعون ضحايا للعنف يمكنلحاالت الطوارئ  في ياهاتف
 الالزمةموارد الظلت مشكلة ، مع ذلك.  وال سيما المسيحيين واألقليات األخرى-لالستجابة لمحنة النازحين من مناطق أخرى من العراق بسبب العنف 

 .للتعامل مع هذا التدفق
. 

 آردستان  في وفقا لنقابة الصحفيين-االعتداء على الصحفيين اال انه وردت تقارير ب، مجتمع وسائل االعالم في اقليم آردستان  ازدهاربالرغم من. 15
 35و،  حالة من الضرب18، القتلوأ/ واالختطافبأربعة تهديدات ، بما في ذلك اغتيال واحد،  حالة من حاالت انتهاك حرية الصحافة81آانت هناك 

 حالة من التهديدات 18و،  واحدةمحاولة اغتيالو، وثالثة اعتقاالت وخطف واحد، من أداء وظائفهع العاملين في مجال اإلعالم ايقافو،  تحرشحالة
 مما،  2-1991 الكردية في عام "ب األهليةالحر" آجرائم الشرف و الفساد و بعض القضايالالبالغ عن خطوط حمراء باالضافة الى وجود . الهاتفية

 .هامةمعينة ريرا عن قضايا ام تقيقدلتحد من حرية الصحافة ي
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تنظيم قانون لو،  حكومة إقليم آردستان عددا من اإلصالحات القانونية الهامة فيما يتعلق بتعويض السجناء والزيارات المنزليةلقد ادخلت. 16
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 التوصيات

 
لتنفيذ التوصيات ) وحيثما ينطبق حكومة إقليم آردستان( دعوتها لحكومة العراق يوناميتكرر ،  وتقييم حالة حقوق اإلنسان في العراقمراقبةاستنادا إلى 

 :التالية 
 

 ةعامتوصيات 
بما في ذلك التشاور مع المجتمع المدني ،  عليه حكومة العراقالذي وافقت و الدوري الشاملستعراض اال التوصيات الصادرة عن عملية تطبيق. 1

 ووضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لحقوق اإلنسان من أجل تعزيز والنهوض بحقوق اإلنسان؛، العراقي وأعضاء المجتمع الدولي
 ؛)مبادئ باريس) (1993 (48/143حدة استكمال إنشاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق اإلنسان وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المت. 2

. 3 مراجعة التحفظات التي أبداها العراق عند االنضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان والنظر في قبول إجراءات الشكاوى الفردية؛
والنظر ، )اتفاقية مناهضة التعذيب(والمهينة  الالنسانيةو استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية. 4

 من بين غيرها من الصكوك؛،  والبروتوآول االختياري لهذه المعاهدةفي االنضمام إلى البروتوآول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
. 5 االنضمام إلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

غير المعترف بهم  المتعلقة بوضع األشخاص 1954اتفاقية عام و، )1967وبروتوآول (بوضع الالجئين  المتعلقة 1951االنضمام إلى اتفاقية عام . 6
 .طنينا االشخاص غير المعترف بهم آمو بشأن خفض حاالت1961واتفاقية ، آمواطنين

 .التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 7
 

 استمرار النزاع المسلح
وتستلزم هذه . حماية السكان من جرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب والجرائم الدولية األخرىتقتضي على  2005ختامية لمؤتمر القمة لوثيقة الا. 8

 .من خالل الوسائل المالئمة والضرورية ، بما في ذلك التحريض على ارتكابها، المسؤولية منع تلك الجرائم
التزامات  ومقتضيات القانون اإلنساني الدوليلرطة وجميع الموظفين العاملين في إنفاذ القانون وإقامة العدل ضمان امتثال قوات األمن العراقية والش. 9

 في األعمال فعال بدور  شارآواالذينوأ، المشارآينمكافحة العنف المسلح والتعامل مع األشخاص الذي يلزم ب العراق بالقوانين الدولية لحقوق االنسان
 .العدائية

 
 ل وسيادة القانوناالعتقا

لسلطة جميع مرافق االحتجاز والسجن تخضع أن و, حد سلطات االعتقال إلى الشرطةتالمؤسسات والسياسات لضمان أن و  القانون باصالحتعهدال. 10
 ؛ة لألشخاص المعتقلين والمحتجزين جميع اإلجراءات القانونية وحقوق المحاآمة العادل تحترموأن، واحدة

 الحجز في خالل تشجيعهم على النظر في بدائل لألشخاص المتهمين بارتكاب جرائمل عقد دورات تدريبية للقضاةجيهية تنظيمية ووضع مبادئ تو. 11
 انتظار المحاآمة ؛

 تكريس الموارد المناسبة لمرافق االحتجاز والسجون للتأآد من أنها تتفق مع المعايير الدولية من حيث الظروف المادية . 12
التزامات العراق الدولية فيما يتعلق بمنع التعذيب وغيره من ب مثلهممن يوصالح قانوني ومؤسسي لضمان امتثال جميع موظفي الدولة أإجراء إ. 13

 ؛ضروب سوء المعاملة
 سيتم جناةالان و، بشكل صحيح ومستقلو على وجه السرعة  يجري التحقيق فيهاغيره من ضروب سوء المعاملةوضمان أن آل ادعاءات التعذيب أ. 14

 .م المساعدة الطبية واالجتماعية وغيرها يتقديتم و  مناسب وآاٍفهعم بشكلتعويضوأن الضحايا سيتم ، م وفقا للقانون ومحاآمتهاتهامهم
 ودون قيود لقيام بزيارات تفتيش منتظمةبا لصليب االحمرل  الدوليةلجنةالو نسان السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلالمفوضية/يوناميلتصريح ال. 15

 .ومستقلة لجميع مرافق االحتجاز والسجون
 

 عقوبة اإلعدام
. 16 ؛دف إلى إلغاء عقوبة اإلعداماهال معاهدةستخدام عقوبة اإلعدام والنظر في االنضمام إلى البروتوآول االختياري الثاني لليقاف المؤفت الاإل اعالن

ملحق المبين في ووال سيما المعايير الدنيا على النح، اية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام المعايير الدولية التي توفر ضمانات تكفل حمحترامإ. 17
 .عدام في العراق  عقوبة اإللغاءلحين إ 1984وماي/يارأ 25الصادر في  1984/50 االقتصادي واالجتماعي قرار المجلس

 بما في ذلك استعراض شامل لقانون العقوبات ؛ي يجوز المعاقبة عليها باإلعدامأن تحد تدريجيا من استخدام عقوبة اإلعدام وخفض عدد الجرائم الت. 18
 تطبيق عقوبة اإلعدام على قتصارال) 2008 (63/168و) 2007 (62/149وقانون اإلجراءات الجنائية وفقا لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 .عةاالجرائم األشد خطورة وجدية وبش
 

 حقوق المرأة
 مخفف فيما يتعلق بجرائم العنف التي ترتكب ضد المرأة؛ عذرآ' الشرفجرائم 'وتنظيمي إللغاء ء إصالح قانوني إجرا. 19
 اتهموا بارتكاب جرائم الذينوالبغاء القسري أوإجراء إصالح قانوني وتنظيمي لضمان عدم تجريم جميع األشخاص الذين هم ضحايا االتجار أ. 20

 ألشخاص الضحايا؛ل، الطبي وغيرهاو بما في ذلك الدعم االجتماعي، وضمان الحماية المناسبة، لبغاء القسرياوأنتيجة االتجار بهم جنائية 
 ؛ للمساءلة وفقا للقانونالبغاء القسري خاضعونوتجار باألشخاص أ المتصلة باالاالعمالالتأآد من أن جميع األشخاص المشارآين في ا. 21
 ؛غيرهاو أء الالتي يقعن ضحايا للعنف االسريالجتماعي والطبي للنساص موارد آافية لضمان الدعم ايتخص. 22
ضمان التحقيق بشكل صحيح في جميع مزاعم العنف ضد المرأة والتعامل معها من قبل الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون وإقامة العدل وأن يتم . 23

 ؛التعامل مع مرتكبي الجرائم وفقا للقانون
وال سيما العنف ضد ، لمالئم لجميع موظفي الدولة المسؤولين عن إنفاذ القانون وإقامة العدل على قضايا المساواة بين الجنسين التدريب اضمان. 24

 .وآيفية التعامل بشكل مالئم وبحساسية مع مثل هذه الحاالت، المرأة
 

 حقوق الطفل
 ؛ضمان الحماية والرعاية لجميع األطفال الذين يقعون ضحايا للعنف. 25

vii 



 

ولكن في مرافق منفصلة مصممة ، المسجونين في مرافق صممت للبالغينوالمدانين بارتكاب جرائم جنائية أوضمان عدم احتجاز األطفال المتهمين أ. 26
 ؛ فيما يتعلق باألطفال وتطبق في جميع الحاالت تؤخذ بدائل عن االحتجاز في عين االعتياروأن، خصيصا لتلبية احتياجاتهم

 ؛ الدورات التدريبية المناسبة وغيرها من البرامج لتوعية موظفي إنفاذ القانون والقضاء في القضايا التي تنطوي على األطفالمتنظيضمان . 27
 توفير الحمايةو اإلساءةوالجسدي أوغيرها من أشكال العنف الجنسي أو أالبغاء القسري األطفال الذين هم ضحايا االتجار بالبشر و عدم تجريمضمان. 28
 . تقديم الدعم الطبي واالجتماعي وغيرهوناسبة الم
شيا مع اوذلك تم، مع الترآيز على الطالب والشباب من آال الجنسين،  في مجال حقوق اإلنسانلنشر الثقافةاعتماد خطة مدتها خمس سنوات . 29

 .البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان
 

 حقوق األقليات
، من أي نوعدون تمييز ، ز المساواة واالحترام لجميع األشخاص جميع القوانين والسياسات تعزية ومؤسسية لضمان أنإجراء إصالحات قانون. 30

المولد وأالملكية والتوجه الجنسي أوأ، االجتماعيواألصل القومي أوغيره أوالرأي السياسي أوالدين أواللغة أوالجنس أواللون أو أآالتمييز بسبب العرق
 ؛أي وضع آخروأ

من دون تمييز ، مناهج التعليم المدرسية الستحداث برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز المساواة واالحترام لجميع األشخاصلإجراء مراجعة وإصالح . 31
المولد وأ، سياالجتماعي والتوجه الجنواألصل القومي أوأ، غيرهوالرأي السياسي أوالدين أواللغة أوالجنس أواللون أو أآالتمييز بسبب العرق، أي نوع

 ؛أي وضع آخروأ
اللون والتعصب ضد األشخاص على أساس العرق أوأ، حرض على الكراهية وأعمال العنفيوزرع أمن أي شخص ي، يةضمان المساءلة للقانون. 32
 ؛ آخرأي وضعو أالمولد، التوجه الجنسيوأ، االجتماعيواألصل القومي أوأ، غيرهوالرأي السياسي أوالدين أواللغة أوالجنس أوأ

جميع بين  رامية إلى تعزيز الوئام بين مختلف المجموعات العراقية الدينية والعرقية وتهدف إلى تعزيز المساواة واالحترام يةإعالمتنظيم حمالت . 33
، االجتماعيو القومي ااألصلوأ، غيرهوالرأي السياسي أوالدين أواللغة أوالجنس أواللون أو أآالتمييز بسبب العرق، من أي نوعدون تمييز ، األشخاص

 ؛أي وضع آخروالمولد أوأ، والتوجه الجنسي
 .تهم حقوق األقليات وحمايلبشكل صحيح على دراية ومدربون عن إنفاذ القانون وإقامة العدل ميع المسؤولين في الدولة المسؤولين تأآد من أن جال.34
 . ومقاضاتها. حاالت االضطهاد على أساس التوجه الجنسيسحب رفض التحقيق في. 35

 
 حرية التعبير

بما في ذلك إلغاء بنود القوانين ، لحق في حرية التعبير لجميع األشخاصل حمايتهاوع القوانين والسياسات لضمان تعزيزها  لجميمراجعةإجراء . 36
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 2010: حقوق اإلنسان في العراق 
 

 مقدمة .1
 

  نظرة عامة1.1
المتحدة لألمم   الساميمفوضالبالتعاون مع مكتب ) يونامي(يتم نشر هذا التقرير من قبل مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

 فضال عن مجموعة متنوعة من مصادر يوناميوقد تم جمع المعلومات عن هذا التقرير من مراقبة مباشرة من قبل . في إطار واليتها نسانلحقوق اإل
 .بما في ذلك الحكومة ووآاالت األمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم، أخرى

 
بينما تستمر الحكومة في . والعنف، والحرب، ال هشا بفعل استمرار البالد في الخروج من سنوات من الديكتاتورية حقوق اإلنسان في العراق ال يزوضع

ال يزال العراق ينتقل . فالتقدم بطيء، نظرا للتحديات التي تواجه البالد، اتخاذ بعض التدابير الرامية إلى تحسين حماية وتوفير حقوق اإلنسان لمواطنيها
ان الفقر المنتشر .  اآلنمعالجتها على حكومة وشعب العراق  يتوجبى بلد ما بعد انتهاء الصراع الذي يواجه تحديات التطور الهائل اللتيمن الصراع إل

ي لحقوق االنسان الت" الصامتة"والتدهور البيئي وغياب الخدمات األساسية تشكل االختراقات ، وانعدام الفرص، والرآود االقتصادي، على نطاق واسع
 النتائج غير الحاسمة لالنتخابات العامة 2010ومن العوامل األخرى التي أثرت على بيئة حقوق اإلنسان في عام . تؤثر على قطاعات آبيرة من السكان

 أدى أيضا إلى بل، ويعتقد أن ذلك غذى انعدام االستقرار. 2010 يناير/ولآانون األالتي أدت إلى مرحلة طويلة من تشكيل الحكومة التي لم تتم حتى 
تأثر . درجة من الخمول فيما يتعلق بتنفيذ اإلصالحات وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان احترام وحماية وتوفير حقوق اإلنسان للشعب العراقي

 .2010 أغسطس/آباألمن أيضا بأنسحاب جميع القوات القتالية األمريكية خالل العام الذي انتهى في 
 
 انونيةالمسؤوليات الق 1-2

وللقيام بذلك، يجب أن تتوافق مع المعايير القانونية الدولية التي قبلت . أن على حكومة العراق االلتزام بضمان القانون والنظام في جميع أنحاء أراضيها
  ."سوف يحترم العراق التزاماته الدولية"، 8المادة  في 1الدستور العراقي ينص .بها أوالملزمة لذلك

 
فضال عن عدد من معاهدات حقوق اإلنسان التي ، ي المطبق في العراق يتضمن معايير حقوق اإلنسان التي تعتبر القانون الدولي العرفيالقانون الدول

ية احترامها وتوفير وحمامنه والتي تتطلب ، 2العراق من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  . يكون العراق طرفا فيها
أيضا طرف في العهد الدولي الخاص والعراق ه. لواليتها الحقوق المنصوصة فيها دون تمييز لجميع األشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين

على جميع أشكال  االتفاقية الدولية للقضاء ؛4واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 3بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
صادق حيث ، 2010 وآان آخرها في عام ؛7بما في ذلك البروتوآولين االختياريين التفاقية حقوق الطفل، 6واتفاقية حقوق الطفل ، 5التمييز ضد المرأة

ب وغيره من ضروب المعاملة دق العراق على اتفاقية مناهضة التعذياص. 8العراق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري
 13 من 4129العدد ، في الجريدة الرسميةالمنشور ، 2008 لسنة 30بموجب القانون رقم ، المهينة والالإنسانية أوالعقوبة القاسية أوأ

على الرغم من . معاهدةمطلوب بموجب شروط الوفإنه لم تودع بعد صك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة آما ه،  ومع ذلك- 2009ويولي/تموز
يه أن لوعلى أي حال فإنه يجب ع، ال تتوافق مع أحكام المعاهدةوتصرف بطريقة ال تتفق أييجب على العراق أال ، وفقا لمبادئ القانون الدولي، هذا

بما في ذلك القواعد التي تحظر التعذيب ، )وحدة دولية القواعدحتى (يتوافق مع األحكام األخرى المتعلقة بالتعذيب التي تعتبر القانون الدولي العرفي 
تستدعي وهذه ، فيما يتعلق بانتهاآات القانون الدولي لحقوق اإلنسان. الالإنسانية الواردة في القانون اإلنساني الدولي حيثما ينطبق ذلكووالمعاملة القاسية أ

عدم وعلى العراق واجب لضمان البت بحيث يتم منع األنتهاك أ، الحالةوفي هذه . تحت واليتها حيث تحدث هذه االنتهاآاتومسؤولية الدولة في إقليمها 
 .وضمان توفير وسيلة انصاف مالئمة للضحايا، )عند االقتضاء(ومعاقبة المنتهكين ، تكراره

 
 خطير من أعمال العنف ال يزال يعاني من مستوى) باستثناء إقليم آردستان(فالعراق ، 2007على الرغم من أن عدد حوادث العنف قد تراجع منذ عام 

ان مرتكبي أعمال العنف هذه تتكون من مجموعة متنوعة من الجماعات المسلحة . المطولة التي ال تزال تحصد عددا آبيرا من أرواح المدنيين
آما . تنظيم القاعدة في العراق' وتسمى أيضا، وأبرزها تنظيم القاعدة في بالد الرافدين، بما في ذلك الميليشيات التي تعمل على أسس طائفية، واإلرهابية

 والبروتوآول اإلضافي األول 19499العراق من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام . في صراع فيما بينهايشارك بعض هذه الجماعات المسلحة 

                                                 
 2011 يناير 21متاح على شبكة اإلنترنت >www.uniraq.org/documents/iraqi_constitution.pdf<لالطالع  1
، ونشر في 1970 لعام 193ق عليها بقانون ، التي صاد1969وقعها العراق عام , 171سلسلة معاهدات األمم المتحدة ، 999، 1966 ديسمبر 16 2

لم يوقع العراق على البروتوآول . ، 1976مارس / آذار23، دخلت حيز التنفيذ في 1970أآتوبر / تشرين األول7 من 1926الجريدة الرسمية، العدد 
آما أنه لم يوقع على البروتوآول االختياري الثاني الذي االختياري األول إلعطاء الحق في تقديم االلتماسات الفردية إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان 

 .يهدف إلى القضاء على عقوبة اإلعدام
 ودخل 1970أآتوبر / تشرين األول7 في 1926، ونشر بالجريدة الرسمية أصدار 1970 لعام 193 ومصادق عليه من بقانون 1969تم توقيعه عام  3

 .1976يناير / آانون الثاني3حيز التنفيذ في 
 .1970فبراير / شباط12، ودخل حيز التنفيذ في 1970 ومصادق عليه عام 1969تم توقيعه عام  4
  1986سبتمبر / أيلول12 ودخل حيز التنفيذ في 1986تمت الموافقة عليه عام  5
 1994يوليو/ تموز15 وودخل حيز التنفيذ في 1994تمت الموافقة عليه عام  6
 2007 لعام 23مصادق عليه بقانون  7
 2010نوفمبر / تشرين الثاني23مصادق عليه في  8
دخلت حيز (، 1949أغسطس / آب12 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان) األولى(اتفاقية جنيف على  للتوقيع بابفتح  9

لتحسين حال ) الثانية(؛ اتفاقية جنيف ")األولىاتفاقية جنيف  ("31سلسلة معاهدات األمم المتحدة  75) 1950أآتوبر / تشرين األول21 في التنفيذ
 21 في التنفيذدخلت حيز (، 1949أغسطس / آب12الجرحى والمرضى والغرقى من أعضاء القوات المسلحة في البحار، التي فتح باب التوقيع عليها 

اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، التي ؛ ")اتفاقية جنيف الثانية ("85سلسلة معاهدات األمم المتحدة  75) 1950أآتوبر /تشرين األول
 135سلسلة معاهدات األمم المتحدة  75) 1950أآتوبر / تشرين األول21 في التنفيذدخلت حيز (، 1949أغسطس / آب12فتح باب التوقيع عليها 

أغسطس / آب12ين في وقت الحرب، التي فتح باب التوقيع عليها ؛ اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية األشخاص المدني")اتفاقية جنيف الثالثة("
 "). اتفاقية جنيف الرابعة ("248سلسلة معاهدات األمم المتحدة  75) 1950أآتوبر / تشرين األول21 في التنفيذدخلت حيز (، 1949
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ال شيء يمنع الدولة من محاآمة األشخاص الذين يشارآون بنشاط في ،  النظر عن متطلبات القانون الدولي اإلنسانيوتجدر اإلشارة إلى أنه بصرف

معايير حقوق اإلنسان الدولية التي ، ومع ذلك. المأسورينواألعمال العدائية بموجب القانون الجنائي الوطني عندما يتوقفون عن المشارآة في األعتداء أ
بما في ذلك بالنسبة لسير ، التي تشكل جزءا من القانون الدولي العرفي ستواصل الزامه في حاالت النزاع المسلح غير الدوليوفا فيها أيكون العراق طر
 15.الذين توقفواعن المشارآة بدور نشط في األعمال العدائيةوأ، عمليات مكافحة اإلرهاب وفي ما يتعلق بالمدنيين الذين ال يشارآون/مكافحة التمرد

 
الصعوبات التي تواجهها حكومة العراق في جهودها الرامية  يونامي تدرك، نظرا للظروف األمنية السائدة وطبيعة الصراع في أجزاء عديدة من البالد

العبوات /فجيراتوالتي تقوم أيضا بهجمات من خالل الت، القانون للهجوم من قبل جماعات التمردنفاذ إوموظفويتعرض . إلى ضمان سيادة القانون والنظام
والتي تفشل بانتظام في التمييز بشكل صحيح بين المدنيين واألهداف العسكرية ،  و االغتياالتالناسفة االنتحارية وعمليات االختطاف والقتل المستهدف

تالل والنزاعات المسلحة غير واالحووالغز، والصراعات المسلحة الدولية، العراق وشعبه عانى من سنوات من االنظمة الفاسدة. في إدارة عملياتها
لكن على . وانتهاآات خطيرة لحقوق اإلنسان، وجميعها أدت الى خسائر فادحة في السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، الدولية والعنف التي طال أمدها

والقانون اإلنساني ،  المعايير الدولية لحقوق اإلنسانال شي يخفف من واجب العراق وحكوماته على االمتثال اللتزاماتها في إطار تطبيق، الرغم من هذا
 .قانونه الداخليوالدولي أ

 
 
 الصراعات المسلحة والمدنيين. 2

 
  الضحايا المدنيين2-1

في األرواح  وتعريضهم لخسائر تعسفية  ان العنف الجاري والذي طال أمده في العراق ال يزال يلحق خسائر فادحة في المدنيين والبنية التحتية المدنية
الحق في الحصول ، ولكن ليس على سبيل الحصر، بما في ذلك، ولكن أيضا القيود المفروضة على الحصول على الحقوق األساسية األخرى، واإلصابة

نف أيضا له تأثير سلبي ان الع. وما إلى ذلك، والحماية ضد عدم التمييز، وحرية الدين، وحرية التعبير، وحقوق التجمع، على الخدمات اإلنسانية األساسية
ان االستهداف التعسفي . على التنمية االقتصادية وهذا بدوره له تأثير ضار على غيره من الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمواطنين في العراق

 .أيضا انتهاآات خطيرة للقانون الدولي اإلنسانييشكل المتعمد للمدنيين وأ
 

  "منظمة تعداد الجثث في العراق"وفقا لموقع  جرحى من المدنيين نتيجة للصراع العنيف في العراق أمر صعبالوان التحقق من العدد الدقيق للقتلى 
  بينما14398 مدنيا قتلوا وجرح 2953آانت األرقام تتراوح بين ) يونامي(وفقا لبعثة األمم المتحدة وفقا  . 16 حالة وفاة بين المدنيين4036سجلت 

 .2010وفقا لالحصائية التي قدمتها حكومة العراق عن طريق وزارة حقوق اإلنسان للعام جريحًا 13788قتيال و  3254  آانت االرقام تتراوح بين
وحتى أدنى األرقام تمثل عددا آبيرا من العراقيين العاديين الذين ال يزالون يعانون ضعف من ، وبغض النظر عن العدد الدقيق للمدنيين الذين قتلوا

بغض النظر عن االختالفات في . واإلصابة والموت والدمار نتيجة ألعمال العنف الجارية في البالد،  من خالل الخسارة المأساويةحقوقهم األساسية

                                                 
ايا المنازعات الدولية المسلحة، التي فتح باب ، والمتعلق بحماية ضح1949أغسطس / آب12البروتوآول اإلضافي التفاقيات جنيف المؤرخة في  10

؛ البروتوآول اإلضافي التفاقيات ")البروتوآول االضافي االول ("3سلسلة معاهدات األمم المتحدة  1125، 1977يونيو/ حزيران8التوقيع عليها في 
 8لية، التي فتح باب التوقيع عليها في  المسلحة غير الدوالنزاعات، والمتعلق بحماية ضحايا 1949أغسطس / آب12جنيف المؤرخة في 

 ")البروتوآول الثاني المعدل ("609 سلسلة معاهدات األمم المتحدة 1125، 1977يونيو/حزيران
 ) 2002يوليو/تموز1 في التنفيذدخلت حيز  (1998يوليو/ تموز17: ، اعتماد A/CONF.183/9نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  11

 Uhler 12   اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في :  تعليق - 1949أغسطس / آب12وآخرون، واتفاقيات جنيف المعقودة في
 .p.35وقت الحرب، 

 .524. ، الفقرةIT-95-16-T ، القضية رقم ليوغوسالفيا السابقةانظر على سبيل المثال المحكمة الجنائية الدولية 13
، / بيك -لويز دوزوالد و ماري وهنكرتس-جان. ية للصليب األحمر، القانون اإلنساني الدولي العرفي، أدالدولاللجنة  14

(CUP/ICRC,Cambridge 2005) 
 216. محكمة العدل الدولية، جمهورية الكونغوالديمقراطية ضد أوغندا، الفقرة 15
 تحليل حصيلة هذا العام من عدد 2010 القتلى العراقيين من العنف في عدد"، 2010آانون االول /  ديسمبر 30في   (Iraq Body Count)  نشرت16

 - http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2010< ، وهي متاحة على  االنترنت "تعداد الجثث في العراقالقتلى المدنيين من 
 انخفض 2010ر عن الخسائر البشرية، وفيات المدنيين المسجلة في ، التي تجمع تقاري  (Iraq Body Count)وقالت . 2010آانون الثاني / يناير21

من الوفيات .  في المئة15 انخفاضا ب-- 2009 من وفيات المدنيين المسجلة في  4680من ) لوفيات وثقتاا من 5180 في المئة من 78 (4036الى 
 تفجيرات 9 مدنيا ، بينهم 2649 من التفجيرات قتلت  685سلحون، و  في المئة آانت نتيجة التفجيرات التي ينفذها م66 ، 2010التي وقعت في عام 

 Iraq)وجد . 2009 مثل هذه الهجمات خالل  8 حالة وفاة التي نجمت عن 750، مقارنة ب 2010 من المدنيين خالل 567آبيرة التي أودت بحياة 
Body Count) على الرغم من أن بالنسبة لعددالسكان فإن سكان --ق المتضررة  العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية وآانت أسوأ المناط أن 

 .الموصل هم األآثرتضررا من بغداد عموما، وال سيما في النصف األول من هذا العام
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 وآانت أسوأ منطقة تأثرا 18.من المدنيين الجرحى10434 وآان هناك أيضا 2010.17  من المدنيين خالل2953قتل ، يوناميوفقا لألرقام التي جمعتها 

 حالة وفاة واصابة 587وآانت أيضا المنطقة الشمالية الوسطى شديدة التضرر مع .  جريحا5011 يين من القتلى المدن1284مع ، هي محافظة بغداد
والمنطقة الغربية ، شخصا1279 حالة وفاة وجرح 364وآان في الشمال ،  جريحا1369و حالة وفاة 382وآان جنوب المنطقة الوسطى لديه. 1806

 بلغ عنها 67 حالة وفاة واصابة 22آانت هناك . 362 حالة وفاة المدنيين وجرح 142وب آان بها ومنطقة الجن،  اصابة540و حالة وفاة 172آان بها 
 .في إقليم آردستان

 
 

 مدنيا 1459وآانت بغداد أآثر المناطق تضررا مع . 2009 في 10770 مدنيا وجرح 3056قتل ما مجموعه ، يوناميوفقا الرقام جمعتها ، في المقارنة
 مدنيا 546ومنطقة الشمال مع ، ) شخصا في المجموع1232( مدنيا قتلوا 574تليها المنطقة الوسطى الشمالية مع ، )المجموع شخصا في 1843(قتلوا 
 مدنيا قتلوا 151والمنطقة الغربية مع ، ) شخصا في المجموع390( مدنيا قتلوا 255وجنوب المنطقة الوسطى مع ، ) شخصا في المجموع1309(قتلوا 

 11( مدنيين قتلوا 5آان هناك ، في إقليم آردستان).  شخصا في المجموع113( مدنيا قتلوا 66ومنطقة الجنوب مع ، )موع شخصا في المج380(
 2009.19في العام ) أشخاص في المجموع

 
 

 

 يونامي : المصدر 2010-2009حسب الشهر برسم بياني مقارن للوفيات المدنيين  : 1الرسم البياني 
 

. 2010 ديسمبر/ آانون االول31 - يناير/آانون الثاني 1مدنيا من  3254حكومة العراق قتل في  حقوق االنسانثة من وزارة ووفقا الرقام قدمت للبع
 1718من الرجال والنساء  11297جرحوا بينهم  13788فإن ، وعالوة على ذلك. طفال 174، حالة 308والنساء ، من الرجال 2772من هذه 

) 49من النساء واألطفال  96ومن الرجال  892 ( قتلوامدنيا 1037آانت بغداد أآثر المناطق تضررا مع ، رقامووفقا لهذه األ. 773واألطفال 
 2183و) 25النساء واألطفال  62ورجال  619(حالة وفاة  706ونينوى مع ، )220واألطفال ، 823من الرجال والنساء  4948( 5991والجرحى 

) 33واألطفال ، 25من الرجال والنساء  441( 499 قتل حيثتليها محافظة ديالى ، )طفال 218طفال واأل، 244من الرجال والنساء  1721(جريح 
 المقدمة إلى 2009 مقارنة مع تلك األرقام لعام 2010هذه األرقام لعام ). طفال 91واألطفال ، 113من الرجال والنساء  1208(جريح  1412و

وعالوة على .  طفال362واألطفال ، 439والنساء ،  من الرجال3267من هذه .  من المدنيين4068  من جانب حكومة العراق التي قتل خاللهايونامي
 .1044  من النساء واألطفال2338 من الرجال و12553:  مدنيا 15935أصيب ، 2009ذلك وفي العام 

 
 299وانخفض إلى ، ابريل/ناير آانون الثاني في نيسان في ي363 إلى 224ارتفع عدد القتلى المدنيين من ، يونامي ووفقا ألرقام، وفي جميع األحوال

ديسمبرالى / في نوفمبر لينخفض مرة أخرى في آانون األول235قبل أن يرتفع إلى ، أآتوبر/تشرين األول في 147ثم انخفض إلى ، أغسطس/في آب
157. 

                                                 
 258قيا،  مسؤوال عرا34 العمال من األجانب، 16 من أعضاء قوى األمن الداخلي الذين قتلوا، 968 اجماًال يتضمن ما ال يقل عن 5463لرقم  ان ا17

تم جمع االرقام من ,  ال يمكن تأآيد هوياتهم494من مجموعات المعارضة المسلحة و قتيال 690وآانت هناك أيضا نحو. من أعضاء قوة الدفاع المدني
 .وسائل االعالم وعن طريق مصادر حكومية رسمية, قبل بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق عن طريق رصد مباشر

وآانت هناك أيضا ما ال يقل عن .  من أفراد قوات الدفاع المدني258 مسؤوال عراقيا، و34 عامل أجنبي، 16صابة ما ال يقل عن أسفر أيضا عن إ 18
 . جريحًا في صفوف مجموعات المعارضة المسلحة115

 .  أدناه1انظر الملحق  19
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ضربت انفجارات ثالثة فنادق في ،  في سلسلة من الهجمات القاتلةنايري/آانون الثاني 25في . جرحوا هي التاليةومن بين الحوادث التي قتل فيها مدنيون أ

 144وغيرهم ، بمن فيهم النساء واألطفال،  شخصا41 وقتل فبراير/شباط 5يوم .  آخرين71 شخصا على االقل واصابة 36بغداد مما أسفر عن مقتل 
استهدفت مارس /آذار 26في . ذآرى استشهاد اإلمام الحسينيحيون  ر شيعةزواسيارتين ملغومتين في مدينة آربالء بينما آان  انفجرت عندما، بجروح

 . شخصا53 بهجمتين بالقنابل ادت الى مقتل  )محافظة ديالى(االسواق في مدينة الخالص 
 

أبريل ارتفع عدد /في نيسان. 2010مما يجعلها أسوأ شهرين في ، ارتفاعا حادا في عدد القتلى من المدنيين من العنف المسلح وماي/أيار وإبريل/نيسانشهد 
 في المنطقة 51وآانت ،  في محافظة بغداد225منها آانت .  جريح1090 حالة وفاة سجلت جنبا إلى جنب مع 363مع ، المدنيين الذين قتلوا بشكل حاد

من بين الحوادث .  في المنطقة الغربية11و،  في المنطقة الجنوبية2،  في المنطقة الوسطى الجنوبية22،  في المنطقة الشمالية47و، الوسطى الشمالية
انفجرت ثالث سيارات مفخخة ، من بين الحوادث التي حصلت خالل الشهر.  مدنيين قتلوا في اقليم آردستان5آان هناك ، التي وقعت خالل هذا الشهر

محلية ات مفخخة وغيرها من العبوات الناسفة انفجرت خمس سيار، إبريل/نيسان 23في .  شخصا35مما أسفر عن مقتل ، إبريل/نيسان 4في بغداد يوم 
في حين أن العديد من الهجمات بالقنابل في محافظة ،  آخرين180 مدنيا وإصابة 54 مما أسفر عن مقتل شعبيفي أربعة مساجد شيعية وسوق الصنع 

 في المنطقة الوسطى 66و،  في محافظة بغداد76م وآان منه. 1198 مدنيا وجرح 347قتل ما مجموعه وماي/في أيار. األنبارادت الى قتل تسعة مدنيين
وقتل ما .  في المنطقة الغربية8و في المنطقة الجنوبية 45،  من المدنيين في المنطقة الوسطى الجنوبية103آما قتل .  في المنطقة الشمالية43و، الشمالية

 شخصا 100مع ما ال يقل عن ، 2010يام دموية في العراق خالل عام قد سجل اآثر االوماي/أيار 10وآان .  من المدنيين في منطقة آردستان6مجموعه 
 شخصا وآان 30مما أسفر عن مقتل ) محافظة ديالى(تم تفجير سيارة مفخخة في أسواق في مدينة الخالص ، مايو/أيار 21في ، وفي وقت الحق. قتلوا
 .مارس/آذار مشابهًا للتفجيرات المميتة التي وقعت هناك مطلع ذلك

 
 

 
وقتل مهاجم انتحاري استهدف .  من المدنيين26 انفجار سيارتين ملغومتين خارج بنك في بغداد  فيتلُق، في حادث واحد، يونيو/حزيران 20في يوم 

نفجارات سيارات أسفرت ا. أغسطس/ آب17 في 160 شخصا وجرح 60  بوسط بغداد)منطقة الرصافة(مرآز تجنيد للجيش في حي باب المعظم 
ومن بين الحوادث .  شخصا في آل من الكوت وحي القاهرة في منطقة الرصافة في بغداد15 أغسطس/آب 25ملغومة استهدفت مراآز للشرطة يوم 

مما أسفر ، توبرأآ/تشرين األول 29أصيب في هجوم انتحاري في ) محافظة ديالى(مقها شعبيا في منطقة بلد روز ، أآتوبر/تشرين األولالمبلغ عنها في 
الكاتدرائية الكلدانية الكاثوليكية في بغداد خالل ) سيدة الخالص( حدث هجوم على آنيسة سيدة النجاة أآتوبر/تشرين األول 31في .  شخصا25عن مقتل 

دولة وهي مرتبطة بالقاعدة وأعلنت جماعة سنية من المتمردين .  منهم قتلوا58،  شخص داخل الكنيسة آرهائن100تم حجزأآثر من . قداس مساء االحد
أآثر من اثنتي عشرة هجمة منسقة بالقنابل أستهدفت , يوم مميت بشكل خاص ,  نوفمبر/تشرين الثاني 2يوم . عن الهجومهاتالعراق اإلسالمية  مسؤولي

 مدنيا في 15تل انفجار سيارة ملغومة  قديسمبر/آانون األول 4يوم .  شخصا64بشكل رئيس المناطق التي يقطنها الشيعة في بغداد مما أسفر عن مقتل 
 ).منطقة الرشيد(سوق في حي البياع في بغداد 

 
 إلى يناير/آانون الثاني/تزامنت هذه األرقام خالل آانون الثاني. 2010يصعب تجسيد العوامل العامة التي قد تفسر تحويل مجرى هذه األرقام خالل 

قد تكون حقيقة أن نتائج االنتخابات ). المطروح أدناه (2010 مارس/آذار 7التي عقدت في ،  العامة مع الفترة التي تسبق االنتخابات2010 مارس/آذار
وهذه الشكوك قد تكون مسؤولة ، حيث شرعت األحزاب والكتل السياسية في المفاوضات حول تشكيل الحكومة، لم تكن قاطعة قد غذت عدم االستقرار

 أغسطس/آبوالتي أآتمل في ،  في العراققوات الواليات المتحدةوتخفيض عديد . مايو/ وأيارإبريل/اننيسعن االرتفاع في عدد الضحايا خالل شهر 
وارتفعت اعداد القتلى المدنيين بشدة في .  العمليات القتالية النشطة في جميع أنحاء البالدقوات الواليات المتحدةعندما أوقفت ، 2010
قد تشير ، جنبا إلى جنب مع األنخفاض في عدد الحوادث األمنية، أغسطس/آبولكنه انخفض آثيرا بعد ،  قبل اآتمال األنسحابأغسطس/آبوويولي/تموز

فضال عن انخفاض عدد ، ديسمبر/آانون األول ونوفمبر/تشرين الثانيوحقيقة أنه آان هناك انخفاض في عدد الضحايا المدنيين في . إلى وجود صلة
قد يشير أيضا إلى أن وقف عمليات القتال ، ديسمبر/آانون األول عبوة في 340إلى وماي/أيار عبوة في 516العبوات الناسفة التي انفجرت من ذروة 

 ديسمبر/آانون األول/نوفمبر/تشرين الثانيواإلعالن عن تشكيل حكومة جديدة في أواخر شهر ،  في العراققوات الواليات المتحدةالفعلي التي تقوم بها 
 .مردين واإلرهابيينآان لها تأثير على أنشطة المت

 
والصواريخ آانت تعتمد في معظم محلية الصنع األسلحة الصغيرة والعبوات الناسفة ، من حيث التكتيك المفضل لدى الجماعات المسلحة واإلرهابية

 آان 2010في .  بشكل شائع آانت مستخدمة)اآلر بي جي(قذيفة صاروخية  المزوعة في المرآبات والالصقةولكن القنابل اليدوية والعبوات ، األحيان
 المزروعة الالصقة للعبوات 207ومحلية الصنع  للعبوات الناسفة 4974جنبا إلى جنب مع ،  حالة سجلت ألستخدام نيران االسلحة الصغيرة2441هناك 

 2009في عام  يونامي اءات  ووفقا إلحص20. حادث اطالق نار غير مباشر1063و قنبلة يدوية 380 و)ار بي جي ( قذيفة صاروخية43، في المرآبات
 68و،  المزوعة في المرآباتالالصقة للعبوات 257و، محلية الصنعللعبوات الناسفة  4499 حالة سجلت لنيران االسلحة الصغيرة مع 1899آان هناك 

                                                 
20 IDF 57( يرمز لنيران غير مباشرة، وعادة ما ينطوي الصواريخ غير الموجهةmm ،107mm ،122mm240 أوmm ( التي أطلقتها المجاميع

 .المسلحة، ليس لديهم أي نظم للتوجيه وترمي إلى هدف عن طريق توجيهها يدويا قاذفة في اتجاه الهدف

 2010مايو/ أيار10: اليوم األآثر دموية في السنة 
 

 100خل العراق، مما أسفر عن مقتل أآثر من في هذا اليوم حدثت سلسلة من التفجيرات واطالق النار في أماآن مختلفة دا
في ) محافظة واسط( في الشمال من الكوت 255 شخصا قتلوا وأصيب 70في الهجمات ما ال يقل عن . 350شخصا واصابة 

آما تم . هجومين منفصلين شملت ثالث سيارات ملغومة وعبوة ناسفة واحدة وانتحاريا الذي ضرب سوقا ومصنعا للنسيج
  والموصل وسامراءوآانت هناك أيضا هجمات في االسكندرية. وجة، بتفجيرات خلفت قتيلين على االقل استهداف الفل
وضرب انفجار .  شخصا في البصرة17تفجيرات متعددة على جوانب الطرق وسيارات ملغومة أدت الى مقتل . والطارمية

 .ين اخر70 شخصا واصابة 11مما أسفر عن مقتل ، مزدوج قرب مسجد في الصويرة
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ومن حيث عدد ، األآثر تضررا من حيث هجمات المتمردين واإلرهابيين) وخاصة محافظة ديالى(وظلت محافظة بغداد وشمال المنطقة الوسطى 
مما أدى إلى خسارة فادحة في األرواح ، متزايد القذائف الصاروخية والصواريخوعلى نحوناسفة الحوادث بنيران االسلحة الصغيرة والعبوات ال

 283و،  الصقة عبوة ناسفة69 حادث أسلحة صغيرة و778جنبا إلى جنب مع ،  عبوة ناسفة 1951في بغداد آانت هناك . إصابات في صفوف المدنيينو
،  حادث نيران األسلحة الصغيرة685، 1445 المنطقة الوسطى الشمالية آانت هناك العبوات الناسفة في.  قنبلة يدوية65حادث اطالق نار غير مباشر و

على ، عاصمة محافظة نينوى، أبقت منطقة الشمال والموصل.  هجمات قنابل يدوية105 حادث اطالق نار غير مباشر و467ولكن ، عبوة الصقة 50و
على الرغم من . ألخير للقاعدة في العراق وآانت مسرحا لمواجهات متكررة بين قوات االمن والمسلحينسمعتها السيئة في المناطق الحضرية آالمعقل ا

إلى أن الجماعات اإلرهابية وغيرها من المتمردين ال تزال نشطة في جميع يشير االرتفاع في الحوادث ال يزال ، االنخفاض في عدد القتلى المدنيين
 .على الرغم من أن المناطق األآثر نشاطا وخطورة ما زالت بغداد والشمال األوسط والمناطق الشمالية،  من محافظات العراق18 من 13أنحاء 

 
 إلى أربعة 2008 في عام يونامي هجمة من هذا القبيل التي سجلتها 30من ، انتحارياتاستخدام في عدد التقارير عن ملحوظ لقد آان هناك انخفاض 

استهدفت انتحارية الحجاج الشيعة وهم في طريقهم من حي الشعب في بغداد التي يسيطر عليه الشيعة إلى ، رايرفب/ شباط1في . 2010هجمات في عام 
آانت المهاجمة ترتدي سترة ناسفة ، ووفقا ألحد تقارير وسائل االعالم. 122 شخصا على االقل واصابة اآثر من 54مما أسفر عن مقتل ، مدينة آربالء

 الحالي عندما تمكنت فبراير/شباط 12وقتل اربعة من المصلين في الكوفة يوم ).  تلبس من الرأس حتى القدمين من قبل النساءعباءة سوداء(العباءة تحت 
قتل ثالثة مدنيين عندما فجرت انتحارية نفسها في مبنى مجلس المحافظة ، يوليو/تموز 4في . أمرأة موجودة بينهم من تفجير المتفجرات التي آانت تحملها

آما ورد أنه تم القبض على . في بغداد األعظميةناحية لقوا حتفهم في ) معظمهم من الحجاج( شخصا 32، يوليو/تموز 7بعد ثالثة أيام وفي . رماديفي ال
فيها األطفال  وأفادت التقارير أيضا هناك بعض الحاالت التي استخدم 21.ن تفجير المتفجرات التي تعود إليهن انتحارية قبل أن يتمكن م12ما ال يقل عن 

 .استغلوا في ارتكاب األعمال اإلرهابيةوأ
 

أن هناك نمطا واضحا من حيث اختيار المواقع لتنفيذ وويبد، واصلت الجماعات المسلحة توظيف التكتيكات التي تستهدف المدنيين عن عمد، آما لوحظ
.  عن نية مبيتة لقتل عشوائي ومنتظم ألآبرعدد ممكن من المدنيينمما يكشف، غالبا ما تنفذ هذه الهجمات في المناطق العامة المزدحمة 22.الهجمات

. وخصوصا من المجتمع الشيعي، المناطق السكنيةوأ) الحج على سبيل المثال(تستهدف التجمعات الدينية ، بعض الهجمات تبدوطائفية في طبيعتها
وفي الكشف عن عجز حكومة العراق ومؤسسات الدولة ، سكان عموماوالهدف إيجاد الخوف والرعب في ال، أنها تنفذ بشكل عشوائيوهجمات أخرى يبد

، وهناك أيضا نمط من الهجمات المستهدفة واالغتياالت. لكال النوعين من الجرائم أعلنت القاعدة بشكل روتيني عن المسؤولية عنها. لتوفير األمن للسكان
على سبيل . حيث قتل من المدنيين المارة، شخصيات حكوميةوة رفيعة المستوى أوالديني، واألجتماعة، التي تهدف إلى حد آبير الشخصيات السياسية

ولكنه توفي ، ولم يصب السيستاني نفسه. انفجرت ثالثة قنابل بالقرب من مقرآية اهللا علي السيستاني في النجف، 2010 يناير/آانون الثاني 14في ، المثال
 . من المارة12

 
تشكل انتهاآات خطيرة للقانون ، تنفيذ الهجمات بغفلة عن تأثير مثل هذه الهجمات على المدنيين واألهداف المدنيةوأ، هذا االستهداف المتعمد للمدنيين

فضال عن انتهاك الحقوق ، لحق ضد الحرمان التعسفي من الحياةل  انتهاآًا جرائم ضد اإلنسانية و ومثل هذه األفعال تشكل أيضا23.اإلنساني الدولي
 .التي آان على الحكومة واجب حمايتهاو، األساسية األخرى

 
حيث لجأت الجماعات المدفوعة أيديولوجيا بصورة متزايدة لتمويل أنشطتها من خالل الجريمة ، التمييز بين النشاط اإلجرامي واإلرهاب أصبح غامضا

وقد أدت التكتيكات . مصالح تحويل األموالولة أوتبديل العم،  مستهدفة البنوك ومحالت المجوهرات-المسلح ومثل االبتزاز والخطف والسط، العادية
سرق وماي/أيار 25في ، على سبيل المثال. الخرقاء التي تستخدمها تلك الجماعات في ارتكاب هذه السرقات في خسائر آبيرة في صفوف المدنيين

هاجم اللصوص ، أآتوبر/تشرين األول 26وم في آرآوك ي.  شخصا14مما أسفر عن مقتل ، مسلحون أحد عشر محال للصاغة في حي البياع في بغداد
 .مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وستة من رجال الشرطة، محالت المجوهرات بأسلحة ثقيلة بما فيها قذائف صاروخية

 
 القانون وعمليات اإلعدام خارج نطاق المستهدفةاالغتياالت وعمليات القتل  2-2

 مشكلة انتهاآا خطيرا للقانون الدولي - 2010وعمليات اإلعدام المستهدفة في معظم أنحاء العراق في ن القانواستمرت االغتياالت والقتل خارج نطاق 
والمجالس البلدية وموظفي الخدمة المدنية والموظفين ) المحافظات(ومن بين الضحايا أعضاء المحافظة . اإلنساني والمعايير األساسية لحقوق اإلنسان

األشخاص الذين يعملون في الفعاليات و، )العرقية والدينية والجنسية(وأفراد األقليات ،  والقضاة والشخصيات الدينيةالحكوميين اآلخرين والصحفيين
) مجلس صحوة(والصحوة ، )الجيش والشرطة والحدود وحراس السجن(آان األآثرأستهدافا في معظم األحيان من أفراد قوات األمن . واألنشطة الدينية
 .ومن جميع الرتب

 
آانوا مرشحين في وبينهم ثالثة أشخاص منتخبون لعضوية البرلمان أ،  مدنيا26:  مدنيا في عمليات االغتيال 71قتل ما ال يقل عن ، يوناميوفقا ألرقام و

يين وموظفي  من موظفي الحكومة المدن45وآما أغتيل أيضا . وأربعة موظفين من منظمة غير حكومية، ومحامين وأطباء ومعلمين، االنتخابات العامة
بما في ذلك ، المجتمعقادة في العشائر ومن وجهاء  8و ما ال يقل عن ،  عضوا من قوى األمن الداخلي27واستهدف وقتل ما ال يقل عن . الخدمة المدنية

 قوى األمن  عضوا من34، مدنيينال  منبما في ذلك اثنان،  شخصا في هذه المحاوالت55وجرح أيضا أآثر من ). مجلس صحوة(أعضاء الصحوة 

                                                 
 .2010بيانات متراآمة من جميع التقارير اليومية عن معلومات األمن لوحدة األمن والحماية في يونامي أصدرت عام  21
ويمكن الوصول إلى تقارير حقوق اإلنسان . 14، الفقرة )2009يونيو/ حزيران30 -يناير / آانون الثاني1(قوق اإلنسان الخامس عشر انظر تقرير ح 22

 .http://www.uniraq.org/docsmaps/undocuments.asp # HRReportsبعثة األمم المتحدة لالسابقة 
 .2، ص )2007مارس / آذار31 -يناير /الثاني آانون 1(انظر، تقرير يونامي العاشر لحقوق اإلنسان  23
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 تقارير أن مرتكبي عددا من هذه الهجمات هم من يوناميتلقت . اطالق الناروهجمات عدة وقعت على شكل قنابل على جوانب الطرق وسيارات مفخخة أ

ي قام بها استمرت موجة من عمليات القتل المستهدف الت، 2010طوال عام . أحيانا يرتدون زي الشرطة أوالزي العسكري، أعضاء الجماعات المسلحة
 .صوتاسلحة نارية صغيرة مزودة بكواتم الجناة باستخدام 

فقد ، ومع ذلك. أي شخص ينظر اليه على انه مرتبط بها" معاقبة"أن العديد من هذه الهجمات هدفت الى تقويض عمل مؤسسات الدولة والى وويبد
المارة األبرياء وتضرر بشكل روتيني أفراد أسرة المستهدف أ: د ضبابيا  يكون التمييز بين الهجمات العشوائية واألستهداف المحدو، تنوعت الدوافع

 عندما اقتحم مسلحون ثالثة منازل إبريل/نيسان 2 شخصا قتلوا يوم 24ما ال يقل عن خمس نساء من بين ، على سبيل المثال. عندما ارتكبت هذه الجرائم
الثأر وأ األغتياالت و القتلأثارت خطر ، هذه األستهدافات، وعالوة على ذلك. حددينالى الجنوب من بغداد بهدف مزعوم لقتل أشخاص م، في الصوفية

اغتال مسلحون ، يونيو/حزيران 14في الموصل يوم ، على سبيل المثال. وتقويض محاوالت الحكومة للحفاظ على االمن، وتأجيج دوامة العنف، للدم
مما ، حية المنازل القريبة من اعضاء القاعدة المشتبه بهم الذين اعتبروا مسؤولين عن الهجومحيث داهم أفراد من عائلة الض .موظفا في وزارة التجارة

 .أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم امرأتان
 
  الهجمات على موظفي الحكومة والمسؤولين والشخصيات العامة2-2-1

والمجالس ) الموصل(ونينوى ) الفلوجة(األنبار ، محافظات من بغدادالحاليين والموظفين من مجالس الوقتل تسعة على االقل من االعضاء السابقين أ
 سبتمبر/أيلول 21، أغسطس/آب 24، يوليو/تموز 18 و12، 10و، 22مارس/آذار، يناير/آانون الثاني 26و 1في حوادث منفصلة يومي ، البلدية المختلفة

على يد مسلحين وتوفي في العكيدي البرلمان بشار حامد وق النار على عضاطل، وفي مدينة الموصلوماي/أيار 24في يوم . أآتوبر/تشرين األول 18و
مدير مستشفى العبيدي ، إيهاب صالح: قتل اثنان من األشخاص الذين سبق ترشحهم لالنتخابات العامة ، يونيو/حزيران 5في . وقت الحق متأثرا بجراحه

مرشح آخر من ،  قتل فارس جاسم.دنيين عندما انفجرت عبوة ناسفة زرعت في عيادتهقتل مع اثنين آخرين من الم) محافظة االنبار(في منطقة القائم 
، وعالوة على ذلك.  رجال يرتدون زي رجال الشرطة الذين داهموا منزله شمال الموصل20 من  مزعومةمن قبل مجموعة، أمام أسرته، القائمة العراقية

 30، فبراير/شباط 6، يناير/آانون الثاني 27واحي في مدينة األنبار ونينوى وديالى وآرآوك يوم النوتم اغتيال سبعة من رؤساء بلديات القرى واألحياء أ
 .ديسمبر/آانون األول 20و، نوفمبر/تشرين الثاني 4، أغسطس/آب 8، يوليو/تموز 7، إبريل/نيسان

 
م والكهرباء والمالية والتعليم العالي وحقوق اإلنسان والصناعة آما تم استهداف عدد آبير من الموظفين العموميين المرتبطين في وزارات التربية والتعلي

 من موظفي الحكومة في حوادث مختلفة في بغداد والموصل والديوانية 22 وقتل ما ال يقل عن 25.والنفط والتجارة والموارد المائية، والعدل، والمعادن
 27، يونيو/حزيران 18و 14و إبريل/نيسان 24، مارس/آذار 29و 20و نايري/آانون الثاني 11وفي محافظة األنبار يوم ) محافظة بابل(والحلة 
آانون  20و 16و 1و، نوفمبر/تشرين الثاني 23و، أآتوبر/تشرين األول 25و 18، 10، 9و، سبتمبر/أيلول 2و، أغسطس/آب 18و 17، 4و، يوليو/تموز
وفد األستعراض الدوري الشامل في  ربية والتعليم الذي آان جزءا من بعثةاغتيل مسؤول في وزارة الت، وباإلضافة إلى هذه الحوادث. ديسمبر/األول

. في حين أن أحد موظفي مكتب رئيس الوزراء الذي آان أيضا جزءا من الوفد نجا من محاولة الغتياله، بعد يومين فقط من عودته من جنيف، العراق 
 .ألسباب أخرىو أاالستعراض الدوري الشاملا في عملية ومن غير المعروف ما إذا استهداف هذين المسؤولين بسبب مشارآته

 
) هيئة رقابية لمكافحة الفساد(ولجنة النزاهة العامة ) اجتثاث البعثبالمكلفة ( العراق في مرتبطين بلجنة العدل والمحاسبة ما ال يقل عن شخصين اضحى

ونجا اثنان آخران من . نوفمبر/تشرين الثاني 15خرى في الموصل يوم وأ، سبتمبر/أيلول 26واحدة في بغداد يوم ، ضحايا عمليات القتل المستهدف
ة لالنتخابات في العراق ميتا في تم العثور على موظف في الهيئة العليا المستقلو. صابات رغم بعض االيناير/آانون الثاني 9يال في بغداد يوم محاولة اغت
 . غير أنه مات بعنفةوفاة غير مؤآدالمعلومات حول السبب الدقيق للو، أغسطس/آب 20بغداد يوم 

 
  الهجمات على القضاة والعاملين في المهن القانونية2-2-2

 1في ) محافظة ديالى(واحد في مدينة الخالص ، واغتيل اثنان من المحامين. وقعت الهجمات على العاملين في السلك القضائي والقانوني على مدار السنة
 في حي اليرموك في يناير/آانون الثاني 29 يوم هجوم  منلم يذآر اسمهالذي نجا القاضي . فبراير/شباط 14 يوم  وآخر في بغداديناير/آانون الثاني

في محكمة الرصافة الجنائية عبد  يقاضال فبراير قتل 24في . فبراير/ شباط9من محاولة الغتياله في محامي نجا في حين أن ، المنصور في بغدادمنطقة 
، يوليو/تموز 14قتل قاضي محكمة االستئناف بواسطة عبوة ناسفة في ، في وقت الحق من هذا العام.  يد مسلح في غرب بغداد علىالغفور السامرائي

الجنائية من محاولة اغتيال عندما انفجرت قنبلة مثبتة في سيارته في مدينة ميسان قاض في محكمة ووه، نجا علي حنونو. اليرموكحي أخرى في ومرة 
بجروح في انفجار قنبلة ) -آامل الخزرجى و أبرهمي ورافد، ياسر التميمي(ثالثة قضاة   اصيبأغسطس/آب 17يوم . أغسطس/ آب9العمارة في 

القاضي آمال جابر بندر في محاولة اغتيال بانفجار التمييز في اليوم نفسه اصيب رئيس محكمة .  في بلدروزهم في سيارتهموزرعت على جانب طريق 
أصيب ، بغداد الكرخ  بداءةمحكمة قاض فيووه، آان جبار جمعة أغسطس/آب 18يوم .  في بغداد)حي المنصور(ي منطقة القادسية سيارته المفخخة ف

الجنائية نينوى  فشل هجوم تفجيري مزدوج على ثالثة من قضاة محكمة أغسطس/آب 19يوم .  الكاظمبةعندما فتح مسلحون مجهولون النار عليه في حي
قاطع  في  العاملفي حي،  مجلس القضاء األعلىفيالمحاسببين رئيس ،  محمد حسين عمراغتال مسلحون، ديسمبر/آانون األول 8في . في الموصل

 ح خطيرة عندما انفجرت قنبلة مزروعة في جنوب بغداد بجرو المدائنرئيس محكمة الجنايات فياصيب  ديسمبر/آانون األول 29في . الرشيد في بغداد
 .سيارته الخاصة

 
 
 

                                                 
وباإلضافة إلى عمليات القتل الموصوفة، وقد تم توثيق . قوائم الحوادث ليست شاملة بالضرورة. البيانات التي جمعتها يونامي من مصادر متنوعة 24

، قد يكون بعض الضحايا المستهدفين ألسباب شخصية ال عالقة وأخيرا. العديد من المدنيين العراقيين الذين لم تحدد مهنتهم أوانتماءهم في تقرير الحادث
 .لها بمهنتهم، والنشاط السياسي، أوأي منزلة أوأيديولوجية

يستثنى من ذلك استهداف الموظفين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وغيرها من مؤسسات الدولة مثل مكتب رئيس الوزراء والبنك المرآزي  25
 .العراقي
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 آانون ديسمبر/آانون األول 24و سبتمبر/أيلول  29و 26و أغسطس/آب 11و 2وويوني/حزيران 5اغتيل ما ال يقل عن ستة من أعضاء مهنة الطب في 

مما أدى إلى مقتلها ، فى الوالدة في بغداد مستشةهاجم مسلحون منزل رئيس، أغسطس/آب 11 في في الهجوم التي ارتكب، يل المثالعلى سب. االول
 .د في هجوم بنيران االسلحة الخفيفة في غرب بغدااقتل جراحف، ديسمبر/آانون األول 24 يوم  اما.واالعتداء على زوجها

 
 29و 17و 10، مايو/أيار 27، يرفبرا/ شباط22في ) معلمي المدارس وأساتذة الجامعات( في حقل التعليم  من العاملينما ال يقل عن عشرةقد اغتيل وهذا 

الكوت ، الموصل، آرآوك، في بغداد ديسمبر/آانون األول17و أآتوبر/تشرين األول 3، 14 أغسطس/آب، يوليو/تموز 23و 14وويوني/حزيران
ولكن ، ةجنائيووافع شخصية ألدالبعض قد استهدف فمن الممكن أن يكون . الدوافع لمثل هذه االغتياالت ليست موحدة. األنبار وديالى، )محافظة واسط(

 . ألسباب سياسيةقد يكون بعضها اآلخر
 

 

 
  الهجمات على المناسبات الدينية2-2-4

تيني الهجمات على الحشود المزدحمة بالسكان بشكل رو. ة والمواآب الدينيةيالشيعالشعائر  استهداف من يفترض أن يكونوا من المتطرفين السنة واصل
ربالء بالقرب من  مع الحجاج المتوجهين لمدينة آفيما اختلطتقنبلة آانت تحملها بتفجير  انتحارية  قامت فبراير1في :  خسائر بشرية آبيرة أدى الى
 30وقتل . آربالء شرقي مدينة  حاجا20ة مخبأة في دراجة نارية وبعد ذلك بيومين قتلت قنبل.  شخصا54مما أسفر عن مقتل ، ) نيسان9حي  (الحسينية

 في شخصا في بغداد 32اخرى  انتحارية تقتلويولي/تموز 7يوم .  فبراير عندما انفجرت سيارتان ملغومتان في مدينة آربالء5يوم شخصا على االقل 
 .االعظميةحي 

 
تعرضت و . شخصا إضافيا21ن بغداد عدة قنابل على جوانب الطرق وهجمات بقذائف المورتر في مناطق مختلفة مقتلت في اليوم التالي ووعلى هذا 

في العديد من الهجمات الصغيرة .  شخصا في انفجار سيارتين ملغومتين في جنوب المدينة24عندما قتل ، يوليو/تموز 26مدينة آربالء مرة أخرى يوم 
 8، 16 أغسطس/آب، يوليو/تموز 20و 8، 6و مارس/آذار 6،  فبراير21و 13و 5، 2، 1، يناير/آانون الثاني 30و 27األخرى على مدار العام في 

آربالء والنجف في و، ضواحيهااطالق نار في بغداد و الحجاج نتيجة لالنفجارات أ من على األقل58 وقتل ديسمبر/آانون األول 16و 14و 5و، نوفمبر
 3و،  فبراير26و 12، 10و، يناير/آانون الثاني 28الطائفية مقتل ثمانية من األئمة في والكراهية الدينية أتفسر قد و .ومحافظات ديالى وصالح الدين

 آان هناك هجوم بنيران اسلحة خفيفة على ديسمبر/آانون األول 23يوم . الرماديوالموصل وبعقوبة و نوفمبر في بغداد 7و، يوليو/تموز 2و، مايو/أيار
 .مما أدى إلى استشهاده على الفور ،م في غرب بغدادسالاالعلماء السنية للجمعية لاألمين العام ، الشيخ فريد عبد الكريم

 
تشرين  31 يوممثل الهجوم ، بما في ذلك ضد المسيحيين والشبك واليزيدية، وآانت هناك أيضا الهجمات التي ارتكبت ضد األقليات الدينية األخرى

 .وتناقش هذه أدناه. شخصا 58نجاة الكاتدرائية الكلدانية الكاثوليكية في بغداد والتي أودت بحياة ال سيدة على أآتوبر/األول
 
 الهجمات على أفراد قوات األمن العراقية 2-2-5

من أفراد قوات األمن العراقية وجرح  1077ما ال يقل عن  قتل 2010في عام . المرتبطين بهموالهجمات ضد أفراد قوات األمن العراقية آثيرا ما تنفذ 
مجموعة من أفراد الصحوة اصطفوا للحصول على رواتبهم في الرضوانية في ضواحي هاجم انتحاري ويولي/تموز 18في ، على سبيل المثال. 2859

ومع .  المدن الكبيرة مثل الموصل وآرآوك وبغدادوقعت فيالغالبية العظمى من الهجمات ان .  منهم39مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن ، بغداد الغربية
عندما قتل ما ال يقل ، أغسطس/آب 25عدد الهجمات ضد قوات االمن العراقية في ارتفع وما آ. تأثرت مدن أصغر مثل بعقوبة والرمادي وتكريت، ذلك

وقد اقترح بعض المحللين وجود صلة بين هذه الهجمات واالنسحاب .  مدنيا في الهجمات التي وقعت في انحاء العراق20ومن افراد االمن  60عن 
فمن الممكن أن مثل هذه الهجمات آانت تهدف إلى تقويض الثقة العامة . ذي استكمل خالل هذه الفترةالو، ن العراقممريكية في العراق االخير للقوات اال

 26. سحب القوات القتالية االمريكيةبسببهدفا سهال الذين يعتقد انهم اصبحوا  اولئكالستهداف ولحفاظ على األمن أعلى ا الحكومة  قدرةفي
 
  وقادة الصحوةجتمعضد زعماء العشائر وقادة المالهجمات  2-2-6
. 2010خالل عام في العراق  الصحوة في مجلس اولئك المشارآينوال سيما ،  على وجه التحديد والمجتمعات المحليةزعماء العشائراستهدف و آما

 21و، سبتمبر/لأيلو  28و 19و 9و أغسطس/آب 16وويولي/تموز 10و، يونيو/حزيران 14و إبريل/نيسان 30واغتيل ما ال يقل عن ثمانية منهم في 
 عشائرية زالتال التي و غير المستقرة  محافظات األنبار وديالىوقعت فيمثل هذه  ولكن اغتياالت أخرى - في الموصل وحولها ديسمبر/آانون األول

 .تلك ليس لديها تفاصيل دقيقة عن عمليات القتل يونامي. لحد عال
 

 
  وفيات المدنيين نتيجة للعمليات العسكرية2-3

قوات الواليات وافقت الواليات المتحدة والعراق أن ، 2009ويوني/حزيران 30من المدن العراقية في  في العراق قوات الواليات المتحدة سحاببعد ان
 سأغسط/آببحلول نهاية .  السلطات العراقيةمعاالتفاق والتنسيق عسكرية في المناطق الحضرية فقط بتستمر في إجراء عمليات س  في العراقالمتحدة
. الدعمو  جندي لتنفيذ التدريب والخدمات االستشارية50000 ا وراءهتارآة  قد غادرت من العراق المقاتلةقوات الواليات المتحدةآانت جميع ، 2010

                                                 
 و – جريحا 2662 قتيال و 599  2010بلغ عدد القتلى في صفوف موظفي األمن العراقيين في عام , صائيات قدمتها وزارة حقوق االنسان وفقا ألح 26

 الخ ...مع ذلك التتضمن هذه االرقام اعضاء قوى امنية مساندة و التي هي ليست بصورة رسمية جزء من قوى االمن الحكومية بما فيها الصحوة 

 هجوم على المنظمات غير الحكومية
في هجوم نادر على المنظمات غير الحكومية، قتل أربعة من موظفي منظمة موطني لإلغاثة والتنمية في مكتبها الرئيسي في 

مر  يناير وقعت سلسلة من تفجيرات الفنادق المنسقة في بغداد االمر الذي د26-25بين .  يناير18حي األعظمية في بغداد يوم 
مكاتب لجنة اإلنقاذ الدولية، والحق أضرارا في مكاتب منظمة التعاون التقني والتنمية ، ميرسي آوربس واللجنة الطبية 

 .الدولة االسالمية في العراق أصدرت الحقا بيانا عاما أعلنت فيه عن مسؤوليتها عن التفجيرات. الدولية
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، قوى األمن الداخلي( غير المقاتلين الناجمة مباشرة عن تصرفات قوات الحكومة الموالية فان عدد القتلىي العراق منظمة تعداد الجثث ف لموقع وفقا

 افعال تتضمن نتيجةقتلى المدنيين بينما لم يتعد عدد ال. 2009 في 151مقارنة مع ، 2010 في عام 113بلغ ) آليهماوأ  في العراققوات الواليات المتحدة
 حالة وفاة ناجمة عن 81 آانت هناك 2009.27 حالة وفاة سجلت في عام 64 من انخفاض آبيروهو، شخص 17  ال في العراق المتحدةقوات الواليات

بقي عدد المدنيين الذين قتلوا في  منظمة تعداد الجثث في العراقلموقع  وفقا 2009.28 في 103مقارنة مع ، تصرفات قوات األمن العراقية خالل العام
مقارنة مع  حالة وفاة سجلت 15مع ، 2010  تقريبا في عامنفسه  في العراققوات الواليات المتحدةوقوى األمن الداخلي   بينرية مشترآةعمليات عسك

 .2009 في 16
 

قوات  عممشترآة   عراقية في عملية فبراير12أصيب خمسة آخرين في ومن المزعوم انه عشرة أشخاص قتلوا ، من بين الحوادث المبلغ عنها للبعثة
وعلى الرغم من عدم .  آيلومترا الى الشمال من مدينة العمارة في محافظة ميسان75، في قرية بالقرب من الحدود االيرانية في العراق الواليات المتحدة

في بيان صدر . ذه الغارة آخرين خالل هاي عشرة شخصقد ألقي القبض على اثنو. أآد بعض الشهود أنه آان هناك مدنيون بينهم، هوية القتلىالتأآد من 
لدى اقترابهم من تعرضوا الطالق النار الجنود  انواعتقال المطلوبين وأن الهدف من العملية هفي العراق  قوات الواليات المتحدةأدعت ، في اليوم التالي

 .القرية
 

 ةتل صحفي مما ادى الى مق غرب بغدادبجيو الطيالنار على سيارة مدنية في حفي العراق  قوات الواليات المتحدةجنود  فتح، مارس/آذار 10في 
ذآرت في   في العراققوات الواليات المتحدة. وهي محطة مستقلة مقرها بغداد، عملت السيدة العبيدي لتلفزيون دجلة. وزوجها، أسيل العبيدي، ةعراقي

آة للقوات العراقية واالمريكية في غرب بغداد لكنها لم تقدم أي وقت الحق أنهم آانوا يحققون في مقتل اثنين من المواطنين العراقيين خالل دورية مشتر
السيدة  أن جثث يونامي واغوإبل، عراقية حالتي الوفاة مشرحة ن فيوأآد مسؤولو.  الى الحادث نفسهيشيرونما إذا آانوا عتوضيح وتفاصيل أخرى أ
 .بوابل من الرصاصآانت ممتلئة والعبيدي وزوجها 

 
قوات وقوى األمن الداخلي   بينخالل عملية عسكرية مشترآة، ضابط سابق في الجيش العراقي سبعة اشخاص من بينهم  بتمبرس/أيلول  15وقتل يوم 

 تعيين لجنة تحقيق من قبل مكتب رئيس الوزراء اشارت التقارير عنوهذا ).محافظة االنبار(في حي جبيل جنوبي الفلوجة  في العراق الواليات المتحدة
 في مطار بغداد الدولي على الطريق بين المدينة ا موظفواوقتل النار في العراق قوات الواليات المتحدةجنود أطلق ،  نوفمبر28يوم . ادثللتحقيق في الح

ت اطلق ديسمبر/آانون األول 25يوم . لقوة آما اشارت تقاريرحماية اقريبا جدا من قافلة عسكرية امريكية في تحرك ل اقترب بسيارتهوالمطار عندما 
 . عن طريق الخطأ في غرب الموصلمدنيا ت وقتل النارقوات األمن العراقية

 
  شرآات األمن الخاصةالناتجة عنالضحايا المدنيين  2-4

. الوفيات الناجمة عن أنشطتها من السنوات السابقةعدد وتقلص إلى حد آبير ،  عمليات الشرآات األمنية الخاصةعلىمع تزايد القيود القانونية وغيرها 
مما أسفر عن مقتل ، افتتح فريق من شرآة أمن خاصة النار على سيارة على طول الطريق الذي يربط مطار بغداد مع مرآز المدينةويولي/تموز 8في 
 .ن االصابات بين المدنيين الناجمة عن شرآة أمن خاصة في أآثر من عام عيوناميوأصبح هذا التقرير األول والوحيد التي تلقته . ي واحدمدن
 

ومقرها الواليات المتحدة ) بالك ووتر سابقا(الشرآة العسكرية واالمنية الخاصة اآس إي  فبراير أمر وزير الداخلية 10في ، وفي تطورات أخرى
حراس لا بةقاعبطلب مالمالكي وجاءت هذه الخطوة بعد تعهد رئيس الوزراء نوري . مغادرة العراق مع جميع موظفيها الدوليين في غضون سبعة أيامب

 أحبطت قدو .بينهم نساء وأطفال،  قتيال من المدنيين14التي خلفت ما يصل الى ، 2007 سبتمبر/أيلول بتهمة اطالق النار في ساحة النسور في بغداد في 
في ال يزال ر بالك ووتل موظف سابق 250ووزعموا أن نح.  لشرآات أمن خاصة أخرى تم نقلهمبعض موظفي شرآة بالك ووترالن السلطات العراقية 

ستة الحراس القاض أمريكي فيدرالي في واشنطن االتهامات ضد خمسة من رفض  2009 ديسمبر/آانون األول 31في  29،آما ذآر سابقا. العراق
ب لتمرير سعى مجلس النوا، إلظهار خيبة أملها إزاء قرار المحكمة. ما زاد من غضب الحكومة العراقية، ساحة النسورفي عمليات القتل بمتهمين ال

ورفضت حكومة الواليات المتحدة على الدوام المطالب من حكومة . متعاقدين األجانب في المحاآم العراقيةاللمحاآمة التشريع الجديد الذي مهد الطريق 
 .لمحاآم العراقيةون في االسابقموظفي بالك ووتر العراق أن يحاآم 

 
هناك أدلة آافية لدعم اإلدانة الجنائية لموظف ليس  أن 2010 أآتوبر/تشرين األول 18م مريكي يو المدعي العام األقضى،  صلةات ذاتوفى تطور

آانون بعد حفلة عيد الميالد في  آان في حالة سكرزعم ان مونن ، وفقا لتقرير صادر عن الكونغرس األميرآي. موننواندر، بالآووتر السابق
في المنطقة الخضراء  حارس عراقي يعمل لحساب نائب رئيس الوزراء العراقيون وهرحيم سعدو اردى برصاصة قاتلة  عندما2006 ديسمبر/األول

 .في بغداد
 
 المساءلة. 3

 
 االنتهاآات المزعومة للقانون اإلنساني الدوليب المتعلقةإجراءات المحكمة  3-1

انتهاآات بحدة اتهم فيها الجنود الذين خدموا في العراق ما ال يقل عن أربعة إجراءات لمحكمة الواليات المت على دراية بيونامي آانت، 2010خالل عام 
 على جميع أفراد الجيش يسريوضمن جملة أمور  قواعد القانون الدولي اإلنساني  الذي يطبقالقانون الموحد للواليات المتحدة للقضاء العسكري

  .االمريكي

                                                 
 ء وفاة المدنيين بحوادث السير التي آنت تشارك بها مرآبات قوات الواليات المتحدة في العراق باستثنا 27
منظمة  تحليل حصيلة السنة من موت المدنيين من موقع - 2010عدد القتلى العراقيين من العنف في عام "، منظمة تعداد الجثث في العراقموقع  28

، وهي متاحة على االنترنت 2010 ديسمبر 30، نشرت ألول مرة تعداد الجثث في العراق
>http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2010/ < 2010 يناير 21االطالع. 
 21فقرة , )2009 ديسمبر 31 – يوليو1(انظر التقرير السادس عشر عن حقوق االنسان لمكتب حقوق االنسان في يونامي  29
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 السابق فرانك ووتريتش لدوره المزعوم في  القتل العمد ضد قائد الفرقةرفض تهمةل من الدفاع ًا رفض قاض عسكري امريكي طلبمارس/آذار 28في 

 من ووتريتش واحد. بينهم نساء وأطفال،  مدنيا عراقيا24 الجنود االمريكيين قتلوا  ان زعمحيث 2005في عام ) محافظة االنبار(حادثة وقعت في حديثة 
. تم إسقاط التهم الموجهة ضد ستة من مشاة البحرية في حين تمت تبرئة واحد، حتى اآلن. ية في البداوا اتهم الذينمشاة البحرية االمريكيةمن  ثمانية

 .2011 يناير/آانون الثاني 24ومن المقرر بدء المحاآمة في . مجموعة للمثول أمام محكمة عسكريةالفي وآخر عضووتريتش هو
 
وآان قد . التقصير في أداء الواجب من تهمة هويرتاسو خوليبحريا اضابط بغداد كرية في قاعدة اميرآية في هيئة محلفين عسبرأت، إبريل/نيسان 22في 

قتل أربعة من حراس شرآة بالك ووتر في م في مشتبه في تورطه، أحمد هاشم عبد، اتهم بالمساعدة في التستر على الضرب المزعوم لسجين عراقي
لمثول أمام محكمة عسكرية بدال من تلقي التوبيخ اآيفي جوناثان و مكابيوماثياصة  اخران من ضباط من القوات الخطلب اثنان. 2004الفلوجة في عام 

 .مايو/أيار 6 ومكابي في إبريل/نيسان 23آيفي يوم  :  آليهمابرئقد و. الرسمي في محاولة لتبرئة ساحتهم
 

 وفيما بعد اتهمته بقتل وتقطيع أوصال ثالثة من الفين جيبس آالرقيب الجيش االمريكي التدقيق في سلوك قيادة التحقيقات الجنائية في  تبدأوماي/في أيار
 والذي 2004وخاصة حادثة وقعت في ،  إلى العراقتعيين جيب السابق النظر في اعادةفي الجيش االميرآي  بدأ خالل ذلك.المدنيين العزل في أفغانستان

 .في سيارتهم) خصين بالغين وطفلش( قتلوا ثالثة مدنيين عراقيين جنود امريكيين اخرونوزعم أن جيبس 
 

لورانس هاتشينز من الرقيب  في العاصمة واشنطن الحكم في استئناف لالستئناف الجنائيمحكمة سالح البحرية  قاض فينقض ، يونيو/حزيران 15يوم 
ة من سبعة جنود قتل فيها العراقي هاشم لدوره المزعوم في قيادة فرق،  أربع سنوات في السجن في فورت ليفنوورث بوالية آنساسامضىبعد أن آان قد 

ن لمشاة البحرية استأنف المحامو أآتوبر/تشرين األول 13يوم  في 2006.30 في عام) محافظة االنبار(في الحمدانية )  عاما52(ابراهيم عوض 
 .االمريكية ضد الحكم أمام محكمة االستئناف للقوات المسلحة

 
 سريالمقابر الجماعية واالختفاء الق 3-2

وتشمل األشخاص المفقودين نتيجة النتهاآات ، أآثر من مليون وفقا لمصادر عامة مختلفةو 250 000 بينعدد المفقودين في العراق يتراوح يتراوح 
ذي الاألشخاص   عدد فانة حقوق االنسانروزا وفقا ل31.وخالل سنوات من الصراع المسلح، حقوق اإلنسان التي ارتكبت في عهد نظام صدام حسين

 . شخصا137520 يبلغ 2010و 2003بين عامي  آمفقودينوزارة سجلتهم ال
 

من .  في باقي انحاء العراق خارج اقليم آردستان5 في محافظة بغداد و 17. 2010 مقبرة خالل عام 22وفقا لوزارة حقوق االنسان تم تأآيد اآتشاف 
آل من البصرة و آربالء و  تم العثور على مقبرتين جماعية في ديالى و واحدة قربه تلك الواقعة خارج محافظة بغداد ذآرت وزارة حقوق االنسان ان

 40في محافظة بغداد في قضاء ابو غريب ما بين   احتوت مقبرة جماعية.2003يعود تاريخ هذه المقابر الجماعية الى فترة العنف الذي تلى عام . بابل
في قضاء المحمودية آان عدد الجثث . 36في هور رجب في منطقة الدورة آان عدد الجثث .  ضحية30 الى 25 جثة فيما احتوت اخرى ما بين 50الى 

في ام الكبر و الغزالن في حي اور آان عدد .  جثة في مقبرة جماعية51و في نفس القضاء تم العثور على .  من النساء2 جثة من ضمنها 13المكتشفة 
تم ,  جثث6في قضاء المدائن مقبرة جماعية احتوت على .  فردا20العثور على مقبرة تحتوي على بينما في قضاء اللطيفية تم , 16الجثث المكتشفة 

 .التأآد من اعداد الجثث في المقابر االخرى لحد االنيتم لم . التعرف عليهم جميعا و تم تسليم رفاتهم الى ذويهم
 

.  جثة18 الى 14محافظة بابل تم العثور على مقبرة جماعية تحتوي ما بين في مناطق خارج محافظة بغداد و اقليم آردستان في قضاء االسكندرية من 
في ديالى في قضاء هبهب . 2006-2005آل هؤالء آانوا ضحايا العنف الطائفي ما بين .  جثة100 يقدر بـفي آربالء احتوت المقبرة الجماعية على ما 

 . و التحقيق جار بشأن هذه المقابر و مقابر جماعية اخرى.جميعهم آانوا مجهولي الهوية,  جثث3احتوت مقبرة جماعية على 
             

، 2003على األرجح ينتمون لضحايا العنف بعد عام ،  جثة14 تحتوي على  اخرى أيضا تقارير غير مؤآدة انه تم اآتشاف مقبرة جماعيةيوناميتلقت 
 أفيد أن قوات األمن العراقية عثروا ديسمبر/آانون األول 19يوم . إبريل/نيسان 15يوم ) صالح الدينمحافظة (من قبل الشرطة العراقية غرب سامراء 

 مقطوع الرأس يعتقد أنهم أعدموا على يد جماعة طفلمن بينهم ،  مدنيا11على مقبرة جماعية في انتصار في شرق الموصل التي تحتوي على جثث 
ديسمبر قرب / آانون االول11في ) قضاء القرنة(برة جماعية في قرية الدير ذآرت وزارة حقوق االنسان عن اآتشاف موقع لمق. 2007مسلحة في 

تم اآتشاف مقبرة جماعية قرب آرآوك و التي . يق بشأنهاق و لكن ما تزال االجراءات القانونية مستمرة للسماح  للحكومة بفتح المقبرة و التح–البصرة 
تم نبش هذه القبور من قبل . الء االشخاص جميعا خالل فترة حكم نظام صدام حسينتم قتل هؤ.  آردي104 شخصا من بينهم 957احتوت على جثث 

 . وزارة حقوق االنسان بالتعاون مع المفوضية الدولية لالشخاص المفقودين
 

، ات الطب الشرعيبيان لجمع ومعالجة وحفظ وتحليل ال لدى العراق غير آافيةمعداتال البنى التحتية المتخصصة وفان، وفقا لوزارة حقوق االنسان
خبراء تقنيين والعراق ال يملك مختبرات مجهزة بالمعدات المناسبة أ. ي استخراج الجثث والتحقيق في المقابر الجماعيةفتقدم ما يعيق بشدة احراز ووه

طوير قاعدة بيانات شاملة ق لتيحتاج العرا، وباإلضافة إلى ذلك.  في هذه القبور الذين وجدوامن ذوي الخبرة لجمع وتحليل الحمض النووي للضحايا
 المقابر الجماعية في فيالتحقيق على الوجه السليم البيئة األمنية غير المستقرة  تعرقلوآما  .والجثث التي تم تحديدهاا األشخاص المفقودين سواء عن

 . فيها مقابريحتمل أن يكون موجوداوتوجد فيها االمناطق التي 
 

 2005أصدرت الحكومة مرسوما في فبراير ، على سبيل المثال. تهدف إلى معالجة أوجه القصور هذه ت إيجابية خطوا العراقيةوقد اتخذت الحكومة
.  بالمفقودين وآخر بشأن حماية المقابر الجماعيةمعني احدهما، 2006وقامت بتمرير قانونين في عام والمختفين  وطني للمفقودين نشاء مرآزإل

 2004منذ عام المفوضية الدولية لالشخاص المفقودين   في شراآة مع وزارة حقوق االنسانمن خالل تعمل راقفإن حكومة الع، وباإلضافة إلى ذلك
مكتب بدوام آامل في   المفوضية الدولية لالشخاص المفقودينتافتتح. مواقع المقابر الجماعية في لمعالجة مشكلة األشخاص المفقودين والتحقيق السليم

 قام وفد من 2010 ديسمبر/آانون األولفي ، وعالوة على ذلك 2010.32 أغسطس/آبومكتب ثان في أربيل في ، 2008 فمبرنو/تشرين الثانيبغداد في 

                                                 
  42فقرة , )2008 يونيو30 – يناير 1(نسان انظر التقرير الثاث عشر عن حقوق اال 30
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 سيادة القانوناألعتقال و . 4

 
يير  وال سيما فيما يتعلق بمراعاة واحترام اإلجراءات القانونية الواجبة ومعا- بواعث قلق جدية حول إقامة العدل وسيادة القانون في العراق يوناميلدى 

 .بعد اإلدانةوما قبل المحاآمة   لفترةوالسجون لمرافق االحتجاز باالضافة الى الظروف المادية، المحاآمة العادلة
 
   األعداد قيد االعتقال4-1

زاد عدد المعتقلين والسجناء بشكل طفيف خالل عام 
، ويمكن أن يعزى ذلك إلى نقل المعتقلين من 2010

وات الواليات المتحدة في مرافق االحتجاز التي تديرها ق
ووفقا . العراق، وآذلك التأخير في اإلجراءات القضائية

لألرقام التي قدمتها وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، 
وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون االجتماعية فإن 
العدد اإلجمالي للمعتقلين، المعتقلين األمنيين والسجناء 

ات العراقية ارتفع من المحكومين الذين تحتجزهم السلط
 الى 2009ديسمبر / في نهاية آانون األول28956
 من األحداث، 1433 من البالغين و34220 (35653

بحلول نهاية آانون )  من اإلناث757في حين أن 
 سجينا ال 192ال يوجد سوى . 2010ديسمبر /األول

يزال في عهدة قوات الواليات المتحدة في العراق في 
، أطلق سراح 2010خالل عام . 2010نهاية عام 

ة ومراآز االعتقال10721 .  شخصا من السجون العراق
 شخصا محتجزين 20232، آان هناك 2010خالل عام 

 15421في االعتقال السابق للمحاآمة بينما ادين 
ووفقا . شخصا بارتكاب جرائم وحكم عليه بالسجن

للمعلومات التي حصلت عليها يونامي توفي ما يقرب 
 في 76 : 2010 سجين أثناء احتجازه في عام 100من 

 توفوا ألسباب طبيعية أو من 77ومن ضمن هؤالء . في مرافق وزارة الدفاع 6 في مرافق تديرها وزارة الداخلية، 18السجون التي تديرها وزارة العدل، 
 سجين آخر، وتسعة مشتبه بوفاتهم نتيجة للتعذيب، في حين المرض، وتوفي اثنان في أعمال الشغب، اثنان صعقا بالكهرباء، وقتل أحد السجناء من قبل

 .ستة سجناء قتلوا أيضا نتيجة االختناق في حادثة وقعت في سجن التاجي. يظل سبب وفاة ثالثة غير محدد

ي

                                                

 
 المعاملة في األحتجاز 4-2

 رافق التي يحرم فيها األشخاص من حريتهملسجون ومراآز االحتجاز وغيرها من المآان وصولها  2010 لفترة طويلة في عام نهأ يوناميتأسف 
وفي بعض . 34 العراقيةمنعه من قبل الحكومةوألنه تم تقييد الوصول أوبشكل عام أبسبب الوضع األمني ، في مناطق معينة من العراقمشوبا بالمشاآل 

لم تستجب في غضون فترة زمنية و أ35يوناميل وصوبحظر  حكومة العراق قامت،  بموجب القانون الدولييوناميعلى الرغم من والية و، الحاالت
ولكنها منعت من الوصول إلى أي من ، مرافقالدخول للبعثة بتم السماح ،  وفي حاالت أخرى36. للحصول على تصاريح زيارةيوناميمعقولة لطلبات 

من . ."حكومة العراق دة السامي لحقوق اإلنسان المتحناشد مفوض األمم ،  ونتيجة لذلك38.منعت من التحدث إلى المحتجزين على انفرادو أ37المعتقلين

 
 2010 يناير 21وفق إطالع  </http://www.ic-mp.org/press-releases/iraqi-experts-visit-icmp>: متاح على االنترنت  33
 . وزارة حقوق االنسان واللجنة الدولية للصليب األحمرايضا تقوم بزيارة سجون معينة ومرافق اعتقال في العراق 34
 أبريل آل على حدة عن طريق الهاتف أن 28 اثنين من مسؤولي وزارة الداخلية بعثة األمم المتحدة مكتب حقوق اإلنسان في على سبيل المثال، أبلغ 35

استأنفت وزارة الداخلية التعاون مع . رؤساءهم قد مرروا التعليمات بمنع الزيارات من قبل األمم المتحدة على أي مرفق اعتقال تابع لوزارة الداخلية
 ومنحت األمم المتحدة مكتب حقوق اإلنسان تصريحا لزيارة ثالثة مراآز اعتقال لوزارة الداخلية في 2010 اإلنسان في وقت الحق في مكتب حقوق

 .بغداد في نوفمبر تشرين الثاني
ارة سجن المعقل في مارس طلبت بعثة األمم المتحدة مكتب حقوق اإلنسان خطيا تصريحا من وزارة العدل لزي/ آذار31على سبيل المثال، في  36

وباإلضافة إلى ذلك، قدمت بعثة األمم المتحدة مكتب حقوق اإلنسان العديد من .  يونيو15 مايوو16وجدد اثنان من الطلبات خطية في . البصرة
ما في ذلك الخطية، إلى وبالمثل، قدمت بعثة األمم المتحدة مكتب حقوق اإلنسان طلبات متكررة، ب. ولم يستلم بعد أي تصريح. االستفسارات الشفهية

 أآتوبر تمكنت األمم المتحدة مكتب حقوق اإلنسان من 28فقط في .  للحصول على تصريح لزيارة معسكر الشرف2010وزارة الدفاع طوال عام 
 .الوصول إلى المرفق

سلطات وزارة الدفاع . وصول إلى السجناء مارس لم يسمح لهم بال15على سبيل المثال، عندما زار مكتب يونامي لحقوق اإلنسان معسكر الشرف في  37
التي تديرمرآز االعتقال أصرت على أن آل زيارة لمكتب يونامي لحقوق اإلنسان يتطلب تقديم طلب خطي إلى وزارة الدفاع، ثم يوافق عليها رئيس 

إلنسان مرة أخرى للوصول إلى معسكر وقد رفض السماح لمكتب يونامي لحقوق ا. الوزراء، وتخضع لموافقة القاضي المعين في مرآز االعتقال
وفي أمثلة أخرى، رفض وصول بعثة األمم . تحسن الوضع بعد عدة أشهر فقط عندما نقل المرفق رسميا إلى وزارة العدل. وقد.  يونيو3الشرف في 
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 2010.42في عام ) ردستانخارج اقليم آ(العتقال في العراق جون ومراآز ا للسمراقبة ةزيار 21 ـ من القيام بيوناميتمكنت ، على الرغم من الصعوبات

 ااختالفا آبيرير المطبقة في معاملة المعتقلين هذه المرافق والمعاياوضاع وأختلفت 
 

هذا المرفق ما مجموعه  احتوى نوفمبر/تشرين الثاني 2بتاريخ . في آرآوكسجن التسفيرات  الى مراقبةزيارات ست ب يوناميقامت ، على سبيل المثال
 إلى الجهود التي تبذلها اإلدارة العليا توأشار، مالئمة وجدت أن إجمالي الظروف آانت يونامي.  امرأة وثالثة أطفال صغار31بينهم ،  معتقال471

ال تزال ،  ومع ذلك-ع المعايير الدولية للمنشأة على احترام والحفاظ على الحد األدنى من الشروط المتصلة باحتياجات المعتقلين األساسية بما يتماشى م
سلطة والذي يخضع اسميا ل،  الواقع في المنطقة الخضراء في بغدادشرفمعسكر الثالث مرات مختلفة بزيارة  يوناميلقد قامت . مشكلة نقص الموارد

لسيطرة  يخضع لبدوره وي ه الذ- 43من الجيش العراقي الخامسة تابع للفرقةلواء وهو ")بغداد ("56  لواءمن قبل له الحماية ربينما توف، وزارة العدل
في الرصافة في زيارة لسجن النساء داخل مجمع . ة والتوجيه من مكتب رئيس الوزراءي السياسيتلقى االرشادات ولكنه، لوزارة الدفاعاإلدارية االسمية 

 .لظروف المعيشية العامةالمتدني لكافية ومستوى الر والتهوية غي،  االآتظاظ الشديديونامي الحظت نوفمبر/تشرين الثاني 9بغداد يوم 
 

 واالضرب إذا ما أثاربتعرضوا للتهديد المعتقلين والسجناء  أدلة على أن يوناميوجدت ، من خالل الزيارات المختلفة لمراآز االحتجاز والسجون
 يتم أن بعض السجناءتفيد بمعلومات  على يوناميحصلت و. فقواعتبر االزدحام مشكلة رئيسية في العديد من المرا. وظفي األمم المتحدةلم الشكوك
وعالوة . سوء المعاملةو عالمات التعذيب أالمعتقلين الذين آانت واضحة عليهموال سيما ، مشاهدتهممنعهم من ل يونامي من زنازينهم قبل وصول ازالتهم

 يوناميوموظفآما الحظ ، اثناء القبض عليهم وأثناء احتجازهمرة روتينية  بصو يتم على أن التعذيب وسوء المعاملة على ادلةيوناميحصلت ، على ذلك
 عدة آما تعرض، وباإلضافة إلى ذلك. 44سوء المعاملةو ناتجة عن التعذيب أ انهايوناميفي رأي التي تشير وعالمات على بعض السجناء والمعتقلين 

بعض المعتقلين ان  يوناميوأشارت األدلة التي جمعتها . وا التوقيع على اعترافات أفراد أسرهم إذا رفضمنناث اإل اغتصابو أللتهديد بقتلمحتجزين 
، والمحامين، ودون الوصول إلى أفراد األسرة،  التهم المنسوبة إليهممعرفة دون - ما يصل الى عامين ها بعض-لفترات طويلة من الزمن احتجزوا 

 في آثير من .التهويةوجود اإلضاءة الطبيعية امع عدم و، تكون مكتظةغالبا ما مرافق الالظروف داخل ان لوحظ في آثير من األحيان و. المحاآموأ
 .صحية للمرافقالحالة غير ال إضافة إلى - بالخروج لقضاء الحاجةلسجناء بشكل متقطع يسمح لو، االزنزاناتيض في األحيان ال توجد مراح

 
أيضا و  االآتظاظ المفرط قد تم حلهإلعطاء االنطباع بأن يوناميثناء زيارة أالسجناء  عن اخفاء السلطات لبعض  بعض المعلوماتيوناميقد تلقت و

وأحيانا يتم تقديم ، ألسرى والمعتقلينال يتم توفير الغذاء الكافي ل  في آثير من األحيانهلوحظ أنو . عالمات اإلصابة البدنيةالبادية عليهمسجناء ال إلزالة
آان هناك أدلة قوية على ، ذلكواألهم من . ن ظروف غير صحيةعظهرت الكثير من األمراض الجلدية الناتجة وما آ. حفنة من التمور في بعض األيام

 من أجل إرغامهم على الكشف عن طبيعة  في السابقيوناميالتي قامت بها لضرب بعد الزيارات اوالسجناء والمعتقلين لسوء المعاملة جسديا تعرض 
السماح لهم بحرية   حتىديسمبر/آانون األول في بغداد منذ منتصف زيارات أخرى إلى مراآز االحتجازية أ تعليق تمو .يوناميومضمون مناقشاتهم مع 

 نتيجة لمثل هذه الزياراتلن يتضررون  السجناء نأ  بإعطاء ضمانات معقولةحكومة العراقوقيام ،  من جانب السلطات للسجناء الوصولخصوصيةو
 . من ذلكتحققال قادرة على يونامي ستكونو
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وهذا ال ينطبق . وانسانيةكرامة ب معاملة أي شخص محروم من الحرية تنص على وجوب السياسيةوالخاص بالحقوق المدنية   الدولي من العهد10المادة 
، 7 تكمل المادة 10المادة . 45لرعاية النفسيةلأو  ولكن أيضا ألولئك المعتقلين ألغراض الهجرة، فقط على المعتقلين قبل المحاآمة والسجناء المدانين

المعتقلين والسجناء بفرض أيضا التزامات محددة فيما يتعلق ت 10المادة ). أنظر أدناه(المهينة أو الالإنسانية أو التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية 

                                                                                                                                                             

 أغسطس إلى مجمع الرصافة في بغداد آان موظفي يونامي مرافقين من قبل المسؤولين في وزارة العدل الذين آان لديهم تعليمات 10وخالل زيارة  38
بعض المنظمات غير الحكومية العراقية التي تزور السجون ومراآز االعتقال أفادت .  جميع محادثات يونامي مع السجناءلمراقبة الزيارة، بما في ذلك

 .بتعرضها لقيود مماثلة
 . سبتمبر من مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان إلى الممثل الدائم للعراق لدى األمم المتحدة في جنيف8رسالة مؤرخة في  39
 2010 أآتوبر 26ان االعالمي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان بتاريخ البي 40
 وزارة من رسالة.  ديسمبر2 في وبعثة األمم المتحدة مقر المفوضية من مع وفد اجتماع في دزئي بوشوابراهيم العدل نائب وزير ا ما صرح بههذ 41

 . 2010 ديسمبر 26 بتاريخ العدل
 9،  أبريل7، 16مارس ،  فبراير10 يناير، 4( سجن تسفيرات في آرآوك، )يونيو/حزيران 24و فبراير 4( البصرة  فيمرآز احتجاز الميناء 42

في  وحدة التحقيق بالجرائم الكبرى، ) ديسمبر4و  نوفمبر30،  نوفمبر7، 28مارس، أآتوبر /آذار 15( بغداد في شرف المعسكر، ) نوفمبر2، يونيو
 البصرة في سجن المعقل، ) أآتوبر6، 12أغسطس ( األحداث في آرآوك مرآز شرطة، ) أغسطس10( بغداد في صافةالر مجمع، ) يوليو7( آرآوك

 ). نوفمبر9 أآتوبر، 27( بغداد في مجمع الرصافة داخل النساء سجن، ) ديسمبر4،  أآتوبر6، 18أغسطس (
، ومع ذلك. في وقت الحقأآدته وزارة العدل وهذا ما . إلى وزارة العدل مرفق أآثر من تسليم مايوأنه تم في يونامي وزارة حقوق االنسان وأبلغت 43

وقد . شرف المعسكر على الفعلية السيطرةيمارسون ال يزاون  وزارة الدفاع أن المسؤولين في 2010 نوفمبر 7 في وقت متأخر من يونامي وجدت
مطلوب  وقيل للبعثة أنه. وزارة العدل تصريحا من متلك االذي، يونامي فريق قبول لشرف المعسكر في الحراس من الرفض األولي ذلك من خالل تجلى

 .بدال من ذلك وزارة الدفاع إذنا من
 التعذيب بسبب مزاعم شرف المعسكر مع محققي يحقق القضاء أنوزارة حقوق االنسان وآما ورد، طلبت ، 2009ديسمبر  في 44
الحرية  المحرومين من المعاملة اإلنسانية لألشخاص بشأن 9العام رقم  يحل محل التعليق:  21، التعليق العام رقم للجنة المعنية بحقوق اإلنسانا 45
 .)العامة التعليقات(. 21 التعليق العام رقم المعنية بحقوق اإلنسانأللجنة .04/10/1992 : )10المادة (
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 .وحده

                                                

 
السلطة اإلدارية المسؤولة عن ، على سبيل المثال). 2003 (2 رقم لمذآرة سلطة االئتالفقال والسجون العراقية  في مراآز االعت المعاييريجب أن تمتثل

تتاح  يجب انوآما . قيمة غذائية آافية لضمان صحة وقوة السجينوبكميات وكل سجين على فترات منتظمة ل  الغذاءضمان توفيرمسؤولة عن السجن 
حفظ في وي نظيف عند االستالموآاف بسرير منفصل مع فراش  آل سجين تأمينوينبغي  46.حتاج إليها الحة للشرب آلمامياه النظيفة الصالكل سجين ال
 47.وذلك لضمان نظافتهابعد ذلك منتظم و على نحويغير حالة جيدة

 
 عن السجناء ين في مرافق منفصليكونوايشترط القانون ان ف،  في انتظار المحاآمةعلى ذمة التحقيقبالنسبة لألشخاص في الحبس ، وعالوة على ذلك

 ولهم، 49ة منفصلة في غرفآل فردن الذين ينتظرون المحاآمة يجب ان يبقى المحتجزو، أيضا 48. عن البالغينمنفصلين األحداث  يبقىوأن، المدانين
 .ن اإلدارة هي المسؤولةوإال فإ،  من خالل العائلة واألصدقاء على نفقتهم الخاصة شراء المواد الغذائية الخاصة بهمالحق في

 
، نفسيلطب الفي ا الطبية  عن موظف واحد مع بعض الدرايةبما في ذلك توافر ما ال يقل، يشترط القانون أن يتم توفير الرعاية الطبية للسجناء المدانين

 يزورهمن با على ذمة التحقيق في الحبس ألشخاص المحتجزينيحق ل 50.توفير سكن خاص لجميع حاالت قبل الوالدة وبعدها بالنسبة للنساء المعتقالتو
وإذا آان قادرا على دفع أي مصروفات ) طبيب األسنان ألسباب معقولةأو إذا اقتضى األمر ذلك الطبيب (طبيب األسنان أو هم الخاص  طبيبالجهمعيو

لصحة لضمان اكافية ال ياه وأدوات العناية الشخصيةبالمجميع السجناء تزويد  فيجب )2003 (2 من مذآرة سلطة االئتالف رقم 6ووفقا للمادة  51.مترتبة
 .والنظافة الالزمة

 
لمجموعة متنوعة من ذلك و هذه المعايير الدنيا  في تطبيقمراآز االعتقال والسجون العراقيةتقصر كثير من الحاالت الفي ف، على الرغم من القانون

تجاز دارة مرافق االحالللمساءلة الخاضعة والموحدة فضال عن انعدام الرقابة ، وظفينالمسوء تأهيل  عدم آفاية الموارد ومعظمها يكمن في –األسباب 
 .معالجة هذه القضايابزمت حكومة العراق نفسها ال، ومع ذلك. والسجون

 
باستثناء ما  – معا  االحتجازقاعاتفي أو يرة يعيش معظم المعتقلين والسجناء في غرف آب،  وزارة العدلالتي تديرهافي السجون ومراآز االعتقال 

ميز مرافق االحتجاز والسجون تت، بشكل عام. االتحاديةسجون سوسة وجمجمال و.البصرة، لناصريةيجري في السجون الحديثة مثل تلك الموجودة في ا
 بيئة انشاء االآتظاظ فياهم يسو .والمراحيضلوجود الحمامات تفتقر ومكتظة الزنزانات العديد من و، تكييف الهواءأو ، عدم وجود اإلضاءة والتهويةب

 . بين السجناءانتشار االمراض المعدية حيث تعاطي المخدرات واالعتداء الجنسي والجسدي وسيئة
 

،  االحتجازقاعاتفي أو  معا في غرف آبيرة مجمعينن والسجناء ما يكون المعتقلووزارة الداخلية عادة و وزارة الدفاع التي تديرهامرافق السجون في 
 التي تديرها وزارة المعتقالتو  السجونفيزعم ان، إلضافة إلى ذلكوبا.  المدانين قبل المحاآمة والسجناءالمحتجزين  بين يكون هناك أي فصلالوغالبا 
وزارة الدفاع ويزعم أيضا أن هناك حبسا انفراديا في السجون التي تديرها .  الصحيةلنظافةالمتدنية لوزارة الدفاع مكتظة وتعاني من معايير و الداخلية

 . بعض المعتقلينم لسجن والتي تستخد تقريبا متر2 × 1وزارة الداخلية بمساحة و
 
وقد . ة الحال في مرافق االحتجاز السابق للمحاآمولكن هذا ليس بالضرورة، سلطاتفي مرافق السجناء المدانين يتم توفير الغذاء الكافي من قبل الأن ويبد

 التحقيق في االعتقال على ذمةمحتجزين ال ال سيما بالنسبة لألشخاص -قلة ما يقدم ستوى المطلوب في بعض األحيان ودون الم أن الغذاء يوناميوجدت 
 .السابق للمحاآمة

 
ظاظ  في الغالب بسبب القيود المالية واآت-لسجناء ل غالبا ما ال يتم توفير سرير منفصل  انيوناميتالحظ ،  توفير الفراش من قبل السلطاتفي حين يتم

 القاعدة في المرافق التي تديرها وزارة الداخليةوعادة ما يكون ه) ي فراش على اإلطالقدون اأو (للمحتجزين قبل المحاآمة سرير منفصل . المرافق
 .وزارة الدفاعو

 
على وجه و.  محدودين والسجناءوالحصول على الرعاية الصحية من قبل المعتقل، الموارد والموظفينتنقصها خدمات الرعاية الصحية فان ، في الواقع
 والغذاء لهؤالء النساء غالبا ما يقع دون المعايير -بعد الوالدة في السجن أو سواء قبل غير آافية أو محدودة  رعاية النساء الحوامل تتلقى، الخصوص

 .الالزمة للتغذية
 

 االحتياجات الخاصة بالنظافة الشخصية .ة لألشخاص رهن االحتجازالمتوفر الشخصية  الصحية مستويات النظافةتدني فيهناك ، في الممارسة العملية
 52. أن االآتظاظ في السجون ومراآز االعتقال ال يزال يمثل مشكلةيوناميالحظت ، وآما أشير سابقا). الخ، مثل توفير الفوط الصحية (للنساء لم توفر
 . العامة ال تزال سيئةالتهوية والظروفأو بيعي ناك ضوء طوليس هالزنزانات ألحيان ال توجد مراحيض في في آثير من ا

 

 
 .8 الباب) 2003( 2  رقمسلطة االئتالف المؤقتةمذآرة  46
 .7المادة ) 2003( 2  رقملمؤقتةسلطة االئتالف امذآرة  47
 .30 الباب) 2003( 2  رقمسلطة االئتالف المؤقتةمذآرة  48
 .6 الفقرة 30 الباب) 2003( 2  رقمسلطة االئتالف المؤقتةمذآرة  49
 .10 الباب) 2003( 2  رقمسلطة االئتالف المؤقتةمذآرة  50
 12 الفقرة 30 الباب) 2003( 2  رقمسلطة االئتالف المؤقتةمذآرة  51
على الرغم من أن الوضع تحسن على ما يبدومن الزيارات في وقت سابق، قال السجناء للبعثة أنه قد أزيل أعداد آبيرة من المعتقلين من الزنزانات  52

ي زنزانات مختلفة ليونامي وروى العديد من المحتجزين ف. قبل الزيارة التي قام بها موظفواألمم المتحدة، أن الزنزانات قد تم تنظيفها وقدم الغذاءللسجناء
 .قصة مشابهة، مضيفا مصداقية الدعاءاتهم
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 وأعمال شغب وإضرابات عن عن هرب المساجين عدة تقارير يوناميلو.  السجون ومرافق االحتجاز ال تزال تمثل مشكلةفيأمن السجون واالنضباط 
على . غيرهاأو ، احتجاجات السجناءو االضطراباتو العنفمن وتعاني العديد من السجون ومراآز االعتقال . الطعام في عدد من السجون خالل العام

بدأت اعمال ، وفقا لوزير العدل. الذي تديره وزارة العدل، بغداد،  في الرصافة تسفيراتسجنفبراير في / شباط5اندلعت أعمال الشغب في ، سبيل المثال
وقتل أحد السجناء على أيدي حراس . ب االآتظاظ في المرآز الرئيسيل النيران في خيمة آبيرة مثبتة في فناء بسباشعبإالعنف عندما قام بعض السجناء 

اضرمت أعمال شغب الى ان وخلصت النتائج من قبل لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل . اصيب ثالثة آخرون بجروح ونقلوا الى المستشفى. السجن
 .سجناء يحاولون الفرارعمدا من قبل 

 
 يوناميتمكنت قد و. ميناء في البصرة إضرابا عن الطعام احتجاجا على الظروف السيئة وسوء المعاملةسجن الناء في  السجاقام، فبراير/ شباط18في 
وآشفت التحقيقات سلسلة .  من جانب السلطاتالسجن ألنه تم رفض الوصول إلى ابعد محاولتين سابقتين فشلتويوني/حزيران 24تفقد هذا المرفق في من 

سوء المعاملة في حجز الشرطة بمع ادعاءات ، ةوالمتهالكة والمؤقتمشكلة المرافق المكتظة بما في ذلك ،  الحقا إلى وزارة العدلترسل ا التيمن الهموم
 بأن االعتبارات الطائفية لعبت دورا ا مزاعميونامي سمعتآما ).  تصل إلى خمس سنواتون انهازعميبعض السجناء (واالحتجاز الطويل دون محاآمة 

في و.  من السنةبل الميليشيات الشيعية لمجرد أنهم قد اعتقلوا في البداية من قهمادعى عدة سجناء أنوآما . عدمهأو  ياحتجاز السجناء القراراتفي اتخاذ 
، المعتقلين التأخير في معالجة قضايا بسبب أنه قد تم ت وزارة حقوق االنسانأآد، ميناءسجن ال االضراب عن الطعام في عن يونامي على استفسار ردها

أمور  اإلسراع في تسوية للعمل علىوزارة أيضا أن لجنة قد أنشئت من قبل وزارة العدل ذآرت الو. وآذلك سوء المعاملة من جانب المسؤولين
 .المعتقلين

 
با عن الطعام احتجاجا  إضراؤوافي البصرة قد بدالمعقل أعلنت لجنة حقوق اإلنسان في مجلس محافظة البصرة بأن نزالء في سجن ،  فبراير19يوم 

 عن اللجنة القانونية في مجلس محافظة المثنى وردوآما . وتأخير من جانب السلطة القضائية في معالجة قضاياهم، على سوء المعاملة والظروف السيئة
لمدير السجن والتي  نقل المفاجئلاآان االضراب بسبب ، ووفقا للمصدر نفسه. مارس/آذار 31لمثنى المرآزي في سجن ا عن الطعام في اباضرانه وقع ا

 30 يوم بدأ السجناء، )محافظة ديالى(وفقا لرئيس بلدية المقدادية و .بما في ذلك الحصول على المياه، المعيشيةالسجناء  ظروف فيوأثر سلبا على ما يبد
 3في . لجنة تحقيق للنظر في مطالبهم أرسلتقد و. همفي سجن المدينة إضرابا عن الطعام احتجاجا على التأخير في معالجة قضايا أآتوبر/تشرين األول

وقعت في و. وزارة الداخلية في غرب الموصلسجن تابع لووه،  الغزالنيمن باإلرهاب انمداننا ي سج23  فرار تقارير عنيوناميتلقت  إبريل/نيسان
قام .  لالفراج عن المحتجزينمهاجمين من الخارجريق عن طأو ،  من جانب السجناء للهربمحاولة فاشلة أآتوبر/تشرين األول 7سجن الميناء في 

وأشارت التقارير الى ان عدد المصابين يصل الى سبعة من . استخدام الغاز المسيل للدموع الستعادة النظامأو /النار في الهواء وباطالق الحراس 
ن سجينا من الرصافة في  فر ثالثونوفمبر/تشرين الثاني 17في . ولكن لم يصب أي من المعتقلين، )توفي أحدهم في وقت الحق متأثرا بجراحه(الحراس 

 . أصيبوا سجينا20وقيل إن . اشتباآات مع الحراس الفوضى التي تلت
 
 ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في مرافق االحتجاز 4-4

أو حظر التعذيب والمعاملة القاسية ت السياسيةونية  الخاص بالحقوق المد من العهد الدولي7المادة  53.التعذيب محظور تماما بموجب القانون الدولي
يتم تفسير المادة اآلن لفرض التزامات مماثلة لتلك التي تتطلبها  54. تحت أي ظرف من الظروف7 المادة الخروج عن  ال يمكن.المهينةأو الالإنسانية 

 وفرض يب ولكن تحتاج الحكومات إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع وقوعهبما في ذلك الحظر ليس فقط على التعذ، اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب
المطلوب بموجب وانضم العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب ولكن لم تودع وثيقة التصديق على النح،  ذآر سابقاآما 55.ة القسريةحظر على العود
 تحظر أيضا، القانون الدولي لحقوق اإلنسانفضال عن ، عات المسلحة غير الدولية النزاعلىطبق نقواعد القانون الدولي اإلنساني المإن . شروط المعاهدة

 .اعتقلوا فيما يتعلق بنزاع مسلحالذين أو المحتجزين أو شخاص المقبوض عليهم لألالتعذيب على االطالق 
 

اي اعتراف في محكمة ال يمكن اعتماد . نسانيةاإلر غيالمعاملة  التعذيب النفسي والجسدي و تحظر جميع أشكال37مادة الفإن ، وفقا للدستور العراقي
 التعويض  طلبضحيةفيحق لل،  يتم خرق هذه المحظوراتنحي، وعالوة على ذلك. التعذيبأو اإلآراه أو  من خالل التهديد يهالحصول عل قانونية اذا تم

 .عن االضرار المادية والمعنوية التي تكبدها
 
 من 127المادة . 56آعقاب التقييدسترات والحديد و، مثل األصفاد، استخدام القيود) 2003 (2الف المؤقتة رقم  من مذآرة سلطة االئت12الجزء حظر ي

تعتبر سوء المعاملة والتهديدات . حظر استخدام أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم النتزاع اعترافت صول المحاآمات الجزائيةأقانون 
 من 333تنص المادة ، وعالوة على ذلك. المسكرات غير المشروعةأو تعاطي المخدرات أو والتأثير النفسي ، لوعودواإلصابات وتقديم اإلغراءات وا

بما ،  بارتكاب فعل إجراميا متهماالتعذيب شخصبيهدد أو ، التعذيببمر يأأو  يعذب يم أي موظف حكوميجرعلى ت صول المحاآمات الجزائيةأقانون 
، المحققأو  من قبل قاضي التحقيق ياالمحاآمة آتابأو ويجب تسجيل أي بيان عن المتهم أثناء التحقيق  57.نتزاع اعترافوذلك بهدف ا، في ذلك الشهود

بوضوح في المحضر االسباب هذه يجب أن تسجل ، توقيعالوإذا آان المتهم غير قادر على .  والمتهمالمحققأو  يوقعه القاضي  أنثممن وينبغي 
 58.المكتوب

 
 االساءةو سوء المعاملة  أنهناك دليل دامغ على، طالقلعراق التي تحظر التعذيب على اإللملزمة الدولية المعايير الن القوانين العراقية وعلى الرغم م

 ن عوعبرت المنظمات غير الحكومية العراقية والدولية الذين يراقبون ظروف االحتجاز. ألشخاص المحتجزين واسعة االنتشار في العراقلوالتعذيب 
 عدد قد زعمو.  بشكل روتيني آل من القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقوانين العراقية تنتهك بصورة روتينية في السجون ومرافق االحتجازبأنرأيهم 

                                                 
 .من اتفاقية مناهضة التعذيب) 2 (2المادة  53
  )a 4.2 (المادةالخاص بالحقوق المدنية والسياسية، انظر العهد الدولي  54
) : 7المادة (تي تخص حظر التعذيب والمعاملة القاسية أوالمهينة  ال7يحل محل التعليق العام  : 20اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  55

 ).التعليقات العامة. (20المعنية بحقوق اإلنسان التعليق العام رقم . 1992/03/10
دم لفترة أطول   تصرح باستخدام هذه األدوات في الظروف االستثنائية التي تحددها سلطات السجن المرآزي، ويجب أال تستخ"ثانيًا"غير أن الفقرة  56

 مما تستلزمه الضرورة القصوى
يسمح بمحاآمة موظف آبير في الدولة شارك في االعتداء المزعوم أوالتعذيب حيث وقع االعتداء في اتصال مع ) ب (136لسوء الحظ، فإن المادة  57

 قيق في القضية للمحاآمةالقيام بواجبه الرسمي، فقط في حال منح الوزير المسؤول إذنا باإلحالة من المسؤولين في التح
 .أ 128المادة ) 2003 (2 رقم سلطة االئتالف المؤقتةمذآرة  58
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يتم تقسيم مسؤولية ، وآما أشير أعاله.  قانونية ومؤسسية وبيئية هي عواملولكن العوامل التي ساهمت في ذلك، أسباب سوء المعاملة والتعذيب معقدةإن 

وهناك أيضا . عكر المساءلة عن إدارة مراآز االحتجاز والسجوني مما، وى األمن الداخلياالعتقال واالحتجاز بين مختلف الوزارات ومختلف فروع ق
. رغم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بهذا-وبناء مرافق جديدة تتماشى مع المعايير الدولية ، نقص الموارد المخصصة إلصالح وتجديد المرافق القائمة

وفيها مسؤولون ،  األشخاص المتهمين بارتكاب أعمال إجراميةمعتعاطف الجمهور من   قليلحيث يوجد، "ةاساءة المعاملثقافة 'العراق يعاني أيضا من 
ويرتبط أيضا بعض اإلساءة إلى حقيقة أن اإلجراءات القضائية تعتمد . لديهم تاريخ طويل من سوء معاملة المعتقلين والسجناء مع اإلفالت من العقاب

 االعترافات ال يسمح باستخدام  القانونبغض النظر عن أن، من المشتبه به) خاطئةأو سواء آانت صحيحة (ترافات اعتمادا آبيرا على استخراج االع
يشدد نظام العقوبات العراقي فإن ، وبوجه أعم. والفساد في بعض الحاالت، ضعف القدرة المؤسسيةمع وتتفاقم المشاآل . أدلةآالمنتزعة تحت اإلآراه 

 .ويهمل إلى حد آبير جوانب التأهيل واإلصالح وإعادة اإلدماج، اعقابي ا السجن تدبيرعلى آون
 

 لخطر التعذيب وسوء  يتعرضونوزارة الدفاع بصفة خاصةأو ) الشرطة(في عهدة وزارة الداخلية الذين األشخاص  فإن 59وزارة حقوق االنسانوفقا ل
ت وزارة حقوق  وأآد2009.60ص ماتوا من التعذيب أثناء احتجازهم خالل عام  تشير إلى أن أربعة أشخا وزارة حقوق االنسانمعلومات من. المعاملة
 حالة 120 أنه تم احالةو شكوى يدعي فيها التعذيب وسوء المعاملة في مراآز االعتقال العراقية 576 انها تلقت نوفمبر/تشرين الثاني 6 علنا في االنسان

 وال يتم المحاآمة الجنائيةفقط لحين اختتام  الحاالت تتابع فإن وزارة حقوق االنسان، ومع ذلك 61.د من اإلجراءاتإلى المدعي العام للتحقيق واتخاذ مزي
 استفاد في وقت 2008العديد من المسؤولين الحكوميين المتهمين بارتكاب أعمال تعذيب قبل عام ، وباإلضافة إلى ذلك 62.التأآد من نفاذ األحكام الصادرة

 63.في ذلك العام نفسهالذي صدر والحق من قانون العف
 

في ،  لها أي من االنتهاآات التي قد تعرضوابالغ عناإل في ون تشير إلى أن الضحايا والناجين عادة ما يتردديونامي من  المتابعةحاالتال العديد من
مطبقة على مرتكبي هذه األعمال في آثير من العقوبات الاقتصرت ،  التحقيقات فيهافي الحاالت النادرة التي أجريت. المقام األول النهم يخشون االنتقام

 .إدارية أواألحيان إلى اتخاذ تدابير تأديبية 
 

بنشر س تايمز ونجلألوس قامت صحيفة  64 ،2005 في عام 4الموقع / الجادريةفضيحةبالتي آانت تذآرنا وفي الكشف عن إساءة معاملة السجناء 
في  في الكرخ ببغداد  في مطار المثنى العسكري القديم65تقال سري مرآز اعت قد اآتشفنسانإلتفيد أن وزارة حقوق ا إبريل/نيسان 19يوم معلومات 

وآالهما يعمل في إطار مكتب ، وتشرف عليها قيادة عمليات بغداد "بغداد "56 احتجاز في بغداد تديره اللواء ي مرفقيزعم أنه أحدو، 2010 مارس/آذار
تعرضوا و 2009 ديسمبر/آانون األولو سبتمبر/أيلول  من الموصل إلى المثنى بين والمعتقلين السنة نقل من ا100وزعم أن أآثر من  66.رئيس الوزراء

وفقا . 2010 يناير/آانون الثانيفي مرآز احتجاز  التعذيب في جراء أن أحد من زمالئهم ماتن المعتقلوزعم و. للتعذيب وسوء المعاملة بصورة روتينية
 من 42شهادات هيومن رايتس ووتش ونشرت . ألقي القبض على ثالثة من الضباط الذين عملوا في المثنى، نسانوزارة حقوق االلبيان نسب الى 

وجميعهم ، في مجمع الرصافة في بغدادبالمثنى  ا معتقال سابق300إلى أبريل /في أواخر نيسانتمكنت من الوصول و، التعذيب مدعينالسجناء السابقين 
 .العراقيةوة بريطانييحمل الجنسيتين الو معاقا الضحاياآان أحد و. من السنة من محافظة نينوى

 
 أنهمأو ، بأنفسهمارتكابهم جرائم إما لالشتباه ب، المعتقلين في المثنى ما ال يقل عن ست نساء وثمانية أطفال آانوا بين أنتقارير وسائل اإلعالم تزعم و

 رئيس أمر من على  بناءمرفقالتم إغالق ، في أعقاب الكشف عن األوضاع في المثنى. ينتجزحالمر وذآال أقربائهم اعتقلوا من أجل الضغط على
 في انتظار على ذمة التحقيقانهم آانوا رهن الحبس أو هم تم إطالق سراحتردد أنه حيث ،  نينوىمحافظتهم محتجزا سابقا نقلوا إلى 403و الوزراء
 .المحاآمة

 
أنه نقل ما ، وفقا لمصدر أمني مسؤول.  الرصافة في بغداد لسجن من سجن التاجيأثناء نقلهمسبعة سجناء اختنق ، مايو/أيار 12وقع يوم في حادث آخر 

من  يحتجزون في مكان مصنوعان السجناء آانوا . اه راآبا لكل من15زيد عن ي ال لعددصممت  سجينا في هذه المرآبات بينما 100أو  95يقرب من 
في وقت الحق ان االمر سيستغرق بعض الوقت بسبب الحاجة إلى قائال ، حقوق اإلنسان بالتحقيق في هذه الوفياتوأوعز وزير .  ودون نوافذالمعدن

 . في ذلك حراسإجراء عمليات التشريح وأخذ شهادات من شهود عيان المختلفة بما

                                                 
 .162 و98ص ) النسخة اإلنكليزية( التقرير السنوي لدائرة مراقبة السجون في مديرية الشؤون اإلنسانية التابع لوزارة وحقوق اإلنسان 2009 59
 .117ص ) النسخة اإلنكليزية(وحقوق اإلنسان ديرية الشؤون اإلنسانية التابع لوزارة  التقرير السنوي لدائرة مراقبة السجون في م2009 60
في وقت الكتابة لم تكن . 2009 وفقا لتقرير وزارة حقوق اإلنسان لعام 2009 حالة وردت في 574آانت هناك . قناة الشرقية الفضائية: المصدر  61

 جمهور لل2010وزارة حقوق اإلنسان قد اتاحت التقرير لعام 
 .107-101، ص )النسخة اإلنكليزية(وحقوق االنسان  التقرير السنوي لدائرة مراقبة السجون في مديرية الشؤون اإلنسانية التابع لوزارة 2009 62
 .19/2008القانون رقم  63
 .92-90. ، الفقرات)2006 ديسمبر 31 - نوفمبر 1(انظر تقرير حقوق اإلنسان التاسع  64
 . العراقي أن وجود مرآز االعتقال أبقي سرا لحماية الموظفين العاملين هناكوادعى وزير الدفاع 65
 .وذآرت التقارير أن رئيس الوزراء انه ال علم له بوجود سجن المثنى السري 66
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 والتي نشرت بطريقة غير 2010 آانون االول 31 و 2004ول من آانون الثاني قوات المتعددة الجنسيات والقوات االمريكية بين اال للتقاريروفي 

 والتي اشارت الى ان القوات االمريكية شهدت العديد من حاالت القتل خارج نطاق القانون والتعذيب واالساءة بواسطة الجنود 2010رسمية في نهاية 
 وما تضمنته من ادعاءات االساءة ارتكبت من قبل السلطات الى هذه التقاريروفي معرض االشارة . العراقيين وظباط الشرطة وحراس السجون

 ير والقاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزالحكومة العراقية  من قبل2010 تشرين االول 25 فأن يونامي ترحب بألتزام االعراق بالقرار المتخذ في ،العراقية
 .قد ارتكبت بالفعلعندما تكون الجرائم مرتكبة من قبل رجال االمن العراقيين وان هذه الجرائم العدل تقوم بمهمة فحص واجراءا المتابعة الالزمة خاصة 

 الحكومة العراقية الى اتخاذ آل االجراءات الضرورية للتحقيق دعا من خالله  اعالنُا تشرين االول27مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان اصدر في 
 فيجب على الحكومة احضار هؤالء المتهمين بالقتل خارج نطاق القانون والتعذيب قارير واذا ثبت حصولهابكل هذه االدعاءات التي تضمنتها الت

 .واالساءة وغيرها من خروقات حقوق االنسان وتسليمهم الى العدالة وبما يتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
 

، وبخاصة فيما يتعلق باألشخاص رهن االحتجاز، ض القضايا التي تواجهها فيما يتعلق بسيادة القانون تشير إلى أن العراق يبذل جهودا لمعالجة بعيونامي
بناء مرافق أو وعملية تخصيص األموال لترميم ،  الجهود الرامية إلى تحسين الظروف العامة في بعض السجونيوناميوشهدت . ولكن التقدم بطيء

السجن المرآزي في البصرة فتح من التحسينات ، على سبيل المثال.  مع المعايير القانونية الدولية والمحليةعتقالت والسجون لجعلها متماشيةللمجديدة 
، وباإلضافة إلى ذلك الميناء المتداعي  سجنإغالقب والسماح سجن المعقلتخفيف االآتظاظ في بالتالي و، أآتوبر/تشرين األولفي طال انتظاره الذي 

 مليون دينار 100 اإلرهاب بتكلفة وا أدينمنالحد األقصى من األمن في محافظة بابل لبمة تخطط لبناء سجن جديد أعلن وزير العدل أن الحكو
بما في ذلك ، فإنه سيتم إعادة تأهيل وتوسيع عدد من المرافق القائمة، 2011وعلى الرغم من انه ليس لديها نوايا لبناء مرافق جديدة أخرى في .عراقي
 .الناصريةسجن 

 
ونظرا للطبيعة الخطيرة والمستمرة لهذه المزاعم المتعلقة بالتعذيب وسوء معاملة األشخاص الذين يتعرضون لنظام العدالة الجنائية في ،  ذلكومع

تشريعي ينبغي أن تنظر الحكومة في اإلصالح ال، أوال. وزيادة جهودها لمكافحة هذه المشكلة  احترازا تحث حكومة العراق لتصبح أآثريونامي، العراق
 الحصول عليها بصورة قانونيةعلى أدلة تم المحاآمات اعتماد لتحقيق في القضايا وسير اإلجراءات القضائية ول إجراءات مثل ضمان وجود، ؤسسيوالم

سيا بحيث تكون مؤسونظام االعتقال والسجون  االعتقال سلطات  يتم إصالحوأن، بدال من االعتماد فقط على اعترافات المتهمينوأدلة الطب الشرعي 
في غضون الفترة ، مبعد إلقاء القبض عليه،  جميع األشخاصأخذفضال عن اشتراط وجوب ، انونأآثر وضوحا في القالقبض صالحيات وإجراءات 
حيث يأمر . ةبدائل معقولة الحتجاز األشخاص الذين ينتظرون المحاآمل ينظر بدوره باجتهادالذي يجب أن ،  أمام قاض للمثولالمنصوص عليها قانونا

ألشخاص الذين ينتظرون ا  الحتجاز وتهدف فقطصممتينبغي نقل المعتقل فورا إلى مرافق االحتجاز ، على ذمة التحقيقلمتهم باالحتجاز القاضي ا
أو  ةي حكوم وزارةيدارون من قبلويخضعون لسلطة مع السجون للسجناء المدانين ينبغي أن تدار من قبل موظفين مدربين مهنيا معا ، والتي، المحاآمة

ومرافق االحتجاز لضمان ترميم السجون أو  تحث الحكومة العراقية على تخصيص الموارد الكافية لبناء يوناميفإن ،  وعالوة على ذلك.واحدة دائرة
مدربين المرافق  تلك حمايةرة ووأن جميع الموظفين المكلفين باإلدا،  الحد األدنى من المعايير المطلوبة من قبل القانون العراقي والدوليظروف تلبي

 تحث حكومة العراق لضمان بذل آل الجهود للتحقيق في آل مزاعم يوناميفإن ، وباإلضافة إلى ذلك. آافوعلى نحعلى التزاماتهم القانونية تدريبا مهنيا 
فيما يتعلق . هابا ارتكاآتشافعندما يتم لجرائم هذه اوإلى محاسبة مرتكبي ، التعذيب وسوء المعاملة على أيدي المسؤولين الحكوميين ومسؤولي األمن

 طه ياسين صالح: دراسة حالة 
وقد . طه ياسين صالح يدعى ) عاما21(في قضية رجل سني عربي ) يونامي(متحدة لمساعدة العراق حققت بعثة األمم ال
 في إبريل/نيسان 19 آخرين اثناء عملية أمنية مشترآة بين الجيش العراقي والشرطة العراقية يوم 14أفيد بأنه اعتقل مع 

زعم أنه عند وصولهم إلى وحدة التحقيق في وي. منطقة تقع بين آرآوك وتازة في أحياء واسط والصناعي والشغدلي
في آرآوك، تعرضوا مرارا للضرب من قبل السجانين، ) التي تعرف اآلن باسم وحدة مكافحة الجريمة(الجرائم الكبرى 

ومن ثم قام عدد من أعضاء وحدة التحقيق في . واستجوبوا وتعرضوا ألفعال أخرى مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة
وأآدت التحقيقات التي أجرتها يونامي أن صالح احتجز . برى بتعذيب وسوء معاملة صالح بينما آان في الحجزالجرائم الك

بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أحد عشر يوما، ولم يبلغ بشكل صحيح بحقوقه القانونية عند القبض عليه أوفي وقت 
أبريل تم نقل صالح الى مستشفى ازادي في آرآوك  28يوم . الحق، ولم يكن يخضع لفحص طبي منتظم أثناء احتجازه

لتلقي العالج، ثم أحضر أمام قاضي التحقيق فاروق في محكمة آرآوك الجنائية، وأعيد بعدها إلى وحدة التحقيق في 
 وبعد يوم تم نقله إلى محكمة آرآوك لعقد جلسة استماع أمام قاضي التحقيق وارسل على إثرها هووثالثة. الجرائم الكبرى 

 30في ). المرآز الرئيسي الحتجاز السابق للمحاآمة(اخرين مباشرة إلى الحبس االنفرادي في سجن تسفيرلت في آرآوك 
 مايوفتحت محكمة االستئناف االتحادية 5يوم .  مايو1أبريل اقتيد مرة أخرى إلى مستشفى ازادي حيث توفي في أوحوالي 

وخلص تقرير التشريح أنه . من ضروب سوء المعاملة مما أدى إلى وفاتهآرآوك تحقيقا جنائيا في مزاعم التعذيب وغيره 
 5وصدر أمر من قاضي التحقيق ضد المشتبه فيه الرئيسي، الذي اعتقل في . توفي من نوبة قلبية نتيجة الضرب الذي تلقاه

 واتهم في البداية بالقتل .مايو، واحتجز في سجن تسفيرات آرآوك، ولكن أفرج عنه بكفالة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني
، ولكن محكمة الجنايات آرآوك في وقت الحق غيرت )القتل العمد(من قانون العقوبات العراقي ) 1 (406بموجب الفقرة 

في أوائل ديسمبر، آان المدعى ). االعتداء المفضي إلى الموت أوالقتل الخطأ(، جريمة أقل خطورة 410التهمة إلى الفقرة 
 التعامل انرار من قبل وزارة الداخلية ما اذا آان سيسمح للقضية بالمضي قدما أمام المحكمة الجنائية أوعليه في انتظار ق

من اصول المحاآمات الجزائية تصرح ) ب (136 من خالل إجراءات الوزارة التأديبية للداخلية، ألن الفقرة  سيكونمعها
مم المتحدة تعتقد أن هذه هي الحالة األولى في آرآوك التي تم بعثة األ. باتهام ومحاآمة المسؤولين فقط بإذن من الوزير

أل
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 نونية وسلطات االعتقال اإلجراءات القا4-5

القانون الدولي الملزم للعراق يتطلب أن يتم احترام اإلجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق باالعتقال وتوجيه التهم، واالحتجاز، ومحاآمة جميع األفراد 
وق المدنية والسياسية يقر الحق في الحرية واألمن  من العهد الدولي الخاص بالحق9المادة . الموجودين ضمن أراضيه الخاضعة للوالية القضائية للدولة

، وتلزم األطراف بالسماح ألولئك 69ويحظر االعتقال التعسفي واالحتجاز، ويتطلب أن يكون أي حرمان من الحرية وفقا للقانون. 68لالشخاص
عن مبررات الحبس، وتنطبق على حد سواء وتنطبق هذه األحكام بغض النظر . 70المحرومين من حريتهم باالعتراض على سجنهم من خالل المحاآم

 على 71.على المحتجزين أوالمسجونين بسبب اإلجراءات الجنائية، واإلرهاب، واألمراض النفسية، وإدمان المخدرات، أوألغراض تعليمية أوالهجرة
بالغ أي شخص بالتهم الموجهة له فور القبض رابعًا تفرض على العراق الضمانات اإلجرائية، التي تتطلب وجوب إ/9ثالثًا و/9وجه التحديد، المواد 

ثالثًا من استخدام االحتجاز السابق للمحاآمة، حيث أنه ال ينبغي أن يفرض إال في /9وتحد المادة . 72عليه وأنه يجب أن يمثل للقضاء بالسرعة الممكنة
 .ظروف استثنائية وفقط لفترة تقتضيها الضرورة القصوى

 
 تشرين 23دولة العشرون التي تصادق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري في في خطوة مهمة، أصبح العراق ال

ال توجد ظروف استثنائية أيا آانت، سواء حالة "وأنه " ال يجوز إخضاع أي شخص لالختفاء القسري" وتنص االتفاقية على أنه 2010.73نوفمبر /الثاني
ووفقا لمجلس األمم المتحدة ." ستقرار سياسي داخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى تؤخذ آمبرر لالختفاء القسريحرب أوتهديدا بالحرب أوعدم ا

ولدى العراق تاريخ رهيب فيما يتعلق باالختفاء القسري على أيدي األنظمة السابقة [." االعتقال السري يعادل االختفاء القسري"لحقوق اإلنسان فإن 
 والتصديق على هذه االتفاقية هوإشارة مهمة من حكومة العراق أنها تعتزم التعامل مع مئات اآلالف من - العنف الجارية وبسبب الحروب وأعمال

 .األشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين في العراق
 

المذآورة أعاله، ولكن الممارسة ال تتوافق دائما مع إن الدستور العراقي والقوانين المتعلقة باالعتقال واالحتجاز والمحاآمة قد فرضت العديد من الحقوق 
 .المتطلبات القانونية

 
لكل فرد الحق في التمتع بالحياة واألمن والحرية، والحرمان أوتقييد هذه الحقوق محظور إال وفقا للقانون وبناء " من الدستور العراقي 15وفقا للمادة 

ال يجوز أن يبقى أي شخص "ب من الدستور العراقي تنص على أنه /37 إلى ذلك، فإن المادة وباإلضافة". على قرار صادر عن سلطة قضائية مؤهلة
، تنص على أنه 1971 لسنة 23 من قانون أصول المحاآمات الجزائية، العدد 92الباب الثاني، المادة ." في الحجز أواستجوابه إال في سياق قرار قضائي

 ."وفقا ألمر صادر عن قاض أومحكمة أوفي الحاالت األخرى حسب ما نص عليه القانونال يسمح باعتقال أوالقبض على أي شخص إال "
 

السلطات العامة التي لها سلطة االعتقال هي الشرطة العراقية والقوات األمنية حيث يتم تقسيم المسؤوليات اإلدارية وسياسةالعمل اعتمادا على السلطة 
هذه السلطات تتكون من مديرية مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة في إطار . فاع ومكتب رئيس الوزراءالمرتبطة، ما بين وزارة الداخلية، وزارة الد

 وهوالمسؤول عن األمن في المنطقة 56وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد ووحدة مكافحة اإلرهاب وهي مسؤولة امام مكتب رئيس الوزراء، واللواء 
ويمكن لجميع هذه . والذي يتبع إداريا لوزارة الدفاع، ولكن يتلقى اتجاه سياسة عمله من مكتب رئيس الوزراء) لواء المثنى (54الخضراء واللواء 

 باستثناء السلطات تحت -السلطات القبض على أي شخص صدر ضده أمر من قاض أو محكمة أو ضمن الحاالت األخرى المنصوص عليها في القانون 
 .كنهم إلقاء القبض على األفراد قبل الحصول على أمر قضائيإشراف مكتب رئيس الوزراء الذين يم

 
في حالة فرار ) ب(آانت الجريمة قد ارتكبت أمام الشهود أو) أ: ( دون أمر من السلطات، ولكن فقط حيث اجراء اعتقالوفقا للقانون، يجوز ألي شخص 

 في مكان عام  الشخصوجد) د(ى شخص غيابيا لعقوبة تقيد حريته، أوقد حكم عل) ج (الشخص بعد القبض عليه بصورة قانونية من قبل السلطات؛ او
 74.وهوفي حالة سكر واضح أواالرتباك أوفقد رجاحة عقله

 
 من قانون اصول المحاآمات الجزائية فانه يحق الي ضابط شرطة أومسؤول قضائي القبض على أي شخص 103وعالوة على ذلك، وفقا للمادة 

بناء على ) ج(حمل السالح، سواء صراحة أومخفى، دون الحصول على إذن قانوني، ) ب(نب السلطات المختصة، صدر ضده أمر اعتقال من جا)أ
الذي يعوق عضوا في المحكمة أومسؤوال عاما من ) د( مكان معين لإلقامة، ولديها/ عمدا جناية أوجنحة وليس لديهارتكبت/  ارتكبانها/ أسس معقولة أنه

 .القيام بواجبه

                                                 
التزام الصمت وأن في نفس التعليمات أيضا نبه مجلس القضاء األعلى المحاآم بأن للمتهمين الحق في . 20، العدد 2010 يونيو1وثيقة مؤرخة في  67

 . القضاة ال يجوز استجواب المتهمين في غياب محاميهم
 من العهد أثناء حاالت الطوارئ التي تهدد وجود الدولة، لم يقم العراق بأي انتقاص من 4 يجوز انتقاصها بموجب المادة 9 على الرغم من أن المادة .68

 . 4هذا القبيل وفقا لإلجراءات المتبعة بموجب المادة 
 1، 9العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  69
 4، 9المادة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي  70
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان . 1982/06/30) : 9المادة (الحق في حرية وأمن األشخاص  : 8اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  71
 ).التعليقات العامة. (8عليق العام رقم الت
 4، 9العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  72
 . نوفمبر23 يوما بعد ان اصبح العراق الدولة العشرين للمصادقة عليها في 30، 2010 ديسمبر 23ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ في  73
 زائية، قانون اصول المحاآمات الج102المادة  74
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 ينص على اإلجراءات للقيام بعمليات اعتقال، وال توجد أي قيود على الوقت اوالمكان الذي يمكن أن تنفذ فيه 75يء في القانون العراقي المطبقال يوجد ش

 .االعتقاالت، وال توجد أي أحكام تتناول على وجه التحديد اإلجراءات الواجب اتباعها عند إلقاء القبض على المرأة
 

تقال للفرد، ينبغي أن يتضمن المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك اإلسم الكامل للمتهم، وتفاصيل بطاقة الهوية ووصف الشكل حيث يتم إصدار أمر اع
وينبغي أيضا أن يكون . ومكان اإلقامة، والمهنة ونوع الجرم الذي يتعلق به األمر والمادة القانونية المعمول بها وتاريخ األمر) إذا آان معروفا(الخارجي 

ال يوجد أي نص قانوني يقضي بأن تقدم ).  من، قانون اإلجراءات الجزائية العراقي94 و93المادة (وقعا بشكل صحيح ومختوما من قبل المحكمة م
تقال هذا وتتم جميع عمليات االع. مذآرة اعتقال للمتهم في وقت االعتقال، لكن وينبغي أن يكون المتهم على علم بوجود المذآرة في وقت القبض عليه

 . أوامر االعتقال تصدر عادة من قبل القاضي بعد االعتقال–التي نفذت في إطار قانون مكافحة اإلرهاب حتى بدون أمر 
 

 من قانون اصول 13، الفقرة 19وفقا للمادة .  ساعة24بعد االعتقال، يحتجز األشخاص في المرافق التي تديرها سلطة االحتجاز لمدة ال تتجاوز 
وفقا .  ساعة من القبض على الشخص المتهم24ائية، يجب تقديم تقرير التحقيق االبتدائي على القاضي المختص خالل مدة ال تتجاوز المحاآمات الجز

 72ومع ذلك في الواقع، يبدوأن هذه الفترة تمتد في آثير من األحيان إلى .  ساعة أخرى24لنفس القانون، يمكن أن تمدد هذه الفترة مرة واحدة لمدة 
يتم نقل األشخاص المتهمين . بالنسبة لجميع الجرائم غير المتصلة باإلرهاب يتم نقل المتهم بعد ذلك إلى محكمة تحقيق مؤهلة لبدء التحقيق. ساعة

 قاضي تحقيق، آل منهم متخصص بمكافحة 20بارتكاب جرائم إرهابية إلى مديرية مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، حيث يعمل ما ال يقل عن 
 .رهاب آما هومطلوب بموجب قانون مكافحة اإلرهاباال
 

 ساعة آحد 48( ساعة 24آما ذآر سابقا، بعد إلقاء القبض عليه يطلب من السلطات اخذ المتهم للمثول أمام المحكمة التي تتولى التحقيق في غضون 
 من قانون اصول المحاآمات الجزائية، إذا اتهم 109وفقا للفقرة . هةبعد إثبات هوية الفرد واخباره بالتهمة الموج) 72أقصى في القانون، ولكن في الواقع 

 سنوات، بالسجن لمدة محددة من السنوات أوالسجن مدى الحياة، فيحق للقاضي أن يأمر باحتجاز 3شخص بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ال تتجاوز 
أواإلفراج عن المتهم بناء على تعهد مع أومن دون آفالة من الكفيل، إذا آان )  آخر يوم15وهي قابلة للتمديد لفترة ( يوما 15المتهم لمدة ال تزيد عن 

اما إذا اتهم شخص بجريمة عقوبتها اإلعدام، فيمكن احتجاز المتهم في . القاضي مقتنعا بأن باالفراج عن المتهم لن يؤدي إلى فراره ولن يمس بالتحقيق
 .قدما في التحقيق وحتى يبت قاضي التحقيق أوتصدر المحكمة قرارا في القضيةالحبس على ذمة التحقيق طالما هوضروري للمضي 

 
مجرد ما يتم نقل المتهم إلى المحكمة المؤهلة للتحقيق، يطلب من القاضي إصدار أمر االعتقال الذي يحتوي على االسم الكامل للمتهم، المادة القانونية 

يجب أن يوقع القاضي الذي اصدر المذآرة هذا االمر ومن ثم يختم من قبل . جاز وتاريخ انتهائهذات الصلة التي تقتضي احتجازه، وتاريخ بدء االحت
 76.المحكمة

 
.  أشهر6 لى الجريمة، ويجب أن ال تتجاوزوعلى أية حال ينبغي أال تتجاوز مجموع فترة االحتجاز السابق للمحاآمة ربع الحد األقصى للعقوبة المطبقة ع

 أشهر، فيجب على قاضي التحقيق إحالة القضية إلى المحكمة 6ري تمديد فترة االحتجاز السابق للمحاآمة لمدة تزيد على وإذا اعتبر أن من الضرو
الجنائية لطلب صالحيتها للتمديد المناسب، والتمديد بدوره ينبغي أال يتجاوز ربع العقوبة القصوى المطبقة، وإال ينبغي على قاضي التحقيق أوالمحكمة 

 .ألمر باإلفراج عن الفرد، مع أو من دون آفالةالجنائية ا
 

آتاب مجلد ومرقم (في اي من مرافق االعتقال التي يحتجز فيها األشخاص الذين ينتظرون المحاآمة، يجب أن يكون هناك سجل عن جميع المعتقلين 
يوم ووقت الدخول في المرفق ويوم ووقت لإلفراج ال) ج(، يوثق اسم أوهوية الفرد، سبب الحجز والسلطة التي أصدرت أمر االعتقال، و)الصفحات

ذلك، فقد وجدت يونامي في الواقع أن آتب التسجيل، في حال التمكن من الوصول إليها غالبا ما تكون سيئة المتابعة وغالبا ما تفتقر إلى . 77عنه
 .المعلومات المطلوبة أوتحديثها

 
تفق مع متطلبات اإلجراءات القانونية الواجبة، على وجه الخصوص، الفشل المتكرر بإبالغ يونامي ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم االلتزام بما ي

األشخاص عند إلقاء القبض عليهم بالتهم الموجهة اليهم، واالحتجاز السابق للمحاآمة في آثير من األحيان لفترات مفرطة، وعدم اتاحة محام قانوني 
وقد أعربت . ب المدعي العام، والتأخير في مراجعة حالة المعتقلين القانونية من قبل قضاة التحقيقسواء آاجراء عادي اوفعلي، وندرة زيارات مكت

الموارد الكافية تؤدي إلى  و قلة  قضاة التحقيقالنقص فيالمنظمات غير الحكومية العراقية التي على دراية بنظام االعتقال عن وجهة نظرها ليونامي بأن 
 .ن االحتجاز السابق للمحاآمةالتأخير المفرط لألشخاص ره

 
. عمليا، فإنه من الصعب التأآد مما إذا آانت تصدر مذآرات وأوامر االعتقال حسبما تقتضيه القوانين ذات الصلة، حيث ال يعطى المتهمين عادة نسخة

م، وأنه لم يتم توفيرها مع تفاصيل التهم الفعلية وقد سجلت يونامي ادعاءات من قبل عدد آبير من المعتقلين بأنهم لم يعرفوا أسباب اعتقالهم أواحتجازه
أنه تم احتجازهم ألسباب غير مرتبطة بأي انتهاك مزعوم للقانون الجنائي، ولكن لعدم  وقد زعم عدد من المعتقلين. الموجهة اليهم، إما شفهيا أوخطيا

 .تمكنهم دفع رشاوى لمسؤولين أمنيين، أو ألسباب طائفية، أو ألسباب أخرى
 
 التي 24 المقابالت التي أجريت مع المعتقلين قبل المحاآمة، وجدت يونامي ان المتهمين نادرا ما يؤخذون أمام المحكمة في غضون الساعات ال من

د وقد سجلت يونامي العديد من الحاالت في مراآز االحتجاز والسجون حيث يحتجز األشخاص المتهمين لفترات طويلة خارج الحدو. يتطلبها القانون
وعالوة على ذلك، أبلغت يونامي من المحتجزين . المنصوص عليها في القانون، وقد اشتكى العديد من أنهم لم يمثلوا أمام قاضي التحقيق على اإلطالق

ن قبل القاضي عن حيث يجري استجواب المتهمين لمجرد بضع دقائق م. والمحتجزين السابقين أنه عندما يؤخذون الى المحكمة فانه نادرا ما تمنح الكفالة
والتي غالبا ما تقدم من قبل سلطة االعتقال، بعد أن تم الحصول عليها قبل قدوم المتهم إلى (الخاصة بهم " االعترافات"هويتهم وتأآيد على ما ورد في 

 .لكثم يعاد المعتقلون في آثير من األحيان الى زنزاناتهم دون علم باالجراءات التي ستطبق عليهم بعد ذ). المحكمة

                                                 
بصيغتها المعدلة من سلطة االئتالف المؤقتة مذآرة سلطة قانون اصول المحاآمات الجزائيةالقانون الذي يحكم اعتقال واحتجاز األفراد تتكون من،  75

 ).2003 (2االئتالف المؤقتة رقم 
 قانون اصول المحاآمات الجزائية، 113المادة  76
 3، الجزء )2203 ( 2 رقم سلطة االئتالف المؤقتةمذآرة  77
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 3االئتالف المؤقتة رقمقانون سلطة من ) 1 (8المادة . ضمن حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاآمةت 19 منهالمادة ، وفقا للدستور العراقي

 يستطيعون واشتكى العديد من المعتقلين للبعثة أنهم ال الحصول على محام أثناء احتجازهفي حق الي شخص متهم بارتكاب جناية أل يوفر 78)2003(
وعندما يسمح الوصول إلى المحامين، فغالبا ما يتم تعيين محام للمعتقلين بعد االنتهاء من جميع التحقيقات، ويبقى دور المحامي .الوصول إلى المحامين

 .شكليا
 

 يحتجزون في أماآن اعتقال لم يتم وقد تلقت يونامي أيضا ادعاءات موثوق بها أن هناك بعض األشخاص يجري احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي او
وآما أشير أعاله، فان احتجاز األشخاص في هذه الظروف يعادل . ، من دون أي اتصال مع محاميهم، أو أسرهم أو المحققين الكشف عن مواقعها

 التقاريرلعراقية على التحقيق بجدية في جميع وبالتالي فان يونامي تحث الحكومة ا. االختفاء القسري وينتهك متطلبات القوانين الدولية والمحلية المطبقة
 لتعويض األشخاص الذين انتهكت حقوقهم،  لمعالجةو الوضع فوريًا وعن مراآز االعتقال السرية أو حاالت االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي،

 .ووضع مرتكبي هذه األعمال تحت المساءلة بموجب القانون العراقي
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إن الحق في المحاآمة العادلة مذآورفي العديد من . لتزامات في ما يتعلق بضمان معايير المحاآمة العادلةاال يفرض القانون الدولي على العراق احترام
 ). العالمياإلعالن( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 11و 10و 8و 7و 6مثل المواد ، والتي تمثل القانون الدولي العرفي، اإلعالنات

 
، جميع األشخاص متساوون أمام المحاآم: تنص تحديدا على حقوق المحاآمة العادلة   السياسيةوالخاص بالحقوق المدنية  من العهد الدولي 14المادة 

القرارات أو حكام ويجب جعل جميع األ، جلسات االستماع القضائي في محكمة علنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدةأو يجب أن تتم المحاآمة 
على 14آما تفرض المادة ، بما في ذلك الجلسات الجنائية والمدنية، وهذه االلتزامات تنطبق على جميع اإلجراءات القضائية 79.)أوًال/14المادة (عامة 

بما في ذلك ، لحق في محاآمة عادلة التزامات محددة فيما يتعلق بالمحاآمات الجنائية التي تحمي حقوق المتهم وا80جميع المحاآم والهيئات القضائية
 أيضا على حق االستئناف أمام محكمة أعلى عقب اإلدانة ويتطلب 14وتنص المادة . 82 على جرم واحد مرتينةآماحمعدم ال و81حماية افتراض البراءة

المتهمين أمام قاض على وجه أو عليهم جميع األشخاص المقبوض بوجوب مثول  14المادة  وتلزم 83.أن يتم تعويض ضحايا إساءة تطبيق أحكام العدالة
، والحق في تقديم الدفاع والحق في الحصول على محام والحصول على تمثيل قانوني، وتحمي حق المتهم أن يكون حاضرا في اإلجراءات، السرعة

تحظر فرض  السياسيةولحقوق المدنية  الخاص با من العهد الدولي15المادة . والحق في عدم تجريم النفس، والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم
 الخاص بالحقوق  من العهد الدولي16تنص المادة ، األهم من ذلك. وآذلك محاآمة األفراد عن طريق القانون بأثر رجعي، عقوبات جنائية بأثر رجعي

أن جميع األشخاص متساوون أمام القانون دون  تضمن أيضا 26المادة . أمام القانونآفرد أن يتطلب من الدول االعتراف بالجميع  السياسيةوالمدنية 
 الخاص بالحقوق المدنية  من العهد الدولي2جنبا إلى جنب مع المادة . 84غيرها من األسبابأو الدينية أو اإلثنية أو العرق أو تمييز على أساس الجنس 

أو اللون أو آالتمييز بسبب العنصر ، ون تمييز من أي نوعمن د"التي تنص على أن الحقوق التي يحميها العهد يجب أن تكون معترف بها  السياسيةو
والتي تضمن أن ، 3والمادة ، "أي وضع آخرأو المولد ، الملكيةأو ، االجتماعيأو األصل القومي أو غيره أو الرأي السياسي أو الدين أو اللغة أو الجنس 

المساواة في الحقوق التي يحميها العهد لجميع األشخاص الموجودين في أراضيها ومسؤوليات الحكومة لضمان تطبيق ، يتمتع بهاعلى قدم المساواة للمرأة
 .والخاضعين لواليتها دون تمييز

 
 آل 85.والتي ال يجوز انتهاآه ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاآمة، ينص الدستور العراقي على أن األشخاص المعتقلين لديهم الحق في الدفاع

جنحة لمن أو وتعين المحكمة محاميا على نفقة الدولة عن المتهم بجناية  86.امل معاملة عادلة في اإلجراءات القضائية واإلداريةشخص له الحق في أن يع
وتلقي زيارات من ، جميع المعتقلين الذين لم يحاآموا لهم الحق لطلب المساعدة القانونية المجانية حيث يتوفر هذا العون 87.ليس له محام يدافع عنه

في  88.المؤسسة الرسميةأو ولكن ليس على مسمع من الشرطة ، ويمكن عقد لقاءات بين المعتقلين ومحاميهم على مرأى. لهاوتشار القانوني له أالمس
 .الواقع عدد قليل جدا من السجناء يقدم له المساعدة القانونية

 
آثيرا ما اشتكى المعتقلون ،  آما لوحظ بالفعل.رة زمنية حددها القانونتم مناقشة التأخير في تقديم األشخاص المتهمين دون إبطاء أمام قاض خالل فت

إذا فعلوا ذلك يكون خالل محاآمتهم التي أو  -وأنهم ال يحصلون على محامين ، عن حقيقة أنه لم يبلغوا بالتهم الموجهة إليهم بطرق صحيحة يوناميل
اضي على اعترافات المعتقلين الذي أآد في آثير من األحيان أنها قد انتزعت منه تحت آانت مجرد التصديق من القو، آانت في آثير من األحيان وجيزة

 .الضغط

                                                 
يونيو / حزيران27 وتم توقيعه آنسخة منقحة في 2003اغسطس / اب17 بتاريخ 3978 نشر في الجريدة الرسمية العدد -2003يونيو / حزيران18 78

 والمذآور في نسخة ارشيف موقع سلطة االئتالف المؤقتة( والذي لم ينشر ابدا في الجريدة الرسمية , 2004
 www.cpa-iraq.org/regulations/index.html 

ويسمح فقط بجلسات استماع مغلقة ألسباب تتعلق بالخصوصية، والعدالة، أواألمن القومي، واألحكام يمكن فقط منعها في حاالت الطالق أولحماية  79
 ).14.1المادة (مصالح األطفال 

لحق في محاآمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة منشأة بحكم القانون المساواة أمام المحاآم وا : 13اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  80
 ).التعليقات العامة. (13اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية التعليق العام رقم  . 1984/04/13) : 14المادة (

 14.2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  81
 14.3الحقوق المدنية والسياسية، المادة العهد الدولي الخاص ب 82
 14.6العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  83
جميع األشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحماية القانون على  : "26العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  84

الصدد، يجب أن يحظر القانون التمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز على أي أساس مثل العرق وفي هذا . قدم المساواة
 ".أواللون أوالجنس أواللغة أوالدين أوالرأي السياسي أوغيره أواألصل القومي أواالجتماعي، أوالمولد أوالممتلكات أوأي وضع آخر 

 .ر العراقيالدستو) 4 (19المادة  85
 .الدستور العراقي) 6 (19المادة  86
 .الدستور العراقي) 11 (19المادة  87
 .14 الفقرة 30، الباب )2003 (2 رقم سلطة االئتالف المؤقتةمذآرة  88
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هادئ والمحاآمات المالحظة أجريت في ج. 89على وجه الحصر تقريبا في البصرة،  رصدا محدودا لعدد من المحاآمات الجنائيةيوناميأجرت 

وعندما تكون ، ه المالحظات التي أدلى بها بعض المنظمات غير الحكومية أن مشارآة المحامين آانت قادرة على تأآيد هذيوناميولكن ، وبطريقة مهنية
ألنهم تعرضوا لسوء المعاملة على أيدي ، وبخاصة أولئك المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، شهد العديد من المتهمين. رمزي إلى حد آبيروه، موجودة

تلعب أيضا دورا رئيسيا في إقامة العدل في " المصالحة القبلية"وأشار أحد القضاة ان . العترافاتالشرطة خالل مرحلة التحقيق من أجل انتزاع ا
 .ع إلى القانونقبل الوصول إلى المحكمة وتسوى دون الرجواالبتدائي األمر الذي يعني عادة أن يتم إغالق الحاالت في مستوى التحقيق ، البصرة

                                                

 
بما في ، المتهمين في ما يتعلق بجرائم خطيرةأو األشخاص المقبوض عليهم ببها مسؤولون حكوميون فيما يتعلق  تالحظ مع القلق تعليقات أدلى يونامي

دون  الذي دعا لتنفيذ األعدام، جواد البوالني،  من قبل وزير الداخلية2010 ديسمبر/آانون األولفي أوائل ، على سبيل المثال. ذلك األعمال اإلرهابية
مثل هذه التصريحات تقوض سيادة القانون وتخل بمحاآمة . 90ن القاعدة قبل أن يتم محاآمتهم وأدانتهم من قبل محكمة القانون شخصية م39  لـتأخير

 .عادلة للمتهمين وتهدد استقالل القضاء ومبدأ افتراض البراءة
 

 
 ناالحتجاز في إقليم آردستا 4-7

. ن في إقليم آردستان والتعاون مع حكومة إقليم آردستان لمعالجة المسائل المثيرة للقلق المراقبة الفعالة ألوضاع السجناء والمحتجزييوناميتواصل 
وارتفع .  مقابة خاصة مع المعتقلين والسجناء150وأجرت  92، ومراآز االعتقال خالل الفترة المشمولة بالتقرير91 زيارة للسجون39ـ ب يوناميقامت 

 ديسمبر/آانون األول في نهاية 2689 من 93ين والسجناء المحكومين التي قامت بها حكومة إقليم آردستانالمعتقلين األمنيو، العدد اإلجمالي للمحتجزين
 الحظت بعض التحسن في المرافق التي تديرها يوناميفي حين أن .  وفقا للبيانات التي قدمتها سلطات إقليم آردستان2010 في نهاية 3285 الى 2009
ظروف المادية داخل السجون والمعتقالت تحت سلطة وزارة داخلية حكومة إقليم آردستان ووزارة العمل والشئون آان هناك تحسن طفيف في ال، آسايش

 .األجتماعية لحكومة إقليم آردستان
 

 المتطلبات يلبي الحد األدنى منبعد تقييمه من قبل يونامي فيبدو أنه  ويوبصرف النظر عن السجن في دهوك الذي تم بناؤه ليكون بمثابة مرفق نموذج
مشترك لوزارة داخلية مرفق ووالذي ه(مرآز احتجاز المحطه السابق للمحاآمة في أربيل ، يوناميوجد اثنين من السجون التي زارتها ، 94الدولية

لشئون األجتماعية تحت إدارة وزارة العمل وا، للسجناء المدانين(ومرآزالسالم ) حكومة إقليم آردستان تسفيرات ووزارة العمل والشئون األجتماعية 
الضوء أو التي ال تحتوي على أي تهوية الزنزانات مع تدني مستوى النظافة الشخصية ومع ، مزدحمة للغاية، في السليمانية) لحكومة إقليم آردستان

 . سجناء110 سجينا آان بها في الواقع 30والتي آان من المفترض أن تستوعب  واحدة في المحطهزنزانة وآانت . الطبيعي
 

توسيع القائم أو لكنها أوضحت بعدم وجود ما يكفي من الموارد المتاحة لبناء منشآت جديدة ، اعترفت سلطات السجن وتقاسمت هذه المخاوف، خالل العام
 وزارة تأعلن. يل آم شرق ارب10،  بدأ في بناء سجن جديد للبالغين في آاسنازانأآتوبر/تشرين األول 31 أن تالحظ أنه في يونامييسر ، ومع ذلك. منها

وسوف يحتوي على ساحات تمرين وورش عمل ، زنزانة 92 سجينا في 1500األجتماعية أن السجن سيكون له القدرة على استيعاب والشؤون العمل 
ارة الداخلية في بدأت وز، وباإلضافة إلى ذلك. 2012ويقدر أنه سيتم االنتهاء من تشييد المرفق بحلول منتصف . والرعاية الصحية، للتدريب المهني

 فبراير/شباطمنشأة بحلول نهاية الوينبغي إنجاز .  آلم الى جنوب غرب أربيل10السابق للمحاآمة لالحتجاز حكومة إقليم آردستان بناء منشأة جديدة 
 . حيث سيتم نقل المعتقلين في المحطه الى هناك2011

 
في )  ومعظمهم من المعتقلين قبل المحاآمة-مرآز اعتقال آسايش ( في سجن غوما آاني نوفمبر/تشرين الثاني 7 في يوناميالمعتقلون الذين التقت بهم 

في نفس المدينة آانوا راضين إلى ) يقع في حرم مكاتب آسايش ويحوي في الغالب أشخاص على ذمة التحقيق(مرفق احتجاز آسايش جيشتي والسليمانية 

 
  أآتوبر21 أآتوبر و5أغسطس، / آب17في  89
، 2010 ديسمبر 3، "م جميعا يواجهون اإلعدام من دون محاآمة  يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة وه39: العدل، على غرار العراق " ديلي ميل  90

-http://www.dailymail.co.uk/news/article-1335291/39-al-Qaeda-suspects-facing-execution< وهي متاحة على االنترنت 
trial.html <  2011 يناير 21االطالع. 

وآالهما تحت . دستان، وهي سجن الزرقاء في دهوك وسجن جمجمال في محافظة السليمانيةوشمل ذلك اثنين من السجون االتحادية وتقع في إقليم آر 91
 سلطة وزارة العدل في بغداد

 28(، سجن معسكر السالم في السليمانية ) ديسمبر21 يونيو، 28 يونيو، 23 مايو، 19 مارس، 4فبراير، / شباط24(سجن آسايش في أربيل  92
، سجن تسفيرات في السليمانية ) مايو16(في السليمانية ) بما في ذلك قسم آسايش لمرحلة ما قبل المحاآمة(، سجن آاني غوما ) يوليو22مارس، 

، ) يونيو17(، مرآز إعادة تأهيل المرأة واألحداث في اربيل ) ديسمبر14 أآتوبر، 6يونيو، 6(، سجن ومعتقل الزرقاء في دهوك ) نوفمبر8مايو، 17(
، إصالحية األحداث المدانين في ) يوليو21(، مرآز االحتجاز األحداث السابق للمحاآمة في السليمانية ) أآتوبر28يو،  يون15(سجن المحطه في أربيل 

، مرآز تأهيل المرأة ) أغسطس10 مايو، 19(، مرفق االحتجاز آسايش جيشتي في أربيل ) يوليو22(، سجن النساء في السليمانية ) يوليو21(السليمانية 
، مرآز ) أآتوبر12(، سجن جمجمال ) أآتوبر10(، معتقل آسايش ومعتقل الشرطة في منطقة رانيا ) ديسمبر14 أآتوبر، 5(وك واألحداث في ده

، قسم احتجاز آسايش في سجن آاني غوما ) نوفمبر7(، ومرافق احتجاز آسايش وآسايش جيشتي في السليمانية ) أآتوبر13(احتجاز آسايش في حلبجة 
 ).فمبر نو7(في السليمانية 

هؤالء المعتقلين يخضعون لسلطة وزارة الداخلية لحكومة إقليم آردستان، ووزارة العمل والشؤون االجتماعية لحكومة إقليم آردستان وقوات االمن  93
 ).التي يسيطر عليها مكتب رئيس وزراء إقليم آردستان ومكتب رئيس إقليم آردستان(الكردية آسايش جيشتي 

ويمكن االطالع على تلك التي تتعامل مع المعايير . ساسية بشأن معاملة األشخاص المحتجزين في عدد من الصكوك الدوليةتتجسد المعايير األ  94
؛ و 10. ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة25الجسدية لألشخاص رهن االحتجاز في اإلعالن العالمي لحقوق األنسان، المادة 

 ، اضافة الى القواعد النموذجية الدنيا 27 اتفاقية حقوق الطفل، المادة 11;الخاص بالحقوق األقتصادية و األجتماعية و الثقافية المادة العهد الدولي 
 ، والمجلس االقتصادي1955لمعاملة المجرمين، الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة األول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 

، 10، 9، القواعد 1977 مايو 13في ) LXII (2076 و قرار 1957 يوليو 31 و المؤرخ في  (XXIV)  جيم 663واالجتماعي بموجب قراره المرقم 
   10، متاح على شبكة اإلنترنت المبدأ رقم 1990 ديسمبر 14، األمم المتحدة ، "المبادئ األساسية لمعاملة السجناء"، و 20، 19، 18، 17، 11

>http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r111.htm<. 
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وآان . لزيارة مراآز االحتجاز التي تديرها الشرطة وآسايش، في أربيل قضاء ووه،  بعثة إلى شقالوةيوناميأجرت ، ديسمبر/آانون األول 27يوم 

ويستخدم السجن في آسايش شقالوة الفراد البيشمرآة . وحوى أحد المعتقلين الذين آان هناك لمدة خمسة أيام، وقديما وبدون تدفئة، أمرفق الشرطة صغير
وآان ، وصالة رياضية، بها تدفئةالزنزانات جميع .  الماضي2009 في عام يوناميوقد تحسن المرفق منذ زيارة . الذين أدينوا من قبل المحكمة العسكرية

وآان أحد السجناء في إضراب عن الطعام ألنه . الذين اشتكوا من عدم وجود مساحة للقاء أفراد العائلة، يحوي المرفق عشرة سجناء. هناك متجر صغير
وسيتسع . ن آسايشوقد تم بالفعل الموافقة على خطة لبناء منشأة جديدة في مناطق شقالوة ورانية في السليمانية لمعتقلي. أراد أن يطلق سراحه بموجب عفو

وسيكون له أيضا قسما للمعتقلين آسايش جيشتي ، وسوف يحل محل السجن القديم آسايش لألشخاص المدانين. المرفق الجديد ألآثر من مائة شخص
 .2011 إبريل/نيسانومن المفترض أن يكتمل السجن الجديد بحلول نهاية . آذلك

 
وخالل زيارة يوم . ات االحتجاز السابق للمحاآمة في مرآز احتجاز آسايش جيشتي في السليمانية أيضا تحسن ملموس في الحد من فتريوناميوالحظت 

تشرين وأآدت زيارة الحقة في .  أن هذه المنشأة لم يعد لديها أي معتقلين إلى ما بعد الفترة القانونية للتحقيق فيهايوناميالحظت ، مايو/أيار 10
من  22وجدت اثنين فقط من أصل ، 2010وماي/أيار سجن آاني غوما في السليمانية في يوناميوعندما زارت  95.هذا االتجاه اإليجابينوفمبر/الثاني

الذي ، حوى مرفق آسايش غوما آاني، وباإلضافة إلى ذلك. في آسايش في هذا المرفق قد اعتقل لفترة أطول من الفترة المقررة المحتجزين قبل المحاآمة
 هذا يوناميتقر .22فقط ثمانية معتقلين من هذا القبيل بين السجناء ال،  آبير من المعتقلين من المناطق المتنازع عليهاآان يعرف سابقا الحتوائه عدد

من تأخر محاآمتهم و ال يزال يشكيونامي معظم معتقلي آسايش وآسايش جيشتي الذين تحدثت معهم، ومع ذلك. بمثابة تغيير آبير بالمقارنة مع الماضي
ويجري العمل على تنسيق مع ، وقد أثيرت هذه المسألة مع السلطات. ل بسبب بعض انعدام التنسيق بين سلطات التحقيق والمحاآمبشكل غير معقو

 .السلطات القضائية المختصة لتعجيل الحاالت
 

 16حتى ريين لمدة سنتين أخ) 3/2006القانون رقم (مدد برلمان إقليم آردستان قانون مكافحة اإلرهاب ، 2010ويوني/حزيرانفي 
تمجيد أو بما في ذلك االستخدام المنظم للعنف وتشجيع ، وقدم في البداية هذا القانون للتعامل مع الجرائم ذات الصلة بأنشطة إرهابية 2012.96ويولي/تموز

دون أو فراد في االعتقال من دون تهمة  تشعر بالقلق بأن يتم استخدام هذا القانون للتحفظ على بعض األ يوناميال تزال، وآما أشير سابقا. استخدام العنف
 عبر حالتين من األشخاص الذين آانوا رهن االحتجاز يوناميوفي مرفق احتجاز آسايش أربيل صادفت . تقديمهم إلى المحاآم للمحاآمة لفترات طويلة

فراد اأسرالمعتقلين الستة الذين يزعم أنهم محتجزون  أيوناميقابلت . لالشتباه في ارتكابهم ألعمال اإلرهاب) يقال تصل إلى ست سنوات(لفترات طويلة 
 10 هذه الحاالت مع وزير الداخلية في حكومة إقليم آردستان في اجتماع عقد في يوناميأثارت ، بعد ذلك. في المرفق بين ثالث إلى عشر سنوات

 حيث قانون اإلجراءات الجزائيةلمحتجزين المعنيين تحت  سلطات حكومة إقليم آردستان مرارا انهم غير مستعدين لمحاآمة اتواعترف. فبراير/شباط
أنهم محتجزون رهن ، ونتيجة لذلك. تعتبر العقوبات القانونية الحالية المنصوص عليها متساهلة للغاية في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها المعتقلون

 .عتقال إلى أجل غير مسمى
 

 

حاولت اللجنة تأمين . وأجرت اللجنة زيارات لجميع السجون ومرافق االحتجاز في إقليم آردستان حيث يحتجز هؤالء المعتقلين.  في عهدتهاآانواالذين 
                                                

اال

 
 آجزء من تدابير بناء الثقة للمساعدة في نزع يونامية تسوية آم الحاالت من سكان محافظة نينوى في عهدة حكومة إقليم آردستان من قبل سهلت مبادر

ومن مكتب نائب رئيس الوزراء لحكومة ،  وتضم ممثلين من آسايش2010 إبريل/نيسانأسست لجنة معتقلي نينوى في . آرادفتيل التوتر بين العرب واأل
، وآلفت اللجنة بتحديد عدد المعتقلين والسجناء في إقليم آردستان وتصنيفهم على أساس وضعهم القانوني. ومجلس محافظة نينوى، والشرطة، لعراقا

موصل  من المعتقلين قبل المحاآمة واألشخاص المدانين من ال147قدمت آسايش قائمة ، يوليو/تموز 5يوم . وتقديم توصيات للمساعدة في حل قضاياهم

 
 أن الفترة اإلجمالية لالحتجاز المشتبه فيه ينبغي أال يتجاوز ربع العقوبة القصوى 109 من الفقرة 3قانون اصول المحاآمات الجزائية ينص في البند  95

إذا آان ذلك ضروريا لزيادة فترة االعتقال ألآثر . وز في أي حال، ستة أشهرالمسموح بها للجريمة التي يتهم الشخص المقبوض عليه، وينبغي أن ال تتجا
من ستة أشهر، يجب على القاضي إحالة القضية إلى محكمة الجنايات للحصول على إذن لتمديد لفترة مناسبة، التي يجب أال تتجاوز نفسها ربع عقوبة 

 .ع أومن دون آفالةالحد األقصى المسموح به، أوأنه أمر ينبغي إطالق سراحه، م
اختطاف واعتقال أوحرمان أي شخص من : " من قانون مكافحة اإلرهاب لحكومة إقليم آردستان يصبح نصها آما يلي 5 والبند 3، البند 3المواد  96

ة أوغير مباشرة، داخل توفير أوجمع أونقل أوتحويل األموال مباشر"و" حريته بأية وسيلة لتحقيق مكاسب مالية أوأغراض سياسية مع دافع اإلرهاب 
 . "أوخارج اإلقليم، مع نية أوالمعرفة بنية استخدام هذه االموال لتمويل أي جرائم إرهابية

 حالة من خرق لإلجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاآمة العادلة في حكومة إقليم آردستان

وآلها تشكل خرقا خطيرا لضمانات المحاآمة العادلة والمحاآمة العادلة بموجب القانون الدولي والقانون 
 المعمول بها

 
وآان اعتقل في بادئ االمر لالشتباه في آونه . 2000 فبراير 5د يونس أحمد في عهدة آسايش منذ وفقا لمحاميه، تم وضع ولي

وجرى تمديد . 2007قابلته يونامي أول مرة في العام . عضوا في جماعة اسالمية راديكالية وبالتورط في أعمال إرهابية
مرة منذ اعتقاله، اتهم أحمد بارتكاب جرائم بموجب فبراير، وألول /أيضا في شباط. 2010 فبراير 8اعتقاله مرة أخرى في 

يوم .  مارس30وآان التحقيق من قبل المحكمة، ونقل البيان الذي أدلى به يوم . قانون مكافحة اإلرهاب لحكومة إقليم آردستان
ويشعر . هن االحتجازنه ال يزال رإحتى آتابة هذا التقرير فوومع ذلك، . وجد أنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه  يونيو24

 بقلق بالغ إزاء حقيقة أن أحمد رهن االعتقال من دون تهمة لمساعدة العراقبعثة األمم المتحدة مكتب حقوق اإلنسان التابع ل
أومحاآمة لمدة عشر سنوات تقريبا، وأنه اتهم بموجب القانون الذي طبق عليه بأثر رجعي، وأنه على الرغم من تبرئته ما زال 

 --الحبس محتجزا في 
 .المحلي
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 محافظة نينوى ألعضاء مجلس محافظة لجنة لفكرة إنشاء لجنة المعتقلين والمفقودين على غرار يوناميوروجت . وقد بذلت جهود مماثلة في آرآوك

 والجهات الفاعلة المحلية يوناميوافقت  سبتمبر/أيلول في ، مع ذلكو. وممثلين عن الشرطة والقضاء في آرآوك 98،وممثلين عن قوات آسايش، آرآوك
ثنائية لمعالجة قضايا المحتجزين آإجراء لبناء الثقة بين العرب والترآمان من جهة وقوات األسايش الكردية من العلى االستمرار في استخدام المناقشات 

 من دون عوائق الوصول إلى مرافق احتجاز آسايش في إقليم يوناميتمكنت ، كعلى الرغم من حقيقة عدم تأسيس لجنة معتقلي آرآو. جهة أخرى
 .آردستان حيث يزعم باحتجاز معتقلين من خارج منطقة آردستان

 
م قانون رق(أقر إقليم آردستان قانون جديد . الخطوة اإليجابية التي اتخذتها حكومة إقليم آردستان في ما يتعلق بمعاملة السجناء يونامي تالحظ 

. تخول بعض السجناء على اخذ أسبوع واحد إجازة لزيارة المنزل مرة آل ثالثة أشهر بعد أن يكونوا قد خدموا ربع مدة عقوبتهم في السجن) 109/2010
دوالر  4000حوالي ( ماليين دينار عراقي 5يجب على السجناء توفير ضمانات مالية تتراوح بين ، ليكونوا مؤهلين للحصول على الزيارات المنزلية

، والقتل، هذا القانون ال يستفيد منه السجناء المحكوم عليهم بتجارة المخدرات). دوالر أمريكي 20000حوالي ( مليون دينار عراقي 25و) أمريكي
 .واإلرهاب

 
سيتم االستماع ). 15/2010نون القا (مفي وقت الحق وأفرج عنه تمت تبرئتهمأقر برلمان إقليم آردستان قانون تعويض األشخاص الذين تم اعتقالهم و 

 والمتألفة من رئيس 23/2007 من قانون السلطة القضائية رقم 14لدعاوى التعويض من قبل اللجنة التي أنشأتها محكمة االستئناف بموجب المادة 
حيثما يتم منح التعويض . ة التمييزوسوف تكون قراراتها خاضعة للتمييزلدى اللجنة العامة لمحكم. محكمة االستئناف وقاضيين من محكمة االستئناف

 .والمعاناة الجسدية، سوف يكون ذلك مستندا إلى حجم المعاناة النفسية واالجتماعية
 

تحديدا خالل ، التعذيبأو يتعرضون لسوء المعاملة ، في بعض األحيان،  تشعر بالقلق من أن المعتقلين والسجناء في إقليم آردستانيوناميال تزال 
حيثما تم .  هي اآلن قليلةيوناميفالحاالت المبلغ عنها ل،  نتيجة لإلجراءات اإليجابية التي اتخذتها سلطات إقليم آردستان-التحقيقات االستجوابات و

يرها  مثل هذه األدعاءات هي أقل شيوعا بكثير من المحتجزين في المرافق التي تد-فإنه عادة ما يكون في مرافق تديرها آسايش ، اإلبالغ عن االعتداء
 أن حاالت إساءة معاملة السجناء والمحتجزين يونامياعترفت حكومة إقليم آردستان بانفتاح في مناقشات مع ، خالفا لما يحدث في بقية العراق. الشرطة
 .هذه المشكلةالتزموا للنظر في سبل معالجة ، وال سيما المسؤولين عن إدارة السجون ومرافق االحتجاز،  وسلطات حكومة إقليم آردستان-تحدث 

 
 تشجع حكومة إقليم آردستان للنظر في مزيد من اإلصالحات القانونية والمؤسسية لنظام العدالة الجنائية في إقليم آردستان يوناميفإن ، فيما يتعلق بهذا

 يوناميفإن ، واألهم من ذلك. لدولية والمحليةللتأآد من أن القوانين واللوائح التنظيمية للمؤسسات المشارآة في إقامة العدل تتفق مع المعايير القانونية ا
،  النظام الحالي.وزارة حكومية واحدةأو تحث حكومة إقليم آردستان للنظر في مسؤولية دمج لجميع مرافق االحتجاز والسجون تحت إدارة وسلطة ادارة 

بين مختلف ، قد أدين بهاأو ى الجرائم التي يشتبه الفرد في ارتكابها اعتمادا عل، حيث يتم تقسيم المسؤولية عن المعتقلين قبل المحاآمة والسجناء المدانين
 مما يساهم في وجود بيئة يمكن أن تحدث فيها االنتهاآات مع اإلفالت -يشوش فقط خطوط المساءلة ويعكرالمسؤولية ، الوزارات وقوات األمن المختلفة

 .من العقاب
 

واالمتثال ، لة النظر في تحسين قدرة الموظفين المسؤولين عن إدارة السجون لضمان وعيهم أيضا حكومة إقليم آردستان لمواصيونامي سوف تحث
 أيضا حكومة إقليم آردستان للتحقيق بقوة في جميع ادعاءات سوء يوناميآما تحث . لحقوق اإلنسان الواجبة التطبيق والمعايير الدولية القانونية المحلية

 .وضمان أن يتم التعامل مع األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم من هذا القبيل بطريقة مناسبة من جانب المحاآم ،المعاملة في مراآز االحتجاز والسجون
 
   في العراقلدى قوات الواليات المتحدة  االحتجاز 4-8

 عام نهاية في 99 محتجزا192 الى -2009 سبتمبر/أيلول نهاية بحلول 6036 من  في العراققوات الواليات المتحدة سلطة تحت المحتجزين عددانخفض 
 بين الثنائية األمنية أحكام االتفاقية بموجب سراحهم أطلقتأو  العراقية السلطات الى المعتقلين نقلب  في العراققوات الواليات المتحدةحيث قامت  2010
هم و العراق حكومة من طلب على بناءذلك  يكون  في العراققوات الواليات المتحدة يازةح في زالوا ما الذين ولئكأ .100المتحدة والواليات العراق
 .حسين صدام حكومة في سابقين أعضاء عن فضال، بالقاعدة آبار أعضاء ذلك في بما البارزين السجناء

 
 سلم ،مارس/آذار 15 في: العراق حكومة لمسؤولية االعتقال مراآز تسليم على أيضا،  في العراققوات الواليات المتحدة واصلت 2010  عام خالل
 معسكر تسليم تم وبالمثلس. سجين 2900 حوالي  يحويانه .العراقية السلطات الى )بوآا معسكر بعد رفقثاني أآبرم(ي التاج سجن االمريكي الجيش
 أيام بعد .كرخال سجن تسميتهتم  الذيو، يوليو/تموز 15 يوم العراقية السلطات الى بغداد مطار قرب  في العراققوات الواليات المتحدة معتقل، آروبر
نفس  في .للقاعدة العليا الشخصيات من بأنهما يشتبه اثنين عن يقل ال ما ذلك في بما، معتقلين أربعة هرب، يوليو/تموز 22 في، التسليم عملية من فقط
، المرفقديرت تزال ال نتاآ دماعن،  في العراققوات الواليات المتحدةته عين قد آان الذي، الدليمي حمادي خميس عمر، الكرخ سجن ناظر ىتخل، وقتال

، الكرخ آروبرمعسكر من صغير قسم على لسيطرةبا  في العراققوات الواليات المتحدة تاحتفظ العراق حكومة من طلب على بناء .واختفى منصبهعن 
  بأنهم أعضاءيشتبه سجناء أربعة أخرى مرة،  في العراققوات الواليات المتحدة قبل من محتجزين العالية القيمة ويذ من المعتقلين192ث ال يزال حي

 .سبتمبر/أيلول  8 في االحتجاز لمرفق المتحدة الواليات تديره الذي الجزء من هربوا، قاعدةفي ال
 
أو  الالإنسانيةأو  القاسية العقوبةأو  المعاملة ضروب من وغيره بالتعذيب المعني الخاص المتحدة األمم مقرر ذآر، يكيليكسو وثائق تسرب سياق في

                                                 
 .إقليم آردستان أراضي على تقع ولكن، العراقية وزارة العدل سلطة تحت  فيدراليسجن 97
، ولكن آردستان إقليم منفصلة ليس فقط في آسايش قوات األمن افظةالمح فيالحزب الديمقراطي الكردستاني االتحاد الوطني الكردستاني و  لكل من98

  حكومة إقليم آردستان االراضي الخاضعة فعليا لسيطرة في أيضا
 .هؤالء المعتقلين يتشملون على آبار أعضاء بالقاعدة وآذلك أعضاء سابقين في حكومة صدام حسين 99

ريكية والعراق بشأن انسحاب قوات الواليات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خالل وجودها إن االتفاقية المبرمة بين الواليات المتحدة األم" 100
 ".المؤقت في العراق
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 عقوبة اإلعدام 4-9

 المادة في حين أن. ان التعسفي من الحياةلجميع ضد الحرميحمي افإنه ، على وجه التحديد. القانون الدولي لحقوق اإلنسان الحق الطبيعي في الحياةيحمي 
 ويحظر استخدامها 102"أشد الجرائم خطورة "على اتطبيقهتحد  انهإال أ، حظر عقوبة اإلعدامال ت السياسيةو الخاص بالحقوق المدنية  من العهد الدولي6

تفسر المادة لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة . 104ريمة اإلبادة الجماعيةبطريقة مخالفة التفاقية منع ومعاقبة جأو  103على األطفال والنساء الحوامل
 البروتوآول االختياري الثاني يلزمو. تحقيق هذا الحقوتقدم نحإلغاء عقوبة اإلعدام آولتقدم نحتعتبر او، 105"أن اإللغاء أمر مرغوب فيهتشير بقوة "بأنها 

 2010 فبراير/شباط في ة الشاملة الدوريتوصية من عملية المراجعةالعراق يرفض رسميا . داخل حدودهاإلغاء عقوبة اإلعدام ب الموقعين عليهفي العهد 
 .إللغاء عقوبة اإلعدامأو التي دعت إلى االنضمام إلى البروتوآول االختياري الثاني 

 
 بلغ 2010 ديسمبر/آانون األول1إلى  2003 منام باإلعدفإن عدد األشخاص الذين حكم عليهم ،  األخرىيوناميووفقا للمعلومات التي حصلت عليها 

 16في التقارير الصحفية في ،  دزئيإبراهيموبوش،  ونقلت الصحيفة عن نائب وزارة العدل.من الرجال1106والنساء من  39 من بينهم،  شخصا1145
 13 في يونامي بها تردا على الرسالة التي بعث. الذين أعدموا من بين 106ست نساء. 2005 شخصا منذ عام 257أن العراق قد أعدم ، آانون األول
آانون  20 و2010 يناير/آانون الثاني 1 شخصا في العراق في الفترة بين 18 ذآرت وزارة العدل أنه تم إعدام 2010 ديسمبر/آانون األول

 . من الرجالالذين أعدموا جميع. 2010 ديسمبر/األول
 

أربعة (شخصا  37بعض هناك ، في وقت آتابة هذا التقرير، وزيرالوفقا لنائب . 2010عدام في عام اإلبا محك 84المحاآم صدرت أ، وعالوة على ذلك
 قد أوقف) سبعة منهم من النساء (ا آخرون شخص385 في حين أن 2010 مجلس الرئاسة في عليهصادق وحكما باإلعدام صدر بحقهم ) منهم من النساء

 نسبة يمثل انخفاضا آبيرا 2010عدد األشخاص الذين أعدموا في .  تتلق بعد موافقة من مجلس الرئاسة محكمة النقض ولكنها لمعليهم منحكم االعدام 
 835هناك ، جواد البوالني،  في ذلك الحينوفقا لوزير الداخلية، وعالوة على ذلك.  من النساءهم أربعة من- 2009ا الذين أعدموا في صشخ 124الى 

ولكن لم تنشر ، مدانا شخصا 14500هناك ، افي ما يتعلق بجرائم اإلرهاب وحده، لبوالنيوفقا لو 107. العراقذ حكم اإلعدام فيشخصا ينتظرون تنفي
 .عقوبة السجن مدى الحياة باإلضافة إلى أولئك الذين حكم عليهم باإلعداميقضون أعداد أولئك الذين 

 
 الرئيس رفض، نوفمبر/تشرين الثاني منتصف في .تطبيقها قبل لرئيسا قبل من اإلعدام أحكام جميع يجب المصادقة على، العراقي الدستور بموجب
تشرين  26 في باإلعدام عليه حكم قد آان الذي، عزيز طارق، السابق الوزراء رئيس نائب إعدام يجيز 108مرسوم على لتوقيعا طالباني العراقي
جاء و .العراق في 1991  عام109الشيعة انتفاضة أعقاب في سالميةاإل األحزاب الضطهاد العليا العراقية الجنائية المحكمة قبل من أآتوبر/األول
 .مسيحي اعزيز وألن،  سن عزيزبسبب وردآما  طالباني الرئيس ضااعتر

 
 62/149 العامة الجمعية لقرارات وفقا، المتحدة مماألفإن ، 110عزيز طارقحكم االعدام بحق  لتنفيذ الطالباني الرئيس اعتراضب يونامي ترحب بينما

 عمليات جميع على ايقاف مؤقت فرض إلى العراقية الحكومةودعت، اإلعدام عقوبة استخدام وقف على (2010) 65/205و) 2009( 63/168و) 2007(
 ونظرا .اإلعدام عقوبة إلغاء إلى يهدف الذي العهد هذا في الثاني االختياري البروتوآول إلى االنضمام في النظر على حثتو، إلغائها بهدف اإلعدام
 من باعترافات اإلدالء على المعتقلين إآراه من آثيرة أدلة ذلك في بما، العراق في الجنائية العدالة نظام يواجهها التي الضعف ونقاط النظامية للمشاآل
 آمنة تعتبر يمكن أن خطيرة لجرائمبا اإلداناتفإن عدد قليل من ، القضائية السلطة ضعف وحالة، لعمليةل محتملة وانتهاآات والفساد التحقيق سلطات
 لوقفبقوة  العراق حكومة يونامي تحث، األسباب لهذه . للتغيير و اليمكن تجزئته يعتبر غير قابلاإلعدام عقوبة تنفيذ فبمجرد، السياق هذا وفي .تماما
 .الحياة مدى السجن ة إلىالنهائي اإلعدام أحكام جميع وتخفيف مسمى غير أجل إلى اإلعدام عقوبة تنفيذ

 
 حماية نضمت أن يجبو .خطورة األآثر الجرائم حاالت في سوى   ال يفعل ذلكأن  عليهينبغيف،  اإلعدام عقوبة إجراء ينوي يزال ال العراق آان اذا

 صادياالقتمجلس ال قرار المرفق في مبينوه آما، الدنيا المعايير وخاصة، الصلة ذات الدولية للقوانين وفقا، اإلعدام عقوبة يواجهون الذين حقوق
 .تطبيقه في يزيتمالأو ، اسر اإلعدام عقوبة تنفيذ بعدم التزام ى العراقلد، ذلك على وعالوة. 1984وماي/أيار 25في  1984/50 واالجتماعي

 
 
 

                                                 
 . من اتفاقية مناهضة التعذيب3المادة  101
 6.2 ، مادةالخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدولي  العهد102
  6.5 ، مادةالخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدولي  العهد103
 6.3 ، مادةالخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدولي  العهد104
 .6 رقم العام التعليق اإلنسان بحقوق المعنيةاللجنة  .1982/30/04: ) :6 لمادةا (الحياة في الحق:  6 رقم العام اإلنسان، التعليق حقوق  لجنة105

 )ةعامال التعليقات(
 )24/7 اإلمارات  (وزير : 2005 عام منذ 257 اقالعر أعدم لقد ) : AFP( 2010 ديسمبر 16  بغداد106
يوليو، ذآر /تموز في).ديسمبرwww.zeenews.com/> 13> أخبار زين (وزير : اإلعدام حكم تنفيذ ينتظرون سجينا 835 العراق  ويملك107

 .عداماإل بامحك 1254 تسليم تم وأنه 2009 -2005شخصا 230 أعدم العراق أن الدباغ الحكومة، علي باسم المتحدث
 يصدر أن الوزراء مجلس رئيس يمكن لقرارال هذا إلى واستنادا)  اصول المحاآمات الجزائية من 286و 285 الفقرة (الجمهوري المرسوم يسمى  ما108
 .التنفيذ أمر
 العفوأوتخفيف منحتطيع تسالجمهورية،  رئيس ذلك في بما سلطة] ال[" العليا العراقية الجنائية للمحكمة 2005 قانون من) 2 (27 للمادة  وفقا109

 .)25المادة ( ممكن أن تستأنف ذلك،  مع وقرارات المحكمة احكام إن. "المحكمة هذه عن الصادرة العقوبات
 في باإلعدام عليه حكم آان أحمد، الذي هاشم سلطان السابق العراقي الدفاع وزير إعدام يجيز مرسوم على التوقيع الطالباني  وبالمثل، رفض110

 السجنفي و الحياة قيد على يزال ال انه 2007.يونيو
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 آردستان إقليم في اإلعدام عقوبة 4-10

، باإلعدام عليهم حكم الذين من .2010 في 19 آان آردستان في االستئناف محكمة هم منأحكامأوقفت  الذين باإلعدام عليهم المحكوم األشخاص عدد
 قانون منثالثًا /2 المادة بموجب نالمتبقي التسعة على حكم بينما، قانون اصول المحاآمات الجزائية من 406 الفقرة تحت القتل بتهمة أدين منهم عشرة
 111.آردستان  فياإلرهاب مكافحة
 ألقليم البرلمانية اللجان قبل من يوناميأبلغت  قدو 2008 عام منذ اإلعدام أحكام تنفيذ وقف آردستان إقليم حكومة نفذت، األحكام هذه من وبالرغم
 .آردستان اقليم في رسميا اإلعدام عقوبة إللغاء 2011 عام آردستان إقليم في البرلمان على لعرضه قانون مشروع وضع حاليا يجريأنه  آردستان
 بمجرد اإلقليم في اإلعدام عقوبة لغاءإل المقترح القانون تمرير على وتحثها، اإلعدام لعقوبة االختياري فالوق لتنفيذ آردستان حكومة على تثني يونامي

 .آردستان إقليمفي  البرلمان على عرضه يتم أن
 
 
 حقوق المرأة. 5
 

والعنف القائم على نوع الجنس ، لسياسيةبما في ذلك مشارآة المرأة في العمليات ا،  رصد وضع وحقوق المرأة في جميع أنحاء العراقيوناميوتواصل 
 ليست قادرة على جمع البيانات الحقيقية عن وضع المرأة في العديد من مناطق العراق خارج يونامي، ألسباب أمنية. مثل االتجار بالبشر والعنف المنزلي

ولكن هناك أدلة غير ، د آبير وضع المرأة في إقليم آردستانوهذا يعني أن الكثير من المعلومات الواردة في هذا التقرير تخص إلى ح 112.اقليم آردستان
 .مؤآدة تشير إلى أن العديد من القضايا المطروحة طالت جميع أنحاء العراق

 
والتي ، )26المادة (فعلى العراق ضمان معاملة المرأة على قدم المساواة أمام القانون  السياسيةو الخاص بالحقوق المدنية الدولي العهدموقع على ووآعض

االعثقاد ووبغض النظر عن العرق والجنسية ، أآدت على ان الحقوق المنصوص عليها في االتفاقية تطبق على المرأة على قدم المساواة آما هي للرجل
التي ) سيداو( ضد المرأة فإن العراق من الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، وباإلضافة إلى ذلك). 3المادة (العرق أو  الديني

الزم العراق نفسه إلجراء سلسلة من ، وبقبول االتفاقية. تحدد ما يشكل تمييزا ضد المرأة وتضع خطة عمل وطنية لوضع حد للتمييز من هذا القبيل
 العراق القضاء على القوانين التمييزية يجب على،  من االتفاقية2وفقا للمادة ، على سبيل المثال. التدابير لوضع حد للتمييز ضد المرأة بجميع أشكاله

 من اتفاقية المرأة تنص على أن النساء متساويات مع الرجال بشكل أساسي في 3المادة . والسياسات والممارسات المتبعة في اإلطار القانوني الوطني
. لميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافيةبالتالي تدابير لدعم المساواة للمرأة في ايتخذ ويجب على العراق أن . جميع مجاالت الحياة
، )10المادة (تكفل للمرأة المساواة مع الرجل في مجال التعليم ) سيداو(القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فان اتفاقية ، وباإلضافة إلى ذلك

 تحتم على الدول أن تولي اهتماما خاصا 14المادة ). 13المادة (دية واالجتماعية والحياة االقتصا، )12المادة (والرعاية الصحية ، )11المادة (والعمالة 
والتملك والحق في ، وتضمن حقهم في ابرام العقود الشخصية، الرجل والمرأة أمام القانونمساواة  تضمن 15المادة . للمشاآل التي تواجهها المرأة الريفية

ويتطلب من الدول أن ، واالعتداء واالستغالل، من العنف الجنسي والجسدي) واألوالد(يضا حماية الفتيات اتفاقية حقوق الطفل أ. اختيار مكان إقامتهم
  113.تتخذ إجراءات إيجابية لتعزيز الرعاية االجتماعية لألطفال ضحايا هذا االعتداء واالستغالل

 
مساواة بين جميع العراقيين أمام القانون دون تمييز على أساس نوع على التنص  14المادة .  يحمي ويعزز الدستور العراقي والقانون وضع المرأةاآم

تكافؤ  16وتضمن المادة . غيرهاأو الوضع االقتصادي أو الرأي أو الدين أو المعتقد الطائفي أو اللون أو األصل أو الجنسية أو فضال عن العرق ، الجنس
 114.األطفال والبغاء القسريأو تجار في الرق من النساء  العمل القسري واال37وتحظر المادة . الفرص لجميع العراقيين

   
 في العملية السياسية النساء 5-1

والمشارآة ، وشغل الوظائف العامة، في التصويتوحق متسا فان للمرأة، )سيداو(كال التمييز ضد المرأة القضاء على جميع أش من اتفاقية 7وفقا للمادة 
 115.من الدستور العراقي بدور المرأة في الحياة السياسية) 4 (49وتعترف المادة . في المجتمع المدني

  
تم تخصيص ثمانين من أصل . مارس/آذار 7 تمثيل المرأة ومشارآتها في العمليات السياسية خالل االنتخابات العامة التى جرت يوم يوناميرصدت 

 آن 6292 من أصل 1816لمرشحين الذين يتنافسون في االنتخابات من بين ا.  في مجلس النواب السابق73 مقاعد البرلمان للنساء مقارنة ب 325
، من الليبرالين والمحافظين، وقدمت المرشحات مجموعة من اآلراء السياسية واالجتماعية. مما يعكس مشارآة آبيرة لإلناث في العملية السياسية، نساء
 .إلى اإلسالميينالعلمانيين ومن 

 
 والثقافة السياسية التي ،وليس أقلها العراق والقبلية التي يهيمن عليها الذآور، عقبات اجتماعية خطيره لمشارآتهنواجهت النساء ، على الرغم من هذا

 المرأة والعائلة و االطفال ال نةتشير وزارة حقوق االنسان مع انه يوجد نساء في عدة لجان برلمانية آلج .غالبا ما تتسم بالعنف في مرحلة ما بعد الحرب
ذآرت وسائل االعالم عالوة على ذلك  . يل للنساء فيما يعد آبعض اهم اللجان آلجنة االمن و الدفاع و لجنة العشائر و لجنة المصالحة الوطنيةيوجد تمث

، ورحتى تهديدات من األقارب الذآأو  اإلحباط، ان بعض المرشحات واجهن نقص الدعم من الجمهور بشكل آبير، في األسابيع التي سبقت االنتخابات

                                                 
 ."مرآز أوجماعة أوقيادة هذه الرتكاب واحدة من االعمال االرهابية المذآورة أعاله أوإنشاء أوتنظيم أوإدارة منظمة أوجمعية أولجنة أوعصابة" 111

  
 .كن نادرا ما يقال العنف القائم على نوع الجنس يمثل مشكلة خطيرة خارج إقليم آردستان أيضا، ول أنرضتويف 112
 24، و19، 39 المواد الطفل حقوق لجنة 113
 ال الذي الخاص الضرر أيضا يعتبر االغتصاب) 1988/8 البغاء رقم مكافحة قانون( وآونه قسري ال يعتبردفاعا  - العراق في جنائية جريمة البغاء 114

 يرتكبون الذين حسب القانون).  111/1969 ون العقوبات العراقي رقمقان(أووصيا  الضحية موافقة هناك يكن لم ما الدولة قبل من محاآمتهم يمكن
 الجنسية ذلك، فالعادات على وعالوة .المحاآمة من االنتهاء تم قد يكون عندما الضحية، حتى تزوج والعقوبة إذا اإلدانة الهروب من هميمكن االغتصاب
 جرائم أن بنشاط يقر القانون أن آما .التي توصم الضحايا بالعار – اغتصاب ضيةق فيها عند المحاآمة في أن ينظر للمحكمة يمكن أدلة هي للضحية
تقليل  يتم:  409 أيضا المادة .128 (1) الفقرة  العراقيالعقوبات قانون (انظر : مخففا تسمح بناء عليه بإصدار حكما مخففة، التي ظروف هي الشرف
 .الزنا فعل زوجته وهي متلبسة في قتل الرجل فيها يكون التي الحاالت في القتل تهمةب الحياة مدى أوالسجن اإلعدام من اإللزامية العقوبة

 ." النواب مجلس أعضاء عدد ربع عن تقل ال تمثيل للنساء نسبة تحقيق إلى أن يهدف االنتخابات قانون على يجب" 115
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ونظرا لعدد النساء . اعلنت لالسف أنثى واحدة فقط آوزيره، ديسمبر/آانون األول عندما أعلن رئيس الوزراء المالكي مجلس وزراء الحكومة الجديدة في

فان فرصة ضائعة بالنسبة للحكومة أن تتقدم المرأة في المناصب القيادية حيث يمكن أن ، في المجتمع العراقي وذوات القدرات والمتعلمات تعليما عاليًا
  . المجال السياسي ضمور واضح في مجال رؤية المرأة في اء المرأة بالكامل تقريبا من الحكومة يمثلان اختف. تخدم بذلك آقدوة للمجتمع العراقي آكل

 
 الشرف جرائم 5-2

، العراق في موثقة نادرة واقعة وفي .العراق أنحاء جميع في مشكلة مثلت تزال ما الشرفب الجنايات المتصلةو الشرف جرائم أن على األدلة بعض هناك
ات اآتشاف  عنتقاريربانتظام تورد وآما و .ديسمبر/آانون األول 2 في القادسية محافظة في "يأسر صراع" في النساء من اثنين مقتل عن اإلبالغ تم

 .القتل دوافع عن معلومات  توجدال  عادةولكن، آردستان إقليم خارج المحافظات من الهوية مجهولة اناثلجثث 
 
 على التقرير ورآز ."العدالة موازين في الشرف جرائم" بعنوان دراسة، األمل جمعية، حكومية غير عراقية منظمةنشرت ، 2010  أغسطس/آب في
 .بالشرف المرتبط العنف ومالحقة منععن اتخاذ اي اجراء ل القضائية والسلطات الشرطة تقاعسسجل و، آرآوك محافظة من حالة دراسات أربع

، ومجتمعاتهم أسرهم أفراد انتقام منالضحايا  خوف بسبب قلة االبالغ عنها المؤآد من كونأن ت ادك تالشرفالمتصلة ب جرائمال أن إلى التقرير وخلص
 حل يتم األحيان من آثير في  أنإلى  أيضاالتقرير وخلص .مرتكبيها لمقاضاةأو  الضحايا لحماية إجراءات أية تخذلن ت السلطات أن بسبب االعتقادو

، النواب ومجلس العراق لحكومة واسعة توصيات التقرير وقدم .القضائي النظام خالل من وليس والعرفية القبلية التقليدية اآللياتب الشرف جرائم حاالت
 على والقضاء، الشرف عن دفاعا القتل لتجريم التحديد وجه على قانون اصول المحاآمات الجزائية تعديل ذلك في بما، آرآوك في القضائية والسلطة
 والشرطة للمدعين العامين القضية هذه بشأن تحديدا اإلنسان حقوق مجال في التدريب وإدخال، الجرائم هذه من تخفيف الصالحل بارآاعت شرفال قبول

 .القضية هذه حول العامة لتوعية حملة اطالقو، القضائية السلطة وأعضاء
 
 )الختان (التناسلية األعضاء تشويه 5-3

 آردستان اقليم حكومة انتباه إلى وبالنظر، ذلك ومع .العراق مناطق معظم في شائعا ليس اإلناث ختان أن إلى تشير والدراسات المسوحات بعض
 أنحاء بقية في عليه هي مما آردستان إقليم في تفصيال أآثر الممارسة هذه بشأن المعلوماتفإن ، المسألة هذه إلى هناك العاملة المدني المجتمع ومنظمات

 .آبير حد إلى ةتخميني لةاألد تزال ال حيث، البالد
 
 المهاجرات العامالت واستغالل بالبشر االتجار 5-4

 واالستعباد الرق حظري السياسيةو الخاص بالحقوق المدنية الدولي العهد من 8 المادة .اآلمرة القواعد منوهو الدولي القانون بموجب االسترقاق يحظر
 غير المادة .المدنية وااللتزامات العسكرية والخدمة الجنائية للعقوبة استثناءات مع، القسري لعملا  المادة نفسهاحظرتو آما .الحاالت جميع في القسري
 .بالنساء واالتجار البغاء استغالل لمنع خطوات باتخاذ االلتزام الدول على فرضت التحديد وجه على االتفاقية من 6 المادة .نقصلل قابلة
 

 واصبحأآما ورد أن الذآور  .الدعارة ممارسة على أجبروا الذين  منمعظم، ومنه العراق داخل بالنساء جاراالت تزعم اتقارير ىتلقت يوناميمازالت 
 وعود على، الخليج دول إلى العراق جنوب من بالنساء االتجار عن األدلة بعض وهناك .والدولي المحلي االتجار من آل يمارس .أيضا التجارل ضحايا

 أيضا وهناك .للعمل في البغاء وأحيانا، آخادمات أدوار إلى متدنين أنفسهم وجدوا المتوجهين إليها بلدانال إلى وصولهن الح لكن، الزواج بعدأو  الزواجب
  . الفعليةمعلوماتلكن يصعب تقدير الو، العراق من أجزاء بعض داخل بالنساء اتجاره هناك أن إلى تشير التي األدلة بعض

 
 قبل من بهن المتاجر النساء من منها التحقق يتم لم تقارير يونامي تلقت، آرآوك في .العراق الى اجنبية دول من ساءبالن االتجار على أدلة أيضا وهناك

 نع األمن ثناء موظفيال االسلحة لتهريب عربات في نوضعهيتم أو ، آمراقبين نستخدميو، الدعارة ممارسة على أجبروا أنهم وزعم .المتمردين
 .تفتيشال

 
 ديسمبر/آانون األول 31 في  المرأة لشؤون الدولة ووزارة، الخارجية وزارة، الداخلية وزارة من ممثلين من تتألف لجنة تشكيل تم، لقضيةا هذه لمعالجة
 116.اإلنسان لحقوق الوطني المعهد رئيس برئاسة 2009

 
 القبض إلقاء عقب .بالنساء واالتجار االختطاف في متورطة اأنه يعتقد آان التي بغداد في وهمية شرآة العراقية االمن قوات اآتشفت، فبراير/شباط 2 في
 .الدولية التهريب شبكات مع المحتملة اوصالته الشرآة عمليات في التحقيق الداخلية وزارة بدأت، الموظفين على
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تشير إلى أن المشكلة قد تكون على نطاق غيرها وآدة مؤال ولكن المعلومات غير –مدى العنف األسري داخل المجتمع العراقي ال يزال غير معروف 
 .واسع

 
وزارة والشؤون االجتماعية وارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل وزتديره ، حماية المرأة في العراقل المرآز األول انشئفبراير/في أواخر شباط
موظفوها الضباط اإلناث والذآور يشمل .  في بغدادبجيو الطم في حيحي السالمرآز شرطة  في ذلكو، وزارة الدولة لشؤون المرأةو حقوق االنسان
 .االسري حالة من حاالت العنف 13 المرآز تلقى، يونيو/حزيران بحلول نهاية .االسريتقارير إلى وزارة الداخلية عن حاالت العنف الالذين يقدمون 

تحت وزارة تفا،  العنف االسريلنساء من ضحاياريبا مهنيا ل المدربين تدفوهموظها التي قدممساعدة ال لهذا المرآز والمتواضع ولكن مشجعنجاح نظرا للو
 هذه المبادرة اإليجابية التي تهدف الحكومة بالتشجيع جراء يونامي شعروت. القاهرة حي  الرصافة في جانبفي بغدادووليي/ مماثل في تموزاالداخلية مرآز

 .االسريا النساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف لصعوبات التي تواجههإلى معالجة جزئية ل منها
 

                                                 
 .العراق في اإلنسان حقوق لثقافة الترويج وتتولى .سان وزارة حقوق االنداخل مديرية إلى مماثلة هوهيئة اإلنسان لحقوق الوطني  المعهد116
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 في، على سبيل المثالو. من المنزلأآثر  السجن باألمن في يشعرن التي الفرادمالجئ للنساء األ آفي بعض األحيان دورًا إضافيًاسجون النساء تلعب 
 البقاء في السجن تفضلت مدة الحكم بالسجن نه اآانت قد  عاما16البصرة أن فتاة عمرها في  من سلطات السجن يوناميعلمت  أآتوبر/تشرين األول

 .سوء المعاملةأو خوفا من النبذ ، بدال من العودة إلى أسرتها
 

م وحماية حقوق احتراتنافى مع التي تتمييز ضد المرأة وال حكومة العراق على إدخال إصالحات تشريعية إللغاء القوانين التي تنطوي على يوناميتحث 
ما  جريمة إذا ليس هناك: " تنص على العقوبات العراقيقانون  لالتابعة") ممارسة حق قانوني ("41الفقرة ،  على سبيل المثال.اإلنسان الخاصة بهن

تأديب من قبل اآلباء والمعلمين و، زوجة من قبل زوجهامعاقبة ) 1: (لحق القانوني اممارسة ويعتبر التالي . وني حق قانارتكب الفعل أثناء ممارسة
 التصورات العامة أن العنف الموجه ضد المرأة في تغذيهذه القوانين .] ". .[العرف أو لألطفال تحت سلطتهم ضمن حدود معينة ينص عليها القانون 

 .هاإلغاؤأو ينبغي تعديل هذه القوانين  .مكن التغاضي عنهاوي،  من قبل أزواجهن ليس جريمةالمجال المنزلي
 
  المرأة في إقليم آردستان5-6

،  العنف االسري للتحقيق في ومكافحة مؤسساتوأنشأت حكومة إقليم آردستان. عدد من حقوق المرأةبشأن آردستان خطوات هامة اقليم اتخذت سلطات 
قانون االنتخابات في إقليم آردستان  زادت التعديالت على 2009فبراير /في شباط. 'جرائم الشرف'عما يسمى بوسنت قوانين تحظر عقوبات مخففة 

ومع .  من أعضاء البرلمان هم من النساء111ستة وثالثين من أصل . المائة في 30 الى المائة في 25الحصة القانونية للنساء في المجلس التشريعي من 
المور التي تواجه و تضعف من احترام حقوق المرأة  تالحظ يونامي ان الكثير من ا.ليس هناك سوى وزيرة واحدة ممثلة في حكومة إقليم آردستان، ذلك

و مع ذلك ان مواجهة هذه االمور بنجاح سوف . هي ناتجة عن تقاليد ثقافية راسخة بعمق و الممارسات االجتماعية و التي تحاول الحكومة معالجتها
قضاء و لكن ايضا من قبل اعضاء المجتمع المدني بما فيهم يتطلب عمال موحدا ليس فقط من قبل حكومة اقليم آردستان و برلمان اقليم آردستان و ال

 .و اعضاء من المجتمع الدولي ون و المجاميع الدينية و مجاميع المجتمع المدني و وسائل  االعالم االآاديمي
 

آما ، المعاملةد لإلبالغ عن إساءة  والسلطات في إقليم آردستان عددا متزايدا من النساء الذين هم على استعدايوناميشهدت ، إيجابي آبيروفي تطور 
عمل تحت سيطرة وزارة الداخلية في حكومة المديرية التي تو .حاد في عدد الحاالت المبلغ عنها لمديرية متابعة العنف ضد المرأة الرتفاع االيتضح من 

في األشهر الستة .  أنفسهم ومسؤولي الشرطة والصحة الجنس من الضحاياأساسمسؤولة عن جمع البيانات المتعلقة بالعنف القائم على ، إقليم آردستان
مقارنة ، والقتل والحرق وغيرها من أشكال االعتداء الجنسي العنف االسري بما في ذلك،  شكوى2040  المديريةسجلت، ا وحده2010األولى من عام 

، انتحارقتل وحالة  59 :2010ويوني/حزيران ويناير/نيآانون الثا الواردة بين  الحاالتتشملو. 2009 النصف الثاني من عام  حالة خالل1446مع 
أنها على ، ال سيما الحرق، وأبلغ عن بعض هذه الحاالت.  اعتداء جنسي حالة63نفسي بما في ذلك  اعتداء جسدي و حادثة641و حرق  حالة239

 1038ما تبقى من .  الضحايا النساءلى أيدي أقاربارتكبت عوأن حاالت أخرى . تقوم بها المرأة التضحية بالنفس محاوالتأو المنزلية " حوادث"
على الرغم . من أفراد من خارج العائلةوآذلك ، مضايقات من قبل األقاربأو  شملت شكاوى أخرى من قبل النساء يزعمون التعرض إلساءات شكوى

 من جرائم العنف المائة في 50 ما يقرب من فإن، م آردستانتظهر بعض االختالفات بين المحافظات الثالث في إقليالمديرية من أن البيانات التي قدمتها 
وآان أعلى معدل من . من النساء المتزوجاتآانت  من الضحايا المائة في 80تقريبا . العائلة/ أحد أفراد األسرةها ارتكبت من قبلضد المرأة يعتقد أن

 .جرائم الشرفب آبير بشكل نتأثرالمتزوجات النساء . 30و 18النساء المتضررات من العنف الذين تتراوح أعمارهم بين 
 

 

 
على مرتكبي الجرائم ولكن أيضا ،  الجناة بعد ارتكاب الجريمةيهربهذا ال ينطبق فقط على الحاالت التي . في معظم الحاالت ال يزال الجناة مجهولين

المحققين القضائيين لجمع أو وقدرة الشرطة ،  الشهادة ضد بعضهم البعضفيرة غالبا ما تتردد أفراد األس. من العائلة ا أفرادهم يشتبه في آونالذين
دون عقاب بسبب عدم وجود قانون  في آثير من األحيان ونزاليال ، تم تحديد الجناةووحتى ل.  في مثل هذه الظروف محدودةوتحليل أدلة الطب الشرعي

 بشكل غير منفذة القوانين القائمة التي يمكن أن تستخدم لمقاضاة مرتكبي العنف القائم على نوع الجنس وغالبا ما تكون .االسريمحدد بشأن العنف 
لحاالت آخذ في لالبالغ عن اقدمة متفي حين أن عدد النساء ال. األعراف االجتماعية والممارسات السلطويةقبل  صحيح في مجتمع تتم حماية الجناة من

ألن السلطات أو ، المرتبطة بالشكوىوذلك بسبب وصمة عار ، العنف ما زالوا يخشون االنتقامأو اء ضحايا سوء المعاملة  العديد من النسفإن، االزدياد
إدامة العنف في  عامل هام  الجرائماستمرار اإلفالت من العقاب لمرتكبي. حتياجات الضحايا من النساءالداعمة بما فيه الكفاية أو ، سةحساوبدتالمعنية ال 

 العنف االسري: دراسة حالة 
لى إ) قضاء بشدار في محافظة السليمانية( فبراير، تم نقل أما في الثانية والعشرين من عمرها من قالدزة/في شباط

لها على سؤاله " معاقبة"وزعم أن زوجها أحرقها باستخدام موقد تقليدي والماء المغلي . المستشفى مصابة بحروق شديدة
 .آان الزوج في االعتقال والتحقيق في هذه القضية مازال جاريا. لماذا يفكر في الزواج من زوجة ثانية دون إعالمها

 العنف االسري: دراسة حالة 
لمرأة ا من مرآز يونيو/حزيران 27 في )يونامي( لمساعدة العراق إلى بعثة األمم المتحدة)  عاما23( أحيلت قضية المرأة 

فقد ورد أنها آانت أبقيت من قبل عائلتها لمدة : حيث بدأت محنة المرأة فقط قبل نصف عام. لحقوق اإلنسان في محافظة الديوانية
 سم لتمريرالخبز الجاف والمياه X 30 سم 30 متر مربع، بدون نافذة، فقط فتحة بمساحة 1,5ستة أشهر في غرفة موحلة قياس 

لى المستشفى وتسجيل إيونيو، أصدر مكتب المدعي العام في الديوانية أمرا بنقل الضحية /حزيران 20يوم وفي . لها من خاللها
وعندما أمر المدعي العام في وقت الحق نقلها إلى منشأة صحية تابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية في بغداد . شهادتها

وقد أعيدت الضحية . نها منشأة متخصصة فقط في اإلعاقة الجسديةلتلقي العالج النفسي والطبي، لم يسمح للضحية بالدخول أل
هذا وقد أصدرت مذآرة توقيف ضد اخوة الضحية . إلى أسرتها بعد توقيع أفرادها على تعهد رسمي بأنهم لن يؤذوها مرة أخرى

ابريل ولم يتخذ أي إجراءات /نالذين تم التعرف عليهم لكونهم الجناة في فترة سابقة، ولكن اطلق سراحهم بكفالة في منتصف نيسا
 .أخرى ضدهم
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. فضال عن عدد قليل من اآلخرين التي تديرها المنظمات غير الحكومية، أربعة مالجئ تديرها الحكومة في إقليم آردستانتعلم بوجود  يوناميإن 
 في أربيل  المالجئيوناميوقد زارت .  رسميا لزيارة جميع المالجئ تحت إدارتهاا خطيالبعثة إذنل الشؤون االجتماعيةوأعطت وزارة العمل و

لتوجيه الموظفين في أو  أية سياسات لضمان حقوق سكان المأوى يندر وجودأو  ال توجد، في حين أن الظروف المادية للمالجئ آافية. والسليمانية
ؤون االجتماعية الشووزارة العمل أآدت ، ومع ذلك.  الموظفين الذي يعطيهحماسالملجأ إلى حد آبير على درجة المبادرة والنوعية تعتمد و ؛عملهم

 وزارة الداخلية معاو الشؤون االجتماعيةووزارة العمل وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و يوناميقد قامت و .معالجة هذه الثغراتعلى  تعمل أنهالبعثة ل
 . حاليا على مجلس الوزراء في حكومة إقليم آردستان للموافقة عليهاة معروضوهي، للمأوى سياسة بصياغة

 
 ختان اإلناث 5-6-1

 من النساء في محافظات المائة في 41آاشفا أن ويولي/تموز 2010وزارة الصحة في حكومة إقليم آردستان في تشرين الثاني أصدرت نتائج مسح 
وآان . افظة دهوكبحوث الوزارة أي دليل على هذه الممارسة في محلم تجد و). الختان(تشويه األعضاء التناسلية لألنثى لخضعن قد السليمانية وأربيل 

 أعلى انتشارات وجدقد  2010 فبراير/شباطفي ) وادي(األزمات والتعاون اإلنمائي بلمساعدة جمعية ا غير الحكومية المنظمةاستطالع سابق من قبل 
 هيومن رايتس ووتش أصدرت، 2010ويوني/حزيران في 117. في أربيلالمائةفي  63 في السليمانية وفي المائة في 77.9 بنسبة، ختان اإلناثلبكثير 

معتقدات عميقة الجذور الثقافية واالجتماعية المحيطة ال الذي بحث في " ختان اإلناث في آردستان العراقية- وقالوا لي ال شيء نيأخذو'تقريرها الخاص 
 118.احكومة إقليم آردستان لمواجهتهبسلسلة من اإلجراءات لممارسة وتمت التوصية بال
 واألحكام للتصريحات في إقليم آردستان إسالميةأعلى سلطة وهو  الكردستانيالعلماء المسلمين اتحاد قام 2010 أغسطس/آبفي  ومن الجدير بالذآر 

 .لممارسة إسالمية  اإلسالم وليسليس مفروضا في" ختان اإلناث "تنص على أن حكم الديني أو ر فتوى اصدبإ، الدينية
 

 تحثو .وذلك بسبب الحساسيات بشأن هذه المسألة، حظر ختان اإلناثل 2007ان إقليم آردستان في مرر مشروع القانون المقدم للبرلميلم ، ولألسف
 والنظر في إقامة  األولوية التي تهدف إلى منع ممارسة ختان اإلناث في إقليم آردستانالتشريعيصالح اإلمسألة تعطى حكومة إقليم آردستان أن  يونامي

المساعدة للنساء والفتيات الذين يلتمسون   توجيهوآذلك، ا مستوى الوعي العام بهذه المشكلة ووسائل مكافحتهية تهدف إلى رفعوتوع اعالميةحمالت 
 .ختان اإلناثبفي ما يتعلق ، النفسيةأو ، المساعدة الطبية الصحيةأو الحماية 

 
 بالبشر االتجار 5-6-2

 عاما من 15 فتاة عمرها يوناميآتشفت ا، في مأوى في أربيل.  مشكلة متزايدةكليشهناك بعض األدلة على أن االتجار بالنساء في إقليم آردستان قد 
بعد ذلك  ت اعتقل.على البغاءومرتين وأجبرت على ما يبدقد بيعت و. لبغاءللعمل في اخذت ألربيل من قبل الرجل الذي باعها بغداد زعم أنها آانت قد أ

 .ا في وقت الحق إلى السجن قبل نقلها إلى ملجألهوتم نق،  خمسة أشهر في االعتقالقضتومن قبل الشرطة 
 

البقاء في آردستان بصورة أو /بغاء واتهمن بالأجنبيات نساء ن حاالت ع يوناميعلمت ،  السجون ومراآز االحتجاز في إقليم آردستانتها مراقبفي أثناء
خادمات منازل بعد أن تم آلكردستان وأجبرن على العمل هن أخذن انواشتكى العديد من النساء من بنغالديش والفلبين ونيبال والهند . غير مشروعة

 .ي بلدان أخرى غير العراقفوغالبا ، وظائف مختلفةبالتعاقد معهم مع وعود 
 
 
 حقوق األطفال واألحداث. 6

 
. تنطبق على األطفال، طبق على الكبارنالعديد من الحقوق التي يحميها القانون الدولي الم

آال فضال عن ، فإن العراق من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، وباإلضافة إلى ذلك
 ويهدف البروتوآول االختياري األول إلى حظر تجنيد ؛البروتوآولين االختياريين الملحقين به

والبروتوآول االختياري الثاني يحظر بيع األطفال ، األطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة
الحقوق ،  جملة أمورضمن،  العراق حماية يجب على.طفال االيةإباحووبغاء األطفال 

بما في ، لضمان حصولهم على الخدمات األساسية، االجتماعية والثقافية واالقتصادية لألطفال
وحمايتهم من جميع أشكال االستغالل والعنف وآثار النزاعات ، والتعليم، ذلك الرعاية الصحية

 .المسلحة
 
 ات المسلحةاألطفال في النزاع 6-1

األطفال آخذة في ب المرتبطة  الموثقةالعدد اإلجمالي لحوادث العنف.  النزاع المسلح والعنف الدائر في العراقوقع بشكل خطير بيتأثروناألطفال ال يزال 
الجسيمة نتهاآات اال عنبالغ رصد واإلالآللية  العمل القطريةالرسمي لقوة تأسيس التم ، يونيو/حزيران 7في . التناقص ببطء ولكن ال تزال مرتفعة

وتضم فرقة العمل أعضاء من وآاالت األمم المتحدة ذات الصلة العاملة في العراق فضال عن ممثلي . حقوق األطفال في حاالت النزاع المسلحل
ات الجسيمة لحقوق الطفل على االنتهاآعن وهي مسؤولة عن الرصد واإلبالغ . المنظمات غير الحكومية ومراقب من اللجنة الدولية للصليب األحمر

                                                 
وعموما وجد أن معدل انتشار . آرآوك الجديدة/ من النساء والفتيات في محافظتي أربيل والسليمانية، ومنطقة جيرميان1408استنادا إلى حجم العينة  117

انظر تقرير حقوق اإلنسان السادس .  في المئة57ا في هذه المناطق هو عام19 حتي 14ختان اإلناث بين الفتيات والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 
وآانت نتائج وادي متنازع عليها من قبل لمديرية متابعة العنف ضد المرأة ، التي أعلنت أنها ستنفذ . 33، الفقرة )2009 ديسمبر 31 - يوليو1(عشر 

 .المسح الخاص بها عن ختان اإلناث
وفقا > http://www.hrw.org/en/reports/2010/06/16/they-took-me-and-told-me-nothing-0<متاح على شبكة اإلنترنت  118
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لمشارآة في األعمال ذلك لو، بما في ذلك القاعدة في العراق،  من قبل الجماعات المسلحةمهمن أطفال يتم تجنيدهم واستخداعوهناك تقارير مستمرة 

الهجمات على شريط لتصوير لنقل اإلمدادات والمعدات العسكرية وو األطفال لتنفيذ المراقبة د استخدموق. غير مباشرةأو باشرة سواء بصورة م، العدائية
 يونامي ضمت في اجتماعات 119.ب الهجمات ضد قوات االمن والمدنيينارتكاأو والمشارآة في ، وزرع عبوات ناسفة، ألغراض الدعايةوفيدي

 من قبل الجماعات تستخدم ال تزال النساء واألطفال أنه  في العراققوات الواليات المتحدةلغت أب، في آرآوكويوني/وحزيرانوماي/أيارواليونيسيف 
،  على سبيل المثال.2009ارتكاب اعتداءات ضد قوات االمن العراقية والجيش االمريكي على الرغم من انخفاض عدد الحوادث منذ أو المسلحة لدعم 
خلية من الصبية الذين استخدموا الصواريخ وقذائف الهاون في الهجوم على القاعدة عن   في العراقمتحدةقوات الواليات ال آشفت 2010في أوائل عام 

 .العسكرية االمريكية في آرآوك
 

 سنة من 18آان اثنان تحت  فبراير/شباط 22في .  آان يحملهامتفجراتعندما انفجرت  عاما 16قتل صبي عمره ،  في الموصليناير/آانون الثاني 9يوم 
ألقي ، إبريل/نيسان 6في . العمر من بين مجموعة من الرجال المسلحين الذين داهموا منزال في بغداد وقتلوا بالرصاص ثمانية أفراد من أسرة واحدة

ى يد ثالثة عل واعترف الصبي بتجنيده). محافظة االنبار(يرتدي حزاما ناسفا من قبل الشرطة العراقية في مدينة الرمادي )  عاما11(القبض على صبي 
 عاما 14 القبض على صبي عمره ألقتو الجيش العراقي في تلعفر  الثالثة فيفرقةتعقبت ال، يونيو/حزيران 17يوم .  بالقاعدةون مرتبطرجال يزعم أنهم

 إلىوات االمن آما تم استخدام األطفال لشراك خداعية لجذب ق.  حشد وتفجيرهالدخول ضمنقاد الجنود الى حزام ناسف واعترف انه آان يخطط 
 10 اثنين من األطفال أعمارهم وارسلوا، ذآرا بالغا وأنثيين واقتلوشمال بغداد ، منزال في السعديةن ومسلحدخل  2010 أغسطس/آبفي ، فمثال. الكمائن

 قتلوفي المنزل لمسلحون انفجرت المتفجرات التي زرعها ا، عندما وصلت قوى األمن الداخلي.  إلى قوات األمن العراقية لإلبالغ عن الهجوم12و
 . في وقت الحق في رعاية األقاربوضعاوطفالن الولم يصب . ثمانية جنود وجرح أربعة

 

 
يسان خالل  في مفبراير/شباط 12وآان ثالثة أشقاء من بين الذين قتلوا في . وآان األطفال أيضا ضحايا لعمليات عسكرية من قبل القوات المسلحة للدولة

 خالل القصف المزعوم) محافظة اربيل(قتلت فتاة في منطقة سوران ، يونيو/حزيران 1في . عملية عسكرية مشترآة بين الواليات المتحدة والعراق
رية سوران قل أجنبيجيش ا مزعوما ل قصفشقيقها بجروح خاللأصيب  الفتاة وتقتلويوني/حزيران 20 أنه في  آخرذآر تقريرو .لمنطقة عبر الحدودل

 قوى األمن الداخلي عن وفيات األطفال عند محاولة اعتقال المشتبه فيهم في منازلهم وردت مسؤوليةآما . 120الكردستاني  العماللحزب مقاتليا فتهدمس
 . األقلبينهم طفالن على، أفيد أن قوات األمن العراقية اقتحموا منزال في الفلوجة وقتل ثمانية أشخاص، 2010 سبتمبر/أيلول في : 

 
وتشير التقديرات إلى . قتاليةالعمليات ال بعد تمتد لماودي بحياة األطفال ويسبب االصابة لفترة ي ا ثابتا ما زالتهديدتعتبر المتفجرات من مخلفات الحرب 

 إلى تعودالعديد من هذه . اضي آيلومتر مربع من األر1700ث تلوو في العراق ال تزال موجودةلغم أرضي  مليون 20 عنقودية وةقنبل مليون 2.66أن 
المتفجرات بتأثر يحوالي مليون طفل عراقي ، وفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. نزاعات سابقة مثل الحرب العراقية االيرانية وحرب الخليج األولى

 .1991بسبب القنابل العنقودية وحدها منذ عام طفل  2000شوه أو قتل من مخلفات الحرب و
 

 آشفت دراسة الصحة العقلية العراقية ل، على سبيل المثال. طفال في العراق نتيجة للصراع ما زالت تعاني من مشاآل الصحة العقليةإصابات األ
 .الحرب مرتبطة بصدمةتعرضوا لما يقرب من نصف الذين شملهم االستطالع أن  التي أجرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية 2006/2007

                                                 
تدير جناح شبابيا لألطفال تحت القاعدة في العراق   وردت الى األمم المتحدة وشرآائها أن من قبل منتظمةوآانت هناك تقارير 119

 لتنفيذ هجمات انتحارية") شباب اهل الجنة"أو"بنين الجنة"ليها أيضا المشار إ" (من طيور الجنة" ويدعى 14سن 
 حزب العمال الكردستاني 120

 من الهجمات اإلرهابية ضحايا األطفال
 

 العبوات اخلي، من خاللاألمن الدقوات و المسؤولين العراقيين هجمات ارهابية ضد إلى حد آبير عن الإصابات األطفالنتجت 
االآثر  الحادث في. ضحايا األطفال جعلت من ونيران االسلحة الخفيفة التي مداهمة المنازلووالسيارات المفخخة  الناسفة
 21 في بشكل خاص هجوم عنيف في. بعقوبة في سوق انفجرت ثالث قنابل قتلوا عندما طفال 23مارس، /آذار 26في  دموية
 محافظة في شرطة مكافحة االرهاب رئيس منزل اقتحموا المسلحين الذين من قبل األطفال نين مناث قطع رأس تم، أبريل

 في منزلها مسلحون مجهولون اقتحم عندما في الجيش العراقي يعمل والدها شابة فتاة، قتلت مايو/في أيار. صالح الدين
، والدهما منزلهم لقتل مسلحون فجر عندما لوجةالف في قتلوا 12و 10أعمارهم  الفتيان، اثنين من أغسطس/في آب. آرآوك

مراآز االقتراع وغيرها من األماآن واألسواق و العبادة وأماآن المساجد المتمردون استهدفوا .الشرطة العراقية فيوهوعضو
 وضعت تمتفجرا انفجرت، 2010 أآتوبر 24 يوم. دائما األطفال شتمل على تالتي وكبيرة من المدنيين الحشودالعامة حيث ال

 أربعة عشر تقل أعمارهم عنتسعة ممن و قتل أربعة أطفال .في الموصل سينا مستشفى ابن مجمع داخل سيارة متوقفة في
 خالل قتلوا شخصا 58 آانوا بين أطفال ثالثة أفادت األنباء أن أآتوبر في أيضا .الجرحى الثالثين األشخاص آانوا من بين
 المستشفيات استهداف تم آما. دولة العراق اإلسالمية الهجوم عن المسؤولية وتبنت. دبغدا في النجاة سيدة آنيسة هجوم على

 ناسفة انفجرت عبوة عندما  ديسمبر6يوم ) محافظة ديالى( بعقوبة في أطفال ثالثة وقتل. الجماعات المسلحة من قبل مباشرة
 .مسؤول امني منزل في
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 2010ن عمليات اختطاف أطفال خالل عام ع عددا من التقاريريوناميتلقت 

 ال يمكن تأآيد وإن آان،  طفال في عشر محافظات مختلفة31تشمل ما مجموعه 
 27و 25بين . 121ن عمليات الخطف نظرا لحساسية الموضوععآل التقارير 
تم اإلبالغ عن ثالث عمليات خطف أطفال من ،  وحدهانوفمبر/تشرين الثاني

.  آما زعمدفع فدية وقتل ما ال يقل عن ضحية واحدة ألن األسرة رفضت ،بغداد
شير إلى أن جماعات ي ا لم يتم التحقق منه تقريريوناميتلقت ، في آرآوك
باإلضافة إلى . بتجنيد األطفال الختطاف األطفال اآلخرينيقومون المتمردين 

أن  2010 ديسمبر/آانون األول ونوفمبر/تشرين الثانيأفادت التقارير بين ، ذلك
ا فيهاختطف بما في ذلك الحالة التي ، ثالثة حوادث اختطاف وقعت في آرآوك

.  بشأن نشاطات والدههباستجوالمجلس الصحوة ل الولد الذي آان والده يعمل
 .سراح الصبي في اليوم التاليالرجال وأطلق 

 
 الخطف  لالعتقاد بأن بعض الجماعات المسلحة تلجأ الى عملياتما يدعوهناك 

  أيضاالمجرمين العاديين. للحصول على فدية آوسيلة لتمويل أنشطة المتمردين
تم ، وفي إحدى الحاالت .الخ، واالتجار خطف لتحقيق مكاسب ماليةلل يلجؤون

لمدة يومين احتجزن و،  في بغدادمارس/آذارفي  ناغتصاب ثالث فتيات خطف
، أآتوبر/تشرين األول في .فديةال بعد دفع من المفترض، نقبل أن يطلق سراحه

 . أطلق سراحه سالما بعد دفع فدية آبيرة بخطف طفالت المرحلة األولى من المحاآمة الجنائية لعصابة في البصرة اتهميوناميرصدت 
  
 األحداث عدالة 6-2

 زنزانات في  آونهمعلى الرغم من(لكبار مع امحتجزين الفتيان والفتيات من  520آان هناك . القانون ما زال يشكل تحديا اطارحماية األطفال في 
 في مرافق 122الفتيات من 29والفتيان من  759 احتجزفي حين ، )باستثناء إقليم آردستان(في مرافق ما قبل المحاآمة مختلفة في العراق ) منفصلة
أو محتجزين  المرافقات لهم  أمهاتهم أنفل لمجردبيئة صديقة للطمن و، من حريتهم،  للغايةفتيو هوبعض منهم من، يحرم العديد من األطفال. للمدانين
وزارة العمل مرحلة ما قبل المحاآمة التي تعمل تحت سلطة لمرافق االحتجاز كبيرة في أوضاع األطفال في التحسينات على الرغم من الو 123.مسجونين

 .عتداء والمرض واالستغاللمع احتمال اال مكتظة طفال المدانينال تزال مرافق االحتجاز لألو، الشؤون االجتماعيةو
  

 بسيطة جنح من قبل اليونيسيف وغيرها من الجهات الفاعلة لخلق بدائل لالحتجاز وتحويل األطفال المدانين بارتكاب  المبذولةمشترآةالجهود  ال تزال ال
ن نظام العدالة عتحويل اللى تدابير بديلة مثل رعاية األحداث ينص عل يالعراقالقانون . تأثير إيجابيال غير قادرة على ن النظام القضائي الرسميع

فإن استخدام التدابير ، ع ذلكوم. حل النزاع بالتراضي المشتركمثل ، ولكن نادرا ما يتم استخدام هذه الخيارات باستثناء الطلبات غير الرسمية، الجنائية
 .ف بها من قبل نظام العدالة الرسميوغير معتر، قياسال ةصعبو ثابتة وبدائل لالحتجاز في المجتمع ليست تقويميةال
  
وإعادة اإلدماج والعدالة   والحماية الوقايةألطفال الذي جمع بينل العدل مشروع، بدعم من اليونيسيف، الشؤون االجتماعيةووزارة العمل بدأت س
ما بعد االعتقال السابق للمحاآمة /في مرحلة ما قبل لطف 185 المساعدة إلى متنقلةوقدمت أربعة فرق قانونية . 2009 لألطفال والشباب في عام تقويميةال

 عاما اذا 15والتي تحمل عقوبة السجن ،  من األوالد في تورطهم في أنشطة إرهابيةالمائة في 90وواتهم نح. 2010 حتي 2009في بغداد والبصرة 
الشؤون وت وزارة العمل أعط قدو . شهرا12سمية ألآثر من مة ر من الفتيان رهن االحتجاز دون توجيه أي تهالمائة في 75وآان ما يقرب من . ادين

، وصول لألطفال في فترة االحتجاز السابق للمحاآمة لجميع المرافق األربعة في بغداد والموصلتصاريح  المنفذين هاليونيسيف وشرآاءل االجتماعية
 . وقت آتابة هذا التقرير إلى2009لمعقل من لسجن ا تصريحا ءقضاالمجلس األعلى لل/زارة الداخليةأعطت وو
  

 امعلم 1020و  طفال7000الصراع ألآثر من  وساطة  علىتدريبالدعمت اليونيسف أيضا ، القانونجهة مع ا من المولخطرللمنع األطفال المعرضين 
 .والشرطة المجتمعية وقادة المجتمعات المحلية في بغداد والبصرة

 
 
 على التعليمال طفحصول اال 6-3

وفقا و، )2010موظفي التعليم سجلت لعام اغتياالت لعشرة فقط (ي الهجمات على المدارس والمهنيين في حقل التعليم خالل السنة رغم التراجع ف
 في ةقص شديدواوهناك ن،  خالل السنوات الماضية من العنفهاريدمتأو االضرار بها أو  تم تخريبها  ست مدارسة من بينلليونيسيف أآثر من واحد

إلى جانب النقص ، وردياتحتى ثالثة أو  ثلث المدارس لتقديم دروس في اثنين يجبرعدم وجود البنية التحتية واآتظاظ في الفصول الدراسية إن . المرافق
ل عدم إمكانية الوصوتمثل و -سالت المهمالتومعظم المدارس تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب والمراحيض أ. التعلم/مواد ضرورية للتعليمالحاد في 

واألطفال من ، دارس الوصول إلى الم امكانيةاآلالف من األطفال المعوقين من دونويبقى . إلى مرافق الصرف الصحي أعباء بشكل خاص على الفتيات
 . داخليا تواجه انعدام المرافق التعليميةاألسر النازحة

 
 مليون طفل في سن المدرسة االبتدائية ال يذهبون إلى المدرسة إلى حد 2قدر أن ت 2008 في عام تصدرلدعم التعليم التي الوطنية واليونسكاستراتيجية 

التهديدات . بسبب الوضع األمنييعاني ال يزال وصول األطفال إلى التعليم ، 2010وعلى الرغم من تحسن الوضع خالل عام . آبير بسبب الوضع األمني
فئات مستهدفة من في محاولة لحرمان بعض الطالب من أو غيير المناهج الدراسية ضد العديد من المدارس ال تزال تأتي من جماعات مسلحة تطالب بت

                                                 
وقامت وزارة التعليم باصدار .  من االطفال قد اختطفوا ذلك العام وأصدرت تحذيرات عامة265 قدرت وزارة الداخلية أن 2009بالمقارنة، في  121

 .عدد دوريات الحماية ونقاط التفتيش حول المدارسالتعليمات للمدارس ألخذ الحذر وتم زيادة 
مودعين في مرآز احتجاز )  اناث33 ذآور و522( طفل 555  فأن2010 ولغاية نهاية آانون االول لوزارة العمل والشؤون االجتماعية،وفقا 122

 . عدل  الةوزار احتجاز  فتاة مودعين في مرافق11 صبي و202، ومن بين هؤالء ) سابقة للمحاآمة(مؤقتة 
 . مكتب يونامي لحقوق االنسان رأى هكذا اطفال في سجن ومجمع الرصافة في بغداد وفي سجن المعقل في البصرة 123
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 .تلقي التعليم بلغتهم األم يجدون صعوبة في  اإلدارية مثل آرآوك ونينوى وديالىهاحدودالمتنازع على مناطق ال ال يزال األطفال في، باإلضافة إلى ذلك

 
فإن القدرة ، ومع ذلك.  المقبلة لتعزيز بناء المدارس30 ـدى السنوات العلى ممن البنك الدولي  مليون دوالر 100 بقيمة اتلقت حكومة العراق قرض

وقد دعمت اليونيسف وزارة التربية . الحالية للحكومة لتنفيذ أعمال البناء وقضايا توافر األراضي هي التي تعوق التقدم المحرز في برنامج بناء المدارس
وإعادة تأهيل مرافق المياه ، بناء المباني المدرسية/سين البيئة المدرسية من خالل إعادة تأهيلوالتعليم في تخفيف االزدحام في الفصول الدراسية وتح

الصرف والمياه مرافق تمت إعادة تأهيل و مدرسة 70بناء /تمت إعادة تأهيل، 2010-2008من . والصرف الصحي وترآيب فصول سابقة التجهيز
هم  منالمائة في 51( طفل 168400ويستفيد منها ما يزيد على ،  مدرسة13لصنع تم تثبيتها في والفصول الدراسية المسبقة ا،  مدرسة174الصحي في 

 ).بناتمن ال
 
  حقوق الطفل في إقليم آردستان6-4

 .هناك تحديات ال تزال قائمة، ومع ذلك.  الكثير لمعالجة القضايا التي تواجه األطفال في المنطقة بفعلآردستاناقليم  سلطات لقد قامت
 
أن بعض وويبد. بال مأوى، في بعض األحيان، يكونونو لقمة العيشمن أجل  ونتسوليالذين ' أطفال الشوارع' أن هناك مشكلة مع يوناميد الحظت وق

وقد استجابت حكومة إقليم آردستان من خالل إنشاء بيوت لألطفال .  العرب النازحين الى آردستان من مناطق أخرى من العراق منهؤالء األطفال
. موجودة في جميع المحافظات الثالث، هذه المنازل والمطاعم للفتيان والفتيات. غير قادرين على العيش مع أسرهم ألسباب مختلفةأو لذين ال مأوى لهم ا

 .هناك عدد قليل من البرامج الرامية إلى إعادة إدماجهم على المدى الطويل في المجتمع، ومع ذلك
 

ماهرة و مخصصة فرق تقديمووالهدف من هذه المؤسسات ه. داث في جميع المحافظات الثالث في إقليم آردستانآما تم إنشاء مراآز لشرطة األح
 حالة في النصف 360 استقبلت في السليمانية هناك مديرية لألطفال.  الثالثمحافظاتال حتى اآلن في نظام غير متزامنالاال أن .للتعامل مع األحداث

استقبلت  بينما 2010 حالة في النصف األول من عام 100 تمحطة أربيل استقبل: وك هناك مراآز لشرطة األحداث في أربيل وده. 2010األول من 
وفي حال وجودها ، الحاالت التي تنطوي على الفتيات قليلة. والقتال، التسول والسرقة الطفيفةب متعلقةحاالت الالوهناك عدد آبير من .  حالة139دهوك 

تلقى مرآز ، على سبيل المثال. نللتعامل معهمحطات الشرطة هذه ليسوا مجهزين   موظفيأنو ولكن يبد- على ادعاءات البغاء تنطويفإنها غالبا ما 
جميع الموظفين في المحافظات الثالث التابعة لمراآز شرطة . 2010لقاصرين في األشهر الستة األخيرة من عام ة دعارة مزعومالة  ح13شرطة دهوك 

 أيضا أن ذآرواالموظفين . مزيد من المساعدات التقنية لتكون قادرة على التعامل مع هذه الحاالتالتقديم  يونامي من ى وجه التحديداألحداث طلبت عل
 .نقص الموارد البشرية والمالية ال يزال يمثل مشكلة

 
 قامتزياراتها خالل .  المدانيناألطفالبيتم االحتفاظ حيث ، مراآز االعتقال لألطفالأو إصالحيات لديها جميع المحافظات الثالث في إقليم آردستان 

آتظاظ االو.الغرف آبيرة ونظيفة مع الضوء الطبيعي والتهوية. آز االعتقالامرو الظروف المعيشية بأنها مرضية في جميع االصالحيات  بتقييميونامي
 األنشطة التعليمية واالجتماعية واللعب قليلة وغير فإنومع ذلك . عام لنوعية الطمقيمون في هذه المرافق عن ارتياحهالموأعرب األطفال . ليست مشكلة

 أن في بعض يوناميوقد الحظت . أعرب الموظفون عن رأي مفاده أن األطفال لم يكونوا مهتمين بمثل هذه األنشطة. موجهة لألطفالأو  حقا مناسبة
 .حتجازاألطفال اإلناث في سجون النساء ومراآز االباألحيان يتم االحتفاظ 

 
 . ضحايا العنفمن لألطفال  في اإلقليمإقليم آردستان خطا هاتفيا ساخناأنشأت حكومة 

 
 
 حقوق األقليات. 7

 
اراضيها تحترم حكومة العراق الحقوق المحمية فيه لجميع األشخاص الموجودين في  أن السياسيةوالمدنية  الخاص بالحقوق يتطلب العهد الدولي

 تحديدا حرية الدين 18تحمي المادة . أي تمييز آخرأو ، العرقأو بطريقة غير تمييزية بصرف النظر عن المعتقد الديني  لقانونيةتحت سلطتها اوالداخلين 
 . بفرض عقوبات ضد التحريض على الكراهية20في حين تنص المادة 

 
على العراق ،  من هذه االتفاقية2.1بموجب المادة . يز العنصريأيضا من الدول الموقعة على االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميوالعراق ه

بل  124،ال تنخرط في أي ممارسة للتمييز العنصري، واجب ليس فقط لضمان أن تكون جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة والوطنية والمحلية
تحافظ على أو اللوائح التي في الواقع تنشئ أو إبطال أية قوانين أو إلغاء أو تتخذ التدابير الفعالة لمراجعة السياسات الحكومية القومية والمحلية وتعديل 

ويجب أيضا تشجيع المنظمات . المنظماتأو األفراد  يتحتم على العراق حظر وانهاءالتمييز العنصري الصادر عن، وعالوة على ذلك. التمييز العنصري
 تجعل من الواضح أن حظر التمييز االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبالتالي، 2.1من حيث مادتها . الشاملة متعددة األعراق

في مسائل التعليم والتدريب والعمالة ، على سبيل المثال، المنظماتأو ولكن أيضا لألفراد والجماعات ، العنصري ال ينطبق فقط على القطاع العام
التي ينبغي اتخاذها في ، الخاصة.]."[وتعالج االتفاقية التدابير ، 2.2في المادة ، آذلك. في األنشطة الثقافيةوالمشارآة ، والخدمات الصحية واإلسكان

أو لضمان التنمية والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية المحرومة ، عندما تبرر الظروف ذلك، المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرها

                                                 
أي تفرقة أواستبعاد أوتقييد أوتفضيل يقوم على أساس العرق أواللون أوالنسب " من هذه االتفاقية تعرف التمييز العنصري على أنه يشمل 1المادة  124

أواإلثني ويستهدف أويتسبب بتعطيل أوعرقلة االعتراف أوالتمتع أوالممارسة، على قدم المساواة، لحقوق اإلنسان والحريات األساسية أواألصل القومي 
 ".في أي مجال من المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية أوغيرها من ميادين الحياة العامة 
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يمنح تعديل القانون . ات رسميا للمرة األولى في العمليات الديمقراطية في البلدالجهود التي تبذلها حكومة العراق لشمل أفراد األقلي يوناميتالحظ 

خمسة مقاعد ، 2009 ديسمبر/آانون األول 9في تم المصادقة عليه الذي ، 2005 لسنة 16 بتعديل قانون االنتخابات رقم 2009 لسنة 26االنتخابي رقم 
واحد لكل من اليزيدية ، آما خصصت مقاعد لألقليات العرقية األخرى. ودهوك وآرآوك وأربيلنينوى ، لألقليات المسيحية موزعة على محافظات بغداد

 .والشبك في محافظة نينوى وواحد للصابئة المندائيين في بغداد

                                                

 
 الخطوة اإليجابية التي اتخذتها المحكمة العراقية العليا يوناميآما الحظت 
، لصالح صاحب الشكوى عندما حكمت 2010ويوني/حزيران 14االتحادية في 

 بما ينيزيديللوقررت المحكمة زيادة عدد المقاعد . يزيديحزب سياسي ووه
وأعلنت المحكمة فقرة واحدة في قانون االنتخابات . السكانيتناسب مع عدد 

غير دستورية ألنها لم تخصص سوى مقعد واحد لألقلية البرلمانية اليزيدية في 
سيدخل قرار المحكمة . د سكانهابغض النظر عن عد، إطار نظام الحصص

 .2014حيز التنفيذ في االنتخابات المقبلة في 
 

وضع األقليات في العراق ال يزال محفوف ، على الرغم من هذه التحسينات
 بتلقى تقارير عن الهجمات الموجهة ضد أفراد يوناميبالمخاطر واستمرت 

ية مكثفا خاصة خالل آان العنف الموجه ضد األقليات الدينية والعرق. األقليات
آان الربع ، وعلى الرغم من االنخفاض خالل الربعين الثاني والثالث من العام، والتي تزامنت مع االنتخابات البرلمانية، 2010الربع األول من عام 

 .لتمييز وانعدام األمنواصلت األقليات معاناتها من ا، باإلضافة إلى الهجمات.  قد شهد ارتفاعا آبيرا في هذه الهجمات2010األخير من 
 

 2003قتلوا بين عامي ،  رجال الدين من12بما في ذلك ،  من المسيحيين800قتل أآثر من ، ووفقا لجمعية حمورابي لحقوق اإلنسان التي مقرها الموصل
 125. آنيسة هوجمت في نفس الفترة الزمنية51 ويشير التقرير نفسه الى ان . مسيحي5000وتم خطف وتعذيب ، 2010و
 

 بضمنهم ضحايا 188 و جرح 83 حيث قتل 2010 العرقي ازداد خالل عام فالذين سقطوا ضحية العنوفقا لوزارة حقوق االنسان فان عدد المسحيين 
 .  مسيحي11 حيث قتل 2009الهجوم على آنيسة النجاة مقارنة بعام 

 
نتيجة لذلك شكل . 2010 المجاميع المسلحة خالل الربع االخير من عام وفقا لمعلومات قدمتها وزارة حقوق االنسان ازداد استهداف المسيحين من قبل

قدمت اللجنة توصيتها لمجلس الوزراء و التي ارسلتها بدورها للوزارات و  .مجلس النواب العراقي لجنة برلمانية لدراسة سبل تعزيز حماية االقليات
 :و هذه التوصيات تتضمن .المديريات ذات العالقة لغرض تنفيذها

 
 .تعليمات للوزارات و االقسام ذات العالقة للشروع بحمالت اعالمية ضد االرهاب خالل المناسبات و االحداث الدينية -1
 .وضع سياسات لتسهيل وتشجيع التوظيف والدعم المقدم لألقليات المسيحية واليزيدية من قبل الجهات الحكومية -2
 األقليات األخرى داخل قوات األمن وإعادة االنتشار إلى أماآن أخرى ألولئك الذين  وأفرادين ونشر المسيحيتوظيف سياسات رامية إلى تقديم -3

 .2003بعد عام أجبروا على ترك عملهم بسبب الوضع األمني 
 

التي آانت تتألف عادة من  126،معظمهم في الموصل وسهول نينوى، 2010العشرات من الهجمات ضد المسيحيين خالل عام ،  أيضايوناميوثقت 
 12 وحده وقع يناير/آانون الثانيفى . 213 شخصا قتلوا وأصيب 23نتيجة لهذه الهجمات ما ال يقل عن . بوات الناسفة ونيران االسلحة الصغيرةالع

مما أسفر عن مقتل ستة ، وفي داخل مدينة الموصل) الصادقوبرطلة ، قرقوش/في مدن الحمدانية(هجوما في منطقة الحمدانية في محافظة نينوى 
شهد شهر . أسفرهجوم بقنبلة على حافلة صغيرة في حرم جامعة الموصل عن جرح ثالثة طالب مسيحيين، يناير/آانون الثاني 10في . اصأشخ
 أنهم آانوا قد تعرضوا باستمرار لتهديدات من مجهولين عبر )وناميي(وقال نازحون مسيحيون لبعثة .  هجمة قتل فيها تسعة أشخاص13فبراير/شباط

 .ير في شعورهم بعدم األمان والخوفالتي ساهمت إلى حد آب، الرسائلأو الهاتف 
 

ويقال إنه خطف من متجره على يد . شمال الموصل، عدنان حنا دهان،  عاما57، اآلشورياألرثودآسية تم العثور على جثة البقال ، فبراير/ شباط20في 
ن بيت مطران السريان الكاثوليك مازن أيشوا معتوقة من بلدة الحمدانية وقتلوا  أقتحم مسلحون مجهولوفبراير/شباط 24في . مجهولين قبل بضعة أيام
حي الساعة العربي المسيحي المختلط في ومارس تم رصد خمس هجمات أخرى على المسيحيين في منطقة الحمدانية /آذارفي . ثالثة من افراد عائلته

استهدفت قافلة من الطالب المسيحيين المتوجهين بالباص الى وماي/أيار 2وم ي. مسفرا عن مصرع شخص واحد واصابة خمسة اخرين، غرب الموصل
وآان محيط جامعة .  طالب بجروح100مما أسفر عن مقتل ثالثة من المارة فضال عن أصابة ، جامعة الموصل بواسطة قنبلتين على جانب الطريق

تظاهر . طالب في قوافل ترافقها قوات األمن التي زودهم بها محافظ الموصلولهذا السبب سافر ال، 2009الموصل بالفعل مسرحا لعدة هجمات في عام 
 7يوم . لالحتجاج على استمرارالهجوم الذي استهدف مجتمعهموماي/أيار 4قرقوش يوم /عدة آالف من المسيحيين في الحمدانية

أغسطس قتل لؤي برهم المالك من قبل خاطفيه على الرغم  19في .  قتل مسلحون مسيحيا واحدا في آل منهما في آرآوك30ويولي/تموزوويوني/حزيران
 .أآتوبر/تشرين األول 15وقتل اثنان من المسيحيين على يد مسلحين في منزلهم في شرق الموصل يوم .  دوالر15000من أن عائلته قد دفعت فدية 
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تشرين  15في ، شرق الموصل، سيحيين داخل منزلهما في حي الزهراء المختلط عرقياقتل اثنين من الم، في ثالثة من أآثرالحوادث دموية
 عاما في حي 26و وقتل رجل ذ.في ورشتهم ألصالح السيارت في الموصل، حنا رعد وسعد ، في حين قتل اثنان من االخوة المسيحيين، نوفمبر/الثاني

قتل ثالثة مسيحيين بواسطة سيارة مارة في ناحية ، في بغداد.  على يد مسلحين مجهوليننوفمبر/تشرين الثاني 30القادسية المسيحي شرق الموصل يوم 
 .ديسمبر/آانون األول 5في )  نيسان9حي (البلديات 

 

 
 

منازل المسيحيين في محلية الصنع استهدفت العبوات الناسفة .  آانت هناك عدة تقارير عن هجمات استهدفت مسيحيينديسمبر/آانون األول 30يوم 
انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من منزل عائلة مسيحية في حي الغدير :  آخرين 13ناطق مختلفة من بغداد مما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين واصابة م

رادة مما تم تفجير عبوة ناسفة أخرى بالقرب من منزل عائلة مسيحية في حي الك. مما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين واصابة ثالثة اخرين بجروح
في حين ،  مدنيين3تم تفجير عبوتين ناسفتين آخرتين بالقرب من منزل عائلة مسيحية في حي العامل مما ادى الى اصابة . اسفر عن اصابة ثالثة مدنيين

آانون  31 يوم . أشخاص4مما اسفر عن اصابة ، تم تفجير عبوة ناسفة أخرى بالقرب من منزل عائلة مسيحية في حي الدورة في منطقة الميكانيك
 تم العثور على عبوة ناسفة وابطال مفعولها قرب منزل مسيحي في منطقة الكرادة في حين تم اآتشاف عبوة آخرى قرب منزل مسيحي في ديسمبر/األول

 .منطقة الدورة
 

بحلول . يين من الموصل الى سهول نينوى أعداد آبيرة من المسيحتفيد بفراراستمرار العنف المستهدف ألعضاء من الطائفة المسيحية أدى إلى تقارير 
في حين ذآرت ،  عائلة قد فرت250أن أآثر من ، دريد زرما، أفاد رئيس العالقات في الحرآة اآلشورية، مارس/آذار 7موعد االنتخابات العامة في 

معتبرين انها تهدف الى منع ، مع االنتخابات ربط زعماء مسيحيون الهجمات .التهديد بالعنفأو بسبب العنف نزحت  أسرة 866 مفوضية الالجثين  أن
 .المسيحيين من اإلدالء بأصواتهم بحرية

 
آان هناك هجوم آبير على األقلية الترآمانية في العراق عندما فجر انتحاري وماي/أيار 14يوم  .آما آانت قد سجلت هناك هجمات على األقليات األخرى

 شخصا وجرح 17 أسفر الهجوم عن مقتل .يةالترآماناالقلية  المدينة التي يسكنها أغلبية من -) نينوىمحافظة (استهدف مباراة لكرة القدم في تلعفر 
قتل مسلحون مجهولون اثنين من األشخاص الذين ينتمون إلى أقلية فبراير/شباط 24في .  منهم نقلوا الى المستشفى في دهوك في إقليم آردستان17، 132

 .لالشبك في الجزء الشرقي من الموص
 

  5الذي اعتقل يوم ، رئيس حزب التقدم اليزيدي، مطو ال تزال قلقة إزاء استمرار احتجاز السيد وعد حمد يونامي، فيما يتعلق بالطائفة اليزيدية
ز االحتجاز فقد أطلق سراحه من مرآ، ووفقا للمعلومات التي قدمتها وزارة حقوق األنسان. زعما دون مذآرة توقيف،  في الموصل2009 سبتمبر/أيلول

 أغسطس/آب 30يوم ) بغداد(الرصافة  بعدها قيل أنه تم نقله الى مرفق اعتقال تسفيرات السابق للمحاآمة في. 2010 أغسطس/آب 25في نينوى يوم 
  127.منها من التأآد يونامي بناء على طلب من إدارة مكافحة اإلرهاب ألسباب لم تتمكن 2010

 
. 52 شخصا وجرح 59 عندما قتل 2009 مقارنة مع عام 2010 خالل عام ية اليزيدية والشبك الطائفتين منلم تكن هناك هجمات ارتكبت ضد أفراد

 . في هجمات ذات دوافع عرقية2010 في عام 5الصابئة المندائيين وجرح من  8 قتل لوزارة حقوق االنسانووفقا 
 
  األقليات في إقليم آردستان7-1

عطلة رسمية في جميع ) أبريل/نيسانمن األربعاء األول (أربعة أيام للعطل اليزيدية وجعل السنة الجديدة اليزيدية أقر برلمان آردستان ، في تدبير شامل
 .أنحاء آردستان

 
في حين أن حكومة إقليم آردستان تحرآت . إقليم آردستانو عائلة مسيحية نح500فر أآثر من ، عقاب الهجوم على آنيسة سيدة النجاة في بغدادأفي 

، وذآرالعديد من المسيحيين بمواجهة صعوبات في تطبيع وضعهم القانوني واإلقامة، ومددت الموارد إلى الحد األقصى، داخلياالنازحين  لحماية بنشاط
أسست حكومة إقليم آردستان فرقة عمل ، نوفمبر/تشرين الثانيفي . والحصول على فرص العمل والتعليم، وتحويل استحقاقات الضمان االجتماعي

 اسع من قبل قادة المجتمع المسيحي وهي خطوة رحب بها على نطاق و-سرت إجراءات بيروقراطية معينة لمعالجة بعض هذه القضايا وي
 

 2010فإن العدد اإلجمالي من العائالت المسيحية الذين لجأوا في إقليم آردستان في نهاية عام ، وفقا لمفوضية شؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة
،  في الحمدانية326،  في تلكيف175: نينوى   عائلة نازحة إلى594وهناك أيضا .  في دهوك113و،  في السليمانية118و في أربيل 648 : 866لغ يب
 . في بهزاني12و في شيخان 16،  في بعشيقة65و
 

                                                 
بينما آان هذا التقرير في طور اإلعداد، وقد قام مكتب حقوق االنسان ببعثة األمم المتحدة  2011 أذار 20السيد وعد مطو بتاريخ تم اطالق سراح  127

 لمساعدة العراق بإجراء مقابلة معه

 بغداد: الهجوم على آنيسة سيدة النجاة الكاثوليكية 
 أآتوبر، عندما اقتحم متطرفي القاعدة آنيسة سيدة النجاة 31المسيحية في العراق يوم وقع أسوأ هجوم ضد أفراد االقلية 

وعندما داهمت قوات األمن العراقية الكنيسة، رد .  شخصا رهائن120الكاثوليكية في حي الكرادة في بغداد، وأخذوا 
، سبعة من رجال الشرطة، خمسة من المارة  مدنيا داخل الكنيسة41 : 58وآان العدد النهائي للقتلى . الخاطفون بقتل رهائن

تم التنديد بالهجوم . وليس من الواضح آم قتل من األشخاص على يد المسلحين وآم على يد قوات األمن. وخمسة مسلحين
أثار الهجوم . قدمت دول أجنبية مثل فرنسا العالج الطبي للضحايا المصابين. الوحشي في العراق والخارج على حد سواء

من الخوف لدى األقلية المسيحية في العراق وشجع على مزيد من هجرة المسيحيين من البالد، على أساس االعتقاد آثيرا 
وفقا لجمعية حمورابي لحقوق اإلنسان، فإن . بأن الدولة العراقية ومجتمعهم الخاص عاجزون عن توفير الحماية الكافية لهم

 .2010 في  700 000 إلى 2003 في عام 1 500 000 من عدد المسيحيين في العراق انخفض بأآثر من النصف

31 
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يحمي خاصة النشاط ، أوًال/17وتحديدا المادة ، هذا الحكم. الحق في الخصوصية ق المدنية والسياسية من المعاهدة الخاصة بالحقو17آفلت المادة 
.  استرالياضد نظرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان حالة تونان 1994في عام   128.ي الجنسيبما في ذلك سلوك مثل، الجنسي بالتراضي بين البالغين

خرق للحق في الخصوصية والحق في عدم التعرض للتمييز على أساس الجنس والجنسية بين البالغين بالتراضي هوخلصت اللجنة إلى أن تجريم األفعال 
خالل المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق اإلنسان في جنيف . طورت اللجنة ووحدت سوابقها القضائية، ومنذ ذلك الحين. وشملت التوجه الجنسي

راق صراحة ورسميا دعوات من جانب الدول األعضاء في األمم المتحدة لقانون لحماية األشخاص بسبب ميولهم رفض الع، 2010 فبراير/شباطفي 
 .والتحقيق في جرائم الكراهية والخوف من المثليين وتقديم مرتكبي مثل هذه الجرائم إلى العدالة، الجنسية

 
موضوع المثلية الجنسية من . الفعليأو على أساس ميولهم الجنسية المتصور  من الهجمات ضد األفراد 2010 تلقى تقارير خالل عام يوناميواصلت 

عادة بسرية الميول العراقين مؤسسة المثليين   يحتفظ أعضاء129.المحرمات إلى حد آبير في العراق وينظر اليه على انه يتعارض مع ثقافة البالد والدين
ال يحظر صراحة  العقوبات العراقيوقانون . والعنف، االجتماعيوالنبذ ، بل أفراد األسرةالجنسية ويعيشون في خوف دائم من التمييز والرفض من ق

قانون اصول المحاآمات أقل مرونة وتحديدا في ، مجموعة متنوعة من األحكام، ومع ذلك. ي الجنس بالتراضي بين البالغينيالعالقات بين مثل
الشرطة والمحاآم تأخذ في االعتبار بصورة منتظمة . خاص المثليين ويغذي التعصب في المجتمعتترك مساحة للتمييز الفاعل ومحاآمة األش 130الجزائية

 .صورةالمتأو الشذوذ الجنسي المزعوم للضحية عامال مخففا فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد هؤالء األشخاص بسبب ميولهم الجنسية الحقيقية 

                                                

 
، يونيو/حزيران 16أفاد بأنه في ،  ومقره لندن(LGBT)العراقين مؤسسة المثليين  لالوحيدالعلني لممثل لاسم مستعار ، التقارير التي نشرها علي الحلي

في مدينة آربالء وضربوا بعنف وعصبوا أعين شاغلي المنزل الستة قبل نقلهم بعيدا في ثالث شاحنات " منزل آمن" من ضباط الشرطة 12أقتحم 
ورد أن األشخاص الستة المقبوض عليهم تضمن . ة صادرت معدات الحاسوب التي وجدت في المنزل قبل حرقهوأفاد التقرير نفسه ان الشرط. صغيرة

ظهر واحد من الرجال في المستشفى مع جرح في الحلق مدعيا انه ، وبعد ذلك بيومين. ثالثة رجال وامرأة واحدة واثنين من األشخاص المتحولين جنسيا
 .ن التأآد من مكان وجود االشخاص الخمسة األخرين ميوناميلم تتمكن . تعرض للتعذيب

 
عانى الرجال  131،آما ذآر سابقا. الفعليأو  المتصور ة متابعة حاالت عشرة رجال  تعرضوا لالضطهاد في بغداد بسبب ميولهم الجنسي يوناميواصلت 

والتي قد ، زعماء دينيين وعصابات إجرامية محليةضباط شرطة و، من أشكال شديدة من العنف وسوء المعاملة على أيدي أفراد من جيش المهدي
توطين واحدة من هذه الحاالت في وقت  بينما تم. حيث يأملون بطلب الحماية في بلدان أخرى 2009وماي/أيار  فياجبرتهم على الفرار إلى بلد مجاور
نهم زعموا بنقص األموال الالزمة ولوسائل الدعم عاد بعض من هؤالء الرجال في وقت الحق الى العراق ال، الحق من خالل مفوضية الالجئين

 وأفاد أنه ال يستطيع العودة إلى أهله الذين. مفيدا إلى أنه آان بال مأوى وزعم أنه تعرض للمزيد من أعمال العنف يونامي اتصل واحد منهم ب.المناسبة
 .هددوا بقتله بسبب ميوله الجنسية
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 يناير/آانون الثاني في العراق آما في 2006 نازحا في مرحلة ما بعد 1,343,568 ـ ان هناك ما يقدر ب132حصاءات الحكومية الرسميةذآرت اال
 عبر آثير من النازحين داخليا عن الرغبة في 134). أسرة62,374( شخصا 358,457 تستضيف بغداد أآبر عدد من النازحين داخليا مع. 1332011

 135.المساعدةأو وظائفهم و عندما يكون لديهم إمكانية الوصول إلى ممتلكاتهمأو ، ولكن فقط إذا سمحت الحالة األمنية، م األصليةالعودة إلى أماآنه
 

 125,290عاد ، الالجئينوفقا للبيانات التي قدمتها مفوضية . عاد عدد آبير من النازحين والالجئين إلى مواطنهم األصلية في العراق، 2010خالل عام 
ويمكن ). المائة في 31(وديالى ) المائة في 50(إلى بغداد في المقام األول ، 2011 يناير/آانون الثاني و2010 يناير/آانون الثانيصا الى العراق بين شخ

ن من استعادة حيازة  من قبل رئيس الوزراء الذي مكن العائدي101األمر في العراق وتقديم أن يعزى عودة النازحين إلى التحسن النسبي للوضع األمني 
وعدم الوصول إلى مصادر آافية للمعيشة والخدمات ، احتالل المساآن وأ تدميرو انعدام األمن المستمر في بعض أجزاء البالد 136.منازلهم المحتلة

 
) 2002(انظر جوسلين مقابل نيوزيلندا. تستثني استقراء حق زواج المثليين من هذا الحكم) 23المادة (ومع ذلك، فإن صياغة العهد لحق الزواج  128

مقابل ) " الاله وشايمن ج ج  (1في ) األغلبية (0، 9-2، 8وفي ) A/57/40) 2002، 214االمم المتحدة رقم . وثيقة902/1999 تعليق رقم
متاح على االنترنت في ) ". 2002 (A/40/57، 214االمم المتحدة رقم . وثيقة902/1999تعليق رقم ) 2002(نيوزيلندا

html.1999-902/undocs/humanrts/edu.umn.1www://http 2010 يناير 21 وفقا الطالع. 
على الرغم من أن  : "5، اعتمدت الدول النقطة التالية )A/CONF.157/23وثيقة األمم المتحدة  ( 1993 يونيو25 إعالن فيينا وبرنامج عمل ل في 129

واإلقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية يجب أن تؤخذ في االعتبار، فإن من واجب الدول، بغض النظر عن أهمية الخصائص الوطنية 
البيان صادر عن وفد العراق عند اعتماد اإلعالن لم . " نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية

 .أويعترض على هذا االلتزاميعلق 
حالة  (501، )منشورات مخالفة لالداب العامة (403، )التحرشات غير الالئقة (402، )األفعال العلنية الفاضحة  (401على سبيل المثال، الفقرة  130

 ).التسكع مع نية غير الئقة (502و) عري غير الئقة
 47.، الفقرة)2009يونيو 30 - يناير 1(أنظر تقرير حقوق اإلنسان الخامس عشر  131
 .قدمت إلى المفوضية من قبل وزارة الهجرة والمهجرين وحكومة إقليم آردستان 132
 المنطقة داخل التشرد إقليم آردستانشهد و. حتى اآلن ال يزالون مشردين وآثير من هؤالء، 2006قبل عام  نزحوا النازحين من آبير أيضا عدد 133

 .اقي مناطق العراقب من النازحين داخليا تدفق فضال عن
  عائلة74130وفقا لوزرارة حقوق االنسان آان العدد هو  134
 . ٪ يفضلون العودة إلى ديارهم80أفادت أن )  شخصا24167( عائلة نازحة 4653 2009المفوضية بين يناير وأآتوبر حسب رصد  135
الذين تم  العائالت النازحةجميع ل) أشهر 6 شهريا لمدة دينارا 300000( اإليجار إعانات ينص على) 2008يوليو( 262  مجلس الوزراءقرار 136

 .101 األمر بموجب اخالئهم
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ما يقرب من نزح  2010 الربع األول من في، وفقا لمفوضية الالجئين .  جديدداخلي إلى نزوح 2010خالل أدى تفشي اندالع أعمال العنف المتفرقة 

فضال عن إقليم آردستان بعد سلسلة من التهديدات المزعم اتصالها باالنتخابات ، مسيحية من الموصل الى أجزاء أخرى من محافظة نينوى  أسرة866
أن معظم العائالت ، وتلكيف والحمدانية، وصلبما في ذلك السلطات المحلية في الم، واآدت مصادر عديدة. وعمليات القتل التي استهدفت المسيحيين

تشرين  29في يونامي لووفقا للمعلومات التي قدمتها وزارة الداخلية في حكومة إقليم آردستان . المسيحية النازحة قدعادت في وقت الحق الى الموصل
يجة لموجة من الهجمات العنيفة في بغداد والموصل التي  عائلة مسيحية الى إقليم آردستان وعدد قليل إلى سهول نينوى نت507فرت ، نوفمبر/الثاني

وصل عدد المسيحيين الذين فروا من بغداد ، ديسمبر/آانون األول 17وبحلول . نوفمبر/تشرين الثاني وأآتوبر/تشرين األولوقعت في أواخر شهر 
 138.جئينوفقا لمفوضية الال، 6000دن ولبنان الى الى سوريا واألر، وسهول نينوى، والموصل واجزاء من محافظة نينوى إلى إقليم آردستان

 
في محاولة لهندسة التحوالت السكانية والسلطة السياسية ، في آرآوك وضواحيها آانت هناك تقارير عن مضايقات واحتجاز لألشخاص النازحين داخليا

 139. والذي تم تأجيلهديسمبر/آانون األولعقده في في هذه المنطقة المتنازع عليها قبل إجراء تعداد وطني المخطط للسكان الذي آان مقررا 
 

 عائلة 945ووذآرت سلطات حكومة إقليم آردستان أنه تم تشريد نح
وتناثرت .  بسبب القصف عبر الحدود2010وماي/أيارمنذ منتصف 

 الالجئينوآانت مفوضية . العائالت في ثمانية مواقع مختلفة
نظمات الدولية التي قدمت والمنظمة الدولية للهجرة بين الم واليونيسيف
ومع . عادت بعض هذه األسر في غضون بضعة أسابيع. المساعدة لهم

 أسرة ما زالوا مشردين 620أشارت الى أن  يالحظ أن المفوضية، ذلك
 متدعمهالذين ان أآبر عدد من النازحين . في وقت آتابة هذا التقرير
). مانيةمحافظة السلي، منطقة بشدار(ساده المفوضية يعيشون في 

ان . يسافرون بانتظام إلى أماآنهم األصلية لرعاية مواشيهم وحقولهم
أن ال يعود هؤالء الناس حتى يوقنوا من ان وحتمال المرجح هاال

 .القصف سوف يتوقف
 

جبارة ، جلوالء في قضاء خانقين(العنف في محافظة ديالى الشمالية 
ق محافظة وفي منطقة طوز في شمال شر) وقره تبه في منطقة آفري

وآالهما يحتوي على ، 2010 أآتوبر/تشرين األولصالح الدين في 
 851نزوح أدى إلى ، األراضي المتنازع عليها بين العرب واألآراد

فروا هربا من التهديدات واالبتزاز من قبل المتطرفين وقوات . أسرة
وآذلك في ) محافظة السليمانية(النازحين مؤقتا في مناطق آالر ودربنديخان استقر . فضال عن عدم تواجد قوات األمن الكردية لحمايتهم، األمن العربية

 ).محافظة ديالى(مناطق يسيطر عليها األآراد في قضاء خانقين 
 

ألساسية وعدم القدرة للوصول إلى مصادر الرزق والخدمات ا، احتاللهاأو وتدمير المساآن ، شكل استمرار انعدام األمن، للنازحين داخليا آما العائدين
أآثر من . مع عائالت مضيفةأو ، معظم األشخاص النازحين داخليا يعيشون في مساآن مستأجرة. عقبات آبيرة للعودة المستدامة وإعادة اإلدماج

ين  هؤالء الذ140.في المباني العامة حيث يواجهون احتمال الطردأو يعيشون على أراض ال يملكونها ،  منهم في بغداد134,000،  شخص413,000
وال سيما بالنسبة للفئات الضعيفة من ، مما يخلق قضايا صحية خطيرة، يعيشون في المباني العامة ال يحصلون على المياه والخدمات األساسية األخرى

 للنازحين داخليا عدم وجود فرص العمل وارتفاع مستويات البطالة عموما في أنحاء العراق خلق تحديات إضافية. المجتمع بما في ذلك األطفال والمسنين
ومما يعوق الوصول . أعداد آبيرة ترآوا الدراسة، وقد أبلغ من قبل مراقبي حماية المفوضية بين األطفال النازحين داخليا. سعيا لرفع مستوى معيشتهم

هناك قلق بالغ إزاء انتشار عمالة ، لكوباإلضافة إلى ذ. والنقل واللوازم المدرسية فضال عن االآتظاظ الشديد، إلى التعليم ارتفاع تكلفة الزي الرسمي
 .لتكملة دخل األسرة، األطفال

 
ويشمل ذلك وضع استراتيجية طويلة األجل لمعالجة احتياجات . وقد وضعت الحكومة العراقية تدابير واسعة النطاق لمساعدة النازحين وتسهيل العودة

أصدر بعض المراسيم وغيرها من التوجيهات لدعم استراتيجية الحكومة . للنزوح  في السياسة الوطنية الشاملة2008النازحين التي تم توثيقه عام 
 . وحدة مأوى في ميسان على األرض التي خصصتها الحكومة للعائدين180  الالجئينأقامت مفوضية، على سبيل المثال. لمعالجة النزوح في العراق

 

                                                 
 .2010الذي أجري بين أبريل وسبتمبر  السامية لشؤون الالجئين استطالع المفوضية 137
مان دوسكي قد صرح في عام ، فإن وزيرالهجرة والمهجرين العراقي، ديندار نج2011 يناير 5في ) أربيل(وفقا ألنباء حزب العدالة والتنمية  138

معظم المهاجرين هم من .  عائلة ترآوا منازلهم بحثا عن أماآن أآثر أمنا في المحافظات األخرى في جميع أنحاء العراق5000 أن أآثر من 2010
 .جاة في بغدادوتصاعدت الهجرة بسبب الهجوم على آنيسة سيدة الن. بغداد وانتقلوا إلى إقليم آردستان، شمال العراق، وسهل نينوى

 ولكن 2010ديسمبر / آانون األول20ثم آان من المقرر أن يعقد يوم . ، لكن تم تأجيله اربع مرات2007وآان من المقرر اصال ان التعداد يتم لعام  139
 .في وقت آتابة هذا التقرير لم يحدث. تم تأجيله مرة أخرى

أراضي  عمليات االخالء من أوتعليق تأخير يخول 2009مايو/ أيار17 في 157رار الق. 2008يوليو من 440 المرقم الوزراء عمال بقرار مجلس 140
المستقطنين للمتعدين وهناك ترتيبات  ولكن، 2009فبراير / شباط19 من بدءا عام واحد من ألآثر قابلة للتمديد غيرفترة لسكن لل تستخدم التي الدولة

 .2011يناير/المفوضية السامية لشؤون الالجئين آانون الثاني. الوقت بعد انقضاء تعويض دون المراد إزالتهااالبنية و
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حث ممثل األمين العام لألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان للنازحين ، يام الى العراقوخالل زيارته التي استغرقت ثمانية ا، سبتمبر/أيلول  29يوم 
وتطوير حلول دائمة ، وحماية حقوق اإلنسان الخاصة بهم، للنازحينداخليا والتر آالين حكومة العراق والمجتمع اإلنساني على تلبية االحتياجات العاجلة 

بما في ذلك االلتزامات التي تعهدت بها الحكومة العراقية لصياغة استراتيجية ، لجهود الجارية في هذا الخصوصوأثنى السيد آالين أيضا على ا. للنزوح
 .شاملة لتقديم المساعدة والتعويض للنازحين

 
  الذين فشلوا في طلب اللجوءالعراقيينأعادت قسرا ) بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة(عدة دول أوروبية قامت 

بأن طالبي اللجوء العراقيين المتقدمين من محافظات بغداد وديالى علنا الالجئين  وذآرت مفوضية 141.عن طريق بغداد، الى العراقفي هذه البلدان 
 المتعلقة بوضع الالجئين 1951قية عام ونينوى وآرآوك وصالح الدين يجب أن يستمروا في االستفادة من حماية دولية في شكل حالة الجئ بموجب اتفا

الوضع االمني المضطرب وانتهاآات حقوق اإلنسان التي تحدث في هذه وونظرا لغياب القانون ، شكل آخر من أشكال الحماية وفقا لمالبسات القضيةأو 
تشرين  22يوم .  الذين أعيدوا قسرا إلى هذه المناطقحرية األشخاصأو األجزاء من العراق التي يمكن أن تشكل تهديدا خطيرا للحياة والسالمة الجسدية 

تشرين  16يوم  142.أوصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن عمليات الترحيل الى بغداد يجب أن تعلق وذلك نتيجة زيادة العنف، أآتوبر/األول
سوء المعاملة وآانت هناك تقارير عن اعتقال بعض المبعدين أو 143. انتقد مجلس أوروبا بعض الدول االوروبية لمواصلة عمليات الترحيلنوفمبر/الثاني

 16بعض المبعدين جوا من المملكة المتحدة إلى بغداد يوم . الجنسيةووغيرهم رفض دخولهم بسبب خطأ في تحديد الهوية أ، لدى وصولهم
نوا قد تعرضوا لالعتداء الجسدي على أيدي حراس األمن لدعم ادعاءاتهم بأنهم آا أظهرت التقارير دالئل على االعتداء الجسدي عليهمويوني/حزيران

بما ، ديسمبر/آانون األول من طالبي اللجوء المرفوضين الى العراق في منتصف 20رحلت السويد . البريطاني والعراقي على متن الطائرة التي نقلتهم
آانون  17 يوم الالجئينما أدى إلى احتجاج متجدد من مفوضية م، في ذلك خمسة أعضاء من االقلية المسيحية في العراق الذين أعيدوا الى بغداد

 .ديسمبر/األول
 

في حين ان غالبية المبعدين آانوا . خضع المبعدون لتحقيق أمني واحتجزالذين بدون وثائق حتى يمكن التأآد من هويتهم، لدى وصولهم الى بغداد
، وردت تقارير عن مسيحيين وأقليات أخرى تم إعادتهم إلى العراق، وباإلضافة إلى ذلك. ذآورعزاب بالغين وآان النساء واألطفال بين المبعدين أيضا

تشرين  31واصل ترحيل المسيحيين حتى بعد الهجوم على آنيسة سيدة النجاة المسيحية في بغداد يوم ت. بما فيها ذلك الذين في األصل من بغداد والموصل
  144.مفوضية الالجئينن  مما أدى الى انتقادات متجددة مأآتوبر/األول

. 
على الرغم من أن الدولة ليست من الدول الموقعة على ، يلعب دور البلد المضيف لمجموعة آبيرة من الالجئين) بما في ذلك إقليم آردستان(العراق نفسه 

 من طالبي اللجوء والالجئين 38,055د سجلت المفوضية فقبالتزام آان عمال ، سبتمبر/أيلول اعتبارا من .  لالمم المتحدة1951اتفاقية الالجئين لعام 
وأآثر من ) محافظة نينوى( آرديا ترآيا يعيشون في مخيم مخمور 12,000 حوالي 145. الجئ أول وهلة33,706بما في ذلك ، المعترف بها في العراق

مجموعات آبيرة . جمهورية العربية السورية فلسطيني في بغداد في حين يعيش أآثر من عدة مئات منهم في مخيم الوليد على الحدود مع ال10,000
 ). في جنوب العراقالذين ينتشر معظمهمو، يينبما في ذلك األآراد واألهواز(وااليرانيين ) بما في ذلك األآراد السوريين(أخرى هي السوريين 

 
في حين العودة الطوعية . ت الالجئين في العراقإلى إيجاد حلول دائمة لجميع حاالللسعي مع مجتمعات الالجئين والسلطات العمل وتواصل المفوضية 

فهوللبعض اآلخر ممن يواجه مخاطر جدية في الحماية في ، االندماج المحلي يعتبر الحل األنسب لبعض الالجئين المقيمين في العراقأو إلى الوطن 
لالجئين الذين يعيشون في العراق بيئة الحماية ال تزال . أماآن إعادة التوطين محدودة، ومع ذلك. تعتبر إعادة التوطين هي أنسب حل دائم، العراق
 .وضعف البنية التحتية والخدمات، مع المجتمعات التي تواجه نفس الصعوبات مثل العراقيين من حيث األمن، صعبة

  
 
 حرية التعبير واستهداف العاملين في وسائل اإلعالم. 10
 

يحمي حرية  السياسيةو الخاص بالحقوق المدنية  من العهد الدولي19المادة . ية للنظام الديمقراطيحرية التجمع والحق في التعبير عن الرأي هي أساس
 وينص 146.على الرغم من أنها توازن هذا الحق مع مصالح أخرى،  من العهد تحمي الحق في التجمع السلمي21المادة . التعبير على وجه التحديد

اإلعالن المطبوع و، والمنشورات، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل اإلعالم، يع وسائل حرية التعبير تحمي صراحة جم38المادة ، الدستور العراقي

                                                 
العودة إلى هذا الجزء من العراق يعرض العائدين . 2005اإلعادة القسرية من قبل رحالت جوية مباشرة الى إقليم آردستان العراق مستمرة منذ عام  141

اقليم آردستان مرارا معارضتها لعمليات الترحيل، ولكن ليس بالضرورة ومع ذلك، أعربت حكومة . عموما إلى مخاطر أقل من تلك في بقية البالد
 .ألسباب تتعلق بحقوق اإلنسان

في رسالة وجهتها إلى حكومات هولندا والسويد والمملكة المتحدة، أعلنت المحكمة أن أي عراقي يواجه تحديا لترحيله سيتم ارجاء ترحيله تطبيقا  142
المحكمة األوروبية ": من تلقاء نفسها " أو"بناء على طلب أحد الطرفين "تي تمكن المحكمة من اتخاذ تدابير مؤقتة إما  من الئحة المحكمة، وال39للمادة 

أعلنت الدول األخرى الموقعة على االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، مثل . 2010 أآتوبر ECHR-LEO.IG bis PHA(  ،22( لحقوق اإلنسان 
ة، وأنها لن توقف عمليات الترحيل إال في حالة المواطنين العراقيين الفردية ما لم تبلغ المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان الدولة السويد والمملكة المتحد

 16، "ال إيقاف عام لعمليات الترحيل إلى العراق'، )Migrationsverket(انظر مجلس الهجرة السويدي : المعنية أن الترحيل سيكون غير مناسب 
 .2010 يناير 21 وفقا ل http://www.migrationsverket.se/info/3155_en.html، المتاح على االنترنت 2010 نوفمبر

 .فقط أولئك العراقيين الذين يصل الحال في الواقع المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يمكن أن تستفيد من التدابير المؤقتة التي منحتها المحكمة 143
 شخصا، من بينهم 70يناير، نحو/ آانون الثاني8 شخصا تم ترحيلهم من السويد، من بينهم خمسة مسيحيين؛ في 20سمبر دي/ آانون األول15في  144

 .عائالت مع أطفال ومسيحي واحد على األقل، تم ترحيلهم الى العراق من النرويج
دون ان يمر خالل عملبة تقرير ) تقرير المجموعة(ة المعجلة الجئي أول وهلة يشكلون عادة جزءا من تدفق أعداد آبيرة ويعتبرون الجئين في العملي 145

 .فردية آاملة لتحديد وضع اللجوء، على سبيل المثال، عندما ال توجد القدرة لدى الدولة على إجراء هذه األخيرة
آانت ممارسة هذه الحقوق تنتهك ومع ذلك، حرية التعبير وحرية التظاهر ليست حقوقا مطلقة ويمكن أن تحد في ظل ظروف معينة، ال سيما اذا  146

 21المادة . أوتشكل تهديدا للسالم) مثل التحريض على الكراهية العنصرية أوالعرقية، والتحريض على ارتكاب الجرائم، الخ (أوتضر بحقوق اآلخرين 
 إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق. يجب االعتراف بالحق في التجمع السلمي: "تنص على 

تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة األمن القومي أوالسالمة العامة أوالنظام العام، وحماية الصحة العامة أواآلداب العامة أوحماية حقوق 
 ".اآلخرين وحرياتهم 

34 



 

 
والمضايقة والترهيب ، وظل الصحفيون عرضة لالستهداف مع عدة تقارير عن هجمات عنيفة. حرية التعبير ال تزال مسألة مثيرة للقلق في العراق
. مهاجمين مجهولينأو ، ردين والمسؤولين الحكوميينارتكبت األعمال من قبل المتطرفين والمتم. واالعتقاالت غير القانونية ألسباب تتعلق بمهنتهم

وذآر العديد من . تفضح الفسادأو وآانت هناك أيضا حاالت حيث تم اعتقال الصحفيين واحتجازهم عادة بسبب آتابات ينظر إليها على أنها تنتقد الحكومة 
آخرين تعرضوا . البريد اإللكترونيأو الرسائل القصيرة أو ، تف عن طريق الها- غالبا من مجهول -العاملين في وسائل االعالم تلقيهم تهديدات 

مراسل : الصحفيين ليسوا آمنين تماما ، حتى خارج العراق. من قبل مسؤولين حكوميين غير راضين عن التقارير الناقدة، وغالبا في العلن، للترهيب
م العراقي تعرض للتهديد من قبل السلطات الحكومية العراقية لردعه عن العودة شبكة األعاللويعمل ، سابق لتلفزيون العراقية ويعيش حاليا في الدنمارك

 .الى العراق
 

 

 
أحدهم قتل في ، 2010نه ما ال يقل عن خمسة صحفيين قتلوا في العراق في إرقام الصادرة عن المنظمة غير الحكومية لجنة حماية الصحفيين فوفقا لأل
تبادل /وأربعة من الصحفيين الذين قتلوا في معارك، 2008 عام 9و، 2007 في 27و، 2006 قتلوا في 28 ويقارن هذا مع 147.طالق النارتبادل ال

 .146و ه2002فإن مجموع عدد الصحفيين الذين قتلوا في العراق منذ عام ، فقا للجنة حماية الصحفيينوو. 2009طالق النار في إل
 
 مارس/آذار صحافيا ومعاونا إعالميا في العراق منذ 77وخطف ما ال يقل عن . 2010149  صحفيين في العراق في7قتل ، وفقا لمراسلين بال حدود148

المدير العام ،  وآما ذآرت السيدة إيرينا بوآوفا150. محتجزين من قبل خاطفيهم13 وال يزال 40وأفرج عن ، وقتل ثالثة وعشرون منهم. 2003
 :ولليونسك

 
تظل مرتفعة بشكل غير مقبول ويؤآد على ، ومع ذلك،  يمثل انخفاضا عن السنوات السابقة2010دد الصحفيين الذين قتلوا في على الرغم من أن ع"

االضطرابات االجتماعية يدفع أو في العراق وغيرها من مناطق الصراع  حيث تستمر التفجيرات والهجمات.العنف الذي يواجهه الصحفيين بشكل يومي
 151".فعا بشكل غير مقبول للدفاع عن الحق األساسي في حرية التعبيرالصحفيون ثمنا مرت

 
تم العثور عليه في بغداد ، نائب رئيس التحرير في صحيفة المستقلة، جثة آمال قاسم محمد : 2010من الصحفيين الخمسة الذين قتلوا في العراق في عام 

في حي  سبتمبر/أيلول  7في ، مقدم برامج سياسية ودينية على قناة العراقيةووه ،سرايالقتل رياض . بعد ستة أيام من اختطافه، أغسطس/آب 19يوم 
مقدم اخر للبرامج ، بعد يوم واحد فقط قتل سيف الدين الخياط. من قبل قتلة باستخدام مسدسات مع آواتم للصوت) بغداد، منطقة المنصور(الحارثية 

، تحرير آاظم جواد الحلبوسيو مصور مستقل وهأآتوبر/تشرين األول 4في . في شرق الموصلخارج منزله ، الموصليةالدينية لمحطة تلفزيونية محلية 
 قتل مسلحون نوفمبر/تشرين الثاني 21في يوم . قتل في انفجار قنبلة ثبتت في سيارته شرقي الفلوجة في محافظة األنبار، الذي آان يعمل لقناة الحرة

 .في منزله في شمال الموصل، الموصليةفي أيضا مقدم ووه،  عاما18 مازن مردان البغدادي
 

حسام داود العقابي ، فبراير/شباط 17يوم : سائل اإلعالم باالضافة الى عمليات القتل واالغتياالت العاملين في هناك العديد من التقارير عن هجمات على 
شيعي المتشدد مقتدى الصدر اختطف امام منزله على أيدي مراسل اذاعي لمحطة العهد في آرآوك التي يعتقد أنه مرتبط برجل الدين ال،  عاما22

 4هوجم وأصيب من قبل الشرطة العراقية يوم ، مدير تلفزيون الرشيد في الموصل، زياد طارق.  يوما11وأطلق سراحه بعد . خاطفين مجهولين
صدم ، يوليو/تموز 26في . يوليو/تموز 8لرمادي يوم مراسل قناة العراقية في ا، وأطلق مسلحون مجهولون النارعلى منزل أحمد جمعة. يوليو/تموز

                                                 
 ديسمبر الذي أودى بحياة العشرات 12جوم بالقنابل العشوائي في الرمادي في وباإلضافة إلى ذلك، توفي المذيع التلفزيوني عمر راسم القيسي في ه 147

 .من المدنيين
 2010يناير / آانون الثاني21 االطالع في  http://cpj.org/killed/mideast/iraq تمتاح على االنترن 148
 .2011يناير  21وفقا الطالع > http://www.bbc.co.uk/news/world-12098675<متوفر عبر االنترنت  149
 .2011 يناير 21وفقا الطالع > http://en.rsf.org/iraq.html<متوفر عبر االنترنت  150
 متوفرة 2010 ديسمبر 22الصحفيين العاملين في مناطق النزاع يحتاجون إلى حماية أفضل، وآالة األمم المتحدة تؤآد، 'مرآز أنباء األمم المتحدة،  151

 2011 يناير 21وفقا الطالع  > =http://unclef.com/apps/news/story.asp?NewsID=37138&Cr=journalist&Cr1< على االنترنت

 الهجوم على صحفي في الرمادي
وتوفي القيسي، وهومذيع في .  ديسمبر12فزيون العراقي عمر راسم القيسي في انفجار سيارة مفخخة في قتل الصحافي في التل

قناة التلفزيون الفضائية في تلفزيون األنبار، عندما انفجرت سيارة مفخخة بينما آان ماشيا الى العمل في وسط الرمادي في 
 13قناة ذاتها، في الهجوم الذي أسفر عن مقتل ما ال يقل عن واصيب شقيقه مصطفى القيسي، وهومصور لل. محافظة األنبار

وأعلنت دولة العراق اإلسالمية، وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لتقارير . 40شخصا واصابة 
 .صحفية
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 جرح رجال الشرطة زوجته أغسطس/آب 27بغداد يوم   حي الشعب فيفي، رئيس وآالة االنباء العراقية، واثناء مداهمة منزل حيدر حسون الفزع

  27في ) منطقة الرشيد(ونجا عالء محسن من قناة العراقية من محاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة في حي البياع في بغداد . وأفراد اخرين من األسرة
 مكتب بغداد نوفمبر/تشرين الثاني 1داهمت الشرطة العراقية يوم ، سيدة النجاةآنيسة  وتداعيا للهجوم على. ولكنه أصيب بجروح خطيرة، سبتمبر/أيلول

وبعد يوم أآدت . وصادرت بعض معداتها ألن المحطة آانت تبث مطالب مسلحي القاعدة الذين يحتلون الكنيسة، لفضائية البغدادية والتي مقرها مصر
، وأطلق سراح هذا األخير في اليوم التالي. البدالةلقبض على المنتج حيدر سالم وموظف  ألقي ا152. إغالق المحطةلجنة االتصاالت واالعالم العراقية

 إنهاء نوفمبر/تشرين الثاني 25في ، وفي مواجهة هذه العقبات أعلنت البغدادية.  آان سالم ال يزال تحت األعتقالديسمبر/آانون األولولكن حتى مطلع 
 .وجودها في العراق تماما

 
اقتحمت الشرطة ، فبراير/ شباط28في أحد الحوادث في .  بالقلق إزاء القيود التي تفرضها السلطات العراقية على وسائل اإلعالميوناميآما تشعر 

تم اعتقال ستة أشخاص واحتجزوا في ." أين ذهبت أموال العراق"وصادرت آتيبا بعنوان ) والكوثر، الجنوب، المغرب(والجيش ثالث مطابع في بغداد 
زعمت قيادة عمليات بغداد في وقت الحق أن المطابع تنشر مواد . وأفيد أن قوات األمن قد سيطرت على هذه المطابع لعدة أيام بعد الغارة. مكان مجهول

 .تحرض على الفتنة
 

ناسفة هي سبب بأن العبوات ال) وهوصحيح(ادعى قائد شرطة البصرة على اثنين من الصحفيين من الشرقية والفيحاء بتهمة القذف عندما ذآروا 
 153. آهرباءوتصر بدال أن سبب في هذه االنفجارات حادث مولد، أغسطس/آب 7التفجيرات المميتة التي وقعت في البصرة يوم 

 
 محافظةمجلس ، سبتمبر/أيلول 6في ، المحرر في جريدة الصدى، أصدرت محكمة االستئناف في محافظة واسط مذآرة العتقال سجاد سالم الفتالوي

 دعوى ضد الفتالوي بتهمة التشهير والقذف بعد أن آان قد انتقد السلطات التنفيذية والقضائية في واواسط قد رفعاالستئناف في  محكمة سرئيوواسط 
 .واسط

 
وذآرت المنظمة غير الحكومية 

عن حقوق الجمعية العراقية للدفاع 
 مارس/آذار 9الصحفيين العراقية في 

أنه لم تكن هناك مشاآل في حرية 
ة الصحفيين في يوم االنتخابات حرآ

فإن ، ومع ذلك. مارس/آذار 7
كوا من العنف تشاصحفيين فرديين 

 .خالل الفترة السابقة لالنتخابات
 

ورد أن مدير ، وفي حادثة أخرى
وآالة األنباء العراقية قد أصيب بعد 
اطالق النار عليه من قبل الجيش 
العراقي عند نقطة تفتيش في حي 

آان . مارس/آذار 7الشعب ببغداد في 
يغطي عملية االنتخابات عندما حصل 

، في محافظة األنبار. اطالق النار
سمحت المفوضية العليا المستقلة 

 .610 من أصل  فقط مرآز أقتراع12مراقبة االنتخابات في لالنتخابات 
 

للتعامل مع حاالت وسائل االعالم ) لرصافة في بغدادداخل محكمة استئناف ا(أعلن مجلس القضاء األعلى إنشاء محكمة خاصة ، يوليو/تموز 11يوم 
طلبت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك في وقت الحق حكومة العراق في الكشف عن مزيد من التفاصيل . بشقيها المدنية والجنائية، ذات الصلة

، منظمة غير حكومية عراقيةووه، حذر مرصد الحريات الصحفيةو. رالكيفية التي سوف تعمل بهايحول األسباب الكامنة وراء إنشاء هذه المحكمة وتفس
حالة مبكرة تم التعامل معها من قبل المحكمة . االستثنائيةأو  من دستور العراق تمنع قانونيا المحاآم الخاصة 95من انشاء هذه المحكمة ألن المادة 

من قبل وزارة الشباب  سبتمبر/أيلول  26الذي لوحق قضائيا في ، يةورئيس مرصد الحريات الصحفالعالم صحيفة  فيحررم، زياد العجيليبأختصت 
 أن العجيلي لم يشوه سمعة الوزارة وأن مقالته أرضت أآتوبر/تشرين األول 31وقضت المحكمة يوم . بسبب مقال حول بناء مجمع رياضي في البصرة

 .مطالب المواطنين المشروعة ألعالمهم حول قضايا تتعلق بالصالح العام
 
، انتهت آثير منها سلميا. تحسن الوضع األمني  مع2010ولكنها نمت في العدد خالل عام ، لتظاهرات واالحتجاجات في الشارع ليست شائعة في العراقا

عدم وتحديدا ، تظاهرعدة مئات من المحتجين الغاضبين ضد نقص الخدمات العامة، على سبيل المثال. قمعيةولكن أظهرت السلطات احيانا تكتيكات 
وطالب المتظاهرون باستقالة ، مرددين شعارات خارج مبنى مجلس المحافظة ومكتب المحافظ. يونيو/حزيران 19 في البصرة يوم آفاية تجهيز الكهرباء

صوب ثم ، في البدايةاء أطلقت قوات االمن العراقية أعيرة نارية في الهو، بعد ذلك بأيام قليلة يوناميوفقا لشهود عيان قابلتهم . المحافظ ووزير الكهرباء
وأفرج عنهم بعد أن . جرح ثالثة أشخاص واعتقل العديد من قبل قوات االمن العراقية.  عاما28مما أسفر عن مقتل حيدر سلمان داود ، المتظاهرين

جنة للتحقيق في مالبسات تشكيل لويوني/حزيران 21قرر مجلس محافظة البصرة يوم . وقعوا على تعهد بعدم المشارآة في المظاهرات في المستقبل

                                                 
 .سلطة االئتالف المؤقتة من 2004 مارس 20  من65بأمر ، التي أنشأت العراق دستور من 103 المادة بموجب إدارية مستقلة هيئة 152
 .سحب قائد الشرطة القضية قبل جلسة االستماع األولى 153
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 حرية التعبير في إقليم آردستان 10-1

ط هذا التشريع يعنى فق. وال سيما منذ تجريم جنح الصحافة، يشكل قانون الصحافة في آردستان تقدما آبيرا في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة
عدل برلمان إقليم آردستان . نتيجة للجهود التي قامت بها نقابة صحفيي آردستانوان هذا القانون ه. بوسائل اإلعالم المطبوعة وليس آل وسائل االتصال

قطت في نهاية المطاف أس، واستجابة الحتجاجات من قبل النقابة واإلعالميين. مقترحا تغييرات سلبية، 2007مشروع القانون المقترح من قبل النقابة في 
 .2010 تم اقرار قانون الصحافة من قبل برلمان اقليم آرستان عام .التعديالت التي اقترحها البرلمان

 
جرائم الصحافة المنصوص عليها في ، على سبيل المثال. يتضمن هذا القانون بعض العيوب، على الرغم من أنه يشكل تحسنا آبيرا في حرية الصحافة

 ويمكن ان يخلق بيئة حيث والتعسفاستخدام مصطلحات غامضة يترك هامشا واسعا للتفسيرات . فصل الخامس ليسا معرفين بوضوحال,  9المادة 
تحث يونامي حكومة اقليم آرستان لتعديل القانون لتعريف اآثر وضوحا لجرائم الصحافة و ذلك لتجنب التقييد ". الرقابة الذاتية"يمارس الصحفيون 

 .ة بحرية عن مواضيع من قبل وسائل االعالم و الصحفيين المحترفين في اقليم آردستان للكتابالمحتمل
 

 

 
 من الفصل 1الفقرة ، 9المادة . بالمقارنة مع دخل الصحفي المتوسط، الصحفيون يشيرون أيضا إلى أن الغرامات المنصوص عليها في القانون باهظة

دوالر  $ 4200إلى  $ 850من ( ماليين دينار عراقي 5 حتي 1  منبدءا، هحرررئيس تو،  يتم تغريم الصحفي الذي آتب المقالنص على أنتالخامس 
 دوالر 17000إلى  4200 من( مليون دينار 20 إلى 5 بدفع غرامة من ت المقال المخالف نشرالجهة التيضطر تقد ، وعالوة على ذلك). أمريكي
وقائية الطبيعة بال  راضونالصحفيين على وجه العمومأن و في حين يبد.من الفصل الخامس ثانيًا/9صوص عليه بموجب المادة المنوعلى النح، )أمريكي

 .يخشى أنهم يفتقدون االستقالليةالذين ، إزاء حقيقة أن التفسير يعتمد على القضاةإال أنهم عبروا عن قلقهم ، 2010مبتكرة للقانون الو
 

قانون اصول المحاآمات الجرائم المنصوص عليها في أو " لسالماالخالل با"ب قوانين أخرى بما في ذلك  الصحفيين بموجإتهام يمكن، وعالوة على ذلك
الصحفيون واتهم ". لسالمبا االخالل"على هذا األخير ينص على أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لجرائم التشهير في الحاالت التي تنطوي . الجزائية

مسعود ، حدث هذا في حالة الشكوى التي رفعها رئيس إقليم آردستان. قانون اصول المحاآمات الجزائية أجل تطبيق أحكام  منة المخالفاتتسميبقضاة ال
 .2009 نوفمبر/تشرين الثانيفي ، لفينرئيس تحرير مجلة ، ضد أحمد ميرا، بارزاني

 
، قد ذآر رئيس حكومة إقليم آردستان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستانيف،  اصول المحاآمات الجزائيةبخصوص قانونعلى الرغم من المخاوف 

  154.ديسمبر/آانون األول 13خالل مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في  اإلعالموحماية حرية التعبير ، مسعود بارزاني
 

الصحفي وطالب اختطف ال، مايو/أيار 4في ،  المثالعلى سبيل. آانت هناك بعض الهجمات على الصحفيين المسجلة في إقليم آردستان، ومع ذلك
 في حكوميةوهي جامعة آبيرة ، في وضح النهار خارج المدخل الرئيسي لكلية اآلداب في جامعة صالح الدين)  عاما23 (المستقل ساردشت عثمان

وآان .  ولم يتضح على الفور متى وأين قتل عثمان.في شرق الموصلوماي/أيار 6 بالرصاص يوم قد تعرض للتعذيب وقتلوقد تم العثور عليه و. أربيل
 لم ممنحكومة إقليم آردستان في  وفقا لمصالح السياسيين الساخرة التي تتناول المحرمات التي يمنع الحديث عنهاعدد من المقاالت قد آتب عثمان 

التحاد ل القضايا الداخلية اال انتقد فيهنشر مققد  ي اليوم السابق فعثمانآان ، هفقط قبل يوم من اختطاف. علنيةالنتقادات اال ونيحتملال ويعتادوا على 
. هقتلممظاهرات واسعة احتجاجا على خرجت ، في أعقاب مقتل عثمان. انتقادات ألسلوب حياة رئيس إقليم آردستانبما في ذلك الوطني الكردستاني 

 غتيال ومعلنا تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ممثلين مناالدانة إلوماي/أيار 20يانا في ب رئيس اقليم آردستان ة ضغوط آبيرة أصدرمارسمبعد و
للوم على االذي ألقى ب، 156 اللجنة تقريرها األولأصدرت سبتمبر/أيلول  15في  155. والشرطة)آسايش( الحزب الديمقراطي الكردستاني استخبارات

 آما،  إلى مزيد من االحتجاجاتتفإن نتيجة التحقيق أد، ومع ذلك. ثمانة قتل عي مسؤولحملهاو متطرفة انصار االسالمالكردية السنية المجموعة ال
حاالت انتهاآات حقوق   بعضفيحكومة إقليم آردستان فيه تعامل تعن النهج الذي ، وبصفة عامة، المخاوف حول مصداقية وشفافية التحقيقأثارت 

 .اإلنسان ضد الصحفيين واإلعالميين
 

محافظة ( عدة صحفيين يقومون بتغطية احتجاج ضد نقص المياه في جمجمال بمضايقةة وضباط آسايش  رجال الشرطقام، أغسطس/ آب11في 
 157).السليمانية

                                                 
 وفقا الطالع  ، mlht.201039086-12-20-raining-lawsuits-kurdistan-iraqi-irak/org.rsf.en://tpht عبر االنترنت متوفر 154
 2011 يناير21
 مثل -تان ألحزاب سياسية أصال تحت سيطرة وزارة الداخلية في حكومة إقليم آردستان، ولكن في الواقع اثنتان من قوى االمن المتوازيتان التابع 155

 مقسمة بين ويسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني، وتقوم بأعمال -المؤسسات األخرى لحكومة إقليم آردستان 
وعملية توحيد آلتا قوات االسايش بطيئة، مشروع بطئ منذ عام . ، وفرض القانون وأعمال االستخبارات)اسيةالجرائم االقتصادية والسي(الشرطة 
2005. 

 .2010لم يصدر أي مزيد من التحديثات لغاية اوائل ديسمبر  156
 .اخرى من العراق في تقارير الحقةسوف يتم االشارة الى المظاهرات التي حدثت في اقليم آردستان و في مناطق  , 2010يغطي هذا التقرير عام  157

 إقليم آردستان: حقائق اإلعالم 
 أآثر تحفظا وأقوى -- عاصمة منطقة الحكم الذاتي في آردستان العراق --تاريخيا، يبدوأن أربيل : "وفقا لمراسلين بال حدود 

والسليمانية حاليا مقر لمعظم وسائل .. لمتمردة والثقافية بامتيازارتباطا مع العراق من السليمانية، التي آثيرا ما تعتبر المدينة ا
 ".اإلعالم المستقلة 
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وذآرت . يونيو/حزيران 30 - يناير/آانون الثاني 1يغطي من   تقريرها العادي الخامس الذي نقابة الصحفيي آردستانتصدرأويوني/حزيران 30في 

حالة من  18، قتلالأو /االختطاف وبأربعة تهديدات ،  اغتيال واحدة حالةبما في ذلك،  حاالت انتهاك حرية الصحافة حالة من81النقابة أنها سجلت 
 حالة 18و، ة واحدولة اغتيالامحو، اختطاف احدو، وثالثة اعتقاالت، اإلعالم من أداء وظائفهمووقف العاملين في  تضييق  حالة35و، حاالت الضرب

 . حالة71عندما تم االبالغ عن ، 2009ذه األرقام زيادة في عدد االنتهاآات مقارنة مع النصف الثاني من عام وتمثل ه. هاتفي تهديد
 

مال آو،  مع رئيس تحرير مجلة الذي ادعى انه تلقى تهديدات بالقتل من حزب إسالمي سياسييونامي تاجتمع، مارس/آذار 2في إقليم آردستان في 
 خطبة أثناء بالقتل هددهوقال أيضا أن اإلمام قد . فبراير/ شباط15سلمان رشدي في ل" آيات شيطانية " للترجمة الكردية ابعد أن آان قد نشر، اإلسالم
 . بشكل قاطع استجابة ليونامي انكر مسؤلون في آومال اسالم .الجمعة

 
 من قبل رجال يرتدون فبراير/شباط 18في تعرض للضرب ومصادرة آاميرته و،  يعمل في صحيفة هاوالتي يدعي انه تعرض للهجوممراسل آردي

آان الصحفي يغطي الحملة ، في وقت الهجوم. في حكومة إقليم آردستان) الدفاع(شمرآة ي حراس وزير الب أنهم الضحية علىعرفهاالزي العسكري التي 
  .االنتخابية في محافظة السليمانية

 
وسائل تحقيقات  استخدام اإلجراءات القضائية باعتبارها أداة للحد من ى على ما يبدو تواصل و الهيئات االخرالهيئات السياسيةتالحظ يونامي بقلق ان 

 قدم الحزب أغسطس/آب 2في ، على سبيل المثال. أضرارأو  لفرض غرامات وتسعى في آثير من األحيان، اإلعالم في ادعاءات سوء الحكم
 بواسطة حزب  روزنامةويتم تمويل. واحدآاتب ورئيس تحريرها ،  روزنامةضد صحيفةالديمقراطي الكردستاني ثالث دعاوى قضائية بتهمة التشهير 

رفع الحزب . واتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني من االستفادة من تهريب النفط) تغييرقائمة ال(المعارضة آوران 
قانون اصول االعتماد على أحكام بو، للحصول على تعويضات، ليفينو وأوين، هاوالتي، ثالث صحف أخرىدعوى ضد الديمقراطي الكردستاني 

 158.آثر ليبراليةلحكومة إقليم آردستان األ وليس على قانون الصحافة المحاآمات الجزائية
 

 غرمت محكمة في أربيل ديسمبر/ولآانون األ 12يوم .  تعتبر غير مواتية للمصالح السياسيةالتيالتقارير إلسكات آأداة يستخدم أن القانون ووهكذا يبد
قتل مالحزب الديمقراطي الكردستاني في قوة االمن في تورط فيه تقرير اقترح بسبب  ) دوالر امريكي $500، 29( دينار عراقي  مليون 35ريغا مجلة 

 سبتمبر/أيلول  23في ، فاضل ميراني، نيلحزب الديمقراطي الكردستالورفعت القضية من قبل األمين العام . 2010وماي/أيارعثمان ساردشت  الصحافي
 المجلة بموجب أحكام القانون المدني العراقي تحوآمو. على سبيل التعويض)  دوالر امريكي424 000(ا  عراقيا دينار مليون500الذي آان قد طالب 

 ). دوالر امريكي14 400(دينار  مليون 17التي تنص على غرامة بحد أقصى ،  في اقليم آردستاندال من قانون الصحافة المعمول بهب
 

 وقف آمرشح الحزب  آان قدالمحكمة لتحديد قيمة الغرامةاعتمدته  ير الذييزعم أن الخبو، والقضية تثير مخاوف بشأن استقالل العملية القضائية
 .2010 أآتوبر/تشرين األولالديمقراطي الكردستاني في انتخابات نقابة المحامين في آردستان في 

 
  نتيجةديسمبر/آانون األول 13في ) دوالر امريكي 5000( دينار عراقي  مليون6 بمبلغ  محكمة في أربيل صحيفة ستاندردغرمت، ة أخرىوفي قضي

لمحكمة في أسبوع واحد في لاستدعاءات سبعة قال انه تلقى ، شوان محمد من أوين األسبوعية، وذآر محرر آخر. الدعوى التي رفعتها وزارة الزراعة
صحابها عالقات ال يزعم أنوهي شرآة ،   نالياهاتلشكاوى التي رفعلونتيجة ) 2010 إبريل/نيسانوما مجموعه عشرة منذ  (2010 ديسمبر/األولآانون 

 بتسبوقد . الذي يحكم آردستان العراق في ائتالف مع الحزب الديمقراطي الكردستانيووه  االتحاد الوطني الكردستاني زعيموثيقة مع جالل الطالباني
والمعروفة ،  تزعم أن المنازل التي تم بناؤها حديثا في منطقة سكنية في السليمانيةمن الصحيفة  سبتمبر/أيلول  28 هذه الدعاوى مقالة ظهرت في طبعة

 27أسفر عن مقتل  2010ويولي/تموز 16فشلت في تحقيق أنظمة السالمة الرسمية في أعقاب حريق شب في فندق سوما في ليلة " ةقرية األلمانيال"باسم 
التي شعارات العامة اإلولكن ، بأن المنازل لم تكن في حالة عدم امتثال مع أحدث األنظمة علنا تلجنة السالمة قد صرحأن  أوين وذآرت. شخصا
 .قد أزيلت بطريقة غير مشروعة من قبل الشرآة" ةقرية األلمانيال" لجنة السالمة في حررتها

 
، الذي حصل على سبعة مقاعد في برلمان حكومة إقليم آردستان) (االتحاد اإلسالمي الكردستاني(د االسالمي الكردستاني رفع االتحا، وفي قضية أخرى

التي قدمت ردا على مقال نشرته االسبوعية ، باس الموالية للحزب الديمقراطي الكردستانيدعوى ضد األسبوعية ) وثالثة في الجمعية الوطنية في بغداد
األمين ، أسامة التكريتيإلى وصالح الدين محمد ،  الذي تضمن رسالة يزعم أنها من زعيم االتحاد اإلسالمي الكردستانينوفمبر/الثانيتشرين  23يوم 

 المالية في التغلب على صعوباتهاالتحاد اإلسالمي الكردستاني لمساعدة   امريكي دوالر000، 350$  يطلب فيها) العام للحزب اإلسالمي العراقي
 1.7 (ا عراقيا دينار بليون2 بوطالبت،  باس القذف ونشر وثائق مزورةاد اإلسالمي الكردستاني في دعواهواتهم االتح. وع في مشاريع جديدةوالشر

 159.ديسمبر/آانون األول 28أجلت المحكمة قرارها حتى . على سبيل التعويض)  امريكيمليون دوالر
 

 لوآا زاهر ة الشعبيةالمطربدعوى قضائية ضد ،  إلى االتحاد اإلسالمي الكردستانيةالمنتسب، سبيدا،  محطة تلفزيونية فضائيةرفعت، وفي قضية أخرى
آان نه أ[والتي يزعم االتحاد اإلسالمي الكردستاني ، والموسيقى لها و اسم محطة التلفزيون في واحد من أشرطة الفيديت ذآرابمليار دينار عراقي ألنه

 '"غلطةلا:"نة عتم االعتذار من قبل المغنيالقضية بعدما أخيرا محطة السحبت . حطة التلفزيون لممهينا بسبب القيم اإلسالمية
. 

  فيرئيس تحرير قسم الفن،  يونسدرباز.  تهديدات عقب نشر مقاالت تنتقد الشخصيات السياسية واألحزابمزعم الصحفيين تلقيه، وفي حاالت أخرى
 يونس .4 القناة دات بالقتل النتقاده اثنين من المذيعين في التلفزيون الموالي للحزب الديمقراطي الكردستانيمراسلون بال حدود أنه تلقى تهديلزعم ، باس

 .ديسمبر/آانون األول 13قدم شكوى في 
 

                                                 
 .62 و61. ، الفقرات)2008 ديسمبر 31 - يوليو1(انظر أيضا تقرير حقوق اإلنسان الرابع عشر . 35/2008القانون رقم  158

 
 -http://en.rsf.org/irak-iraqi-kurdistan-lawsuits-raining-20-12>< متاح على االنترنت)صحفيين بال حدود(انظر  159

2010,39086.html <  2010 ديسمبر 20الدعاوى تنهمر على وسائل االعالم نشرت يوم االثنين :. آردستان العراق. 
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 تقريرا علنا وادمأن الصحفيين ال يمكن أن يقو  الصحافة في إقليم آردستانفي' حمراءالخطوط ال ' بعضبأن هناكالجدل تدعم الحوادث المذآورة أعاله 
  160.  المساء اليهمالسلطةقبل رجال من ) إجراءات قانونيةو(بغضب دون المخاطرة 

 
 إقليم تمت المصادقة على القانون من قبل رئيس.  لتنظيم المظاهرات11/2010اقليم آردستان القانون رقم برلمان نوفمبر / تشرين الثاني3صدر في أ

بعض منظمات المجتمع المدني . ديسمبر/آانون األول 20 في آردستان 120 في الجريدة الرسمية رقم نشر وديسمبر/آانون األول 8آردستان في 
 .نتقاد ألسباب عديدةهة له االوجم على القانون تاعترض

 
 

 الحقوق السياسية. 11
 

ن علشعب العراقي  ا العنف لم يثن. لعراقنحاء ايوم االنتخابات في معظم أفي نفس و االنتخابات تسبقالبالغ في الفترة التي عنف ال على الرغم من 
 18.9 من المائة في 62.4ما يقرب من ا المستقلة لالنتخابات  العليوفقا للمفوضية. انتخاب ممثليهم بحريةالمشارآة في االنتخابات وممارسة حقهم في 

ء المحافظات اقتراع في جميع أنحامحطة  49088مع  عالقترال امرآز 8312 أنشئ، جموعفي الم.  لالدالء باصواتهمتقدموا مسجل مليون ناخب
 . المنطقة الدوليةفيمحطة  37ح اتتفأيضا ا تم آما. 18العراقية ال 

 
عندما ، )يوم التصويت الخاص (مارس/آذار 4في وقت سابق يوم التصويت  فقد بدأ، ومع ذلك

حافظات يع مفي جماقتراع محطة  2856تحتوي على  القتراعا لآزرم 711المفوضية فتحت 
، المحتجزينووالجيش الشرطة   للفئات المؤهلة منيجرى سالعراق للتصويت الخاص الذي

قد تم تسجيل أنه وذآرت المفوضية العليا لالنتخابات .  في المستشفياتتحت العالجواألشخاص 
في حين أن الغالبية العظمى من . الفئة الخاصةمن   شخص آناخبين600000ما يقرب من 
 مجلسقام ،  من قبل المفوضية في قائمة الناخبين الخاصةمهلجيش آان قد تم تسجيلالشرطة وا
فتح ب، يونامي على طلب من قوى األمن الداخلي الذي آان مدعوما من ا المفوضية بناءمفوضي
أفراد ويوم التصويت الخاص الستيعاب تصويت أولئك العسكريين استثنائية تصويت مراآز 
المعتقلين عن طريق و  مرضى المستشفياتشاركو. قائمة خاصةال من  الذين حذفواالشرطة

العراقيين لناخبين بالنسبة للتصويت خارج البلد فقد أآمل التصويت ل. التصويت المشروط
أعلنت . مارس/آذار 7و 5على مدى ثالثة أيام متتالية في الفترة بين  المسجلين في الخارج

 . خارج البالداموقع16 خب ادلوا باصواتهم في نا272016المفوضية العليا لالنتخابات أن 
 

، ينالمراقبين العراقي من 114614اقبتها من قبل مر رصدها و قد تموآانت االنتخابات نفسها

صحائف النتائج ثم تم نقل . االقتراعمحطات تم فرز جميع األصوات في ، تي يوم االنتخابا

 ا عملية الفرز يدويضائية االنتخابية المفوضية بإعادةأمرت الهيئة الق، نتخاباتمعينة لالب الشكوى التي قدمها ائتالف دولة القانون فيما يتعلق بنتائج 

                                                

وسائل من  2000 الوآالء السياسيين وحوالي  من476366و،  من المراقبين الدوليين657
 في محافظة االنبار ونينوى  مراآز االقتراعيوناميزارت و. اإلعالم الدولية والوطنية

 .وآرآوك وأربيل والنجف والسليمانية وصالح الدين وديالى والبصرة ودهوك وبغداد
 
ف

 .جدولتهاالمفوضية في بغداد حيث تم ادخال بيانات  من جميع المحافظات الى مرآز يةاألصل
إجماال قيمت . 2010 مارس/آذار 26وتم اإلعالن عن نتائج االنتخابات من قبل المفوضية في 

، الفرزويوم االقتراع والحملة وبما في ذلك اعتماد قانون االنتخابات ، العملية االنتخابية يونامي
 161.ةالعاديهوامش الخطاء والشكوك ضمن األ بقاءمع ، المعاييرو على أنها معقولة المتطلبات

 
عد

،  للتعامل مع الشكاوىا قانونياحق مثلتعادة فرز األصوات يدويا إ" أن والحظ الممثل الخاص. لجميع االصوات في محافظة بغداد واعالن نتائج الفرز
 162".وبالتالي أآد على شرعية االنتخابات

 
 

 على شبكة اإلنترنت في" في آردستان العراق وسائل اإلعالم مفارقة :التعسف وبين الحرية " 160
>http://en.rsf.org/IMG/pdf/rsf_rapport_kurdistan_irakien_nov_2010_gb.pdf<نوفمبر ، التي نشرت بال حدودن مراسلو

الدين، وفساد المؤسسات والشخصيات السياسية، وجيران إقليم آردستان، والزعماء المعروفين والشخصيات : هذه القضايا هي . 2010
هذا : "باالتي 2011يونيو / حزيران14استجابة لهذا صرحت حكومة آرستان برسالة ليونامي بتاريخ . والجنس، وآرآوك" البطولية/"التاريخية

 –مع ذلك آل بلد و آل ثقافة لديها حدود لما تعتبره مناسب للنشرالعام . التصريح صيغ بطريقة جعلتها تبدو بانه اليوجد حدود لما هو مالئم للنشر العام
ظم الثقافات و على هذا النحو فاننا يحظى الدين و التاريخ و االداب العامة بقيمة عالية في مع. من تقيدات على مادة صريحة للمحاآمة بتهمة التشهير

" الخطوط الحمراء"نعتبر الحفاظ على المعايير االساسية التي تستهدف االستهالك العام على حد سواء امرا طبيعيا و مرغوبا فيه باالضافة الى ذلك 
تراف بان الحدود المعقولة لمحتوى يستهدف منه نحن نوصي باالع. االربعة االخيرة و التي ذآرتموها ليست مدعومة بامثلة التي سبقت هذا التصريح

االستهالك العام هو امر طبيعي و توضيح تصريحكم ليؤشر في حال وجود بعض المواضيع المحددة التي يتم استهدافها بطريقة غير مالئمة ويمكن 
 ". التحقق منها

 
 العام لألمم المتحدة في العراق، اد ميلكيرت بمناسبة االعالن عن نتائج بيان صادر عن الممثل الخاص لألمين"لبيان الصحفي لبعثة األمم المتحدة، ا 161

< ، وهي متاحة على االنترنت 2010 مارس 26، بغداد، "االنتخابات 
http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1301 < 21 2011 يناير 

 <شبكة اإلنترنت " ص يرحب بسير عملية إعادة فرز األصواتان الممثل الخا"لبيان الصحفي لبعثة األمم المتحدة ا 162
http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1334  <21 2011 يناير 
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عدة أشهر من تلت ومع ذلك .  على نتائج انتخابات مجلس النواب وفقا للدستور العراقيلمحكمة االتحادية العليااصادقت ، 2010ويوني/حزيران 1وم ي 

وما  المشارآة الكاملة في ب حق المواطنين العراقيين العاديين فقد مثلت. على الرغم من العنف، الى حد آبير حرة ونزيهةاالنتخابات العامة  اعتبرتع

. وآذلك يوم االنتخاب نفسه، العديد من أعمال العنف الخطيرة التي ارتكبت في العديد من مناطق مختلفة داخل البالد شابت الفترة السابقة لالنتخابات

نف  وفقا للمعلومات مكتب حزب المؤتمر الوطني  يناير/آانون الثاني 22في هاجم مسلحون حيث ،  في وسط مدينة البصرةالمتعلق باالنتخابات وقعا

 قتل ما ال .حكوميةمستهدفة مبان  )ىمحافظة ديال(مدينة بعقوبة ضربت سلسلة من التفجيرات ، مارس/آذار 3يوم .  باقتراب يوم االنتخابداد العنف 

 ) سابقامعسكر اشرف(الجديد العراق مخيم . 1
ذاتيا في مخيم المدارة  خلق اإليرانية في مستوطنتهم مجاهديمن المرتبطين ب 163اص شخ3380 ظل

،  لجنة مشترآة بين الوزارات تحت إشراف مكتب رئيس الوزراءتدير،  إلى الحكومة العراقية2009 يناير/آانون الثاني  نقل السيطرة الذي تم فيم

قيادة المخيم ). 2011 يناير/آانون الثاني في بداية 180(ي تقع في أماآن مختلفة محيطة بالمخيم من مكبرات الصوت التى الشكوسكان أيضا الاصل 

 من بعض حرمهمأو ، في عزلة عن العالم الخارجيابقائهم  ضد إرادتهم و مخيم العراق الجديد بعض سكاناك مخاوف طويلة األمد من احتجاز

                                                

 .2010 ديسمبر/آانون األولتشكل حتى الرئيسية على تشكيل حكومة والتي لم الكتل واألحزاب السياسية بسبب مفاوضات الجمود السياسي 
 
م

 .س الديمقراطية وسيادة القانونأمين مستقبل العراق آدولة مبنية على أسي ت خطوة أخرى هامة فتالعمليات السياسية في البالد وشكل
 

آانت ، وعالوة على ذلك.  أيضاولكن تم استهداف بعض المرشحين في االنتخابات، يا لهذا العنفضحاهم الذين أصبحوا في الغالب المدنيين العاديين و
فإن العنف لم ، ومع ذلك. ربما تهدف إلى ردعهم من اإلدالء بأصواتهم بحرية، وال سيما المسيحيين، هناك تقارير عن هجمات ضد مجموعات األقليات

 .آما أنها لم تؤثر على السلوك العام للعملية االنتخابية، ممارسة حقها السياسي في التصويتل  من أن تتقدمالمواطنين العراقيينردع ما يقرب من ثلثي ي
 
لع

 ما ال أنذآرت وسائل االعالم ، االنتخاباتسبقت في الفترة التي . ولم يبلغ عن وقوع اصابات،  تم صدهم من قبل حراس األمنولكن، يوناميالتي تلقتها 
 سهى عبد اهللا ة الدآتورتاغتيل، فبراير/شباط 7في .  قد قتلواسياسيةالالكردية اإلسالمية الجماعة و  القائمة العراقية أحزابيقل عن خمسة مرشحين من

في . نهر دجلةمن  )الغربية(اليمنى  في وسط الموصل على الضفة ى أيدي مسلحين مجهولين في رأس الجادةعل،  في القائمة العراقيةةمرشحوهي  شماغ
 أمام منزله في طوز قتلولم يذآر اسمه في الجماعة اإلسالمية الكردية و تقارير أنه قد تم اطالق النار على عضيوناميتلقت ، فبراير/ شباط28
نجا ، )بزعامة مسعود بارزاني(مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني ،  آاآائيسيروانورد أن  مارس/آذار 6في . في محافظة صالح الدينوورماتخ

 .من محاولة اغتيال في آرآوك
 
از

هجمات قتلت مارس /آذار 7و 4 في الفترة ما بين يوناميووفقا لتقارير وسائل اإلعالم المختلفة التي تلقتها .  اخرين42  شخصا واصيب29يقل عن 
انفجرت سيارة مفخخة في ، مارس/آذار 6عشية االنتخابات في .  آخرين96 أآثر من  مدنيا وأصابت57 يقل عن ما ال بقذائف الهاون والتفجيرات

ى عل قذائف مورتر  سقطت شخصا عندما25قتل ، مارس/آذار 7في يوم االنتخابات في .  آخرين54محافظة النجف مما أسفر عن مقتل ثالثة واصابة 
وآانت . 2010 األآثر عنفا في اتابنتخيوم االمن حيث عدد الهجمات في انحاء العراق آان ). االعظمية منطقة(مبنى سكني في حي اور في بغداد 

 .بسبب العنفمحطات  أغلقتحيث ، األنبار وديالى والموصل، عديدة وال سيما في بغداداالقتراع هجمات على مراآز ال
 
 
2

و. دون حلالوضع في مخيم العراق الجديد يبقى 
 .في محافظة ديالى)  سابقامعسكر أشرف(العراق الجديد 

 
نذ

 تأآيد التأهل  فيهوالذي آرر، 2008ويوني/حزيران 17مؤرخ البتوجيه من قرار مجلس الوزراء . مخيم العراق الجديدملف ، فوالمعروفة باسم لجنة أشر
 . مخيم العراق الجديدسلطتها على  تدريجياتفرضأشرف  من خالل لجنة احكومة العراقفإن ، لمنظمة مجاهدي خلق آمنظمة إرهابية ودعا إلى طردها

 الحكومة عيدتبينما . مما أدى إلى إصابة بعض السكان، مخيم العراق الجديدبين قوات االمن العراقية وسكان ، 2010ة مرات في مناوشات اندلعت عد
تحويلها أو  على استيراد بعض المواد التي يمكن استخدامها افرضت قيودإال انها ،  بعدم حرمان السكان من احتياجاتهم اإلنسانيةالعراقية تأآيد التزامها

الالزمة إلصالح المواد من حظر بعض  السكانويشكو. تجاهل هذا الحظرتحاول أن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية في آثير من األحيان غير، إلى أسلحة
 بين لجنة أشرف  مستمرةوهذه القيود تشكل مصدرا لنزاعات. مما يؤدي إلى تلوث إمدادات المياه في المخيم، مثل أنابيب المياه، البنية التحتية األساسية

، غير ضروري اسبب تأخيرتمتنازع عليها والتي غالبا ما  خضع إلجراءاتيبيد أنه .  الحصول على الرعاية الطبيةال يمنع. وسكان مخيم العراق الجديد
ظمة مجاهدي خلق حصل منت. في الوصول إلى المرافق الطبية والحصول على العالج المناسب، فرضته منظمة مجاهدي خلق اإليرانيةما  منهاو

التي تسافر في بتنظيم قوافل االمدادات أيضا الذين يقومون ،  من المستلزمات الضرورية من متعاقدين من القطاع الخاصالطعام وغيره  غلىاإليرانية
 . من مواقع بعيدة مثل الكويتأحيان آثيرة إلى مخيم العراق الجديد

 
يو

 مرارا على أساس أنهم يعتقدون أنهم أشخاص الشيء الذي قد قاومه السكان، رقابة تمهيدا إلغالقه ونقل سكانهتؤآد أن هذه التدابير تهدف إلى تشديد ال
يمكن السماح باستمراره إلى الو على انه ال تراجع عن الوضع في المخيم ارهاصراواصلت السلطات العراقية و. بعةن بموجب اتفاقية جنيف الرامحميو

آانون عنيفة في أواخر المسؤولين في المخيم التي آثيرا ما تحولت إلى وهناك عدد من الخالفات بين السكان والضباط العراقيين . أجل غير مسمى
 .بعض السكان بجروحاصابة نها ع  ونتج االول آانونديسمبر/األول

 
هن

 لخالصطوعي لتفانيهم اتالطابع ال عموما على مخيم العراق الجديدسكان يشدد .164الحقوق والحريات من قبل قيادة منظمة مجاهدي خلق اإليرانية
شير يمعظم عالمات الفردية الشخصية منه  اختفت الذيوالعالي التنظيم  وفإن نمط حياتهم المجتمعي، ومع ذلك. لمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية وأسبابه

منظمة المنشقين من آلما أآد و. لعراق الجديدمخيم اإلى أن قيادة منظمة مجاهدي خلق اإليرانية تمارس سيطرة آبيرة على سلوك وحياة وعقول سكان 
 .الحكومة االيرانيةمن ضغط ب اضطروا لإلدالء بتصريحاتالشهود   أنادعت منظمة مجاهدي خلق اإليرانية، مجاهدي خلق اإليرانية هذه الشكوك

 
 .2010 أبريل 24قوات الواليات المتحدة في العراق من  ارقام ،163
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ومنظمة مجاهدي خلق في العراق  يات المتحدةقوات الوال، حكومة العراقمن  بموافقة الذي أنشئوفريق االمم المتحدة لمراقبة الوضع في أشرف 

القاعدة  ألن عندما آان عليه انهاء وجوده 2010ويوني/حزيران 22 حتى 2009 أآتوبر/تشرين األولعلى أساس يومي من الوضع  راقب، اإليرانية
.  االنسحاب الجاري للقوات االمريكية من العراقالتي استضافت فريق االمم المتحدة أغلقت آجزء منلقوات االمريكية في العراق المجاورة ل العسكرية
 .لمراقبة الوضعمخيم العراق الجديد  القيام بزيارات أسبوعية إلى يوناميوتواصل 

 
ضمان بمرة أخرى  حكومة العراق يوناميتذآر ، ب مخيم العراق الجديد وسكانهحكومة العراق فيما يتعلق اف بالحقوق المشروعة في سيادة مع االعتر

اعادة أو الطرد أو ينبغي حمايتهم من الترحيل القسري ، عند االقتضاء، وأنه،  وفقا للقانون الدولي لحقوق اإلنسانمخيم العراق الجديدلة سكان معام
لى التزامها  عيونامي تشير إلى أن الحكومة العراقية قد أآدت في مناسبات عدة إلى يونامي.  انتهاك لمبدأ عدم اإلعادة القسريةفيه منلما  التوطين

 مخيم العراق الجديد الذين يشتبه في  تؤآد من جديد ضرورة تقديم سكانيونامي. الدولي في التعامل مع الوضع في مخيم العراق الجديدبالقانون 
طالما ، بالمثلو. لقانونية الواجبةالسابقة إلى العدالة وفقا للمعايير المعترف بها دوليا للمحاآمة العادلة واإلجراءات اغير قانونية  عن األنشطة مسؤوليتهم

 .حترام التام لقوانين العراقمخيم العراق الجديد اال سكان علىف ،  على األراضي العراقيةونزالي ال أنهم
 
 

  السابقة والتطورات في مجال حماية وتوفير حقوق اإلنسان في العراقيوناميتنفيذ توصيات . 13
 

الموصى به وعلى النح،  وحماية حقوق اإلنسان في العراقاحترام وتأمينتنفيذ إصالحات هامة تهدف إلى تعزيز تقدم في فإن ال، عدد من العواملل نظرا
االستثناءات من اثنين أو ولكن هناك واحد ، توقف إلى حد آبيرأو آان بطيئا ، 2009لبعثة في نهاية عام تقرير السادس عشر لحقوق اإلنسان الصادر لفي 

 .البارزة
 

بولة من جانب العراق وضع خطة عمل وطنية تهدف إلى تنفيذ التوصيات المقبتقدم  العام يعني عدم المارس/آذار 7ب انتخابات اسي في أعقاالمأزق السي
 ة لحقوق اإلنسانلمفوضية العليا المستقللالعراق انشاء عرقل أيضا تحقيق مزيد من التقدم في آما و)). أ(التوصية  (ة الشاملة الدوريفي المراجعة

ونتيجة . احد الكتل السياسية في مجلس النواب السابق، من قبل حزب الفضيلةفيها طعن فقد خبراء لتحديد المفوضين ال شرعية لجنة أما)).ك(التوصية (
لكن لم تعقد و، بعث رئيس مجلس النواب هذه القضية إلى مجلس النواب الجديد للمراجعة. تم تعليق أعمال لجنة الخبراء من قبل مجلس النواب، لذلك

 ملفعلى ظ االحفقرر مجلس النواب ، لتجنب االضطرار إلى البدء من نقطة الصفر. نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/آانون الثاني بين ذات قيمةدورة 
حقوق اإلنسان من مجلس نة لجب يونامي التقت، نوفمبر/تشرين الثاني 4يوم . الواردة من األفراد المهتمين في التعيين في اللجنة1456  الجميع الطلباتل

 .مجلس النوابل ا حالما يتم تعيين رئيساللجنة المستقلة العليا لحقوق االنسان على الضغط من أجل اإلسراع في استئناف عملية إنشاء ت وافقالنواب التي
 

 االعتماد على االعترافات في مارسةمبهدف إلغاء ، ))ب(التوصية  (اصول المحاآمات الجزائيةوآان هناك أيضا قليال في طريق إصالح قانون 
 لم .حقوق المحتجزين في عدم تجريم أنفسهم احترام وضمان،  تحت اإلآراه والتعذيباالعترافات التي يتم الحصول عليهاوال سيما ، اإلجراءات القضائية

عتقالهم ال يمجدال حق المحتجزين في الطعن  لضمان لضمان اإلصالح اإلجرائي والسياسيالتي دعت حكومة العراق) د( على توصية تحركيكن هناك 
لقوانين والسياسات المتعلقة باحتجاز األحداث ل اصالحلم يكن هناك إو آما، الدفاع واألقاربلمحامي أمام المحكمة وضمان الوصول السريع والمنتظم 

 إجراءات فيما يتعلق اذ اتخعنهذا آان هناك بعض األدلة بغض النظر عن )). ه(التوصية (بطريقة تتناسب مع االلتزامات الدولية المتعلقة باألطفال 
 هناك أدلة آافية على أن الحكومة اتخذت إجراءات جدية ضد المتهمين بارتكاب لم تكن)). ج(التوصية (خفض االآتظاظ في السجون ومراآز االحتجاز ب

 عراق بشكل قاطع دعوة في المراجعةرفضت حكومة ال، ى ذلكوعالوة عل)). و(التوصية (انتهاآات حقوق اإلنسان في السجون ومراآز االحتجاز 
تنفيذ عقوبة اإلعدام في انتظار مراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية وفقا لقرارات الجمعية ل  مؤقت إلعالن وقفة الشاملةالدوري

دق العراق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة اص)). ز(التوصية ) (2008 (63/168و) 2007 (62/149العامة لألمم المتحدة 
، ومع ذلك.  للقانون الدوليمكافحة التعذيب امتثاالو في خطوة إيجابية نح2008ويولي/تموزفي ) اتفاقية مناهضة التعذيب(المهينة أو الالإنسانية أو القاسية 

 من 27 من المادة 2لألمم المتحدة لضمان بدء نفاذ الصك على المستوى الدولي وفقا للفقرة  وثيقة التصديق لدى األمين العام تودعفإن الحكومة لم 
 .االتفاقية

 
جرائم ما يسمى ب بشأن التحقيق في مزاعم العنف القائم على نوع الجنس والتعامل بشكل فعال ومناسب مع يسياسالوالقانوني التطور   منآان هناك القليل

 .) )ي(التوصية (لحظر ختان اإلناث لم يكن هناك أي تشريع و) ط() ح(التوصية (الشرف 
 

ووضع المزيد من الموارد من حيث ، يالدينأو سبب انتمائهم العرقي باألفراد والجماعات التي استهدفت الهجمات  بصورة جدية علىالحكومة تعاملت 
فيما يتعلق . جهود لخلق بيئة يمكن فيها يمكن حماية األقليات الدينية والعرقيةبذل المزيد من اليجب  ه بيد أن؛))ل(التوصية (األمن لحماية هذه المجتمعات 

وبينما آان هناك بعض إصالح ، الجئينالأو  داخليا نازحينالمشاآل التي يواجهها السكان الالحكومة المؤقتة درك تفي حين ، ، )س(و) ن(بالتوصيات 
آانت هناك بعض مؤشرات تدل على أن المزيد من الموارد ال تزال ،  استولى عليها النظام السابقاستعادة الممتلكات ألولئك الذينبالقوانين المتعلقة 

 .بحاجة إلى توجيه لمعالجة هذه القضايا
 

 العراق إلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ولتمرير مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة وطنية لرعايةالنضمام ) م(على توصية تحرك لم يكن هناك 
 .المعوقين

 
التوصية ( المقابر الجماعية ولسد الثغرات في الخبرات التقنية وغيرها في التصدي لهذه القضايا على موضوعالعمل بحكومة العراق قد استمرت و 
أنه من غير ى الرغم من عل، على العموم اتخذت الحكومة على محمل الجد دور قوات األمن العراقية في تنفيذ العمليات األمنية ومكافحة اإلرهاب)). ع(

المطلوب في التوصية وما إذا آانت قوات األمن العراقية تطبق مدونة األمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على النح الواضح
على ، 2010 نوفمبر/تشرين الثاني 23 يوم، بالعراق لتصديقه تشيد يونامي، آما ذآر أعاله .اإلجراءات ضد الجماعات اإلرهابية وغيرهاأثناء ) ف(

41 



 

 
 يعني أن مجلس النواب لم يكن قادرا على وضع اللمسات األخيرة على 2010167لمعظم عام الجمود السياسي الذي اتسمت به عملية تشكيل الحكومة 
لتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة امشروع قانون ، على سبيل المثال. 2009التصويت على بعض مشاريع القوانين المقدمة في عام 

آما . ايتم التصويت عليهلم ، الطفل ومشروع قانون بشأن حرية التعبيرمشروع قانون بشأن حماية ولنساء دون دخل امشروع قانون بشأن مساعدة و
 . تشدد على أهمية هذه القوانين التي تهدف خصيصا لمعالجة بعض الثغرات في تنفيذ العراق اللتزاماته الدوليةيونامي، لوحظ في التقارير السابقة

 
ناقشات التي ابريل بعد سنوات من المشاورات والم/في نيسان) 12/2010انون رقم الق(صدر قانون جديد للمنظمات غير الحكومية ، وفي تطور إيجابي

معظم المنظمات غير الحكومية أن عتبر تو. ومنظمات المجتمع المدني واألمم المتحدةومجلس النواب والعراقية حكومة ال انطوت على عدة وزارات في
 ممثلين عن األمانة العامة لمجلس اتفقويولي/تموز 5يوم . ة في تنفيذ عملياتهم في العراقظ على استقالل وسالمة المنظمات غير الحكوميافحيالقانون 

هذه التوصيات ترآز . توصيات لتنفيذ اللوائحوالمنظمات غير الحكومية على  مديرية المنظمات غير الحكومية في الوزارات الحكوميةو الوزراء العراقي
ر المرسوم اصدالقدم األمين العام لمجلس الوزراء تعندما ، ومع ذلك. المصالح العامةووضع ، ت اإلبالغومتطلبا، على موضوعات مثل عملية التسجيل

. 12/2010للمنظمات غير الحكومية بطريقة تتنافى مع القانون رقم " سياسيةالنشاطات ال "يحدأنه   اتضح من القانون35وفقا للمادة للتنفيذ مع تعليمات 
 .لوائح لضمان توافقها مع متطلبات التشريعاللمراجعة  تحث حكومة العراق يونامي

 
ينص ووه). 16/2010القانون رقم ( قبل النظام السابق الضحايا عن ممتلكاتهم المتضررة منتمرير قانون لتعويض وهوإيجابي تشريعي وثمة تطور 

محتجزة ألسباب أو  ةدمرمأو مصادرة ) نقولة وغير المنقولةالم (ت ممتلكاتهمآان، في ظل نظام صدام حسين، على تعويض المواطنين العراقيين الذين
النازحين  المهاجرين الشهداء باالضافة للجنةلجنة الذي قدمه رئيس الوزراء من قبل قانون الض مشروع ااستعرتم و. طائفيةأو عرقية أو إثنية أو سياسية 

 20 حتى 1968ويولي/تموز 17يطبق بأثر رجعي اعتبارا من ، مارس/آذار 16الذي أقره مجلس الرئاسة في ، القانون.  مجلس النواب قبل اقرارهفي
  168. ال يوجد لديه حماية قانونية2003 مارس/آذار 20وهذا يعني أن أي شخص فقد ممتلكات في ظروف مماثلة بعد . 2003 مارس/آذار

 
الشؤون االجتماعية عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية مديرية  بخصوص فض ارتباط 18/2010صدر القانون رقم ، في محاولة لتعزيز الفيدرالية

ذوي و ورعاية المرأة، الرعاية االجتماعية ( وزارة العمل والشؤون االجتماعيةوتقرر أن خمسة أقسام من.  من قبل مجلس الرئاسةفبراير/شباط 15 في
مكتب في أنشأت آلن فصاعدا تحت اختصاص المديرية العامة التي ستعمل من ا) األحداثإصالح و اصة والتقاعد والضمان االجتماعياالحتياجات الخ

 ألغت المحكمة االتحادية العليا، ونتيجة لذلك. وزارة العمل والشؤون االجتماعية ضد هذا القانون من قبل استئنافاأطلق ، ومع ذلك.  عراقيمحافظآل 
 .شؤون االجتماعيةلوزارة العمل وال المباشرة بقت هذه اإلدارات تحت السلطةالقانون وأ

 
  حكومة إقليم آردستان13-1

ستان نفسها بانها منفتحة على الحوار و تعمل بطريقة تعاونية مع االمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا حقوق االنسان في جميع داظهرت حكومة اقليم آر
فإن حكومة إقليم آردستان ،  حقوق اإلنسانعن يوناميالسادس عشر لالتقرير  فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة إلى حكومة إقليم آردستان في. انحاء االقليم
تشرين  23في ، على سبيل المثال. لضمان التعامل مع السجناء والمعتقلين وفقا للقانون آما ذآر أعاله) أ(كثير فيما يتعلق بالتوصية قد قامت بال

القانون رقم (بصورة غير مشروعة احتجازهم أو /وخاص الذين تم اعتقالهم اقليم آردستان قانونا يمنح تعويضات لألشبرلمان  ر مرنوفمبر/الثاني
وينبغي إنشاء لجنة في . لديه الحق في المطالبة بالتعويض، في وقت الحقتبينت براءته  اعتقل وأدينشخص  أي فإن، ووفقا لهذا القانون). 15/2010

رئيس محكمة االستئناف وقاضيين من المحكمة نفسها حيث يقوم ) 23/2007 ( من قانون السلطة القضائية رقم14 المادة ضمنمحاآم االستئناف 
حجم ، وسوف يستند التعويض على أمرين). 3المادة  ()االستئناف(نقض أمام اللجنة العامة لمحكمة الة لالسئناف قابلتكون وستعراض طلبات التعويض با

 .والمعاناة الجسدية، المعاناة النفسية واالجتماعية
 

مع بعض المحاوالت إلصالح ) ب(المطلوب في التوصية وناك أيضا الكثير من اإلصالحات اإليجابية في ما يتعلق باحتجاز األحداث على النحوآان ه
 .تقديم المشورة والدورات التدريبية والخدمات المساعدة لألطفال في االعتقالادراج وأماآن احتجاز األحداث 

 
وال سيما عن طريق إنشاء مالجئ للنساء في ، الكثير لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنفبمة إقليم آردستان قامت حكو) ج(فيما يتعلق بالتوصية 

وإنشاء مزيد من فرص الحصول على الخدمات المجتمعية ، وإنشاء لجنة برلمانية للنظر في مسألة العنف ضد المرأة، مناطق مختلفة من إقليم آردستان
حظر ختان اإلناث وغيرها من التشريعات للم يتم بعد تمرير ) د(فيما يتعلق بالتوصية ، لألسف.  فضال عن أنشطة التوعية-العنف وغيرها للنساء ضحايا 

 .رفع مستوى الوعي لهذه المشكلةفي آثيرا دراسة آردية  ت ذلك فلقد ساهم وعلى الرغم من-التدابير الرامية إلى مكافحة هذه المشكلة 
 

 .ولكنها لم تصبح رسمية،  غير رسمي تنفيذ عقوبة اإلعدامبشكلحكومة إقليم آردستان أوقفت ) ه(ية فيما يتعلق بالتوص

                                                 
 21 وفقا الطالع http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/disappearance-convention.pdfمتوفرة على اإلنترنت  165

January 2010 
من  11770 وزارة، سجلت الاإلنسانية التابع لوزارة وحقوق االنسان مديرية الشؤون في السجوندائرة مراقبة ل 2009السنوي لعام  ووفقا للتقرير 166

 .2009 و2003عامي  بين المفقودين
 .ثمانية أشهرآثر من ألتقاسموا السلطة و تشكيل الحكومة لالسياسية الكرديةالسنة واالحزاب الشيعة و  مارس تفاوض7 في غير حاسمة بعد انتخابات 167

 25 في حكومة لتشكيل المالكي يس الوزراء نوريرئ طالباني الرئيس آلف،  نوفمبر13 يوم مجلس النواب ووافق عليها  نوفمبر11 يوم اتفاقية اعلنت
 .لمجلس الوزراء جزئية قائمة على مجلس النواب وافق  ديسمبر21 يوم. نوفمبر

 .تمييز مماثل مكرس في خطط التعويض التي توجد للسجناء السياسيين وأقارب األشخاص الذين قتلوا في الحرب خالل فترة نظام صدام حسين فقط 168
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واتخاذ الخطوات ، واصلت حكومة إقليم آردستان للعمل بالتعاون مع وزارة حقوق اإلنسان لتحديد مكان ونبش المقابر الجماعية) و(فيما يتعلق بالتوصية 

 . القتل هذاوالتحقيق في أعمال القتل ومقاضاة المسؤولين عن مثل، م لذويهمهالالزمة لتحديد الرفات وتسليم
 
وزارة حقوق االنسان لتحل محل ، )4/2010القانون رقم (تشريع بإنشاء هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان على اقليم آردستان برلمان وافق ، مايو/أيار 24في 
وآان يستشار ، وقد نوقشت هذه التشريعات لبعض الوقت.  لحكومة إقليم آردستانلوزراء السادسلغيت من قبل مجلس ا أالتيوحكومة إقليم آردستان في 

 مثلما سنهتؤخذ بعين االعتبار في النص النهائي للقانون لم إال أن أيا من االقتراحات التي قدمت ،  أربيل خالل عملية الصياغة فيحقوق اإلنسانمكتب 
. على انه سيتم تعيين رئيس للمجلس بناء على توصية مشترآة من جانب مجلس الوزراء والبرلمان الكردستانيوينص القانون . البرلمان الكردستاني

. ومراقبة مؤسسات الدولة وتمثيل حكومة إقليم آردستانبناء القدرات ودور المجلس هو .عملية اختيار األعضاء اآلخرين في المجلس ليست واضحة
رئيس المجلس الحق في تغيير ل. جانبا مختلفا من جوانب عمل المجلسيعالج آل منها  أربع مديريات وسيشمل. انؤوال أمام البرلموسيكون المجلس مس

كون ست سلطات تحقيق ولكن لم يتضح أية، لشكاوى الفرديةتلقي ال سلطة على أن المجلس سيكون لديهنص القانون ت  من)7 (3المادة . هيكل اإلدارات
ليل أولي للخطوات التي اتخذت حتى اآلن إلى أن المجلس سوف يعمل آهيئة تابعة للحكومة بدال من مؤسسة مستقلة لحقوق ويشير تح. في الواقعللمجلس 
 )).1993 (48/143االمم المتحدة الجمعية العامة القرار " (مبادئ باريسل"فقا اإلنسان و

 
على الحق في ) 2010 إبريل/نيسان 20في  9703أي تعليمات رسمية (ديدة أصدرت وزارة الداخلية لحكومة اقليم آردستان لوائح ج، في إقليم آردستان
 أوال إلى وزارة الداخلية وا مناسبات عامة أن يقدمة منظمي أيالتعبير والتجمع ألنها تلزمواعتبرت التعليمات بانها انتكاسة لحرية . التظاهر والتجمع

وتمت الموافقة على مشروع قانون . عدد المشارآين قبل منحهم اإلذن الستضافة هذا الحدثالتفاصيل الدقيقة للتجمع بما في ذلك الغرض منه ومكانه و
 وتعرض النتقادات مباشرة من منظمات المجتمع المدني والصحف نوفمبر/تشرين الثاني 3  فيحول نفس الموضوع من قبل البرلمان في إقليم آردستان

 . رئيس إقليم آردستان بعدم التصديق عليهاوالتعبير والحق في التجمع وناشدوزعموا أن القانون الجديد ينتهك حرية ا. المستقلة
 

ت غير الحكومية التي طال لمنظمال  جديدقانونب بين منظمات المجتمع المدني وحكومة إقليم آردستان فيما يتعلق 2010 عدد من المشاورات في توعقد
وقد ترآزت الخالفات بين ممثلي . ا عقد برلمان آردستان القراءة األولى لمشروع القانونعندمويوني/حزيران 27 في احراز التقدمتم أخيرا . انتظاره

وحدها المسؤولة تكون  أن تريد وزارة الداخلية لحكومة إقليم آردستان  حيث.الحكومة ونشطاء المجتمع المدني بشأن تسجيل المنظمات غير الحكومية
وزارة يجب ان يكون لمجرد االطالع على قرار إنشاء الدور المنظمات غير الحكومية أن عتقد تين  في ح إنشاء المنظمات غير الحكوميةعن البت في

هيئة مستقلة تشرف على عمل المنظمات غير الحكومية في حين بمطالبة المنظمات غير الحكومية هي وأخرى ثمة مسألة خالفية . مثل هذه المنظمة
 انه تم إدراج مبدأ يكردستانالالمجتمع المدني التابعة للبرلمان لجنة  ذآرت نوفمبر/تشرين الثاني 27في . ااقترحت الحكومة هذه المسؤولية لنفسه

 . لجنة مستقلة لدى لدى المكتب التابع لمجلس الوزراء وليسسيتم المنظمات غير الحكومية تسجيلفي مشروع القانون ولكن ، ذناإلوليس ، التسجيل
 

بما في ذلك مشروع قانون بشأن الحصول على ، أخريينان إقليم آردستان القراءة األولى لمشروعي قانونين عقد برلم، يونيو/حزيران 27أيضا في 
 الكشف عن  عن طريقالمعلومات الذي يهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة وضمان بيئة أفضل لحرية التعبير

وانتقد بشدة المشروع الثاني من قبل عدد من . المشروع الثاني يتعلق بإنشاء لجنة إقليمية عليا لالنتخابات. ل االعالممصادر المعلومات للعاملين في وسائ
 .القانون باعتباره محاولة من الحكومة للسيطرة على العمليات االنتخابيةبأحزاب المعارضة التي نددت 

 
تمت المصادقة على القانون من . تنظيم المظاهراتل 11/2010القانون رقم  نوفمبر/شرين الثانيت/ تشرين الثاني3في البرلمان في اقليم آوردستان صدر أ

بعض منظمات . ديسمبر/آانون األول 20 في آردستان 120 في الجريدة الرسمية رقم  ونشرديسمبر/آانون األول 8 إقليم آردستان في قبل رئيس
 وفقا . مشروعة تكونمظاهرة قبل أنلمثل الحاجة إلى التسجيل المسبق ، اد له ألسباب عديدة انتقتجهوو، المجتمع المدني قد اعترض على القانون

لجميع المساعدات الدولية لتحقيق هذه " الباب المفتوح"لحكومة اقليم آردستان تسعى جاهدة لتعزيز سالمة و حرية ورخاء مواطنيها تبقي على سياسة 
 . الغايات
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 العمال المهاجرون  14-1

 في حالة منذ فترة 169. أدلة قولية على مدى عدد من السنوات بشأن االتجار واالستغالل وإساءة معاملة العمال المهاجرين في العراقيوناميوقد تلقت 
 8 لمدة شهر في دهوك بموجب المادة ات أربع نساء اثيوبي انه تم احتجازمارس/آذار 3 عن طريق منظمة غير حكومية دولية في يوناميأبلغت ، قريبة

 في إقليم آردستان بسبب سوء المعاملة آن قد ترآن شرآتهن التي عينتهنو.من قانون اإلقامة العراقي لعبور الحدود بطريقة غير مشروعة في العراق
بحث عن فرص عمل أفضل ولكن تم ايقافهم على الحدود ألنهم لم يكن لعبور الى ترآيا للاربع النساء األحاول آل . المزعومة وظروف العمل التعسفية

 إلى المنظمة الدولية  قضيتهنيوناميحولت و. إلى ملجأ للنساءوإرسالهنربع  النساء األتم إطالق سراح، بعد شهرين من االعتقال. لديهم الوثائق الالزمة
 .والتي رتبت إلعادتهم إلى البلد الذي يحملون جنسيته، للهجرة

 
على الرغم من ، تلق أي عقد عملي ولكن لم 2007 منذ تم إحضاره إلى إقليم آردستان من قبل إحدى وآاالت التوظيف حالة بنغالي يوناميآما وثقت 

لبا ا طامييونب شك أن يتم القبض عليه عندما اتصلوآان على و. ونتيجة لذلك لم يستطع الحصول على تصريح إقامة. تغيير أرباب العمل مرارا وتكرارا
 مواجهةأو ، هاآان يتعين على العامل المهاجر دفعرامة التي دوالر غ $ 1500 تنازل عن المدير العام لمكتب اإلقامة الذي يونامي ناشدت. المساعدة
 .جنسيتهفي النهاية رتبت إلعادته إلى البلد الذي يحمل المنظمة الدولية للهجرة . السجن

 
 مقارنة كو مع ذل, ني هنالك حاالت من االستغالل و عدم وجود وثائق صحيحة لعدد من العمال الدولي أنلبعثةلان وأآدت سلطات حكومة إقليم آردست

العديد من العمال  الشؤون االجتماعية أنووزارة العمل  توذآر. للعدد الكبير للعمال المهاجرين في اقليم آردستان تبقى هذه القضايا قليلة نسبيا

                                                 
 .54-52. ، الفقرات)2008 ديسمبر 31 - يوليو1(ل المثال تقرير حقوق اإلنسان الرابع عشر انظر على سبي 169
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Reported Civilian Deaths by 
region 2010: Kurdistan Region
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