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 ٣٩ من ٢صفحة 

  تقدير: أوالً

  

 لحكومة العراق وجزءاً منها إلى حكومة إقليم كردستان للحصول وفقاً للعرف المتبع، تم تقديم مسودة هذا التقرير

كما تم دعوة كل من سفارتي الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة للتعليق على . نشرالا قبل على تعليقاتهم

وتم إعطاء مهلة . أجزاء من المسودة حيث تم ذكر البلدين بصفتهما عضوين في القوة متعددة الجنسيات في العراق

وتعبر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق . اتها األطراف التي استلمت مسودة التقرير لتزويد تعليقلكافة يوماً ١٥

وستقوم .  اإلجابات والتعليقات خالل فترة مناسبةا وعلى تزويدهاعن شكرها وامتنانها لكافة األطراف على تعاونه

ر  وقد تم وضع هذا التقري. العراق بنشر هذه التعليقات كما تلقتها في ملحق لهذا التقريربعثة األمم المتحدة لمساعدة

   .بالتعاون مع مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان

  

  موجز تنفيذي: ثانياً
 
خالل األشهر األولى أصالً  بتحسن أكبر في الوضع األمني، والذي لوحظ ٢٠٠٨ اتسم النصف الثاني من عام .١

والتي شنتها  ذات الصدى الواسع والمسببة أضراراً جماعية فضالً عن انخفاض عدد الهجمات. من العام

 الحمالت العسكرية الواسعة التي شنتها القوات العراقية  كما تم إتباع .مليشيات وجماعات إجرامية ومتمردون

ونينوى   في ميسان وديالىاقل حجمأبعمليات  أبريل/مارس ونيسان/ آذارفي البصرة ومدينة الصدر في شهري

أكتوبر /وفي شهر تشرين األول ,مبر على التوالينوف/ أغسطس وتشرين الثاني /يوليو وآب/شهر تموزأخالل 

 في العراق أدنى القوة متعددة الجنسيات صفوف العراقيين المدنيين وجنود فيد القتلى اعدأ ت، بلغ٢٠٠٨

، نشرت وزارة الصحة أعداد الضحايا المدنيين في ٢٠٠٧وألول مرة منذ عام . ٢٠٠٣ منذ عام امستوياته

جريحاً  ٢٠١٧٨قتيالً بينما بلغ عدد الجرحى  ٦٧٨٧ العدد اإلجمالي للقتلى المدنيينرة بلغ افوفقاً للوز. العراق

في عدد القتلى جراء أعمال العنف مقارنة بعدد القتلى واضحاً ، مما يشكل انخفاضاً كبيراً ٢٠٠٨خالل عام 

  .٢٠٠٦١ جريحاً عام ٣٦٦٨٥وعدد الجرحى البالغ مدني  ٣٤٥٤٢ البالغ
 
إزاء أوضاع حقوق اإلنسان ) يونامي(القلق يساور بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ورغم ذلك، ال يزال  .٢

؛ وتتواصل عمليات القتل المستهدف متكرراً تزال أمراً ال إذ أن الهجمات العشوائية . برمتها في العراق 

لدينيين والجماعات لقوات األمن والمسؤولين رفيعي المستوى وموظفي الخدمة المدنية والزعماء السياسيين وا

عمليات الخطف من إضافة إلى المهنية كالصحفيين والمعلمين واألطباء والقضاة والمحامين ومدنيين آخرين، 

 التقرير بشن هجمات ضد قادة األقليات والنزوح التي يغطيهافترة الكما اتسمت . أجل الحصول على فدية

 أعمال العنف وتعتبر. أكتوبر/ين األولمسيحي من الموصل في شهر تشر ١٢٠٠٠  منكثرالجماعي أل

                                                 
على أرقام داللية مبنية على لم تتوفر أية أرقام رسمية حول أعداد الضحايا في صفوف قوات األمن العراقية  خالل كتابة هذا التقرير، وللحصول   1

 aspx.index/Iraq/org.icasualties://http :تقارير صحفية، راجع الموقع اإللكتروني التالي

ialbustanji
Underline
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 ٣٩ من ٣صفحة 

 من األمور المثيرة للقلق الشديد، إذ أن نمط في إقليم كردستان وباقي أرجاء العراقالمرتكبة بحق النساء 

 " .الشرف"قتل دفاعاً عن الالحوادث المسجلة على أنها انتحار قد يشير إلى جرائم 
 
 وال التصدي المنهجي لإلفالت من  بصورة تامة القانونولم يصاحب التحسن في الوضع األمني إرساء سيادة .٣

بعثة األمم المتحدة وأوضحت . ففي معظم الحاالت، لم يقدم مقترفي انتهاكات حقوق اإلنسان للعدالة.  العقوبة

 مراراً بأن األمن لن يصبح مستتباً ما لم تُتخذ خطوات هامة في مجال حقوق اإلنسان كتعزيز لمساعدة العراق

سيادته، فتلك هي فرصته في طور استعادة أن العراق  وبما .  القانون والتصدي لإلفالت من العقوبةسيادة

للسير قُدماً بكافة جوانب سيادة القانون بما فيها اإلصالح القانوني وتعزيز النظام القضائي وتحسين ظروف 

يق القُطري التابع لألمم المتحدة على  والفرالبعثةوتقف . االحتجاز وتمكين المعتقلين من الحصول على العدالة

  .لتقديم مساعداتهااالستعداد ُأهبة 

  

لتقرير كان ال يزال ثمة  االتي يغطيهافترة ال، ففي نهاية االعتقالأما بالنسبة ألوضاع السجون ومراكز  .٤

 العدل في سجون وزارة الداخلية أو وزارةيوجد  شخصاً قيد اإلعتقال لدى جهات مختلفة؛ فمنهم من ٤١٢٧١٢

.  في العراقالقوة متعددة الجنسياتأو وزارة الدفاع أو وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية فضالً عن سجون 

 العراقية نحو تحت السيطرة  الواقعةفي السجونالمعتقلين بلغ عدد  ٢٠٠٨ديسمبر /وفي شهر كانون األول

بعثة األمم وواصلت . معتقالً ١٥٠٥٨ فيبلغ عددهم القوة متعددة الجنسيات في سجون  هم، أما من٢٦٢١٣

عن مخاوفها بشأن ظروف المعتقلين الذين حرم العديد منهم من حريتهم اإلعراب  المتحدة لمساعدة العراق

 إذ القانونية الصحيحةلشهور بل لسنوات في زنزانات مكتظة، وكذلك بشأن انتهاك القواعد الدنيا لإلجراءات 

أو لم توجه لهم أية تهم رسمية محامي الدفاع إلى وصول الم إمكانية عدأن العديد من هؤالء يعانون من 

بين الواليات المتحدة الجديدة  االتفاقية الثنائيةسريان وسيبدأ . بارتكاب جريمة ما أو أنهم لم يمثلوا أمام قاٍض

ين لدى القوة ، وتتوخى هذه االتفاقية إطالق سراح المعتقل٢٠٠٩يناير / في كانون الثاني٣والعراقاألمريكية 

مع االتفاقية  كال الطرفين لتنفيذ البعثةوتدعو  .متعددة الجنسيات  أو تحويل احتجازهم إلى السلطات العراقية

وتلقت البعثة . وصكوك حقوق اإلنسان اإلنسانللقيم والمعايير الراسخة لحقوق التام االحترام المحافظة على 

في  قبل المحاكمة مرحلة االحتجازيب وإساءة معاملة في تقارير ذات مصداقية بخصوص ادعاءات بوقوع تعذ

وقوع إساءة معاملة في بتقارير تفيد  كما تلقى مكتب حقوق اإلنسان التابع للبعثة ،العراقيةمرافق االحتجاز 

 وطلبت البعثة من السلطات العراقية وسلطات إقليم كردستان إجراء ،مرافق االحتجاز في إقليم كردستان

 .ة في هذه الحاالتتحقيقات عاجل
  

                                                 
 ، باستثناء إقليم كردستان،بلغ عدد المعتقلين في العراقووفقاً لوزارة العدل، فقد  .األرقام التي قدمتها وزارة حقوق اإلنسان ال تشمل إقليم كردستان 2

عدد المعتقلين لدى القوة متعددة في وتُظهر األرقام التي قدمتها وزارة حقوق اإلنسان انخفاضاً  .،٢٠٠٨ديسمبر /معتقالً حتّى شهر كانون األول ٤١٣٠٧

ديسمبر، بينما ازداد عدد /معتقالً في شهر كانون األول ١٥٠٥٨العدد ليبلغ  ٢٠٠٨يناير /في شهر كانون الثاني ٢٣٨٠٠الجنسيات في العراق من 

   .بحلول نهاية تلك السنة ٢٦٢١٣ ليصل الى ٢٠٠٨يناير / في شهر كانون الثاني٢٤٦٧٧المعتقلين في السجون التابعة للسلطات العراقية ليصبح 
  .٩٠راجع الفقرة  3



 ٣٩ من ٤صفحة 

معتقالً ينطبق عليهم العفو بموجب قانون العفو  ١٢٧٤٣١تُفيد تقارير مجلس القضاء األعلى العراقي أن ثمة  .٥

 ووفقاً لوزارة حقوق اإلنسان، بلغ عدد القضايا الموافق على  .٢٠٠٨ فبراير/شباط ٢٧العام الصادر في

: لمعتقلين لدى وزارة العدلا: ما يلي ٢٠٠٨ديسمبر /ولكانون األ ٣١معالجتها بموجب هذا القانون لغاية 

معتقالً  ٢٧١٥ سراحأطلق : وزارة الداخلية؛ قضية قيد الدراسة ١٠٩  ، فيما توجدمعتقالً ٣٢٣٢ سراح أطلق 

 جرائم على ذمة محاكمة علىحتجاز االكونهم قيد معتقال بالعفو إال أنه لم يطلق سراحهم  ٢٧٩٥و تم شمول 

 ٣٤٣:االجتماعيةمستفيداً، ووزارة العمل والشؤون  ١٢٥٢: وزارة الدفاع؛ ها قانون العفوأخرى ال يشمل

، كان ال يزال قانون العفو قيد التنفيذ إال أن ذلك لم يخفف من ٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ٣١ومنذ . مستفيداًً

  .االعتقالومراكز شدة ازدحام السجون 
 
بعثة األمم  مخيم أشرف لحكومة العراق، فإن مسؤولية  الجنسياتالقوة متعددةفي الوقت الذي سلّمت فيه  .٦

المخيم بما فيها اإلعادة غير القسرية سكان  تُذكّر كافة األطراف بالتزاماتها نحو المتحدة لمساعدة العراق

 البعثةوفي إشارة منفصلة، أعربت .  للمتهمين بارتكاب جرائمالقانونية الصحيحةوضمانات توفير اإلجراءات 

  . في العراقن وشكاوى إساءة معاملة العمال المهاجريبالبشراالتجار تقارير عن إزاء عن قلقها يضاً أ
 
لتقرير منها المصادقة على معاهدة  هذا االتي يغطيهافترة الوحدثت تطورات مؤسساتية وقانونية هامة خالل  .٧

ذلك يتبع  ويتوقع أن ة أو المهينة،المعاملة القاسيـة أو الالإنسانيالعقاب ووغيره من ضروب التعذيب حظر 

ولقد كانت . ٤المعاهدةو جعلها متماشية مع االلتزامات المتضمنة في هذه القائمة للقوانين  بمراجعة شاملة

بالوضع الخاص لألقليات االعتراف خطوة هامة في االنتخابات إضافة أحكام بشأن تمثيل األقليات في قانون 

من عامين من النقاش، تبنّى البرلمان أكثر فضالً عن أنه بعد مضي  .من الدستور ١٢٥بموجب المادة 

 مؤسسة هامة لحماية حقوق ن تصبحأ التي من شأنهاالعراقي قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق اإلنسان 

يل تشك: هماووفي إقليم كردستان، كان ثمة مبادرتين بارزتين . المقيمين والعاملين على أراضي العراقكافة 

بعثة األمم المتحدة  وتبني قانون إعالم جديد، وتُرحب لمرأةثالث لجان للتعامل مع العنف المرتكب بحق ا

  . بهذه التطوراتلمساعدة العراق
 
حكومة على مواصلة جهوده لدعم  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقلدأب مكتب حقوق اإلنسان التابع  .٨

إلى المساعدة األنشطة بناء القدرات، وترمي هذه بأنشطة   خالل القيام ومنظمات المجتمع المدني منالعراق

حقوق تعميم  ورش عمل حول البعثةوعقدت . عراقيةوقيادة على تأسيس نظام لحماية حقوق اإلنسان بإدارة 

مم بعثة األولقد صمم مكتب حقوق اإلنسان التابع ل  .اإلنسان وسبل اعتمادها في عمل وزارتي الداخلية والدفاع

، بالتعاون مع الفريق القُطري لألمم المتحدة، عدداً من المشاريع الخاصة بمواضيع المتحدة لمساعدة العراق

 لحماية األطفال والصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان،  ووضع أطر عمٍل٥كالمراجعة الدورية العالمية

بعثة لكما سيقدم مكتب حقوق اإلنسان التابع . وما بعده ٢٠٠٩ومن المزمع تنفيذ كافة تلك المشاريع خالل عام 

                                                 
  .مين العام لألمم المتحدة ليصبح طرفاً للمعاهدة ولم يكن ذلك قد تم عند كتابة هذا التقرير إيداع وثيقة التصديق لدى األ ينبغي على العراق 4
  ٢٠١٠فبراير /من المزمع تتم مراجعة العراق في شهر شباط 5



 ٣٩ من ٥صفحة 

المساعدة في تدريب كادر وزارة حقوق اإلنسان وتزويده بالمعدات الالزمة  األمم المتحدة لمساعدة العراق

  . الجثث من المقابر الجماعيةالستخراج

  

 توصيات: ثالثاً

  

 في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان يشارك مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق .٩

وسيادة القانون، بالتعاون الوثيق مع قطاعات عراقية حكومية وغير حكومية وفيما يتواءم وقرار مجلس األمن 

تعزيز حماية حقوق اإلنسان " لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مهمة أوكل ذي ال٢٠٠٨٦ لعام ١٨٣٠رقم 

 وبغية تحقيق هذه الغاية، تتابع البعثة ٧"قتعزيز سيادة القانون في العرا لواإلصالح القضائي والقانوني من أج

عن كثب أوضاع حقوق اإلنسان في العراق وتساعد في أعمال إعادة تأهيل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني 

 وتتعاون على نحو وثيق مع جماعات حقوق اإلنسان. وإعادة إعمارها، ال سيما عبر أنشطة بناء القدرات

 .المحلية وتسعى للحفاظ على اتصاالت مباشرة مع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وشهود العيان

  

 وتهدف تقارير حقوق اإلنسان الدورية التي تصدرها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق لمساعدة حكومة  .١٠

ويبقى . يادة القانونالعراق وحكومة إقليم كردستان على ضمان حماية حقوق اإلنسان األساسية واحترام س

العراق ملزماً بالعمل بموجب االتفاقيات الدولية والقوانين المحلية في اتخاذ تدابير لكبح جماح العنف والحفاظ 

 واضح، ال سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةكما أن . معايير الدولية لحقوق اإلنسانالعلى 

 وتبقى البعثة ملتزمة بمتابعة حوار بنّاء مع ٨. ي يتعين توفيرها لألفرادفيما يخص الحمايات األساسية الت

السلطات بغية تحقيق هذه األهداف وتوفير برامج التدريبات وبناء القدرات للقطاعات الحكومية وغير 

 .الحكومية

  

 تؤكد مجدداً على  ألوضاع حقوق اإلنسان بالعراق، فإنهابعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوبناء على تقييم  .١١

 :التوصيات التالية
 

 توصيات لحكومة العراق
 
والسجون تحت سلطة وزارة االعتقال ضمان التطبيق الفعال للقوانين التي تنظم السجون وضم كافة مرافق   )أ 

أما بالنسبة للعاملين في . العدل، والتعامل الفوري مع كافة مزاعم سوء معاملة المعتقلين بما فيهم األحداث

                                                 
 المتحدة  وينص على انه يتعين على الممثل الخاص لألمين العام وبعثة ااالمم٢٠٠٨أغسطس / آب٧ الذي اقر في ١٨٣٠قرار مجلس االمن رقم  6

  ٢٠٠٧ لعام ١٧٧٠مواصلة االلتزام بالسعي لتحقيق والايتها الموسعة التي نص عليها قرار مجلس األمن رقم " لمساعدة العراق 
  ج/٢ الفقرة ٢٠٠٨ لعام ١٨٣٠قرار مجلس األمن رقم  7

  .لحكومات العراقية المتعاقبةوهو ملزم لكل ا ١٩٧١صادق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام  8



 ٣٩ من ٦صفحة 

معاملة المعتقلين قيد إساءة و أ تنفيذ القانون وموظفو السجون الذين ثبت أو يعتقد ضلوعهم في تعذيب مجال

 .المالحقة القضائيةاالعتقال فيجب أن ال يتمتع أي منهم بالحصانة من 
 
 أو المعاملة القاسيـة أو الالإنسانيةالعقاب ووغيره من ضروب إكمال عملية االنضمام لمعاهدة حظر التعذيب   )ب 

مراجعة عضواً كامالً فيها و يصبح العراق لكي الوثيقة لدى األمين العام لألمم المتحدة من خالل إيداع المهينة

 وجعلها ،ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائيةلقوانين كافة ا

 . مؤخراًتبنيهامعاهدة حظر التعذيب التي تم متماشية مع 
 
عن نظام إقامة لالستعاضة  في مراجعة القانون الخاص باإلجراءات الجنائية والقواعد اإلجرائية النظر  )ج 

  .بنظام ادعاء مبني على أساس األدلة والبراهيناالعتراف الدعاوى المقام على أساس 
 
قوية بأقاربهم ومحاميي الدفاع على نحو دوري وكاف وفي الوقت المناسب، وتباالتصال السماح للمعتقلين   )د 

 أن يكون لدى المعتقلين حق االعتراض على قانونية الجهود الرامية إلى ضمان تحقيق العدالة بسرعة وضمان

بارتكاب جريمة يعاقب عليها لهم ه تهم ي توجإال في حال على الفور همإطالق سراحوأن يتم  احتجازهم

  . الجنائية والتعديالت المضافة عليهالقانون وإحالتهم للمحاكمة وفقاً للقانون العراقي الخاص باإلجراءات
 
بالسجون ومرافق االعتقال وتحسين ظروف النظافة ومرافق االزدحام زيادة الجهود الرامية إلى تخفيف شدة   )ه 

للتحري عن ظروف مرافق اعتقال األحداث بالنسبة  عاجلةمن خالل تفعيل تدابير  الصرف الصحي، ال سيما

  .التأهيلوعدم كفاية برامج إعادة لالزدحام 
 
لقانون العقوبات والقانون الخاص شاملة  حين إجراء مراجعة لىإعدام العمل على وقف تنفيذ عقوبة اإل  )و 

 ورقم  ٢٠٠٧ لعام ٦٢/١٤٩باإلجراءات الجنائية على نحو ينسجم وقراري الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

  . ٢٠٠٨لعام  ٦٣/١٦٨
 
جرائم "لعنف القائم على أساس نوع الجنس، ال سيما ما يسمى التحقيق في الحوادث التي تنطوي على ا  )ز 

المرتكبة بحق النساء، واتخاذ التدابير التي تكفل تحميل من يثبت ضلوعه بارتكاب هذه الجرائم " الشرف

 "لجرائم الشرف"المسؤولية وتقديمه إلى العدالة، وتعديل التشريع الجنائي الذي يسمح بتطبيق األعذار المخففة 

 ٩ . أشكال التمييز ضد المرأةكافةتفاقية القضاء على  المشروع البروتوكول االختياريظر في توقيع والن
 
 تضع السياسات المالئمة لحماية األطفال وتضع آلية مراقبة  رفيعة المستوىوطنيةقامة لجنة إالعمل من اجل   )ح 

 واستخدامهم في األعمال طفال للقتال انتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة التي تضر باألطفال كتجنيد األومتابعة

                                                 
ولدى التوقيع . ٢٠٠٠ديسمبر / كانون األول٢٢ سارياً في تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالمشروع البروتوكول االختياري أصبح  9

 الهيئة التي ترصد التزام الدول –  ضد المرأةاللجنة المعنية بالقضاء على التمييزعلى مشروع البروتوكول االختياري تعترف الدولة الموقعة باختصاص 

   لتلقّي شكاوى األفراد والجماعات والنظر فيها ضمن مجاالت اختصاصها–األعضاء ببنود المعاهدة 



 ٣٩ من ٧صفحة 

والصراع طفال المعني باأل، على نحو ينسجم مع توصيات الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة العدائية

  .ليتماشى مع المعايير الدولية ١٩٨٣ومراجعة القانون الخاص برعاية األحداث الصادر عام المسلح 
 
 حقوق اإلنسان وضمان أن تكون آلية اختيارهم مستقلة تماماً ةفوضي م أعضاءاختيار وتعيينعملية تسريع   )ط 

المستقلة العليا لحقوق اإلنسان بالموارد المفوضية وشفافة بمنأى عن أي تدخل سياسي، وضمان أن يتم تزويد 

  .س ومبادئ باريمن الدستور العراقي ١٠٢فيما ينسجم مع المادة باستقاللية الكافية التي تمكنها من العمل 
 
العمال المهاجرون بغض النظر عن أوضاعهم التعاقدية أو وضعهم إساءة معاملة ب  المتعلقةالتحقيق بشكاوى  )ي 

  .كمهاجرين
 
وواضحة لتمثيل النساء في قوانين إلزامية حصة دخال إضمان الحد األدنى من تمثيل النساء من خالل إعادة   )ك 

  .القادمةاالنتخابات 
  
 بما فيها األقليات العرقية والدينية وتخصيص جماعات المستضعفةالبير فعالة لدعم الجهود وتبني تدااستدامة   )ل 

وتبني جهود تكفل تلقي . المجموعاتموارد إضافية لتلبية احتياجات األعداد الكبيرة من النازحين من هذه 

التأكيد على  الحماية الالزمة من الدولة، ومواصلة غير المواطنينومن ضمنهم األخرى المستضعفة الفئات 

  .بمبدأ عدم اإلعادة القسريةااللتزام 
 
المتحدة المتعلقة بقواعد سلوك موظفي تنفيذ القانون واحترام األمم ضمان تقيد قوات األمن العراقية بمدونة   )م 

 العهد الدولي كما ينبغي التقيد بالتزامات العراق بموجب. العمليات األمنيةثناء القيام بأقانون حقوق اإلنسان 

كما . على وجه الخصوص في حاالت الطوارئ العامةو لخاص بالحقوق المدنية والسياسية في كافة األوقاتا

 التقيد بالتزامات العراق إضافة لذلك، على قوات األمن العراقية. ثانياً/٤ينبغي االلتزام التام بأحكام المادة 

  . الدوليبموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني
 
  

 توصيات لحكومة إقليم كردستان
 
 لفترات طويلة دون توجيه ١٠األسايشقوات إجراء مراجعات فورية ومعمقة ومستقلة لقضايا المعتقلين لدى   )أ 

من إعالن بيانات أيضاً اتهام لهم أو المثول أمام محكمة، وال بد أن تُعرض نتائج هذه المراجعات علناً وال بد 

محتجزين لدى األسايش، وضمان أن يتم إطالق سراح المعتقلين فوراً ما لم توجه دقيقة حول عدد المعتقلين ال

  مالحقة أي شخص قضائياً أووال يجب. لهم تهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون وإحالتهم إلى القضاء

                                                 
قليم من و المخابرات لدى حكومة إ، وتُطلق هذه التسمية على الذين يرتدون مالبس مدنية من قوات األ"األمن"بالكردية  "األسايش"تعني كلمة  10

  كردستان، ويسمى نظيرها العسكري بالبشمركة



 ٣٩ من ٨صفحة 

وضمان . عل ال تُشكل جرائم بموجب القانون وقت ارتكاب هذا الف أفعاالًهبارتكاباالشتباه  لمجرد هاحتجاز

  .إحالة المعتقلين لقضاة التحقيق في حينها فيما يتواءم واإلجراءات الجنائية العراقية
 
اإلداري الراهنة ومنح المعتقلين الحق بالطعن في قانونية اعتقالهم، وضمان حصولهم االعتقال مراجعة عملية   )ب 

جبها المثول الفوري والمنتظم أمام على محامي دفاع والسماح ألقاربهم بزيارتهم، وتبنّي تدابير تضمن بمو

  .قضاة التحقيق ومسؤولين قضائيين آخرين
 
إلى حين إجراء مراجعة معمقة لإلجراءات القانونية المتبعة قبل  اإلعدام أحكامالعمل على توقيف تنفيذ   )ج 

) ٢٠٠٩( ٤١/١٦٢ مم المتحدة رقمتوصيتي األفي  طبقا للتوجيهات الواردة .المحاكمة وأثناءها على حد سواء

ال بد من التحقيق الفوري والمعمق بمزاعم التعرض للتعذيب واتخاذ إجراءات جنائية  )٢٠٠٨ (٦٣/٤٣٠و

وال بد من .  التي يعملون بهااالحتجازبحق الموظفين الذين يثبت ضلوعهم بإساءة معاملة المعتقلين في مرافق 

ئمة ومنفصلة مجهزة بمرافق إعادة تأهيل بذل أقصى الجهود لضمان احتجاز المعتقلين األحداث في مواقع مال

  .االعتقالمراكز وال بد من تسخير موارد إضافية لمعالجة مسألة ازدحام 
 
 الجنسيات في العراق لحل قضايا المعتقلين المحتجزين لدى حكومة القوة متعددة وحكومة العراقالتعاون مع   )د 

 الجنسيات في العراق أو قوات الجيش لقوة متعددةمع ا شتراكاالإقليم كردستان والذي يزعم أنهم اعتقلوا ب

  .األمريكي مع قوات األمن العراقية
 
بما فيها األقليات العرقية والدينية وتخصيص الجماعات المستضعفة الجهود وتبني تدابير فعالة لدعم مواصلة   )ه 

ني جهود تكفل تلقي الفئات وتبالجماعات موارد إضافية لتلبية احتياجات األعداد الكبيرة من النازحين من هذه 

  . الحماية الالزمة من سلطات األقاليمغير المواطنينومن ضمنهم المستضعفة 
 
ي أتحت  مرأة الضدضمان أن يتم التحقيق الفوري والمعمق بالحوادث التي تنطوي على ممارسة العنف   )و 

الجنائي أن مرتكبي هذه دعاء واالالرسمية وتقديم مرتكبيها للعدالة، والتوضيح من خالل البيانات ظرف كان 

وضمان أن تتوافق عقوبة مرتكبي هذه األفعال وتعويض الضحايا مع خطورة . الجرائم لن يفلتوا من العقاب

األحكام التي تنص عليها أحكام القانون العرفي الدولي والجريمة ومعايير حقوق اإلنسان الدولية، ال سيما 

  . المعاملة القاسيـة أو الالإنسانية أو المهينةوغيره من ضروبمعاهدة مناهضة التعذيب 
 
أفعال  فعالً من باعتباره )ختان اإلناث(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث النظر في تبني تشريعات تحظر   )ز 

  . وينطوي على مضار ومعاناة جسدية وعقلية وجنسيةضد المرأةالعنف 
 
  .ت القضائية ومؤسسات تنفيذ القانون بين الجهاوتعميمه قانون الصحافة الجديد تفعيلضمان   )ح 

 



 ٣٩ من ٩صفحة 

  الجنسيات في العراققوة متعددةتوصيات لل
 

مواصلة التحقيق المعمق والسريع غير المنحاز في كافة المزاعم المتعلقة بعمليات القتل غير القانوني التي   )أ 

لمناسبة بحق من يثبت اتخاذ اإلجراءات ااالستمرار في  في العراق، والقوة متعددة الجنسياتيرتكبها منتسبو 

ه القوة المفرطة أو العشوائية، ويتعين أن يعلن عن فتح تحقيق في مثل هذه الحوادث فضالً عن استخدام

  .نتائجها على المأل
 

المحكومين باإلعدام إلى السلطات العراقية إلى حين إجراء مراجعة معمقة السجناء عن نقل االمتناع  مواصلة   )ب 

 . لمتبعة في قضاياهملإلجراءات القانونية ا
 

 وسلطات حكومة إقليم كردستان في حل قضايا المعتقلين في سجون حكومة العراقمواصلة التعاون مع   )ج 

  .مع القوات العراقية أو القوة متعددة الجنسيات باالشتراك مع اعتقلواحكومة إقليم كردستان الذين يقال أنهم 
 

وسلطات الحكومة األمريكية التحقيق بتقارير عن حدوث وفيات  في العراق القوة متعددة الجنسياتيتعين على   )د 

، وتعزيز آليات فعالة من أجل األمريكيةمن القطاع الخاص يعملون نيابةً عن الحكومة متعاقدون ارتكبها 

كافة فئات ترتكبها مسؤولية القتل غير القانوني ومواصلة ضمان أن الجرائم التي المتعاقدين تحميل هؤالء 

  .تستوجب المتابعة بموجب القانونن في العراق يمريكياألين المتعاقد
 

 اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان،  الدوليلقانونتفي بالتزاماتها بموجب ا أن القوة متعددة الجنسياتيتعين على   )ه 

ءات بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكافة األحكام المتعلقة بإقامة العدل واإلجرا

تعاملها مع المعتقلين، ال سيما وعند عمليات عسكرية بتلك القوات  عند قيام الواجب اتباعها القانونية الصحيحة

المدنية من جهة األماكن باحترام متطلبات حماية المدنيين والتمييز بين المدنيين والمحاربين وبين االلتزام 

  .واألهداف العسكرية من جهة ُأخرى
 

  حقوق اإلنسانحماية: رابعاُ 
 

 القتل العشوائي للمدنيين
 

رغم التحسن الملموس في الظروف  ٢٠٠٨خالل النصف الثاني من عام تواصل القتل العشوائي للمدنيين  .١٢

جريحاً  ٢٠١٧٨قتيالً بينما بلغ عدد الجرحى  ٦٧٨٧ فوفقاً لوزارة الصحة، بلغ إجمالي عدد القتلى. األمنية

بعثة األمم المتحدة وتؤكد . أكثر المحافظات تضرراًبغداد ونينوى كانت و. جراء أعمال العنف ٢٠٠٨عام 

وازي الجرائم  ت مجدداً أن الهجمات المنهجية والمنتشرة التي تُرتكب بحق السكان المدنيينلمساعدة العراق

  .قوانين وأعراف الحرب وال بد من تقديم مرتكبيها للعدالةوتنتهك المرتكبة بحق اإلنسانية 
 

  .بحسب المحافظة ٢٠٠٨ إحصاءات قدمتها وزارة الصحة حول ضحايا عام التاليالجدول يظهر  .١٣



 ٣٩ من ١٠صفحة 

 
  جرحى قتلى

مجموع القتلى أطفال نساء مجموع الجرحى رجال  المحافظة رجال نساء أطفال

١٠١ ١٦٤٩ ١١١ ١٤٣٧  بغداد ٧٥٠٣ ٨٢٢ ٦٧٦ ٩٠٠١

 كربالء ١٣٧ ١٨ ١٦ ١٧١ ٨٣ ٢٢ ٨ ١١٣

 لنجفا ١٨ ٣ ٠ ٢١ ٣٩ ٥ ٢ ٤٦

 واسط ٢٠٢ ٢٩ ٢٣ ٢٥٤ ١٧٠ ٢٠ ٢ ١٩٢

 بابل ٣٢٨ ٣١ ٢٠ ٣٧٩ ١٥٥ ١٧ ١٦ ١٨٨

 ذي قار ٣٧٦ ٣٦ ٢٨ ٤٤٠ ١٠٩ ٤٤ ٤٥ ٤٩٨

صالح الدين ٥٢٤ ٣٤ ٥١ ٦٠٩ ٢٦٣ ٢٥ ٢١ ٣٠٩

 ميسان ٢٠٥ ٢٣ ٩ ٢٣٧ ١٠٣ ١٨ ٥ ١٢٦

 البصرة ١٥٢٥ ١٩٣ ٢١١ ١٩٢٩ ٤٨٧ ٥٧ ٢٨ ٥٢٧

 الديوانية ٤٠ ٤ ٦ ٥٠ ١٥ ٤ ٣ ٢٢

 المثنى - - - - - - - -

١٠٠ ٦٦ ١٤٧٩ ١٣١٣  نينوى ٣٤٤٣ ٤٦٦ ٣٨٥ ٤٢٩٤

 كركوك ٦٧٢ ٥٩ ٢٩ ٧٦٠ ٢٧٩ ٢٤ ٧ ٣١٠

 األنبار ١٩١ ١١ ٦ ٢٠٨ ١٦٠ ٤ ٢ ١٦٦

١٢٩ ٧٠ ١١١٧  ديالى ١٤٨٠ ٢١١ ١٣٤ ١٨٥٢ ٩١٨

٣٧٦ ٦٧٨٧ ٥٨٣١ ٥٨٠ ١٥٩٤ ٢٠١٧٨ ١٩٤٠ ١٦٦٤٤  المجموع
 

 
، سواء التي تُشن جسدياً أو بالسيارات ةاالنتحاريالهجمات ستمرار با ٢٠٠٨ امتاز النصف الثاني من عام .١٤

، عبوات الناسفةالمفخخة والتي يرتكبها رجال ونساء، وانتشار القنابل المزروعة على جوانب الطرقات وال

وتُعتبر كل من القنابل المزروعة على جوانب الطرقات  .وإطالق النيران والقصف العشوائي بحق المدنيين

إضافة إلى ذلك،  .مسؤولة عن جل الضحايا المدنيين في العراق ةاالنتحاري والهجمات وات الناسفةوالعب

 القنابل الالصقة أو الممغنطة التي يمكن زرعها بسرعة استخداملتقرير زيادة في التي يغطيها افترة الشهدت 

بعد، وتُعتبر األمثلة المدرجة أدناه بالهيكل السفلي للمركبة دون علم الموجودين في المركبة ومن ثم تُفجر عن 

  .٢٠٠٨عينات توضيحية صغيرة للهجمات التي وقعت خالل النصف الثاني من عام 
 



 ٣٩ من ١١صفحة 

وقد  . تخلَف أعداداً كبيرة من الضحايا المدنيين وخلق مناخ من الرعب بين السكانةاالنتحاريالهجمات  مازالت .١٥

وتتفاوت األماكن التي يستهدفها  . بجروحيندنيم ١٢٠٤ مدنياً وإصابة ٤٤٧ون في مقتل االنتحاريتسبب 

دور عبادة، وتشير إلى الطبيعة العشوائية لهذا وون من مطاعم مزدحمة إلى نقاط تفتيش للشرطة االنتحاري

ات، إذ أن لديهن قدرة أكبر انتحارينساء وأفادت تقارير عن وقوع عدد من الهجمات على أيدي  .األسلوب

ون التعرض للتفتيش ألسباب تتعلق بالتقاليد ولعدم توفر شرطيات لتفتيشهن على  من األهداف داالقترابعلى 

في حين تمت تسع عشرة هجمة ارتكبتها انتحاريات،  ٢٠٠٨  النصف األول من عامووقعت  في .نحو مالئم

  . في النصف الثاني من العامهجمة ١٠٢اإلفادة عن أربع عشرة هجمة من مجموع 
 

 كبيرة من الضحايا اًوقعت أعدادأنوفمبر و/شهر تشرين الثانيفي  ةاالنتحاريمات وسجلت أعلى أرقام للهج .١٦

نوفمبر وبالقرب من الرمادي وقعت هجمة من مرحلتين، فبعد أن فجر /وفي الثامن من تشرين الثاني. المدنيين

فاً ثمانية قتلى انتحاري نفسه مسبباً جرح سبعة ضباط شرطة، فجر انتحاري ثاٍن نفسه بين جموع المدنيين مخل

  .وعشرة جرحى
 

 العبوات الناسفةواستخدمت الجماعات المسلحة، في كثير من األحيان، القنابل المزروعة على جوانب الطرق و .١٧

 أعداد القتلى والجرحى المدنيين جراء تلك ارتفعتإذ  .لتقريرالتي يغطيها افترة الضد أهداف مدنية خالل 

يوليو، أدى انفجار قنبلة /وفي التاسع من تموز. أغسطس/يوليو وآب/المتفجرات ال سيما خالل شهري تموز

وفي . قرب بنك العبد في قلب مدينة الفلوجة إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح

يوليو، انفجرت عبوة ناسفة غرب بغداد مفضية إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين /العاشر من تموز

  .بجروح
 

العبوات بيعة الطائفية للهجمات التي يشنها انتحاريون والقنابل المزروعة على جوانب الطرق ووكانت الط .١٨

يوليو، استهدفت انتحاريتين وقنبلة /ففي السابع والعشرين من تموز.  جلية في العديد من الحوادثالناسفة

ظم في الذكرى السنوية مزروعة على جانب الطريق في حي الكرادة في بغداد زوار اإلمام الشيعي موسى الكا

  .آخرين بجروح ٩٥شخصاً مصرعهم وُأصيب  ٢٦لوفاته، حيث لقي 
 

 التي تطلقها الجماعات المسلحة حصد العديد من األرواح، ال سيما قذائف الهاونب القصف العشوائي استمرو .١٩

وفي . ة فقطمهارات أساسيوال تتطلب سوى  حيث يسهل نقلها التي كانت مسؤولة عن أكبر عدد من الضحايا،

أكتوبر قُتل ثالثة أطفال وُأصيب اثنين آخرين بجروح لدى سقوط قذيفة /الرابع والعشرين من تشرين األول

وقد . ميالً جنوب شرق بغداد )٩٥(كيلومتراً  ١٥٠هاون على أحد المنازل الواقعة في شرق الكوت التي تبعد 

تشرين  ، ففي التاسع والعشرين مننوع الان هذحادث مل أيضاً بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تعرضت

 إذ أصابت الثكنات التي كان ينام فيها البعثة، سقطت قذيفة هاون على أطراف مجمع ٢٠٠٨نوفمبر /الثاني

، وقضى اثنين من هؤالء العمال نحبهم بينما أصيب خمسة عشر آخرين البعثةمتعهدو الصيانة المتعاقدين مع 

  . بجروح
 



 ٣٩ من ١٢صفحة 

 ٢٢ ففي. الصقةال  للعبواتالجماعات المسلحة استخدامتزايد   أيضا٢٠٠٨ًي من عام النصف الثانشهد  .٢٠

 مقتل فيمدنية ال اتسيار إحدى ال تحتهاوضعتم التي الصقة ال د من العبواتعدتسبب أكتوبر، /تشرين األول

 م وضعهاتالصقة عبوة نوفمبر، انفجرت / تشرين الثاني٧ وفي. ثالثة مدنيين في مناطق متفرقة من بغداد

 اثنين من المدنيين داخل السيارة صرعسفر االنفجار عن مأو. تحت سيارة مدنية في حي الدورة جنوب بغداد

 . وجرح سبعة من المارة
 

الحكومية من العراقية وموظفي الحكومة والهيئات عمليات القتل التي تستهدف قوات األأو الهجمات 

  .من المدنيينوالشخصيات الدينية والفئات المهنية وغيرهم 

  

 رجال الشرطة والعسكرييناستهداف توجهها ب  الجماعات المسلحةواصلت التقرير، تي يغطيهاخالل الفترة ال .٢١

 ١١٧صيب ألجيش والشرطة العراقية مصرعهم وا  عنصراً مننوثالثة وخمسفقد لقي . من دون هوادة

في : تظمة وتشمل األمثلة التاليةالهجمات بصورة منهذه ووقعت .  انتحاريةهجماٍتعدة بجروح في آخرين 

ن بجراح عندما فجر وصيب سبعة وخمسأوحتفهم ن من منتسبي الشرطة ون وعشرا اثنلقي، ويولي/ تموز١٥

قُتل ديسمبر، / كانون األول١ وفي ؛بعقوبةفي تتابع سريع في معسكر سعد في نفسيهما مهاجمان انتحاريان 

نفجارين ان بجروح في ون آخرو خمسة وأربع وأصيب، بينهم ستة من رجال الشرطة،خمسة عشر شخصاً

  . الشرطة في شارع فلسطين شرق بغدادكلية بالقرب من مدخل اوقع
 

 ويولي/ تموز١٣في ف ،كما واصلت الجماعات المسلحة استهداف كبار مسؤولي الجيش والشرطة العراقيين .٢٢

. ر عبوة ناسفة استهدفت منزلهرهاب في مديرية الفلوجة بجروح في انفجارئيس مكتب مكافحة اإلأصيب 

 عبوة ناسفةخرون عندما انفجرت آصيب خمسة أ وحتفهمربعة من رجال الشرطة ، لقي أوبعد ذلك بدقائق

أغسطس، اغتال مسلحون العميد نجم / آب٢٨في و. مكان الحادثإلى  كانت متوجهة دورية للشرطة تستهدفا

 تشرين ٢٢في و. مام منزلهما في بغدادأجته لجيش العراقي وزو الفرقة الثانية عشر لعبد اهللا من

دائرة حماية المنشآت في  رئيس عطرة العقيد محمد أبو  سيارة الصقة تحت عبوةأكتوبر، انفجرت/األول

 . مقتله مع اثنين من حراسهأسفر عننضال وسط بغداد مما الفي شارع  ،الديوانية

  
  

مجالس الصحوة التي تشكلت في عات المسلحة لستهداف الجماا ٢٠٠٨خالل النصف الثاني من عام تواصل  .٢٣

نبار وصالح  تنظيم القاعدة في محافظات األ العراق لمواجهة فيالقوة متعددة الجنسيات بدعم من ٢٠٠٦عام 

نعيم   في بعقوبة مجلس الصحوةرئيسانتحارية  امرأة، استهدفت ويولي/ تموز٢٤ففي . الدين وديالى وبغداد

   . عشرين مدنياًما يزيد على مع اثنين من حراسه وأربعة مدنيين وإصابة  مقتلهأسفر عنالدليمي مما 
 

والمسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة   والقضاة والمحامينرؤساء العشائرالدين وتواصل استهداف رجال  .٢٤

جا يوليو، ن/تموز ٢٢ يوم ففي. تي يغطيها التقريرالمدنية والمحافظين وأعضاء مجلس النواب خالل الفترة ال



 ٣٩ من ١٣صفحة 

 جنوب الواسطيالقاضي محمد فرحان من محاولة اغتيال عندما انفجرت قنبلة استهدفت سيارته في حي 

 عبد اهللا، وهو شياعكمال  في بغداد كميناً أودى بحياة أغسطس/ آب٢٣ في ونصب مسلحون. غربي كركوك

عضو في مصرع  اسفةعبوة ن تسببتأكتوبر، / تشرين األول٩ وفي.  وزارة الثقافةفيمسؤول رفيع المستوى 

أكتوبر، انفجرت سيارة /تشرين األول ٢٣وفي . الحبيبية من الكتلة الصدرية في العكيليالبرلمان صالح 

 وزير العمل والشؤون االجتماعية في منطقة الباب الشرقي وسط مدينة بغداد، ما ت موكبملغومة استهدف

 الصقة  عبوةنوفمبر، انفجرت/شرين الثاني ت٢٤في و. خرينآ ٢٢صابة إ وأسفر عن مقتل ثالثة عشر شخصاً

 وإصابة ثالثة  واحد وطفلة موظف١٤سفر عن مصرع أ وزارة التجارة ما هاتحت حافلة تستخدمتم وضعها 

  . سائق الحافلة إضافة إلىنساء آخرين

  

 تقامأ، ويولي/ تموز٩ي فف.  التقريرتي يغطيهاواصلت الجماعات المسلحة خطف المدنيين خالل الفترة ال .٢٥

 في المنطقة المجاورة لبلدروز في محافظة عسكرمام جماعة مسلحة نقطة تفتيش وهمية بالقرب من قرية اإل

 ٢١في و. واختطفته بلدروز  فيلمياهامدير مصنع  موالن، صباح حيث أوقفت نقطة التفتيش الوهمية ديالى

 ٣١ وفي. بعقوبة رب مدينة ق البوشيأربعة أشقاء من منزل في قريةباختطاف  قام مسلحونوليو، ي/تموز

 شمال شرق في ناحية السعديةحمرين جسر  ناصر قرب عمر عويدأكتوبر، اختطف مسلحون /تشرين األول

  .ديالى

  

 لمساعدة العراق، بعثة األمم المتحدة مكتب حقوق اإلنسان التابع لهاامصادر عدة مختلفة وتقارير تلقل وفقاً .٢٦

 ٩في ف. ر التقريتي يغطيهاع أنحاء العراق خالل الفترة ال المقابر الجماعية في جميواصل اكتشافت

بتدائية ن الرومي االكانوا يعملون في مدرسة صهيب بة بينما  جثة عشرىحدإ، عثر عمال على ويولي/تموز

 ذكرتأغسطس، / آب١٩في و. أكياس بالستيكية سوداءب  مغطاةس الضحاياورؤوكانت . في مدينة الرمادي

 ١٥  الواقعة على بعدن في قرية أبو تومايتابسأحد ال متحللة في ة جث عشريننها عثرت علىأالشرطة 

نها عثرت على أ الشرطة العراقية ذكرتأكتوبر، / تشرين األول٢٢في و. بعقوبةلى الشمال من  إكيلومتراً

عتقد أنه وي. غرب بغداد)  ميال١٨٥ً ( كيلومترا٣٠٠ً  الواقعة على بعد في القائمرفات أربعة وثالثين شخصاً

 الشرطة العراقية وأعضاء من وزارة اكتشفتنوفمبر، / تشرين الثاني١٨في و. الجثث قبل عامينتم دفن 

كانت الجثث معصوبة و. ور شرقي بغدادأحقوق اإلنسان سبعة عشر جثة مدفونة تحت موقع بناء في حي 

 ن المحتمل أن يكون قد تم دفنه منأحادث المتعلق بالويشير التقرير . باألشرطة  مكممةفواهواألعين األ

 في حي مدنينوفمبر، عثرت الشرطة العراقية على جثث ثالثين / تشرين الثاني٢٩في و.  أحياء وهمالضحايا

 الجثث مدفونة في فناء كانت تستخدمها الجماعات األصولية التي كانت تسيطر وكانت.  بعقوبةالسالم شمال

لى ع  مشتركةمريكيةأ وعراقية، عثرت قوات ديسمبر/ألول كانون ا٨ وفي.  شهرا١٨ً قبلعلى المنطقة 

 قُتلوا خالل لمدنيينتعود  الجثثويعتقد أن . الرمادي جنوب شرقالبيار في الهوية عشرين جثة مجهولة 

  .عمال العنف الطائفيةأ تصاعدذروة األشهر التي شهدت 

  



 ٣٩ من ١٤صفحة 

   الخاصة األمنيةركاتالتابعين للشالمتعاقدين األمنيين  على أيدي ين المدنيجرح ومقتل
 

حيث ادثة واحدة  تم إبالغ بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بوقوع حتقرير،تي يغطيها الخالل الفترة ال .٢٧

صيب أتل مدني وأغسطس، قُ/ آب٢١في ف.  واحد مقتل مدنيالشركات األمنية الخاصة عنأعمال أسفرت 

الباب  منطقة النار على مدنيين في األمنية الخاصة اتشركحدى الإالعاملين في  فتح أحد األفرادخر عندما آ

  . في بغدادالشرقي
 

 في كانون يةموظفين سابقين من شركة بالك ووتر العالمتم توجيه تهمة القتل لفي الواليات المتحدة، و .٢٨

 هوتم توجي. ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ١٦بغداد يوم ب  النسور في ساحة مدنيا١٧ً بمقتل علقديسمبر فيما يت/األول

 ١٤  لقتلهمبول سلو سالتيرن وايفان ليبرتي ونيكو  هيردستينادودونالد بول لكل من  الخطأتهمة القتل 

ادس جيريمي وقد أقر المتهم الس. غير العمد القتل الشروع في و السالحاستخدام  انتهاكعالوة على، شخصاً

أعلن ريدجوي و. ضد زمالئه السابقين تهشهاداإلدالء بوافق على و غير العمد القتل جريمة في هذنببريدجوي 

ووتر النار على سيارة  سبتمبر بدأ عندما فتح حراس بالك/أيلول ١٦ المحكمة أن حادث  نشرتهافي وثائق

الوثيقة التي نشرتها  لنفس ووفقاً. الذي كانوا مكلفين بحمايته" موكبي تهديد على الأشكل تال "بيضاء 

لم و. "السيارةتلك لى سائق إمحاولة لتقديم تحذيرات معقولة أية ناك أنه لم تكن ه"ريدجوي عترف االمحكمة، 

  . موعد المحاكمةيتم بعد تحديد

  

 األمريكيةمسؤول من السفارة   التقى،أغسطس/ آب٣١، في ة وقوع الحادثمنسنة واحدة وعقب ما يزيد على  .٢٩

ة بالك ووتر العالمية في تل برصاص موظفي شرك قُ عاما٧٥ً ي يبلغ من العمرفي بغداد أقارب رجل عراق

أنه قد تم وذكر المسؤول .  بحمايتهابالك ووترزعم التقرب من أحد المواكب المكلفة  ب٢٠٠٧أغسطس /آب

   .األمريكية القضية على وزارة العدل عرض

  

   والقوات العراقية الجنسياتقوة متعددةلللعمليات العسكرية مقتل المدنيين في سياق ا

  

غير أن بعثة األمم . الحالة األمنية في معظم مناطق العراق مع استقرار المدنيين  منالقتلىعدد انخفض  .٣٠

 والناجمة عن المدنيين الوفيات في صفوف ال تزال تشعر بالقلق إزاء حوادث  لمساعدة العراقالمتحدة

 جنودلا تسبب، ويولي/ تموز٢٣ففي . العراق في القوة متعددة الجنسيات  التي تقوم بهاالعمليات العسكرية

ه نمدعين أ،  عاما١٤ً  البالغ من العمران علي طهكرأ في مصرع الجنسيات في كركوك قوة متعددةلالتابعين ل

القوة متعددة أغسطس، قتلت / آب١٨في و.  الصبييستقلهاجرة كان أ النار عليهم من سيارة تم إطالق

وزعم المتحدث باسم الجيش .  ديباجةوناحية اثنين من المدنيين في سيارة على الطريق بين أربيل الجنسيات

مريكية أاستهدفت غارة جوية كما . تعليمات الجنودرفضا التقيد ب ا وقد من المشتبه بهما أنهميمريكاأل

مقتل سبعة مدنيين بينهم ما أسفر عن سبتمبر / أيلول١٩ الدور قرب تكريت في قضاءمتمردين مزعومين في 

 في الهجوم الذين لقوا مصرعهمربعة ن الرجال األأ في العراق اتالقوة متعددة الجنسي وادعت. ثالث نساء
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 تشرين ٥، في لفي الموصو.  بين النساء واألطفالوألقت عليهم بالالئمة الختبائهممشتبه بهم من الكانوا 

حد المنازل أ في حتفهم) بينهم ثالث نساء وثالثة أطفال ( واحدة من عائلة أحد عشر فرداً، لقيأكتوبر/األول

طلقوا الرصاص على أمريكيين ن الجنود األأعالم المحلية ذكرت وسائل اإلو. مريكية القوات األهاتي داهمتال

 عن تتفجير قنبلة أسفرب  قاموامنزلال مسلحين في ذكرت أن القوة متعددة الجنسياتغير أن ؛  المنزلسكان

 .مقتل العائلة
 

 فتاة تبلغ من العمر ثالث  مقتل:ما يليمن العراقية قوات األوالتي تسببت بها  بين المدنيين تشمل الوفيات .٣١

 بالقرب عبوة ناسفة تعرضهم النفجار عقب النار  العراقيونسبتمبر عندما فتح الجنود/ أيلول٢٢  فيسنوات

أخفقت في ص في سيارة اشخأحد األمن العراقية  قوات األ، قتلتأكتوبر/ تشرين األول٨وفي . بعقوبةمن 

لقي ، رأكتوب/ تشرين األول١١ وفي. تفتيش في البصرةال  إحدى نقاط مند االقترابتقليل من سرعتها عنلا

 ٤الواقعة على بعد ن يتابسال ألحدلشرطة العراقية ا مداهمة أثناءخر بجروح آصيب أ و مصرعهمدني واحد

 جدو حيثدورية للشرطة النار وسط الموصل فتحت أكتوبر / تشرين األول١٥ وفي.  بعقوبة غربكيلومترات

 سفر عن مقتلأ مما من العراقية والجماعات المسلحة بين قوات األ جرتمعركة  أنفسهم عالقين وسطنوالمدني

قتل امرأة وجرح ستة أشخاص آخرين بم حرس وزير في الحكومة تسبببغداد، بالمثنى حي في و. مدني واحد

 ٢٥وفي . "سوء فهم"أنه لى ع مسؤول في الوزارة هسبتمبر في اشتباك مع شرطة المرور وصف/ أيلول٨في 

عتقد أنهم ينتمون إلى جيش المهدي مع الشرطة الوطنية العراقية في ن يومسلحاشتبك أكتوبر، /تشرين األول

 .ني عن مقتل مدني واحد وجرح خمسة آخرمسفراًكثر من ساعة أاستمر االشتباك ب وحي الشع

  

 المالحقة القضائية

  

 العسكرية بموجب ةمحاكمالمريكيين إلجراءات من الجنود األضع عدد خ التقرير، تي يغطيهاخالل الفترة ال .٣٢

القوة متعددة  كجزء من في العراق تواجدهمشتباه في ارتكابهم جرائم أثناء القانون الواليات المتحدة ل

 .الجنسيات
 

ن ستيفختصاصيين تشارلز كيغلي واإلو كننغهام جيسلعرفاء تم توجيه التهم ل، ٢٠٠٨يوليو /تموز ٢٢ في .٣٣

ربعة أالتآمر الرتكاب جريمة قتل ب راموس بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري بيلمور وريبوردي

قد تم و. حمداني قرب بغدادالقرية في  ٢٠٠٧أبريل /و مطلع نيسانأمارس / أواخر آذارتم اعتقالهمعراقيين 

 بعد تفاوض جرى قبلر شهأسبعة إلى   عاما٤٠ً  الحبس راموس مناالختصاصيتخفيض مدة العقوبة بحق 

كما تم إصدار الحكم على  ؛ الرتكاب جريمة قتلبتخفيف العقوبة مقابل االعتراف بالتآمرالمحاكمة 

قتل عدد من به ؤزمالفيما قام  لمدة ثمانية أشهر بتهمة الوقوف موقف المتفرج حبس بالريبوردي االختصاصي

لرقيب هال وارنر للقتل العمد مع سبق اإلصرار تهمة اتم توجيه ، ٢٠٠٨أغسطس /آب ٢يوم وفي . العراقيين

علي محمد منصور، بالقرب من تكريت في  يدعى على مقتل معتقل عراقي آخر،بيهينا ول مايكل أوالمالزم 

 .٢٠٠٨مايو /منتصف أيار



 ٣٩ من ١٦صفحة 

سيد قد تم توجيه التهمة للو. أغسطس/ آب١٩لرقيب خوسيه لويس نازاريو في لجنائية المحاكمة وبدأت ال .٣٤

تفتيش منزل في الفلوجة عام يقوم ب فريقه الوقت الذي كانو بقتل اثنين من العراقيين كانا محتجزين في نازاري

 ياناالعرفاء جيرمين نيلسون ورهما ن من الشهود، وا اثن رفضتمت تبرئة الرقيب نازاريو عندماوقد . ٢٠٠٤

ذو جرين دايل  السابق ستيفن  التهم ضد الجنديتم تثبيتأغسطس، / آب٢٦في و. ةشهادال، اإلدالء بويمر

 ١٢ثالثة من أفراد أسرتها في المحمودية في مع المتهم باغتصاب فتاة عراقية وقتلها الرتبة الخاصة و

قضية البعد خروجه من الجيش، وبالتالي فإن وقد تم توجيه التهمة للجندي غرين . ٢٠٠٦مارس /آذار

 .١١المحاكم العسكرية من نظام  بدالً األمريكيةوزارة العدلمعروضة أمام 

  

وزارة الدفاع فقد وافقت ، القوة متعددة الجنسيات التي تتسبب بهافيما يتعلق بالتعويض عن الوفاة واإلصابة  .٣٥

أثناء تعويض ألسرة بهاء موسى الذي توفي ك ماليين دوالر ٦يوليو على دفع / تموز٣في المملكة المتحدة في 

  عراقيينتسعة، إضافة إلى تعويض ٢٠٠٣سبتمبر /يلولأ في  القوات البريطانية في البصرةاحتجازه لدى

حكومة المملكة المتحدة والعراقيين وقد تولى محامون يمثلون . سوء المعاملة التي عانوا منهاعن خرين آ

 .تسويةالتفاوض على هذه ال

  

  وضع المرأة

  

 عن وضع المرأة مساعدة العراق األمم المتحدة للبعثةمكتب حقوق اإلنسان التابع ها ااألبحاث التي أجرتشير  .٣٦

 يتم اإلبالغ عن ال  في حاالتودي بحياة العديد من النساءي ال يزالإلى أن العنف القائم على نوع الجنس 

تمتنع  ما األسر كثيراًدرجة أن القضايا التي تتعلق بالمرأة تجاه  العراقية المجتمعاتحساسية وتبلغ . هامعظم

لشكل  نتعرضي اتال تزال الغالبية العظمى من العراقيو. نف ضد المرأةحوادث الععن  السلطات عن إبالغ

 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٥صدر يوم في بيان ف. ة منتظموبصورةقل من أشكال العنف المنزلي على األواحد 

المرأة العراقية حقوق " العنف ضد المرأة أن والمعني بمسألة، أعلن المقرر الخاص لألمم المتحدة ٢٠٠٨١٢

 ضحايا االغتصاب واالتجار يقعنالنساء "ن أعالن وضح اإلأو. "في جميع مجاالت الحياةتراجعاً  تشهد

 منهن كثيرإضافة إلى أن البالجنس والزواج القسري والمبكر والقتل واالختطاف ألسباب طائفية أو جنائية؛ 

 العديد من النساء إلى تلجأوللخروج من دوامة العنف ]  . . .[ على ممارسة الدعارة يتم دفعهن أو إجبارهن

لمساعدة بعثة األمم المتحدة وال يزال القلق يساور . " اليأستعبر عنمجتمع لرسالة واضحة لفي االنتحار 

كما . )بسلال طريقة (امظهرهبوخصوصاً فيما يتعلق  مرأة التهديدات والمضايقات التي تواجه الالعراق إزاء

غير ٪ من النساء العراقيات ٢٦,٨حيث أن جال، ها للر للمرأة أقل منالحصول على التعليم بالنسبةأن إمكانية 

                                                 
تم إصدار الحكم على كل من الجندي جيس سبيلمان ذو الرتبة الخاصة واالختصاصي جيمس باركراند والرقيب بول كورتيز بالحبس لمدة طويلة في  11

  . لتورطهما في تلك الجرائم٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عامي 
أنظر . ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٥ -، المقرر الخاص لألمم المتحدة حول العنف ضد المرأة"هوادةاستمرار العنف ضد المرأة العراقية دون " 12

  opendocument?365E002C125750DC5507000EF94D6FB/01view/nsf.huricane/huricane/ch.unhcr.www://http: أيضاً
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  تصل إلىنسبة كبيرة من النساء العراقياتيضاف إلى ذلك أن . ٪ للرجال١٤,٦ مقارنة بـ، متعلمات

 .١٣٪ ال تعمل خارج المنزل٨٦,٧٩
 

 إقليموضع المرأة في  لمساعدة العراق بصورة خاصة بعثة األمم المتحدةتابع مكتب حقوق اإلنسان التابع ل .٣٧

 النصف الثاني من عام والمسجلة خالل على نوع الجنس، ةنمط وعدد حوادث العنف القائمبقي و. كردستان

 بعثة األمم وبهذا الصدد تفيد تقارير. ١٤ في النصف األول من هذا العام  تم تسجيلها لتلك التية، مشابه٢٠٠٨

 في األشهر الستة ١٥االت العنف القائم على نوع الجنسمن ححالة  ١٣٩ وقوع لمساعدة العراق عن المتحدة

كانت هناك  العدد اإلجمالي،  بين هذامنو. ١٦خمس ال  في محافظات شمال العراق٢٠٠٨األخيرة من عام 

 ٢٥  فيما كانت هناكقتل أو شروع في قتلامرأة ضحية جريمة  ٢٦بحروق خطيرة، و مصابة  امرأة ٧٧

لعنف القائم على ا رحن ضحاياي ئ عدد النساء الالإجماليخفض بشكل طفيف قد انو. ها انتحار مشكوك فيةحال

 من ،٢٠٠٨حكومة إقليم كردستان لعام التابعة لوزارة حقوق اإلنسان حسبما هو موثق لدى  ،نوع الجنس

 .١٦٣إلى  ٢٠٠٧ في عام  امرأة١٦٦

  

 ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ٢٩ حكومة إقليم كردستان في  لدىوزير حقوق اإلنسانقام في خطوة إيجابية، و .٣٨

هذه اللجان وقد عقدت .  كردستانفي إقليم بمسألة العنف ضد المرأة في المحافظات الثالث تُعنىجان بتشكيل ل

 وضباط شرطة ومدعين عامين ومتخصصين في مجال الطب ينجتماعات أولية بمشاركة مسؤولين وزاريا

 بسبب وذلك التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد النساء عيق هناك ما يزالي ال ه بأنت اللجانواعترف. الشرعي

 محاكم  من هذه اللجان بوجوب إيجادوأوصت لجنتين.  والتوعيةيةاالفتقار إلى المهارات والمعدات التدريب

 تدريباًأن يكون هناك على األقل قضاة تلقوا لعنف القائم على نوع الجنس أو  للنظر في قضايا امتخصصة

التي تتعامل وحدات ال  أوالمتخصصة هذه المحاكمويتعين أن تتولى . قضاياامل مع مثل هذه ال على التعخاصاً

ر تدابير الحماية والترتيبات األمنية وتقديم المشورة ي توف المتخصصةمحاكمال ضمنالشهود /ا الضحايمع

فترة زمنية الحقة  ةخالل أي ولمحاكمةامراحل والمساعدة المناسبة خالل فترة التحقيق أشكال وغيرها من 

 .عندما تتطلب سالمة الضحايا أو الشهود ذلك

  

 بعثة األمم المتحدة مكتب حقوق اإلنسان التابع ل حكومة إقليم كردستانالمحليين لدى دعاة حقوق المرأة نبه .٣٩

 اإلناث في  لدىوحاالت التضحية بالنفس" جرائم الشرف" ما يسمى تكرار حدوثبخصوص لمساعدة العراق 

                                                 
٪ من النساء العراقيات هن ضحايا ٨٣,١وفق إحدى الدراسات االستقصائية التي نشرتها وحدة التحليل والمعلومات التابعة لألمم المتحدة، فإن  13

شكل واحد على األقل من أشكال العنف العاطفي أو النفسي؛ ٪ من المجموعة المشمولة بالدراسة وجود ٣٣,٤سلوكيات تتعلق بتحكم الزوج، فيما أفادت 

   .٪ من النساء العراقيات ضحايا العنف المنزلي الجسدي٢١,٢كما أن 
  . ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٥ -، المقرر الخاص لألمم المتحدة حول العنف ضد المرأة"استمرار العنف ضد المرأة العراقية دون هوادة "٣

 ٥٢يونيو، الفقرات/ حزيران٣٠ –يناير / كانون الثاني١الخاص بحقوق اإلنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق للفترة أنظر التقرير  14

  ١٦-١٥، صفحة ٥٢و 
  . ضحية من النساء١٤٤ هذه ١٣٩تمثل القضايا الـ  15
  .محافظات أربيل والسليمانية ودهوك والتأميم ونينوى 16
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في و. قليم لزيادة الوعي العام فيما يتعلق بالعنف ضد المرأةاإل حكومة التي تبذلها، رغم الجهود ستانرد كإقليم

وإصابتهن بجروح ثم النساء تتم مهاجمة ، لمساعدة العراق إلى بعثة األمم المتحدة تم إبالغها الحاالت التي

 بانجينفي قرية وعلى سبيل المثال، ف ."ةعرضي" الوفاة على أنها أفراد األسرةليصف  تركهن فريسة الموت

  عاما٢٢ً  من العمر وشقيقتها الفو البالغة عاما١٦ً من العمر توفيت كانيو مغديد البالغة، ) قوشتاباحي(

" هنحماية شرف "بقصدن والدها قتل بناته ألشرطة وأبلغت الفو ا. سبتمبر/ أيلول٢٣الدهما في وبرصاص 

لى إ تم إدخال الفو على الفور بينما ا مصرعهيت كانيولقوقد .  الشبان إحداهن مع أحدعندما اكتشف عالقة

 في القضية غير تحقيقتم فتح   كان قد كتابة هذا التقرير وقتوفي.  في وقت الحقت توفيغير أنهاالمستشفى 

 تل دعاءالمشتبه به في حادث مق كما تم إبالغ البعثة أيضاً أن.  حتى اآلن على الجانيالقبضإلقاء  لم يتم أنه

 ٢٠٠٧أبريل / حتى الموت في نيسان علناًجرى رجمها  عاما١٧ً من العمر تبلغة أيزيدي فتاة  وهيسود خليل،أ

وتعرب . جنائيةالتهمة ال الضحية لتفادي  أسرة للمصالحة مع، كان يسعى١٧ في محافظة نينوىبحزانفي قرية 

 ة تجاه هذه الجرائم وتناشد حكومة إقليم كردستانمباالالالعن قلقها إزاء لمساعدة العراق بعثة األمم المتحدة 

بالجهود التي تبذلها حكومة إقليم وفي الوقت الذي ترحب فيه البعثة . سيادة القانون تحقيق ضمانلعمل على ا

 بالتوازي مع أنهترى فإنها إنشاء لجنة العنف ضد المرأة،   بما في ذلك، المشكلة هذه نطاقإلدراككردستان 

إضافة إلى في الوقت المناسب ات ذات المصداقية والتي يتم إجراؤها التحقيقمن شأن ة، حمالت التوعي

مفادها أنه ستتم ترسل رسالة واضحة أن لعنف ضد المرأة ا  ألولئك المتهمين بارتكابالمالحقة القضائية

 .جنائياًمرتكبي هذه الجرائم مساءلة 
 

 في إقليم  محاطة بالكتمان وال يتم اإلبالغ عنها)تان اإلناثخ (تشويه األعضاء التناسلية لإلناثال تزال أعمال  .٤٠

 المجلس الوطنيلجنة المرأة الكردية في و حكومة إقليم كردستان  لدىوزارة شؤون المرأةوتعمل . كردستان

 جمع المعلومات والدعوة التخاذ قرار بشأن تعديل القانون علىالوطنية لحقوق اإلنسان ووالمنظمات الدولية 

المجلس  لم يتم اتخاذ قرار واضح من جانب الحكومة واليوم،وحتى .  ختان اإلناث جريمة بحيث يعديالجنائ

حملة لتغيير القيام بحقوق المرأة في حكومة إقليم كردستان  الداعية لجماعاتوتتبنى ال. إلقليم كردستان الوطني

ورغم هذه الجهود، أظهرت . سالماإلليس فرضاً من فروض وأنه ختان اإلناث غير ضار المفهوم العام بأن 

 خالل األشهر الثالثة األخيرة من عام (WADI)ادي األلمانيةوحصاءات التي جمعتها منظمة حدث اإلأ

 في محافظة منطقة بشدار في دزه ئيرانية وقلعة قضاءي  قرية في ٥٤ من سكان٪ من النساء ٩٨ أن ٢٠٠٨

 .١٨لختانل خضعنالسليمانية 

  

                                                 
، ٢٠٠٧يونيو / حزيران٣٠ –يناير / كانون الثاني١ بحقوق اإلنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق للفترة أنظر التقرير الخاص 17

  .٤٠ حتى ٣٩الفقرات 
  . منهن للختان١١٧٥ امرأة وفتاة من سكان المنطقة التي خضعت لالختبار، تعرضت ١١٩٨من إجمالي  18
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 والشباباألطفال  وضع

  

.  في العراق رئيسياًل تحدياًشكّيتعزيز وحماية واحترام حقوق األطفال ، ال يزال رغم تحسن األوضاع األمنية .٤١

 العنف جراءصابة اإلقتل وال  ذلكطائفة واسعة من االنتهاكات الجسيمة بما فيلاألطفال والشباب  تعرضوي

شهد العراق هجمات وقد . مخلفات الحربفجرة وغيرها من نالطائفي والعمليات العسكرية والذخائر غير الم

عالم والشرطة وسائل اإلوأفادت تقارير . ع فيها األطفال والشباب، بما في ذلك المدارسجم التي يتفي المناطق

 قبل لألطفال والشباب من  محدود، لكنه متزايد،استخدامأن هناك ومصادر عسكرية ومنظمات غير حكومية 

دت ورأكما . ةاالنتحاري الهجمات هم لتنفيذاستخدام ذلك لحكومية، بما فيمن الجماعات المسلحة غير ا عدد

.  مشابهةدوافع جنائيةللحصول على فدية أو بهدف اعادة تكون اختطاف األطفال والشباب، حاالت التقارير 

ن أن تزايد التقارير التي تبيوت. الشباب النساء واألطفال وبظالله علىالعنف القائم على نوع الجنس ويلقي 

كما .  بالبشرواالتجار" جرائم الشرف"و ضحايا للعنف الجنسي والزواج القسري أصبحواالنساء واألطفال 

ال و. صعوبة الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية لألطفال والشبابتورد التقارير وعلى نطاق واسع 

 .يزال اعتقال األطفال والشباب مصدر قلق كبير
 

المحلي  المجتمعمساهمة فتقار إلى اإلجراءات القائمة على باالتسم يالعراقي ألحداث ء اقضانظام زال يال  .٤٢

  آليات ذلكبما في( الرسمي ةلا وجود بدائل لنظام العدكما يتواصل انعدام.  جرائم األحداثللحيلولة دون وقوع

رهن االحتجاز في  داثلمشتبه بهم من األحاحتفاظ بعالوة على الميل التلقائي الى اال، ) المناسبةالتحويل

من اإلصالحيات طفالً في مراكز االحتجاز و ١٠١٧ كان هناك ٢٠٠٨بحلول نهاية عام و. انتظار المحاكمة

تمت )  فتاة٢٥و صبياً ٥٣١(طفالً  ٥٥٦في الحبس االحتياطي و)  بنات٨ و صبياً ٣٦٠(طفالً  ٣٦٨بينهم 

وقد األطفال في العراق بالغة االكتظاظ ات كما أن إصالحي. ١٩اإلصالحياتإدانتهم ويجري احتجازهم في 

 الحد األدنى من معايير النظافة، ما يؤدي إلى  وال تراعي سنواتطوال  إلى اإلهمالنيتها التحتيةتعرضت ب

 .نتشار األمراض المعديةاتكرار 

  

لى اتصال مع عالذين هم األطفال والمراهقين فإن ) اليونيسيف (لطفولةلرعاية ا لمنظمة األمم المتحدة ووفقاً .٤٣

عند إلقاء القبض ال سيما لسوء المعاملة الجسدية والعقلية، و ،ونزالي ال، وقد تعرضوامن العراقية قوات األ

على  بصورة كبيرة نظام العدالة الجنائية العراقيويعتمد .  وخالل المراحل األولى من التحقيقمعليه

على ل المحتجزين للتهديد وسوء المعاملة والتعذيب  األطفا تعرضاالعترافات، وبالتالي يكاد يكون من المحتم

الحبس األطفال فترات طويلة في يقضي ومن المرجح أن .  المحققين بهدف الحصول على اعترافاتأيدي

الجهات الفاعلة وتفتقر .  فيما يعد انتهاكاً ألحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيره من المعايير ذات الصلةاالحتياطي

كما أن . قضاء األحداثالمتعلقة بجراءات الحديثة باإل المعرفة  إلىمؤسساتوالالخدمات  يالرئيسية ومقدم

                                                 
  . إال أنه لم تتبين التفصيالت المتعلقة بهذه المجموعة. الحبس االحتياطي أو قد تمت إدانتهم فعالً إما في ١٠٧١ طفالً من إجمالي ٩٣كان  19
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إلى إعادة النظر ثمة حاجة و. نقص التمويلتعاني من عفا عليها الزمن وو الدعم االجتماعي غير كافية ةنظمأ

  . بما يتماشى مع المعايير الدولية١٩٨٣قانون رعاية األحداث لسنة ب

 

، حيث انخفضت عند حد التأزم العراق في القوة متعددة الجنسياتالمحتجزين لدى األطفال ع اوضلم تعد أ .٤٤

في منتصف معتقل  ٥٠٠ إلى نحو ٢٠٠٧ديسمبر /كانون األول ٨معتقالً في  ٨٧٤أعداد المعتقلين من 

  .٢٠٠٨ديسمبر / بحلول نهاية كانون األول٥٠ إلى ثم، ٢٠٠٨مايو /أيار

 

  ألخرىوضع األقليات والجماعات ا

 

 مختلف العمليات  صعيد على٢٠٠٨ النصف الثاني من عام المبذولة خالل الجهود فيهتزايدت في الوقت الذي  .٤٥

أن يالحظ انتخابات مجالس المحافظات وتسوية وضع األراضي المتنازع عليها، ب ذات الصلةالسياسية 

تشعر بالقلق إزاء محاوالت ة العراق لمساعدال تزال بعثة األمم المتحدة و. ت تدهور قدبعض األقلياتأوضاع 

د، وإزاء إفالت المسؤولين اكركأرب أو عك انتمائهم إما جبارهم على تحديدإ هوية األقليات من خالل إضعاف

  . من العقابعن االنتهاكات المرتكبة ضد األقليات
 

 تلقي متحدة لمساعدة العراق األمم البعثة التي يغطيها التقرير، واصل مكتب حقوق اإلنسان التابع لخالل الفترة .٤٦

في بعض الحاالت للقتل على أيدي الجماعات و جسديعتداء الاالالمسيحيين للتهديد وتعرض تقارير عن 

 ٢٨في ف. الهجمات التي وقعت ضد المسيحيين في الموصلفي حوادث الأخطر وتمثلت . المسلحة

تمثيل تتعلق بأحكام خاصة بطالبة  للموصلفي المون المسيحيالتي قام بها المظاهرات أعقبت سبتمبر، /أيلول

في و. حسب وزارة حقوق اإلنسانباً  مسيحي قتيال٤٠ً خلفت ةستهدفماألقليات في انتخابات المحافظات هجمات 

. ٢٠ مسيحي من منازلهم١٢٠٠٠فر ما يزيد على أعقاب التهديدات واالعتداءات ضد األشخاص والممتلكات، 

 فيما لم تقم ةطرف المتاإلسالمية الجماعات همهذه الهجمات منفذي زعم أن  ، ينازحين للضحايا والوفقاًو

وحدات من الجيش العراقي ل نشر  ذلك من تالوقد عمل ما. إيقافهمأو القوات المسيطرة على المنطقة بمنعهم 

 ومع اقتراب. التوتر وساهم في عودة الكثير من المسيحيين إلى أماكنهم األصليةعلى خفض غرب الموصل 

ومع ذلك، . حولهاما ٪ من المسيحيين النازحين إلى ديارهم في الموصل و٨٠ عاد زهاء، ٢٠٠٨نهاية عام 

  . في الموصل على يد مسلحين مجهولينتان مصرعهمامسيحيلقيت شقيقتان نوفمبر، / تشرين الثاني١١في 

 

الزعيم البارز المال عباس  تم اغتيال، ويولي/ تموز١٢ففي .  الشبك في نينوىفراد طائفةأستهداف ايتواصل  .٤٧

أحد عن أي بعثة، لم تتم مساءلة الورغم النداءات المتكررة من جانب يوم حتى الو. برطّلةكاظم بالقرب من 

 قد اختطف وقتل في ،سى عباسعيسعد أالحاج يدعى شبك،  من الزعيم آخروكان . ههذجريمة القتل 

ه قد تم اغتيال ما يزيد نأالشبك  الواردة من مجموعات وتفيد التقارير. ديسمبر/ كانون األول١٧الموصل في 

                                                 
  . عائلة٢٤٠٠ أوردت وزارة حقوق اإلنسان في سياق التعليقات التي زودتها حول هذا التقرير أن العدد الرسمي للعائالت النازحة بلغ حوالي  20
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زعم بعثة تقارير عدة تالتلقت وقد . ٢٠٠٤على أيدي الجماعات المسلحة منذ عام فرداً من الشبك  ٧٥٠على 

 حسب لكردستان بسبب انعدام والئهم شتائم والمضايقات البشمركه على أفراد الشبك بالقواتاعتداء أفراد 

تم إبالغ بعثة األمم المتحدة ، ٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ١٣وفي .  القيادة الكرديةتهمافتراضهم وإلهان

 منزل حسين ةداهمقامت بم متنكرين في زي الشرطة المحلية األسايشأن مجموعة من لمساعدة العراق 

. للتعذيبتعرض حيث قليم كردستان إ فيكلك إلى ناحية النينوى واقتادوه برطلة بالشبك، في هو من مجيد، و

كما تصاعدت .  عن الحادثفي حال تبليغه بالقتلصباح اليوم التالي ثم تلقى تهديداً  من الفرار  بعدهاتمكنوقد 

الجماعات المسلحة قيام البعثة تقارير عن  في المحافظات حيث تلقت النتخاباتمع اقتراب اادعاءات التخويف 

الحزب الديمقراطي الكردستاني حسين مرشح بك وضد  لصالح الشيدلون بأصواتهمبقتل كل الذين بالتهديد 

  .عباس
 

التركمان مفادها أنهم ما زالوا يمنعون جماعات يضاً شكاوى من أ بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقتسلمت  .٤٨

 وال يزال التوتر قائماً.  لغتهم في نينوى كما أفادوا أن قوات البشمركة تُقيد حركتهماستخداممن ممارسة حقهم ب

 والهجوم االنتحاريإذ أدى التفجير . في مستويات عالية بين المكونات المحلية الكردية والتركمانية في كركوك

 لتصل حد الصدامات األحداثيوليو، إلى تصعيد / تموز٢٨بقذائف الهاون الذي وقع أثناء مظاهرة األكراد يوم 

اتهموا التركمان بضلوعهم باالعتداء على التظاهرة  الذين األكرادالعرقية المميتة بين مثيري الشغب المسلحين 

 وجرح ٢٥ مقتل إلىوأدت هذه الصدامات . وبين الحرس المسلحين المسؤولين عن حماية منشآت التركمان

  . الهجوم على العديد من البنايات وحرقهاإلى باإلضافة آخرين ١٨٠
 

بعثة األمم المتحدة لمساعدة  إلى تقارير بإرسالون في منطقة سنجار في محافظة نينوى يزيديواستمر األ .٤٩

ففي الرابع عشر من كانون .  المتشددةاإلسالمية مفادها أنهم هدف لتهديدات واعتداءات تنفذها الجماعات العراق

يضاً قيام قوات البشمركة في أوذكرت التقارير . ة في سنجارأيزيديديسمبر، ُأغتيل سبعة أفراد من عائلة /األول

وتسلمت . نشطة سياسية سلميةأين ومنعهم من القيام بيزيدي شخصاً من األ٥٠ديسمبر باعتقال /ولشهر كانون األ

ين قد اُجبروا على استالم حصصهم الغذائية من دهوك بهدف يزيديفراد من األأيضاً شكاوى مفادها أن أ البعثة

   .حصاء المنطقةإين في سجالت يزيديعداد األأتقليل 

  

  النزوح

 

 ما قورنت بالنصف إذا العائدين أعداد زيادة ملحوظة في  كان هناك٢٠٠٨اني من عام خالل النصف الث .٥٠

ويمكن أن تعزى هذه .  نازحاً والجئا١٤٥٩٢٠ً األصلية مناطقهم إلى بلغ عدد العائدين إذول من العام ذاته، األ

 الذي ١٠١قرار رقم  رئيس الوزراء الوإعالن في العراق األمني عدة عوامل منها تحسن الوضع إلىالزيادة 

 في األطفالأتاح للعائدين استعادة امتالك منازلهم المحتلة وكذلك انتهاء العطلة الصيفية وضرورة تسجيل 

 بلغت أعداد العائدين من إذ شخص، ٢٢١٠٠٠ للعائدين خالل السنة ما يزيد عن اإلجماليوبلغ العدد . المدارس



 ٣٩ من ٢٢صفحة 

، وكانت نسبة ٢٥٣٧٠جئين من دول الجوار والبالغ عددهم  وهي تفوق أعداد الال١٩٥٨٩٠النازحين داخلياً 

  .٪٣٠ بينما كانت نسبة العائدين لديالى ٪٥٣العائدين لبغداد 
 

فتقار لوجود دخل ومساكن وقلة الطاقة مني مثار القلق الرئيسي بالنسبة للعائدين وكذلك االيبقى الوضع األ .٥١

مم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تقدم دعمها من األوال تزال وكاالت . الكهربائية والحصول على الخدمات

   .أجل الحصول على دعم الحكومة وتعزيز سالمة العائدين والمساعدة في المشاركة بتقديم العون الضروري لهم

 

 العمال المهاجرون 

 

تمال وجود حا حماية العمال المهاجرين ول، ُأثيرت بعض المخاوف حو التي يغطيها هذا التقريرفترةالأثناء  .٥٢

جانب أتعرض عمال ب تقارير تفيد بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقذ تلقّت إحاالت اتجار بالبشر في العراق، 

جلبهم متعاقدون من الخارج لالستغالل ولعدم دفع رواتب مناسبة لهم وتعرضهم لإلساءة الجسدية وحرمانهم من 

  . دون مساعدة كافيةوثائق سفرهم وتركهم يعيشون في ظروف معيشية قاسية
 

عالم العالمية كانت مصير ألف عامل مهاجر قدموا من الهند حدى القضايا التي استقطبت اهتمام وسائل اإلإ .٥٣

لى العراق وبعدها إونيبال وبنغالدش وباكستان وسريالنكا بعد أن أغراهم وكالء محليين في بلدانهم للمجيء 

والتقى قسم حقوق . في أحد المستودعات داخل مطار بغدادشهر أو رواتب لمدة ثالثة أتركوا دون وظائف 

ذكروا و ،ديسمبر/ول مع العمال في العاشر من شهر كانون األبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقلنسان التابع اإل

مريكي لوكالء وعدوهم بمنحهم وظيفة في أالف دوالر آلى خمسة إلفين أنهم دفعوا مبالغ تراوحت ما بين أب

مريكية في العراق والعمل لصالح شركة نجالء وهي شركة مقاوالت فرعية مقرها الكويت عد العسكرية األالقوا

ويبدو ان شركة نجالء قد فقدت عقدها وانتهى الحال بالعمال . وتعمل مع شركة كيلوغ وبراون وروت األمريكية

مستودعات على عشرة  وتحتوي ال،في ثالثة مستودعات مكتظة داخل مجمع سكني محاط بحرس مسلحين

 حول البعثةلى مخاوف إضافة باإل. ةو مياه نظيفأحمامات صالحة لالستعمال فقط دون وجود غذاء كاف 

ذ لم يكن إ تجاوزات تتعلق بوضع العمال القانوني في العراق، البعثةولئك العمال، سجلت الظروف المعيشية أل

  .خر على تأشيرات دخول مزورةالبعض اآللدى البعض منهم تأشيرات دخول نافذة واحتوت جوازات 
 

 نيبالياً في ٤٢ زيارة لموقع آخر في مطار بغداد حيث يعيش بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقكما أجرت  .٥٤

ولئك العمال الذين أويعيش . كرتونية متنقلة لعدة أشهر في الشوارع المؤدية لمبنى الخطوط الجوية العراقية خيم

. ريكيين ومواطنين عراقيين متعاطفين معهمٍماالغتسال في العراء على مساعدات الجنود األجبروا على النوم وأ

لى دبي، إوكان هؤالء العمال يقيمون في سكن فندقي وفره لهم وكيلهم إلى أن اعتقلته الشرطة العراقية ورحلته 

مساعدتها للهجرة مة الدولية منظالوعرضت . لى الشارع لعدم قدرتهم على دفع أجور الفندقإوانتهى بهم الحال 

 مراعاة معايير العمالة الدولية مع كافة البعثةوطالبت . شخاص لنيبالأعداد هذا التقرير، عاد ثمانية إوإلى حين 

   .جانب في العراقالعمال األ



 ٣٩ من ٢٣صفحة 

  مخيم أشرف

  

 المتحدة لبعثة األممشرف في ديالى مثار قلق بالنسبة أ مقيم في مخيم ٣٥٠٠ إلى ٣٣٠٠تبقى أوضاع حوالي  .٥٥

شرف أ زيارة إلى مخيم للبعثةنسان التابع كتوبر، أجرى قسم حقوق اإلأ/ول تشرين األ١٩، ففي لمساعدة العراق

مع إال أن جميع اللقاءات . لتقاء ببعض المقيمين في المخيملمناقشة مخاوف أبدتها قيادة منظمة مجاهدي خلق ولال

عضاء المنظمة أشرف وأ مخيم سكانوتبقى أوضاع . ق كانت تتم بحضور ممثل عن منظمة مجاهدي خلالسكان

لى القوات العراقية المسلحة إ إدارة المخيم القوة متعددة الجنسياتذ أنه من المزمع أن تسلم إ المعالم ةغير محدد

نها حصلت على أمريكية قد قدمت تطمينات متكررة بوكانت الحكومة األ. ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١بتاريخ 

 ثانيةً بأنها القوة متعددة الجنسياتكدت أشرف، وأ مخيم سكان بتأمين سالمة حكومة العراق ضمانات من

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١ستراقب الوضع بعد 
  

قامت حكومة العراق بتشكيل لجنة برئاسة المدير العام لمجلس األمن الوطني لألمن الداخلي وممثلين من  .٥٦

مهجرين والخارجية والداخلية والدفاع والعدل فضالً عن المخابرات الوطنية وزارات حقوق اإلنسان والهجرة وال

 علناً حكومة العراقوأشارت . شرف ولمراقبة تنفيذ أي قرارأإلعداد خطة مفصلة عن مستقبل مخيم العراقية 

دين إلى أن منظمة مجاهدي خلق هي منظمة غير قانونية في العراق وأنه يتعين على أعضاء المنظمة المتواج

حكومة وكذلك أعلنت . ن المخيم سيتم إغالقهأشرف الذين تم إقصائهم من إيران مغادرة العراق وأفي مخيم 

   .سكان مراراً التزامها بما نص عليه القانون العراقي والقانون الدولي فيما يتعلق بالتعامل مع الالعراق

  

 على التزامها بالقانونين العراقي والدولي فيما قحكومة العرا بتأكيد بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقرحب ت .٥٧

 أنها تؤيد دائماً ضرورة حماية أعضاء منظمة خلق المقيمين في المخيم البعثةيتعلق بمسألة مخيم اشرف، وتؤكد 

من التعرض لإلبعاد أو الترحيل أو إجبارهم على العودة القسرية مما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم اإلجبار على 

الحقوق األساسية والحماية وفق ما ب المخيم سكان األطراف المعنية بضرورة أن يتمتع البعثةذكَرت و. العودة

عمال غير قانونية في أ أهمية تقديم أولئك األفراد المتهمين بالقيام بالبعثةوترى . نصت عليه معاهدة جنيف

سبة للمحاكمات العادلة واإلجراءات لى العدالة على نحو يتسق والمعايير الدولية المتفق عليها بالنإالماضي 

 إبداء في شرف االستمرارأ مخيم سكانهم في العراق، فيتوقع من ؤبقاإوكذلك، إذا ما ُأريد . القانونية المناسبة

ق ي ثالثة حلول ممكنة التحق كان ال يزال هناك،التي يغطيها التقريرالفترة وأثناء . احترام تام للقوانين العراقية

و تنظيم وجودهم في أو إعادة توطينهم في بلد ثالث ألى إيران إ مخيم أشرف سكانالطوعية لالعودة : وهي

   .العراق
 



 ٣٩ من ٢٤صفحة 

  اإلعالميينحرية التعبير عن الرأي واستهداف 

  

أهداف  يبقى الصحفيون والعاملون في مجال اإلعالم من أكثر الفئات المهنية عرضةً للخطر وهدفاً من .٥٨

بعثة األمم المتحدة  التي يغطيها هذا التقرير توالت تقارير علىفترة الففي . الجماعات المسلحة في العراق

 ١ففي . صابةواإللى الترهيب والمضايقات واالعتقال والقتل إتُفيد بتعرض موظفين في مجال اإلعالم لمساعدة 

ي مجهولين لى االختطاف على أيدإيوليو، تعرض آزاد اركوشي مدير محطة نوروز التلفزيونية الفضائية /تموز

. ربيل وناحية صالح الدينأيرتدون مالبس شرطة، وتعرض للتعذيب وتُرك على ناصية الشارع الرئيسي بين 

 عاماً والذي ٢٣وفي الحادي والعشرين من الشهر، قام مجهولون بإطالق النار على سوران مامه حمه البالغ 

وذكر هيمن باقر نائب رئيس . شيداوهكان يشغل منصب مدير مجلة لفين فرع كركوك امام منزله في حي ر

تحرير مجلة لفين بأن حمه كان قد تلقى تهديدات بعد أن كتب مقاالت عن مواضيع اعتبرت حساسة مثل مزاعم 

أغسطس، ألقى مسلحون قنبلة يدوية على / آب١٧وفي . كراد في شبكات دعارة في كركوكأتورط مسؤولين 

حساب محطة تلفزيون آفاق المحلية التي يمولها حزب الدعوة في بغداد، سيارة كانت تقل طاقماً تلفزيونياً يعمل ل

سبتمبر، قام مسلحون /يلولأ ١٣وفي . دى الى إصابة مراسل المحطة والمصور والسائق بجروح بليغةأمما 

ربعة أعضاء لدى طاقم قناة الشرقية الخاصة وقتلهم بعد فترة وجيزة في منطقة الزنجيلي غرب أبخطف 

ربعة من المدنيين إثر أي العشرين من الشهر ذاته، أصيب مؤيد الالمي نقيب الصحفيين العراقيين ووف. الموصل

وبتاريخ العاشر من . انفجار قنبلة كانت مزروعة بالقرب من البوابة الرئيسية لمبنى نقابة الصحفيين شرق بغداد

عاماً والذي كان يعمل لحساب وكالة  ٢٩كتوبر، اغتيل ديار عباس احمد الصحفي الكردي البالغ أ/ولتشرين األ

  .ثناء خروجه من بناية اتحاد الفنانينأنباء العين وذلك في مركز مدينة كركوك أ

  

لى االعتداء والترهيب والمضايقة واالعتقال المؤقت على إعالم كما تعرض صحفيون وعاملون في مجال اإل .٥٩

حمد جبار محمد الصحفي في أيوليو، تعرض /موزففي السابع عشر من ت. رساء القانونإأيدي عاملين في مجال 

حد ضباط الوحدة الخاصة بحماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الداخلية أجريدة ريكي كردستان لهجوم من 

وكذلك ادعى كالً من شوكت قادر ويوسف كرواتاني الصحفيان اللذان يعمالن في قناة . ومصادرة كامرته

ربيل أغسطس في منطقة باركا شمال أ/لى االعتقال بتاريخ الثاني عشر من آبإكردستان الفضائية بتعرضهما 

وادعت مصادر . جراء تحقيقاتإمنية في الناحية يخولهما ببزعم عدم حصولهما على إذن من السلطات األ

 كركوك لي التركمانية في إيخبار باللغة العربية في محطة تلفزيون تركمانتركمانية ان تيمور البياتلي مقدم األ

نوفمبر /ربيل في الخامس من تشرين الثانيأسايش الكردية في مطار من األألى االعتقال على يد قوات إتعرض 

وادعى حسن غفور وحمزة شواني الصحفيان اللذان يعمالن . طلق سراحه بعد يومين من دون توجيه تهم لهأو

عدادهما تقريراً في إثناء أمعاملتهما ساءة إو لدى محطة تلفزيون بابا كركر بقيام فرقة شرطة باالعتداء عليهما

  .سبتمبر/ أيلول٣٠كركوك بتاريخ 
 



 ٣٩ من ٢٥صفحة 

كتوبر، أ/ولعالم، ففي الحادي عشر من تشرين األخرى تتعلق بالتدخل في تقارير وسائل اإلأوهناك شكاوى  .٦٠

 حضروا عالم وصحفيين من مغادرة مجلس النواب في بغداد بعد أنمنع خمسة وثالثين عامالً في مجال اإل

وطلب موظفو األمن لدى المجلس الصحفيين بتسليم كافة المواد والصور واألشرطة المصورة . إحدى جلساته

قليات وبين ثناء المؤتمر الصحفي بين حنين قدو ممثل األأوالتسجيالت المتعلقة بالحوار الساخن الذي دار 

  .عضاء آخرين في البرلمانأ

  

٦١.   جديد، صادق عليه   صحافة  سبتمبر قانون   /يلولأ في الثاني والعشرين من      نإلقليم كردستا  المجلس الوطني أقر

نوفمبر ودخل حيز التنفيذ في العشرين      /ولمسعود برازاني رئيس إقليم كردستان في الحادي عشر من تشرين األ          

كون سي المخالفات الصحفية،     جزئياً تجريم  ىألغوبموجب القانون الجديد الذي     . ٢٠٠٨أكتوبر  /من تشرين األول  

منـع أو  كما لن يكون باإلمكـان   بعد اليوم، همحتجازدون أن يتم افرض غرامة على الصحفيين ولكن باإلمكان  

لغاء المطلب الغامض الذي ينص على أن ال تنتهـك حريـة الـصحافة وعمـل                إوتم  . إيقاف الصحف اليومية  

" أمن األمة "عمل من شأنه تعريض     لكن ال يزال الصحفيون يمنعون من أي        . "النظام العام واألخالق  "الصحفيين  

التي كانت تستخدم في السابق، والتي من شأنها مقاضاة العاملين          " أمن اإلقليم "للخطر، وهي تسمية مشابهة لعبارة      

جباريـة  لغاء العـضوية اإل   إضافة لذلك، تم    إ. في مجال اإلعالم في حالة قيامهم بأية أنشطة تعد معادية لألكراد          

ن أ عـن قلقهـم مـن        لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العـراق     ن أعربوا   ي إال أن الصحفي   لنقابة صحفيي كردستان،  

أي (لى خمسة ماليين دينار عراقـي       إذ تتراوح بين مليون     إالغرامات التي ينص عليها القانون قد تشل حركتهم،         

لـى   إ تفرض على أي صحفي يخرق قانون الصحافة، ومن خمـسة         ) مريكيأ دوالر   ٤٢٠٠لى  إ ٨٢٠ما يعادل   

ية صـحيفة تقـوم     أتفرض على   ) مريكيأ دوالر   ٨٤٠٠لى  إ ٤٢٠٠أي ما يعادل    (عشرة ماليين دينار عراقي     

من ونشر الخوف والحقد والعداء وتقويض المعتقـدات الدينيـة والتـدخل فـي              خبار من شأنها تهديد األ    أبنشر  

  .و احتواء القذف والتشهيرأالخصوصية الفردية 
 

عدم اتباع العديد من القضاة في       تفيد ب  تقاريربخصوص   قلقة    ال تزال   لمساعدة العراق  بعثة األمم المتحدة  إال أن    .٦٢

نوفمبر، حكمت محكمة اسـتئناف كردسـتان فـي         /ففي الرابع من تشرين الثاني    . كردستان للقانون الجديد  إقليم  

التـشهير  السليمانية بالسجن شهر واحد على شوان داودي مدير تحرير صحيفة هوال ومقرها كركـوك بتهمـة         

 دوالراً  ٢٥٥أي  ( ألف دينـار عراقـي       ٣٠٠بالقاضي المتقاعد كمال مصطفى، وتم سجن داودي وتغريمه مبلغ          

وعندما سئل القاضي عن سبب عدم تطبيقـه لقـانون الـصحافة            . ٢٠٠٤وذلك لنشره مقاالت في عام      ) مريكياًأ

نوفمبر، قامـت محكمـة     /من تشرين الثاني  لكن في الثالث عشر     . "لم مثل ذلك القانون   ستلم ي "نه  أجاب ب أالجديد،  

ن يحـاكم وفـق   أسقاط التهم السابقة واعتبرت ان داودي يجب إو الجنايات في السليمانية بإعادة النظر في الحكم     

نـوفمبر فـي    / تشرين الثاني  ٢٤كما حكم على الطبيب والصحفي المستقل عادل حسين بتاريخ          . القانون الجديد 

أبريـل عـام    /والتي نشرت في نيـسان    للمثليين  ر لكتابة مقالة عن الصحة الجنسية       ربيل بالسجن لمدة ستة أشه    أ

 ١٩٦٩ذ لم تطبق المحكمة القانون الجديد واعتمدت الفقرة المنصوص عليها في القانون الجزائي لعام               إ،  ٢٠٠٧

  .مما حرم المتهم حق الحماية في ظل القانون الجديد" باآلداب العامة"والتي تتعلق 



 ٣٩ من ٢٦صفحة 

 عن ترهيب مواطنين عـاديين      اً تقارير  التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق      نسانحقوق اإل كتب   وتلقّى م  .٦٣

ففـي التاسـع مـن      . رائهـم آوارتكاب أعمال عنف بحقهم بينما كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير عـن              

 السليمانية مـن مغبـة      في جامعة   حذّر ضباط من قوات األسايش طالب قسم تكنولوجيا المعلومات         يوليو/تموز

مام الجامعة وأضربوا عن الطعـام لمطالبـة جـامعتهم          أخيمة   نصبب  قام الطالب  عندماحتجاج  االستمرار باال 

 بإلقـاء وعندما لم يمتثل الطلبة لطلبهم، قام مسلحون يرتدون زيـاً مـدنياً             . بتحسين مواد الدراسة ونظام التعليم    

سـايش وقـاموا بـضربهم       مركز اعتقال تـابع لأل     إلىتالية واقتيادهم    عشر طالباً في الليلة ال     أربعةالقبض على   

  . سراحهم بعد ساعات قليلةأطلقواثم  واالعتداء عليهم

  

 انتخابات مجالس المحافظات 

  

 انتخابـات مجـالس     أمامسبتمبر  الطريق    /أيلولاعتماد قانون االنتخابات في السادس والعشرين من        لقد مهد    .٦٤

وبعد احتجاجـات قامـت بهـا جماعـات         . ٢٠٠٩يناير  /ي والثالثين من كانون الثاني    المحافظات لتتم في الحاد   

نوفمبر على  / البرلمان، حصلت الموافقة النهائية في الثالث من تشرين الثاني         أعضاء ونقاشات مكثفة بين     األقليات

.  ونينوى والبـصرة   ين والصابئة المندائيين في بغداد    يزيديتعديل منح المقاعد المخصصة للمسيحيين والشبك واأل      

وبالرغم من اعتراض الطوائف المسيحية على أن عدد المقاعد المخصصة لهم ال تمثل نسبتهم، فيعتقـد مكتـب                  

 أن التعديل على القانون كان خطوة مهمة لالعتـراف          بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق    حقوق اإلنسان التابع ل   

لى ذلك، لـم تـشتمل النـسخة        إضافة  باإل.  من الدستور  ١٢٥قليات وفق ما نصت عليه المادة       بوضع خاص لأل  

 التي شهدت   ٢٠٠٤ منذ عام    األولى كانت تلك المرة     إذالنهائية للقانون على تخصيص نسبة ربع المقاعد للنساء،         

عدم اعتبار ذلك المطلب جزءاً من الهيكل القانوني االنتخابي، مما حدا بالهيئات النسائية وعضوات من البرلمان                

 ٣١اض على غياب حصة نسائية وهو أمر يناقض الرأي االستشاري للمحكمـة العراقيـة العليـا فـي                   لالعتر

 . إلزامياً أمراً ٪٢٥ والذي اعتبر حصة النساء البالغة ٢٠٠٨يوليو لعام /تموز
 

 التـأثير علـى     أرادت للعديد من الهجمات التي      أيضاوكان موظفو المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات هدفاً         .٦٥

تـب المفوضـية واثنـان مـن        اأغسطس، قتل أحد مدراء مك    /ففي الثامن عشر من شهر آب     . العملية االنتخابية 

وفي السادس والعـشرين مـن      . مساعديه نتيجة كمين مسلح استهدف السيارة التي كانت تقلهم في مدينة البصرة           

سـع عـشر مـن تـشرين        وفـي التا  . حد موظفي المفوضية إثر تفجير منزله في ذي قـار         أالشهر ذاته، قتل    

وفي التاسع والعشرين مـن تـشرين       . كتوبر، تعرض أحد موظفي المفوضية للخطف في محافظة التأميم        أ/ولاأل

  .نوفمبر، قتل مسلحون مجهولون مدير المفوضية في الزعفرانية في بغداد/الثاني

  

 هجمـات   إلى خاباتلالنتن  حوومرشسياسيون   الهجمات التي استهدفت موظفي المفوضية، تعرض        إلى إضافة .٦٦

 إلطالقسبتمبر، تعرض المرشح محمد رضا الخلف       /أيلولففي السابع من    .  هذا التقرير  إعدادمماثلة خالل فترة    

حمد أ أصيب،  أكتوبر/األولوفي منتصف شهر تشرين     . ثرهإ الخصيب في البصرة وقتل على       أبونار في منطقة    



 ٣٩ من ٢٧صفحة 

وفي الوقت  . طالق نار عليه في مركز مدينة الرمادي      إنبار في حادث    داوود رئيس جبهة الحوار الوطني في األ      

سالمي العراقي في داره الواقعة في مركز مدينـة          الحزب اإل  فيذاته فجر انتحاري نفسه مستهدفاً عضواً بارزاً        

ديسمبر، قتل عضو من المجلس المحلي لمدينة جلوالء مع ثالثـة مـن             /ولوفي الخامس من كانون األ    . الفلوجة

حد قادة الصحوة في الكرمة فـي       أديسمبر، قتل   /األول الثاني من شهر كانون      األسبوعوخالل  . لى في ديا  أقربائه

 التفجير وجرح قائممقام بعقوبة     إلى العراقي في الموصل     اإلسالميانفجار قنبلة استهدفته وتعرض مكتب الحزب       

وفي الخامس عـشر مـن       . عشائر البصرة  إسنادفي حادث تفجير وانفجرت قنبلة خارج المقر الرئيسي لمجلس          

 من شهر   األخير األسبوعوسجل  .  االغتيال إلىديسمبر، تعرض مدير ناحية عدن في مدينة نينوى         /األولكانون  

 دمويةً، فقد قام انتحاري بتفجير نفسه مستهدفاً تجمـع رؤسـاء عـشائر              األكثر تعد   أحداثاديسمبر  /كانون األول 

انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف عضو مجلس مدينة      أدى  تيالً و مخلفاً ثالثة وعشرين ق   للمصالحة في اليوسفية    

قتل عنصرين من عناصر الشرطة، فضالً عن اغتيال رئيس تجمع العشائر الكردية في خانقين في                إلى م  البصرة

 .محافظة ديالى
 

كاوى التي  نوفمبر، وأشارت معظم التقارير والش    /بدأت الحملة السياسية في التاسع والعشرين من تشرين الثاني         .٦٧

والتحيز الـسياسي    العشائرالدعاية السياسية وتهديد     تخريب وسائل  إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق    ا  تلقته

  .منألالقوات 

  

  التطورات التشريعية

  

 األخرى تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بتبني مجلس النواب وهيئات الدولة           ٢٠٠٨شهد النصف الثاني من عام       .٦٨

   .اإلنسان بحقوق ات خاصةتشريع

  

تبنـي  ب تمثـل   أن أحد أهم التطورات    بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق    ل  حقوق اإلنسان التابع   مكتبيعتبر   .٦٩

الذي نوفمبر  / في السادس عشر من تشرين الثاني      اإلنسانمجلس النواب لقانون تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق        

بعد أكثـر مـن     وتحقق ذلك   . اإلنسانلية المؤسسات الوطنية لحقوق     استقالب  المتعلقة  باريس مبادئ باالعتبار أخذ

المفوضية المـستقلة   من شأن   و. د التأيي على صعيد حشد    الدؤوب  البعثة وعمل ة التشريعي يةالعمل عامين من بدئ  

   . في العراقاإلنسانحقوق لتعزيز وحماية  رئيسية مؤسسة  فور تأسيسهاتُصبح أن اإلنسانلحقوق 

  

٧٠.   مجلـس   ، صادق يب  ذ اتفاقية حظر التع   توقيع أغسطس/مجلس النواب في السابع عشر من آب       بعد أن أقر 

وبعد مرور يوم واحد، ناشد مسؤول فـي وزارة حقـوق           . االتفاقيةعلى هذه    أعضاءالرئاسة المؤلف من ثالثة     

 عـذيب وإسـاءة    يقومون بت  ينذ ال أولئكالقضائية حماية السجناء ومحاسبة     الحكومية و  الحكومة السلطات    اإلنسان

مـين  ألل  عليها وثيقة المصادق ال بتقديميجابية   واإل األساسيةه الخطوة   ذ ه باعتْإويجب  . معاملة السجناء والمعتقلين  

 إرساءالمسؤولين عن   تدريب  و  واالتفاقية لينسجمالحالي  على القانون   مراجعة شاملة   وإجراء   ، لألمم المتحدة  العام



 ٣٩ من ٢٨صفحة 

لمـساعدة  ل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق     وتقف. ت الواردة في االتفاقية    على كيفية احترام االلتزاما    القانون

  . على أهبة االستعداد للمساعدة

  

التـشريعات الخاصـة     وضع مسودة مجموعـة      أيضا التابعة لمجلس النواب     اإلنسان لجنة حقوق    واستهلت .٧١

ـ إمتضررة اقتصادياً مع     الفئات ال  إلى مساعدات مالية     تقديم  ضمان إلى تهدف   االجتماعية رعايةبال تركيـز   الءي

  .المحتاجاتعلى النساء 
 

 القانونسيادة : خامساً
 

   واالحتجاز واالعتقالة الجنائيالعدالة

  

  تحت سلطة وزارات كل من الداخلية والعدل والدفاع والعمل والشؤون االجتماعيـة            الموقوفينيشكل وضع    .٧٢

 ولقد زودت  . لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق     قلقاً كبيراً    ، كردستان إقليملك  ذ بما في    ،د البال أرجاء افةفي ك 

 ). األرقام ال تـشمل إقلـيم كردسـتان       (كومة العراقية   الح  األرقام اإلجمالية للموقوفين لدى    اإلنسانوزارة حقوق   

  الذين هم  جناء والس حتجزين األمنيين  والم للموقوفين اإلجمالي العدد   وباالستناد إلى األرقام التي تم تزويدها ازداد      

 ٢٠٠٨ديـسمبر   /األولنهاية كانون   حلول  صل ب يلأحكاماً   صدرت بحقهم ين  ذال و  العراقية تحت سيطرة السلطات  

 في بدايـة    اًمحتجز ٢٤٢١٦ بعد أن كان عددهم   ،  األحداثمن   ١٠١٧من ضمنهم    اًمحتجز ٢٦٢٤٩ حواليإلى  

 وزارة  إلحصائيات ا وفق محتجزاً ٢٧٠٧ كردستان   مإقلي عدد المحتجزين في     وبلغ. هذا التقرير التي يغطيها   الفترة  

 قـوات  لـدى    الموقـوفين  كردستان ال يـشمل      إقليم لدى سلطات    الموقوفينربيل، لكن عدد    أ في   اإلنسانحقوق  

 .٢١سايشاأل

                                                 
  .داد لهذا التقرير، من الحصول على معلومات بخصوص عدد المحتجزين في مرافق قوات األسايشلم تتمكن البعثة، خالل فترة اإلع  21



 ٣٩ من ٢٩صفحة 

 
 

 
 

العراقية أصدرت محكمة الجنايات المركزية     ديسمبر،  / كانون األول  ٣١يوليو وحتّى   / تموز ١ي الفترة من    ف .٧٣

تنفيذ أي حكـم     لم يتم    إذ ال   أم ذ ستنف األحكاما كانت تلك    إذولم يعرف فيما    . باإلعدام  حكماً ١٩٢ أخرىومحاكم  

 الدولية  العفوكر موقع منظمة    ذ لكن. األعلى ء وفقاً لمجلس القضا   ٢٠٠٧فبراير/ شباط ذ شهر في العراق من  إعدام  

بعثة األمم المتحدة لمساعدة    بع ل لمكتب حقوق اإلنسان التا    يتسنلكن لم   . ٢٠٠٨ عام   خاللإعداماً   ٣٤ تم تنفيذ ه  أن

 األمنيـة  اإلجـراءات لك بسبب ذ فترة التقرير وأثناء محكمة الجنايات المركزية العراقية    جلساتحضور   العراق

   . المحكمةإلى الدخول قيدتالجديدة التي 

  

 قانون العفو العام

  

ا القانون  ذ ويشمل ه  ،٢٠٠٨براير  ف/في السابع والعشرين من شباط    سارياً   قانون العفو العام في العراق       أصبح .٧٤

قانون العفـو   يسريوال .  العراقيالقانون الجنائي بموجب   بجرائمدينوا  أين  ذالمواطنين العراقيين وغير العراقيين ال    

فيستثنى من هذا القانون مثالً، األشخاص المدانين بارتكاب       . االستثناءاتكافة الجرائم وينطوي على العديد من       على  

في ظروف   واالختطاف والسرقة    مع سبق اإلصرار والترصد والقتل     الدائمة والقتل    اإلعاقة أولموت  جرائم تسبب ا  

جـرائم   وتزويـر الوثـائق الرسـمية و   األجنبية أووتزوير العمالت العراقية  سفاح المحارمو واالغتصاب مشددة

ولكن تـم    إدانتهم لم تتم ين  ذال األشخاص وبموجب هذا القانون يتم النظر في العفو عن       . اآلثارالمخدرات وتهريب   

 ٢٠٠٨ لعام ديسمبر/األول لغاية شهر كانون يوليو/ من شهر تموزالموقوفين أعدادتصنيف 
  

كانون 

 األول
تشرين 

 الثاني
تشرين 

 األول
التسلسل سلطات االحتجاز تموز آب أيلول

 1 وزارة العدل  ١٦٧٨٨ ١٧١٧٧ ١٧٠٧٠ ١٦٩١٦ ١٦٦٦١ ١٦٦٧٥
 2 وزارة الداخلية ٥٧٢٠ ٦٥٣٨ ٦٤٧٣ ٦٥٧٣ ٦٦١٦ ٦٩٥٦
 3  وزارة الدفاع ١٠٦٠ ١٥٢٥ ١٦١٨ ١٨٤٤ ١٦٣٩ ١٩٩٥
 4 وزارة العمل والشؤون االجتماعية ٦٤٨ ٦٧٠ ٦٥٧ ٦١٤ ٦٩٤ ٦٢٣

 5  لدى حكومة العراقالموقوفين إجمالي ٢٤٢١٦ ٢٥٩١٠ ٢٥٨١٨ ٢٥٩٤٧ ٢٥٦١٠ ٢٦٢٤٩
 6 القوة متعددة الجنسيات في العراق ٢٣٢٢٩ ٢٠٠٥٤ ٢٠٠٥٤ ١٧٨٢٧ ١٧٨٢٧ ١٥٠٥٨

٤٧٤٤٥ ٤٥٩٦٤ ٤٥٨٧٢ ٤٣٧٧٤ ٤٣٤٣٧ ٤١٣٠٧ 
 عدا  ما في العراقالموقوفين إجمالي

 7 كردستانالموقوفين لدى حكومة إقليم 

٢٦٤٠ ٢٦٧٥ ٢٦٥٥ ٢٧٨٠ ٢٧١٨ ٢٧٠٧ 
 لدى حكومة إقليم الموقوفين إجمالي

 8 كردستان
 9  العراقأرجاء في الموقوفين إجمالي ٥٠٠٥٨ ٤٨٦٣٩ ٤٨٥٢٧ ٤٦٥٥٤ ٤٦١٥٥ ٤٤٠١٤



 ٣٩ من ٣٠صفحة 

   . محكمة مختصةمثولهم أمام قاضي التحقيق أو لمدة سنة دون إلى إحالتهم دون أشهر من ستة ألكثر إيقافهم

  

، جل مراجعـة القـضايا  أمن  القضائية لكل من االختصاصات تم تشكيل لجنة  ،تطبيق قانون العفو العام   بغية  و .٧٥

 النظر بقضاياهم ويحق لهـم      إعادة تقديم طلب    أقاربهم أو ينطبق عليهم العفو     الذين السجناء   أومحتجزين  ال وبإمكان

  أنه اعتبـاراً مـن      إلى األعلى ءقضاالوتشير تقارير مجلس    .  المحاكم المختصة  إلىلك تقديم طلبات االستئناف     ذك

 االعتقـال رهـن   اً هم   صاشخقضية تمثل أ   ١٢٧٤٣١ كان هناك  ٢٠٠٨ ديسمبر/األولالحادي والثالثين من كانون     

 غيـر قضية تمثل أولئك     ٣٠٨٧٩ توجدفيما   اآلن لغاية   ذ من ينطبق عليهم قانون العفو    ممن   ، في حالة فرار   أوحالياً  

  . طبيعة جرائمهمبهذا القانون بسببمشمولين ال
 

ال  العام العفو   قانونف. قانون العفو العام  في   اإلغفاالت  إزاء العديد من   بعثة األمم المتحدة  وال زال القلق يساور      .٧٦

 كالجرائم ضد   خاضعة للوالية القضائية العالمية    ارتكبوا جرائم     يكونوا ين قد ذ ال األشخاصبصورة واضحة   يستثني  

 من المعروف    الدولية التي  اإلنسان الخروقات الكبرى لحقوق     إضافة إلى  وجرائم الحرب    اإلبادة الجماعية البشرية و 

وبهـذا  . يب واالختفاء القسري  ذوالتع قانونالخارجة عن نطاق ال    وأ العشوائيةأو  بال محاكمة    اإلعداماتتشمل  أنها  

لتحقيق فـي  فيمـا يتعلـق بـا   قانون الدولي الفي ظل قانون العفو العام مع التزامات العراق    ال يتماشى   قد  الصدد،  

 .  العدالةإلى مرتكبيها وتقديم اإلنسان حقوق انتهاكات

  

لقلق إزاء صمت قانون العفو العام إزاء حقوق الضحايا في التماس           تشعر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق با       .٧٧

االنصاف بالوسائل المدنية وحق المحتجزين أو السجناء في المطالبة بالتعويض إذا ثبت انه قد تم احتجازهم بغيـر                  

 الذين  حيث ينبغي لقانون العفو العام أن يكون صريحاً فيما يخص حقوق الضحايا بغية تطمين أولئك              . ذي وجه حق  

قد يكونون غير واعين لهذه الحقوق وأيضاً لتجنب الغموض في تفسير أو تطبيق القوانين المدنية التي تتعلق بسبل                  

 . ف والحصول على التعويضنصااإل

  

حتى اآلن، وبالرغم من وجود أعداد كبيرة من المحتجزين والسجناء المؤهلين لالستفادة من قانون العفو العام،                 .٧٨

عداد األشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط والذين تم        أفال تزال   . يزال محدوداً  فعلي لهذا القانون ال   ن التطبيق ال  فإ

.  ضئيلة إلـى حـد كبيـر       ٢٠٠٨فبراير  /اإلفراج عنهم بموجب قانون العفو العام منذ دخوله حيز التنفيذ في شباط           

وفـق بعـض    ،  ص مؤهلين اشخألحالة   ١٢٧٤٣١وبالرغم من وجود     ٢٠٠٨أكتوبر  / وبحلول غاية تشرين األول   

 فقط من المحتجـزين     ٢٠٠٠ فعلياً عن    اإلفراجفقد تم   ،   بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق      إلىالتقديرات الواردة   

  .٢٢والسجناء المدانين منذ أن دخل هذا القانون حيز النفاذ
 

                                                 
 حواليتم إطالق سراح ] ٢٠٠٨[عام النهاية ب"  ، ذكرت وزارة خارجية الواليات المتحدة بأن٢٠٠٨في تقريرها حول حقوق اإلنسان في العراق لعام  .22

 حول ممارسات حقوق ٢٠٠٨انظر التقرير القطري لعام . جب إحصائيات وزارة حقوق االنسان العراقيةتطبيقاً لقانون العفو العام بمو"  شخص٧٥٠٠

  htm.119116/nea/2008/hrrpt/rls/drl/g/gov.state.www://http في العراق على الموقع ٢٠٠٨اإلنسان، تقرير حقوق اإلنسان لعام 
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 عدم إحراز تقدم في متابعة قضايا التعذيب

  

 بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم فيما يخص محاكمة مرتكبـي أعمـال              العراق  بعثة األمم المتحدة لمساعدة    تشعر .٧٩

وكمثال على ذلك قضية عدنان عواد محمد ذياب الجميلي، الذي اعتقلته القوات العراقية في              . تعذيب وقتل المعتقلين  

 تقريـر   ووفـق . ٢٠٠٧مايو  /أيار ٣٠ غريب وتوفّي الحقاً في السجن بتاريخ        وفي منطقة أب   ٢٠٠٧مايو  /آيار١٧

التشريح الطبي الذي أجراه أطباء عراقيون تبين أن السيد عواد توفي متأثراً بنزيف داخلي في المخ والصدر نتيجة                  

  .تنتج عالمات خارجية  بوسائل ال العنيفالضرب

  

 بحق ضـابط المخـابرات      ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢وبعد إجراء التحقيق، تم إصدار مذكرة توقيف في          .٨٠

للعديد من عمليات   ) س( في ارتكاب المالزم     االشتباهوقد سبق وأن تم     . الرتكابه جريمة قتل  ) س(الزم  العراقي الم 

عندها تم إصدار مذكرة توقيف بحق قائد ونائب قائد اللواء          .  انه اختفى قبل إلقاء القبض عليه      إالالتعذيب المنهجية   

رفيعي المستوى، وتـم    الم اعتقال هذين الضابطين     ومع ذلك لم يت   . بالهروب) س(المعني إلتاحتهم الفرصة للمالزم     

هارباً لمدة ثمانيـة أشـهر      ) س(وبقي المالزم   . العفو عنهما الحقاً بموجب أحكام قانون العفو العام العراقي الجديد         

زهاء عـشرة أسـابيع رهـن    ) س(وبعد أن قضى المالزم   .  في الحلة  ٢٠٠٨يونيو  / حزيران ١٠لحين اعتقاله في    

 : وفيما يلي نص القرار. عنه باإلفراج قاضي التحقيق قراراً االحتجاز، أصدر
 
، قررت اإلفراج عن المتهمين كون القانون يسمح بذلك مستويات متقدمة، وبناء على إلىنظراُ لوصول التحقيق "

 . "بكفالة مالية قدرها عشرة ماليين دينار عن كل متهم) ---- ) (س(

  

 أنـه   إال التحقيق متروك لسلطة القاضي التقديرية،       نتائج مالية وفق     عن أي متهم بكفالة    اإلفراجوفي حين أن     .٨١

قرينة  فمن شأن ذلك أن يشكل    لمدة ثمانية أشهر قبل اعتقاله وبالتالي       فاراً  يمكن اعتبار حقيقة أن المدعى عليه كان        

كن هناك أي تقدم    وحتى كتابة هذا التقرير، لم ي     . الحتمال هروبه مرة ثانية مما يحتم وضعه في الحبس االحتياطي         

 .  التحقيق ذات الصلةإجراءاتفي 
 

 إلى جانب سوء معاملـة المعتقلـين ال         االستنطاقفي   التعذيب كوسيلة    استخدامتوضح هذه القضية حقيقة أن       .٨٢

إلى جانب ذلك، فإن عدم مساءلة مرتكبي مثل تلك         . يزاالن يمثالن تحدياً خطيراً أمام نظام العدالة الجنائية العراقية        

 عـدم    بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق     وتالحظ  .  يعزز من ثقافة اإلفالت من العقاب      اإلنسانهاكات لحقوق   االنت

 يومنا هذا تفيد تعرض أي مسؤول في وزارة الدفاع للمساءلة حـول انتهاكـات حقـوق                 إلىوجود حاالت موثقة    

اتفاقيـة  وأحكـام  ولية التي تعهد بها العراق  مع االلتزامات الد    هذه في المقاضاة التساهل  وتتناقض حاالت   . اإلنسان

 .  التي هي على وشك المصادقةمناهضة التعذيب
 



 ٣٩ من ٣٢صفحة 

  حكومة العراقاالحتجاز لدى سلطات 

  

 فيمـا   اً طفيف اً وكان هناك تحسن   أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير      حكومة العراق  عدد المحتجزين لدى     ارتفع .٨٣

فاعلية للكثير من القضايا المحيطة بحاالت االحتجاز بمـا فـي ذلـك              على التصدي ب   حكومة العراق يخص قدرة   

 . االفتقار إلى القدرات والموارد
 

 :يبين الجدول أدناه عدد المعتقلين في مراكز االحتجاز العراقية بحسب الوزارة المعنية .٨٤

  

   الوزارة المعنية بحسب٢٠٠٨ديسمبر /يوليو إلى كانون األول/ المحتجزون لدى حكومة العراق للفترة من تموز

  وزارة العدل  الشهر
وزارة 

  الدفاع

وزارة العمل 

والشؤون 

  االجتماعية

  المجموع  وزارة الداخلية

 ٢٤٢١٦ ٥٧٢٠ ٦٤٨ ١٠٦٠ ١٦٧٨٨ يوليو/تموز

 ٢٥٩١٠ ٦٥٣٨ ٦٧٠ ١٥٢٥ ١٧١٧٧ أغسطس/آب

 ٢٥٨١٨ ٦٤٧٣ ٦٥٧ ١٦١٨ ١٧٠٧٠ سبتمبر/أيلول

 ٢٥٩٤٧ ٦٥٧٣ ٦١٤ ١٨٤٤ ١٦٩١٦ أكتوبر/تشرين األول

 ٢٥٦١٠ ٦٦١٦ ٦٩٤ ١٦٣٩ ١٦٦٦١ نوفمبر/تشرين الثاني

 ٢٦٢٤٩ ٦٩٥٦ ٦٢٣ ١٩٩٥ ١٦٦٧٥ ديسمبر/كانون األول

  

  

  المحتجزين في مرافق االحتجاز العراقية حسب نوع الجنس والفئات العمريةأعداديبين الجدول أدناه  .٨٥
 

 ٢٠٠٨ديسمبر /ول كانون األإلىيوليو /  للفترة من تموزحكومة العراقالمحتجزون لدى 

  المجموع  األحداث الذكور  األحداث اإلناث  النساء  الرجال  الشهر

  ٢٤٢١٦  ٩٣٤  ٢١  ٣٣٨  ٢٢٩٢٣ يوليو/تموز

  ٢٥٩١٠  ١٠٠٨  ٢٢  ٣٤٩  ٢٤٥٣١ أغسطس/آب

  ٢٥٨١٨  ١٠٢٠  ٢٧  ٣٦٨  ٢٤٤٠٣ سبتمبر/أيلول

  ٢٥٩٤٧  ١٠٦٧  ٢١  ٣٩٦  ٢٤٤٦٣ أكتوبر/تشرين األول

  ٢٥٦١٠  ١١٥٢  ٢٣  ٣٧٨  ٢٤٠٥٧ نوفمبر/تشرين الثاني

  ٢٦٢٤٩  ٩٩٨  ١٩  ٣٩٦  ٢٤٨٣٦ ديسمبر/كانون األول
 



 ٣٩ من ٣٣صفحة 

 استمرار استالم تقارير، خالل الفترة التي يغطيها  قلقة بخصوصبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقتزال  ال .٨٦

التقرير، عن حاالت االعتقال لفترات طويلة أو حاالت االعتقال دون تهمة محددة أو دون إمكانية الحصول 

 الجسدي ضد المحتجزين بغية انتزاع االعترافات واإليذاء التعذيب استخدام جانب إلىلى االستشارة القانونية ع

في عدد من  لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  التابعاإلنسانوخالل مقابالت أجراها مكتب حقوق . منهم

 . جسدية على أيدي أفراد الشرطةاكاتالنتهمرافق االحتجاز العراقية، شكا عدد من السجناء من تعرضهم 
  

 سجن الحارثية إلى زيارات  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، أجرت فترة التي يغطيها هذا التقريرخالل ال .٨٧

ويقدر . في بغداد ومركز شرطة الجزيرة في الرمادي ومرفق االحتجاز في مركز شرطة الفلوجة الرئيسي

ووفق مقابلة .  موزعين على زنزانتين كبيرتين٢٣ محتجزا٤٥ًلجزيرة بنحو عدد المحتجزين في مركز شرطة ا

كما . "عدد المعتقلين غير معروف ألنه يتغير باستمرار" أن األخير مع أحد ضباط الشرطة، أفاد البعثةأجرتها 

 الو.  سنةإلىن على ذمة المحاكمة، والبعض منهم رهن االحتجاز منذ مدة تصل يأن جميع المعتقلين محتجز

وخالل . ومن أشد ما يثير قلق هؤالء المعتقلين هو تأخر المحاكمة. أو نساءأطفاالً يوجد بين المحتجزين 

 أن الشرطة العراقية إال قامت بإطالق سراح خمسة معتقلين القوة متعددة الجنسياتزيارة وفد البعثة تبين أن 

. مزودة بمكيفات هواء تعمل بصورة سليمةوتبدو الزنزانات جديدة ونظيفة و. ألقت القبض عليهم مرة أخرى

أن من  الذي اشتكى بشكل خاص تعليق أحد ضباط الشرطة رفيعي المستوى في الرمادي البعثةوقد أثار قلق 

كيف لنا الحصول على اعترافاتهم؟ يجب أن ف":  لن تكون ذات فائدةمناهضة التعذيبعلى اتفاقية مصادقة ال

 " سنفعل ذلك اآلن؟نرغم المجرمين على االعتراف، كيف
 

ففي وقت الزيارة التي قام بها فريق مكتب .  لدرجة خطيرةاالكتظاظيعاني مرفق االحتجاز في الفلوجة من  .٨٨

 سجيناً، جميعهم محتجزون رهن المحاكمة، في خمسة مجمعات ٤٠٢حقوق اإلنسان التابع للبعثة، كان هناك 

بعثة األمم المتحدة لمساعدة وقد أحصت . غرفمن الزنزانات كل واحدة منها تنقسم بين ثالث إلى ست 

ويقوم المحتجزون بتعليق .  متر مربع١٠٠التي تقل مساحتها عن ) ١( محتجزاً في الغرفة رقم ١٢٣ العراق

أما بقية غرف المرفق .  حيث يضطرون إلى النوم بالتناوبالمزيد من االتساعحاجياتهم على الحائط لضمان 

.  حدثا٢٩ً جانب وجود زنزانة واحدة منفصلة تضم إلى، )١(ال الغرفة رقم األخرى فهي جميعاً مكتظة كح

 في القوة متعددة الجنسيات عشرة سجناء كانوا معتقلين لدى إلىباإلضافة إلى ذلك، فقد تبين وجود سبعة 

إن مبنى المركز قديم والزنزانات صغيرة للغاية .  الشرطة العراقية مرة أخرىاعتقلتهممعسكر بوكا ثم 

كما شكا السجناء أيضاً إلى البعثة بشأن حقيقة أن . مولدات الكهرباء ال توفر كمية وافية من الطاقة الكهربائيةو

 . قضاة التحقيق يعملون ببطء شديد، حيث لم يتواجد سوى اثنين من قضاة التحقيق في الفلوجة وقت الزيارة
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 ٣٩ من ٣٤صفحة 

  القوة متعددة الجنسياتاالحتجاز لدى 
 

القوة متعددة  أعداد المحتجزين المودعين لدى سلطات انخفضت يغطيها هذا التقرير، أثناء الفترة التي .٨٩

 محتجزاً ١٥٠٥٨ إلىيوليو / في تموزمحتجزا ٢٣٢٢٩  الحد األعلى الذي بلغ بشكل ملحوظ منالجنسيات

ئية وقد مكث هؤالء المحتجزون لفترات طويلة رهن االحتجاز دون مراجعة قضا. ديسمبر/نهاية كانون األولب

 على دعوة لزيارة معسكر بوكا قرب البصرة في بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوقد وافقت . لقضاياهم

  . في العراقالقوة متعددة الجنسياتيتم احتجاز الغالبية العظمى من المعتقلين لدى  غسطس حيثأ/آب
 
لم يعد ، ٢٠٠٨٢٤نوفمبر /تشرين الثانيعقب توقيع االتفاقية األمنية بين الحكومتين العراقية واألمريكية في  .٩٠

 ما لم تقم ٢٠٠٩يناير/ كانون الثاني١ المشتبه بهم في العراق بعد احتجاز القوة متعددة الجنسياتبإمكان 

 بموجب قرار عراقي صادر وفق القانون القوة متعددة الجنسياتالجهات العراقية بطلب المساعدة رسمياً من 

 سلطات معتقل، أو نقلهم إلى ٥٠٠٠راح المعتقلين، باستثناء ما يقارب وتتوخى الخطة إطالق س. العراقي

 معتقل إلى ١٥٠٠ الملفات الخاصة بـتقديموقد أعلنت القوة متعددة الجنسيات . ٢٠٠٩العراق بحلول صيف 

بعد ذلك يكون أمام حكومة العراق ثالثون يوماً لالستجابة .  في اليوم األول من كل شهرحكومة العراق

ويجب أن يضم .  يتم إطالق سراح المعتقلين أو نقلهم إلى السجون العراقية بطلب من السلطات العراقيةوبعدها

وصف   علىكل معتقل حيث يشتمل  لقضيةاً ملخصالقوة متعددة الجنسياتتعدها كل ملف من الملفات التي 

نكليزية كما أنها تعتبر العربية واإلوتكون هذه الملفات باللغتين .  باالعتقالالقوة متعددة الجنسياتسباب قيام أل

قوة  التابعة لل١٣٤  عمل فرقةأعلنتو. أدلة ةأيلن تحوي  الملفات غير أن هذه. وثيقة من وثائق المحكمة

وسوف تتكرر هذه العملية . عداد هذه الملفاتلغرض إياً  محام٥٠أكثر من قيامها بتوظيف  الجنسيات متعددة

 ١٥٠٠ بإطالق سراح أو تسليم األمريكيل هذه العملية يقوم الجيش وخال. ٢٠٠٩أغسطس /كل شهر حتى آب

 سيتم معتقل ٥٦٠٠ بأكثر من االحتفاظ األمريكييتوقع الجيش ال و.  معتقالً يوميا٥٠ًمعتقل شهرياً وبمعدل 

ر ومن المتوقع أن يتم تسليم معسك . شمال بغدادالواقع في،  معسكر التاجي، جديدالحتجاز االنقلهم إلى مرفق 

التابع  اإلنسانوسوف يقوم مكتب حقوق . ٢٠٠٩ديسمبر / بحلول كانون األولحكومة العراق إلىالتاجي 

  .بمراقبة هذه العملية على مدار العام لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
 

  االحتجاز لدى سلطات حكومة إقليم كردستان 
 
 ٢٠١٠ حتى منتصف عام ٢٠٠٦ة اإلرهاب لعام قامت حكومة إقليم كردستان بتمديد العمل بقانون مكافح .٩١

وفي غضون ذلك، تكررت شكاوى المعتقلين . حيث يمثل هذا القانون األساس القانوني للكثير من االعتقاالت

ومن األمور التي .  التحقيق والمحاكمةإجراءاتفيما يتعلق بعدم كفاية المساعدة القانونية والتأخير المفرط في 
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 ٣٩ من ٣٥صفحة 

 بصورة خاصة هو تلك الممارسات المتعلقة باالحتجاز اإلداري  المتحدة لمساعدة العراقبعثة األممتثير قلق 

لبعثة األمم  التابع اإلنسان حيث التقى مكتب حقوق بحكم األمر الواقعغير محدود المدة لبعض األشخاص 

ديد من هؤالء ويبدو أن الع.  مصادفة بعدد من المعتقلين منذ خمس سنوات أو أكثرالمتحدة لمساعدة العراق

المحتجزين فقدوا األمل بإطالق سراحهم كما أن السلطات ال تبذل أي جهد يذكر لتبرير أو تفسير هذه 

  .اإلنساناالنتهاكات الخطيرة لحقوق 
 
 بتوثيق االنتهاكات الخطيرة التي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق التابع اإلنساناستمر مكتب حقوق  .٩٢

ضد حقوق المشتبه بهم وأولئك الذين تم حرمانهم من ممارسة   إقليم كردستانتمارسها سلطات حكومة

 والتعذيب بالصدمة الكهربائية االستجوابحرياتهم، وتشمل هذه االنتهاكات الدعاوى بالتعرض للضرب أثناء 

ما يقوم  وغالباً.  واالفتقار إلى الرعاية الصحية٢٥واالعترافات القسرية إلى جانب وجود مرافق احتجاز سرية

وبشكل عام أكثر . رجال ملثمون باإلساءة إلى المحتجزين أو عندما يكون هؤالء المحتجزون معصوبي األعين

 بعثة األمم المتحدة وتأمل . ما يخشاه المعتقلون هم المحققون وموظفو التحقيق أكثر من حراس السجن

 مدعوماً بنظام اإلنسانايش لمبادئ حقوق  التابعة لألساالحتجاز حرس مرافق امتثالأن يكون  لمساعدة العراق

 في حكومة إقليم اإلنسان وزارة حقوق وادعت. ٢٦جديد يتيح للمحتجزين التقدم بشكاواهم إلى أحد المراقبين

عن السجون، قيامها بمعاقبة مرتكبي ممارسات التعذيب ضد دورية كردستان التي تقوم بإصدار تقارير 

من تخفيض ( ترى بأن نوع العقوبات المفروضة متحدة لمساعدة العراقبعثة األمم ال، إال أن ٢٧المحتجزين

. اإلنساننظراً لخطورة هذه االنتهاكات لحقوق الشدة ليست على قدر من ) للرواتب والنقل والفصل من الخدمة

، شكا البعض اآلخر ٢٨وبينما تردد بعض المعتقلين في الكشف عن معلومات إضافية خشية التعرض لالنتقام

وبحرية من االكتظاظ واالفتقار إلى النظافة وضعف الخدمات الطبية ورداءة الطعام وعدم وجود منهم 

 . األنشطة الترفيهية وعدم كفاية الزيارات العائلية إلى جانب عدد من أوجه القصور األخرى
 
افق االحتجاز  أن عدداً من مربعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوفي مزيد من التطورات اإليجابية، الحظت  .٩٣

التي كان الفريق ( شقالوة إلى  للبعثة التابعاإلنسانقد تم تجديدها، فعلى سبيل المثال عندما عاد فريق حقوق 

الحظ الفريق أن أعمال التجديد قد ) ٢٠٠٨فبراير / شباط١٤ و ٢٠٠٧أغسطس /آب١٢قد زارها مسبقاً في 

 جانب إلىوسطية ومرافق الصرف الصحي أسهمت إلى حد كبير في تحسين وضع الزنزانات والساحة ال

كما . أكتوبر/ محتجزاً في تشرين األول٢١فبراير إلى / محتجزاً في شباط٦٠ عدد المحتجزين من انخفاض

 إلى أن المسؤولين الحكوميين من المستويات الوسطى إضافة إلى المسؤولين رفيعي المستوى البعثةتشير 

 دون االعتراف بوجود انتهاكات اإلنسان التزامهم العام بمبادئ حقوق الذين توجهت إليهم البعثة قد أعربوا عن

 وبتقدير عاٍل إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة البعثةكما تشير .  في حكومة إقليم كردستاناإلنسانلحقوق 

                                                 
  . كردستانتنفي سلطات حكومة إقليم كردستان وباستمرار وجود معتقالت سرية في 25
  .٢٠٠٨أغسطس /  آب١٢لقاء مع عصمت اركوشي، مدير عام أسايش جشتي في أربيل في  26
  . ٢٠٠٨يوليو / تموز٣لقاء مع شوان محمد عزيز، وزير حقوق االنسان في حكومة اقليم كردستان في  27
  قامت البعثة بحجب األسماء ألسباب قانونية وأمنية 28



 ٣٩ من ٣٦صفحة 

د  كردستان تقوم بحشد إمكاناتها لكسب التأييإقليماألوضاع في مرافق االحتجاز برئاسة رئيس وزراء حكومة 

 . ٢٩الحترام حقوق اإلنسان بصورة أكبر

  

   بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق لدى التعزيزأنشطة : سادساً

  

بذل  من خالل مكتب حقوق اإلنسان التابع لها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقتماشياً مع واليتها، واصلت  .٩٤

مدني عبر أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق  ومنظمات المجتمع الحكومة العراقالجهود لتقديم الدعم إلى 

وتهدف هذه األنشطة إلى المساعدة في وضع نظام يقوده ويمتلكه العراق لحماية حقوق اإلنسان مع . اإلنسان

إعطاء األولوية الحترام سيادة القانون وحماية المرأة وااللتزام بتقديم التقارير ذات الصلة والمصالحة والعدالة 

  .االنتقالية

  

 دعم قطاع سيادة القانون 
 

بالتعاون مع مجموعة الحكم والعدالة  نظم مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق .٩٥

 ومكتب األمم المتحدة  والجريمةفرع منع اإلرهاب في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدراتوالنزاهة و

 للقضاة والمدعين العامين في حكومة إقليم كردستان تحت يوليو ورشة عمل/لخدمات المشاريع في تموز

وشددت . " مكافحة اإلرهاب ذلكالعدالة الجنائية بما فيفي دور القضاء في حماية حقوق اإلنسان "عنوان 

 يةعلى أهمية استقالل من القضاة والمدعين العامين في إقليم كردستان، ٤٥ورشة العمل، التي حضرها 

بدأ الفصل بين السلطات لضمان سيادة القانون والحماية الفعالة للحقوق والحريات األساسية ونزاهة القضاء وم

وتدرب المشاركون في ورشة العمل على المبادئ والقواعد القانونية الدولية واإلقليمية القائمة . في العراق

وأساليب  المحاكمة إجراءاتكما تناولت المناقشات . والتشريعات التي تحكم األداء الفعال للسلطة القضائية

كما اشتملت ورشة العمل على جلسة خاصة لمناقشة دور القضاة .  والحقوق والحريات المدنيةمراجعة األحكام

الضحايا، إلى جانب جلسة أخرى حقوق في عمليات الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق المشتبه بهم و

 . ة المتعلقة بمكافحة اإلرهابلمناقشة قضايا حقوق اإلنسان في اإلجراءات القضائي
 
مع المركز الدولي  التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق اإلنسانسبتمبر، نظم مكتب حقوق /وفي أيلول .٩٦

 المتعلقة قضاياالحول للعدالة االنتقالية ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ورشة تدريبية في عمـان 

 من مؤسسة حكومة العراق ون فيمسؤولمسألة التعويضات شارك فيها  يز على مع التركالعدالة االنتقاليةب

وقدم الخبراء والمدربين تجارب مقارنة من .  الملكيةهيئة نزاعاتالشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين و

                                                 
 ٢٣ل نقاشات جرت مع ديندار زيباري، مكتب منسق شؤون األمم المتحدة لدى حكومة إقليم كردستان، في تم الحصول على هذه المعلومات خال 29

  .٢٠٠٨أكتوبر /األول  تشرين



 ٣٩ من ٣٧صفحة 

كما تم إجراء مناقشات مستفيضة وتحديد خرائط االحتياجات بالنسبة . المغرب وجنوب أفريقيا وألمانيا

 . نظمات الثالثللم

  

بالتعاون مع  التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق اإلنساننظم مكتب حقوق  أيضاً، سبتمبر/وفي أيلول .٩٧

المركز الدولي للعدالة االنتقالية ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ورشة عمل أخرى في أربيل تحت 

وكانت هذه تاسع حلقة دراسية حول مواضيع تخص . "نتقاليةتنفيذ آليات التعويض دعما للعدالة اال" عنوان 

 تنظيمها خالل لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق التابع اإلنساننٌظم العدالة االنتقالية يتولى مكتب حقوق 

 معرفة بالنسبة للمشاركين الذين سبق وأنتجديد وتعميق الإلى  وتهدف ورشة العمل. السنتين الماضيتين

 العدالة  وشواغلقضاياعن إطالع العدد القليل من المشاركين الجدد على  ، فضالًثل تلك النقاشات محضروا

، وتعرف والعدالة الجنائية التعويضات باعتبارها أداة للعدالة االنتقاليةوقد ناقش المشاركون مسألة . االنتقالية

المؤسسية ودراسة عدد من قضايا العدالة المشاركون أيضاً إلى العديد من آليات تقصي الحقائق واإلصالحات 

 مشاركاً من البرلمانيين وأساتذة ٤٠ ومن بين المشاركين كان هناك. األخرىاالنتقالية المقتبسة من البلدان 

وكبار القضاة وناشطين في المنظمات غير الحكومية ومسؤولين حكوميين من وزارة حقوق اإلنسان الجامعات 

 . قليم كردستانالتابعة إلتماعية في كل من المحافظات الثالث ووزارة العمل والشؤون االج

  

وزارة الدفاع في أربيل في ورشة عمل   موظفاً من١٧ديسمبر، جرى التدريب األول لـ /وفي كانون األول .٩٨

 المتحدة لمساعدة العراق وبرنامج األمم المتحدة األمم التابع لبعثة اإلنسانضمن مشروع مشترك لمكتب حقوق 

وقد تصدى . "دعم مراعاة حقوق اإلنسان في عمل وهيكل وزارتي الداخلية والدفاع"ئي تحت عنوان اإلنما

تمكين المشاركين بغية وزارة موظفي العمل ب  وثيقاًارتباطامختلف أبعاد حقوق اإلنسان التي ترتبط لتدريب ال

حول ب على جلسات نقاشية  التدريواشتمل.  منظور حقوق اإلنسانمنالتحقيق والتفتيش  من اكتساب مهارات

 . والقانون العراقي القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي

  
 

 دعم القطاع الحكومي

  

طلبات  التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق خالل الفترة التي يغطيها التقرير، تلقى مكتب حقوق اإلنسان .٩٩

فقد طلبت وزارة حقوق اإلنسان دعمها في .  المتعلقة بحقوق اإلنسان لدعم مبادراتهاحكومة العراقعدة من 

ومن . تحضير تقريرها إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة من خالل االستعراض الدوري الشامل

فيما ينبغي تقديم التقارير خالل النصف الثاني من عام  ٢٠١٠فبراير /ستعراض في شباطالمقرر تقديم اال

٢٠٠٩ . 
 



 ٣٩ من ٣٨صفحة 

 لدعم جهود وزارة حقوق طلباً  لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقكما تلقى مكتب حقوق اإلنسان التابع .١٠٠

 استخداموسوف يتم . ١٩٩١-١٩٩٠ حرب خاللالكويتيين المفقودين األسرى رفات  استخراج فياإلنسان 

  .اعية للنظام السابقهذه الخبرة المكتسبة حديثاً في المستقبل في عمليات البحث عن المقابر الجم
 
في اختيار أعضاء  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق كما طلب مجلس النواب العراقي مساعدة  .١٠١

  بغية ضمان القيام بعملية االختيارالتي تم سن قانون مؤخراً بخصوصهاحقوق اإلنسان المفوضية المستقلة ل

وقد وضع مكتب حقوق اإلنسان .  نحو غير مسيسوعلى المنافسة بطريقة قائمة علىطار من الشفافية وإفي 

  العراقطلب الحكومة وطلب التمويل الالزم من صندوقلنظر في لالالزمة قترحات ماللبعثة التابع ل

  .االستئماني

  

صندوق األمم المتحدة بالتعاون مع   التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقكتب حقوق اإلنسانيعمل م .١٠٢

على وضع  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين وصندوق األمم المتحدة للسكان وةاإلنمائي للمرأ

يهدف المشروع إلى وضع آليات و. عالجة العنف ضد المرأة في العراقمقترح لممشروع لالصيغة النهائية 

رة شؤون المرأة وزالدى قدرات ال بناء وتوفير إمكانيةرصد والتوثيق لمتابعة حاالت العنف ضد المرأة، لل

عنصر كما تم إدراج . ضد المرأةالموجه وغيرها من المؤسسات الحكومية لتمكينها من التصدي للعنف 

  .المجالغير الحكومية العاملة في هذا العراقية المنظمات لدى قدرات الالتدريب وبناء 

  

 الحكومي دعم القطاع غير

  

 ناشطاًُ ٢٢  لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقكتب حقوق اإلنسان التابعمأغسطس، دعا /في شهر آب .١٠٣

 يمثلون منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق اإلنسانفي مجال حقوق 

جرى  مؤتمر إلىالمرأة والصحفيين والمسؤولين الحكوميين العاملين في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة 

ويهدف هذا االجتماع إلى . "حلولالفاق واآل بين - حماية النساء في جرائم الشرف"بعنوان  في أربيلعقده 

" الجرائم المتصلة بالشرف " الممكنة للقضاء على الفضلىالتدابيرالتشاور مع المجتمع المحلي والتداول بشأن 

ماية بما في ذلك  في مجال الوقاية والحوقد قدم المشاركون مقترحات وحلوالً. في إقليم كردستان ومناقشتها

  منظمةالذي ستصدرهوسوف يتم إدراج التوصيات ضمن التقرير المقبل . التدابير التشريعية وحمالت التوعية

  .وهدفها تعزيز حقوق المرأة وهي منظمة غير حكومية مقرها إقليم كردستان (ASUDA)أسودا 

  

  أنشطة أخرى
 

نشطة لالحتفال بالذكرى السنوية الستين لإلعالن ألانظمت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق سلسلة من  .١٠٤

وتقويم باللغتين العربية والكردية  هذه األنشطة على إصدار ملصقات واشتملت. العالمي لحقوق اإلنسان

والتي سيتم توزيعها على الوزارات والمؤسسات  عالن العالمي لحقوق اإلنسان اإل مادة من مواد٣٠يتضمن 



 ٣٩ من ٣٩صفحة 

زيادة وعي الناس  المتعلقة بجهودالنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة كجزء من الحكومية العراقية والم

وقد نظمت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في كانون . حقوق اإلنساناألساسية لمعايير المبادئ وبال

العراقيين طالب  عدد من الحياء اليوم العالمي لحقوق اإلنسان حضرهاإلديسمبر في بغداد فعالية /األول

 المشاركين  فنية للطالبمسابقة ت الفعاليةوشمل. وزير حقوق اإلنسان وأعضاء من السلك الدبلوماسيو

 . األعمال الفنيةالختيار أبرز 
 
األمم المتحدة لجنة  بالتعاون معالتابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  اإلنسانكتب حقوق مقام  .١٠٥

 الوكالة الرائدة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة باعتبارها سيااالقتصادية واالجتماعية لغرب آ

يحمل مشروع  بإعداد الصيغة النهائية صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ومنظمة األمم المتحدة للطفولةو

طة التوعية  وأنش للمراهقيندعم التعايش السلمي في العراق من خالل التعليم غير النظامي" :عنوان

 في العراق وكذلك الحد من أفراد المجتمعالمشروع إلى تعزيز الثقة والتعاون بين ويهدف . "المجتمعية

أنشطة تستهدف عبر التوترات الطائفية العرقية من خالل التعليم غير النظامي وزيادة الوعي المجتمعي 

وتمت الموافقة على المشروع من . سنة ١٨- ١٥ سنة و١٥- ١٢ الذين تتراوح أعمارهم بينالعراقيين الشباب 

خالل آليات عمل صندوق االستئمان العراقي ذات العالقة وسوف يدخل حيز التنفيذ حال توفير األموال 

 . للوكاالت المساهمة
 

تحسين بيئة التعلم في المناطق " خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تم وضع الصيغة النهائية لمشروع .١٠٦

الذي تتبناه ستة من وكاالت األمم المتحدة من " التعليم للجميعمشروع  حقيق أهداففي العراق لتذات االحتياج 

 ومنظمة األمم المتحدة للتربية منظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشريةبينها 

 التابع اإلنسانكتب حقوق م وائي للمرأةصندوق األمم المتحدة اإلنموالعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية و

ويتمثل الهدف التنموي لهذا البرنامج المشترك في تعزيز فرص . لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق

من خالل تحسين )  والمتوسطاالبتدائيللمستويين (الحصول على التعليم وتحسين نوعية التعليم األساسي 

الدعم وونظم اإلدارة وتقوية التخطيط التعليمي عراق في ال هشاشةكثر التعليم في المناطق األوبيئة أسلوب 

  .في المحافظات الثالث) الرسمي وغير الرسمي(ضمان جودة التعليم األساسي و

  

 نهاية التقرير


