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 UN Assistance Mission for Iraq               بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق
UNAMI 

 

 
 

 تقرير حقوق االنسان
  

  2006يونيو / حزيران30 –مايو /يارا 1
  

  :موجز التقرير
  

العديد من التحديات الناجمة عن سوء أوضاع حقوق وجود امتازت فترة اإلعداد للتقرير ب. 1
 اإلعالن عن تشكيل حكومة وحدة وطنية بسبب ُمتاحةن في العراق وكذلك بالفرص النادرة الاإلنسا

مايو والتزامها المؤكد بالتعامل مع مشاكل حقوق اإلنسان الطارئة بحزم بغية / أيار22جديدة في 
  .إرساء سيادة القانون في البالد

  
 في أرجاء ضراوةيات بارهابيون وميليشمتمردون ووتواصلت الهجمات التي يقودها . 2

، مع مالحظة الدالالت الطائفية والغربيةالوسطى مختلفة من البالد خصوصاً في بغداد وفي المناطق 
مايو /خالل شهري أيار علي االقل 5.762واصابة  مدنياً 5,818وتُشير التقارير إلى مقتل .  فيها

وان الخوف الناجم عن  .منتشرةوال تزال أعمال القتل والخطف والجرائم ، 20061يونيو /وحزيران
عمليات النزوح الداخلي وكذلك هرب العديد من أبناء الشعب هذه الجرائم والجرائم االخرى يزيد من 

تعرض الفئات المتخصصة للعنف الطائفي والجرائم أو نزوحهم وأّدى .  العراقي إلى الدول المجاورة
على المستوى التعليمي والرعاية الصحية التي  هذا األمرإلى عدم توفر الخدمات األساسية، كما أثّر 

وال تزال أعداد كبيرة من النساء واألطفال والفئات المستضعفة، منها األقليات .  يتلقاها السكّان
تضرر جراء العنف الدائر واإلفالت من العقوبة فيما يتعلق بإنتهاكات ت،  والمعاقينن داخلياًيوالنازح

  .الجرائم المنظّمة والفساد إلى مزيد من انعدام األمن الكُلّيوأّدى استمرار حقوق اإلنسان، 
  
ال بّد منها لتحسين األوضاع األمنية، كما تعمل ملموسة الحكومة الجديدة خطوات وحددت . 3

وأطلقت الحكومة العراقية .   التحديات التي تواجه حقوق اإلنسان بطرق أكثر شفافيةالتعامل مععلى 
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عّبرةً عن التزامها بالمشاركة بالمصالحة الوطنية والحوار وللتعامل مع سراح آالف الُمعتقلين ُم
المرتكبة  نتهاكاتاإلموضوع إصالح قوات األمن والتطرق إلى موضوع الميليشيات والتحقيق بحزم ب

ُيعّد إنشاء مؤسسات و.  حقوق اإلنسانلية وطناقامة المفوضية الحقوق اإلنسان ودعم في مجال 
أمراً ضرورياً لبناء ثقة الشعب والحّد من العنف وإنفاذ اية وتعزيز حقوق اإلنسان مسؤولة تُعنى بحم

  .سيادة القانون في البالد
  
 يونيو عن خطة المصالحة الوطنية/ حزيران25 إعالن رئيس الوزراء العراقي في وكان. 4

خطة اضحاً في وكما كان و.   على اإلرادة السياسية الالزمة لمواجهة مشاكل حقوق اإلنسانداللةً
 الدعامة األساسية للمصالحة الوطنية تتمثل بإجراء تحليل شامل ومفتوح رئيس الوزراء، فإّن

 باإلضافة إلى التعامل مع التحديات التي تواجه ،إلنتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبها النظام السابق
وال .  مة وتُثير المزيد من العنف للمآسي القائجذرية أسباب بمثابةتُعّد حقوق اإلنسان والتي ال تزال 

إقامة العدالة  ،بّد أن ترافق الجهود المبذولة لمواجهة األمور الُمثيرة للقلق فيما يتعلق بحقوق اإلنسان
  .حقوق اإلنسانفي مجال وتعويض الضحايا وعائالتهم الذين تعرضوا في الماضي إلنتهاكات 

  
لتعامل مع هذه المشاكل بغية إعادة بناء لمساعدة العراق على امستعد المجتمع الدولي . 5

وعلى الرغم من ذلك، فإّن .  حقوق اإلنسانوسيادة القانون احترام  علىيقوم مجتمع ديمقراطي 
ويبقى .  المستويات العالية من انعدام األمن تقف حائالً أمام جهود إحالل السالم وإعادة اإلعمار

السوية لتقديم المساعدات  لعمليات الوكاالت الدوليةموضوع تحسين الوضع األمني أمراً ال بّد منه 
 في بذل كل  بالغةًلحكومة وشعب العراق؛ ففي ظل الظروف الراهنة، تواجه هذه الوكاالت صعوبةً

  .إمكانياتها لدعم الجهود الوطنية
  
 مهامها في بيئة صعبة للغاية؛ حيث ُيعّد يوتقوم أجهزة الشرطة وقوات األمن بتول. 6

وفي .  مردين وعانوا من خسائر فادحةتأهدافاً رئيسية للملدى الشرطة ن الجدد وموظفضباط والال
 فيه من وطأة الهجمات المستمرة، تبرز أهمية دور وكاالت إنفاذ القانون ن ُيعانو ال يزالواالوقت الذي

 إجراء تدريبات مناسبة ضمن سياق آليات تنفيذ األوامر وتطبيق القوانين ووجود مساءلةلضمان 
ويتأثر أداء مهام مؤسسات الدولة بصورة سلبية جّراء العنف الدائر والفساد وعدم كفاية .  داخلية فّعالة

وغالباً ما ساهمت .   غيابها حتّىالموارد والُبنى التحتية وأنظمة الضبط الداخلي التي تتسم بضعفها أو
ة العنف وأّدت إلى مزيد من استجابات وكاالت إنفاذ القانون والعمليات العسكرية في زيادة وتير

الدائر وفق  على العنف تردوال بّد للحكومة أن .  خيبات أمل المواطنين في عدة مناطق في البالد
حق الجميع في الحصول على محاكمات ضمان  يشمل منع أعمال التعذيب منعاً باتاً ووهذاالقانون 
ة تجري على مرأى رجال الشرطة الذين وما ُيثير اإلزعاج، أنّه ُيقال أن الحوادث األمني.  عادلة

  .ن على إحالل النظاموقدرال ييعجزون أو 
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ومن بين األمور الهامة اُألخرى إلرساء سيادة القانون حّل المليشيات والجماعات . 7

 شخصيات حكومية أهمية هذه من ضمنها العديد من الشخصيات البارزة تالمسلحة، وقد أدرك
حقوق اإلنسان خطيرة في مجال  من هذه الجماعات بالتورط بإنتهاكات وقد ُأتهمت العديد.  الخطوة

 وال بّد أن يكون بوسع العراقيين، وخصوصاً ضحايا سوء المعاملة، . وبإرتكاب نشاطات إجرامية
وعليه، .  اإلعتماد على مؤسسات الدولة التي يثقون بها وباألفراد الذين يتصفون باألمانة واإلحتراف

  . فّعالةغربلةمج للمليشيات في وكاالت إنفاذ القانون ال بّد أن يقترن بعملية فإّن أي حل أو د
  
أوضاع حقوق اإلنسان في العراق تُشكّل تحدياً وخصوصاً بسبب مراقبة وال تزال . 8

.  األوضاع األمنية التي تجعل من الصعوبة بمكان التّحري بإستقاللية عن المزاعم التي يتم تلقّيها
فإّن الروايات التي تصل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق من خالل أفراد معنيين ، وبالرغم من ذلك

أو من خالل معلومات تُسّهل السلطات وصولها للمكتب أو تقارير تنشرها منظمات حقوق اإلنسان 
  .   ةواضحنماذج المحلية وشركات األمن الخاصة والصحافة، تُظهر مؤشرات تُشير إلى 

  
  نسان حقوق اإلحماية

  
  اإلعدامات خارج نطاق القانون وعمليات القتل العشوائية والمستهدفة 

    
غ عنها من بين صفوف المدنيين في تصاعد مستمر، وبناًء المصابين الُمبلّال تزال أعداد . 9  

 جميع  مستشفيات لدى، والتي تشتمل على تقديرات عددية من األرقام الواردة من وزارة الصحةعلى
مايو / خالل شهر أيار وقعت مدنياً حتفهم جّراء أعمال عنف1,294 لقي حوالي  فقد،2المحافظات

).   طفال41ً إمرأة و178من بينهم ( بجروح 2,687وُأصيب )  طفال17ً إمرأة و 58من بينهم  (2006
 30 إمرأة و66من بينهم ( مدنياً مصرعهم 1,554، لقي حوالي 2006يونيو /وفي شهر حزيران

 كانتوغالبية هذه اإلصابات  ،) طفال58ً إمرأة و176من بينهم ( مدنياً بجروح 3,075وُأصيب ) طفالً
 جثّة مجهولة الهوية 1,375 عن استالم  في بغدادإضافة إلى ذلك، أبلغ معهد الطب العدلي.  في بغداد

وإذا ما أضفنا األرقام التي قدمتها .  2006يونيو / في شهر حزيران1,595مايو و/في شهر أيار
حوالي ارة الصحة العراقية ومعهد الطب العدلي، يبلغ العدد اإلجمالي للقتلى بين صفوف المدنيين وز

ووفقاً لتقارير وزارة .  2006يونيو / في شهر حزيران3,149مايو و/ خالل شهر أيار2,669
 في الفترة 13,2563 والجرحى 6,826الصحة، بلغ عدد القتلى من بين صفوف المدنيين حوالي 

                                                 
  . هذه اإلحصاءات ال تشمل إقليم آردستان.  2
 في شهر 1,129مارس و / في شهر آذار1,084فبراير و / في شهر شباط1,055يناير و / مدنيًا في شهر آانون الثاني710ُقتل .  3

  .2006أبريل /نيسان
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وإذا ما أضفنا أرقام معهد الطب .  2006يونيو /يناير حتّى حزيران/ة بين شهر كانون الثانيالواقع
يناير حتّى / المدنيين في الفترة الواقعة بين شهر كانون الثانيمن القتلىالعدلي في بغداد، فإّن حصيلة 

  .14,3384 في العراق بلغت 2006يونيو /حزيران
  

، 2003زارة الصحة معلومات مفادها أنّه منذ عام يونيو، نشرت و/ حزيران25وفي . 10  
 30,204  استلمت المشرحة في بغداد،لتقاريرل وفقاًو.  بوحشيةللقتل  شخص 50,000 حوالي تعّرض
" مناوشات عسكرية " جّراءحدثت حالة وفاة 18,933.  2006 وحتّى منتصف 2003 عام ذُجثّة من

.  2006يونيو / حزيران1و  2004 أبريل/يسان ن5في الفترة الواقعة بين " وهجمات إرهابية"
  . أقل مما هي عليه في الواقع قد تكونالوزارة بأن هذه األرقامواشارت 

  
حاالت اإلصابة بين صفوف المدنيين جّراء تفجيرات أو حوادث إطالق غالبية ونتجت . 11

 دزين أو بعنيران من السيارات، أو جّراء هجمات عشوائية في أسواق مأهولة أو محطات للبن
كانوا ضحايا غير أو ايضا مدنيين وتم استهداف .   مسلحة من رجال الشرطة أو قوات األمناشتباكات

وتهدف الهجمات اإلرهابية ضد .  ن أو نتيجةً للعمليات العسكريةومتمردشنّها مقصودين لهجمات 
العرب مجتمعات ية تستهدف المدنيين إلى إثارة المزيد من العنف الطائفي أو ُيزعم أنها عمليات إنتقام

  .أسواق في األحياء التي يقطنها الشيعةباالضافة الي  الثقافية همبما فيها رموزوالسنة الشيعة 
 وفرق الموت المزعومة" والجماعات الضاربة"وُيضيف تواطؤ العصابات اإلجرامية والمليشيات 

وتشهد .  دات على األوضاع في البالدن مزيداً من التعقيون المتدينوجماعات األمن األهلية والمتطرفو
وتتواصل .  بعض األحياء في بغداد مناوشات بين جماعات مسلحة ورجال الشرطة والقوات الخاصة

عمليات اإلعدام في شوارع بغداد ومناطق ُأخرى أبرزها بابل والبصرة والفلوجة وكربالء وكركوك 
  .والموصل والرمادي

  
 على سبع جثث في منطقة اإلسكندرية الواقعة جنوب مايو، تم العثور/ أيار24وفي . 12  
 جثث لسائقي شاحنات في 4مايو، تم العثور على / أيار22وفي .  في بابلالدائرة  في منطقة 9بغداد و

مايو، هاجم / أيار29وفي .  منطقة تقع بالقرب من أبو غريب بعد تعرضهم للتعذيب بصورة وحشية
 بينما كانت الحافلة تسير في ة اإليرانيخلقلدى مجاهدي يعملون   ُعّماالً عراقيينقلن حافلة تومجهول
الخالص  كيلومترات شمال 3 اإلنفجار في شارع يبعد وقع، واشرفيمتجهة إلى منطقة الخالص طريق 
  .بجروح مصاباً 15 قتيالً عراقياً و13ُمخلّفاً 
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نتحاري نفسه داخل وأثناء حظر تام على سير المركبات، فّجر إيونيو، / حزيران6وفي . 13  
الحادث هذا ، حيث أسفر 2006أبريل /مسجد البراثة الشيعي، والذي تم استهدافه سابقاً في شهر نيسان

يونيو، تم العثور على سبع جثث ملقاة في نهر / حزيران10وفي .   شخصاً على األقل11عن مقتل 
ين بعد تعرضهم للتعذيب ، حيث كان الضحايا يرتدون مالبس مدنية وبعضهم مكّبل اليد" المالح"

 وفي الوقت . في هذا النهر على جثث رصاصة في الرأس، ويتم العثور في كثير من األحيانيهموتلق
أطلقتها قوات األمن " لالماممعاً " تحت إسم داألمن في بغداتعزيز بغية  الذي بدأت فيه عملية جديدة

بغداد، تواصلت هجمات المتمردين التي يونيو في /  حزيران 14في العراقية بدعم من قوات التحالف 
تم إلقاء العديد من القنابل من سيارات يونيو، /  حزيران 15  و14وفي  . المدنيينيدفع ضريبتها 

صبحت فيه أ الوقت الذي فيخرى ُأ مناطق علىم وحي الرسالة وظ من الوزيرية وباب المعل كعلى
 وقعت اربعة انفجارات ،يونيو/  حزيران 17ي وف . الشرطة ونقاط التفتيش هدفاً للمتمرديندوريات 

صابة إخصاً و ش40مقتل ما يزيد عن ج أٌدت الى الهرسوق انفجار في في بغداد، ومن ضمنها 
  . العديدين بجروح

  
 آخرون، 69 شخصاً وجرح 39تل حوالى يونيو في مدينة البصرة، قُ/  حزيران 1وفي . 14

 9وفي  . عالن عنها في اليوم السابقالتي تم اإل" رئحالة الطوا"مر الذي يثير تساؤالت حول األ
 عاماً والذي 60نور حسين عبد اللطيف البالغ من العمر أتل السيد يونيو في الموصل، قُ/ حزيران 

وفي الموصل ايضاً  . يدي مسلحين مجهولينأكان يشغل منصب محافظ الموصل في الماضي على 
مسلحون السيد زهير كاشموال، شقيق محافظ نينوى، ، قتل 2006يونيو / في التاسع من حزيران 
حد أوقد تم اختيار السيد دريد، وهو  . داء الصالةأنهوا أن أربعة آخرون بعد أالسيد دريد كاشموال و

سامة كاشموال أكبر، فراد عائلة سنية مرموقة، ليشغل منصب محافظ نينوى عقب اغتيال شقيقه األأ
يونيو نجى السيد دريد /  حزيران 10وفي  . 2003عام " كمحافظ"ة المؤقتاالئتالف الذي عينته سلطة 

  .كاشموال من محاولة اغتيال عندما هاجم مسلحون موكب جنازة شقيقه
  

ن، رئيس هيئة العلماء اتل الشيخ يوسف الحسيونيو في البصرة قُ/  حزيران 16وفي . 15
مام إو" مام الحسن البصرياإل"دينية المسلمين في المنطقة الجنوبية وعميد مدرسة البصرة السنية ال

يونيو في الكوت، تعرض عضو /  حزيران 30وفي  . على ايدي مسلحين" البصرة الكبير"مسجد 
 نارية بينما كان في مركبته ةيستقلون دراجمجهولين يدي مسلحين أعلى للقتل سابق لدى حزب البعث 

ثث في منطقة الرشاد الواقعة جنوب ى أربع جلوفي نفس اليوم، عثر رجال الشرطة ع . هو وزوجته
رجل يدي واأل األاعين ومربوطو األا على الضحايا وهم معصوبويرانطالق النإكركوك، وقد تم 

  .وتبدوا على جثثهم آثار التعذيب
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تسلّم مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تقاريراً عّدة تُشير . 16
 جنسياً إلى التهديدات واإلعدامات خارج نطاق القانون على أيدي ميليشيات مثليينالإلى تزايد تعّرض 

وُيعتقد أنه ال يتم اإلبالغ عن مثل هذه .   بسبب توجهاتهم الجنسية2005منذ عام " فرق الموت"و
الحوادث بسبب عدم رغبة العائالت باإلعتراف بأن المستهدفين هم من مثليي الجنس خوفاً من 

وقد كان من الصعب التأكد بشكل مستقل من صحة المعلومات الواردة بسبب .  خرىإعتداءات أ
  .تواري أعضاء هذه المجموعة عن األنظار مفّضلين اإلختباء أو ترك البالد

  
، تم اإلبالغ عن 2006يونيو /  حزيران 30 الي 2005أكتوبر /ومنذ تشرين األول. 17

كما ذكرت التقارير قيام . ياً في هجمات موّجهة جنسالمثليينحاالت قتل إلثني عشر شخصاً من 
الميليشيات بتهديد العائالت التي تضم رجاالً مثليي الجنس مشيرةً إلى أنهم سيقومون بقتل أفراد تلك 

، تم 2006مارس /وفي آذار.  العائالت ما لم يتم تسليم أولئك الرجال أو تقوم العائلة نفسها بقتلهم
اماً في بغداد وتهديد أسرته بسبب سماحهم له بممارسة أسلوب حياة  ع29خطف شاب يبلغ من العمر 

وقد دفعت العائلة الفدية إلطالق سراح الشاب إال أنه تم العثور على جثة الضحية مشّوهة .  سياجن
 جنسياً كان ضحية إحدى المثليينوفي قضية أخرى تم اإلبالغ عنها، ذُكر أن أحد .  بعد عدة أيام

، وقد أفادت الصحف ان والد الشاب تم اإلفراج عنه بدون محاكمة حال تقديمه "جرائم غسل العار"
  .توضيحاً بأنه قتل إبنه بعد أن إكتشف بأنه مثلّي الجنس

  
وكما في إنتهاكات حقوق اإلنسان األخرى، ينبغي على الحكومة أن تضمن حماية كافة . 18

نسان التابعة لألمم المتحدة على ، صادقت لجنة حقوق اإل2005األشخاص وبدون تمييز؛ ففي عام 
قرار يؤكد إلتزام الدول بحماية حق الحياة لكافة األشخاص الخاضعين لواليتها ويدعوها إلجراء 

في كافة حاالت القتل، بما فيها تلك المرتكبة بدوافع اإلندفاع "تحقيق دقيق وعلى وجه السرعة 
سبب تمييزي كان، بما في ذلك الميول العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وكافة جرائم القتل ألي 

  ."5الجنسية
  

  
  هجمات موجهة ضد النظام القضائي

  
 عنيةالمخصوصاً تلك ، ون الصعوبات التي يواجهها النظام القضائي في الوقت الحاليإ. 19

تنجم ، رهاب والنشاطات المسلحة التي ترعاها ميليشياتها الجرائم المنظمة والفساد واإل بينالتي من
فتقار الى آليات حماية الشهود والنظام القضائي على مستويات العالية من الترويع والتهديد واإلعن ال

                                                 
  .2005أبريل /  نيسان20 يف  E/C/4 RES/2005/34جلنة حقوق اإلنسان؛ القرار رقم   5



 7

في العديد من أرجاء   المحاميننقاباتاضربت وقد  .  قضاة التحقيق أعدادحد سواء وكذلك عدم كفاية
  .جراءات الحمايةإ تحسينلى إ دعتتستهدف محامين والبالد إحتجاجاً على الهجمات التي 

  
 مجلس القضاء  لتقارير قاضياً على االقل وفقا13ًتل ، ق2003ُأبريل / ومنذ شهر نيسان . 20

 لدى  المحمود وهو قاٍضنالسيد مهيم: بالغ عن مقتل قاضيينمايو تم اإل/  أيار 9 وفي ،علىاأل
ن، يدي مسلحين مجهوليأمام بيته على أقتل تعّرض للعظمية والذي ولى في األمحكمة البداية األ

نه تم دس أزعم  لدى المحكمة الجنائية المركزية العراقية والذي ُيوالسيد اسكندر الجبوري وهو قاٍض
 . مايو/  أيار 11تل محقق قضائي، فراس محمد، في كما قُ . السم له واثنين من حرسه الشخصيين

لقضاء  وهو محام ونجل رئيس مجلس ا،حمد مدحت المحمودأتل السيد مايو، قُ/  أيار 12وفي 
كرم أتل ايضاً القاضي مايو، قُ/  أيار 21وفي  .  هو واثنين من حراسه الشخصيين في بغداد،علىاأل

قتيد خميس ُأيونيو /  حزيران 22وفي  .  محكمة الكرخ في بغدادىجمعة المعموري الذي يعمل لد
في بغداد حيث  هيئة الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين، من منزله لدىن محاميالحد أ ،العبيدي
 في للقتلتعرضه جثته بعد على ثر  اشخاص يرتدون زي الشرطة، ومن ثم ُع10 حواليختطافة إقام ب

  .منطقة بالقرب من مدينة الصدر
  

  المدرسون والجامعات والتعليم
  

ساتذة جامعيين وطلبة ومتطرفين في الجامعات أدرسين و ُمضّدهة مات الموّججت الهّدأ. 21
شير وتُ . كادميين والمثقفين الذين يغادرون البالداألفي أعداد العديدين وزيادة لى التسبب بمقتل إ

لى مدرستهم الواقعة قرب إانوا متوجهين كمايو بينما /  أيار 15 مدرسين في 4لى مقتل إالتقارير 
بنتها البالغة من العمر سبع إذة الجامعية الشيعية وداد الشمري وتاس اُألتعرضت و. رزمدينة بلد 

ن أعم مايو، ُز/  أيار 2وفي  . ستقالن مركبتهما عبر بعقوبةتمايو وهما /  أيار 12في للذبح نوات س
ستاذ في جامعة المستنصرية وطالب دكتوراه في كلية العلوم ُأالسيد محمد عبد الرحيم العاني وهو 

صر لدى وزارة يدي عناأعتقل على ُأسالمية في جامعة بغداد وعضو لدى هيئة العلماء المسلمين، إلا
ى جثته في لالداخلية بالقرب من مسجد الفاروق الواقع في شارع فلسطين في بغداد، وقد تم العثور ع

قل خالل شهر يين على األععتقل سبع تالميذ جامُأوفي الموصل  .  في بغدادعدليمشرحة الطب ال
العيساوي البالغ من يونيو، تّعرض الدكتور جاسم محمد /  حزيران 22وفي  .  .2006مايو / أيار 

 عاماً، وكان استاذاً جامعياً في كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد ومحرراً لدى جريدة 61العمر 
  .السيادة اليومية، لإلغتيال في مدينة الشعلة في بغداد

  
ي نّستاذ جامعي ُسٌأ عبد اهللا وهو واديرتل السيد أحمد عبد  قُ،يونيو/  حزيران 10وفي . 22

آخر تل السيد قاسم يوسف يعقوب وهو محاضر في كلية الكيمياء في جامعة البصرة، وكذلك قُعربي 
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تل الشيخ يوسف الحسين يونيو قُ/  حزيران 16وفي  . يونيو/  حزيران 15في جامعة البصرة في 
يونيو، قتل مسلحون السيد مظهر زايد /  حزيران 18وهو عميد مدرسة الحسن البصري، بينما في 

وفي  . مام مقر وزارة الداخلية في بغدادأوهو محاضر في كلية الكمبيوتر في جامعة الموصل الدباغ 
 -   كلثوم الواقعة في منطقة الزبير اميونيو، قتل مسلحون عميد مدرسة عبداهللا بن/  حزيران 21

هذا  . لبتهى طأعلى مرتعّرض للقتل العميد ن أنباء بمتحانات النهائية، وتفيد األاإل فترة اثناء البصرة
وجه على ووقد طالب سكان منطقة الزبير السلطات بتزويدعم بدوريات شرطة ونقاط تفتيش، 

  .الخصوص عند المدارس والمساجد
  

لى وزارة إ إنتماؤهمزعم يونيو، قامت جماعة مسلحة، ُي/  حزيران20-19 ةوفي ليل. 23
لمعلومات والصور التي تلقاها مكتب وبناًء على ا . الداخلية، بمهاجمة سكن الطالب في جامعة الكوفة

مم المتحدة لمساعدة العراق، فقد قام المسلحون بضرب الطلبة بضراوة نسان التابع لبعثة األإلحقوق ا
  لإلصابةبعض الطلبةن مما أدى إلى تعرض راضي التابعة للسك داخل األانريطالق النإوقاموا ب

نباء عن اعتقال وتعذيب فادت األأادث، وبعد هذا الح . بجروح وتدمير ممتلكات عامة وخاصة
  .عشرات الطلبة

  
  قطاع الصحة والحصول على خدمات الرعاية الصحية العاملين في

  
شارت أين بشكل عام، فقد يالصحة والمهنالعاملين عمال الخطف والقتل تطال أ لال تزا. 24

تل ، ق2006ُمايو /  أيار 31 وحتى 2003بريل أ/ نه منذ شهر نيسان ألى إارة الصحة وزتقارير 
 .  آخرين42رح طباء وُجأ 8تل  وحده ق2006ٌُمايو / ؛ ففي شهر أيار 6 طبيباً في العراق102حوالي 
 31لى إ 2003بريل أ/ ن في الفترة منذ نيسان ي آخر77رح  وممرضة وُج ممرضا164ًتل بينما قُ
ومن بين الموظفين ) 2006مايو /  جرحى في شهر أيار 7 قتلى و 8من بينهم  (2006مايو / أيار 

/  أيار 31 الى 2003أبريل / ؛ فمنذ شهر نيسان ) سائقون وحراس وموظفون إداريون(غير الطبيين 
  ).2006مايو /  جرحى في شهر أيار 4 قتلى و6منهم  (117رح  شخصاً وُج142تل ، ق2006ُمايو 

  .ف خالل العامين الماضييناطتخ طبيباً عراقياً لإل250ض حوالي ووفقاً لبعض التقديرات، فقد تعّر
  

مم المتحدة نسان التابع لبعثة األطباء في الموصل مكتب حقوق اإلبلغت نقابة األأ. 25
 66 طبيباً بينما غادر 11تل ما ال يقل عن قُ ،2003 لبريأ/ نه منذ شهر نيسان ألمساعدة العراق 
سادسة مساًء، وصل مسلحون  في الساعة ال2006مايو /  أيار 8وفي الموصل في  . آخرين المدينة

ون الواقعة مقابل مستشفى الخنساء في فلى صيدلية الزيزإمجهولون يستقلون مركبتين خاصتيين 
                                                 

  .يوينو/ حصاءات لشهر حزيران إقليم كردستان ولم تتوفر إستثناء بإرقام جميع المحافظات العراقية  هذه األملتش  6
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ضرام النيران في إعدموه علناً قبل أضل عزالدين نظام وا، حيث اقتادوا الصيدالني فالصقرمنطقة 
اغتال مسلحون مجهولو  لشمال،اكراج مايو في منطقة /  أيار 15 وكذلك في الموصل في . الصيدلية

ن طبيبين آخرين قتال أقال الهوية الدكتور عدنان عباس الهاشمي عندما كان يغادر عيادته الخاصة، وُي
  .سبوع في مدينة الموصلخالل نفس األ

  
 العديد من المصابين تم نقلمايو، /  أيار 9فر في عنفجار وقع في مدينة تلإلنتيجةً و. 26

 مكتب وصلت إلىرير التي افيد التقلتلقي العالج، وتُ ى نساء واطفال، للمستشفمه، من بينالمدنيين
 وبنادق ن مسدساتيحملووهم قتحمت المرفق الصحي ان جماعة مسلحة أنسان التابع للبعثة بحقوق اإل
التوقف عن معالجة طفل جريح من اجل رجل آخر على   تحت تهديد السالح الكادر الطبيوأجبرت

مسلحين قاموا بتدمير معدات الرجال الن أفيد التقارير ايضاً بطفيفة في قدمه، كما تُيعاني من جروح 
طالق النيران داخل المباني وبسرقة إ بواعتداء على سائق سيارة اسعاف وصيدالني، كما قامطبية واإل

  .موال وهواتف نقالة من غرف الموظفينأ
  

ن لدى قطاع الصحة مغادرة البالد أو ونتيجةً ألعمال العنف، يواصل العديد من العاملي. 27
وفي المناطق الغربية من البالد، حيث أّدت العمليات العسكرية الدائرة .  التوجه إلى مناطق أكثر أمناً

إلى زيادة عدد المصابين، أبلغت المستشفيات عن عدم كفاية المعّدات وعدم مراقبة الجيش للمرافق 
وبشكل عام، لم يتلقّ عمال قطاع .  مضايقات المتكررةالصحية وتعّرض موظفي الصحة للترويع وال

  .الصحة حماية مناسبة خالل العمليات العسكرية ولذا لم يتسنّى لهم اإليفاء بواجباتهم في جو آمن
  

 طبيباً عربياً 53قليم حكومة كردستان، فقد تم توظيف حوالي إفي صحة الووفقاً لوزارة . 28
مل ت، وال تش2006يناير / قليم منذ شهر كانون الثاني اقية في اإلقادمين من العديد من المناطق العر

و في وظائف أالقطاع الخاص في طباء أقليم ويعملون كطباء الذين هاجروا لإلأل ا علىرقامهذه األ
  .أخرى

  
منهم الشخصي، يواجه مقدموا الرعاية الصحية صعوبات في تولي أوبمنأًى عن تهديد . 29

. أعمال العنفتصاعد ل نتيجةًالمرضى  أعداد لكهرباء بشكل كاف وزيادةمهامهم بسبب عدم توفر ا
من داخل من انعدام األألطباء والممرضين  ا، ُيعانيانتشار األسلحة على ذلك وبسبب وعالوةً

ت ايات والجماعيشوالضغط الذي تمارسه عليهم المللإلختطاف  المرضى تعّرضالمستشفيات و
في  الفساد  لمعالجة شخص ُمعّين قبل اآلخرين، كما ُينظر إلىللتوقيع على شهادات أوالمسلحة 

  .على الرعاية الصحيةالسكّان حول دون حصول أحد المعوقات التي تكالمستشفيات 
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 اًمنأكثر ألى مناطق إلى مقدمي الرعاية الصحية ونزوحهم إت الهجمات الموجهة ّدأو. 30
 جودة ترديلى ، إدويةاأللمرافق والمعدات ونقص عدم كفاية اكذلك خرى وُأ بلدان  إلىوأمن البالد 

  .الخدمات الطبية
  

  االختطاف 
  

ى مكتب حقوق  في العراق، فقد تلقّكثر الجرائم انتشاراًأحد أخطف ض للالتعّرصبح أ. 31
يدي جماعات أ تحت تهديد السالح على تعرضوا للخطففراد أاالنسان العديد من التقارير حول 

طالب لمليشيات، وغالباً ما ُياو مالبس أ زي رجال الشرطة األحيان في بعض مسلحة، يرتدون
 في الخاطفون بمبلغ من المال من عائلة الضحية على الرغم من تعرضهم للقتل بعد دفع مبلغ الفدية

مم المتحدة لمساعدة العراق عن بعض بالغ بعثة األإوفي بعض المناسبات، تم  . كثير من األحيان
عناصر تابعة  مع رجال الشرطة وكذلك مع  الخاطفينمزاعم حول تواطؤالدالالت الطائفية و

حصاءات دقيقة حول هذه الظاهرة، ألن العراقيين يخشون إ توفروبالرغم من عدم  . ميليشياتلل
 . من األحداث اليومية في البالدصبحت أعمال الخطف أ بالغ عن مثل هذه الجرائم للشرطة، لكّناإل

طلق سراح معظمهم اطفال، أحاالت خطف العديد من ن التابع للبعثة عن ويعلم مكتب حقوق االنسا
  .بعد دفع الفدية

  
فيد بوجود جماعات خطف تمثل دالالت متنوعة عن جرائم وتزداد التقارير التي تُ. 32

كمله يتألف من ندو بأاض فريق تايكو تعّر،مايو/  أيار 17ففي  . منظمة بالتعاون مع عناصر طائفية
 عاماً للخطف بالقرب من الرمادي 15-12عمارهم بين ن مدينة الصدر في بغداد تتراوح أم طفالً 15

يونيو، قام /  حزيران 5وفي .  ن عما آل اليه مصيرهمنباء حتى اآلألدى عودتهم من عٌمان، وال 
حيث تقع مكاتب النقل " الصالحية"غالق منطقة مزدحمة في بغداد إ مركبة ب13 مسلحاً في 60حوالي 

، وقد تم اطالق )صحاب محالت وعٌمال ومسافرينأ( شخصاً 50ردن واقتادوا لى سوريا واألإتجهة الم
أن الضحايا تعرضوا زعم وُي . يونيو/  حزيران 7 آخرين في 15سراح ضحيتين في نفس اليوم و

تم ن من أنباء بفيد األرجلهم، وتُأطالق الرصاص على إاء عضهم مصاب بجروح جّرللتعذيب وب
 ميليشيات يزعم تواطؤها مع وزارة الداخلية، وال يزال تعّرض لإلستجواب على أيديراحه  سإطالق

 عملهم في أماكن خبازين عن 10 تم إبعاديونيو /  حزيران 18وفي  .  مختطفاً مجهوال33ًمصير 
حي شيعي في بغداد، وتستهدف العديد من الهجمات عمال المخابز الشيعة في الماضي بالرغم من 

 موظفاً 80 – 64 حوالي تعّرضيونيو /  حزيران 21وفي  . انهكبر من بي المرة هي األكون هذه
 في التاجي شمال بغداد وكانوا بينما كانوا يغادرون مصنعاًللخطف لدى وزارة الصناعة يعملون 

 امرأة 30طالق سراح حوالي إقام الخاطفون بو  .لى احياء شيعية في بغدادإيستقلون الحافالت للعودة 
وفي  .  من السنة مبرزين بطاقات هوية مزورةأنهمعوا  سراح آخرين اّدتم إطالقطفالً فوراً كما و
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 آخرين خالل غارة شنتها 17طالق سراح إعلنت الشرطة العراقية عن تأمين أيونيو، /  حزيران 22
 دجلة في نهر ُملقاة  جثث للمختطفين من نفس الجماعة5ثر على على مزرعة، وفي اليوم التالي، ُع
  .في بغداد، وال يزال الباقون مفقودون

  
 موظفين 4عدام إيونيو تم /  حزيران 25جانب يتعرضون للضرر، ففي ألوال يزال ا. 33

  .يونيو/  حزيران 3 في الذين اقتادوهميدي خاطفيهم ألدى السفارة الروسية على يعملون 
  

  التعصب
  

في تهديدات من عناصر متطرفة الومضايقات لل يتعرضونفراد  األ العديد منال يزال. 34
قليات الدينية والوطنية ستهدفت النساء واألُأرتداء المالبس التقليدية، حيث إ بحال عدم إلتزامهم

و أحياء من خالل توزيع منشورات تتم هذه التهديدات على مستوى األو.  بشكل خاص جنسياًالمثليينو
  .قصيرة على الهواتف النقالةرسال رسائل إو حتى عبر أ يتصال الشخصمن خالل اإل

    
مايو، قُتل مدرب تنس عراقي واثنين من الالعبين بإطالق النيران عليهم / أيار28وفي . 35

 وُيقال أن تهديدات مشابهة توجه لحثّ" شورت،"في بغداد بزعم أنهم كانوا يرتدون بناطيل قصيرة 
  . بشعر الوجهإللتزام بقّصات شعر ُمعينة أو كذلك فيما يتعلقعلى االرجال 

  
  الحرية الدينية

  
 حريتهم ممارسة المصلين أثّرت التفجيرات القائمة والهجمات اإلنتحارية على حق . 36

 2004وفي الوقت الذي قّل فيه ارتياد الكنائس المسيحية بعد الهجمات التي جرت عامي .  الدينية
نّية وشيعية إلى قلّة عدد ، أّدت كذلك الهجمات الموجهة للمساجد التي تحمل تسميات ُس2005و

وبغية إحالل الثقة بين المجتمعات، ال بّد من إجراء تحقيقات حول المزاعم التي تُشير .  الُمصلّين فيها
 أو أنها تُستخدم كمعتقالت سّرية تُرتكب إلى استخدام بعض المساجد للتخطيط وشّن هجمات إرهابية

كافة من ذه التحقيقات بالتعاون مع السلطات الدينية فيها إنتهاكات لحقوق اإلنسان، وال بّد أن تتم ه
  .المجتمعات

  
مايو، قُتل رجلي دين ُسنيين أحدهما في البصرة واآلخر في منطقة / أيار12 و 10وفي . 37

 14قريبة منها، وتم استهداف ست مساجد ُأخرى للشيعة في بعقوبة والمناطق المحيطة بها في 
مايو، تعّرض الشيخ وفيق الحمداني وهو شيخ ُسنّي / أيار26 وفي البصرة أيضاً في.  مايو/أيار

، في الربع القديم من الكاظميةبينما كان متوجهاً ليأم بصالة في مسجد الكواز في ، كما ُيقال، لإلغتيال
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يونيو بينما كان متوجهاً إلى / حزيران2 تعّرض شيخ ُسنّي لإلغتيال بتاريخ وفي البصرة.  المنطقة
يونيو، هاجم مسلحون مجهولو الهوية مسجد / حزيران15وفي .  قافي منطقة المشرمسجد الحسنيين 

اإلمام مسلم في منطقة العلم الواقعة شرق تكريت خالل ساعات الصباح الباكر، حيث أسفر هذا 
  . آخرين24 مدنيين وجرح 4الهجوم عن مقتل 

  
 حاصرت ما يزيد ،قبل منتصف الليليونيو في الساعة الحادية عشر / حزيران3وفي . 38

والواقع في مركز مدينة البصرة، حيث كان يوجد السني  سيارة شرطة عراقية مسجد العرب 50عن 
نهم طلبة وحّراس المسجد، وتُفيد التقارير بمقتل عشرة أشخاص بي شخصاً من 20في المسجد حوالي 

  معتقلينمنهم أربعةمن بينهم في الحادث الذي تبع الحصار، وتم إعتقال العشرة اآلخرين حيث بقي 
  .ُأتهموا بتورطهم بتفجيرات الكاظمية

  
 مصلياً على 11يونيو، هاجم إنتحاري مسجد الُبراثة ُمسفراً عن مقتل / حزيران16وفي . 39
 مصلياً 70 حيث لقي 2006أبريل /رح آخرين، وُأستهدف هذا المسجد ثانية في شهر نيساناألقل وج

يونيو، ُأصيب اثنين من حرس مسجد الُبراثة بجروح بعد أن / حزيران23وفي .  مصرعهمعلى األقل 
  .قام مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية على المركبة التي كانت تقلهم

  
هبهب  مصلّياً على األقل في مسجد ُسنّي في مدينة 12يونيو، قُتل / حزيران23وفي . 40

 23  وفي .د أداء صالة الجمعة من المسجد بعيهمون بالخروجالواقعة بالقرب من بعقوبة حينما كانوا 
يونيو، أفادت التقارير عن مقتل مصٍل وجرح ثالثة آخرين بعد تعرضهم لهجوم في حي /حزيران
يونيو، اعتقلت القوات متعددة الجنسيات مفتي العراق الشيخ جمال ضبان / حزيران24وفي .  الفضل

 منزله خالل عملية اإلعتقال، واحتج ال فيمهو ونجليه والشيخ عبداهللا الهيتي الذي كان يزور الشيخ ج
الحزب اإلسالمي العراقي وهيئة العلماء المسلمين على اعتقالهم وخرجت مظاهرات في محافظة 

  .صالح الدين، وبعد مضي سبع ساعات، أطلقت قوات التحالف سراحهم وقّدمت إعتذاراً على ذلك
 

  المرأة
  

لتي قدمتها نساء حول تقييد حرياتهن تلقّى مكتب حقوق اإلنسان العديد من الشكاوى ا. 41
بسبب تطرف عناصر من السنة والشيعة التي تعمل على مستوى المحافظات حيث تعرضن للتهديد 

، وتُفيد التقارير أنّه ُيحظر على النساء الذهاب إلى األسواق منشوراتوالترويع شفوياً أو من خالل 
رى، تم تحذير النساء من قيادة سياراتهن أو وفي حاالت ُأخ.  بمفردهن في العديد من أحياء بغداد

 في وأفادت العديد من النسوة بأن إرتداء الحجاب.  يلطابنالتعرضوا لمضايقات إذا ما كّن يرتدين 
تحديداً أصبح طريقة للبقاء على قيد الحياة بدالً من كونه خياراً دينياً، وهو واقع استاءت منه  العراق
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البات في الحرم الجامعي ضغوطاً متواصلة، كما علم مكتب حقوق وتواجه الط.  نساء غير مسلمات
.  اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن الفتيات ُيرغمن على لبس الحجاب في المدارس

 في التي تُشير إلى أنه يتم تحذير النساء بضرورة إرتدائهن الحجابالتقارير  ،كذلكالقلق وما ُيثير 
  .الوزاراتالعامة بما فيها   في بعض المكاتباتجميع األوق
  

 أن عدد الوزيرات في الحكومة الفدرالية الجديدة وأبدت منظمات نسوية امتعاضها من. 42
 وزيرات فقط، وبأن عدد الُمشّرعات في مجلس النواب أقل بحوالي 4 وزيرات لُيصبح 6تراجع من 

نه ال توجد حتّى إمرأة واحدة في مجلس الرئاسة أو  مشّرعة عّما كان عليه في الجمعية الوطنية وبأ16
 في الحكومة ءسالعضوية النوتُطالب بعض المجموعات بفرض كوتا .  في مكتب رئيس الوزراء

أن من ر آخرون وتذّم.  وتنتقد بشّدة عدم كفاية التمثيل النسوي في مفاوضات المصالحة الوطنية
إذا  او اي من افراد  االسرة الذكور مة األزواج لزوجاتهاألنظمة التي تم تجديدها مؤخراً تتطلب مرافق
  . او عند السفر للخارجما أردن تقديم طلب للحصول على جواز سفر

  
وتتواصل تعبئة الجماعات النسوية ضّد بتر حقوقهن أو إنقاصها وشجبهّن لزيادة القيود . 43

الموجهة نحو النسوة بما فيها وتعتبر الجماعات النسوية أن أعمال العنف .  على حرياتهن وأمنهن
 حيث ال تميل النساء زيد من حدة المشاكل التي تواجههنالعنف الجنسي واإلتجار بهن على أنّه ي

اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي إلى إبالغ الشرطة خشية أن يقوم أحد أقاربهن بقتلهن من أجل الحفاظ 
النساء بسبب زيادة المخاطر الصحية التي إلحاق الضرر بويؤدي النزوح إلى ."  شرف العائلة"على 

  .تواجههن وخصوصاً أثناء محاوالتهن الحصول على الرعاية الصحية والخدمات اُألخرى
  

 في إقليم كردستان عنه في المناطق اُألخرى، حيث عملتالمراة وضع كثيرا ويختلف . 44
وفيما يتعلق بحاالت قتل .  نفي اإلقليم بغية ضمان تمتع النساء بحقوقهالمراة   لجنة شؤون كثيرا

بل أصبح " من األسباب المخففة"ُيعّد " الشرف"النساء، نجحت اللجنة في تغيير القانون، حيث لم يعد 
 لضمان أن وعلى الرغم من ذلك، اعترفت اللجنة بوجوب القيام بمزيد من العمل الجاد."  أسوًأ"داعياً 

  .ال بّد من التحقيق فيها حسب األصولخطيرة جرائم " جرائم الشرف"تعتبر قوات الشرطة 
  

  األطفال
  

وال يزال األطفال ُيشكلون نسبة من الضحايا اليوميين في العراق بعّدة طرق؛ وبالرغم . 45
من كونهم غير مستهدفين مباشرةً ولكنهم يتعرضون للقتل أو التشويه جّراء الهجمات الطائفية أو 

المصابين المدنيين في الغارات التي بين فهم من .  الناجمة عن أعمال يشنها إرهابيون ومتمردون
تشنها قوات التحالف أو قوات األمن العراقية ضد المتمردين أو المليشيات، وُيعانون بشدة من العواقب 
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ويصل مدى .  السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية الناجمة عن الواقع اليومي العراقي الُمتسم بالعنف
 بإستثناء إقليم كردستان، إلى درجة طالت جميع األطفال، بدرجات مختلفة، العنف في جميع المناطق،

وبالنسبة لألطفال الذين ُيعانون من إعاقات ما، .  عرض ألعمال العنفتحيث لم يسلم أي منهم من ال
  .فهم غير قادرين على الحصول على رعاية صحية أو تعليم مالئم

  
 شخصاً 40 أطفال من بين حوالي 10عن مقتل يونيو، أفادت التقارير / حزيران26وفي . 46

 3وتُفيد التقارير عن وجود .  قُتلوا في تفجيرات استهدفت سوقين ُمكتظين بالناس في الحلة وبعقوبة
بين الُمصابين جّراء مناوشات جرت بين قوات التحالف والقوات الُمعادية للتحالف في من أطفال 

 عن مقتل أحد  في العراقلك، أفادت قوات التحالفوخالفاً لذ.  يونيو/ميسان في شهر حزيران
مايو، أفادت قوات الشرطة /وفي األسبوع األول من شهر أيار.   في هذا الحادثفقطالمتمردين 

 بوحشية في كربالء من بينهم تعرضت للقتل شخص 100 مجموعة تتألف من بالعثور علىالعراقية 
  . عاما13ًطفل يبلغ من العمر 

  
جثة الطفل ُأسامة البالغ من العمر  على عثرت قوات الشرطة العراقيةاالت ففي احد الح. 47

.   دوالر أمريكي30,000في كيس بالستيكي بعد أن قامت عائلته بدفع فدية تبلغ حوالي   عاماً 12
، هذا وقد ألقت مالبسهتم شنقه مستخدمين ي أن قبل خاطفيه  ِقبلوقد تعّرض هذا الطفل لإلغتصاب من

اعترفوا بقتل واغتصاب العديد من األوالد الذين هذه العصابة فراد أبعض ة القبض على قوات الشرط
  .والبنات قبل أسامة

  
ل مثّوكان العديد من القاصرين شهوداً على أحداث عنف وقتل ومشاهد أشالء وجثث ُم. 48
ل أمام ض عميد مدرسة عبداهللا بن كلثوم في البصرة لإلغتيايونيو، تعّر/ حزيران21فيها، ففي 

    . 7طلبته
  

ويؤدي كل من العنف والفساد وعدم كفاءة أدوات الحكومة لضبط األمن وإرساء سيادة . 49
القانون وحماية األفراد والحقوق الجماعية على عدم قدرة الدولة والعائلة على تلبية إحتياجات 

  .األطفال
  

 المتحدة والحكومة  وتحليل مدى الضرر الُمشترك بين األممألمن الغذائيلووفقاً . 50
العراقية،  ُيعّد األطفال أكثر ضحايا إنعدام األمن الغذائي، حيث ُيعاني طفل من بين كل عشرة أطفال 

 ذينالدراسة المسحية تزايداً في معّدل اإلنقطاع عن الدراسة بين الطلبة الوتُسّجل .  من سوء التغذية
 عاماً في مناطق قروية 15دون عمر من الطلبة % 25حيث يعيش  - عاماً 15تقل أعمارهم عن 

                                                 
  . أعاله9راجع الفقرة .  7
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ويعود السبب الرئيسي لإلنقطاع عن الدراسة إلى عدم .  ويتم تصنيفهم على أنهم ُيعانون من فقر مدقع
     .8قدرة العديد من العائالت على تحّمل نفقات الدراسة ووقوع المدارس في مناطق بعيدة عن منازلهم

  
؛ عدالة ااجة لتقديم الدعم للحكومة العراقية فيهومن المجاالت اُألخرى التي تبرز الح. 51

األحداث، حيث أجرت منظمة اليونيسف العديد من التدريبات لموظفي وزارة األشغال والشؤون 
وعادة ما يتم إخضاع األحداث إلى .  ضرورة تحسين أوضاع األحداث في السجوناإلجتماعية حول 

يتم إحتجازهم في فغالباً ما دي قوات الشرطة العراقية، سوء المعاملة الذي ُيعاني منه البالغون على أي
 إجتماعي أو محامي أو أخصائيمعتقالت تابعة للشرطة لفترات طويلة من الزمن دون عرضهم على 

 طالباً، جميعهم يبلغون من 20وعلى سبيل المثال، تم إعتقال حوالي .  محتّى رؤية أحد أفراد عائلته
العدل وزارتي وبفضل .  ع للشرطة لحوالي ثمانية أشهر في البصرة عاماً، في معتقل تاب18العمر 

واألشغال والشؤون اإلجتماعية العراقيتين وكذلك مستشارو سجون التحالف، تم إحراز تقّدم في فصل 
البالغين عن الشباب في السجون، على الرغم من أن العديد من المرافق التي تحتوي على قاصرين ال 

  .مزيد من التغييراتتظاظ وتحتاج لتزال تُعاني من اإلك
  

الصعوبات التابع لبعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق  مكتب حقوق اإلنسان ويدرك. 52
وتُعّد .  الجمة التي يواجهها أطفال العائالت النازحة داخلياًَ والتي تتزايد أعدادهم يوماً بعد يوم

حصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية األوضاع المعيشية غير مستوفية للمعايير بسبب عدم ال
واإلستشارة لدى التعرض للصدمات والدعم الالزم لألطفال الذين ُيعانون من إعاقات، وتلك مجرد 

  .أمثلة بسيطة على ذلك
  

ومن الصعوبات اُألخرى التي تواجه العائالت واألطفال عدم توفر األماكن المناسبة . 53
وتذّمر العديد .   التطورات الصحية المناسبةبلوغلّم كما ينبغي من اجل لإلختالط بالناس واللعب والتع
   .نهم مضطرين إلبقاء أطفالهم في المنزل لفترات طويلة للغايةومن أبناء الشعب العراقي من ك

  
  أوضاع األقليات

  
من السكّان العراقيين وال تزال % 10تُشكّل جماعات األقليات في العراق ما ال يقل عن . 54

 والتهديد الموجه لهويتهم ورغبتهم بالحصول على إزاء اإلعتراف بهم بشكل رسميعرب عن قلقها تُ
ن للنزوح من يكما تعرض الكُرد الفيلي.  يةمزيد من الحقوق السياسية والمشاركة في الحياة العراق

  وأبلغ العديد من األكراد والمسيحيين في نينوى تعرضهم ألشكال .ديالى والمناطق الشرقية في بغداد

                                                 
مسوحات " األمن الغذائي وتحليل مدى الضرر في العراق: " الحكومة العراقية–تابع لألمم المتحدة راجع برنامج الغذاء العالمي ال.  8

  .مايو بدعم من منظمة اليونيسف/شهر أيار
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متعددة من التهديدات والترويع والقتل في مدينة الموصل، في الوقت الذي تذمر فيه المسيحيون من 
ونتيجةً .  تعرضهم ألعمال فرض نظام غير قانونية على أيدي مليشيات كردية في أراضي نينوى

عائالت المسيحية من نينوى وبغداد مغادرة البالد أو الذهاب إلى مناطق لذلك، واصلت العديد من ال
  .  أخرى في محافظة نينوى أو إقليم كردستان

  
 شخصاً 41وقّدم ممثلون عن الشبك قائمة لمكتب حقوق اإلنسان تحتوي على أسامي . 55

ي ُيشكّلون فيها وفي المناطق الت.   في الموصل2006يونيو /منهم تعرضوا للقتل خالل شهر حزيران
متطرفة لمغادرة و جماعات ُمسلّحةال يزال السنة والشيعة يتعرضون للترويع على أيدي وأقلية، 

وتبعاً للتهديدات التي .  بيةالمناطق مختلطة األعراق والتوجه إلى المناطق التي ُيشكّلون فيها األغل
درة الموصل أو التعرض  للشيعة بشكل عام والشبك بصورة خاصة لمغاالموجهةث مؤخراً وتحد

تُفكّر جماعات الشبك بمغادرة للقتل، والتي تلقّى مكتب حقوق اإلنسان التابع للبعثة نسخة منها، 
ن يسعون إلى الذهاب إلى ئييكما تُشير التقارير إلى أن الماند.  9الموصل والتوجه إلى مناطق ُأخرى

 – العرب اإليرانيين – األهواز اإليرانيين وأعرب ممثلون عن الالجئين.  مناطق أكثر أمناً في البالد
 أشخاص من 5عن قلقهم ازاء تعرضهم للضرر لمكتب حقوق اإلنسان التابع للبعثة، حيث تعّرض 
  .األهواز لإلغتيال منذ سقوط النظام السابق بسبب تأييدهم إنفصال األهواز عن إيران

  
 في ر الثاني لألقليات في العراقوبدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، جرى المؤتم. 56

 ممثالً عن جماعات األقليات في البالد، 250، وقد حضر هذا المؤتمر حوالي 2006مايو / أيار27
وأرسل خبير األمم .  مؤكّدين على حقوق األقليات كحجر زاوية في بناء عراق موحد وديمقراطي

بسبب ُمعرباً فيها عن قلقه  في العراق لألقلياتالمتحدة في أمور األقليات، جاي ماكدوجال، رسالةً 
  .التحديات التي تواجه البالد

  
أن يكون لجميع األقليات في العراق  :تمخّض المؤتمر عن عدد من التوصيات منهاو. 57

وإدراج ضمانات في قانون اإلنتخابات تمثيالً في اللجنة التابعة لمجلس النواب لمراجعة الدستور 
.  ات وحماية الهوية الثقافية واإلجتماعية لهم بما فيها حق التعلم بلغتهم األملضمان تمثيل مالئم لألقلي

في عمليات وضع القرار عالية المستوى ومن اجل كما دعت إلى ضرورة زيادة مشاركة األقليات 
ض للضرر بسبب العديد من  في المناطق المأهولة باألقليات والتي تتعرتنفيذ مشاريع التنمية

؛  على حظرها النظام السابقعملأجل إستعادة الملكية التقليدية وحقوق األرض التي ومن النزاعات، 
إلستعادة حق المواطنة ألولئك الذين يعيشون في شتات؛ ولدعم إجراء عملية اإلحصاء الوطني؛ ومن و

أجل إستعادة المدارس الخاصة باألقليات والتي تمت مصادرتها خالل فترة حكم النظام السابق 
 مديريات تهتم بشؤون األقليات ضمن وزارة الثقافة؛ ولتقديم الدعم إلى مؤسسات المجتمع ولتأسيس

                                                 
  . أدناه62 – 58الفقرات راجع .  9
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كما تم اإلتفاق على .  المدني التي تعمل على تشجيع ثقافة التسامح ورفض التطرف الوطني والديني
  .تأسيس لجنة ضمن مجلس النواب تهتم بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات

  
  آخر مستجدات النزوح

  

 مليون شخصاً، أي ما يقارب 1.3قّدر إجمالي عدد النازحين داخلياً في العراق بحوالي ُي. 58
خمسة في المائة من إجمالي عدد سكان البالد، على الرغم من أن أغلبهم قد إنتقل منذ فترة تعود إلى 

تي  في المنطقة الكردية حيث كانوا ضحايا للحمالت الوحشية المعظمهم ويسكن عاماً، وعشرين ةست
وفيما يبقى التركيز األساسي على تقديم المساعدة للنازحين حالياً، إال أنه ينبغي .  قام بها النظام السابق

  .تواصل الجهود من أجل توفير حلول دائمة للحاالت السابقة
  

وتتزايد أعداد العراقيين الهاربين من منازلهم منذ تدمير مرقد اإلمام العسكري في . 59
وقد تم .  فبراير الذي أطلق موجة من العنف الطائفي في مناطق عّدة من البالد/ط شبا22سامراء في 

 حسب تقديرات وزارة 2006يونيو / حزيران30 بحلول  للنزوح شخص150,000 حوالي تعرض
وتكمن األسباب الرئيسية لمثل هذا النزوح في التهديدات .  الهجرة والمهجرين وشركاء األمم المتحدة

لمباشرة التي يتسلمها األفراد، أو عقب هجمات ضد أحد أفراد العائلة أو الطائفة في المباشرة وغير ا
ويجد األشخاص النازحون أنفسهم في حالة من الضعف، يفتقرون فيها للكثير من .  منطقة معينة

الحقوق األساسية ويتنافسون على خدمات محدودة تزيد من العداء الطائفي في المناطق التي يستقرون 
  .  وفي المقابل، من الممكن أن يولّد ذلك المزيد من حاالت النزوح؛فيها

  
وذي ديالى وصالح الدين و وكربالءاألنبار وويمكن إيجاد أعلى معدل للنزوح في بغداد . 60

بغداد (واسط والبصرة، حيث يفّر اغلب العرب الشيعة من المحافظات الوسطى وميسان والمثنى و قار
فيما ) واسط وكربالءوالقادسية والنجف (متجهين نحو المحافظات الجنوبية ) األنبار وصالح الدينو

وفي المحافظات المختلطة، مثل بغداد وديالى، يكون .  ديالى واألنباروينتقل السنّة بإتجاه بغداد 
 عائلة، أغلبهم من المسيحيين من نينوى 3,140وقد قامت حوالي .  النزوح ضمن حدود المحافظة

 في الواقع تحت سيطرة تقعقال إلى محافظة دهوك أو إلى مناطق في محافظة نينوى وبغداد، باإلنت
أما في األنبار، .   عائلة من محافظة نينوى إلى محافظة أربيل400إدارة دهوك، فيما إنتقلت حوالي 

  .فإن العمليات العسكرية المستمرة هي السبب الرئيسي وراء عمليات النزوح
  

 من األسر الكردية منازلها في ديالى بسبب التوتر عديد المغادرة ثت التقارير عنوتحّد. 61
 عائلة قد تركت مالجئها بعد مناوشات 200 حواليوفي محافظة السليمانية، قيل أن .  الشيعي-السنّي
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مايو بين القوات اإليرانية وعناصر كردية إيرانية يزعم أنها تعمل من داخل / أيار1جرت في 
  .كرت التقارير أن أغلب األسر عادت فيما بعد إلى منازلهاوذ.  األراضي العراقية

  
شير إلى قيام الوسطاء بتحريض بعض األسر  مكتب حقوق اإلنسان تقارير تُتلقّىوقد . 62

 ، لقاء أجر معين– األصلية ثم تخصيص تلك المنازل لألشخاص النازحين حديثاً معلى ترك منازله
    . الميليشيات في القيام بتلك العمليات بعض التقارير أصابع اإلتهام إلىتوجهو
  

   الفلسطينيين في العراقأوضاع
  

 حيث يعيش في العراق ؛ قلق بالغتُشكّل مصدر الفلسطينيين في العراق أوضاعزال تال . 63
 فلسطيني منذ سنوات عديدة ولكنهم حالياً ضحايا ألنواع عديدة من إنتهاكات حقوق 34,000 حوالي

وبعد عدة هجمات عنيفة ضد .  ام السابق أو دعمهم للتمردظاد بمساندتهم للناإلنسان بسبب اإلعتق
، 2006فبراير / شباط22السكان الفلسطينيين عقب تدمير مرقد اإلمام العسكري في سامراء في 

  . 10تفاوت الوضع األمني للفلسطينيين
  

لفلسطينيون ع السكني الذي يقطن فيه ايونيو تعّرض المجّم/ حزيران26ففي صباح يوم . 64
.  ن بإنتمائهم إلى الميليشياتون معروفو أفراد مسلحشنّهفي بغداد، في منطقة البلديات، إلى هجوم 

وأشارت بعض الروايات أن من بين المعتدين أشخاص يّدعون أنهم أعضاء في القوات الخاصة 
 عندما فتحت ونآخروقد قُتل أربعة فلسطينيين على األقل فيما ُجرح .  التابعة لوزارة الداخلية

وبعد .   من المهاجمين في المصادمات التي تلت ذلك7قُتل والميليشات النار في أحد األسواق المحلية 
تمت السيطرة على وقد .   شاباً على األقل12عتقلوا ااإلعتداء األول، دخل المسلحون الشقق السكنية و

يطراً على الفلسطينيين الذين طالبوا  بعد تدخل القوات متعددة الجنسيات ولكن يبقى الخوف مسالوضع
  .بإستمرار الدوريات المتتابعة للقوات متعددة الجنسيات لردع أية هجمات أخرى

  
فيد بأنه، وبعد حادث الهجوم في  عديدة تُاً مكتب حقوق اإلنسان تقاريرتلقّىوقد . 65

ب العدلي في بغداد عندما البلديات، قد تم قتل أعضاء إحدى العائالت الفلسطينية خارج مبنى معهد الط
 مكتب حقوق اإلنسان التابع تلقّىكما .  حاولوا إستالم جثة أحد أقربائهم الذي قُتل في المصادمات

 تفيد بأن إثنين من الفلسطينيين اللذين ُجرحا خالل اًلبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير
على والحبيبية ا من مستشفيي الكندي يونيو قد تم خطفهم/ حزيران26المصادمات التي جرت في 

  . مسلحين مجهولينأيدي

                                                 
فرباير / شباط–يناير /لثاينكانون ا:  نصف الشهري حلقوق اإلنسان الذي تصدره بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراقنظر التقرير  أ 10  

  .2006أبريل / نيسان–مارس /، وآذار2006
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 على الحدود  اراضي غير ماهولة الجئاً فلسطينياً عالقين في175حوالي ب يتعلقوفيما . 66

يونيو، وصلت قوات األمن العراقية في / حزيران18السورية، فقد ذكرت التقارير األخيرة أنه وفي 
حد الواقفين هناك أن الفلسطينيين إرهابيون وهددوه بإرجاعه معهم عّدة عربات إلى المخيم وأخبرت أ

إلى العراق، حيث بدأ الرجل بالصراخ والمناداة على أحد ضباط األمن السوريين الذي صادف وجوده 
وقد نادى الضابط على إحدى الدوريات السورية طلباً للمساعدة، فيما غادر أفراد قوات .  في المخيم

  . لمكان عائدين بعرباتهم إلى العراقاألمن العراقية ا
  

  سيادة القانون
  اإلعتقاالت

  
 فوفقاً ؛ما زالت أوضاع المعتقالت في العراق ومدى قانونيتها مسألة تستوجب اإلهتمام. 67

 30 معتقالً بحلول 25.707وزارة حقوق اإلنسان في بغداد، وصل إجمالي عدد المعتقلين إلى ل
عتقالً منهم لدى القوات متعددة الجنسيات؛ فيما تحتجز وزارة  م12,616 – 2006يونيو /حزيران
 حدثاً؛ فيما وصل عدد 487 معتقالً، وتحتجز وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية 7,528العدل 

شهري ل أما بالنسبة.   لدى وزارة الدفاع730 معتقالً و 4,346المعتقلين لدى وزارة الداخلية إلى 
شير األرقام إلى تناقص العدد الكلي للمعتقلين، وباألخص في ، ت2006ُأبريل /مارس ونيسان/آذار

 وزارة حقوق اإلنسان عرضتهاحسب األرقام التي بو.  المرافق التابعة للقوات متعددة الجنسيات
  .   شخصاً في منطقة كردستان2,147التابعة لحكومة منطقة كردستان، فقد تم إعتقال 

  
إلفتقار إلى الرقابة القضائية موضع إشكال، حيث وتبقى مسألة إكتظاظ السجون وا. 68

وفيما .  لمحاكم الجنائية العراقية للنظر في القضاياا سعةاليزال العدد الحالي للمعتقلين يفوق بكثير 
، تبرز الحاجة إلى ضرورة العراقيةتدرس القوات متعددة الجنسيات نقل المعتقلين إلى السلطات 

 مكتب عيوي.  ألصول ضمن فترة معقولةل اًفي المحاكمة وفقضمان حصول المعتقلين على حقهم 
حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق التحديات الكبيرة التي يواجهها القضاء 
العراقي ويدعو مجلس القضاء األعلى لمضاعفة جهوده لتعيين وتدريب القضاة والمّدعين العامين على 

  .لهم إلى المعتقالتوجه الخصوص وتسهيل دخو
  

 6وفي محاولة لتعزيز المصالحة الوطنية، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في . 69
 3,115حيث تم إطالق سراح أكثر من ، 11 معتقل2,500يونيو، عن خطته إلطالق سراح /حزيران

                                                 
  .من الُمعتقلين لدى القوات متعددة الجنسيات هم من العرب السنة% 92وفقًا لتقارير وزارة حقوق اإلنسان فإن .  11
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الهيئة يق  معتقل منهم عن طر1000 -يونيو، / حزيران30 لدى القوات متعددة الجنسيات حتى معتقالً
 لمراجعة ملفات المعتقلين واإلفراج عنهم فيما تم إعتبار الحاالت الباقية من ضمن القضايا ةالمشترك

مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ويرحب .  ذات األهمية األمنية الدنيا
واصلة إعداد القوائم من أجل  ويشجع القوات متعددة الجنسيات على متلكمثل عمليات اإلفراج ب

والمؤلف (اإلفراج عن المعتقلين من خالل المجلس المشترك لمراجعة ملفات المعتقلين واإلفراج عنهم 
وخالل ).  من ممثلين عن القوات متعددة الجنسيات، ووزارات العدل والداخلية وحقوق اإلنسان

 لمراجعة ملفات ةالمشتركالهيئة  ن خالل األشهر القليلة الماضية، تم تعزيز عملية دراسة الملفات م
 يوماً عن طريق إنشاء لجان إضافية وتعيين محامين 90المعتقلين واإلفراج عنهم والتي إستمرت لمدة 

  .   عسكريين إضافيين
  

 25 نقطة في 24وقد قّدم رئيس الوزراء، نوري المالكي، خطته المؤلفة من . 70
المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم وأفعال " العفو عن ، والرامية إلى منح2006يونيو /حزيران

إرهابية، أو جرائم حرب، أوجرائم ضد اإلنسانية، وتشكيل اللجان الالزمة إلطالق سراح األبرياء 
 الخطة على بعض المبادئ ولكنها ال تحّدد تشتمل و"،وأولئك الذين لم تثبت إدانتهم بالسرعة الممكنة

وقد بدأ مكتب .  كما لم يتم وضع التفاصيل المتعلقة بخطط العفو لحد اآلن.  اموعداً نهائياً لتنفيذه
حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مباحثاته مع الوزارات العراقية الرئيسة من 

  .أجل تقديم المساعدة في هذه العملية
  

لتعذيب والمعاملة السيئة والمهينة ، برزت أدلة جديدة تشير إلى اة الماضيوروخالل الشه. 71
وغير اإلنسانية في مراكز اإلعتقال التي تديرها وزارة الداخلية أو القوات التي تنتمي إليها في كافة 

 الحكومة العراقية الجديدة قد أشاروا لدىبد من اإلشارة إلى أن أعضاء بارزين  وال.  أنحاء العراق
 الحكومة السابقة وإتخاذ تدابير تتعلق بإنتهاكات حقوق طىعدم السير على خُعزمهم على علناً حول 
 ووفقا لخطة المصالحة الوطنية، تعد الحكومة بالسماح للمنظمات الدولية بزيارة السجون .اإلنسان

  .والتفتيش علي ظروف السجناء
  

الخاصة بالسجون ومراكز المشتركة لجنة التفتيش اليونيو، قامت / حزيران1وفي . 72
الدكتور سالم الزوبعي، نائب رئيس الوزراء، بتفتيش المكان المعروف بـ يقودها والتي اإلعتقال، 

 لواء الذئب ولواء حفظ النظام حيث على أيدي، والذي يحوي محتجزين تم إعتقالهم سابقاً "4الموقع "
وعثرت .  غير صحيةمكتظة وغير آمنة وفي ظروف " 4الموقع " معتقالً في 1,431يتم إحتجاز 

 موظفي وزارة على أيدية على دليل واضح على تعرض المعتقلين إلى إساءات بدنية ونفسية اللجن
 مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة  وبحوزة وقد تم جمع أدلة مصورة.الداخلية

يبدو و، العراق أدلة موثقة عن الجروح الناجمة عن التعذيب وكذلك األدوات المستخدمة لهذا الغرض
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وعقب التفتيش، تم .  أنه قد تم تزوير كتب رسمية لنقل غير قانوني للمحتجزين بين المواقع المختلفة
حيث تم " 3الموقع " من المعتقلين الجرحى إلى معتقل آخر تديره قوات الشرطة الوطنية 41نقل 

ستشفى لتلقي  فيما تم إدخال عدد آخر من المصابين بحاالت خطيرة إلى الم.إستجوابهم وتصويرهم
اللجنة التفتيش وقد أوصت ".  3الموقع "إلى " 4الموقع " حدثاً من 37 كما تم نقل ،العالج الالزم

 بإعتقال الضباط المسؤولين بشكل مباشر عن إرتكاب المشتركة الخاصة بالسجون ومراكز اإلعتقال
يه التهم إلى عشرة يونيو، ذكرت وزارة الداخلية أنه تم توج/ حزيران17وفي .  هذه اإلنتهاكات

محققين من مختلف المراتب بسبب التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في السجون ثم فصلهم من 
  .الخدمة

  
 لتقارير تسلمها مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، وفقاًو. 73

ملة في مديرية شرطة ديالى تم الكشف عن أوضاع الحجز المزرية، ومزاعم بالتعذيب وسوء المعا
أن مركز اإلعتقال ذاته  اإلشارة إلى رتجد كما ، شخصاً دون أمر قضائي1,480حيث يتم إحتجاز 

  . نساء وأحداثيحتجز
  

 16ن أصدرتهما وزارة الدفاع األميركية مؤخراً، وتم نشرهما في اوقد كشف تقرير. 74
 مرحلة اإلستجواب في المرافق التابعة يونيو، عن حصول إنتهاكات ضد المعتقلين أثناء/حزيران

وقد ذكر أحد التقارير وبالتفصيل بعض الحوادث التي إشترك فيها قسم .  للقوات متعددة الجنسيات
  تتعلق بقيام المحققين بإعطاء 2004 و 2003العمليات الخاصة التابع للقوات األميركية في عامي 

 وقد تم إنهاء التحقيقات فيما لم ، يوما17ًالماء فقط ولمدة المعتقلين العراقيين غذاًء مكوناً من الخبز و
ويجد مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم  . يتم توجيه التهم ألي من األفراد العسكريين أو معاقبتهم

المتحدة لمساعدة العراق التشجيع في قرار وزارة الدفاع األميركية األخير نشر كافة أساليب 
، تم توجيه تهمتي القتل مع سبق اإلصرار وعرقلة يونيو/ حزيران19وفي .   ةاإلستجواب العسكري

حاولوا الهرب من السجن عندما العدالة لثالثة من الجنود األميركيين يشتبه في قتلهم ثالثة معتقلين 
  .وتهديد أحد الجنود بالقتل في حالة اإلبالغ عن الحادث

  
 حولحقيق جنائي تسكرية األميركية عن فتح يونيو، أعلنت القوات الع/ حزيران30وفي . 75

، ثم 2006مارس / آذار13في فتاة مسؤولية الجنود التابعين للقوات متعددة الجنسيات عن إغتصاب 
   .قتلها مع ثالثة من أعضاء أسرتها في منطقة قصر أبياد قرب مدينة المحمودية
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  الجادريةبملجأ التقرير الخاص 

  
الفوري للتقرير النشر إلى بشكل متكرر دة لمساعدة العراق  بعثة األمم المتحدعت. 76

 14مركز اإلعتقال الذي تديره وزارة الداخلية والذي تم الكشف عنه في وهو الخاص بالجادرية، 
رئيس (م نائب رئيس الوزراء وقد قّد.  ، ومقاضاة المسؤولين عنه جنائيا2005ًنوفمبر /تشرين الثاني

إدعاءات بإنتهاكات في سجن الجادرية إلى السيد إبراهيم الجعفري، رئيس تقريراً عن ) التحقيقلجنة 
لحقوق السامي وتجدر اإلشارة إلى أن المفوض .  2006الوزراء السابق، في الجزء األول من عام 

ر فيها عن قلقه بشأن ، عّب2006فبراير / شباط10اإلنسان قد أرسل برسالة إلى رئيس الوزراء، في 
السيد وقد طرح .  التحقيقات وتقديم مرتكبي إنتهاكات حقوق اإلنسان إلى العدالةتأخير نشر نتائج 

خالل من  مراراًهذه القضية أشرف قاضي، الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق، 
إتصاالته مع كبار المسؤولين في الحكومة كما دعا وزير حقوق اإلنسان بالوكالة علناً مطلع شهر 

  .ارس إلى مقاضاة أولئك الذين تثبت إدانتهمم/آذار
  

وطبقاً لمصادر مطلعة مختلفة، فقد لقي العديد من المعتقلين في سجن الجادرية . 77
وزارة الداخلية بسبب سوء التغذية أو اإلفتقار إلى الظروف لدى مصرعهم خالل فترة إحتجازهم 

.   عدد غير قليل منهم إلى التعذيب حيث تعرض، للتعذيبجّراء تعرضهمالصحية وفي بعض الحاالت 
وقد تم إعتقال الكثيرين بعد صدور أوامر قضائية فيما أعتُقل آخرون بدون أوامر مكتوبة وتم اإلكتفاء 

  بل أحد القضاةبالتحقيق مع البعض اآلخر من ِق
  

،  لمعلومات جمعها مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوفقاًو. 78
 نائب رئيس الوزراء لدىفإن وجود قبو الجادرية كان معروفاً داخل أروقة وزارة الداخلية، وباألخص 

وُيعتقد أن القضاء على علم بوجود المعتقل وأوضاع المعتقلين عن طريق .  لشؤون المخابرات
قلين قد كما ُيعتقد أن بعض المعت .  .وصول القضاة إلى المعتقلين في سجن الجادرية بشكل منتظم

  .2005نوفمبر / تشرين الثاني14تلقوا عالجاً طبياً لدى القوات متعددة الجنسيات حتى قبل 
  

  الهجمات المزعومة التي تشنها القوات متعددة الجنسيات ضد المدنيين 
  

قامت الواليات المتحدة بفتح تحقيقين ضد ثالثة من ضباط مشاة البحرية وجنودهم بعد . 79
 تشرين 19حديثة في ال  منطقة مدنياً في24قتل مع سبق اإلصرار ضد ائم جرالزعم بإرتكابهم 

إدارة جري تُوقد بدأت قوات مشاة البحرية تحقيقها الخاص في الموضوع فيما .  2005نوفمبر /الثاني
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وفيما بعد .   منفصالًاًتحقيقالتحقيقات الجنائية لمشاة البحرية والتي من الممكن أن ترفع دعوى جنائية 
وبشكل .  القوات األميركية والقوات المتحالفة معهالدىنظيم دورة تدريبية على القيم األساسية تم ت

يونيو، بتوجيه تهمة القتل العمد ألحد الجنود / حزيران25منفصل، قامت القوات األميركية، في 
 21وفي .   قرب الرمادي2005فبراير / شباط15إلطالقه النار على رجل عراقي أعزل في 

 من مشاة البحرية 7يونيو، قامت القوات األميركية بتوجيه تهمة القتل مع سبق اإلصرار إلى /نحزيرا
وقد تم إخالء سبيل ثالثة .  أبريل/ نيسان26قاً في الحمدانية في اوأحد أطباء البحرية لقتلهم رجالً مع

 مات غرقاً بعد  عاما15ًيونيو، بعد إتهامهم بقتل صبي عراقي بعمر / حزيران6جنود بريطانيين، في 
  . إجباره على النزول إلى إحدى قنوات المياه

  
  حالة الطوارئ 

  
مايو تم إعالن حالة الطوارئ في البصرة وفرض حظر التجوال على / أيار31في و. 80

وعقب معارك جرت في شوارع بغداد .  المركبات لمدة أربع ساعات عند صالة الظهر ليوم الجمعة
ن جهة والقوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات من جهة أخرى، أعلنت بين الميليشيات الشيعية م

وقد تم إعتماد .   حزيران وفرض حظر التجوال في العاصمة23الحكومة العراقية حالة الطوارئ في 
 والذي يمكّن 2004يوليو / تموز6بل رئيس الوزراء األسبق عالوي في قانون الطوارئ من ِق

 تشرين 7وفي .  جول أو القيام بعمليات التفتيش وتطويق المدنالحكومة من فرض حظر الت
.   يوماً ولم يتم تمديدها بصورة رسمية60، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة 2004نوفمبر /الثاني

لإلتفاقيات الدولية حول الحقوق السياسية، ال بّد من اإليفاء بالمتطلبات األساسية واإلجرائية من اً وفقو
وعالوةً على ذلك، فإن على .  يل، بصورة شرعية، من بعض القوانين الواقعة ضمن اإلتفاقيةاجل التقل

تطبيق هذه اإلجراءات فقط عندما يقتضى الوضع، وال بّد أن تنسجم هذه بالمعاهدة الدولة الطرف 
اإلجراءات، بما فيها مكافحة اإلرهاب، مع اإللتزامات الواقعة ضمن القانون الدولي، وخصوصاً 

وحتّى ضمن سياق حالة .  نظمة القانون الدولي للشؤون اإلنسانية والمعايير الباتة في القانون الدوليأ
، من ضمن حقوق الطواريء، تُجبر الدول على حماية جميع الحقوق التي ال يجوز الحيد عنها بما فيها
ية التي تحط من قدر ُأخرى، الحق في الحياة ومنع أعمال التعذيب والقسوة أو العقوبات غير اإلنسان

باإلضافة إلى أنه ال بّد من .  اإلنسان ومبدأ اإللتزام بالقانون وباإلعتراف بحق كل إنسان أمام القانون
   .  احترام المتطلبات األساسية إلجراء محاكمات عادلة في جميع األوقات
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  العمليات العسكرية
  

 اً تقاريرلقّىالمتحدة لمساعدة العراق يتال يزال مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم . 81
عن حوادث مزعومة تتعلق بالعمليات العسكرية األمنية، وباألخص تلك التي تتحدث عن خسائر في 

حوار بنّاء مع السلطات ذات العالقة في القوات متعددة القيام بوقد تم الشروع في .  أرواح المدنيين
التي ع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بالجهود الجنسيات، ويرحب مكتب حقوق اإلنسان التاب

كما أحرزت .   القوات متعددة الجنسيات لمعالجة هذا األمر بطريقة تتسم بالحيادية والشفافيةتبذلها
على سلطات التحالف تقدماً في مجال تعويض أولئك الذين تم إحتجازهم أو تعرضهم لهجوم بالخطأ 

  . القوات متعددة الجنسياتأيدي
  

أما الحاالت التي وردت إلى مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة . 82
  : العراق، والتي لم يكن باإلمكان التحقق منها بشكل مستقل فتشمل

  
 قامت القوات متعددة الجنسيات، مصحوبة بقوات من الجيش 2006مايو / أيار13في  1 – 82

.  نطقة شاخة األولى في قضاء اللطيفية جنوب بغدادالعراقي، بتنفيذ عملية عسكرية في م
وذُكر أن العملية جرت عقب إسقاط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات في المنطقة 

 .ذُكر أن سبعة مدنيين قُتلوا عندما قُصفت العربة الخاصة التي كانوا يستقلونها، كما ذاتها

  
كرت التقارير وصول قوة تابعة للقوات ، ذ4:30، وفي الساعة 2006مايو / أيار14ي  ف2 – 82

منزل السيد عصام فتيان الراوي، أحد موظفي القطاع الصحي إلى متعددة الجنسيات 
وحسب ما ذكر أفراد العائلة الذين كانوا حاضرين .  المتقاعدين، في حي اليرموك في بغداد

  وعلى ما يبدو، .وقت الحادث، فقد دمرت التفجيرات بوابات المنزل الرئيسية وبعض نوافذه
فقد غادر السيد الراوي غرفة نومه متوجهاً إلى غرفة المعيشة عندما ُجرح في بطنه بإطالقة 

 وعندما حاول إبنه أحمد، طالب في الثانية والعشرين من ،نار مّرت عبر نافذة غرفة النوم
رت وحسبما ذك.  على الفورالعمر، مساعدته، تلقّى أيضاً رصاصة في رأسه ولقي مصرعه 

العائلة، قام الجنود التابعون للقوات متعددة الجنسيات مع المترجم العراقي بالدخول فيما بعد 
إلى المنزل حيث إقتادوا النساء إلى الخارج وتم إستجوابهم فيما ٌسمعت إطالقات نار أخرى 

ن ثم غادرت القوة التابعة للقوات متعددة الجنسيات بعد أن أخذوا الجثتي.  من داخل المنزل
على  وقد تم إعتقال أحد أفراد األسرة اآلخرين  . وأشياء أخرىاًووثائق تخص العائلة ونقود

 . القوات متعددة الجنسياتأيدي
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يونيو نفذت طائرات تابعة للقوات متعددة الجنسيات هجمة جوية على / حزيران11ي ف 3 – 82
) حافظة ديالىم( في منطقة الهاشميات جنوب الخالص  المياحيمنزل الشيخ رشيد غزال

 . ثالثة عشر فرداً من سكان المنزلوأدت إلى مقتل

  
ستمرار العمليات العسكرية في مناطق األنبار إلى تزايد المصاعب بالنسبة للسكان اّدى أ 4 – 82

وطبقاً لمعلومات تسلمها مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة .  المحليين
يونيو إلى مقتل / حزيران18 و 17يومي خالل عسكرية في الفلوجة العراق، أّدت العمليات ال

وفي الرمادي، وحسب تقارير وردت إلى بعثة األمم .  وجرح المدنيين وتدمير الممتلكات
المتحدة لمساعدة العراق،  يعيش المدنيون في خوف من عمليات المتمردين والتي تشمل 

بل المدنيين مما يولّد رّد فعل عسكري من ِقالهجوم على القوات متعددة الجنسيات من منازل 
وا بشدة جّراء القصف روذكرت التقارير أن المدنيين قد تضر.  القوات متعددة الجنسيات

 والملعب  والقطانة والصوفيةالذي تقوم به القوات متعددة الجنسيات في أحياء األورفلي
ر في تجهيز الخدمات وقد أجبر اإلنقطاع المستم.  العزيزيةفي  تموز 30و واألندلس

 السكان على ترك ،األساسية، بما فيها الماء والكهرباء، وتزايد تسلح القطاعات في المدينة
كما أصبح من الصعب .  منازلهم والسكن في مناطق مجاورة خوفاً من الهجمات العسكرية

     .الحصول على التجهيزات أو الرعاية الصحية بسبب العمليات العسكرية
  

  عدامعقوبة اإل
  

 ،تراجع محكمة اإلستئناف حالياً قضية السيد أوراس عبد العزيز محمود سعيد آغا الكردي. 83
 30 باإلعدام ضد السيد عبد العزيز في اًحكمالمحكمة الجنائية المركزية في العراق  تصدرأوقد 
شياء أخرى،  لدوره في تفجير مقر األمم المتحدة في فندق القناة في بغداد، ضمن أ2006مارس /آذار
 آخرين من موظفي األمم 21ى إلى مقتل سيرجيو دي ميللو و والذي أّد2003أغسطس / آب19في 

  .المتحدة
  

بعقوبة الحكومة العراقية العمل وكما ذُكر سابقاً، تعبر األمم المتحدة عن أسفها الشديد إلعادة . 84
 عقوبة  مشددة على إستخداموتفرض الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان قيوداً.  2004اإلعدام عام 

  .فقط على أن ُيفّسر كإجراء إستثنائي" الخطيرة" على الجرائم اًقتصركون م لياإلعدام
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  المحكمة العراقية العليا  

  

اليزال مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق يتابع عن كثب . 85
مايو، بتالوة الحكم / أيار15 إنتهت قضية اإلدعاء العام، في وقد.  إجراءات المحكمة العراقية العليا

  .  ضد ثمانية متهمين
  

رين خيونيو، طالب المّدعي العام في محاكمة صدام حسين ومتهمين آ/ حزيران19وفي . 86
بإيقاع عقوبة اإلعدام بالرئيس السابق، وبرزان التكريتي، األخ غير الشقيق للرئيس السابق، وطه 

مد البندر، رئيس محكمة الثورة السابق، لدورهم في ا، نائب الرئيس السابق، وعواد حياسين رمضان
 كما طالب المّدعون العامون بعقوبات ،1982 من أهالي قرية الدجيل عام 148قتل وتعذيب وإعدام 

 السيد خميس العبيدي، أحد تعرضيونيو، / حزيران21وفي .  أقل ألربعة من المتهمين اآلخرين
 على أيديمن منزله في بغداد للخطف الذين يمثلون صدام حسين والمتهمين اآلخرين معه، المحامين 

  وبعد فترة وجيزة تم قتله ووجدت جثته في أحد الشوارع ،رجال ذُكر أنهم كانوا يرتدون زي الشرطة
وقد أصدر الممثل .  القريبة من مدينة الصدر، وهو ثالث محامي دفاع ُيقتل منذ بداية المحاكمة

قتل المحامي في سياق اإلغتياالت المتكررة مالخاص لألمين العام لألمم المتحدة بياناً صحفياً أدان فيه 
  .والتخويف الذي يتعرض له العاملون في الجهاز القضائي في العراق

  
كما أدان السيد ليندرو ديسبوي، المقرر الخاص التابع لألمم المتحدة والمعني بشؤون . 87

 22ة والمحامين، بشدة إغتيال أحد أعضاء فريق الدفاع عن صدام حسين في إستقاللية القضا
وواصل بعض المحامين .  التحقيق في عملية القتلبيونيو ودعا الحكومة العراقية إلى البدء /حزيران

  . عدالة المحاكمةازاءالدوليين الذين يمثلون المتهمين تعبيرهم عن قلقهم البالغ 
  

  المنطقة الكردية
  

 وتتمتع ،مايو/ أيار7دق برلمان منطقة كردستان على تشكيلة وزارية موحدة جديدة في صا. 88
 7وفي . المنطقة ببيئة أمنية مستقرة مما يوفر مناخاً إيجابياً للتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية

ر  وفد زاضمنيونيو، شارك مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق /حزيران
وخالل اللقاءات مع رئيس الوزراء ووزير حقوق اإلنسان ووزير .  حكومة إقليم كردستان في أربيل

ووزير الشؤون القضائية ووزراء آخرين تم ) منصب تم إستحداثه مؤخراً(الشهداء وضحايا األنفال 
.  ادة القانونالتأكيد على الترحيب بالمساعدة التي تقدمها األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان وسي

 بإنفاذ القانون اتإنتهاكحول وعلى الرغم من التحديات الكبيرة الحالية وباألخص فيما يتعلق بإدعاءات 
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وحرية التعبير ، تجد بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق التشجيع في إحراز التقدم في مجال النهوض 
رتقاء بها، وفي بعض المجاالت بالتشريعات لصالح حقوق المرأة، وفي حماية حقوق الطفل واإل

وعلى أية حال، ال تزال بعض التقارير تتحدث .  المتعلقة بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
عن وجود تمييز ضد الفئات غير الكردية وكذلك إدعاءات بتورط العناصر األمنية المرتبطة بوزارة 

ة خارج حكومة إقليم كردستان، وبشكل ملحوظ في الداخلية وميليشات البشمركة في أفعال غير قانوني
  .محافظتي كركوك ونينوى

  
يونيو، عقد مكتب الدعم الدستوري التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة / حزيران8-6وفي . 89

العراق في بادن بالنمسا حواراً متعدد األطراف بشأن حقوق اإلنسان تم تكريسه لدراسة القضايا 
نون الحقوق العراقي وتطبيقه وإعادة الصياغة المحتملة في سياق عملية مراجعة المتعلقة بإنفاذ قا
  .الدستور وتنفيذه

  
مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة وفد من  إلتقى ،يونيو/ حزيران6وفي . 90

 بعثة في أربيل مع بعض المنظمات غير الحكومية في الموصل وكركوكمكتب اللمساعدة العراق في 
من خالل مكتب  القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان في شمال العراق  زيادة التعاون حولوأربيل لمناقشة

  .حقوق االنسان التابع لبعثة االمم المتحدة في اربيل
  

  تعزيز حقوق اإلنسان
  

   2007-2006مشروع حقوق اإلنسان الخاص بالعراق 
  

متحدة لمساعدة العراق، بالتعاون مع مفوضية بدأ مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم ال. 91
األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، بتنفيذ مشروع حقوق 

.   والذي تم تصميمه بالتشاور مع السلطات العراقية2007-2006اإلنسان الخاص بالعراق لسنة 
أسيس المعهد الوطني لحقوق اإلنسان، وتنظيم الفعاليات وتشمل نشاطات المشروع تقديم المساعدة في ت

لمساعدة العراق في تطوير إستراتيجية وطنية للعدالة اإلنتقالية، والبدء بحملة عامة عن المعلومات 
  .تعزيز إدارة العدالة وخلق ثقافة حقوق اإلنسانوالمتعلقة بحقوق اإلنسان 

  
  خرى المعنية ببناء القدراتالمفوضية الوطنية لحقوق اإلنسان والنشاطات األ

  

 مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق العمل على تأسيس واصلي. 92
وكانت مجموعة العمل المؤلفة من ممثلين عن .  عنى بحقوق اإلنسانمفوضية وطنية مستقلة تُ
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اسية قد بدأت إجتماعاتها في بغداد الحكومة ومجلس النواب والمجتمع المدني واألقليات واألحزاب السي
تحت رعاية بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وبمشورة الخبراء من مفوضية األمم المتحدة السامية 

وقد تم إحراز تقدم في اللقاءات التي .  لحقوق اإلنسان بإعداد مسودة قانون لتأسيس المفوضية الوطنية
؛ 12يونيو لضمان مطابقة النص لمبادئ باريس/ حزيران28مايو و / أيار21 و 17جرت في 

 الملّحة لتأسيس مثل هذه ضرورةكما تمت مناقشة ال.  وباألخص فيما يتعلق بإستقاللية المفوضية
المؤسسة في العراق مع بعض أعضاء الحكومة العراقية بمن فيهم وزير حقوق اإلنسان ورئيس 

يونيو، عن دعمه لهذه / حزيران26ي وقد عّبر رئيس مجلس النواب، ف، الوزراء ووزير العدل
  .لمبادرة

  
  فريق العمل القطاعي المعني بسيادة القانون

  
اليزال مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق يلعب دوراً فعاالً في . 93

لوزارات دعم نشاطات فريق العمل القطاعي المعني بسيادة القانون والمؤلف من ممثلين عن مختلف ا
ها التقرير، قام مكتب يوخالل الفترة التي يغط.  والدول المانحة برئاسة رئيس مجلس القضاء األعلى

حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتزويد المشاركين بدراسة تمثّل نظرة عامة 
اع وكذلك إحتياجات القضاء على الدعم المستمر الذي تقدمه الدول المانحة واألمم المتحدة للقط

تلخص الطلبات المقدمة من مجلس  وقد تم إنجاز ورقة عمل موحدة .  العراقي والوزارات الحكومية
كم تم إنشاء ستة فرق أساسية إلتاحة لفرصة إلجراء المباحثات .  القضاء األعلى والوزارت الرئيسية

مل القطاعي المعني بسيادة القانون في الفنية على مستوى كل من هذه الوزارات ولمساعدة فريق الع
وفي النهاية ينبغي أن .  تطوير إطار للسياسة العامة وإستراتيجية شاملة فيما يتعلق بسيادة القانون

تصب تلك الجهود في دعم محاوالت العراق واألمم المتحدة في تطوير الحكم السليم وسيادة القانون 
كما درست المناقشات التي تمت في .  لي خاص بالعراقوالعنصر المعني بحقوق اإلنسان في عقد دو

سياق فريق العمل القطاعي المعني بسيادة القانون القضايا الملّحة كمسألة أمن القضاة والمّدعين 
  .العامين

  
  المختص بمواضيع حقوق االنسانالفريق العامل 

  

اق إجتماعاً للفريق العامل عقد مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العر. 94
المعني بحقوق اإلنسان ضمن فريق األمم المتحدة القطري للعراق، الذي يتخذ من عّمان مقراً له، 

                                                 
وميكن احلصول عليها .  دئ باريس هي سلسلة من التوصيات حول دور صكوك حقوق اإلنسان وتكوينها ووضعها ومهمتها مبا 12

  .48/134يف امللحق اخلاص بقرار جملس األمن رقم 
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برئاسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتسهيل تبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان 
يسية في القطاع المعني بحقوق اإلنسان وسيادة وسيادة القانون؛ ولتحديد األولويات والثغرات الرئ

.  دعم التخطيط وإعداد البرامجمنظومة األمم المتحدة في العراق من   تمكينالقانون؛ وبالتالي
  .وبصورة أوسع، يهدف فريق العمل إلى إدماج حقوق اإلنسان في برامج التنمية

  
 11نسان في عّمان في وقد ُعقد اإلجتماع األول لفريق العمل المعني بحقوق اإل. 95
يونيو بمشاركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة /حزيران

، ومنظمة األمم المتحدة للتربية )اليونيفيم(، وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة )اليونيسيف(
نسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة باإلضافة إلى مكتب حقوق اإل) اليونيسكو(والعلوم والثقافة 

وتركزت المناقشات حول الوضع الحالي .  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان/ العراق 
لحقوق اإلنسان في العراق، والنشاطات الرئيسية التي تم التخطيط لها والمتعلقة بحقوق اإلنسان أو تلك 

ق آليات التعاون لتشجيع ثقافة حقوق يوبحث الفر.  دة المختلفة لها وكاالت األمم المتحتُعّدالتي 
اإلنسان في العراق بشكل أكبر ولمساعدة حكومة العراق في إنشاء المؤسسات لضمان تمتع كافة 

  .مواطني العراق بحقوق اإلنسان
  

  دعم خلق إستراتيجية طويلة األجل للعدالة اإلنتقالية
  

سبيل تحقيق المصالحة الوطنية في معالجة جرائم الماضي يكمن أساس الجهود المبذولة في . 96
لة الخاصة بمكافحة ء بما فيها تلك التي تتعلق بآليات المساغيبينوالقضايا المتعلقة بالمفقودين والم

ويشترك مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في .  اإلفالت من العقاب
تنسيق عملية تأسيس المركز بغية عراقية والمجتمع المدني والخبراء الدوليين مشاورات مع السلطات ال

 مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة يواصلو.   في العراقلمغيبينلمفقودين والالوطني 
 تأسيس هذا المركز، كما يقوم بدراسة الفرص المتاحة من اجللمساعدة العراق تقديم المساعدة 

  .ظفي معهد الطب العدلي في بغداد ودعمهلتدريب مو
  

 جثة في 31يونيو، تم اإلعالن عن إكتشاف مقبرة جماعية جديدة تحوي / حزيران23في . 97
 31وُيقال أن المقبرة تضم رفات.   كيلومتراً شمال بغداد120تقع على بعد " كشاينم"منطقة تُعرف بـ

  .ظام صدام حسينكردياً تم قتلهم ودفنهم في هذه المنطقة خالل عهد ن
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  المجتمع المدني
  

مايو في بغداد ترأس مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة / أيار10في . 98
منظمة عراقية غير حكومية معنية  30العراق الفريق العامل المعني بالحماية وهو تجمع يضم حوالي 

دل المعلومات وبحث سبل التعاون مع بعثة األمم  إجتماعاته بإنتظام لتبايعقد ، حيثبحقوق اإلنسان
 ،يونيو/ حزيران29 وفي  .تالمتحدة لمساعدة العراق ولمناقشة التحديات الحالية في مجال اإلعتقاال

ناقش إجتماع آخر للفريق العامل المعني بالحماية التحديات المتعلقة بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 
  .قينوالثقافية وكذلك حقوق المعا

  
كما يقوم مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق حالياً بتقديم . 99

المساعدة لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في إختيار ست منظمات عراقية غير حكومية معنية 
داخل العراق من بحقوق اإلنسان لتزويدها بمنح صغيرة لتنفيذ مشاريع تتعلق بثقافة حقوق اإلنسان 

  ".مؤازرة المجتمعات المحلية"خالل مشروع 
  

، وزير الدولة األسديب بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بإعالن المهندس عادل رّحوتُ. 100
الجديد لشؤون المجتمع المدني، أنه قد تم سحب مشروع القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني 

  .نون جديدوأنه سيجري اإلعداد لمشروع قا
  

 ***********  
  
  
  
  
  
  

            
 


