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  مقدمة 
يضطلع مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان 

راقية والقطاعات الحكومية وغير الحكومية تماشياً مع وسيادة القانون بتعاون وثيق مع الحكومة الع

والذي يوكل ) 2004 (1546قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم من ) 3) (ب(الفقر السابعة 

 الوطنية والمصالحة اإلنسان حقوق حمايةتعزيز  "إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مهمة 

ويقوم مكتب حقوق اإلنسان التابع .  "العراق في القانون سيادة تعزيز من أجل القضائي واإلصالح

لبعثة األمم المتحدة في العراق للوفاء بواليته هذه برصد وضع حقوق اإلنسان في العراق وتقديم الدعم 

في مجال إعادة تأهيل وإعادة بناء المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وباألخص من 

 في مجال حقوق اإلنسان محليينالكما أنه يتعاون عن كثب مع الناشطين .  دراتخالل أنشطة بناء الق

  1.ويسعى إلى البقاء على اتصال مباشر مع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والشهود عليها

  

من اآلن فصاعداً سيتم نشر تقرير حقوق اإلنسان الذي يصدره مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم و

.   كل شهرين كما كان يجري في السابق مرة كل ثالثة أشهر عوضاً عن مرةاعدة العراقالمتحدة لمس

ويهدف هذا التقرير والذي يحوي على تفاصيل عن انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق اإلنسان 

تدرك و.  إلى مساعدة حكومة العراق في ضمان حماية حقوق اإلنسان األساسية واحترام سيادة القانون

عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق الصعوبات الجمة التي تواجهها حكومة العراق في سياق جهودها ب

الرامية إلى استعادة القانون والنظام في ظل األوضاع األمنية الراهنة وطبيعة العنف الذي يجتاح أجزاء 

مة العاملين في  على موظفي الحكوهوادة فيهاحيث يشن المتمردون هجمات ال   ،عديدة من البالد

مجال إنفاذ القانون وتقوم المجموعات المسلحة السنية والشيعية بهجمات مباشرة على المدنيين من 

خالل التفجيرات االنتحارية وعمليات االختطاف واإلعدام خارج نطاق القانون دون التمييز بين 

د السكان المدنيين بمثابة جرائم  والواسعة النطاق ضالمنتظمة هذه الهجمات وتعد .  المدنيين والمقاتلين

  . لقوانين الحرب ويخضع مرتكبوها للمحاكمةكضد اإلنسانية وانتها

  

 وتشريعاته المحلية فيما بموجب المعاهدات الدوليةمع ذلك، فإن العراق يبقى ملزماً بالوفاء بالتزاماته 

 على بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص  و.  يتعلق باتخاذ التدابير الالزمة للحد من العنف

 الحماية األساسية المكفولة لألشخاص والتي ال يسمح ينص بشكل واضح علىوجه الخصوص 

 والية بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مساعدة وتشمل 2.االنتقاص منها حتى في حاالت الطوارئ

                                                 
في وقد تم إغالق مكتب حقوق اإلنسان .  موظفًا30ويبلغ  مجموع العاملين فيه .   لمكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وجود فعلي في عّمان وبغداد وأربيل 1

وال يزال الوضع األمني على األرض يقيد وبشكل آبير حرية تنقل موظفي األمم المتحدة في جميع . 2006أآتوبر / تم سحب العاملين فيه  ألسباب أمنية في تشرين أولاالبصرة عندم
ية والتعزيز التي يقوم بها مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة  أنشطة الحماق األمر الذي يعيآردستانأقاليم العراق ما عدا المحافظات الثالث التابعة لحكومة إقليم 

  .العراق
  . وتعتبر آل الحكومات المتعاقبة ملزمة بهذه االلتزامات التعاهدية1971 صادق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام  2
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 تزال البعثة مستعدة إلشراك حكومة العراق في الوفاء بالتزماتها في مجال حقوق اإلنسان، وال

 أي كفالة تحقيق ،ي النهائيتسنى تحقيق الهدفولن .  األهداف هذه لتحقيقالسلطات في حوار بناء 

وتبقى بعثة .   إال من خالل حماية الحقوق واحترام كرامة اإلنسان األساسية،األمن واالستقرار الدائمين

  .اد لمساندة الحكومة العراقية في هذا الصدداألمم المتحدة لمساعدة العراق على أهبة االستعد
 
 

 الخالصة
  

ال تزال الحكومة العراقية تواجه العديد من العقبات األمنية المتفاقمة فيما يبدو أنه عنف متناٍم  .1

 تزداد سوءاً على فتئتومعارضة مسلحة تتحدى سلطتها باإلضافة إلى األزمات اإلنسانية التي ما 

عديد من الهجمات التي يشنها متمردون على نحو كبير مسفرة عن كما تواصلت ال.  نحو سريع

إلحاق أضرار فادحة بحق السكان المدنيين والعراقيين العاملين في مجال إنفاذ القانون والتي 

وما .  تحصد كذلك مزيداً من األرواح من بين صفوف العاملين لدى القوات متعددة الجنسيات

يناير /يين خالل الفترة الواقعة بين شهر كانون الثانيزالت أعداد الجرحى من صفوف المدن

مارس جراء أعمال العنف اليومية في زيادة مستمرة حيث تتركز بصورة رئيسية في بغداد /آذارو

كما بات سقوط وفيات جراء أعمال العنف سمة يومية في العديد من .  والمناطق المحيطة بها

وشهد تطبيق الخطة األمنية .  لدين وديالى وبابلالمدن الواقعة في محافظات نينوى وصالح ا

فبراير زيادة على مستوى انتشار القوات / شباط14في ) خطة فرض القانون(بقيادة عراقية 

العراقية والقوات متعددة الجنسيات والحواجز األمنية في شوارع بغداد كما مددت ساعات حظر 

وال تقتصر التحديات التي تواجه .  المداهماتالتجوال المفروضة والعمليات العسكرية المكثفة و

الحكومة العراقية على التصدي لمستوى العنف في البالد، بل وتشتمل ايضاً الحفاظ على 

االستقرار واألمن على المدى الطويل في بيئة تتسم بانعدام سيادة القانون والنظام واإلفالت من 

ذوو يرة من العراقيين، من ضمنهم وضمن هذا السياق، ينتشر تعرض شرائح كب.  العقوبة

اإلختصاصات والعاملون في مجال األمن والنظام، للترويع والتدخالت السياسية في شؤون القضاء 

 .والتي تسترعي مزيداً من اإلهتمام
 
عتادت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، خالل إعدادها لتقاريرها السابقة المعنية بأوضاع ا .2

فتعول البعثة على .  لعراق، استقاء المعلومات الرسمية من الحكومة العراقيةحقوق اإلنسان في ا

وزارة التعليم العالي للحصول على إحصاءات تُعنى بأعداد القتلى بين صفوف األكاديميين وعلى 

بيد أن ما .  وزارة الداخلية للحصول على إحصاءات عن أعداد القتلى بين صفوف ضباط الشرطة
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لحكومة العراقية تزويد البعثة بمعلومات من وزارة الصحة حول األعداد يدعو لألسف رفض ا

وتؤكد البعثة مجدداً على الضرورة الملحة ألن . اإلجمالية للقتلى خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير

  .تعمل الحكومة العراقية بطرق تتسم بالشفافية

ية خالل فترة اإلعداد للتقرير، غير أنه تتوفر أدلة تُظهر تواصل أعمال العنف بمستويات عال .3

ويعزى ذلك في أغلب األحيان لألعمال اإلجرامية العديدة التي تتمثل في القتل العشوائي 

واالغتياالت المستهدفة بمستويات كبيرة والتي ترتكبها جماعات من المتمردين وميليشيات 

 الطائفي العديد مارس، حصد العنف/آذارفبراير و/وفي شهري شباط.  وجماعات مسلحة أخرى

ووقعت إحدى أكبر . من أرواح المدنيين بينهم نساء وأطفال في أحياء شيعية وسنية على حد سواء

فبراير عندما انفجرت شاحنة محملة بطن من المتفجرات مسفرة عن مقتل / شباط3الهجمات في 

نطقة  آخرين بجروح في أحد األسواق المكتظة في م339 شخصاً وإصابة 135ما يربو على 

وحسب قول مسؤولين حكوميين فقد كان . الصدرية التي تقطنها أغلبية شيعية والواقعة في بغداد

فبراير تبعاً إلنطالقة خطة /هناك انخفاض أولي في أعداد القتلى في النصف الثاني من شهر شباط

  .مارس/آذاربغداد األمنية، غير أن أعداد المصابين ارتفعت من جديد في شهر 
 
بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، في تقاريرها السابقة، عن قلقها ألن العديد من وأعربت  .4

األحياء في بغداد باتت مقسمة إلى أحياء شيعية وأخرى سنية وازداد بسط سيطرة جماعات مسلحة 

إن الجهود المبذولة لتوخي حلول . عليها تدعي أنها تعمل كحامية ومدافعة عن هذه المناطق

وطويلة األمد لمشكلة النزوح المتفاقمة تتطلب عكساً لهذا المسار لتمكين المدنيين من مستدامة 

فوفقاً لألرقام التي أعلنتها مفوضية األمم المتحدة لشؤون . العودة إلى منازلهم طوعاً وبسالمة

 على الهرب من منازلهم تبعاً ألعمال العنف الطائفي اًشخص 736422الالجئين، ُأجبر زهاء 

 22التفجيرات التي استهدفت مرقد اإلمام العسكري في سامراء في  عقبليات العسكرية والعم

ديسمبر / للنزوح منذ كانون األول200000، من بينهم تعرض أكثر من 2006فبراير /شباط

 22 مليون نازح داخلي كانو قد نزحوا قبل 1,2ويحتاج هؤالء النازحون باإلضافة إلى .  2006

إلى مساعدات متواصلة تتضمن توفير المأوى وتحسين إمكانية الحصول ، 2006فبراير /شباط

وكذلك ال يزال الالجئون الفلسطينييون المقيمون في العديد من أحياء . على الحصص التموينية

فوفقاً إلحدى منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية ومصادر .  مستهدفةهجماتبغداد يقعون ضحايا 

فلسطينياً على إثر اغتياالت مستهدفة أو هجمات شُنّت على  198فلسطينية ُأخرى فقد قُتل 

وقد استجاب العديد من .  2003أبريل / نيسان4المجمعات السكنية التي يقطنون فيها منذ 

الفلسطينيين للتهديدات والهجمات المتواصلة عبر مغادرة منازلهم والتماس اللجوء في المخيمات 

  .قيةالواقعة على الحدود السورية العرا
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وتنوه بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق من جديد إلى التوجهات الخطيرة المتمثلة بالتعصب  .5

المتزايد ضد األقليات الذين ما فتئ ممثليهم يقدمون شكاوى حول التمييز والترويع الذين يتعرضون 

تور العراقي الصادر وينص الدس.  له وكذلك استهداف األفراد بسبب خلفياتهم الدينية أو السياسية

ومما يسترعي االهتمام ايضاً .  لجميع مواطنيه" الحريات الدينية" على حماية 2005في العام 

المحاوالت المستمرة لقمع حرية التعبير عبر السيطرة المحكمة على وسائط اإلعالم والصحافة 

وادث المضايقة التي وقد الحظت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بالعديد من ح.  المطبوعة

ارتكبت بحق الصحفيين كما اُتخذت بحقهم تدابير قانونية وأعمال ترويع، حيث كان هؤالء 

. كردستانالصحفيون يتعاطون مع أمور تتعلق بالفساد وسوء إدارة الخدمات العامة في إقليم 

د األمر وتواصلت الهجمات التي تستهدف صحفيين ووسائط إعالمية في أرجاء مختلفة من البال

 .الذي أسفر عن وقوع العديد من المصابين من بين صفوف العاملين في مجال اإلعالم
 
وال تزال البعثة تشعر بالقلق إزاء قلة الضمانات القضائية البادية للعيان في تولي المشتبه بهم  .6

ء، نوري وفي الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزرا. المعتقلين على خلفية خطة بغداد األمنية الجديدة

المالكي، في تصريحاته بأن الحكومة ستحترم حقوق اإلنسان وستضمن اتباع اإلجراءات القانونية 

الصحيحة ضمن فترة احتجاز معقولة للمعتقلين، بيد أنه لم تتم اإلشارة إلى أية آليات سيتم اتباعها 

 اإلجراءات الطارئة هذا وقد تم اإلعالن عن.  لمراقبة سلوك العاملين في مجال االعتقال والسجون

فبراير، إال أنها ال تتضمن أية تدابير واضحة تضمن الحد األدنى من / شباط13الجديدة في 

فضالً عن ذلك، فقد ُأجيزت االعتقاالت . الحقوق من خالل القيام باإلجراءات القانونية الصحيحة

أن يحظوا دون أمر قبض واستجواب المتهمين دون تحديد وقت زمني لمدة احتجازهم قبل 

ومن األمور التي تُثير االستياء الشديد تعرض المعتقلين للتعذيب والمعاملة التي تفتقر . بمحاكمة

وتؤكد بعثة األمم . لإلنسانية في مراكز االعتقال العاملة تحت إمرة وزارتي الداخلية والدفاع

لمتابعة مواقع كافة المتحدة لمساعدة العراق مجدداً على الضرورة الملحة للبدء في آلية فعالة 

 .المعتقلين وطرق معاملتهم منذ لحظة اعتقالهم

  

خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير، وسعت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق من أعمال المتابعة  .7

 حيث بقي كردستانوإعداد التقارير في الثالث محافظات الشمالية الواقعة تحت سلطة حكومة إقليم 

 حريات اإلعالم والصحافة، وباألخصيعتبر التعدي على حرية التعبير، و .تقراًالوضع األمني مس

وكذلك هو الحال بالنسبة لعدم اتباع اإلجراءات القانونية الصحيحة فيما يتعلق . مدعاة للقلق الشديد

ي ، والذين اعتقل غالبيتهم بحجة االشتباه بتورطهم ف)أسايش (الكورديةبالمعتقلين لدى قوات األمن 
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وقد ظل المئات من المحتجزين قابعين في الحجز . أعمال إرهابية أو جرائم  خطيرة أخرى

كما الحظت البعثة غياب .  لفترات طويلة دون أن تتم إحالتهم إلى قاضي تحقيق أو توجيه تهم لهم

 اتباعها للتصدي لمستويات كردستاناإلجراءات الجادة التي يتعين على سلطات حكومة إقليم 

 المتصاعدة المرتكبة بحق النساء ومن ضمنها التحقيق العاجل مع مرتكبيها ومحاكمتهم العنف

  .جنائيا

  
 

  حماية حقوق اإلنسان

  اإلعدامات خارج إطار القانون والقتل المستهدف والعشوائي

  

ال يزال السكان المدنيون يعانون أكثر مما يجب جراء ارتفاع وتيرة العنف في البالد، وكان العنف  .8

ائفي األكثر بروزاً في المناطق التي تقطن فيها جماعات إثنية ودينية متنوعة أو في المناطق الط

 بالقرب من بعضها البعض مثل بغداد وديالى وكركوك أومعاً  التي تقطن فيها هذه الجماعات

كما تأثرت . الفصائل المتنافسةبين  وقعت اشتباكات علنيةوفي البصرة وكركوك . والموصل

الهادئة نسبياً مثل محافظات ميسان وواسط والمثنى وذي قار بالمناخ السائد المتمثل بعدم المناطق 

  .بالتوتر الذي ينجم عنه التدفق السريع للسكان النازحينواالستقرار 
 

أصبح من الصعب التمييز بين أعمال العنف التي تتم بدوافع طائفية أو سياسية أو اقتصادية نتيجة  .9

. جماعات اإلجرامية أو المسلحة مسؤوليتها عن العديد من األعمال اإلرهابيةإلعالن العديد من ال

وكانت، ومن األرجح أن تبقى، قدرات الدولة العراقية على صعيدي االدعاء والتحقيق غير كافية 

على نحو مالئم في مواجهة الهجمات التي تشنها بال هوادة الجماعات المسلحة العاملة تحت مظلة 

 .نية المتمردة والمليشيات الشيعية وإفالتهم دوماً من العقابالجماعات الس
 

 وخالل فترة اإلعداد لهذا التقرير، بذلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق جهوداً متكررة  .10

للحصول على العدد اإلجمالي للوفيات التي لطالما حصلت عليها البعثة في الماضي من مركز 

بيد أن الحكومة العراقية أبلغت بعثة األمم .  3ب العدلي في بغدادعمليات وزارة الصحة ومعهد الط

المتحدة لمساعدة العراق بأنها قررت عدم تزويدها بالبيانات بالرغم من عدم تقديم أي تبرير أو 

                                                 
ويقوم معهد الطب العدلي في بغداد .  حصاءات أسبوعياً من جميع المستشفيات في أرجاء البالد باستثناء إقليم كردستانيقوم مركز العمليات بجمع اإل.  3 .1

بجمع وتحليل البيانات من جميع معاهد الطب العدلي الست في البالد، ويقوم كل من معهد الطب العدلي ومركز العمليات بتصنيف البيانات حول الوفيات 

باب غير طبيعية ومن ضمنها القتل والعمليات اإلجرامية العادية وعمليات القتل الناجمة عن أعمال العنف في سياق العنف الطائفي أو الناجمة عن أس

 .صراعات أخرى
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وجدير بالذكر أن هذا األمر ال ينطبق على أية وزارة من الوزارات األخرى . توضيح جوهري

بعد أن نشرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تقرير .  لومات رسميةالتي تتلقى البعثة منها مع

، أبلغ مكتب رئيس الوزراء البعثة بأن 2007يناير / كانون الثاني16حقوق اإلنسان األخير في 

أعداد الوفيات التي نشرها التقرير كانت مبالغ فيها على الرغم من كونها في حقيقة األمر أرقاماً 

إتاحة هذه على وتحث البعثة الحكومة العراقية .  زودتنا بها وزارة حكوميةرسمية جمعتها و

 وقد أعلنت .المعلومات الهامة لها وتُرحب كذلك بفتح المجال لمناقشتها عبر محفل بديل مالئم

 معظمهم ،فبراير/ شباطخالل شهر مدنياً لقو حتفهم 1646مارس أن /آذار 1وزارة الداخلية في 

   . على أي أساس تم جمع هذه المعلوماتمن الواضح ولم يكن. في بغداد

 تواصل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مراقبة وتسجيل انتهاكات حقوق اإلنسان من جميع  .11

. الجوانب من خالل إفادات فردية وتصريحات شهود ومقابالت مع ضحايا ومصادر أخرى

قرير كانت تشبه إلى حد كبير النماذج التي والعديد من نماذج العنف التي شهدتها فترة اإلعداد للت

تم إلقاء الضوء عليها في تقارير حقوق اإلنسان السابقة التي أصدرتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة 

. وتواصل الجماعات المسلحة من جميع الجوانب شن هجمات على المواطنين المدنيين. العراق

ستمرار حرمة دور العبادة المقدسة كالمساجد ومن خالل القيام بهذا، تنتهك هذه الجماعات با

لتخزين أسلحة وذخائر واحتالل المباني المدنية كالمدارس وتغفل تماماً الوضع المحمي للمرافق 

ن حقوق اإلنسان والقانون يانوالصحية والمختصين في مجال الصحة مما يشكل انتهاكاً صارخاً لق

احتجاز الرهائن من األحداث اليومية السائدة في وال تزال عمليات الخطف و. اإلنساني الدولي

 . مناطق معينة في العراق

.   ال تزال العمليات االنتحارية والسيارات المفخخة تُسفر عن وقوع العديد من الجرحى المدنيين .12

وقد سعت أعداد متنامية من العراقيين لتوخي سبل شتى في الهرب من البالد من خالل التماس 

وتم ارتكاب العديد من الهجمات على نطاق واسع خالل الفترة الواقعة .  أخرىاللجوء في بلدان

مارس كما وقعت حوادث عديدة حصدت أرواح ما يزيد عن /آذاريناير و/بين شهري كانون الثاني

يناير، وفي واحدة من الهجمات بسيارة مفخخة / كانون الثاني16وفي .  شخصاً في كل منها50

 بجروح، 140 وإصابة 70صرية في بغداد، أفادت األنباء عن مقتل جامعة المستنالاستهدفت 

ويبدو أن هذا االستهداف جاء في أعقاب التهديدات المتكررة والنداءات . معظمهم من الطلبة

الداعية إلى تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والتي أطلقتها جماعات المتمردين، وأبرزها 

يناير، انفجرت قنبلتان في سوق باب الشرقي وسط /انون الثاني ك22وفي . جماعة أنصار السنة

 آخرين بجروح؛ وقد تعرض هذا 160 شخصاً وإصابة 88بغداد مفضية عن مقتل ما يربو على 

 1وفي . 2006ديسمبر /السوق ذو الغالبية الشيعية لهجمات سابقة في شهر كانون األول

ظ في منطقة الحلة حيث أسفر هذا الحادث عن  في سوق مكتفجر انتحاريين نفسيهمافبراير، /شباط
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فبراير، وقعت إحدى / شباط3وفي .   آخرين بجروح125 شخصاً وإصابة 70 و 45مقتل ما بين 

المكتظة في منطقة الصدرية عندما  أكبر الهجمات التي تستهدف مدنيين في بغداد في أحد األسواق

 339 شخصاً وإصابة 135فر عن مقتل انفجرت شاحنة محملة بحوالي طن من المتفجرات مما أس

فبراير، انفجرت سيارتان مفخختان في سوق الشورجة في بغداد / شباط12وفي . آخرين بجروح

 آخرين بجروح، ونشبت الحرائق في العديد 155 قتيالً وإصابة ما يزيد عن 76مسفرة عن وقوع 

عد مرور أربعة أيام وتحديداً في وب. من المحال التجارية واألكشاك وإحدى المباني الشاهقة القريبة

فبراير، أسفر انفجار سيارتين مفخختين مستهدفاً مركز التسوق الرئيسي في بغداد / شباط18

 شخصاً وإصابة 62الجديدة، وهي منطقة تسودها أغلبية شيعية تقع في شرق بغداد، عن مقتل 

شخصاً جراء وقوع  56فبراير، أفادت األنباء عن مقتل / شباط24وفي .  آخرين بجروح129

انفجار خارج أحد المساجد في منطقة الحبانية، وعلى ما يبدو فقد كان توقيت االنفجار يتزامن مع 

خروج المصلين من المسجد إليقاع أكبر عدد من اإلصابات بينهم، وكان من بين القتلى خمسة 

لسادس من وفي ا.  وفي بعض الحاالت، أفادت األنباء عن مقتل عائالت بأسرها.  أطفال

 حاجاً حتفهم في هجمات مستهدفة بينما كانوا في طريقهم إلى 120مارس لقي ما يربو على /آذار

 .كربالء
 

 وكان العنف الطائفي األكثر بروزاً في المناطق التي تقطن بها جماعات إثنية ودينية متنوعة مثل  .13

رس، وقعت سلسلة من ما/آذار 25وفي .  بغداد ومحافظات بابل وديالى وصالح الدين ونينوى

الهجمات والهجمات المضادة بين جماعات مسلحة سنية وشيعية في اإلسكندرية والحصوة في 

شمال بابل أسفرت عن إضرام النيران في عدد من مساجد الطرفين ومقتل أربعة أشخاص على 

، مارس/آذار 27وفي . مارس/آذارووقع حادثان آخران في تلعفر عند حلول نهاية شهر . األقل

ووفقاً للتقارير . انفجرت شاحنتان استهدفتا سوقاً في أحد األحياء ذات األغلبية الشيعية في المدينة

التي تم تلقيها، فقد ادعى سائق إحدى الشاحنات أنه يقوم بتوزيع الطحين نيابة عن إحدى المنظمات 

ركبة، حيث يقدر عدد اإلنسانية قبل أن يفجر الشاحنة ويقتل أعداداً كبيرة ممن تجمهروا حول الم

وفي اليوم التالي، أعلن مدير .  آخرين بجروح185 شخصاً وُأصيب 75من قضوا بحوالي 

وقد حدثت .  جثة ألشخاص تعرضوا إلطالق عيارات نارية60مستشفى تلعفر أن المستشفى تلقى 

ة في دالوحعمليات القتل تلك فيما يبدو انتقاماً للهجمات االنتحارية السابقة، حيث وقعت في حي 

ويقال أن الضحايا تعرضوا إلطالق ناري في مؤخرة الرأس في . تلعفر والذي تسوده غالبية سنية

 آخرين للخطف على أيدي مليشيات مسلحة ويزعم أن هذا األمر تم 40الوقت الذي تعرض فيه 

شرطة على  ضابط 18ولم تتأكد بعد التقارير التي تُفيد باعتقال .  بالتنسيق مع الشرطة المحلية

وفي واحدة من أعنف الهجمات التي وقعت في كركوك منذ شهر كانون . خلفية هذه الحوادث
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 منطقة التسعين وهيمارس مستهدفة /آذار 19يناير، وقعت سلسلة من اإلنفجارات في /الثاني

 آخرين بجروح 42 مدنياً وإصابة 20منطقة تركمانية، حيث أفضت هذه الهجمات عن مقتل زهاء 

 . مسجد سني وحسينية تابعة للمجتمع الشيعي التركمانيوتدمير
 

كما تأثرت المناطق الهادئة نسبياً مثل محافظات ميسان وواسط والمثنى وذي قار بالمناخ السائد  .14

وتُعد .  المتمثل بعدم االستقرار إضافة إلى التوتر الذي ينجم عن التدفق السريع للسكان النازحين

الممارسات السائدة بوجه الخصوص ومن بين الضحايا أعضاء سابقون االغتياالت المستهدفة من 

. في حزب البعث وذوي االختصاصات وطلبة وأفراد من جماعات األقليات ومسؤولون أمنيون

مارس، أفادت األنباء عن مقتل عشرة أشخاص، من بينهم ثالث /آذاروفي النصف الثاني من شهر 

مارس، تعرض خمس مهندسين /آذار أواخر شهر وفي البصرة في. نساء في منطقة العمارة

يعملون لدى مديرية الكهرباء للخطف ويزعم أنه تم اختطافهم على أيدي رجال تابعين لمليشيا 

 .جيش المهدي، حيث ال يزال مصيرهم وموقعهم مجهولين

  

فبراير، كانت أكثر /يناير وحتى األسبوعين األولين من شهر شباط/ وخالل شهر كانون الثاني .15

المناطق تضرراً جراء أعمال العنف في بغداد هي تلك التي تشهد وجود جماعات مسلحة تتنافس 

على السيطرة على األراضي في مناطق مثل األعظمية والدورة والكاظمية والغزالية ومدينة 

وفي واحدة من هذه الحوادث، أفاد العديد من شهود العيان لبعثة األمم المتحدة لمساعدة . الصدر

. يناير/ كانون الثاني6القريبة من شارع حيفا في امة الفح شخصاً في منطقة 24راق عن مقتل الع

ويقال أن جماعات من المتمردين تسعى للسيطرة على شارع حيفا هي من قامت بارتكاب أعمال 

ت وتُفيد األنباء أن األربع وعشرون جثة، التي يزعم أنها ألفراد من جيش المهدي، كان. القتل تلك

وفي .   وبأن مرتكبي هذه العملية أعلنوا عن ذلك عبر مكبرات الصوتاالنارةمعلقة على أعمدة 

يناير، أفادت األنباء أن ثالثة مسلحين أطلقوا النيران عشوائياً في الجزء الجنوبي / كانون الثاني12

كما . هممن شارع حيفا حيث أسفر ذلك عن جرح أحد األشخاص قبل أن يلوذوا بالفرار في سيارت

أبلغ مقيمون في هذه المنطقة عن إطالق نيران قنّاصة من العديد من المباني في ضواحي شارع 

  .حيفا
 

 بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقى تقاريراً تُفيد بتواطؤ أفراد تابعين لمليشيات فتئت وما  .16

وعمليات مسلحة، كما تلقّت مداهمات مسلحة مع أفراد من القوات الخاصة العراقية التي تقوم بشن 

وفي أحد . القوات بالتدخل لمنع أعمال الخطف والقتل والجرائم اُألخرىهذه بإخفاق تقاريراً تُفيد 

 موظفاً لدى وزارة النفط للخطف 11يناير، تعرض / كانون الثاني11الحوادث التي وقعت في 
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مجمعاتهم السكنية في على أيدي جماعة مسلحة بينما كانوا في طريقهم للعمل قادمين من 

وأفاد شهود عيان بأن مركبتهم مرت بالعديد من نقاط التفتيش دون أن يتم إيقافها أو . النهروان

 8يناير، تعرض / كانون الثاني27وفي حادثة أخرى وقعت في .  تفتيشها أو حتى الشك فيها

معة التكنولوجيا موظفين يعملون لدى شركة القمة للحاسوب في منطقة الكرادة بالقرب من جا

.  للخطف من المقر الرئيسي لشركتهم، ويزعم أن مسلحين يرتدون زي الشرطة كانوا قد اقتادوهم

فبراير، اقتاد مسلحون يقال أنهم يرتدون زي القوات الخاصة العراقية رجالً / شباط19وفي 

 . مجهولينفلسطينياً، محمود سعيد صالح، من اليوسفية واختطفوه، وال يزال مصيره وموقعه

  

 على الرغم من التقارير الصادرة عن جهات عراقية والتي تُفيد بأن الوضع األمني تحسن إلى حد  .17

ما، فقد وقعت سلسلة من الهجمات العشوائية التي تستهدف مدنيين وال تزال أعداد عمليات الخطف 

ن لدى دفعهم وفي الوقت الذي يتم فيه إطالق سراح بعض هؤالء المختطفي. تتم بوتيرة مرتفعة

الفدية، فال يزال العديدون في عداد المفقودين أو قد يكونوا من بين الضحايا المجهولين الذين 

كما وقعت العديد من .  وصلت جثثهم لمعهد الطب العدلي في مدن مختلفة في أرجاء البالد

الهجمات المستهدفة ومحاوالت االغتيال بحق أعضاء سابقين لدى حزب البعث وشخصيات 

وقد تم استهداف مسؤولين . ياسية بارزة وأصحاب االختصاصات كالصحفيين والمدرسينس

 26ففي . حكوميين في محاوالت اغتيال باءت بالفشل خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير

فبراير، وقع انفجار في وزارة األشغال العامة والبلديات تزامن مع زيارة كان يقوم بها نائب /شباط

 عادل عبد المهدي للوزارة لحضور احتفال توزيع الجوائز على الموظفين، وقد رئيس الجمهورية

وفي . ن بجروح على إثر هذا اإلنفجاري آخر18 أشخاص حتفهم وُأصيب 10لقي ما ال يقل عن 

في مارس، نجى نائب رئيس الوزراء سالم الزوبعي من محاولة اغتيال تعرض لها /آذار 23

ن متورطاً في هذه الهجمة االنتحارية، كما لقي تسعة أشخاص ، ويزعم أن أحد حراسه كاداره

آخرين حتفهم كان من بينهم عبد الرحمن الزوبعي وهو أخ نائب رئيس الوزراء وابن عمه رشيد 

 .الزوبعي وسكرتيره أحمد حاتم الكبيسي ومستشاره مفيد عبد زهرة
 

 جثة مجهولة الهوية أو 50لى يناير، تم العثور بوتيرة يومية ع/ وفي مطلع شهر كانون الثاني .18

وأفادت . أكثر من ذلك في بغداد وحدها وتفوق هذا العدد في مناطق أخرى كالموصل والصويرة

 جثة في أرجاء مختلفة من العراق خالل األسبوع األول 168الشرطة العراقية انها عثرت على 

 صحفية عن موجة من فبراير، أفادت مصادر/وفي مطلع شهر شباط. يناير/من شهر كانون الثاني

 جثة مشوهة 50فبراير على / شباط5ووفقاً للشرطة في بغداد، فقد تم العثور في . حوادث القتل

وبحلول .  جثة في مدن عراقية مختلفة أخرى في األيام القليلة التي تلتها140في العاصمة وعلى 
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ث عزوا هذا األمر قل حيقد فبراير، أعلن مسؤولون حكوميون أن عدد القتلى /نهاية شهر شباط

 عدد الضحايا مرتفعاً، ال يزال ،وبالرغم من هذا االنخفاض المعلن.  لنجاح خطة بغداد األمنية

وشهد .  هذه الفترة جثة في بعض األيام خالل 25يعثر في بغداد وحدها على ما يقارب حيث 

عثور على أعداد مارس مجدداً ارتفاعاً في أعداد الجرحى مع وجود تقارير تُفيد بال/آذارشهر 

.  خالص وتكريت وحمرينالكبيرة من الجثث في بغداد والرمادي والحلة وكركوك والموصل و

 جثة ملقاة في شوارع بغداد والرمادي 55مارس، تم العثور على /آذار 19فعلى سبيل المثال في 

 . جثة أخرى تم العثور عليها في ست مدن عراقية في اليوم التالي44وعلى 
 

حوادث وقعت في متابعة عدة ثة األمم المتحدة خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير على  داومت بع .19

 ،نيقتل مدنيأسفرت عن  ايزعم أنه و،إطار عمليات عسكرية قامت بها القوة متعددة الجنسيات

. األمنأفراد العراقية أو المسلحة وفي بعض الحاالت كانت هذه العمليات مشتركة مع القوات 

حدى هذه الحوادث في الرمادي حيث إوقعت . المتابعة قائمة حتى كتابة هذا التقريروالزالت هذه 

فبراير اشتبكت القوة متعددة الجنسيات مع عناصر من المتمردين / شباط21أنه في أفادت تقارير 

المسلحين الذين قيل أنهم كانوا يتخذون من مجموقد أفادت . ن من عدة مباني ملجاً لهمع سكني مكو

 شخصاً قتلوا من بينهم أربع نساء وأطفال جراء 26ر طبية في مستشفى الرمادي أن مصاد

. االشتباكات التي دارت بين الطرفين والتي تخللها قصف جوي قامت به القوة متعددة الجنسيات

يناير بالقرب من / كانون ثاني28كما أن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تتابع حادثة وقعت في 

.  شخصاً 260 قتل مايربو عن دت إلىها أ أفادت تقارير أنالزركة في محافظة النجف والتيقرية 

ذكرت الحكومة العراقية لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بأن هؤالء األشخاص كانوا وقد 

فقد وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات األمن العراقية وأتباع جماعة شيعية تطلق على . "إرهابيين"

 لتقديمقصف جوي قامت به القوة متعددة الجنسيات التي تم استدعاؤها تبعها سها اسم جند السماء نف

  .     نفس الجماعةتم تجميع واعتقال عدة مئات من األشخاص يقال أنهم من و. الدعم الجوي
 

  قطاع التعليم واستهداف ذوي اإلختصاصات األكاديمية

  

ء التهديدات التي توجه للمحاضرين والطلبة على حد سواء،  ال تزال أوضاع التعليم تتداعى جرا .20

وكذلك نتيجة للهجمات القاتلة التي تستهدف المؤسسات التعليمية واالستهداف الفردي للمدرسين 

وأصدرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مراراً تقاريراً تُدين أعمال . ذوي االختصاصات

مئات في صفوف المدنيين األبرياء والتي تسعى لتمزيق العنف التي تُفضي إلى قتل وجرح ال

وأفاد . اإلحساس باالنتماء للمجتمع العراقي والذي يعتبر ضرورياً للحفاظ على االستقرار واألمن
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 أكاديمياً 200مسؤولون لدى وزارة التعليم العالي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن حوالي 

 على الرغم من أن 2007مارس /آذار ونهاية شهر 2003ة بين العام لقوا حتفهم في الفترة الواقع

مارس /آذاركما أفادت الوزارة أنه في نهاية شهر .  الظروف المحيطة بوفاتهم ال تزال غامضة

أبريل /، حيث أنهم اعتقلوا في أوقات مختلفة منذ شهر نيسان150بلغ عدد المعتقلين منهم حوالي 

 على معلومات أوفر حول قضاياهم حيث يعتقد أن البعض منهم وتسعى البعثة للحصول.  2003

وتواصلت خالل .  محتجز لدى السلطات العراقية بينما يحتجز آخرون لدى القوة متعددة الجنسيات

األشهر الثالث الماضية بمعدل يبعث على القلق الشديد عمليات اغتيال ذوي االختصاصات من 

وقد . وتهديدهم والتي يبدو من الجلي أنها تتم بدوافع طائفيةاألكاديميين والمعلمين واختطافهم 

 عمليات اغتيال استهدفت أكاديميين من ذوي االختصاصات وعدداً 7سجلت البعثة ما ال يقل عن 

من الهجمات على مؤسسات تعليمية أو بالقرب منها مسفرة عن إيقاع عدد كبير من اإلصابات بين 

 .صفوف الطلبة
 

مات التي تستهدف مؤسسات تعليمية عن تعليق الدراسة في العديد من المدارس  كما أسفرت الهج .21

والجامعات ألسابيع واستبدال المحاضرين الغائبين بأساتذة من الخريجين الجدد وتحري مواقع 

. وأوقات بديلة لتمكين الطلبة من حضور المحاضرات وإجراء االمتحانات بأجواء آمنة إلى حد ما

عنف تؤدي إلى تقويض حق األطفال والشباب العراقيين في الحصول على وال تزال أعمال ال

 .التعليم المالئم والتنمية الفكرية

  

دائرة ، كان موظفوا وزائروا 2006نوفمبر / تشرين الثاني14 وفي أحد الحوادث التي وقعت في  .22

 150 حوالي  لوزارة التعليم العالي هدفاً لعملية خطف كبيرة، حيث تم احتجازة التابعالبعثات

 للوزارة ة التابعدائرة البعثاتموظفاً وزائراً بصورة جماعية، وكان من بينهم طلبة خريجين لدى 

ين في ح. في منطقة األندلس في بغداد، على أيدي مسلحين اقتادوهم إلى موقع لم يتم اإلفصاح عنه

 مختطفاً 70 يزال مصيرال سراح ما يقارب نصف عدد المختطفين في األيام التالية أطلق 

ولم تُعلن أية .  ي موظفاً لدى وزارة التعليم العال56 مجهوالً، يزعم أن كلهم من السنة،  من بينهم

مجموعة مسلحة مسؤوليتها عن عملية الخطف تلك حتى اآلن، على الرغم من أن بعض 

مين على المختطفين الذين تم إطالق سراحهم ادعوا بأن هذه العملية تمت بمعرفة مجموعة من القائ

 .حراسة ما ال يقل عن واحد من الحواجز األمنية العاملة تحت إمرة وزارة الداخلية

  

فبراير /يناير وشباط/جامعة المستنصرية خالل شهري كانون الثانيال كما أدى هجومان استهدفا  .23

إلى تقويض الجهود الحميدة التي تبذلها الوزارة وموظفيها لإلبقاء على عمل مؤسسات التعليم 
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يناير بسيارتين مفخختين انفجرتا بوقت / كانون الثاني16بيد أنه وقع االنفجار األول يوم . لعاليا

 شخصاً غالبيتهم من 70وأفادت التقارير عن مقتل . متزامن بالقرب من المبنى الرئيسي للجامعة

اري أما الثاني فقد وقع بعد أن فجر انتح.  آخرين بجروح في هذا الهجوم140الطلبة وإصابة 

فبراير حيث أسفر هذا الهجوم عن / شباط25نفسه مستهدفاً كلية االقتصاد واإلدارة في الجامعة في 

كما تعرضت مؤسستين تعليميتين أخريين للهجوم هما مدرسة ميسلون الثانوية في .  طالبا41ًمقتل 

يناير / كانون الثاني10منطقة حي اليرموك في الموصل حيث سقطت ثالث قذائف هاون عليها في 

مسفرةً عن إصابة أربع طالبات بجروح وامرأتين وثالث أطفال تقع منازلهم بالقرب من المدرسة، 

والثاني استهدف مدرسة الخلود لإلناث في منطقة حي العدل في بغداد حيث أسفر سقوط قذائف 

 .يناير/ كانون الثاني28 آخرين بجروح في 21الهاون عليها عن مقتل خمس طالبات وإصابة 

  

 وباإلضافة إلى الهجمات المباشرة، وقع ما ال يقل عن عمليتي عنف غير مباشرتين بالقرب من  .24

يناير، انفجرت قنبلة على جانب / كانون الثاني7ففي : يناير/مؤسسات تعليمية في كانون الثاني

جامعة التكنولوجيا في شارع الصناعة في بغداد مسفرة عن مقتل أحد الالطريق بالقرب من 

يناير، أدى انفجار قنبلة تم زرعها / كانون الثاني27ين وإصابة اثنين آخرين بجروح؛ وفي المدني

في إحدى الحافالت قرب جامعة المستنصرية في بغداد إلى مقتل أربع مدنيين وإصابة ستة آخرين 

 .بجروح

  ألسباب أو يتواصل استهداف أساتذة الجامعات في هجمات تبدو في ظاهرها ذات دوافع طائفية .25

ففي إحدى الحاالت المتعلقة بأحد األساتذة في . تتعلق بآرائهم وأبحاثهم العلمانية إلى حد كبير

جامعة البصرة والذي لم يعلن عن إسمه ألسباب أمنية، تسنّى لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

 نفسها إسم متابعة نمط الترهيب والتهديدات بالقتل التي تلقاها من المجموعة التي أطلقت على

وبعد سلسلة من التهديدات الجدية، إضطر األستاذ الجامعي في بادئ األمر . سرايا نصرة المذهب

يناير، أبلغ األستاذ الجامعي بعثة األمم / كانون الثاني27وفي . الى االختباء ومن ثم غادر البالد

ة نعتته فيها بـ المتحدة لمساعدة العراق أن مجموعة سرايا نصرة المذهب قد أرسلت له رسال

متهمةً إياه بالتعاون مع قوات االحتالل وأمرته بمغادرة البصرة تحت وطأة التهديد " الملحد المجرم"

 داخل الرسالة ، فيما تم AK 47ووفقاً لروايته، فقد تم العثور على رصاصة من نوع . بالقتل

 .على الباب األمامي لشقته" مطلوب" إضافة إلى كلمة Xوضع إشارة 
 

 كانون 11م يتسن للكثير من أساتذة الجامعات والمعلمين اآلخرين اإلفالت من قاتليهم؛ ففي  ل .26

يناير، أطلق مسلحون مجهولون النار على كامل عبد الحسين وهو أستاذ عراقي في كلية /الثاني

كما . القانون التابعة لجامعة الموصل، وأردوه قتيالً عندما كان متوجهاً إلى منزله في حي الكفاءات
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تعرض الشيخ يونس حامد الشيخ وهيب، نائب رئيس هيئة علماء صالح الدين وإمام جامع أوالد 

كما قُتل . يناير/ كانون الثاني13الحسن إلى إطالقات نارية أردته قتيالً في منزله في سامراء في 

 جامعة يناير ماجد ناصر حسين، األستاذ في/ كانون الثاني17في منطقة العامرية ببغداد يوم 

بغداد؛ وضياء المكوطر، األستاذ في كلية اإلدارة واالقتصاد في الجامعة المستنصرية، والذي قُتل 

يناير، إستهدف / كانون الثاني24وفي . يناير/ كانون الثاني23في منطقة األعظمية ببغداد يوم 

تمكن الوزير، مسلحون مجهولون موكب السيد وزير التعليم العالي في منطقة الدورة ببغداد حيث 

ذياب العجيلي، من النجاة دون أن يصاب بأذى غير أن اثنين من حراسه الشخصيين لقوا 

مارس، نجا سامي سترك، معاون عميد كلية القانون في /آذار 28وفي . مصرعهم خالل الهجوم

 . جامعة النهرين، من محاولة اغتيال

  

د بأن ثالثة أساتذة من جامعة النهرين في بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق معلومات تفيتلقّت  .27

 قد تعرضوا لالختطاف بعد ظهر – وهم عدنان عبد وعامر القيسي وعبد المطلب الهاشمي –بغداد 

كما تعرض علي عبد المطلب، . يناير في ساحة عدن بمنطقة الكاظمية/ كانون الثاني28يوم 

ي، للخطف في نفس الحادث الذي تفيد الطالب في كلية القانون ونجل األستاذ عبد المطلب الهاشم

وكان . التقارير بأنه تم عند إحدى نقاط التفتيش غير الرسمية التي أقامها مسلحون مجهولون

وبعد مضي . الضحايا األربعة من السنّة الذين تم اختطافهم في أحد األحياء ذات الغالبية الشيعية

لشعلة بتسليم جثثهم إلى معهد الطب بضع ساعات، قام أفراد من الشرطة تابعين لقسم شرطة ا

فبراير، أصدرت وزارة التعليم العالي / شباط1يناير ثم في / كانون الثاني28وفي . العدلي ببغداد

وبعد عدة أيام، قدم .  بيانين أدانت فيهما الحادث وحثت قوى األمن على حماية أساتذة الجامعات

جاجاً على فشل السلطات العراقية في توفير الحماية عميد كلية القانون بجامعة النهرين استقالته احت

 .الكافية ألساتذة الجامعات
  

  حرية التعبير عن الرأي 
 

وفي بغداد، كما في باقي أرجاء البالد، بات الصحفيون من إحدى الفئات المهنية األكثر ضعفاً في  .28

وفيما يتم .  لتهديدظل األعداد المتزايدة من المقتولين والمختطفين أو أولئك الذين تعرضوا ل

استهداف بعض الصحفيين بشكل خاص، لقي آخرون مصرعهم أثناء أدائهم لعملهم أو إثر وقوعهم 

مارس، سجلت /آذارففي شهر .  ضحايا للنيران المتبادلة أو القصف الجوي أو هجمات أخرى

العراق  من الصحفيين والعاملين في المجال اإلعالمي في 153منظمة مراسلون بال حدود مقتل 

ويضم هذا العدد صحفيون . ، فيما ال يزال اثنان في عداد المفقودين2003مارس /آذارمنذ شهر 
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وعلى أية حال، ووفقاً للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، فقد لقي . عراقيون وأجانب

 15 و2003 من الصحفيين والعاملين في المجال اإلعالمي مصرعهم في الفترة بين عام 170

 .  2007يناير /كانون الثاني
 

ديسمبر، اختفى أحمد هادي ناجي بينما كان متوجهاً إلى مكتب / كانون األول30وبتاريخ  .29

وقد تم العثور على .  بصورة مؤقتةونياًيمصوراً تلفزاألسوشييتد بريس في بغداد، حيث يعمل 

ر طلقة نارية واحدة في يناير في معهد الطب العدلي وتبدو عليها آثا/ كانون الثاني5جثته في 

صحيفة  كما قام مسلحون مجهولون باختطاف كريم صبري شرار الربيعي، مراسل. الرأس

مارس /آذاريناير، وحتى نهاية شهر / كانون الثاني11الدعوة، من منزله الواقع في بغداد بتاريخ 

كر الكنعاني فبراير، لقيت الصحفية سهاد شا/ شباط4وفي . بقي مصيره أو مكان وجوده مجهولين

مصرعها بينما كانت سيارتها تعبر الطريق عندما حدث تبادل إلطالق النار في اشتباكات بين 

وكانت الكنعاني تعمل لدى المكتب الصحفي . القوة متعددة الجنسيات وإحدى الجماعات المسلحة

حيفة وفي بغداد أيضاً قتل مسلحون حسين الزبيدي، الصحفي في ص. في مجلس النواب في بغداد

فبراير، فيما تم العثور على جثة عبد الرزاق هاشم الخاقاني، / شباط19األهالي األسبوعية، بتاريخ 

 20الصحفي لدى إذاعة جمهورية العراق، مثخنة بالرصاص في معهد الطب العدلي بتاريخ 

غالبية فبراير، بعد أن تم اختطافه قبل أسبوع واحد من ذلك التاريخ في منطقة الجهاد ذات ال/شباط

فبراير، تم استهداف اثنين من العاملين لدى صحيفة السفير اليومية /وخالل شهر شباط. السنّية

فبراير، أصيب حسين جاسم الجبوري، رئيس تحرير الجريدة، بجروح إثر / شباط11ببغداد؛ ففي 

مارس، فيما تم العثور على جثة جمال /آذار 16تعرضه لمحاولة اغتيال أدت إلى وفاته في 

وقد شوهد آخر مرة لدى مغادرته مكتبه . مارس في منطقة العامل ببغداد/آذار 3لزبيدي في ا

عقب ذلك بيوم واحد، قُتل موحان حسين الظاهر، المحرر في صحيفة . فبراير/ شباط23بتاريخ 

وكان قاتلوه قد حاولوا اختطافه ثم أطلقوا النار . المشرق اليومية، خارج منزله في حي الجامعة

. وأفادت التقارير أنه قد تلقّى ستة رصاصات في رأسه. وأردوه قتيالً عند محاولته الفرارعليه 

وصحيفة المشرق، التي كان يعمل لديها لمدة أربعة أعوام، هي إحدى الصحف الصادرة في بغداد 

أن إدارة الصحيفة قد  وقيل التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص والمقروءة على نطاق واسع،

مارس، قُتل يوسف /آذار 6وفي . ت عدداً كبيراً من التهديدات بالقتل بغية التوقف عن النشرتلقّ

صبري، المصور لدى قناة بالدي التلفازية الخاصة، في حادث انفجار سيارة مفخخة في بغداد 

بينما كان يقوم بتصوير فيلم عن مغادرة الزوار الشيعة للعاصمة في طريقهم إلى مدينة كربالء 

 19كما تم العثور على جثة حامد الدليمي، المنتج في قناة النهرين التلفزيونية، بتاريخ .  دسةالمق

 .  وال تزال الظروف المحيطة بوفاته غير واضحة.  مارس في معهد الطب العدلي ببغداد/آذار
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ت تم استهداف صحيفة الصباح اليومية، والتي تديرها شبكة اإلعالم العراقية الرسمية، عدة مرا .30

إضافة إلى تعرض عدد من موظفيها للخطف أو القتل، حيث تم اختطاف محاسب الصحيفة، عقيل 

يناير،  كما تعرض أحد / كانون الثاني9عدنان مجيد، خارج مبنى الصحيفة في بغداد بتاريخ 

 كانون 14السائقين وموظف آخر للخطف وتم العثور على جثتيهما مقطوعتا الرأس بتاريخ 

يناير، لقي أحد مراسلي هذه الصحيفة / كانون الثاني13وبتاريخ . ي منطقة األعظميةيناير ف/الثاني

يناير، / كانون الثاني16مصرعه في األنبار إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق، وفي 

تم العثور على جثة أحد الحراس العاملين لدى الصحيفة على سطح المبنى الذي يقع فيه مكتب 

 . الصحيفة

  

 في قاطع نفبراير، قامت قوات وزارة الداخلية بمداهمة مكتب وسن لإلعال/ شباط25بتاريخ و .31

ووفقاً للجنة .   من موظفيه11الكرخ ببغداد بعد إغالقها الشارع الذي يقع فيه المكتب واعتقلت 

ة حماية الصحفيين والمنظمة الدولية لحرية التعبير عن الرأي، قامت قوات الشرطة باحتجاز السيار

التابعة للشركة، وسيارات الموظفين الخاصة، ومعدات البث، وأجهزة الحاسوب، وأجهزة الهاتف 

ونقلت لجنة حماية الصحفيين عن العميد قاسم عطا الموسوي، الناطق . الخلوي إضافة إلى الوثائق

ومات تفيد تلقّت معل"الرسمي باسم خطة بغداد األمنية، قوله أن القوات التابعة لوزارة الداخلية قد 

وطبقاً للمعلومات التي ". يعملون لدى شركة إعالمية تقوم ببيع األفالم لقناة الجزيرة] الموظفين[أن 

تلقّّتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، ال يزال الموظفون األحد عشر محتجزون لدى وزارة 

قالهم وإحتجازهم المستمر مارس فيما تبقى األسس القانونية العت/آذارالداخلية حتى نهاية شهر 

 .مبهمة

  

وبينما سجلت أغلب حاالت القتل التي تعرض لها الصحفيون والعاملون في المجال اإلعالمي في  .32

بغداد، فإن الصحفيين العاملين في المدن األخرى قد تأثروا أيضاً بانعدام األمن، والعنف الطائفي 

ر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن وقد أبلغ أحد المصاد. وقمع حرية التعبير عن الرأي

الوضع في بعقوبة حرج للغاية لدرجة أن التغطية اإلعالمية لم تعد ممكنة إال إذا تم تنفيذها في 

. سرية تامة، وأن القنوات التلفزيونية الفضائية التي تبث من محافظة ديالى قد أنهت أعمالها هناك

ونس العبيدي إلى إطالقات نارية أردته قتيالً في وفي الموصل، تعرض الصحفي المستقل خضر ي

يناير، حيث كان يعمل لدى الديوان، وهي مؤسسة صحفية أنشأتها العشائر / كانون الثاني12

الصحة كما قتل مسلحون مجهولون الصحفي فالح خلف الديالي الذي يعمل لدى صحيفة  . المحلية

ولقي المصور المستقل منجد التميمي . الرمادييناير في مدينة / كانون الثاني15اليومية بتاريخ 
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يناير، أثناء قيامه بالتقاط الصور في / كانون الثاني28مصرعه إثر إطالقات نارية في النجف يوم 

وقد قام مرتكبو االعتداء  . مستشفى النجف لعدد من المقتولين والجرحى إثر مداهمة سابقة

وفي كركوك، إختطف مسلحون  . تفه المحمولالمجهولون بمصادرة آلة التصوير الخاصة به وها

 3يرتدون الزي الرسمي للجيش العراقي الصحفي التركماني طالل هاشم بيرقدار بتاريخ 

وال يزال مصيره ومكان تواجده  . يعمل مراسالً لصحيفة الديار األسبوعيةحيث ، مارس/آذار

 .مجهولين حتى كتابة هذا التقرير

  

مم المتحدة لمساعدة العراق بشأن االعتداءات على حرية التعبير عن ال يزال القلق يساور بعثة األ .33

إذ تواصل سلطات حكومة إقليم  . ، ال سيما حرية الصحافة واإلعالمكردستانالرأي في إقليم 

 تعريض الصحفيين إلى المضايقات واالعتقاالت واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم بسبب كردستان

 الحكومة أو قلة توفير الخدمات العامة أو القضايا األخرى ذات المساس نشر تقارير عن الفساد في

، فلك الدين كردستانفبراير، قام وزير الثقافة في حكومة إقليم /ففي شهر شباط. بالمصلحة العامة

ئي، بتوجيه انتقادات علنية بشأن التضييق على المفكرين والفنانين، غير أن بعض المسؤولين اكاك

موا بشكاوى إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق حول انعدام المعايير األخالقية الحكوميين تقد

وتلك المتعلقة بكتابة التقارير في أوساط الصحفيين متهمين إياهم بنشر معلومات غير صحيحة أو 

وعلى أية حال وفي . غير دقيقة وسعوا إلى تبرير اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم على هذا األساس

ر إيجابي، رحبت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بالمراجعة األخيرة التي أجرتها الجمعية تطو

 كردستان للتشريعات الحالية التي تحكم حرية التعبير عن الرأي في إقليم كردستانالوطنية في 

 .وكذلك البدء في إجراء التحقيقات في عدة قضايا تتعلق بقمع حرية اإلعالم
 

فبراير نظمته مجلة لفين وبرنامج المجتمع المدني / شباط24 في السليمانية بتاريخ وفي لقاء عقد .34

 وهي كردستانفي العراق، إنتقد صحفيون مشروع قانون الصحافة الذي أعدته نقابة الصحفيين في 

الرابطة التي اتهمها بعض الصحفيين باالفتقار إلى االستقاللية والكفاءة الالزمتين لتمثيل مصالح 

وباإلضافة إلى مشروع قانون الصحافة الذي تقدمت به النقابة، تم .  كردستانفيين في إقليم الصح

 وبشكل منفصل، قامت بإعداد أحدهما كردستانتقديم مشروعين آخرين إلى الجمعية الوطنية في 

قترح، من بين جملة أمور أخرى، إنشاء تمجموعة من األكاديميين في جامعة صالح الدين حيث 

ئي، وزير الثقافة، بعثة األمم المتحدة لمساعدة اوقد أبلغ السيد فلك الدين كاك. تقل لإلعالممجلس مس

العراق أنه قد اقترح بنداً في مشروع القانون يبيح للمحكمة فرض غرامة على الصحفيين المدانين 

ح، وفقاً ويبدو أنه من المرجح أن تتم المصادقة على هذا المقتر. بالتشهير بدالً من عقوبة السجن

 .لما ذكره أحد المسؤولين في البرلمان
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تم تنفيذ أغلب االعتقاالت التي سجلتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بحق الصحفيين على  .35

، والتي يمنحها القانون الوالية القضائية )أسايش (كردستانأيدي قوات األمن التابعة لحكومة إقليم 

 والجرائم السياسية، بما في ذلك التجسس وأعمال التخريب على الجرائم االقتصادية كالتهريب

ي كردستانسايش التابعة لالتحاد الوطني الاليناير، قامت قوات أ/ كانون الثاني26ففي . واإلرهاب

باعتقال أحد الصحفيين المستقلين ويدعى محمد سياسي أشكناي، بدعوى التجسس نيابة عن وكالة 

فبراير، /وبحلول نهاية شهر شباط).  باراستن(ي كردستانراطي الالمخابرات التابعة للحزب الديمق

في السليمانية بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن ) أسايش(أبلغ المسؤولون في جهاز األمن 

أشكناي ال زال محتجزاً لديهم قيد االستجواب ولم يتم توجيه أية تهمة له أو إحالته إلى قاضي 

 2وفي قضية أخرى وبتاريخ . مارس/آذارقالً حتى نهاية شهر  وكان اليزال معتالتحقيق

فبراير في السليمانية، تم اعتقال جارميان حمه خان وهو صحفي يعمل لدى موقع شبكة /شباط

 أون الين على اإلنترنت على أيدي قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية فيما كان يقوم كردستان

وقد قامت الشرطة . كالر سائقو سيارات األجرة في منطقة بتغطية إحدى المظاهرات التي نظمها

وقد قدم خمسة . باعتقاله لمدة يوم واحد وإتالف الصور التي كانت بحوزته قبل إطالق سراحه

بارزاني ورئيس الجمعية الوطنية في الوعشرون صحفياً من منطقة كالر التماساً إلى الرئيس 

فبراير، قامت قوات األمن / شباط19وفي . خان مطالبين بالتحقيق في قضية حمه كردستان

ي باعتقال منير أسعد، مراسل تلفزيون الحرة، لعدة كردستان الديمقراطي الللحزبالتابعة ) أسايش(

 الكورديةساعات إثر إلتقاطه صوراً ألحد الحوادث عندما قام عدد من الشبان من إحدى العشائر 

وقد أدانت الرابطة العراقية للدفاع . شيخانال منطقة بمهاجمة عدد من أعضاء الطائفة اليزيدية في

عن حقوق الصحفيين والتي تتخذ من بغداد مقراً لها اعتقال منير أسعد، مناشدة حكومة إقليم 

 عدم اعتقال الصحفيين دون أمر قضائي وطالبت مجلس النواب في بغداد بإيجاد آلية كردستان

 .ائيمناسبة لحماية الصحفيين من االعتقال العشو
 

لدى وكالة رويترز، " الكردي"فبراير، كان شوان صالح الدين، المراسل والمصور / شباط17وفي  .36

يقوم بتصوير فيلم عن آثار التفجيرات بالقنابل التي تعرض لها حي رحيماوا في كركوك عندما قام 

مساعدة العراق، أفراد من شرطة كركوك باعتقاله، وفقاً للمعلومات التي تلقتها بعثة األمم المتحدة ل

حيث تعرض للضرب بعقب المسدس ثم اقتيد إلى مركز الشرطة، وقد تم إطالق سراحه بعد عدة 

وقد طالبت الرابطة العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بإجراء تحقيق حول مالبسات . ساعات

ات  تورهان، قائد شرطة كركوك، أن قواللواءفبراير، أعلن / شباط19وبتاريخ . هذا الحادث

الشرطة قد ارتكبت خطًأ باعتقالها شوان صالح الدين، وقدم اعتذاره عن هذا االعتداء وأصدر 

وفي السليمانية، قام الصحفي المستقل آسو جبار . تعليماته لقوات الشرطة باحترام حقوق الصحفيين
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ات  اليومية، أدان فيه التصريحات التي صدرت خالل إحدى الحلقكردستانبنشر مقال في صحيفة 

ي كردستان الديمقراطي اللحزبرو قادر، رئيس المكتب اإلعالمي التابع له النقاشية التي أقامها س

وقد ". الكالب"فبراير والذي يزعم أنه وصف فيه المجتمع الكردي بـ / شباط15 بتاريخ أربيلفي 

بينهم وقام جبار وعدد من الصحفيين اآلخرين، من . رو قادر هذه التصريحات فيما بعده نفى س

ر، بتقديم التماس في يعدنان عثمان من صحيفة هاوالتي، ومام برهان قنئي من صحيفة جاود

. رو قادره السليمانية حيث جمعوا آالف التواقيع بغية االحتجاج على التصريحات التي أدلى بها س

، حيث أفادت التقارير قيامه أربيلرو قادر برفع دعوى ضدهم لدى شرطة ه ومن جهته قام س

عالوة على ذلك، زعم أحد . أربيلتحذير الصحفيين أنه سوف يتم اعتقالهم في حال دخولهم ب

منظمي االلتماس، وهو الصحفي دلشاد صالح، أنه تلقّى تهديداً بالقتل كتحذير له بالتخلي عن 

 . الحملة
 

تحاد المحطة اإلذاعية التابعة لالبإغالق في دهوك ) أسايش(وفي مدينة عقرة، قامت قوات األمن  .37

ديسمبر، مستندين فيما يبدو على أنها كانت / كانون األول12 بتاريخ كردستاناإلسالمي في 

 أنه كردستانوقال مدير المكتب اإلعالمي في االتحاد اإلسالمي في . تمارس عملها دون ترخيص

لبات طبقاً للقانون الخاص بمنح التراخيص اإلعالمية، ال يتعين على األحزاب السياسية التقدم بط

وزعم مسؤول . الحصول على التراخيص عند تأسيس أي من وسائط اإلعالم الجديدة الخاصة بها

 أن إقفال المحطة قد يكون، في الوقت ذاته، لدوافع كردستانآخر لدى االتحاد اإلسالمي في 

 طلباً للحصول على كردستانم االتحاد اإلسالمي في مارس قد/آذارفي نهاية شهر . سياسية

 بعدم تمكنها تتعلق  ألسبابويبدو ذلك ،مغلقةوحصل عليه غير أن محطة اإلذاعة بقيت  ترخيص

   .األسايشتصريح أمني من سلطات من الحصول على 
 

ديسمبر، / وكانون األول-نوفمبر /في تقريرها المعني بحقوق اإلنسان لشهري تشرين الثاني .38

حفيين شاهو خالد وديلمان صالح على تحدثت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق عن اعتقال الص

االقليم  كشتي وطرحت هذه القضية إضافة إلى قضايا مماثلة أخرى أمام وزير يأيدي قوات أسايش

وعبرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة . ، كريم سنجاريكردستانالداخلية في حكومة إقليم للشؤون 

ر فيما علمت أن المسؤولين التابعين لجهاز العراق عن ترحيبها بالمساعدة التي أبداها السيد الوزي

. الذين قاموا باعتقال الصحفيين وإساءة معاملتهم قد تم تأديبهم وصرفهم من الخدمةاألسايش 

 والسليمانية، قال أربيلفبراير، وفي خطابه بمناسبة توحيد وزارتي العدل في / شباط7وبتاريخ 

رزاني، أنه ينبغي إنشاء لجنة تقوم بمراجعة ابان فرج، نيكردستانرئيس الوزراء في حكومة إقليم 
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 بعثة وعلمت .قضايا مثل قضايا حقوق الصحفيين وحقوق المرأة والطفل إضافة إلى قضايا الفساد

 .مارس/آذاراألمم المتحدة لمساعدة العراق لم يتم إنشاء لجنة من هذا النوع حتى نهاية شهر 
 
 

  األقليات

  

ليات الدينية والعرقية دون توقف في أغلب مناطق العراق، تواصلت الهجمات التي تستهدف األق .39

وقد أدى . مما دفع ببعض الجماعات من هذه األقليات إلى البحث عن طرق لمغادرة البالد

استمرار عدم قدرة الحكومة العراقية على استعادة القانون والنظام، إضافة إلى المناخ الذي يسوده 

األقليات الدينية على درجة بالغة من الضعف إزاء أعمال اإلفالت التام من العقاب، إلى جعل 

 .  العنف التي تقوم بها الميليشيات المسلحة
 

ترد أغلب التقارير المتعلقة بالهجمات التي تستهدف األقليات من محافظة نينوى؛ ففي مدينة  .40

دية يجامع الرشيناير، أفادت التقارير أن هجوماً انتحارياً على / كانون الثاني26الموصل وبتاريخ 

 15وفي .   آخرين17 من المدنيين وجرح 7الذي يؤمه التركمان الشيعة قد أودى بحياة 

شيخان في ال  قضاء من عشيرة مزوري بمهاجمة اليزيديين فيالكردفبراير، قام عشرات من /شباط

د زعم أن وق.   الثقافية لليزيديينمراكزمحافظة نينوى، مما أدى إلى تدمير الممتلكات الخاصة وال

الهجوم جاء كفعل انتقامي ضد اثنين من اليزيديين تم العثور عليهما في إحدى السيارات برفقة 

وفي اليوم التالي، ووسط ادعاءات ممثل الطائفة اليزيدية بأن قوات األمن . امرأة كردية متزوجة

بارزاني بإرسال ال قام الرئيس .قد يسرت الهجوم) أسايش(ي كردستانالتابعة للحزب الديمقراطي ال

ووفقاً لتقارير تلقتها بعثة األمم .  وفد رفيع المستوى لاللتقاء بأمير الطائفة اليزيدية، تحسين بك

 فيما تصاعدت الكورديةالمتحدة لمساعدة العراق، ازدادت حدة التوتر بين الطائفتين اليزيدية و

. اء سنجار على الحدود السوريةالدعوات لالنتقام داخل القرى والمدن اليزيدية، ال سيما في قض

إلى الهدوء وأكد لليزيديين بأنه سوف يتم تقديم البارزاني فبراير، دعا الرئيس / شباط19وبتاريخ 

فبراير، أعلن رئيس مجلس محافظة /وفي أواخر شهر شباط. المسؤولين عن هذه الجرائم للعدالة

بتورطهم في أحداث شيخان  شخصاً من المشتبه 80دهوك، فاضل عمر، أن السلطات استدعت 

وعلى أية حال وقبيل القيام .  شخصاً منهم على ذمة التحقيق19لغرض استجوابهم، وقد تم احتجاز 

 بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن كردستانباالعتقاالت، أبلغ مسؤولون في حكومة إقليم 

ن التابعة للحزب الديمقراطي ، وأن قوات األم"سوء تفاهم محض"الشرارة التي أثارت الحادث هي 

 25وبتاريخ . لم تشترك في أحداث العنف وأنه لم تكن هناك أية إصابات) أسايش(ي كردستانال
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مارس، علمت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بقيام عشرات من أعضاء الطائفة اليزيدية /آذار

لى أحداث العنف خالل شهر شيخان، لالحتجاج عالبتنظيم مظاهرة في قرية بوزان، بالقرب من 

 من المباني الرسمية ورفع العلم العراقي بدالً كردستانوقام المتظاهرون بإزالة علم .  فبراير/شباط

في دهوك باعتقال ) أسايش(ي كردستانللحزب الديمقراطي الوقد ردت قوات أسايش التابعة . منه

طقة تجنباً لالعتقال، حسبما أفادت ثالثة من المشاركين واحتجازهم، فيما هرب اآلخرون من المن

 . التقارير
 

فبراير، تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق معلومات تفيد باستمرار /في شهر شباط .41

الصعوبات التي تواجهها الطائفة البهائية في العراق، وهي إحدى أصغر الطوائف الدينية في البالد 

 أربيل وتستقر أغلبية هذه العائالت اليوم في بغداد و.  عائلة1000حيث يقدر عدد أفرادها زهاء 

والبصرة والموصل، ولكنها تحتفظ بحد أدنى من التواصل فيما بينها بسبب االضطهاد المستمر 

ومنذ السبعينات، لم تعترف الحكومات العراقية بالحقوق األساسية . والوضع األمني السائد

وقد أصبح .  ة وحق الحصول على وثائق الهوية الرسميةللبهائيين، بما في ذلك حرية العبادة الديني

 عبر مرسوم صدر حينها عن 1979االلتزام بالمعتقد البهائي جريمة عقوبتها اإلعدام في عام 

وفيما قامت سلطة االئتالف المؤقتة باعتبار كافة المراسيم الصادرة عن . مجلس قيادة الثورة

، 2003أبريل / حكومة صدام حسين في شهر نيسانمجلس قيادة الثورة الغية وباطلة عقب سقوط

" مجمدة"إال أنه لم يتم توضيح الوضع القانوني للطائفة البهائية، حيث ال تزال سجالتهم الشخصية 

كما أنهم ال يزالون يواجهون الصعوبات عند تسجيل أطفالهم في المدارس أو عند الحصول على 

مارس، /آذاروحتى نهاية شهر .  خدمات الدولةالوثائق ألغراض السفر أو ألجل االستفادة من

سعت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق للحصول على تأكيد للتقارير التي تفيد قيام السلطات 

 . العراقية بالتهيئة لتنظيم الوضع القانوني للطائفة البهائية

  

فبراير، / شباط4في  السياسية لألقليات موضع نقاش؛ ف-في كركوك، ال تزال الحقوق االجتماعية  .42

 من الدستور مقترحين أمام رئيس الوزراء في إقليم 140طرحت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 

 للمصادقة عليهما، يتضمنان اإلجراءات المتعلقة بعودة العرب إلى مناطقهم األصلية مع كردستان

ففي مطلع . األخرىوقد لقي المقترح ردود أفعال مختلفة من الجماعات . مجموعة من التعويضات

فبراير، تقدم العرب في كركوك باحتجاج معربين عن عدم موافقتهم على المقترحين، /شهر شباط

وحثّوا رئيس الوزراء، نوري المالكي، على رفضهما مبينين أن تقسيم العراق سيؤدي إلى تفاقم 

محمد كما رفض هذين المقترحين عضوا مجلس محافظة كركوك . الوضع األمني في كركوك

وعلى أية حال، صرحت لجنة التفاهم . تجمع الجمهوري العربيالخليل ومحمد العبيدي من قائمة 
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الراغبة ي لغرض تسجيل العائالت العربية كردستان الوطني الاالتحادالوطني ، والتي شكّلها والحل 

.  عائلة عربية أبدت رغبتها بالعودة5400فبراير، أن / شباط15بالعودة إلى مناطقها األصلية، في 

ووفقاً لما ذكره محمد خليل، أبدى السيد المالكي، رئيس الوزراء، استعداده إلنشاء لجنة تعنى 

ألحزاب بدراسة توزيع المناصب اإلدارية في كركوك استجابة، فيما يبدو، لطلب من بعض ا

 . العربية والجبهة التركمانية

  

  الالجئون الفلسطينيون-

  

تواصل هروب الالجئين الفلسطينيين باتجاه الحدود السورية والذي تزايد بشكل خاص عقب اعتقال  .43

وقد هربت عدد من .  يناير/ كانون الثاني23القوات الخاصة العراقية لثالثين فلسطينياً في 

ة في مناطق حي األمين وشارع النضال والبلديات من منازلها، وبحلول العائالت الفلسطينية المقيم

 للحصول على الحماية في مخيمات مؤقتة بالقرب همشخصاً من 997مارس سعى/آذارنهاية شهر 

 .من الحدود مع سوريا أو في المنطقة الحرام بين العراق وسوريا

م عدد من األشخاص وصفوا بأنهم أفراد يناير، أفادت التقارير قيا/ كانون الثاني22وفي مساء يوم  .44

ميليشيات بالتجول في بعض المجمعات التي يقطنها الفلسطينيون في بغداد وطالبوا سكانها بتوقيع 

وفي الساعات األولى من اليوم التالي، داهمت مجموعة . تعهد خطي بعدم مهاجمة القوات العراقية

النضال حيث تسكن حوالي سبعة عشر عائلة من القوات الخاصة العراقية أحد المباني في شارع 

ووفقاً للتقارير التي تلقتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، لجأت القوات الخاصة . فلسطينية

. إلى استخدام العنف خالل المداهمة واعتقلت سبعة عشر رجالً وقاموا بعصب أعينهم وتقييد أيديهم

فوه الحقاً بأحد المباني المهجورة التابعة لقوات األمن وقد تم اقتياد هؤالء الرجال إلى مكان وص

وفي اليوم ذاته، . العراقية في منطقة السعدون ببغداد، وتم إطالق سراحهم بعد بضع ساعات

 فلسطينياً من منطقة حي األمين في بغداد لالعتقال لمدة قصيرة، وال تزال أسباب هذه 13تعرض 

 .  االعتقاالت مبهمة

 

مارس إذ /آذار 14ن العراقية بمداهمة مجمع آخر للفلسطينيين في البلديات بتاريخ قامت قوات األم .45

 14وقد تم إطالق سراحهم جميعاً  في .   فلسطينياً، حسبما أفادت التقارير42تم اعتقال حوالي 

وقد التقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق باثنين منهم حيث أفادوا .   منهم13مارس عدا /آذار

عملية المداهمة أدت إلى مقتل أحد األشخاص أثناء توجهه صوب جامع القدس الكائن بالقرب أن 

 400وصرح أحد المعتقلين أنه قد تعرض للضرب أثناء سحبه لمسافة تقرب من .  من المجمع
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عن آثار  وقد كشف لموظفي بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق.  متر إلى مركز شرطة الرشيد

ي تلقّاها، والتي تطابقت مع صور إصاباته التي كان قد عرضها في وقت سابق اإلصابات الت

وذكر أنه خالل االعتقال، كان ثمة تحسن في معاملة .  وبدت متفقة مع سوء المعاملة التي وصفها

السجناء عند حضور مسؤولين من القوات متعددة الجنسيات أو أحد المسؤولين العراقيين رفيعي 

إلى ذلك، فقد ذكر حدوث حاالت مضايقات عامة وضرب للفلسطينيين المقيمين إضافة .  المستوى

. في المجمعات على أيدي السكان المحليين العراقيين، بتواطؤ مع القوات العراقية على حد زعمه

وال يزال القلق يساور بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق حول مصير الفلسطينيين الثالثة عشر 

 .مارس/آذارن قيد االحتجاز حتى نهاية شهر الذين ال يزالو

 

تقدم السكان الفلسطينيون في بغداد بعدد كبير من الشكاوى إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  .46

ومنظمة األمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن الهجمات المنظمة على مجمعاتهم في البلديات 

أفادت الشكاوى أن الميليشيات المسلحة، ال سيما و. والحرية واألمين وعدد من المناطق األخرى

ففي إحدى الحاالت، تم اختطاف .  جيش المهدي، تستهدف الالجئين الفلسطينيين بشكل منهجي

مارس حيث تم العثور على /آذار 1أنور أحمد يوسف شعبان مع نجله وتعذيبهما ثم قتلهما في 

مارس، قتل مسلحون /آذار 11وبتاريخ . جثتيهما في اليوم التالي في منطقة الدورة ببغداد

مجهولون عمر حسين صادق في شارع الجنابي في منطقة الغزالية، كما قُتل أخوه محمد بتاريخ 

 . مارس في منطقة الشعلة/آذار 15

 

، أدت المضايقات وأعمال الترهيب التي يقوم بها رجال الميليشيات المسلحة 2003منذ عام  .47

ية إلى نزوح متواتر للفلسطينيين بين مجمعاتهم إضافة إلى ازدياد والمداهمات في المناطق السكن

، أبلغت منظمة 2006ديسمبر /ففي منتصف شهر كانون األول.  التوجه صوب الحدود العراقية

 بين فاصلة فلسطينياً في مخيم التنف في المنطقة ال320األمم المتحدة لشؤون الالجئين عن وجود 

مارس، أشارت تقارير منظمة األمم المتحدة /آذارفبراير و/اطوفي شهري شب.  و سورياالعراق

لشؤون الالجئين إلى الزيادات الملحوظة في أعداد الفلسطينيين الهاربين من بغداد باتجاه الحدود 

 آخرين في 656 فلسطينياً في مخيم التنف إضافة إلى 341مارس، تواجد /آذار 31وفي . السورية

وتؤيد منظمة األمم المتحدة لشؤون الالجئين، التي تشمل .  لعراقنقطة الوليد الحدودية داخل ا

واليتها الالجئين الفلسطينيين في العراق، إضفاء الصفة القانونية على وضع الفلسطينيين في 

، أو تركوا األراضي المحتلة 1948العراق والذين هربوا من فلسطين إثر إنشاء دولة إسرائيل عام 

وقد حثت منظمة األمم .  1991لذين هربوا أثناء حرب الخليج عام ، أو أولئك ا1967في عام 
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المتحدة لشؤون الالجئين على منحهم كافة الحقوق ضمن القوانين الدولية والداخلية، بما في ذلك 

كما طلبت منظمة األمم المتحدة لشؤون الالجئين .  حقهم في الحصول على وثائق السفر واإلقامة

قوات متعددة الجنسيات ضمان سالمة الالجئين الفلسطينيين الهاربين من من الحكومة العراقية وال

 .العراق والتعامل معهم وفقاً للمعايير الدولية السارية

 

 4 فلسطينياً في بغداد في الفترة بين 189سجلت رابطة حقوق اإلنسان الفلسطينية مقتل  .48

حين، أفادت مصادر فلسطينية ومنذ ذلك ال.  2007يناير / كانون الثاني19 و2003أبريل /نيسان

أن تسعة أشخاص آخرين قد لقوا مصرعهم، مما رفع مجموع العدد الكلي للفلسطينيين الذين 

وأفادت التقارير أن .  2007مارس /آذار 31 قتيالً على األقل حتى تاريخ 198تعرضوا للقتل إلى 

من المركبات أثناء سيرها أو أغلب عمليات القتل قد تم تنفيذها عن طريق إطالق العيارات النارية 

عمليات قتل عقب اختطاف الضحايا أو نتيجة للنيران العشوائية أو الهجوم بقذائف الهاون على 

فبراير في أحد الحوادث / شباط7وقد قُتل ثالثة ضحايا في .  المجمعات التي يقطنها الفلسطينيون

 .ارة في منطقة العدل بغدادالمنفردة حيث تم إطالق عيارات نارية من إحدى السيارات الم

 

  النساء

 ودهوك والسليمانية يشكل أربيلال يزال حق المرأة في الحياة واألمن الشخصي في محافظات  .49

وغيرها من " قتل الشرف"هاجساً خطيراً لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في ظل تزايد حاالت 

اإللكتروني بأن حاالت اإلصابة وينه آويفيد موقع صحيفة .  االنتهاكات المرتكبة بحق النساء

وقد نشرت صحيفة .  والموت من جراء االنتحار أو جرائم الشرف المشتبه بها باتت في اطراد

محكمة  من يناير تقريراً حول معلومات جمعتها /  كانون الثاني27في عددها الصادر في ئاوينه 

 حالة حرق في المحافظة 289 ومستشفى آزادي في دهوك كاشفةً النقاب عن تسجيل اتالجناي

 حالة وفاة في عام 66  حالة حرق أدت الى 366، و2005 حالة وفاة في عام 46أسفرت عن 

كما أن درجة اإلصابات والظروف العامة المحيطة بمعظم الحاالت تستبعد االدعاءات .  2006

، فقد أربيلارئ في وطبقاً لمركز إدارة الطو.  المعتادة المتعلقة بالحوادث أو حاالت االنتحار

.  2003 منذ عام أربيل  حالة وفاة  تم تسجيلها في محافظة 358 حالة حرق عن 576أسفرت 

األمر الذي % 100-70وتعاني أكثر من نصف هؤالء النساء من حروق تتراوح درجاتها بين 

ء  بإجرااتيدل وحسب ما ذكره األطباء على أنهن قمن بحرق أنفسهن، غير أن عدم قيام السلط

  .  أن األدلة المتوفرة ال زالت غير قاطعةيشيرتحقيقات شاملة 
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مارس، تلقّت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق /آذاريناير و/وخالل شهري كانون الثاني .50

 ودهوك أربيلمعلومات عن وقوع نحو عشرين قضية تتعلق بجرائم شرف مزعومة في محافظات 

حاالت احتراق "لتقارير أن شابات لقين حتفهن جراء والسليمانية وصالح الدين حيث أفادت ا

في بيوتهن، أو نتيجة قتلهن على أيدي أفراد عائالتهن بسبب الشك في ارتكابهن سلوكاً " عرضية

يناير إذ ادعت إحدى النساء / كانون الثاني24ومن األمثلة على ذلك ما وقع في ".  غير أخالقي"

ها أن ذلك نجم عن حادث أثناء قيامها بالطهي في من جسم% 40وقد كانت تعاني من حروق في 

 تبلغ الحادية والعشرين من عمرها أربيليناير ُأصيبت امرأة من / كانون الثاني28المطبخ، وفي 

وفي األسبوع . من جسمها نتيجة حادث مزعوم ناجم عن انفجار غالية ماء% 60بحروق في 

 على بقايا محترقة أربيلفي محافظة نفسه، عثرت الشرطة في ضواحي إحدى المدن الزراعية 

وفي السليمانية، أوردت التقارير مقتل امرأة مع صديقها المتزوج بعد . المرأة مجهولة الهوية

فبراير، قُتلت /  شباط15وفي  .2007فبراير/  شباط2إطالق النار عليهما على يد شقيقها وذلك في 

لتها عندما وجدت داخل سيارة في قضاء بعائ" إلحاق العار"امرأة كردية على يد زوجها بتهمة 

فبراير، زعم أن امرأة / وفي أواخر شهر شباط. شيخان في محافظة نينوى برفقة رجلين يزيديين

وجارها قُتال على أيدي أفراد عائلتها بسبب مقطع فيديو يقال أنه أظهرهما وهما يناقشان أموراً 

مارس، أصدرت /آذار 6وبتاريخ . لهاتف الجوالجنسية تم تداوله بين أفراد مجتمعهم عبر أجهزة ا

 15 إمرأة بين سن 88، وقعت 2006مديرية الصحة في السليمانية تقريراً ذكرت فيه أنه في عام 

ووفقاً ألحد المصادر .  إمرأة منهن حتفها41 عاماً ضحايا لحوادث إطالق نار، حيث لقيت 45و 

مشتبه بها، فإنه يتم " جرائم شرف"منت ، وفي حاالت تضأربيلفي مركز إدارة الطوارئ في 

إطالق النار على الضحية في منزلها حيث تُترك لتلقى حتفها قبل أن يتم نقل جثمانها إلى مكان 

وعندما يقوم أعضاء العائلة باإلبالغ عن حاالت الوفاة هذه، فإنهم عادةً ما يدعون أن سبب . آخر

  .نة الزوجية كتبرير للجريمةالموت هو االنتحار أو أن الضحية ارتكبت الخيا

  

واصلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تلقي تقارير عن العنف العائلي والمجتمعي والتي يبدو  .51

 القضائي بينما أوردت وسائل اإلعالم كردستانأنها حظيت بقليل من اهتمام سلطات حكومة إقليم 

 كانون 12 مدينة كركوك تم في وفي. المحلية تقارير عن حوادث من هذا القبيل بشكل دوري

يناير توقيف شقيقتين في سن المراهقة بتهمة القتل حيث زعم أنهما قتلتا جدتهما التي ادعتا /الثاني

فبراير / شباط14وفي . انها لم تتدخل عندما كان يعتدى عمهما عليهما جنسياً طوال سنوات عديدة

لحون مجهولون النار عليها في مدينة ُأرديت المحامية نازنين محمد قتيلة بعد أن أطلق مس

 ومحطة هه ولير أن زوج الضحية ربما يكون قد قتلها كردستانوقد أفاد كل من تلفزيون . كركوك

مارس، أصدرت إحدى المحاكم في دهوك حكماً بالحبس لمدة /آذار --وفي . إثر نزاع عائلي
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ووفقاً لما .  إلساءته معاملتها عاماً بدعوى قتلها عمها14خمس سنوات على فتاة تبلغ من العمر 

، فإن عدد حاالت االغتصاب في محافظة أربيلرواه أحد المسؤولين في مستشفى الطوارئ في 

 2006حالة في عام  596حيث تم تسجيل :  قد تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات األخيرةأربيل

لتعامل مع حاالت ، يتم اكردستانوفي منطقة إقليم . 2003 حالة في عام 150بالمقارنة مع 

االغتصاب المزعومة وبشكل روتيني من خالل الوساطات والمصالحة على صعيد المجتمع 

المحلي، حيث يصل عدد قليل من الحاالت إلى المحاكم، ويشمل ذلك المسؤولين في المستشفيات 

الذين يستخدمون قنوات غير رسمية للمصالحة بغية حماية ضحايا عمليات االغتصاب من 

العائلة، وألجل منع أعمال القتل االنتقامية " لتدنيسهن شرف" للقتل على أيدي أقربائهن التعرض

 من قانون العقوبات العراقي أيضاً على أن تتم 398وتنص المادة .  ضد المغتِصبين المزعومين

 .تسوية الجرائم الجنسية من خالل عقد الزواج بين الجاني المزعوم والضحية

  

ية بطيئة في معالجة العنف ضد المرأة ومناقشة اإلصالح كردستانية الوكانت الجمعية الوطن .52

وقد استدل رئيسا اللجنة القانونية .  التشريعي الذي يرمي إلى توفير حماية قانونية أمثل للنساء

ية، إضافة إلى مسؤولين حكوميين مثل كردستانولجنة حقوق اإلنسان التابعتين للجمعية الوطنية ال

 بالمواقف االجتماعية التي تتطلب كردستانسان والداخلية في حكومة إقليم وزيري حقوق اإلن

وأثناء فترة إعداد هذا .  حلوالً طويلة األمد كمسوغات للنسق البطيء للتقدم في هذا المجال

ية بمعية عدد من المجموعات كردستانالتقرير، ناقشت لجنة شؤون المرأة التابعة للجمعية الوطنية ال

، مسودة قانون يرمي إلى تغيير قانون أربيل المختصة بحقوق المرأة، في محافظة غير الحكومية

  .  حالياً المفعولالساري) 1959 لسنة 188رقم (الشخصية األحوال 

  

 نفسها عرفتفي بغداد، ووفقاً لتقارير تلقتها بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق، ُأدخلت امرأة  .53

فبراير مدعية /  شباط18 سينا في المنطقة الخضراء مساء يوم باسم صابرين الجنابي مستشفى إبن

أن ثالثة من الضباط العراقيين التابعين للواء السابع الفوج الثاني من قوات حفظ النظام التابعة 

ووفقاً إلفادتها، داهمت قوات حفظ النظام . لوزارة الداخلية قد اغتصبوها بينما كانت موقوفة لديهم

ي بغداد في وقت مبكر من ذلك اليوم واعتقلوها مع أحد عشر رجالً فيما يبدو منطقة حي العامل ف

وبعد أن اتصل زوج صابرين الجنابي بالقوة متعددة . إنه لالشتباه في ضلوعهم بأعمال إرهابية

الجنسيات طالباً تدخلها، زارت القوة متعددة الجنسيات مقر الفوج الثاني طبقاً لما أفادته التقارير 

وقيل أنها كانت تعاني . بالمعتقلين وأطلقت سراح تسعة منهم ومن ضمنهم صابرين الجنابيوالتقت 

من رضوض وقد ُأحيلت إلى المستشفى حيث تم إجراء الفحوصات الطبية لها عقب ادعاءات 

وقد استقطبت هذه القضية تغطية إعالمية كبيرة وتعليقات لألحزاب . بتعرضها الى االغتصاب
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الشيعية على حد سواء غطّت على دعوات كل من الحزب اإلسالمي العراقي السياسية السنية و

ولم تكن بعثة . ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بإجراء تحقيق فوري ومفصل عن القضية

األمم المتحدة لمساعدة العراق في موقع يسمح لها بالتحقق من التقارير التي بثتها وسائل اإلعالم 

مارس، وبعد يومين من /آذار 20وبتاريخ . الطبية التي ُأجريت في القضيةحول نتائج الفحوصات 

 ، علناً ادعاءات صابرين الجنابيوقد رفضت الحكومة العراقيةحادث االغتصاب المزعوم، 

وقد تلقت بعثة األمم المتحدة . الضباط الثالثةتكريم بوحسب تقارير صحفية أمرت  الحكومة 

صدور أمر قضائي ضد صابرين الجنابي فيما التزال األسس لمساعدة العراق تقارير تفيد ب

إن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تحث السلطات العراقية على إجراء . القانونية لذلك مبهمة

تحقيق شامل ومحايد في االدعاءات من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حماية كل من 

  . ابهةالضحايا والشهود في كافة الحاالت المش

  

أخرى حول اغتصاب نساء على أيدي أفراد من الجيش العراقي خالل فترة ادعاءات وظهرت  .54

فبراير، على سبيل المثال، إتهمت سيدة عراقية تركمانية في /  شباط21ففي . إعداد هذا التقرير

األربعين من العمر من سكان قضاء تلعفر خمسة من أفراد األمن باغتصابها أثناء مداهمتهم 

وذكرت المدعية ماجدة محمد أمين أن الضابط المسؤول قد سجل شريط . نزلها قبل أربعة أياملم

 محافظ عاونوقد أمر م.  فيديو لعملية االغتصاب وهدد بإساءة معاملة أطفالها اذا ما قاومت

وران بإجراء تحقيق في الحادث، وتفيد األنباء اعتقال ثالثة جنود من عناصر كالموصل خسرو 

المسلحة العراقية وضابطين من شرطة تلعفر وإحالتهم الى المحكمة الجنائية في الموصل القوات 

 .بتهمة االغتصاب

  

  نزوح السكان المدنيين

  

استمر التدهور الخطير للوضع األمني في العراق في الحؤول دون تنفيذ مشاريع المساعدات  .55

.   لالجئين واألشخاص النازحين داخلياًاإلنسانية الحيوية في أرجاء البالد والعودة اآلمنة والمشرفة

ووفقاً لبيانات مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة فقد 

شخص  على الهرب من بيوتهم جراء العنف  736,422عائلة أو ما يقدر بـ  122,737ُأجبرت

هذا .  2006فبراير /  شباط22الطائفي منذ تفجيرات مرقد اإلمام العسكري في سامراء في 

 . 2006فبراير /  شباط 22 مليون شخص نزحوا قبل 1‚2إضافة الى 
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رغم أن الوضع في بغداد متقلب الى أبعد الحدود، إال أنها تأوي معظم السكان النازحين، ويبلغ  .56

وقد رحل .  2006فبراير / شباط22 نازح داخلي هربوا من بيوتهم منذ 120000عددهم قرابة 

لعديد منهم من داخل مدينة بغداد وانتقلوا الى أماكن ذات تجانس طائفي أكبر وبالتالي أكثر أماناً، ا

وباستثناء محافظات .  سكنوا فيهاُأ فيه عائالت نازحة أخرى بيوتهم أو أعطيتفي الوقت الذي 

حافظات  حيث ال تشهد هذه المناطق عمليات نزوح مستمرة، فإن معظم الم، الثالثكردستانإقليم 

وطبقاً للبيانات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة .  4األخرى تشهد خروج النازحين أو توافدهم

من النازحين حديثاً إلى مناطق وسط % 87ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، يلجأ 

 . وجنوب البالد

  

م بسبب مذهبهم أو دينهم أو  المباشرعلى حياتهالخطرهرب النازحون داخلياً بصورة رئيسية نتيجة  .57

وقد انتقل معظم النازحين داخلياً اللتماس اللجوء في مناطق  . العنف المتفشي أو التهجير القسري

وتشكل النساء واألطفال ثالثة أرباع .  كثر تجانساً كما تم تهجير بعض النازحين ألكثر من مرةأ

المكان األصلي بينما تهرب النساء وفي بعض الحاالت يبقى الرجال في (نسبة النازحين الجدد 

وما زالت حاالت االغتصاب والتهديد باالغتصاب والعنف األسري  ). واألطفال الى مناطق أخرى

وحصل العديد من .  وحاالت االختفاء واالعتقاالت بعد التهجير تشكل مصدر القلق الرئيس

الحصول عليها ال سيما خدمات النازحين داخلياً على خدمات أساسية غير منتظمة أو لم يتسن لهم 

الكهرباء والماء والتعليم والصحة خاصة في المناطق الريفية أو في المناطق التي كان فيها عدد 

من عدم قبول انخراط تشكو نزوح هذه العائالت، فإنها  عندوعالوة على ذلك .  النازحين مرتفعاً

ائالت ال يسعها تحمل نفقات إرسال أبنائها في المدارس بسبب االكتظاظ الشديد أو ألن هذه الع

أبنائها إلى المدارس نظراً للحاجة الى األموال الالزمة لتسديد أجور حافالت النقل و شراء الكتب 

 تقارير المنظمات غير الحكومية مزاعم هاوردتأومن األمور الناشئة التي .  وغيرها من المواد

 . ف العديد من الميليشيات والعصاباتتعاطي األطفال للمخدرات إضافة الى تجنيدهم في صفو
 

فرضت السلطات المحلية في عشر محافظات عراقية خالل األشهر القليلة الماضية قيوداً على  .58

وقد أفادت التقارير بأن تلك . دخول النازحين داخلياً أو وضعت متطلبات إقامة أكثر صرامة

ة والكثافة السكّانية العالية اإلجراءات قد وضعت لتخفيف عوامل المخاطر األمنية اإلضافي

توافد النازحين العرب  نظر إلىيولكن في بعض الحاالت في مناطق مثل كركوك  . المزعومة

وفي محافظة  .  في التركيبة العرقية وبالتالي سيؤثر على نتيجة االنتخابات المستقبليةيؤثرأنه على 

لسماح بدخول المدينة إلى ذوي النجف على سبيل المثال، بررت السلطات المحلية قرارها با

                                                 
  2007مارس / آذار5 تحديث –األشخاص النازحون داخليًا ): و( المجموعة  4
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األصول النجفية فقط بأنه إجراء اتخذ للحيلولة دون حصول االكتظاظ الشديد في المباني العامة 

ويعاني النازحون داخلياً في مناطق كهذه من  . واستنزاف الخدمات األساسية والشواغل األمنية

قاش الجاري حول إجراء وتطرح هذه التطورات شواغل إضافية متعلقة بالن . خطر الطرد

إجراء انتخابات جديدة يتطلب تحديث تسجيل الناخبين حيث أن انتخابات جديدة في المحافظات، 

فإذا واجه النازحون داخلياً قيوداً أكبر على تحركاتهم، وإذا استمر الخلل في نظام  . بمشاركة عامة

في جميع ) 2007 ناخبين في ب أن يستخدم كركيزة ألي سجلجوالذي ي(توزيع الحصة التموينية 

أرجاء البالد، فإن هذا يعتبر مدعاة الزدياد مخاوف حرمان النازحين داخلياً من حق المشاركة في 

 .االنتخابات

  

وتتحمل وزارة المهجرين والمهاجرين المسؤولية األساسية في تنسيق حماية النازحين داخلياً  .59

ن حماية النازحين ومساعدتهم في الحاالت وتبرز الحاجة الى اهتمام عاجل لضما.  ومساعدتهم

 الغذاء والمأوى والدعم الطبي في ،وقد وضع معظم النازحين داخلياً ممن شملهم المسح.  الطارئة

وتحتل الحماية الجسدية مرتبة مهمة بين حاالت التدخل .  طليعة احتياجاتهم أثناء نزوحهم

عراقية الحتواء العنف في البالد والسيطرة الجهود التي بذلتها السلطات المن شأن و.  المطلوبة

  .  السكان النازحين داخلياًمساعدةعلى الحالة األمنية إعطاء أولوية دنيا لتلبية متطلبات حماية و
 

  الوضع اإلنساني

  

ويصنف ما يربو على .   دعمويحتاج إلى 2005منذ عام يتدهور الوضع اإلنساني في العراق و  .60

ويقدر وجود .   وهم بذلك في حاجة الى مساعدات عاجلة5ضعفينثمانية ماليين شخص بالمست

 مليون يعتبرون نازحين 1‚9مليوني شخص في عداد الالجئين أو طالبي اللجوء خارج العراق و

إن انعدام .   ماليين من المستضعفين بشكل حاد بسبب انعدام األمن الغذائي4داخلياً بينما يعتبر 

ن والعنف المتصاعد وتعذر الوصول إلى الخدمات األساسية الحماية وانتهاكات حقوق اإلنسا

وارتفاع معدالت البطالة والتضخم المتفشي الزالت تؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وبذلك 

وقد كان للعنف .  زيادة عدد العراقيين المستضعفين وال سيما النساء واألطفال من بين النازحين

 التي تؤدي إلى فقدان معيل العائلة ال تشمل أرقام اإلصاباتأثر خاص على النساء واألطفال إذ أن 

وباإلمكان التقدير أنه مقابل كل رجل يقتل .  عدد النساء واألطفال المتضررين من جراء ذلك

وتواجه األسر .   يصبحون مستضعفين نتيجة لفقدان معيل األسرةاألسرةهناك خمسة من أفراد 

اص حيث يتعذر على النساء الحصول على الدخل في ظل  خ من نوعياًالتي ترأسها امرأة تحد

                                                 
  .ق األمم المتحدة القطري تستند هذه التقديرات على معلومات تم جمعها من قبل فري 5
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حيث تتدنى نسبة الدعم ، مدعاة للقلقوأوضاع األيتام من األطفال هي أيضاً .  ظروف ثقافية معينة

 الذي يتلقونه مع انعدام وجود معيل لهم بما في ذلك مساعدة األسر الممتدة
 

المناسب والمتعلقة باالحتياجات اإلنسانية أصبح الحصول على المعلومات القابلة للتحقق في الوقت  .61

وعلى أية حال، هناك إقرار واسع بأن .  للمواطنين العراقيين يشكل تحدياً نظراً للوضع األمني

الحالة ليست على نسق واحد في عموم البالد فأكثر المحافظات تأثراً هي تلك الواقعة في وسط 

ؤون اإلنسانية في العراق المجتمع اإلنساني في ويقود منسق األمم المتحدة للش.  العراق وجنوبه

وسوف يحوي هذا اإلطار الشامل .  استحداث إطار عمل استراتيجي موحد للعمل اإلنساني

التحديات والمسائل وقدرة مختلف الجهات الفاعلة والمعنية على االستجابة وسوف يعمل كموجه 

 . ع المعلومات والمراقبةلحشد الموارد إضافة إلى تنسيق التخطيط واالستجابة وجم

  

قدم المجتمع الدولي مليارات الدوالرات لبرامج اإلنعاش والتنمية في العراق إال أن العديد منها لم  .62

وتشير األرقام التالية الى أن الظروف المعيشية اليومية كانت .  ينفذ نتيجة للوضع األمني المتدهور

من سكان العراق % 54اإلعمار إذ أن نسبة تتفاقم رغم كل الجهود المبذولة في مجال إعادة 

أقل من (يعيشون في فقر مدقع % 15يعيشون بدخل يومي يقل عن دوالر أميركي واحد من بينهم 

% 9الى % 4‚4، وقد ارتفع معدل سوء التغذية الحاد بسرعة من نسبة ) دوالر أميركي يوميا0.5ً

وأفادت التقارير بأن نحو .  نات المتوفرة وفقاً ألحدث البيا2005 - 2003في الفترة الواقعة بين 

  في الوقت الذي قفز فيه معدل التضخم السنوي ،6حاجة ماسة إلى المساعدات ب طفل 432000

 كما ارتفع معدل البطالة الى .  20067يوليو /في تموز% 70في العراق إلى ما يقدر بحوالي 

قر المؤسسات الصحية الى  وتفت8 على مياه الشربمن العراقيينفقط % 32ويحصل %.  60

 طبيب 34000 من أصل 12000وحسب مؤسسة بروكنغز فإن .  األدوية والمعدات الضرورية

 2003.9 طبيب منذ عام 2000 بينما قُتل 250غادروا العراق، واُختطف 

  

 مع تفاقم األزمة اإلنسانية في إعاقة قدرة الحكومة العراقية على توفير المتزامنواستمر العنف  .63

ات األساسية ألكثر الشرائح حاجةً من السكان العراقيين ولم يكن هناك بد من توقف نظام الخدم

توزيع الحصة التموينية في بعض المناطق مثل األنبار أو العمل به بشكل جزئي في المناطق التي 

إن درجة خطورة الوضع الذي لحق ضرره العديد من العائالت قد .  تنتشر فيها الجريمة والسرقة

                                                 
  .إعداد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) / المجلد الثاني (2004 مسح الظروف المعيشية في العراق لعام  6
  . 2006أغسطس /  آب– المكتب العراقي المركزي لإلحصاء  7
  .  خطة عمل البرنامج القطري– 2010-2007اليونسيف /  حكومة العراق 8

  .22 مؤشر العراق، - مؤسسة بروآنغز ) 2007فبراير / شباط22( أو هانلون آامبل، جي اتش 9  
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تتجلى إالّ عندما تصبح المنظمات اإلنسانية والحكومة العراقية قادرة على جمع البيانات بشكل ال 

 العاملين أمن وسيظل.  نظامي والوصول الى عدد متزايد من المناطق التي يتعذر الوصول اليها

 . أولوية لدى األمم المتحدة ومجتمع المنظمات غير الحكومية في العراقيمثل 

  

ديدات بالخطف واالغتيال والعنف الشامل تعيق عمل كل من المنظمات غير الحكومية ما زالت الته .64

.  اإلنسانية الدولية والمحلية مما يشكل لها صعوبة في الوصول الى أكثر السكان المستضعفين

ونتيجة لذلك واصلت المنظمات الدولية تقليص تواجدها على األرض في حين توجد مقراتها 

 محلي موظف مساعدات 82، قُتل ما ال يقل عن 2003ومنذ عام .  دان المجاورةالعملياتية في البل

وقد سلط حادثان وقعا في كانون .  10 آخرين245 موظفاً و جرح 80ودولي واختطف 

يناير الضوء على المخاطر المستمرة التي يواجهها العاملون في المجال اإلنساني على /الثاني

 .  تابع لليونسيف قتيالً في سيارته ببغدادمحلير ُأردي موظف يناي/ كانون الثاني9ففي .  األرض

 من مراجعيها 35واستأنفت جمعية الهالل األحمر العراقية عملها في بغداد بعد اختطاف حوالى 

 من موظفيها ال يزالون في عداد 11 رغم أن 2006ديسمبر / كانون األول17وموظفيها في 

 . المفقودين

  

مارس /آذار 20ي إلعادة إعمار العراق اجتماعاً للمانحين الرئيسيين في عقد مرفق الصندوق الدول .65

 كل من األمم المتحدة والبنك يقوم بإدارتهمامانيين الذين تئ الستعراض تقدم الصندوقين االس2007

وقد تم تقديم عروض للمانحين وممثلي حكومة العراق أشارت إلى النشاطات والتحديات .  الدولي

 تحديد أهميةعلى  الموافقة المبدئية  التي تم التوصل إليهاومن بين النتائج.  يةوالخطط المستقبل

 أنمن  مرفق الصندوق الدولي إلعادة إعمار العراق ني تمك من شأنهاالتيو األفضل طريقةال

بصورة أفضل الوضع الحالي في العراق، بما في ذلك مساعدة الحكومة على استخدام ويعكس 

وهذا .  ن الصناديق االستئمانية تحقق تحسناً حقيقياً في مجال توصيل الخدمات ألتأكد منمواردها ل

راء األمم المتحدة والمانحين في محافل أخرى فيما يتعلق بمعالجة الوضع اإلنساني آل ترداداًيعد 

 .بالموارد العراقية وبمساندة دولية
 
  

  

  

  

                                                 
  .4، صفحة رقم 2007فبراير / شباط1 في لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق وفقًا للتقرير الصادر عن  10
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  سيادة القانون

  االعتقاالت

ألرقام وزارة حقوق اإلنسان، بلغ عدد المعتقلين والمحتجزين مارس وطبقاً /آذارفي نهاية شهر  .66

 . 11 شخص37641األمنيين والسجناء المحكومين في كافة أرجاء البالد 

  

  

  

  

  

  

  

  

كان من المتوقع أن يرتفع العدد الكلي للمعتقلين بشكل ملحوظ مع إعالن الحكومة العراقية تنفيذ  .67

وتحسباً لهذا اإلرتفاع، اتخذت السلطات العراقية .  فبراير/خطة أمن بغداد في منتصف شهر شباط

ن والقوات متعددة الجنسيات إجراءات لتوسيع مرافق االعتقال من أجل إيجاد مكان آلالف م

وقد شملت تلك اإلجراءات نقل حوالي .  المعتقلين الجدد ال سيما في بغداد والمناطق المحيطة بها

 قرب السليمانية في إقليم سوسةسجن  سجين من المحكومين من مرافق مدينة بغداد الى 1300

كما تم اتخاذ .  ، ويخضع السجن في الوقت الراهن إلى سلطة وزارة العدل العراقيةكردستان

 . ابير الستحداث مواقع جديدة وتحويلها الى مرافق قادرة على استيعاب المعتقلينتد
 

ما يزال القلق يساور بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق حيال النقص الواضح في الضمانات  .68

وبينما تعهد .  القضائية لدى التعامل مع المشتبه بهم من الذين يعتقلون ضمن سياق خطة أمن بغداد

الوزراء نوري المالكي في تصريحاته العامة بأن الحكومة ستحترم حقوق اإلنسان وتضمن رئيس 

حسم قضايا المعتقلين بالشكل المطلوب وفي فترة زمنية معقولة، إال أنه لم يحدد اآلليات التي 

وقد شكّل غياب أية .  وضعت لمراقبة سلوك المسؤولين القائمين على عمليات االعتقال والحجز

واضحة إلى وجود ضمانات قضائية مدعاة أكبر للقلق بسبب سجل الحكومة العراقية السيء إشارة 

ولم تتضمن أنظمة الطوارئ الجديدة .  في التعامل مع المشتبه بهم وطريقة معاملتهم أثناء االعتقال

فبراير أية إجراءات واضحة لضمان الحد األدنى من حقوق اإلجراءات /  شباط13التي ُأعلنت في 

                                                 
 معتقًال بحسب أرقام وزارة 30842،  2007بر ديسم/ بلغ عدد مجموع عدد المعتقلين المحتجزين في جميع أرجاء العراق في نهاية آانون أول 11

، وزارة الدفاع )8500(، وزارة العدل )14534(القوة متعددة الجنسيات : وتقسيم المعتقلين على السلطات المعتقلة هو آما يلي. حقوق اإلنسان
  ) 2098(، حكومة إقليم آردستان )456(وزارة العمل والشؤون االجتماعية ) 1220(

 مارس/آذار  فبراير/ شباط  يناير/ كانون ثاني  جهة اإلعتقال

  17898  16931  14534  القوة متعددة الجنسيات 

  9965   9116  9263  وزارة العدل

  5573  4692  2908  ية وزارة الداخل

  1525  1606   1362  وزارة الدفاع

  502  503  456  وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  35463  32848  28523  كردستانالعدد اإلجمالي باستثناء إقليم 

  2178  2144  2099  كردستانالعدد اإلجمالي في إقليم 

  37641  34992  30622  العدد اإلجمالي في عموم العراق 
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بل إن تلك األنظمة فوضت القيام باالعتقال دون مذكرة قضائية واستجواب .  قانونية الصحيحةال

 في عابرةوهناك إشارة .  المشتبه بهم دون وضع حد زمني لحجزهم في مرحلة ما قبل المحاكمة

أثناء العمليات " بحقوق اإلنسان"أنظمة الطوارئ إلى التزام موظفي وزارتي الداخلية والدفاع 

وقد علمت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن مسؤولين حكوميين قد أعطوا .  سكريةالع

 العراقي واحترام عقوباتتحقيق وفقاً لقانون الالتعهدات خاصة بإحالة المشتبه بهم الى قضاة 

األوامر القضائية الخاصة باإلفراج عن المشتبه بهم أو استمرار اعتقالهم وعدم سجن المعتقلين إال 

ولم تلق تعهدات من هذا القبيل االحترام في السابق بينما أدى .  في مرافق معترف بها رسمياً

غياب آليات الرقابة والمساءلة الفاعلة التي تحكم سلوك العاملين في مجال إنفاذ القانون إلى تفاقم 

وجب وباألساس فإن مسؤولي وزارتي الداخلية والدفاع يتمتعون بسلطات واسعة بم.  المشكلة

كما تنص أنظمة الطوارئ الجديدة بمعاقبة المشتبه بهم المتهمين .  2004قانون الطوارئ لعام 

بجرائم تشمل القتل واالغتصاب والسرقة واالختطاف وتدمير الممتلكات الخاصة و العامة وغيرها 

من تلك  الذي يقضي بعقوبة اإلعدام على كل 2005من الجرائم وفقاً لقانون مكافحة اإلرهاب لعام 

 .الجرائم
  

فبراير أعلنت الحكومة العراقية عن اعتقال المئات من المواطنين منذ بدء خطة / وفي آواخر شباط .69

ولقد تم استخدام   . معتقل3000مارس بلغ عدد المعتقلين أكثر من /آذار نهاية وبحلول. أمن بغداد

ا حولها كمراكز اعتقال أولية مقرات أللوية تابعة لوزارة الدفاع في بغداد ومخمسة ما اليقل عن 

ريثما يتم ترحيل المعتقلين إلى مرافق وزارة العدل، ولم تتوفر اية معلومات مفصلة عند كتابة هذا 

التقرير عن حجم المراقبة القضائية لتلك الحاالت، غير أن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق قد 

 من المشتبه بهم 700وأنه تم نقل أكثر من علمت بأن فرق من قضاة التحقيق زارت هذه المرافق 

 .إلى مرافق اعتقال في الرصافة الواقعة تحت اختصاص وزارة العدل

  

 متعددة -ورحبت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق باستئناف عمليات التفتيش المشتركة العراقية  .70

يناير /ف كانون الثانيالجنسيات لمراكز االعتقال التي تخضع لسلطة الحكومة العراقية في منتص

 31كثر من سبعة أشهر، إذ تم تعليق برنامج التفتيش بعيد التفتيش الذي حدث في أبعد توقف دام 

 وهو من مرافق االعتقال لمرحلة ما قبل المحاكمة يقع في بغداد 4 للموقع رقم 2006مايو /آيار

اق بحق المعتقلين يقوم بها حيث أماط اللثام عن عمليات تعذيب منهجية وسوء معاملة واسعة النط

 إن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تدرك أن استئناف عمليات .  منتسبي وزارة الداخلية

 27التفتيش يعود وبشكل كبير إلى مبادرة وزيرة حقوق اإلنسان التي أعلنت في بيان صحفي في 

وتقود وزارة .  العتقاليناير عن عزمها على تشكيل لجنة لإلشراف على ظروف ا/كانون الثاني
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حقوق اإلنسان فريق التفتيش الجديد الذي ُأعيد تشكيله وتضم عضويته ممثلين عن وزارات العدل 

والدفاع والداخلية إضافة الى عناصر من القوة متعددة الجنسيات يقدمون الدعم اللوجستي واألمني 

ور األساسي الذي لعبته وزارة وفيما تقر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بالد.  والتخصصي

حقوق اإلنسان وبجهودها في هذا المجال، فإنها وبالرغم ذلك ال يزال يساورها القلق حيال اإلخفاق 

المستمر للحكومة العراقية بأكملها في تقديم معالجة جدية للقضايا المعنية باالنتهاكات ضد المعتقلين 

ولقد تم .   تتمخض عن برنامج التفتيش المشتركوظروف االعتقال بما فيها تنفيذ التوصيات التي

 وعهد إليها 2006نوفمبر /تأسيس لجنة المتابعة العليا ضمن مكتب رئاسة الوزراء في تشرين ثاني

غير أن بعثة .   العمل بالتوصيات المتعلقة بظروف االعتقال وإساءة معاملة السجناءبالتأكد من

خاصة راية بالعمل الذي قامت به اللجنة بهذا الصدد األمم المتحدة لمساعدة العراق ليست على د

وال .   غياب الشفافية المتعلقة باألسلوب الذي يعالج به المسؤولون شواغل من هذا النوعفي ظل

اإلرادة السياسية لمساءلة العاملين في مجال إنفاذ القانون الذين يشتبه تظهر يزال على السلطات أن 

 ما تم الكشف عنه من –املة وغيرها من إساءة استغالل السلطة بتورطهم في التعذيب وسوء المع

  . التابعين لوزارة الداخلية تعتبر أمثلة على هذا األمر4أعمال تعذيب في معتقلي الجادرية والموقع 

وفي كلتا الحالتين، لم يتم تقديم أي من مرتكبي الجرائم المزعومين، والذين تم التعرف عليهم، إلى 

آلن على الرغم من ظهور أدلة على إساءة معاملة المعتقلين بصورة منهجية في العدالة حتى ا

 2007مارس /آذارفي نهاية .   على التوالي2006مايو / وأيار2005نوفمبر /شهري تشرين الثاني

 من منتسبي وزارة الداخلية الذين تم 57لم يكن هناك سوى مسؤول واحد محتجز من أصل 

.   4 كمشتبهين في فضيحة إساءة معاملة المعتقلين في موقع 2006 مايو/التعرف عليهم في أيار

 إلى تشجيع مناخ اإلفالت فاستمرار التواني عن اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد لن يؤدي إالّ

من العقاب الذي يسود البالد حالياً، كما إنه يعمل على تقويض الجهود التي تبذلها الحكومة إلعادة 

 .النظام وضمان احترام سيادة القانونإرساء القانون و
 

 ةوال تزال الممارسات المرتكبة والمتعلقة باحتجاز عدد غير محدود من المعتقلين  لدى القو  .71

 16931فمن إجمالي .  متعددة الجنسيات مسألة تُثير قلق بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق

ير معروف منهم كمعتقلين ألسباب أمنية فبراير، تم تصنيف عدد غ/شخصاً اعتقلوا في نهاية شباط

ووفقا لإلجراءات   .وتم احتجازهم لفترات طويلة دون توجيه تهم بحقهم أو مثولهم أمام المحكمة

المعمول بها حالياً، ال يسمح للمحتجزين ألسباب أمنية بالحصول على محام خالل فترة الستون يوم 

 أيام 7قرارات الحجز خالل األولية لمراجعة الاألولى من الحجز، ويقوم قاض عسكري أمريكي ب

 ساعة، بغياب الشخص المعتقل أو محاميه أثناء عملية 72بالنسبة لألشخاص المعتقلين ألكثر من 

وقد شدد مسؤولون لدى القوة متعددة الجنسيات بأنهم كانوا يخطرون المحتجزين .  المراجعة تلك
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 خطية بالقضايا الخاصة بهم لكي يتسنى للجنة بصورة منتظمة عن إتاحة فرصة لهم لتقديم دفوع

اإلفراج المشتركة النظر فيها، وذكروا أيضا بأنهم كانوا يرغبون في تمكين المعتقلين المراجعة و

والترتيبات القانونية المعمول بها حالياً  .  من مقابلة مستشارين قانونيين لمساعدتهم في هذه العملية

 ومن أحد .  ة منح المعتقلين اإلجراءات القانونية الصحيحةلبي حاجتفي مرافق االحتجاز ال 

العناصر الهامة المتعلقة بحق المعتقلين باالستعانة بمحام هي قدرتهم على التمتع بامتيازات الموكل 

 المحامي من شأنه تمكينالذي  األمر والمحامي،  كاالطّالع على األدلة المستخدمة ضد المعتقل -

  .ليةمن تمثيل موكلّه بفعا

  

   كردستاناالعتقاالت في إقليم 
  

 األمم المتحدة لمساعدة العراق إزاء ممارسات االحتجاز اإلدارية بحق ةما زال القلق يساور بعث  .72

، والذين اعتقل غالبيتهم بحجة االشتباه كردستانفي إقليم ) أسايش(المعتقلين لدى قوات األمن 

مسؤولين فإن الكثيرين من الووفقاً ألقوال .  خرىبتورطهم في أعمال إرهابية أو جرائم  خطيرة أ

وقد ظل المئات من .  هؤالء المعتقلين هم أعضاء جماعات إسالمية محظورة أو من مؤيديها

المحتجزين قابعين في الحجز لفترات طويلة، كما أن بعضهم أمضى سنوات عديدة رهن االعتقال 

وفي بعض الحاالت، تم اعتقال .  لهمدون أن تتم إحالتهم إلى قاضي تحقيق أو توجيه تهم 

 .الموقوفين بدون أمر قضائي ولم تتح لهم الفرصة للطعن في شرعيه احتجازهم
 

 وما زالت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقى ادعاءات بارتكاب أعمال تعذيب وسوء  .73

   وفي واحدة من ).أسايش(معاملة بحق المعتقلين في مرافق االحتجاز التي تديرها قوات األمن 

القضايا التي ذاع صيتها، توفي إسماعيل أحمد حسن البالغ من العمر خمسة وثالثون عاما أثناء 

 22في السليمانية وذلك بعد ثالثة أيام من اعتقاله في ) أسايش(احتجازه لدى مسؤولي قوات األمن 

متعون بسلطات وقد خلصت لجنة تحقيق خاصة تتكون من ثالث قضاة يت.  2004ابريل /نيسان

أمين، إلى أن إسماعيل قد توفي نتيجة محمد قضائية واسعة النطاق ويترأسها القاضي رزكار 

) أسايش(، أمرت اللجنة باعتقال ثالثة من ضباط قوات األمن 2004وفي عام .  لتعرضه للتعذيب

ى بعثة األمم بتهمة القتل غير العمد فيما يتعلق بهذه القضية، لكن وفقاً للمعلومات المتوفرة لد

 .المتحدة لمساعدة العراق لم يتم حتى اآلن تقديم أي من هؤالء الضباط للعدالة

  

فبراير، خرج أقارب المحتجزين  الذين / شباط27يناير ومرة أخرى في / كانون الثاني28وفي   .74

 للمطالبة بمعلومات عن أماكن احتجاز أربيلفي مظاهرة في ) أسايش(اعتقلتهم  قوات األمن 
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 انتهاكات حقوق اإلنسان وسوء الكشف عنبهم ومعرفة األسباب وراء اعتقالهم والحث على أقار

ورداً على رسائل الشكاوى الواردة من .  المعاملة التي تعرض لها المحتجزون في هذه المرافق

المعتقلين، أعلنت لجنة الشؤون القانونية ولجنة حقوق اإلنسان عن عزمهما على زيارة جميع 

حتجاز لتقييم ظروف االحتجاز ودراسة حاالت المعتقلين الذين لم تقم السلطات بإحالتهم مراكز اال

  .إلى المحاكم

وما انفكت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تحث المسؤولين الحكوميين على تنفيذ أحكام قانون  .75

، وفي هذا )أسايش(ن العراقي فيما يتعلق بالمعتقلين المحتجزين لدى قوات األماإلجراءات الجنائية 

فبراير مع مسؤولين لدى وزارة الداخلية /الصدد عقدت البعثة سلسلة من االجتماعات في شباط

، وطالبت من جملة أمور أخرى، بضرورة مراجعة مثل )أسايش(واإلدارات التابعة لقوات األمن 

 كردستانمة إقليم كما رحبت البعثة برغبة المسؤولين في حكو.  هذه الحاالت كمسألة ذات أولوية 

وصرح .  على إيالء اهتمام خاص التخاذ إجراءات لمعالجة هذه الحاالت التي طال أمدها

مسؤولون أن عمليات مراجعة قضايا المحتجزين متواصلة، وقدموا لبعثة األمم المتحدة لمساعدة 

 22ي وانكردست من المعتقلين المحتجزين لدى الحزب الديمقراطي ال76العراق قائمة بأسماء 

ي وأفادوا بأنه تم اإلفراج عنهم في األشهر األخيرة بعد كردستانآخرين لدى االتحاد الوطني ال

وناقشت البعثة مع المسؤولين ما يقلقها إزاء عدم وجود آليات فعالة لمحاكمة .  مراجعة قضاياهم

 .المسؤولين المتهمين أو الذين يشتبه في تورطهم بإساءة معاملة المعتقلين
 
  راءات المحاكمة في المحاكم الجنائية وعقوبة اإلعدامإج
 

 2620المحكمة الجنائية المركزية العراقية، في ما مجموعه حسمت ووفقا لمجلس القضاء األعلى  .76

 256ووفقاً للمصدر نفسه أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية .  2006قضية في عام 

 من هذه 58 حيث تم تنفيذ 2007فبراير /تى شباط وح2004حكما باإلعدام في الفترة مابين 

ومن ضمن  الذين صدرت ضدهم   . 12األحكام حتى اآلن بعد تأكيدها من قبل محكمة النقض

.  مارس خمسة نساء محتجزات حالياً في سجن الكاظمية للنساء/آذارأحكام باإلعدام حتى نهاية 

نب فاضل تمت إدانتهن بتهمة القتل ثالثة منهن ، سمر سعد عبد المجيد ووسن  طالب محمد وزي

المشدد بينما حوكمت المرأة الرابعة التي تدعى لقاء قمر عبد جاسم بتهمة االختطاف أما المرأة 

 ولكن لم تتوفر أي مالخامسة التي تسمى فاطمة عاشور فقد صدر ضدها أيضاً حكم باإلعدا

عثة األمم المتحدة لمساعدة وقد كانت ب.  معلومات أخرى عن قضيتها حتى إعداد هذا التقرير

                                                 
وهذه األرقام ال تتضمن أحكام اإلعدام االتي أصدرتها المحكمة العراقية العليا فيما .   أرقام عن شهر مارس عند إعداد هذا التقرير لم تتوفر أي 12

  .يتعلق بمحاآمة الرئيس السابق صدام حسين والمتهمين معه في ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
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العراق تسعى للحصول على مزيد من المعلومات عن اإلجراءات التيُ اتبعت في قضايا هؤالء 

 .النسوة في مرحلة المحاكمة وما قبلها
   

 تشعر بالقلق حيال اإلجراءات التي تتبعها المحكمة األمم المتحدة لمساعدة العراقما برحت  بعثة  .77

 في  باستمرارأخفقتعراقية والمحاكم الجنائية األخرى في العراق والتي الجنائية المركزية ال

كما أن مثل هذه المحاكمات تؤدي  بصورة .  استيفاء الحد األدنى من معايير المحاكمة العادلة

فالمحكمة الجنائية المركزية العراقية التي تتولى قضايا خاصة .  متزايدة إلى فرض عقوبة اإلعدام

 الجنسيات والسلطات العراقية على حد سواء شكلتها سلطة االئتالف المؤقت في بالقوات متعددة

 لتنظر في الجرائم الخطيرة مثل اإلرهاب واالختطاف وغسيل األموال واالتجار 2003يوليو /تموز

كما تنظر أيضاً في القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين اعتقلتهم .  بالمخدرات واألعمال التخريبية

 .  2005 وقانون مكافحة اإلرهاب لعام 2004العراقية بموجب أنظمة الطوارئ لعام السلطات 

وفيما يتعلق بالقضايا التي أحالتها القوة متعددة الجنسيات إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية 

 شخصاً من 25وعادة ما تكون متعلقة  بأشخاص متهمين بشن هجمات ضد قوات التحالف، فإن 

وقد أيدت .  2007مارس  /آذارينوا قد صدرت بحقهم أحكام باإلعدام في أواخر  شهر الذين أد

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى .   استئنافهاعنداثنين على األقل من أحكام اإلعدام التمييز محكمة 

  .بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  لم يتم حتى اآلن تنفيذ أي من هذين الحكمين

خالفات الخطيرة في المرحلة التي تسبق المحاكمة، والتي من شأنها المساس بفرص ومن بين الم .78

حصول المتهمين على محاكمة عادلة، هي عدم مثول المتهمين أمام قاضي تحقيق خالل فترة 

زمنيه معقولة والتواني عن إبالغ المعتقلين فورا عن األسباب التي تم اعتقالهم بموجبها وتفاصيل 

وفي مرحلة التحقيق ال يتم توفير سبل مناسبة .  إليهم واألدلة المستخدمة ضدهمالتهم الموجهة 

ويمثل الغالبية العظمى من .  للحصول على محام تعينه المحكمة قبل جلسة التحقيق األولى وبعدها

المتهمين محام عينته المحكمة لم يسبق لهم مقابلته كما أن هذا المحامي ال يكون لديه إلمام كاف أو 

أما بالنسبة للمعتقلين لدى .  س لديه إلمام على اإلطالق بمضمون التهم أو األدله الموجهة لموكليهلي

القوة متعددة الجنسيات ووفقاً للممارسات الحالية، فإنه ليس بإمكان المتهمين االستعانة بمحام خالل 

انوني للمتهمين من األمور  كما يعتبر انعدام استمرارية التمثيل الق.  ن يوما األولى من الحجزيالستّ

المثيرة للقلق، ففي الغالبية العظمى من القضايا ال يقوم نفس المحامي بتمثيل المتهمين في مرحلة 

التحقيق أو المحاكمة، وهذا يؤدى إلى تضاؤل فرصهم في ضمان الحصول على دفاع فعال حيث 

 شهود االدعاء بصورة يشمل ذلك قدرة المحامي على تحضير وتقديم شهود الدفاع واستجواب

 و عادة ما تكون إجراءات المحاكمة موجزه، حيث .  فعالة وتقديم أية أدلة ذات صلة بالقضية

وال .  تستغرق الجلسات مابين خمسة عشر إلى ثالثين دقيقة يتم فيها إنهاء المحاكمة بأكملها
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لتي تنطوي على جرائم تتجاوز المداوالت لكل محاكمة بضع دقائق بما في ذلك القضايا المعقدة ا

وال يكون للمتهمين في كثير .  خطيرة والتي تتمخض عن إصدار أحكام بالسجن المؤبد أو اإلعدام

من الحاالت إلمام كاف بحقوقهم التي كفلها القانون لهم، بما في ذلك حق االستئناف ضد اإلدانة 

خالل التمييز حكمة وبموجب القانون العراقي، يتعين عرض طلب االستئناف على م.  والحكم

 فالحرمان من الوصول إلى محام في وقت سريع، وعدم .  ثالثين يوما من صدور الحكم

 أنه في كثير من الحاالت يفقد المدانون الفرصة الستئناف يعنياالستمرار في التمثيل القانوني، 

.  ئي لتقديم الطلباتاألحكام الصادرة بحقهم، حيث أنهم ال يدركون حقوقهم إال بعد نفاذ الموعد النها

وحتى في القضايا التي تنطوي على عقوبة اإلعدام، والتي بموجب القانون العراقي يجب إحالتها 

تلقائيا إلى محكمة النقض نجد أن المتهمين الذين يواجهون عقوبة اإلعدام يفقدون فرصة تقديم 

 .معلومات للنظر في قضاياهم في مرحلة االستئناف
 

  لعلياالمحكمة العراقية ا
 

يناير، تم تنفيذ حكم اإلعدام في بغداد بحق برزان إبراهيم التكريتي، األخ / كانون الثاني15 في .79

غير الشقيق للرئيس العراقي السابق صدام حسين والرئيس السابق لمديرية المخابرات العامة، 

موه وكانت بندر، رئيس محكمة الثورة سابقا، وذلك بعد أن رفض االستئناف الذي قدالوعواد حمد 

المحكمة العراقية العليا  قد أصدرت في وقت سابق أحكام إعدام بحقهم على إثر األحداث التي 

وبالنسبة لعقوبة السجن المؤبد التي صدرت بحق المتهم طه .  1982جرت في بلدة الدجيل عام 

لمحكمة ياسين رمضان، نائب الرئيس العراقي السابق فقد أعادت هيئة االستئناف القضية إلى ا

وقد أصدرت المحكمة حكم اإلعدام على طه ياسين رمضان في .  وأوصت بفرض عقوبة أشد

مارس وفي /آذار 20وجرى عقب ذلك شنقه في .  فبراير/ شباط12الجلسة التي عقدت في يوم 

ذلك الوقت، كان المتهمون الثالثة رهن التحقيق في قضايا أخرى تتعلق بجرائم ضد اإلنسانية أو 

 .ب أو إبادة جماعيةجرائم حر

  

بإعادة النظر في العليا المحكمة العراقية هيئة التمييز في فبراير، وقبل أيام من قيام / شباط8وفي  .80

الحكم الصادر ضد طه ياسين رمضان، قامت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة، 

فيها على أن فرض عقوبة اإلعدام في  ، مؤكدة العراقية العلياللمحكمة التماس ربور، بتقديم ألويز 

حالة طه ياسين رمضان يعد انتهاكا اللتزامات العراق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 ينص 1971المدنية والسياسية، مع العلم بأن هذا  العهد الدولي الذي صادق عليه العراق عام 

ات المطلوبة وااللتزام الصارم على أن عقوبة اإلعدام ال يمكن فرضها إال بعد تنفيذ اإلجراء



 39

بأصول المحاكمات المتبعة في البلد مع ضمان الحق في طلب العفو أو تخفيف الحكم، وفي ظل 

 المحكمة العراقية العليا على التراجع عن فرض عقوبة ة السامية المفوضتالظروف المذكورة حث

 . اإلعدام

ر محاكمات قضية األنفال  مع المتهمين يناي/ كانون الثاني7بعد إعدام صدام حسين استؤنفت في  .81

يناير استمعت المحكمة /الستة المتبقين، ومن بينهم علي حسن المجيد، وخالل جلسات كانون الثاني

الى إفادات شهود االدعاء في عمليات األنفال، كما قدم االدعاء أدلة وثائقية تتعلق بأوامر صادرة 

وفي أعقاب إعدام .  بها تطبيق عمليات األنفالعن قيادة حزب البعث عن الكيفية التي ينبغي 

 أعرب 2006ديسمبر / كانون األول31صدام حسين، أصدر الرئيس مسعود البارزاني بيانا في 

فتح صفحة جديدة من التفاهم بين العراقيين ويضع "فيه عن أمله في أن يؤدي تنفيذ اإلعدام إلى 

 .  أن ال يبرر عدم توثيق جرائم األنفال وأضاف أن اإلعدام يجب.  "حداً لمعاناة األبرياء
 

  تعزيز حقوق اإلنسان

  

   2007-2006مشروع حقوق اإلنسان للعراق 
 

 العمل على مشروع حقوق اإلنسان في العراق األمم المتحدة لمساعدة العراقواصلت بعثة   .82

كما تم   .والرامي إلى دعم وتطوير وتعزيز نظام وطني لحماية حقوق اإلنسان بأيد وقيادة عراقية

تنفيذ عدد من األنشطة بالتعاون مع القطاعين الحكومي وغير حكومي العراقيين فضال عن وكاالت 

 .مارس /آذاريناير و/األمم المتحدة والجهات المانحة الدولية بين شهري كانون الثاني

  

نظمت وتمشيا مع واليتها إلدراج حقوق اإلنسان ضمن أعمال وكاالت األمم المتحدة في العراق،  .83

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  باالشتراك مع كلية موظفي األمم المتحدة وبدعم من مكتب 

نهج البرمجة القائم " أيام  بعنوان 3األمم المتحدة لخدمات المشاريع، دورة تدريبية استمرت لمدة 

ويتمثل  .  2007يناير / كانون الثاني17 -15في عمان في الفترة من " على حقوق اإلنسان

الهدف من هذه الدورة التدريبية بتعريف أعضاء الفريق القطري التابع لألمم المتحدة على نهج 

البرمجة القائمة على حقوق اإلنسان عالوةً على توفير أدوات عملية ومشورة بشأن كيفية دعم 

: توخاةومن األهداف األخرى الم.  أنظمة حماية حقوق اإلنسان الوطنية من خالل أعمال التنمية

تعزيز قدرة الفريق القطري التابع لألمم المتحدة على إدراج النهج القائمة على حقوق اإلنسان في 

 وعمليات التنفيذ والتأكيد على أهمية تعميم الشواغل المتعلقة بحقوق اإلنسان وضع البرامجعملية 

 .في نشاطات التنمية



 40

  

جماعة حقوق األقليات الدولية ومجلس بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة و .84

األقليات في العراق، واصلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق العمل على الدراسة التي تجريها 

بشأن وضع المرأة في مجتمعات األقليات في العراق وذلك عن طريق دراسة تداخل التمييز اإلثني 

عينة من المخالفات التي تُعرض النساء في والديني والتمييز الجنسي والذي تمخض عنه أنماط م

 وتهدف الدراسة إلى تقديم معلومات عن الثغرات .  مجتمعات األقليات إلى مخاطر جسيمة

الموجودة في نظام الحماية القانونية والدستورية والتي سوف يتم إجراؤها في إطار الوضع العام 

 .للمرأة في العراق في الوقت الراهن

  

مم المتحدة لمساعدة العراق فريقاً من الباحثين العراقيين إلجراء البحث داخل اختارت بعثة األ .85

 2006ديسمبر /وتم عقد اجتماعيين تحضيريين واجتماعات تدريبية في كانون األول.  العراق

 وضمت هذه االجتماعات المنظمات الشريكة وفريق الباحثين لمناقشة .  2007فبراير /وشباط

.  مكن استخدامها إلجراء الدراسة، فضالً عن متابعة الخطوات المتخذةأفضل نهج البحث التي ي

النوع االجتماعي وقدمت خالل هذه االجتماعات دورات تدريبية على منهجيات البحث وقضايا 

 .وهواجس حقوق األقليات والمواضيع المتعلقة بحقوق اإلنسان
 

  مبادرة سيادة القانون
 

 أشهر الفريق العامل القطاعي المعني بسيادة القانون، من 10 بلغت الجهود التي بذلها على مدى  .86

أجل وضع خطة إلصالح قطاع العدالة ذروتها في اجتماع خاص رفيع المستوى نظمته بعثة األمم 

وقد بلغ عدد .  يناير في بغداد برئاسة رئيس القضاة/ كانون الثاني13المتحدة لمساعدة العراق في 

 مشاركاً، وقد قاموا باستعراض إطار العمل 90الجتماع العراقيين الذين شاركوا  في ا

االستراتيجي المعني بسيادة القانون وحقوق اإلنسان فى العراق وحددوا االحتياجات قصيرة األمد 

وأتاح االجتماع االستثنائي للفريق العامل القطاعي المعني  بسيادة القانون فرصة .  ذات األولوية

تراتيجية لتطوير سيادة القانون في العراق ولحث المجتمع الدولي على جيدة لتحديد االتجاهات االس

كما جدد االجتماع تأكيده على الحاجة إلى .  دعم إطار العمل االستراتيجي من خالل تقديم التمويل

وأبلغ المجتمع .  تحسين التنسيق بين مؤسسات سيادة القانون وأهمية استقالل السلطة القضائية

 عن ضرورة ربط جهود الفريق العامل القطاعي المعني م المتحدة لمساعدة العراقالدولي بعثة األم

بسيادة القانون مع تلك التي يقوم بها الفريق القطري التابع لألمم المتحدة في سياق إطار عمل 
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.    وتنفيذ العهد الدولي مع العراق2008 - 2006المساعدات التي يقدمها للعراق خالل األعوام 

  .البعثة الحوار مع األطراف العاملة العراقية والجهات المانحةوستواصل 

  

  القطاع غير الحكومى

  

فبراير، خاطبت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مجموعة من ممثلي / شباط13 في  .87

المنظمات غير الحكومية العراقية في عمان خالل ورشة عمل نظمها مكتب األمم المتحدة 

.  ات المجتمع المدني العراقي العاملة في مجال حقوق المرأة والطفللخدمات المشاريع لمنظم

وركز العرض على والية البعثة المتعلقة بتدعيم نظام وطني لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في 

وقدمت البعثة معلومات ذات عالقة بمجاالت .  العراق وآليات العمل التي يستخدمها المكتب

يز والمشاريع الرئيسية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة عملها وآليات الحماية والتعز

وقامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق باستكشاف عدة .  العراقية ومنظمات غير حكومية

أفكار لتعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية العراقية، 

  .قشات مفتوحة استمرت لمدة ساعةوأعقب هذا االستعراض جلسة منا

  

مارس ، اجتمعت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مع /آذارفبراير و/خالل شهري  شباط .88

ممثلين من منظمات المجتمع المدني العراقية ومسؤولين حكوميين، لمناقشة نطاق وطبيعة عمل 

جيل المنظمات غير الحكومية البعثة والمجاالت التي يمكن التعاون فيها والمواضيع المتعلقة بتس

 منظمة غير 11ومسودة القانون المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني باإلضافة إلي تمويل 

كما تم عقد عدة اجتماعات  تشاورية مع .  حكومية عراقية تعمل في مجال حقوق اإلنسان

ق ومكتب المنظمات غير الحكومية التي تسلمت هبات من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العرا

األمم المتحدة لخدمات المشاريع حيث ناقشت هذه االجتماعات التحديات التي تواجه هذه 

  .  المنظمات والفوائد المتوقعة من نشاطاتها المقترحة

  

  كردستانإقليم 

  

، نظمت بعثة األمم المتحدة كردستانبالتعاون مع وزارة حقوق اإلنسان في حكومة إقليم  .89

 تحويل صراعات " تحت شعار أربيلاستمرت أعماله لمدة يومين في لمساعدة العراق مؤتمراً 

 كانون 16 و 15في يومي "   النتهاكات حقوق اإلنسان في العراقالتوصل إلى حّل –الماضى 

 مشاركاً، من بينهم وزراء 135وحضر الحلقة الدراسية في يومها األول حوالي .  يناير/الثاني
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ضاة ومدعون عامون والعديد من األكاديميين ومحافظون وأعضاء مجالس محافظات وق

 أربيلوأعضاء منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق اإلنسان من محافظات دهوك و

 وقد أكدت بعثة  األمم .  والسليمانية والموصل وكركوك وصالح الدين إضافة إلى بغداد

داف العدالة االنتقالية في ، على حد سواء، على أهمية الندوة وأهكردستانالمتحدة وحكومة إقليم 

 من 39 وفي اليوم الثاني، اختير .  معالجة جرائم العهد الماضي ومنع اإلساءات في المستقبل

المشاركين لحضور ثالث مجموعات عمل لمناقشة االدعاء ومبادرات كشف الحقيقة 

موعات  وبعد ذلك قدمت المج.  والتعويضات والتوثيق كوسائل لمعالجة جرائم العهد الماضي

مسودة خطة حول الخطوات التالية التي يتعين اتباعها لتحقيق أهدافهم الخاصة بالعدالة االنتقالية 

وستقوم بعثة األمم المتحدة .  والتوصيات المتعلقة بالنشاطات التي ستجري في المستقبل

  لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ2007لمساعدة العراق بتسهيل عقد اجتماع آخر في صيف 

  .مشروع الخطة

  

 أيام في محافظة السليمانية 3قامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بمهمة استمرت لمدة  .90

فبراير لمتابعة قضايا حقوق اإلنسان األساسية وإجراء تحقيق في انتهاكات / شباط28 و26بين 

ؤولين وقد التقت البعثة بعدة مس.  محددة ومناقشة تطوير قدرات المسؤولين الحكوميين

في السليمانية، ) أسايش(ومديرية األمن  االستئنافحكوميين لدى وزارات الداخلية ومحكمة 

سجن بزيارة أيضا  قامت البعثة  و.  باإلضافة إلى منظمات المجتمع المدني وعائالت الضحايا

 وأجرت مناقشات مع إدارة السجن .  ، وهو مرفق احتجاز تـديره وزارة العدل العراقيةسوسة

أجريت مقابالت مع عدد من قد  ظروف السجناء ووضعهم القانوني وو مرافق السجون لحو

  .المعتقلين
 
  

  
 


