
  

  

ً مزدوج اً خطر ونواجھيمن الفلوجة " الفارونالمدنيون    " ا

  المفوض السامي لحقوق ا�نسان ل�مم المتحدة زيد بن رعد الحسين

المتحدة زيد بن رعد  ل�ممحث المفوض السامي لحقوق ا�نسان  )٢٠١٦يونيو حزيران/  ٧جنيف (
الذين يفرون من مدينة  فورية لضمان أن أولئك يوم الث/ثاء الحكومة العراقية إلى اتخاذ تدابيرالالحسين 
 - حقوق ا�نسان الدولية قوانين ومعايير يعاملون بما يتفق تماما مع  داعشقبل من  المحتلةالفلوجة 

  .ذات الصلة والقوانين والمعايير ا�نسانية الدولية

أن بعض الناس الذين نجوا من من مزعجة للغاية وموثوقة ھناك تقارير ان " وقال المفوض السامي 
إلى الجانب  مبمجرد وصولھ ةشديد ةجسدي اتاعتداء وا، واجھداعش مرعبة من التجربة الھروب 

كيف أن ھذه الجماعات المسلحة تعترض  واوصفشھود عيان  انالمفوض السامي " واضافاDخر". 
ن النساء عن المراھقة فصل الرجال والفتيان في سوتقوم بالصراع، منطقة اGشخاص الفارين من 

في بعض الحاKت إلى  يصل" الفحص اGمني "، الذي من اجل احتجاز الذكور تقوم بواGطفال، و
. على ما يبدومنھم  وغيرھا من أشكال سوء المعاملة من أجل انتزاع اعترافات قسريةاعتداءات جسدية 

قوات اGمن ل الداعمةك مزاعم أن بعض اGفراد قد تم إعدامھم من قبل الجماعات المسلحة لھناو
  العراقية".

سيطر عليھا ي�فراد الفارين من المناطق التي لقوات اGمن العراقية  ة فحص يعلى الرغم من مشروعو"
فأن ھذا بوا جرائم، لضمان أنھم K يشكلون خطرا على اGمن أو لتحديد اGفراد الذين قد ارتك داعش

زيد بن رعد الحسين . وأكد "القانون العراقي بموجبلھا يجب أن يتم من قبل الكيانات المرخص الفحص 
تجز اGشخاص من قبل جماعات مسلحة أخرى غير مخولة قانونا Kحتجاز اGفراد، ويجب حيث يحُ "

اGھمية بمكان أن جميع اGفراد على الحكومة ضمان إما تسليمھم أو إط/ق سراحھم بس/م ". "إنه من 
من دون وصلھم  المدنيين انھم منالفارين من العنف في جميع أنحاء الفلوجة يجب أن يفترض 

  ."ذلك عكس يثبت، ما لم يكن ھناك دليل واضح ومقنع بالجماعات المسلحة

ثال الكامل اKمت من خ/لتم بطريقة شفافة، يوأضاف المفوض السامي أن تدقيق أمن اGفراد يجب أن 
 واقد يكون افراداً بعينھمأن  موثقة منإذا كان ھناك معلومات وللقوانين ذات الصلة، وطنية ودولية. 

يجب أن وص وفقا للقانون اشخيجوز احتجاز اK حينھاخطرا على اGمن،  ونشكليارتكبوا جرائم أو قد 
  لمراجعة قضائية مختصة.اعتقالھم خضع ي

آخرين  و المجتمع والدينرجاKت رئيس الوزراء، والقادة السياسيين وان "واضاف المفوض السامي 
جميع المشاركين في العمليات العسكرية إلى بذل  للغاية، داعياً من قبلنا ترحيب  ھي موضع أدلوا ببيانات

. "بارتكاب انتھاكاتيقوم لحماية المدنيين في جميع الظروف وضمان مساءلة أي فرد  مقصارى جھدھ



فورية لضمان تحويل ھذه الدعوات وث الحكومة على اتخاذ خطوات ملموسة أحُ ض السامي المفووقال 
  إلى أفعال.

التي تفيد تقارير في الالتحقيق الكامل من خ/ل حماية المدنيين ب اظھر التزامھتيجب على الحكومة أن و"
مخاطر العوبات وصال وااجھو والذين عانوا لعامين ونيف من العيش في جحيم داعش،    اKفرادأن ب

ً مزدوج اً اDن خطر ونواجھيلخروج من الفلوجة على قيد الحياة، لالھائلة  من أشكال اخر في شكل  ا
تقديم الجناة يجب على الحكومة كما ، اKنتھاكات الخطيرة لحقوق ا�نسان بعد أن Kذوا بالفرار 

  ."اKخرين تفعل مع كما  للعدالة المزعومين

ما  في العراققُتل فأنه الفلوجة ،  استولى داعش على مدينة ، عندما ٢٠١٤يناير عام /منذ كانون الثاني 
 ل�عداد الحد اGدنى في حصيلة الضحايا التي تعتبر . اخرين ٤٣٤٣٥ مدنيا وجرح  ٢٢١٦٩عن  لK يق

فھم محافظة اGنبار، حيث تقع الفلوجة، وكذلك K تشمل اGشخاص الذين لقوا حتضحايا Gنھا K تشمل 
  ية للعنف، مثل نقص المياه والمواد الغذائية واGدوية والرعاية الصحية.جانبمن اDثار ال

  انتھى..

  


