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 توصيات
 العراق لحكومة
 لؤلمـ عامةال الجمعية قرار حددىا التي لممبادئ وفقاً  اإلنساف لحقوؽ المستقمة العميا المفوضية تأسيس ضماف .1

 ؛(باريس مبادئ) 1993 لعاـ 143/48 رقـ المتحدة
 اإلنساف بحقوؽ المتعمقة الدولية المعاىدات إلى انضمامو عند العراؽ أبداىا التي التحفظات في النظر إعادة .2

 الفردية؛ الشكاوى قبوؿ إجراءات في والنظر
 لمعيد االختيارية والبروتوكوالت تعذيبال مناىضة التفاقية االختياري البروتوكوؿ إلى االنضماـ في النظر .3

  الصكوؾ؛ مف وغيرىا السياسية و المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي
 عاـ واتفاقية( 1967 عاـ وبروتوكوؿ) البلجئيف بوضع المتعمقة 1951 عاـ اتفاقية إلى االنضماـ في النظر .4

 انعداـ حاالت بخفض مقةالمتع 1961 عاـ واتفاقية الجنسية عديمي األشخاص بوضع المتعمقة 1954
 األساسي روما نظاـ عمى والمصادقة ،1949 لعاـ جنيؼ اتفاقيات إلى اإلضافي الثاني والبرتوكوؿ الجنسية
  الدولية؛ الجنائية لممحكمة

 الدائر المسمح النزاع
 نونيةالقا لبللتزامات العسكرية العمميات في بفعالية تشارؾ التي العراقية المسمحة القوات امتثاؿ ضماف .5

 . اإلنساف لحقوؽ الدولي والقانوف الدولي اإلنساني القانوف بموجب
قامة القانوف إنفاذ عمى العامميف المسئوليف وكافة العراقية والشرطة األمف قوات امتثاؿ ضماف .6   العدؿ وا 

عمؽ تت ألسباب المعتقميف باألفراد يتعمؽ فيما اإلنساف لحقوؽ الدولي القانوف بموجب العراؽ اللتزامات
 .المسمح بالصراع

 وبدوف وكاممة وفورية فعالة وبصورة القانوف نطاؽ خارج تتـ التي القتؿ أعماؿ في الكاممة التحقيقات إجراء .7
 والتحريض التنفيذ عف المسئوليف األفراد ومحاكمة التحقيؽ إجراء لضماف الجيود جميع بذؿ وضماف انحياز

صدار والمساعدة  . الدولي والقانوف المحمي لمقانوف قاً وف بالقتؿ، لمقياـ األوامر وا 
 والشيود العنؼ لضحايا اإلعانات وتقديـ الكافية والبدنية يةاالجتماع-النفسية والمساعدة الرعاية تقديـ ضماف .8

 . عميو
 في ياوجعم اإلنساني القانوف خرؽ أو اإلنساف حقوؽ ضحايا كونيـ يدعوف الذيف ؤلشخاصل توفير العدالة .9

 .  التعويض بضمنيا لمضحايا العبلجات وتقديـ وفعالة ساويةمت بصورة متناوليـ
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 القانون سيادة و االحتجاز
 المعايير مع والسجوف االحتجاز مرافؽ في المادية الظروؼ تماشي لضماف المناسبة الموارد تخصيص .10

 الدولية؛
 واحدة، وزارة لسمطة االحتجاز وأماكف السجوف كافة خضوع لضماف ومؤسسية قانونية بإصبلحات القياـ .11

 الوزارة؛ أماـ لممساءلة خاضع متخصص بطاقـ وتزويدىا العدؿ، وزارة تكوف أف ويفضؿ
 مف وغيره التعذيب بمنع المتعمقة الدولية العراؽ اللتزامات ممثمييـ أو الدولة مسئولي جميع امتثاؿ ضماف .12

 كافة في المبلئـ حوالن وعمى الفور عمى مستقمة بصورة تحقيقات إجراء وضماف المعاممة سوء ضروب
 القانوف، وفؽ ومحاكمتيـ لمجناة االتياـ وتوجيو المعاممة، سوء ضروب مف غيره أو التعذيب ادعاءات
 واالجتماعية الطبية المساعدة تقديـ خبلؿ مف ذلؾ في بما والكافي المبلئـ النحو عمى الضحايا وتعويض
  المساعدات؛ مف وغيرىا المبلئمة

 اإلنساف لحقوؽ السامية المتحدة األمـ ومفوضية (يونامي) العراؽ لمساعدة المتحدة األمـ بعثة تمكيف ضماف .13
 والسجوف؛ االحتجاز مرافؽ لكؿ ومستقمة مقيدة وغير دورية تفتيش زيارات إجراء مف اإلنساف حقوؽ ووزارة

 اإلعدام عقوبة
 63/168و( 2007) 62/149 المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية قرارات بموجب اإلعداـ عقوبة وقؼ إعبلف .14

 بالعيد الممحؽ الثاني االختياري البروتوكوؿ إلى االنضماـ في والنظر( 2010) 65/206و (2008)
  اإلعداـ؛ عقوبة إلغاء إلى اليادؼ والسياسية المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي

 اإلعداـ، قوبةع يواجيوف الذيف األشخاص حقوؽ حماية تكفؿ ضمانات توفر التي الدولية المعايير تطبيؽ .15
 رقـ واالجتماعي االقتصادي المجمس قرار ممحؽ في الوارد النحو عمى المعايير مف األدنى الحد السيما
 العراؽ؛ في اإلعداـ عقوبة إلغاء حيف إلى ،1984 مايو/أيار 25 بتاريخ الصادر 50/1984

 يمكف التي الجرائـ عدد وتقميص اإلعداـ عقوبة استخداـ مف تدريجياً  الحد اإلعداـ، عقوبة وقؼ يتـ أف إلى .16
 الجرائـ؛ وأبشع أخطر عمى اإلعداـ عقوبة تطبيؽ ينحصر بحيث حالتيا في تطبؽ أف

 المرأة حقوق
 ضد المرتكبة العنؼ جرائـ في مخفِّفاً  عذراً " الشرؼ" اعتبار إللغاء وتنظيمية قانونية إصبلحات إجراء .17

 النساء؛
 غيره أو األسري العنؼ ضحايا مف لمنساء واالجتماعي الطبي الدعـ لتوفير الكافية الموارد تخصيص ضماف .18

  العنؼ؛ أشكاؿ مف
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قامة القانوف إنفاذ عمى العامميف المسئوليف قياـ ضماف .19  إدعاءات كؿ في المناسبة التحقيقات بإجراء العدؿ وا 
  لمقانوف؛ وفقاً  الجناة مع والتعامؿ المرأة ضد العنؼ

قامة القانوف إنفاذ عمى العامميف الدولة مسئولي لكافة المناسب التدريب توفير ضماف .20  يتعمؽ فيما العدؿ وا 
 القضايا ىذه مثؿ مع مبلئـ بشكؿ التعامؿ وكيفية المرأة ضد العنؼ السيما االجتماعي، النوع بقضايا
  حساسيتيا؛ ومراعاة

 الطفل حقوق
  العنؼ؛ ضحايا األطفاؿ جميع ورعاية حماية ضماف .21
 إذ لمبالغيف، مخصصة مرافؽ في جنائية بجرائـ المدانيف أو المتيميف ألطفاؿا حبس أو احتجاز عدـ ضماف .22

 التي الحاالت جميع في ينبغي كما احتياجاتيـ لتمبية خصيصاً  ومصممة منفصمة مرافؽ في احتجازىـ ينبغي
  وتطبيقيا؛ لبلحتجاز بدائؿ في النظر األطفاؿ تخص

 األقميات حقوق
 األفراد كافة واحتراـ المساواة تعزز والسياسات القوانيف كافة أف ضمافل ومؤسسية قانونية إصبلحات إجراء .23

 الرأي أو الديف أو المغة أو الجنس أو الموف أو العرؽ أساس عمى كالتمييز كاف، نوع أي مف تمييز دوف
 وضع أي أو المولد أو الُممكية أو الجنسي التوجو أو االجتماعي أو القومي األصؿ أو غيره أو السياسي

 خر؛آ
صبلح مراجعة .24  واحتراـ المساواة تعزيز إلى تيدؼ التي التعميمية البرامج إلدخاؿ المدرسية التعميـ مناىج وا 

 أو المغة أو الجنس أو الموف أو العرؽ أساس عمى كالتمييز كاف نوع أي مف تمييز دوف األشخاص لجميع
 آخر؛ وضع أي أو المولد وأ االجتماعي أو القومي األصؿ أو غيره أو السياسي الرأي أو الديف

 عمى اآلخريف ضد التعصب أو العنؼ أعماؿ أو لمكراىية يروج أو يحرض شخص أي إخضاع ضماف .25
 أو االجتماعي أو القومي األصؿ أو غيره أو السياسي الرأي أو الديف أو الجنس أو الموف أو العرؽ أساس
  القانوف؛ وفؽ لممساءلة آخر وضع أي أو المولد

 والرأي التعبير حرية
 

 ذلؾ في بما والتجمع والرأي التعبير حرية حؽ وتحمي توفر أنيا لضماف والسياسات القوانيف كافة مراجعة .26
 الجنائي؛ بالتشيير المتعمقة الجنائية القوانيف في الواردة الفقرات إلغاء

 وبدوف بحرية المعمومات ونقؿ الستبلـ المواطنيف جميع لحقوؽ التشريعات جميع وحماية احتراـ ضماف .27
  فيو؛ طرفاً  العراؽ يكوف والذي الدولي القانوف بو يسمح وكما قانونية ألغراض مقيدة تكوف مالـ إعاقة
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 لمضايقات التعرض ادعاءات في الفوري التحقيؽ وضماف والعنؼ المضايقات مف الصحفييف حماية ضماف .28
 . القانوف وفؽ ذلؾ عف المسئوليف ومحاسبة عنؼ أو
 

  التجمع حرية
 

 . األخرى والسمطات الشرطة أفراد قبؿ مف كاممة بصورة السممي بالتظاىر المواطنيف حؽ احتراـ ضماف .29
 

 كردستان إقميم بحكومة خاصة توصيات
 
 معتبرة جنائية بجرائـ متيميف كونيـ ضماف أو تيـ بدوف طويمة لفترات المعتقميف األفراد جميع سراح إطبلؽ .1

  العادلة؛ والمحاكمة الدولية اءاتواإلجر  لممعايير وفقاً  فوراً  ومحاكمتيـ
 في شفافة إجراءات إتباع في والنظر السرعة وجو عمى اإلنساف لحقوؽ المستقمة الييئة قانوف تنفيذ ضماف .2

 مستقمة؛ بصورة عمميا لممارسة لمييئة المبلئمة الموارد توفير وضماف أعضائيا اختيار
  الجنائي؛ بالتشيير المتعمقة الجنائية القوانيف في الواردة الفقراتب إيقاؼ العمؿ .3
 السممية المظاىرات مع التعامؿ في المناسب التدريب عمى األمنية واألجيزة الشرطة حصوؿ ضماف .4

  الحشود؛ عمى والسيطرة
 بالتظاىرات عبلقة لو لما المعتقميف واألفراد الصحفييف معاممة إساءة إدعاءات في وافية وبصورة التحقيؽ .5

 لمقانوف؛ وفقاً  عنيا المسئوليف ةومسائم خروقات تقع وحيث
 .رسمياً  اإلعداـإيقاؼ العمؿ بعقوبة  .6
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 تنفيذي ممخص
 

 عف ويصدر 2011ديسمبر/األوؿ كانوف 31و 2011 يناير/الثاني كانوف 1 بيف الواقعة الفترة التقرير ىذا يغطي
 السامية المتحدة األمـ مفوضية مع وفبالتعا( يونامي) العراؽ لمساعدة المتحدة األمـ لبعثة التابع اإلنساف حقوؽ مكتب
 . اإلنساف لحقوؽ

 
 أعداد في الطفيؼ االنخفاض مف بالرغـ مرتفعة ،(كردستاف إقميـ باستثناء) العراؽ في العنؼ مستويات تزاؿ ال

 وتظير .2010 عاـ في بأعدادىـ مقارنة بالنزاع مرتبطة حوادث جراء اإلصابة أو لمقتؿ يتعرضوف الذيف المدنييف
صابة 1مدنياً  2771 حوالي مقتؿ 2011 لعاـ( يونامي) العراؽ لمساعدة المتحدة األمـ بعثة رصدتيا التي رقاـاأل  وا 

 حوادث وقعت كما. بيا المحيطة والمناطؽ وكركوؾ ونينوى بغداد في العنؼ عمميات معظـ وتركزت ،79612 حوالي
 وبالرغـ. الحوادث ىذه مف جداً  قميبلً  عدداً  البصرة مف القريبة الجنوب مناطؽ شيدت بينما وديالى األنبار في عنؼ
 مف كثير في كانت وقعت التي الحوادث فإف ،2010 بعاـ مقارنة العنؼ لحوادث اإلجمالي العدد انخفاض مف

 تواصمت ،2010 عاـ في الحاؿ ىو كما و. الضحايا مف العشرات منيا قميؿ عدد حصد حيث فتكاً  أكثر األحياف
 المجتمع وقادة الدينييف الزعماء عف فضبلً  األمف وأفراد حكومييف ومسئوليف سياسييف زعماء ستيدؼت التي االغتياالت
 قوات مف تبقى لما المنظـ االنسحاب األمني االستقرار زعزعة عوامؿ ضمف ومف. والمعمميف والقانونييف واألطباء
 بيف المتقمبة والعبلقات ،20113 ديسمبر/ألوؿا كانوف 18 في العممية ىذه اكتممت وقد العراؽ، في المتحدة الواليات
 بتداعي أيضاً  ساىمت التي والدينية والعرقية العشائرية الخبلفات بسبب تتفاقـ التي والفصائؿ واألحزاب السياسية الكتؿ
 .اإلنساف حقوؽ بيئة
 

 عدة وقعت فقد ،خرىاأل وانتماءاتيـ ودينيـ عرقيـ بسبب واليجـو االعتداء إلى التعرض مف يعانوف المدنيوف وظؿ
 المكوف وكذلؾ المسيحي المكوف أفراد استيداؼ وتـ. العبادة وأماكف الشيعة الزوار عمى النطاؽ واسعة ىجمات

 والشبؾ األيزيدييف مثؿ األخرى العرقية واألقميات الديانات وأفراد( بكركوؾ المحيطة المناطؽ في خصوصاً ) التركماني
 واسع والتمييز القتؿ لعمميات الجنسية األقميات أفراد تعرض ذلؾ، إلى باإلضافة. والمانوييف ئييفادالمن والصابئة
 .حمايتيـ في األخرى الدولة وأجيزة العراقية األمف قوات فشمت حيث - والدولة المجتمع قبؿ مف االنتشار

                                                 
 عراقياً  مسئوال 01و أجنبياً  عامبلً  05و لمقتؿ تعرضوا العراقية األمنية القوات في عنصراً  2501 شخصاً  6464 البالغ اإلجمالي العدد يشمؿ 1
 64و المسمحة المعارضة جماعات في عنصراً  142 قتؿ فيما ،اليوية مجيولة وفاة حالة 162 تسجيؿ وتـ. دنيالم الدفاع في عنصراً  246و

 .الرسمية الحكومية والمصادر واإلعبلـ المباشر الرصد خبلؿ مف األرقاـ ىذا البعثة وجمعت. العراؽ في األمريكية القوات في فرداً 
 عراقياً  مسؤوالً  44و أجنبييف عماؿ 654و ةالعراقي األمف قوات في عنصراً  1044 البعثة، دىل المتوفرة األرقاـ بحسب الجرحى، عدد بمغ 2
 .المسمحة المعارضة جماعات في عنصراً  05و المدني الدفاع في عنصراً  280و
 الواليات بيف اتفاقية 1558 نوفمبر/الثاني تشريف 22 في كروكر رياف األمريكي والسفير زيباري ىوشيار العراؽ جميورية خارجية وزير وقع 3

 وصادؽ العراؽ في المؤقت وجودىا خبلؿ نشاطاتيا وتنظيـ العراؽ مف األمريكية القوات انسحاب حوؿ العراؽ وجميورية األمريكية المتحدة
 .1558 نوفمبر/الثاني تشريف 12 في العراقي البرلماف عمييا
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 االعتقاؿ مف العراقييف نيفالمواط معاناة واستمرت ،بالضعؼ تتسـ القانوف وسيادة العدؿ بإقامة المتعمقة الجوانب ظمت

 نياية وحّتى نوفمبر/الثاني تشريف شير نياية بيف الفترة في االعتقاالت مف كبير عدد وقع و. التعسفييف واالحتجاز
. إرىابية بنشاطات ارتباطيـ ويزعـ البعث حزب في سابقيف أعضاء بكونيـ متيميف أشخاصاً  شممت 2011 عاـ

 أو محاميف عمى بالحصوؿ ليـ السماح دوف المتيميف ىؤالء مف العديد باحتجاز دتفي موثوقة تقارير البعثة وتمقت
 بعضيـ وأف طائفية أو عرقية أو سياسية انتماءات بسبب منيـ العديد اعتقاؿ تـ أنو ويزعـ. بزيارتيـ ألسرىـ السماح
 .اعترافات توقيع عمى إلرغاميـ المعاممة وسوء واإلساءة لمتيديدات تعرض

 
 تتمتع ال المرافؽ ىذه معظـ أف حيث الشديد لمقمؽ مدعاة االحتجاز ومراكز السجوف بعض في األوضاع تزاؿ ال و

 مراكز مف العديد فيو  . المساجيف تأىيؿ إعادة وبرامج والنظافة باالكتظاظ يتعمؽ فيما المقبولة الدولية بالمعايير
 استخداـ ظؿ فيما الصحيح، النحو عمى محاكماتيـ فينتظرو  الذيف أولئؾ عف المدانيف السجناء فصؿ يتـ لـ االحتجاز
 تقارير تمقي البعثة واصمت و. المطموب المستوى مف أقؿ االحتياطي الحبس في لمسجناء لبلحتجاز البديمة الوسائؿ

 وغالباً . لمتعذيب الحاالت بعض وفي المعاممة، وسوء لئلساءة منيـ العديد تعرض عف وأقاربيـ وأىميـ محتجزيف مف
 األشخاص مع التحقيؽ في الواجبة العناية بذؿ عدـ إلى أدى الذي األمر الموارد قمة مف وفالعامّ  عوفالمدّ  عانىي ما

 إال بمينية، محاكمات إجراء األحياف بعض في تـ وبينما. مناسبة زمنية فترة خبلؿ لممحاكمة تقديميـ وفي المتيميف
 حتى المثبتة لئلدانات االعترافات عمى المفرط االعتماد استمر وبذلؾ الموارد نقص مف يعاني بقي القضائي النظاـ أف
 مستمرا القمؽ يزاؿ وال. اإلكراه طريؽ عف االعترافات ىذه عمى الحصوؿ تـ أنو تبيف براىيف أو معمومات توفر عند
 . العراؽ في اإلعداـ عقوبة تنفيذ بشأف

 
 ولـ. كبير قمؽ مصدر ىي" الشرؼ جرائـ" بػ يعرؼ ما فييا بما والفتيات النساء ليا تتعرض التي العنؼ أعماؿ إف

 العنؼ جرائـ في مخففاً  عامبلً  الشرؼ مف تجعؿ التي العراقي الجنائي القانوف بنود إلغاء العراؽ حكومة تحاوؿ
 فيما ميمة عوامؿ المجتمع في المتغمغمة الثقافية والعادات المرأة بحقوؽ الوعي تدني يعد و. النساء ضد المرتكبة

 . المرأة حقوؽ وتجاىؿ العنؼ ثقافة بتكريس عمؽيت
 

 األساسية الخدمات وانعداـ البيئي والتدىور االقتصادي والركود المرتفعة البطالة ونسبة االنتشار واسع الفقر استمر
 األساسية الخدمات إيصاؿ وتحسيف أفضؿ فرص بتوفير المطالب أدت وقد. المواطنيف مف كبير قسـ عمى بالتأثير

 إال سممية، بطريقة المظاىرات ىذه مف العديد خرجت بينما و. العراؽ أرجاء في مدف عدة في مظاىرات نطبلؽا إلى
 كانت والتي المحتجيف ضد القوة استخدمت أنيا حيث ليا العراقية األمف أجيزة استجابة طريقة بشأف مخاوؼ ىناؾ أف
 مظاىرات إلى تحولت التي المظاىرات بعض حوؿ متفرقة تقارير توجد و. وعنيفة متناسبة غير األحياف بعض في

. أخرى عوامؿ بسبب أو العراقية األمنية األجيزة تصرفات تجاه فعؿ رد ىذا كاف إذا فيما الجـز يصعب أنو إال عنيفة،
 واعتقاؿ الحركة حد خبلؿ مف وقمعيا المظاىرات بعض عمى السيطرة حاولت العراؽ حكومة أف المتظاىروف وادعى

 عمى اعتقاليـ تـ الذيف الناشطيف بعض أف تبيف موثوقة تقارير وتوجد. اإلعبلمية الحريات عمى قيود وفرض الناشطيف
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 معاممة بإساءة يتعمؽ فيما خاص قمؽ وىنالؾ. األمنية القوات أيدي عمى واإلساءة لمضرب تعرضوا المظاىرات خمفية
 وتعرضوا احتجزوا أنيـ البعض زعـ فقد - ةصم ذات أخرى ومسائؿ المظاىرات بتغطية قاموا الذيف الصحافييف

  .بيـ مرتبطة أطراؼ مف أو العراقية األمنية القوات أيدي عمى لئلساءة
 

 مف مكنيـ الذي تسجيميـ مع بالتزامف التحسف بعض شيدت داخمياً  النازحيف األشخاص أوضاع أف مف بالرغـ
 غير داخمياً  النازحيف لمخيمات الحكومة توفرىا التي الخدمات بقيت أفضؿ، بشكؿ األساسية الخدمات إلى الوصوؿ

 العنؼ وليس االقتصادية األوضاع ىو النزوح إلى األشخاص ىؤالء يدفع ما بأف السائد االنطباع إلى ذلؾ ويعود كافية
 .الببلد في المستمراف الصراع أو المسمح

 
 نياية في الحكومة تشكيؿ أعقاب ففي. سالفاً  المذكورة األمور لبعض التصدي في التقدـ بعض العراؽ حكومة حققت
 خبلؿ مف العراؽ في اإلنساف لحقوؽ المستقمة العميا المفوضية تأسيس عممية إطبلؽ النواب مجمس أعاد ،2010 عاـ

 وأقرىا 2011 عاـ أبريؿ/نيساف شير في المجنة تعييف تـ و. المفوضيف ترشيح عممية لتتولى خبراء لجنة تعييف
 . 2011 عاـ نياية في جارياً  يزاؿ ال عمميا وكاف 2011 عاـ مايو/يارأ شير في النواب مجمس

 
 الشامؿ الدوري االستعراض عممية خبلؿ عمييا وافقت التي التوصيات بتطبيؽ القاضي العراؽ حكومة قرار ويعد

 لبطء ونظراً . اليامة التطورات أحد توصية 135 عددىا والبالغ 2010 عاـ فبراير/شباط شير في جنيؼ في لمعراؽ
 الدوري االستعراض توصيات تطبيؽ بخصوص تقدـ أي إحراز يتـ لـ فإنو ،2010 عاـ خبلؿ الحكومة تشكيؿ عممية
 عالجت والتي اإلنساف لحقوؽ الوطنية الخطة مسودة بوضع اإلنساف حقوؽ وزارة خبلؿ مف الحكومة وقامت. الشامؿ

 صعيد وعمى والمؤسسي التشريعي الصعيديف عمى لئلصبلحات برنامج عبر الشامؿ الدوري االستعراض توصيات
 الخطة مسودة تقديـ وتـ. العراؽ في اإلنساف حقوؽ وحماية باحتراـ يتعمؽ فيما الفجوات معالجة بيدؼ السياسات
 مف وفود قامت حيث 2011 يونيو/حزيراف 7-5 بيف ما بغداد في أقيـ الذي الوطني االستشاري لممؤتمر الوطنية
 ذلؾ، وبعد. بخصوصيا توصيات ووضع المسودة عمى تعديبلت بإدخاؿ المدني والمجتمع القضائية والسمطة الحكومة
 العمؿ خطة الحكومة وأقرت االستشاري، المؤتمر توصيات إلدراج الوطنية الخطة مسودة بتعديؿ الحكومة قامت

 .2011 ديسمبر/األوؿ كانوف شير في رسمياً  الوطنية
 
 حماية قانوف مثؿ بعضيا، أف غير التقرير؛ يغطييا التي الفترة خبلؿ تشريعيةال اإلجراءات مف عدد إقرار تـ

 لمقمؽ المثيرة األخرى األمور ومف. الدولية القانونية لممعايير ارتقائيا عدـ بسبب وذلؾ قمؽ مصدر كانت الصحفييف،
 قانوف تمرير مف البرلماف كفيتم ولـ". اإلنترنت جرائـ" حوؿ تشريع تقديـ أجؿ مف الحكومة عنيا أعمنت التي الخطط
 .التقرير يغطييا التي الفترة خبلؿ المعمومات لحرية شامؿ

 
 األشخاص حقوؽ اتفاقية إلى بعد ينضـ لـ أنو إال التعذيب مناىضة اتفاقية عمى المصادقة صؾ أخيراً  العراؽ أودع
 1977 لعاـ اإلضافي الثاني البروتوكوؿ عمى لمصادقةبا التزاـ أي إبداء يتـ ولـ ،2011 عاـ نياية حّتى اإلعاقة ذوي
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 البروتوكوالت مف طيؼ أو 5الدولية الجنائية لممحكمة األساسي النظاـ أو 19494 لعاـ جنيؼ باتفاقيات الممحؽ
 .فييا طرفاً  العراؽ يعد التي القائمة اإلنساف حقوؽ بمعاىدات الممحقة اإلضافية

 
 كردستان إقميم

 ذلؾ في بما التحديات وجود استمرار مف بالرغـ بالتحسف كردستاف إقميـ في مةالعا اإلنساف حقوؽ أوضاع استمرت
 .الصحفييف وحماية التعبير وحرية التجمع حرية باحتراـ المرتبطة المخاوؼ

 
 عدد بارتفاع تفيد تقارير وجود مف بالرغـ متدنية كردستاف إقميـ في المتمرديف قبؿ مف العنؼ أعماؿ مستويات بقيت

 التي  العسكرية العمميات أفضت ،2011 عاـ مف الثاني النصؼ وخبلؿ. 2010 بعاـ مقارنة كبير ؿبشك الحوادث
 . المدنية التحتية البنى وتدمير المدنييف بعض مقتؿ عف وتركيا إليراف الحدودية المناطؽ عمى أجنبية قوات شنتيا

 
 مرافؽ إنشاء خبلؿ مف السجوف في األوضاع تحسنت فقد بالتحسف، واالحتجاز القانوف بسيادة المتعمؽ الوضع استمر
 السجوف، في التأىيؿ إلعادة برامج لتطبيؽ خطط وضع إلى إضافة إلنشائيا، التخطيط خبلؿ مف أو جديدة احتجاز

 أظيرت فيما منخفضة، المعاممة إساءة ببلغات وبقيت. األحياف بعض في اكتظاظ حاالت مبلحظة تمت أنو إال
. االحتجاز مرافؽ في المعاممة سوء أو اإلساءة ادعاءات في التحقيؽ في سباقة أنيا عاـ بشكؿ كردستاف إقميـ حكومة
 بعضيـ ظؿ حيث إرىابية، أعماؿ بارتكاب المتيميف معاممة طريقة حوؿ مخاوؼ ىنالؾ فإف ذلؾ، مف وبالرغـ

 بسبب لمحتجزيفا والصحفييف األشخاص بعض وحوؿ محاكمتيـ، أو ضدىـ تيـ توجيو دوف طويمة لفترات محتجزيف
 . العاـ ذلؾ أثناء اإلقميـ في جرت التي بالمظاىرات مشاركتيـ

 
 التي الفترة خبلؿ كردستاف إقميـ في جرت التي المظاىرات مع التعامؿ بطريقة يتعمؽ فيما كبير قمؽ البعثة ويساور
 غير استجابة األحياف ضبع وفي مفرطة قسوة كردستاف إقميـ أمف قوات أظيرت األمر، بادئ ففي. التقرير يغطييا
 مع بالتعامؿ يتعمؽ فيما والقدرات لمخبرة األمف قوات الفتقار بعضيا أعزي والتي المدنييف المتظاىريف ضد متناسبة

 أيدي عمى المعاممة وسوء لئلساءة تعرضوا أشخاص حوؿ التقارير مف عدداً  تمقت البعثة أف غير. المدنية المظاىرات
 سياسية وأحزاب كردستاف إقميـ حكومة قامت إيجابي، جانب ومف. االحتجاز في أو تالمظاىرا خبلؿ األمف قوات

يجاد المتظاىريف مظالـ معالجة إلى ييدؼ حوار بمشروع بالبدء رئيسية  . سياسي حؿ وا 
 

                                                 
 المنازعات ضحايا بحماية والمتعمؽ 2464 أغسطس/آب 21 في المعقودة نيؼج التفاقيات اإلضافي البروتوكوؿ عمى التوقيع باب فتح تـ 4

 جنيؼ التفاقيات اإلضافي البروتوكوؿ عمى التوقيع باب فتح وتـ. 1125 UNTS 3 (API)،2422 يونيو/حزيراف 8 في الدولية المسمحة
 UNTS 2422،1125 يونيو/حزيراف 8 في دوليةال غير المسمحة المنازعات ضحايا بحماية والمتعمؽ 2464 أغسطس/آب 21 في المعقودة

454 (“APII). 
تموز/يوليو  7في  بو)بدأ العمؿ  7998تموز/يوليو  77، تـ إقراره في A/CONF.183/9 الدولية، الجنائية ممحكمةل األساسي النظاـ 5

2002.) 
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 صحفييف باستيداؼ التقارير بعض أفادت حيث كردستاف، إقميـ في التعبير حرية حوؿ مستمرة مخاوؼ ىناؾ تزاؿ وال
 عمى القمؽ يثير وما. تقاريرىـ بسبب والتخويؼ التيديد خبلؿ مف األحياف بعض وفي القضائية، المبلحقة خبلؿ مف
 أنيـ منيـ البعض ادعى حيث المدنية المظاىرات بتغطية قاموا الذيف الصحفييف معاممة طريقة ىو الخصوص وجو

 .تجازىـاح تـ أف بعد األمف قوات قبؿ مف الجسدية المعاممة لسوء تعرضوا
 

 يعد الذي األسري العنؼ قانوف ضمنيا مف الميمة التشريعية اإلصبلحات مف بعدد كردستاف إقميـ حكومة قامت
 تحتاج حيث قمؽ مصدر يبقى اإلناث ختاف موضوع أف إال. والطفؿ المرأة ضد العنؼ معالجة في فارقة عبلمة
 أخرى تقارير أفادت كما. التشريعي واإلصبلح الجتماعيا التثقيؼ برامج خبلؿ مف معالجتو إلى كردستاف إقميـ حكومة

 ومدى الجرائـ ىذه مستويات تأكيد يصعب ولكف اإلقميـ مف مختمفة مناطؽ في نساء ضد شرؼ جرائـ وقوع عف
 الشرؼ بجعؿ تسمح التي الجنائي القانوف مف فقراتأوقفت العمؿ سابقًا ب قد كردستاف إقميـ حكومة وكانت. انتشارىا
 أماـ عائقاً  تقؼ التي األمور معالجة في اً سباق اإلقميـ وكاف األسري، اإلطار في تقع لتيا القتؿ جرائـ في مخففاً  عامبلً 
 القانونية باإلصبلحات توصيات لتقديـ" المرأة لشؤوف األعمى المجمس" أسست حيث حقوقيا بكامؿ المرأة تمتع

 .القضايا بيذه قةالمتعم كردستاف إقميـ حكومة أعماؿ وتنسيؽ واالجتماعية
 

 وضع إلى تيدؼ اإلنساف لحقوؽ إقميمي عمؿ خطة مسودة بوضع كردستاف إقميـ حكومة شرعت الميمة، األمور ومف
 كردستاف إقميـ في اإلنساف حقوؽ حماية صعيد عمى الفجوات لمعالجة وسياسية ومؤسسية قانونية إصبلحات برنامج
 .متوقفاً  كردستاف في اإلنساف لحقوؽ المستقمة يئةالي تأسيس مازاؿ ولكف. األولويات مف وجعميا
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 3122; العراق في اإلنسان حقوق
 
 مقدمة .2

 تقدير عام  2.2
 مكتب مع بالتعاوف( يونامي) العراؽ لمساعدة المتحدة األمـ لبعثة التابع اإلنساف حقوؽ مكتب عف التقرير ىذا يصدر
 المعمومات جمع وتـ. منيما كؿ والية بموجب اإلنساف لحقوؽ السامية المتحدة األمـ مفوضيةب الخاص المتحدة األمـ
 مف 2011 ديسمبر/األوؿ كانوف 31و يناير/الثاني كانوف 1 بيف ما الواقعة الفترة يغطي الذي التقرير ىذا في الواردة
 في بما متنوعة مصادر خبلؿ مف وكذلؾ( يونامي) العراؽ لمساعدة المتحدة األمـ بعثة قبؿ مف المباشر الرصد خبلؿ
 . اإلعبلمية والتقارير واألفراد المدني والمجتمع المتحدة األمـ ووكاالت الحكومة ذلؾ
 

 الدكتاتورية سنوات مف باالنتقاؿ الببلد فيو استمرت الذي الوقت في ىشاً  العراؽ في اإلنساف حقوؽ وضع ظؿ
 البعثة تقرير في إلييا اإلشارة تمت تيال التوجيات مف العديد واستمرت والديمقراطية، السمـ إلى والعنؼ والصراع
 حققت أنيا إال العراؽ حكومة تواجييا التي الكبيرة التحديات مف وبالرغـ. 2011 عاـ خبلؿ 2010 لعاـ السابؽ
 عمى اإلجراءات ىذه تأثير ظؿ لكف العراقي، لمشعب اإلنساف حقوؽ وتعزيز لحماية إجراءات تطبيؽ في التقدـ بعض
قامة القانوف، سيادة واحتراـ العنؼ، مستويات إف. محدوداً  عاـ شكؿب اإلنساف حقوؽ وضع  فيما والمساءلة العدؿ، وا 
 عقوبة وتطبيؽ عديدة، سنيف مدى عمى ارتكابيا تـ التي اإلنساف حقوؽ ومعايير اإلنساني القانوف بانتياكات يتعمؽ

 حرية حقوؽ واحتراـ األساسية، الخدمات عمى الحصوؿ فرص وقمة والفساد، والطفؿ، المرأة حقوؽ واحتراـ اإلعداـ،
 . القمؽ عمى تبعث تزاؿ ال والتجمع والرأي التعبير

 
 التوصيات لتنفيذ عممية في الحكومة شرعت ميمة، خطوة وفي. المشاكؿ ىذه لبعض التصدي العراؽ حكومة حاولت
 خبلؿ مف 2010 فبراير/شباط بتاريخ جنيؼ في جرى الذي الشامؿ الدوري االستعراض في العراؽ عمييا وافؽ التي

 العميا المفوضية تأسيس عممية إطبلؽ أيضاً  الحكومة وأعادت. اإلنساف حقوؽ حوؿ وطنية عمؿ خطة تطوير
 إصبلحات إجراء وتـ. المفوضيف تعييف ميمتيا خبراء لجنة النواب مجمس شكؿ حيث -اإلنساف لحقوؽ المستقمة
 شكمت بينما كاممة بصورة الدولية اإلنساف حقوؽ التزامات مع يتماشى ال بعضيا أف مف بالرغـ أخرى تشريعية
 . لمقمؽ مصدراً  أخرى مقترحة قانونية تعديبلت

 
 حوؿ جدية مخاوؼ ىنالؾ لكف الماثمة، التحديات مف بالرغـ بالتحسف اإلنساف حقوؽ وضع استمر كردستاف إقميـ وفي

 يتعمؽ فيما العنؼ مف أقؿ درجة شيد اإلقميـ أف مف لرغـوبا. الصحفييف وحماية التعبير وحرية التجمع حرية احتراـ
 عمى وتركيا إيراف مع الحدود عمى أجنبية قوات تشنيا التي العسكرية العمميات أثر مف مخاوؼ ىناؾ أف إال بالتمرد
 .المدنييف
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 عبلمة يعد لذيا األسري العنؼ قانوف ذلؾ في بما اليامة التشريعية اإلصبلحات بعض كردستاف إقميـ حكومة وأجرت
 جرائـ"و اإلناث ختاف مازاؿ ذلؾ، مف وبالرغـ -واألطفاؿ النساء ضد لمعنؼ التصدي أجؿ مف الكثير يقدـ والذي فارقة

 بيدؼ بالمرأة خاصة عميا لجنة كردستاف إقميـ حكومة شكمت إيجابية، إشارة وفي. لمقمؽ مبعثاً  النساء ضد" الشرؼ
 كردستاف إقميـ حكومة والتزمت. بحقوقيا المرأة تمتع تواجو التي لممشكبلت أفضؿ بصورة الحكومة استجابة تنسيؽ
 وحماية تعزيز في الرئيسة لمفجوات لمتصدي تيدؼ التي اإلنساف حقوؽ حوؿ كردستاف إقميـ عمؿ خطة بتنفيذ أيضاً 
 لحقوؽ المستقمة ضيةالمفو  إنشاء مازاؿ ولكف. أربيؿ في تشاوري مؤتمر لعقد خطط وىنالؾ اإلقميـ، في اإلنساف حقوؽ

 . متعثراً  كردستاف إقميـ في اإلنساف
 
 المدنيون و المسمح الصراع .3

 
 الخدمات إلى الوصوؿ تعطيؿ إلى أدى مما المدنية التحتية والبنية المدنييف عمى سمبية بصورة المسمح الصراع أثر

صابات األرواح في عشوائية وخسائر األساسية  جماعات تشنيا التي العنؼ مبلتلح ضحايا يقعوف المدنيوف وظؿ. وا 
 المحمي الجنائي لمقانوف صارخة انتياكات لممدنييف المتعمد االستيداؼ ويشكؿ. المتمردوف و المسمحة المعارضة

 عمى لممدنييف قتؿ حاالت إلى التقارير مف قميؿ عدد ويشير الدولي، اإلنساني والقانوف الدولي اإلنساف حقوؽ وقانوف
 .حمفائيا أو/و راقيةالع األمف قوات أيدي

  
  ونالمدني الضحايا 1.2
 وىجمات المدنية، واألعياف المدنييف ضد عشوائية ىجمات( يونامي) العراؽ لمساعدة المتحدة األمـ بعثة وثّقت

 ؼاستيدا شمؿ ذلؾ و  بينيـ، إصابات وحدوث المدنييفصفوؼ  بيف وفيات إلى أفضت العراقية األمف قوات تستيدؼ
 عرقية وأقميات جماعات إلى ينتموف وأشخاص وأكاديمييف دينية وشخصيات وقضاة حكومييف مسئوليفل متعمد
 . متنوعة

 
 وبحسب. العنيؼ الصراع عف الناتج العراؽ في المدنييف مف والجرحى لمقتمى الدقيؽ العدد مف التحقؽ الصعب ومف

 2 771 العراقييف المدنييف مف القتمى لعدد ىاألدن الحد بمغ فقد المباشر الرصد خبلؿ مف بعثةلم توفرت التي األرقاـ
 عدد في طفيؼ انخفاض إلى ذلؾ يشير و. 20116 عاـ في والعنؼ المسمح لمصراع نتيجة 7 961 المصابيف وعدد
 بمغ فقد اإلنساف حقوؽ وزارة وبحسب. المدنييف بيف وفاة حالة 2 953 البعثة رصدت حيث 2010 بعاـ مقارنة القتمى
. طفبلً  96و امرأة 184 ضمنيـ مف بالنزاع، مرتبطة لظروؼ نتيجة مدنياً  2781 زىاء 2011 عاـ خبلؿ القتمى عدد
 7"إحصاء القتمى العراقييف  ىيئة" تورصد. طفبلً  382و امرأة 833 ضمنيـ مف بجروح آخريف 10386 أصيب كما

                                                 
6
 تنشرها التً األعداد وتتسم. والقتلى المصابٌن أعداد دلتحدٌ موثوقة ثانوٌة مصادر إلى باإلضافة مباشرةال التحقٌقات على البعثة تعتمد.  

 علٌها الحصول تم التً والقتلى المصابٌن أعداد تختلؾ وحٌثما. عدٌدة ألسباب والمصابٌن للقتلى الفعلً للعدد ترقى ال وقد بالتحفظ البعثة
 .البعثة منه تحققت الذي الرقم عن اإلفصاح تم فقد الحادث، لنفس

7
 الموقع عمى االنترنت عبر متوفر." الشيري الجدوؿ العنؼ، جراء مف لممدنييف الموثقة الوفيات" ،تمى العراقييف إحصاء الق ىيئة 

http://www.iraqbodycount.org/database/  ً2077تموز/ٌولٌو  26/ تم االطالع علٌه ف. 

http://www.iraqbodycount.org/database/
http://www.iraqbodycount.org/database/
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 بػ مقارنة طفيفة يادةز  حصمت حيث ،2011 عاـ في العراؽ في العنؼ جراء مف المدنييف بيف وفاة حالة 4 087
 .2010 عاـ في حالة 4 045

 
 العنيؼ، بالصراع تضرراً  األكثر الدوؿ رأس عمى العراؽ يضع العنؼ مستوى مازاؿ األرقاـ، دقة عف النظر بغض و

 صعبة ميمة التوجيات تحديد إف. الواحد لمفرد بالنسبة الصراع جراء مف المدنييف لمضحايا عدد أعمى يسجؿ حيث
 عاـ منذ كبير بشكؿ المدنييف الضحايا عدد انخفاض معدؿ تباطؤ عمى المصادر معظـ اتفاؽ مف لرغـبا لمغاية
 قتؿ حيث 2007 عاـ العنؼ وتيرة ارتفاع بعد المدنييف الضحايا عدد في الكبير باالنخفاض مقارنة وذلؾ ،2009
 خاصةً  العنؼ، ثحواد تكرار ويشير. شخص 7 000 مف أقؿ قتؿ حيث 2008 وعاـ شخص 18 000 حوالي

 المطرد العنؼ مف نمط إلى اإلرىابية، والجماعات المتمرديف قبؿ مف المفخخة والسيارات الناسفة العبوات استخداـ
 21 حوالي وقوع إلى البعثة بيانات أظيرت لقد و. المنظور المستقبؿ في االستمرارية عمى القدرة لو الذي والمحدد
طبلؽ الناسفة العبوات شيوعاً  أكثرىا وكاف ،2011 عاـ مف العادية ـاأليا أحد خبلؿ العراؽ في عنؼ حادث  النار وا 

 . قتيبلً  7.5 القتمى عدد متوسط وبمغ الصغيرة األسمحة باستخداـ
 

 المتنازع المناطؽ إلى باإلضافة بيا المحيطة والمناطؽ بغداد في العنؼ تركز استمرار إلى البعثة بيانات وتشير
 العراؽ جنوب في أما. األنبار محافظة في أقؿ، بوتيرة لكف ىجمات، ووقعت وكركوؾ، الموصؿ في خاصة عمييا،

-الشمالية والمنطقة بغداد وسجمت. المدنييف والضحايا اليجمات مف أقؿ عدداً  شيدت فقد بالبصرة المحيطة والمناطؽ
 وسجمت. التوالي عمى اً جريح 2002و 3024و قتيبلً  739و 865 بمغ المدنييف والجرحى القتمى مف عدداً  الوسطى
 والمنطقة جريحاً  692و قتيبلً  293 الشمالية والمنطقة جريحًا، 1165و مدنياً  قتيبلً  433 الوسطى-الجنوبية المنطقة
 كانوف شير وشيد. جريحاً  293و مدنياً  قتيبلً  111 الجنوبية المنطقة سجمت بينما جريحًا، 400و قتيبلً  212 الغربية
 مف القتمى عدد أف رغـ ،(قتيبلً  307 التقارير بحسب المدنييف القتمى عدد بمغ حيث) العنؼ ؿأعما ذروة يناير/الثاني

 عاـ منذ شير لذلؾ المسجؿ األعمى الرقـ وىو – ديسمبر/األوؿ كانوف شير خبلؿ بشدة ازداد المدنييف صفوؼ
 مدنياً  1515 بمقتؿ قاريرالت تفيد إذ األوؿ، نصفو فاقت عنؼ أعماؿ 2011 عاـ مف الثاني النصؼ شيد و. 2008

 شيري بيف الواقعة الفترة في 1256 بمقتؿ مقارنة ديسمبر/األوؿ وكانوف يوليو/تموز شيري بيف الواقعة الفترة في
 . يونيو/وحزيراف يناير/الثاني كانوف

 
صابة مقتؿ إلى وأدت مسمحوف متمردوف بيا قاـ التي اليجمات عمى األمثمة وتشمؿ  18 في وقعت حادثة 8مدنييف وا 
 كانوا األقؿ عمى 150 وجرح شخصاً  64 مقتؿ عف تكريت في انتحاري نفذه ىجـو أسفر حيث يناير/الثاني كانوف

 انفجار عند شخصاً  64و 48 بيف ما قتؿ يناير/الثاني كانوف 27 وفي. لمشرطة تابع لمتجنيد مركز أماـ مصطفيف
 وراء طائفي دافع وجود المرجح ومف ،9بغداد في عمةالش منطقة في عزاء خيمة تدمير إلى أدى مما مفخخة، سيارة

                                                 
 .اليجوـ إلى أشارت موثوقة إعبلمية ومصادر( يونامي) العراؽ لمساعدة المتحدة ألمـا بعثة تقارير بحسب 8

9
 ٌناٌر/الثانً كانون 12 –" بؽداد فً الشٌعة للمسلمٌن منطقة فً جنازة تشٌٌع أثناء قنبلة إنفجار فً شخصا   68 مقتل: "سً بً بً.  

تم الدخول إلى الموقع بتارٌخ  ,<http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12298002>: الرابط على متوفر ،1522

 .2077تموز/ٌولٌو  77
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،  وفي. الرمادي في ثقافياً  مركزاً  انتحاري ىاجـ عندما 15 وجرح شخصاً  14 حوالي قتؿ فبراير/شباط 24 وفي اليجـو
 تحت الطريؽ جانب عمى مزروعة قنبمة انفجرت عندما وأطفاؿ، نساء بينيـ شخصًا، 12 حوالي قتؿ مارس/آذار 6

 وفي. األمريكية لمقوات موكباً  كاف لربما المنشود اليدؼ أف مف الرغـ عمى البصرة وسط المعقؿ منطقة في رةما حافمة
 ىجـو في 100 مف أكثر وأصيب العراقية الشرطة قوات مف أغمبيـ شخصًا، 71 إلى يصؿ ما قتؿ مارس/آذار 29

 اإلسبلمية العراؽ دولة أعمنت وقد. كريتت في المدينة مجمس مبنى خارج يدوية بقنابؿيوف  انتحار نفذه مزدوج
  10.اليجـو ىذا عف مسؤوليتيا

 
 ما قتؿ مايو/أيار 3 وفي. حقوليـ في قنابؿ بتفجير شيعية ريفية ألسرة ينتموف أفراد 10 قتؿ أبريؿ/نيساف 11 وفي
 يونيو/حزيراف 3 وفي. بغداد في دشير أبو منطقة في مقيى خارج مفخخة سيارة انفجرت عندما مدنياً  16 إلى يصؿ
 وفي. انتحاري نفذه ىجـو في تكريت في مسجد في( أطفاؿ ذلؾ في بما) 20 مف أكثر وجرح مصؿ   18 حوالي قتؿ
 دورية استيدفتا مفخختيف بسيارتيف ىجوميف في آخريف 52 وأصيب شخصاً  15 األقؿ عمى قتؿ يونيو/حزيراف 11

 آخريف مدنييف ثبلثة وجرح صبياف قتؿ الموصؿ في يونيو/حزيراف 20 في و. الموصؿ في الدواسة منطقة في لمجيش
 الشرطة منطقة في األقؿ عمى شخصاً  34 قتؿ يونيو/حزيراف 23 وفي. الطريؽ جانب عمى مزروعة قنبمة انفجار في

 القنبمتاف واستيدفت شيعياً  مسجداً  منيا واحدة استيدفت - سريع تتابع في قنابؿ ثبلث انفجار لدى بغداد في الرابعة
 الديوانية في مدنييف، معظميـ شخصًا، 27 قتؿ يونيو/حزيراف 26 وفي. بالتبضع الناس قياـ أثناء سوقاً  األخرياف
 . المحافظ منزؿ خارج مفخخة سيارة انتحاري فجر عندما

 
 في مزدوج تفجير في بجروح آخريف 28 أصيب بينما مصرعيـ األقؿ عمى شخصاً  12 لقي يوليو،/تموز 28 في

 الستيداؼ حدد أنو يبدو بتوقيت انتحاري انفجار تبعو الدولة تديره مصرؼ خارج األوؿ االنفجار وقع ثبحي تكريت،
 لقي العاـ ىذا في عنفاً  األياـ أكثر أحد وىو أغسطس/آب 15 وفي. التفجير موقع إلى وصموا الذيف الطوارئ عماؿ
 كاف العراؽ، مدف مختمؼ في شنت اليجمات مف موجة في بجروح المئات وأصيب حتفيـ شخصاً  70 مف أكثر

 بالمجمؿ،. الكوت مدينة وسط في بالناس يعج سوؽ في قنبمتاف انفجرت عندما شخصاً  37 بحياة أودى حادث أسوأىا
 تشريف 13 وفي. 11 اإلسبلمية العراؽ لدولة مسؤوليتيا الحكومة حممت ىجمة، 40 وقوع عف اإلفادة تمت
 مزروعتاف قنبمتاف انفجرت عندما ببغداد الواقعة الصدر مدينة في حتفيـ األقؿ عمى شخصاً  16 لقي أكتوبر،/األوؿ
 27 وفي. المزدوج التفجير بيذا شخصاً  61 حوالي بمقتؿ لمبعثة المصادر بعض إفادة رغـ – الطريؽ جانب عمى

                                                 
: الرابط عمى متوفر. 1522 ابريؿ/نيساف 1" العراؽ في تكريت في اليجوـ مسؤولية تتبنى القاعدة" رويترز 10

idUSTRE7310R520110402-qaeda-violence-iraq-http://www.reuters.com/article/2011/04/02/us وتـ اإلطبلع ،
 .2077تموز/يوليو  27عميو بتاريخ 

11
 الموقع على متوفر. 1522 أؼسطس/آب 18" بؽداد، فً مسجد على انتحاري هجوم فً األقل على شخصا   16 مقتل: "روٌترز.  

تم  (.idUSTRE77R2QZ20110828V-violence-iraq-http://www.reuters.com/article/2011/08/28/us) لكترونًاإل

 255 من أكثر فثمة ممكن، ؼٌر بالعادة جهة ألي المسلحة ماتالهج مسؤولٌة تحمٌل إن ، 1522تموز ٌولٌو  12اإلطالع علٌه بتارٌخ 
 تستهدؾ هجمات شن وراء الدوافع فهم ٌعد األحٌان بعض وفً. والصالت والقدرات الدوافع من العدٌد ولدٌها بالعراق تعمل مسلحة جماعة
 وحتى. دافع من أكثر على تنطوي ما وؼالبا   عرقٌة أو سٌاسٌة أو مذهبٌة أو إجرامٌة دوافع كونها بٌن تتراوح إذ التحدٌد صعبة معٌنا   فردا  
 .موثوق اإلدعاء أن ٌفترض أن ٌنبؽً فال هجمات، أٌة عن مسؤولٌتها ما جماعة تعلن حٌن

http://www.reuters.com/article/2011/04/02/us-iraq-violence-qaeda-idUSTRE7310R520110402
http://www.reuters.com/article/2011/04/02/us-iraq-violence-qaeda-idUSTRE7310R520110402
http://www.reuters.com/article/2011/08/28/us-iraq-violence-idUSTRE77R2QZ20110828V
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 انفجر والثاني لمموسيقى محؿ خارج وقع األوؿ انفجاريف في ببغداد أور حي في مدنياً  18 ُقتؿ أكتوبر،/األوؿ تشريف
 .الضحايا لمساعدة الناس ىرع عندما

 
 بينما األقؿ عمى شخصاً  69 ُقتؿ ديسمبر،/األوؿ كانوف 22 بتاريخ ُشنت التي اليجمات مف أخرى سمسمة وضمف
 عمى مزروعة قنابؿ وست مفخخة سيارات تسع انفجرت إذ التفجيرات مف منسقة سمسمة في بجروح 200 زىاء أصيب
 لمشيعة أغمبيا حياً  12 في حكومية ومباف   ومقاه   بقالو ومحاؿ أسواؽ منيا مدنية تحتية بنىً  يدفتاست الطريؽ جانب
 تنتمي جماعة وىي اإلسبلمية، العراؽ دولة أعمنت فقد اإلعبلـ، وسائؿ بعض نشرتيا لتقارير ووفقاً . 12بغداد في

 . 13التفجيرات عف مسؤوليتيا القاعدة، لتنظيـ
 

 مف العديد وفي متعمدة، بصورة المدنييف باستيداؼ المسمحة المعارضة جماعات استمرت سابقاً  إليو أشير وكما
 والسيارات الناسفة كالعبوات وعشوائية متناسقة غير تكتيكات استخداـ تـ العراقية األمف قوات استيدفت التي اليجمات
 ىذه مثؿ تنفيذ وتـ. الحكومية لمنشآتا أو المباني أو الشرطة تفتيش نقاط مف بالقرب أو الطرؽ جوانب عمى المفخخة
 قتؿ نية يعكس الذي األمر والكنائس، المساجد أو المقاىي أو كاألسواؽ المزدحمة العامة األماكف في اليجمات
صابة  . اإلصابات نوع أو بعدد المباالة عدـ أو المدنييف مف عدد أكبر وا 

 
 دينية جماعات إلى ينتموف الذيف األشخاص يستيدؼ ياً طائف كاف بعضيا أف فيبدو اليجمات، ىذه مثؿ دوافع وتنوعت
 ضد اليجمات ىذه مف كبير عدد ارتكاب وتـ والكنائس، المساجد ذلؾ في بما عبادتيـ ودور سكنيـ وأماكف معينة

 األيزيدييف ذلؾ في بما الدينية األقميات مف وغيرىـ المسيحييف ضد مستمرة ىجمات أيضاً  ىناؾ لكف الشيعة،
 كركوؾ، في التركماف مثؿ محددة عرقية أقميات اليجمات مف العديد واستيدفت. المندائييف والصابئة والمانوييف
 العنؼ، إلى أدت قد العرقية الجماعات إلى ينتموف أفراد بيف التوترات تكوف أف الممكف مف فإنو التقارير وبحسب
 العراقية، األمف قوات ضد شنيا يتـ التي لميجمات سياسية دوافع وىنالؾ. نينوى في واأليزيدييف المسيحييف بيف السيما
 أية وعمى. األمف عمى الحفاظ عمى ومؤسساتيا الحكومة بقدرة الناس ثقة زعزعة إلى تيدؼ إنيا إذ الشرطة، خاصةً 
 يأخذ العنؼ أف يبدو عمييا المتنازع المناطؽ ففي أخرى، دوافع أو طائفية دوافع اليجمات تمؾ لمثؿ يكوف قد حاؿ
 الظاىرة دوافعيا كانت والخطؼ، القتؿ عمميات ذلؾ في بما الحوادث، بعض أف مف وبالرغـ. عرقياً  أو طائفياً  اً طابع

 . غيرىا أو سياسية أو طائفية دوافع أيضاً  ليا يكوف قد أنو إال إجرامية
 اإلنساف حقوؽ وقانوف النافذ الدولي اإلنساني انوفوالق العراقي الجنائي لمقانوف انتياكات اليجمات ىذه كافة تمثؿ

 والنظاـ، القانوف وحفظ الستعادة سعييا في العراقية الحكومة تواجو التي مةالجّ  بالصعوبات البعثة تقر وبينما الدولي
 ىذه مثؿ مرتكبي لتقديـ الدولية، القانونية اللتزاماتيا ووفقاً  القانوف حدود ضمف بوسعيا، ما بذؿ عمييا يتعيف أنو إال

                                                 
12

 الحكومة أعلنت فمثال  . الرقم هذا من التحقق الممكن من ٌكن لم ولكن 245 حوالً بلػ القتلى عدد أن البعثة المصادر بعض أبلؽت . 

 المدمر المكتب جدران على الملصقة المالحظات أن بٌد الرصافة فً والعدالة المساءلة هٌئة مكتب موظفً من موظفا   24 مقتل رسمٌا  

 .قتلوا موظفا   42 أسماء أدرجت
13

: الرابط على متوفر ،1522 دٌسمبر/األول كانون 12" بؽداد، تفجٌرات تتبنى القاعدة: "برٌس األساشوٌتٌد.  

shiite-baghdad-bomb-suicide-qaeda-al-iraq-http://www.france24.com/en/20111227 كانون  8، تمت زٌارته بتارٌخ
 الجهاد ضد حكومة العراق. جماعة مسلحة )معظمها سنٌة( استئناؾ 77. وفً نفس الٌوم أعلنت 2072الثانً/ٌناٌر 

http://www.france24.com/en/20111227-iraq-al-qaeda-suicide-bomb-baghdad-shiite
http://www.france24.com/en/20111227-iraq-al-qaeda-suicide-bomb-baghdad-shiite
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 مف المدنية التحتية والبنى المدنييف وحماية العنؼ مف لمحد والمناسبة القانونية اإلجراءات كافة واتخاذ لة،لمعدا الجرائـ
  14.الصراع أضرار

 
 كردستان إقميم في المدنيون الضحايا 3.2.2

صابة مقتؿ البعثة سجمت حيث 15والعنؼ، المسمح الصراع عف نسبياً  بعيداً  كردستاف إقميـ ظؿ  اإلقميـ في مدنياً  12 وا 
 ىنالؾ كاف الشأف، بيذا يتعمؽ وفيما. مدنياً  22 مقتؿ تسجيؿ تـ عندما 2010 لعاـ منو أقؿ العدد ىذا و. العاـ خبلؿ

يراف تركيا مع كردستاف إقميـ حدود عمى أجنبية عسكرية قوات تشنيا التي العسكرية العمميات أثر مف مخاوؼ  عمى وا 
صابة مدنييف قتمى 10 األقؿ عمى خمفت حيث المدنييف،  .أسر نزوح إلى وأدت آخريف 20 وا 

  
  المستهدفة القتل عمميات 3.3
 اإلنساني الدولي لمقانوف خطيرة انتياكات تشكؿ أنيا إذ لمقمؽ مصدراً  المستيدفة القتؿ وعمميات االغتياالت وتيرة تبقى

 في أو الطريؽ عمى مزروعة فةناس عبوات خبلؿ مف تتـ اليجمات مف العديد كانت. الدولي اإلنساف حقوؽ وقانوف
 2011 عاـ شيد فقد البعثة وبحسب. لمصوت بكاتمات مزودة صغيرة نارية أسمحة باستخداـ النار إطبلؽ أو مركبات
 بكثير أعمى وىي آخريف، 41 وجرح شخصاً  73 مقتؿ عف أسفرت اغتياؿ، ومحاولة اغتياؿ عممية 296 حوالي
 .2010 بعاـ مقارنة

 
 المتقاعديف الضباط ذلؾ في بما العراقية الشرطة قوات عناصر ىـ العمميات ىذه في تيدفيفالمس األشخاص وأكثر
 المحافظات مجالس في وأعضاء حكومييف مسئوليف أيضاً  الضحايا وشممت العامميف، الشرطة عناصر عائبلت وأفراد

 دينية أقميات إلى المنتميف صواألشخا التقميدييف والقادة وقضاة وأكاديمييف، وأطباء وصحفييف حكومييف وموظفيف
 .دينية ونشاطات فعاليات في والمشاركيف وعرقية

  
 المكاف إلى الشرطة وصوؿ ولدى مدنييف، وجرح مقتؿ إلى عامة أماكف في قنابؿ انفجار أدى الحوادث بعض وفي

 أو الشرطة مراكز خارج انفجرت التي القنابؿ وألحقت األمف، قوات مف عناصر قتؿ بيدؼ أخرى قنابؿ انفجرت
 عائمة مف أفراد إصابة أو مقتؿ إلى المستيدفة االغتياالت أدت كما المدنييف، مف بالمارة األذى الحكومية المباني
 .المستيدفة الضحية

 
 الحكوميين والمسئولين والمسئولين الحكومة موظفي تستهدف التي الهجمات 3.3.2

 

                                                 
 توفيرىا يجب التي األساسية الحماية أشكاؿ خاص، بشكؿ والسياسية، المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد مف الرابعة المادة توضح 14

 . الطوارئ أوقات في حتى منيا باالنتقاص ُيسمح ال والتي لؤلشخاص
 . الحدودية المناطؽ في واإليرانية التركية لمقوات العسكرية لعممياتوا المدنية المظاىرات تشمؿ التي الحوادث باستثناء 15
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 لدى  المتوفرة األرقاـ وبحسب. 2010 بعاـ مقارنة العراؽ عمـو في الحكومييف المسئوليف اغتياؿ محاوالت عدد ارتفع
 16الحوادث تمؾ بيف ومف. وتكريت والموصؿ وكركوؾ بغداد ىي اغتياؿ عمميات شيدت التي المدف أكثر فإف البعثة
 19 في و. بغداد في مارس/آذار 20 في مارة سيارة مف نار إطبلؽ حادثة في النفط وزارة في مسئوؿ مقتؿ
 30 في و. بغداد في الدورة منطقة في سيارة عمى الصقة قنبمة بواسطة ربيةالت وزارة في موظؼ قتؿ أبريؿ/نيساف
 قتؿ مايو/أيار 26 في و. مستيدؼ نار إطبلؽ في منزليما في وابنتو الصناعة وزارة في موظؼ قتؿ ابريؿ/نيساف
 مايو/أيار 30 وفي. بغداد في مارة سيارة مف رنا إطبلؽ حادثة في البلمي فيصؿ عمي والعدالة المساءلة ىيئة رئيس
 في شرقاطال غرب تامبة إلى المتوجو موكبو ناسفة عبوة استيدفت عندما اغتياؿ محاولة مف نينوى محافظ نائب نجا

اهلل.  عبد الكريـ عبد اإلنساف حقوؽ وزير نائب اغتياؿ محاولة استيدفت بغداد في يونيو/حزيراف 1 وفي. الموصؿ
 أسفر مما التعميمي الديف صبلح مستشفى في نفسو انتحاري فجر مسجد عمى ىجـو أعقاب في يونيو/رافحزي 3 وفي
صابة العراقية الشرطة أفراد مف اثنيف مقتؿ عف  في النائب يستيدؼ االنتحاري وكاف طبيب، ذلؾ في بما أربعة وا 

 7 وفي. األوؿ اليجـو جراء مف لمصابيفا يزور كاف الذي عميوي حسيف مطشر السيد العراقية القائمة عف البرلماف
 وفي.  بغداد في الجامعة حي في مارة سيارة مف نار إطبلؽ حادثة في الدفاع وزارة في مسئوؿ نجؿ قتؿ يونيو/حزيراف

 غرب الجامعة حي في لمصوت كاتمة بأداة مزودة بأسمحة الخارجية بوزارة موظفاً  مسمحوف قتؿ سبتمبر،/أيموؿ 25
 وزارة في الدولية العبلقات مدير اهلل فتح سعد السيد بسيارة ألصقت قنبمة انفجرت أيضاً  سبتمبر/يموؿأ 25 وفي. بغداد
 28 بتاريخ ببغداد الخضراء المنطقة داخؿ نوعو مف نادر حادث في و. سائقو مقتؿ إلى أدى مما اإلنساف حقوؽ
 قد يكوف أف يمكف االنفجار أف إلى قاريرالت وأشارت البرلماف، مبنى خارج قنبمة انفجرت نوفمبر،/الثاني تشريف

 التي اليجمات عف مسؤوليتيا 17اإلسبلمية العراؽ دولة وأعمنت. بنفسو الوزراء رئيس أو البرلماف رئيس استيدؼ
 تشريف 28 وفي. مصرعيـ أشخاص 7 إثرىا عمى لقي والتي ديسمبر/األوؿ كانوف 26 بتاريخ الداخمية وزارة استيدفت

 وأسفرت شيعي، تركماني وىو كركوؾ محافظة مجمس في عضو منزؿ استيدفت قنابؿ أربع فجرتان نوفمبر،/الثاني
صابة اثنيف مدنييف مقتؿ عف  .بجروح 14 وا 
  

 18وقانونيين قضاة استهدفت هجمات 2.2.2
 

 استمرت القانوف سيادة وتقويض الحكومية المؤسسات عمؿ إعاقة تستيدؼ التي العنؼ حمقات مف أخرى حمقة وفي
 كانوف 2 في قاض   شقيقة ابف مقتؿ 19البعثة رصدتيا التي الحوادث بيف ومف والقانونييف، القضاة ضد جماتالي

                                                 
 مصادر إلى باإلضافة  البعثة مصادر مف مستقاةال المعمومات الحوادث، كافة مف فريؽ|مكتب حقوؽ اإلنساف بشكؿ مباشر  تحقؽي لـ 16

 .اإلعبلمية التقارير مثؿ موثوقة مفتوحة
17

 الدعم وتتلقى من، وتتألؾ 1554 أكتوبر األول تشرٌن 20 بتارٌخ تأسست التً المجموعات من ددلع مظلة اإلسالمٌة العراق دولة تعد 

 وكتائب الصحابة وجند الفاتحٌن وجٌش والقاعدة الذي انحدرت عنه المجاهدٌن شورى مجلس  بضمنها المتمردة الجماعات من مجموعة من
 السنة علٌها ٌسٌطر التً المناطق فً خالفة تأسٌس إلى وتهدؾ. أخرى نٌةس ومجموعات المنصورة الطائفة وجٌش سنةوال التوحٌد أنصار
 مبدئٌا   وتدعً الخ وواسط بابل من وأجزاء نٌنوى الدٌن وصالح وكركوك ودٌالى واألنبار بؽداد محافظات فً تواجدها وتدعى. العراق فً
 .لها عاصمة بعقوبة كون

 . األسماء كافة حذؼ تـ أمنية بوألسبا األفراد حماية لغاية أنو المبلحظة يرجى 18
 .اإلعبلمية كالتقارير موثوقة ومفتوحة أخرى ومصادر البعثة مصادر مف المعمومات عمى الحصوؿ وتـ الحاالت، كافة مف التأكد يتـ لـ 19
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 السجناء عف يدافع محاـ   ُقتؿ نفسو اليـو وفي القاضي، منزؿ داخؿ قنبمة انفجار لدى الرفيعات في يناير/الثاني
 طريؽ عمى مارة سيارة مف نار إطبلؽ حادثة في محامية ُقتمت يناير/الثاني كانوف 4 وفي بغداد، شرؽ العراقييف
 معمـ ُقتؿ ابريؿ/نيساف 19 وفي منزلو، مف قريباً  كركوؾ في بارز محاـ   ُقتؿ مارس/آذار 18 وفي بغداد، في المطار
 نار إطبلؽ في قاض   ُقتؿ ابريؿ/نيساف 30 وفي كركوؾ، في عائمتيـ منزؿ في مسمحيف يد عمى آخر وشخص ومحاـ  
 9 وفي التقارير، بحسب االعتداء ذلؾ في األشخاص مف آخر عدد وُقتؿ بغداد في منزلو في حيفمسم يد عمى

 وسائقو قاض أردي أكتوبر/األوؿ تشريف 19 وفي بغداد، في مارة سيارة مف نار إطبلؽ في قاض   ُقتؿ يونيو/حزيراف
 منطقة في قضاة تقؿ بةمرك مسمحوف ىاجـ ديسمبر/األوؿ كانوف 13 وفي الموصؿ، غرب منطقة في بالرصاص

 ديسمبر/الثاني كانوف 21 وفي قضاة، ثبلثة بينيـ مف بجراح آخروف خمسة وأصيب أشخاص ثبلثة ُقتؿ حيث الفموجة
 واثنيف القاضي ابنة بإصابة التقارير وأفادت كركوؾ، في القاضي بمركبة مثبتة قنبمة انفجار عند وحارسو قاض   ُقتؿ
 لممستشفى المصابيف لنقؿ تستخدـ كانت القاضي حّراس أحد مركبة تحت ثانية ةقنبم انفجرت ثـ ومف المشاة، مف

 .المدنييف مف أخرى إصابات خمس وقوع عف أسفر الذي األمر
  

 وأكاديميين أطباء استهدفت هجمات 3.3.4
 كانت و 20.التقرير غطاىا التي الفترة خبلؿ وأطباء أكاديمييف ضد األقؿ عمى مستيدفاً  ىجوماً  35 البعثة سجمت
 لدوافع البعض استيداؼ تـ قد يكوف أف المحتمؿ ومف األحياف، أغمب في واضحة وغير متباينة االغتياالت ىذه دوافع

 21.اليجمات تمؾ وراء طائفية أو عرقية أو سياسية دوافع ىناؾ يكوف قد الحاالت بعض في لكف إجرامية أو شخصية
 فبراير،/شباط 26 وفي. بغداد غرب الخضراء، حي في منزلو في بالرصاص جامعي أستاذ قتؿ فبراير،/شباط 17 في
 ىيئة عضو قتؿ مارس/آذار 8 في و. بغداد في السيدية في بالرصاص التقنية الجامعات إحدى في مدرس قتؿ

. الموصؿ شرؽ البريد في مجيوليف مسمحيف برصاص الموصؿ جامعة في األساسي والتعميـ التربية قسـ في التدريس
 مارس/آذار 29 وفي. بغداد في النسور ساحة في السرطاف أبحاث في متخصص أستاذ قتؿ مارس،/آذار 26 وفي
. سيارتو عمى مثبتة الصقة قنبمة انفجار في المستنصرية جامعة في األسناف طب عميد قتؿ بغداد في المنصور في
 5 وفي. التقارير سببح جامعي أستاذ أسرة منزؿ عمى ىجـو في أشخاص ستة حوالي قتؿ أبريؿ/نيساف 4 وفي

 قنبمة انفجار في مدرس قتؿ أبريؿ،/نيساف 9 وفي. الطارمية في منزلو في مدرس مقتؿ عف أنباء وردت أبريؿ/نيساف
 الصقة قنبمة انفجار في مدرس مقتؿ عف أنباء وردت مايو،/أيار 1 في و. الفموجة في سيارتو عمى مثبتة الصقة
 نار إطبلؽ في عائمتو مف أفراد وأربعة مدرس قتؿ الدور في يونيو/حزيراف 11 وفي. بعقوبة غرب سيارتو عمى مثبتة
 عيادتو مف خروجو أثناء طبيباً  مجيولوف مسمحوف رجاؿ اختطؼ يونيو/حزيراف 21 وفي. التقارير بحسب منزليـ في
 دفع تـ. ةالضحي سراح إلطبلؽ دوالر 300 000 تبمغ بفدية مطالبيف الطبيب بعائمة الخاطفوف واتصؿ كركوؾ، في

                                                 
 .اإلعبلمية تقاريركال موثوقة ومفتوحة أخرى ومصادر البعثة مصادر مف المعمومات عمى الحصوؿ وتـ الحاالت، كافة مف التأكد يتـ لـ 20
 الرابط عمى متوفر ،"الكفاءات مف العراؽ لتفريغ يائسة محاولة األطباء استيداؼ إف" 1522 يونيو/حزيراف 45 في الصحة وزير قاؿ 21

.php?name=News&file=article&sid=183http://www.moh.gov.iq/english/index ،77بتاريخ  تـ االطبلع عميو 
 .2077آب/أغسطس 

 

http://www.moh.gov.iq/english/index.php?name=News&file=article&sid=183
http://www.moh.gov.iq/english/index.php?name=News&file=article&sid=183
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 العمر مف يبمغ أسناف طبيب نجؿ مجيولوف مسمحوف خطؼ يونيو،/حزيراف 25 وفي. الطبيب عف وُأفرج الحقاً  الفدية
 فدية دفع تـ قد كاف إذا ما يعرؼ ولـ يونيو،/حزيراف 28 في سراحو إطبلؽ وتـ كركوؾ، مدينة في سنوات تسع

 محاولتيـ لدى خاطفيو قاـو عندما كركوؾ في الرصاصب طبيب أردي يوليو/تموز 22 وفي. سراحو إطبلؽ لضماف
 مف بالقرب قرية في العيادات إحدى في بالرصاص التمريض طاقـ أعضاء أحد أردي يوليو/تموز 24 وفي خطفو،
 وقتموا الموصؿ شرؽ التحرير حي في عيادة مسمحوف اقتحـ يوليو/تموز 26 وفي بغداد، شرقي شماؿ الكرمة منطقة
 ببغداد العدؿ حي في منزلو خارج بغداد جامعة في بروفيسور أردي أغسطس/آب 23 وفي. جمعة ىيفاء الدكتورة
 عمى وشقيقو عباس يمدـر األعصاب طبيب مقتؿ عف األنباء أفادت سبتمبر/أيموؿ 5 وفي بجراح، أبنائو أحد وأصيب
 ممرضة مركبتيف يستقموف مسمحوف خطؼ أيضاً  كركوؾ وفي سبتمبر/أيموؿ 11 وفي. بكركوؾ مسمحيف أيدي

 مارة مركبة مف رصاص إلطبلؽ نتيجة وابنتو مدرس مقتؿ عف األنباء أفادت أكتوبر/األوؿ تشريف 22 وفي ،ةتركماني
 كركوؾ جامعة رئيس العسكري الزي يرتدوف مجيولوف مسمحوف خطؼ نوفمبر/الثاني تشريف 5 وفي تكريت، في

 تشريف 15 وفي. فدية لدفعيـ شير بعد األستاذيف سراح مؽأط ثـ ومف تركماني، شيعي وكبلىما آخر جامعي وأستاذ
 27 وفي بغداد، شماؿ القيارة مف بالقرب قرية في عيادتو عمى النيراف مسمحوف فتح عندما طبيب قتؿ نوفمبر/الثاني
 إلى أدى مما مركبتو عمى مثبتة الصقة بقنبمة كركوؾ في األحمر الصميب مدير أستيدؼ ديسمبر/األوؿ كانوف
 . خطيرة بجروح توإصاب

 
 الدينية والفعاليات المؤسسات استهدفت هجمات 3.3.5

 
 مف كبيرة أعداد حصد في الدينية، الفعاليات تستيدؼ التي النطاؽ واسعة اليجمات السيما الطائفي، العنؼ استمر

 في كرببلء في شيعي ديني احتفاؿ عمى ىجوماً  مفترضة سنية ميميشيات شنت المثاؿ، سبيؿ عمى. المدنييف الضحايا
 20 ففي الضحايا، مف ىائمة أعداد عف عادة المزدحمة األماكف عمى اليجمات ىذه مثؿ وتسفر. يناير/الثاني كانوف
 الزوار مف اآلالؼ فييا يتجمع طرؽ عمى مفخختيف سيارتيف انفجار في شيعياً  زائراً  56 حوالي ُقتؿ يناير/الثاني كانوف
 مفخختيف سيارتيف انفجار حادثي في زائراً  33 مف أكثر ُقتؿ أياـ أربعة وبعد ة،األربعيني ذكرى إلحياء كرببلء في

 منطقة اآلخر استيدؼ بينما حافبلت محطة األوؿ االنفجار استيدؼ وقد ساعات، بضعة بعض عف يفصميما
 في سنييف مةأئ استيداؼ تـ محتممة انتقامية أعماؿ وفي. المواكب ينظموف الزوار كاف بينما المدينة وسط الداعـو

. يناير/الثاني كانوف 31و يناير/الثاني كانوف 24 في مارة سيارات مف نار إطبلؽ في إماميف ُقتؿ حيث الفموجة،
 كانوف 31و 24 بتاريخي مارة سيارة مف رصاص إطبلؽ في إماميف ُقتؿ فقد" عراقييفإحصاء القتمى ال ىيئة" بحسب
 دينياً  احتفاالً  استيدفا بالقنابؿ انتحارييف ىجوميف في األقؿ عمى شيعياً  راً زائ 46 ُقتؿ فبراير/شباط وفي 22.يناير/الثاني
 بسيارة انتحاري ىاجـ عندما 30 حوالي وُجرح أشخاص ثمانية ُقتؿ فبراير/شباط 8 في األوؿ اليجـو ففي سامراء، في

 12 وفي إماـ، وفاة سبةبمنا ديني احتفاؿ يجري كاف حيث المدينة إلى متجييف الشيعة الزوار مف مجموعة مفخخة

                                                 
 2077تموز/يوليو  27، تـ اإلطبلع عميو في /http://www.iraqbodycount.org/databaseإحصاء القتمى العراقييف  ىيئة 22

http://www.iraqbodycount.org/database/
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 التقارير وبحسب حافبلت، محطة مف قريباً  الشيعة الزوار مف حشد مف بالقرب نفسو آخر انتحاري فجر فبراير/شباط
صابة شخصاً  38 مقتؿ عف الثاني اليجـو أسفر فقد اإلعبلمية   23.بجروح 74 وا 

 
 االحتفاالت أحد خبلؿ شيعة زواراً  استيدفت كرببلء في مفخخة سيارات أربع انفجار أفضى يوليو/تموز 16و 15 وفي

صابة شخصاً  15 مقتؿ إلى الدينية  أـ لمسجد الرئيسية المنطقة في نفسو انتحاري فّجر أغسطس/آب 28 وفي ،84 وا 
 مقتؿ عف المستشفيات في ومسئولوف العراقية الشرطة وأفادت بغداد غربي الجامعة حي في الصبلة أداء أثناء القرى
ص مصمياً  29  أيدي عمى بالرصاص رمياً  شيعياً  زائراً  22 ُقتؿ سبتمبر/أيموؿ 12 وفي. بجروح األقؿ عمى 30 ابةوا 

 في األنبار محافظة مف يمروف كانوا بينما متنيا عمى كاف مف كؿ وقتموا تقميـ التي الحافمة أوقفوا مجيوليف مسمحيف
 عندما بجروح 27 وأصيب شخصاً  25 ُقتؿ سبتمبر/أيموؿ 30 وفي سوريا، في المقدسة المراقد أحد إلى طريقيـ
 مصرعيـ األقؿ عمى شخصاً  32 ولقي. الحمة مدينة في شيعية جنازة في المنتحبيف جموع بيف مفخخة سيارة انفجرت

 شخصاً  15 قتؿ ديسمبر/األوؿ كانوف 5 وفي الشيعية، عاشوراء ذكرى إحياء خبلؿ الطائفية اليجمات مف عدد في
 نفس في آخر حادث فييا وقع التي الحمة في دينياً  موكباً  استيدفت مفخخة سيارة انفجار يف وأطفاؿ نساء بينيـ مف
 .األقؿ عمى آخريف أشخاص ستة مقتؿ إلى أدى اليـو
 

 صدري ديف رجؿ قتؿ فبراير/شباط 17 ففي  .24الديف رجاؿ استيدفت التي األخرى اليجمات مف عدداً  البعثة وسجمت
 الزعيـ بمقتؿ يفيد تقرير ورد فبراير/شباط 18 وفي. كرببلء غرب في مارة سيارة مف عميو النار إطبلؽ جراء بارز

 شماؿ في الراشدية في منزلو أماـ مجيوليف مسمحيف قبؿ مف عميو النار إطبلؽ إثر فخري عمي الشيخ الديني
 في و. بعقوبة في يـمنزل في سني إماـ عائمة مف أفراد ثبلثة عمى النار إطبلؽ تـ أبريؿ/نيساف 19 في و. الموصؿ

 وفي. بغداد في المعظـ باب منطقة في سيارتو في وضعت" الصقة قنبمة" بواسطة شيعي ديف رجؿ قتؿ مايو/أيار 19
 اإلماـ وكاف كركوؾ، فرع - العراؽ عمماء مجمس في وعضو بارز إماـ بخطؼ مجيولوف مسمحوف قاـ مايو/أيار 31

 في جيجاف عادؿ اإلماـ قتؿ أغسطس/آب 13 وفي. كركوؾ في راقيالع اإلسبلمي الحزب في ناشطاً  عضواً  أيضا
 في مسجده مف بالقرب بالرصاص إماـ أردي سبتمبر/أيموؿ 9 وفي بغداد، شرقي متحركة مركبة مف رصاص إطبلؽ
 صفاء الشيخ منزؿ في الحمة بمدة مف بالقرب قنبمة انفجرت أكتوبر/األوؿ تشريف 25 وفي ببغداد، الزعفرانية منطقة

صابتو أبنائو وأحد زوجتو مقتؿ عف أسفرت حيث اسـج  . بجراح أبنائو مف وثبلثة وا 
 

 التطرؽ تـ وقد زيدييف،يواأل والشبؾ المسيحييف ذلؾ في بما األخرى الدينية األقميات أعضاء استيدفت ىجمات ووقعت
 .أدناه اليجمات ليذه
 

 العراقية األمن قوات عناصر استهدفت هجمات 3.3.6
                                                 

: الرابط عمى متوفر. 1522 فبراير/شباط 21 ،"العراؽ في العشرات ويصيب 48 يقتؿ ريانتحا" رويترز 23
idUSTRE71B1CT20110212-violence-iraq-http://www.reuters.com/article/2011/02/12/us 

 
 .الموثوقة اإلعبلمية التقارير مثؿ موثوقة مفتوحة مصادر إلى باإلضافة البعثة مصادر مف معمومات. الحاالت جميع تأكيد يتـ ـل 24

http://www.reuters.com/article/2011/02/12/us-iraq-violence-idUSTRE71B1CT20110212
http://www.reuters.com/article/2011/02/12/us-iraq-violence-idUSTRE71B1CT20110212


 

 25 

 
 فقد البعثة لدى المتوفرة األرقاـ ووفؽ. 2011 عاـ في متكرر نحو عمى ليجمات العراقية األمف قوات دأفرا تعرض

 مجموعات قبؿ مف اليجمات ىذه نفذت و. بجروح 2596 أصيب فيما القوات ىذه مف عنصراً  1052 نحو قتؿ
 .األمف عمى الحفاظ ىعم الحكومة قدرة في الشعب ثقة تقويض إلى ىدفت أنيا الواضح ومف مختمفة متمردة

 
 بيف األرواح في وخسائر إصابات عف تسفر ما كثيراً  ومراكزىا العراقية الشرطة عمى النطاؽ واسعة االعتداءات إف

 إزىاؽ إلى األحياف مف كثير في الشرطة مف عناصر استيدفت التي اليجمات أدت وقد. عشوائي بشكؿ المواطنيف
 .األبرياء والمارة األسر أفراد أرواح

 
 مرتكباً  ىجوماً  118 البعثة سجمت وحدىا الموصؿ ففي. وبغداد وكركوؾ الموصؿ في اليجمات ىذه معظـ ووقعت
 مقتؿ عف اليجمات ىذه أسفرت حيث التقرير، يغطييا التي الفترة مف األولى الستة األشير خبلؿ العراقية الشرطة ضد
 . ياً مدن 78 إصابة إلى إضافة األمف عناصر مف 82 عف يقؿ ال ما
 

 فدية عمى الحصول ومطالب اإلجرامية األعمال 3.3.7
 

 تكوف قد وبينما. الصاغة ومحبلت المصارؼ سرقات مثؿ إجرامية أعماؿ نتيجة مدنييف بمقتؿ تفيد تقارير البعثة تمقت
 بغية تالسرقا ىذه ارتكبت مسمحة مجموعات أف إلى أشارت التقارير بعض أف إال طبيعتيا، في إجرامية األعماؿ ىذه

 .األسمحة وشراء ليا تمويؿ عمى الحصوؿ
 
 سبيؿ فعمى. فدية عمى الحصوؿ بيدؼ الخطؼ حاالت حوؿ تقريراً  عشر أثني عف يزيد ما البعثة تمقت كركوؾ، فيف

 مف عشر الخامس في احتجازىـ تـ أتراؾ مواطنيف ثبلثة سراح إطبلؽ مقابؿ بفدية مختطفوف طالب المثاؿ،
 في األمريكية المتحدة الواليات قوات بقيادة تمت عممية إثر الثبلثة األعماؿ رجاؿ سراح إطبلؽ تـ وقد. فبراير/شباط
 تعرض يوليو،/تموز 18 وفي. لمخاطفيف فدية دفع تـ إذا ما حوؿ معمومات تتوفر وال. ابريؿ/نيساف 25 في العراؽ
 .اختطافو مف أياـ خمسة عدب الفدية دفعو بعد سراحو أطمؽ ثـ ومف كركوؾ، في لمخطؼ معروؼ أعماؿ رجؿ
 

 العسكرية العمميات نتيجة المدنيين وفيات 3.4
 العراؽ في الموجودة األمريكية المتحدة الواليات قوات باقي انسحاب استمر 2011 عاـ مف األولى الست األشير في

 ديسمبر/األوؿ كانوف 18 في االنسحاب عممية اكتممت وقد المتحدة، والواليات العراؽ بيف الموقعة باالتفاقية عمبل
2011. 
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 نتيجة المدنييف مف ضحايا سقوط عف أسفرت حوادث ثبلثة وقوع إعبلمية تقارير زعمت فقد ذلؾ، مف الرغـ وعمى 
 ففي 25.فقط واحدة حادثة وقوع أكدت البعثة أف غير العراؽ، في األمريكية المتحدة الواليات لقوات عسكرية عمميات

 في األمريكية المتحدة الواليات لقوات الحدوث نادرة غارة في آخروف ثبلثة وجرح عراقي مدني قتؿ يونيو/حزيراف 15
 كانوا الضحايا أف العراؽ في األمريكية المتحدة الواليات قوات وزعمت. جوي إسناد بمشاركة تمت أنيا ورد وقد العراؽ

 غير نار إطبلؽ عمى ردا الغارة كانت قد و. الغارة موقع في الصواريخ إلطبلؽ معدات عمى عثر وأنو المتمرديف مف
 .ذاتو اليـو مف سابؽ وقت في البصرة في األمريكي الجيش مقر عمى مباشر

  
 أحد في كردستاف وأسايش العراقي الجيش بيف اشتباكات خبلؿ آخروف خمسة وجرح مدني قتؿ ابريؿ/نيساف 25 وفي

 .كركوؾ وسط الطرؽ
 

 كردستان إقميم; لعسكريةا لمعمميات نتيجة المدنيين وفيات 3.4.2
 

 المناطؽ عمى آلخر وقت مف الياوف بقذائؼ وىجمات جوياً  قصفاً  أجنبية قوات شنت يونيو/حزيراف شير منتصؼ منذ
 الحرة الحياة وحزب الكردستاني العماؿ لحزب تابعة متمردة جماعات إزاحة بيدؼ كردستاف إقميـ في الحدودية

 قرى مف أسرة 176 نزحت يوليو/تموز شير منتصؼ وبحموؿ. المناطؽ ىذه في نشطة بأنيا يزعـ التي الكردستاني
 اليجمات أف البعثة أكدت أغسطس/آب 21 وفي. كوجار مدينة إلى وبارقيسبلف وبيردابارديف وسرخاف وسني راشآالي

 تقميـ انتك واحدة ألسرة أفراد وىـ السميمانية محافظة في بيشدار منطقة في مدنييف سبعة مقتؿ عف أسفرت الجوية
 وبحسب. سنة 11و سنوات 10و سنوات 4و أشير ستة أعمارىـ أطفاؿ أربعة بينيـ مف الغارة أثناء قصفت مركبة

. اليجمات لتمؾ نتيجة والبراداشاؿ والبوكرسكاف زركالي قرى مف أخرى عائمة 120 نزحت المتحدة لؤلمـ تابعة وكاالت
 شرقي الحدودية المناطؽ عمى قرى تدمير إلى أدى قصفاً  فأ رالتقاري أفادت أكتوبر/األوؿ تشريف شير مطمع وفي

 المدنييف، صفوؼ بيف ضحايا عف اإلببلغ عدـ مف بالرغـ السميمانية لمحافظة الشرقي الشماؿ وفي أربيؿ محافظة
 16 بتاريخ بدأ الذي األسبوع خبلؿ والزاب يداكافبس المحيطة الحدودية بالمناطؽ أضراراً  ُيمحؽ الجوي القصؼ وظؿ
 تشريف 19 بتاريخ طفيفة بجروح مدني إصابة عف كردستاف إقميـ في أمنية مصادر وأفادت. أكتوبر/األوؿ تشريف

                                                 
 الواليات قوات إطبلؽ جراء قتموا عراقييف مدنييف أربعة أف ذكر حيث. مايو/أيار 16 مساء اإلعبلـ وسائؿ أوردتيما المتاف الحادثتاف وقعت 25

 األنباء وكالة: العراؽ في األمريكية المتحدة الواليات قوات بموكب سيارتيـ اصطدمت أف بعد عمييـ النار العراؽ في مريكيةاأل المتحدة
 عمى متوفر الخبر. 1522 مايو/أيار 10." الحمة في مدنييف أربعة بحياة أودت مدنية وسيارة أمريكية جيش عربة اصطداـ": نينا" العراقية
وتـ  http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGKDJM :األتي الموقع عبر االنترنت شبكة

راقياف قتبل عمى أيدي القوات حزيراف/يونيو عندما زعـ أف مدنياف ع 77في  الثانية. وقعت الحادثة 2077تموز/يوليو  29الدخوؿ إليو في 
موضوعة بسيارة: أصوات العراؽ "مدنياف قتبل بواسطة صاروخيف  األمريكية التي أطمقت صواريخ عمى منطقة بيدؼ التخمص مف قنبمة

: اآلتي الموقع عبر االنترنت شبكة عمى متوفر الخبرأمريكييف، حسب ما ورد مف الشرطة." 
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143095&l=1  تموز/يوليو  29ليو في ‘وتـ الدخوؿ

2077. 

http://www.ninanews.com/english/News_Details.asp?ar95_VQ=FGKDJM
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143095&l=1
http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=143095&l=1
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 بالقرب مدني مقتؿ عف التقارير أفادت نوفمبر/الثاني تشريف 21 وفي لمقصؼ، نتيجة الزاب منطقة في أكتوبر/األوؿ
 .جوي لقصؼ تعرضيا نتيجة سيداكاف مف
 
 المساءلة. 4
 

 الدولي اإلنساني القانون انتهاكات بمزاعم المتعمقة المحاكم إجراءات 4.2
 
 العراؽ في خدموا الذيف العسكرييف ضد األمريكية المتحدة الواليات في المحاكـ إجراءات في يذكر تقدـ إحراز يتـ لـ

 .العسكري لمقضاء الموحد األمريكي لمقانوف انتياكات بارتكاب واتيموا
 

 جنود ثمانية مف مكونة مجموعة مف األخير العضو وىو وترتش فرانؾ محاكمة وقؼ تـ ايا،القض ىذه أبرز ومف
 توجيو تـ و 2005.26 نوفمبر/الثاني تشريف 19 بتاريخ حديثة مدينة في بحادثة متعمقة تيـ يواجيوف زالوا ما أمريكييف

 إال ،2011 يناير/الثاني كانوف في لممحاكمة يتقدـ أف المفترض مف وكاف وترتش، ضد المتعمد غير قتؿبال تيـ تسع
 27.مسمى غير أجؿ إلى يونيو/حزيراف في الجمسة تأجيؿ وتـ. ابريؿ/نيساف إلى المحاكمة تأجيؿ تـ أنو
 

 إطبلؽ طمب عمى األمريكي البحرية لسبلح التابع المشروط واإلفراج العفو مجمس وافؽ ،2011 يوليو/تموز وفي
 في مسمح غير عراقي مدني قتؿ في المزعـو لدوره سجف عقوبة يقضي ذيال ىتشينز لورانس لمرقيب مبكر سراح

 آخر ىي ىذه وكانت. الحؽ وقت في ألغي ىتشنز الرقيب سراح إطبلؽ قرار أف إال. 2006 في الحمدانية
 إلى ىتشنز الرقيب العسكرية االستئناؼ محكمة أرسمت فبراير/شباط 14 وفي. القضية ىذه في القانونية المستجدات

 28.األصمية لئلدانة المرافؽ 2010 يونيو/حزيراف 15 بتاريخ درجة أقؿ محكمة حكـ رفضت حيث مجددا، سجفال
  

                                                 
 تـ. 1550 نوفمبر/الثاني تشريف 24 في الحديثة مدينة في أمريكييف جنود قبؿ مف وأطفاؿ نساء بينيـ مف عراقيا مدنيا 16 بمقتؿ مزاعـ 26

 . آخر شخص وتبرئة المتيمة المجموعة مف جنود ستة عف التيـ إسقاط
 االنترنت عمى متوفر. 1522 يناير/الثاني كانوف 22" وترتش محاكمة تأجيؿ: "تايمز كاونتي نورث 27

eb2fd22a5477.html-ac5e-5461-6616-http://www.nctimes.com/news/local/military/article_b6d8e7f6  تـ
. متوفر 2077 /يونيوحزيراف 75. نورث كاونتي تايمز: "تأجيؿ محاكمة وترتش إلى أجؿ غير مسمى." 2077 /أغسطسآب 27الدخوؿ في 
b615-5373-b22a-http://www.nctimes.com/news/local/military/article_4d980698-نت عمى االنتر 

d0f1abe38673.html  محاكمات ضابطيف بحرييف مف معسكر بندلتوف غو: " يساف دي سايف أوف. 2077 /أغسطسآب 27تـ الدخوؿ في
. متوفرة عمى االنترنت 2077 /أغسطسآب 3بتيمة جريمة حرب في العراؽ تراوح مكانيا." 

pendleton/-camp-for-linger-cases-crime-war-ews/2011/aug/03/iraqhttp://www.signonsandiego.com/n  تـ
 . 2077 /أغسطسآب 27الدخوؿ في 

 20." العراؽ في حرب جريمة قضية بسبب السجف إلى بميموث مف مريكيةاأل البحرية سبلح مف ضابط عودة: "بريس أسوشياتد 28
to-return-faces-marine-http://boston.cbslocal.com/2011/02/15/plymouth- االنترنت عمى متوفرة. 1522 فبراير/شباط

case/-crime-war-iraq-in-brig  2077 /أغسطسآب 27تـ الدخوؿ في. 

http://www.nctimes.com/news/local/military/article_b6d8e7f6-6616-5461-ac5e-eb2fd22a5477.html
http://www.nctimes.com/news/local/military/article_b6d8e7f6-6616-5461-ac5e-eb2fd22a5477.html
http://www.nctimes.com/news/local/military/article_4d980698-b22a-5373-b615-d0f1abe38673.html
http://www.nctimes.com/news/local/military/article_4d980698-b22a-5373-b615-d0f1abe38673.html
http://www.nctimes.com/news/local/military/article_4d980698-b22a-5373-b615-d0f1abe38673.html
http://www.signonsandiego.com/news/2011/aug/03/iraq-war-crime-cases-linger-for-camp-pendleton/
http://www.signonsandiego.com/news/2011/aug/03/iraq-war-crime-cases-linger-for-camp-pendleton/
http://boston.cbslocal.com/2011/02/15/plymouth-marine-faces-return-to-brig-in-iraq-war-crime-case/
http://boston.cbslocal.com/2011/02/15/plymouth-marine-faces-return-to-brig-in-iraq-war-crime-case/
http://boston.cbslocal.com/2011/02/15/plymouth-marine-faces-return-to-brig-in-iraq-war-crime-case/
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 الجماعية المقابر 4.3
 

 ىؤالء ويشمؿ مختمفة، عامة مصادر عمى بناء مميوف، مف وأكثر ألؼ 250 بيف العراؽ في المفقوديف عدد يتراوح
 صداـ نظاـ عيد خبلؿ ارتكبت أخرى وحشية أعماؿ أو اإلنساف لحقوؽ النتياكات نتيجة فقدوا أشخاصاً  المفقوديف

 ما الفترة في المسجميف المفقوديف عدد فإف العراؽ في اإلنساف حقوؽ لوزارة وفقا و 29.المسمح النزاع وسنوات حسيف
 .137 520 بمغ 2010و 2003 بيف
 
. 2011 عاـ في رفات 1427 واستخراج ماعيةج مقبرة 27 فتح تـ فقد اإلنساف حقوؽ وزارة مف معمومات عمى بناء و

 سيطرة تحت كانت منطقة وىي بغداد شماؿ بعقوبة قرب الطرؼ منطقة في جماعية مقبرة وجدت فبراير/شباط وفي
 21 استخراج تـ مايو/أيار وفي 30.رفات 150 حوالي عمى احتوت المقبرة أف وذكر. القاعدة لتنظيـ تابعة جماعات

 أواخر وفي. 2004 عاـ إلى ترجع أنيا يعتقد والتي الفموجة شماؿ المعاضيد منطقة يف جماعية مقبرة في رفات
 ىذه أف يعتقد حيث الناصرية، قرب األرطاوية في جماعية مقبرة مف رفات 12 إلى 6 حوالي استخراج تـ مايو/أيار

 محافظة في لشنافيةا مف بالقرب جماعية مقبرة مف شخص 200 حوالي رفات نقؿ وتـ. 2003 بعد لما تعود الجثث
 نظاـ أيدي عمى قتموا الذيف األكراد مف األرجح عمى ىـ القتمى إف مسئولوف وقاؿ يوليو،/تموز شير مطمع في القادسية
 رفات 900 إلى يصؿ ما عمى تحتوي أنيا ُيقاؿ جماعية مقبرة عمى الجوار في العثور وتـ ،1987 عاـ حسيف صداـ

 مقبرة عمى العراقية األمف قوات عثرت نوفمبر/الثاني تشريف 24 وفي. 31تقريباً  ةالزمني الفترة نفس في اكتشافيا تـ
 لغاية سبتمبر/أيموؿ شير مف الفترة وفي. بعقوبة شرقي شماؿ جموالء في أشخاصلتسعة  رفات عمى تحتوي جماعية
 محافظة في الزىور في الجماعية المقابر مف مزيد عمى العثور تـ العراقية، الحكومة وبحسب نوفمبر/الثاني تشريف
 .البصرة محافظة في الرياضية المدينة وفي واسط محافظة في والشاويجة الصويرة وفي المثنى

 
 جماعية لمقبرة( الخاصة الكردية القوات) البشمركة اكتشاؼ عقب اإلنساف حقوؽ وزارة مف ممثميف مع البعثة التقت
 حوالي وجود وقدرت لمموقع أولياً  تقييماً  اإلنساف حقوؽ وزارة أجرت قد و. مارس/آذار 14 في كركوؾ مدينة جنوب
 . المقبرة وفحص لحفر الخبراء مف وفريؽ خاص عمؿ فريؽ تشكيؿ الوزارة وتعتـز. الموقع ىذا في مدفوف رفات 2300

 

                                                 
 east/iraq/-worldwide/middle-mp.org/icmp-http://www.ic االنترنت شبكة عمى متوفر. مفقوديفال لشؤوف الدولية المجنة 29

 .2077 /يونيوحزيراف 37وتـ الدخوؿ في 
 .1522 فبراير/شباط 22." بغداد شرؽ شماؿ جماعية مقبرة عف كشؼي العراؽ: "بريس أسوشياتد 30

31
 على موجود الخبر. 1522 ٌولٌو/تموز 4," العراق فً رفات 455 على تحتوي جماعٌة مقبرة على العثور" الفرنسٌة، األنباء وكالة.  

-http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iT66t88hHO: )التالً اإللكترونً الموقع
sFXiyT_PNUoxQYJPw?docld=CNG.400d0f07f2d2e0899ef48311491aa56c.a01)، كانون 24 بتارٌخ علٌه االطالع تم 

 .1521 ٌناٌر/الثانً

http://www.ic-mp.org/icmp-worldwide/middle-east/iraq/


 

 29 

 الجماعية المقابر شيداء لمؤتمر المنظِّمة المجنة لدى مراقب بصفة بالعمؿ البعثة استمرت ذلؾ، إلى باإلضافة
 المؤتمر شيد و 2011.32 عاـ أبريؿ/نيساف في أربيؿ في المقاـ الجماعية المقابر حوؿ السنوي المؤتمر في وشاركت

نياء وحفظيا الجماعية المقابر في التحقيؽ حوؿ الدولييف الخبراء مف عدد ألقاىا محاضرات  يتعمؽ فيما الحصانة وا 
 .الدولية والسياسة القانوف تتضمف أخرى اياوقض الجماعية بالمقابر الصمة ذات المرتكبة بالجرائـ

   
 القانون سيادة و االحتجاز. 5
 

 مخاوؼ البعثة لدى مازاؿ حيث عقود، لعدة كبيرة إشكالية موضع السجوف، وخصوصا العراؽ، في العدلي النظاـ ظؿ
 في بسيط تحسف وجود عف البعثة جمعتيا التي المعمومات وتبيف. العراؽ في القانوف وسيادة العدؿ إقامة حوؿ كبيرة

. المحتجزيف لمعاممة العامة والطريقة الصحيحة القانونية اإلجراءات احتراـ مؤكدة االحتجاز مرافؽ مف الكثير أوضاع
 صبلحية المحتجزوف يمتمؾ الغالبًا و  اعتقاؿ، مذكرات دوف بالعادة واحتجازىـ المتيميف اعتقاؿ يتـ أنو البعثة وجدت

. صحية وغير مكتظة السجوف تكوف ما غالباً و  محاكمة، أو تيمة دوف طويمة لفترات فويحتجزو  بمحاـ االتصاؿ
 .السجوف في مألوفيف أمراف زاال ما وتعذيبيـ المساجيف عمى االعتداء أف إلى التقارير وتشير

 
 

 المحتجزين أعداد 5.2
 

 المحتجزيف مجموع فإف والعدؿ، ةاالجتماعي والشؤوف والعمؿ والدفاع الداخمية وزارات مف المقدمة لؤلرقاـ وفقا
 تغيراً  يشيد لـ كردستاف إقميـ فيما عدا العراقية السمطات تحتجزىـ الذيف المحكوميف والمساجيف األمنييف والمعتقميف

 35205 نحو 2011ديسمبر/األوؿ كانوف 31 حّتى المساجيف عدد بمغ 2010 نياية في مسجوناً  35653 فمف
 أرباع ثبلثة أو سجناء، 26208 مجموعو ما العدؿ وزارة واحتجزت. حدثاً  1345و امرأة 961 ضمنيـ مف ،سجيناً 

 سجينًا، 1011 االجتماعية والشؤوف العمؿ وزارة واحتجزت سجينًا، 7727 الداخمية وزارة احتجزت بينما المحتجزيف،
 المحاكمة قبؿ المحتجزيف عدد بمغ ديسمبر،/األوؿ كانوف 31 تاريخ حتى و. سجيناً  259 الدفاع وزارة احتجزت بينما

صدار إدانة تمت فيما شخصاً  15916  .سجيناً  19289 ضد أحكاـ وا 
 
 إكماؿ قبؿ العراقية سمطاتإلى ال  العراؽ في األمريكية القوات لدى االعتقاؿ رىف كانوا الذيف المعتقميف كافة تسميـ تـ

 حسف العراقي العدؿ وزير أعمف يوليو/وزتم 15 وفي ديسمبر،/األوؿ كانوف 31 بتاريخ األمريكية القوات انسحاب
 وتـ العراقية، لمسمطات سجيناً  196 مجموعو ما تسميـ وتـ العدؿ، لوزارة كروبر معتقؿ األمريكية القوات تسميـ الشمري
 أف التقارير ذكرت معتقميف أربعة تمكف التسميـ، مف أسبوع وخبلؿ. الكرخ سجف اسمو ليصبح كروبر معتقؿ اسـ تغيير

                                                 
 ضحايا ذكرى إلحياء رسمي يـو تخصيص المؤتمر توصيات ومف. 1550 عاـ لندف في الجماعية لممقابر األوؿ الدولي المؤتمر عقد 32

 سنة كؿ مف مايو/أيار مف عشر السادس رسمياً  يحدد اً مرسوم الوزراء جمسم أصدر الحقا،. حسيف صداـ نظاـ عيد في الجماعية المقابر
 .الجماعية المقابر شيداء ذكرى حياءإل يوماً 
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 10 بقي بينما مشددة، لحراسة يخضع معتقؿ مف اليرب مف اإلسبلمية العراؽ دولة لمميشيا تابعيف رجاؿ يـبين مف
 نائب بينيـ مف حسيف صداـ نظاـ ظؿ في المستوى رفيعو مسئولوف وىـ" العالية القيمة ذوي" مف آخريف سجناء
 تسميميـ تـ ولكف العراؽ حكومة طمب عمى اءً بن العراؽ في األمريكية القوات معتقبلت في عزيز طارؽ السابؽ الرئيس

 .2011 أغسطس/آب شير في بعد فيما العراقية لمسمطات
 

 الصحيحة القانونية باإلجراءات التقيد احترام 5.3
 
 ويعتقؿ. لممعتقميف الصحيحة القانونية اإلجراءات لمتطمبات المستمر االحتراـ انعداـ حوؿ مخاوؼ البعثة لدى زالت ما

 احتجزوا أنيـ المحتجزيف بعض زعـ و. ضدىـ الموجية التيـ أو االعتقاؿ بسبب إعبلميـ دوف ادةع المتيموف
 أو طائفية ألسباب أو األمف لمسئولي رشاوى دفع عدـ بسبب بؿ الجنائي لمقانوف مخالفات بأي تتعمؽ ال ألسباب
 وأربعيف الثمانية لتتجاوز األولي التحقيؽ تقرير تقديـ خبلليا يجب التي األولي االحتجاز مدة تمديد عادة ويتـ. غيرىا
 وتتجاوز. اإلطبلؽ عمى تحقيؽ قاضي أماـ يمثموا لـ أنيـ المحتجزيف بعض اشتكى و. فالقانو  بيا يسمح التي ساعة
 إال سبيميـ إخبلء يتـ ال براءتيـ تثبت الذيف المعتقميف وحّتى ،33المعقولة الفترة المحاكمة قبؿ ما االحتجاز مدة عادة
 معاناتيـ بشأف المحتجزيف شكوى تأكيد مف مصادر لعدة مراقبتيا خبلؿ مف البعثة وتمكنت. 34كبيرة غرامات دفع دبع
 إجراءات التحقيؽ قضاة وتأجيؿ المنتظمة غير العاـ المدعي مكتب وزيارات المحاميف مع الدوري االتصاؿ انعداـ مف

 . القانوني المحتجزيف وضع مراجعة
 

 في الشرؼ معسكر في الدفاع لوزارة تابع مجمع في محتجزيف احتجاز تـ أنو اإلعبلـ ذكر نايري/الثاني كانوف وفي
 زيارة وخبلؿ أغسطس/آب شير فيو  35.ليـ تيـ أي توجيو دوف سنتيف إلى تصؿ لمدة بغداد في الخضراء المنطقة
 المشورة عمى حصوليف دوف عاـ منذ محتجزتيف بمعتقمتيف البعثة التقت كركوؾ، في الرئيسي االعتقاؿ لمركز روتينية
 .المحاكمة بانتظار تزاال وال القانونية
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 فتىرة فىً المخىت  القاضىً إلىى األولً التحقٌق تقرٌر ٌقد أن ٌجب الجزائٌة المحاكمات أصول قانون من 24 الفقرة 24 المادة إلى استنادا 

 وفىً حىال أي وعلىى سىاعة 16 لمىدة واحىدة مىرة الفتىرة تمدٌىد ٌمكىن القىانون لىنفس ووفقىا  . المىتهم الشىخ  تقىالاع مىن سىاعة 16 تتجىاوز ال

 للشىروع المختصىة التحقٌىق محكمىة إلىى المتهم بعدها ٌنقل باإلرهاب  التتعلق التً الجرائم وفً. ساعة 21 إلى ؼالبا   الفترة هذه تمدد التطبٌق

 تتجىاوز ال لمىدة بىالحبس القىانون علٌها ٌعاقب بجرٌمة ما شخصا   أتهم ما إذا الجزائٌة المحاكمات أصول قانون من 254 للفقرة وفقا  . بالتحقٌق

 للتمدٌىد قابلىة) ٌومىا   20 تتجىاوز ال لفتىرة المىتهم توقٌىؾ ٌأمر أن فللقاضً ، الحٌاة مدى السجن أو السنوات من ثابتة لمدة الحبس أو سنوات 4

 إلىى ٌىؤدي ال سىوؾ المىتهم سىراح إطىالق بىأن القاضىً أقتنىع مىا إذا ، كفالىة بىدون أو بكفالة بضمان المتهم راحس ٌطلق أو( أخرى ٌوما   20لـ

 للفتىىرة احتٌاطٌىىا المىىتهم توقٌىىؾ فىىٌمكن بىىالموت القىىانون علٌهىىا ٌعاقىىب بجرٌمىىة شىىخ  أتهىىم مىىا إذا. التحقٌىىق بمجىىرى ٌضىىر ال وسىىوؾ هروبىىه
 .القضٌة فً قرارهم المحكمة أو التحقٌق قاضً من قرار ٌصدر رٌثما للتحقٌق الضرورٌة

34
 ٌىتم محكومٌىاتهم، انقضىاء بعىد أو المحىاكم قبىل مىن سىراحهم إطىالق مىن الىرؼم وعلى بأنهم سابقٌن سجناء من التقارٌر تلقً البعثة تواصل 

 .    بساطةب المحاكم أوامر إهمال ٌتم أو االعتقال عن المسئولة للسلطات كبٌرة ؼرامات بدفع ٌقوموا أن إلى حجزهم
 متوفر. 1522 يناير/الثاني كانوف 14." بالرقابة تتعمؽ مخاوؼ تثير عراقية احتجاز مراكز في اعتداءات مزاعـ: "تايمز سو أنجم سلو  35

 22في إليو وتـ الدخوؿ  prison-iraq-fg-es.com/2011/jan/23/world/lahttp://articles.latim-20110124 االنترنت شبكة عمى
 2077 /أغسطسآب

http://articles.latimes.com/2011/jan/23/world/la-fg-iraq-prison-20110124
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 الجبوري سميـ. د المجنة رئيس قاؿ مارس،/آذار في الىدي محافظة لسجوف البرلمانية اإلنساف حقوؽ لجنة زيارة وخبلؿ
 الموصؿ، وفي 36.مةمحاك دوف عاميف إلى تصؿ لمدة اعتقموا المحتجزيف أرباع ثبلثة مف أكثر أف وجدت المجنة أف

 مايو/أيار في و. العراقي لمجيش الثانية الفرقة بيا قامت عتقاؿال حاالت عدة حوؿ موثوقة تقارير البعثة تمقت
 البعثة الحظت و. مزعومة إرىابية تيـ بسبب غالبا شخص 100 مف أكثر اعتقاؿ تـ 2011 عاـ مف يونيو/وحزيراف

 عف بمعزؿ احتجزوا وأنيـ التحقيؽ لقاضي إحالتيـ ودوف اعتقاؿ مذكرات دوف اعتقموا المحتجزيف مف الكثير أف بقمؽ
 ضد الموصؿ في اعتصاماً  المحاميف نقابة نظمت مارس/آذار مف عشر التاسع وفي. طويمة لفترات الخارجي العالـ

 .المدينة في التعسفي واالحتجاز االعتقاؿ ممارسة
 

 مكافحة قانوفل وفقاً  ألفراد عشوائية اعتقاالت حوؿ متكررة ريرتقا البعثة تمقت نوفمبر،/الثاني تشريف شير ومنذ
 بيـو بدأ الذي األسبوع في فمثبلً . المسمحة المعارضة بجماعات الرتباطيـ أو البعث لحزب بانتمائيـ متيميف اإلرىاب

 ببلغات ثةالبع وتمقت. بابؿ محافظة في مداىمات عقب اعتقاؿ حالة 306 البعثة سجمت نوفمبر،/الثاني تشريف 20
 محاميف بتوكيؿ حقيـ مف حرموا المعتقميف وأف االعتقاؿ أماكف عف اطبلعيـ يتـ لـ أنو تزعـ معتقميف وأقارب أىؿ مف

 .اعترافات توقيع عمى أجبروا وأنيـ
 

 حالة 824 البعثة سجمت ديسمبر،/األوؿ كانوف شير أواخر وحّتى أكتوبر/األوؿ تشريف شير أواخر مف الفترة وفي
 بعقوبة في مثبلً  االعتقاالت وتمت. الجيش في ومسئوليف سابقاً  الحاكـ البعث لحزب أفراداً  تستيدؼ أخرى اعتقاؿ

 تقع العدؿ لوزارة تابعة معتقبلت في اعتقموا مف جؿ احتجاز وتـ والبصرة، والنجؼ وبغداد وكرببلء وكركوؾ والموصؿ
 إبقاءىـ بسببيا يمكف – باإلرىاب ترتبط جرائـ في طيـتور  حوؿ بمزاعـ تيـ لمعظميـ وأوكؿ والبمديات، الرصافة في

 تؤكد معتقميف ومحامي وأقارب أىؿ مف معمومات البعثة وتمقت. التحقيؽ مرحمة طواؿ الخارجي العالـ عف تاـ بمعزؿ
 أف يزعـ و. بزيارتيـ وأقاربيـ ألىميـ السماح أو محاـ عمى الحصوؿ دوف طويمة لفترات معتقؿ منيـ العديد بأف
 تمؾ االعتقاالت حممة وتكممت. المزاعـ ىذه نفى األعمى القضاء مجمس أف بيد التعذيب، جّراء توفيا اثنيف تقميفمع

. كردستاف إقميـ في لئلقامة إثرىا عمى انتقؿ الذي الياشمي طارؽ العراقي الرئيس نائب بحؽ اعتقاؿ أوامر بإصدار
 فيما تمفزيونية، قنوات عمى وُعرضوا الفترة نفس خبلؿ عوم العامؿ والكادر الشخصييف حراسو مف عدد اعتقاؿ وتـ

 العراؽ عمييا صادؽ التي الدولية المعاىدات بحسب العادلة المحاكمة ومعايير القانونية لئلجراءات انتياكاً  يعتبر
 بشدة رأنك الذي الرئيس، نائب مف بأوامر إرىابية أعماؿ بارتكاب بتورطيـ يعترفوف وىـ العراقي، الدستور وبموجب

 ومحامي وأقارب أىؿ مف الشكاوى مف عدداً  البعثة وتمقت – سياسية أغراضاً  تخدـ أنيا زاعماً  لو الموجية التيـ
 والمعايير المطمؽ التعذيب لمنع خرقاً  ىذا يعد و .والترويع التيديد تحت منيـ االعترافات انتزاع حوؿ المتيميف
 مف 10و 7 المواد. )فييا طرفاً  العراؽ يكوف والتي الدولية اإلنساف قوؽح اتفاقيات بموجب المعتقميف لمعاممة المطموبة

   (. السياسية و المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد
 

                                                 
 شبكة عمى متوفر. 1522 مارس/آذار 14." ديالى سجوف في اإلنساف لحقوؽ انتياكات عمى الضوء تمقي المجنة: " لؤلنباء كردستاف وكالة 36

 2077 /يوليوتموز 25في  إليو تـ الدخوؿ  >/http://www.aknews.com/en/aknews/3/228192< االنترنت

http://www.aknews.com/en/aknews/3/228192/
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 المظاىرات بسبب اعتقموا ممف البعض ضمنيـ مف كثيريف، أشخاص عف موثوقة ادعاءات استبلـ البعثة وتواصؿ
 مرافؽ في احتجزوا أو الخارجي العالـ عف بمعزؿ اعتقموا عاـ،ال خبلؿ الببلد مف مختمفة مناطؽ في جرت التي

 العراؽ حكومة أنكرت وقد. المحققيف أو محامييـ أو عائبلتيـ مع اتصاؿ أي ودوف مواقعيا تعرؼ ال احتجاز
 البعثة تتمكف ولـ 37.بغداد في الخضراء المنطقة في سري سجف وجود حوؿ ووتش رايتس ىيوماف منظمة ادعاءات

 الموجودة المصادر بعض أف مف بالرغـ أدلة، أية إيجاد مف المزعـو السري السجف لموقع المتتالية الزيارات خبلؿ مف
 غير فترات عمى المذكور السجف في احتجزوا الذيف األشخاص بعض عف سري بشكؿ لمبعثة كشفت الحكومة في

 مرافؽ مثؿ إلبقاء منيجية أو واضحة سياسة يوجد ال أنو أكدت ذاتيا المصادر ىذه أف إال. محددة وألسباب متواصمة
 األشخاص ومحاسبة بفاعمية ادعاءات أية في التحقيؽ عمى الحكومة البعثة تحث لذلؾ. معمنة غير ىذه االحتجاز
 .القانوف حسب ىذه المعمنة غير االحتجاز مرافؽ مثؿ إنشاء عف المسئوليف

 
 الوزراء رئيس أف تقارير أوردت فبراير/شباط 21 ففي. القضايا ىذه لمعالجة اإلجراءات بعض الحكومة واتخذت
 قاؿ الوقت ذلؾ في. األدلة انعداـ بسبب العراقية السجوف مف محتجز 10000 سراح أطمؽ المالكي نوري العراقي
 أف الحكومة عمى يتعيف ذلؾ، مف وبالرغـ 38.اعتقاؿ مذكرات وجود دوف االعتقاالت تنفيذ يجب ال أنو الوزراء رئيس
 .األبرياء حماية وضماف الدولية والمعايير العراقي بالقانوف المسئوليف التزاـ لضماف اإلجراءات مف المزيدب تقـو
 

  العادلة المحاكمة معايير 5.4
 البصرة في مراقبتيا تمت التي المحاكمات جرت عاـ فبشكؿ المحاكمات، إجراء في التحسف بعض البعثة الحظت
 باإلضافة لممتيميف قانوني تمثيؿ وجود عدـ المحاكمات إجراء أثناء المبلحظة شاكؿالم مف و. ومينية بيدوء وأربيؿ،

 قضائية محاكـ حوؿ أخرى تقارير باستبلـ البعثة استمرت ذلؾ، مع. الكافية الموارد عمى المحاكـ حصوؿ عدـ إلى
 سوى يقـو ال القاضي فوأ مختصرة تكوف ما عادة المحاكمة أف عمى الشكاوى ركزت حيث الدولية، لممعايير تفتقر

 .باإلكراه انتزاعيا يتـ ما وعادة المحاكمة إلى إحالتيـ قبؿ المتيميف مف أخذىا يتـ ما عادة التي االعترافات بمصادقة
 المحاكـ واعتماد إرىابية جرائـ بارتكاب المتيميف األشخاص محاكمات عدالة مدى بخصوص محددة مخاوؼ ثمة
 .كافية جنائية أدلة توفر عدـ مف بالرغـ االعترافات عمى
 

 االحتجاز معايير 5.5
 

                                                 
 > االنترنت شبكة عمى متوفر. 1522 فبراير/شباط 2." بغداد في سري سجف اكتشاؼ: "ووتش رايتس ىيوماف 37

>baghdad-uncovered-jail-secret-http://www.hrw.org/news/2011/02/01/iraq  أغسطسآب 27في إليو تـ الدخوؿ/ 
 .2077 /فبرايرشباط 6. وكالة األنباء الفرنسية: "رئيس الوزراء العراقي ينكر تقارير عف وجود سجوف سرية." 2077

 االنترنت شبكة عمى متوفر. 1522 مارس/آذار 15." سرية سجوف وجود وينكر سجيف 25555 سراح ؽيطم المالكي: "ميمري مدونة 38
http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/35678.htm 2077 /أغسطسآب 37في  إليو تـ الدخوؿ. 

http://www.hrw.org/news/2011/02/01/iraq-secret-jail-uncovered-baghdad
http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/35678.htm
http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/35678.htm
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 حـر التي األخرى والمرافؽ االحتجاز ومرافؽ السجوف إلى الوصوؿ تعذر التقارير تقديـ فترة وخبلؿ أنو البعثة تأسؼ
 ةالمناط الوالية مف وبالرغـ أخرى حاالت وفي. األمني الوضع بسبب الببلد أرجاء مختمؼ في الحرية مف األفراد فييا

 وجود عدـ بسبب السجوف بعض إلى الدخوؿ مف البعثة ُمنعت العراؽ، حكومة وضمانات الدولي لمقانوف وفقا مبعثةلا
 سبلمة وضماف االحتجاز مرافؽ لجميع مقيدة غير زيارات بإجراء لمبعثة تسمح العراؽ حكومة مع مبرمة شاممة اتفاقية
 في اإلصبلحية والخدمات االحتجاز تدىور نتيجة جزئي، وبشكؿ ىذا، وكاف. البعثة تقابميـ الذيف المعتقميف وأمف
 البعثة وقامت. االجتماعية والشؤوف والعمؿ والداخمية والدفاع العدؿ وزارات بيف تتوزع القانوف مف وبالرغـ والتي العراؽ
 أنيـ ينياومساج محتجزوىا ادعى التي االحتجاز ومرافؽ السجوف لبعض الزيارة بتقييد الحاالت بعض في نفسيا

 معمومات أيضا البعثة تمقت وقد. السابؽ في البعثة لموظفي مخاوفيـ نقموا ألنيـ المعاممة وسوء لبلعتداء تعرضوا
 لتقميؿ أو البعثة تراىـ ال لكي لمزيارة البعثة وفد وصوؿ قبؿ زنزاناتيـ مف المحتجزيف إخراج يتـ أنو أفادت موثوقة
 مصدر كونيا اإلنساف حقوؽ ووزارة المعنية الوزارات لدى القضايا ىذه البعثة تأثار  وقد. المرافؽ في االكتظاظ مظير
 .كبير قمؽ
 

 تفاوت وجود( كردستاف إقميـ خارج) العراؽ في االحتجاز ومرافؽ لمسجوف الرقابية زياراتيا خبلؿ مف البعثة الحظت
 تتمتع لـ الحاالت مف العديد ففي. المحتجزيف مع التعامؿ طريقة في المطبقة والمعايير السجوف أوضاع في كبير
 تدريب وضعؼ الموارد كفاية عدـ منيا عدة ألسباب المقبولة الدولية لممعايير األدنى بالحد والسجوف االحتجاز مرافؽ

 قدمت العراؽ حكومة أف غير. والسجوف المرافؽ ىذه إلدارة الموحدة والرقابة المساءلة انعداـ إلى باإلضافة الموظفيف
 .القضايا ىذه معالجةب تعيدات

 
 لئلضاءة تفتقر كبيرة غرؼ في العدؿ وزارة تديرىا التي االحتجاز ومرافؽ السجوف في المحتجزيف معظـ إبقاء يتـ و

 ىذه مثؿ تساىـ و. والمراحيض المياه دورات إلى وتفتقر مكتظة الزنزانات مف العديد أف كما التكييؼ، أو والتيوية
 أنو بيد. المعدية واألمراض والجسدية الجنسية واإلساءة المخدرات تعاطي فييا ينتشر ةبيئ خمؽ في المكتظة األوضاع

 وسوسة والبصرة الناصرية في الموجودة تمؾ مثؿ الحديثة االتحادية السجوف وىي االستثناءات بعض ىناؾ كاف
 .الدولية المعايير عاـ بشكؿ االحتجاز معايير تطابؽ حيث وجمجماؿ

 
 سجونيا في المدنييف المحتجزيف إبقاء عف مسئولة تكوف لف بأنيا 2011 عاـ مطمع في البعثة عالدفا وزارة أعممت

 مدنييف، أي باعتقاؿ الجيش قاـ حاؿ وفي. فقط العسكرييف لمسجناء مخصصة السجوف ىذه ستكوف حيث اآلف بعد
. المناسبة باإلجراءات مقياـل ممكف وقت بأسرع المدنية لمسمطات تسميميـ وجوب إلى تشير الجديدة القوانيف فإف

 معظميا يتبع التي العراقية األمف قوات بيد سيظؿ المدنية السجوف مف العديد في األمف أف يبدو ذلؾ، مف وبالرغـ
 .الوزراء رئيس مكتب إلمرة مباشرة

 
 وال كبيرة، تمساحا أو غرؼ في والمساجيف المحتجزيف إبقاء يتـ الداخمية وزارة تديرىا التي االحتجاز مرافؽ في و

 ىذه أف تبيف تقارير ووردت. المدانيف واألشخاص المحاكمة قبؿ ما مرحمة خبلؿ المحتجزيف بيف فصؿ العادة في يوجد
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 ديالى في اإلرىاب مكافحة مرافؽ حوؿ شكاوى البعثة وتمقت. الصحية النظافة أحواؿ سوء مف وتعاني مكتظة المرافؽ
 يوجد أنو أيضا ويزعـ متر 6X4 غرفة كؿ مساحة تبمغ غرؼ ثبلث في محتجز 500 إبقاء يتـ أنو يزعـ حيث

 بعض لحجز وتستخدـ متر 1X2 مساحتيا تبمغ الداخمية ووزارة الدفاع وزارة تديرىا التي السجوف في انفرادية زنزانات
 .ذلؾ مف التأكد تستطع لـ البعثة أف غير. المحتجزيف

 
 ولكف عاـ، بشكؿ لممساجيف الكافي الطعاـ توفر السمطات أف دانيفالم تأوي التي االحتجاز مرافؽ في البعثة ووجدت

 الطعاـ تأميف أف البعثة الحظت حيث المحاكمة، قبؿ ما لفترة االحتجاز مرافؽ في القائـ الوضع بالضرورة ليس ىذا
 .بعد محاكمتيـ تتـ لـ الذيف لممحتجزيف خصوصا منتظـ غير بشكؿ إيصالو ويتـ المستوى دوف المرافؽ ىذه في
 

 بسبب منفصمة رةأسّ  تأميف يتـ ال أنو البعثة الحظت لممدانيف، لؤلشخاص الفراش بتوفير السمطات تقـو وفيما
 رةاألسّ  فإف بعد محاكمتيـ تتـ لـ المذيف لممحتجزيف بالنسبة أما. المرافؽ ىذه في واالكتظاظ المادية المحدودية
 . الداخمية وزارة تديرىا التي االحتجاز مرافؽ يف الطبيعية األمور مف ىو وجودىا عدـ أو المشتركة

 
 يظؿ الصحية العناية عمى المحتجزيف حصوؿ حيث والموظفيف، لمموارد تفتقر السجف في الصحية الخدمات تزاؿ ما و

 طعاـ عمى ويحصمف الوالدة وقبؿ بعد كافية وغير محدودة رعاية عمى يحصمف البلتي الحوامؿ النساء خاصة محدودا،
 .السميمة التغذية معايير مستوى دوف أنو مىع يصنؼ

 
 الزنزانات في مراحيض األحياف معظـ في يوجد فبل متدنية، االحتجاز مرافؽ في الصحية النظافة مستويات تزاؿ وال
 محتجز 500 بأف يفيد تقرير ورد ديالى، في اإلرىاب مكافحة مرافؽ إلى مجددا وبالعودة. محدودة التيوية تكوف فيما

 مثؿ لمنساء، الخاصة النظافة بمتطمبات يتعمؽ فيما و. المياه إلمدادات يفتقر وكبلىما فقط مياه دورتي في وفيتشارك
 لجنة رئيس أّكد ديالى، محافظة في لمسجوف زيارة وعقب. المتطمبات ىذه تمبية يتـ لـ فإنو الصحية، الفوط توفير
 زيارة خبلؿ و 39.المستوى ودوف مبلئمة غير السجوف مف العديد في الصحية األوضاع أف البرلمانية اإلنساف حقوؽ
 المحتجزيف مف عدداً  أف لوحظ يوليو،/تموز شير في الموصؿ في اإلرىاب مكافحة احتجاز لمرفؽ البعثة أجرتيا
 .االحتجاز لمرفؽ السيئة لمظروؼ نتيجة جمدية أمراض مف يعانوف

 
 مرافؽ توفرت إف وحتى ذاتيا، الزنزانات في البالغيف مع األطفاؿ احتجاز يتـ ما عادة أنو أيضا البعثة الحظت و

 يونيو،/حزيراف 29 في كركوؾ في األحداث احتجاز مرافؽ زيارة وخبلؿ. متردية كانت األوضاع فإف لؤلحداث احتجاز
 يتمؽ ولـ. تيوية وجود دوف أسرة ثمانية عمى منيما كؿ تحتوي غرفتيف في احتجزوا طفبل 22 أف البعثة الحظت

 األحداث مع التعامؿ كيفية حوؿ تدريبات المرفؽ موظفي مف أي يتمؽ لـ وكذلؾ تعميـ، أي المحتجزيف حداثاأل
 الموارد مف المزيد طمبت بأنيا البعثة االحتجاز مرفؽ إدارة أبمغت يوليو،/تموز شير في الحقة زيارة وفي. المتيميف

                                                 
 شبكة عمى متوفر. 1522 مارس/آذار 14." ىديال سجوف في اإلنساف لحقوؽ انتياكات عمى الضوء تمقي المجنة: " لؤلنباء تافكردس وكالة 39

 2077 /أغسطسآب 2في إليو تـ الدخوؿ   >/http://www.aknews.com/en/aknews/3/228192< االنترنت

http://www.aknews.com/en/aknews/3/228192/


 

 35 

 إدارة اضطرت الزيارة، تمؾ أثناء و. بعد شيء أي تتمؽ لـ أنيا بيد االحتجاز مرفؽ ظروؼ لتحسيف وتكراراً  مراراً 
 أكتوبر،/األوؿ تشريف شير وفي. ليـ مكاف توفر عدـ بسبب الشرطة مركز إلى متيميف أحداث ثبلث إلعادة السجف
 التربية مديرية مع بتنسيؽ كركوؾ أحداث مديرية قامت ، التربية مديرية مع واليونيسيؼ البعثة قدمتيا تسييبلت وبعد
 .  المرفؽ في تعميمي برنامج بإقامة كركوؾ في
 
 التقارير مف العديد البعثة تمقت حيث عدة، مشكبلت عمى تنطوي المساجيف وانضباط السجوف أمف مسألة تزاؿ وال

ضرابات شغب وحاالت مساجيف بيروب تفيد التي  كانوف 12 ففي. االحتجاز مرافؽ مف عدد في الطعاـ عف وا 
 تـ وقد. استجواب مركز مف اإلعداـ، عقوبة يواجيوف بعضيـ القاعدة، أعضاء مف 12 ىرب رةالبص في يناير/الثاني
 الذي بغداد، في الرصافة احتجاز مركز سجناء قاـشباط/فبراير،  8 فيو  40.التحقيؽ إلجراء برلمانية لجنة تأسيس
 الطعاـ نوعية وتدني الصحية ايةالرع وسوء المتردية األوضاع عمى احتجاجا الطعاـ عف بإضراب العدؿ، وزارة تديره

 عفو قانوف تطبيؽ عمى الحكومة وحثوا العراقي الجنائي القانوف بتطبيؽ السجناء وطالب. المحاكمات جمسات وتأجيؿ
. اإلضراب ينيوا لـ إذا االنفرادي الحبس في ووضعيـ عمييـ باالعتداء ىددوىـ السجف حراس أف السجناء وادعى. عاـ

 أوضاعيـ بتحسيف مطالبيف الطعاـ عف باإلضراب الحمة سجف سجناء مف عدد قاـ رصافة،ال سجناء مع وتعاطفا
يجاد المعيشية  المصمـ السجف أف البعثة أكدت و. العاـ لمعفو بقانوف أيضا السجناء وطالب. االكتظاظ لمشاكؿ حؿ وا 
 وقاـ. والتكييؼ الشرب ومياه لمكيرباء السجف ويفتقر سجيف، 1500 مف أكثر فيو يوجد محتجزا، 750 ليستقبؿ
 بإنياء السجناء طالب حيث الرصافة، سجناء مع تضامنا أيضا باالحتجاج الموصؿ في بادوش سجف في السجناء
طبلؽ لمقضاء قضاياىـ بإحالة واإلسراع السيئة المعاممة  بسبب سنوات سبع مف ألكثر سجنوا الذيف المحتجزيف سراح وا 
 سجف في نزالء أربعة وفاة عف العراقي اإلعبلـ أفاد ابريؿ،/نيساف 16 في أنو إلى اإلشارة وتجدر. مدنية جرائـ ارتكاب
  41.التدرف مرض بسبب بادوش

 
 عمى احتجاجا الطعاـ عف باإلضراب فبراير/شباط 25 في التاجي سجف نزالء مف عدد قاـ أخرى، حاالت في و

 اندلعت مارس/آذار 13 وفي. المزعومة المعاممة سوء قضايا في تحقيؽ بإجراء وطالبوا. واالكتظاظ المتردية األوضاع
 قوات وقالت نزيبلً  650 يضـ زنزانات مجمع في النار السجناء أضـر حيث تكريت، تسفيرات سجف في شغب أعماؿ
 مف أنيـ ورد المحتجزيف، مف عدد حاوؿ و. الشغب ىذا خبلؿ بجروح 14 وأصيب قتموا النزالء مف اثنيف أف األمف

 في االحتجاجات استمرت مارس/آذار 24 وفي 42.الشغب فترة خبلؿ السجف مف اليرب مقاعدة،ل تابعة مجموعات

                                                 
 االنترنت عمى متوفرة. 1522 حزيراف/حزيراف 6." ميمشيات وتشكيؿ عراقية سجوف مف القاعدة مف أعضاء ىروب: "العربية 40

http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/04/151769.html 2077 /أغسطسآب 3في  إليو تـ الدخوؿ.  
 االنترنت عمى متوفرة. 1522 ابريؿ/نيساف 24." السؿ مرض نتيجة عراقي سجف في نزالء 6 وفاة: "برس السفير 41
-of-died-detainees-http://www.assafirpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=762:4

prison&catid=13:politics&Itemid=26-iraqi-in-tuberculosis  2077 /أغسطسآب 2في إليو تـ الدخوؿ. 
 االنترنت عمى متوفرة. 1522 آذار 24." عراقي سجف في شغب أعماؿ نتيجة 26 وجرح شخصيف مقتؿ: "رويترز 42

idUSTRE72C34H20110313-prison-iraq-http://www.reuters.com/article/2011/03/13/us 2 إليو تـ الدخوؿ 
 .2077 /أغسطسآب

http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/04/151769.html
http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/04/151769.html
http://www.assafirpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=762:4-detainees-died-of-tuberculosis-in-iraqi-prison&catid=13:politics&Itemid=26
http://www.assafirpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=762:4-detainees-died-of-tuberculosis-in-iraqi-prison&catid=13:politics&Itemid=26
http://www.reuters.com/article/2011/03/13/us-iraq-prison-idUSTRE72C34H20110313
http://www.reuters.com/article/2011/03/13/us-iraq-prison-idUSTRE72C34H20110313
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 وقد. السجناء إليواء المستخدمة الخيـ إحدى في النار السجناء أضـر حيث عنؼ أعماؿ إلى وتحولت الرصافة سجف
 نيتيا عف العدؿ وزارة أعمنت ب،الشغ أعماؿ عمى وردا. المتزايدة النزالء أعداد إليواء مؤقت كحؿ الخيـ ىذه نصب تـ

 7 وفي 43.أفضؿ األوضاع حيث غريب أبو في المركزي بغداد سجف إلى السجناء ونقؿ الرصافة سجف إغبلؽ
 سجناء حاوؿ عندما الداخمية، وزارة تديره بغداد شرؽ اإلرىاب لمكافحة مركز في مسمحة اشتباكات نشبت مايو/أيار

 ىذه نتيجة مدانا عشر وأحد األمف قوات مف مسئوليف ستة مقتؿ وورد. السجف مف اليرب بالقاعدة مرتبطيف
 أثناء بغداد غرب التاجي سجف مف بالفرار مارس/آذار 20 في الميدي جيش مف إفراد خمسة قاـ و 44.االشتباكات

 45.العاصمة وسط في احتجاز مركز إلى نقميـ عممية
 

 المركزي، البصرة سجف إدارة في خطيرة فساد وقضايا اتمخالف حوؿ مزاعـ عف البعثة ُأبمغت يوليو/تموز شير وفي
 الميدي بجيش مرتبطيف المحاكمة ينتظروف الذيف المحتجزيف مف 62 مف تتألؼ جماعة فإف حكومي مصدر فبحسب

 فييا بما السجف في لمتنقؿ تامة بحرية تتمتع المجموعة أف وُيقاؿ كبير، بنفوذ يتمتعوف لمصدر تابعة أخرى مميشيات أو
 الوافديف حجز أماكف حوؿ بالقرارات التأثير عمى قادرة الجماعة ىذه أف أيضاً  ُيقاؿ و. ثانية ودخولو لمغادرتو حريةال

 .زنزاناتيـ في السبلح بحمؿ ليـ وُيسمح اتصاؿ أجيزة لدييـ وأف خاصاً  طعاماً  أفرادىا وتمقي الجدد
 

 الحمة سجف الجبوري سميـ.د المجنة رئيس يترأسو البرلمانية اإلنساف حقوؽ لجنة مف وفد زار أغسطس/آب 2 وفي
 السجف دخوؿ مف الوفد منعُُ  و. اإلنساف لحقوؽ عديدة انتياكات حوؿ مزاعـ لمتابعة بابؿ محافظة في المركزي
 أعماؿ اندالع أدى أغسطس/آب 6 وفي. العدؿ وزارة مف مسبؽ إذف عمى يحصموا لـ البرلماف أعضاء أف بذريعة
 ىذا خبلؿ األقؿ عمى سجناء ثمانية وفر األقؿ، عمى معتقميف وثبلثة شرطة رجاؿ ثبلثة فاةو  إلى السجف في عنؼ

 تحسيف في لفشميا الشغب ىذا مسؤولية فييا العدؿ وزارة تحمؿ بيانات البرلماف أعضاء مف عدد وأصدر. الشغب
 الستيعاب مصمـ ركزيالم الحمة سجف فإف الحكومية غير والعدالة اإلنساف حقوؽ منظمة وبحسب. السجف ظروؼ
 تقارير البعثة تمقت أكتوبر،/األوؿ تشريف 13 وفي. الشغب أحداث اندالع عند سجيف 1300 فيو وكاف سجيناً  300
 .األنباء ىذه أنكرت الشرطة أف إال المركزي الحمة سجف في سجينيف انتحار عف
 

 أغسطس/آب 6 بتاريخ بتصريح أدلى ثحي الموصؿ في السجوف ظروؼ إزاء قمقو عف أيضاً  الجبوري الدكتور وأعرب
 مراكز في اإلنساف لحقوؽ بانتياكات ادعاءات حوؿ الشكاوى مئات تمقت البرلمانية اإلنساف حقوؽ لجنة إف فيو قاؿ

 الشرطة مف مصادر وبحسب الموصؿ، في تسفيراتال سجف مف سجيناً  35 فر سبتمبر/أيموؿ 1 وفي. ىناؾ اعتقاؿ
 الحادث ىذا في تحقيقاف وجرى. الفرار مف 12 تمكف بينما فوراً  سجيناً  21 اعتقاؿ عيدوأ ىربيـ أثناء سجيناف ُقتؿ

                                                 
 االنترنت عمى متوفرة. 1522 مارس/آذار 14." اإلنساف حقوؽ ينتيكوف تسفيرات سجف موظفو: يةالمفوض: "لؤلنباء كردستاف وكالة 43

http://www.aknews.com/en/aknews/3/227467/ 2077 /أغسطسآب 2في  إليو تـ الدخوؿ 
 .1522 مارس/آذار 4." قتيبلً  22 يخمؼ عراقي سجف مف ىروب محاولة إحباط: "بريس اتدأسوشي 44
 االنترنت عمى متوفرة. 1522 يونيو/حزيراف 6." ميمشيات وتشكيؿ عراقية سجوف مف القاعدة مف أعضاء ىروب: "العربية 45

tp://www.alarabiya.net/articles/2011/06/04/151769.htmlht 2077 /أغسطسآب 3في  إليو تـ الدخوؿ.  
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 2 وفي. نينوى محافظة لمجمس التابعة والمعتقبلت السجوف لجنة الثاني وترأس بغداد مف برلمانية لجنة أحدىما ترأس
 احتجاجاً  الطعاـ عف صؿالمو  في اإلرىاب مكافحة سجف في األقؿ عمى سجيف 800 أضرب أكتوبر/األوؿ تشريف
 . الداخمية وزارة تديره الذي االحتجاز مرفؽ في أإلنفرادي والحبس المعاممة وسوء السيئة الظروؼ عمى

  
 والتعذيب المعاممة سوء ادعاءات 5.6

  
 سوء شاروانت استمرار عمى قوية أدلة فينالؾ ،46لمتعذيب الدولية والمعايير العراقية والقوانيف الدستور حظر مف رغـبال

 فيمودعيف في مراكز االحتجاز والسجوف  أفراد ضد التعذيبإلى  تصؿ الحاالت بعض وفي واإلساءة المعاممة
 .47العراؽ

 
 إلى البعثة انتباه بتوجيو وبرلمانيوف محتجزيف أسر وكذلؾ السجوف مراقبة في تشارؾ ودولية عراقية منظمات قامت

 االعتقاؿ عممية أثناء تقع باعتداءات االدعاءات ىذه وتتعمؽ. لتعذيبوا المعاممة سوء حوؿ وموثقة خطيرة ادعاءات
 بما بالقتؿ، والتيديد الضرب الشائعة األساليب بعض وتتضمف. اإلدانة وبعد المحاكمة قبؿ ما االحتجاز فترة وخبلؿ

 أعضاء تعريضو  طويمة لفترات مؤلمة بوضعيات حديدية قضباف مف والتعميؽ والتقييد األسمحة، باستخداـ ذلؾ في
دخاؿ كيربائية صعقات إلى التناسمية األعضاء ضمنيا مف الجسـ مف مختمفة  األظافر تحت ساخنة حديدية مسامير وا 
 والنـو والماء الطعاـ مف والحرماف اإلغماء حتى ببلستيكية أكياس بواسطة الضحايا وخنؽ بالسجائر الجسـ وحرؽ
 .المحتجزيف عائبلت وتيديد

 
 أثناء والنفسي الجسدي اإلكراه مف مختمفة أساليب استخداـ تـ أنو البعثة جمعتيا التي ماتالمعمو  مف تبيف و

 بقراءة لممحتجزيف يسمح لـ الحاالت بعض في و. المعمومات وانتزاع اعترافات عمى الحصوؿ بيدؼ االستجواب
 .توقيعيا قبؿ ليـ قراءتيا أو اعترافاتيـ

 
 يتعرضوف السجناء أف وورد. بغداد شماؿ التاجي سجف في المعاممة ءوسو  التعذيب بوقوع شكاوى البعثة وتمقت

 لمصعقات التناسمية األعضاء تعريض ضمنيا مف المعاممة سوء مف مختمفة وضروب المستمرة واإلىانة لمضرب
 أواخر في البعثة وتمقت. والجسدية الجنسية واالعتداءات المحتجزيف لخنؽ الببلستيكية األكياس واستخداـ الكيربائية

 مف أعضاء قبؿ مف الموصؿ في احتجازه فترة أثناء لمتعذيب تعرض رجؿ حوؿ موثوقة تقاريراً  يناير/الثاني كانوف
 مف مختمفة مناطؽ في واضحة تعذيب عبلمات أظير الضحية أف ذكر و. السجف عمى المسئولة العراقية األمف قوات

                                                 
46

 لعام 1 المرقمة المؤقتة االئتالؾ سلطة مذكرة من 21 القسم وٌحظر. والتعذٌب اإلكراه أنواع من نوع أي الدستور من 42 المادة تحظر 
 أصول قانون من 212 المادة وتحظر. للعقاب كوسٌلة Strait Jacket المجانٌن سترةو والحدٌد األصفاد مثل القٌود استخدام 1554

 التهدٌدات أو المعاملة إساءة من كل وتعد. اعتراؾ النتزاع المتهم على التأثٌر أجل من قانونٌة ؼٌر طرٌقة أي استخدام الجزائٌة المحاكمات
 المادة تجرم ذلك، إلى باإلضافة. قانونٌة ؼٌر السموم أو المخدرات استخدام أو النفسً التأثٌر أو الوعود أو اإلؼراء أو الضرر إلحاق أو

 جنائً بفعل متهما   شخصا   بتعذٌب ٌهدد أو بتعذٌب ٌأمر أو بتهذٌب ٌقوم حكومً موظؾ أي الجزائٌة المحاكمات أصول قانون من 444

 .  اعتراؾ على اإلكراه بؽٌة الشاهد ذلك وٌضمن
47

 .  1522 عام فً معاملة إساءة أو تعذٌب حالة 642 على اإلبالغ تم اإلنسان حقوق ةوزار إلحصاءات وفقا   
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 العميا القضاء سمطة إلى المحافظ مكتب مف رسمي طمب سؿأر  وقد. فبراير/شباط 22 في بجراحو متأثرا وتوفي جسده
 ومع. العراقي الجيش في المعنية الجية ضد البلزمة القانونية اإلجراءات واتخاذ الحادثة في تحقيؽ بفتح المحافظة في

 مىع الحصوؿ دوف محاكمتو أو العراقي الجيش مع لمتحقيؽ صبلحيات أية تمتمؾ ال أنيا عمى المحكمة رد نص ذلؾ،
 قبؿ مف انتقامية أفعاؿ ردود أية مف خوفا رسمية بشكوى الضحية عائمة تتقدـ ولـ. الدفاع وزارة مف مسبؽ تصريح
 عمى رسمي رد يوجد ال أنو إال الوزراء، رئيس لمكتب ليقدمو البرلماف لرئيس رسمي تقرير تقديـ تـ و. العراقي الجيش

 .مرض بسبب مات المحتجز أف عمى تصر العراقية األمف قوات ومازالت. التقرير اىذ
 

 المثنى سجف في محتجزا كاف حسيف صداـ عيد مف الجيش في سابؽ ضابط محمد، قصي ُدفف أخرى، حادثة وفي
 نتيجة كانت الوفاة أف لمبعثة المتوفى عائمة وزعمت. فبراير/شباط 15 في الكوت محافظة في بغداد، في العسكري
 في المحاميف نقابة رئيس اشتكى و. قمبية أزمة بسبب كانت الوفاة أف قائمة المزاعـ ىذه السجف إدارة نفت وقد التعذيب
 .لمسجف دخولو دوف حالت السجف سمطات بأف ىذه، الوفاة حالة في التحقيؽ حاوؿ الذي العراؽ،

 
 بموجة مرتبطة تعذيب قضايا سبع حوؿ معمومات ابريؿ/ونيساف مارس/وآذار فبراير/شباط في البعثة وتمقت

 مدنية مبلبس يرتدوف أمف قوات قبؿ مف سيارة ركوب عمى ناشط أجبر بغداد في فبراير/شباط 13 ففي. لمظاىراتا
 الضرب إلى خبلليا وتعرض أياـ خمسة لمدة الرجؿ احتجز ذلؾ بعد. معمـو غير موقع إلى واقتادوه عينيو وعصبوا
 أنيا عمى إصاباتو تقيـ طبية تقارير فييا بما الرجؿ رواية تؤيد لمبعثة أدلة الشيود مف العديد وقّدـ الجسدي، واالعتداء

 البمديات منطقة في الشرطة قبؿ مف يوما 12 لمدة رجؿ احتجز فبراير/شباط 24 وفي. الجسدية المعاممة لسوء نتيجة
 اعتقؿ فبراير/شباط 25 في و. السقؼ مف وتعميقو ربطو وتـ الضرب إلى الفترة ىذه خبلؿ تعرض فقد ُيقاؿ وكما

 وىدد كيربائية وصعقات لمضرب تعرض حيث بغداد وسط شرطة مركز في التالي اليـو صباح حتى واحتجز صحفي
 مدنية مبلبس يرتدوف أمف رجاؿ قبؿ مف آخريف خمسة مع سياسي ناشط اعتقؿ ابريؿ/نيساف 8 وفي. باالغتصاب

 معمـو غير موقع في والتعذيب ضربلم األقؿ عمى الست الرجاؿ مف ثبلثة تعرض و. بغداد في التحرير ساحة قرب
 عصب تـ ثـ اعتقاؿ مذكرة دوف سياسي ناشط اعتُقؿ ابريؿ/نيساف 13 وفي. ساعات عدة بعد سراحيـ إطبلؽ قبؿ

جباره هوتقييد وضربو عينيو  .التقارير بحسب أسبوعيف لمدة معمـو غير موقع في واحتجز سيارة ركوب عمى وا 
 

 مراكز إلى العراؽ في األمريكية القوات اعتقاؿ مراكز مف نقموا سجناء حوؿ اوىشك عدة مايو/أيار في البعثة وسجمت
 مف يوميا الكيربائية لمصعقات تعرضو مف محتجز اشتكى وقد. ديالى في اإلرىاب مكافحة سجوف في عراقية احتجاز

 في توفي محتجز حوؿ الشرطة مف معمومات البعثة تمقت يونيو/حزيراف 22 وفي. العراقي السجف في مسئوليف قبؿ
 مف أعضاء قبؿ مف يونيو/حزيراف 10 في الشخص ىذا اعتقاؿ تـ وقد. المعاممة لسوء تعرضو عقب كركوؾ مستشفى
 تعذيب عبلمات القاضي رأى قد و. مقابمتو مف القاضي ليتمكف لمشرطة تسميمو قبؿ أياـ 10 لمدة واحتجازه األسايش
. المستشفى إلى إدخالو مف قصير وقت بعد بجراحو متأثرا توفي نوأ إال المستشفى، إلى بنقمو وأمر عميو واضحة
 الشرطة برئيس اتصموا وبأنيـ العواقب، خشية يمثمو محاـ إيجاد مف تتمكف لـ بأنيا البعثة الضحية عائمة وأبمغت
 .شكوى تقديـ بعدـ نصحوىـ الذيف التحقيؽ وقاضي المحمية
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 بيف واالحتجاز لبلعتقاؿ القانونية المسؤولية انقسمت فقد. معقدة ممةالمعا سوء مف الحاالت ىذه مثؿ أسباب وتعتبر
. واضحة غير االحتجاز مرافؽ إدارة عف المسؤولية تصبح وبذلؾ األمف لقوات المختمفة واألفرع المختمفة الوزارات
 جنائية بجرائـ المتيميف مع الشعبي التعاطؼ مف القميؿ يوجد حيث" المعاممة سوء ثقافة" مف أيضا العراؽ ويعاني
 بعض ربط وتـ. مبلحقتيـ تتـ أف دوف والسجناء المحتجزيف معاممة إساءة في طويؿ ماض لممسئوليف وحيث

 قبوؿ عدـ عف النظر بغض بيـ المشتبو مف االعترافات انتزاع عمى القضائية العممية اعتماد بحقيقة االعتداءات
 أو التعذيب بشدة البعثة تديف الكامنة، األسباب عف النظر ضوبغ. 48باإلكراه عمييا الحصوؿ تـ العترافات القانوف
 القانونية التزاماتيا الحتراـ الضرورية الخطوات اتخاذ عمى العراؽ حكومة وتحث العراؽ في السجناء معاممة سوء

  49.الوضع ليذا حد ووضع والدستورية الدولية
 

 احتجاز مركز تغمؽ سوؼ الوزارة أف مارس/ارآذ 14 في العدؿ وزارة باسـ ناطؽال أعمف بو، مرحب تطور وفي
 تحقيؽ خبلؿ اكتشافيا تـ اإلنساف لحقوؽ انتياكات بسبب بغداد في الخضراء المنطقة في( الشرؼ معسكر) الشرؼ
 بالصدمات والصعؽ الضرب استعماؿ تزعـ حكومية غير لمنظمات وتقارير إعبلمية تقارير أعقاب في شيراً  استمر

 مكافحة ومكتب بغداد لواء قبؿ مف ُيدار إنو يقاؿ الذي المرفؽ في االستجواب خبلؿ لجنسيا والعنؼ الكيربائية
 لـ لكف سري احتجاز كمركز ُيستخدـ يزاؿ ال المعسكر أف مفادىا أخرى مزاعـ في الحقاً   البعثة وحققت 50.اإلرىاب

 لمموقع محددة ألغراض لمعتقميفا إحضار يتـ أنو إلى تشير المصادر أف رغـ باألدلة ذلؾ إثبات الممكف مف يكف
 . أياـ إلى ساعات بيف ما تمتد مختمفة لفترات واحتجازىـ

 
 في الرصافة تسفيرات سجف إغبلؽ تنوي أنيا البرلمانية اإلنساف حقوؽ لجنة أعمنت أيضاً  مارس/آذار في أيضا،و 

ساءة السيئة الظروؼ حوؿ تحقيؽ أعقاب  أف اكتشفت المجنة إف الجبوري ميـس الدكتور المجنة رئيس وقاؿ. المعاممة وا 
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 .الجزائٌة المحاكمات أصول قانون من 628 المادة 
ساءة أنيا شيدت زعـ ي ولة عف مرافؽ االحتجاز التيئالبعثة بالدعوة المباشرة مع الوزارات المس اضطمعت  49 ممارسة إجراءات التعذيب وا 

عتقميف. وقد أثارت البعثة أيضا ىذه القضايا مع وزارة حقوؽ اإلنساف ولجنة حقوؽ اإلنساف التابعة لمبرلماف، وقامت بحثيـ عمى فتح معاممة الم
لمساءلة وفقا لمقانوف. وحثت البعثة تحت امرتكبي التعذيب أو سوء المعاممة  وضعىذه المزاعـ عند ظيورىا، وضماف بخصوص تحقيؽ كامؿ 

لجنة عميا مؤلفة مف وزراء العدؿ والدفاع والعمؿ والشؤوف االجتماعية والداخمية وحقوؽ اإلنساف )أو  تشكيؿمى النظر في أيضا الحكومة ع
وكبلئيـ( لئلشراؼ عمى التحقيؽ في مزاعـ سوء المعاممة أو المعاممة السيئة لممعتقميف، ولوضع سياسة موحدة إلدارة جميع السجوف ومرافؽ 

 االحتجاز في العراؽ.
 
 متوفر. يناير/الثاني كانوف 14 ،"الرقابة حوؿ مخاوفاً  تثير عراقي احتجاز مركز في المعاممة إساءة ادعاءات" تايمز أنجموس لوس صحيفة 50

 22، تـ اإلطبلع عميو بتاريخ prison-iraq-fg-1/jan/23/world/lahttp://articles.latimes.com/201-20110124: الرابط عمى
. متوفر عمى الرابط: 2077شباط/فبراير  7. منظمة ىيوماف رايتس ووتش، "اكتشاؼ سجف سري في بغداد"، 2077آب/أغسطس 

baghdad-uncovered-jail-secret-http://www.hrw.org/news/2011/02/01/iraq آب/اغسطس  27، تـ اإلطبلع عميو في
2077 . 

http://articles.latimes.com/2011/jan/23/world/la-fg-iraq-prison-20110124
http://www.hrw.org/news/2011/02/01/iraq-secret-jail-uncovered-baghdad
http://www.hrw.org/news/2011/02/01/iraq-secret-jail-uncovered-baghdad
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صابة أحدىـ مقتؿ إلى أدى مما السجناء معاممة أساءوا قد السجف في العامميف مف عدداً   51المعتقميف، مف آخر عدد وا 
 .التقرير ىذه كتابة حتى مفتوحاً  يزاؿ ال المرفؽ أف اعتقاد وىناؾ

 
 كركوك في والمفقودين المعتقمين األشخاص 5.7

 
 وقيادة كركوؾ في والمفقوديف المعتقميف لجنة بيف تنسيؽ كجية كركوؾ في العراؽ لمساعدة المتحدة مـاأل بعثة تعمؿ

 شخصاً  244 بأسماء قائمة البعثة وتمقت. مفقوديف أشخاص حوؿ ادعاءات بخصوص المدينة في الكردية األسايش
 في محتجز عربي شخص أي وجود األسايش تنكر بينما ،2003 عاـ منذ األسايش قبؿ مف احتجازىـ المجنة تزعـ

 .ليا الخاضعة السجوف
  

 كردستان إقميم في القانون وسيادة االحتجاز 5.8
 

 1449 ىنالؾ كاف 2011 ديسمبر/األوؿ كانوف 31 تاريخ حتى فإنو كردستاف إقميـ حكومة وفرتيا أرقاـ إلى استناداً 
 االحتجاز رىف طفبلً  606 منيـ) االجتماعية والشؤوف مؿالع وزارة تديرىا التي المرافؽ في طفبلً  743و بالغاً  معتقبلً 
 النصؼ في لممحاكمة السابؽ االحتجاز رىف األطفاؿ أعداد وازدادت ،(المحاكمة مرحمة في أو لممحاكمة السابؽ
 كشفت و . 2011 ديسمبر/األوؿ كانوف شير نياية في 606 إلى يونيو/حزيراف نياية في 52 مف العاـ مف الثاني
 في ضمنت قد كنت االجتماعية والشؤوف العمؿ وزارة بأف األحداث إصبلحيات إلى اإلنساف حقوؽ كتبم زيارات

 احتجاز تـ وقد.  المحاكمة بانتظار ىـ والذيف 23-18 بيف أعمارىـ تتراوح الذيف األحداث المجرميف عدد إحصاءاتيا
 . األسايش احتجاز مرافؽ في معتقبلً  523

 
 بالتقرير، المشمولة الفترة خبلؿ كردستاف إقميـ أرجاء عمـو في احتجاز ومراكز سجوف ىإل زيارة 57 البعثة وأجرت
 بعض وفي. االجتماعية والشؤوف العمؿ ووزارة الداخمية ووزارة األسايش تديرىا التي المرافؽ كافة دخوؿ مف وتمكنت
 طويؿ االحتجاز حاالت بعض ةالبعث الحظت أربيؿ وفي األقضية بعض في األسايش تديرىا التي االحتجاز مراكز
 واالفتقار لمتحقيؽ القضاة مف الكافي العدد وجود بعدـ غالباً  المشكمة تتعمؽ الحاالت بعض وفي محاكمة، دوف األمد

 دراية عمى المعتقموف يكف لـ الحاالت مف العديد في أنو البعثة والحظت الجنائية، العدالة نظاـ في والموارد لمقدرات
 الحؽ األشخاص يمنح قانوناً  كردستاف إقميـ حكومة أصدرت 2010 عاـ وفي. لقضاياىـ قانونيال بالوضع كاممة
 تقديـ تـ إذا ما حوؿ معمومات عمى الحصوؿ مف البعثة تتمكف ولـ القانوني، غير االحتجاز مقابؿ التعويض بطمب

 .نتيجتيا كانت وماذا القانوف إلى استناداً  مطالبات أيو
  

                                                 
51

: الرابط عمى متوفر, 1522 مارس/آذار 14 ،"اإلنساف حقوؽ ينتيكوف التسفيرات سجف موظفو: المفوضية" لؤلنباء كردستاف وكالة 
http://www.aknews.com/en/aknews/3/227467 2077آب/أغسطس  25، تـ اإلطبلع عميو في . 

http://www.aknews.com/en/aknews/3/227467
http://www.aknews.com/en/aknews/3/227467
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 بسبب التفتيش نقاط عند اعتقاليـ تـ العراؽ في أخرى مناطؽ مف مواطنيف تحتجز أربيؿ في ايشاألس قوات تزاؿ وال
 المعتقميف ىؤالء بعض اشتكى وقد. اإلرىابية باألعماؿ المتعمقة تمؾ السيما أخرى، جرائـ الرتكابيـ أو اليوية في خمط
 ويبدو. محاكمة دوف طويمة لفترات واحتجازىـ يـل محاميف تعييف وعدـ أسرىـ بأفراد االتصاؿ إمكانية عدـ مف لمبعثة
 المغة الستخداميا نظراً  المحاكمة إجراءات متابعة أو فيـ عمى قادريف يكونوا لـ المتيميف أف الحاالت بعض في

 قضاة ويعزو. اإلجراءات تأخر إلى ذلؾ يؤدي وقد جداً  قميؿ المترجميف عدد فإف الترجمة، توفر مف وبالرغـ الكردية،
 السيما المختمفة، الوزارية اإلدارات بيف التنسيؽ غياب وىو آخر سبب إلى القانونية اإلجراءات في التأخير قوفومحق
 . كردستاف إقميـ خارج الفدرالية لمحكومة التابعة اإلدارات مع
 

 في حطةالم سجف يزاؿ وال الدولية، المعايير مع األسايش، سجوف في السيما عاـ، بشكؿ االحتجاز ظروؼ وتتوافؽ
 وشاىدت االكتظاظ، مف يعانياف االجتماعية والشؤوف العمؿ وزارة تديرىما المذاف السميمانية في السبلـ وسجف أربيؿ
 لعاـ تقريرىا في البعثة ذكرت اموك. 2011 العاـ خبلؿ تيفمناسب في أربيؿ في األسايش اعتقاؿ مرافؽ اكتظاظ البعثة
 تزاؿ ال السميمانية في جديد سجف إنشاء عممية أف كما أربيؿ في اءاإلنش طور في جديدة مرافؽ فينالؾ ،2010
 .مستمرة

  
 ىذه مثؿ في التحقيؽ في سباقة أنيا كردستاف إقميـ حكومة وأظيرت نادرة اإليذاء أو المعاممة إساءة حاالت إف

 إلى وأخذه حكومية غير منظمة في موظؼ اعتقاؿ فبراير/شباط 25 بتاريخ أربيؿ في تـ ذلؾ، مف وبالرغـ الحاالت،
 . والتعذيب المعاممة إلساءة تعرضو وزعـ أياـ أربعة الحجز في مكث حيث جيشتي أسايش تحقيؽ مركز

 
 بالحبس مارس/آذار 17 في عميو وحكـ دىوؾ في الجنائية المحكمة أماـ أحمد يونس وليد َمَثؿ بارزة قضية وفي

 لكف ،2011 فبراير/شباط في االتيامات توجيو تـ وقد اإلرىاب، مكافحة قانوف مف 1 المادة إلى استناداً  أعواـ لخمسة
 إلى استناداً  إدانتو تمت فقد 2000 يونيو/حزيراف منذ األسايش عيدة في االحتجاز رىف كاف المتيـ أف البعثة تبلحظ
 وتمفت فعمتو، ارتكب قد أحمد أف فييا ُيزعـ التي الفترة وىي 2001 عاـ صادراً  يكف لـ الذي اإلرىاب مكافحة قانوف
 رجعية عدـ وبقاعدة القانونية لمبدأ  خرقاً  يشكؿ و بدوف إحتساب فترة االعتقاؿ رجعي بأثر قانوف تطبيؽ أف البعثة

 تطبيؽ حظر يعد. الجنائية اإلجراءات في لممتيـ حماية وكذلؾ الجنائي القانوف ثوابت مف تعد والتي الجنائية القوانيف
 4.2 المادة) الظروؼ أحمؾ في حتى بكاممو تطبيقو ويجب لبلنتقاص قابؿ غير مبدأ وى رجعي بأثر الجنائي القانوف

 (.السياسية و المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد مف

  
 اإلعدام عقوبة 5.9
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 67 إعداـ تـ اإلنساف، حقوؽ وزارة فبحسب 52الجرائـ، مف كبير عدد عمى اإلعداـ عقوبة يطبؽ العراؽ يزاؿ ال
 تـ. 2010 عاـ العراؽ في شخصاً  18 بإعداـ مقارنة أجانب، وثبلثة نساء ثبلث ضمنيـ مف 2011 ـعا في شخصاً 
 .2005 عاـ منذ العراؽ في األقؿ عمى نساء 6 بينيـ مف شخصاً  330 ما يزيد عمى إعداـ

 
 صداـ نظاـل ينتموف جواسيس ثبلثة عمى باإلعداـ العميا العراقية الجنائية المحكمة حكمت أبريؿ/نيساف 21 وفي

 .1994 عاـ لبناف إلى العراؽ مف فر عشائري زعيـ وىو التميمي طالب الشيخ مقتؿ قضية في حسيف
  

 قضية في رجبلً  عشر خمسة عمى باإلعداـ العراؽ في المركزية الجنائية المحكمة حكمت يونيو/حزيراف 15 وفي
 بناء عشر الخمسة الرجاؿ ضد إلعداـا حكـ صدر وقد ،53 2006 يونيو/حزيراف في زفاؼ حفؿ عمى مزعـو ىجـو
 إزاء قمقيا عف أخرى ومنظمات البعثة وأعربت. المحاكمة قبيؿ منيا بعضاً  العراقي التمفزيوف بث اعترافات عمى

 .المحاكمة تمؾ بيا تمت التي الطريقة
 
 تشريف 17 ففي ديسمبر،/األوؿ وكانوف نوفمبر/الثاني تشريف شيري في أسبوعيف خبلؿ إعداـ عمميات ثبلث جرت و

 24 في و. اإلرىاب مكافحة قانوف بموجب جميعاً  مدانيف وامرأة أجنبي بينيـ مف شخصاً  11 إعداـ تـ نوفمبر/الثاني
 أف بيد التاجي، في الزفاؼ حفؿ مجزرة في 2006 عاـ أدينوا منيـ 12 آخريف 16 إعداـ تـ نوفمبر/الثاني تشريف

 كانوف 1 وفي. الصدر مدينة مف غاز اسطوانات بائع وقتؿ بخطؼ تتعمؽ أخرى بتيـ إلدانتيا إعداميا تـ المجموعة
 .اإلرىاب بمكافحة تتعمؽ بتيـ باإلعداـ محكوميف آخريف 6 إعداـ العراقي العدؿ وزير أعمف ديسمبر/األوؿ

  
 2005 عاـ لصادرةا القرارات فييا بما اإلعداـ عقوبة فييا تطبؽ التي اإلعداـ أحكاـ قانونية إزاء القمؽ البعثة يساور و

 لممصادقة الرئاسة لمجمس الدستورية والسمطة المؤقتة االئتبلؼ سمطة عف الصادر اإلعداـ عقوبة تعميؽ تمغي التي
 .قانونية بصورة اإلعداـ أحكاـ عمى
 

 نيةالقانو  األصوؿ مراعاة عدـ ذلؾ في بما العراؽ في الجنائية العدالة نظاـ سبلمة حوؿ جدية تحفظات لدييا والبعثة
جراءات والفساد القضاء وضعؼ باإلكراه االعتراؼ إلى المستندة واإلدانات  المعايير مع تتنافى التي المحاكمة وا 
 في اإلدانات مف قميؿ عدد اعتبار يمكف العراؽ وفي األخطاء، مف قانوني نظاـ أي خمو يضمف ما يوجد وال. الدولية
 وتناشد. عنو التراجع يمكف ال اإلعداـ عقوبة ذلؾ في بما العدالة أحكاـ تطبيؽ في خطأ أي إف. سميماً  خطيرة جرائـ
 لؤلمـ العامة الجمعية قرارات إلى استناداً  إلغائيا في والنظر اإلعداـ أحكاـ كافة تنفيذ لوقؼ العراؽ حكومة البعثة

 ضماـان في النظر عمى وتحثيا 2010 لعاـ 65/205و 2009 لعاـ 63/168و 2007 لعاـ 62/149رقـ المتحدة
 .اإلعداـ عقوبة إلغاء بيدؼ والمدنية السياسية لمحقوؽ الدولي بالعيد الممحؽ الثاني االختياري البروتوكوؿ إلى العراؽ

  
                                                 

 .الجنائي القانوف حسب اإلعداـ حكـ تستوجب جريمة 68 ىنالؾ 52
53

 .بغداد شماؿ ميبلً  15 يؿ،الدج في التاجي منطقة في زفاؼ حفؿ خبلؿ الجماعي واالغتصاب شخصاً  فيسبع قتؿ تيمة الرجاؿ يواجو.  
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 كردستان إقميم في اإلعدام عقوبة 5.9.2
 تصادؽ لـ التقرير ىذا إعداد تاريخ وحتى ،2011 عاـ خبلؿ سجناء تسعة بإعداـ حكـ صدر كردستاف إقميـ في

 .األحكاـ ىذه عمى الكردستانية االستئناؼ محكمة
 

 في التشريعية الخطوات تزاؿ وال ،2007 عاـ منذ اإلعداـ عقوبة تنفيذ وقؼ في كردستاف إقميـ في السمطات واستمرت
 لبرلماف التابعة اإلنساف حقوؽ لجنة وأبمغت. القوانيف صياغة مرحمة في رسمياً  اإلعداـ عقوبة إللغاء كردستاف إقميـ
 تتمؽ ولـ بعد لمبرلماف ترفع لـ القانوف مسودة أف بيد اإلعداـ، عقوبة إللغاء قانوف صياغة تمت بأنو البعثة ستافكرد

 .القانوف ىذا عف نسخة البعثة
  
 الرأي عن التعبير حرية. 6
 

 عاـ في راؽالع في جدية تحديات السممي التظاىر ذلؾ في بما الرأي عف والتعبير والرأي التجمع حريات احتراـ واجو
 القوة، الستخداـ األمف قوات لجأت. 54طرؽ عدة في الرأي عف والتعبير الرأي حريات العراقي القانوف فيقيد. 2011
 والمنظمات اإلنساف حقوؽ نشطاء وتعرض. العامة االحتجاجات ومنع لقمع والتخويؼ متكافئة، غير أحياناً  كانت التي
ساءة فمحتجي اعتقاؿ وتـ لبلعتداء الحكومية غير  منع وتـ. لمقتؿ بعضيـ تعرض حيف في متكررة بصورة معاممتيـ وا 

 قطع أو والتيديد التخويؼ إلى األحياف بعض في منيا العديد وتعرض االحتجاج مظاىرات تغطية مف اإلعبلـ وسائؿ
 البعثة قريرت في والتجمع الرأي عف والتعبير الرأي حريات حوؿ وافية تفاصيؿ توفير سيتـ) اإلغبلؽ حتى أو البث
 (.القضايا ىذه حوؿ المقبؿ

  
 التجمع حرية في والحق المظاهرات 6.2

                                                 
54

 والطباعة والصحافة التعبير حريات طرؽ كؿ 38 المادة فتكفؿ والتجمع، الرأي عف والتعبير الرأي حريات العراقي الدستور يكفؿ.  
 المؤقتة االئتبلؼ طةسم بقرار العراؽ يستعيف كما." آلدابوا العاـ بالنظاـ اإلخبلؿ دوف" السممي والتظاىر والتجمع والنشر واإلعبلـ واإلعبلف

 التشيير إف. الحرية ليذه األساسية الروح يقيد ال نحو عمى فقط لكف الرأي عف التعبير حرية عمى قيود بوضع بوضوح يسمح الذي 46 رقـ
ضرار مدني. وبحسب القانوف الجنائي العراقي تعد جريمة جنائية إىانة الشعب العراقي أو ا العراقي القانوف في لعمـ الوطني أو فعؿ إجرامي وا 

(، أو إىانة المؤسسات العامة )المحاكـ ومجمس 225(، أو إىانة الرئيس أو مف يقوـ مقامو )المادة 202مؤسسات الدولة أو رموزىا )المادة 
إىانة موظؼ  (، أو227(، أو دولة أجنبية أو عمميا أو شعارىا الوطني أو منظمة دولية ليا مقر في العراؽ )المادة 226األمة، إلخ( )المادة 

(، أو 372(، أو االعتداء عمى معتقدات أو رموز أو أشخاص ينتموف لطائفة دينية )المادة 229حكومي خبلؿ تأديتو مياـ عممو/ىا )المادة 
ذا( 434السب مف رمي الغير بما يخدش شرفو )المادة   ذلؾ يعد األخرى اإلعبلـ وسائؿ بإحدى أو المطبوعات في النشر بطريؽ السب وقع وا 

 أو بيانات أو أخبار إذاعة أو( 871 المادة) الرسمية األسرار عف اإلفصاح مثؿ المحمية األخرى المصالح مف مجموعة ىنالؾ. مشدداً  ظرفا

 أو ،(082 المادة)العامة  بالمصمحة الضرر إلحاؽ العاـ أو األمف تكدير ذلؾ شاف مف كاف إذا مثيرة دعايات بث أو ومغرضة إشاعات كاذبة
 األعمى في المذكورة البنود 0224 لعاـ 83 رقـ المؤقتة االئتبلؼ سمطة أمر عدؿ و(. 324 المادة) العامة اآلداب أو بالحياء مخمة ةماد نشر

 عف الدفاع أو بالممتمكات الكيدي اإلضرار أو الشغب أعماؿ أو المدني االضطراب أو العنؼ عمى لمتحريض تيدؼ مواد نشر تحريـ لتشمؿ
  .البعث حزب إحياء إعادة
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 الحكومي الفساد بإنياء مطالبيف العراؽ عمـو في عديدة مدف في مظاىرات في محتجوف خرج 2011 عاـ في

دخاؿ الحكومية الخدمات تقديـ وتحسيف  دأتب وقد 55.أكبر وحريات التموينية الحصة نظاـ عمى تحسينات وا 
 بقمؽ البعثة تبلحظ و. الببلد في أخرى وبمدات مدف إلى وامتدت بغداد في فبراير/شباط شير بداية في االحتجاجات

صابة األقؿ عمى شخصاً  33 مقتؿ  فبراير/شباط بيف جرت التي بالمظاىرات مرتبطة حوادث في 277 عمى يزيد ما وا 
 فعؿ ردة كانت الحكومية المباني واقتحاـ الحجارة برشؽ األحياف بعض في المحتجوف قاـ وبينما. يونيو/وحزيراف
 يساور 56.الظروؼ بحسب متكافئة غير األحياف بعض وفي عنيفة -الحي الرصاص استعماؿ السيما األمنية، القوات
 حريات عمى المفروضة والقيود والنشطاء الصحفييف ضد واليجمات العشوائية االعتقاالت حوؿ أيضاً  القمؽ البعثة
 . العراقي والدستور الدولية لممعايير خبلفاً  بالمظاىرات يتعمؽ فيما ـاإلعبل

 
 اإلنساف حقوؽ انتياكات حوؿ تحقيقات بأي ليا عمـ ال البعثة فإف الحكومية، الدوائر تأكيدات مف وبالرغـ اآلف، وحتى

 .المسؤولية األمف قوات مف عضو أي تحميؿ يتـ ولـ بالمظاىرات المرتبطة
 

 التجمع حرية وحق الحكومية غير المنظمات عمى تاالعتداءا 6.3
 

 معظميـ ناشطيف اعتقاؿ إلى باإلضافة عنيؼ ليجـو السياسية والمنظمات الحكومية غير المنظمات بعض تعرضت
 .التقرير شمميا التي الفترة خبلؿ العراؽ في الشعبية بالمظاىرات لعبلقتيـ

 
 غير منظمة وىي عيف عمى ىجـو عف فبراير/شباط 23 في يةدول حكومية غير منظمة أبمغت المثاؿ، سبيؿ وعمى

 6 وفي. 57والشرطة الجيش مف مشتركة وحدة قبؿ مف بغداد في الكرادة حي في االنتخابات لمراقبة حكومية
 ُيعتقد الذيف العراقي الوطني والحزب العراقي الشيوعي الحزب مكاتب قسريا بغداد في العمميات قيادة أجمت مارس/آذار
 . المتظاىريف بدعـ عيـبضمو 

 
 في يعمموف ناشطيف ثبلثة باعتقاؿ إبريؿ/نيساف أوائؿ في 11 الفرقة أجرتيا عممية في بغداد عمميات قيادة وقامت
 اعتقاؿ مذكرات دوف ناشطيف الثبلثة اعتقاؿ وتـ. الحكومية غير العراؽ في العماؿ ونقابات مجالس اتحاد منظمة

                                                 
: الرابط عمى متوفر. 1522 فبراير/شباط 4 ،"األساسية الخدمات نقص يشجبوف العراؽ في محتجوف" اف، اف سي 55

x.htmlhttp://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/02/03/iraq.protests/inde تموز/يوليو  77، تـ اإلطبلع عميو في
2077. 

 األدنى الحد تتجاوز وال والتكافؤ الحاجة لمبادئ وفقاً  يكوف أف ينبغي مدنية سياقات في القوة استعماؿ فإف الدولي القانوف وبحسب 56
سمحة القوة استخداـ بشأف األساسية المبادئ إلى الرجوع يرجى ،الموقؼ في الضروري  القوانيف، بإنفاذ المكمفيف الموظفيف جانب مف ريةالنا واأل 

 . 2445 سبتمبر/أيموؿ ىافانا، المجرميف، ومعاممة الجريمة لمنع الثامف المتحدة األمـ مؤتمر تبناىا
57
 االنترنت على متوفر. 1522 شباط 16." التلفاز على الحاشدة الؽد لمظاهرة المباشر البث تمنع السلطات: "حدود بال مراسلون 

2011,39626.html-02-24-live-prohibit-authorities-http://en.rsf.org/iraq  ً2077تموز/ٌولٌو  22تم الدخول ف. 

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/02/03/iraq.protests/index.html
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/02/03/iraq.protests/index.html
http://en.rsf.org/iraq-authorities-prohibit-live-24-02-2011,39626.html
http://en.rsf.org/iraq-authorities-prohibit-live-24-02-2011,39626.html
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 آخر موقع في الثالث الناشط احتجاز تـ فقد الحقا منيـ اثنيف عف أفرج وبينما. االحتجاجات في مشاركتيـ بسبب
 خبلؿ معمومات أية تتمؽ لـ لكنيا القضية ىذه بشأف الدفاع بوزارة باالتصاؿ البعثة وقامت. مفقودا ومازاؿ مجيوؿ
 .التقرير شمميا التي الفترة

 
 الميداف منطقة في المنظمة مكاتب اقتحاـ عقب مايو/أيار 28 في" حقي أيف" منظمة في يعمموف ناشطا 11 واعتقؿ

 تمقتيا التي لممعمومات وفقا و. 43 لواء 11 الفرقة بغداد عمميات لقيادة تابعيف مسمحيف جنود أيدي عمى بغداد في
 كاف التقارير، ذكرتو ما حسب و. اعتقاؿ مذكرة دوف العممية نفذت فقد األخرى، اإلنساف حقوؽ ومنظمات البعثة
 قبؿ 11 الفرقة مقر إلى واقتيادىـ السيارات إلى إدخاليـ وتـ األعيف معصوبي 11 حوالي عددىـ يبمغ الذيف عتقموفالم

 حتى محتجزيف اآلخروف وبقي التالي اليـو في المعتقميف مف أربعة عف اإلفراج وتـ. العسكري المثنى سجف إلى نقميـ
 .يونيو/حزيراف 3
 

 إلعالميينوا الصحفيين عمى االعتداءات 6.4
 
 اليجمات خبلؿ مف مستيدفيف واإلعبلميوف الصحفيوف يزاؿ فبل. العراؽ في قمؽ مصدر الصحافة حرية احتراـ زاؿ ال

 .بمينتيـ متعمقة ألسباب واالعتقاالت والترىيب والمضايقات العنيفة
 
عبلمييف صحفييف قتؿ حاالت 8 البعثة سجمت 2011 عاـ في  العدد ىذا يشمؿ وال اؽ،العر  في عمميـ أدائيـ أثناء وا 
 األسبؽ الرئيس وىو األحمدي ىبلؿ البارز الصحفي أحدىما اثنيف، صحفييف أف ورد الموصؿ ففي. 58كردستاف إقميـ
 وجو مقاالت لكتابتو السابؽ في الحكومة مف طرد قد وكاف) نينوى محافظة حكومة في واإلعبلـ االتصاالت لدائرة
 فبراير/شباط 17 في منفصمتيف حادثتيف في قتبل ،(مزعوميف ومحسوبية فساد مف تعانيو وما لمحكومة شديدا نقدا فييا
 تغطيتو أثناء الحمداني محمد قتؿ فبراير/شباط 24 وفي. مجيوليف مسمحيف أيدي عمى التوالي عمى مارس/آذار 3و

 العيف أخبار لوكالة راسؿم وىو الواحد عبد قتؿ مارس/آذار 29 وفي. انتحاري تفجير في الرمادي في ديني الحتفاؿ
 الذي خالد سعد المصور أصيب بينما ورويترز إف إف والسي العربية مع يعمؿ مستقؿ صحفي وىو البازي وصباح
 8 وفي. تكريت في الديف صبلح محافظة مجمس مقر مسمحوف ىاجـ عندما التمفزيونية الفيحاء محطة مع يعمؿ
 يقوده الذي الدعوة بحزب مرتبطة إخبارية عراقية فضائية محطة وىي ارالمس تمفزيوف مدير حميد طو ُقتؿ أبريؿ/نيساف
 مسمحيف أيدي عمى ذياب فرحاف عبد اإلنساف حقوؽ في والناشط بغداد جنوب المالكي، نوري العراقي الوزراء رئيس

 مفخخة مركبة رانفجا إثر لؤلنباء اآلفاؽ وكالة لدى يعمؿ وىو الغرابي عمواف ُقتؿ يونيو/حزيراف 21 وفي. مجيوليف
 مسرحي وكاتب صحفي وىو الميدي، ىادي جثة عمى ُعثر سبتمبر/أيموؿ 8 وفي. 59الديوانية في ميمة في كاف بينما

 شقتو في العاصمة، في جرت التي لبلحتجاجات المعروفيف النشطيف المنظميف ومف اإلنساف حقوؽ في وناشط ومخرج

                                                 
58

 .الحاالت كل تؤكد لم.  
 

59
آب/أؼسطس  27تم الدخول إلٌه فً  /http://www.cpj.org/killed/mideast/iraq االنترنت على متوفر. الصحفٌٌن حماٌة لجنة .

2077. 

http://www.cpj.org/killed/mideast/iraq/
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 في جرت بغداد في جديدة لمظاىرات لمتخطيط آخر حقوقي بناشط ديىا التقى مقتمو مف يـو قبؿ. ببغداد الكرادة في
 .60سبتمبر/أيموؿ 9
 
عبلمييف لصحفييف واعتقاالت وتيديدات مميتة غير ىجمات حوؿ التقارير مف عددا البعثة تمقت و  عدد ارتفع قد و. وا 

. مارس/وآذار فبراير/طشبا شيري في وانتشرت المظاىرات فييا نشطت التي الفترة خبلؿ الصحفييف ضد اليجمات
 أعمف مارس/آذار 9 وفي. لممظاىرات اإلعبلمية التغطيات بعض منع الحكومية السمطات حاولت سابقا، ذكر وكما

 االعتداءات فييا بما واإلعبلمييف، الصحفييف ضد انتياكاً  160 مف أكثر ارتكاب عف الصحفية الحريات مرصد
 ذلؾ مف معدودة أياـ وقبؿ 61.كردستاف إقميـ في وأيضا العراؽ اءأرج كافة في أسبوعيف خبلؿ المعدات، وتخريب
 اإلفادة وتمت 62.الصحفييف عمى اعتداءات أي ىنالؾ يكوف لف أنو اإلعبلمية لممنظمات بغداد عمميات قيادة أكدت
 . العاـ مدار عمى كردستاف إقميـ تشمؿ ال مواقع عدة مف الصحفييف طالت معاممة وسوء واعتقاالت ىجمات عف
 

 والتجمع والتعبير الرأي بحرية يتعمق فيما التشريعية التطورات. 6.5
 
 بتاريخ العراقي البرلماف عميو صادؽ الذي الصحفييف حماية قانوف رسمياً  العراقي الرئيس أصدر أغسطس/آب 27 في
 وعدـ المبيمة تعبيراتو بسبب المدني المجتمع منظمات مف العديد مف بيجـو التشريع ىذا قوبؿ وقد أغسطس،/آب 9

 أفضؿ البرلماف عدلو أف بعد القانوف يعد بينما و. بمياميـ القياـ لدى واإلعبلمييف لمصحفييف األساسية الحماية توفر
 أف المقمقة األمور ضمف مف و. دولياً  المقبولة بالمعايير لبللتزاـ يفتقر يزاؿ ال القانوف أف إال األولى، مسوداتو مف

 مبيـ بالقانوف" الصحفي" فتعريؼ. أحكاميا نطاؽ لتحديد أخرى تشريعات إلى وترجع بالدقة تسـت ال األحكاـ مف العديد
 مف غيرىـ مف لعدد واضحة حماية عرض دوف" الصحافة في بوظيفة" ينخرط شخص مجرد بأنو يوصؼ بحيث

 بالعراؽ العامميف جانباأل الصحفييف وليس العراقييف الصحفييف يشمؿ فيو بتغطيتو صاـر القانوف أف كما. اإلعبلمييف
 .63مصادرىـ ىوية يخص فيما لمصحفييف حماية توجد ال وأخيراً . منفصؿ تسجيؿ إلى يحتاجوف أنيـ يبدو الذيف

 
 وتمنع تقيد ساريًا، يزاؿ ال الذي ،1969 لعاـ 111 رقـ العراقي العقوبات قانوف مواد مف العديد أف إلى اإلشارة وتجدر
 الجنائي بالتشيير تيتـ الثالث القسـ مف 84و 83و 82 و 81 فالمواد. بشدة عمييا قبوتعا الرأي عف التعبير حرية
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 شهر فً اإلنسان لحقوق العالمً الٌوم فً العراق فً اإلنسان حقوق عن الدفاع فً لعمله وفاته بعد المهدي هادي السٌد البعثة كرمت.  

 .1522 دٌسمبر/األول نونكا
61

 مارس/آذار 4." أسبوعٌن خالل العراق فً إعالمٌة ومؤسسات صحفٌٌن ضد انتهاك 245 من أكثر: "الصحفٌة الحرٌات مرصد.  

تم الدخول إلٌه  rg/newsdetails_Eng.aspx?back=1&id=778&page=0http://www.jfoiraq.o االنترنت على متوفرة. 1522

 .2077آب/أؼسطس  27فً 
62
 مارس/آذار 1." المظاهرات خالل المراسلٌن لحماٌة بؽداد عملٌات وقٌادة الصحفٌة الحرٌات مرصد بٌن اتفاقٌة: "العراق أصوات 

تم  <http://en.aswataliraq.info/Default1.aspx?page=article_page&id=141268&l=1> االنترنت على متوفر. 1522

  .2077تموز/ٌولٌو  22الدخول إلٌه فً 
63

 على االنترنت شبكة على متوفر ،1522 ماٌو/أٌار 25 العراقً، البرلمان رئٌس إلى رسالة: حدود بال مراسلون المثال سبٌل على انظر.  

. انظر أٌضا مقال 2077آب/أؼسطس  27تم الدخول إلٌه فً  http://en.rsf.org/IMG/pdf/110510_plpj_gb.pdf: التالً الموقع
 شبكة على متوفر. 2009(: "تعلٌق على مشروع قانون حماٌة الصحفٌٌن العراقً" فً آب/أؼسطس 79)المادة  Article 19منظمة 
 journalists-draft-on-comment-http://www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/iraq-:التالً الموقع على االنترنت

law.pdf-protection  ً2077تموز/ٌولٌو  75تم الدخول إلٌه ف . 

http://www.jfoiraq.org/newsdetails_Eng.aspx?back=1&id=778&page=0
http://en.rsf.org/IMG/pdf/110510_plpj_gb.pdf
http://www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/iraq-comment-on-draft-journalists-protection-law.pdf
http://www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/iraq-comment-on-draft-journalists-protection-law.pdf
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 443و 434و 403و 277و 215و 211و 210و 202و 201و 200 المواد تفرض بينما ،64اإلىانة و والقدح
 القضاي الترويج مف تتراوح أفعاؿ عمى اإلعداـ حتى أو المؤبد لمسجف الحاالت بعض في تصؿ صارمة عقوبات
 الحقوقييف والنشطاء الحكومية غير المنظمات مف العديد ويطالب. عمييا والتعميؽ نشرىا إلى القانوف بموجب محظورة

 .التعبير بحرية الخاصة الدولية العراؽ التزامات مع لتتواءـ المواد تمؾ تعديؿ أو بإلغاء والصحفييف
 

 لضمانات يفتقر إذ السممي، والتظاىر والتجمع رأيال عف التعبير حرية قانوف مسودة في قصور أوجو ثمة أف كما
 اإلفصاح واالحتجاجات المظاىرات منظمي عمى القانوف مسودة تفرض أواًل، القضايا؛ مف العديد في دولية و دستورية

 السيطرة الحكومة يمنح مما األقؿ، عمى أياـ خمسة قبؿ السمطات مف إذف وطمب المظاىرة" وىدؼ موضوع" عف
 بيذه التمتع القانوف مسودة تحمي ذلؾ، إلى باإلضافة. تنظيميا يمكف التي وتمؾ المظاىرات ينظـ قد مف عمى المطمقة
 الخاص الدولي العيد نص أف مف وبالرغـ. 65العامة اآلداب أو العاـ النظاـ ممارستيا تنتيؾ ال طالما فقط الحقوؽ
 في استخداميا بحسب المصطمحات معاني تحديد يتـ لـ نوفإ المقيِّدة، المعايير بيذه يسمح والسياسية المدنية بالحقوؽ
 التظاىر لتقييد القوة الحكومة ستمنح فإنيا جداً  واسع نطاؽ عمى تفسيرىا تـ إذا أنو القمؽ يثير وما القانوف، مسودة
 وليس ثناءً است قيود أية تكوف أف ينبغي بأنو العراؽ حكومة البعثة وُتذّكر 66.الرأي عف التعبير وحرية السممي العاـ
 البعثة ترى و. والسياسية المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد مع شرعياً  تتماشى حينما فقط تطبيقيا وينبغي قاعدة

 67.الدولي القانوف مع تنسجـ ال التجمع حرية عمى ضرورية غير قيوداً  تفرض القانوف مسودة مف الحالية النسخة أف
 

 كتابة فترة في فيو لمنظر النواب لمجمس رفعو تـ الذي المعموماتية الجرائـ قانوف أيضاً  لمجدؿ المثيرة التشريعات ومف
 حقوؽ مكتب وعمؿ. العراؽ في اإلنترنت حريات عمى شديدة قيوداً  يفرض القانوف مشروع أف ويبدو. التقرير ىذا

 .الدولية العراؽ لتزاماتا مع لتتماشى القانوف مسودة تنقيح لدعـ بنشاط شريكة منظمات مع لمبعثة التابع اإلنساف
 
 . البرلماف عمى المعمومات حرية حوؿ مقترح قانوف مشروع عرض اآلف حتى يتـ لـ
 

 كردستان إقميم حكومة في التعبير حرية 6.6
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 المواد ومستوردي اإلعالم وسائط مدراء أو المحررٌن لتشمل للنشر الجنائٌة المسؤولٌة نطاق توسع الثالث القسم فً 86-82 المواد.  

 .عنها ٌعلن أو ٌوزعها من أو النشرة محظورة
 . البعثة فً اإلنسان قوقح مكتب شهدها رسمٌة ؼٌر ترجمة "السممي والتظاىر والتجمع الرأي عف التعبير حرية قانوف مسودة .65

 

  
  24،12،11 المواد ،2444 لعاـ والسياسية المدنية بالحقوؽ الخاص الدولي العيد 66
67

 عمى متوفر المقاؿ. 1522 يوليو/تموز في: العراؽ: " Article 19القانوف، مشروع فيو تنتقد مقاالً  (24 المادة) Article 19 منظمة نشرت 
 76، تـ االطبلع عميو في ,<www.article19.org/data/files/medialibrary/2266/11-07-14-LEGAL-iraq.pdf>: الرابط

. انظر أيضًا ىيوماف رايتس ووتش "العراؽ: البد مف مراجعة مشروع القانوف الذي يضيؽ عمى حريات التظاىر والتعبير"، 2077تموز/يوليو 
curbs-law-draft-revise-http://www.hrw.org/en/news/2011/07/13/iraq-. متوفر عمى الرابط: 2077تموز/يوليو 

speech-protests  2077تموز/يوليو  74، تـ اإلطبلع عميو في. 

 

http://www.hrw.org/en/news/2011/07/13/iraq-revise-draft-law-curbs-protests-speech
http://www.hrw.org/en/news/2011/07/13/iraq-revise-draft-law-curbs-protests-speech
http://www.hrw.org/en/news/2011/07/13/iraq-revise-draft-law-curbs-protests-speech
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 إجراءات باتخاذ السمطات قامت وأحيانا بالقسوة األوقات بعض في وقوبمت كردستاف إقميـ في المظاىرات بعض جرت
 قمعية

 
 المظاىرات انتياء وبعد. االجتماعية الخدمات بتحسيف مطالبة السميمانية في فبراير/شباط 17 في ظاىراتالم وبدأت
 السمطات وردت. الحجارة بإلقاء وبدئوا الكردستاني الديمقراطي الحزب مكاتب إلى المتظاىريف مف مجموعة توجيت
 مف البعثة تتمكف ولـ. الكثيروف وأصيب مرهع مف عشرة الثالثة في صبي فقتؿ النيراف بإطبلؽ اليجمات ىذه عمى
 .األمف قوات أنيا إلى بشدة تشير ظرفية أدلة أف بيد القاتمة الطمقات مطمقي تحديد

 
 أشخاص 10 مقتؿ ورد الفترة ىذه وخبلؿ. ابريؿ/نيساف 17 حتى متقطع بشكؿ السميمانية في المظاىرات واستمرت

 17 بيف ما الفترة في شخصاً  958 أصيب فقد السميمانية في الصحة ةمديري أرقاـ ذكرتو ما وحسب السميمانية، في
 عمى فعمياً  حظراً  السميمانية ثـ ومف ودىوؾ أربيؿ في األمف قوات وفرضت. ابريؿ/نيساف 19و فبراير/شباط

 2010 نوفمبر/الثاني تشريف في سنو تـ الذي كردستاف إقميـ حكومة في المظاىرات قانوف إلى استنادا المظاىرات
 .مظاىرة إلقامة طمب أي رفض صبلحية الداخمية وزارة يعطي والذي

 
 المرتبطيف وباألخص كردستاف إقميـ حكومة في اإلعبلمييف وترىيب استيداؼ تبيف التقارير مف عددا البعثة وتمقت

 حرؽ تـ فبراير/شباط 22 ففي. اإلعبلمية المؤسسات مف عدد مياجمة تمت وقد. اإلقميـ في الجارية بالمظاىرات
 17 مظاىرات غطت التمفزيونية القناة أف ويعتقد. مجيوليف بواسطة السميمانية في سات نايؿ تمفزيوف مكاتب
 حزب/ورافك لحزب تابعة تمفزيونية قناة) الكردية األخبار شبكة مكاتب حرؽ تـ أربيؿ، وفي. مستقؿ بشكؿ فبراير/شباط
 دانغ إذاعة مياجمة تمت كبلر وفي. السميمانية في الكردستاني طيالديمقرا الحزب مكاتب لمياجمة فعؿ كردة( التغيير

 تمقوا أنيـ المراسميف بعض ويزعـ المظاىرات تغطية مف الصحفيوف ومنع. مجيوليف بواسطة مارس/آذار 9و 6 في
 .تيديديو رسائؿ تحمؿ تمفونية مكالمات

 
 كردستاف إقميـ في الصحفييف لحقوؽ كاتانتيا عمى تنطوي حالة 291 فثمة كردستاف في الصحفييف نقابة وبحسب

 حدوث فترة مع تتزامف التي العاـ مف األولى أشير الستة فترة خبلؿ منيا 250 عف اإلفادة تمت ،2011 عاـ في
 .المظاىرات

 
 في مجيوليف مسمحيف أيدي عمى لميجـو ىاردي أسوس وىو معروؼ صحفي تعرض أغسطس/آب 29 وفي

 اعتقمت سبتمبر/أيموؿ 7 وفي الكردستاني، الوطني لبلتحاد التابعيف الحراس أحد اعتقاؿ تـ التحقيؽ وبعد السميمانية،
 إلى كردستاف إقميـ وزراء رئيس القضية بيذه أحاط الذي النقد ودفع ليفيف، مجمة محرر ميرا أحمد السميمانية شرطة
 ديسمبر،/األوؿ كانوف 02 يف زاخو في الشغب أحداث وعقب. صحفي أي اعتقاؿ قبؿ مكتبو باستشارة أمر إصدار
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 عدد وتعرض الكردستاني، اإلسبلمي باإلتحاد مرتبطيف إعبلمييف مف الشكاوى مف عدداً  اإلنساف حقوؽ مكتب تمّقى
 .األمف قوات أيدي عمى والحجز لبلعتقاؿ الصحفييف مف
 

 إعبلمية مواد بسبب فييفالصح معاقبة أو اعتقاؿ يحظر نشرىا تـ التي كردستاف إلقميـ الصحفييف قانوف مواد بحسب
 بحؽ القديـ العراقي القانوف يطبقوف زالوا ال القضاء أفراد بعض أف إال. مالية غرامات فرض ويمكف بنشرىا، قاموا

 لممظاىرات األولى األياـ ففي. الفترة ىذه خبلؿ تعسفية اعتقاالت عف أيضا اإلببلغ وتـ .انتقائي نحو عمى الصحفييف
 واعتقمت. ساعة وأربعيف ثمانية خبلؿ سراحيـ أطمؽ ىؤالء معظـ أف إال واسعة، اعتقاؿ ياتعمم جرت السميمانية في

 المحكمة أف غير. اإلرىاب مكافحة قانوف بموجب السميمانية في الجمعة صبلة في المتظاىريفب أّما إماماف األسايش
 أيضا البعثة تمقت و. بكفالة سراحو طمؽأ وكبلىما التظاىر قانوف انتياؾ طائمة تحت لتصبح الحقا التيـ بتغيير قامت
 .ساعات بعد معظميـ سراح أطمؽ إعبلمييف اعتقاؿ حوؿ التقارير مف عددا

 
 لئلجابة كردستاف إقميـ برلماف أماـ مارس/آذار 9 في العراؽ كردستاف حكومة وزراء رئيس وقؼ الوضع ىذا عمى وردا
 المتظاىريف مطالبات لمناقشة كردستاف إقميـ لبرلماف تثنائيةاس جمسات عقد تـ الحقا،. بالمظاىرات تتعمؽ أسئمة عف
 أنيـ يزعـ شرطة رجاؿ ضد قضية السميمانية في المظاىرات في قتبل شخصيف أسرتي أفراد ورفع. مايو/أيار أوائؿ في

 بعد سراحو وأطمؽ رئيسيما اعتقؿ لكف التقرير، كتابة فترة أثناء الشرطة رجمي اعتقاؿ يتـ لـ و. مقتميـ عف مسئولوف
 قوات وقدرة تدريب بانعداـ البعثة مع محادثاتيا خبلؿ كردستاف إقميـ حكومة واعترفت. األدلة كفاية لعدـ بقميؿ ذلؾ

 .المدنييف المتظاىريف مع التعامؿ بكيفية يتعمؽ فيما بيا الخاصة األمف
 

 فيـ وفيما. لممعمومات أعمى مسمج لتأسيس تشريعية مقترحات عف كردستاف إقميـ حكومة كشفت مايو/أيار 17 وفي
 المالية المجمس باستقبللية الضغط جماعات شككت التعبير وحرية اإلعبلمي التنوع تشجيع إلى تيدؼ المقترحات أف

 استقبللية ذات موازنة لممجمس يكوف أف المقترح ومف التسعة المجمس أعضاء بتعييف سياسيوف قادة وسيقـو. والقيادية
 68.محدودة

 
 لمرأةا حقوق. 7
 
 الجرائـ مثؿ االجتماعي النوع عمى القائـ العنؼ ذلؾ في بما العراؽ في وحقوقيا المرأة وضع تراقب البعثة تزاؿ ال

 بيانات جمع مف البعثة تتمكف لـ األمني، لموضع ونتيجة. األسري والعنؼ بالمرأة واالتجار" الشرؼ جرائـ" بػ المعروفة
 ىذا في المذكورة المعمومات معظـ فإف وبذلؾ. كردستاف إقميـ خارج راؽبالع المناطؽ بعض في المرأة وضع حوؿ

 أرجاء كافة في شائعة القضايا ىذه معظـ أف تعتقد البعثة أف غير كردستاف، إقميـ في المرأة بوضع تتعمؽ التقرير
 .العراؽ

                                                 
68
. 1522 ٌونٌو/حزٌران 4." العراق كردستان إقلٌم فً للمعلومات أعلى مجلس تأسٌس قانون مشروع حول قلق: "حدود بال مراسلون 

 28تم الدخول فً  html-06-12-the-for-bill-a-about-concerns-http://en.rsf.org/iraq.2011,40436 االنترنت على متوفرة
 .2077آب/أؼسطس 

http://en.rsf.org/iraq-concerns-about-a-bill-for-the-12-06-2011,40436.html
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 العنؼ حوؿ ببياف لئلدالء حكومية غير منظمة 20 عف ممثموف تجمع نوفمبر/الثاني تشريف 24 في كركوؾ في

 أكبر وبتمثيؿ الشرؼ وجرائـ األسري العنؼ حوؿ تشريع بسف أخرى، أمور جممة مف والمطالبة، المرأة بحؽ المرتكب
ساءة لمنساء الشرطة لمضايقة حد ووضع المحمية المجالس في لممرأة  لممارسات حد ووضع التحقيؽ عند معاممتيـ وا 

 .القانوف إطار خارج والتطميؽ التزويج في الدينييف الزعماء
 
 مف إمرأة أف الزيدي ابتياؿ المرأة لشؤوف الدولة وزيرة قالت نوفمبر/الثاني تشريف 26 بتاريخ بغداد في عقد مؤتمر في
 يرتوف باتجاه التقدـ يزاؿ ال كردستاف، إقميـ خارج. النفسية أو الجسدية المعاممة لسوء تتعرض نساء خمس كؿ بيف

 .بطيئاً  األسرية المعاممة سوء مف سيماال أةلممر  أكبر قانونية حماية
 

 الشرف جرائم 7.2
 الشرؼ جرائـ أف تبيف أدلة ىناؾ و. العراقي الجنائي القانوف في القتؿ لتيـ مخفؼ دفاع عامؿ" الشرؼ" زاؿ ما

 حيث موماتالمع بعض مف التأكد الصعب مف أنو بيد. العراؽ أرجاء كافة في مشكمة تزاؿ ال بالشرؼ المتعمقة والجرائـ
 وفي. الجرائـ ىذه معظـ عف اإلببلغ يتـ ال فإنو والقرابة الدـ صمة وبسبب العائمة، ضمف ترتكب الجرائـ مف العديد أف

 .بيا تحقؽ أو تتصرؼ ال عادة السمطات فإف الجرائـ، ىذه مثؿ عف اإلببلغ حالة
 

 بالرصاص رميا قتموا وشاب نساء ست أف تقارير أوردت الشرطة، مف وموثقة مارس/آذار 26 في وقعت حادثة وفي
 عائمة إلى ينتموف السبع الضحايا فإف الموصؿ في الشرطة مديرية ذكرتو ما حسب و. الموصؿ في التنؾ حي في

 في عبلقة في متورطة كانت القتيبلت مف واحدة أف ذكر حيث شرؼ جريمة بأنيا وصفت القتؿ جريمة وأف واحدة
 بتيمة المبلـز اعتقاؿ عقب منزليـ داخؿ بالرصاص رميا السبع الضحايا قتؿ تـ فقد. الجيش في مبلـز مع الخفاء

 .القتؿ بتيمة الضحايا أقارب مف رجاؿ أربعة اعتقؿ لذلؾ نتيجة و. الخطؼ
 

 أولية لمعمومات ووفقا. زيديياأل المكوف مف لشباب وغالبا سنجار محافظة في انتحار قضايا كذلؾ البعثة ووثقت
 المتردي االقتصادي الوضع أف غير العائمة، وشرؼ باإلكراه بالزواج مرتبطة االنتحار حاالت تكوف دفق البعثة تمقتيا

 مساىمة عوامؿ جميعيا تكوف قد الخدمات ونقص العمؿ وفرص التعميـ إلى واالفتقار زيديياأل المجتمع في لمعديديف
 عائمية شؤوناً  يعداف والوفيات االنتحار أف حيث الكامنة األسباب مف التأكد يصعب ذلؾ، ومع. االنتحار حاالت في

 ليذه الحقيقي الرقـ بشأف البعثة يساور القمؽ ويظؿ. الحوادث ىذه تكرار مدى عف رسمية إحصائيات توجد وال خاصة
 .عنو المبمغ الرقـ مف أكبر يكوف قد حيث الوفيات

 
 خبلؿ بحروؽ إصابتيف جراء امرأة 62 اةوف عف اإلببلغ تـ فقد كركوؾ، في الصحة مديرية أرقاـ وبحسب كركوؾ في

 إلى تشير فيي حالة 42 عددىا البالغ الباقية الحاالت أما. انفجارات ضحايا كف 20 ضمنيف مف ،2011 العاـ
 عمى ُعثر يوليو/تموز 20 بتاريخ أخرى قضية وفي. كركوؾ في النساء بيف االنتحار بمعدالت بالخطر ينذر ارتفاع
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 ىذه في كمتيـ المرأة زوج الشرطة اعتقمت وقد. شنقاً  انتحرت أف بعد متوفية سنة 21 عمرال مف تبمغ مدرسة طالبة
 أردت سنة 22 العمر مف تبمغ امرأة انتحار عف كركوؾ جنوب شرطة أفادت ديسمبر/األوؿ كانوف 2 وفي. القضية
 . الحادث خمفية عمى زوجيا الشرطة اعتقمت وكذلؾ بالرصاص، نفسيا

 
 كبل أدخمتا عاما، 32 والثانية عاما 20 تبمغ إحداىما امرأتاف، أف البعثة عممت ابريؿ،/نيساف شير في البصرة وفي
 حاولت األصغر المرأة أف وذكر. انتحار محاولة في الدواء مف زائدة جرعة بسبب الجميورية مستشفى إلى حدة عمى
 مشاكؿ مف تعاني أنيا فذكر األخرى ةالمرأ أما. بيا الخاصة الزواج خطط عمى توافؽ لـ عائمتيا ألف نفسيا قتؿ

 20 و 22 أعمارىف تبمغ نساء ثبلثة أف أيضا البعثة وعممت. مادي دخؿ إلى وافتقار محددة غير وعائمية اجتماعية
 لكؿ األسباب إيجاد يصعب لكنو حروؽ، نتيجة ابريؿ/نيساف في المستشفى في توفيف( وابنة أـ واألخيرتاف) عاما 50و

 حوادث أو باإلكراه انتحار أو قتؿ عمميات الحوادث كانت ما إذا يبيف دليؿ حالياً  يوجد وال التالحا ىذه مف حالة
 .حقيقية

 
 كردستان إقميم في المرأة 7.3

 في واحتراميا المرأة حقوؽ حماية تعزيز بيدؼ والتشريعية المؤسسية عدالصُ  عمى اليامة اإلصبلحات بعض أجريت
 تجاه والمواقؼ التقميدية بالممارسات األمر يتعمؽ عندما خصوصا قائمة المشاكؿ ؿتزا ال ذلؾ، ومع. كردستاف إقميـ
 القبائمية العادات ووجود المرأة بحقوؽ المتدني الوعي مف كبل يعد و. الحقوؽ بيذه تمتعيا مدى عمى يؤثر مما المرأة

 .اإلقميـ في المرأة ضد العنؼ ثقافة تكويف في دوراً  تمعب عوامؿ الريفية، المناطؽ في خصوصا المتأصمة
 
 مف الخصوص بيذا منتظمة لتقارير البعثة تمقي استمرار مع قمؽ مصدر والفتيات المرأة ضد المرتكب العنؼ يزاؿ وال

 أكدت ديسمبر/األوؿ وكانوف يناير/الثاني كانوف بيف ما الفترة وفي. المدني المجتمع مف ومصادر حكومية مصادر
 بمغ إجمالي لعدد توثيقيا و تمقييا لمبعثة( كردستاف إقميـ داخمية وزارة إلى تابعةال) ةالمرأ ضد العنؼ متابعة مديرية
 18 بيف الناجيات معظـ أعمار تتراوح اإلحصاءات بحسب.  69السابؽ بالعاـ مقارنة بقميؿ أقؿ وىو حالة، 4084

 حالة 990 انطوت بينما المفظية، أو النفسية اإلساءة عمى تنطوي( 2538) الحوادث نصؼ مف وأكثر سنة، 30و
 أقؿ الرقـ وىذا األسري، لمعنؼ نتيجة 2011 عاـ خبلؿ 43 بمقتؿ التقارير وتفيد. لمناجيات جسدية إصابات عمى
 محافظة وشيدت. 70 2010 بعاـ مقارنة مماثمة ظروؼ في لمقتؿ تعرضيف عف أبمغ البلئي النساء عدد مف بقميؿ
 السميمانية في وفيات وتسع الشرؼ، قضايا مف حاالت أربع ضمنيا فم حالة 23 بمغت إذ وفيات نسبة أعمى أربيؿ
 في تراجع إلى أيضاً  البيانات وتشير. ارميافك في وخمسة الشرؼ بقضايا مرتبطة ثبلثة ضمنيا مف دىوؾ في وستة
 حاولف البلئي النساء عدد بأف بالخطر ينذر ما و. 72واالنتحار 71الجنسي االعتداء حوؿ عنيا المبمغ القضايا عدد
 .التوالي عمى 228و 132 يبمغ إذ مرتفعاً  يزاؿ ال قصد دوف أو عمداً  أنفسيف حرؽ
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 .1525 عام تقرٌر – كردستان إقلٌم فً النساء ضد العنؾ متابعة مدٌرٌة إحصاءات" بحسب 1525 عام حالة 6162.  
70

 .1525 عام قُتلت امرأة 64 اإلجمالً العدد بلػ.  
71

 .1525 عام حالة 246 بـ مقارنة حاالت 254.  
72

 .1525 عام حالة 25 مقابل حالة 66.  
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. أربيؿ محافظة في سوراف في حروؽ نتيجة متوفيات وجدف أو أصبف بنساء تتعمؽ قضايا بشأف القمؽ البعثة ويساور
 لمساعدة احتاجوا الذيف ألشخاصا عدد بمغ 2010 عاـ في أنو البعثة الصحة مسئولو أبمغ الشأف، بيذا يتعمؽ وفيما

 سف تحت إلناث كانت عنيا المبمغ الحاالت جميع أف وأكدوا مريضاً  415 حروؽ لمعالجة المستشفى مف صحية
 ىذه كانت ما إذا معرفة أمر ويشكؿ. الحروؽ عف الناتجة الوفاة حاالت الرقـ ىذا يشمؿ وال. أطفاؿ أو العشريف
 إقميـ حكومة سمطات أف غير كبيرا، تحديا انتحار أو عنؼ أعماؿ أو حقيقة منزلية حوادث عف عبارة ىي الحاالت
 النزاعات لمعدؿ تحذيريا مؤشرا تكوف قد لمحوادث العالية النسب ىذه مثؿ أف يروف المدني المجتمع وممثمي كردستاف
 .العنؼ مف النوع ىذا إلى تؤدي والتي سوراف منازؿ داخؿ الزوجية/المنزلية

 
 العنؼ مكافحة" لقانوف كردستاف إقميـ برلماف فتبني. المرأة حقوؽ لتحسيف بالكثير كردستاف قميـإ حكومة وقامت
 يرتكبوف الذيف ومحاكمة المرأة حماية نحو ميما تطورا يعد يونيو/حزيراف 21 في" العراؽ كردستاف إقميـ في األسري
 والنفسي الجسدي العنؼ يشمؿ واسع نحو عمى األسري العنؼ القانوف ىذا ويعّرؼ. اإلناث ختاف األسري العنؼ
 ال التي الممارسة ىذه عمى التحريض أو اإلناث ختاف يحظر كما الزواج، إطار داخؿ واالغتصاب بالعنؼ والتيديد

 في لمنظر خاصة محاكـ منيا مؤسسات إنشاء األخرى الرئيسية التغيرات ومف. كردستاف مف أجزاء في تتبع تزاؿ
 .األسري العنؼ قضايا

 
 أربيؿ في قاضييف تعييف تـ فمثبلً  القانوف، ىذا تطبيؽ لضماف الخطوات بعض اتخاذ تـ ديسمبر،/األوؿ كانوف منذو 

 بأحكاـ العاـ الوعي رفع منيا ماثمة تزاؿ ال تحديات فثمة المحرز التقدـ ورغـ. األسري العنؼ قضايا في لمنظر رسمياً 
 إلى التشريع لترجمة إضافية موارد وتخصيص تطبيقو في المنخرطة الوزارات كافة بيف التنسيؽ وتعزيز القانوف ىذا
 .واقع
 

 االجتماعي النوع عمى القائـ العنؼ لمحاربة كردستاف في السمطات اتخذتيا التي األخرى اإليجابية الخطوات ومف
 والتي اإلقميـ اءأرج في الوعي لزيادة المحمية المجتمعات مع التواصؿ نشاطات خبلؿ مف الوقاية عمى التركيز زيادة
 الجنسيف بيف والمساواة المرأة حقوؽ حوؿ والعامة المدني والمجتمع الحكومة ومسئولي الشباب تثقيؼ إلى تيدؼ
 .البعثة مع بالتعاوف تدريبية ودورات عمؿ ورش وجرت. لمعنؼ االستجابة وآليات

 
 تتوخى 2014 – 2011 لؤلعواـ راتيجيةإست خطة المرأة ضد العنؼ متابعة مديرية أعمنت ديسمبر/األوؿ كانوف وفي
 الثبلث المحافظات يغطي وكادر الحوادث لتسجيؿ بيانات وقاعدة اإلقميـ، في والنواحي األقضية في مكتباً  15 إنشاء
 تشريف شيري وبيف. ليا المساعدة وتقديـ الخطيرة العنؼ لحاالت السريعة االستجابة لضماف لمطوارئ فريقاً  17 يضـ
 شقبلوة في المرأة ضد العنؼ متابعة لمديرية تابعة مكاتب أربعة إنشاء فعمياً  تـ ديسمبر/األوؿ وكانوف أكتوبر/األوؿ
 .المناطؽ ىذه في الميداني الحضور زيادة جيود ضمف بردراشو  وكويسنجؽ وخبت
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 بارتكاب دالتيدي مثؿ) لمخطر المعرضات والنساء العنؼ أعماؿ مف الناجيات إيواء مبلجئ كثب عف البعثة وتراقب
 والشؤوف العمؿ وزارة رعاية تحت كردستاف إقميـ في محافظات ثبلث في" اآلمنة المبلذات" ىذه أسست(. شرؼ جريمة

 الفترة وخبلؿ. لمخطر المعرضات النساء حماية في ميما دورا الوزارة تؤدي حيث كردستاف إقميـ حكومة في االجتماعية
 مع نقاشات في وشاركت ودىوؾ والسميمانية أربيؿ في لممبلجئ اراتزي بعدة البعثة قامت التقرير شمميا التي

 العمؿ وزارة منحت وقد. العنؼ أعماؿ مف الناجيات مع الفردية المقاببلت بعض إجراء إلى باإلضافة الموظفيف،
 لىإ تشير البعثة لكف. كتابة لممبلجئ بالدخوؿ رسمي تصريح الثاني كانوف 11 في البعثة االجتماعية والشؤوف
عادة التأىيمية البرامج تحسيف ضرورة  حقيقة بسبب سيما ال العنؼ، أعماؿ مف لمناجيات المقدمة الضعيفة االندماج وا 

 .سبلمتيف تيديد الستمرار نتيجة طويمة زمنية لفترات المبلجئ ىذه داخؿ يبقيف النساء أف
  

 سياسة بصياغة كردستاف إقميـ حكومة في 73خميةالدا ووزارة االجتماعية والشؤوف العمؿ وزارة في المسئولوف قاـ وقد
 لتنظيـ قانوني عمؿ إطار تبني بأىمية منيـ اعترافا وذلؾ 74"جياف" مبلجئ في الميددات النساء مع لمتعامؿ رسمية
 حيث المسودة حوؿ المبلحظات بعض البعثة قدمت أبريؿ/نيساف وفي. كردستاف إقميـ في خاص بشكؿ المبلجئ عمؿ

 في باإلقامة المرتبطة األىمية معايير: مثاؿ) الموجودة القانونية األحكاـ حوؿ القمؽ مصادر بعض إلى أشارت
 مف أدنى الحد ذكر عدـ: مثاؿ) الثغرات و.( إلخ الرسمي، الدواـ أوقات خبلؿ فقط الحاالت واستبلـ كردستاف،
 شير لغاية و(. السرية ضمانات نعداـا ضمنيا ومف الممجأ في العمؿ تحكـ التي والمبادئ الممجأ، ىيكؿ في المعايير
 عاـ مطمع في المداوالت مف مزيد إجراء المزمع ومف مسودة بشكؿ السياسة ىذه تزاؿ ال ديسمبر،/األوؿ كانوف
2012. 

 
 الجيود تعيؽ فجوة يشكؿ مما الريفية، المناطؽ في خصوصا واالجتماعي النفسي الدعـ ألشكاؿ يفتقر اإلقميـ زاؿ وما

 أعماؿ مف لمناجيف الكافي الدعـ وتخصيص وتأميف االجتماعي النوع عمى القائـ العنؼ منع سبيؿ في المبذولة
 رعاية خدمات توفير لتعزيز الممكنة األساليب في تنظر أف كردستاف إقميـ حكومة في السمطات عمى ويتعيف. العنؼ
 تفيد قد والتي الشعبية المستويات ىعم بديمة دعـ وآليات استشارات تقديـ إلى باإلضافة ومتخصصة، نوعية نفسية
 .عقمية مشاكؿ أو محنة مف تعاني التي المرأة

 
 إقميـ في الداخمية ووزارة االجتماعية والشؤوف العمؿ وزارة تديرىا التي والفتيات بالنساء الخاصة االحتجاز مرافؽ تبدو

 في االكتظاظ فإف الرجاؿ، الحتجاز المخصصة المرافؽ بخبلؼ و 75.الدولية المعايير مع وتتوافؽ مرضية كردستاف
 مما دورية عائمية بزيارات لمنساء يسمح. سجينة لكؿ مخصصة كافية مساحة وتوجد عموماً  جدا نادر النساء سجوف
 الوضع أف البعثة الحظت السميمانية، سجف إلى زيارة وخبلؿ. أبنائيف و عائبلتيف مع اتصاؿ عمى البقاء مف يمكنيف
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 األسري العنؾ قانون ألن 1521 عام مطلع فً إؼالقه المقرر من ولكن السلٌمانٌة فً ٌعمل الداخلٌة لوزارة تابع واحد أملج ثمة.  

 .المالجئ عمل عن المسئولة الوحٌدة الوزارة أنها على االجتماعٌة والشؤون العمل بوزارة ٌعترؾ
74

 تعنً الحٌاة باللؽة الكردٌة  
75
 األمم ولوائح السجن أو االحتجاز أشكال من شكل ألي ٌتعرضون الذٌن األشخا  جمٌع حماٌة دئمبا هٌئة أخرى، هٌئات بٌن من 

 . السجناء لمعاملة الدنٌا النموذجٌة والقواعد( بكٌن قواعد) األحداث شؤون إلدارة الدنٌا النموذجٌة المتحدة
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 وحاجتو السجف قدـ مف بالرغـ زنزانة كؿ في اإلشغاؿ/والحجـ النظافة حيث مف الدولية ييرالمعا مع يتفؽ العاـ
 إدانتيف تـ التي الجرائـ وخطورة العقوبات لشدة وفقا السجف ضمف السجينات فصؿ يتـ ذلؾ، إلى باإلضافة. لمتجديد
 ولكف البالغات والسجينات األحداث فتياتال فصؿ أماـ عائقاً  الكافية المساحة إلى االفتقار يقؼ أربيؿ، وفي. بسببيا

 في التحسف بعض البعثة الحظت أكتوبر،/األوؿ تشريف شير وفي. والمدانات التحقيؽ رىف الموقوفات بيف الفصؿ يتـ
 التي القيود رغـ لمنساء أربيؿ إصبلحية في لممتيمات المتباينة الفئات بحسب لمنـو المخصصة األجنحة فصؿ ضماف
 .حيز رتوف عدـ يفرضيا

  
 بجرائـ النساء معظـ إدانة تمت أنو تبيف المراقبة، زيارات أثناء البعثة جمعتيا التي البيانات خبلؿ مف أنو الذكر يجدر
 أف غير. السجوف داخؿ اعتداء أو معاممة سوء عف امرأة أية تبمغ ولـ. المستندات وتزوير والدعارة والقتؿ الزنا مثؿ
 سبيؿ عمى. متكرر قمؽ مصدر يعداف القانوني التمثيؿ عف الرضا عدـ أو/و يةالقضائ اإلجراءات وضع فيـ عدـ

 توفير خبلؿ مف مساعدتيا عاما 50 العمر مف والبالغة أربيؿ سجف في اإليرانيات المحتجزات إحدى طمبت المثاؿ،
 .المحاكمة خبلؿ ترجمة خدمات

 
 واألحداث األطفال حقوق. 8
 
 أف المؤكد مف و. التقرير شمميا التي الفترة خبلؿ والصراع المسمح العنؼ مف يعانوف العراؽ في األطفاؿ يزاؿ ال

 ومازاؿ. المشكمةحجـ  مف التأكد الصعب مف أنو إال العنؼ مف أخرى وأشكاؿ األسري العنؼ مف يعانوف األطفاؿ
 أرجاء في مختمفة مناطؽ في واإليواء والتعميـ الصحية الرعاية ذلؾ في بما األساسية لمخدمات يفتقروف األطفاؿ
 .العراؽ

 
 المسمح بالصراع المتأثرون األطفال 8.2
 تتبع عف المسئولة والتبميغ المراقبة آلية وقامت. العراؽ في المستمر والعنؼ المسمح بالصراع يتأثروف األطفاؿ مازاؿ

 1882و 2005 عاـ مف 1612 المتحدة لؤلمـ األمف مجمسي قرارات أساس عمى القائمة األطفاؿ حقوؽ انتياكات
 مقتؿ عف بالتبميغ( 2011 يوليو/تموز 12 في المتحدة لؤلمـ التابع األمف مجمس أقره الذي) 1998و 2009 عاـ مف

 في بالصراعات مرتبطة حوادث في آخريف( منيا 130 مف التحقؽ تـ) 263 وجرح طفبل( منيا التحقؽ تـ 84) 145
 فمـ: محدود والتبميغ المتابعة آلية مجاؿ لكف. 2010 عاـ بأرقاـ مقارنة بسيطاً  تحسنا األرقاـ ىذه وتمثؿ. 2011 عاـ
 وقد. بسيولة النائية األماكف إلى الوصوؿ عمى القدرة عدـ وبسبب أمنية ألسباب الحوادث مف كثيرة أعداد توثيؽ يتـ
 في الصحة زارةو  تذكر و. التقرير شمميا التي الفترة خبلؿ مسجمة حادثة 184 أصؿ مف فقط حادثة 70 مف التأكد تـ

 باألوضاع المتعمؽ الصراع فيأصيب  قد طفبلً  382 وقتؿ  قد طفبلً  96ثمة  بأف اإلنساف، حقوؽ وزارة قدمتيا أرقاـ
 مجموعات قبؿ مف واستخداميـ تجنيدىـ تـ األقؿ عمى أطفاؿ أربعة عف تقارير البعثة تمقت و. 2011 عاـ في

 إعداد بفترات مقارنة الحوادث تقارير عدد وانخفض. الحوادث ىذه صحة مف التأكد مف تتمكف لـ البعثة أف إال مسمحة
 .الماضية التقارير
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 أسمحة عف وتقارير التعميـ موظفي ضد اليجمات في ممحوظة زيادة اليونيسيؼ مثؿ الشريكة والوكاالت البعثة سجمت

 مف التأكد وتـ التقارير سميـت فترة خبلؿ حادثة 65 تسجيؿ تـ. المدارس مباني في وجدت أخرى عسكرية مواد أو
 .منيا 17 صحة

 
 ضابط يعمؿ الذي أباىـ مجيوؿ مسمح ىاجـ عندما كركوؾ في عاما 16و 15 بعمر صبياف قتؿ فبراير/شباط 3 وفي

 مارس/آذار 18 في أيضا كركوؾ وفي. اليجـو ىذا خبلؿ عاما 13 العمر مف تبمغ التي وابنتو الضابط وجرح. شرطة
 بواسطة سنوات 9 العمر مف تبمغ أخرى وجرحت سنوات 8 العمر مف تبمغ وفتاة سنوات 10 لعمرا مف يبمغ ولد قتؿ
 عف األقؿ عمى حوادث ثبلثة البعثة وثقت الموصؿ، وفي. كركوؾ في القـر قادر منطقة في انفجرت ناسفة عبوة

 عمى أطفاؿ أربعة جرح متيفمنفص حادثتيف وفي مايو/أيار 20و مارس/آذار 22 في و. المستمر بالعنؼ تأثروا أطفاؿ
 محدد غير عدد جرح الموصؿ في يونيو/حزيراف 11 وفي. المدينة في عنقودية قنابؿ ضمنيا مف تفجيرات في األقؿ
 . الموصؿ في الرسالة منطقة في شرطة دورية استيدفت الطريؽ جانب عمى زرعت قنبمة تفجير في األطفاؿ مف
 
 القياـ عمى طويؿ وقت انقضاء بعد الجراح وتسبب أطفاؿ أرواح حصدت الحرب مخمفات مف المتفجرات مازالت و

 جراء طفؿ 2000 مف أكثر قتؿ أو أصيب اإلنمائي، المتحدة األمـ برنامج ذكره ما حسب و. القتالية بالعمميات
 ءأثنا سنوات 8و 7 بعمر فتاتاف أصيبت مارس/آذار 13 في كركوؾ وفي. 1991 عاـ منذ وحدىا العنقودية القنابؿ
 مارس/آذار 21 في و. يدييا إحدى مف إصبعاف الفتاتيف إحدى فقدت. المدينة منتزه في عنقودية بقنبمة لعبيما
. الحيوانات يرعى كاف عاما 12 العمر مف يبمغ ولد وأصيب الموصؿ في سابؽ لصراع عائدة ناسفة عبوة انفجرت

 أطفاؿ أربعة أصيب أكتوبر/األوؿ تشريف 21 وفي. خطيرة أخرى إلصابات تعرضو إلى باإلضافة ساقو الطفؿ وفقد
 منيا، بالقرب يمعبوف وىـ المنفجرة غير الذخائر إحدى انفجرت عندما كركوؾ محافظة في تركبلف قضاء في بجراح
 .العبلج لتمقي العاـ كركوؾ مستشفى إلى األربعة األطفاؿ نقؿ تـ ولقد
 

 كردستان إقميم في األطفال 8.3
 

 البعثة وقامت. االجتماعية والشؤوف العمؿ وزارة عاتؽ عمى كردستاف إقميـ في األطفاؿ لرعاية ةالرسمي المسؤولية تقع
 الظروؼ وأف جيد بشكؿ تدار المراكز أف والحظت كردستاف إقميـ في الحكومة تديرىا لؤليتاـ مراكز لثبلثة بزيارات
 فإف ديسمبر،/األوؿ كانوف نياية في لحكوميةا المصادر ذكرتو ما وحسب. كافية لؤلطفاؿ المقدمة والرعاية المعيشية
. عاما 18و 5 بيف أعمارىـ تتراوح فتاة 170و فتىً  202 مجموعو ما تأوي والسميمانية ودىوؾ أربيؿ في األيتاـ مراكز
 غير العائمة أو األىؿ يكوف األحواؿ بعض في ولكف كمييما، أو الوالديف أحد مف أيتاـ األطفاؿ يكوف ما عادة

 قبوؿ يتـ استثنائية حاالت وفي. ذلؾ في راغبيف غير أو لؤلطفاؿ المناسبة الحياة توفير في راغبيف رغي/قادريف
 بقاء يمكف وبالمثؿ،. الطفؿ مصمحة في ذلؾ يصب وعندما بديؿ حؿ وجود عدـ حاؿ في الخامسة دوف األطفاؿ
 األيتاـ إدخاؿ أف البعثة إعبلـ وتـ. عمبل يجدوا أف إلى عاما 18 يبمغوا أف بعد المؤسسة داخؿ ينشئوف الذيف األيتاـ
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 تحري يتـ ذلؾ، عف فضبلً . أفراد أو حكومية غير منظمات مف بإحالة أو قضائي أمر عمى بناء يكوف المركز إلى
 تتمقى ممتدة أسر مع األطفاؿ يعيش" الحاضنة األسر" مشروع خبلؿ مف فمثبلً  الظروؼ، تسمح عندما ممكنة بدائؿ
 .اجتماعييف باحثيف مف واالستشارات االجتماعية والشؤوف العمؿ وزارة مف شيرياً  مبمغاً 

 
 والشؤوف العمؿ لوزارة مشترؾ كجيد يوليو/تموز شير منتصؼ في" 116" الساخف المجاني الخط إقامة ويعد

 تخص قضايا ؿحو  النصح تحري أو لمتبميغ غنية أداة األوقاؼ ووزارة والشباب الثقافة ووزارة التربية ووزارة االجتماعية
 الجميور لتعريؼ سعي في واسع نطاؽ عمى بشأنيا ترويجية مواد توزيع وتـ المعاممة، سوء فييا بما – األطفاؿ حقوؽ
 العمؿ وزير طمب وقد. لرغبتيـ وفقاً  المتصميف ىوية عف الكشؼ عدـ مراعاة وتتـ. استخدامو وتشجيع الساخف بالخط

 .الطفؿ لحقوؽ فيميـ لتعزيز الساخف الخط موظفي تدريب البعثة مف ستافكرد إقميـ حكومة في االجتماعية والشؤوف
 

 سف أف بالثناء جدير أنو ورغـ. عشرة الحادية بعمر الجنائية المسؤولية لسف األدنى الحد كردستاف إقميـ يحدد
 يزاؿ ال فإنو( 76سنوات 9) العراؽ أرجاء بقية في المحدد السف مف أعمى ىو كردستاف إقميـ في الجنائية المسؤولية

 المسؤولية لسف أدنى حداً  عشرة الثانية عمر حددت التي الطفؿ حقوؽ لجنة قبؿ مف بو الموصى السف مف أدنى
 وىو –" كردستاف إقميـ في األطفاؿ حقوؽ قانوف" صياغة تواءـ لضماف المسئولة الجيات البعثة وتدعـ 77.الجنائية

 .دولياً  المقبولة المعايير مع – البرلماف بو ينظر أف قبؿ المدني والمجتمع الحكومة بيف المداوالت طور في اآلف
 

 دىوؾ في الموجودة الثبلث األحداث إصبلحيات البعثة زارت االحتجاز، لمراكز المنتظـ الرصد عممية مف وكجزء
 دائماً  ويتـ. سجفال عقوبة لقضاء أو المحاكمة قيد أو المحاكمة بانتظار األحداث فييا يحتجز التي والسميمانية وأربيؿ
 لوضع وفقاً  أيضاً  واإلناث الذكور األحداث فصؿ يتـ الحاالت معظـ وفي والسجينات السجناء بيف الفصؿ ضماف

 إصبلحية في لممحاكمة السابؽ االحتجاز مرفؽ إلى البعثة أجرتيا زيارة وخبلؿ. بيـ الخاصة القضائية اإلجراءات
 – 11 بيف أعمارىـ تتراوح) لمغاية صغار أطفاؿ أربعة وجود البعثة قمؽ أثار يونيو،/حزيراف في أربيؿ في األحداث

 نزعة لديو عاماً  17 عمره يبمغ صبي مع الزنزانة نفس في صغيرة جرائـ الرتكاب عمييـ القبض تـ قد كاف( عاماً  13
 .إجرامية

 
 مدنية اضطرابات مف عنيا ـنج وما المظاىرات خبلؿ لمعنؼ قاصريف ثبلثة تعرض بالتقرير، المشمولة الفترة وخبلؿ

 17 في عاماً  17 العمر مف البالغ زاىر وسيركيو عاماً  13 العمر مف البالغ عمي رضيواف توفي. كردستاف إقميـ في
 في عاماً  12 العمر مف البالغ أحمد كارمياف توفي حيف في السميمانية مدينة في التوالي عمى فبراير/شباط 20و

 .حاسمة غير مقتميـ في التحقيقات تزاؿ ال اآلف وحتى. فبراير/شباط 25 يـو جمجماؿ

                                                 
 . العراقي األحداث رعاية قانوف 76
( الذي يخمص إلى ما يمي "تعتبر لجنة )حقوؽ الطفؿ( تحديد الحد 2007) 10ألحداث رقـالتعميؽ العاـ عمى حؽ الطفؿ في قضاء ا 77

 سنة غير مقبوؿ دوليًا وتشجع الدوؿ عمى رفعيا إلى مستوى عمري أعمى."  72األدنى لسف المسؤولية الجنائية دوف عمر 
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 و. أسرىف مف تواجييف التي الخطيرة التيديدات بسبب حماية مؤسسات في يقمف مراىقات مقابمة البعثة واصمت
 أو بالياتؼ فتى كمحادثة مقبوؿ غير انو عمى لو ينظر سموؾ ممارستيف نتيجة الحاالت بعض في الخبلفات نشبت
 أمر ىو العنؼ مف تخمو بيئة في دمجيف إلعادة مستدامة حموؿ إيجاد إف. األسرة ترفضو شخص مع صداقات خمؽ

 .طويمة زمنية لفترات المبلجئ في الفتيات تبقى قد لذلؾ ونتيجة صعب،
 
 وأسباب نطاؽ تقييـ يصعب أنو إال كردستاف إقميـ مدف بعض في مشيودة الشوارع في األطفاؿ تسوؿ ظاىرة تزاؿ ال

 أجبروا داخمياً  نازحوف ىـ األطفاؿ ىؤالء مف العديد فإف البلجئيف لشؤوف المتحدة األمـ لمفوضية وفقاً  و. لظاىرةا ىذه
 لمكسب أخرى أنشطة في األحياف مف كثير في األطفاؿ ىؤالء ينخرط و. أسرىـ إلعالة والتسوؿ المدرسة ترؾ عمى
 اآلباء قبؿ مف الوثيؽ اإلشراؼ عف بعيداً  و. بلستيكيةالب واألكياس العمب جمع أو الشوارع في الوقود بيع مثؿ

 المعاممة سوء ولمخاطر المخدرات تجارة أو السرقة مثؿ لسموكيات عرضة أصبحوا فقد المدرسية والسمطات
 .واالستغبلؿ

 
 الدينية و العرقية الجماعات حقوق. 9
 
 غيػر وضػعيـ يبقػى العػراؽ، فػي والدينيػة ةالعرقيػ لمجماعػات بالنسػبة األمنػي الصػعيد عمػى التحسػف بعض طرأ حيف في

 انتمػػػاءاتيـ بسػػػبب أشخاصػػػاً  اسػػػتيدفت ىجمػػػات بوقػػػوع تقػػػارير البعثػػػة تمقػػػت بػػػالتقرير، المشػػػمولة الفتػػػرة وطػػػواؿ. مسػػػتقر
 قػدمتيا التػي اإلحصػاءات وتشػير. 2010 عػاـ المشػيود النطػاؽ اآلف حتػى منيػا أي تبمػغ لػـ أنػو مػع الدينية أو العرقية
 الطائفػػػة مػػف شخصػػػاً  14 مقتػػؿ إلػػػى العػػاـ، مػػػف األولػػى السػػتة األشػػػير لمفتػػرة فقػػػط تتػػوفر والتػػػي نسػػاف،اإل حقػػوؽ وزارة

 ىجمػػات فػػي الشػػبؾ مػػف شخصػػاً  12و يزيديػػةاال الطائفػػة مػػف شخصػػاً  16و الصػػابئة طائفػػة مػػف وشخصػػيف المسػػيحية
 . مستيدفة

 
 إخػبلء قبػؿ أيػاـ خمسػة مػدة واحُتجػز وؾكرك في مجيوليف قبؿ مف مسيحي أعماؿ رجؿ فبراير/شباط 15 يـو واخُتطؼ

 مشػوىة جثػة ُوجػدت 2011 مايو/أيار 16 بتاريخو . التقارير بحسب فدية بدفع أسرتو قياـ بعد الخاطفيف قبؿ مف سبيمو
 موقػػع مػػف 2011 مػػايو/أيػػار 13 يػػـو اختطػػؼ والػػذي كركػػوؾ مدينػػة فػػي يعقػػوب عيسػػى أشػػور يػػدعى مسػػيحي لشػػخص
 عجػػز وعنػػدما دوالر ألػػؼ 100 قػػدرىا فديػػة طمبػػوا قػػد الخػػاطفوف وكػػاف. كركػػوؾ مدينػػة فػػي اإلنشػػاء قيػػد بنايػػة فػػي عممػػو

 جثػػػػة عمػػػػى عثػػػػر سػػػػبتمبر،/أيمػػػػوؿ 30 فػػػػي. جثتػػػػو وتشػػػػويو الضػػػػحية رأس بقطػػػػع الخػػػػاطفوف قػػػػاـ الػػػػدفع عػػػػف األسػػػػرة
 تشػػػريف 2 وفػػػي .الرجػػػؿ خنػػػؽ تػػػـ فقػػػد كركػػػوؾ، شػػػرطة أجرتػػػو الػػػذي الجثػػػة لتشػػػريح ووفقػػػاً . كركػػػوؾ فػػػي مسػػػيحي رجػػػؿ
 .كركوؾ في مجيوليف مسمحيف يد عمى بالرصاص كاثوليكي رجؿ قتؿ أكتوبر/األوؿ

 
. كركوؾ شماؿ في  الكاثوليؾ لمسرياف المقدسة العائمة كنيسة خارج مفخخة سيارة تفجير تـ أغسطس،/آب 2 في

، نفس وفي. نساء وثبلث طفبلف بينيـ االنفجار، في آخريف شخصاً  15و قس وأصيب  سيارتيف مىع العثور تـ اليـو
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 أغمبية تقطنو الذي ألماس حي في االشورية جورج سانت وكنيسة المشيخية  اإلنجيمية الكنيسة أماـ يفتأخر  مفخختيف
 في الكاثوليؾ لمسرياف بكنيسة أضرار ولحقت أغسطس،/آب 14 وفي. القنبمتيف فتيؿ نزع وتـ. كركوؾ في مسيحية
 العائمة كنيسة عمى اليجـو بسبب بجروح بأصي الذي قسال وقاؿ. كركوؾ وسط في وقع انفجار
 .ىجمات مف خوفا المدينة لمغادرة يستعدوف كانوا كركوؾ في المسيحية العائبلت مف العديد أف لمبعثة المقدسة

 
 الكحوليػػػػة المشػػػػروبات بيػػػػع محػػػػبلت أصػػػػحاب تعػػػػرض لمبعثػػػػة الكمدانيػػػػة الكنيسػػػػة أسػػػػقؼ اشػػػػتكى يونيػػػػو/حزيػػػػراف وفػػػػي

 المتكػػػررة المضػػػايقات مػػػف الكحوليػػػة المشػػػروبات بيػػػع محػػػبلت أصػػػحاب عػػػانى إذ. ايقةلممضػػػ البصػػػرة فػػػي المسػػػيحييف
 البصػرة لمغايػة متحفظػة شػيعية مميشػيات حكمػت عندما تماماً  سري بشكؿ العمؿ عمى وُأجبروا 2003 عاـ منذ والدورية

 فػػػي البصػػػرة محافظػػػة مجمػػػس قبػػػؿ مػػػف الكحػػػوؿ بيػػػع عمػػػى الحظػػػر فػػػرض إعػػػادة وتمػػػت. 2008و 2006 عػػػامي بػػػيف
 . وتمييزية قانونية غير الخطوة ىذه أف يزعـ المسيحي المجتمع أف رغـ 2011 مايو/أيار
 

 يضػػموف قػػد ولكػػف الكاوليػػة، مػػف معظميػػـ) داخميػػاً  نازحػػة الغجػػرمػػف  ةسػػر أ 50 مػػف مجموعػػة ُوجػػدت مػػارس،/رآذا وفػػي
 فػي السكني اآلثار مجمع في مزرية ؼظرو  في تعيش التي( المسمميف الروما أو الكالديراش أو واولةالك أو الدـو أيضاً 

 فػػي فييػػا يعممػػوف كػػانوا أخػػرى ومحافظػػات وكركػػوؾ وواسػػط وبابػػؿ الديوانيػػة مػػف األسػػر مجموعػػة وصػػمت وقػػد. البصػػرة
 التػي المشػاكؿ إلػى وباإلضػافة. التسػوؿ ىػو األسػر تمؾ لدخؿ الرئيسي المصدر وأصبح. والترفيو والرقص الغناء مجاؿ

 لممضػايقات كػذلؾ األسػر تتعػرض الوثػائؽ، امػتبلؾ عػدـ نتيجػة داخميػاً  النػازحيف األشػخاص مػف العديػد مػع يتشاطرونيا
 . المحمية الحكومة قبؿ مف والعزلة المجاورة المجتمعات مف
 

 عثػرت يونيػو،/حزيػراف 7و مػارس/آذار 7 فػي سػنجار، قضػاء ففػي. لمعنػؼ ىػدفاً  أيضػاً  ةيزيديػاال الطائفة أعضاء وكاف
 مػػارس،/آذار 13 ويػػـو. مجيػػوليف يػػد عمػػى لمقتػػؿ تعرضػػا قػد كانػػا يزيػػدييفا رجمػػيف جثتػػي عمػػى التقػػارير بحسػػب الشػرطة
 يػـو مػنيـ اثنػيف سػراح أطمػؽ سنجار قضاء في اليوية مجيولة مسمحة مجموعة قبؿ مف يزيدييفا رجاؿ خمسة اخُتطؼ

 اختطفػػػت التػػػوالي، عمػػػى يونيػػػو/حزيػػػراف 19و مػػػايو/أيػػػار 25 ويػػػـو. قيمتيػػػا تحػػػدد لػػػـ فديػػػة دفػػػع بعػػػد مػػػارس/آذار 20
 أحػدىما سػبيؿ إخػبلء وتػـ. سػنجار قضػاء فػي وأسػارا سنوني قريتي في يزيدييفا رجميف اليوية مجيولة مسمحة مجموعة

 .فدية دفع مقابؿ التقارير بحسب يونيو/حزيراف 22 في
 
  باعػػذرة طريػػؽ عمػػى شػػيخاف إلػػى سػػنجار مػػف عائػػديف يزيديػػةاال الطائفػػة مػػف رجػػاؿ أربعػػة كػػاف سػػبتمبر،/أيمػػوؿ 24 فػػي

 الشػػػػػػرطة وعثػػػػػػرت الفػػػػػػرار مػػػػػػف واحػػػػػػد رجػػػػػػؿ تمكػػػػػػف. مجيػػػػػػوليف مسػػػػػػمحيف قبػػػػػػؿ مػػػػػػف واختطػػػػػػافيـ إيقػػػػػػافيـ تػػػػػػـ عنػػػػػػدما
 تشػريف 24 وفػي. معػروؼ غيػر اآلخػريف الثبلثة الضحايا وجود ومكاف. دماء آثار فييا باعذرة مدينة خارج سيارة عمى
 ولػـ. كركػوؾ فػي مجيػوليف مسػمحيف قبػؿ مػف آخريف ثبلثة حوجر  يزيديةاال الطائفة مف رجؿ رأس قطع تـ أكتوبر/األوؿ
 .اليجـو وراء الدافع معرفة تتـ
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 مػف بػالقرب اليويػة مجيولػة مسػمحة مجموعػة قبػؿ مف الشبؾ مف - وابنو أب - رجبلف اختطؼ مارس،/آذار 14 وفي
 18 فػي اختطفػا قد كانا الشبؾ مف رجميف جثتي اكتشاؼ تـ أبريؿ/نيساف 20 وفي. الموصؿ مف بالقرب بايبوخت قرية

 وفػي. الموصػؿ غػرب المحمبيػة مػف بػالقرب والصػدر الػرأس فػي ناريػة أعيػرة آثػار وعمييمػا التقػارير بحسػب أبريؿ/نيساف
 عمػى الموصػؿ فػي وكوكجيػة برطمػة فػي مجيػوليف مسػمحيف برصػاص الشػبؾ مػف رجػبلف قتػؿ يونيو،/حزيراف 28و 27

 .التوالي
 

 كبير لمعدد ونتيجة .كركوؾ في لميجمات متكررا ىدفا الشيعة،  التركماف مف ومعظميـ ،ةالتركماني الطائفة أفراد وكاف
. كركوؾ في التركماف لحماية النفس عف لمدفاع قوة لتشكيؿ دعوات ةالتركماني الطائفة في البعض أطمؽ اليجمات مف
 كركوؾ في العراقية حزب لىإ ينتمي تركماني برلماني منزؿ اليوية ومجيول ؿارج فّجر ،2011 مايو/أيار 12 وفي
 متقاعد تركماني ضابط منزؿ عمى يدويتيف قنبمتيف إلقاء تـ 2011 مايو/أيار 17 وفي. إصابات وقوع عف يبمغ ولـ
 عمميات مف سمسمة أيضاً  ووقعت. إصابات وقوع عف يبمغ ولـ كركوؾ في الضباط منطقة في العراقي الجيش في

. المدينة في التركماني المجتمع مف معظميـ كاف ولكف وغيرىا الطبية فالمي ظاىرياً  استيدفت كركوؾ في الخطؼ
 الجبية مقر أماـ ناسفتيف عبوتيف تفجير تـ أكتوبر/األوؿ تشريف 17 في .األطفاؿ مف عدد الضحايا بيف مف وكاف

 كبيرة أضرار اؽإلح مف الرغـ عمى إصابات، وقوع عف يبمغ ولـ. كركوؾ في  القاقرية منطقة في العراقية التركمانية
 . المبنى في
 
 كردستان إقميم في والدينية العرقية الجماعات 1.9
 

 الجماعات مختمؼ مف آخريف وطبلب المسيحييف الطبلب نقؿ عمى كردستاف إقميـ حكومة في الوزراء مجمس وافؽ
 مف توصية عمى بناء و .كردستاف إقميـ إلى أمنية ألسباب فروا والذيف العراؽ مف أخرى مناطؽ مف والعرقية الدينية
 .مؤقت أساس عمى أيضاً  الموظفيف نقؿ قبوؿ تـ الوطني األمف مجمس

 
 منذ نينوى مف كردستاف إلقميـ التابعة التعميمية المؤسسات في لبللتحاؽ بطمبات وطالبة طالب 1300 حوالي تقدـ
 التحاؽ بطمبات وطالبة طالب 500 حوالي تقدـ كما. مسيحييف طبلباً  تقؿ حافمة عمى ىجـو بعد 2010 مايو/أيار
 لمديرية وفقاً  2010 أكتوبر/األوؿ تشريف في بغداد في مسيحية كنيسة عمى اليجـو بعد أخرى وأماكف بغداد مف

 أيضاً  ىناؾ ولكف الطبلب ىؤالء مف كبيرة أعداد قبوؿ تـ وقد. الدينية والشؤوف األوقاؼ وزارة في المسيحية الشؤوف
. الطبلب تأقمـ حيث مف مشكمة تمثؿ أيضاً  المغة تزاؿ وال. كردستاف إقميـ في تتوفر ال التي التخصصات مف طبلب

 وفيحيث يمنع التدريس بالمغة العربية رغـ أف دستور العراؽ أقر بأف المغة الرسمية في العراؽ ىى العربية و الكردية. 
 العالي التعميـ وزارة مع بالتعاوف نوىني محافظة مجمس صادؽ أكتوبر/األوؿ تشريف شير في اإليجابية التطورات أحد

 تمثؿ وسوؼ نسبيًا، آمناً  يعتبر الذي نينوى محافظة في الحمدانية قضاء في جديدة جامعة إنشاء قرار عمى العراقية
 إقميـ إلى االنتقاؿ إلى الحاجة دوف تعميميـ بإكماؿ الراغبيف نينوى لطمبة مقبوالً  بديبلً  – تجيز عندما – الجامعة ىذه
 .دستافكر 
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 المحافظات انتخابات قانوف عمى نوفمبر/الثاني تشريف شير في كردستاف إقميـ برلماف أقرىا التي التعديبلت وكانت

 لؤلقميات بكوتا طالبوا الذيف والتركماني المسيحي المكونيف قادة آلماؿ مخيبة كردستاف إقميـ في والنواحي واألقضية
 .المحافظات مجالس في أصبلً  المخصصة المقاعد ةنسب بنفس والنواحي األقضية مستوى عمى
 

 مشروبات محاؿ أغمبيا – لمدمار تعرضت التي الممتمكات بيف مف وأيزيديوف مسيحيوف يممكيا التي المنشآت كانت
 كانوف 2 في( دىوؾ محافظة) زاخو في جموع مف لميجـو تعرضت قد كانت – تدليؾ وصالونات وفنادؽ روحية
 عف تعبيراً  كانت بؿ ذاتيا بحد األقميات تستيدؼ لـ العنؼ أعماؿ أف التأكيد بمكاف الجدير مف نوأ بيد. ديسمبر/األوؿ

 مسمميف ممتمكات تعرضت وكذلؾ. اإلسبلـ مع تتماشى ال بأنيا تعتبر لممارسات تروج منشآت حياؿ العاـر الغضب
 . العنؼ الندالع نتيجة لمدمار

 
 ىذه أفراد ىجرة بسبب كردستاف إقميـ في تقريباً  أسرة 75 إلى المندائييف ئةالصاب طائفة مف األسر أعداد انخفضت وقد

 وأنيـ كردستاف إقميـ في اضطياد أو تيديد أي يواجيوف ال أنيـ البعثة المكوف ىذا ممثمو بعض وأبمغ. الجماعة
 .اقتصادية ألسباب يياجروف معظميـ ولكف الحكومة بدعـ يحظوف

 
 المتنازع المناطؽ في األيزيدية الطائفة وضع إزاء قمقيـ وبعشيقة شيخافال في يزيديةاأل الطائفة عف ممثموف يتشاطر
 التعميـ و الموارد عمى الحصوؿ بشأف مخاوؼ إلى أشاروا كما. المركزية حكومةالو  كردستاف إقميـ حكومة بيف عمييا

 وىذا واجتماعياً  اقتصادياً  ميمشاً  ؿيزا ال األيزيدييف مجتمع فإف األقميات مثميم لبعض ووفقاً . العمؿ فرص وتحسيف
 بموجب. 2011 مارس/آذار في الفيضانات مف غيرىا مف أكثر تعاني الفئة ىذه أفراد جعمت التي األسباب أحد ىو

 يواجيوف الذيف األيزيدييف مجتمع أفراد نقؿ يمكف المركزية، والحكومة كردستاف إقميـ حكومة بيف الحالي االتفاؽ
 في أيزيدياً  طالبا ستيف قبوؿ تـ وقد. المسيحييف مثؿ مثميـ كردستاف إقميـ إلى عمييا المتنازع المناطؽ في تيديدات
 .بالتقرير المشمولة الفترة خبلؿ عمييا المتنازع المناطؽ مف كردستاف إقميـ جامعات

 
 اإلعاقة ذوو األشخاص. :
 تشريعات يقر لـ أنو كما اإلعاقة ذوي األشخاص حقوؽ اتفاقية عمى بعد صادؽ قد العراؽ يكف لـ ،2011 عاـ في

 .78الخدمات عمى حصوليـ لضماف أو التمييز مف لحمايتيـ محددة
 

 عقمية إعاقة مف يعانوف الذيف األفراد ومعاممة وضع إزاء قمقو عف اإلنساف حقوؽ مكتب يعرب كردستاف، إقميـ وفي
 يصابوف الذيف األشخاص إزاء القمؽ يساوره كما. ئيةالجنا مسؤوليتيـ عدـ المحكمة وتقرر جنائية جرائـ يرتكبوف والذيف

 الفئتيف ىاتيف احتجاز يتـ أنو يظير الميداني الرصد يزاؿ ال و. االعتقاؿ رىف وجودىـ أثناء شديدة نفسية باضطرابات

                                                 
78

ولكن صك المصادقة لم ٌتم إٌداعه بعد  1521 ٌناٌر/لثانًا كانون 14 بتارٌخ المعاقٌن حقوق اتفاقٌة على رسمٌا   النواب مجلس صادق.  

 .من قبل الحكومة
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 مؤسسة في وضعيـ مف بدالً  االجتماعية والشؤوف العمؿ ووزارة الداخمية لوزارة التابعة العادية االحتجاز مرافؽ في
 يشكؿ ما كردستاف، إقميـ في عقمية بأمراض المصابيف لؤلشخاص متخصصة مؤسسات ىنالؾ وليس. مبلئمة طبية
 ما غالباً  ذلؾ، عمى وعبلوة. والقضاة والشرطة السجوف موظفي مثؿ المحاوريف مف العديد بيا يقر الموارد في فجوة

 يزيد مما المحكوميف أو المعتقميف مف األخرى لفئاتا مع المرافؽ نفس في عقمي بمرض المصابيف األشخاص يحتجز
 . ضعفيـ مف
 
 الذي القانوف عمى كردستاف إقميـ برلماف صادؽ وقد" المعوقيف رعاية قانوف" مشروع النواب ناقش كردستاف، إقميـ في

 انتظار يف اآلف وىو ديسمبر/األوؿ كانوف 31 بتاريخ واالقتصادية االجتماعية الحقوؽ عمى الحصوؿ عمى ُيركز
 الخاص القطاعيف في لمتوظيؼ كوتا منيا اإليجابية اإلجراءات مف عدداً  القانوف ُيدخؿ وسوؼ. عميو الرئاسة مصادقة
 .اإلعاقات ذوي المشاريع أصحاب تخدـ تفضيمية مالية ومعاممة التعميمة المؤسسات في مخصصة ومقاعد والعاـ

 
 يةالجنس ميولهم بسبب األشخاص عمى االعتداءات. 21
 

 الجنسي الميؿ ومزدوجو والمثميوف المثميات عادة وتخفي ،العراؽ في المحرمات مف ىو الجنسية المثمية موضوع
 ومف األسرة أفراد قبؿ مف والرفض التمييز مف دائـ خوؼ في ويعيشوف الجنسي توجييـ الجنسانية اليوية ومغايرو
 المثمييف بيف العبلقات صراحة العراقي العقوبات قانوف ريحظ ال حيف في و. والعنؼ والتخويؼ االجتماعي االستبعاد
 مجاالً  تترؾ التي العقوبات قانوف في ومرونة تحديداً  األقؿ األحكاـ مف متنوعة مجموعة ىنالؾ برضاىـ، البالغيف
 79.المجتمع في التعصب وتغذي ومحاكمتيـ الفئة ىذه ضد الفعمي لمتمييز

 
 الجنسية ميوليـ أساس عمى أفراد ضد اعتداءات عف تقارير تتمقى البعثة تظم بالتقرير، المشمولة الفترة وخبلؿ

 حكومية غير منظمة مف بمساعدة سنة 17 عمره صبي إقامة مكاف تغيير تـ المثاؿ، سبيؿ فعمى. الفعمية أو المتصورة
 مف الناس ايةلحم إجراء أي الحكومة تتخذ وال. المتصور الصبي شذوذ أساس عمى تقتمو أف أسرتو حاولت أف بعد

 . المتاحة االجتماعية الخدمات مف قميؿ عدد وىناؾ الجنسي التوجو أساس عمى التمييز أو العنؼ
 

 األخرى اإلنسان حقوق قضايا. 22
 ( أشرف مخيم) الجديد العراق مخيم 22.2

 
 باسـ المعروؼ) يدالجد العراؽ مخيـ في مقيـ 3000 زىاء أوضاع رصد البعثة واصمت بالتقرير المشمولة الفترة خبلؿ
 خبلليا مف العراؽ حكومة تيدؼ التي التدابير مف عدداً  ووثقت اإليرانية خمؽ مجاىدي لمنظمة ينتموف( أشرؼ مخيـ

                                                 
 المطبوعات) 654و( لآلداب مخالفة أموراً  طمب مف) 651و( بالحياء مخؿ بعمؿ عبلنية أتى مف) 652 الفقرات المثاؿ، سبيؿ عمى 79

 (. لآلداب منافية لغاية أو لقصد يتسكع وجد مف) 051و( لآلداب منافية عري بحالة ظير مف) 052و( العامة باآلداب المخمة
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 2011 عاـ نياية بحموؿ بإغبلقو المتمثؿ النيائي اليدؼ تحقيؽ إلى سعياً  وسكانو المعسكر عمى السيطرة تشديد إلى
 . 2008 يونيو/حزيراف 17 المؤرخ القرار في الوزراء مجمس أعمف كما
 
 الشمالي الجانب واحتؿ المخيـ إلى العراقي الجيش دخؿ ساعات سبع نحو استمرت عممية في أبريؿ،/نيساف 8 في
 لتحرير القانوف إلنفاذ إجراء بأنيا العممية العراقية السمطات ووصفت. مساحتو مجمؿ مف% 40 ُيشكؿ الذي منو

عادتياو  أشرؼ في أشخاص يممكيا أراض صابة شخصاً  36 مقتؿ عف العممية تمخضت و. ألصحابيا ا   مف أكثر وا 
 لزيارة تصريح عمى البعثة مف وفد حصؿ أبريؿ،/نيساف 13 وفي. وقاوموىا العممية عمى ثاروا الذيف السكاف مف 300
 رصاصبال اإلصابة ىو لمموت الظاىر السبب وكاف. مؤقتة مشرحة في جثة 28 البعثة طبيب وأحصى. المخيـ

 بعقوبة مستشفى إلى بيـ ىرع الذيف المصابيف السكاف مف آخريف 6 وفاة تأكيد تـ و. الحاالت معظـ في والشظايا
 حاالت 3 بوقوع األمنية قواتيا بتسبب العراقية السمطات وأقرت. بجروحيـ متأثريف الحؽ وقت في آخراف اثناف وتوفي
 .بالعرضية وصفتيا وفاة
 

 جيداً  يدرؾ كاف العراقي الجيش أف أبريؿ/نيساف 15 يـو نشر بياف في اإلنساف لحقوؽ السامية المفوضية وقالت
 يتـ أف بد وال. الضحايا مف العدد ليذا مبرر ىناؾ ليس" وأضافت أشرؼ في كيذه عممية تنفيذ تصاحب التي المخاطر

 ذاتو، اليـو وفي". المفرطة القوة استخداـ عف مسؤوليتو تثبت شخص أي ومقاضاة وشفاؼ ومستقؿ كامؿ تحقيؽ إجراء
 بالتقرير، المشمولة الفترة خبلؿ و. مستقمة لجنة خبلؿ مف شامؿ تحقيؽ إجراء فيو تطمب مماثبلً  بياناً  البعثة أصدرت

 كانت. الحادثة ىذه في لمنظر مستقمة تحقيؽ لجنة تشكيؿ صعيد عمى العراؽ حكومة قبؿ مف إجراء أي اتخاذ يتـ لـ
 حينما 200980 يوليو/تموز 28/29 في جرت مناوشات عقب الثانية الحالة أبريؿ/نيساف 8 اريخبت شنت التي العممية

 النفس ضبط العراؽ حكومة ثانية البعثة تحث و. أشرؼ سكاف ضد المفرطة القوة استخدمت العراقية القوات أف بدا
 .وسكانو المعسكر عمى عيةالشر  سمطتيا عمى التأكيد في اإلنساف لحقوؽ الدولي القانوف مع يتماشى نحو عمى
 
 إلخبلء لمسكاف نيائياً  موعداً  2011 ديسمبر/األوؿ كانوف نياية موعد عمى العراؽ حكومة أكدت الحادثة، بعد

 وممثمي البلجئيف شؤوف ومفوضية الدبموماسي والسمؾ العراؽ حكومة مع كثب عف العمؿ البعثة واصمت و. المعسكر
 وحكومة البعثة بيف مفاوضات أسفرت 2011 عاـ أواخر في و. المخيـ سكافل دائمة حموؿ إيجاد أجؿ مف السكاف
 المتحدة األمـ عرضت المذكرة وبيذه. ديسمبر/األوؿ كانوف 25 بتاريخ تفاىـ مذكرة عمى الطرفيف توقيع عف العراؽ

 وىو) ةالحري معسكر في مؤقت موقع إلى أشرؼ مخيـ سكاف لنقؿ عممية في حيادي ومراقب ميسر كطرؼ خدماتيا
 وضعية بتحديد البلجئيف شؤوف مفوضية تقـو وأف( الدولي بغداد مطار مف بالقرب تقع أمريكية قاعدة السابؽ في كاف

 وجدوا إف ثالث، بمد في توطينيـ إعادة تتـ أف أو األصمية ببلدىـ إلى طوعاً  عودتيـ تتـ إما وبالتالي البلجئيف
 2011 ديسمبر/األوؿ كانوف 28 بتاريخ مفتوحة رسالة وفي. بمةالمستق الدوؿ في المجاؿ توفر وبحسب مؤىميف،
 األمـ رغبة عف كوبمر مارتف العراؽ في المتحدة لؤلمـ العاـ لؤلميف الخاص الممثؿ أّكد أشرؼ، معسكر لسكاف

                                                 
80

 .64 الفقرة ،(1554 دٌسمبر/األول كانون 42 – ٌولٌو/تموز ا) البعثة عن الصادر عشر السادس اإلنسان حقوق تقرٌر راجع.  
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 معسكر أوضاع يتابع سوؼ المتحدة األمـ كادر بأف وتعيد لمسكاف، دائـ كحؿ" والمواجيات العنؼ بوقؼ" المتحدة
 .العراؽ فيو مقيـ آخر مغادرة حيف إلى األسبوع أياـ وطيمة الساعة مدار عمى لحريةا
 
 سكاف لمغادرة النيائي الموعد تمديد المالكي نوري العراقي الوزراء رئيس أعمف ديسمبر/األوؿ كانوف 31 بحموؿ و

قد تـ  -29.05.2012حتى  -ىذا التقرير نشر فترة وفي. 2012 أبريؿ/نيساف شير نياية إلى العراؽ أشرؼ مخيـ
 .مف سكاف مخيـ أشرؼ إلى مخيـ الحرية 1996نقؿ 

 
 التاـ باالحتراـ بالتعيد التفاىـ مذكرة في أكدتيا التي القانونية بالتزاماتيا الوفاء بضرورة العراؽ حكومة البعثة تذكر و

 البعثة تدعو كما. أشرؼ مخيـ سكاف مع التعامؿ لدى الدولي القانوف بموجب اإلنساف بحقوؽ الخاصة اللتزاماتيا
 عمييا ووافقت المتحدة األمـ عرضتيا التي بالعممية طوعاً  والمشاركة العراقية القوانيف الحتراـ وممثمييـ أشرؼ سكاف
 .قضيتيـ حؿ إلى والرامية العراؽ حكومة

 
  داخمياً  النازحون و الالجئون 22.3

 
 في الخطيرة والثغرات األمنية البيئة استقرار لعدـ نتيجة تحدياتال العراؽ في األشخاص جميع يواجو يزاؿ ال حيف في

 وعديمي لبلجئيف بالنسبة خاص بشكؿ صعب الوضع فإف األساسية الخدمات عمى الحصوؿ وعدـ القانوف سيادة
 لشؤوف المتحدة األمـ مفوضية تقارير أفادت بالتقرير، المشمولة الفترة وخبلؿ. داخمياً  والنازحيف والعائديف الجنسية
 الجنسية إعادة ذلؾ في بما اإليجابية، التطورات مف عدد بحصوؿ العراؽ حكومة مع كثب عف تعمؿ التي البلجئيف
طبلؽ الجنسية عديمي ألشخاص  حسب السياسي المجوء وطالبي البلجئيف تسجيؿ لضماف حكومية مبادرات وا 
 .األساسية الخدمات عمى الحصوؿ فرص تحسيف إلى أدى مما األصوؿ

 
 شخصاً  مميوف 2 بنحو المجاورة الدوؿ إلى رئيسية وبصورة العراؽ غادروا المذيف العراقييف األشخاص عدد ويقدر
 السامية المفوضية قدمتيا التي األرقاـ تبيف و. 2003 عاـ منذ الطائفي العنؼ لمصراعات نتيجة الجئيف بصفة
 كاف مما بكثير اكبر رقـ وىو 2011 عاـ في لعراؽا إلى عادوا الجئاً  67000 مف يقارب ما بأنو البلجئيف لشؤوف
 الحكومة منحتيا التي الكبيرة المالية المساعدة منيا مختمفة أسباب إلى الزيادة ىذه عزو ويمكف. 2010 عاـ عميو

 في داخمياً  النازحيف األشخاص مف كبيرة أعداد ىنالؾ تزاؿ ال. أبريؿ/نيساف في تضاعفت والتي لمعائديف العراقية
 2006 عاـ بعد العراؽ في داخمياً  النازحيف األشخاص عدد يقدر لمحكومة، الرسمية اإلحصاءات وبحسب. راؽالع

 مف عدد أكبر تستضيؼ الوسطى والمحافظات بغداد تزاؿ وال. نازحاً  1 258 934 بػ 2011 يونيو/حزيراف 30 وحتى
 في األصمية مناطقيـ إلى داخمياً  نازحاً  193610 عودة تسجيؿ تـ البلجئيف، شؤوف لمفوضية ووفقاً . داخمياً  النازحيف
 .2011 عاـ العراؽ

 
 بشكؿ المرتبطة العوامؿ تزيد إذ الحماية صعيد عمى خطيرة تحديات يواجيوف والعائدوف داخمياً  النازحوف يزاؿ ال
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 لدى التسجيؿ في صعوبات يخمؽ ما لموثائؽ، داخمياً  النازحوف يفتقد ما فكثيراً  وضعيـ صعوبة مف بنزوحيـ مباشر
 تسجيؿ كوف أيضاً  لمعائديف بالنسبة حاسمة بأىمية التسجيؿ ويحظى. األساسية الخدمات إلى والوصوؿ السمطات
 البطالة معدالت وترتفع. العائديف مساعدة عمى لمحصوؿ شرط ىو والميجريف اليجرة وزارة لدى مسبؽ بشكؿ النازحيف
 لمفوضية ووفقاً . المستدامة عودتيـ أماـ رئيسية عقبة يشكؿ مما يفالمحمي بالسكاف مقارنة النازحيف بيف خاص بشكؿ
 في أو عشوائية سكنية مجمعات في( بغداد في منيـ 134546) شخصاً  413546 حوالي يعيش البلجئيف، شؤوف
 الصحي والصرؼ المياه عمى الحصوؿ فرص انعداـ أو محدودية مع لمحكومة تابعة أراض عمى أو العامة المباني
 81.اإلخبلء خطر يواجيوف وىـ رباءوالكي

 
 إلتماـ شيريف فترة المسجميف غير داخمياً  النازحيف فيو يمنح يوليو/تموز 25 بتاريخ أمراً  كركوؾ محافظ وأصدر
 البلجئيف لشؤوف المتحدة األمـ مفوضية تمقت النيائي الموعد انتياء وعقب نظامية، إقامتيـ وثائؽ وجعؿ تسجيميـ
 .المدينة لمغادرة الشرطة مف لممضايقة بتعرضيـ تفيد داخمياً  النازحيف مف تقارير

 
 أو البلجئيف بوضع الخاصة 1951 لعاـ المتحدة األمـ اتفاقية عمى الموقعة الدوؿ مف ليست العراؽ حكومة أف ومع

 أما. يفالبلجئ مف كبيرة مجموعة( كردستاف إقميـ ذلؾ في بما) العراؽ يستضيؼ ،1967 لعاـ بيا الممحؽ البروتوكوؿ
يرانية وتركية فمسطينية أصوؿ مف فيي العراؽ في المقيميف لبلجئيف الرئيسية الفئات  حاالت ذلؾ في بما وسورية، وا 

 عمى ليـ المجوء وضعية تحديد يتـ الذيف األفراد إلى باإلضافة الشرعييف والبلجئيف والمخيمات المدف في البلجئيف
 كانوف نياية وفي. واليتيا بموجب البلجئيف لشؤوف المتحدة مـاأل مفوضية بو تقـو إجراء وىو فردي أساس
 الجئاً  1430 العراؽ في البلجئيف شؤوف مفوضية سجمتو الذي لبلجئيف اإلجمالي العدد بمغ ،2011 ديسمبر/األوؿ

 .شرعياً  الجئاً  33434و مسجؿ لجوء طالب 4218و
 

 جديد قانوف إعداد تـ قد أنو إال الراىف الوقت في جئيفالبل حماية مسألة 1971 لعاـ السياسييف البلجئيف قانوف ينظـ
 وفي. العراقي البرلماف قبؿ مف إقراره انتظار في يزاؿ ال الذي القانوف عمى مبلحظاتيا المفوضية قدمت وقد لبلجئيف،

 لمجوء نظاـ إلنشاء ىامة خطوات اتخاذ تـ فقد البلجئيف وضع لتحديد نظاماً  اآلف حتى العراؽ حكومة تضع لـ حيف
صدار والبلجئيف المجوء طالبي سجبلت مف والتحقؽ التسجيؿ ذلؾ في بما  مع بالتنسيؽ وذلؾ اليوية بطاقات وا 

 الجئ ترحيؿ تـ يناير/الثاني كانوف في ولكف كبير، حد إلى القسرية اإلعادة عدـ مبدأ مراعاة تمت وقد. المفوضية
 .ضحةوا غير تزاؿ ال ظروؼ في إيراف إلى بو معترؼ إيراني

                                                 
النازحيف تعمؿ مفوضية شؤوف البلجئيف والوكاالت الشريكة مف خبلؿ شبكة مف مراكز الحماية والمساعدة لضماف تمّكف األشخاص  81

 40مركزًا والفرؽ الجوالة التي يبمغ عددىا  75داخميًا والعائديف مف الحصوؿ عمى الخدمات األساسية. وتضطمع المراكز التي يبمغ عددىا 
عائديف فريقًا برصد الحماية وتقديـ المساعدة القانونية وتنفيذ األنشطة التدخمية، عمى سبيؿ المثاؿ في مجاؿ مساعدة النازحيف داخميًا وال

 ةلمحصوؿ عمى الوثائؽ الضرورية. باإلضافة إلى ذلؾ، واصمت المفوضية دعـ التوسع في مراكز العودة والمساعدة التابعة لوزارة اليجر 
 والميجريف التي تقدـ المساعدة والدعـ لمعائديف.
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 250 000 بػ مقارنة) العراؽ، في الجنسية عديـ شخص 120 000 بػحوالي يقدر ما ىناؾ ،البلجئيف مفوضيةل ووفقاً 
 عديمي أصبحوا الذيف واألشخاص والبدوف" الفيمييف" الكرد أصؿ مف األشخاص ذلؾ في بما ،(2003 عاـ بداية في

 الحصوؿ مف والجنسية لموثائؽ الجنسية عديمي افتقار يمنع و. المختمط الزواج ذلؾ في بما أخرى، ألسباب الجنسية
 عاـ اتفاقية عمى العراؽ يوقع لـ. القانوف أماـ كأشخاص بيـ االعتراؼ ذلؾ في بما األساسية الحقوؽ مف العديد عمى

 عمى الجنسية انعداـ حاالت خفض بشأف 1961 عاـ اتفاقية أو الجنسية عديمي األشخاص بوضع المتعمقة 1954
 ذلؾ في بما الجنسية، انعداـ حاالت مف لمحد مواتية عناصر يتضمف 2006 لعاـ الجنسية قانوف أف مف رغـال

. السابؽ النظاـ قبؿ مف جنسيتيـ مف جردوا الذيف الفيمييف األكراد مف كبير لعدد الجنسية باستعادة المتعمقة األحكاـ
 .1961 وعاـ 1954 لعاـ الجنسية نعداـا اتفاقيتي إلى العراؽ انضماـ تشجيع المفوضية واصمت كما
 

 كردستان إقميم في داخمياً  والنازحون الالجئون 22.3.2
 

 208675 مف تتألؼ كردستاف، إقميـ في داخمياً  نازحة أسرة 37941 ىنالؾ الحكومية اإلحصائيات أحدث بحسب
 العرؽ بحسب األعداد ليذه تصنيؼ أي كردستاف إقميـ حكومة لدى يتوفر وال. 2003 عاـ بعد معظميـ قدـ وقد فردًا،
 .كردستاف إقميـ في لجوء وطالبي الجئيف 28 003 وىناؾ. والديف

 
 بغداد مف مسيحية أسرة 82 1112 مجموعو ما النجاة سيدة كنيسة حادثة منذ فر فقد كردستاف، إقميـ لحكومة ووفقاً 
 90 أف ويقدر 85.السميمانية في 121و 84دىوؾ في 125و 83أربيؿ في أسرة 866 منيـ كردستاف إقميـ منطقة إلى
 رسالة كردستاف إقميـ حكومة تمقت ،2010 يونيو/حزيراف وفي. بغداد مف قدموا المسيحييف النازحيف مف المائة في

 ىذه وتستند. 2010 يونيو/حزيراف 15 بعد داخمياً  النازحيف تسجيؿ لوقؼ بغداد في والميجريف اليجرة وزارة مف رسمية
 إقميـ حكومة سمطات تواصؿ ذلؾ، ومع. 2010 مايو/أيار 19 بتاريخ 54 رقـ الوزارة مجمس قرار إلى التعميمات
 .حديثاً  النازحيف المسيحييف تسجيؿ كردستاف

 
 اإليرانييف عدد يبمغ كـ الواضح مف ليس. السميمانية مف اإليرانييف ترحيؿ حاالت بعض وقوع البعثة إلى بمغ كما

 يجري أنو البعثة السميمانية في الشرطة وأبمغت. االضطياد مف الفاريف وعدد ؿلمعم كردستاف إقميـ في الموجوديف
 .إيراف إلى منتظـ أساس عمى اإليرانييف المواطنيف ترحيؿ

                                                 
 . أربيؿ فرع – كردستاف ـإقمي حكومة في الداخمية لوزارة التابعة النازحيف المسيحييف الستقباؿ العميا المجنة 82
 . نفسو المرجع 83
 الدولية المنظمة أرقاـ إلى مستندة لدييا التي األرقاـ أف وأشارت البيانات توفير عمى قادرة دىوؾ في والميجريف اليجرة مديرية تكف لـ 84

 . لميجرة
 المسيحييف لجنة أرقاـ إلى مستندة لدييا التي األرقاـ أف وأشارت البيانات توفير عمى قادرة السميمانية في والميجريف اليجرة مديرية تكف لـ 85

 . النازحيف
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شارة  أستيدؼ الذي القصؼ بسبب كردستاف إقميـ ضمف عائمة 843 تيجير تـ بأنو ذكر فقد أعبله، ذكر لما وا 

 العوائؿ ىذه جميع بأف ذكر العاـ نياية وبحموؿ سبتمبر/أيموؿ حتى يونيو/حزيراف مف الممتدة لمفترة الحدودية المناطؽ
 . األصمية أماكنيا إلى عادت

 
 المهاجرة العمالة 22.4

 
 ففي. بالتقرير المشمولة الفترة خبلؿ المياجريف العماؿ استغبلؿ عمى تنطوي التي الحاالت مف عدد عف اإلببلغ تـ

 لمحكومة بعقود لمعمؿ العراؽ إلى بلديشييفغوالبن السريبلنكييف المواطنيف مف مجموعة استقداـ تـ الحاالت مف واحدة
 قد المقاوؿ وكاف. ليـ يدفع أف الحكومة مع المتعاقد المقاوؿ رفض أف بعد السبؿ بيـ تقطعت ولكف الحمة في المحمية

 ووزارة اإلنساف حقوؽ وزارة تدخؿ بعد الموقؼ حؿ وتـ. إلييـ إعادتيا يرفض وكاف العماؿ سفر جوازات أيضاً  أخذ
 .االجتماعية والشؤوف العمؿ

 
 لبناء مقاوالت شركة قبؿ مف وغيرىـ والبمغارييف األوكرانييف المواطنيف مف مجموعة استقداـ تـ منفصمة، حادثة وفي

 كانوف في اكفالمس إنشاء عمى العمؿ وبدأ. بغداد في الخضراء المنطقة في الخارجية لوزارة الشخصيات لكبار مساكف
 دوالر 2500 قيمتيا بعقود بالعمؿ ُوعدوا قد العماؿ وكاف. 2011 أبريؿ/نيساف في توقؼ ولكنو 2010 ديسمبر/األوؿ
 عندما و. الشير في فقط دوالر 1700 ليـ تدفع سوؼ أنيا العماؿ المقاوالت شركة أبمغت وصوليـ وبعد. شيرياً 
 لـ لكف و. العمؿ استئناؼ يتـ حتى ليـ الراتب نصؼ دفع يتـ سوؼ أنو العماؿ إببلغ تـ الموقع، في العمؿ توقؼ
 الدولية والمنظمة البعثة مارستيا ضغوطات وعقب. السبؿ بيـ تقطعت بحيث لمعماؿ إطبلقاً  رواتب أيو الشركة تدفع

 بمدانيـ إلى بالسبلمة وعودتيـ مستحقاتيـ جزءاً  العماؿ تمقي بضماف الرأفة، قبيؿ مف العراؽ، حكومة قامت لميجرة،
 .األصمية

 
 كردستان إقميم في المهاجرة العمالة 22.4.2

 
 وترخيص تسجيؿ عف المسئولة الجية ىي الوزارة) كردستاف إقميـ في االجتماعية والشؤوف العمؿ ووزارة البعثة ظمت

 بارتكاب زاعـم عف تقارير تتمقياف( لمموظفيف الممنوحة العمؿ ظروؼ ورصد الوافدة العمالة توظؼ التي الشركات
 86.كردستاف إقميـ في العاممة الخاص القطاع شركات لدى العامميف األجانب الرعايا ضد انتياكات

 

                                                 
قابمت البعثة في كانوف الثاني/يناير عامبًل إيرانيًا وعامميف سورييف احتجزوا في كبلر بعد أف تـ القبض عمييـ لعدـ امتبلكيـ تصاريح  86

. وبالمثؿ، قابمت البعثة رجميف إيرانييف محتجزيف في مركز االحتجاز إقامة سارية المفعوؿ. وزعـ العماؿ أف شركتيـ فشمت في تجديد إقامتيـ
 يـ.في السميمانية في أيار/مايو والمذاف زعما أنيما وقعا ضحية االبتزاز حيث طمب مشغمييما مبالغ كبيرة مف الماؿ كشرط مسبؽ لتمديد إقامت
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 وعادة بالمطار، لبلعتقاؿ تعرضوا المياجرة العمالة مف حاالت صادفت لؤلسايش تابعة لسجوف البعثة زيارات وخبلؿ
 وضعيـ لفيـ مترجـ توفر دوف غالباً  االعتقاؿ، رىف طويبلً  وقتاً  قضوا قد وكانوا باليوية، خمط السبب يكوف ما

 مثؿ في دور بأي تضطمع ال بالعادة فيي كردستاف إلقميـ العمالة ىذه تجمب التي الشركات أما. تاماً  فيماً  القانوني
 .الحاالت تمؾ
 
 ضد المرتكبة تياكاتاالن مف شيوعاً  األكثر األشكاؿ فإف االجتماعية، والشؤوف العمؿ وزارة في لمسئوليف وفقاً  و

 المعاممة وسوء الصحية غير والمساكف الزائدة العمؿ ساعات مثؿ االستغبللية الممارسات تزاؿ ال األجانب العماؿ
 العمالة سفر بجوازات الشركات احتفاظ ممارسة أف كما. اإلقامة تصاريح تمديد أو إصدار بطمبات التقدـ وعدـ

. بيا يعمموف التي الشركة مع خبلؼ حالة في لمغاية ضعفاء العماؿ ىؤالء وتجعؿ جداً  شائعة ممارسة ىي المياجرة
 بعض وفي المزاعـ صحة مف لمتحقؽ تفتيش عممية االجتماعية والشؤوف العمؿ وزارة تبدأ الشكاوى، تمقي وعند

 87.لمعماؿ المباشر الدعـ توفير يتـ الحاالت
 

 والشؤوف العمؿ وزارة وضعتيا التي التعميمات مثؿ ؿالعم إجراءات لتنظيـ قانوني إطار وجود مف الرغـ وعمى
 تمنع التي العوامؿ مف عدداً  ىنالؾ أف البعثة تبلحظ 88،كردستاف إقميـ في األجانب العماؿ توظيؼ بشأف االجتماعية

 والشؤوف العمؿ وزارة لدى الشركات تسجيؿ عدـ مثؿ األجانب العماؿ لحقوؽ المنيجية الحماية توفير كبير حد إلى
 خمسة سوى يوجد ال الخصوص، وجو عمى و. التفتيش عمميات إلجراء المخصصة الموارد ومحدودية 89الجتماعيةا

 المقدمة لمشكاوى استجابة الغالب عمى إجراؤىا يتـ المحدودة القدرات وبسبب التي الميدانية الزيارات إلجراء مفتشيف
 موارد تخصيص عمى الكردية السمطات البعثة وتشجع. والمنتظمة المستمرة المراقبة عممية مف كجزء وليس لموزارة

 المستثمريف مف متزايداً  عدداً  تجذب والتي كردستاف إقميـ في الحالية االقتصادية الطفرة ضوء في وخاصة إضافية،
 (.والمحمييف) األجانب العماؿ حقوؽ حماية لضماف وذلؾ اإلقميـ إلى األجانب

 
  غيرها و التشريعية التطورات. 23
 
 إلى اإلشارة تمت أف سبؽ قد و. 2011 عاـ خبلؿ اإلطبلؽ طور في وغيرىا التشريعية المبادرات مف ددع انتك

 . المعموماتية الجرائـ وقانوف الصحفييف حماية قانوف
                                                 

ة الداخمية لتسميط الضوء عمى أسماء العماؿ الذيف يحتاجوف إلى تمديد عمى سبيؿ المثاؿ، تنسؽ وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية مع وزار  87
 تصريح اإلقامة، وتشتري في بعض الحاالت تذاكر العودة عندما تفشؿ الشركة في الوفاء بالتزاماتيا التعاقدية، وأبمغ مسئولوف في الوزارة

 لحاجة.مكتب حقوؽ اإلنساف أنيا ستقدـ أيضًا خدمات الترجمة في المحكمة عند ا
 1552 أغسطس/آب 24 في كردستاف في الرسمية الجريدة في نشر الذي( 1552) 1 رقـ األمر 88
أبمغت مصادر رسمية  وفقًا لؤلمر، مف اإللزامي عمى شركات توظيؼ العمالة األجنبية التسجيؿ لدى وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية. و 89

٪ فقط مف 70شركة فقط بما يشكؿ وفقًا لمتقديرات  4000-3000متـز باألمر إال حوالي لـ ي 2070مكتب حقوؽ اإلنساف أنو حتى نياية عاـ 
 العدد اإلجمالي.
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 الخبراء لجنة اجتمعتو  باريس لمبادئ وفقاً  2008 عاـ العراؽ في اإلنساف لحقوؽ العميا المفوضية قانوف تشريع تـ

 عممية لتأخر نظراً  و. 2009 عاـ نياية في أعماليا تعميؽ يتـ أف قبؿ طمباً  1466 حوالي وتمقت 2009 عاـ قةالساب
 تـ حتى بالعممية البدء إعادة الممكف مف يكف لـ 2010 مارس/آذار في جرت التي االنتخابات عقب الحكومة تشكيؿ
 في اإلنساف حقوؽ لجنة رئيس أعمف لؤلحداث، ىاـ تطور في. 2010 ديسمبر/األوؿ كانوف نياية في الحكومة تشكيؿ
 في لمعمؿ المفوضيف لترشيح الخبراء مف لجنة تشكيؿ 2011 مارس/آذار 29 في الجبوري سميـ الدكتور البرلماف

: ممثبلً  15 مف رسمياً  النواب مجمس أقرىا التي المجنة تتألؼ و. العراؽ في اإلنساف لحقوؽ المستقمة العميا المفوضية
 المدني المجتمع منظمات مف 2و الوزراء مجمس مف 2و األعمى القضاء مجمس مف 2و النواب مجمس مف ـمني 8

 استمرت التي الترشيح فترة فتح إعادة الخبراء لجنة وقررت. بالتصويت حؽ لو يكوف أف دوف مف البعثة مف وممثؿ
 العممية مف الواردة الطمبات لؾذ في بما) طمباً  3052 مجموعو ما وتمقت 2011 أبريؿ/نيساف 25 إلى 10 مف

 مرشحاً  54 مف مختصرة قائمة لوضع العاـ مدار عمى الخبراء لجنة عممت و(. طمباً  1466 عددىا والبالغ السابقة
 مع شراكة في البعثة وتقدـ. 2012 فبراير/شباط شير في المقاببلت ىذه إجراء المزمع ومف لمقابمتيـ، المتقدميف مف

 األمـ وبرنامج البعثة أقامت الدعـ ىذا مف وكجزء. لمعممية والموجستي الفني الدعـ اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج
 حوؿ بيروت في يوليو/تموز 6 إلى 2 مف الفترة في أياـ خمسة مدار عمى استمرت عمؿ ورشة اإلنمائي المتحدة
 كما. 17 عددىـ البالغ لخبراءا لجنة أعضاء جميع الورشة وحضر المفوضيف، اختيار إلجراءات اإلرشادية الخطوط
 تمقى سبتمبر/أيموؿ شير في اسطنبوؿ في أخرى تدريبية دورة بتيسير اإلنمائي المتحدة األمـ وبرنامج البعثة قامت
 مف كؿ في اإلنساف حقوؽ مفوضيات في مفوضيف أصبلً  ىـ خبراء ثبلثة مف إرشادات الخبراء لجنة أعضاء خبلليا
 اإلنساف حقوؽ مفوضية وىيكمة المفوضيف أدوار عمى الدورة ركزت و. أفريقيا وجنوب ةالفمسطيني واألراضي ماليزيا
 عراقية وطنية مؤسسة وجود يكوف وؼس و. الدولية والممارسات المعايير ألفضؿ وفقاً  المفوضيف اختيار وعممية
 سيادة كبير حد إلى يعزز وسوؼ اإلنساف حقوؽ وتعزيز حماية لنظاـ األساس حجر بمثابة اإلنساف لحقوؽ مستقمة
 .العراؽ في والديمقراطية القانوف

 
 توصيات لتنفيذ اإلنساف لحقوؽ الوطنية العمؿ خطة مشروع إعداد مف اإلنساف حقوؽ وزارة انتيت ذلؾ، إلى باإلضافة
 في جرى الذي الشامؿ الدوري االستعراض عف الناتجة المتحدة لؤلمـ التابع اإلنساف حقوؽ مجمس عمؿ مجموعة

 بيف عقد الذي الوطني التشاور لمؤتمر موضوعاً  الوطنية العمؿ خطة مشروع وكاف. 2010 فبراير/شباط في ؼجني
 اإلنساف حقوؽ وزير وبرئاسة المالكي نوري الوزراء رئيس رعاية تحت النواب مجمس في 2011 يونيو/حزيراف 5-7

 اإلنساف، حقوؽ مجاؿ في خبراء ذلؾ في بما والدوليوف، الوطنيوف المختصوف شارؾ و. السوداني شياع محمد السيد
. الوطنية العمؿ خطة في إلدراجيا اإلنساف لحقوؽ الرئيسية الموضوعية القضايا بشأف توصيات وقدموا المؤتمر في

 خبلؿ مف والموجستي الفني التنسيؽ توفير خبلؿ مف الوطنية العمؿ خطة ووضع الوطنية المشاورات البعثة ويسرت
 صندوؽ طريؽ عف فنمندا وحكومة األوروبي االتحاد مف بتمويؿ المشاريع لخدمات المتحدة األمـ بمكت ينفذه مشروع
 تمخض التي التوصيات جؿ أدرجت إذ الخطة عمى التعديبلت مف بمزيد اإلنساف حقوؽ وزارة قامت و. العراؽ تنمية
. 2011 ديسمبر/األوؿ كانوف شير في الخطة عمى رسمياً  الوزراء مجمس صادؽ وقد الوطني، التشاور مؤتمر عنيا
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. لمتنفيذ خطة لوضع األخرى المعنية المشاركة واألطراؼ البعثة فييا شاركت لجنة بتأسيس اإلنساف حقوؽ وزارة وقامت
 بصيغتيا ُتشير إذ العراؽ في اإلنساف حقوؽ وحماية احتراـ تعزيز نحو بارزاً  إنجازاً  الوطنية العمؿ خطة وضع ويعد
 الثبلث السنوات مدى عمى األساسية والسياسية والمؤسسية القانونية اإلصبلحات بتنفيذ الحكومة التزاـ عمى تمؾ

 .الشامؿ الدوري االستعراض عممية مف كجزء القادمة
 

  كردستان إقميم في وغيرها التشريعية التطورات 23.2
 
 لعاـ 4 رقـ قانوف) 2010 يونيو/رافحزي في كردستاف إقميـ في اإلنساف لحقوؽ مستقمة ىيئة لتأسيس قانوف إقرار تـ

 المسألة ىذه البعثة أثارت وقد. 2011 عاـ نياية حّتى الييئة تأسيس تجاه خطوات أية اتخاذ يتـ لـ ولكف( 2010
 . باألولوية تحظى المسألة بأف تأكيدات إعطاؤىا وتـ كردستاف إقميـ سمطات مع مرات عدة
 

 2 رقـ لمشباب الصغيرة المشاريع دعـ صندوؽ قانوف عمى لكردستانيا البرلماف وافؽ 2011 أبريؿ/نيساف 11 وفي
 عمى لمحصوؿ مؤىميف عاماً  35-16 بيف أعمارىـ تتراوح الذيف الشباب يكوف القانوف، ىذا ألحكاـ ووفقاً . 2011 لعاـ

 نشاط في لبلنخراط( أمريكي دوالر 34000) عراقي دينار مميوف 40  إلى األقصى بالحد قيمتيا تصؿ مقدمة دفعات
 .ليـ بالنسبة الفرص مف المزيد وخمؽ اإلقميـ في الشباب صفوؼ في البطالة مف لمحد محاولة في وذلؾ اقتصادي

 
 لعاـ 1 رقـ كردستاف إقميـ في الحكومية غير المنظمات قانوف الكردستاني البرلماف أقر 2011 أبريؿ/نيساف 6 وفي

 الداخمية وزارة مف ترخيص عمى الحصوؿ يقتضي الذي القديـ النظاـ اءإلغ تـ فقد القانوف، ىذا ألحكاـ وفقاً  و. 2011
 غير المنظمات تسجيؿ يتـ سوؼ القانوف، مف العاشرة المادة بموجب و. حكومية غير منظمة تأسيس أجؿ مف

 عف راضية اإلقميـ في الحكومية غير المنظمات فإف وعموماً . الوزراء بمجمس يرتبط خاص مكتب في الحكومية
 .الجديد ريعالتش
 

 بشكؿ المجمس ىذا وسيرتبط. كردستاف إقميـ أمف مجمس قانوف الكردستاني البرلماف أقر 2011 مايو/أيار 2 وفي
 مكافحة وأنشطة األمنية المعمومات جمع مثؿ الطبيعية والمسؤوليات الواجبات إلى وباإلضافة. الرئيس بمكتب مباشر

 البعثات مكاتب وأمف والتجسس والتزوير والتزييؼ الغذائي واألمف ديةالحدو  الدخوؿ ونقاط المطارات وأمف اإلرىاب
 المؤسسات مع المعمومات وتبادؿ المنظمة والجريمة بالمخدرات واالتجار الدولية لممنظمات التابعة الدبموماسية
 عاـ أبريؿ/يسافن 26 وفي. المالي الفساد قضايا متابعة مسؤولية األسايش عاتؽ عمى الجديد القانوف يضع االتحادية
 .العامة النزاىة ىيئة قانوف البرلماف أقر 2011

 
 مناقشة تمت و. يونيو/حزيراف 21 في األسري العنؼ مكافحة قانوف الكردستاني البرلماف أقر سابقاً  إليو ُأشير وكما
 ويقضي. السف كبار كذلؾ و األطفاؿ ويشمؿ المنزلي لمعنؼ واسعاً  تعريفاً  القانوف ويوفر. طويمة لفترة القانوف ىذا

 يمكف حماية أمر بإصدار تقضي أحكاماً  يتضمف كما. األسري العنؼ مع لمتعامؿ خاصة محاكـ بإنشاء القانوف
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 والترويج اإلناث ختاف القانوف ويجـر. الزمف مف معينة لفترة المنزؿ دخوؿ مف لمقانوف المخالؼ الشخص منع بموجبو
 . لو
 

 معالجة إلى تيدؼ والتي اإلنساف حقوؽ مجاؿ في كردستاف إقميـ عمؿ خطة بتنفيذ أيضاً  كردستاف إقميـ حكومة وتمتـز
 خبلؿ لمعراؽ قدمت التي التوصيات أساس عمى اإلقميـ في اإلنساف حقوؽ وحماية تعزيز مجاؿ في الرئيسية الثغرات
 كردستاف إقميـ حكومة ةبمصادق لئلقرار أربيؿ في تشاوري مؤتمر لعقد خطط وىناؾ الشامؿ الدوري االستعراض عممية
 إلقميـ كبيراً  إنجازاً  اإلقميمي العمؿ خطة ُتعد. 2012 عاـ مطمع في تنفيذىا عمى لئلشراؼ لجنة وبإنشاء عمييا رسمياً 

 شركائيا مع بالتعاوف المقمقة اإلنساف حقوؽ قضايا معالجة عمى كردستاف إقميـ حكومة عـز جدية تثبت كردستاف
 .المدني المجتمع ممثمو ضمنيـ ومف المعنييف

 
 االستنتاجات. 24
 
 وحماية احتراـ بتعزيز والتزاميا استعدادىا الحكومة أبدت حيف ففي. ىشاً  العراؽ في اإلنساف حقوؽ وضع يزاؿ ال

 ومف. الماضية القميمة السنوات في تحققت التي المكاسب تيدد خطيرة مشاكؿ ىنالؾ يزاؿ ال العراقييف، جميع حقوؽ
 مف المدنييف صفوؼ في فادحة خسائر ينزؿ يزاؿ ال الذي والصراع المسمح العنؼ العراؽ تواجو يالت المشاكؿ أىـ

 عمى سمباً  الصراع يؤثر كما. األساسية التحتية البنية تضرر أو وتدمير واإلصابات األرواح في الخسائر حيث
 عمى والقدرة الفرصة مف العادييف اقييفالعر  مف العديد حـر الذي األمر كبير، حد إلى راكداً  يزاؿ ال الذي االقتصاد
 وسعيا في ما كؿ بذؿ عمى الحكومة البعثة تحث و. ولعائبلتيـ ألنفسيـ المعيشة مستويات مف األدنى الحد ضماف
 الصحيح التطبيؽ خبلؿ مف العنؼ أعماؿ عف المسئوليف محاسبة تتـ وأف ورعايتيـ العنؼ ضحايا حماية لضماف
 .لمقانوف

 
 عانى لقد. العادلة المحاكمة ومعايير القانونية اإلجراءات واحتراـ القانوف سيادة بشأف جدية مخاوؼ البعثة وتساور

 التجاوزات إف. اإلنساف لحقوؽ األساسية لممعايير خبلفاً  السابقة األنظمة ارتكبتيا التي التجاوزات مف كثيراً  العراقيوف
 أنفسيـ فيجدوف لمخطر األبرياء وتعرض الظمـ حالة ديـت العراؽ في والسجوف االحتجاز مراكز داخؿ تحدث التي

 ومحدودية والنفسية الجسدية االنتياكات بوجود ويتسـ فقط منيا األدنى الحد يوفر أو الحمايات يوفر ال لنظاـ ضحايا
 فالذي األشخاص إخضاع ينبغي أنو البعثة وترى. فعالة غير القضائية واإلجراءات قانوني تمثيؿ عمى الحصوؿ فرص

 واإلجراءات القانوف سيادة احتراـ ويمثؿ. األبرياء األشخاص حماية يجبو  لمقانوف وفقاً  لممساءلة الجرائـ يرتكبوف
 تزدىر أف ديمقراطية دولة ألي يمكف ال بدونيا التي الديمقراطية الدولة أسس إحدى العادلة المحاكمة ومعايير القانونية

 القانوف إنفاذ وأنظمة القضاء تواجو التي المشاكؿ أسباب إف. ومؤسساتيا مةالحكو  في بالثقة المواطنوف يشعر أف وال
 النقص يؤدي كما. والصراع الدكتاتورية مف سنوات عف الناجمة االنتياكات ثقافة أىميا مف ومتنوعة معقدة العراؽ في
 االعتقاؿ مرافؽ مستوى تدنيو  النظافة قمة ذلؾ في بما االنتياكات، فييا تحدث أف يمكف بيئة إيجاد إلى الموارد في

 الخصوص وجو عمى البعثة وتحث. المحاكمة قبؿ طويمة لفترات واالحتجاز قانونية استشارة عمى الحصوؿ وعدـ
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 الذي واألحداث األطفاؿ واحتراـ حماية لضماف وتدعوىا المشاكؿ ليذه لمتصدي جيودىا تعزيز عمى العراؽ حكومة
 توفير يتـ وأف لسنيـ مناسبة بطريقة معيـ التعامؿ يتـ أف لضماف ممكف جيد كؿ وبذؿ القانوف مع مشاكؿ في يقعوف
عادة تأىيميـ إلعادة الفرص كؿ  .جرائـ بارتكاب إدانتيـ حاؿ في المجتمع في دمجيـ وا 
 
. األسري العنؼ بسبب أيضاً  ولكف اإلرىاب بسبب فقط ليس المعاممة وسوء لمعنؼ عرضة واألطفاؿ النساء تزاؿ ال

 مف الناجيف حماية بيدؼ والسياسات القوانيف إصبلح لضماف الجيود مف المزيد بذؿ عمى العراؽ حكومة ثةالبع تحث
 .لمقانوف وفقاً  ضدىـ العنؼ أعماؿ يرتكبوف الذيف األشخاص ومحاسبة العنؼ مف النوع ىذا
 

ل األقميات حماية ضماف عمى جيودىا تركيز إلى بحاجة العراؽ حكومة أف البعثة وتعتقد  فييا يحظى بيئة إيجاد ىوا 
 إصبلح يشمؿ وىذا. وغيرىا والعرقية والدينية االجتماعية الفوارؽ عف النظر بغض والحماية باالحتراـ العراقييف جميع
صبلح التنوع احتراـ قيـ األطفاؿ تعميـ لضماف التعميـ مناىج  ومشاركة التسامح لتعزيز وذلؾ والقوانيف السياسات وا 
 .العراقي المجتمع داخؿ الجميع

 
 المعمومات وحرية التجمع حرية في الحؽ واحتراـ لحماية اتيةمؤ  بيئة خمؽ إلى العراؽ حكومة تسعى أف الضروري ومف

 حقوؽ ىي الحقوؽ ىذه إف. كذلؾ العراقي الشعب قبؿ مف ولكف وىيئاتيا مؤسساتيا قبؿ مف فقط ليس التعبير وحرية
 .ديمقراطية دولة أي في أساسية

 
 التي القصور أوجو بعض ىناؾ بالمثؿ، ولكف. اإلنساف حقوؽ احتراـ تعزيز في تنشط كردستاف إقميـ ومةحك تزاؿ ال

 وزارة إمرة تحت األمنية أجيزتيا كافة توحيد إلى الحاجة مسألة أىميا معالجتيا إلى كردستاف إقميـ حكومة تحتاج
ضفاء واحدة  مف المزيد  كردستاف إقميـ حكومة تبذؿ أف ينبغي ذلؾ، إلى وباإلضافة. وظائفيا عمى المؤسسي الطابع وا 
 السياسات ووضع المدنية المظاىرات مع لمتعامؿ صحيح بشكؿ األمنية قواتيا تدريب يتـ أف لضماف الجيود

 كردستاف إقميـ حكومة البعثة وتحث. التجمع وحرية الرأي وحرية التعبير حرية في الحؽ احتراـ لضماف والتشريعات
 االضطبلع بسبب التيديد أو لممضايقة يتعرضوا أف دوف ونزاىة بحرية عمميـ أداء مف اإلعبلمييف تمّكف ضماف عمى

 المثاؿ سبيؿ عمى المؤسسي لمبناء األولويات بوضع كردستاف إقميـ حكومة في السمطات تقـو أف وينبغي .بمسؤولياتيـ
 وتعميـ ومستقمة فعالة بصورة تعمؿ أف أجؿ مف اإلنساف لحقوؽ المستقمة ييئةلم الكافية الموارد توفير بضماف وذلؾ
 . ومؤسساتيا الحكومة في اإلنساف حقوؽ مبادئ مراعاة
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