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  المقدمة

يضطلع مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بمهمة المشاركة في تعزيز وحماية حقوق                

انون بالتعاون الوثيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية العراقية بموجب قـرار مجلـس              اإلنسان وسيادة الق  

والتي تنص على تخويل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بمـا           ) ج( الفقرة الثانية    2007 للعام   1770األمن رقم   

سـيادة القـانون فـي       ل تعزيـز   القضائي والقانوني من اج    واإلصالح اإلنسانالقيام بتعزيز وحماية حقوق     : "يلي

حيث يقوم مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، بغية اإليفاء بواليته تلـك،                ."  1العراق

بمراقبة أوضاع حقوق اإلنسان في العراق وبالمساعدة في أعمال إعادة إعمار وإعادة تأهيـل مؤسـسات الدولـة                  

وتتعاون البعثة عن كثب مع نشطاء وطنيين في مجـال  .  ل نشاطات بناء القدرات والمجتمع المدني خاصةً من خال    

  . وشهود العيان2حقوق اإلنسان وتسعى لإلبقاء على اتصال مباشر مع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

  

يوليـو  /زهذا وقد وصفت التقارير الدورية التي تُصدرها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق والتي تُنشر منذ تمـو                

، بإسهاب انتهاكات حقوق اإلنسان الخطيرة والمنتشرة في البالد، وتعتزم البعثة مساعدة الحكومـة لـضمان           2005

وتدرك البعثة، على ضـوء األوضـاع األمنيـة الـسائدة           .  حماية حقوق اإلنسان األساسية واحترام سيادة القانون      

في أرجاء عديدة من البالد، الصعوبات الجمة التي تواجـه          والطبيعة التي تتسم بها موجة أعمال العنف التي تنتشر          

الحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى استعادة القانون والنظام حيث يتعرض موظفو إنفاذ القانون العاملين لديها                

سواء، لهجمات ال هوادة فيها تشنها جماعات من المتمردين كما تشن الجماعات السنية والشيعية المسلحة، على حد                 

هجمات تستهدف المدنيين من خالل التفجيرات االنتحارية وعمليات االختطاف واإلعدامات خارج إطـار القـانون         

وتُعد مثل تلك الهجمات المنهجية أو واسعة النطاق التـي تـستهدف            .  دون التفريق بين المدنيين العزل والمقاتلين     

  .ين الحرب ويتعين أن يقدم مرتكبيها للقضاءالمدنيين بمثابة جرائم ضد اإلنسانية وانتهاكاً لقوان

  

العهـد  غير أن العراق يظل ملزماً بالمعاهدات الدولية والتشريعات المحلية في وضع تدابير لكبح العنف، حيث يعد               

 واضحاً، بوجه الخصوص، إزاء الحماية األساسية التي يجـب تقـديمها            الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    

وتشتمل والية بعثـة األمـم المتحـدة        .  3 حتى أثناء الحاالت الطارئة    لتي ال يسمح بأي انتقاص منها     اولألشخاص  

لمساعدة العراق على مساعدة الحكومة العراقية على اإليفاء بالتزاماتها المعنية بحقوق اإلنسان والبقاء على استعداد               

يتسنّى تحقيق الهدف النهـائي المتمثـل بـضمان         وال  .  إلشراك السلطات في حوار بنّاء بغية تحقيق هذه األهداف        

                                                 
 والصادر فـي العـام   1546، ليحل محل قرار مجلس األمن رقم 2007أغسطس /آب10  في 1770رار مجلس األمن رقم صدر ق.  1

2004.  
 موظفـاً، فـي   30يحظى مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم بحضور فعلي في عمان وبغداد وأربيل حيث يبلغ عدد كادره زهاء .  2

وال .  2006أكتـوبر  /ة على إثر سحب موظفي حقوق اإلنسان ألسباب أمنية في تشرين األولالوقت الذي تم فيه إغالق فرعه في البصر     

تزال األوضاع األمنية على األرض تُقيد حرية تنقل موظفي األمم المتحدة في كافة األقاليم باستثناء المحافظات الثالث الواقعة تحت إمرة                     

  .حماية والتعزيز التي يضطلع بها مكتب حقوق اإلنسان التابع للبعثةحكومة إقليم كردستان والذي من شأنه عرقلة نشاطات ال
، ويتعين على كافة الحكومات المتعاقبة االلتزام 1971 في العام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةصادقت العراق على .  3

  .بهذا العهد
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وتُبـدي البعثـة    .  االستقرار واألمن الدائمين إال من خالل حماية الحقوق األساسية واحتـرام الكرامـة البـشرية              

  .استعدادها لدعم الحكومة العراقية في جهودها تلك

  

 معلومات يـتم    إلىاإلنسان في العراق    وتستند تقارير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق الخاصة بأوضاع حقوق           

الحصول عليها من العديد من المصادر من بينهم ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان أو أقاربهم أو شهود عيـان أو                   

وتسعى البعثـة إلجـراء     .  جماعات حقوقية غير حكومية أو صحفيين أو محامين أو أطباء أو مسؤولين حكوميين            

ن جماعات األقليات وجماعات دينية ومنظمات معنية بشؤون المـرأة والنـازحين    مقابالت شخصية مع أفراد يمثلو    

 إلـى  القيود األمنيـة      ما تسمح به   كما تقوم البعثة بإجراء زيارات ميدانية بقدر اإلمكان وبحسب        .  داخلياً وآخرين 

 أما بالنـسبة للمـسائل      . مواقع معينة من اجل تقييم المعلومات التي يتلقاها المكتب بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان            

المتعلقة بالمعتقالت واإلجراءات القضائية، فتقوم البعثة بإجراء زيارات خاصة إلى معتقالت تعمـل تحـت إمـرة        

الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وتُجري مقابالت مع محتجزين ومسؤولين في هذه المعتقالت حول أمور               

.  انونية السليمة وطرق المعاملة أثناء الحجـز وأوضـاع المعـتقالت          تضم، من جملة أمور أخرى، اإلجراءات الق      

وتُبقي البعثة على الحوار المستمر مع أعضاء لدى السلك القضائي ومسؤولين يمثلون مجلـس القـضاء األعلـى                  

 وتنشر البعثة، على نحو دوري، المعلومات التي تتلقاها من الـوزارات          .  وكذلك مجلس الدفاع الذي يمثل المتهمين     

المعنية بإنفاذ القانون ومن وزارة حقوق اإلنسان في بغداد وأربيل حول المسجونين والمعتقلين وكذلك حـول مـن                  

كما تنشر المعلومات التي تتلقاها من ممثلين عن القوة متعددة          .  صدرت بحقهم أحكام صادرة عن المحاكم الجنائية      

  .  ا فردية تسأل عنها البعثة نيابة عن أقارب المعتقلينالجنسيات والذين يزودون المكتب أيضاً بمعلومات عن قضاي

  

وتحد األوضاع األمنية وأعمال العنف الدائرة في العراق من قدرات البعثة على التقييم المباشـر للحـوادث التـي                   

كما تنشر البعثة معلومات، في حال حصولها       .  تنطوي على هجمات تشنها جماعات مسلحة وقوات أمنية حكومية        

وتُنـاقش  .   تجمعها وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها في بغداد حول أعداد القتلى من صفوف المدنيين              عليها،

البعثة األمور المثيرة للقلق مع مسؤولين حكوميين معنيين وتنعكس أية إجابات تحصل عليها البعثة فـي التقـارير                  

وال مصدر المعلومة إال إذا وافق المصدر علـى         إال أن البعثة ال تنشر أية معلومات سرية تصلها          .  التي تصدرها 

ذلك، وهو أمر تتبعه وفقاً لسياساتها، وال تقتصر هذه السياسة على ضحايا حقوق اإلنسان الذين يتعرضون لـسوء                  

المعاملة وشهود العيان فحسب، بل ينطبق أيضاً على المسؤولين الحكوميين الذين يـزودون البعثـة بالمعلومـات                 

وقامت البعثة مراراً بالتحفظ علـى العديـد مـن          .  عن هوياتهم خوفاً من األعمال االنتقامية     شريطة عدم الكشف    

المعلومات المعنية بأوضاع حقوق اإلنسان في العراق ألنه لم يتسنى للبعثة التحقق من صحة هذه المعلومات مـن                  

 عدم توفر مـصادر ثانويـة       أما في حال  .  مصادر أخرى أو ألن هذه المعلومات ال تتسق مع نماذج سؤ المعاملة           

للمعلومة في الوقت الذي تتوفر فيه أدلة ظرفية ترسخت على مر الزمن وتتوافق بشدة مع معلومات البعثة وتقييمها                  

  .لألوضاع يتم نشر هذه المعلومات في الحاالت التي ترى فيها البعثة أن ذلك يصب في المصلحة العامة
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  موجز 

  

حديات متباينة تواجه جهود الحكومة العراقية الرامية إلى السيطرة يفرض العنف الدائر في العراق ت .1

على أعمال العنف التي تدفعها اعتبارات طائفية ونشاطات إجرامية، في خضم األزمات السياسية 

عنف كما كان حالهم في السابق حيث تتم اإلفادة عن وطأة العظمى للويتحمل المدنيون ال.  المتواصلة

وتُعاني كل من القوة متعددة .  صابات بوتيرة يومية في بغداد ومناطق أخرىوقوع العديد من اإل

الجنسيات وموظفي إنفاذ القانون من وقوع إصابات في صفوفها جراء الهجمات التي تشنها جماعات 

وفي الفترة التي يغطيها هذا التقرير وبينما تتركز غالبية هذه اإلصابات في بغداد .  المتمردين

وظلت .  حيطة بها، شهدت مدن أخرى من بينها الموصل والبصرة هجمات عنيفة مماثلةوالمناطق الم

األوضاع في محافظات مثل ديالى مزرية حيث يتحمل فيها السكان المدنيون النتائج المدمرة فيما يتعلق 

بالتعرض لإلصابات والنزوح، كما يترتب على تجدد وقوع هجمات يشنها متمردون في إقليم كردستان 

ار مدمرة على المدنيين وموظفي إنفاذ القانون على حد سواء في أعقاب وقوع هجمتين في منطقتي آث

 .اربيل ومخمور خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير
 
ال تزال الحياة اليومية بالنسبة للمواطن العراقي العادي مدعاة للقلق البالغ، حيث ال تزال مستويات  .2

ناطق تتسم بالعشوائية وتستهدف أماكن عامة تتجمع فيها أعداد كبيرة العنف العالية في العديد من الم

من المواطنين للتسبب بأكبر عدد ممكن من اإلصابات ولزيادة الخوف من االنزالق إلى حالة من 

وقد أثرت أعمال العنف على كافة المجتمعات .  الفوضى وفقدان أي مظهر من مظاهر سيطرة الدولة

وال تزال األنباء تفيد عن وقوع .  أي استثناء بما فيها جماعات األقلياتوالجماعات العرقية دون 

اغتياالت مستهدفة وعمليات خطف من اجل الحصول على فدية أو لدوافع أخرى واإلعدامات خارج 

وبقي الحال على ما كان عليه في السابق حيث ال تزال الفئات ذات .  إطار القانون بصفة منتظمة

ساسياً لهذه األعمال من بينهم مختصون في مجال اإلعالم وعاملون في مجال االختصاصات هدفاً أ

  .القانون وهو أمر تم إلقاء الضوء عليه في هذا التقرير

  

ويتعذر قياس مستوى اإلصابات التي يتم تكبدها جراء الهجمات التي تشنها جماعات سنية متمردة  .3

وأفاد .  فرضها الوضع األمني المترديومليشيات شيعية وعصابات إجرامية بسبب القيود التي ي

مسؤولون لدى القوة متعددة الجنسيات مشتركون في تنفيذ خطة بغداد األمنية بمالحظة تراجع في أعداد 

يونيو كما أفادوا بإحراز نجاح في الحد من أعداد الهجمات التي يتم /المصابين خالل شهر حزيران

وتعرب البعثة عن أسفها لفشلها مرة أخرى . العراقيةشنها من خالل السيارات المفخخة في العاصمة 

خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير في إقناع الحكومة العراقية بالكشف عن المعلومات التي تجمعها وزارة 

وتؤكد البعثة مجدداً على أن نشر هذه .  الصحة والمؤسسات التابعة لها حول أعداد المصابين

 .   العامالمعلومات علناً يصب في الصالح
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وال تزال الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية بغية التوصل إلى حلول مستدامة وطويلة األمد لنزوح  .4

المواطنين العراقيين بأعداد كبيرة جراء أعمال العنف الدائرة تُعاني من قصور فادح في مواجهة 

بسبب إجبارهم على التخلي عن وتعيش أعداد كبيرة من المواطنين .  أزمات إنسانية آخذة في االتساع

 في ظل أوضاع متردية للغاية دون الحصول على غذاء أو معدات أو خدمات أساسية حيث منازلهم

وفي الوقت الذي تعهد فيه مسؤولون حكوميون على المأل .  بات األطفال عرضة لإلصابة باألمراض

ا مجتمعات النازحين، ال تزال بتكريس موارد مالية للتصدي للحاجات األكثر إلحاحاً التي تواجهه

المبالغ التي تم التبرع بها والتدابير المتبناة على حد سواء غير كافية إذا ما أخذنا باالعتبار خطورة 

لهرب من بلدهم، وهو أمر محفوف بالخطورة ا التماس سبل ين العراقي العديد منويواصل.  الوضع

لدخول إلى البلدان  المتعلقة باالقيود المتزايدةوالصعوبة في مواجهة األوضاع األمنية المتداعية و

ا و مليون عراقي لجؤ2.2جئين بأن حوالي اللالشؤون قدر مفوض األمم المتحدة السامي يو.  المجاورة

وفي فترة اإلعداد لهذا التقرير، شاركت الحكومة .  مؤخراً إلى دول أخرى نصفهم تقريباً في سوريا

ن حكومات دول جوارها نخص منها بالذكر سوريا واألردن حول العراقية في حوارات مع العديد م

الظروف التي يعيشها المواطنون العراقيون في الدول المستضيفة فيما يتعلق بمتطلبات دخولهم 

  .وإقامتهم وكذلك بالنسبة لحصولهم على الخدمات األساسية
 

خاصة بالمشتبه بهم المعتقلين في سياق ويساور البعثة القلق إزاء مدى فعالية آليات المراقبة القضائية ال .5

وفي .  خطة بغداد األمنية القائمة حالياً والتي تمخضت عن زيادة ملحوظة في العدد اإلجمالي للمعتقلين

الوقت الذي يتم االعتراف فيه بتبني السلطات القضائية ومستشاريها الدوليين لتدابير إيجابية ترمي إلى 

 القضايا خالل وقت ليس بطويل، فقد تزايد معدل االعتقاالت ضمان توفر قضاة تحقيق للنظر في

ليتجاوز إمكانيات السلطات لتوفير إشراف قضائي مالئم على المعتقلين، كما يفوق إمكانيات الحكومة 

 وضعف مستوى النظافةفي توفير أوضاع معيشية إنسانية للمعتقلين، األمر الذي يترتب عليه االكتظاظ 

ويضاهي هذا األمر بالنسبة لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في قلقها .  في بعض المعتقالت

موضوع التقارير التي ال تزال تتلقاها إزاء تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة والتي تحدث 

.  بوجه خاص في مرافق االعتقال قبل المحاكمة التي تعمل تحت إمرة وزارة الداخلية في بغداد

جهود التي تبذلها وزارة حقوق اإلنسان من خالل إجراء زيارات تفتيش دورية ورفع وبالرغم من ال

توصياتها للجهات المعنية، فلم تتم مالحظة أي تغير ملموس في النهج التي تتبعها الحكومة العراقية 

ية عن فيما يتعلق بأمور إساءة معاملة المعتقلين وأهمية أن يتم اعتبار مرتكبيها مسؤولين مسؤولية جنائ

 .مثل هذه الجرائم
 

وتُشير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق إلى اإلجراءات اإليجابية العديدة التي تبنتها القوة متعددة  .6

وترمي هذه اإلجراءات إلى إدخال .  كما ترحب بها2007الجنسيات خالل الربع الثاني من العام 

فضل في حق المعتقلين في الحصول على تحسينات على عملية إدارة المعتقالت وضمان إجراءات أ

يونيو، /وعالوةً على ذلك وقبل حلول نهاية شهر حزيران.  اإلجراءات القانونية السليمة لدى اعتقالهم
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بيد .  4أطلقت القوة متعددة الجنسيات برنامجاً إلعادة تأهيل المعتقلين البالغين واألحداث على حد سواء

لتي تتبعها القوة متعددة الجنسيات ال تزال تُثير القلق وتتطلب أن  بعض مظاهر ممارسات االعتقال ا

دراسةً؛ ومن بينها عدم إتاحة وقت وفرصة كافيين للمحامي إلعداد دفاع جيد وكذلك غياب التمثيل 

القانوني في جلسات االستماع اإلدارية ومحدودية إمكانية الحصول على األدلة التي يتعين إتاحتها 

في الوقت الذي تُرحب به بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بالتعاون والتسهيالت و.  للمتهم ومحاميه

التي قدمتها سلطات القوة متعددة الجنسيات للجمعية الدولية للصليب األحمر، إال أنها تُُبدي أسفها ألن 

 في شؤون السلطات األمريكية وحتى يومنا هذا ال تزال غير مستعدة للسماح لمراقبين مستقلين معنيين

حقوق اإلنسان ومن بينهم العاملين لدى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بإجراء مراقبة عامة على 

 . مرافق االعتقال العاملة تحت إمرة القوة متعددة الجنسيات
 

وال تزال أوضاع حقوق اإلنسان في كردستان مثار قلق في العديد من المجاالت من بينها الحوادث  .7

التي تشتمل على أعمال عنف تُرتكب بحق النساء وإساءة معاملة المعتقلين والحجز لفترات المتواصلة 

بيد أن .  محاكمتهم أو  إليهمدون توجيه تهملمئات المعتقلين المشتبه بارتكابهم أعمال عنف طويلة 

ة البعثة تشعر ببعض التفاؤل التخاذ سلطات إقليم كردستان بعض اإلجراءات خالل الشهور القليل

المنصرمة كجهود للتصدي لبعض هذه األمور المثيرة للقلق بما فيها مراجعة ممارسات االعتقال 

وتأمل البعثة بأن تعمل هذه التدابير .  القائمة منذ فترة طويلة والتي تطبقها قوات أمن سلطات اإلقليم

ء استغالل لدى اتباعها بجدية على تمهيد الطريق ليصبح المسؤولون الحكوميون المتهمون بسو

  .سلطاتهم أو معروف عنهم ذلك عرضة للمساءلة
 

أبريل، / نيسان25وتلقّت البعثة، كرد على تقرير حقوق اإلنسان األخير الخاص بها والذي صدر في  .8

وفي الوقت الذي تعتبر البعثة فيه هذه .  العديد من المالحظات الخطية من حكومتي العراق وكردستان

وضاع حقوق اإلنسان في البالد، فإنها كانت مستندة لدرجة كبيرة على المالحظات هامة في تقييم أ

وكانت العديد من .  اعتراضات على اللهجة التي تمت كتابة التقرير بها عوضاً عن محتوياته األساسية

هذه المالحظات تتعلق بتقصير متصور في تقرير حقوق اإلنسان، وتحديداً عدم اإلشارة بشكل كاف 

إليجابية التي حققتها الحكومة العراقية وسلطات حكومة إقليم كردستان في سعييهما إلى اإلنجازات ا

وأشارت إحدى المالحظات التي قدمتها الحكومة العراقية .  لمعالجة أوضاع حقوق اإلنسان المزرية

 مؤكدة استعدادها لتقديم 5إلى أحد الحوادث الذي لم تنشر البعثة أحدث المعلومات المتعلقة بها

                                                 
ما يعنى ببرنامج إعادة التأهيل بدأت بعد الفترة المخصصة لهذا التقرير وسيتم معظم اإلجراءات التي تبنتها القوةة متعددة الجنسيات في.  4

  .التطرق لها في التقرير التالي الصادر عن مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
 وتوضح بأنه على نقيض المعلومـات التـي   مايو المرسلة باسم وزارة حقوق اإلنسان/ أيار13رسالة الحكومة العراقية المؤرخة في .  5

نشرتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق فقد استعادت مجموعة األقلية البهائية حقها في الحفاظ على هويتها ووثائق اإلقامة الخاصة بها                    

فـي  : "قد قامت البعثة بإيضاح ما يلي     وتُقر البعثة بأن تلك المعلومات لم تكن في متناولها لدى نشر التقرير وعليه ف             .  مارس/ آذار 19في  
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مبالغ "كما أشارت إلى أن بعض األمور التي تم إلقاء الضوء عليها في التقرير .  لومات حال طلبهاالمع

بيد أن كافة تحقيقات البعثة التي تقوم بها والمستندة على نشاطات البحث والمراقبة تُشير إلى أن ."  بها

ليم كردستان بوجود واعترفت سلطات حكومة إق.  6أوضاع حقوق اإلنسان في العراق ال تزال مزرية

بعض االنتهاكات التي ألقت البعثة عليها الضوء في الوقت الذي أشارت فيه إلى أتباع بعض التدابير 

وبالنسبة لقيام القوة متعددة الجنسيات باحتجاز أعداد ال حصر لها .  لتالفي حدوث مثل تلك االنتهاكات

ؤولي القوة متعددة الجنسيات المشاركين في من المعتقلين، لم تتلق البعثة أية تعليقات من أي من مس

، حيث 7بيد أنها تلقّت إجابات شفوية وخطية من السفارة األمريكية في العراق.  عمليات االعتقال

تطرقت رسالة السفارة إلى أمور تخص معتقالت القوة متعددة الجنسيات والحكومة العراقية على حد 

ويفضي إلى " يحفل بمعلومات غير دقيقة وطمسٍ للتمييز "سواء موضحة نصاً وحرفاً بأن تقرير البعثة

وبناء على ذلك، ردت البعثة على كافة النقاط التي أثارها مسؤولون ."  اختالل الصورة وعدم دقتها"

لدى السفارة األمريكية وقد تم إلقاء الضوء على بعضها في هذا التقرير، وتواصل متابعة هذا األمر مع 

  .يات والسلطات العراقية على حد سواءالقوة متعددة الجنس
 

وتُرحب بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بالردود التي تلقتها من مسؤولين حول نشاطات حقوق  .9

اإلنسان التي تتوالها البعثة بما فيها تقاريرها العامة وتعتقد أن الحوار البناء ال يساعد إال على تحقيق 

 وتُثني البعثة على بعض التطورات اإليجابية بوجه الخصوص . األهداف المرجوة في هذا المجال

ويعد تعاون وزارات .  2007أبريل / نيسان25والتي حدثت منذ إصدار تقرير حقوق اإلنسان في 

الحكومة العراقية المتنامي مع مسؤولين لدى مكتب حقوق اإلنسان التابع للبعثة فيما يتعلق بإتاحة 

سمية وإمكانية الوصول لمرافق االعتقال لكتابة تقارير حول شواغل المجال للحصول على معلومات ر

مايو دعوة /تتعلق بالظروف واإلجراءات القانونية الصحيحة وتوجيه الحكومة العراقية في شهر أيار

.  لمقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب لزيارة البالد من األمثلة على هذه التطورات اإليجابية

ات حكومة إقليم كردستان إتاحة إمكانية وصول مماثلة لمرافق االعتقال لموظفين في وتواصل سلط

مجال حقوق اإلنسان لدى البعثة،ويعتبر قيام حكومة اإلقليم بتعيين لجنة وزارية رفيعة المستوى لدراسة 

دير حاالت تمت إثارتها في التقرير األخير الصادر عن البعثة حول حقوق اإلنسان أمراً مشجعاً وج

وتعرب البعثة عن تقديرها لالستعداد الذي أبداه مسؤولون لدى القوة متعددة الجنسيات .  بالترحيب

كما أن لدى البعثة برنامجاً فعاالً لنشاطات .  للمساعدة في الحصول على المعلومات والدعم اللوجيستي

 إنفاذ القانون وكذلك التعزيز تشتمل على إجراء تدريبات لموظفي بعض الوزارات العاملة في مجال

وتتوسع برامج بناء القدرات تلك على إثر مطالب تلقتها البعثة من .  كادر مجلس القضاء األعلى
                                                                                                                                                 

مارس، كانت البعثة تسعى للحصول على تأكيد حول تقارير تفيد بأن السلطات العراقية تُعد إلدراج الحالة القانونية للمجتمـع                   /أواخر آذار 

  ."البهائي
  . بشدة على الجالية الفلسطينية في العراقجاء هذا، على سبيل المثال، رداً على تقرير البعثة حول انتهاكات حقوق اإلنسان التي تؤثر.  6

يونيو، كما تلقت /مايو في الخامس من حزيران/ أيار10تم استالم هذه الرسالة الموجهة من السفارة األمريكية في العراق والمؤرخة .  7

  .البعثة مالحظات شفوية من سفارة المملكة المتحدة في العراق
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ويتمثل هدف البعثة في تشجيع الحكومة العراقية وكافة األطراف العاملة األساسية .  الوزارات المعنية

 .رها أوضاع حقوق اإلنسان في البالدلتحري مزيد من السبل الفعالة لمعالجة التحديات التي تُثي
 

سبتمبر، عرضت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تقريرها الحالي على الحكومة / أيلول23في  .10

العراقية وحكومة إقليم كردستان إلبداء تعليقاتهما، باإلضافة إلى عرض مقتطفات من التقرير تُعنى 

تلقت و.  8واليات المتحدة والمملكة المتحدة في بغدادبممارسات القوة متعددة الجنسيات على سفارتي ال

في الثالث من شهر  سفارة الواليات المتحدة، متضمنة ردود القوة متعددة الجنسيات، تعليقاتالبعثة 

 تلقّت البعثة ردوداً من حكومة إقليم أكتوبر/  وفي الرابع من شهر تشرين األولأكتوبر،/تشرين األول

وبهذا الصدد، .  ، بيد أنها لم تتلق أي رد من الحكومة العراقية9بريطانيةال السفارة كردستان ومن

تُعرب البعثة عن ترحيبها بتلقي أية ردود أو تعليقات كجزء من الحوار المتواصل حول األمور التي 

وركّزت حكومة إقليم كردستان، ضمن تعليقاتها التي جاءت رداً على هذا .  تحظى باهتمام متبادل

 للتعامل مع األمور المثيرة للقلق والمعنية  باتخاذها حكومة اإلقليمقامتلى اإلجراءات التي التقرير، ع

أما اإلجراءات األخرى التي تم تبنيها . بحقوق اإلنسان والتي ناقشها أصالً التقرير الصادر عن البعثة

وفي هذا . ر البعثة القادمفال تغطيها فترة هذا التقرير أو تحتاج إلى مزيد من التقييم قبل نشرها في تقري

التي تم تلقيها من  التقرير، أخذت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بعين االعتبار العديد من التعليقات

الواليات المتحدة حول موضوع تعرض المدنيين للقتل خالل العمليات العسكرية التي تشنها القوة 

عثة باإلشارة والتطرق إلى تعليقات أخرى بالنسبة  كما قامت الب10.متعددة الجنسيات أو المتعاقدين

عثة األمم تختلف عن آراء بعتقال التي تتبعها القوات متعددة الجنسيات والتي تعكس آراء لممارسات اال

 بسبب طبيعة النزاع في العراق والقانون الواجب تطبيقه في تنظيم هذه المتحدة لمساعدة العراق

عتبار في هذا التقرير تعليقات السفارة البريطانية الموجهة لبعثة األمم كما تم األخذ باال. االعتقاالت

 . المتحدة لمساعدة العراق ذات العالقة بأوضاع الموظفين الذين يتم التعاقد معهم في العراق
 

  حماية حقوق اإلنسان

  اإلعدام خارج إطار القانون والقتل العشوائي والمستهدف

  

ي تشتمل على السيارات المفخخة والهجمات االنتحارية والترويع يتواصل ارتكاب أعمال العنف الت .11

والخطف والقتل خارج إطار القانون في العديد من أرجاء البالد لتطال المدنيين على نحو غير 

وفي الوقت الذي صرح به ناطقون رسميون عن خطة بغداد األمنية بأنها حققت إنجازات .  متناسب

مردين السنة والجماعات الشيعية المسلحة على حد سواء وفي وضع في التعرف على عناصر من المت

                                                 
ي      .  8 ات الت ر التعليق ذا التقري ا            يعكس ه راق وتحققت منه ساعدة الع م المتحدة لم ة األم ا بعث ي تلقته ائعي والت سي بطابع وق سبة    تكت ا بالن ، أم

  . للتعليقات الجوهرية اُألخرى فسيتم نشرها في التقارير المستقبلية وبحسب االقتضاء
وان الرئاسة    .  9 تان ردودًا من دي ة     ضمت التعليقات التي تم تلقيها من سلطات حكومة إقليم آردس دل والداخلي ون وزارات الع  ومسؤولين يمثل

  ..والعمل والشؤون اإلجتماعية وشؤون المرأة
  . من هذا التقرير80 – 77أنظر الفقرات من .  10
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يدها على أماكن مخابيء األسلحة، إال أن هذه الجماعات ال زالت ترتكب العديد من الهجمات المسلحة 

واسعة النطاق وتواصل استهدافها للمؤسسات الحكومية وأفراد قوات األمن العراقي وكادر القوة متعددة 

 .  العبادة وأماكن عامة أخرى كالمطاعم ومحطات الحافالت وأماكن التسوقالجنسيات ودور 
 

أبريل، وقع انفجار في المباني التابعة لمجلس النواب في المنطقة الخضراء في بغداد / نيسان12وفي  .12

مسفراً عن مقتل ثالثة أشخاص على األقل كان من بينهم أحد البرلمانيين ممثالً عن جبهة الحوار 

أبريل، أفادت التقارير عن سقوط ما يربو على / نيسان 15 و 14وفي .  و محمد العوضالوطني وه

مائتي شخص بين قتيل وجريح في هجمات منفصلة وقعت في كربالء ومنطقتي الجادرية والعطيفية 

 مدنياً 58أبريل، أسفر انفجار مروع بسيارة مفخخة عن مقتل حوالي / نيسان28وفي .  في بغداد

آخرين بجروح كان من بينهم نساء وأطفال عندما انفجرت السيارة بالقرب من مرقد  110وإصابة 

مايو، فجر انتحاري نفسه داخل شاحنة محملة / أيار9وفي شمال العراق في .  العباس في كربالء

بالمتفجرات بالقرب من مجمع وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان في أربيل مسفرةً عن مقتل حوالي 

مايو مسفراً عن / أيار15كما وقع انفجار ثانٍ في الشمال في .   آخرين بجروح80 وإصابة  شخصا16ً

.   شخصاً بالقرب من المقر الرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة مخمور50مقتل زهاء 

تل مايو، أفضى وقوع هجمة انتحارية استهدفت مركزاً لتجنيد الشرطة في الفلوجة إلى مق/ أيار31وفي 

يونيو، وقع هجوم ثانٍ استهدف مرقدي اإلمام علي الهادي / حزيران13وفي .   شخصا30ًحوالي 

يونيو، وقعت واحدة من أشد التفجيرات التي / حزيران19وفي .  واإلمام حسن العسكري في سامراء

 الخالني يشنها متمردون مستهدفةً السكان المدنيين بالقرب من مسجد الجيالني الواقع بالقرب من ساحة

 آخرين بجروح في انفجار سيارة 130 شخصاً مصرعهم وُأصيب 75في بغداد حيث لقي حوالي 

 .مفخخة
 

وتتلقى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق على نحو دوري معلومات من عدة مصادر من بينها ضحايا  .13

لك من تقارير انتهاكات حقوق اإلنسان وعائالتهم ومسؤولين قضائيين ومنظمات غير حكومية وكذ

وليست هذه المعلومات غيض من فيض ألعداد القتلى .  صحفية حول وقوع قتلى بين صفوف المدنيين

وبمنأى عن ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أن عدد القتلى من المدنيين .  من المدنيين جراء أعمال العنف

ولم يتم توضيح . نيويو/ خالل شهر حزيران1.227جراء أعمال العنف في أرجاء البالد قد بلغ 

وفي فترة اإلعداد لهذا التقرير، سعت بعثة .  األساس الذي تم االستناد عليه في جمع هذه المعلومات

األمم المتحدة لمساعدة العراق في العديد من المناسبات للحصول على العدد اإلجمالي للوفيات من 

ابعة لها، كما دعت البعثة إلى مصادر رسمية عراقية، وخصوصاً من وزارة الصحة والمؤسسات الت

 إلتاحة 2007فبراير /التراجع عن الحظر الذي فرضه ممثلون عن الحكومة العراقية في شهر شباط

يونيو لم تتلق البعثة أية استجابة لمطالبها ولم يكن بوسع /وحتى أواخر شهر حزيران.  هذه البيانات

 .  ذن من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوىمسؤولين لدى وزارة الصحة إتاحة بيانات الوفيات دون إ
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وال يزال السكان المدنيون في بغداد هم المتضررون من المناوشات التي تقع بين الجماعات المسلحة  .14

مايو وفي منطقة السيدية، شهد سكان / أيار19ففي .  التي قد تكون تسعى للسيطرة على أحياء معينة

ووفقاً لروايات أدلى بها شهود .  بين جيش المهدي وجيش عمرالمنطقة ساعات عديدة من القتال الدائر 

وخالل .  عيان فقد تم سحب العديد من المدنيين من منازلهم خالل القتال وتم إرداءهم بعيارات نارية

يونيو، تلقت البعثة معلومات تفيد بزيادة عدد الهجمات وعمليات الطرد /مايو وحزيران/شهري أيار

وقد تلقّت العديد .  ئفة المسيحية وخصوصاً في منطقة الدورة الواقعة في بغدادالقسري ألفراد من الطا

من العائالت تهديدات بحسب المعلومات التي حصلت عليها البعثة تحضهم على مغادرة منازلهم والحي 

حيث وصفت بعض العائالت كيف قام ما يسمى بمجاهدي الدورة .  الذي يقيمون به تحت التهديد بالقتل

وأفاد .  طرين على المنطقة في هذا األثناء بقتل أقاربهم تاركين جثثهم في الشوارع كتحذيرالمسي

المقيمون بأنهم خافوا أن ينقلوا الجثث لدفنها وانتظروا لتقوم دورية شرطة عراقية أو دورية تابعة للقوة 

  .  متعددة الجنسيات بالتقاطها

  

نيين ورجال شرطة في الفلوجة وكربالء والموصل وتم ارتكاب العديد من الهجمات التي شنت بحق مد .15

ووفقاً لمعلومات تلقتها البعثة، فقد هربت .  وتلعفر وبعقوبة والرمادي والحلة وكركوك ومناطق أخرى

مايو، إلى النجف / فرد من محافظة ديالى خالل شهر أيار5.000 عائلة تتكون من زهاء 900حوالي 

إثر ارتفاع وتيرة الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة وكربالء والبصرة بحسب التقارير، على 

ويعتقد أن غالبية هؤالء النازحين هم من العائالت .  وزيادة اندالع أعمال العنف الطائفي في المحافظة

  .الشيعية ممن تم نفيهم بالقوة من منازلهم أو غادروا بأنفسهم للحفاظ على حياتهم
 

لى نطاق واسع موظفي قوات األمن العراقي وممثلين عن وفي الموصل، استهدفت تفجيرات وقعت ع .16

أبريل أسفر انفجار سيارتين مفخختين مستهدفتين / نيسان23وفي .  الحزب الديمقراطي الكردستاني

 وإصابة حوالي 11 شخصاً من بينهم مدنيين ومقاتلين لدى البشمرجة33مكاتب الحزب عن مقتل حوالي 

 األقليات كالمسيحيين واليزيديين والشبك مستهدفة واألمر وما زالت جماعات.   آخرون بجروح200

أبريل، /وفي شهر نيسان.  سيان بالنسبة للشخصيات السياسية والدينية البارزة وأصحاب االختصاصات

مايو، أردي كل من /وفي أيار.  قتل مسلحون طالل الجليلي وهو أستاذ محاضر لدى جامعة الموصل

ذي يدرس في أحد المدارس ونجم العراقي وهو عميد كلية الرياضة في األستاذ اسماعيل طالب أحمد ال

يونيو أبلغ مجلس / حزيران15وفي .  جامعة الموصل بإطالق عيارات نارية في حادثين منفصلين

مارس /األقليات العراقية بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بأنه تم توزيع منشورات خالل شهري آذار

.  القرى التي يقطن فيها مجتمع الشبك يعزيها المجلس إلى عناصر من القاعدةأبريل على /ونيسان

ويقال أن هذه المنشورات كانت تحتوي على تهديد بالقتل موجه للشبك إذا لم يغادروا منازلهم ويخلوا 

ولم .   فرداً من مجتمع الشبك حتفهم20مايو لقي حوالي /أبريل وأيار/وفي شهري نيسان.  المنطقة

                                                 
  .القوة المسلحة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني واإلتحاد الوطني الكردستاني وجماعات سياسية كردية أخرى.  11
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جلياً فيما إذا كان مرتكبي جرائم القتل هذه هم من بين العناصر المسلحة المرتبطة بالقاعدة أو يكن 

كما فرت العديد من العائالت المسيحية من المحافظة متجهة .  كانت عناصر من قوات األمن المحلية

 .إلى دهوك وإلى قرى في ضواحي الموصل بسبب أعمال العنف الدائرة وخوفاً على حياتهم
 

وما فتأت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقى تقاريراً تزعم تورط قوات األمن العراقي وموظفين  .17

ففي أحد .  عسكريين في أعمال قتل خارج إطار القانون في العديد من الحوادث التي وقعت في بغداد

راد يرتدون زي الجيش أبريل، تلقت البعثة تقاريراً تفيد بقيام أف/ نيسان28الحوادث التي وقعت في 

 رجالً في حي السفينة الواقع في قضاء األعظمية وتم العثور على جثث خمس 31العراقي باعتقال 

مايو، تمت اإلفادة عن قيام أفراد يرتدون الزي / أيار3وفي .  منهم في اليوم التالي في منطقةالكسرة

 شخصاً في حي األمل 16ية باعتقال الرسمي الخاص بقوات حفظ النظام العام التابعة لوزارة الداخل

وقد حظي هذا .  وفقاً لشهادة مقيمين محليين في المنطقة، ومن المعتقد أنهم جميعاً قتلوا بعد اعتقالهم

الحادث ببعض التغطية اإلعالمية في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون حكوميون عراقيون في نفس 

مايو، تلقت البعثة تقاريراً تفيد بقيام قوات / أيار4وفي .  اليوم عن تعيين لجنة للتحقيق في هذا الحادث

 شخصاً ثم أطلقت عليهم 14األمن العراقية باقتحام منطقة الضباط الواقعة في حي الجهاد واعتقلت 

مايو، أفادت التقارير عن قيام رجال مسلحين يقال أن لهم صالت مع قوات / أيار5وفي .  النيران

 .ثة حراس لمسجد يقع في حي الرسالة ومن ثم قاموا بإعدامهماألمن العراقي باعتقال ثال

  

إن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تُناشد جماعات المتمردين والمليشيات المسلحة وقف كافة  .18
الهجمات التي يتم شنها بحق المدنيين والممتلكات المدنية وكافة الهجمات التي ال تميز بين مقاتل 

على هذه الجماعات التوقف عن عمليات الخطف واحتجاز الرهائن المدنيين وأن فيتعين .  ومدني أعزل
كما يتعين معاملة المقاتلين لدى القوة متعددة الجنسيات وقوات .  تُخلي سبيل كل مدني محتجز لديها

كما تحث البعثة الحكومة العراقية لبذل كل جهد ممكن .  األمن العراقي على نحو يتسم باإلنسانية
 السياسات الرامية إلى تحقيق التدقيق السليم والتدريب لموظفي إنفاذ القانون العاملين لديها لتطبيق

 .وتؤكد مجدداً على أهمية وضع آليات رصد ومساءلة لضمان مراقبة تصرفات موظفي قوات األمن

  

  العمليات العسكرية التي تشنها القوة متعددة الجنسيات وقتل المدنيين

  

أبريل، تزايد عدد أفراد القوة متعددة الجنسيات في العراق نتيجة لزيادة القوة /في أواخر شهر نيسان .19

، حيث جاءت هذه الزيادة 146.000األمريكية ألعداد أفرادها وأصبح العدد اإلجمالي يقدر بحوالي 

 .  كدعم لخطة بغداد األمنية
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 مدنياً خالل عمليات 88ا وسجلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق عدداً من الحوادث قضى فيه .20

 مدنيين في خمس 9مقتل : ، وقد اشتملت على ما يلي12عسكرية جوية شنتها القوة متعددة الجنسيات

مارس، كما قُتل مدنيين في منطقة / آذار11قرى في منطقة العنبكية الواقعة بالقرب من بقعوبة في 

 مدنياً في مدينة الصدر 16تل مارس، وقُ/ آذار15الضلوعية الواقعة في محافظة صالح الدين في 

 3 مدنياً في الخالدية الواقعة في الرمادي في 27مارس، وقُتل / آذار30الواقعة في بغداد في 

 26أبريل، وقُتل أربعة مدنيين في مدينة الصدر وقُتل أربعة آخرين غرب التاجي في /نيسان

، وقُتل سبعة مواطنين شرق بغداد في أبريل/ نيسان30أبريل، وقُتل ثالثة مدنيين في البصرة في /نيسان

مايو، فيما قُتل ثمانية مدنيين في البصرة / أيار6مايو، وقُتل مدني واحد في مدينة الصدر في / أيار5

مايو لقي سبعة أطفال مصرعهم عندما / أيار8وأفادت التقارير أنه وبتاريخ .  مايو/ أيار26بتاريخ 

 في إحدى القرى في محافظة ديالى قرب الحدود مروحية بقصف مدرسة ابتدائية قامت طائرات

وعقب هذا الحادث، أعلن المقدم كريستوفر غريفر، الناطق باسم القوة األميركية في .  اإليرانية

.  العراق، أن القوة متعددة الجنسيات فتحت تحقيقاً حول المالبسات المحيطة بمصرع هؤالء األطفال

يونيو، أرسلت / حزيران28وفي .  هذه التحقيقات على نحو منتظمإال أنه ال يتم اإلعالن عن نتائج مثل 

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق كتاباً خطياً إلى رئيس أركان القوة متعددة الجنسيات، تطالبه بمزيد 

 .من المعلومات حول كافة هذه الحوادث المسجلة وباألخص الهجمات الجوية التي تودي بحياة المدنيين

  

م تسجيل حوادث أخرى تتعلق بإدعاءات عن مقتل مدنيين في سياق عمليات المداهمات والتفتيش التي كما ت. 21

مارس قام جنود من / آذار29في : تشنها القوة البرية التابعة للقوة متعددة الجنسيات كان من بينها الحوادث التالية

يقال أنهم أطلقوا النيران على أربعة القوة متعددة الجنسيات بمداهمة منزل زيور محمد خليل في الموصل و

أبريل يزعم أن ستة مدنيين لقوا مصرعهم / نيسان2وفي .  أشخاص من بينهم صبي في الرابعة عشر من عمره

حين داهم جنود من القوة متعددة الجنسيات منزلي كل من بشار محفوظ ووليد األحمدي في حي البكر وحي 

أبريل في قرية البوجيات / نيسان12ض ثالثة مدنيين آخرين للقتل بتاريخ كما يزعم تعر.  السالم خارج الموصل

 6وفي .  الواقعة جنوب مدينة حديثة خالل عملية تفتيش ومداهمة نفذها جنود تابعون للقوات متعددة الجنسيات

د ياسين يونيو يزعم أن القوة متعددة الجنسيات أطلقت النار على مدنيين عراقيين في بغداد هما سرم/حزيران

وقد طالبت بعثة األمم .  فرحان ووالده ياسين فرحان، في منزلهما عندما حاول األب منع الجنود من اعتقال ولده

أبريل / نيسان2مارس و/ آذار 29المتحدة لمساعدة العراق بمزيد من المعلومات حول الحادثين اللذين وقعا يومي 

وقد جددت البعثة في .  مايو/ أيار11 الجنسيات حينها، بتاريخ في رسالة بعثت بها إلى رئيس أركان القوة متعددة

الرسالة ذاتها دعوتها لفتح تحقيق حول القصف الجوي الذي شنته القوة متعددة الجنسيات الذي استهدف حي 

                                                 
اتخاذ تدابير وقائية لتجنـب الـسكان المـدنيين    م القواعد األساسية للقانون اإلنساني الدولي العرفي على المقاتلين تفرض بعض أه.  12

 –  بالفائدة العسكرية المتوقعة   مقارنة في إلحاق ضرر مفرط       هذه الهجمات   تتسبب والممتلكات المدنية والتأكد بوجه الخصوص من أن ال         

 اإلنساني الدولي العرفي بأن ال تكون األهداف العسكرية، إذا ما أمكن، موجودة في مناطق مكتظة بالسكان ويطالب القانون.  مبدأ التناسب

  .  المدنيين، وال يغير وجود أفراد مقاتلين بين مجموعة من المدنيين السمة المدنية للمنطقة
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 مدنياً حسبما 37 والذي راح ضحيته 2006ديسمبر / كانون األول8اإلسحاقي في محافظة صالح الدين بتاريخ 

  .يونيو/  ولم تستلم البعثة أي رد من القوة متعددة الجنسيات حتى نهاية شهر حزيران13.تقاريرأفادت ال
 

وخالل الفترة التي يغطيها التقرير، ظهرت عدة تقارير تشير إلى حوادث قتل يرتكبها متعاقدون يتم  .22

واشنطن بوست، قام مايو ووفقاً لصحيفة ال/ أيار24فمثالً في .  استئجارهم بشكل خاص لمهام تتعلق باألمن

موظفون لدى شركة بالك ووتر وهي مؤسسة أمنية تابعة للقطاع الخاص تعمل بالعراق ضمن عقد مع وزارة 

الخارجية األمريكية، بإطالق النار على مواطن عراقي يزعم أنه اقترب كثيراً بسيارته الشخصية من موكبهم في 

 10حادث آخر، أفادت صحيفة اإلندبندنت بعددها الصادر في وفي . المنطقة المجاورة لوزارة الداخلية في بغداد

يونيو عن قيام الحرس الشخصي للناطق الرسمي باسم السفارة األميركية بإطالق النار على ياس علي /حزيران

عاماً بينما كان في إحدى سيارات األجرة في منطقة المسبح في الكرادة ببغداد 19محمد الياسري البالغ من العمر 

وال يزال الغموض يكتنف الصفة القانونية آلالف من المتعاقدين من القطاع الخاص العاملين في .  ته قتيالًوأرد

 للعام 17القرار رقم فإن بالرغم من عدم تمتعهم بصفة الموظفين الرسميين لدى الحكومة األميركية، والعراق، 

 من المقاضاة الجنائية ضمن النظام على منحهم الحصانةينص  الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة 2004

فيما يتعلق باألعمال التي يقومون بها عمالً بالشروط واألحكام التي ينص عليها العقد أو أي عقد "القضائي العراقي 

 الصادر عن سلطة اإلئتالف المؤقتة على تمكين حكومة الواليات 17 وبينما ينص األمر رقم 14".يتفرع عنه

 فإن الحكومة األميركية لم تقم بذلك حتى اليوم حسبما تناهى إلى علم 15 عن أي متعاقد،المتحدة من رفع الحصانة

إذ تخضع فئات معينة من المتعاقدين للقانون العسكري األمريكي بموجب .  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق

ع نطاقه إلتاحة يدف توس به2007يناير /القانون الموحد للقضاء العسكري، والذي تم تعديله في كانون الثاني

في فترة " العاملين في القوات المسلحة أو مرافقيها في الميدان"استخدام الصالحيات العسكرية على األشخاص 

كما يمكن إخضاع المتعاقدين الذين يرتكبون جرائم تقع ضمن االختصاص ".  الحرب المعلنة أوعمليات الطوارئ"

  16.المتحدة إلى المالحقة القضائية حسب النظام القضائي األمريكي للواليات الوطنية الحدودالقضائي خارج 

                                                 
نوفمبر وكانون /راق، للفترة بين شهري تشرين الثاني  التقرير الخاص بحقوق اإلنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة الع 13

  .120، الفقرة 2006ديسمبر /األول
، وضع سلطة اإلئتالف المؤقتة، القوة متعددة الجنسيات في العراق، بعثات )المنقح (2004لسنة  27 رقمأمر سلطة اإلتالف المؤقتة   14

ال يخضع المتعاقدون للقوانين أو األنظمة العراقية في : " ما يليى كما ينص األمر عل). 3 (4محددة وموظفيها في العراق، الفقرة 

يونيو /في بادئ األمر في حزيران17وقد تم نشر األمر رقم ).  2 (4 الفقرة [...]"األمور المتعلقة بأحكام وشروط العقود الخاصة بهم 

، وتم تنقيحه عشية حّل سلطة االئتالف )ين معهاوضع االئتالف، وبعثات االرتباط األجنبية، وموظفيها والمتعاقد( بعنوان 2003

عن سلطة االئتالف المؤقتة المتعاقدين التابعين للدول الموفدة  الصادر 17كما يشمل األمر رقم .  2004يونيو /المؤقتة في حزيران

   .ة الواليات المتحدة، الذين يعملون في العراق فيما يخص عالقاتهم التعاقديإضافة إلىلقوات االئتالف، 
  ).1 (5 نفس المصدر السابق، الفقرة  15
، والقانون الفيدرالي الخاص 1996 يتضمن التشريع األمريكي الذي يمكن أن تتم  بموجبه مثل هذه الدعاوى قانون جرائم الحرب لسنة  16

وفي هذا السياق، لم تكن .  2000، والقانون الخاص بالوالية القضائية العسكرية خارج حدود اإلقليم لسنة 1994بمناهضة التعذيب لسنة 

القانون الخاص بالوالية القضائية العسكرية   ضمنتمت بنجاحهناك أية دعاوى قضائية حتى اليوم ضمن قانون جرائم الحرب وواحدة 
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وتشاطر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق المنظمة الدولية للصليب األحمر في رأيها المتمثل بأنه يتعين على 

ينطوي "رأيهم الشركات العسكرية احترام القانون اإلنساني الدولي وأن اللجوء المتزايد لالستعانة بخدماتهم بحسب 

على مخاطرة تقليص التمييز األساسي بين المدنيين والمقاتلين إذ أن أولئك األشخاص قد ال يدل مظهرهم بوضوح 

 17."على اندراجهم في هذه الفئة أو تلك
 

وتحض بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق على أن يتم التحقيق بشكل مستفيض وفوري وحيادي في كافة  .23
ة المتعلقة بعمليات القتل غير المشروع الذي ترتكبه القوة متعددة الجنسيات وأن يتم اتخاذ المزاعم الموثوق

كما ينبغي . اإلجراءات المناسبة ضد األفراد العسكريين الذين يثبت استخدامهم للقوة بشكل مفرط أو عشوائي
كما تحث .  ا نتائجهعنواإلعالن بدء التحقيقات في مثل هذه الحوادث ب المتعلقةمعلومات اليتم نشر أن 

البعثة السلطات األميركية على التحقيق في التقارير الخاصة بحوادث الوفاة التي يرتكبها متعاقدون من 
القطاع الخاص، واستحداث آليات فاعلة لمحاسبتهم عندما تبين الظروف المحيطة بمثل هذه الحوادث عدم 

متحدة اتخاذ خطوات من شأنها ضمان خضوع كافة كما يتعين على حكومة الواليات ال.  وجود ما يبررها
للمالحقة القضائية فئة  ن أي من المتعاقدين مع الواليات المتحدة مأي في العراق هارتكب يالجرائم التي

 .بموجب القانون
 

  استهداف المتخصصين في مجال اإلعالم والمجاالت األخرى
 

راق حيث يتعرض العشرات منهم إلى القتل أو التشويه ال يزال الصحفيون من الفئات األكثر استهدافاً في الع .24

مايو تعرض ما ال يقل عن أحد عشر من العاملين /أبريل وأيار/فخالل شهري نيسان.  ألسباب تتعلق بمهنهم

في المجال اإلعالمي للقتل، قضى معظمهم نتيجة إلصابتهم بعيار ناري من مسافة قريبة خالل هجمات على 

وكان من بين أولئك الضحايا الروسي ديمتري .  قيامهم بإحدى المهام الموكلة إليهممقرات إعالمية أو لدى 

 6تشيبوتاييف وهو صحفي مستقل كان يعمل مع القوة األميركية في ديالى عندما تعرض للقتل في 

  .مايو/أيار
 

خمائل وكثيراً ما يبقى مرتكبو هذه الجرائم مجهولين، فقد تعرضت مراسلة إذاعة صوت العراق الحر  .25

كما .  أبريل/ نيسان6أبريل وتم العثور على جثتها في / نيسان3محسن للخطف في حي الجامعة ببغداد في 

أبريل في منطقة / نيسان4تعرض مراسل صحيفة الوطن السعودية اليومية عثمان المشهداني للخطف بتاريخ 

اطق التي يزعم أنها تحت سيطرة جيش الشعلة ببغداد وبعد ذلك بيومين تم العثور عليه مقتوالً في إحدى المن

                                                                                                                                                 
ألمريكية، إال ويشمل القانون الخاص بالوالية القضائية العسكرية خارج حدود اإلقليم المتعاقدين مع وزارة الدفاع ا.  خارج حدود اإلقليم

  .أنه من غير الواضح شمول المتعاقدين غير المرتبطين بعمليات وزارة الدفاع في الخارج بهذا القانون
  :2007أغسطس / آب16 في  آخر مرة مقابلة حول الشركات العسكرية الخاصة على الموقع اإللكتروني التالي والذي تم تصفحه 17

  
 271106-interview-companies-military-private/html/nsf.0siteeng/eng/web/org.icrc.www://http   
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  وقد أفادت التقارير أن جثته بدت عليها آثار إصابات تشير إلى تعرضه للضرب، كما تم كسر 18.المهدي

كما تعرض بعض الصحفيين للقتل الفوري على أيدي مسلحين مجهولين في أغلب .  أصابع يده اليمنى

 عالء الدين عزيز وعامل الصوت سيف ليث يوسف مايو قُتل ببغداد المصور/ أيار17ففي .  األحيان

العاملين لدى وكالة أي بي سي لألخبار فيما تعرض نزار عبد الواحد الراضي، الذي يعمل لدى وكالة أنباء 

 7وفي الموصل أيضاً وبتاريخ .  مايو/ أيار30أصوات العراق وإذاعة العراق الحر، للقتل في الموصل يوم 

ر حسين علي الحيدري التي تعمل لدى وكالة األنباء الوطنية العراقية وأصوات يونيو، قُتلت سح/حزيران

العراق فيما لقي صحفي آخر يعمل لدى أصوات العراق، وهو عارف على فليح، حتفه عند إنفجار عبوة 

وبات الصحفي فليح وداي مجذاب .  يونيو/ حزيران11ناسفة على جانب الطريق في مدينة الخالص بتاريخ 

عمل لدى صحيفة الصباح أحد الضحايا اآلخرين حيث تم العثور على جثته في معهد الطب العدلي الذي ي

كما تعرضت اثنتين من وسائط اإلعالم .  يونيو بعد مرور أربعة أيام على اختطافه/ حزيران17ببغداد في 

 وراديو دجلة، حيث األخرى للهجوم أال وهما محطة بغداد الفضائية التي يمتلكها الحزب اإلسالمي العراقي

أبريل ما أدى إلى مقتل نائب مديرها ثائر / نيسان5تم استهداف محطة بغداد الفضائية بهجوم انتحاري يوم 

مايو إلى هجوم / أيار3 من العاملين في المحطة، فيما تعرض راديو دجلة بتاريخ  12أحمد جبر وجرح 

 .أحد الحراس عالوة على إيقاف مؤقت للبثبالصواريخ وإطالق نار كثيف في وضح النهار مسبباً مقتل 
 

وخالل الفترة التي يغطيها التقرير، تعرض العديد من المختصين في المجال القانوني إلى القتل أو االختطاف  .26

أو غيرها من أشكال االستهداف، فقد كان من بين الضحايا إسماعيل الجبوري، قاضي محكمة األعظمية في 

يونيو حيث بقيت جثته ملقاة على قارعة / حزيران6 المنطقة نفسها بتاريخ بغداد والذي أردي قتيالً في

وفي اليوم ذاته، اختطف مسلحون مجهولون ببغداد مدير مركز إصالح األحداث، سعد .  الطريق لعدة أيام

وتفيد التقارير عن تلقي قضاة .  عبد المجيد، مع نجله واليزال مصيريهما ومكان تواجدهما مجهولين

 .  وبشكل متواتر تهديدات، فيما أفاد البعض منهم أنه قد تم زرع سياراتهم الشخصية بالمتفجراتومحامين
 

  حرية التعبير في إقليم كردستان

  

استجابة لتركيزها على استهداف الصحفيين في إقليم كردستان في تقريرها األخير الخاص بحقوق اإلنسان،  .27

مايو / من مسؤولين لدى حكومة إقليم كردستان في شهر أيارتلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق رداً

 صحيفة إخبارية 646يشير، من بين أمور أخرى، إلى أن وزير الثقافة أصدر تراخيص لما مجموعه 

ورغم أن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق .  ووسيلة إعالم أخرى، من بينها تلك التي تُديرها األقليات

تتبعها حكومة إقليم كردستان في ضمان تنوع وسائط اإلعالم، إال أن القضايا التي ترحب بالسياسة التي 

تقارير حول  أشارت إليها البعثة كانت تخص صحفيين مستقلين وقعوا تحت ضغط السلطات بعد نشرهم

إذ لم يرد أي مسؤول في حكومة إقليم كردستان .  قضايا تخص المصلحة العامة ومظاهرات وأمور أخرى

                                                 
 . وفقاً للجنة حماية الصحفيين 18
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لقضايا التي طرحتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق والمتعلقة باعتقال واحتجاز الصحفيين ناهيك على ا

يوليو، برأت / تموز19  وفي 19.عن عدم إشارتهم لقرار الحكومة المتعلق بإغالق إحدى المحطات اإلذاعية

قاله بتهمة التجسس وذلك المحكمة الجنائية في السليمانية الصحفي محمد سياسي أشكناي، والذي تم اعت

وخالل الفترة التي يغطيها التقرير، الحظت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق عدداً من .  النعدام األدلة

وران، وهو صحفي مستقل، أن خمسة مسلحين گالحوادث األخرى المتعلقة بالصحفيين، فقد زعم ناباز 

.  أبريل/ نيسان4ر بالقرب من أحد الفنادق في أربيل في يرتدون لباساً عسكرياً قد اختطفوه بينما كان يسي

وران أنه تم اقتياده وهو معصوب األعين إلى موقع مجهول حيث تعرض للضرب فيما تم االستيالء گوقال 

على جهازه المحمول وبطاقة هويته ثم تُرك عقب ذلك في أحد األماكن المهجورة خارج المدينة في وقت 

في السليمانية أحمد ) األسايش(أبريل، اعتقل أفراد من قوات األمن / نيسان17وفي .  متأخر من اليوم نفسه

ميرا، رئيس تحرير صحيفة ليفين، إثر نشره مقاالً تحليلياً حول مستقبل االتحاد الوطني الكردستاني بعد وفاة 

.  لتحقيقويزعم ميرا أنه تعرض للضرب وتم وضعه داخل غرفة العزل أثناء ا.  الرئيس جالل طالباني

باعتقال سرود مكرم فاتح محمد، وهو ) األمن العام(يشتي گوفي اليوم ذاته، قام أفراد من قوات األسايش 

مايو، حثت / أيار30وفي .  موظف لدى محطة السومرية الفضائية واحتجزوه في معسكر شاويس الجماعي

 السماح لسرود مكرم بمقابلة محاميه بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وزيري الداخلية والعدل على ضمان

  .وعائلته والتي كانت تجهل حتى ذلك الوقت مكان وجوده
 

وتحث بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق سلطات حكومة إقليم كردستان على االستجابة للقضايا المنفردة  .28
تصون في مجال اإلعالم في التي تناقشها البعثة معها والمتعلقة بالتهديدات واالعتقاالت التي يتعرض لها مخ

وينبغي على .  إقليم كردستان، من بينهم أولئك الذين ينشرون تقارير حول قضايا تتعلق بالمصلحة العامة
السلطات أن تقوم بتوضيح األسس القانونية واألسباب التي تستند إليها مثل هذه االعتقاالت، كما ينبغي أن 

عالوة على ذلك، ينبغي أال يتم احتجاز أي شخص إال في .  نونيتمتع المعتقلون بكافة حقوقهم بموجب القا
 .حال توجيه اتهام له بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها وإحالته إلى المحاكم المختصة

 
  وضع األقليات

  

في مناطق كثيرة  أبريل/تدهورت أوضاع طوائف األقليات في العراق بشكل ملحوظ منذ منتصف شهر نيسان .29

فقد أفاد ممثلون عن عدد من الكنائس المسيحية تصاعد الهجمات الطائفية ضد األسر المسيحية .  من البالد

يونيو، وصلت أعداد األسر المسيحية النازحة من بغداد /فحتى نهاية شهر حزيران.  في منطقة الدورة ببغداد

اعدة العراق عدداً من هذه وقد التقت بعثة األمم المتحدة لمس.   أسرة وفقاً لمصادر تابعة للكنيسة1200إلى 

األسر التي ذكرت أن جماعات مسلحة تعرف نفسها باسم مجاهدي الدورة وفيلق عمر ونصرة اإلسالم 

                                                 
 لمساعدة العراق والذي يغطي الفترة بين شهري كانون  أنظر التقرير الخاص بحقوق اإلنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة 19

  . والمتعلقة بإغالق المحطة اإلذاعية التابعة لإلتحاد اإلسالمي الكردستاني في مدينة عقرة37، الفقرة 2007مارس / آذار-يناير/الثاني
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وأنصار السنّة قد أطبقت سيطرتها على أجزاء مختلفة من منطقة الدورة وتقوم بعمليات التهديد والخطف 

ا الوضع كافة سكان الدورة ال سيما األقليات وقد تضرر من هذ.  والنهب والقتل بحق سكان هذه المنطقة

  .الذين تعرضوا وبشكل مماثل لهجمات على أيدي عصابات إجرامية
 

يونيو، أجرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مقابالت مع عشرين شخصاً من /وفي شهر حزيران .30

تل، فيما أفاد البعض أن واحداً المسيحيين النازحين من منطقة الدورة حيث أجمعوا على تلقيهم تهديدات بالق

كما وصفوا الطريقة التي يتم بها قتل األشخاص وترك جثثهم .  أو أكثر من أفراد أسرهم قد تعرضوا للقتل

وقد .  في الشوارع لعدة أيام قبل حضور أفراد من القوة متعددة الجنسيات أو دوريات الشرطة العراقية لنقلها

ديسمبر / كانون األول20عرضت للقتل في مكان قريب من منزلها في أفاد أب لثالثة أطفال أن زوجته ت

 وبقيت جثتها ملقاة على قارعة الطريق لمدة خمسة أيام حتى تمكنت دورية تابعة للقوات متعددة 2006

الجنسيات من نقلها، وعندما ذهب الرجل إلى مستشفى اليرموك للمطالبة بجثة زوجته وجد أن الكالب قد 

 وقد أفضى ذلك كله إلى أن يقوم هذا الرجل وعائلته بترك منزلهم .  من وجهها وجسدهاالتهمت أجزاء

أبريل، تلقت الكنائس في منطقة الدورة تهديدات /وفي وقت مبكر من شهر نيسان.  ومنطقة الدورة برمتها

باإلضافة وقد احترم الرهبان هذه المطالب .  بشن هجمات ضدها إذا لم يتم إنزال الصليب عن هذه الكنائس

وفي الموصل، تواصلت أيضاً .  إلى إلغائهم االحتفال بمناسبة عيد الفصح بغية تفادي المزيد من الهجمات

الهجمات التي تستهدف الكنائس وجماعات األقليات الدينية األخرى حيث قام أربعة مسلحون بقتل األب رغيد 

ترضوا طريقهم بسيارتهم عندما كانوا يهمون عزيز الكناني وثالثة من شماسي الكنيسة اآلشورية بعد أن اع

 .يونيو/ حزيران7بالخروج من كنيسة الروح القدس عقب انتهائهم من أداء الصالة مساء يوم 
 

وخالل الفترة التي يغطيها التقرير، واصلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تلقّي إدعاءات متجددة بشأن  .31

والتمييز التي يتعرض لها اآلشوريون والتركمان في كركوك والموصل عدد من قضايا المالحقات القضائية 

واستجابة لهذه اإلدعاءات، قام وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان بإعادة تأسيس . من جماعات مسلحة

المديرية العامة لشؤون اآلشوريين والتركمان لتشمل أعضاء من هاتين الطائفتين من القاطنين خارج منطقة 

وفي الوقت الذي ترحب فيه بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بهذه الخطوة،  فإنها تشير .  م كردستانإقلي

إلى أن العرب الذين يعيشون في محافظات متجانسة التكوين أساساً، إضافة إلى الفئات األخرى واألفراد 

 في وضع مماثل لوضع تلك كالعمال المهاجرين والالجئين واألشخاص عديمي الجنسية، قد يجدون أنفسهم

 .إذ يجب أن تتم حماية تلك الفئات من التمييز والتعصب العنصري.  األقليات
 

يتعين على كل من حكومة العراق وسلطات حكومة إقليم كردستان بذل مزيد من الجهود في سبيل حماية  .32
إلى إيالء االهتمام العاجل إذ تبرز الحاجة .  الطوائف المستضعفة، بما في ذلك األقليات الدينية والعرقية

لمعالجة القضايا التي تواجه الطائفة المسيحية في بغداد على وجه الخصوص، بما في ذلك تخصيص موارد 
 .إضافية لتلبية احتياجات األعداد المتزايدة من النازحين من بين تلك الطائفة
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   الفلسطينيونالالجئون

  

أبريل / الفلسطينيين في بغداد، تزايدت بين شهري نيسانعلى أثر استمرار العنف والهجمات التي تستهدف .33

مايو أعداد الفلسطينيين النازحين بحثاً عن الحماية في مخيمات مؤقتة تقع بالقرب من الحدود السورية /وأيار

يونيو، وصلت أعداد الالجئين /ففي أواخر شهر حزيران.  وفي المنطقة الحرام بين العراق وسوريا

 الجئاً في نهاية 656 الجئاً فيما تصاعد عددهم في مخيم الوليد من 389م التنف إلى الفلسطينيين في مخي

وقد قامت مفوضية األمم المتحدة .  يونيو/ الجئاً بحلول نهاية شهر حزيران1097مارس إلى /شهر آذار

لحصول على لشؤون الالجئين بتوفير الغذاء والدواء فيما تتواصل الصعوبات التي تواجهها هذه المنظمة في ا

  .موافقة بلد ثالث إلعادة توطينهم فيه
 

وتعد الهجمات المستمرة التي تشنها كل من قوات األمن العراقية والميليشيات المسلحة على حد سواء ضد  .34

 29ففي أحد الحوادث التي جرت يوم .  مجمعاتهم السكنية من األسباب الرئيسية وراء فرارهم إلى الحدود

 فرداً من قوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية وضباط 40ة مكونة من حوالي أبريل، قامت قو/نيسان

وفي الوقت الذي اقتصر فيه الضرر على تدمير الممتلكات .  شرطة آخرين بمداهمة مجمع البلديات السكني

ي الشخصية حيث لم تتم أية اعتقاالت، إال أن بعض األسر هربت من المنطقة توقعاً لمداهمات أخرى ف

مايو، وقعت عملية مداهمة أخرى ضد البلديات نُسبت إلى / أيار6وفي .  المستقبل واعتقاالت محتملة

ووفقاً للمعلومات التي تلقتها بعثة األمم المتحدة .  عناصر من جيش المهدي بحثاً عن أربعة فلسطينيين

كما تلقت البعثة تقارير .  لمساعدة العراق، فقد تعرض عدد من األسر في منطقة الطوبجي ببغداد للتهديد

تفيد بوقوع عدد من حوادث التهديد الموجهة مباشرة ضد المواطنين إضافة إلى حوادث االختطاف طلباً 

ففي إحدى هذه الحوادث، تم إطالق سراح أحد مالكي محالت بيع الحلويات في بغداد والبالغ من .  للفدية

كي لخاطفيه فيما ال يزال مصير فلسطيني آخر تم اختطافه  دوالر أمير15000 عاماً بعد دفع مبلغ 45العمر 

 . معه مجهوالً
 

وتواصل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق رصد أوضاع الفلسطينيين المحتجزين على خلفية المداهمات  .35

 وقد تلقت البعثة معلومات موثوقة تشير إلى أن.  التي ينفذها بشكل رئيسي أفراد تابعون لوزارة الداخلية

أفراد أسر بعض من هؤالء المحتجزين، والذين يبدو أنه تم احتجازهم بدون أمر قضائي، قد خضعوا 

.  لالبتزاز مراراً من ضباط الشرطة مقابل إطالق سراح ذويهم أو مقابل وعود بمعاملة أفضل في المعتقل

وبضعة آالف من الدوالرات وتفيد األنباء أن المبالغ التي يتم دفعها لضباط الشرطة تتراوح بين بضعة مئات 

وقال أحد الفلسطينيين المعتقلين في مقابلة مع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، أنه قام بتأمين .  األميركية

كما يتعرض محامو دفاع يمثلون عدداً .   دوالر أميركي كرشوة3000إطالق سراحه بعد دفع زوجته مبلغ 

فقد كشف .  تهديدات بالقتل في حال عدم انسحابهم من تلك القضايامن الفلسطينيين المعتقلين إلى ضغوط و

بعض المحامين لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقهم من االستمرار في تمثيل موكليهم خوفاً على 

يونيو بعد / حزيران24سالمتهم الشخصية، حيث تم العثور على أحدهم، ويدعى سعيد مصطفى، مقتوالً في 
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ووفقاً لمعلومات حصلت عليها البعثة، فقد أجرى المحامي المذكور زيارة .  ة أيام على اختفائهمضي ثالث

إلى مركز شرطة الرشاد الستالم وثائق تتعلق بأوامر إطالق سراح عدد من موكليه المعتقلين منذ شهر 

العثور عليه مقتوالً مارس إثر مداهمة مجمع البلديات السكني، إال أنه اختفى عقب زيارته تلك ثم تم /آذار

 .بعد ذلك بفترة وجيزة
 

 من مجمع 2007مارس/ آذار14 و13 فلسطينياً تم اعتقالهم يومي 12مايو، ال يزال /حتى نهاية شهر أيار .36

البلديات السكني ببغداد محتجزين لدى وزارة الداخلية في الحبس االنفرادي وفقاً لمعلومات تسلمتها بعثة 

يونيو فيما ال يزال / حزيران18وتم إطالق سراح سبعة منهم حتى يوم .  راقاألمم المتحدة لمساعدة الع

وحسب ما تناهى إلى علم .  الخمسة اآلخرون محتجزين لدى مقر مديرية الجرائم الكبرى في الحاكمية

البعثة، لم يتم توجيه تهمة ألي منهم بارتكاب أية جريمة منصوص عليها كما لم تتم إحالتهم إلى المحاكم 

وقد التقت البعثة عدداً من المعتقلين الذين تم إطالق سراحهم والشهود والمحامين وعدداً آخر من .  ختصةالم

المختصين في المجال القانوني الذين كشفوا عن تعرض المعتقلين لسوء المعاملة بشكل روتيني، كتعريض 

في أفواههم وحناجرهم واستعمال األجزاء الحساسة من أجسادهم للصعقات الكهربائية و إدخال عيدان معدنية 

 .أجسام معدنية في عمليات االغتصاب وأشكال أخرى من االعتداءات الجنسية
 

تدعو بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق السلطات العراقية إلى منح المعتقلين المحتجزين لدى وزارة  .37
كما يتعين أن يتم التحقيق .  اعتقالهمالداخلية حق مقابلة أقاربهم واالستعانة بمحامين على نحو منتظم وحال 

بشكل فوري ومستفيض في قضايا االشتباه بتعرض معتقلين لسوء المعاملة، ويتعين أيضاً أن يتم التحقيق 
إضافة إلى ذلك، يتعين أن يتم نشر نتائج .  بشكل مماثل في الظروف المحيطة بمقتل المحامي سعيد مصطفى

 . ي يتم إتباعها بحق الضباط الذين يثبت قيامهم بهذه الجرائمتلك التحقيقات وكذلك اإلجراءات الت

  
  وضع المرأة

  

ال يزال القلق يساور بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بشأن عمليات القتل ضد النساء في المحافظات  .38

علن يونيو، أ/ حزيران3ففي ".  شرف العائلة"الشمالية الثالث، دهوك وأربيل والسليمانية، بحجة حماية 

الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق اإلنسان في إقليم كردستان عن تزايد حوادث العنف ضد المرأة في 

وقد سجلت اإلحصاءات الرسمية لحكومة إقليم .  20مايو/مارس وأيار/بين شهري آذار% 18اإلقليم بنسبة 

 حالة 16 إضافة إلى  حالة وفاة نتيجة التعرض لحروق،87 حالة وفاة سببتها أدوات حادة و15كردستان 

؛ أما الربع الثاني من نفس العام 2007وفاة ناجمة عن التعرض لطلقات نارية خالل الربع األول من عام 

 حالة وفاة جراء 21 حالة نتيجة التعرض لحروق وكذلك 108 حاالت وفاة سببتها أدوات حادة و8فقد شهد 

 في أربيل بإبالغ بعثة األمم المتحدة لمساعدة وقد قام ضابط شرطة رفيع المستوى.  التعرض إلطالق نار

                                                 
  .2007يونيو / حزيران3  صحيفة هه ولير بوست،  20
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" دفاعاً عن الشرف"العراق أن غالبية حوادث الوفاة غير الطبيعية بين النساء في أربيل تحدث بسبب القتل 

ووفقاً لما أفاد به مسؤولون رفيعو .  وأن حالة واحدة أو حالتين على األقل يتم التبليغ عنها بشكل يومي

صحة دهوك، تتصاعد الخالفات العائلية لتصل لدرجة القتل دفاعاً عن الشرف عندما المستوى في مديرية 

يتناهى إلى علم العشيرة أو الطائفة التي تنتمي إليها الضحية معلومات عن الظروف التي يزعم فيها انتهاك 

  . الناسوتتعرض أغلب الضحايا إلى إطالق نار في منازلهن أو في مواقع بعيدة عن أعين.  شرف العائلة
 

أبريل / نيسان7وفي محافظة نينوى، جرت إحدى أكثر جرائم الشرف العامة فظاعة وأكثرها توثيقاً في  .39

 عاماً وتدعى دعاء أسود خليل 17عندما اعتدت مجموعة من الرجال على امرأة يزيدية تبلغ من العمر

.  هزان في قضاء بعشيقةبالضرب بالهراوات والرجم بالجمرات حتى الموت في إحدى الساحات في قرية ب

حيث أفادت التقارير أنه تم اتهامها بإقامة عالقة مع شاب مسلم ما يعد من األمور غير المقبولة لدى الطائفة 

وبعد عدة أيام، ظهر شريط تم تصويره بواسطة جهاز الهاتف المحمول على شبكة اإلنترنت .  اليزيدية

 وقد أثار هذا الحادث زوبعة واسعة النطاق من االستنكار . يوضح تفاصيل حية ومروعة لجريمة القتل تلك

 . ونجم عنه حوادث عنف انتقامية قامت بها جماعات األمن األهلية مستغلةً السياق الديني لهذا الحادث
 

أبريل، أوقف مسلحون في نقطة تفتيش مزيفة في حي النور / نيسان23وفي أحد الحوادث التي وقعت يوم  .40

 الحافالت التي كانت تنقل عمال نسيج ينتمون إلى الطائفتين المسيحية واليزيدية من بمدينة الموصل إحدى

الموصل إلى بعشيقة حيث أصدروا أوامرهم إلى العمال المسيحيين بالنزول من الحافلة وتم اقتياد العمال 

 عدد من وقد أوردت.  اليزيديين إلى منطقة شرق الموصل حيث تم صفّهم بجانب الحائط ومن ثم إعدامهم

المواقع اإللكترونية اإلعالمية أنه وبعد هذا الحادث انطلق مئات من اليزيديين في شوارع مدينة بعشيقة 

وهاجموا المكاتب التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينتي خانه سور والجزيرة في الموصل 

ى المحتجين وأصابت ثالثة منهم ة بإطالق النار علگوقد قامت قوات البيشمر.  وأحرقوا العلم الكردي

وقال عبد .  بجروح فيما أغلقت المحالت أبوابها ولزم العديد من المسلمين منازلهم خوفاً من هجمات انتقامية

الكريم خلف، الناطق باسم شرطة المحافظة، أن عمليات اإلعدام التي جرت في الموصل كانت رداً على 

يام، أفادت التقارير قيام عصابات مسلحة بالسكاكين في أربيل وعقب ذلك بعدة أ.  جريمة قتل دعاء خليل

  21.بالدعوة إلى طرد العمال اليزيديين من أحد الفنادق مهددين بإيذاء أو قتل أي يزيدي يرونه في المدينة

 . مايو أو بعده قيل أن مسلحين قاموا بقتل رجلين يزيديين في الموصل/ أيار2وفي الفترة ما قبل يوم 
 

مايو، قام وزير الداخلية لدى حكومة إقليم كردستان بإبالغ بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق /يار أ1وفي  .41

 من المشتبه في اشتراكهم بحادثة مقتل دعاء خليل، بمن فيهم عم 26أنه قد تم التعرف على ما ال يقل عن 

                                                 
أكتوبر، شككت وزارة الشؤون الداخلية / تشرين األول4مساعدة العراق التي تم استالمها بتاريخ  في رسالتها إلى بعثة األمم المتحدة ل 21

إال أن المعلومات المتوفرة لدى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بخصوص هذا .  لدى حكومة إقليم كردستان بصحة هذا الحادث

ي أجرته البعثة في هذا الحادث والذي قامت وسائل اإلعالم المحلية بتغطيته الحادث مبنية على مصادر متنوعة، بما في ذلك التحقيق الذ

  .أيضاً
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ى خلفية هذا الحادث الضحية وابن عمها، وأن قوات شرطة الموصل قد قامت باعتقال خمسة أشخاص عل

وفي وقت مبكر من شهر . فيما يقال أن عدداً آخر من المطلوبين لدى السلطات ال زالوا طلقاء

يونيو، قامت السلطات في الموصل بإطالق سراح ثالثة من ضباط الشرطة كانوا متهمين باإلهمال /حزيران

يونيو / حزيران18دة لمساعدة العراق يوم وفي مباحثات مع بعثة األمم المتح. واإلخفاق في منع جريمة القتل

أكد كل من وزير الداخلية لدى حكومة إقليم كردستان وضابط شرطة رفيع المستوى في أربيل معارضتيهما 

عامل تخفيف في إصدار األحكام " الشرف"ألحد التشريعات النافذة حالياً والذي يقضي بالسماح باعتبار 

.   القتل المماثلة في إقليم كردستان كجرائم قتل من الدرجة األولىوأضافا أنه ستتم معاملة كافة جرائم

 شخصاً في 27مايو أنه قد تم اعتقال / أيار23وتُظهر إحصاءات رسمية نشرتها حكومة إقليم كردستان يوم 

ت  آخرين في السليمانية بتهمة ارتكابهم جرائم قتل دفاعاً عن الشرف إال أنه لم تتم اإلشارة إلى وق7أربيل و

وإذ ترحب بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتوجيه تهمة القتل العمد .  إجراء المحاكمات القضائية

 من قانون العقوبات العراقي ألولئك المتهمين بتلك الجرائم، إال أن األحكام التي صدرت 406بموجب المادة 

حكم فيها إما باإلعدام أو بالسجن مدى تعد أحكاماً مخففة مقارنة مع قضايا قتل أخرى رصدتها البعثة تم ال

عالوة على ذلك، وبالنظر الرتفاع معدالت جرائم القتل دفاعاً عن الشرف التي يتم اإلبالغ عنها، .  الحياة

فال تزال االتهامات والمحاكمات المتعلقة بها غير منتظمة كما جاء في التقرير الصادر عن السلطات في 

 أشخاص، حكم على خمسة 9 تمت إدانة 2007 و2000رة ما بين عامي   وفي محافظة دهوك للفت22.دهوك

 بالسجن لمدة عامين 2007وفي إحدى هذه القضايا تم إصدار حكم في عام .   عاما15ًمنهم بالسجن لمدة 

على رجل بتهمة قتل زوجته فيما صدرت بحق اآلخرين أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات 

وقد أفاد مسؤول صحي رفيع المستوى في دهوك في حديث لبعثة األمم المتحدة .  ت لهمبتهمة قتل قريبا

 .لمساعدة العراق أن النظام القضائي قد أخفق في حماية النساء
 

وتحث بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق القائمين على القضاء إرسال رسالة واضحة إلى المجتمع تفيد بأنه  .42

، وأن يتم بالتالي إصدار أحكام تتناسب مع خطورة هذه "صون الشرف"النساء بغية لن يتم السكوت على قتل 

ومن المرجح أن تتواصل أعمال القتل هذه ما لم تُظهر السلطات عزماً سياسياً كافياً على التصدي .  الجرائم

ة العراق أن وتود بعثة األمم المتحدة لمساعد.  لمبدأ تبرير العنف المرتكب بحق النساء في بعض الحاالت

مارس والقاضي باستثناء جرائم قتل الشرف /تشير إلى قرار الجمعية الوطنية الكردستانية الصادر في آذار

ووفقاً لمعلومات تلقتها البعثة، فقد تم إنشاء لجنة وزارية تعنى .   كما تُرحب به23من قانون العفو العام

ية الوطنية الكردستانية إثر توحيد وزارتي العدل في بمراجعة القوانين العراقية وتقديم توصياتها إلى الجمع

، سنّت الجمعية الوطنية الكردستانية تشريعاً تخول بموجبه 2002وفي عام .  2007فبراير /شهر شباط

القتل "المحاكم الجنائية التغاضي عن القانون العراقي الذي يسمح بفرض عقوبات مخففة على مرتكبي جرائم 

                                                 
مايو رداً على التقرير الخاص بحقوق اإلنسان والصادر عن بعثة / أيار23   نشرت سلطات حكومة إقليم كردستان هذا التقرير في  22

  . 2007مارس /آذار-يناير/الثانياألمم المتحدة لمساعدة العراق والذي يغطي الفترة بين شهري كانون 
  . 2007مارس / آذار10، "قانون العفو العام إلقليم كردستان"، 2007 لعام 4  القانون رقم  23
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يونيو، شكّل رئيس وزراء / حزيران17وفي .   أنه لم يتم تطبيقه فعلياً بشكل متسق، إال24"دفاعاً عن الشرف

حكومة إقليم كردستان لجنة مؤلفة من ممثلين عن ثمانية وزارات مهمتها التصدي لكافة أشكال العنف الذي 

يم كردستان وترحب بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بالجهود التي بذلتها حكومة إقل.  يستهدف النساء

مؤخراً للتصدي بجدية لقضية جرائم قتل الشرف، والتي أقر عدد من المسؤولين في الحكومة أنها انتهاك 

وتواصل البعثة ممارسة الضغوط التخاذ تدابير ملموسة للتمكن من فتح تحقيقات .  خطير لحقوق المرأة

عمل في تعاون وثيق مع سلطات فورية ومستفيضة في مثل تلك الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، وال

 .حكومة إقليم كردستان في اتخاذ تدابير وقائية للحد من حوادث القتل دفاعاً عن الشرف
 

ففي تقريرها .  وال يزال القلق يساور بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بشأن ضحايا العنف الجنسي .43

صاب التي يتم اإلبالغ عنها قد تزايدت منذ األخير عن حقوق اإلنسان، توصلت البعثة إلى أن حاالت االغت

ووفقاً ألحد المسؤولين رفيعي المستوى لدى وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، فإن .  2003عام 

الوزارة لم تُنشئ مرافق خاصة لتقديم االستشارات والعناية في فترة ما بعد التعرض للصدمة حيث تعتبر 

إضافة إلى أنه من المرجح أنهن سوف يتعرضن للقتل من "  القيمةذوي قدر ضئيل من"ضحايا االغتصاب 

 .بينهن وبين مغتصبيهن" التوفيق"أسرهن أو يتم 
 

تدعو بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق سلطات حكومة إقليم كردستان إلى ضمان فتح تحقيقات فورية  .44
كما يتعين ."  جرائم القتل دفاعاً عن الشرف"ومستفيضة في القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك 

عالوة .  أن يتم تقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة وأن ال يتم اعتبار دوافع القتل عوامل مخففة عند المحاكمة
على ذلك، يتعين على السلطات، ومن خالل البيانات العامة والمالحقات القضائية الجنائية، أن توضح 

 .يتم السكوت عن تلك الجرائم ولن يفلت مرتكبوها من العقابللمجتمع برمته أنه لن 

  
  وضع منظمة مجاهدي خلق اإليرانية

  

يوليو، قامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بزيارة /يونيو وأوائل شهر تموز/في أواخر شهر حزيران .45

نظمة  شخص من أعضاء وقياديي م3300مخيم أشرف في محافظة ديالى حيث يسكن ما يقرب من 

وتمثل الهدف من هذه الزيارة في إجراء مباحثات مع ممثلي منظمة مجاهدي خلق .  مجاهدي خلق اإليرانية

. إنسانية كانت المنظمة قد طرحتها سابقاً للمناقشة مع البعثةة و قانونيبمسائلاإليرانية حول قضايا تتعلق 

 شخصاً من سكّان مخيم 40قاءات مع حوالي وخالل الزيارة التي استغرقت أربعة أيام، أجرت البعثة أيضاً ل

وتواصل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تقييم أية مخاطر تواجه سكان مخيم أشرف من حيث . أشرف

 جواز ترحيل أو طرد السكان أو إعادتهم إلى  عدمالبعثة  وترىالعودة غير الطوعية إلى بلدهم األصلي

 القسرية أو أن يتم تهجيرهم داخل العراق في انتهاك ألحكام القانون أوطانهم بشكل ينتهك مبدأ عدم اإلعادة

                                                 
  .2002أغسطس / آب14، والذي تم اعتماده في 2002 لعام 14  القانون رقم  24



 23

 قررت قوات التحالف آنذاك اعتبار سكّان مخيم 2004يونيو /وفي حزيران .اإلنساني الدولي ذات الصلة

وال .  المدنيين األجانب في مناطق النزاعتشملأشرف محميين بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والتي 

 .كّان مخيم أشرف يتلقون حماية القوة متعددة الجنسيات ودعمها اللوجستي وغير ذلك من أنواع الدعميزال س

  
  نزوح السكان المدنيين

  

تواصل النزوح واسع النطاق للمدنيين العراقيين بسبب استمرار أعمال العنف، بما في ذلك التهديدات  .46

وتقدر مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين عدد .  المباشرة بالقتل والخطف، في مناطق كثيرة من العراق

وفي مؤتمر .   مليون عراقي، نصفهم تقريباً في سوريا2.2العراقيين الالجئين حالياً في دول أخرى بحوالي 

يونيو، أعلنت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن األشهر األخيرة / حزيران5صحفي تم عقده يوم 

ومع تزايد .   عراقي في الشهر الواحد إلى األراضي السورية وحدها30.000 عن شهدت دخول ما ال يقل

أعداد العراقيين الباحثين عن ملجأ في كل من األردن وسوريا، فقد قامت هاتان الدولتان بفرض قيود متزايدة 

ثة أشهر فسوريا، على سبيل المثال، تفرض على العراقيين تجديد إقامتهم كل ثال.  على دخولهم ألراضيها

ومن جهة أخرى، .  مما يستدعي خروجهم من البالد والعودة إليها مرة أخرى، وذلك يتم عادة عبر العراق

تشترط األردن للسماح بدخول العراقيين الذين تتجاوز أعمارهم األربعين أو تقل عن العشرين إلى أراضيها 

وة على إثبات امتالكهم دعماً مادياً  الصادرة حديثاً عالGبأن يكونوا من حاملي جوازات السفر من فئة 

  .كافياً
 

وبالنسبة لكثير من الالجئين، فإن الحياة خارج العراق تجلب معها أنواعاً أخرى من المشقة حيث أن شبكات  .47

الدعم التقليدية، كالعائالت الممتدة على سبيل المثال، لم تعد متوفرة كما أن القليل من هؤالء الالجئين 

فقد أفادت التقارير أن بضعة الجئات عراقيات تم إجبارهن على .  على فرص العمليستطيعون الحصول 

لذا تعود أعداد كبيرة من الالجئين في نهاية المطاف إلى العراق بسبب عدم .  امتهان الدعارة إلعالة أسرهن

من األمور وال يزال الحصول على فرص العمل والدعم المادي والتعليم وتجديد اإلقامة .  توفر دخل لهم

وتواصل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .  الرئيسية التي تبعث على القلق لدى الالجئين العراقيين

الدعوة إلى دعم دولي متزايد لحكومات الدول المجاورة التي تستضيف عدداً كبيراً من الالجئين العراقيين، 

مي بغية معالجة المحنة التي يمر بها النازحون كما تدعو إلى وضع إطار عمل للمساعدات والتعاون اإلقلي

 .العراقيون على وجه االستعجال
 

التابعة ) المعنية بشؤون الالجئين والنازحين داخلياً والحلول الدائمة(وفي العراق، تُقدر مجموعة العمل ح  .48

، إضافة إلى لمرفق الصندوق الدولي إلعادة إعمار العراق أعداد النازحين داخلياً بأكثر من مليون شخص

وبالنظر لألعداد الكبيرة من .  2006 مليون آخرين ال زالوا نازحين أو تم نقلهم قبل عام 1.2أكثر من 

األسر التي لم تتمكن من التسجيل كعائالت نازحة داخلياً لدى وزارة الهجرة والمهجرين أو جمعية الهالل 

من خالل شركائها المحليين، فإنه من المرجح أن األحمر العراقية أو لدى الوكاالت التابعة لألمم المتحدة 
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وال يزال الوصول إلى بعض المناطق في العراق، ومن بينها .  يفوق العدد الفعلي للنازحين هذه األرقام

وتشير الدراسات االستقصائية واللقاءات التي أجراها شركاء .  محافظتي ديالى واألنبار، محفوفاً بالمصاعب

 .ن المأوى والغذاء والمياه والصحة تعد احتياجات ملحة ألغلب النازحين داخلياًمجموعة العمل ح إلى أ

  

إذ أن .  ال يزال الحصول على السكن يحتل أولوية ملحة بالنسبة لمعظم النازحين داخلياً في المحافظات كافة .49

 في مناطق مأهولة منهم  منازالً% 58من النازحين داخلياً يقيمون مع أقاربهم أو أصدقائهم، واستأجر % 90

وقد تمكن بعض النازحين داخلياً من العثور على مأوى لهم .  بالسكان الذين ينتمون إلى أصل عرقي مماثل

من النازحين % 8ويعيش .  في إقليم كردستان رغم أن ذلك يستند بشكل كبير إلى عوامل عرقية أو مادية

.  ومعسكرات سابقة ومستوطنات شبيهة بالمخيماتمنهم في ثكنات % 15داخلياً في مبانٍ عامة فيما يعيش 

من النازحين داخلياً يعيشون في خيم، على الرغم من % 1وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كان أقل من 

احتمال تغير هذا الوضع؛ إذ أن السلطات المحلية تشير وبشكل متزايد إلى أنها تفضل إقامة مخيمات 

ويبدو أنه قد تمت إقامة المخيمات في مناطق بعيدة عن .  مضيفةللتخفيف من الضغط على المجتمعات ال

وقد قامت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .  عرضة للهجماتعالوة على كونها الخدمات األساسية 

أبريل، أعلنت جمعية /وفي شهر نيسان. والمنظمة الدولية للهجرة وشركاؤهما المحليون بزيارة تلك المخيمات

وقد ( عائلة من قضاء تلعفر 350ألحمر العراقية عن إنشاء مخيم في مدينة الموصل يسع نحواً من الهالل ا

 266مايو إليواء /إضافة إلى قيامها بإنشاء سبعة مخيمات أخرى في بغداد خالل شهر أيار) أغلق هذا المخيم

يونيو عن خطط /زيرانكما أعلنت جمعية الهالل األحمر العراقية في مطلع ح.  عائلة من محافظة ديالى

إلنشاء مخيم للنازحين الكرد من الموصل وذلك في منطقة الخازر الواقعة في الجزء الشمال الشرقي من 

وتواصل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين وبعثة األمم المتحدة لمساعدة .  محافظة نينوى

ء المخيمات في العراق كما أنهما تدعوان إلى العراق اإلعراب عن قلقهما حيال التوجه المتنامي إلنشا

االلتزام بالمبادئ التوجيهية لمنظمة األمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن الممارسات الفضلى المتعلقة بالنزوح 

 . الداخلي والتي تقضي بأن يكون إنشاء المخيمات المالذ األخير الذي يتم اللجوء إليه
 

المكونة من وكاالت متعددة ) المجموعة و(معنية بشؤون النازحين داخلياً ووفقاً لتقارير مجموعة العمل ال .50

تابعة لألمم المتحدة، يواجه النازحون داخلياً صعوبات في الحصول على الغذاء بالرغم من وجود نظام 

من العائالت % 47وتشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى أن ما معدله . الحصة التموينية والعمل به

نازحة داخلياً لم يتسن لها الحصول على حصصها التموينية حيث لم يتم تسجيلها ضمن نظام توزيع الحصة ال

التموينية في المواقع الجديدة التي نزحت إليها عالوة على العجز الذي تواجهه هذه العائالت عند التسجيل 

األمني السائد والعنف الطائفي والتأخير الكبير في نقل بطاقاتها التموينية والذي تفاقم بسبب الوضع 

من النازحين داخلياً الذين لم يتسلموا % 54وقد أظهر مسح قامت به المنظمة الدولية للهجرة أن .  المتصاعد

% 14حصصهم التموينية ذكروا بأن الحالة األمنية المتدهورة كانت السبب الرئيس في التأخيرات بينما ذكر 

 بطاقاتهم التموينية إلى مواقعهم الجديدة إضافة إلى نقص التوثيق منهم بأن المشاكل اإلدارية في نقل
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وتصر بعض المحافظات على عودة النازحين إلى مناطقهم األصلية .  المطلوب كان وراء تلك التأخيرات

وهو أمر غير ممكن غالباً بسبب (من أجل الحصول على الوثائق التي تسمح لهم بنقل بطاقاتهم التموينية 

 . بينما يرفض اآلخرون ببساطة نقل بطاقاتهم) منانعدام األ

  

وذكر العديد من النازحين داخلياً بأن الحصول على الرعاية الصحية لم يكن كافياً سيما وأن المحاوالت التي  .51

تم بذلها لتقديم تسهيالت إضافية لم تواكب معدالت النزوح الداخلي إضافة إلى هروب أعداد كبيرة من 

كما .   نتيجة للتهديدات المباشرة بالقتل أو االغتيال2003 الطبي من العراق منذ عام المختصين في القطاع

أشارت التقارير إلى أن النازحين داخلياً لم يتمكنوا من االستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة مثل حمالت 

 . حواملالتلقيح ما يجعلهم عرضة لألمراض المعدية ويؤثر بشكل خاص على األطفال والنساء ال

  

وعززت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق والحكومة العراقية من مشاركتهما في دعم وزيادة التنسيق  .52

 اإلنسانية حتياجاتاإلنساني الذي تقوده الحكومة إضافة إلى السياسة والتخطيط واالستجابة الشاملة لال

زت الحوارات وورش العمل على ورك.  لألشخاص النازحين والمجتمعات المضيفة والسكان المتضررين

تعزيز عملية جمع المعلومات وإدارتها، والتي تقوم بها حكومة العراق، والدعوة إلى تحسين توفير الخدمات 

وفي موازاة ذلك، أقرت حكومة العراق خالل شهر .  األساسية إلى كافة العراقيين وبشكل متساو

دة والخاص بالنشاط اإلنساني في العراق والذي يتضمن  اإلطار االستراتيجي لألمم المتح2007أبريل /نيسان

وبدأ مكتب تنسيق الشؤون .  التطبيق المزمع وأساليب التنسيق مع الحكومة العراقية والشركاء اآلخرين

أبريل وضع خطة عمليات إنسانية بين الوكاالت من أجل توضيح أكثر لنية األمم /اإلنسانية خالل شهر نيسان

وفي موازاة .  العراق في تلبية االحتياجات اإلنسانية واحتياجات الحماية ذات األولويةالمتحدة دعم حكومة

ذلك، قامت وكاالت تابعة لألمم المتحدة من قبيل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ومنظمة 

م مساعدات إنسانية األمم المتحدة لرعاية الطفولة إضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة بإصدار نداء لتقدي

 .طارئة تركز بشكل أساس على النازحين داخلياً
  

وبادرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتنفيذ برامج بناء القدرات موجهة لوزراء الحكومة الذين  .53

ولتيسير حصول المستفيدين على الخدمات .  يقومون بتنسيق المساعدات اإلنسانية أو تقديم الخدمات األساسية

ألساسية بشكل أكبر، قامت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بتوسيع نطاق وجود مراكز ا

كما دخلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في .  المعلومات القانونية الخاصة بها في كافة أرجاء العراق

وزيع الحصة التموينية مع األخذ محادثات مع وزارة التجارة لتقديم خدمات بناء القدرات الخاصة بنظام ت

بنظر االعتبار أن الفئات المستضعفة من العراقيين وال سيما النازحين داخلياً يعتمدون بشكل كبير على 

 . الحصة التموينية للحصول على الغذاء
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وعلى الصعيد السياسي، عملت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق عن كثب مع وزارة الهجرة والمهجرين  .54

ففي إقليم كردستان، تواصل بعثة .  لى وضع إطار عمل لسياسة وطنية تعنى باألشخاص النازحين داخلياًع

األمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ممارسة الضغط على 

نازحين داخلياً سيما وأن سلطات اإلقليم لتأسيس هيئة حكومية تأخذ على عاتقها مسؤولية العناية بشؤون ال

وقد حقق إقليم كردستان بعض التقدم .  والية وزارة الهجرة والمهجرين ال تشمل المحافظات الشمالية الثالث

في هذا الصدد حيث تم تأسيس مديرية للمهجرين والمهاجرين ضمن وزارة الشؤون الخارجية لدى حكومة 

 المزيد من الموارد والدعم المؤسساتي لضمان تمكين هذه ومع ذلك ال تزال هناك حاجة إلى.  إقليم كردستان

 . المديرية فنياً وموضوعياً من التعامل مع النازحين داخلياً وحماية الالجئين وفقاً للقواعد والمعايير الدولية

  

 وخالل الفصل القادم، من المتوقع أن تحتاج بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وشركاؤها إلى توسيع نطاق .55

المساعدات المقدمة لألشخاص المهجرين والمجتمعات المضيفة حيث يرتفع باضطراد عدد النازحين 

وستحتاج بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أيضاً، حيثما كان األمر .  واألشخاص المتأثرين بالنزاعات

الت التي يكون فيها ذلك ممكناً، إلى مواصلة نشاطاتها لدعم التكامل الوطني بوصفه حالً ناجعاً في المجا

كما ستعمل البعثة مع الحكومة .  األمر حيوياً وعندما يلجأ األشخاص النازحون إلى هذا الخيار طوعاً

وأخيراً، ستواصل .  العراقية على تيسير تنقل النازحين داخلياً بحرية وحصولهم على الخدمات األساسية

ري التابع لألمم المتحدة دعم الحكومة العراقية في صياغة بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق والفريق القط

سياسة وطنية حول األشخاص النازحين داخلياً من شأنها أن تشكل إطار سياسة واضحة لكافة المساعدات 

 .المقدمة إلى النازحين داخلياً

  

 استجابة حكومة وستواصل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق دعمها لوزارة الهجرة والمهجرين في تنسيق .56

العراق ألحوال النازحين داخلياً ليس من خالل مساعدة الوزارة في تحديد إستراتيجياتها فحسب بل من خالل 

ومع ذلك، فحتى تكون االستجابة ألوضاع النازحين داخلياً .  دعم استجابتها اإلنسانية لمجموعات معينة

المهجرين قادرة من الناحية المؤسساتية والعملياتية فاعلة، فإن من األهمية بمكان أن تكون وزارة الهجرة و

.  على إنجاز مهمتها التي أوكلت إليها والمتمثلة في حماية األشخاص المعنيين وتقديم المساعدات لهم

وسيتعين توفير الموارد التي تمتلكها الحكومة العراقية لضمان تلبية الحاجات األساسية الطارئة لألشخاص 

 . في الوقت المالئم وضمان الحصول على تلك الخدماتالنازحين داخلياً 

  

  سيادة القانون

  االعتقاالت واالحتجاز

  

يونيو وطبقاً للبيانات التي حصلت عليها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق من /حتى نهاية شهر حزيران .57

ألمنيين والسجناء المحكومين السلطات العراقية في بغداد وأربيل، بلغ العدد اإلجمالي للمعتقلين والمحتجزين ا
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وقدمت وزارة حقوق اإلنسان في بغداد كافة البيانات المتعلقة . 25 شخصا44325ًفي كافة أرجاء البالد 

بالمحتجزين ماعدا تلك المتعلقة بحكومة إقليم كردستان والتي حصلت عليها بعثة األمم المتحدة لمساعدة 

لى أية حال، لم يشمل عدد المعتقلين لدى سلطات حكومة وع.  العراق من وزارة حقوق اإلنسان في أربيل

وتماشياً مع الممارسات السابقة، ).  أسايش(إقليم كردستان أولئك الذين احتجزتهم قبل قوات األمن في اإلقليم 

رفضهم اإلفصاح عن مثل تلك البيانات، بما في ذلك إلى وزير ) أسايش(واصل المسؤولون في جهاز األمن 

  .26 لدى حكومة إقليم كردستانحقوق اإلنسان

   
  يونيو/ حزيران  مايو/أيار  أبريل/نيسان  جهة االعتقال

  21,107  18,402  19,139  القوة متعددة الجنسيات
  12,031  11,576  11,140  27وزارة العدل

  5,110  5,184  5,043  وزارة الداخلية
  3319  1704  2166  28وزارة الدفاع 

  652  652  652  وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية 
  42,219  37,518  38,140  العدد اإلجمالي باستثناء إقليم آردستان

        
  2,106  2,296  2,234  29العدد اإلجمالي في إقليم آردستان
  44,325  39,814  40,374  العدد اإلجمالي في عموم العراق

  
  االعتقاالت الخاضعة لسلطات الحكومة العراقية

  

مارس / في نهاية آذار17,565 خالل فترة إعداد هذا التقرير إذ ارتفع من تزايد عدد المعتقلين بشكل ملحوظ .58

ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى االعتقاالت التي حصلت ضمن سياق .  يونيو/ في نهاية حزيران21,121إلى 

م  من المشتبه به5,590فوفقاً لقائد خطة أمن بغداد، الفريق عبود قنبر، تم اعتقال حوالي .  خطة أمن بغداد

                                                 
معتقالً بحسب أرقام وزارة حقوق ) 37641 (2007مارس /بلغ مجموع عدد المعتقلين في كافة أنحاء العراق بنهاية شهر آذار  25

معتقالً ووزارة العدل ) 17898(القوة متعددة الجنسيات : وكان تصنيف المعتقلين حسب جهة االعتقال على النحو اآلتي. اإلنسان

معتقالً ) 502(اعية معتقالً ووزارة العمل والشؤون االجتم) 1525(معتقالً ووزارة الدفاع ) 5573(معتقالً ووزارة الداخلية ) 9965(

  .معتقالً) 2178(وحكومة إقليم كردستان 
يونيو، أعلن وزير حقوق اإلنسان لدى حكومة إقليم كردستان أنه لم يتلق أية إحصائيات من جهاز /  في تصريح له في شهر حزيران 26

  . عن عدد المعتقلين)أسايش(األمن 

ن سوسة وهو معتقل يقع في إحدى ضواحي مدينة السليمانية في إقليم  تشمل أرقام وزارة العدل األشخاص المحتجزين لدى سج 27 

  .كردستان إال أنه خاضع لسلطة وزارة العدل في بغداد
  ال تشمل أرقام وزارة الدفاع المرافق الخاضعة لسلطة الفرقة األولى والسابعة والثامنة من القوة العراقية المسلحة حيث لم يتسن 28

  . هناك أثناء فترة إعداد هذا التقريرالحصول على عدد المعتقلين
يناير /  لم يتضمن تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق الخاص بحقوق اإلنسان الذي يغطي الفترة بين شهري كانون الثاني 29

سايش بسبب أبريل، أية بيانات حول عدد المعتقلين المحتجزين لدى جهاز أ/ نيسان25 والذي تم نشره بتاريخ 2007مارس /وآذار

  .  عدم توفرها
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 1,124 تم فيما بعد إطالق سراح 2007يوليو /فبراير ومنتصف تموز/في الفترة الواقعة بين منتصف شباط

وتواصل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق رصدها تنفيذ خطة أمن بغداد، مع تركيز خاص على .  30منهم

وفي هذا الصدد أبدت .  عتقالحجم المراقبة القضائية فيما يتعلق بالمعتقلين وطريقة معاملتهم وأحوال اال

وزارتا العدل والدفاع تعاونهما مع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بما في ذلك تسهيل مهمة الوصول إلى 

وقامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق .  مرافق االعتقال والسجون والحصول على البيانات المتعلقة بها

إلى أربعة مرافق اعتقال أو ) إحداها كانت زيارة مكررة(بخمس زيارات أثناء فترة إعداد هذا التقرير 

سجون في بغداد وهي سجن النساء في الكاظمية ومجمع الرصافة الخاضع لسلطة وزارة العدل، ومرفق 

) الفرقة السادسة اللواء الخامس(ومعسكر الشرف ) الفرقة السادسة اللواء األول(سجن الكاظمية للرجال 

ولم تقم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بأية زيارة لمرافق االعتقال .  ة وزارة الدفاعالخاضع لسلط

الواقعة ضمن صالحيات وزارة الداخلية إذ كانت ال تزال تسعى إلى إضفاء الطابع الرسمي على أتفاق مع 

  .يونيو/مسؤولي الوزارة بهذا الصدد حتى نهاية شهر حزيران

  

مر في عدد المعتقلين الحاجة الماسة إلى وضع آليات فاعلة للتعامل المالئم مع وقد أبرز التزايد المست .59

المحتجزين بما في ذلك آلية التسجيل والمتابعة لتسجيل تنقالت المعتقلين بين مرافق االعتقال ووضعهم 

وبعد مرور عدة أسابيع على .  القانوني إضافة إلى حسم قضاياهم في الوقت المناسب وحسب األصول

فبراير الماضي، برزت مسألتان رئيسيتان تتمثالن في االكتظاظ /الق خطة أمن بغداد في منتصف شباطإط

وقد أقر بالمشكلتين .   القضائيالشديد في السجون والتأخيرات في حسم قضايا المعتقلين عن طريق النظام

مسؤولون من وزارتي العدل والدفاع تحدثت إليهم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، عالوة على السلطات 

ولم يتم توسيع المساحات المتوفرة لمراكز االعتقال الستيعاب االرتفاع الكبير في عدد المعتقلين .  القضائية

اً له ما أدى إلى اكتظاظ حاد في مواقع وزارة الدفاع التي أعدت كمراكز من المشتبه بهم كما كان مخطط

ومما أسهم في تفاقم حدة االكتظاظ هو المعدالت المرتفعة من المحتجزين بانتظار اإلحالة .  توقيف أولي

من المشتبه بهم بعد المراجعة % 90األولية إلى قضاة التحقيق حيث تم تمديد فترة اعتقال ما يزيد على 

وهذا بدوره فاقم من الظروف .  األولى لقضاياهم حسب قول المسؤولين العراقيين والمستشارين األميركيين

الصحية المتردية أصالً مع وجود بعض مرافق االعتقال التي لم تجهز بشكل يتناسب مع الحاجات الطبية 

مجمع وزارة العدل في يونيو، جرى العمل على بناء مرافق مؤقتة في /وحتى أواخر حزيران.  للنزالء

الرصافة من أجل تعويض النقص الحاصل في المرافق التي تم تجديدها في المواقع األخرى في بغداد 

  . وغيرها من المحافظات

  

                                                 
وقال الفريق عبود قنبر، قائد خطة أمن بغداد، .  يوليو/ تموز24 تم اإلعالن عن هذه األرقام خالل مؤتمر صحفي عقد في بغداد في  30

 في مناطق أخرى من 1,190 منهم في مناطق الكرخ و4,400 مشتبهاً به حيث اُلقي القبض على 5,590بأنه قد تم اعتقال 

  .ةالرصاف
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ال يزال عدم حسم قضايا المعتقلين في الوقت المناسب من خالل النظام القضائي من األمور التي تدعو إلى  .60

لبية الساحقة من المعتقلين الذين التقتهم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في فقد أثارت األغ.  القلق البالغ

.  مختلف مرافق االعتقال مسألة عدم البت في قضاياهم بصفتها من المشاكل الرئيسية التي يعانون منها

ايا إلى فالتأخيرات المطولة في اإلحالة األولية إلى المسؤول القضائي، والتي تصل في العديد من القض

شهرين، إضافة إلى نقص المعلومات المتعلقة بالخطوات القادمة ومكان وموعد نقل المعتقلين والمدة التي 

وتعي بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق .  سيبقون فيها رهن االعتقال كلها أمور شكلت الشكاوى الرئيسية

ف المشتبه بهم في مرافق وزارة الدفاع لفترات أنه عند الشروع في تنفيذ خطة أمن بغداد كان في النية توقي

قصيرة ومن ثم نقلهم إلى مرافق وزارة العدل حال دراسة قاضي التحقيق لقضاياهم، إال أنه ومن الناحية 

العملية بقي بعض المعتقلين لما يزيد على أربعة أشهر في مرافق وزارة الدفاع مع تأخيرات مطولة قبل أن 

 وزارة الدفاع بعض تلك التأخيرات في التنقالت إلى تردد مصلحة السجون وعزا مسؤولو.  يتم نقلهم

العراقية في استالم هؤالء المعتقلين أو عدم قدرتها على ذلك بسبب مشاكل تتعلق جزئياً بالطاقة االستيعابية 

رته في فقد أكد المسؤولون في ذلك المجمع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق عدم قد.  لمجمع الرصافة

المرحلة الراهنة على استيعاب عدد المعتقلين الذين ينتظر نقلهم، إال أنهم أضافوا أن ثمة مشكلة أخرى تمثلت 

في أن معظم المعتقلين قد تم نقلهم إلى هذا المجمع دون ملفات تحقيقيه، ما نجم عن المزيد من التأخيرات في 

 أمروا بتمديد فترة احتجاز المعتقلين من المشتبه بهم حسم القضايا حيث أن قضاة التحقيق في مجمع الرصافة

واستجابة لذلك، أبلغ مسؤولون في وزارة .  دون الحصول على معلومات عن التحقيقات الجنائية المستمرة

الدفاع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن األمر ناجم عن رفض مسؤولي وزارة العدل استالم ملفات 

وأضافوا أن ما حصل مع هؤالء المعتقلين ينطبق تماماً على .  معتقلين الذين تم نقلهمالتحقيق الخاصة بال

المعتقلين من المشتبه بضلوعهم بجرائم في جانب الكرخ من بغداد حيث ال يتمتع القضاة في جانب الرصافة 

ين يتم النظر في ونظراً ألن مجمع الرصافة ال يزال مركز اإلحالة الرئيس للمعتقلين الذ.  بصالحية إزاءهم

قضاياهم ضمن إطار خطة أمن بغداد، فإن هناك حاجة إلى وضع ترتيبات أخرى لمعالجة تلك التأخيرات 

  .المطولة

    

حتى وقت إعداد هذا التقرير، كانت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تناقش هذه األمور مع السلطات  .61

قط من جانب السلطات القضائية بل ومن جانب وقد تم بذل جهود كبيرة ليس ف.  القضائية المختصة

مستشاريها الدوليين أيضاً منذ إطالق خطة أمن بغداد لضمان مراجعة أسرع للقضايا، بما في ذلك قيام الفرق 

كما أن الدور .  المتنقلة من قضاة التحقيق والمحققين القضائيين والمدعين بزيارات منتظمة إلى المرافق

لقوة متعددة الجنسيات في تحقيق تلك الزيارات في ظل إجراءات أمنية مشددة اللوجستي الذي لعبته ا

.  والمساعدة التي أبداها مستشارو القوة متعددة الجنسيات في الموقع كانت كلها على نفس القدر من األهمية

ين فبراير على استحداث ستة فرق من قضاة التحقيق والمدع/ووافق مجلس القضاء األعلى منذ شهر شباط

وطبقاً .  لمراجعة قضايا المعتقلين في مواقع الكاظمية والمحمودية وأبو غريب والرسمية والمثنى والرصافة

أبريل قام / نيسان19فبراير و/ شباط25للبيانات التي قدمها مجلس القضاء األعلى، ففي الفترة الواقعة بين 
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وصدرت .  ليهم ضمن خطة أمن بغداد قضية لمعتقلين تم إلقاء القبض ع3,177قضاة التحقيق بمراجعة 

وقد حث مجلس القضاء .   من القاصرين إلى سجن األحداث97 منهم ونقل 360أوامر بإطالق سراح 

 محققاً 49األعلى وزارة الداخلية على زيادة عدد ضباط التحقيق لتسريع التحقيقات الجنائية كما قام بتدريب 

ة األمم المتحدة لمساعدة العراق أثناء زيارتها إلى مجمع وقد الحظت بعث.  قضائياً من وزارة الداخلية

مايو بدء العمل بمبنى المحكمة الجنائية المركزية العراقية داخل المجمع الذي / أيار17الرصافة بتاريخ 

 لمحاكم أخرى في مناطق أخرى من أن هناك أربعة مبانبعثة وعلمت ال.  يغطي القطاع الشرقي من بغداد

  .ة التأهيل عالوة على أحدث مبنى لمحكمة يقع في منطقة الشعب ببغدادالعراق قيد إعاد

  

 المستمر في عدد المشتبه بهم من المعتقلين ضمن خطة أمن بغداد، فإن السلطات القضائية ال عونظراً لالرتفا .62

واألهم من .  تزال تتعرض إلى ضغوط كبيرة من أجل مراجعة حاالت المعتقلين ضمن إطار زمني مقبول

.  فإن نوعية اإلجراءات القضائية المتبعة في تلك القضايا تحتاج إلى معالجة على وجه السرعةذلك 

وباإلضافة إلى الزيارات التي تجريها وزارة حقوق اإلنسان، كان قسم حقوق اإلنسان التابع لمكتب المفتش 

رافق من خالل الزيارات العام في وزارة الدفاع فاعالً في مراقبة أوضاع المعتقلين القابعين في تلك الم

ومع ذلك وإذا ما .  الدورية وتقديم التوصيات بتحسين تلك األوضاع ما يعد تطوراً إيجابياً في هذا الصدد

أخذنا بنظر االعتبار حجم عدد المحتجزين والطبيعة المعقدة للتحقيقات الجنائية التي يتم إجراؤها في ظل 

اجة إلى تحقيق تقدم ملموس لمنع األخطاء الجسيمة في تطبيق الحالة األمنية المتدهورة، نجد أن هناك ح

واستناداً إلى المقابالت التي أجريت مع المعتقلين والمناقشات مع المسؤولين العراقيين .  العدالة

ومستشاريهم، فإن التقييم الذي توصلت إليه بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق هو أن حمالت االعتقاالت 

ن خطة أمن بغداد كثيراً ما تكون أقل استهدافاً مما تصوره السلطات عادة، إذ أن عدداً كبيراً التي تُشن ضم

من المشتبه بهم يتم اعتقالهم بسبب وجودهم في المكان غير المناسب في الوقت غير المناسب بعد أي حادث 

ث في وقت وقوعه ومن ويبدو أن الطريقة المتبعة هي اعتقال األشخاص الموجودين في مسرح الحاد.  أمني

غير أنه ال يسمح للمعتقلين ضمن خطة بغداد األمنية االستعانة بمستشار قانوني أو ". فرزهم"ثم تجري عملية 

االلتقاء بعائالتهم أثناء فترة االعتقال األولية، التي تستمر غالباً لعدة أشهر، إلى حين نقلهم إلى سلطة وزارة 

اح المشتبه بهم خالل اليومين أو الثالثة أيام األولى بعد االعتقال، فإن مثل وبينما يتم فعالً إطالق سر. العدل

إذ أعترف أحد مسؤولي وزارة الدفاع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة .  هذه الحاالت تُعد استثناء وليس قاعدةً

" بعين في السجونقا"العراق بأنه مالم يتم إطالق سراح المشتبه بهم ضمن تلك الفترة فمن المحتمل أن يبقوا 

  .وعليهم االنتظار لعدة أشهر أخرى وقد ال يتم إطالق سراحهم في نهاية المطاف

  

وعالوة على ذلك ال يتاح للمعتقلين ضمن خطة أمن بغداد والمحتجزين في المرافق التابعة لوزارة الدفاع  .63

.   المرافعات محل تساؤلتوكيل محام عند مثولهم أمام قاضي التحقيق للمرة األولى ما يجعل قانونية تلك

ففرق الموظفين القضائيين المتنقلة التي تزور تلك المرافق ال تضم محامين معينين من قبل المحكمة، 

ولطالما ذكر المعتقلون الذين التقت بهم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بأنهم مثلوا أمام قاضي التحقيق 
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لذا لم يكن .  سؤول عن التحقيقات الجنائية أو مسؤول االعتقاللدقائق معدودات فقط أما بحضور الضابط الم

أمامهم إال فرصة ضئيلة للدفاع عن النفس إما بسبب عدم معرفتهم بحقوقهم وفق القانون أو بسبب الخوف 

كما قال المعتقلون أنهم أجبروا على توقيع اإلفادات أو وضع بصماتهم عليها أمام ضابط .  من العواقب

ليتم بعد ذلك استجوابهم على تلك اإلفادات من ) وأحياناً وهم مكبلو األيدي(معصوبو األعين التحقيق وهم 

وعزا المسؤولون العسكريون في أحد المواقع التي قامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة .  قبل قاضي التحقيق

بعائالتهم العتبارات أمنية العراق بزيارتها منع إعطاء المعتقلين الحق بتوكيل محام والسماح لهم بااللتقاء 

تتعلق بالتحقيقات الجنائية الجارية في جرائم اإلرهاب إضافة إلى نقص الموظفين المطلوبين إلدارة أعداد 

وترحب بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بالجهود المتواصلة .  كبيرة من الزائرين في ظل بيئة غير آمنة

ي زيادة عدد الفرق المتنقلة للموظفين القضائيين والتي تقوم بزيارات التي يبذلها مجلس القضاء األعلى ال ف

إلى مرافق االعتقال التي حددت ضمن خطة أمن بغداد فحسب بل وفي ضمان حضور وكيل الدفاع أثناء 

  .جلسات االستماع التحقيقية أيضاً

  

قارير المستمرة التي تفيد حصول وال يزال القلق الشديد يساور بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق حيال الت .64

تعذيب أو معاملة سيئة للمعتقلين على نطاق واسع وروتيني وال سيما المحتجزين بانتظار المحاكمة في 

وتم توثيق العديد من هذه القضايا خالل .  مرافق االعتقال الخاضعة لوزارة الداخلية بما فيها مراكز الشرطة

 من مقابلة ضحايا إساءة المعاملة عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقبفترة إعداد هذا التقرير حيث تمكنت 

وال .  الجسدية والتأكد من حاالتهم بعيد إطالق سراحهم أو بعد محاكمتهم ونقلهم إلى سجن وزارة العدل

فباإلضافة إلى .  يحملون إصابات تطابق ما زعموا من تعذيببعثة يزال عدد من أولئك الذين قابلتهم ال

ب الروتيني بخراطيم المياه والكابالت وغيرها من األدوات، ذُكر أن طرق التعذيب شملت أيضاً الضر

التعليق من األطراف لفترات طويلة حيث تُلوى فيها األطراف بأوضاع مؤلمة لفترات طويلة ما يؤدي أحياناً 

ألجزاء حساسة من ومن الطرق األخرى للتعذيب استخدام الصعقات الكهربائية .  إلى خلع في المفاصل

الجسم وتكسير األطراف وإجبار المعتقلين على الجلوس على أدوات حادة ما يسفر عن إصابات خطيرة 

.   وارتفاع خطر تعرضهم إللتهابات وحروق شديدة ألعضاء الجسم من جراء وضع أدوات ساخنة عليها

  .وقد تم توثيق بعض تلك االنتهاكات من خالل األدلة المصورة فوتوغرافياً

  

وأبلغ مسؤولون من وزارتي العدل والدفاع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بأنه من الناحية العملية فإن  .65

جميع المعتقلين الذين يودعون في مرافق االعتقال التابعة لهاتين الوزارتين  ويبدون إصابات جسدية يجري 

  ويتم إعداد تقرير عن كل قضية وتقديمه إلى .تصويرهم فوتوغرافياً وإجراء الفحوصات الطبية األولية لهم

وقد تسنى لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق .  الوزير ذو العالقة إلجراء المزيد من التحقيق واتخاذ الالزم

اإلطالع على العديد من الملفات التي تتضمن تقارير أولية كهذه إضافة إلى التقارير الطبية وصور 

تعلق بالنتائج، فلم يتوفر لمسؤولي االعتقال الذين يمثلون كال الوزارتين أية معلومات أما فيما ي.  اإلصابات

ومن .  أو تحديث عن تلك القضايا ولم يستطيعوا تأكيد اإلجراء المتخذ، هذا إذا كان هناك إجراء متخذٌُ أصالً
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عثة األمم المتحدة لمساعدة بين تلك القضايا حاالت لعدد من النساء والفتيات، إحداهن فتاة قاصر، إلتقتهن ب

وقد ادعت المعتقالت أنهن قد تعرضن للضرب .  العراق أثناء زيارتها إلى سجن النساء في الكاظمية

واالغتصاب وأشكال أخرى من االنتهاكات الجنسية أثناء وجودهن في مراكز الشرطة قبل نقلهن إلى 

 األمم المتحدة لمساعدة العراق بأن التحقيقات في وذكر مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية لبعثة.  السجن

العديد من حاالت إساءة معاملة المعتقلين على يد ضباط الشرطة قد أسفرت عن مالحقات قضائية وصدور 

وطلبت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تفاصيل عن تلك الحاالت إال أنها لم تحصل .  أحكام باإلدانة

 .يونيو/عليها حتى نهاية حزيران

  

وواصلت وزارة حقوق اإلنسان زياراتها الدورية إلى مراكز االعتقال الخاضعة لسلطة الحكومة العراقية  .66

وقدمت تقارير عن نتائج تلك الزيارات والتوصيات المتعلقة بها إلى الوزارات ذات العالقة والسلطات 

ة العراق ليست في موقع يتيح لها تقييم غير أن بعثة األمم المتحدة لمساعد.  القضائية ومكتب رئيس الوزراء

مدى فاعلية تلك النشاطات بالنظر لعدم قيام وزارة حقوق اإلنسان باإلعالن عن النتائج التي توصلت إليها أو 

وتذكر وزارة حقوق اإلنسان في رسالتها الموجهة إلى بعثة األمم .  أية إجراءات ملموسة تم اتخاذها فيما بعد

مايو بأنه رغم تشكيل خمس لجان مختلفة في فترات مختلفة لمتابعة / أيار13راق بتاريخ المتحدة لمساعدة الع

قضايا حقوق اإلنسان بما فيها قضايا المعتقلين، إال أنه لم تكن هناك إشارة إلى أية نشاطات أو إنجازات 

مشتركة لتفتيش وتالحظ بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق كذلك أن العمليات ال.  حققتها تلك اللجان

السجون والتي قامت بها وزارة حقوق اإلنسان إضافة إلى العديد من الوزارات األخرى قد توقفت خالل 

تم 31 2007يناير /ومنذ استئناف عمليات التفتيش المشتركة تلك في كانون الثاني. فترة إعداد هذا التقرير

تم القيام بأية زيارة خالل الربع الثاني من العام ، فيما لم ي2007القيام بزيارتين خالل الربع األول من عام 

  . واستؤنفت تلك العملية مرة أخرى خالل الربع الثالث. ذاته

  

وتدعو بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق الحكومة العراقية والسلطات القضائية إلى اتخاذ تدابير إضافية  .67
لة ما قبل المحاكمة بمن فيهم أولئك المحتجزين لضمان الوصول العاجل إلى المشتبه بهم المحتجزين في مرح

وبينما تكون اإلحالة األولية إلى قاضي التحقيق أمراً غاية في األهمية، فإن ما .  في سياق خطة أمن بغداد
يتبع ذلك من اإلحالة إلى المسؤولين القضائيين بشكل منتظم يعتبر أمراً بذات األهمية لفسح المجال أمام 

وينبغي أن تعالج وزارتي الدفاع والعدل على نحو طارئ المسائل المتعلقة .  ضاياالحسم السريع للق
باالختصاصات القضائية والتي برزت في عملية نقل المعتقلين ضمن خطة أمن بغداد بين الوزارتين لتجنب 

محامين وينبغي أن تضع السلطات القضائية في االعتبار إشراك .  التأخيرات غير المبررة عند حسم القضايا
تعينهم المحاكم وتسميهم نقابة المحامين العراقيين في فرق الموظفين القضائيين المتنقلة التي تقوم حالياً 

وتكرر .  بزيارة مرافق وزارة الدفاع للوقوف على حاالت المشتبه بهم المعتقلين في سياق خطة أمن بغداد
لعراقية بشأن المعالجة الجدية لمسألة االنتهاكات بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق نداءها إلى الحكومة ا

                                                 
 . 70، الفقرة 2007أنظر تقرير حقوق اإلنسان الذي أصدرته بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في الربع األول من عام    31 
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إن وزارة الداخلية والموظفين اآلخرين المعروفين بتعذيب المعتقلين أو إساءة .  التي يتعرض لها المعتقلون
ويجب إجراء تحقيق فوري .  معاملتهم أو يشتبه بقيامهم بذلك يجب أن ال يتمتعوا بالحصانة ضد المقاضاة

.  اءات التي تثبت صحتها بتعرض المعتقلين إلى انتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالةومستفيض في اإلدع
وتشجع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وزارة حقوق اإلنسان على إصدار التقارير العلنية عن نشاطاتها 

صة بها يعد ورغم أن توثيق التطورات الحاصلة في وضع حقوق اإلنسان والنشاطات الخا.  بشكل منتظم
  . أمراً مهماً بحد ذاته إال أن اإلعالن عنه يجعل منه أداة للحماية

  

  االعتقاالت الخاضعة لسلطة القوة متعددة الجنسيات

  

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في تقريرها األخير عن حقوق اإلنسان والصادر في شهر أعربت  .68

قوم بها القوة متعددة الجنسيات بحق المعتقلين وال سيما أبريل عن قلقها حيال الممارسات التي ت/نيسان

كما عبرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة .  احتجاز المعتقلين لفترات طويلة دون مراجعة قضائية لقضاياهم

العراق عن قلقها من أن إجراءات المراجعة اإلدارية المتبعة مع المعتقلين األمنيين ال تلبي متطلبات الحسم 

  . لقضايا المعتقلين وفقاً للقواعد الدولية المعترف بهااألصولي 

  

ذكرت السفارة األميركية في 32يونيو/ حزيران5بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في في ردها الذي تلقته  .69

عملية "أن عملية المراجعة اإلدارية التي تتبعها القوة متعددة الجنسيات هي بغداد، من جملة أمور أخرى، 

تستند إلى إجراءات تضمنتها اتفاقية جنيف الرابعة، وأن بعثة األمم "  ضوابط وموازين متعددةقوية ذات

 أن المعتقلين لقضايا أمنية ال يسمح لهم بتوكيل محام المتحدة لمساعدة العراق ذكرت بصورة غير صحيحة

 بزيارة السجناء كل القوة متعددة الجنسيات في العراق تسمح"في الستين يوماً األولى من االعتقال وأن 

وأن تلك القوات لديها مراكز لمساعدة المعتقلين في " ثالثين يوماً مع استثناءات فيما يتعلق بزيارة المحامين

وهذه المراكز متاحة أمام كافة " مرافق االعتقال العائدة إليها لإلجابة على أسئلتهم حول الوضع القانوني

تعددة الجنسيات بإحالة المعتقلين إلى نقابة المحامين العراقيين ويضاف إلى ذلك سماح القوة م. المعتقلين

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق لعدم اإلشارة كما انتقدت السفارة األميركية .  حيث بإمكانهم توكيل محامٍ

رة في تقريرها عن حقوق اإلنسان إلى سماح القوة متعددة الجنسيات للمنظمة الدولية للصليب األحمر بزيا

يعكس تحريفاً يقوض "المعتقلين، حيث أشارت السفارة إلى أن إغفال هذا األمر مع جملة أمور أخرى 

  ". مصداقية التقرير

  

يونيو اقترحت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق عقد اجتماع مع المسؤولين األميركيين / حزيران8وفي  .70

.  يتم عقد هذا االجتماع حتى نهاية فترة إعداد هذا التقريرلمناقشة األمور التي تشعر حيالها بالقلق غير أنه لم

                                                 
  .يونيو/ حزيران5مايو إال أن البعثة تسلمتها في / أيار10كان تاريخ رسالة السفارة األميركية هو  32
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وعليه فقد بعثت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق برد تحريري مفصل تناولت فيه النقاط التي تمت إثارتها 

  .واقترحت إجراء المزيد من المناقشات

  

قاالت التي تقوم بها القوة متعددة  إلى أن اإلشارة إلى االعتبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوتشير  .71

الجنسيات في تقريرها األخير ال يقصد منها تغطية كافة مخاوفها حيال عمليات االعتقال كما ال يقصد 

للجنة الصليب األحمر إن السماح .  اعتبارها تقييماً شامالً لممارسات القوة متعددة الجنسيات في هذا الصدد

الً إيجابياً ومرحباً به من تلك الممارسات ويندرج ضمن االلتزامات  بزيارة المعتقالت يعد شكالدولية

  .األساسية لسلطات القوة متعددة الجنسياتً  بالقانون اإلنساني الدولي

  

 فإن عملية المراجعة اإلدارية التي تتبعها القوة متعددة بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقووفقاً لوجهة نظر  .72

س المشترك للمراجعة واإلفراج تتطلب إدخال بعض التحسينات من أجل تلبية الجنسيات من خالل المجل

وبمرور الوقت أدت اإلجراءات النافذة إلى إطالة .  المتطلبات األساسية لعمليات حسم القضايا بشكل أصولي

عدم مدة االعتقال دون محاكمة مع وجود العديد من المعتقلين لقضايا أمنية قيد االحتجاز لسنوات عديدة و

السماح باالطالع على األدلة التي تدينهم إال ما ندر إضافة إلى عدم السماح لوكيل الدفاع باإلطالع على هذه 

وبينما تستند عملية المراجعة الحالية على اإلجراءات التي تتضمنها اتفاقية جنيف الرابعة، تشير .  األدلة

سواء في حاالت  ،33الصفة القانونية للنزاع عن وبغض النظر إلى أنه بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق

األشخاص المحرومين ب  فيما يتعلقال تطبق حصرياً اتفاقيات جنيف  فإن،المسلح الدولي أم الداخلي النزاع

 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع والقانون الدولي 3باإلضافة إلى المادة ف. من حريتهم بسبب النزاع

لذا فإنه يجب معاملة المعتقلين .  لدولي لحقوق اإلنسان ينطبق على هذه الحالة أيضاًالعرفي، فإن القانون ا

وبناء على ذلك، فإن األشخاص . أثناء النزاعات المسلحة الداخلية بما يتوافق والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

                                                 
قد تغير بعد اعتماد قرار مجلس القانوني  أن الوضع قد اعتبرتلجنة الصليب األحمر الدولية ن أ تذّآر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  33

. 2004يونيو / حزيران28 ونقل السلطة من سلطة االئتالف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في 1546األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
وآما ورد في القرار، فإن تواجد العمليات  ".... 2004أغسطس / آب5 أصدرته في وقد ذآرت لجنة الصليب األحمر الدولية في بيان

ولذلك فإنه لم يعد بإمكان لجنة الصليب األحمر . العسكرية والقوات متعددة الجنسيات في العراق أمر قائم على موافقة حكومة العراق المؤقتة
يسري عليه مجموع بالتالي  بين التحالف بقيادة الواليات المتحدة ودولة العراق و ما يجري في العراق نزاعًا مسلحًا دوليًاتعتبرالدولية أن 

واألعمال العدائية القائمة حاليًا في العراق بين مقاتلين مسلحين مناهضين للقوة متعددة الجنسيات من . 1949اتفاقيات جنيف المعقودة في عام 
: وفيما يتعلق باألشخاص المحرومين من حريتهم".  تعد نزاعًا مسلحًا غير دوليأو السطات التي تم تشكيلها مؤخرًا من جهة أخرى/جهة و

يونيو والذين تم تسليمهم للسلطات العراقية وال يزالوا قيد االعتقال في إطار النزاع المسلح غير / حزيران28األشخاص الذين تم اعتقالهم قبل "
اقيات جنيف، والقواعد العرفية المطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية؛ وآذلك  المشترآة في اتف3الدولي فإنهم مشمولين بحماية المادة 

وتطبق نفس القواعد على األشخاص الذين قامت السلطات العراقية أو . تطّبق عليهم قوانين دولية سارية أخرى والقانون العراقي ذو الصلة
: ويضيف البيان".   في إطار النزاع المسلح غير الدولي القائم2004يونيو / حزيران28القوة متعددة الجنسيات بإلقاء القبض عليهم منذ 

وباإلمكان مقاضاتهم وإصدار . ويتوجب إجراء تحقيقات دقيقة بخصوص التهم الموجهة ضد أي معتقل أو محتجز بغض النظر عن وضعهم"
دفاع عن أنفسهم واالستعانة بمحام بغض النظر عن الجرائم ولهم الحق في محاآمة عادلة بما في ذلك الحق في ال. حكم ضدهم إن ثبتت إدانتهم

حماية األشخاص المحرومين من حريتهم ال يزال : 2004يونيو / حزيران28العراق بعد " لجنة الصليب األحمر الدولية، " التي ارتكبت
  http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/63kkj8?opendocument. 2004أغسطس / آب5" مسألة ذات أولوية
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ثلوا فوراً أمام المحرومين من حريتهم لهم الحق في الحصول على معلومات حول أسباب اعتقالهم وأن يم

  34.القاضي إذا كانوا معتقلين بتهم جنائية وأن يطعنوا في عدم قانونية اعتقالهم

  

وتقر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وترحب بالجهود التي تبذلها سلطات القوة متعددة الجنسيات لتحسين  .73

 وتواصل البعثة مناقشاتها مع عملية المراجعة اإلدارية وغيرها من أشكال االعتقال الخاضع لسلطتها، 

ومن التغييرات المهمة واإليجابية التي حصلت في شهر . المسؤولين ذوي العالقة حول هذه المسائل

مايو السماح للمعتقلين لقضايا أمنية بحضور جلسات االستماع اإلدارية لتمثيل أنفسهم عندما تتم مراجعة /أيار

م يكن أمامهم إال إمكانية تقديم طلبات مكتوبة إلى المجلس  ل2007قضاياهم في حين أنه ومنذ مطلع عام 

وال تزال مسألة مدى إمكانية المعتقلين االستعانة بمحامي دفاع تشكل مصدراً .  المشترك للمراجعة واإلفراج

ورغم أن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تقر بوجود المستشارين القانونيين . من المصادر الرئيسية للقلق

الميدانيين األميركيين في مرافق االعتقال التابعة للقوة متعددة الجنسيات وأن الخدمات التي يقدمها هؤالء 

المستشارون متوفرة لكافة المعتقلين، إال أن مثل تلك الخدمات غير كافية لتلبية متطلبات حسم القضايا كما 

 نقابة المحامين العراقيين حول وسائل هو مطلوب وقد بدأت سلطات القوة متعددة الجنسيات بمناقشات مع

وتمت مناقشة مقترح آخر يتعلق بإنشاء سجل للمحامين المتوفرين لتمثيل .  تسريع حسم قضايا المعتقلين

وعلى الرغم من أنه لم يتم إنشاء السجل في وقت نشر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق . المعتقلين

أبريل الماضي، إال أن نقابة المحامين العراقيين تؤكد إنشاء /  نيسانلتقريرها األخير عن حقوق اإلنسان في

 محامياً كانت عائالت 50ويتألف السجل حالياً من . مايو/هذا السجل وبدء العمل به مطلع شهر أيار

وتقوم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بدراسة كيفية العمل .  قد اتصلت ببعضهم منذ ذلك الحين المعتقلين

وال يزال مدى سماح القوة متعددة الجنسيات لمحامي الدفاع باالطالع على األدلة المتوفرة .  بآلية اإلحالة

وكان العديد من هؤالء قد اعتقلوا على أساس معلومات استخباراتية .  ضد موكليهم غير واضح لحد اآلن

عضاء العراقيين في المجلس سرية وليس أدلة جنائية كما أن بعضاً من هذه األدلة يتم حجبها عن األ

 السماح للمحامين بالوصول إلى موكليهم فحسب اإلنصاف تشمل متطلبات الو.  المشترك للمراجعة واإلفراج

  . بل الحصول على الوقت والفرصة الكافيين إلعداد دفاع فعال

  

ل مهمة زياراتهم إلى وهناك حاجة أيضاً إلى بذل الجهود لتقليص التأخيرات في تأمين االستعانة بمحام وتسهي .74

وتمنح األنظمة المطبقة حالياً .  مرافق االعتقال وهو األمر الذي يقوم به عادةً أفراد من عائالت المعتقلين

                                                 
من المعروف أن الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال يحق لها في أي حال من األحوال أن تنتهك   34

ن التي ال مبادئ الشرعية وسيادة القانو" القواعد القطعية للقانون الدولي وحتى في أثناء إعالن حالة الطوارئ التي تهدد حياة أية أمة، 

المحاكم فقط هي التي تحاكم وتدين األشخاص . يجوز الحيد عنها تقضي بوجوب احترام متطلبات المحاكمة العادلة أثناء حالة الطوارئ

ولحماية الحقوق التي ال يجوز الحيد عنها، فإنه يتوجب أالّ يؤدي قرار . ويجب احترام مبدأ افتراض البراءة. الرتكابهم أعمال إجرامية

ة طرف بعدم التقيد بالعهد إلى االنتقاص من الحق في رفع دعوى أمام المحاكم لتمكين المحكمة من أن تقرر وبدون تأخير بخصوص دول

 )16، فقرة 29لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، التعليق العام رقم " (قانونية االعتقال
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 يوماً على الحبس األولي للمعتقلين في مرافق االعتقال 30أفراد عائالت المعتقلين الحق بزيارتهم بعد مرور 

وبينما .   بدوره يؤثر على قدرتهم على الحصول على محام بسرعةالتابعة للقوات متعددة الجنسيات وهذا

يمكن عمل استثناءات للمحامين الذين يرغبون في زيارة المعتقلين ضمن فترة الثالثين يوماً، فإن المعلومات 

ن المتوفرة لدى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق والمستندة إلى المقابالت التي أجرتها مع معتقلين سابقي

وقد طلبت البعثة .  ومحامي دفاع تدل على أن التأخيرات المطولة ال تزال هي القاعدة من الناحية العملية

من السفارة األميركية بيانات حول عدد المعتقلين األمنيين الذين استطاعوا توكيل محامي دفاع واللقاء بهم 

التي  واعد وإرشادات زيارة المعتقلينوعلى نفس الشاكلة، ينبغي تحديث ق.  خالل شهرين من االعتقال

 وذلك لكي تعكس التغييرات في السياسة بما في 2005يوليو عام /أصدرتها القوة متعددة الجنسيات في تموز

   35.ذلك أية تقليصات في الفترة التي تلي االعتقال األولي والتي ال يتمتع فيها المعتقلون بحق الزيارة

  

مايو، أعلن غضنفر حمود الجاسم رئيس االدعاء العام / أيار12لعدل في في مؤتمر صحفي عقد في وزارة ا .75

أميركية مشتركة لدراسة قضايا اآلالف من المعتقلين -في مجلس القضاء األعلى عن تأسيس لجنة عراقية

الذين تحتجزهم القوة متعددة الجنسيات في معسكر بوكا دون تهم موجهة ودون إحالتهم إلى النظام القضائي 

وقال الجاسم أن سلسلة من االجتماعات عقدت مع المسؤولين األمريكيين لمناقشة السبل الكفيلة .  قيالعرا

كما أعلن أن مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء األعلى، قد أنشأ لجان .  بإحراز التقدم في هذا المجال

التابعة لكافة الجهات وتشمل تحقيقيه قضائية لمعالجة مشاكل ارتفاع أعداد المعتقلين في مراكز االعتقال 

وكان الهدف المعلن هو ضمان إطالق سراح أي .  وزارات الداخلية والدفاع والعدل والقوة متعددة الجنسيات

وتراقب بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق .  شخص معتقل دون أدلة جنائية وإحالة اآلخرين إلى المحاكم

 .التطورات في هذا المجال

  

اكتوبر والذي تعلق فيه على هذا /  تشرين األول3ى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ لإفي كتابها  .76

 بالفصل السابع"الفصل من التقرير، أكدت السفارة األميركية على أن المعتقلين األمنيين في العراق مشمولين 

ميركية على وجه الخصوص وقد عارضت السفارة األ".  قانون الحربعملإطارو ]من ميثاق األمم المتحدة[

 متعددة الجنسيات ةعتقاالت األمنية التي تجري على يد سلطة القوفكرة انطباق قانون حقوق اإلنسان على اال

 كما اختلفت السفارة أيضاً على  إلى تفسير مختلف لطبيعة النزاع في العراق،وهي تستند جزئياً، في العراق

 .الوطنيةنطاق يتجاوز الحدود على  ق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقومسألة تطبيق 

  

                                                 
   والمتوفرة على موقع القوات متعددة الجنسيات على2005يوليو / موز تنص قواعد وإرشادات زيارة المعتقلين الصادرة في ت 35

ى عل) Itemid&3753=id&view=task&content_com=option?php.index/com.iraq-mnf.www://http=21( اإلنترنيت 

في الوقت الذي ال يسمح فيه بزيارة المعتقلين في الستين يوماً األولى من االعتقال، إال أنه يسمح لهم بأربعة زيارات في الشهر أو : "اآلتي

 أما األشخاص الراغبين في زيارة المعتقلين في هذه المعتقالت فينبغي عليهم.  حال إكمالهم الستين يوماً األولى زيارة واحدة كل أسبوع

  .وهي تشير إلى الزائرين سواء أقارب كانوا أم محامون..." أن يلتزموا باإلرشادات اآلتية 
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 بموجب الفصل السابع ال يفصل بين حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني اعتمادهقرار مجلس األمن الذي تم  .77

يونيو / في حزيران1546في حقيقة األمر إن القرارات الصادرة حول العراق، مثل قرار رقم . الدولي

وإذ يؤكد أهمية سيادة القانون، والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق اإلنسان  ":اتهاج في ديباوردقد ، 2004

ويمكن القول أن هذا ينطبق على كافة القوى ". بما فيها حقوق المرأة، والحريات األساسية، والديمقراطية

القوى " ى أن  عل1723كما تنص رسالة حكومة العراق المرفقة بقرار مجلس األمن رقم . العاملة في العراق

 التزاماتها وحقوقها حسب القانون مع بما يتفق دوماً التي تشكل القوة متعددة الجنسيات ستستمر بالعمل

 .القانون الدولي يتضمن قانون حقوق اإلنسان". الدولي، بما في ذلك قانون النزاع المسلح

  

 التي تم تأسيسها راءهيئة الخبوهي وتذكّر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق برأي لجنة حقوق اإلنسان،  .78

: 31 في التعليق العام رقم ، لمراقبة العمل بالمعاهدةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةبموجب 

 وفيما يتعلق بحقوق معينة واردة في العهد، فمع أن ثمة قواعد أكثر تحديداً في القانون اإلنساني الدولي قد "

 ألغراض تفسير حقوق العهد، فإن ميداني القانون كليهما مكمالن لبعضهما تكون مناسبة بشكل خاص

في الحاالت التي  وترى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أنه .36"البعض، وال يستثني أحدهما اآلخر

ى سبيل  عل.تنطبق عليها أحكام القانون اإلنساني الدولي فإنه بإمكان قانون حقوق اإلنسان تفسيرها أو تكميلها

لي بصورة أكبر المثال، تتضح الضمانات األساسية لإلجراءات القضائية في أوقات النزاع المسلح غير الدو

صكوك ال والتي تم تدوينها في العهد وغيرها من من خالل قواعد قانون حقوق اإلنسان األكثر تفصيالً

 .37ا وتفسير المحاكم وهيئات الرقابة الدولية لهحقوق اإلنسانالمتعلقة ب

  

 فور إلقاء  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بوجوب إجراء جلسة14 و 9تقضي المادتين  .79

، وتكريس الحق في محاكمة عادلة وفي " أمام قاض أو موظف مخول بموجب القانون "القبض أو االعتقال

 وبالتالي، فإن .38 القضائية األساسية وتحديد الضمانات األسس القانونية لالعتقال،لمراجعةمحاكم االستئناف 

 مسائل متعلقة لتنظم 3 المشتركةلحماية العامة التي تضمنتها المادة اتوضح وتفصل أحكام العهد ذات الصلة 

المحكمة والفترة المسموح بها باالعتقال، بما في ذلك الضمانات القضائية والصالحيات واستقاللية وحيادية 

 . الذي تقوم به المحكمة أو الهيئة التحكيميةةالمراجعلإلجراءات ونطاق 

  

 الخاص بالحقوق ، وباألخص العهد الدوليالوطنيةفيما يتعلق بتطبيق قانون حقوق اإلنسان خارج الحدود  .80

المدنية والسياسية، تذكّر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بوجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان، الذي ورد في 

                                                 
  11 الفقرة  36
 والتي نصت بصياغة عامة على الضمانات الدنيا التي ]3المادة المشترآة [ 3 انظر اتفاقية جنيف بخصوص معاملة سجناء الحرب، مادة  37

أن تكون األحكام صادرة عن محاآم شكلت تشكيًال قانونيًا وتكفل جميع الضمانات " ما في ذلك يتوجب احترامها أثناء النزاع المسلح، ب
  ."القضائية التي تعتبر الزمة في نظر الشعوب المتحضرة

يحق ألي شخص حرم من حريته من خالل إلقاء "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقضي بضمان أنه ) 4 (9 المادة  38
لقبض عليه أو اعتقاله أن يرفع دعوى أمام المحكمة لكي يمكن للمحكمة أن تقرر وبدون تأخير بخصوص قانونية اعتقاله واألمر بإطالق ا

  ."سراحه في حال آان االعتقال غير قانوني
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 ألي شخص أن تحترم وتضمن الحقوق التي نص عليها العهد" بأن على الدولة الطرف 31تعليقها العام رقم 

لدولة ل الوطنيةالحدود سلطة تلك الدولة الطرف أو سيطرتها الفعلية، حتى وإن لم يكن ضمن يخضع ل

ويسري هذا المبدأ على من يكونون خاضعين لسلطة قوى تابعة لدولة طرف "وتابعت اللجنة ". الطرف

 خارج حدود إقليمها أو للسيطرة الفعلية لقوى تلك الدولة، بغض النظر عن الظروف التي تم فيها تتصرف

حيازة هذه السلطة أو تلك السيطرة الفعلية، كالقوى التي تشكل وحدة وطنية تابعة لدولة طرف أسندت إليها 

  ."عملية دولية لحفظ السالم أو إقراره

  

 مراعاة على، تحث بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق متعددة الجنسياتلدى القوة وفيما يتعلق بالمعتقلين  .81
تنفيذ الضمانات األساسية فيما يخص الحسم األصولي للقضايا وفقاً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان وعلى 
وجه الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر الواليات المتحدة من الدول 

إن مسألة توكيل محامي دفاع بشكل سريع ومنتظم في كافة مراحل اإلجراءات تتطلب اهتماما . عضاء فيهاأل
عاجالً والسيما إذا ما أخذنا بنظر االعتبار خطورة الجرائم التي يجري النظر فيها وجدية األحكام والعدد 

النظر في السماح لمحامي الدفاع   أن يتم كحد أدنىيجبو. المتزايد من المتهمين المحكوم عليهم باإلعدام
 . وأن يتم إعطاء المعتقلين حق الطعن في قانونية اعتقالهمبتمثيل موكليهم أثناء عملية المراجعة اإلدارية

  
  االعتقاالت ضمن سلطة حكومة إقليم كردستان

  
 مرافق مانية بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ث، زارتيونيو/بريل وحزيرانأ/نيسانفي الفترة ما بين  .82

) أسايش(إقليم كردستان، من ضمنها مرافق للنساء واألحداث ومرافق احتجاز تابعة لقوات األمن حتجاز في ا

 . ودهوكوالسليمانيةأربيل في ) تسفيرات(مؤقت وسجون ومرافق احتجاز 
 

زين هم من األشخاص المحتج) أسايش(قوات األمن  المسجونين في مرافق احتجاز العظمى من الغالبية .83

حجزاً احتياطياً قبل المحاكمة، وقد حثت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق السلطات المختصة على مراعاة 

كما حثت البعثة على إجراء مراجعة .  في الوقت المناسبمحامي األصول القانونية بما في ذلك االستعانة ب

 وتخفيض  لحل القضايا العالقةكمة كوسيلةالمحالوضع القانوني لجميع المعتقلين الذين ينتظرون مستمرة ل

ير الذي لقيته من وزتعاون لمساعدة العراق بال المتحدة األممرحبت بعثة  وقد . محتجزينالعدد الكبير لل

 التي أثيرت معه، والتي أسفرت عن الفرديةالعديد من الحاالت إقليم كردستان بخصوص معالجة الداخلية في 

 االحتياطى قبل  في الحبس شهرا18ً لقاضي التحقيق بعد معتقل آخر وإحالة سراح أحد المعتقلين، إطالق

ها  زيارات  وفي إحدى. المستشفىصابين بأمراض عقلية إلى من المعتقلين المأثنيننقل المحاكمة، كما تم 

 سنأن كان في  منذ عة عشر شهراًقد تم احتجازه لمدة تس لمرافق االحتجاز، وجدت البعثة أن أحد األحداث

في أربيل على ضرورة نقله ) يشتيگأسايس ( ، ووفقاً لذلك حثت البعثة مسؤولي قوات األمن الخامسة عشرة

و السجن قدمت  وموظفقدمتها إدارة والمعلومات التي ناءالسجبيانات  تحليل إلى ستناداًوا .إلى مرفق األحداث
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 الحد األدنى للمعايير إلىبالرجوع دستان حكومة إقليم كر إلى هاتوصياتبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

 الدنيا لمعاملة السجناء النموذجية المتحدة األممالمنصوص عليها في صكوك مثل قواعد و  الساريةالدولية

  المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال األمم المتحدةومجموعة مبادئ

 .االحتجاز أو السجن
 

  من السجناء المحكوم عليهم في20 لحوالي  مبكراًإفراجاًالرئيس بارزاني يونيو منح / حزيران11وفي  .84

 هذا القانون ال ينطبق و .39 قانون العفو العامب  السجناء عمالًنومن المتوقع أن يفرج عن المزيد مربيل، أ

ا أعلنت سلطات  كم. اإلداريحتجاز المشتبه فيهم رهن االأو األشخاص  باإلرهاب المتصلةعلى الجرائم 

 اإلنسانبارزاني وزراء العدل وحقوق ديوان الرئيس  لجنة مؤلفة من رئيس إنشاء حكومة إقليم كردستان عن

ة الكردستانية من أجل مراجعة القضايا التي ال يشملها قانون العفو الوطنيجمعية والداخلية وممثلين عن ال

ففي   . الرئيس بارزانيإلىتوصياتها قدم هذه اللجنة والمتضمنة الجرائم المتصلة باإلرهاب على أن تعام ال

شتباه في الالسليمانية لفي  )أسايش(لدى قوات األمن  المحتجزين  من49تم اإلفراج عن يونيو /حزيران

بلغ وقد أ  .لمراجعة الجارية حالياً مخدرات كجزء من عملية اوحيازةانتمائهم إلى جماعات إسالمية 

أتموا مدة "بعض المفرج عنهم قد بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن  )سايشأ( في جهاز األمن مسؤولون

 قوات  مديريونيو قام/ حزيران20 وفي . ةدلخرين بسبب عدم كفاية األ تم اإلفراج عن اآل، بينما"احتجازهم

تم سيآخر قل  معت100 بأن هناك  األمم المتحدة المساعدة العراقبعثةبإبالغ السليمانية في  )أسايش(األمن 

يجابي نحو معالجة إ تطور أنها على اإلجراءاتهذه برحبت البعثة  وقد .  المقبلةاألسابيع فيراحهم إطالق س

 .دون محاكمةلفترات طويلة حتجاز مسألة اال
 

 الحاالت التي تنطوي  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق توثيق  التقرير، واصلتالتي يغطيهال الفترة وخال .85

لدى قوات ، ال سيما المحتجزين المحاكمةقبل  الضمانات التي يتم منحها لألشخاص المشتبه بهم نتهاكاعلى 

 المعتقلين ة أنروتيني في األسايش كانوا يؤكدون بصورة  المسؤولينوعلى الرغم من أن).  أسايش(األمن 

 ٪ من المعتقلين90 من رأكث يهم، إال أن القبض علإلقاء ساعة من 48 قاضي التحقيق خالل يمثلون أمام

يشتي گسايش وقد قام مسؤول في قوات األ.  40نفوا وجود مثل هذه الممارسات البعثة الذين تحدثت معهم 

قانون  تقع ضمن نطاق رتكابهم جرائماشتباه في الذين تم اعتقالهم لالالمعتقلين  أن البعثة بإبالغ ربيلأفي 

لحين   في غضون الفترة التي نص عليها القانون أمام المحكمةيمثلون كردستان قد ال إلقليم اإلرهابمكافحة 

األعضاء المشتبه في جميع هوية تحديد الحاالت معظم  والتي ذكر بأنها تتطلب في ستكمال التحقيقاتا

  .اإلرهابشبكات ل انتمائهم

  

                                                 
ليه الرئيس بارزاني في ، وقد صادق ع2007مارس / آذار10، قانون العفو إلقليم كردستان، الصادر في 2007 لعام 4 القانون رقم    39

  .2007مارس / آذار18
 معتقل محتجزون في 100أجرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق دراسة مفصلة للوضع القانوني لعينة مكونة من أكثر من     40

  .في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية) أسايش ( مرافق قوات األمن 
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شتباه الل كردستان م والذين اعتقلتهم السلطات في حكومة إقلينبأنهم إرهابيوالمشتبه األشخاص  إلى باإلضافة .86

رصد بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  كردستان، واصلت إقليم في ُ تم ارتكابهاجرائمبفي ضلوعهم 

معظم المعتقلين في هذه الفئة ف . ات أخرىمحافظتم اعتقالهم أو نقلهم من عتقال مشبوهين آخرين احاالت 

ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مرافق الحبس كركوك في الموصل والذين تم اعتقالهم من العراقيين العرب هم 

ال تملك الصالحية القضائية  كردستان ئية في إقليمالمحاكم الجناالتابعة لحكومة إقليم كردستان حيث أن 

 والتي يتم ارتكاب الحاالت التي تنطوي على عمليات النقل من المحافظات األخرى في العراقللنظر في 

غوا بعثة األمم المتحدة بلأأن المسؤولين القضائيين في دهوك والسليمانية  بيد المزعومة فيها،الجرائم 

 "عدم فاعلية " إلى األولفي المقام  كردستان يرجع مإلى إقلي  هؤالء المتهمينأن سبب نقللمساعدة العراق 

لقبض لقاء افي إ" تمتلك الحق"  كردستان مسلطات حكومة إقلي أنكما  .  البالدأنحاءالنظام القضائي في بقية 

 ومن بين .  عنف ضد عناصر كردية في الموصل وكركوكيرتكبون أعمال الذين أولئك األشخاصعلى 

 مشتبه تم اعتقالهم بواسطة  70-60لمسؤولي األسايش؛ يوجد حوالي  اآلخرين في هذه الفئة وفقاًاألشخاص 

 كردستان إقليم إلى تم نقلهم و2003  عامنزاع  في أعقاب العراقية والقوة متعددة الجنسياتأفراد قوات األمن

 .جراء التحقيقات األوليةإل
 

حيث يبقى  لفترات طويلة، االحتياطيي الحبس ون فمحتجزيقبع ال العظمى من هذه الحاالت الغالبيةوفي  .87

معظم  كردستان يرددون القول بأن موما يزال مسؤولو حكومة إقلي.  ألكثر من ثالث سنواتم بعضه

 اإلرهابقانون مكافحة إعالن  قبل إرهابية قد تم إيقافهم لالشتباه في ضلوعهم بأعمالالفئة المعتقلين في هذه 

قضايا هؤالء  عليه فلم تتم إحالةو.  41ي، والذي ال يجوز تطبيقه بأثر رجع2006يونيو /في حزيران

نه إلة التي قال هذه المشك كردستان بم في حكومة إقليوزير العدلوقد أقر .  ئية المحاكم الجنااألشخاص إلى

 ،ي دهوك وف. القضاياالتوصل إلى حل سريع لهذه سايش بغية  في األمع عدد من المسؤولينقام ببحثها 

أن القانون الحالي يسمح بالحبس لمدة تصل رفيع المستوى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  قاض أخبر

 األساس القانوني إال أن، أشهر ثمانية مدة إلىال  فيها تصلة التييئستثنااالحاالت ال عدا بعض شهرين إلى

 مقابالت مع جرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقعالوة على ذلك، أ . واضح غيرنلهذا القانو

 المحكمة أو هم إلىحالتإ، دون "على ذمة التحقيق"شهر أ ثمانيةحتجازهم لفترات تتجاوز االمحتجزين الذين تم 

تمكنت البعثة من في السليمانية، لدى سلطات األسايش   معتقال214ً ومن بين . حام بمالسماح لهم باالستعانة

 القبض إلقاء لم يمثلوا أمام قاض بعد أنهممن نصفهم يونيو، حيث ذكر أكثر / حزيران20 منهم في 60مقابلة 

 اإلفراجتأذن ب المحكمة رغم صدور أوامر من البعض اآلخر أنهم مازالوا رهن الحجزعليهم، بينما زعم 

 . إسالمية جماعات إلى االنتماء زعم بمن الذين تمت مقابلتهم قد اعتقلوا٪ 50 من أكثر  وتبين أن. عنهم

إال أنه قد تم احتجاز شهر، أ2.8قد بلغت االحتياطي آخر  التي قضوها في الحبس وبينما كان متوسط المدة

خارج منطقة  معتقالً قد تم اعتقالهم  214 من بين 52، كما أن  سنوات5- 4بين لفترة تتراوح  منهم 11

 .كردستان

                                                 
  .2006يونيو / حزيران16 الجمعية الوطنية الكردستانية بتاريخ  الصادر عن2006 لسنة 3  القانون رقم  41
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دعاءات إ تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، ويوني/بريل وحزيرانأ/ نيسان شهريبينفي الفترة  .88

  المعتقلينعن منع ستجواب، فضالً االأثناء االحتجاز، وخاصة أثناء التعذيب أو المعاملةسوء مستمرة عن 

تدرك بعثة األمم المتحدة بينما   و.فحسب بل وفي المحاكمة أيضاً مرحلة التحقيق فيال محام االستعانة بمن 

 تعليمات قد أصدر ،وشيغرأ عصمت ،ربيلأ في ييشتگ لقوات األسايش المدير العام لمساعدة العراق أن 

لم تشير إلى أنه تي توصلت إليها البعثة النتائج ال إال أن  مع المعتقلين،ة قسريأساليبستخدام المحققين بعدم ل

الذين ُأجريت السجناء والمعتقلين من  66 أصل من 48  وقد زعم .الواقععلى أرض  التعليمات هذ هذيتنفيتم 

دأبت  وقد .  المسؤولينعلى أيديلتعذيب أنهم تعرضوا ل ، التقريرالتي يغطيهاخالل الفترة معهم مقابالت 

قضايا  في ئيةواضح للرقابة القضاالغياب  في مسألة الومناقشتهم المسؤولين القضائيين البعثة على مقابلة

ليس لديها الصالحية   بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بأن المحكمةالقضاة  وقد أخبر .حتياطيالحبس اال

كما نفى العاملون في السلك القضائي .  أمامهاما لم يمثل المتهم أحوال احتجاز السجناء  على لإلشراف

عترف ا اةالقضأحد  إال أن االستجواب، هم بأية حالة سوء معاملة تعرض لها المعتقلون أثناءعلمن والمحققو

 . الجسديتعرضهم لألذى  تدل على إصابات  المحكمة بدت عليهم آثارأمامالذين مثلوا بأن بعض المعتقلين 

، األسايشفراد أ ي أيدعلىيزعم المتهم تعرضه للتعذيب حتى عندما فإنه  لمسؤول قضائي في دهوك، ووفقاً

فإنه من المستبعد نقله من مرافق الحبس الخاصة بهم، في حين أصر البعض اآلخر ممن تناقشت معهم البعثة 

وقد ذكر قاض في أربيل أن محققي األسايش مازالوا ".  مصداقيته"على رفضهم ألي اعتراف إذا شكّوا في 

 بحاجة لمراجعة شاملة تظهر استعداد الموظف يمارسون أساليب التحقيق القسرية وأن أساليب االستجواب

أنه في خالل مصدر قضائي في دهوك وقد ذكر .  المسؤول إلقالة أي من مرؤوسيه الذين يخالفون القانون

وقد تمت  المعاملةسوء  فقط  من األسايش بادعاءات تتعلق ب واحداألخيرة تم اتهام موظفالسنوات السبع 

 في  القضائيمتحدة لمساعدة العراق أن إخفاق الموظفين المكلفين باإلشرافوتعتقد بعثة األمم ال.  تبرئته

  وقد أكد رئيس .ستخدام السلطة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانونانتشار سوء اساهم في قد  التدخل

على يونيو / حزيران12وم كردستان يقضاة مجلس  مؤتمر أمام كلمته وزراء حكومة إقليم كردستان في

 شخص التدخل في أنه ال يحق ألي "وأضاف حترام سيادة القانون، ا وئيةستقالل السلطة القضاا أهمية

  وإذ .42" بالتدخل في هذا الشأن السياسية والحكومة وأنه ينبغي أيضاً أال يتم السماح  لألحزاب ... المحاكم

يمكن تحقيق تحسينات ملموسة في إال أنه ال بهذه التصريحات، لمساعدة العراق المتحدة األممبعثة ترحب 

 مساءلة إلىتخاذ تدابير تهدف الوضع العام لحقوق اإلنسان ما لم تشرع سلطات حكومة إقليم كردستان في ا

 .ئية بحق مرتكبي الجرموى جناا دعتبدي استعدادها إلقامةستعمال السلطة واألشخاص الذين يسيئون ا
 

لمساعدة العراق عن الهواجس  المتحدة األممبعثة عبرت لهم أكد بعض مسؤولي حكومة إقليم كردستان الذين  .89

وانتزاع االعترافات من التعذيب المتعلقة بممارسة لمزاعم سوء معاملة المعتقلين نفيهم لبشأن التي تساورها 

                                                 
لكلمة رئيس الوزراء أمام مجلس "  قامت سلطات حكومة إقليم كردستان بتزويد بعثة المم المتحدة لمساعدة العراق بالترجمة اإلنكليزية  42

  ".القضاء الكردستاني
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 لمساعدة العراق المتحدة األمم بعثة وتعتقد.   بين المجرمين" األمور الشائعة"المجرمين قسرا على أنها من 

نفي مثل هذه االدعاءات دون اللجوء إلى مزيد من البحث والتحري قد يعوق التحقيق في االدعاءات ن أ

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق سلطات حكومة إقليم مايو، حثت /ارأي 23في ف  .المدعمة بالتبريرات

 تعرضوا للتعذيب بأنهم عدامباإل من السجناء المحكوم عليهم أربعةدعاءات ا فيتحقيق كردستان على إجراء 

وعند التقائهم ببعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، عبر السجناء .  عترافات منهمالنتزاع االستجواب الأثناء ا

المعتقل الخامس  ة ووفا بخصوص مزاعم تتعلق بتعذيب بشهاداتهماألربعة أيضاً عن رغبتهم في اإلدالء

.  2005يوليو /تموز له ييشتگ شسايقوات األفراد أعتقال ذلك عقب ا أثناء الحبس وبو بكرإسماعيل  أفهمي 

ورئيس الوزراء ووزير العدل لمساعدة العراق رئيس حكومة إقليم كردستان  المتحدة األممحثت بعثة قد و

 إال أن .  التعذيبعلى السماح بإجراء تحقيق في المزاعم التي تقضي بأن المتهم الخامس قد مات أثناء

أنظر ( األربعة  السجناء تم إعدام مايو/أيار 29 يم كردستان لم تستجب لهذا الطلب وفى يومإقل حكومة

 ).أدناه
 

 أن المرافق الواقعة تحت لعدد من مرافق االحتجاز أثناء زيارتها لمساعدة العراق المتحدة األمم بعثة الحظت .90

اً ما يسبب مشاق عسيرة شديدظاظاً ال تزال مكتظة اكتربيل والسليمانية أفي دهوك وسيطرة قوات األسايش 

في يشتي گففي المرفق التابع لقوات األسايش .  ويؤثر تأثيراً سيئاً على صحة المحتجزين أثناء فصل الصيف

   متراx 8ً 5 في زنزانة مساحتهامعتقالً  25نحو زنزانات إذ يقبع  خمس في  محتجزا158ًربيل كان هناك أ

فقد كان هناك في السليمانية يشتي گسايش مرفق احتجاز األفي أما .  ر محتجزاً في زنزانة أكب50وحوالي 

بحيث لم يجد المعتقلون مساحة كافية للنوم أو مد ، اً مترx 8 5زنزانة مساحتها محشورين في  معتقال75ً

مرافق ال بعض التمارين الرياضية العادية ألن ممارسة إلى عدم كثرة عدد المحتجزين وقد أدت  . أجسامهم

مرفق احتجاز األسايش في  وفي  . جميع المحتجزينالالزم لمراقبةحراس عدد دنى من ألالحد اإلى تقر تف

ة  بممارس لهميسمحكان مدرسة سابقة وقبو  في ةسيئة التهويكان المحتجزون محشورين في غرف دهوك 

بوجود كز االحتجاز  في مرامسؤولونوالالمحلية قد اعترفت السلطات و . أسبوعيادقيقة   30الرياضة لمدة 

ش سايظروف مع مسؤولي األهذه اللمساعدة العراق  المتحدة األمم بعثة تناقشكما   .كتظاظاالمشكلة 

 بحلولأفضل مرافق لى إ لنقل المعتقلين ين تحدثوا عن خطط موضوعةربيل والسليمانية الذأ في يشتيگ

 . بالتقريرالمشمولةنهاية الفترة حتى  هذا لم يحدث إال أن، يونيو/حزيران
 

نعدام المرافق الترفيهية في امماثلة واكتظاظ  مشاكل يضاًبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أالحظت  .91

ففي سجن المحطة   .ربيلأفي ومن بينها مرفق تسفيرات وسجن المحطة المركزي سجون وزارة الداخلية 

 وقد .  شخصا25ًعادة حوالي   تسعدة في زنزانة واح سجينا80ً وجدت البعثة على سبيل المثال،المركزي،

خطط لنقل السجناء بظروف االكتظاظ هذه إال أنهم في انتظار تنفيذ وزير الداخلية ومدراء السجون اعترف 

وتسع  متر x 8 6ة كل واحدة منها مساحزنزانة تبلغ  92 ذكروا بأنه يتكون من لى سجن جديد في دهوكإ

 الطبية الرعاية غياب أيضاً لمساعدة العراقمم المتحدة ألالحظت بعثة ا كما  . محتجزين10-8حوالي 

 مرفق االحتجاز التابع لقوات وفي .يفتقر بعضها لعنابر للمحتجزين المرضىالكافية في معظم المرافق التي 
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عن  ة فيما عبر آخرون يقيمون معهمجلديالمراض األبعض المعتقلين يعانون من كان دهوك األسايش في 

مم المتحدة ألبعثة ا  وناقشت .ضيق المكان الذي يسببه االكتظاظبسبب  العدوى إليهم خوفهم من انتقال

صابين تعلق بنقل السجناء والمعتقلين الممواضيع توزير الداخلية  و مع وزارة الصحةلمساعدة العراق أيضاً

 . المستشفياتة إلىعقليبأمراض 

  

حكومة إقليم كردستان إلجراء مراجعة شاملة لطات سلمساعدة العراق دعوتها إلى مم المتحدة ألبعثة اأكدت  .92
ينبغي  إذ . و محاكمةأ طويلة دون تهمة اتلفترالذين تحتجزهم قوات األسايش حاالت المعتقلين وفورية ل

كما يتعين استبعاد موظفي إنفاذ القانون   مستقلين قضائيينالمراجعة بواسطة مسؤولين   هذهجراءإ
المراجعة على  هختصاصات ونتائج هذ كما يتعين إعالن ا. هم ب المشتبهحتجازاستجواب وا المشاركين في

ويتعين .  المأل وكذلك الحال بالنسبة إلى المعلومات الخاصة بعدد المعتقلين الذين تحتجزهم قوات األسايش
 . ةحاكملى المإحالتهم إومعترف بها  ةرتكاب جريماتهمة إليهم لم توجه   مافوراًاإلفراج عن المعتقلين  أيضاً
  .رتكابهاابموجب القانون في وقت تعتبر مخالفة  جرائم ال هرتكاباشتباه في لالشخص احتجاز ال ينبغي و
 ئية الجنالإلجراءات لى قضاة التحقيق في الوقت المناسب وفقاًإحالة الموقوفين إ تضمن أنعلى السلطات و

 ئية الجنااإلجراءاتتخاذ ااءات التعذيب ودع ومن الضروري إجراء تحقيقات فورية وشاملة في  ا. العراقية
بذل كل جهد ممكن أيضاً ينبغي لديهم والمعتقلين يثبت تورطهم في إساءة معاملة ضد المسؤولين الذين 

 لمعالجة مسألة االكتظاظ في مرافق إضافيةوارد خصيص مماكن منفصلة، وتأ في احتجاز األحداثلضمان 
 .االحتجاز

  

 اإلعدامة وعقوبة جراءات المحاكمإ

  

ئية  الجناةالمحكمإلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن على ألمجلس القضاء اتي قدمها تفيد البيانات ال .93

في حكماً  234 و 2005في حكماً  107 و 2004في عام باإلعدام  اً حكم78 ية أصدرتالمركزية العراق

 ومن بين هذه األحكام، تم . 2007مايو /يارأ 1 -يناير/ كانون الثاني1بين في الفترة حكماً  121 و 2006

 بعثةوتمكنت  . 200743بريل أ/ النقض بحلول نيسانبعد تأييد الحكم في محكمة  حكماً باإلعدام107تنفيذ 

 والمحاكمات األمم المتحدة لمساعدة العراق مع الوقت من توثيق مخالفات جسيمة تتعلق بالحبس االحتياطي

للمتهمين الذين يواجهون عميق  قلق والتي تعتبر مبعث، ةلية للمحاكمة العادللمعايير الدول غير المستوفية

، عبرت 2007وفي تقريرها األخير عن حقوق اإلنسان والذي يغطي الربع األول من عام   .عدامعقوبة اإل

 مامأ ةالمحاكمالمتبعة قبل وأثناء جراءات اإل إزاءقلقها األمم المتحدة لمساعدة العراق بالتفصيل عن بعثة 

شراك ممثلين عن القضاء إتواصل البعثة  و.يةالمركزية العراقئية  الجناةالمحكمئية بما في ذلك جناالمحاكم ال

تمكين المتهمين من الحصول على تحسينات من شأنها إلدخال العراقي ومسؤولين آخرين في محاولة 

 .محاكمة عادلة
                                                 

  .لمحكمة العراقية العلياال تتضمن هذه األرقام أحكام اإلعدام التي أصدرتها ا   43



 44

 
 .44ختطافاال بتهمة ضير عدنان خءلميا مرأة تدعىصدر حكم بإعدام ا  بالتقريرالمشمولةوخالل الفترة  .94

وخالل زيارتها إلى سجن النساء في .  حتى كتابة هذه السطورمعلقاًومازال االستئناف الذي قدمته المتهمة 

مقابالت مع عدد من النساء المحكوم  األمم المتحدة لمساعدة العراق  بعثة، أجرتمايو/أيار 24 في الكاظمية

  وقد تطابقت اإلفادات التي .ن في قضاياهالمتبعة القانونية حدثت معهن بشأن اإلجراءات وتعدامعليهن باإل

بسوء األوضاع في الحبس االحتياطي ليها البعثة فيما يتعلق إ مع النتائج التي توصلت قدمتها النساء

وسن مجيد و سمر سعد عبد ال  ومازالت المواطنتان. محاكم الجنايات في العراقأمام المحاكمة وإجراءات

 26يونيو، وذلك بعد أن رفضت محكمة التمييز في / قيد الحجز حتى نهاية حزيرانطالب محمد 

.  فبراير استئناف أحكام اإلعدام التي صدرت بحقهن في قضايا تتعلق بجرائم القتل بصورة وحشية/شباط

إدانتها هي األخرى  تمت زينب فاضل عباسكما تم نقض حكم اإلعدام الذي صدر بحق امرأة ثالثة تدعى 

وفي .   ُأعيدت محاكمتها وصدر ضدهاُ حكم بالسجن لمدة خمس سنواتفبراير/ شباط26 بتهمة القتل، وفي

 محكمة النقض  إعادة المحاكمة بناء على أوامرفي انتظارفي الحجز فاطمة عاشور قضية أخرى مازالت 

 تم انتزاعها من المتهمة باإلكراه أثناءأساس أن االعترافات قد ، على 2006ديسمبر /ول كانون األ11في 

 . بتهمة قتل زوجهاباإلعدامحكم صدر بحقها ووكان قد تمت إدانة هذه المرأة في وقت سابق . االستجواب

عن إضافية  معلومات أية األمم المتحدة لمساعدة العراق من الحصول علىبعثة ومن ناحية أخرى، لم تتمكن 

 . تتعلق باالختطاف بتهمالتي صدر بحقها حكم باإلعدامعبد جاسم مرگ قاء لنتائج جلسة االستئناف في قضية

  .اإلعدام التي أيدتها محكمة النقضمن أحكام يونيو لم يتم تنفيذ أي /وحتى نهاية حزيران
 

 المحكوم أن األشخاص األمم المتحدة لمساعدة العراق من بعثة  ال يزال القلق يساور كردستان،إقليم وفي .95

 وحقوق ةالالزمالقانونية  يمنحون اإلجراءات عدام، ال الذين يواجهون عقوبة اإلأولئك يماال س، عليهم

وقفاً طوعياً على العمل بعقوبة اإلعدام في المؤقتة االئتالف سلطة  فبعد أن فرضت . العادلة المحاكمة

صة بإيقاف العمل  التدابير القانونية الخا2006الكردستانية في عام الجمعية الوطنية ، رفعت 200345عام

وقد  . 2003قليم كردستان منذ عام اإلرهابية التي يشهدها إعقاب عدد من الهجمات  في أ46اإلعدامعقوبة ب

األمم المتحدة بعثة سجيناً ومحتجزاً أجرت معهم  وأربعين ثمان وثالثون سجيناً من أصلسبعة ادعى 

في الوقت نهم لم يتمكنوا من االستعانة بمحام أ بالتقرير، المشمولةمقابالت خالل الفترة لمساعدة العراق 

                                                 
  .  لم يتسن الحصول على تاريخ الحكم في تلك القضية خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير 44
، 2003أغسطس / آب17 والمؤرخ في 3878، المنشور في الجريدة الرسمية العراقية في عددها المرقم 2003 لسنة 22  القانون رقم  45

 والفصل الثالث من قانون اإلجراءات الجنائية العراقي المعدل 2003 لسنة 7ئتالف المؤقتة رقم عمالً باألمر الصادر عن سلطة اال

  ).1969 لسنة 111القانون رقم (
والذي 2006مارس / آذار1 والمؤرخ في 64، المنشور في جريدة كردستان الرسمية في عددها المرقم 2006 لسنة 6  القانون رقم  46

  .اإلعدام وفقاً للفصل الثالث من قانون اإلجراءات الجنائية العراقيةيقضي بإعادة العمل بعقوبة 
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 بعثةفقد عبرت فيما يتعلق بالطعون، أما   .47ولم يتم منحهم الفرصة الكافية للتباحث مع محاميهمالمناسب 

هواجسها بشأن يونيو عن / في حزيران في حكومة إقليم كردستانوزير العدلل األمم المتحدة لمساعدة العراق

ةً أن ممارسات المحاكمات غير العادلة لن تظهر في السجالت ما لم ، مؤكدالمحاكماتالمخالفات المتعلقة ب

 جميع المحاكم إلى مذكرة إصدار وزير العدل على وقد وافق.  هاستعداد لتوثيقان على والقضاة والمحققيكن 

في  يرةم من المتهمين بارتكاب جرائم خط وغيرهباإلعدامالمحكوم عليهم حق األشخاص لى ضمان إتهدف 

 .االستئناف في محكمة كافية لرفع شكاواهمالفرصة االستعانة بمحام ووجوب منحه ال
 

 سجناء في سجن المحطة المركزي في أربيل وهم هيمان محمد وقارمان 4مايو، تم إعدام / أيار29وفي  .96

 بعد 2006 يونيو/في حزيران وشيروان أحمد الذين كان قد حكم عليهم باإلعدام  مرسول وعثمان عبد الكري

  وقد تم رفض طلبات .200548يونيو /إدانتهم بتهمة المشاركة في تفجيرات في أربيل في حزيران

 2007مايو /يارأ 6 بتاريخ وافق وزير العدل  فيما2006ديسمبر /األولكانون االستئناف التي قدموها في 

سلطات  حدة لمساعدة العراق األمم المتبعثة ناشدت مايو،/يارأ 23 وفي  .على تنفيذ حكم اإلعدام فيهم

المزاعم التي  التحقيق في قضاياهم، بما في ذلك يعدام ريثما يجر تنفيذ حكم اإلحكومة إقليم كردستان وقف

قامت بتنفيذ حكم   إال أن سلطات حكومة إقليم كردستان.تحت التعذيب منهم عترافاتاال تزاعنا بتقضي

 في  على البعثةبارزانيالرئيس مكتب رد  رسائل تذكير، بعد عدة و.ستجابة لطلب البعثة دون االاإلعدام

أن جميع السجناء األربعة قد حوكموا وفقاً ألدلة كافية ا ذكر فيه، ويوني/ حزيران27بتاريخ رسالة مؤرخة 

لى إ اإلعدامتخفيف عقوبة بفي عدة مناسبات قام ن الرئيس بارزاني أ ذكرت الرسالة أيضاًو. وموثوق بها

، كما أن محاكمة تنفيذ قانون العفو العامقد شرعت في  وأن سلطات حكومة إقليم كردستان السجن المؤبد،

السجناء األربعة الذين تم إعدامهم كانت عادلة حيث قام محامو الدفاع بتمثيلهم وتمت مراجعة الحكم في 

  .ستئنافاالمحكمة 

والسلطات القضائية في إقليم كردستان ة العراقيئية السلطات القضالمساعدة العراق  المتحدة األممبعثة تدعو  .97
مع المعايير الدنيا تتماشى تخاذ تدابير ا وئيةمام المحاكم الجناأ  حالياًةجراءات المتبععادة النظر في اإلإلى إ

 ذلك ساسية للمتهمين، بما فيألعاجلة لضمان الحقوق ا تخاذ تدابير إذ من الضروري ا. ةللمحاكمة العادل
 . التمثيل بواسطة محام في جميع مراحل الدعوىةستمرارياعن  الوقت المناسب، فضالً  فيمحامستعانة باال

مراحل  خالل وأ ةجراءات سواء في مرحلة ما قبل المحاكمفي اإل ةوجه القصور الخطيرألى إوبالنظر 
 بةعن تنفيذ عقوأن تمتنع والسلطات العراقية فإنه يتعين على سلطات حكومة إقليم كردستان  ة؛المحاكم

ن دعاءات السجينات المحكوم عليهحول اجراء تحقيقات فورية وشاملة يجب إ ،كذلك عالوةً على عدام اإل
ات في الوقت الذي يتم فيه وقف في المحاكمئية جرااإلمخالفات ال وباإلعدام والمتعلقة بتعرضهن لالعتداء

 .تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة بحقهن 

                                                 
 كان من بين المحتجزين السبعة وثالثون ثمانية عشر شخصاً تم إصدار األحكام بشأنهم ومن ضمنهم ثالثة عشر سجينا وجهت لهم تهم  47

  .ارتكاب جرائم كبرى
  .1992 لسنة 8 من القانون رقم 2  وفقاً للمادة  48
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  عليا الالجنائية العراقية  المحكمة
 

بسبب  العلياالجنائية العراقية  المحكمةمام أمحاكمة ستة من المتهمين يونيو / حزيران10 في اختتمت .98

وقد دامت المحاكمة حوالي  ضد السكان األكراد في شمال العراق 1988حملة األنفال عام مشاركتهم في 

إلعدام على باتم صدور أحكام يونيو، حيث /حزيران 24م  وتم النطق باألحكام والعقوبات يو. شهرأعشرة 

من  في الشمال للفترة مين العام لمكتب حزب البعث علي حسن المجيد، األ:ثالثة من المتهمين وهم

في لفيلق األول لسلطان أحمد هاشم الطائي، القائد السابق و؛ 1989بريل أ/لى نيسانإ 1987مارس /ذارآ

؛ 2003-  1995  بينلفترةل العراقية ووزير الدفاع المسلحةلقوات لالسابق األركان رئيس ولجيش العراقي ا

 العراقية لشؤون العمليات خالل حملة المسلحة اتركان القوأوحسين رشيد التكريتي، نائب رئيس هيئة 

صابر عبد العزيز الدوري، : وهمتهمين على اثنين من المبالسجن مدى الحياة  كما صدرُ حكم . نفالاأل

 المدير السابق لجهاز ق الجبوري، وفرحان مطلي،لعراق استخبارات العسكريةالمدير العام السابق جهاز اال

 طاهر توفيق العاني، محافظ  وهوالسادستهم لى المإ التهم الموجهة ، فيما تم إسقاطستخبارات العسكريةاال

 .49األدلةمين لجنة شؤون الشمال لعدم كفاية أالموصل السابق و
 

 وجرائم حرب في ةنساني الجماعية وجرائم ضد اإلم مختلفة تشمل اإلبادةوقد تمت إدانة هؤالء المتهمين بته .99

القوة العراقية قد  العراقية العليا أن  الجنائيةإذ أوضح رئيس النيابة العامة في المحكمة  .نفالطار حملة األإ

 فيسبب  وتمدنياً 182 000 حوالي مقتل أسفر عن أثناء الحملة، ما  مراراًالكيماويةسلحة  األاستخدمت

وثيقة في  5000  ما يقرب من، قدم االدعاءةثناء المحاكمأ و .خرين اآل من المدنيينالفتشريد مئات اآل

 وخالل مرحلة  .ة جلس23 اتهم أمام المحكمة على مدى أكثر منشهادمتظلماً ب 65  كما أدلى،اإلحالةملفات 

 تتعلق بسلوك  أربعة منهمهاداتشجلستين كانت أكثر من ة في مام المحكمأخمسة شهود مثُل  ،الدفاع

 .المتهمين
 

 االنتقالية ومنظمة ةالمركز الدولي للعدالالسيما مراقبو ، ةالمحاكم المراقبون الدوليون ومراقبوأشار  .100

  جملة أمورمن  ،وهذه تشمل . جراءات اإلةنزاهب تتعلق من الشواغل إلى عدد اإلنسان،مراقبة حقوق 

تؤثر تأثيراً سيئاً على الحق األساسي للمتهمين في غامضة وسيئة طريقة صياغة مستندات االتهام ب أخرى،

 رفض القاضيو؛ وعرض اإلدعاء ألدلة وثائقية لم تكن معروفة من قبل أمام المحكمةأنفسهم؛ الدفاع عن 

فيما  أخرى بأي وسيلة ح باإلدالء بالشهادةالجلسة تيسير حضور شهود الدفاع بما في ذلك السماالذي ترأس 

  باستجوابمحامي الدفاعل إمكانية السماحالقيود المفروضة على و؛ المحكمة ا الشهادة المباشرة أمام عد

                                                 
 بسبب 2006ديسمبر / كانون األول 30إعدام المتهم السابع في قضية األنفال وهو الرئيس العراقي السابق صدام حسين في تم   49

وقد تم حفظ كل القضايا القانونية المرفوعة ضده وفقاً .  إدانته في وقت سابق في محكمة الدجيل والتي تلقى فيها حكماً باإلعدام

   .راقيةلقانون اإلجراءات الجنائية الع
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.  بمناقشة الحرب اإليرانية العراقية في سياق أوسع السماح المحكمة فيتردد أخيراً المشتكين والمتهمين؛ و

ت قضية األنفال معروضة أمام دائرة كان يونيو،/ في أواخر شهر حزيران هذا التقريرإعدادنهاية فترة وحتى 

 .النقض في المحكمة العراقية العليا

  

  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق   لدىتعزيزأنشطة ال
 

  التدريب في العراق، تعاونت بعثةواسعة في مجالجهودها المستمرة لمعالجة الفجوات السياق  يف   .101

بناء ب ة الخاصةنشطاأل تخطيط وتنفيذ فيخرى المتحدة األمم  مع وكاالت األاألمم المتحدة لمساعدة العراق

-2006اإلنسان لعامي حقوق ب ها المعني مشروعإطارضمن و  .القدرات، ال سيما في قطاع سيادة القانون

 ة والمشاورات مع الوزارات العراقية والمؤسسات الحكومياالجتماعات من ، عقدت البعثة عددا2007ً

  . بالتقريرالتي يغطيها المجتمع المدني العراقية خالل الفترة  منظماتإضافة إلىخرى، األ

  

 دعم القطاع الحكومي 
 

 للعدالة المتحدة والمركز الدولي الشراكة مع مكتب خدمات المشاريع التابع لألممبأبريل، و/في نيسان .102

الحلقة األولى من الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، عقدت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق االنتقالية 

 وقد ركزت الحلقة الدراسية، التي عقدت في .  العراقفيقضايا العدالة االنتقالية سلسلة الندوات الخاصة ب

أبريل، على عملية اجتثاث البعث الجارية حالياً في / نيسان23- 21 أيام للفترة من 3األردن واستمرت لمدة 

.  اجتثاث البعث في مجلس النواباقشة مشروع قانون مع قرب منوقد تزامن انعقاد الحلقة .  العراق

 شخصية رئيسية تٌمثل حكومة العراق ومجلس النواب ولجنة اجتثاث البعث 20وشاركت في الحلقة 

وقد قدم المركز الدولي للعدالة االنتقالية وبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق .  األخرىومؤسسات الدولة 

 من الخبرة الدولية، ومعلومات ة مستمدة عن التدقيقمقارنونماذج لتدقيق  عن ااًوكبار الخبراء عروض

 إجراءات وتهدف هذه العروض إلى تقديم تصور ملموس عن.   هيئة اجتثاث البعث الحالية عنتفصيلية

إجراءات التفريق بين والعدالة االنتقالية وتدقيق  للاألساسية المشاركين بالمفاهيم ومؤسسات التدقيق وتعريف

 على اإلجراءات القانونية، وسيادة القانون، طالع المشاركينوإ االنتقالية األخرىآليات العدالة و التدقيق

في  األخرى من البلدان قاةلدروس المستلعرض ومتطلبات حقوق اإلنسان الالزمة للتدقيق إضافة إلى 

األساسيين  السياسة زويد صانعيت  فيالهدف العام للحلقةوتمثل   .في مرحلة ما بعد الصراعخبرات التدقيق 

 االنتقاليةستراتيجية لمعالجة مسائل العدالة إعلى وضع   لمساعدتهمة الضروريةاألدوات والمعرفبفي العراق 

 .كجزء من عملية تحقيق المصالحة الوطنية

الموجهة العمل ورش خرى من أسلسلة شرعت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ب يونيو،/في حزيران .103

بالتعاون مع  ف. اإلنسان بموجب القانون الدولي لحقوق وااللتزامات اإلنسانلمسؤولين العراقيين عن حقوق ل

،  لخدمات المشاريعالمتحدةالذي يتخذ من تونس مقراً له  ومكتب األمم نسان المعهد العربي لحقوق اإل

 اإلنسان شارك فيها ساسية لحقوق دورة تدريبية حول المبادئ األاألمم المتحدة لمساعدة العراق ةبعث نظمت
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 مسؤوالً من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وأعضاء لجنة حقوق اإلنسان في مجلس النواب 30

األردن للفترة من  في وقد ركزت ورشة العمل هذه والتي عقدتُ  .األعلىالقضاء ومسؤولون من مجلس 

 والسياسية ةالمعايير الدولية فيما يتعلق بالحقوق المدني واإلنسانلى مبادئ حقوق يونيو، ع/ حزيران8-12

 لمناقشة ورشة العملجزء من م، وقد تم تخصيص حقوق الالجئين وغيرهووحقوق الطفل أة وحقوق المر

اآلليات المتعلقة بالتزامات العراق بموجب مم المتحدة، وألداخل ااآلليات  الدولية، بما في ذلك الحمايةآليات 

الذين يعملون في  تعزيز القدرات لدى المسؤولين فيلمساعدة للدورة في ا الهدف العام تمثلو . المعاهدة

 .خرىألومؤسسات الدولة ا ذات الصلة داخل الوزاراتمجال حقوق اإلنسان 
 

 دعم القطاع غير الحكومي
 

حدة لخدمات استمرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وشريكها المنفذ المتمثل في مكتب األمم المت  .104

نسان من خالل المنح الصغيرة لعدد من منظمات  بحقوق اإلة المتصلةنشطاألتشجيع ودعم في المشاريع 

 بعثة األمم المتحدة ، قامتاإلنسانحقوق ها الخاص بطار مشروعإضمن   و. العراقيةيالمجتمع المدن

نسان وعقدت حلقات اإلق  في مجال حقوة المتخصصةسلسلة من الحلقات الدراسيبدعم  لمساعدة العراق

وفي هذا   .ة عراقية غير حكومية منظمرةعشتنفيذها إثنتا  وقامت بتنظيمهانحاء البالد أعمل في جميع 

 قادة عملياتها ومجتمعها المحلي مستهدفةً داخل منطقة ةغير حكوميات منظمال  من هذهكلالمشروع عملت 

 وقد سلطت . نسان وغيرهمدينيين ونشطاء حقوق اإل والزعماء الةالحكوميالمؤسسات المجتمعات المحلية و

 أةحقوق المرو الخاصة وحقوق األقليات االحتياجاتقضايا المتعلقة بحقوق ذوي ة الضوء على النشطهذه األ

 و 5000بين ما المنح  كما تراوحت قيمة هذه . حقوق الطفل وحرية التعبير والحق في التعليم، وغيرهاو

 .اً أمريكياً دوالر50000

  

  دعم قطاع سيادة القانون
 

 بين وزارات الحكومة ومجتمع ةنشطتنسيق األفي بريل، وكجزء من جهودها المتواصلة أ/ نيسان23وفي  .105

في رئاسة االجتماع  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقشاركت  قطاع سيادة القانون، فيالمانحين الدوليين 

 المقترحات التي طرحتها   وقد تضمنت.نسانحقوق اإلالتي حددتها وزارة ة االحتياجات سادرالخاص ب

 كما  .رهاب ومركز للمفقودين والمختفين وضحايا اإلاإلنساننشاء معهد ثقافي عراقي لحقوق  إوزارةال

ومن بين هذه المجاالت وضع   .نلموظفي االتدريب وبناء قدرات التي تتطلب  المجاالتةحددت الوزار

بالتزاماتها نسان في العراق، ومساعدة الحكومة العراقية في الوفاء  اإل حقوقةستراتيجية وطنية لحمايإ

 االجتماع وخالل  . فيهاحكام المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفاًأ بتقديم التقارير بموجب المتعلقة

ظة  محاف14 في اهعفرأ ة نشطعلى أ مجتمع المانحين الدوليين يممثلبإطالع  اإلنسان حقوق ةوزارقامت 

 استضافتيونيو، / حزيران6 وفى  . المزيد من المساعدة والتدريب لموظفيها في تلك المحافظاتتوطلب

 حيث تم  العدل وممثلين عن مجتمع المانحينةوزارضم   مماثالًاجتماعا بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
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 ة الوزار كما أعلن ممثلو.  المدىة طويلةستراتيجياإلو على المدى القصير ةلوزاراحتياجات اعلى التركيز 

حتى  ةقيد المناقشومازال هذا األمر  ،ستراتيجية طويلة األجلإوضع  تضطلع بمهمة عن تشكيل لجنة جديدةُ

 .التقريرهذا  بةنهاية الفترة المشمول

  

  كردستانإقليم في األنشطة
 

  .ةقيد المناقشإقليم كردستان  لحكومة مشروع قانون المطبوعات مازال  بالتقرير،ةخالل الفترة المشمول .106

حلقتين دراسيتين بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ، عقدت يونيو/حزيران 4- 3بريل وأ/ نيسان19في ف

  وتمثل الهدف من المناقشة في . على مبادئ حرية التعبيراإلعالم ركزتورشة عمل للعاملين في وسائل و

حدى وسائل التنظيم الذاتي وتسهيل مناقشة مشاريع إ تبارهاباع مدونة لقواعد السلوك ةمساعدة في صياغال

 المشاركون جوانب مختلفة من انتقد وقد  .فيين الصحةونقابون المحليون كاديميألها اعدأالقوانين التي 

 سلطات حكومة إقليم كردستان حيث أشاروا إلى عدم مشاركة قطاعات الشعب في مشاريع القوانين و

لك  ف،وزير الثقافة وقد أبلغ . مشروع القانون على البرلمان لمناقشته طرح ة علىالمشاورات قبل الموافق

الحصول على فرض القانون على الصحفيين دون ت لن  أن حكومة إقليم كردستان المشاركين،يه ئ كاكالدين

لمتحدة   وتواصل بعثة األمم ا. المزيد من المناقشات والمشاوراتإلجراءهناك فرصة ستكون نه أوله دعمهم 

لمعايير الدولية ا معقانون المطبوعات  انسجام لة لضمانعفا المشاورات ال بتيسيرالتزامها لمساعدة العراق

  . حرية التعبيرةفيما يتعلق بحماي
 

 ومراكز العون القانوني والمعلومات بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين .107

 بريلأ/ نيسان26-25للفترة بين  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق نظمتومنظمات المجتمع المدني، 

ضمن   داخلياًللنازحينتقديم الخدمات القانونية مجال نسان في دماج نهج حقوق اإلإ" بعنوان رشة عملو

ن وخصائيأن وون ومحامون حكوميومسؤولين  المشارك وكان من بين . "حكومة إقليم كردستان منطقة

 اإلنسان مبادئ حقوق إدماجعلى البرنامج ركز وقد .  المعلوماتقانون وال مراكز منظفون ومو اجتماعيون

ين نازح والمعلومات لل القانونيةتوفير الخدماتفي مجال  ين داخلياًنازح المتعلقة بالةالدولية والمبادئ التوجيهي

 في حكومة إقليم ات ذات الصلةدارالمعلومات واإلقانون وال مراكز  تحسين التنسيق بينعالوة على، داخلياً

 ومن بين التوصيات التي قدمها المشاركون جمع البيانات عن  .ةالحماي المتعلقة بقضاياال في كردستان

نشاء لجنة إ والمجتمع المدني، وةمنتظمة بين المؤسسات الحكوميية تنسيقعقد اجتماعات ، وين داخلياًلنازحا

بهدف تسهيل  )بما في ذلك عن طريق التشريع( السياسات واعتماد،  داخلياًلنازحين االتعنى بشؤون ةبرلماني

 المشاركون على عقد  كما اتفق.  وغيرها من القضايااالجتماعيةالخدمات على  داخلياًحصول النازحين 

   .الكردستانيةلى الجمعية الوطنية إ هاميتقديتم  ورقة الموقف التي سعداد دورية إلاجتماعات
 
  
 



 50

  
   
 
 


