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  الموجز التنفيذي
  

ما فيها ب ،بانخفاض ملحوظ في وتيرة موجات العنف 2007اتسمت الثالثة أشهر األخيرة من عام  .1
اتجاه كان  ذاوه .عنها عدد كبير من المصابين نتجالتي والهجمات االنتحارية والسيارات المفخخة، 

استمرت الحكومة العراقية في  1.الدائر في ظل خطة فرض القانون" زيادة عدد القوات"يعزى إلى 
مال اإلجرامية مواجهة تحديات جمة في جهودها الرامية إلى السيطرة على العنف الطائفي واألع

. األخرى في ظل انعدام االستقرار السياسي والجهود المتعثرة إلعادة إحياء عملية المصالحة الوطنية
وال يزال السؤال حول مدى إمكانية الحفاظ على هذا االنخفاض في مستوى العنف عالقاً؛ حيث أن 

التحسن األمني في أجزاء من ورغم . الوضع األمني ال يزال مدعاة للقلق في أرجاء عديدة من البالد
بغداد ومواقع أخرى، فقد تداعى في أرجاء أخرى شهدت نشاطاً كبيراً لجماعات المتمردين 

وبقي المواطنون المدنيون في مرمى . وجماعات أخرى في محافظات الموصل وديالى وغيرها
. ها مدمرة أيضاًأعمال العنف التي ترتكبها جماعات مسلحة ومليشيات مخلفة أثاراً أقل وطأة لكن

ورزخ كل من أفراد األمن والقوات المسلحة تحت وطأة هجمات أخرى في الوقت الذي ال تزال فيه 
  .القوة متعددة الجنسيات تتعرض إلصابات بين صفوف جنودها

  
وتواصل الجماعات المسلحة السنية والشيعية على حد سواء االستهداف المتعمد للمدنيين من خالل  .2

. نتحارية والسيارات المفخخة وهجمات من نوع آخر دون التمييز بين مدني ومقاتلشن الهجمات اال
وتُعد مثل هذه الهجمات المنظمة أو المنتشرة التي تُرتكب بحق المدنيين بحكم جرائم ضد اإلنسانية 

ويترتب على الهجمات المرتكبة، سواء . وانتهاكاً لقوانين الحرب وال بد من محاكمة مرتكبيها
ت االنتحارية أو السيارات المفخخة، عواقب وخيمة على المدنيين، في الوقت الذي استهدفت العمليا

هجمات أخرى مسؤولين حكوميين وشخصيات دينية وموظفين حكوميين وموظفي إنفاذ القانون 
كما كان من بين ضحايا أعمال . وذوي االختصاصات من أكاديميين وصحفيين ومحامين وقضاة

ينتمون لجماعات األقليات العرقية والدينية وفئات مستضعفة أخرى، واألمر سيان  العنف أيضاً أفراد
وعلى الرغم من تدني المستوى العام ". جرائم الشرف"بالنسبة للنساء اللواتي يتعرضن لما يسمى 
، إال أنه وقعت عدة حوادث انطوت على ترويع 2007ألعمال العنف في الربع األخير من العام 

يات خطف بغرض الحصول على فدية أو لدوافع أخرى وتعذيب واغتياالت وأعمال قتل وتهديد وعمل
  .خارج إطار القانون

  
ودفعت أعمال العنف الطائفي باآلالف من المواطنين لمغادرة ديارهم، حيث قدر مفوض األمم  .3

مليون  4.4وجود زهاء ) مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(المتحدة السامي لشؤون الالجئين 
مليون نازح  2.5ديسمبر في شتّى أنحاء العالم من بينهم حوالي /نازح عراقي منذ شهر كانون األول

وتُعد أموراً كتوفر المأوى والغذاء . مليون نازح في دول جوار العراق 1.9داخل العراق و
قيود على وتم فرض . والوظائف والحصول على الخدمات األساسية من األمور الهامة المثيرة للقلق

الوصول إلى بعض المحافظات في الوقت الذي تم فيه تقليص التسجيل في محافظات أخرى، األمر 
الذي من شأنه حرمان النازحين داخلياً من الحصول على الحصص التموينية والوقود والخدمات 

ين العائدين زيادة في أعداد النازحين داخلياً والالجئ 2007وشهد الربع األخير من العام . األساسية
لدعم السلطات العراقية في  خطواتواتخذت األمم المتحدة . إلى مواطنهم األصلية أو أماكن إقامتهم

. تلبية احتياجات العائدين وتقديم المساعدة لهم، دون تشجيع العودة في هذا الوقت أو الحث عليها
ة الدولية للهجرة تقديم وواصلت كل من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والمنظم
وكانت الخطة المشتركة . المساعدة لوزارة الهجرة والمهجرين في دعمها للنازحين داخلياً والالجئين

لألمم المتحدة والحكومة العراقية، وهي خطة االستجابة السريعة لتقديم المساعدات الفورية للعائدين 
  .عملية النداء الموحد لدعم كافة العائدين إلى بغداد قيد التنفيذ، باإلضافة إلى خطة شاملة ضمن

                                                 
أغسطس  وقفاً إلطالق النار من قبل جيش المهدى لمدة ست أشهر، /آب 29تزامن انخفاض العنف خالل هذه الفترة مع إعالن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في  1

 .ي ومنظمة بدر في مدينة كربالءوأتي هذا اإلعالن في أعقاب مواجهات مسلحة بين جيش المهد
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وتقر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بالتدابير التي اتخذتها حكومة العراق والسلطات القضائية  .4

لتحسين تولي شؤون المحتجزين بما فيها الجهود الرامية لضمان مراقبة قضائية أوسع وتخفيف 
حتجزين تفرض تحديات أمام السلطات ال سيما بسبب وال تزال األعداد المطردة للم. االكتظاظ

الجدد وصعوبة ضمان مراجعة قضايا الموقوفين في الوقت  المحتجزيناإلمكانيات المحدودة إلقامة 
كما تُرحب بعثة األمم . المحدد، حيث ال يزال كال األمرين المذكورين ينطويان على معضالت

للقدرات القضائية في انجاز آالف القضايا، ال سيما خالل المتحدة لمساعدة العراق بالزيادة الملحوظة 
سبتمبر /مرحلة التحقيق، وكذلك بالتوجيهات الجديدة الصادرة عن الحكومة العراقية في شهر أيلول

بيد أن القلق ال يزال يساور البعثة بسبب التأخر المستمر في مراجعة قضايا . لتنظيم شؤون االحتجاز
شتبه بهم على محام على نحو مالئم وفي الوقت المناسب، والتقصير في الموقفين؛ وعدم حصول الم

إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة بخصوص ادعاءات التعذيب الموثوقة وفي إقامة الدعاوى الجنائية 
بحق المسؤولين الذين أساؤوا معاملة موقوفين؛ واإلجراءات التي تتبعها المحكمة الجنائية المركزية 

  .جنائية أخرى لعدم امتثالها للمعايير األساسية للمحاكمة العادلةالعراقية ومحاكم 
  

وأدخلت سلطات القوة متعددة الجنسيات تدابير تم وضعها لتحسين تولي قضايا المحتجزين من خالل  .5
 معتقلينكما ُأضيفت عملية مراجعة أخرى لل. تعجيل المراجعات والقرارات المتخذة إلطالق سراحهم

بيد أن القلق الذي . مج جديد لتسهيل إطالق سراح أعداد أكبر من المحتجزينألسباب أمنية وبرنا
يساور بعثة األمم المتحدة منذ فترة طويلة بشأن اإلجراءات القانونية الصحيحة وحقوق المقوفين 

كما تُعد الزيادة الملحوظة في . ضمن اإلطار القانوني الذي تتبناه القوة متعددة الجنسيات لم يعالج بعد
عداد األحداث المحتجزين لدى القوة متعددة الجنسيات من األمور المثيرة للقلق أيضاً، وكذلك األمر أ

بالنسبة للممارسات المستمرة في إبقاء محتجزين قيد االحتجاز بعد رد المحكمة الجنائية المركزية 
سان مشاركين في وال يزال السماح بدخول مراقبين مستقلين معنيين بحقوق اإلن. العراقية لقضاياهم

تقديم تقارير عامة، بما فيهم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، إلى مراكز االعتقال التابعة للقوة 
وفي تطور يعد إيجابياً، أطلقت القوة متعددة الجنسيات برنامجاً رئيسياً . متعددة الجنسيات عالقاً

ى حصص تعليمية أساسية وتدريب إلعادة تأهيل البالغين والقُصر، على حد سواء، اشتمل عل
  .المدرسين والتدريب المهني وبرنامج عمل للمحتجزين البالغين

  
متعاقدين أمنيين  تسببت في مقتل وإصابة مدنيين نتيجة ممارساتوتواصل اإلبالغ عن حوادث  .6

أكتوبر وتشرين /خاصين، حيث تم تسجيل خمس حوادث على األقل خالل شهري تشرين األول
وكان أشدها خطورة حادث وقع . ر كان العديد من المؤسسات األمنية الخاصة طرفاً فيهانوفمب/الثاني

أن هذا الحادث وقع على خلفية إطالق موظفين لدى و. قتيالً 17سبتمبر، حيث خلّف /في شهر أيلول
هذه وفي الوقت الذي ال يزال فيه التحقيق في . المنصور في بغداد حيشركة بالك ووتر النيران في 

جارياً خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير، تُعرب بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقها  حوادثال
وال . من عدم محاسبة المسؤولين لغاية اآلن عن هذه األفعال بموجب التشريعات المحلية في بلدانهم

ية العراقية عن تزال مسودة قانون قدمتها حكومة العراق بهدف رفع الحصانة من المقاضاة الجنائ
  .المتعاقدين األجانب معطّلة في مجلس النواب بحسب مسؤولين حكوميين

  
. أما في إقليم كردستان، فيعد العنف القائم على نوع الجنس من األمور الرئيسية المثيرة للقلق .7

ورحبت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بإنشاء حكومة إقليم كردستان دائرة لمكافحة العنف 
المرتكب بحق النساء تعمل تحت إمرة وزارة الداخلية، بيد أنه يتعين بذل مزيد من الجهود 
المتضافرة واإلرادة السياسية للبدء في القيام بتحقيقات واسعة حول هذه الحوادث وكذلك استهالل 

وما برح الصحفيون المحليون . اتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن مثل هذه األعمال
ضون للمضايقات واالعتقال، والتي على ما يبدو تتعلق بمقاالت نشروها في صحف إقليمية يتعر

وأحرزت سلطات إقليم كردستان تقدماً في . حول أمور تتعلق بالمصالح العامة ومواضيع أخرى
، حيث ترتب على هذا األمر اإلداريمراجعة قضايا الموقفين منذ فترات طويلة في رهن االعتقال 
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ورفعت اللجنة الوزارية الموكلة بتقييم أوضاع السجون . ح أعداد كبيرة من الموقوفينإطالق سرا
واألوضاع القانونية للنزالء توصيات إيجابية، بيد أنه تتواصل الممارسات المتبعة في حجز المئات 

يتم وال . آلجال غير محددة وبطريقة غير قانونية لالشتباه بارتكابهم أعمال إرهابية أو أعمال أخرى
القيام بتحقيقات جدية بصدد حوادث تنطوي على قيام أفراد األمن والمخابرات بممارسة أعمال 

  .، والقليل من مرتكبي هذه األعمال تتم محاسبتهم تعذيب
  

وتُرحب بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بقرار الحكومة العراقية المصادقة على اتفاقية األمم  .8
كما أنها . والذي كان في انتظار التشريع التمكيني في مجلس النوابالمتحدة لمناهضة التعذيب 

ترحب بالدعوة التي وجهت إلى الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني باألطفال 
وعززت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  2.ديسمبر/األول والصراع المسلح في شهر كانون

الوزارات األربع المعنية بإنفاذ القانون، واالحتجازات وتطبيق العدالة عالقات العمل التي تربطها مع 
إذ تقر البعثة بتحسن التعاون الذي ) وزارات العدل والداخلية والدفاع والعمل والشؤون االجتماعية(

والحظت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق درجة أكبر من الشفافية والحصول على . تتلقاه
العالقة بأمور معنية بإنفاذ القانون من جانب مسؤولين عراقيين ومستشاريهم المعلومات ذات 

وضمنت أعمال المراقبة والتدخل التي تقوم بها وزارة حقوق اإلنسان، من خالل عمليات . الدوليين
التفتيش الدورية التي تجريها على مراكز  االعتقال ومبادرات أخرى، مستوى من اإلشراف تقوم به 

وتقر البعثة كذلك بعمل لجنة حقوق اإلنسان التابعة لمجلس النواب العراقي، . تنفيذيةالسلطات ال
وباألخص فيما يتعلق بمسودات قوانين من شأنها إحداث أثر في المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان 

أما في إقليم كردستان، تواصل سلطات اإلقليم .  وبالزيارات التي قامت بها إلى مراكز االعتقال
عمل بفاعلية مع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في سعيها للتوصل لحلول بصدد العديد من ال

أمور حقوق اإلنسان المقلقة بما فيها العنف المرتكب بحق النساء وأمور تتعلق بإجراءات المحاكم 
يل حول عدة كما أبدت البعثة تعاونها مع السلطات التشريعية في كل من بغداد وأرب. الالزم اتّباعها

مسودات قوانين تؤثر، من جملة أمور أخرى، على أوضاع النساء وحرية التعبير وإنشاء مفوضية 
وال يزال برنامج بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ألنشطة بناء القدرات . وطنية لحقوق اإلنسان

  .والقيام بتدريبات، ال سيما لمسؤولين حكوميين، فعاالً
  

نوفمبر، تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مالحظات مفصلة حول /انيفي شهر تشرين الث .9
تقريرها األخير لحقوق اإلنسان من مجلس القضاء األعلى ركّزت فيها على جهود السلطات القضائية 

وأفاد مجلس القضاء األعلى أن التقرير الصادر عن بعثة األمم . 3إزاء تولي شؤون المحتجزين
المصداقية في بيان الوقائع واألسباب كانت "العراق كان جديراً بالمالحظة ألن  المتحدة لمساعدة
وأعرب المجلس عن تقديره لقيام البعثة بتسليط الضوء على التدابير اإليجابية التي " السمة البارزة له

بيد أن المجلس أشار إلى أن العديد من . يتبناها القضاء بشأن إجراءات المحاكمات واالعتقاالت
، وأن التوصيات التي قدمتها البعثة حول آليات لضمان 4التدابير المتبناة في تلك الفترة لم يتم ذكرها

وأدرج مجلس القضاء . بت أسرع في قضايا الموقوفين تفتقر للتفاصيل عن طبيعة هذه اآلليات
وتُقدر بعثة  .التي ينوي تنفيذها القضائياألعلى في رسالته عدداً من التوصيات للعاملين في السلك 

األمم المتحدة لمساعدة العراق الحوار البناء بينها وبين مجلس القضاء األعلى، وتؤكد على التزامها 
 .بالعمل مع السلطات القضائية لضمان احترام سيادة القانون

  

                                                 
طفال، واستغالل األطفال في قام العراق بتصديق بروتوكولين اختياريين التفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وإشراك األطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع األ 2

 .  في الجريدة الرسمية في العراق 23/2007شر قانون رقم بعد ن 2007يوليو /تموز 3ودخلت حيز التنفيذ في . البغاء وفي المواد اإلباحية

وكان تقرير بعثـة  .  2007نوفمبر /تشرين الثاني 8رسالة من رئيس هيئة اإلشراف القضائي التابعة لمجلس القضاء األعلى لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ  3

  .  2007أكتوبر /قد نُشر في شهر تشرين األول 2007يونيو /حزيران 30 –أبريل /ننيسا 1بين   األمم المتحدة لمساعدة العراق للفترة ما 

 .لم تقع التدابير التي أشار إليها مجلس القضاء األعلى ضمن فترة إعداد تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 4
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 اإلنسانالمتحدة لمساعدة العراق التقرير الحالي حول حقوق  األممفبراير، قدمت بعثة / شباط 29في  .10
من التقرير تتعلق بممارسات  أجزاء إلى باإلضافةكردستان  إقليمالحكومة العراقية وحكومة  إلى

وفي الوقت الذي لم تحصل  5.والبريطانية في بغداد األمريكيةالسفارتين  إلىالقوة متعددة الجنسية 
بعثة منخرطة ، ال تزال العلى تعليقات من الحكومة العراقية بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بعد

البعثة وتلقت . في نقاشات مع السلطات التنفيذية والقضائية حول القضايا ذات االهتمام المشترك
تعليقات من السفارة  إلى باإلضافةمارس / آذار 13كردستان في  إقليمات من سلطات حكومة تعليق

م المتحدة لمساعدة العراق وأبلغت السفارة البريطانية بعثة األم 6.والقوات متعددة الجنسية األمريكية
وفي رد سلطات حكومة إقليم آردستان  7.بأنها ال تنوي تقديم أي تعليقات رسمية حول التقرير

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وقدمت معلومات  تقديراتاعترضت سلطات اإلقليم على بعض 
في رد السفارة األمريكية شككت و. إضافية ومستحدثة حول سلسلة من المخاوف الواردة في هذا التقرير

وستعكس التعليقات . السفارة في دقة بيانات وتقديرات البعثة وانعكست هذه التعليقات في هذا التقرير
األخرى ذات التفسير القانوني والمناقشات األخرى المستمرة بين البعثة والسلطات األمريكية والتي 

باإلضافة إلى تعليقات جوهرية أخرى تم  المستقبليةأوردتها البعثة في تقارير سابقة في التقارير 
  . الحصول عليها من سلطات إقليم آردستان

  
  توصيات

  
يشارك مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في تعزيز وحماية حقوق  .11

اقية، فيما ينسجم اإلنسان وسيادة القانون بتعاون وثيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية العر
والذي يوكل لبعثة األمم ) ج( 2بموجب الفقرة  2007للعام  1770مع قرار مجلس األمن رقم 

تعزيز حماية حقوق اإلنسان واإلصالح القضائي والقانوني بغرض "المتحدة لمساعدة العراق بموجبه 
ضاع حقوق اإلنسان ولهذا الغرض تعكف البعثة على مراقبة أو". 8تعزيز سيادة القانون في العراق

في العراق وتساعد في عمليات إعادة إعمار وإعادة تأهيل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ال 
كما تتعاون البعثة عن كثب مع جماعات محلية تعمل في . سيما من خالل نشاطات بناء القدرات

ات حقوق مجال حقوق اإلنسان وتسعى للحفاظ على عالقات مباشرة مع ضحايا وشهود انتهاك
  .اإلنسان

  
وتهدف تقارير حقوق اإلنسان الصادرة عن البعثة بصورة منتظمة إلى مساعدة الحكومة العراقية  .12

على اإليفاء بالتزاماتها المعنية بحقوق اإلنسان من خالل حماية حقوق اإلنسان األساسية واحترام 
ضها عليه المعاهدات الدولية فالعراق ال يزال ملزماً بموجب االلتزامات التي تفر. سيادة القانون

ويعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية . والقوانين المحلية باتخاذ إجراءات لكبح العنف
والسياسية واضحاً حول الحماية األساسية التي يتعين تقديمها لألفراد والتي ال يسمح بأي انتقاص 

حدة لمساعدة العراق مستعدة للمشاركة وما انفكت بعثة األمم المت 9.منها حتى في حاالت الطوارئ
بحوار بنّاء مع السلطات بغية تحقيق هذه األهداف وتقديم برامج لبناء القدرات والتدريب للقطاعين 

  .الحكومي وغير الحكومي وفقا لتقييم االحتياجات والطلبات التي يتم تلقيها
  

                                                 
لتحقق منها وتم اإلشارة لها في هذا التقرير أما بالنسبة للتعليقات الجوهرية سيتم اإلشارة لها تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تعليقات حول حقائق وقامت البعثة با 5

  .في تقارير مستقبلية أينما كان ذلك مناسبا
مل الحيوي لبعثة األمم المتحدة أن السفارة تثمن الع"جاء فيها  2008مارس / آذار 13تم الحصول على رسالة من السفارة األمريكية في بغداد موجهة إلى البعثة بتاريخ  6

وأننا . ر هام للشعب العراقيلمساعدة العراق وأن دور البعثة في مساعدة الحكومة العراقية لتطوير نظام عراقي لحقوق اإلنسان ذات سيادة يحمي ويعزز حقوق اإلنسان أم
األمريكية بالحصول على تعليقات من القوات متعددة الجنسية في العراق وفقا للعرف وطالبت رسالة البعثة السفارة ". أيضا نشاطر البعثة نفس األهداف ونرحب بجهودها

   .المتفق عليه بحيث تقوم البعثة بتقديم طلباتها للقوة متعددة الجنسية عبر السفارة األمريكية
تأكيد السفارة بالتزام المملكة المتحدة "جاء فيها  2008مارس / آذار 13ريخ وفي رسالة السفارة البريطانية في بغداد والموجهة إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتا 7

 ".ي هذا المضمارباالنخراط بشكل بناء مع بعثة األمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في العراق وترحب وتشجع البعثة على االستمرار في جهودها ف
  .2004للعام  1546، الذي استعيض به عن قرار مجلس األمن رقم 2007غسطس أ/في العاشر من آب 1770قرار مجلس األمن رقم  8

  .، وكافة الحكومات المتعاقبة ملزمة بالتزامات هذه المعاهدة1971صادق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في  9
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ق اإلنسان في العراق، فإنها تتقدم واستناداً لتقييم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق لوضع حقو .13
 :بالتوصيات التالية

  
  توصيات لحكومة العراق

  
اإلصدار المنتظم لبيانات الوفيات التي تعدها وزارة الصحة باالستناد إلى المعلومات التي تتلقاها من كافة   .أ 

لمستخدمة المحافظات واإلحصائيات الموجودة لدى معهد الطب العدلي في بغداد إضافة إلى المنهجية ا
 .لحساب هذه األرقام

االستمرار في الجهود التي ترمي إلى دعم المجتمعات المستضعفة بما في ذلك األقليات الدينية والعرقية   .ب 
وتبني إجراءات فاعلة تجاهها من خالل تخصيص موارد إضافية لتلبية احتياجات عدد كبير من 

لضمان حصول المجموعات المستضعفة  األشخاص المهجرين من هذه المجتمعات، واتخاذ اإلجراءات
األخرى بما فيها مواطني دول ثالثة  على الحماية من الدولة، وتعيد تأكيد التزام السلطات العراقية على 

  .االلتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري
بجرائم "ما ما يعرف التحقيق في الحوادث التي تنطوي على أعمال العنف القائم على نوع الجنس ال سي  .ج 

التي ترتكب ضد المرأة واتخاذ إجراءات كفيلة بمحاسبة من تثبت مسؤوليتهم بارتكاب تلك " الشرف
النظر في تعديل التشريع الجنائي الذي يسمح بتطبيق الظروف المخففة للحكم : الجرائم وتقديمهم للعدالة

للقضاء على جميع  ؛ النظر في تصديق البروتوكول االختياري لالتفاقية الدولية 10"جرائم الشرف"على 
  11.أشكال التمييز ضد المرأة

 .منح المحتجزين فرصة االلتقاء مع أقاربهم ومحامي الدفاع بشكل مناسب ومنتظم وفي حينه  .د 
اإلبقاء على الجهود الرامية إلى توفير فرصة فورية لوصول المسؤولين القضائيين للمشتبه بهم   .ه 

احتجزوا أثناء خطة فرض القانون وفحص إمكانية  المحتجزون قبل المحاكمة بما في ذلك أولئك الذين
اتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى توفير فرصة وصول قضاة التحقيق والموظفين القضائيين اآلخرين بعد 
اإلحالة المبدئية وبشكل منتظم من اجل اإلسراع في حل قضاياهم؛ ضمان إطالق سراح الموقوفين 

لهم بارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون وإحالتهم بصورة عاجلة إالّ في حال توجيه تهمة 
 .للمحاكمة

معالجة قضية اإلساءة للموقوفين فورا، وهذا يشمل األحداث؛ ويجب أالّ يتمتع بالحصانة ضد المحاكمة   .و 
أي من موظفي إنفاذ القانون ومسؤولي االعتقال المعروفين أو الذين يشتبه بتورطهم في تعذيب أو إساءة 

حتجزين في السجون الواقعة تحت إدارتهم؛ ويجب التحقيق في المزاعم الموثوقة بشأن تعذيب معاملة الم
 .المحتجزين فورا وبجدية وتقديم مرتكبيها للعدالة واإلعالن عن نتائج التحقيق

تنفيذ سياسات تهدف إلى إجراء تدقيق وتدريب مناسبين للعاملين في مجال إنفاذ القانون ووضع آليات   .ز 
 .اقبة ولتحمل المسؤولية لضمان وجود مراقبة على سلوك موظفي القوات األمنيةفاعلة للمر

اإلبقاء على الجهود الرامية لتخفيف االكتظاظ في السجون ومراكز االعتقال وتحسين الظروف الصحية   .ح 
وضع إجراءات عاجلة لتحسين الظروف في مراكز احتجاز األحداث المتعلقة والغذائية وخاصة 

 .وجود برامج تأهيل مناسبة باالزدحام وعدم
دراسة وضع إجراءات علنية لتقديم تقارير وزارة حقوق اإلنسان حول نشاطاتها بشكل دوري لتغطي   .ط 

التطورات الخاصة بحقوق اإلنسان ومساهماتها وانجازاتها بحيث تصبح التقارير أداة لحماية حقوق 
 .اإلنسان

ءات تلبي الحد األدنى من المعايير المطلوبة للمحاكمة مراجعة اإلجراءات في المحاكم الجنائية وتبني إجرا  .ي 
وتبنّي إجراءات لضمان الحقوق األساسية لمتهمين بما فيها الوصول المناسب لمحامي الدفاع وفي الوقت 
                                                 

وكانت المسألة ال تزال  معلقة في أواخر . من قانون العقوبات 409أ و /41دتين وبهذا الصدد تقدمت وزارة الدولة لشؤون المرأة بمقترح تعديل للما 10

 .ديسمبر/األول  كانون

وبتصديق الدولة على . 2000ديسمبر /األول كانون 22دخل البروتوكول االختياري لالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز التنفيذ في  11

فيما يتعلق  –وهي الهيئة التي تراقب التزام الدول األعضاء باالتفاقية  –ياري فإنها تعترف بصالحية لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة البروتوكول االخت

 .بتلقي ودراسة شكاوى األفراد أو الجماعات ضمن نطاق صالحياتها
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المناسب واستمرار تمثيل محامي الدفاع أثناء كافة مراحل التحقيقات ودراسة تعليق عقوبة اإلعدام إلى 
 . اإلجراءات في مراحل التحقيق والمحاكمة حين القيام بمراجعة

التعاون مع سلطات حكومة إقليم كردستان والقوة متعددة الجنسيات في حل قضايا الموقوفين في سجون   .ك 
حكومة إقليم كردستان والذين يزعم أنهم اعتقلوا على يد القوة متعددة الجنسيات والقوات العسكرية 

معا بما فيها وضع آليات تمكن من نقل المحتجزين من حكومة إقليم  األمريكية والقوات العراقية األمنية
  . كردستان للحكومة المركزية وفق األصول

  
  توصيات لحكومة إقليم كردستان

  
مراجعة السياسات الحالية الخاصة بالصحفيين والعاملين اآلخرين في مجال اإلعالم خاصة حول اعتقال   .أ 

رير حول قضايا تخص الصالح العام، وتقديم أجوبة حول قضايا واحتجاز أولئك المنخرطين في تقديم تقا
فردية طرحتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق والتي تطلب فيها استيضاح األسس واألسباب القانونية 
لهذه االعتقاالت والتأكد من عدم وجود أشخاص محتجزين ما لم يكن هناك اتهامات محددة وتقديمهم 

من أن القانون الخاص بالصحافة يتواءم مع المعايير المقبولة دوليا والمتعلقة بالحق في  للمحاكمة، والتأكد
  . حرية التعبير

االستمرار في الجهود التي ترمي إلى دعم المجتمعات المستضعفة وتبني إجراءات فاعلة تجاهها بما في   .ب 
تياجات عدد كبير من ذلك األقليات الدينية والعرقية من خالل تخصيص موارد إضافية لتلبية اح

األشخاص المهجرين من هذه المجتمعات، واتخاذ إجراءات لضمان حصول المجموعات المستضعفة 
 .األخرى بما فيها مواطني دول ثالثة على الحماية من السلطات في اإلقليم

وتقديم " جرائم الشرف"التأكد من إجراء تحقيق فوري وجدي في حوادث العنف ضد المرأة بما فيها   .ج 
رتكبيها للعدالة؛ والتوضيح من خالل تصريحات علنية والمحاكمات الجنائية بأنه لن يتم التساهل مع مثل م

 . هذه الحاالت وأنها لن تمر دون عقاب
إجراء مراجعة مستقلة وجدية وفورية لحاالت موقوفين مضى على توقيفهم فترة طويلة لدى قوات   .د 

الن عن نتائج هذه المراجعة باإلضافة إلى اإلعالن عن األسايش دون اتهام أو محاكمة، كما يجب اإلع
عدد الموقوفين لدي قوات األسايش، والتأكد من إطالق سراح الموقوفين فورا ما لم يكن هناك اتهامات 
محددة وتقديمهم للمحاكمة وال يجب أن يحتجز إنسان بناء على االشتباه بارتكابه جريمة ال تعد مخالفة 

ها، والتأكد من عرض الموقوفين على قضاة التحقيق وفقا للقانون الجنائي وفق القانون وقت حدوث
 .العراقي

مراجعة الممارسات الحالية المتعلقة بالحجز اإلداري وإعطاء المحتجزين حق االعتراض على قانونية   .ه 
احتجازهم؛ وضمان الوصول المباشر والمنتظم لألقارب ومحامي الدفاع، وتبني تدابير لضمان الوصول 

 . لمباشر والمنتظم لقضاة التحقيق وغيرهم من العاملين في القضاءا
دراسة مسالة التعليق تطبيق عقوبة اإلعدام انتظارا إلجراء مراجعة جدية لإلجراءات القانونية للمراحل   .و 

 . القانونية في مراحل ما قبل وما بعد المحاكمة
ات الجنائية الواجب اتخاذها ضد يجب التحقيق فورا وبشكل جدي في المزاعم بالتعذيب واإلجراء  .ز 

المسؤولين الذين أساءوا للمحتجزين أثناء اعتقالهم، ويجب بذل كافة الجهود للتأكد من أن المحتجزين 
 .األحداث مودعون في أماكن منفصلة وتكريس موارد إضافية لمعالجة مسالة اكتظاظ مراكز االعتقال

نسيات في حل قضايا المحتجزين في سجون حكومة إقليم التعاون مع الحكومة العراقية والقوة متعددة الج  .ح 
  . كردستان الذي يزعم أنهم اعتقلوا علي يد القوات العسكرية األمريكية وقوات األمن العراقية معا

 
  

  في العراق ةتوصيات للقوة متعددة الجنسي
  

ونية من قبل الموظفين التحقيق جديا وبشكل عاجل وبحيادية في كافة المزاعم بشأن أعمال القتل غير القان  .أ 
العسكريين التابعين للقوة متعددة الجنسيات واتخاذ اإلجراءات المناسبة ضد أولئك الذين أفرطوا في 



 8

، ويجب اإلعالن عن بدء هذه التحقيقات ونتائجها بشكل علني. استخدام القوة أو استخدامها بشكل عشوائي
 12.اينما كان ذلك مناسبا

األساسية لإلجراءات القانونية الصحيحة المكفولة في قانون حقوق اإلنسان  دراسة تنفيذ عملية الضمانات  .ب 
الدولي ال سيما الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمحتجزين في سجون القوة متعددة الجنسيات، 
 واتخاذ الخطوات لتحسين وصول المحتجزين لمحامي الدفاع في كافة مراحل التحقيق، والسماح للدفاع أن

يمثل موكليه أمام هيئات المراجعة اإلدارية، وتوضيح وضع المحتجزين من األحداث الذين أمضوا أكثر 
، ومراجعة القضايا الجنائية التي ردت عند المحاكمة من منطلق إطالق سراح هؤالء التوقيفمن عام في 

اقية إلى حين إجراء المحتجزين فورا، وعدم نقل السجناء المحكوم عليهم باإلعدام إلى السلطات العر
 . مراجعة جدية لإلجراءات القانونية التي اتبعت في قضاياهم أثناء المحاكمة

التعاون مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان في حل قضايا المحتجزين في سجون إقليم حكومة   .ج 
لتهم مع القوات كردستان والذين يزعم أن القوة متعددة الجنسيات أو القوات العسكرية األمريكية اعتق

 . العراقية
دراسة السماح لمراقبي حقوق اإلنسان المستقلين الذين يشاركون في نشر التقارير، بما فيهم بعثة األمم   .د 

المتحدة لمساعدة العراق، بالوصول إلى مراكز االعتقال التابعة للقوة متعددة الجنسيات؛ ويجب أن يكون 
 .قابة ودون إعاقةالوصول إلى المحتجزين بصورة منتظمة ودون ر

الخاصة بتسبب متعاقدين خاصين بوقوع الموثوقة التقارير كافة يجب أن تحقق السلطات األمريكية في   .ه 
وفيات ووضع آلية فاعلة لتحملهم المسؤولية أينما كانت الظروف المحيطة بعمليات القتل لم تبين سبب 

ل الفئات من موظفي المتعاقدين مبررا لذلك، واتخاذ خطوات تضمن أن المخالفات التي ترتكبها ك
 .األمريكيين في العراق تخضع للمحاكمة وفق القانون

  
  حماية حقوق اإلنسان

  
  اإلعدام خارج إطار القانون والقتل المستهدف والعشوائي

 
، تواصل توارد التقارير بخصوص أعمال العنف بشكل عام 2007خالل الربع الثالث من عام  .14

تل العشوائي في العديد من المناطق في العراق، األمر الذي دفع واالغتياالت المستهدفة والق
وال . بالعراقيين إلى ترك بيوتهم والسعي للحصول على مأوى عند عائالتهم أو في الدول المجاورة

تزال المدن الرئيسية بما فيها بغداد والبصرة والموصل وبعقوبة والفلوجة وكركوك متضررة من هذا 
آلثار الناجمة عن العنف على المدنيين بسبب عدم القدرة على الوصول ويصعب تحديد ا. األمر

  .للمناطق المتضررة وندرة المعلومات الموثوقة من مصادر حكومية أو غيرها
  

سبتمبر، أعلن قائد القوة متعددة الجنسيات في العراق، الجنرال ديفيد باتريوس، عن /في شهر أيلول .15
في منتصف " زيادة عدد القوات"منذ البدء في عمليات "نية إحراز نجاح في الحد من الحوادث األم

) ج"(وأشار ضمن تقريره الذي رفعه لمجلس الشيوخ األمريكي إلى أن " يونيو-شهر حزيران
انخفضت نسبة الوفيات لكافة الفئات، بعد استثناء وفيات األسباب الطبيعية، على نحو ملحوظ بنسبة 

وال  13".ديسمبر/أعمال العنف الطائفية في شهر كانون األول٪ في كافة أرجاء العراق منذ ذروة 45
يتوفر لدى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بيانات إحصائية قابلة للتحقق حول الوفيات الناجمة 

قلّت على نحو ملحوظ  2007عن أعمال العنف بيد أنها الحظت أنه خالل الربع األخير من عام 
ت مسلحة أو تفجيرات تستهدف مدنيين في عدد من المواقع في الحوادث التي تنطوي على هجما

نوفمبر، أعلن الجيش األمريكي خالل مؤتمر صحفي /تشرين الثاني 18وفي . البالد بما فيها بغداد
٪ في كافة المناطق حيث 55عقد في بغداد أن نسبة التفجيرات والهجمات األخرى انخفضت بنسبة 

هجمة عنيفة في محافظة بغداد في  323يونيو، /حزيران شهدت، بحسب إحصاءات أخرى في شهر
                                                 

  .ال يمكن نشرها ألسباب عملياتية أو أمنية أو ألسباب تتعلق بحقوق المشتبه بهم أو الضحاياتقر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بان معلومات محددة  12
  . 2007سبتمبر /أيلول 11و  10متعددة الجنسيات في العراق، الجنرال بيتريوس في   تقرير مجلس الشيوخ األمريكي حول األوضاع في العراق قدمه قائد القوة 13
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لم . 14يونيو/هجمة مشابهة في شهر حزيران 1 134أكتوبر مقارنة بحوالي/شهر تشرين األول
  .15.تصدر الحكومة العراقية إحصائيات الوفيات الخاصة بها بصورة منتظمة

  
ن هجمات متعمدة على المسلحة بش بالرغم من التحسن العام للوضع األمني، قامت الجماعات .16

المدنيين من خالل التفجيرات االنتحارية وعمليات الخطف واإلعدام خارج إطار القانون دون التمييز 
وإن الهجمات المنهجية أو الواسعة النطاق ضد السكان المدنيين هي بحكم . بين المدنيين والمقاتلين

وخالل فترة اإلعداد لهذا . كمة مرتكبيهاجرائم ضد اإلنسانية وتعد انتهاكاً لقوانين الحرب ويجب محا
التقرير تم تنفيذ عدد كبير من تفجيرات السيارات المفخخة والهجمات االنتحارية التي تعمدت 

كما نفذت الجماعات المسلحة عدداً كبيراً من الهجمات . استهداف المدنيين مخلفة وراءها آثاراً مدمرة
دينية وموظفين حكوميين وأفراد إنفاذ القانون األخرى استهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات 

. دون أن تتعرض للعقاب 16وذوي االختصاص من األكاديميين والصحفيين والمحامين والقضاة
إضافة إلى هذا، تم استهداف األقليات الدينية والعرقية وغيرها من الجماعات المستضعفة بشكل 

وهناك عدد كبير من  17".جرائم الشرف"متعمد، كما تم تعمد استهداف النساء ضمن ما يسمى 
األشخاص من بيوتهم، كما وقعت عمليا التعذيب  الحوادث التي تتضمن تخويف وتهديد وخطف

فقد تم أخذ بعض الضحايا من . والقتل في بغداد والموصل والبصرة وكركوك وغيرها من األماكن
اجز الميلشيات حيث تم قتلها بيوتها في وضح النهار أو أجبرت على الخروج من سياراتها عند حو

ودفع العنف بآالف األشخاص إلى مغادرة بيوتهم واالنضمام إلى صفوف . والتنكيل بها بعد ذلك
  18.النازحين والالجئين في الخارج

  
يوليو /بين شهري تموز 2003مارس /وقعت بعض أكثر الهجمات فتكاً باألرواح منذ آذار .17

ومخلفة حصيلة وفيات عالية في بغداد وكركوك وصالح  سبتمبر مستهدفة مناطق المدنيين/وأيلول
يوليو انفجرت شاحنة مفخخة في هجوم انتحاري في سوق في /تموز 7وفي . الدين ونينوى وديالى

يوليو قتل حوالي /تموز 16وفي . شخص 160آمرلي قرب طوز خورماتو، ونتج عنه مقتل حوالي 
انفجرت شاحنة : ات منسقة في محافظة كركوكشخصاً وجرح العشرات فيما بدا أنه ثالث تفجير 85

محملة بالمتفجرات قرب مقر االتحاد الوطني الكردستاني في طوز خورماتو مما تسبب في مقتل 
آخرين في الوقت الذي وقع فيه انفجارين في مدينة كركوك، استهدف  40مدنيا وجرح  75حوالي 

يوليو قتل ما ال يقل عن /تموز 26في و. آخرين 68مدنياً وجرح  12أحدهما سوقا وتسبب في قتل 
 1وفي . شخصاً جراء انفجار شاحنة مفخخة في أحد األسواق في منطقة الكرادة في بغداد 92
آخرون جراء انفجار صهريج وقود في هجوم  60شخصاً وجرح  50أغسطس توفي حوالي /آب

ة قرب ساحة الحرية انتحاري في منطقة المنصور في بغداد وفي نفس اليوم انفجرت سيارة مفخخ
إحدى أقوى الهجمات . آخرين 40مدنياً وجرح  20في منطقة الكرادة وأدت إلى مقتل حوالي 

أغسطس عندما تم استخدام شاحنات /آب 14االنتحارية بالمتفجرات وقعت في أطراف سنجار في 
كان محملة بكميات كبيرة من المتفجرات في هجمات انتحارية استهدفت المناطق السكنية للس

شخصاً في  175وحددت تقارير اإلصابات األولية عدد الذين قتلوا بحوالي . اليزيديين في قريتين

                                                 
انظر  . جو واألسلحة الخفيفة- ت الهجمات بواسطة السيارات المفخخة، والعبوات ناسفة واأللغام وقذائف الهاون والصواريخ وصواريخ أرضالبيانات التي تم نشرها شمل 14

نيويورك تايمز (، "2006فبراير /تقول الواليات المتحدة أن معدل الهجمات في العراق انخفض ليبلغ المستوى الذي كان عليه في شباط"كارا باكلي ومايكل ر جوردون، 

نوفمبر /تشرين الثاني 20لوس أنجلوس تايمز، " (تُشجع الواليات المتحدة العراق للعمل خالل انخفاض وتيرة العنف،: "وتينا سوسمان) 2007نوفمبر /تشرين الثاني 19

2007.(.  

يوليو، أفادت وسائل اإلعالم عن عدم وجود بيانات للوفيـات  /ي تموزفف.  اإلصابات دخالل فترة اإلعداد للتقرير، أعلن مسؤولون حكوميون، بصور متقطعة، عن أعدا 15

  .مدني جراء أعمال عنف خالل الشهر المنصرم  1 011 سبتمبر، أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية عن مقتل/وفي مطلع شهر أيلول.  لهذا الشهر

  ".عبير عن الرأي واستهداف اإلعالميينحرية الت"و " كومة والشخصيات الدينيةالقتل المستهدف للجماعات المهنية، وموظفي الح"انظر الفقرة بعنوان  16

  ".وضع األقليات والجماعات األخرى"انظر الفقرة بعنوان  17

  ".نزوح السكّان المدنيين"انظر الفقرة بعنوان  18
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ونقلت القوة متعددة الجنسيات بعض المصابين إلى . جريح 200حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 
أغسطس ارتفعت الحصيلة الرسمية للقتلى إلى /آب 19وبحلول . مستشفيات في دهوك والموصل

جريح، وبهذا يكون هذا الهجوم  400شخص مفقود وحوالي  100 – 80قتيال إضافة إلى  350
وقدرت مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين أن ما . 2003مارس /األعنف منذ شهر آذار

سبتمبر أدى هجوم استهدف اجتماع مصالحة بين /أيلول 24و في . منزالً قد دمرت 525يقارب من 
 .شخصاً من بينهم قائد شرطة ديالى 26ة وشيعية محلية في بعقوبة إلى مقتل مجموعات سني

 
 2007وفي حين انخفض مستوى العنف بشكل تدريجي خالل الثالث أشهر األخيرة في عام  .18

استمرت المجموعات المسلحة بارتكاب هجمات متعمدة على األهداف المدنية في عدة أماكن في 
ديد من الهجمات غير أنها ليست بالمعدالت المشهودة في الربع العراق، حيث تم اإلبالغ عن الع

مقتل أربعة مدنيين وجرح عشرة آخرين، من : وما يلي بعض الحوادث التي تم تسجيلها. الثالث
بينهم نساء وأطفاالً، عند انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة الخالص 

كتوبر؛ ومقتل أربعة مدنيين وجرح سبعة آخرين عند انفجار عبوة أ/األول  تشرين2شمال بغداد في 
مدنياً  22أكتوبر؛ مقتل /األول تشرين 4ناسفة قرب محطة وقود في منطقة الزعفرانية في بغداد في 

أكتوبر؛ مقتل /األول تشرين 9آخرين في هجوم بسيارة مفخخة في منطقة بيجي في  16وإصابة 
 11د انفجار سيارة في منطقة الشورجة في بغداد في آخرين عن 35سبعة مدنيين وجرح 

آخرين في انفجار  27مدنيا وجرح  17أكتوبر استهدفت قائد شرطة المدينة،؛ مقتل /األول  تشرين
آخرين  18سيارة استهدف مقر الشرطة في حي البوشمان في سامراء؛ مقتل عشرة مدنيين وجرح 

أكتوبر؛ مقتل أربعة من شيوخ /األول  تشرين 14في في انفجار سيارة في منطقة الكاظمية في بغداد 
العشائر وإصابة ثالثة آخرين عندما قام انتحاري بتفجير نفسه في اجتماع لمجلس إنقاذ ديالى في 

آخرين عند انفجار عبوة  16نوفمبر؛ مقتل أربعة مدنيين وإصابة /تشرين الثاني 9الخالص في 
نوفمبر؛ مقتل /تشرين الثاني 11ي الموصل في ناسفة قرب حافلة صغيرة في منطقة البورصة ف

آخرين في انفجار سيارة مفخخة في ساحة الحرية في منطقة الكرادة في  20تسعة مدنيين وجرح 
آخرين بجراح في انفجار سيارة  15نوفمبر؛ مقتل ستة مدنيين وإصابة /الثاني  تشرين 17بغداد في 

آخرين في انفجار سيارة مفخخة  13ين وجرح مفخخة في مركز مدينة الرمادي؛ ومقتل خمسة مدني
 .ديسمبر/كانون األول 12استهدف سوقاً في ضاحية مسيحية في بغداد في 

 
أغسطس تم تسجيل /آب 6ففي . وأودى العنف بحياة العديد من األطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم .19

عند انفجار شاحنة هجوم عشوائي خلّف وراءه أكبر عدد من اإلصابات في صفوف األطفال وذلك 
 27مفخخة في ضاحية سكنية في منطقة الكيبك في تلعفر في محافظة نينوى مما أدى إلى مقتل 

كما تعرض عدد كبير من األطفال للقتل أو التشويه في . آخرون 30طفالً وجرح  12مدنياً من بينهم 
مبر تعرضت ثالث سبت/أيلول 17في . المدارس، التي كثيراً ما استهدفتها المجموعات المسلحة

وما يلي بعض . مدارس ابتدائية لهجوم مسلح في مناطق إمام المنصور، والكاتبية وبلد روز
مقتل خمسة مدنيين، من بينهم ثالثة : الحوادث األخرى التي أدت إلى مقتل أطفال بحسب التقارير

وثالثة أطفال أغسطس؛ مقتل أربع نساء /آب 18أطفال، في هجوم بقذيفة هاون في بلدة الخالص في 
أغسطس؛ مقتل طفل في سن /آب 8في انفجار عبوة ناسفة قرب الجامعة التكنولوجية في بغداد في 

 9العاشرة إضافة إلى ثالثة مدنيين آخرين في انفجار قنبلة في منطقة سكنية في طوز خورماتو في 
السن، عند  أكتوبر؛ مقتل ستة مدنيين وجرح تسعة آخرين، من بينهم طالب صغار/األول  تشرين

 11انفجار عبوة ناسفة تم وضعها قرب ملعب مدرسة المارد العربي في بغداد في 
آخرين، من بينهم نساء وأطفاالً، في انفجار  20مقتل ستة مدنيين وجرح . أكتوبر/األول  تشرين

أكتوبر؛ ومقتل ثالثة أطفال وجرح /األول تشرين 16سيارة بالقرب من حديقة الزوراء في بغداد في 
تشرين  9شرة مدنيين آخرين في هجوم بقنابل الهاون على منطقة سكنية في بلد روز في ع

وفي عدد من ضواحي بغداد انخفض حضور التالميذ، بما فيهم األطفال الصغار، إلى . نوفمبر/الثاني
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سبتمبر وذلك جراء العنف /أيلول30المدارس عندما أعادت فتح أبوابها للعام الدراسي الجديد في 
 .تمرالمس

 
خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير، تم تسجيل ما ال يقل عن ثالث هجمات منفصلة على مستشفيات  .20

يوليو /تموز 24مدنية، بما في ذلك الهجوم بصواريخ الهاون على مستشفى الصدر في البصرة في 
والذي أدى إلى مقتل ثالثة مدنيين، وهجوم آخر على مستشفى في غرب بغداد قام به مسلحون 

سبتمبر اختطف /أيلول 16وفي . سبتمبر، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات/أيلول22مجهولون في 
مسلحون مجهولون في بعقوبة الواقعة في محافظة ديالى سيارة إسعاف تقل ثمانية ركّاب ؛ وال يزال 

 19.مصيرهم مجهوالً
  

  القتل المستهدف للجماعات المهنية وموظفي الحكومة والشخصيات الدينية
  

، وخاصة خالل الربع 2007ى الرغم من انخفاض الهجمات العنيفة في النصف األخير من عام عل .21
األخير، استمر المتمردون والميليشيات المسلحة بشن هجمات مستهدفة ضد الجماعات المهنية 

وكان من بين الضحايا أثناء فترة اإلعداد لهذا . والمسؤولين وغيرهم في العديد من أنحاء البالد
ير أعضاء في المهن القانونية والطبية واألكاديمية، وعاملين في مجال اإلعالم وموظفي التقر

وفي حين أن بعضاً منهم قتل في سياق . الحكومة وشخصيات دينية وموظفين في مؤسسات الدولة
كما جرح . العنف العام المستمر، تم استهداف الكثير منهم لالغتيال أو تم اختطافهم وقتلهم بعد ذلك

 .د كبير منهم خالل الهجمات أو تمكنوا من الهرب من محاوالت قتلهمعد
 

ديسمبر قتل ما ال يقل عن تسعة محامين /يوليو وكانون األول/وفي الفترة الواقعة بين شهري تموز .22
وكان من بينهم زيدان . وثالثة قضاة على يد مسلحين مجهولين أو أعضاء في الميليشيات المسلحة

يوليو على يد مسلحين في مركبة أثناء مغادرته لمبنى /تموز 23قتيالً في الشمري، الذي أردي 
أغسطس في /آب 8محكمة الهاشمية في بابل، ورعد راشد فياض الدليمي، الذي عثر على جثته في 

ومن بين القضاة الذين قتلوا . منطقة الوردية في المدائن بعد أن قام مسلحون مجهولون باختطافه
يوليو في ديالى، ولؤي وتوت، قتل في هجوم بسيارة /تموز 17، قتل في حمدي حبيب الجبوري

كما قتل أربعة أساتذة جامعة، من بينهم عادل عبدالهادي، . أغسطس في الحلة/آب 15مفخخة في 
 28أستاذ فلسفة في جامعة الكوفة، الذي قتل رمياً بالرصاص في النجف عند مغادرته لمنزله في 

نوفبمر /تشرين الثاني 1ري عبدالجبار محمد، الذي عثر على جثته في أكتوبر، وصب/األول  تشرين
كما تم قتل مدير مستشفى الرشاد لألمراض العقلية . في شوارع كركوك بعد أسبوع من اختطافه

 .ديسمبر/األول  كانون 11الدكتور مهند العقيلي رمياً بالرصاص في منطقة البلديات في بغداد في 
  

شخاص الذين لهم عالقة مع عدد من المؤسسات الحكومية، بما فيها وتم استهداف عدد من األ .23
سبتمبر، قتل مسلحون مجهولون مصطفى كاظم /أيلول 20ففي . الهيئات المستقلة، بصورة مشابهة

في وسط   20عبود المدامخة وهو قاض في هيئة التمييز التابعة لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية،
أكتوبر، قتل على محمد عبدالعزيز محمد، وهو محقق في هيئة النزاهة /تشرين األول 17بغداد وفي 

كما تم استهداف عضوين في المفوضية العليا . رميا بالرصاص في شوارع مدينة كركوك 21العامة،
أكتوبر، كما /األول تشرين 10علي صبيح حسن، الذي اختطف وقتل في : لالنتخابات في البصرة

                                                 
 .  ا فيها المستشفيات، إال في حال استخدامها ألغراض عسكريةالقانون اإلنساني الدولي العرفي يحظر الهجمات المباشرة ضد األشياء المدنية بطبيعتها بم 19

  .، لتحل محل المفوضية العراقية لدعاوى الملكية التي أنشئت تحت سلطة االئتالف المؤقتة2006مارس /في آذار الهيئةتم تشكيل  20

  .2004يناير /كانون الثاني 27في  55النزاهة العامة تماشياً مع قرار سلطة االئتالف المؤقتة رقم  هيئةتم تشكيل  21
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أكتوبر /األول تشرين 27دائرة المكتب اإلعالمي في البصرة، في قتل أسامه خليل إبراهيم، رئيس
 22.بعد أن شن مسلحون مجهولون هجوماً على بيته

  
. وبقي موظفو الحكومة والشخصيات السياسية والدينية الهدف الرئيس لهجمات المجموعات المسلحة .24

، محافظ القادسية، خليل جليل حمزة: حيث كان من بين الذين قتلوا اثنين من محافظي المحافظات
أغسطس على /آب 20و  12ومحمد على الحسني، محافظ المثنى وكالهما قتال بعبوات ناسفة في 

الموصل، محمد زكي مختار ناحية الجديدة في سبتمبر عثر على جثة /أيلول 26وفي . التوالي
ن اآلخرين محمود ومن بين المستهدفي. الحمداني، في أحد أسواق المدينة بعد ثالثة أيام على اختطافه

سبتمبر؛ كما /أيلول 30إبراهيم، عضو مجلس مدينة الموصل الذي قتل في كمين نصب لموكبه في 
رمياً بالرصاص في منطقة العامرية في بغداد  23قتل أحمد خليل المشهداني، مستشار عدنان الدليمي،

ية، الذي عثر على أكتوبر؛ وقتيبة بدرالدين، وهو مستشار في وزارة المال/األول  تشرين 23في 
كما استُهِدف أربعة أشخاص . نوفمبر/تشرين الثاني 4جثته في مركبة في حي الجامعة في بغداد في 

حسين الحسيني , وكيل آية اهللا العظمى: سبتمبر/ذوي صلة بآية اهللا العظمى علي السيستاني في أيلول
بر؛ وكذلك تم قتل كل من سبتم/أيلول 11الذي قتل رمياً بالرصاص خارج منزله في البصرة في 

الشيخ أحمد عبدالكريم بشير والشيخ أحمد الجنابي، وكالهما مساعدين آلية اهللا العظمى، رمياً 
سبتمبر في الديوانية والبصرة على التوالي؛ والشيخ عبداهللا فلك، مستشار /أيلول 20بالرصاص في 

تدين مجهولي الهوية في النجف مالي في مكتب آية اهللا العظمى، الذي طعن حتى الموت على يد مع
كما قتل رئيس الوقف الشيعي، إبراهيم عبدالكريم عند قيام مسلحين بمهاجمة . سبتمبر/أيلول 22في 

  .أكتوبر/األول  تشرين 9مركبته في منطقة حي المشتل في بغداد في 
  

  مقتل المدنيين على أيدي متعاقدين أمنيين خاصين
 

مدنيين على نجم عنها مقتل م تسجيل ما ال يقل عن خمسة حوادث خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير ت .25
سبتمبر، اشترك موظفون تابعون لشركة األمن بالك /أيلول 16ففي . أيدي متعاقدين أمنيين خاصين

 24.قتيالً مدنياً 17ووتر في إطالق نار في ساحة النسور في منطقة المنصور في بغداد مما خلف 
ادعت في بادئ األمر أن متمردين مسلحين هاجموا موكبها المكون وعلى الرغم من أن بالك ووتر 

من أربع مركبات، أشارت الشهادات الالحقة إضافة إلى التقرير األولي الذي أصدرته وزارة 
الداخلية العراقية إلى أن موظفي بالك ووتر بادروا بإطالق النار أوالً ومن ثم أطلقوا النار بشكل 

أن النار ُأطلقت في بادئ األمر على مدنيين اثنين كانا في سيارة اقتربت  وأفادت التقارير. عشوائي
ومن بعدها بدأ إطالق النار يتصاعد بسرعة بما في ذلك إطالق نار من , من موكب بالك ووتر
كما أفادت تقارير أن المتعاقدين قاموا بإطالق النار مرة ثانية في مكان يبعد . مروحية بالك ووتر

من مكان الحادث األول وبعد عدة دقائق من وقوعه في أثناء مغادرة موكبهم متر  200حوالي 
 25.شخصاً، لم يوجد بينهم أي من موظفي بالك ووتر 12وجرح ماال يقل عن . لساحة النسور

                                                 
وتم اختيار . اعتمد مجلس النواب قانوناً بخصوص المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات، الذي نص على إنشاء هيئة انتخابية دائمة في العراق 2007فبراير /في شباط 22

 2007لعام  1770وبموجب قرار مجلس األمن . العراق واإلشراف عليها ، وهم مسؤولون عن تنظيم األحداث االنتخابية في2007مايو /وتعيين تسعة مفوضين في أيار

وباالستناد . فيما يتعلق بالمسائل االنتخابيةتقوم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتوفير المشورة والمساعدة الفنية للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات وللحكومة العراقية 

و  2004ديسمبر /آخرين في الفترة الممتدة بين شهري كانون األول 57عامالً انتخابياً وجرح  60المستقلة لالنتخابات تم قتل إلى سجالت المفوضية العليا 

  .2007أكتوبر /األول تشرين

  .األمين العام لمؤتمر أهل العراق 23

  . خدمات أمنية للدبلوماسيين والمسؤولين األمريكيينتعمل شركة بالك ووتر في العراق بموجب عقد مع وزارة الخارجية األمريكية وتقوم بتوفير  24

انتباه الدول "ولفت ". رحب بالتحقيقات الجارية لتوضيح الحقائق"و " إطالق النار العشوائي"عبر فريق األمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة عن قلقه إزاء  25

وناشد الدول األعضاء ضمان أن المساندة العسكرية " نف، وهو أحد المهام األساسية التي تمثل سيادة الدولةاستعمال الع...  األعضاء إلى األخطار المالزمة لخصخصة 

حث الحكومات على تفادي منح الحصانة "و " والخدمات االستشارية واألمنية التي تقدمها الشركات الخاصة على المستوى الدولي ال تعرقل التمتع بحقوق اإلنسان أو تنتهكها
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أكتوبر، طلبت الحكومة العراقية من سلطات الواليات المتحدة أن تبدأ /األول  وفي شهر تشرين .26

دام بالك ووتر في غضون ستة أشهر، وقدمت مشروع قانون إلى مجلس باإلنهاء التدريجي الستخ
النواب يهدف إلى إنهاء الحصانة من المقاضاة الجنائية العراقية للمتعاقدين األجانب التي منحتهم 

وبقي وضع مسودة القانون غير واضح حتى نهاية  2004.26إياها سلطة االئتالف المؤقتة في عام 
: البدء بما ال يقل عن أربع تحقيقات منفصلة، ومن ضمن هذه التحقيقات ديسمبر وتم/األول كانون

تحقيق هيئة تابعة للحكومة العراقية مؤلفة من ثالث أعضاء برئاسة وزير الدفاع، وتحقيق وزارة 
عراقية مشتركة  –وتحقيق لجنة أمريكية  28وتحقيق وزارة الدفاع األمريكية، 27الخارجية األمريكية،
أكتوبر، أعلنت /األول تشرين 7وفي . أكتوبر/األول تشرين 7تماعها األول في كانت قد عقدت اج

الحكومة العراقية أن تحقيقاتها توصلت إلى أن متعاقدي بالك ووتر بدءوا بإطالق النار في عدة 
 وفي أعقاب مقابالت مع الشهود وبعد فحص األدلة الجنائية 29".قتالً عمداً"جهات وأنهم ارتكبوا 

ال  هنوفمبر ، أن/الثاني  تشرين 13مكتب التحقيقات الفدرالي في  تحقيقاتلئج المؤقتة أظهرت النتا
عملية قتل وأنه لم يكن هناك أي دليل يظهر أن بالك ووتر  17من أصل الـ  14يوجد ما يبرر 

ديسمبر وقعت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع / كانون األول 5وفي  30.تعرضت إلطالق نار
حسنت التناغم بين السفارة األمريكية والقوة متعددة الجنسية حول قواعد "اتفاق  األمريكية مذكرة

باإلضافة إلى أن . استخدام القوة وتنسيق التحرك والسيطرة واإلبالغ عن الحوادث ونتائج التحقيقات
واعد مسئولي السفارة والقوة متعددة الجنسية العالقة في العمل مع وزارة الداخلية لتحسين المراقبة وق

 31".العمليات األمنية الخاصة
 

ودفعت حادثة ساحة النسور السلطات العراقية إلى إعادة دراسة عدة قضايا سابقة كان زعم فيها أن  .27
متعاقدين مع شركات أمنية خاصة ألحقوا األذى أو قتلوا عراقيين أو ألحقوا أضراراً بممتلكات 

 9في . الحوادث األخرىسبتمبر، تم تسجيل عدد من /أيلول 16ومنذ  32.عراقية
أكتوبر، قتلت امرأتين، مارو أوانيس وجينيفا جالل، على يد متعاقدين خاصين يعملون /األول  تشرين

                                                                                                                                                 
من تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة  69أيضاً انظر فقرة ). 2007سبتمبر /أيلول 25البيان الصحفي للفريق العامل، ". (الشركات وموظفيها لهذه

الجمعية العامة لألمم المتحدة في  والذي تم تقديمه إلى 2007أغسطس /آب 24النتهاك حقوق اإلنسان وعرقلة استخدام الشعوب لحقها في تقرير المصير، بتاريخ 

 ).62/301/أ( 2007نوفمبر /الثاني تشرين

، وضع سلطة االئتالف المؤقتة، والقوة متعددة الجنسيات في العراق، وبعض  )معدل( 2004/17يونيو /في حزيران 27تماشياً مع قرار سلطة االئتالف المؤقتة رقم  26

يونيو /حزيران 30 –ابريل /نيسان 1انظر تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، للفترة  ).3( 4البعثات والموظفين في العراق، فقرة 

، والقانون الفدرالي األساسي لمناهضة 1996التشريعات األمريكية التي يمكن أن يتم بموجبها إجراء مقاضاة من هذا النوع تتضمن قانون جرائم الحرب لعام . 2007

ولغاية اآلن لم يكن هناك أي مالحقة قضائية في هذا السياق بموجب قانون . 2000وقانون االختصاص القضائي العسكري خارج الوالية اإلقليمية لعام  1994لتعذيب لعام ا

تعاقدون مع وزارة الدفاع األمريكية مشمولين الم. جرائم الحرب، بينما جرت مقاضاة واحدة ناجحة بموجب قانون االختصاص القضائي العسكري خارج الوالية اإلقليمية

ة الدفاع العسكرية في الخارج بقانون االختصاص القضائي العسكري خارج الوالية اإلقليمية غير أنه من غير الواضح ما إذا كان المتعاقدون غير المرتبطين بعمليات وزار

  .مشمولين به أيضاً

   .درالي أن يقود التحقيقات، لكن بعد أن استجوبت موظفي بالك ووتر ومنحتهم حصانة محددة مثيرة للجدلطلبت وزارة الخارجية من مكتب التحقيقات الف27 

يلتزمون بسياسات وإجراءات وزارة  ]المتعاقدين[التأكد من أن"سبتمبر أصدر وزير الدفاع األمريكي مذكرة إلى القادة العسكريين، موجهاً الموظفين إلى /أيلول 25في  28

  "الدفاع 

  .2007 أكتوبر/األول تشرين 8، نيويورك تايمز )نقالً عن مكتب رئيس الوزراء"" (جريمة قتل"إطالق النار من قبل بالك ووتر هو : العراق يقول" 29 

ات الفدرالي أقر بمشاكل فيما فادت تقارير أن مكتب التحقيقأوفقا إلى مسئولين أمريكيين رفضوا االفصاح عن هويتهم على اطالع بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي  30 

أدلى بها موظفو بالك ووتر  يتعلق بجمع األدلة بما في ذلك استحالة إعادة تمثيل مكان إطالق النار أو فحص كافة الضحايا أو الوصول إلى  بعض اإلفادات التي كان قد

  ).2007نوفمبر /تشرين الثاني 14ز، نيويورك تايم" عراقياً دون سبب 14مكتب التحقيق الفدرالي يقول أن الحراس قتلوا ("

 . 2008مارس / آذار 13رسالة من سفارة الواليات المتحدة في بغداد الي بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق في  31
 ،2006ديسمبر /األول نكانو 24المهدي على يد حارس  في بالك ووتر في  تتضمن هذه الحوادث مقتل أحد الحراس الشخصيين لنائب الرئيس العراقي عادل عبد32 

وقع حادث ثالث في الحلة  2007فبراير /شباط 7وفي . متعاقدين مع بالك ووتر كانوا يطلقون النار من أعلى مبنى وزارة العدل أيديومقتل ثالثة حراس عراقيين على 

  .ع بالك ووترأغسطس ويزعم أنه قتل على أيدي متعاقدين م/آب 13عاماً في  75حيث قتل حسين صالح ربيع والبالغ 
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حيث زعم أن المتعاقدين الخاصين فتحوا النار على مركبتهما في " مجموعة يونيتي ريسورسز"لدى 
ة مكان الحادثة بواسطة تقاطع المصباح في منطقة الكرادة في بغداد، وقاموا بعدها بمغادر

أكتوبر، قامت شركة أمن أثناء حراستها لموكب بفتح النار على /األول تشرين 18وفي  33.مركبتهم
. سيارة أجرة في قره هنجير، شرق كركوك، مما أدى إلى إصابة ثالثة أشخاص من بينهم امرأتين

ا فيها إشارات األيدي وقال ناطق باسم الشركة أن ركّاب المركبة تجاهلوا إنذارات التوقف بم
أن متعاقداً مع شركة داينكور الدولية  زعمنوفمبر، /تشرين الثاني 10وفي . واإلشارات المضيئة

أطلق النار على محمد خليل خضير، سائق تاكسي، وأرداه قتيالً في منطقة العطيفية في بغداد، 
نوفمبر /تشرين الثاني 19وفي . اوأفادت التقارير أن المتعاقد غادر مكان الحادثة مباشرة بعد وقوعه

قام متعاقدون مع آلمكو، وهي شركة متعاقدة مع الجيش األمريكي ومقرها دبي ، بإطالق النار على 
 .قدم امرأة في الثامنة عشر من عمرها، ربى طه، في منطقة الكرادة في بغداد

  
  مقتل المدنيين في سياق العمليات العسكرية للقوة متعددة الجنسيات

 
زال بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق قلقة حول مقتل المدنيين والذي تواصل االبالغ عنه في ال ت .28

لقوة الجوية والبرية لقوات القامت بها أو المداهمات وعمليات التفتيش التي جوية الغارات ال اطار
ر عدداً من ديسمب/يوليو وكانون األول/جلت خالل الفترة الواقعة بين تموزوس. متعددة الجنسيات

مدنياًً  123 مقتل عن الحوادث التي تسببت بها غارات جوية للقوة متعددة الجنسيات وأفادت تقارير
. نوفمبر/في مواقع عدة في العراق بينما انخفض عدد اإلصابات بشكل حاد بحلول تشرين الثاني

مقتل أربعة مدنيين  يوليو؛/تموز 2مقتل عشرة مدنيين في الديوانية في : وكان من بين هذه الحوادث
يوليو؛ /تموز 11في حي الصحة في الموصل؛ إضافة إلى مقتل أربعة آخرين في جنوب سامراء في 

يوليو بعد تفجير منزل في الديوانية حيث يزعم وجود متمردين /تموز 12ومقتل خمسة مدنيين في 
 قتل ستة مدنيين في حييوليو؛ وم/تموز 26مدنياً في المدائن جنوب بغداد في  15مشتبه بهم؛ ومقتل 

أغسطس؛ ومقتل ثمانية عمال /آب 5الجبور في ناحية الضلوعية في محافظة صالح الدين في 
ومقتل عشرة . أغسطس/آب 10كهرباء جراء غارة جوية على حافلتهم الصغيرة في سامراء في 

 أغسطس؛ ومقتل عشرة مدنيين في حي الصحة/آب 20مدنيين في البوعبدي شمال بعقوبة في 
حديثة -سبتمبر؛ ومقتل عائلة مكونة من أربع أفراد على طريق الموصل/أيلول 28جنوب بغداد في 
مدنياً، من بينهم عدة أطفال، في المكيشيفة  11 - 6أكتوبر؛ ومقتل /األول  تشرين 18قرب بيجي في 

في بغداد ومقتل ثالثة مدنيين في ناحية الطارمية . أكتوبر/األول  تشرين 23بين سامراء وتكريت في 
مدنياً عندما  14وأفادت الشرطة العراقية في إحدى المرات عن مقتل . نوفمبر/الثاني  تشرين 5في 

استهدفت قوات القوة متعددة الجنسيات منطقة الوشاش، وهي منطقة محاذية لمنطقة المنصور في 
تعددة الجنسيات أكتوبر، دمر الدعم الجوي للقوة م/األول تشرين 5وفي . سبتمبر/أيلول 6بغداد، في 

مبنيين في الخالص بعد أن قام مسلحون يزعم أنهم ينتمون إلى ميليشيا شيعية بالهجوم على القوات 
من  25وفي حين أفاد مسؤولو القوة متعددة الجنسيات عن مقتل . البرية للقوة متعددة الجنسيات

بعة أطفال، كانوا من بين مقاتلي الميليشيا صرح مسؤول في الجيش العراقي أن مدنيين، من بينهم س
أكتوبر أدى هجوم أرضي جوي للقوة متعددة الجنسيات ضد قادة /األول تشرين 11وفي . القتلى

من المتمردين إضافة إلى ست نساء وتسعة أطفال في منطقة  19مشتبه بهم في القاعدة إلى مقتل 
ذه الحادثة وأن الجيش وأعلن مسؤول أمريكي بدء التحقيقات في ه. بحيرة الثرثار شمال الرمادي

 .يأسف لخسارة أرواح بريئة لكنه حمل اللوم على المتمردين لتعريضهم حياة المدنيين للخطر
 

أثناء عمليات دهم وتفتيش قتلوا مدني  37ال يقل عن  ماأن ب أفادت تقاريروفي حوادث أخرى،  .29
في بعض األحيان بشكل  يتجرالتي كانت القوات البرية التابعة للقوة متعددة الجنسيات قامت بها 

                                                 
توفر خدمات أمنية إلى أر تي أي وهي . ، وهي شركة أمنية وعسكرية، مسجلة في دبي ويديرها موظفون سابقون في الجيش األستراليسزمجموعة يونيتي ريسور33 

   .شركة متعاقدة مع وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة
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مقتل ثالثة مدنيين عندما فتحت : وتضمنت هذه الحوادث ما يلي. مشترك مع قوات األمن العراقية
 1قوات القوة متعددة الجنسيات النيران على مركبة اشتبه أنها تقل متمردين قرب الحبانية في 

متمرداً أثناء مداهمة  12إلى  باإلضافةسبتمبر؛ ومقتل سبعة مدنيين، من بينهم امرأة وطفل، /أيلول
من سبتمبر؛ ومقتل ثالثة /أيلول 22قامت بها القوة متعددة الجنسيات على منزل في االسكندرية في 

 25من أقارب أحد شيوخ العشائر على يد القوة متعددة الجنسيات في شرق تكريت في المدنيين 
ددة الجنسيات قرب حاجز تفتيش في سبتمبر؛ ومقتل ثالثة مدنيين على يد  قوات القوة متع/أيلول
أكتوبر؛ مقتل ثالثة مدنيين، من بينهم طفلين، /األول  تشرين 4المسيب في محافظة بابل في  منطقة

نوفمبر؛ /تشرين الثاني 1على طريق يمتد على طول نهر اإلسحاقي في قضاء يثرب قرب بلد في 
نوفمبر، قام الجيش األمريكي /ثانيتشرين ال 18ومقتل مدنيين في السماوة في محافظة المثنى في 

في  كانت تقلهممصرف الرشيد في حافلة  ن كلهم يعملون فيباالعتذار عنه؛ ومقتل أربعة موظفي
نوفمبر حيث يزعم أن المركبة تحركت في شارع غير /تشرين الثاني 27منطقة الشعب في بغداد في 

مقتل اثنين من المدنيين على يد قوات مسموح للمدنيين التحرك فيه ولم تتوقف عند نقطة التفتيش؛ و
القوة متعددة الجنسيات ويقال أن هذا حصل عندما لم يوقفا مركبتهما برغم إطالقات النار التحذيرية 

 .ديسمبر/األول كانون 31شمال الموصل في 
 

 وتقوم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بإثارة أي حادثة من هذا النوع مع سلطات القوة متعددة .30
الجنسيات حين تثير المعلومات المتاحة قلقاً فيما يتعلق باالستخدام المفرط للقوة وانتهاك مبدأ 

أكتوبر، أشارت /األول  وفي رسالة أرسلتها السفارة األمريكية إلى البعثة في شهر تشرين 34.التناسب
الدعاءات المتعلقة القوة متعددة الجنسيات في العراق هي في طور التحقيق في كافة ا"السفارة إلى أن 

وفي حين أنه وألسباب أمنية تنفيذية . بانتهاكات قانون الحرب، بما فيها عمليات القتل غير المشروع
وغيرها من األسباب ليس باإلمكان عرض كافة التحقيقات بالكامل، غير أنها تعرض بطريقة أو 

يقات من هذا النوع يجب أن وتعتقد بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن نتائج تحق 35."بأخرى
توزع بصورة واسعة وأن تعطى األهمية؛ واإلجراء المتبع حالياً يقتصر على التصريحات العامة 

وفي حين "كما أفادت السفارة األمريكية أنه . بين الحين واآلخر فيما يتعلق بأحداث خطيرة معينة
كرية، وحين يمكن، يجب أالّ تكون توافق القوة متعددة الجنسيات في العراق على أن األهداف العس

نطلب أن تقر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بأن هذه المشكلة , في األماكن ذات الكثافة السكانية
ناجمة بشكل مباشر عن األعمال التي يقوم بها المتمردون، ال عن اإلجراءات التي تتخذها القوة 

متعددة الجنسيات في العراق ببيان يصدر عن بعثة ترحب القوة سكما . متعددة الجنسيات في العراق
وينص . 36"يدين المتمردين لجعلهم المدنيين دروعاً بشرية باإلكراه األمم المتحدة لمساعدة العراق

القانون اإلنساني الدولي على وجوب اتخاذ كافة أطراف النزاع جميع االحتياطات الممكنة لتقليص 
أن عدم االلتزام بهذا منفصل عن االنتهاك األخطر والمتعلق  لىإ وتشير البعثة, األذى ضد المدنيين

للمدنيين " الفعلي"باستخدام الدروع البشرية الذي ينطوي على االستخدام ذو القصد مقارنة باالستخدام 
وتدين بعثة األمم  37.بغية صد الهجمات الصادرة عن مقاتلي العدو األمر الذي يعتبر جريمة حرب

لعراق وبدون تحفظ ممارسة استخدام الدروع البشرية، وتود استالم معلومات المتحدة لمساعدة ا
إضافية عن الحوادث التي تنطوي على استخدام المتمردين والجماعات األخرى للمدنيين كدروع 

  .بشرية وبشكل مقصود، بما في ذلك الحاالت التي تم فيها منع المدنيين من مغادرة مناطق القتال
  

                                                 
رسائل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (رير السابقة ولم تتلق بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق رداً بخصوصها حتى اآلن تم إثارة عدد من القضايا خالل فترة التق34 

   )2007يونيو /حزيران 28مايو و /أيار 11إلى رئيس أركان القوة متعددة الجنسيات في العراق كانت بتاريخ 

أرسلت رداً على تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن  2007أكتوبر /األول  تشرين 2ى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، في رسالة من السفارة األمريكية في بغداد إل  35

  .2007يونيو /حزيران 20 –أبريل /نيسان 1البعثة، للفترة 

  .نفس المصدر السابق 36

، 1977يونيو /حزيران8في ) 1بروتوكول (ضحايا الصراعات الدولية المسلحة والمتعلقة بحماية , 1949أغسطس /آب 12بروتوكول إضافي إلى اتفاقية جنيف في  37

 )7( 51مادة 
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د األمريكيين إلجراءات محاكمة عسكرية في الواليات المتحدة لالشتباه في خضع عدد من الجنو .31
 2007.38و 2005ارتكابهم جرائم في خمس قضايا منفصلة خالل تواجدهم في العراق بين عامي 

مارس /وفي إحدى القضايا التي اجتذبت اهتماماً إعالمياً كبيراً عندما سلط الضوء عليها في آذار
اً عراقياً،من بينهم نساء وأطفال، على أيدي جنود أمريكيين في بلدة حديثة مدني 24، قتل 39 2006

وباالستناد إلى قرار صادر عن قوات مشاة البحرية فلن يتم توجيه . 2005نوفمبر /في تشرين الثاني
أغسطس أسقطت التهم ضد /وبحلول آب. تهم بالقتل ألي من الجنود المتورطين بعمليات قتل حديثة

تهموا باالشتراك في جريمة القتل، فيما لم يتم تقديم العريف فرانك وتريك، المدبر أربعة جنود ا
القتل دون سبق المزعوم لجريمة القتل هذه، للمحاكمة بعد، إال أنه تم تخفيف التهم المنسوبة إليه من 

تشرين  19وفي . ديسمبر/كانون األول 31بتاريخ  شبه العمداإلصرار والترصد إلى القتل 
القتل أكتوبر، تم توجيه األوامر لوكيل العريف ستيفن تاتوم بالخضوع لمحاكمة عسكرية بتهمة /األول

في إطار هذه القضية فيما تم توجيه األوامر للمقدم جيفري تشيساني، وهو قائد سابق في  غير العمد
  .لكمشاة البحرية، بالخضوع للمحاكمة في نفس اليوم لعدم إجرائه تحقيقاً حول جرائم القتل ت

  
  وضع المرأة

  
ال يزال العنف المتواصل والوضع األمني العام في العراق يقف حائالً أمام الجهود الرامية للبحث  .32

في وضع المرأة وتقييمه على نحو يمكن االعتماد عليه، من حيث العنف القائم على نوع الجنس 
مم المتحدة لمساعدة العراق وتشير الجهود التي تبذلها بعثة األ. واالنتهاكات األخرى على حد سواء

إلحصاء عدد القتلى أو المصابين بسبب هجمات العنف التي يقوم بها المتمردون والجماعات 
المسلحة األخرى ضد المدنيين إلى أن العنف المستمر ال يزال يحصد أرواح العديد من النساء 

العشوائي للمدنيين في  وقد لقي عدد من الضحايا حتفهم جراء االستهداف. واألطفال على حد سواء
بعض المواقع كاألسواق والمؤسسات التعليمية وغيرها من األماكن العامة، فيما لقي آخرون حتفهم 
جراء عبوات ناسفة زرعت على جانب الطريق، أما في بعض القضايا األخرى فقد تم استهدافهم 

عدد من النساء خالل وخالل الفترة التي يغطيها التقرير، تم اإلبالغ عن مقتل . بشكل واضح
 .العمليات العسكرية التي تنطوي على غارات جوية

 
فيما ال تزال التقارير تتوافد عن العنف القائم على نوع الجنس في مواقع مختلفة من بغداد  .33

والمحافظات األخرى بما فيها البصرة وديالى، لم تتمكن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق من 
ففي . ه الحاالت التي تم اإلبالغ عنها نظراً للقيود التي تفرضها األوضاع األمنيةمتابعة العديد من هذ
ديسمبر، ظهرت المزيد من التقارير عن ما يسمى /نوفمبر وكانون األول/شهري تشرين الثاني

وتشير . التي ترتكبها بشكل منتظم الجماعات المسلحة أوالميليشيات في البصرة" بجرائم الشرف"
إلى وجود آثار  2007من الضحايا خالل عام  44شرطة البصرة المتعلقة بمقتل  سجالت مديرية

وقد تم قتل البعض من هؤالء الضحايا بطريقة  40.طلقات نارية متعددة في مناطق مختلفة من الجسم
وتُعزى اثنين من حاالت القتل هذه . اإلعدام إذ تلقين طلقة واحدة في مؤخرة الرأس أو الجبين

: وقد تقطعت أوصال اثنين من الضحايا. عن الحروق فيما قُتلت ثالث ضحايا خنقاً إلصابات ناجمة
في إحدى الحاالت كانت الساق اليمنى مقطوعة فيما تعرضت الضحية األخرى إلى قطع األطراف 

وفي ثمان حاالت أخرى، تم عصب أعين الضحايا أو تقييد أيديهن خلف ظهورهن . األربعة والرأس
وتُعزى . وتم العثور على حبل أو مادة أخرى حول رقاب الضحايا الالئي قُتلن خنقاًأو االثنين معاً 

اإلصابات األخرى التي تمت مالحظتها على ثمان حاالت إلى التعذيب قبل القتل، بما في ذلك 
وطبقاً لمعلومات تلقتها بعثة األمم المتحدة . التعرض للضرب المبرح وتشويه أجزاء من الجسم

                                                 
وتحتفظ البعثة بسجل لهذه الحاالت وال تقوم باالشارة الى تفاصيل عنهم  .القتل العمد، والتآمر الرتكاب جريمة قتل، واالختطاف، ودس أدلة زائفة واالغتصاب :وشملت تلك الجرائم 38

 .ول حقوق االنسانفي تقاريرها ح
  .2006مارس /آذار 19، مجلة تايم، "أضرار تبعية أم مذبحة ضد أبرياء في حديثة؟"تيم ماغيريك،  39

  .سنة 55و 25بين  تراوحت أعمار الضحايا، أينما تمت اإلشارة،و. منهن 24إمرأة، تم التعرف على  44تتضمن السجالت صور فوتوغرافية لـ 40
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اق، فقد كان أفراد الشرطة أو العامة هم الذين عثروا على أغلب هؤالء الضحايا في لمساعدة العر
وفي مدينة البصرة برزت معدالت أعلى من حاالت . مناطق ريفية معزولة أو على ضفاف األنهار

وتشير . مماثلة في المناطق الفقيرة كالحيانية، والقبلة، والمهندسين، والتنّومة، والجمهورية، والحسين
التقارير إلى أنه تم العثور على قصاصات ورقية قرب جثث الضحايا تتهمهن بارتكاب الزنا أو 

وزعم أن . ، كعدم اتباع قواعد لباس معين أو عدم لبس الحجاب الصحيح"غير اإلسالمي"السلوك 
جماعات تعمل تحت إسم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، " توقيع"بعض هذه القصاصات حملت 

احتوت قصاصات أخرى على إشارة ألوامر صدرت مسبقاً لتنفيذ القتل بواسطة الميليشيات  فيما
ويقال أن بعض أفراد العائالت يخشون المطالبة بجثث قتالهم مخافة . المسلحة حسبما تفيد التقارير

 وال زالت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، وحتى كتابة هذا التقرير،. تعرضهم لعواقب أخرى
تسعى للحصول على المزيد من المعلومات حول هذه القضايا وغيرها عالوة على التحقيقات الجنائية 

 .ذات الصلة والتدابير األخرى التي اتخذتها السلطات المعنية
 

ومن بين الحوادث التي تنطوي على قتل النساء والتي سجلتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  .34
لقيت أربع نساء مع ثالثة أطفال : كانت الحوادث التالية 2007عام  خالل الربع األخير من

تشرين  8مصرعهم عند انفجار عبوة ناسفة قرب الجامعة التكنولوجية في بغداد بتاريخ 
أكتوبر؛ فيما قُتلت إمراة واحدة ورجلين وأصيب عشرة مدنيين آخرين من بينهم ثالث نساء /األول

تشرين  22رب حافلة صغيرة في مدينة بعقوبة بتاريخ بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة ق
أكتوبر؛ وقٌتلت إمرأة واحدة وطفلها عندما سقطت قذائف هاون على منزلهما في بلدة الخالص /األول
نوفمبر؛ فيما لقيت إمرأة مصرعها إضافة إلى خمسة مدنيين آخرين في هجوم /تشرين الثاني 2في 

تشرين  7مقراطي الكردستاني في مدينة الموصل في بسيارة مفخخة استهدفت مقر الحزب الدي
وتضمنت الحوادث األخرى التي على ما يبدو أنها انطوت على هجمات موجهة ضد . نوفمبر/الثاني

فقد قُتلت : النساء الحوادث التالية التي تشمل جميعها معلمين أو موظفين في المؤسسات التعليمية
عقب تعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين دخلوا مكتبها  مديرة مدرسة في منطقة السيدية في بغداد
نوفمبر؛ كما أصيبت مديرة مدرسة أخرى /تشرين الثاني 3وأصابوها بطلق ناري في الرأس بتاريخ 

نوفمبر؛ وفي /تشرين الثاني 3في منطقة السيدية بجروح بعد تعرضها لطلق ناري في الساق بتاريخ 
ات مصرعها على يد مسلحين مجهولين في منطقة حادثة أخرى لقيت إحدى معلمات الرياضي

نوفمبر؛ كما أطلق مهاجمون مجهولون النار على مديرة /تشرين الثاني 6المنصور ببغداد في 
تشرين  14مدرسة وأردوها قتيلة عندما كانت تهم بمغادرة منزلها في منطقة الكاظمية ببغداد بتاريخ 

 .نوفمبر/الثاني
  

االنتهاكات ضد حق المرأة في الحياة والحرية خالل الفترة التي وفي إقليم كردستان، تتواصل  .35
إضافة إلى أمثلة أخرى عن " جرائم شرف"يغطيها التقرير، حيث تم تصنيف الكثير منها على أنها 

وفيما يتصل بهذه . العنف المنزلي والمجتمعي كاإلجبار على الزواج وسوء المعاملة المنزلية
محاوالت االنتحار أو االنتحار الفعلي بين النساء سببها على ما يبدو  الجرائم، كانت هناك حاالت من

وبين شهري . الهرب أو التعبير عن االحتجاج ضد العنف واالضطهاد في المنزل أو المجتمع األكبر
سبتمبر، تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق معلومات حول سبع جرائم /يوليو وأيلول/تموز

حالة موت أو إصابة مريبة بين النساء في أربيل  29د أشارت التقارير إلى وق. تتعلق بالشرف
وفي بعض الحاالت، . ديسمبر/أكتوبر وكانون األول/ودهوك والسليمانية بين شهري تشرين األول

زعم أن النساء يحاولن االنتحار عادة عن طريق الحرق احتجاجاً على إساءة معاملة الزوج أو عقب 
وحتى . عائالتهن، فيما تم العثور على أخريات وقد تم قتلهن رمياً بالرصاص خالفات مع أفراد

على أية حال، فقد أعرب . كتابة هذا التقرير، ذُكر أن الشرطة تقوم بالتحقيق في هذه القضايا
الضحايا والناشطون في مجال حقوق المرأة عن قدر ضئيل من الثقة بقدرة النظام القضائي على 

كما ال يتم اإلبالغ إال عن جانب صغير من العنف القائم  .اء المتضررات وحقوقهنحماية أرواح النس
وتشير البيانات الخاصة بجرائم . على نوع الجنس أو في بعض الحاالت يمر دون أن يتم التحقيق فيه

سبتمبر إلى أنه تم /الشرف والتي زودها وزير الدولة للشؤون الداخلية لدى إقليم كردستان في أيلول
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عاماً بين عامي  15ضحية من بين النساء في أربيل خالل فترة  32حادثة فقط تتعلق بـ 42سجيل ت
، حيث تم قتل جميع الضحايا إما رمياً بالرصاص أو تعرضن للموت خنقاً على يد 2007و 1992

المتبقية فقد تم إغالق  23حالة إدانة، أما الحاالت الـ  19أقربائهن من الرجال، ما أسفر عن 
وفي دهوك، أجرت الشرطة . قضايا الخاصة بها النعدام األدلة أو ال زالت تنتظر التحقيق فيهاال

وفي . 2007و 2006جريمة شرف وحالتين من االنتحار المشكوك بهما خالل عامي  14تحقيقاً في 
خمس حوادث، تم تسجيل الجرائم ضد مجهول حيث لم يتم التحقيق في هذه القضايا على اإلطالق؛ 

وفي السليمانية، أفادت التقارير . ست حاالت أخرى، لم يتم التمكن من تحديد مواقع المشتبه بهموفي 
وقد كانت . 2007يوليو /يناير ومنتصف شهر تموز/جريمة شرف بين كانون الثاني 14حدوث 

جميع الضحايا من النساء حيث تم تسجيل هذه الحوادث على أنها بسبب الزنا المزعوم أو ألسباب 
إمرأة للقتل رمياً بالرصاص وتم إضرام النار بواحدة  12فقد تعرضت . أخرى" قية واجتماعيةأخال"

منهن وطعن األخرى؛ فيما تم إلقاء القبض على خمسة من المشتبه بهم فيما ال يزال البقية طليقي 
 .السراح

  
ي ادعاء ارتكاب ترتبط المشاكل المتعلقة بتدني عدد اإلبالغات عن الجرائم أيضاً بتردد الضحايا ف .36

ففي القضايا المتعلقة بالحروق، على سبيل المثال، يرغب عدد قليل . العنف أو سوء المعاملة ضدهن
. من النساء بالتقدم بشكاوى خوفاً من الكشف عن األسباب األساسية خالل التحقيق الذي قد يتبع ذلك

اء أو من صنع الضحايا ويبدو أن هذا يحدث بغض النظر عما إذا كانت الحروق ناجمة عن اعتد
ففي شهر . ويبقى انتشار حوادث معروفة من هذا النوع مبعث قلق جدي على أية حال. أنفسهن
سبتمبر، حصلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق على بيانات من مستشفى الطوارئ في /أيلول

شهري كانون  حالة حروق تتعلق بنسوة أدخلن إلى هذه المستشفى بين 249أربيل تُظهر ورود 
كما تتفاقم المشاكل الناجمة عن عدم اإلبالغ بسبب حقيقة مفادها . 2007أغسطس /يناير وآب/الثاني

أن أغلب جرائم العنف ضد النساء تحدث في المناطق الريفية، حيث تكون نسبة تواجد الشرطة 
هذه . هي السائدةوالسلطة ضعيفة وحيث تكون القوانين العشائرية واألعراف االجتماعية التقليدية 

العوامل من شأنها أن تسهم في إعاقة التحقيقات التي تجريها الشرطة، كما أن عدم وجود طريقة 
منهجية إلحصاء هذه القضايا في مراكز الشرطة والمستشفيات والمحاكم يسفر عن تحقيقات أقل 

 .نسبياً كما يساعد المشتبه بهم على اإلفالت من االعتقال
  

أكتوبر، استحدثت سلطات إقليم كردستان قسماً مختصاً /ليو وتشرين األوليو/وفي شهري تموز .37
بمكافحة العنف ضد النساء ضمن وزارة الداخلية في كل من السليمانية وأربيل على التوالي، والذي 

ووفقا لدائرة اربيل، تم تسجيل  41.ديسمبر/حالة بنهاية كانون األول 190قام بتسجيل ما يقرب من 
تل على خلفية الشرف حالة زعم انها ق 63حالة وفاة  باإلضافة إلى  53بما فيها حالة حرق  149

على خلفية  شكوى لدى مراكز الشرطة 218وقدمت نساء . 2007هوك واربيل عام في محافظات د
ووفقا لبيانات إضافية حصلت عليها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق من وزارة  .التعرض لألذى
حالة نتيجة  262حالة قتل على الشرف و 19الداخلية سجلت مديرية شرطة اربيل الدولة للشؤون 

وقد أبلغ المسؤولون بعثة األمم  2007.42حالة حرق أدت للوفاة في عام  66للعنف المنزلي و
ة الذين يرتكبون جرائم شرف سيفقدون گالمتحدة لمساعدة العراق أن أفراد قوات األمن والبيشمر

يتمتعون بها في السابق، وأنه على الرغم من تردد الضحايا في اإلدالء  الحصانة التي كانوا
بالشهادة، إال أن القانون يسمح للمحققين بالمضي في التحقيق في حالة وجود أدلة مستقلة كافية 

وعلى أية حال، تواجه سلطات إقليم كردستان تحديات حقيقية في . تترتب عليها مسؤولية جنائية
غير أنه وعلى حد علم البعثة ال زالت الشرطة تتلقى تقاريراً حول . ه الجرائمخفض معدالت مثل هذ

                                                 
، فيما تم نصب خط ساخن في "قوة تدخل سريع"ساعة في اليوم ويعملون كـ 24الموظفين على أهبة االستعداد طوال  سيكونأربيل،  استناداً إلى لمسؤولين في 41

  . ن بدوام كاملالسليمانية الستخدام العامة بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، باإلضافة إلى خطط أخرى تتعلق بفتح ملجأ للنساء يتواجد فيه مستشارو

عدد  مقارنة مع 2007أآتوبر / ، أفاد مدير دائرة اربيل انه سجلت شكاوى إضافية في الدائرة منذ  إنشائها في تشرين األول2008مارس / آذار 13وفي تقرير مؤرخ في  42
 .لمنزليواشتملت هذه الشكاوى على مزاعم بالزواج القسري والعنف ا. 2007الحاالت التي سجلت في مراآز الشرطة في اربيل اثناء 
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جرائم الشرف، والعنف المنزلي وحاالت االنتحار بصورة يومية، األمر الذي يعكس تزايداً في نسب 
وانعدام القدرة أو الرغبة من جانب الضحايا على التقدم بشكاوى وسهولة . العنف ضد النساء
سالح وضعف الوعي الجنساني بين السكان المحليين، والفقر ودور التقاليد المحلية الحصول على ال

 اإلبالغووفقا لوزير الدولة للشؤون الداخلية، تتردد النساء في  .والعشائرية أسهمت في تفاقم المشكلة
الطالق  أونتيجة للعنف المنزلي خوفا من العنف االنتقامي  أو أزواجهنمن  لإلساءةعن تعرضهن 

إضافية لتعزيز الوعي العام والتعامل مع وأضاف انه هناك حاجة للقيام بجهود . حتى القتل أو
يم كردستان ماعية والدينية الخاصة بالعنف استنادا الى الجنس وان سلطات حكومة اقلالعناصر االجت

 43.قامت بانشطة في هذا السياق ودعمت منظمات المجتمع المدني
  

لمساعدة العراق بالجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة المرأة في المجلس ترحب بعثة األمم المتحدة  .38
الوطني الكردستاني للحصول على الدعم الالزم لمشروع قانون يتطرق لحقوق المرأة، بما في ذلك 

ويقترح مشروع . العنف القائم على نوع الجنس إضافة إلى المسائل الخاصة باألحوال الشخصية
المنزلي منع الزواج تحت السن القانوني والزواج القسري، وجرائم الشرف،  القانون الخاص بالعنف

. والعنف الجسدي وأشكال العنف األخرى، عالوة على استخدام المرأة في تسوية النزاعات القبلية
ويمنع . كما ينص على استحداث محاكم مختصة وآليات لحماية الشهود الذين يرغبون التقدم بشكاوى

ر قيد الدراسة تشويه األعضاء التناسلية للمرأة والذي استقطب اهتماماً متواضعاً مشروع قانون آخ
كما أوصت لجنة المرأة بإجراء تعديالت أساسية على قانون األحوال الشخصية  44.حتى يومنا هذا

في محاولة لمعالجة القضايا المتعلقة بالمستحقات الزوجية، وأسس الطالق، والميراث والحالة 
  .االجتماعية

  
  األخرىوضع األقليات والجماعات 

  
ال تزال األقليات العرقية والدينية في مناطق مختلفة من العراق، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها  .39

في المحافظات الشمالية، عرضة لهجمات موجهة من الميليشيات المسلحة التي تعمل تحت مسميات 
كما ال يزال وضع أفراد الجاليات غير العراقية . إسالمية مختلفة إضافة إلى جماعات أخرى مجهولة

التي تعيش في العراق مزعزعاً وعرضة لهجمات الجماعات المسلحة أو مستهدفاً في إطار العمليات 
 .العسكرية

 
تواصلت التقارير التي تفيد وقوع حوادث مرتبطة باألقلية اليزيدية في العراق والتي تقطن  .40

أغسطس، عثرت شرطة كركوك على جثتين لرجلين من الطائفة /آب 14ففي . المحافظات الشمالية
اليزيدية كانوا على سفر من بعشيقة إلى كركوك لتسويق الزيتون بعد أربعة أيام من اختطافهما على 

ووفقاً للمعلومات التي تلقتها البعثة، فقد تعرض هذين الرجلين للضرب . أيدي أشخاص مجهولين
مل أن تكون هذه الحادثة جزءاً من سلسلة الحوادث االنتقامية التي بالحجارة حتى الموت، ومن المحت

وفي وقت الحق  45.أبريل/تم تسجيلها إثر جريمة قتل الفتاة اليزيدية، دعاء أسود خليل، في نيسان
ستهدفت ثالث شاحنات مفخخة تحمل كميات كبيرة من المتفجرات مناطق امن مساء ذلك اليوم، 

ديون وهي مجمع القحطانية وقرية أوزر في مجمع الجزيرة الواقع في سكنية فقيرة يسكنها اليزي
وبعد خمسة أيام، أظهرت حصيلة الخسائر الصادرة عن القوة متعددة . قضاء سنجار بمحافظة نينوى
شخص فيما كان عدد المصابين  100-80شخصاً، وفقدان ما بين  350الجنسيات في العراق مقتل 

فيما بلغ عدد  310خاصة باألمم المتحدة إلى أن عدد القتلى بلغ وتشير التقديرات ال. شخص 400

                                                 
 . 2008مارس / آذار 13رسالة من حكومة اقليم آردستان الي بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق في  43

إمرأة وفتاة من المسجالت في اإلقليم، خضعت  3665، ذكرت فيها أنه من بين 2006القيام بهذه المبادرة دراسة بحثية أجرتها منظمة محلية غير حكومية عام  شجعت44 

وقد تم فيما بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات تتولى دراسة هذه النتائج والتجاوب . في ظروف تصل إلى العنف مسببة عواقب ضارة بالضحية" للختان"ن منه 2043

  .معها،إال أنها على ما يبدو لم تتمكن من االتفاق على تجريم هذه الممارسة أو محاولة بث الوعي حول عواقبها الضارة

  .2007يونيو /حزيران 30 –أبريل /نيسان 1رير حقوق اإلنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق والذي يغطي الفترة بين أنظر تق45 
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منزل وأحدثت أضراراً في  500وقد أدت قوة االنفجار إلى تدمير أكثر من . شخصاً 715المصابين 
من األرامل، ما جعل هذا  100يتيم و 400منزل مخلفة المئات من المشردين، و 2000أكثر من 

وحتى اليوم، لم تعلن  2003.46ات ضد أقلية من األقليات منذ عام االنفجار واحداً من أعنف الهجم
أية جماعة مسلحة أو ميليشيا مسؤوليتها عن الحادث، رغم تركيز التحقيقات التي تجريها السلطات 

 .المحلية بشكل مبدئي على عناصر التمرد المرتبطة بالقاعدة
 

قادة الطائفة اليزيدية وممثلو المجتمع عقب هذا الهجوم المدمر على هذه الطائفة المسالمة، أبلغ  .41
المدني عن تزايد حالة اليأس لدى جماعة األقلية المهمشة سياسياً والواقعة بين مطرقة االرتباط 

ولطالما أبلغ اليزيديون عن تعرضهم  47.السياسي القسري وسندان محاولة الحفاظ على بقاء مجتمعها
لقسرية مع المجتمعات العربية ومن ثم المجتمعات للقمع على يد الحكومات المتعاقبة واإلذابة ا

وتدعي هذه األقلية تعرضها للتمييز على أيدي السلطات المحلية، وانعدام فرص العمل . الكردية
والتعليم، وعدم الحصول على القدر الكافي من المساعدات اإلنسانية إضافة إلى سياسة متعمدة من 

كما ذكر كثيرون عدم . في كثير من القرى اليزيديةاإلهمال من شأنها تكريس الفقر المتوطن 
حصولهم على بطاقات الحصة التموينية التي تم توزيعها في الموصل، فيما ال يزال الطلبة اليزيديون 

والوضع ) أنظر الفقرة أعاله(الدارسون في الموصل عرضة لهجمات إنتقامية إثر قضية دعاء خليل 
ب قادة الطائفة اليزيدية عن خوفهم من أن تكون هذه الهجمات وقد أعر. األمني الخطير في المدينة

االنتقامية إشارة إلى المزيد من التآكل لتقاليدهم وهويتهم الثقافية، وحضوا السلطات المحلية والمجتمع 
الدولي على مساعدتهم في الحفاظ على هويتهم الدينية وتفعيل تقدم اقتصادي ضمن مجتمعاتهم 

 .المحلية
  

ة التي يغطيها التقرير، تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق المزيد من المعلومات خالل الفتر .42
حول وضع طائفة الشبك في العراق، انطوت على حاالت من التهجير القسري لمئات العائالت 

كما أفادت تقارير صادرة  48.واستهداف جماعات المتمردين المرتبطة بالقاعدة ألفراد هذه العائالت
، وباألخص من مدينة الموصل، إلى 2007عائلة خالل عام  771ثلي طائفة الشبك بتهجير عن مم

كما . أكتوبر/قضية انطوت على عمليات قتل حتى شهر تشرين األول 186قرى محافظة نينوى، و 
وباالستناد . أنهم أبلغوا عن محاوالت مسؤولين أكراد إذابة هذه الطائفة رغم أنفها في محافظة نينوى

معلومات تم تلقيها من ممثلين عن الطائفة المسيحية في العراق، تسببت الهجمات المستهدفة إلى 
شخصاً خالل الست أشهر  44والمستمرة ضد أفراد طائفتهم في كل من بغداد والموصل في مقتل 

سبتمبر، تعرضت الطائفة الشيشانية في محافظة /وفي منتصف شهر أيلول. 2007األخيرة لعام 
والمعروفة بين األوساط الشعبية بإسم (وقد آوت قرية الحميدية . م من الميليشيات المسلحةديالى لهجو

عائلة، بلغ مجموع أفرادها أكثر من  36والواقعة جنوب المقدادية، ما يقرب من ) ’قرية الشيشان‘
 وعقب مصادمات مسلحة بين العشائر السنية والشيعية في القرى القريبة اشترك فيها. فرداً 150

 18عناصر من القاعدة حسبما تشير التقارير، دخلت القوات المسلحة العراقية قرية الحميدية بتاريخ 
ووفقاً إلفادات عدد من أفراد القرية، لم تتدخل . سبتمبر ظاهرياً لحماية سكان هذه القرية/أيلول

ية ونهبها، وحرق عناصر الجيش العراقي عند قيام أفراد الميليشيات الذين وصلوا معها بتفتيش القر
وفي اليوم التالي، قام أفراد . عدد من المنازل بعد جمع أفراد القرية في مبنى المدرسة المحلية

القوات المسلحة بنقل أفراد القرية إلى منطقة المقدادية التي تتمتع بأمن نسبي، حيث بقيت بعض 
وبغداد حيث انضمت إلى العائالت هناك فيما فرت عائالت أخرى إلى كركوك، وكاالر، وبعقوبة 

ولم يتمكن أحد منذ ذلك الوقت من العودة إلى قراهم األصلية التي عدت صالحة . أعداد النازحين
 .للسكن

                                                 
  .قام مكتب المنسق اإلنساني لدى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بجمع اإلحصائيات 46

  .أغسطس/آب 30ه بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مع قادة وأعضاء الطائفة اليزيدية في تم اإلفصاح عن الكثير من هذه اآلراء خالل مؤتمر أقامت 47

إن بعثة األمم المتحدة . 2003أبريل /عائلة نتيجة هذه الهجمات منذ شهر نيسان 2 306وفقاً لمصادر منظمة غير حكومية تابعة لطائفة الشبك، تم تهجير ما يقدر بـ 48

  .موقف يتيح لها تأكيد هذه األرقام بصورة مستقلةلمساعدة العراق ليست في 
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واصلت بعثة األمم لمساعدة العراق مراقبتها ألوضاع الالجئين الفلسطينيين في بغداد، والذين تقدر  .43

. 2007فرداً حتى أواخر عام  11000ارب مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين عددهم بما يق
وقد فر الكثير منهم إلى الحدود األردنية أو السورية هرباً من العنف المستمر والهجمات ضد 

ديسمبر، ارتفع عدد الالجئين الفلسطينيين في مخيم التنف الواقع /وحتى شهر كانون األول. جاليتهم
آخرين في مخيم  1600جئاً، مع وجود أكثر من ال 437في األرض الحرام بين العراق وسوريا إلى 

وتعد األحوال في كال المخيمين قاسية، ال سيما  49.الوليد الواقع في الصحراء على الحدود مع سوريا
وال يزال الالجئون يتلقون المساعدات والحماية من مفوضية األمم المتحدة . خالل أشهر الشتاء

والت الرامية إلى تأمين موافقة بلد ثالث على توطينهم ما لشؤون الالجئين وشركائها، إال أن المحا
 .زالت محفوفة بالمصاعب

  
ال تزال بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تشعر بالقلق إزاء مجموعة من األكراد من أصول  .44

فرداً يعيشون في ظل ظروف صعبة للغاية في المنطقة الحرام بين العراق  193إيرانية يبلغ عددهم 
بعد هروبهم من معسكر طاش في  2003ن، تم ترحيل البعض منهم منذ منتصف عام واألرد

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين فيما قامت . 1982منذ عام محافظة األنبار التي سكنوها 
التي بتوفير مواد اإلغاثة األساسية، بقي هؤالء الالجئون عالقون مع احتمال ضئيل في الحصول 

نوفمبر، قامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق /وفي تشرين الثاني. بلد ثالث على التوطين في
اإليرانية خالل شهري - شخصاً وصلوا الحدود العراقية 59بزيارة مجموعة أخرى مكونة من 

سبتمبر ومعظمهم من الجنسية اإليرانية تنحدر أصولهم من خمس أو ست /أغسطس وأيلول/آب
وقد . جنوب غرب إيران كان نظام صدام حسين يقوم بتمويلهم وتسليحهمعشائر من مقاطعة األهواز 

وقد أخبروا بعثة . تزوج معظمهم من نساء عراقيات، جاءت بعض منهن معهم إلى المواقع الحدودية
األمم المتحدة لمساعدة العراق أنهم هربوا من عدد من األماكن داخل العراق بعد استهداف عناصر 

 3300كما قيمت البعثة دورياً أوضاع ما يقدر بـ . ا عليهم حسب زعمهممنظمة بدر لهم وهجومه
من أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية التي تسكن مخيم أشرف في محافظة ديالى وباألخص 
فيما يتعلق بأية مخاطر يواجهها أفراد هذه المنظمة بما في ذلك اإلعادة القسرية إلى بلدهم األصلي 

وقد بقي وضع أعضاء هذه المنظمة كأشخاص محميين بموجب .  إلعادة القسريةانتهاكاً لمبدأ عدم ا
. معاهدة جنيف الرابعة، وهو قرار اتخذته قوات التحالف في ذلك الوقت، على حاله من دون تغيير

كما راقبت البعثة أوضاعهم من حيث االحتياجات اإلنسانية، حيث أشار السكّان إلى صعوبات 
ديسمبر، /وفي أواخر شهر كانون األول. 50ت كافية من المواد األساسيةمتزايدة في ضمان كميا

فرداً من  96كانت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق منهمكة في التحقق من أوضاع ما يقرب من 
أعضاء منظمة مجاهدي خلق اإليرانية السابقين بعد مغادرتهم مخيم أشرف لالجئين المنفصل لكن 

لقوة متعددة الجنسيات إليواء أولئك الذين اختاروا التخلي عن عضويتهم وترك والذي أسسته االقريب 
 51.المنظمة

  

                                                 
  .الجئاً 1079الجئاً فيما كان عددهم في مخيم الوليد  389يونيو، وصل عدد الالجئين الفلسطينيين في مخيم التنف إلى /في أواخر شهر حزيران49 

وبرزت بعض هذه الصعوبات نتيجة تدهور الوضع األمني في محافظة . وغيرها قيل أن من بين هذه، إمدادات الوقود وأدوية معينة ومواد غذائية ومواد تنقية المياه 50

 . سعار مدعومةديالى، في حين ارتبطت الصعوبات األخرى بإلغاء اتفاقيات سابقة مع الوزارات ذات الصلة والتي كانت قد يسرت توفير البضائع األساسية بأ

شخص في مخيم أشرف لالجئين على أنهم الجئين، إذ كانت  200أغلب األفراد الذين يقدر عددهم بحوالي قامت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بتصنيف  51

وقد مارس الكثير منهم الضغط على القوة متعددة الجنسيات للسماح لهم بالمغادرة نظراً لعدم إيجاد حلول مستدامة طوال . المفوضية تسعى لتأمين توطينهم في بلد ثالث

كانون  10التي هي بمثابة جوازات مرور، صادرة عن حكومة العراق نافذة لغاية  ،لتنسيق مع القوة متعددة الجنسيات، تسلمت المجموعة وثائق سفروبا. سنوات عدة

مهم إلى سلطات إقليم منهم حيث تم تسلي 11وقد رفضت تركيا دخول . ولوجهة واحدة إلى سوريا، واألردن، وتركيا، وإيران، والكويت، وأذربيجان 2008يناير /الثاني

  .كردستان التي احتجزتهم لفترة قصيرة
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  حرية التعبير عن الرأي واستهداف اإلعالميين
  

ال يزال الصحفيون واإلعالميون يتعرضون لالختطاف أو القتل أو اإلصابة بجروح على يد  .45
ن العراق، بما في ذلك بغداد والموصل، الجماعات المسلحة أو مهاجمين آخرين في أجزاء مختلفة م

فقد قُتل الصحفي العامل لدى الواشنطن بوست، صالح . يعزى بعض منها إلى أسباب تتعلق بمهنتهم
أكتوبر بطلقة نارية واحدة في الرأس من مسافة قريبة عندما كان /تشرين األول 14سيف الدين، في 

كما تعرض ثمانية صحفيين  52.السيدية  في بغداديقوم بواجبه لتصوير المنازل المحروقة في منطقة 
أكتوبر من بينهم محمد هالل وسرمد /يوليو وتشرين األول/آخرين على األقل للقتل بين شهري تموز

يوليو بعد /تموز 4حمدي اللذين يعمالن في تلفزيون بغداد، واللذين تم العثور على جثتيهما بتاريخ 
ل شهر واحد؛ وعلي وطن الذي يعمل في تلفزيون السماوة أن قام مسلحون مجهولون باختطافهما قب

يوليو؛ وعامر مال اهللا /تموز 6والذي قام مسلحون مجهولون بإطالق النار عليه فأردوه قتيالً في 
المرشدي الذي يعمل في قناة الموصلية الفضائية والذي قتله مسلحون مجهولون في الموصل بتاريخ 

م تهديده في وقت سابق عبر مكالمات هاتفية كإنذار بالقتل؛ ومهند يوليو حيث زعم أنه قد ت/تموز 3
 20غانم أحمد الذي يعمل لدى إذاعة دار السالم والذي قُتل رمياً بالرصاص في الموصل بتاريخ 

سبتمبر؛ وجواد سعدون الدعمي الذي يعمل في تلفزيون البغدادية والذي تعرض إلطالق ناري /أيلول
سبتمبر؛ وأياد طارق التكريتي الذي /أيلول 23في منطقة القادسية ببغداد في  أرداه قتيالً في سيارته

يعمل في صحيفة الوطن والذي لقي حتقه عندما هاجم مسلحون قافلة رئيس تحرير الصحيفة قرب 
أكتوبر؛ وشهاب محمد الهيتي الذي يعمل في /تشرين األول 14قرية الهود في تكريت بتاريخ 

لذي تم العثور على جثته عقب يومين من اختطافه في منطقة حي الجامعة صحيفة أسبوعية محلية وا
كما تم العثور على المترجم عباس لفتة الذي يعمل مع شبكة . أكتوبر/تشرين األول 27ببغداد في 

 53.أغسطس عقب خمسة أيام من اختطافه/آب 25األخبار األمريكية سي بي أس مقتوالً بتاريخ 
 

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مراقبة ومتابعة حاالت تتعلق باعتقال في إقليم كردستان واصلت  .46
الصحفيين، والمرتبطة على ما يبدو بمقاالت تم نشرها في الصحف المحلية في اإلقليم حول قضايا 

يوليو، قامت شرطة السليمانية باعتقال /تموز 11ففي . تتعلق بالمصلحة العامة ومواضيع أخرى
ل صحيفة هاوالتي، بسبب مقال كتبه حول الفساد في مجلس المدينة على حد ريباز أحمد، مراس

يوليو، قامت قوات األسايش في دهوك باعتقال الصحفيين هاشم زيباري /تموز 29وفي  54.زعمهم
اي كوردستان انتقدا گريوايي ثم أطلقت سراحهم بعد نشرهم مقاالت في صحيفتي هاوالتي گومهدي 

سبتمبر، /أيلول 19وفي . وات األسايش على تقييد حرية التعبير عن الرأيفيها السلطات الكردية وق
اعتقلت قوات الشرطة في السليمانية طارق فاتح، المحرر في صحيفة هاوالتي، والذي كان قد تم 

فقد قام بنشر شكوى . أكتوبر/تشرين األول 7إطالق سراحه مبدئياً بكفالة ثم تم اعتقاله مرة ثانية في 
تشرين  1وفي . نين ضد شركة يملكها شقيق أحد المسؤولين في حكومة إقليم كردستانألحد المواط

أكتوبر، تم اعتقال إسكندر حمد أمين، الصحفي في جريدة جه ماور، في منطقة قلعة دزة في /األول
أكتوبر، ذُكر أن أفراد /تشرين األول 28وفي . أربيل عقب نشره مقاالً حول عملية اختطاف مزعومة

األسايش قاموا باعتقال محمد سارو كهيه، المحرر في مجلة اإلخاء المختصة بشؤون  من قوات
كما ال تزال بعثة األمم المتحدة لمساعدة . التركمان، إال أن مكان تواجده الحالي ال يزال مجهوالً

العراق تشعر بالقلق إزاء قضية الصحفي سرود مكرم فاتح،الذي تحتجزه قوات األسايش في أربيل 
دون السماح له بالحصول على محامي دفاع، وتشير التقارير إلى  2007أبريل /شهر نيسانمنذ 

كما تفيد التقارير الصادرة عن لجنة حماية  55.االشتباه في اشتراكه بجرائم تتعلق باإلرهاب
                                                 

  .2007أكتوبر / تشرين األول 15، الواشنطن بوست، "مراسل الواشنطن بوست يصاب برصاصة قاتلة في بغداد"بارتلو، جوشوا وبايلي، أميت،  52

  .م إطالق سراحهم، أو لهجمات من المسلحين إال أنهم بقوا على قيد الحياةخالل الفترة التي يغطيها التقرير، تعرض عدد من الصحفيين اآلخرين لالختطاف ثم ت 53

، أشار وزير الدولة 2008فبراير  18وفي رسالة بتاريخ  .من قانون العقوبات العراقي، التي تفرض غرامة على جريمة التشهير 433كان هذا استناداً إلى المادة  54
.بكفالة إلى حين انتهاء التحقيق وتم إحالة القضية إلى محكمة حلبجة الجنائية سراح الصحفي طالقللشؤون الداخلية أن احد قضاة التحقيق أمر بإ

  

  .يونيو/حزيران 30-أبريل/نيسان 1أنظر التقرير الخاص بحقوق اإلنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق والذي يغطي الفترة بين  55
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القضايا ذات الطابع السياسي ضد "و" ارتفاع عدد االعتداءات الجسدية ضد الصحافة"الصحفيين 
ديسمبر، /كانون األول 11وفي رسالة بتاريخ  56.في أربيل والسليمانية" يئة والصريحةالصحف الجر

أعربت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقها إزاء هذه القضايا وقضايا أخرى مع وزارة 
الداخلية في السليمانية ومكتب رئيس الوزراء ووزير العدل، مطالبة بإيضاح عن األساس القانوني 

 .قال الصحفيين واحتجازهمالعت
 

ديسمبر، أقر المجلس الوطني الكردستاني قانون الصحافة وسط احتجاجات /كانون األول 11في  .47
ووفقاً لبعض أعضاء البرلمان، . ومظاهرات قام بها الصحافيون واإلعالميون في أربيل والسليمانية

واستجابة لطلب من  57.أيدود حق التعبير عن الريهدف القانون إلى تنظيم الصحافة وتعريف ح
الجمعية الوطنية في كردستان، قدمت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تعليقاتها المكتوبة حول 

ديسمبر، بمساعدة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة /كانون األول 3مشروع القانون في 
وأعربت بعثة األمم  58.يد من المراجعة، حيث ألقت الضوء على األحكام التي تتطلب المز)يونسكو(

المتحدة لمساعدة العراق بشكل خاص عن قلقها إزاء أحد األحكام القاضية بتجريم نشاطات 
ويمنح مشروع القانون . الصحفيين واإلعالميين اآلخرين، وعدم تحديد الجرائم المذكورة بشكل محكم

لصحفيين بالحصول على عضوية نقابة السلطات صالحية إيقاف وسائط اإلعالم عن العمل وإلزام ا
ديسمبر، أعلن /كانون األول 17وفي . كردستان والتي يراها الكثيرون كمؤسسة غير مستقلة صحفيي

رئيس النقابة أن الرئيس مسعود البرزاني قد قدم التزاماً بعدم المصادقة على القانون وإعادته إلى 
  .المجلس الوطني الكردستاني للمزيد من الدراسة

  
  زوح السكان المدنيينن
  

مليون عراقي حول العالم حتى  4.4طبقا لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، نزح أكثر من  .48
مليون شخص نزحوا داخل العراق وما  2.5، من بينهم حوالي 2007ديسمبر /شهر كانون األول

مليون  1.2ر بـومن بين هؤالء، نزح ما يقد. مليون عراقي في الدول المجاورة 1.9يقارب من 
فبراير /د اإلمامين العسكريين في سامراء في شباطشخص داخل العراق منذ الهجوم على مرق

ومن المرجح أن يكون عدد األشخاص النازحين داخلياً أعلى بالنظر إلى أن بعضاً منهم . 2006
لعراقية أو فشل أو لم يتمكن من التسجيل لدى وزارة الهجرة والمهجرين أو جمعية الهالل األحمر ا

 .وكاالت األمم المتحدة من خالل شركائهم المحليين
 

، كانت بغداد المحافظة التي تستضيف أكبر عدد من األشخاص النازحين 2007بحلول أواخر عام  .49
شخص، إضافة إلى محافظات األنبار، بابل، ديالى،   365 000داخلياً، وذلك بوجود أكثر من 

شخص أو أكثر من النازحين  60 000وجود ما يقارب من نينوى، النجف، السليمانية وواسط ب
 59.وال يزال الكثير من النازحين داخلياً غير مسجلين ال سيما في المحافظات الجنوبية. داخلياً

ويستمر النزوح في الكثير من المحافظات وتؤكد التقارير الميدانية حصول عدد من حاالت النزوح 
وتحديداً من , ، نشأ النزوح في وسط العراق2006فمنذ عام . الثانوي لألشخاص النازحين داخلياً

). فرداً 780 000ما يقارب (عائلة  130 000بغداد وديالى التي هي بحد ذاتها الموطن األصلي لـ 
، بقي الوضع على حاله بشكل أساسي في بغداد 2007وخالل األشهر الثالث األخيرة من عام 

                                                 
56 www.media.com ،14  2007كانون األول.  

  .2007نوفمبر /تشرين الثاني 13، أربيل، ونية والثقافية في المجلس الوطني الكردستانيمناقشات بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مع أعضاء اللجان القان 57

لتيسير المشاورات بين الصحفيين وحكومة إقليم كردستان حول  2007مايو /يل و أيارأبر/نظمت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق حلقتين دراسيتين في نيسان 58

  .مشروع القانون

  .2007نوفمبر /آخر المستجدات الصادرة عن مجموعة العمل و، تشرين الثاني 59
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ويبدو  60.وهي المواطن األصلية للنازحين داخلياً بشكل عام وديالى وصالح الدين، وبابل، وكركوك
أن أغلب حاالت النزوح ناجمة عن العنف الطائفي المستمر، إذ ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 

على  61.٪ من النازحين داخلياً الذين سجلوا مع المنظمة قد تم تهجيرهم ألسباب تتعلق بهويتهم88
دد النازحين داخلياً من المسجلين لدى وزارة الهجرة والمهجرين، فيما أية حال، فقد ارتفع أيضاً ع

 .قامت الوزارة بإدخال التحسينات على عملية التسجيل
  

أغسطس، تم تسجيل حاالت نزوح جديدة في محافظتي السليمانية وأربيل عقب /وفي شهر آب .50
وأصيب ثالثة . الحدودالهجمات الناجمة عن العمليات التي قامت بها الحكومة اإليرانية عبر 

 14عائلة منازلها في سنجار خالل اإلنفجار الذي حصل يوم  800أشخاص فيما تركت حوالى 
أغسطس، قامت القوات المسلحة اإليرانية بقصف ست قرى في قضاء /آب 23وفي . أغسطس/آب

. نة سيد صادقوقد فر سكان إثنتين من القرى إلى مدي. اإليرانية- بنجوين القريب من الحدود العراقية
قرية في منطقة  15أغسطس، أفادت التقارير قيام القوات اإليرانية بقصف حوالى /آب 28وفي 

نوفمبر، أسفر القصف الذي قامت به القوات المسلحة /وفي تشرين الثاني. قنديل بالمدفعية الثقيلة
ت التي قامت التركية لمناطق واقعة بين دهوك والحدود مع تركيا عن نزوح العشرات من العائال

 .المجتمعات المحلية في زاخو بإيوائها
  

ال يزال الحصول على المأوى والغذاء وفرص العمل عالوة على الخدمات األساسية يشكل مصدر  .51
وتشير التقارير التي تلقتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة . قلق رئيسي لألشخاص النازحين داخلياً
زالت مكتظة فيما تأثر التحاق بعض األطفال بالمدارس بشكل  العراق إلى أن الكثير من المدارس ما

كما أشارت التقارير إلى تدهور األوضاع الصحية في أوساط مجتمع . سلبي بسبب فقر عائالتهم
أكتوبر، إنتقل /وفي تشرين األول. األشخاص النازحين داخلياً عالوة على زيادة حاالت سوء التغذية

وال يزال . يمانية إلى األنبار بسبب انتشار وباء الكوليرا شمال العراقبعض النازحين داخلياً من السل
كما تم تحديد . الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي المالئم من االحتياجات ذات األولوية

الحصول على المساعدة القانونية كأحد االحتياجات بالنظر إلى أن انعدام التوثيق غالباً ما يعيق 
 .ظروف العيش الكريموالغذاء والتعليم الحصول على 

  
أغسطس، فرضت السلطات المحلية في المحافظات، بما في ذلك /يوليو وآب/بدءاً من شهري تموز .52

ديسمبر /دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى قيوداً، بقيت نافذة حتى شهر كانون األول
وفي . 62محافظات أكثر أماناً نسبياً، تحد من إمكانية النازحين داخلياً على الوصول إلى 2007

وترمي القيود . محافظتي البصرة وديالى، ال تزال الميليشيات المسلحة تحد من حرية الحركة
المفروضة على حركة النازحين داخلياً إلى تقييد الدخول إلى بعض المحافظات، أوالمناطق أو 

وفي محافظات . قدرة على االستيعابالمدن، العتبارات أمنية أو سياسية، وكذلك ألسباب تتعلق بال
دهوك، وأربيل والسليمانية، ال تزال القيود مفروضة على دخول مجموعة معينة من النازحين 
داخلياً، أو ممنوعة بالكامل، أو تنطوي على مزيد من التعقيدات التي تفرضها الشروط التنظيمية 

 .بالنسبة ألولئك المسموح لهم بالدخول
  

تم فرض القيود على تسجيل النازحين داخلياً الجدد، ما أدى إلى  63خرى،وفي تسع محافظات أ .53
حرمانهم من الحصول على الخدمات األساسية، بما في ذلك المنح التي تعينهم على االندماج، 

الشهري الذي توزعه وزارة الهجرة والمهجرين، والحصول على الوقود والحصص " الراتب"و
وتتجلى حدة هذه . يل بطاقاتهم التموينية، إضافة إلى التدابير األخرىالتموينية الغذائية من خالل تحو

                                                 
  .2007نوفمبر /آخر المستجدات الصادرة عن مجموعة العمل و، تشرين الثاني 60

  .2007ديسمبر /ييم االحتياجات في الحاالت الطوارئ، كانون األولالمنظمة الدولية للهجرة، تق 61

  .2007نوفمبر /آخر المستجدات الصادرة عن مجموعة العمل و، تشرين الثاني 62

  .النجف، المثنى، البصرة، ذي قار، ميسان، الديوانية، بابل، كربالء وواسط 63
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المشكلة بشكل خاص في المحافظات الجنوبية، حيث ال يزال النازحون داخلياً يواجهون خطر 
التعرض للطرد أو مواجهة صعوبات مفرطة حيث تم السماح لهم بالسكن خارج مراكز المدن فقط 

الخدمات، عالوة على احتمال مواجهتهم رفض المجتمعات المحلية مع تحديد إمكانية حصولهم على 
وقد قامت بعض المكاتب الفرعية لوزارة الهجرة والمهجرين بفرض بعض هذه القيود على . لهم

التسجيل، مطالبة النازحين داخلياً بتأمين كفالة أو حصر إمكانية التسجيل على أولئك النازحين الذين 
يوليو تم فيه توجيه السلطات /وقد صدر أمر تنفيذي في تموز. ت العالقةتعود أصولهم للمحافظة ذا

المحلية على مستوى المحافظات برفع كافة القيود المفروضة على حرية حركة النازحين داخلياً التي 
وعلى أية حال، . لم تصادق عليها اللجنة المعنية بشؤون النازحين داخلياً لدى مكتب رئيس الوزراء

، لم تتلق بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أية 2007ديسمبر /كانون األولفحتى منتصف 
 .معلومات تشير إلى تنفيذ هذا األمر في أية محافظات من المحافظات المعنية

 
عائلة من العائالت  10 000وفقاً للبيانات الواردة من وزارة الهجرة والمهجرين، عادت حوالي  .54

ومن بين هذه . 2007نوفمبر /فبراير وتشرين الثاني/ن شهري شباطالنازحة داخلياً إلى بغداد بي
عائلة حال التأكد من عودتها إلى محافظة  3 461العائالت، قامت الوزارة بتسجيل ما يقرب من 
كمنحة مالية لمساعدتهم على إعادة االندماج في  64بغداد، حيث تسلمت كل عائلة مليون دينار عراقي

ظة عدد من المؤشرات على المزيد من حاالت عودة النازحين داخلياً وقد تمت مالح 65.مجتمعاتهم
وقد أفادت . 2007والالجئين إلى مناطقهم األصلية أو سكنهم األصلي خالل الربع األخير من عام 

التقارير أن عدداً من حاالت العودة هذه جرت تحت حماية قوات األمن العراقية والقوات األخرى 
وحتى كتابة هذا التقرير، ال تزال بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق . حليةالتابعة للمجتمعات الم

تتحقق من صحة التقارير التي تشير إلى أن عدداً من العائدين قد تعرضوا للقتل جراء الهجمات رغم 
وقد سلطت مفوضية األمم المتحدة لشؤون . الحماية التي تم توفيرها على حد زعم هذه التقارير

الضوء على الظروف الصعبة التي تواجهها العائالت عند عودتها إلى مناطق معينة في الالجئين 
وتشير تقارير وتقييمات  66.بغداد، ال سيما تلك العائالت التي تم االستيالء على ممتلكاتها أو تدميرها

 ٪ من العائدين لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم70متفرقة على لسان الرواة أن ما يقرب من 
وفيما لم يصدر عنها أي تشجيع لعودة  67.األصلية، إال أنهم استقروا الحقاً في مناطق أخرى

لدعم السلطات  خطواتالالجئين أو النازحين داخلياً في هذا الوقت، فقد اتخذت األمم المتحدة 
حركات العراقية في تلبية االحتياجات المطلوبة لمساعدة أولئك الراغبين بالعودة والتهيئة لتحقيق ت

 .منظمة للسكان
 

تواصل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة تقديم الدعم لوزارة الهجرة  .55
ففيما يخص دعم الالجئين، يجري حالياً تنفيذ خطة . والمهجرين لدعم النازحين داخلياً والالجئين

توفير المساعدات الفورية للعراقيين استجابة عاجلة مشتركة بين حكومة العراق واألمم المتحدة ل
وتواصل األمم المتحدة وشركائها اإلعراب عن التزامهم بتقديم الدعم لحكومة . العائدين في بغداد

العراق في تلبية االحتياجات الالزمة لمساعدة وحماية الالجئين والنازحين داخلياً في مناطق عودة 
نداءات الموحدة ال تزال قيد اإلعداد لدعم كافة وهناك خطة شاملة في إطار عملية ال. الالجئين
  .العائدين

  

                                                 
  .دوالر أمريكي 800ما يقارب  64

  .2007نوفمبر /مجموعة العمل و، تشرين الثانيآخر المستجدات الصادرة عن  65

  2007ديسمبر /األول كانون 16تقييم العودة العاجلة الصادر عن منظمة األمم المتحدة لشؤون الالجئين،  66

التي أجريت على نموذج من آخر المستجدات الصادرة عن مجموعة العمل و والدراسة االستقصائية العاجلة الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  67

  ).٪ عادوا إلى أماكن أخرى70٪ منهم عادوا إلى مناطق سكنهم المعتادة، و30(العائدين من سكان بغداد 
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  سيادة القانون
  

  االحتجاز واالعتقال
  

ديسمبر، ووفقاً لبيانات تسلمتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق /بحلول نهاية شهر كانون األول .56
ين ألسباب أمنية من حكومة العراق وسلطات إقليم كردستان، بلغ إجمالي عدد المحتجزين والمعتقل

وقد وفرت وزارة حقوق اإلنسان  68.شخصاً 51 133والسجناء المحكومين في جميع أنحاء العراق 
في بغداد كافة البيانات الخاصة بالسجناء عدا تلك المتعلقة بحكومة إقليم كردستان، والتي استلمتها 

وعلى أية حال، فإن عدد . بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق من وزارة حقوق اإلنسان في أربيل
المحتجزين لدى سلطات حكومة إقليم كردستان ال يشمل كافة المشتبه بهم المحتجزين لدى قوات 

سبتمبر أنه لم يتلق /وقد أعلن وزير حقوق اإلنسان في حكومة إقليم كردستان في أيلول. األسايش
  69.أرقام شاملةتلك المعلومات من المسؤولين في قوات األسايش الذين رفضوا إعطاء 

  
  سبتمبر/أيلول  أغسطس/آب  يوليو/تموز  السلطة المحتجزة

  23 508  23 508  21 192  70القوة متعددة الجنسيات
  15 418  14 372  13 278  71وزارة العدل

  3 314  3 339  3 339  وزارة الداخلية
  1 783  1 586  1 873  وزارة الدفاع

  812  778  778  وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية
  44 835  43 583  40 460  لعدد الكلي باستثناء إقليم كردستانا

        
  2 014  3 079  3 016  72العدد الكلي في إقليم كردستان

  46 849  46 662  43 476  العدد الكلي في كافة أنحاء العراق
  

تشرين   السلطة المحتجزة
 أكتوبر/األول

/ تشرين الثاني
 نوفمبر

/ كانون األول
 ديسمبر

 24 661 25 525 25 378  الجنسياتالقوة متعددة 
 15 821 15 797 16 607  وزارة العدل

 5 547 7 053 3 673  وزارة الداخلية
 1 444 1 202 922  وزارة الدفاع

 953 955 857  وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية
 48 426 50 532 47 437  العدد الكلي باستثناء إقليم كردستان

     
 2 707 2 090 2 556  كردستانالعدد الكلي في إقليم 

                                                 
وقد توزعت األرقام حسب . شخصاً، طبقاً ألرقام وزارة حقوق اإلنسان 44 325، بلغ إجمالي عدد المحتجزين في أنحاء العراق 2007يونيو /بنهاية حزيران 68

؛ وزارة العمل والشؤون )3 319(؛ وزارة الدفاع )5 110(؛ وزارة الداخلية )12 031(؛ وزارة العدل )21 107(القوة متعددة الجنسيات : لسلطة المحتجزة كالتاليا

  ).2 106(؛ وحكومة إقليم كردستان )625(االجتماعية 

أفادت سلطات حكومة إقليم كردستان ان مسئولي االسايش في السليمانية لم  2008مارس / رآذا 13في رسالتها إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ  69
االسايش في السليمانية لم تقدم  يفشلوا أبدا في تقديم أرقام كاملة حول المعتقلين إلى وزارة حقوق اإلنسان إال أن اإلحصاءات المقدمة إلى وزارة حقوق اإلنسان تبين أن

  .2007يونيو / الوزارة قبل حزيرانأرقام المعتقلين إلى 
عسكر كروبر اإلحصائية الشهرية للمحتجزين التي تسلمتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق من وزارة حقوق اإلنسان  تشمل فقط عدد المحتجزين في م 70

أعلى بصورة بسيطة حيث تشمل المحتجزين في مناطق الحجز التابعة  اإلحصائية الشهرية للمحتجزين التي تسملتها البعثة من القوة متعددة الجنسيات. ومعسكر بوكا

  .للفرقة إضافة إلى مواقع أخرى قيد الخضوع لإلجراءات األولية

زارة اضع لسلطة وتشمل بيانات وزارة العدل السجناء المحتجزين في سجن سوسة، وهو أحد المراكز الواقعة في أحياء السليمانية في إقليم كردستان إال أنه خ 71

  .العدل في بغداد

ز الخاضعة لسلطات األرقام الخاصة بعدد المحتجزين لدى سلطات حكومة إقليم كردستان غير كاملة حيث أنها ال تشمل المحتجزين القابعين في العديد من المراك 72

  . اعدة العراق ووزارة حقوق اإلنسان التابعة لحكومة اإلقليموقد احجم مسؤولو األسايش عن اإلدالء بمعلومات كاملة إلى كل من بعثة األمم المتحدة لمس. األسايش
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 51 133 52 622 49 993  العدد الكلي في كافة أنحاء العراق
  

ارتفع عدد المحتجزين لدى الحكومة العراقية خالل فترة إعداد هذا التقرير ليصل الى ذروته خالل  .57
محتجزاً بنهاية  21 112محتجزاً مقارنةً بـ  25 007نوفمبر إذ بلغ / شهر تشرين الثاني

لى االعتقاالت إمحتجزاً بالدرجة األساس  3 895وتُعزى الزيادة البالغة . يونيو المنصرم/انحزير
غير أن هذا العدد انخفص بشكل ضئيل خالل شهر . المستمرة ضمن سياق خطة فرض القانون

ديسمبر وهذا يعكس تطوراً مماثالً لدى القوة متعددة الجنسيات من حيث عدد / كانون األول
ديسمبر الماضي تمت مناقشة مسودة قانون / وفي أواخر كانون األول). نظر أدناهأ(المحتجزين 

  . العفو العام الذي يتوقع أن يشمل فئات معينة من السجناء المحكومين الموقوفين
  

استمرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بمراقبة وتقييم أحوال الموقوفين مركّزة على حقوق  .58
وواصلت وزارتا العدل والدفاع . الصحيحة ومعاملة المحتجزين وأحوال الحجز اإلجراءات القانونية

تعاونهما مع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بما في ذلك تسهيل مهمة الوصول إلى مراكز 
/ وفي تطورين إيجابيين شهدهما شهر تشرين األول. االعتقال والسجون والحصول على المعلومات

لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  االجتماعيةالداخلية والعمل والشؤون  أكتوبر سمحت وزارتا
بالدخول الى مراكز االعتقال الخاضعة لسلطتيهما، وال سيما إجراء حوار بنّاء مع مكتب المفتش 

وفي أثناء فترة إعداد هذا التقرير قامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بثمان زيارات إلى . العام
سة مراكز اعتقال أو سجون في بغداد هي اللواء الثاني للشرطة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية خم

كز في الكاظمية ومجمع الرصافة وسجن النساء في الكاظمية الخاضعة لسلطة وزارة العدل ومر
 ز اعتقالومرك التابع لوزارة الدفاع اللواء الثالث في منطقة أبو غريب/ تابع للفرقة السادسة اعتقال

 .الطوبجي لألحداث الخاضع لسلطة وزارة العمل والشؤون االجتماعية
  

استمرت السلطات العراقية في مواجهة العديد من الصعوبات فيما يتعلق بمعالجة مسألة العدد  .59
المتزايد للموقوفين في ظل االعتقاالت المستمرة التي تأتي ضمن إطار خطة فرض القانون وعدم 

والتحديات التي تواجهها  التوقيف افية إليواء الموقوفين الجدد في عدد من مراكزتوفر األماكن الك
ومن بين التطورات اإليجابية . السلطات القضائية في ضمان المراجعة السريعة لقضايا الموقوفين

التي القت ترحيباً من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق إصدار مكتب رئيس الوزراء األمر 
والذي يتضمن أوامر متعلقة بالتعامل مع الموقوفين  2007سبتمبر / أيلول 20بتاريخ  207الديواني 

ابتداء من مرحلة االعتقال مروراً بالتحقيق والمحاكمة وانتهاء باإلدانة أو إطالق السراح إضافة إلى 
بها مجلس  واستناداً إلى التوصيات التي تقدم. التوقيفوأحوال مراكز  الموقوفينطريقة التعامل مع 

القضاء األعلى فإن الفقرات الرئيسية تتضمن تفعيل عمليات االعتقال واإلفراج على حد سواء بناءاً 
على أوامر قضائية وضمان أن لدى المشتبه بهم محامي دفاع يمثلهم عند تدوين إفاداتهم وبدون 

دعين العامين من حضور ضباط التحقيق وزيادة عدد محققي الشرطة وقضاة التحقيق وتفعيل دور الم
ومراقبة أحوال السجون  الموقوفينخالل وضع الرقابة على اإلجراءات القانونية المتبعة في قضايا 

ومن الفقرات المهمة األخرى إعادة تفعيل لجنة . من خالل الزيارات المنتظمة إلى المحاكم والسجون
بناءاً على أوامر رئيس الوزراء بيد سيادة القانون وشؤون االحتجاز التي تم تأسيسها منذ ثالثة أشهر 

من الهيئات " 165لجنة "ومنذ ذلك الحين أصبح ما يدعى بـ  73.أنها لم تفعل بصورة صحيحة
  207.74الدائمة التي تجتمع أسبوعياً أو كل أسبوعين لضمان تنفيذ أحكام األمر الديواني 

  
ة االلتزام بتلك األوامر التي ستوفر سعت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق إلى مراقبة وتقييم درج .60

المزيد من الحماية لحقوق اإلجراءات القانونية الصحيحة لألشخاص المحرومين من حرياتهم في 

                                                 
  )لجنة تثبيت سيادة القانون ومتابعة شؤون االحتجاز( 2007يونيو / حزيران 12بتاريخ  165األمر الديواني رقم  73

دل والعمل والشؤون االجتماعية وحقوق اإلنسان والصحة رئيس االدعاء العام وتتألف عضويتها من ممثلين كبار من وزارات الداخلية والدفاع والع 165يرأس لجنة  74

 .ومجلس القضاء األعلى ومكتب رئيس الوزراء ومكتب مستشار األمن الوطني



 28

إن قلة البيانات الرسمية أو عدم وجود صيغة نظامية لدى السلطات . حال تم تنفيذها بشكل مناسب
ل من مهمة تقييم كفاءة تدابير من هذا النوع مهمة التنفيذية إلعداد التقارير العامة في هذا الصدد يجع

وترى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن المزيد من الشفافية في الجهود التي تبذلها . عسيرة
السلطات من أجل تنظيم شؤون االعتقال سيكون أمراً ذو فائدة وسيساعد على تحفيز ثقة العامة 

يها السلطات القضائية تغييرات مهمة زيادة عدد الموظفين ومن النواحي التي أجرت عل. بشكل عام
 27لجان الى  8كما ارتفع عدد اللجان التحقيقية من . القضائيين إلنجاز قضايا اآلالف من الموقوفين

موقوف وإطالق سراحهم في  1500أغسطس مما ساهم في مراجعة قضايا حوالي / لجنة أوائل آب
/ أوئل تشرين األوللى إأغسطس /فترة شهرين امتدت من أواخر آب  خاللو 75.أغسطس/ آب 24

ة عدد قضاة التحقيق والمدعين العامين العاملين في المحكمة الجنائية المركزية تم زيادأكتوبر 
قاضي تحقيق  19بينما ضمت مثيلتها في الرصافة على التوالي،  9و  25العراقية في الكرخ إلى 
محققاً في الفترة  81في الموقعين أعاله إلى  لعدليينارتفع عدد المحققين وا 76.وثمانية مدعين عامين

األحداث في الطوبجي وسجن  مركز توقيفذاتها وتم تعيين مدعيتين عامتين للعمل بشكل دائم لدى 
ووفقاً للبيانات التي قدمها مجلس القضاء األعلى إلى بعثة األمم المتحدة . النساء في الكاظمية

موقوفاً منذ بدء خطة فرض القانون في منتصف  7 457اق فقد تم إطالق سراح لمساعدة العر
موقوفاً آخرين إلى  4 052نوفمبر إضافة الى إحالة / فبراير ولغاية األول من تشرين الثاني/شباط

   77.كما تم زيادة عدد قضاة المحاكم أيضاً. المحاكمة
  

المتخذة لغاية اآلن لتسريع عملية مراجعة  ترحب بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق باإلجراءات .61
وعلى أية حال، ثمة حاجة إلى جهد مستدام إذا ما . القضايا وتحسين معاملة الموقوفين بشكل عام

ُأريد تحقيق نتائج ملموسة ومراقبة أكثر فاعلية ألوامر من قبيل تلك التي نص عليها األمر الديواني 
والمحاكم أن  التوقيفدة العراق أثناء زياراتها إلى مراكز والحظت بعثة األمم المتحدة لمساع. 207

وفي الوقت الذي تم فيه تقليص فترة . الموقوفين ال زالوا يعانون من تأخير كبير في حسم قضاياهم
اإلحالة األولية إلى قاضي التحقيق، يبقى العديد من الموقوفين يجهلون لعدة أسابيع أو شهور ما إذا 

وقد اعترفت السلطات القضائية . تتم إحالتهم إلى المحاكمة ومتى سيتم ذلككان سيفرج عنهم أو س
بهذه المشكلة وأخبرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بأن إخفاق محققي الشرطة في تنفيذ 

وقد أبلغ موظفو وزارة . األوامر التي يصدرها قضاة التحقيق يعود بدرجة كبيرة إلى هذه التأخيرات
ة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن األسباب التي تقف وراء التأخير تعود إلى الظروف الداخلية بعث

وعلى أية . األمنية مع الحجم الكبير للقضايا التي يتكفل بحسمها عدد قليل جداً من ضباط التحقيق
حال فإن من المعوقات الرئيسية األخرى التي الحظتها البعثة هي االعتماد الكبير على تقارير 

ضد  المشتبه بهم الذين عادة ما ال يمتثلون ألوامر االستدعاء للمثول أمام قضاة " المخبرين السريين"
وهذا بدوره يؤدي إلى ميول قضاة التحقيق إلى تمديد فترة احتجاز المشتبه به لحين العثور . التحقيق
عثة من خالل وعلمت الب. ، األمر الذي قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر"المخبر السري"على 

نقاشاتها مع السلطات القضائية أنه ينظر حالياً في وضع حد أعلى لعدد مرات تمديد االحتجاز 
لألسباب المذكورة، وإصدار أوامر بإطالق سراح المشتبه بهم في حالة عدم التمكن من تحديد موقع 

  .المخبرين أو الشهود الرئيسيين
  

دفاع بشكل مناسب وسريع من المسائل التي تنطوي ال تزال مسألة حصول الموقوفين على محامي  .62
إذ ال يجري اللقاء األول مع محام بالنسبة لغالبية الموقوفين إال قبيل المثول أمام . على مشاكل كبيرة

وبصرف النظر عن عدم اإللمام بالقضية . معظم المحامين تنتدبقاضي التحقيق كما أن المحكمة 
الغياب الكامل لالتصال مع محامي المشتبه فيهم يعني أنهم  موضوع البحث ، فإن الحد األدنى أو

                                                 
ة تحقيقية والذي زود بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بهذه البيانات فإن كل لجن 2007أغسطس / آب 2الذي أصدره مجلس القضاء األعلى في  القضائيوفقاً لألمر  75

  . تتألف من قاضي تحقيق ومدع عام واثنين من المحققين القضائيين ومحققي شرطة

  . قاضياً 44الى   27أدت هذه التغييرات الى ارتفاع عدد قضاة التحقيق في تلك المواقع من  76

  ".إجراءات المحاكمات وعقوبة اإلعدام"أنظر الفصل المعنون  77
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إن فرصة مناقشة األدلة فضالً . يظلون غافلين عن حقوقهم في مختلف مراحل اإلجراءات الجنائية
عن خيارات من قبيل تقديم االلتماسات واالطالع على إجراءات التحقيق و تقديم أدلة البراءه التي 

سم على مجرى القضية، خاصة أثناء مرحلة التحقيق، ليست متاحة يمكن أن يكون لها تأثير حا
ومن التدابير التي اتخذتها السلطات القضائية في هذا الصدد في . للغالبيه العظمى من الموقوفين

تقوم بزيارة مراكز  التي قضائيةاللجان الأكتوبر إشراك محامي الدفاع في /أواخر تشرين األول
وفي حين يعتبر هذا التطور . فرض القانون للقيام بمراجعة القضاياالمخصصة ضمن خطة  التوقيف

إيجابياً من حيث أنه يستوفي الشرط القانوني في أن يكون المحامي حاضراً أثناء جلسات التحقيق بيد 
وهناك تدبير آخر تم إدخاله إلى . أنه من الناحية الفنية ال يساعد المشتبه بهم في تأمين التمثيل الفاعل

الذين يودون توكيلهم  الموقوفينيتضمن حضور المحامين إلى الموقع من أجل  توقيفالراكز بعض م
الكاظمية على سبيل منطقة الوطنية فى  كز اللواء الثاني للشرطةوفي مر. ولحضور جلسات التحقيق

صول المثال الحظت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق جهود وزارة الداخلية الراميه إلى تسهيل الو
ومن الناحية . محامياً بشكل يومي ترشحهم نقابة المحامين العراقيين 12إلى محام من خالل تواجد 

في حين لم تكن لدى . العملية يقول المسؤولون بأن ثالثة أو أربعة منهم حضروا بشكل منتظم
 .المراكز األخرى آليات لزيارة المحامين

  
ات لمعالجة مشاكل االكتظاظ في بعض مراكز االعتقال والحظت البعثة التدابير التي اتخذتها السلط .63

مخيم مؤقت تم إنشاؤه بمساعدة  وضع تم االنتهاء من مجمع الرصافة وفي .في بغداد ورحبت بها
وفي أواخر . القوة متعددة الجنسيات إليواء الموقوفين الذين اعتقلوا في إطار خطة فرض القانون

خيمة تسع ما معدله  60معات من هذا القبيل تحتوي على ديسمبر تم العمل بستة مج/ كانون األول
وقد عجلت هذه السعة االضافيه من عملية نقل المشتبه بهم الموقوفين لدى وزارتي . شخصاً 30

وأدى االكتظاظ الشديد في مرفق لواء الشرطة . الدفاع والداخلية ريثما يتم نقلهم إلى مجمع الرصافه
في شهر " عملية تنظيف الكاظمية"إطالق السلطات العراقية لـ  الوطنية الثاني فى الكاظمية إلى

وتضمنت العملية نقل عدة مئات من الموقوفين إلى . أغسطس بمساعدة القوة متعددة الجنسيات/آب
نوفمبر إلى مراكز االعتقال /ووجدت البعثة خالل زيارة قامت بها في تشرين الثاني. مجمع الرصافة

موقوفاً مقارنة  18من الفرقة السادسة لوزارة الدفاع في منطقة أبو غريب، التابع إلى اللواء الثالث 
وقد تحسنت أحوال الصرف الصحي والنظافة تحسنا كبيراً نتيجة . يوليو/ في تموز  موقوفاً 265بـ 
وقد الحظت البعثة أثناء زيارتين قامت . ورغم ذلك ال تزال المراكز األخرى مكتظه بشدة. لذلك

األحداث في  توقيف مركزنوفمبر إلى /أكتوبر وتشرين الثاني/تشرين األولبهما في شهري 
وفي بعض الزنزانات ، كان األحداث 78. الطوبجي بأن األخير يؤوي ضعف طاقته االستيعابية

وقد أقر وزيرالعمل والشؤون . يتقاسمون األسرة أو يتناوبون على النوم على األرض دون أفرشة
اظ الشديد وما يترتب عليها من مشاكل النظافة وأخبر البعثة بأن خطط االجتماعية بمشكلة االكتظ

 .التوسيع والتجديد كانت بطيئة ويعيقها االفتقار إلى الموارد الكافية
 

وال يزال القلق البالغ يساور بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق حيال استمرار ورود تقارير عن  .64
وبضمنها  توقيفالعلى نطاق واسع السيما في مراكز  قوفينالموانتشار التعذيب أو إساءة معاملة 

ويشكوا الموقوفون الذين التقت بهم البعثة في مراكز االحتجاز التابعة لوزارتي . مراكز الشرطة
الداخلية والدفاع بصورة منتظمة من تعرضهم إلى الضرب أو سوء المعاملة خاصة عند إلقاء القبض 

. ستجواب األولي وذلك النتزاع االعترافات منهم في معظم األحيانعليهم أو أثناء خضوعهم إلى اال
وقد . وفي بعض األحيان كان الموقوفون يحملون إصابات تتطابق مع عمليات التعذيب المزعومة

الحظت البعثة العديد من الموقوفين المصابين بالحروق على األرداف التي يزعم أنهم أصيبوا بها 
على األرض اإلسفلتية ) في انتظار دورهم لالستجواب(لفترات طويلة  بعد أن أجبروا على الجلوس

وفي أثناء نفس الزيارة التي جرت في . للفناء الذي يصبح شديد السخونة خالل أشهر الصيف
يوليو شهدت بعثة األمم المتحدة إحدى هذه الحاالت وتدخلت فيها حيث ُأجبر أحد المحتجزين /تموز

                                                 
  .في جميع األوقات 400محتجزاً، غير أن عدد األحداث المحتجزين هناك كان أقرب إلى  204 ت السعة القصوى للمرفقوبحسب مسؤولين في الطوبجي، كان 78
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وفقاً لما  المركزلى اإلسفلت الساخن جداً كعقاب على مخالفة أنظمة على الوقوف حافي القدمين ع
وكان مما يثير القلق بصفة خاصة إدعاءات سوء المعاملة أو . المركزذكره أحد المسؤولين في 

الطوبجي توقيف  مركزغيرها من االنتهاكات بحق األحداث الذكور الذين أخبر العديد منهم في 
لضرب واالعتداء الجنسي بينما كانوا موقوفين لدى وزارتي الداخلية البعثة بأنهم تعرضوا إلى ا

وعند التحقق من ذلك الحظت البعثة بأن إصاباتهم . األحداث توقيف مركزوالدفاع قبل نقلهم إلى 
تتطابق مع ما ذكروه من الضرب وفي إحدى الحاالت تبين أن هناك إصابة بحروق من جراء 

وقد ذكر مسؤولو مرفق احتجاز الطوبجي للبعثة . بقة مع االدعاءاتاستخدام أداة ساخنة وكانت متطا
إضافة إلى تفاصيل الفحص الطبي األولي  المركزبأنهم سجلوا إفادات األحداث عند وصولهم إلى 

وقدموا ملفات القضايا إلى محكمة األحداث التابعة إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية ألخذها 
وفي فترة إعداد ها التقرير كانت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق . المحاكمةبنظر االعتبار عند 

  . تتابع تلك القضايا مع السلطات
  

وأبلغ مسؤولو وزارة الداخلية بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بأنه وكجزء من إجراءات اإلدخال  .65
على التعذيب حيث يوجد كادر طبي التابعة لهم يجري تصوير الموقوفين وفحصهم بحثاً عن أي أدلة 

وفي حال مالحظة إصابات يتم إعادة الموقوفين إلى . على أهبة االستعداد إلجراء عمليات التقييم 
. المسؤولين الذين قاموا بعملية االعتقال وإعداد تقرير بهذا األمر كي تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك

ديبية في بعض القضايا التي تم فيها إثبات وفي الوقت الذي اتخذت فيه السلطات إجراءات تأ
االدعاءات بتعذيب الموقوفين، ال تزال التدابير تقتصر على فرض الغرامات وتنزيل الرتبة 
والحرمان من الحق في اإلجازات وتخفيض الرواتب والنقل إلى وظيفة أخرى والفصل من الخدمة 

ة لمساعدة العراق تجد صعوبة في إيجاد أدلة وال تزال بعثة األمم المتحد. في الحاالت األكثر خطورة
وتعتقد البعثة  79.على تطبيق القانون بكل حذافيره عند محاكمة المسؤولين عن االعتقال واالحتجاز

ساءة معاملة المحتجزين إضد المسؤولين الذين تثبت مسؤوليتهم عن  ةأن عدم اتخاذ إجراءات جنائي
ن العقاب التي يفضي ال محالة إلى ارتكاب المزيد من فالت مدامة أجواء اإلإالّ إلى إلن يؤدي 
مايو، / يارأوفي إحدى الحاالت التي شهدت وفاة موقوف في عهدة وزارة الدفاع في . االنتهاكات

وصدرت مذكرتي توقيف  80.الضرب من جراء ةأشار تقرير التشريح إلى أدلة على إصابات خطير
  .ديسمبر/لم تنفذا بحلول كانون األول في أعقاب التحقيقات التي تلت ذلك غير أنهما

  
  الحتجازات الخاضعة لسلطة القوة متعددة الجنسياتا
  

لدى القوة متعددة الجنسيات في االزدياد  الموقوفينوخالل الفترة المشمولة بالتقرير تواصل عدد  .66
مبر إذ نوف/أكتوبر وبلغت ذروتها في تشرين الثاني/ يوليو إلى تشرين األول/خالل الفترة من تموز

ديسمبر لم يتجاوز عدد الموقوفين الجدد عدد /وفي كانون األول. موقوفاً 25 525وصل العدد الى 
. 81شخصاً 24 661فراج عنهم ألول مرة وانخفض العدد بشكل طفيف إلى الموقوفين الذين تم اإل

ترات طويلة دون ال تزال البعثة تشعر بالقلق إزاء توقيف المشتبه بهم لدى القوة متعددة الجنسيات لفو
اإلدارية التي ال تلبي متطلبات منح الموقوفين الحق  جراءاتمراجعة قضائية لقضاياهم ومراجعة اإل

وتشير حكومة الواليات المتحدة إلى أن   82.للمعايير المعترف بها دولياً في محاكمة عادلة وفقاً
تبط باالعتقاالت الجنائية مفهوم لحقوق اإلنسان عادة ما ير"اإلجراءات القانونية الصحيحة هي 

في  اتوال ينطبق على حاالت االحتجاز األمني الذي تقوم به القوة متعددة الجنسي" والمحاكمات

                                                 
  )333و 26و 25المواد (عاماً لكل من يرتكب جريمة التعذيب أو سوء المعاملة  15يتضمن قانون العقوبات العراقي أحكاماً بالسجن تصل الى  79

أبو  منطقةالفرقة السادسة التابع لوزارة الدفاع في / اللواء الثالث موقوفاً لدى مركزمايو بينما كان / آيار 30د حمزة الجميلي الذي توفي في إسم المحتجز هو عدنان عوا 80

  . غريب في بغداد

كروبر ومعسكر بوكا وبين إحصائيات  ديسمبر التي زودتها وزارة حقوق اإلنسان للمحتجزين في معسكر/األول  هناك عدم تطابق بسيط بين إحصائيات شهر كانون 81

 .والتي من المرجح أنها أكثر تحديثاً 24 514القوة متعددة الجنسيات، والتي وصلت إلى 

  .81-68، ص2007يونيو / حزيران 30 –أبريل / نيسان 1تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق،   82
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ديسمبر /وفي كانون األول 83.العراق معتمدة في ذلك جزئياً على تفسيرها الخاص لطبيعة الصراع
دت القوة متعددة الجنسيات أن أكوبناءا على طلب توضيح من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

لإلجراءات  وفقاً اًدولي اًمسلحصراعاً ن الصراع فى العراق أحكومة الواليات المتحدة ال تزال تعتبر 
 3وترى البعثة أنه باإلضافة إلى المادة . حكام اتفاقيه جنيف الرابعةأالمعمول بها حاليا بما يتفق مع 

. انون العرفي الدولي فإن قانون حقوق اإلنسان ينطبق أيضاًالمشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع والق
معرفة أسباب اعتقالهم والمثول الحق في شخاص الموقوفين لدى القوة متعددة الجنسيات لذا فإن لأل

وفي شهر  84.سريعا أمام قاض إذا كان احتجازهم بسبب تهمة جنائية، أو الطعن في قانونية اعتقالهم
ن أمور على أر مكتب رئيس الوزراء توجيهاً نص من ضمن جملة نوفمبر أصد/تشرين الثاني

من الوطني تحت إشراف مستشار األ اتجرى مناقشات بين السلطات العراقية والقوة متعددة الجنسيتُ
وفق القانون إلخالء سبيل من لم تتوفر ] القوة متعددة الجنسيات[ لحسم قضايا المعتقلين لديها"العراقي 

سعت و". اعاة تثبيت مواقف مرتكبي الجرائم منهم في السجل الجنائي العراقياألدلة ضده، مع مر
الحصول على معلومات عن الخطوات التي اتخذت في المشمولة بهذا التقرير إلى فترة الفي البعثة 

 85.هذا الصدد
 

جنسيات لتي تضطلع بها القوة متعددة المتواصلة االجهود اللمساعدة العراق ببعثة األمم المتحدة وتقر  .67
للمعلومات التي  قدمتها القوة  فقاًوو. ضمن اإلطار الحالي التعامل مع الموقوفين إجراءاتلتحسين 

إلقاء القبض عند : على النحو التالي حالياً لمعمول بهاإلجراءات اتعمل امتعددة الجنسيات إلى البعثة 
د ما إذا كانوا سيبقون قيد أولي على مستوى اللواء من أجل تحدي أمنييخضع الموقوفين إلى تقييم 
ويتم تسفير الموقوفين الذين يشكلون تهديداً أمنياً إلى منطقة الحجز . الحجز أم سيطلق سراحهم
إضافي  أمنيساعة من إلقاء القبض عليهم حيث يخضعون إلى تقييم  72التابعة للفرقة في غضون 

ثم يجري بعد ذلك نقلهم إلى . كريالعس عناصر الطاقم القانونيوكذلك المراجعة القانونية من قبل 
يوماً من تاريخ إلقاء القبض  14مراكز االعتقال في معسكر بوكا أو معسر كروبر في غضون 

التي يمكن  وحدة قضائيةوفي األيام السبعة التالية تجري مراجعة ملفات الموقوفين من خالل . عليهم
ئية المركزية العراقية أو تسريع إجراءات أن توصي باستمرار التوقيف أو اإلحالة إلى المحكمة الجنا

وهي الفترة التي تم تقليصها بعد (وتجري فيما بعد عملية المراجعة اإلدارية بعد ثالثة أشهر. اإلفراج
وبحلول الشهر التاسع تجري عملية مراجعة أخرى ثم في الشهر الخامس عشر ) أن كانت ستة أشهر

بمراجعة  لجنة أخرى، وهي لجنة احتجاز المعتقلين،وم قتو 86.لجنة دراسة ملفات المعتقلينجريها ت
متعددة الجنسيات لمدة لقوة لقضايا المعتقلين ألسباب أمنية الذين يمكثون في مراكز االعتقال التابعة 

شهراً بأعضاء مختلفين في اللجنة في كل  18وتجري الحقاً مراجعة كل  87.شهراً أو أكثر 18تبلغ 

                                                 
أكتوبر، أرسلت رداً على تقرير البعثة حول حقوق اإلنسان، /األول تشرين 2في بغداد إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في  رسالة من السفارة األمريكية 83

 2007يونيو /حزيران 30 –نيسان /ابريل1

وقد اعترضت السفارة األمريكية على تطبيق العهد الدولي . لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةتتماشى هذه الحقوق مع التزامات الحكومة األمريكية وفقاً  ل 84

أن بعثة األمم المتحـدة لمسـاعدة    2007أكتوبر /األول تشرين 2الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خارج نطاق الحدود اإلقليمية، حيث أشارت في رسالتها إلى البعثة في 

الطالما كان موقف الواليات المتحدة أن العهد . ونحن من وجهة نظرنا ال نرى ذلك. على النزاعات الدولية المسلحةتؤكد أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان تنطبق "العراق 

عهـد  لقد أكدت أعلى المستويات السياسية في األمم المتحدة على تفسير ال). المرجع نفسه" (الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال يطبق خارج نطاق الحدود اإلقليمية

عن حالة حقوق اإلنسان في الكويت  45/170الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خارج نطاق الحدود اإلقليمية عندما أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها 

  المحتلة على تطبيق العراق اللتزاماته وفقاً للعهد في األراضي التي احتلها في الكويت،

مع تصـويت الواليـات    1-144وقد تم تبني القرار بنسبة تصويت ) (1990ديسمبر /األول كانون G.A. Res. 45/170k UN Doc. A/RES/45/170  )18انظر 

  ).المتحدة لصالحه

  ).الفقرة الرابعة/ القسم الثالث( 2007سبتمبر  / أيلول 20الصادر في  207 مر  الديوانياأل 85

. ثالثة أيام في األسبوع للجنتين سمبر حيث عقدت هيئة مشتركة من القوة متعددة الجنسيات والحكومة العراقية اجتماعاتدي/ كما حصل في منتصف شهر كانون األول 86

  .وتصدر توصياتها بأغلبية األصوات ويكون القرار النهائي من اختصاص نائب القائد العام لعمليات المحتجزين

وهي لجنة مشتركة مؤلفة من القوة متعددة . 2004يونيو / حزيران 27بتاريخ  99بأمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم عمالً  2004تم إنشاء لجنة احتجاز المعتقلين عام  87

  . الجنسيات والحكومة العراقية وتتطلب ستة أعضاء ثالثة منهم على األقل عراقيون
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وة متعددة الجنسيات في العراق يتم تقديم معلومات استخباراتية سرية ووفقاً لما تقوله الق. مرة
وتكون  لجنة احتجاز المعتقلينالمستوى عن القضايا التي يجري دراستها إلى األعضاء العراقيين في 

 .لجنة دراسة ملفات المعتقلينعلى مستوى أعلى من المعلومات التي تقدم إلى 
 

بأمرين جديدين، عملية المراجعة بالتقرير  ةل الفترة المشمولخال تمثلت التغييرات التي تم إدخالها .68
تأسيس لجنة تم يوليو / يونيو أو أوائل تموز/ وفي أواخر حزيران. اإلضافية وبرنامج التعهد والكفيل

يقومون بمراجعة ملفات وتتألف من ثالثة ضباط عسكريين المراجعة التابعة للقوة متعددة الجنسيات 
لجنة وهو حق مام الأحقهم في المثول ة وبالمقبلبعملية المراجعة الموقوفين  نوويبلغالقضايا 
ويقوم أعضاء هذه اللجنة أيضاً بإبالغ الموقوفين بأن المستشارين القانونيين األمريكيين .  اختياري

ويمكن ألعضاء اللجنة . موجودين في الموقع من أجل تقديم االستشارات قبل موعد جلسات االستماع
صية بإطالق سراح الموقوفين وفقاً لبرنامج التعهد والكفيل أو اإلفراج عنهم وفقاً لبرنامج إكمال التو

وثمة ثمان لجان مراجعة تابعة للقوة متعددة الجنسيات تجتمع ستة أيام . التأهيل أو باستمرار التوقيف
ي أية لحظة قضية في اليوم الواحد ويمكن أن تجتمع ف 200في األسبوع وتراجع ما يربو على 

ويتضمن برنامج التعهد  88.تقوم بها لجنة دراسة ملفات المعتقلينبموازاة عملية المراجعة التي 
أغسطس كتابة تعهد خطي للحفاظ على السالم أمام قاض / والكفيل الذي بدأ العمل به في شهر آب

وإذا ما . ن العراقيعراقي، وتعتبر القوة متعددة الجنسيات هذا التعهد وثيقة قانونية بموجب القانو
ارتكب الموقوف جريمة أخرى يكون الكفيل مسؤوالً عن دفع مبلغ من المال محدد سلفاً عن أي 

/ ويشترط في الموقوفين الذين أوصي باإلفراج عنهم أن يكملوا برنامج الدخول. خرق التفاق التعهد
 89. عليميةالموقوف ودروسه الت "نزعة"الخروج الذي يتألف من التقييم النهائي لـ 

 
كان من شأن هذه التدابير تسريع  العمليةتعي بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أنه من الناحية  .69

غير أن هذه التدابير لم تعالج . عملية إنجاز القضايا، بما فيها قرارات اإلفراج، والبعثة ترحب بهذا
وة متعددة الجنسيات البعثة بأن إذ أبلغ مسؤولو الق. القضايا التي تشكل المصادر الرئيسية للقلق

من اتفاقية جنيف  78المادة " لروح"يجري تطبيقها وفقاً  لجنة دراسة ملفات المعتقلينإجراءات 
للمراجعة الدورية لقرارات االعتقال " إجراءاً منظماً"الرابعة وهذا يملي على القوة المحتلة أن تضع 

فيه عمليات المراجعة  تتكرروفي الوقت الذي ". تشمل الحق في التمييز لدى الجهات المختصة"و 
المعتقلين ال غير أن  ،أي كل ستة أشهر ،78المادة  يهعلنصت  بتواتر أكبر مماالدورية تلك 

 همحصول ن لديهم إمكانيةيمتلكون في الواقع إال أساس ضعيف يستندون إليه في تقديم الطعن حيت أ
 لجنة دراسة ملفات المعتقليناألعضاء العراقيين في بل إن . محدودة جداً على األدلة المقدمة ضدهم

واستمرار التحفظات حول هذا األمر . كل قضيةل" عن المعلومات السرية اًموجز"ال يتلقون إال 
لجنة إضافة ألسباب أخرى دفع بوزارة العدل العراقية إلى تعليق مشاركتها في مراجعات كل من 

بل أنه في الوقت الذي  90 .أغسطس/في شهر آب عتقليندراسة ملفات المعتقلين ولجنة احتجاز الم
يتمتع فيه الموقوفون بخيار استشارة المستشارين القانونيين األمريكيين قبل مراجعة قضاياهم، يبقى 

وبينما ترحب بعثة األمم المتحدة . أولئك المستشارون ممثلين للجهة المحتجزة في نهاية المطاف

                                                 
88 

قضية في معسكر بوكا وما يزيد عن  18.000مراجعة  2007يوليو / تموز 2نتج عن عملية لجنة المراجعة التابعة للقوة متعددة الجنسيات والتي بدات عملها في 
/ آذار 13رسالة من السفارة االمريكية في بغداد الى بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ ( 2007ديسمبر / كانون االول 31قضية في معسكر كروبر بحلول  1.300

ت سابق على بيانات من القوة متعددة الجنسيات وبينت فيها ان وقعدة العراق في وحصلت بعثة االمم المتحدة لمسا). 2008مارس 
التابعة للقوة متعددة  ة المراجعةلجن

ووفقا للقوة متعددة . عملية مراجعة كانت جميعها موقعية في معسكر بوكا 15 004ديسمبر / منتصف كانون األول التي سبقت أجرت في األشهر الستة الجنسيات 

  . فقد صدرت توصيات باإلفراج عن حوالي ثلث المحتجزين الذين مثلوا أمام اللجنة الجنسيات

/ محتجزاً وفقاً لبرنامج التعهد والكفيل لغاية األسبوع األول من شهر كانون األول 3 592طبقاً لبيانات القوة متعددة الجنسيات تم إصدار توصيات باإلفراج عن  89

وتفيد معلومات القوة متعددة الجنسيات بأن نسبة إعادة اعتقال . ة لمساعدة العراق ليس لديها علم بعدد المحتجزين الذين أفرج عنهم فعلياًبيد أن بعثة األمم المتحد. ديسمبر

  .ديسمبر/ ٪ في مطلع شهر كانون األول1,2المحتجزين الذين يفرج عنهم بلغت 

نوفمبر بعد إصدار أمر من مكتب رئيس /أنها استأنفت مشاركتها في أواخر شهر تشرين الثانيفي بادئ األمر حذت وزارة حقوق اإلنسان حذو وزارة العدل غير  90

  . في هيئتي المراجعة معلقة عدلوال زالت عضوية وزارة ال. الوزراء
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تسمح للموقوفين بتقديم عرائض خطية إلى المجلس المشترك لمساعدة العراق بالتدابير التي 
للمراجعة واإلفراج والحضور شخصياً أثناء عمليات المراجعة التي تجريها لجنة المراجعة التابعة 
للقوة متعددة الجنسيات فإن هذه التدابير ال تمكن بحد ذاتها الموقوفين من الطعن في قرارات 

المتحدة لمساعدة العراق بأن المراجعات التي تقوم بها لجنة المراجعة كما تعي بعثة األمم . االعتقال
التابعة للقوة متعددة الجنسيات مقتضبة بطبيعتها وال تدوم الواحدة منها سوى بضعة دقائق وتركز 

وفي رسالتها إلى بعثة األمم . على سلوك الموقوفين أكثر من تركيزها على سبب اعتقالهم وتوقيفهم
وصف بعثة مع "لم تتفق السفارة األمريكية  2008مارس / آذار 13دة العراق بتاريخ المتحدة لمساع

وان لجان ....تابعة للقوة متعددة الجنسياتالمراجعة اللجان االمم المتحدة لمساعدة العراق حول 
ئة وتدرس الهي. المراجعة التابعة للقوة متعددة الجنسيات تراجع كل قضية بدقة وترو قبل انعقاد الهيئة

كافة األدلة في ملف المعتقل بما فيها ظروف االعتقال وأن سلوك المعتقل في منشأة االعتقال ما هي 
وحسب علم البعثة ال توجد هناك نية في الوقت الحالي للسماح   91".اال احد العناصر في قضيته

 .لمحامي الدفاع بتمثيل الموقوفين عند إجراء جلسات استماع المراجعة اإلدارية
 

قى مسألة الحصول على محامي دفاع من المسائل التي تنطوي على مشاكل ويشمل ذلك وتب .70
وتنص اإلجراءات . الموقوفين المحالين إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية لغرض المحاكمة

يوماً من  21-14المرعية على أنه بإمكان الموقوفين طلب الحصول على محام بعد مرور فترة 
وفي حين تتعدد األسباب المفضية إلى ذلك، والتي . هذا ال يحصل من الناحية العملية اعتقالهم ولكن

ال يمكن اعتبارها مسألة تتعلق بالسياسة، فإنها تؤدي إلى ترك العديد من المشاكل الهيكلية الرئيسية 
فين لدى وقد أبلغ المحامون الذين تعينهم نقابة المحامين العراقيين للدفاع عن الموقو. دون معالجة

القوة متعددة الجنسيات بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بأن الموقوفين غير قادرين من الناحية 
وتفرض . العملية على االتصال بهم، ويستثنى من ذلك أولئك الذين تمكنت عائالتهم من زيارتهم سلفاً

قبل أن تتمكن عائالت الموقوفين يوماً  30السياسة الحالية للقوة متعددة الجنسيات فترة انتظار قدرها 
كما ذكر المحامون أيضاً بأنهم بشكل عام وصلوا إلى موكليهم وحصلوا على ملفات . من زيارتهم

وفي حالة غياب . قضاياهم في يوم جلسات التحقيق ولم يتلقوا إشعاراً مسبقاً بمواعيد إجراء الجلسات
. ، وهم غير مطلعين بشكل كاف على القضاياالمحامي يقوم محامون تعينهم المحكمة بتمثيل موكليهم

وأخبر مسؤولو القوة متعددة الجنسيات البعثة بأن المحامين الذين يطلبون أخذ مواعيد لمقابلة موكليهم 
مقابلة موكليهم ) إن وجدوا(في معسكر كروبر عادة ماال يحضرون بينما حاول عدد قليل جدا منهم 

ونظراً إلى األوضاع األمنية يجب على القوة متعددة  ويقول المحامون بأنه. في معسكر بوكا
ويالحظون أيضاً بأنهم ال يمنحون إال وقتاً قصيراً جداً لدراسة ملفات . الجنسيات تيسير زياراتهم

القضايا التي تنطوي غالباً على إفادات خطية من وحدات دوريات القوة متعددة الجنسيات المسؤولة 
كما أن فرصة . للموقوفين وأسلحة مصادرة أو غيرها من األدلة عن االعتقاالت األولية وصور

 .استجواب شهود االدعاء أو دراسة األدلة األخرى تكون محدودة هي األخرى
 

ال يزال القلق يساور بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق حيال العدد المتزايد من الموقوفين الذي  .71
المحكمة الجنائية المركزية  تردمتعددة الجنسيات بعد يمكثون في مراكز االعتقال التابعة القوة 

تقييم بحجة  التوقيفوقد ارتفع عدد الموقوفين من هذه الفئة، الذين يظلون قيد . قضاياهم العراقية
وفي الوقت الذي تتمتع فيه سلطات . 2004، بشكل تدريجي منذ أواسط عام استمرار التهديد األمني

، فإن "ألسباب أمنية قاهرة" التوقيفة اإلبقاء على األشخاص قيد القوة متعددة الجنسيات بصالحي
القرار بتجاهل قرارات المحكمة في قضايا من هذا القبيل ال يتماشى مع رسالة السلطات األمريكية 
المتعلقة باحترام سيادة القانون وال يعكس درجة عالية من الثقة بمؤسسة تأسست في ظل لسلطة 

وفي ردها على بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ،  92.ة جنائية نموذجيةاالئتالف المؤقتة كمحكم

                                                 
 .2008مارس / آذار 13رسالة من السفارة األمريكية في بغداد إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ  91
المحكمـة الجنائيـة   : "والمعنـون  2003يونيـو  / حزيران 18المعدل الصادر في  13داث المحكمة الجنائية المركزية العراقية وفقاً ألمر سلطة التحالف رقم تم استح 92

  ).المعدل(المركزية العراقية 
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االعتقال الذي "لم تتفق السفارة األمريكية مع تقدير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وأفادت أن 
ومة العراقية كتختلف عن تلك تقوم بها الحتقوم به القوات متعددة الجنسية ألسباب أمنية قاهرة 

فقد يكون من . ة الجنائية فكالهما لهما غرضان مختلفان وتطبق فيهما معايير مختلفةلإلدان
وان . الضروري اعتقال شخص ما ألسباب أمنية قاهرة بعد أن يتم تبرئة الشخص في النظام الجنائي

فسياسة القوة . االحتجاز ال يعني على اإلطالق عدم الثقة في النظام القضائي العراقي استمرار هذا
تعددة الجنسية هي إطالق سراح كل المعتقلين الذين ال يمثلون تهديدا أمنيا قاهرا لألمن واالستقرار م

ومن التغييرات التي أدخلت في مطلع شهر   93".في العراق بقدر ما تسمح به الحاجة العملياتية
راجعة التابعة للقوة يونيو إحالة كافة القضايا التي ردتها المحكمة تلقائياً إلى مجلس لجنة الم/ حزيران

وفي حين أبلغ مسؤولو القوة  94.ورفع التوصيات" السريعة"متعددة الجنسيات إلجراء المراجعة 
متعددة الجنسيات بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن توجههم هو في حقيقة األمر بهدف مراجعة 

 ،بر عدد ممكن من الموقوفينكافة القضايا من هذا النوع مع الوضع بعين االعتبار إطالق سراح أك
ديسمبر / كانون األول 11عتباراً من ا" قيد االنتظار"ممن يسمون بالموقوفين  367ال يزال أنه غير 

 2006.95مارس / آخرين في مراحل مختلفة منذ شهر آذار 39بينما أطلق سراح 
 

يث وصل العدد الكلي واستمر عدد األحداث الموقوفين لدى القوة متعدد الجنسيات باالرتفاع أيضاً ح .72
. 2007مطلع عام  موقوفاً 250مقابل  وقوفاًم 874ديسمبر / كانون األول 8لغاية تاريخ  للموقوفين

تم نقل البعض إلى معسكر بوكا : ديسمبر/ بنهاية كانون األول 685وانخفض المجموع اإلجمالي إلى 
 96.الحكومة العراقية توقيفمراكز عاماً في حين تم إطالق الباقين أو نقلهم إلى  18بعد بلوغهم سن 

وطبقاً لمعلومات القوة متعدد الجنسيات يعتبر العدد المرتفع دليالً على تجنيد الجماعات المتمردة 
موقوفين األحداث حيث بلغت للالمتزايد لألطفال وهذا الشيء كان واضحاً من خالل االنتماء الديني 

وتشابه إجراءات حسم تلك القضايا . ن السنة٪ م87, 6ديسمبر / نسبته في أواسط كانون األول
وينقل  97.المحكمة إلىاإلجراءات المتبعة مع الموقوفين البالغين من ناحية الحجز واإلحالة 

ومن أصل . محاكمتهم ريثما تتمالعراقية  التوقيفالمحالون إلى المحاكمة إلى مراكز  الموقوفون
لمركزية العراقية لألحداث تم إصدار أحكام على مجموع األحداث المحالين إلى المحكمة الجنائية ا

وسعت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق خالل شهر . ديسمبر/ منهم بنهاية شهر كانون األول 89
ديسمبر إلى الحصول على توضيحات من القوة متعددة الجنسيات حول وضع / كانون األول

في التوقيف والذين تنص اإلجراءات النافذة على الموقوفين األحداث الذين قضوا مسبقاً عاما واحداً 
 98.وجوب إطالق سراحهم مالم توجه لهم تهم وإحالة إلى المحاكمة

 
يوليو أطلقت القوة متعددة الجنسيات العديد من برامج إعادة / في تطور إيجابي بدء منذ شهر تموز .73

لموقوفين الذكور البالغين في وقد تم إطالق برنامج ا 99.تأهيل الموقوفين الذكور البالغين واألحداث
سبتمبر وشمل تدريب المعلمين وبرنامج التعليم األساس / أغسطس أو بداية أيلول/ أواخر شهر آب 

موقوف في البرنامج األساس  5 100وشارك نحو  100.باستخدام المناهج التعليمية العراقية الرسمية

                                                 
 .2008مارس  /آذار 13رسالة من السفارة األمريكية في بغداد إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ  93
  .قبل ذلك التاريخ راجع نائب القائد العام لعمليات المحتجزين شخصياً كافة القضايا من هذا النوع 94

سـبق  أما المعلومات المتعلقة بالقضايا التي ت. 2006مارس /تعود المعلومات التي قدمتها القوة متعددة الجنسيات إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق إلى شهر آذار 95

  . هذا التاريخ فلم تكن متوفرة

 .لم تتوافر تفصيالت بهذا الخصوص لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق عند كتابة هذا التقرير 96

  . ال يمثل المحتجزون األحداث أمام لجنة احتجاز المعتقلين التي خصصت للمحتجزين البالغين فقط  97

يتم إطالق سراح أي شخص : "منها على اآلتي) 5( 6اإلجراءات الجنائية حيث ينص القسم : 2004يونيو / حزيران 27في  3مذكرة سلطة االئتالف المؤقتة رقم   98

  ".شهراً من تاريخ االعتقال األولي 12عاما في أي وقت في كافة األحوال في غضون فترة ال تتجاوز  18محتجز يبلغ عمره أقل من 

محتجزة بنهاية  13لعراق عند كتابة هذا التقرير أية معلومات بخصوص برامج إعادة تأهيل المحتجزات والالتي بلغ عددهن لم يكن لدى بعثة األمم المتحدة لمساعدة ا 99

 .ديسمبر/األول  شهر كانون

  . مرشداً في برامج تعليم البالغين 65معلماً و 44ديسمبر توظيف /تم في منتصف كانون األول 100
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 2 482الموقوفين وشارك فيه كما ُأطلق برنامج عمل  101.ديسمبر/ لغاية مطلع كانون األول
ويدير  102.ديسمبر إضافة إلى التدريب المهني في معسكر كروبر/ محتجزاً لغاية كانون األول

الدروس اليومية للموقوفين ) كونستتيوشن(برنامج الشباب الجاري في قاعدة العمليات المتقدمة 
علوم والتربية الوطنية األحداث وتتضمن عدة مواضيع منها اللغة اإلنجليزية والرياضيات وال

األحداث استخدام المكتبة  الموقوفونكما يستطيع . والجغرافية والفن والِحرف وتدريب الحاسوب
  103.والمرافق الرياضية

  
  االحتجازات الواقعة لسلطة حكومة إقليم كردستان

  
ديسمبر / ألوليوليو وكانون ا/قامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في الفترة الواقعة بين تموز .74

في إقليم كردستان خاضعة لسلطات األمن الكردية  احتجاززيارة إلى تسعة مراكز  إثني عشرب
وشملت مراكز تقع في مدن أربيل  104.ووزارتي الداخلية والعمل والشؤون االجتماعية )سايشاأل(

 ز توقيفمركمن هذه الزيارات إلى  أربعةوكانت . ودهوك والسليمانية إضافة إلى عقرة وشقالوة
عقرة حيث كان القلق يساور البعثة حيال الوضع القانوني للموقوفين ومعاملتهم وأحوالهم المعيشية 

وكان الموقوفون في أغلب األحيان موقوفين بصورة غير . التي طالما كانت مصادر رئيسية للقلق
ات استخباراتية استناداً إلى معلومقفوا أوقانونية ومن دون مذكرات قضائية وعلى ما يبدو أنهم 

وقد وجدت البعثة ثالثة موقوفين مضى على توقيفهم مدة سبع سنوات دون أن توجه إليهم  105.سرية
أغسطس /وفي شهر آب  106. تهمة بينما تراوحت فترات توقيف آخرين بين سنتين وأربع سنوات

في  العام قدمت البعثة نتائجها وتوصياتها إلى رئيس حكومة إقليم كردستان وإلى مسؤولي األمن
وفيما رحبت بعثة األمم  107.اإلقليم وقد وافقوا على مراجعة القضايا التي تم تسليط الضوء عليها

 2007يوليو / المتحدة لمساعدة العراق بقرار رئيس حكومة إقليم كردستان الصادر في تموز
مل الزال يع كزالمربسبب الظروف الصحية الضعيفة، فإن  عقرة توقيفوالقاضي بإغالق مركز 

 2008.108فبراير / حتى مطلع شباط 
 

ما تزال بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق قلقة من أن تبقى ممارسة التوقيف غير محدد األجل  .75
وتنص وثيقة . بعةمتّ دون محاكمة وال سيما ألشخاض يشتبه بارتكابهم جرائم اإلرهاب مسألة سياسة

على أن  2007ديسمبر / العراق في كانون األولسايش إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة األسلمتها 

                                                 
رجال "وتم كذلك تقديم دروس وتقاشات دينية في معسكري كروبر وبوكا وأدارها . لجنسيات إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقالبيانات التي قدمتها القوة متعددة ا 101

  . محتجزاً في كال الموقعين 741ديسمبر / وقد شارك لغاية منتصف كانون األول. "دين معتدلين

ر في بويخصص التدريب المهني في معسكر كرو. في مصانع النسيج والطابوق حال إنشاء تلك المصانعليشمل أعمال البناء والعمل  لموقوفينصمم برنامج عمل ا 102

  .الفترة الخالية لتوظيف النجارين والسباكين والكهربائيين

 150ويقدم دروساُ لما يربو على مرشداً  12مدرساً و 14وهو يوظف )  كونستتيوشن(يقع برنامج الشباب في ما يسمى دار الحكمة في قاعدة العمليات المتقدمة   103

  .محتجزاً من األحداث أسبوعياً

ي أربيل؛ وأسايش أربيل؛ ومركز دهوك إلعادة يشتگي ؛ و أسايش يشتگي ؛ ومركز توقيف عقرة التابع ألسايش يشتگمركز توقيف شقالوة التابع ألسايش  104

ي كاني گومه يشتگ؛ ومركز السليمانية إلعادة تأهيل النساء واألحداث؛ وسجن الزرگه وأسايش تأهيل النساء واألحداث؛ ومركز أربيل إلعادة تأهيل النساء واألحداث

 ). سليمانية(

كافة  2007مارس / أفادت سلطات حكومة إقليم كردستان انه منذ آذار 2008مارس / آذار 13وفي رسالة موجهة الى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ  105
وبالرغم من ذلك، تالحظ بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  أن أغلبية المعتقلين في عقرا اعتقلوا واحتجزوا . قل عقرا محتجزون وفقا ألمر من المحكمةالمعتقلين في معت

 .وبعضهم اعتقلوا لعدة سنوات وبدون أمر قضائي 2007مارس / بشكل غير قانوني قبل آذار
  . محتجزاً  أمام قاض تحقيق أو يحالون إلى محكمة 200٪ من عينة مؤلفة من 70يمثل ولم . ٪ منهم من العرب50كان أكثر من  106

   29ورسائل بتواريخ  2007نوفمبر /وتشرين الثاني 2007أكتوبر /األول تشرين 1؛ و2007أغسطس /آب 23في ي يشتگاجتماعات مع مسؤولين في أسايش  107

 .2007نوفمبر /ثانيتشرين ال 5و  2007أكتوبر /األول تشرين 20أغسطس و/آب

     108 
هو وفق تخويل من  أبلغ مسئولو حكومة إقليم كردستان بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن كافة حاالت المعتقلين في عقرا تمت معالجتها واعتقالهم اآلن

رسالة من حكومة اقليم كردستان إلى بعثة األمم (ى موقع مناسب وبحاجة إلى وقت أطول لنقلهم إل" أعضاء خطرون في مجموعات إرهابية"القاضي وان هؤالء المعتقلين 
 ).2008مارس / آذار 13المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ 
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أشخاصاً مشتبه بارتباطهم بجماعات إسالمية قد يحتجزون لفترات تتراوح بين عام واحد إلى سبعة 
 مسئولووفي ردها على بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق، نفى  .أعوام دون توجيه تهم إليهم

الفترة الطويلة بدون امر قضائي باستثناء مجموعة  االسايش في السليمانية احتجاز معتقلين لهذه
ورغم مصادقة  109."سنوات فقط 4-3لمدة "شخص احتجزوا بدون أمر قضائي  20تتكون من 

 االعتقالفإن مسؤولين كبار في أربيل أكدوا ممارسة  2006قانون مكافحة اإلرهاب عام 
ي قضايا اإلرهاب الذين اعتقلوا بناءاً وبدالً من اإلجراءات الجنائية يخضع المشتبه بهم ف 110.اإلداري

" إصالح"أو " إعادة تأهيل"على معلومات قدمتها األجهزة االستخباراتية في إقليم كردستان إلى عملية 
سايش ال يوصون باإلفراج إال بعد فرض شروط األإن من الواضح أن مسؤولي . لمدة غير محددة

يش وجلب كفيلين من اإلقليم لألشخاص الذين تقع سااألمن قبيل المراقبة والتقارير الدورية إلى 
 111.مناطق سكناهم خارج إقليم كردستان

  
 3 781، كان هناك حوالي 2007يونيو / ووفقاً لتقرير سري أعدته لجنة وزارية في حزيران .76

ودلت البيانات  112.شخصا محروماً من حريته في السجون ومراكز االحتجاز في إقليم كردستان
سايش األمن الموقوفين الذين اعتقلتهم  700بضمنهم أكثر من  موقوفاً 2 410على على أن ما يربو 
المتحدة لمساعدة العراق انه خالل  األمميشتي بعثة وأخبر مسئولو االسايش كَ 113.دون أمر قضائي

أطلق سراحهم أو نقلوا إلى أماكن " معظمهم"مسئول قضائي وأن  أماممعتقل مثلوا  700الـ  2007
إلى " بعضهم"معتقل أطلق سراحهم بينما تم نقل  3.781الـ " معظم"روا أيضا أن وأشا. أخرى

إال انه لم يقدم إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بيانات في هذا الخصوص . مراكز الشرطة
وقد الحظ التقرير  114.ولم تكن البعثة في وضع يمكنها من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل

سبع أعوام دون أمر قضائي ودون إبالغهم بسبب  الموقوفونالتي مكث فيها " التبعض الحا"
وأوصت اللجنة . ال بل أن المسؤولين أنفسهم لم يستطيعوا تفسير أسباب تلك االعتقاالت. توقيفهم

الوزارية بتعيين المزيد من الضباط القضائيين لحسم القضايا واستحداث دائرة للمدعين في كافة 
شاركة في التحقيقات األولية والحث على المزيد من التعاون بين المحققين القضائيين السجون للم

 .توقيفالوموظفي مراكز 
  

أغسطس أخبر مسؤولو األسايش في أربيل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بأنهم كانوا / وفي آب .77
الموقوفين قضية في غضون شهرين واإلفراج عن األشخاص  680يرمون إلى إنجاز مراجعة 

ديسمبر من بينهم / موقوف خالل شهر أيلول 100وذكروا أنهم أفرجوا عن . بصورة غير قانونية

                                                 
 رسالة من حكومة" (في المستقبل"وأعطوا تأكيدات بأنه سيتم إطالق سراحهم  2006أفاد مسئولو االسايش أن هذه االعتقاالت تمت قبل سن قانون مكافحة اإلرهاب في  109

 .2008مارس / آذار 13إقليم كردستان موجهة إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في 
وكانت حجة مسؤولو حكومة إقليم . 2007ديسمبر / جرت مناقشات بين بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق واثنين من المسؤولين الكبار في كانون األول 110

لم يكن باإلمكان توجيه تهم إلى المشتبه بهم في قضايا اإلرهاب وإحالتهم إلى المحاكم في ظل غياب  2006إلرهاب لعام قانون مكافحة ا ل إصداركردستان بأنه قب

وبينما  تحتفظ األمم المتحدة لمساعدة العراق بعدد من التحفظات أزاء قانون مكافحة اإلرهاب . تشريع مناسب وعدم وجود أحكام مناسبة في قانون العقوبات العراقي

  . اإلداري طويل األمد كطريقة لمكافحة اإلرهاب في اإلقليم عتقالالفإن القلق يساورها حيال استمرار سلطات حكومة إقليم كردستان باللجوء إلى ا

بيد أن بعثة األمم . موقوفاً من كركوك وهم من الفئة المذكورة 48، أوصى مسؤولو األسايش في السليمانية باإلفراج عن 2007ديسمبر / بحلول كانون األول 111

  .المتحدة لمساعدة العراق لم تكن في موقع يتيح لها التحقق من أن الموقوفين كانوا قادرين على اإليفاء بشروط اإلفراج

لى بعثة األمم إأعدت التقرير الخاس بسجون األقاليم اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بطلب من رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود البارزاني وقد قُدم  112

ويتوزع عدد . أكتوبر/ تشرين األول 8أغسطس وقد سمح لها المسؤولون بنشر المعلومات التي يحتويها التقرير في / المتحدة لمساعدة العراق بشكل سري في آب

  .في دهوك 695في أربيل و 1 408في السليمانية و  1 678: شخصاً على المحافظات على النحو اآلتي 3 781المحتجزين الذين ذكرهم التقرير وهم 

فيما اعتقل آخرون . األمن شملت أسباب االعتقال االشتباه في االنتماء إلى جماعات إرهابية ومن بينها أعضاء من أنصار اإلسالم اعتقلوا أثناء االشتباكات مع قوات  113

وقوفين العرب الذين ألقت القوة متعددة الجنسيات القبض عليهم في إقليم كردستان ونقلتهم ويشير التقرير كذلك إلى الم. بناءاً على معلومات باحتمال ارتكابهم أعمال إرهابية

أما بخصوص القضايا آنفة الذكر فقد علمت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق من مسؤولين في حكومة إقليم كردستان بأن عمليات . فيما بعد الى معتقالت حكومة اإلقليم

  .2005ومطلع عام  2004الثاني من عام  التسفير تمت في النصف

معتقال كانوا  565كان هناك  2007ديسمبر / أفادت اإلحصاءات التي قدمتها وزارة حقوق اإلنسان إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق انه بحلول كانون الثاني 114
  .آخرون في سجن االسايش اربيل 434معتقلين في سجن االسايش في السليمانية و
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عراقياً عربياً آخراً تم تسفيرهم إلى  43كردياً من عقرة وأن  37عربياً من مدينة الموصل و 63
لقوا سراح سايش بأنهم أطاألوفي السليمانية قال مسؤولو . السلطات في الموصل لغرض محاكمتهم

وتشير . ديسمبر إذ لم يعودوا يشكلون تهديداً أمنياً/ أغسطس وأيلول/ موقوفاً خالل شهري آب 86
موقوفاً في الفترة  484البيانات التي قدمتها األسايش إلى الموافقة على إطالق السراح المشروط لـ 

مارس / وفي آذار 115. 2007ديسمبر / يناير و منتصف كانون األول/ الواقعة بين كانون الثاني
سراحهم نظرا  أطلق 484 أصلمعتقل من  200 أنمسئولو االسايش في السليمانية  أفاد، 2008

 409 وأشاروا أن. بعد االستفادة من قانون العفو العام أومن المحكمة  ألمروفقا  أو األدلةلعدم كفاية 
لمحكمة بين شهري كانون كان من المفترض إطالق سراحهم استنادا إلى أوامر من ا آخرينمعتقل 

وتلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق قوائم جزئية بأسماء  2007.116الثاني وكانون األول 
الذين تم اإلفراج عنهم أو الذين تمت مراجعة قضاياهم ولم يتسن التحقق من بعض تلك  الموقوفين

إن معظم . قضايا العالقةوهناك حاجة إلى المزيد من التدابير لحسم ال. األسماء بشكل مستقل
كاني گومه الجديد في السليمانية هم من العراقيين العرب  مركزلدى جناح كركوك ضمن  الموقوفين

ولم يجري اعتقال بعضهم على خلفية . سنوات ثالث اعتقالهمفترات بلغ المعدل الوسطي لالذين 
 117.سبب عدم حسم قضاياهم االشتباه في ضلوعهم بهجمات إرهابية بل بتهم القتل ولم يكن واضحاً

وتشير  118.تحقيق يموقوفين لم يحالوا إلى قاض 103من بين  38ودلت السجالت الرسمية على أن 
أكثر  هأنلى إتقديرات البعثة الخاصة التي تستند إلى مقابالت أجريت مع الموقوفين في كاني گومه 

من  ملفاتهممراجعة  بانتظار مازالوا أو أكثر٪ من األشخاص الذين أوقفوا لمدة ستة أشهر 60من 
يونامي وأشارت أن األرقام الحالية  تقديراتواعترضت حكومة إقليم كردستان على  .خالل قاض
 119.وان تراكم الحاالت أسهم في تأخير معالجتها% 1تقف عند 

 
مسألة الموقوفين الذين ألقي  التي تحظى بنفس القدر من األهمية للقلق ةاألمور المثيرومن بين  .78

بض عليهم خارج إقليم كردستان والسيما في الموصل وكركوك ونقلوا فيما بعد إلى معتقالت الق
ويقول مسؤولون من حكومة . حكومة إقليم كردستان حيث يقبعون هناك دون توجيه تهمة إليهم

وقد أبلغ مسؤولو . اإلقليم بأن القوة متعددة الجنسيات وقوات األمن العراقية قامت باالعتقاالت
يش في أربيل والسليمانية بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن السلطات في الموصل سااأل

لدى حكومة إقليم كردستان وإنه  الموقوفينوكركوك غالباً ما ترفض استالم المشتبه بهم العرب 
وفي الوقت  120.بدون تعاون الحكومة المركزية لم يكن هناك خيار آخر سوى االستمرار في توقيفهم

فإن بعثة األمم المتحدة لمساعدة  2005-2004تعود معظم االعتقاالت من هذا النوع إلى الذي 
 12في كاني گومه التقت بهم أثناء زيارتها الى  موقوفينالعراق الحظت ادعاءات ذكرها عشرة 

ديسمبر بأنهم قد اعتقلوا على يد القوة متعددة الجنسيات وقوات األمن العراقية في /األول كانون
وال تتطابق تلك االدعاءات مع المعلومات التي أدلى بها . االثني عشر شهراً الماضية غضون

من خارج اإلقليم وال تتطابق مع  وقوفينم توقفت عن استقبالمسؤولو األسايش بأن حكومة اإلقليم 
له صلة  موقوفتصريحات مسؤولي القوة متعددة الجنسيات بأنهم ال يستلمون أو يسلمون أي 

وثمة حاجة إلى المزيد من التحقيقات والتعاون بين السلطات التي تمثل . ليم كردستانبحكومة إق
وفي ردها في  .حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسيات لحل هذه القضايا

سراحهم  أطلقالمعتقلين من هذه الفئة " معظم"، أفادت سلطات إقليم كردستان ان 2008مارس / آذار

                                                 
  .آخرين لدى أمن السليمانية 283و كركوك أسايشمحتجزين لدى  201تضم هذه الفئة  115

 .2008مارس / آذار 13رسالة من حكومة إقليم كردستان موجهة الى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ  116
رسالة من حكومة إقليم كردستان موجهة إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة (هابية أفاد مسئولو االسايش في السليمانية أن كافة هؤالء المعتقلين متورطون في جرائم إر 117

 )2008مارس / آذار 13العراق بتاريخ 
  .2007ديسمبر / كانون األول 12حصلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق على هذه البيانات من مسؤولي األسايش في السليمانية في  118

 )2008مارس / آذار 13ستان موجهة إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ رسالة من حكومة إقليم كرد( 119
الخاضعة لسلطة طالب مسؤولو أمن األسايش في السليمانية بشكل واضح من وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان تسهيل مهمة إعادة المحتجزين إلى المحافظات  120

   .جزين تم إصدار األمر بنقلهم إلى تلك المحافظات منذ ثمانية أشهر بيد أن األمر لم ينفذ بعدالحكومة المركزية  وذكروا حاالت تسعة محت
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وفي ردها على هذه الحاالت قالت السفارة األمريكية  121.كركوك والموصل إلىنقلوا " بعضهم"وان 
معتقل في السليمانية على خلفية جرائم زعم أنها ارتكبت خارج إقليم  229االسايش احتجزت "أن 

 عتوامتن. وان قوات االسايش اعتقلت هؤالء األشخاص أثناء العمل خارج إقليم كردستان. كردستان
هذه الحاالت الن الجرائم وقعت خارج اإلقليم  عن التحقيق او محاكمةمحاكم إقليم كردستان 

وبعد قدمت االسايش طلبا أوليا وافق مجلس القضاء . ويؤكدون انه ليس لهم والية على هذه الحاالت
 229 ومن أصل. األعلى العراقي على التحقيق واالنتهاء من هذه القضايا وفقا للقانون العراقي

وان األشخاص المتبقين . شخص لعدم كفاية األدلة 15قضية، أطلقت حكومة إقليم كردستان سراح 
جموعات صغيرة إلى معتقالت مناسبة للتحقيق معهم من قبل المحاكم العراقية كمسيتم ترحليهم 

ممن سيتبقون هم من كركوك واآلخرون من واليات عراقية أخرى شمال % 90وان . المناسبة
 122.قالعرا

 
وال تزال بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقى ادعاءات بالتعذيب على أيدي موظفي األمن  .79

والعديد من االدعاءات بالتعذيب تفيد بوقوع التعذيب أثناء التحقيق االبتدائي عند . واالستخبارات
 التوقيف عزل الموقوفين في بيوت أو مواقع أخرى غير معروفة قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز

وعندما طرحت البعثة هذا األمر على أحد كبار المسؤولين نفى وجود مراكز اعتقال . الرسمية
فيما قال مسؤولون آخرون أن حوادث إساءة المعاملة أو التعذيب تحصل . أو غير رسمية" سرية"

يام غير أن أعدادها انخفضت بشكل ملموس؛ وأن انعدام التدريب والخبرة لدى المحققين في الق
كن أمابعمليات تحقيق معقدة كان عامالً في ذلك؛ وأن حوادث إساءة المعاملة األخيرة وقعت في 

وفيما يصرح مسؤولو حكومة إقليم كردستان بأنهم ال . إلى إقليم كردستان الموقوفينقبل نقل  ىخرأ
ال يوجد  يتغاضون عن التعذيب وأن سياستهم هي معاقبة أولئك المسؤولين، غير أنه ولغاية اآلن

، أفاد مسئولو 2008مارس / وفي ردها في آذار. دليل على تطبيق تدابير المساءلة بشكل جدي
االسايش في السليمانية أن كافة المعتقلين أعطوا استبيانان وقبل وبعد مرحلة التحقيق لتسجيل أي 

ألمم وتالحظ بعثة ا 123.شكاوى ضد سوء المعاملة أو سوء التصرف من جانب مسئولي االسايش
المتحدة لمساعدة العراق أن احتمالية تقديم شكاوى أثناء مكوث هؤالء المعتقلين في السجن ضئيلة 

 وأظهرت بيانات نشرتها. ولم يتم تقديم معلومات حول عدد المعتقلين الذين استفادوا من هذه العرض
ل واحد فقط بسبب تم فصل مسؤو 2007مؤخراً في السليمانية أنه في  )األمن العام(يشتي گاألسايش 
وغياب التحقيقات . في حين لم يكن هناك ما يشير إلى إقامة أي دعوى جنائية ضده موقوفضرب 

وأكدت سلطات  124. الفورية والمسهبة ينطبق أيضاً وبنفس الدرجة على حاالت الوفاة أثناء االحتجاز
 125.حكومة إقليم كردستان رغبتها في التحقيق في المزاعم حول التعذيب

 
. روف في مراكز االحتجاز التي زارتها البعثة خالل فترة إعداد هذا التقرير كانت متباينةوالظ .80

في شقالوة ال يعاني من مشاكل االكتظاظ وتتم صيانته ) األمن العام(يشتي گلألسايش التابع  فالمركز
للبالغين من  مركزبشكل جيد، وكذلك الحال في سجن الزرگه الجديد في محافظة دهوك، وهو 

 الموقوفونوبالمقارنة كان   126.لذكور تديره وزارة الداخلية ولكن سلطة األسايش تدير جناحاً فيها

                                                 
وأضافت حكومة إقليم كردستان أن بعض هؤالء . 2008مارس / آذار 13رسالة من حكومة إقليم كردستان موجهة إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ  121

 .واعتقلوا أثناء محاولتهم دخول إقليم كردستان بينما أطلق سراحهم اآلخرون بعد التحقيقات األولية" المطلوبين قائمة"المعتقلين كانوا على 
 .2008مارس / آذار 13رسالة من السفارة األمريكية في بغداد موجهة إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ . 122
 .2008مارس / آذار 13عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ رسالة من حكومة إقليم كردستان موجهة إلى ب 123
وقامت األسايش . ساعة 24سبتمبر على يد األسايش في دهوك لالتجار بالمخدرات مات في غضون /أيلول 9أفادت تقارير أن محتجزاً كان قد ألقي القبض عليه في  124

أكتوبر تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق رداً من حكومة إقليم /األول تشرين 4في . الحقاً أنه انتحرنادر إلى المشرحة المحلية، وقالت  بتوصيل جثة أزاد نعمت

ر بأن سلطات حكومة إقليم كردستان بخصوص الوفاة المزعومة ألحد الموقوفين، فهمي اسماعيل أبوبكر، تتساءل فيها عن ادعاءات بموته أثناء التعذيب، لكن دون اإلقرا

ولم ترد السلطات لغاية اآلن بخصوص وفاة أحد المحتجزين أثناء احتجازه، إسماعيل أحمد حسن، . ن كانت قد احتجزته أو أنه قد مات وهو في مراكز توقيفهمكردستا

  )2007مارس /آذار 31 –يناير /ثانيكانون ال 1انظر تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، (والذي أثارت البعثة قضيته في وقت سابق 

 .2008مارس / آذار 13رسالة من حكومة إقليم كردستان موجهة إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ  125
  .  مراكز سجن الزرگه الموجودة أو المزمع إنشاؤها تتضمن مركز صحي ومدرسة وقاعة للصالة وقاعة للزيارات العائلية وورش 126



 39

وكانت الكهرباء منقطعة معظم أيام . في عقرة يعانون من اكتظاظ زنزاناتهم في ظروف غير صحية
أن  كما. من سوء التغذية واألمراض الجلدية ومشاكل شُعبية الموقوفينالصيف وعانى العديد من 

وانعدمت برامج التسلية . في أربيل ال يزال مكتظاً بشكل خطير) األمن العام( يشتيگاألسايش  مركز
من النساء واألحداث في  التوقيفوالتدريب المهني وغيرها من برامج إعادة التأهيل في مراكز 

مجلس الوزراء يونيو وجدت اللجنة القانونية التابعة ل/وفي شهر حزيران. دهوك وأربيل والسليمانية
كانت غير مرضية وأوصت ببناء سجنين جديدين في  التوقيفأن الظروف في السجون ومراكز 

كما أشارت إلى الرعاية الصحية غير الكافية واالكتظاظ وعدم توفير المالبس . أربيل والسليمانية
فية للتمارين النظيفة ومرافق االغتسال بصورة كافية، ومقاييس سالمة متدنية وعدم وجود مساحة كا

وترحب بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بالتدابير . واأللعاب الرياضية ومرافق للزيارات العائلية
التي اتخذتها السلطات التابعة لحكومة إقليم كردستان لغاية اآلن لتحسين ظروف االحتجاز، إضافة 

  .ليم كردستانإلى الخطط المتعلقة بإدخال إصالحات أوسع على نظام السجون في إق
  

  إجراءات المحاكمات وعقوبة اإلعدام
  

تبقى بعثة األمم المتحدة قلقة بخصوص اإلجراءات التي تتبعها المحكمة الجنائية المركزية العراقية  .81
. وغيرها من المحاكم في العراق، التي لم تتمكن من اإليفاء بالمقاييس الدنيا للمحاكمة العادلة

ي من الحصول على المستحقات القانونية األساسية في الحصول فالمتهمون يحرمون بشكل روتين
الوصول و وبصورة مالئمة الوصول إلى محام خالل وقت مناسب على محاكمة عادلة بما في ذلك

إلى األدلة وحق الحصول على فرصة معقولة لالتصال بالشهود واستجوابهم وبشكل عام االعتراض 
وتقدر البعثة التعاون الذي . ام أثناء اإلجراءات القضائيةعلى قضية االدعاء وعرض أدلة نفي االته

تلقته من أعضاء القضاء بما في ذلك القضاة والمدعون العامون وغيرهم، حيث أقر بعضهم مباشرة 
اتخذتها السلطات القضائية بالتدابير التي  البعثة فيه تقروفي الوقت الذي . بوجود قصور في النظام
المسؤولون العراقيون ومستشاريهم الدوليين  نونية والتدابير التي اتخذهالتحسين اإلجراءات القا

غير أن نوعية اإلجراءات بحاجة إلى معالجة  127لتوسيع نظام المحاكم وإعادة تأهيل مباني المحاكم
 .عاجلة لتفادي إساءة تطبيق العدالة

  
عدة العراق بمراقبة عدة ، قامت بعثة األمم المتحدة لمسا2007خالل األشهر األربعة األخيرة في  .82

محاكمات وجلسات تحقيق في المحكمة الجنائية المركزية العراقية في الكرخ ومحاكمة في المحكمة 
 10في إحدى المحاكمات التي جرت في . الجنائية المركزية العراقية الواقعة في مجمع الرصافة

وحيازة أسلحة غير  1920سبتمبر واجه ثالث أشخاص سوريون تهم بعضوية كتائب ثورة /أيلول
بالتركيز على اعترافاتهم أمام محققّي وزارة  الهيئةوأثناء استجوابه للمتهمين قام رئيس . 128شرعية
ومرافعة الدفاع، التي استغرقت حوالي ثالث دقائق، تضمنت طلباً بتبرئة المتهمين على . الداخلية

أنه يدل على أن المتهمين كانوا قد  أساس عدم كفاية األدلة كما أشار محامي الدفاع إلى تقرير قال
 50وقد استغرقت المحاكمة مدة .  129الجادرية في بغداد مركزفي  توقيفهمتعرضوا إلى تعذيب أثناء 

. دقيقة تضمنت الوقت المخصص للمداولة، وتمت إدانة المتهمين والحكم عليهم بالسجن المؤبد
الة تمثّل اإلجراءات المتبعة في معظم وطبيعة صورية اإلجراءات وضعف نوعية الدفاع في هذه الح

                                                 
وفي المحكمة الجنائية المركزية . قاضياً وأربعة مدعين 12أكتوبر أصبح للمحكمة الجنائية المركزية أربع هيئات جنائية إضافة إلى /األول أوائل شهر تشرينبحلول   127

المحكمة الجنائية المركزية العراقية في كما تم إضافة محكمة خاصة باألحداث ضمن فرع . ديسمبر/األول  في الرصافة بدأ تشغيل هيئة جنائية ثانية في أواخر شهر كانون

  .سبتمبر/األنبار في شهر أيلول

ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب، وأنهم التقوا بمحامي الدفاع الخاص بهم مرة . سنحت الفرصة لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بالتكلم مع المتهمين قبل المحاكمة 128

وتغيب محاميهم يوم المحاكمة وتم تمثيلهم بواسطة محام جديد عينته المحكمة قبل حوالي عشر دقائق من بدء . لة الموجهة ضدهمواحدة فقط، وأنه لم يكن لديهم علم باألد

  .المحاكمة

اعدة العراق السابقة الجادرية، الواقع تحت سلطة وزارة الداخلية، في تقارير بعثة األمم المتحدة لمسمركز تم توثيق تفاصيل التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت في  129

  .لحقوق اإلنسان
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أكتوبر تم /األول  تشرين 23وفي محاكمة أخرى في . القضايا التي تعرض على المحاكم الجنائية
عرض متهم أحالته القوة متعددة الجنسيات إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية حيث واجه تهماً 

. 130أفراد وقواعد القوة متعددة الجنسياتبعالقة مع مجموعة متمردة مسؤولة عن هجمات على 
مزورة وعدد من األقراص المضغوطة التي تم مصادرتها من المتهم  هوياتإلى  الهيئةوأشار رئيس 

عند إلقاء القبض عليه، إضافة إلى اعتراف أمام قاضي التحقيق، قام المتهم بسحب جزء منه أثناء 
شهود االدعاء كما لم يتم فحص أي من األدلة التي ولم يستجوب المحامي الموكّل أياً من . المحاكمة

. وطالب المحكمة بالرأفة" اعترافات المتهم المبالغ فيها"وأشار المحامي إلى . لم تُعرض في المحكمة
 .دقيقة وحكم على المتهم باإلعدام 45واستغرقت المحاكمة مدة 

 
عدد القضايا التي نظرت فيها باالستناد إلى سجالت المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ بلغ  .83

 7 447قضية من بينها وإحالة الـ  16 526قضية تم رد  23 973، 2007محكمة التحقيق أثناء 
وبلغ عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام بين أوائل كانون . قضية المتبقية إلى المحكمة الجنائية

قضية  116من بينها  قضية 2 538، 2007أكتوبر /األول تشرين 22يناير ولغاية /األول
، عشرة منها ضد 2007132حكماً باإلعدام في عام  378أصدرت محاكم العراق . 131لألحداث

وفي حين أن السلطات العراقية أحالت معظم . 134. حكماً باإلعدام 41خالل العام، تم تنفيذ  133.نساء
الذين أحالتهم القوة  الذين حكموا باإلعدام إلى المحاكم الجنائية غير أن عددا متزايدا من المتهمين

ومنذ إعادة . متعددة الجنسيات إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية يتلقون أحكاماً باإلعدام أيضاً
تم الحكم  2007ديسمبر /األول ولغاية نهاية كانون 2004أغسطس /عقوبة اإلعدام في شهر آب

منهم إلى الحكومة  33الجنسيات ونقلت القوة متعددة . متهماً من هذه الفئة 122باإلعدام على 
أغسطس /وتم تنفيذ ثالث من أحكام اإلعدام آخرها كان في أوائل آب. العراقية لتنفيذ الحكم فيهم

، غير أنه لم 2007حكماً باإلعدام في عام  16الجنائية  اكمالمحفي إقليم كردستان، أصدرت . 2007
وفي ردها على  135.د كتابة هذا التقريرتتوافر بيانات بخصوص عدد األحكام التي تم تنفيذها عن

تمتنع عن نقل  بأنهاتوصيات بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق إلى القوات متعددة الجنسيات 
 القضائية اإلجراءاتالسلطات العراقية انتظارا لعملية مراجعة  إلىسجناء حكم عليهم باإلعدام 

القوات متعددة الجنسيات ال تنقل إلى الحكومة "ن أفادت السفارة األمريكية أالمحاكمة،  لقضيتهم عند
العراقية مدانين جنائيين حكم عليهم باإلعدام إذا كان لدى سلطات القوات متعددة الجنسيات سببا تعتقد 

  136".المحاكمة العادلةفيه أن الشخص لم يمنح 

                                                 
هذه المجموعة كانت مجموعة أنصار السنة، وأن المتهم اعتقل أثناء مداهمة قامت بها القوة متعددة الجنسيات كانت تستهدف أمير من هذه يدل ملف القضية أن  130

  .2006نوفمبر /الجماعة في منطقة أبو غريب في بغداد في تشرين الثاني

هناك بيانات منفصلة زودها مجلس القضاء األعلى للفترة الواقعة بين . هي لقضايا تمت محاكمتها في المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ فقطهذه اإلشارة  131

المركزية في الرصافة تم  في المحكمة الجنائية جديدةقضايا قيد المحاكمة أوقضايا  206كان هناك : تشير إلى ما يلي 2007ديسمبر /األول  كانون -أكتوبر /األول تشرين

  .منها) ٪71( 488تم البت في  686منها، في حين بلغ عدد القضايا قيد المحاكمة أو القضايا الجديدة ) ٪97(قضية  200البت في 

 31 –يونيو /رانحزي 1من مجموع هذه األحكام خالًل الفترة الممتدة من  238تم إصدار .  مجلس القضاء األعلى زود البيانات المتعلقة باألحكام 132

  .2007ديسمبر /األول  كانون

. إنتصار عوض حامد؛ سوسن أمين عبداهللا و نها منعم كاظم ولما عدنان حسين: من قانون العقوبات 406تم إدانة أربع من هؤالء النساء بالقتل العمد بموجب المادة  133

وبحلول أواخر . لمياء عدنان خضير وفايزة عبداألمير: 2004ون مكافحة اإلرهاب لعام من قان 4فيما أدينت اثنتين أخريين بتهم متعلقة باإلرهاب بموجب المادة 

فيما بقيت أربعة أخريات من اللواتي تلقين حكماً باإلعدام بين كانون . إلعادة النظر فيها التمييزديسمبر كانت كل من القضايا الست معروضة أمام محكمة /األول  كانون

يونيو /حزيران 30 –ابريل /نيسان 1انظر تقرير حقوق اإلنسان الذي أصدرته بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، (بانتظار تنفيذ الحكم  2006 مايو/أياريناير و /الثاني

  ) 94، فقرة 2007

رائم القتل العمد والخطف وجرائم مرتبطة بشكل أساسي كانت متعلقة بج 41زودت وزارة العدل البيانات المتعلقة باألحكام التي تم تنفيذها، وقالت أن األحكام الـ  134

 .باإلرهاب

حكماً باإلعدام صدرت في قضايا القتل مع سبق اإلصرار  12. وزارة العدل التابعة لحكومة إقليم كردستان زودت البيانات إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 135

 .1992لعام  8من قانون رقم  2حيازة غير المشروعة أو تصنيع أو استخدام المتفجرات بموجب المادة من قانون العقوبات، وأربعة آخرين لل 406والترصد بموجب المادة 

 .2008مارس / آذار 13رسالة من السفارة األمريكية في بغداد موجهة إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ  136
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  المحكمة الجنائية العراقية العليا

  
لجنائية العراقية العليا بتأكيد ثالث أحكام إعدام كانت المحكمة قامت الهيئة التمييزية التابعة للمحكمة ا .84

الجنائية التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا قد أصدرتها في محاكمة قضية األنفال، والتي انتهت 
وأدين خمسة متهمين حوكموا في قضايا إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية . يونيو/في حزيران

علي حسن المجيد، : والذين حكموا باإلعدام هم 137.قطت التهم ضد متهم سادسوجرائم حرب وأس
لحزب البعث، سلطان أحمد هاشم الطائي، وزير الدفاع السابق الشمال  لمكتباألمين العام السابق 

المسلحة  أركان القواتورئيس أركان القوات المسلحة العراقية، وحسين رشيد التكريتي، نائب رئيس 
 مجلسوفي قضية مشحونة سياسياً، ظهرت آراء مختلفة بين . األسبق سم العملياتق – العراقية

الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء حول المتطلبات القانونية والدستورية لتصديق مجلس الرئاسة على 
ديسمبر وبقي المسجونون /األول وبقيت المسألة غير محسومة لغاية نهاية كانون 138.أحكام اإلعدام
وقد أشار المراقبون الدوليون والذين راقبوا المحاكمة إلى . جز القوة متعددة الجنسياتالثالثة في ح

. عدد من الشواغل الخطيرة المتعلقة بعدالة اإلجراءات التي اتبعتها المحكمة الجنائية العراقية العليا
المحكمة  ضعيفة ومجحفة بحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، واستخدام مستندات اتهامومن بينها 

  139..ألدلة لم يفصح عنها االدعاء سابقاً، وحد قدرة محامي الدفاع على استجواب المدعين والمتهمين
 

متهماً  15أغسطس بدأت محاكمة ثالثة أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا تتعلق بـ /آب 21وفي  .85
ونطاق . 1991اء انتفاضة بجرائم ضد اإلنسانية وصلتهم باألحداث التي وقعت في جنوب العراق أثن

وباالستناد . وتداعياتها 1991مارس /آذار 5و  1القضية يقتصر على أحداث البصرة والعمارة في 
محكمة التحقيق التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا في  الذي أصدرتهإلى قرار اإلحالة 

شخصاً في  6 843عدام بخصوص إ محكمة الجنايات، فقد تم تقديم أدلة إلى 2007مارس /آذار
آخرين في محافظة ميسان واعتقال واحتجاز عدد كبير من األشخاص  2 059محافظة البصرة و 

واستعمال التعذيب إضافة إلى إفادات الضحايا والشهود والمتهمين ووثائق متعلقة بالمقابر الجماعية 
هم أحكام إعدام في قضية والثالثة متهمين المذكورين أعاله والذين صدرت بحق. في كال الموقعين

 .متهماً 15هم من بين الـ  2007يونيو /األنفال في حزيران
  

  تعزيز لدى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقالأنشطة 
  

استمرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتقديم الدعم لحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان  .86
وهدفت . بناء القدرات المرتبطة بشؤون حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني من خالل أنشطة

هذه األنشطة إلى توفير المساعدة فيما يتعلق بتطوير نظام وطني لحماية حقوق اإلنسان وترسيخ 
وقامت البعثة في سياق مشروعها المتعلق بحقوق اإلنسان لعام . ثقافة حقوق اإلنسان في العراق

ية خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير على االستشارات ، بتركيز أنشطتها التعزيز 2007-  2006
وورش عمل التدريب لممثلين عن حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان، وشارك ممثلون عن 

كما عملت البعثة مع وكاالت األمم المتحدة بما . المنظمات غير الحكومية في عدد من هذه األنشطة
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم  و) إسكوا(ي آسيا فيها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب

                                                 
  .تم الحكم بالسجن المؤبد على اثنين من المتهمين 137

ثامناً من الدستور العراقي، والتي تنص على وجوب تصديق مجلس /73ب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من المحكمة االتحادية العليا تزويد شرح للمادة طلب نائ 138

 26وفي ". المحاكم المختصة"بعبارة  وبشكل أساسي كان السؤال ما إذا كانت المحكمة العراقية العليا مشمولة". المختصةالمحاكم "الرئاسة على أحكام اإلعدام الصادرة عن 

من  130المادة المشار إليها، باألخذ بأحكام " المحاكم المختصة"سبتمبر، أصدرت المحكمة االتحادية العليا حكماً ينص على أن المحكمة العراقية العليا تعد ضمن /أيلول

أغسطس، أيضاً بطلب من نائب رئيس الجمهورية الهاشمي، /آب 30جلس شورى الدولة في وكان رأي سابق لم. وكان الحكم ضمنياً أكثر منه صريحاً في شرحه. الدستور

   2007ابريل /نيسان 18قد نص على أن مجلس الرئاسة يجب أن يصدق على كافة أحكام اإلعدام التي تصدر بعد سن تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية في 

  .100يونيو الفقرة /حزيران 30 –ابريل /نيسان 1المتحدة لمساعدة العراق،  انظر تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن بعثة األمم 139
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وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ) يونيسف(ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  )يونسكو(والثقافة 
في تحديد مفهوم أنشطة حقوق اإلنسان والمساهمة في تعميمها ودمجها وأيضاً من خالل ) يونيفم(

ف العام هو تعزيز التوعية بحقوق اإلنسان ودعم مبادرات بناء السالم والهد. المشاريع المشتركة
 .التي تقوم بها وكاالت األمم المتحدة وشركائها العراقيين

  
  دعم القطاع الحكومي

 
واستمرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتقديم مشورة الخبراء للعهد الدولي مع العراق والذي  .87

ة جمهورية العراق واألمم المتحدة بمساندة البنك الدولي، وقد تم يشارك برئاسته كل من حكوم
لجمع المجتمع الدولي والمنظمات متعددة  2006يوليو /تموز 26إطالق العهد الدولي مع العراق في 

الجنسيات خالل الخمس سنوات القادمة للمشاركة في إصالح الحكم، وبناء قدرات الخدمة المدنية 
وزودت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مساهمات . اإلصالح السياسيوالتنمية االقتصادية و

مع  وينص العهد الدولي. منتظمة فيما يتعلق بمكون حقوق اإلنسان في العهد الدولي مع العراق
على إنشاء مفوضية وطنية لحقوق اإلنسان بهدف مراقبة وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان  العراق

  . المتعلقة بهاوالتحقيق في االنتهاكات 
 

الحلقة الثانية من سلسلة ورش عمل  يوليو/في تموز ونظمت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق .88
 التعويضاتحول مسائل متخصصة تتعلق بالعدالة االنتقالية في العراق مع التركيز على موضوع 

رقت ثالث أيام وقد أقامت ورشة العمل استغ. ضمن إطار عمل االستراتيجية الوطنية في العراق
في عمان في  "كأحد إجراءات العدالة االنتقالية في العراق التعويضاتأهداف وتحديات "تحت عنوان 

يوليو بالتنسيق مع شريك البعثة التنفيذي ، مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، /تموز 12-14
مسؤولين في الحكومة العراقية  وقام ثالثون مشاركاً، من بينهم. والمركز الدولي للعدالة االنتقالية

وحكومة إقليم كردستان وأعضاء في مجلس النواب وناشطين في المجتمع المدني، بمراجعة مبادرات 
وقارنوا تجربتهم مع تجارب تشيلي  التعويضاتالعدالة االنتقالية في العراق، ودرسوا مفاهيم وأهداف 

فعال  تعويضاتيز التدابير المستقبلية لنظام واختتمت ورشة العمل بتوصيات لتعز. وألمانيا والمغرب
 .وعادل في العراق

 
سبتمبر المرحلة األولى لدورة تدريب /أيلول 11أغسطس و/آب 31كما عقدت البعثة في عمان بين  .89

وأقام المعهد العربي لحقوق . المدربين حول حقوق اإلنسان، وهي المرحلة األول من مرحلتين
وزارة تابعة للحكومة  11مسؤوالً عراقيا يمثلون  23التدريب لـ اإلنسان الذي مقره تونس هذا 
بما فيها وزارات حقوق اإلنسان والخارجية والداخلية والدفاع , العراقية وحكومة إقليم كردستان

والعدل والعمل والشؤون االجتماعية وشؤون المرأة وشؤون المجتمع المدني إضافة إلى ممثلين عن 
وقد هدف التدريب إلى تزويد المشاركين بمعرفة . جلس النواب العراقيلجنة حقوق اإلنسان في م

كما . ليات الدولية لحماية حقوق اإلنساناآلإضافة إلى  متينة حول شؤون حقوق اإلنسان ذات الصلة
تم إجراء نقاشات استراتيجية حول تطوير خطط عمل الوزارات فيما يتعلق بتعميم حقوق اإلنسان 

  .نسيق لهذا الغرضوتعزيز التعاون والت
  

  دعم قطاع سيادة القانون
  

أكتوبر نظمت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق دورة تدريبية متخصصة حول /األول  في تشرين .90
وبلغ عدد المشاركين في ورشة العمل ". اآلليات الدولية لحماية حقوق الموقوفين والسجناء"موضوع 

مشاركاً مثّلوا الحكومة العراقية  19أكتوبر /األول تشرين 21-17التي عقدت في عمان في 
وكان الهدف . والسجون التوقيفومسؤولي حكومة إقليم كردستان وهم يشاركون في رصد مراكز 

تزويد المشاركين بمعرفة عميقة لآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان، والمقاييس الدولية للمحاكمة 
بما فيها األحداث (واعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء والسجناء، والق الموقوفينالعادلة، وحقوق 
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وتضمن البرنامج نقاشاً حول التشريع الجنائي . واتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب) والنساء
 .العراقي في ضوء المقاييس الدولية

 
حول موضوع مشابه أيام  4كما قامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بتنظيم دورة تدريبية لمدة  .91

. من موظفي المراكز اإلصالحية ومن ضمنهم حراساً ومشرفين وأخصائيين اجتماعيين 74ضمت 
وكانت ورشة . نوفمبر/تشرين الثاني 1أكتوبر و /األول  تشرين 29وعقدت الدورة في أربيل بين 

جون في مجال حقوق اإلنسان لمسؤولي الس يةتدريبدورات العمل هذه هي األولى ضمن سلسلة 
العدالة وحماية األشخاص المحرومين من  تطبيقبحول مقاييس حقوق اإلنسان الدولية ذات العالقة 

وحوت المواد التدريبية المتطلبات اإلقليمية واإلجراءات القانونية المتبعة حالياً في إقليم . حريتهم
 .كردستان

  
مم المتحدة اإلنمائي بالتحضير بدأت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وبشراكة مع برنامج األ .92

لتنفيذ مشروع يهدف إلى ترسيخ سيادة القانون في العراق من خالل بناء قدرات المسؤولين في 
وسيرمي المشروع إلى إدماج حقوق اإلنسان في استراتيجيات . وزارتي الدفاع والداخلية في بغداد

إلنسان الدولية في التعامل مع وسياسات الوزارتين وإلى زيادة وعي موظفيها بمقاييس حقوق ا
وسيتضمن المشروع أنشطة توعية بحقوق اإلنسان وإصدار كتيبات وتزويد ورش . السكّان المدنيين

 .عمل متخصصة في مواضيع حقوق اإلنسان ذات العالقة بصالحيات الوزارتين
  

  األنشطة في إقليم كردستان
  

مع وزارة الداخلية التابعة لحكومة إقليم  قامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وبالتعاون .93
 حقوق اإلنسان في"كردستان بتنظيم أول ورشة عمل في سلسلة ورش عمل تدريبية حول موضوع 

وبلغ عدد المشاركين . يوليو/تموز 31-29وعقدت ورشة العمل في أربيل في  "إنفاذ القانون إطار
وهدفت ورشة العمل إلى . اذ القانونإنفقائمة على  أجهزةضابطا من مختلف الرتب من عدة  57

تزويد معلومات حول المقاييس العالمية لحقوق اإلنسان ذات العالقة بإنفاذ القانون، مع التركيز على 
حقوق الجماعات المستضعفة والمتهمين، والتشجيع على تطوير المهارات وصياغة وتنفيذ السياسات 

ة الوعي بدور مسؤولي إنفاذ القانون في حماية الالزمة لتحويل النظرية إلى واقع عملي، ولزياد
ووافقت البعثة بطلب من المشاركين والمسؤولين على . وتعزيز حقوق اإلنسان خالل عملهم اليومي

مساعدة الشرطة في مراجعة منهاج تدريب أكاديمية الشرطة ليتضمن مواضيع حقوق اإلنسان وفي 
 .ات تدريبية مشابهة للشرطة في إقليم كردستانصياغة مدونة قواعد السلوك واألخالق وإقامة دور

 
بتنظيم ورشة عمل حول العدالة  أغسطس/آب 9-8بين  وقامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق .94

توثيق الجرائم السابقة في  –تحويل النزاعات السابقة " االنتقالية استغرقت يومين في أربيل بعنوان 
لعمل هذه ستون مشاركاً كان من بينهم مسؤولين حكوميين وحضر ورشة ا". إقليم كردستان العراق

 140. الشماليةثالث محافظات الوأكاديميين ومنظمات غير حكومية من بغداد والموصل وكركوك و
حقيقة لمعالجة جرائم الماضي الوتناقش المشاركون بشأن وسائل إنشاء مركز توثيق وإنشاء لجنة 

بني عدد من التدابير بما فيها الدعوة إلى دعم سياسي ووافقوا على ت. وانتهاكات حقوق اإلنسان
حكومي وتمويل لهذه اآلليات، والمشاركة في حمالت توعية مجتمعية وإقامة مناظرات عامة 

كما طلب المشاركين من البعثة أن . لصياغة القوانين ذات الصلة فرق عملومشاورات وإنشاء 
 .االجتماعات المستقبليةتستمر بتوفير الخبرات والمشورة الفنية وتيسير 

  

                                                 
انظر تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن ( 2007يناير /كانت ورشة العمل هذه متابعة لورشة عمل سابقة نظمتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في كانون الثاني  140

  )2007ارس م -آذار –يناير /كانون الثاني 1البعثة، 
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أكتوبر مؤتمر متابعة حول /األول  تشرين 22استضافت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في  .95
وكان من بين . "إنشاء مركز توثيق –تحويل النزاعات السابقة "العدالة االنتقالية في أربيل بعنوان 

كما شارك . متعلقة بجرائم السابق الثالثين مشاركاً مسؤولين حكوميين وأوصياء على وثائق ومواد
منظمة غير حكومية مركزها الواليات المتحدة، تعمل وهي  مؤسسة الذاكرة العراقيةممثلين عن 

بمثابة مستودع ألرشيفات واسعة النطاق تم الحصول عليها من العراق، وأسهمت بتجاربها في إنشاء 
الذي ركز على آليات مقترح إنشاء مركز  ويسرت بعثة األمم المتحدة االجتماع. وإدارة مركز توثيق

توثيق، وآليات حماية الخصوصية الفردية ومنع إساءة استخدام الوثائق والتعامل مع االستفسارات 
 .القانونية المستقبلية

  
حلقة دراسية حول  نوفمبر/تشرين الثاني 29-27في  نظمت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق .96

في أربيل، وركزت الحلقة الدراسية على أهمية  "طار مكافحة اإلرهابحماية حقوق اإلنسان في إ"
مشاركاً من حكومة  134وحضر ما يقارب . دمج مبادئ حقوق اإلنسان في تدابير مكافحة اإلرهاب

الداخلية  وشؤونإقليم كردستان ممثلين لوزارات حقوق اإلنسان والعدل والعمل والشؤون االجتماعية 
ولين من وكالة األمن الوطني واألسايش؛ وقضاة المحكمة العليا وعدد من إضافة إلى كبار المسؤ

وقاد الحلقة الدراسية بشكل رئيسي . قضاة التحقيق ونواب ومحامين إضافة إلى المجتمع الدبلوماسي
خبيرين من فرع منع اإلرهاب التابع لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذين ناقشا 

رهاب وأساليب التحقيق الحديثة، ومدونة السلوك واألخالق للمحققين وتجارب البالد أنواع اإل
فيما يتعلق بإقليم كردستان، . القانون وسيادةاألخرى في مكافحة اإلرهاب في سياق حقوق اإلنسان 

كان هناك إجماع على ضرورة تزويد تدريب تخصصي لقطاع العدالة الجنائية وتعزيز قدرات منع 
اإلرهاب في إطار سيادة القانون وحقوق اإلنسان؛ وإعادة النظر في التشريعات ذات الصلة  ومكافحة

لضمان تماشيها مع إطار العمل القانوني العالمي ضد اإلرهاب؛ وترسيخ التعاون على الصعيد 
الوطني وتقديم المساعدة الفنية لتمكين حكومة اإلقليم من زيادة الوعي لدى مسؤولي إنفاذ القانون 

  .فيما يتعلق بحقوق األشخاص المتضررين من تدابير مكافحة اإلرهاب


