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‘I have no information on any arrest or prosecution of suspects. Due to fear of the militia, we left our home and live 

elsewhere with relatives. My whole family, including the children, live in terror. There is no protection provided by 

UNAMI interview with family of killed activist, March 2022 
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 الملخص .1
( "لتعزيز المساءلة وحماية حقوق اإلنسان"، تواصل بعثة األمم  2022)  2631عماًل بالوالية المنوطة بها بموجب قرار مجلس األمن رقم  

مجهولة    مسلحة  الى عناصر  الدولة والعنف المنسوب الى  المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( مراقبة استجابة الحكومة عن كثب ألنماط  
 .المسلحة و العناصرالذين يعبرون عن معارضتهم لألحزاب السياسية   اشطينضد المتظاهرين وكذلك ضد الن  1الهوية

قوق اإلنسان من انتهاكات وتجاوزات ححول    محدود نحو تحقيق العدالةتقدم  تحديث حول المساءلة في العراق:  تم إعداد هذا التقرير،  
مفوض ، من قبل مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( ومكتب  " عناصر مسلحة مجهولة الهوية"قبل  

  و ذ  الوطنيبما يتماشى مع اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان المطبق على العراق وكذلك القانون    األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان
 15إلى    2021  آيار  1ويغطي الفترة من   20192  تشرينهذا الموضوع منذ    حولبعثة  الالصلة. وهو اإلصدار السابع الذي تصدره  

، أجرى العراق انتخابات برلمانية مبكرة. انبثقت هذه االنتخابات عن موجة  2021  تشرين األولفي  و    . خالل هذه الفترة2022  آيار
، اتسمت بالعنف واالستخدام المفرط للقوة وعمليات االختطاف والقتل 2019غير مسبوقة من المظاهرات على مستوى البالد في عام  

 3لم يتم تشكيل حكومة جديدة بعد. ، 2022 آيار حتى مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآالف الجرحى.  المستهدف

 

 النتائج فيما يتعلق بالمساءلةال تزال  يسلط هذا التحديث الضوء على إحراز بعض التقدم، ال سيما فيما يتعلق بتعويض الضحايا، لكن  
فيما يتعلق بأربع قضايا تتعلق بالعنف الذي   ةإدان أحكام  بعثة  ال، وثقت  2022  نيسان  30إلى    2021  آيار  1. في الفترة من  محدودة
تقدم  لم  و    تحقيقيةعن أي نتائج    سفري لم    عملها  مسلحة. أن لجنة تقصي الحقائق التي أنشأتها الحكومة تعمل لكن  عناصرارتكبته  

من المسلم به   .العنفالمساءلة لتهديدات بما في ذلك    تحقيق  يسعون إلى االذين    األفراد  معلومات عامة عن عملها. تعرض العديد من
أعمال   نستمرار اإلفالت من العقاب عأ. اال ان  ، بما في ذلك سياق تشكيل الحكومة المتعثرتعمل في بيئة معقدة  حكومة العراق  ان  

 .يقوض سلطة مؤسسات الدولة ني اشطلن لالقتل واالختفاء واالختطاف والتعذيب 

 
"العناصر  لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية     /هو الحال في تقاريرها السابقة، ُتعر ِّف بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق كما   1

يكون    المسلحة مجهولة الهوية" على أنها جهات فاعلة مسلحة ال يمكن تحديدها بوضوح كقوات أمن نظامية تابعة للدولة. ال يستبعد هذا احتمال أن
 مختلفة بالدولة و / أو األحزاب السياسية. صالتلهذه "العناصر" 

حقوق اإلنسان التي ترتكبها عناصر مسلحة مجهولة الهوية" )تقرير  و تجاوزات  انظر "تحديث حول التظاهرات في العراق: المساءلة عن انتهاكات  2
 .2021تقرير المساءلة في آيار ، متاح على:  2021آيار   15( ، بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، 2021المساءلة لشهر آيار 

ظاهرات تشرين:  ت تقدم التقارير السابقة لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( و مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان خلفية سياقية حول  3
تشرين األول    1، بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ،    2019تقرير تشرين األول    2019  تشرين األول  9إلى    1"المظاهرات في العراق من  

" ، بعثة األمم المتحدة  2019  تشرين الثاني  4إلى    تشرين االول  25"المظاهرات في العراق: تحديث من    ؛   2019تقرير أكتوبر  ، متاح في:  2019
" ،  2019كانون األول    9  -تشرين الثاني    5؛ "المظاهرات في العراق: التحديث الثاني من    2019  تشرين الثاني تقرير  لمساعدة العراق، متاح في:  

:  المظاهرات في العراق: التحديث الثالث ، يونامي ، متاح في ؛ "  2019: تقرير كانون األول  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( ، متاح في 
  آب تقرير شهر  ، متاح في:  2020أبريل    إلى  2019؛ انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان في سياق التظاهرات في العراق، أكتوبر  2020  آيارتقرير  

 .2021تقرير آيار  ؛ . 2020

https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-special-report-demonstrations-iraq-1-9-october-2019
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-special-report-demonstrations-iraq-1-9-october-2019
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-special-report-demonstrations-iraq-1-9-october-2019
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-special-report-demonstrations-iraq-update-25-october-4
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-special-report-demonstrations-iraq-update-25-october-4
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-special-report-demonstrations-iraq-2nd-update-5-november-9
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-special-report-demonstrations-iraq-2nd-update-5-november-9
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-special-report-demonstrations-iraq-2nd-update-5-november-9
https://iraq.un.org/ar/123048-tqryr-khas-bhqwq-alansan-altzahrat-fy-alraq-althdyth-althalth
https://iraq.un.org/ar/123048-tqryr-khas-bhqwq-alansan-altzahrat-fy-alraq-althdyth-althalth
https://iraq.un.org/ar/123048-tqryr-khas-bhqwq-alansan-altzahrat-fy-alraq-althdyth-althalth
https://iraq.un.org/ar/123050-anthakat-wtjawzat-hqwq-alansan-fy-syaq-altzahrat-fy-alraq-mn-tshryn-alawl-2019-aly-nysan
https://iraq.un.org/ar/123050-anthakat-wtjawzat-hqwq-alansan-fy-syaq-altzahrat-fy-alraq-mn-tshryn-alawl-2019-aly-nysan
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
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 معلومات عامة   .2
متظاهرا وإصابة   487، وثقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مقتل ما ال يقل عن  2020  نيسان  30و    2019  تشرين األول  1بين  

الحوادث المنسوبة إلى "عناصر مسلحة مجهولة    و  يةقوات األمن الآخرين في مواقع االحتجاج في العراق بسبب العنف من قبل    7715
ظاهرات وإطالق النار ت لى "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" هجمات مسلحة على مواقع التضمنت مجموعة الحوادث المنسوبة إ 4الهوية".

 .حزاب سياسيةأل  عض منهاب   التي يعودخارج المباني 

مكتب    / األمم المتحدة لمساعدة العراق  ، وثقت بعثة2021  آيار  15و    2019  تشرين األول  1باإلضافة إلى ذلك، في الفترة ما بين  

، معظمها  لها   منتقدينالو   , ناشطين  قتل مستهدف لمتظاهرينأو عملية  حادًثا لمحاولة    48لحقوق اإلنسانمفوضية األمم المتحدة السامية  
آخرين. كما    21شخًصا على األقل وإصابة    32إطالق نار من قبل "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" مما أسفر عن مقتل  نتج عن  

متظاهرًا وناشطًا على األقل من قبل "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" واالختفاء المستمر لما    32سوء معاملة  بعثة اختطاف و السجلت  
 آخرين.   20ال يقل عن 

" تطورات    2021في أيار    و مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان  بعثةال الصادر عن  السابق  أشار تقرير المساءلة  
و المشار اليه  5تجاوزات حقوق اإلنسان التي ترتكبها عناصر مسلحة مجهولة الهوية  المساءلة بشأن إنتهاكات و :العراقالتظاهرات في 

تشكيل هيئات ولجان   اقتصرت و بصورة كبيرة علىإلى أن الجهود المبذولة لضمان المساءلة    "2021  مساءلة تقرير ال"  فيما يلي ب
 .مسؤولين أمنيين وغيرهم تكليفإعادة  وتحقيق مختلفة وإصدار بيانات إدانة  

ما يتعلق بها   جرامية و اإلفعال  من األ حالة    8163سجلت لجان التحقيق القضائية التي شكلها مجلس القضاء األعلى في كل محافظة  
ركزت هذه اللجان على الحوادث التي وقعت في مواقع المظاهرات    آالف التحقيقات. و  و شرعت بفتحالعنف أثناء المظاهرات  من مزاعم  
كانت قد  ،  في ذلك الوقتحوادث القتل المستهدف أو االختطاف.    في  التحقيق الجنائي العادية  و محاكم  اإلرهابمحاكم    نظرتفي حين  
تين  قضي ولم تتعلق أي من ال  فيما بعدالمحاكمة واإلدانة    مرحلة  الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين إلى   قضايا  قضيتين فقط منوصلت  

 .في قوات الشرطة صغيرة"بعناصر مسلحة مجهولة الهوية" ولكن ركزت على أفراد من رتب 

مشيًرا إلى أن بعثة األمم المتحدة  ،  2020و التي ُشكلت عام   6التقدم الذي أحرزته لجنة تقصي الحقائق   2021كما استعرض تقرير عام  
حول نتائج    محدودة  على معلوماتاالا  من الحصول    لم تتمكنلحقوق اإلنسان مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية   /  عدة العراق لمسا

 .أنشطة اللجنة

 .2022 آيار و 2021 آياريغطي الفترة ما بين هو  يقدم هذا التقرير تحديًثا للتقدم المحرز في تحقيق العدالة والوقاية و

 

 
وفقًا لحكومة  .   امرأة واحدة. لم يكن ممكنًا إجراء تصنيف شامل للجرحى   و   –جميعهم من الصبية    - طفاًل على األقل    34كان من بين القتلى    و 4

عنصرًا من قوات األمن. اجتماع بعثة    17موظفًا حكوميًا ، و    16متظاهرًا ، و    620شخصًا:    653العراق، أسفر العنف أثناء المظاهرات عن مقتل  
 .2022 آيار 18السلم المجتمعي في مكتب رئيس الوزراء،   األمم المتحدة لمساعدة العراق مع لجنة الحوار و

 2021نظر تقرير شهر آيار أ 5
"لمعرفة كل األحداث    293، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة تقصي الحقائق بموجب األمر الديواني رقم  2020في تشرين األول     6

 ". عنها المسؤول كان  أسباب ذلك ومن بيان فصاعًدا مع  2019تشرين األول  1العنيفة التي صاحبت المظاهرات منذ 

https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
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 المنهجية  .3
مع أشخاص لديهم معرفة    2022  نيسان  14و    2021  آيارمقابلة فردية أجريت بين    27تستند المعلومات الواردة في هذا التحديث إلى  

بعثة األمم المتحدة لمساعدة  جرت  باإلضافة إلى ذلك وخالل نفس الفترة، ا 7المساءلة والتعويض.  بأجراءاتثانوية فيما يتعلق    مباشرة و
في محافظات بغداد والبصرة وكربالء وميسان   ئيةالقضاالسلطة  مع  لقاءات    لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية   /العراق

كانون   30في  8.و وزراة الداخلية  و لجنة تقصي الحقائق مؤسسة الشهداءمكتب رئيس الوزراء و اللقاء ب  والنجف والناصرية إضافة إلى
 كل من  رسائل إلى  لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية   /بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  أرسلت،  2022الثاني  

وزارة الداخلية تطلب فيها معلومات عن المساءلة فيما    وزارة الدفاع و   مؤسسة الشهداء ومجلس القضاء األعلى ولجنة تقصي الحقائق و
بعثة ال، تلقت  2022  آيارحتى  مظاهرات.  الباالنتهاكات والتجاوزات المنسوبة إلى "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" في سياق  يتعلق  

 . مؤسسة الشهداء و مجلس القضاء األعلى كل من منودًا مكتوبة رد

 9.عية للتقريرائ الجوانب الوق فيتعليقاتهم  تتمت مشاركة هذا التحديث مع حكومة العراق قبل نشره ودمج 

 

 اإلطار القانوني  .4
للقانون الدولي    العراق  امتثال  تنفيذ و  مراجعةألغراض   10.للعراق  ةالملزملحقوق اإلنسان    ةالدولي على التزامات العراق  التقرير    يعتمد

المعاهدات الدولية الرئيسية ما يقارب جميع  في    اً العراق طرفيعتبر    لحقوق اإلنسان، يأخذ التقرير في االعتبار القانون الوطني ذي الصلة.
معاملة  و اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب ال  لحقوق اإلنسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  11.و إتفاقية حماية جميع األشخاص من اإلختفاء القسري  و الالإنسانيةأأو العقوبة القاسية 

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو    ، باحترام وضمان الحق في الحياة ورمن بين عدة أمو تفرض هذه المعاهدات التزامات،  
  التعبير و   الرأي و  ة حري   األمن لألشخاص و  الحق في الحرية و   حظر االختفاء القسري و  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة و

 
 تم إجراء المقابالت في الغالب عن طريق الهاتف أو التكنولوجيا القائمة على اإلنترنت.  7
اجتماعات مع السلطة    و مكتب مفوض  األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسانعقد مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق   8

تقرير شهر  القضائية في محافظات بغداد و البصرة و الناصرية والنجف والديوانية وبابل و واسط لمناقشة موضوع المساءلة. راجع قسم "المنهجية" في  
 . 2021آيار 

السامية لحقوق اإلنسان مدخالت في هذا التقرير من وزارة الخارجية  األمم المتحدة  المفوضية  مكتب  تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق /   9

 مكتب رئيس الوزراء. في ووزارة العدل ولجنة تقصي الحقائق ولجنة الحوار والسالم المجتمعي 

 
. تمت  58إلى    53، الصفحات من  2020  آ آب من تقرير   1لمزيد من المعلومات التفصيلية حول اإلطار القانوني، يرجى الرجوع إلى الملحق   10

 اإلشارة إلى القانون العراقي ذي الصلة في هذا التقرير.
 نفس المرجع السابق.  11 

https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
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الدول المسؤولية عندما تسمح  يمكن أن تتحمل  هواجب ضمان حقوق اإلنسان أن  ينطوي  12الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
 13أو المعاقبة عليه أو التحقيق فيه أو تعويضه.   ةلدول ل  ر الخاضعةالكيانات غي اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الضرر الذي تسببه  ب أو تفشل  

اإلدارية   مثل اآلليات القضائية و 14أخيًرا، يجب على الدول أن تضمن وصول األفراد إلى سبل االنتصاف الفعالة للدفاع عن حقوقهم
تكفل الحق في الوصول إلى المعلومات فيما يتعلق بهذه   ترم ويجب أن تح و 15المناسبة لمعالجة الدعاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق 

حقوق اإلنسان من  ل  معينة  على الدول أيًضا التزامات بإجراء تحقيق سريع وشامل وفعال وشفاف في انتهاكات وتجاوزات  16اآلليات.
 18.عن االنتهاكات  بمحاكمة ومعاقبة المسؤولينكون الدول ملزمة أيًضا  ت ،  حيث ما كان ذلك مناسبا  17خالل هيئات مستقلة ومحايدة.

  الحقوق والتعويض و   استعادةأخيًرا ، يجب على الدول ضمان الحق في جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بما في ذلك  
 .19ارضائهم بصورة عادلة

 

 إستجابة ُسلطات الدولة  .5
لجنة تقصي ال تقدم  .  بارزينضد المتظاهرين والمنتقدين والناشطين ال  ةرتكب الماالنتهاكات والجرائم    حولمحدودة  الحكومة    إستجابةزال  ت ال  

ت للتحقيق في مالبسات العنف الذي وقع في سياق المظاهرات أي معلومات عامة تتعلق بعملها مما يجعل تقييم  ُشكلالتي    و الحقائق
المحاكمة.    مرحلة  إلى  التي وصلت  فيما يتعلق باإلجراءات القضائية، تم إحراز تقدم ضئيل للغاية في التحقيقات 20. صعباً أمرًا  كفاءتها  

الذين يطالبون بالمساءلة للتهديد    الناشطين  قضاة وضباط تحقيق و  تعرض أفراد األسرة و  ،في العديد من الحاالت  و  مما يثير القلق  و
 مسلحة". عناصرأشخاص ُيعتقد أنهم مرتبطون أو يدعمون "والترهيب أو الهجوم العنيف من قبل 

. وبوجه عام، قاد المجتمع المدني جهودًا أخرى الذين قتلوا خالل التظاهرات  الضحايا  لعوائل معظمإيجابي، تم دفع تعويضات    من جانب
 في عدة حاالت. ةساعدقدم المراء لمساعدة الضحايا بمن فيهم الضحايا المصابون بجروح خطيرة على الرغم من أن مكتب رئيس الوز 

 

 
و اتفاقية مناهضة التعذيب و اتفاقية االختفاء    22و    21و    19و    9و    7و    6انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المواد     12

 القسري.
 8الفقرة.   31قوق اإلنسان رقم. انظر التعليق العام للجنة ح 13
 3، الفقرة.   2نظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة. ا  14

 15 ، الفقرة31انظر التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم  15

 2، الفقرة.   19انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، مادة.   16

 27، الفقرة 36والتعليق العام رقم  15 ، الفقرة31التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم انظر    17

 67و  27، الفقرة 36التعليق العام رقم  و  18، الفقرة 31انظر التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم   18
 17-16 ات، الفقر 31انظر التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم   19

، أشار مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( إلى أن رئيس الوزراء  2021في آيار  الصادر    هافي تقرير    20
شكل لجنة تحقيق وزارية عليا مكلفة بالتحقيق في الوفيات واإلصابات وغيرها من االنتهاكات التي حدثت في الفترة  كان قد  عادل عبد المهدي السابق 

  جراءات تقرير وقدمت عددا من التوصيات فيما يتعلق بالتقاضي واالالهذه اللجنة    أكملت  في سياق المظاهرات. و 2019تشرين األول   8إلى  1من 
اللجنة المشار إليها هنا هي  أما  اإلدارية والتأديبية. ومع ذلك، لم تكن هناك معلومات متاحة للجمهور حول ما إذا كانت التوصيات قد تم تنفيذها.  

 الكاظمي.    مصطفى الصادر عن رئيس الوزراء  293رقم  ديواني لمنشأة بموجب األمر اللجنة تقصي الحقائق ا

https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
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 293المشكلة بموجب األمر الديواني  2020تشرين االول   لجنة تقصي الحقائق

و ُمنحت اللجنة ،  293ي رقم  ديوان مكتب رئيس الوزراء لجنة لتقصي الحقائق بموجب األمر ال  شكل،  2020تشرين األول    18في  
إبراز أسبابها ومن المسؤول   فصاعًدا و  2019تشرين األول    1رافقت المظاهرات اعتباًرا من  معرفة جميع األحداث العنيفة التي  ل"  تفويضاً 

، بدأت اللجنة عملها فعلًيا بحلول    لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية    /بعثةالوفًقا للمعلومات التي تلقتها    . و  "عنها
  21مرفوعة أثناء   قضية  01800أكثر من   وفتحت مكتًبا ميدانًيا في محافظة ذي قار. أكد موظفو اللجنة أنهم يعملون على  2021  نيسان

 رفعها   تصال بالسلطات القضائية لتقييم إمكانية إعادة فتح القضايا التي تمإعلى  أنهم    بعدها وما    و  2019  تشرين األولمظاهرات  
 . تهامتابعلبالفعل دون اتخاذ إجراءات 

يركز عمل اللجنة على جمع األدلة بما في ذلك من خالل أخذ شهادات من شهود العيان وأفراد أسر الضحايا وكذلك جمع الوثائق  
والتسجيالت الرقمية وغيرها من المواد المتعلقة بهذه القضايا. في نهاية المطاف، تهدف اللجنة إلى نشر تقرير شامل يعكس نتائج اللجنة 

 23مع تحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.  22نتهاكات خالل مظاهرات تشرين حول اال

  كانون األول في   25ودعمت أسر الضحايا بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء. 24خارج العراق الطبي  كما دعمت اللجنة إحالة الضحايا للعالج  
 لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية    /، أجرى مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق2021

 إعداد التقارير في مجال حقوق اإلنسان.و تقصي الحقائق  حوللجنة التدريًبا لمدة يومين مع 

عن تنظيم وعمل اللجنة بما في ذلك عملية اختيار أعضائها   حدودةمعلومات م بعثة على  حصلت ال،  اللجنة السريةعمل  بسبب طبيعة  و  
ومصدر تمويلها   اتها واالختصاص القضائي ونطاق سلط  و  لتوثيقها   قضاياوهوية أعضائها أو خلفيتهم ومنهجيتها ومعايير اختيار ال

هناك أسباب وجيهة لعدم نشر مثل هذه المعلومات    في حين أنه قد تكون .  أي نتائج لتحقيقاتها  وتسلسلها اإلداري، فضاًل عن مدى و
إجراء  ب   تسمحتوافر المعلومات المتعلقة بجهود التحقيق التي تبذلها اللجنة ال    قلةللجمهور في هذه المرحلة، في البيئة المعقدة للعراق، فإن  

 26اإلنسان بما في ذلك مبادئ الحياد واالستقالل.  تقييم موضوعي لفعالية اللجنة في سعيها لتحقيق المساءلة وكذلك االلتزام بمعايير حقوق 

  ة علني   ها بصورةرير االلجنة على تقديم تق  لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية   /تشجع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
المحرز والنتائج المحققة مع مراعاة االعتبارات  ها ومنهجيتها إضافة إلى التقدم  يت هيكل  وتها  ، قدر اإلمكان، عن نطاق سلطةومنتظم
رسالة إلى لجنة تقصي   لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية / بعثة ال، أرسلت 2022كانون الثاني  30في  27األمنية.

لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  ، التقى مكتب حقوق اإلنسان التابع  نيسان  14في  الحقائق تطلب معلومات عن اللجنة وعملها.  

 و الذي قدم للمكتب شرحاً عن عمل اللجنة.  )يونامي( مع منسق لجنة تقصي الحقائق

 

 
 ، بغداد.  2022اجتماعات بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق ، نيسان  21
 ظاهرات تشرين.تللحصول على تفاصيل حول  1انظر الحاشية   22

 ، بغداد.2022نيسان  في  األمم المتحدة لمساعدة العراق مع أعضاء لجنة تقصي الحقائقاجتماعات بعثة  23

 العالج الطبي في اإلمارات العربية المتحدة والهند وألمانيا.  شخصاً  73حتى اآلن ، تلقى  24
 العالج الطبي في اإلمارات العربية المتحدة والهند وألمانيا.  شخصاً  73حتى اآلن ، تلقى  25

ما في ذلك مواد  ، قدم مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( عدًدا من الوثائق ب2021تقرير آيار  كما ورد في   26
 . 2020إرشادية ومعلومات متعلقة بحاالت اغتيال واختطاف واختفاء وقتل المتظاهرين إلى اللجنة في حزيران 

ومن  (  2)   19مادة  الانظر   27 والسياسية.  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  رقم.    العهد  العام  اإلنترنت 2011)   34التعليق  على  متاح   ،  )  :

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf 

https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
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 28المحاكمة الجنائية 

كانون الثاني   30رسالة إلى مجلس القضاء األعلى في    لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية   /بعثة )يونامي(    أرسلت
معلومات  2022 فيها  عدد    تطلب  عن  بيانات  ذلك  في  بما  المتظاهرين  ضد  المرتكبة  الجرائم  في  القضائية  والمالحقة  التحقيق  عن 

القضايا المحالة إلى المحاكمة   و  عدد المعتقلين  التحقيقات القضائية المفتوحة أو أوامر التوقيف الصادرة، وعدد المتهمين المحتجزين، و
بعثة معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الشهود والمخبرين والضحايا في سياق مقاضاة الجرائم المتعلقة ال وعدد اإلدانات. كما طلبت

 بالمظاهرات.  

ردًا من مجلس القضاء   لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية  ، تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق /  آيار  8في  
قيد التحقيق حالًيا ال تزال قضية متعلقة بالمظاهرات  664ذا التقرير( أشار فيه مجلس القضاء األعلى إلى أن األعلى )انظر الملحق له

ة  قضي   1106أحكام في عشر قضايا. تم إدراج  اصدار    و انه تمالمحاكمة    في طور   ال تزال   إلى المحكمة أوقضية    327وتم إحالة  
 على أنها "مكتملة" أو "مغلقة".  خرى إ

إلى "عناصر مسلحة مجهولة    و التي ُنسبت  اشطينالقتل المستهدف وإطالق النار واالختطاف واالختفاء للن   قضايافيما يتعلق بالعدالة في  
: واحد بالقتل في محافظة البصرة    ةإدان أحكام  ثالث    لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية    /بعثة  الالهوية"، سجلت  
واحد إلطالق النار على حشد من المتظاهرين في موقع    ينتقدون "الجماعات المسلحة"، و  كانوا  ن من الصحفيين الذينالمستهدف الثني 

في    لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية    /بعثةالواحد إلطالق النار من مبنى حزب سياسي. كما وثقت    للتظاهر و
 محامي. ال ناشط و الالمستهدف ألب دعا صراحة إلى المساءلة عن اختفاء ابنه إدانة رابعة بتهمة القتل محافظة ميسان 

  لدولةلتابعة ضد قوات أمن   اربع قضايابتوثيق  لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية  /بعثةالباإلضافة إلى ذلك، قامت 
ثالث إدانات بقتل متظاهرين    , أدانتين لقتل متظاهرين في واسط و  البصرةقتل متظاهر في محافظة  لإدانة واحدة    بضمنها  المحاكم    أمام

أخرى تجاوزت مرحلة التحقيق   قضايامن تحديد أي  لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية   /بعثة اللم تتمكن  في بغداد.
 2020  آبخالل الفترة المشمولة بالتقرير. تم التحقيق في قضيتين على األقل تتعلقان باالغتياالت من قبل لجنة خاصة تشكلت في  

موضح    قضاياالللتحقيق في "قضايا الفساد والجرائم الكبرى" ، والتي ألغيت الحًقا بقرار من المحكمة العليا. مزيد من التفاصيل حول هذه  
 أدناه.

 • محافظة البصرة 

مكتب   /بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ت، يبدو أن معظم التقدم نحو المساءلة قد حدث في محافظة البصرة. سجل 2021منذ أيار 

  فيما يتعلق بالحوادث الثالثة التالية في البصرة. ةإدان  أحكام لحقوق اإلنسانمفوضية األمم المتحدة السامية 

المسلحة   هللا  ثأرمن قانون العقوبات، أدانت محكمة جنايات البصرة عنصرين من جماعة    406لمادة  بموجب او    2021آب    31في  
  كانون االول   19في   29خارج مقرها.   متظاهرينتجمع  بعد    2020أيار    10  يوم)خارج سيطرة الدولة( بقتل متظاهر وإصابة عدد آخر  

 . , حيث يقضي حاليا المدانين مدة عقوبتهم  ، أيدت محكمة استئناف البصرة الحكم2021

 
اشطين  تتعلق المعلومات الواردة أدناه باحتجاز األشخاص و / أو محاكمتهم و / أو إدانتهم فيما يتعلق بالجرائم التي تستهدف المتظاهرين / الن 28

 تتضمن تقييًما لإلجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة أو تشكل تأييًدا لألحكام الصادرة.ولكنها ال 
خالل الحادث، تجمع متظاهرون خارج مبنى في البصرة تابع لجماعة ثأر هللا المسلحة )خارج سيطرة الدولة(. وردًا على ذلك، أطلق "حراس"   29

 رين مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر.المبنى النار باتجاه حشود المتظاه
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صحفيين اثنين معروفين بتغطيتهما للتظاهرات    و قتلبإطالق النار  ، أدانت محكمة جنايات البصرة شخًصا2021تشرين الثاني  1في 
من قانون مكافحة    4. جاءت اإلدانة بناء على المادة  2020كانون الثاني    10  يوم  وسط مدينة البصرة فيالمسلحة    العناصرنفوذ    و

 30اإلرهاب وحكمت المحكمة على المتهم باإلعدام. 

عاًما في مدينة البصرة في    14، أدانت محكمة جنايات البصرة رجلين بقتل متظاهر حدث يبلغ من العمر  2021تشرين الثاني    2في  
. أدين كال المتهمين بموجب  آنفي الذكر  كم عليه في اليوم السابق بقتل الصحفيينحُ   و  قد ُأدين  د المدانينأح  كان  . و2020كانون الثاني  

في "فرقة الموت" وهي    مزعومون   أعضاء  كانوان في هذه القضايا  مو المته 31من قانون مكافحة اإلرهاب وُحكم عليهما باإلعدام.   4المادة  
 في محافظة البصرة.  اشطينأنها مسؤولة عن "ترويع" وقتل الن  ورد" مجموعة من "عناصر مسلحة مجهولة الهوية

  تحقيق   مما يثير القلق أن بعض المحققين الذين عملوا في قضايا حساسة تعرضوا النتقام عنيف. على سبيل المثال، حققت محكمة  و
وزارة الداخلية. في  ل ستخبارات التابعةفي قضايا "فرق الموت" بدعم من ضباط اال ،اإلرهابب  المتعلقة قضاياالفي  تنظرالتي و  ،البصرة

 مكلف بالتحقيق في البصرة.  استخبارات، أطلقت عناصر مسلحة مجهولة النار وقتلت ضابط 2021تشرين الثاني   12

اجة نارية مما أسفر عن مقتل مدنيين در   الصقة كانت موضوعة فيفي البصرة أيًضا، انفجرت عبوة ناسفة  و    2021كانون األول    7في  
بعثة تقارير عن تهديدات لفظية وجهت  الوإصابة أربعة آخرين بعد فترة وجيزة من مرور ضابط تحقيق عبر المنطقة في سيارة. كما تلقت  

 32بشكل مباشر في هذه القضايا. شاركةإلى السلطات الم

 • محافظة ميسان 

من قانون العقوبات العراقي.   406، أدانت محكمة جنايات ميسان في العمارة بمحافظة ميسان رجاًل بموجب المادة  2021  ايلول  29في  
في  33والد محاٍم وناشط اختطفته "عناصر مسلحة مجهولة الهوية"  2021آذار  10 يوم لقتله فيو ذلك حكمت المحكمة عليه باإلعدام 

  وفياء، أنصار هللا األ بصورة صريحةمن أجل المساءلة واتهم   واسعةاختفاء ابنه، قام األب بحملة تاريخ منذ  34. 2019تشرين األول  8
 بالمسؤولية عن اختفاء ابنه. ،وهي جماعة مسلحة معروف أنها تعمل في ميسان

 
المحاكمات بموجب قانون مكافحة اإلرهاب، انظر  ال لم تراقب   30 التعليق على عدالة اإلجراءات. لتحليل  يمكنها  وبالتالي ال  المحاكمة  حقوق  بعثة 

عقاب داعش،  اإلنسان في إدارة العدل في العراق: المحاكمات بموجب قوانين مكافحة اإلرهاب وآثارها على العدالة والمساءلة والتماسك االجتماعي في أ 
   . 2020كانون الثاني 

، أطلق مسلحون مجهولون النار على حشد من المتظاهرين بالقرب من ساحة االعتصام مما أسفر عن مقتل صبي  2020كانون الثاني  22في   31
، أطلق مسلحون مجهولون النار على حشد  2020كانون الثاني    21عاًما وإصابة شخص آخر على األقل. قبل ليلة واحدة و في    14يبلغ من العمر  

 ن في نفس المنطقة مما أسفر عن مقتل مسعفة متطوعة وإصابة ثمانية آخرين.  من المتظاهري
 تم حجب التفاصيل لدواع أمنية.    32
 السابق.  تعليق نفس ال  33

 
حكومة العراق  فيما يتعلق بمصير ومكان وجود المحامي والناشط ، أحالت لجنة األمم المتحدة المعنية بحاالت االختفاء القسري إجراًء عاجاًل إلى     34

شباط    10و  2019تشرين الثاني   22لم ترد الحكومة حتى اآلن على الرغم من إرسال اللجنة رسالتين تذكيريتين في .  2019تشرين األول   24في 
ا  ، أصدر أصحاب تفويض اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان نداًءا عاجاًل مشتركً 2020  تشرين الثاني   9. إضافة إلى ذلك، في  2021

المفوضية السامية لحقوق  في  السر ، لم تتلق أمانة 2022 يار آ 20حتى منفصاًل يدعو الحكومة إلى تحديد مصير ومكان وجود المحامي المختفي. 
مة. من بين  إجراًء عاجاًل / نداًء بشأن المتظاهرين والناشطين المختفين إلى الحكو   25، تم إحالة    2019اإلنسان رًدا من الحكومة. منذ تشرين األول  

شخًصا في    11أفرج عنهم من قبل جناة مجهولين( بينما ال يزال    11)ثالثة محتجزين و   قضية  14، تم تحديد مكان األفراد في   25الـ   نداءاتهذه ال
 عداد المفقودين.

https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-administration-justice-iraq-trials-under-anti-terrorism-laws
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-administration-justice-iraq-trials-under-anti-terrorism-laws
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-administration-justice-iraq-trials-under-anti-terrorism-laws
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-administration-justice-iraq-trials-under-anti-terrorism-laws
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-administration-justice-iraq-trials-under-anti-terrorism-laws
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" النار على  ، أطلقت "عناصر مسلحة مجهولة الهوية2021  أيلول  2مسلحة مجهولة في تعريض األسرة للعنف. في    عناصراستمرت  
في العمارة أيًضا، أطلق مسلحون النار و  2021 تموز  30العمارة بمحافظة ميسان. في مدينة سيارة يقودها عم المحامي المختفي في 

، استدعت محكمة تحقيق ميسان أربعة 2021  حزيران  29. في  و ضربوه ضربًا مبرحاً على سيارة يقودها عم آخر للمحامي المختفي  
ن. تم إطالق سراح أفراد األسرة  و الجناة المزعومرفعها ضدهم  أفراد من عائلة المحامي المختفي الستجوابهم فيما يتعلق بشكوى تشهير  

 .الموجهة اليهم التهم تم رد في وقت الحق من ذلك اليوم و

 .تخاذ خطوات واضحة للتأكد من مكان وجودهال يزال الناشط مفقوًدا دون ا يومنا هذا،حتى 

 

 " 29• "لجنة 

 آيار   26إلى محاكمة. في    اتتحقيق من ال  أي  يفضيفي قضيتي اغتيال بارزتين، اعتقلت قوات األمن مشتبه بهم واحتجزتهم لكن لم  
  آيار في قوات الحشد الشعبي بزعم عالقته بمقتل ناشط بارز في كربالء في     13، اعتقلت قوات األمن واحتجزت قائد اللواء  2021
ة.  ساءلبالم  فيهامتظاهرون  ال  طالب، اندلعت احتجاجات كبيرة في بغداد وعدة محافظات أخرى  هذه  القتلحادثة  مباشرة بعد   35. 2021

، حزيران  9  يوم  في  .تجمعت عناصر مسلحة عند بوابات المنطقة الدولية ببغداد للمطالبة بإطالق سراحه  ،ائدالقذلك  وردا على اعتقال  
 36تم إطالق سراح القائد بدعوى عدم كفاية األدلة. 

  6في  غتيل  أ   كان قد  ، أعلن رئيس الوزراء الكاظمي عبر وسائل التواصل االجتماعي عن اعتقال قتلة محلل بارز2021تموز    16في  
 أصدرت الحكومة مقطع فيديو يزعم أنه مقابلة مع مالزم في وزارة الداخلية اعترف فيه بارتكاب جريمة القتل 37في بغداد.   2020تموز  

بين المشتبه   ارتباطاتمر بالقتل أو أي  وااأل  إعطاء  . ولم يتم اإلفصاح عن أي معلومات بخصوص التحقيقات بشأن المسؤول عنتلك
و تم تأجيلها بالنتيجة دون ذكر    2022  آيار  16 ، تم تأجيل المحاكمة للمرة الرابعة حتى2022  شباطالمسلحة. في    و العناصربه  

 38. إمكان إحضار المتهم الى المحكمة"موعد محدد بسبب "عدم 

 هذه يرأس.  2020آب    27في    29برقم    ديوانيمنشأة بموجب أمر    مختصةإلى لجنة    اإحالتهقد تم    القضيتينكلتا  التحقيق ب يبدو أن  
"قضايا الفساد و رغيف" وقد ُكلفت اللجنة بالتحقيق في    أبو  " أو "لجنة29باسم "لجنة    أيضاتعرف    و 39أبو رغيف،  الفريق أحمد  اللجنة

و إصدار تقارير    عتياديخاصة خارج النظام اال  آلية. أثار إنشاء  القرارات بتنفيذمكافحة اإلرهاب    بينما فوضت قوات  الجرائم الكبرى"
  المحاكمة العادلة.حقوق  مخاوف بشأن عدة أمور من بينها اإلجراءات القانونية الواجبة و مباشرة الى رئيس الوزراء

 
 12صفحة    6 أنظر القسم رقم 35
يوًما من االعتقال السابق للمحاكمة، والتي يمكن تمديدها إذا سمح المحققون    15وفًقا لقانون العقوبات العراقي، يجوز احتجاز المشتبه بهم لمدة   36

وإحالة الفرد  بجمع المزيد من األدلة لمدة أقصاها ستة أشهر أو بداًل من ذلك يمكن اإلفراج عنهم وإغالق القضية أو يتم إصدار الئحة اتهام رسمية  
مجلس القضاء األعلى بأنه "لم يتم تقديم أي دليل ضد المتهم" مشيرا إلى أنه كان خارج العراق    فاد ، أ2021  حزيران   9إلى المحكمة المختصة. في  

تورطه المباشر أو غير   العثور على أي دليل يثبت لم تتمكن مننفى ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها ، وأن المحكمة  و انه  القتلحادثة  وقت وقوع 
  و عند عائلة  لاالمباشر في تلك الجريمة سواء عن طريق التحريض أو غير ذلك. كما أكد البيان أن "السلطات لم تتمكن من تقديم أدلة خاصة وأن  

 .  /https://www.hjc.iq/view.68449 تدوين شهادتها لم تقدم أي دليل" )ترجمة يونامي( ، متاح على: 
 2021تموز  16في   https://twitter.com/MAKadhimi, رانظ 37

 . 2022  يار آاجتماعات بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ]مصادر سرية مباشرة[ ،   38
 وزارة الداخلية.في  من المراتب العليا ضابط شرطة   39

https://www.hjc.iq/view.68449/
https://twitter.com/MAKadhimi
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مؤكدًا من    عدة مواد من الدستور   اكههنت ال  29  الديواني رقم، أصدرت المحكمة االتحادية العراقية قراًرا بإلغاء األمر  2022آذار    2في  
أبلغت السلطات القضائية   40. بين عدة امور على الحق في الحرية و الكرامة و على مبادىء الفصل بين السلطات  و إستقاللية القضاء

بشكل غير رسمي بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوضية السامية لحقوق اإلنسان أن التحقيقات في القضايا المفتوحة للجنة  
  مرة أخرى.  قرارات نهائية لن يتم فتحها  التي أصدرت بهاذات الصلة، في حين أن القضايا    ئيةالقضا  و  يةهيئات التحقيقالمستمرة من قبل  

 

 • قوات أمن الدولة 

  اربع قضايا     لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية    /  ، وثق مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة )يونامي(2021  آيارمنذ  
 : قضية واحدة اليزال الجناة رهن االحتجاز بينما اسفرت القضايا الثالثة الباقية الى ادانه.   الدولة ضد قوات امنفقط 

لوزارة الداخلية بناًء على مذكرة    ةمقدم من قوات الرد السريع التابعابط برتبة  ض، اعتقلت قوات األمن واحتجزت    2022  شباط  22في  
ذي قار. خالل  محافظة  توقيف صادرة عن محكمة تحقيق الناصرية بزعم تورطه في قمع مظاهرات على جسر الزيتون في الناصرية ب 

 يقل ، أطلقت القوات األمنية الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين مما أسفر عن مقتل ما ال2019  في تشرين الثانيهذا الحادث  
من قانون العقوبات    406، ال يزال المشتبه به رهن االحتجاز بموجب المادة  2022  نيسان  حتى 41آخرين.  200شخًصا وإصابة    25عن  

 التي تجرم القتل العمد. 

المادة    برتبة نقيب بتهمة القتل بموجب  و هو  )سوات(  قوات التدخل السريع، أدانت محكمة جنايات البصرة أحد أفراد  2021  آيار  31في  
  6من قانون العقوبات العراقي. ُحكم على الضابط الُمدان بالسجن ست سنوات بتهمة قتل أحد المتظاهرين في موقع مظاهرة يوم  405

 42. 2020 تشرين الثاني

رائد، برتبة    )سوات(  حكمت باإلعدام على أحد أفراد قوات التدخل السريع  ، أدانت محكمة جنايات واسط و  2019كانون األول    1في  
من قانون العقوبات    406برتبة مقدم بالسجن سبع سنوات. كالهما حكم عليهما بموجب المادة    الظابط الذي يرأسه و هوكم على  فيما حُ 

 43أمام مجلس محافظة واسط.  2019 تشرين االول 2فيما يتعلق بقتل متظاهرين في 

حكمًا بالسجن المؤبد بحق ثالثة من عناصر شرطة مكافحة الشغب لقتلهم   2022  آيار  10أصدرت محكمة جنايات الرصافة ببغداد في  
 من قانون العقوبات.  406بموجب المادة  2020متظاهرين في ساحة التحرير في تموز 

 

 

 

 
االتحادية  ( من الدستور بشأن تفسير الدستور. وجدت المحكمة  3)   93وبحسب مجلس القضاء األعلى، أصدرت المحكمة قرارها بناًء على المادة     40

هيئة دستورية تختص بالتحقيق في    ي من الدستور كما شكلت تعدياًل على قانون هيئة النزاهة وه  88و    87و    47و    37أن اللجنة خالفت المواد  
 الفساد المالي واإلداري.

   2020 آبراجع تقرير شهر   41
 .2021 آيار 31في  وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر 2021 تشرين األول 19رفضت محكمة استئناف البصرة االستئناف في   42
 . 2022آيار  5في محكمة جنايات الرصافة وتم تأجيلها حتى  2022نيسان  6وعقدت الجلسة األولى إلعادة المحاكمة في   43

https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-violations-and-abuses-context-demonstrations-iraq-october
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/human-rights-violations-and-abuses-context-demonstrations-iraq-october
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 ضحايا و ذويهم تعويض ال

)قتل الناشطين و القوات   الشهداء  قضاياغالبية    جازإن قتلى خالل االحتجاجات مع  تم إحراز تقدم كبير في تقديم تعويضات ألسر ال
 قضية   407  ةالتقاعد الوطني   هيئة  أنجزتمؤسسة الشهداء:   مكتب رئيس الوزراء و بجهود لجنة الحوار والسلم المجتمعي و 44. االمنية(

شهيدا من   17اسر  تتلق ماليين دينار عراقي( و 10رئيس الوزراء )شهداء منحة ال ائلة من عوائلع 509 و تسلم شهداءمن قضايا ال
 45مستحقات.ال وامنح تقاعدية كاملة و رواتبقوات االمن 

وجود  خطوة حاسمة في توفير اإلنصاف للضحايا. ومع ذلك، لم يتلق جميع الضحايا تعويضات حتى اآلن مع    يعتبرهذا التقدم  ان  
  الجهاتتشير المعلومات الواردة إلى أن   46. الضحايا الذين يعانون من إصابات خطيرة  و باألخص  هاإنجاز انتظار  ب العديد من القضايا  

وزارة اإلسكان والتعمير لم تخصص موارد كافية لتعويض جميع الضحايا على النحو   ة وات الصلة بما في ذلك وزارة المالي و الحكومية ذ
 . مطلوبال

 

 اشطين التهديدات المستمرة ضد الن .6
يؤدي استمرار اإلفالت من العقاب فيما يتعلق بالهجمات التي تستهدف المتظاهرين واألشخاص الذين يسعون إلى المساءلة عن هذه  

بيئة من الخوف   خلق  إلى  المنسوبة لها  الجهات السياسية  المسلحة و  العناصروالمنتقدين الذين يتبنون آراء تنتقد    اشطينالهجمات والن 
داخل العراق أو   غيرون سكنهمي  اشطينوالترهيب التي ال تزال تقيد بشدة الحق في حرية التعبير و التجمع السلمي. ال يزال العديد من الن 

 متهم.خارجه خوًفا على أمنهم وسال

توثيق الحوادث  لحقوق اإلنسان مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية    / بعثةال، واصلت  2022  نيسان  30إلى    2021  آيار  1في الفترة من  
 هدف قمع المعارضة واالنتقاد.و التي ت "عناصر مسلحة مجهولة الهوية"  التي تقوم بها

، وثالث محاوالت ةقتل مستهدف واحد دثة  حا حادثة بما في ذلك  26بعثة )يونامي(  فيعلى وجه التحديد، وثق مكتب حقوق اإلنسان 
تدمير ممتلكات، حادثة    اختطاف واحد، و  هجوًما بعبوات ناسفة، و  14مداهمة منزل، و    خمس اعتداءات عنيفة، و  قتل مستهدف، و

عندما قتل مسلحون مجهولون بالرصاص ناشًطا    2021  آيار  8في كربالء في   على سبيل المثال  نيفة.  والعديد من التهديدات غير الع
 في  وفي بغداد   47للمطالبة بالمساءلة.   آيار  25في جميع أنحاء البالد في    تشرين و التي قادت الى تظاهرات  ظاهراتلت   و منسقابارًزا  

مشاركين في التظاهرات. وشمل ذلك ناشطة، ال  ناشطين وال  من على األقل  اثنين، هاجمت "عناصر مسلحة مجهولة الهوية"  نفس اليوم

 
األمن الذين قتلوا أو أصيبوا    و منتسبي قوى أن المتظاهرين    2019  تشرين األول  5أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومجلس الوزراء في   44

 خالل التظاهرات يعتبرون شهداء بموجب قانون مؤسسة الشهداء ويستحقون التعويض.

مكتب حقوق اإلنسان    ا. التقى موظفو 2022آيار    18في    مكتب رئيس الوزراء في  من لجنة الحوار والسلم المجتمعي    وردتمعلومات إحصائية   45
 . 2022آذار  24في  اء في بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق برئيس مؤسسة الشهد 

  .11فحة  ص،  2021أنظر تقرير آيار   46

  10خالل هذه المظاهرات، توفي اثنان على األقل من المتظاهرين بسبب استخدام القوة المنسوبة إلى قوات أمن تابعة الدولة في بغداد. في     47
 . 2021آيار  25فتح تحقيقات في مقتل المتظاهرين في كان قد  التقى بالمتظاهرين و د قمجلس القضاء األعلى بأنه  فاد حزيران، أ

https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/update-demonstrations-iraq-accountability-human-rights-violations-and
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وتعرض    بالمكان  ذراعها أثناء مغادرتها موقع المظاهرة على الرغم من وجود قوات األمن  علىورد أن مسلحين أطلقوا النار  بحسب ما  
 صابة خطيرة.إل تعرضه  مما أدى إلى ال مسلحينناشط بارز للضرب والطعن من قبل رج

بشكل خاص وأفراد عائالت يطالبون  اشطين، أن ثمانية على األقل كانت موجهة ضد ن  26ومما يثير القلق، من بين هذه الحوادث الـ 
 والمنتقدين والمتظاهرين.  اشطينالمساءلة فيما يتعلق بقتل واختفاء الن 

و    معروفاً تموز في بغداد، اختطفت "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" متظاهًرا بارًزا وناشًطا    9في  مذكورة و  باإلضافة إلى الحوادث ال 
ورد أنه تم    و  تم تعذيبه  عراقيين.  اشطينمقااًل على اإلنترنت حول االغتياالت المستمرة لن   2021  حزيران  26في  نشر    قد  الذي كان

 . تموز 10الته بدول أجنبية قبل إلقائه فاقًدا للوعي في شارع مزدحم في ه حول ص  اب استجو 

( بتلقيها تهديدات متعددة بلغت 2020  شباط أخرى، أفادت عائلة متظاهر شاب )ُقتل برصاص قوات األمن في بغداد في    دثةفي حا
قتل األسرة إذا لم يتنازلوا  ب وهددوا    "  ة الهويةعناصر مسلحة مجهول "من قبل    2021حزيران    15ذروتها في مداهمة منزلهم في بغداد في  

 عن الدعوى الجنائية المرفوعة بشأن القتل.

ممن كان ضحايا لهجمات أو    هم  كانوا إما  لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية   /بعثةالشخًصا قابلتهم    26من بين  
لمساءلة وكل ذلك في سياق  ل  هم أنهم تلقوا تهديدات مباشرة تتعلق بدعوات   منهم   ثمانية، أفاد  ضحايا  عوئلهمأحدا من  أو    ءأصدقالديهم  

متابعة المساءلة  خصوص  جميع الذين تمت مقابلتهم إلى بيئة عامة من الخوف والترهيب بتقريًبا  القضايا البارزة والنشاط المستمر. أشار  
لضحايا بارزين    وائلست عال  انتقبعثة  الاصر مسلحة مجهولة الهوية". سجلت  فيما يتعلق بالجرائم التي ُيعتقد أنها ارتكبت من قبل "عن 

 داخل العراق أو خارجه ألسباب أمنية.

، ة الجناةدون الكشف عن هوي   الجرائمأنه في حين يتم تنفيذ معظم    لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية   /بعثة  التالحظ  
األشخاص  إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة. كان أحد    ون نتمي قد    ينوالمدان  ينالمحتجز فإن المعلومات تشير إلى أن  

 .ةعلى األقل موظفين في أجهزة أمن الدولة وقت ارتكاب الجرائم المزعوم و شخص آخر رهن اإلعتقال المدانين

مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية   /قرير، الحظت البعثةفي حين لم تحدث زيادة ملحوظة في الحوادث خالل الفترة المشمولة بالت 

زيادة في حوادث العنف ذات الدوافع السياسية خالل فترة ما قبل االنتخابات وما بعدها. في هذا السياق، يظل السعي    لحقوق اإلنسان
 قوق الضحايا.وراء المساءلة جزًءا ال يتجزأ من حماية الفضاء المدني والديمقراطي باإلضافة إلى دعم ح

 

 اتمة الخ  .7
، إلى وجود بعض اإلدانات  تشير   تقصي الحقائق ولآليات    من خالل  بتقديم التعويض للضحايا و جمع األدلة  فيهفي الوقت الذي ترحب  

قلقة للغاية من استمرار التقدم المحدود نحو المساءلة عن الجرائم   لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية   /بعثةالال تزال  
ال سيما   و  المساءلة  إثارة موضوع، بمن فيهم أفراد عائالت الضحايا،  حاولوا. أولئك الذين  اشطينالمرتكبة ضد المتظاهرين والمنتقدين والن 

تعرضوا أيًضا للتهديد والترهيب. إضافة إلى ذلك،    كانوا قد  عن الجرائم التي ُيزعم ارتكابها من قبل "عناصر مسلحة مجهولة الهوية"
أو المنتسبة  لها الجماعات المسلحة و / أو الجهات المؤيدة  قوم بهاالتي ت  فعالوغيرهم ممن ينتقدون علًنا اإل اشطينيستمر استهداف الن 
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ن يعبرون عن المعارضة يتعرضون لخطر االنتقام من في العراق وال يزال األشخاص الذي  اً المدني محدود الفضاءزال ي . وبالتالي، ال اله
 المتعاطفين معها.  من الجماعات المسلحة أو

 و االنتسابالوضع القانوني  كل من  عدم وضوح  حول    لحقوق اإلنسانمكتب مفوضية األمم المتحدة السامية  / يبقى القلق يساور البعثة
هذا االفتقار إلى  .  لبعض الجماعات المسلحة العراقية وكذلك درجة التنسيق العملياتي بين هذه الجماعات المسلحة  ةالقيادي   يةالهيكل  و

السلوك  تحديد  الصعب  من  يجعل  ألنه  اإلنسان  لحقوق  وتجاوزات  انتهاكات  تشكل  التي  الجرائم  عن  المساءلة  بإعاقة  يهدد  الوضوح 
 الدولة منعه.المنسوب إلى الدولة والسلوك الذي تستطيع 

التي   المعقدة  بالبيئة  التقرير ان حكومة العراق،فيها    تعملمع االعتراف  في  اتخذت خطوات محدودة  قد    السلطات العراقية  يجد هذا 
  القاء القبض   تحديد ول  هناك الكثير الذي يجب القيام به  .ةغير قانوني بصورة    اشطينلمتظاهرين والمنتقدين والن ا  جرح  قتل وبم  التحقيق

  الخطريشخص التقرير الحالي أيضًا استمرار    .مر والتخطيط للجرائموااألإعطاء  بمن فيهم المسؤولون عن    و مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم
و  لحياة  ا  الممكنه الحدوث والتي تهددبسبب التهديدات  حماية أولئك الذين يدعون الى تحقيق المساءلة عن تلك الجرائم    و االفتقار الى

 المزعومين  استمرار االفتقار إلى الوضوح بشأن الصالت المحتملة بين الجناة، مصحوبة ب هذه النتائج  الصحة البدنية و العقلية و السالمة.
تكون أثرًا مخيفًا لممارسة الحق  اإلفالت من العقوبة حول انتهاكات حقوق االنسان و  تهدد باستمرار مناخ  المسلحة،    عناصروبعض ال

 في حرية التعبير و التجمع السلمي.

 

 التوصيات   .8
العراق  تؤكد لمساعدة  المتحدة  األمم  السامية  /  بعثة  المتحدة  األمم  اإلنسانمكتب مفوضية  تقرير    على  لحقوق  في  الواردة  التوصيات 

 وتقدم التوصيات اإلضافية التالية: 2021 لعامالمساءلة الصادر 

 إلى حكومة العراق:

  في جميع مزاعم الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين و  ة و شفافة و حقيقيةمستقل  و  ةنزيه  و   ةشامل  و  ةفوري   ات فاعلة و تحقيقإجراء  •  
 . المنتقدينالصحفيين و  و اشطينالن 

ضمان استجابة اإلجراءات القضائية واإلدارية  سبل االنتصاف الفاعلة بما يشمل  • بذل مزيد من الجهود لضمان وصول الضحايا إلى  
 قضاياهم.  وضعتقدمها و  توقيتها و نطاق اإلجراءات و من خالل إبالغ الضحايا بدورهم وو الحتياجات الضحايا 

حماية خصوصيتهم،   لضحايا وا    لتذليل العقبات امامللضحايا طوال العملية القانونية واتخاذ التدابير  الفاعلة و الكاملة  • تقديم المساعدة  
 من التخويف. في مواقعهم الشهودسالمة  عند الضرورة، وضمان سالمتهم وكذلك سالمة عائالتهم و

 الدولي: المجتمعإلى 

لمعايير القانون الدولي    جهاتلضمان امتثال ال  إشراف منتظم،  قدرات المقدمة للشرطة والقضاء بناء الو  التمويل  برامج  أن تشمل  • ضمان  
والمنتقدين    اشطينوحقوق الضحايا ال سيما في سياق الجرائم التي تستهدف المتظاهرين والن   تقاضيلحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتحقيق وال

 وتقديم المساعدة عند الحاجة.
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 { آيار 8في مجلس القضاء األعلى الملحق } نص الرسالة المستلمة من 
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