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فراد قوات األمن األخرى والعاملين أو  مأسورينعات المسلحة المرتبطة به بقتل الجنود الا. كما قام التنظيم والجمالخاضعة للتنظيم

  ة".بالحكوم

ا التقرير مروع"، مشيرًا إلى أن وقال الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق السيد نيكوالي مالدينوف إن "هذ

ُتذكر كونها لم يتم التحقق منها بشكل كاٍف بعد. وأضاف "على القادة العراقيين أن مئات المزاعم األخرى بشأن مقتل المدنيين لم 

د الستعادة السيطرة على المناطق التي استولى عليها تنظيم داعش، وأن ُينجزوا إصالحات اجتماعية يعملوا على نحو موحَّ 

  وسياسية واقتصادية شاملة."

كما يصف التقرير انتهاكاٍت للقانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الدوليين أفادت تقارير أن قوات األمن العراقية والجماعات 
  كانت قد ارتكبتها خالل نفس الفترة. المسلحة المرتبطة بها

 انطوتويذكر التقرير أن "تلك اإلنتهاكات شملت الضربات الجوية والقصف وتنفيذ عمليات عسكرية أو هجمات معينة ربما 
  .القانون اإلنساني الدولي" المنصوص عليهما بموجب والتناسب التمييز لمبدأي انتهاك على

اآلن في  حتىمدنيًا قتلوا  9347دة العراق (يونامي) يوم األربعاء أن ما ال يقل عّما مجموعه وأعلنت بعثة األمم المتحدة لمساع
بدأت داعش اجتياح أجزاء واسعة من شمال أن آخرون، وُسجل مايزيد عن نصف هذه األرقام منذ  17386وُجرح   2014
  حزيران الماضي. يونيو/ مطلغالبالد 

االنتهاكات واالعتداءات التي ارتكبتها داعش  سلسلةوق اإلنسان زيد رعد الحسين "إن وقال مفوض األمم المتحدة السامي لحق
  جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية." حد، وٕان العديد من أفعالهم قد ترقى الى صادمةأفعال والجماعات المسلحة المرتبطة بها 

 - كإجراء فوري–، وأن تقبل األساسي روما نظاملى إوبين زيد "لهذا، فأنا أوصي بشدة أن تنظر الحكومة العراقية في االنضمام 

ممارسة الوالية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق تحديدًا بالوضع الحالي المريع الذي تواجهه البالد. إن وضعًا 

بما في ذلك االستهداف المباشر لآلالف من المدنيين بسبب  جسيمةو  النطاق واسعة واعتداءات انتهاكاتكهذا، حيث تحدث 

  هويتهم الدينية أو العرقية، هو بالتحديد السبب الذي من أجله تأسست المحكمة الجنائية الدولية." 

ين مسلم بارز من كافة أنحاء رجل د 126أيلول سبتمبر/ 19لى الرسالة المفّصلة التي أرسلها في إوأضاف زيد "كما أشير 

العالم الى رئيس ما يسمى جماعة داعش، والتي بينت بوضوح أن اإلسالم يحرَّم قتل األبرياء أو قتل المبعوثين والسفراء 

والدبلوماسيين...وكذلك األمر بالنسبة للصحفيين وعمال اإلغاثة، وأن التعذيب وٕاعادة تطبيق نظام الرق هي أمور محرمة، كما 



حال فيما يتعلق باإلجبار على تغيير المعتقد وٕانكار ما للنساء من حقوق، فضًال عن العديد من األفعال األخرى التي هو ال

  تمارسها تلك الجماعة التكفيرية يوميًا."

 

 

  يمكن الحصول على التقرير الكامل على الرابط التالي:

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_POC_Report_FINAL_6July_10
September2014.pdf 

  للمزيد من المعلومات يمكن االتصال بـ :

 Rupert Colville  :)+41 22 9179767 /rcolville@ohchr.orgكولفيل روبيرت   ف:في جني

   / Ravina Shamdasani :) rshamdasani@ohchr.org(+41 22 917 9769رافينا شامداساني أو           

     /Khalid Dahab    :) dahab@un.org(+964 790 194 0146 خالد دھب   بغداد:في 
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