
 

                          
 

 انتهاكات حقوق اإلنسان مستمرة: تقرير األمم المتحدة الخاص الثاني حول االحتجاجات في العراق
 

استمرار وقوع انتهاكات  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(تبين ل – 2019تشرين الثاني/نوفمبر  5بغداد، 
 تشرين األول/أكتوبر.  25أثناء الموجة الثانية من المظاهرات والتي بدأت في العراق في  وخروقات جسيمة لحقوق اإلنسان  

وتم نشر التقرير الثاني الذي أعده مكتب حقوق اإلنسان في يونامي اليوم. ويأتي هذا التقرير بعد التقرير الخاص السابق 
 تشرين األول/أكتوبر. 22وُنشر يوم  تشرين األول/أكتوبر 9إلى  1الفترة من االحتجاجات في الذي غطى 

 
تشرين  4تشرين األول/أكتوبر إلى  25ويشير التقرير األخير إلى أن العنف المرتبط بالمظاهرات في الفترة من 

من إبداء قوات األمن العراقية المزيد وعلى الرغم   وإصابة اآلالف. آخرينشخصًا   97الثاني/نوفمبر قد تسبب في مقتل 
االستخدام ا كانت عليه في احتجاجات أوائل شهر تشرين األول/أكتوبر، خاصة في بغداد، إال أن م  عمن ضبط النفس 

 غير المشروع لألسلحة الفتاكة واألقل فتكًا من جانب قوات األمن والعناصر المسلحة يستدعي اهتمامًا عاجاًل.
 

"يلقى هذا التقرير أيضًا الضوء على : بالسخارت-السيدة جينين هينيس لألمين العام في العراق ةالخاص ةالممثلوقالت 
 مرة أخرى على حتمية المساءلة." ديشدالعنف والمجاالت التي تتطلب إجراءات عاجلة إليقاف دوامة 

 
المتظاهرين بعبوات الغاز  إصابةإلى  – الجسيمة من اإلصاباتوالعديد  –حالة وفاة على األقل  16ويعزو التقرير 

ال يوجد مبرر إلطالق قوات األمن "حقوق اإلنسان في يونامي:  المسيل للدموع. وقالت السيدة دانييل بيل، رئيسة مكتب  
 مباشر على المتظاهرين العزل". ، بشكلالصوت والوميض تلك التي تطلقلعبوات الغاز المسيل للدموع أو 

 
استمرار حجب وسائل المستمرة لكبح التغطية اإلعالمية إلى جانب  بالمساعيكما يبرز التقرير المخاوف المتعلقة 

"يجب أن ندرك أنه في العصر الرقمي الذي نعيشه :  بالسخارت-هينيسوأضافت الممثلة الخاصة    التواصل االجتماعي.
إذ ال يعطل اإلغالق الشامل لإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي طريقة ممارسة إلى اإلنترنت. انتقلت الحياة اليومية 

 ، بل ينتهك حرية التعبير أيضًا."فحسب وأعمالهم الناس لحياتهم
 

  من التقرير باإلنجليزية. وستكوًن النسخة العربية من التقرير متوفرة الحقاً  على الموقع اإللكتروني  PDF مرفق طيه نسخة ملف
UNIraq.org 
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 اإلعالمي/ المتحدث الرسمي   مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال: بالسيد سمير غطاس، مدير ال
 un.orgghattass@بريد إلكتروني:    1281 193 790 964+باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( تليفون:

  information@un.org-unamiإللكتروني: أو التواصل مع المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد ا
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