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  لجنة حقوق االنسان التابعة لالمم المتحدة المؤقرة 
  تحية وبعد

ربالء اطلعت                    ات والمواآب الحسينية في آ ان المنظومة  ( انني حسين علي الموسوي مسؤول تجمع الهيئ
سان  وق االن ة حق دة لدراس وق  Universal Periodic Review) الجدي شة حق ة ومناق تقوم بدراس  س

ي                          ا يل راق فيم دنا الع سان في بل االنسان في العراق لذا قررنا ان نكتب اليكم احدى نماذح انتهاك حقوق االن
  :شرحه

ه   ا في مدين ا واخواتن شاهدتنا اخوانن ا م م قلوبن ا اّل ة اشرف وم ة مدين وات العراقي ام الق ر اقتح ا بخب تفاجئن
ر وياحسين عزل عن اي شيئ حتى يمنعون ضربات الخشب                            اش رددون اهللا اآب م ي شاشات وه رف عبر ال

شفالت                        صنع وال ة ال سيارات العسكريه االمريكي ا شاهدنا ال اديهم آم والهراوات والحجارة عن رؤسهم واي
ال                  يهم وهم آالجب ار المباشر عل شامخة   التي آانت تدهسهم وتدمر حصار مدينتهم وسياراتهم واطالق الن  ال

وُبُهم    (صامدون   َيِة ُقُل ادت ان                    ) َفَوْيٌل لِّْلَقاِس ذه الجرائم التي شاهدناها وآ ام به سمحون النفسهم القي آيف ي
  توقف قلوبنا من شدة الحزن

اك             حقيقة اننا ماآ  . ل    11ان بامكاننا ان نواصل مشاهدة ذلك وبعد ذلك سمعنا ان هن آت     36 قتي  مخطوف ومئ
  .واهانات بحق النساء...الجرحي و

دمت ضمانات                              ة ق وا ان الحكومة العراقي م تقول ا مسؤلون؟ ال وارث ي شاهد هذه الك سمع ون الى متى نظل ن
ة؟       خطية للحكومة االمريكية بانها سوف تتعامل مع سكان اشرف طبقا          وانين الدولي  للموازين االنسانية والق

سكرية المصفحة و                        شفالت والعجالت الع دهس الناس بال انون مدون يحق الحد ان ي ن   ....في اي ق ؟اذن اي
ى                        ور ال سماوية من الزب ان ال اهيم االدي د ومف شرية والتقالي ايير الب ن المع سان واي القانون واين حقوق االن

  القرآن؟
ات والموا ع الهيئ ن تجم راء بحق    نح ة النك ذه الجريم شدة ه دين وب ة اذ ن ربال المقدس ي آ سينية ف ب الح آ

ذه بنظر                         راق واخذ رسالتنا ه سان في الع البشرية نطالبكم دراسة هذا الموضوع في اجتماعات حقوق االن
  .االعتبار آشاهد على انتتهاك حقوق االنسان في بلدنا العراق وبيد القوات العسكريةوالشرطة

  وشكرا
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