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 ( IHRSUSA ) الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان فً الوالٌات المتحددة االمرٌكٌدة

جمعٌة طوعٌة غٌر حكومٌة مستقلة تهدف الدى تعزٌدز العدالدة االجتماعٌدة والمسداواة 

بددٌن المددواطنٌن العددراقٌٌن فددً ثددل الموادٌددق والعهددود الدولٌددة وفددق دسددتور عراقددً 

ة بددالحقوق والحرٌددات، وتطبٌددق معدداٌٌر فاعددل، وتدددعو رلددى رفددع االنتهاكددات المتعلقدد

حقوق اإلنسان وترصد االنتهاكات والخروقات التً ٌتعرض لها الموطن، مدن خدالل 

 .اصدار البٌانات والتقارٌر

كما تقوم بتنمٌة قدرات الناشطٌن والعاملٌن فً منثمات المجتمع المدنً والمؤسسات 

المجاالت المختلفدة لتحسدٌن  العامة من خالل رقامة الورش والمؤتمرات والندوات فً

الى التواصدل  1999قدراتهم لمواجهة التحدٌات، وتسعى الجمعٌة ومنذ تأسٌسها عام 

الهددادف مددع جمٌددع االطددراف المحلٌددة والدولٌددة للنهددوض بددالواقع العراقددً المتددردي، 

حٌث ٌحتاج البلد الى العدٌد من االصالحات الجذرٌدة لتحسدٌن البنٌدة التحتٌدة، وتقددٌم 

 .ت االساسٌة للمواطن العراقً، ورنهاء العقبات التً تواجه التنمٌة والتعلٌمالخدما

وتعتمد الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً تقارٌرهدا 

التددً تصدددرها علددى المصددادر التالٌددة االتقددارٌر الدولٌددة ووزارة الداخلٌددة والدددفا  

الهٌئددات المسددتقلة لحقددوق االنسددان فددً المركددز وحقددوق االنسددان والعدددل والصددحة، و

وأقلٌم كوردستان، وهٌئة النزاهة، ووسائل االعالم، الى جانب المصادر الخاصة مدن 

فرٌق الجمعٌة من ناحٌة الرصد والتودٌق والمتابعة والتحقٌق، فضدال   عدن ذلدل علدى 

 المراسالت واالتصاالت ومقابالت المواطنٌن(.

الشددل، ونحددن نؤشددر الحدداالت السددلبٌة التددً ٌعددانً منهددا المددواطن العراقددً عبددر عددام 

نسدانً الكبٌدر الدذي تقدوم بده كامل، فأننا لسنا ضدد النشداط الدوطنً والددٌمقراطً واال

الحكومة المنتخبة، كما رننا لسدنا ضدد مجمدل العملٌدة السٌاسدٌة التدً تجدري علدى قددم 

وال ألي متابع منصدف أن ٌتااضدى عدن الكدٌدر  ،ٌمكنناوساق فً وطننا الحبٌب، فال 

وال ٌمكدن قطعدا  تجاهدل الكدٌدر مدن  التً تفرزها المرحلة، اإلٌجابٌة من تلل الثواهر

جدزء هدام وحٌدوي  ألننداالت المضٌئة التً ٌتألأل نورها فً عتمات الثلمدة لدٌ  الحا

كنشداط مدن انشدطة المجتمدع المددنً  -من هذه العملٌة الدٌمقراطٌة فحسدب، بدل وألنندا

العراقددً نعددد الصددوت المنددادي بحقددوق المددواطن العراقددً االنسددانٌة والوطنٌددة، ذلددل 

جهدة محاٌددة، ال تتبدع هدذا أو ذال، بقددر  المواطن الذي الحول وال قوة لده، وبمدا رنندا

المددواطن العراقددً ف ننددا نحدداول جاهدددٌن رصددد وتأشددٌر كددل  تبعٌتنددا المطلقددة لحقددوق

الحاالت السلبٌة وتحدٌد أغلب الممارسدات الخاطئدة، التدً تدأتً مدن أجهدزة الحكومدة 

ومددا  تمٌٌددز، الرسددمٌة، أو مددن قبددل بعددض القددوى والجهددات السٌاسددٌة دون تفرٌددق أو

دنا لهذه الممارسات السلبٌة وتسلٌط الضوء علٌها، رال لكً ٌبصدرها المسدؤولون رص

منهم، ومن دم المعالجة المناسبة لها، بخاصدة ورن  االهتمامعن الشأن العراقً، فتنال 
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بعض هدذه الممارسدات، بدات ٌهددد حٌداة ومسدتقبل المجتمدع العراقدً برمتده، تداركٌن 

، والفعالٌات المدمرة والصدحٌحة اإلٌجابٌةارسات مهمة متابعة األعمال المفٌدة، والمم

التً تقوم بها مختلف أجهزة الدولدة، وفاعلٌاتهدا السٌاسدٌة، والبرلمانٌدة، والمؤسسداتٌة 

البحدٌددة المعنٌددة، ومددن قبددل األجهددزة  المتنوعددة ألصددحاب التخصددل مددن المراكددز

 المتخصصة برصد ومتابعة هذه الشؤون. اإلعالمٌةوالقنوات 

همتنددا هددً مهمددة المراقددب المحاٌددد، الددذي ٌرصددد بحٌادٌددة معاندداة المددواطن رذا ، فدد ن م

هددذه المعاندداة، دون ان ٌنزلددق الددى المزالددق الحزبٌددة، والطائفٌددة،  وٌؤشددر العراقددً،

ودون أن ٌنتثر تكرٌما  من هدذه الجهدة، أو كلمدة شدكرا  مدن تلدل كك لدذلل فقدد تمكندت 

أعضدائها  المتحددة االمرٌكٌدة، وعبدرالجمعٌدة العراقٌدة لحقدوق االنسدان فدً الوالٌدات 

الزٌدارات المٌدانٌدة المتكدررة التدً ٌقدوم بهدا  وعبدر –الناشطٌن فً السداحة العراقٌدة 

للجمعٌددة الددى العددراق، أضددافة الددى مددا ٌصددلها مددن  اإلدارٌددةأغلددب أعضدداء الهٌئددة 

دقة تتعلق بانتهاكات انسدانٌة فضدٌعة تحددث والعراقٌٌن انفسهم من قضاٌا م المواطنٌن

نا وهنال ومن كل هذه الخطوط ، تمكنا من اعداد هذا التقرٌر السنوي لحالدة حقدوق ه

المسدؤولٌن، وأن ٌطلدع علٌده  اهتمداممتمندٌن أن ٌندال  2006العراق لعام  االنسان فً

المعنٌدون فددً المنثمددات والمؤسسدات المختصددة بحقددوق األنسدان للتعدداون والتواصددل 

 امددك ،( صددفحة14ٌتكددون مددن ا، وفلددم (16ا وٌشددمل هددذا التقرٌددر علددى .. المدمددر

 :هاندا حضوم

 

  :والفساد المالً المال العام، هدرملف  -اوالً 

 

ثددداهرة الفسددداد المدددالً، تعشدددش فدددً أغلدددب المفاصدددل  -الشددددٌد  ولألسدددف لدددم تدددزل

الحكومٌددة، علددى الددرغم مددن المحدداوالت الجددادة التددً تقددوم بهددا مفوضددٌة النزاهددة، رذ 

نسمع بٌن كل ٌدوم وخخدر دعدوى قضدائٌة ضدد هدذا المسدؤول، أو ذال، بدتهم االخدالل 

،وممدا  بعدض المسدؤولٌن تدزكم األندوف الفسداد لددىبالمال العام، حتى كدادت روائدح 

الموقدف السدلبً لدبعض الدوزراء فدً الحكومدة العراقٌدة، مدن قضدٌة  ٌزٌد العجب هو

مالحقة المتهمٌن عن الفساد المالً، ولنا فً ما اعلنه رئٌ  الهٌئة العامة للنزاهة فدً 

مدا نقدول، رذ مؤتمره الصحفً الذي نشر فً العدٌد من الصحف العراقٌدة دلدٌال  علدى 

أتهم رئٌ  الهٌئدة علندا  بعدض الدوزراء، بالتددخل فدً شدؤون المفوضدٌة، ومحداوالت 

على المخالفات المالٌة، وحماٌة المخالفٌن فدً وزارتده، فدً  فً التستر البعض اآلخر

حٌن أن البعض من الوزراء ٌطلب من دوائر وزارته عدم التعاون مع دائدرة المفدتش 

ه األعمددال ٌندددرج فددً قائمددة الفسدداد نفسدده، رذ لمدداذا ٌخشددى العددام، وٌقٌنددا  رن مدددل هددذ

المسؤول من التحقٌق فً القضاٌا المالٌة المخالفة فدً دائرتده، رن لدم ٌكدن ضدالعا  فدً 

المسددؤولٌن  هددذه المخالفددات شخصددٌا د ان هدددر المددال العددام، والفسدداد المددالً لددبعض
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ٌختلددف تمامددا  عددن حالددة  ،ا الملددففددً هددذ هنتناولددفددً الدولددة العراقٌددة، والددذي  الكبددار

الكٌددان الحكددومً، لددذا فقدد أفرزنددا لهددذه الحالددة  الرشداوى الفثٌعددة، والتددً باتددت تنخدر

فقرة أخرى فً تقرٌرنا هذا ومن الجدٌر بالذكر، أن التحقٌق القضدائً فدً المخالفدات 

العراقٌة، والذي بات ٌستارق وقتا  طوٌال ، سوف ٌسداهم حتمدا   الدولة ةلألجهزالمالٌة 

وقددد حصددلت  المتهمددٌن مددن قبضددة العدالددة، رفددالتومددن دددم  مٌٌددع القضدداٌا الجنائٌددة،بت

صدددار رسددبب التبدداطؤ فددً التحقٌددق، أو فددً بحدداالت هددروب كدٌددرة لددبعض المتهمددٌن 

األحكام، حتى أن رئٌ  الهٌئة العامة لمفوضٌة النزاهة، قد أشدتكى فدً ذات المدؤتمر 

على ذلل، حٌث قال : بأن أحدد القضداة  الصحفً من هذه الحالة، عارضا  مداال  واحدا  

أخبره بأن التحقٌق فً واحدة من قضاٌا الفساد الكبٌرة المعروضدة علدى القضداء، قدد 

 ٌسددتارق عشددر سددنوات، ومعنددى هددذا أن صدداحب القضددٌة كبٌددر الجدداه والوجاهددة، أو

ف أن القضداء هدو فاسدد أٌضدا ، واال  كٌد -والكالم لرئٌ  الهٌئة العامدة للنزاهدة - ربما

سددنوات وهددل سددٌتمكن القضدداء مددن محاسددبة  ٌأخددذ التحقٌددق فددً قضددٌة واحدددة عشددر

المتهمددٌن الددذٌن سددٌثهرون فددً نفدد  القضددٌة بعددد عشددر سددنوات، لددذا فددان جمعٌتنددا 

القدانون العدام، وخاصدة القدانون  بداحترامتطالب جمٌع المسؤولٌن فً الدولة العراقٌدة 

هدددة، وارتباطهدددا المباشدددر ( الدددذي ٌدددنثم عمدددل وصدددالحٌات مفوضدددٌة النزا57رقدددم ا

بالقضدداء، وتسددهٌل مهمددة المفددتش العددام، وتددوفٌر كددل الشددروط المطلوبددة لعمددل لجددان 

 التفتٌش، ومحاسبة جمٌع الذٌن ٌقفون فً طرٌدق هدذه اللجدان، مهمدا كاندت مناصدبهم،

المال العراقدً العدام، قدد وصدل لدرجدة  ومواقعهم الوثٌفٌة، السٌما وان مستوى هدر

 .ة المواطنٌنخطٌرة، تهدد معٌش

 

  :الرشاوى والمحسوبٌةملف  -ثانٌاً 

 

ال نعرف كٌف ٌامض المسؤولون فً الدولة العراقٌة اعٌنهم، ولقمدة عدٌش المدواطن 

ة فً الصمٌم، بخاصة وان  بسبب  -فرل العمل  انخفاضالعراقً البسٌط باتت مهدد 

فدً أسدعار  لكبٌدروقلدة المدوارد المالٌدة أٌضدا ، أضدافة الدى االرتفدا  ا -أعمال العنف 

 المواد، وأسدباب وعوامدل اخدرى، قدد جعلدت المدواطن العراقدً ٌنكفدأ علدى نفسده، أو

المنتمددً  ٌددراود المددواطن غٌددر ٌضددطر للهجددرة، السددٌما وان الوثٌفددة أصددبحت حلمددا  

كك وممدا ٌزٌدد المأسداة ألمدا ، تفشدً -لحزب معٌن، او طائفة معٌنة، او لمٌلٌشٌا مسلحة 

فً أغلب دوائر الدولة العراقٌدة، حتدى وصدل العدراق الدى  ثاهرة الرشوة واستشراء

المرتبددة الدالدددة عالمٌددا  فددً هددذا المجددال المفجددع، وتتصدددر وزارات الداخلٌددة والمالٌددة 

 بعدددار والصدددحة الدددوزارات الملطخدددة أٌدددادي موثفٌهدددا بمدددال الرشدددوة الحدددرام، أو

الحصدول علدى المحسوبٌة، والطائفٌة المقٌت، فعرقلدة معدامالت المدواطنٌن مدن اجدل 

السددوق السددوداء،  وانتشددار، اإلداريالسمسددرة الوثٌفٌددة، والفسدداد  وانتشددارالرشددوة 
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 الموقددع الددوثٌفً، وعملٌددات التهرٌددب، والتزوٌددر، وعقددد الصددفقات غٌددر واسددتاالل

الوسددائل الفثددة والخشددنة فددً التعامددل مددع المددراجعٌن، حتددى  واسددتخدامالمشددروعة، 

ولددٌنا شدكاوى مودقدة  -وضدرب المدراجعٌن ندةرهاٌصلب بعض الموثفٌن أحٌانا  الى 

فضال  عن األداء الكسول للموثفٌن الحكومٌٌن، والتباطؤ فً انجداز  -فً هذا المجال 

وخاصة المهمة والمستعجلة منهدا، كمعدامالت الجنسدٌة وجدوازات السدفر  -المعامالت

 صدحٌحة غٌر مشروعة، وغٌر اتجاهاتمما ٌدفع البعض الى التوجه نحو  -و غٌرها

فدً الملٌشدٌات المسدلحة، أو حتدى  واالنخراطالعنف،  كاستخدامللحصول على مبتااه 

ممارسددة السددرقة والنهددب لتددوفٌر حاجتدده، بخاصددة مددن قبددل بعددض األعمددار الشددبابٌة 

هدذه الفعالٌدات الصاٌرة، السٌما وأن هندال انفالتدا  امنٌدا ، ربمدا ٌسداعد علدى ممارسدة 

 ن.الخارجة عن القانو

  

 :السجون والمعتقالتملف  -ثالثاً 

 

الشددل ان هنددال الكدٌددر مددن الكددالم الددذي ٌمكددن ان ٌقددال عددن األوضددا  المزرٌددة فددً 

السدددجون والمعدددتقالت العراقٌدددة اآلن، وربمدددا هندددال مدددن ٌقدددول، بدددان األوضدددا  فدددً 

السجون والمعتقالت العراقٌة الحالٌة، أفضدل بكدٌدر مدن األوضدا  فدً السدجون أبدان 

ونحددن رذ نتفددق حتمددا  مددع قددائلً هددذا  ثددل حكددم صدددام، العهددود السددابقة، وخاصددة  فددً

مؤسسات النثدام السدابق،  فً الوقت نفسه، ال نسعى لوضع فأنناالكالم، ونؤٌده أٌضا  

كمسددتوى قٌاسددً ٌمكددن أن تقددا  علٌدده األمددور فددً العهددد الجدٌددد، باعتبددار ان خلٌددة 

وهددً أٌضددا   ،ورنسددانٌاومنهجٌددة النثددام السددابق، هددً خلٌددة ومنهجٌددة شدداذة حضددارٌا ، 

منهجٌة خارجة عن كل القوانٌن واألعدراف الدولٌدة، بدل وخارجدة حتدى عدن التدأرٌ  

كجهة حقوقٌة منحازة لصالح المواطن العراقً أٌدا  كدان  -نفسه، لكن هذا ال ٌعنً أننا 

، والتجاوزات التً تحصدل فدً السدجون والمعدتقالت العراقٌدة االنتهاكاتسوف نافل 

ضا  الحالٌة هً أفضدل مدن األوضدا  السدابقة، فقضداٌا مددل الحالٌة، بذرٌعة أن األو

 معاملدددة الندددزالء، ومندددع المواجهدددات العائلٌدددة، وحجدددر ورسددداءةتعدددذٌب المعتقلدددٌن، 

الحبددوب المخدددرة بددٌن  الموقددوفٌن المخددالفٌن لفتددرات طوٌلددة، وتفشددً ثدداهرة انتشددار

ض السددجناء، بخاصددة وان هنددال مددن ٌقددول، بددأن هددذه الحبددوب تدددخل بمسدداعدة بعدد

المنتسدددبٌن لألجهدددزة المسدددؤولة عدددن السدددجون، أضدددافة الدددى عددددم نثافدددة المعدددتقالت 

بدددٌن السدددجناء، رن كدددل هدددذه  وانتشدددارهاوالسدددجون ممدددا أدى الدددى تفشدددً االمدددراض 

التددً تحصددل، رنمددا هددً أخددالل واضددح وصددرٌح بحقددوق  واالنتهاكدداتالتجدداوزات، 

 ٌجددر نٌن الدولٌدة، وممدااالنسان التً حفضها له الدستور العراقً، ونثمتها لده القدوا

له، ان هنال مخالفات اخرى تحصل فً ذات المٌدان، مددل توقٌدف اصدحاب  اإلشارة

سدوٌة مدع أصدحاب الددعاوي الدقٌلدة  -الجدزاءو كددعاوى المدرور -لدعاوى البسٌطة ا
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عناصدر الملٌشدٌات المسدلحة  اقتحدامكالقتل العمد والسدطو والخطدف وغٌرهدا وكدذلل 

لهدم، أضدافة  المنداوئٌن ورعددامت واطدالق سدرات أتبداعهم، لبعض المواقف والمعتقال

الددى عملٌددات تهرٌددب المعتقلددٌن مددن قبددل المشددرفٌن علددى المعددتقالت، بخاصددة وان 

بعضددهم مطلددوب بقضدداٌا خطٌددرة، ومدددال علددى ذلددل تهرٌددب المددتهم أٌمددن سددبعاوي 

تم أبددراهٌم الحسددن، والمددتهم أٌهددم السددامرائً وزٌددر الكهربدداء السددابق، وخخددرون لددم ٌدد

عددنهم فددً سددجون باددداد والبصددرة والشددطرة فددً الناصددرٌة، وبددادوش فددً  اإلعددالن

 كك. الموصل

  

  :منازل المواطنٌن اقتحام -رابعاً 

 

منازل المدواطنٌن دون رذن قدانونً بمعندى مداهمدة البٌدوت مدن قبدل  اقتحامال شل أن 

ض، ٌعتبدر االعتقدال أو لدم ٌدتم، دون أمدر قدب فٌدهالجٌش، سواء تدم  مفارز الشرطة أو

المواطن ، أضافة الى أنه ٌسدًء للصدورة الدٌمقراطٌدة  فعال  مخالفا  للدستور ولحقوق

التددً ٌجددب ان تكددون فٌهددا السددلطة العراقٌددة الجدٌدددة، بخاصددة وان اعتقددال المددواطنٌن 

دون امر قضائً، هو أرث سًء من مورودات النثام الدكتاتوري السابق، لدذا ٌجدب 

 .تماما   اإلرثسٌان هذا على كل المؤسسات األمنٌة ن

 

 :على رجال الدٌن ودور العبادة االعتداء -خامساً 

 

من رجال الدٌن، ومن مختلف األدٌان والمدذاهب،  -الشدٌد  ولألسف -ٌتعرض الكدٌر

، وقتددل، والتددً ٌددتم بعضددها بطددرق التفجٌددر الوحشددً، والددبعض اغتٌددالالددى عملٌددات 

ٌنددى لهدا الجبدٌن  رجرامٌدةبطدرق  مواقتٌدادهاآلخر عن طرٌق اقتحام أمداكن سدكنهم، 

بعضدهم بعددها، ناهٌدل عدن تلدل التصدفٌات  حٌث ٌتم قتلهم أوال ، ومن دم حدرق جددث

رمددة، فضددال  عددن عملٌددات الشخصددٌات الدٌنٌددة المحت الجسدددٌة التددً تتعددرض لهددا هددذه

واالغتٌددداالت التدددً طالدددت الكدٌدددر مدددنهم، ولعدددل مدددن بدددٌن هدددذه  رنسدددانًالالالخطدددف 

 محمد الموسدوي فدً الحلدة، والشدٌ  راضدً األسددي فدً البصدرة، ..الضحاٌا خٌة هللا

والشٌ  ٌوسف الحسانً رئٌ  فر  البصدرة لهٌئدة علمداء المسدلمٌن الدذي اغتٌدل فدً 

وكذلل اغتٌدل الرجدل الددٌن المسدٌحً القد  بدولل أسدكندر  2006 \حزٌران  \ 16

 \ون االول كدان \ 2، كمدا اغتٌدل فدً 2006 \كدانون االول  \ 6فً الموصدل بتدارٌ  

المندائٌة رعد صدالح مطدر، ورجدل الددٌن الصدابئً طالدب  الدٌنٌة، الشخصٌة 2006

، الشددٌ  وفٌددق الحمدددانً رمددام  2006 \مدداٌ   \ 2سددلٌمان عرٌبددً الددذي اغتٌددل فددً 

 استشدهدواوخطٌب جامع البصرة، أضافة الى عدد غٌر قلٌل مدن رجدال الددٌن الدذٌن 

نددا  أن هددذه العملٌددات، لٌسددت مخالفددة للدسددتور وٌقٌ علددى ٌددد عصددابات القتددل الطائفٌددة،
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المدنً ولحقوق األنسان فحسب، بل ولكدل القدوانٌن واألعدراف السدماوٌة التدً تحفدث 

بالكدٌر من أسماء الضحاٌا مدن  واطال ولجمعٌتنا معرفة ، لهؤالء األشخال مكانتهم

 .رجال الدٌن العراقٌٌن

فهو امدر ٌددعو  2006الل عام التً حصلت لدور العبادة خ االعتداءاتأما موضو  

للمعالجة السرٌعة، أكدر مدن غٌدره مدن الموضدوعات األخدرى، لمدا تمدلده هدذه الددور 

فً ضمٌر الشدعب العراقدً، ولمدا تحتلده أٌضدا  مدن مكانده خاصدة  استدنائٌةمن أهمٌة 

صابئٌا ، أومن األخوة  مسٌحٌا ، أو كان مسلما ، أو فً وجدان المواطن العراقً، سواء

الجددامع، والحسدددٌنٌة، والكنٌسددة، والمعبدددد،  رذ الحثنددا كٌدددف ٌددتم تفجٌدددر دٌٌن،األٌزٌدد

، لددذا فددأن علددى الحكومددة اقترفددوهفٌددذهب عشددرات الضددحاٌا مددن المتعبدددٌن دون ذنددب 

لهدذه النقطدة الخطٌدرة، ومعالجتهدا  العراقٌة، وكل المعنٌدٌن بالعملٌدة السٌاسدٌة، النثدر

 .استدنائً باهتمام

 

 الت:ملف االغتٌا -سادساً 

 

 2006ونحن نتحدث فً تقرٌرنا السنوي هذا عن حالة حقدوق األنسدان العراقدً عدام 

ٌجدر بنا ان نشٌر، الى معاناة االعالمٌٌن العراقٌٌن، والناشطٌن فً مجاالت الحقدوق 

خطٌددرة، حٌددث تشددٌر االحصددائٌات المتددوفرة  انتهاكدداتالمدنٌددة، ومددا تعرضددوا لهمددن 

  نالت هً األخرى حصتها من القتل والتفجٌر ة، قدلدٌنا، الى أن هذه الشرٌحة المهم

مدن  فالسجالت تذكر بأن دمة أكدر -رن لم تكن قد فاقت غٌرها من الشرائح األخرى -

نٌسدان  9خدالل الفتدرة المحصدورة بدٌن  اغتٌدالهموناشدطا  قددتم  ورعالمٌا  صحفٌا  186

  :اإلعالمٌونومن بٌن هؤالء  2006ولااٌة أواخر عام  -2003

فدً شدهر حزٌدران  اغتٌلمن جرٌدة الصبات والذي  -ً أسماعٌل محمد خلف الصحف

فدً  اغتٌدل، والصحفً عالء حسن وهو مراسل لوكالة األنباء الدولٌة، حٌدث  2006

 اغتٌدلمن صحٌفة البٌنة الجدٌدة، والذي  -والصحفً محمد حمد عبا   2006تموز 

ئٌة العراقٌدة، والتدً مدن الفضدا -والصحفٌة نقشٌن حمدد  2006فً شهر خب من عام 

مددن جرٌدددة  -، والصددحفٌة فادٌددة محمددد علددً 2006اغتٌلددت فددً شددهر تشددرٌن األول 

، والصحفٌة لمى رٌداض 2006فً تشرٌن الدانً  اغتٌلتالمسار / الموصل ، والتً 

 واإلعالمٌددة 2006فددً تشددرٌن الدددانً اغتٌلددتمددن جرٌدددة الدسددتور/ دٌددالى، والتددً  -

،  2006فدً عدام  اغتٌلتة الفضائٌة العربٌة، والتً مراسل -المعروفة أطوار بهجت 

عددد خخدر  اغتٌالفً فترات أخرى، فضال  عن  اغتٌلواالذٌن  اإلعالمٌٌنوغٌرهم من 

 -من الناشطٌن فً منثمات المجتمع المدنً وحقدوق األنسدان، ومدن أبدرز الضدحاٌا :

الطفدل فدً الناشطة حلٌمة حسٌن الجبوري مسؤولة منثمة حقوق األنسان واألمومة و

، والناشددط أبددراهٌم 2006فددً شددهر تشددرٌن األول مددن عددام  اغتٌلددتكركددول، والتددً 
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خب من العام المنصدرم أٌضدا ،  جواد الربٌعً الذي اغتٌل فً مدٌنة المقدادٌة فً شهر

وهشام حسن جبر من الرابطة الشبابٌة لدقافة حقوق األنسان، والدذي اغتٌدل فدً شدهر 

و منثمة أسرى الحرب فً بعقوبدة، الدذي اغتٌدل نٌسان الماضً، وزهٌر ٌاسٌن عض

رابطددة النسدداء  أضددافة الددى اغتٌددال الناشددط مهدددي العددزاوي مدددٌر فددً نٌسددان اٌضددا،

رئدٌ   -الى ان الزمٌل الدكتور أحمد الموسدوي العاجزات ،كما نود ان نلفت األنثار

خذار الماضددً، حٌددث لددم ٌعددرف  ماٌددب منددذ شددهر -الجمعٌددة العراقٌددة لحقددوق األنسددان

  !! عنه شًء حتى هذه اللحثة

، والناشدطٌن فدً اإلعالمٌدٌنونود ان ندذكر بأنندا نحدتفث بأسدماء الكدٌدر مدن الضدحاٌا 

المجدال فدً هدذا التقرٌدر، لدذكر كدل  عال ٌسدمجال الحقدوق المدنٌدة التدً لدم تنشدر، رذ 

 .أسماء هذه القائمة الطوٌلة من الضحاٌا

 

 :عملٌات التهجٌر الطائفً -سابعاً 

 

الى  ٌتعرض بعض أبناء الطوائف الصاٌرة، بل وحتى بعض ابناء الطوائف الكبٌرة،

فددً المندداطق التددً ال ٌكونددون فٌهددا األكدرٌددة، وقددد  ًال أنسددانعملٌددات تهجٌددر قسددري 

المددواطنٌن اآلمنددٌن، دون ان ٌددتمكن بعضددهم حتددى مددن  تمدلددت هددذه العملٌددات بتهجٌددر

فدً ثدروف مناخٌدة  -ر بٌتده مجبدرا  غداد لملمة حاجٌاته، فدً حدٌن ان الدبعض االخدر

ٌملكدون أحتٌاطدا  مالٌدا   وهو ال ٌعرف الى أٌن ٌتجه، بخاصة أولئدل الدذٌن ال -صعبة 

مناسبا  لتأجٌر مسكن جدٌد، أو تدبٌر أداث، غٌر ذلل األدداث الدذي أجبدر علدى تركده، 

عقدداره للخدداطفٌن مددن العصددابات  علددى التنددازل رسددمٌا  عددن داره، أو ودمددة مددن أجبددر

الملٌشٌات المسلحة مقابل أطالق سدرات أحدد أفدراد عائلتده، وفدً ذات المجدال، فدأن و

مددن المعدددروف الٌددوم، هجدددرة أعددداد غٌدددر قلٌلددة مدددن العوائددل المسدددٌحٌة والصدددابئٌة 

واألٌزٌدٌة، ومن مختلف فئات الشدعب العراقدً االخدرى، الدى أقلدٌم كردسدتان اآلمدن 

كنٌة مؤقتدة، حتدى وصدل عددد والى أمداكن أخدرى حٌدث أصدبحت بمدابدة مخٌمدات سد

النددازحٌن الٌهددا الددى ملٌددون ودمانمائددة ألددف نددازت عراقددً، غددادروا بٌددوتهم ومندداطق 

أن هددذه المخٌمددات تفتقددد لكددل متطلبددات الحٌدداة،  سددكناهم قسددرٌا ، ومددن الجدددٌر بالددذكر

فً ثل هذه الثروف المناخٌة الصعبة، وأنندا نددعو الحكومدة  والخدمات الضرورٌة،

التدددً توجههدددا العوائدددل  االسدددتاادةمجتمدددع الددددولً الدددى سدددما  ندددداءات العراقٌدددة، وال

، السٌما األطفدال الدذي اإلنسانٌةالعراقٌة النازحة، والتً تطالب فٌها مراعاة ثروفها 

  ٌعانون أشد

مددنهم بددأمراض ومشدداكل صددحٌة  الكدٌددر رصددابةالمعاندداة، حتددى وصددل الحددال الددى 

مأسدداة الهجددرة الداخلٌددة، ونقصددد  مأسدداة عددن تقددل خطٌددرة، وهنددال هجددرة خارجٌددة ال

ألدف  700بذلل هدروب خالف العوائدل الدى خدارج العدراق، حتدى وصدل عدددهم الدى 
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ألدف عراقدً فدً مصدر،  120ألف عراقً فدً األردن، و 600عراقً فً سورٌا، و

عراقدً فدً لبندان  5000عراقً ٌنتثرون حسم قضاٌا لجوئهم فً السوٌد و 9659و

  !! العراقٌٌن الهاربٌن الى بقا  األرض وخالفعراقً فً تركٌا  2000و

ومن المؤسف القول، بأن هجرة هذه العوائل أصبح امرا  شبه ٌومً، وٌقٌنا ، ف ن هدذه 

القضٌة ال تمدل الٌوم خطرا  على مسدتقبل هدذه العوائدل فقدط، رنمدا بدات خطرهدا ٌهددد 

ة فدددً نسدددٌل المجتمدددع العراقدددً المتدددٌن، وٌصدددٌب تلدددل الموزائٌكٌدددة العراقٌدددة الفرٌدددد

الصدددمٌم، فدددالعراق بألوانددده المتعدددددة الزاهٌدددة، وبتعددداٌش أطٌافددده الدٌنٌدددة والمذهبٌدددة 

والقومٌة والعرقٌة كان مبعدث فخرندا، ومباهاتندا امدام الشدعوب األخدرى، لدذا ٌتوجدب 

كمدا ندود ان نلفدت  الى هذه المسدألة الحٌوٌدة والخطٌدرة أٌضدا ، االلتفاتعلى الحكومة 

العراقٌة الجدٌدة، الى ضرورة تنشدٌط الحرٌدات المدنٌدة المسؤولٌن فً الحكومة  نثر

 بخاصدددة حرٌدددة الدددرأي والتعبٌدددر، وحماٌدددة حقدددوقهم ومكتسدددباتهم، الدٌنٌدددة، لألقلٌدددات

 .رٌذاءوالسمات لهم بممارسة طقوسهم دون تعسف أو 

 

 :القتل على الهوٌة -ثامناً 

  

الطدائفً، أو  قتتدالاالفً العراق، هو ملمح  2006لعل من اهم المالمح المؤلمة لعام 

ما ٌسمى بالقتل على الهوٌة، حتى أصبحت هذه الحالة أمرا  ٌومٌا  منتشرا  علدى طدول 

وعرض الخارطة العراقٌة، ومدن المؤسدف لده، أن نجدد خددار التعدذٌب الوحشدً علدى 

خدار الحدرق والكدً علدى أجسداد الدبعض اآلخدر  أجساد بعض الضحاٌا بعد موتهم، أو

أحٌاندا  بدٌن الملٌشدٌات التابعدة  العملٌدات القتالٌدة التدً تددور عدن تلدل باإلضدافةمنهم، 

لهذه الجهة وتلل، والتً تجدري دائمدا  فدً األحٌداء السدكنٌة، ممدا ٌجعدل تلدل المنداطق 

ساحات حرب مفتوحة على كل النتائل، حٌث ٌدفع المواطنون األبرٌاء حٌداتهم دمندا    

ٌدة والسدٌدٌة والازالٌدة وحدً لجنونها كك ولعل معدارل شدار  حٌفدا والفضدل واألعثم

العدل فً باداد، ومعارل المقدادٌة، وتلعفر، والمحمودٌة وغٌرها مدن بدٌن أبدرز تلدل 

هندا لمدا ٌحددث مدن حداالت قتدل  المعارل الطائفٌدة المددمرة، ومدن المؤسدف ان نشدٌر

طددائفً فددً الجامعددات، والمعاهددد العلمٌددة، حٌددث تصددفً هددذه الطائفددة بعددض أسدداتذة 

التدً حدددت فدً الجامعدة  اإلجرامٌدةاألخرى بدم بارد، وما الحوادث وطالب الطائفة 

 ل.الموصل اال الدلٌل الناصع على ذلالمستنصرٌة، وجامعة البصرة، و

 

 ة:العلمٌ كفاءاتالكوادر وال اغتٌال -تاسعاً 

  

ٌتعرض العلماء واألطباء ذوي االختصال واألساتذة فً العدراق الدى عملٌدات أبدادة 

غم مدن أن أغلدب الضدحاٌا مدن هدذه الشدرٌحة المتقدمدة، هدم أندا  مقصودة، على الدر
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لشددرفه العلمددً، رذ لددم تكددن لدددٌهم أٌددة  واإلخدداللالعلددم،  اكددادٌمٌون، ال هددم لهددم غٌددر

طائفٌة، أو قومٌة، كما انهم بعٌدون عن كدل المجاذبدات السٌاسدٌة،  دٌنٌة، أو اتجاهات

أسدئلة  قٌدة، وأبادتهدا أمدرا  ٌدٌدر، حتى أصبح أمر تصفٌة هذه الددروة العراواالٌدلوجٌة

علٌها وقبل ذلدل ٌجدب حماٌدة  اإلجابةوشكوكا  كدٌرة، ٌتوجب على السلطات العراقٌة 

هذه الدروة من األعدداء الخدارجٌٌن والمحلٌدٌن معدا ، لقدد تمكدن الثالمٌدون مدن قطدف 

أعمددار اكدددر مددن أربعددة ودمددانٌن عقددال  عراقٌددا  خالقددا ، ومددن بددٌن هددؤالء الضددحاٌا 

منتثدر محمدد الحمددانً، والطبٌدب  حارث عبد الحمٌد، والدكتور الدكتور وفسورالبر

عصدددام  حٌددددر جدددواد رومدددً، والددددكتور جاسدددم محمدددد الدددذهبً، والددددكتور الددددكتور

سدعد مهددي شدالش، وكدذلل  الراوي، والدكتور جوزٌدف فرٌددون بطدر ، والددكتور

ة التدً تدم اغتٌالهدا األكادٌمً نجدت الصالحً، وغٌدرهم مدن العقدول المبدعدة العراقٌد

على ٌد الثالمٌٌن والقتلة، ناهٌل عن اعداد األطباء الدذٌن هجدروا العدراق خوفدا  مدن 

مدن ألدف وسدتمائة طبٌدب عراقدً،  ، حتدى وصدل عدددهم الدى اكددرواالختطدافالقتل 

طبٌب هاجر الى الدٌمن،  200منهم الى األردن، فً حٌن ان أكدر من 900حٌث لجأ 

  !! رب الى كل بلدان العالم طالبا  األمن واألمانأما العدد الباقً فقد ه

أٌضدا   اغتٌدالهممدرسا  عراقٌا  قد تم  269وفً هذا المجال نود أن نشٌر الى أن هنال 

 .على ٌد زمر القتلة والمجرمٌن

 

 :تجاوزات الملٌشٌات والعناصر المتطرفة -عاشراً 

 

ى تجاوز أفراد الملٌشدٌات ال لقد سجلت خالل العام الماضً مئات الحاالت التً تشٌر

التددً كفلتهددا  اإلنسددانٌةالمسددلحة لحرمددة القددانون، ولكددل مددا ٌنسددب لمنثومددة الحقددوق 

علددى  االعتددداءاترذ وصددلت  القددوانٌن والدسدداتٌر واألعددراف األرضددٌة والسددماوٌة،

صددالونات الحالقددة، ومحددالت التسددجٌالت الموسددٌقٌة والانائٌددة، ومحددال األقددرال 

أفدادت التقدارٌر الدواردة مدن العدراق  ن السدكوت علٌده قطعدا ، فقددٌمك اللٌزرٌة حدا  ال

الى ان أغلب هذه المحالت قد أغلق تماما ، أو حدد نشداطها بخطدوط وأوامدر صدادرة 

مددن بعددض المسددؤولٌن عددن هددذه الملٌشددٌات، أمددا موضددو  األزٌدداء الشددبابٌة للرجددال، 

، كالبصددرة والنسدداء، فددأن أمددره قددد فدداق كددل وصددف، بخاصددة فددً بعددض المحافثددات

، رذ ٌسدتحٌل علدى الشدباب ا مدن الرجدال والنسداء(   سدراوٌل الجندز، أو ارتدداءمددال  ،

، وربمدا للقتدل أٌضدا ، فضددال  واإلهانددةالقمصدان الحدٌددة، دون ان ٌتعرضدوا للضدرب 

عن تعرض عدد غٌدر قلٌدل مدن النسدوة للقتدل تحدت ذرائدع ومبدررات غٌدر مسدؤولة، 

ٌجب التذكٌر بحقوق المرأة العراقٌة التً كفلها بخاصة بعض النساء السافرات، وهنا 

والحددط مددن شددأنها،  ورٌددذائهالهددا الدسددتور، ومددن أهددم هددذه الحقددوق، منددع احتقارهددا 

، ومنحها الفرل المناسدبة واالغتصابالعنف والقتل والخطف  وحماٌتها من عملٌات
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لمناسدبة، فً العمل والتوثٌف، والدراسات العلٌا، وكذلل منحها الزمداالت الدراسدٌة ا

وهنددا نددذكرر بضددرورة محاسددبة المسددٌئٌن والمتجدداوزٌن علددى هددذه الحقددوق مهمددا كددان 

موقعهم. وفً مجدال تجداوزات الملٌشدٌات المسدلحة، ٌجدب ان نشدٌر فدً تقرٌرندا هدذا 

الى عملٌات النهب والسدرقة التدً تتعدرض لهدا بندول الدولدة علدى ٌدد هدذه الملٌشدٌات 

 البندول الحكومٌدة المنهوبدة طوٌلدة وعرٌضدة، بٌن فترة وأخرى، دون عقداب، فقائمدة

 ة:به مفقودة، بسبب تفاهمات المحاصصونتائل التحقٌق حولها ضائعة وش

  

 :الخدمات فً المؤسسات الصحٌة ملف -حادي عشر

 

الخددمات فدً الكدٌدر مدن المرافدق الحٌاتٌدة فدً  انعددامرذا سكت المواطنون ٌومدا  عدن 

 الخددددمات فدددً المؤسسدددات الصدددحٌة أمدددر العدددراق، فددد ن السدددكوت علدددى انعددددام هدددذه

مسددتحٌل، لددٌ  ألن حٌدداة المددواطن باتددت تتحدددد بهددذه الخدددمات فحسددب، بددل وألنهددا 

مدن المرافدق الصدحٌة،  وصلت مستوى ال ٌلٌق بحٌاة البشر، فاألوسدا  تاطدً الكدٌدر

مددن المستشددفٌات، وخاصددة فددً  الددذباب والبعددوض، والقطددط فددً عدددد كبٌددر وانتشددار

ت مشددهدا  مألوفددا ، ناهٌددل عددن سددوء األوضددا  فددً المرافددق بعددض المحافثددات بددا

الصدددحٌة، وعددددم صدددالحٌة دورات المٌددداه، وقلدددة المٌددداه الصدددالحة للشدددرب، ونقدددل 

عالجدده مددن  األدوٌددة والعالجددات، حتددى أصددبح المددرٌض ٌتدددبر األسددرة، وعدددم تددوفر

السددوق السددوداء، بمددا فددً ذلددل القنددانً الفارغددة التددً ٌحتاجهددا المددرٌض حددٌن ٌتلقددى 

ٌطلددب المسددؤول عددن  رذ كدٌددرا  مددا -رن وجددد العددالج  -العددالج مددن عٌددادة المستشددفى 

عٌددادة المستشددفى قنٌنددة فارغددة لكددً ٌضددع فٌهددا الدددواء، وهددو أمددر ال ٌحدددث فددً أٌددة 

 مستشفى فً العالم كك ناهٌل عن سوء المعاملة من قبل العناصر األمنٌة التً

تهددا علددى المددراجعٌن بحجددة تشددرف علددى حماٌددة هددذه المستشددفٌات، وكدددرة تجاوزا

الحماٌدة واألمدن، أضدافة الدى الندواقل الكبٌدرة فدً المسدتلزمات الضدرورٌة الطبٌددة، 

 .مما ٌضع األجهزة الحكومٌة أمام هذه المسؤولٌة

 

 :البرلمان ملف -ثانً عشر

 

ٌكاد ٌكون البرلمان العراقً، البرلمان الوحٌد فً العالم الدذي ٌاٌدب اكددر مدن نصدف 

ر جلسدداته بشددكل دائددم، فتأجٌددل الجلسددات بسددبب عدددم اكتمددال اعضددائه عددن حضددو

النصدداب القددانونً، اصددبح حالددة مالزمددة للبرلمددان العراقددً، ومددن الارٌددب ان دالدددة 

أربا  البرلمان العراقً ذهب ألداء فرٌضة الحل، بٌنما البلد ٌمر بثروف معقدة، بدل 

عضاء كدان قدد حدل وصعبة للااٌة، فً حٌن ان اكدر من سبعٌن عضوا  من هؤالء األ
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مدن القدوانٌن والمشدارٌع المهمدة  بٌت هللا من قبل اكدر من مدرة كك لقدد تعطلدت الكدٌدر

 بسبب عدم البت بها من قبل البرلمان، والشل ان السبب ٌعود فً ذلل

جلسات مجل  النواب، لذا فد ن غٌداب عضدو البرلمدان عدن الجلسدات  انعقادالى عدم 

علددى عدددم احتددرام هددذا النائددب للصددوت الددذي  البرلمانٌددة، ودون سددبب قدداهر، ٌدددلل

هدذا األمدر كدً ال  تأشدٌراوصله الى قبة البرلمان، وما على المواطن الذي انتخبه اال  

الدى ان عددد أفدراد حماٌدات  اإلشدارةالقادمدة، وهندا ٌجدب  االنتخابداتٌتكرر ذلل فدً 

حددزاب أرقددام خٌالٌددة خاصددة أولئددل الددذٌن ٌقددودون ا ألددىاعضدداء البرلمددان قددد وصددل 

الددذٌن ٌتبددؤون مناصددب حكومٌددة مهمددة، أضددافة الددى  كبٌددرة، أو ملٌشددٌات مسددلحة، او

المعروفدة،  االتصدالٌةدخول هؤالء المسلحٌن قاعدات البرلمدان بأسدلحتهم، وأجهدزتهم 

 االنتبداهحتى أصدبح وجدودهم ثداهرة مرعبدة ومخٌفدة داخدل قبدة البرلمدان، لدذا ٌجدب 

 .برلمانات العالملهذه الثاهرة الشاذة عن السٌاق فً كل 

 

 :العالقة مع القوات المتعددة للجنسٌات -ثالث عشر 

 

المسددتمرة التددً تحدددث بددٌن القددوات المتعددددة للجنسددٌات والقددوات  اإلشددكاالتٌبدددو ان 

بٌن الطرفٌن، فكدٌرا  ما تقدتحم القدوات المتعدددة  واالتفاقالعراقٌة، ٌعود لعدم التنسٌق 

عدد من أفراد القدوة األمنٌدة  باعتقالعراقٌة وتقوم الجنسٌات مواقع وزارٌة، أو امنٌة 

العراقٌة، دون أن تخبر أحدا ، وقد حدث هدذا األمدر للقدوات األمرٌكٌدة أدنداء اقتحامهدا 

لبعض المواقف والسجون التابعة لوزارة الداخلٌة العراقٌة، او بعدض الددوائر التابعدة 

ً البصدرة أكددر مدن مدرة، لوزارة الصحة، كما حدث ذات األمر للقوات البرٌطانٌة ف

مفددرزة  اشددتبالبمفددارز امنٌددة عراقٌددة، أو  اسددتخباراتهاحٌددث اصددطدم بعددض أفددراد 

غٌدر قلٌلدة، بعضدها جداء بسدبب  برٌطانٌة بقوة عراقٌة، وقد وقعت بسبب ذلل خسائر

، وغٌاب التنسدٌق، وبعضدها جداء بسدبب تقداطع المصدالح واالهدداف واإلربالالتخبط 

 . لمواطن العراقً ضحٌة كل ذلل دون ذنبا بٌن الطرفٌن، وقد وقع

 

 :حقوق الشهداءملف  –رابع عشر 

 

لم ٌزل الشهداء الذٌن ضحوا بحٌاتهم مدن اجدل حرٌدة العدراق، وسدعادة شدعبه بعٌددٌن 

عددن بددال وتفكٌددر الدددوائر المسددؤولة، فعوائددل ضددحاٌا المقددابر الجماعٌددة لددم تنددل مددن 

حقوقا  معنوٌة، ومن المؤسف  الٌة، أو، سواء كانت حقوقا  ماالستحقاقاتحقوقها ادنى 

بعدض الشدهداء دون غٌدرهم، بسدبب تابعٌدة هدؤالء الشدهداء ألطدراف  استذكاران ٌتم 

متنفذة فً السلطة، على الرغم من ان جمٌع الشهداء متساوون فً التضدحٌة والفدداء، 

المعنددوي،  اسددتحقاقهملددذا فدد ن الحكومددة مطالبددة بتعددوٌض جمٌددع الشددهداء، ومددنحهم 
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بعوائلهم، ورعاٌتهم رعاٌة خاصدة، بخاصدة ابنداء الشدهداء الدذٌن  االهتمامالى  أضافة

نشدأوا بعٌددٌن عددن كندف خبدائهم ، عبددر تدوفٌر السدكن والمعٌشددة الالئقدة لهدم، ومددنحهم 

مالئمدددة فدددً القبدددول بالجامعدددات والمعاهدددد العلمٌدددة، السدددٌما أبنددداء اولئدددل  اسددتدناءات

بناء ضحاٌا المقابر الجماعٌدة، وضدحاٌا العندف الماٌبٌن فً معتقالت النثام البائد، وأ

  .الطائفً

 

 ملف ضحاٌا االرهاب:خامس عشر : 

 

الشددل ان عملٌددات التفخددٌ ، والقتددل الٌددومً وصددلت الددى مسددتوٌات خطٌددرة، حتددى 

اصددبحت بعددض األمدداكن فددً باددداد أشددبه بمواقددع منكوبددة، أو كأنهددا خارجددة تددوا  مددن 

الددم التدً تجدري بسدبب اعمدال العندف  ، أو أعصار رهٌب، ناهٌدل عدن أنهدارزلزال

وطائفٌددة وحزبٌددة، تسددعى لتدددمٌر  ررهابٌددةوالقتددل التددً تقددف خلفهددا منثمددات وقددوى 

على تجربته الدٌمقراطٌدة الجدٌددة، وقدد تدم احصداء عددد الضدحاٌا  واإلجهازالعراق، 

والجرحددى فددً العددراق حسددب تقددارٌر وزارة الصددحة ودائددرة الطددب العدددلً ووسددائل 

 ترجدددو ا  صدددخش (26878 ) لتدددق ثٌدددح ، 2006 لعدددام اندددتٌعمج دصدددرو االعدددالم

 لتددق ثٌددح ا  تددٌومد رهشددالا ردددكا نمدد ًنادددلا نوناكدد رهشدد ناكددو .. رخددا (23394)

 : ًلاتلا لودلا ًف حضوم امكو (3175ا

 

 ىحرجلا دادعا ىلتقلا دادعا رهشلا

 519 1068 لوالا نوناك رهش

 1338 1110 طابش رهش

 1275 2692 راذخ رهش

 885 1155 ناسٌن رهش

 1215 2360 راٌأ رهش

 1277 1459 نارٌزح رهش

 2319 2368 زومت رهش

 2774 3009  بخ رهش

 1820 1974 لولٌخ رهش

 1642 3156 لوالا نٌرشت رهش

 2584 3175 ًنادلا نٌرشت رهش

 5746 3352 ًنادلا نوناك رهش

 23.394 26.878 عومجملا
 

  :حالة حقوق األنسان فً أقلٌم كردستان - رشع سداس
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، بحٌددث تتددوز  هددذه الجهددود علددى كددل اإلقلددٌمة تبددذلها حكومددة الشددل أن جهددودا  كبٌددر

مناحً الحٌاة، فتجعل األمور طٌبة جددا  فدً هدذا الجدزء الحٌدوي مدن الدبالد ، رذ تبددو 

هذه الجهود واضدحة علدى مجمدل الحرٌدات العامدة، وعلدى أنشدطة المٌددان التعلٌمدً، 

الممتددازة التددً وكدذلل علددى األوضددا  فددً السددجون والمواقدف، أضددافة الددى الصددورة 

التدام، والكفداءة، كمدا  االسدتقاللعلٌها الجهاز القضائً فً أقلٌم كردسدتان، مدن حٌدث 

، بخاصددة فددً المجددال التعلٌمددً اإلقلددٌمالددى الدددور البددارز للمددرأة فددً  اإلشددارةٌجددب 

 والوثٌفً ومنثمات المجتمع المدنً.

جددي وواضدح  اهتمدام، فقدد الحثندا رغدم وجدود اإلقلٌمأما عن واقع الطفولة فً هذا 

، وجددود عدددد غٌددر قلٌددل مددن االطفددال الددذٌن ٌعملددون خددارج السددن القددانونً باألطفددال

تتناسب وأعمارهم، كما ان دمة أطفاال  ٌمارسون التسدول فدً  المقررة، وفً أعمال ال

مدن جهدود  اإلقلدٌمالشوار  والساحات، وهو أمر ال ٌتناسب قطعا ، وما تبذلده حكومدة 

للشعب الكردي. ومن الجدٌر بالذكر أن منثمات المجتمع  الصورة الحضارٌة إلبراز

المدددنً فددً كردسددتان كدٌددرة ، وهددو انعكددا  للحالددة انعكددا  للحالددة المزدهددرة التددً 

ٌطرت سؤال ٌتعلق بصالحٌات منثمات المجتمدع المددنً، وتابعٌتهدا ، واإلقلٌمٌعٌشها 

ك، وكدان المفدروض أن لوزارة الداخلٌة، فدً حدٌن ان هندال وزارة للمجتمدع المددنً ك

 تتبع لها أدارٌا  ولٌ  لوزارة الداخلٌة د

نود أن نوجه التحٌة للجهود التً تبذلها وزارة الشهداء والمؤنفلٌن، بخاصدة فدً  امكو

سلفة الزواج لذوي الشهداء، والبالاة ملٌون دٌنار، هدٌدة لهدم  باعتبارقرارها المتعلق 

 من حكومة االقلٌم لذوي الشهداء. 

السكن لجمٌع العائدٌن مدن الخدارج، وخاصدة الدذٌن  لتوفٌر اإلقلٌمعوا حكومة وأننا ند

ٌسددكنون فددً دور المنشددأة السددٌاحٌة، أو فددً مبددانً الدولددة، كمددا نطالددب مددن حكومددة 

، ونحن نمر فً تقرٌرنا هذا على كل األنشطة المهمة، التصدي بحزم للحداالت اإلقلٌم

، والمحافثددة علددى الممتلكددات العامددة، اإلقلددٌمالناشددزة، السددٌما تلددل المتعلقددة بنثافددة 

بمسددتوى  واالرتقدداءملكددا  لجمٌددع المددواطنٌن، والنهددوض بدددخل المددواطن،  باعتبارهددا

معٌشددته نحددو مراتددب متقدمددة، وحماٌددة المددواطنٌن مددن بعددض مددوثفً الدددوائر، كمددا 

ندعو كافة وسائل االعالم ومنثمات المجتمع المدنً للتركٌدز علدى توعٌدة المدواطن، 

 .الطرق الصحٌحة فً التعامل مع الحقوق والواجبات نحو وررشاده
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