
[1] 

 

THE IRAQI HUMAN RIGHTS SOCIETY U.S.A 

 الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

    29551 Greenfield Rd 

Southfield, MI 48076  

ihrsusa@yahoo.com 

 

 

Tel. (248) 722-2907 
Tel. (313) 826-4227 

www.ihrsusa.net 

 الجمعية العراقية لحقوق االنسان في الواليات المتحدة االمريكية تصدر  
   3122لعام  تقريرها السنوي عن حالة حقوق االنسان في العراق

   المقدمة:

علي   ( IHRSUSA ) تعمل الجمعية العراقية لحقوق االنسان فيي الوالييات المتحيدة االمريكيية

 .وتوثيق االنتهاكاتالمراقبة والرصد 

عين قلقهيا مين  3122وتعرب فيي تقريرهيا السينوي عين حالية حقيوق االنسيان فيي العيراق لعيام 

االنتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها المواطنون الميدنيون فيي العيراق والتيي تلحيق ال يرر 

تمي،، وعلي  بشرائح كبيرة منه، وما يزال التوافق بين الكتل يشكل خطرا لتحقيق العدالة في المج

الحكوميية االسييرا  فييي االصيييحات السياسييية واالقتصييادية والنهييوض بالبنييية التحتييية، وايقيياؾ 

ي ر بمرتكزات الدولة، وعدم قم، الحريات وحماية حق التعبير  ألنهاالعتقال العشوائي والعنؾ 

 ستسيييعيين الييروي، وتعزيييز الطييرق لمحاربيية الدسيياد ميين جسييد الدوليية العراقييية، واالبتعيياد عيين 

الق ييا ، واصييدار التعليمييات اليي  كافيية منتسييبي م سسييات الدوليية بالتعامييل بطريقيية واسييلوب 

 .ح اري م، المواطنين وعدم التعالي عليهم وانجاز معاميتهم

ويرتكز هذا التقارير ال  العديد من الق يايا التيي تخيق حقيوق االنسيان والتيي تعبير عين عميق 

هيا منهيا االمين ئنهاإلالوطنية ولة معالجتها وايجاد الخطط المعاناة في البلد، فهناك ملدات عل  الد

وتطبييق القييانون عليي  الجمييي،، الحريييات العاميية، ملييؾ المؽيبييين والمدقييودين، ومو ييو  حقييوق 

الشيهدا  و ييحايا العنييؾ، ومحاربية الدسيياد االداري والمييالي، والخييدمات االساسيية بمييا فييي ذلييك 

 .جون ومراكز االعتقالالكهربا  والما ، وهروب المعتقلين من الس

فيما يلي اهم ما رصدته جمعيتنا ( صدحة، 37( ملداً في )21يشمل هذا التقرير )و

 لهذا العام:

 التظاهرات: -1

 

انطلقييت التهيياهرات فييي كافيية المييدن والمحافهييات العراقييية منييذ شييهر شييباط الما ييي مطييالبين 

الحكوميية بييءجرا  اصيييحات سياسييية وخدمييية ومحاربيية الدسيياد المستشييري وتحسييين مسييتو  
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الخييدمات العاميية ميين نقييق فييي الخييدمات مثييل المييا  والصييحة، والكهربييا ، وتدشييي البطاليية ، 

في الدولة العراقية، واطيق سراح المعتقلين الذين لم يرتكب  ايية  والتصدي للتدخيت الخارجية

كما كانت هناك تجاوزات مين قبيل قيوات الحكومية  يد المتهياهرين باسيتخدام   جريمة قانونية،

العنؾ ؼير المبرر، واعتقال الناشطين والصحديين بدون مذكرة اعتقيال مين الق يا ، والطييران 

متهاهرين، وقيام عناصر من قوات األمين يرتيدون لباسيا المنخدض لزر  الرعب في صدوؾ ال

مدنيا بءلقا  القبض عل  األشخاق الداعلين فيي المهياهرات ونقلهيم بواسيطة سييارات اإلسيعاؾ 

!!. وعل  السلطات وقؾ هذه االجرا ات واطيق سراح كل المعتقلين المشاركين في التهاهرات 

 .السلمية وتنديذ طلباتهم

 من هذه االحتجاجات منها:وكانت هناك العديد 

ايلول المنصرم تم خطيؾ الناشيطة ةيية اليميي مين سياحة التحريير فيي بؽيداد مين قبيل  41في  -

قييوات امنييية تييردي ميبييس مدنييية ورميهييا فييي صييندوق سيييارة، واسييتعمل معهييا القييوة واالهانيية، 

 واطلق سراحها بعد عدة ساعات. 

فيي الجامعية ولميدة ييومين بسيبب قييام عناصير  قيام طلبة الحقوق في جامعة النهرين باعتصام -

من االمن في االقسام الداخلية باالعتدا  عليهم مما اد  ال  جرح خمسة طيب، وطيالبوا بيالكؾ 

 عن هذه االساليب ؼير الح ارية ودعوا ال  معاملتهم بالطرق االنسانية والقانونية. 

ناحييية ال ييلوعية فييي محافهيية ةذار الما ييي خرجييت تهيياهرة لمئييات ميين اهييالي   5وبتيياري   -

للمطالبة بحل المجلس البلدي وايقاؾ عمليات االعتقيال العشيوائي وتخدييض وسيعار  صيح الدين

مين   الوقود، مرددين هتافات تدعو ال  نبذ الطائدية، ودعا المئات من المتهاهرين اليذي انطلقيوا

ة للخدمات ومعالجة الدساد فيي مدينة االعهمية في بؽداد الحكومة العراقية ال  ايجاد حلول عاجل

 م سسات الدولة. 

تجميي، العشييرات ميين وهييالي محافهيية نينييو  لتنهيييم تهيياهرة احتجاجييا عليي  سييو  الخييدمات،  -

 والمطالبة بخروج القوات األمريكية من البيد واطيق سراح المعتقلين وتؽيير القيادات األمنية.

تهاهرين بالقوة بعد ان تجم، العشرات في وقامت قوات مكافحة الشؽب في البصرة بتدريق الم -

 مهاهرة سلمية في منطقة العشار. 

انطلقت في محافهة ذي قار تهاهرة تقودها نخب ثقافية واعيمية وودبية وبعض المندوبين من  -

منهمات المجتم، المدني ورددوا شعارات مطالبة بتحسين الخدمات ومحاسيبة المدسيدين وتيوفير 

امييروة فييي محافهيية ديييال  يطييالبن بييءطيق  261شييباط تهيياهرت  32 وبتيياري  -فييرق العمييل. 

 سراح ابنا هم المعتقلين. 

شيباط  \ 31وبتياري   -كما خرجت تهاهرات في مدينة الدلوجية وسيامرا  يطيالبون بحقيوقهم.  -

شخصا بيينهم عيدد مين افيراد الشيرطة علي   22خرجت تهاهرة في محافهة ميسان وصيب فيها 

وقعت بين متهاهرين ومام مبن  المحافهية والقيوات األمنيية اسيتخدمت فيهيا  اثر المواجهات التي

 العيارات النارية وخراطيم المياه لتدريقهم جرا  القا  المتهاهرين الحجارة وثنا  االشتباكات. 

من عناصر القوات األمنيية بيينهم  62استشهد متهاهر ووصيب ما ال يقل عن سبعة فيما جرح  -

 برتبة عميد خيل تهاهرة البصرة. ثيثة  باط وحدهم 

شارك محافه نينو  وعدد من البرلميانيين واهيالي المحافهية بتهياهرة للمطالبية بياإلفراج عين  -

 المعتقلين وتحسين البطاقة التموينية وصرؾ رواتب شبكة الحماية االجتماعية. 

 وفي السليمانية خرج طلبة الجامعات بتهاهرة في وسط المدينة.  -



[3] 

 

شييباط خييرج المواطنييون العراقيييون فييي بؽييداد والموصييل وصيييح الييدين واالنبييار  36وفييي  -

والسييليمانية وكركييوك وواسييط وذي قييار والبصييرة وبابييل وبقييية المييدن والمحافهييات العراقييية 

االخر  للتعبير عن اسيتنكارهم وشيجبهم لوحيوال المعيشيية وسيو  الخيدمات والدسياد والمطالبية 

لبطاقيية التموينييية وتحسييين الو يي، األمنييي والمعاشييي واحتييرام بدييرق العمييل وتييوفير مدييردات ا

حقوق االنسان .. وقامت القوات الحكومية برمي المتهاهرين بالرصاق الحي والقنابل الصوتية 

والمسيلة للدمو  والعصي الكهربائية وخراطيم المياه واعتقال المواطنين والصحديين المشاركين 

التهاهرات عن استقالة محافه البصرة شلتاغ عبود ومحافه في هذه التهاهرات .. واسدرت هذه 

بابل سلمان ناصر الزركاني ، وامر رئيس الوزرا  محافه واسط لطيؾ حمد الطرفة باالستقالة، 

وفي الموصل قدم مدير ناحية حمام العليل في محافهة نينو  ووع ا  المجلس البلدي التاب، لهيا 

قائمقام ناحية الحبانية وعدد من وع ا    يح الدين وعلنقدموا استقالة جماعية، وفي محافهة ص

   المجلس البلدي في الناحية استقالتهم تلبية لمطالب المتهاهرين.

في محافهة األنبيار قيدم قائمقيام ق يا  الدلوجية عيدنان حسيين ورئييس المجليس البليدي حميدي  -

احمييد هاشييم وكافيية وع ييا  المجلييس ومييدير البلدييية عبييد الناصيير الييدليمي ومييدير دائييرة المييا  

والمجاري عبد العيساوي ومدير المستشيد  العيام فيي الق يا  عبيد السيتار ليواق قيدموا اسيتقالة 

لمطالب المتهاهرين، كما قدم العقيد احمد الشاهر قائد شرطة الرطبية اسيتقالته مين  جماعية تلبية

 مهامه استجابة لمطالب المتهاهرين في المدينة. 

وفي النجؾ تم اقالة مدير الكهربا  مين منصيبه الشيتراكه فيي تهياهرات ييوم جمعية الؽ يب،  -

شيباط.  \ 24والبطالة بتاري   واحرق المواطن عبد االمير محمد ندسه في الموصل بسبب اليأس

عييام فييي كركييوك المشييارك فييي تهيياهرات جمعيية  26عمييره  -استشييهاد عميير راجييي الحديييدي  -

استشهاد الشياب رييزوان  -الؽ ب، واستشهاد المواطن فيح علي حميد من مدينة حويجة اي ا 

 . 3122 \شباط  \ 21ت السليمانية بتاري  افي احداث مهاهر

وفيي سيامرا   –ت جمعية الؽ يب اد الميواطن وسيام اليدليمي فيي مهياهروفي الرمادي استشه -

وكانييت حصيييلة  ييحايا التهيياهرات التييي شييهدتها المحافهييات  -استشييهد المييواطن قصييي رشيييد 

عنصر ومن  21بينهم  331العراقية يوم الجمعة بلؽت، ثمانية قتل  من المتهاهرين، فيما وصيب 

تان، األول  قادهيا مجموعية مين الطييب والمثقديين، وفي بؽداد انطلقت تهاهر -بجروح مختلدة 

 .والثانية قادتها مجموعة من العائيت التي ال تملك مأو 

وفيي  -ميواطن  32اسيدرت عين جيرح  باإلصييحاتوفي السليمانية خرجت مهياهرة تطاليب  -

 شباط تهاهر العشرات من وهالي مدينة الكاهمية في بؽداد مطيالبين بتطبييق الدسيتور علي   19

 .الجمي،، وفي محافهة واسط تهاهر اآلالؾ من ابنائها  د المحافه والدساد االداري والبطالة

تهاهر نحو ولؾ يتيم في بؽداد مطالبين بحقوقهم وتشري، القوانين الخاصية برعيايتهم وتحسيين  -

هييروفهم المعيشييية، فيمييا طالييب متهيياهر بطييرح مشييرو  للبرلمييان لزيييادة تخصيصييات شييبكة 

 .جتماعية وشمول جمي، األيتام بتخصيصات م سسة الشهدا  التابعة لرئاسة الوزرا الحماية اال

شباط تهاهر المئات من المثقدين وطيب الجامعات وسط بؽداد، للمطالبية بءصييح  \ 22وفي  -

النهام السياسي في البيد و توفير الخدمات والق ا  عل  البطالة والدسياد واسيتقيل الم سسيات 

 .الة ومين العاصمةالعسكرية واق
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القادسيية تهياهر العشيرات بسيبب سيو  الخيدمات وعيدم تيوفير   وفي ناحية البدير في محافهية -

شيباط خرجيت فيي ناحيية القاسيم والهاشيمية فيي محافهية  \ 25وفيي  - التموينيةمدردات البطاقة 

 .بابل تهاهرات بسبب الرواتب

 يهم التي سيلبها صيدام مين الميواطنين ارا بءعادةوفي كركوك خرج االهالي بتهاهرة تطالب  -

وفييي الكييوت خرجييت  –وشييهدت الديوانييية تهيياهرة طالبييت بتييوفير فييرق العمييل  -فييي كركييوك 

 .تهاهرة تدعو ال  توفير الخدمات

 .وفي بؽداد طالب المتهاهرون بتوفير فرق العمل للخريجين وتحسين الخدمات -

قيره قيو ( فيي ) اوجمياهير بؽدييد خرجت تهاهرة سلمية نهمهيا شيباب 3122/ 3/ 24  وفي -

اثييل النجيديي حيول تشيكيل محافهية للمسييحين فيي   الموصل استنكرت فيها تصريحات المحافه

سهل نينو ، كما طالب المتهاهرون المسي ولين فيي الدولية بتيوفير فيرق العميل والتيي حرميوا 

واطييق رواتيب  منها، وكذلك توفير الخدمات العامة التيي هيي عصيب الحيياة كالميا  والكهربيا 

تهياهر المئيات مين وبنيا  محافهية االنبيار مطيالبين بءقالية  - العقيود ومديردات الحصية التموينيية

محافه االنبار ورئيس مجلس المحافهة واع ا  البرلمان من المحافهة بسبب عدم كديا تهم فيي 

البوا تحسييين الخييدمات ألبنييا  المحافهيية الييذين يعييانون ميين تييردي الخييدمات وتدشييي البطاليية وطيي

بتوفير الخدمات البلدية واإلنسانية وايقاؾ االعتقاالت العشوائية التي تندذها القيوات األمنيية  يد 

 .وهالي االنبار

شهد شار  المتنبي ومنطقة الحسينية وساحة الدردوس وسط بؽداد، هذه التهاهرات شارك فيها  -

الميدني وعيدد مين المثقديين المئات من الشباب والناشطين في حقوق اإلنسان ومنهمات المجتمي، 

 .والصحافيين طالبوا بتحسين الخدمات والق ا  عل  الدساد

وتجميي، العشييرات ميين وهييالي منطقتييي المعييالؾ والمواصيييت الواقعيية جنييوب بؽييداد فييي سيياحة  -

الدردوس احتجاجاً علي  القيوات األمنيية التيي اقتحميت المنطقية قبيل وييام وقاميت ب يرب النسيا  

اليي  حمليية ميين االعتقيياالت  باإل ييافةتر ييها احييدهم قتلتييه عليي  الدييور واألطدييال وعنييدما اع

 .العشوائية

في شار  المتنبي   كما تهاهر المئات من المثقدين والناشطين والشباب، في الخامس من شباط -

وسط العاصمة بؽداد، مطالبين الحكومة العراقية بتؽيير سياساتها وايجاد سبل لتحسين الخدمات، 

 يا  مجليس النيواب اإليديا  بوعيودهم التيي قطعوهيا وميام الشيعب خييل حميتهيم كما طالبوا وع

 .االنتخابية

تهاهر العشرات من المواطنين وسط محافهة األنبيار للمطالبية بتحسيين واقي، الخيدمات واقالية  -

المس ولين عن تردي الملؾ الخدمي، كما دعا المتهاهرون ال  وقيؾ االعتقياالت العشيوائية فيي 

وفي كركوك تهاهر عشرات المواطنين من ذوي الم ندلين في ق ا  طوزخورماتو  -المحافهة 

 .ومام مبن  م سسة الشهدا 

وفي مدينة كير مركز ادارة كرميان تهاهر المواطنون بسبب سو  وحوالهم االقتصادية وعدم  -

 .حصولهم عل  قط، األرا ي والدور السكنية

لسيم جنوب مدينية العميارة التهياهرة التيي شيارك وفي محافهة ميسان طافت شوار  مدينة ا - 

 .فيها المئات من المواطنين للمطالبة بتحسين الخدمات ومدردات البطاقة التموينية

كميا خيرج  -بابل احتجاجاً عل  تردي الواق، الخدمي في المدينية  \تهاهرة في ق ا  الهاشمية  -

شييباط الما ييي:  \ 22 – 21بتيياري  العراقيييون فييي العديييد ميين المحافهييات بمهيياهرات متوالييية 
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تهيياهر العشييرات ميين المييواطنين فييي محافهيية ميسييان ومييام مبنيي  المحافهيية مطييالبين الحكوميية 

 .المركزية بتحسين مدردات البطاقة التموينية

في محافهة واسط شهد ق ا  بدرة تهاهر المئات من المواطنين احتجاجا عل  نقق الخدمات  -

 .ر فرق العمل للمئات من العاطلينفي الق ا  كما طالبت بتوفي

تهاهر المئات في محافهة بابل مطالبين بحل مجلس المحافهة والمجالس المحلية في االق يية  -

 .والنواحي بسبب سو  الخدمات كما طالبوا بتحسين واق، الخدمات ومدردات البطاقة التموينية

خرجيت  -لخدميية والمعيشيية تهاهر العشرات من اهالي النجؾ للمطالبية بتحسيين او ياعهم ا -

تهاهرة في ساحة الدردوس في بؽداد شاركت فيهيا العشيرات مين األسير المتجياوزة علي  ومييك 

الدولة وعربوا فيهيا عين رف يهم لميا سيموه بيه )اإلرهياب الحكيومي ( كميا رفعيوا شيعارات كتيب 

 .عليها )ال النتهاك الحرمات(

ل بؽيداد، فيي تهياهرة حاشيدة مطيالبين شخق مين وبنيا  منطقية الحسيينية، شيما 2611خروج  -

 .بتحسين واق، الخدمات الرديئة التي تعاني منها المنطقة

وفي محافهة الديوانيية تهياهر عشيرات الميواطنين مطيالبين بتحسيين الخيدمات والق يا  علي   -

البطالة، وجوبه المتهاهرين بءطيق النار عليهم بشكل عشوائي من قبل القوات األمنية، مما ود  

 .  مقتل شخق واصابة وربعة ةخرين بجروح خطرةال

وفي وسط محافهة األنبيار تهياهر العشيرات مين الميواطنين للمطالبية بتحسيين واقي، الخيدمات  -

واقاليية المسيي ولين عيين تييردي الملييؾ الخييدمي، كمييا دعييا المتهيياهرون اليي  وقييؾ االعتقيياالت 

 .العشوائية في المحافهة

لي محافهيية البصييرة للمطالبيية بءقاليية المحييافه وتييوفير وفييي البصييرة تهيياهر العشييرات ميين وهييا -

الخدمات ومدردات البطاقة التموينية، واحترام حرية التعبير، كميا تهياهر العشيرات مين اع يا  

 .النقابات العمالية في البصرة احتجاجا عل  الو ، الخدمي المتردي في المدينة

اعتصييم العشييرات ميين المحييامين فييي محافهيية نينييو  داخييل محيياكم المدينيية ت ييامنا ميي، نقابيية  -

المحامين في بؽداد، واحتجاجاً عل  ما وصدوه بسو  تعامل القو  األمنية معهم وعرقلة جهودهم 

 .معاميت الموقوفين والمعتقلين إلنجاز

اقيين في بؽداد، للمطالبة بالق ا  تهاهرة شارك فيها العشرات من وع ا  نقابة المحامين العر -

عليي  الدسيياد المييالي واإلداري فييي دوائيير الدوليية وتييوفير الخييدمات وتشييري، القييوانين التييي تخييدم 

 .الشعب، وتسهيل اجرا ات مراجعاتهم للم سسات الحكومية

وتهاهر العشرات من محامي محافهات كربي  وواسط وميسان والبصرة احتجاجاً عل  سو   -

 .لمقدمة للمواطنينالخدمات ا

تهاهر عشرات المواطنين في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرق عمل للعاطلين، كما طالبوا  -

 .بتخصيق حصة لكل مواطن من الندط العراقي

كما شهدت محافهات البصيرة وميسيان وبابيل والديوانيية وواسيط واألنبيار والنجيؾ تهياهرات  -

مشيابهة مطيالبين الحكومية المركزيية بتحسيين مديردات البطاقية التموينيية، واحتجاجيا علي  سييو  

 .الخدمات المقدمة

 .تهاهر العشرات من المواطنين في منطقة الشعب في بؽداد احتجاجا عل  سو  الخدمات -

وشهدت ساحة التحرير في العاصمة بؽداد تهياهرة لعيدد مين منتسيبي القيوات االمنيية التيابعين  -

 .لوزارة الكهربا  احتجاجا عل  قرار استبعادهم وايقاؾ مرتباتهم
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تهيياهرة لمييوهدي عقييود اسييناد ام الييربيعين للمطالبيية بصييرؾ رواتييبهم   كمييا شييهدت الموصييل -

مئات المتهاهرين امام مبن  محافهة نينو  وقد حمليوا وتحسين الخدمات في المحافهة، وتجم، 

الفتات تطالب دوائر الدولة بصرؾ مرتبات عقيود االسيناد ومرتبيات شيبكة الحمايية االجتماعيية 

المتوقديية، وفييي محافهيية المثنيي  خرجييت نقابيية المحييامين بمهيياهرة بسييبب سييو  الخييدمات وعييدم 

 .احترام القانون

ذي قار في مهاهرة عدوية ومام مبني  دييوان محافهية ذي  خروج العشرات من وهالي محافهة -

 .قار مطالبين بتعزيز مدردات البطاقة التموينية وتوفير فرق للعمل

تهاهر العاملون في الشركة العامة ليتصاالت والبريد في بؽداد، وللييوم الثياني علي  التيوالي،  -

لتموييل المركيزي، بيدال مين مستنكرين تأخر صيرؾ رواتيبهم، ومطيالبين بتحوييل الشيركة الي  ا

 .التمويل الذاتي، وحل مجلس اإلدارة واقالة المدير العام للشركة ومحاربة الدساد

تهاهر العشرات من وهالي ناحية المشخاب في محافهية النجيؾ احتجاجيا علي  سيو  الخيدمات  -

ليدي للناحيية المقدمة لهم، مطالبين بتحسين مدردات البطاقة التموينية والكهربا  وحل المجليس الب

 .بسبب الدساد اإلداري

شباط قامت تهياهرات فيي ق يا  الحميزة بمحافهية الديوانيية التيي طالبيت بتحسيين   3بتاري   -

الخدمات ال سيما في مجال الكهربا  والما  وقامت قوات الشرطة بءطيق النار ما ود  ال  مقتل 

من المتهاهرين قد وحرقيوا شخق واصابة وربعة ةخرين بجروح واعتقال العشرات، وكان عدد 

اإلطارات وقطعوا الطريق الرابط بيين ق يا  الحميزة ومركيز المحافهية وحياولوا اقتحيام مركيز 

 .الشرطة

وفي محافهة ديال  رف ت األجهزة األمنية منح ترخيق لتهاهرة شعبية سلمية في ناحية بني  -

 ما ي.ال شباط / 3سعد بديال  احتجاجاً عل  واق، الخدمات وذلك بتاري  

شيييباط تهييياهرات شيييارك فيهيييا المئيييات للمطالبييية بيييءجرا   21وشيييهدت مدينييية السيييليمانية فيييي  -

اصيحات حكومية ومحاربة الدساد والمدسدين، وكانت احتجاجات مدينة السليمانية منذ انطيقتها 

( جيريح فقيط فيي االييام الثيثية  233شهدت صدامات م، القيوات االمنيية اسيدرت عين وقيو  ) 

 .ال  عدد من القتل  باإل افةاالول  

 :االطفال -2

يوجد في العراق خمسة عشرة مليون طديل اي ميا يقيارب نصيؾ سيكان العيراق، خمسية ملييون  

نسبة في الوطن العربي، وما يقارب وربعة مييين طديل يعيانون مين  منهم يتيم والتي تعتبر اكبر

يعتبيرون االخطير علي  المجتمي، الحرمان وسو  التؽذيية، وهنياك اآلالؾ مين المشيردين واليذين 

 .والدولة

وما زال مو و  االطدال في العراق في حالة خطيرة حييث ان اؼليب االطديال اليذين كيانوا فيي 

التهديييد او  المييدارس االبتدائييية تركييوا الدراسيية امييا بسييبب التهجييير او الهييروؾ االقتصييادية او

 .الدو   او بسبب تردي االو ا  االمنية

هاهرة خطيؾ األطديال واالبتيزاز واالؼتصياب الي  جانيب السيرقة والسيلب نتيجة لذلك انتشرت 

والقتل والجو  والمرض، وبسبب الدقر وحاجة العائلة ال  توفير المال يرسيل الطديل الي  العميل 
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او كباعية فيي ارصيدة الطيرق،  بءعمارهمومنهم من يعمل في القمامة او في اعمال ثقيلة ال تليق 

مة وعنييؾ عشييوائي بسييبب  ييعؾ المتابعيية ميين ذويهييم واهمييال فيتعر ييون اليي  انتهاكييات جسييي

 .الدولة

تتناسييب ميي،  لوطديياليجييب ان تكييون هنيياك الئحيية لحقييوقهم والتييي تييتيئم ميي، الو يي، الخيياق 

 ميأو اعمارهم وقابلياتهم البدنية والعقليية وتلبيي احتياجياتهم الخاصية، والمشيردون اليذين بيدون 

استؽيل من قبل العصيابات و يعاؾ النديوس حييث يعتبرون مشكلة وهو مو و  يستؽل ابش، 

يدفعونهم نحو االدمان عل  المخدرات وعن طريق حاجة الطدل اليهيا ييتم السييطرة علييه ثيم ييتم 

اسييتخدام االطدييال فييي امييور شييت  تصييل اليي  القتييل وهييم يبيعييون المخييدرات ويمارسييون البؽييا  

، فالطدييل الميييدمن علييي  نييلإلرهيييابويقومييون بيييزر  العبييوات الناسيييؾ ويوصيييلون المعلومييات 

المخدرات مستعد لتلبية كل ما يطلب منه مقابل تزويده بها والذي بيدروه ال يسيتطي، شيرائها بميا 

والذي ينق علي  االهتميام وحمايية  2723يكسبه من التسول، ووفقا لقرار االمم المتحدة المرقم 

مييدني بالتعيياون ميي، الطدوليية فييي العييراق فيتطلييب ميين م سسييات الدوليية، ومنهمييات المجتميي، ال

في معالجة ق اياهم وحمايتهم، وفيي مقيدمتها القييام ببنيا   باإلسرا الم سسات والمراكز الدينية 

دور لويتييام والمشييردين وتييوفير العييي  المناسييب لهييم، والعمييل عليي  عييودة وطدييال الشييوار  

والمتسولين ال  المدارس الن حقوق الطدل في العراق مسلوبة ومنتهكية بشيكل ال انسياني، ومين 

االيتييام ومين الجنسيين فهييم لييس لييديهم اوراق الييذين فيي دور  لوطديالجانيب ةخير هنيياك مشياكل 

والدة ) سيجل القيييد المييدني ( وعنييد بلييوؼهم سيين الرشيد واقبييالهم عليي  الييزواج يواجهييون مشييكلة 

بسبب عدم وجود اثر لوالدهم او عوائلهم واعدادهم كثيرة وان عل  الحكومة حسم هذا المو و  

 .ومنحهم االوراق الرسمية

 :التسول -3

الهاهرة السلبية والتيي لهيا ميردود سيلبي علي  سيمعة المجتمي، والدولية، واصيبحت انتشرت هذه 

ملدتة للنهر منذ بداية التسعينيات من القرن الما ي ولحد االن بسبب الدقر والحرمان، وتتواجيد 

هذه الحالة في الطرق واالماكن العامة ودور العبادة، وتمارس هذه الحالة من قبل كبار السن من 

 .نسا  واالطدال ومن كي الجنسين ال سيما من قبل العوائل النازحة والمهجرةالرجال وال

  لإلنهياعل  الحكومة والم سسات االعيمية ومنهمات المجتم، المدني ايجاد الحليول المناسيبة  

هيذه الهياهرة مين خيييل التوعيية، ومسياعدة االهييالي مالييا، والق يا  عليي  العنيؾ  يد االطدييال 

فير فرق عمل لهم، وعمل دور خاصة لرعاية المتسولين اطدال الشيوار  وحماية حقوقهم، وتو

وزجهم في مراكز للتأهيل، وعل  عناصر الشرطة او الجهة المعنية توعية منتسبيها بعدم  رب 

او اهانة المتسول عندما يتم القبض عليه، ولقد ندذت وزارة حقيوق االنسيان مبيادرة طيبية عنيدما 

رة التسييول والتشييرد وتعريييؾ المييواطن بمو ييو  التسييول شييكلت لجنيية خاصيية لتوعييية هيياه

علي  الو ي، االمنيي مين خييل اسيتؽيل  وتأثيرهوخطورته عل  البنا  االجتماعي واالقتصادي 

 .بعض المتسولين في تنديذ العمليات االرهابية  د الشعب العراقي
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 :المرأة -4

منهم اراميل،  % 21( مليون من عدد سكان العراق  26.6في العراق ما يقارب )  المروةتشكل 

وما زالت المروة لديها معانياة فيي المجتمي، العراقيي بسيبب التخليؾ والعيرؾ االجتمياعي القاسيي 

و عؾ في فقرات القانون، وهناك الكثير من العقول تتصور بأن المروة لها مسياحة معينية لكيي 

عيؾ وتجهل حقوقهيا المشيروعة، وتتعيرض الميروة باسيتمرار الي  سيو  عنصر   ألنهاتتحرك 

واليزواج القسيري والي  عملييات االنتحيار والقتيل والخطيؾ واالؼتصياب بسيبب الشيك   المعاملة

واال طهاد والقهر وؼياب المساواة واسيتعمال العنيؾ ؼيير المبيرر، وتعتبير الميروة فيي العيراق 

( الؾ فتاة مين ذويهيم بيين  5111اإلنسان، واختدت )  هي األكثر تعر ا النتهاك قوانين حقوق

( 61وتم تهربيهم ال  دول الجيوار للمتياجرة بهيم، واالن توجيد اكثير مين ) 3112 - 4115عام 

اليؾ فتياة تعميل فيي النيوادي الليليية وبييوت اليدعارة فيي هيذه اليدول، وقيد ود  تيدهور األو يا  

العراقي ال  تدهور وو ا  المروة ال سيما االمن االقتصادية والسياسية واالجتماعية في المجتم، 

و عؾ القانون، وما زالت تعي  وو اعاً مأساوية في هيل انعيدام االسيتقرار وسيو  األو يا  

األمنييية فييي عمييوم العييراق ومواجهتهييا للكثييير ميين المشيياكل األسييرية واالجتماعييية واألزمييات 

ب نسبة البطالة بين صدوفهن تصل ال  والهروؾ السيئة، وهناك تداعيات تعاني منها المروة بسب

(42)%. 

عانت المروة العراقية من التؽييب والتهمي  لسنوات طويلة في مجاالت الحياة المختلدة مميا ود  

ال  ترك ةثار مأساوية وحرمان المروة مين ممارسية حقوقهيا اإلنسيانية والقييام بواجباتهيا، وليذلك 

ؾ  د المروة في المجتم، واتبيا  سياسية تثقيديية يجب ان تعمل الدولة عل  وقؾ كل اشكال العن

جديدة ترف، من مكانة المروة في المجتم، والبد للدولة العراقية من تشري، القوانين لحماية النسا  

بجمي، شرائحهم، الطالبة واألرملة والمتزوجة، وتدعيل وتنديذ قانون مناه ة العنؾ  يد الميروة 

ات في المرحلية الراهنية الي  مخياطر كثييرة ابرزهيا القتيل في المحاكم، وتتعرض العديد من الدتي

لمجرد الشيك بسيلوكهم وبطيرق مختلدية مثيل الصيعق الكهربيائي او الحيرق او الرميي مين مكيان 

% قيتلن وهين  71او الرمي بالرصاق، وترم  في االمياكن العشيوائية، وان اكثير مين  مرتد، 

ة بييدفن ال ييحايا، كمييا ان هنيياك عييذار ، وتسييجل اؼلييب الييدعاوي  ييد مجهييول، وتتكدييل الدوليي

تهمي  وتعطيل لدورها التنميوي فيي المجتمي،، فيجيب الوقيوؾ معهيا كدولية ومنهميات المجتمي، 

المييدني واالسييرة ورفيي، المسييتو  العلمييي والثقييافي لييديها ودعييم حريتهييا ودورهييا االنسيياني فييي 

 .المجتم، وتحريرها من العقول المتطرفة

( الييذي يدييرض عقوبيية مخدديية عليي   513قوبييات المييرقم ) نييدعو اليي  تدعيييل وتعييديل قييانون الع

مرتكب جريمة القتل بداعي ؼسل العار، فان اكبر عقوبة تصيل الي  السيجن ليثيث سينوات فقيط 

 .وهذا انتهاك صارخ بحق المروة والعدالة

  

 :ضحاٌا العنف -5
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وفقيياً لإلحصييائيات التييي اعلنتهييا وزارات الييدفا  والداخلييية والصييحة ورصييد جمعيتنييا ومنهمييات 

المجتميي، المييدني االخيير  ووسييائل االعيييم عيين عييدد ال ييحايا نتيجيية وعمييال العنييؾ بحييوادث 

قتيييل ميين  ( 5663) العبييوات الناسييدة واليصييقة والمدخخييات والقنابييل( وكانييت  -)االندجييارات 

و  شييخق يقتييل يوميييا فييي العييراق  26منتسييبي الشييرطة والجييي  اي بمعييدل  المييدنيين ب ييمنهم

 .جريح (6984)

 :الصحافة واالعالم -6

يتعرض الصحديون في العراق ال  اعتدا ات وتجاوزات مستمرة، وتعتبير السياحة العراقيية مين 

وخطر االماكن للعمل الصحدي الحر، وان اؼلب العمليات والتهدييدات تكيون بصيورة مباشيرة او 

( صحديا مخطوفا ولم يعرؾ 25ؼير مباشرة الؽاية منها الحد من حرية التعبير، ومازال هناك )

( صييحديا 3د االن، كمييا يتعر ييون اليي  عمليييات قتييل حيييث اسييتهدؾ هييذا العييام )مصيييرهم لحيي

مقتل الصحدي حمزة فيصل باندجار عبيوة ناسيدة شيمال مدينية بعقوبية  -2وانتحار صحدي وهم: 

اؼتيال الصحدي والمخرج المسرحي هيادي المهيدي فيي منزليه وسيط  -3ةيلول الما ي  21في 

ل المصييور سييالم الؽرابييي ميين قنيياة افيياق الد ييائية فييي مقتيي -4 3122  ةيلييول 2بؽييداد بتيياري  

طيه  اؼتيال -5حزيران  32باندجار سيارتين مدخختين يقودهما انتحاريان في   محافهة القادسية

 - 6نيسيان   2جعدر العلوي مدير قناة المسار الد ائية في بؽداد من قبل مسلحين مجهولين فيي 

فيي الموصيل  اؼتييل -7 ةذار   33صيح الدين فيي مقتل صباح البازي مراسل قناة العربية في 

 -1ةذار   3الصييحافي والمييذي، فيصييل عميير الييذي كييان يعمييل فييي الد ييائية الموصييلية بتيياري  

مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مدنية، وطلقوا النار من وسلحة رشاشة صوب الصحافي هيل 

صياالت نينيو  ف ييً عين عمليه االحمدي في الموصل، ويعمل في المكتب االعيمي لمديرية ات

شباط استشهاد محمد الحميداني مراسيل   21بتاري   -2في صحيدتي صد  الموصل وعراقيون 

مقتييل  –3شييباط  35قنيياة االتجيياه الد ييائية نتيجيية االندجييار االنتحيياري فييي محافهيية الرمييادي 

باالندجيار  وجدان اسعد التيي تعميل فيي جرييدة العيراق المسيتقل فيي دييال  والتيي قتليت الصحدية

شباط  / 21وبتاري   -21- 3122 / كانون الثاني / 23الذي استهدؾ مقر قيادة الشرطة بتاري  

انتحيير الصييحدي بهييروز عزيييز وهييو ع ييو هيئيية تحرييير مجليية جيياوك، والمسيي ول عيين اعييداد 

   .التقارير السياسية واالجتماعية

هنيياك العديييد ميين ممارسييات كمييا تعييرض االعيميييون اليي  مئييات االنتهاكييات هييذا العييام وكانييت 

ال ؽط عليهم والترهييب والتجياوزات، وعيدم احتيرام العياملين فيي االعييم مين قبيل العدييد مين 

اؼيييق مكاتييب قنيياة البؽدادييية فييي تشييرين الثيياني  -الجهييات الحكومييية كمييا مو ييح لعييدد ميينهم :

ابييية ميين قبييل تعييرض الدريييق االعيمييي لقنيياة الحييرة الد ييائية اليي  الييتهجم بكلمييات ن -الما ييي 

اعتقلت  3122 \ 21 \ 6وفي  - 3122\ 21 \ 3حراسات نادي القوة الجوية الريا ي بتاري  

التاب، للدرقة الرابعة في الجي  العراقي عبيد الكيريم فرحيان حميد اليذي يعميل  21قوة من اللوا  

وفييي  -مصييورا فييي المكتييب اإلعيمييي لمجلييس محافهيية صيييح الييدين بييدون مييذكرة ق ييائية 

ةب اصيب في بؽداد الصحدي ياسر مناور اليذي يعميل فيي وكالية األنبيا  الدرنسيية باندجيار   33

قاميت قيوة مسيلحة مين  -مداهمية مكتيب الميد  فيي بؽيداد فيي تميوز  -عبوة الصيقة فيي سييارته 

/  33مؽاوير وزارة الداخلية بمداهمة مقر اذاعة ثمار الوطن صوت النه ة الديمقراطية بتاري  
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شيباط   35بتياري   -درة جميي، المحتوييات واألجهيزة الموجيودة فيي اإلذاعية ومصا 3122/  6

وعلنت شبكة عين، وهي منهمة تعن  بمراقبة االنتخابات في العيراق، ون قيوة عسيكرية مشيتركة 

يرافقها مدنيون مسلحون داهمت مقر الشبكة الواقي، وسيط العاصيمة بؽيداد وصيادرت بعيض مين 

قييوة عسييكرية تييداهم مقيير مرصييد  -االنتخابييات الما ييية  محتوياتييه ومنهييا وثييائق تخييق نتييائ 

قيوة  3122 \ 3 \ 36وفيي  -شيباط   34الحريات الصحافية ببؽيداد وتصيادر محتوياتيه بتياري  

علي  -عسكرية تعتقل وربعة صحافيين وسط بؽداد وهم حسام السراي من جريدة الصباح الجديد 

ذي، نشرة اخبارية في اذاعة ديموزي وعلي وهادي عبد المهدي م -عبد السادة في جريدة المد  

تعيرض مراسيل  -الموسوي محرر في جرييدة الصيباح عقيب تؽطييتهم مهياهرة سياحة التحريير 

في محافهة نينو  وحمد الحيالي لل رب من قبل قوات التدخل السري، وتم منعه مين  سووراديو 

نديس هيذا الييوم اقيدمت وفيي  3122 \ 3 \ 36تؽطية المهاهرة التي شهدتها مدينة الموصل في 

مصور قناة الحرة الد ائية عماد حاميد ومسياعده مصيطد  كياهم  باعتقالقوات مكافحة الشؽب 

وصادرت كاميرات تصوير ووشرطة كانوا يستعملونها خيل تؽطية مهياهرة الجمعية فيي سياحة 

 باإل يافةالتحرير في العاصمة بؽداد، واعتقال المراسل علي العنبكيي مين قنياة اليديار الد يائية 

اقتحام مكتب مرصد الحريات الصيحدية احيد   شهر شباط وواخروفي  - ال  مداهمة مقر االذاعة

عليي  عييدد ميين  باالعتييدا المنهمييات المسييتقلة المدافعيية عيين الصييحافيين، وقامييت عناصيير ومنييية 

مراسلي ومصوري وسائل اعيم محلية ودولية في سياحة التحريير وسيط بؽيداد مينهم عمير عبيد 

العييامري مراسييل قنيياة بيييدي الد ييائية قييال لمرصييد الحريييات الصييحدية انييه وزميلييه الييرزاق 

المصور في القناة حسن ؼازي ومصور قناة روسييا الييوم حسيين عليي حسيين ومسياعده عبيد  

با  عبد  ومصور وكالة عين اإلعيمية عقييل محميد وزميليه المصيور م ييد جاسيم تعر يوا 

ن وصودرت وحطمت كاميرات لهم وكذلك ما بحوزة بع يهم مين في وقتين متقاربي تليعتدا ا

 .وموال ووجهزة موبايل

 :التجاوزات التركٌة واالٌرانٌة على الحدود العراقٌة -6

منذ ثيث سنوات تقوم القوات والطائرات التركية وااليرانية بقصيؾ القير  والمنياطق العراقيية  

القريبة من حيدودهم بذريعية  يرب عناصير تابعية لحيزب العميال الكردسيتاني التركيي وتيجياك 

 .االيراني المعارض

 ( 23ةب الما يي ازادت االعتيدا ات والهجميات واد  القصيؾ الي  مقتيل )  21ومن تياري   

 باإل يافة( وزر  حاالت الرعب والخوؾ بين صدوؾ االهالي، 3وجرح ) نالمدنييشخصا من 

عائلة من قراهم، والسيكن ( 3424) ال  الخسائر المادية الكبيرة في المزار  والمواشي، ونزوح

في مخيمات م قتة، وقد قامت الجمعية بزيارة العوائيل النازحية فيي ناحيية سييدكان والتيي تعتبير 

ال  زيارة  باإل افةاكثر المناطق المت ررة بسبب القصؾ المستمر عليها، والتقت بالعديد منهم 

العوائييل النازحيية فييي  مكتبييي اربيييل والسييليمانية للهجييرة والمهجييرين، واعييداد احصييائية بعييدد

 :المحافهات الثيثة حيث تشير االحصائية

 :محافظة اربٌل -
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 .عائلة 2117قر  سيدكان نزح  -

 .عائلة 437قر  جومان نزح  -

 .عائلة 247قر  راوندوز  -

 كما مو ح ادناه: في القر  التابعة ال  محافهة اربيل ونتيجة القصؾ قتل خمسة اشخاق

 المحافهة العمر االسما  ت

 القر  التابعة ال  اربيل عام 52 شيخو حسن مصطد  2

 ربيلالقر  التابعة ال  ا عام 27 فرمان حسين برداود   3

 القر  التابعة ال  اربيل  محمد عنتر زرار 4

 القر  التابعة ال  اربيل  عام 43 همين نازيل خان صديق 5

 ال  اربيلالقر  التابعة  عام 33 هير  كريم ابراهيم   6

 :هم ربعة اشخاق ةخريناكما جرح   -

 .فرهنك مجيد ميكائيل -زاهر قادر ميكائيل  -ودسكو احمد درمان  -عزيز فاخر محمود 

 :محافظة السلٌمانٌة -

 .عائلة 212كوجار 

 .عائلة 326جسر حسو 

 .551وادي الشهدا  

 :في القر  التابعة لمحافهة السليمانية، وهم قتل فيما اوق، القصؾ وسبعة 

 المحافهة االسما  ت

 القر  التابعة ال  السليمانية اوسكار عزيز حسن 2

 القر  التابعة ال  السليمانية حسين مصطد  حسن 3

 القر  التابعة ال  السليمانية ريزان حسين مصطد    4

 السليمانيةالقر  التابعة ال   زانا حسين مصطد    5

 القر  التابعة ال  السليمانية سولين شمال حسن   6

 القر  التابعة ال  السليمانية سونيا شمال حسن   7

 القر  التابعة ال  السليمانية مير حاجي مام كاك   1

 :محافظة دهوك 
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 .عائلة 12

 :وفٌما ٌلً عدد االعتداءات التً وقعت على الحدود العراقٌة

طائشذاااْربشت١راااْرذشو١ااحرذمطاا)رِٕاااطكرر١ٙٔااًورٚكاا١شٞوروٛوااٛوروااأٝرصسوااٟرٚتٕااا ٟر ٌراتؼااحر

ٌٕاب١حرد٠شٌٛنر(رلضاءر ٌؼّاد٠حر ٟرِحا ظحرد٘ٛنرٚ ْر ٌمط)روااْرلش٠ثاارِآر ٌّٕااطكر ٌةاى١ٕحر

ر\ر91ٟر٘ازٖر ٌّٕااطكر اٟرٚ ٌط١ش ْرواْر٠حٍكرػٍٝر سذفاعرِٕخفضر اثشر ٌشػةر ٟرصفٛفر ٘اٌ

ر.1199ر\ر91

ر\ر91تّحا ظحرد٘ٛنر ٟررٌطائش خر ٌحشت١حر ٌرشو١حرذمط)رِٕاطكرجثًرِاذ١ٕار ٟرلضاءرآ١ِذٞ ر-

ر.1199ر\ر91

ذؼشضدر ٌمشٜر ٌحذٚد٠حر ٌراتؼحرٌمضاءرآ١ِذٞر ٟرِحا ظحرد٘اٛنر ٌاٝر 2011 \ 12 \ر1تراس٠خرر-

لش٠احركاشوٍٟر ٌاٝرِٕااطكررلط)رجٛٞرذشوٟرِىثا)رِّاار دٜر ٌاٝرٔاضٚعر ٌؼذ٠اذرِآر ف٘ااٌٟر اٟ

رإِٓح.رآخشٜ

طائش خربشت١حرذشو١حرذمط)رِٕاطكر١ٔشٚجرٚس٠ىاْر١ًٙٔٚر ٌراتؼحرٌٕاب١حرد٠شٌٛنر ٌراتؼحرٌمضاءرر-

ٚوأاادر ٌطااائش خرذحٍااكرػٍااٝر سذفاػاااخرِٕخفضااحرتاااجٛ ءرر1199ر\ر99ر\ر01 ٌؼّاد٠ااحرتراااس٠خر

ر. ٌمضاءرِارأثاسر ٌزػشرٌذٜر ٌةىاْ

لطاافدرر- ٌطااائش خر ٌرشو١ااحرِاآرلثااًرر1199ر\ر99ر\ر10لطاا)رِٕاااطكرجثااًرلٕااذ٠ًرتراااس٠خرر-

ر.11/99/1199ر ٌطائش خر ٌرشو١حر ٌّٕاطكر ٌحذٚد٠حر ٟرِحا ظحرد٘ٛنرتراس٠خ

ِٕاطكررروٍٟرسٖرشرٚوٍٟرٌٛفْر(ر ٌراتؼر١ٓرر1199ر\ر99ر\ر19 ٌّذ ؼ١حر ٌرشو١حرلطفدرتراس٠خرر-

سترىاٟر ٌطائش خر ٌحشت١حر ٌرشو١حر٘اجّدرػذد رِآر ٌّٕااطكر اٟرتاوشِااْرٚجاُرر-ٌٕاب١حرك١ذواْر

ر.ٚوا ١ارٚك١ٕ١ار ٌمش٠ثحرِٓرجثًرواسجر ٟرلضاءرِحا ظحرد٘ٛن

طائشذاْربشت١راْرذشو١راْرلطفرارِٕااطكرٌاٛفْرٚخٛ واٛسنرٚخ١ٕاشجرر-ذشش٠ٓر فٚيرر9تراس٠خرر-

ر.ذاتؼحرٌٕاب١حرك١ذواْر ٌحذٚد٠حرشّاير ست١ً

لش٠احركاٛسجرلطافدر ٌطاائش خر ٌرشو١احرر1199ر\ر91ر\ر11ٚترااس٠خرر-ذشاش٠ٓر فٚيررر9تراس٠خرر-

ٚإٔضجرتّٕطمحرلٕاذ٠ًر ٌةا١ٍّا١ٔحرٚٔر١جاحر ٌمطا)ر صا١ةر ٌّاٛ طٓرر-ٕ٘ج١شجرر-وأٝرر-ِشدٚر-وٛير

لطا)رجاٛٞرِٚاذ ؼٟرذشواٟرػٍاٝرِٕااطكرٔاضدٚسرٚو١ةارحرٚكا١ٍٟرر- كّاػ١ًرتا٠ضربّحرتجاشٚعر

ر.ٚبفر١ٕٓرٚآ او١ضٞرٚواذٛر ٌراتؼحرٌمضاءرص خٛ

ر11 ٌؼّاد٠حرإٌٝرلط)رجٛٞرتراس٠خررٚذؼشضدرِٕاطكر١ًٙٔرٚصٌٟرٚك١شٞرٚجُرجٝر ٟرلضاءر-

ر.1199ر\ر91ر\

جااذدخر ٌطااائش خر ٌحشت١ااحر ٌرشو١ااحرلطاافٙارٌٍّٕاااطكر ٌحذٚد٠ااحر ااٟركااف رر1199ر\ر91ر\ر4ٚ ااٟرر-

ر.جثًرلٕذ٠ًرتمضاءرتشذسر ٟرِحا ظحر ٌة١ٍّا١ٔح

لاَر ٌط١اش ْر ٌحشتاٟر ٌرشواٟرتمطا)رػاذجرِٕااطكر اٟرٔاب١احركا١ذواْرر1199ر\ر91ر\ر9تراس٠خرر-

ر11ٚ ٟرر- ٌراتؼحرٌّحا ظحرأست١ًورأدٜر ٌمط)رإٌٝرٔشٛبربش ئكر ٟرػذدرِٓر ٌغاتاخرٚ ٌّض سعر

ر.تاٌّذ ؼ١حر٘ذ ار ( 96 ) ٚر٘ذ ارر01آ٠ٍٛيرضشبر ٌط١ش ْر ٌرشوٟرر\

 ٌطاائش خرر-آ٠ٍاٛير ٌّاضاٟرر\ر10ذٚد٠احر اٟر فلٍا١ُرترااس٠خر ٌط١ش ْر ٌرشواٟر٠مطا)ر ٌماشٜر ٌحر-

ر.آ٠ٍٛي \ 11 ٌرشو١حرذمط)رجثًرلٕذ٠ًرتراس٠خر
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جثايروٛسخرٚشى١ٛر ) كدرطائش خرِٓر ٌط١ش ْر ٌحشتٟر ٌرشوٟرلطفدرٌّذجركاػحرػذجرِٕاطكر-

ٚوِٛاااركااٛسرٚت١شوّااحرخااٛ وشنرإضااا حرإٌااٝركااٙٛيرخ١ٕااشجرٌٚااٛفْرٚلش٠ااحرخااٛجٟر(ر ااٟرٔاب١ااحر

ر. ٌراتؼحرٌّحا ظحرأست١ًرك١ذواْ

ر\ر91 ٌط١ش ْر ٌرشوٟر٠مط)رلشٜربذٚد٠احر اٟركا١ذواْرترااس٠خر - 2011 \ آ٠ٍٛير\ر11تراس٠خرر-

ر.آ٠ٍٛي

آ٠ٍااٛيرٚذةااثةرر\ر91لطاافدر ٌطااائش خر ٌرشو١ااحرِٕاااطكر ٌؼّاد٠ااحر ااٟرِحا ظااحرد٘ااٛنرتراااس٠خرر-

رِةاباخرٚ كؼحرِٓر ألس ضٟر ٌضس ػ١حرٚ ٌغاتاخ.رتإبش ق ٌمط)ر

 فجاٛ ءر ٌؼش ل١احررتااخرش قآ٠ٍٛيرلاِدرطائشذ١ٓرباشت١ر١ٓرِآركااعر ٌجاٛر ٌرشواٟر ر1ٚتراس٠خرر-

 ٛقر ٌمشٜر ٌمش٠ثحرِٓركف رجثًرلٕذ٠ًورٚذحٍكرتّةر٠ٛاخرِٕخفضحرِّار٠ث١شر ٌشػةرٚ ٌخٛفر ٟر

ر.ٔفٛطرأ٘اٌٟر ٌّٕطمح

ؼااحرٌٕاب١ااحرطائشذاااْربشت١راااْرذشو١راااْرلطاافرارِٕاااطكركاا١شٞرٚتشجااٟرٚكااشوٍٝرٚسشااا ار ٌراتر-

ر.آ٠ٍٛيرر1د٠شٌٛنر ٟرلضاءر ٌؼّاد٠حرد٘ٛنرتراس٠خر

 ٌطائش خر ٌرشو١حرذجذدرلطفٙارٌّٕاطكروٛسذهر ٌجث١ٍحر ٌراتؼحرٌمضاءرتشذسر ٟر ٌة١ٍّا١ٔحرتراس٠خرر-

ر.آ٠ٍٛير\ر7

 خرشلدر ٌطائش خر ٌحشت١حر ٌرشو١حر فجٛ ءر ٌؼش ل١حر ٟر ٌّٕاطكر ٌمش٠ثحرِٓرجثاًرلٕاذ٠ًرترااس٠خرر-

جاش ءر ٌمطا)ر ر٠ش ٔاٟرر0ٚجاشعرر1 كرشاٙادر-ٚبٍمدرػٍاٝر سذفااعرِإخفضررر1199ررآ٠ٍٛي ر9

ر.ذّٛص ر12ػٍٝرلشٜر ٟرٔاب١حرك١ذواْر ٌحذٚد٠حر ٌراتؼحرٌّحا ظحر ست١ًر ٟر

ِٕااطكر اٟرجثاايروٛسذاهرٚ ٌراٟرذماغرتا١ٓرر1199ر\آبرر\ر19لطفدر ٌّمااذاخر ٌرشو١احرترااس٠خرر-

 شاخا رر١ٔ7ر١ٓورٚ كافشر ٌمطا)رػآر كرشاٙادرٔاب١رٟركٕىةاشرٚلةاشٞورِةارٙذ حركا١اسذ١ٓرِاذ

ر.ت١ُٕٙرطفاْرٚ ِشأذاْ

جةاشررررٚ كارش ذ١ج١ارحشت١حر ٌرشو١حردِشخرجةش ًرب٠ٛ١ااًرآبر ٌّاضٟر ٌطائش خر ٌ \ 20ٚتراس٠خر -

تاٌٛوار(ر ٌزٞر٠شتظرٔاب١رٟروأٟرِاكٟرتٕاب١حرد٠شٌٛنر ٌحذٚد٠ر١ٓر ٟرلضاءر ٌؼّاد٠حر ٟرِحا ظحر

ِاآرلثااًربااضبر ٌؼّاااير ٌىٛسدكاارأٟرِٕٚرطاا)رر9112ِااش خرػاااَرردِااشرثااازرٚأل١ّ٘رااٗد٘ااٛنر

رش قرٚ فْرِٓرلثًر ٌط١ش ْر ٌرشوٟ. ٌثّا١ٕ١ٔاخرِٓرلثًر ٌج١شر ٌؼ

آبرلاِدر ٌطائش خر ٌحشت١حر ٌرشو١حرتمط)رِٕاطكرجثايرلٕذ٠ًرتّحا ظاحرأست١اًورِّااررر91ٚ ٟرر-

أكاشجرر12اخرٚٔاضٚعرٔحاٛرذةثةرتإبش قرِةاباخرٚ كؼحرِٓر ٌغاتاخر ٌطث١ؼ١حرجاش ءرذٍاهر ٌٙجّا

ر.ِٓر ٌّٕطمح

 ٌمٛ خر ٌرشو١حرذمط)ر ٌّٕاطكر ٌحذٚد٠حر ٟرِحا ظحرد٘ٛنرٚ ست١اًرر1199/رآبر/رر91تراس٠خرر-

ر. ٌّذ ؼ١حر ٌرشو١حرذمط)رِٕاطكرلٕذ٠ًرٚ ٌض بر1199آبر/ر / 91تراس٠خرر-

ِةاإحر ست١ااًرٚ صاا١ثدر ِااشأجرر\لطاافدر ٌّذ ؼ١ااحر ف٠ش ١ٔااحرِٕاااطكركاا١ذواْر ااٟرلضاااءركااٛس ْرر-

ر.تجشٚعرٚ ص١ةرس ػٟرتمٕاصحر ٌمٛ خر ف٠ش ١ٔح

 ٌطائش خر ٌؼةاىش٠حر ٌرشو١احرذمطا)رجثااير ست١اًرػٍاٝرِٕطماحرصسوٍاٟر ٌمش٠ثاحرِآرجثاًرلٕاذ٠ًرر-

ر. ٌراتؼحرٌمضاءرجِٛاْر ٟرٔاب١حروأٟرِاكٟر ٌحذٚد٠حرتّحا ظحرد٘ٛن

د٠ااحرذاتؼااحرٌمضاااءرآبر ٌّذ ؼ١ااحر ر٠ش ١ٔااحرذجااذدرلطاافٙارٌّٕاااطكربذٚرر90ٚ ااٟرر-آبرر\ر97 ااٟرر-

ر.جِٛاْرتّحا ظحرأست١ً

ذّٛصرلطفدر ٌّذ ؼ١حر ف٠ش ١ٔحرِٕاطكرٚلشٜردٌٟٚرتا١ٌااْرٚرخاٛ سٚرٚواِٟٛرت١ىٛد٠ااْر 15ٚ ٟر-

ر.ٚر١ِشوٗرك١شرٚوِٟٛروشِٗرٚركٛس ْر٠ٚٚضٖر ٟرلضاءرجِٛاْ
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 ٌراتؼاحرٌٕاب١احرد٠اش رٌاٛنرلضااءرر ٌّذ ؼ١حر ٌرشو١حرلطافدرِٕااطكر ١ٍاٟر١ٔٚاشٚ رٚس٠ىااْر١ٍٔٚٙاٟر-

ر.آر سرر92 ٌؼّاد٠حورشّايرد٘ٛنرتراس٠خر

 خرشلاادرطائشذاااْرذشو١ااحربشت١راااْر فجااٛ ءر ٌؼش ل١ااحورٚلطاافرارِٕاااطكر ااٟرآ ااارشاا١ٓرٚدٚكااىٟرر-

ر. ٌفٛلٟ

 ٌّذ ؼ١ااحر ٌرشو١ااحرلطاافدرر1199ر\وااأْٛر ٌثااأٟرر\ر91ٚتراااس٠خرر-وااأْٛر ٌثااأٟر ر10تراااس٠خرر-

 .ٌمضاءر ٌؼّاد٠حرد٘ٛنرٚلذر لرطشخر ضش سٖرِاد٠ار مظرِٕطمحربذٚد٠حرذاتؼح

بض٠ش ْر ٌّٕطشَرلاِدرِشٚب١حر ِش٠ى١حرتمط)رِٕضير ٟرِٕطمحرر\ر94ِٚٓرجأةرآخشرٚتراس٠خر

 ٌىشِحرٔر١جحرذؼشضر ٌماػذجر فِش٠ى١حر ٟرِطااسر ٌثطاشجر ٌاذٌٟٚر ٌاٝرثاازرصاٛ س٠خرواذ١ٛشااور

ر.ٗرٚشم١مٗرتجشٚعٚ كفشر ٌمط)رػٓرِمرًرشابرٚإصاتحرٚ ٌذٖرٚٚ ٌذذ

 :الالجئون والنازحون -6

يحتل العراق المرتبة الرابعة عالميا مين حييث عيدد اليجئيين فيي العيالم بعيد افؽانسيتان والصيين 

. 3( نازح داخل العراق اي بمعدل )  2.7( مليون الجئ و)  3.5وصربيا وكوسوفو، ويوجد ) 

ملييون نسيمة، وهنياك ميا يقيارب  ( 31 ) % ( من عدد سكان العراق والذي يبلػ ما يقيارب 23

اجبيير عليي  مؽييادرة منيياطقهم االصييلية بسييبب  3114ميين مليييون وسييتمائة الييؾ نييازح منييذ عييام 

الطائدية والقتال عل  الهوية ويعيشون االن في مناطق م قتة والخدمات فيهيا معدومية وو يعهم 

ك مشيكلة اليجئيين صعب جدا وميزري وهيم بحاجية الي  مسياعدات انسيانية فوريية، كميا ان هنيا

الذين ليم يحصيلوا علي  الموافقيات القانونيية والرسيمية حييث  وباألخقالعراقيين في دول العالم 

يتعر ون ال  االبعاد القسري خيفا إلرادتهم وممارسة ال ؽوطات الندسية من قبل تليك اليدول 

شهر تشيرين االول  فقد اقدمت دول السويد وهولندا وبريطانيا والنروي  والدنمارك واستراليا في

( اليؾ الجيئ  22عل  ابعاد المئات اليجئين واعادتهم ال  العراق بالقوة، وتنوي هولندا ابعياد ) 

 .عراقي رؼم مرور سنوات عل  تواجدهم في ارا يها

ونطالب دوائر الحكومة العراقية باالمتنا  عن استقبال المبعدين قسرا او االتدياق مي، هيذه اليدول 

سيما ما يخق ابنا  االقليات الذين يعيشون هروفيا قياهرة فيي المنياطق السياخنة لتنديذ طلباتهم ال

 .مثل بؽداد والموصل وكركوك في حال عودتهم يكونون اهدافا سهلة للمجرمين

 ة:المعوقون وذوي االحتٌاجات الخاص  -9

يوجييد ثيثيية مييييين معييوق فييي العييراق وهييي اكبيير نسييبة موجييودة فييي الشييرق االوسييط نتيجيية  

الحيييروب وااللؽيييام ومراكيييز االعتقيييال التيييي ميييورس فيهيييا التعيييذيب، والتليييوث البيئيييي والميييائي 

والزراعي والمدخخات والعبوات الناسدة و حايا العمليات اإلرهابيية، وهيم يعيانون مين مشياكل 

اب الرعاية اليزمة لهم م، اهميال حكيومي وا يح، انهيم بحاجية الي  مراكيز الدقر والبطالة وؼي

، ومن ال رورة تشري، قانون خياق للنهيوض بواقي، وهميوم هيذه الشيريحة وتخصييق للتأهيل

راتب مناسب لهم يسد احتياجاتهم، ودعمهم من قبل المنهميات العراقيية والدوليية، جمعيتنيا ت يم 

قيانون لتأسييس هيئية وطنيية   ة التي طالبت البرلمان بتشري،صوتها ال  جانب المنهمات العراقي
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خاصة للمعوقين للنهوض بواق، هذه الشريحة ومعالجة حاجياتهم وانهيا  معانياتهم، واننيا نطاليب 

 : الحكومة بدعم هذه الشريحة من خيل

 .هم من  ريبة الدخل والسكنئوعدا -

 .دراساتهم العليا بءكمالاعدا هم من الشروط في حالة رؼبتهم  -

 .تسهيل معاميتهم في دوائر الدولة -

 .منحهم سلؾ زواج وعقاري  عؾ ما يحصل علية االنسان السليم -

 .توفير مراكز للتأهيل واماكن ريا ية وثقافية وترفيهية -

 .تشكيل صندوق خاق لمساعدتهم -

 .منحهم رواتب تكدي لسد معيشتهم -

ن يعطي  لهيم راتيب كاميل مثلميا كيان فيي وهيدتية ال ان تكيون عند احالتهم عل  التقاعد يجب ا -

 .هناك استقطاعات

 .توعية بحقوق هذه الشريحة من قبل االعيم ومنهمات المجتم، المدني -

كما ان عل  الدولة النهر بمو و  حقوق االشخاق الذين تشوهت وجوههم وةذانهم ومنهم من 

اليذي يجييز  1994لعيام  226لقيرار رقيم فقيد وطرافيه فيي زمين النهيام السيابق بسيبب صيدور ا

تطبييق هيذه العقوبية لؽيرض الحيد مين عمليييات الهيروب المتزاييدة مين الجيي ، علميا بيان وؼلييب 

  .. ه ال  ال حايا هم شباب مهمشون من قبل الحكومة والمجتم، يعانون هروفا صعبة

 :االقلٌات -8

 -الصييابئة المنييدائيين  -يعتبييرون ميين السييكان االصييليين فييي العييراق ويتييألدون ميين ) المسيييحيين 

ال  االرمن والكاكائية والمذاهب االخر ، ونسيبتهم ميا يقيارب )  باإل افةالشبك (  -االيزيديين 

% ( من الشيعب العراقيي، ومنيذ تأسييس الدولية العراقيية الحديثية ولحيد االن هيم مهمشيون  1.2

 .يبون من القرارات المهمة في الدولةومؽ

معاناة هذه المكونات واصبحت يومية بسيبب انتشيار  ازدادت 3114وبعد عملية التؽيير في عام 

هياهرة التعصيب ميين قبيل المتعصييبين والمتشيددين والسيلديين الييذين سييطروا بقييوة السييح عليي  

عيشيون فيي حالية خيوؾ وقليق مناطق ابنا  هذه المكونات وؼيروا ديموؼرافية هيذه المنياطق، وي

وخطر دائم حيث يتعر ون للقتل والخطؾ والتعذيب والم ايقة والتهجير ال سيما ابنا  الكلدان 

السييريان االشييوريين عنييدما تييم مهاجميية ممتلكيياتهم وكنائسييهم فييي بؽييداد والموصييل وكركييوك 

ناهم وكيان % منهم ال  مؽادرة العراق او تؽيير منياطق سيك 66والرمادي مما ا طر اكثر من 
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عددهم مليون ومئتين الؾ نسمة، وفي هذا العام وبسبب الخوؾ والهروؾ االمنية الصيعبة التيي 

بعييد  ماحتدياالتهيمرون بها اعلن المسيحيون في مدن بؽداد وكركوك والبصيرة والموصيل الؽيا  

( شخصيا مينهم منيذ  347وقتل )  (المييد وروس السنة واختصرت فقط عل  ) مراسيم الصية 

كنيسة ودير في عموم العراق وتم خطؾ عشرة  (21، واستهدفت العمليات  رب ) 3114عام 

قساوسة ومقتل تسعة من رجال الدين كان في مقدمتهم المطران بولق فرج رحو رئييس اسياقدة 

وقتل في الموصل بتاري   -شباط   33الكنيسة الكلدانية في محافهة نينو  والذي خطؾ بتاري  

  .3112/ ةذار/24

كما ون الصابئة المندائيين وااليزيديين والشبك تعر يوا اي يا لهجميات مقصيودة والي  عملييات 

% مينهم الي  خيارج العيراق ومين  76الخطؾ والقتل والتهجيير، وقيد هياجر مين الصيابئه اكثير 

(  2161( وهيياجر مييا يقييارب ربيي، مليييون شييخق، وميين الشييبك قتييل )  262االيزيييديين قتييل ) 

( عائلية مين مدينية الموصيل الي  قير  ونيواحي سيهل نينيو  بسيبب  2111شخق، ونزحيت ) 

 .العنؾ الطائدي

هذه المكونات، وهروفهم قاسية ومناطقهم تدتقر ال  ابسط الخيدمات،   لوبناان التحديات كبيرة  

ولييديهم اليقييين بييأن الؽاييية ميين هييذا االهمييال وتعييرض حييياتهم وممتلكيياتهم اليي  الخطيير ميين قبييل 

 .عل  الخروج من العراق إلجبارهمن هو الخارجين عن القانو

وتقوم محافهة نينو  بتؽيير الديموؼرافي وتعريب مناطق سكن ابنا  االقليات فيي منياطق سيهل 

نينييو  والتييي ت ييم وق ييية الحمدانييية والشيييخان وتلكيييؾ، وهييي ذات الؽالبييية ميين المسيييحيين 

نة هيذه المنياطق وعيدم واإليزيديين والشبك من خيل توزي، االرا يي الي  اشيخاق خيارج سيك

 .اعطا  االولوية لسكنة هذه االق ية والنواحي او عن طريق اقامة مشاري، السكن االستثمارية

كانون الثاني قامت مجموعة من المتطرفين والخارجين عن القانون بعد خروجهم من  \ 2وفي   

ا ابنييا  الصيية ييوم الجمعية بأعميال شيؽب وفو ي  وشين هجميات بربريية علي  محييت يمتلكهي

المكون المسيحي وااليزيدي في زاخو وسميل ودهوك وقدرت حجم الخسائر الناجمة عن احراق 

ميييين دوالر وميركيي، وقاميت الجمعيية العراقيية لحقيوق االنسيان  6الي   5بنحيو   هذه األماكن

ث بزيارة هذه المناطق واصدرت بياناً  طالبت حكومة االقليم بدتح تحقيق شامل حول هذه االحدا

التخريبية، وتقديم مرتكبيها الي  الق يا  لينيالوا جيزائهم العيادل، وتعيويض المتهيررين، وحمايية 

 .الشخصية وممتلكاتهمدور عبادتهم 

عل  الدولة حماية ابنا  هذه المكونات والتصدي للمجامي، المتنديذة والتيي تمتليك مليشييات والتيي 

هذه الشرائح مين العيراق، وذليك مين خييل تطبييق القيانون وقبيول اآلخير واحتيرام  إلبعادتسع  

المكونات المتعايشية، ونشير ثقافية التعياي  والتسيامح للحدياه علي  التنيو  الثقيافي واالجتمياعي، 

وادخال المناه  الدراسية ومن المراحل االبتدائية التيي تعيرؾ بهيذه المكونيات القوميية والدينيية، 

 .ح بالتمييز او المساس بشعورهم االنساني النهم شركا  في الوطنوعدم السما

 :السجون والمعتقالت -21
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يعتبر هذا الملؾ من اهم الملدات التي تواجه الحكومة حيث توجد عليه اشيكاالت كثييرة مين قبيل 

والمنهمات المدنية ومن اهم االنتقادات هو االعتقال العشوائي للميواطن عنيد  نوالسياسييالشعب 

مييين ق ييايا الموقيييوفين ليييم تحسيييم % 71 حييدوث اي اندجيييار وو تيييأخير حسييم اليييدعاوي وهنييياك

الييي  المعاملييية السييييئة، واليييدعاوي الكيديييية، االسيييتدزاز واالهانييية والتعيييذيب النتيييزا   باإل يييافة

يق، تردي او ا  السجنا ، وكثرة اعداد السجنا  والنزال  اي ) االعترافات من قبل  باط التحق

في السيجون ومراكيز االحتجياز، واالفتقيار الي  النهافية وانتشيار االميراض، وبيروز  ( االزدحام

المحسوبية واالنحياز ال  الطائدة والمذهب او االتجاه السياسي في ادارة السجون ما ينعكس سلبا 

 .عل  حقوق السجنا 

فين والعاملين يسلكون طرقا واسياليب تخيالؾ الدسيتور والمعيايير الدوليية عنيد تعياملهم ان المشر

( الييؾ حييارس اصيييحي اال انهييم بحاجيية اليي   22ميي، النييزال  والموقييوفين، ويوجييد مييا يدييوق ) 

توعية في العديد من المجياالت التيي يسيلكها الموهديون فيي هيذه االمياكن، ومين اهيم الم شيرات 

لعديد من السجنا  ومن مختلؾ السجون العراقيية بسيبب الدسياد او االهميال الخطيرة هو هروب ا

هروب قاتيل  3122 \ 23 \ 25فدي  -او ال عؾ في الخبرة العملية مثلما نر  في رصدنا هذا 

محافه المثن  السابق محمد علي الحساني من وحد السجون التابعة لوزارة العدل في بؽداد والذي 

تشيرين الثياني تيوفي الميواطن كياهم منشيد   6بتياري   -قوبة االعيدام صدر بحقه تسعة احكام بع

 27وفيي  –راشد في احد سجون محافهة المثني  التابعية الي  وزارة الداخليية بهيروؾ ؼام ية 

تشرين االول المنصرم اعتصام حيراس سيجن الحلية االصييحي للمطالبية بينقلهم بسيبب االعيداد 

( سيجين  2311امل م، هذه االعداد الكبيرة حيث يوجيد ) الكبيرة للسجنا  لعدم قدرتهم عل  التع

نزال  سجن مديرية مكافحة اإلرهاب في محافهة  -( سجين  161بينما الطاقة االستيعابية تبلػ ) 

نينو  ا ربوا عن الطعيام احتجاجيا علي  سيو  المعاملية التيي يتلقونهيا مين قبيل حيراس السيجن 

سيجين، وفيي  311يقيارب مين  ليػ نيزال  السيجن مياتشيرين االول ويب  3وادارتها وذلك بتاري  

عن الطعام بسبب سو  المعاملة، وفي مطل،  بء رابمنتصؾ شهر تموز كان السجنا  قد قاموا 

سجيناً من سجن التسديرات شرق الموصل، حيث تمكنت القيوات األمنيية  46شهر ويلول هروب 

في شهر ةب  -جثث وربعة منهم  منهم في اليوم ندسه، فيما عثرت عل  34من القا  القبض عل  

مكييون ميين خمسيية نييواب ميي،   المنصيرم منيي، مييدير وحمايييات سييجن محافهيية بابييل وفيدا برلمانيييا

محافه بابل من الدخول السجن ولقا  السجنا ، وتم معاملة الوفيد بطريقية ؼيير ح يارية، وكيان 

هربائي والزيادة في سبب الزيارة االطي  عل  اسباب االعتصام داخل السجن وانقطا  التيار الك

سيجين مين مديريية التسيديرات فيي  ( 46ةيليول هيروب )   2وفيي  -الطاقية االسيتيعابية للسيجن 

وشييهد سييجن البلييديات الواقيي، فييي  ، كمييا( ميينهم 31الموصييل وتمكنييت السييلطات ميين اعتقييال ) 

ايلول مقتل تسعة سجنا  وجرح خمسة عشر ةخيرين، بعيد انيدال  حرييق   31العاصمة بؽداد في

ي احد  قاعات السجنا  السيما ون وؼلب الهاربين من تلك السجون محكومين باإلعدام ولم يندذ ف

وفيي سيجن مطيار المثني  ببؽيداد قتيل النقييب الحقيوقي قصيي  ،حكم اإلعدام فيهم ألسباب سياسية

عن اؼيق  3122 \ةذار  \ 25وعلنت وزارة العدل العراقية بتاري  و ،محمد عبيد نتيجة التعذيب

 321وتيم نقيل الشرؾ في المنطقة الخ را  بسبب مخالدته معايير حقوق اإلنسان الدولية  سجن

معيتقي  246معتقيل واصييب  46قتيل  3122 \ةذار  \ 24بتياري  و -، نزيي ال  سجون وخر 

 ، ات داخييل السييجن بسييبب تييردي االو ييا فييي سييجن تسييديرات مدينيية تكريييت نتيجيية ا ييطراب

شيباط  32وبتياري   ،شيباط  \ 25انطلقيت التهياهرات فيي  هيروب سيجنا  مين كركيوك عنيدماو
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 باإلعيداموالسيجين اليذي هيرب محكيوم علييه  السجنا  من سجن تسديرات الرصيافة،هروب احد 

النيزال  فيي سيجن تسيديرات الرصيافة فيي بؽيداد و ،وتم هروبه بالزي العسكري لقوات الطوارئ

اعتقييالهم واالسييرا  فييي حسييم  هييروؾا ييربوا عيين الطعييام لمييدة خمسيية ايييام مطييالبين بتحسييين 

ميا اد  الي    وفاة احد نزال  سجن بادو  نتيجة ا رابه عين الطعيام لميدة ثيثية اييام، ق اياهم

ا يراب عين الطعيام فيي  3122 \شيباط  \ 21بتياري   ،شيباط  21بته بنوبية قلبيية بتياري  اصيا

ان جمي، السجون الموجودة سجن التسديرات ببؽداد احتجاجا عل  عدم تطبيق قانون العدو العام و

 ، م كييل واحييد منهييا اكثيير ميين الييؾ سييجينسييجنا ي يي 24فييي مقيير دائييرة االصيييح البييالػ عييددها 

شيباط ولميدة ثيثية   3نزيل في سيجن الحلية الكبيير بتياري   2611ا رب عن الطعام اكثر من 

واصيدار  ايام احتجاجا عل  األو ا  داخل السجن، داعين الحكومية العراقيية الي  حيل مشياكلهم

قائد جماعية عصيائب وهيل الحيق   - هروب عدنان تاج شيل شرهان - ،القوانين المناسبة بحقهم

في منطقية الكيرخ مين العاصيمة بؽيداد مين سيجن التياجي بعيد التنسييق مي، عيدد مين حيراس هيذا 

كانون الثاني، وكان قد اعتقل قبل نحو خمسة وشهر وفقيا للميادة الرابعية مين   24السجن بتاري  

ون مكافحة االرهاب وهو متهم بقتيل العدييد مين الميدنيين وعناصير القيوات األمنيية وعملييات قان

وفي سجن ديال  توف  المعتقل ؼسان شهاب احمد بتياري   ،تدجير العشوائي في العاصمة بؽدادال

 23هيروب  ،مية االرهياب وهيو مين قييادات الصيحوةكانون الثاني والميتهم كيان معتقيل بته  33

كيانون الثياني بعيد دفي، رشياوي   26من سجن القصور الرئاسية في البصرة فيي ارهابي خطير 

اميير اميرا   ) منهم، من بينهم الدكتور ماجد عبد العزيز استاذ جامعي في جامعة البصرة  كبيرة

، واالرهيابي احسيان نجيم عبيد   معياون 3115المنطقة الجنوبية ( من تنهيم القاعيدة منيذ عيام 

ناطق الوسط والجنوب وهو اختصاصي في صناعة العبوات وتلؽيم السيارات، ومير التنهيم في م

واالرهابي محمد اسحق يعقوب ومير تنهيم القاعدة االرهابي في البصيرة واالخيير اعتيرؾ بقتيل 

هياهرون احتجاجيا العشيرات مين معتقليي سيجن التياجي يت ،لي البصرة االبرييا العشرات من وها

مرد مسلح في شهر ويار، هيو األول مين نوعيه فيي العيراق مين وكان هناك ت عل  سو  معاملتهم

قبل المعتقليين، وذليك فيي سيجن مديريية الجيرائم الكبير  التابعية ليوزارة الداخليية عنيدما تمكنيت 

مجموعيية ميين عشييرة معتقلييين ميين قتييل ثمانييية ميين عناصيير المديرييية بييينهم وربعيية  ييباط بعييد 

نقياب عنهيا، قبيل ون يىنهي  التميرد بتيدخل حصولها علي  سييح هيرب الييهم بطريقية ليم يكشيؾ ال

وفي الساب، مين ةب هيرب ثمانيية سيجنا   ،التي وجهزت عل  المتمردين جميعهمالقوات الخاصة 

من سجن الحلة في محافهة بابل وثنا  وعمال الشؽب داخل السجن، وتم القا  القبض علي  وربعية 

وفيي نهايية شيهر  ،ر الشيرطةخيرين بيينهم خمسية مين عناصيمنهم، وقتل وربعة، واصابة تسيعة ة

 34كميا تمكين ، ةيلول اقدم اثنين من النزال  عل  االنتحار االول شنق ندسه والثاني احرق ندسيه

هيرب فيي  ،ن الؽزالنيي جنيوب الموصيلسجيناً في الثالث من شهر نيسان مين الهيروب مين سيج

 .خمسة سجنا  من سجن األحداث في منطقة الشدا  شرق الموصل التاس، من الشهر ندسه 

في تنهيم السجون وفق المعايير الدولية لحقوق االنسان،  باإلسرا واننا ندعو الحكومة المركزية 

داخليية ال -حقوق االنسان  -العمل والش ون االجتماعية  -واهمية قيام الوزارات المعنية ) العدل 

( بمتابعة ش ون المعتقلين والنزال  والموقوفين وحسم هذا الملؾ المهم واعادة تأهيلهم من خيل 

وتعليم الحيقة ال  و رورة  -الحدادة  -الخياطة  -النجارة  -ادخالهم في دوارات مثل الحاسوب 

ية علييهم ال  القا  محا رات دينية وندسية وثقاف باإل افةاجرا  فحق طبي ودوري للمر   

وتييثمن الجمعييية العراقييية موقييؾ وزييير العييدل السيييد حسيين الشييمري عنييدما اعديي  مييدير سييجن 
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بعيض المسي ولين فيي ادارة السيجن الي  النزاهية الرتكيابهم وعميال  واحاليةجمجمال من منصيبه 

، وتطالييب وحيادتيييهتعييذيب وخروقييات بحييق النييزال ، واقالتييه لمييدير سييجن التيي جي لعييدم وهليتييه 

الشيياملة ومحاسييبة المقصييرين والمييدانين، ومقا يياة كييل منتسييب  باإلصيييحاتعراقييية الجمعييية ال

 .يرتكب هذه التجاوزات ومعالجة ق ايا الهروب التي تتم وفق فساد مالي كبير

سجناً في مختليؾ محافهيات  43يذكر ون دائرة اإلصيح العراقية التابعة لوزارة العدل تمتلك    

بينها ثيثة سجون مخصصة للنسيا  فيي بؽيداد وذي قيار والمثني   البيد وفي اقليم كردستان، من

مين السيجون  3122( سيجين خييل عيام  22632واطلقت دوائر الدولة العراقية ذات العيقة ) 

   في المحافهات كافة.

 :المقابر الجماعٌة -11 

ة االمنية طيلة يشتهر العراق بكونه من اكثر بلدان المنطقة توجد فيه مقابر جماعية ندذتها االجهز

ثيييث عقييود ونصييؾ ميين الحكييم الشييمولي  ييد ةالؾ ميين المييواطنين العييراقيين االبريييا  دعيياة 

الحرية، وتبذل السلطات العراقية المختصة جهودا جيدة في هذا المجال وفي كل عام ييتم العثيور 

منهيا ) ( مقبيرة فيتح  244عل  العديد من هذه المقابر وفي جمي، المحافهيات العراقيية ويوجيد ) 

العثيور علي   3122 \ 22 \ 35، وقد تم العثور هذا العام عل  المقيابر التاليية: تيم بتياري  ( 63

فيي قريية  3111مقبيرة جماعيية ت يم رفيات تسيعة ميدنيين وعيدموا علي  ييد تنهييم القاعيدة عيام 

ة ( مقبير 41جييلة قرب ناحية السيم في مدينة بعقوبية وييذكر انيه تيم العثيور علي  اكثير مين ) 

جماعية في محافهة ديال  لحد االن. في شهر ةيلول وفي محافهة الديوانية تم العثور عل  مقبرة 

العثور عل  مقبيرة  - 2332 حية من ابنا  االنتدا ة الشعبية عام  ( 16جماعية فيها رفات ) 

مدنيين في منطقة الكسار شرقي الدجيل بمحافهة صيح الدين فيي  قلوشخاجثة  ( 51ت م ) 

جثة  ( 42 ) فتح مقبرة جماعية في قرية صوريا التابعة لمحافهة دهوك ت م رفاة -شهر ايلول 

العثور عل  جثتين فيي مقبيرة قريبية مين دائيرة االن يباط  -من قبل الجي   2337تم قتلهم عام 

العثيور علي  مقبيرة فيي  -ةيليول   27مدينية السيماوة فيي  العسيكري فيي عهيد النهيام السيابق فيي

قيام فرييق  -تميوز   31منطقة وم هليل في مدينة الكوت فيها رفاة مجموعة مين الميدنيين بتياري  

( جثيية ميين مقبييرة جماعييية فييي منطقيية ارطيياوي  27ميين وزارة حقييوق االنسييان باسييتخراج ) 

العثيور فييي نديس المنطقيية علي  مقبييرة  ةييار تييم  41بتيياري   -حزييران  3بمحافهية البصيرة فييي 

جماعييية فييي محطيية عييزل الؽيياز فييي محافهيية البصييرة ت ييم رفييات العشييرات ميين المييواطنين 

( جثية مين االطديال والنسيا   261العثور علي  مقبيرة جماعيية فيهيا رفياة )  -العراقيين االبريا  

رفيات تعيود ألشيخاق  والرجال في قرية مهدي االسود الزراعية التابعة ال  مدينة بعقوبة ت يم

جثية فيي  26العثور عل  مقبيرة جماعيية ت يم  - 3117تم اعدامهم رميا بالرصاق خيل عام 

مدنياً وعدموا من قبل تنهييم القاعيدة  71العثور عل  مقبرة جماعية ت م رفات  -محافهة ديال  

فهية فيي محا -في وطيراؾ منطقية النهير الكبيير فيي بعقوبية  3111-3117االرهابي بين عامي 

 - جثة لرجال 24بابل وفي قرية البوعلوان التابعة لق ا  المحاويل تم العثور عل  مقبرة ت م 

مركز  \بعقوبة  \ وتم العثور اي ا عل  مقبرة جماعية في قرية وبو زبيب التابعة لق ا  بلدروز

الي   جثة وتعود هذه المقبرة (23)ل سب، جثث لل حايا من مجمو  محافهة ديال ، وقد تم انتشا

 .3111 \ 3117االحداث الطائدية في عامي 
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 :االغتٌاالت والتصفٌات الجسدٌة -12

يتكرر المشهد للعام الثامن عل  التوالي حيث يتم اؼتيال الكدا ات والكوادر العلمية والشخصيات 

السياسية ومنتسبي قيوات الجيي  والشيرطة والناشيطين العياملين فيي المنهميات المجتمي، الميدني 

ورجييال دييين ومثقدييين وريا يييين ووؼلييب هييذه الجييرائم تسييجل  ييد مجهييول ورصييدت جمعيتنييا 

الصيقة وو اقتحيام اعبيوات الالية، علما بان عمليات االؼتيال ؼالبا ما تيتم مين خييل التصديات الت

مسلحين يرتدون زياً عسيكرياً منيازلهم لييي فيي وحييا  مختلدية مين الميدن العراقيية او بمسدسيات 

 .كاتمة للصوت

 مقتيل -اؼتيال القا ي محمد شييا  بسييح كياتم للصيوت فيي بؽيداد  -فدي شهر كانون االول تم 

 -تكرييت  \العقيد عمر علي عبد من مديرية مكافحة اإلجرام بعبيوة الصيقة فيي ق يا  الشيرقاط 

اؼتييال المحيامي نهيام  -مقتل الدكتور سمير ابراهيم الحمداني مدير الطب العيدلي فيي الموصيل 

مقتل مدير شرطة ق ا  ال لوعية المقدم محمد خالد  -الموصل  \ الجبوري في منطقة الديصلية

مقتيل  -اؼتيال معاون مدير عام االمن الوطني ابراهيم صالح وزوجته في بؽيداد  - الصقةبعبوة 

للدرقية الرابعية اليذي قتيل فيي التدجييرات التيي شيهدتها  64العقيد الركن قيس القريشي ةمر ليوا  

ال  مقتل معياون ميدير عيام شيرطة البصيرة للشي ون اإلداريية العمييد  باإل افةمحافهة البصرة 

مقتيل الرائيد  -محمد ومعاون المدير العام لش ون الحركات العمييد مطير داخيل مياي،  عادل وحمد

مقتيل  -في الجي  زبير مهلوم محمد بعبوة الصقة في تكرييت، واصيابة زوجتيه ووبنيه بجيروح 

 - الشي  ناهم كريم باندجار عبوة ناسدة م، والدته منطقية التياجي وفيي شيهر تشيرين الثياني فقيد

 -مقتيل عبيد   خليؾ  -الحسين محسن مدير اليات المرور م، ابنته في بؽيداد اؼتيل العميد عبد 

بعبوة الصقة كانت مثبتة في سيارته وجرح  -الناشط في مجال حقوق اإلنسان في مدينة كركوك 

دييال  فيي   قادر مختار حي ةشتي في ناحية السيعدية  وكرم مالح واؼتيل -مواطن ةخر كان معه 

مقتييل ادريييس  -تييل ؼسييان عبييد   فييي منطقيية تسييعين بمدينيية كركييوك مق -هجييوم عليي  منزلييه 

اؼتييال  -اسماعيل عزيز من كوادر االتحاد الوطني الكردستاني بعبوة الصقة في مدينة كركوك 

 - احد منتسبي وزارة التربية المهندس حاتم سلمان بأسيلحة كاتمية للصيوت قيرب سياحة النسيور

مقتيل  -االنبار من قبيل عناصير مسيلحة  \في مدينة القائم اؼتيال الشي  ثيج زعين المرسومي 

العقيد محمد خالد عبد الحميد مدير شرطة ق ا  ال لوعية باندجار عبوة الصيقة واصيابة ثيثية 

مقتل مدير شرطة الدواسة الرائيد جبيار رشييد وميدني ةخير باندجيار عبيوة  –اشخاق كانوا معه 

اد والييذي يعمييل موهديياً فييي مجلييس النييواب، اؼتيييال مصييطد  شييعبان مصييطد  فييي بؽييد -ناسييدة 

مقتيل طاليب النيواؾ مسي ول حركية الوفياق فيي  -واستمر المشهد في شهر تشرين االول حييث: 

الشي  مجيد عباس شي   اؼتيل -مقتل سليم كريم محمد ع و مجلس محافهة ذي قار  -اللطيدية 

ل مجموعيية مسييلحة عشيييرة المزارييي، فييي صيييح الييدين وهييو ع ييو فييي المجلييس البلييدي ميين قبيي

الشي  عمياد مهيدي الصيكبان شيي  عميوم قبيلية ال بيدير فيي الديوانيية واصيابة  اؼتيال -مجهولة 

في بؽداد عميد الشرطة محمد جلييل منصيور ميدير المنافيذ  اؼتيل -اثنين ةخرين بجروح خطيرة 

منطقية  مدير حسابات شرطة الحيدبا  العقييد سيعد كاميل فيي  الحدودية كما اؼتيل في شهر ةيلول

اؼتيال الدكتور يلدرم عباس الدامرجي ) اخصائي اعصاب ( فيي  -حي البلديات شمال الموصل 

شخصا بينهم نسا  ووطدال تم اعدامهم رمييا  33تم العثور عل  جثث  -مدينة كركوك م، شقيقه 

بالرصيياق ميين ركيياب الحافليية القادميية ميين سييوريا المختطديية ميين مدينيية النخيييب ؼييرب مدينيية 
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مقتيل  -مقتل رزاق رهمة الع و السابق في مجلس محافهة الديوانية وفيي شيهر ةب  -الرمادي 

بعبوة الصقة كانت مثبتة في سيارته تيم  - ع و مجلس النواب العراقي خالد الدهداوي في بؽداد

مقتيل المهنيدس الزراعيي وحميد محميد  -االنبار  \ قتل نوفل امين خلؾ ع و مجلس ق ا  هيت

بالرصياق السياسيي الكيردي عبياس حسين رئييس فير   اؼتييل – ة ناسدةامين في بعقوبة بعوبو

تميوز   36فيي  -دييال  وفيي شيهر تميوز  \حزب االتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السعدية 

 - قتل طبييب اطديال ابيراهيم شيعيب الجميليي وميام منزليه فيي حيي المعلميين فيي مدينية كركيوك

طديال والتولييد والتيي قتليت داخيل عيادتهيا فيي مدينية اؼتيال اليدكتورة هيديا  جمعية اخصيائية اال

العميييد الييركن علييي كيياهم محيسييب مييدير فيير  الصيينؾ  اؼتيييل -الموصييل. وفييي شييهر حزيييران 

وفيي شيهر ةييار اؼتييل  - .الكيماوي في عمليات وزارة الدفا  فيي منطقية حيي البنيوك فيي بؽيداد

 -قية الشيدا  فيي مدينية موصيل اركان جهاد يعقيوب معياون ميدير معميل االسيمنت الشيمالي بمنط

اؼتيييال عليييي فيصييل اليميييي ميين المييي تمر اليييوطني العراقييي الميييدير التنديييذي لهيئييية المسيييا لة 

كاتميية للصييوت  وبأسييلحةقييام مسييلحون مجهولييون  -فييي بؽييداد بسيييح كيياتم للصييوت   والعداليية

اؼتييال العقييد  -د باؼتيال العقيد نمير خزعل من دائرة االدلية الجنائيية بيوزارة الداخليية فيي بؽيدا

وياد علي اكبر مدير المنشأة الحيوية في وزارة الدفا  وذلك في شهر نيسيان وفيي شيهر ةذار فقيد 

اؼتييل بعبيوة ناسيدة فيي  -العقيد فيي الجيي  العراقيي خليؾ الجميليي فيي منطقية الموصيل  اؼتيل

االشيهر  البصرة العب نادي المينا  الريا ي وسام بدن عييدي وفيي شيهر شيباط كيان مين اكثير

مسلحون مجهولون باؼتيال االستاذ سيعد  -التي شهدت تنديذ الجرائم وعمليات التصدية حيث قام 

عبد الجبار من الجامعة التكنلوجية في منطقة السيدية في بؽداد مستخدمين اسلحة كاتمة للصيوت 

اؼتيال  - ديال  \اؼتيال الشي  قاسم بيسم فور خروجه من جام، البخاري في ق ا  المقدادية  -

مسلحون مجهولون ع و مجلس ادارة ق ا  عين التمر القييادي بالتييار الصيدري الشيي  جاسيم 

اؼتيال الشي  علي فخري وهو صاحب تكية في منطقة الرشيدية شمال  -المطيري والذوا بالدرار

ق الموصل، يذكر ون عدد وئمة وخطبا  المساجد الذين قتلوا نتيجية العملييات االرهابيية فيي العيرا

وتم اؼتيال الشي  علي دايح الدليمي وشقيقه في  - 3122اماماً وخطيبا حت  نهاية عام  413بلػ 

مسلحون مجهولون اقتحموا منزل اليدكتور علي  عبيد الحسيين السياعدي األسيتاذ فيي  -االرمادي 

 -كلية الطب البيطري بجامعة بؽداد، في حي الخ را  وقياموا بشينقه وفيروا الي  جهية مجهولية 

مقتيل  -ال مديرة تسيجيل عقياري فيي منطقية الزهيور شيرقي الموصيل ) خوليه السيبعاوي ( اؼتي

اؼتييال  -وجرح اثنين اخرين فيي الدلوجية  -الشي  حامد دحام الحلبوسي احد شيوخ عشائرالدليم 

اؼتييال  -العميد الركن الطبيب احسان علي المنتسب في وزارة الدفا  بمنطقة الؽزالية في بؽيداد 

 -علي يعمل مديرا فيي احيد  االجهيزة االمنيية فيي بؽيداد، وفيي شيهر كيانون الثياني  رزاق قاسم

 -مقتل علي الشر  امين عام االنتدا ة الشعبانية ع و التحالؾ الوطني في بؽداد بعبيوة ناسيدة 

اؼتييال الشيي  محميد خلييل  -اؼتيال ع و مجلس بلدي فيي محافهية دييال  عبيد اليرحمن جمعية 

مدير شرطة ق ا  هيت استشهد ووصييب وربعية مين عناصير  -في الدلوجة العلواني امام مسجد 

اؼتييال العقييد رعيد فخيري مين  -حمايته باندجيار عبيوة ناسيدة اسيتهدفت موكبيه ؼيرب الرميادي 

قتييل العميييد الييركن ثييامر صييالح حسيين المنسييوب  -مديرييية حماييية السييدارات فييي وزارة الداخلييية 

  .لرئاسة الوزرا  بعبوة ناسدة
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يعاني القطا  الصحي فيي العيراق ومنيذ ميدة طويلية مين وهميال الحكومية للم سسيات الصيحية،  

والتي تحتاج ال  حملة وطنية شاملة لتطوير وتأهيل هذا القطا  الحيوي والمهم في الدولة، واهم 

للشييروط، وقليية الكييادر  ةالمييواطن فييي العييراق هييو نقييق فييي المستشييديات الموافييي همييا يعانييي

المنتشرة في المجتم،، وعدم الثقة في اليدوا  لتعيدد المصيادر الموجيودة،  باإلمراضخصق المت

وانعدام النهافة، والدو   واالسلوب ؼير الح اري الذي يتعامل به الموهديون مي، المر ي ، 

واالطبيييا  العراقييييون والكيييوادر الصيييحية يتعر يييون الييي  تهدييييدات واعتيييدا ات مييين قبيييل ذوي 

ال  االبتزاز من قبل عصابات المجرمين، والعديد  باإل افةئريا وماديا المر   ومطالبتهم عشا

 36من االطبا  تم  ربهم في المستشديات ما اد  ال  انطيق المهاهرات واالعتصامات، وفي 

ا طرت نقابة اطبا  محافهة واسط الي  اؼييق العييادات الطبيية الخاصية وايقياؾ العميل  22 \

العشيائرية التيي يتعيرض لهيا االطبيا  فيي  تالتهدييدالي  هياهرة بها الي  اشيعار ةخير احتجاجيا ع

تعيرض ثيثية اطبيا  فيي  -المستشديات من قبل المواطنين واطييق التهدييدات العشيائرية بحقهيم 

قسم الطوارئ بمستشيد  مدينية الطيب فيي بؽيداد الي  اعتيدا  بال يرب المبيرح والركيل مين قبيل 

عليي  وزارتييي الداخلييية لييذا فييان  3122 \ 22 \ 32عناصيير حماييية المنشيي ت!! وذلييك بتيياري  

 -والصييحة فييتح تحقيييق مشييترك وعاجييل لمحاسييبة المعتييدين وعييدم تكييرار مثييل هييذه االعمييال. 

اعتصييام االطبييا  وذوي المهيين الطبييية فييي ) بؽييداد والبصييرة والموصييل والديوانييية والسييماوة 

والناصييرية وكييربي  والحليية ( مطييالبين الحكوميية باإلصيييح والحديياه عليي  حقييوقهم الوهيدييية 

وحقوق المر  ، ودعا المعتصمون ال  ايجاد الحلول للمشاكل وتصحيح المسار الذي اد  الي  

تردي النهيام الصيحي فيي العيراق، واكيدوا علي   يرورة معالجية اسيباب زييادة هجيرة االطبيا  

( طبيييب  411مييا يقييارب )  3122 تشييرين الثيياني   21كمييا بييدو بتيياري   -والكدييا ات الطبييية 

مييدير صييحة المحافهيية وزيييادة رواتييبهم  بءقالييةمحافهيية دهييوك مطييالبين  ا ييرابا عيين العمييل فييي

واصيل طلبية  2011 \ 23 \ 32وفيي  -ومنحهم االمتيازات وسيوة بأطبيا  المحافهيات األخير  

كلييية التقنيييات الطبييية والصييحية ببؽييداد االعتصييام لليييوم الثالييث عليي  التييوالي مطييالبين بتؽيييير 

من امن العمادة عل  الطلبة المعتصمين وتوفير اقسام داخليية الكلية ومحاسبة المتجاوزين   عميد

ايلول قامت   7وفي  -ميئمة وا افة سنة خامسة للدراسة وتوفير الدراسات العليا لكافة االقسام 

الكوادر الطبية في كركوك بمهاهرة بسبب اؼتيال زميئهيم او الخطيؾ او االعتيدا  علييهم اثنيا  

 .نهم باتوا هدفا ليعتدا  واالرهابعملهم، وطالبوا بحمايتهم أل

 ة:راض التي تحتاج ال  معالجات فوريوفيما يلي عدد من االم

في مقدمة هذا المرض الذي  يأتي( حالة في هذا المجال والذي  211يوجد اكثر من )  السرطان:

ة الرئيي -المثانيية  -الؽييدد اللمداوييية  -البلعييوم   -المعييدة -اصيياب العييراقيين هييو سييرطان الثييدي 

وسييرطان الييدم وهييو مييرض خطييير عليي  البشييرية فييي  -الييدماغ  -الجلييد  -القولييون  -والقصييبات 

الؽالب ينتقل وراثيا بين الناس، او من اال طرابات الندسية نتيجة لمعاناته اليومية او بسبب قلية 

الرعايية الصيحية وؼييياب الرقابية علي  المييواد الؽذائيية وازديياد موجييات العواصيؾ الترابيية فييي 

بيد وو بتأثير العوامل الخارجية التي وحدثتها مخلدات الحيروب واسيتخدام اليورانييوم المن يب ال

 .2332في حرب عام 



[23] 

 

 76الؾ حالة مسجلة في عموم العراق و 27وتشير االحصائيات في العراق ال  وجود اكثر من 

يقييل عيين سييبعة ةالؾ حاليية جديييدة مصييابة بالسييرطان ميين  % وفييي العاصييمة بؽييداد سيينويا مييا ال

 21( حاليية، وفييي محافهيية البصييرة وقيد بلؽييت النسييبة بييين صييدوؾ النسييا   21.111مجميو  ) 

دهوك، و في محافهات اربيل والسليمانية و% منها  21لكل مئة ولؾ و  72حالة، وفي الرجال 

 3411سنوات االخيرة )  % في محافهة ذي قار ههرت في خمس 5% في محافهة ميسان  7

( شخق ويعاني المر   العراقيون من المواعيد الطويلة للدحيق  2611( حالة توف  منهم ) 

بسبب قلة االجهزة وقدمها، وقلة الميك الطبي المتخصق في مجال عييج االورام السيرطانية، 

ولكين ( جهيازا،  71-61وقلة وجهزة فحق وتشخيق هذا المرض، والمستشديات بحاجة من ) 

ميين هيذه األجهيزة !! علي  الحكوميية االسيرا  فيي تيوفير االجهييزة  21ال تتيوفر فيي اليبيد سيو  

  .المتطورة المطلوبة والمستشديات الحديثة وتأهيل الكوادر الطبية المتخصصة

مختلدة نتيجة االصابة بالشيلل والصير   بءمراضيصاب اآلالؾ من اطدال العراق  ت:اللقاحا - 

اليذي يعطي   ( B. C. G ) تتجاوز اعمارهم السنة بسبب اللقاحات ومنهيا لد  االطدال الذين ال

ولقيياح العصييبة الرباعييية  ) بعييد االسييبو  االول ميين والدتهييم لوطدييالكلقيياح اولييي و ييروري 

ببت اصييابة بالشييلل النتهييا  والخماسييية ولقيياح منيي، االصييابة بالشييلل ( جمييي، هييذه اللقاحييات تسيي

صيحية هذه اللقاحات وهي ؼير صالحة ليسيتهيك البشيري لكونهيا فاسيدة رؼيم وجيود عيمية 

ترمز عل  انها صالحة لميدة عشيرة سينوات قادمية، يجيب علي  وزارة الصيحة مراعياة الشيروط 

دولية العراقيية الستيراد االدوية من الدول التي ليست لها دواف، وحسابات انتقامية م، الشيعب وال

الحديثة، وهناك جهود متميزة من قبيل السيلطات الصيحية بمتابعية الصييدليات التيي تيروج ادويية 

صييدلية فيي منياطق متدرقية مين المحافهية خييل  22ؼير صالحة في محافهة ديال  تيم اؼييق 

ة باعة األشهر الستة الما ية، بسبب تجاوزها عل  األنهمة والقوانين، فيما دعا مواطنون لمعاقب

 .األدوية الداسدة نهرا لدورهم في قتل األبريا 

وهو من االمراض المعدية الخطيرة، وشيهد العيراق هيذا العيام  ( H1N1) :اندلونزا الخنازير - 

اصابات بهذا الوبا  منيذ بدايية العيام الحيالي فيي محافهيات  217العديد من االصابات تم تسجيل 

حالة فيي بؽيداد، وكانيت هنياك 33والمثن  والبصرة منها بؽداد وديال  وبابل والنجؾ والموصل 

حالتي وفاة في البصرة والديوانية واثنين في بؽداد، ووفاة طدلتين فيي مدينية السيماوة واثنيين فيي 

 .الموصل
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ان هذا القطا  يعاني من مشاكل حقيقيية، ورثتهيا اليوزارتين المعنيتيين )التربيية والتعلييم العيالي  

والبحث العلميي( مين سياسيات النهيام السيابق، وان علي  الدولية العراقيية االهتميام المتزاييد بهيذا 

س القطا  اليذي يعيد مدصيي مهميا فيي بنيا  الدولية والمجتمي،، فيان الينقق الرهييب بعيدد الميدار

الي  الدسياد  باإل يافةوالجامعات والمعاهد وسو  احوالها وقيدم المختبيرات واالجهيزة التعليميية، 

االداري الذي يتحكم ببرام  مثل الزماالت والبعثيات وؼيير ذليك، يي ثر بشيكل سيلبي كبيير علي  

 .عموم العملية التربوية والتعليمية والعلمية في العراق الجديد
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يعتبر هذا المو و  مصدر قلق للعديد من االشخاق لوجود اعداد كبيرة في العيراق، وتحتياج  

ال  تنهيؾ التربة العراقية منها حيث يقتل كل عام العديد من االفراد بسبب اندجار هيذه االلؽيام، 

فقد قتل مواطن وهو طالب في المرحلة االعدادية يدع  انور لطيؾ عمر عندما قام بعملية حدير 

ي ناحية يايجي في كركوك، وقتل ستة اشيخاق فيي حقيل الرميلية فيي محافهية البصيرة عنيدما ف

 مخلدياتكانوا يعملون عل  ازالة االلؽام فاندجرت مجموعة من هذه االلؽام والذخيرة القديمة من 

 .مليون قنبلة عنقودية 61واكثر من  لإلفرادمليون لؽم م اد  31الجي ، ويوجد في العراق 

 قضاٌا حقوق االنسان االخرى: - رقةالمتف -16

وفييي هييذا الملييؾ المتدييرق نركييز عليي  العديييد ميين الحيياالت التييي يجييب ان يقييؾ القييانون امامهييا  

 -ويحاسب المقصرين ويطبق النصوق الدستورية خدمة للحكومة وللمواطن مين هيذه الحياالت 

ترفييوا بتنديييذهم مييدير مكتييب وةميير سييرية الحراسيية لنائييب رئيييس الجمهورييية طييارق الهاشييمي اع

عمليات كبيرة بمسدسات كياتم الصيوت ومنهيا عمليية اؼتييال المقيدم احسيان فا يل ميدير مركيز 

قييرب مبنيي  وزارة المالييية عليي  طريييق  2/2/3122عمليييات شييرطة بؽييداد الييذي اؼتيييل بتيياري  

محمد القاسم السري، في بؽداد مما دف، بالق ا  الي  اصيدر امير القيا  القيبض علي  نائيب رئييس 

قوة امنية خاصة داهمت منزل ع و مجلس محافهة صيح الدين  -جمهورية طارق الهاشمي ال

 .3122تشرين الثاني   34جاسم ممتاز، واعتدت بال رب عل  عنصرين من حمايته بتاري  

( احيد  ) كياهم الصييادي بءعدا مبادرة متميزة من قبل سماحة السيد مقتد  الصدر عندما امر  -

تميوز   22بتاري   -نواب كتلته البرلمانية من التيار الصدري بسبب اعتدائه عل   ابط شرطة 

بين افراد قوات حماية المس ولين في وزارة الداخلية قيرب نديق   اندلعت اشتباكات ورمي مكثؾ

ينتيه باب الشرقي ببؽداد بسبب مخالدة احد  المواكيب لقواعيد السيير واؼلقيوا الشيار  العيام وليم 

وفيي  -المسيلح والميروري  االشيتباكالمو و  اال بقدوم قوة مين داخيل المنطقية الخ يرا  لديك 

انييدلعت اشييتباكات مسييلحة بييين حماييية وزارة الصييحة وحماييية الييوزير، وان  3122 \ 2 \ 22

النيار  لإلطييقاالشتباكات تمت عل  خلدية حدوث مشاحنات بين الطرفين مميا اد  الي  تبيادلهم 

فيي مدينية الموصيل اطليق  -مما ولد حالة من الذعر والخوؾ داخل الوزارة وخارجها العشوائي 

 \ 23 \ 27بتاري   بأذ مسلحون النار عل  منزل النائبة ةمنة سعدي مهدي من دون ان تصاب 

3122. 

المييروة عليي  ارتييدا   بءجبييارهنيياك محيياوالت ميين العديييد فييي المييدارس والجامعييات والييدوائر  -

لؾ لبنييود الدسييتور ال سيييما هنيياك طالبييات ونسييا  ميين ديانييات اخيير  عليي  الحجيياب وهييذا مخييا

وزارتييي التربييية والتعليييم العييالي وبقييية دوائيير الدوليية تحمييل المسيي ولية واتخيياذ موقييؾ صييارم 

واحالتهم ال  الجهات القانونية لمن يحاول وباجتهادات فردية بدرض ارتدا  الحجاب بالقوة علي  

 .المروة

ن وكبر الشرائح المت ررة في المجتم، العراقي بسبب ارتدا  وسيعار الب يائ، المتقاعدو يعتبر -

والخييدمات، وال توجييد زيييادات معقوليية عليي  رواتييبهم، وهييم قييدموا عمييرهم فييي خدميية الييوطن 

والشعب كما ان هنياك هياهرة التيأخير المسيتمر لرواتيب صيندوق الرعايية االجتماعيية، ليذا فيان 

 .ة من خيل سن قوانين تيئم المرحلة الحاليةعل  البرلمان انصاؾ هذه الشريح
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قييام مسييلحون ملتحييون يرتييدون ميبييس مدنييية ويحملييون  3122 كييانون الثيياني   22بتيياري   -

هويات ومنية بتنديذ حملة قاموا خيلها بتحطيم محال بي، المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة 

قوة من الشيرطة المسي ولة عين مكيان  ببؽداد كما اعتدوا بال رب عل  وصحابها، ولقد ح رت

الحيادث واعتر يت طرييق المسييلحين، اال ونهيم وبيرزوا هوييات تثبييت انتسيابهم إلحيد  الجهييات 

ما زال المواطنون يشكون من التيأخير وينزعجيون مين زييارة اي  –الحكومية المتندذة فتركوهم 

ر وتعطييل مصيالح مس ول في الحكومة الي  اي مكيان بسيبب ؼليق الطيرق وقطي، انسييابية السيي

عند استيم اي وزير لوزارته الجديدة عل  الدور يبعد كل الموهدين التابعين للوزير  -المواطنين 

 .السابق

عجز وا ح من قبل السيلطات بمحاسيبة الحماييات الخاصية التيي ميا زاليت تعتبير ندسيها فيوق  -

( لحمايية وكييل  31 ) -( عنصرا لحماية اليوزير  41القانون وفوق مصالح المواطن، وهناك ) 

الي  حماييات  باإل يافة ،( لمين هيم بدرجية ميدير عيام 6)  -لحمايية المستشيار  ( 8 ) - اليوزير

رئيس الجمهورية ورئيس الوزرا  والبرلمان واع ا  مجليس النيواب ور سيا  الكتيل واع يا  

 .مجالس المحافهات

 .% يعيشون تحت خط الدقر 34في العراق  -

فيي  حزبية% نسبة البطالة في صدوؾ المواطنين لعدم وجود وهائؾ بسبب المحسوبية وال22 -

 .التعيينات التي تتم في م سسات الدولة

% من حاالت الرشوة ال تسجل، ويحتل العراق المرتبة الرابعة بعد الصومال وافؽانسيتان  36 -

 .ولؾ ملؾ فساد في الدولة العراقية 34يوجد  -وميانمار 

 .% من المواطنين ال يحصلون عل  الما  الصالح للشرب 31 -

 .% من سكان العراق يدتقرون لخدمات الصرؾ الصحي 11 -

الميا   ييأتيمليون مواطن من محافهة نينو  ال يشرب ما  صالح للشيرب، وفيي سيهل نينيو   -

ال يصيلهم ( ساعات فقط واؼلب مناطق الشنافية في مدينة الديوانيية  7 – 5كل اربعة ايام من ) 

 .ما  صالح للشرب، وان مليونين مواطن في مدينة الثورة ببؽداد ال يشرب ما  صالح للشرب

هنياك حيوانيات مثيل )  -يعيشون في ايجارات واحيا  معدومة من الخدمات االساسية   64%  -

الكيييب السييائبة ( تتجييول فييي الشييوار  وداخييل االق ييية والنييواحي  -دجيياج  -االبقييار  -االؼنييام 

 احيانا في مراكز المحافهات.و

حيييث اآلالؾ ميين هييذه العوائييل تعييي  فييي بيييوت ميين الطييين   الدقيير ومأسيياة العائليية العراقييية -

 .والصديح منهم من يعمل بين الندايات لتؽطية الندقات اليومية للمعيشة

في العراق توجد وليؾ مدرسية مين الطيين واالكيواخ ال سييما فيي االق يية والنيواحي والقير ،  -

تدتقر ال  انعدام الشروط الصحية ووسائل التعليم، وهناك ازدحام في عدد الطلبة فيي الصيدوؾ و

لقلة االبنية المدرسية وهي اؼلبها قديمة والتي فيهيا العدييد منهيا ةليية للسيقوط، ومينهم مين يجليس 

% مين الميدارس ال يتيوفر فيهيا ميا  صيالح للشيرب،  11عل  االرض لقلة المقاعد !! اكثير مين 

ب المدارس تدتقر ال  النهافة، وتسرب طلبة الميدارس االبتدائيية والثانويية، وانتشيار هياهرة اؼل

الييدروس الخصوصييية، معهييم المييدارس تهمييل دروس الريا يية والموسيييق  الدنييية واسييتؽيلها 

 .وخر بدروس 

ومن اهم الموا ي، التي يجب عل  الدولة معالجتها هيو ايجياد وسييلة للحيد منهيا وهيي هياهرة  -

، حيث فقد العراق هيذا األخر ال  الحوادث الطرق  باإل افة حايا الدهس وانقيب المركبات 
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( فيي دييال ،  77( شخق فقط في محافهية ذي قيار و)  431شخصا ً منهم )  ( 3372العام ) 

( حيادث اصيطدام، و )  4211( حيادث اليدهس، و )  4471وكيان هنياك )  ( 7985 ) وجيرح

هييذه  وتييأتي( حادثيية،   23حييادث انقيييب المركبيية، الحييوادث االخيير  كييان عييددها ) (  237

الحوادث نتيجة تراج، الرقابية المروريية بسيبب الدو ي  التيي عميت فيي العيراق، وعيدم وجيود 

تشديد عل  السائقين، وسهولة الحصول عل  اجازة السوق، وعدم االلتزام بالسرعة رؼيم وجيود 

 .العديد من الطرق الخارجية تسير بطرؾ واحد للذهاب واالياب

 

 :التوصٌات   

م الخيدمات ان العراقيي الي  االهتميام بمعانيات الميواطنين العيراقيين وتقيديندعو الحكومة والبرلمي

لهيا الكهربيا   تأتي) مسألة الكهربا  فهناك مناطق من العراق ال  معالجةال رورية واالساسية ك

معالجية مو يو   -والصيرؾ الصيحي  - ومو يو  الميا  –سيو  خميس سياعات يومييا فقيط 

وبنيا  المستوصيدات والمستشيديات والميدارس واالسيرا  فيي تيوفير  -تبليط الشيوار   -الندايات 

محاربة التطيرؾ  -السكن الميئم للمواطنين من خيل بنا  التجمعات السكنية وتوزي، االرا ي 

الميوهدين، وعيدم تسيتر  والق ا  عل  الدساد المستشري من اخيتيس االميوال العامية ورشيوة -

عيدم التيدخل فيي شي ون  -تقيديم الخيارجين عين القيانون الي  الق يا   -الحكومة علي  المدسيدين 

حسم مو و  تأخر دعاوي الموقوفين  -تأخير في مو و  دعاوي النزاعات الملكية  -الق ا  

م، السيجنا   وعل  المس ولين في ادارة السجون االهتمام بسجنا  ابنا  االقليات وعدم و عهم -

تدعيل وتنديذ قانون مناه ة العنؾ  -المتطرفين والمتشددين النهم يعانون من معاملة سيئة منهم 

معالجيية الرواتييب التقاعدييية  - ييد المييروة فييي المحيياكم اليي  جانييب التوعييية والتربييية واالصيييح 

ات حديثية البليد يحتياج الي  بنيا  مستشيدي -وانهيا  مليؾ حقيوق الشيهدا  وال يحايا  - المنخد ية

ونموذجية وكاملة المواصدات في كل محافهة ما ال يقل عن اثنين، كما علي  السيلطات الصيحية 

ايجياد فيرق العميل وتنشييط  -متابعة الب ائ، الؽذائيية المسيتوردة واالدويية المنتهيية الصييحية 

ة هيذه المطالبة بان تكون هناك ارادة وطنية صادقة وجيادة مين قبيل الحكومية لمعالجي -االقتصاد 

واالهتمام بالمناه  الدراسيية  - وتدعيل دور وسائل اإلعيم ومنهمات المجتم، المدني - المشاكل

وادخال المواد التي تعرؾ مكونات المجتم، العراقي ال سيما في التعاي  السيلمي وتقبيل االدييان 

  .والقوميات والمذاهب واحترام القانون وتحقيق العدالة

االنسانالجمعية العراقية لحقوق   
 في الواليات المتحدة االمريكية

www.ihrsusa.net 

http://www.ihrsusa.net/

