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المقدمة:
الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة (  ) IHRSUSAجمعٌة
طوعٌة ؼٌر حكومٌة مستقلة تهدؾ الى تعزٌز العدالة االجتماعٌة والمساواة بٌن المواطنٌن
العراقٌٌن فً ظل المواثٌق والعهود الدولٌة وفق دستور عراقً فاعل ،وتدعو إلى الؽاء
االنتهاكات المتعلقة بالحقوق والحرٌات ،وتطبٌق معاٌٌر حقوق اإلنسان ،وترصد االنتهاكات
والخروقات التً ٌتعرض لها االفراد ،وتصدر البٌانات والتقارٌر الدورٌة بذلك.
كما تقوم بتنمٌة قدرات الناشطٌن والعاملٌن فً منظمات المجتمع المدنً والمإسسات العامة من
خالل إقامة الورش والمإتمرات والندوات فً المجاالت المختلفة لتحسٌن قدراتهم لمواجهة
التحدٌات ،وتسعى الجمعٌة ومنذ تؤسٌسها عام  1999الى التواصل الهادؾ مع جمٌع االطراؾ
المحلٌة واالقلٌمٌة والدولٌة للنهوض بالواقع العراقً المتردي ،حٌث ٌحتاج البلد الى العدٌد من
االصالحات الجذرٌة لتحسٌن البنٌة التحتٌة ،وتقدٌم الخدمات االساسٌة للمواطن العراقً ،وإنهاء
العقبات التً تواجه التنمٌة والتعلٌم.
وتعتمد الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً تقارٌرها التً
تصدرها على المصادر التالٌة (التقارٌر الدولٌة ووزارات الداخلٌة والدفاع والعدل والصحة،
والهٌبات المستقلة لحقوق االنسان فً المركز واقلٌم كوردستان ،ومدٌرٌة شإون االٌزٌدٌن فً
وزارة االوقاؾ فً االقلٌم ،وهٌبة النزاهة ،ووسابل االعالم ،وجهات فاعلة فً المجتمع المدنً
وحقوق االنسان ،الى جانب المصادر الخاصة من فرق الجمعٌة من ناحٌة الرصد والتوثٌق
والمتابعة والتحقٌق ،فضال ً عن ذلك على المراسالت واالتصاالت ومقابالت المواطنٌن).
ان حالة حقوق االنسان فً العراق لعام  2106مضطربة وؼٌر مستقرة وقد شهدت انتكاسات
كثٌرة ،وتجاوزات وانتهاكات للحرٌات االساسٌة للمواطنٌن ،حٌث ٌلمس العراقٌون النهج
الطابفً والتمٌٌز والتفضٌل لفبات معٌنة على االخرى ،والحرٌات العامة مقٌدة مع انعدام فرص
العمل واقتصاد متدهور ،ومشاكل مالٌة ،مع ارتفاع نسبة الفقر الى (  ) %31وهناك ()02
ملٌون مواطن بحاجة الى مساعدات عاجلة فً العدٌد من المجاالت تؤتً فً مقدمتها مجال
السكن والصحة وباقً الخدمات االساسٌة واالنسانٌة ،واالسرة العراقٌة تعٌش حٌاة متدنٌة
وقاهرة ،وٌعٌش اؼلب العراقٌون فً خوؾ دابم من المجهول جراء العنؾ واالرهاب المتصاعد
من قبل الجماعات االصولٌة المتطرفة التً ساهمت فً صناعة الرعب والخوؾ فً المجتمع
وهدم مرتكزات الدولة ،مع وجود قلق من العناصر المسلحة المنتمٌة الى جهات مختلفة ومنتشرة
فً اؼلب المدن العراقٌة مما ادت الى تدهور الوضع اكثر ،وما زال تدخل االحزاب السٌاسٌة
الحاكمة ،ومنظومة الفساد التً تسٌطر على االمور العامة تمارس ضؽطها على سلك القضاء
وتضع القٌود امام العدالة مما ادى الى اضعافها ،حٌث ٌطبق القانون على الفقراء وعموم
المواطنٌن وٌستثنً المتنفذٌن والطبقات الحاكمة ،وأن العملٌة السٌاسٌة قابمة على الطابفٌة
والتهمٌش والفساد المتفشً فً المإسسات الحكومٌة والتدخالت االقلٌمٌة وكل ذلك عوامل اثرت
على حقوق المواطنٌن وكٌان الدولة.
وقد فقد العراق نتٌجة العملٌات االرهابٌة ،والعنؾ المتصاعد (  ) 627726شخصا ً وجرح
( )677261آخرٌن ،من المدنٌٌن والعسكرٌن مما ادى الى وجود ملٌونٌن ارملة نتٌجة العنؾ
واالرهاب الذي تعرض له العراق.

3

تقرير الجمعية العراقية لحقوق االنسان في الواليات المتحدة االمريكية لعام 1026
ورؼم المناشدات والمطالبات للقضاء على ملؾ الفساد االداري والمالً فً دوابر الدولة من قبل
المإسسات الدٌنٌة والمدنٌة واالجتماعٌة وخروج الشعب بتظاهرات للضؽط على الحكومة والتً
بلؽت (  ) 339تظاهرة فً هذا العام لمناهضة الفساد وتقدٌم سراق المال العام الى العدالة ،اال
انه لم ٌتم أٌة معالجة حقٌقٌة للقضاء على هذا الملؾ الذي دمر البالد واهدر المال العام  ..فٌما
استمرت القوات الحكومٌة بالتصدي امنٌا ً للمتظاهرٌن واعتقال العدٌد منهم.
كما تواجه الدولة مشكلة النازحٌن والمهجرٌن قسرٌا ً وواقعهم اإلنسانً الخطٌر حٌث بلػ عددهم
( ثالثة مالٌٌن و 711الؾ) نازح.
وتؤمل الجمعٌة العراقٌة ان ال تعالج ملفات حقوق االنسان سٌاسٌا ً بل قانونٌا ً ،لذا ندعو الحكومة
والمإسسات الدٌنٌة والتعلٌمٌة والتربوٌة والمدنٌة واالعالمٌة الى تعزٌز سلطة القانون ونشر
ثقافة قٌم حقوق االنسان لتكون أساسا ً لبناء الدولة الدٌمقراطٌة الحدٌثة للتصدي لنزعة االستبداد
والتطرؾ ،وان تسعى بجدٌة لتنفٌذ االصالحات ،وكذلك ٌجب احترام خٌارات كل العراقٌٌن ..
كما نناشد المجتمع الدولً بالتدخل والمساعدة وبكافة الوسابل المتاحة والمتوفرة إلنهاء معاناة
الشعب العراقً والتحدٌات التً تواجهه فً مجال الخدمات االساسٌة كالصحة والتعلٌم وسٌادة
القانون والطاقة الكهربابٌة والمٌاه والسكن.
ان العراق الٌوم بحاجة الى اعادة صٌاؼة بناء المإسسات التعلٌمٌة والتربوٌة للمساهمة فً بناء
شخصٌة المواطن للنهوض بمرتكزات الدولة التً اصابها الكثٌر من الترهل والالمباالة.
وٌشمل تقرٌر الجمعٌة العراقٌة لهذا العام على (  ) 09ملفا ً ٌوثق انتهاكات حقوق االنسان فً
العراق ،وٌتؤلؾ من (  ) 66صفحة:

 -1ملف الضحاٌا:
ٌعٌش العراقٌون تحت تهدٌد قوى االرهاب منذ اكثر من عقد من الزمان والتً تهدد حٌاة
المواطنٌن االبرٌاء من االطفال والنساء والشٌوخ والشباب فً المناطق العامة ،واالحٌاء الشعبٌة
المزدحمة ،واماكن العبادة عن طرٌق ال ّتفجٌرات باألحزمة والعبوات الناسفة والسٌارات المفخخة
وعملٌات االختطاؾ واالؼتٌاالت المنظمة فً المدن الساخنة من محافظات " بؽداد  -دٌالى -
صالح الدٌن  -االنبار  -نٌنوى  -وكركوك ".
 -6التصفٌات الجسدٌة:
ٌقوم المجهولون واالرهابٌون بتصفٌة الوجوه المجتمعٌة وذوي الكفاءات وموظفً الدولة
والمراتب العسكرٌة وعامة الشعب من خالل العبوات الناسفة والسٌارات المفخخة او عملٌات
الخطؾ ومن ثم القتل او االؼتٌال المباشر .الجمعٌة العراقٌة تدٌن بؤشد العبارات مقتل وتصفٌة
المواطنٌن العراقٌٌن ،وتطالب الحكومة العراقٌة واالجهزة المختصّة للقٌام بمسإولٌاتها فً حماٌة
المواطنٌن من خالل اتخاذ التدابٌر الكفٌلة لتحقٌق ذلك والحد من العملٌات واالعتداءات اإلرهابٌة
وفتح تحقٌق شامل وتقدٌم الجناة الى العدالة ،وانهاء هذه الحالة الخطٌرة الموجودة فً البالد وفق
ما نص علٌة الدستور العراقً والقانون الدولً لحقوق اإلنسان والقانون اإلنسانً ذات الصلة.
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فٌما ٌلً قائمة بأسماء عدد من الضحاٌا لهذا العام:
ت

االسم

 0أحمد صبحً النداوي

2

احمد عبد مطلك الجبوري

3

حاتم الحمدانً

 4حسٌن توفٌق

5

حمد العبادي

 6حمزة مدحت

7

خالدة تركً عمران

8

دهام الحسان

9

رافد الغرٌباوي

 10هوشٌار اسماعٌل
مصطفى

11

سمٌرة صالح علً
النعٌمً

المهنة

المكان

من حماٌة طارق الهاشمً

المقدادٌة

مهندس بنفط الشمال

كركوك

مقدم

كركوك

مالزم أول

قضاء طوز

محامً

دٌالى

مالزم أول

قضاء طوز

مدرسة

البصرة

شٌخ

الضلوعٌة

رجل الدٌن الشٌخ

بغداد

خطٌب

اربٌل

ناشطة وحقوقٌة

الموصل

شٌخ عشٌرة

الحدٌثة

 13طه الجبوري
 14عبد الستار محمد علً

امام وخطٌب
المقدم الشرطة

االسكندرٌة
قضاء طوز

عٌسى العصمان

عقٌد ركن

الموصل

الدكتورة فً جامعة السماوة
مالزم أول
عقٌد شرطة

السماوة
قضاء طوز
قضاء طوز

12

15

الشٌخ مهدي العبٌدي

 16فرات عبد الصاحب كمٌل
 17محمد حسٌن
 18مصطفى حسن
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مالحظات
خطف ثم قتل فً
/10كانون/االول.2016/
قتل من قبل مجهولٌن فً
2016/10/4
من قبل مجهولٌن فً شهر
تموز.
قتل فً /17حزٌران.2016/
قتل من قبل مجهولٌن فً
/9حزٌران.2016/
قتل فً /17حزٌران.2016/
احترقت نتٌجة انفجار سٌارة
مفخخة فً /4نٌسان.2016/
قتل من قبل مجهولٌن فً
/23حزٌران.2016/
خطف فً كربالء ثم قتل وعثر
على جثته فً /25تموز.2016/
اغتٌل من قبل مجهولٌن فً
/22تشرٌن الثانً.2016/
اعتقلت وبعد اسبوع اعدمها
تنظٌم داعش فً /3تشرٌن
الثانً.2016/
قتل خالل اشتباكه مع االرهابٌٌن
فً /29نٌسان.2016/
قتل فً /4كانون الثانً،2016/
قتل فً /17حزٌران.2016/
قتل من قبل تنظٌم داعش
/4آذار.2016/
قتلت بتارٌخ /28شباط.2016/
قتل فً /17حزٌران.2016/
قتل فً /17حزٌران.2016/
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 -6التفجٌرات:
فً العراق كل ٌوم هناك ثالثة الى خمسة انفجارات فً عموم المدن العراقٌة ٌسعى فٌها
االرهابٌون والخارجون عن القانون الى زرع الرعب وتؤجٌج الطابفٌة بٌن شرابح الشعب
العراقً واثارة الفتن ،وكان اخطر هذه االنفجارات ذلك الذي وقع فً:
 العاصمة بؽداد بمنطقة الكرادة المزدحمة ،بتارٌخ /3تموز الماضً الذي اسفر عن مقتل( 521شخصا ً بٌن شهٌد وجرٌح ).
 وفً /23تموز ،2106/انتحاري بحزام ناسؾ ٌفجر نفسه فً منطقة الكاظمٌة فً بؽداد اودىبحٌاة ( 20قتٌال ً وجرح  31اخر).
 وفً /07تشرٌن الثانً ،2106/انفجار فً عامرٌة الفلوجة ٌسفر عن مقتل (  21شخصا ًوجرح  41آخر).
 وفً /9آٌلول ،2106/انفجار سٌارة مفخخة فً مول النخٌل بشارع فلسطٌن ببؽداد ٌوقع ( 35قتٌل وجرح  45اخر).
 وفً /28كانون االول  ،2106/وقع انفجار بسٌارة مفخخة فً مدٌنة الصدر ببؽداد خلؾ (68قتٌل ،وجرح ( )85آخر  ..وفً نفس هذا الٌوم كان هناك انفجار آخر فً مدٌنة الكاظمٌة اسفر
عن ( 35قتٌل و جرح  07شخصا ً اخر)  ..والثالث فً شارع الربٌعً اوقع ( 7قتلى وجرح
 25آخر).
 وفً /28حزٌران ،2106/انتحاري ٌفجر نفسه فً جامع الزٌدان بمنطقة ابو ؼرٌب ببؽداداودى بحٌاة ( 02قتٌال ً وجرح  32شخصا ً آخر).
 وفً /7حزٌران ،2106/سٌارة مفخخة تنفجر فً محافظة كربالء اسفرت عن مقتل ( 6اشخاص وجرح  25اخر).
 وفً /29أٌار ،2106/حزام ناسؾ اودى بحٌاة ( 5اشخاص وجرح  25آخر) فً قضاءالمقدادٌة بمحافظة دٌالى.
 وفً /0أٌار ،2106/انفجار عبوتٌن ناسفتٌن فً مدٌنة السماوة بمحافظة المثنى تسفر عن مقتل( 39شخصا ً وجرح  75اخر).
 وفً /31نٌسان ،2106/انفجار سٌارة مفخخة توقع ( 23قتٌال ً وجرح  39اخر) فً منطقةالنهروان بالعاصمة بؽداد.
 وفً /26آذار ،2106/هجوم انتحاري ٌستهدؾ ملعبا ً لكرة القدم فً مدٌنة اإلسكندرٌة جنوببؽداد اسفر عن مقتل (  45شخصا وجرح  81اخر ).
كما اقدمت مجموعة مسلحة مجهولة بحرق وتفجٌر ستة جوامع فً قضاء المقدادٌة بمحافظة
دٌالى وفً /00كانون الثانً ،2106/شهد القضاء تفجٌرٌن انتحارٌٌن ،استهدفا مقهى للشباب
اسفرت عن مقتل ( )20شهٌد و( )48جرٌح ،وفً /04كانون الثانً ،2106/جرى االعتداء من
خالل اطالق النار على المسجد الكبٌر للمسلمٌن الشٌعة فً قضاء طوزخورماتو بمحافظة
صالح الدٌن ،وفً مدٌنة الحلة وقوع انفجار بعبوتٌن ناسفتٌن فً مسجدٌن للسنة هما  :مسجد
عمار بن ٌاسر فً حً البكرلً  ،وجامع الفتح فً قرٌة سنجار ،بتارٌخ /4كانون الثانً.2106/

6

تقرير الجمعية العراقية لحقوق االنسان في الواليات المتحدة االمريكية لعام 1026
خالل هذا العام كانت العاصمة بؽداد ومحافظة نٌنوى ومحافظة االنبار من اكثر المحافظات التً
تعرضت الى الهجمات االرهابٌة  ..وفً متابعة الجمعٌة العراقٌة إلحصابٌات الضحاٌا لتلك
االنتهاكات وخالل عام  ،2106سجلت عن عدد القتلى العراقٌٌن من المدنٌٌن والعسكرٌٌن حٌث
بلؽت ( )62.726وجرح ( )67.261آخر  ..وفٌما ٌلً مخطط توضٌحً لإلعداد الضحاٌا
والجرحى لهذا العام:

 -6مخطط توضٌحً ٌبٌن أعداد الضحاٌا لعام (:)2016

 -2مخطط توضٌحً ٌبٌن أعداد الجرحى لعام (:)2016
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 -2ملف جرائم تنظٌم داعش اإلرهابً:
احتل تنظٌم ( داعش ) االرهابً العدٌد من المدن العراقٌة ،وكانت فً مقدمتها مدٌنة الموصل
وذلك فً "  /01حزٌران " 2104/تلتها مدن اخرى من محافظات االنبار وصالح الدٌن ودٌالى
وكركوك.

وكان عناصر هذا التنظٌم التكفٌري قد نفذوا جرابم ضد اإلنسانٌة واإلبادة الجماعٌة،
وزرع الرعب فً صفوؾ المدنٌٌن من خالل عملٌات " الذبح وقطع الرإوس والقتل
الجماعً ،واالعتقال والتعذٌب النفسً والجسدي من خالل التعذٌب بالكهرباء،
والضرب باألسالك الكهربابٌة أو األحزمة والحبال والسجن االنفرادي ،وحرمانهم من
الؽذاء والماء الكافً ،والقٌام بالسحل والجلد وتقطٌع االطراؾ ،وحرق االحٌاء ،ورمً
االشخاص من االماكن المرتفعة العالٌة مثل مبنى شركة التؤمٌن الوطنٌة فً شارع الجمهورٌة
بمدٌنة الموصل ،وسبً النساء والفتٌات بعد قتل ذوٌهم وازواجهم واؼتصابهم مباشرة ً حتى
النساء المتزوجات منهن ،ومن ثم بٌعهن فً سوق النخاسة ألكثر من مرة فً مدن الفلوجة
وتلعفر والبعاج والموصل والرقة ،بؤسعار زهٌدة ،وممارسة اسالٌب االهانة واالستحقار ،الى
جانب سرقة الممتلكات العامة والخاصة ،وهدم وتفجٌر الكنابس والجوامع والحسٌنات
والمزارات ،والمكتبات العامة واالثار التارٌخٌة ،والمستشفٌات ،والجسور ،والمدارس ،واجبار
المجتمع العراقً فً المناطق التً ٌحتلها على االلتزام بنهج داعش الدموي المدمر للشرعٌة
واالنسانٌة.
ان االنتهاكات الجسٌمة والمفرطة التً ارتكبها هذا التنظٌم بحق العراقٌٌن اجبر اكثر من ثالثة
مالٌٌن و( )711الؾ شخص على النزوح والتشرد من مناطقهم االصلٌة الى مدن أخرى امنة
والٌوم ٌعانون من ظروؾ قاهرة فً واحدة من اسوء الكوارث االنسانٌة.
وٌعٌش اؼلب المواطنٌن فً المناطق المحتلة فً خوؾ دابم نتٌجة االهانة والشتم والتعالً على
المواطنٌن ومنع االتصاالت بالهاتؾ والستاالٌت ،واجبار النساء على ارتداء النقاب ،وجهاد
النكاح ،الى جانب قلة المواد الؽذابٌة وارتفاع اسعارها ،وتدهور الوضع الصحً وقلة االدوٌة
بصورة عامة أوشحتها كالتً تخص امراض القلب والسكري واالمراض المزمنة االخرى،
حٌث توفى فً شهر حزٌران الماضً توفً ( )03طفال ً نتٌجة االهمال وقلة الدواء.
وكما تقوم عناصر داعش االرهابً بالتجوال فً المدارس والجوامع التً تنظم دورات دٌنٌة فً
فصل الصٌؾ ،وتختار االطفال للجهاد ،ومن ثم ٌسعى هذا التنظٌم الى نشر التخلؾ ،وزرع
عقٌدة العنؾ والتعصب والكراهٌة فً مناهج التعلٌم الدراسٌة ،وفً المراكز التدرٌبٌة فً
المناطق التً ٌحتلها من اجل خلق جٌل ٌنبذ التعاٌش وٌلؽً االدٌان والقومٌات االخرى ،وٌإمن
باإلرهاب ،واالهم التحرٌض على قتل ؼٌر المسلمٌن من اتباع الدٌانات االخرى ،وقد زج
عناصر هذا التنظٌم ب ( )0511طفل اٌزٌدي ،و( )051طفل تركمانً ،والمبات من االطفال
المسٌحٌٌن والمسلمٌن العرب فً معسكرات " الرقة ،والحوٌجة ،والقابم ،ومعسكر عبدهللا بن
عمر فً تلعفر ،ومعسكر فً صحراء البعاج ،وفً مدٌنة الموصل هناك اربعة معسكرات متنقلة
مثل " معسكر أبً مصعب الزرقاوي " فً منطقة الؽابات ،ومعسكر " سلطان أبً أحمد
الجبوري " ،ومعسكر “الكندي” ٌتلقون فٌها تدرٌبات لمدة شهرٌن ،ومن ثم ٌتم تنفٌذ العملٌات
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االمنٌة والعسكرٌة واالنتحارٌة ،وقد اطلق علٌهم تسمٌة " اشبال الخالفة " ،اذ بلػ عدد االطفال
الذٌن تتراوح اعمارهم بٌن ( )08-03عام من الذٌن جندوا لهذه العملٌات ( )811طفال راحوا
بٌن قتٌل وجرٌح منذ احتالل مدٌنة الموصل فً حزٌران عام  2104ولؽاٌة االن.
وفرضت عناصر تنظٌم داعش االرهابً فكرها االجرامً بالقوة ضد االبرٌاء من اطٌاؾ
الشعب العراقً وخاصة ً ابناء القومٌات واألثنٌات ،وقاموا بعزل المناطق المحتلة عن باقً
االراضً العراقٌة االخرى ،بؽٌة فرض نهجهم المدمر على المواطنٌن وتوسٌع الفجوة بٌن
االطٌاؾ التً تربطهم العدٌد من المشتركات التارٌخٌة ،مع قٌامهم بإعمال مشٌنة وتعسفٌة
استهدفت مباشرة ً حٌاة المدنٌٌن وممتلكاتهم فً انتهاك صارخ ألحكام القانون الدولً والقانون
االنسانً.
واقدم تنظٌم داعش االرهابً على االعتداء على المساجد والحسٌنٌات والكنابس والمزارات
الخاصة بالشعب العراقً والتً بلؽت ( )049اعتداء فً محافظات نٌنوى وصالح الدٌن
وكركوك واالنبار ودٌالى منها ( )44للمكون االٌزٌدي ( )37للمكون الشٌعً  ..و( )35للمكون
المسٌحً  ..و( )33للمكون السنً بحجة وجود قبور بداخل هذه المساجد والمراقد ،والتً قام
ب تدمٌرها عن طرٌق " العبوات الناسفة ،والمفخخات ،واستخدام الجرافات والمعدات الٌدوٌة.
وفٌما ٌلً المراقد السنٌة التً تم االعتداء.

 عناصر داعش تختطؾ ( )43شخصا ً من مناطق ناحٌة الرٌاض وجبال حمرٌن ،فً قضاءالحوٌجة بحجة رؼبتهم بالخروج من المدن التابعة لهم ،فً .2016/12/17
 داعش تعدم ( )28منتسبا ً فً الجٌش والصحوات فً قضاء الحوٌجة  /كركوك ،فً /14كانوناالول.2016/
 تنظٌم داعش ٌخطؾ  304شخصا ًمن أفراد القوات العراقٌة من العاملٌن فً سلك الشرطةوالجٌش قرب الموصل ،فً /10تشرٌن الثانً.2016/
 حجز العوابل من مناطق حمام العلٌل واستخدامهم كدروع بشرٌة. فً سجون داعش ٌؽتصبون النساء المتزوجات فضال ً عن ؼٌر المتزوجات. عندما ٌندحرون فً جبهات القتال ٌقومون بجرابم ضد االنسانٌة منها القتل على ابسطاالسباب ،وحرق االبار ،تهدٌم البناٌات ومنازل المواطنٌن.
 اعدام ( )8اشخاص من منتسبً الجٌش السابق فً قضاء الحوٌجة ،بتهمة التخابر مع القواتالحكومٌة فً منتصؾ شهر تشرٌن الثانً.
 وفً شهر تشرٌن الثانً داعش تعدم ( )130مواطنا ً فً مدٌنة الموصل. تنظٌم داعش ٌعدم ( )20شخصا معظمهم من العناصر األمنٌة السابقة بتهمة التعاون معالقوات العراقٌة فً وسط مدٌنة الموصل.
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 القوات العراقٌة المحررة تعثر على سجون تحت االرض فً ناحٌة الشورة بمدٌنة الموصلوفٌها المبات من العراقٌٌن.
 عناصر داعش تسرق دور المواطنٌن والمحالت التجارٌة وتهدم البناٌات الحكومٌة فً عانةبمحافظة االنبار وتهرب الى سورٌا ،فً /4تشرٌن الثانً.2016/
 تنظٌم داعش ٌجبر المدنٌٌن لٌكونوا دروعا ً بشرٌة عند تقدم القوات العراقٌة لمدٌنة الموصل. فً /30تشرٌن االول ،2016/اعدم عناصر تنظٌم داعش ( )300مواطن محتجز بتهمةالعمل مع األجهزة األمنٌة العراقٌة.
 داعش ٌقوم بإعدام ( )22مدنٌا ً صعقا ً بالكهرباء فً منطقة المجموعة الثقافٌة بمدٌنة الموصلبتهمة التخابر مع القوات األمنٌة والبٌشمركة.
 داعش تقتل ( )15مدنٌا ً فً قرٌة السفٌنة التابعة لمحافظة نٌنوى ،فً /21تشرٌنالثانً.2016/
 داعش تسحل ( )6اشخاص فً قرٌة السفٌنة التابعة لمحافظة نٌنوى ،فً /19تشرٌنالثانً.2016/
 داعش ٌعدم ( )190مواطنا ً فً حمام العلٌل بمحافظة نٌنوى ،عند انطالق العملٌات العسكرٌةلتحرٌر مدٌنة الموصل.
 اعدام ( )42فً قرٌة العرٌج بمحافظة نٌنوى فً أواخر شهر تشرٌن االول. عند انطالق عملٌة تحرٌر مدٌنة الموصل داعش ٌقوم بوضع العوابل فً البناٌات كدروعبشرٌة.
 اعتقال ( )90شخصا ً من اهالً قرٌة ابو مارٌا بقضاء تلعفر إلجبار عوابلهم على السكن فًالقضاء ،واستخدامهم كدروع فً المعركة.
 تنظٌم داعش ٌمنع الناس من الهروب من الموصل وٌتخذ من ( )550عابلة دروعا بشرٌة. تنظٌم داعش االرهابً ٌعدم المدرسة اشواق النعٌمً فً مدٌنة الموصل لرفضها تدرٌسمناهجهم.
 داعش تعدم ( )8من شباب فً سوق باب الطوب الشعبً بمدٌنة الموصل وقال المصدر،بتهمة التعاون مع القوات العراقٌة من خالل الهواتؾ النقالة.
 اعتقال المبات من شباب مدٌنة الموصل من قبل تنظٌم داعش. فً /3تشرٌن االول  ،2016 /خطؾ تنظٌم داعش االرهابً الناشطة الحقوقٌة " سمٌرة صالحعلً النعٌمً " من م نزلها فً مدٌنة الموصل ،وبعد اسبوع تم اعدامها فً منطقة المٌدان رمٌا ً
بالرصاص بتهمة الردة.
 داعش تجبر ( )13سجٌنا ً على حفر قبور لهم ودفنهم احٌاء  ،فً /30آٌلول.2016/ فً /28آٌلول ،2016/داعش ٌخطؾ ( )50شابا ً من اهالً حوٌجة بمحافظة كركوك بحجةرؼبتهم بالهروب من المدٌنة.
 داعش تعدم ( )16شخصا ً بحجة التعاون مع قوات البٌشمركة. تنظٌم داعش ٌقطع الماء على المواطنٌن فً مدٌنة الرطبة بمحافظة االنبار من خالل تفجٌرهخزنات المٌاه.
 عناصر داعش االرهابً ٌجلدون ( )14حالقا ً فً مدٌنة الموصل ،فً /22آٌلول.2016/ -تنظٌم داعش ٌعدم ( )6أطفال كانوا ٌلعبون كرة قدم فً مدٌنة الموصل العراقٌة وامام الناس.
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 ٌعاقب بالجلد كل من ٌسمع الموسٌقى  -التدخٌن  -الستاالٌت هذه ضمن قابمة الممنوعات التًٌعلنها داعش على المواطنٌن فً المناطق المحتلة.
 أواخر شهر اٌلول داعش تعدم ( )50مواطنا ً فً مدٌنة الموصل. حملة قام بها تنظٌم داعش فً حً المنصور بمدٌنة الموصل إلجبار السكان على مؽادرتهاالستخدامها كمخازن او مقرات لهم فً /15آٌلول.2016/
 فً /12آٌلول ،2016/داعش ٌعدم ثمانٌة مدنٌٌن ؼرقا ً فً المٌاه وسط الموصل. داعش نفذ عملٌات إعدام أمام أنظار األطفال والنساء فً قضاء الشرقاط إلٌقاؾ هروبالعوابل من مناطق سٌطرته.
 تنظٌم داعش قام بجلد  14حالقا ً  20جلدة لكل واحد منهم فً منطقة المجموعة الثقافٌة فًالموصل بعد اسبوع على احتجازهم ،فً /10آٌلول.2016/
 أعضاء الحسبة قاموا باعتقال  20شخصا بتهمة التعامل ببٌع السكابر ،وتم ربطهم بعمودحدٌدي على شكل صلٌب فً مثلث باب الجدٌد لمدة ساعتٌن لٌال امام الناس.
 خطؾ ( )15شخصا ً من اهالً الحوٌجة بمحافظة كركوك بتهمة تهرٌب المدنٌٌن ،فً/4آٌلول.2016/
 داعش تقطع المٌاه عن االهالً من خالل قٌامهم بتفجٌر محطة آبار مٌاه فً قضاء الرطبةبمحافظة االنبار ،فً /2آٌلول.2016/
 حرق ( )6اشخاص فً داخل إطار للسٌارات فً مدٌنة الموصل من قبل عناصر داعش. عناصر تنظٌم داعش تقوم بتفجٌر بٌوت الضباط ومنتسبً القوات االمنٌة فً القٌارة. تنظٌم داعش ٌعدم ( )12شخصا ً رمٌا بالرصاص فً منطقة باب الطوب بمركز مدٌنةالموصل ،بتهمة التعاون لصالح القوات العراقٌة.
 حرق بٌوت منتسبً الجٌش والشرطة وموظفً الدولة فً قرٌة هرارة بمدٌنة الموصل. داعش ٌعدم ( )14مدنٌا ً ؼرقا ً داخل اقفاص حدٌدٌة فً منطقة الفٌصلٌة بالموصل بتهمةالتخابر مع القوات الحكومٌة وقوات البٌشمركة واالساٌش الكردٌة.
 داعش ٌتخذ من منازل المواطنٌن سجونا له فً مدن محافظة االنبار ،وقد عثر بداخل هذهالسجون على ( )13جثة لمواطنٌن ابرٌاء ،فً /17آب.2016/
 إعدام  25من أهالً مدٌنة الحوٌجة بتهمة التخابر والتعاون مع األجهزة األمنٌة ،فً/16آب.2016/
 داعش تحرق ( )20شابا ً محتجزا ً من قضاء الحوٌجة رفضوا االنضمام إلى صفوؾ التنظٌم،فً /10آب.2016/
 وفً /13آب ،2016/اعدمت داعش ( )5اشخاص بتهمة تهرٌب أشخاص إلى خارج المناطقالتً ٌسٌطر علٌها التنظٌم.
 تنظٌم داعش االرهابً ٌعدم ( )60منتسبا سابقا فً شرطة محافظة نٌنوى فً منطقة حمامالعلٌل ،فً /14آب.2016/
 إعدام ( )6أشخاص من أهالً مدٌنة الموصل بتهمة التواصل والتعاون مع األجهزة األمنٌة فًقٌادة عملٌات نٌنوى ،فً /14آب.2016/
 فً قضاء الحوٌجة احتجز تنظٌم داعش ( )70شابا ً مراهقا وجرى نقلهم إلى سجون سرٌةبذرٌعة التحقٌق معهم لؽسل األدمؽة قبل أن ٌصبحوا انتحارٌٌن.
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 داعش تحتجز ( )2450شخصا فً قضاء الحوٌجة اثناء تقدم القوات االمنٌة فً/5آب.2016/
 تنظٌم داعش ٌعدم ( )12مدنٌا من أهالً قضاء الحوٌجة بعدما حاولوا الهروب من القضاء،فً /4آب.2016/
 قٌام عناصر تنظٌم داعش االرهابً بؤحراق منازل المواطنٌن فً جزٌرة الخالدٌة بعدانسحابهم من مناطق عدٌدة منها.
 عناصر تنظٌم داعش تحرق بٌوت المواطنٌن فً جزٌرة الخالدٌة بمحافظة االنبار ،بعد تقدمالقوات العراقٌة على هذه المنطقة.
 داعش تقتل ( )14شخصا ً بٌنهم نساء واطفال فً القرى التابعة للقٌارة بتهمة محاولتهاالهرب ،فً /27تموز.2016/
 داعش تحرق امرأة وثالثة اطفال فً قضاء حوٌجة بمحافظة كركوك ،فً /24تموز.2016/ تنظٌم داعش ٌفتح النار على العوابل التً تحاول الهروب من مناطقهم اثناء تقدم الجٌشالعراقً وقتل العدٌد من االطفال والنساء والشٌوخ اثناء تحرٌر مدٌنة الفلوجة.
 اعدام ( )11مواطنا امام ذوٌهم فً مدٌنة الوصل لمحاولتهم الهرب من مناطق سٌطرة تنظٌمداعش ،فً /6حزٌران.2016/
 فرض مبلػ ( )25الؾ دٌنار عراقً على كل شخص فاطر خالل شهر رمضان كزكاة ،مع( )15جلدة ،وعند االمتناع عن التسدٌد ٌجلد ( )10جلدات اخرى.
 دفع ضرٌبة مقدارها ( )50الؾ دٌنار عند مشاهدة فتاة او سٌدة ال ترتدي النقاب. حرق الدور والمحالت والممتلكات العامة للدولة فً حً الجوالن بقضاء الفلوجة من قبلعناصر داعش بعد خسارتهم المدٌنة لزرع الفتنة بٌن االهالً والقطعات االمنٌة المحررة.
 اجراءات مشٌنة ٌنفذها تنظٌم داعش ضد المعتقلٌن والرافضٌن لوجوده فً مدٌنة الموصل. داعش تعتقل ( )23شابا ً من ناحٌة النمرود والسالمٌة التابعة الى محافظة نٌنوى وتقومبتصفٌتهم بتهمة التخابر مع القوات االمنٌة العراقٌة ،بتارٌخ /23تموز.2016/
 داعش تعدم اربعة مواطنٌن حاولوا الهروب نحو القوات الحكومٌة العراقٌة فً الشرقاط،بتارٌخ /12تموز.2016/
 قٌام تنظٌم داعش بإعدام خمسة اشخاص بتهمة التعاون مع االجهزة االمنٌة فً ؼربالموصل ،فً /17تموز.2016/
 داعش تعدم ( )5من اهالً الحوٌجة بمحافظة كركوك بحجة التخابر مع االجهزة الحكومٌة،بتارٌخ /24حزٌران.2016/
 اقدم تنظٌم داعش االرهابً على حرق بٌوت وممتلكات المواطنٌن فً منطقة الجوالن بقضاءالفلوجة فً /22حزٌران.2016/
 عناصر داعش تجلد ( )22شخصا ً من اهالً الموصل بسبب افطارهم العلنً فً شهررمضان ،فً /21حزٌران.2016/
 تنظٌم داعش تعدم اربعة من شباب اهالً الموصل بتهمة االفطار فً شهر رمضان  ..وجلدمجامٌع اخرى.
 داعش تفجر ثالثة طوابق من مستشفى الفلوجة. -داعش تحتكر االحتٌاجات االساسٌة المطلوبة للمواطنٌن من اجل ان ترفع اسعارها.
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 اؼلب اهالً المناطق المحتلة بدون عمل ،وٌعٌشون فً ضابقة مالٌة خانقة. داعش تقتل ( )70شخصا ً حاولوا الهروب من مناطقهم. فً  ،2016/6/4تفجٌر ثالث لجزء من سور نٌنوى التارٌخً بوابة شمس بمدٌنة الموصل. تنظٌم داعش ٌقوم بإجراءات صارمة ضد المواطنٌن ؼٌر الملتحٌن ،والمدخنٌن. داعش تفجر جسر ابو علوان فً الفلوجة ،بتارٌخ .2016/6/2 حملة واسعة فً الموصل لتخلص من اجهزة الصحن الفضابً فً مدٌنة الموصل ،بؤمر منتنظٌم داعش ،فً .2016/6/1
 تنظٌم داعش ٌستخدم الفٌن عابلة من أهالً قرٌتً البوهوى وحصً فً ناحٌة العامرٌة فًقضاء الفلوجة كدروع بشرٌة وٌمنع خروجهم منهما.
 شح هابل فً المواد األساسٌة التً ٌحتاجها المواطنون عندما تنطلق عملٌات تحرٌر المدن،حٌث ٌصل كٌس الطحٌن ما بٌن ملٌون  -وملٌون  250الؾ دٌنار عراقً.
 داعش تقوم برمً المواطنٌن من اعلً البناٌات ورجمهم لحٌن الموت. عناصر تنظٌم داعش تحتجز ( )100رجل فً مدٌنة الفلوجة بسبب عدم مساعدتهم لهم فًالهجوم االخٌر على فلوجة.2016/5/30 ،
 داعش تطالب اهالً فلوجة بدفع مبلػ ( )2500دوالرا لمن ال ٌوافق على ان ٌكون درعبشري لهم ،ومن ٌدفع ( )6مالٌٌن دٌنار عراقً ٌمكنه مؽادرة المدٌنة ،فً /24أٌار.2016/
 تنظٌم داعش ٌستولً على المعدات واآلالت الزراعٌة لٌجبروا المزارعٌن على تؤجٌرها منهم. خمسة من المتذمرٌن من عناصر داعش الهاربة من قتال فلوجة بقطع السنتهم ،فً/24أٌار.2016/
 عناصر داعش اإلرهابٌة تقوم بتنفٌذ عملٌات اعدام جماعٌة بحق العشرات من المواطنٌن فًقضاء الفلوجة بمحافظة االنبار ،فً /23أٌار.2016/
 قام تنظٌم داعش بتصفٌة ( )25سجٌنا ً بعد رمٌهم فً حوض بؤسٌد النٌترٌك ،التهامهمبالتجسس لصالح الحكومة العراقٌة فً مدٌنة الموصل ،بتارٌخ /21أٌار.2016/
 داعش تخطؾ ( )35فتاة من مدٌنة الموصل لتقدٌمها الى عناصرها بداعً زواج النكاح ،فً/18أٌار.2016/
 داعش تمنع النساء من االختالط مع الرجال فً األسواق واألماكن العامة. داعش تجبر اهالً المناطق التً ٌحتلها بدفع االتاوات تحت مسمٌات الزكاة والحسبة ثالثمرات فً السنة.
 اقدم تنظٌم داعش االرهابً على اعدام  11شخصا فً مدٌنة الموصل رمٌا ً بالرصاص فًأحدى معسكراتهم بتهمة استخدام الموباٌل.
 عندما تقوم القوات الحكومٌة بتحرٌر المناطق ٌقوم تنظٌم داعش االرهابً باستخدام القناصةلمنع المدنٌٌن من الخروج من هذه المناطق.
 انتشار مقاهً ٌطلق علٌها اسم (باتشابازي) لبٌع الؽلمان " االطفال " من الذٌن ال ٌتجاوزاعمارهم الى ( )15عام فً مدٌنة الموصل وهم من المخطوفٌن من ابناء قضاء سنجار
والحمدانٌة وتلعفر من الذٌن لم ٌنجحوا فً التدرٌبات القتالٌة  ..وٌصل سعر الواحد منهم الى
" 200الؾ دٌنار" وٌسجل فً محاكمهم وٌصبح ملك للمشتري.
 -منع المواطنٌن من استخدام اجهزة الستاالٌت فً المدن المحتلة ،لعزلهم عن العالم الخارجً.
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 عناصر داعش ٌطلق النار على الطفلة " فاطمة عزام " التً تبلػ من العمر سنتٌن فً قرٌةزاؼنٌة التابعة لمدٌنة البعقوبة  /دٌالى.
 داعش تحرق لٌال ً بساتٌن المواطنٌن وتهاجم منازلهم فً مناطق بعقوبة بمحافظة دٌالى. ٌقوم تنظٌم داعش التكفٌري بكسر االرجل واالٌادي والتعذٌب النفسً لكل من ٌرتدي مالبسمثل الكابوي او فً قمصانهم رسومات او احرؾ انكلٌزٌة أو بحجة سلوكهم فً الشارع ؼٌر
البق او من ٌخالؾ تعالٌمهم المرفوضة شعبٌا ً فً المناطق التً ٌحتلها وامام الناس ٌقومون بهذه
االعمال التعسفٌة.
 داعش تعذب من ٌحاول التخابر او نقل اخبار المدن واحوال المواطنٌن فً مدٌنة الموصل منخالل خٌاطة فم المتهم بواسطة سلك معدنً وامام عامة الشعب.
 عناصر التنظٌم االرهابً تتخذ من المدنٌٌن كدروع بشرٌة فً المناطق التً تحدث فٌهاعملٌات تحرٌر من قبل القوات العراقٌة.
 فً /28نٌسان 2016/اقدمت عصابات داعش على قتل ( )28شخصا ًمن قرٌة الحمٌدات /مخمور ،لمحاولتهم الهرب من التنظٌم.
 تنظٌم داعش االرهابً ٌقوم بسحب الدم من المعتقلٌن والمحتجزٌن واالسرى بالقوة واعطاهالجرحاه ،واخذ االعضاء من اجسامهم والمتاجرة بها.
 وفً  2016/4/13عناصر داعش تخطؾ ( )23شخصا ً من قضاء الحوٌجة فً كركوككانوا ٌحاولون الفرار من هذا القضاء.
 تنظٌم داعش ٌحرق سٌارات المواطنٌن فً قضاء هٌت لمنعهم من الهرب فً منتصؾ شهرنٌسان الماضً.
 القوات العراقٌة تحرر "  " 1500شخص من سجن كبٌر تحت األرض فً قضاء هٌتبمحافظة االنبار.
 داعش تعدم ستة اشخاص فً قضاء الفلوجة بسبب تركهم التنظٌم. تنظٌم داعش ٌمنع اهالً مدٌنة الموصل من االحتفال بؤعٌاد الربٌع ،ومن ٌخالؾ ٌجلد ()20جلدة.
 داعش تستخدم الكالب المسعورة فً قتل وتعذٌب ( )10أشخاص من ابناء الموصل بتهمةالتخابر والتعاون مع األجهزة األمنٌة العراقٌة ،وذلك عن طرٌق وضعهم مع الكالب فً ساحة
مسٌجة فً بستان وسط مدٌنة تلعفر حٌث قامت الكالب المسعورة بافتراسهم عند رمٌهم فٌها.
 الزام المرأة فً مناطق وجود تنظٌم داعش االرهابً فً ما ٌتعلق بلباسها ،وتحرٌم خروجهامن المنزل من دون محرم شرعً ،إضافة إلى وجوب خدمتها لعناصره.
 فً  ،2016/3/17داعش ٌعدم ثالثة طٌارٌن وهم كل من " العمٌد الطٌار علً فلٌح  -العقٌدالطٌار محمد كاظم  -الرابد الطٌار محمد عبد الوهاب " فً ناحٌة الرٌاض فً قضاء الحوٌجة
بكركوك ،واستعراض جثثهم امام الناس فً الطرقات العامة.
 قام عناصر داعش بتعلٌق جثث لثالثة اشخاص فً قرٌة الجحٌش التابعة لقضاء الحوٌجة فًكركوك ،بتهمة التعاون مع االجهزة االمنٌة ،فً .2016/3/11
 داعش ٌعدم رمٌا ً بالرصاص  ٩من أبناء القومٌة الشبكٌة فً قرٌة ابو جربوعة التابعة لناحٌةبعشٌقة فً  / 3آذار .2016 /
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 اقدمت عصابات داعش االرهابٌة على استخدام االطفال بقتل ( )20شخصا ً من اهالً مدٌنةالموصل ،بتهمة التخابر مع القوات األمنٌة العراقٌة فً شهر آذار ،وهإالء االطفال هم من
المختطفٌن ،حٌث قاموا بتدرٌبهم على الحقد والتطرؾ ،وفنون القتال ،وإطالق الرصاص.
 عناصر داعش ٌجبرون النساء السباٌا على تناول وسابل لمنع الحمل وذلك حتى ٌتمكنالمسلحون من استخدامهن جنسٌا ً.
 فً شهر آذار داعش تقوم بإحراق مجموعة من الكتب المسٌحٌة والمنشورات والمخطوطاتالتً تحمل صلبان فً مدٌنة الموصل.
 داعش تقصؾ ناحٌة تازة خورماتو فً محافظة كركوك بقذابؾ الهاون التً تحوي علىالخردل والكلور الؽاز السام ،والتً ادت الى حاالت االختناق بلؽت (  ) 2897حالة  ..ووفاة
الطفلة " فاطمة سمٌر وٌس " البالؽة من العمر  ٣سنوات ،فً /9آذار.2016/
 تنظٌم داعش ٌعدم ( )6سٌدات منهمن ( )4من ابناء المكون االٌزٌدي " سباٌا " فً مدٌنةالموصل بسبب محاولتهن الهرب من قضاء الحضر ،و( )2من نساء الموصل بتهمة التعاون مع
القوات العراقٌة ،فً /8آذار.2016/
 اقدم تنظٌم داعش على تفجٌر ( )10منازل تعود الى مواطنٌن مسٌحٌٌن فً حً المٌدان بمدٌنةالموصل بعد تفخٌخها بعبوات ناسفة فً بداٌة شهر شباط الماضً.
 فً  ،2016/1/10قام تنظٌم داعش االرهابً بإعدام ( )5اشخاص سحقا ً بالجرافات فًمدٌنة الموصل ،بتهمة الردة.
 تنظٌم داعش ٌزرع عناصره والمتعاونٌن معه فً االماكن العامة لمراقبة المواطنٌن الذٌن الٌلتزمون بتعالٌمهم لمعاقبتهم.
 نساء داعش تضٌق الخناق على الفتٌات والنساء فً المناطق المحتلة. عناصر تنظٌم داعش االرهابً ٌتاجرون باألدوٌة المنتهٌة الصالحٌة. ٌتعرض االشخاص فً سجون داعش الى التعذٌب واالبتزاز واالهانة واالحتقار ،فضال ً عناالعتداءات الجسدٌة والنفسٌة.
 داعش تعدم ( )80شخصا ً منهم عناصر من الشرطة والجٌش رمٌا ً بالرصاص فً معسكرالؽزالنً بمدٌنة الموصل ،لمخالفتهم تعالٌم التنظٌم ،فً .2016/1/9
 فً  ،2016/1/7داعش تعدم ( )5محامٌن فً ناحٌة القٌارة بمحافظة نٌنوى. خطؾ ( )25شخصا ً من قضاء الحوٌجة فً محافظة كركوك بحجة التعاون مع االجهزةاالمنٌة العراقٌة ،بتارٌخ .2016/1/5

 التجاوزات على المواقع االثرٌة العراقٌة ،فقد اعتدى تنظٌم داعش االرهابً علىخمسة مواقع اثرٌة خالل هذا العام وكما موضح ادناه:
* تنظٌم داعش ٌقوم بإزالة وتدمٌر بوابة نٌنوى " وسور المشكى " االشورٌة بالجرافات
وااللٌات الثقٌلة فً حً االصالح الزراعً بمحافظة نٌنوى.
* هدم معبد " نابو " فً مدٌنة النمرود التابعة الى محافظة نٌنوى.
* فً  ،2106/6/7تنظٌم داعش ٌفجر معبد نابو االثري فً مدٌنة نمرود االثرٌة.
* فً  ،2016/6/4تفجٌر ثالث جزء من سور نٌنوى التارٌخً بوابة شمس بمدٌنة الموصل.
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* فً  2106/4/04عناصر داعش التكفٌرٌة قامت بتدمٌر بوابتً نركال التارٌخٌة.
ان ؼاٌة تنظٌم داعش االرهابً هً ضرب الوحدة الوطنٌة العراقٌة ،والتحرٌض ضد الدٌانات
والمذاهب ،وقتل االبرٌاء ،واستنزاؾ قدرات العراق المالٌة واالقتصادٌة والبشرٌة والخطط
المستقبلٌة للدولة ،مما ٌستجوب انهاء وجوده بالسرعة الممكنة.

ولتؤسٌس دولة حقٌقٌة وانهاء الحقبة الماضٌة من االرهاب ٌجب انزال العقاب الصارم بحق من
قام بانتهاكات وجرابم ضد المدنٌٌن ،وان تكون هناك ارادة حقٌقٌة لتقدٌمهم الى القضاء ورد
االعتبار لضحاٌا انتهاكات حقوق االنسان فً العراق.

 -3ملف المقابر الجماعٌة:
أضاؾ تنظٌم داعش االرهابً الدموي فً العراق سجل خطٌر آخر اال وهو سجل جرابم القتل
بحق اآلالؾ من المدنٌٌن االبرٌاء والعسكرٌٌن العراقٌٌن فً المناطق التً تم احتاللها ،حٌث تم
تصفٌة كل من عارض فكرهم الفاشً او من خالؾ تعلٌماتهم المستبدة ،او من تصدى لهم او
لنهجهم المدمر ،ودفنهم فً مقابر جماعٌة فً مدن محافظات " نٌنوى  -االنبار  -صالح الدٌن -
دٌالى  -وكركوك ".
وفً هذذا العذام تذم العثذور علذى رفذاة ( )0028شخصذا ً مذن الرجذال والنسذاء واالطفذال  ..وبعذد
االنتهذذاء مذذن عملٌذذة تحرٌذذر الموصذذل وانهذذاء وجذذود االرهذذابٌٌن فذذً الذذبالد سذذوؾ تحتذذاج الفذذرق
المختصة للبحث عن المقابر الجماعٌة فً المدن التً كان ٌحتلها تنظذٌم داعذش الذى وقذت وجهذد
كبٌرٌن إلنهاء وضع هذا الملؾ المعقد والخطٌر ،وفقا ً ألحكام قانون حماٌة المقابر الجماعٌة رقم
( )5لسنة  2116الخاص بفتح ورفع الرفات عن المقذابر الجماعٌذة التذً نفذذتها االجهذزة االمنٌذة
القمعٌة للنظام البابد ضذد الشذعب العراقذً ،وٌسذتوجب بعذد التؤكذد مذن وجذود قبذر جمذاعً القٌذام
باإلجراءات التالٌة:
 -0تنظٌم عملٌة فتح المقابر الجماعٌة وفقا لألحكام الشرعٌة والقٌم اإلنسانٌة بقصد التعرؾ على
هوٌذذذذذذذذذذذات الضذذذذذذذذذذذحاٌا ،ومذذذذذذذذذذذا ٌتبذذذذذذذذذذذع ذلذذذذذذذذذذذك مذذذذذذذذذذذن آثذذذذذذذذذذذار شذذذذذذذذذذذرعٌة وقانونٌذذذذذذذذذذذة.
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 -2حفذذذذذذذظ وحماٌذذذذذذذة األدلذذذذذذذة التذذذذذذذً ٌمكذذذذذذذن االسذذذذذذذتدالل بهذذذذذذذا علذذذذذذذى هوٌذذذذذذذة الضذذذذذذذحاٌا.
 -3تحد ٌذذد هوٌذذات الجنذذاة والمسذذاعدة فذذً جمذذع األدلذذة ضذذدهم إلثبذذات مسذذإولٌتهم الجنابٌذذة عذذن
الجرابم المرتكبة ضد الضحاٌا وتقدٌمهم الى القضاء.
ولقد انصؾ البرلمان األوروبً فً /04كانون االول ،2106/ضحاٌا المقابر الجماعٌة فً
العراق من خالل القرار المرقم (  ) RSP 3028والذي اكد فٌه على أن حماٌة وصون هذه
المقابر بصورة سلٌمة للتؤكد والتثبت من ان داعش ارتكب جرابم حرب وجرابم ضد اإلنسانٌة
وجرابم االبادة الجماعٌة ضد االقلٌات وعموم الشعب العراقً.

 ورصدت الجمعٌة العراقٌة منذ دخول تنظٌم داعش فً حزٌران 2164/ولغاٌةاالن ( )73مقبرة جماعٌة ( )64منها فً هذا العام  ..وكما موضح ادناه:

 -6العثور على ( )05جثة فً ببر ماء فً ناحٌة الشورة التابعة الى محافظة نٌنوى ،فً
.2106/02/00
 -2القوات العراقٌة عثرت فً مدٌنة الشرقاط  /الموصل على رفاة ( )23جثة ؼالبٌتها لنساء
وأطفال فً مقبرتٌن جماعٌتٌن ،فً .2106/00/9
 -3فً  ،2106/00/7تم العثور على مقبرة جماعٌة من قبل القوات العراقٌة فٌها رفات ()311
شرطً فً منطقة حمام العلٌل التابعة الى محافظة نٌنوى.
 -4عثرت القوات العراقٌة على مقبرة فٌها رفاة ( )41شخصا ً فً قرب قرٌة تل الذهب /
الموصل.
 -5العثور على مقبرة جماعٌة فٌها رفاة ( )81مدنٌا ً مقطوعً الرأس فً منطقة حمام العلٌل،
فً .2106/01/21
 -6العثور على ( )3مقابر جماعٌة فً المنطقة القرٌبة من القصور الرباسٌة فً مدٌنة تكرٌت
بمحافظة صالح الدٌن ،بتارٌخ /4أٌلول ( ..2106/مالحظة :ثالثة مقابر بالعدد من .) 8 - 6
 -9فً /21حزٌران العثور على رفات ( )50شخص من ضحاٌا سباٌكر قرب القصور
الرباسٌة على ضفاؾ نهر دجلة فً محافظة صالح الدٌن.
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 -10فً /5حزٌران ،2016/العثور على مقبرة جماعٌة فً ناحٌة الصقالوٌة  /الفلوجة
بمحافظة االنبار تضم رفات ( )400شخص من المدنٌٌن والعسكرٌٌن.
 -11فً /19نٌسان ،2016/العثور على رفات ( )40جثة فً ثالث مقابر فً ملعب لكرة القدم
فً مدٌنة الرمادي.
 -12فً /20شباط ،2016/تم العثور على رفاة ( )130طفل فً مقبرة جماعٌة بمحافظة
نٌنوى.
 -13فً /16شباط ،2016/تم العثور على مقبرة جماعٌة فٌها رفاة ( )50شخصا ً بٌنهم اطفال
فً منطقة الصوفٌة فً محافظة االنبار.
 -14فً /7كانون الثانً ،2016/تم العثور على رفاة ( )12من القتلى فً مقبرة جماعٌة فً
حً القادسٌة بمحافظة صالح الدٌن.

 -4ملف المدن المحررة:

فً /9حزٌران 2104/فرض عناصر تنظٌم داعش االرهابً قانونهم االجرامً بالقوة ضد
االبرٌاء من ابناء الشعب العراقً ال سٌما ابناء المكونات المتعاٌشة فً المدن والبلدات التً
احتلها ،وعزل مناطقهم عن باقً االراضً العراقٌة االخرى ،بؽٌة فرض نهجه المدمر على
المواطنٌن وتوسٌع الفجوة بٌن االطٌاؾ التً تربطهم العدٌد من المشتركات المجتمعٌة
والتارٌخٌة  ..وقد استهدؾ التنظٌم وبشكل منظم حٌاة المدنٌٌن وممتلكاتهم واماكن عبادتهم
ومراكزهم الثقافٌة واالثرٌة فً انتهاك صارخ ألحكام القانون الدولً والقانون االنسانً.
انطلقت عملٌة تحرٌر محافظة نٌنوى من سٌطرة تنظٌم داعش االرهابً فً /07تشرٌن
الثانً ،2106/بمشاركة قوات من الجٌش والشرطة العراقٌة ،وقوات البٌشمركة ،والحشد
الشعبً ،وابناء العشابر ،وقوات من ابناء المكونات ،وقامت الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان فً
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بعدد من الزٌارات الى المدن المحررة التً تعتبر رمزا ً للتعاٌش
والتآخً فً العراق.
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شملت " مركز قضاء الحمدانٌة  -بلدة كرملٌس  -ناحٌة برطلة  -تللسقؾ  -قرٌة آؼاجانٌان -
خزنه  -بازواٌا  -كوكجلً  -ومدٌنة بعشٌقة وبحزانً " وذلك لرصد وتوثٌق االنتهاكات وحجم
الدمار والجرابم التً ارتكبها االرهابٌون بحق ممتلكات المواطنٌن فً هذه المدن ،الى جانب
نتابج العملٌات العسكرٌة.
وفٌما ٌلً ابرز ما تم رصده وتوثٌقه خالل هذه الزٌارات:
وثقت الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان حجم الدمار وعملٌات السرقة والحرق المتعمد والتخرٌب
والعبث الذي طال احٌاء هذه المناطق من " الكنابس والمزارات واألدٌرة ،والدور السكنٌة،
والممتلكات التجارٌة للمواطنٌن واالسواق العامة ،والمبانً الحكومٌة ،والمستشفٌات ،والمدارس،
والمجمعات السكنٌة الخاصة بالنازحٌن والمزارع  ..وكانت هناك اضرار جسٌمة للبنٌة التحتٌة
والممتلكات العامة.

وخالل التجوال رصدت الجمعٌة العراقٌة من ان جمٌع الكنابس قد جرى االعتداء علٌها
وسرقتها وحرقها والعبث فٌها ،وتم تفجٌر اجزاء منها فضال ً عن تخرٌب المزارات الدٌنٌة
التابعة التباع الدٌانات والمذاهب االخرى.
وال زالت المحالت والبٌوت السكنٌة تشكل مصدر خطر بسبب تفخٌخها ،وقد وضع على قسم
منها عبارة البٌت " مفخخ " من قبل القوات االمنٌة المحررة  ..مع وجود العدٌد من السٌارات
المفخخة والتً تم تفجٌرها فً الطرق العامة ،وبعضها ال زال موجودا ً لؽاٌة االن فً وسط
المنازل  ..واؼلب المحالت التجارٌة فً مراكز المدٌنة قد تم سرقتها وحرقها وتدمٌرها  ..وفً
الشوارع العامة والفرعٌة ٌنتشر حطام األعمدة وشبكة الكهرباء واالتصاالت  ..كما جرى توثٌق
اضرار البٌوت والمجمعات السكنٌة مثل مجمع الحٌاة ومجمع المحبة الخاصة بالنازحٌن فً
ناحٌة برطلة ،ومجمع النور فً بلدة تللسقؾ التً تعرضت الى السرقة والحرق والتخرٌب ..
حٌث بلؽت نسبة عملٌات السلب والحرق والتكسٌر واتالؾ ممتلكات واثاث المواطنٌن أكثر من
(  .. ) % 91الى جانب وجود المبات من البٌوت المدمرة ال سٌما القرٌبة من الشوارع الربٌسٌة
 ..كما شوهد وجود االنفاق المتشعبة التً تمتد الى مسافات بعٌدة بٌن المناطق  ..وقام
االرهابٌون كذلك بفتح الجدران بٌن الدور السكنٌة واحدا ً على االخر  ..ورصدت الجمعٌة كذلك
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جرٌمة االعتداء على حرمة المقابر الخاصة بالشعب المسٌحً فً مدن قره قوش ،وبرطلة،
وكرملٌس ،وتللسقؾ من خالل نبش القبور وتكسٌرها والعبث فٌها  ..مع وجود الشعارات
الطابفٌة والعبارات االستفزازٌة على جدران بٌوت ومبانً كافة المدن المحررة التً تحط من
قٌمة اتباع الدٌانات والطوابؾ والمذاهب االخرى.

 التعوٌضات:لقد تسبب االرهاب فً نزوح " ثالثة مالٌٌن و( )711الؾ نسمة " من مناطقهم االصلٌة  ..وهم
ٌعٌشون ظروفا ً قاهرة مما ٌتطلب تقدٌم التعوٌضات عن االضرار التً لحقت بدورهم السكنٌة
وممتلكاتهم ومحالتهم من اجل اعادة اعمارها والبدء بالحٌاة من جدٌد.
 وعلى المستوى الوطنً ٌستوجب على الجهات ذات العالقة العمل بنص قانون رقم ( )21لسنة 2119والذي صدر بموجب المدة القانونٌة المنصوص علٌها فً البند (خامسا ً) من المادة
( )038من الدستور الدابم للدولة  ..وهو القانون الخاص بتعوٌض المتضررٌن من جراء
العملٌات الحربٌة واالخطاء العسكرٌة والعملٌات االرهابٌة التً وقعت فً العراق حٌث تنص
المادة ٌ -0-هدؾ هذا القانون إلى تعوٌض كل شخص طبٌعً أصابه ضرر جراء العملٌات
الحربٌة واألخطاء العسكرٌة والعملٌات اإلرهابٌة ،وتحدٌد الضرر وجسامته وأسس التعوٌض
عنه ،وكٌفٌة المطالبة به.
المادة ٌ -2-شمل التعوٌض المنصوص علٌه فً هذا القانون األضرار المتمثلة فً:
أوالً  :االستشهاد والفقدان.
رابعا ً  :األضرار التً تصٌب الممتلكات .
خامسا ً  :األضرار المتعلقة بالوظٌفة والدراسة .
المادة  -3-تإسس بموجب هذا القانون:
أوالً  :لجنة مركزٌة تسمى ( اللجنة المركزٌة لتعوٌض المتضررٌن جراء العملٌات الحربٌة
واألخطاء العسكرٌة والعملٌات اإلرهابٌة ) وٌكون مقرها فً بؽداد وترتبط برباسة الوزراء.
ثانٌا ً  :لجان فرعٌة فً بؽداد ،ولجنة فً إقلٌم كردستان ،ولجنة فً كل إقلٌم سوؾ ٌتشكل ،ولجنة
فً كل محافظة ؼٌر منتظمة بإقلٌم ،تسمى ( اللجنة الفرعٌة لتعوٌض المتضررٌن جراء
العملٌات الحربٌة واألخطاء العسكرٌة والعملٌات اإلرهابٌة ) وٌحق للجنة الفرعٌة فتح مكاتب لها
فً المناطق التً تجد فٌها ضرورة ،بموافقة اللجنة المركزٌة.
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المادة  -4-أوالًُ :تشكل اللجنة المركزٌة المنصوص علٌها فً البند (أوالً ) من المادة ( )3من هذا
القانون على الشكل اآلتً:
أ -قاض من الصنؾ األول ٌرشحه مجلس القضاء األعلى ربٌسا ً وٌكون هناك ممثلٌن بوظٌفة
مدٌر عام عضواً من " وزارة الدفاع  -وزارة الداخلٌة  -وزارة المالٌة  -وزارة العدل  -وزارة
الصحة  -وزارة العمل والشإون االجتماعٌة  -حقوق االنسان  -وممثل عن إقلٌم كوردستان ".
المادة  -04 -أوالً ٌُ :عاد الطلبة الذٌن حرموا من الدراسة ألسباب تتعلق بموضوع هذا القانون
إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العالقة.
ثانٌا ً ٌ :تم إعادة الموظفٌن الذٌن اضطروا إلى ترك وظابفهم ألسباب تتعلق بموضوع هذا القانون
إلى وظابفهم أو إلى وظابؾ مماثلة لوظابفهم وصرؾ رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التً
اضطروا لالنقطاع عن الدوام فٌها.
المادة  -05 -أوالً  :تصدر وزارة المالٌة أسس المطالبة بالتعوٌضات وكٌفٌتها بنا ًء على
توصٌات اللجنة المركزٌة.
ثانٌا ً  :تتولى وزارة المالٌة تنفٌذ قرارات اللجنة المركزٌة الصادرة بالتعوٌض.
المادة  -08 -على وزارة المالٌة إصدار تعلٌمات لتسهٌل تنفٌذ أحكام هذا القانون.
 اما على المستوى الدولً فان على الحكومة االسراع فً تقدٌم دعوة الى المجتمع الدولً لعقدمإتمر وبرعاٌة االمم المتحدة للمطالبة بجمع التبرعات لبناء المدن التً دمرها االرهاب.
 وكانت الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان قد التقت بعدد من النازحٌن الفارٌن من تنظٌم داعشاالرهابً  ..عبروا عن استٌابهم من االجراءات القمعٌة لعناصرهم االجرامٌة التً ٌقومون بها
ضد المواطنٌن ،كما تحدثوا عن سوق بٌع النساء السباٌا  ..وجعل العوابل دروعا ً بشرٌة -
ؼالء معٌشة  -اسالٌب انتقامٌة  -جلد – فرض النقاب على النساء  -وتعذٌب االفراد المخالفٌن
لتوجهاتهم ،كما افادوا عن الظلم والجرابم واإلعدامات الصورٌة التً تم تنفٌذها ضد االبرٌاء
امام الناس فً مناطق باب الطوب  -المٌدان  -والقبة  -والمجموعة الثقافٌة ومناطق اخرى من
محافظة نٌنوى.
وتثمن الجمعٌة العراقٌة االجراءات السرٌعة لوزارة االسكان والتعمٌر التً ارسلت فرق خاصة
للقٌام بحملة بتنظٌؾ الشوارع الربٌسٌة فً مركز المدن من االنقاض والنفاٌات ،والمخلفات
الناتجة من عملٌة التحرٌر  ..والتً تعتبر مبادرة جٌدة لتسهٌل عملٌة تقدٌم الخدمات االساسٌة،
واالستعداد لدوابر القضاء باستقبال طلبات المواطنٌن المتضررٌن لتعوٌضهم.
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 التوصٌات: -0السعً لقٌام الجهد الهندسً وخبراء المتفجرات بتنظٌؾ المدن المحررة من العبوات
المزروعة والمتفجرات المنتشرة فً ال ّ
شوارع والبٌوت والمحالت والمعامل والمزارع.
ٌ -2جب تكثٌؾ االجراءات لالعتماد على جهد الدولة اوال ً ومن ثم المجتمع الدولً من اجل
المساهمة والتبرع باألموال للنهوض بالبنٌة التحتٌة لهذه المناطق واعادة الحٌاة لها.
 -3سن قانون فً مجلس النواب العراقً إلعادة اعمار المدن التً دمرها االرهاب والعملٌات
العسكرٌة.
 -4دعوة كافة األطراؾ المحلٌة والدولٌة إلٌجاد المشتركات لتعزٌز العالقات بٌن جمٌع األطٌاؾ
العراقٌة المتآخٌة فً المدن المحررة.
 -5السٌطرة على الوضع األمنً بشكل كامل ،ومنع ظاهرة التسلح باستثناء القوات الحكومٌة.
 -6أن تكون هناك محكمة جناٌات متخصصة تنظر بالجرابم المرتكبة فً المدن التً تم احتاللها
من قبل داعش وتقدٌم المتهمٌن الى العدالة ،لمنع تكرار األزمات ،وارتكاب جرابم الثؤر،
وتصفٌة األفراد ممن كانوا فً المناطق المحررة.
 -7الؽاء كافة القرارات واالجراءات التً سعت الى التؽٌٌر الدٌموؼرافً فً المناطق التً كانت
محتلة.
 -8وجود ضمانات محلٌة ودولٌة ألبناء االقلٌات بسبب التحدٌات التً تواجههم ،مع منح
خصوصٌة لمناطق تواجدهم.
 -9أهمٌة تبنً اجراءات سرٌعة إلنصاؾ الضحاٌا ،وتعوٌض الذٌن تضررت منازلهم نتٌجة
االرهاب والعملٌات العسكرٌة بعٌدا ً عن الروتٌن المعمول به إلعادة اعمارها.
 -01اعادة الممتلكات الى أصحابها الشرعٌٌن ،واعتبار اي اجراء بٌع او شراء بعد تارٌخ
/9حزٌران 2104/باطال ً.
 -00تحدٌث الخطاب الدٌنً ،وعدم السماح بإثارة أي خطاب ٌولد احتقان فً المناطق المحررة.
 -02اعادة ترمٌم وبناء الجوامع والحسٌنٌات والكنابس والمعابد والمزارات التً دمرها
االرهاب.
 -03توفٌر فرص العمل للشباب.
 -04السعً الجاد للبحث عن المقابر الجماعٌة ،وفتحها وفق المعاٌٌر الدولٌة.
 -05دور منظمات المجتمع المدنً فً عمل برامج تنموٌة لتؤهٌل المجتمع بعٌدا ً عن ثقافة
العنؾ والثؤر.
 -06اهمٌة تركٌز الحكومة على توفٌر الخدمات األساسٌة مثل الماء والكهرباء ورفع االنقاض
والنفاٌات.
 -17اهمٌة ابراز الدور المدنً فً البلدات المحررة بدل العسكري ال سٌما للمشرفٌن او
المسإولٌن عن استقبال العابدٌن.
 -18اهمٌة تفعٌل المإسسات الوطنٌة المختصة من اجل العمل الجاد فً مفهوم التسامح
والتعاٌش السلمً ،وإعادة بناء قٌم الحرٌة والعدالة.
 -09االهتمام بالمرأة نتٌجة تعرضها الى االنتهاكات الجسٌمة وادخالها فً برامج تؤهٌلٌة.
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 -20حفظ كرامة وحقوق العابدٌن ،مع توفٌر االمن وفرص العمل.
 -21على الحكومة االستعداد لظاهرة زواج النساء من رجال بدون عقود رسمٌة ومعرفٌن فقط
بالكونٌة ،الى جانب موضوع األطفال مجهولً النسب.
 -22تامٌن الحماٌة الالزمة للحٌلولة دون تعرض المناطق المحررة للسلب والنهب وحرق
المنازل وؼٌر ذلك من قبل جهات مجهولة.

 -5ملف لمرحلة ما بعد داعش:
تتابع الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة األوضاع المؤساوٌة
للمواطنٌن العراقٌٌن فً المناطق التً تم احتاللها من قبل تنظٌم داعش االرهابً فً " / 01
حزٌران  .. " 2104 /والتً شملت مدن ومناطق وقرى من محافظات " نٌنوى واالنبار
وصالح الدٌن ودٌالى وكركوك "  ..وبعد دخول هذا التنظٌم الى هذه المدن ارتكب ابشع الجرابم
واالنتهاكات الممنهجة بحق االفراد المدنٌٌن وتشرٌدهم الى مناطق اخرى ،الى جانب االعتداءات
المستمرة على مقدساتهم كالجوامع والحسٌنٌات والكنابس والمعابد والمزارات والتً بلؽت
( )043اعتداء ،وتحطٌم االثار التارٌخٌة ،والمراكز العلمٌة والثقافٌة والمدنٌة.
وقد رصدت الجمعٌة العراقٌة الوضع العام فً المدن المحتلة ،من تحطٌم للبنٌة التحتٌة ،وهذا
ٌتطلب بعد عملٌة التحرٌر بذل جهود استثنابٌة من قبل كافة مإسسات الدولة إلعادة اعمار هذه
المدن بؤقصى سرعة ممكنة لضمان عودة االهالً الٌها ،وهناك اعدادا ً كبٌرة من المهجرٌن قد
تم ابعادهم قسرا ً وبالقوة منذ اكثر من عامٌن من منازلهم ،والٌوم ال ٌمتلكون شٌبا ً ،وٌعٌشون
فً المخٌمات والمراكز وهٌاكل البناٌات فً المدن االمنة من العراق ،بعد ان فقدوا دورهم
وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ،وتحطمت كل امالهم وتطلعاتهم ،انهم ٌعٌشون الٌوم تحت
ضؽوطات نفسٌة كبٌرة ،فضال ً عن انتشار الرعب بٌن صفوفهم ،والخوؾ من المجهول حتى
بعد تحرٌر مناطقهم ،مما ٌتطلب تكاتؾ جهود الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة الوطنٌة والدولٌة
إلعداد خطط استراتٌجٌة من اجل اعادة الحٌاة واعمار المدن المدمرة ،من خالل انشاء صندوق
للتبرعات على المستوى المحلً ،مع السعً للحصول على منح نقدٌة من الدول المانحة،
واعطاء االهمٌة للمجاالت التالٌة كمرحلة اولى:
 -0السٌطرة على الوضع األمنً بشكل كامل ،ومعالجة مشكلة األلؽام والمفخخات والعبوات
الناسفة.
 -2توفٌر التٌار الكهربابً ،والماء الصالح لالستعمال.
 -3عودة السلطة القضابٌة ،وتؤهٌل مراكز الشرطة ،وبقٌة األجهزة االمنٌة.
 -4العمل على االسراع فً فتح المستشفٌات ،والمراكز الصحٌة وتقدٌم الخدمات.
 -5منح مبالػ فورٌة للعابدٌن من الذٌن تضررت منازلهم نتٌجة االرهاب والعملٌات العسكرٌة
إلعادة اعمارها.
 -6توفٌر الخدمات البلدٌة العامة وفً مقدمتها رفع االنقاض والنفاٌات.
 -7تؤهٌل البناٌات الحكومٌة لعودة الموظفٌن الى دوابرهم.
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 -8القٌام بحملة إلعادة فتح المدارس والمعاهد والجامعات ،وعودة الزامٌة لألطفال لمقاعد
الدراسٌة.
 -9ضخ المواد الؽذابٌة ،وفتح االسواق ،وتؤمٌن المفردات االساسٌة للبطاقة التموٌنٌة.

 وفً المرحلة الثانٌة:ستكون هناك صعوبات وتحدٌات كبٌرة فً اؼلب المدن العراقٌة وخصوصا ً مدن وقرى ابناء
االقلٌات والذٌن هم من المجامٌع المستضعفة فً البالد ،والتً تكون مناطقهم من المناطق
المتوترة دابما ً ،وهذا ٌتطلب منحهم اهتمام وامتٌازات خاصة.
ولمنع ارتكاب أي اعمال اجرامٌة او انتقامٌة ومن أي طرؾ كانٌ ،تطلب تفعٌل وتطبٌق القانون
على الجمٌع من اجل تحقٌق العدالة والعٌش بحرٌة وسالم ،ومن ثم االنطالق فً تعزٌز المجال
الصحً ،وتؤهٌل البناٌات والكوادر الطبٌة ،وتوفٌر األدوٌة ،والمستلزمات الطبٌة االخرى ،مع
اعطاء اهمٌة خاصة لرعاٌة النساء واالطفال والمعوقٌن المرضى ،ومن اهم ما ٌجب القٌام به
فتح مإسسات للعناٌة النفسٌة لتؤهٌل اكثر من (خمسة االالؾ) امرأة وفتاة من الذٌن تم
اؼتصابهن واحتجازهن وتعذٌبهن وبٌعهن فً سوق النخاسة ،واعطابهن األمل فً االنخراط من
جدٌد فً المجتمع ،من خالل التعلٌم المجانً ،وتوفٌر فرصة العمل لهن او تخصٌص راتب
شهري ،ورعاٌة صحٌة مجانٌة مدى الحٌاة ،ووضع تعلٌمات جدٌدة فً موضوع منح اوالدهن
الوثابق الرسمٌة  .وعلى الحكومة التحضٌر لموضوع حقوق الشهداء واألرامل واألٌتام
والمعاقٌن لتسهٌل منحهم حقوقهم بعٌدا ً عن االجراءات الروتٌنٌة المعروفة فً الدولة ،مع
استحداث مراكز إلٌواء األٌتام.

 محافظة نٌنوى:تعتبر ثانً أكبر محافظة فً العراق بعد العاصمة بؽدادٌ ،بلػ عدد سكانها ( )3،5ملٌون نسمة .
وٌتكون المجتمع فً محافظة نٌنوى من مكونات " العرب  -االكراد  -المسٌحٌٌن  -االٌزٌدٌن -
الشبك  -التركمان  -الكاكابٌة "  ..ونتٌجة ألعمال العنؾ واالرهاب اضطر ابناء األقلٌات الى
النزوح القسري من مناطقهم األصلٌة وبلؽت اعدادهم (ملٌون و 55الؾ نسمة)  ..وكما موضح
فً الجدول ادناه :

ت
0
2
3
4
5
6

اسم المكون
االٌزٌدٌون
المسٌحٌون
الشبك
التركمان
الكاكائٌة
المجموع

العدد
 360الف
 150الف
 200الف
 330الف
 15الف
ملٌون و  55الف
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واؼلب مناطق األقلٌات تقع ضمن المادة ( )041من الدستور العراقً الدابم لسنة  2115التً
انتهت المدة المقررة ولم تطبق او ٌحسم امرها لؽاٌة االن  ..وتنص المادة على:
أوالً  -تتولى السلطة التنفٌذٌة اتخاذ الخطوات الالزمة الستكمال تنفٌذ متطلبات المادة ( )58من
قانون ادارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة ،بكل فقراتها.
ثانٌا ً  -المسإولٌة الملقاة على السلطة التنفٌذٌة فً الحكومة االنتقالٌة  ،والمنصوص علٌها فً
المادة ( )58من قانون ادارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة  ،تمتد وتستمر الى السلطة
التنفٌذٌة المنتخبة بموجب هذا الدستور  ،على ان تنجز كاملة
( التطبٌع  ،االحصاء  ،وتنتهً باستفتاء فً كركوك والمناطق االخرى المتنازع علٌها ،لتحدٌد
ارادة مواطنٌها ) فً مدة اقصاها الحادي والثالثون من شهر كانون االول سنة الفٌن وسبعة.
كافة المإشرات ترجح ان تكون محافظة نٌنوى نقطة خالؾ حادة من الناحٌة السٌاسٌة والقانونٌة
فً المرحلة المقبلة لكونها من المناطق المتنازع علٌها ،مع وجود اطراؾ تبحث عن المكاسب،
ورؼبة العدٌد من األطراؾ االخرى بتكوٌن اكثر من محافظة او انشاء اقلٌم خاص ،ومنهم من
ٌطالب بالمالذ االمن ،مما ٌتطلب اتفاق جمٌع األطراؾ المتعاٌشة فً محافظة نٌنوى بٌن
حكومتً المركز واقلٌم كوردستان ورسم مستقبل المنطقة ،مع اعطاء ضمانات من الحكومة
والمجتمع الدولً بعدم حدوث انتهاكات او اضطرابات فً المستقبل بسبب فقدان المواطن الثقة
بجمٌع األطراؾ ،وان ٌكون هناك قبول وحرٌة مطلقة لما ٌقرره ابناء هذه المناطق لمستقبلهم
ومستقبل اجٌالهم للمرحلة المقبلة.
وما قام به تنظٌم داعش االرهابً خالل المدة التً تواجد فٌها فً المدن المحتلة ،من اعمال
اجرامٌة مدمرة لكل القٌم االنسانٌة ،ومحاوالته المستمرة بزرع وباء الكراهٌة والحقد ضد كل
من ٌختلؾ معه فً الدٌن او المذهب ،كانت كافٌة إلبراز التحدٌات والتوترات المجتمعٌة فً
المرحلة الالحقة ،وهذا ٌتطلب من جمٌع االطراؾ السٌاسٌة والمإسسات الدٌنٌة والمدنٌة
وخاصة ً للمكونٌن المسٌحً واالٌزٌدي التحرك على الصعٌدٌن المحلً والدولً لضمان حقوقهم
فً المجاالت األمنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،وحماٌة حرٌاتهم االساسٌة ،وعدم
السماح باضطهاد أي شخص او جهة لهم بسبب الدٌن او المذهب او المعتقد.
 التوصٌات:ومن اجل انهاء حقبة تنظٌم داعش ،وترك هذا الماضً الثقٌل بالمآسً والظلم ٌتوجب على
الحكومة والمجتمع الدولً مساعدة النازحٌن فً العودة الطوعٌة لمناطقهم األصلٌة من خالل
اعمار مدنهم المدمرة ،والنهوض بالحالة االقتصادٌة وتذلٌل كافة الصعوبات من اجل عودة
الحٌاة الطبٌعٌة لها وتعزٌز الروح المجتمعٌة ..ومن اجل ذلك نقدم التوصٌات األتٌة:
 -0دعوة كافة األطراؾ المحلٌة والدولٌة إلٌجاد المشتركات لتعزٌز العالقات بٌن جمٌع األطٌاؾ
العراقٌة المتؤخٌة فً المدن المحررة.
ٌ -2جب تكثٌؾ االجراءات لالعتماد على جهد الدولة اوال ً ومن ثم المجتمع الدولً.
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 -3سن قانون من مجلس النواب العراقً إلعادة اعمار المدن التً دمرها االرهاب والعملٌات
العسكرٌة.
 -4اهمٌة تركٌز الحكومة على الجانب االمنً ،والقضابً ،والخدمات األساسٌة بعد تحرٌر
المدن.
 -5منع ظاهرة التسلح باستثناء القوات األمنٌة.
 -6أن تكون هناك محكمة جناٌات متخصصة تنظر بالجرابم المرتكبة فً المدن التً تم احتاللها
من قبل داعش وتقدٌم المتهمٌن الى العدالة ،لعدم السماح بافتعال األزمات ،وارتكاب جرابم
الثؤر ،وتصفٌة األفراد ممن كانوا فً المناطق المحررة.
 -7الؽاء كافة القرارات واالجراءات التً سعت الى التؽٌر الدٌموؼرافً فً المناطق التً كانت
محتلة.
 -8وجود ضمانات محلٌة ودولٌة ألبناء االقلٌات بسبب التحدٌات التً تواجههم ،مع منح
خصوصٌة لمناطق تواجدهم.
 -9أهمٌة تبنً اجراءات سرٌعة إلنصاؾ الضحاٌا ،وتعوٌض المتضررٌن ،واعطاء األولوٌة
لمنح الرواتب لألرامل واالٌتام.
 -01اعادة الممتلكات الى أصحابها الشرعٌٌن ،واعتبار اي اجراء بٌع او شراء بعد تارٌخ
/9حزٌران 2104/باطال ً.
 -00تحدٌث الخطاب الدٌنً ،وعدم السماح بإثارة أي خطاب ٌولد احتقان فً المناطق المحررة.
 -02اعادة ترمٌم وبناء الجوامع والحسٌنٌات والكنابس والمعابد والمزارات التً دمرها
االرهاب.
 -03توفٌر فرص العمل للشباب.
 -04السعً الجاد للبحث عن المقابر الجماعٌة ،وفتحها وفق المعاٌٌر الدولٌة.
 -05دور منظمات المجتمع المدنً فً عمل برامج تنموٌة لتؤهٌل المجتمع بعٌدا ً عن ثقافة
العنؾ والثؤر ،مع تكثٌؾ النشاطات الرٌاضٌة والفنٌة واالجتماعٌة ،وفتح باب العمل التطوعً
للشباب إلعادة الحٌاة لمدنهم والحفاظ علٌها.
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 -6ملف المتظاهرٌن:

نظرا ً لسوء الخدمات واالزمات المستمرة التً تعٌشها البالد ،خرج الشعب العراقً بالعدٌد من
االعتصامات واالحتجاجات والتظاهرات السلمٌة للتعبٌر والمطالبة " باإلصالحات ،وتقدٌم
الخدمات العامة االساسٌة ،ومكافحة الفساد ،ومالحقة كبار الفاسدٌن واسترجاع األموال
المنهوبة ،وإٌقاؾ االعتقاالت العشوابٌة ال سٌما ضد المشاركٌن فً التظاهرات او لألشخاص
الذٌن ٌقومون بفضح الفاسدٌن والمرتشٌن ،والمطالبة بإطالق سراحهم ،والقضاء على البطالة،
واهمٌة تحسٌن الوضع االمنً ،ومناهضة النهج الطابفً والمحاصصة واالقصاء والتهمٌش،
وإصالح القضاء ،وتحقٌق العدالة االجتماعٌة ".
فً الوقت الذي تستمر الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان بمتابعة ملؾ التظاهرات ٌومٌا ً تإٌد
وبشكل قاطع حقوق المتظاهرٌن المشروعة ،وتدعوهم الى عدم االحتكاك مع منتسبً االجهزة
االمنٌة ،او االعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة ،او قطع الطرق وتعطٌل العمل  ..وندٌن
قٌام القوات الحكومٌة والمجامٌع المنفلتة باستعمال القوة من خالل ضرب المواطنٌن بالعصً
الكهربابٌة وبالكٌبالت ورشقهم بالماء الساخن مما ادى الى جرح العشرات منهم ،كما تم استخدام
الذخٌرة الحٌة لفض االعتصامات لمواجهة االحتجاجات السلمٌة للمتظاهرٌن ،مع االصرار على
محاوالت استهداؾ الناشطٌن والفاعلٌن ،والتً ادت الى اعتقال الناشط المدنً فً تنسٌقٌة
كربالء للحراك المدنً فدوان الوزنً فً /31آب 2016/واطلق سراحه بعد ( )24ساعة ..
واختطاؾ الناشط علً الذبحاوي من قبل مجهولٌن فً محافظة النجؾ بعد انتهاء تظاهرة ٌوم
الجمعة /26آب ،2016/واطلق سراحه بعد (ٌ )12وم وكان موثوق الٌدٌن والرجلٌن وعلى
جسده آثار التعذٌب مرمً فً منطقة الرضوٌة ،واعتقال الناشطٌن المدنٌٌن ( مفٌد الشنون )
و(وسالم الدلٌجان ) فً /8نٌسان .. 2016/وفً بداٌة شهر حزٌران اعتقلت السلطات ()8
متظاهرٌن فً محافظة واسط من الذٌن اقتحموا المقرات الحزبٌة ،كما جرى استدعاء منظمً
تظاهرات مدٌنة الدٌوانٌة " ثابر كرٌم رٌاح وحسٌن محمد " الى مركز شرطة الزوراء بسبب
وجود دعوة حررت ضدهم بعد تنظٌمهم تظاهرة طالبت بمحاربة الفساد فً هذه المحافظة فً
/9اٌار ..2016/وفً ٌوم الجمعة /20أٌار ،2016/قامت االجهزة االمنٌة المحصنة فً المنطقة
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الخضراء ببؽداد بإطالق النار على المتظاهرٌن المطالبٌن بحقوقهم المشروعة ،واستشهد نتٌجة
هذا العنؾ عشرة اشخاص  ..وجرح ( )222متظاهر  ..كما جرى اعتقال ناشطٌن مدنٌٌن فً
قضاء سوق الشٌوخ بمحافظة ذي قار ومداهمة منزلهما  ..واعتقال الدكتور باسل كامل فً
جامعة السماوة فً بداٌة شهر آذار المنصرم لمدة ٌوم واحد ثم اطلق سراحه  ..واختطاؾ الناشط
فً تظاهرات السلٌمانٌة عادل حسن ،بتارٌخ /24آٌلول .. 2016/واعتقال الناشط المدنً زكً
الربٌعً ،بتارٌخ /26آٌلول ..2016/واعتقال المتظاهر والناشط احمد الحلو ،بتارٌخ
 2016/1/11من قبل االجهزة االمنٌة فً محافظة النجؾ.
وإننا فً الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان اذ نقؾ الى جانب مطالب وحقوق المتظاهرٌن ،نناشد
السلطات الحكومٌة إلٌقاؾ المالحقات واالعتقاالت للشخصٌات الفاعلة فً الحراك الشعبً،
وتوفٌر الحماٌة الالزمة للمتظاهرٌن واحترام مطالبهم ،والسماح لوسابل اإلعالم بتؽطٌة
التظاهرات واالعتصامات ،والعمل على تؤهٌل منتسبً االجهزة االمنٌة فً كٌفٌة تعاملهم مع
المتظاهرٌن وفق القانون ،وااللتزام بالنصوص التً ضمنها الدستور العراقً لسنة  2005فً
المادة ( )38التً تنص على:
تكفل الدولة التظاهرات بما ال ٌخل بالنظام العام واآلداب :
اوالً :حرٌة التعبٌر عن الرأي بكل الوسابل.
ثانٌاً :حرٌة الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم والنشر.
ثالثاً :حرٌة االجتماع والتظاهر السلمً.
وعلى الرؼم من خروج التظاهرات الٌومٌة اال ان الحكومة لم تحقق هذه المطالب التً نادى بها
الشعب ،وفً العام الماضً خرج العراقٌون بـ (  ) 382تظاهرة تدعو الى االصالح ومحاسبة
الفاسدٌن  ..وفً هذا العام  2016بلؽت التظاهرات (  ) 339تظاهرة  ..كما موضح ادناه:
ت
1
2
3
4
5
6

الشهر
كانون 2
شباط
آذار
نٌسان
أٌار
حزٌران
 1المجموع

عدد التظاهرات
10
16
47
36
12
11

ت
7
8
9
10
11
12
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الشهر
تموز
آب
آٌلول
تشرٌن 1
تشرٌن 2
كانون 1
المجموع

عدد التظاهرات
38
37
39
41
24
28
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 وفٌما ٌلً عدد من هذه التظاهرات:* تظاهر العشرات من النساء فً ساحة كهرمانة تنادي بإطالق سراح اإلعالمٌة أفراح شوقً
ألتً اختطفت من منزلها فً /26كانون االول.2106/
* القوات االمنٌة فً محافظة البصرة اجبرت المعتصمٌن من المعلمٌن والمدرسٌن على مالك
المتعاقدٌن ،والمطالبٌن بتثبٌتهم على المالك الدابم ،على العودة الى بٌوتهم ورفع خٌامهم من امام
دٌوان المحافظة ،فً /04كانون االول.2106/
* الجمعة بتارٌخ /25تشرٌن الثانً ،2016/خرجت تظاهرات فً مدن " بؽداد  -بابل  -البصرة
 ذي قار " للمطالبة باإلصالح ،ورفض التسوٌة التارٌخٌة ،واستنكروا ما نشرته صحٌفة الشرقاألوسط بخصوص مراسٌم االربعٌن الدٌنٌة فً كربالء ،واستنكروا كذلك استمرار نقص الكتب
الدراسٌة ،وج ّددوا رفضهم للمحاصصة الطابفٌة ودعمهم للقوات العراقٌة المشتركة فً حربها
ضد تنظٌم (داعش) االرهابً.
* متقاعدات فً الدٌوانٌة من المسنات واألرامل ٌتظاهرن جلوسا ً امام المحافظة احتجاجا ً على
قطع رواتبهن للشهر الثالث على التوالً.
* تظاهر العشرات من اعضاء نقابة المعلمٌن قرب وزارة التربٌة وسط بؽداد ،احتجاجا على
تلكإ الوزارة بتوزٌع المناهج الدراسٌة فً شهر تشرٌن الثانً.
* اهالً بؽداد ٌتظاهرون احتجاجا ً على وجود القوات التركٌة فً االراضً العراقٌة فً شهر
تشرٌن الثانً.
* الطلبة وأولٌاء امورهم ٌتظاهرون قرب تربٌة البصرة احتجاجا ً على نقص الكتب.
* وقفة احتجاجٌة فً محافظة كركوك لمجموعة من الناشطات واالكادٌمٌات ومنظمات المجتمع
المدنً فً حملة ال لتزوٌج القاصرات فً المخٌمات وهن بؤعمار (  ) ٣٣-01سنة باإلكراه فً
شهر تشرٌن االول.
* تظاهر العشرات من خرٌجً الجامعات فً محافظة مٌسان ،للمطالبة بتوفٌر فرص عمل فً
شهر تشرٌن االول.
* جدد عشرات المتظاهرٌن بمحافظة ذي قار ،دعمهم ومساندتهم للقوات االمنٌة فً عملٌات
تحرٌر نٌنوى ،فٌما طالبوا وزارة التربٌة بتوفٌر المناهج الدراسٌة فً شهر تشرٌن االول.
* فً  /27آٌلول  ،2106 /تظاهر االالؾ من المعلمٌن والموظفٌن فً محافظة السلٌمانٌة،
للمطالبة بصرؾ مستحقاتهم المتؤخرة منذ أكثر من ثمانٌة أشهر ،وطالبوا بإٌجاد حل لتلك
األزمة.
* حماٌة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تعتدي على طلبة تظاهروا أمام مقر الوزارة فً
بؽداد ،بتارٌخ /08تشرٌن االول.2106/
* الجمعة /18آٌلول ،2016/خرجت تظاهرات فً مدن " بؽداد  -البصرة  -مثنى  -والدٌوانٌة
" تطالب باإلصالح السٌاسً ونبذ المحاصصة الطابفٌة ،ومحاسبة الفاسدٌن والفاشلٌن ،وتوفٌر
فرص العمل.
* تظاهرة امام مبنى محافظة النجؾ ،للمطالبة بالكشؾ عن مصٌر الناشط المدنً " علً
الذبحاوي " المختفً منذ اسبوع.
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* نظم أهالً السماوة ،وقفة احتجاجٌة ضد الفساد والمفسدٌن ،ومطالبة ربٌس مجلس الوزراء
الدكتور حٌدر العبادي بإصالح وتحسٌن الخدمات فً شهر اٌلول.
* اعتصام الطلبة االوابل امام مبنى رباسة الوزراء فً اربٌل للمطالبة بالتعٌٌن فً شهر آب.
* تظاهرة فً قضاء المحاوٌل ،احتجاجا ً على االنقطاع المستمر للكهرباء.
* وقفة احتجاجٌة لموظفً تربٌة محافظة نٌنوى من النازحٌن لعدم صرؾ رواتبهم.
* تظاهر عدد من الصحفٌٌن ونشطاء من منظمات المجتمع المدنً امام مقر الهٌبة المستقلة
لحقوق االنسان فً اربٌل ،احتجاجا ً على مقتل الصحفً الكردي " وداد حسٌن " فً محافظة
دهوك.
* فً /22آب ،2106/قامت القوات االمنٌة باستخدام القوة ضد المتظاهرٌن المطالبٌن بحقوقهم
من المقاولٌن وموظفً القطاع الخاص فً محافظة البصرة وتم اعتقال ستة من المتظاهرٌن.
* العراقٌون ٌتظاهرون فً ساحة التحرٌر وسط بؽداد ،للمطالبة بمقاضاة النواب الذٌن وردت
اسماءهم باتهامات وزٌر الدفاع خالد العبٌدي فً شهر تموز.
* القوات االمنٌة تعتدي على المتظاهرٌن قرب مجلس مدٌنة الدٌوانٌة ،من الذٌن نظموا
تظاهرات احتجاجٌة على وفاة االعالمً زٌن العابدٌن كاظم الحسناوي بسبب االهمال الطبً،
بتارٌخ /09تموز.2106/
* الجمعة /06تموز 2106/خرجت تظاهرات حاشدة فً ساح ِة التحرٌر بالعاصم ُة بؽداد
والمحافظات بابل والمثنى ومٌسان وذي قار ودٌالى وكربالء والنجؾ للمطالب ِة باإلصالحات
والوضع االمنً العام فً الدولة.
* قوات مكافحة الشؽب تفرق المتظاهرٌن فً محافظة البصرة ،الذٌن طالبوا بتحسٌن التٌار
الكهربابً فً محافظتهم ،بتارٌخ /1تموز.2016/
* متظاهرون ٌقتحمون مكتب حزب الدعوة فً محافظة النجؾ االشرؾ ،وتم اطالق النار علٌهم
فجرح ثالثة اشخاص ،فً /10حزٌران.2016/
* تظاهر اهالً الدٌوانٌة ٌوم الجمعة /3حزٌران ،2016/وقامت القوات االمنٌة باالعتداء على
المتظاهرٌن بشكل سافر.
* الجمعة /27أٌار ،2016/القوات األمنٌة تطلق الرصاص الحً فوق رإوس المتظاهرٌن
لتفرٌقهم وترمٌهم بالؽاز المسٌل للدموع فً ساحة التحرٌر بالعاصمة بؽداد.
* الجمعة فً/20أٌار .. 2016/المتظاهرون فً بؽداد ٌقتحمون مكتب ربٌس الوزراء ،واطلقت
السلطات الرصاص الحً ،والؽاز المسٌل للدموع لتفرٌق المتظاهرٌن ،واعتقال عدد من
المشاركٌن فً هذه التظاهرات ،واصٌب نتٌجة ذلك ( )222شخصا ً ،منهم ( )14عسكرٌا ً ..
واعالن حالة الطوارئ فً بؽداد واؼالق اؼلب الطرق العامة.
* تظاهر المبات من اهالً بؽداد احتجاجا ً على التفجٌر االخٌر الذي ضرب سوقا ً شعبٌا ً فً
مدٌنة الصدر ،ومطالبٌن بمحاسبة المقصرٌن ،وتحسٌن الوضع االمنً فً العاصمة بؽداد.
* الجمعة /6أٌار ،2016/تظاهرات فً بؽداد ومحافظة كربالء ،للمطالبة باإلصالحات،
ومحاسبة المفسدٌن ،والمتسببٌن بسقوط المدن بٌد تنظٌم (داعش) االرهابً.
* موظفو مجلس النواب ٌنظمون اعتصاما ً داخل البرلمان احتجاجا ً على تؤخر صرؾ رواتبهم
منذ شهرٌن ،وقوات الحماٌة تصطدم معهم ومنعهم من الصعود الى قبة البرلمان.
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* اعضاء مجلس النواب العراقً ٌعتصمون فً قاعة البرلمان فً /28نٌسان ،2106/بسبب
اصرار رباسات الكتل على المحاصصة وعدم تحقٌق االصالح.
* تظاهر ابناء منطقة نهلة فً محافظة دهوك امام برلمان اقلٌم كوردستان بمحافظة اربٌل،
للمطالبة بإٌقاؾ التجاوزات المستمرة الحاصلة على اراضٌهم ،واٌقاؾ التؽٌٌر الدٌموؼرافً
لمناطقهم وقراهم.
* ضرب وشتم بعض المعتصمٌن الذٌن طالبوا باإلصالحات فً محافظة الدٌوانٌة من قبل
القوات األمنٌة "سوات" فً /22نٌسان.2106/
* وفً ٌوم /02نٌسان الماضً تظاهر االالؾ من العراقٌٌن فً ساحة التحرٌر بالعاصمة بؽداد
ومٌسان وكربالء والبصرة والدٌوانٌة وواسط وبابل والمثنى والنجؾ والناصرٌة ،للمطالبة
بالتؽٌٌر الشامل وتؤٌٌداً للنواب المعتصمٌن فً قاعة البرلمان الذٌن احتجوا على تؤجٌل التصوٌت
على التشكٌلة الوزارٌة الجدٌدة ،والمطالبة بإقالة الرباسات الثالث ،وتشكٌل حكومة تكنوقراط
بعٌدا عن المحاصصة.
* وفً /02نٌسان الماضً قامت مجموعة ملثمة مسلحة باالعتداء على المتظاهرٌن فً مدٌنة
الناصرٌة وامام انظار القوات االمنٌة التً لم تتدخل رؼم الفوضى التً حدثت.
* الجمعة /8نٌسان 2105/خرجت تظاهرات فً بؽداد وتسع محافظات فً وسط وجنوب
العراق للمطالبة بالتصوٌت على حكومة تكنوقراط  ،وارجاع المبالػ المسروقة ،وتقدٌم الفاسدٌن
الى القضاء ،والقضاء على البطالة ،وتحسٌن الواقع المعٌشً فً البالد.
* تظاهرات المواطنٌن صباح ٌوم الجمعة فً العاصمة بؽداد ومحافظات بابل والناصرٌة
والنجؾ والبصرة بتارٌخ /08آذار ..2106/والتً دعا الٌها زعٌم التٌار الصدري السٌد مقتدى
الصدر  ..واقتحام المتظاهرٌن الحواجز االمنٌة فً جسر الجمهورٌة والمنطقة القرٌبة من باب
التشرٌع ،وشارع  6فً جانب العالوي واعتصموا امام المنطقة الخضراء ونصبوا خٌامهم.
* تظاهر العشرات من الطلبة الجامعٌٌن فً الجامعة المستنصرٌة ببؽداد ،للمطالبة بإصالح
النظام التعلٌمً فً الجامعات.
* المبات من سكان ناحٌة تازة خورماتو  /كركوكٌ ،طالبون الحكومة بتحرٌر قرٌة بشٌر لكون
االرهابٌن من تنظٌم داعش ٌقصفون الناحٌة من هذه القرٌة.
* الناشطات العراقٌات ٌتظاهرن ،احتجاجا على الملصقات المنتشرة على جدران بؽداد والتً
تحرض ضد المرأة وتحد من شؤنها ،وتكفر السافرة والمتبرجة ،والشعارات االخرى التً تحد
من حرٌاتها.
* تظاهر طلبة جامعة المثنى فً /9آذار ،2106/وتم اعتقال الناشط " باسم كامذل عبوسذً " مذن
قبل القوات االمنٌة  ..واطلق سراحه بعد ٌومٌن بكفالة وتعهد خطً.
* الجمعة /02شباط ،2106/خرجذت تظذاهرات فذً بؽذداد والمحافظذات ،للمطالبذة بإنهذاء الفسذاد
وتطبٌق الحزم االصالحٌة ،وقامت مجموعة خارجة عن القانون فذً مدٌنذة الناصذرٌة باالعتذداء
على متظاهرٌن وامام القوات االمنٌة .
* تظاهر اهالً مدٌنة الدٌوانٌة ،للمطالبة بتوفٌر فرص العمل ومكافحة الفساد.
* الجمعة  ،2106/0/8تظاهر المبات من المواطنٌن والناشطٌن المدنٌٌن فً سذاحة التحرٌذر فذً
بؽداد والمدن البصذرة ،وكذربالء ،وذي قذار ،والحلذة ،والكذوت ،للمطالبذة بعذدم المسذاس برواتذب
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الموظفٌن والمتقاعدٌن ،فٌمذا شذدد المتظذاهرون علذى ضذرورة إصذالح القضذاء ومكافحذة الفسذاد
وتنفٌذ المزٌد من اإلصالحات الحكومٌة.

 -7ملف االقلٌات:
ٌوجد فً العراق تركٌبة مجتمعٌة وهوٌات فرعٌة لها تارٌخها العرٌق فً بالد الرافدٌن
(االقلٌات) تشمل " المسٌحٌٌن ،واالٌزٌدٌن ،وال ُتركمان ،والشبّك ،والصاببة المندابٌٌن ،واألكراد
الفٌلٌة ،والكاكابٌه ،والبهابٌة ،والزردشتٌة والشركسٌة " ومشهود لها بالنزاهة والكفاءة
واالخالص فً العمل والوالء المطلق الوطن اال انها لم تسلم من اعمال العنؾ واالرهاب المنظم
من قبل المتشددٌن والمتطرفٌن ،فقد تعرضت الى اضرار جسٌمة نتٌجة الصراعات على السلطة
والسٌطرة على المجتمع من قبل المسلحٌن الخارجٌن عن القانون او من اعداء التنوع العرقً
واالثنً والدٌنً والمذهبً ،والذٌن ٌقومون بالتجاوزات واالنتهاكات المستمرة مثل عملٌات "
القتل  -والخطؾ  -واالبتزاز  -والمضاٌقة والتمٌٌز فً اعمالهم ودوابرهم ومدراسهم وجامعاتهم
ومحالت سكناهم  -والتحرٌض  -والعنؾ الٌومً الموجه ضدهم " الى جانب اصرار الحكومة
على اهمالهم ،وعدم حماٌتهم قانونٌا ً شجع مرتكبً االنتهاكات ضد االقلٌات من المجرمٌن
واالرهابٌٌن على محاربتهم وقمعهم ،مما ادى الى نزوح االالؾ من مناطقهم االصلٌة الى
مناطق اخرى امنة ،ومنهم من ؼادر العراق والى االبد ،وكانت النكبة الحقٌقٌة إلنهاء وجودهم
انطلقت عند دخول تنظٌم داعش االرهابً الى مناطقهم وارتكابه جرابم ضد االنسانٌة.
والعراق معروؾ دولٌا ً من انه بلد المذاهب والطوابؾ والقومٌات رؼم انهم ركٌزة وطنٌة
عراقٌة اصٌلة وٌقر بذلك الدستور الدابم فً المادة ( )3من ان (العراق بلد متعدد القومٌات
واالدٌان والمذاهب)  ..الى جانب ما جاء فً المادة  ٣من (اعالن االمم المتحدة بشؤن حقوق
االشخاص المنتمٌن الى اقلٌات قومٌة او اثنٌة او اقلٌات دٌنٌة ولؽوٌة لعام  ، )٣٩٩١فؤن ( على
الدول ان تقوم  ،كل فً إقلٌمها  ،بحماٌة وجود االقلٌات و هوٌتها القومٌة او االثنٌة  ،وهوٌتها
الثقافٌة والدٌنٌة واللؽوٌة ،وبتهٌبة الظروؾ الكفٌلة بتعزٌز هذه الهوٌة)  ..اال ان حالة حقوق
االنسان والحرٌات الدٌنٌة فٌه تعٌش فً خطر دابم ومستقبل مجهول ،بسبب وجود جهات تعمل
على ضرب وتهدٌم النسٌج االجتماعً من خالل بث االفكار المتطرفة والكراهٌة ،والتهمٌش
المتعمد المبطن ،والتهدٌدات ،والتعالً ،والسكوت على القضاٌا التً تخص ابناء المكونات
اوصلتهم الى انهم ؼرباء فً وطنهم.
وهناك مإشرات بوجود اطماع من االطراؾ المحلٌة واالقلٌمٌة والدولٌة لمناطق االقلٌات ،رؼم
التحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تمر بها ،ولدى المواطن شعور من ان ما جرى بعد
/9حزٌران 2104/هو تطهٌر عرقً متعمد ،وان ارضه سوؾ تسلب منه وبطرق متعددة بعد
تحرٌرها من االرهاب.
ان االستهداؾ المتعمد للمواطنٌن من اتباع الدٌانات والقومٌات العرقٌة االخرى ،الى جانب
تقصٌر الحكومة الواضح ٌعطً مإشر على ان هناك مخططات دولٌة تنفذ بؤٌدي عراقٌة إلنهاء
وجودهم وإزالة آثار تارٌخهم من البالد فقد اقدمت هذه الجهاد على استهداؾ المسٌحٌٌن من
خالل التجاوز على رجال الدٌن واالعتداء على ( )004كنٌسة ودٌر الى جانب عملٌات الخطؾ
واالبتزاز والقتل من قبل جهات متطرفة متنفذة وعصابات منفلتة وبخطط محكمة واهمال
حكومً واضح اضطر المسٌحٌون الذٌن اصبحوا مسلوبً االرادة فً مدن البصرة وبؽداد
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وكركوك والموصل الى مؽادرة مناطقهم الى اخرى آمنة ومن ثم الى خارج العراق ،فكان فً
البصرة قبل عام  ) 0611 ( 2113عابلة الٌوم ال تتجاوز ( )251عابلة ،وفً مدٌنة الدورة
ببؽداد كان ٌوجد (  ) 31الؾ عابلة الٌوم ال ٌتجاوزن الؾ عابلة مع افراغ شبة كامل فً مناطق
" المٌكانٌك والكرادة وبؽداد الجدٌدة والمشتل والنعٌرٌة والؽدٌر وكمب سارة وشارع الصناعة
والنضال و 52وكمب الكٌالنً والبتاوٌٌن والسنك ومناطق اخرى متفرقة من العاصمة " والعمل
بكل مهنٌة من اجل سرقة امالكهم فً بؽداد والتً بلؽت ( )511عقار ،وفً كركوك كانوا
( )2111عابلة الٌوم ال تتجاوز ( )311عابلة ،وفً مدٌنة الموصل كان هناك ( )61مواطن
مسٌحً قبل دخول تنظٌم داعش االرهابً الٌوم افرؼت بالكامل ناهٌك عن تشرٌد ( )021الؾ
نسمة من مدن سهل نٌنوى.
ومنذ عام  2113ولؽاٌة االن قتل من ابناء هذا المكون ( )0204شهٌدا ً من ضمنهم ()03
شخصا ً فً هذا العام منهم " سنان سمٌر وامٌر خضر ٌونان وازاد حنا قتال بمحل عملهم فً
منطقة الؽدٌر ببؽداد فً /24كانون االول ،2106/وفً كركوك قتل " لورنس مخلص ٌعقوب
بحودي " فً /3تشرٌن الثانً ،2106 /وفً محافظة البصرة قتل " نزار الٌاس القس " فً
/25تشرٌن االول ،2106/قتلوا من قبل مجامٌع مسلحة مجهولة الهوٌة وقٌد الدعوة ضد مجهول
 ..وجرى االعتداء كذلك على ( )049كنٌسة ودٌر ومزار منها ( )35على ٌد داعش االرهابً
 ..وؼادر (  ) % 71منهم الى خارج العراق بعدما كان عددهم ( ملٌون و  ) 611الؾ شخص
فً منتصؾ الثمانٌنات من القرن الماضً  ..وفً عام  2111كان ٌقدر عددهم (  ) 851الؾ
شخص  ..والٌوم ال ٌتجاوز عددهم ما بٌن (  251الى  ) 311الؾ مواطن فً عموم المدن
العراقٌة.
 المكون الشبكً  :كذلك تعرض الى اجراءات قمعٌة من قبل تنظٌم داعش االرهابً حٌثقامت عناصر داعش باستباحة ( )52قرٌة وخطؾ ( )206شخصا ً منهم ( )27امرأة  ،وقتل
( )130آخر ،وجرى االعتداء على ( )37موقعا ً دٌنٌاً ،ونزوح ( )200الؾ مواطن الى مناطق
متفرقة من المدن العراقٌة ،وفً /3آذار الماضً قام عناصر داعش بإعدام ( )9اشخاص رمٌا ً
بالرصاص فً القرى القرٌبة من ناحٌة بعشٌقة ،وقبل احداث داعش قتل اكثر من ()1300
شخص بسبب الهوٌة العرقٌة.
 المكون التركمانً  :ال زال ٌتعرض الى انتهاكات مستمرة حٌث فقدوا اكثر ( )0211شخصمنذ دخول داعش الى مناطق تواجدهم ،فً /8آذار ،2106/قصؾ داعش ناحٌة تازة خورماتو
التابعة لمحافظة كركوك بؽاز الخردل المحرم دولٌا ً ،مما ادى الى وفاة عدد من االشخاص منهم
" نجٌبة شكر والطفلة معصومة شرٌؾ ولً والطفل علً موسى محمد " اصابة ()2965
شخص.
 الصابئة المندائٌون  :تعرضوا كذلك الى عملٌات القتل والخطؾ واالبتزاز واالستٌالء علىالممتلكات ومحاربتهم فً اعمالهم مما ادى الى مؽادرة اكثر من ( )41الؾ شخص الى الهجرة
الى الخارج ،والعدد المتبقً بٌن ( )01-7اآلالؾ شخص فقط فً عموم البالد ،وقد قتل من
 2113ولؽاٌة االن اكثر من ( )093شخصا ً.
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 المكون االٌزٌدي تعرض الى نكبة بعد دخول تنظٌم داعش االرهابً الى قضاء سنجار فً/3آب ،2104/وبقٌة مناطقهم التارٌخٌة حٌث سبٌت نساءهم وبناتهم ،وتم بٌعهم فً اسواق ٌوم
الجمع سوق السباٌا فً " والٌة الموصل والفلوجة وتلعفر والرقة ودٌر الزور وحلب " بؤسعار
بخسة وبؤسلوب رخٌص منافً لجمٌع الشرابع السماوٌة ،واالعراؾ االجتماعٌة ،والقوانٌن
الدولٌة ،وقتل رجالهم واوالدهم ،وفجرت مزاراتهم ومراقدهم الدٌنٌة  ..وكما موضح ادناه:

 الكاكائٌه  :ما بٌن ( )21-05الؾ كاكابً ٌعٌشون فً العراق وٌتعرضون الى التمٌٌزوالتهمٌش وعملٌات القتل بسبب الهوٌة حٌث قتل ( )224شخصا ً وآخرهم كان الشاب " هاوري
قاسم مبارك " فً شهر كانون االول بمدٌنة كركوك من قبل مجهولٌن  ،وعند دخول تنظٌم
داعش االرهابً قام بحرق اربع قرى التباع هذا المكون فً محور خازر هً " توله بند -
وكوله بور  -وردك  -كزه كان " واالعتداء على مزارتهم.
 البهائٌون ٌ :عٌشون فً ظروؾ صعبة نتٌجة خطاب الكراهٌة وااللؽاء واالتهام بالبدعوالشرك ،فقد قتل العدٌد منهم واضطر الكثٌرٌن الى الهجرة نتٌجة هذه السٌاسات ،وفً عام
0971صدرت الحكومة قانون رقم (ِ )015بتحرٌم وحضر الدٌانة البهابٌة فً البالد وتم نشره
فً الصحؾ الرسمٌّة العراقٌّة ومصادرة ممتلكاتهم ،ومنعهم من المشاركة فً العمل السٌاسً،
وزج العدٌد منهم فً السجون ،وهروب من استطاع الى الخارج ،ومن تبقى منهم كانوا
ٌمارسون طقوسهم الدٌنٌة بسرٌة تامة بعٌدا ً عن مكان عبادتهم ( المحفل ) ،وفً عام 0975
صدر قرار بمنع اصدار أوراق ثبوتٌة التباع الدٌانة البهابٌة.
ان العنؾ واالرهاب كان انتكاسة كبٌرة لحقوق لألشخاص المنتمٌن إلى أقلٌات قومٌة أو أثنٌة او
دٌنٌة او لؽوٌة فً العراق ،ووضعهم حرج ومخٌؾ ،بسبب الفجوة التً حدثت فً مرتكزات
المجتمع العراقً حٌث تعرضوا الى عملٌة تطهٌر عرقٌة ،الى جانب تدمٌر اماكن عبادتهم وهدم
مراكزهم التراثٌة والثقافٌة من اجل كسر ارادتهم وابعادهم عن بلدهم العراق.
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 كما ادت عملٌات الخطؾ والقتل والعنؾ واالرهاب الموجهة ضدهم الى اجبارهم على الرحٌلوبطرق ملتوٌة ،واعداهم فً تراجع مستمر ،وٌتعاملون معهم على انهم مواطنون ابعد من درجة
الثالثة او الرابعة  ..انهم ؼرباء فً وطنهم ومنتهكة حقوقهم اجبروا على مؽادرة البالد فكانت
اعدادهم كبٌرة  ..وكما موضح ادناه:
ت
0
2
3
4
5
6
7

اسم المكون
المسٌحٌون
االٌزٌدٌون
المندابٌون
التركمان
الشبك
الكاكابٌة
البهابٌة

نسبة المؽادرٌن الى الخارج
%75
% 40
% 94
% 15
-

المالحظات
كان عددهم ملٌون و 411الؾ
كان ٌبلػ عددهم  551الؾ
كان ٌبلػ عددهم  51الؾ
كان ٌبلػ عددهم الؾ
عدم توفر احصابٌة دقٌقة
عدم توفر احصابٌة دقٌقة
عدم توفر احصابٌة دقٌقة

التوصٌات:
 ٌتطلب من مجلس النواب العراقً تبنً قوانٌن لدعم حقوق االقلٌات على الصعٌد الوطنً وفقالمعاٌٌر الدولٌة والؽاء القوانٌن التً تنتهك حقوقهم:
 -0قانون لحماٌة حقوق األقلٌات العرقٌة والدٌنٌة ،وتفعٌل القوانٌن العقابٌة.
 -2قانون لمكافحة التمٌٌز بكافة اشكاله ان كانت بسبب الدٌن  -العرق  -الجنس  -اللون  -اللؽة -
الفكر واعتبارها جرٌمة وطنٌة.
 -3قانون حظر ومكافحة التحرٌض.
 -4قانون لضمان منح الحقوق الكاملة وتعوٌض المتضررٌن من جراء العنؾ والعملٌات
االرهابٌة.
 -5قانون باإللزام السلطة التنفٌذٌة بتعدٌل المناهج الدراسٌة ،وادخال المواد التً تعرؾ باألدٌان
والقومٌات والمذاهب فً العراق ودعم اسس المساواة والعدل وحق التدٌن.
 -6ال ٌجوز تطبٌق الدستور حسب رؼبة ابناء االؼلبٌة وفرضها على ابناء المكونات واتباع
الدٌانات االخرى اي ان ال ٌخضعون لقانون االسالم بل لقانون الدولة العراقٌة وتعدٌل الدستور
العراقً لضمان ؼٌر المسلمٌن فً العراق .
 -7التصدي للمنابر الدٌنٌة التً تدعوا الى التطرؾ وعدم السماح للمحاوالت التً تحث على
الكراهٌة والؽاء االخر ،ال سٌما فً المناسبات الدٌنٌة.
 -8اٌجاد أفضل السبل والوسابل لتخطً العقبات التً تعٌق حقوق المنتمً لألقلٌات.
 -9الوقؾ الفوري الضطهاد المدنٌٌن على أساس دٌنهم أو انتمابهم العرقً وتقدٌم الجناة امام
العدالة.
 -01التصدي لكل من ٌحاول االنقاص من قٌم وتقالٌد المجتمع لألبناء االقلٌات.
 -00الؽاء القوانٌن التً تجحؾ حقوق ابناء االقلٌات كقانون البطاقة الوطنٌة وقانون واردات
البلدٌات ( المشروبات الكحولٌة ).
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 -02مطالبة رجال الدٌن والمرجعٌات بدعم وجود االقلٌات فً العراق.
 -03تفعل قرار مجلس الوزراء المرقم ( )92لسنة  ، 2014الذي ٌنص على اعتبار ما تعرض
له االٌزٌدٌون والمسٌحٌون والتركمان والشبك على ٌد عصابات داعش االرهابٌة جرٌمة أبادة
جماعٌة.
 -14العمل على حشد الطاقات السٌاسٌة والقانونٌة واالعالمٌة والمدنٌة من اجل دعم وجود
االقلٌات فً البالد.
 -8ملف النازحٌن:
أ صبح موضوع النزوح فً العراق حالة ٌومٌة طبٌعٌة حٌث بلػ عدد المشردٌن والنازحٌن
والمهجرٌن قسرٌا ً من مناطقهم االصلٌة ( ثالثة مالٌٌن و  711الؾ ) نسمة منهم ( ملٌون و55
الؾ ) مواطن من ابناء المكونات منتشرٌن فً عدد من المحافظات ،بٌنهم ملٌونٌن شخص
ٌعٌشون فً مدن أقلٌم كوردستان الثالث ،وٌوجد فً المدن واالقضٌة والقرى العراقٌة قرابة
اربعة آالؾ موقع إلٌواء النازحٌن ،وكان سبب النزوح نتٌجة اعمال العنؾ والطابفٌة ،ودخول
تنظٌم داعش االرهابً الى محافظات نٌنوى واالنبار ودٌالى وصالح الدٌن ،فضال ً عن
العملٌات العسكرٌة التً انطلقت لتحرٌر المدن المحتلة ،وبعد التحرٌر عاد ( ملٌون و 711الؾ
مواطن الى مناطقهم ) السٌما سكنة محافظتً االنبار وصالح الدٌن ودٌالى وقضاء مخمور
وجلوالء ،ومنذ انطالق عملٌات تحرٌر الموصل فً /07اكتوبر الماضً ولؽاٌة نهاٌة هذا العام
نزح ( )081الؾ مواطن من مدٌنة الموصل وتوابعها لؽاٌة اعداد هذا التقرٌر.
ٌمر النازحون بظروؾ قاسٌة وال انسانٌة ،وخاصة ً فً فصل الشتاء والبرد القارص وهم فً
خٌمة بسٌطة ال توفً بالؽرض او فً كرفانات او هٌاكل البناٌات او فً تجمعات عشوابٌة او فً
مخٌمات اقٌمت خصٌصا ً لهم من قبل الدولة ،وبمساعدة المنظمات الدولٌة التابعة الى االمم
المتحدة.
والنازحون فً مخٌمات (جدعا الثالثة  - 3-2-1وحاج علً  -وحسن شامً  -والخازر-
ودٌبكة  -نازراوا  -ومخٌم لٌالن فً كركوك) وبقٌة المراكز االخرى ٌعانون من:
اكتظاظ االشخاص فً الخٌم أو الكرفانات ،وضعؾ التٌار الكهربابً وانعدامه ،وشحة المٌاه
وعدم توفر مٌاه صالحة للشرب واالستعمال الٌومً ،حٌث ٌشرب النازحون من المٌاه التً
تجلب الٌهم مباشرة من النهر وٌتم تعببة الخزانات منها ،وهً مٌاه بلون داكن ؼٌر صالح حتى
لالستعمال ،وكذلك نقص فً دورات المٌاه والحمامات ومشكلة الصرؾ الصحً ،وطفح
المجاري والرابحة الكرٌهة ،انتشار القوارض والعقارب واألفاعً السامة والذباب والحشرات،
عدم وجود مستوصؾ او صٌدلٌة داخل المخٌم وقلة الخدمات الطبٌة ونقص فً االدوٌة ،وفقدان
الرعاٌة الصحٌة وانتشار االمراض وفً مقدمتها االمراض الجلدٌة  /مرض الجرب فً صفوؾ
االطفال ومرض ما ٌسمى بـ (حبة بؽداد) ،وانعدام الخدمات األساسٌة ،وعدم توفر الؽذاء الكافً
والصحً حٌث ٌتعرض أعداد كبٌرة من النازحٌن وخصوصا ً االطفال والنساء الى أمراض فقر
الدم بسبب النقص فً التؽذٌة الجٌدة ،وحصول حاالت اعتداء جنسً على االطفال من الذكور
واالناث وسط تكتم من االهالً بسبب الخوؾ من الحدٌث فً قضاٌا تمس السمعة والشرؾ،
وحاالت تحرش جنسً متكررة تطال االطفال القصر والفتٌات ،كما هناك مخاطر احتراق
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الخٌام ،وفً  ،2016/8/29اندلع حرٌق فً ( )18خٌمة فً ناحٌة لٌالن بمحافظة كركوك ..
و( )21خٌمة اخرى فً مخٌم ٌحٌاوا فً كركوك.
وفٌما ٌخص العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة ،لم تستطٌع الحكومة الى االن فتح المدارس داخل
المخٌمات لكً ٌباشر االطفال فً عامهم الدراسً الذي أنتهى نصفه الى االن مما ٌعرض
االطفال الى فقدان حقهم فً التعلٌم ،وهذا ٌساهم بنسبة كبٌرة فً انتشار االمٌة بٌن النازحٌن
وٌعرض أعداد كبٌرة منهم وخصوصا ً من هم فً مراحل البكلورٌا الى فقدانهم الى تنظٌم
مستقبلهم ،وبقابهم دون دراسة ودون عمل وتمضٌة الوقت دون هدؾ داخل المخٌمات مما قد
ٌعرضهم الى االنحراؾ وسط انعدام الرقابة والتوعٌة سواء من االهالً أو من القابمٌن على
العملٌة التربوٌة.
من بٌن العدٌد من المشاكل االخرى تبرز المشاكل القانونٌة بٌن النازحٌن فٌما ٌخص االوراق
الثبوتٌة ،فقط تعرض النازحون أثناء عملٌة النزوح لفقدان مستمسكاتهم الرسمٌة والثبوتٌة بسبب
الهروب من دعش والقصؾ وبقاء االوراق الثبوتٌة تحت أنقاض مساكنهم ،مما ٌتطلب من
الحكومة االسراع باإلجراءات القانونٌة من أجل حل هذه االشكالٌة ،بسبب ما ٌتطلبه تنظٌم
عملٌات الزواج القانونٌة والسفر وأثبات النسب وؼٌرها من االمور الخاصة باألحوال
الشخصٌة ،ومن بٌن العدٌد من المشاكل االخرى تبرز مشاكل االكراه على الزواج بٌن صفوؾ
الفتٌات الصؽٌرات والزواج المبكر الذي ٌشكل خطراً كبٌراً على البنٌة االجتماعٌة مستقبالً
ومخاطر تعرض حٌاة الفتٌات الصؽٌرات الى الخطر الذي ٌهدد حٌاتهم والحمل فً سن صؽٌرة
والذي ٌهدد حٌاتها وحٌاة الجنٌن.

أن عملٌات الهجوم على داعش من قبل القوات العراقٌة والحرب التً تحدث داخل مدٌنة
الموصل خلفت أعداد كبٌرة من الضحاٌا من الشهداء والجرحى ،وخالل عملٌات الهروب من
الحرب والنزوح الى المناطق االمنة تتعرض أعداد كبٌرة من العوابل الى االنفصال بسبب أما
محاولتهم تؤمٌن أطفالهم وتسلٌمهم الى الؽٌر من االقارب أو الجٌران أو ناس ؼرباء لؽرض
اٌصالهم الى مناطق أمنة أو بسبب تعرض الوالدٌن أو العابلة الى القصؾ واستشهادهم وبقاء
االطفال على قٌد الحٌاة ٌتم استالمهم من قبل قوات الجٌش العراقً أو قوات البٌشمركة وٌتم
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تحوٌل االطفال الجرحى الؽٌر مصاحبٌن والمفصولٌن الى المستشفٌات من قبلهم أو ٌتم اٌصالهم
الى المخٌمات لؽرض إدماجهم ضمن عوابل وأسر أخرى ،وٌكون هإالء االطفال على االؼلب
مجهولً الهوٌة وٌصعب التعرؾ علٌهم ،وفً االشهر االخٌرة ومنذ بداٌة تنفٌذ عملٌة الهجوم
على الموصل تعرض تم أٌصال العدٌد من االطفال الؽٌر مصاحبٌن والمفصولٌن عن ذوٌهم الى
المستشفٌات لؽرض معالجتهم فً مستشفٌات أقلٌم كوردستان ،وٌكون هإالء االطفال عادة عند
وصولهم فً أوضاع صحٌة ونفسٌة سٌبة بسبب فقدان الرعاٌة ،وتقوم المنظمات المختصة
بحماٌة االطفال بتسجٌل تلك الحاالت ومحاولة أٌجاد الحلول لهم والبحث عن عوابلهم أو أقرباء
لهم مع الجهود المبذولة من قبل مدٌرٌة الرعاٌة االجتماعٌة التابعة لوزارة العمل والشإون
االجتماعٌة فً حكومة أقلٌم كوردستان.
اال أن مشكلة االطفال الؽٌر مصاحبٌن والمفصولٌن عن ذوٌهم تبقى مشكلة كبٌرة ومالزمة
لعملٌة الحرب على داعش فً مدٌنة الموصل مما ٌخلؾ أعداد كبٌرة من الضحاٌا والتً تتطلب
من الحكومة العراقٌة جهود كبٌرة من أجل السٌطرة على هذا الوضع .وكان من االجدر على
الحكومة العراقٌة ،قبل البدء بعملٌات تحرٌر الموصل ،أن تقوم بتوفٌر مستشفٌات متنقلة ودور
إٌواء ومراكز رعاٌة عدٌدة فً المناطق القرٌبة من الموصل لؽرض استقبال هذه الحاالت،
ومعالجة الجرحى ورعاٌة االطفال الؽٌر مصاحبٌن والمفصولٌن عن ذوٌهم ،لؽرض تالفً
الضؽط الكبٌر والصعوبات التً تتعرض لها مستشفٌات الطوارئ فً مدٌنة أربٌل.
أن الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان قلقة من الوضع المتدهور للنازحٌن فً مراكز االٌواء
وكذلك اثناء النزوح حٌث ٌتعرضون الى الجوع والعطش الى جانب الخوؾ والرعب فضال َ
عن تعرضهم الى اطالق نار من قبل الجماعات االرهابٌة التً تحاول اجبارهم على البقاء وعدم
السماح لهم بالهرب لٌتخذوا منهم دروعا ً بشرٌة ،وقد تم قتل العدٌد من المدنٌٌن أثناء محاولتهم
المؽادرة ،أو ٌقتلون بسبب العبوات المزروعة فً طرٌق النزوح ،كما ان اجراءات تدقٌق
االسماء والمعلومات من قبل االجهزة االمنٌة بعد تحرٌر المناطق وكذلك للنازحٌن ٌخلق نوعا ً
من القلق والخوؾ فً صفوؾ المدنٌٌن ،ورؼم تحرٌر المدن من قبضة اإلرهابٌن اال ان هناك
تحدٌات للعودة كما هو الحال بالنسبة لمناطق " جرؾ الصخر وحزام بؽداد  -دٌالى  -ومناطق
صالح الدٌن  -االنبار  -ونٌنوى ".
ان الفقر ٌخٌم على النازحٌن ووضعهم مزري فً المخٌمات ،والعراق بإمكانٌاته الحالٌة ال
ٌستطٌع تؽطٌة االحتٌاجات االنسانٌة التً ٌجب ان ٌوفرها للنازحٌن حٌث ٌحتاج ملٌونٌن نازح
الى سكن البق الى جانب القضاٌا االساسٌة االخرى ،رؼم وصول مساعدات من بعض الدول
والمنظمات والوكاالت االنسانٌة اال انها ال تؽطً احتٌاجات النازحٌن ،لذا ٌتطلب من المجتمع
الدولً مساعدة العراق فً قضاٌا االؼاثة ،والمساهمة فً اعادة بناء المدن المحررة لعودة
سكناها.

 -9ملف االعالم:
ال زالت مهنة الصحافة واالعالم فً العراق هً األسوأ فً العالم حٌث الزالت تواجه تحدٌات
جسٌمة ،وٌتعرض العاملون فٌها الى عنؾ وانتهاكات كثٌرة على الرؼم من ان الدستور نص
على كل من شؤنه حماٌة العاملٌن فً هذا المجال فقد نصت المادة ( )38من الدستور العراقً
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على ان (تكفل الدولة بما ال ٌخل بالنظام العام واآلداب  :اوال  -حرٌة التعبٌر عن الرأي بكل
الوسابل  .ثانٌا  -حرٌة الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم والنشر)  ..كما تنص المادة ()42
من الدستور على ان (لكل فرد حرٌة الفكر والضمٌر والعقٌدة)  ..وتنص المادة ( )46من
الدستور على ان (ال ٌكون تقٌٌد ممارسة اي من الحقوق والحرٌات الواردة فً هذا الدستور او
تحدٌدها) .ان ما ٌتعرض له االعالمٌون من اعتداءات هو بسبب ضعؾ االجراءات المتخذة من
قبل السلطات الحكومٌة فً حماٌة الشخصٌات العاملة فً هذا المجال الحٌوي والمهم فً البالد
مما ادى الى استمرار عملٌات منع التؽطٌة واالهانة والضرب والسلوك ؼٌر الالبق والحجز
واالختطاؾ والقتل وتقدٌمهم الى المحاكم ،الى جانب االنتهاكات واالعتداءات شبة الٌومٌة من
قبل االجهزة االمنٌة ،والمسإولٌن وحماٌاتهم ،والجماعات المسلحة المنفلتة ضد الصحفٌٌن
والعاملٌن فً الهٌبات االعالمٌة ،مما ٌإدي الى تدهور حرٌة الصحافة فً العراق .ان الجمعٌة
العراقٌة اذ ترفض كل انواع االعتداءات والتجاوزات التً ٌتعرض لها العاملون من االعتداءات
الجسٌمة وواسعة النطاق فً مجال االعالم من قبل أٌة جهة كانتٌ ،جب اعطاء المساحة الكاملة
لحرٌة الكلمة ،وعدم تكمٌم االفواه ،ومالحقة كل من ٌقوم بهذه االنتهاكات واحالته الى القضاء ..
كما تدعو كافة المإسسات والهٌبات االعالمٌة لالهتمام اكثر بالحٌادٌة ،وكذلك االلتزام بالقوانٌن
المرعٌة ،واالبتعاد عن االبتزاز والفساد فً االعالم وعن االجندات الحزبٌة والنعرات الطابفٌة
والذي ٌحد من دورها وٌضعؾ من ادابها المهنً.
وترحب الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان بتنبٌه مرصد الحرٌات الصحفٌة فً العراق الى ان من
ٌتسبب بقتل صحفً أو تهدٌده ستقدم دعوة قانونٌة ضده فً المحاكم الدولٌة  ..كما تقدر الجمعٌة
العراقٌة توجٌهات وتحذٌرات وزارتً الثقافة واالوقاؾ الدٌنٌة فً حكومة اقلٌم كوردستان الى
وسابل االعالم من انها ستواجه االؼالق فً حال قٌامها بنشر الفكر المتطرؾ ،وعدم ترسٌخ
مفاهٌم التسامح والتعاٌش السلمً المجتمعً.
قائمة الضحاٌا:
تسببت اعمال العنؾ فً هذا العام عن مقتل (  ) 08شخصا ً عامال ً فً مجال الصحافة
واالعالم فً العراق ،واؼلب منفذي هذه الجرابم ال تطالهم االجراءات القانونٌة وترقن قٌد
الضحاٌا ضد مجهول  ..وفٌما ٌلً اعداد الضحاٌا لهذا العام:
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ت
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

المكان
التارٌخ
المهنة
االسم
ربٌس تحرٌر جرٌدة المدٌنة  2016/6/20خطؾ ثم قتل قرب
احمد محمد حمٌدي
2
سلٌمان بك وآمرلً
 2016/10/21قتل بنٌران قناص
مدٌر أخبار فضابٌة
احمد نجم الدٌن هاجر
داعش فً كركوك
توركمن اٌلً
اوؼلو
 2016/5/23الفلوجة  -حرب
مصور ومراسل حربً
تحسٌن علً الساعدي
3
ضد داعش
 2016/1/12قتل من قبل مسلحٌن
مصور قناة الشرقٌة
حسن عٌسى العنبكً
4
فً مدٌنة دٌالى
الفضابٌة
 2016/1/12قتل من قبل مسلحٌن
مراسل قناة الشرقٌة
سٌؾ طالل
فً مدٌنة دٌالى
 2016/12/2اختطؾ اربعة اٌام
مصور وصحفً
شكرى زٌن الدٌن
ثم قتل فً قضاء
آمٌدي  /دهوك
 2016/5/23خطؾ ثم قتل على
فنً فً شبكة اإلعالم
طالل أبو إٌمان
ٌد داعش بالموصل
العراقً فً نٌنوى
مصور تلفزٌونً حربً  2016/5/31الفلوجة  -حرب
عبدهللا عرٌان عودة
ضد داعش
محرر بقناة العهد الفضابٌة  2016/5/22تفجٌر فً بؽداد
عالء قاسم موحان
الفلوجة  -حرب
2016/6/9
مصور الحربً
علً التمٌمً
ضد داعش
 2016/10/22قتل بنٌران قناص
مصور فً الفضابٌة
علً رٌسان
داعش فً القٌارة
السومرٌة
 2016/8/20الخالدٌة االنبار -
مهندس فً قناة العهد
علً ؼنً
حرب ضد داعش
الفضابٌة
علً محمود الشمري مصور قناة الؽدٌر الفضابٌة  2016/7/13القٌارة  -حرب ضد
داعش
 2016/6/15الفلوجة  -حرب
مصور قناة الرشٌد
فاضل عباس
ضد داعش
الكرعاوي
مصطفى سعٌد كوران مصور فضابٌة كوردستان  2016/8/14محور خازر -
حرب ضد داعش
()KTV
 2016/12/11قتل على ٌد داعش
مصور وصحفً فً
هاشم فارس
فً مدٌنة الموصل
صحٌفة الحقٌقة
قتل على ٌد داعش
2016/2/7
مراسل صحٌفة الحدباء
واثق عبد الوهاب
فً مدٌنة الموصل
 2016/8/13خطؾ ثم قتل فً
صحفً
وداد حسٌن علً
دهوك
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 وثقت الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان االنتهاكات والتجاوزات واالعتداءات التً تعرض لهاالصحفٌون والعاملون فً مجال االعالم لهذا العام والتً شملت عملٌات:

 وفٌما ٌلً اهم هذه االنتهاكات لهذا العام:* فً  2016/12/27اختطاؾ اإلعالمٌة " افراح شوقً " مراسلة صحٌفة العالم الجدٌد من
قبل مجموعة مسلحة فً منطقة السٌدٌة فً العاصمة بؽداد.
* مجموعة مسلحة فً بؽداد تعتدي على الصحفً " أدٌب مطٌع الحاج " بتارٌخ
.2016/12/14
* تهدٌد من جهة مجهولة للكاتب االكادٌمً " الدكتور سعد لطٌؾ الحمد " من اجل ترك عمله ن
كلٌة االداب جامعة الصادق فً العاصمة بؽداد ،بتارٌخ .2016/12/2
* اصابة المصور " بشٌر الداوودي " من قناة بالدي الفضابٌة خالل عملٌات تحرٌر مدٌنة
تلعفر ،بتارٌخ .2016/11/25
* سكن مراسلة قناة نٌنوى الؽذد الفضذابٌة " هذدٌل علذً الحسذون " تعذرض الذى اعتذداء ،بتذارٌخ
.2106/00/25
* فً  ،2106/00/07تعرض مراسل قناة رٌجا الفضابٌة الى احتجاز من قبل القوات االمنٌة فً
مدٌنة اربٌل اثناء تؽطٌته تظاهرة لطلبة القسم الداخلً.
* إصابة مراسل فضابٌة قناة  k24الكردٌة " محمد حلبجً " أثناء تؽطٌته لمعركة تحرٌر
الموصل من سٌطرة داعش فً .2016/11/16
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* اصابة المصور الحربً " مروان الكعبً " فً قاطع عملٌات تحرٌر مدٌنة الموصل ،فً
.2016/11/15
* تعرض مراسل قناة العراقٌة نٌوز" حٌدر شكور " الى إصابات فً معارك تحرٌر الموصل،
بتارٌخ .2016/11/4
* اصابة مصور قناة السومرٌة الفضابٌة " خلٌل إبراهٌم " أثناء مرافقته للقوات العسكرٌة
العراقٌة فً حً الكرامة بالساحل اإلٌسر لمدٌنة الموصل ،بتارٌخ .2016/11/4
* تعرض المذٌع " محمد فاضل " من فضابٌة (  (anbالى اعتداء من أفراد حماٌة الفوج
الرباسً.
* اصابة المصور " خلٌل ابراهٌم " من قناة السومرٌة الفضابٌة اثناء مشاركته فً عملٌات
تحرٌر الجانب االٌسر من مدٌنة الموصل ،فً .2016/11/4
* اصابة المراسل " مٌثم العامري " والمصور " رافد جبار " من قناة العهد الفضابٌة فً معركة
تحرٌر مدٌنة الموصل ،فً .2106/01/30
* مؽادرة مراسل العراقٌة " سجاد الموسوي " من مإتمر عقد فً بؽداد للجبهة العراقٌة الوطنٌة
وهو ٌسب وٌشتم ،وٌصؾ جمٌع الحاضرٌن فً المإتمر باإلرهابٌٌن ،فً تصرؾ مشٌن ٌسا
الى العاملٌن فً وسابل االعالم المهنٌة ،بتارٌخ .2016/10/30
* استدعاء االعالمً والناشط فً التظاهرات " عٌسى الكعبً " من قبل قاضً التحقٌق فً احد
المراكز االمنٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة لوجود دعوة من حزب سٌاسً ،فً .2016/10/25
* فً  ،2016/10/21اصابة عدد من المراسلٌن والمصورٌن اثناء تؽطٌة المعارك فً قاطع
عملٌات بعشٌقة وتللسقؾ وهم " اري جالل من قناة وار  -وبشتٌوان حسٌن من قناة ساكروس -
ٌاسر عبد الرحمن وهجر البرواري من قناة سبٌدة ".
* اصابة المراسل " احمد الزٌدي " قناة الفرات الفضابٌة فً ناحٌة برطلة اثناء عملٌات تحرٌر
مدٌنة الموصل ،بتارٌخ .2016/10/20
* قٌادة العملٌات المشتركة تقوم بطرد مراسل العربٌة الحدث من أرض معركة الموصل ،معللة
قرارها بنشر القناة ألكاذٌب وأخبار ملفقة ،فً .2016/10/17
* فً  ،2016/10/15اقدم ثالثة االشخاص باقتحام إذاعة سما الدٌوانٌة وتهدٌد العاملٌن فٌها،
وجاءت قوة من الشرطة على الفور وتم اعتقالهم.
* حماٌة ربٌس الوزراء الدكتور حٌدر العبادي ٌعتدون على المراسل " هلكوت عزٌز والمصور
ٌوسؾ اسماعٌل " من فضابٌة روداو  -وعلى المصور " اركان برهان " من فضابٌة الرشٌد فً
محافظة كركوك ،بتارٌخ .2016/10/15
* فً بؽداد تعرض منزل الكاتب والصحفً " محمد عزٌز " الى حادث اطالق نار من قبل
مجهولٌن ،بتارٌخ .2016/10/9
* تعرض مراسل قناة سامراء " سجاد الخفاجً " الى الضرب الى جانب اعتداءات اخرى على
الصحفٌٌن خالل افتتاح مستشفى االمام الصادق فً المحافظة بابل من قبل حماٌة وزٌرة
الصحة ،فً .2106/01/4
* فً /31آٌلول ،2106/عناصر الشرطة فً محافظة السلٌمانٌة تعتدي على مراسل موقع
وٌستكه االخباري " هرٌم عبد هللا " اثناء تؽطٌته تظاهرة لعوابل ضحاٌا االنفال واجبر على
مسح جمٌع الصور التً التقطها بواسطة كامٌرته.
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* قوة مجهولة الهوٌة تقتحم منظمة شعوب للثقافة واإلعالم فً بؽداد ،وتصادر األقراص
الخاصة بنشاطات وفعالٌات المنظمة وأجهزة الحاسوب ،والعبث بمحتوٌات المكاتب،
/29آٌلول.2106/
* فً /29آٌلول ،2016/تم إصدار مذكرة قبض بحق " احمد البشٌر " مقدم برامج فً قناتً
( ) nrt - dwبسبب برنامج الساخر.
* قوة أمنٌة من قضاء رانٌة بمحافظة السلٌمانٌة قامت باالعتداء على المصور " أحمد عمر "
من شبكة رووداو االعالمٌة ومصادرة كامٌرته ،واعتقال المراسل " سنكر عبد الرحمن " اثناء
تؽطٌتهم تظاهرة قام بها معلمون للمطالبة بصرؾ رواتبهم ،فً /27آٌلول.2106/
* عضو مجلس النواب العراقً مشعان الجبوري ٌعتدي على مراسل قناة العراقٌة الفضابٌة "
عمر العزاوي " خالل تؽطٌته أحداث تحرٌر قضاء الشرقاط بمحافظة صالح الدٌن من تنظٌم
داعش االرهابٌة بسبب عدم اجرى اللقاء معه ،فً /24آٌلول.2016/
* نظم عدد من الصحفٌٌن واالعالمٌٌن العراقٌٌن امام مبنى هٌبة االعالم واالتصاالت فً بؽداد
تظاهرة ،للمطالبة بفتح ملفات الفساد التً تتعلق بشركات هاتؾ النقال ،واٌقاؾ االنتهاكات التً
تطالب العاملٌن فً هذا المجال.
* تعرض العاملون فً قناة روداو الفضابٌة الى اعتداء من قبل مجموعة خارجة عن القانون
ومنعتهم من تؽطٌة حادث تفجٌر إرهابً فً بؽداد ،وقامت بالضرب مصوره " مرتضى موسى
" وكسرت معدات التصوٌر وأخذت معدات البث المباشر منهم ،بتارٌخ /01آٌلول.2106/
* تهدٌد الصحفً " منتظر ناصر " ربٌس تحرٌر صحٌفة العالم الجدٌد اإللكترونٌة المهتمة
بقضاٌا الفساد فً العراق ،بتارٌخ /21آب.2106/
* محكمة النشر واإلعالم قررت الؽاء التهمة الموجهة بحق الصحفً " منتظر ناصر " واإلفراج
عنه لعدم كفاٌة االدلة ،مع فرض ؼرامة مالٌة قدرها  011ألؾ دٌنار تدفع لصالح ربٌس هٌبة
االعالم واالتصاالت صفاء الدٌن ربٌع ،على خلفٌة اتهام االول بالتشهٌر ضد ربٌس الهٌبة.
* اصابة مصور قناة العهد الفضابٌة " حسٌن فارس " نتٌجة قصؾ بالهاونات من قبل تنظٌم
داعش االرهابً خالل تؽطٌته عملٌات تحرٌر جزٌرة الخالدٌة ،فً /21آب.2106/
* محكمة جنح الناصرٌة تطلق سراح ستة من الناشطٌن وإلؽاء التهم الموجهة ضدهم لعدم كفاٌة
االدلة ،وكانت تهمتهم االساءة الى السٌد نوري المالكً  ..وهم كل من " االعالمً مصطفى
عادل عبٌد السعٌدي  -ظافر عوده سلطان  -ورٌاض محمد محسن  -ومحمد ٌاسر محمد -
وعادل عبٌد فارس السعٌدي  -والٌاس علً سوادي" فً /05آب.2106/
* تعرض الصحفً الدكتور " رحٌم مزٌد الكعبً " الى محاولة اؼتٌال وسط محافظة كركوك
من قبل مجموعة مسلحة فتحت النار على سٌارته ،فً /05آب.2106/
* فً /6آب ،2106/اقٌم مإتمر فً فندق مٌلٌا منصور فً بؽداد لعشابر العراق لدعم وزٌر
الدفاع العراقً الذي فضح الفساد ،وبسبب االرباك والزخم الكبٌر تم طرد الصحفٌٌن واالعتداء
على " علً فاضل مصور قناة الرشٌد  -ونجم عبد الزهرة مراسل قناة الحدث الفضابٌة ".
* منع مراسل قناة االشراق الفضابٌة " لٌث جوامٌر" من قبل ادارة مستشفى الواسطً فً بؽداد
لتؽطٌة مإتمر صحفً لعدد من االطباء حول موضوع االعتداءات المستمرة التً ٌتعرضون
لها ،فً /3آب.2016/
* اصابة المصور الحربً " صفاء عبد العزٌز " ضمن قاطع سامراء ،فً /22تموز.2106/
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* لمتابعة اوضاع شباب تعرضوا للضرب من قبل قوات االمنٌة بعد ان نظموا تظاهرة
احتجاجٌة على وفاة االعالمً زٌن العابدٌن كاظم الحسناوي بسبب االهمال الطبً ،تعرضت
مراسلة وكالة صقور االعالم " نور الحلً " مع مجموعة اعالمٌٌن الى االهانة من قبل موظفً
المستشفى العام فً مدٌنة الدٌوانٌة ،فً /09تموز.2106/
* االعتداء بالضرب على مراسل قناة فلوجة الفضابٌة " بالل سعٌد " من قبل عناصر مسلحة
من الحشد العشابري ،فً /07تموز.2106/
* دعوة قضابٌة ضد ربٌس تحرٌر وكالة وسا االخبارٌة " ٌاسر االعرجً " من قبل محكمة
النشر واالعالم فً بؽداد بسبب نشرها قضٌة قانونٌة تتعلق بها ،فً /06تموز.2106/
* اصابة فرٌق القناة العراقٌة " علً جواد  -وعلً مفتن " فً قاعدة القٌارة نتٌجة مرافقتهم
القوات العراقٌة لتحرٌر قضاء القٌارة/03 ،تموز.2106/
* تعرض المراسلة " اروى عبد الكرٌم التمٌمً " الى اصابة فً قاطع القٌارة اثناء عملٌة
التحرٌر ،فً /0تموز.2106/
* منعت وسابل االعالم المختلفة من دخول قاعة قصر الثقافة بمحافظة النجؾ لتؽطٌة مإتمر نقل
الصالحٌات الى المحافظات برباسة ربٌس الوزراء حٌدر العبادي ،باستثناء السماح للفضابٌة
العراقٌة.
* فً /24حزٌران ،2106/هاجم مسلحون مجهولون مبنى قناة رووداو الفضابٌة فً مدٌنة
اربٌل ،واصٌب ثالث من العاملٌن فٌها بجروح.
* منع  150صحفٌا فً النجؾ من تؽطٌة مإتمر نقل الصالحٌات بؤمر من ربٌس الوزراء،
بتارٌخ /23حزٌران.2016/
* اصابة المصور " محمد جبار عبد " فً قاطع الفلوجة ،بتارٌخ /19حزٌران.2016/
* اصابة المراسل " صباح حكٌم " من قناة بالدي الفضابٌة فً قاطع الفلوجة ،بتارٌخ
/19حزٌران.2016/
* جرح مراسل قناة بالدي الفضابٌة " صباح حكٌم " خالل تصوٌره المعارك التً تخوضها
القوات العراقٌة فً تحرٌر مدٌنة الفلوجة ،بتارٌخ /08حزٌران.2106/
* إصابة المصور " عباس طه العلوي " من قناة العراقٌة أثناء تؽطٌته عملٌة تحرٌر مدٌنة
الفلوجة ،بتارٌخ /17حزٌران.2016/
* اعتداء بالضرب على المراسل " محمد الجابري " قناة المدى الفضابٌة ومراسل علً عبادي
من رادٌو الدار فً محافظة البصرة من قبل الموظفٌن فً وزارة الكهرباء لفضحهم ضعؾ
األداء عملهم ،بتارٌخ /14حزٌران.2016/
* العناصر االمنٌة المسإولة عن حماٌة جسر بزٌبز على نهر الفرات ٌعتدون بالضرب على
المراسل " مصطفى جواد  -والمصور فاضل عبد الزهرة " من قناة الفرات الفضابٌة ،وسحب
كامرة والهاتؾ النقال  ،فً /4حزٌران.2106/
* القضاء ٌصدر حكما ً لمدة سنتٌن فً /31أٌار ،2106/بحق " انور دلؾ الحمدانً " مقدم
برنامج التاسعة من الفضابٌة البؽدادٌة ،الدعوة مقدمة ضده من قبل النابب حنان الفتالوي.
* منع المراسل " ٌاسر الحطاب " من قناة المدى الفضابٌة من تؽطٌة المظاهرات وتعرض
للضرب واإلهانة واالحتجاز لمدة ثالث ساعات من قبل عناصر الشرطة بؽداد.
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* اصابة المصور " ضٌاء الدٌن الناصري " من قناة العراقٌة الفضابٌة فً قاطع عملٌات محور
فلوجة ،بتارٌخ /27أٌار.2106/
* وفً /25أٌار ،2106/محكمة جنح قضاٌا النشر واإلعالم فً العراق أصدرت حكما بالحبس
الشدٌد لمدة سنتٌن بحق مالك قناة البؽدادٌة " عون الخشلوك  -ومقدم البرامج أنور الحمدانً "
بعد تقدٌم شكوى من قبل السٌد ربٌس مفوضٌة االنتخابات المستقلة.
* القوات األمنٌة تمنع الصحفٌٌن من تؽطٌة تظاهرات بمحافظة البصرة ،بتارٌخ
/23اٌار.2106/
* حماٌات المنطقة الخضراء تعتدي على فرٌق قناة هنا بؽداد الفضابٌة ،بتارٌخ /0اٌار.2106/
* فً /6أٌار ،2106/تعرض مصطفى الربٌعً مقدم برامج فً قناة البؽدادٌة الفضابٌة الى
محاولة اؼتٌال من خالل وضع عبوة ناسفة فً سٌارته.
* تعرض مراسلة صوت أمرٌكا " زٌار محمد " فً مدٌنة السلٌمانٌة  ،العتداء بالضرب والشتم
من قبل احد افراد األجهزة األمنٌة امام مسجد بهشت فً مدٌنة السلٌمانٌة ،فً /03أٌار.2106/
* وفً /12أٌار ،2016/تعرض عدد من المراسلٌن والمصورٌن الموجودٌن عند المنطقة
الخضراء خالل تؽطٌتهم للتظاهرات الجماهٌرٌة للجروح نتٌجة استخدام االجهزة االمنٌة المكلفة
بحماٌة المنطقة الخضراء للقنابل المسٌلة للدموع وخراطٌم المٌاه الساخنة والهراوات  ..منهم "
المصور " همام ابو عوؾ " من قناة (  " ،) anbوكرم مظفر" مدٌر مكتب قناة ( " ،) NRT
وندى المرسومً " مراسلة قناة (  " ،) NRTوأحمد جاسم " مراسل قناة النهار ،والمراسل "
اٌمن عبدهللا فتحً "  " ،واشرؾ محمد علً " كادر قناة الموصلٌه ،و" المصور " محمد كلش "
من صحٌفة ووكالة الجورنال نٌوز " ،ودرٌد الخفاجً " مصور قناة البؽدادٌة " ،وإبراهٌم
محمود " مراسل قناة المدى.
* عناصر حماٌة منطقة الخضراء ٌعتدون على كادر قناة هنا بؽداد اثناء تصور لحظات دخول
المتظاهرٌن فً /30نٌسان.2106/
* قامت قوات حماٌة البرلمان باالعتداء على " مراسل قناة السومرٌة الفضابٌة علً ناجً -
ومصور الشرقٌة أحمد لبٌب  -ومراسل وكالة الؽد برس وسام المال " ومصادرة هاتفهم النقال،
ومنعهم من تؽطٌة تظاهرة لموظفً البرلمان العراقً احتجوا على حجب رواتبهم لمدة شهرٌن،
فً /28نٌسان.2106/
* عناصر شرطة محافظة مٌسان تعتدي على الصحفٌة " اٌمان الالمً " بسبب تدخلها فً
مساعدة متسول ،بتارٌخ /22نٌسان.2106/
* الصحفً " سرمد القاسم " ربٌس تحرٌر وكالة " لٌكس نٌوز " تلقى تهدٌدات بالقتل بسبب
متابعته ملفات فساد فً محافظة دٌالى.
* محرر صحٌفة النهار " علً هاشم " ٌتلقى تهدٌدات من شخصٌات نافذه فً الدولة بسبب نشره
ملفات فساد.
* تهدٌد الصحفً " صادق الناصري " بالتصفٌة من جهات مجهولة بسبب كتابته ضد مظاهر
الفساد فً منتصؾ شهر نٌسان الماضً ،وكانت هذه الجهات سبق خطفت ابنته وقتلها.
* القوات االمنٌة تؽلق الطرق المإدٌة الى مجلس النواب امام الصحفٌٌن ومنعهم من تؽطٌة
جلسة النواب المعتصمٌن ،فً /16نٌسان.2016/
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* تعرض المراسل " محمد صمد " والمصور " كارزان كاكه َرش " من فضابٌة " " KNN
الى االعتداء من قبل الجهات االمنٌة ومصادرة معداتهم ،اثناء قٌامهم بتؽطٌتهم العتصام اطباء
وعدد من كادر مستشفى رابرٌن فً مدٌنة اربٌل فً  /15نٌسان.2016/
* تهدٌد االعالمً " فالح الفضلً " من قناة فٌحاء الفضابٌة بسبب انتقاده لقضاٌا الفساد فً
الدولة ،مما اجبره الى مؽادرة العراق فً شهر نٌسان المنصرم ،بعد ان قامت القناة بإٌقافه
وانهاء خدماته .
* اقتحام مكاتب صحٌفة النهار فً بؽداد من قبل مجموعة مسلحة ،فً /13نٌسان.2016/
* فً /12نٌسان الماضً أصدرت محكمة فً بؽداد الحبس المشدد لمدة سنتٌن وفق المادة 433
من قانون العقوبات ضد الصحفً والكاتب العراقً إٌاد الزاملً بسبب خبر نشر فً موقع
كتابات.
* سٌارة ال تحمل ارقام نزله منها مجموعة اشخاص فً /11نٌسان الماضً فً منطقة الطالبٌة
ببؽداد واالعتداء على الصحفً والكاتب " قٌس النجم "
* فً /8نٌسان ،2106/قوة حماٌة المنطقة الخضراء تمنع الدخول الى مجمع القادسٌة السكنً
إلجراء حوار مع أحد المسإولٌن ،رؼم وجود الموافقات األصولٌة.
* فً /7نٌسان ،2106/تتعرض إذاعة كلكامش فً محافظة النجؾ الى اعتداء وتحطٌم اجهزتهم
الفنٌة.
* اٌقاؾ االعالمً " فالح الفضلً " من العمل فً قناة الفٌحاء بسبب فضحه الفساد المستشري
فً مإسسات الدولة.
* تعرض منزل الصحفً الرٌاضً " ضٌاء حسٌن " الى اطالقات نارٌة فً منطقة العبٌدي
بمدٌنة بؽداد ،فً /4نٌسان.2106/
* السطات االمنٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة تمنع الصحفٌٌن من تؽطٌة التظاهرات الشعبٌة ،بتارٌخ
/30اذار.2106/
* حماٌة ربٌس الوزراء حٌدر العبادي تقوم بمضاٌقة ومنع االعالمٌٌن والصحفٌٌن المتواجدٌن
لتؽطٌة االجتماع الرباسً المنعقد فً مقر رباسة الجمهورٌة ،فً /19آذار.2016/
* اؼالق مكتبً قناة البؽدادٌة من قبل قوة عسكرٌة فً شارع أبً نإاس ،وحً المسبح فً
الكرادة بالعاصمة بؽداد ،فً /16آذار.2016/
* حماٌات ربٌس الجمهورٌة تعتدي على عددا من مراسلً القنوات الفضابٌة والصحؾ
واإلذاعات ووكاالت األنباء فً مدٌنة الدٌوانٌة ،فً /1آذار.2016/
* وفً /28شباط ،2016/عناصر من تعتذدي بالضذرب علذى المراسذل " احمذد السذعٌدي " قنذاة
الحرة فً مدٌنة السماوة.
* تعرض مراسل قناة هنا بؽداد " محمد ناجً " تعرض الى اعتداء من قبل عناصر شرطة فً
محافظة االنبار أثناء أدابه عمله فً تؽطٌة حملة تنظٌؾ وإعمار مدٌنة الرمادي ،فً
/17شباط.2016/
* جماهٌر نادي البدٌر الرٌاضً تعتدي على كادر قناة المدى الفضابٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة " احمد
البدٌري  " -علً قحطان " أثناء مباراة كرة قدم ،بتارٌخ /17اذار.2016/
* فً /13شباط ،2016/العناصر االمنٌة فً محافظة بابل تحتجز فرٌق قناة البؽدادٌة " هدٌل
الجمٌلً  -علً الجمٌلً  -والمصور أسامة الجبوري".
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* مراسل قناة الشرقٌة الفضابٌة فً البصرة " مازن الطٌار " ٌتعرض للضرب واإلهانة لتؽطٌته
تظاهرة قام بها عدد من المعلمٌن والمدرسٌن ،بتارٌخ /12شباط.2016/
* تعرض مقدم برنامج " حسجة اون الٌن " عمار الوابلً " الذي ٌبث عبر قناة افاق الفضابٌة
الى مضاٌقات من جراء انتقاده إلجراءات عمل السٌطرات األمنٌة عند مداخل بؽداد الكاظمٌة.
* عناصر من قوات سوات تعتدي على المراسل " عالء حسٌن  -والمصور عمر ولٌد -
والمساعد الفنً عالء الرماحً  -ومهندس البث هشام العقابً  -ومساعد المصور حٌدر الراشد
" من قناة الؽدٌر الفضابٌة فً محافظة دٌالى ،بتارٌخ /3شباط.2016/
* منع دخول االعالمٌٌن من تؽطٌة فعالٌات مإتمر البرلمانات اإلسالمٌة جرت فعالٌاته فً قاعة
القدس ببؽداد ،بتارٌخ /20كانون الثانً.2016/
* منع صحٌفة ذي قارنا من التوزٌع والتداول بؤمر مجلس المحافظة التً انتقدت المجلس بسبب
تراجعه عن اإلصالحات فً المحافظة.
* شركتً الطٌران فالي بؽداد والخطوط الجوٌة العراقٌة قدمتا بالؼا رسمٌا الى محكمة النشر
واإلعالم فً العاصمة بؽداد ضد مقدم البرامج فً قناة الفٌحاء الفضابٌة فالح الفضلً فً شهر
االول من عام .2016

 -61االختفاء القسري:
تنص االتفاقٌات الدولٌة على تعزٌز احترام حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة ،ومناهضة
االختفاء القسري ،او االعتقال ،أو االحتجاز ،أو االختطاؾ أو أي شكل من أشكال الحرمان من
الحرٌةٌ ،تم على أٌدي موظفً الدولة ،أو أشخاص أو مجموعات من األفراد ٌتصرفون بإذن أو
بدعم من الدولة أو بموافقتها ،وفً عام  0992اعلنت االمم المتحدة فً قرارها المرقم
( ) 033/47االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسري ،والتً ٌحددها
القانون الدولً بجرٌمة ضد االنسانٌة ،واعتبار كل شخص ٌتعرض الختفاء قسري له الحق فً
العدالة والتعوٌض ،مع االصرار على عدم إفالت مرتكبً جرٌمة االختفاء القسري من العقاب،
وتنص المادة ( -0- )0ال ٌجوز تعرٌض أي شخص لالختفاء القسري  -2 -ال ٌجوز التذرع بؤي
ظرؾ استثنابً كان ،سواء تعلق األمر بحالة حرب أو التهدٌد باندالع حرب ،أو بانعدام
االستقرار السٌاسً الداخلً ،أو بؤٌة حالة استثناء أخرى ،لتبرٌر االختفاء القسري  -وفً المادة
( -0- )6تتخذ كل دولة طرؾ التدابٌر الالزمة لتحمٌل المسإولٌة الجنابٌة على أقل تقدٌر  -2-ال
ٌجوز التذرع بؤي أمر أو تعلٌمات صادرة من سلطة عامة أو مدنٌة أو عسكرٌة أو ؼٌرها
لتبرٌر جرٌمة االختفاء القسري.
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كما نص الدستور العراقً الدابم فً الباب الثانً فً الحقوق والحرٌات فً المادة ( )15لكل
فرد الحق فً الحٌاة واالمن والحرٌة وال ٌجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقٌدٌها اال وفقا ً
للقانون بناء ً على قرار صادر من جهة قضابٌة مختصة ،وفً المادة ( )17ثانٌاً :حرمة
المساكن مصونة وال ٌجوز دخولها أو تفتٌشها أو التعرض لها اال بقرار قضابً ووفقا ً للقانون.
وبسبب ضعؾ القانون وتهاون السلطات االمنٌة فً العراق برزت المجامٌع المسلحة والتً
ترتدي الزي العسكري والمدنً ،وامتالكها باجات للتجوال ،وسٌارات حدٌثة بدون ارقام تتجول
بكل حرٌة بٌن السٌطرات الموجودة فً احٌاء بؽداد ،وتقوم هذه الفبات المنفلتة باعتقال الناشطٌن
المدنٌٌن والشخصٌات االكادٌمٌة واالعالمٌة ،وابناء المكونات االصٌلة فً وضح النهار الى
جهات مجهولة لسبب سٌاسً او لقاء مبالػ مادٌة كفدٌة مما ادى الى زرع الرعب فً صفوؾ
الشعب ،وتهدٌم اركان الدولة امنٌا ً ،وهناك المبات منهم لؽاٌة االن مصٌره مجهول منهم:
 " جالل الشحمانً " أمٌن عام تجمع الشباب الحر فً العراق  ..والناشط المدنً ومسإولتنسٌقٌة بؽداد للتظاهرات ،بتارٌخ /22أٌلول.2015/
 المحامً " واعً كاظم حمزة الجبوري ( المنصوري ) " ربٌس شبكة فعل المدنٌة العراقٌة،وربٌس المجلس االستشاري لحقوق االنسان التابع للبرلمان  ..احد منظمً التظاهرات فً
العراق  ..تارٌخ االختفاء من قضاء الهاشمٌة بمحافظة بابل /19آب.2015/
 الدكتور " احمد الموسوي " ربٌس الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان فً بؽداد  ..اختطؾ منقبل مجموعة عسكرٌة مسلحة مكونة من ( )30شخصا ًمن مقر الجمعٌة فً شارع  14رمضان
بمدٌنة المنصور فً العاصمة بؽداد صباحا ً بتارٌخ /6أذار.2006/
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 " احمد الحجٌة السامرابً " ربٌس اللجنة االولمبٌة الوطنٌة العراقٌة  ..خطؾ من المركزالثقافً لنادي النفط الرٌاضً فً بؽداد صباحا ً من قبل مجموعة مسلحة ،بتارٌخ
/15تموز ،2006/وعذر على قبره فً منطقة حً طارق خلؾ السدة بمدٌنة الصدر فً بؽداد.
 خطؾ المواطن " علً الخفاجً " من اهالً الكرادة ببؽداد من قبل مجموعة مسلحة ،اخذواالفدٌة ثم قتلوه.

 -66الملٌشٌات والمجامٌع المسلحة:
ٌنص الدستور العراقً فً الباب االول  -المادة التاسعة  -اوال ً  -الفقرة ب ٌ -حظر تكوٌن
مٌلٌشٌات عسكرٌة خارج اطار القوات المسلحة  ..اال ان هناك اكثر من ( )011فصٌل مسلح
وٌمتلك اسلحة متنوعة وقدرات مالٌة وبشرٌة وٌتم تموٌلها من قبل جهات محلٌة واقلٌمٌة
ودولٌة ،وهم مجموعة ؼٌر منضبطة وتعمل خارج القانون  ..وٌقومون بتطهٌر دٌموؼرافً
للمناطق ،واعتقاالت عشوابٌة ٌربكون عمل الدولة واجهزتها االمنٌة ،وٌزرعون الرعب
والفوضى وٌصادرون الحرٌات االساسٌة للمواطنٌن.
ٌتعرض المواطنون فً العراق الى خوؾ وابتزاز وتصفٌات الجسدٌة نتٌجة انتشار السالح بٌد
الملٌشٌات والعصابات الجاهزة الرتكاب الجرابم بحق االبرٌاء والشخصٌات المعروفة فً
المجتمع ،وتوجد فً المدن العراقٌة المبات من هذه المجامٌع التً باستطاعتها االعتداء او
السرقة او اعتقال او قتل أي شخص وبوضع النهار ،واؼلبهم لدٌهم اسلحة وسٌارات حدٌثة
وباجات امنٌة خاصة للمرور ،واالخطر من انهم ٌمتلكون مراكز اعتقال ٌعملون ما ٌحلو لهم مع
المختطؾ او المعتقل ان كان رجال ً او امرأة ،وممارسة ابشع صنوؾ التعذٌب ،وعملٌات
االعدام السرٌعة فً تحدي واضح للسلطات القضابٌة واالمنٌة.
هإالء ٌعتبرون مركز قلق وارباك فً الشارع العراقً بسبب تدخلهم السافر فً الشإون العامة
للدولة ،واالخطر من انهم محمٌون من قبل جهات متعدة نافذة فً السلطةٌ ،صعب التصدي لهم
او اٌقاؾ نشاطاتهم االجرامٌة وهم مسٌطرون على احٌاء كثٌرة من المدن العراقٌة بدون اي
رادع فقد قاموا بالتؽاضً عن الفساد والدفاع عن الفاسدٌن الى جانب قٌامهم بعملٌات السرقة
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والخطؾ واالبتزاز لتموٌل وجودهم ونشاطاتهم المعادٌة لسٌادة القانون بقوة السالح ،وٌساهمون
فً تردي االوضاع السٌاسٌة واالمنٌة واالقتصادٌة.
وبعد احتالل تنظٌم داعش االرهابً محافظة نٌنوى فً  / 01حزٌران من عام  ،2104دعا
المرجع الدٌنً االعلى السٌد علً السٌستانً المواطنٌن الى حمل السالح ومقاتلة اإلرهابٌٌن
دفاعا ً عن العراق الى جنب المإسسة العسكرٌة للدولة العراقٌة ،فتشكلت قوات متعددة باسم هٌبة
الحشد الشعبً الحقت فٌما بعد بؤجهزة الدولة وفق القانون ،اال ان عدد من الجهات استؽلت
الفتوى لتشكل قوات خاصة لنفسها تشارك فً الحرب على االرهاب وفً نفس الوقت تسعى
للتمدد فً المدن والمحافظات االمنة كجماعات خارجة عن القانون ،وقد رصدت جمعٌتنا الى
جانب العدٌد من المنظمات المدنٌة العراقٌة والدولٌة االنتهاكات والتجاوزات التً تقوم بها
عناصر هذه العصابات والمجامٌع المنفلتة فً عموم مدن البالد  ..وفٌما ٌلً عدد منها:
 فً  ،2106/02/26اقتحام منزل الصحفٌة افراح شوقً فً بؽداد السٌدٌة واعتقالها لمدة تسعةاٌام ثم اطلق سراحها.
 ضباط فً وزارة الداخلٌة مع اشخاص ٌرتدون الزي المدنً وٌحملون السالح بشكل بارز فًمدرسة ،وٌعتدي بالضرب والشتابم على مدٌرة مدرسة وامام الطلبة ونقلها الى المستشفى فً
محافظة الناصرٌة ،فً .2106/02/26
 فً  ،2106/01/28مجموعة مسلحة مجهولة الهوٌة تقتحم مطار البصرة الدولً وتسرقمعدات ثقٌلة موجودة فً المطار بواسطة أربع شاحنات كبٌرة.
 فً  ،2106/01/23مجموعة مسلحة تسرق ( )811ملٌون دٌنار من رواتب كلٌة اإلدارةواالقتصاد  /الجامعة المستنصرٌة فً منطقة شارع فلسطٌن المزدحم تحت تهدٌد تحدٌد السالح.
 فً  )08( ،2106/01/00مسلح ٌرتدون زٌا ً عسكرٌا ً ٌقتحمون محال ً لبٌع الذهبوالمجوهرات وٌسرقون ( )006كؽم فً منطقة الحٌانٌة بمحافظة البصرة.
 فً  ،2106/01/4عصابات مسلحة تدعً انتمابها الى جهات متنفذة بتهجٌر العوابل لألسبابطابفٌة فً منطقة الزعفرانٌة فً بؽداد.
 فً  ،2106/9/07مجهولون مسلحون ٌقتحمون وٌسرقون محتوٌات البٌانات من مقر مإسسةشعوب للثقافة الدٌمقراطٌة فً منطقة شارع فلسطٌن ببؽداد.
 مسلحون قاموا باختطاؾ نقٌب من مركز شرطة الزعفرانٌة ،بتارٌخ /8آٌلول،2106/وساوموا الشرطة من اطالق سراح النقٌب مقابل اطالق سراح عدد من المعتقلٌن فً المركز
نفسه.
 عسكرٌون فً منطقة العامرٌة ببؽداد ٌقتحمون منزل وٌقتلون رب العابلة فً /5آٌلول.2106/ فً /5آٌلول ،2106/تعرض منزل وزٌرة االعمار واالسكان والبلدٌات الدكتورة آن نافعاالوسً الى اعتداء مسلح من قبل مجهولٌن فً بؽداد.
 قٌام عناصر هذه العصابات بتهدٌد اساتذة الجامعات واالعدادٌات من المشرفٌن والمراقبٌنعلى االمتحانات من اجل تسهٌل نجاح ابناءهم ومن تابع لهم.
 -اختطاؾ وتؽٌب وقمع الناشطٌن المدنٌٌن فً التظاهرات والفاعلٌن فً مجال االعالم.
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 فً /24آب ،2106/اقتحمت مجموعة مسلحة مركز شرطة فً محافظة البصرة لالفراج عناحد المعتقلٌن التابع لهم الذي اعتقل بسبب حٌازته الى سالح ؼٌر مرخص ،وجرى تبادل اطالق
النار بٌن الشرطة والمسلحٌن.
 فً /21آب ،2106/خمسة مسلحٌن ٌرتدون الزي العسكري ٌقتحمون معمل لصناعة الخشبقرب جسر دٌالى وٌقتلون ثالثة اشخاص وجرح اربعة اخرٌن.
 فً /3آب ،2106/مسلحون ٌقتحمون ملعب سفوان الرٌاضً فً البصرة وٌفتحون الناربطرٌقة عشوابٌة داخل الملعب.
 فً /2آب ،2106/تم االعالن عن ؼلق ( )005مقرا ً وهمٌا ً لمجموعات تدعً من انهم منمنتسبً هٌبة الحشد الشعبً فً مدن بؽداد والبصرة والعمارة.
 مجموعة مسلحة تعترض سٌارة لشركة صٌرفة فً منطقة الصلٌخ ببؽداد ،وسرقة ( )6مالٌٌندوالر ،وقتل شخص واختطاؾ اثنٌن ،فً /09تموز.2106/
 اطالق نار كثٌؾ بٌن ثالث ملٌشٌات مسلحة فً قضاء المسٌب بمحافظة بابل نتٌجة مشاجرة،وزرعوا الرعب فً صفوؾ االهالً ،فً .2106/5/30
 تحطٌم معهد الدراسات النؽمٌة فً بؽداد من قبل جهات مجهولة فً منتصؾ شهر أٌارالماضً.
 فً /5أٌار ،2106/مجهولون ٌفجرون عبوة ناسفة بالقرب من منزل النابب عقٌل عبد الحسٌنفً منطقة المعقل فً البصرة.
 انتشار المسلحٌن التابعٌن الى الملٌشٌات على حدود بؽداد عند دخول المتظاهرٌن الى بناٌةالمجلس النواب العراقً  ..وبعدها فً الٌوم الثانً انتشروا بكثافة فً مناطق الكرادة والعرصات
الهندٌة بمظاهر مسلحة واضحة.
 مجموعة مسلحة تقتحم منزل ولٌد سالم العب نادي الشرطة والمنتخب الوطنً فً أواخرشهر نٌسان وقتل شقٌقته.
 مسلحون ٌخطفون العاملٌن فً مشروع بسماٌا فً شهر نٌسان الماضً. فً /07نٌسان ،2106/مسلحٌن ٌرتدون الزي العسكري ٌختطفون مدٌر معمل للطحٌن بمنطقةالمنصور فً بؽداد.
  ،2106/0/05مسلحٌن ٌقتحمون منزال فً منطقة الوزٌرٌة ببؽداد وسرقوا ( )011ملٌوندٌنار.
 مسلحون ٌسرقون ( )75ملٌون دٌنار من محل صٌرفة بمنطقة الٌرموك فً بؽداد. عناصر من الملٌشٌات المسلحة تقوم بجرابم قتل وتفجٌر المنازل وتهجٌر المواطنٌن فًمناطق دٌالى فً وضح النهار.
ان الجمعٌة تدعو الحكومة العراقٌة الى انهاء وجود هذه المجامٌع المسلحة من المدن العراقٌة
والعمل على معالجة موضوع بٌع وشراء األسلحة فً بعض المدن ،وحصر السالح بٌد الدولة،
واعادة الهٌبة لوزارتً الدفاع والداخلٌة وبقٌة االجهزة االمنٌة.
وفٌما ٌخص تشكٌالت الحشد الشعبً الذي ٌقاتل االرهابٌن وٌقدم التضحٌات نناشد بعزل
المندسٌن والفوضوٌٌن ،وتشدٌد المراقبة لضبط العناصر المنفلتة التً تنفذ اعمال انتقامٌة فً
المدن المحررة ،وتحاول اإلساءة للجهد الوطنً والبطولً واالنتصارات التً ٌحققها الحشد
وبقٌة التشكٌالت العسكرٌة فً ساحات القتال.
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 -12ملف االطفال والتسول:
ٌحتل العراق المرتبة ( )149من بٌن ( )163دولة موقعة على اتفاقٌة حقوق الطفل لعام 1989
والمرتبة االخٌرة عربٌا ً فً االنتهاكات الكبٌرة لحقوق الطفولة كحق التعلٌم والصحة والحماٌة
والسكن والبٌبة المالبمة .واهم ما تعرضت له الطفولة فً البالد هو العنؾ والنزاع المسلح الذي
ضرب مرتكزات المجتمع العراقً من خالل الحرب على الهوٌة والتً ادت الى النزوح
القسري آلالؾ العوابل مع اطفالهم الى مناطق اخرى تفتقر الى الحٌاة الكرٌمة ،وبعد دخول
تنظٌم داعش االرهابً الى المدن العراقٌة اصبحت حٌاتهم فٌها الكثٌر من المؤساة والحرمان
والتدهور الشامل فً السكن واالمن والصحة والؽذاء والخدمات وفرص التعلٌم حٌث هناك ما
ٌقرب " ثالثة مالٌٌن و 600الؾ " طفل لم ٌتمكنوا من االستمرار فً التعلٌم بسبب النزوح
المتكرر ،والدستور العراقً لسنة  2005فً الباب الثانً  -ثانٌا ً ٌنص على؛ الحقوق
االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة فٌضمن فً المادة ( )30التً تنص على :
اوالً :تكفل الدولة للفرد ولألسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان االجتماعً والصحً،
والمقومات االساسٌة للعٌش فً حٌا ٍة حرة كرٌمةٍ ،تإمن لهم الدخل المناسب ،والسكن المالبم .
ثانٌاً :تكفل الدولة الضمان االجتماعً و الصحً للعراقٌٌن فً حال الشٌخوخة أو المرض أو
العجز عن العمل أو التشرد أو الٌتم أو البطالة ،وتعمل على وقاٌتهم من الجهل والخوؾ والفاقة،
وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتؤهٌلهم والعناٌة بهم ،وٌنظم ذلك بقانون  ..اال ان الطفولة
فً العراق بحاجة الى مساعدات إنسانٌة واهتمام من قبل الحكومة والمنظمات الدولٌة لما ٌقارب
من " اربعة مالٌٌن و 800الؾ طفل " والتً علٌها توفٌر " خدمات الرعاٌة الصحٌة ،والسكن
المناسب ،وحماٌة األطفال من العنؾ الجنسً ،والتجنٌد االجباري واالكراه على القتال وتفجٌر
انفسهم ،ومن جرابم االتجار بؤعضابهم ،واالختطاؾ ،والتصدي لظاهرة هروبهم من منازلهم،
وهم بحاجة الى الدعم النفسً واالجتماعً وتنمٌة قدراتهم ،واالستعداد لموضوع االطفال بال
هوٌة من المولودٌن فً المناطق التً كان ٌحتلها تنظٌم داعش االرهابً.
وفً العراق ٌوجد اكثر من ( )600الؾ طفل ٌتٌم منهم من احد االبوٌن ومنهم من االثنٌن،
وهناك نسبة كبٌرة منهم ٌمارس التسول وٌقودهم متعهدون وعصابات منظمة فً الشوارع
واالماكن العامة فً ظاهرة اصبحت ملفتة للنظر فً المجتمع العراقً .وٌتم استؽالل هذه الفبة
للقٌام بالمتاجرة فً المخدرات وعملٌات السرقة والخطؾ وقٌام جهات ارهابٌة اخرى بزجهم فً
عملٌات إجرامٌة ضد المدنٌٌن االبرٌاء والقوات األمنٌة .لذا ٌتطلب االم ُر اجراءات حازمة
للقضاء على التسول من قبل الدولة منها : -اهمٌة فرض اجراءات قانونٌة رادعة للحد من
التسول.
 ضرورة توفٌر مراكز اٌواء للمتسولٌن. اصدار تعلٌمات صارمة بحق من ٌستؽل االطفال ألي جرم كان. مساهمة كافة االطراؾ الحكومٌة واالعالمٌة والمدنٌة فً توعٌة المجتمع بهذه الظاهرةالخطرة.
 وللحد من انتهاك حقوق االطفال من ذوٌهم الذٌن ٌرسلونهم للتسول فً الشوارعٌ ،تطلبتشرٌع قانون لرفع حق الحضانة وتربٌة االطفال وارسالهم الى الدور التابعة للدولة لرعاٌتهم.
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 وضع الخطط االقتصادٌة من أجل توزٌع الدخل بشكل عادل وخصوصا ً لعوابل الفقراءوالمحتاجٌن والمعوزٌن واالرامل واالٌتام والمعاقٌن ،وتشؽٌل أكبر عدد ممكن من العاطلٌن عن
العمل فً البرامج االنتاجٌة والصناعٌة المختلفة.
 تفعٌل دور المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً هذا المجال من خالل تموٌل المشارٌع الصؽٌرةلؽرض عمل برامج انتاجٌة تدر دخالً على االفراد وتقضً على ظاهرة البطالة فً المجتمع.

 -63ملف الفساد:
ٌتصدر العراق القابمة العالمٌة فً موضوع الفساد الذي دمر مرتكزات الدولة نتٌجة تضخم
معدالت الفساد االداري والمحاصصة الحزبٌة والطابفٌة واالضطراب السٌاسً واالقتصاد
المتدهور وعدم الرؼبة باإلصالح وتقدٌم الخدمات االساسٌة وفً مقدمتها التٌار الكهربابً الذي
تم صرؾ ( )45ملٌار دوالر ولؽاٌة االن متدهورة فهناك مدن ال تحصل على التٌار الكهربابً
اكثر من ساعتٌن فً الٌوم ،فضال ً عن عملٌات العنؾ واالرهاب والنزوح والتشرٌد ،فبرزت
مإشرات خطٌرة وصلت الى ( )12ملٌون انسان بحاجة الى مساعدات عاجلة فً العدٌد من
المجاالت تؤتً فً مقدمتها مجاالت السكن والصحة وباقً الخدمات االساسٌة واالنسانٌة ،وهناك
ستة مالٌٌن شخص ٌعٌشون فً فقر مدقع  ،مما ادى الى ارتفاع نسبة الفقر بٌن صفوؾ
المواطنٌن العراقٌٌن الى ( ) %35بعدما كانت فً عام "  " %22.5فً عام  ،2014وفً
محافظات أقلٌم كوردستان الى (  ) %15بعدما كانت (  ) %3.7فً عام  2013بسبب االزمة
المالٌة وقطع موازنة االقلٌم من بؽداد ،وانهٌار اسعار النفط ،والحرب على تنظٌم داعش ،فضال ً
عن تدفق العدد الكبٌر من النازحٌن والالجبٌن الٌها .وٌعتبر المواطن العراقً من افقر مواطنً
الدول االقلٌمٌة الى جانب انتشار البطالة واالمٌة فً صفوؾ المجتمع ،مما ادى الى عدم ثقة
المواطنٌن بالمإسسات الحكومٌة نتٌجة سوء االدارة وتبذٌر االموال العامة والفساد المستشري
وتعاطً الرشوة فً الدوابر التً فٌها ازدحامات لتمشٌة معامالت المواطنٌن رؼم وجود (اربعة
مالٌٌن ونصؾ) ملٌون موظؾ فً العراق اال ان هناك تؤخٌر فً انجاز المعامالت بحجج
واعذار ؼاٌتها الرشوة ،وان بروز الفساد المالً واالداري جاء نتٌجة ضعؾ األجهزة الرقابٌة،
وسكوت ورعاٌة المسإولٌن فً الدولة له لكونهم اول المستفٌدٌن .رؼم وجود أكثر من ألؾ
مطلوب للقضاء العراقً فً الخارج على قضاٌا فساد وارهاب وجرابم اخرى متعددة اال ان
االنتربول ال ٌطبق القرارات الصادرة من القضاء العراقً المتعلقة بإلقاء القبض وارجاعهم ألنه
ٌعتقد أن القضاء العراقً مسٌس مما اتاح الفرصة للمطلوبٌن االفالت من العقاب وتشجٌع
االخرٌن على ارتكاب نفس الجرابم والهرب  ..وكان من ابرز الهاربٌن " وزٌر التجارة السابق
فالح السودانً  -ووزٌر الدفاع األسبق عبد القادر العبٌدي  -ووزٌر الكهرباء األسبق اٌهم
السامرابً وعدد كبٌر آخر من سراق المال العام " رؼم تشدٌد هٌبة النزاهة فً عملها ومراقبتها
واحالة المتهمٌن الى العدالة اال ان عملها ٌصطدم بالجهات الفاعلة والمسٌطرة على سٌاسة البالد
وعدم قدرتها على مواجهة الفاسدٌن ،فقد احالت هذا العام ( )1891متهما ً منهم ( )6وزراء ،
و( )99من هم بدرجة مدٌر عام واصحاب الدرجات الخاصة ،فصدر بحقهم (  ) 2165امر
إلقاء قبض نفذ منها ( )462امرا ً منهم ( )31امرا ً  ،ولم ٌنفذ ( )1043امرا ً وكانت ابرز
جرابم الفساد التً قدمت الى القضاء هً " االختالس  -الرشوة  -التزوٌر  -سرقة المال العام -
ؼسل االموال  -االهمال  -االضرار المتعمد بالمال العام  -تجاوز الموظفٌن حدود وظابفهم "
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وكانت اكبر هذ الجرابم قد حدثت فً صفقات العقود الوزارات مثل النفط والصناعة والزراعة
والصحة والدفاع والداخلٌة والتربٌة وزارة اإلسكان واإلعمار ،والمحافظٌن السابقٌن لمحافظة
بؽداد وامانة بؽداد البصرة ودٌالى ،وتبٌٌض االموال وتهرٌبها ،وملؾ الموظفٌن والمتقاعدٌن
الفضابٌٌن ،والمشارٌع الوهمٌة أخفقت فً تنفٌذ مشارٌع خدمٌة فً العراق رؼم استالم االموال
المخصصة لها  ..ونفذت االحكام على عدد من المتهمٌن منها:
ِّ
بحق محافظ
 فً  ،2016/12/22صدور ثالثة أحكام ؼٌابٌة متفرقة من محكم ُة جنح بعقوبةدٌالى األسبق الهارب (ع.ن.ب) بالحبس الشدٌد لمدة خمس سنوات عن ك ِّل قضٌَّـة من القضاٌا
الثالث لتسبَّبه بإلحاق الضرر بالمال العام.
 صدور حكم من محكم ُة الجناٌات المُختصَّة بقضاٌا النزاهة حكما ً ؼٌابٌا ً على مدٌر العامسبع سنوات مقدار الضرر الذي ألحقه
لمصرؾ العراقً للتجارة الهارب (ح.ع.ع) بالسجن
َ
المُدان بالمال العام بلػ ملٌاراً وثمانٌة وتسعٌن ملٌونا ً وخمسمابة وخمسة وعشرٌن ألفا ً ومابتٌن
وخمسة وتسعٌن دٌناراً.
 أصدرت فً شهر آب محكمة الجنح فً بؽداد حكما ً بسجن وزٌر الصناعة األسبق أحمدناصر الكربولً مدة أربع سنوات استنادا ألحكام المادة ( )341من قانون العقوبات ،بتهم تتعلق
بالفساد وؼسٌل األموال واستؽالل المنصب.
لجنح المختصّة بقضاٌا النزاهة وؼسٌل األموال والجرٌمة االقتصادٌة حكما ً
 إصدار محكمة ا ِبحق ربٌس الجمعٌَّة وأمٌنها العا ِّم ومدٌر حساباتها السابقٌن ( -س.أ.ح) و (م.ع.س) و (و.ع.ح)
 بالسجن لمدة سبع سنوات استناداً إلى أحكام الما َّدة  340عقوبات. محكمة جناٌات الرصافة تصدر حكما ً مإبدا ًبحق امٌنة صندوق فً دابرة تسجٌل الشركاتالتابعة لوزارة التجارة ،نتٌجة اختالس مبالػ مالٌة ورسوم واجراءات التامٌن ،بتارٌخ
/25تموز.2016/
 (ع.ر.ع ) مدٌر مصرؾ الرافدٌن فرع جلوالء صدر بحقه فً /23حزٌران ،2016/حكمٌنؼٌابٌٌن بالسجن إلدانته باالختالس تقدر "  24ملٌار دٌنار ".
 محكمة قوى األمن الداخلً تصدر حكمها بالسجن لمدة (  ) ١٢سنة على اللواء المتقاعد (عدي سمٌر ) مدٌر مكتب وكٌل وزارة الداخلٌة عدنان االسدي وحجز االموال المنقولة وؼٌر
المنقولة.
 وفً /5حزٌران الماضً تم صدور قرار من محكمة التحقٌق المختصة بقضاٌا النزاهة بحجزاالموال المنقولة وؼٌر المنقولة لوزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً السابق (عبد ذٌاب
العجٌلً).
 محكمة جناٌات محافظة واسط تصدر حكما ً بالسجن  01سنوات على موظفة فً المصرؾالزراعً بعد إدانتها باختالس (  ) 268ملٌون دٌنار ،والقرار صدر وفق الفقرة الثانٌة من المادة
 305الواردة فً قانون العقوبات ،وتضمن إلزام المدانة بإعادة المبالػ المختلسة.
واستطاعت هٌبة النزاهة من استرجاع مبلػ (  035ملٌار ونصؾ الملٌار دٌنار ) خالل ستة
اشهر االولى من عام  2106كذلك وفً أقلٌم كوردستان قامت هٌبة نزاهة إقلٌم كوردستان
بإحالة ( )42ملفا ً بقضاٌا الفساد إلى محاكم اإلقلٌم.
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رؼم االنتقادات المحلٌة والدولٌة لجهود الحكومة فً القضاء على الفساد الذي دمر هرم الدولة
لعدم وجود محاسبة قانونٌة فاعلة وبرامج وطنٌة حقٌقٌة لمناهضته ولؽاٌة االن االجراءات ال
زالت ؼٌر جٌدة والفاسدون محمٌون من جهات متعددة وٌنفذون اجندتهم بطرق ملتوٌة
وٌستولون على االموال ؼٌر المشروعة على حساب فقر الشعب ،وربٌس السلطة التنفٌذٌة ٌؤمر
بفتح التحقٌق للدوابر القضابٌة  ..وهو ٌؤمر بؽلق أي ملؾ وفق صفقات سٌاسٌة مشبوه ..
وضعؾ فً تطبٌق القانون على الطبقات الحاكمة ،وٌتجنب كبار المسإولٌن الفاسدٌن مما
ٌتطلب:
 رفع الحصانات عن األشخاص التً تشملهم التحقٌقات وتطبٌق القوانٌن على الجمٌع. ضرورة وجود مبادرات وطنٌة للقضاء على الفساد فً البالد. مشاركة الرأي العام فً مراقبة تضخم اموال المسإولٌن. اشاعة مفهوم المال العام مال الشعب من خالل التوعٌة. التروٌج عن ان القٌم والشرابع السماوٌة تحرم سرقة المال العام. أهمٌة التوعٌة بالثقافة القانونٌة من خالل استحداث مادة فً المناهج التدرٌسٌة. دور مإسسات المجتمع المدنً فً تعزٌز قٌم النزاهة. -اهمٌة دور المإسسات الدٌنٌة واالعالمٌة فً مناهضة الفساد فً العراق.

 -64تشرٌعات غٌر دستورٌة:
خالل العام المنصرم شرع مجلس النواب العراقً عدد من القوانٌن التً تتعارض مع نصوص
الدستور بشكل واضح وصرٌح منها :
 -0قانون البطاقة الوطنٌة رقم (  ) 3لسنة ( .) 2106
فلقد اثار هذا التشرٌع الكثٌر من اللؽط عند العراقٌٌن بمصادقته على المادة رقم ( )26فً فقرتها
الثانٌة التً تنص على ان ( ٌتبع االوالد القاصرٌن فً الدٌن من اعتنق الدٌن االسالمً من
األبوٌن ) اي إذا كان لزوجٌن مسٌحٌٌن او اٌزٌدٌٌن او مندابٌٌن  ..ولدٌهم اطفال تربوا على
دٌانتهم األصلٌة.
وكانت الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة قد استنكرت مصادقة
البرلمان على المادة ودعت مجلس النواب الى سحب القانون وإعادة النظر فٌه بما ٌعزز الوحدة
الوطنٌة وٌطمبن كل مكونات الشعب لٌحقق العدالة والمساواة واحترام المواطن وخٌاراته.
كما ناشدت فخامة ربٌس الجمهورٌة بعدم الموافقة على هذا القرار المجحؾ الذي ٌتعارض مع
االعراؾ والمواثٌق الدولٌة واعادته الى البرلمان ،والسعً الجاد من الرباسات الثالث الى تعدٌل
قانون االحوال المدنٌة الفقرة ( )3من المادة ( )21من قانون االحوال المدنٌة رقم ( )65لسنة
 1972والتً تنص ( ٌتبع االوالد القاصرٌن فً الدٌن من اعتنق الدٌن االسالمً من االبوٌن).
 -2قانون واردات البلدٌات.
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والذي تضمن فقرة تحظر استٌراد وتصنٌع وبٌع المشروبات الكحولٌة بكافة انواعها والصادر
فً الجلسة ( )24بتارٌخ /22تشرٌن االول:2106/
ان الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان اعتبرت القرار ٌتعارض مع الحرٌات االساسٌة التً نص
علٌها الدستور العراقً خاصة ً فٌما ٌتعلق بالحرٌات الفردٌة التباع الدٌانات االخرى المنصوص
علٌها فً الدستور الدابم.
 -3قانون العفو العام.
الذي فٌه الكثٌر من الخطورة حول شمول سراق المال العام والمجرمٌن والمزورٌن ومن الذٌن
كانوا ٌشكلون نسب كبٌرة فً عملٌات خطؾ المواطنٌن وابتزازهم مما ادى الى هروب االالؾ
من الكفاءات وابناء االقلٌات بسببهم الى خارج الوطن.
 -4قانون العشابر.
منح العشابر كٌان قانونً ومعنوي الى جانب المالً واالداري ،مما ٌعطً تفسٌرا ً من ان هذا
التشرٌع ٌوعز للمجتمع الذهاب الى عشابرهم عند وجود قضاٌا عامة قبل التوجه الى القضاء.

 -65ملف المرأة:
وفقا ً للمعاٌٌر الدولٌة ٌعتبر العراق من الدول التً تنتهك حقوق المرأة فً العدٌد من مجاالت
الحٌاة بسبب االعراؾ االجتماعٌة البالٌة ،وٌؤتً فً مقدمتها التهمٌش والتعنٌؾ واستعمال القوة
واالهانة واالحتقار والعنؾ الجنسً واالؼتصاب ،والتحرش والمضاٌقة ،ان كان فً العمل او
فً الجامعات او فً االمكان العامة ،الى جانب معاناتها فً الزواج باإلجبار منهم من هً قاصر
وزواج الفصلٌة ،وجرٌمة الختان وتداعٌاتها على مستقبل الضحاٌا ،كما تعرضت نخبة من "
االعالمٌات والطبٌبات والمهندسات والمدرسات والمعلمات " والعدٌد من بنات المجتمع الى
جرابم قتل بطرق مختلفة وتم ربط ذلك بجرٌمة الشرؾ.
ان واقع المرأة والتحدٌات التً تواجهها كثٌرة فهناك " ملٌون و  900الؾ " امرأة مطلقة
وارملة فً العراق ،وهن ٌمررنا بظروؾ صعبة على المستوى االقتصادي واالجتماعً مما
ٌتطلب العمل على:
تفعٌل قانون مناهضة العنؾ األسري إلٌقاؾ كافة أنواع العنؾ والتهمٌش ضد المرأة ،وتوفٌر
فرص العمل للخرٌجات ،وتوفٌر الضمانات االجتماعٌة والرعاٌة الصحٌة للنساء ،والعمل على
عدم افالت مرتكبً جرابم القتل والختان من العدالة ،حٌث قتلت العدٌد من الفتٌات والنساء من
قبل ذوٌهم بحجة الشرؾ او ؼسل العار ومن ثم حرقهن إلخفاء مالمح الجرٌمة واالٌحاء بانها
عملٌة انتحارٌ ،جب انهاء ثقافة االستبداد ،والخضوع ،والقساوة ،والتهمٌش ،والتمٌز من خالل
الؽاء القوانٌن ؼٌر العادلة ووضع برامج تساهم فً توعٌة المجتمع بحقوق النساء بواسطة
المإسسات الدٌنٌة والحكومٌة واالعالمٌة ومنظمات المجتمع المدنً.
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 -66ملف عن حالة التمٌٌز فً حقل الدٌن فً الوثائق الرسمٌة للدولة:
برزت حالة تمٌٌز ملفتة للنظر فً عدد من االستمارات والوثابق التابعة للدوابر الرسمٌة فً
الدولة حول حقل الدٌن ،والتً تمثل نهجا ً سلبٌا ً ومإشرا ً ٌقلل من قٌمة الهوٌة الوطنٌة
للعراقٌٌن من اتباع الدٌانات االخرى.

 أوالً  -الحق فً حرٌة الدٌن ضمن القانون الدولً:فبالرؼم من كل الضمانات الواردة فً االتفاقٌات والعهود الدولٌة بشؤن المساواة واحترام حرٌة
الدٌن والمعتقد ،كما ورد فً نص المادة ( )18من االعالن العالمً لحقوق االنسان ما نصه:
" لكل شخص الحق فً حرٌة الفكر والوجدان والدٌن وٌشمل هذا الحق حرٌته فً تؽٌٌر دٌنه أو
معتقده ،وحرٌته فً اظهار دٌنه او معتقده بالتعبد وإقامة الشعابر والممارسات والتعلٌم بمفرده او
مع جماعة ،وأمام المأل أو على حدة "  ..وكذلك المادة ( )18من العهد الدولً الخاص بالحقوق
المدنٌة والسٌاسٌة ،واالعالن بشؤن القضاء على جمٌع أشكال التعصب والتمٌٌز القابمٌن على
أساس الدٌن أو المعتقد ،والتً تنص المادة ( )2منه فً فقرتها الثانٌة على:
" فً مصطلح هذا االعالن تعنً عبارة التعصب والتمٌٌز القابمان على أساس الدٌن أو المعتقد
أي تمٌٌز او استثناء او تقٌٌد او تفضٌل ٌقوم على اساس الدٌن او المعتقد وٌكون ؼرضه أو أثره
تعطٌل أو انتقاص االعتراؾ بحقوق االنسان والحرٌات االساسٌة أو التمتع بها أو ممارستها
على أساس من المساواة "  ..وكذلك التعلٌق العام رقم ( )22الذي ٌدعم " حرٌة الفكر والوجدان
والدٌن " للّجنة المعنٌة بحقوق االنسان ،الى جانب الكثٌر من االتفاقٌات واالعالنات واالجراءات
الخاصة المتخذة فً مجال حماٌة الحرٌة الدٌنٌة لألفراد.

 ثانٌا ً  -الحماٌة القانونٌة للدٌن ضمن التشرٌعات المحلٌة:وان الدستور العراقً فً مواده ( " )2الفقرة 2و " 3والمادة ( )3والمادة ( )10والمادة ()14
والتً تنص على ان " العراقٌون متساوون أمام القانون دون تمٌٌز بسبب الجنس أو العرق أو
القومٌة أو االصل أو اللون او الدٌن أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي او
االجتماعً " ،والمادة ( )17والمواد ( 41و 42و )43من الدستور والتً تحمً الخصوصٌة
الدٌنٌة على أسس من المساواة.
وٌرد فً قانون العقوبات العراقً رقم  111لسنة  1969فً المادة  372عقوبة خاصة فٌما
ٌتعلق بالجرابم التً تمس الشعور الدٌنً.
ان أشكال الحماٌة الدولٌة والدستورٌة والتشرٌعٌة للدٌن والخصوصٌة الدٌنٌة ٌفرض على الدولة
بكافة مإسساتها االلتزام بهذه البنود الواردة فٌها دون تمٌٌز بٌن االفراد بسبب انتمابهم لدٌن
معٌن أو مذهب او طابفة معٌنة.

 -ثالثا ً  -حقل الدٌن فً وثابق الدولة الرسمٌة والتمٌٌز القابم بنا ًء علٌه:
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رؼم كل هذه القوانٌن والمعاهدات الدولٌة والنصوص الدستورٌة والقوانٌن المحلٌة رصدت
الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان انتهاك صارخ حول ما ٌتم من اجراءات تمٌٌزٌة فً عملٌة
التعٌٌن فً الوظابؾ الحكومٌة ،والقبول فً المعاهد والجامعات العراقٌة ،من خالل وجود او
ادراج حقل (الدٌانة) فً االستمارات الخاصة بالتعٌٌن والقبول ،كما موضح فً النموذج المرفق
رقم (  ) 2 - 1ادناه  ..وان استحداث والعمل بمثل هذه الفقرات فً المعامالت الرسمٌة
للمواطنٌن العراقٌٌن ٌعتبر انتهاكا ً للخصوصٌة الدٌنٌة.
وهل وجود حقل الدٌن المدرج فً االستمارات المتداولة تعتبر اساسا ً للحصول على الوظٌفة ..
ام وجود ؼاٌات اخرى طابفٌة تفضل فبة على االخرى بعٌدا ً عن الشروط االساسٌة المعروفة
والمتبعة فً سلم النظام الوظٌفً فً العراق او الدول العربٌة او االقلٌمٌة وحتى جمٌع دول
العالم.
ان لكل فرد الحق فً الحصول على وظٌفة معٌنة ،او القبول فً المعاهد والجامعات بعٌدا ً عن
دٌانته أو انتمابه المذهبً والطابفً ،فالدٌن حرٌة فردٌة وشخصٌة ال تستوجب االطالع علٌها
من أي فرد فهً حالة وجدانٌة متعلقة باإلنسان ،وان وجود هذا السإال الخاص بالدٌن فً
االستمارات الرسمٌة فً العراق ،انتهاك لحرٌة الفرد من قبل جهات رسمٌة فً وزارات الدولة،
وموضوع الدٌن والطابفة واالتجاه السٌاسً احد اهم اسباب استشراء الفساد فً أجهزة الدولة
العراقٌة.
ان وجود مثل هذه االجراءات ٌعتبر تحرٌض مباشر على التمٌٌز وٌمنع المواطنٌن من التمتع
بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة فً بلدهم ..
وكذلك الحال فٌما نجده فً البطاقة الوطنٌة وما تم أدراجه فٌه من االستفسار حول قومٌة
المواطن فً حقل خاص بالقومٌة ذكرت فٌه اختٌارات معٌنة وهً:
" القومٌة العربٌة  -الكردٌة  -التركمانٌة " فقط وترك جزء آخر من الحقل للقومٌات االخرى
بطرٌقة لم ٌتم ذكرها وإنما اكتفوا بذكر كلمة (أخرى) ،أن وجود مثل هذا الحقل فً وثٌقة
شخصٌة كالبطاقة الوطنٌة من شؤنه ان ٌشعر المواطن باالستصؽار او االنتقاص من ارثه
وتارٌخه ،حٌث كان ٌتوجب أن ٌتم ترك مكان القومٌة فارؼا ً لكل المواطنٌن بدون ذكر اي
اختٌارات على حساب قومٌات أخرى أساسٌة فً المجتمع العراقً.
كما ورد إلدارة الجمعٌة العراقٌة من عدد من المراجعٌن والراقدٌن فً المستشفٌات عن وجود
ما ٌتم أدراجه من مالحظات حول الحالة الصحٌة لإلفراد فً المستشفٌات فً التقرٌر الخاص
(الطبلة) الموجود قرب سرٌر المرٌض من ذكر عبارة ؼٌر مسلم لؽٌر المسلمٌن  ..فما الذي
تقصده السلطات الصحٌة بهذه المالحظة  ..رؼم ان الدستور العراقً ٌضمن حق المواطن فً
الحصول على الرعاٌة الصحٌة كحق اساس.
ان مثل هذه االجراءات التمٌٌزٌة وؼٌر الحضارٌة تجعل االفراد الذٌن ٌنتمون الى ادٌان
وقومٌات اخرى ؼٌر دٌن ابناء االؼلبٌة ٌستشعرون بحرمانهم من الحقوق االساسٌة التً كفلها
الدستور العراقً  ،واشعارهم بانهم لٌسوا ذو قٌمة معتبرة  ،وعدم منحهم الفرص الحقٌقة
للمشاركة فً بناء البلد وتطور المجتمع نحو أسس السالم والعدالة االجتماعٌة مما ٌشجع وٌمنح
الفرصة لدعاة التعصب والكراهٌة والحقد للتقلٌل من كرامة ابناء الدٌانات والقومٌات المتواجدة
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فً البلد  ،واستؽاللها لمآربهم الخاصة التً تدعو الى الؽاء االخر وتنفٌذ االجندات التً تدعو
للحد من حرٌتهم وممارسة العنؾ المنظم ضدهم وانهاء وجودهم.
إننا نعتبر ان عدم اٌقاؾ مثل هذه االجراءات هو تمٌٌز ٌثٌر القلق وهواجس الخوؾ عند ابناء
االقلٌات.

 فٌما ٌلً نموذج رقم واحد من االستمارات التً توضح حقل الدٌن:(نموذج استمارة التعٌٌن االلكترونٌة لوزارة الصحة العراقٌة  ،والمدرج فٌها فقرة الدٌانة فً
حقل خاص):
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( -نموذج رقم  - 2 -استمارة قبول الطلبة لمعهد الفنون الجمٌلة).

 رابعا  -التوصٌات:ان الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان تطالب مإسسات الدولة بإلؽاء كافة االجراءات المتعلقة
بالتعرؾ على الحالة الدٌنٌة لإلفراد من خالل االستمارات الخاصة بالمعامالت الحكومٌة ..
ونتقدم بعدد من التوصٌات الى الحكومة العراقٌة التخاذها الالزم للقضاء على التمٌٌز الدٌنً
والقومً فً الدولة ومإسساتها الرسمٌة وشبه الرسمٌة من خالل:
 -0اتخاذ نهج حضاري فً تسهٌل معامالت االفراد والطلبة فً مإسسات الدولة بعٌداً عن
التمٌٌز الدٌنً والطابفً والمذهبً واالتجاه السٌاسً.
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 -2الؽاء حقل (الدٌن) من كافة االوراق الرسمٌة بما فٌها الجنسٌة واالحوال الشخصٌة
واالستمارات الخاصة للتقدٌم فً التعٌٌنات واستمارات القبول فً الجامعات والمعاهد.
 -3الؽاء االختٌارات الواردة فً حق القومٌة فً البطاقة الوطنٌة وتركه فارؼا ً لملبه من قبل
المواطنٌن دون ذكر قومٌة وتؽافل أخرى.
 -3منح فرص التعٌٌن ،والقبول فً الجامعات والمعاهد لكافة المواطنٌن ،وتحقٌق المساواة بٌن
جمٌع فبات الشعب العراقً.
 -4على البرلمان كجهة رقابٌة وتشرٌعٌة ان تتابع عمل مإسسات الدولة واالجراءات المتخذة
من قبلها فً تسٌٌر معامالت المواطنٌن العراقٌٌن ،ومساءلة أٌَّة جهة تحرض على الطابفٌة
والكراهٌة الدٌنٌة من خالل االجراءات الرسمٌة.
 -5منع مثل هذه االجتهادات التً تحط من قٌمة االنسان فً وطنه.

 -67ملف االلغام:
وفق الترتٌب العالمً المكون من ( )61دولة ٌحتل العراق المرتبة االولى فً امتالكه ()51
ملٌون من االلؽام األرضٌة والقنابل العنقودٌة والذخابر ؼٌر المنفجرة ومخلفات األسلحة
التقلٌدٌة االخرى مزرعة بصورة مبعثرة فً اربعة آالؾ منطقة من عموم االراضً العراقٌة
بمساحة تقدر "  03731كٌلو متر مربع " منها ( )02ملٌون لؽم فً محافظة مٌسان ،واكثر من
( ) 01مالٌٌن لؽم فً محافظة البصرة  ..وفً مدن أقلٌم كوردستان ٌوجد ( )467حقال ً لم ٌتم
معالجتها لؽاٌة االن ،واؼلب هذه االلؽام ؼٌر منفلقة مما تعرض حٌاة المدنٌٌن الى خطر والتً
كانت سببا ً فً مقتل وجرح ( )68الؾ مواطن اؼلبهم اصبحوا معاقٌن الى جانب عرقلة عمل
وحركة المزارعٌن وكل عملٌات التطور والبناء وخاصة فً المجال النفط ،وعلى البٌبة ،وتعتبر
محافظات البصرة ومٌسان وواسط ودٌالى و ذي قار واربٌل ودهوك والسلٌمانٌة هً األكثر
تضررا ً وانتشارا لأللؽام والمخلفات الحربٌة.
االراضً العراقٌة بحاجة الى مساعدات عاجلة لتطهٌرها وازالة االلؽام القدٌمة التً زرعت فً
حربً الخلٌج االولى والثانٌة وحرب عام  2113وما زرعها تنظٌم داعش االرهابً فً السنتٌن
االخٌرتٌن والتً تشكل خطورة على حٌاة المدنٌٌن االبرٌاء وصعوبة عودتهم الى مدنهم
المحررة مما ٌتطلب دعم دول العالم بتوفر األموال والجهد من اجل بناء القدرات الفنٌة الوطنٌة
وتطوٌرها فً مجال األعمال المتعلقة بشإون رفع األلؽام ،ورؼم ان العراق التزم بموجب
معاهدة أوتاوا ،بإزالة جمٌع األلؽام والمخلفات الحربٌة فً مدة أقصاها عام  ،2108اال ان جمٌع
المإشرات تإكد استحالة تحقٌق ذلك.
هذا وقد تم توزٌع هذا التقرٌر على كافة المإسسات الحكومٌة العراقٌة والهٌبات الوطنٌة،
والوكاالت االعالمٌة المحلٌة والعربٌة والعالمٌة وجمٌع الهٌبات والمنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة
والوطنٌة والشخصٌات السٌاسٌة والبرلمانٌة والثقافٌة واالدبٌة العراقٌة.
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 -68ملف رواتب موظفً الدولة:
ملؾ رواتب موظفً الدولة ٌ:وجد فً العراق " اربعة مالٌٌن و 500الؾ موظؾ ومتقاعد " فً
عموم مإسسات الدولة العراقٌةٌ ،عٌشون فً أسوأ الظروؾ االقتصادٌة السٌما بعد هبوط اسعار
النفط فً أواخر عام  2014الى جانب الخالفات السٌاسٌة واضاعة ثروات البلد فكانت مردودها
على الموظفٌن وعامة الشعب ،فؤصبحت مشكلة لكون اؼلبهم ال ٌستلمون رواتبهم فً مواعٌدها
المقررة بل جرى تؤخٌرها واستقطاعها وبنسب مختلفة ٌ.دخل الوضع عامه الثالث ،دون أن تجد
الحكومة حالً للوضع المؤساوي الذي ٌعٌشه الموظفون والمتقاعدون لكون رواتبهم المستلمة من
قبل الدولة مصدر دخلهم الوحٌد ،وكان مردود هذه االزمة فً مناطق اقلٌم كوردستان العراق
اكبر بسبب استقطاع الحكومة العراقٌة المٌزانٌة المخصصة لإلقلٌم وعدم دفع المستحقات
الخاصة بهم من خالل إٌقاؾ الحصة المعروفة ( ،)%17وكان لهذا التؤخٌر وعدم دفع الرواتب
والمستحقات تؤثٌر سلبً كبٌر على المواطنٌن العراقٌٌن فً مدنهم ومحفظاتهم ،حٌث تؤثرت كافة
قطاعات المجتمع بهذا الوضع االقتصادي السٌا ،والذي كانت له تبعات اجتماعٌة ومشاكل
كبٌرة برزت بسبب سوء االوضاع االقتصادٌة والؽالء المستمر فً السوق واسعار المواد
بإشكالها المختلفة ،بدون رقابة االجهزة الحكومٌة ،وارتفاع أسعار االدوٌة والمستشفٌات دون
مراعاة ألوضاع المواطنٌن الصعبة ،الى جانب بروز العدٌد من المشاكل االجتماعٌة كارتفاع
نسبة الطالق ،واالنتحار ،وظهور الجرابم المختلفة كالقتل والسرقة  ..كما نتج عن ذلك أٌضاً،
تراجع العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة بسبب إِضراب المعلمٌن والمدرسٌن عن أداء وظٌفتهم
التربوٌة والتظاهر بشكل ٌومً فً مناطق مختلفة من العراق وعلى وجه الخصوص فً
محافظة السلٌمانٌة ،حٌث تؤخرت العملٌة التعلٌمٌة مدة  4أشهر عن وقتها المقرر وتضرر أعداد
كبٌرة من الطلبة بسبب هذا التؤخٌر وخاصة طلبة الصفوؾ المنتهٌة ،مما شكل إِرباكا ً لتنظٌم
الحصص الدراسٌة والفترات المقررة لالمتحانات الفصلٌة والنصؾ سنوٌة والنهابٌة ،وتسٌبا ً فً
صفوؾ الطلبة وتراجع مستواهم التعلٌمً.
وتؤثر بدوره القطاع الخدمً والوظٌفً نتٌجة الفتور فً االداء لدى الموظفٌن خصوصا ً فً
مناطق أقلٌم كوردستان ،حٌث أخذت كل الدوابر فٌها على العمل بنظام (التناوب) ،حٌث ٌداوم
موظفً الدولة ٌومٌن أو ثالثة أٌام فً االسبوع ،مما ٌإثر على أداء العاملٌن ومعامالت
المواطنٌن وتؤخٌرها.
واؼلب عوابل موظفً الدولة ٌعٌشون الٌوم ظروفا ً انسانٌة صعبة وٌواجهون صعوبات فً تؤمٌن
لقمة عٌشهم ،الى جانب شعورهم السلبً من المستقبل.
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 -69ملفات قضاٌا حقوق االنسان االخرى:
 -6االعتداءات على االراضً العراقٌة:
فً تحدي واضح للشرعٌة والقانون الدولً تقوم الدول المجاورة للعراق بالتجاوز على الحدود
والسٌادة العراقٌة وكرامة أراضٌه من خالل دخول القوات من دون أذن ،الى جانب االختراقات
لسمابه ،والقصؾ الجوي والمدفعً لشرٌط والقرى الحدودٌة ،وتؤتً هذه االختراقات لمطاردة
المعارضٌن لتركا واٌران ،رؼم ان العراق ٌتمتع بعالقات دولٌة جٌدة مع هذه الدول ،وان
التجاوزات مستمرة رؼم ان القانون الدولً ال ٌسمح بالتجاوز على السٌادة او كٌان أي دولة من
الدول المنضوٌة لألمم المتحدة.
وهذه االعمال ادت الى انتشار الرعب والخوؾ فً صفوؾ المدنٌٌن المتواجدٌن فذً هذذه القذرى
وتقٌٌد حركتهم ،والحاق االضرار الجسٌمة فذً الممتلكذات وحذرق مسذاحات كبٌذرة مذن المذزارع
والبساتٌن فضال ً عن نزوح مبات العوابل من مناطقهم فً ( نٌروة التابعة لقضاء العمادٌة وقرى
حدودٌة اخرى فً محافظة دهوك ،وقذرى ناحٌذة سذٌدكان وحذاج عمذران بمحافظذة اربٌذل ) الذى
جانب وقوع عدد من الجرحى.
 وفذذً /17آٌلذذول ،2016/قامذذت المدفعٌذذة اٌرانٌذذة بقصذذؾ القذذرى فذذً قضذذاء سذذٌدكان " سذذقروكردهذاجر وكذذروي سذذٌنكاو وبردسذبً وكروزٌنٌذذان " ممذذا ادى الذى نذذزوح ( )70شخصذذا ً مذذن
مناطقهم.
 وفً /26حزٌران ،2016/قصفت المدفعٌة االٌرانٌة " قرٌة آالنة التابعة لناحٌذة حذاج عمذران" ،اسفر القصؾ عن جرح خمسة اشخاص بٌنهم ثالثة أطفال ،واضرار فً بسذاتٌنهم مذع نذزوح
عدد من المواطنٌن.
 وفً /8نٌسان ،2016/قصفت طابرتٌن حربٌتٌن تركٌتٌن قرى جبال قندٌل وادى القصؾ الىتدمٌر مركز مٌاه الشرب فً قرٌة زاركلً ،وهدم منزلٌن فً قرٌة كومتان .
 وفً /16كذانون الثذانً ،2016/قامذت الطذابرات التركٌذة ولمذدة اربعذة سذاعات تقصذؾ قرٌذةشرانش المسٌحٌة ممذا ادى الذى هذروب االهذالً الذى المنذاطق االمنذة وهذم بحالذة رعذب وخذوؾ
والبرد القارص.
وفٌما ٌلً اهم االختراقات والتجاوزات التً تعرضت لها القرى الحدودٌة العراقٌة:
ت
1
2
3
4
5
6
7

المكان
قرٌتً روٌسى وكٌستة /زاخو دهوك
سفح جبل قندٌل
منطقتً متٌنا وهاكورك
ناحٌة سٌدكان  /أربٌل
مناطق من قرى محافظة دهوك
سٌدكان  /اربٌل
مناطق من قرى محافظة دهوك

اسم الدولة نوع االختراق
مدفعً
تركٌا
جوي
تركٌا
جوي
تركٌا
مدفعً
اٌران
جوي
تركٌا
مدفعً
اٌران
جوي
تركٌا
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/15أٌلول2016/
/11أٌلول2016/
/6أٌلول2016/
/11آب2016/
/13تموز2016/
/12تموز2016/
/1تموز2016/
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ت
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

المكان
سٌدكان  /اربٌل
قرٌة كشان التابعة لقضاء زاخو
قرى كانً ماسً بمحافظة دهوك
قرى جبل كارة بناحٌة دٌرلوك فً
قضاء العمادٌة بمحافظة دهوك
قرى قضاء رانٌة بمحافظة السلٌمانٌة
قرى جبل قندٌل
منطقة نهله فً قضاء أمٌدي بمحافظة
دهوك
منطقة نهله فً قضاء أمٌدي بمحافظة
دهوك
قرى جبل قندٌل
قرى جبل قندٌل
ناحٌة جامانكً فً محافظة دهوك
مناطق نٌروة ورٌكان ونهٌل الحدودٌة
بقضاء العمادٌة
اختراق االجواء العراقٌة

اسم الدولة نوع االختراق
جوي
تركٌا
جوي
تركٌا
جوي
تركٌا
جوي
تركٌا

التارٌخ
/25تموز2016/
/8حزٌران2016/
/27أٌار2016/
/20أٌار2016/

تركٌا
تركٌا
تركٌا

جوي
جوي
جوي

/20أٌار2016/
/20أٌار2016/
/13أٌار2016/

تركٌا

جوي

/5أٌار2016/

تركٌا
تركٌا
تركٌا
تركٌا

جوي
جوي
جوي
جوي

/13أٌار2016/
/5نٌسان2016/
/1نٌسان2016/
/24آذار2016/

روسٌا

جوي

عام 2016

على الدول المجاورة احترام سٌادة الدولة العراقٌة وعدم التدخل فً شإونها ،والعمل على تعزٌز
االستقرار واالمن ،وانهاء وجود االرهاب وتحرٌر الشعب من جرابمهم ،والتعاون فً المجاالت
كافة بما ٌخدم مصالح البلدان فً المنطقة.

 -2شهر رمضان:
تقوم السلطات بتشدٌد اجراءاتها ضد المفطرٌن من ابناء الشعب العراقً ،بحجة مخالفتها
للتعلٌمات ،حٌث تقوم باعتقال هإالء االشخاص وزجهم فً مراكز التوقٌؾ ،وهً تعلم جٌدا ً من
هناك مواطنٌن من اتباع الدٌانات المختلفة فً العراق ؼٌر ملزمٌن بالصٌام ،فلماذا فرض هذه
االجراءات المخالفة للقانون الدولً وقٌم حقوق االنسان بالقوة علٌهم ،على الحكومة ابدال هذه
التعلٌمات بؤخرى اكثر حضارٌة ومقبولٌة.
 -3التعاٌش السلمً وقبول االخر:
المجتمع العراقً بصورة عامة مجتمع عشابري قبلً مبنً على ثقافة القوة والتمسك بالرأي عند
الحوار ،ورؼم اطٌافه المتنوعة من ناحٌة المذاهب والقومٌات اال انهم ٌتعرض اتباع الدٌانات
الى انتكاسات مستمرة بٌن االحٌن واالخر نتٌجة بروز الخطاب الدٌنً المتشدد ال سٌما فً اٌام
االعٌاد المٌالد وراس السنة ،حٌث هناك بعض الخطباء ٌقومون باللقاء المحاضرات التً تدعو
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الى عدم قبول االدٌان او مناسباتهم واالستهزاء بهم وخلق فجوة فً التعاٌش بٌن ابناء البلد
الواحد.
لذا ٌتطلب مكافحة التطرؾ العنٌؾ ،وتصحٌح المفاهٌم والمسارات ،والتثقٌؾ على أهمٌة العٌش
المشترك وعلى المساواة وحفظ كرامة أي انسان بعٌدا ً أي اعتبارات عرقٌة او مذهبٌة،
وبصورة عامة االمور ؼٌر واضحة فً البالد ،وسٌاسة الدولة بال استراتٌجٌة او خطط تضمن
حق المواطنة لجمٌع العراقٌٌن ،فانتشرت حالة عدم ثقة المواطن بالدولة وسٌاستها الطابفٌة
والوالءات الحزبٌة ونظام المحصصة ادى الى تدمٌر التعاٌش فً البلد.
فعلى الحكومة المركزٌة فً بؽداد وحكومة إقلٌم كوردستان عدم التساهل او السماح مع من
ٌحاول زرع الفتنة فً صفوؾ المجتمع ،وٌؤتً ذلك من خالل ضبطها المنابر فً الجوامع
والمإسسات الدٌنٌة واالعالمٌة التً تتبنى الخطاب المتطرؾ والطابفً ،وتدعو الى الؽاء
االخر ،والتحرٌض على العنؾ ضد االدٌان والمذاهب المتعاٌشة فً العراق.

 -4نزاعات العشائر:
تبرز ومنذ فترة خالفات بٌن العشابر العراقٌة وتصل الى الصدام المسلح واستعمال اسلحة
متنوعة ومختلفة منها ثقٌلة مما ٌإدي الى قتل العدٌد من االبرٌاء واضعاؾ اخرى من الجرحى
مع ارباك كبٌر وخطر فً مناطق النزاع وزرع الرعب فً صفوؾ االهالً ،والؽرٌب اشتراك
منتسبً االجهزة االمنٌة الحكومٌة بهذا القتال الى جانب عشابرهم ،فً الوقت الذي ٌجب ان
ٌكون والبهم للوطن وحماٌة المواطنٌن ،لذا ٌتطلب تفعٌل القانون والحد من هذه الظاهرة.

 -5عقارات الدولة:
خالفا ً للقانون وضعؾ المتابعة والمحاسبة ال تزال عقارات الدولة بٌد االحزاب والشخصٌات
المتنفذة فً السلطة منذ عام  2113ولؽاٌة االن  ..وفً محافظة بؽداد فقط ٌوجد ( )511عقار
مستؽل من قبل هذه الجهات ال تقبل اخالبها فً تحدي صارخ للقانون.

 -6العشوائٌات:
نتٌجة النزوح والتهجٌر القسري وانتشار البطالة وازمة السكن ظهرت فً كافة المدن العراقٌة
مناطق العشوابٌات او مدن الصفٌح حٌث قام الفقراء ببناء مساكن ومحالت عشوابٌة ؼٌر نظامٌة
على اراضً الدولة ،وتفتقر هذه المجمعات الى التخطٌط العمرانً ،والشوارع النظامٌة،
والصرؾ الصحً ،وشبكات الماء والكهرباء ٌضاؾ لها عدم تهٌبة هذه المساكن لتحمل
الظروؾ المناخٌة سواء اٌام هطول االمطار او ارتفاع درجات الحرارة  ..وتؤتً العاصمة بؽداد
فً مقدمة هذه المدن ب"  " 350مجمع ٌضم " ملٌونٌن و  500الؾ مواطن "  ..وفً محافظة
البصرة "  " 70وحدة سكنٌة وعدد سكانها ما ٌقارب "  350الؾ " وفً كربالء " " 1200
وحدة سكنٌة  ..وفً محافظة النجؾ "  " 60الؾ مواطن وٌعٌشون فً ظروؾ سكنٌة وخدمٌة
وصحٌة وتعلٌمٌة ومعٌشٌة سٌبة .وهذه الشرٌحة من المجتمع العراقً بحاجة الى معالجة ملفها
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تقرير الجمعية العراقية لحقوق االنسان في الواليات المتحدة االمريكية لعام 1026
من قبل الدولة من خالل بناء المجمعات السكنٌة مدعومة وقلٌلة الكلفة ،ألنهاء هذه المشكلة من
جانب ،والحفاظ على اراضً الدولة من جهة اخرى فضالً عن حفظ كرامة االنسان.

الجمعٌة العراقٌة لحقوق االنسان
فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
ihrsusa@yahoo.com
www.ihrsusa.net
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