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التقرير السنوي لعام 8102
المقدمة
أن احترام حقوق االنسان فً البلدان التً تتمٌز بالتعددٌة الدٌنٌة والعرقٌة واألثنٌة والثقافٌة ،أو التً شهدت فٌها
صراعات مذهبٌة أو دٌنٌة أو عرقٌةٌ ،عد من العناصر االساسٌة فً تحقٌق االستقرار والسلم المجتمعً ،وٌعتبر
اٌضا االساس فً السعً الى الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة ،ال بل ٌمثل اقرارا بالحفاظ على الكرامة االنسانٌة .وفً ذات
السٌاق أن احترام حقوق االقلٌات وحقوق المرأة ٌعدان ضرورة قصوى ألنهما ٌعتبران ركنٌن اساسٌٌن فً
تحقٌق التماسك المجتمعً وتحقٌق التنمٌة واالستقرار واآلمن .ولتحقٌق هذه االهداؾ فً العراق تحرص تقارٌر
منظمة حمورابً على الكشؾ ودراسة مدى وجود بٌبة قانونٌة مناسبة لحماٌة المجتمع والمجموعات المستضعفة
والمهمشة ووجود ضمانات تشرٌعٌة وقانونٌة وسٌاسات رشٌدة تنظم حقوقهم.
وفً سٌاق السعً لتحقٌق االهداؾ اعاله ،اعتمدت منظمة حمورابً فً تقرٌرها لعام  8108على المنهج
الوصفً التحلٌلً لالحداث والمنهج القانونً من خالل توفر بٌبة قانونٌة مالبمة لحماٌة حقوق االنسان واالقلٌات
والمرأة ،وحجم الضمانات المتوفرة لدعم وتعزٌز حقوقهم ،وكذلك تم االعتماد اٌضا على المعاٌنة والرصد
المٌدانً واللقاءات والمقابالت الشخصٌة المباشرة ،وما ورد من الراصدٌن واعضاء المنظمة والمتطوعٌن
المنتشرٌن فً عدد من المحافظات العراقٌة ،وعلى الرسابل والشكاوى والبالؼات التً تتلقاها المنظمة باستمرار
من المواطنٌن العراقٌٌن عبر البرٌد االلكترونً والمكالمات الهاتفٌة وؼٌرها من وسابل االتصال.
لقد تناول التقرٌر ما استطاعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان رصده خالل نشاطها المكثؾ فً عام 8108
فً الجانب الحقوقً وكل ما ٌتعلق بانتهاكات حقوق المواطن العراقً ،نظرا لما تمٌز به عام  8108من
متؽٌرات متالحقة فً اتمام تحرٌر وتطهٌر وتهٌبة المناطق التً كانت داعش تسٌطر علٌها ،وما ترتب على ذلك
عودة النازحٌن والمهجرٌن الى مناطقهم االصلٌة فً نٌنوى ومركز الموصل والرمادي وؼٌرها من مناطق
العراق.
كما تناول التقرٌر مسؤلة الحرٌات الدٌنٌة واوضاع االقلٌات واالنتهاكات التً تمس حقوقهم من المسٌحٌٌن
واالٌزٌدٌٌن والصاببة المندابٌٌن والبهابٌٌن وذوي البشرة السمراء وؼٌرهم ،وانتهاكات أخرى تمس جمٌع
العراقٌٌن .كما تناول التقرٌر اوضاع حقوق االنسان فً الرمادي والبصرة وؼطى التقرٌر اوضاع السجون
ودور اصالح االحداث ،ومسالة محاسبة المجرمٌن وعدم االفالت من العقاب.
واٌضا ٌركز التقرٌر على ملؾ المفقودٌن والمختفٌن قسرا واٌضا ملؾ المرأة والنساء العراقٌات فً ظل
التحدٌات المتزاٌدة التً تواجههم ،كما ٌسلط التقرٌر الضوء على الكثٌر من الفجوات فً الجانب االداري
وتطبٌق السٌاسات ال تً تشٌر الى وجود خلل فً االهتمام بالجانب االداري والتعلٌمً والصحً والبٌبً والتعامل
مع األزمات والتً تمس حقوق االنسان ،وكذلك فً بعض الممارسات والتدابٌر المعٌقة لحرٌة واستقاللٌة عمل
منظمات المجتمع المدنً.
وٌتضمن التقرٌر وضع معالجات وحلول وتوصٌات لالصالح وتقوٌم األداء لتعزٌز حقوق االنسان بما ٌخدم
االستقرار وتحقٌق السلم والتنمٌة المستدامة.
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توصلت منظمة حمورابً لحقوق االنسان من خالل الرصد والتحرٌات التً قامت بها الى ان اوضاع حقوق
االنسان فً العراق لم تشهد خالل عام  8108اٌة متؽٌرات جوهرٌة لصالح هذه الحقوق ٌمكن البناء علٌها ،اال
فً اطار ضٌق جدا بالرؼم من االنكسار الواضح لداعش وعودة الكثٌر من النازحٌن والمهجرٌن الى دٌارهم،
فلقد تبٌن ان هناك جٌوبا لداعش ما زالت تنشط بٌن الحٌن واآلخر فً االؼارة على قرى وبلدات معٌنة فً
محافظات نٌنوى وكركوك ودٌالى وصالح الدٌن (تكرٌت) ،وهو الوضع الذي ٌعكس وجودا متنقال لالرهابٌٌن،
كما ٌعكس ذلك مدى الخوؾ والخشٌة لدى المواطنٌن فً المناطق المتاخمة لتواجد تلك العصابات االرهابٌة
واحتمال تسللها بٌن الحٌن واآلخر لتنفٌذ جرابم قتل واختطاؾ وتدمٌر ،ومن ذلك تعرض طرٌق كركوك –
تكرٌت وكركوك بؽداد الى انقطاعات بسبب تلك المجامٌع التً تهدد حٌاة المسافرٌن.
اما فً محافظة نٌنوى فلم تعلن المحافظة انها آمنة بشكل كامل خاصة لم ٌحسم بعد موضوع الخالٌا النابمة
لداعش فً مدٌنة الموصل وضواحٌها اٌضا وهذا ما أكدته الجهات الحكومٌة االمنٌة.
وبالنسبة الى االوضاع االمنٌة فً اقلٌم كوردستان ،فانه شهد الكثٌر من التداعٌات فقد تعرض العدٌد من
المواطنٌن الذٌن تظاهروا فً السلٌمانٌة الى اعتقاالت والزامهم بتعهدات فً الكؾ عن انتقاد االوضاع هناك،
كما تعرض متظاهرون لذات االجراءات فً اربٌل ،وطبقا لمعلومات متداولة ٌتم حجز العدٌد من المواطنٌن فً
بعض مراكز االقضٌة والنواحً لمدد مختلفة.
تنظر منظمة حمورابً لحقوق االنسان بقلق لتعرض ناشطٌن حقوقٌٌن عراقٌٌن الى حاالت اختطاؾ على اٌدي
جهات مجهولة ومن ذلك ما حصل بؤختطاؾ الناشط الحقوقً فرج البدري فً الناصرٌة  /سوق الشٌوخ ٌوم
 ،8108/5/8وناشطٌن آخرٌن فً محافظة كربالء.
ان ذلك ٌحمل الجهات الحكومٌة مسإولٌة مزدوجة ،فاذا كانت هذه الجهات هً التً اعتقلت هإالء الناشطٌن،
فؤن علٌها االفصاح عن ذلك بموجب القوانٌن المرعٌة واعالن االسباب ،واذا كانت هناك جهات متنفذة ؼٌر
حكومٌة فؤن على الحكومة ان تضع حدا لهذا االنفالت االمنً ،وعلى العموم اننا فً منظمة حمورابً لحقوق
االنسان ندٌن كل اشكال التقٌٌد على الحرٌات العامة والمس بحق التعبٌر ،انها عملٌات ؼٌر مقبولة وال ٌمكن
تبرٌرها تحت اي ادعاء أو زعم ،بل انها تمثل محاوالت اسكات وتعتٌم اسس الدٌمقراطٌة لدٌمومة الفساد بكل
اشكاله والعودة الى النهج الشمولً المصادر للحرٌات االساسٌة.
ونود التذكٌر الى ان تقرٌر منظمة حمورابً لحقوق االنسان عن اوضاع حقوق االنسان فً العراق لعام 8107
فٌه ادانات واضحة لكل اشكال المس بحقوق االنسان ،واقترحت عدة توصٌات لمعالجة التجاوزات على حقوق
المدنٌٌن العراقٌٌن.
تفاقمت التداعٌات التً جاءت على هامش نتابج االنتخابات البرلمانٌة التً جرت فً الثانً عشر من آٌار 8108
وازدحم المشهد السٌاسً العراقً بالعدٌد من االتهامات المتبادلة عن حصول عملٌات تزوٌر واسعة ،فً حٌن ان
الحل ٌكمن فً تولً مجلس القضاء االعلى البت بالموضوع ،فهو الجهة المخولة فً اصدار احكام بهذا الشان،
خاصة ان هناك آراء متناقضة صدرت من مجلس النواب ورباسة الجمهورٌة ورباسة الوزراء ،كما تبٌن من
المعلومات المتداولة ان اٌدي التزوٌر والفساد امتدت الى العدٌد من المحطات وحسب تلك المعلومات ان (
 ) 0811طعنا انتخابٌا قدم حتى اعداد هذا التقرٌر وهذا رقم كبٌر اذا صحت هذه الطعون ،الوضع الذي ال بد ان
ٌنعكس على توقٌتات تؤلٌؾ الحكومة الجدٌدة ألن النظر فً الطعون تحتاج الى المزٌد من الوقت للفرز بٌن
الطعون ( الحمراء ) والطعون ( الخضراء ) على حد التوصٌؾ الحقوقً.
ومع تؤكٌد السٌد ربٌس الوزراء الدكتور حٌدر العبادي أن الحرٌق الذي طال مخازن مفوضٌة االنتخابات فً
الرصافة ،مدبر وان التحقٌقات االولٌة اثبت انه متعمد وٌكون المشهد السٌاسً العام قد دخل فً اكثر من نفق
واحد ان لم نقل دخل فً المجهول .تطالب منظمة حمورابً بعدم تمٌٌع واالستهانة بهكذا جرابم بدون اجراءات
رادعة تعلم المعنٌٌن اخالق المواطن الصالح وحس المسإلٌة تجاه الصالح العام ولٌس شرعنة التنافس ؼٌر
الشرٌؾ المإدي الى هدم البلد الؼراض شخصٌة ضٌقة االفق .
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الحظت منظمة حمورابً لحقوق االنسان ان مشكلتً المٌاه والكهرباء بدأتا تإثران على الواقع الحٌاتً للمدنٌٌن
العراقٌٌن وان اؼلب الحلول التً تم طرحها لٌست سوى حلول ترقٌعٌة فً مجملها.
فالبنسبة لشحة المٌاه ٌبدو ان الوضع آخذ بالتفاقم مع بدء استخدام سد الٌسو التركً وامالء البحٌرة الصناعٌة
التابعة له ،فً حٌن واجهت الجهات الحكومٌة فً االقلٌم وفً عموم البالد باالنتظار على امل اصالح العالقة مع
انقرة وطهران لهذا الؽرض ،وهو امر مستبعد فً كل االحوال ،ولذلك ال بد من اجراءات حكومٌة تضع حدا
للشحة المابٌة التً ال بد ان تتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة ؼٌر المسبوقة فً العراق .وهذا ٌتؤتى من خالل
التخطٌط لبناء سدود إضافٌة لخزن الفابض من المٌاه المتؤتٌة من سقوط األمطار وذوبان الثلوج لزٌادة
المخزون المابً لتالفً تفاقم أزمة المٌاه وزٌادة الملوحة صٌفا.
والحظت منظمة حمورابً لحقوق االنسان اننا ما زلنا نعانً من سلوكٌات بعٌدة عن الترشٌد فً استخدام المٌاه،
الوضع الذي هو بحاجة ماسة فعال الى اعادة اٌجاد قٌم تربوٌة على الصعٌدٌن العابلً والمجتمعً فً وسابل
ترشٌد استخدام المٌاه.
أما بالنسبة لشحة الطاقة الكهربابٌة فٌكفً للتدلٌل االشارة الى التظاهرات واالعتصامات التً شهدتها بؽداد
والنجؾ وكربالء والحلة والدٌوانٌة وذي قار والبصرة ومٌسان ومدن ومحافظات آخرى كدلٌل على عمق
االزمة ،مع مالحظات ان الحكومة دخلت مع بداٌة الصٌؾ فً التروٌج لوعود حل االزمة مع دخول مولدات
جدٌدة الخدمة ،االمر الذي ٌإكد ان وزارة الكهرباء لم ٌكن لدٌها الخطط الجاهزة فً هذا الشان فً حٌن ان
الصٌؾ كالمعتاد ٌخٌم بحرارته المرتفعة على البالد دون حل حاسم ألزمة الكهرباء .
وفً سٌاق آخر تؤكد لدى منظمة حمورابً لحقوق االنسان ان الوضع الزراعً فً البالد آخذ بالتراجع والتدهور
نتٌجة شحة المٌاه ،وعدم حماٌة المنتوجات الزراعٌة الوطنٌة وضعؾ الدعم المالً للمنتج الزراعً العراقً
بشقٌه النباتً والحٌوانً  ،وقد تسببت شحة المٌاه هذه فً العدٌد من الخصومات المسلحة بٌن العشابر امتدادا
لحاالت سرقة حصص مابٌة لمزارعٌن نتٌجة عدم وجود ضوابط حكومٌة وعشابرٌة رادعة تحد من هذه
الظاهرة .

 الحرٌات الدٌنٌة أو حرٌة المعتقد فً العراق
ال تزال الحرٌة الدٌنٌة فً العراق ٌعبر عنها بشكل ؼامض حٌث ال ٌحق اال لؽٌر المسلمٌن فً تؽٌٌر دٌنهم
وبؤتجاه واحد فقط .هذا ٌمثل تحدٌا كبٌرا لٌس للمسلمٌن فحسب بل واٌضا لدى حصول اوضاع تحول االب او
االم الى االسالم من االدٌان االخرى  ،فاالطفال القاصرٌن ٌتم تحوٌلهم الى االسالم قسرا وآلٌا فً سجالت
احوالهم المدنٌة ،بشكل ٌمس سلبا فً ما ورد فً الدستور فً العدٌد من مواده التً تإكد على ضمان حرٌة
المعتقد وعدم التمٌٌز على اساس الدٌن ومساواة العراقٌٌن امام القانون واحترام عدم تؤهل الطفل فً أخذ اي
قرار قبل بلوؼه سن الرشد ..ان اكثر ابناء االقلٌات الدٌنٌة خاصة اتباع الدٌانات االٌزٌدٌة والمسٌحٌة والصاببة
المندابٌة والبهابٌٌة والزرادشتٌة وؼٌرهم ٌتم استهدافهم وممارسة التمٌٌز ضدهم باكثر من وسٌلة منها قانونٌة،
ومنها اعالمٌة مثل قانون رقم (  )015لسنة  0971الذي ٌحظر النشاط البهابً الذي ال ٌزال ساري المفعول منذ
سبعٌنات القرن الماضً مما ٌقٌد الحرٌة الدٌنٌة للبهابٌٌن وٌتم تسجٌلهم كمسلمٌن ولٌس كبهابٌٌن فً سجالت
النفوس المدنٌة .وهكذا ال تزال المادة (  )86من قانون البطاقة الوطنٌة الموحدة ( قانون رقم  3لعام  )8106لم
تعدل بالرؼم من المطالبات العدٌدة والمتواصلة للمسٌحٌٌن وؼٌرهم من االدٌان ؼٌر المسلمة ومإسساتهم الدٌنٌة
والمدنٌة .ان استهداؾ العقابد وتقالٌد المسٌحٌٌن بوصفهم بشتى اوصاؾ المهٌنة من قبل رجال الدٌن المسلمٌن
خالل اعٌاد المٌالد  8108لم ٌكون اال تعبٌرا واضحا لالعتداءات التً تمنهج باسم الدٌن االسالمً ضد
المسٌحٌٌن وؼٌرهم من االدٌان .المادة( )86المذكورة أعاله تقضً بؤسلمة االطفال القاصرٌن تبعا ألسالم أحد
الوالدٌن ،بالرؼم من مطالبة ابناء االقلٌات ؼٌر المسلمة بتعدٌلها بما ٌضمن حرٌتهم الدٌنٌة وكرامتهم االنسانٌة،
وأن احكام اخرى من قانون االحوال الشخصٌة تسري علٌهم حسب الشرٌعة االسالمٌة تختلؾ عن احكام
شرابعهم الدٌنٌة كالمٌراث والتبنً وؼٌرها .وان استمرار هذه القوانٌن الماسة باالقلٌات ؼٌر المسلمة ٌتم
استثمارها من قبل بعض الموظفٌن بهدؾ االبتزاز والفساد ،ومن العٌنات على ذلك  ،ما سجلته منظمة حمورابً
لحقوق االنسان م ن رصد بشؤن االنتهاك الذي تعرض له المواطن المسٌحً ( اركان انور عبود ) الذي راجع
دابرة االحوال الشخصٌة فً بؽداد الكرادة الشرقٌة  ،فوجد انه تم تؽٌٌر دٌانته المسٌحٌة الى الدٌانة االسالمٌة ،
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بموجب قرار قضابً من محكمة استبناؾ بؽداد الرصافة فً بؽداد الجدٌدة  ،وبعد مراجعته الى هذه المحكمة
تبٌن انه لم ٌصدر عن هذه المحكمة ما ٌشٌر الى انها اصدرت حجة اشهار اسالمه وال ٌوجد رقم كتاب صادر
منها الى دابرة االحوال الشخصٌة بهذا الشؤن .
كما ان االقلٌات ؼٌر المسلمة ،خاصة المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن والصاببة المندابٌٌن ٌواجهون بٌن فترة واخرى
هجمات تنطوي على االستفزاز والتحرٌض من شخصٌات دٌنٌة مسلمة فً ظل وجود ال مباالة من مإسسات
الدولة على تنفٌذ القٌود القانونٌة ومحاسبة االشخاص المحرضٌن وفق القوانٌن العراقٌة ،وقد الحظت منظمة
حمورابً لحقوق االنسان من خالل عدة ورش قانونٌة أن المادة ( )378من قانون العقوبات العراقً  000لعام
 0969والتً تفرض عقوبات على االساءة الى االدٌان وحرمة اماكن العبادة والتحرٌض على الكراهٌة هً
معطلة تماما ،اذ لم نستطع أن نرصد أن شخصا ما تم محاسبته وفق هذه المادة طٌلة السنوات العشرة الماضٌة
رؼم وجود اساءات تصدر هنا أو هناك من شخصٌات معروفة ،وبشكل علنً على وسابل االعالم ،لذلك عملت
منظمة حمورابً لحقوق االنسان ضمن برنامج ٌقوم به تحالؾ االقلٌات العراقٌة وهً شبكة منظمات مجتمع
مدنً عراقٌة تعمل للدفاع عن حقوق االقلٌات العراقٌة وتعد منظمة حمورابً جزءا اساسٌا منها ،لتفعٌل المادة (
 )378من قانون العقوبات العراقً المشار الٌه أو تعدٌلها أو الؽابها من القانون اساسا لعدم جدواها طالما ال ٌتم
تنفٌذها .كما أن حمورابً عملت وهً مستمرة فً مشروعها لتعدٌل المادة (  ) 86من قانون البطاقة الوطنٌة
لضمان الحرٌة الدٌنٌة لالقلٌات ؼٌر المسلمة .الن هذه المادة ومنذ السبعٌنات القرن الماضً والتً كانت فً
قانون االحوال المدنٌة مادة  ، 80كانت احد االسباب االساسٌة فً هجرة المسٌحٌٌن بشكل خاص .وكل تعدٌل
اجري علٌها اساء اكثر من سابقه وٌتفاقم السوء بعد ان تم تحوٌلها الى قانون البطاقة الوطنٌة فً مادته . 86
نطالب ال سلطات التنفٌذٌة والتشرٌعٌة االنصٌات الى مطالب المواطنٌن وتعدٌل هذه المادة الجابرة بحق االحداث
والشروع فً تعدٌلها بحٌث تحافظ على حرٌة االختٌار بعد بلوغ الطفل سن الرشد.
تابعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان بؤنه ال ٌزال وجود عنؾ مرتبط بالدٌن على الصعٌد المجتمعً فً ظل
وجود ضعؾ فً فرض القانون وعدم وجود سٌاسات رادعة كافٌة ،خاصة فً التجاوز على امالك المسٌحٌٌن
واالعتداءات المتكررة على مصالح الصاببة المندابٌٌن ،اذ ال ٌزال المسٌحٌون فً بؽداد ٌتعرضون الى الترهٌب
والمضاٌقة من قبل فاعلٌن متنفذٌن خارج اطار الدولة فً ظل وجود ضعؾ واضح فً اجراءات الحماٌة
الالزمة ،مما ٌترتب على ذلك آثار نفسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة وثقافٌة وأمنٌة على االقلٌات الدٌنٌة التً تعانً
لٌس من قلة عددها تدرٌجٌا بسبب الهجرة فحسب بل من احتمال انقراضها كلٌا من العراق ارض اجدادهم.
وقد سجلت منظمة حمورابً حاالت خوؾ لمسٌحٌٌن تعرضوا الى تهدٌدات مما اضطروا الى اؼالق مصالحهم
وبٌع ممتلكاتهم وترك مناطقهم بحثا عن االمان ،وانعكس ذلك سلبا على الحقوق األخرى التً تخص المساواة
والمشاركة السٌاسٌة والعدالة واالصالح واألمان وحماٌة الممتلكات والعمل وؼٌرها ،وبالتالً على الهوٌة
الوطنٌة التً ٌنبؽً تعزٌزها لجمٌع المواطنٌن بؽض النظر عن دٌنهم ومعتقداتهم واصولهم األثنٌة أوالثقافٌة.
لذلك تطالب حمورابً ان تقوم الدولة ببسط سلطة القانون ومحاسبة المتالعبٌن من الموظفٌن .

 االنتهاكات التً طالت المسٌحٌٌن
ال ٌزال المكون المسٌحً ٌعانً من تبعات الهجرة القسرٌة التً ادت الى تدمٌر مساكنهم وكنابسهم وآدٌرتهم فً
سهل نٌنوى والموصل ما ٌشجع على هجرتهم خارج العراق  .ان انعدام سٌاسات دعم االستقرار ٌضعؾ الوجود
المسٌحً فً المناطق المتاثرة بعنؾ داعش .ان أكثر التقدٌرات ؼٌر الرسمٌة تشٌر بان عدد المسٌحٌٌن فً
العراق ال ٌزٌد حالٌا عن  500الؾ نسمة بٌنما تإكد وفق تقدٌرات كنسٌة ورسمٌة اٌضا ان عددهم كان فً عام
ٌ 2003ناهز ملٌون ونصؾ الملٌون نسمة  .هذا خلق حالة من الالتوازن فً وجودهم وتقلٌصا لحقوقهم .
وتشٌر المسوحات المٌدانٌة التً تقوم بها منظمة حمورابً بٌن فترة واخرى بان المسٌحٌٌن الذٌن عادوا من
مناطق التهجٌر بافعال الدواعش وصل الى أكثر من  %40من سكان مناطق سهل نٌنوى وبؽداد والبصرة،
بٌنما ما ٌزال قسم منهم وخاصة المهجرٌن من الموصل وبرطلة وباطناٌا فً اربٌل ودهوك ومناطق اخرى من
العراق ،كون دورهم قد تهدمت بالكامل ولم ٌتمكنوا من اعادة بنابها من جانب ولفقدان الثقة باعادة ارساء االمن
من الجانب اآلخر .وفً هذا السٌاق فقد شاركت منظمة حمورابً فً اعادة ترمٌم ما ٌقارب ( ) 70دارا فً
سهل نٌنوى اواٌضا دارٌن فً مركز الموصل للعابدٌن من المسٌحٌٌن تشجٌعا لعودتهم .لكن ما زال الساحل
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االٌمن من الموصل بكنابسه وادٌرته مجرد انقاض ما ٌسبب االحباط وانعدام االمكانٌة الهالً المنطقة للعودة.

ا
دٌر الدومٌنٌكان فً الموصل

.
هذه العبارات والهدم ما زالت لٌس فً االذهان فحسب بل امام عٌون المسٌحٌٌن اهالً الموصل حٌث تتعثرعملٌة عودتهم دون عدالة
انتقالٌة واهتمام المسإولٌن

 حاالت القتل واالختطاف واالعتقال
 -1رصدت منظمة حمورابً لحقوق االنسان اؼتٌال المواطن المسٌحً (سامر صالح الدٌن ٌونس ) صباح
ٌوم االحد  25شباط  2018فً منطقة النعٌرٌة فً بؽداد على ٌد مجهولٌن ،فقد اطلق مسلحون وابال من
الرصاص على الشاب أمام منزله اثناء توجهه إلى العمل مما أدى الى مقتله فً الحال ،والمؽدور سامر
متزوج وله طفالن وصاحب محل لبٌع االصباغ فً سوق الشورجة وسط بؽداد.
ان منظمة حمورابً لحقوق االنسان إذ تدٌن هذا الفعل االجرامً البشع ،فؤنها تناشد الجهات االمنٌة بتكثٌؾ
الجهود من اجل القا ء القبض على الجناة وتقدٌمهم الى القضاء لٌنالوا العقاب العادل مقابل ما أقترفوه من جرٌمة
بحق هذا المواطن العراقً.
 -2تعرض الدكتور هشام مسكونً الذي ٌعمل طبٌب اشعة فً مستشفى الراهبات ببؽداد وزوجته الدكتورة
شذى مالك دانو طبٌبة نسابٌة ووالدتها السٌدة خٌرٌة داإد الى القتل طعنا بالسكاكٌن فً دارهم الواقعة قً
حً المشتل ببؽداد ٌوم الخمٌس  2018/3/8على اٌدي عصابة مجهولة وقاموا بسرقة اموالهم وممتلكاتهم
وجمٌع مستمسكاتهم الشخصٌة من داخل الدار.
 -3تابعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان قضٌة الشقٌقٌن ( أرمن عرب نجٌب و سعٌد عرب نجٌب) اللذٌن
حررتهما القوات االمنٌة العراقٌة ٌوم  2017/9/11عن طرٌق خلٌة الصقور وبتدخل من وزارة الداخلٌة
بعد أن كانا مختطفان فً محافظة العمارة ٌوم  2017/9/8اثناء توجههما الى البصرة لحضور مباراة كرة
قدم هناك ،حٌث بعد تحرٌرهما تتعرض عوابلهم لالبتزاز من ذوي الخاطفٌن الذٌن هم بذمة القضاء حالٌا
وتجري عملٌة محاكمتهم وفق االصول الجزابٌة ،وأن ذوي الخاطفٌن ٌمارسون ضؽوطات متنوعة على
عابلة المخطوفٌن لدفعهم الى التنازل عن حقوقهم ،وارسال اناس الٌهم لهذا الؽرض وتروٌعهم مما ٌضع
العابلة فً خوؾ دابم مما دفع بالعابلة الى ترك مصالحها وعملها وباتت تفكر بالهجرة طالما تشعر بعدم
وجود حماٌة كافٌة لها.
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 االنتهاكات من خالل القنوات االدارٌة
 -0أفادت مصادر منظمتنا بتعرض مدٌر ناحٌة ألقوش السٌد فابز جهوري الى االعتقال واالهانة والضرب ٌوم
 8108/7/05من قبل قوات كردٌة تنتمً الى اجهزة االمن فً المنطقة بالكردٌة ( االساٌش ).
وفً اتصال هاتفً اجرته منظمتنا مع السٌد مدٌر الناحٌة ،اكد السٌد جهوري انه تعرض الى االعتقال واالهانة
وهو فً مكتبه وتم اخذه الى منطقة تللسقؾ والتً تبعد  01كم عن القوش حٌث مقر القوة االمنٌة ،وتم توقٌفه
واهانته لعدة ساعات الى حٌن اطالق سراحه.
ان االعتداء على السٌد فابز جهوري جاء على خلفٌة عودته الى وظٌفته بقرار من القضاء بعد ان كان قد تم
تعٌٌن مدٌر ناحٌة آخر وهً السٌدة الرا ٌوسؾ اسحق بقرارات خارج السٌاقات االدارٌة والقضابٌة ،وفرض من
االحزاب الكردٌة فً المنطقة ،إال ان عودة السٌد جهوري الى مركزه ووظٌفته السابقة وبقرار قضابً اعتبرته
تلك االحزاب انتقاصا من هٌبتها ،ولذلك قامت بعد ساعة من عودته الى وظٌفته باعتقاله واهانته واالعتداء علٌه
لمنعه من مزاولة وظٌفته ،من اجل فرض سطوتها على المنطقة وعلى المسٌحٌٌن فً القوش.
هذا وكانت منظمة حمورابً قد اطلعت على تفاصٌل االمر االداري الذي اصدره محافظ نٌنوى فً  01تموز
 8108بهذا الشان والذي ٌنسجم مع قرار محكمة القضاء االداري وتضمن نقطتٌن اساسٌتٌن تتعلق بؤعتبار
السٌدة الرا ٌوسؾ اسحق منفكة من ادارة الناحٌة من تارٌخ  ،8108/4/9واعتبار مباشرة السٌد فابز عبد مٌخا
جهوري مدٌرا لناحٌة القوش اعتبارا من تارٌخ  ..8108/4/9لكن هذا الحل ال ٌمثل اال حال ترقٌعٌا بٌنما الوضع
برمته فً جمٌع المناطق التً اطلق علٌها ـ تجاوزا على مواطنٌهاـ عبارة “المناطق المتنازع علٌها” ،مطلوب
من الدولة العراقٌة فً االقلٌم والمركز ،حال سٌاسٌا جذرٌا وهو ترك سكان تلك المناطق وشانهم باٌجاد سٌاقات
ادارٌة لهم بنفسهم والتً ٌضمنها الدستور فً امكانٌة تطبٌق نظام فدرلة العراق حٌث ٌمكن تطبٌق نظام
الكانتونات اي المقاطعات فً خدمة تلك المناطق وحسب االختالؾ االثنً وخصوصٌة تواجد سكان تلك
المناطق.
ان االعتداء من قبل االجهزة االمنٌة على موظفً الدولة العتبارات سٌاسٌة وحزبٌة ٌعتبر انتهاكا خطٌرا للقانون
والتصرؾ فوق القانون مخالفة قانونٌة ٌجرمها الدستور النه و فً نفس الوقت ٌعتبر انتهاكا صارخا لحقوق
االنسان وٌعد تدخال فً شإون القضاء واالعتداء على هٌبته ،كسلطة ال سلطان علٌها  ،وان اهانة مدٌر ناحٌة
القوش وهو من االقلٌة المسٌحٌة ٌعد تجاوزا آخرا على حقوق ابناء االقلٌات المسٌحٌٌن وتعدٌا على كرامتهم.
 -8على المستوى االداري حصلت حمورابً على وثابق احدى حاالت االعتداء على مسٌحٌٌن واسلمتهم قسرا
فً سجل االحوال المدنٌة زورا وطمعا باموال العابلة المتمكنة كما حدث للشاب اركان انور عبود الذي
اكدت محكمة التحقٌق فً بؽداد الجدٌدة بكتابها العدد  88فً  8105/01/87الى مدٌرٌة الجنسٌة العامة فقد
اكدت المحكمة بانه ال ٌوجد اي اصدار لحجة اشهار اسالم المومؤ الٌه  ..مع ذلك ال تزال الموظفة ترفض
تعدٌل التزوٌر الذي اعتمدته لٌس طمعا باضافة شخص على االسالم بل طمعا باموال اهل الشاب
ومساومتهم  ...سعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان الى رفع الظلم عن هذا الشاب دون جدوى.
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 -.3منذ عام  ، 8118تعانً عابلة الشهٌد جونً ٌوحنا داإود ،من االخفاق فً استالم الراتب الكامل المخصص
ال بنهم الشهٌد ،بسبب الفساد االداري الذي تحمٌه المناورات السٌاسٌة التً تمس العالقات االدارٌة بٌن بؽداد
واربٌل .ما زالت االسرة المذكورة تستلم ( )316888ثالثمابة وستة ألؾ ومبتان وثمانٌة وعشرون دٌنارفقط
الراتب التقاعدي الشهري للشهٌد جونً ،و الذي بعد عدة تعدٌالت وصل الى ملٌون ومبتً الؾ دٌنار حسب
دابرة التقاعد العامة فً بؽداد التً ترسل الراتب الى دابرة التقاعد فً االقلٌم ،وال تستلمها العابلة .وفً دهوك
ٌرفض الموظفون المعنٌون سماع شكاوي العابلة وقالوا لهم" انه لٌس شهٌدا بل متوفٌا حسب شهادة الوفاة"! هذا
لٌس التمادي ع لى عابلة الشهٌد بانعدام االحترام لتضحٌاتهم واالعتداء على كرامتهم فحسب ،بل هو خرق
واضح لالجراءات القانونٌة التً تم من خاللها االعتراؾ الرسمً بشهادة الحماٌة جونً ٌوحنا منذ اول اشهر
استشهاده خالل الواجب كحماٌة لوزٌرة الهجرة .وهذا االلتفاؾ على حقوق الشهٌد ان دل على شًء فٌدل على
تواصل فنون عملٌات الفساد االداري والمالً الذي تسري فً االدارة دون رادع برؼم العدٌد من الكتب الموجهة
الى دابرة التقاعد العامة وشإون المواطنٌن فً امانة مجلس الوزراء لالستفسار ،واالمر الى دوابر التقاعد فً
اربٌل ودهوك حٌث ٌكمن اساس المشكلة.
ونظرا لبشاعة وطول فترة هذا الظلم الذي دام منذ  8119نطالب السٌد ربٌس الوزراء ،التدخل المباشر واالمر
الى دابرة التقاعد باجراء عاجل الستعادة الحقوق المسروقة وانصاؾ العابلة بدفع كامل المبالػ المتراكمة حسب
التعدٌالت القانونٌة اسوة باقرانه المتمثلة فً الرواتب و المستحقات الخاصة بالشهٌد جونً وتسلٌمها الى والدته
احقاقا للحق واحتراما لدماء الشهداء وذوٌهم..النه ٌبدو ان االلتفاؾ على حقوق المواطنٌن العراقٌٌن اصبح ثقافة
وبطولة من قبل الموظفٌن والدلٌل كما ٌتبٌن ادناه كررت ومنذ سنوات عدٌدة ربٌسة منظمة حمورابً
لحقوقاالنسان كتبها الى دابرة التقاعد العامة فً
بؽداد كما الى دابرة شإون المواطنٌن فً االمانة العامة باالضافة الى المراجعات من قبل عابلة الشهٌد دون اٌة
نتٌجة او اجراء ٌفٌد الضحاٌا .بصعوبة الى ان حصلت والدة الشهٌد جونً على وصل استالم من المصرؾ
المعنً ،بصرؾ المبلػ الزهٌدٌ ،إكد استالم العابلة شهرٌا  ،اذ كانت العابلة ال تستلم وصل استالم المبلػ الزهٌد،
لكً ال ٌمكن استخدامه كوثٌقة اثبات بالمبلػ الحقٌقً المستلم .لذا نرى ضرورة معالجة هذه االوضاع عالجا
جذرٌا ومحاسبة القابمٌن على هذه االعمال الشنٌعة.
وصل مصرؾ فً سرسنك

كتب داعمة لطلب الشهٌد جونً

 االستحواذ على بٌوت وعقارات المسٌحٌٌن واعمال النصب واالحتٌال من اجل ذلك
ما زال مسلسل االستحواذ واؼتصاب ممتلكات مواطنٌن مسٌحٌٌن عراقٌٌن متواصال وبالعدٌد من الطرق
االلتفافٌة التً ٌحكمها النصب واالحتٌال والتهدٌدات بالرؼم من اصدار الحكومة العراقٌة تعلٌمات وتنفٌذ
اجراءات للحد من هذه الظاهرة .ومن العٌنات الجدٌدة فً هذا الشؤن ،تلقت منظمة حمورابً لحقوق االنسان
شكوى المواطن واركٌس مكنسٌان طوروز فقد استؽلت مجموعة من االشخاص رؼبته فً اخراج مستؤجر من
البٌت الذي ٌملكه وعرضوا علٌه أنهم قادرون على اتخاذ خطوة من هذا النوع وفق القانون ،واخذوا بصمة
ابهامه على اوراق بٌع الدار بدل ان ٌتم ذلك على اوراق توكٌل لمتابعة اخالء المستؤجر  ،مستؽلٌن كبر سنه
وثقته بالناس واتمموا بٌع العقار الذي ٌملكه فً ضوء هذه البصمة .القضٌة أمام المحاكم اآلن وهناك محام ٌتولى
متابعتها بتوكٌل من السٌد واركٌس ،وقد انكر هإالء االشخاص ما جرى زاعمٌن أنه بصم على بٌع الدار.ان
منظمة حمورابً لحقوق االنسان ترى بؤن ما حصل كان نصبا واحتٌاال واستؽالال دنٌبا لكبر سن هذا المواطن
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وعدم قدرته على التركٌز فلقد وقع ضحٌة هذا التالعب .وتطالب منظمة حمورابً لحقوق االنسان القضاء
باعادة النظر فً هذه القضٌة من اجل احقاق الحق .
وفً ذات السٌاق ال تزال حمورابً تتابع ملؾ استحواذ المحامً محمد فوزي جاسم رجب البٌاتً على دار
ورثة المرحوم جوزٌؾ ؼزي فً منطقة الصالحٌة خلؾ وزارة الخارجٌة العراقٌة .فؤن الورثة وهم كل من
االخوٌن مٌشٌل وفرٌد جوزٌؾ اوالد المرحوم جوزٌؾ مع واالدتهما  ،التً وافتها المنٌة قبل أشهر قلٌلة فً
لبنان حٌث ٌقٌمون حالٌا  .عن طرٌق السفارة العراقٌة ،تعرفوا هناك عام  8117على المحامً المستحوذ على
دارهم وعرضوا علٌه عام  8101بٌع عقارهم المذكور فمنحوه وكالة عامة مطلقة وكافة مستمسكاتهم المطلوبة،
وتعهد لهم ببٌع الدار بمبلػ قدره خمسمابة وخمسون ألؾ دوالر أمرٌكً ووقعوا معه عقدا بذلك فً 8101/7/7
 ،واستلموا منه مبلؽا وقدره ستة عشر الؾ دوالر فقط على امل ان ٌقوم بتسدٌد الباقً فً فترة وجٌزة ،االّ ان
ذلك لم ٌحصل وتبٌن انه لم ٌقم بؤي اجراء قانونً ٌثبت صحة قٌامه ببٌع العقار ،واختفى عنهم مع مستمسكاتهم
الثبوتٌة والى اآلن .فٌما قام بفتح الدار واسكان شقٌقه فٌه .االمر الذي اضطر اصحاب العقار الى القٌام بعزل
المحامً المتجاوز على دارهم ،حسب االصول فً  8100/0/09وتم ابالغ مدٌرٌة التسجٌل العقاري فً بؽداد
بذلك .ومع مرور اكثر من سبع سنوات على ذلك فؤن المحامً المذكور ال ٌزال ٌستحوذ على الدار وعلى
الوثابق االصلٌة للمالكٌن الحقٌقٌٌن وبالرؼم من قٌام اصحاب العقار من توكٌل محامً آخر اال ّ ان المحامً
المستحوذ على الدار ٌظل ٌناور وٌقوم بتهدٌد المحامً الجدٌد وٌتصرؾ وكؤنه المالك للدار مستؽال وجود
اصحابه الحقٌقٌٌن خارج العراق وتعذرهم المجا بسبب ظروفهم الصعبة.
وفً ذات االطار ،سجلت منظمة حمورابً لحقوق االنسان حالة نادي سومر العابلً التابع لعدد من المسٌحٌٌن
والذي تم تاسٌسه سنة ٌ . 0973مثل نادي سومر العابلً احد االماكن االكثر استخدما لخدمة العوابل وحٌث تقام
المناسبات واالحتفاالت العابلٌة كالزواج والعماد والتعازي وحفالت التخرج واٌضا هو من االماكن النادرة التً
ٌرتادها المسٌحٌون فً بؽداد من اجل الترفٌه العابلً للخروج من بٌوتهم واللقاء بؽٌرهم من العوابل واالقرباء
حٌث استدامة العالقات العابلٌة االٌجابٌة  .كما ان نادي سومر ٌوفر العمل لمجموعة من االشخاص القابمٌن على
ادارتها وتوفٌر المسلتزمات المطلوبة لالعضاء التابعٌن لها باالضافة الى تشؽٌل عدد من عمال الخدمات
المختلفة وهم جمٌعهم من المسٌحٌٌن المهجرٌن من مناطق سهل نٌنوى والجبال الى بؽداد .لقد تفاجؤت ادارة
النادي خالل سنة  8107بتجاوز جهات مستثمرة على مبنى وحدابق النادي مستؽلٌن الفترات الدموٌة للحرب
ال طابفٌة واستهداؾ المسٌحٌٌن الذي سبب اٌقاؾ عمل النادي بعد استهدافهم الدامً وهجرتهم من مختلؾ مناطق
بؽداد الى الشمال و خارج العراق .لكن اصحاب النادي لم ٌخلوا بواجباتهم محتفظٌن بامل العودة بعد هدوء
االوضاع .وهذا ما قد حصل حٌث واصلوا بدفع بدل االٌجار حسب العقد المبرم بٌنهم وبٌن امانة بؽداد وحسب
القانون .اال ان المتنفذٌن من رجال االعمال حصلوا على اجازة استثمار بقرب من مبنى النادي لبناء مركز
تجاري كبٌر  .وها انهم تجاوزوا طمعا فً اضافة النادي وما ٌشمل من مساحات على مشروعهم .وبعد حصول
ادارة النادي على قرار ٌنصؾ حقوقهم امام القضاء ،ال ٌزال المستثمرٌن ٌمنعون اعادة الحٌاة الطبٌعٌة الى
النادي واالصرار على عدم رفع التجاوز المتمثل بوضع حواجز كونكرٌتٌة على المدخل ووجود الٌات ثقٌلة
ومواد انشاء فً الموقع ،معتبرٌن لهم الحق على ذلك باستخدام نفوذهم فً امانة بؽداد.
ومع ان القرار القضابً حكم لصالح النادي ،لكن الجهات المسإولة على تنفٌذ القانون لم تؤخذ دورها فً رفع
التجاوز  ،فٌما تحاول الجهة المتجاوزة لتكثٌؾ المحاوالت لتخوٌؾ وممارسة الضؽوطات على اصحاب النادي
لجعلهم ٌتخلون عن مصدر رزقهم من جانب وبالتالً حرمان المجتمع من هذا المنبر فً ممارسة حقوقه
االجتماعٌة من الجانب اآلخر .ان مثل هذه الممارسات العدٌدة من نوعها تعد من مسببات تشجٌع الهجرة
للمجموعات المستضعفة وتزاٌد انعدام الثقة بسلطة الدولة ،وتراجع عملٌة التطوٌر من قبل القطاع الخاص .
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 االنتهاكات التً طالت االٌزٌدٌٌن
 -1تفٌد معلومات ا حصابٌة للمدٌرٌة العامة لشإون االٌزٌدٌٌن فً وزارة اوقاؾ حكومة اقلٌم كردستان العراق  ،ان
العدد االجمالً للسكان االٌزٌدٌٌن العراقٌٌن فً العراق كان ٌقدر بـ (  )550000ألؾ نسمة قبل  ،2003وان
عدد النازحٌن االٌزٌدٌٌن بسبب جرابم داعش والعنؾ المسلح فً صٌؾ  2014عموما بلػ (  )360000ألؾ
توزعوا بٌن مخٌمات النزوح والدول المجاورة وعبرما ال ٌقل عن(  )100000مابة الؾ الى دول العالم
االخرى.
وتفٌد معلومات خاصة على درجة عالٌة من الموثوقٌة بالسكان االٌزٌدٌٌن العراقٌٌن أن عدد القتلى فً صفوفهم
وصل ما ٌقارب ( )3000ضحٌة ،وان عدد المختطفٌن وصل الى ( )6500مختطؾ من قبل داعش ،ومن
الحقابق المحزنة االخرى ان هناك اآلن ( ٌ )2745تٌم من االناث والذكور ،وطبقا للمعلومات أن االرهابٌٌن
الدواعش ما زال فً قبضتهم بما ٌقارب ( )3050شخص وان ( ) 1650منهم هم من الذكور و( )1400من
االناث وجمٌع هإالء االسرى والسباٌا ال ٌعرؾ مصٌرهم لحد هذه اللحظة .وان عدد المقابر الجماعٌة المكتشفة
فً سنجار وحدها وصل حسب ذات المصادر الى ( )70مقبرة جماعٌة .
 -2تلقت منظمة حمورابً لحقوق االنسان خبرأقدام الشاب االٌزٌدي( شٌخو ناٌؾ قاسم حسٌن) على االنتحار وهو
نازح فً كامب ( باجد كنداال ) التابعة الى محافظة دهوك ومن اهالً قرٌة دوكري شمال سنجار متزوج وله
طفل ،وقد شنق نفسه ٌوم  2018/3/5ألسباب نفسٌة ومعٌشٌة صعبة حسب المعلومات المتداولة علما انه
وعابلته ٌعٌشون فً خٌمة داخل المجمع المذكور اعاله منذ اربع سنوات.
 -3اقدمت الشابة االٌزٌدٌة ( رشا خدٌدة هادي البٌر ) على االنتحار ٌوم  2018/3/13فً مخٌم " جٌم مشكو "
بحبل تدلى من سقؾ الخٌمة التً تسكنها وهً من قرٌة خانصور شمالً سنجار ،وقد لجؤت الى هذا المخٌم بعد
ؼزو داعش لقرٌتها ،وكانت تعانً من اضطرابات نفسٌة شدٌدة بسبب االهوال التً مرت علٌها جراء جرابم
دا عش .بالرؼم من كل هذه االوضاع التً تعانً منها النساء والرجال والتً سوؾ ٌعانون منها وطول عمرهم ،
ال تزال الناجٌات والناجٌن ال ٌحظوا باالهتمام الالزم ال من ناحٌة التعوٌض المادي وال النفسً ما ٌخٌب امل
الضحاٌا وذوٌهم وٌصٌبهم بالٌؤس من حٌاتهم وخٌبة املهم ٌشهدون بها بانتحارهم لالسؾ الشدٌد.

 -4قتل المواطن االٌزٌدي النازح عبد علً خلؾ السموقً الذي ٌقٌم فً مخٌم كٌرتو للنازحٌن فً محافظة دهوك
لٌلة الخمٌس  ، 2018/3/15بعد أن أطلق مسلحون مجهولو الهوٌة النار علٌه وكانوا ٌستقلون سٌارة.
المواطن المؽدور هرب وعابلته من قرٌة دوكري شمالً سنجار بعد أن اجتاحتها عصابات داعش االرهابٌة،
ولجؤ الى هذا المخٌم أسوة بمبات العوابل االٌزٌدٌة األخرى.
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 -5ما زال مصٌر الشاب االٌزٌدي سلمان خدٌدة حٌدر مجهوال وهو من موالٌد  2001وحسب معلومات وردت
الى منظمة حمورابً لحقوق االنسان لقد تم اختطافه على أٌدي مسلحٌن وحاول والده البحث عنه ولم ٌحصل
على أجوبة ،وحسب المعلومات التً وردت أن مسلحً البككة(حزب العمال الكوردستانً ) هم الذٌن اختطفوه
ولكن لم تتؤكد صحة المعلومات التً وردت الى منظمة حمورابً لحقوق االنسان بهذا الشؤن.
الى ذلك أفادت المعلومات أن عشرات الفتٌان والفتٌات تم اختطافهم بظروؾ مماثلة ولكن لم نحصل على اسماء
تإكد هذه الحوادث.
 -6فً ٌوم  2018/4/9تم العثور على جثة الشابة االٌزٌدٌة ( نجاة برجس ذٌبان )  ،العمر  26سنة وقد وجدت
جثتها قرب بحٌرة خانكً ،حٌث افاد التقرٌر الطبً انها ماتت ؼرقا وهً من سكنة قرٌة خانصور شمالً
سنجار ،وقد نزحت الى قرٌة خانك التابعة الى محافظة دهوك ،وكانت قد توجهت الى بٌت احد أقاربها ٌوم
 2018/4/5وما زالت االسباب مجهولة .ان المتابعة والوقوؾ عند هكذا اوضاع من واجب السلطات وعلٌها
التحقق فً المنطقة للكشؾ عن حٌثٌات الحدث وممارسة االجراءات الالزمة فً حالة تعلق االمر بجرٌمة قتل
للحد من احداث من هذا النوع.
 -7تلقت منظمة حمورابً لحقوق االنسان تقرٌرا مؤساوٌا عن مصٌر عابلة ( عالٌة برجس ناٌؾ ) التً اعتقلتها
داعش ٌوم  2014/8/3وكان عمرها ثمان سنوات ،عدد أفراد العابلة االٌزٌدٌة هذه  33فردا.
عالٌة من عابلة علمٌة حٌث االب كان مهندسا وأحد اشقابها كان طالبا فً كلٌة الطب المرحلة الخامسة وشقٌقها
االخر فً المرحلة الثانٌة فً كلٌة الهندسة .تم قتل الوالد أمام عٌنها عندما تم إلقاء القبض علٌهم من قبل تنظٌم
داعش اإلرهابً ألنه رفض النطق بالشهادة ( قبول دٌن اإلسالم ) اما بقٌة الرجال فد تم قتلهم عندما قام داعش
اإلرهابً بتفرٌق النساءعن الرجال وعرفوا ذلك من خالل سمع أصوات أطالقات نارٌة  ،وهم من سكنة ناحٌة
تل عزٌر ( القحطانٌة ) انتقلت العابلة المتبقٌة من النساء واألطفال بٌن قضاء البعاج وقضاء تلعفر والى مدٌنة
الموصل ومن مدٌنة الموصل إلى الرقة السورٌة وتم بٌعهم عدة مرات  ...اخت عالٌة ( جٌالن) انتحرت عندما
تم تبلٌؽها بالزواج من أحد رجال داعش اإلرهابً اؼتصابا ،اذ قامت بقطع شرٌان ٌدها.
اما شقٌقها االخر نواؾ الذي مازال بٌد التنظٌم اإلرهابً فقد ؼٌروا اسمه إلى( حسن) بعد إجراء ؼسٌل دماغ له
وحالٌا هو من أحد عناصر التنظٌم..
الوالدة حالٌا مع اخوها الذي ولد أثناء فترة السبً وهم متواجدٌن فً المانٌا بعدما استطاعت الوالدة مع ابنها
الفرار من ٌد التنظٌم قبل أكثر من سنتٌن وتنتظر ان تلتحق عالٌة بهم حٌث هً تعٌش مع جدتها التً هً اٌضا
كانت اسٌرة عند داعش اإلرهابً،
عدد أالفراد الذٌن تم تصفٌتهم من افراد واقارب هذه العابلة ()13شخص ،وعدد الذٌن تم تحرٌرهم (،)16
ومازال مصٌر ( )4افراد مجهوال.
تواصل مدٌنة سنجار واٌضا القرى التابعة لها فً حالها تحت االنقاض دون اٌة مبادرة جدٌة من قبل السلطات
الر سمٌة بخصوص اعادة االعمار لما تم هدمه وتخرٌبه من قبل الدواعش وبسببهم واكثر اهل المنطقة ال ٌزالوا
مالزمٌن للمخٌمات النعدام امكانٌة السكن والعٌش الكرٌم هناك باالضافة الى التحدٌات االمنٌة التً ٌسببها
الوضع المتوتر سٌاسٌا واقتصادٌا بٌن حكومتً االقلٌم والمركز.

 االنتهاكات التً طالت الصابئة المندائٌٌن
ٌتعرض المكون المندابً الى حالة شبه االنقراض من بالد اجداهم حٌث حسب التقدٌرات االخٌرة ال ٌتعدى عدد
الباقٌن داخل العراق العشرة آالؾ نسمة .واالستهدافات الدموٌة المتكررة التً طالت رجال اعمالهم عزز لدى
ؼٌرهم الشعور بالخوؾ الدابم ما برر لهم فكرة الهجرة خارج العراق.
 -1تعرض المواطن ( ع  .ز ) من المكون الصاببً من سكنة احد احٌاء بؽداد الكرخ الى عملٌة ابتزاز ونصب
على خلفٌة اتهام له أنه عمل سحرا بٌن زوج وزوجة الجراء واقعة طالق بٌنهما ،واالصل فً الرواٌه الملفقة
أن الزوجة راجعت المواطن (ع  .ز ) من اجل ذلك فقام بؤعداد السحر على وفق االتهام وأن الزوج وقع
علٌه ضرر من جراء ذلك ،وهكذا طالبوا المواطن الصاببً بدفع تعوٌض مالً لهم ،ثم ترتب على ذلك انه
تعرض للتهدٌد بالقتل اذا لم ٌدفع هذا التعوٌض فقد فاتحوه بالحادث فً أحد االٌام وكانوا ٌنتظرونه امام بٌته
12

التقرير السنوي لعام 8102
وطلبوا منه الدخول معه الى البٌت لعرض القضٌه وبعد مداوالت طوٌله اعطوه مهلة من اجل جلب المبلػ
وتسلٌمه ،وتكررت الزٌارة له فً بٌته بصحبه اخرٌن دخلوا على الخط .
ومن ترتٌبات التلفٌق واالبتزاز انهم جلبوا له احد االشخاص مدعٌن انه (سٌد ) وال بد ان ٌكون شاهدا وموثقا
لدفع الدٌة .وعلى اي حال اضطر المواطن (ع  .ز ) الى دفع مبلػ خمسة مالٌٌن دٌنار تعوٌضا للضرر الذي
لحق الزوج حسب االدعاء والزعم الذي روجوا له .
المواطن ( ع .ز ) كشؾ لمنظمه حمورابً لحقوق االنسان انه مواطن علمانً النظره والٌإمن بهذه
الخزعبالت ،كما انه طالب األشخاص الذٌن ٌقفون وراء عملٌة التلفٌق بمواجهته بالزوجة صاحبة االدعاء
انه عمل السحر من اجلها فرفضوا ،وطالبهم اٌضا بمعرفه اسم الزوج فرفضوا اٌضا مدعٌن ان االصول
االجتماعٌة ال تسمح لهم بالكشؾ عن اسماء الزوج الزوجه .
منظمه حمورابً لحقوق االنسان اذ تدون هذه الحادثه الملفقه االبتزازٌه فؤنها تحتفظ بؤسم المواطن الصاببً
المندابً ومكان سكنه لضرورات امنٌة.
 -2تعرض المواطن الصاببً المندابً ( م  .ح ) الى عملٌة نصب واحتٌال وابتزاز ،اذ ادعى علٌه مجموعة
من االشخاص أنه أجرى اتصاال هاتفٌا بؤخت لهم ومحاولة إؼرابها بإقامة عالقة عاطفٌة معه.
واالصل فً الحادث ان المواطن الصاببً ( م  .ح ) تلقى اتصاال هاتفٌا من رقم هاتؾ ؼرٌب ،وظل هذا
االتصال ٌتكرر علٌه عدة مرات ولعدة اٌام مما اضطره الى فتح التلفون لمعرفة من هو المتصل وكانت
المفاجؤة صوت فتاة تعرض إقامة عالقة عاطفٌة معه من دون أن ٌعدها بشا ،وفً الٌوم الثانً جاءه اتصاال
هاتفٌا من تلك المجموعة متهمة اٌاه بانه اتصل باختهم عارضا علٌها إقامة عالقة عاطفٌة معه ،وان هذا ٌمثل
مس بالشرؾ وان علٌه ان ٌدفع تعوٌضا مالٌا لهم وإال فان حٌاته تكون بخطر ،على اي حال جرت مساومات
بٌن الطرفٌن الى أن رسى االتفاق على ان ٌدفع تعوٌضا قدره ثالثة مالٌٌن ونصؾ ملٌون دٌنار مقابل ؼلق
الموضوع وهذا ما حصل فعال.

 االنتهاكات التً ما زالت تمس حقوق البهائٌٌن
ما زالت اوضاع المكون البهابً تخضع للتذبذب لعدم وجود سٌاقات تنفٌذٌة قانونٌة لالعتراؾ الكامل بحقوق هذا
المكون الدٌنً إذ ان قانون رقم ( )105لعام  1970الذي ٌحظر النشاط البهابً ما ٌزال ساري المفعول منذ
سبعٌنٌات القرن الماضً  ،مما ٌقٌد الحرٌة الدٌنٌة للبهابٌٌن وٌحد من تسجٌلهم كبهابٌٌن فً سجالت النفوس
المدنٌة ،فبالرؼم من صدور كتاب من وزارة الداخلٌة بالرقم  5441فً  2007/3/19الذي تضمن رفع اشارة
التجمٌد على قٌود البهابٌٌن  ،اال ان هذا االجراء الوزاري ٌصطدم بالقانون رقم ( )105المشار الٌه اعاله .
والمالحظ ان هناك حتى اآلن العدٌد من البهابٌٌن لم ٌستطٌعوا تؽٌٌر حقل الدٌانة فً بطاقات االحوال الشخصٌة،
كما ٌواجهون اٌضا صعوبات فً تسجٌل عقود الزواج والوالدات وفق الدٌانة البهابٌة ،مع مالحظة ان اؼلب
الطقوس الخاصة بهذه الطابفة تتم فً البٌوت وال توجد حتى اآلن اٌة احصابٌة رسمٌة لعدد اتباع هذه الدٌانة فً
العراق ٌمكن ان تعتمد بسبب ذلك.
ان منظمة حمورابً اذ تشٌر الى ذلك ،فانها توصً بما ٌلً -:
ـ تعدٌل المادة ( )26من قانون البطاقة الوطنٌة الموحدة رقم ( )3لعام  ، 2016بهدؾ أن ٌستجٌب لحقوق
المواطنٌن العراقٌٌن فً المساواة وعدم التمٌٌز التً نص علٌها الدستور واالعالن العالمً لحقوق االنسان.
 الؽاء قانون رقم ( )105لسنة  1970الصادر عن مجلس قٌادة الثورة المنحل لمنع التمٌٌز العنصري ضداتباع الدٌانة البهابٌة ،وأعادة تسجٌل المواطنٌن العراقٌٌن البهابٌٌن على وفق دٌانتهم  ،وبؤثر رجعً .
 تفعٌل المادة ( )372من قانون العقوبات العراقً ( )111لعام  ،1969أو تعدٌلها بما ٌضمن التنفٌذ العادللها.
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 اوضاع حقوق االنسان فً الموصل ومناطق سهل نٌنوى
ما زالت مناطق الموصل وسهل نٌنوى وسنجار وتلعفر تخضع للتذبذب فً معدالت االستقرار واالمن ،مع
وجود تحسن نسبً فرضته عملٌات عودة النازحٌن لكن هذه العودة بقٌت مرهونة بشروط اكثرها ؼٌر متوفرة،
وبشا من التفصٌل نشٌر الى ما ٌؤتً:
 الحالة األمنٌة  :هناك نوع من االستقرار النسبً الذي ٌشوبه الحذر  ،خاصة مع بطإ اعمال اعادة االعمار
وخصوصا فً مركز الموصل  ،مما ٌوثر ذلك على الحالة النفسٌة للمواطنٌن والعوابل.
 االوضاع االقتصادٌة  :عدم توفر فرص عمل للشباب وتؤخر االعمار وانعدام تعوٌض المتضررٌن ،كل هذه
االوضاع ال ٌشجع عودة الكثٌر من هإالء الشباب مع عوابلهم الى مناطق سهل نٌنوى.
 الخدمات :
 -0الكهرباء  :لوحظ خالل شهر تشرٌن الثانً قلة تجهٌز الكهرباء بحٌث ٌتم تجهٌز الكهرباء لفترة ( ) 4-8
ساعة لكل (  ) 84ساعة أو أقل احٌانا ...وٌالحظ عدم وجود انارة لشوارع المنطقة مما ٌخلق حالة عدم
الشعور باالمان لالهالً.
 -8الوقود  :هناك أزمة مستمرة ودابمٌة بتجهٌز المواطنٌن بالوقود ( البنزٌن والنفط االبٌض ) خصوصا البنزٌن
حٌث ان المواطن ٌنتظر بحدود (  )4 - 3ساعات لؽرض الحصول على البنزٌن نظرا لقلة تجهٌز محطات
الوقود بالبنزٌن على الرؼم من وجود عدد ال بؤس به من محطات الوقود الحكومٌة واالهلٌة.
 -3ماء االسالة ٌ :الحظ ان ماء االسالة على الرؼم من قلته وخصوصا فً فصل الصٌؾ ،انه اٌضا ؼٌر صالح
للشرب بسبب العكرة (كثرة االطٌان) وعدم وجود تصفٌة وتعقٌم كاملة له ،والتلوث الناتج من قدم الخطوط
الناقلة والتكسرات الحاصلة فً شبكات نقل المٌاه .
 -4الشوارع  :عدم وجود أي اهتمام بشوارع مناطق سهل نٌنوى بصورة عامة وٌالحظ كثرة االطٌان واالوحال
والمطبات والتً تإثر على حركة السٌارات والمشاة وخصوصا الطالب والطالبات اثناء ذهابهم الى مدارسهم
حٌث ان هناك شعورا دابما للمواطنٌن ببخٌبة امل لعدم وجود حلول لهذا الموضوع أو تاخر فً تنفٌذ الحلول
ان وجدت.
 -5تفتقر البلدٌات الى االلٌات والمعدات الكاملة الخاصة بتنظٌؾ الشوارع ورفع النفاٌات من االحٌاء والتً ٌإدي
تراكمها الى االضرار بالصحة العامة.

شباب الموصل تطوعوا بؽرض رفع االنقاض وتنظٌؾ الشو ارع فً الساحل االٌمن المنكوب  ،حمورابً تدعم نشاطهم بالتعاون مع
المنظمات الشرٌكة هناك لبث االمل.

 -6تشكو الدوابر التابعة الى وزارة الصحة ( المستشفٌات والمراكز الصحٌة) من قلة االدوٌة واالجهزة الطبٌة
وبالتالً أدى ذلك الى نقص الخدمات الصحٌة.
 -7ارهاق المواطن بكثرة الطلبات من قبل دوابر الدولة وألبسط معاملة ٌحتاج الى تؤٌٌد سكن من المختار ،وممكن
ان ٌضطر المواطن الى جلب (  )4 – 3تؤٌٌدات سكن ولفترة قصٌرة جدا وهذا أدى الى ارهاق المواطنٌن
واالضافة على تذمراتهم ..
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 -8عدم مالحظة اي اهتمام من الدولة بخصوص الدور والمنازل المحروقة أو المدمرة اثناء عملٌات التحرٌر،
وكذلك تلكإ تعوٌض المواطنٌن عما فقدوه اثناء احتالل التنظٌم االرهابً لمناطقهم.
 -9مكاتب السجل العقاري والطابو ما زالت مؽلقة فً سهل نٌنوى ،مما ادى الى تؤخر اكمال معامالت التعوٌض
للدور المتضررة مع انخفاض عملٌات البٌع والشراء للعقارات.
 -10عدم توفر دوابر معٌنة فً سهل نٌنوى مما ٌضطر المواطنٌن للذهاب الى مركز المحافظة ألكمال معامالتهم،
األمر الذي ٌزٌد االعباء علٌهم ومن هذه الدوابر:
أ -دابرة المرور النجاز معامالت تحوٌل السٌارات واصدار اجازات السوق.
ب -دابرة الجوازات من الممكن فتح فرع لدابرة الجوازات فً مركز قضاء الحمدانٌة.
ت -فتح فرع لدابرة التقاعد فً مركز قضاء الحمدانٌة لكون الشرٌحة المستفٌدة من الموظفٌن السابقٌن والتابعٌن لهذه
الدابرة من كبار السن او المتقاعدٌن السباب مرضٌة أو ارامل واعدادهم لٌست بقلٌلة.
ث -الؽاء المصرؾ الزراعً  /مكتب الحمدانٌة بعد تحرٌر القضاء واعادة دمجه فً المصرؾ الزراعً فً
الموصل .
ٌ -11الحظ من خالل اللقاءات العابرة مع المواطنٌن من ابناء االقلٌات عن عدم الثقة بتحقٌق االستقرارالمجتمعً من
قبل الحكومة العراقٌة ،مما ولد رؼبة لدى العوابل المسٌحٌة واالٌزٌدٌة فً البحث عن مالذات آمنة خارج
ا لوطن حٌث توجهات وافكار ومخططات أكثر العوابل تتجه نحو الهجرة وهذا ٌشكل نسبة قد تصل الى %55
من العوابل العابدة المسٌحٌة بسبب عدم وجود ضمانات حقٌقٌة ألستقرار األمن مستقبال ،أو حالٌا قلة توفٌر
الخدمات التً تحتاجها العابلة من قبل الدولة " االستنتاج جاء من خالل استطالعات أجرتها منظمة حمورابً
لحقوق االنسان فً عدد من القرى والمدن لتواجدهم ".
ٌ -12الحظ وجود تحسن نوعا ما فً العالقة ما بٌن المكون المسٌحً والمكون الشبكً حٌث لم ترصد اي مشاكل
جدٌدة والتً ظهرت فً بداٌة العودة ( مثل التحرشات والمعاملة ؼٌر الجٌدة من قبل السٌطرات األمنٌة) ونإكد هنا
على ما ٌؤتً:
أ -ضرورة اٌجاد التوجهات الخاصة بعدم تهمٌش مكون على حساب مكون آخر.
ب -احترام خصوصٌة كل مكون مما ٌإدي الى زٌادة الثقة فً التعامل بٌن المكونات.
ت -ضرورة التوجٌه القاطع بإٌقاؾ عملٌات التؽٌٌر الدٌمؽرافً التً هً من اعقد المواضٌع التً تإدي الى خلق
االزمات بٌن مكونات سهل نٌنوى وضرورة الحفاظ على خصوصٌة كل منطقة استنادا الى تارٌخ المنطقة.
 -13تشكو مدارس المنطقة والحكومٌة خاصة من وجود نقص فً الكوادر التدرٌسٌة وخصوصا فً المراحل
المنتهٌة ،مما أدى الى تشجٌع فتح مدارس اهلٌة خاصة بالرؼم من انه ال تستطٌع كل العوابل من ارسال اوالدهم
الى التعلٌم االهلً لضعؾ امكانٌاتهم المادٌة .وهذا أدى الى هبوط مستوى التعلٌم الحكومً .
 -14تشكو ابنٌة بعض المدارس من وجود بعض النواقص كاالبواب والزجاج ،اضافة الى عدم وجود كهرباء
اثناء الدوام مما تسبب فً عرقلة فً التدرٌس وخصوصا فً فصل الشتاء لقلة االضاءة الطبٌعٌة فً الساعات
االولى من الدوام.
 -15عدم تزوٌد المدارس شتاءا بمادة النفط االبٌض للتدفبة وما تزود به بعض المدارس ال ٌفً بالحاجة لتدفبة
التالمٌذ وحماٌتهم من برد الشتاء القارص  .وكذلك عدم تزوٌد المدارس بؤجهزة تصفٌة مٌاه الشرب  ،حٌث
ٌضطر الطلبة شرب الماء من ماء االسالة الذي ال ٌصلح للشرب .
 -16ال توجد خطة تنفٌذٌة مرسومة لدرء خطر التلوث وحماٌة البٌبة وخاصة بشؤن تجمٌل المنطقة بصورة عامة
من حٌث الحدابق والشوارع والمنتزهات والتً توفر اجواء نفسٌة وترفٌهٌة لمعظم العوابل وخصوصا لشرٌحة
االطفال مما ال ٌشجع الكثٌر من العوابل على العودة أو البقاء فً مثل هذه المناطق.
 -17رصد وفد من منظمة حمورابً لحقوق االنسان الذي تفقد محافظة نٌنوى عددا من االنتهاكات الحقوقٌة
التً تتطلب التصدي لها ومعالجتها المعالجة المٌدانٌة الالزمة.
لقد كانت جولة وفد المنظمة بالتنسٌق والتعاون مع وزارة العمل والشإون االجتماعٌة التً ارسلت وفدا
للمشاركة مع وفد المنظمة فً اقامة ندوتٌن موسعتٌن فً كل من ناحٌة برطلة ومركز قضاء الحمدانٌة ،وفً
الٌوم الثالث كان اللقاء فً مدٌنة الموصل ،اضافة الى المهمة االؼاثٌة التً قام بها وفد المنظمة الى جامعة
الحمدانٌة واهدى هناك مواد اؼاثٌة لطلبة االقسام الداخلٌة للجامعة.
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لقد شهدت االٌام  22 ،21 ،20من آذار  2018سلسلة ندوات ولقاءات وزٌارات مٌدانٌة لعدد من الدوابر
الرسمٌة والمقامات والكنابس والمعالم الدٌنٌة واآلثرٌة فً المحافظة ،والخالصة تكون للوفد من هذه الجولة
الموسعة مالحظات ٌمكن ادراجها بما ٌلً :
 هناك تلكإ ٌصل الى حد التقصٌر مع عدم احترام التوقٌتات فً انجاز معامالت بعض المشمولٌنبالرعاٌة االجتماعٌة.
 اشار مواطنون ألتقاهم وفد منظمة حمورابً لحقوق االنسان الى شبهات فساد واضحة فً العملاالعماري والخدمً الذي تحتاجه المحافظة ،لكن كل الذٌن اشاروا الى تلك الشبهات لم ٌقدموا ادلة قاطعة
ٌمكن البناء علٌها فً توجٌه تهم الى مرتكبٌها.
 تبٌن لوفد منظمة حمورابً لحقوق االنسان ان الخدمات المابٌة المنزلٌة لسكان المناطق التً زارها الوفدما زالت دون المستوى المطلوب ،وان هناك مخاوؾ من انتشار أوببة وامراض خاصة فً فصل
الصٌؾ ،والخوؾ االشد لدٌهم من انتشار مرض الكولٌرا أو التٌفوبٌد ،مع مالحظة شكاوى للنقص فً
عدد االطباء واالدوٌة والمستلزمات الطبٌة اآلخرى.
 هناك معاناة شدٌدة لسكان الجانب االٌمن من مدٌنة الموصل اذ حجم الدمار كبٌر جدا وهناك فً الواقعاحٌاء فً هذا الجانب من المدٌنة لم ٌعد الٌها نازحون منها حتى اآلن.
 تفتقر محافظة نٌنوى حتى اآلن الى برنامج تؤهٌلً ٌحقق العدالة االنتقالٌة وٌعمل على اعادة الدمجاالجتماعً الالزم من اجل اشاعة روح االطمبنان والتضامن بٌن سكان المحافظة على مختلؾ
االنتماءات.
 رصد وفد منظمة حمورابً لحقوق االنسان ظواهر طٌش وانفالت لدى بعض العناصر المراهقةوالشبابٌة وخصوصا فً برطلة والحمدانٌة ،الوضع الذي ٌكشؾ بصورة أو بؤخرى عن وجود خروقات
للقٌم االجتماعٌة التً ٌنبؽً ان تسود وفً اطار ذلك تعرضت عدة فتٌات ونساء مسٌحٌات الى التحرش
على اٌدي هإالء الطابشٌن وأؼلبهم من شباب الشبك بدون اٌة محاسبة .
 ما زالت اكوام النفاٌات ومخلفات المعارك ظاهرة ٌومٌة فً اؼلب احٌاء مدن وبلدات محافظة نٌنوىواالجهزة البلدٌة تشكو من نقص التخصٌصات المالٌة وكذلك من نقص فً اآللٌات.
 ال توجد حتى اآلن لدى المدٌرٌة العامة للتربٌة فً محافظة نٌنوى آلٌات عمل من اجل اعادة تؤهٌل الطلبةوالمعلمٌن الذٌن كانوا ٌواظبون على الدراسة فً المدارس التً كانت داعش تشرؾ على ادارتها.
 ما زال الخوؾ األمنً ٌحكم أؼلب السكان من احتمال وجود ألؽام وعبوات ناسفة لم ٌتم حتى اآلن الكشؾعنها ورفعها.
 مدن وبلدات وقرى محافظة نٌنوى بحاجة ماسة فعال الى تنظٌم لقاءات وندوات وجلسات حوار تنظم فًالهواء الطلق من اجل توفٌر قناعات جدٌدة تقوم على ان اندحار داعش ٌقتضً بالضرورة اندحار وازالة
االفكار الظالمٌة التً حاولت تمرٌرها الى نفوس سكان هذه المحافظة.
 تؤكد لدى وفد منظمة حمورابً لحقوق االنسان ان الوضع االجتماعً العام فً الموصل وفً بلداتوقرى محافظة نٌنوى بحاجة ماسة جدا الى مبادرات اجتماعٌة من السكان المسلمٌن حصرٌا كخطوات
صادقة للمصالحة واستعادة الثقة ،تلتمس االعتذار الى المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن والصاببة المندابٌٌن
وا لكاكابٌٌن ولؽٌرهم من االقلٌات من الذٌن وقعوا وتكبدوا الفضاعات التً ال سابق لها بابادات جماعٌة
باسم االسالم ،وألن من شؤن ذلك ان ٌطهر النفوس وٌفتح صفحات جدٌدة فً العالقة الوطنٌة بٌن جمٌع
العراقٌٌن .ولنا شواهد فً العصر الحدٌث بما جرى فً جنوب افرٌقٌا بعد سقوط سٌاسة الفصل
العنصري ( االبارتاٌد ).
 ٌتم التداول فً معلومات ولكنها ؼٌر موثقة عن وجود لقى أثرٌة و( انتٌكات )ووثابق تارٌخٌة " مخطوطات "تم نهبها من المعالم اآلثرٌة والكنابس واالدٌرة والمقامات وهناك اشخاص ٌحتفظون بها ،أو انها تسربت الى
تجار ٌتعاطون بمثل هذه الموجودات وان هذه المفقودات بحاجة الى حمالت اجتماعٌة وثقافٌة من اجل
استرجاعها الى االماكن التً سرقت منها وتقترح منظمة حمورابً لحقوق االنسان منح جوابز تقدٌرٌة لكل من
ٌتولى اعادة تلك اآلثار واللقى.
 جرت خالل الفترة التً سٌطرت فٌها داعش على الموصل وعدد من مدن وبلدات محافظة نٌنوى عملٌات بٌععقارات بؤثمان بخسة أو بالتزوٌر ،وترى منظمة حمورابً لحقوق االنسان ان ٌتولى مجلس محافظة نٌنوى
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تحقٌق اجراءات بشؤن ذلك للتؤكد من ان عملٌات البٌع صحٌحة وتمت برضى البابعٌن وبدون ضؽوط من
الشراة ،أو ان االمر ؼٌر هذا واتخاذ االجراءات القضابٌة التً تحقق العدل فً ذلك.
 -18علمت منظمت حمورابً لحقوق االنسان أنه تم انتشال  70جثة لمدنٌٌن من منطقة المٌدان فً الموصل
قضوا خالل الجرابم التً ارتكبتها داعش منذ عام تقرٌبا.
 -19استشهاد  20شخص وعدد كبٌر من الجرحى فً قرٌة السدٌرة التابعة لقضاء الشرقاط ومن عشٌرة
العٌاش من الجبور وذلك بكمٌن نصبه لهم بقاٌا الدواعش ٌوم الخمٌس .2018/4/12
 -20أفادت مصادر فً محافظة نٌنوى الى منظمة حمورابً لحقوق االنسان أن نقطة تفتٌش للحشد الشعبً،
سٌطرة كوكجلً شهدت اطالق رصاص كثٌؾ الساعة الثانٌة عشر وعشر دقابق من نهار ٌوم السبت
ٌ 2018/5/12وم االنتخابات النٌابٌة ،ودفع هذا الحادث بؤصحاب أكثر من "  " 120سٌارة كانت تنتظر
عند هذه النقطة الى مؽادرة مركباتهم واالحتماء بالحواجز الكونكرٌتٌة لحماٌة انفسهم وأطفالهم ولم ٌعرؾ
السبب بؤطالق هذه الكثافة من الرصاص .

 اعمار ما هدمه تنظٌم داعش االرهابً
كان وال ٌزال للكنابس ولمنظمة حمورابً لحقوق االنسان الدور الرٌادي فً تشجٌع العودة بتقدٌم ما ٌمكن
تقدٌمه من المواد االؼاثٌة المختلفة للعابدٌن الى مناطقهم .كما ان منظمة حمورابً بالتعاون مع التضامن
المسٌحً الدولٌة (  ،)ISCتصدرت وال تزال مشروع توزٌع الفالتر حٌث زودت كل دار ٌسكن بجهاز تصفٌة
المٌاه الصالحة للشرب .

أجهزة منزلٌة لتصفٌة مٌاه الشرب للعابدٌن الى مناطق سهل نٌنوى

حٌث قامت منظمة حمورابً لحقوق االنسان فً هذا العام  ،2018بتوزٌع ( )1330منظومة تصفٌة مٌاه
الشرب (فالتر) ،فً مناطق برطلة  308منظومة وكرملٌس 162منظومة ومركز الحمدانٌة (بؽدٌدا) 835
منظومة وفً بؽداد  25منظومة  ،وبدعم من منظمة التضامن المسٌحً الدولٌة ( )CSIوهكذا فؤن المجموع
الكلً الموزع من قبل حمورابً خالل سنة 2018و  2017بلػ  2000منظومة.اما كنٌسة مار اداي فقد
وزعت  200منظومة فقط .وفً تلسقؾ فؤن منظمة  SOSالفرنسٌة قد وزعت لعدد من العوابل اٌضا .وٌبدو
ان هناك حاجة الى ما ال ٌقل عن  6000منظومة اخرى فقط للعوابل المسٌحٌة العابدة واذا تم شمول القرى
االٌزٌدٌة فً مناطق سهل نٌنوى فالحاجة الى المنظومات تفوق  25الؾ منظومة..
تابعت منظمة حمورابً عمل بعض المنظمات الفاعلة فً المنطقة على صعٌد االؼاثة واالعمار لتشجٌع السكان
على العودة ،خاصة مناطق االفلٌات وخاصة سهل نٌنوى وسنجار وؼٌرها  ،وانخرطت بعض منظمات المجتمع
المدنً وخاصة تلك المنضوٌة فً شبكة تحالؾ االقلٌات العراقٌة فً أعمال اعادة البنى التحتٌة بمساعدات دولٌة
 ،وخاصة مساعدات الوكالة االمرٌكٌة للتنمٌة  . USAIDوفً هذا السٌاق  ،كانت منظمة حمورابً لحقوق
االنسان الرابدة بالتعاون مع قابممقامٌة قرقوش فً تنفٌذ عدد من المشارٌع ،مثل مشروع انارة شوارع مركز
الحمدانٌة وبلدة كرملٌس ،وكذلك مشروع وضع المطبات فً شوارع هاتٌن البلدتٌن للسٌطرة على سرعة حركة
السٌارات فً االماكن المطلوبة لتحدٌد السرعة فٌها كاالماكن القرٌبة من المدارس والمستشفٌات واالسواق
وؼٌرها  ،وكذلك مشروع تجهٌز مناطق فً سهل نٌنوى باالشارات المرورٌة الالزمة  .وفً الجانب االؼاثً
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قامت منظمة حمورابً لحقوق االنسان فً هذا العام  ،2018بتوزٌع ( )1330منظومة تصفٌة مٌاه الشرب
(فالتر) ،فً مناطق برطلة وكرملٌس ومركز الحمدانٌة وبدعم من منظمة التضامن المسٌحً الدولٌة (.)CSI
كما قامت حمورابً بمساعدة طلبة جامعة الحمدانٌة الساكنٌن فً االقسام الداخلٌة بمواد التنظٌؾ ومنظومات
تصفٌة الماء والبطانٌات والمناشؾ ،وتحسٌن مكتبة الجامعة وقٌام حمورابً بالتعاون مع مإسسة زكا خان فً
اعادة اعمار ( ) 70دارا كانت مدمرة جزبٌا فً الحمدانٌة وبرطلة والموصل ،اذ ال تزال مستمرة فً اعادة
تؤهٌل دور اخرى ،بدعم من منظمة اوفرودورٌان الفرنسٌة .
فقد قامت منظمة حمورابً بؤجراء أحصاءات مٌدانٌة عن عودة النازحٌن الى مناطقهم فً سهل نٌنوى خاصة
قضابً الحمدانٌة وتلكٌؾ لؽاٌة كانون االول  ،2018كما فً جدول رقم ( .) 1

البلدة

المكون

عدد العوائل العائدة

نسبة العودة

ناحٌة بعشٌقة

االٌزٌدٌٌن
المسٌحٌٌن
الشبك
العرب

3300
448
الٌوجد

%86
%46
%85
%0

ناحٌة برطلة

المسٌحٌٌن
الشبك

1200
7300

%30
%90

قضاء الحمدانٌة

المسٌحٌٌن
الشبك
الكاكابٌة
العرب

5832
1325
2100
50

%49
%90
%98
%0

قضاء تلكٌف

المسٌحٌٌن
العرب

45

%0.02
%98

تللسقف وباقوفا

950

%48

باطناٌا

الٌوجد

%0

45

%0.004

مركز الموصل

المسٌحٌٌن

"جدول رقم ( ٌ ) 1بٌن اعداد العابدٌن من ابناء االقلٌات الى مناطقهم فً سهل نٌنوى"

كما تحققت من حجم البٌوت المدمرة للمسٌحٌٌن فً مناطق بؽدٌدا ( قرة قوش) ،كرملٌس ،برطلة ،بعشٌقة
وبحزانً ،تلكٌؾ ،باطناٌا ،باقوفا ،تللسقؾ وحسب التفاصٌل المبٌنة فً الجدول رقم (: )2
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ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

التدمٌر الكلً
نوع ( )A

البلدة
قوش

قرة
بؽدٌدا)
كرملٌس
برطلة
بعشٌقة
بحزانً
تلكٌؾ
باطناٌا
باقوفا
تللسقؾ
الكلً

( 115
89
94
50
60
231
520
5
69
0811

الحرق
نوع ( )B

التدمٌر الجزبً
نوع ( )C

الكلً

2412

4200

6727

241
347
195
70
56
105
0
95
1380

424
1372
335
180
156
342
104
1104
2808

754
1813
580
310
443
967
109
1268
08980

" جدول رقم (ٌ )2بٌن اعداد الدور المدمرة وحجم التدمٌر لبلدات المسٌحٌٌن فً سهل نٌنوى"

وقد ساهمت منظمات محلٌة ودولٌة فً اعادة اعمار ( )%50من الدور المتضررة جزبٌا والبالػ عددها
( )8217وبنسبة  %15من الدور المحروقة البالػ عددها ( ، )3521وما زالت الدور المهدمة كلٌا بفعل
داعش و العملٌات العسكرٌة من فبة ( )Aوالبالػ عددها ( )1233على حالها مدمرة وبدون اعمار  ،ألن
اعمارها بحاجة الى اموال طابلة .
كما تحققت من اعداد الدور التً تم اعادة اعمارها من المنظمات العاملة على االرض فً المنطقة والمنظمات
المساهمة فً ذلك ،وحسب التفاصٌل المبٌنة ادناه والتً تستوضح عدد الدور التً شملها التؤهٌل :
 -1منظمة حمورابً لحقوق االنسان بالشراكة مع مإسسة زكا خان ومنظمة اوفرو دورٌان ( العمل الشرقً ) .
عدد البٌوت (  )70فً سهل نٌنوى والموصل.
 -2منظمة الدعم الى الكنٌسة المحتاجة عدد البٌوت ( . )82
 -3منظمة انقاذ مسٌحٌو الشرق الفرنسٌة عدد البٌوت ( .)52
 -4منظمة كابنً االلمانٌة عدد البٌوت ( .)70
 -5منظمة نعمة التشؽٌل االمرٌكٌة عدد البٌوت ( .)10
 -6منظمة السامري الصالح االمرٌكٌة عدد البٌوت ( .)10
 -7أبرشٌة السرٌان الكاثولٌك فً الموصل عدد البٌوت ( .)71

 انتهاكات مختلفة
-

وردت معلومات مإكدة لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان تشٌر الى وجود نقص حاد فً عدد المالكات التربوٌة
لقسم تربٌة الحمدانٌة التابع لمدٌرٌة تربٌة نٌنوى بلػ أعدادها الى ( )769كادر تعلٌمً وتدرٌسً فً مختلؾ
المستوى التعلٌمً االبتدابً والثانوي واؼلبها من المكون المسٌحً .مما تسبب فً نقص حاد فً المالكات
التربوٌة واالختصاصٌة لمدارس القضاء ،االمر الذي أدى الى تدنً كبٌر فً المستوى التعلٌمً والتقلٌل من
نسبة النجاح للعام الدراسً  2018\2017الحالً  .وذكر المصدر بؤن النقص الحاصل هو بسبب ترك (
 )435كادر تربوي وظابفهم وهجرتهم الى خارج العراق بعد النزوح القسري من القضاء بعد سقوطه بٌد
عصابات داعش االرهابٌة و تقاعد حوالً  144كادر من هذه المالكات وأخذ ( )60ستون آخرون اجازة لمدة
( ) 4سنوات براتب اسمً  ،دون تعوٌض لحد األن رؼم صدور أمر دٌوانً من مجلس الوزراء تحت رقم 86
فً  2018 /3 /6والذي ٌتضمن الموافقة على تعوٌض هذا النقص من الدرجات الوظٌفٌة عن هجرة المالكات
من المكون المسٌحً ومن ابناء المكون نفسه كل حسب منطقته .
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 بالرؼم من صدور التعلٌمات الخاصة بإستحداث الوحدات اإلدارٌة فً نٌنوى بناءا على توصٌات لجنة دراسةمعاٌٌر تؽٌٌر الوحدات اإلدارٌة ( القرى واألقضٌة والنواحً) ومنها مناطق سهل نٌنوى من قبل االمانة العامة
لمجلس الوزراء /دابرة شإون مجلس الوزراء واللجان فً  .2018/3/13فإن ألٌات تفعٌل تلك التعلٌمات
الصادرة من وزارة التخطٌط /دابرة التنمٌة االقلٌمٌة والمحلٌة – قسم التخطٌط المحلً الى المحافظات ومجلس
المحافظات لم تحقق من اإلنجار شًء ٌذكر سوى المخاطبات الكتابٌة فقط .وهذا ٌزٌد من عدم إستقرار مناطق
سهل نٌنوى وٌجعل األوضاع المجتمعٌة واإلقتصادٌة واألمنٌة فٌها ؼٌر مشجعة لعودة جمٌع النازحٌن قسرا الى
مناطقهم .
الكوارث الطبٌعٌة تفاقم أوضاع المخٌمات حٌث ٌنحصر النازحون.
كشفت سٌول االمطار التً هطلت على محافظة نٌنوى ومحافظات اخرى هشاشة البنٌة الخدمٌة التحتٌة ،وكذلك
للضعؾ الذي تتمٌز به دوابر بلدٌات نٌنوى ودوابر الدفاع المدنً مع قلة اآللٌات التً لدٌها وضعؾ
التخصٌصات المالٌة ألحتمال مواجهة كوارث طبٌعٌة من هذا النوعن وهكذا فقد سببت االمطار الؽزٌرة التً
هطلت على المحافظة بسٌول كاسحة ،اذ تعرض عدد من االحٌاء السكنٌة فً الجانب االٌمن واالٌسر من
الموصل الى الؽرق وبسبب ذلك ؼرقت أؼلب ممتلكاتهم  ،كما اجتاحت السٌول عدد من مخٌمات النزوح جنوب
الموصل فً ناحٌة حمام العلٌل وقضاء الحمدانٌة ،مما ادى إلى سقوط مبات الخٌم وتعرض ساكنٌها الى البقاء
مكشوفٌن تحت االمطار محاصرٌن دون عناٌة او اؼاثة مدة ٌومٌن فً بعض المناطق لعدم تمكن الوصول
الٌها.
فقد تعرض كل من مخٌم حمام العلٌل والجدعة فً حمام العلٌل الى سقوط اكثر من  500خٌمة على ساكنٌها من
النازحٌن ،كما تعرض كل من مخٌم السالمٌة والخازر الى الكارثة نفسها .كما تعرض الطرٌق الواصل بٌن
محافظتً اربٌل ونٌنوى الى االنقطاع هو اآلخر بسبب انجراؾ الشارع فً بعض (القناطر) ،مما شكل عابق
كبٌر امام وصول وعبور العجالت والشاحنات من والى اربٌل
وأكد أكثر من مسإول حكومً أو ناشط مدنً أو أممً ،بؤن حل مشكلة النازحٌن فً هذه المخٌمات ال ٌكمن
فقط فً اصالح هذه المخٌمات التً بنٌت فً مناطق منخفضة دون حسابات الخطورة التً تحصل فً حالة
سقوط االمطار وحدوث السٌول ،كما أن الخٌم المستخدمة اصبحت بالٌة لتقادم استعمالها الذي وصل الى 3
سنوات ،وإنما االسراع فً إٌجاد حل لهم بإعادتهم الى قراهم ،وٌعتقد ان السبب الربٌسً الذي ٌحول دون اعادة
هإالء النازحٌن هو خالؾ سٌاسً وأمنً اكثر من ؼٌره من االسباب .إذ ٌشل ساكنً هذه المخٌمات من
النازحٌن عدد كبٌر من عوابل بعض افرادها كانوا متورطٌن فً االنتماء الى عصابات داعش.
-

-

-

الزال أهالً ( ) 11إحدى عشر قرٌة عربٌة فً قضاء الحمدانٌة تعٌش خارج قراها دون السماح لهم بالعودة،
وأن اؼلب أهالً تلك القرى تعٌش فً مخٌمات النزوح الكابنة بجوار قراها فً أوضاع إنسانٌة صعبة ،وأن
استمرار بقاء هإالء دون إٌجاد حل لهم ٌعتبر أحد التحدٌات أمام االستقرار والمصالحة المجتمعٌة فً القضاء .
رصدت مصادر حمورابً لحقوق االنسان معلومات مإكدة عن ظلم ٌقع ومنذ  ،2015على بعض الفرق
ووحدات االجهزة االمنٌة كالجٌش والشرطة وؼٌرهم حٌث تم قطع مخصصاتهم المالٌة دون استرجاعها بذرٌعة
ما اطلق علٌه “االصالح” .مثلما حدث للفرقة الخاصة التً لٌس رجالها فً خدمة حماٌة ربٌس الوزراء فحسب
بل واٌضا شاركوا وٌشاركون فً المواجهات ضد الدواعش والى ٌومنا هذا قطاعاتهم العسكرٌة تتواجد فً
المناطق الساخنة مثل كركوك وؼٌرها والعدٌد منهم استشهد شقٌقه او والده او ابنه  .البد من اعتبار التضحٌات
التً ٌقدمونها الجل البلد واعادة حقوقهم كاملة بما فٌها مخصصاتهم المقطوعة ،وكذلك هو الحال مع الوزراء
السابقٌن الذٌن تم قطع رواتبهم منذ عام  2015وبنسبة  %25للبعض وآخرٌن  ، %80ومنهم من تصفروا
نهابٌا بفعل التعلٌمات الجدٌدة التً تم تقنٌنها ألؼراض معٌنة واعتبارهم موظفٌن لدى تعلق األمر بالمس برواتبهم
ولٌسوا موظفٌن لدى وجود أي شا ٌصب فً مصلحتهم.
فً ظل كل االوضاع الصعبة التً ٌمر بها العراقٌون ،وفً الوقت الذي هم بحاجة ماسة الى مساهمات المجتمع
المدنً ،تتعرض منظمات المجتمع المدنً الفاعلة بٌن فترة واخرى الى اجراءات او تدابٌر معٌقة لعملها من قبل
مإسسات حكومٌة او شبه حكومٌة عن طرٌق تطبٌق احكام مبهمة وردت فً القوانٌن او التعلٌمات تحت ستار
االلتزام بالقانون لكنها تمارس بشكل تعسفً  .فعلى سبٌل المثال قام مصرؾ االبتمان العراقً بؽلق حسابات
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جمٌع زبابن البنك من منظمات المجتمع المدنً الفاعلة فً كانون االول من عام  ، 2018تحت حجج وذرابع
واهٌة وؼٌر صحٌحة اطالقا  ،مإطرة بعدم تقدٌمها معلومات وبٌانات عن تعامالتها  ،فً الوقت الذي قدم
الزبابن ما هو مطلوب منهم خاصة ان بعض الزبابن لهم فترة اكثر من  15عاما ٌتعاملون مع المصرؾ دون ان
ٌسببوا مالحظة واحدة عن احوالهم المالٌة .ورفض المصرؾ المذكور اعطاء توضٌحات عن مصادر التعلٌمات
او القوانٌن التً استند علٌها فً هذا االجراء  ،واكتفى بؽلق الحسابات بوجه زبابنه من المنظمات ؼٌر الحكومٌة
بشكل ممنهج بعٌد عن اي احساس بالمسإولٌة االخالقٌة تجاه عمالبه .ما سبب تعطٌل مشارٌع المنظمات لفترات
طوٌلة الى ان ٌعاد فتح حسابات فً بنوك الدولة .اال ان فتح حسابات جدٌدة لمنظمات المجتمع المدنً فً البنوك
الحكومٌةٌ ،صطدم باجراءات ادارٌة طوٌلة ومعقدة ،تتضمن مطالبة منظمات المجتمع المدنً بصحة صدور
شهادات تسجٌلها لدى دابرة المنظمات ؼٌر الحكومٌة التابعة لألمانة العامة لمجلس الوزراء ،وكذلك التصدٌق
على االنظمة الداخلٌة والمحاضر االنتخابٌة وؼٌرها .وقد برزت مإخرا مسؤلة التدقٌقات فً البنوك على
المنظمات المدنٌة بذرٌعة مكافحة ؼسٌل االموال ،كل هذه التدابٌر واالجراءات تحول دون تنفٌذ منظمات المجتمع
المدنً أنشطته ا أو تؤخرها والضحٌة قبل اي معنً آخر هو المواطن المنتظر ٌد الرحمة فً معاناته الطوٌلة .ان
مثل هذه الممارسات سواء كانت من مصارؾ حكومٌة أو ؼٌر حكومٌة  ،وسواء كانت موجهة من الحكومة
مباشرة او ؼٌر مباشرة ،تعدها منظمة حمورابً لحقوق االنسان ،تدابٌر معٌقة لحرٌة واستقاللٌة عمل منظمات
المجتمع المدنً ،واٌضا تقٌٌدا لمصادر تموٌلها  ،وتتحمل الدولة مسإولٌتها تجاه النتابج السلبٌة التً ٌعانً منها
المواطنٌن فً مختلؾ االوضاع القاسٌة والمخلة باالستقرار فً البالد.
ضعؾ دوابر البلدٌات ودوابر الدفاع المدنً وقلة اآللٌات والتخصٌصات المالٌة لمواجهة الكوارث الطبٌعٌة كما
معالجة النفاٌات التً تضر بالبٌبة السكنٌة وخاصة فً المناطق الشعبٌة فً المدن الكبرى بٌنها بؽداد .سجلت
كامرة حمورابً اكداسا من التفاٌات حول ساحة رٌاضٌة والتً تمثل المرفق الوحٌد لشباب واطفال منطقة
النعٌرٌة حٌث ال تسلب صحة السكان فحسب بل تخطؾ الصورة الحضارٌة لمدٌنة بؽداد  .لذا نهٌب بالسٌدة امٌنة
بؽداد بمتابعة هذا التقصٌر فً امانة بؽداد واصدار التعلٌمات الصارمة البل ؼرامات مالٌة لمن ٌرمً النفاٌات
خارج الحاوٌات المخصصة لذلك.

ساحة لكرة القدم تحٌط بها أكوام من الفاٌات من جمٌع االتجاهات فً النعٌرٌة
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-

-
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انتهاكات وشبهات فساد وتقصٌر واهمال وانتشار النزاعات بٌن العشابر وكذلك بٌن االحزاب السٌاسٌة الدٌنٌة.
تظل االوضاع فً محافظة البصرة مرشحة الى المزٌد من التوترات بسبب عدم وجود خطة تفصٌلٌة واقعٌة
واضحة وقابلة للتطبٌق فً التصدي للمعضالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة التً ٌعانً منها سكان
المحافظة ،مع وجود هامش واسع لالنتهاكات الحقوقٌة التً تطال العدٌد من الشرابح االجتماعٌة وخاصة
الشرابح االجتماعٌة الفقٌرة واصحاب الدخول المالٌة المحدودة ،عموما وبشا من التفصٌل فً الرصد من المهم
ان نشٌر الى الوقابع اآلتٌة:
ٌفتقر مجلس محافظة البصرة الى شجاعة االلتقاء بالمتظاهرٌن واالصؽاء الى ما ٌطرحه زعماء هذه التظاهرات،
والمالحظ أن مجلس المحافظة ٌركز فقط على التحذٌر من المس بالمقرات الحكومٌة.
تفٌد معلومات ناشطٌن حقوقٌٌن أن شبهات فساد وتلكإ وتقصٌر تقؾ وراء تاخر اؼلب المشارٌع الخدمٌة العامة،
وأن بعض اعضاء مجلس المحافظة متورطٌن فً ذلك ولكن نفتقر الى مستمسكات موثقة واضحة بشؤن ما
ٌجري من تلك الشبهات.
تسٌطر النزاعات العشابرٌة واالحزاب الدٌنٌة على مقدرات االمور فً المحافظة ،مع مالحظة أن هذه النزاعات
تسببت فً العدٌد من عدم االنسجام والتضامن بٌن المسإولٌن هناك فً مواجهة المعضالت التً تعانً منها
المحافظة.
تحتاج المناطق الخاصة بالموانا الى اجراءات توضٌب وتسرٌع للحد من تراكم البضابع وحركة النقل التجاري
العام من تلك الموانا الى المحافظات العراقٌة عموما.
هناك وعود كثٌرة فً االصالح ولكن المشاكل تكمن فً التطبٌقات الخاصة بها ،ومن تلك المشاكل البطالة
المتفشٌة وهً فً ارتفاعات متواصلة بٌن اؼلب سكان المحافظة.
تنتشر السرقات والتجاوز على الممتلكات العامة ،أضافة الى انتشار ظواهر االتجار بالمخدرات وكذلك ظواهر
البؽاء ،بل وحتى بٌع االطفال واالتجار بالنساء ولكن لم تستطع منظمة حمورابً لحقوق االنسان من الحصول
على وثابق تثبت صحة هذه المعلومات ،مع العلم انه متداول كإشاعات أن الطفل (االسود) ٌباع بملٌونً دٌنار
بٌنما ٌباع الطفل( االبٌض) بثالثة مالٌٌن دٌنار وهذا ٌمثل العودة الى اعادة تعزٌز العبودٌة للنٌل من الكرامة
البشرٌة التً ال ٌمكن السكوت عنها لطالما تعتبر قٌمةاالنسان كقٌمة سلعة تجارٌة!
والمإسؾ فً هذه الظواهر االجتماعٌة المدانة دولٌا ووطنٌا التً ما زالت تتحكم بتصرؾ االفراد
والجماعات،انها ما زالت منؽرسة فً العقول التقلٌدٌة الرجعٌة ،إذ ٌمنع حتى اآلن أن ٌقدم مواطن من البشرة
السمراء على الزواج من امرأة من البشرة البٌضاء بٌنما العكس جابز ولكن فً حاالت زواج نادرة وتم االشارة
لتبربة ذلك لحدٌث نبوي رواه البخاري فقط " ال تتزوجوا من الزنج السود فؤنهم قوم مشوه” .
لم تشهد البصرة وال عموم العراق صعود مواطن من اصحاب البشرة السمراء الى مركز وظٌفً قٌادي فً
المإسسات الحكومٌة بالرؼم من وجود كفاءات بٌنهم ٌمكن ان ٌخدموا اسوة بالمكونات االخرى.
هناك مواطنون من اصحاب البشرة السمراء تعرضوا للتهجٌر فً مناطقهم وانقطعوا عن وظابفهم والى اآلن ال
توجد قابمة باالسماء كاملة ،ولكن تم وعد منظمة حمورابً لحقوق االنسان فً تزوٌدها بقابمة من هذا النوع.
تعرض نشطاء حقوقٌٌن من اصحاب البشرة السمراء الى التهدٌد بالقتل وبضؽوط تهدٌدٌة أخرى بذرابع اتهامهم
بالعمالة الى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وفً هذا الصدد تعرض المواطن (مٌثم محمد جاسم مبارك) من قبل
القٌادي فً حركة سٌد الشهداء ( حسٌن رحٌم ؼالمً ) وجاءه التهدٌد له وآلخرٌن وهم صالح رخٌص وانجود
لطفً وهنادي المحمداوي وحسام قٌس عبٌد عبر االنترنت لمجرد أنهم وآخرٌن من النشطاء الحقوقٌٌن قابلوا
القابم باالعمال القنصلٌة االمرٌكٌة فً البصرة السٌد ( تٌمً دٌفٌس ).
تفتقر التقارٌر التً تعدها المفوضٌة العلٌا لحقوق االنسان الى االشارة الى المكون السكانً من اصحاب البشرة
السمراء حٌث تنطبق علٌهم مواصفات األقلٌة وضرورة شمولهم بالحقوق التً تحمً وتصون اآلقلٌات العراقٌة.
حسب معلومات وردت الى منظمة حمورابً لحقوق االنسان ما زال المواطن ( خالد عبد الواحد خرٌم) ٌتعرض
لالنتهاك المتمثل بالمالحقة والتهدٌد من تٌار سٌاسً دٌنً ،علما أنه ناشط حقوقً وله العدٌد من المساهمات
االؼاثٌة والحقوقٌة.
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اؼتٌال الناشطة المدنٌة سعاد العلً ربٌسة منظمة ود لحقوق االنسان ،واصابة شخص اخر برفقتها فً احد
شوارع البصرة ٌوم  .2018 /9 /25التً عرفت بانضمامها للتظاهرات المطالبة بالماء النظٌؾ والخدمات،
التً اجتاحت البصرة فً تموز الماضً .فً صورة تمثل اقصى اشكال العنؾ الممارس فً ظل انتشار السالح
بعٌدا عن ٌد الدولة والقانون.
تؤتً هذه الجرٌمة فً ظروؾ قلقة وتهدٌدات علنٌة للناشطٌن والمتظاهرٌن ومدافعً حقوق االنسان ،من قبل
بعض السٌاسٌٌن واتهام منظمات المجتمع المدنً باعمال التخرٌب التً حدثت فً البصرة مإخرا ،وتضعهم امام
خطر دابم ازاء هكذا ممارسات تهدؾ الى اعاقة حركة االحتجاجٌة المجتمعٌة المطالبة بمحاسبة الفاسدٌن
وتحسٌن الخدمات األساسٌة والمستوى المعاشً للمواطنٌن.
تعرضت الطفلة زهراء خالد عبد المعبود نهار ٌوم الثالثاء  2018/12/18الى التؤنٌب العنصري على لسان
المعلمة بسمة حٌث وصفتها ( بالصخلة ) ،وتعنً (الماعز) ،ألنها من المكون العراقً أصحاب البشرة السمراء.
الحادث جرى اثناء الدوام الرسمً وفً مدرسة عكا االبتدابٌة بناحٌة أم قصر محافظة البصرة ،وقد استخدمت
المعلمة بسمة هذه الكلمة النابٌة أمام الطالبات بشكل سافر وبدون أي احترام للقٌمة االنسانٌة وللطفولة .وقد قدم
والد الطفلة خالد عبد المعبود شكوى الى مفوضٌة حقوق االنسان فً البصرة معربا عما حصل من اعتداء على
ابنته .
وعلى وفق المعلومات التً وصلت الى منظمة حمورابً لحقوق االنسان أن المعلمة بسمة اعتادت أن تستخدم
الكلمات النابٌة ضد الطالبات وتزعم انها قوٌة وال تخاؾ ألن زوجها مفتش تربوي على مدرسة عكا وؼٌرها
من مدارس ناحٌة أم قصر.

 أوضاع حقوق االنسان فً محافظة االنبار
تابعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان اوضاع حقوق االنسان فً محافظة االنبار وتبٌن من المعلومات التً
حصلت علٌها المنظمة عن تلك االوضاع ٌمكن تلخٌصها بما ٌلً :
اوال  :هناك تحسن نسبً فً موضوع الخدمات العامة ،ولكن فً كل االحوال تحسن بطا وذلك ألسباب تتعلق
بعضها بعملٌات الفساد المالً واالداري التً ال توجد خطة فً التصدي الشامل لها.
كما أن من اسباب بطا وتلكإ الخدمات وتفاوتها من منطقة الى اخرى وجود محسوبٌات وحاشٌات لهذا
المسإول فً مجلس المحافظة أو ذاك ،ولذلك تباٌنت نسبة االنجاز فً هذا الحً أوذاك ،وكذلك بشان النواحً
واالقضٌة فً المحافظة.
وهناك من ٌرى أن قلة التخصٌصات المالٌة تقؾ حابال امام انطالق حملة شاملة للخدمات.
ثانٌا  :ما زالت البطالة ترمً بثقلها الواضح على االوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة مع كثرة خرٌجً الجامعات
والمعاهد الذٌن بدون عمل ،وبشؤن االوضاع االقتصادٌة االخرى فؤن النشاط االقتصادي العام فً المحافظة
ٌؽلب علٌه االقتصاد الخدمً ،وذلك ألفتقار االنبار الى خطة استثمارٌة زراعٌة وصناعٌة متكاملة.
ثالثا :بالنسبة الى عودة النازحٌن والمهجرٌن الى مناطق سكناهم االساسٌة فالواقع أن هناك ثالثة اسباب رصدتها
منظمة حمورابً لحقوق االنسان:
 -1تعد بعض العوابل النازحة ( مطلوبة دم ) وفق تصنٌؾ العشابر ،ألن ابنابها كانوا من ضمن تنظٌمات داعش وقد
ارتكب بعضهم جرابم قتل وسلب وجرابم أخرى ،ولذلك عوابل هإالء االرهابٌٌن تخاؾ من العودة الى دٌار
سكناها ألنها تخشى من االنتقام خاصة مع حصول أعمال ثؤر ،ولذلك فضلت البقاء فً مناطق النزوح وبعض
هذه العوابل فً بؽداد وأخرى فً أقلٌم كوردستان.
 -2هناك العدٌد من العوابل النازحة والمهجرة فقدت بٌوتها نتٌجة النسؾ أو العملٌات العسكرٌة عموما ،وهً ال
تستطٌع اعادة بنابها ألسباب مالٌة وعدم وجود تعوٌضات مجزٌة ألعادة اعمارها.
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 -3بعض العوابل النازحة فضلت البقاء فً مناطق النزوح ألن مصالح اصبحت لها هناك ،وتؽٌرت اوضاعها نحو
االحسن ولذلك ال ترٌد العودة الى المناطق التً نزحت منها.
رابعا :تفتقد المحافظة عموما الى ما ٌستقطب الشباب من انشطة رٌاضٌة وثقافٌة واجتماعٌة واسعة ،األمر الذي
جعل من اوضاع الشباب عموما فً صعوبة حٌاتٌة متواصلة.
خامسا :هناك معلومات متواترة عن وجود تنظٌمات نابمة فً بعض المناطق التً تم تحرٌرها قد تسبب فً
حدوث خروقات أمنٌة ،ونقل لنا بعض االهالً ضرورة تكثٌؾ الجهد االستخباري للكشؾ عن هذه العناصر.

 محاسبة المجرمٌن وعدم االفالت من العقاب
تابعت منظمة حمورابً حركة الحكومة العراقٌة فً متابعة الجرٌمة وخاصة اعمال االرهاب ،اذ وجدت ان
اجراءات المحاكم تتسم بالبطإ ،كما الحظت أن تصرٌحات وزٌر العدل العراقٌة حٌدر الزاملً التً نشرتها
وكالة شفق نٌوز ،وجود عشرات المراسٌم تخص مدانٌن بؤحكام إعدام لم تنفذ ألسباب فنٌة ،اوضح فٌها أن
مجموع المراسٌم الجمهورٌة فٌما ٌخص المدانٌن بؤحكام قانون مكافحة االرهاب وؼٌر المنفذة لؽاٌة  29حزٌران
 2018هً (  )64مرسوما فقط  ،وقد أضاؾ أن اسباب اٌقاؾ تنفٌذ هذه المراسٌم هو أما لعرضها على لجنة
العفو العام أو ألعادة المحاكمة حسب االجراءات القانونٌة.
هذا وقد كانت وكاالت اخبارٌة قد اعلنت عن تنفٌذ حكم االعدام بحق (  )13مدانا باالرهاب فً  28حزٌران
 ،2018بناءا على اوامر من ربٌس الوزراء الدكتور حٌدر العبادي واوضحت مصادر اعالمٌة ان الحكومة
العراقٌة نفذت حكم االعدام شنقا ب (  )111محكوما على االقل فً عام  .2017فٌما بدأ عام  2018بؤعدام (
 )13شخصا بٌنهم (  )11مدانا بـ " االرهاب " .لكن من الواضح ان هذه العملٌات العنٌفة جدا ولألسؾ الشدٌد
لٌست االخٌرة ،لن تحقق شٌبا سوى انها خلقت ثقافة العنؾ فً العراق وسوؾ تإدي الى المزٌد من العنؾ  ،لذا
ٌستوجب اعادة النظربفلسفة حكم االعدام الذي ٌمثل المصدر الربٌسً للعنؾ .
اذ تواصل منظمة حمورابً لحقوق االنسان فً اٌمانها بؤن الحكم باالعدام لم ٌساهم فً تؽٌٌر مستوى الجرٌمة
فً تارٌخ العر اق بل تفاقمت المسالة ووصؾ العراق بٌن البلدان االكثر عنفا ،بسبب تواصله فً تنفٌذ احكام
االعدام دون اللجوء الى اسالٌب اخرى بدٌلة كاالحكام بالسجن المإبد الذي هو عزل الخطر العام اي المجرم
لكنه بوسٌلة اكثر انسانٌة من القتل المنظم ..وان تراجع عدد المنفذ بحقهم االعدام البد ان ٌساهم فً اعادة النظر
بقضاٌا فً بعض االحٌان ،تكون ال تستحق هذا الحكم القاسً جدا ،بل ٌمكن ان ٌكون هناك ضحاٌا بتهم ال
ترتقً الى حكم االعدام .لذا وفً امل المضً قدما نحو بناء بلد اكثر سلما ومطورا اللٌات اكثر احتراما للحق
فً الحٌاة ،نكرر مطالباتنا ب الؽاء حكم االعدام واصالح السجون حٌث تتحمل ممارسة االحكام المإبدة بتحدٌد
الحرٌات بشكل محصن لمن ارتكب جرابم ٌستحق ذلك الحكم دون ان ننسى بان كرامة الشخص البشري ال
تصبح ؼٌر ذلك اٌا كانت الظروؾ التً مرت وتمر بها .السجون تمس وتطعن بما فٌه الكفاٌة انسانٌة الشخص
ا لبشري باالضافة الى الؽاء لحرٌاته .طبقا للمواثٌق الدولٌة البد من ان ٌتم تكٌٌؾ الدساتٌر الوطنٌة وقوانٌن
البلدان اعضاء فً االمم المتحدة ،مع روح المواثٌق الدولٌة الخاصة بحماٌة حقوق االنسان .حتى المدان باالعدام
حسب القوانٌن الوضعٌة ،له الحق بان ٌعطى له الموت بكرامة ،اي كبشر ولٌس كجزء من النفاٌات .
كذلك رصدت مصادر حمورابً معلومات عن اوضاع السجون من الداخل بحاجة الى اعادة النظر واهتمام
الدولة الن االحكام تختلؾ والهدؾ االسمى للسجون هو اصالح ولٌس تمكٌن قنابل موقوتة لما بعد اطالق
السراح! ال ٌمكن السكوت عن ممارسات التعذٌب النفسً والجسدي داخل السجون الن الشخص بكونه محتجزا
ٌتم الؽاء أو تحدٌد حرٌته والمس بانسانٌته ،وما من عقوبة اكبر من هذه  ،لذا ٌجب صٌانة كرامة الشخص أٌا
كانت الظروؾ.
صحٌح ان مرتكبً جرابم ضد االنسانٌة وجرابم حرب وجرابم االبادات الجماعٌة امثال دواعش وشركابهم اي
من تعرضوا الى حٌاة المالٌٌن القتل والذبح والهدم والتهجٌر واالستعباد الخ من بشاعات ال تؽتفر بالرؼم من
حجم االضرارالتً وقعت والفضابع التً حصلت من جراء اعمال االرهاب باشكاله ،فان الحلول الجذرٌة ال
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تاتً من ممارسة احكام وعقوبات االعدام بل بنهج ٌساهم فً اصالح االنسان ورفده بعقلٌة جدٌدة وفكر وروح
المسإولٌة تجاه بلده وذلك منذ نعومة اضافر االنسان ابتداءا من تمكٌن االمهات واآلباء لتؽٌٌر نظرتهم التمٌٌزٌة
بٌن الجنسٌن وتربٌة اطفالهم تربٌة مبنٌة على قٌم االحترام والمساواة باالضافة الى تؽٌٌر المناهج الدراسٌة
بحذؾ كل كلمة تمت الى العنؾ ونبذ االخر .مبدبٌا القضاء هو الملجؤ االخٌر واألنزه الي مواطن وقع تحت
طابلة القانون ،لذا نطالب من السلطة القضابٌة التمسك باستقاللٌتها لدعم ركابز العدل واالمن فً العراق تحت
سٌادة القانون.
أهمٌة دور العشائر
نطالب التجمعات العشابرٌة المحترمة بان ال تصبح بدابل للسلطة القضابٌة فً اصدار احكام العدل ،بل ان
تكتفًء بدورها الرٌادي فً رفد مجتمعاتهم بقٌم التفاهمات والتضامن وحل النزاعات بالحوار بعٌدا عن
االستؽالل االقتصادي الذي ٌعانً منه المعنٌٌن كما هو الحال فً الفصل العشابري .هذا الجل استمرار
المجتمعات فً تعاٌش سلمً ٌعزي الى حكمة الحكماء فً العشابر المتدخلة فً قضاٌاهم التً ربما تستحق
مصالحة بلقاء بسٌط او اتفاق انسانً الؽرض منه تهدبة النفوس خالل االوضاع السلبٌة المجتمعٌة ومرافقة
المجتمعات فً ارساء روح االخوة والمشورة واالحترام المتبادل بٌن شرابح واعمار االشخاص من تلك
المجتمعات والجمٌع تحت رآٌة القانون .حمورابً مقتنعة بان القانون بٌد القضاء والسالح بٌد الدولة ال ٌمكن
ان نكون اال اكثر تحضرا وسلما وامنا نحو الخروج الكامل من جمٌع االزمات .هذه المكتسبات (االمن والسالم
) هً تعتبر من ابسط حقوق االنسان االساسٌة وٌشوبها الهدر بسبب الفوضى السابدة.
االتجار بالبشر
ٌبدو ان نص قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم  28لسنة  2012هش وال ٌستجٌب واحتٌاجات هذه الجرٌمة
حٌث العدٌد من القانونٌٌن ٌطالبون بتعدٌله او استبداله بقانون جدٌد ،لعدم التمكن من معالجة ظاهرة االتجار
بالبشر التً ٌوصفها المحامون بالخطٌرة جدا .واالسوء فً الال معالجات هو عدم االعتراؾ بوجود جرابم
االتجار بالبشر بشكل واضح والسعً بشكل جاد على معالجة هذه الظاهرة الخطٌرة وذلك من خالل:
 اعداد كوادر مختصة تتمتع بقدرة عالٌة بعد ادخالهم الى دورات تدرٌبٌة فً عمل المعالجات. تهٌبة اماكن مخصصة ومستقلة لهم .النه لؽاٌة اآلن ٌالحظ وجود اقسام مكافحة االتجار بالبشر ضمن بناٌاتمراكز الشرطة ،وهذا ٌإثر على خصوصٌة هذه الجرٌمة وعلى المخبرٌن وعلى سرٌة الضحاٌا.
 كذلك ٌجب اعداد قضاة متخصصٌن لمعالجة قضاٌا االتجار بالبشر والعمل علً تكٌٌؾ الجرٌمة على انهااتجار بالبشر ال تكٌؾ على انها جرٌمة خطؾ وابتزاز النه ذلك ٌإثر على الوضع القانونً للضحٌة.
اذن القانون الحالً ؼٌر قادر على ان ٌعالج ظاهرة االتجار بالبشر ،ال من حٌث التكٌٌؾ القانونً للجرٌمة وال
من حٌث اعداد المؤوى لهم.
وفٌما ٌتعلق بالجرابم التً ترتكب على العمالة الوافدة ،والتً ترتكب بحقهم جرابم االتجار بالبشر بمختلؾ
صورها حٌث ٌتعرضون للمتاجرة بهم بعد االستٌالء على جوازات سفرهم ومن ثم استؽاللهم جنسٌا وتكلٌفهم
بعمل اضافً مرهق بالنسبة لهم  .والمشكلة التً تواجه معالجة هذه الظاهرة للعمالة الوافدة ال تعترؾ بالجرابم
التً ترتكب ضدهم على انها جرٌمة اتجار بالبشر ،بل ٌعتبرون ذلك دخول ؼٌر مشروع للعراق واقامة ؼٌر
شرعٌة ،بسبب عدم وجود فٌزا وال اقامة بٌنما فً الحقٌقة توجد فٌزا واقامة ولكن تم االستٌالء على جوازاتهم
ومن ثم استفزازهم والمتاجرة بهم واستؽالل سوء الوضع القانونً لهم .وهذا ما حصل فً بعض مناطق البصرة
وؼٌرها من المدن العراقٌة حٌث عناصر فلبٌنٌة قادمة للعمل عن طرٌق اربٌل تم االستٌالء على وثابقهم  .كل
هذا ٌعتبر من االنتهاكات الخطٌرة جدا والبد من ان تهتم السلطات المعنٌة باٌجاد نهاٌة لهذا التعامل ؼٌر
االنسانً .

 اوضاع السجون ودور االصالح لألحداث
نظرا لعدم حصول منظمة حمورابً لحقوق االنسان على موافقة زٌارة سجون البالؽٌن التً تم ارسال الطلب
بها الى وزارة العدل بداٌة عام  2018وال ٌزال دون اٌة اجابة ،تابعت المنظمة االوضاع القاسٌة ؼٌر االنسانٌة
السابد ة داخل السجون من خالل متابعة التقارٌر االعالمٌة و الدولٌة مثل تقرٌر هٌومن راٌتوتش الصادر خالل
 2018مختلؾ القصص التً سمعناها من موقوفٌن وسجناء سابقٌن  ..ان كرامة االنسان ال تقبل صور
البشاعات التً نقلها االعالم طول االشهر االخٌرة بخصوص حالة السجون السلبٌة جدا ،وحاجتها الى شروط
اكثر انسانٌة ،وتعرض السجناء الى شتى انواع التعذٌبات .بٌنما العراق صادق سنة  2008على اتفاقٌة االمم
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المحتدة لمناهضة التعذٌب وؼٌره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسٌة او الالانسانٌة او المهٌنة ،والتً بدء
نفاذها فً  26حزٌران  1987وفقا للمادة  ) 1 ( 27والمادتٌن  13و 14من هذه االتفاقٌة تعطً الحق للضحاٌا
وذوٌهم بتقدٌم الشكاوي الى المحاكم للمطالبة بالتعوٌضات المالٌة المنصفة.
زٌارة سجون االحداث
زار وفد من منظمة حمورابً لحقوق االنسان شهر آٌار  2018دارٌن لالصالح لالحداث ( االناث والذكور)
فً بؽد اد بعد استحصال موافقة معالً وزٌر العمل والشإون االجتماعٌة مشكورا .فقد الحظت المنظمة أنه
بالرؼم من ان ادارة دور االصالح تسعى الى تحقٌق االصالح المرجو للنزالء من خالل توفٌر عدد كاؾ من
الباحثٌن االجتماعٌٌن واالختصاصٌٌن فً علم النفس وقانونٌٌن ومختصٌن بالتؤهٌل ،االّ ان هناك تحدٌات تواجه
االدارة اٌضا منها ،ضٌق المكان وعدم أهلٌته لٌكون دارا لتؤهٌل األحداث ،فهناك  49نزٌلة من القاصرات
موقوفات ومسجونات وفق احكام مختلفة ،باألضافة الى  6أطفال نقلوا الى الدار بعد أن أكتمل السن القانونً
لعزلهم عن امهاتهم فً سجون أخرى بعد ان اجتازوا عمر ثالث سنوات وهو العمر القانونً لقبولهم فً سجن
االحداث .والحظ وفد حمورابً اٌضا أطفال رضع بعمر  9أشهر ممن رافقوا امهاتهم االجنبٌات القاصرات
الموقوفات بتهم مختلفة .النزالء جمٌعهم ٌتوزعون الى قاعتٌن فقط أحدهما خاصة بالموقوفات وعددهن  20فتاة
وهن فتٌات احداث ،والتهم الموجهة الٌهم تتراوح بٌن التزوٌر وتخرٌب ممتلكات الدولة واالرهاب والسرقة
واالتجار بالبشر .أما قاعة المحكومات وعددهن  21فتاة تتراوح جرابمهن بٌن البؽاء وعدد ( )11والقتل
وعددهن ( )5واالرهاب وعددهن (  )5احكامهن تتراوح بٌن  10-3سنة سجن باالضافة الى من لهن تهم
أخرى كتعاطً المخدرات واالختطاؾ ،فقد الحظت المنظمة بان المنامات ملتصقة ببعضها البعض بسبب ضٌق
المكان باالضافة الى كونها موضوعة سرٌر فوق اآلخر وهذا هو المكان الوحٌد لقضاء طول النهار ،وان الباحة
الموجودة امام قاعات السجن ال تتعدى سوى بضعة أمتار وهو المكان الوحٌد الذي تستطٌع فٌه النزٌالت تناول
طعامهن فٌه اذ تفترش االرض من اجل ذلك ،كما ان عملٌة خلط االطفال األبرٌاء الصؽار جدا والذي لم ٌرتكبوا
ذنبا ،وهو ما ٌثٌر قلق منظمة حمورابً اذ ان هإالء االطفال بسبب تفرٌقهم عن امهاتهم المسجونات أو الذٌن
مع ام هاتهم القاصرات وبسببهن هإالء االطفال ٌعانون السجون بٌنما لم ٌرتكبوا اٌة جرٌمة .اذ ترى حمورابً
واحتراما لحقوق الطفولة ممكن احتضانهم بشتى الطرق بدال من السجون ،وان عملٌة خلط المحكومات بجرابم
مختلفة كاالرهاب والمخدرات والبؽاء والتزوٌر والسرقة واالختطاؾ سٌكون له تؤثٌرا سلبٌا وٌشكل خطورة
على االطفال وبعض القاصرات من حٌث امكانٌة التلقٌن والترؼٌب والتاثٌر وؼسل األدمؽة للنزالء اآلخرٌن.
كما الحظ وفد حمورابً ان المستلزمات الضرورٌة لتطوٌر المهارات الحرفٌة ؼٌر كافٌة وان المكان
المخصص لذلك مساحته صؽٌرة ال ٌتعدى ؼرفة واحدة للتدرٌب لمهارات كالخٌاطة والحٌاكة والرسم وصناعة
الورد والثرٌات والمزهرٌات وقالدات الخرز .كما وجدت المنظمة هناك نقص فً وجود مكتبة تحتوي على
كتب وقصص مناسبة لالعمارهن باالضافة الى افالم تربوٌة وتوعوٌة ٌمكنهم االستفادة منها فً التعلٌم والتثقٌؾ
بما ٌناسب اعمارهن.
استمع الوفد قصص العدٌد من النزٌالت العراقٌات واالجنبٌات ( زوجات دواعش ) فوجد ان هناك من هم
محكومات بجرابم االرهاب منهم فتاة المانٌة وفتاتٌن روسٌتٌن وآخرٌتٌن اذربٌجانٌتٌن وثالث تركٌات وثالثة
فتٌات اوزباكستانٌات وهذه الفتٌات تقٌم فً نفس القاعات واالماكن لباقً الفتٌات ضحاٌا مختلؾ الجناٌات ،ما
الحظته حمورابً اٌجابٌا هو استمرار التعلٌم االلزامً الى مرحلة السادس االبتدابً حٌث ٌتم تدرٌس النزٌالت
فً الدار المناهج الدراسٌة الحكومٌة باالضافة الى التربٌة االسالمٌة وٌتم نقلهم الداء االمتحانات فً المدارس
الحكومٌة وهذا ٌخص المراحل االبتدابٌة دون المتوسطة والثانوٌة وجمٌع النزالء مشمولٌن بالتعلٌم.
أما فٌما ٌخص الجانب الصحً أفادت مدٌرة السجن بؤن وزارة العمل والشإون االجتماعٌة قد وفرت أطباء فً
مختلؾ االختصاصات لمتابعة وضع النزٌالت فهناك طبٌب جلدٌة ونفسٌة ٌزورهم ٌوم واحد كل اسبوعٌن
وطبٌبة استشارٌة باطنٌة تزورهم ٌوم واحد فً االسبوع وهناك طبٌب اسنان وطبٌبة نسابٌة ٌقدمن العالج ٌوم
واحد اسبوعٌا ،وان االدوٌة تقدم للنزالء بٌد رقٌبة بعد تخصٌصها من قبل الطبٌب.
وأكد المسإولٌن فً الدار والنزالء وجود شحة فً االدوٌة خاصة االدوٌة الخاصة باالمراض المزمنة ومعالجة
السكر والؽدة الدرقٌة وتنظٌم الهورمونات والدورة الشهرٌة وعالج االلتهابات النسابٌة  ....الخ.
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كما تابعت المنظمة موضوع التؽذٌة فوجدت ان ما ٌقدم هو مقبول فهو ٌتضمن الدجاج واللحم مع الرز مرتٌن
فً االسبوع لكن ٌتطلب زٌادة من نسبة الخضراوات والفواكه لحاجة اجسادهم الى الفٌتامٌنات الضرورٌة.
الحظت حمورابً انه بالرؼم من قٌام الدار فً اتاحة المجال امام النزالء فً التعلٌم وممارسة بعض الحرؾ
الٌدوٌة وامور الخٌاطة اال ّ ان ذلك ٌجري فً مكان ضٌق كما سبق الذكر ،كما ان فرص الترفٌه ضعٌفة وهً
مطلوبة جد ا للعالج النفسً ،خاصة اهمٌة اتاحة الفرصة للنزالء لمتابعة بعض البرامج التلفزٌونٌة المحددة او
المختارة لتنمٌة افكارهم باالتجاه االٌجابً ،وقد لوحظ ان اتاحة مثل هذه الفرصة لهم ضعٌفة جدا ومحددة ببعض
البرامج التلفزٌونٌة تتنوع بٌن افالم كارتون لمدة ساعة واخرى اخبارٌة وساعة مسلسالت وؼٌرها بؤشراؾ
الرقٌب فقط.
الحظت المنظمة ان المكان ال ٌصلح لتحقٌق االصالح الحقٌقً للنزٌالت االناث فالمكان ال ٌنسجم مع العنوان
كدار لالصالح بسبب ضٌق مساحته مما الٌتٌح ذلك بٌبة مناسبة لتطوٌر المهارات الرٌاضٌة وال الحرفٌة كما
التربوٌة األخرى  ،ال بل ال ٌصلح للصحة النفسٌة ،اذ ان المبنى ال ٌتمتع بؤدنى الشروط المطلوبة الصالح
األحداث.
أما دار االصالح لالحداث الذكور فقد زاره وفد من حمورابً فؤن النزالء فً هذا الدار هم من االحداث
المشردٌن الذٌن ٌتم التقاطهم من الشوارع فً مناطق مختلفة من بؽداد وباقً المدن العراقٌة ،وان عدد نزالبه
هو  49نزٌال منهم الذٌن فً المراحل االبتدابٌة ٌواصلون التعلٌم النه الزامً ،وقد أطلع الوفد على شهادات
التخرج النهابٌة ألحد عشر طالب بمستوٌات جٌدة جدا.
كما لوحظ ان دار االصالح للذكور هو افضل حاال من حٌث المساحة مقارنة بدار االناث سواء كان ذلك قٌاسا
الى الساحة أو الباحة أمام قاعات النزالء حٌث وجود مساحة أفضل ممكن للشباب ممارسة المشً فٌها ،وكذلك
وجود ساحة لكرة القدم جمٌلة قامت ببنابها احدى المنظمات الدولٌة الى جانب وجود تعلٌم مسرح ،والحظت
حمورابً وجود سبع طالب فً انتظار امتحان الوزاري لمرحلة السادس االبتدابً ،أما المراحل المتوسطة
فهناك دروس خارج الدار ٌحضرها الطلبة تحت رقابة شخصٌن من الدار ٌرافقوهم ذهابا واٌابا.
هناك كادر مهتم بجانب االقامة للنزالء ،حٌث من اول وصولهم ٌوزعون الى فبات عمرٌة كون هناك ؼرؾ
عدٌدة وفً المبنى ثالث طوابق .كما ٌوزعون لهم مواد التنظٌؾ والكرات وٌقٌمون فعالٌات تربوٌة وتثقٌفٌة
ورٌاضٌة ضمن سٌاق فبات التوزٌع العمري..
وٌستلمون تبرعات عٌنٌة من المتبرعٌن مباشرة ممن ٌقدمونها الى الدار..
وتبٌن من الكإوس والبطوالت التً فاز بها االحداث الذكور وهً عدٌدة ،أن هناك اهتماما جٌد جدا بالجانب
الرٌاضً ،وعلى لوحات اخرى جدارٌة الحظ الوفد صور الفرق الرٌاضٌة والطلبة المتخرجٌن وطبٌعة االعمال
التً ٌقومون بها من بعض الحرؾ الٌدوٌة وصور لمختلؾ الفرق الرٌاضٌة والرسم الخ ..
أكد المسإولون اهتمامهم على المستوى الصحً حٌث اطباء جلدٌة ،نفسٌة ،باطنٌة واسنانٌ ،قٌمون فً الدار كل
اسبوع مرة الى مرتٌن وقال المسإول بان هناك حاجة الى معاون طبً ٌنتسب الى الدار ..بعد اعطاء وصفة
االدوٌة من قبل االطباء تعطى االدوٌة فً اوقاتها من قبل مرشد اجتماعً لكل المرضى تجنبا لسوء استخدامها
من قبل االحداث .
مطالب الدار كانت:
حاجة إلى إقامة دورات وورش تدرٌبٌة للكادر المخصص لتطوٌر العمل فً قطاع السجون لألحداث.
فتح قاعة داخل الدار لأللعاب االلكترونٌة البسٌطة.
هناك حاجة إلى أجهزة الكترونٌة للعرض مثل جهاز عرض البٌانات (داتاشو) بؽرض بث الثقافة
وأفالم تساعد فً تصحٌح المسارات لألحداث
كما إنهم بحاجة إلى كتب ومجالت تربوٌة و ثقافٌة مناسبة ألعمارالنزالء لرفد البرامج والسباقات
بمواضٌع تساعدهم على التفكٌر ومحاولة اإلبداع لمساعدتهم على اصالح سلوكهم
ضرورة خلق فرص عمل لما بعد انتهاء محكومٌة النزالء واطالق سراحهم لتجنب عودتهم الى
الشارع بسبب مصادر الرزق وانهاء صورة التشرد التً وقع األطفال فٌها ألسباب اجتماعٌة وامنٌة واقتصادٌة
عدٌدة.
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حاور الوفد عٌنات لعدد من االحداث الذكور من خالل اللقاءات الخاصة التً تم اجراإها مع النزالء:
الحدث امٌر نهاد ،من بؽداد وبعمر  15عاما ،فاقد الحدى ٌدٌه بسبب تفجٌر ارهابً واجرٌت له عملٌة
جراحٌة فً بطنه من قبل االمرٌكان ولم ٌزره اهله فً دار االصالح ،وال ٌعلم اٌن ٌذهب فٌما بعد ،واذا هناك
حظ للعثور على عمل ٌرزقه؟
علً كاظم ،من مٌسان قال :هربت بسبب سوء تعامل اهلً معً ،وأن المساعدة الوحٌدة التً طلبها
هً ان ٌرى اهله.
سجاد عباس اٌضا ٌرٌد ان ٌرى اهله.
مصطفى كاظم محمد ،وحسب أقواله الٌوم كان والده فً الطرٌق إلٌه لٌخرجه لكنه لألسؾ الشدٌد
تعرض لحادث وتوفً وما من بدٌل إلخراجه الى اآلن.
بشكل شامل تبٌن بان الحاجة إلى تؽٌٌر دار اإلناث و إعادة تؤهٌل والترمٌم لالماكن والملحقات
الصحٌة فً قسم الذكور أمر البد منه .
هناك ضرورة أن ٌتصل الكادر المسإول فً الدار بؤهل النزالء العادة خلق العالقات الطبٌعٌة بٌنهم
وبٌن اقربابهم.

 المفقودون والمختفون قسرا
تابعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان ملؾ المفقودٌن والمختفٌن والمؽٌبٌن قسرا  ،والتقت بالعدٌد من عوابل
الضحاٌا التً طلبت من حمورابً توثٌق معاناتها  ،كما عرضت بعض القضاٌا للجنة الدولٌة لألشخاص
المفقودٌن فً اطار التعاون بٌن حمورابً واللجنة الدولٌة المذكورة  ،من اجل العمل مشتركا لتذلٌل آالم هإالء
الضحاٌا  ،واٌجاد سبل لمساعدتهم من خالل دعم وحث الحكومة العراقٌة فً تنظٌم ملؾ المفقودٌن والبحث عن
حوكمة رشٌدة ألدارة شإونهم  ،واتاحة الفرصة لهم للوصول الى حقوقهم .
وللتدلٌل لمعاناة الكثٌر فقد وثقت المنظمة قصص عدٌدة منها قصة ( ن،م،ج) الذي رواها ومعالم الحزن تؽطً
وجهه محتبسا دموعه فً عٌنٌه بالرؼم من ان معاناته تالزمه منذ  21آب  2006عندما وقعت جرٌمة اختطاؾ
واختفاء والده وزوج شقٌقته  ،حٌث ذكر  ،ان مجموعة مسلحة داهمت منزلهم فً بعداد ومنزل شقٌقته القرٌب
فً وقت واحد  ،عند السابعة مساءا ،وكان المسلحون ٌضعون اللثام على وجوههم  ،وٌستقلون سٌارات (بالٌزر
 ،داٌو ،تٌوتا كراون) ،وانهالوا باالعتداء والضرب على زوجته (ش،ج،ع) وعلى امه (ص،ع) وابنته الصؽٌرة
 ،بٌنما هو كان خارج المنزل  ،ولم تكتؾ المجموعة المسلحة بذلك  ،بل اختطفوا والده ( م،ج،س)موالٌد 1951
 ،وزوج شقٌقته (ع،خ،أ) موالٌد 1964من منزلهما امام جمٌع الموجودٌن بحجة التحقٌق معهم  ،لكنهما اختفٌا
منذ ذلك الحٌن ،وبعد رحلة مضنٌة من البحث استطاع ان ٌتوصل فً النهاٌة من خالل دابرة الطب العدلً الى
الوقابع المرٌرة التً لم ٌكن ٌنتظرها او ٌشاهدها ٌوما  .حٌث الحظ هناك كما ٌروٌها هو " مبات الجثث
المشوهة لشباب بعمر الورود وهم موثوقً االٌدي ومعصوبً االعٌن  ،وجثث لرجال كبار فً السن مؽدورٌن (
مقتولٌن) وعلى اجسادهم آثار التعذٌب  .وٌضٌؾ تعرفت على والدي وجثة زوج اختً عبر الصور التً
عرضت علً من شاشة الحاسوب لدابرة الطب العدلً  ،ولألسؾ بعد ان كانت السلطات قد قامت بدفنهم فً
كربالء على انها جثث لمجهولً الهوٌة  ،وهذا ما كان سابدا فً تلك الفترة  ،فقد كانت الجثث ال تبقى فً الدابرة
اكثر من  48ساعة لعدم استٌعاب المخازن الخاصة بالجثث للدابرة لكثرة االستقبال الٌومً للجثث  ،فقد كان ٌتم
تصوٌرها وحفظ الصور والبٌانات المتوفرة الكترونٌا فً حاسوب خاص  ،قبل ارسالها للدفن  .وٌضٌؾ السٌد
(ن،م) " لقد أظهرت الصور اثار التعذٌب واضحة على جسد والدي  ،اما زوج اختً فقد كان معصوب العٌنٌن
وموثوق الٌدٌن من الخلؾ وفروة رأسه مسلوخة عن الرأس  ،وعلى جسده آثار تعذٌب  .وٌسترسل قابال" ومع
كل هذا فان قصتً لم تنته الى هذا الحد  ،بل تعرضت فٌما بعد الى التهدٌد  ،ونجت ابنتً الصؽٌرة من محاولة
اختطاؾ  ،مما اضطرت الى تؽٌٌر مكان سكنً  ،ثم توجهت مع عابلتً ووالدتً الى تركٌا بهدؾ الهجرة ،اال
ان تعرض والدتً الى ازمات صحٌة ( اصابتها بجلطة دماؼٌة ) ومواجهة حٌاة صعبة هناك  ،عدلت عن
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موضوع الهجرة وعدت الى البالد مرة اخرى من مواصلة عالج والدتً حٌث كان العالج فً تركٌا مكلفا جدا
".
كما روى آخرون قصصا اخرى حصلت فً فترة العنؾ الطابفً منذ  2005ولؽاٌة  ، 2008ال تختلؾ كثٌرا
عن القصة التً رواها السٌد (ن،م،ج) .أما قصص المؽٌبٌن من تنظٌم داعش االرهابً ال تعد وال تحصى  ،اذ
لٌ س هناك ارقام محددة لها  ،ان منظمة حمورابً كانت قد التقت بالعدٌد من العوابل التً لها اشخاص مفقودٌن
من المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن  ،كماهٌؤت فً اب  2018وبالتنسٌق مع اللجنة الدولٌة لالشخاص المفقودٌن ،لقاءات
مشتركة مع الضحاٌا  ،لقد استمعت حمورابً واللجنة الدولٌة لألشخاص المفقودٌن الى قصص عدٌدة من نساء
ورجال فقدوا اعزاء لهم  .امرأة تدعى نضال من برطلة ،فقدت زوجها الذي اخذه داعش امام انظارها وانظار
اوالدها الثالثة الصؽار  ،واختفت اخباره منذ اب  . 2014وهكذا امرأة اخرى تدعى سناء اخذت داعش زوجها
واثنٌن من اوالدها احدهما قاصر فً الحمدانٌة ( قره قوش)  ،ولم تجد اثر لهم حتى بعد التحرٌر  ،اذا ال تزال
تنتظر اخبارا ببقابهم على قٌد الحٌاة  ،لكن ال احد ٌدري  ،واخرى افادت فقدت زوجها بعد ان كانت مسبٌة
ألكثر من سنتٌن  ،فٌما كانت اخرى تذرؾ دموعا على اثنٌن من اشقابها الذٌن اختفوا مع دخول داعش سهل
نٌنوى  .جمٌعهم اكدوا انهم لم ٌتلقوا دعما او رعاٌة من المإسسات الحكومٌة .
كما تلقت منظمة حمورابً لحقوق االنسان معلومات موثقة عن اختطاؾ المواطن ( طه حنش خٌرو ) من
موالٌد  1965وقد تم االختطاؾ فً مدٌنة الحلة ٌوم  2016/6/12وال ٌعرؾ مصٌره حتى اعداد هذا التقرٌر،
مع العلم ان الخاطفٌن قاموا بؤبتزاز عابلته ودفعت (  )110ألؾ دوالر لهم دون اٌة نتٌجة.
أمل الكثٌر من الذٌن تم مقابلتهم بؤن تلتفت الجهات المسإولة الى قضٌتهم وتدرك حجم معاناتهم وتضع حدا
النتظارهم الٌابس وحالة االحباط وهم ٌعٌشون بٌن الشك والٌقٌن واالمل المقرون باالوهام.
ومع ذلك  ،تؤسؾ منظمة حمورابً الى ان الجهود الحكومٌة المبذولة حتى اآلن لمتابعة موضوع المختفٌن قسرا
لم ترق بعد الى المستوى المطلوب مع مالحظة عدم وجود احصاءات حكومٌة رسمٌة دقٌقة للمختفٌن ،وان
االعداد المدونة رسمٌا حتى اآلن ال تمثل كل المختفٌن منذ عام  2003والى اآلن ،خاصة وأن اعداد المختفٌن
ارتفعت بوتٌرة اكبر منذ عام  2007والى نهاٌة عام ٌ ،2008ضاؾ الى ذلك اعداد المختفٌن جراء عملٌات
تحرٌر الموصل واالنبار وؼٌرها من سٌطرة تنظٌم داعش االرهابً ،وكذلك مجموعات تم اعتقالها من جهات
ؼٌر معروفة قدمت شكاوى لمنظمتنا من مناطق بؽداد ومحٌطها خالل عام  ،2014مع العلم ان المختفٌن قسرٌا
لضحاٌا سباٌكر والتً ٌقدر عددهم بما ٌقارب (  ) 1700شخص وان قضٌة المختفٌن من االقلٌات ( االٌزٌدٌٌن
والمسٌحٌٌن ) بعد احتالل داعش لمحافظة نٌنوى ما زالت بدون خواتم لمعرفة مصٌرهم ،علما بؤن االحصاءات
التً توصلت الٌها منظمة حمورابً لحقوق االنسان من خالل زٌاراتها وتقارٌرها المٌدانٌة لمناطق االقلٌات
وخاصة االٌزٌدٌٌن والمسٌحٌٌن والشبك والكاكابٌٌن تفٌد بؤنه ال ٌزال اكثر من (  ) 65شخصا مسٌحٌا مجهول
المصٌر جراء احتالل داعش لمحافظة نٌنوى .وتفٌد المعلومات التً حصلت علٌها حمورابً بشؤن السكان
االٌزٌدٌٌن لؽاٌة حزٌران  2018بؤن عدد القتلى فً صفوفهم وصل ما ٌقارب (  ) 3000شخص ،وان عدد
المختطفٌن وصل الى اكثر من (  )6500مختطؾ من قبل داعش ،ومن الحقابق المحزنة االخرى ان هناك اآلن
( ٌ )2745تٌم من االناث والذكور ،وطبقا للمعلومات التً وردت لحمورابً بؤن االرهابٌٌن الدواعش ما زال
فً قبضتهم ما ٌقارب (  ) 3050شخص وان (  ) 1650منهم من الذكور و (  )1400من االناث وجمٌع
هإالء االسرى والسباٌا ال ٌعرؾ مصٌرهم لحد هذه اللحظة .ومن الجدٌر ذكره ان هناك العدٌد من العوابل
الع راقٌة لم تبلػ الجهات الحكومٌة لما حصل من اختطاؾ ألبنابها ألسباب بعضها اجتماعٌة خاصة عندما تكون
المختطفة أمرأة.
أن منظمة حمورابً لحقوق االنسان اذ تإكد وجود تقصٌر واهمال فً ملؾ المفقودٌن والمختفٌن قسرا ،ترى
ضرورة ان ٌشهد عام  2019اجراءات حكومٌة تقوم على توحٌد الجهود لالستدالل فً هذا الشؤن .لذلك توصً
بؤن تقوم الحكومة العراقٌة وكافة السلطات التنفٌذٌة والقضابٌة ما ٌلً :
 انشاء هٌكلٌة مركزٌة ،لتكون المركز الوطنً المعنً باالشخاص المفقودٌن ،لمراعاة االشخاص المفقودٌنبؽض النظر عن عرق الشخص المختفً أو اقاربه أو دٌنه أو جنسٌته أو أصله أو ظروؾ اختفاء المفقودٌن.
انشاء سجالت وطنٌة مركزٌة لجمٌع االشخاص المفقودٌن والمختفٌن قسرا من الماضً القرٌب للعراق ،بما فًذلك سجالت االشخاص المفقودٌن من االقلٌات والمجتمعات المهمشة ( االقلٌات ،المرأة وؼٌرها ) ،او اٌة الٌة
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مبسطة اخرى للسماح للعابالت بالسعً الى الحصول على معلومات حول اقاربهم المختفٌن وضمان اعمال
حقوق االسرة فً معرفة الحقٌقة وانصافهم بحقهم فً اللجوء الى العدالة حتى اذا كان ضد مجهول.
 وضع آلٌة مباشرة لالبالغ عن االشخاص المفقودٌن والتً ٌمكن الوصول الٌها من قبل جمٌع عابالتالمفقودٌن ،والعمل على رفع الوعً بهذه اآللٌة ،خاصة بٌن النساء والشباب والمجتمعات المهمشة.
 ضمان حصول عابالت المفقودٌن على معلومات شفافة وتمثٌل داخل الجهات التً تتولى هذه العملٌات لتحدٌدمكان احبابهم والتعرؾ علٌهم ،مثل حفرٌات المقابر الجماعٌة وجمٌع البٌانات من افراد األسرة.
 وضع استراتٌجٌة منسقة لتحدٌد واستعادة المفقودٌن ،بؤعتماد معاٌٌر محاٌدة وشفافة وؼٌر تمٌٌزٌة .انشاءآلٌة لتعوٌض ضحاٌا االختفاء القسري وعوابلهم.
 اشراك النساء من المجموعات المهمشة واالقلٌات العرقٌة والدٌنٌة كؤولوٌة فً جمٌع المراحل الخاصةبالمعالجات ،مع ضمان حقوق الناجٌات ،خاصة ان النساء من االقلٌات العرقٌة والدٌنٌة فً بعض الحاالت تواجه
مخاطر فٌما ٌتعلق باالختفاء أو جرابم الشرؾ ،باالضافة الى ذلك قد ٌتم تهمٌش النساء من االقلٌات العرقٌة
والدٌنٌة من الوصول الى الحماٌة والخدمات عند اختفاء رب االسرة.
 اجراء تحقٌقات فورٌة بشؤن حاالت االختفاء القسري ،وتحدٌد مكان واطالق سراح المحتجزٌن بصورة ؼٌرقانونٌة من قبل القوات العسكرٌة وقوات األمن ومقاضاة مرتكبً االختفاء القسري ،ومقاضاة موظفً انفاذ
القانون من جمٌع الرتب بمن فٌهم اولبك الذٌن ٌتمتعون لسلطة علٌا ،الذٌن تتبٌن انهم مسإولون عن حاالت
االختفاء القسري.
 تقدٌم معلومات حول مصٌر ومكان المختفٌن على وجه السرعة .اذا كان الشخص محتجزا فٌجب اتهامه أوأطالق سراحه ،واذا كان قد توفً فؤن أسرته ٌجب ان تعطى تفاصٌل كاملة عن الوفاة وٌجب ان تعاد جثتهم الى
عابالتهم .كما ٌن بؽً ان تعلق الوظٌفة فورا ،فً انتظار تحقٌق كامل ،ألي مسإول توجد ضده ادلة موثوقة تشٌر
الى مشاركته فً اختفاء قسري.

 النساء العراقٌات فً ظل تحدٌات متزاٌدة
تشكل قضاٌا المرأة فً العالم محورا استراتٌجٌا وحقوقٌا متعدد االهتمامات والطروحات اذ ٌنظر الى قضٌتها
بعٌن التحضر والتمدن والعدالة  .اصبحت موازٌن التقدم واشارات الحقوقٌٌن تنسحب على سلوكٌات الدول
وشعوبها ومعاملتهم للمرأة من شتى جوانب الحٌاة  .ولٌست قضٌة المرأة فً العالم مجرد محاضرات اكادٌمٌة
او رسابل بحثٌة او موضوعات تنمو ٌة ،انما هً اساس ركٌزة تحدثت عنها العدٌد من التحلٌالت واالحكام
الدولٌة او المجتمعٌة .بٌنما ال ٌخلو تارٌخ هذا التقدم من تحدٌات ذات خطورة تثقل كاهل المجتمعات قبل ان تثقل
كاهل النساء والتً هً حصٌلة السلوكٌات المجتمعٌة والتقالٌد الطاؼٌة التً لم ٌتم القضاء علٌها بالرؼم من هذا
التقدم والنمو لنتابج نضال النساء .مثال و حسب احصاءات االمم المتحدة هناك  750ملٌون أمً فً العالم
ومعضمهم من النساء بالرؼم من تقدم ملحوظ خالل السنوات الخمسٌن الماضٌة .الٌس هذا دلٌال على زج
الفتٌات وهن احداث فً مسإولٌات تفوق امكانٌاتهن البدنٌة والنفسٌة كالزواج المبكر واستهانة االهل بهن
واالنتقاص من قٌمتهن فقط النهن اناث ،بدال من السعً لبناء شخصٌتهن وجعلهن مسإوالت عن مستقبلهن
ومستقبل ذوٌهن وبلدهن.؟
ففً العراق مبدبٌا ،تم تحقٌق جزء مهم من مطالب المرأة حٌث منذ بداٌة القرن الماضً سجلن خطوات نوعٌة
مثل انجاز مسؤلة المساواة باالجر التً تم تشرٌعها فً قانون االحوال الشخصٌة لسنة  1959بجهود اول وزٌرة
فً تارٌخ العراق والشرق االوسط الدكتورة نزٌهة الدلٌمً ،والتً سوؾ تبقى مفخرة حٌة للعراقٌات النها
انجزت ما لم تنجزه نساء اكثر دول العالم الـً الٌوم وحتى االكثر دٌمقراطٌة مثل الوالٌات المتحدة وسوٌسرا
وؼ ٌرها من دول الؽرب فٌما ٌخص المساواة فً االجر بٌن الرجال والنساء .كما شاركت النساء فً العدٌد من
االروقة االدارٌة الخدمٌة وؼٌرها فً القطاع العام كما الخاص ،وشؽلت النساء وظابؾ ومناصب مختلفة فً
التشرٌع والتنفٌذ والقضاء رؼم قلتها فً المناصب العلٌا وانعدامها فً المناصب السٌادٌة ،اال ان العراقٌات
مصرات على فرض حقوقهن بالكفاءة والخبرة والعدالة نحو تحقٌق مشاركة منصفة بمستوى المطلوب .الن
المنهجٌة التقلٌدٌة والفكر النمطً تجاه المرأة ٌعزز تلكؤ مإبدا فً طرٌق نضالها .فمن خالل هذه التوضٌحات
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نفهم كٌؾ ان حتى فً الدستور ٌتم االلتفاؾ على حقوقها واالخالل بمكاسبها بكل الوسابل تجنبا لمنافستها مع
الرجال واضعً القوانٌن وٌجب تعدٌل حزمة من القوانٌن وخاصة فً قانون العقوبات من التً تمس كرامة
المرأة وتتجاهل المساواة الدستورٌة .ان النسبة االجبارٌة (كوتا) ما ال تقل عن  ٪25التً فرضتها النساء فً
الدستور العراقً سنة  2004كانت مطلوبة فً جمٌع المإسسات .لكن النفوذ الذكوري السابد حددها بالمجلس
التشرٌعً عنوة وان كان ولالسؾ الشدٌد فً بعض االحٌان بعض النساء اٌضا تشاركن فً تعزٌز الظلم
واالنتهاكات الواقعة علٌهن كما هو الحال فً البرلمان الجدٌد حٌث ال تزال لجنة المرأة واالسرة قرٌبة من ان
تخلو من النساء!! وهذا بسبب عٌوب ومآسً النسبة (الكوتا) المتمثل "بالضرر االقله سوءا "  ،الن النساء
الالتً تشؽلن المقاعد فً اكثر االوضاع وصلن الى المقاعد عن طرٌق كتل تملًء علٌهن ما ٌفٌدهم وتحدد
حرٌة التعبٌر واالبداع النسوي لٌس ضد قضٌة النساء فحسب بل واٌضا ضد مصالح العراق والدلٌل على ذلك
 87امرأة من مجموع  329أي بنسبة ٌ %26عنً ٌمكن أن تإثر على اي قرار لٌس لصالح المرأة أو المجتمع.
المإسؾ فً االمر هو ان الرجال وبعض نساء العراق ٌنسون بان امثال زها حدٌد بٌن الكثٌرات من العراقٌات
الالتً تركن بصمة لٌس على تارٌخ بلدهن فقط بل على العالم باسره بقدراتهن الفرٌدة الالتً بخروجهن من
سجن التقالٌد البالٌة والنظرة الدونٌة على االناث ،استطعن الشهادة على تفوقهن وطنٌا وعالمٌا .والمإسؾ جدا
هو ان الى هذه اللحظة ٌدور الساسة العراقٌون حول معاٌٌر التخلؾ لضرب تقدم المرأة باٌة وسٌلة كانت! وهذه
هً بعض المالحظات التً سجلتها السٌدة لقاء ناببة سابقا فً بحث لها بالخصوص:

اوال :التمكٌن السٌاسً للمرأة فً السلطة التنفٌذٌة
لم ٌضمن الدستور العراقً وجود نسوي فً السلطة التنفٌذٌة كما هو الحال فً السلطة التشرٌعٌة ،وانعكس ذلك
على دور ضعٌؾ جدا للمرأة العراقٌة فً السلطة التنفٌذٌة .وضل دورها لم ٌتعد الحدود المسموح بها من
منظومة العقلٌة للساسة العراقٌٌن ،التً تختزل دور المرأة فً نطاق ضٌق ومحدود .والنسبة االجبارٌة فً
المجلس التشرٌعً تم فرضها بنضال النساء واصرارهن سنة  2004فً الدستور المإقت وانتقلت الى الدستور
الجدٌدٌ.واصل اعداد من العراقٌٌن القول بان الكوتا لٌس معٌارا من مستى المرأة العراقٌة والرجل العراقً ٌعً
اهمٌة مكانتها وٌطلبون بالؽاءذه  ..لالسؾ الشدٌد ما سوؾ نراه فً الجدول التالً سوؾ ٌشهد عكس هذه
التكهنات ؼٌر الصحٌة ال ن التدنً الواصل الى صفر ٌشهد لبداٌة ؼٌر عادلة فً حصة النساء حٌث نسبة ٪18
فقط من الوزٌرات دخلن المجلس التنفٌذي .كما انه قبل هذه المإسسة الرسمٌة كان مجلس الحكم الذي بضؽط من
النساء العراقٌات و واجبار من االمرٌكان تم تعٌٌن ثالث اعضاء فقط من مجموع  25عضوا بٌنما فً خانة
التضحٌات لهذا المجلس االستشاري كان التمثٌل النسوي سباق فً تحقٌق المساواة باستشهاد المرحومة عقٌلة
الهاشمً وقبل نهاٌة فترة المجلس المذكور تم اؼتٌال ربٌسه المرحوم السٌد عز الدٌن سلٌم .
ففً الحكومة االنتقالٌة االولى لعام  ،2004استوزرت  6وزٌرات فقط من مجموع  33وزٌرا اي نسبة ،%18
ثم فً الحكومة االنتقالٌة الثانٌة عام  2006شؽلن  6وزٌرات من مجموع  35وزارة ،اي نسبة  %17فقط،
وفً حكومة عام  2006شؽلت النساء اربع وزارات فقط من مجموع  38وزارة ،اي نسبة  ،%10اما ععدد
الوزٌرات فً حكومة عام  2010فقد تراجعت حصة النساء لتصل الى وزٌرة واحدة فقط من مجموع 36
وزٌرة ،اي نسبة  %2فقط ،وفً حكومة عام  2014شؽلت المرأة وزارتٌن وحقٌبة ثالثة تم ألؽابها بقرار
الترشٌق الوزاري من مجموع  27وزارة ،اي ما نسبته  %7ثم استمر هذا االنخفاض فً نسبة استٌزار المرأة
لٌصل الى ادنى مستوٌاته ،اذ لم ٌتم منح أي حقٌبة وزارٌة للمرأة فً الحكومة الحالٌة المشكلة فً .2018
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الحكومة االنتقالٌة 2004
الحكومة االنتقالٌة 2005
حكومة 2010- 2006
حكومة 2014 – 2010
حكومة 2018 – 2014
حكومة - 2018

عدد الوزراء
33
35
36
28
27
 4 + 19متبقٌات

عدد النساء
6
6
1
1
2
0

النسبة
%18
%17
%2
%1
%7
%0

ثانٌا  :السلطة القضائٌة
وٌبدو ان وضع المرأة العراقٌة لٌس بافضل حال من السلطة التنفٌذٌة ،اذ أقصٌت من جمٌع المراكز القٌادٌة فً
المحكمة االتحادٌة العلٌا ومجلس القضاء االعلى ،واقتصر وجودها كقاضٌة فً المحاكم العراقٌة ،ففً إحصابٌة
أوردتها السلطة القضابٌة بؤعداد القاضٌات من عام  2003ولؽاٌة عام  2015بلػ عدد القاضٌات  93من
مجموع  1585أي نسبة  %5فقط !
ثالثا  :المرأة فً السلطة التشرٌعٌة
تتمتع نسبة التمثٌل فً مجلس النواب بـ ( حصانة دستورٌة ) عن طرٌق نظام الكوتا ،اال ان هذه الحصانة تفقد
اهمٌ تها فً حال عدم استثمارها من قبل الناببات ،وٌمكن مالحظة ذلك عن طرٌق استعراض التمثٌل النسوي
فً السلطة التشرٌعٌة على مدار التجارب البرلمانٌة من .2018 – 2004

 -0التمثٌل النٌابً للنائبات فً مجلس النواب العراقً للدورات االنتخابٌة الثالث ( ) 8102 – 8112
ولفهم التم كٌن السٌاسً للمرأة فً العراق بشكل واضح ال بد لنا من التعرؾ على حجمهن داخل مجلس النواب،
فمن خالل ذلك ٌمكننا القاء نظرة مركزة بشكل اكبر تساعدنا على فهم الدور الحقٌقً الذي تقوم به البرلمانٌات،
رؼم ان الحجم النٌابً للعضوات انما ارتكز على فرض مبدأ ( الكوتا) والزام االحزاب الفابزة بذلك ،وعددها بـ
 % 25من مجموع اعضاء مجلس النواب ،اال ان هذا المبدأ ٌعد ناقصا لعدم تعمٌمه على جمٌع السلطات
االخرى  ،ومنها السلطة التنفٌذٌة والقضابٌة.
وهكذا كان عدد النساء فً المإتمر الوطنً العراقً عام  2003الذي أنٌط به رسم الخطوات االولى للدولة
العراقٌة  25امرأة من مجموع  .100ثم كان تشكٌل لجنة كتابة مسودة الدستور العراقً من  71عضو ٌمثلون
اطٌاؾ المجتمع العراقً ،اال ان عدد النساء فً اللجنة انحصر فً  10مقاعد فقط ،أي ما ٌعادل  %7من
مجموع اعضاء اللجنة الكلً ،وانسحب هذا االمر على لجنة مراجعة مسودة الدستور والتً ضمت  31رجال
ولم تضم سوى امرأتٌن فقط ! أي ما نسبته .%6
وعلى الرؼم من تؤكٌد دستور العراق لعام  2005على حق المساواة كما فً المادة (  ) 14منه ومبدأ حق
الحٌاة والحرٌة فً المادة (  ،)15وحق المشاركة فً المادة (  )38اال ان كل هذه المبادئ ال تضمن حقا متساوٌا
للمرأة العراقٌة – بؤستثناء الكوتا البرلمانٌة – وعلى هذا االساس شاركت المرأة فً انتخابات الجمعٌة الوطنٌة،
فتم انتخاب  87امرأة اي بنسبة  %33من مجموع مقاعد الجمعٌة الوطنٌة االنتقالٌة وفق مبدأ الكوتا ،أما فً
انتخابات مجلس النواب فً  15كانون االول  2005فقد وصلت حصة النساء من الكوتا (  )73مقعدا من اصل
(  ،)275اي بنسبة  % 28.4وفق نظام الدابرة الواحدة والقابمة المؽلقة  ،أما فً االنتخابات التشرٌعٌة الثانٌة
فً العام  2010فكانت القابمة مفتوحة بٌنما اتبع نظام تعدد الدوابر ،والتً شملت كل محافظات العراق ،فنالت
المرأة  81مقعدا من مجموع (  )325مقاعد ،بنسبة  %29من مجموع اعضاء مجلس النواب ،وفً االنتخابات
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التشرٌعٌة الثالثة التً جرت فً العام  2014و 2018فقد حصدت المرأة (  )83-87مقعد من مجموع (
 )328-329مقاعد مجلس النواب توالٌا ،بنسبة (  )%26-%25كما فً الجدول ادناه:
الدورة التشرٌعٌة
الجمعٌة الوطنٌة االنتقالٌة
الدورة االولى 2010-2006
الدورة الثانٌة 2014-2010
الدورة الثالثة 2018-2014
الدورة الرابعة 2022-2018

عدد االعضاء الكلً عدد الناببات
87
73
81
85
87

275
275
325
328
329

نسبة النساء الى العدد
الكلً %
%33
%28.4
%29
%25.9
%26.44

ومن خالل الجدول اعاله نكتشؾ ان زٌادة نسبة تمثٌل المرأة فً مجلس النواب ٌعود الى زٌادة عدد مقاعده
بالدرجة االساس ،اال ان ذلك ال ٌعنً ان جمٌعهن استحق المقعد المخصص لهن عن طرٌق الـ ( الكوتا) بل ان
بعضهن تجاوز نسبة االصوات الكافٌة الحتالل مقعد واحد ،ووصل الى مستوٌات فاقت المرشح الرجل فً عدد
من الدوابر االنتخابٌة كما هو الحال فً بؽداد وبابل واربٌل والبصرة ،وهو ما انعكس اٌضا على زٌادة نسبة
البرلمانٌات فً بؽداد  ،اذ وصلت نسبتهن الى  %35من مجموع الناببات.
من جهة اخرى ومن خالل التجربة االنتخابٌة فً العراق ،لوحظ ان مبدأ الكوتا حقق للمرأة مشاركة على صعٌد
السلطة التشرٌعٌة ،اال ان هذا المبدأ له من السلبٌات ما ٌضاهً اٌجابٌاته ،ألنه ٌمثل حال مإقتا لمشاركة المرأة
فً العمل السٌاسً ،وذلك بوضعه المرأة البرلمانٌة تحت وصاٌة الكتل السٌاسٌة ،وبالتالً حدت من تؤثٌرهن
العددي المفترض فً جلسات البرلمان ،واعاق مبادرات نسوٌة عدٌدة وحرمهن من ان ٌستفدن من الحرٌة التً
حصلن علٌها ألجل الدفاع عن حقوقهن ،وهذا ما حدث عندما طرحت بعض البرلمانٌات تشكٌل كتلة نسوٌة
تدافع عن حقوقهن ،فعلى الرؼم من محاوالت بعضهن فً  23اٌلول  2007تشكٌل كتلة نسوٌة ،اال انهن
حصلن على موافقة  27فقط من اصل  73ناببة ،والسبب وراء ذلك كان تبرٌرات بؤنؤي تكتل قد ٌشتت البرلمان
الى اجزاء وهذا لٌس فً محله ،نظرا لالوضاع الصعبة التً كان ٌعٌشها العراق انذاك.
ان انتهاء فكرة كتلة نسوٌة موحدة داخل المجلس فً وقتها سلب روح الفكرة وفلسفة الحاجة الى مثل هذه الكتلة
واآلثار االٌجابٌة المرجوة منها ،علما انه كانت لدى الناببات فرصة ان تشكلن قوة ضؽط وصوتا كبٌرا تستطٌع
ان امتلكن االرادة ،ان تعطلن الكتل الكبرى ،كما انهن باستطاعتهن اذا اجتمعن ان ٌقدمن مقترحات اجراء
تعدٌالت على النظام الداخلً لمجلس النواب نفسه بواقع خمسٌن عضوة بحسب المادة  148فً االحكام الختامٌة
من النظام الداخلً ،كما تملكن امكانٌة ان تشكلن قوة ضؽط رقابٌة كبٌرة اذا استفدن من المادتٌن  55و 56
اللتٌن تتٌحان لخمسة وعشرٌن عضوا طرح موضوع عام للمناقشة الستٌضاح سٌاسة واداء مجلس الوزراء أو
إحدى الوزارات ،كما تتٌحان توجٌه استجواب ربٌس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو الوزراء لتقوٌم أدابهم فً
الشإون التً تدخل ضمن تخصصاتهم ،ان عدد الناببات الحالً هو (  )87عضوة من مجموع  329نابب
بنسبة  %26وهذا العدد ال ٌستهان به ،وبؤمكانه ان ٌكون قوة فاعلة داخل البرلمان باعتباره كتلة برلمانٌة كبٌرة،
بحٌث تستطٌعن ان ترتبن اوضاعهن كقوة نسابٌة ،كذلك ٌحققن مصلحة الناخب ومحافظاتهن ،فضال عن لو
اتبعن استراتٌجٌة محددة بالشؤن النسوي ورسم سٌاسات التمكٌن للنهوض بواقع المرأة فً العراق ،واعدادها
بصٌؽة قانون وطرحها على ا لمجلس ،أو فً احتمال اكثر عملٌة ووضوحا لو عمدن الى القوانٌن والتشرٌعات
النافذة وتصنٌفها الى ما ٌمكن تفعٌله أو تعدٌله أو الؽاءه أو استحداثه”.
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 حاالت الزواج والطالق
بالرؼم من ان الدستور العراقً ٌإكد فً مادته ( ) 29اوال ،على ان االسرة اساس المجتمع ،وتحافظ الدولة
على كٌانها وقٌمها الدٌنٌة واالخالقٌة والوطنٌة ،لكن االحصاءات التً اصدرها مجلس القضاء االعلى فً موقعه
الرسمً تشٌر الى ان التفكك االسري اصبح ٌتزاٌد ألرتفاع نسب الطالق ،اذ تشٌر هذه االحصاءات على الزواج
والطالق فً العراق لعام  2018مبٌنة ان االسباب متعددة ( سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة) تستند على
الفقر  ،البطالة ،االرهاب ،الطابفٌة ،عدم التكافإ ،الزواج المبكر ،وسابل التواصل االجتماعً ،الثراء الفاحش،
الخٌانة الزوجٌة ،تدخالت من قبل اآلسرة ،تلكإ الباحث االجتماعً ،عدم االنجاب ،السكن المشترك ،التسرع فً
اتخاذ قرار الزواج ،الحب الوهمً ،الزواج مرة اخرى ،المرض واالعاقة ،الخ ..
وادناه الجدول الذي ٌبٌن تلك االحصاءات:

فً اقلٌم كوردستان وحسب محمكة التمٌٌز ان حاالت الطالق وصلت الى ثالث اضعاؾ باقً المناطق حسب
ما اعلنته المحاكم المختصة من االحصاءات الخاصة بسنة  2017و ، 2018حٌث بلؽت اعداد الطالقات
حسب ما سجلته المحاكم المختصة باالحوال الشخصٌة فً محافظة اربٌل فقط  2985حالة خالل  ،2017بٌنما
ارتفع هذا المعدل الى  3598حالة عام  2018اي بزٌادة قدرها  613حالة  .وفً محافظة السلٌمانٌة بلؽت
معدالت الطالق  1360فً عام  2017وقفزت الى  4085حالة  ،2018وفً دهوك بلػ عدد التفرٌق فٌها
 1384حالة ،2017لكنه سجل ارتفاعا واضحا لٌبلػ  1509حالة فً .2018
جمٌع القضاة والحقوقٌن المعنٌٌن الذٌن التقتهم حمورابً لالستفسار عن االسباب االساسٌة فً هذه الظاهرة قالوا
ان الحالة االقتصادٌة وتفاقم البطالة تحصر االزواج الشباب فً بٌوتهم ما ٌخلق فرص للخالفات المإدٌة الى
الطالق بكل سهولة  ،حٌث ٌقع االطفال ضحاٌا بالدرجة االولى.

 الخاتمة
عاشت منظمة حمورابً لحقوق االنسان فً اختتام سنة  2018بطعم ٌختلؾ عن باقً السنوات حٌث فً الٌوم
الدولً لحقوق االنسان فً  2018/12/10وبمناسبة الذكرى السبعٌن عاما الصدار االعالن العالمً لحقوق
االنسان ،تم تتوٌج عمل منظمة حمورابً لحقوق االنسان دولٌا واقلٌمٌا وحتى وطنٌا وذلك بتكرٌم ربٌستها السٌدة
باسكال وردا ضمن  30شخصٌة تم اختٌارهم من قبل مجلس حقوق االنسان قسم الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا
الت ابع لالمم المتحدة .لحق هذا التكرٌم ،تكرٌم آخر اقلٌمً باستالمها وسام البرلمان الفرنسً من قبل الناببة
فالٌري بوٌه فً الوقت ذاته استلمت وسام البلدٌتٌن الحادٌة عشرة واالثنً عشرة لمدٌنة مارسٌلٌا قدمت لها من
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قبل مدٌر البلدٌتٌن السٌد جولٌان رافٌٌه تم تسلٌمهما للسٌدة ربٌسة حمورابً خالل احتفال رسمً اقٌم على
شرفها فً مارسٌلٌا ،فً مبنى البلدٌة..كما لحق ذلك تسلٌم شهادة تقدٌرٌة من قبل االستاذ محمد طاهر التمٌمً
مدٌر عام دابرة المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً امانة مجلس الوزراء فً بؽداد ..تثمٌنا للتقدٌر االممً .و هذا االمر
ان دل على شا فؤنه ٌدل على تواصل العمل الجاد المٌدانً لصالح مسؤلة حقوق االنسان التً ال تزال بحاجة
الى تطوٌر آلٌات حماٌة قانونٌة واضحة واكثر انسانٌة فً بلد دستوره ٌرٌد المدنٌة وٌعلن المساواة  .كما اٌضا
ان دل هذا فٌدل على نقطة مهمة جدا لصالح الحكومات العراقٌة ولالسؾ الشدٌد لم تفقه هذه االخٌرة باستؽالل
الفرصة لالستدالل على انها شهادة لممارسة احترام حرٌة الراي ومراقبة عملها من قبل جهات مدنٌة ؼٌر
حكومٌة وهً خانة اٌجابٌة جدا تخص حماٌة المدافعٌن المعروفٌن وؼٌر المعروفٌن عن حقوق االنسان وبشهادة
تواصل هإالء ثالث مدافعٌن ا لذٌن تم تكرٌمهم رسمٌا فً احتفال بٌروت من قبل االمم المتحدة فً آن واحد
امرأتٌن ورجل واحد بٌن ( )2018/12/12 -10كالمدافعٌن المتمٌزٌن ضمن الثالثٌن مدافعا كرموا دولٌا عبر
الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا .و تصدرت المادة  17من االعالن العالمً لحقوق االنسان لربٌسة منظمة
حمورابً عنوان السٌرة الذاتٌة لتؤكٌد دور منظمة حمورابً فً الكشؾ عن االنتهاكات التً طالت ممتلكات
المسٌحٌٌن العراقٌٌن فً المصادرة واالستحواذ علٌها تجاوزا على القانون وهذا ما فضحته حمورابً .
 المادة ( ) 08 -1لكل فرد حق التملك بمفرده او باالشتراك مع ؼٌره
 -2.ال ٌجوز تجرٌد احد من ملكه تعسفا

التكرٌم من قبل االمم المتحدة فً بٌروت

أوسمة من البرلمان الفرنسً وبلدٌة مارسٌلٌا -11و 12
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شهادة تقدٌرٌة من دابرة المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً االمانة العامة لمجلس الوزراء-بؽداد

 التوصٌات والمقترحات
اوال :توصً منظمة حمورابً لحقوق االنسان الجهات الحكومٌة ذات الصلة بموضوع هذه الحقوق أن تتبنى
سٌاسات بتوقٌتات معروفة ،تلتزم بها ادارٌا وامام الرأي العام العراقً وذلك لقطع الطرٌق على اٌة ظواهر
تسٌب واهمال.
ثانٌا  :ترى منظمة حمورابً لحقوق االنسان ضرورة أن تكون هناك خطة تنموٌة معلومة ومعلنة بشؤن
معالجات للبطالة وتلكإ النمو والفساد وما ٌتعلق بالمال العام المهدور ،فهذا هو من أولى متطلبات نجاح الحكومة
برباسة الدكتور عادل عبد المهدي وبخالؾ ذلك فؤن البقاء فً دابرة التفاطن والمعالجات القابمة على الترقٌع
وحسب التؤثٌرات السٌاسٌة من شؤنه ان ٌكرس الركود االقتصادي الذي ٌعانً منه البلد.
ثالثا  :تشكٌل ؼرفة عملٌات تنفٌذٌة من الجهات الحكومٌة ومنظمات المجتمع المدنً لمراجعة االجراءات التً
اتخذت من اجل اعادة الحٌاة الى المناطق المحررة بصورة كاملة ،ألن من شؤن ذلك ان ٌضع حدا لشبهات الفساد
والتقصٌر التً ما زالت تحكم االوضاع هناك.
رابعا  :اعطاء المزٌد من االفضلٌات فً الرعاٌة الجادة لقضاٌا المرأة والشباب عموما مع اعادة النظر فً
االسالٌب االجتماعٌة التً تقوم على التسوٌات التً تهضم حقوق النساء مع ضرورة استحداث دور ومالذات
آمنة للنساء المعنفات اللواتً ال ٌستطعن العودة الى مساكنهن االصلٌة.
خامسا  :نقترح على مجلس النواب الى منح مناصب استشارٌة فً البرلمان والقضاء ومفوضٌة حقوق االنسان
مع جمٌع االمتٌازات ا لوظٌفٌة لهذه المرتبة االستشارٌة الى الشخصٌات العراقٌة التً حصلت على تكرٌمات
عالمٌة فً االختصاصات الحقوقٌة واالنسانٌة واالفادة من خبراتهم ،كما لٌس من المنطق ان ٌكرم المجتمع
الدولً هذه الشخصٌات وال تستفٌد الدولة العراقٌة من اختصاصاتهم.
سادسا  :نقترح استحداث لجنة فً مجلس الوزراء من كادر دٌوان المجلس للمتابعة المٌدانٌة لشإون اوضاع
محافظة نٌنوى والبصرة واالنبار ودٌالى لما عانت منه هذه المحافظات من اوضاع مزرٌة ،على ان تقدم
تقارٌر فصلٌة بؤنجازاتها تطرح للراي العام العراقً لقٌاس المصداقٌة.
سابعا :نتطلع الى مجلس القضاء االعلى فً ان ٌعطً المزٌد من اهتمامه بالتوقٌتات وحسم القضاٌا التً ما
زالت مطروحة بشان اؼتصاب دور المسٌحٌٌن و االقلٌات االخرى ،وكذلك فً القضاٌا التً تتطلب محاسبة
عادلة ورادعة لكل المتسببٌن باعمال الخطؾ أو االعتداءات الجنسٌة وؼٌرها التً تستهدؾ الى النٌل من حقوق
االنسان ،ألن اخضاعها للتوقٌتات القضابٌة التقلٌدٌة ال ٌتناسب ومتطلبات المعالجة الجدٌة.
ثامنا  :نقترح اخضاع رجل الدٌن أو العامل فً هذه الشإون الى التحقٌق والمساءلة القضابٌة العادلة اذا خرج
على حقوق االدٌان اآلخرى وحاول النٌل من طقوسها ،ونرى أن من مسإولٌة المدعً العام التنفٌذي فً مجلس
القضاء االعلى أن ٌضطلع باحالة مثل هإالء االشخاص وفً اطار وثٌقة اتهام قضابٌة عادلة ،ألن مثل ذلك
التشهٌر بحقوق االدٌان انما ٌكرس الكراهٌة والمس بوحدة الحقوق لجمٌع العراقٌٌن بدون استثناء.
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تاسعا  :تحذر منظمة حمورابً لحقوق االنسان من عملٌة تسوٌؾ لموضوع العدالة االنتقالٌة بمقاضاة كل
مرتكبً جرابم االبادة الجماعٌة والجرابم ضد االنسانٌة التً ارتكبها البعض .
عاشرا  :تقترح منظمة حمورابً لحقوق االنسان االفادة من الناشطٌن الحقوقٌٌن الذٌن اثبتوا جدارة ومصداقٌة
وخبرة فً نشاطاتهم واسناد وظابؾ لهم فً عدد من المإسسات الحكومٌة مثل رباسة الجمهورٌة ومجلس
الوزراء ومجلس النواب ،ألن من شؤن هذا التوجه ان ٌعزز البنٌة الحكومٌة بالخبرات الحقوقٌة الدٌمقراطٌة.
أحدى عشر  :ندعو الحكومة الى دراسة تقارٌر الظل التً قدمتها منظمات المجتمع المدنً الى لجنة القضاء
على التمٌٌز العنصري فً مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة ،ألن هذه التقارٌر مستمدة من الواقع
المٌدانً وفٌها استنتاجات وتوصٌات تعٌن الحكومة الى تحسٌن سجلها لدى مجلس حقوق االنسان بهدؾ الوقوؾ
لدى مسؤلة تحسٌن واقع حقوق االنسان .

 الخالصة
نستخلص من كل ما ت قدم بان الساحة السٌاسٌة العراقٌة محوطة بمطالب للعمل اوال على نفسها بما ٌخص حس
المسإو لٌة واقامة دولة المواطنة باالبتعاد عن االعتبارات الضٌقة التً اخلت بجمٌع المبادرات المإدٌة الى خلق
عملٌة سٌاسٌة ناضجة ،من مهامها بلورة سٌاسات واستراتٌجٌات وخطط واضحة مزودة بالٌات عمل البد منها
للوقوؾ ضد كل تاخٌر او تالعب او استؽالل ٌنتهك الحقوق المشروعة وؼٌر القابلة للتجزبة لكل فرد عراقً
من جانب ،واعادة هٌبة و سٌادة وامن الدولة العراقٌة التً تمثل احد الحقوق االساسٌة للشعب العراقً برمته من
الجانب اآلخر.
ان استعادة الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة واحترام تلك الحقوق التً ال تقبل التجزبة وصٌانة الكرامة
االنسانٌة من واجبات الدولة االساسٌة ال بل هً سبب وجودها .وتجفٌؾ منابع الفساد واعادة النظر بوضع
المرأة المتراجع  ،واصالح نظام العقوبات واحترام االلتزامات الدولٌة لدفع العراق الى االمام فً الخروج من
االزمات المتراكمة هو الطرٌق المإدي الى المصالحة والسالم  .كما ان وضع سقؾ زمنً واحترامه فً اكتمال
تشكٌل الحكومٌة التً تعانً من التلكإ فً انجازها الهم الوزارات بسبب انعدام حس الخضوع الى القانون من
قبل االحزاب السٌاسٌة الساعٌن الى تحقٌق مصالح ضٌقة االفق من خالل التوافقات ؼٌر المجدٌة التً تقؾ عثرة
فً طرٌق تحقٌق هذا العمل الطاريء و التعرض الى اعادة بناء دولة تإمن بالدٌمقراطٌة وتداول السلطة سلمٌا.
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مسلة حمورابـــــــــــً
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