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 المقدمة : 
 

يسااااالض اال ااااوا  م  الت ريا التقرير  ( IFHRO) المنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنسااااا  

عموم والاروقااات التي يتعرل لهااا المواضنو   ي  اتالتجاااو االنتهاااتااات وعالى العااديااد م  

المسااااواا والعدت وحكظ ترامم جميل المواضني   مبدأ عالى تع ي  منظمات المنتدى عمتت، والعراق

سااااياساااايم او  تريم ، ومنار اااام تا م او او ضائكيم اعتبارات تانت دينيم او عرقيم  اي بعيدا ً ع 

اشاااتات االنتهاتات المتعالقم بالحقوق والحريات االسااااسااايم ، والنهول بالواقل العراقي المتردي ، 

 .   والديمقراضيم والسعي الجاد لتضبيق معايير حقوق اإلنسا 

مجات  ي انتتاسات متتررا ب وتمر متدروراتانت  2020حالم حقوق االنسا   ي العراق لعام ا  

القتت الاضف والقساااري و واالاتكا  العنف واساااتمرار حالم،  والحريات العامم الحقوق االسااااسااايم

الاضير ، واال مات الماليم واالقتصااااااااديم والصاااااااحيم  اإلنسااااااااني الى جانب الواقل االغتياالتو

العمت ، انعدام  رص والعراقي ،  الشاا    ي االقاليميم الدوت والسااياساايم واالمنيم   اال ً ع  تدات

وارتكاع اض  ، والرعايم االجتماعيم لموظكي  والمتقاعدي  ي صاااارف رواتب ا ماليمالمشاااااتت الو

 الادمات وباقي والبيئم والصااااااحم الساااااات  المتدرور  ي مجاالت( والو اااااال % 32الكقر الى ) 

 اضورا وجودالى جانب الحتوميم ،  المؤسااسااات تا م  ي الكسااادوتكشااي ،  واالنسااانيم االساااساايم

بحق تت م  يقف  د  تقوم بإنتهاتات جسيمموالمياليشيات المسالحم التي تتحرك بسيارات حتوميم 

وتيلك برو  حالم االساااااتعرال العساااااتري والتهديد  ، او م  يضالب باإلصااااالت والت ييرنهجهم 

والتحدي والترريب م  قبت الجهات المسااالحم  ي العاصاامم ب داد وبعل مد  المحا ظات االارى 

 ريه  اسااات الت ، باب االم  و رل سااايادا القانو تاسااات ي الحتومم  دور اااعف  بساااببتت يلك 

 بثل رل المنكالته الو اااااال االمني الهل وانضالقت بالساااااايضرا عالى الشااااااارع العراقي  المجاميل

، تما تعاني المؤسااااااسااااااات الدولم  مرتت ات وردم المجتمل  ي صااااااكوف والقالق والاوف الرعب

انتهاتات صااااارام ا نا  قيامهم بالت ضيات لالكعاليات اليوميم او نشاااار االعلميم والعامالي   يها م  

 . التقارير التي تتحدث ع  الكساد او التجاو ات عالى حقوق المواضني  العراقيي  

 صكحم . (33)مالف  ي  (14)عالى ريا التقرير ويشمت 
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 واالحتجاجات التظاهرات : 
 

 

 
 

 البلد، تعيشها التي المستمرا واالمنيم والصحيم والادميمالمعيشيم  االو اع سو  عالى  ًاحتجاجا

 المهنيم والنقاباتوالمرأا  والضالبم الشااااااابابل  اعالم مشاااااااارتموب العراقي شاااااااعبنا ت جماريرارج

 م  بالعديد لالمضالبم ساااااااالميم تظارراتو احتجاجاتو اعتصاااااااااماتبومنظمات المجتمل المدني 

ساااااياسااااام  نبيو ، العمت  رص وتو ير،  االسااااااسااااايم الادمات تقديم"  مقدمتها  ي وت تي المضالب

 وحصار ، المنهوبم االموات واسااترداد لالعدالم وتقديمهم الكاساادي  محاساابمو ،المقيتم   المحاصااصاام

  ي الناشاااااضي  تضات التي العشاااااوائيم واالعتقاالت االغتياالتو القتت وإيقاف ، الدولم بيد السااااالت

 جميل سااااااارات واضلق ، الشاااااااعبي الحراك  ي والكاااعالي  واالعلمي الماادنيالحقوقي و المجااات

 مبادئ احترامعالى  والعمت ، والمكقودي  الم يبي  مصاااااااير ع  والتشاااااااف والماتضكي  المعتقالي 

  ي والدوليم االقاليميم تدالتال ور ل ، الدولمالقانو  وريبم  سااااايادا واحترام ، االنساااااا  حقوق

 . " لالعراق الداااليم الشؤو 

االعل  العالمي لحقوق  ( م 20تها المادا ) اااااامن التي االساااااااساااااايم الحقوق م  حق التظارر ا 

 مظارر م  مظهراً  وتم ت ، الااصااااام وتشاااااريعاتها الدوت ودسااااااتير الدوليم واالتكاقيات االنساااااا 

 الااص الدولي العهد حسااااااب ، والتعبير الرأي لحريم تا م المجتمعات  ي قراضيمممارساااااام الديم

( 38) المادا  ي 2005 لسنم العراقي الدستور نص تما ، 1966 لعام والسياسيم المدنيم بالحقوق

 :   يه جا  حيث

 . الوسائت بتت الرأي ع  التعبير حريم  / اوالً 

  ً  . والنشر واالعلم واالعل  والضباعم الصحا م حريم /  انيا



4 
 

  ً  . السالمي والتظارر االجتماع حريم /  ال ا

 الى ويدعورم ، السااالميي  المتظارري  بمضال يساااندلمنظمات حقوق االنسااا   العراقي المنتدى ا 

 او ، الااصاااام او العامم الممتالتات عالى االعتدا  او ، االمنيم االجه ا منتساااابي مل االحتتاك عدم

شيات الحتوميم القوات قيام يدي تما  ، العمت وتعضيت الضرق قضل ستعمات المنكالتم والمالي القنابت  با

 بالساايارات والدرس التهربائيم والصاااعقات بالهراوات ال ااربو والقوا العنفالمساايالم لالدموع و

 واالغتياااالتوالقنص  القتاات عماليااات الت م  الممياات المكرض العنف ماواساااااااتاااد العساااااااترياام

الت االعتقات و ، العراقي الق ااااا  م  صااااادرا قبل ميترات دو  م  العشااااوائيم واالعتقاالت

واجباررم عالى  الساااريم مقراتالو االمنيم االجه ا معتقلت  ي التعييب انواع ابشااال معهم مورس

 الصااحا م مجات  ي والعامالي  والمسااعكي  المتضوعي  عالى االعتدا  جرى تما ،تم براعترا ات مك

 م  نابم العراق  قدالمكرض  العنف لهيا ونتيجم ، متاتبهم ومهاجمم منهم العديد واعتقات واالعلم

اار ،   ل ً  الف( 25) حوالي جرتو متظارر( 700) استشهد ات ر م  حيث ال ائر شبابه ايرا

 . الشعبيالحراك  م الم يبي  والمعتقالي  و الماتضكي  ع  وجود العديد م 

 النضلق التظاررات الشعبيم بإيام 2019 / تشري  االوت / 25 ي  ستيتاريم االولىالا بمناسبمو

هاتات وتعرل المشااااااااار يم مد   الايمر ل تي  الى اعمات عنف وانت م  ساااااااااحم التحرير وبق

 د الناشضي   ماضضو وبشتت واسلعتقاالت الاوالاضف و عماليات القتتالمحا ظات ،  م جرت 

 .  الشبابي البار ي  م  اجت بث الرعب واستات االصوات الداعيم الستمرار الحراك 

والصاااحكيي   ا ً اار م  الناشاااضي اساااتشاااهاد عددو ق المنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنساااا  

باح ي واالعلميي  واالتاديميي   يم  2020/  7/  6 ي الكترا م   وال  2020/  12/  31ول ا

 ورم :

اغتيات المرشاااان للنتاابات القادمم " عبدالمنعم رشاااايد السااااالماني " امام من له  ي حي الجامعم  -

 . 2020/  12/  20بب داد  ي 

تانو  /16اغتيات االساااااااتاي الجامعي الدتتور " احمد الشاااااااريكي "  ي محا ظم ميساااااااا  ،  ي  -

 .2020/االوت
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/ تانو  االوت /  15بالعاصاامم ب داد  ي  ا ي منضقم ب داد الجديدالمتظارر " صاالت العراقي "  -

2020 . 

 

تانو  االوت  /9م ا محمد "  ي ق اااااا  دوتا  بمحا ظم السااااااليمانيم  ي اساااااتشاااااهاد العقيد " ح -

/2020 . 

/تانو   8 ي اسااتشااهاد المتظارر " سااربساات ع ما  "  ي ق ااا  دربنداا  بمحا ظم الساااليمانيم  -

 . 2020االوت/

 .2020تانو  االوت//7 ظم ديالى  ي استشهاد المتظارر " ئاتو ساليما  "  ي ق ا  تكري بمحا -

 ي  صاااااادق بمحا ظم السااااااليمانيم سااااايد  ي ق اااااا عام ،  13يو عالي "  محمد رريمالمتظارر " -

 . 2020/االوتتانو  /7

/تانو   7 ي منضقم تتيم بمحا ظم السااااااااليمانيم  ي  ؤاد " احمد اساااااااتشاااااااهاد المتظارر " ريوا  -

 . 2020االوت/

/تانو   7اساااااااتشاااااااهاد المتظارر " ادم يحيى "  ي ق اااااااا  جمجمات بمحا ظم السااااااااليمانيم  ي  -

 . 2020االوت/

 

رائد "  حم ا - االد حيدر - را ااي أحمد - عالي محمد - حسااي  اسااتشااهاد المتظارري  " عباس -

 . 2020تشري  ال اني//27 ي محا ظم الناصريم  ي 

 .2020تشري  ال اني//6التميمي "  ي ب داد  ي  استشهاد المتظارر " غا ي -

 .2020/ال اني تشري /6  ي البصرا محا ضم  ي "  ا ت عمر"  المتظارر استشهاد -
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 .2020تشري  ال اني//2جبار "  ي محا ضم البصرا  ي  راشم احمدالمتظارر "  -

 .2020/آب/19  ي البصرا، محا ظم  ي"  يعقوب ررام"  الناشضم اغتيات -

 الشحماني اسامم تحسي "  المدني الناشض البصرا محا ظم  ي التظاررات تنسيقيم ع و اغتيات -

 .2020/آب/14  ي ، يقضنها التي شقته داات مسالحم مجموعم يد عالى" 

شمي "  ي منضقم ال يونم بب داد،  ي و  مجهولومسالح - شض " رشام الها   يضالقو  النار عالى النا

 .2020تمو //6

 كما جرى اعتقال العديد من الناشطين في المظاهرات وياتي في مقدمتهم : 

 .26/12/2020 ي ق ا  الر اعي بمحا ظم يي قار ،  ي  " عباس لضيف" اعتقات الناشض  -

 .21/12/2020ااتضاف الناشضم المسعكم " انتصار ناري "  ي باب المعظم بب داد ،  ي  -

 .20/12/2020م  ساحم التحرير بب داد ،  ي  " عالي عاليوي" اعتقات الناشض  -

 .19/12/2020د ،  ي محاولم اغتيات الناشضم المسعكم الدتتورا " ريم عالي " بب دا -

 ي  بعد اساااااااتدراجه م  سااااااااحم التحرير  ي ب داد " عباس الضائي" الناشاااااااض المدني ااتضاف  -

11/12/2020 . 

اعتقات نواب ساااابقي  م  تتالم الت يير  ي برلما  تردساااتا  العراق ورم " شااايرتو حمه امي  ،  -

بيماااا  ع  الااادي  ، عباااد  مل نوري ، ع ي  رؤوف " ، بتهمااام تحريل المواضني  عالى 

 .14/12/2020التظاررات  ي الساليمانيم ، وتم اال راج عنهم يوم 

 . م  مدينم الناصريم " العراقي سجاد جبار" الناشض  -

 . م  ب داد " التميمي تو يق" الصحكي  -

 .م  العمارا  " عالي جاسب" المحامي  -

 . وااري م  ب داد "  لضيف ما   " واالعلمي التاتب -

 

 
 

م  الناشضي   شراتا ضر الع والمحتجي  ونتيجم ل عف االجرا ات االمنيم لحمايم المتظارري 

الى دوت البلد والقساااام االار غادر بعد تعر ااااهم الى الم ااااايقم والملحقم مناضقهم الى م ادرا 

 .المهجر 
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 المعلوماتية جرائم قانون مشروعحرية الرأي والنشر و : 
 

 
 

 وسااااائت ي حريم الرأي والنشاااار لالضبقم السااااياساااايم واو هم م   السااااي نتيجم التراتمات واالدا  

ك ن الكساد االداري ير المحاليم والدوليم التي تصدر  لوالبيانات والتقار ميديا اتيوالسوش االعلم

واالاتكا  القسااري وعماليات االغتيات والمحاصااصاام واالنتهاتات الك اام والمالي والنهج الضائكي 

يحاوت المتنكيو   ي العماليم الساااااااياسااااااايم وم  الت ،  الاارجيم لالدوت والوال اتوالقمل المنظم 

لالحد  المعالوماتيم جرائم قانو ول ايم اال  تمرير مشروع  2011ومني عام  العراقي النواب مجالس

ومصااااااااادرا الحريات العامم  ي البلد ، يب يوالت ضيم لهيه االنتتاسااااااااات الوضنيم الى جانب ت 

 حقوق ومنظمات المدنيي  والناشاااضي  واالعلميي  الصاااحكيي م   المدنيم وقواه الشاااعب واساااتات

حد م  لال اضيرا سااابقم  ي االجتماعي التواصاات شاابتات  ي الناس عامموم   والمدوني  االنسااا 

 .  2003 عام بعد الجديد العراق  ي الديمقراضي نهجال

" مادا 31وتالف مجالس النواب سااااتم لجا  لفشااااراف عالى مشااااروع ريا القانو  اليي يت لف م  "

 التعاليم لجنم  -م يال قا  الالجنم -والد اع  األم  لجنم  -اإلنسا   حقوق لجنم -القانونيم  ورم " الالجنم

، م ير الدوليوالادمات "  قدمت نص ريا القانو  بمواده الماالكم لالمعاي االعمار ولجنم -العالي 

وتتو  لادمم  اإلنسااااا  حقوق والمعروف  ي اغالب دوت العالم البرلما  يقوم بساااا  قواني  لحمايم
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وال العدالم  االنسااانيم تسااودها القانو  ال ريالمجتمل ال لكئه معينم دمرت البلد بإدارتها الكاشااالم ، و

، ديمقراضيم وتضالعات الشعب العراقيالتعبير ويحد م  الالرأي ووسي  لال ايم لتونه يصادر حريم 

 برنامجهم لفعراف واالتكاقيات الدوليم ، ويدعو ريا القانو  الى عدم االعترال عالى المنا يمو

لدعم الكرصاام ريا القانو  ، مما يتين الدولم  مؤسااسااات  ي لالمسااؤولي واالدا  السااالبي  الم مر غير

 .جرائم المنظمم الالكاسدي  وسراق المات العام ومرتتبي 

والمؤشاار الوا اان م  ريا القانو  رو الحد م  وسااائت االعلم والصااحا م وم  المدوني  الكاعالي  

بيرا ً  ي تشااف و  اان  ي شاابتم االنترنيت م ت الكيساابوك والتويتر وانساا رام التي لعبت دورا ً ت

مواد ريا المشاااااااروع الجائر بالتدات  ي العديد م  مالكات الكساااااااااد والجرائم االارى تما تنص 

ها احتراما ً نب ساااما  رم ياتاروتي تقوم بكتن حسااااب لالنساااا  ااصااام  لهم اصاااوصااايات المرأا ال

 .لفعراف االجتماعيم 

 م  لالحد ااص قانو  لتشااريل بحاجم العراق ا  م  ويو ااحو  يهد و  القانو  لهيا المشاارعو 

 - بالبشااااار االتجار - لفضكات الجنساااااي االسااااات لت - المادرات - التجساااااس - االرراب"  جرائم

 والتحريل والمحاد ات الصور نشر -لالاضر  واالمنيم واالقتصاديم العستريم المؤسسات تعرل

 واالبت ا  الاصاااااااوصااااااايم وانتهاك - العامم اآلداب أو بالحيا  ماالم أو والكجور الكساااااااق عالى

 الرسميم المواقل تهتير - االئتما  بضاقات سرقم -الضائكيم  النعرات إ ارا -التشهير  -االلتتروني 

 - المصاار يم الحسااابات ااتراق - الجار ا البرامج عالى االسااتيل  - الااصاام الحاساابات ااتراق -

 ."  البلد سمعم إلى اإلسا ا - االلتترونيم البضاقم

وينص ريا القانو  عالى العديد م  المواد العقابيم الصااااااااارمم والمباله  يها وري عقوبات تبيرا 

       منار ااااام لالقيم االنساااااانيم والحريات العامم ، تبدأ م  سااااانتي  ساااااج  الى المؤبد وغرامم تباله م 

 ( ماليو  دينار عراقي .  50الى  3) 

 بالسااااج  يعاقبال م والتي تنص عالى " وم  اشااااد العقوبات  ي مسااااودا ريا القانو  ري المادا ال 

قت ال وب رامم المؤبد نار ماليو  "25" ع  ت نار ماليو  "50" عالى ت يد وال عراقي دي  عراقي دي
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 اووحدته البلد باستقلت المساس بقصد المعالومات وشبتم الحاسوب أجه ا عمدا ً استادم م  تت

 " . اوسلمته

قانو  ريا م ت ا  يد بال مول يتسااااااام ال هد ته والت  ورو الحقوق وينتهك ، متوا نم غير وعقوبا

 تمريره حات  ي تعسكيم بإجرا ات لالقيام الحريم لالمسؤوت ويعضي ، الحريات وتقييد لانق مشروع

االنترنيت ، ليا عالى اع ااا  مجالس  شاابتم يسااتادمو  اليي  اال راد  ااد اال  المتداولم بالصااي م

 الكئات بعل اغرالره القواني  ال ا  تدعم النواب الصااااااف مل مصااااااالن الشااااااعب عند اصاااااادا

البالد ، والصاي م الحاليم لهيا القانو    ي االمور  مام عالى والمسايضرا المتنكيا الساياسايم والجهات

، مما يتضالب لشااااارعم الدوليم لحقوق االنساااااا  والدساااااتور النا ي وقانو  العقوبات العراقي  ممنا ي

قانو  والمنظمات الحقوقيم والمدنيم يات اعادا النظر بمواده م  الت مسااااااااارمم  الابرا   ي ال

سالميي  حريم قمل او العراقيي  بحقوق المساس عدم العلقم ل ما   الرأي والتعبير لالمعار ي  ال

  الدوليم . المعايير مل ويجب ا  يتو  متوا قا ًي  ، يوا  ال يتو  سلحا ً بيد السياس

 

 والمذهبية : لمكونات القومية والدينيةالقليات واا 
 

 
 

باع  يات وااعانى ات يمالقال ميرب يم وال لدين م  اال اااااااضهاد  ي عموم العراق  لمتونات القوميم وا

العراق عبر  تتا م الحتومات التي حتم قبت م عدم المسااااااواا ووالتميي  واالنتهاتات الجسااااايمم 

، ولت  عند االرتمام بحقوق ريه الكئات االصااااااايالم ب عا ات والتصاااااااريحاتاالد ورغم، التاريخ 

تضبيق  ا  تانت عالى مساااتوى المجتمل اونرى الت ير م  التجاو ات عالى حقوقهم الكعالي التضبيق 

 . الااصم بحقوقهم الدستوريم المواد
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الى حملت التعريب والت يير الديموغرا ي والتهجير القساااااااري ونقالهم الى مجمعات  اوتعر اااااااو

سااااااتنيم تحت ساااااايضرا االجه ا االمنيم والقساااااام االار تعرل الى االبعاد ع  مناضقهم الى مد  

واعتقات العديد منهم نتيجم توجهاتهم الكتريم والسااااااياساااااايم ، ،  ي وسااااااض وجنوب العراق اارى 

، واساااااااتادام السااااااالت التيمياوي  قتت الجماعي ود نهم  ي مقابر جماعيم ،وال وعماليات االنكات

  . عها باالل ام وجعالها مناضق محرمم رو راوتدمير هاحرقا راغ القرى م  ستانها وم   م و

" االي يدي  والمساايحيي  والشاابك وترتما  تالعكر والتاتائيم  وم  ااضر تالك الجرائم ما تعرل له

م  جرائم وحشاايم م  قبت تنظيم داعل االررابي عند احتلت مناضقهم  2014 ي عام وغيررم " 

قسااري واغتصاااب وساابي النسااا  ، واعدمات ون وت االصاااليم م  عماليات ابادا جماعيم وتهجير 

عشاااااااوائيم ، واالساااااااتيل  عالى ممتالتاتهم وو ائقهم ال بوتيم ، وتدمير وحرق منا لهم وم ارعهم 

 . والترا يمومرات رم الدينيم وال قا يم 

( الف 100تت ريه الجرائم والم اااااااايقات واالنتهاتات المساااااااتمرا والاضيرا ادت الى رجرا " )

، ( الف نسمم 50م  اصت )( الف صابئي مندائي 40)( الف نسمم ، و450م  مجموع )اي يدي 

م  مجموع  العراق ما يقارب ماليو  شاص تركالمسيحي اليي  جرا لالمتو الى جانب ن يف اله

 الى ماتالف بالدا  العالم .وااري  م  بقيم المتونات واالديا  "   ونصف نسمم ماليو

شتاليات تنكيي المادا )م  وما  الت ريه المتونات تعاني  شيات (  ي مناضقهم ، و140ا ريمنم المالي

المجاميل  قبت بعل والتدات م واالرمات التميي  والتهميل المساااااااالحم  ي مناضقهم الى جانب 

 .وال قا يم  والمناصب االداريم شؤونهم السياسيماصوصياتهم و ي المتنكيا اح اب السالضم و

 

 النازحين والمهجرين : 
 

اليي جا  نتيجم مالف النا حي  والمهجري  قسااااااارياً  الم منم  ي الدولم العراقيم رو  تم  المالكا

 الديم را يالت يير ر وتصااااااكيم الحسااااااابات ووالتعصااااااب الضائكي وال  االرراب والعنف عماليات 

انتتاسااااام وضنيم  ي تاريخ العراق المعاصااااار، ليصااااابن م  المالكات المعقدا ، وتعتبر ريه العوامت 

 . واديانه ومياربه واضني  العراقيي  بتا م قومياتهوستبقى احدا ها المريرا  ي ياترا الم
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 ي المايمااات  منااي  لث اعوام يواجااه المواضنو  م  قباات الحتوماام دحر االرراااباعل  رغم و

االصااليم التي غادرورا  مناضقهم والسااتني   ي االمات  االارى مم  تبقى م  صاعوبم العودا الى

م  ي انها  يالحتوم الساااالضات ومماضالمارمات نتيجم وجود تحديات جديم ت تي  ي مقدمتها "  قساااراً 

الو ااال االمني جانب ا  واإلجرا ات المناسااابم لالعودا ، الى ، وعدم تو ير االجو عبمالمعاناا الصااا

المتواجدا  ي ريه  لجهات والجماعات المسااااالحمبساااابب تعدد اومناضقهم مسااااتقر  ي مدنهم الال ير 

 عشاااااوائيم ، ورغم انتقاميم بت ا  ، وعمالياتالالمناضق والتي تمارس ال ااااا وضات والتهديدات وا

 ونصااف ماليو  ات ر واعادا البلد  ي المنتشاارا المايمات جميل إلنها  اضم بو اال الحتومم قيام

  .،  ما  ات رناك ات ر م  ماليو  نا ت غير عائد ل ايم اال   نا ت ماليو 

 ولالقانو  ، الدوليم واالعراف لالقواعد  ً وا اااااااحا  ً ارقا يعتبر والمهجري  لالنا حي  جرى ما ا 

ااراج جميل  يجب لهم وم  اجت عودا تريمم، السماويم  والشرائل االنسا  حقوق ومبادئ الدولي

وتساليم المالف الى قوات الشرضم  التسالن ظاررا ومنلالقوات المسالحم المتواجدا  ي مد  النا حي  

وت ريت مناضقهم ، تو ير الادمات االساااااساااايم لكرل سااااالضم القانو  الى جانب العراقيم حصاااارا ً 

 واحترام اياراتهم وترامتهم االنسانيم .

والت ريا العام قامت و ارا الهجرا العراقيم وبالتعاو  مل المنظمات المحاليم والدوليم بإغلق 

بار وص       ( مايمااً  ومرت اً  لالناا حي   ي 15) غداد واألن ظات ب حاف يالى ونينوى م لدين ود الح ا

العودة مس   م تمات وبال نح  ال الي   همش    ولوالى مناطقهم االص    ي   ، واعادتهم وكركوك وكربالء

بالمنسيق مع الجهات ذات العالق  واسمحصال ال وافقات األمني  وتأمين آلي  النقل وإيصالهم ل ناطق 

 . سكناهم األص ي 

 والوتاالت والمنظمات والهيئاتالعراقيم  الحتومم لمنظمات حقوق االنسااا  يدعو العراقي المنتدى

 االرراااب دمررااا التي والمناااضق المااد  اعمااار اعااادا  ي لالعراق مسااااااااااعااداتقااديم ال الى الاادولياام

 بالحالم والنهول ، لمناضقهم الضوعيم العودا  ي النا حي  ومساااااااااعدا ، العساااااااتريم والعماليات

 ، لها الضبيعيم الحياا عودا اجت م  الصاااااااعوبات تا م وتيليت ، والادميم واالقتصاااااااااديم االمنيم

 اال تار تا م ومنار ااااااام والسااااااالما  واالم والحريم التعدديم الحترام المناسااااااابم الحالوت وايجاد

 واضاب والتعصاااب العنف مروجي  اااد العقابيم القواني  تكعيتو ، والميربيم الضائكيم والتوجهات
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مجالس النواب تكعياات القرارات التي تم اصاااااااادارراا م  قباات ل دعوتاهالمنتاادى  ويجاادد،  الترارياام

حقوق ال ااااحايا والمواضني  االبريا   ي المناضق المدمرا ،  دعمتوالتي ومجالس الو را  العراقي 

 : وابر را

 واليي ينص عالى : 2014( لسنم 92اصدر مجالس الو را  العراقي القرار المرقم ) -1

ت داعل ااعتبار ما تعرل له االي يدو  والمسااااااايحيو  والترتما  والشااااااابك عالى يد عصااااااااب" 

 . " االررابيم جريمم ابادا جماعيم

اعتبار سهت نينوى منضقم قراراً ب 2017 / تانو  ال اني /26 مجالس النواب العراقي  ي اصدر -2

 منتوبم بعد تدميررا م  قبت تنظيم داعل والعماليات العستريم . 

اعتبار مدينم سنجار مدينم ب قراراً  2017 / نيسا  / 17مجالس النواب العراقي  ي  اصدر -3

 واوبم . تمن
 

 ل
 

 المغيبين والمختطفين : 
 

المنظمات الحقوقيم واالنسانيم والجهات يات العلقم الى تكعيت مو وع الم يبي   العديد م تسعى 

مجتمل العراقي ولالحرتات  ي الوالماتضكي   ي العراق ، ريا المالف اليي اصاااابن الهاجس االبر  

الحقوقيم والمدنيم العامالم  ي مجات الحريم والديمقراضيم والقانو  والعدالم وحقوق االنسااااا  ، الى 

 ي الدولم العراقيم ، اال ا   الم سااااويجانب ارتمام المنظمات الدوليم واالقاليميم لحسااام ريا المالف 
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ئكيم والساااياسااايم جميل ريه االرتمامات والمناشااادات والدعوات تصاااضدم بالعقاليم اإلساااتبداديم والضا

  والتي جعالت م  الدولم وت نها دولم قمعيم ومسيّرا .

مني عهد النظام البائد  العراق ي  المعقداالمالكات  لمعتقالي  يعتبر م ومالف الم يبي  والماتضكي  وا

العماليات االررابيم ومرحالم احتلت االقتات الضائكي وول ايم اال  ، وتجددت بشاااااااتت تبير الت 

والن وت  القساااري التهجيرالقمل ووما بعدرا ال سااايما  ي مرحالم عماليات  2014ام تنظيم داعل ع

 التبير لفرالي م  مناضقهم االصاليم ، وتيلك عند تحرير المد  م  قب م داعل .

دت  ي ارمات ريا المالف الاضير ، ولم تساتضل التحرر  والحتومات المتعاقبم عالى سادا الحتم تقصاّ

تم اعتقالهم ليي دمر البالد ، واغالب الم يبي  الكو  معهم او ع  نهجهم ام  ت يب اال راد اليي  يات

م  قبت القوات األمنيم العراقيم والحشااااد الشااااعبي عند نقاض التكتيل او  ي مايمات الن وت او  ي 

ر الدوليم ، يهم  ي معتقلت غير مضابقم لالمعاير واالمات  العامم م  البلد ، و جساااااحات التظار

بشل انواع التعييب واالرانم والساريم والحض م  ترامتهم االنسانيم ، الى جانب ويمارس  درم ا

 مجهوت .  النسبم االتبر منهم مصيرهوابت ا  عوائالهم ، 

ا   عف الدولم واالصرار عالى غل النظر ع  التجاو ات واالنتهاتات الجسيمم التي يتعرل 

ونتيجم انتشار الماليشيات المسالحم والعصابات لها المواض   ي مجات حقوق االنسا   ي العراق ، 

المنظمم المسااانودا م  قبت االح اب الحاتمم   المتنكيا ، ادت الى  سااان المجات لالجهات المساااالحم 

عتقات التعساااااااكي واالاتضاف والت يب والتصاااااااكيم الابريم الحرتم ، واتااي القرارات المنكالته بح

يا المالف لتونها ال تسااااااتضيل وال تمتالك االرادا اارج أضر القانو  ، والحتومم تبتعد ع  حساااااام ر

  الحقيقيم لمعالجته .

االعل  العالمي لحقوق االنسااااا  والعهدي  الدوليي  واالتكاقيات والقرارات الشاااارعيم  ورغم نص

والمحاليم االارى عالى الحمايم ومنار ااام تا م اشاااتات االعتقاالت واالحتجا  واالاتكا  القساااري 

 ي متا  مجهوت ، أو التسااااتر عالى مصااااير أو متا  الشاااااص   م  الحريموالتعييب او الحرما  

وتنص االتكاقيم الدوليم الااصااااام بالحمايم م  الماتكي قسااااارياً ما ي اااااعه اارج حمايم القانو  ، 

سنم  ، والتي وقل العراق عاليها عام  1992االاتكا  القسري التي صدرت  ي شهر تانو  االوت ل

كاقيم عالى أ  توقيف الكرد م  قبت ( دولم ا98الى جانب )  2010 ارى تعال  الت امها بهيه االت
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نظام روما  االارى التي تعمت بإي  م  السااالضات ، تما نصالمسااالحم اجه ا الدولم والمجموعات 

عمت م  أعمات االاتكا  القسري األساسي لالمحتمم الجنائيم الدوليم  ي مادته السابعم عالى ا  اي 

اإلنساااانيم ..   ااال ً م  تونه انتهاتاً اضيًرا وصاااارًاا لمبادئ حقوق يعتبر جريمم  اااد الترامم 

اإلنسااا  والحريات األساااساايم " .. وال يجو  التيرع ب ي ظرف اساات نائي تا ، سااوا  تعالق األمر 

بحالم حرب أو التهديد باندالع الحرب ، أو بانعدام االساااااتقرار الساااااياساااااي الدااالي ، أو ب يم حالم 

ير االاتكا  القساااااري،   ااااال ً ع  عما ت ااااامنه الدساااااتور العراقي وقانو  اسااااات نا  أارى، لتبر

، تقاالت والتوقيف وامات  االحتجا العقوبات واصوت المحاتمات الج ائيم م  نصوص حوت االع

ال تتجاو  اربل وعشاااري  سااااعم م  و ترا عرل اوراق التحقيق لالمتهم الى الق اااا  الت مدا  

 ديدرا اال لمرا واحدا ولالمدا ياتها .. و ي الكصااات ال اني الحرياتحي  القبل عاليه ، وال يجو  تم

الكقرا ب : ال يجو  توقيف احاد أو التحقيق معاه اال ( 37ونص الماادا )م  الادساااااااتور العراقي 

بموجب قرار ق ااائي ، والكقرا ج : يحرم جميل انواع التعييب النكسااي والجساادي والمعامالم غير 

انت ع باإلتراه أو التهديد أو التعييب، ولالمت ااااااارر المضالبم  رافاالنسااااااااانيم، وال عبرا ب ي اعت

 اليي اصابه و قاً لالقانو  . بالتعويل ع  ال رر المادي والمعنوي

الم يبي  والمكقودي   ي العراق غير م بت رسااااااميا ً م  قبت السااااااالضات العراقيم، ال ي ات اعداد و

( الف منهم محتوم ، 28( الف معتقت  ي الساااااااجو  الرساااااااميم )57د )وورناك احصاااااااائيات بوج

( الف موقوف بدو  محاتمم الى جانب وجود محتج ي   ي ساااجو  ومرات  اعتقات ساااريم 29و)

 نتيجم ابعاد ضائكيم وسياسيم اعتقالوااآلالف اغالبهم بتابعم لبعل الماليشيات المسالحم ويقدر عددرم 

بي  رم م  ابنا  مناضق ومد  محا ظات ) نينوى واالنبار لتو  اغالب الم ي وتشااااااااابه باالساااااااما 

وصلت الدي  وديالى واضراف م  ترتوك وب داد وبابت ( ، والعديد منهم حتى السالضات الق ائيم 

ال تعالم ع  امات  احتجا رم او ساااااابب اعتقالهم لتو  اغالبهم تم اعتقاله بدو  اوامر صااااااادرا م  

بعد ساانوات م  احتجا ه بعد د ل مباله تبيرا لمحتج يه ، الق ااا  ، ورناك م  تم اضلق سااراحه 

تت ري يعضي مؤشارات عالى ا  رناك ساجو  ساريم متعددا غير تابعم لالحتومم واارج سايضرتها 

تشرف عاليها المياليشيات المنكالتم التي منحت الصكم القانونيم ، وتعمت ما تشا  وبدو  اي رادع او 

وال تساتضيل اي  القانو  او م  اي شااصايم ساياسايم ،اوف ، ويعتبرو  انكساهم اعالى م  ساالضم 

جهم حتوميم او برلمانيم او مدنيم او حقوقيم م   يارتهم او االضلع او التقرب م  اساااااااوار ريه 

 المعتقلت جرف الصار نمويجا ً .
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المسااالحم التي  والمجموعات والم يبي  تم اعتقالهم م  قبت المياليشاايات اغالب المعتقالي  والماتضكي 

نت مل القوات االمنيم العراقيم  ي المناضق المحررا ، واغالب المعتقالي  رم م  العوائت الكقيرا تا

 ويعيشو   ي ظروف قاررا .

وحسااب تقديرات المنظمات الدوليم المهتمم  ي ريا المجات تشااكت مؤارا ً ولمناساابم اليوم العالمي 

جهوت  ي العراق م  اليي تم ( شااااص مصااايره مألف 40لالمكقودي  م  ا  رناك ما يقارب م  )

ا  المنظمات المحاليم وارالي ال اااااااحايا ، اال  2018ول ايم عام  2014اعتقالهم وت يبهم م  عام 

 يؤتدو  عالى ا  اعدادرم ات ر م  يلك .

ونتيجم   وضات االرالي  ي تالك المناضق قام العديد م  السياسيي  ونواب المتو  السني ب يارا 

 اسما ب قائممرئيس الو را  السابق وضرت ق يم مالف الم يبي   ي منضقم جرف الصار وقدموا 

( شااااااص م يب ، وتا  الرد رو ا  ريا المالف شاااااائك تشاااااترك  يه جميل أضراف العماليم 643)

 وله ابعاد اقاليميم . السياسيم

والمنظمات ، تصاعد مضالبات المهتمي  بالش   الحقوقي واالنساني  ي العراق ، ويوي الم يبي  و

الدوليم المعنيم ، المضالبي  بمعر م مصااير رؤال  ال ااحايا ، ويوجهو  اصااابل االتهام الى تجارت 

هم المسااؤوليم القانونيم التامالم ، الحتومم العراقيم واجه تها االمنيم ، والكصااائت المسااالحم ويحمالون

بالمقابت ال توجد اي مؤشاارات او اي تحرك جدي م  قبت السااالضات الحتومم  ي حساام ريا المالف 

 . المعقد والاضير

والعديد م  يوي المكقودي  والمعتقالي  يتعر اااااااو  لالتهديد واالعتقات بتهم االرراب عندما ترتكل 

قبت بعل القوات االمنيم والجماعات المساااااالحم .. اصاااااواتهم م  اجت معر م مصاااااير ابنائهم م  

، ني  مل تنظيم داعل او العمت معهموتدعو ريه العوائت معر م اسااباب اعتقالهم ، وايا تانوا متعاو

 ويضالبو  بإحالتهم الى الق ا  لحسم ق ايارم . 

االاتكا  القساااااااري وتانت االمم المتحدا قد دعت الحتومم العراقيم إلى التحقيق  ي جميل حاالت 

وتحديد مصاااااير المكقودي  والماتضكي  وأمات  وجودرم وإعادا المحتج ي  إلى عوائالهم ، وتحديد 

 المسؤولي  ع  عماليات االاتضاف والقتت ومحاتمتهم.
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عالى تشااااتيت  2019أيالوت//14ونتيجم ال اااا وضات الشااااعبيم صااااوت مجالس النواب العراقي  ي 

وإعادا النا حي  ، وتت لف م  رؤساا  التتت النيابيم ومم الي   لجنم لبحث مالف المكقودي  والم يبي 

 والهجرا والمهجري  ( . -وحقوق اإلنسا   -األم  والد اع  -ع  الالجا  ) القانونيم 

واسااتبشاارت المنظمات وعوائت الم يبي  ايرا ًعندما اعال  رئيس الحتومم مصااضكى التاظمي  ي 

هام البحث والتحري والتحقيق  ي ق اايم المواضني  ع  تتاليف و ارا الداااليم بم 2020أيار//18

العراقيي  المعتقالي  والماتضكي  والم يبي  قساااريا ً وشاااهدا  تظاررات تشاااري  الباساااالم ، وتشاااف 

 مالف السجو  السريم  ي البلد .

 

  الفساد االداري والمالي : 

 

 
 

شااعوب المنضقم  قد اقدم  الكساااد احد ارم المالكات اليي دمر الدولم وجعت الشااعب العراقي م  ا قر

 المجتمل العراقي قضاعاتعالى تدمير جميل  لي  والعامالي   ي المؤساااساااات الحتوميمتبار المساااؤو

 الدوائر  ي الرشاااوا وتعاضي المساااتشاااري والكسااااد العامم االموات وتبيير االدارا ساااو م  الت 

 معدالت كشااااااايوتانت النتائج ت،  ونهب المات العام وتهريبه الى الاارج  دو  ا  يضالهم القانو 

وي تي  ي   ساااااد مالف الف( 22)ات ر م  والتي وصااااالت الى  المؤسااااسااااات ي العديد م   الكساااااد

  هناك متدرورا اال  ول ايم دوالر( ماليار 80) مقدمتها " مالف التهربا  اليي تم الصااااااارف عاليه
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( 149)وصاارف الواحد ،  اليوم  ي ساااعات اربعم م  ات ر التهربائي التيار عالى تحصاات ال مد 

المتكجرات ،  تشااف وأجه االكاساادا العسااتريم منها صااكقات االسااالحم  المؤسااساام عالى دوالر ماليار

 الى الاارج ، ومالف الكسااااااااد  ي إيرادات األموات وتهريبها غسااااااايت وعماليات العمالم ومالف م اد

لدولمالتمارك ،  ليي تالف ا نا  المدارس ا يار( 22) ومالف ب يم دوالر مال ( 800) ال  رناكا ول ا

 ( الف11والعراق بحاجم الى بنا  ) ،( الف مدرساااااااام بحاجم الى ت ريت 15و) -مدرساااااااام ضينيم 

وو ااعه ل ايم اال   لتضويره دوالر ماليار( 17) صاارف اليي تم الصااحي مالفالجديدا ، و مدرساام

دوالر لالمجات ال راعي لت  العراق يسااااااتورد ابسااااااض المنتجات  ماليار( 32)واصااااااص م ري ، 

( الف   اااااائي يساااااتالمو  رواتبهم ،   ااااال ً ع  650ال راعيم م  الاارج ، الى جانب وجود )

التراايص  دوالر ، ومالف ( ماليار178( االف مشروع ورمي بال ت اسائره )6الكساد التبير  ي )

دوالر ، و  ااايحم  سااااد  ماليار (90تا  قد باله ) سااانوات امس  قض الت النكض تهريبالجائرا و

 العراقي نتيجم تسرب المرت ي البنك ي دينار  ماليارات النكضيم ، و قدا  سبعم (أويت أونا) شرتم

 .ا نم البنك  ي األمضار  مياه

 الكاعالم بالجهات يصاااااااضدم عمالها ا  اال العدالم الى المتهمي  العديد م  الن ارم ريئموقد احالت 

ات ر م  ستم  احالت  قد الكاسدي رؤال   مواجهم عالى قدرتها وعدم البلد سياسم عالى والمسيضرا

وبرلماني  ومسااااااتشاااااااري   و ارات ووتل الى الق ااااااا  شاااااامالت و را   ج ائيم ق اااااايمااللف 

وبقيم الدرجات االارى الااصاااااام  الدرجات وم  اصااااااحاب عام مدير بدرجم ومحا ظي  وم  رم

 ي  العقود صاااكقات  ي حد ت قد  الكسااااد جرائم ابر  وتانت،  العراق اارج الى راربي  واغالبهم

 اإلسااااتا و والتربيم والداااليم والبيئم والد اع والصااااحم وال راعم والصااااناعم النكض م ت و ارات

عداد  ب الك اائيي  والمتقاعدي  الموظكي  ارراظانتشاار واإلعمار وعدد م  المحا ظات الى جانب 

 االموات اساتلم رغم العراق  ي ادميم مشااريل تنكيي  ي حيث أاكقت الورميم والمشااريل ،تبيرا 

 لها . اصصمالم

 الدولم ررم دمر اليي الكساااااااد عالى الق ااااااا   ي الحتومم لجهود والدوليم المحاليم االنتقادات رغم

 ال االجرا ات اال  ول ايم،  لمنار اااااته حقيقيم وضنيم وبرامج  اعالم قانونيم محاسااااابم وجود لعدم

 اجندتهم وينكيو  سياسيم متنكيا داااليا ً واارجيا ً جهات م  محميو  والكاسدو  جديم غير  الت
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 وسااااارقم الت وير وعماليات والرشاااااوا االاتلس الت م  االموات عالى ويساااااتولو  مالتويم بضرق

 الى االرسااا  او الصااكقات  ي التلعب مقابت العموالت وااي االرمات التعاليمات، وماالكم االموات

 ي ااااااضر لتي المواضني  ومعاملت االجرا ات وعرقالم ت ايرو ، ًمساااااابقا عاليها متكق معينم جهم

 األموات غساااايت وم اد العمالم وعماليات العام، المات لهدر الصاااالحيات اساااات لت ، الرشااااوا لد ل

 والتسااب ، الهدايا ، وقبوت البلد م  الصااعبم العمالم إلاراج الوحيد المنكي لتونه وتسااهيت تهريبها

 العدالم مما م  ا لتهم واالاضر ، العامم االموات وتبيير واالحتيات والت وير ، المشاااااااروع غير

م  نكوس العراق الباله %( 32) الى  تالمواضني  ليصااا صاااكوف بي  الكقر نسااابم ارتكاع الى ادى

 المحا ظات التاليم ات ر  قرا ً  ي العراق :اربعو  ماليو  نسمم ، وتعتبر 

  52الم نى% 

  48الديوانيم% 

  45العمارا% 

  44يي قار% 

  37نينوى% 

وااصم ً بي  صكوف الاريجي  واصحاب  %40 لتصت الى الشباب صكوف  ي البضالم وانتشار

 .الشهادات العاليا 

أالقي ادى الى تحضيم تضالعات العراقيي  ووصاااالت االو ااااع الى عدم  ال إجرامي  عت الكساااادو

والرعايم  قدرتهم عالى تمرير الموا نم العامم  ي البلد وصااااااارف رواتب الموظكي  والمتقاعدي 

األت ر  سااااداً عالى الصاااعيد الدولي  م  بي  عشااارا دوتويعتبر العراق ،  ي مواعيدرا  االجتماعيم

  . الدولم مؤسسات  يالتبير و ق الدراسات لالمنظمات الشكا يم نتيجم مؤشرات الكساد 

 ديون العراق : -

حيث تانت حجم ديو  العراق قبت عام  الحروب والكسااااااااد بساااااااببالت ير م   رواته  قد العراق 

 النقد صاااااااندوق( ماليار دوالر ، وضالب العراق م  الدوت وبالتنسااااااايق مل 120قد بال ت ) 2003

 2004دو  الكوائد ونجن  ي يلك ، وم  عام   قض الدي  أصاااااااات د لوريئم االمم المتحدا الدولي 

لدولم العراقيم الى ) 2014ول ايم  دوالر نتيجم ارتكاع واردات ماليار  (1000ارتكعت وارادت ا

 المواد بقيم عالى %14 و النكض عالى% 86ريعيم تعتمد عالى  تدولم النكضيم ال سااااااايما م  العراق

 الى جيوب الكاسااااااادي  ، واليوم تجاو ت ديو  دوالر ماليار( 600)البالد يربت منها   ي المتواجدا
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 دوالر ( ماليار300حتاج الى )( ماليار دوالر ، وي134ات ر م  ) العراق الاارجيم والداااليم الى

   والقضاع الصاااااحي وال راعي والمد  التي دمررا االرراب والعماليات إلعادا المعامت والمصاااااانل

 العستريم . 

 التوصيات :

يتضالب تع ي  الدور الرقابي م  الت دعم واساااناد  وسااارقم المات العامولمتا حم الكسااااد االداري 

 والمدنيم االعلميم المؤساااااسااااااتالساااااياسااااايم و قوىالم  قبت جميل والق اااااا  عمت ريئم الن ارم 

 غسااتو  جرائم االاتلس والسااارقم  وعدم التهاو  مل المتهمي   ي لملحقم الكاسااادي اعيمجتماالو

، وا  تتو  رناك ارادا حقيقيم لالتصاااااااادي لهؤال  المجاميل م  الت الملحقم القانونيم  االموات

 .ليا يتضالب القيام باإلجرا ات التاليم تم سرقتها لينالوا ج ا رم العادت واعادا االموات التي

 الق ا  شؤو   ي التدات عدم . 

 ال ل م  السالضات م  مدعومم تتو  وا  الرقابيم المؤسسات تكعيت. 

 ومنار م المصارف نظام والقيام بإصلت االقتصادي يدمر اليي العمالم م اد إيقاف 

 . االموات غسيت عماليات

 جرائم مرتتبي صارمم بحق تتو  العراقي العقوبات لقانو  جديدا قانونيم مواد استحداث 

 .الكساد 

 الكساد منار م لجا  عمت م  اع ا را المتهمم السياسيم الجهات مم الي شااصاال ابعاد. 

 العام المات وردر الكساد بق ايا والمداني  والمرتشي  الكاسدي  م  السجنا  شموت عدم 

 . العام العكو بقانو 

 االنتربوت"  الدوليم الشرضم ضريق ع  الاارج الى الهاربي  ملحقم ميترات تكعيت " . 

 العالم  د المضالوبي  اليي  رربوا  دولم تت  ي اارجيم شتاوي عالى الحتومم تقديم

 .ارصدتهم  االموات العراقيم ومتابعم

 والمهربم  ي الداات والاارج المسروقم  االموات اعادا ت سيس صندوق. 

 الكساد ع  معالومات يقدم م  لتت اتراميات تقديم . 

 م  العراق  ي الكساد منار م تع ي   ي المدني والمجتمل االعلميم المؤسسات مسارمم 

 .  التوعيم الت

 لالكساد  المنار م االتكاقيات الدوليم الى العراق ارميم ان مام. 

 الستيراد والتصديرايجاد اضض متوا نم لعماليات ا . 

  العام  ي مراقبم ت ام اموات المسؤولي مشارتم الرأي .  
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 : المرأة 

 

 
 

والهيمنم المرأا  ي العراق مسالوبم االرادا والحريم نتيجم االعراف االجتماعيم والقواني  الو عيم 

القتت التي تحد م  ترامتها وانسااااااااانيتها واساااااااتقلليتها ، حيث ال الت تتعرل لجرائم اليتوريم 

سي والالك واالست لتالعار ، والعنف  ً لغسل واالنتهاتات اليوميم االارى رغم ي ظوالتحرل الجن

 ي بنا  االساااااارا  يه التحديات وتمارس دوررا التبيربتت شااااااجاعم لجميل رالمرأا يلك تتصاااااادى 

 . والمجتمل وتع   ضموحها  ي العمت والتعاليم واناراضها  ي عمت منظمات المجتمل المدني

،  2020( الف حالم لالعنف االسري الت عام 15تم تسجيت )وحسب احصائيات و ارا الداااليم 

ستادام  متهاعالى  وج  واجاالم  قبت ( االف حالم اعتدا  9وتم رصد ) شك وااصم ا سبب ال ، ب

والمشااتلت االقتصاااديم وتعاضي التحوت والمادرات والعنف  االتصاااالت والتواصاات االجتماعي

م تم ت الحاالت المسجالم  قض ئيسرا ، ريه االحصاالجنسي والايانم ال وجيم اليي يحدث داات اال

 .   ي المرات 

ساااايس الدولم العراقيم الحدي م عام  مني ت قيم عبر ن ااااالها الضويت اليي يمتدلقد حققت المرأا العرا

حقوقا ً عالى الصاعيد االجتماعي والساياساي واالداري م  الت اساتلمها بعل المناصاب  1921

% التي اقررا الدستور العراقي ، الى جانب مسارمتها 25الو اريم واع ا   ي البرلما  ونسبتهم 

  ي بنا  مرتت ات الدولم . 
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نم عالى السااالضم بالتصاادي لالمرأا التي تشااتت نصااف المجتمل بعدم وتحاوت الجهات المتنكيا والمهيم

 .صيريم واالساسيم التي تاص البلدالسمات لها  ي المشارتم الحقيقيم  ي المسارمم بالقرارات الم

 اصاادارري مسااؤوليم الجميل   اال ً ع  ارميم الموجه  اادرا منار اام العنف حقوق المرأا وا  

جرائم القتت والظالم وانقايرا م   المتاالكملما اااااااي والعقاليم قانو   اعت يحميها م  ترسااااااابات ا

والتهميل والم ااااااااايقم والعو  التي تالحق بجيول م  االرامت والمضالقات والعاضلت ع  العمت 

ومنهم " اجباررم عالى ال واج المبتر ( ماليو  ،   ااااااالً  ع  6الى  5والتي تقدر اعدادرم م  )

وتحمالهم مسااااؤوليم معيشاااام االضكات بعد ترك او غياب ،  ، وترك المقاعد الدراساااايم " قاصاااارات

م  مجالس النواب العراقي االسراع  ي س  قانو  منار م العنف االسري ، ليا يتضالب ،  معيالهم

 محاساابموتاصاايص مباله ماليم لمساااعدا االمهات المعيلت لليتام ، والقواني  االارى الرادعه ل

 . لالعدالمالعنف وتقديمهم  جرائم مرتتبي ومعاقبم

 المخدرات : 
 

كات الموجودا  ي اغالب مد  البلد واضورته ترتت  عالى  يعتبر مالف المادرات م  ااضر المال

واساااتن اف  والصاااحيّم والجساااديّم النكسااايّم لتدمير حياتهم المجتمل العراقي  ي ئم الشاااباب   ااارب

 ي  مدمرالوبا  الحيث انتشااااااار ريا ،  دوررم  ي بنا  الوض  مما ينعتس ساااااااالباً  عالى مضاقاته

اله او  تا تريات م  الت االرتي يم وال جامعات ومايمات الن وت والمقاري الشاااااااعب المدارس وال

بينما  واد السااااامم وب سااااعار  ريداالسااااتائر او التعاضي المباشاااار .. والمالكت لالنظر تو ير ريه الم

تنتشااااار  تيراق ال ي دوت الجوار عاليم ومتالكم .. وااضر المناضق  ي الع المادرات أساااااعار ريه

 والعمارا " ري مدينم البصرا وتاليها ب داد ر بهادرا والسامم " تعاضي واالتجاريه المواد الما  يها

 ." وك والساليمانيم توتروتربل  والنجف  وديالى وتوت

سباب اتساع ظ جا ت م  تسهيلت الدوت المجاورا  عماررا انتشار المادرات بهيه السوم  ارم ا

والحالم االقتصاديم المتدرورا، وروتي   المناسب، العمت  رص واناكال البضالم وانتشارلالعراق 

، اب الردع واصدقا  السو والمشاتت االجتماعيم وغي والتوعيم المتابعم وقالمالحياا وارمات االرت 
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 ممراً  العراق ليصااابن والن وت القساااري، الى جانب  اااعف سااايضرا الدولم عالى المنا ي الحدوديم

 .عاليها  االدما  ع   ً  ل  وتهريبها  وتو يعها المادرات لتجارا حرا شبه ومنضقم

وتساااااااتادم شااااااابتات التهريب اداات المادرات الى العراق ع  ضريق الممرات الجويم والبحريم 

احيف  ي والجباليم والبريم الحدوديم م  الت اسااااااتادام الضائرات المساااااايرا وع  ضريق المشاااااا

ساليمانيم واربيت ليتم تو يعها  يما بد ا ً م  محا ظم البص األروار، سض وديالى وال سا  ووا را ومي

استادام النسا  والرجات  ي اداالها عبر المنا ي الحدوديم ااصم ً ايام ال يارات  بعد ..   ل ً ع 

( 1% م  المادرات م ت " الترساااتات  )صاااكر 80والمناسااابات الدينيم .. وتشاااير التقارير م  ا  

والتوتايي  ومواد الهيرويي  والحشيشم والترياك  ابتيتوتالنوم لعدا ايام والت التي تمنل االنسا  م 

"  والتالورو ورم المور ي  وحق  وحبوب الهالوسااام والتبساااالم التابوتي  والكاليومواال يو  وارتي  

% منها ع  ضريق التويت مل 20لبنا  و وتدات ع  ضريق ممر ايرا  وأ  انساااااااتا  وساااااااوريا 

 الاشاال ل راعم الم ارعو وجود المصانلاضق الحدوديم االردنيم الى جانب نسب متكاوتم بالمن

 .  داات االرا ي العراقيم األارى المادرا والنباتات والقنب

واغالب تجار المادرات رم م  المجرمي  وارباب السااوابق والمشاابوري  ولديهم علقات متينم مل 

أصااااااحاب النكوي ويمتالتو  دعما ً م  قبت الماليشاااااايات والجماعات المسااااااالحم والمجاميل الكاسااااادا 

بساااايارات مظالالم ، ويتحرتو  العاليا  ميالحتومالسااااالضات المساااانودا م  قبت اشااااااص يعمالو   ي 

 عالى العشرات م  المروجي  وتجار المادرات ق متعددا يتم القا  القبل.. و ي مناض مبدو  ارقا

ستر عاليهم والمتناولي  شبه تامم نتيجم دعمهم والت ، وتقدر اعدادرم باآلالف اليي  يتحرتو  بحريم 

 وعندما  يتصدو  الايري  م  ابنا  االجه ا االمنيم وبتت شجاعم لف راد والشبتات ويتم اعتقالهم

لتعيق احالم بعل منهم الى  تمارس التهديدات وال اااااا وضات عالى الق ااااااا  ومرات  الشاااااارضمو

تعرل يو،  وياالى ساابيالهم بساابب التواضؤ لوجود نساابم معينم لهم مقابت دعمهم واساانادرم محاتمال

بعل الى تهديدات مباشاااااارا م  قبت  المادرات متا حم قساااااام م العديد م  المراتب وال ااااااباض 

 .ات والعشائر والمتنكيي   ي الدولم قيادات الماليشي

اع ا  مجالس النواب وقيادات الشرضم والناب ال قا يم بعل ورغم التحييرات المستمرا م  قبت 

القتت  واالتاديميم ومنظمات المجتمل المدني ووسااائت االعلم م  اضورا الو اال وانتشااار جرائم
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وعماليااات االنتحااار اال ا   بااالمحااارم والمشااااااااااجرات واالعتاادا ات االارى ىوالسااااااارقاام وال ن

ليساااااااات بمساااااااتوى التار م التي  م  الناحيم االمنيم والعلجيم والتوعويم ميجرا ات الحتوماال

، واصاابحت المواد المادرا تباع  ي ارصااكم الشااوارع العامم وبشااتت وا اان ..  لبالديتعرل لها ا

لتمويت  المجرمم م  تجارا المادرات مصاااااادرا ً ماليا ً مهما ً واتايت الماليشاااااايات والعصااااااابات

 .  عالى حساب حياا الشباب  ي العراقوعمالياتهم االجراميم نشاضاتهم 

 العشوائيات : 

 
نتيجم بصااااااورا تبيرا  ي مد  العراق  2003بعد عام  الصااااااكين( )مد بر  مالف العشااااااوائيات 

حيث الساات  والعو  والحرما   وا مم البضالم وانتشااار القسااري والتهجير والن وت اال ااضرابات

موقل  آالف اربعاامات ر م  وجود والاادولياام ع   الحتومياام والمنظمااات الماادنياام تقاااريرالتؤتااد 

( ماليو  40( م  عدد نكوس الشاااااعب العراقي الباله حساااااب التقديرات )%13يقضنها ) عشاااااوائي

ببنا  مساااات  ومحلت عشاااوائيم غير نظاميم والمحتاجي   البساااضا  مواضنو حيث قام النسااامم ، 

، غير المبالضم ، وتكتقر ريه المجمعات الى التاضيض العمراني، والشاااااوارع  عالى ارا اااااي الدولم

الى جانب ا تقاررا لالمدارس والمستوصكات  ، وشبتات الما  والتهربا  الصرف الصحيانعدام و

المناايم سااوا  ايام رضوت االمضار ي اااف لها عدم تهيئم ريه المسااات  لتحمت الظروف الصااحيم 

" مجمل  1000او ارتكاع درجات الحرارا .. وت تي العاصااااااامم ب داد  ي مقدمم ريه المد  ب" 

" وحدا ساااااتنيم وعدد  700الف مواض  " .. و ي محا ظم البصااااارا "  500ي ااااام " ماليوني  و 

محا ظم النجف " " وحدا ساااتنيم .. و ي  1200الف " و ي تربل  "  400ساااتانها ما يقارب " 

  ااال ً ع  مناضق اارى متكرقم م  المد  العراقيم ،  يسااات   ي العشاااوائيات " الف مواض  60

 . ويعيشو   ي ظروف ستنيم وادميم وصحيم وتعاليميم ومعيشيم سيئم

 حواليوريه الشاااريحم م  المجتمل العراقي بحاجم الى معالجم مالكها م  قبت الدولم م  الت بنا  

فنها  ل وتو يعها ارا ااااي  ر او  ،لالكقرا   مدعومم وقاليالم التالكمتتو   سااااتنيم داوح ماليو ( 4)

  ي البلد .العشوائي  الست  وتسويمالدولم   ي العامم األملك ريه المشتالم والحكاظ عالى
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ويدعو المنتدى الحتومم العراقيم  ي حات عدم قيامها بعماليات البنا  او تو يل االرا اااااااي عاليها 

 .االنسا   ترامم وحكظ ريه اال مموحسم العشوائي  الست  تجمعات وتسويم ت ريت

 

 

 االنتحار : 
 

انتشاارت ظاررا االنتحار  ي صااكوف النسااا  والشااباب واالحداث وبنضاق واساال  ي معظم المد  

العراقيم وااصم ً العوائت يات الدات المحدود والكقيرا الى جانب االسباب االقتصاديم والمعاشيم 

عدد واالجتماعيم والصحيم والنكسيم ، وتشير العديد م  التقارير المحاليم والدوليم ع  احصائيات ب

وتانت  ي مقدمتها تقرير المكو يم العاليا لحقوق االنسا   2020م  الحاالت التي حد ت  ي عام 

( م  153( م  اليتور .. و)168( حالم منها )375 ي العراقي والتي اشاااااارت  يها الى وجود )

الضالق  وااغالب حاالت االنتحار ع  ضريق الشنق واالناث ، وسبعم حاالت  ي صكوف االحداث ، 

مد  ب داد والبصاارا  ي مقدمم المد   ، وتانتالناري او ال رق او الحرق او اسااتادام الساام القاتت 

( حالم  ي محا ظم 47(  ي ب داد ، و )68التي احتالت الصااااااادارا بعدد الحاالت االنتحار بمعدت )

 البصرا .

العمت الجاد  ي معالجم مما يتضالب م  السالضات واالجه ا الحتوميم والمنظمات العراقيم والدوليم 

 تبير عالى مساااااتقبت الشاااااابات والشااااابابريه الحاالت الاضيرا والمسااااااويم التي لها تا ير ساااااالبي 

 العراقي.
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 المقابر الجماعية : 
 

االنبار  ي بعل المحا ظات العراقيم م ت )العديد م  المؤشااااااارات تؤتد ع  وجود مقابر جماعيم 

العاصااامم ب داد(  ي مرحالم سااايضرا  م  وديالى واضرافونينوى وصااالت الدي  وترتوك وبابت 

 ي مناضق مقبرا جماعيم  (400)عالى ات ر م   وتم الع ورتنظيم داعل االررابي وما بعدرا ، 

الكالوجم والاالديم والترمم والقائم والصاااااقلويم والعالم والقصاااااور الرئاسااااايم  ي تتريت وجرف )

 ناضق اارى تابعم لق ا  سنجار( .الصار والحويجم وتالعكر قرى توجو وسنوني وم

ً  لت رت جرائم القتاات الجماااعي  ي مناااضق ماتالكاام م  العااالم تبنى مجالس االم  الاادولي  ونظرا

، ي العالم إلى البحث ع  المكقودي ( اليي يدعو  يه أضراف الن اع المسالن  2474القرار المرقم )

 المحتج ي  ، وريا القرار يسااااعد العراقوتساااجيت وااضار أ سااار  ، وتساااجيت وتحديد مواقل الد  

 ريا المالف المؤلم والمنا ي لالقيم االنسانيم . انها 

 

 التوصيات :

  قساارا ً  آالف م  المكقودي  والم يبي عشاارات التشااف ع  مصااير العراقيم عالى الحتومم

 .والمعتقالي   ي السجو  السريم 
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   والكاعالي   ي انتكا م تشري .اضلق سرات تا م المعتقالي  والماتضكي  م  النشضا 

 . اضلق سرات تت م  لم يت  متهما ً ب ي تهم جنائيم 

 . عدم ابت ا  المعتقالي  وعوائالهم 

 .  منل اي جهم مهما تا  دوررا  ي الحتومم م  اعتقات اي مواض  اال ب ي  الق ا 

 ى الق ا  .تقديم الجهات التي تقوم بعماليات الاضف المستمر واالعتقاالت ال ير قانونيم ال 

 . حصر السلت بيد الدولم 

  المستحقم التامالم . ال حايا ومنن يويهم الحقوقتعويل 

 . ال ا  تا م المعتقلت ومرات  االحتجا  السريم م  البلد 

  شريل قانو  صارم جديد بحق تت م  يرتتب عماليات االعتقات والاضف والتعييب ارميم ت

 والقتت .

 ااص  يه قاعدا بيانات لالمعتقالي  والسجنا  . ايجاد مرت  قانوني تابل لالدولم 

 . حسم مالف المقابر الجماعيم  ي البلد 

  لعودا ال قم بي  المواض  والمسااااؤولي  يجب تحويت التصااااريحات الااصاااام بهيا المالف الى

 العمت الكعالي والحقيقي .
 

 :الخالصة 

 ي الوقاات الاايي تااا  الشاااااااعااب العراقي بتااا اام اضيااا ااه المتااتاياام ينتظر انهااا  تااا اام االنتهاااتااات 

والتجاو ات والتهجير القسري والمقابر الجماعيم واالعتقاالت العشوائيم وعماليات التعييب وت يب 

م ريا ال ا  الحالم اسااتمرت ول ايم اال  ، ولحسااإ 2003المواضني  بعد ت يير النظام البائد  ي عام 

المالف التار ي يتضالب الى مبادرا وضنيم ، ومعالجات  وريم حقيقيم م  الت تشااتيت لجنم قانونيم 

 اعالم لتقصااااي الحقائق ، وتقديم تا م المعتقالي  والماتكي   ي السااااجو  الااصاااام والعامم لالق اااا  

معم اليت او تهاو  ، وو ااال مصاااالحم البلد  وق تت االعتبارات ، والحكاظ عالى سااا ااابدو  اي ت

 الدولم العراقيم  ي المحا ت الدوليم .
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لبوي ها  مالف الم يبي  و  ضا بإن يم  تدى العراقي لمنظمات حقوق االنسااااااااا  الحتومم العراق المن

م   حايا المابر السري واالعترا ات الماتضكي  والمعتقالي  قانونيا ً وانسانيا ً ولفبريا  حصرا ً 

ريا المالف م  الدولم العراقيم ، وم  لديه ق ايا  وتشف مصيررم وانها  حي ياتتحت التعييب ، 

 جنائيم او مضالوب لالعدالم يحات الى المحاتم لينات ج ائه العادت .

والاادولي والمنظمااات العااامالاام  ي المجتمل الماادني  داااليوياادعو المنتاادى العراقي الرأي العااام الاا

 الم ساوي نها  ريا المالفوحقوق االنسا  والمؤسسات الحقوقيم لال  ض عالى الحتومم العراقيم إل

 واعادا االعتبار ليوي ال حايا االبريا  .

مو وع ريق دولي إلى ب داد لالتحقيق  ي دور االمم المتحدا إلرسالها   ي م  المنتدى العراقيتما 

  . ، أعقبه تحرك الق ا  العراقي لمتابعم ق يم المكقودي  الم يبي  والماضو ي  قسراً 

 

  والممتلكاتتجاوزات على عقارات : 
 

ول ايم اال  ري عماليات التجاو  واحتلت واالسااتيل   2003 ي تحدي اار تواجه الدولم م  عام 

 البيل بعماليات عالى الممتالتات العامم التابعم لالدولم العراقيم بالقوا والمحساااااوبيم م  الت التلعب

سياسيم  - القانونيم م  قبت " االح اب اضار اارج وااليجار بالعقارات والشرا   -والشاصيات ال

 الا ااارا  المنضقم عقارات  ي " والعصاااابات المنكالتم " ويشااامت التجاو  -والماليشااايات المساااالحم 

 -المدارس  -وساااااياسااااايم  وأمنيم عساااااتريم مواقل - الو اري الجادريم ومجمل القادسااااايم ومجمل

والحدائق  –موالت ال - منشتتالو -المعامت والمصانل  -المضارات  -المنا ت  -القصور الرئاسيم 

 والملعب الريا يم ( . -البساتي   واالرا ي ال راعيم وجرف -االرا ي قضل و –العامم 

( عقار 3000)م   ات ر المد  التي توجد  يها اشاااااتاليات تبيرا حيث رناك مقدمموت تي ب داد  ي 

 وماالف لقانو  صارخ تحدي  ي االئها تر ل متنكيا  ي السالضم جهات قبت وموقل مست ت م 

( الف عقااار تااابل لالاادولاام جرى تحويالاام بضرق مالتوياام 170الاادولاام ، الى جااانااب ت وير ) أملك

معرو م  ي وبشااتى الساابت ب سااما  اشااااص تابعي  ومحسااوبي  عالى شاااصاايات متنكيا  وااللتكاف

 الوسض السياسي والحتومي . 
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رغم  ه رم يم وم يرا لالسااااريمبمبال إيجار ورناك ممتالتات وعقارات تبيرا جرى ت جيررا بدالت

 القانو  ع  الاارجو  نشااض تما، تت يلك تر ل ريه الجهات المتنكيا تسااديد ريه الرسااوم لالدولم 

 والبصااااااارا ب داد مد   ي االقاليات ابنا  المواضني  وبشاااااااتت ااص ممتالتات عالى باالساااااااتيل 

،  البالد غادروا لاليي  ساايما ال الرسااميم المسااتمسااتات ت وير الت م  ترتوكديالى وو والموصاات

العمت والق ائيم والتشريعيم التنكيييم  ات ي السالضرغم محاوالت بعل البرلماني  والمسؤولي  و

األملك اال انها تصااضدم بهيه الجهات ويتم  واسااتعادا محاساابم المتجاو ي  عالى أموات الدولم عالى

احيانا ً بالترا ااااي واحيانا ً بالتهديد واسااااتادام القوا ، وتقدر قيمم ريه الممتالتات الى ات ر  ات جياله

 الدولم لسااااعدت العقارات لهيه القانوني الو ااال ترتيب جرى ( ماليار دوالر امريتي . لو22م  )

 .العامم  المي انيم لدعم  ًمهما  ًمصدرا وتتو  تادم ضائالم أمواالً   جني  ي

 م  الت قوا حتوميم تنكي أوامر االال   ومعاقبم التجاو ات المالف يتضالب ر لولحسااااااام ريا 

المتهمي  الى الق ا  مهما تانت وظائكهم واعادا الممتالتات مل احالم العام  المات عالى المتجاو ي 

 وإيجار بيل قانو   ي النظر إعادا، ويتضالب م  مجالس النواب العراقي او متانتهم الساااااااياسااااااايم 

  ي الكاحل ال ب  أ  التي تنص عالى العامم القاعدا، وتكعيت  2013 لسنم 21 رقمالم دولمال أموات

 م  المستكيدي  يما يالي نمايج م  ، و والتصرف العقد إبضات إلى يؤدي الدولم أموات بيل أو إيجار

 ومجّمعي الا ااارا الترادا والمسااابن و منضقم  يت جير العقارات المهمم و المناك ااام اإليجارات

االمتيا ات التي والسااااتنيي  ورم م  ارقى واجمت مناضق ب داد رغم رواتبهم  والجادريم القادساااايم

 ( عام :17يتمتعو  بها مني )

 

 المبلغ المنزل مساحة وظيفة المؤجر ت

 ألف دينار عراقي 800 متر مربل 400 رئيس و را  سابق -1

 دينار عراقيماليو    متر مربل 400يتجاو  نائب رئيس الو را  سابق -2

 ماليو  دينار عراقي متر مربل  400يتجاو  نائب رئيس الو را  سابق -3

 ماليو  دينار عراقي متر مربل  400يتجاو  نائب رئيس الو را  سابق -4

 ألف دينار 315 متر مربل 630 و ير سابق -5

 ألف دينار. 400 متر مربل  605 أمي  عام سابق لمجالس الو را  -6

 ألف دينار 154 متر مربل 350 تبير برئاسم الو را موظف  -7

 ألف 260 متر مربل 2000 سكيرا -8



29 
 

 ألف دينار 400 متر مربل 600 مسؤوت ر يل المستوى -9

 ألف دينار 320 متر مربل  400يتجاو  مسؤوت عستري -10

 ماليو  دينار عراقي متر مربل  400يتجاو  مسؤوت عستري -11

 ماليو  دينار عراقي متر مربل  400يتجاو  مسؤوت عستري -12

 ألف دينار  ي السنم 12 متر مربل 2500 شاصيم سياسيم متنكيا -13

 
 والمقذوفات والعبوات الناسفة  االلغام: 

 

 

 
 

تشااااير التقارير الصااااادرا م  االمم المتحدا ا  االرا ااااي العراقيم  ي مقدمم دوت العالم م  حيث 

 األساااالحم وماالكات المنكالقم والمقيو ات غير والياائر العنقوديم والقنابت األر ااايمالتالوث باألل ام 

( ماليار متر مربل منتشااااارا  ي محا ظات البصااااارا 3بمسااااااحم تباله ) الناساااااكم والعبوات التقاليديم

 صااالتو األنبارو واربيت والسااااليمانيم ودروك وحالبجم ونينوى قار ويي وديالىوالعمارا وواساااض 

 محا ظم  ي ل م ماليو ( 12) منها، "  مربل متر تيالو 1.730"  قدرت بمساااااااااحم وترتوك الدي 

 يوجد توردسااااااتا  أقاليم مد  و ي..  البصاااااارا محا ظم  ي ل م مليي ( 10) م  وات ر ميسااااااا ،

 المدنيي  حياا تعرل منكالقم  يرال االل ام ريه واغالب ، اال  ل ايم معالجتها يتم لم  ً حقل( 467)

 جساااااديا ً معاقي  اصااااابحوا اغالبهم  اااااحيمالف ( 50) وجرت مقتت  ي ساااااببا ً وتانت اضرال الى

 مجات  ي وااصم والبنا  التضور عماليات وتت الم ارعي  وحرتم عمت عرقالم جانب الى ونكسيا ً

، والحرب  سااااااانم( 30) الى التي امتدتو  ي توردساااااااتا حرب الم  ماالكات ري و البيئمو النكض



30 
 

( 3)، وحرب الااليج األولى وال ااانياام ، واحتلت تنظيم داعل ( سااااااانوات 8) العراقياام اإليرانياام

 . سنوات

تشتت  منها النهاعاجالم لتضهيررا وا الم االل ام  امميم االرا ي العراقيم بحاجم الى مساعداتا  

، مما يتضالب دعم وم ارعهم اضورا عالى حياا المدنيي  االبريا  وصاااااااعوبم عودتهم الى مدنهم 

 مجااات  ي وتضويررااا الوضنياام م  اجاات بنااا  القاادرات الكنياام والجهااد األموات ريدوت العااالم بتو 

 جميل بإ الم أوتاوا، معاردا بموجب ، ورغم ا  العراق الت م األل ام بشؤو  ر ل المتعالقم األعمات

، اال ا  جميل المؤشااااارات تؤتد اساااااتحالم 2018عام  أقصاااااارا مدا  ي الحربيم والماالكات األل ام

 . 2021عالى مشارف عام  ونح  تحقيق يلك

المقدمم م  الواليات المتحدا  الماليم ي م  المنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنسااااااااا  التبرعات

شيتيم والجمهوريم االتحاديم ألمانيا االمريتيم وجمهوريم   يواالمرال واالل ام  التالوث إل الم الت

سااااااااارماتهما  ي تع ي  قدراتالمحررا م  تنظيم داعل االررابي  الحدوديم والمد  المناضق  م 

 .والمقيو ات والعبوات التوادر العراقيم العامالم  ي مجات متا حم االل ام 

 

 غير الحكومية  منظمات المجتمع المدني: 
 

بالدا  العالم ال سيما بعد انتها  الحرب العالميم مجتمل المدني دورا ً مهما ً  ي لعبت منظمات ال

بعد االعل  العالمي لحقوق  حديداً تمتانتها والتي تم تع ي   1945ال انيم وت سيس االمم المتحدا عام 

 ( التي تنص عالى :20و ي المادا ) 1948االنسا  الصادر عام 

 .لتت شاص حق  ي حريم االشتراك  ي االجتماعات والجمعيات السالميم 1- 

 .ال يجو  إرغام أحد عالى االنتما  إلى جمعيم ما  -2

ت العالميم ليتو  مكهوما ً مهما ً ويسارم  ي انتشار ريا المصضالن بشتت تبير  ي المجتمعا أوبد

مجاالت منها ) التنميم ، والقدرا عالى ت ريت التوادر  ي الرصد الالمجتمعات  ي العديد م  تضوير 

ومنار م تا م ، والتو يق والمراقبم ، وقبوت االار ، وتع ي  السالم المجتمعي ، وسيادا القانو  

 .(والمحا راتت المؤتمرات والورل ار م  الوال ا  اال والتهميل التميي اال ضهاد واشتات 
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ري منظمات غير حتوميم مستقالم تدعو لالحريم وقيم حقوق االنسا  ،  ،ومنظمات المجتمل المدني 

القدرا عالى تقديم المساعدات واالعمات االنسانيم والايريم والد اع ع  اإلصلحات العامم  اولديه

لعدالم االجتماعيم ، ويتو  العمت  يها ضوعي االمساواا و ي البلد ، وتدعم النهج الديمقراضي و

حالقم وصت بي  الحتومم والمجتمل لنقت معاناتهم وو ل رد ها ادمم المجتمل وتتو   وغير ربحي

 الحالوت  ي معالجتها .

 تتاتوريم النظام البائددبعد انتها  عصر  نضاق واسلبو ي العراق بر ت منظمات المجتمل المدني 

يمقراضي،  تا  المجتمل بحاجم الى المنظمات المدنيم بسبب تنتيجم لعماليم التحوت الد  2003عام 

التداعيات االقتصاديم واالجتماعيم وال قا يم والسياسيم واالمنيم التي تانت تدار ب سالوب الحتم 

 .الشمولي اليي تا  مسيضرا ً عالى تا م مكاصت الدولم

، استناداً الى 2010لسنم  ( 12  قر مجالس النواب العراقي قانو  المنظمات غير الحتوميم رقم ) 

، لتع ي  دور منظمات 2005( م  الدستور العراقي الصادر  ي عام 73( والمادا )61احتام المادا )

، وت سست منظمات تهتم بمجاالت  المجتمل المدني ودعمها وتضويررا والحكاظ عالى استقلليتها

 -واالعلم  -نبي العنف والتضرف وجمعيات ل -والضكولم  -والمرأا  -وحقوق االنسا   -المساواا )

ومرات   -وضلبيم  بابيمشومنظمات  -والمنتديات ال قا يم والايريم واالنسانيم  -والتعايل السالمي 

ونقابات  -و راعيم  وجمعيات واتحادات عماليم وحر يم  -و ي مجات البيئم  و نيم وصحيم  ريا يم

 ( .نميم والتضوير والسلمومؤسسات لالت -واالنديم االجتماعيم  -ضبيم و مهنيم

 اسعموومل انضلق عمت ريه المنظمات تعرل الناشضو  والعامالو   يها الى تهديدات وتحديات 

نتيجم تصديها لالكساد والعنف المستشري و عف سيادا القانو  مما ادى الى اغلق العديد م  ريه 

م رناك تجارت وا ن م  قبت الحتومم المنظمات وم ادرا الت ير منهم الى اارج العراق ، واليو

والمشارتي   ي العماليم السياسيم اتجاه منظمات المجتمل المدني ، والمنظمات التي لها علقات مل 

و عها يتو  جيدا ً ، وم  تتو  مستقالم وحرا يتو      ي السالضم   االح اب او مل المتنكيي 

ظمات ب سالوب متعالي عمالها ونشاضها وتواصالها مل المجتمل صعب ، والسالضات تتعامت مل المن

وال يوجد اي  ، لدى ااي وتجديد االجا اتمعرقت تو  تعامالها وعادا يوامني وتجارت متقصد ، 

 ي  ، وم  جانب اار ال تعرف االسباب بوجود دائرا المنظمات تنسيق وا ن وم مر بي  الضر
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غير الحتوميم  ي المنضقم الا را  مل العالم رناك و ارا تعمت بتت حريم  ي مناضق اارى عامم 

 .  ت حريمم  العاصمم ب داد وتستقبت المراجعي  بت

م الى  تن ا اق جديدا لالتعاو  يالحتوم ات حقوق االنسا  السالضاتالعراقي لمنظم يدعو المنتدى

والتنسيق مل المنظمات المهنيم والرصينم والكاعالم عالى الساحم العراقيم م  الت تاصيص تمويت 

والعمت المشترك م  أجت تنميم الكرد  ،  ي نشاضاتها لدعمها ومساندتها ومساعدتها عالى االستمرار

 .م والعدالموالمجتمل وترسيخ قيم الحريم والسل

 تمةالخا : 
 
 

 عام اإلصااااااالحات 2021 الجديد ي مت المنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنساااااااا  ا  يتو  العام

م   حدوال،  العراقيي  تت ايارات واحترام، ومنن الحقوق والحريات العامم  ي البلد ،  الحقيقيم

 والاضف القتت تجرائم ، الحياا مجاالت معظم  ي والمساااتمرا الصاااارام واالنتهاتات تجاو اتال

 والمعتصاامي  المتظارري   ااد الحي الساالت واسااتاداموالقمل  العشااوائيم واإلعتقاالت والتعييب

 والم يبيي ، الماتضكي  مصير ع  والتشف الشعبي الحراك قتالم محاتمم  ي واالسراع ، السالميي 

 ، المواضني  بحق والترريب ال ااااااا ض ممارساااااااام وعدم والعقيدا والرأي التعبير حريم واحترام

، وانتشار  ت تنظيم داعل االررابي بعد تصاعد عمالياتهم االجراميم  ي ريا العامالو  عالى والق ا 

ئاليم والقباليم ، اعاتهم العاواليي يتم اسااتادامه  ي صاارانواع االسااالحم بي  العشااائر وبنضاق واساال 

 ،ات الدبالوماسيم والمناضق الستنيملالحد م  االعتدا ات عالى البع  الدولم بيد السلت حصروارميم 

 الح بيم والمحاصااصاام المسااتشااري الكساااداالتجار بالبشاار ، وعمالم االضكات ، و ظاررا ومتا حم

 ،وتداعياتها االقتصاااااااديم والمعاشاااااايم  (19تو يد )معالجم وبا  تورونا  والعمت عالى ، ال اااااايقم

والتعاليم والساااات  ، ومعالجم ظاررا االنتحار  ي المجتمل العراقي ، الصااااحي  تحسااااي  الو اااالو

تما يدعو المنتدى ،  العراق عموم  ي والمد  المناضق  ي الديموغرا ي الت يير اساااليب ومنار اام

والحد م   درا المحددايوصااااااار ها  ي مواع دي دم المساااااااااس برواتب الموظكي  والمتقاعالى ع

، واالسرع  ي معالجم ضالبات يوي الشهدا  وحسم مالكاتهم  االستقضاعات وال رائب عالى رواتبهم
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ونناشاااااد الساااااالضات  االنتاابات البرلمانيم  ي موعدرا المحدد ، ا واجر ، بمساااااتحقاتهمالااصااااام 

 . التشريعيم والتنكيييم والق ائيم لإلسراع  ي حت اال مات والمشاتت القائمم  ي البلد

 حقوق االنسانالمنتدى العراقي لمنظمات 

 2021كانون الثاني / /  6

 

 الجمعيات والمنظمات المنضوية في المنتدى العراقي :
 

 

 الجمعية العراقية لحقوق االنسان / بغداد  -

 جمعية المواطنة لحقوق االنسان / العراق -

 منظمة حمورابي لحقوق االنسان / العراق -

 الجمعية العراقية للمتقاعدين / العراق -

 االنسان / النجف جمعية الرافدين لحقوق -

 الجمعية العراقية لحقوق االنسان / امريكا -

 هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق  -

 المرصد السومري لحقوق االنسان / هولندا -

 منظمة الدفاع عن حقوق االنسان في العراق ) اومرك ( / المانيا -

 لجنة الدفاع عن حقوق االنسان / استراليا -

 

 

 

 

 

 

 المنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنسان  

E : Iraqi_Democratic_forum@yahoo.com 


