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المقدمة:
تتصدر اوضاع حقوق االنسان في العراق االهتمامات الميدانية المتواصلة لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان. وت�أتي
هذه االهتمامات من منطلق المبادئ واالهداف التي نشأت من اجلها المنظمة, وهي في هذه التوجه��ات تح��رص اش��د
الحرص على ان يكون حضورها الراصد لتلك االوضاع بالمستوى النوعي الذي يتناول كل الظواهر الحاصلة وبما
يلبي تشخيص االوضاع السياسية واالمنية والحقوقية والخدمي�ة العام��ة. ومن هن�ا تش�هد التق�ارير الحقوقي��ة للمنظم��ة
خطًا بيانيًا متصاعدًا من الرصد المي�داني الموض�وعي. وه�ذا بالتحدي�د م�ا م�يز ايض�ًا تقري�ر المنظم�ة عن اوض�اع

 اخ��ذة باالعتب��ار الرص��د المي��داني30/6/2020 الى 1/1/2020حق��وق االنس��ان في الع��راق للف��ترة الممت��دة من 
ونوعية وتشعب االنتهاكات التي تضغط على العراقيين خالل تلك الفترة.

ان هذا التقرير السنوي الذي امامكم األن جاء حصيلة رصد ميداني ومق��ابالت وت��دوين معلوم��ات واج��راء مق��ابالت
من اجل تثبيت الوقائع التي تلتقي عليه��ا الحق��ائق، ول��ذلك س��يجد المت��ابع للتقري��ر تغطي��ة ميداني��ة واس��عة للك��ادر من
االنتهاكات التي تشغل ال��رأي الع��ام الع��راقي وله��ذا ج�اءت الوق�ائع متنوع��ة، كم��ا اعطت منظم��ة حم��ورابي اس��بقية

، كما تحرص حم��ورابي ومن2020القضايا التي ما زالت تضرب في الواقع العراقي اكثر من غيرها. خالل العام 
ذات االتجاه ان تبقى حاشية المعلومات مفتوحة على كل م��ا يس��تحق ان يض��اف او يح��ذف، وه��ذا في حقيق��ة الواق��ع
جوهر المطلوب بشأن رصد االنتهاكات, اذ ال توجد وق�ائع ثابت�ة وانم�ا في تح�رك دائم وذل�ك م�ا يجع�ل من تق�ارير
منظمة حمورابي لحقوق االنسان تشخيصات ناضجة ولها س��مة المتابع��ة الميداني��ة المتواص��لة, نق��ول ذل��ك بك��ل ثق��ة
ونأمل ان يجد هذا التقرير صداه الواقعي، خاصة واننا حرصنا على ان نقدم اس�تنتاجات مس�تجدة اص�اًل من الوق�ائع
والمعلومات الواردة وتل��ك خط��وة مهم��ة تعين اص��حاب الش��أن من الحريص��ين على االص��الح على تلمس خط��وات

مفيدة منها. 
لما لحمورابي من هم التركيز على المكونات المستضعفة واالكثر استهدافا, سوف نبرز االوض��اع ال��تي تم رص��دها
بشأن االقليات الدينية� المختلفة التي عانت وال تزال تعاني من بشاعة االجرائم التي تمثلت بجرائم حرب وجرائم ضد

االنسانية وجرائم االبادات الجماعية وغيرها من االنتهاكات المتواصلة التي تلحق بوجودهم وممتلكاتهم.

2003  أوضاع المسيحيين بعد عام 1-1االقليات   .

 أوضاع األقلي��ات العراقي��ة الديني��ة من الج��وانب الحقوقية2003 تابعت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان  بعد عام 
 عام��ًا من عم��ر "نظ��ام الحكم ال��ديمقراطي" الجدي��د في17 واإلجتماعي��ة واإلقتص��ادية والثقافي��ة " خالل اإلنس��انيةو

الع��راق ومنهم أبن��اء المك��ون المس��يحي. وق��د أش��رت المنظم��ة حجم تل��ك األوض��اع  الالانس��انية من االنتهاك��ات
والتهديدات التي طالتهم من القتل والتهجير واالغتصاب والسلب والنهب على أيدي الخارجين عن القانون من حمل��ة
السالح المنفلت ) الميليشيات( وعصابات الجريمة المنظمة من القاعدة  وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا
"داعش" ومن  التشريعات والممارسات الماسة بحقوقهم الدينية�  ال��تي ط��التهم ع��بر مراح��ل زمني��ة متتالي��ة وبألي��ات

مختلفة قامت المنظمة  بمتابعتها وتوثيقها. 
 اثرنا ان نعمل مراجع��ة س��ريعة ومختص��رة لم��ا2020وقبل الخوض في اوضاع المسيحيين في العراق خالل عام 

 وم�ا تعرض�وا له�ا من انتهاك�ات فظيع�ة ادت الى اح�داث خل�ل في2003آل اليه وضع المسيحيين في العراق بع�د 
التوازن المجتمعي العراقي النوعي وبالتالي تدمير  التنوع الذي كان  سائدًا، وفيما يلي  بعض النقاط المؤكدة : 

-إختفاء وجودهم في الكثير المحافظات العراقية التي كانوا يتواجدون فيها بأعداد كث��يرة منه��ا العم��ارة والناص��رية1
واألنبار وديالى والحلة وأخر تلك المحافظات التي إختفى وجود أبناء المكون منها من هذه المحافظ�ات هي محافظ�ة
صالح الدين )تكريت( حيث نزحت أخر العوائل منها هذا العام  عائدة  الى  مركز قضاء الحمدانية في سهل نينوى.

 
الكنيسة الخضراء في تكريت بدون مؤمنيها منظر عن بعد                                 و عن قرب
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 في عدد من المحافظات ، بما في ذلك محافظات�2003-انحصار تواجد المسيحيين في مناطق معينة في العراق بعد عام 2
إقليم كردستان العراق ، سهل نينوى وبغداد ، فيما قبل انتشارهم في معظم مناطق العراق من الشمال إلى الجنوب.

( خمسمائة ألف نسمة بعد أن كان500.000- أن عدد المكون المسيحي في العراق انخفض بشكل تقريبي إلى حوالي )3
 نتيجة االستهداف المستمر الذي استمر. لم تتوقف حتى2003( مليون ونصف قبل عام 1.500.000عددهم أكثر من )

اآلن ، لكنها تأخذ أشكااًل مختلفة حسب الفترات.
ضعف وعجز أجهزتها األمنية واإلدارية عن ضبط األمن وحفظه. كما يؤكد اإليمان بعدم وجود رؤية حقيقية والتزام الحكومة

الجاد بما يحقق االستقرار المجتمعي واالهتمام بترسيخ الهوية الوطنية وتحقيق العدالة المجتمعية بما يضمن ويعزز وجود
وبقاء الوطن لجميع مكوناته.

(1100- من خالل رصد حمورابي ، تم تسجيل عدد ضحايا اإلرهاب والعنف الطائفي من المسيحيين بلغ أكثر من )4
 حتى هذا العام ، ممن اختطفوا وقتلوا على يد مجرمين مجهولين: ُقتلوا بنيران2003شخص منذ عام 

 ، شملت عمليات االختطاف أطفال و2014القوات األمريكية والحرس الوطني واألسايش وغيرها .. في عام 
 سنوات متغربة عن اهلها وحيث6 سنوات ونجت بعمر 3البالغون ، مثاال على ذلك: الناجية كرستين التي اختطفت بعمر 

واصلت حمورابي في جعلها بطلة حمالت� المدافعة في تقاريرها وهنا خالل تواصل متابعة حمورابي لحالتها التقتها بعد سنة
من عودتها الحظت تاقلمها مع اهلها من جديد 

. 

الناجية جاكلين      كرستينا ناجيةالمها
حمورابي تحتفل بكرستين

اثناء مراقبة منظمة حمورابي سجلت بعض الحاالت المسيحية لضحايا مسيحيين انظر التقارير السنوية على التوالي
:www.hhro.org، على 

 - بعد� أن أمضت ثالث سنوات في السبي بين الموصل والعديد� من القرى السورية في أيدي مجرمي داعش5
اإلرهابيين ، جاكلين التي نجت بعد تعرضها لجرائم متكررة لبيعها وشرائها كعبودية جنسية وتعذيب ، تمكنا من

الترحيب به وتوثيق قضيته. وكانت محافظة نينوى ، العاصمة بغداد ، أكثر المناطق التي استهدفت هذه الهجمات.
 مع القس رغي��د واألب2008 وقتلهم بوحشية في الموصل رئيس األساقفة )مار فرج رحو( في آذار م- تم اختطافه

بولس وغيرهم ، بما في ذلك التفجيرات التي طالت عدًدا من كنائسهم ، بم��ا في ذل��ك مذبح��ة س��يدة النج��اة. كنيس��ة -
 ، عن�دما اقتحمه�ا مجرم�ون متطرف�ون2010 تش�رين األول 31بغداد ، حيث قت�ل وج�رح عش�رات المص�لين في 

.وقتلوا أنفسهم ، وانفجروا داخلها ، فيما كانت مزدحمة بالعشرات من المصلين.
 - اإلستهداف المستمر ألرزاقهم ومحالتهم التجارية ونواديهم االجتماعية ودورهم وعق��اراتهم الس��كنية باالس��تيالء5

غير القانوني والغلق والتفجير لمحالت بيع المشروبات الروحي��ة في البص��رة وبغ��داد والخط��ف واالب��تزاز للع��املين
 حتى اليوم (.2003والموظفين منهم في كل ذلك منذ عام )

 كنيسة ودير في محافظ�ة نين�وى ونهب نفائس�ها ومخطوطاته�ا ال�تي ت�رتقي130-تدنيس وتدمير وحرق أكثر من 6
إلى القرون الميالدية� األولى  والتي تعتبر  كنوزا وثروات وطني��ة للع��راق من قب��ل عص�ابات " داعش" بع��د س��قوط

4



منظمة حمورابي لحقوق االنسان

،  وتلك الكنائس واالديرة ما زالت مدمرة  الى الي��وم، وتع��اني  من2014المحافظة بيد تلك العصابات في حزيران 
 .2017عدم  إهتمام الحكومة بها بعد تحرير المدينة في عام 

، من خالل االبقاء على حزمة القوانين التي صدرت في عه��د2003-إستمرار نهج التغيير الديموغرافي بعد� عام 7
النظام السابق والتعليمات الخاصة بتوزيع االراضي السكنية  للعسكريين وموظفي القطاع العام والخ�اص ناف�ذة لح��د

 الملغي  لكن مع التحايل غلى االلغاء اعيد العمل به وان كان احد قرارات مجلس قي��ادة117اليوم استنادا الى قرار 
تع��ديل عليه��ا تم الغ��اءه دون أي محاس��بة 2004الثورة المنحل وسنة 

لحماي��ة خصوص��يات من��اطق االقلي��ات ومنه��ا من��اطق المس��يحيين في
سهل نينوى، إذ شكل معيار االعتماد على  " مسقط ال��رأس"  وال زال
يشكل خطرًا داهمًا إلس��تكمال سياس��ة التغي�ير ال��ديموغرافي)الس��كاني(

. لمناطقهم 

اإلدارية في مناطقهم، شكل خطرًا على بقائهم وإستقرارهم بسبب بناء عش��رات كما أن تعطيل وايقاف اإلستحداثات 
(3المجمعات. السكنية العشوائية على األراضي الزراعية  المحيطة ببلداتهم وقراهم، باإلضافة إلى إعطاء مؤخرًا )

ثالث رخص إنش��اء مجمع��ات س��كنية إس��تثمارية داخ��ل ح��دود م��دنهم وقص��باتهم في س��هل نين��وى،  وه��ذا م��ا غ��ير
ديموغرافية العديد من تلك المناطق، ان قضائي الحمدانية ) قرقوش(  وتلكيف  ومركز ناحي��ة برطل��ة  ش��واهد على
تلك السياسات، حيث أطفئت االف ال��دونمات من االراض��ي الزراعي��ة التابع��ة  له��ذا المك��ون ووزعت  قط��ع س��كنية
لغيرهم من المكونات القومية والدينية من داخل وخارج وحداتهم اإلدارية من فئة  الموظفين الم��دنيين والعس��كريين،
وهذا ما جعل األكثرية المسيحية في هذه المدن والقصبات تصبح أقلية وتخضع لتأثيرات فكرية وإجتماعي��ة  وثقافي��ة

وسلوكية سببت  في هجرتها .
وبالعودة الى االنتهاكات االخيرة  التي تعد امتدادًا للسياسات السابقة نورد ابرز ما تم رصده :

،2003•مازالت الخروقات  القانونية مستمرة بحقوق االقليات غير المسلمة بالعديد من القوانين المشرعة بع�د ع�ام 
,2وتشكل هذه التشريعات انتهاكا للحريات الدينية التي كفلها الدستور العراقي في العديد� من م��واده منه��ا الم��ادة )  �)

وال��تي تنص ) يض��من ه��ذا الدس��تور كام��ل الحق��وق الديني��ة� لجمي��ع االف��راد في حري��ة العقي��دة والممارس��ة الديني��ة�
  المس��مى ب��� "ق�انون2016  لس��نة 3كالمسيحيين وااليزيديين� والصابئة المندائيين(،� ومن هذه القوانين ق��انون رقم  

 / الفقرة ثانيًا وال��ذي يف��رض تغي��ير ديان��ة االطف��ال القاص��رين الى االس��الم إذا26البطاقة الوطنية الموحدة " المادة 
أسلم احد الوالدين.� كما ان تغيير الدين الحد الوالدين تنعكس على اوضاع االطفال ليس فقط بتغيير دينهم فحسب ب��ل

ايضًا في مسألة الحضانة والميراث والزواج  والطالق وغيرها .
في هذا الصدد تابعت منظمة حمورابي لحقوق االنسان قرار محكمة تمييز اقليم كردس��تان – هيئ��ة االح��وال المدني��ة

، عن�دما ق�امت المحكم�ة بأعتب�ار ق�رار حكم2019-12-23 بت�اريخ 2019- هيئ�ة االح�وال المدني�ة 1184العدد� 
محكمة االحوال الشخصية في سيميل برد دعوة المدعي الذي تحول الى الدين االسالمي السترداد وحضانة ولده من
والدته المدعي عليها غير ص��حيح ومخ��الف للش��رع والق��انون الن��ه اليش��ترط ان تك��ون الحاض��نة امين��ة على تربي��ة

( من قانون االحوال الشخصية المعدل الذي يفترض عدم االمان��ة من2-57المضموم وحياته باالعتماد على المادة )
جهة الدين بالنسبة لالم المدعي عليها التي بقيت على ديانتها المس��يحية وذل��ك  بس��بب ان المحض��ون الي��زال قاص��ر

( من ق��انون االح��وال3-21ويتب��ع االوالد القاص��رون في ال��دين من اعتن��ق ال��دين االس��المي من االب��وين والم��ادة )
المدنية� بأن الولد يتبع خير االبوين دينًا، ولهذه التبعية� من مصلحة للقاصر من حيث الميراث رغم انه ال يش��ترط في
الحضانة اتحاد الدين ولكن اذا اصبح اختالف الدين مبعث الخطر على مصلحة الصغير، ويخشى بقائ��ه ل��دى والدت��ه
التي بقيت على ديانتها المسيحية لذا في هذه الحالة ينتزع الطف�ل عن حاض�نته خش�ية تعرض�ه للض�رر لت�أثره ب�دين

حاضنته وهو في جهل عن تعاليم دينه الذي اصبح تابعًا له طالما كان  قاصرًا
واعتبرت محكمة التمييز ان محكم��ة س��يميل اص��درت حكمه��ا بخالف الش��رع والق��انون ل��ذلك تم نقض��ه. ان ان��تزاع
الحضانه من االم يعد� انتهاكًا صارخًا وتمييزًا، لمجرد ان الوالد قد تح��ول الى ال��دين االس��المي. وب��ذلك ان المحكم��ة
تتجاوز على مجمل القوانين العراقية التي تعطي االحقية لالم بالحض��انة، لتمنحه��ا للوال��د لمج��رد ان��ه اعلن اس��المه،

( من الدس��تور14وضربت عرض  الحائط احقية االم  في تربية الطفل ا بسبب الدين وبذلك تجاوزت على الم��ادة )
التي تؤكد على عدم التمييز بين المواطنين العراقيين على اساس الدين او العرق او الجنس او غيرها.

( ثالثة أع��وام  على ع��ودة أالف العوائ��ل المس��يحيية الى بل��داتهم وقص��باتهم ودورهم  وأمالكهم الم��دمرة3•مضى )
والتي تم أعادة تأهيلها من قبل المنظمات الدولية  والوطنية الدينية� والمدنية  من دون أي  بصمة أو تعويض لهم من
قبل الحكومة العراقية لألضرار المادية ال��تي لحقت بممتلك��اتهم ال��تي دمره��ا واحرقه��ا وس��رقها داعش في الموص��ل
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وسهل نين�وى لح�د األن رغم إكم�الهم االج�راءات القانوني�ة . بينم�ا ال تمث�ل التعويض�ات ال�تي ق�دمت لهم اي�ة ق�دره
لمعالجة اوضاعهم لقلتها والنها صرفت اصاًل لدعم بعض الحاجات الغذائية في مخيمات اللجوء.

ملف التجاوزات على الدور والممتلكات الخاصة بالمسيحيين 1-1-1
ان هذا الملف قديم وجديد ومستمر وقد دأبت منظمتنا متابعته عبر تقاريرها السنوية والخاصة، وقد ق��دمت مناش��دات
ومذكرات الى السلطات الرسمية لمعالجته،  والن اغلب العقارات التي تم االستيالء عليها برغم ان غاص��بها هم من
اصحاب النفوذ التي تمتلك القوة والسالح، لذلك ان الدولة تقف عاجزة في وضع  حل��ول فوري��ة له��ا. بس��بب ض��عف
أليات الدولة  في انفاذ القانون بحق الغاص��بين. وق��د ان��برى م��ؤخرًا الس��يد مقت��دى الص��در الى تش��كيل لجن��ة خاص�ة

تتضمن كوادر معروفة في التيار الصدري لمتابعة معالجة هذا الملف.
هذا وقد كانت بعض وسائل االعالم العراقية قد عرضت في هذا العام فلمًا عن محاول��ة اغتي��ال مح��امي الس��بب ان��ه

دافع  عن ممتلكات المسيحيين.
كما تلقت منظمة حمورابي معلومات موثقة عن حيثيات قضية تت��ولى محكم��ة الك��رادة النظ��ر فيه��ا وتخص عملي��ات
تزوير بيع ممتلكات مسيحيين مهاجرين الى خارج نفذتها عص��ابة متمرس��ة في عملي��ات الغش واالحتي��ال وال��تزوير
الغتصاب عدد� من العقارات )دور سكنية(،  ومن المنتظر اصدار احكامًا بها بعد ان توفرت ك��ل االدل��ة ال��تي ت��دين�
افراد هذه العصابة. ومن المؤكد ان منظمتنا سوف تنشر نت��ائج الحكم القض��ائي ال��ذي سيص��در عن محكم��ة الك��رادة
الحقًا، كما ان  منظمة حمورابي تتابع عن كثب قضية دار السيد فادي وميش��يل ال��تي تم االس��تيالء عليه��ا في ك��رادة

مريم بحجة بيعهم الدار المغتصب العقار وال تزال قضيتهم  سارية الى اليوم قيد المحاكم ببغداد.
وتشير مصادرنا الى قضايا اخرى منها قضية امراة مسيحية تسكن )العمارة( في محافظة ميسان، حيث تم االستيالء

، بعد ان قامت  بتأجيره لشخص وبعد فترة ادعى هذا الشخص ان�ه مال��ك52على عقارها في منطقفة الكرادة شارع 
للعقار ويرفض التخليه او دفع بدل لاليجار ومن ثم لمغتصب لهذا العقار.

"2015( لس��نة 5• في اقليم كردستان العراق يشكل التمييزالسلبي لالقليات الدينية إنتهاك��ًا ص��ارخًا  لق��انون رقم )  
قانون حقوق المكونات"  في االقليم.  من حيث  تناقضت العديد من القرارات الصادرة بخص��وص التج��اوزات على

( ه��يزانكي الس��فلى90 ( هيزانكي العليا ومقاطع��ة)89االراضي ويتبين ذلك  في الخصومة القائمة على مقاطعتي )
( فالح مس��يحي م��ا بين ك��ل من محكم��ة إس��تئناف ده��وك117العائدة  لقرية زولي العليا والسفلى والموزع��ة على )

 وبين محكمة تمي��يز اقليم كوردس��تان2/11/2020 في 2020/ت ص/28بصفتها التمييزية�  بقرارها المرقم العدد/�
  بخص��وص قض��ية التج�اوز الحاص��ل على1/9/2020 في 252بقرارها المرقم الهيئة المدنية االس��تئنافية الم��رقم 

تلك المقطعات وفق طالب التص�حيح وه�و ) أورو كوريي�ل  خ�امس( وكيل��ه المح�امي ) بني��امين نيس��ان ي�اقو( وبين
المتجاوز) عبدالهادي رشو محمود(، تشكل تحديًا  للوجود المس��يحي في منطق��ة نهل��ة من قض��اء عق��رة بس��بب  ه��ذا

التمييزالسلبي تجاه أبناء الديانة المسيحية من أهالي أقليم كوردستان.. الخ
 .2003 أوضاع المسيحيين في الموصل بعد عام 1-1-2

•رصدت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان  حجم االنتهاكات التي طالت مقبرة الطوائف المسيحية في منطق��ة "وادي
عكاب" في الموصل بعد سقوط المدينة بيد� عص��ابات داعش اإلرهابي��ة، إذ وبع��د م��رور ارب��ع س��نوات على تحري��ر
المدينة� من براثن داعش ال زالت المقبرة في حالة يرثى لها من حالة ع��دم اإلهتم��ام الحك��ومي واإلنس��اني.  حيث تم
سرقة توابيت الموتى،   وتدمير للقبور وإزالة الكثيرمنها،  وإبقاء رفاة الموتى مكش��وفة  للحيوان��ات الس��ائبة  ولعبث
رعاة االغنام  وس��راق م��واد البن��اء، ان ك��ل ه��ذا تع��ده منظم��ة حم��ورابي انتهاك��ا ص��ارخا لحرم��ة الم��وتى وكرام��ة

المسيحيين .
تتميز نينوى بتنوعها الفريد  العرقي والديني واإلثني واللغوي والثقافي والحضاري فهي تمث��ل عراق��ا مص��غرا به��ذا

التنوع.�
 والى الي��وم  تع��اني جمي��ع مكون��ات المحافظ��ة ومناطقه��ا بص��ورة عام��ة من اإلهم��ال والتغ��ييب2003 بع��د ع��ام 

والتهميش وقلة الدعم، وبش�كل خ�اص  من�اطق االقلي�ات في س�هل نين�وى وس�نجار، ف�إن أبن�اء االقلي�ات الديني�ة� من
االيزيديين والمسيحيين من ) السريان االشوريين الكلدان واالرمن( هم أك��ثر تل��ك المكون��ات تعرض��ًا للظلم والحي��ف

والتهميش السباب ثالثة.
 االول: التهميش العام للمحافظة من قبل الحكومة اإلتحادية.

 وما ينتج ذلك من فساد2003 الثاني: تهميشهم على يد  الحكومة المحلية  في نينوى بعد عام 
الثالث: اإلستهداف العرقي واإلثني والديني .
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مختلف كنائس الموصل ال تزال تحت الدمار الداعشي

 في الموصل يعيشون بسالم ووئام نسبي مع ب��اقي مكون��ات المدين��ة من الع��رب2003لقد كان المسيحيون قبل عام 
والكرد والتركمان والشبك، يتوزعون في أحياء) العربي، المهندسين، المجموعة، نرك��ال، الش��رطة، البك��ر، الن��ور(
من األحياء الحديث�ة في الج�انب االيس�رمن الموص�ل  الى ج�انب  وج�ودهم  الت�اريخي في األحي�اء القديم�ة� من حي
) الساعة،  الميدان، الفاروق، الخزرج، الجوسق، الطيران، الدواسة( الذي تعرض لدمار شامل بع��د تحري��ر المدين��ة

( من أماكن العب��ادة من الكن��ائس ودور ومؤسس��ات لخدم��ة50من داعش. وللمسيحيين في مركز  المدينة أكثر من )
االيتام واالديرة القديمة والحديثة ومنها االثرية البعض من تلك الكنائس  تع��ود الى الق��رون االولى للميالد  م��ع ع��دد
من المقابر التي تنتشر في المدينة وداخل كنائسها،  وكان أبناء المكون المسيحي يشكلون عصبًا إقتصاديًا م��ؤثرًا في
الواقع اإلقتصادي للمحافظة، حيث  تمنكهم للكثير من المهارات الحرفية من الصياغة والح��دادة والنج��ارة باالض��افة
الى المهام الحكومية التي كانوا يشغلونها في جميع اإلختصاصات العلمية والفكرية واإلقتصادية والفنية، و لغاية قبل
احتالل الموص��ل من داعش وك��انت أع��داد  المس��يحيين ال��ذين يعيش��ون في مرك��ز الموص��ل ترب��و إلى أك��ثر من )

 ( عش��رون أل��ف نس��مة، ه��ؤالء باالض��افة الى بقي��ة المس��يحيين في س��هل نين��وى الب��الغ ع��ددهم ح��والي )20000
( مائة وخمسون الف نسمة ، ك��انوا يش��كلون نس�يجًا وطني�ًا وعص��بًا  إقتص�اديًا  وفني�ًا وثقافي��ًا نوعي�ًا إلى150000

جانب بقية المكونات من االيزيديين� والعرب والكرد والشبك والتركمان والكاكئية لهذه المحافظة.
تابعت المنظمة أوض��اع  المس��يحيين في محافظ��ة نين��وى ورص��دت حجم اإلنتهاك��ات ال��تي تعرض��وا له��ا  بع��د ع��ام

، اذ يبدو جليًا ان هذا المكون تعرض ألبش��ع هجم��ة بربري��ة من االس��تهداف الع��رقي وال��ديني من قب��ل تنظيم2003
القاعدة وداعش وغيرها. بما فيه سبي بناتهم ونسائهم بينهن الطفلة كرستين والشابة جاكلين 

-طالت اإلنتهاكات وج��ودهم وأمالكهم وكنائس��هم وأدي��رتهم وجمي��ع مراك��زهم الثقافي��ة واإلجتماعي��ة باالض��افة الى1
وظ��ائفهم  الحكومي��ة،  حيث ق��ام ه��ذا التنظيم اإلره��ابي بإس��تهدافهم أف��رادًا وجماع��ات ومؤسس��ات  ديني��ة� وثقافي��ة

، فك��ان الخط��ف والقت��ل  لعش��رات االف��راد على2014وإجتماعية في حملة  إرهابية  بربري��ة إس��تمرت ح��تى ع��ام 
، ففي سقوط مراكز الش�رطة2014 حتى عام 2003الهوية من قبل تلك الجماعات المنظمة إذ قتل المئات منذ عام 

، خطف وقت��ل العش��رات من ابن��اء المك��ون المس��يحي منهم خط��ف المط��ران ج��رجيس القس2004بيد القاعدة عام 
موسى واطالق سراحه بفدية، وخطف وقتل الش��اب ليث حكمت خض��ر أش��و وأخ��رين، كم��ا تم  خط��ف وقت��ل االب

 ليستمر المسلسل في قت��ل رج��االت ال��دين المس��يحي  في قت��ل االب2006بولص أسكندر نحرًا من قبل القاعدة عام 
.3/6/2007رغيد كني وثالثة من الشمامسة  أمام كنيسة ام النور في حي النور بالموصل في 

- تابعت حمورابي مل��ف تغي��ير قي��ود أمالك المس��يحيين من ال��دور الس��كنية والعق��ارات ممن غ��ادر بل��دة الموص��ل2
، حيث ظه��ر أن هن��اك عش��رات االمالك بحس��ب التحقيق��ات والش��كاوى المقدم��ة من2003وهجهره��ا  قب��ل ع��ام 

أصحابها بوجود تغيير لقيود  تلك العقارات في السجالت العقارية لحساب جماعات إرهابية متنفذة  "بدعاوي غيابية
بإدعاء الملكية " تم بيعها لحساب أناس أخ��رين بغي��ة تفري��غ مركزالمحافظ��ة منهم. وق��د نجحت القاع��دة  ال��تي ك�انت
مسيطرة على مدينة� الموصل إلى حد ما في ذلك، وس�ط ع�دم وج�ود أي رادع حك�ومي، كم�ا ش�هدت الموص�ل قت�ل
إثنان من مدراء دائ�رة التس�جيل العق�اري في الس�احل االيس�ر) ط�ابو الزه�ور(  علي ي�د تل�ك الجماع�ات االرهابي�ة

،  وبعده السيدة ) خولة الس��بعاوي ( في ش��باط/2006والخارجة عن القانون وهم كل من )درواز نذير  (نهاية عام 
،  التي كان له�ا ال�دور الب�ارز واالساس�ي في تحجيم دور تل�ك الجماع�ات لم�ا ق�امت ب�ه،  من توثي�ق جمي�ع2010

االضابير وارسالها الى بغداد بحسب  تصريحات القاضي حسن محمد والذي عمل سنوات طوال في محكمة جنايات
نائبا للمحافظ السابق أثيل النجيفي  والذي يثني إلى أهمية الدور ال��ذي لعبت��ه م��ديرةالموصل عضوًا ورئيسًا، وكذلك 

التسجيل العقاري )خولة السبعاوي ( بنسخها سجالت التمليك وإرسالها إلى بغداد� وتابع: “بفضل هذه السيدة الشجاعة
نستطيع على األقل أن نتحقق من هوي��ة ص�احب الملكي��ة األص��لي، وال س��يما أن كث��يرين في من��اطق ال��نزوح ب��إقليم
كردستان العراق  أو غيرها يحتفظون بنسخ من سنداتهم العقارية معهم أينما ذهبوا”. لكنه لم يشر الى السجالت التي

جرى التالعب بها وسرقتها قبل أن تتم عملية النسخ من قبل تلك الجماعات المتنفذة.  
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وت�رى منظم��ة حم��ورابي من خالل متابعته�ا لالح�داث االخ��يرة من أعتق�االت في ص�فوف م�دراء  دائ�رة التس�جيل
العقاري في الزهور وقرارات غلق الدائرة  من قبل السلطات اإلدارية هو إمتداد  للفس��اد المتمث��ل في إس��تمرار تل��ك
الجماعات المتنفذة  في  الضغط على مدراء هذه الدائرة إلرغامهم بنقل ملكي��ة العق��ارات العام��ة والخاص��ة  في ه��ذه

 من قبل جه��از2019أذار/26) فرحان  طه حسين(  في الدائرة، إذ تم إعتقال مدير دائرة التسجيل العقاري السابق 
األمن الوطني بعد ان ورد اسمه ضمن لجنة تقص��ي الحق��ائق ال��تي ش��كلها البرلم��ان الع��راقي للتحقي��ق بش��أن سلس��لة
االعتداءات المسلحة وحوادث التفجير والخطف والفساد التي ش��هدتها مدين��ة الموص��ل،  بع��د� اس��تعادتها من س��يطرة

 سنوات بعد التحقيق معه وإعترافه بجرائم5 ليتم إصدار حكم بسجنه مدة 2017تنظيم الدولة اإلسالمية )"داعش"( 
تغيير ونقل ملكية المئات من العقارات لحساب جهات سياس�ية وأمني�ة متنف�ذة، وإعتق�ال م�دير ال�دائرة الح�الي الس�يد

 مع اثنين  من مروجي المعامالت  متلبسين بقضايا فساد وتزوي��ر2019 تشرين الثاني/14) محمد االعرجي(  في 
هو األخر مثار قلق ألبناء نينوى جميعًا وألبناء المكون المسيحي بش��كل خ��اص . ه��ذا وك��انت لجن��ة ق��د تش��كلت من
وزارة الداخلية وال��دفاع واجه��زة المخ��ابرات والجه��ات االمني��ة االخ��رى وبالتنس��يق م��ع الكن��ائس لمعالج��ة ع��دد من
القضايا في استرجاع هذه الممتلكات الى اصحابها، وقد كانت مشكورة  قد عالجت عددًا كب��يرًا من ح��االت التج��اوز
على دور المسيحيين اال ان هنالك ال يزال العديد لم يعالج ال اصحابها هم في خارج العراق او يخشون تقديم دعاوي

بأسترجاعها.
–� 2003- تميزت االعوام مابين 3   بتن��اقص  أع��داد المس��يحيين في  مرك��ز محافظ��ة نين��وى )الموص�ل(2014 

بشكل خطير وأصبح وضعهم  ينذر بزوال وجودهم بس��بب م��ا تعرض��وا ل��ه من إنتهاك��ات ط��التهم  على ي��د القاع��دة
( عائلة تسكن المدينة أص��بح تع��دادهم في ع��ام5000خالل تلك الفترة ، ففي الوقت الذي كانت أعدادهم تصل ألى )

، تم تصفير وجودهم، لكن بعد تحريرها2014( عائلة فقط، وبعد سقوط المدينة بيد� عصابات عام 1000  )2014
 فردًا فقط .40( عوائل وبحدود 10 لم يعد عليها حتى االن سوى )2017

ان العنف الذي اجتاح مجمل محافظة نينوى  ادى الى انخفاض كبير في اعدادهم  حيث كانت  أعدادهم  ترب��وا على
( ستة عشر ألف عائلة بع��د16000،  لتتناقص إلى حدود )2003(  خمسة وثالثين ألف عائلة قبل عام 35000) 

( تس��عة عش��ر19000، أي  أن المكون المسيحي خسر بحدود )  2017تحرير المحافظة من عصابات داعش في 
( عامًا من عم��ر التغي��ير . ون��ورد في تقريرن��ا ه��ذا ع��رض التوزي��ع الس��كاني للمس��يحيين في17ألف عائلة خالل )

 وما هو عليه االن :2014نينوى  قبل دخول داعش عام  

عooooدد السooooكان )المسoooيحيين(/المدينة
2003

2020عدد السكان المسيحيين/ 2014عدد السكان المسيحيين /

( سبعون نسمة70 ) ألف عائلة1000 خمسة االف عائلة5000الموصل
 س��بعة وثالث��ون أل��ف37,000الحمدانية

نسمة
 أربع��ة وخمس��ون أل��ف54,000

نسمة
 ثالث��ة وعش��رون أل��ف23,000

نسمة
 ثالثة االف نسمة4000 أحد عشر الف نسمة11,000 إحد عشر الف نسمة13,000برطلة

 عائلة350 عائلة820 عائلة500كرمليس
 عائلة60 عائلة1300 ثالثة االف عائلة3000تلكيف

 عائلة800 عائلة1450 عائلة1100تللسقف
 عائلة190 عائلة1100 عائلة750باطنايا

وبهذا تكون الخطوة االولى لتفريغ الموصل منهم قد تحققت على يد القاع��دة ليس��تكمل تنظيم داعش اإلره��ابي إخالء
 أم�ام أنظ�ار المجتم��ع ال��دولي بأس�ره.2014المدينة� منهم، وتصفير وج��ودهم  بع��د إحتالل�ه للموص�ل في حزي�ران 

وهكذا تكون الموصل) نينوى(  عاصمة الحضارة األشورية قد أخليت وأفرغت من هذا المكون األص��يل ال��ذي ك��ان
مصدر  نموها وثرائها وعزتها وتطورها وحضارتها بعد أن تخاذلت الق��وات األمني��ة في ال��دفاع عن المدين��ة لي��ترك
أبناؤها من المسيحيين وااليزيديين وباقي المكونات االخرى عرضة لإلبادة الجماعية والتطهير العرقي على ي�د تل�ك

العصابات االرهابيية الداعشية .
المسيحيون وغيرهم من اقليات الموصل بعد النزوح وفرص العودة 

لقد عانى المسيحيون الى جانب باقي االقليات والمكونات األخرى بعد نزوحهم القسري من من��اطقهم الى محافظ��ات
اقليم كوردستان الع�راق وب�اقي م�دن الع�راق من  ع�دم إهتم�ام الحكوم�ة بهم، فق�د ترك�وا دون رعاي�ة من الحكوم�ة

يعيشون في مخيمات وهياكل ألبنية� غير مكتملة تحت ظروف معاشية وبيئية صعبة.
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منظمة حمورابي لحقوق االنسان

تت�وز
وزيع الكسوة الشتوية للعائدين 

 % ممن نزح��وا، ه��ؤالء جميعهم55 ل��ذلك خس��ر المك��ون المس��يحي خالل الس��نوات الثالث من نزوح��ه أك��ثر من 
هاجرو  تاركين الوطن بحثًا عن مالذ ووطن جديد يحفظفوا في��ه ك��رامتهم ومس��تقبل أطف��الهم  بع��د أن ط��الهم الي��أس

ودب في قلوبهم الخوف والقلق .
بعد تحرير مناطق سهل نينوى في قضاء الحمدانية وباقي المناطق في قضاء تلكي�ف وناحي�ة بعش�يقة ومرك�ز مدين�ة
الموص��ل تلقى المس��يحيون  ص��دمة أخ��رى أفق��دتهم ص��وابهم  ب��دمار ق��راهم وبل��داتهم  من قب��ل عص��ابات داعش

االرهابية،   
       مسيحيو باطنايا المنكوبة يعيدون� أمل ويرممون الدور والمدارس و الكنيسة                         

ال
قرية باطناية المنكوبةعودة في الدمار بحاجة الى تضامن  

% من مجموع أعدادهم عن��د ن��زوحهم40لذا ان من عاد من أبناء المكون المسيحي الى سهل نينوى لم يشكل سوى 
%55( ألف نسمة عندما هاجهمتم عص��ابات داعش، وإن 120000 والتي كانت أكثرمن) 2014القسري في عام 

%  منهم عالقين في مناطق النزوح في محافظات إقليم كوردس��تان5منهم قد هاجروا  قبل تحرير مناطقهم  مع بقاء 
العراق وباقي محافظات العراق بحثًا عن مصدر رزق لهم لعدم وجود فرص عم��ل لهم في من��اطقهم األص��لية  بع��د
تحريرها، وان عشرات العوائل النازحة التي لج�أت الى بغ�داد� يعيش في مخيم  في الزيون��ة )مخيم م�ريم الع��ذراء(،
وقد اغلقت وزارة الهجرة والمهجرين ه��ذا المخيم رس��ميًا  في نهاي��ة ه��ذا الع��ام دون ان يع��ود الن��ازحون، وبه��ذا ان
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منظمة حمورابي لحقوق االنسان

الوزارة تضيف عبئًا كبيرًا عليهم، علمًا النازحين يخشون العودة االوضاع الن قد تتفج��ر في اي��ة لحظ��ة في من��اطق
االصلية، اية لحظة وان اغالق  المخيم في ظل بقاء النازحين منه يعد بش��كل غ��ير مباش��ر اك��راههم الجب��ارهم على

العودة بشكل قسري  وهذا يعد انتهاكًا لحقوق االنسان.
أما مركزمدينة الموصل فإن العوائل واالفراد اللذين عادوا اليها بعد تحريرها اليتع��دون� ع��دد أص��ابع الي��د والغالبي��ة
منهم يفكرون في تصفية أمالكهم  والبحث عن موطن سكن خ��ارج الع��راق أو داخل��ه يش��عرهم باالم��ان واالس��تقرار
ألن االوضاع في مدينة الموصل م��ا زالت  هي األخ��رى بعي��دة عن مس��توى التفك��ير ب��العودة  ألس��باب كث��يرة منه��ا
سياسية ومنها إقتصادية ومنها التنازع الديني  والعقائدي والفكري واالي��دولوجي الق�ائم على المدين�ة� من قب�ل جه�ات

متسلطة عليها  .
 من إس��تهداف االقلي��ات الديني��ة� المس��يحية وااليزيدي��ة والمس��لمة ) الش��يعية( في2003كم��ا أن اح��داث مابع��د ع��ام 

الموصل من قبل القاعدة ومنهم ابناء المكون الشبكي والتركماني أدى إلى ن��زوحهم من أحي��ائهم الس��كنية العدي��دة� في
داخل الموصل الى مناطق سهل نينوى بعد� تصفية امالكهم، هو األخ��ر أص��بح مص��در خ��وف وقل��ق للمس��يحيين من
التغيير الديموغرافي الثاني بعد أن نزحت االف العوائل الشبكية من تل��ك االحي��اء الس��كنية في الموص��ل الى من��اطق
سهل نينوى وسكنت في أحياء سكنية داخل مركز ناحية برطلة وفي ومجمعات عشوائية ح�ول مرك��ز مدين��ة� برطل��ة
ذات الخصوصية المسيحية ) السريانية( ، كما أن  خطوات نقل تلك العوائ��ل لبطاقاته��ا التمويني��ة� وس��جالتها المدني��ة�
من الموصل الى مركز ناحية برطلة  أصبح ه��و االخ��ر يش��كل تح��ديًا لإلس��تقرار والس��لم المجتمعي إلحداث��ه تغي��يرًا
ديموغرافيًا  حقيقيًا لهذه البلدة. حيث  أصبح تعداد أبن��اء المك��ون الش��بكي في مرك��ز الناحي��ة  ه��و األكثري��ة  ويف��وق
أعداد المسيحيين بمرات عديدة� ، وأصبحوا يقيمون ش�عائرهم الحس�ينية في من�اطق وأحي�اء مس�يحية . ه�ذا المتغي�ير�
أصبح يشكل حاجزًا يمنع عودة  وإستقرار المسيحيين في س��هل نين��وى بس��بب تل��ك الممارس��ات الديني��ة والمجتمعي��ة
واالقتصادية والسياسية والعقائدي�ة� ال�تي ب�دأت تش�كل تهدي�دا� واض�حًا  ومص�درًا لمخ�اوف واس�تفزاز ق�ائم ومس�تمر

 العتباره��ا2014للمسيحيين.كما أن التوترات المستمرة بين بغداد وأربيل على مناطق سهل نينوى  قبل وبعد ع��ام 
،  من دون اإلك��تراث لواق��ع2005 من دستور حكوم��ة الع��راق لع�ام 140من المناطق المتنازع عليها  وفق المادة 

الوجود المسيحي  وباقي االقليات  المتعايشة في سهل نينوى . هو األخر من العوام��ل المقلق��ة والمه��ددة� لإلس��تقرار،
خصوصًا مع احتماالت  صدام ونزاع مسلح بين الطرفين على هذه المناطق وبذلك يتحق��ق تفري��غ س��هل نين��وى ه��و
األخر من المكون المسيحي في العراق، لذلك فأن أوضاع س��هل نين��وى أص��بحت مقلق��ة للكث��يرين من أبن��اء المك��ون

المسيحي ممن عادوا الى مناطقهم االصلية .
كامرة حمورابي تللسقف سهل نينوى
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منظمة حمورابي لحقوق االنسان

باطنايه ال تزال تحت الدمار الشامل

إذ  الزالت االوضاع العام��ة ال تش�ير إلى وج�ود اج��راءات تفي بغ��رض التغي�ير اإليج�ابي بخص��وص رف�ع الحي�ف
والظلم عن هذا المكون لتعزيز وجوده  لتحقيق اإلس��تقرار وتعزي��ز الوج��ود،  لق��د  وج��دت المنظم��ة  ان  االوض��اع
االمنية واإلقتصادية في العراق  ال زالت  بشكل عام في محافظة نينوى وبشكل خاص للمسيحيين فيها يشوبها القل��ق
والتوتر وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالمني، واذا استمر الوضع بهذا الشكل، فه��و من المؤك��د يع��د بيئ��ة
طاردة وغير معززة إلستقرار األقليات الدينية�  ومنهم المسيحيين بسبب تلك األوض��اع حيث التهدي��دات الداعش��ية ال

تزال قائمة في بعض التصرفات الموروثة من الدواعش ضد المسيحيين 

 التوصيات:1-1-3
• ترى منظمة حمورابي لحقوق االنس�ان الض�رورة الحاس�مة الع�ادة النظ�ر في التش�ريعات ال�تي تنص على تغي�ير

 ثاني��ًا من26ديانة االبناء القصر المسيحيين الذين يتحول احد االبويين المسيحيين الى االسالم ويتعل��ق ذل��ك بالم��ادة 
البطاقة الوطنية الموحدة.

•تدعو منظمة حمورابي لحقوق االنسان  الى وضع حد لظاهرة اغتصاب الممتلكات المسيحية من من��ازل وعق��ارات
اخ��رى ونناش��د مجلس القض��اء االعلى في حس��م القض��ايا ال��تي م��ا زالت على ط��اوالت المح��اكم وك��ذلك تعزي��ز

االجراءات االمنية لتنفيذ قرارات المحاكم.
• تطالب منظمة حمورابي لحقوق االنسان بأيقاف التغييرات الديمغرافي�ة� في الم�دن والبل�دات والق�رى المس��يحية في
محافظة نينوى فقد تم التج�اوز على ه�ذه الحق�وق من خالل توزي�ع اراض�ي وتش�جيع بن�اء ال�دور واقام�ة مجمع�ات
سكانية لعوائل من غير المكون المسيحي  على حساب حقوق هذا المكون وكذلك ايقاف مشاريع توزيع اراضي  هي
من امالك المسيحيين  وتقطيعها الى اراضي سكنية على غيرهم  وفق قرارات ظالمة سابقة كان النظام الصدامي قد

اصدرها.
• دعم ومساعدة المسيحيين في اعادة ترميم وحماية الكنائس واالديرة والمؤسسات التي تضررت اضرارًا بليغ��ة من

جراء العنف المسلح والنسف والتدمير الذي ارتكبته عصابات داعش.
• تفعيل الق��رارات والتوص��يات الس��ابقة الخاص��ة في تمكين� المس��يحيين من ت��ولى االدارة االمني��ة في ام��اكن س��كنهم

وكذلك  اشغال الوظائف من قبل ابناء الموظفين المسيحيين الذين يغادرون وظائفهم الى التقاعد
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منظمة حمورابي لحقوق االنسان

 االزيديون1-2
 الوضع في سنجار:1-2-1

% من سكان  قضاء سنجار )شمال82رغم مرور نحو أربع سنوات على تحرير سنجار من تنظيم داعش، ما زال 
غ��رب الموص��ل( خارجه��ا  يعيش��ون في مخيم��ات ومن��اطق متفرق��ة من ده��وك واربي��ل والس��ليمانية، ويع��انون من

 حيث تم2020صعوبة العودة اليها السباب عديدة،� ابرزها وج��ود ص�راعات متنوع��ة ولغاي��ة التاس��ع من اوكت��وبر 
ابرام اتف�اق س��نجار لتط�بيع االوض�اع فيه��ا من حيث االدارة واالمن والخ�دمات ولغاي�ة تل�ك الف��ترة ش�هدت س�نجار
صراعات سياسية وامنية بين اطراف سياسية التي تتقاسم السيطرة عليها وتشهد ايضًا تجاذب��ات سياس��ية وامني��ة بين
الحكومة االتحادية وحكومة اقليم كردستان. وسيطرت فصائل الحشد الشعبي على وسط سنجار وجنوبه�ا ومس�احات
واسعة من الشريط الحدودي العراقي السوري، بعد انسحاب قوات البيشمركة منها ، في ال��وقت ال��ذي ك��انت تتقاس��م
السيطرة على سنجار، وحدات حماية الشعب- الجناح العسكري لحزب االتحاد الديمقراطي الك��ردي الس��وري )ال��تي

( ووحدات حماية سنجار مع الحشد الشعبي، وجميعها في الجزء الشمالي الغربي من المدينة وعلى جبلPKKتتبع لل�
 عائل��ة أيزيدي��ة. وتتمرك��ز ق��وات "أيزي��دخان" ش��مال2000سنجار الذي يحتضن مخيم "سردشتي" وفي��ه أك��ثر من 

9س��نجار، وتنتش��ر بعض القطع��ات الص��غيرة للجيش الع��راقي في أط��راف المدين��ة. اال ان االتف��اق ال��ذي اب��رم في 
 بين بغ��داد� واربي��ل الدارة س��نجار بص��ورة مش��تركة ح��دد ض��رورة اخ��راج كاف��ة2020اكت��وبر – تش��رين اول 

(، وفصائل الحش�د الش�عبي "تمهي�دًا لع�ودة الن�ازحين. وفيPKKالجماعات المسلحة منها وعلى رأسها تنظيمات ال� )
 اعلنت وزارة ال��دفاع العراقي��ة ب��دء تط��بيق اتف��اق "س��نجار" على لس��ان المتح��دث بأس��م قي��ادة2020 نوفم��بر 21

العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة االنباء الرسمية، مؤكدًا" ان االتفاق يتضمن وجود ق��وات اتحادي��ة
فقط داخل القضاء، وال توجد اي قوات اخرى ال من البيشمركة و ال غيرها وال يرفع اال العلم العراقي فيها".

 مشيرًا الى "ان الملف االمني داخل القضاء سيكون بعد القوات االتحادية سواء من الش��رطة او االمن الوط��ني، ام��ا
خارج القضاء فيتولى الجيش المسؤولية الالزمة".

كما لم يقدم المتحدث تفاصيل اكثر ح�ول كيفي�ة تنفي�ذ ب�اقي بن�ود االتفاقي�ة، ولم يص�در اي اعالن او تعلي�ق من اقليم
كردستان كطرف ثاني في االتفاق.

وابدى العديد من االيزيديين لمصادر منظمتنا ان االتفاق جاء بمعزل من اشراك االيزي��ديين في تحدي��د مص��يرهم او
المشاركة في صنع القرار الذي يحدد اوضاعهم ومستقبلهم في مناطقهم وطالب اخرون بعدم اتخاذ اي ادارة للمنطقة
اال بموافقة اهالي سنجار، ووجد االهالي ان االتفاق غير واضح فيما يتعلق بألية تشكيل قوات الشرطة وقوات االمن

التي تتولى حماية أمن سنجار.

 الماء والكهرباء في سنجار1-2-2
التقينا بالسيد فرحان سيدو ، نازح أيزيدي من سنجار يعيش منذ خمس س��نوات في أح��د مخيم��ات محافظ��ة•

دهوك، ورغم صعوبة الحياة في المخيم إال أنه يرفض العودة إلى سنجار.
يقول إن ما يمنعه من العودة، هو انعدام الخدمات الرئيسة من الماء والكهرباء، فضال عن المشهد العام للمدينة ال��ذي
يطغى عليه الدمار. ويضيف "نحن متخّوفون من نشوب تص�ادم عس�كري بين الق��وات مختلف�ة المراج�ع واألجن��دات

ويتمّنى أن "تصّفي األطراف السياسية والعسكرية المتواجدة في سنجار حساباتها بعي��دًاالمتواجدة حاليًا في سنجار". 
عن االيزيديين� والمدينة".

•واتخذت إدارة قضاء سنجار التابعة لمحافظة نينوى من دهوك مقرًا لها بع��د س��يطرة فص��ائل الحش��د على القض��اء،
ألن تلك الفصائل نصبت إدارة جديدة لسنجار تابعة لها، كما أعلنت رفضها إلدارتها الرسمية، 

فأصبحت المدينة� محكومة بإدارتين.

خالل لقاء تهنئته البابا شيخ الجديد يطالب حمورابي بالعمل على ايصال صوت االيزيديين الى كل من يحسن لمساعدتهم�
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  اإلدارة المزدوجة1-2-3
من جهته، اعتبر اهل سنجار، وجود إدارتين للمدينة "أبرز المعوقات التي تقف في طريق عودة النازحين".

•يقول بعض عوائل مخيم "مام رشان" في دهوك، إن "اإلدارة المزدوجة تؤثر على حياة المواطنين وتثق��ل ك��اهلهم،
على الحكومة العراقية أن تعيد االستقرار لس��نجار وتنش��ئ إدارة مش��تركة من إقليم كوردس��تان والحكوم��ة االتحادي��ة
إلدارة المدينة وتنهي سيطرة الفصائل المس�لحة والق��وات األخ�رى غ��ير النظامي��ة لض��مان ع�دم تع�رض االيزي�ديين�

مجددًا لإلبادة".
•ويدعون الحكومة العراقية إلى "دمج األيزيديين� الذين قاتلوا داعش مع القوات األمنية وتس��ليمهم المل��ف األم��ني في

سنجار ألن سكان المدينة هم األكثر معرفة بتفاصيل مدينتهم".
   مخاوف السنجاريين :1-2-4

هناك مخاوف لدى األيزيديين من نشوب اصطدامات عس��كرية بين الق��وى الموج��ودة في س��نجار، وتش��كل العب��وات
الناسفة والمتفجرات التي فخخ بها داعش المدين��ة قب��ل ف��راره منه��ا خط��رًا آخ��ر يه��دد الس��نجاريين، فغالبي��ة المب��اني

المدمرة تضم كميات كبيرة المتفجرات.
15٪ ج��راء س��يطرة داعش عليه��ا لنح��و 87ووفق معلومات إدارة سنجار أن نسبة الدمار في المدينة بلغ أك��ثر من 

شهرًا، ومع أن نسبة دمارها كبيرة إال أنها لم تشهد على م�دى األع�وام األربع�ة ال�تي أعقبت تحريره�ا أي�ة عملي�ات
إعمار، فالمدينة� منكوبة وتفتقر للخدمات.من فوق دمار الكنائس في سنجار لم يبقى اثر للمس��يحيين هرب��وا من بطش
وابادة الدولة االسالمية ضد االيزيديين� والمسيحيين في سنجار وتوابعها. علما ان كان في مدينة سنجار ثالث كنائس

كاثوليكية وارثودوكسية . بعد تحرير االمسبيين منهم تركوا العراق

  
                                                              قائمقام سنجار يرافق وفد حمورابي

2020خالل جولة حمورابي في سنجاركانون االول 

ومن جانبه أكد قائمقام س��نجار الس�ابق، محم�ه خلي��ل، الُمس��َند إلي��ه م�ؤخرًا منص�ب مستش�ار ش�ؤون األيزي��ديين في
برلمان إقليم كردستان العراق، على أن "القطعات العسكرية النظامية العراقية المتواجدة في سنجار غير ق��ادرة على
فرض القانون، لذلك تستغل بعض الفصائل هذا الضعف في الس��يطرة على المدين��ة وف��رض األت�اوات على من ع�اد
إليها من النازحين، وهذه الفصائل تمنع مؤسسات الدولة العراقية من ممارسة مهامها في المدين��ة� وه��ذا يعي��ق ع��ودة

النازحين".
   الخدمات وعدد العوائل العائدة :1-2-5

•بعد زيارة وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق برفقة النائب الدكتورة خالدة خليل والس��يد محاف��ظ الموص��ل
ومعهم وفد رفيع المستوى ومقابلتها التي اجرتها مع االدارة النظامية لقضاء سنجار وبعض وجهاء المنطقة اوص��ت
بفتح مكتب تابع لوزارة الهج��رة والمهج��رين واس��راع تنفي��ذ مع��امالت الع��ودة للعوائ��ل ال��تي ت��رغب في الع��ودة الى

سنجار ومنحها منحة العودة اسوة بباقي المناطق المحررة . 
وقالت الوزيرة في تصريح لها خالل مؤتمر صحفي مشترك مع محاف��ظ نين��وى: أن  رئيس ال��وزراء ي��ولي اهتمام��ا
خاصا بقضاء سنجار "المنكوب" من اجل ع��ودة من تبقى من الن��ازحين واعم��ار المدين��ة� وت��ذليل جمي��ع الص��عوبات

والمعوقات التي تعيق عودتهم.
وخلص الوفد إن نقص الخدمات والدمار الحاصل في البنى التحتية، والصراع السياسي في المنطق�ة "أرب�ك الوض��ع

 . 1/8/2020 ألف عائلة( عاد إليها فقط الى تاريخ 96٪ من سكان المدينة )نحو 18في سنجار" مبينًا أن نحو 
( عائل�ة يومي�ًا، بينم��ا انخفض مس�توى50وقد وصلت  نسبة العوائل العائدة الى سنجار في خري��ف ه�ذا الع�ام الى )

العودة الى الصفر في نهاية العام.
13



منظمة حمورابي لحقوق االنسان

ان سنجار تعد من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وحدد الدستور العراقي معالجة أوض��اع ه��ذه المن��اطق
 من��ه ال��تي نص��ت على ح��ل مش��كلة ه��ذه المن��اطق ع��بر ثالث مراح��ل: التط��بيع ثم اإلحص��اء140في إطار المادة  

السكاني وبعدها إجراء استفتاء لتحديد� ما يريده سكانها. لكن الخالفات بين الحكومتين حالت دون تطبيق هذه الم��ادة،
لتبقى جزءًا من المشكالت العالقة

   المخيمات:1-2-6
ما تبقى من مخيمات االيزيديين  في اقليم كردستان ال يزال كثيرًا،  وقد سبق االش��ارة الى اع��دادها في ه��ذا التقري��ر
ضمن محور اوضاع النازحين والالجئين، ولم تصل وزارة الهجرة والمهجرين الى غل�ق أي مخيم حس�ب البرن��امج
الحكومي المعلن،  مع العلم أن عدد العائ��دين ازداد في خري��ف ه��ذ الع��ام وبش��كل كب��ير ومن مختل��ف المخيم��ات في

( عائل��ة الى س�نجار360دهوك وزاخو واطرافها وعقرة والشيخان، وعلى سبيل المثال لقد عادت خالل هذا الع��ام )
( عائل�ة من مخيم الداودي�ة من اص�ل )136( عائل�ة  وايض�ًا ع�ادت )2707من مخيم خانك في دهوك من اص�ل )

(عائلة ايزيدية متواجدة في المخيم.512

 مجمع شاريا -دهوك

رصدت منظمة حمورابي لحقوق االنس��ان في نهاي��ة ه��ذا الع��ام توجه��ات لهج��رة معاكس��ة للعوائ��ل ال��تي ع��ادت الى
( عائلة تروم النزوح  من سنجار والع��ودة الى مخيم��ات اللج��وء مج��ددًا لكن الجه��ات270سنجار وهناك اكثر من )

الحكومية التابع��ة للحكوم��ة االتحادي��ة تمنعه��ا  من ذل��ك والح��ال ان ه��ذه المؤش��رات مبني��ة على تخ��وف من احتم��ال
تعرض سنجار الى عمليات عس��كرية تركي�ة حس�ب بيان�ات ص�ادرة من الجه�ات الحكومي��ة التركي��ة بذريع�ة وج��ود

( يتخذون من سنجار قاعدة لهم.PKKمقاتلين اكراد اتراك من حزب العمال الكردستاني التركي )
 االعالن عن اتفاق بين الحكومة االتحادية وحكومة االقليم بشأن ادارة2020كما شهد العراق مع اقتراب نهاية عام 

قضاء سنجار المعروف بخصوصيته االيزيدية،� وقد اجرت منظمة حمورابي لحق��وق االنس�ان معاين��ه ميداني�ة� لبن��ود
االتفاق من خالل اراء النخب االيزيدية� التي خلصت الى ان االتف��اق  غ��امض في حيثيات��ه التطبيعي��ة ومن المفي��د ان
يكون وعاًءا اجرائيًا يخدم كامل الحقوق االيزيدية وان يحقق التعويض المطلوب للمحن�ة ال��تي ض�ربت ه��ذا المك��ون

بسبب االرهاب وسياسات االحتواء.

  التوصيات:1-2-7
•تعزيز مقومات البقاء في مدن وبلدات وقرى المكون االيزيدي وذلك من خالل ارس��اء الي��ات تنفيذي��ة متواص��لة في

الجانب االمني والخدمات البلدية وفرص العمل والمؤسسات  الدينية الخاصة بهم .)المعابد(.
•وضع حد للتخب�ط االداري الخ�اص في قض�اء س��نجار حيث م�ا زال هن�اك قائمق�ام يت��ولى الش��ؤون االداري�ة يمث��ل
حكومة اقليم كردستان وهناك قائمقام اخر يمثل الحكومة االتحادية الوضع الذي اوجد شرخًا في التوجيهات االداري��ة
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وجعل هذا القض�اء من المن�اطق المتن�ازع عليه�ا خالف�ًا لحق�وق االيزي�ديين ال�ذين يتطلع�ون الى ادارة وطني�ة تخ�دم
قضاياهم .

•المواظبة واالسراع في االهتمام بملف المغيبين واالسرى والمختطفين االيزي��ديين ال��ذين ال يع��رف مص��يرهم ح��تى
( مختط��ف ومفق��ود ال2500االن ، اذ ان هذا الملف ما زال مفتوحًا ويقدر عدد الضحايا في ه��ذا الش��أن بك��ثر من )

يعرف مصيرهم حتى االن.
•ت��دعو منظم��ة حم��ورابي لحق��وق االنس��ان الحكوم��ة االتحادي��ة وحكوم��ة االقليم الى العم��ل على استش��ارة المك��ون
االيزيدي في االجراءات ولوائح عملها التي تختص  بها مناطق االيزيديين� والكف عن االجراءات الفوقية، واعتم��اد

وتفعيل االجراءات التشاركية في هذا الشأن.
•رصدت منظمة حمورابي لحقوق االنسان وجود ضبابية وسوء فهم وتفسيرات متضاربة بش��أن االتف��اق ال��ذي اب��رم
بين الحكومة االتحادية وحكومة االقليم الخاص بأدارة قضاء سنجار، كما تلقت المنظم��ة تشخيص��ات في ه��ذا الش��أن
من شخصيات ونخب ايزيدية ولذلك نطالب بتوجيهات للرأي العام االيزيدي بما يضمن حقوق وتطلع��ات االيزي��ديين

وعدم ترك االمور غامضة كما هي االن .

الالجئون والنازحون-1
الالجئون 2-1

( ال�ف عقب العملي�ة العس�كرية١٩ دخل الجئ�ون س�وريون وق�د تج�اوزوا )٢٠٢٠ وبدايه عام ٢٠١٩مع نهاية عام 
التي قامت بها القوات العسكرية التركية التي سميت ب� ) نبع الس��الم  ( في من��اطق ش��مال ش��رقي س��وريا ومن بينهم

٪ من جميع هؤالء الالجئين حسب م��ا س��جلته مفوض��ية٧٥أطفال ونساء وكبار السن، ويشكل األطفال والنساء نحو 
.1شؤون الالجئين في اقليم كردستان

ان اكثر االحصاءات التي رص�دتها منظم�ة حم�ورابي ، بم�ا فيه�ا االرق�ام ال�تي حص�لت عليه�ا  من وزارة الهج�رة
 الف الجيء ، منهم فلسطينيون ، س�ودانيون ، ايراني��ون300والمهجرين ، تشير الى ان العراق يأوي ما ال يقل عن

واتراك  من اصول كردية واحوازيون ، لكن الالجئين السوريين يش��كلون الع��دد االك��بر، فق��د وص��لت اع��دادهم إلى
( الف الجيء بسبب الحرب واحداث العنف والصراعات المسلحة في س��وريا ال��تي نش��بت من��ذ ع��ام٢٥٠اكثر من )

% من اع��داد الس��وريين في97 . سكن معظم الالجئين في اقليم كردس��تان الع��راق ، وتبل��غ  نس��بتهم هن��اك  2011
 % منهم يعيشون في مخيمات موزعة في ارب��ع محافظ��ات عراقي��ة هي االنب��ار واربي��ل وده��وك38العراق . وان 

% من الالجئين السوريين سمحت لهم السلطات العراقية بعد ان حصلوا على االقام��ة المؤقت��ة62والسليمانية ، وان 
والموافقات االمنية المطلوب��ة ، العيش في االم��اكن الحض��رية والريفي��ة ، والح��ق في العم��ل والتعليم والوص��ول الى

الخدمات الصحية .
بالرغم من ال�ترحيب الجي�د ال�ذي يلق�اه الالجئ�ون الس�وريون من المجتم�ع الع�راقي ، اال ان اوض�اعهم ال تخل�و من
صعوبات ومشاكل ، اذ يواجهون يوميا تحديات كثيرة في العمل والصحة والتعليم والخدمات ، اغلب تل��ك التح��ديات
ترتبط بطبيعة البيئة القانونية العراقي��ة  ال��تي تفتق��ر لق��وانين منظم��ة الوض��اع الالج��ئين والن��ازحين من حيث عملي��ة

استقبالهم وحمايتهم واندماجهم. 
 الذي اصدرة النظام السابق ، اال ان��ه1971 لعام 51ان العراق على الرغم من امتالكه قانون اللجوء السياسي رقم 

قانون محدود، صمم بصيغة تنسجم مع سياسات ونهج النظ�ام الس�ابق لحماي��ة الالج�ئين المعارض��ين ل��دول الج��وار،
وال يلبي النهج االنساني والحماية التي يجب ان يتلقاها فئات الالج��ئين كاف��ة . حيث ان الحكوم��ة العراقي��ه لم تش��رع
لحد هذه اللحظة قانونا خاصا بالالجئين ذو اطار شامل يضمن حماية جمي��ع فئ��ات الالج��ئين وط��البي اللج��وء وتنظم
بموجبه اقامتهم وحقوقهم في الوصول الى العمل والصحة والتعليم واالندماج بما فيها حق المواطنة والتجنس .   بل

الق��انون ال��ذي أرس��لته وزاره الهج��رة والمهج��رين الخ��اص ب�الالجئين،  وق��دمشروع ان البرلمان العراقي لم يشرع 
صاغته بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون الالجئين التابعة الى وزارة الداخلية ، باس��لوب ينس��جم إلى ح��د كب��ير م��ع

 لألمم المتح��دة الخاص��ة1951المعايير الدولية. واالغرب في ذلك عدم مصادقة العراق على اتفاقية جنيف الدولي��ة 
بحماية الالجئين لذا  تحث منظمة حمورابي لحقوق االنسان السلطات العراقية في االسراع في االنضمام اليها  بغي��ة

تقديم الحماية الكافية.لالجئين في العراق بكافة فئاتهم واجناسهم.
 من خالل متابعات منظمة حمورابي ألوضاع الالجئين، والتواصل المستمر معهم ، تبين ان  الصعوبات والمش��اكل
لالجئين خالل ه�ذا الع�ام ازدادت بع�د تفش�ي جائح�ة )كرون�ا( واالغالق الع�ام وتقيي�د الحرك�ة والتباع�د االجتم�اعي
وانعكاس ذلك على الوضع االقتصادي المتردي للعراق ، فقد ازداد وضعهم س��وءا ، وتض��اعفت معان��اتهم من حيث
الوصول الى العمل بعد ان اغلقت المطاعم  والمقاهي وص��الونات الحالق��ة  ومراك��ز التجمع��ات ، خاص��ة ان اغلب

 تاريخhttp://enabbaladi.net( الف . متوفر على الرابط : 19- حكومة اقليم كردستان العراق: عدد الالجئين السوريين تجاوز) 1
 .2020 أيار 15الدخول 
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الالج��ئين الس��وريين ك��انوا يعمل��ون فيه��ا ، اض��افة الى الص��عوبات  ال��تي واجهه��ا الالجئ��ون في التعليم والص��حة
والخدمات المقدمة لهم في مخيمات اللجوء .

ان منظمة حمورابي لحقوق االنسان وقبل تفشي جائحة كرون�ا اج�رت لق�اءات وتواص�لت م�ع الج�ئين س�وريين من
( الجئ س�وري ش��ملت نس�اءا ورج�اال من مختل��ف االعم��ار واالدي��ان والثقاف�ات في30خالل مقابالت ميداني��ة ل��� )

دهوك واربيل والسليمانية ، اعرب��وا عن انطباع��اتهم وتج��اربهم ومعان��اتهم ، من حيث الوص��ول الى العم��ل والتعليم
والصحة ، والخدمات النفسية االجتماعية ، والمشاركة والتدريب وفرص التكيف واالستقبال واالندماج ، كما اجرت
حم��ورابي سلس��لة من اللق��اءات واالتص��االت م��ع ص��ناع الق��رار والناش��طين والمعن��يين في ش��ؤون الالج��ئين من
المنظم��ات المحلي��ة والدولي��ة ، واق��امت ورش واجتماع��ات وحلق��ات نقاش��ية وط��اوالت مس��تديرة للتع��رف على
اوضاعهم ، كما اعدت خمسة تقارير خاصة ضمن مشروع ريسبوند الذي يق��ع ض��من برن��امج ه��ورايزن االوروبي
غطت الهيكلية القانونية العراقية لتنظيم اوضاعهم وادارة الحدود امام موج��ات الالج��ئين وعملي��ة اس��تقبالهم واالط��ر

الخاصة بحمايتهم وسياسات العراق في عملية اندماجهم .
وفي ض��وء تل��ك اللق��اءات والفعالي��ات اع��رب الالجئ��ون وط��البوا اللج��وء عن تج��اربهم وانطباع��اتهم وتص��وراتهم
الوض��اعهم ومس��تقبلهم من حيث اس��تقبالهم وان��دماجهم والف��رص المتاح��ة ام��امهم في الوص��ول الى العم��ل والتعليم

والصحة والمشاركة العامة وغيرها .
ان اغلب الالج��ئين يتفق��ون انهم تلق��وا ترحيب��ا جي��دا من العراق��يين اثن��اء دخ��ولهم الع��راق ، وان االه��الي س��واء في
الرمادي اواقليم كردستان العراق،  استقبلوهم بالود وقدموا لهم المساعدات ، وفي المنافذ الحدودية� ايضا لم يلقوا اي��ة
معوقات او اساءة سواء من اجهزة االمن العراقية  ضمن منافذ نينوى والرم�ادي او عناص�ر البش��مركة الكردي�ة في
اقليم كردستان العراق ال ، بل كانت االجه��زة االمني��ة والبش��مركة متعاطف��ة ومتجاوب��ة م��ع احتياج��اتهم ، خاص��ة ان
اغلبهم وص��لوا م��رهقين على الح��دود من الس��ير على االق��دام والم��رور بط��رق وع��رة وص��عبة . لكن يؤك��د معظم

 ، عن��دما2014الالجئين ان طبيعة التعامل والكرم الذي لقوه من العراق��يين تغ��ير بم��رور ال��زمن خاص�ة بع��د ع��ام 
اجتاح داعش محافظة نين�وى والرم�ادي وص�الح ال�دين ومن�اطق من كرك�وك ودي�الى وس�يطرته على ثلث مس�احة
العراق ، وما نتج عنها من نزوح جماعي ألك��ثر من ملي��ون ش�خص الى اقليم كردس�تان الع��راق ، مم��ا اح��دث ذل��ك
ارباكا على اقتصاد االقليم و قلل من اهتمام االهالي بالالجئين السوريين وتركز االهتمام  بالنازحين العراقيين بشكل
اكبر ، كما اشتد التنافس على فرص العمل بين الالج��ئين الس��وريين والن��ازحين العراق��يين  في ظ��ل زي��ادة واض��حة
للعاطلين عن العمل في صفوف النازحين . كما ان تزايد اعداد الالجئين السوريين بش�كل كب�ير الى الع�راق،  س�اهم

هو االخرفي تناقص االهتمام بهم مقارنة بالموجات االولى التي وصلت الى العراق .
(  " ان زيادة اعداد المهاجرين وبروز مشاكل جعل السكان المحليين ينظرون اليناPMFاذ تقول الالجئة السورية ) 

وكأننا نستحوذ على اراضيهم ونؤثر على عملهم ، وه��ذا مم��ا ول��د انزعاج��ا ل��دى ابن��اء المنطق��ة المحل��يين من ك��ثرة
اعداد السوريين " 
( التي التقتها منظمة حم��ورابي في الس��ليمانية عن ش��عورها قائل��ة " اش��عر ان الن��اس هن��ا الRHH وتعبر  الالجئة )

يحبوننا كثيرا ، عندما نراجع االطباء ان السكان المحليين في عيادة مراجع�ة الط�بيب يقول�ون لن�ا لم�اذا ال ترجع�ون
الى سوريا بما ان الوضع قد تحسن ، لذلك نشعر انهم ال يحبوننا "

فيما يؤكد مسؤولون محليون ان الوجود الس��وري في اقليم  كردس��تان الع�راق س��اهم في تط��وير وتنمي��ة االقليم ، اذا
يقول السيد نوزاد هادي مولود محافظ اربيل " ان الالجئين السوريين  اشخاص مؤهلون عملوا في مجاالت متنوع��ة
في سوريا ، وقد شكلوا قيمة مضافة لمهاراتنا وأتوا بثقافات وافكار جيدة أغنت المنطقة بطرق عديدة ، واعتبر ذل��ك

امرا ايجابيا . صحيح ان هناك منافسة ، لكن لم يكن هناك أي مقاومة من السكان المحليين تجاه الالجئين" 
ويواجه الالجئون وطالبوا اللجوء السوريين  تح��ديات ومش��اكل كث��يرة تح��ول من ق��درتهم في االن��دماج في المجتم��ع
العراقي بعضها يتعلق بالثقافة والتقاليد والعادات  والبعض االخر يرتبط بالتمييز واالستغالل الذي يتعرضون ل��ه في
احيان كثيرة . وان من االمور التي برزت والتي لم تكن متوقعة ان تكون معوقا في حصول االندماج ه��و موض��وع
اللغة ، اذ تبين ان الجئين سوريين من اصول كردي�ة واجه�وا ص�عوبات في التفاع�ل م�ع المجتمع�ات المض�يفة وان
كانت كردية بس�بب االختالف في اللهج�ات الكوردي��ة ، وبال ش��ك ان موض�وع اللغ��ة ه��و اساس�ي في تمكين ط�البي

اللجوء والالجئين في الوصول الى العمل والعيش مع المجتمع  والتعليم وغيرها .
فان بعض  الالجئين حكم عليه الوضع ان يقيم في منطقة ال يعرف لغته��ا او ان لهج��ة الس��كان تختل��ف عن لهجت��ه ،

وهذا يؤثر عليه في الوصول الى العمل والتعليم وغيرها .

  ال��ذي يقيم في الس��ليمانية ، وه��و ش��خص في عم��ر الس��تينات ،" ان��ا س��وري من اص��ولEMH)يق��ول  الالجيء) 
كردية ، اعاني من صعوبة في فهم اللهجة الكردية العراقية ، خاصة اللهجة السورانية التي يتح��دث به��ا االك��راد في

السليمانية " .
 صعوبة االندماج الى قلة االختالط مع الجيران واف��راد المجتم��ع " ألن العالق��ات قليل��ةASHA)ويعزي الجئ اخر )

بسبب اختالف العادات والطباع واحيانا وجود التمييز "
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ومن التحديات االخرى التي يواجهها الالجئون في الوص�ول الى س�وق العم�ل او التعليم باالض�افة الى مس�ألة اللغ�ة
التي سبق ذكره��ا ه��و مس��ألة الش��هادات الدراس��ية واالع��تراف به��ا ، خاص��ة عن��د الرغب��ة في ال��دخول في االعم��ال
الرسمية ، فأن مسألة الشهادات ليست مهمة للوصول الى العمل فحسب ، وانما ايضا لمواصلة التعليم العالي ، وهي

مطلوبة في العراق للعمل االحترافي .
يعاني السوريون من صعوبات جمة في الحصول على العمل، وان اغلب الالج��ئين يش��تغلون في اعم��ال ال تتناس��ب

مع مهاراتهم او اختصاصاتهم .
 ( قابلت�ه منظم�ة حم�ورابي في اربي�ل  "الص��عوبات االك��ثر ال��تي لحقت بي ه�و ع�دمHFKاذ يقول الجيء سوري )

اهم متطلبات االندماج  وجود عم��ل  حيث  يمكن ان، حصولي على عمل  ، اذ صار لي احدى عشر شهر بال عمل
اوفر الدراسة ألوالدي،  ولصعوبة الدخل المالي عملت في اسواق،  وهو ال يتوافق مع مهنتي وال تعليمي وال لغ��تي
وكنت اديره، ثم  تركت العمل  ثم امضيت  شهرين ونصف ابحث عن عمل حتى حصلت علي��ه  بواس��طة عراق��يين
وبالصدفة، عملت بغير مهنتي وكان العمل غير متوافق مع تعليمي ولكني عملت تحت حال��ه االض��طرار" و يص��ف

( آخر االعمال التي زاولها  "اعمل في كوردستان وقد عملت في مهن مختلفة ) حداد تس��ليح، بن��اء ،RLMالالجئ )
غسل السيارات، عامل في معمل مرطبات( وحاليا اعمل نادال) وي�تر( في فن�دق وفي بداي��ة عملي في الفن��دق ولم��دة

شهر للتدريب كانت اجوري قليلة جدا ولكني كنت مضطرا لذلك" 
وقد كشف بعض الالجئين انهم تعرضوا الى التمييز بسبب الجنسية و تم اس��تغاللهم في االج��ور ، بمع��نى انهم تلق��وا
اجورا اقل من ابناء المجتمع��ات المستض��يفة ، او احيان��ا تملص رب العم��ل من دف��ع مس��تحقات عملهم ، وق��د يك��ون

التمييز بسبب عدم معرفة اللغة السائدة .
 دوالر فقط ش��هريا" ، وه��ذا مبل��غ قلي��ل400 ساعه يوميا مقابل 12 " ان عمله يصل الى  OMKاذ يذكر الالجيء 

  ت��ذمرهRKAقياسا الى االجور التي يتقاضاها العمال العراقيين في اقليم كردستان الع��راق  . بينم��ا يظه��ر الالجيء 
قائال " لقد واجهت بعض الصعوبات في العمل مع مقاول تركي حيث لم يمنحني كامل اجوري وقد غادر الى تركي��ا

 دوالر " . 500وبذمته لي 
  وهو سوري مسيحي ، يشتكي حاله، ألنه ال يعرف اللغة السائدة في اقليم كردس��تان الع��راق  اذHFKوان الالجيء 

يقول " اواجه مشاكل في الحصول على عمل، وانه غير مفضل في العمل النه اليتكلم الكردية ".
اما ما يتعلق بالتعليم الذي يعد من المتطلبات االساسية لالندماج وخصوصا لألطفال وذلك بس��بب االختالط الحاص��ل
بينهم واطفال السكان المحليين او االطفال الالجئين االخرين فقد اظهرت نتائج المقابالت الميداني��ة� ض��عفا كب��يرا من
ناحية االهتمام بالتعليم ، فبالرغم من ان اغلب الالجئين السوريين االكراد لم يواجه��وا مش��اكل في تعليم اطف��الهم من
ناحية اللغة وخاصة  االطفال الصغار ضمن سن المرحلة االبتدائية ، ذلك لكون  التعليم في المدارس الحكومي��ة ه��و
باللغة الكردية لمراحل الدراسة كاف��ة ، االبتدائي��ة والثانوي��ة العام��ة  وغيره��ا . اال ان البعض وخاص��ة من الالج��ئين
السوريين غير الكورد) العرب أو اآلشوريين المسيحيين ( اب��دى ع��دم ارتياح��ه لع��دم ت��وفر م��دارس حكومي��ة باللغ��ة
العربية اذ أن التعليم فقط باللغة الكردية. وان التعليم باللغة العربية يقتصر ضمن التعليم الخ��اص والم��دارس االهلي��ة
فقط  ، وهذا ما يثق�ل كاه�ل االه�ل بمص�اريف اك�بر من اج�ل تعليم اطف�الهم ، وادى الى حرم�ان اخ�رين من التعليم
بسبب الثقل االقتصادي على العوائل الالجئة . كما يواجه العديد� مشكلة تسجيل اوالدهم في المدارس العراقية بس��بب

صعوبة استحصالهم الشهادات الدراسية من المدارس السابقة في البلد االم .
وفي ضوء ما تقدم يعرب عدد من الالجئين عن معاناتهم وتجاربهم في مجال التعليم

 وهي مسيحية " انا قلقة على اوالدي في التعليم ألننا ال نع��رف  اللغ��ة الكردي��ة وانAFSHاذ تقول الالجئة السورية 
لغتنا عربية والدراسة في اربيل باللغ�ة الكردي�ة والم�دارس الحكومي�ة العراقي�ة ال�تي ت�درس باللغ�ة العربي�ة ال تقب�ل

 .الطلبة السوريين"
 ، جراء تزايد عدد2014 ان المدارس التابعة الى الحكومة االتحادية في اقليم كردستان العراق والتي  افتتحت بعد 

الن��ازحين الع��رب  الى اقليم كردس��تان الع��راق  من محافظ��ات نين��وى وكرك��وك والرم��ادي وص��الح ال��دين ، تقب��ل
االطفال في التعليم االبتدائي فقط ، بينما التعليم المتوسط والثانوي يعتمد� على شرط  جلب الوثائق المدرسية  من بل��د
االم  قبل فرارهم ، وان يكون موقفهم القانوني سليما من حيث االقامة وتوفر التصريحات االمنية الالزمة المع��ترف

 أو قد يخضع الطلبة الختبارات محددة لتحديد� المستوى .بها في بغداد� .
( ، " بس��بب ص��عوبة الحص��ول على عم��ل ، م��ررت في ض��ائقة مالي��ة ، ه��ذا جع��ل(HFKويقول الالجيء الس��وري

 س��نة، ثالث س��نوات دراس��ية ، وعلى ابن��تي20اوالدي يحرم��ون من الدراس��ة ، فق��د ض��اعت على اب��ني وعم��ره 
 سنة ، سنتين دراسيتين".12وعمرها 

 س��نوات  لكي يتعلم5$ لتعليم ابني الذي اص��بح عم��ره 3000 " انا غير قادر عل دفع مبلغ OMKويقول الالجيء 
في المدارس الخاصة ، اغلى شي باربيل   المواصالت والنقل والتعليم، انا اريد ان أذهب على البلد الذي اق��در افهم

لغته ، وهنا اللغة الكردية وانا ال اعرفها، ال توجد مدارس عربية في اربيل"
 "اوالدي ال يمكنهم الذهاب الى المدارس لنقص الوثائق من سوريا ألنه كان علي جلبها قب��ل SHMBوتؤكد الالجئة

مغادرتي البالد".
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:السكن واالندماج المكاني1-1 -2
اولوية السكن الملحة:

معروف ان للسكن تأثير مباشر على حالة الفرد النفسية واالجتماعي��ة و ذل�ك ألرتب��اط المك�ان بحي��اة االنس�ان بش��كل
مباشر و تأثير البيئة المكانية في المعامل��ة والس��لوك والتفاع��ل م��ع األش��خاص المحيطين ، خاص��ة ان مك��ان الس��كن
والعيش له اثره الكبير في بناء وتحديد� العالقات االجتماعي��ة وبالت��الي على مس��توى االن��دماج في المجتم��ع .  وي��بين
العمل الميداني واللقاءات التي حقتها منظمة حمورابي على مستوى صناع القرار وكذلك مع المنظم��ات العامل��ة م��ع
الالجئين ،  ان هناك حرية نسبية ، في اقليم كردستان العراق في اختي��ار ط��البي اللج��وء او الالج��ئين مك��ان س��كنهم
واقامتهم  بعد سالمة موقفهم القانوني  وحصولهم على االقامة ، اما في بقية انحاء العراق االخرى فان تحدي��د� مك��ان

 ، اذ يتطلب موافق��ة  وزي��ر1971 لس��نة 51االقامة، يتم تطبيقه وف��ق بعض احك��ام ق��انون اللج��وء السياس��ي الناف��ذ 
الداخي��ة ، وان تغييرمك��ان الس��كن يقتض��ي اعالم  وزارة الداخلي��ة ، والس��كن خ��ارج المخيم��ات يتطلب كفال��ة من
عراقيين معروفين كما يتطلب ايضا تدقيقا امنيا ، وان ه�ذا الموض�وع مرتب�ط ب�وزارة الداخلي�ة في بغ�داد وتنظيمه�ا
ألقامة طالبي اللجوء و الالجئين . وبشكل عام  ان طالب اللجوء ليس له حرية اختيار مك��ان س��كنه في بداي��ة دخول�ه
العراق،  ويقتضي ان يتم وضعه في مركز استقبال الالجئين لحين استكمال التدقيقات والشروط القانونية المطلوبة ،

لكن بعد حصول الموافقات الالزمة وفق القانون، فهو حر في السكن في العراق وحسب رغبته.
وفي وفي هذا االطار اوضح العديد من الالجئين سكنوا لفترات طويلة في مخيمات وان مس��ألة الس��كن ك��انت تش��كل

 التي تسكن في مجمع سكني في وسط اربي��ل  "الص��عوبةAFSHاحدى اولوياتهم الملحة ،  اذ تقول الالجئة السورية 
في البداية كانت تكمن في السكن، ولكن بعد توفره كانت بالنسبة لنا بمثابة هدي�ة رائع�ة، وت��أثيث الس��كن ك�ان يش��غل
تفكيري، وصاحب السكن الذي وفره لنا هو متبرع مسيحي مجانا، والجيران اكثر من رائعين في الكمب ) الس��كن (
،واني مرتاحة في هذا المجم��ع الس��كني، وال ن��دفع ايجارع��دا الم��اء والكهرب��اء، في البداي��ة ك��ان االحس��اس بالمك��ان

غريب ولكن فيما بعد تم االرتياح وحاليا ال اود االنتقال الى مكان آخر في اربيل"
 التوطين في البلد الثالث:2-1-2

وقد اعرب الجئون سوريون انهم فضلوا ايجاد سكن خ�ارج المخيم�ات م�ع اق�ارب او منف�ردين ، كم�ا ان البعض لم
يكونوا راضين عن مك�ان س�كنهم في المخيم��ات ب�ل ان اوض�اعهم المعيش��ية الص�عبة ال ت�تيح� لهم ت�أجير بي��وت في
المناطق الحضرية خارج المخيمات لعدم قدرتهم تأمين بدل االيج��ارات . كم��ا ان اغلب الالج��ئين الس��وريين يع��دون
الع��راق ملج��أ مؤقت��ا لهم بانتظ��ار الت��وطين في بل��د ث��الث اذا اتيحت لهم الفرص��ة لألنتق��ال الى اوروب��ا او اميريك��ا

واستراليا ، خاصة اولئك الذين حسموا مسألة عدم عودتهم الى سوريا او فقدوا االمل في عودة االستقرار الى 
سوريا

حم��������ورابي ب��������دعم� وش��������راكمة التض��������امن المس��������يحي الدولي��������ة تغيث الالج��������ئين الس��������وريين في ده��������وك-اقليم كوردس��������تان

الالجئين سوريين 

 الذي يسكن دهوك "كنت اعيش في دار ابن عمي الذي هو صغير وال يكفي��ه، ولكن اآلن قب��لAFA  يقول الالجيء 
عدة ايام استأجرت داخل دهوك وال زالت عالقتنا مع المخيم واستأجرنا الش��قة بموافق��ة االس��ايش ) جه��از االمن في
اقليم كردس��تان الع��راق(، كنت بحاج��ة ماس��ة للس��كن، الني كنت اعيش عن��د جماع��ة) عائل��ة ( وض��عها غ��ير جي��د

اقتصاديًا "  
  تغيير مكان سكنه المتع�دد " لق�د س�كنت ف�ترة في بيت عمي وبع�د ذل�ك في مك�ان العم�لASHAو يصف الالجىء 

وحاليا اسكن في دار مؤجرة انا وعائلتي " 
 التي تسكن في مخيم في دهوك عن عدم رضاها عن مكان سكنها لكنها مضطرة على القبولSHROوتعرب السيدة 

به ،اذ تقول  " ال نشعر بالراحة واآلمان بشكل مستمر في المخيم فهو بمثابة معتقل وحدثت فيه حادث��ة قت��ل حيث ان
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احدا قتل صاحبه، لذا افض�ل االنتق�ال الى مخيم آخ�ر، احب العيش في مدين�ة كب�يرة، افض�ل العيش في اربي�ل، واذا
تتاح لي فرصة االنتقال لمكان آخر سوف انتقل"

 رغبته في التوطين في دولة اخ�رى  " اذا س��نحت لي الفرص�ة للهج�رة الى اي�ة دول�ةEMSويؤكد الالجئ السوري 
  " افض�ل ال�ذهاب الى اي��ة دول��ة اورب���يةRKAويقول الالجئ  ثالثة لن اتأخر في القبول من اجل مستقبل اوالدي " 

اذا سن�حت لي الفرص�ة "وتضيف الجئة سورية اخرى " واذا سنحت لي الفرصة مع ع�ائلتي للهج�رة الى بل�د ث�الث
فال مانع من ذلك " .

: التأقلم واالندماج2-1-3
مع كل هذا ، يبين البعض االخر من السوريين عن تأقلمهم و تكيفهم  وشعورهم باالطمئنان مع المنطق��ة وم��ع مك��ان

سكنهم ، واشادوا بتعاون االفراد  من المجتمع المضيف معهم  وحصلوا على دعمهم .
 المقيم في دهوك  "ايجار البيت اآلن مناسب، البيت الذي اسكنه هنا يضم ابي واميABAاذ يقول الالجىء السوري 

نشعر بأالمان والحمد هلل زوجتي وع��ائلتي يش��عرون واخوتي جميعهم في طابق واحد وانا وزوجتي في طابق ثاني،
باالطمئنان، نحن محكومين باالقامة هنا، وال افضل السكن في مدينة آخرى، ألن عملي يجعلني استقر هنا"

 المقيمة في مخيم دوم��يز في ده��وك  " ان��ا اعيش في المخيم واتص��االتي م��ع ج��يراني والن��اسLYAوتضيف السيدة 
الذين يعيشون في المخيم، اش��عر باالم��ان، في المخيم اذهب لزي��ارة االخ��رين ولكن ل��دي زي��ارات للعراق��يين خ��ارج
المخيم، اريد المكوث في مكاني الحالي )مخيم دوميز(، االمور الجيدة في مكان اقامتي ه�و ان ك�ل ش�ئ ق�ريب مث�ل
المدارس واسواق ومستشفيات ويوجد مستوصف ايضا في المخيم، اما عن االمور غير الجيدة عدم وج��ود مستش��فى

في المخيم، الطرق غير معبدة� ، اذ ليس هناك مالعب في المخيم ". 
ومع كل ه�ذا اذ ال ي�زال البعض يأم�ل في الع��ودة الى بل�د االم وذل��ك لص��عوبة االن��دماج م��ع الوض��ع الح�الي ، لكن
استمرار الظروف االمنية الصعبة في س��وريا باألض��افة الى انتش��ار العن��ف و االقتت��ال بين العدي��د من الفص��ائل من

جهة و الجيش السوري و القوات االمنية السورية من جهة اخرى تحول دون عودتهم الى وطنهم األم.
 " االندماج كان في البداية صعبا ثم اصبحت االمور سهلة بمرور الوقت، واذا تحس��ن الوض��عSHROوتقول السيدة 

في سوريا سوف نعود ".
وفي ما يتعلق بالرعاية االجتماعية والصحية فان السياسات المتبع��ة� في الع��راق ال تش��مل ط��البي اللج��وء الس��وريين

 ان PCMOIحقوق  خدمات شبكة الحماية االجتماعية .وان الالجئين المسجلين لدى اللجنة الدائمة لشؤون الالجئين 
بامكانهم الوصول الى برنامج الرعاية التي تقدمه الدول��ة العراقي��ة من خالل ادخ��الهم في ش��بكة الحماي��ة االجتماعي��ة

 ، وكذلك يمكنهم الوصول الى الخدمات الصحية الحكوميةMOLSAالذي تديره وزارة العمل والشؤون االجتماعية  
التقته، ويقول السيد صادق البهادلي م��دير قس��م منظم��ات المجتم��ع الم��دني في وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة 

 عائل��ة فلس��طينية مش��مولة بخ��دمات ش��بكة الرعاي��ة االجتماعي��ة وان الس��وريين غ��ير200حم��ورابي " ان بح��دود 
مشمولين بها ". وهناك منظمات دولية تقوم بمساعدة العراق خاصة بالنس��بة للالج��ئين الس��وريين في اقليم كردس��تان
العراق في مجال الصحة، اذ تعرب ممثلة اح��دى ه��ذه المنظم��ات الدولي��ة المعني��ة التقته��ا منظم��ة حم��ورابي  " نحن

اقليم كردس��تان الع��راق من اج��ل ادم��اج الالج��ئين الس��وريين وغ��يرهم من الجنس��يات في نعمل مع قسم الصحة في 
النظ����ام الص����حي" وتض����يف قائل����ة " ان ط����البي اللج����وء ليس لهم نفس ف����رص الالج����ئين في الوص����ول الى

 ، فق��د تغ��يرت2017الخدمات ،فالفلسطينيين مثال يواجهون تح��ديات جدي��دة ب��رزت م��ع اقرارق��انون االقام��ة لس��نة 
االمور فيما يخص الوصول الى الخدمات بما فيها التعليم والخدمات الصحية"

أما ما يتعلق باالنشطة وخدمات الصحة العقلية ، فان عدد من المنظمات الدولية قد انخرطت في ه��ذا الج��انب وعلى
PUI ) أطب��اء بال ح��دود( ق��دمت خ��دمات في الص��حة النفس��ية و MSF ومنظم��ات اخ��رى مث��ل UNHCR"رأس��ها 

 ) قس��مDOHاالغاثية" .  والحظت حمورابي ان المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين توفر ال��دعم ل���  
الصحة ( والمنظمات المحلية ، ومنظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات الدعم النفسي االجتماعي والصحة العقلية ،
ومع هذا هناك فراغ على مستوى العراق في مجال تقديم خ�دمات الص�حة العقلي�ة للمجموع�ات المهمش��ة  ليس فق�ط
للالجئين وطالبي اللجوء بل أيضا ذلك يشمل تقديم مثل هذه الخدمات للناجين من جرائم داعش . ان النقص قي تقديم
خدمات الصحة العقلية  ليست سيئة فقط تجاه أطفال الالجئين وطالبي اللجوء وانما تش��مل عم��وم االطف��ال المع��وقين
العراق��يين في ه��ذا المج��ال ، انهم يواجه��ون مش��اكل في التعليم خاص��ة في التس��هيالت الخاص��ة بالتأهي��ل النفس��ي
االجتم��اعي  وب��رامج التعليم  ، ونعتق��د ان ه��ذا يش��كل تح��ديا للحكوم��ة العراقي��ة وحكوم��ة اقليم كردس��تان الع��راق
والمجتمع االنساني في كيفية العمل معا في توفير الصحة العقلية بشكل خاص للس��كان ال��ذين ع��انوا من التع��ذيب ان
الكثير من طالبي اللجوء من السوريين وخالل رحلتهم وف�رارهم من بل��دهم بحث��ا عن االم��ان بس��بب الص��راع الق�ائم
واستمرار النزاعات المسلحة ، تأثر تأثيرا نفسيا وجسديا ، وانعكس��ت الص��عوبات ال��تي تعرض��وا له��ا اثن��اء محاول��ة
الهرب وعبور الح��دود ومش��قات االح��وال الجوي��ة الس��يئة ونقص الغ��ذاء والم��اء على واقعهم الص��حي واالجتم��اعي

والنفسي . 
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 " لق��د اث��ر لج��وئي الى الع��راق علي جس��ديا حيث ان��ا مريض��ة الى ح��د اآلن وبس��بب ه��ذه MYAاذ تق��ول الالجئ��ة 
الظروف الصعبة التي عشتها، كذلك تأثرت نفسيا كثيرا وتأتيني نوبات اكتئاب لذلك التجأ الى ج��يراني للتخفي��ف عن
ذلك، العيش في العراق يشكل ضغوطات نفسية علي، لقد ادت الحياة االجتماعي��ة الى ض��غط نفس��ي علي ك��ون ل��دي
اطفال وال يوجد عمل لزوجي، هذه الظروف تشكل ضغطا كبيرا علي عندما اج��د ابن��ائي دون م��دارس وال اس��تطيع

.تلبية مطالبهم "
"عمي وعمتي كانوا قبلي في العراق بس��بعة اش��هر، وق��د توف��وا هن��ا بس��بب ح��التهم النفس��يةKJK  ويتحدث الالجيء 

 سنة،  وكذلك عمتي توفيت هنا بسبب جلطة دماغية "45واصابات مرضية،  كان عمر عمي 
، وترى حمورابي ان هناك خلال في تق��ديم مث��ل ه��ذهISIS )واالختطاف واالغتصاب وغيرها كنتيجة لعنف داعش )

الخدمات على الصعيد الرسمي الحكومي .

 الصعوبات والصدمات النفسية:2-1-4
المشاركة� والمواطنة والتجنس:

اما عن المشاركة في الحياة العامة والمواطنة ، فان اغلب السوريين الذين فروا الى الع��راق لج��أوا من اج��ل االم��ان
واالبتعاد� عن اجواء االقتتال والصراعات التي تجري في بل�د االم ، ل�ذلك اغلبهم ليس ل�ه مش�اركات سياس�ية تخص

بلدهم .
 ، ان االش�خاص1971 لس�نة 51ام�ا م�ا يتعل�ق بممارس�ة المواطن�ة ، وف�ق ق�انون الالج�ئين السياس�ين الناف�ذ رقم 

 سنوات كطالبين لجوء لهم حق التقديم على الجنسية بشرط ان ال يكون ق��د غ��ادروا الع��راق10المسجلين ألكثر من 
خالل كل تلك الفترة، اال بموافقة وزير الداخلية ، لكن على الصعيد الفعلي هناك صعوبة في الحصول على الجنس�ية
، وان الالجئين السابقين كالفلسطينيين  وبالرغم من وجود قرارات سابقة لمجلس قيادة الثورة المنحل والتي كان له��ا
قوة القانون شملتهم بامتيازات اسوة بالعراقيين ، مثل التعليم والصحة والعمل وتبوء الوظ��ائف ، لكن الجنس��ية ك��انت

محظورة عليهم السباب سياسية أكثرها مرتبطة بقرارات الجامعة العربية .
الالجئون الفلسطينيون: باإلضافة إلى ما جرى من انتزاع لحقوق الالجئين الفلسطينيين التي كانوا يتمتع��ون� به��ا قب��ل

، والتي ك��انت تتمث��ل بمس��اواتهم ب��العراقيين من الن��واحي كاف��ة ، بأس��تثناء منحهم الجنس��ية ، إال ان ذل��ك٢٠٠٣عام 
 وشمولهم بهذا القانون.٢٠١٧ لسنه ٧٦تالشى بعد صدور قانون اقامة االجانب رقم 

وفي النصف االول من هذا العام شعروا بأنهم تلقوا ض��ربه موجع��ة بع��د م��ا أص��درت ممثلي��ة األمم المتح��دة ومكتب
المفوض��ية الس��امية لش��ؤون الالج��ئين في الع��راق، تعليم��ات جدي��ده تقض��ي بقط��ع الرعاي��ة المح��دودة عن الالج��ئين
الفلسطينين،� ما تسبب في تعميق معاناتهم اإلنسانية في هذا البلد المضطرب وتتمثل هذه الرعاية المحدودة ب��دفع ب��دل

( عائل��ه فلس��طينيه في بغ��داد� اغلبهم من المرض��ى وكب��ار الس��ن واألطف��ال واألرام��ل من المه��ددين�٣٠٠ايج��ار ل��� )
 بسبب هوياتها، مما اضطرهم للعيش في شارع حيف��ا في٢٠٠٣بالتشرد. وهذه العوائل هجرت من منازلها بعد عام 

خيام لمده سنتين وبعدها تكفلت المفوضية السامية لشؤون الالج��ئين في الع��راق بأس��كانهم  في عم��ارات وت��دفع ب��دل
( دوالر في الشهر الواحد.٤٢اإليجار عنهم. كذلك  انهم حرموا من رواتب الرعاية االجتماعية التي ال تتعدى )

، وما اصاب النازحين والالجئين اآلخرين من ج�راء جائح�ة2كما اصبح البعض منهم يحرم من العمل بسبب جنسيته
كرونا في العراق، اصاب الفلسطينين أيضا في العراق.

التوصيات والمقترحات:
تدعو منظمة حمورابي لحقوق االنسان الحكومة ومؤسسات الدولة االخرى الى ما يلي:

العم��ل على تط��وير منظوم��ة قانوني��ة واض��حة لحماي��ة الالج��ئين ووض��ع سياس��ات متكامل��ة ومتناس��قة في تنظيم
اوضاعهم، من خالل ما يلي:

تشريع قانون شامل لالجئين ينظم اوضاعهم ويشمل جميع فئات الالج�ئين س�واء ك�انوا الج�ئين سياس�يين او الج�ئين
السباب اقتصادية او انسانية بحثًا عن االمان او غيرها 

 1967 وبروتوكولها 1951المصادقة على اتفاقية جنيف الدولية الخاصة بالالجئين لالجئين لعام 
وضع سياسات تتعامل مع الالجئين تتناسب والتزامات العراق الدولية التي تكفلها االعالنات والص��كوك واالتفاقي��ات

الدولية المعنية بحقوق االنسان والتي صادق عليها العراق.
العمل على توفير البنى التحتية في استقبال الالجئين وتعزيز المقومات المطلوبة الندماجهم في المجتمع الع��راقي من

حيث االسكان والتعليم والصحة الجسدية والنفسية ومسألة المشاركة واالنتماء والمواطنة والتجنس.
العمل على توف�ير ف�رص العم�ل لالج�ئين والن�ازحين واالهتم�ام برع�ايتهم الص�حية، وحم�ايتهم وتوف��ير لهم  التعليم
وتذليل المعوقات التي تقف دون حصول الالجئين على التعليم المناسب. وكذلك توف�ير س�كن وم�أوى الئ�ق لالج��ئين

بما يؤمن لهم العيش الكريم.

 تاريخ الدخولhttp:// alquds.co.uk- اجراءات حكومة بغداد واالمم المتحدة تفاقم معاناة فلسطينيي� العراق. متوفر على الرابط :  2
.2020 أيار 15
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وعلى الصعيد االقليمي والدولي تحث منظمة حمورابي لحقوق االنسان المنظمات االقليمية والدولي��ة المعني��ة ب��االمر
لمساعدة العراق في توفير االحتياج��ات الالزم��ة لحي��اة افض��ل لالج��ئين، و تعزي��ز الخ��برات والمس��اعدات لمس��اعدة
الالجئين  وادارة شؤونهم وكذلك مساعدة العراق في االسراع في تشريع قانون اللجوء ينسجم مع المعايير االنسانية.

  النازحون2-2
على الرغم من مضي اكثر من س��نتين في القض��اء على تنظيم داعش اإلره��ابي واس��تعاده الع��راق كام��ل االراض��ي

 وتس�بب في ن�زوح الماليين من الن�اس، بع�د ان س�يطر على ثلث مس�احة٢٠١٤التي احتلها هذا التنظيم صيف عام 
مليون عراقي يقيمون في مخيمات منتشره بأرجاء البالد وخاص��ة في محافظ��ات1.2العراق، إال انه ال يزال هناك  

نينوى ودهوك واربيل، وال زال ه��ؤالء الن��ازحون يك��افحون للع��ودة إلى من��اطقهم ال��تي ت��دمرت بفع��ل احتالله��ا من
.داعش ومن ثم بفعل الحرب التي شنت ضده

ان النازحين العراقيين اصبحوا يعانون من مشاكل مركبة ومعقدة باإلضافة إلى عدم إمكانية ع��ودة  الكث��ير منهم إلى
دي�ارهم بع��د تحري�ر من�اطقهم، ألس�باب أمني�ة أو اقتص�ادية أو عس��كرية، وأض�يفت لمش�اكلهم ه��ذه، مش��كله جائح��ة

 اصابة في مخيم في دهوك ، وعلى اثر ذلك تم غل��ق14)كرونا(، واصيب البعض منهم بهذا الفيروس، وقد سجلت 
المخيم وتم حج��ر المص��ابين والمالمس��ين، وك��ذلك س�جلت اص��ابة واح��دة في اح��د مخيم��ات نين��وى.  وتؤك��د وزارة
الهجرة والمهجرين التي تعمل  بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الدفاع بانها تق��وم في تعف��ير وتعقيم المخيم��ات ،
وان الوضع هو تحت السيطرة . اال ان منظمة حمورابي شهدت اغالق كامل  وتقيي��د حرك��ة الس��كان في العدي��د� من

،  وان2020المخيمات في دهوك واربيل ونينوى خاصة في االشهر الس��تة ال��تي تلت بداي��ة تفش��ي الوب��اء في اذار 
المشكلة قد تتفاقم في ضوء سكن هؤالء النازحين في الغالب في خيام مكتظة إلى ج��انب بعض��ها البعض وتفتق��ر إلى

المقومات الصحية. 
ومما زاد في تعقيد مشاكل النازحين وجعلها مركبة كما سبق االشارة، ه��و ت��زامن ه��ذا الوب��اء )كرون��ا( م��ع ت��دهور
الوضع االقتصادي في العراق الذي يعتمد االقتصاد ال�ريعي الق�ائم على النف��ط وعائدات��ه، واق��ترن ه��ذا الت�دهور م��ع

 مقاب��ل ال��دوالر1.465الت��دني الكب��ير الس��عار النف��ط ،  وم��ا اعقب ذل��ك من انخف��اض س��عر ال��دينار الع��راقي الى 
االمريكي، مما اثر بشكل سلبي على حياة المواطنين العراقيين بشكل عام، والنازحين بشكل خ��اص، حيث أص��بحت
ش�حة في تجه�يز األدوي�ة ال�تي تق�دم للن�ازحين في مخيم�اتهم، ال س�يما وان هن�اك ن�ازحون كب�ار الس�ن يع�انون من
أمراض مزمنة. فعلى سبيل المثال يحمل الس��يد  ب��در ال��دين نجم ال��دين  م��دير مخيم )بحرك��ة( في اربي��ل، الحكوم��ة
االتحادي��ة في بغ��داد� مس��ؤولية ع��دم توف��ير المس��تلزمات األساس��ية لديموم��ة الحي��اه للن��ازحين والى تراج��ع اوض��اع

النازحين في المخيم.
كما ان هذه الجائحة المترافقة مع تردي األوضاع االقتصادية في العراق انعكست على عمالة الن��ازحين، ف��ان ك��انت
هناك فرص عمل بأجور يومية للبعض منهم، فأن هذه الفرص اختفت تقريبا. فكم�ا يق�ول الن�ازح ش�اهر رش�و وه�و
احد نازحي سنجار في مخيم ) ديره بون( قرب زاخ��و: "ان الف��ترة الحالي��ة هي االص��عب في س��نوات ال��نزوح ال��تي
يعيشها هو وغيره في المخيم". وفي حديثه أيض�ا ع��زا الس��يد رش�و ذل�ك إلى الحظ�ر المف�روض على المخيم بس��بب

)كرونا( والذي يمنعه من الكسب من خالل مزاولة بعض األعمال بأجور يومية.
ولم تكتف جائحة )كرونا( بتداعياتها السلبية على الحاله االقتصادية والصحية للنازحين فقط وإنما ك��ان هن��اك اثره��ا
السلبي والسيء على التعليم بكافة مستوياته على االنازحين ، حيث تم اتخ��اذ إج��راءات بع��دم االختالط والتوق��ف عن
الدراسة في جميع مراحلها االبتدائيه� والمتوسطة والثانوية، وتم االكتفاء بالتعليم اإللكتروني بالنسبة لطلب�ة الجامع�ات

والدراسات العليا، وهذا مما يتطلب مستلزمات تفتقد لها اساسا اداره المخيمات.
بل كانت هناك مشكلة سبقت جائحة )كرون��ا( بالنس��بة للتعليم ال��ذي يخص الن��ازحين والالج��ئين، حيث كش��ف تقري��ر
لألمم المتحدة في شباط من هذا العام من ان الكثير من األطفال في العراق م��ا زال��وا غ��ير ق��ادرين على تلقي التعليم
رغم انته�اء الح�رب، وال يس�تطيع ه�ؤالء األطف�ال ح�تى ذل�ك الت�اريخ من الحص�ول على الوث�ائق المدني�ة الالزم�ة
اللتحاقهم بالمدارس الحكومية. وقد افاد العديد ممن استطلعت ارائهم بأنهم ال يستطيعون التنقل بحرية داخل وخ��ارج
مخيمات النزوح الداخلي، بسبب القيود المفروضة على حركتهم، مم��ا يمنعهم من ممارس��ات األنش��طة اليومي��ة مث��ل

، وهذا كله يعد انتهاكا لحقوق النازحين..3الذهاب إلى المدارس خارج المخيمات
وكان ألرتفاع حراره الجو في العراق سببا اخر في انتهاك حقوق النازحين، حيث افادت مصادر مطلعه انه بت��اريخ

، تم تسجيل حاالت اختناق لعدد من النازحين بسبب اندالع� حريق في اح��د المخيم��ات في محافظ��ه٢٠٢٠/يونيو/١٢
نينوى، حيث كما اوضح عضو مفوضيه حقوق اإلنسان في العراق فاضل الع��زاوي ان "حريق��ا نش��ب في مس��احات
شاس��عة من الحش��ائش واألدغ��ال المحيط��ة بمخيم الخ��ازر للن��ازحين الت��ابع لمحافظ��ه نين��وى". ونجم عن ال��دخان
المتصاعد كما يقول الس��يد الع��زاوي إلى " بعض ح��االت االختن��اق للن��ازحين وال��ذين تم نقلهم إلى المرك��ز الص��حي

"4"لمعالجتهم". وأشار أيضا إلى ضرورة " إنهاء معاناتهم اإلنسانية

 ، تاريخ htttp://Yaqein.net - االمم المتحدة : االطفال بمخيمات النزوح غير قادرين على تلقي التعليم . متوفر على الرابط : 3
.2020 ايار 20الدخول 
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( سنه بحريق في مخيم المدينة� الس��ياحية في محافظ��ة١٨( سنوات وفتاه )٤وكان قد سبق ذلك ان توفي طفل عمره )
، علما من ان هناك اكثر من نصف مليون نازح من أهالي نينوى ال يزالوا في٢٠٢٠/يناير/٣١األنبار وذلك بتاريخ 

5.محطات النزوح، ويعد مخيم )الخازر( احد اكبر مخيمات النزوح في العراق

 ومع ان سياسات حكومة الكاظمي تتجه النهاء ملف النازحين والعمل على عودة العراقيين الى ديارهم االصلية  او
االن��دماج في من��اطقهم الجدي��دة والتخلص من المخيم��ات ، اال ان المخيم��ات ال يمكن ان تختفي دون دعم مقوم��ات

العودة أو االندماج ، والبحث عن حلول مستدامة.� 
وفي هذا السياق يؤكد علي عباس جهاكير المتح��دث الرس��مي باس��م وزارة الهج��رة والمهج��رين العراقي��ة، ان "ع��دد

( ال�ف ن�ازح٦٨( وتحتض�ن نح�و )١٨٤( مخيم�ا بع�دما ك�ان الع�دد )٨٦مخيمات النازحين في العراق حالي�ا يبل�غ )
( عائل��ة في ك��ل مخيم من تل��ك المخيم��ات المقام��ة في ك��ل من اقليم٤٠٠٠( و )٤٠موزعون بص��ورة متفاوت��ة بين )

كردستان ونينوى واألنبار بشكل رئيسي وفي محافظات أخرى على نحو اقل مثل ديالى وكربالء وبغداد ". وأضاف
ان "النازحين إلى مخيمات اإلقليم هم من مناطق سنجار والموصل وس��هل نين��وى، وهم الع��دد� األك��بر منوه��ا ب��أن "
عدد المخيمات في محافظه األنبار كبير، إال ان اعداد   قاطنيها قليل��ة الن نس��به العائ��دين� إلى من��اطق س��كناهم بلغت

٪ والنسبة المتبقية هم، أما مطلوبون عشائريا أو امنيا أو ان  مناطق سكناهم مدمره". وأشار إلى انه " توج��د في٩٥
( مخيم�ات في الس�ليمانية٤( مخيم�ات و )٦( مخيم�ا وفي اربي�ل )١٧( مخيم�ات وفي ده�وك )٦جن�وب الموص�ل )

( مخيم��ا،٢٧( مخيمات في ديالى وفي بغداد يوجد مخيمان رئيسيان وفي األنبار بحدود )٣ومخيمان في كركوك و )
6ومخيم واحد في كل من صالح الدين وكربالء".

وتتابع منظمة حمورابي لحقوق االنسان عن كثب برامج الحكومة من اجل تشجيع الع��ودة الطوعي��ة ومحاوالته��ا من
اجل غلق ودمج المخيمات في االنبار ونينوى وكربالء وديالى باالض��افة الى مخيم��ات اقليم كردس��تان الع��راق ، اال
ان هذه البرامج تواجه تحديات كبيرة ، خاصة ان وزارة الهجرة والمهج�رين ال��تي تق�ع عليه�ا ه��ذه المس��ؤولية تق�ف
عاجزة عن تأمين مقومات العودة التي تتطلب اص��الح الب��نى التحتي��ة للمن��اطق االص��لية للن��ازحين ، من مستش��فيات
ومدارس وطرق وكهرباء وانارة وغيرها باالضافة الى ترميم واعادة اعماراالسواق والدور المهدمة،  في ظل عدم

، وع��دم وج��ود تخصيص��ات مالي��ة كافي��ة ، وك��ذلك ع��دم تنفي��ذ برن��امج التعويض��ات2020اق��رار موازن��ة ع��ام 
للمتضررين بسبب الضائقة االقتصادية التي تواجهها الحكومة بسبب جائحة كورونا وانخف��اض اس��عار النف��ط . كم��ا

 ملي��ون دوالر وال��تي منحت370ان التخصيصات التي كانت قد استقطعت من ميزانية الوزارة وال��تي تبل��غ بح��دود 
للمحافظات المحررة ) نينوى ، االنبار ، صالح ال��دين ، دي��الى ، ومن��اطق من كرك��وك ( ألع��ادة اعماره��ا ، عج��ز
المحافظين من استخدامها لالهداف التي اس��تقطعت من اجله��ا و لم يتم ص��رفها بالش��كل الص��حيح. كم��ا تلك��ؤ وبط��ؤ

 ملي��ون دين��ار ، والبيرقراطي��ات الحكومي�ة الس�ائدة ال��تي1.5وزارة الهجرة والمهجرين في تزوي��د العائ��دين بمنح��ة 
تؤخر وص��ول الس��الت الغذائي��ة الى العائ��دين� . وفي ظ�ل ه��ذه التح��ديات وع��دم ق��درة الحكوم��ة في ت�أمين مقوم��ات
العودة ، فان اعادة المواطنين الى مناطقهم قد يضعهم في ازم��ات اك��بر ، خاص��ة م��ا تواجه��ه مجتمع��ات االقلي��ات ،
خاصة االيزيديين والمسيحيين ، الذين تناقصت اع��دادهم بش��كل م��ذهل في ظ��ل المب��االة حكومي��ة وغي��اب الحوكم��ة

الحتواء اوضاعهم والعمل على استقرارهم .
% من اع��دادهم قب��ل تهج��يرهم ، اال ان هنال��ك من��اطق ال ت��زال تواج��ه50فالمسيحيين بالرغم من عودة ما يق��ارب 

 كم شماال عن مركز تلكيف ،  اذ لم يعد اليها سوى مايق��ارب5معوقات مثل بلدة باطنايا التابعة لقضاء تلكيف وتبعد 
 ، لعدم قيام الدولة بجهود كافية العادة  االعم��ار ودعم2014 عائلة كانت تسكنها في 1000 عائلة من اصل 100

مقومات العودة االخرى ، وان اكثر الجهود المبذولة في ذلك تعود للمنظمات الدولية والكنيسة ، كما ان غلق الطرق
المؤدية اليها نتيجة الصراعات بين بغ��داد واقليم كردس��تان نتيج��ة التن��افس الس��يء على من��اطق س��هل نين��وى يح��رم
ابنائها من المسيحيين وااليزيديين�  من ممارسة حرياتهم وحياتهم الطبيعية . كما ان المس��يحيين لم يس��تطيعوا الع��ودة
الى مركز قضاء تلكيف لوجود نازحين من الساحل االيمن من الموصل ال يزالون يش��غلون بي��وتهم ، وك��ذلك وج��ود
س��جن التس��فيرات الرئيس��ي الخ��اص بج��رائم االره��اب في نين��وى ، واق��تران ذل��ك بوج��ود اربع��ة مح��اكم مختلف��ة
االختصاصات ، مما جعل مركز القض�اء يس��تقطب س��كان ليس�وا باالص�ل من القض�اء مم�ا خل�ق نوع��ا من التغي��ير

الديموغرافي، اثر بشكل ملحوظ على التركيبة السكانية في القضاء.
 عائلة من برطلة تعيش في اربيل وعينكاوا تع��زف عن الع��ودة اليه��ا ألس��باب400وفي برطلة اذ ال يزال اكثر من 

عديدة، اغلبها ترتبط بعدم االطمئنان من الوضع الراهن ووجود مشاكل مجتمعية� بين المكونات فيها . 
اما مسألة عودة االيزيديين� الى سنجار، فبالرغم من بدء حركة عودة انطلقت من��ذ ش��هر اي��ار من ه��ذا الع��ام ، اال ان
الوض��ع في س��نجار ص��عب وم��ؤلم ، اذ تش��هد مدين��ة س��نجار ص��راع اقليمي ومحلي، فق��د دخلت تركي��ا على الخ��ط
متحججة بوجود نفوذ للحزب العمال الكردستاني فيها والمعارض للنظام التركي ، وشهدت  بين فترة واخرى  قصفا

20 ، تاريخ الدخول http://yaqein.net - تسجيل حاالت اختناق بين النازحين بسبب حريق في مخيم الخازر ، متوفر على الرابط : 4
2020حزيران 

 ، تاريخ الدخولhttp://yaqein.net - االنبار: حريق في مخيم النازحين بالحبانية يسفر عن مصرع طفل وفتاة . متوفر على الرابط  5
.2020 حزيران 20
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تركيا لمقرات هذا الحزب وفعالياته العسكرية . كم��ا تش��هد س��نجار تجاذب��ات سياس��ية وامني��ة بين ع��دة مراك��ز نف��وذ
مدعومة من بغداد من جهة واربي��ل من جه��ة اخ��رى وبالت��الي وج��ود ادارتين تتحكم بالقض��اء ك��ل ادارة تمث��ل جه��ة
معينة ووجود صراعات بينها ، بما معناه وجود قائممقامين ، وانعكاس ذلك على توقف المشاريع الخدمية ومش��اريع
اعادة االعمار ، اذ ال تزال المنشآت الرسمية بحاجة الى التأهيل ، وان المش�اريع الزراعي�ة ال�تي يتس�م به�ا القض�اء
مدمرة ومهملة ، كما ان االسواق والمدارس والمراكز الصحية بحاجة الى اعادة التأهيل ، لتشجيع الناس الى الع��ودة
، كم��ا ان المنطق��ة بحاج��ة الى  دعم الس��كان العائ��دين بمش��اريع ص��غيرة لتحري��ك عجل��ة الحي��اة في س��نجار وتمكين

االهالي والشباب من الوصول الى العمل والتعليم والصحة وغيرها .
 وفي منتصف ديسمبر من هذا العام زارت منظمة حمورابي سنجار، كم�ا ت�ابعت اوض�اع الن�ازحين االيزي��ديين� في
المخيمات في دهوك من خالل زيارات ميدانية لها في نهاية هذا العام، وتبين من تلك الزي��ارات ان مع��دالت الع��ودة

( عائلة ممن عادت الى سنجار تروم250الى سنجار انخفظت عما كانت عليه في اشهر الصيف، ال بل ان بحدود )
الرجوع الى المخيمات مجددًا، بسبب نقص الخدمات في سنجار وتج�دد التهدي�دات التركي�ة بأحتم�ال قص�ف من�اطق

 والمناوئ التركية.PKKفيها بحجة تواجد ضرب العمال الكردستاني 

 ال��ف31كما يواجه االيزيديون وغيرهم من االقليات تحدي اخر ، ه��و س��عي الحكوم��ة العراقي��ة باع��ادة م��ا يق��ارب 
 االف امرأة وطفل بدون معيل8نازح عراقي اغلبهم من العوائل التي انخرط ابنائها مع داعش ، بما فيهم ما يقارب 

. وتخشى االقليات اسكانهم قرب مناطق االقليات ، خاصة ان الحكوم�ة ك�انت ق��د اع�دت مخيم��ا لهم في زم�ار القى
اعتراضا واسعا من االهالي لقربه من مناطق ومجمعات االيزي��ديين في س��نجار والتركم��ان في تلعف��ر. االم��ر ال��ذي
دعا الى التفكير في البحث عن موقع بديل ، ويتوقع ان يتم اختيار موقع اخر السكانهم جنوب الموصل ضمن محيط

بلدة الكيارة .
 البد من اإلشارة إلى ما سلطت عليه سلسيليا خيمينيز داماري مقررة األمم المتحدة الخاصة المعنيةوفي هذا السياق،

، حيث أعربت في لقاءاته��ا عن قلقه��ا بش��أن األقلي��ات٢٠٢٠بحقوق اإلنسان للنازحين بعد زيارتها للعراق في شباط 
العرقية والدينية، أو ما يطلق عليه مكونات المجتمع العراقي التي نزحت بسبب االضطهاد في المواق��ع ال��تي س��يطر
عليها داعش مشيرة، إلى ان هذه األسر تتعرض للتهديد والمضايقة والعنف في من��اطق ال��نزوح ومن��اطقهم االص��يلة

7ويحرمون من الخدمات األساسية بما في ذلك الصحة والتعليم.

٢٠٢٠8حصائيات عن النزوح والنازحين ا

 عائلة نازحة١٫٠٠٨٫٥٢٤
 نازح مسجل رسمي٣٫٨٣٦٫٢٩٨

 عائله نازحة عائدة٤٢٤٫٨٤٥
 نازح عائد مسجل رسميا ، تعد نينوى - األنبار - صالح الدين المحافظات األولى بعدد النازحين.١٫٣٤٣٫٥٥٠

 مخيم للنازحين١١٦
 مخيم مغلق٥٨

 عائله نازحة تعيلها نساء١١٫٧٥٨
 مليون طفل نازح١٫٦
 مليون امراه نازحة١٫٩

 حالة والدة في المخيمات.٦٥١١
. حاله وفاة في المخيمات٧٢٧

 التوصيات والمقترحات:2-2-1
العمل على تطوير المنظومة القانوني�ة للع�راق فيم�ا يخص الن�ازحين والمهج�رين والالج�ئين ، م�ع ض�رورة وض�ع
سياسات تنسيقية بين الحكومة االتحادية والحكومات االقليمية والمحلي��ة لتوف��ير الب��نى التحتي��ة في اس��تقبال الن��ازحين
وحمايتهم وتوفير الخدمات االساسية لهم من حيث المأوى والمأكل وغيرها من الخدمات الطبية والتعليمي��ة والص��حة

الجسدية والنفسيسة . 
دعوة الحكومة االتحادية ألنشاء هيئة خاصة ب�الطوارئ تك�ون مهمته�ا االن�ذار المبك�ر للتهيئ�ة لألزم�ات والظ�روف

الطارئة .
وضع سياسات تتعامل مع المهجرين والنازحين تتناسب والتزامات العراق الدولية التي تكفلها االعالنات والص��كوك

الدولية المعنية بحقوق االنسان. 

 - النازحون داخليا في العراق: بين مطرقة الحرمانمن الحقوق وسندان العودة المحفوفة بالمخاطر، متوفر على الرابط:7
http://news.un.org 2020 اذار 15 ، تاريخ الدخول.
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ما يخص اندماج النازحين والمهجرين في اقليم كردستان العراق ، فان دورات تعليم اللغة الكردية للنازحين الع��رب
أو االش��وريين الس��ريان الكل��دان الن��ازحين من خ��ارج االقليم، هي  مس��ألة ض��رورية تعكس ص��ورة من ال��ترحيب

االيجابي لهم .
أما ما يتعلق بالعودة الطوعية ، ان برامج العودة يجب ان تقترن بمشاريع مكثف��ة ل��دعم مقوم��ات البق��اء في المن��اطق
االصلية عن طريق اعادة اعمار البنى التحتية المدمرة من الم�دارس والمستش�فيات والمراف�ق العام�ة ، مع�ززا ذل�ك
ببرامج تأهيل صحي ونفسي للنازحين العائدين ، وتوفير شروط االمن واالمان وبناء الثقة ، مع وضع ب��رامج فعال��ة
للمصالحة  وتحقيق العدالة االنتقالية ، متمثلة بتعويض النازحين  واسس لبرامج تعليمية توفر فرص خاصة لألطفال

والطالب الذين فقدوا دراستهم بسبب النزوح .

الحراك الجماهيري.. ومطالب المتظاهرين-2
 يرى بانه بعد كل مرة يحاول فيها الش��عب ان2003ان المتتبع لمجريات االحداث التي تعاقبت على البالد بعد عام 

ينتفض ويثور على السلطة، اما ان تقمع ب�القوة المفرط�ة، او تمتص ويف�رغ محتواه�ا، او يس�تغلها وي�ركب الموج�ه
.2015، 2013، 2011حزب او تيار ما يحرفها ويجني ثمارها ، كما حصل في تظاهرات 

 الى ه��ذه الس��نة. تف��اقم وض��ع2019لقد وصلت البالد الى حالة االنسداد السياسي، من��ذ تش��رين من الع��ام الماض��ي 
العراق بحالة من العقم السياسي وتجاذبات مختلفة انعكست على مجمل االوضاع في البالد فالفوضى عارمة والفساد
بات الهوية االفتراضية المرادفة اينما يذكر اسم العراق، والعملية السياسية في هرج وم��رج؛ اذ م��ازالت المحس��وبية
والمحاصصة هي االساس في منح المكاسب والمنافع من جهة، والتغطية على الخطأ والمس��ؤولية من جه��ة اخ��رى،
حتى بات السارق اليخاف القانون والسياسي ال يأبه وال يحترم الش��عب، واالمن مفق��ود والخ��وف موج��ود، والبطال��ة

منتشرة والرشوة مستشريه.
570لم يرَق رد الفعل الحكومي الى المستوى الدراماتيكي المتصاعد لالح�داث وحجم الخس�ائر بالش�هداء تج�اوزت 

( شخص��ًا قض��وا في514 وق��د س��جل )2019ش��هيدًا و اال الف من الج��رحى، اذ ك��ان تقريرن��ا الس��نوي لع��ام 
االحتجاجات اغلبهم من المدنيين وبينهم ض��باط وم��راتب من االجه��زة االمني��ة العراقي��ة، ام��ا اع��داد الج��رحى بل��غ )

(68( شخصًا. فضاًل عن اعداد كبيرة من المعتقلين في مختلف ساحات التظاهر. هذا الى جانب تع��رض )11982
( محاًل ومخزن��ًا تجاري��ًا تعرض��ت الى الح��رق والت��دمير168بناي��ة حكومي��ة الى االعت��داء والح��رق ومايق��ارب )

( محط��ات8( مقرًا ومكتبًا تابعًا لألحزاب السياس��ية الحاكم��ة الى االعت��داء والح��رق و)103باالضافة الى تعرض )
تلفزيونية واجهت هجمات واعتداءات مختلفة كما تعرضت دور ومدارس ومراقد الى االعتداء. 

وازاء كل هذا اتسمت استجابة الحكومة ومؤسسات الدول�ة االخ�رى لمعالج�ة الموق�ف وكعادته�ا بمنتهى االس��تخفاف
وعدم تحم��ل المس��ؤولية والال مب��االة بمط�الب المتظ��اهرين المحتجين، م��ع التش��بث باالحتف��اظ ب��المواقع والمناص��ب
واالمتيازات والمراهنة على االستمرار بخ��داع الش�عب وكس�ب ال��وقت، وهي سياس�ات ب�اتت مفض�وحة ل�دى معظم
العراقيين خاصة الشباب الذي ب��دأ يمتل��ك وعي��ًا وحض��ورًا واص�رارًا على اح��داث التغ��ير وق��د اظه�ر الش��باب ع��دم
قناعتهم بالممارسات والوسائل التي اس��تخدمت المتص��اص غض��بهم عن طري��ق اس��تقالة الحكوم��ة بينم��ا المش��كلة ال
تمكن فقط بأستقالة الحكومة لوحدها وما الحكومة في نظرهم اال ج��زءا ال يتج��زا من منظوم��ة الفس��اد ال��تي تض��رب
السلطات الثالث، وما استقالتها سوى لعبة من االعيب الخداع والمماطلة والتس��ويف للتش��بث بالس��لطة الط��ول م��دة،
وقد عد المحتجون دعوة الكتلة االكبر لتشكيل حكومة اخرى ماهي اال مسرحية جديدة ألستمرار مسلسل تدوير نفس

الوجوه الكالحة الموجودة في السلطة.
ومن هنا ت��ود منظم�ة حم��ورابي لحق��وق االنس�ان ان ت��بين ومن خالل لقاءاته�ا المتواص�لة م�ع الناش�طين وع�دد من
المتظ��اهرين ومراقبته��ا الميداني��ة للمظ��اهرات واالحتجاج��ات في المي��دان، ان التعام��ل م��ع االحتجاج��ات الكب��يرة

 وان اختلف بعض الشيء بعد ان استلم السيد الكاظمي دفة رئاسة الحكومة في ش��هر2020والمظاهرات خالل عام 
رمض��ان الماض��ي، اال ان المنظم��ة تع��بر عن قلقه��ا العمي��ق عن طبيع��ة العن��ف العش��وائي ال��ذي ال ت��زال تس��تخدمة
االجهزة االمنية ضد المتظ��اهرين واس��تمرار افالت الجن��اة والمعت��دين عليهم من العق��اب. تع��املت االجه��زة االمني��ة
بشكل غير مهني دون اتخ�اذ اي اج�راءات احترازي�ة لتجنب العن�ف م�ع المتظ�اهرين خاص��ة في الناص�رية وبغ�داد�
وغيره��ا من المحافظ��ات، مس��تخدمة ال��ذخيرة الحي��ة والغ��از المس��يل لل��دموع بأس��لوب ال ينم عن وج��ود تأهي��ل في

التدريب بمهنية� في التعامل مع االضطرابات واالحتجاجات المدنية.�
كما ان لقاءات المنظمة مع المحتجين تظهر طبيعة العنف الحكومة في قمع حرية التعب�ير والص�حافة واالعالم، وق�د

وك��ذلكاالن��ترنيت لف��ترات طويل��ة تابعت المنظمة ممارسات تقييد الحق في حرية التعب��ير عن طري��ق حجب حزم��ة 
مداهمة مكاتب القنوات االخبارية والتضييق ومالحقة الناشطين و االختطاف وقتل عدد منهم مما تأكد ل��دى منظمتن��ا
فرار العديد� منهم خارج البالد بسبب تعرضهم للعنف و المالحقات المتك��ررة من االجه��زة االمني��ة او تلقي تهدي��دات

على هواتفهم وبريدهم االلكتروني من جهات غير معروفة.
تطالب منظمة حمورابي بقانون حماية الناشطين المدنيين.�

   مميزات الحراك ونتائجه:3-1
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 تشرين  ليس هو نفسه قبل ذلك. 1بال ادنى شك ان وضع البالد امام استحقاقات البد منها،بحيث اصبح العراق بعد� 
ان حكومة السيد الكاظمي الحالية ماهي اال مخاض ونتاج لحراك تشرين الشعبي، كحكومة انتقالية بواجب��ات مح��ددة
في اطار المطالب الشعبية للحراك التي عبرت عن ارادة الشعب العراقي، و ن��اتي الى اهم مم��يزات ه��ذه االنتفاض��ة

 والتي تبرز من خالل عدة مؤشرات وهي:-
 تخرج هكذا مظاهرات من دون ان تدعو لها جهة حزبية او حكومية او ديني��ة،1958-كونها وألول مرة منذ عام ١

بمعنى مضاف انها تظاهرات عفوية تحركها مطالب مشروعة وسلمية جدا.

تظاهرات ساحة التحرير: كامرة غيث صالح

 ال��تي تتح��رك2003- اغلب المتظاهرين هم فئة الشباب الذين وعوا وترب��وا في كن��ف الديمقراطي��ة الجدي��دة� بع��د� 2
بموجب توافقات طائفية ومناطقية، ولم يعيشوا او يختبروا سنوات الحص��ار والقح��ط واالس��تبداد� السياس��ي قب��ل ذل��ك

التاريخ.
- عدم تبلور قيادة مركزية واحدة لهذه االحتجاجات، وهو تطور ان حص��ل  يعطيه��ا زخم��ًا وان��دفاعًا واس��تمرارية3

من خالل عدم التمكن من استهداف قياداتها او منظميها وكأنها تنظيم خيطي.
وبالرغم من محاوالت القوى المسيطرة على مفاصل العملية السياسية احتواء حركة الشباب المنتفض في محافظ��ات
الع��راق وخاص��ة الجنوبي��ة اال ان المحتجين على الواق��ع الق��ائم اس��تطاعوا تحقي��ق ع��دة انج��ازات ويمكن تلخيص��ها

باالتي:-
التجاوز على االختالف الطائفي وال�ديني والق�ومي وال�ذي ك�ان يع�د ال�وتر ال�ذي يعطي نغم�ة النش�از في الس�مفونية
العراقية السيما بعد حالة االندماج والتالحم والتع��اطف الش��عبي داخ��ل س��احات االعتص��ام، فال اح��د يهتم بالهوي��ة او

قومية او نسب او جنس احد.
- اظهرالشباب المنتفض نضوجًا ووعيًا وطنيًا ال نظير له .4
- استطاع المنتفضون ايصال رسالة مفادها ان الش�عب الع�راقي ال زال في�ه من الق�وة وع�دم االس�تكانة وق�درة في5

تحقيق التغيير وانه شعب حي ينبض بالحياة واألمل.
- حرص المنتفض�ون على س�لمية و اس�تقاللية وحيادي�ة االنتفاض�ة ووطنيته�ا، وظه�ر ذل�ك جلي�ًا ع�بر الش�عارات6

والهتافات التي حملها.

  غياب القيادة:3-2
هناك تياران سيطرا على توجه الحراك منذ بدايته، االول واقعي يميل الى فكرة ضرورة انبثاق قيادة واضحة للثوار
تستطيع ان تمثلهم وتلخص مطالبهم، والثاني مثالي يميل الى مفه��وم القي��ادة الجماعي��ة ويق��ترب من الش��عبوية، وك��ل
تيار له مبرراته، فالثاني يخشى من استهداف القيادة المبك��ر وبالت�الي من الممكن ان تجهض االنتفاض��ة، او يس�تغلها
بعض المنتفعين ويحرفونها لصالحهم، ام�ا م�بررات التي�ار االول فتنطل�ق من مفه�وم وج�وب تواج�د قي�ادة واض�حة
تستطيع ان تاخذ على عاتقها التفاوض مع الحكومة وايصال صوت الحراك من قبل نخب��ة تمث��ل الح�راك؛ فمن غ��ير
المنطقي او المعقول ان تتفاوض الحكومة م�ع ع�دة االف من المنتفض�ين، ومن ج�انب آخ�ر من الط�بيعي ان ي�ركب
موجة االنتفاضات منتفعون او انتهازيون مهما كانت درجة الحرص  على منع ذلك، او ح��تى اش��خاص وطن��يين ق��د
يتحولون الى شيء آخر بعد صعودهم الى قيادة الحراك، المهم هنا وجود الجماهير الواسعة التي تتمكن� فيما بعد� من
تشخيص الصالح والطالح في قيادتها، وبالتالي قد ينبثق من الحراك حرك��ة او ح��زب سياس��ي او ح��تى ع��دة اح��زاب
تستطيع ان تاخذ زمام المبادرة وتنافس الق��وى السياس��ية الناف��ذة في المرحل��ة القادم��ة وال��تي ح��ددها الس��يد الك��اظمي
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، وهي مدة مناسبة لخلق مكافئ سياسي يعم��ل على تط��بيق مب��دأ االزاح��ة واالحالل اذا ال��تزمت6/6/2021بتاريخ 
الحكومة والبرلمان بتعهداتها امام الشعب.  

مطالب وشروط المتظاهرين  3-3
تلخصت مطالب الحراك بمجموعة شروط وضعتها عدة تنسيقيات اخذت على عاتقها تنظيم الحراك وربما يع��د ذل��ك

نواة لقيادة موحدة لهذا الحراك، ويمكنن تلخيصها حسب االهمية باالتي:-
- حل الحكومة والبرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.1
- الكشف عن هوية ومحاكمة قتلة المتظاهرين.2
- تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة الفاسدين.�3
- تشريع قانون انتخابي جديد يتناغم مع الواق��ع االجتم�اعي والسياس�ي للبل��د وي�تيح للشخص�يات الوطني��ة المس��تقلة4

الفرصة للف��وز باالنتخاب��ات، ومن��ع ت��دوير الوج��وه القديم��ة واعادته��ا الى العملي��ة السياس��ية،  ول��ذلك تق��ترح منظم��ة
حمورابي لحقوق االنسان عدة نقاط يمكن ان تكون مقومات مهمة الجراء انتخاب��ات نزيه��ه من اج��ل حماي��ة العملي��ة
االنتخابية من ال�تزوير وحماي�ة ص�وت الن�اخبين وجه�ود المرش�حين العراق�يين  يمكن للبرلم�ان دراس�تها الدراجه�ا

ضمن قانون االنتخابات او ضمن انظمة ولوائح مفوضية االنتخابات  وهي كما يلي:-
•تجميد التصويت الخاص والخارج ) دورة واحدة (.

•إعتماد البطاقة البايومترية طويلة االمد، أو الموحدة للناخب.
•عدم ترشح أي نائب أمضى دورتين في البرلمان.
•تعهد مزدوجي الجنسية بالتنازل عنها عند الفوز.

 سنوات. ١٠•يكون المرشح من سكنة المحافظة 
•استبعاد أي مرشح لديه ملفات فساد في القضاء.

•اعتماد تقسيم الدوائر على اساس كل محافظ�ة دائ�رة انتخابي�ة واح�دة ه�و ام�ر يحق�ق العدال�ة االنتخابي�ة في ال�وقت
الحاضر فضال عن انه قابل للتطبيق ويحقق لنا انتخابات مبكرة.

•اعتماد القائمة المفتوحة والترشيح الفردي طريقة للترشيح في االنتخابات المبكرة، كونه يعالج بشكل كبير التحديات
التي واجهت النظام االنتخابي السابق والمتمثل بتوزيع المقاعد على اساس القوائم ومن ثم على اساس المرشحين.

•يلزم المرشحون من افراد القوات المسلحة واالجهزة االمنية والدرجات الخاصة بتقديم استقالتهم قبل ستة أشهر من
تاريخ فتح باب الترشيح.

•وضع شروط جزائية لمنع استخدام المال السياسي واس��تغالل المنص��ب وممارس��ة التهدي��دات وع��دم تنفي��ذ الق��وانين
والتعليمات.

•ضمان مشاركة واسعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولية واالقليمية المعنية� باالشراف والمراقبة مع مش��اركة ممثلي
ساحات التظاهر وبالتنسيق مع االتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية االنتخابية.

• في حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محط��ة اق��تراع تل��تزم المفوض��ية بإع��ادة الع��د والف��رز الي��دوي وبحض��ور
وكالء الكيانات السياسية والمرشحين االخرين وممثلي منظمات المجتم��ع الم��دني، وتعتم��د� النت��ائج على اس��اس الع��د

والفرز اليدوي.
•تش��كل لجن��ة مش��تركة من القض��اة المتقاع��دين واتح��اد الحقوق��يين ونقاب��ة المح��امين وخ��براء من س��احات التظ��اهر
لألشراف على النظر بالطعون المقدمة من قب�ل االح�زاب المش�اركة في االنتخاب�ات م��ع الهيئ�ة القض�ائية المختص�ة

بذلك.
 س�اعة من انته�اء االق��تراع من خالل شاش�ات خارجي��ة في ك��ل محافظ��ة24•تلتزم المفوضية بإعالن النتائج خالل 

ويتم نقل النتائج عبر شاشات التلفاز مباشرة عبر الشاشة المخصصة من المفوضية.
•منع نقل الصناديق من المراكز االنتخابية وتزويد النتائج لكل المراقبين ووكالء الكيانات ومنظمات المجتمع المدني
بنسخة من النتائج في كل محطة من المحطات االنتخابية فضال عن تعليقها على ج�دار المرك�ز وحمايته�ا من التل�ف

 أيام.3ولمدة 
•الغاء أصوات االحزاب والمرشحين حصرا من الذين يستخدمون المال السياسي والتهدي��دات المس��لحة واالس��تغالل
الوظيفي بهدف التأثير في نتائج االنتخابات والتحكم بإرادة الناخب العراقي ويخ��الفون الق�وانين والتعليم��ات الخاص��ة

بالعملية االنتخابية دون اللجوء اللغاء المحطة او المركز االنتخابي.
•تصويت المهج��رين داخ��ل او خ�ارج الع�راق  يتم من خالل امتالكهم بطاق�ة بايومتري�ة ذات البص��مة والص��ورة او

اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة.
•اصالح الخلل في احتساب كوتا النساء التي ناقضت الروح االصالحية لمسودة القانون

•في حال اصرت المفوضية باستخدام أجهزة تسريع النتائج االلكترونية في عملية العد والفرز بدال من الع��د الي��دوي
من المهم ان تراعي االمور االتية:-

أ- التعاقد مع ش��ركات عالمي��ة رص��ينة متخصص��ة لحماي��ة أجه��زة الع��د والف��رز االلكتروني��ة من ال��تزوير والتهك��ير
ومراقبة أدائها أي((حماية الوسط الناقل والرامات والسيرفرات من التهكير والتزوير(.
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ب- وجود شهادة فاحصة من شركات عالمية تثبت صالحية أجهزة العد والفرز االلكتروني وبأشراف االمم المتح��دة
والرقابة المالية. 

ت- اجراء تجربة مطابقة بين العد والفرز االلكتروني واليدوي.
 التوصيات:3-3

لكي تنجح تجربة التغيير  في العراق نود طرح  عدة افكار نراها مناسبة لصياغة العقد االجتماعي الجديد:- 
- خلق رؤية واضحة وعميقة تتجسد منها االفكار والتطلعات مبنية على اساس من المساءلة والشفافية.1
- تحرك فرد او مجموعة صادر عن ايمان بمعنى مواطنة ومكرر من قبل االخرين من الممكن ان يؤثر في النظام2

بس��رعة كب��يرة ويح��دث ت��اثيرًا مادي��ًا واس��عًا؛ فالس��لطة الحقيقي��ة تكمن في المج��الس الش��عبية والنقاب��ات واالتح��ادات
والمنابر العامة  واحتشاد االصوات الوطنية المخلصة الداعية الى الحق في المواطنة المتساوية واالفعال المخلص��ة،

وستتمكن� صيغ التنظيم هذه من الفوز بالمشروعية. 
- التنظيم والترابط الوظيفي المحدد لخدمة اهداف وطنية معينة بما يجعل تنفيذها وممارستها قائم��ة على المش��اركة3

والمناقشة الواسعة في صنع القرار، وان عملية صنع القرار تكون افضل حينما يشمل الناس االكثرمصلحة وت��أثرًا ،
بما فيه النساء وعندما تكون القرارات لمصلحة الحشود الكبيرة تكون النتائج الفتة ومثيرة.

-استعادة السيادة والهيبة للدولة من خالل تحمل الناس للمسؤولية وادارة شؤون الدول�ة ب�ارادة عراقي�ة ذاتي��ة بعي��دة3
عن التدخالت والوصايات، وه�ذا اليت�أتى بس�هولة ب�ل يعتم�د� على مس�توى  اس��تجابة حكوم�ة الس�يد الك��اظمي له��ذه

المطالب والشروط.

 - المفقوين والمغيبون قسريًا4
لقد دأبت منظمة حمورابي لحقوق االنسان على متابعة ملف المغيبين� والمختفين قسريًا وتوثيق معلوماتهم وعرض��ها

 لم2003في تقاريرها الدورية المستمرة. مع العلم ان الحكومات العراقية التي تعاقبت على السلطة في العراق بع��د 
تعر لهذا الملف اهمية كبيرة على الرغم من اس��تمرار اص��وات المط��البين بوض��ع ح��ل له��ذا الموض��وع ب��ل ان تل��ك
الحكومات سكتت عنه واهملته في ظل العنف المستمر الذي اتسمت به تلك الفترة، االن، ان الالفت ان حكومة السيد
مصطفى الكاظمي بدأت بالحديث عن ملف المغيبين� والمختفين ومعاناة عوائلهم، وهذا يعد� خط��وة ايجابي��ة، نأم��ل ان

تترجم بشكل عملي على صعيد الواقع.
ان تغييب المعارضين واخفاء المحتجين على السياسات واالداء الحكومي ال ينسجم ومبادئ الديمقراطية والتوجه��ات
المعلنة في السعي لقيام دولة ذات نظام ديمق��راطي تع��ددي يتأس��س على مف��اهيم العدال��ة  واح��ترام  حق��وق االنس��ان.
فالنظام الحالي الذي جاء على انقاض النظام الدكتاتوري السابق استمد شرعيته ومشروعيته من المظلومية التي كان

والذي اتسم بالتفرد بالس��لطة وع��دم ٢٠٠٣/ ٩/٤يعاني منها الشعب العراقي من سياسات الحزب الحاكم الواحد قبل 
السماح بالتعددية الحزبية وممارسة االنتخابات إلختيار الطبقة السياسية التي تمث��ل الش��عب وك��ذلك ع��دم الفص��ل بين
السلطات وحرية التعبير والمحور األهم ملف حقوق اإلنسان بكل تفاصيله ) إعتق��االت وإع��دامات ألس��باب سياس��ية،

في بعض األحيان تصل الى حد التغييب القسري، وكبت الحريات الشخصية وغيرها( .
٢٠٠٣/ ٩/٤إن ظاهرة الخطف والتغييب القسري برزت في ظل السلطات العراقية الحاكمة المتعاقبة وتفاقمت بع��د 

حيث كانت المجاميع المسلحة اإلرهابية وغيرها تخطف وتغّيب بالمواطنين العراق��يين الع��زل ألس��باب طائفي��ة، كم��ا
تورط العديد� من الذين في السلطة في التغطية على سلوك  الميليشيات اإلرهابية المحسوبة عليه��ا ومن جه��ة أخ��رى
ال ب��ل ش��ارك البعض من المحس��وبين على الدول��ة في خط��ف وتغ��ييب الن��اس وزجهم  في الس��جون الس��رّية بحجج
مختلفة واألمثلة كثيرة على ذلك )الطرق السريعة والمن��اطق المختلط��ة وملج��أ الجادري��ة والس��دة, في مدين��ة الص��در

وغيرها من قبل المليشيات والقاعدة وأخواتها وجهات حكومية(
 واجتي��اح تنظيم داعش اإلره��ابي ع��دد� من٩/٦/٢٠١٤ استفحلت ظاهرة التغيب القسري والخطف والمفق��ودين بع��د� 

المحافظات )نينوى واالنبار وصالح ال�دين وأج�زاء من دي�الى وكرك�وك وس�نجار( حيث ق�امت بخط�ف الكث�ير من
المواطنين المعارضين لسلوكهم اإلرهابي الظالمي وتم تغييبهم وإعدامهم وكذلك قام بخطف منتسبي االجهزة األمنية

 منتس��ب( وأص�اب األقلي��ات١٧٠٠الحكومية وتصفيتهم ومثال ذلك )مجزرة سبايكر وال��تي راح ض�حيتها اك��ثر من 
حصة كبيرة من الخطف والتغيب والقتل ) كالمسيحيين وااليزيديين� والشبك وغيرهم(، وما قضية )سبي االيزي��ديات

والمسيحيات وغيرهم ( إال مثال على اجرام داعش.
 من الجانب األخر وبسبب ضعف الحكومة المركزية وتفشي الفساد اإلداري والمهني والحرب على داعش وتش��كيل
الحش�د الش�عبي الحك�ومي ب�رز ام�راء ح�رب ل�ديهم اجن�دات مش�بوهة، ق�اموا بتص�فية الحس�ابات م�ع س�كان الم�دن
المذكورة آنف��ًا ومارس��وا اعم��ال القت��ل والتنكي��ل والتغ��ييب تحت م��بررات تحري��ر المن��اطق من االره��اب وق��د غيب
األالف من المواطنين في محافظات ) نينوى واألنبار وص��الح ال��دين وأج��زاء من دي��الى وكرك��وك وبعض من��اطق
بغداد ومحيطها وشمال بابل وجرف الصخر وسيطرة الرزازة والصقالوية والدور و سامراء وغ��يرهم( ولم يع��رف

مصيرهم لحد اآلن. 
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 لشباب العراق الواعي ضد الفس��اد الحك��ومي، تع��زز دور2019بعد إنطالق الحراك الجماهيري في تشرين األول 
م��ا يس��مى "ب��الطرف الث��الث"  ال��ذي ال ت��زال الس��لطات العراقي��ة لم تح��دد هويت��ه حيث الخط��ف والتغيب لمئ��ات
المتظاهرين السلميين في بغداد� والمحافظات األخرى وال تزال مستمرة لغاي��ة اآلن ول��و بنس��بة اق��ل حالي��ا بع��د تس��لم

.2020حكومة مصطفى  الكاظمي في نيسان /
وق��د الحظت منظم��ة حم��ورابي ان��ه  بين الحين واآلخ��ر تظه��ر بيان��ات حكومي��ة خجول��ة للح��د من ظ��اهرة الخط��ف
والتغيب القسري لكن بدون أفعال مما يدل على عدم وجود إرادة حكومية لحسم هذا الملف ومثال ذلك حادث اغتي��ال
الخبير االمني هشام الهاشمي،  وبالرغم من تشكيل عشرات اللجان االمنية لكن لم تظهر  نتائج  واضحة للتحقيقات،
وكذلك قضية خطف الناشطة األلمانية )هيال ميوس( ق��رب ش��ارع اب��و ن��ؤاس وع��ثر عليه��ا في منطق��ة البل��ديات ولم
يكشف ماهية الجناة وارتباطاتهم وكذلك حادث خط��ف الص��حفيين الفرنس��يين الثالث��ة م��ع م��ترجمهم الع��راقي  ق��رب
شارع اب��و ن��ؤاس بداي��ة الع��ام الح��الي واطل��ق س��راحهم في م��ا بع��د� دون اي تفاص��يل ت��ذكر عن الجه��ة ال��تي ق��امت
بأختطافهم وكيفية تحريرهم، وغيرها من حاالت مشابهة بالعشرات، ناهيك عن استهداف السفارة االمريكية بقص��ف

عشوائي ال يرعب اال العراقيين باالضافة الى تعميق ومعضلة عزل العراق دوليًا.
.مع إن األمم المتحدة والمتمثلة ببعثتها الخاصة في العراق برئاسة السيدة جينين - بالسخارت تقدم التقارير الدوري��ة
والسنوية والمتضمنة حاالت الخطف والتغيب القسري للمواطنين واإلستخدام المف��رط للعن��ف ض��د المتظ��اهرين، اال

ان هذا الملف ال يزال لم يلق االهتمام الكافي، بالرغم من خطورته على مستقبل العراق.
 الص��ادر من١٨/٦/٢٠٢٠ ولغاي��ة ١٦/١٠/٢٠١٩وي��بين الج��دول ادن��اه اع��داد المختطفين والمفق��ودين للف��ترة من 

مفوضية حقوق االنسان العراقية.

76المجموع الكلي = 
23المطلق سراحهم = 

53المتبقي = 
 إن قضية التغييب القسري والخط�ف والمفق�ودين في الع��راق ب��اتت ازم��ة مجتمعي��ة مزمن��ة ومتراكم��ة وتحت��اج الى
حلول حاسمة ألن االعداد كبيرة جدا وأغلبها من ابن��اء عوائ��ل متش��ردة او معدوم��ة و بالمقاب��ل ان الحكوم��ة ع��اجزة

وضعيفة في هذا الملف. ان وضع حلول عاجلة يتطلب ما يلي : 
ارادة حكومية حقيقية في حل هذا الملف ابت��داءًا من ال��دعم الم��ادي للعوائ��ل المتض��ررة وال��تي له��ا اف��راد مغي��بين� او
مفقودين  وتخصيص مبالغ مالية شهرية من وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية لحين حسم ملفات ذويهم المغي��بين و

التي مر عليها سنوات عديدة دون حل.
ان تأخ��ذ الحكوم��ة العراقي��ة على عاتقه�ا فتح منف��ذ حك��ومي واح��د يش��مل جمي��ع ال��دوائر ذات اإلختص��اص إلس��تالم
معامالتهم وإنجازه�ا وذل�ك لتقلي��ل ال�روتين والحس�م الس�ريع لملف�اتهم وخاص�ة ان منظم�ة حم�ورابي وثقت ح�االت

( سنوات او اكثر وال ت��زال مع��امالتهم لم تنج��ز وهن��اك6الشخاص يتابعون معامالت ذويهم اختفوا لمدة تزيد عن )
المئات بل لربما االالف يواجهون ذات المشكلة.  

 وبال شك ان الحكومة  تتحمل مسؤولية رعاية مصالح الشعب وصيانة مقدرات وثروات البلد ويقتضي عليها النظر
بمقياس واحد لجمي��ع اف��راد المجتم�ع،وان تنظ��ر بعين الع��دل لجمي�ع المواط�نين بغض النظ�ر عن انتم�ائهم ومي�ولهم

السياسية والدينية والعرقية .
تفيد معلومات منشورة اطلعت عليه��ا منظم��ة حم��ورابي لحق��وق االنس�ان ان الع��دد الكلي للمغي��بين والمفق��ودين لع��ام

 مواطن بحكم المفقود او المغيب.53 مواطن الباقي 23 مواطن ما تم اخالء سبيله هو 76 هو 2020
 التوصيات:4-1
تدعو منظمة حمورابي لحقوق االنسان الجهات الحكومية وبعث��ة االمم المتح��دة الى الع��راق )يون��امي( الى

تث�بيت آلي�ات جدي�دة تاخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار وض�ع ه�ذا المل�ف على طاول�ة المتابع�ة والمراجع�ة بين الحين
واالخر.

تط�الب منظم�ة حم�ورابي لحق�وق االنس�ان )يون�امي( تنظيم زي�ارات ميداني�ة� الى المن�اطق العراقي�ة ال�تي
شهدت عمليات اختطاف وتغييب ومفقودون للتعرف على المعلومات المس��تجدة من ع��وائلهم الن من ش��أن

ذلك ان يسلط الضوء على هذه الظاهرة.
تطالب منظمة حمورابي لحقوق االنسان اصدارتقرير سنوي يكون حصيلة عمل يون��امي م��ع لجن��ة حق��وق

االنسان في البرلمان على اخر مستجدات هذا الملف.
تع��اني االس��ر ال��تي له��ا مفق��ودين ومغي��بين ومختطفين من اوض��اع اقتص��ادية مزري��ة خصوص��ًا ان اغلب

الضحايا هم من الشباب الذين كانوا يمثلون قوة العمل ألسرهم ولهذا ندعو الى دعم تلك العوائل ماديًا على
غرار ما حصل من دعم للمهجرين والنازحين.

 - العنف االجتماعي والعنف المسلح5
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مازالت ظاهرة العنف المسلح احد اخطر الضغوط االمنية التي يتعرض لها الواقع االمني في العراق اذ لم يشهد من
  خفض مستويات اس��تخدام الس��الح في ح��ل المنازع��ات الشخص��ية  اية متغيرات جذرية لصالح2020العام الحال 

 استخدام السالح لتمرير اجندة سياسية وال في خفض مستويات العنف االجتماعي العام وكذلك
رصدت منظمة حمورابي لحقوق االنسان بناء على معلومات ناشطين حقوقيين ان تجارة بيع االس��لحة ع��بر الس��وق
السوداء مازالت نشطة ويستفاد من معلومات محققين عدليين في جرائم قتل وكذلك لنوعية االس�لحة ال�تي اس��تخدمت
في خصومات عشائرية ان مرتكبي هذه الجرائم امتلكوا اسلحة في شرائها من س�وق س�وداء وهي  تنتش��ر في اغلب
المحافظات مع وجود تجارة سرية من هذا النوع بين اقليم كوردستان وبقية مناطق العراق وعلى المناطق الحدودي��ة
والحال ان وج�ود س�وق س�وداء لتج�ارة الس�الح تش�جع على انتش�ار الجريم�ة المنظم�ة ال�تي يعتم�د� مرتكبوه�ا على

تنظيمات للتهريب وتجارة المخدرات وانتشار ظاهرة القاتل المأجور
تابعت منظمة حمورابي لحقوق االنسان االنتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها المجتمع المدني العراقي بسبب انتشار

 ، وقد تأكد لها وجود خروقات صارخة للقوانين والتش��ريعات ال��تي تمن��ع انتش��ار السالح في الحياة اليومية العراقية
- الفقرة ب ، من الدستور9السالح خارج سلطة الدول وتتساءل حموربي هنا لماذا لم يحصل التطبيق الحاسم للمادة 
  ، وفي ش��أن ذل��ك تش��ير ،ال��تي تنص على حظ��ر )تك��وين ميليش��يات مس��لحة خ��ارج الق��وات المس��لحة ( الحكومي��ة

المنظمة الى ان هناك مجاميع مسلحة تعلن عن نفسها في وسائل االعالم ولها ناطقين باسماء معلومة
 على والنافذ تنص2015تشير منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان المادة الثامنة -ثالثا من قانون االحزاب الصادر 

)ان اليكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية كما ال يجوز االرتباط بأية قوة
 من قانون االحزاب نفسه على تحريم ) تملك االسلحة والمتفجرات او حيازتها  سادسا24عسكرية( كم تنص المادة 

خالفا للقانون ( وهنا تسأل المنظمة اين هي عزيمة وحسم الحكومة الحالية في تطبيق ه��ذه النص��وص القانوني��ة بع��د
مضي خمس سنوات على صدور ذلك القانون

 عش��رة مخ��ازن س��الح تع��ود لبعض تفيد معلومات تلقتها منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان هن��اك م��ا ال يق��ل عن
 مازالت موجودة في مناطق سكنية من بغداد� ، وطبق��ا للمعلوم��ات نفس��ها ان اغلب الم��دن الجهات خارج اطار دولة

 العراقية تعيش مثل هذه الظاهرة التهديدية� ضد السكان المدنيين� ، ومازالت االجراءات التي تتخذها الجهات االمني��ة
 حمورابي الى الخس��ا  وضعيفة عموما، وفي هذا الشأن تشير الحكومية بوضع اليد عليها وازالتها اجراءت موسمية
 سالح بعضها حكومي��ة واخ��رى تع��ود  انفجارا في مخازن 15ئر الجسيمة التي اصابت العراق من جراء حصول 

  وك��ان اش��دها االنفج��ار ال��ذي حص��ل في2020 وحتى ع��ام 2016الى جهات ميليشياوية  انفجرت تباعا منذ عام 
 بع��د ان س��قطت ش��ظايا االنفج��ار  في صفوف مدنيين�  وذهب ضحيته العديد من القتلى والجرحى2018ايلول عام 

 المحيطة بهذا المخزن. على االحياء السكنية
تبين من معطيات الواقع الميداني ان استخدام السالح في االغتياالت السياس��ية واس��كات االص��وات الحقوقي��ة م��ازال
ساري المفعول من خالل الجرائم التي ط��الت ناش��طين حقوق��يين في البص��رة والناص��رية وبغ��داد ومن ذل��ك جريم��ة

2020-7-6 والجماعات االرهابية هش��ام الهاش��مي في  اغتيال الباحث الحقوقي الخبير في تشخيص ظواهر العنف
في بغداد

 من تم��وز7 و 6   ص��درت بش��أن عملي��ات قت��ل اس��تهدفت متظ��اهرين ي��ومي افادت بيانات تحقيقية امني��ة حكومي��ة
 ان عسكريين مكلفين بمهام حفظ النظام استخدموا اسلحتهم الشخصية التي يملكونه��ا في عملي��ات القت��ل ال��تي2020

طالت خمسة متظاهرين في ساحة التحرير ومحيطها وقد تم توقيف الفاعلين واحالتهم الى المحاكم االمر ال��ذي يثبت
ان هذه الوسائل كانت مستخدمة على نطاق ما ضد المتظاهرين السلميين .

تلفت منظمة حمورابي لحقوق االنسان النظر الى تصاعد دورة العن��ف ذات الطبيع��ة االجتماعي��ة في النص��ف االول
 اذ طبقا لبي��ان احص��ائي ل��وزارة الداخلي��ة انه��ا  والخطورة التي يمثلها هذا العنف على السلم االهلي2020من عام 

  حال��ة االعت��داء من االزواج637 االف و3 في مق��دمتها   حالة موثقة ألعت��داءات292 االف و 5سجلت اكثر من 
617 و  اعت��داء من االب��اء على ابن��ائهم183 حاالت اعت��داء م��ابين االخ��وة واالخ��وات ، و402على الزوجات ، و

. اعتداء من االبناء على ابائهم
اغتيال الناشطة الحقوقية رهام يعقوب طالبة الدكتوراه في كلية التربية جامعة البصرة.

اغتيال الناشط الحقوقي تحسين الشحماني.
ارتفاع وتيرة الرسائل التهديدية التي طالت ناشطين حقوقيين.

اغتيال الناشط الحقوقي اسامة الخفاجي
اغتيال المصور الصفحي يونس ستار  في منطقة باب الشرقي وسط العاصمة بغداد.�

 كانون االول  كذلك المصور العراقي صفاء غالي.10اغتيال مراسل قناة دجلة في البصرة احمد عبد الصمد يوم 
( ناشطًا.20 )2020بلغ عدد الناشطين الحقوقيين الذين قتلوا في الناصرية خالل عام 

الحظت منظمة حمورابي لحقوق االنسان صدور بيانات من الحكومة بين الحين واالخر عن التوصل لخي��وط بش��أن
االغتياالت التي طالت ناشطين لكن لم نسمع حتى االن نتائج دقيقة.
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ان منظمة حمورابي لحقوق االنسان اذ تشير الى هذه االحصاءات الصادرة من وزارة الداخلية فانها ترى فيه��ا دليال
على استمرار االنفالت االجتماعي وسطوة العنف االجتماعي والتفكك االسري. 

 قائمة منشورة بأس��ماء ناش��طين حق��وقين تموكانت حصيلة ما قدمته� ويكيبيديا من ضحايا القتل كونهم نشطاء مدنيين�
( ناش��ط12تم  اغتي��ال )، اغتيالهم على ايدي مجاميع مسلحة مجهولة مجموعة من الناشطين والداعمين� للمظاهرات

 2020خالل عام 
  تجدد العنف االرهابي لعصابات داعش5-1
 بعض مناطق محافظات ، ديالى وكركوك وتكريت ونينوى واالنب��ار هجم��ات لمج��اميع ارهابي��ة ص��غيرة من تعيش

داعش هدفها ارباك الوضع االمني وانزال الخسائر في صفوف القوات الحكومية وكذلك احداث الخوف في صفوف
 من هجم�ات مش�ابه في النازحين والمهجرين الذين مازالوا لم يعودوا الى ديارهم الاليحاء انهم لن يكونوا في م�أمن

 المدى المنظور ، وطبقا لبيانات حكومية ان هناك عمليات كر وفر تقوم بها تلك المجاميع االرهابي
والحال ان داعش ليس في حساباتها االن مسك المناطق التي تهاجمها االمر الذي يعكس تراجعا في كثافتها العددية

نقل ناشطون حقوقيون الى منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان من بنك االهداف الذي تعم��ل علي��ه داعش ، الس��عى
الى اشعار الرأي العام العراقي انها مازالت نشطة ولم تهزم وتستطيع ان تربك الوضع االمني وتقطع الطري��ق على
اية عودة لالستقرار والهدوء ، وفي هذا الشأن ايض�ا ان االس�اليب االعالمي��ة المض��للة ال�تي تعتم��دها داعش تنعكس

 وس�نجار اذ على االحوال النفسية للمواطنين من االقليات العائدين الى من�ازلهم في الموص�ل وس�هل نين�وى عموم�ا
 خاليا نائمة تتجدد المخاوف لديهم باحتماالت حصول خروقات مسلحة انتحارية لمناطقهم خاصة مع االقرار بوجود

من االعترافات التي ادلى بها ارهابيون تم القاء القبض عليهم
 الموص�ل ودي�الى واالنب�ار وتك�ريت عن بوج�ود ح�االت تهدي�د تلقت منظمة حمورابي معلومات من ناشطين داخل
 واصحاب مطاعم ومنها مطاعم الطرق الخارجية وك��ذلك س��ائقي وابتزاز تعمد اليها داعش لرجال اعمال ومقاولين

شاحنات البضائع ، لدفع اتاوات مالية مقابل عدم التعرض لهم .
 ان االره��ابيين2020من نت��ائج الهجم��ات االرهابي��ة ال��تي حص��لت في االش��هر الس��تة الماض��ية من الع��ام الح��الي 

 التي يتم التهاون االم��ني فيه��ا ، وطبق��ا لمعلوم��ات من داخ��ل الموص��ل وص��لت الى يختارون المناطق الرخوة امنيا
منظمة حمورابي لحقوق االنسان تفيد ان المدينة لم تفرغ من وجود خاليا نائمة واليس��تبعد القي��ام بهجم�ات انتحاري��ة
تستهدف بعض المنشات الحيوية لغرض شل الحياة وزيادة التوقعات بوجود مخاطر، الوضع ال��ذي ..... وض��ع ه��ذا

الملف على طاولة التداول اليومي. .
 للهجمات االرهابية ال��تي تق��وم به��ا  اعالمي مفتعل واضح الحظت منظمة حمورابي لحقوق االنسان وجود تضخيم

 ال��تي نش�رتها داعش وهي تنشر ذلك في بيانات لها او في صحيفة النبأ التابعة لها ، فقد جاء في المعلومات المزيف��ة
   عملية في شهر اذار139 ، و  عملية في شهر شباط88 عملية في كانون الثاني الماضي ،و143انها قامت بتنفيذ 

 حم�ورابي الى ان في حين ان بيانات االجهزة االمنية الحكومية تقول غير ذلك تماما،. وعلى العم�وم تش��ير منظم��ة
العمليات العسكرية االستباقية التي قامت بها القوات العراقية ق��د ادت الى تراج��ع ملح��وظ في الهجم��ات ال��تي ش��نتها

داعش خالل االشهر الثالثة الماضية نيسان وايار وحزيران على وفق البيانات المعلنة
تشير منظمة حمورابي لحقوق االنسان الى وجود مخاطر امنية تهدد المناطق المتنازع عليها بين الحكومة االتحادية
وحكومة االقليم حيث مازال الوضع هناك قلقا من الناحية االمني��ة المباش��رة خاص��ة م��ع وج��ود احتكاك��ات عس��كرية

 سلطتين اداريتين في المدينة االيزيدية سنجار تتمثل بوج��ود قائمق�امين اث��نين فيه�ا ، تستغلها داعش ومن ذلك وجود
 لس�لطة االقليم من دون ان يحس�م االم�ر ح�تى االن ، م��ع العلم ان اح�دى احدهما ت�ابع للحكوم��ة االتحادي�ة واالخ�ر

 استمرار التجاذب بين الطرفين في المناطق المتنارع عليها رهانات داعش هي على
-يهم منظم��ة حم��ورابي لحق��وق االنس��ان ان ت��دعو الى اس��تنفار ع��ال للتش��خيص ال��ذي ك��ان الب��احث الراح��ل هش��ام
الهاشمي قد اعلنه ورجح فيه ان داعش تطمح ان تتم�دد حض�ورا مس�لحا في المنطق�ة الواص�لة بين جن�وب كرك�وك
وشمال شرقي ديالى وشرقي محافظة صالح الدين ) تكريت( ومنطقة جنوب س�امراء وش�مالي بغ�داد� الوض��ع ال�ذي

يمكن ان يتسبب بالمزيد من الضغوط االمنية في المنطقة الحيوية من وسط العراق .

   االستنتاجات والتوصيات:5-2
 الع��ام ال��ذي تستنتج منظمة حمورابي لحقوق االنسان مما تقدم وج��ود ض��عف واض��ح في التص��دي لظ��واهر العن��ف

 وج�ود ومخ�ازن ل��ه في المن�اطق الس�كنية  التصدي ألنتش��ار الس��الح  ونزعات موسمية في يسود المجتمع العراقي
المدنية� ، بينما يتطلب االمر اجراءات وقائية حاسمة ومتواصلة تض��ع ح��دا له��ذه الظ��اهرة ال��تي تنتقص من الحق��وق

 المدنية�
من النتائج االخرى التي توصلت اليها حمورابي ان المؤسسات االعالمية العامة تتعاطى مع ه��ذه الظ��واهر بالمزي��د

 ولم2015من الضعف ، بل وانعدام الرؤية الجادة في التصدي لها بدليل انها قض��ية م��ازالت قي��د الت��داول من ع��ام 
توضع لها االلية الالزمة في التصدي لها
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حم�ورابي لحق�وق االنس�ان ان تك�ون الص�ورة الميداني�ة ال�تي رص�دتها بش�أن العن�ف الع�ام تأمل منظم�ة 
 العراقي�ة ح�افزا حاس�ما للحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ة والعنف المسلح وانتشار السالح في االوسط المدينة

االقليم في وضع حد لها وهي تقترح بشأن ذلك مراجعة القوانين النافذة في اطار السؤال الت��الي ه��ل تغطي
هذه القوانين في الحد من تلك الظواهر السلبية ام ان الوضع يحتاج الى اصدار قوانين اخرى?

ان تبقى  وليس ترى المنظمة ضرورة وجود سياس��ة امني��ة اس��تباقية في مواجه��ة تنظيم داعش االره��ابي 
االجراءات في اطار رد الفعل االمني التقلي��دي وق��د تأك��د مي��دانيا ان الهجم��ات االس��تباقية ال��تي ق��امت به��ا

 ومض��افات التنظيم االره��ابي ق��د قل��ل الى ح��د بعي��د من القوات االمنية في محافظة االنبار بتدمير جي��وب
فرص االرهاب هناك.

وانتش��ار  واستخدام الس��الح توفر لدى منظمة حمورابي يقين ميداني ان موضوع العنف االجتماعي العام 
تجارته ووجود منافذ له في المناطق الريفية والحدوية ساهم الى حد بعيد� في سهولة الحصول على السالح
وامتالكه الوضع الذي سهل بدوره حركة العنف في صفوف العراقيين ولذلك تأمل المنظمة ان يك��ون ه��ذا

الوضع على طاولة العمل اليومية الحكومية لمواجهة استحقاقاته. وذلك من خالل كل الجهات المعنية�
تالحظ منظمة حمورابي لحق��وق االنس��ان ان الم��دن والبل��دات ال��تي ع��انت من احتالل داعش له��ا م��ازالت

تفتقر الى برامج واليات من شأنها ان تجرد هذه المدن والبلدات من النزعات االرهابية النائمة ولذلك يجب
اعتماد برامج من اجل نشر القيم المدنية� والديمقراطية

 في الم��دن والبل��دات ال��تي نقل ناشطون حقوقيون الى منظمة حمورابي عن وجود ع��دم اهتم��ام ل��دى أئم��ة المس��اجد
 ألدانة ماحصل ولذا نرى ضرورة التركيز على ذلك خاصة وان هناك معلوم��ات تش��ير الى كانت داعش قد احتلنها

ان بعض دعاة االرهاب يحاولون منذ� وقت اعادة تشكيل خاليا الجديدة  لهم او تعزيز الخاليا النائمة.

االوضاع الصحية في العراق- 6
  شهد "العراق" تراجعا في  الوضع الصحي في “بشكل كبير جًدا، خالل العقود األربعة الماضية. وأحد أسباب ه��ذا
التراجع، هو عدم إعطائه االولوية من ِقبل الحكومات المتعاقبة في “العراق”. بينما ك��ان “الع��راق” ث��اني دول��ة، بع��د
“مصر”، يدخل مرحلة تصنيع الدواء. أما اآلن فيقف مصنعان كب��يران مملوك��ان للدول��ة ش��اهًدا على م��دى اال��تراجع

الذي حل بالصناعة. 
 في85وقد  أشار إلى ذلك وزير الصحة السابق، “عالء الدين علوان”، في تصريح ل� )رويترز(؛ إن نسبة تتج��اوز 

المئة من أصناف الدواء على قوائم األدوية األساسية في “الع��راق” ك��انت إم��ا موض��ع نقص في اإلم��دادات أو غ��ير
. بيمنا تتجنب بعض الشركات الدولية إبرام تعامالت مباشرة مع الحكومة العراقي��ة2018متوفرة على اإلطالق في 

بسبب الفساد وعدم االستقرار. وأن م�ا تس�تورده الحكوم�ة  العراقي�ة من ال�دواء والمع�دات الطبي�ة، يت�أتى من خالل
الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية المعروفة باسم “كيماديا”. وتمتليء الصيدليات باألدوي�ة المهرب�ة

التي ربما تجاوز بعضها تاريخ الصالحية أو أصبح استخدامه غير مأمون العواقب.
وُيعاني نظام الرعاية الصحية في “العراق” هو األخر من أزمة نقص في ال��دواء وفي أع��داد الع��املين الق�ائمين على
ا الماض��ية تعرض��ت البالد للخ��راب بفع��ل الح��روب والعقوب��ات الدولي��ة الرعاي��ة الطبي��ة. ففي خالل الثالثين عاًم��

والصراع الطائفي وصعود نجم "تنظيم الدولة اإلسالمية ."
وبسبب معانات “العراق” من النقص الح��اد في الك��وادر الطبي��ة والتمريض��ية، مم��ا يجعلن��ا نتخ��وف من تفش��ي وب��اء
“كورونا” بأعداد كبيرة وفقدان السيطرة على معالجتها، وم��ا ق��د ُينه��ك الك��وادر الطبي��ة ويس��تنزفها، حيث يبل��غ ع��دد
األطباء والممرضات في “العراق” مقارنة بعدد� السكان أقل بكثير من دول أخرى، بل إن عددهم أقل بكث��ير من دول
أفقر من العراق مثل “األردن” و”تونس”، نظًرا الستهدافهم في عمليات إرهابية وهروب الكثير منهم خ�ارج الع�راق

 في3.2 ممرض�ة؛ وقابل��ة لك��ل أل�ف نس��مة مقارن��ة م��ع 2.1، كان “العراق” لديه 2018بعد الغزو األميركي. ففي 
 فق��ط لك��ل أل��ف نس��مة، أي أق��ل0.83 في “لبنان”، وذلك وفًقا لتقديرات كل بلد. وبلغ عدد األطباء 3.7“األردن”، و

 ط��بيب لك��ل أل��ف2.3بكثير من الدول المماثلة في الشرق األوسط. فقد بلغ العدد في “األردن”، على س��بيل المث��ال، 
نسمة.

 في المئة فق��ط من موازن��ة2.5. على سبيل المثال، وهو عام شهد هدوًءا نسبًيا، خصصت الحكومة 2019في عام 
 مليار دينار ، ل�”وزارة الص��حة”. وه��ذا مبل��غ ض��ئيل مقارن��ة بم��ا يتم إنفاق��ه في دول أخ��رى106.5الدولة، البالغة 

 في المئة. وتظه��ر13.5 في المئة و”وزارة النفط” على 18بالشرق األوسط. وفي المقابل حصلت قوى األمن على 
ا بيانات “منظمة الصحة العالمية” أن الحكومة المركزية في “العراق” أنفقت، خالل الس��نوات العش��ر األخ��يرة، مبلًغ��

 دوالًرا في161أقل بكثير على الرعاية الصحية للفرد من دول أفق�ر كث�يًرا، إذ بل�غ نص�يب الف�رد من ه�ذا االنف�اق 
 دوالرات في "االردن ".لكن حتى في أوقات االستقرار النسبي ضاعت على “العراق”304المتوسط، بالمقارنة مع 

فرص توسيع  وتطوير نظام الرعاية الصحية وإعادة بنائه. 
ازداد م�رض س�رطان األطف�ال في الع�راق خالل العق�دين الماض�يين نتيج�ة التل�وث الح�ربي واإلش�عاعي من�ذ ع�ام

، حيث ذك��ر موق��ع »ك��اونتر ب��انغ« األم��يركي، أن تزاي��د التل��وث الح��ربي واإلش��عاعي ق��د أدى إلى ت��راوح1991
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-�� 3500اإلصابات بالمرض سنويًا إلى نحو   قنبل��ة وص��اروخ970 إصابة إثر قص��ف الع��راق ب�أكثر من 4000 
 في المائة.600أميركي مشع باليورانيوم المنضب؛ ما رفع نسبة اإلصابة بالسرطان إلى 

مع تواصل العمليات الحربية وقل��ة العناي��ة الالزم��ة، انتش��ر فت��ك الس��رطان باألطف��ال العراق��يين. ولم تت��وفر العناي��ة
الصحية الالزمة رغم ارتفاع الموازنة العراقية ألرقام قياس��ية؛ إذ ادعى المس��ؤولون الرس��ميون أن البالد في حاج��ة
إلى إنفاق األموال ل�دحر »داعش«، في حين في الحقيق�ة وكم�ا أخ�ذ يت�بين� الحق�ًا، أن ك�برى عملي�ات الفس�اد ك�انت
تج��ري في وزارة الص��حة نفس��ها، إم��ا بتض��خيم أس��عار األدوي��ة المس��توردة أو إج��راء م��ا يس��مى ب��العراق اآلن
»المستشفيات الفضائية«، أي االدعاء والتسجيل في الموازنة السنوية أنه قد تم تشييد مستشفى حكومي، وأن مجم��ل
نفقات إدارته السنوية هي اآلالف، بل الماليين من الدنانير، بينما بالفعل لم تش��يد ه��ذه المستش��فيات... وطبع��ًا لم تكن
هناك هكذا مستشفى، وطبع�ًا ال توج�د هك�ذا نفق�ات لألطب�اء واألدوي�ة واآلالت الطبي�ة. ه�ذا م�ا فض�حه علن�ًا وزي�ر
الصحة السابق الدكتور عبد الصاحب علوان قبل تقديم استقالته وعودته لعمله في منظمة الصحة العالمية في ج��نيف

ازدراء لتفشي الفساد

  مؤشرات األوضاع الصحية في محافظة البصرة :6-1
% من إي��رادات الدول��ة. تش��ير  بعض التق��ارير الى أن90ومحافظة البص�رة  وال��تي ُتص��در من “النف��ط” م��ا ي��وفر 

المحافظة تشهد ارتفاعًا غير عادي في إصابات سرطان األطفال ونقصًا في عدد االسرة المخصص��ة لهم، إذ ت��زدحم
ك��ل غرف��ة بس��تة أس��رة كله��ا مش��غولة. وعلى س��بيل المث��ال ف���”البص��رة”، وهي أك��بر م��دن الجن��وب، هي العاص��مة
االقتصادية ل�”العراق” غير أن نظام الرعاية الصحية  فيها ُيعاني من نقص مزمن في التمويل ويديره فريق قليل من
األطباء والممرضات، وفًقا لما يقوله أطباء ومرضى في المدينة، وحسب تحليل لبيانات “وزارة الص��حة”. وال يمكن
أن ُيعزى نقص األسرة وعدد العاملين إلى الحرب على “تنظيم الدولة اإلسالمية”. فعلى النقيض من المحافظات التي
شهدت دماًرا بسبب زحف المتطرفين عليها؛ لم تشهد “البصرة” أي اشتباكات. وُيشير المرضى واألطباء إلى الفس��اد

وسوء اإلدارة على المستويين االتحادي والمحلي.
وُتعاني “البصرة” من نقص شديد في معدات طبية حيوية، حيث ال يوجد بها س��وى ثالث��ة أجه��زة لألش��عة المقطعي��ة
ووحدة واحدة للفحص بالرنين المغناطيسي لك��ل ملي��ون نس��مة، وهي نس��بة ال ُت��ذكر مقارن��ة م��ع المتوس��ط الع��ام في

 جهاز رنين مغناطيسي. وسوء الرعاية الص��حية، ه��و16 جهاًزا لألشعة المقطعية و26الدول المتقدمة، والذي يبلغ 
أحد المظالم الرئيسة التي رفعها المحتجون في ساحات التظ��اهر، كم��ا أن نقص ف��رص العالج من الس��رطان قض��ية
ساخنة. وتمتليء البرامج اإلخبارية على شاشات التليفزيون كل يوم تقريًبا بقصص اآلباء الملتاعين ألطفال مصابين

بالسرطان. 
 ظهر خطر جديد على الجانب اآلخر من الحدود مع “إيران”؛ يتمثل في وفاة العش��رات بع��دما2020في بداية  عام 

أصيبوا بفيروس “كورونا” الُمستجد، كان أحدهم نائب وزير الصحة، األمر الذي دف��ع الحكوم��ة العراقي��ة إلى إغالق
الح��دود. وأعلن “الع�راق”، في األي��ام األخ��يرة، عن ظه�ور الم�رض في أراض��يه. وتفج�رت احتجاج�ات ش��عبية في
“بغ��داد”� وفي من��اطق كث��يرة من جن��وب “الع��راق”، في أواخ��ر الع��ام الماض��ي، واس��تمرت ح��تى ظه��ور ف��يروس
“كورونا”، ب�”العراق”، طالب فيها اآلالف بإص��الح النظ��ام السياس��ي المتس��بب به��در  الم��ال الع��ام  وتفش��ي البطال��ة

وزيادة الفقر.
ومن المؤسف والعجيب أنه في دولة تتبوأ ثاني أكبر مركز لالحتياط��ات النفطي��ة المثبت��ة� في الع�الم، يم��وت األطف��ال
على أس��رة المستش��فيات بس��بب س��وء الخ��دمات  من نقص الم��وظفين أونقص في المع��دات األساس��ية كأس��طوانات

األوكسجين أو قلة األدوية والمستلزمات الطبية. بحيث أن أمهات وذوي المرضى يقمن بعمل الممرضات!
إذ شهد العالم بأسره  إنتشار وباءًا  قاتل  هو فيروس "كورونا ". وهذا يتطلب من الحكومات إتخاذ إجراءات عدي��دة
منها "أمنية " و"صحية" واالهم من ذل��ك إتخ�اذ إج�راءات "إقتص�ادية"  في وض�ع ت�دابير معيش�ية للطبق�ات الفق��يرة
والمهمشة  من الفق��را واألج��راء والكس��بة ممن يعتاش��ون على الق��وت الي��ومي إلل��زامهم بع��دم الخ��روج والبحث عن
العمل. ودولة العراق هي إحدى الدول التي  وصل إليها الفيروس وإنتشر بشكل ب��ات يش��كل خط�رًا على الكث��ير من

% .40طبقات المجتمع العراقي االكثر فقرًا والتي تتجاوز نسبتها الفقر فيها 
 

 مؤشرات األوضاع الصحية في محافظة نينوى :6-2
 تعد محافظة نينوى ومركزها الموصل ثاني أكبر مدن الع��راق . إذ يبل��غ ع��دد س��كان المحافظ��ة حالي��ا ثالث ماليين
ونصف المليون نس�مة، ويقطن نص�فهم تقريب�ا في مدين�ة� الموص�ل بينم�ا يت�وزع اآلخ�رون على الم��دن واالقض�ية.

وأكثر ما تتميز به المحافظة هو تنوعها الديني والعرقي واإلثني والثقافي واللغوي، 
 شهد العراق معركة شرسه ضد تنظيم داعش االرهابي لتحرير المحافظات التي كانت2017 -2016ومابين عام 

تأن تحت وطأته وهي ) نينوى، صالح الدين، الرمادي  وأجزاء من  محافظة ديالى وكرك��وك( وهن��ا الب��د اإلش��ارة
إلى حجم ال��دمار الحاص��ل في البني��ة التحتي��ة من ج��راء تل��ك المع��ارك وخصوص��ُا دم��ار المستش��فيات والمراك��ز
التخصصية الصحية ومذاخر األدوية. إذ خسرت محافظة نينوى أغلب مستشفياتها ومراكزها الجراحية التخصص��ية
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( مستش�فى ومرك��ز ج�راحي متخص��ص في ال��داخل والخ��ارج، ونتيج��ة ذل��ك فق��دت ق��درتها االس��تيعابية�20البالغة )
( س��رير بع��د تحريره��ا من داعش. لق��د أفق��دت الح��رب على داعش أهم1700( س��رير الى) 6000السريرية من )

مركز عالج وهو مركز عالج األورام السرطانية الذي كان يعد رابع مركز في العراق، من حيث قدرته االستيعابية
وأجهزته المتطورة  التي كانت تعالج مرضى السرطان في محافظ��ة نين��وى ومن محافظ��ات عراقي��ة أخ��رى وب��اتت
أغلب مستشفيات المدينة� بعد الحرب عاجزة عن إجراء اي عمليات جراحية ك��برى، أو عملي��ات قس�طرة تشخيص��ية
أو عالجية للقلب، إضافة إلى اضطرار مرضى السرطان للسفر إلى بغداد� أو أربيل لتلقي العالج. وليس من المؤمل
أن تستطيع الحكومة إعادة  هذه المراكز العالجية  لكلفتها الباهض��ة أم��ام األزم��ة اإلقتص��ادية الح��ادة ال��تي يم��ر به��ا

العراق . 
   ومن خالل برامج إع��ادة اإلس��تقرار بعملي��ات االعم��ار والتأهي��لUNDP حاليًا يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

لعدد من هذه المستشفيات، وأن جهود المنظمات الدولية  بطيئة جدا ودون المستوى المطلوب.
وفي سهل نينوى ) قضاء الحمدانية ( أعاد البرنامج تأهيل وصيانة مستشفى الحمدانية العام والتي تعد الرئة الوحي��دة
التي من خاللها  تستطيع االقليات من ) المسيحيين والشبك والكاكائية والتركم�ان (  أن تتلقى الخ�دمات الص�حية في
محافظة نينوى باالضافة الى تأهيل وصيانة وتجهيز أغلب المراكز الص�حية الرئيس��ية والفرعي�ة الم��دمرة من تنظيم

داعش االرهابي كذلك. 
لق��د ك��ان لجه�ود برن�امج  األمم المتح��دة االنم�ائي وال�دول المانح��ة ل�ه من )الوالي�ات المتح��دة األمريكي��ة وااللماني�ة
والفرنس��ية والبريطاني��ة والجيكي��ة.. وغيره��ا ( ال��دورالبارز في أع��ادة االس��تقرار للعائ��دين من أبن��اء االقلي��ات الى
مناطقهم في سهل نينوى، حيث أعيدت أغلب البنى التحتية المدمرة ومنها  البنى الصحية وجه��زت بأح��دث األجه��زة
الطبية الجراحية والتشخيصية وأصبحت مؤهلة إلستقبال المرضى والجرحى من أبناء سهل نين��وى وب��اقي المن��اطق
المحيطه به، لكن جائحة كورنا جاءت لتضيف همًا وعبئًا أخر على كاه��ل األه��الي والمواط��نين في نين��وى، فبس��بب
النزوح القسري الذي شهدته محافظة نينوى بشكل عام  وسهل نينوى بشكل خاص الى خسارة مئات الكوادر الطبي��ة
والتمريضية التي هاجرت خارج البلد، واليوم الزال هناك االف العوائل  ممن إستقرت في إقليم كوردس��تان الع��راق
لم تعد الى مناطقها، ومن  أبناء هذه العوائل عشرات، ال ب��ل مئ��ات من الك��وادر الص��حية من االطب��اء والممرض��ين
محجوزين في تل��ك المحافظ�ات اليس��تطيعون اإللتح�اق بمؤسس�اتهم وب��زمالئهم من االطب�اء والك�وادر ال��تي أعي�اهم

التعب بسبب الدوام المستمر دون راحة أو بديل .

 األسباب الرئيسة  لتدني المستوى الصحي في العراق وتفشي فيروس كورونا6-3
بالرغم من اعتماد الحكومة العراقية  تدابير احترازية عدة بعد إجتماعها لمراجعة اإلجراءات ال��تي تّم اتخاذه��ا لمن��ع
دخول هذا المرض إلى العراق وتشديد اج�راءات الرقاب�ة والوقاي�ة الص�حية والتنس�يق م�ع منظم�ة الص�حة العالمي�ة
وحسب اللوائح الصحية الدولية في هذا المجال، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة وعضوية الجهات المعنية
لمتابعة التطورات وإتخاذها تدابير وقائية في المنافذ الحدودية والمطارات خاصة فيما يخص للمسافرين القادمين من
الصين تحسبا ألي أصابات محتملة بعد قرار نقل العراقيين المتواجدين في مدينة� اوه��ان الص��ينية إلى بغ��داد� بتوف��ير
فريق طبي متخصص لمرافقة الجالية على متن الطائرة العراقية الخاصة، وإعتم��اد إج�راءات وقائي�ة الس��تقبالهم في
بغداد مع تهيئة الفحوصات الطبي�ة الالزم�ة لمتابع�ة ح�التهم في الع�راق، إال أن أس�باب عدي�دة ك�انت والزالت وراء

إنتشار الوباء في العراق وهي :
-الفقر، يعد العراق من الناحية االقتص�ادية من ال�دول الغني��ة، إذ يمتل�ك الع��راق أك�بر احتي��اطي نفطي بالع��الم بع��د1

 حقاًل معروفًا. يتحرك الري��ع النفطي الس��نوي77% من االحتياطي العالمي، في أكثر من 10.7السعودية، ويقدر ب�
 مليار دوالر سنويًا، لكن رغم هذا الريع العالي، نجد أن نسبة الفق�ر في البالد ق�د ارتفعت من�ذ70للعراق حول نحو 

. اما االوضاع اإلنسانية فيه تشير الى  زيادة في نسبة البطالة و الفقر . 2003
 في41.2مالحظة: باالشارة إلى اإلحصاءات الرسمية لوزارة التخطيط، فإن أن نسبة الفقر في العراق وص�لت إلى 

 في23 في المائ��ة في المن��اطق الجنوبي��ة، و30المائة في المناطق المحررة )من إرهابي »داعش« و»القاعدة«(، و
% من س��كان الع��راق48 في المائة في إقليم كردستان. كما أوضحت اإلحصائيات، أن 12.50المائة في الوسط، و

 % نسبة األطف��ال5% من فئة الفقراء، وتشير معلومات اإلحصائية إلى أن ))23 عامًا، منهم 18أعمارهم أقل من 
% نسبة األطفال الفقراء في المحافظات الجنوبية((.50الفقراء في  محافظات إقليم كوردستان العراق و

 وبناء على الضررالالحق ب�العراق ج�راء ه��ذه األزم�ات، ت�وقعت الممثل��ة الخاص�ة لألمين الع��ام لألمم المتح��دة في
% من ع��دد� الس��كان مقارن��ة ب40العراق، جنين هي��نيس بالس��خارت، أن تتض��اعف  مع��دالت الفق��ر ب��العراق إلى 

% والتي كانت مسجلة في السنوات األخيرة .20
-الح��روب والنزاع��ات المس��لحة الداخلي��ة والحص��ار األممي خالل عق��د التس��عينات وفق��دان الرؤي��ة السياس��ية2

 . 2003واالقتصادية بعد عام 
-الفساد المالي واإلداري المستشري. 3
- نقص وإهمال بالمستشفيات والمعدات الطبية.4
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-إهمال الحكومة لقطاع الرعاية الصحية.5
-نقص الدواء واالعتماد على السوق السوداء.6
-نقص الكوادر الطبية والتمريضية بسبب هجرة المئات منهم ووفاة العديد منهم  بسبب جائحة كورونا وعدم تعيين�7

الخريجين الجدد من االطباء والكوادر الصحية من خريجي الكليات االهلية. .
-االنفالت األمني المتسبب في كثرة االعتداءات على الكوادر الطبية .8
-ضعف االجراءات الحكومية للحد من انتشار ف��يروس كورون��ا ومنه��ا الت��أخر في غل��ق المط�ارات العراقي��ة بقيت9

المطارات العراقية مفتوحة أمام الطيران الدولي القادم من عدة بلدان موبوءة بهذا الفايرس دون أن يكون هناك قرار
ضعف الوعي بخطورة فيروس كورونا والفوضى من عدم االلتزام بتعليمات خلية األزمة من قبل االهالي . 

-إصرار المتظاهرين للتواجد في ساحات التظ��اهر م��ع وج��ود ممارس��ة للش��عائر الديني��ة� وإقام��ة مج��الس الع��زاء10
واالحتفاالت العائلية بالرغم من التحذيرات في ذلك.

-تعدد� مراكز صنع القرار وتقاطعها بخصوص تعليمات الجائحة مابين العاصمة والمحافظات .11
  لم يعد العراق من البلدان العالية الخطورة ب�الرغم من وص�ول ع��دد االص�ابات  في�ه2021-12-31 وإلى تاريخ 

( وف�اة.  لكن م�ع اس�تمرار  ض�عف12813( حال�ة ش�فاء و)537841(. منها )595291بفيروس كورونا الى ) 
المتابع��ة من ِقب��ل الحكوم��ة وت��ردي األوض��اع االقتص��ادية، وع��دم إل��تزام المواط��نين بحظ��ر التج��وال؛ عالوة على
المناسبات الدينية التي ُتعج بالزوار، كل ذلك ُيعد من العوامل التي قد تؤدي إلى  ح��دوث كارث��ة حقيقي��ة في الق��ادم ،
في ظل تردي الوض��ع االم��ني والنقص في  المش��افي الص��حية  وع��دد االطب��اء والك��وادر الص��حية وأجه��زة التنفس

الصناعي وغيرها من المعدات.

- وباء كورونا وتأ ثيره االقتصادي واالنساني في البالد7
ان تداعيات وانعكاسات تفشي فايروس كورونا لم تقتصر على العراق ، بل شملت معظم دول الع��الم ، ولكن بنس��ب
مختلف��ة   من حيث ع��دد االص�ابات او من حيث ع��دد الوفي�ات ، او م��ا يتعل��ق بنس��ب الش��فاء من��ه . ه��ذا الى ج��انب
االضرار االخرى التي كان لها وقعها الكبير على المشهد الذي عاشه الع��الم خالل االش��هر الس��تة الماض��ية من ع��ام

 . ويمثل الركود االقتصادي  ابرز تداعيات الوباء على العالم وعلى العراق بشكل خاص الذي تمث��ل بانهي��ار2020
اسعار النفط نتيجة االغالق الكامل للشركات والمصانع والمعامل وتقييد حركة النقل والمواصالت وغيرها . ان اثر
الضرر على العراق كان واضحا العتماده الرئيسي على االقتصاد الريعي وما يجنيه من مبيع��ات النف��ط ال��تي تمث��ل

% من الميزانية العامة للعراق ، وهذا بال شك القى بظالله ليس على الوضع االقتصادي فحسب بل شمل95بحدود 
جوانب الحياة السياسية واالجتماعية النفسية والثقافية .

  يومي��ًا في4000-�  3500وبغض النظر عن عدد االصابات الكب��يرة في الع��راق  ال��تي وص��ل مع��دلها الى  بين 
 حال��ة ب��اليوم، فهي نس��بة خط��يرة ، وان ك��انت300منتصف العام  وثم تناقصت تدريجيًا في نهاية السنة الى معدل 

 مليون نسمة ، ومن جهة اخرى هي  نسبة قليلة اذا م��ا40ليست كبيرة بالقياس الى عدد سكان العراق الذي  يقارب 
قورنت مع دول اخرى مثل الصين والواليات المتحدة واي��ران والبرازي��ل والهن��د  وغيره�ا ، لكن في  ال�وقت نفس��ه
تداعياتها االقتصادية والسياسية كبيرة ومؤثرة ، فقد شلت الحرك��ة وتعطلت الحي��اة العام��ة ومص��الح الن��اس وانكمش
االقتصاد في عموم البالد ، كما ان انتشار االنباء عن انتشار جيل متط�ور عن الف�ايروس في دول عدي�دة كبريطاني�ا

وامريكيا في نهاية هذا العام تنبئ بكارثة جديدة ومخاطر قد تصل ايضًا الى العراق.
مشروع التعفير لالماكن التجمعات العامة كنيسة جامع قاعات اسواق   
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كون الحفاظ على الصحة احد الحقوق االساس�ية لإلنس�ان وال�تي يه�درها الوب�اء المستش�ري على المس�توى الع�المي

بادرت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان مع شريكتها منظمة التضامن المسيحي الدولية بالقيام بحملة تعف��ير
واسعة في قضاء الحمدانية من�اطق ع�ودة الن�ازحين ش�ملت تعف�ير الب�نى التحتي�ة لجمي�ع أم�اكن العب�ادة من
المراكز الدينية والخدمية في مرك�ز القض�اء ونواحي�ه االداري�ة ) برطل�ة والنم�رود( خالل ش�هري تش�رين

  مع حمل�ة  توعي�ة  وتثقي�ف واس�عة مرافق�ة للمش�روع تش�مل توزي�ع2020الثاني وكانون االول من عام 
 بروشور توعوي بالوقاية من جائحة فيروس كورونا.   .2000

(150وقد ساهمت حملة التعفير ه��ذه ال��تي ق��امت به��ا حم��ورابي في من��اطق س��هل نين��وى في إس��تهالك ) 
التقلي��ل من ع��دد االص��ابات بف��ايروس /لتر من المادة الكل��ور عالم��ة " العمالق"  في 15.2كارتون  سعة 

كورونا نتيجة الحد من رقعة اإلنتشار للفايروس وفي رفع مستوى ال��وعي الوق��ائي من ه��ذا الف��يروس في )
( موقعًا بين مدرسة وكنيسة وجامع وموقع إداري وخدمي رورياض��ي لم��ا ص��احب الحمل��ة من توزي��ع87

للمنشورات الوقائية فيها، وزادت كذلك الطمأنينة في قلوب أبناء مكونات القضاء وخفف عنهم حال��ة الت��وتر
والقلق التي كانت سائدة باالضافة الى تقليل الضغط على المؤسس��ات الص��حية الحكومي��ة. كم��ا س��بقت ه��ذه
المبادرة حملة أخرى  توعوي�ة ص��وتية ومن��ذ اول أس�ابيع انتش�ار  الوباءوذل�ك من خالل بث تس��جيل ي�امر

الناس بالبقاء داخل البيوت:

ص���ورة للتس���جيل التوع���وي ال���ذي س���اهم في تحقيق���ه مجموع���ة من الش���باب
المتطوعين� 
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هش انهكت��ه س��نوات من س��وءالحظت المنظمة ان االقتصاد العراقي يمثل الخ��ط االول في الض��رر ، الن��ه اقتص��اد 
االدارة  والنفقات المتزايدة في الحرب على تنظيم  داعش  االرهابي الذي ما ي�زال لدي�ه الق�درة الى الي�وم على ش�ن
هجمات مؤثرة وقاتلة على المنظومة االمنية العراقية والسكان . ان هذا المشهد القى بظالله على االوضاع االنسانية

 دوالر11في البالد ، خاصة بعد انخفاض اسعار النفط الى مديات غير مسبوقة حيث هبط سعر البرميل الى حدود 
 ، مما وضع العراق في موقف ال يحسد عليه .

إغاثة تغذوية لحمورابي شملت العوائل التي قطعت بها السبل في بغداد 

 
وقد  دفع هذا الوض��ع الحكوم��ة العراقي��ة
الى اتخ��اذ ق��رارات س��ريعة غ��ير مبني��ة
على دراس���ات معمق���ة والتفك���ير بقط���ع
رواتب المتقاعدين والمساس باستحقاقات
المش��مولين بتعويض��ات ب��رامج  العدال��ة
االنتقالي��ة  وم��زدوجي ال��راتب ، واتخ��اذ
اج�راءات مالي��ة نقدي��ة ومص��رفية  بينه�ا
تقليل قيمة الدينار الع��راقي ام��ام ال��دوالر

 لل���دوالر1.465االم���ريكي الى قيمت���ه 
الواح���د بش���كل مف���اجئ بع���د ان ك���ان

 وق��د2020الى نهاي��ة نوفم��بر 1.200
ج����وبهت مس����ألة ال����ترويج والمس����اس

برواتب المتقاعدين ردودًا قوية في وسائل التواصل االجتماعي. كما بات هاجس الحكوم�ة  البحث عن مخ�رج ل�دفع
 ماليين موظف ومتقاعد ومستحقي الحماية االجتماعية ، مما  ادى الى انخفاض  القوة الش��رائية للس��كان ،4رواتب 

% وازداد ع�دد الس��كان ال��ذين يعيش��ون تحت خ�ط الفق�ر10وارتفعت نسبة الفقر خالل االشهر االخ�يرة الى ح��دود 
% من السكان ، حسب اكثر التقديرات . 30بحيث وصلت النسبة  الى 

لقد واجه السكان تحديات كثيرة ، خاصة المواطنين ال��ذين يحص��لون على ق��وتهم من االج��ر الي��ومي بع��د ان ت��وقفت
االعمال االنشائية والحركة اليومية لألعمال نتيجة االقفال التام وتقييد الحركة في ظل ضعف القدرات الحكومي��ة في
معالجة الوضع  والوص��ول س�ريعا الى المحت�اجين والبحث عن وس�ائل المكاني��ة ايص�ال المس�اعدات االنس�انية الى
المقط��وعين والمهمش��ين واولئ��ك المعتم��دين على العم��ل الي��ومي في الحص��ول على ق��وتهم ، خاص��ة ان البرن��امج

 لمنح2020الحكومي الذي اطلقته الحكومة المستقيلة للسيد عادل عبد المه��دي  ع��بر بواب��ة الكتروني��ة  في  نيس��ان 
 ال��ف دين��ار للف��رد لم تش��مل مس��احات واس��عة من الس��كان ، وق��د س��جلت30العوائ��ل ال��تي ليس له��ا معي��ل بمنح��ة 

 لالستفادة من البرنامج .13.017.339 اسرة ، بعدد� االفراد 2.758.694
ان تفشي وباء الكورونا وضع الحكومة العراقية الحالية ليس ام�ام تح��ديات اقتص�ادية فحس�ب ب�ل هي ام�ام تح�ديات
صعبة، بين اقامة حظر صحي على المواطنين مرغمًة لغرض المحافظة على حياة الناس وبين ان تسمح لهم بالتنقل
وفق الحظر الجزئي لغرض تحريك عجلة االقتصاد، فأن الخيارين بحد ذاتهم��ا ي��ؤثران على الم��واطن ال��ذي ارهق��ه
الوضع االقتصادي القاسي، لذلك فهي ازمة حقيقية كان باالمك��ان ان  تتجاوزه��ا الحكوم��ة ل��و ت��وفرت ام��وال كافي��ة

ومنها  للفئات الفقيرة والمهمشة مقابل البقاء الكلي في المنازل.
 ان فايروس كورونا كان له تأثيرًا مباشرًا على صناع الق��رار في الع��راق اذ وض��عهم ام��ام تح��ديات غ��ير مس��بوقة،

كون الحوكم��ة االلكتروني��ةتتمثل في ادارة دولة في ظل وجود وباء قاتل عطل معظم مفاصل الدولة وشل اقتصادها 
 فض�اًل عن وج�ود واق�ع ص�حي  تع�رض الىغير متوفرة بشكل صحيح بعد للعمل عن بعد حالنا حال ب�اقي ال�دول 

ضغوط شديدة مع وجود بنى تحتية مهترئة تحتاج الى اموال كبيرة ألدارة االزمة، اض��افة الى ص��عوبة التعام��ل م��ع
التداعيات المستقبلية لوباء مجهول اليمكن التكهن بفترة انتهائه خاصة في ظل انتش��ار جي��ل جدي��د من��ه في بريطاني��ا
وامريكا ودول اخرى بالرغم من بدء عملية التلقيحات من الوباء في هذه الدول ، مما قد يربك الخطط الحكومي��ة في
مجال التعليم والصحة والزراعة والسياحة وخير مثال على ذلك التكهن بموض��وع دوام الم��دارس والجامع��ات للع��ام

الدراسي المقبل.
انتشار الفساد وضعف الحكومة:

ان المشكلة االساسية ليست فقط في االقتصاد العراقي الريعي وهب��وط اس��عار النف��ط وتراج��ع االهتم��ام في الزراع��ة
والصناعة والمشاريع السياحية والتنموية بل هي في نقاط الض�عف الهيكلي�ة المتأص�لة في الحوكم�ة وانتش�ار الفس�اد
وعدم قدرة الدولة في ف�رض الق�انون والس�يادة. فالفس�اد ينخ�ر في جمي�ع مفاص�ل الدول�ة والمجتم�ع فأزم�ة كورون�ا
استغلت استغالاًل بشعًا من قبل مافيات تجارة االدوية والمس��تلزمات الطبي��ة، ونتيج��ة الزدي��اد الطلب على الكمام��ات
والقفازات الصحية استغل التجار ذلك فتضاعف سعرها عدة م��رات على الس��عر المعق��ول، وتقات��ل على اس��طوانات
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االوكسجين التي شحت في المستشفيات والمراك��ز الص��حية مم��ا جع��ل الم��واطن يبحث عنه��ا بأس��عار خيالي��ة النق��اذ
 دوالر ( في الوقت الذي كان سعرها االعتيادي300اعزاء لهم، اذ وصل سعر القنينة الواحدة من االوكسجين الى )

)ال يتجاوز بضعة دوالرات (، كما جرى التالعب بنوعيات االدوي��ة اذ اعتقلت الس�لطات االمني��ة اش��خاًص يعمل��ون
في شركات قاموا بعمليات غش للمواطنين من خالل بيعهم فيتامين زنك مغشوش.

الى جانب رفع اسعار االدوية المطلوبة للوقاية من الفايروس التي وصلت الى ارق�ام خيالي�ة  تص�ل الى الض�عف او
الضعفين،  استغلت مراكز الفحص والتشخيص حاج��ة المواط��نين الى التأك��د من وض��عهم الص�حي فتم رف��ع اس��عار
الفحوصات المختبرية واالشعة وغيرها في ظل وجود نسبة عالية من البطالة والفقر والتأخير في دفع ال��رواتب مم��ا

 بشكل اكبر.اثقل كاهل المواطن العراقي
سوء التخطيط وضعف برامج التنمية

كما ان سوء االدارة والتخطيط  لبناء اقتصاد مستقر كان له اثره الكبير في توقف برامج التنمي��ة خاص��ة في الج��انب
الزراعي والصناعي، اذ تتاسف منظمة حمورابي لتحول العراق من بلد زراعي- صناعي الى بلد يعتم�د� على النف��ط
فقط على حساب زراعته وصناعته التي اصابها االهمال والخراب والجفاف والزحف العمراني وتجريف االراضي
والفساد وقلة الحوافز المقدمة للفالح وللمنتجات الزراعي��ة، واهم��ال انت��اج وتص��دير التم��ور وض��ع البل��د في مش��كلة

اقتصادية صعبة.
ان االعتماد على النفط بشكل اساسي افقد العراق هويته الزراعية والس�ياحية والحرفي�ة ال�تي انتجت خ�برات بش�رية
وعمرانية ومهنية تعود الى اقدم الحضارات االنسانية، ان هذا االعتم��اد االح��ادي على س��وق النف��ط  يجع��ل اقتص��اد
العراق هشًا كهشاشة بورصة اسعار نفط ومزاج الدول المحركة له بنزعات احتكارية وابتزازية في بعض االحيان،

لذا يتطلب تنوع مصادر الدخل القومي العراقي لكي اليكون مرتهنًا بسعر برميل النفط .
مما يثيرللتشاؤم ما صرح به المستشار المالي رئيس الوزراء العراقي )مظهر محمد صالح( خالل هذا العام  لوكال��ة

% من ت�دفقات العمل�ة االجنبي�ة الى الع�راق و98االنباء االلمانية قائاًل "ان صادرات الع��راق النفطي�ة تش��كل نس�بة 
% من ايرادات موازنة الدولة" مما يدل على ارتهان اقتصاد العراق بشكل كلي لسلعة واحدة هي النفط. لذلك ان93

التفشي السريع لفايروس كورونا وارتباط ذلك بأنخفاض اسعار النفط اثر سلبًا على االقتص��اد الع��راقي وزاده س��وءًا
على سوًء.

مع كل هذا فقد بادرت منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية  وااله��الي من بعض الميس��ورين ب��أدوار محوري��ة
في سد فراغ وض��عف الدول��ة في مس��اعدة الن��اس ال��ذين تض�رروا بش��كل مباش��ر من االزم��ة وخاص��ة اولئ��ك ال��ذين
يرزحون تحت خط الفقر او المحتملين ليكونوا تحت هذا الخط . فقد ق��امت تل��ك المنظم��ات بحمالت من المس��اعدات
عن طريق توزي��ع س��الت غذائي��ة وم��واد تعقيم وتنظي��ف الى ج��انب حمالت التوعي��ة والتثقي��ف بمخ��اطر الف��ايروس
والتأكيد على النظافة وتعقيم وتعفير االماكن الحساس��ة وال��تي تش��كل ب��ؤر ألنتش��ار الم��رض ، وك��ذلك دعم المراك��ز
الصحية والمستشفيات بالمستلزمات الالزمة للتخفيف من االزمة خاص�ة  بقن�اني االوكس�جين والكمام�ات وغيره�ا .
والبد هنا من االشارة الى المبادرات التي قامت بها  ) منظم��ة حم��ورابي لحق��وق االنس��ان ( ازاء ه��ذه االزم��ة اذ لم
تقف مكتوفة االيدي، فمنذ بدايتها شرعت بحملة توعية وتثقيف باهمية التباعد االجتماعي والبقاء في البيت عبر ع��دة
وسائل توعوية الكترونية وغيرها ، كما ق��امت ببرن��امجين مهمين اح��دهما رك��ز على توزي��ع س��الت غذائي��ة وم��واد
تعقيم وتنظيف للمقطوعين والمهمش�ين او ال�ذين فق�دوا اعم�الهم اليومي�ة بس�بب الجائح�ة في بغ�داد ونين�وى وده�وك
واربي��ل ، وك��ذلك برن��امج تعف��ير وتعقيم دور وام��اكن العب��ادة في من��اطق س��هل نين��وى مكرس��ة للكن��ائس والجوام��ع

والحسينيات وغيرها للمسيحيين والمسلمين وااليزيديين والشبك والكاكائيين وغيرهم .

 عفرت حمورابي في اغلب اماكن التجمعات مثل الكنيسة والجامع والمدرسة والساحات وقاعات الخ 
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ان دائ��رة المنظم�ات غ��ير الحكومي��ة التابع��ة لالمان��ة العام��ة لمجلس ال��وزراء اص��درت تق�ارير عدي��دة خالل الف��ترة
المنصرمة  كشفت دور المنظمات االنسانية العراقية غير الحكومية التي ساهمت في التخفي��ف من االزم��ة االنس��انية

 اش�ارت ودونت اس�ماء المنظم�ات الفاعل�ة في ه�ذا2020التي نتجت عن تفش�ي الجائح�ة . وفي تقريره�ا الس�نوي 
الصدد بينها منظمة حمورابي لحقوق االنسان 

                                                                                        
                                                                                          تقري��ر دائ��رة المنظم��ات غ��ير الحكومي��ة التابع��ة لالمان��ة العام��ة لمجلس

الوزراء

( فيIOMاما اوضح مثال للت��أثير الس��لبي للكورون��ا على االقتص��اد الع��راقي م��ا نش��رته المنظم��ة الدولي��ة للهج��رة )
 كما يلي:2020تقريرها  خالل شهر نيسان /

%50نسبة اإلنتاج بعد كورونا انخفضت بنسبة 
% 71نسبة المبيع انخفضت بنسبة 

% 40فرص العمل انخفضت بنسبة 
%30انخفاض رواتب الموظفين بنسبة 

%85,540انخفاض نسبة الربح بنسبة 
كما يبين التقرير اثر تفشي فيروس كورونا على القطاعات األخرى في العراق من الناحية االقتصادية كمايلي:

قطاع الصناعة
%68انخفض االنتاج بنسبة 

%75انخفاض المبيعات بنسبة 
%52انخفضت فرص العمل بنسبة 

%18.540انخفض الربح بنسبة 
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قطاع الزراعة
%61انخفض االنتاج بنسبة 

%75انخفضت المبيعات بنسبة 
%45قلت فرص العمل بنسبة 

%45انخفضت رواتب الموظفين بنسبة 
%33.058انخفض الربح بنسبة 

قطاع الخدمات
% 57إنخفاض االنتاج بنسبة 

% 78انخفاض المبيعات بنسبة 
%39قلت فرص العمل بنسبة 

%40تقليل رواتب الموظفين بنسبة 
%5.413قل الربح بنسبة 
 قطاع التجارة

%18انخفض االنتاج لهذا القطاع بنسبة 
%56انخفض سعر البيع بنسبة 

%21انخفاض فرص العمل بنسبة 
%41انخفضت رواتب الموظفين بنسبة 

%22.879انخفض الربح بنسبة 
  حس��ب احص��اءات وزارة الص��حة والبيئ��ة العراقي��ة  )2020 وس��جل الع��راق ح��تى نهاي��ة ش��هر ك��انون االول 

( في العناي��ة162( وف��اة فيم��ا يرق��د) 12813%( و)90.3( حال��ة ش��فاء )537841(اص��ابة، بينهم��ا )595291
المركزة.

: الوصول الى التلقيحات7-1
، ت��ابعت ش��ركات االدوي��ة البحث عن مص��ل للوقاي��ة من الوب��اء وفي نهاي��ة ه��ذا الع��ام،19من��ذ انتش��ار وب��اء كوفيد

استطاعت شركات روسية وصينية واوربية وامريكية الى الوصول الى لقاحات ضد الوب��اء، لكن اغلبه��ا تؤك��د على
ضرورة حمايته في درجات حرارة منخفظة جدًا، لذلك ان ذلك يتطلب وجود برادات )مجمدات( خاصة لذلك . ومع
ان دول متقدمة مثل امريكا وبريطانيا وروسيا بدأت بعمليات تلقيحات لفئات محددة وحسب االولوية كاكوادر الطبية
والصحية والمجموعات الضعيفة مثل كبار السن والمص��ابين ب��االمراض المزمن��ه، اال ان الع��راق ال ي��زال لم ي��ورد
البرادات الخاصة التي يمكنها من الحفاظ على اللقاحات في الدرجات الحرارة  الالزمة مما يعني ان توفير اللقاحات

، وه��ذا يع��ني اس��تمرار االزم��ة الص��حية وبالت��الي اس��تمرار2021للمجتمع العراقي قي يأخذ اشهر عديدة من ع��ام 
االزمة االقتصادية واحتماالت تردي االوضاع المعيشية وارتفاع معدل الفقر الى معدالت غير مسبوقة في العراق.

 المقترحات:7-2
ترى منظمة حمورابي ومن اجل وضع حلول لحل االزمة ضرورة القيام بما يلي:

اعتماد العمل الدؤوب لمجابهة هذه الجائحة والحد من اضرارها وينبغي ان تكون مواجهته��ا بش��كل رس��مي من قب��ل
الدولة وعلى الصعيد الشعبي من قبل المواطنين وينبغي عدم االكتفاء بمسألة فرض الحظر الصحي المنزلي ب��الرغم
من اهميته، بل البد من البحث الى طرق اخرى للتخفيف من الضغط االقتصادي على المواطن البس��يط ال��ذي يعتم��د

على العمل اليومي في الحصول على قوته.
الحاجة الى طلب الدعم االقليمي والدولي للع��راق  ووض��ع خط��ط واس��تراتيجيات الص��الح الوض��ع االقتص��ادي من
خالل تنويع مصادر ايرادات الدخل القومي كتطوير حقول الغاز والكبريت وعدم التركيز على النف��ط كم��ورد وحي��د
باالضافة الى دعم الزراعة بشكل فعال وواقعي وتشجيع المنتوجات الص��ناعية ال��تي ك�ان الع��راق ينتجه�ا قب�ل ف�ترة

.2003الحصار االقتصادي قبل 
العمل على زيادة الوعي الصحي ورفع مدارك المواط�نين بخط�ورة االم�راض المعدي�ة� واالنتقالي�ة وان تعزي�ز ه�ذا
الوعي يساعد المجتمع والسلطة في احتواء اضرار فايروس كورونا، ويهمنا ان نؤك�د ان منظم�ة حم�ورابي لحق�وق
االنسان حققت نشاطات توعوية الكترونية ومكتوبة باالضافة الى المؤتمرات والطاوالت المستديرة االفتراض��ة على
المستووين العراقي بالتعاون مع منظمات أخرى محلية كما على مستوى  خارج العراق بالتعاون مع أطباء ونقاب��ات

األطباء ومسؤلي إدارة المستشفيات لالستفادة من تجارب العالم..

 التوصيات:7-3
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تدعو منظمة حمورابي لحقوق االنسان الجه��ات الحكومي��ة الى اج��راء مراجع��ات دوري��ة من اج��ل تك��ييف وتط��وير
النظام الطبي المعمول به في الوقت الحاضرواستحداث مستشفيات ومراكز طبية جديدة بما يل��بي مواجه��ة تط��ورات

19 والتحورات الجديدة التي تطرأ على فايروس كوفيد  وباء كورونا في السالالت
 يش��هد في ه�ذا الش�أن  ان توفر اللقاحات الالزمة مع مالحظة ان الظ��رف ال��دولي العمل بموجب توقيتات من شأنها

 ، كما تدعو المنظمة الجهات العراقية ذات االختصاص الى اختيار تجاذبات عديدة قد تؤخر استالم العراق للقاحات
اللقاحات اكثر فعالية في الحد من انتسار الوباء

  ال��تي تعرض��ت اليه��ا •ترى منظمة حمورابي لحقوق االنسان اهمية ات تعالج الحكومة الظواهر الس��لبية المعاش��ية
االسر الفقيرة من جراء الحظر الشامل وكذلك الحظر الجزئي حيث ادى ذلك الى تراج��ع ف��رص العم��ل وهب��وط في

الخدمات
 الحل الالزم لمعالجة ذلك ان االخذ بمبدأ التعويضات هو

 ، والجه��ات  الجهات الحكومية بالمزيد من الدعم لكل الكوادر الطبي��ة على مختل��ف االختصاص��ات تطالب المنظمة
االخرى المعنية بالموضوع وتقديم المزيد من الحوافز لهم

ترى منظمة حمورابي لحقوق االنس��ان ض��رورة النظ��ر الى المعالج��ات االقتص��ادية الخاص��ة بت��اثيرات الوب��اء على
 ، االولى الترش��يد وض��غط النفق��ات، والثاني��ة تعظيم الم��وارد لكي اليتع��رض االوض��اع االقتص��ادية من زاوي��تين

 اله�در في الم�ال الع�ام واالخط�اء  بس�بب االقتصاد العراقي الى المزي�د من الرك�ود وه�و اص�ال يع�اني من الش�حة
االستثمارية والفساد.

- العنف المتزايد والمقنن ضد النساء واالطفال8
العراق بين الدول العربية التي ال تنقطع منها اخبار االنتهاكات الصارخة على مستويات عديدة وبش��كل خ��اص ض��د

. 2020 نساء للعنف المبرح حسب تقديرات مختلفة خالل 5النساء واالطفال وحيث تتعرض  واحدة  من كل 
هذا الوضع الكارثي يرغم على السلطات اتخاذ بعض االجراءات التي غالب��ا م��ا تك��ون ميت��ة قب��ل ال��والدة.  يجب ان
تهدف تلك االجراءات الحد من كوارث االنتهاكات المتأصلة والمطبعة في ثقافة وتقليد البلدان وبشكل خاص البل��دان
العربية حيث يبدو ان الرجال يحاولون التواصل العيش بدون النساء او بأسلوب آخر التخلص من الج��زء المح��وري
للحياة االجتماعية الذي هو المرأة. لذلك تعددت� جرائم التعنيف النفسي والجسدي الذي يباش�ر باأللف�اظ ال�تي تس�تخدم
لوصف النساء بكل ما ال يس��تحقه ب�ني آدم من عب�ارات تض��رب نفس�يتهن و ك�رامتهن ثم تنته�ك� حق�وقهن من خالل
الضرب و الحبس )الحجز(  والطرد  والقتل شنقا وحرقا وغرقا ورميا بالرص�اص والس�بي واالتج�ار بأش�كاله  بم�ا
فيه العنف الجنسي الخ واكثر هذه الحاالت التي توصف "باال نتحار" بهدف االفالت عن المحاسبة هي مج��رد ك��ذب

وتضاعف الجريمة بكذب تحوير الجريمة الى انتحار بهدف االفالت عن العقوبة.  
و نظرا لخطورة موضوع العنف وانش��غال ب�ال النس��اء المتواص��ل لم��ا يح��دث في المجتم��ع الع��راقي من ممارس��ات
العنف المرعبة والمتنوعة وحيث يصيب مفردة "العنف" نوعا من الغموض وعدم الفهم العميق لما تعني��ه� وتتض��منه
فعليا جراء تبسيطه وممارسته بشكل منهجي. لذا نبدأ بهذا التعريف الذي اراه يتطابق ج��دا ليس م��ع العن��ف االس�ري
فحسب بل وأيضا مع العنف السياسي الحزبي الممارس ضد النساء خاص��ة في الع��راق  وض��د الرج��ال عام��ة وه��و

تعريف يعود الى المؤلف رفعت فكري في كتابه " العنف ضد المرأة" اذ يوضح : 
العنف هو إيذاء باليد او باللسان، او بالفعل او بكلم��ة في المج��ال التص��ادمي  م��ع االخ��ر، وال ف��رق في ذل��ك بين ان
يكون فعل العنف وااليذاء على المستوى الفردي او المس��توى الجم��اعي. فال يخ��رج في كلت��ا الح��التين عن ممارس��ة
االيذاء سواء باللسان او باليد . فالعنف هو سلوك ايذائي قوام��ه انك��ار االخ�ر كقيم��ة متماثل��ة لالن��ا او للنحن ، كقيم��ة
تستحق الحياة واالحترام ، ومن مرتكزه استبعاد االخر عن حلبة التغ��الب ام��ا بخفض��ه الى ت��ابع، وام��ا بنفي��ه خ��ارج
الساحة ) إخراجه من اللعبة( واما بتصفيته معنويا  وجسديا ..) اذن معنى العنف األساسي في المنظ��ور االجتم��اعي
والسوس��يولوجي ه��و ع��دم االع��تراف ب��األخر ، رفض��ه وتحويل��ه الى الش��يء )المناس��ب( للحاج��ة العنيف��ة ، اذ ج��از
الكالم . عدم االعتراف ال يعني عدم المعرفة، بل يعني معرفة معينة )مقبولة( هنا الفاع��ل الع��نيف ي��راقب المقاب��ل ،
يتصوره بالطريقة المناسبة لرسم صورته )الضحية( وللتحكم بصيرورته...وعليه� ف��ان العن��ف ه��و واقع��ة اجتماعي��ة
تاريخي��ة ينتجه��ا الفاع��ل الف��ردي )المتس��لط األن��وي( مثلم��ا ينتجه��ا الفاع��ل الجمعي )المتس��لط الجمعي(  في س��ياق
التص��ارع على االمتالك األن��وي او الجمعي لآلخ��رين ،وفي غي��اب أي انتظ��ام عالئقي من الن��وع ال��ديمقراطي او
المساواتي العضوي . وتعرف موسوعة الجريمة والعدالة العنف بان��ه : يش��ير الى ك��ل ص��ور الس��لوك س��واء ك��انت
فعلية  او تهديدية التي ينتج� عنها – او قد ينتج عنها- تدمير وتحطيم الممتلكات أو الح�اق األذى او الم�وت ب��الفرد او
الجماعة والمجتمع . ويعرف ) لوكا ( في مؤلفه )آليات منطق العنف(، العنف بان��ه )مفه��وم ي��دل على انفج��ار الق��وة
التي تعتدي بطريقة مباشرة على األشخاص وامتعتهم سواء ك��انوا اف��رادا او جماع��ات من اج��ل الس��يطرة عليهم عن
طريق القتل او  التحطيم او االخضاع او الهزيمة . فالعنف في المنظور االجتماعي : هو كل إيذاء بالقول او بالفع��ل

لآلخر، سواء كان هذا اآلخر فردا او جماعة.
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تعت��بر قض��ية دور الم��رأة في تحقي��ق الس��الم من القض��ايا المهم��ة ال��تي تش��غل ب��ال السياس��يين وعلم��اء االجتم��اع
واالقتصاديين وحتى المثقفين على حد سواء أو بدرجات متفاوتة. كما يرجع االهتمام بهذه القضية الحيوية الى بداي��ة
القرن العشرين، حيث شهدت هذه الفترة الزمنية تطورا ملفتا للنظر في مناقشة قضايا المرأة وإعطائها صبغة تقدمية
من خالل ربطها بمسائل مهمة على الصعيد الدولي مثل حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعي�ة - االقتص�ادية ومكافح�ة
اإلرهاب والنزاعات المسلحة والعنف واإلصالح االقتصادي والسياسي الذي يصب بدوره في مس�ألة تحقي��ق الس��الم

العالمي الذي يعتبر الهدف األسمى لدى األمم المتحدة.
ان األقليات الدينية� وفي مقدمتهم النس�اء, في اغلب ال�دول االس�المية عاش�وا وال يزال�وا يعيش�ون ويالت االض�طهاد
والتنكيل بهم مثلما حدث وال يزال في العراق وس��وريا ويح��دث االن في مص��ر حيث تختط��ف القبطي��ات وتس��تهدف
الكنائس وكانه ال مهام أخر ألصحاب التطرف العنيف غ��ير االض��طهاد الممنهج ام��ام اعين مختل��ف الس��لطات ال��تي

تبدي عدم القدرة على وضع حد لهذا الوضع المأساوي الذي يتفاقم اكثر فاكثر.
 االف شخص من العراقيين االيزيديين� واغلبهم من النس�اء باإلض�افة الى الش�ابتين األخ�تين3ال يزال ما ال يقل عن 

مارين��ا وماريت��ا وغ��يرهن من المس��يحيات مغي��بين في الس��بي اللعين لمج��رمي تنظيم م��ا يع��رف بالدول��ة اإلس��المية
المسؤول المباشر عن جرائم ضد االنسانية وجرائم حرب واالبادات الجماعية تم ممارستها في العراق وسوريا ض��د
المكونات االصلية  العراقية االخرى والسبب فقط النهم يختلفون دينيا او طائفي��ا وس��بقهم في ممارس��ة تل��ك االعم��ال

. صانعة الحروب والويالت.الشنيعة تنظيم القاعدة وباقي الجماعات المتطرفة 
في العراق تعددت المبادرات على المستويين الحكومي كما غير الحكومي في محاوالت إيجاد وسائل رادعة للعن��ف
ضد النساء. ولم تنج الناشطات المدنيات والمدافعات عن حقوق االنس��ان من العن��ف المم��ارس في المظ��اهرات ال��تي

 وبش�كل مرك�ز الى ش�هر اب من الس�نة الم�ذكورة حيث قتلن٢٠٢٠ وواصلت طيل�ة ٢٠١٩بدأت في تشرين األول 
واختطفن وتعرضن لالغتصاب والتع��ذيب والتش��هير بالس��معة الخ من االنتهاك��ات الص��ارخة  ال��تي ال زال الق��ائمين

عليها بدون عقاب يذكر.  
 

النساء العراقيات الرابطات والتجمعات والشخصيات و شبكة النساء العراقيات تثبتن إصرارهن على انقاذ بلدهن 

 ٢٠٢٠ صورة  عن جريدة نضال المرأة التابعة لرابطة المرأة العراقية عدد كانون األول 

 
لكن في ظل عدم تحرر العراق كليا من حالة النزاعات السياسية ال يتحقق اال القلي��ل من الكث��ير المنتظ��ر الى درج��ة
ان إعادة كتابة االستراتيجيات الوطنية وتوسيع الخطط الرسمية في األقاليم لم يساهم بشكل فعال في التقليل من تدني
مستوى احترام حقوق النساء وال الحد من مستوى العنف الممارس ضدهن وذلك بشكل غ��ير مس��بوق وغ��ير م��برر.
وهذا  يبرز من خالل تزايد سوء أوضاع النساء بشكل خاص واالسرة العراقية بشكل عام وكما ان مضاعفات وب��اء

الكورونا اثرت سلبا على الحالة االقتصادية كذلك االجتماعية . 
اغلب المستويات والمش�اركات النس�اء اك�ان في مج�ال الحي�اة االجتماعي��ة او االقتص�ادية والسياس��ية هي مص�حوبة
بمختل��ف أن��واع العن��ف المتواص��ل والم��برر من قب��ل بعض الجه��ات المس��تفيدة. م��ا يع��ني ان هن��اك اس��تئثار نتيج��ة
ضغوطات بسبب تقدم مطالب النساء وبالتالي يؤدي ذلك الى تصاعد العنف االسري بأشكال شتى. وكم��ا ه��و الح��ال
على مستوى صنع القرار، حيث تس��تبعد النس��اء عم��دا من حلق��ات ص��نع الق��رار السياس��ي واإلداري ويقن��ع الرج��ال
انفسهم بمبادرات يتيمة لتمثيل النساء بينما غالبا ما تفتقر تلك المبادرات حتى الى رمزية معين��ة تج��اه نض��ال النس��اء
وكأنهم ارغموا على البحث عن مبادرات لصالح النساء، لكن تلك التي تالئمهم هم كرجال. اضافة الى انهم يقوم��ون
بذلك على مضض والدليل على ذلك هو واقع اليوم حيث ال يمكن وضع امرأة هنا او أخرى هناك اال ب��إرادة وقب��ول
فالن من الرجال المتنفذين� الى درجة ان في اغلب األحيان ح��تى المس��توى الرم��زي لمش��اركة له��ؤالء النس��وة غ��ير
وارد ال بل تنتهك حقوق المناضالت والكفؤات في وضح النه��ار من قب��ل األش��خاص واألح��زاب المتنف��ذة من ال��ذين
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يرفضون أي وسيلة قانونية تساهم في تغيير عقلية التطبيع مع العنف وادواته.  والدليل على ذل��ك ه��و غي��اب الم��رأة
في احدى المؤسسات التي يمكن اعتبارها من الوسائل المؤسس��ة للديمقراطي��ة أال وهي المفوض��ية العلي��ا لالنتخاب��ات
حيث حرمت النساء من التواجد في قيادتها فما البال من المناصب العليا في عمليات صنع القرار السياسي واإلداري
والتش�ريعي والقض�ائي الخ ؟ وهن�ا لن�ا في منظم�ة حم�ورابي لحق�وق االنس�ان ان نث�ني على مالحظ�ات لجن�ة األمم

2019،2020المتحدة الخاصة بش�أن اتفاقي�ة س�يداو فق�د اوص�ت بتص�حيح ه�ذا المس�ار خالل الس�نتين الس�اريتين 
ليتمكن العراق اإليفاء بالتزاماته الدولية. كما ايدت اللجنة األممية المذكورة بتوصيتها تشريع قانون يعالج و يحاس��ب

٢٠١٠العنف االسري الذي يخص النساء واألطفال بالدرجة األولى والذي تطالب به الحركة النس��وية العراقي��ة من��ذ 
وهو مشروع قانون ال يستثني اي فرد من افراد االسرة من حمايته.

 ام��ا االنتهاك��ات الواقع��ة على النس��اء من أص��ول اثني��ة وديني��ة� مختلف��ة كأص��حاب البش��رة الس��مراء وااليزي��ديات
والمسيحيات الالتي تعانين االمرين وتتحملن سوء الواقع عليهن على المس��توى الوط��ني عراقي��ًا ويتم توس��يع الس��وء
ضدهن نحو االخطر حيث يتحكم بمصيرهن السياسي واالقتصادي اشخاص ركبوا موج�ات الكس�ب غ�ير المش�روع
واستغالل "الكوت��ا الخ�اص باألقلي��ات" ومن خالل ه��ذا الكوت��ا  ينس��بون ك��ل ص��غير وكب��ير الى انفس��هم وتع��امالتهم

 وبعض منهم ش�هدوا ب�انهم غ�ير مثم�رين باس�م المس�يحيين واليزي�دين او٢٠٠٣الشخص�ية كم�ا بينت التجرب�ة من�ذ 
التركمان والشبك الخ بل يعتبروا بذلك من ممارسي االنتهاك��ات المقنن��ة والمقنع��ة بنقم��ة المحاصص��ة حيث يس��تحوذ
على حقوقهن حفنة من المنتفعين  في الحركات والتجمعات الخاصة بتل��ك األقلي��ات  وال نعلم م��تى س��وف يتم االخ��ذ
بعين االعتبار مالحظات وتوصيات األمم المتحدة الداعية الى رفع هذا الظلم عن النساء التابع��ات الى األقلي��ات كم��ا

ورد في مالحظات لجنة سيداو حيث قلة عددهن في مختلف المهامات يشهد لعنف متواصل ضدهن ..  
وتجدر اإلشارة إلى الوسائل العديدة التي اخذتها السلطات العراقي��ة وبش��كل خ��اص مس��الة الغ��اء ق��رار مجلس الحكم

 وف��رض الش��ريعة اإلس��المية١٩٥٩ لسنة ١٨٨الذي كان ينص على الغاء قانون االحوال الشخصية رقم ١٣٧رقم  
والذي حتى الممثل الوحيد الذي يعتبر نفسه من األقليات غير المسلمة" و مسيحيا" كان قد وقع تمريره جهال ام عمدا
فالنتيجة هي ذاتها حيث كان الوحيد الذي يمكنه ان ال يوقع بكل بساطة، فقط ألنه يعت��بر مس��يحيا، وان ك��ان مس��يحيا
ألغراض االنتفاع ال غير.  وبهذا الصدد كل الفضل يعود الى النضال الطوي��ل للنس��اء العراقي��ات ال��ذي ف��رض ه��ذا

٪ من  مجلس النواب للنساء وإال لم يكون بمقدور النساء المش��اركة٢٥اإللغاء باإلضافة الى فرض نسبة ال تقل عن 
٪ وب�الرغم من ان��ه ك��ان مطلب��ا لجمي��ع القطاع��ات العام��ة٣٠بهذا العدد ال��ذي في بعض األحي��ان يتج��اوز فعلي��ا  ال 

والخاصة ولم تقبل السلطات السياسية توسيعه الى اآلن. كذلك على مستوى الوس�ائل القانوني��ة وب�الرغم من وض�وح
 من٣٠،و١٥،٢٩ ،١٤الحق في المساواة والحريات والعيش الكريم والحماي��ة من جمي��ع اش��كال العن��ف  في الم��واد 

الدستور الجديد، اال انها كغيرها من المواد التي تشهد بدستور يريد المدنية ويحمي الحقوق والحريات، ويمنع العنف
في االسرة والمدرسة الخ  فبدون نصوص قانونية واضحة ال يمكن ممارس�ة تل�ك الحق�وق في الواق��ع المكب�ل بثقاف�ة
تقدس العنف وتتشرف بالمعنفين خاصة ضد النساء الالئي تعتبرن المذنبات أيا كان شكل الجريم��ة وبش��كل ال عدال��ة

وال رحمة فيه الالئي تقتلن بدافع الشرف وما يسمى بغسل العار.
فيما يلي بعض الوسائل التي اتخذتها الدولة العراقية والتي جميعها ال تزال بحاجة الى تفعيل  ميداني من اجل البن��اء

عليها بما انها لم تتوفق بعد في وضع حد للعنف المتصاعد ضد النساء
(،2030-2018 - االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة )

(، ال��تي تكف��ل اس��تراتيجيات تعميم مراع��اة االس��تراتيجيات الجنس��انية في2022-2018- خط��ة التنمي��ة� الوطني��ة )
السياسات الوطنية،
 وال��تي ته��دف إلى ض��مان التنفي��ذ الش��امل أله��داف التنمي��ة2019، ال��تي ُأق��ّرت في ع��ام 2030- رؤي��ة الع��راق 

 التي تتناول إنهاء جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات،5 من الهدف 1المستدامة،� وال سيما الغاية 
 الخاص باشراك النس��اء2000\10\31 في ١٣٢٥- الخطة الوطنية األولى في تنفيذ قرارمجلس االمن الدولي رقم 

في عمليات االمن والسالم وصنع القرار، 
-والخطة الثانية مما سبق ، باالضافة الى كون العراق احد اطراف اتفاقية األمم المتحدة للقض��اء على جمي��ع اش��كال

 وق��دم اول١٩٨٦ وال��تي ص��ادق الع��راق عليه��ا س��نة ١٩٨١ و الناف��ذة من��ذ  ١٩٧٩التمييز ضد المرأة  سيداو لسنة 
 الل��ذان تم١٩٩٨ . وكما قدم تقري��ره ال��دورتين  الث��اني والث��الث 1990تقريره أي التقرير األساسي او األولي عام  

   . ٢٠٠٠مناقشتهما في سنة  
 وتم رفع التقارير المقدمة من العراق الى اللجنة المعنية باالتفاقية في  التقرير الجامع )الرابع والخ��امس والس��ادس(

 في ج��نيف حيث٢٠١٩. وآخ��ر تقري��ر تم رفع��ه ه��و التقري��ر ال��دوري الس��ابع في ش��باط 2004في ش��باط ع��ام 
استعرضت جمهورية العراق تقريرها الدوري السابع الخاص باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ض��د الم��رأة
و الذي لحقه تقرير الظل من اكثر من منظمة بينها تحالف األقلي�ات العراقي��ة من ض��منها منظم��ة حم��ورابي لحق��وق

، وذل�ك خالل ال��دورة الرابع��ة والس�بعين الخاص��ة باتفاقي��ة القض�اء على جمي�ع22/10/2019االنس�ان. و بت�اريخ 
، في جنيف...08/11/2019 – 21/10اشكال التمييز ضد المرأة، والتي انعقدت  للمدة من 
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تبنى  العراق اكثر النصوص الدولي��ة الخاص��ة بحق��وق االنس��ان وبع��د تحري��ره من الدكتاتوري��ة ومن المالح��ظ ل��دى
السلطات انه ذهب الى ابع��د م��ا ال يمكن لدول��ة في ظ��ل الح��روب واالزم��ات المتتالي��ة ان تح��ذو ح��ذو الع��راق حيث
باإلض��افة الى تأس��يس مديري��ة حماي��ة االس��رة والطف��ل من العن��ف االس��ري التابع��ة لوكال��ة وزارة الداخلي��ة لش��ؤون
الشرطة كآلية حكومية رادعة للعنف الممارس ضد االسرة والطفل من قبل اعضاء االس��رة ! ويمكن المالحظ��ة هن��ا
تجنب معمد لتسمية المرأة اذ تضمن المرأة او النساء في كلم��ة "االس�رة" ! وحيث من��ذ� تأسيس��ها المديري��ة الم��ذكورة

 وي��دير العم��ل٢٠١٣ واصلت فتح دوائر خاصة بها في اكثر المحافظات بما فيه في مق��ر ال��وزارة س��نة ٢٠١٠سنة 
الضباط الشرطة متجنبين تسمية الشرطة في عنوان المديرية تحسبا لحساسية المؤسسة في مخي��ل المواط��نين.  ومن
المؤكد ان الضباط هم من كال الجنسين من المختصين بعلوم النفس واالجتماع والقانون والعلوم األخرى ذات الصلة
باألسرة . لقد تبين لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان بان هناك مشكلة عميقة تمنع حتى ذكر النس��اء او الم��رأة ك��أول
ض��حايا االس��رة وه��ذا بح��د ذات��ه يعت��بر انتهاك��ا لوج��ود وخصوص��ية وحق��وق النس��اء ناهي��ك عن ان تك��ون جه��ة
مسلحة)الشرطة( تضطلع بمسؤولية الحماية النفسية والقانونية واالجتماعية..!� بينما هذا مهام من المفروض ان تق��وم
به مؤسسات الدولة المختصة التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعي��ة باإلض��افة الى المنظم��ات المجتم��ع الم��دني
المختصة  الذين يمكن ان يطالبون الداخلية وغيرها من المؤسسات لتوفير الحماية الفيزيائية وسالمة الضحايا ضمن
حماية المنشأة المختصة وليس من مهام الشرطة الضلوع في عملية االي��واء والحماي��ة ال��تي يمكن في ك��ل لحظ��ة ان
تنقلب الى مناحي غير مرغوبة كون ليست المؤسسة الص�حيحة في المك�ان الص�حيح في مس�الة الحماي�ة في معناه�ا
الواسع والحقوقي  والوصول الى حلول لالزمات.. فعلى الدولة دعم منظمات المجتم��ع الم��دني المختص��ة باإلض��افة
الى الدور الحكومية المخصصة لألوضاع التي بحاجة الى رعاية خاصة كما باألحرى ضحايا العنف االس��ري حيث
الحاجة ماسة لحماية حقوقهم وحفظ كرامتهم وسالمتهم.. كل هذه الوسائل مطلوبة في مشروع قانون مناهضة العنف
االسري الذي لم يسمح ممثلو األحزاب المتطرفة بان يشرع والسبب األساسي ه��و ه��ذا الح��ل ال��ذي يح��د من العن��ف
االسري بحماية المعنفين والعم�ل على ام�ا الوص�ول الى التف�اهم والص�لح او ان يأخ��ذ الق�انون مج�راه بط�رق اك��ثر

إنسانية وجديرة بكرامة االنسان الضحية اكان امرأة، طفل ام رجل..  
  ولم تفلح في القي�ام ب�اي٢٠٠٤بين تلك الوسائل الحكومية كان هناك وزارة المرأة ب��دون حقيب��ة ال�تي أسس�ت س��نة 

مهام ساهم في خفض العنف لضعف امكانياته�ا اإلداري�ة وافتقاره�ا الى ميزاني�ات مطلوب��ة . ثم الغيت ه��ذه ال�وزارة
لتبديلها بما سمي بدائرة عامة إلدارة تمكين المرأة في األمانة العامة لمجلس الوزراء 

 خط��ة العم��ل الوطني��ة الثاني��ة لتنفي��ذ ومتابع��ة ق��رار مجلس األمن٢٠٢٠-أطلقت الحكومة العراقّية في كانون األول 
، ورك��زت2024 إلى 2021( الخاص بالمرأة والسالم واألمن، وتمت��د الخط��ة الجدي��دة بين أع��وام 1325الدولي )

على زيادة نسبة عدد� النساء العامالت في برامج االغاثة االنسانية، وإعادة االعمار، وخلق نساء ق��ادرات وم��ؤثرات
في إدارة المفاوضات وبناء السالم و جميعها بقت بدون اطار مرجعي يقوم بالعمل على تحقيقيها. !.

مع ان جميع هذه االستراتيجيات والخطط توفر اطارا عاما من المفروض ان يرتكز عليه السياسيون وصناع القرار
في اتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى الحيلولة دون وقوع العنف ضد النساء والفتيات، وحماية الناجيات من العن��ف
وزج النساء في مختلف المهام الخاص ببناء مجتم��ع مس��الم. ويض��في اعتم��اد ك��ل األط��راف ذات المص��لحة الص��فة
الرسمية على هذه اآلليات الوطنية . لكن ولألس�ف الش��ديد ب��ات ال يخفى تص��اعد وت��يرة العن��ف ض��د النس��اء اص��بح
وكانه شيئا اعتياديا ال يلفت نظر "صناع القرار" اذا هن�اك من يعت�بروا ك�ذلك..� الن ال�تراجع في اش�راك النس�اء في
المجالس العليا وكرؤساء او كن��واب رؤس��اء  مع��دوم بش��كل ال يغتف��ر. كم��ا ان ح��تى وكالء وزراء و م��ديرات ع��ام
وحتى الوزراء هناك خيبة امل في االستجابة اإليجابية لمالحظات وتوصيات األمم المتح��دة الحريص��ة على اش��راك
النساء بالمساواة على قدم وساق مع الرجال والدليل هو مجلس الوزراء لحكومات متتالية تقبل بغياب كلي او ج��زئي
للنساء من المشاركة العددية كما النوعية .هذا التهميش هو أيض��ا عنف��ا واض��حا ألن��ه يمث��ل تمي��يزا س��لبيا مبني��ا على
االختالف الجنسي )الجندر( ويمثل سلب لحق��وق النس�اء تحت ذرائ��ع غ��ير مقبول�ة.  بينم��ا الحظت واوص�ت اللجن��ة
الدولي��ة  التفاقي��ة األمم المتح��دة، س��يداو   الخاص��ة بالقض��اء على  جمي��ع اش��كال التمي��يز ض��د الم��رأة فمن  خالل

 تش��رين22 المعقودتين في 1721 و 1720المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للعراق في جلستيها 
 بان الع��راق مرب��ك في قرارات��ه الخاص��ة بس��حب التحفظ��ات كم��ا تمهي��ده لتوقي��ع ال��بروتوكول2019األول/أكتوبر 

الملحق باالتفاقية المذكورة...

العراق يبدو مهموما امام التزاماته الدولية 
 من اتفاقية سيداو, مع ذلك يب��دو ان هن��اك مح��اوالت٩بينما يحسب إنجازا للعراق، عمل سحب مالحظته من المادة 

المس بالمساواة بين الرجال والنساء في المبدأ الذي اصبح باطال بفعل الدستور الجديد. يتعل�ق االم�ر بمس�الة إعط�اء
جنسية  االم العرافية البنائها اذا كان الب اجنبيًا  وليس االب فقط،  لألطفال المولودين من ام اجنبية.� كذلك ال ي��زال

  ألنه�ا تتن�اقض ليس فق�ط م�ع الدس�تور٢٩ و١٦ و٢مطلوب من العراق رفع ب�اقي التحفظ�ات الواقع�ة على الم�ادة 
بجميع مواده التي تحمي الحقوق المدنية لألسرة واألموم��ة  والطفول�ة ، ب�ل ان ه��ذه التحفظ�ات تتن��اقض م��ع ج�وهر
االتفاقية وال مجال اللعب السياسية بهذا االم��ر، ألن��ه ش��رط أساس��ي للمص��ادقة على االتفاقي��ة يع��ني الع��راق مخ��الف
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اللتزاماته الدولية وهذا منذ ان وضع التحفظ��ات. وق��د انحص��رت تحفظ��ات الع��راق على االتفاقي��ة في الم��واد الس��ت
التالية:

( )و( و )ز(: وتتعل��ق بحظ��ر التمي��يز في الدس��اتير والتش��ريعات الوطني��ة وه��ذا نص��ها: "تش��جب ال��دول2الم��ادة )
االطراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة و توافق على ان تنهج بكل الوس�ائل المناس�بة دون ابط�اء سياس�ة القض�اء

على كل اشكال التمييز ضد المرأة ,و تتعهد بالقيام بما يلي: 
و- اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعية لتعديل او الغاء القوانين و األنظمة و االع�راف والممارس�ات

القائمة التي تشكل تمييزًا ضد المرأة "
ز- الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة . 

(: وتتعلق بقوانين الجنسية )وتم سحب التحفظ بفعل الدستور الجديد(� .9المادة )
(: وتتعلق بالزواج والعالقات األسرية.16المادة )
(: وتتعلق بالتحكيم بين الدول األطراف.29المادة )

8ولكن هل يحق للعراق التحفظ على هذه االتفاقية أو سواها بعد أن صادق عليها وخصوص��ا بع��د ان اك��دت الم��ادة 
 على احترام العراق اللتزاماته الدولية ؟ ان الجواب على هذا السؤال هو كال! الن2005من الدستور العراقي لعام 

التحفظ ات هذه  تتنافى مع موضوع االتفاقية والغرض منها، ويشكل عقبة أمام تنفيذ االتفاقية ككل.
تشّجع اللجنة الدولة العراق على أن تس�رع عملي�ة التص�ديق على ال�بروتوكول االختي��اري لالتفاقي�ة، وأن تقب��ل، في

( منها فيما يخص موعد اجتماع اللجنة1 )20أقرب وقت ممكن، التعديل الُمدخل على المادة 
ان االنتهاكات الممنهجة ال تختلف عن كل ما نراه من خالل التحفظات هذه والبحث في قوانين يس��تند� اليه��ا الع��راقي
لتعزيز السلطة الذكورية.  وعدم مصادقة ال��بروتوكول يش��هد الع��راق تفض��يله االحتف��اظ  بأس��س العن��ف الكامن��ة في
التقاليد واألعراف التي أصبحت قوانين بدال من اتخاذ وسائل كثيرا في مضمونها عملية من خالل التزامات��ه الدولي��ة
لنبذ أي أساس للتعنيف وتعديل وإلغاء كل القوانين التي تشجع العنف كما هو الحال في ع�دد من الم�واد القانوني�ة في

 مثال: األحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات ال��تي تج��يز ت��ذّرع الجن��اة بال��دفاع عن١١١قانون العقوبات رقم 
( والتي تطالب النس��اء409 و 131 و 130 و 128الشرف كظرف من الظروف المخففة في جرائم القتل )المواد 

بإلغائها . 
 من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة نفسها والتي تنص ) أنه ال يجوز إبداء أي تحف��ظ28المادة 

يكون منافيا لموضوع االتفاقية وغرضها ( فإذا كان غرض هذه االتفاقي��ة وه��دفها القض��اء على ك��ل أش��كال التمي��يز
ضد المرأة وتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق فإن التحفظ على المادة التاسعة) المنسحب(  والمادة السادس��ة عش��ر
وبقية التحفظات يعتبر منافي��ا لغ��رض االتفاقي��ة وموض��وعها أي في ك��ل التحفظ��ات ال��تي بقت يظ��ل الع��راق مخالف��ا

اللتزاماته الدولية تجاه اتفاقية  القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة والمعروفة ب سيداو. 
تالحظ حمورابي ان عدم  وج�ود إرادة التخلص من الترس��بات العنيف��ة  يع�زز، عقلي��ة ف�رض وتط�بيع ثقاف�ة العن��ف
ووسائل التعنيف، حيث هذا يمثل ذلك خطرا فضيعا على المجتمع باسره وحيث ال امل في اقالع العراق من سياس��ة
العنف وسفك الدماء. سمعنا اشخاص في السلطة يطالبون الشعب العراقي جهرا التكتم على أهمية س�ن ق�انون يع��الج
العنف االسري ونتائجه على المرأة بشكل خاص واالسرة بشكل عام بحجة "ان العراق له أولويات اكثر أهمي��ة" من
االسرة العراقية التي تنتهك حقوقها بشكل متواصل وعلى جميع المستويات وبوحشية في القتل والمس بحياة األطفال
والنساء والفتيات حيث ال يوفر لهم اقل ما يمكن من ابسط الخدمات الضرورية لحياة خاصة بالبشر وخاص��ة االس��ر

% )حسب مصادر اممي��ة( من الش��عب الع��راقي يعيش تحت خ�ط الفق��ر ..ويس��تكثر42المتعففة حيث ما يزيد على  
بعض من ممثلي األحزاب والحركات المشاركين في التشريع  من المتطرفين وغيرهم وبعض المحللين، يس��تكثرون
تشريع  قانون يعالج او يخفف من العن��ف االس��ري ويرون��ه ام��رًا ب��دون اهمي��ة وليس من اولوي�اتهم، متواص��لين في
وص�ف النص المق��دم  بان��ه غ��ربي فق�ط ألن��ه يط�رح الي��ات تس�عف المعنفين ب��دال من قتلهم  او اه�انتهم ب��رميهم في

الشوارع، اكانوا نساء ام أطفال ام أي شخص يتعرض للعنف 
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مشاهد من العنف االسري في العراق مصدر التواصل االجتماعي  

 خمس��ة عش��رة١٥٠٠٠وال يهز ضمير المشرعين العراقيين تضاعف عدد الضحايا للعنف االسري الذي زاد على  
،  تضاعف الع��دد� مقارن��ة بالنص��ف األول٢٠٢٠الف حالة حسب مديرية االسرة والطفل في وزارة الداخلية  خالل 

٪ منه��ا٩٥ ال��ف  ش��كوى و٥٣١١من هذه الس��نة حيث ك��ان نفس المص��در في  وزارة الداخلي��ة  اش��ار الى وج��ود  
حصيلة العن��ف االس��ري منه��ا ح�رق للنس�اء وقت��ل األطف�ال واغتص�اب الفتي��ات الخ . بين ه��ذه األوض�اع قليل��ة هي
األوضاع التي لفتت انظار المسؤولين في  الدولة لكنها أوضاع تحدث بشكل يومي. ونساء تط��رد في الش��وارع كم��ا
القاصرين بينهم من رأيناهم في دور اإلصالح الحكومية التي قمنا بزيارتها يطلق عليهم "متشردين" بينما اع��داد من

الفتيات كن ضحايا العنف الجنسي من قبل فحول عائالتهن والضرب واالهانات المبرحة والقتل الخ
كل هذا ليس فقط نتيجة التدني في الوضع االقتصادي واالجتماعي للمجتمع العراقي بل وأيضا ومن المؤسف

ان هن��اك تأكي��د على نتيج��ة مخزي��ة من التخل��ف وفق��ر الثقاف��ة والتفنن في تط��بيع العن��ف كوس��يلة لص��الح "الط��رف
الذكوري"  عن ما يسمونه "داع الشرف" بينما اكثر فاكثر لقد فضحوا انفسهم ويتبين بان اغلب األوضاع ال تق��ع اال
السباب تامين سلطتهم ونفوذهم الذكورية العنيفة بحصر كيان المرأة وشخصيتها في أفكارهم الضيقة بدون وجه حق

وإعادة المجتمع الى الوراء في ويالت األنماط القديمة والعشائرية البالية والمتاجرة بكرامة اإلنسان. 
 آالف حال��ة عن��ف أس��ري في النص��ف األول من الع��ام5000-إحصاءات وزارة الداخلية العراقي��ة تظه��ر حص�ول 

 حال��ة تقريب��ًا، أنتهى بعض��ها إلى الوف�اة، وق�د ازدادت600 آالف و3، ك��انت حص��ة النس�اء منه��ا أك�ثر من 2020
حاالت العنف األسري هذا العام بعد تفّشي فايروس كورونا .

2020كما ازدادت حاالت العن��ف الممنهج ض�د النس�اء في الع�راق  ألس��باب مجتمعي��ة وسياس��ية، وق�د ش�هد الع�ام 
حوادث مؤلمة في حق النساء منها:
 نيس�ان/ نيس��ان واغالق القض��ية  بع��د ش�هر م��ع إطالق س�راح زوج الض�حية14- حادثة ح��رق مالك الزي��دي في 

وكذلك تعددت الحاالت واكثرها اصال لم تخ�رج لألعالم في محافظ�ة ذي ق�ار في النج�ف وك�ربالء والبص�رة حيث
الشرطة عثرت على ثالث جثث للنساء دفعة واحدة في البصرة, ملقاة في الشوارع  والرابعة مصابة وذل��ك ك��ان في

بداية شهر ايلول كما غيرهن في اماكن اخرى في جنوب العراق.
- اختطفت ثم اخلي سبيلها بعد تدخالت دبلماسيي بلدها في بغداد� الناشطة المدنية االلمانية هيال مي��وس م��ديرة القس��م
الثقافي في معهد غوتا األلماني في العراق. هن��ا مث��ل القض��اء على ح��تى النخ��وة العراقي��ة في تعامل��ه م��ع الض��يوف

بالغاء صفة حسن الضيافة واحترام الغريب.
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التطرف والكراهية ضد النساء طال ح��تى النس��اء
االجنبيات في بغداد 

- توالت احداث القتل والتشهير بحق جميع النساء العراقي��ات الل��واتي ش��اركن في االحتجاج��ات كج��زء من منظوم��ة
مجتمعية ابوية ترفض مشاركة النساء في العملية السياسية وخصوصًا لجهة الضغط من أجل تغيير ق�وانين األح�وال

الشخصية. .ن
تي��ال من��ذ بداي��ة االحتجاج��ات، واختطفتغوتعرضت العديد� من نساء معروفات والناش��طات الم��دنيات للخط��ف واال

وقتلت الجماعات المسلحة  في بغداد شابات ساهمن في التظاهرات كمسعفات بينهن�  شيالن وعائلتها. واطلق سراح
ومريم محمد بعد تعذيبها جسديا ونفسيا كما غيرهن. 

  الناشظة ماري محمد

صور عن التواصل          
االجتماعي 

الناش������طة م������اري
محمد، وعلى ال��رغم من إطالق س��راحها الحًق�ا اال انه��ا تعرض�ت
للترهيب واالجبار على التحدث عن تلقيها دعم��ًا من جه�ات خارجي�ة للمش�اركة في االحتجاج�ات، وبثت الجماع�ات
المسلحة  هذا العام  فيديو مفبرك لماري محمد يتعل�ق بحياته�ا الشخص��ية، حيث ظه�رت في في��ديو جدي��د آخ�ر وهي
تتحدث عن إجبارها على تسجيل المقطع تحت تهديد� السالح خالل اختطافها العام الماضي. وه��ذا الس��لوك الداعش��ي
هو ذات السلوك الذي ما رسه تنظيم الدولة االسالمية مع السبيات العراقيات المس��يحيات من س��هل نين��وآ حيث تحت
ضغط السالح نادت احداهن)ج (من مدينة  الرقة السورية  تطالبنا "بإنقاذها بشرائها من ايادي "لم يؤذونه��ا" مج��برة
تكرر هذا في التسجيل بالسريانية والعربية لكن عندما وصلت العراق بعد اش�هر, فتحت لن�ا س��يرة ال ت��زال لم تنتهي

 . 2017-2014كتابتها من تعنيف جنسي وبيع وشراء تعرضت له من قرية الى قرية في سوريا 
خالل شهر واحد، اهتز العراق بسبب وفاة أربع نساء . عمليات القتل يب��دو أنه��ا مرتبط��ة ببعض��ها وتس��تهدف نس��اء
حازمات ومعروفات. البداية، توفيت سيدتان من أصحاب مراكز التجميل بظروف غامضة. وفي وقت الح��ق، ُقتلت
ناشطة حقوق اإلنسان سعاد العلي بسالح ناري في شوارع البصرة. وبع��د بض��عة أي��ام، وص��ل ال��دور إلى عارض��ة
األزياء تارا فارس التي قتلت في بغداد.� عقب ذلك أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تحقيق. وحتى اآلن، لم
تظهر الكثير من النتائج، فقد تم القبض على شخص واح��د فق��ط فيم��ا يتعل��ق بالقض��ية. وفي ال��وقت نفس��ه العدي��د� من
العراقيين والمدافعين عن حقوق المرأة يعيشون في خوف، فهم يخشون أن أعمال القتل هي واجه��ة من حمل��ة أوس��ع

إلسكات النساء اللواتي يتجرأن على تحدي العنف في جميع المحافظات العراقية .

تظاهرة رابطة المرأة العراقية في القوش
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 أغس��طس من ه��ذا الع��ام، أطل��ق مس��لحون مجهول��ون الن��ار على س��يارة تق��ل الناش��طة المس��يحية  في17 -في 
 عامًا( في  البصرة جنوب العراق فأصيبت في ساقها وتحدثت في مؤتمر البرلمانت 27االحتجاجات  لوديا ريمون)

 عاًما( بسبب دورها في االحتجاجات ودفاعه��ا عن29 اب ُقتلت الطبيبة ريهام يعقوب )19- أيضًا في البصرة، في 
حقوق المرأة. 

-في الشهر الثامن من هذا العام نجت الناش�طة المدني�ة رقي�ة الدوس�ري من محاول�ة اغتي�ال وس�ط البص�رة، بع�د ان
أطلقت النار على المعتدين من مسدس كان بحوزتها.

- الهجوم على مركز شيالن في الكرادة بغداد في تش��رين الث��اني وال��ذي ك��ان مب��ادرة اقتص��ادية اجتماعي��ة  للمس��اج
والتجمي��ل واغلب الع��امالت في��ه هن من النس��اء حيث باإلض��افة الى التخ��ريب الفظي��ع للمح��ل تم ض��رب وط��رد
واس��تهداف النس��اء بعن��ف مارس��ه مليش��يات مس��لحة باس��م اهلل في وض��ح النه��ار في ظ��ل وج��ود االجه��زة االمني��ة

الحكومية . فهكذا تقع النساء صيدا سهال داخل الدار وخارجه دون أي حماية.  
-

 كانون االول  من قبل ميليشيات مس��لحة23- زهراء فاضل تم اختطافها بعد  خروجها من منزلها في بغداد� بتاريخ 
بعد انتقادها لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عبر تطبيق االنستغرام، قام المسلحون بغل��ق حس��ابها و قص
شعرها وإرسال صورة الى ذويها لترويعهم وما تزال مختطفة حتى كتابة هذه الس��طور. م��ع ان قم��ع حري��ة التعب��ير

محظورة دستوريا.
انتصار ناهي كانت ممرضة تسعف المتظاهرين الجرحى اثناء احتجاجات تشرين في بغداد� تم اختطافها من منطقة-

 ك��انون االول24باب المعظم شمال وسط بغداد، من قبل ميليشيات مس��لحة لع��دة أي��ام قب��ل إطالق س��راحها بت��اريخ 
وتركها معصوبة ينين في مدينة بس��ماية جن��وب ش��رق بغ��داد،� بع��د أن تعرض��ت للتع��ذيب والص��عق بالكهرب��اء على

رأسها وأجزاء من جسدها كما تنقلها الصور ادناه :

     صور من تويتر نور ميثم القيسي

 

وثقب ساقها بواسطة الدريل الكهربائي، مع سكب الماء البارد على جسدها وطالبها الخ��اطفون أن تق��ول ع��بر في��ديو
بأنها تابعة للسفارات، لكن رفضت ذلك رغم التعذيب الجسدي والنفس��ي. والم��ؤلم اآلخ��ر ه��و ان الس��لطات العراقي��ة
تبقى متفرجة امام هذه البشاعات وكأنها ال تسمع بهذه الجرائم التي في بلدان اخرى تستحق استقالة الحكومة كله��ا او
على اقل تقدير وزير الداخلية او االجهزة االمنية االخرى. كما واذا حسبناها تقلي��ديا عراقي��ا الق��اتلين بس��بب الش��رف
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أي النساء وها ان النساء يباح كل نوع من انواع االستهداف والتع��ذيب فق��ط ألنهن ش��اهدات للش�جاعة وحب ال��وطن
ونزاهة اوسع؟ اذن الشرف وكل شيء يفتدي الذكورية؟! ما هذا النوع من االنسان المتمتع بالعنف!.

في تقرير يعود تاريخه الى شهر تشرين األول/ أكتوبر الماض��ي، أش��ارت األمم المتح��دة على موقعه��ا االلك��تروني،
إلى ان “جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان في العراق يواجهون خطر القتل او االعتق��ال”، إال أن التقري��ر يؤك��د ان
“النس��اء ي��واجهن تهدي��دات إض��افية لمج��رد ك��ونهن نس��اء”. ويض��يف: “في خض��م الح��رب وانع��دام األمن، واجهت
الم��دافعات عن حق��وق اإلنس��ان التح��يز واإلقص��اء من قب��ل المجتم��ع والزعم��اء السياس��يين، فض��اًل عن االعت��داءات

الجسدية والعنف واالحتجاز التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب . 
عن إعالم القضاء األعلى في بغداد�   

 دع��وى عن��ف270المركز االعالمي لمجلس القضاء االعلى تم اعالن ان "المحكم��ة س��جلت خالل الع��ام الماض��ي 
اسري  واصدرت العديد� من االحكام بحق المتسببين بتلك االفعال".

حاالت االنتحار في العراق :
٢٠٢٠ حال��ة انتح��ار خالل خالل ٣٧٣حس��ب توض��يح المفوض��ية العلي��ا لحق��وق االنس��ان في الع��راق تم تس��جيل 

 س�نة(. وأض�اف أّن18 لألحداث  )تقّل أعم�ارهم عن ٥٢ إلناث، و153 حالة انتحار لذكور، و168وانقسمت بين 
 حالة وأشار إلى47 حالة، تليها محافظة البصرة، جنوب العراق، ب�68العاصمة بغداد كانت في الصدارة، وسّجلت 

أّن أغلب حاالت االنتحار كانت عن طريق الشنق، أو الحرق او الطلق الناري، أو استخدام السم.. 
وال يغف��ل عن ذهن اح��د تواص��ل ظ��اهرة االنتح��ار ألع��داد من الش��باب االيزي��دي المت��أثر بالض��غوطات النفس��ية في

 لم يتحسن وضع من��اطقهم لع��ودة ش��املة امن��ة وكريم��ة، م��ع ذل��ك تم٢٠١٤المجمعات الخاصة بالنازحين حيث منذ 
اعالن غلق اكثر المعس��كرات ال��تي اوت الن��ازحين للتوجي��ه ب��العودة الى ال��دمار ال��ذي ال ي��زال يغطي جمي��ع الم��دن
والقرى االيزيدية� حيث رس��ميا تم اغالق اك��ثر المجمع��ات الموج��ودة في إقليم كوردس��تان.. ام��ا من ع��ادوا الى االن
فيتواص��لون في العيش في وض�ع ام��ني هش وس��كن غ��ير مناس��ب ان وج��د الس��كن واقتص��اد غ��ير ك��اف في غي��اب

 بشكل مخيف .٢٠٢٠التطوير والبناء وفرص العمل . هذه الظاهرة الخطيرة تفاقمت خالل 
 نيسان حرقا بالبنزين واعلنها زوجها بانها انتحرت بينما  والد زوجها هومن اطف��أ١٨- قتلت سميرة في النجف يوم 

 اش��هر فق��ط . وي�ا لخيب�ة٨ عام�ا بع��د زواج دام ٢٠النار عنها والزوج يتفرج على زوجته  تح��ترق وهي في عم�ر 
السلطات التنفيذية في النوال من قيمة السلطات القضائية حيث بدال من فرض القانون قال محافظ النجف  بان االسر
المعنية� سوف تتفاوض فيما بينها خارج القضاء للوص��ول الى تس��وية عش��ائريا! اي��ة تس��وية ؟ أ ليس ألج��ل اك��تراث
جريمة  ال تقل بشاعة عن سابقتها وهي االتجار بالبشر مقاب��ل جريم��ة القت��ل؟ الن الفص��ل العش�ائري في��ه بي��ع قيم��ة
الضحية مقابل أموال باهظة او تبديل ما يسمى " بكصة بكصة"! وكأن االم��ر يتعل��ق بالتب��ادل بالنع��اج . م��ا ال يمث��ل
باي شكل من االشكال تحقيق العدالة في محاسبة الجناة التي يتكفلها الدس��تور الع��راقي والتزامات��ه الدولي��ة باإلض��افة

الى ان هذا السلوك البالي ال يليق بالمرأة العراقية وال ببلد مهد القانون االول.
 محاول��ة انتح��ار في العاص��مة بغ��داد وبقي��ة32يب��دو عن وزارة الداخلي��ة العراقي��ة تمّكنت  ق��وات األمن من من��ع 

المحافظات.
  تعزى األسباب التي تدفع لالنتحار الى الجانب  النفسي وسوء الوضع االقتص��ادي واالجتم��اعي والتش��بث بالتقالي��د
واألعراف التي كثيرا ما تبدو غير مالئمة مع أفكار الجيل الجديد� الذي يفرط في استخدام السيئ لوسائل االتص��االت

فيتفاقم العنف االسري 
كما في اقليم كوردستان وفي ظل وجود قانون يجرم العنف االسري يعزى س��بب تص��اعد العن��ف االس�ري الى ع��دم

 المتعلق بمناهض��ة2011 لسنة 8توفر ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ القانون رقم 
العنف األسري في إقليم كردستان, اما الحقيقة هناك ايضا ثقافة النظرة الناقصة على المرأة وتحس��ب حس��اب اطف��ال

وتدعى "كجي" أي طفلة, بنت .
واألسوأ االخر الذي نسمعه لتبرير هذه الجرائم بما يسمونه "الثقاف��ة الش��رقية اإلس��المية" و"اع��راف المجتم��ع "والخ
من موروثات ال عالقة لها بثقافة عراقية تعرضت هي االخرى الى السلب والتبديل� بثقافات  دخيل��ة تراجعي��ة عنيف��ة
ال يقبلها العقل البشري ألنه يجرا في تقديس ما هو سيء لدى الناس وانتهاك ما هو خ��ير الن��اس وكأنم��ا أجي��اال نمت
على هذه المبادئ الخاطئة وجعلت منها ثقافة خاصة بهم. حيث يخالطون الماضي والحاض��ر ال ب�ل يعش��قون الع�ودة

الى الماضي الدفين  ويفرضون تلك االساءات على المجتمع بأكمله واضعين كل هذا األذى على عاتق األديان..
ال يمكن تبرأة اشخاص ينادون بعدم اصدار قانون مناهضة العنف االسري بحجة "تفكيك االسرة" بينم��ا هم يفكك��ون
االسر بقتل النساء واغتصاب الفتاة وتشريد وقتل األطفال ال بل لم تنتهي مسالة تحميل األطف��ال ذنب ممارس��ة القت��ل
باعتباره قاصر وال يمكن ان يحاكم باإلعدام ! وكل هذا ليس إال النهم يخافون قدرة النساء على التص��رف بعكس م��ا
هم يقدمونه لألسرة فيلجؤون الى حل نتائجها بالقتل الس�ريع  وتلفي�ق وكانه�ا قطع�ة من اث�اث الم�نزل ال�ذي ت�ابع ل�ه
ويضاعف الجريمة بتحويرها: انها "انتحرت “وال يسمحون ألنفسهم التفكير خمس دقائق بان تلك القدرة هي النصف
االخر من قدرتهم كرجال واذا دمروا المجتمعات سببها الكبير والدفين هو هذا التدمير لق��درة النس��اء باعتب��ارهن آل��ة
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في ايديهم ال تسوى اال إلشباع الغرائز الجنسية الذكورية بهدف الحصول على الخلف�ة والخدم��ة المجاني��ة فق�ط ألنه�ا
انثى! ويتم ممارسة العن��ف المج��اني ض��د النس��اء من خالل الض��رب واالهان��ات و التش��هير والقت��ل م��ع ذل��ك ق��انون
العقوبات ال يعاقب الرجل على هذه الجرائم بل يوفر له ابواب التخلص من المحاسبة كما يتبين� من خالل المعلومات

 دع�وى عن�ف اس�ري270الموجه من قب�ل مجلس القض�اء االعلى حيث  " س�جلت المحكم�ة خالل الع�ام الماض�ي 
واصدرت العديد من االحكام بحق المتسببين� بتلك االفعال". الفتا الى أن “بعض األحكام وص��لت إلى الحبس البس��يط
بحق ازواج قاموا بتعنيف زوجاتهم.. العنف وحش�ي والمحاس�بة تخف�ف بك�ل الط�رق كم�ا ن�راه باس�تخدام األع�راف
البالية واألنماط العشائرية واعالئها على القوانين الوض��عية الوطني��ة والدولي��ة الن الق��وانين المرعي��ة ت��دعم التحاي��ل

عليها بكل وضوح.
نفس هؤالء المنتهكين� للحقوق يواصلون تجريد النساء من حقهن في حضانة اطفالهن بمحاوالتهم البائس��ة في تع��ديل

 حيث يشهد الرجال في العراق على تزايد شرعنة تص�اعد مس��توى١٩٥٩ لسنة ٥٧قانون األحوال الشخصية المادة 
العنف ضد المرأة وبأش��كاله المختلف��ة .ام��ا الق��وانين ال��تي تفي��د تحجيم االنتهاك��ات فتحجم بق��رارات ج��ائرة من خالل
آليات التنفيذ المحاصصة التي  تنتهك  الدستور الجديد� . أي يعثر ه��ذا األخ��ير ب��آراء معادي��ة لتحري��ر العراق��يين من
أنماط بعيدة عن التحضر وبالرغم من ان الدس��تور ه��و الق��انون األساس��ي وينته��ك جلي��ا بتفس��يره بق��وانين وق��رارات

 من الدس��تور الجدي��د خوف��ا من٢٩جائرة كما يحدث االن حول مشروع مناهض��ة العن��ف االس��ري ض��اربين الم��ادة 
اهتزاز السلطة الذكورية التي تعطي الحق لنفسها بقتل المرأة او الطفل وكانه هذا شان كل رئيس عائلة يتمتع بأث��اث
بيته كما يحلو له  وال تستثنى من هذا السوء بعض النس��اء المعيالت أيض��ا من الالتي تتص��رفن مس��اويا للرج��ال في

تنفيذ بعض الجرائم لألسف الشديد على هدرهن إلحساس االمومة ومزاياه اإلنسانية مقابل االسترجال المعيب. 
وهن��اك االعتراض��ات ض��د ق��انون يخص��ص لمعالج��ة العن��ف االس��ري ال��ذي يمكن ان يس��اهم في معالج��ة ش��يئا من
الكوارث التي بسبب األوضاع غير اإلنسانية التي وضع فيها الشعب العراقي طيل��ة العق��ود الثالث��ة المنص��رمة والى
يومنا هذا حيث كسب العراقي خاللها "اخالق حرب تلي الحرب"، تشوش المواطن�ون كم�ا الموج�ودون في مختل�ف
السلطات ليفتخر المحلل والمشرع وغيرهم من األشخاص باعتراض ألجل االعتراض بحد ذاته وذلك من قبل ال��ذي
يعي كما الذي يتجاهل مشروع قانون مناهضة العنف االسري وحتى بدون االطالع المطلوب على مضمون القانون
والذي ليس اال تفسير قانوني للمادة الدستورية المذكورة أعاله و ال تمث��ل ال  ام��ر غ��رب ي وال ش��رقي وال جن��وبي

وال شمالي! بل هو بكل بساطة وسيلة قانونية لمعالجة النفس العنيفة قبل المعنفة.

  متظاهرات التحرير لتعزيز مبادئ الديمقراطية الفتية التي يجب ان تقوم على المساواة والعدالة

تحث منظمة حمورابي لحقوق االنسان  الس�لطات والمش�رعين العراق�يين على س�ماع مجتمعهم ال�ذي يئن تحت ن�ير
االنتهاكات وبشكل عنيف جدا النساء الالتي تفاقم تهميش��هن� بس��ب ه��ذه العراقي��ل ال��تي يض��عها المتطرف��ون ام��ام أي
مطالبة نسوية تفيد حقوقهن باإلضافة الى االختط��اف و القت��ل والج��رح المتواص��ل لش��باب المتظ��اهرين ب��دون رادع
حقيقي او إجراءات تحاسب القائمين على هذه االنتهاك�ات الص�ارخة .بينم�ا وس�ائل المحاس�بة القانوني�ة موج�ودة في
الدستور والقوانين المرعية ويتجاوز عليه��ا المتنف��ذون. اليس ج��زء من الخل��ل في الق��وانين ال��تي مض��ى عليه��ا زمن

طويل لم تعد قادرة على ردع  الجرائم بشكل يتناسب وتحقيق العدالة 
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                                                             هذا المجرم قتل 

اخواته التوأمين حوراء وزهراء  ليثبت بانه رجل وربما ال يزال حدث! أية تربية و عقل كتل��ة من اناني��ة عمي��اء ب��اي ح��ق يعطي لنفس��ه ح��ق التخلص من
2020غيره؟ حدثت هذه الجريمة في مدينة الصدر في بغداد في شهر كانون االول 

في العراق بدال من حماية  اآلثار تحول الى مقابر سرية للنساء! 
ل ال��تراث يبدو ان محافظة ذي قار تحتل المك��ان االول في قت��ل النس��اء وتض��اعف الجريم��ة بقت��ل النس��اء من ثم قت��

 االثري��ة الى مق��ابر س��رية! وهن��ا اس��ئلة كث��يرة وش��كوك كث��يرة عن م��ا يعني��ه العراقي��ونالع��راقي بتحوي��ل المواقع
 "بس�يادة البل�د" او س�يادة الق�انون ؟! من خالل القص�ص الم�ذكورة ال�تي منه�ا تناولته�ا من المس�ؤولينالمعاص�رون

يرها من وسائل التواصل االجتماعي  وتم عكسها في  هذا التقرير منها: غالجزيرة نيت و
 

 ال توجد تواريخ محددة حول بداية تحّول تلك التالل أو األماكن االثرية القريبة منها إلى مدافن سرية للنساء ممن
40 ُيقتلن غسال للعار، لكن هذه األماكن أعيد الحديث عنها بعد آخر حادثة قتل لفتاتين شقيقتين من قضاء البطحاء )

كلم غربي الناصرية( مطلع مايو/أيار الماضي، حينما أقدمت عائلتهما على قتلهما بسبب هروبهما خارج المحافظ��ة،
وإغوائهما من قبل شاب من محافظة كركوك

يقول أبو علي ناصر، وهو من سكنة قضاء البطحاء، إن هذه التالل المحاط��ة بالمي��اه تس��مى محلي��ا بإيش��انات غس��ل
العار، وهي موجودة بشكل خاص في قضاء البطحاء، وتحديدا في مناطق عدة مثل "الرفيع وعين صيد والبص��ير"،

وفي تلك األماكن توجد التالل األثرية بكثرة.
ويضيف أبو علي للجزيرة نت أنه ال يوجد مكان محدد لدفن جثث المقتوالت، فكل عش��يرة ل��ديها ت��ل أو اثن��ان ل��دفن
النساء، ولكن بشكل عام ال أحد يفصح عن مكان الدفن سوى العائلة المعنية� بالحادث ! وهل هذا معقول بينما اكثري��ة

 واين الحكوم��ات المحلي��ة وه��ل ال يعلم��ون ب��انالسلطات في العراق  وهي بأيدي سياسيين من المناطق الجنوبي��ة؟ .
الجرائم هذه اي قتل االنسان وقتل الثراث هما جرائم ضد االنسانية ويجب المحاس��بة عليه��ا ليس للمنف��ذين والق��ائمين

عليها فحسب بل للشاهدين الساكتين عنها بشكل غير مسؤول. واال ماذا تعني مسؤولية ادارة مكان معين؟ 
ويتابع حديثه "هذه ليست المرة األولى التي تحصل فيه��ا ح��وادث قت��ل للنس��اء في تل��ك المن��اطق، حيث تح��ولت تل��ك
األم��اكن إلى تالل للمخطئ��ات بحس��ب م��ا يس��ميه بعض الس��كان هن��اك، وال يج��وز الح��ديث به��ذا الش��أن أو فتح ه��ذا
الموضوع، حيث يتم عادة نفي أي شيء يتعلق بها. كيف يمكن الصمت الى ما ال نهاية على هذا االفالت من العقوبة

أح��دايض��ا كم��ا ه��و ح��ال . لمرتكبي جرائم القتل ضد النساء واكثر االحيان فقط الن هذا قال وهذا م��ا س��وف يق��ول 
مشاهد وحوادث غسل العار، حيث إن أحدى الفتيات من أحد األرياف خرجت لتجلب الماء من نهر قريب، ص��ادفها
ابن الجيران فألقى عليها التحية، ردت عليه وذهبت، رآها جارهما اآلخر فأخبر ش��قيقها ال��ذي قتله��ا، ثم وض��عها في
الحمام وأشعل النار في جسدها، يقول "أعرف أنها لم تخطئ لكن ماذا أقول لمن شاهدها وهي ترد الس��الم على ذل��ك

ه��ذه نت��ائجبينم��ا الطفل��ة بريئ��ة..  ؟ في عي��ون اخيه��ا من كالم االخ�رين!الرجل"! يعني شهيدة الس��الم ه��ذه اق��ل قيمة
يسلم حياة النساء الى توحش العادات والتقالي��د يب��دو ح��تى الش��رطة ع��ادة الالذي قانون العقوبات الذكوري ل طبيعية 

تتدخل في ملف جرائم الشرف وغسل العار حينما تقع الجريم�ة، كم��ا يق�ول مس��ؤول أم��ني للجزي��رة نت، وال توج�د
إحصائية دقيقة بشأن عدد الجرائم التي تقع في محافظة ذي قار، بل تندرج ضمن قض��ايا االنتح��ار بس��بب الض��غوط

 العشائرية.
ويضيف أن التحقيقات تتوصل في الكث��ير من األحي�ان إلى وج��ود أدل��ة تش��ير إلى وج��ود حال��ة قت��ل، لكن يتم إغالق
الملف وتسجيل قضية انتحار لينتهي األمر، وهذا ما نجده في الكث��ير من جثث النس�اء المقت��والت، وذي ق��ار س�جلت

ينص القانون الع��راقي على العقوب��ةالعار. في األعوام الماضية ارتفاعا بأعداد المنتحرات، التي أغلبها قضايا غسل 
بالحبس م��دة ال تزي��د على ثالث س��نوات من فاج�أ زوجت��ه أو إح��دى محارم�ه في حال�ة تلبس بالزن�ا، أو وج�دها في
فراش واحد مع شريكها فقتلها في الحال، أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت
أو عاهة مستديمة، وال يجوز استعمال حق الدفاع الش��رعي ض��د من يس��تفيد من ه��ذا الع��ذر وال تطب��ق علي��ه أحك��ام
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الظروف المشددة. هذا دليل على ش��رعنة ه��ذه الفحول��ة الس��لبية المؤسس��ة على التمي��يز العنص�ري بس��بب االختالف
 في تزايد العنف وتراجع المجتمع العراقي على جميع المستويات . لكن يا بش��ر ايوالذي هو السبب العميقالجنسي 

غسل الي شيء؟ هذا ليس االسم الصحيح له��ذه الج�رائم ب��ل هي بالفع��ل والفاع��ل تلطيخ االي�ادي بال��دماء م�ا يتناس�م
م�رة اخ�رى اين ض�مير قض�اء مستخدمين افسى ان�واع العن�ف كح�ل؟ وبشاعة القضاء على حياة بشر بهذه السهولة

 بريئة ويفضل افالت المجرم عن العقاب فقط النه ذكر!! وليعي ك��ل من يعت��برغالبا ما تكونالتحقيق لتطوى ملفات 
 ان هذا التوحش المطبع لوحده يكفي لجعل اللال اس��تقرار المجتمعي ش��يئا مؤب��دا واساس��اونفسه مسؤوال في المجتمع

للمزيد من التراجع على جميع االصعدة النه امر مقنن بنصوص قانونية والفكر والتقاليد ال��تي مجتمع��ة ال دور آخ��ر
 ثم ض��د نفس��ه باالض��افة خالق االنسانهذا يمثل الكفر بعينه� ضد اهلل ذاتهان لمؤمن ليعي الها غير التدمير للبشرية و

 في تلك الجرائم الوحشية باي اسلوب كان فكرا او قوالساهمالى ضد جميع المعنيين.� ويشمل بصفة المجرم كل من 
 الخ.ريضاحاو تهمة او ت

\�� 7وجد مسح صحة األسرة العراقية لسنة  ان واحدة من كل خمس نساء عراقيات تتعرض للعنف األس��ري2006 
% على األق�ل من النس�اء المتزوج�ات تح�دثن عن36 ان 2012الجسدي كما حسب دراس�ة وزارة التخطي�ط لع�ام 

%9للعن��ف الجس��دي, و%�� 6و % لإلس��اءة اللفظي��ة,23, ون اشكال األذى النفس��ي من ازواجهنتعرضهن لشكل م
. ونظرا للعنف الممنهج ضد النساء خالل هذه السنة الدموي��ة باإلض��افة الى ك��وارث العن��ف االس��ريللعنف الجنسي

بسبب كورونا, دون أي شكك نسب العنف المذكورة اعاله تفوق بعشرات المرات ما كان قبل سنوات مضت. 
تالحظ منظمة حمورابي بان ال وسيلة اخرى اال العمل على تغيير العقلية المجتمعية الحالية. وله��ذا على المش��رعين

 أص�ال  يفرض�ها الدس��تور كم�ا يتض�ح في الم�ادة: تخدم االصالح بشكل اكثر انسانيةان ال يبخلوا في تشريع قوانين
اوال: ٢٩

أ� االسرة اساس المجتمع ، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية� واالخالقية والوطنية :
:ب � تكفل الدولة حماية االمومة والطفول��ة والش��يخوخة ، وت��رعى النش��ء والش��باب وت��وفر لهم الظ��روف المناس��بة

لتنمية ملكاتهم وقد ارتهم . 
ثانيًا: لألوالد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم ،

 ثالثًا :وللوالدين حق على اوالدهم في االحترام والرعاية ، والسيما في حاالت العوز والعجز
والشيخوخة. 

رابعا: يحظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصوره كافة ، وتتخذ الدولة اإلجراء  الكفيل بحمايتهم 
و تمنع كل اشكال العنف والتعسف في االسرة والمدرسة والمجتمع ..

لكن ولألسف الشديد تتعدد� الحاالت التي نراها يوميا على مفارق الط��رق في بغ��داد والمحافظ��ات من أطف��ال ونس��اء
يخضعون لجميع اشكال االستغالل وال تكفي المبادرات الحكومية الحالي��ة لالس��تجابة لظ�اهرة تش��هد بعن��ف يتص��اعد
ويحكم على اعداد منهم بأنهاء حياتهم أكانوا أطفاال او نساء و رمي بهم في الشارع.. أ ليس هذا سببه  انع�دام وج�ود
آليات مناسبة لتنفي�ذ الق�وانين تنفي�ذا إنس�انيا يحف�ظ الح�ق في الحي�اة وح�ق التمت�ع بك�ل الحق�وق الطبيعي�ة والمكتس�بة
ويصون الكرامة البشرية متساويا  للمضي عادال  في مواجه الظ��اهرة ؟ يعيش ثلث ع��دد س��كان الع��راق  تحت خ��ط
الفقر االن )تقرير بالخريست جينين لالمين العام لألمم المتحدة( كما ان جائحة كورونا اضافت على تصاعد العن��ف

بشكل ال يعقل..
( الواض�حة من29على من يرون مشروع قانون منع العن��ف االس�ري ان يع��اتبوا انفس��هم على تهميش ه��ذه الم��ادة)

الدستور و ان يدركون أهميتها ويواجهون كل شكل من اش��كال االس��تغالل والتع��نيف بمش��روع ق��انون خ��اص ولكي
يقدمون للمجتمع حملة كبيرة لقوانين  ضد العنف والخشونة والهدر المشرعن ضد حقوق االنسان في بلد وض��ع اول
قاعدة التشريعات في العالم وكانت لحماية حقوق االنسان ثم ارساء العدل وليست لتث��بيت المزي��د من الس��لطوية على

حساب كرامة  المواطن. 
 و الى االن يتص��اعد العن��ف بالقت��ل ض��د النس��اء الناش��طات او غ��يرهن من النس��اء . خالل٢٠٠١٨ و ٢٠١٤من��ذ  

داعش االالف النساء والفتيات تم سبيهم وتعنيفهن جنسيا وقتلهن من االيزيديات والمسيحيات وحتى بعض المسلمات
 ام��رأة وطفل��ة من االيزي��ديات بينهن� ايض��ا بعض المس��يحيات ال2500من التركمانيات ..والى يومنا هذا اك��ثر من 

يزال مصيرهن مجهول..

نطالب السلطات العراقية فرض احترام القوانين االيجابية وتعديل السلبية منها، كما نطالب السلطة القضائية بالحفاظ
على اس��تقالليتها التام��ة لتتمكن من القض��اء على حال��ة تط��بيع العن��ف ال��ذي انتش��ر على مس��توى الع��راق بس��بب
التجاوزات على الق��وانين من قب��ل متنف��ذين وبعض الم��وظفين وح��تى بعض المش��رعين المتفن��نين ممن يستص��درون
قرارات وتعليمات جائرة تخل بالقوانين وتخلق الت�دني والعن�ف ض�د المواط�نين وخاص�ة ض�د النس�اء كم�ا تض�عف

وسائل الردع القانونية الحقيقية المستخدمة من قبل السلطة القضائية.

الطالق المتصاعد والعنف االسري
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ان تدهور الوضع االقتصادي وخاصة لدى النساء يبدو العامل األساس��ي في تفك��ك االس��ر وخاص��ة في تزاي��د نس��ب
 حالة معظمها أسباب مالية وخالل العام المنصرف اس��تنادا الى موق��ع القض�اء األعلى1/3الطالق التي تصل نسبته 

 ( في ش�هر ك��انون الث�اني ك��ان مجم�وع الطالق�ات يزي�د على )٢٠٢٠نشر إحصاءات لثالث اشهر مختلف�ة خالل )
 ( حالة. عاد صعود العدد بشكل غ��ير مت��وازن ليص�ل الى )٢٠٠٧( حالة بينما في تموز انخفض العدد� الى) ٦٥٨٦
( حالة وهذا فقط ما وصل الى القضاء اهلل اعلم ما لم يعلن بعد؟   وهن��ا ج��داول وتوض��يحات القض��اء االعلى٨٢٤٥

العراقي حيث يبين خطورة تفاقم الظاهرة .

موفع القضاء االعلى

 ا
احصاءات القضاء االعلى
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تتطلب هذه الظاهرة التي غالبا م��ا تنتج اعن��ف االوض��اع, ض�مان ت��وافر المالجئ للنس�اء ض�حايا العن��ف في جمي��ع
أنحاء البلد وتعزيز الخدمات الطبية وخدمات الدعم النفسي المقدمة إلى الضحايا، فضال عن خدمات المشورة وإعادة
التأهيل، وتأمين التمويل الكافي لتلك الخدمات وإمكانية الحصول عليها ووجود الموظفين الم�دربين ورص�د نوعيته�ا
بانتظام. وان كانت االحزاب في البرلمان يعتبرون هذا األمر حجر عثرة  في طريق تشريع ق��انون مناهض��ة العن��ف
االسري اال انه يبقى هو الحل االنس�ب واالك�ثر انس�انية الس�تعادة  الكرام�ة المفق�ودة وف�رض الت�درب على اح�ترام
الحقوق المنتهكة,� ولما ال فرصة المصالحة بع��د الش�فاء والح�وار االنس��اني في ظ��ل ق��انون يحمي ح��ق المس��اواة في

العدالة.
إن تأخير الموافقة على هذا القانون يعيق مسيرة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وكذلك التنمي��ة الوطني��ة
الشاملة وبناء السالم كما استمرار وجود الق��والب النمطي��ة التمييزي��ة ال��تي تواجهه��ا النس��اء والفتي��ات المنتمي��ات إلى
األقليات اإلثنية، وال سيما النساء العراقيات المنحدرات من أصل أفريقي واأليزيديات ونساء التركمان والمسيحيات,

يتواصل في المعاناة جراء تواصل الغبن والتهميش ضدهم. 
التوصيات

منظمة حمورابي لحقوق االنسان تطالب الحكومة العراقية بان تضطلع بمس�ؤولياتها الرس�مية ام�ام الش�عب الع�راقي
وان تب��ذل المزي��د من الجه��ود بغي��ة التقلي��ل، اذا ليس القض��اء الكلي,متقيل��ل من الجريم��ة المتفش��ية ب��دوافع التمي��يز

العنصري وخاصة ضد النساء وما حدث ضد الشباب المنتفض في ساحة التحرير وغيرها وعليه توصي:

محاسبة جدية لمرتكي جرائم االختطاف والقتل الرساء العدالة ابتداءا من سجنهم-
الغاء القوانين التي تكرس العنف ضد النساء بما فيه المواد المشار اليها اعاله في قانون العقوبات وغيره-
شمول النساء بالحقوق المتساوية مع الرجال فيما يخص ادارة بلدهن وخاصة على مستوى صنع القرار -
شمول النساء, تنفيذا اللتزامات العراق الدولية, في عمليات السلم والتفاوض على جميع المستويات -

- ايجاد آلية حكومية جدية للمرأة تقودها النساء للتعامل م��ع قض��ايا الجن��در وتمثي��ل الم��رأة العراقي��ة من قب��ل النس��اء
العراقيات في المحافل الدولية.

- احترام أوضاع النساء ضحايا العن��ف باش��كاله وتش��ريع إمكاني��ة إيج�اد دور االي��واء لمس��اعدتهن في الوص��ول الى
حقوقهن والحد من العنف ضدهن..

- تشريع قانون القضاء على العنف االسري الذي اقترحته الحركة النسوية العراقية 
 المتضمن حق الحضانة لالم.١٩٥٩ لسنة١٨٨ من قانون األحوال الشخصية رقم ٥٧- عدم المساس بالمادة 

 - وضع مشروع وطني ع�ام يس�اهم في�ه النخب االجتماعي��ة والثقافي�ة واالعالمي��ة والديني�ة� واالمني�ة العتم�اد منهج
وطني يضع ح��دا لظ��اهرة العن��ف ال��تي تنخ��ر المجتم��ع الع��راقي. كم��ا ينبغي على ال��وزارات التربي��ة والتليم الع��الي

والبحث العلمي والعمل والشؤون االجتماعية والعدل ان تكون فاعلة في تنفيذ ما يتم التوصل اليه.
 وبهذا الشأن نؤكد منظمة حمورابي استعدادنا لتقديم ورقة عمل تكون اساسا له��ذا المش��روع على ان ال يتع��دى ه��ذا

.2021المشروع عام 
كما ان االدوات القانونية العنيفة جدا ال تجدي لتوجيه ضمير حي وانساني بل تبقى مصدرا كبيرا للعنف

 الع��راقي وتبديل��ه باحك��ام اخ��رى مث��لبالغاء الحكم باالعدام من ق��انون العقوب��ات-توصي حمورابي لحقوق االنسان 
السجن المؤبد الخ.
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 كان عاما عنيفا جدا جدا على المرأة العراقية كما كان الحال ايضا في باقي ال��دول2020نستخلص بالقول ان عام  
العربية مثل االردن وفلسطين والكويت.. الخ ونامل ان يرتقي العمل الحكومي الى المستوى المطلوب في التزام��ات
العراق الدولية اليجاد ارادة لدى صناع الق��رار ليع��وا مس��ؤليتهم في م��دى الت��اثير الس��لبي على المجتم��ع برمت��ه وان
يتوجهوا نحو الشروع ألنهاء ظاهرة التعنيف التي اخذت مديات خطيرة ضد النس�اء واالطف�ال بش�كل ال يوص�ف. و
ليكن بعلم المناهضين ضد النساء بان الحركة النسوية مع مناصريها من الرجال سوف ال يصمتون امام بش��اعة ه��ذه

 قوامه ال بل هذا هو المعي��ارقال احترام النساء قال احترام سيادة البلد وتكاملاالنتهاكات ايا كانت الظروف الن من 
الحقيقي لمدى التطور المنجز حضاريا وثقافيا ومجتمعيا.

- األطفال في العراق9
تعرف حقوق الطفل كفرع من فروع حقوق اإلنسان تهدف إلى حماية خاصة للطفل كإنسان لم يصل الى سن الرش��د

20ال��تي اعتم��دتها الجمعي��ة العام��ة لألمم المتح��دة في (�� CRC)ولذلك يحتاج الى الرعاية. وهي اتفاقية حق�وق الطفل
ا١٩٨٩نوفمبر    هذه االتفاقية س�ارية المفع�ول في جمي�ع ال�دول األعض�اء في األمم المتح�دة تقريًب�ا ، وتق�دم مفهوًم�

جديًدا للقانون الدولي الخاص ، ومصالح الطفل الفضلى ، وتكرس كأول نص دولي رسمي تطور قانوني طويل يمر
من:

مادة الحق الى طفل موضوع الحق..  طفل 
  تعد� مرحلة الطفولة من اهم مراحل العمر وأساسه العميق الذي منه ينطلق مس��ار تك��وين شخص��ية الف��رد، فالطف��ل
بحاجة الى غيره ألنه ال يستطيع أن يوفر لنفسه ابسط حقوقه من التغذي��ة والس��كن واالكس��اء والتربي��ة والله��و الخ ..
وهذه هي األمور التي تضمن له استمرار نموه الجسدي والنفسي بغية وصوله الى إمكاني�ة االس�تقالل ال�ذاتي  لحي�اة
شخص بشري . كما إن الطفل يعد األساس في بناء المجتمع يتطلب االمر ضمان حماية حقوقه واسعاد طفولته بعيدا

عن العوز والفقر والجهل واالستغالل بأشكاله بما فيه التلقين الببغاوي.
 الف طفل وطفلة حس��ب التق��ديرات٥٠٠ مليون و١٥ بانه  يتجاوز ال ٢٠١٨تم تقدير عدد األطفال في العراق سنة 

 ملي��ون نس��مة.  و حس��ب٣٨الس��كانية ل��وزارة التخطي��ط من مجم��وع الع��دد الكلي  لع��دد الس��كان اي م��ا يزي��د على 
 س��نة٦٠ ٪  بينما نسبة الس��كان اك��ثر من ٤٠.٥ سنة اكثر من ١٥المؤشرات الديمغرافية� تمثل نسبة السكان اقل من 

٪ فقط ! يبدو بالرغم من كهول تاريخ بالدنا الطويل، بلدنا يعد طفال!٥تمثل 
٪٥اما المؤذي االخر هو استغالل الطفولة في العمالة بأعمار مبكرة ج��دا حيث نس��بة عمال��ة األطف��ال تتج��اوز االن 

 سنة حسب نفس المصدر!  شيء غير مقبول في بلد غني بالموارد المختلف��ة، أطف��ال تح��ذف١٤و٥للفئة العمرية بين
طفولتهم ليقوتوا أهلهم او يعالجوا تيتمهم جراء الحروب والويالت التي سببتها مختلف األنظمة الفاشلة وغير الق��ادرة
على التخطيط لمعالجة النتائج الكارثية لسياساتهم الم��دمرة. كم��ا تع��ود الع��راقي على تحم��ل الكث��ير من الس��وء ال��ذي
يق�ودهم الى األس�وأ. مثال اك�ثر من حال��ة ع�ثر على أطف�ال رض��ع رم�وهم أهلهم في الش��وارع او مكب�ات  النفاي�ات
مباشرة بعد الوالدة او قريب منها والساحات دون ان ننسى األم المجرمة التي رمت بأطفاله�ا في نه�ر دجل�ة، واألب
المجرم الذي قتل أوالد وهم نياما واآلخر الذي حرق أوالده داخل البيت و غيرهم كثيرين. لألسف الشديد هن��ا يش��هد
المشهد المر على المساواة بين الرجل والمرأة التي يحاول البعض تش��ويهها. كم��ا  ان دلت ه��ذه الج��رائم على ش�يء
فهي تدل على اننا مجتمع مريض رجاال ونساء، وال يمكن ان نتمكن من التخلص من ه�ذه االم�راض الخط�يرة دون
عالجات حقيقية لألسباب الكامن��ة في الواق��ع الم�ر ال��ذي يفتق�ر الى محاس�بة المج��رمين واس�تعادة الحق�وق المس�لوبة
بالطرق القانونية بدال من اباحة  المجتمع العراقي الي ممارسات عنف بحيث ال يضاهينا بها بلد آخر. أي ذنب له��ذا

البريء مثال وليس حصرا لألسف الشديد؟  

   طفل رضيع عثرت عليه مفارز النجدة في ا حدى الساحات في دور الشرطة بمنطقة الزعفرانية
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ان ضعف العمل الحكومي بما فيه اهمال القيام ب��اجراء إص��حاح العراق��يين ألغ��راض إدارة حق��وقهم بش��كل ص��حيح
يشهد على قصر النظر لدى الدولة العراقية برمتها والتي تريد ان تقنع العامل بانها تقود بلد بشكل مستقل وواع بينما
تخص��ص الميزاني��ات عىلى اس��س تقديري��ة لإلحص��اء م��ا ينتج  اع��داد وج��داول ليس��ت ض��امنة لألع��داد الحقيقي��ة
المعروضة بما ان عملية اإلحصاء لم تجر بعد منذ نهاية القرن الماضي! لذا جميع هذه األرقام قابلة للتأويل من جهة
وهذه التاويالت تشجع وتخفي عمليات الفساد وهدر المال العام .  ألنن��ا ال  نعلم كم ع��دد� األطف��ال بالض��بط والف��ارق
الحقيقي بين الذكور واالناث كلها تقديرات ال تفي بعرض الخدمة الحقيقية الن الحياة ل�دى االطف�ال كم�ا الكب��ار ام�ر
متحرك كما هناك من يولدا هناك من يتوفون والتقديرات الحاصلة من عينات معينة غير ج��ديرة بالثق��ة والمص��داقية
ألنها مثيرة للجدل والتساؤل. مع ذلك ألخيار افضل لنا فنتبنى الموجود الذي م��ع ان��ه تق��ديري يش��هد بمش��اكل تح��ول
دون عيش مرحلة  الطفولة ألكثر أطفال الع��راق. ه��ذه الج��داول ادن��اه  تعكس قليال من الكث��ير الموج��ود بخص��وص
وفي��ات األطف��ال الرض��ع وال��ذين دون الخامس��ة من العم��ر. دون ادنى ش��ك من بين األس��باب األخ��رى هن��اك أيض��ا
الزواجات المبكرة للطفالت الالتي لم تستعدن فيزيولوجي�ا وال نفس�يا للحم�ل الص�حيح او تتعرض�ن للعن�ف االس�ري
بسبب عدم نضوجهن لتحمل ازر االخرين. نرى من خالل نسبة الوفيات بسبب سوء التغذية� دون  ش��ك االن النس��بة

 سنوات الخ.  ٥ طفل من ٢،٩تتجاوز   
 س��نة أيض��ا ه��ذه اآلف��ة٤٩-١٥٪ نسبة االمي��ة بين النس��اء بعم��ر ٣١الشيء الكارثي االخر هو نسبة االمية لإلناث،  

تكون قد زادت االن وهي اك�ثر م�ا تش��هد على اس��تغالل النس�اء من�ذ الطفول��ة في ت��زويجهن كطفالت قس��را او بك�ل
بساطة عدم السماح لهن الذهاب الى المدارس ألنهن اناث ومنهن أصال التسجلن في سجالت الدولة جراء ال��والدات

في البيوت او في ظل مذابح التهجير وحياة النزوح الخ.
 كل هذه األوض�اع ال تع��الج بش��كل ص�حيح اال بع��د اج��راء احص��اءات عام��ة و ص�حيحة للتمكن من تحدي��د� ال��دخل

القومي حسب الناتج القومي وليس حسب خطط الفالتين عن المحاسبة..  
 في العراق٢٠١٨اهم مؤشرات المسح العنقودي متعدد� المؤشرات   لسنة 

23 والدة حية1000معدل وفيات األطفال الرضع لكل 
26 والدة حية1000معدل وفيات األطفال دون الخامسة لكل 

2.9 % سنوات5سوء التغذية )نقص الوزن( لألطفال اقل من 
9.9 % سنوات5التقزم الحاد والمتوسط لألطفال اقل من 
2.5 % سنوات5الهزال الحاد والمتوسط لألطفال اقل من 

25.2 %نقص الوزن عند الوالدة
52.8 %استخدام وسائل منع الحمل

5 %( سنة14-5 عمالة األطفال( 

 

 
2018 / 2017عدد الطالب الموجودين للعام الدراسي 

مجموعإناثذكورالمرحل������ة
10347199466202937رياض األطفال

328671229111586197870(االبتدائي )حكومي + أهلي + ديني
164273612908032933539(الثانوي )حكومي + أهلي + ديني

382191182050039المهني

هنا على العراق  ان يبرهن فهمه للقانون الدولي الخاص بحقوق االنسان بش��كل ع��ام  وحق��وق الطف��ل بش��كل مرك��ز
موض��وع فحس��ب ب��ل وع��بر الى ان يك��ون ان الطفل لم يعد مادة الحقليعيد النظر في سياساته وكيفية ممارسة مبدأ 

. الحق

نعم في العراق يمكننا القول بان التشريعات الوطنية الخاص��ة بالطف��ل ق��د اس��تلهمت الق��انون ال��دولي وحرص��ت على
 تكف��ل الدول��ة حماي��ة األموم��ة والطفول��ة ولألوالد ح��ق2005حماية حقوق الطفل وبناء على الدستور العراقي لعام 

على والديهم في التربية والرعاية والتعليم ويحظر االس��تغالل االقتص��ادي لألطف��ال كاف��ة وتتخ��ذ الدول��ة االج��راءات
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الكفيلة بحمايته وتمنع كل اش��كال العن��ف والتعس�ف في االس��رة والمدرس��ة والمجتم��ع وتكف�ل الدول��ة للف�رد واالس�رة
 من الدستور العراقي تقول(. ال بل ثمة قوانين جيدة تتعلق بالطفل تعتبر بين٢٩وبخاصة الطفل حياة كريمة ) لمادة 

القوانين الجيدة العراقية منها ما يتعلق بحقوقه الشخصية 
 في أن يكون له اسم وجنسية وحق بالنسب وحق النفقة والحضانة1959 لسنة 188-قانون االحوال الشخصية رقم 

والرعاية ذلك ان الطفل يجب ان يعيش في بيئة سليمة وظروف مناسبة للعيش.
 تنص بالتفاصيل المملة على ذلك٥٧والمادة 

الوالدين       في هذه المادة :-المادة السابعة والخمسون مصلحة على األعلى هي الطفل  لذا هناك ال معقولية فيمصلحة
 االن. على األقل هذا الحق لالم والذي هو لمصلحة الطفل أوال ..  النزاع الذي حولها

وتت��ولى مديري��ة رعاي��ة1980 لس��نة 78- ضمن المشرع العراقي حقوق الطفل في ق��انون رعاي��ة القاص��رين رقم  
 من قانون رعاية القاصرين والرقابة واالش��راف على من يت��ولى101القاصرين حماية اموال الطفل بموجب المادة 

رعاية شؤون القاصر وهم الولي والوصي والقيم وحف��ظ ام��وال القاص��ر وتنميته��ا على ش��كل ودائ��ع في المص��ارف
وادارة العقارات العائدة للقاصر او االشراف والرقابة على من يديرها والعناية بشخص القاصر ورعايته في جوانب

حياته االجتماعية والدراسية والجوانب القانونية لمصالح القاصرين.
 وان التحقي��ق م��ع الح�دث يتم من1983 لس�نة 76- المشرع العراقي حقوق الطفل في قانون رعاي�ة االح�داث رقم 

قبل محكمة االحداث وال يجوز توقيف الطفل في المخالفات وان محاكم�ة الح��دث تج�ري في جلس��ة س�رية بحض��ور
وليه وان االجراء المتخذ بحق الحدث يسمى تدبير وال يسمى عقوبة كما نظمت احكام الضم للطفل اليتيم او مجه��ول
النسب وفقا ألحكام الضم في قانون رعاية االحداث، ومن حقوق الطفل ح��ق الطف��ل في الم��يراث وح��تى الج��نين في
بطن امه يتم تحديد� حصة الجنين في التركة في القسام الشرعي على اساس حصة الذكر وحدد المشرع العراقي س��نا
محددا للمس��ؤولية الجزائي�ة حيث تنع��دم المس�ؤولية الجنائي��ة للطف�ل ال�ذي لم يتم التاس��عة من عم��ره واعتب��ار ج�رائم
االتجار باألطفال داخله ضمن االختصاص القضائي العراقي واعتب��ار ارتك��اب الجريم��ة بح��ق الطف��ل ظرف��ا مش��ددا
وتكفل الدولة اتخاذ التدابير التشريعية االزمة لحماية حقوق الطفل ومنها حق الطفل في الرعاي��ة االجتماعي��ة وكفال��ة
اليتيم وحق الطفل في االسم والجنسية واللقب في قانون الجنسية وحق الطفل في قانون العمل الع��راقي وح��ق الطف��ل
في التعليم في قانون التعليم االلزامي وتوفير الضمان االجتماعي للطفل لكي يبتعد� عن التشرد والجنوح وانش��اء دور
الدولة والتي تهدف الى رعاية األطفال. بينما ه�ذه الخ��دمات تبقى غ�ير كافي��ة ونوعي�ة األداء فيه��ا موض�وع مراقب�ة

متواصلة.
لقد  قمنا بزيارة المش�ردين ودار اإلص��الح الت��ابع ل��وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي��ة مك��ررا ب�الطبع س�اهمنا في
تحسين بعض األمور فيها مثل تكملة التربية والتعليم لألحداث الخ وكذلك في سجن النساء لكن الموظفين الحكوميين
مطلوب منهم مواكب��ة التط��وير وتوف��ير الف��رص إلص��الح األش��خاص وليس لإلض��افة الى عقوب��اتهم وهم في بي��وت

به��دف حماي��ة الحق�وق وص��يانة الكرام��ةاالحتجاز او السجون.. وكتابة التق�ارير الدوري��ة عن التط��ورات الحاص��لة 
البشرية من خالل تحسين األداء ..

-إذا ارتكب الص��بي جناي��ة يحكم علي��ه ب��الحجز في مدرس��ة اص��الحية م��دة ال تق��ل عن س��نتين وال تزي��د على خمس
سنوات إذا كانت الجناية معاقبًا عليها باإلعدام او بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصالحية مدة ال تقل عن سنة

وال تزيد على اربع سنوات إذا كانت الجناية معاقبًا عليها بالسجن المؤقت.
قانون العقوبات

ما عدى الحكم باإلعدام ضد البالغين حصرا، وبعض المواد التمييزية� ضد النساء والتي براينا كمدافعين� عن حق��وق 
 لس��نة١١١االنسان الب��د من الغ��اء بعض��ا منه��ا او تع��ديلها ع��اجال ام آجال، يب��دو ان ق��انون العقوب��ات الع��راقي رقم 

 من ارقى القوانين التي تفصل وبشكل موسع  العقوبات التي تناسب االطف��ال وخاص��ة ان المش��رع الع��راقي ١٩٦٩
وفر ضمانات للطفل في قانون العقوبات العراقي حيث نص القانون على الج��رائم المتعلق��ة ب��البنوة ورعاي��ة القاص��ر

وتعريض الصغار للخطر وهجر العائلة ومنها ابعاد المحضون عن حاضنته 
  ١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم رقم    من٤٠٧-٣٨١-أشارت المواد من  

الجرائم المتعلقة بالبنوة وذلك بشكل مفصل وعامة النية كما االحكام مناس��بة ج��دا في جمي��ع الم��واد اهتمت لمص��لحة
الطفل بما فيه الجنين وهو في احشاء والدته ...  

  مع كل ذلك، وان تم ذكر هذه القضية في موضوع اوضاع المسيحيين من ه��ذا التقري��ر اال ان الحث على توض��يح
االنتهاك يبدو من مهامنا في موضوع حقوق الطفل هذا  مما للقضية هذه من اهمية . يتعل��ق االم��ر بق��وانين تمييزي��ة

ألسباب دينية�  بينها 
 الذي بسبب التم�يز ال�ديني يف�رض قس�را ع�ل االح�داث٢٦ المادة ٢٠١٦ لسنة ٣- يأتي قانون البطاقة الوطنية رقم 

غير المسلمين في الدخول الى اإلسالم دينا لهم في حال اسلمة احد الوالدين. والمعنيون  يعتبرون هذا الق�انون قانون��ا
جائرا ومتواصلين في المطالبة بتعديله,� بحيث يعطى المجال للطفل ان يكمل بن��اء كفاءت��ه العقلي��ة وقدرت��ه على اخ��ذ

القرار الخاص به فيما اذا يتبع الدين الذي يختاره بعد وصوله سن الرشد.
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بهذه المادة يعتبر من قبل المعنيين� انتهاكا منظما ومتواصال. يبقي ألية اس��تمرار تس��جيل األوالد القاص��رين مس��لمين
 وهذا بحد ذات��ه يعت��بر خرق��ًا دس��توريًاسجالتهم المدنية� دون علم القاصر،تبعا إلسالم احد الوالدين، وتأشير ذلك في 

( من ق��انون البطاق��ة الوطني��ة الموح��دة ال��ذي أج��ازه مجلس الن��واب ي��وم26فاضحًا  من جراء تطبيق  نص المادة )
27/ كما انه خرقا فادحا التفاقية حقوق الطفل الدولي�ة وال�تي لجنته�ا تط�الب الع�راق بالع�دول له�ذه ،� 10/2015 

االجراءات التي منتهكة� لحوق الطفولة 
 المع��دل والملغي  و1972 لس��نة 65 وهذه المادة  جاءت نسخة مستنسخة مما ورد في قانون األحوال المدنية رقم 

 منه و التي تمسان العراقيين غير المسلمين، و تخالفان بشكل صارخ دستور العراق لعام20 ،� 21أحكام المادتين 
 في حرية المعتقد و مبادئ المساواة التي كفلها في كل من مواده التالية:2005

الع�راقي كم��ا يض�من( ثانيا التي تنص ) يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية اإلسالمية لغالبية الش�عب ٢المادة )
كالمس��يحيين وااليزي��ديين والص��ابئة كام��ل الحق��وق الديني��ة� لجمي��ع األف��راد في حري��ة العقي��دة والممارس��ة الدينية�

 ( . هؤالء االطفال ألقاصرين أيضا أطفال.المندائيين
( التي توكد ان ) العراق بلد متعدد� القوميات واألديان والمذاهب ( .٣ المادة )
( ال��تي تنص )العراقي��ون متس��اوون أم�ام الق��انون دون تمي��يز بس��بب الجنس ،أو الع��رق، أو القومي��ة ،أو١٤الم��ادة )

األصل، أو اللون ،أو الدين ،أو المذهب ،أو المعتقد ،أو الرأي، أو الوضع االقتصادي، أو االجتماعي( .
(ثانيا/ تكفل الدولة حماية الفرد من اإلكراه الفكري و السياسي و الديني .37المادة )

( التي تؤكد )العراقيون أحرار في االلتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو م��ذاهبهم أو معتق��داتهم٤١، المادة )
أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون (. 

قانون العقوبات أيضا يعاقب هجر االسرة العائلة بينما يتم تقنين هذه الجريمة ألطفال األقليات الدينية� غير المسلمة
الهدف العام من المطالبة بتعديل الم��ادة الم��ذكورة ه��و مص��لحة الطف��ل العلي�ا وحف�ظ كرام��ة المكون��ات غ��ير مس��لمة
وتحقيق العدالة والمساواة  بإزالة األثار و النتائج التمييزية االجتماعية السلبية المتحققة من بقاء هذه المادة قيد التنفيذ

  على المسيحيين و الصابئة المندائيين� و االيزيديين� وغيرهم.
٢كما ان هذه المادة تخرق عددًا من مواد اتفاقية حقوق  الطفل الدولية منها المادة 

تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخض��ع لواليته��ا دون أي ن��وع. -١ 
من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني علي��ه أو ل��ونهم أو جنس��هم أو لغتهم
أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مول��دهم،

.أو أي وضع آخر
-تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أش��كال التمي��يز أو العق��اب القائم��ة على
أساس مرآز والدي الطفل أو األوصياء القانونيين علي��ه أو أعض��اء األس��رة، أو أنش��طتهم أو آرائهم المع��بر عنه��ا أو

.معتقداتهم
 من االتفاقية الدولية حقوق الطفل:" ال��تي تنص على : "يح�ق لألطف�ال التعب��ير عن آرائهم ومش��اعرهم١٢ -والمادة 

بحرية بخصوص القضايا التي تؤثر عليهم. وينبغي على البالغين االستماع  اليهم والتعامل  مع آرائهم بجدية 
ُيعّرف قانون حقوق الطفل بأنه النقطة التي يتقاطع فيها القانون مع حياة الطفل. ويشمل ذلك جنح األحداث، ومراعاة

الفعال�ة، ورعاي�ة األص��ول القانوني�ة لألطف�ال المش��تركين في نظ�ام العدال��ة الجنائي�ة، والتمثي�ل المناس�ب، وخ��دمات
أو الجنس أو التوج�ه الجنس�ي أو الهوي�ة وحماية األطفال من قبل الدولة، ضمان التعليم لجميع األطف�ال بغض النظر

الجنسية أو األصل القومي أو الدين أو اإلعاقة أو اللون أو العرق أو الخصائص األخرى والرعاية الصحية
 التي صادق عليه�ا الع�راق١٩٨٩وجهت لجنة األمم المتحدة المختصة بمراقبة تنفيذ بنود باتفاقية حقوق الطفل لسنة 

وهو طرف فيها أي ملزم بإصدار تقارير كل ارب��ع س��نوات عن م�دى تط�ور حال��ة الطفول�ة في الع��راق على جمي��ع
األصعدة. ولتفاقم أوضاع األطفال بشكل عام تواصل منظمة حمورابي لحقوق االنسان في مراقبة األوض��اع وتمكين
الجهات المعنية� بحقوق الطفل على المستويات اإلغاثة كما التدريب على مستوى المجتمعي كما على مستوى اإلدارة
. وذلك انطالقا من مبادئ منظمة حمورابي لحقوق االنسان المرك��زة على ال��دفاع عن حق��وق االنس��ان بغض النظ��ر
عن عمره ودينه واصوله العرقية وبالتركيز على الفئات المستضعفة من أبناء األقليات وغيرهم من ض��حايا مختل��ف

األوضاع واالزمات. 
وأيضا كما ان منظمة حمورابي تؤمن ان الدفاع عن الحقوق ليست كلمات رنانة بل مبادئ ال تقبل النظري��ات ب��دون

 له��ا من الخ��دمات تس��اعد على الح��د او ان لم يك��ون انه��اء فاس��ترجاع م��ا ما ي��تيح اعمال فتتعمق المنظمة في تقديم
يمكنها من الحقوق المهدورة وشمل ذلك رصد وتوثيق ونشر االنتهاكات والتوعي��ة باإلض��افة الى اإلغاث��ة التغذوي��ة،
الطبية، الكسوة ، التدريب والتأهيل النفسي وحتى المشاركة وتنفيذ إعادة اعمار الس��كن الم�دارس والجامع��ات وغ�ير
ذلك من الخدمات التي تم تدميرها او انتهاكه��ا .آخ��ر األمثل��ة عن الم��دارس اض��طلعت منظم��ة حم��ورابي بمس��ؤولية

-٢٠١٤إعادة بناء مدرسة قرقوش األولى ال��تي دمرته��ا الدول��ة اإلس��المية خالل غزوه�ا لمن��اطق س��هل نين��وى بين 
  وذلك بعد اقناع مجموع��ة من منظم�ات ومقاطع��ة فرنس��ية إنس�انية ل��دعم ه�ذا المش�روع الحي��وي الحك��ومي٢٠١٧
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 ألطف��ال منطق��ة معين��ة� المنتكه��ك� حقوقه��ا بش��كل ص��ارخ.يمثل لحمورابي استعادة حق من الحقوق االساس��يةوالذي 
باإلضافة الى االستعادة هذا الحق األساس��ي،  س��اهم المش��روع  بش��كل فع��ال في تش��جيع أه��الي المنطق��ة في الع��ودة
والمشاركة في إعادة بناء مساكنهم وهكذا رويدا رويدا تغ�ير الوض�ع من دم�ار كلي  الى الب�دء باعم�ار المدين�ة كم�ا

2020مبين في سعادة االطفال باعادة فتح مدرستهم بعد انهاء اعمال االعمار قبل الدوام الرسمي ايلول 
 )قرقوش( في حال اكثر استقرارا وتطورا من ذي قبل المدرسة الجديدة  مثال 
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-مب��ادئ 1387 في الق��رار 1959 نوفم��بر 20اعتم��دت الجمعي��ة العام��ة لألمم المتح��دة إعالن حق��وق الطف��ل في 
الحقوقة األساسية التي تسمح "بطفولة س��عيدة" باعتب��ار أن الطف��ل "بس��بب افتق��اره إلى النض��ج الجس��دي والفك��ري ،

 ".يحتاج إلى حماية خاصة ورعاية خاصة ، وال سيما حماية قانونية مناسبة. قبل الوالدة وبعدها
مطلوب فهم حقوق األطفال بانها حقوق اإلنسان التي تنطبق على جميع البشر الذين تقل أعم��ارهم عن ثماني��ة عش��ر
عاًما )ما لم يتم بلوغ سن الرشد قب�ل ذل�ك بم�وجب الق�انون المطب�ق عليهم(. للش�باب الح�ق في الحماي�ة والرعاي�ة ،
والحفاظ على صلة مع والديهم البيولوجيين، وهوية بشرية ، وإشباع احتياجاتهم الغذائية األساسية ، والتعليم المم��ول
من الدولة ، والرعاية الصحية ، والقوانين الجنائية المناسبة ألعمارهم وتطورهم. تأخذ حقوق الطف��ل بعين االعتب��ار
ضعف الطفل وضرورة نموه. نطاق حقوق األطفال يتراوح من توفير االس��تقاللية إلى الحماي��ة من العن��ف الجس��دي

والنفسي..
وهذا االطار العمري يبدو منتهك�ا في الكث�ير من دول الع�الم وخاص�ة في الع�راق األطف�ال يض�ربوا ويعرض�وا الى
شتى أنواع الظلم باسم التربية و "التأديب" وكأنهم اثاث تابعة ألشخاص غالبا ما يفتقرون الى الحب االبوي والحن��ان
االمومي والعطف المطلوب في مسار النمو البشري الذي بك��ل ه��ذه المتطلب��ات اإلنس��انية يختل��ف عن الحيوان��ات او
الجماد فنرى الرضع يرمون واالكبر منهم يتركون حتى قوتهم اليومي يعثرون علي��ه من القمام��ة. ك��انت مالحظ��ات
وتوجيه��ات األمم المتح��دة خالل ع��رض تقريرالع��راق الخ��اص بالطفول��ة حس��ب التزام��ات الع��راق باتفاقي��ة حق��وق
الطف��ل ،ك��انت مالحظ��ات وتوص��يات ال تخفي اإلش��ارة الى تقص��ير الع��راق في تق��ديم م��ا يمكن تقديم��ه لألطف��ال..
االستغالل المتفشي لألطفال على صعيد العمالة يبدأ في سن مبكر جدا خمس سنوات؟ هذا بحد ذات��ه انته��اك للطفول��ة
وكان االنجاب ليس بغرض استدامة الجنس البشري بل حادث نتيجة المتع�ة الجنس�ية ب�دون أي تخطي�ط يفي�د الك�ائن
الجديد!� هذا الن��وع من االنتهاك��ات تب��دو نتائجه��ا اخط��ر من الس��جون وغيره��ا من وس��ائل داعم��ة لإلطاح��ة بكرام��ة

و الحباالنسان كون الضحية س��وف يتواص��ل ط��ول العم��ر في العيش ض��حية وال من معي��ل لم��ا فق��ده من التربي��ة 
 الذي تتطلبه البيئة البشرية . كان اولى بالعراقيين وبعد الدمار الذي ترك اعداد مناالسري والتربية والنمو الصحيح

اليتامى والمتالمين من قساوة الحياة في بل�د يطب�ع العن�ف ويقنن�ه ض�د الفئ�ات األك�ثر ض�عفا، ك�ان اولى بالسياس�يين
 . الن األول يقض�ي علىمكافح�ة العن�ف االس�ري" بدال من "الحب االسريالمشرعين الحديث والتسابق في تحقيق 

العنف االسري بشكل عميق و آلي. ام��ا الث��اني فينتج عن��ف بأش��كاله وال يمكن الوص��ول الى  نتيج��ة إيجابي��ة م��ا دام
هناك ايمان بالعنف كوسيلة لإلصالح. بينما كل عنف يع��ود باإلنس��ان الى ال��تراجع وتفض��يل آلي��ات متخلف��ة لإلفالت

عن وسائل تحديد وتصحيح نتائج العنف االسري .
-تطالب وتوصي حمورابي مختلف السلطات االض��طالع بمس��ؤولياتها تج��اه الطفول��ة بش��كل خ��اص ومس��الة حق��وق

االنسان كاملة الن الحقوق ال تقبل التجزئة.
-توصي  حمورابي السلطات القضائة والمختصين بالق��انون االس��تعانة وتفعي��ل النص��وص الدولي��ة الخاص��ة بحق��وق
االنسان والتي العراق طرف فيها النها بمجرد ان العراق قد صادقها وتم نش��ر ذل��ك في الجري��دة الرس��مية اص��بحت

جْزء من القانون العراقي. 
 واتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف ض�د الم��رأ)س��يداو( ملزم��تينCRCاالتفاقيات الدولية: اتفاقية حقوق الطفل 

العراق مطالب كما لباقي النصوص الخاصة بحقوق االنسان التي صادقها العراق كاالعالن العامي لحق��وق االنس��ان
واتفاقية منع التعذيب..� الخ انها وس��ائل قانوني��ة يمكن اس��تخدامها الله��ام الق��وانين الوطني��ة بغ��رض الح��د من العن��ف

المستشري وعدم تهميش االلتزامات الدولية.

- ظاهرة انتشار السالح خارج سيطرة الدولة.10
ان انتشار السل اح خارج سلطة الدولة بشكل ملفت للنظر بات يهدد وجودها, رغم ان  الحكومات العراقية المتعاقبة

 ولحد االن يتحدثون عن حصر السالح بيد الدول��ة وه��ذا ك��ان من أولوي��ات ب��رامجهم الحكومي��ة ولكن لم2003منذ 
نجد أي تقدم في ذلك، انه مجرد عامل تهدئة� وتمضية الوقت على حساب استقرار العراق.

حيث ُوِثق في العراق استخدام السالح على نطاق واسع خارج سلطة الدول�ة، كم�ا تط�ور االم�ر من عملي�ات فردي�ة
الى عمليات واسعة منظمة الستخدام السالح في نزاعات عشائرية وه�و م�ا يؤك�د غي�اب س�لطة الق�انون في الع�راق
وانع��دام مؤسس��ات الدول��ة في حماي��ة المواط��نين مم��ا يع��ني فش��ل ت��ام للحكوم��ة في تأدي��ة اهم واجباته��ا الدس��تورية

والقانونية لبسط االمن والنظام.
وهكذا ظلت الحكومات العراقية المتعاقبة ع��اجزة عن التح��دي والتقلي��ل من ظ��اهرة الس��الح المنفلت خ��ارج س��يطرة

الدولة.
ان قوة الفصائل المسلحة والعشائر أصبحت ف�وق الدول�ة وقوانينه��ا ومظ�اهر انتش�ار الس��الح بص�ورة غ�ير قانوني��ة

وخارج اطار الدولة تتمثل في :-
- الجماعات المسلحة: حيث تمتلك القوى السياسية واألحزاب فصائل مسلحة وتحت مسميات مختلفة وتحتف��ظ بك��ل1

. وليس خطورة هذا الواق��ع ين��ال من امن المواط��نين يقع��ونللدولة أنواع األسلحة خارج المنظومة األمنية والدفاعية
ضحايا جرائم القتل ترتكب في وضح النهار فحسب انما خسائر تقع بصواريخ توجه الستهداف البعثات الدبلوماس��ية
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والسفارات كما يحدث في المنطقة الخضراء ضد السفارة االمريكية وغيرها م�ا ي��ؤدي الى زعزع��ة متواص�لة المن
الدبلوماسيين وعالقة العراق بالدول المعنية مكب�دا الحكوم�ة العراقي�ة المزي�د من الخس�ائر المادي�ة والمعنوي�ة نتيج�ة

الخرق اللتزامات العراق في توفير االمن المفروض دوليا لحماية مصالح الدول مع العراق على اراضيه.
- سالح العشائر: كان للعشائر دور بارز في حفظ البنية االجتماعية ودورها في مساعدة الدولة وترس��يخ االمن في2

مناطق تواجدها، ولكن حيازة األسلحة وانتشارها بشكل كبير بين أبنائها يشكل خط��را كب��يرا وخاص��ة في النزاع��ات
العشائرية التي تحدث بينها. ويكاد ال يمر أسبوع ما لم يمكن هناك نزاع عشائري تستخدم فيه األسلحة المتنوع��ة من
الخفيفة والمتوسطة وأحيانا الثقيلة، لحل تلك النزاعات مما ي��ؤدي الى خس��ائر كب��يرة في األرواح والممتلك��ات وه��ذا

يشكل تحديا واضحا لمؤسسات الدولة وسيادة القانون.
- العصابات المنظمة والتنظيمات اإلرهابية: تستخدم ه��ذه العص��ابات األس��لحة في جمي��ع عملياته��ا س��واء للقت��ل او3

الخطف او السطو. 
- امتالك اغلبية افراد المجتمع العراقي أسلحة خفيفة للحماية الشخصية : هذا امر مخ��الف للق��انون ويش��كل خط��را4

على استقرار المجتمع حيث يتم تصفية الحسابات بالسالح بدل القانون.
لقد ازداد تنوع السالح ب��الرغم من تحري��ر  الع��راق مم��ا يس��مى الدول��ة االس��المية )داعش(  وال��دعوات الى حص��ر
السالح بي��د الدول��ة اذ اس��تمرت عملي��ات اس��تهداف المعس��كرات وعملي��ات االغتي��ال والتهدي��د� وزادت عملي��ة تس��ليح
الفصائل وتنوعت ذخيرتها. كما ان تجارة األسلحة غير المرخصة انتشرت في العراق منذ ثالث�ة عق�ود من تواص�ل

الحروب والمواجهات المسلحة الخارجية والداخلية.
لقد باتت تجارة السالح بارزة  ليس في األسواق السرية والمعلن��ة ب��ل ح��تى على مواق��ع التواص��ل االجتم��اعي ال��تي

تختص ببيع وشراء وتداول األسلحة.
ان عدم حصر السالح بيد الدولة معضلة حقيقية وته��دد الدول��ة ذاته��ا ل��ذلك نحن بحاج��ة الى إدارة وطني��ة وق��رارات
وتطبيقات شجاعة وحازم��ة من اج��ل انق��اذ الدول��ة العراقي��ة من مظ��اهر فوض��ى الس��الح ومخ��اطر انتش��اره المنفلت

والموازي والموهن للدولة و يمكن للدولة معالجة ظاهرة انتشار السالح خارج نطاق الدولة بالخطوات التالية : -
- حمالت توعي��ة للمواط��نين من خالل االعالم ووس��ائل التواص��ل االجتم��اعي والمن��ابر الديني��ة� لخط��ورة حي��ازة1

األسلحة واستخدامها على استقرار المجتمع وضرورة تسليم أسلحتهم الى الدولة حتى ل��و ك��ان مقاب��ل مكاف��أت مالي��ة
ووضع خطط زمنية صارمة لنزع السالح كليا.

- منع كل اشكال االتجار بالسالح او الحيازة إال بإجازة رسمية ومحدودة جدا.2
- حث العشائر بضرورة تسليم األسلحة واللجوء الى القانون في حالة نشوب خالف فيما بينها.�3
- وضع إجراءات وعقوبات شديدة ألصحاب صفحات بيع وتداول األسلحة كونها تسهل وتنشر القتل في المجتمع.4
 ق��د2017( لس��نة 51- المجتمع بحاجة الى تشديد� العقوبة مع انتش��ار الس��الح واس��تخدامه حيث ان الق��انون رقم )5

خفف عقوبة تداول األسلحة من جناية الى جنحة. ان الدول��ة مس��ؤولة بم��وجب الق��انون ال��دولي لحق��وق االنس��ان عن
حماية مواطنيها وكل المقيمين على أراضيها وهذه الحماي��ة ال يمكن اإليف��اء به��ا اال من خالل تفعي��ل س��لطة الق��انون
وتفعيل مؤسسات الدولة المسؤولة عن ذلك كما ان الحكومة العراقي��ة مس��ؤولة عن تنفي��ذ التزام��ات الع��راق بم��وجب
االتفاقيات الدولية التي وقع عليها. كما على الحكومة العراقي��ة اللج��وء الى حل��ول فوري��ة في مق��دمتها ف��رض س��لطة
القانون ولو بالقوة بمعنى"قوة القانون وليس قانون القوة " إلعادة الهيبة للدولة والثقة الى الناس وحصر الس��الح بي��د�

أجهزة الدولة فقط ومنع امتالكه من طرف أي تنظيم او حزب وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما ان واقع الحال يستدعي تشديد العقوبة لحائز ومستخدم السالح بشكل غير قانوني وخ��ارج نط��اق الدول��ة الس��يما
مع انتشار السالح في المجتمع واستخدامه من قب�ل العش�ائر والفص�ائل المس�لحة بش��كل ملح�وظ في ح�ل المش��كالت
والنزاع��ات بس��بب ع��دم اس��تطاعة أجه��زة الدول��ة معالج��ة ذل��ك ويس��قط نتيج��ة ه��ذه النزاع��ات قتلى بين األط��راف

المتنازعة.
التشريع الجديد اعطى مساحة واسعة لتفاصيل إجازة حيازة السالح ولم يعط مساحة كافية لس��بل مكافح��ة التس��لح في

المجتمع.
كما ان القانون الجديد خفف من عقوبة تداول األسلحة بعكس القوانين السابقة حيث ان جريمة حي��ازة الس��الح ك��انت

( لس��نة51تعتبر جناية بينما في القانون الجديد اعتبرت جنحة لذا يجب إع��ادة النظ��ر وتع��ديل ق��انون األس��لحة رقم )
 في تنظيم الحيازة ووضع شروط تنظيمية ومنع حمل السالح بصورة مطلقة لغير القوات المسلحة واألمني��ة.2017

وتشديد عقوبة الحيازة واالتجار بالسالح لتشكل عامل ردع وإصدار قانون يرتقي الى المستوى الطموح في بلد خال
من السالح خارج إطار الدولة وبذلك تحقق الدولة أهدافها بتأمين حياة امنة وكريمة للمواطن.

- الجريمة المنظمة واالتجار بالبشر11
للجريمة المنظمة آثار خطيربة من الناحية االقتصادية ألن الجهات المنخرطة فيها ته��دف الى تحقي��ق مكاس��ب مالي��ة
غير مشروعة او لغسل االموال غير المشروعة مما يؤثر على اقتصاد الدولة والتأثير على ال��دخل الق��ومي كم��ا له��ا
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تأثير من الناحية السياسية عبر التأثير على العملية الديمقراطي��ة وتش��ويهها. أم��ا من الناحي��ة االجتماعي��ة ت��ؤدي ه��ذه
الجريمة الى افساد المجتمع وضرب القيم األخالقية فيه باإلضافة الى اضعاف االجهزة االمنية في مواجهتها . 

ومن االسباب الرئيسية لظهور هذه الجريمة ضعف األنظمة القانونية المطبقة في البلد ما يجع��ل األش��خاص يلج��أون
الى أخذ حقوقهم بالعنف وب��الطرق غ��ير القانوني��ة وانهي��ار منظوم��ة القيم االخالقي��ة في المجتم��ع واتس��اع اله��وة بين

الطبقات في المجتمع والفساد المستشري فيه وكذلك الحروب والصراع على السلطة .
لقد ادت الجريمة المنظمة بتزايد نس��ب انتش��ار تع��اطي المخ��درات بين مختل�ف الفئ��ات العمري��ة في الع��راق، بس��بب
البطال�ة والفس�اد وس�يطرة بعض الميليش�يات على المناف�ذ الحدودي�ة و ال�تي يس�هل اختراقه�ا، يض�اف إليه�ا ض�عف
اإلجراءات األمنية الوقائية التي كانت سببا آخر في انتشار تل�ك اآلف�ة كم�ا ان ض�عف االج�راءات القانوني�ة بتط�بيق

القانون على الملقى القبض عليهم يشجع االخرين على االستمرار بهذه التجارة .
أك�ثر أن�واع المخ�درات ش�يوعًا ه�و مخ�در الميتافيت�امين المع�روف باس�م كريس�تال ميث ومحلي�ا بالكريس�تال، ومن
األنواع الشائعة أيضا األفيون ويطلق عليه في العراق الترياق وكذلك الحشيش واألق��راص المخ��درة.ك��ل المخ��درات
تدخل من خارج البالد، بثالث منافذ هي الس�ليمانية والعم�ارة والبص�رة وتك�ون عن طري�ق الوف�ود الس�ياحة الديني�ة�
والمهربين الذين يستخدمون الطرق العسكرية التي استخدمت ابان الحرب العراقية االيرانية وايضا عن طري��ق ش��ط
العرب بواسطة القوارب البحرية واالن ومع تقدم التكنلوجي يتم استخدام الطائرات المس��يرة لنق��ل البض��اعة به��ا الى
بعض المتنفذين الذين يديرون عمليات االستالم والترويج . كما ان هناك مؤشرًا خطرًا جدا غ��ير مؤك��د ه��و زراع��ة

المواد المخدرة ) مادة الخشخاش ( في بابل واالنبار والموصل واربيل والسليمانية. 
( متهمًا بتج��ارة734منظمة حمورابي لحقوق االنسان رصدت   من خالل مصادرها  انه تم القبض على أكثر من )

(  آخرين مابين متعاط وم��روج وت��اجر خالل ع��ام85وترويج المخدرات في بغداد فقط، وهناك أمر بالقبض بحق )
2020.

ان تزايد هذه الظاهرة، يشير إلى أن اغلب المتعاطين يتحولون خالل فترة قص��يرة الى م��روجين، لم��ا له��ذه التج��ارة
من رواج يحقق أرباحا السيما للعاطلين عن العمل، كما ان هناك معلومات مؤكدة لدى االجهزة الش��رطة المجتمعي��ة�
من تعاطي وت��رويج للمخ�درات في إح�دى م��دارس بغ��داد وجامع��ات اهلي��ة فض��اًل عن ترويجه��ا في بعض المق�اهي
وكافيهات مع معلومة شبه موكدة ترويج وتعاطي في بعض خيم ساحات االعتصام ، خالل فترة االعتصامات والتي

زاد من المتعاطين من فئة الشباب.
ان المنظمومة القانونية العراقية تقضي بعقوب��ة اإلع��دام على متع��اطي المخ��درات وتجاره��ا لكن  ق��انون المخ��درات

( من��ه أن�ه: يع�اقب باإلع��دام أو الس�جن المؤب�د ك�ل من27 في الم��ادة )2017( لس��نة 50والم��ؤثرات العقلي�ة رقم )
(32استورد أو صّدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سالئف كيميائية بقصد المت��اجرة به��ا، فيم��ا ج��اءت الم��ادة )

من ذات القانون بأن العقوبة ستكون الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث س��نوات وبغرام��ة ال تق��ل عن )
( ماليين دينار لكل من اس��تورد أو انتج أو ص��ّنع أو ح��از أو أح��رز أو اش��ترى10( ماليين دينار وال تزيد على )5

مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سالئف كيميائية أو زرع نباتًا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات
عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي أو االستخدام الشخصي،  والفرق بين العقوب�تين ه�و المت�اجرة أو التع�اطي وي�ؤدي
ذلك إلى اختالف كبير في األحكام الصادرة يمكن بمقتضاه أن يأمر القضاة بعالج المتع��اطين في مراك��ز التأهي��ل أو
الحكم بسجنهم فترة تصل إلى ثالث سنوات .وقد رصدت منظمة حم�ورابي لحق�وق االنس�ان ق�رار حكم غ�ير مش�دد

على مروجي ومتعاطي المخدرات.
كما أن التالعب باإلفادات وضبط المجرمين بتحويلهم من متاجرين إلى متعاطين مقابل مب��الغ مالي��ة ض��خمة وال��ذي
يفتح الباب امام الفساد المالي واالداري لذا باإلمكان المطالبة بتع�ديل� الق�انون اعاله بالعقوب�ات االش�د ، بحيث تك�ون
عقوب��ة اإلع��دام على متع��اطي والت��اجر هي ذاته��ا  وس��د الطري��ق عن اي ثغ��رة قانوني��ة يلج��أ اليه��ا البعض  . تكمن
خطورة هذه الظاهرة في كونها تؤثر سلبا على الطاقة البشرية في المجتمع بصورة مباشرة وغ�ير مباش�رة، وبص�فة
خاصة الشباب من الجنسين، مما تعرقل أي جهود خاصة بالتنمي��ة� الش��املة في المجتم��ع. وتعت��بر من أعق��د المش�اكل
التي تواجه مجتمعنا اليوم. كما لم ياخذ االعالم وخاصة القنوات االعالمي�ة التابع��ة للحكوم�ة وال القن�وات االعالمي�ة
التابعة للقوى السياس��ية اي ذك��ر او تك��وين راي ع�ام لتش��خيص اس��باب ظ��اهرة المخ��درات والعم��ل على مواجهته��ا
اعالميا على اقل تقدير لتداعياتها الخطيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكأن الظ��اهرة ليس له��ا حض��ور واس��ع في

جنوب ووسط العراق فضال عن قصور اإلحصاء والمتابعة من قبل الجهات ذات العالقة . 
)) أصدرت المحكمة الجنائي��ة المركزي��ة في رئاس��ة اس�تئناف بغ�داد� الرص�افة االتحادي�ة حكم��ًا بالس�جن لم�دة خمس
عشرة سنة وغرامة مالية قدرها عشرة ماليين دينار لثالثة مدانين عن جريمة الترويج وتعاطي الم��واد المخ��درة في
بغداد.� أن "المدانين� اعترفوا في مرحلة التحقيق االبتدائي والقضائي بقيامهم بالتعاطي وترويج المواد المخدرة بقص��د
االتج�������������������������������������������������������������������������������ار به�������������������������������������������������������������������������������ا".

 ( وانب��والت طبي��ة3( غرام من مادة الكرستال المخدرة وميزان الك��تروني ع��دد )475 " وقد تم ضبط بحوزتهم ) 
 /اواًل من28( ،" المحكمة وجدت األدل�ة المتحص�لة هي ادل�ة كافي�ة ومقنع�ة إلدانتهم وفق�ا الحك�ام الم�ادة 45عدد )
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 من ق��انون49 و 48 و 47 وبدالل��ة م��واد االش��تراك 2017 لس��نة 50ق��انون المخ��درات والم��ؤثرات العقلي��ة رقم 
العقوبات".(( 

ام��ا االتج��ار بالبش��ر فتع��رف على انه��ا القي��ام بتجني��د� أو احتج��از أو بي��ع أو تلقي ش��خص من خالل اس��تخدام الق��وة
واإلكراه أو وسائل أخرى بهدف استغالل هذا الشخص. ويعني االتج��ار بالبش��ر أن المت��اجر يج��بر شخص��ًا م��ا على
القيام بأعمال أو تقديم خ��دمات من دون موافق��ة ه��ذا األخ��ير أو من خالل خداع��ه. ومن بين أش��كال االتج��ار بالبش��ر
هناك البغاء القسري واحتج��از ج�واز الس��فر والقي��ام باس��تغالل خ��دم المن��ازل مثاًل جس��ديًا أو جنس��يًا، وك��ذلك خ��داع
األطفال أو ذوي االحتياجات الخاصة للعمل من دون أجر. يمكن أن يح��دث االتج��ار بالبش��ر داخ��ل ح��دود الدول��ة أو

بالعبور ما بين دولة وأخرى.
لقد باتت ظاهرة اإلتجار بالبشر كجريمة منظمة تتنامى بشكل كبير وملحوظ بمجتمعنا متخذه لها صورًا متعددة� منه��ا
تعاطي الدعارة أو االستغالل الجنسي بصور مختلفة من خالل المالهي والمسابح ومراكز المساج وبعض صالونات

التجميل و المتاجرة باألعضاء البشرية ،أضف لذلك المتاجرة بالعمالة األسيوية غير الشرعية .
  لمكافح��ة ج�رائم اإلتج��ار بالبش��ر والح��د منه��ا ومعالج��ة آثاره�ا2012( لس��تة 28 شرع الع��راق الق�انون ب��الرقم )

ومعاقبة مرتكبيها لكونها تشكل خطورة بالغة على الفرد والمجتمع، وتمثل إهانة لكرام��ة اإلنس��ان . حيث يق��در ع��دد
( ش��بكة منتش��ره في المحافظ��ات تق��وم باعم��ال اس��تدراج النس��اء للعم��ل392شبكات االتجار بالبشر في العراق ب )

بالدعارة واستغالل االطفال والمعاقين للعمل بالتسول اضافة الى السمسرة بتج��ارة االعض��اء البش��رية مث��ل عملي��ات
زراعة الكلى والكبد ،اضافة الى المتاجرة بالعماله االجنبية وبشكل خاص االسوية والمحلية. يتم تجنيد� الض��حايا عن
طريق منصات التواصل االجتماعي وسماسره يتواجدون في المناطق الفقيرة ومخيمات النزوح وق��رب المستش��فيات

وخاصًة االهلية . مستغلين العوز والبطالة والفقر والحاجة . 
ان تزايد هذه الظاهرة في بغداد� والمحافظات من اسبابه ضعف االجراءات الحكومية بالتعامل معه��ا على ال��رغم من
ان الجهات ذات العالقة تقوم بعمليات مداهمة والقاء القبض على هؤالء وبشكل خ��اص المتس��ولون والمتش��ردون اال
انهم يطلق سراحهم السباب انسانية اوال وعدم وجود بنية تحتية ثانيا لغرض تأهيلهم وادماجهم بالمجتمع حيث يوج�د

 دار للمتشردين والمتشردات في بغ��داد ومثلهم��ا في محافظ��ة كرك��وك وايض�ا يوج��د دار واح��دة في بغ��داد خ��اص2
 نزيلة فقط . 12للعنف االسري وضحايا االتجار بالبشر وعدد النزيالت حاليا 

وقد اجرت حمورابي مقابلة مع السيد )خ ع( والذي كانت زوجتة مصابة بفشل كلوي يتطلب اج��راء عملي��ة زراع��ة
كلى ولعدم وجود مت��برع في بغ��داد� ق��دم اح��د االش��خاص الق��ريب من عي��ادات اطب��اء في مجمع��ات االطب��اء في حي
الحارثية بغداد� المشورة بال��ذهاب الى محافظ��ة اربي��ل بع��د ان زوده ب��رقم ه��اتف لغ��رض التواص��ل، تم ال��ذهاب الى
اربيل وتم استقبال الم��ريض من قب��ل ) ب ز( وبع��د التف��اوض لغ��رض ت��وفر مت��برع ومستش��فى م��ع الك��ادر الط��بي

 ملي��ون48لغرض اجراء التداخل الجراحي مع كافة الفحوصات والموافقات المطلوبة .وق��د خ��ير )خ ع( ب��ان ي��دفع 
 ملي��ون للمت��برع والسمس��ار، وب��اقي التك��اليف يتحمله��ا الم��ريض . يخلي الوس��يط15دين��ار بك��ل التك��اليف او فق��ط 

مسؤوليتة منذ ان يدخل المريض مع المتبرع الى صالة العمليات . هذه الشبكة لها مس��ؤول لقيادته��ا واف��راد للمتابع��ة
الفحوصات واالمور االخرى كما انة لديه اشخاص تراقب تحرك��ات الم��ريض والمت��برع تحس��بًا الى اي ط��ارى من
قبل السلطات االمنية . وان المتبرعين هم من النازحين بمخيمات النزوح وايضا من الوافدين من معسكرات االي��واء
من الجانب السوري كما هناك اشخاص مسجلين لدى هذه الشبكة عن طري��ق التواص��ل االجتم��اعي من المحافظ��ات
يتم استقدامهم عند الحاجة حيث تتحمل هذه الشبكة كافة التكاليف والتي تحمل على المريض. هذا نموذج حي لش��بكة
االتجار باالعضاء البشرية كواحدة من عدد الشبكات المنتشره في عموم المحافظات،غير ش�بكات ال�دعارة وش�بكات

. التسول . هذه الشبكات التي من خاللها يتم استنزاف الموارد البشرية والمالية والمعنوية للدولة
ان االسباب الرئيسية لوقوع الض�حايا بي��د ش��بكات الجريم��ة المنظم��ة هي الفق�ر والع��وز والبطال�ة والجه�ل بالق�انون
اضافة الى عدم االستقرار االمني والمجتمعي كما ان ضعف سلطة انفاذ القانون باجراءاتها والفساد المالي واالداري
الذي شجع هذه الشبكات ان توسع باعمالها ،والننسى ان التشريعات القانونية تحت��اج الى مراجع��ة لتش��ديد العقوب��ات

 وتقع على الحكوم��ة ايض��ا مس��ؤولية اخالقي��ة، فض��عف2012 لسنة 28لتكون رادعا لهم، بشكل خاص قانون رقم 
البنية التحتية وقلة برامج التأهي�ل لكوادره�ا اوال وللض�حايا ثاني�ا جعلت ه�ذه الش�بكات اك�ثر ق�وة بعملي�ات االب�تزاز
وجني االموال لخدمة اتجاهات اجتماعية وسياسية ،  كما ان االعالم مازال ض��عيفًا ب��التثقيف ض��د مخ��اطر الج��رائم

المنظمة بالرغم من وجود عدد� كبير من الفضائيات .
كما تفي�د مص�ادر منظم�ة حم��ورابي ان ه�ذه الجريم�ة ال�تي على االغلب تمارس�ها بش��كل منظم وتقوده�ا عص�ابات
منظمة. تتم ايضا من خالل أس��تغالل الوض��ع الق��انوني لألج�انب او الالج��ئين ك��ون في أغلب األحي��ان يكون��وا غ��ير
مستوفين لشروط األقامة وقد يكون دخولهم عن طريق الحصول على فيزا س��ياحية ومن ثم يتم مخالف��ة ش��روط ه��ذه
الفيزا بالبقاء في العراق للعمل، بعد أيهامهم من قبل السماسرة بتحسين وض��عهم الم��ادي والق��انوني، او ي��دخلون الى
العراق عن طريق اقليم كردستان وبفيزا من األقليم، ثم يتم تهريبهم الى بغ��داد بواس��طة الط��رق البري��ة بع��د تخ��بئتهم
بأماكن خاصة، وعند وصولهم الى بغداد تتم المتاجرة بهم ، وخاصة النساء منهم ، اذ يتم بيعهن دون عرضهن على
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الجهات المختصة بأعتبارهن ضحايا أتجار بالبشر وفق قانون منع األتجار بالبشر لكي ال يتع��بروهن ض��حايا للتمت��ع
بحقوقهن القانونية على العكس من ذلك تتم المتاجرة بهن واستغاللهن بالعمل وممارسات جنسية عنوة عنهن.

( ع��امالت7وتؤكد ذات المصادر ان اقرب مثال على ذلك، ما حصل خالل الشهرين االخيرين من هذا العام ، مع )
من مملكة بوتان، تم ادخالهن الى أقليم كردستان العراق بفيزا سياحية، ومن ثم ته��ريبهن� الى بغ��داد والمت��اجرة بهن،
وعند العمل على مساعدتهم وترحيلهم كونهم مخالفين لم يتم تيسير اعمالهن بسالسة، بل كان هناك معوقات من أجل
األبتزاز وانتهت قص�تهم ب�ترحيلهم خ�ارج الع�راق بع�د انج�از مع�امالت أبع�ادهم. ولم يتم أعتب�ارهم ض�حايا أتج�ار

 بالبشر، بذلك انتزعت منهن فرصة التمتع بالحقوق المقررة لهن وفق القانون.. 
ان منظمة حمورابي ترى ان الجريمة المنظمة تنم��و وتق��وى عن��دما تض��عف المؤسس�ات المعني��ة بمكافح��ة الجريم��ة
باالضافة الى غياب التخطيط االستراتيجي لبناء المجتمع . ل��ذلك ينبغي تحص��ين المجتم��ع الع��راقي ووقايت��ه من ك��ل
الظواهر السلبية التي تحد من فرصته في الحياة الكريمة المتوازنة الخالية من اية انتهاكات حقوقية من خالل االتي:
بناء ق�درات الك�وادر الحكومي�ة في االجه�زة وال�وزارات المعني�ة لكي تت�ولى مالحق�ة الظ�اهرة والتص�دي له�ا على

صعيدين
المالحقة القضائية القانونية لالشخاص والمافيات المتورطة بهذه االعمال.

انقاذ الضحايا واعادة دمجهم وتأهيلهم مجددًا لالنخراط في حياة آمنة.
تنسيق جهود المؤسسات العراقية الرسمية والمنظم��ات غ��ير الحكومي��ة ومؤسس��ات المجتم��ع الم��دني لتعزي��ز العم��ل

المشترك لضمان انفاذ القوانين الخاصة بمنع جرائم االتجار بالبشر واهمية تطبيقها.
تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية واالعالمية في مكافحة ظاهرة االتجار بالبشر.

البحث عن آليات لمعالجة الضحايا من خالل التعريف بحقوقهم  ومعالجتهم نفسيًا وجسديًا واقتص��اديًا واع��ادة دمجهم
.في المجتمع من خالل انشاء مأوى لهم في كل محافظة خالل فترة الدمج

 - االوضاع في المناطق العشائرية12 
تأكد بما ال يقبل الشك ان الركود االقتصادي والضعف الخ��دمي ال��ذي تع��اني من��ه المن��اطق العش��ائرية ينعكس س��لبيًا
على االوضاع االجتماعية واالمنية�  ويدفع البعض الى تكريس هذا الواقع المرير في مش��اكل وص��راعات جانبي��ة اذ
لوكانت هناك اوضاع اقتصادية تنموي�ة جي�دة ووج�ود خ�دمات هي من اص�ل حق�وق المواط�نين لتغ�يرت االوض�اع

ايجابيًا، وتراجعت المشاكل و الخصومات التي تشهدها المناطق العشائرية بين الحين و اآلخر.
ت��وفرت ل��دى منظم��ة حم��ورابي لحق��وق االنس��ان معلوم��ات مؤك��دة ان هن��اك ض��عفًا واض��حًا في اهتم��ام ادارات
المحافظات في االوضاع العشائرية عمومًا وه��ذة االدارات ال تتح��رك وتص��ل الى عم��ق المن��اطق العش��ائرية اال اذا
اندلعت مشاكل هناك حيث يك�ون التح�رك امني�ًا في اغلب�ه وللمعالج�ة وليس للوقاي�ة من المش�اكل، و في ه�ذا الش�أن
تشعر النخب العشائرية ان عليها ان تنصرف الى حل مش�اكلها بنفس�ها دون اللج�وء الى الجه�ات الحكومي�ة الوض�ع
الذي يتسبب بقطيعة واضحة بين الجانبين مع ضعف حالي واضح لدى الجهات الحكومية المعنية� في شؤون العشائر

ضمن مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية.
ما زالت المناطق العشائرية بيئة حاضنة لتجارة السالح وممرات لتجارة المخ��درات ايض��ًا ويس��تفاد من االج��راءات
التي اتخذتها الجهات االمنية في القاء القبض على متاجرين بالسالح والمخدرات انهم مسرحًا لتجارتهم  من المناطق
العشائرية ان المناطق العشائرية تحولت الى مسرح لتجاراتهم المحرمة مع األسف حيث تظل اجراءات المداهم��ة و
المالحقة االمنية ضعيفة و بالتفاطن و ليس بالمتابعة المتواصلة.وقد تحولت بيوتهم الى مخازن للس��الح والمخ��درات

النها بعيدة� عن اعين الشرطة.
وفق معلومات مؤكدة ان المشاريع التنموية التي كانت ق��د رص��دت للنه��وض بالمن��اطق العش��ائرية ق��د تلك��أت نتيج��ة
الفس�اد او ع��دم ت��وفر الس��يولة المالي��ة نتيج��ة ت��أخر التخصيص�ات المالي��ة وطبق��ًا للمعلوم��ات هن��اك اك��ثر من ثالثين

مشروعًا في المناطق الريفية توقف العمل بها وتتوزع بين محافظات البصرة وذي قار وميسان.
لم تحصل متغيرات ايجابية مهمة لصالح نشر ثقافة التصالح بين العشائر اذ ال زالت تندلع خصومات في  العديد� من
المن��اطق العش��ائرية بين الحين واالخ��ر وتص��ل الى ح��د اس��تخدام الس��الح لفض��ها، والح��ال ان الف��ترة الواقع��ة بين

 وق��د ش��هدت  خص��ومات وتب��ادل اطالق  ن��ار بين عش��ائر في محافظ��ات البص��رة2020-12-31 و 1/1/2020
وميسان وذي قار وواسط والسماوة والديوانية  وديالى وكركوك.

تبين لحمورابي من خالل متابعة ميدانية ان اغلب الخصومات والنزاعات التي حصلت خالل األش��هر االث��ني عش��ر
 هي امتداد لخصومات س�ابقة لم يكن باالمك�ان وض��ع حل��ول له�ا رغم بعض الت��دخالت2020الماضية  من السنة  

الحكومية والمرجعية ووسطاء من شيوخ عشائر اخرى.
هناك دماء سالت في بعض تلك الخصومات االمر  الذي يتطلب الت�دخل الحك�ومي القض�ائي الحاس�م فيه�ا .علم�ًا ان
الكثير من الملفات في هذا الشأن مازالت على طاولة القضاء من اجل ان يبت بها، الحال الذي دفع بعض االط��راف
العشائرية التي ترى انها صاحبة حقوق ومظالم اليمكن ان تنتظر طوياًل وترى هن��اك اس��تحقاقات حقوقي��ة يجب  ان

تأخذها .
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منظمة حمورابي لحقوق االنسان

مازالت الفتة )مطلوب عشائريًا( تأخذ طريقها لالنتشار والتهديد� رغم انحسارها النسبي بعد الق��رارات القض��ائية في
اعتبار "الدكة" ) اطالق نار في الهواء بهدف التهديد(�  عماًل ارهابيًا يتعرض فيه مرتكبوه الى المحاكمة، و قد ت��بين
لمنظمة حمورابي بعد مراجعة ميدانية� للخصومات التي حصلت ان الت�دخل القض�ائي م�ازال ال يغطي ك�ل المن�اطق
العشائرية التي تشهد هذا النوع من التهديف، ان ما حصل ال يتعدى حالة او حالتين من هذه االج��راءات وق��د ج��رت

في محافظة واسط.
تشير منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان ت��أثير ق��وانين الدول��ة العراقي��ة في المن��اطق العش��ائرية م��ا زال ض��عيفًا و
بتعزيزه�ذا ال�دور ت�رى العش�ائر في  ذل�ك عماًل مهم�ًا الح�ترام الق�وانين المرعي�ة خاص�ة اذا ش�عرت انه�ا موض�ع

االهتمام الدائم والرعاية المتواصلة من قبل ادارات المحافظات والتوجه الحكومي العام.
تالحظ منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان غياب التوجه الق��انوني والتنم��وي الحك��ومي بأتج��اه المن��اطق العش��ائرية
يصاحبه وجود تأثيرات سياسية بقنوات طائفية ومناطقية وصراعات سياسية  شخصية ه��دفها تك��وين رص��يد ش��عبي
لبعض تل��ك الشخص��يات السياس��ية من خالل ش��راء ال��ذمم ونج��د ذل��ك واض��حًا في مواق��ف بعض رؤس��اء العش��ائر
وتغيرها حسب االتحويالت  المادية لهذا السياسي او ذاك،  و تنشط هذه التحركات بإحتواء المن��اطق العش��ائرية وق��د
المست منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان تحركات من هذا النوع استعدادًا لإلنتخابات البرلمانية القادمة التي ستجري

.2021في تشرين األول من العام 
 نف�وق العدي��د من2020هن�اك إهم��ال واض��ح للخ��دمات البيطري�ة في المن��اطق العش�ائرية عموم��ًا و ق��د ش��هد ع�ام 

المواشي و األبقار و الحيوانات األليفة األخرى.
ال تخضع حتى اآلن المناطق العشائرية للسلطة الحكومية في منع الصيد الجائر الذي يس��تهدف ال��ثروة الحيواني��ة في

هذه المناطق.

: التوصيات 12-1
ان معالجة االوضاع في المناطق العشائرية ووضع حد لالنتهاكات الحقوقية السائدة هناك تتطلب ما يلي :

- االسراع في انجاز المشاريع التنموية المتلكئة في المناطق العشائرية.
-زي��ادة حض��ور وزارات الزراع��ة وال��ري والتربي��ة والص��حة في تل��ك المن��اطق علم��ًا ان هن��اك ض��عفًا خط��يرا في
الخدمات ال��تي يحتاجه��ا المواطن��ون ض��من  المج��االت االقتص��ادية والحص��ص المائي��ة الزراعي��ة والتعليم اذا تفتق��ر

المدارس للعديد� من الوسائل الالزمة للنهوض بها فضاًل عن االفتقار للمراكز الصحية
- وتوصي منظمة حمورابي لحقوق االنس��ان وزارة الص��حة تس��يير عي��ادات متنقل��ة الى المن��اطق العش��ائرية النائي��ة
وتق��ديم الخ��دمات وه��ذه اج��راءات اعتم��دتها دول اخ��رى في الوص��ول الى المن��اطق الريفي��ة، لق��د الحظت منظم��ة
حمورابي لحقوق اإلنسان انعكاسات سلبية واضحة على البنية التعليمية� في المناطق العشائرية بسبب جائحة كورونا
و تأكد لنا من مصادر موثوقة ان الهيئات التعليمية في المناطق الريفية ال تلتزم بالضوابط و التعليمات الص��ادرة من

وزارة التربية أو من الجهات الحكومية المعنية بصحة المواطنين هناك.
-تطالب منظمة حمورابي لحقوق االنسان ادارات المحافظات الى عقد اجتماعات شهرية او دورية تخصص حصرًا
لمناقشة االوضاع العامة في المناطق العشائرية ووضع الحلول لها وتخصيص ميزانيات لتطرير مناطقهم وانتاجهم

-تشجيع حمورابي استحداث منظمات مدنية� من قبل اهالي تلك المناطق وخاصة النساء تعنى بالنساء واالطفال
وحماية الحقوق لهاتين الشريحتين االجتماعيتين المستضعفتين واللتين تعانيان من االستغالل بسبب انماط الحياة

االجتماعية العشائرية التي تتصف بخشونة معينة باالضافة الى جانب مغلق يمنع زج النساء في نشاطات اجتماعية
تساهم في تطوير االمكانات المتاحة التي تسهل على النساء ادارتها او المساهمة بها بغرض تعزيز مهاراتهن في

مناطقهم ومجتمعاتهن. 
 ذلك بغرض االنفتاح-توصي منظمة حمورابي ان تأخذ المعلمات والمدرسات والمتعلمات االخريات  دورًا في

المجتمعي بين جميع فئات الشعب العراقي
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حمورابي باشرت بمشروعها
إلعادة اعمار سنجار

المنكوبة، ادعموها والتنفيذ
مضمون

حمورابي تنفذ
ايمانا بقوة

افر االنسانيظالت
في تعزيز ثقافة

نحقوق االنسا
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