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 المقدمة

" 

خضعت أوضاع حقوق االنسان في العراق عام 2016 للمزید من االنتھاكات الخطرة، 
أسوة بما جرى في العام األسبق مع ھامش كبیر من االنتھاكات التي ترتبت علیھا أعداد 

إضافیة من الضحایا نتیجة االختراقات األمنیة المتكررة التي شھدتھا العاصمة بغداد 
وبعض المدن األخرى، أو بسبب المضاعفات المتعلقة بالعملیات العسكریة بعد ان 

استخدمت داعش اإلرھابیة السكان المدنیین في محافظات صالح الدین " تكریت واالنبار 
ونینوى دروعا بشریة لمحاولة إیقاف العملیات العسكریة للقوات المسلحة العراقیة والقوات 
األخرى الساندة لھا. وبقدر ذلك أیضا عاشت المناطق السكانیة المتاخمة لتواجد  عصابات 

داعش الكثیر من الماسي نتیجة عملیات القصف التي تقوم بھا تلك العصابات االجرامیة 
والمجامیع اإلرھابیة االخرى في ھجمات استباقیة بالسیارات المفخخة 

 حركة نزوح واسعة من صالح الدین 2016الناسفة. كما شھد عام  والھجمات باألحزمة
 واالنبار ونینوى ، وبذلك توالدت مخیمات نزوح وتھجیر قسري لتضاف الى قائمة اكثر

من عشرین مخیم نازحین في كل من أربیل ودھوك ونینوى. 

وقد شھدت مدینة بغداد انفجارات عدیدة خلفت مآسي كبیرة كان اكبرھا تفجیر الكرادة 
 الذي أدى الى تدمیر منطقة واسعة، وأودى بحیاة المئات من المدنیین االبریاء. 

 أیضا ، 2016ومن العالمات األخرى لألوضاع المأسویة التي عاشھا العراق خالل عام 
تدفق االالف من العراقیین وخاصة ابناء االقلیات وفي مقدمتھم المسیحیین على دول 
الجوار ولبنان طلبا للجوء الى خارج العراق ، وحسب اخر المعلومات فان اكثر من 

نصف ملیون مواطن عراقي اعتمدوا ھذا التوجھ من اجل الحصول على فرصة لجوء في 
دول الشتات ، في حین ما زال ھناك االالف ینتظرون ان تشملھم األمم المتحدة بھذه 

الفرص ، وھم ینتشرون بأعداد كبیرة في تركیا واالردن ولبنان وایران أیضا ، وفي ظل 
تلك األوضاع المزریة أیضا عاشت األقلیات العراقیة " انتھاكات مركبة " بفعل القوانین 

 ثانیا من 26الجائرة ، ومن ذلك ما ورد في قانون البطاقة الوطنیة الموحدة في المادة 
اجحاف بحق العراقیین غیر المسلمین خالفا للدستور العراقي الذي ینص على المساواة 

 بین العراقیین ، وكذلك خالفا لإلعالن العالمي لحقوق االنسان .

كما لم تتراجع عملیات الخطف واالبتزاز والتغییب والتھدیدات، وفي ھذا السیاق أیضا 
فقدت األقلیات العراقیة الكثیر من حقوقھا وفرصھا في العیش االمن نتیجة الخصومات 

بین الحكومتین ، الحكومة االتحادیة وحكومة اإلقلیم . 
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. عراقیا كان حافال بالكثیر من االنتھاكات2016 عموما أن عام 

ان منظمة حمورابي لحقوق االنسان اذ تكشف في تقریرھا ھذا حالة حقوق االنسان في 
ى المنھج القانوني والوصفي التحلیلي في متابعتھا لبعض القوانین  باالعتماد عل،العراق

 الوضاع النازحین والمھجرین ا في متابعتھتوالبیئة القانونیة السائدة ، كما اعتمد
واالنتھاكات الحاصلة في مناطق ومدن العراق المختلفة ، على المعاینة والرصد المیداني 

واللقاءات والمقابالت الشخصیة المباشرة ، والمعلومات التي قدمھا راصدو المنظمة 
 تدریبھم الى جانب تولت المنظمةالذین  ن في العدید من محافظات العراقوالمنتشر

 ومؤازریھا من مختلف المناطق والمحافظات العراقیة ، ئھامعلومات ورصد اعضا
 والبالغات والمزاعم التي تلقتھا المنظمة من ىوباالعتماد ایضا على الرسائل والشكاو

مواطنین عراقیین، وكذلك من بعض منظمات المجتمع المدني المعنیة بحقوق االنسان 
وعموما ان المنھج الذي اعتمدتھ منظمة واالقلیات ووسائل اعالمھا المحلیة والدولیة. 

 حمورابي لحقوق االنسان ھو منھج میداني بكل ما یعني ھذا التوصیف من آلیات.
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 أوضاع النازحین والمھجرین قسرا ( واقع مخیمات النزوح ):

لقد تأكد لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان من خالل جوالت اغاثیة وتفقدیة حقوقیة 
قامت بھا لمخیمات النازحین في اربیل ودھوك والسلیمانیة ونینوى، ان ھناك الكثیر من 
الظواھر السیئة التي تستحق الوقوف عندھا وتسجیلھا بوصفھا انتھاكات ویمكن اجمالھا 

 بما یاتي: 

 الكثافة السكانیة في المخیم الواحد اذ ما زالت العدید من العوائل تعیش في غرفة  -1
واحدة تتخذھا مأوى للنوم والطعام ، وھناك عوائل یزید عددھا على سبعة افراد 

 ال یملكون وال یتحركون اال ضمن مجال ھذه الغرفة الواحدة.

انتشار واضح للعدید من االمراض الجسدیة والنفسیة مع عدم وجود عالجات  -2
ما تقدمھ المستشفیات الحكومیة في اقلیم كوردستان  للحاالت الطارئة مع العلم ان

العراق من خدمات لھؤالء النازحین، ضعیف ویحتاج الى االنتظار، مما 
یضطرھم لمراجعة العیادات الخاصة ، ومن الصعب جدا ان یتمكن مریض منھم 

اجراء عملیة جراحیة لغالء اسعار العملیات التي ال قدرة لدیھم على دفع 
 تكالیفھا.

انخفاض وتراجع واضح في النشاطات االغاثیة التي یفترض ان تقدم لھم ، حیث  -3
 بالمئة من 25لم یبق من المنظمات االغاثیة االنسانیة التي تقوم بذلك اال بحدود 

العدد االجمالي لھا في السنة االولى من فترة النزوح ، وھذا التراجع انعكس 
 بصورة في تفاقم حاجات النازحین.

االحباط الذي یعیشھ النازحون والمھجرون قسرا بسبب أنتظار تحریر مناطقھم  -4
مما یضعف امالھم بالعودة الى منازلھم ومناطقھم التي غادروھا بسبب داعش 
خاصة مع انتشار الصور عن حجم التدمیر الذي طال المناطق المحررة وعدم 

انجاز التحریر التام أو الكامل والشامل لتلك المناطق، كما یعانون ایضا من 
مخاوف ان یتعرضوا النتھاكات جدیدة اذا عادوا الى مناطقھم نتیجة التناقض في 
التوجیھات ضمن ما یعرف بالتجاذب على المناطق المتنازع علیھا، وھناك من 

یشیر الى ما جرى في سنجار بعد مغادرة  عصابات داعش والمجامیع االرھابیة 
% 5حیث سیطرت البیشمركة علیھا. إذ لم تصل نسبة العودة الى سنجار سوى

من سكانھا االصلیین ، وھؤالء ایضا یعیشون حصارا قاسیا بسبب التنافس الذي 
یجري على مناطقھم بین الفصائل الكردیة المتواجدة في المنطقة، حیث یواجھ 
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االھالي صعوبات في الوصول الیھم من قبل المنظمات االنسانیة وفرق االغاثة 
 بسبب االجراءات االمنیة المعقدة والمعوقات المفروضة في نقاط التفتیش.

 تعاني مخیمات النازحین والمھجرین قسرا من بطالة وخاصة في اعمار الشباب  -5
 سنة، كما ترتفع النسبة الى معدالت كبیرة بین 35 – 18التي تتراوح بین 
 الفتیات والنساء.

 ال توجد في اغلب المخیمات مالعب او اماكن ترفیھ لألطفال وان وجدت فإنھا  -6
تفتقر ألبسط الخدمات ، وقد باتت مشاھد مألوفة ان تجد االطفال والشباب وقد 

 اتخذوا من المساحات الضیقة في المخیمات مجاال للعب فیھا .

تعرض عدد من العوائل النازحة والمھجرة قسرا لالبتزاز في اطار عروض  -7
یقدمھا مھربون على اساس تامین وصول ھذه العوائل الى احد الدول االوربیة 

أو الى الوالیات المتحدة االمریكیة أوالى استرالیا ، وفي ھذا السیاق ایضا تدفق 
 عدد من تلك العوائل على االردن ولبنان على أمل الھجرة الى دول اخرى .

 زیادة اعداد النازحین 2016 سجلت في االشھر الستة االولى من السنة الحالیة  -8
على ھامش العملیات العسكریة التي جرت في محافظة صالح الدین ودیالى 

واالنبار ، وارتفع العدد الى معدالت غیر مسبوقة في محافظة االنبار بعد تحریر 
الرمادي والفلوجة والخالدیة ، وكانت وما زالت معاناة ھؤالء النازحین شدیدة 

حیث تدفق بعضھم على كركوك واقلیم كوردستان وعلى اطراف بغداد واطراف 
محافظة كربالء، وما زال االداء الحكومي أزاء النازحین غیر كاف ان لم یكن 

 معدوما في بعض المناطق في ھذا الشان .

 مازالت قضیة رواتب الموظفین في دائرة صحة نینوى ضمن ممثلیتي اربیل  -9
ودھوك دون حسم بعد ان تم سرقة ھذه الرواتب وضاعت بین اكثر من طرف 
واحد، وترتبت علیھا اعتقال مدیر صحة نینوى على خلفیة تھمة التالعب بتلك 

الرواتب، فضال عن اعتقال اخرین وحسب مصادر مطلعة ان مجموع ھذه 
، مع العلم ان القضاء العراقي تولى ھذه   ملیار دینار11الرواتب ھي اكثر من 

القضیة االن والتحقیقات جاریة بشانھا . وترى منظمة حمورابي ضرورة إسراع 
القضاء في البت بھا النھا تتعلق بحقوق موظفین نازحین الى دھوك واربیل لم 

مع العلم ان ھناك مفارقة مؤلمة ان موظفي ، موا رواتبھم منذ عدة اشھرستلي
صحة نینوى الذین بقوا في الموصل بعد اجتیاح عصابات داعش لھا یتسلمون 

 رواتبھم .
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تتلقى منظمة حمورابي بین الحین واالخر مناشدات من نازحین ومھجرین قسرا  -10
یناشدون فیھا المنظمة التدخل لحسم موضوع مدخراتھم في مصاریف الموصل 

وبغدیدا وتلكیف وسنجار وتلعفر بعد ان سیطرت داعش على ھذه المدن، 
وبدورھا أن منظمة حمورابي لحقوق االنسان، تناشد المنظومة المصرفیة 

العراقیة لحسم ھذا الموضوع من خالل تخویل مصارف في اربیل ودھوك 
وبغداد من اجل اتاحة المجال الصحاب تلك المدخرات بسحب ما یحتاجون لھ 

بھذا  منظمة حمورابي لحقوق االنسان وتذكر .من اموال ھم بامس الحاجة لھا 
ان ھناك حوكمة الكترونیة للمصارف العراقیة الحكومیة وھناك الخصوص 

 دفاتر ایداع لدى اصحاب المدخرات تتضمن اصول مدخراتھم .

یشكو النازحون االیزیدیون والمسیحییون من تفاقم االزمة االجتماعیة بینھم بعدم  -11
اقبال العدید من الشباب على الزواج االمر الذي تسبب في زیادة تراجع اعدادھم 

، وسبب ھذه الظاھرة تكمن في الظروف االقتصادیة القاسیة التي یعیشھا 
والكلف العالیة لنفقات الزواج باألضافة الى سوء والمسیحیون االیزیدیون 

األوضاع أألمنیة  .

غرق عدد من النازحین العراقیین من مختلف المكونات في بحر إیجھ، وذلك -12
منھم ایزیدیون  عبر الزوارق المطاطیة المشروعةبسبب عملیات الھجرة غیر 

ومسیحیون حیث حضر وفد حمورابي مراسیم دفن سبعة منھم من اھل سھل 
.بینھم اطفال وشبابالتابعة الى محافظة اربیل ، عنكاوة بلدة نینوى تم دفنھم في 

میدانیا دأبت فرق منظمة حمورابي لحقوق االنسان على تواصلھا في زیارة وتفقد 
 ووزعت ،2014 منذ العدید من المخیمات والقرى، حیث لجأ المھجرون قسرا

ولـ  ۲۰۱٤  عام عائلة خالل۹۰۰۰المنظمة معونات عینیة او مالیة لما ال یقل عن 
بمساعدة  قامت كما واغلبھم من ابناء االقلیات.  ۲۰۱٥عائلة خالل سنة  ٤۷۱۷
، بغض النظر عن انتماءاتھم الدینیة او االثنیة، والى ۲۰۱٦ عائلة خالل ۷۰۸۲

 اوضاع النازحین مراقبةفي الخاصة جانب ذلك واصلت منظمة حمورابي سیاقاتھا 
 زارت فرق معاناتھم، فقدومتابعة الموجات االخیرة للنزوح من الموصل موثقة 

 االخیرة من  االشھر الثالث الموصل خاللأطرافحمورابي مخیمات النزوح في 
السنة واطلعت على اوضاع النازحین من االطفال والنساء والشیوخ واستمعت الى 

 في مخیمات الخازر ودیبكة وغیرھا التي تبعد عن الموصل بحدود ھم خاصةواشك
 . عن بعض من معاناتھم الالزمة للتخفیف كیلومتر وقدمت المساعدات 35
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كما تفقدت المنظمة اوضاع النازحین الجدد من مدن وبلدات وقرى محافظة 
نینوى الفارین من المناطق التي تتواصل فیھا العملیات العسكریة بین قوات 

الحكومة االتحادیة وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري والبشمركة من جھة 
والمسلحین اإلرھابیین الدواعش من جھة اخرى، وأمضت وفود المنظمة 

عشرات الساعات مع النازحین خالل جوالتھا ، ففي زیارتھا الى مخیم دیبكة في 
 الحظت شحة في المیاه الصالحة للشرب ، وعدم وجود عنایة 2016ایلول 

باالطفال والنساء ، فقد تأكد لفریق حمورابي وفاة اطفال حدیثي الوالدة ونساء 
نتیجة الحروعدم وجود فرق طبیة او صحیة لحاالت الطوارئ ،  وخالل احدى 

 2016 كم عن اربیل في تشرین االول 30زیاراتھا الى مخیم الخازر الذي یبعد 
على سبیل المثال ولیس الحصر ، تفقد فریق المنظمة كل أرجاء المخیم الذي 

لقون بعض ت ي ألف نازح30یضم بحدود تسعة االف خیمة یأوي فیھا أكثر من 
المساعدات من بعض المنظمات الدولیة  التابعة لالمم المتحدة مثل المفوضیة 

 وخلص السامیة لشؤون الالجئین  وغیرھا من المنظمات غیر الحكومیة المحلیة 
 -الى االتي: 

اوال: ھناك نقص شدید في البطانیات واالفرشة والمستلزمات المنزلیة االخرى، 
 األرض رغم البرد واألتربة. شمما اضطر بعض النازحین الفترا

ثانیا: یعاني المخیم من نقص واضح في المیاه الصالحة للشرب مع العلم ان 
ادارة المخیم نصبت خزانات لتزوید النازحین بالمیاه غیر انھ یفتقد للمواصفات 

المقبولة. 

ثالثا: الشروط الصحیة والنظافة مفقودة كلیا في المرافق الصحیة التي تم نصبھا 
للنازحین، اذ خصصت لكل عشرین عائلة مرافق تضم اربعة كابینات صغیرة 

ذات استیعاب شخص واحد لكل كابینة. 

رابعا: منحت جمعیة الھالل االحمر العراقیة لكل عائلة نازحة طباخ نفطي 
) حصة غذائیة یومیا وتضطر 500 كغم، وتوزع (30صغیر وكیس رز بوزن 

العوائل النازحة الى شراء النفط االبیض للطبخ من السوق السوداء التي نشأت 
 مقابل واجھة المخیم، وكذلك تشتري عبوات میاه الشرب.

خامسا: ھناك مركز طبي یقدم العالجات الالزمة لبعض الحاالت المرضیة 
مجانا، وتنقل الحاالت المرضیة األشد الى مستشفیات اربیل غیر ان الخدمات 

الطبیة داخل المخیم ال تغطي حاجة النازحین المرضى. 
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سادسا: سجل وفد حمورابي بالصوت والصورة حاالت مرضیة وشكوى نفسیة 
 لنازحین من االطفال وبعضھم تعرض إلصابات على ایدي المجامیع اإلرھابیة.

سابعا: یشكو مخیم ألخازر من كثرة النازحین الذین یتوافدون علیھ یومیا من 
المناطق التي تجري فیھا العملیات العسكریة وبعضھم وصل الى المخیم من 

خالل الممرات االمنة التي وفرتھا القوات العراقیة لھم. 

ثامنا: اشتكى نازحون في مخیم الخازر من اإلجراءات العسكریة الصارمة في 
التعامل معھم، كما عبر نازحون كثر لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان عن 

رغبتھم في العودة الى مناطقھم بعد تحریرھا، مشیرین الى أنھم تلقوا اتصاالت 
ھاتفیة من أقرباء لھم تطالبھم بالعودة الى بیوتھم، لكن ادارة المخیم الذي تشرف 
علیھ قوات أمنیة تابعة لحكومة اقلیم كوردستان - العراق تمنعھم من المغادرة. 

تاسعا: اشتكى العدید من النازحین من مشكلة عدم تسلم رواتبھم منذ سنة ونصف 
بذرائع عدة كما لقي عدد من النازحین صعوبة في الحصول على مستحقاتھم من 

مساعدات الرعایة االجتماعیة في مخیم الخازر، وھم یناشدون الحكومة 
االتحادیة باتخاذ قرارات عاجلة لتامین ھذه الرواتب لھم، مؤكدین ان العدید منھم 

ال یملكون المال لشراء ما یحتاجونھ في حیاتھم الیومیة. 

عاشرا: سجل وفد منظمة حمورابي تشخیصات عن األوضاع السیئة جدا التي 
 األساسیة یعیشھا األطفال في مخیم الخازر، حیث یفتقرون الى ابسط الحاجات

التي تتطلبھا الطفولة، إضافة للنقص الحاد في مستلزمات رعایة األطفال حدیثي 
الوالدة.    

أن منظمة حمورابي لحقوق االنسان، إذ تشیر الى ھذه التشخیصات المیدانیة 
العشرة التي رصدھا وفدھا خالل الزیارة لمخیم الخازر، ترى ضرورة العمل 

بكل الوسائل المتاحة لمعالجة األوضاع القاسیة التي یعیشھا النازحون ھناك، كما 
 باختالف مراجعھاالمدنیةالدولیة توصي بضرورة تحرك المزید من المنظمات 

لتقدیم اإلغاثة واإلصغاء الى المطالب المحقة التي یطرحھا ھؤالء المواطنون 
المتضررون. 

8 



نسنوي لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنساالالتقرير    

:التفجیرات الدمویة 

 التفجیرات الدمویة واعمال استمرار مسلسل تابعت منظمة حمورابي لحقوق االنسان 
 وكان من اعنفھا 2016العنف والخروقات االمنیة التي تكررت خالل عام 

التفجیرات التي طالت  عدة مناطق من العراق واعنفھا في بغداد حي الكرادة یوم 
 وغیرھا من المناطق المستھدفة حیث اسفر ھذا االنفجار الدموي عن 3/7/2016

 قتیل واصابة المئات بجروح ممیتة. وكذلك الحال في بعقوبة وكركوك ونقل 200
ناشطون الى منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان واحدا من االسباب االساسیة لھذه 

التفجیرات وجود خالیا ارھابیة نائمة في داخل العاصمة وبعض المدن العراقیة 
تتحرك وفق اھداف معینة ، كذلك كشفت التفجیرات عن وجود ضعف وتدني في 

یمسكون بالملفات االمنیة ، بینما اشار ناشطون اخرون الى المستوى المھني للذین 
وجود فساد واضح في االجھزة التي تتولى االمن في ھذه المدن . 

JTJT[DV ;VH]M  

كرادة من جرائم الحرب واالبادة الجماعیة التي یجب المحاسبة علیھا التفجیرات 

نفذت داعش أكثر من اثني عشر عملیة انتحاریة وتفجیر وفي السیاق ذاتھ، 
 ، قامت 2016 (تموز) یولیو7السیارات المفخخة في جمیع أنحاء البالد خالل یوم ب

 (عصابات داعش االجرامیة بتنفیذ ھجوم انتحاري ثالثي على مزار شیعي في بلدة
 شخصا 35 كیلومترا الى الشمال من بغداد مما أسفر عن مقتل 100 على بعد )بلد

 . شخص مدني أخرین بجروح60على األقل وإصابة أكثر من

أشارت تقاریر وتصریحات صادرة ، )أكتوبر) وفي تشرین االول(سبتمبرایلول(في 
 ما ال یقل عن ثالث عن مسؤولیین عسكریین عراقیین وامریكیین ان داعش اطلقت

استخدام المواد الكیمیائیة اذ تم  ،ھجمات كیماویة على بلدة القیارة جنوب الموصل
تھدیدا خطیرا للمدنیین والمقاتلین وجریمة حرب.ھذا یشكل والسامة كوسیلة للحرب 

وعلمت حمورابي بأن عصابات داعش أحرقت كمیات كبیرة من الكبریت في حقل 
المشراق مما سبب حاالت اختناق للمدنیین في القیارة وجنوب الموصل كمحاولة منھ 
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ألعاقة تقدم القوات العراقیة باتجاه الموصل، ووفقا لبعثة االمم المتحدة لمساعدة 
 أن الغارات الجویة واالنفجارات واطالق 2016العراق ( یونامي )، ومنذ ینایر 
  عراقیا على االقل.9153النار أو ھجمات انتحاریة قتلت 

 السجون والمعتقالت :

تابعت منظمة حمورابي لحقوق االنسان وضع السجون والحظت بان التغییرات 
المطلوبة في تقریر زیارة وفد حمورابي الى سجن النساء سنة 2012 ما زالت 
ضعیفة ال ترتقي الى مستوى تطویر وضع السجون والمعتقالت وخاصة على 

مستوى االبنیة اذ ان ھناك حاجة ماسة الى بناء دور اصالح یمارس فیھا اإلصالح 
النفسي و الصحة الجسدیة للسجناء والمعتقلین ،انسجاما مع التزامات العراق تجاه 

النصوص والصكوك الخاصة بحمایة حقوق االنسان وخاصة اتفاقیة مناھضة 
التعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة أو العقوبة القاسیة أو الال إنسانیة أو 

.المشینة التي تمس كرامة الكائن البشري المطلوب صیانتھا مھما كانت الظروف  

وفي ھذا السیاق نقل اھالي سجناء ومعتقلین الى منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان 
ابنائھم یتعرضون بین الحین واالخر الى عملیات تعذیب ممنھجة رغم صدور 

محكومیات ضدھم ، وان ھناك اشخاصا من المیلیشیات او من عوائل بعض الضحایا 
یتولون تعذیب بعض السجناء على اساس انھم تسببوا بمقتل ابنائھم ، واكثر 

المعلومات التي وردتنا اشارت الى ما یحصل في سجن الناصریة وبعض مواقع 
التسفیرات مع اشارة الى عدم وجود برامج منتظمة زمنیا لتأمین زیارات العوائل الى 
ابنائھم السجناء ، كما انھ ال توجد داخل تلك السجون حوانیت تؤمن حاجات السجناء 
، وحسب معلومات اخرى ان بعض الحراس یروجون ألنواع معینة من المخدرات 

بین السجناء مقابل مبالغ طائلة وان بعض ھؤالء السجناء یضطرون لتعاطي 
علما ان بعضھم بدون المخدرات تحت ضغط الحالة المأساویة التي یعیشونھا 

 وفي ھذا االطار رحبت منظمة .، بل وعدة سنواتمحاكمات منذ عدة اشھر 
حمورابي لحقوق االنسان بقرار العفو الذي صوت علیھ البرلمان العراقي في 

 ، مطالبة المنظومة القضائیة بشمول واسع للسجناء باستثناء ممن 2016 أب 25
 قاموا بتنفیذ عملیات اجرامیة وارھابیة كبرى أودت بحیاة االبریاء.

 من قبل 2016- اختطفت الصحفیة أفراح شوقي نھایة كانون االول من عام 
مجموعة مسلحة داھمت منزلھا مرتدین الزي العسكري، وأثر مطالبات جماھیریة 

وضغط منظمات المجتمع المدني والناشطین الحقوقیین والصحفیین ووسائل االعالم 
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العراقیة تم اطالق سراحھا فیما بعد. ھذا وقد كانت منظمة حمورابي قد طالبت في 
 الجریمة ومن وراءھم. تنفیذبیان لھا بمحاسبة القائمین على 

- راجعت والدة المحكوم باالعدام ( م ، ق ، ح ، م ) مقر منظمة حمورابي لحقوق 
االنسان ، وأفادت ان ابنھا تمت محاكمتھ على خلفیة اتھامھ بقتل عسكري ( مغاویر ) 

 ، وصادقت محكمة 2012 ، وقد صدر الحكم باالعدام علیھ عام 2009، عام 
 ، وحسب روایة والدتھ ان االعترافات التي ادلى 2016التمییز على الحكم في عام 

بھا ولدھا جاءت تحت ھول التعذیب، وأشارت أیضا الى ان العائلة قدمت طلبا 
للقضاء اكدت فیھ تعرض ابنھا للتعذیب على ید عدد من األشخاص ( العسكریین ) ، 
وقد حضر الوالد الى المحكمة وقد تعرض للتھدید الجباره لسحب االتھام ففعل ذلك 

 خوفا على حیاة العائلة.
العائلة لم تفقد االمل رغم مصادقة محكمة التمییز على قرار اإلعدام واوكلت محام 

من اجل ذلك، وحسب ما أفادت بھ والدتھ ان المحامي تواصل مع رئیس السلطة 
القضائیة للتخفیف من العقوبة ونقال عن المحامي بأنھ تلقى تطمینات بذلك، وأكدت 
والدة المحكوم باالعدام (م، ق، ح ، م ) ان امل العائلة ھو بإعادة المحاكمة مجددا 
الن االعترافات انتزعت منھ بالقوة ، مشیرة الى ان ھناك تقاریر طبیة ایدت حالة 
التعذیب جزئیا لكنھا لم تصف الحالة كلیا ، وحسب اقوال الوالدة أیضا ان التعذیب 

 الذي یتعرض لھ ولدھا ھو بالكھرباء.
كما اشارت الى ان العائلة اتصلت بعائلة العسكري المقتول عشائریا فطلبت تلك 

) ملیون دینار مقابل التنازل قضائیا عن حقھا ولیس بمقدور العائلة 100العائلة مبلغ (
دفع مثل ھذا المبلغ الكبیر

من جانبھا تناشد منظمة حمورابي لحقوق االنسان الحكومة العراقیة الغاء عقوبة 
اإلعدام أو على األقل التقلیل من اللجوء الیھا بشكل مفرط، كما تدین منظمة 

حمورابي انتزاع االعترافات بواسطة التعذیب المفرط.
- اما في معتقالت داعش كانت قد مورست االعدامات العلنیة بشكل متوحش اذ 

نقلت بان عملیات  2016خالل  حسب مختلف المصادر كما التقاریر االعالمیة
 كم جنوب شرق 30. وفي تشرین الثاني في حمام العلیل، ھو مسلك داعشاإلعدام 

على مقبرة جماعیة تضم ت التحریر ااالمنیة خالل عمليالموصل، عثرت السلطات 
 . جثة100و 50رفات ما بین 

)  األخالقیةالحسبة (إدارة الشرطةما یسمى ب دیوان داعش بواسطةأعلنت - 
 عملیة إعدام ألشخاص زعم أنھم 27 انھا نفذت  ، اإلعالمیة على االنترنتتھاواجھز
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 التي ، علنا ال یقل عن تسعة منھم في العراق. وكانت الطریقة الرئیسةونمثلي
 لعالیة. أسطح المباني امن فوقلرمي ا ھؤالء الرجال  اعدام لتنفیذھا داعش تستخدم

 :وأعمال الخطف والقتل المفقودون والمختفون قسراً 

 في بما ،2016 عام في) ISIS باسم أیضا المعروف (داعش مع االشتباكات اشتدت
 في والفلوجة شباط) فبرایر( في الرمادي مدینة على السیطرة الستعادة عملیات ذلك

 بسبب الموصل، الستعادة أكتوبر( تشرین االول) في عملیاتھا وبدایة یونیو(حزیران)
 . 2016 تشرین الثاني 11 من عراقیا اعتبارا 45000 من أكثر ونزوح القتال

لقد تابعت حمورابي من خالل مقابالتھا ولقاءاتھا المیدانیة مع نازحین من الرمادي 
والفلوجة ، وكذلك مع نازحي الموصل ومناطق سھل نینوى بان داعش قامت 

باختطاف وتغییب وقتل العشرات من المدنیین من المعارضین لفكر داعش وحكمھ، 
وكذلك من العناصر الذین كانوا مرتبطین باالجھزة االمنیة العراقیة من المنتسبین 

وضباط الشرطة السابقین، وكذلك الموظفین السابقین والعاملین في دوائر مفوضیة 
االنتخابات والمرشحین لالنتخابات واصحاب بعض المھن كاالطباء والمحامین 

والصحفیین  وعدد من شیوخ العشائر وبعض من رجال الدین بذرائع شتى، منھا 
تقدیم معلومات أو مساعدة االجھزة االمنیة العراقیة. واكد النازحون استخدام داعش 

لمئات االشخاص كدروع بشریة في المعارك. 

وقد أفادت مصادر لحمورابي بتعرض مدنیین فارین من معارك الفلوجة الى 
الضرب واالختفاء القسري والتغییب، وھناك معلومات متضاربة عن الجھات 

 المسؤولة عن ھذه الممارسات.

ویجدر االشارة ھنا الى انھ ما زال ھناك عشرات األشخاص من الذین تعرضوا 
لالختطاف والتغییب ولم یعرف مصیرھم حتى االن ولدى منظمة حمورابي لحقوق 
االنسان قوائم بھؤالء المختطفین والمغیبین ، وقد فاتحت حمورابي الدوائر المعنیة 
بكتب رسمیة لمعرفة مصیرھم اال ان اإلجابات التي تلقتھا عن بعض تلك الحاالت 

اشارت الى انھ ال توجد ایة معلومات بشانھم لدى تلك الجھات األمنیة . وحسب 
المعلومات المتوفرة لدى حمورابي فان جمیع االیزیدیین والمسیحیین الذین تم اإلبالغ 

عن اختطافھم واختفائھم بعد احتالل داعش لمحافظة نینوى لم یتم الحصول على 
معلومات مؤكدة عنھم. اما بشان المفقودین والمختطفین على ھامش ما جرى في 

، فان ھناك معلومات 2016محافظة االنبار خالل األشھر الستة األخیرة من عام 
متضاربة عنھم اذ تفید بعض المعلومات ان میلیشیات مسلحة اقتادتھم الى جھات 
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مجھولة ، في حین قال اخرون انھم من المنتمین الى مجامیع داعش وانھم ھربوا الى 
خارج حدود المناطق التي تم تحریرھا على ایدي القوات المسلحة . 

وفي سیاق ذلك افاد نازحون لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان عن مشاھداتھم لما 
 حاول ت كانت الفلوجة التيعوائلفي الفلوجة اذ اجبرت داعش اإلرھابیة  جرى

الھروب من الفلوجة جراء العملیات العسكریة العنیفة على البقاء، فضالً عن عملیات 
 وقد قامت ،القتل والبطش التي مارسھا ھذا التنظیم ضد االبریاء من سكنة الفلوجة

ناحیة الصقالویة آملین ان یستلمھم احد الطرق الى بعض العوائل بالخروج من 
بعض الملیشیات  علیھ سیطرت تالجیش العراقي؛ لكن الذي حدث ان ھذا الطریق كان

 ، اذ قامت ھذه الملیشیات باعتقال العشرات من الشباب وبعض كبار السن،المسلحة
 الى الجھات المختصة لغرض التأكد من ھویاتھم ومن ھم انھم سیسلمونبذریعة

 اختفوا وال یعرف  وحسب المصادر نفسھاموقفھم االمني. لكن اغلب ھؤالء المعتقلین
 انھ تم تصفیة ،مصیرھم لغایة الیوم؛ وحسب المعلومات التي وردت الى حمورابي

 ذلك بدون حدث ، ودفنھم بشكل جماعي،عدد كبیر من ھؤالء بطرق وحشیة بشعة
 علم القوات االمنیة المسؤولة عن عملیات الفلوجة ومحیطھا.

الذین فقدوا ولم یعرف مصیرھم لحد وقدمت المصادر ذاتھا اسماء بعض االشخاص 
والنفسي باستخدام واكدت المصادر نفسھا وقوع ممارسات التعذیب الجسدي  ،االن

الكي بالنار والضرب بالسكاكین والتلذذ بتعذیبھم لیصل في كثیر من االحیان الى حد 
 الموت كما حصل للمواطن "سالم نوري محمود الزوبعي" .وبالتالي االغماء 

اعداد وفیما یلي اسماء بعض المواطنین المفقودین والذین ال یعرف مصیرھم لحد 
 :-ھذا التقریر

یاس محمد صالح-    1  
ثمین یاس محمد-    2  
مفید یاس محمد-    3  
مجید ھالل مصلح-    4  
عماد حبیب صالح-    5  
زیاد حبیب صالح-    6  
احمد مجید ھالل-    7  
محمد یاس محمد  -    8  

 كما تابعت حمورابي بقلق إختفاء عدد من الناشطین والفاعلین في التظاھرات التي 
في وسط بغداد والمحافظات العراقیة األخرى من أجل 2016إستمرت خالل عام 

المطالبة بإنھاء الفساد وفضح الفاسدین ومطالبتھم الحكومة المركزیة بإجراء 
االصالحات، إذ الیزال مصیر الناشط جالل الشحماني مجھوالً، ولم تستطع منظمة 
حمورابي الوصول الى ایة معلومات لتحدید مصیره، وتعرض ناشطون وإعالمیون 

الى االختطاف والضرب والتنكیل لقمع أصواتھم أزاء كشفھم لعملیات وصفقات فساد 
 ومطالبتھم باإلصالحات .
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ان منظمة حمورابي لحقوق االنسان اذ تدین ھذه الممارسات المقیدة للحقوق 
والحریات والتي تمثل خرقاً للدستور العراقي الذي كفل حریة التظاھر، وتعد قمعھا 

لحقوق اإلنسان ال بل خرقا فادحا اللتزامات العراق الدولیة تجاه صارخا  اانتھاك
 كما تطالب حمورابي السلطات ،النصوص الدولیة الخاصة بحمایة حقوق االنسان

العراقیة المسؤولة بتوفیر الحمایة الكافیة للتظاھرات والوقفات واالعتصامات 
االحتجاجیة السلمیة ومنع االعتداءات على المتظاھرین ومحاسبة مرتكبیھا، كما تجدد 
تأكیدھا بضرورة الكشف عن أسماء المعتقلین وسجناء الرأي وحریة التعبیر وإطالق 

 .من مظاھر الدیمقراطیة مشروع كون التظاھرات مظھرسراحھم فورا 

وفي إقلیم كردستان العراق، أفادت مصادر حمورابي بإختفاء امریكیة من أصل 
 في عینكاوا، وتفید 2016عراقي ، تدعى أماندا جیوفاني في مطلع  نیسان  

المصادر نفسھا أنھا كانت تعمل عرابا لشركات إستثماریة نفطیة او في تجارة أسلحة 
، وتعتقد المصادر، أنھا خبیرة في التجارة الدولیة، كانت تتعامل مع متنفذین في ھذا 

المجال ، واالعتقاد السائد وحسب المصادرذاتھا، بأن السلطات األمنیة الكردیة ( 
االسایش) ھي التي قامت باعتقالھا ، ولم تستطع المنظمة التوصل الى االسباب التي 

دعت لذلك ، والتأكد من معرفة مصیرھا ، خاصة ان ذویھا واقرباءھا یقیمون في 
الوالیات المتحدة االمریكیة . 

 في سیطرة مسلحة بمنطقة 1998تم اعتقال الشاب ( أ. ن .ن .ع . ح ) من موالید  -
 ، واألصل في الحادث انھ كان 6/1/2016الرزازة التابعة لمحافظة كربالء، یوم 

ھاربا من الموصل برفقة والدتھ ( ھـ )  وصدیقھ خالصا من داعش حیث وصل 
الثالثة الى الرزازة عن طریق الرطبة والرمادي ، وعندھا طلبت السیطرة من الشابین 

مرافقتھما وبعد حین افرج عن صدیقھ أما ھو فقد اعتقل وطلب من والدتھ المغادرة 
وھي ال تعرف مصیره منذ ذلك الوقت ، وحسب المعلومات التي قالھا صدیقھ الحقا 

أن تحقیقا جرى مع االثنین وأنھم سمحوا لھ بمغادرة المكان في حین ابقوا على الشاب 
( أ . ن . ن . ع . ح ) معھم ، (الوالدة ( ھـ ) تسكن كركوك حالیا ).

 تم اختطاف الصحفي وداد حسین علي في دھوك على ید مسلحین 13/8/2016في  -
ردي، وفي الیوم نفسھ وبعد ساعات من ومجھولین ادعوا أنھم من جھاز االمن الك

اختطافھ تم العثور علیھ على قارعة الطریق بین مدینة دھوك ومركز قضاء سمیل، اذ 
نقل الى المستشفى نتیجة اصابتھ بجروح، لكنھ فارق الحیاة بسبب االصابات التي 

 تعرض لھا .
وحسب معلومات منظمة (ھیومن رایتز ووش)، ان االسایش الكردي عرضھ لالستجواب 
مرات عدة خالل االثني عشر شھرا قبل حادثة اختطافھ، كما اشارت المنظمة انھ تعرض 

14 



نسنوي لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنساالالتقرير    

للتھدید وتحذیرات متكررة على ایدي االسایش بعد سلسلة مقاالت تنتقد السلطات الحكومیة 
 في االقلیم وقد طالبت منظمة (ھیومن رایتزووش) اجراء تحقیق شامل ونزیھ عن مقتلھ. 

  سنة.29یشار الى ان الصحفي وداد حسین علي یبلغ من العمر 

على جثة الصحفیین العثور  أعلن مركز میترو للدفاع عن 2016 كانون االول/2في  -
 التابعة KNNالذي یعمل في قناة )  شكري زین الدین الریكاني (الصحفي والمصور

 دون معرفة االسباب وراء دھوك منلحركة التغییر في منطقة العمادیة شمال مدینة 
وشكري زین الدین مصور صحفي في ذلك ، مع إفالت منفذي الحادث من العقاب . 

 . واب لتسعة اوالد1973 كوردستان وھو من موالید بإقلیمقناة محلیة 
وتبدي منظمة حمورابي قلقھا ازاء استمرار حاالت قتل الصحفیین في العراق عموما 

وفي اقلیم كوردستان العراق خصوصا، وفي الوقت الذي تدین فیھ مثل ھذه 
االنتھاكات تود ان تشیر الى ان العراق یحتل مرتبة مرتفعة في قائمة البلدان االكثر 

 تھدیدا ودمویة ضد الصحفیین .

عملیات القتل واالعدامات التي ترتكبھا داعش   عن  حمورابيمعلومات  

أفادت معلومات تلقتھا منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان ھناك عددا من المواطنین  •
الذین قتلتھم داعش وھم من سكان قریة (الحاج علي) في ناحیة (حمام العلیل) 

 واسمائھم كما یلي : 
عبدہلل محمد معید / معوق على كرسي ، أعتقل لیالً في العاشرة والنصف في أیلول  -1

من قبل داعش  بوشایة من قبل احد العمالء بتھمة التخابر مع أخرین خارج  2015
  أھلھ  شوھدت سماعات الموبایل في إذنھ، وقد توسلوقدمنطقة سیطرة داعش، 

 من أجل التحقق من مرتبھ للرعایة، ولكن كل یتصل ھاتفیا معوق وھو كونھلدیھم 
ذلك لم تشفع لھ، وبعد أربعة اشھر تم إرسال قصاصة ورقیة في كانون الثاني عام 

  تشیر الى إعدامھ من قبلھم. 2016
 اعتقلتھعیسى عصمان حسین معید / عقید ركن ، أمر الفوج الرابع شرطة محلیة،  -2

  . 23/10/2015، وتم تصفیتھ یوم 20/10/2015داعش بتاریخ 
 في الموصل 2016 داعش وأعدم  اعتقلتھمثنى عبد الكریم حسین معید / شرطي ،  -3

.
 في الموصل 2016 داعش واعدم عام إعتقلتھعلي سعید ھواز معید / شرطي،  -4
 في 2015 داعش وأعدم عام إعتقلتھمناضل عبد الواحد حسین معید / شرطي ،  -5

الموصل .
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سالم فتحي سرھید / مقدم متقاعد ، كان على خالف مع الدواعش في أفكارھم  -6
زال مجھول المصیر ما، و2014 في رمضان إعتقلتھ داعش االرھابیةوتصرفاتھم ، 

.
 زال مجھول المصیر .ما و2014 عام إعتقلتھ داعشرافع فتحي سرھید / معلم ،  -7
على ایدي ( مالزم ثاني ) ، أعدم  محمد سعید ھواس معید / ضابط شرطة  محلیة -8

 .2014 داعش عام مجرمي
 على ایدي( مالزم ثاني ) ، أعدم  علي حسن ھواس معید / ضابط شرطة  محلیة -9

 .2014داعش عام أمراء الخالفة ل
 بتاریخ إعتقلتھ داعشبراء عیسى عصمان معید / ضابط شرطة إتحادیة،  -10

  المصیر .والزال مجھول مع أبیھ العقید عیسى عصمان، 20/10/2015
 ، 2014أیلول  إعتقلتھ داعش في قوات سوات،  فيسعد علي طرفة /  منتسب -11

 والزال مجھول المصیر.
زال مجھول ما و2014، أخذ في أب تفي قوات سوا  فرج زعیان / منتسبىمثن -12

 المصیر .
  وھم كل من :18/6/2016 یوم )الحاج علي(كما تم إعدام عدد من اھالي قریة 

العقید الركن حازم سرحان  -1
عمر حازم سرحان           ولده  -2
حازم سرحان أبنة   -3
  زوجة أخ العقید) خطیمة ( -4
علي) باتجاه قوات الجیش الحاج (  قریةھؤالء أعدموا بعد محاولة ھروبھم من  

 الدواعش وتم تنفیذ أمر االعدام بھم ، وقد تصدت لھم عملیة التحریرالعراقي اثناء
 وتركت جثثھم من غیر دفن .

 كل من السبب وھم لنفس 15/6/2016 مدنیین أخرین في یوم ة كما تم إعدام ثالث
: 
صالح حمودات حسون      -1
مثنى عبد طعمة  -2
حسن أحمد خلیل -3
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 : الخدمات العامة والشأن االقتصادي 

یعاني اغلب العراقیین من نقص واضح في الخدمات العامة وخاصة خدمات 
الكھرباء اذ ما زال القطع العشوائي للتیار الكھربائي یسیطر على اغلب المدن 

العراقیة وفي المقدمة بغداد ویلجأ المسؤولون في وزارة الكھرباء الى التبریر بأكثر 
من ذریعة واحدة منھا الصیانة المتكررة، وتذبذب عملیات شراء الطاقة من ایران 

وارتفاع درجات الحرارة وكذلك سرقة التیار الكھربائي واستخدام العوائل لكثیر من 
األجھزة الكھربائیة التي تتطلب استھالك المزید من التیار الكھربائي. 

وبشان اخر، یعاني الموظفون والمتقاعدون في إقلیم كوردستان العراق من حصول 
استقطاعات في رواتبھم ومستحقاتھم التقاعدیة، حیث یدفع لھم ربع الراتب 

% ، بذریعة ان الحكومة االتحادیة لم تف 75االستحقاقي أي بنسبة قطع تصل الى 
 بالتزاماتھا المالیة أزاء اإلقلیم.

وفي ذات السیاق أن الحكومة االتحادیة في بغداد اتخذت عدة إجراءات في اطار 
اإلصالح االقتصادي، وصفھا موظفون ووزراء سابقون بانھا جائرة وان بعضھا 
جاء بدون دراسة مستفیضة، على ان الواقع االقتصادي الذي فرضھ تدني أسعار 

النفط، یقتضي المراجعة وترشید االنفاق، في حین ان ھناك الكثیر من األموال 
المھدورة بسبب الفساد لم یتم استرجاعھا، یضاف الى ذلك ان جمیع إدارات 

المحافظات أعلنت عن توقف العدید من المشاریع نتیجة عدم وجود تمویل مستمر 
لھا. 

  الخاص بتعدیل رواتب 333 ومن القرارات التي أشیر عنھا بالجائرة، قرار
وخاصة ضد المتقاعدین  انتھاكا صارخا میدانیا یمثل تطبیقھالموظفین والمتقاعدین، 

حیث تم قطع رواتبھم بشكل كلي أو جزئي یصل الى أكثر من بینھم وزراء سابقین 
% للبعض، مع انھم تحدوا األوضاع األمنیة الصعبة وقدموا تضحیات وتعرضوا 70

الى الخطورة التي ما زالت متواصلة في الوقت الذي یتواصلون في تقدیم خدماتھم 
 او اصیب لمحاوالت االغتیال والقتل تعرض  منمنھموفي مختلف الحقول للدولة 

تعرضت اسرھم  اضطر الى الھجرة او  من ومنھم،افراد حمایتھم خالل استھدافھم
 النعدام الحمایة أطفالھم بعیدا عن مكان سكناھمجالء الى التفكك من خالل ا

 . مناطق اقامتھمواالستقرار في 

غیر دستوري المشار الیھ اعاله  بان القرار  اكدتمحكمة التمییزوالجدیر بالذكران  
 التالعب بالحقوق نتیجةومخالف للقانون ، الن ھناك في احتساب الخدمة ظلم كبیر 

ومن بدرجتھم من  الوزراء السابقین ما حصل ویحصل ضد المكتسبة وخاصة 
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المتقاعدین، اذ  بھذا القرار ألغیت عنھم صفة الوزیر التي تعطیھ حقوق مكتسبة كما 
في جمیع دول العالم ، الن ھذا االجراء یضر بحیاتھم وحیاة اسرھم وسمعتھم، 

باإلضافة الى تعرضھم الى معامالت تحط من منزلتھم الوظیفیة المكتسبة، أضافة 
الى استھداف بعض منھم، خاصة ممن كرسوا حیاتھم في سبیل  خدمةالعراق خالل 

، لھذا أن الوزیر ھو مكلف ولیس موظف المعارضة للنظام السابق. ومن جانب آخر 
 التقاعدیة إعادة اعتبارھم وحقوقھم و333 على البرلمان والحكومة الغاء القرار 

العیش  المساھمة في خدمة قضایا شعبھم و نتیجة ذلك التكلیف لیواصلواالمكتسبة
بكرامة في بلدھم . 

 ان اإلھمال والالمباالة بھذا الموضوع قد یعرضھم الى المزید من الضغوط 
والمضایقات ال بل الخطر، الن قسما منھم فرض علیھ دفع بدل ایجار على دورھم 

 من الراتبتتجاوز على ما ینص علیھ القانون مقارنة مع نسبة ما یتقاضونھ
، مما یدفعھم ذلك الى السكن في مناطق اقل امنا والذي ھو اقل باضعافالتقاعدي 

ان عدم البحث عن معالجات لھذه المشاكل .وقد یتعرضون الى مخاطر تھدد حیاتھم
قد یعقد االوضاع بشكل اكبر ویساھم في حالة عدم استقرار البالد ، ویدفع ھذه 

 الطاقات او یجبرھا على الھجرة.

وترى منظمة حمورابي لحقوق االنسان ان اصالح الشان االقتصادي على وفق 
الطروحات التي تروج لھا الحكومة لیست مؤثرة إیجابا الن الطبقة الحاكمة أبقت ال 

بل أضافت امتیازات على الكثیر من امتیازاتھا السابقة مما یحمل میزانیة الدولة 
العراقیة عجزا اكبر في ظل التراجع الكبیر في اسعار النفط ، وھناك دالة اخرى 

على ضعف االقتصاد العراقي تتمثل بعدم وجود ارادة وحكمة للتحسب واحتماالت 
االنكماش ، ولذلك تعطلت الكثیر من المفاتیح التنمویة خاصة في المناطق الریفیة، 

 ما یكبد الفالحین خسائر سنویة حیث ال تطویر للموارد الزراعیة وانعدام السوق
 لھم الن إیرادات محاصیلھم ال  تعویضات مجزیةاالمر الذي یستوجب دفعفادحة 

تسد نفقات نقل أنتاجھم الى السوق. 

 فال زال الحدیث عنھا بعید عن االجندات الحكومیة اذ ،أما على مستوى الصناعة 
یعاني القطاع الخاص تراجعا مما یدفع المواطنین الى طلب التعیینات في القطاع 

العام الذي ھو بدوره یتسم بالترھل وانعدام فرص التطویر وال یتحمل المالیین من 
الموظفین والعسكریین، ما جعل العراق بلد یمضي نحو عسكرة المجتمع ، لیس فقط 
لمواصلة خوض المعارك ضد االرھاب بل ایضا بحثا لمواطنیھ عن مورد رزق . 
وازاء ھذا الخلل الكبیر تطالب منظمة حمورابي لحقوق االنسان بتصحیح المسار 

السیاسي واالداري والقانوني، لوضع حد لالنتھاكات التي یعاني منھا المواطن 
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العراقي التي تستھدف ابسط حقوقھ االساسیة ، اي الحصول على عمل ألجل حیاة 
كریمة حرة . 

 االنتھاكات الصارخة التي طالت االقلیات

  اوال:ألناجیات والناجون من داعش :
- أجرت منظمة حمورابي لحقوق االنسان حوارات مع الناجیات، كل من  ( ح . م . 

 1965 ، (ب . ز .ح ) موالید 1963 ، ( س . ز .ح ) موالید 1930أ ) موالید 
، وقد تحدثن عن سوء المعاملة غیر االنسانیة 2007والطفلة ( م . ب . ب ) موالید 

التي عشن فیھا منذ الغزو الداعشي لسھل نینوى ، كما عبرن عن الخوف العمیق 
والمتواصل الذي كان یسیطر علیھن خالل التعامل المتوحش لعناصر داعش حتى 

 .بعد ان ارغمن الى تغییر دیانتھن الى االسالم 
 مسیحیة بقیت في الحمدانیة ( بغدیدا ) بعد احتالل 1939- (ز. ب. م ) موالید 

 ، وكانت برفقة سیدة أخرى تعاني أصال من العجز 22/8/2014داعش للمدینة یوم 
الكامل، تروي (ز. ب. م )  كیف قضت الشھور تلو الشھور وھي تحت سیطرة 

اإلرھابیین الذین یقتحمون البیت علیھا بین یوم واخر ویفتشون البیت علھم یجدون 
أمواال او ممتلكات ثمینة ، وتضیف ان التھدید بقتلھا وصدیقتھا كان اسلوبھم المتكرر 

معھا وكانت تطلع یومیا على سطح البیت تناجي ربھا ان یفكھا من ھذا االسر ، 
وكانت تقتات ھي وصدیقتھا مما یرمون لھا من ارزاق شحیحة ومیاه ، اغلب اوقاتھا 

تقضیھا بالصالة ، ولم تخرج من الدار مطلقا وكانت تراقبھم من الشباك وھم 
 یتجولون بكامل أسلحتھم ویتحدثون بلغات مختلفة بعضھا بالعربي.

وردا على سؤال لنا لماذا بقیت في المدینة مع ان جمیع سكانھا االخرین نزحوا عنھا 
، اجابت انھا امراة كبیرة وغیر قادرة على الجري لمسافة طویلة ، وأكدت ان لدیھا 
طاقة كبیرة للصبر والثقة بالرب وكانت على یقین تام ان یوما سیأتي وتتحرر بغدیدا 

واكدت إنھا ال تطلب لحیاتھا بعد الذي مر علیھا سوى ان تعیش بصحة وان تجد 
 سكنا لھا تقضي بھ بقیة حیاتھا امنة .

 لقاء ناجیة عاشت في رعب الجرائم الممارسة من قبل الدواعش ضدھن في بیوتھن-تلكیف
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-  الفتى ( أ، أ، م )طالب مسیحي في المتوسطة روى لمنظمة حمورابي لحقوق 
 ھو ووالدتھ في الموصل وكیف انھ عصابات داعشاالنسان مأساتھ عندما اعتقلتھ 

نقلوه مع والدتھ الى اكثر من بلدة منھا شریخان وبازوایا، بعد ان ابقوه شھرا كامال 
في مقر لھم وكیف كانت محنتھ عندما اجبروه مع والدتھ على اعتناق اإلسالم، مشیرا 
الى تعرضھ للجلد ثالث مرات وسجن أیضا ألنھ تخلف عن أداء صالة الجمعة، كما 

اجبروه على اطالق لحیتھ وجردوه من جھاز الموبایل الذي كان یملكھ وكسروه 
 امامھ وبذلك فقد االتصال باھلھ خارج نینوى.

ویضیف الفتى( أ، أ، م )  انھ كان یجبر أسبوعیا على تلقي دروسا بالدیانة اإلسالمیة 
وتعالیم اخرى ال یعرفھا وكان التھدید بالقتل یطالھ ووالدتھ عدة مرات، مؤكدا ایضا 

 انھما لم یستطیعا معرفة الحیاة مجددا اال بعد االفراج عنھما.

- الناجیة ( ج . أ . د ) مسیحیة من قرقوش تم خطفھا مسلحو داعش في قصبة 
نمرود القریبة من قرقوش ، وسبیھا في الموصل ثم الى سوریة وقد تم المتاجرة بھا 

 مرة وانتھاك كرامتھا وتعنیفھا جنسیا وجسدیا ونفسیا دون اي اعتبار 18الكثر من 
بشري لھا . وفي لقاء منظمة حمورابي معھا ادلت بمعلومات عن الجرائم ضد 

االنسانیة والوحشیة التي عاشتھا ، فھي ال توصف بكلمات النھا خارجة عن اي 
احساس بشري باسم المبادئ الدینیة االسالمیة فقد كان المتاجرون بھا في اسواق 

النخاسة في الموصل والرقة یتجولون بھا من قریة الى اخرى في سوریة لبیعھا في 
كل مرة، وعانت العشرات ال بل المئات من االعتداءات الجنسیة والتعذیبات 

بالضرب والسجن واالھانات المنتھكة لكرامتھا تتواصل من یوم وقوعھا في ایدیھم 
. 2016تشرین االول   الى حین تحریرھا في2014في اب 

- الناجي (ع . ق . م . م ) أفاد انھ ھرب من قریة الحاج علي في منطقة حمام العلیل  •
 بعد أن سیطرت داعش   الى مدینة اربیلنسمة ألف 15بحدود نفوسھا التي  تبلغ 

 الھرب منھم ظلمھم ھوایقن أن الحل البدیل ھو الخالص منبعد ان  ، اإلرھابیة علیھا
 فسیتعرض للقتل ھو وعائلتھ ه أن یعلموا بذلك، النھم إن أحسوا بھروبرمن غي

 بإخراج العائلة فكرت  ویكمل قائال:جمیعاً، لذلك كان خیار الھروب على مرحلتین.
أنا سأخرج  من وصولھم الى اربیل تأكدأ  اند  وبع،واالطفال لوحدھم أول االمر

  قمت بإخراج العائلة 2016/شباط/22 الذي أبقیتھ معي، ففي یوم ئيوأحد ابنا
واالطفال الصغار بوضعھم بسیارة والتوجھ باتجاه القوات العراقیة، وتوقفت على 

 كم منھم وتركتھم لكي یكملوا طریقھم  بأتجاه القوات العراقیة مشیاً على 17-15بعد 
الھرب مع ب  شباط28-27في یوم قمت االقدام، وبعد وصول العائلة الى ارییل ، 

 ھاتولدي مستغالً المطر الغزیر  في تلك اللیلة عبر االنفاق والخنادق التي حفر
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،  ساعات5-4ح مابین و، حیث مشینا لمدة تتراا داعش كخطوط مقاومة لھعصابات
. الى أن وصلنا أربیل

 أن خروج االھالي لم یعد سھالً بعد محاوالت الجیش ( ع . ق . م .م ) السید وأكد 
العراقي لتحریر مناطق قرى الحاج علي والبالغة تسعة قرى، ھي على التوالي ( 

خربة جبر، خربة شمام، البو واوي، الدرباس، المحل، الحصیة (مركز الحاج علي)، 
الكرامة، العوسجة شرقي، العوسجة غربي ) ، حیث بدأ الدواعش بمعاقبة أھالي 

الھاربین منھ وذلك بإعدام شخص مقرب لھم حال معرفتھ بھروب أحد أفراد العائلة . 

 ھي قریتي خربة  جنوب الموصل المحررة الوحیدة من قرىى ان القرویضیف
الشمام وخربة العبد  فقط وھناك سبعة قرى اخرى ھي ( البو واوي والدرباس 

زالت تحت ماوالمحل والحصیة والكرامة والعوسجة الشرقیة والعوسجة الغربیة ) 
سیطرة داعش، وھناك تحصینات مقامة من قبل الدواعش وھي على شكل سواتر 

وخنادق بإتجاه النھر،  والدواعش  لدیھم كمائن في المناطق الزراعیة لمنع ایة 
محاولة یقوم بھا االھالي بالھرب من ھذه القرى باتجاه النھر ومن ثم عبر المناطق 
الزراعیة للوصول الى قریة خربة شمام الموجود فیھا الجیش، ومن یحاول الھرب 

أربعة اشخاص( ت داعش  قتلوقدیقوم داعش بقتلھم  أو اسرھم وأخذھم رھائن، 
  لھم في أربیل.مجالس عزاء أقیمت قدإمرأتان ورجالن) من الھاربین المدنیین و

عن الیة التواصل مع الباقین في القرى وعن تحركات الجیش،  كما تحدث الناجي 
،  ومن خاللھم   العشائريأن الكثیر من أبناء المنطقة ھم من مقاتلي الحشد قالحیث 

 الوضع االمني، كما أن ھناك الكثیر من أھالي ھذه القرى عنتصلنا التطورات 
 انھ لم یخرج من الموصل منذ وأضافیعیشون في كركوك واربیل وبینھم تواصل.

 الوضع  بشأن ، اما2016- شباط 27 في اال داعش،  مجرميسقوطھا بید
، أن السفر كان ممنوعاً افاد المصدر ذاتھاالمني  والخدمي والصحي واالجتماعي 

 وھو یروي أن االرھابیین فیجب أن یكون الكفیل لسفرك أحد  الضرورةوفي حالة
 الى واحتاج ناریة لھ أصیب بكسور وتلف أعصاب، حادث دراجةأحد أبنائھ بعد 

 من ألكثر مراجعتھمراجعات للمعالجة خارج الموصل، وأكد ذلك بتقاریر طبیة بعد 
 (محمد ابراھیم السبعاوي) الذي اكد لھ أن نسبة شفائھ ضمنھم الدكتور اطباء من 5

 المانیة فقط، وحاولوا معھم مستشفیات الف یورو ومن خالل 70 % وبكلفة30ھي 
ه ھذا معللین ان الرب قادر على شفائھ ب طلرفضوا  المجرمینكثیراً ولكن الدواعش

وھو لیس بأحسن من غیره . 
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 األول منكما أكد أن أغلب الدواعش في منطقة الحمام ھم من العراقیین، وأن الخط 
  سوریین ولیبیین وتونسیین وفي المستشفیات كنا نرىلعربالقادة منھم أغلبھم من ا

 والفیتنامیین وباقي الجنسیات، وھم یتعاملون بااللقاب والكنى االجانب الصینیین
 وأكد أن الثاني. الصریحة، أما أبناء المنطقة فأغلبھم من الخط ولیس بأسمائھم

غرر بھم م داعش من ابناء المنطقة البعض من ال عصاباتالعراقیین المنتمین الى
القاعدة قبل داعش ومن بیوتات معروفة مثل وھناك من كان لھم جذور مع التطرف 

 أننا دھشنا بعد سقوط الموصل من ظھور ( ع.ق.م.م )في المنطقة ،  ویقول السید 
 النساء ظھرن  بعضاناس لم نكن نتوقع منھم التطرف واالنتماء الى داعش، حتى

 إلحدى  بقریب مقتولمنتمیات الى داعش ولیس الرجال  وحدھم . وعندما كان یؤتى
بذلك ھو ما والفرح  كانت الھالھل وتوزیع الحلوى ،ھؤالء النسوة من الداعشیات

یصدر منھن ولیس البكاء والعویل، الن المقتول شھید بحسب عقیدتھم ومثواه أصبح 
 الجنة .

وان داعش تدعو مقاتلیھا من دول مختلفة بالمھاجرین ، أما الذین من أھل الموصل 
والرقة یسمون باألنصار ، وتختلف المكانة والحقوق بینھم حیث األفضلیة للمھاجرین 

بالمرتبات والغنائم والسبایا. 

 من حیث الضغط على االھالي بلبس  وغیر انسانیةزیةخمسة داعش  مماریؤكد انو
 اللحیة والجلد لكل من یخالفھم في ذلك، كما أن علیك وإطالقالدشداشة القصیرة 

 المأل. أمامحضور الصالة الى الجامع وإال الجلد ھو مصیرك 

 لبس الخمار خارج الدار، نلم یكن بأحسن من حال الرجال، فعلیھفاما وضع النساء 
 من )النساء(ترى عورة  كما على الرجال وضع ( الجادر) على باب الدار لكي ال

، ولیس مسموح للنساء الخروج من الدار اال في حالة الضرورة القصوى ومع خاللھ
محرم، ویجب ایضاح الضرورة لعناصر الحسبة التابعین للتنظیم، كما انھ في حالة 

 وھذه مخالفة النساء لھذه التعلیمات فسیتعرض ولي أمرھا للجلد وبحسب المخالفة 
 اإلجراءات التعسفیة تسمى بالدیون على حد وصف الدواعش.

 حواالت توجد رواتب وال  سیئ جداً، حیث ال فقد بین بأنھالوضع االقتصادياما عن 
 داعش على تفرضھا ت، لذلك لم یعد ھناك نقد متوفر، كما أن الضرائب التي بدأمالیة

بات لھ تاثیره السلبي  ومنھا الكھرباء بشقیھ الوطني والمولدات،بعض الخدمات
  إذ بعد مرور سنة على تردي وضع الكھرباء، اصبحت الخطیر على حیاة الناس

 ومثلھ من المولدات  مقابل  دفع ، للوطنيأمبیر 5الحصة المقررة لكل عائلة ھي 
  لألمبیر  المولدةالجور االف دینار 3 الف دینار للوطني للشھر الواحد و15مبلغ 
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 امبیر فقط لكل عائلة، وإذا مسك صاحب 5 من خالل وضع جوزات بقدرة الواحد
فإن العقوبة تكون   امبیر10 من خالل مضاعفة حمل الجوزة الى ةالدار بمخالف

 الف دینار مع قطع الكھرباء عن الدار، وفي حالة إعادة الكھرباء دون 70الغرامة 
 . الوھنا یكون المصیر مجھو  صاحب البیتاعتقالعلمھم فإن العقوبة  تكون 

 بتوقف الزراعة السباب كثیرة افاد ( ع.ق.م.م)عن وضع الزراعة واھتمام االھالي و
منھا عدم وجود الكھرباء الیصال الماء الى البساتین والحقول مع شحة المیاه، ولعدم 

وجود جدوى اقتصادیة في تسویق للمحاصیل . وبسبب الوضع االقتصادي السيء 
یع سیاراتھم باسعار زھیدة جداً، إذ وصلت االسعار الى بلالھالي قام العدید منھم ب

  الحقیقیة مع دفع الزكاة من قیمة البیع الى داعش..القیمةخمس 

 1963الناجیة : ( ا ، ي ، ي ، م ) / تولد  •
 الحالة اإلجتماعیة : متزوجة من السید ( ف ، ح ، ي ، ا )

( الموصل ).في المھنة : موظفة    
 أوالدھا :

.1989( ا، ف ، ح ) – تولد -            

 ( طالبة في مرحلة السادس االعدادي 1997( س ، ف ، ح ) – تولد -          
) داعش للموصل عصاباتالعلمي  توقفت عن الدوام بعد احتالل  

( طالب في الخامس االبتدائي  وناجح الى 2003ع ،  ف ، ح )– تولد -          (
 الصف السادس، توقف عن الدوام منذ احتالل داعش للموصل ).

السیدة ( ا ، ي ، ي ، م ) تصف ما جرى لھا ولالخرین بعد احتالل داعش للموصل 
 اشارت الى ان االرھابیین كانوا یجبرون العوائل على تزویج بناتھم للمسلحین فقد، 

، كما وصف ابنھا ( ا ،ف ، ح ) التدخل الیومي لالرھابیین في الحیاة الشخصیة 
 فقد أجمعللمواطنین واعتبار السروال القصیر مجرد عورة ، اما كیفیة ھروب العائلة 

 محفوفة بالمخاطر الجسیمة ، وبعد سلسلة من ھيافرادھا على ان ھذه العملیة 
سیارة تكسي من دارھم الكائنة في حي الزھور تقلھم   حیث تم وضع خطةالمناقشات

.  وقد اصطحبوا معھم اربعة حقائب فقط ، وھذا ما حدثالى مكان اخر في الموصل
 شخص فاصبح 14وجدوا ھناك ثالث عوائل اخرى من وفي العملیة الثانیة للھرب 

 شخص وفي الساعة الثالثة من صباح الیوم الثاني طلب منھم الدخول 18العدد الكلي 
ضمن الجزء السفلي  لحوضھ ومعزول بسقف حدیدي  ( صھریج للنفط فارغ ) في

 باالمتناع عن اي تحرك او حدیث الن تعلیماتعن جزئھ العلوي كما تم تزویدھم ب
نقاط التفتیش التي نصبتھا داعش كانت تقوم بضرب جسم التانكر بقطعة حدید لتقیس 

 ) وفي  أو الصھریجالصدى لھذا الضرب وھكذا تحرك التانكر ( السیارة الحوضیة
 انزلوا من وقدالعاشرة والنصف من مساء الیوم نفسھ وصلوا الى منطقة الدشیشة 

التانكر ( الصھریج ) وتم وضعھم في سیارات نقل ( باصات صغیرة كیات ) حیث 
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وصلوا الى مدینة الرقة وبعد مبیت لیلة واحدة في احدى ساحاتھا توجھ الجمیع في 
استغرقت الرحلة اربع ساعات وتم و مكشوف الى مدینة المنبج  ( شاحنة نقل ) لوري

اسكانھم في دار خالیة اذ بقوا فیھا اسبوع كانوا ال یتناولون فیھا غیر الخبز والجبن 
والطماطة والخیار وفي نھایة ھذا االسبوع تم اخراجھم من الدار باتجاه مدینة عزاز 

مرورا بقریة الراعي والباب وبعد ذلك توجھ الجمیع مشیا على االقدام حیث كانوا 
 وفي مكان مكشوف توقف .یحملون امتعتھم على ظھورھم وكان السیر لیال فقط

 الضوء مشیرا ذلك التوجھ نحو نا انتھت االن وان عليهالمھرب لیقول لھم ان مھمت
باصبعھ الى احد االتجاھات ففعلنا الى ان اقتربنا من منطقة الضوء وكان في 

 جرت ستة محاوالت بعد أناستقبالنا الجیش الحر السوري ، ثم تم التوجھ الى تركیا 
 المحاوالت  تلكمن اجل الدخول الى تركیا وكانت المحاوالت تجري لیال وفي كل

الخمسة كان الجیش التركي یكشفھا ویعیدنا الى الحدود السوریة الى ان تولى
 مھرب تركي الذي نجح في ایصالنا الى  بلدة خربة الجوز ثم الى مدینة المسؤولیة

 وراجعنا السفارة ، استضافنا احد  االقارب في شقتھاذ ،انطاكیا ومنھا الى انقرة
 25جواز عودتنا الى العراق وقد استغرق انتظارنا في انقرة   مینأالعراقیة ھناك لت

 ا الى أربیل.یوم حتى تم وصولن

  االنتھاكات التي طالت المسیحیینثانیا:
 كثیرا من حیث استمرار 2015 عن العام الماضي االسبق 2016  لم یختلف عام 

اوضاع معاناة المسیحیین العراقیین من حاالت القتل واالختطاف في عدد من مناطق 
العراق، الى جانب استمرار معاناة النازحین والمھجرین قسرا من مناطق تواجد 
المسیحیین التاریخیة في سھل نینوى حیث مدن وبلدات بغدیدا، برطلة، كرملیس، 

بعشیقة، بحزاني، تلكیف، باطنایا، تللسقف، باقوفة، شرفیة وامتدادا الى القوش 
وغیرھا من البلدات والقرى. اال ان التغییر الذي حصل ھو بدء تحریر عدد من تلك 

 حیث تم تحریر بغدیدا وكرملیس وبرطلة ثم تبعھا 2016البلدات في تشرین الثاني 
تحریر بعشیقة وبحزاني وغیرھا من بلدات شرق الموصل، كما تم تحریر باطنایا 

وبعض من قرى وقصبات تابعة لقضاء تلكیف شمال الموصل ، اال ان مركز تلكیف 
ال یزال غیر محرر . وبالرغم من التحریر اال ان الصدمة كانت أشد لدى المسیحیین 

حین وجدوا مناطقھم المحررة ودورھم وممتلكاتھم مدمرة ومحروقة ومھدومة. 
 لقد تابعت فرق منظمة حمورابي لحقوق االنسان تفقدھا ورصدھا لما أصاب مناطق 

االقلیات من دمار سواء كانت للمسیحیین أو االیزیدیین أو الشبك والكاكائیین في 
سھل نینوى. فما یخص مناطق المسیحیین وجدت ان الوحدات السكنیة والمتاجر 
والمعامل والمرافق االجتماعیة والمؤسسات التعلیمیة والصحیة قد تعرضت الى 

الھدم والحرق والسلب والنھب والعبث، ان فرق حمورابي التي زارت جمیع بلدات 
المسیحیین المحررة وقامت بالرصد والتوثیق، قد قدرت حجم التدمیر العام لبلدات 

24 



نسنوي لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنساالالتقرير    
 

 االضرار بین اضرار كلیة % ، وعند تصنیف50وقرى المسیحیین أكثر من 
 تبین انعینات محددة من المناطق والقرى عن طریق اخذ وجزئیة وعملیات حرق، 

% ) ویختلف من منطقة الى 25-3 یصل بین ( لمناطق المسیحیینحجم التدمیر الكلي
اخرى، فمثال یبلغ حجم التدمیر الكلي للدور والوحدات السكنیة في بغدیدا ( مركز 

%، أما حجم 25% وباطنایا 20% تقریبا، بینما یصل في بحزاني الى 3الحمدانیة ) 
% ) اذ تقدر فرق حمورابي نسبة الحرق في 45 – 20الحرق فتتراوح النسبة بین ( 

% ، 45% بینما قد تصل في بعشیقة الى 40% ، أما مركز الحمدانیة 20برطلة 
أما حجم الضرر الجزئي المتمثل بتكسیر االبواب والشبابیك والعبث والنھب والسلب 

% ) وتقدر فرق حمورابي ان اكبر حجم 80 – 60فأن النسب تتراوح بین ( 
% بینما یتراوح في بغدیدا 80للضرر وقع على باطنایا وبرطلة اذ وصل الى 

% ) . 75 – 60وكرملیس وبعشیقة وبحزاني بین ( 
 أن ھذا الحجم من التدمیر خلق نوعا من االحباط لدى اھالي ھذه المناطق، والتي كان 

) ألف نسمة، واعرب العدید منھم 120یبلغ سكانھا قبل دخول داعش باكثر من ( 
لحمورابي عن صعوبة قدرتھم على العودة وامكانیة اصالح دورھم بسبب نقص في 
االمكانات المادیة ، بینما اشار اخرون انھم یعانون وضعا نفسیا ال یؤھلھم للعودة في 

الوقت الراھن بعد اطالعھم على الخراب والتدمیر الذي طال كنائسھم ودورھم 
ومقابرھم في ظل غیاب االمن وفقدانھم للثقة باالجھزة االمنیة الحكومیة والبیشمركة 

وباقي التشكیالت االخرى، النھا تركتھم مكشوفین وعزل من السالح یواجھون 
وحشیة داعش . 

  وقد اشار قسم من الذین التقتھم حمورابي بوضوح انھم یفكرون في الھجرة من البالد 
وعدم العودة، لینضموا الى قوافل الھجرة المستمرة، وفیما یتعلق بھجرة المسیحیین 

% من المھجرین والنازحین المسیحیین تركوا 50فقد قدرت حمورابي انھ بحدود 
الوطن خالل الثالث سنوات الماضیة، والحظت حمورابي ان اعداد النازحین 

 ) عائلة بما 1900 بحدود ( 2015 عن عام 2016والمھجرین قد تناقص في عام 
) االف شخص، وكشفت احصائیة كانت حمورابي قد اعدتھا من خالل 10یساوي (

راصیدھا وفرقھا بان عدد العوائل المسیحیة من المھجرین من سھل نینوى 
 2016) عائلة بینما اصبح عددھم في عام 15547 كان ( 2015والموصل في عام 

) عائلة مما یدل على ان ھناك نسب تسرب عالیة للمسیحیین من 13645یساوي ( 
مناطق النزوح في اربیل ودھوك والسلیمانیة ، وان النسبة الغالبة منھم قد اخذت 

طریق الھجرة الى خارج البالد. في الوقت الذي لم تالحظ حمورابي عملیات عودة 
 عائلة عادت الى تللسقف مؤخرا، واكثر ھذه العوائل 15الى المناطق المحررة سوى 

وحسب مصادر حمورابي ھي عوائل لحراس ومقاتلي االحزاب المتواجدة في 

25 
 



نسنوي لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنساالالتقرير    

المنطقة، بینما لم تالحظ حمورابي وجود عودة الى بغدیدا وكرملیس وبرطلة 
وبعشیقة . 

 وللتوضیح أكثر یمكن االطالع على االحصاءات ادناه : 

 العوائل المسیحیة النازحة من سھل نینوى والموصل وباقي المناطق االخرى الى  -1
 ) عائلة مسیحیة  موزعة  على المخیمات 9438أربیل ومنطقة عنكاوا  والبالغة (

الكرفانیة  والدور المؤجرة  من العوائل ومن قبل الكنیسة. 

عدد االفراد عدد العوائل الطائفة ت 
 22009 5529طائفة السریان الكاثولیك   01
 12142 2779طائفة السریان االرثوذكس  02
 4654 1130طائفة الكلدان   03
        ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ كنائس االشوریین واالرمن    04
الالتین والروم واتباع الكنائس . 5

االنجیلیة  
 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ 

 38805 9438المجموع 

 -  العوائل المسیحیة النازحة  من سھل نینوى والموصل  وباقي المناطق االخرى 2
 )   عائلة مسیحیة  موزعة  على المخیمات 3707الى  محافظة دھوك  والبالغة ( 

و القرى والدور المؤجرة . 

 عائلة  300- العوائل المسیحیة  النازحة الى السلیمانیة = 3

 عائلة  200- العوائل المسیحیة النازحة الى كركوك =  4

  عائلة  13645المجموع العام للعوائل = 

  كان عدد العوائل النازحة في ھذه المحافظات الثالث المشار 2015في عام 
 عائلة  15547الیھا اعاله = 

  في 2016عدد العوائل المسیحیة المھجرة التي تناقصت خالل عام 
 االف شخص.  10 عائلة بما یساوي تقریبا 1902المحافظات المشار الیھا =  

ع النازح من بغدیدا في ف- أغتیل المواطنان الشابان المسیحیان أمیر خضر یونان نا
محافظة نینوى وسنان سمیر النازح من قریة باقوفة من نفس المحافظة وجرح 

المواطن المسیحي الشاب ثائر نعیم ھابیل في حي الغدیر/ ساحة میسلون في تمام 
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 امام محل للمشروبات الكحولیة 23/12/2016الساعة الثامنة والربع من مساء
 شرقي بغداد.

ة " سھل نینوى الشمالي " مھجرین ویعانون ف- ما زال اھالي بلدتي تلسقف وباقو
شغف العیش رغم ان البلدتین تم تحریرھما من قبضة داعش منذ أكثر من سنتین 

واربعة أشھر، وھم االن یتطلعون للعودة لكن مسلسل االنتھاكات في البلدتین مستمر، 
منھا عملیات سطو وسرقة للممتلكات الخاصة والعامة وتدمیر شبكة الكھرباء 

 متر مع االسالك 9 و 12ومحطة ضخ المیاه ، وقد تم اختفاء االعمدة ذات االرتفاع 
النحاسیة الواصلة بینھا ، وضمن ھذا الواقع فان ھذه العملیات تتم على مرأى نقاط 

التفتیش التي یدیرھا االمن الكردي والمسؤولین االخرین، وتعرضت المنطقة في 
 الى االجتیاح على ایدي مسلحي داعش عند خطوط الصد الخاصة 3/5/2016

بقوات البیشمركة ، وقد ادى ھذا االجتیاح الى تدمیر وحرق العدید من البیوت 
االضافیة . 

 ھذا وقد كانت حمورابي قد تلقت شكاوى من اھالي بلدة تللسقف تؤكد سرقة 
مضخات میاه عمالقة من مشروع میاه تللسقف بعد تحریرھا، وكذلك ان قسما من 

المحوالت الكھربائیة تم رفعھا بالیات ثقیلة ، اضافة الى حفر شق صغیر فوق انابیب 
المیاه التي مدت من االبار التي تم حفرھا وادى ذلك الى تلف تلك االنابیب ، 

واضافت المصادر انھ یتم منع الناشطین واھالي البلدتیین من تفقد دورھم بین الحین 
واالخر ، اال بعد عدة اسابیع من طلبات الدخول الى المدینة، ویمنع أي مواطن من 
حمل كامیرات تصویر وكذلك یمنع ایضا حملھم الجھزة التلفون ( الموبایل ) التي 

تحتوي على كامیرات تصویر وذلك لمنع تصویر وتوثیق السرقات واالنتھاكات، بل 
ان االمن الكردي اوقف ناشطا تحتفظ منظمة حمورابي لحقوق االنسان بأسمھ لعدة 
ساعات وھددوه اكثرمن مرة اذا لم یتوقف عن نشاطاتھ الحقوقیة لصالح احد الذین 

انتھكت حقوقھ . 
- سجلت كامرة منظمة حمورابي لحقوق االنسان مشاھد محزنة عن الخراب والتدمیر 

 ) 80والسرقة التي طالت بلدة باطنایا وحسب تقدیراتنا ان نسبة التدمیر طالت  ( 
بالمئة من البیوت والعقارات والممتلكات االخرى ، واكثر الدمار والحرق طال 

 كنیسة ( مار قریاقوس ) في البلدة .
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حال الكنائس في سھل نینوى

 وفي حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءا إغتیال 25/10/2016 یوم تم في -
) في (بغدیدا الیاس ججي القس بطرس) من أھالي قرقوش المسیحي (نزارالمواطن 

 أطفال ثالثة بنات 5 ومتزوج ولدیھ 1969مدینة البصرة وھو من موالید 
 مجلس النواب على تشریع مصادقة) ثالثة أیام من 3 جاء بعد (وولدان، االغتیال

تحرم بیع واستیراد وتصنیع على  منھ 14 المادة نصتقانون واردات البلدیات الذي 
 ش على محل لبیع الخمور في البصرة.ي والموما الیھ كان یع..الخمر

 ما زال مصیر الطفلة المختطفة كرستین عزو عبادة مجھوال منذ ان انتزعھا احد -
 أثناء نزوح العائلة من 22/8/2014مسلحي داعش من حضن امھا عائدة حنا یوم 

مدینة " بغدیدا " الحمدانیة ، بعد احتاللھا على ایدي مسلحي داعش ، وكانت 
المعلومات المؤكدة قد أفادت أن المسلح الذي اخذ الطفلة من حضن امھا یعرف باسم 
أبراھیم وھو من أھالي الموصل وقد ھدد االم بالقتل اذا لم تغادر وتترك الطفلة لدیھ .

وقد حاولت منظمة حمورابي لحقوق االنسان منذ عدة اشھر ان تحصل على رقم 
ھاتف المسلح االرھابي ابراھیم من احد اھالي الموصل، وفعال تم االتصال ھاتفیا بھ 

وعند سؤالنا لھ عن الطفلة كرستین قال انھا عندي وطلبنا ان تحدثھا امھا لتسمع 
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 صوتھا ، فقال انھا نائمة وقطع االتصال .

یشار الى ان عمر الطفلة كرستین كان ثالث سنوات عندما انتزعھا ھذا االرھابي 
من حضن امھا، وھكذا فأن عمرھا االن أكثر من خمس سنوات، وكانت منظمة 

 بعد استبیان 2015حمورابي لحقوق االنسان قد اعلنت الطفلة كرستین نجمة لعام 
واسع أجرتھ في ھذا الشأن. 

- تابعت منظمة حمورابي ملف المسیحیین المفقودین ضمن مناطق سیطرة داعش، 
فأكتشفت ان ھناك عددا من االفراد من النساء والرجال واالطفال ال یزالون 

یرزحون تحت ظلم داعش باالضافة الى ما تم االشارة الیھ في تقریر العام الماضي 
 وفیما یلي جدول بأسمائھم:
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الحالة  التفاصیل

 االجتماعیة 
 ت االسم الثالثي التولد 

من أھالي الموصل كان یسكن حي الساعة  بجانب 
كنیسة الالتین ( أم العجوبة) ، بسبب زیادة 

االضطرابات ضد االقلیات وخصوصاً المسیحیین، 
 بترك الموصل 29/9/2013قامت العائلة  بتاریخ 

والتوجھ الى مدینة قرقوش ( الحمدانیة) ، حیث 
إستأجرت العائلة داراً قرب كنیسة ماركوركیس 

 للسریان األرثوذكس . 
  وقبل سقوط المنطقة بید 6/8/2014صباح یوم 

داعش، نزحت العائلة مع االھالي  بإتجاه مدینة 
أربیل ومنھا الى عنكاوا، ولكن من دون والدھم 

السید طالل الذي رفض الخروج بحجة أن داعش 
 لن یدخل المدینة. 

 كانت عائلة السید طالل على إتصال مع والدھم  
بعد سقوط قرقوش بید داعش ودخولھ للمدینة في 

 ،  وكان یحاول الخروج 7/8/2014صباح یوم 
 ولكن داعش كان یمنعھ من ذلك.

 أیام إتصل السید عبد الغني بعائلتھ  قائالً ، 7بعد 
أن داعش قام بتجمیع جمیع المسیحیین الباقین  

بالقرب من المستوصف الصحي الكائن في حي 
العسكري قرب الجامع، وقام بأخذ جمیع 

موبایالتھم، وعند محاولة االتصال بھ بعد ھذا 
الحادث  لم یرد لھم أي إجابة من والدھم ، وبعد 

ذلك وصلت الیھم رسالة عبر الموبایل من داعش  
مفادھا ( نحن الدولة االسالمیة ) التتصلوا بھذا 

الرقم مرة أخرى . ومنذ ذلك التاریخ وللیوم 
الیوجد أي خبر أو معلومة تذكر عن السید طالل 

 عبد الغني . 

/22/12 متزوج
1956 

طالل عبد الغني ناصر 
 بھنام سبتي 

01 

 من أھالي برطلة، إمرأة طاعنة في السن  بقیت 
 في دارھا في برطلة  والیعرف عنھا أي شيء .

1/7/1930 أرملة  02 حني متي إبراھیم أل كنون 

من أھالي برطلة ، ھي إبنة السیدة حني متي 
 إبراھیم ، بقیت في المدینة بعد سقوطھا بید داعش 

 03 سھام زكي حنا  1962 أرملة

من أھالي زاخو كانت في زیارة لوالدتھا السیدة 
حني متي إبراھیم  بصحبة إبنتھا مریم البالغة من 

 سنوات  قادمة من زاخو، وحصل أن 6العمر 
سقطت مدینة برطلة  بید داعش وبقیت مع والدتھا 

 والیعرف مصیرھا ومصیر الطفلة لحد االن 

باسمة زكي حنا  وإبنتھا (  1960 متزوجة
 مریم ) 

04 

بقیت مع والدتھا السیدة باسمة زكي حنا في برطلة 
 عند بید جدھا السیدة حني متي ابراھیم .

 05  الطفلة ( مریم بولص )   سنوات6 طفلة

من أھالي تلكیف، رجل معوق وغیر قادر على 
 الحركة.

 ماھرمتي كریكو  1965 متزوج
وزوجتھ برنادیت شعیا 

 بني بقطر

06 

من اھالي قرقوش متزوجة من السید ماھر متب 
كریكو في تلكیف، بقیت مع زوجھا المعوق لخدمتھ 

ومداراتھ لعدم قدرتھ على الحركة ولم یستطیعا 
الخروج من تلكیف والیعرف مصیرھما لحد الیوم 

. 

 07 برنادیت شعیا  بني بقطر 1964 متزوجة
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 من أھالي تلكیف ، بقیت في تلكیف ھي وولدھا 

المعوق عند دخوا داعش للمدینة ، والزال 
 مصیرھما مجھوالً .

 08  جورجیت متي كریكو  عام60 أرملة

من أھالي قرقوش ، فقد بعد سقوط المدینة بید 
  وللیوم .7/8/2014داعش بتاریخ 

خضر مجید عناي  09 

من اھالي  الموصل، كانت تعمل في معمل االلبسة 
الجاھزة ( ولدي)في حي المنصور في الموصل 

تشیر المعلومات أن داعش قد اجبرھا على االسالم 
 والتتوفر معلومات عنھا 

فتاة -10 نھرین یوخانیس جو 1967  

أرملة السید  أنطوان خضر حبابة، وھي من أالي 
  حي المنصور –الموصل 

ماري جبرائیل یوسف أبو  1955 ربة بیت
 غزالة 

11-  

من أھالي الموصل إبن السیدة ماري جبرائیل 
یوسف أبو غزالة، كان یعمل في معمل لصناعة 

 الدبس

-12 عالء انطون خضر حبابة  1983 أعزب  

من أھالي الموصل إبن السیدة ماري جبرائیل 
یوسف أبو غزالة، كان یعمل في معمل لصناعة 

 الدبس

-13 سرمد أنطون خضر حبابة  1986 أعزب  

من أھالي الموصل بنت السیدة ماري جبرائیل 
یوسف أبو غزالة، كان یعمل في معمل لصناعة 

 الدبس

فتاة - 
 عزباء

-14 رنا أنطون خضر حبابة 1989  

من اھالي سنجار، الزال مفقوداً منذ سقوط سنجار 
  بید داعش وللیوم3/8/2014یوم 

-15 سعد بطرس ملكو   

من اھالي سنجار، الزال مفقوداً منذ سقوط سنجار 
  بید داعش وللیوم3/8/2014یوم 

-16 داؤد عبد المسیح  جرجیس   

من أھالي سنجار ،  الزال مفقوداً منذ سقوط 
  بید داعش وللیوم 3/8/2014سنجار بتاریخ 

-17 نجیب ماہلل   

من أھالي الموصل  وھو متقاعد یسكن حي الشفاء 
 مع زوجتھ ( نجیبة )، الزال مفقوداً للیوم .

متزوج -18 أدیب خضر عیسى  1937  

من اھالي الموصل متزوجة من السید أدیب خضر 
عیسى وتسكن حي الشفاء مع زوجھا، الزالت 

مفقودة لحد الیوم 

متزوجة  نجیبة  19-  

-20 أركان صلیوا متي حنوني   متزوج من اھالي برطلة ، الزال مفقوداً لحد الیوم .  

 بالقرب 3/4/2016- تعرض المواطن المسیحي ( ل. ر. ك ) الى االختطاف یوم 
من نقطة تفتیش حي الشعب في بغداد ، منطقة محمد سكران وتم االفراج عنھ یوم 

) الف دوالر ، وحسب معلومات 90,000 مقابل فدیة قدرھا(10/4/2016
حمورابي أن المختطف یعمل سائقا لحساب شركة خاصة تتعاطى نقل المشروبات 
الكحولیة بین المدن العراقیة وفي لحظة اختطافھ كانت ھناك خمس شاحنات أخرى 

قریبة جدا من الشاحنة التي یتولى قیادتھا ، إال أن الخاطفین لم یكترثوا لھؤالء 
السائقین . ولم تتوصل المنظمة الى االسباب التي دفعت الخاطفین الى اختیار 

 ل. ر. ك) بالذات دون غیره من السواق المتواجدین معھ .(المواطن 
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 21/5/2016افاد الناشط الحقوقي ( ر . ب ) باختطاف المواطن (ا. ه. ع) یوم - 
في حي الریاض في بغداد الساعة الحادیة عشر لیال، وتم االفراج عنھ بعد ان دفعت 

عائلتھ فدیة مالیة للخاطفین .
 الى قصف جوي 6/5/2016- تعرضت قریة دوبیري في منطقة نھلة فجر یوم 

قامت بھ الطائرات الحربیة التركیة، حیث أصاب القصف عددا من دور القریة واثار 
المزید من الرعب في صفوف سكانھا وبعضھم من النازحین والمھجرین قسرا الذین 

لجأوا الى تلك القریة بعد احتالل داعش لقراھم ، ومن جملة الدور التي تضررت 
دار السید ( احیقار یوخنا ) الذي تسكنھ عائلة مسیحیة نازحة من قرقوش تضم سبعة 

اشخاص بینھم خمسة أطفال .
- تابعت منظمة حمورابي لحقوق االنسان قضیة العائلة المسیحیة الساكنة في حي 
شارواني في أربیل، والتي تعرضت سابقاً الى الكثیر من االعتداءات على ایدي 

بعض جیرانھم، ولم تتوقف تلك االعتداءات رغم المناشدات التي قامت بھا منظمة 
حمورابي وتدخل الجھات الحكومیة في إقلیم كوردستان العراق، ال بل تم إنتزاع 

 حقھم في الشكوى بتعھد قسري بعدم التعرض للمھاجمین أو الشكوى ضدھم مجددا.

ملف التجاوزات على االراضي والممتلكات للمسیحیین   ثالثا:
ال تزال مسألة اغتصاب الدور وامالك المسیحیین لم تحل في بغداد ، فقد تابعت 

حمورابي قضیة عدد من الدور التي سبق وان اشارت الیھا في تقاریرھا السابقة، 
واكتشفت ان العدید من تلك القضایا ال تزال عالقة، فقد أفاد الدكتور فوزي بطرس 

) ومساحتھا 163/3/3بولص بان المستولي على داره في الوزیریة ببغداد بالرقم (
 یرفض اخالء الدار بالرغم من اللجوء الى المحاكم واالستعانة بقوة بغداد 2 م336

 الخاص 101للتصرف وفق االمر الدیواني الصادر من مجلس الوزراء رقم 
باعطاء الصالحیة لقوة محددة باخالء دور المسیحیین المتجاوز علیھا من دون 

 ان جاره 2016اللجوء الى القضاء، فقد تبین لحمورابي في (كانون األول ) دیسمبر 
الذي اودع الیھ الدار امانة خالل فترة التوتر الطائفي ھو الذي یحتل الدار وقد قام 

بمناورات وتحایل وادعاءات كاذبة لاللتفاف على القانون ویدعي زورا بانھ اشترى 
الدار. فیما وصل االمر في النھایة الى المساومة لبیع الدار لھ بمبلغ بخس ال یساوي 

 من المبلغ الحقیقي وقد 1/20ربع القیمة الحقیقیة، ومع ھذا جاء بمبلغ ال یساوي 
رفض الدكتور فوزي استالم مثل ھذا المبلغ وأصبحت القضیة معلقة، وان األجھزة 

 األمنیة فشلت في استرجاع الحق الصحابھ.
من جانب اخر أكد الدكتور عصام جورج صاحب الدار في الكرادة خارج، مقابل 

، ان بناء داره یضم باإلضافة 16/1/15 دار 27 زقاق 913مركز الشرطة محلة 
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الى الدار(مشتملین)، وخالل متابعة حمورابي لقضیة داره أكد انھ رافق قوة االخالء 
التي أعطت إنذارا لمغتصبي الدار، اال ان التسویف والمماطلة مستمرة وبالنتیجة انھ 

 لحد اللحظة لم یحصل على حقوقھ.
الحزب وفي ذات السیاق، تابعت منظمة حمورابي االیضاح الذي أصدره كل من 

التجاوز  بشأن الوطني اآلشوري وكتلة الوركاء الدیمقراطیة وكیان أبناء النھرین
االستیالء والتجاوزات على قرى ضمن مسلسل على أراضي قریة (ھزارجوت) 

  في إقلیم كوردستان العراق. المسیحیینوأراضي 

ومع تفاقم األزمة التي استجدت في ملف التغییر الدیموغرافي وتحدیدا في منطقة 
 جرت العدید الشھر.(نھلة)، وفي فترة مخاض ھذه األزمة وحیثیاتھا التي تجاوزت 

 أفضت إلى تشكیل لجنة خاصة من عدیدة.من المخاطبات واالتصاالت مع جھات 
الموضوع. قبل مجلس وزراء اإلقلیم لمتابعة 

 في برلمان اإلقلیم دور في تقدیم األوراق والوثائق المطلوبة المسیحیینوكان لممثلي 
 منطقة (نھلة) وقریة  برفع التجاوزات منللجنة، كما اقترحوا وكمرحلة أولى البدء

 جدا.(ھزارجوت) كون التجاوزات فیھا سھلة الحل 
من ممثلي المسیحیین في برلمان إقلیم كردستان العراق وبعد فترة وجیزة تم إبالغ 

 بأن الموضوع معقد جدا وال یمكن حسمھ في  وحسب ما ذكره اإلیضاح،قبل اللجنة
مجلس الوزراء، وإن المجلس قد أحالھ إلى رئاسة اإلقلیم والتي قررت البت فیھ 

 . وعبر تشكیل لجنة خاصة أیضا
 ابتدأت ھذه اللجنة عملھا من قریة (ھزارجوت).. والتقت 2016 ـ 4 ـ 19وفي 

 وقد أشارت التنظیمات المسیحیة المذكورة في االیضاح المشار بأھلھا ووجھائھا، 
 منھا إلى األھالي أصحاب ین، المتجاوزالىأن اللجنة كانت أقرب بكثیر الیھ اعاله، 

الحق ووفق مستمسكات ثبوتیة رسمیة، مما حدا بالوفد الذي كان یمثل القریة في 
التفاوض.. لالنسحاب، وقد جرت محاوالت الحقة من المسؤولین المحلیین في ناحیة 

 تأكد بأنھم كانوا أكثر مرونة من اللجنة المرسلة لحل اذ(روفیا) وقضاء (بردرش)، 
وفي ھذا السیاق تم منع اھالي المشكلة برمتھا، ووعدوا األھالي بحل شامل للمشكلة، 

قرى ( نھلة) على ید السلطات االمنیة المحلیة من الوصول الى مركز محافظة اربیل 
 12/4/2016للمشاركة في التظاھرة التي كان من المقرر انطالقھا یوم االربعاء 

الساعة الحادیة عشر والنصف صباحا امام مقر برلمان اقلیم كوردستان للمطالبة 
برفع التجاوزات الحاصلة على اراضیھم وایقاف التغییر الدیمغرافي الذي یتولى 

 االشراف علیھ متنفذون اكراد في تلك المناطق .
 الى انتھاك تمثل بقطع 27/7/2016وعلى اثر ذلك تعرض اھالي قرى (نھلة) یوم 

التیار الكھربائي عنھم على ید مجامیع كردیة من قریة (باكرمان) وذلك بعد ان قامت 
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الجرافات التي ارسلتھا رئاسة حكومة االقلیم الزالة االبنیة المتجاوزة على اراضي 
 قرى نھلة.

وكانت تلك المجامیع الكردیة قد اغلقت الطریق الرئیسي بوجھ االھالي المسیحیین 
 ، ولم یستطع ھؤالء االھالي المسیحیین من الدخول الى 26/7/2016ھناك یوم 

قریتھم اال بعد االستنجاد بالشرطة والسلطات المحلیة المسؤولة. 
وھناك عشرات الحاالت من التجاوزات على القرى واالمالك المسیحیة التي لم تلق 

 والـدور، واالراضي الدونمات من مئات للھا الحلول منذ عقود من السنین اذ التزا
 لم ،والسلیمانیة ودھوك لاربی في للمسیحیین والعائدة السابق النظام صادرھا  التي

 أصحاب ویزعم عدد من ،الكنائس الى یعود منھا وقسم ،اصحابھا الى تسترجع
 النفع لأج من ولالستثمار للمطار استخدمت والتي (عنكاوا) في الزراعیة االراضي

 ومعلومات بیانات  حمورابي تلقت كما.  العام بعدم تلقیھم تعویضات عن ممتلكاتھم
) ٥۰ (من أكثر على تجاوزات بوجود تفید ،موثوقة مسیحیة وجھات ناشطین من

 ل،حلو دون معلقا أمرھا لیزا ال   ساشعة زراعیة واراضي وامالك مسیحیة قریة
 أشخاص أو قبلیة زعامات أو ومتنفذین سلطة لھم أشخاص ، اـعلیھ اوزـتج دـوق

 المسیحیین كان مالكیھا االراضي ذهـھ وأغلب ،المحلیة الحكومات لقب من مسنودین
 شھدتھا يـالت كریةـالعس لواالعما والحرب االستثنائیة الظروف بسبب قد ھجروھا

 الكبرى العراقیة المدن الى ونزحوا السابق النظام أبان كردستان العراق اقلیم منطقة
في عام  التغییر بعد وعادوا ،وغیرھا والبصرة وكركوك  ـلوالموص دادـبغ ـلمث

 وعلى . وقراھم ، یھمـأراض ىـعل متجاوزین آخرون أناس لیجدوا   الیھا2003
 العشائر شیوخ وبعض زاخو بلدیة فأن في زاخو)، بیدارو قریة ( :لالمثا لسبی

  .1992  عام منذ كاملة الزراعیة وأراضیھا القریة على یسیطرون الكردیة

 غرب لشما سلیفاني لسھ في المسیحیة القرى من عدد ھناك ذلك جانب والى  
 التغییر بھدف علیھا إستولت قد السابق النظام أبان العراقیة، الحكومة كانت ،دھوك

 بعد المنطقة تركوا العرب المتجاوزین لكن ،العرب فیھا وأسكنت الدیمغرافي
 اكنیھاـس ىـال القرى ھذه بعض وعادت   1991عام  بعد الكورد لسیطرة خضوعھا

 ،من الكورد ومتنفذین مسؤولین سیطرة تحت لالیزا اآلخر والبعض المسیحیینمن 
 كافة تنجح لم ،فمثال. الحقیقیین أصحابھا الى تعد مـول معلقا منھا الكثیر أمر لوالیزا

   زاخو (قراوال) غرب ةـالمسیحیة لقری االراضي من إستعادة المسیحیین محاوالت
 . 1992عام  منذ ،الكورد  من متنفذون أناس علیھا یسیطر التي

 الحدود قرب ،زاخو غرب المسیحیة دیرابون قریة على قائم التجاوز لیزا ال كما 
   مجمع سكني بأنشاء قامت قد ابقـالس النظام فترة في الحكومة كانت حیث ،السوریة
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من  العرب انسحاب وبعد لصالح العرب، القریة اراضي في تقریبا دار ۲۰۰من 
 مناطق من جاء منھم   عددا وان ، االیزیدیین اسكان تم ،  1991 عام المنطقة
 .  للقریة اضافیة أراضي ىـعل اوزواـوتج اخرى

زاخو افاد مواطنون من (كاني ماسي) بوجود  لقضاء التابعة (برواري) منطقة ففي
تجاوزات على أراضي القریة بتخصیص إقامة مشاریع على أراضیھم دون علم 

 ةـقری سكان تجاوز المسیحیة من قریة (جقال) أھالي كما یعاني أھالي القریة،
 1991عام  منذ القریة أراضي من دونمات ۱۰ من أكثر على الكردیة ا)ـ(بریفك
 أصحاب النصاف الحكومة من أیة اجراءات دون ومستمر قائم التجاوز لوالیزا

 قضاء (العمادیة وفي اراضیھم، في البناء من یحرم ویمنع أصحابھا كما. االرض
 قریة ففي ،علیھا المتجاوز الزراعیة الدونمات مئات و القرى عشرات )ھناك
 علیھا سیطر قد السابق النظام كان ،زراعیة واراضي بساتین ھناك  ثالـم كي)ـ(اینش

 ھناك ة إقلیم كردستان العراق، وكذلكـمالی وزارة مـبأس مسجلة وحالیا باالكراه
 رىـق نـم نودینـمس رادـأك علیھا تجاوز القریة في السكنیة القطع من العدید

 وكذا االمر في قریة (داودیة)حیث تم التجاوز على أراضي القریة من قبل .متجاورة
ینكي) وتم بناء مسجد في أراضي الداودیة. كما تم التجاوز على فأبناء قریة (ز

على من قبل اكراد متجاوزین أراضي في قریة بلیجاني حیث تم تشیید بیوت 
 . وضد ارادتھمأراضیھا دون موافقة أصحاب األرض

 قضاء في لقریة(ھمزیة) وزراعیة سكنیة اراضي على ایضا تجاوزات وھناك 
 ألعتراضات االكتراث فیھا، وعدم جامع الى التجاوز وبناء باالضافة ،العمادیة

 عشائریة اتـزعام ـلقب من ،1991 عام منذ القریة میاة المسیحیین، والتجاوز على
القریة السلطات ومراجعات اھالي مناشدات رغم مستمرا لالیزا  التجاوز.متنفذة

.  في االقلیم لحد الیوم الحكومیة

معلومات الى منظمة حمورابي القریة  قدم اھالي اذ قریة (میزي) في عمادیةكذلك 
لیفندوا فیھا ما قیل عن ان "اھالي القریة باعوا االراضي لالكراد" یبدو ان 

من  بالرغم اإلقلیم،التجاوزات تتواصل وال سامع في القنوات االداریة في 
االرض. وعشرات القرى في ھذه المنطقة  المتكررة من اقبل صحاب المخاطبات

 ال تزال تحت التجاوزات المتواصلة دون اي اجراءات )برواري باال(كما في 
ھذه التجاوزات ھي أحد االسباب  كل .رسمیة النھاء ھذه الظاھرة القدیمة الجدیدة

 ممنھجة لتشجیع الھجرة  ھجرة المسیحیین ویحسبونھا كسیاسات تواصلاالساسیة في
 المذكورة ما یغذي فقدان االمل والثقة لدى المسیحیین بالسلطات المعنیة. 
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 االنتھاكات التي اصابت االیزیدیونرابعا: 
توفرت لدى منظمة حمورابي لحقوق االنسان معلومات على درجة من المصداقیة 

، بعض ھذه المعلومات نتیجة 2016عن اوضاع المكون االیزیدي خالل عام 
الرصد الذي قام بھ ناشطو المنظمة وراصدیھا  وبعضھا االخر من االتصاالت التي 

اجرتھا حمورابي مع ناشطین ایزیدیین، واجماال فان من المعلومات الجدیرة 
 بالتوثیق اآلتي:

كشف ناشطون لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان زاروا منطقة سنجار ان المقابر - 
الجماعیة ھناك بسبب المجازر التي ارتكبتھا عصابات داعش تتعرض للعبث ، 

وكذلك لھجمات الكثیر من الكالب التي تسحب بعض الھیاكل العظمیة للجثث، وناشد 
ھؤالء الناشطون الجھات المعنیة بحمایة المقابر الجماعیة التدخل للحفاظ على حرمة 

 جثامین ھؤالء الشھداء ، مشیرین الى ان العبث بتلك المقابر ما زال مستمرا .

الى بغداد -  تعرض المواطن االیزیدي دواد شمو صاحب فندق بغداد في العاصمة 
 . على ید مسلحین كانوا یستقلون سیارة رباعیة الدفع24/11/2016االختطاف یوم 

وبعد یومین من االختطاف تم االفراج عنھ وال تتوفر ایة معلومات دقیقة ان كان 
 المواطن دواد قد دفع فدیة مقابل إطالق سراحھ او غیر ذلك.

 طفال أیزیدیاً كانوا 40 افادت مصادر أیزیدیة مطلعة لحمورابي بأن ھناك اكثر من -
محتجزین لدى داعش ثم نجوا منھا، قد تعرضوا لعملیات غسل الدماغ، وھم االن مع 
عوائلھم النازحة التي تتخذ من مخیم شاریا في دھوك مأوى لھم، یتصرفون بنزعات 
تمیل للعنف واالسالیب االصولیة الداعشیة في التعامل مع امھاتھم وكذلك مع افراد 
العوائل االخرى وكانھم ینفذون في ذلك ما دأبت علیھ داعش في النظرة الى المرأة 

وما ھو المطلوب منھا ووصفھا بانھا عورة ینبغي تغطیتھا. وأكدت تلك المصادر أن 
عوائلھم تدعو الى ما ینقذ اطفالھا من تلك النزعة االصولیة واعادة ترمیم اوضاعھم 
النفسیة من خالل برامج توعیة تعید غسل ادمغتھم من كل ما لحق بھا جراء بقائھم 

 تحت سیطرة ارھاب داعش قبل فرارھم ونجاتھم من سطوتھا االرھابیة .

 على 2016 - تأكد لدینا أن عدد من االمھات واالطفال االیزیدیین قتلوا خالل عام 
ن تسلیم اطفالھن الى ھؤالء المسلحین ، عایدي مسلحي داعش بسبب امتناع االمھات 

 وكذلك بسبب بكاء االطفال المستمر بعد اقتیادھم عنوة من االمھات .

 االنسان : ناشطون أیزیدیون لمنظمة حمورابي لحقوقأكد •
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 الواقع في قضاء (الشیخان- ناحیة  في مخیم أیسیانالنازحین والقاطنین قیام عدد من 
 ة المعانافاضحین، 24/6/2016 نھار یوم الجمعة الموافق بتظاھرة باعذرا)

  إرتفاع الحرارة وإنقطاع الكھرباء المستمر.الیومیة من
 اكثر من مرة في الیومخروجھم للتظاھرات المتظاھرین كرروا ویذكر المصدر أن 

 (اھرین یحصل أمام إدارة المخیم الذي یبلغ عدد الخیم فیھظ وكان التجمع للمتنفسھ،
 من سنجار وبعشیقة وبحزاني.تقطنھا عوائل  أیزیدیة نازحة   خیمة )3003

 االخیرة التي أدت الى التظاھرةوفي  الساعة التاسعة من مساء الیوم  نفسھ، كانت 
 في توفیر الكھرباء لمطالبھمبعض من أعمال العنف نتیجة عدم استجابة ادارة المخیم 
  المتظاھرین قام بعض حیثالالزم للوقایة من موجة الحر والتخفیف من معاناتھم ، 

الى إدارة المخیم  وقد لجأت بكسر زجاج كرفانات االدارة من خالل رمیھا بالحجارة، 
 الى المخیم وقامت بتفتیش الخیم جاءتالتصال باالجھزة االمنیة ( االسایش) والتي ا

، ولم  شاب 37بلغ عددھم بحسب المصدر  الذین واعتقال عدد من شباب المخیم 
تستطع المنظمة التأكد من اطالق سراحھم . 

- تلقت منظمة حمورابي لحقوق االنسان تقریرا من احد الناشطین الحقوقیین 
 من سكنة 1989االیزیدیین مفاده ان النازح الشاب ( میرزا بركات قاسم ) موالید 

جنوب سنجار قریة رمبوسي ، قد تعرض للخطف قرب مجمع شاریا التابع لمحافظة 
 غرب قریة سینا شیخ خضر وحسب 16/6/2016دھوك ووجدت جثتھ بتاریخ 

معلومات اقرباء للمجني علیھ انھ خرج ومعھ مبلغ من المال لغرض شراء سیارة بعد 
اتصال ھاتفي تلقاه .

كما رصدت حمورابي حاالت قتل واختطاف ایزیدیین ومسیحیین وشبك  في مناطق 
متفرقة من العراق واعتداءات وانتھاكات لعراقیین اخرین وكاآلتي :

 یوم السبت 1996 مقتل المواطن االیزیدي ( سلیم قاسم خدیدا ) موالید  -
 ، وحسب المعلومات نفسھا ان القتل تم على ایدي قوة كردیة تدعى ( 14/5/2016

روجھ مھ) وھي قوة كردیة من سوریا ، المواطن المغدور سمیر قاسم خدیدا ھو من 
 اھالي قریة خانصور.

 27/2/2016مقتل االیزیدي ( وسیم عابد ) في بغداد بعد ان اختطف وقتل بتاریخ  -
 بالرغم من ان عائلتھ دفعت مائتین الف دوالر وھو یسكن حي الجامعة في بغداد .

 أربعة آالف ایزیدي مختطف من سنجار بأیدي مسلحي )4000- استمرار بقاء (
عصابات داعش، أغلب المختطفین االیزیدیین نساء ورجال، وقد جرت محاوالت 

عدة لمعرفة مصیرھم عبر وسطاء لكن تلك المحاوالت لم تثمر نتائج لصالح معرفة 
 مصیر ھؤالء المختطفین.
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ومعھم ایضا - المعلومات تفید ایضا أن عملیات بیع واغتصاب النساء االیزیدیات 
ما زال مستمرا للسنة الثالثة، وأن ھذه العملیة ما زالت تتم في مدینة الرقة مسیحیات 

 أمراة وشابة في السبي والعبودیة الجنسیة لمجرمي 3300السوریة وفیھا اكثر من 
داعش، بینما تراجعت في الموصل بسبب العملیات العسكریة لتحریر المدینة، ومن 

المعلومات االخرى أن اكثر المعتقلین في سجون داعش الموزعة في المناطق 
الصحراویة ھم من االیزیدیین.

 - یؤكد ناشطون ایزیدیون أن ھناك اھماال دولیا لقضیة االیزیدیین من سنجار، وأن 
كثیر من اشكال االبتزاز والمناورات لموضوع سكان ھذه المدینة یتعرضون ل

االستخباریة والمتاجرات.
- أشتكى ناشطون ایزیدیون أن اغلب المسؤولین الذین یمسكون ملف مدینة سنجار 

غیر معنیین بشكل مباشر بھذه القضیة، وھكذا لم یعد الى المدینة بعد مغادرة داعش 
 % من سكانھا، وھناك آالف العوائل ما زالوا یعیشون في الخیم والمخیمات 7لھا اال 

 االخرى.
 - ما زال عدد من المناطق العراقیة التي یسكنھا االیزیدیون غیر محررة، والجزء 

) ألف 400الشمالي المحرر من سنجار عاد الیھ ثالثون ألف ایزیدي من أصل (
 كانوا یسكنون ھناك قبل غزو داعش للمنطقة.

 - أكثر النازحین الذین یعیشون في منطقة جبل سنجار یخشون االبتعاد عنھ الى 
 مناطق سكنھم االصلیة بسبب المخاوف االمنیة من عودة داعش لھا.

 - من المعلومات المؤكدة االخرى التي حصلت علیھا منظمة حمورابي لحقوق 
االنسان، ان اكثر من ثالثین طفال ایزیدیا قتل على ایدي مسلحي داعش خالل عام 

2016. 
 - الخدمات الكھربائیة تتراوح بحدود متدنیة في الیوم الواحد حیث ال تغذى المدینة 

بالتیار الكھربائي اال ساعة واحدة فقط ، وھناك نقص حاد في الخدمات الطبیة 
العالجیة واالوضاع الصحیة عموما ، في تدھور مستمر داخل مخیمات النازحین 

 االیزیدیین أو بالنسبة لالیزیدیین الذین عادوا الى بیوتھم .
 - تأكد لدى منظمة حمورابي لحقوق االنسان أن اكثر من مئة الف ایزیدي ھاجروا من 
العراق خالل السنوات الثالث االخیرة، نتیجة استمرار االنتھاكات الحقوقیة الخطیرة 

 ألف ایزیدي في تركیا حیث یقیمون في 15التي تستھدفھم. اذ ھناك أكثر من 
مخیمات عدیدة في میدیات ونصیبین وباتمان وغیرھا من المخیمات في جنوب شرق 
تركیا، وذكر مراقبون لحمورابي من مخیم میدیات في تركیا بان المخیم اشبھ بمعتقل 
وان المھجرین االیزیدیین یسمح لھم بمغادرة المخیم بأجازات لساعات محددة، وان 
االجازات الطویلة األمد بحاجة الى موافقات معقدة، وان أي تأخیر في العودة على 

فترة االجازة یحرم المواطنون من دخول المخیم. 
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 وأضافت ان االیزیدیین خارج المخیمات ھم تحت رحمة حزب العمال الكردستاني 
وھم یدفعون ثمن صراع السلطة التركیة مع الحزب المذكور، وغالبا ما یتلقى 

المھجرین مواد فاسدة اثناء مساعدتھم، كما اضافت مصادر حمورابي ان الالجئین 
االیزیدیین في مخیم باتمان تم اجالئھم من المخیم الى دیار بكر من قبل حزب العمال 

الكردستاني ، بعدھا دائرة الھجرة التركیة استطاعت ارجاعھم اال انھ بعد عودتھم 
وجدوا ان اغلب خیمھم ومؤنھم كانت مسروقة. 

 واكد ایزیدیون من تلك المخیمات لحمورابي ان منظمة الیونیسیف تقوم بتقدیم 
 سنة عن طریق منظمات تركیة ، وعلى سبیل الذكر 13مساعدات لألطفال دون سن 

 ، اال انھم بینوا ان اغلب ھذه المساعدات ال تصل IMPRولیس الحصر مثل منظمة 
الى كثیر من العوائل التي لھا أطفال، مشیرین الى وجود فساد وسرقات مؤكدین ان 

) عائلة في مخیم باتمان یستحقون منحة الیونیسیف لألطفال والتي تبلغ ( 20ھناك ( 
 ) لیرة تركیة، لكنھم حرموا من منحھم البطاقة المطلوبة لتقدیم المنحة، فیما 150

أشاروا في الوقت نفسھ، ان ھناك عوائل ایزیدیة وصلت استرالیا اال ان حصتھم 
تؤخذ لصالح اناس خارج المخیم ، بینما یحرم االخرین من المتواجدین في المخیم. 

لذا ان منظمة حمورابي لحقوق االنسان، تطالب وتحث الحكومة العراقیة واالمم 
المتحدة واالتحاد االوربي والتحالف الدولي  في العراق لالسراع في تقدیم مساعدات 
اغاثیة سریعة واعادة اعمار وتأھیل المساكن في سنجار والقرى التابعة لھا ، لیتسنى 
لالیزیدیین الذین ال یزالون یعانون من تبعات االبادة الجماعیة التي اصابتھم للعودة 

الى مسكانھم بعد توفیر االمن واالنتھاء من عصابات الدواعش ، كما واالولویة 
الكبرى والتي تعد تحد ال یقارن ھو ضمان أمن مستدام لتحقیق العودة من داخل 

وخارج العراق ، أكان ذلك لالیزیدیین ، المسیحیین ولباقي االقلیات المتضررة . 
أفاد أیزیدیون لمنظمة حمورابي لحقوق االنسان بأنھ تم منعھم من إدخال مواد غذائیة  -

كافیة لسد حاجاتھم، من السكر والرز وغیرھا من المواد الغذائیة االخرى الى قراھم  
في سنجار،  وأضافوا أن السیطرات االمنیة وخاصة نقطة تفتیش فیشخابور غرب 
زاخو قد حددت كمیات قلیلة جدا ، ال تتناسب مع حجم الحاجة التي تتطلبھا الحیاة 

الیومیة للعائدین الى دیارھم  وضمان مقومات بقائھم ، كما أفاد أیزیدیون من أھالي 
سنجار لحمورابي بوجود إجراءات مشددة و روتینیة ومعقدة للسماح لھم بإدخال 

المواشي إلى قرى سنجار، وھذا  یقلل من فرص تشجیع العودة ودعم مقومات البقاء 
 والعیش الكریم .

 أفاد ایزیدیون ومصادر موثوقة لحمورابي بان االیزیدیین العائدین الى سنجار -
یدفعون ثمن الشد والجذب بین القوات المختلفة التي تسیطر على سنجار 

ومحیطھا، اذ اكدت انھ ال تزال مناطق واسعة بید عصابات داعش اإلرھابیة، 
خاصة المناطق الجنوبیة، في الوقت الذي تسیطر على المناطق األخرى قوات 
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تابعة للحزب الدیمقراطي الكردستاني ( روشافا ) وأخرى تدعى وحدات الحمایة 
الشعبیة ( یبكة ) تابعة لحزب العمال الكردستاني الى جانب وحدات مقاومة 

سنجار ( یبشة ) التي استطاعت تكوین نوع من اإلدارة الذاتیة على رقعة 
جغرافیة محددة، وقوات ایزیدخان وان اختالف توجھات ھذه القوى ومراجعھا 

تضع المواطنین االیزیدیین في وضع انساني صعب، ویخشى األھالي من سنجار 
من االقتتال بین ھذه القوى، ویعد ھذا العامل احد أسباب مخاوف االیزیدیین في 

یتعرض المخیمات من العودة الى مناطقھم المحررة. وفي سیاق متصل، 
شة) التي قامت یبـ (االیزیدیون من سكنة المناطق التي تسیطر علیھا قوات ال

بتشكیل نوع من اإلدارة الذاتیة على شكل كانتون یقوم بخدمات إداریة وبلدیة 
 حسب مزاعم ألیزیدیین  الى التھدیدوامنیة على رقعة جغرافیة محددة في سنجار،

 . خ.ح( تلقى السید  حیث بالمصادرة ألمالكھم وعرضھا للبیع ,افادوا لحمورابي،
 (من مجمع خانصور)اتصال ھاتفي من مسؤول كانتون شنكال وھو من اھالي )ر

  على حد قولھ، انھبالنصقال لھ , 2016 /7 /28قریة خانصور ایضا في یوم 
 سوف تصادر عودة وفي حال عدم الالى سنجاریجب ان تعودوا خالل شھر

 كما ،امالككم وبیوتكم وتعرض للبیع في مزاد علني وتعود االموال الى البلدیة 
 انھ لیس الوحید الذي تلقى ھذا التھدید وانما اغلب النازحین ) ر. خ.ح(أكد السید 

 من اھل القریة تعرضوا لنفس محتوى االتصال كما إقلیم كوردستان العراقالى 
طالما الذین یسیطرون نھ من المستحیل الرجوع حالیا الى بیتي ومنطقتي ایقول 

على المنطقة لدیھم توجھات سیاسیة وان المنطقة ضمن تجاذبات بین اطراف 
 سوف نتعرض اما لالعتقال األكید في ظل ھذه االوضاع وانھ من كردیة متعددة،

یش بسالم وامان.عأو القتل . كما اضاف اننا نتمنى ان نعود الى مناطقنا وان ن

 التي طالت التركماناالنتھاكات  خامسا:

كان مصاب التركمان الشیعة قد ترك اثرا كبیرا في وعي العالم نتیجة االستھداف 
وجرائم االبادة الجماعیة التي مارستھا داعش ضدھم حیث باالضافة الى القتل 

 الكیمیاویة  والغازاتوالتدمیر الوحشي في مناطقھم استخدمت داعش االسلحة 
مثال  تازة  بلدة وقعت عشرات الضحایا واغلبھم من النساء واالطفال فيوقدضدھم 

  .التابعة لمحافظة كركوك
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غیر حكومیة عراقیة صور عن تقریر منظمة المللت رلیف سوسایتي –منظمة تركمانیة 

 االنتھاكات التي طالت الشبك  سادسا:

  تم قتل المواطن الشبكي ( محمد طھ جرجیس ) من ،2016حزیران 2 بتارخ  •
أھالي قریة" باریمة"  التابعة لناحیة بعشیقة من قبل عصابات داعش االرھابیة بحجة 

 اصحاب امروا قد االرھابیونعدم امتثالھ لتعلیمات الدواعش حیث كان 
 ، اال ان المواطن المغدور تحدى  ظھراً  الحاصدات بعدم العمل بعد الساعة الواحدة
 الدواعش فتم قتلھ بنیران قناص  عصاباتذلك وقام بحصد محصولھ مما اثار غضب

مما ادى الى وقوعھ تحت اطار الحاصدة الزراعیة التي كان یعمل بھا ..علما ان 
المغدور كان قد ترك قریتھ باریمة نتیجة تعرض القریة الى قصف یومي بشكل 

 المغدور أب ألربعة أطفال .علما ان ،  مأوى لھ  قریة الفاضلیة اتخذ منمنظم و
، بایبوخت، (كانونة الشبك وھي تعرض عدد من قرى اكدت مصادر مضطلعة •

 في اطار الحرب على داعش والقصف المتبادل بین القوات الدراویش، باریمة)
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 ناھیك عن قصف طائرات المتواجدة في ناحیة زلكان والمجموعات االرھابیة،
 . من الدور السكنیة في ھذه القرىعشراتالتحالف الدولي والذي سبب ھدم ال

أفاد مواطنون شبك لحمورابي بان عدد من دورھم السكنیة وبساتینھم تعرضت الى  •
التجریف في قضاء الحمدانیة بعد عملیات التحریر من داعش، واطلعت حمورابي 

 على وثائق وصور تؤكد مزاعمھم.

  االنتھاكات التي طالت الكاكائیینسابعا:
یشار الى ان االقلیة العراقیة الكاكائیة قد تعرضت للمزید من االنتھاكات على ایدي 

 الجماعات المسلحة ومجامیع داعش االرھابیة ووقوع قتلى منھم:
- أغتیل المواطن العراقي الكاكائي ھاوري قاسم مبارك، حیث فاجآه مسلحون مجھولون 

، وأطلقوا النار 22/12/2016وھو في محلھ بحي بنجا علي في كركوك مساء یوم 
علیھ بدم بارد وغادروا المكان، وكان ناشطون كاكائیون قد افادوا الى منظمة حمورابي 
لحقوق االنسان أن االنتھاكات التي یتعرضون لھا لم تنحسر وان ھناك بعض الخارجین 

على القانون واالرھابیون یستھدفون ھذا المكون العراقي. 
 بین  قریة سلیمان بك وقریة  الى الخطف المواطن الكاكائي ( ساالر بابا )تعرض- 

 أیام  اطلق 4 الشعبي التركماني ، وبعد د من قبل قوات الحش16/2/2016امرلي  یوم 
 . سراحھ بضغوطات وتأثیر بعض االطراف

  االنتھاكات التي طالت الصابئة المندائیینثامنا:
وضمن حملة تھدید وإختطاف وتسلیب متواصل شھدتھا بغداد ومحافظات اخرى ضد 

الصابئة المندائیین، سجلت منظمة حمورابي العدید من الجرائم واالنتھاكات التي 
 مورست ضدھم وكاألتي:

- أفاد المواطن الصابئي المندائي سامي خفیف زمام الزھیري من سكنة مدینة 
، قامت مجموعة مسلحة كانوا یستقلون سیارة 27/11/2016كركوك، انھ بتاریخ 

BMW بلون رصاصي غامق بالتعرض لسیارتھ التي كان یستقلھا برفقة أخیھ في 
الطریق المؤدي الى المعبد المندائي وكان بحوزتھ حقیبة تضم ثالثة كیلوغرامات 

ونصف الكیلوغرام من الذھب عیار واحد وعشرین، ومبلغ قدره ثالثون الف دوالر. 
 الى الضرب واالھانة والتنكیل على 27/6/2016- تعرض المواطن ( ف ، ت ) یوم 

ایدي مجموعة من اسایش كركوك بعد ان تم اعتقالھ وظلت اثار الضرب واضحة على 
جسمھ ، كما لقي بالسجن لمدة یومین ثم افرج عنھ بعد ذلك . 

- تعرض المواطن الصابئي المندائي وسام عماد العمر سبع وعشرون عاما الى 
التسلیب على الطریق العام في حي االعالم في محلھ في تمام الساعة الثامنة والنصف 

 ، اذ استولى المسلحون على كیلوغرام وثالثة ارباع 2016/ 6/ 22صباحا یوم 
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الكیلوغرام من الذھب الخالص عیار واحد وعشرون ، وتوجھ الى مركز الشرطة 
لتدوین ما حصل لھ وبعد فترة فوجئ بدخول مجموعة من العصابة التي سلبتھ الى 

داره وتھدیده بسحب الشكوى والتنازل عنھا ، واال تعرض والده للقتل او خطف ابنھ 
 مما دفعھ الى ترك القضیة والھجرة .

- تھدید المندائي یوسف عسكر الذي یسكن محافظة دیالى قضاء المقدادیة برسالة ھاتفیة 
 الف دوالر واما تصفیتھ او خطف احد اطفالھ مما اضطره ترك داره 20بدفع مبلغ 

 وترك القضاء في 9/2/2016والھجرة الى بغداد وقد تم التھدید بتاریخ قریب 
 وتم التبلیغ في  مركز شرطة المقدادیة التخاذ الالزم وما تزال 15/5/2016

االجراءات متدنیة.
- اختطاف في منطقة الحسینیة في بغداد للصابئي المندائي، جمیل واوالده عامر وفادي 
وتم اطالق سراح االب اوال، وابقاء االوالد االثنین عند الخاطفین لجلب االب مبلغ قدره 

 الف دوالر الطالق سراح االبناء، وقد تم االفراج عنھم بعد إستالم الخاطفین الفدیة.  70
- تم االعتداء على احد المندائیین في سوق الشرطة الرابعة ببغداد بالسب والشتم 

 عام ألنھ 65 عام على رجل یبلغ من العمر 26وااللفاظ الطائفیة البذیئة من شاب بعمر 
یعرف جیدا ان ابناء الطائفة مسالمین وال یوجد لدیھم فصول عشائریة تأخذ حقوقھم في 

حاالت االعتداء علیھم وال توجد لدیھم اي قوة مسلحة تاخذ بحقھم وال یوجد قانون 
یحمي المكونات الصغیرة من ھكذا تصرفات ھوجاء وقد جرى االعتداء یوم االحد 

  وامام مرأى ومسمع عدد من المندائیین.22/5/2016الموافق 
- سرقة اربع محالت صاغة من المكون الصابئي المندائي في سوق الصغیر في منطقة 

الحسینیة في بغداد وقد تمت السرقة في منتصف لیلة الخمیس على الجمعة الساعة 
 وتم ابالغ الجھات االمنیة المسؤولة 20/5/2016الثانیة بعد منتصف اللیل الموافق 

وفتح تحقیق بالحادث. 

 أسماء الصاغة المتضررین وكمیة المسروقات:-
 ملیون دینار عراقي.5) كیلوغرام ذھب + 7-5عدنان صحن تعبان تم سرقتھ من ( -1
 فیصل غازي شاطي كسر المحل ولم یتمكن السراق من فتح الخزنة.-2
  كیلوغرام ذھب.7,250 علي لفتھ عبد تم سرقتھ -3
 5 الف دوالر + 150 كیلوغرام ذھب + 5,800سلیم فرحان داخل تم سرقتھ -4

 ملیون دینار عراقي.
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 ء: انتھاكات طالت مواطنین من ذي البشرة السمراتاسعا
-  یتعرض مواطنون عراقیون من اصحاب البشرة السمراء یسكنون قضاء الزبیر في 

محافظة البصرة الى التھدید بتھجیرھم من بیوتھم بذریعة اوامر قضائیة ، واالصول 
في الموضوع أن ھؤالء المواطنین كانوا یسكنون في مناطق السیبة والدورة والمعامرة 

والدویب وغیرھا ، ولكن النظام السابق اجبرھم على مغادرة بیوتھم ومزارعھم النھا 
كانت مسرح عملیات عسكریة في الحرب العراقیة االیرانیة ، وكانت ھناك دور تعود 

لمالكین سعودیین فتم فتحھا واسكانھم فیھا ، الذي حصل ان عراقیا یزعم انھ وكیل 
ھؤالء المالكین السعودیین عارضا مستندات بذلك وھو یطالب بافراغ الدور من 

ساكنیھا على وفق اوامر قضائیة ، المشكلة ان ھؤالء المواطنیین من اصحاب البشرة 
السمراء فقراء ال یستطیعون مالیا البحث عن مساكن اخرى وھم یناشدون الحكومة 
 ،التدخل النصافھم وتسویة الموضوع بما یلبي حقوقھم التي فقدوھا منذ سنوات طویلة

 ) من قانون صدر 140مع العلم انھم لم یستفیدوا من أي تعویض بموجب المادة ( 
 ینص على تعویض المتضررین بسبب السیاسات الجائرة التي كان 2005عام 

یعتمدھا النظام السابق .
- المواطن عمیر عبد الرزاق عنبر یسكن في دار تعود ملكیتھا لسعودي تعرض 

لذات االنتھاك حیث تتم مطالبتھ باخالء الدار التي یسكنھا وھي تقع قرب جامع النجارة 
في الزبیر.

 نتیجة إصابتھ 10/10/2016- المواطن رجب قضى عمره عتاال، توفي في 
بااللتھاب الكلوي بعد اربع وعشرین سنة امضاھا في ھذه المھنة عند احد التجار، 
المشكلة انھ ال یملك دارا وعائلتھ مھددة االن بالتشرد والجوع النھا ال تملك معیال 

 غیره.
- المواطن عبود عاشور جوھر: تعرضت داره لحریق اذ التھمت داره النیران وتسبب 

الحادث الذي جرى قبل اربع سنوات بوفاة والدتھ ، قضیتھ تتلخص بأنھ عجز حتى 
االن من الحصول على مستمسكاتھ الثبوتیة الرسمیة بدال عن المستمسكات التي 

التھمتھا النیران .
 - تعاني عائلة السجین صباح نوري محسن من الفقر والعوز ، فقد حكم قضائیا علیھ 
لمدة خمسة وعشرون سنة ، وبقیت عائلتھ بدون اي معیل ومصدر رزق ، والمفارقة 

في ذلك ان ھذا السجین كان قد تعرض لقطع االذن في عھد النظام السابق النھ لم 
 اسوة بالمواطنین االخرین 2003یلتحق بالعسكریة ، والغریب انھ لم یعوض بعد عام 

الذین تعرضوا لقطع اذانھم ، ومنحوا تعویضات مجزیة بعد سقوط النظام السابق . 
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انتھاكات أخرى 
- خاطبت شركة بابیلون االعالمیة منظمة حمورابي لحقوق االنسان في رسالة افادت 

انھا تعرضت الى أعمال شغب وتخریب على ایدي مجموعة من الشباب وذلك لیلة 
 في منتزه جافي الند في السلیمانیة، واضافت الشركة ان ما جرى 2016عید نوروز 

ال تعود الى یدعو الى االستغراب مع العلم ان الشركة حسب قولھا إعالمیة مستقلة 
عملت لمدة عشرة سنوات في المھجر وبالتحدید في وایة جھة حزبیة أو مؤسساتیة 

انشطتھا التصویریة والفنیة غطت االحتفاالت في فرنسا والمانیا وبلجیكا وھولندا 
. وفنلندا والسوید

ادارة الشركة فضلت ان تقدم خدماتھا البناء وطنھا لھذا قررت العودة مضیفة ان   
 .)2005 في (العراقالى 

- تلقت منظمة حمورابي لحقوق االنسان شكوى من مؤسسة شعوب للثقافة 
الدیمقراطیة الكائنة في بغداد شارع فلسطین قرب الجامعة المستنصریة صباح یوم 

 ، والتي یراسھا الناشط المدني السید سعید یاسین موسى .17/9/2016
فقد افاد السید سعید بان عددا من العاملین في المنظمة عندما وصلوا صباح یوم 

 الى المنظمة، واثناء معاینتھم أیضا وجدوا ان باب 17/9/2016السبت الموافق 
المطبخ كان مكسورا بطریقة غریبة جدا من قبل مجھولین قد اقتحموا المنظمة، 

ووجدوا ان باب غرفة المعلومات ھو االخر قد كسر بنفس الطریقة، ووجدوا ان 
الحاسبات الرئیسة االثنتین في الغرفة قد تعرضتا الى التفكیك وسرقة الھاردات منھا 

(قاعدة بیانات ) مع وجود سرقة لالبتوب شخصي وكامیرا تصویر دیجتال . 
 على ایدي 27/6/2016تعرض المواطن (ف، ت) الى الضرب واالھانة یوم  -

اسایش كركوك، عندما اعتقل على خلفیة االشتباه بھ أنھ یعمل في العملة المزورة، 
في الوقت الذي كان فیھ قد استلم تراكم راتبھ كنازح وتوجھ لصرفھ من احد مكاتب 
الصیرفة في كركوك حیث تم اعتقالھ ولمدة یومین قبل اطالق سراحھ وقد الحظت 

حمورابي اثار التعذیب جراء الضرب والكدمات التي ظلت باقیة على اجزاء من 
 جسمھ.
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 االنتھاكات الحقوقیة في المناطق العشائریة
ترى معظم منظمات المجتمع المدني بان قانون العشائر سوف یساھم وبقوة في 

تعزیز سلطة الممارسات العشائریة الضیقة االفق، على القانون. ما یؤدي 
بالمجتمع الى االستصغار باھمیة القوانین الوضعیة ونھج الدولة المدنیة ، 

وبالتالي الى تعزیز الفقر بین المجتمعات بسبب الممارسات االقتصادیة لما 
یسمى بالفصل العشائري التي تكلف المواطنین مبالغ مالیة خیالیة ، باالضافة 
الى ما یوضع على حصة المرأة من نظرة دونیة حیث تستخدم كسلعة لفض 

نزاعات العشائریة الى درجة من االھانات والمس بكرامتھا بممارسة نوع من 
االتجار بھا ما یتنافى واالعراف الدولیة الخاصة بحمایة المرأة من كل انواع 

 االستغالل والعنف والتھمیش.
 - انتشار ظاھرة الخصومات بین بعض العشائر واللجوء الى السالح في ذلك.

 - انتشار تجارة السالح بین المواطنین في المناطق الریفیة.

 - النقص الواضح في الخدمات الصحیة والتعلیمیة والبلدیة.
- تراجع مساحة األراضي الزراعیة وانتشار شحة المیاه والزحف الصحراوي.
- رصدت منظمة حمورابي لحقوق االنسان توجھات یتولى سیاسیون تنفیذھا   

 لتمریر قانون العشائر
- انتشار ظاھرة " المطلوب عشائریا " في یافطات على عقارات ومحالت داخل 

 المدن.
- ما زال موضوع (المرأة الفصلیة) یتم التعاطي فیھ بین بعض العشائر كفدیة لفض 

 نزاعات وخصومات.
 عدد من الخصومات بین العشائر في مختلف انحاء العراق ، وقد 2016شھد عام 

ارتفعت وتیرة ھذه الخصومات الى حد الصدام المسلح بینھا ، ومن ذلك ما جرى في 
الحزام العشائري المحیط بمحیط البصرة، وكذلك الحزام العشائري المحیط بمحافظة 

میسان حیث أدت الى االشتباكات التي حصلت الى سقوط ضحایا من المھاجمین، 
وكذلك لمواطنین مستطرقین ، وعموما الحظت منظمة حمورابي لحقوق االنسان أن 

الجھات الحكومیة لم تسطع أن تضع حدا لھذه الخصومات اال في اطار االستعانة 
برجال دین ووجھاء وما ترتب على ذلك من دفع فدیات مالیة " فصول عشائریة " 

بینما ظلت اإلجراءات القانونیة والقضائیة بعیدة من ان تكون وسائل رادعة 
مشروعة لوضع حد لمثل تلك الخصومات ، االمر الذي یعني ان األعراف 

العشائریة ظلت فوق القیم القانونیة المدنیة التي ینبغي ان تكون ھي السائدة ، وفي 
 اطار ذلك سجل ناشطو منظمة حمورابي المؤشرات المیدانیة االتیة :

46 



نسنوي لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنساالالتقرير    

 انتشار السالح في األوساط العشائریة حیث ان ھناك تجارة واضحة في ذلك، أوال:
كما ان ھناك تداول للسالح من عشیرة الى أخرى من خالل استخدام ھامش 

 التضامن على أساس ان ھذه العشیرة او تلك ھي فرع الى قبیلة معینة .
 ما زال الوضع االقتصادي في المناطق الریفیة یعاني من تدھور واضح ثانیا:

بالنسبة للمناطق المزروعة او بالنسبة لتربیة الدواجن والحیوانات المنتجة، كما ان 
كل النشاطات الزراعیة ما زالت ایضا تستخدم فیھا الیات غیر متطورة مع انحسار 

في األراضي الزراعیة نتیجة الزحف الصحراوي الذي یأكل من األراضي 
 الزراعیة العراقیة سنویا بحدود خمسة كیلومترات مربعة .

 تعاني المناطق العشائریة في اغلبھا من ضعف خطیر في الخدمات الطبیة ثالثا:
والتعلیمیة والبلدیة ، فعلى سبیل المثال ان المراكز الصحیة التي افتتحت في بعض 

تلك المناطق الى األطباء والموظفین الصحیین والممرضات، وان الكثیر من 
االمراض المستوطنة ما زالت تضرب بین الحین واألخر ھناك في حین ان اكثر 
الفئات االجتماعیة التي تعاني من ذلك ھي النساء واألطفال، اما بالنسبة للخدمات 

التعلیمیة فیكفي ان نقول الى المدارس المبنیة من الطین والتي تفتقر الى ابسط 
الخدمات، وتمثل حالة قائمة مع نقص شدید في اعداد المعلمین والمعلمات 

والمدرسین والمدرسات ، یضاف الى ذلك ان الفتیات ال تتوفر لھن فرص اكمال 
 بالمئة من الفتیات یكملن المرحلة 40دراستھن والمتوفر ان نسبتھ ال تتعدى 

%  في اغلب المناطق 45االبتدائیة فقط ، بینما تتفشى األمیة بنسب فاقت 
، وتفتقر اغلب المدارس الى الكتب  والمجتمعات الریفیة المذكورة العشائریة النائیة

  .2017- 2016الدراسیة في ظل االزمة العامة التي عانى منھا العام الدراسي 
أما الخدمات البلدیة فلكم ان تعتقدوا ان بعض العشائر تحصل على میاھھا 

لالستخدام المنزلي من المیاه السطحیة أو االبار دون ان تجري علیھا عملیات 
 التصفیة من الشوائب.

ما زالت التھدیدات العشائریة تحكم العالقات داخل المدن العراقیة نفسھا، رابعا:
حیث تنتشر بین الحین واألخر یافطات على بعض العقارات او المحالت " مطلوب 

عشائریا " بما یعني ممنوع التصرف بھ، وھذا یمثل طعنة واضحة للقضاء 
 واالحكام القضائیة عموما بل ولكل القوانین والتشریعات.

 توفرت لدى منظمة حمورابي لحقوق االنسان معلومات على درجة من خامسا:
الموثوقیة ان الوضع االجتماعي للمرأة عموما ما زال یراوح في مجاالت بدائیة 

متخلفة، وقد استخدمت نساء كمواد للتعویض والفدیة مقابل انھاء خصومات ضمن 
أطار ما یعرف بالمرأة الفصلیة، فضال عن ان العدید من الفتیات یجبرن على 

الزواج من أقارب لھن، وعندما ترفض الفتاة ذلك تقع طائلة ما یعرف (بالشھوة) 
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حیث یكون من الممنوع علیھا اختیار (شریك حیاتھا) وھذه االسالیب والممارسات 
ال تفرق كثیرا عن ممارسات داعش التي یجب القضاء علیھا ومسحھا من تاریخ 

 العراق.

 واقع مناطق سھل نینوى التي تم تحریرھا
تشھد مناطق سھل نینوى التي تم تحریرھا ( بغدیدا ، تللسقف، باطنایا ، كرملیس ) 

 واقعا مریرا ، وللتفصیل اكثر في ھذا الشان نشیر الى ما یاتي :

 نسبة دمار الدور السكنیة بسبب العملیات العسكریة والتدمیر الذي احدثھ داعش في -1
%  ففي بعض بلدات 50منطقة سھل نینوى یصل بشكل عام الى اكثر من 

المسیحیین كما تم االشارة سابقا مثل اعمال الحرق والتدمیر الجزئي قد تصل الى 
% كما في بلدتي باطنایا ضمن قضاء تلكیف وبرطلة ضمن قضاء الحمدانیة ، 80

اما نسبة الدمار في القرى العائدة للمكون الشبكي والكاكائي ھي االخرى قد 
تضررت بصورة وأخرى وخصوصاً المنازل المبنیة من الطین ، كما تعرضت 

 شبكات الخطوط الكھربائیة الى التخریب .

جمیع الكنائس واالدیرة تم تخریبھا وحرقھا على ایدي االرھابین الدواعش، فقد  -2
كسرت جمیع الصلبان من على قبابھا، وتم كسر جمیع التماثیل التي ترمز للسید 
المسیح والسیدة مریم العذراء وباقي القدیسین، كما تم تدمیر العدید من االدیرة ( 

 دیر الجب ) في دیر الشھیدین بھنام وسارة الواقع في ناحیة النمرود.

 كنیسة الطاھرة في قضاء الحمدانیة والتي تم حرقھا بالكامل من قبل عصابات االرھاب الدواعش 
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 كسر الصلبان من فوق قبب الكنائس من قبل عصابات داعش

إحراق أالف الكتب والوثائق والمخطوطات والرقیمات الدینیة التاریخیة التي تعود  -3
الى القرون االولى للمیالد .

 العبث بالمقابر الخاصة بالمسیحیین في كرملیس وبرطلة وقرقوش، وتم نبش  -4
العدید من القبور وأخرجت ھیاكل الموتى منھا، كما تم العبث بالعدید من ھیاكل 

الموتى بصورة وحشیة وبربریة.

  العبث بالمقابر ونبش القبور

تخریب جمیع المعابد االیزیدیة في سنجار وبعشیقة، وتم تفجیر العشرات منھا .  -5

تخریب وتفجیر جمیع المراقد الدینیة العائدة للدیانة الكاكائیة في قرى ( وردك، تل  -6
اللبن ، كزكان، المجیدیة ) . التابعة لقضاء الحمدانیة .
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 سھل نینوى، تم ھدمھ من قبل عصابات داعش االرھابیة – مزار بابا حیدر العائد للدیانة الكاكائیة في قریة وردك 

: تخشى العوائل المسیحیة  العودة الى مدنھا وبلداتھا في سھل بشان الموقف األمني -  -
 نینوى (قرقوش ، برطلة، كرملیس)  لألسباب والتحدیات االتیة :

لعدم إكتمال تحریر مدینة الموصل، مع وجود تشكیالت أمنیة عدیدة تتخذ من مركز ھذه  -أ
البلدات مقرات لھا  من ( الجیش والشرطة الوطنیة  والحشود المختلفة) .

 لوجود محاوالت للحكومة في إعادة العوائل العربیة والشبكیة السنیة الى قراھا  -ب
المجاورة لھذه البلدات، وقد أعادت بالفعل الكثیر منھا، لكن المسیحیین واالیزیدیین  

والشبك الشیعة ال یزال لدیھم مخاوف من احتماالت أن تكون ھذه العوائل ما زالت في 
والئھا لداعش، ألنھم أصالً كانوا متواجدین في قراھم وخرجوا من قراھم خالل 

عملیات تحریر قادمون یا نینوى، خاصة ان ابناء سھل نینوى یزعمون ان الكثیر من 
 ھؤالء العائدین ساھم في سلب ونھب وحرق ھذه البلدات.

 غیاب وجود رؤیة وإستراتیجیة واضحة للحكومة في تعویض االھالي ومحاسبة  -ت
مجرمي داعش والمتعاونین معھم من القرى المجاورة ممن اعتدوا على الدور السكنیة 

 والكنائس والمقابر.
 الحظت حمورابي بان ھناك شكوكا من اھالي مناطق سھل نینوى  باحتماالت ان یتم  -ث

تحقیق عدالة انتقالیة لصالح المتضررین ، ومحاسبة جدیة لمن ارتكبوا جرائم بحق 
 السكان في المدن والقرى المسیحیة  . 

 االبقاء على الشكل االداري السابق في ھذه البلدات، والذي كان سبباً مباشراً إلحداث  -ج
الكثیر من التغییرات الدیمغرافیة في ھذه البلدات المسیحیة، حیث  االغلبیة المسیحیة 

لھذه البلدات أصبحت أقلیة في نسبة التمثیل في  الحكومات المحلیة والمجالس البلدیة ، 
وھذا بحد ذاتھ كان تحدیاً وما زال، مما یزید من مخاوف المسیحیین وقلقھم من ان 

استمرار ذلك سیعزز من زعزعة التعایش السلمي، الن التمثیل  غیر الصحیح في ھذه 
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المجالس وحسب رأي المسیحیین في المنطقة سبب ھیمنة لألقلیة المسلمة  من العرب 
والشبك والتركمان على صناعة القرار في ھذه المجالس مما ساھم بشكل او بآخر 

إلحداث تغییرات دیموغرافیة  في ھذه البلدات المسیحیة من خالل إستحصال قرارات 
لبناء جوامع وحسینیات ومدارس شیعیة فیھا، وقد نجحت في بلدة برطلة السریانیة 
المسیحیة، وكانت ھناك محاوالت في كرملیس وقرقوش مركز قضاء الحمدانیة، 

ویخشى المسیحیون من ان الكثیر من ھذه االدارات أصبح لھا أذراع عسكریة تحت 
مسمیات مختلفة، مما زاد من قلق االھالي في العودة من دون وجود ضمانات إداریة 

 خاصة  لحمایة وجودھم .
ھناك مخاوف من االقتتال الداخلي بین مكونات سھل نینوى بعد القضاء على داعش  -ح

وتحریر الموصل، اذ ان الحشود المسلحة التابعة لھذه المكونات كل یتبع حزب ما، 
البل ھناك بین المكون الواحد من الحشود التي تتبع أجندات سیاسیة مختلفة ، ما 

 یخلف نزاعات واختالف في التعامل مع سكان المنطقة الواحدة.
ما زالت االشكالیة السیاسیة الخالفیة  بین بغداد وأربیل، في اطار ما یعرف  -خ

بالمناطق المتنازع علیھا ھي األخرى تحول دون عودة االھالي الى بلداتھم، 
االھالي یتوقعون عودة الصراع واالقتتال بین اربیل وبغداد مرة أخرى .

 : ما زال الوضع الخدمي في أوطأ مستویاتھ، فالبنیة التحتیة مدمرة، الوضع الخدمي -
اذ ال وجود للكھرباء والماء، كما أن الخدمات الصحیة ھي األخرى معدومة ، 

والموجود منھا ھو لدعم الجھد العسكري داخل الموصل والعوائل العربیة النازحة 
من الموصل الى القرى المحیطة بقضاء الحمدانیة، أما الخدمات البلدیة فھي االخرى 

غیر قادرة لتقدیم شيء لعدم وجود میزانیة لھا  للنقص في االلیات ولعدم عودة 
االھالي الى القصبات والبلدات المسیحیة، وبعد أن بدات بعض الدوائر الخدمیة 
إلداعة منظوماتھا الى العمل ومنھا دوائر الكھرباء حدث ھناك سرقة للمحوالت 

 الكھربائیة .

 :   الوضع المجتمعي -
من خالل الزیارات المتكررة للمسؤولین في الحكومة العراقیة الى مناطق سھل  -1

نینوى، ھناك تأكید إلعادة االھالي الى ھذه المناطق، واعادة تأھیل السكن والخدمات 
ووسائل العیش الكریم. لكن من ھجر قسراً الیمكن إعادتھ قسراً، إلن المعطیات على 

االرض تشیر الى إفتقارھا للمتطلبات التي تبحث عنھا العوائل المسیحیة في ظل 
 فقدان الثقة كاملة ، ناھیك عن التدمیر لدورھم ولمعالم مدنھم. 
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ھناك ضغوطات وممارسات تحدث  یومیاً على طواقم الموظفین في الدوائر الخدمیة  -2
إلجبارھا على التواجد والدوام في دوائرھا في ھذه المناطق، ومن ھذه الدوائر دائرة 

صحة نینوى، حیث االوامر الصادرة من وزارة الصحة والمدیریة العامة لصحة 
نینوى للكوادر الطبیة من االطباء والصیادلة وباقي الموظفین كلھا تشیر الى وجود 

أوامر قسریة تھددھم بقطع رواتبھم في حالة عدم االلتزام بھذه االوامر، مع أن اغلب 
الموظفین من العوائل النازحة والتي تسكن المخیمات  في اربیل وبعض الدور 
المؤجرة والتوجد إمكانیة لسكنھم في مناطقھم، كما أن المسافة بین أربیل وھذه 

 كم ذھاباً وایاباَ، ھذا باالضافة الى السیطرات االمنیة 160الدوائر تبعد حوالي 
المعیقة لوصولھم الى بلداتھم من قبل  جانب إقلیم كردستان العراق ومن قبل 
الحكومة العراقیة ، االمر الذي یتطلب دراسة الموضوع وتقدیم حلول واقعیة 

وخاصة ما یتعلق باعادة تنظیم وتأسیس لضمان امني مستدیم ، كما العادة تأھیل 
وبناء ما قد تم تدمیره بجرائم االبادة الجماعیة الداعشیة .النھ في نفسیة الضحایا ال 

تزال الثقة مھزوزة باالجھزة االمنیة وادارتھم في المناطق المتضررة وخاصة 
المناطق المسیحییة واالیزیدیة ، اذ أن اھالي تلك المناطق وبوضوح تام یطالبون 

بدعم دولي لالجھزة االمنیة العراقیة مباشرة ، اي ان ترفد القوات العراقیة بخبرات 
اممیة تساعد في التدریب والتسلیح وحفظ االمان للجمیع بغض النظرعن االنتماءات 

المختلفة . كما ان المسیحیین وكذلك االیزیدیین ال یقبلون العودة الى ما كان علیھ 
الوضع ما قبل داعش من فوضى اداریة اذ جرى تھمیشھم وعدم الدفاع عنھم ال بل 

تخلي األجھزة االمنیة المسؤولة عن حمایتھم عن القیام بدورھا المطلوب . 
العائدون النازحون ھم عدد من العوائل الكاكائیة، اذ عاد عدد من ھذه العوائل الى  -3

قرى ( تل اللبن ، وردك، المجیدیة ، كزكان)، ولكن ھذه القرى تفتقد الى الخدمات 
االساسیة من الكھرباء والمدارس والماء .

ماذا تتطلب عودة االقلیات الى مناطقھم ومنھم المسیحیون : 
إیجاد إستراتیجیة واضحة للحكومة العراقیة لما بعد التحریر وآلیات العودة و  •

 تعویض المتضررین وتأھیل مناطقھم. 
اشراك األقلیات في تحدید مصیر مناطقھم في النقاشات والمداوالت واالجتماعات  •

التي تجري بشأن ذلك، والتوقف عن تحدید مصیرھم بشكل فوقي.
عدم العودة الى المربع االول في إدارة ھذه المناطق. فھذا ال یشجع ابناء المناطق  •

 الثقة بالسلطات السابقة   ألن االى العودة ألن السكان في تلك المناطق قد فقدو
السلطات الحامیة لھم سواء االمنیة واالداریة خذلتھم في عدم قدرتھا على حمایتھم . 

تناط بھ من خالل وجود ضمانات دولیة للحمایة ب لذلك ، البد من ضامن امني مؤھل 
لیة حمایة مناطق المسیحیین واالیزیدیین والتركمان والشبك وقراردولي خاص ، مسؤ
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 تستطیع ان تفرض سلطة القانون و باشراك ابناء تلك المناطق في المؤسسات االمنیة
، وتعمل على تحقیق العدالة وانصاف الضحایا وتعویضھم . ما عدا ذلك یعني ان 

نسبة عودة السكان الى مناطقھم ستكون ضئیلة ، بالمقابل ستزداد معدالت الھجرة في 
 عائلة 30بمعدل ال یقل عن . وحالیا أوساط االقلیات وخاصة المسیحیین واالیزیدیین

تترك العراق اسبوعیا .
في ظل االزمة االقتصادیة التي تمر بھا البالد ، على الدولة العراقیة تدبیر موارد  •

من اجل تعویض الضحایا ، من خالل مطالبة المجتمع الدولي أنشاء صندوق دولي 
لتعویض المدنیین والعادة االعمار، أو صندوق خاص باسم إعادة اعمار مناطق 

االقلیات . 

 الواقع التربوي والتعلیمي البناء النازحین والمھجرین قسرا
حرصت منظمة حمورابي لحقوق االنسان على متابعة الواقع التربوي والتعلیمي 

للطلبة النازحین میدانیا خاصة البناء األقلیات بعد الكارثة التي حلت بھم اثر احتالل 
 واجتیاحھا لمناطق 2014 / 6/ 10المجامیع الداعشیة اإلرھابیة لمدینة الموصل في 

سنجار وتلعفر ومناطق سھل نینوى. وان األثر األكبر الذي تركھ داعش على ھذه 
األقلیات لیس فقط نزوحھم  وفقدانھم لممتلكاتھم وتعرضھم الى القتل واالختطاف 

وغیرھا من اعمال العنف بل ما اصابھم من كارثة في المیدان وسبي بناتھم ونسائھم 
التربوي والتعلیمي، وعلى اثرھا فقد مئات الطلبة تعلیمھم وتسرب االالف من 

األطفال من المدارس وبدأو یعملون إلنقاذ انفسھم وعوائلھم من الفقر، لذلك قامت 
منظمة حمورابي برصد میداني متواصل وزیارات لمختلف المخیمات ولقاءات مع 
عدد من التربویین والمسؤولین التعلیمیین في محافظتي أربیل ودھوك التي اصبحتا 

مأوى لمخیمات النزوح البناء نینوى واألقلیات فیھا، وتبین ما یأتي : 
ھناك نقص كبیر في االبنیة المدرسیة مما سبب اكتظاظ كبیر داخل  •

) تلمیذ 70(  أكثر منسالصفوف، إذ یضم الصف الواحد في بعض المدار
وتلمیذة، بینما ینبغي أن ال یكون عدد التالمیذ في ھذه الصفوف اكثر من 

 ) تلمیذ وتلمیذة قیاسا بمساحاتھا.35(
ھناك مدارس في المخیمات وفي المناطق القریبة منھا، الدوام الدراسي فیھا  •

من الساعة الخامسة عصرا، ولنا أن نتصور حال أطفال في ھذه المدارس 
االبتدائیة وھم یتجھون للدراسة فیھا ضمن ھذا التوقیت. 

ھناك نقص في المالكات التدریسیة في مدارس المخیمات والمناطق خارج  •
مركز المحافظة ویتبع ذلك نقص في عدد االختصاصات التدریسیة للمدارس 

الثانویة، وخاصة مرحلة السادس اإلعدادي وباألخص في علوم اللغة 
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العربیة، الكیمیاء، الفیزیاء، االجتماعیات واالقتصاد ویمتد ھذا النقص أیضا 
في المدارس االبتدائیة والمتوسطة، ولم یتوفر في مخازن تربیة الحمدانیة 

% من الكتب المدرسیة في بعض االختصاصات.50سوى 
ھناك حاجة ماسة لترمیم  وصیانة عدد من المدارس المشغولة من قبل تربیة  •

الحمدانیة وممثلیھ تربیة نینوى في اربیل وناحیة عنكاوا، ومنھا مدرسة ( 
السالم االبتدائیة) ومدرسة ( إعدادیة عنكاوا)  ومدرسة ( المعالي االولى 

 كسنزان،  كما ھناك حاجة لترمیم الوحدات الصحیة –والثانیة ) في اربیل 
في ھذه المدارس باإلضافة إلى إضافة عدد أخر من ھذه الوحدات الصحیة( 

دورات المیاه ) . 
یوجد نقص حاد في األثاث المدرسیة من المكاتب والدوالیب والكراسي لعدد  •

من المدارس المشغولة ومنھا ، مدرسة/ الرافدین الثانیة، مدرسة / مارت 
 شموني.

تفتقر المدارس المشمولة بالتربیة المسیحیة الى مناھج في ھذه التربیة الدینیة. •
یتطلب الوضع المدرسي العام  اضافة عدد من الكرفانات الجاھزة لفك  •

التزاحم في أعداد الطلبة في بعض المدارس، ومنھا مدرسة كنجان ستي 
 للبنات في أربیل .

 یعاني الطلبة النازحون والمھجرون قسرا من صعوبة التنقل بین المخیمات  •
والمدارس التي تقع خارجھا، علما ان المسافات طویلة جدا وتقتضي وسائل 

نقل لخدمة ھؤالء الطلبة ، ومن ھذه المخیمات مخیم كنجان ألن مدارسھم 
  .2/، ھرشم /1موجودة في ھرشم 

ھناك سوء توزیع للمدرسین والمعلمین حیث یوجد اكتظاظ  في بعض  •
المدارس وافتقار أخرى وھي بحاجة الى تكملة النقص في مالكاتھا لكن 

ھناك معوقات في تحقیق ذلك بسبب بعد تلك المدارس عن سكن التدریسیین 
 والمعلمین و عدم وجود مخصصات  كافیة لتشجیعھم.

 توصیات ومقترحات:
والتوصیات  تدعو منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان االنتباه واألخذ بھذه المقترحات

بوصفھا حلول آنیة ال بد منھا لمواجھة التحدیات التي یعاني منھا أبناء النازحین 
 والمھجرین قسرا:

ان یصار إلى وضع المواد التدریسیة على أقراص الكترونیة وتوزیعھا على  -1
الطلبة لتعویض النقص الحاصل في الكتب الورقیة، من اجل سد الحاجة 
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المتفاقمة في ھذا الشأن، او توفیر كتب بأسعار مناسبة لسد النقص في ذلك
العراق.داخل العراق وفي المدارس العراقیة خارج 

اإلسراع في تجھیز بعض المناطق بمدارس جاھزة (كرفانات) على ان تكون  -2
قریبة من مخیمات النازحین والمھجرین قسرا للتخفیف من االكتظاظ الحاصل 
في المدارس وكذلك في البلدات المحررة مثل القیارة وربیعة وسنجار وتلسقف 

 وعدد من القرى.
اإلسراع في إقامة دورات تطویریة للكوادر اإلداریة والتدریسیة والمالكات  -3

الھندسیة.
التعجیل بتوفیر الكتب باللغة السریانیة للمراحل األولى والثانیة والثالثة  -4

 للمدارس االبتدائیة المشمولة بتدریس ھذه المادة.
استحداث غرفة طوارئ مشتركة من وزارات الھجرة والمھجرین، التربیة في  -5

الحكومة االتحادیة وحكومة اإلقلیم من اجل حل المشاكل والصعوبات التي 
  ).2017 – 2016یمكن أن تحصل خالل العام الدراسي (

سد النقص في المدرسین والمعلمین من خالل التعاقد مع محاضرین واإلفادة  -6
في ذلك من المعلمین والمدرسین المتقاعدین، ومن الذین تتوفر لدیھم إمكانیة 

التدریس وخاصة خریجوا المعاھد والكلیات الذین لم تتوفر لھم فرصة 
 التوظیف.

 لموسم الشتاء واالستعداد المبكر اإلسراع في توفیر مستلزمات التدفئة الشتویة -7
تتصاعد مع نھایة شھر نیسان، وان  الحرارة لمرحلة الصیف حیث درجات

  المدارس بحاجة الى المراوح والمكیفات.

 واقع المدارس والمؤسسات التعلیمیة بعد تحریر بعض مناطق نینوى
تابعت منظمة حمورابي من خالل جوالتھا المیدانیة الى المناطق المحررة من نینوى 

خاصة بعد ان بدأت عملیات تحریر نینوى ( قادمون یا نینوى ) في شھر تشرین 
األول فقد اطلعت على حجم الدمار والتخریب الذي طال المؤسسات التعلیمیة في 
قضاء الحمدانیة الذي یشمل نواحي برطلة ونمرود والكویر وقضاء تلكیف الذي 

یضم نواحي تلكیف والقوش ووانة وفایدة وقرى أخرى مثل القبة والرشیدیة 
وشریخان. فاستطاعت فرق المنظمة زیارة عدد من المدارس واالبنیة الخاصة 

بالتعلیم في عدد من المناطق أعاله، فوجدت ان المدارس قد تعرضت الى اضرار 
جسیمة شملت التفجیر والتھدیم الكلي والجزئي وأیضا الحرق، باإلضافة الى سرقة 

محتویاتھا على ید عصابات داعش، حیث نھبت أجھزة االستنساخ ومقاعد الطلبة 
والحواسیب وأجھزة التبرید والتدفئة وغیرھا من األثاث المكتبیة والمستلزمات 
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الضروریة للتعلیم. كما الحظت حمورابي أیضا اشغال عدد من المدارس من قبل 
القطعات العسكریة واألجھزة األمنیة والحشود وبعضھا جرى استخدامھا كثكنات 

عسكریة، وتم اعتماد مركز قضاء الحمدانیة عینة لمتابعاتنا، فقد تبین ان نسبة 
% ، حیث تم االخذ بنظر االعتبار المدارس 27الضرر یصل وبشكل تقدیري الى 

وریاض األطفال المدمرة كلیا أو جزئیا، وكذلك المحروقة كلیا أو جزئیا باإلضافة 
الى التي تعرضت الى السرقة والعبث. 

 مدرسة، كما تابع ناشطو 240 مدرسة من مجموع 65فأن عدد المدارس یصل الى 
المنظمة أوضاع المدارس المدمرة في قضاء تلكیف فتبین ان حجم الدمار یتراوح 

)% 60- 55بین تدمیر كلي وحرق للمؤسسات التربویة تصل نسبتھ الى اكثر من ( 
خاصة ان قضاء تلكیف لم یتم تحریره بعد بالكامل. 

لذلك فان إعادة اعمار ھذه الصروح التعلیمیة یتطلب اجراء كشوفات تخمینیة من 
مختصین، كما یتطلب جھود استثنائیة من اجل رصد األموال واالمكانیات العادة 

اعمار ھذه المؤسسات. 
ھذا وقد كانت مدیریة تربیة نینوى قد اجرت احصاء على أوضاع المؤسسات التربویة 

والتعلیمیة في قضاء الحمدانیة بعد التحریر وفیما یلي جداول باالضرار التي لحقت 
بھا.  

عدد ت 
المدارس 

المالحظات نوع الضرر 

تحتاج الى  بناء جدید  مع التجھیز تدمیر كلي وجزئي  5 01
باالثاث 

 تحتاج الى تأھیل  من ( صبغ حرق كلي وجزئي  4 02
وسقوف ثانویة وكھربائیات وزجاج 
النوافذ وحفر بئر إرتوازي ومولدة 

كھربائیة مع تجھیزھا باالثاث 
المكتبیة لألقسام االداریة )  

سرقة االثاث مع أضرار  50 03
جانبیة 

تحتاج الى تأھیل  من ( صبغ 
وسقوف ثانویة وكھربائیات وزجاج 
النوافذ وحفر بئر إرتوازي ومولدة 

كھربائیة مع تجھیزھا باالثاث 
المكتبیة لألقسام االداریة ) 

 مدرسة 59
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ھذه المدارس توزعت بحسب الوحدات االداریة التابعة لقضاء الحمدانیة كما یلي  : 

عدد المدارس المتضررة الوحدة االداریة ت 
 مدرسة 33مركز قضاء الحمدانیة   01
 مدرسة 14ناحیة برطلة   02
 مدرسة 8ناحیة النمرود  03
 مدرسة 4 ناحیة الكویر  04

 مدرسة 59المجموع  

 أحدى المدارس التي ھدمت بالكامل من قبل  عصابات داعش االرھابیة في قضاء الحمدانیة 
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 االوضاع التعلیمیةاو القریبة منھا وفي دول الجوار اوضاع العراقیین 

 وفود منظمة حمورابي لحقوق االنسان عدد منخالل زیارات میدانیة قامت بھا  من
لالطالع على اوضاع طالبي اللجوء العراقیین المنتظرین في االردن وتركیا ولبنان 

 االنسانیة لھم وخاصة االالف الذین فروا من االبادة ھم سوء اوضاع لدیناتبین
الجماعیة التي نفذتھا داعش ضد المسیحیین واالیزیدیین وغیرھم من االقلیات 

 في العوز والفقر وعدم التوفیق في ارسال جمیع نوؤنالعراقیة الذین ال یزالوا ي
 ذلك بدت مبادرات خیرة مدنیة من مقابلابنائھم وبانتھم الى المدارس والجامعات. 

خالل الكنائس والمنظمات المھتمة التي اسست مدارس خاصة مثلما یحدث في كل 
 من :

 االردن : -

 االردنیة الحكومة احصاءات وحسب االردن في المھجرین یقدرعدد العراقیین
 والمقدمین عراقي الف ۸ حوالي یبلغ المسیحین عراقي وعدد الف ۱۳۱ بحوالي

 من االالف ھناك عراقي، الف ۳۲ االردن في االجئین لشوون السامیة للمفوضیة
 بسبب جروا ھاسنوات، وھوالء عشرة من اكثر منذ االردن في ھم من العراقیین
للخطر،  العراق قد یعرضھم السیاسیة، وبسبب مخاوفھم من بقائھم في االوضاع

 وتفاقم لمناطقھم داعش وإجتیاحھ سیطرة بعد تھجروا واالكبر االخر والقسم
 الالجئون اتخذ حیت المسیحون. واالجتماعیة، ومنھم السیاسیة االوضاع األمنیة و

وھكذا  االردن في الموارد محدودیة من رغمالب لھم امنأ ملجأ االردن العراقیون
تتخذ  كل ھذا، لم من وبالرغم. االردنیة الحكومة على عبئأ فالعراقیون بدأو یشكلون

 ال بل .لھم دعم اي تقدیم أو ابناءھا مساعدة في دوراً أیجابیاً   العراقیة لحكومةا
 الحكومة حیث قامتتركوا یواجھون مصیرھم وقدرھم، وھم یعانون االمرین 

 منحة بصرف منھم، كما لم یتم شمولھم بالموظفین الخاصة الرواتب بقطع العراقیة
 .الذكیة البطاقة بعمل لھم یبت الداخل، ولم في باخوانھم اسوءة لھم الملیون

 عمان ضواحي في مزدحمة تجمعات في منھم والمسیحین العراقیین غالبیة یعیشون 
 مساعدات الى وباالضافة اموال من إدخروه مما جدا صعبة اوضاع في وازقتھا

 وھي شحیحة قیاساً للمسیحین، الكنائس وجمعیات االنسانیة المنظمات تقدمھا التي
 تتراوح شقق بتاجیر قاموا ومعظمھم . االردن في الموجودة المھجرین ألعداد

المادیھ ھم الوضاع قیاسا وھي مبالغ كبیرة دوالر ٦۰۰ الى ۳۰۰ ایجاراتھا مابین
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 والعفونة الرطوبة لكثرة الصحي السكن شروط فیھا التتوفر شقق الصعبة، واغلبھا
شقق غیر مفروشة  بتاجیر یقوم متھالكة، والكثیر من الالجئین واثاثھا فیھا، الموجودة
. الغیر تبرعات من ومعظمھا واالغطیة فقط االساسیة بالحاجات تاثیثھا في ویقتصر
 .والكنائس

تفاقم أوضاعھم ما اضاف على بالعمل دون تصاریح رسمیة،  للعراقیین الیسمح 
رسمیة  تصاریح عمل  وھناك منھم من یعمل بخفیة دون.خرآلا بعد الحیاتیة یوما

 العمل، وسبب ذلك ھو أرباب الستغالل یعرضھم لتغطیة مصاریفھم المعاشیة مما
مقتنیاتھم ومذخراتھم ما ادى الى نفاذ  وبقائھم من غیر عمل،  ھجرتھمفترة طول

واعمالھم، مع ضعف األمل في قبول  سكناھم مناطق الى عدم العودة المالیة. كذلك
 السامیة المفوضیة سحب بعد وخاصة المستضیفة الغربیة الدول الى طلبات لجوئھم

 االردن في نیيالعراقي الالجئین معظم عن تام بشكل یدھا االجیئن لشوؤن
خاص.  بشكل نیيوالمسیح

 حقوق بال 2012) (ایلول بعد سبتمر االردن في العراقیون الالجئون معظم یعیش 
 وجود عدم یعني وھذا السامینة المفوضیة من كالجیئن رسمي اعتراف ودون

كانوا یتمتعون بذلك قبل ھذا التاریخ  حین  في.لھم طبیة او اوعینیة مادیة مساعدات
كالجئین، والتي كانت تقوم  وضعھم تحدید لعملیة خاضعین وكانوا وبشكل فوري،

 یاخذوا كان شخصیة تجریھا لھم، إذا مقابالت بموجب المتحدة االمم بھا مفوضیة
 حتى التعلیمات من مجموعة على تقوم والتي المقابالت ھذه یجتاز لمن اللجوء

 وبسب تفاقمت االجتماعیة المشاكل من الكثیر  لذلك نرى. مساعدات على یحصلوا
 االسر تعیشھا لتزید من صعوبة الحیاة وسؤء الوضع المعاشي والنفسي التي طردي

 وظروف ومایتعرضون لھ من إھانات ومن ذلالنساء العراقیة الالجئة وخصوصاً 
قد تسبب ھذا الوضع ل .واالجتماعي العلمي ابناءھم لمستقبل وضیاع قاھرة انسانیة

 ملفات وانجاز حلول الیجاد السامیة المفوضیة من جدیة ومطالبات بقیام مظاھرات
 كان ھذا وكل والرواتب والعمل والھجرة العودة حیث لھم المقدمة الھجرة طلبات
 .  جدوى بدون

 كما سبق الذكر ، قیاسا لنسبة جدا قلیلة المقدمة والخدمات االنسانیة الجمعیات
 من مقدمة غذائیة مساعدات وھناك االردن في الموجودین للمھجرین الھائلة عدادالا

 فترة في للمواد تقدیمھا یقتصر الكنیسیة والجمعیات البابویة والبعثة كاریتاس منظمة
 .فقط االعیاد
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 وشمل الكاریتاس من مقدم دعم ھناك بھ فالباس والتعلیمي التربوي الجانب اما  
 قامت والثاتویة. وكذلك االبتدائیة والمتوسطة المراحل من المسیحین الطلبة جمیع

 المنتھئة الصفوف طلبة جمیع بشمول. االردن في العراقیة الثقافیة الملحقیة
 .الوزاریة باالمتحانات

 الطبیة العون منھا جمعیة خیریة صحیة مراكز فھناك الصحیة الخدمات اما 
 من المھجرین للمسیحین ولمعالجة الطبي لوقا مار ومركز الطبیة والكاریتاس

 االمراض لذوي باالدویة وتزوید الطارئة وأجراء العملیات االعتیادیة االمراض
 دائما التوجد لھا الن التخصیصات توفر حال في تعمل المراكز وھذه المزمنة

 وحسب الزمن من فترة قبل للمرضى محددة مواعید وفق وایضا لذلك التخصیصات
 االطباء عیادات في للمعالجة الطارئة الحاالت في المرضى یضطر االسبقیة. فلذا

المھجرین.  كاھل ترھق جدا مكلفة االدویة وباسعار وشراء الخارجیة الخاصة

 - لبنان
اشراف الكنیسة السریانیة الكاثولیكیة وبدعم من البعثة البابویة في لبنان تم تاسیس ب 

بیروت . ومنذ سنتین  مدرسة "مالئكة السالم" للمھجرین العراقیین في لبنان-
تتواصل مدرسة مالئكة السالم ببث روح االمل والتفاؤل في قلوب الطلبة واھالیھم 

 یة والمتوسطة  في منطقة النبعا-ئباحتضانھا المئات من الطلبة للمرحلتین االبتدا
 طالب وطالبة من مختلف الطوائف یواصلون ٤۸۷بیروت حیث ھناك ما یزید عن 

 ، كما تشرف الكنیسة ذاتھا على مدرسة دراساتھم بانتظار نھایة نقمة ھجرتھم
ادارة .. تطالب  طفل عراقي من الالجئین 100لریاض االطفال تحتض أكثر من 

المدرسة بعنایة الحكومة العراقیة بخصوص تزویدھا بالكتب والقرطاسیة 
واالعتراف الرسمي بشھادات الطلبة كونھم یدرسون المناھج العراقیة واكثرھم 

یشكوا القائمون على ھذا المشروع ھذا وھجروا من مدارس حكومیة في العراق . 
الوطني الھام جدا، من انعدام االھتمام  بھم من قبل السلطات العراقیة بالرغم من 

 مھتمة بالمشروع . كما خاطب االب بقرار شخصیاتمفاتحة السفارة العراقیة شفویا 
یوسف سقط مدیر المدرسة المذكورة. وزارة التربیة في بغداد، ومن خالل منظمة 

حمورابي لحقوق االنسان، الخذ بعین االعتبار، اھمیة مبادرتھ التربویة مطلبا مد ید 
العون الوطنیة لمدرستھ والمصادقة علـى شھادات طلبتھ بھدف تشجیعھم للمضي 

.   وتخلصھم من الغموض الذي یكتنف ھذا المستقبلقدما في بناء مستقبلھم
على اجراء الالزم حثھا لوزارة التربیة لحقوق االنسان  حمورابي منظمةكررت لذا 

شروع مفي االستجابة لمطالب مدرسة مالئكة السالم في بیروت، ما یمثل جزء من ال
 في مناطق سھل نینوى والموصل و ادى رفع الظلم الذي سببھ التسیب االمنيفي 
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بھؤالء المسالمین الى الوقوع في الماكنة الجھنمیة لالبادة الجماعیة التي انتجت 
تدمیر قراھم وسلب ممتلكاتھم وسبي طفالتھم ونساءھم وتشتتھم واقتالعھم من 

 ومواردھم المعیشیة صعبة جدا والغالء ال یتناسبمناطقھم التاریخیة. االوضاع 
المالیة التي اشبھ بمعدومة لقلة فرص العمل . یصل عدد العراقیین في لبنان الى ما 

)  14000 عشرة الف ( اربعة) الف نسمة منھم 20000یقارب العشرون(
مسیحي.. 

 تركیا: -
یزیدي باالضافة الى اعداد ا) 15000الف (في تركیا یوجد أكثر من خمسة عشر 

عددھم الكامل  معرفة علیناكبیرة من المسیحیین وباقي المكونات العراقیة الذین تعذر
اوضاعھم االقتصادیة سیئة جدا غیر مخولین بممارسة عمل الجل كسب ھناك، و

رزقھم ویعتمدون كلیا على اقرباءھم في المھجر..كما ان اطفالھم یبقون خارج السلك 
التربوي ویشتتون خارج المدن الكبرى حیث تھتم بھم المفوضیة السامیة لشؤون 

الالجذین التابعة لالمم المتحدة لما یخص حمایتھم القانونیة واعادة توطینھم في دول 
 المھجر.
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الالجئون السوریون في العراق 
ساھمت منظمة حمورابي لحقوق االنسان في الجانب االغاثي للنازحین السوریین 
المتواجدین في دھوك ومناطق العمادیة. حیث قدمت لھم مساعدات عینیة ومالیة 

وحسب االمكانات المتاحة ، كما تفقدت ایضا حمورابي عددا من العوائل السوریة 
الالجئة الى لبنان وخاصة من المسیحیین الناجین من بطش داعش ، بعد ان اجتاحت 

داعش قراھم ومدنھم في منطقة الخابور في الحسكة ، حیث یعد مسیحیو ھذه 
المناطق من اصول عراقیة ، وقد اصبحوا سوریین بعد لجوئھم الى سوریا اثر مذابح 

 التي سمیت بمذابح االشوریین في منطقة سمیل العراقیة شمال غرب 1933عام 
دھوك . وحسب االحصائیات وصل عدد الالجئین والنازحین السوریین الذین تدفقوا 

  الى االرقام االتیة :2016على العراق حتى نھایة عام 
محافظة دھوك 

الالجئون السوریون  الالجئون السوریون
 خارج المخیماتفي المخیمات

)31032 (1مخیم دومیز  -
 )7910مخیم كویالن ( -
( 1163مخیم عقرة ( -  )الجئ33130)

محافظة السلیمانیة 
الالجئون السوریون  الالجئون السوریون

 خارج المخیماتفي المخیمات
( 7511مخیم عربد ( - )الجئ22449)

محافظة أربیل 
الالجئون السوریون  الالجئون السوریون

 خارج المخیماتفي المخیمات
)12190 مخیم دار اشكران ( -
 )3445 مخیم باسرما ( -
( 7073 مخیم قوشتبة ( -  )الجئ79512)
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محافظة االنبار 

الالجئون السوریون  الالجئون السوریون
 خارج المخیماتفي المخیمات

( 1512مخیم العبیدي ( - )الجئ 2955)

 مجموع الالجئین خارج المخیمات                    مجموع الالجئین في المخیمات
 )71836 )  ) الجئ 138046) الجئ

 الجئ  )209882( والمجموع الكلي لالجئین السوریین في العراق ھو 

مالحظة: 
االحصاء عن عدد الالجئین السوریین في العراق على وفق المعلومات المدونة 

). UNHCRاعاله ھي حسب موقع وكالة االمم المتحدة ( 

 واقع المرأة العراقیة

 ومعاناة الھدر الممنھج العنف االسري والتھمیشالى ما تتحملھ النساء من باالضافة 
ضدھن في مجتمع ذكوري ال یغفل عن سن قوانین اما تستھدف النساء سلبا واما 

االسالمیة الدولة ب  ما یسمىمارستھاخالل االبادات الجماعیة التي  كلیا. اما نشھيتھم
 منذ ( داعش) في العراق كان حصة النساء العراقیات من قتل وسبي واغتصاب

رصدت منظمة حمورابي و .بشعة متواصال بصور  ال یزال الى یومنا ھذا۲۰۱٤
م ضد ئحاالت جرائم حرب وجراباالضافة الى العشرات من لحقوق االنسان 

تعرض خالل جرائم ابادات الجماعیة التي واالطفال ضحایا  نساءالت عاالنسانیة وق
  والشبكوخاصة ضد االقلیات كالمسیحیین واالیزیدیینداعش  عراقیین على ید لھا

 من مصدر امني واجھزة مراقبة من خالل تسجیالت الصورة راكث اكد والتركمان.
والصوت للضحایا التركمان بانھم قد استھدفوا بالضرب باالسلحة الكیمیاویة 

 في تازة وغیرھا  العراقيالممنوعة والتي استخدمتھا داعش ضد المكون التركماني
  .ررینضوكانت النساء واالطفال اكثر المتجدھم توامن مناطق 
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  عن منظمة المللت رلیف سوسایتي التركمانیة،صور الضحایا من النساء واالطفال التركمان 

       من قبل داعش االرھابي الغازات السامة استخدام جراء  منطفلة تركمانیة شیعیة توفت
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تعطي منظمة حمورابي لحقوق االنسان أھمیة كبیرة لوضع المرأة العراقیة نظرا 
تقییم من جھة والعنف الممارس  الللتراجع الذي تعاني منھ النساء بخصوص عدم

ضدھن من جھة أخرى. فكان تركیز الرصد لحمورابي بخصوص النساء على 
المعنفات من قبل داعش وخاصة الناجیات من الفتیات والنساء الالتي تخلصن من 

جحیم الدولة االسالمیة، حیث سجلت المنظمة العشرات من اوضاع االنتھاكات 
الصارخة نتیجة االبادة الجماعیة التي أثقلت كاھل المرأة في االسر واالتجار في 

اسواق النخاسة والتعذیب والتعنیف الجنسي والى اخره من الممارسات االجرامیة. 
انھا معاناة ال نھایة لھا مع االسف الشدید لطالما انھ ھناك العنف االسري یمارس أكثر 

فأكثر في االسر العراقیة في ظل قوانین تناصر السلطة الذكوریة وتجعل المرأة في 
موضع دنيء تقتنع بھذا الوضع وتتقبل العنف، ال بل تشجیعھ ضد نفسھم وبالتالي 

تشجعھ ایضا ضد الرجال واالطفال. 

لذا ارتأت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بینھا منظمة حمورابي لحقوق 
االنسان، الى تقدیم مقترح نص قانون الى لجنة المراة والطفل واالسرة البرلمانیة 

للتعاون في تشریع قانون مناھضة العنف االسري. لكن ولألسف الشدید ومنذ اربعة 
سنوات ال زالت الحمالت بغیة دفع النص القانوني المقترح الى تصویت في البرلمان 

ولم یحصل ذلك الى یومنا ھذا نظرا لتسییس مساءلة حمایة النساء المعنفات. 

 ال ا، نرى ان ھناك تراجع2016 عام وبین سنة 14 قبل حدث النھ إذا قارنا بین ما 
یمكن السكوت علیھ، اال وھو في تعزیز النظرة الدونیة على المرأة من خالل تھمیشھا

 واستغالل حقوقھا  على المستویات السیاسیة واالداریة واالقتصادیةوتقزیم دورھا
الدستوریة من قبل االحزاب السیاسیة في عدم تعزیز نسبة (الكوتا) في جمیع الحقول 

 العامة وخاصة في قانون االحزاب والمواقع السیادیة في الدولة. 

وأكبر دلیل على ھذا التراجع ھو ما صدر عن الجھاز المركزي لالحصاء لعام 
 لعدد المطلقات واالرامل ما عدا محافظة نینوى واالنبار وعدد من اقضیة 2016

 ) ملیون وتسعمائة وثمانیة وثالثون ألف1,938,000كركوك وصالح الدین، بلغ (
تتراوح  ) الف مطلقة105,000) ألف مطلقة و (122,438من بینھم عدد المطلقات (

 سنة فما فوق 50 سنة، فیما بلغ عدد المطلقات بعمر 49 – 14اعمارھن من 
) الف، وتعتبر ھذه االعداد اعداد مھولة. 17,432(

 المدیریة العامة لمناھضة العنف ضد المرأة في إقلیم كردستان ھذا وقد كانت
قتل  من انتھاكات ضد المرأة مشیرة الى 2016قد كشفت ما شھده عام  ،العراق

 محاولة للحرق 93 حالة حرق للنفس، و220 محاولة إنتحار، و74 إمرأة و43
 حالة إعتداء وتحرش جنسي ضد الفتیات والنساء في مختلف مناطق 115مع 
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 حالة 6408 المدیریة أن محاكم االقلیم إستلمت بینتإقلیم كردستان العراق. كما 
مثال على ما شكوى بخصوص االعتداء والتحرش الجنسي ضد النساء. وھنا 

 یحدث میدانیا في مخیمات المھجرین حیث النساء تقعن ضحایا سھلة:
ان الوضع االجتماعي العام في مخیمات النازحین والمھجرین قسرا ما زال  •

سیئا جدا وان نقص الخدمات على ما ھو علیھ ، فضال عن انتشار ظواھر انحرافیة 
واضحة تمثلت في لجوء بعض الفتیات والنساء الى البغاء وفي سیاق ذلك الوضع 

ناشدت السیدة ( ع ر ) منظمة حمورابي لحقوق االنسان االجتماعي المزري، 
ومنظمات اخرى التدخل لمساعدتھا بسبب الظروف المعاشیة القاسیة التي تمر بھا بعد 
ان رمى ( زوجھا ) الطالق علیھا نتیجة مشاكل بین االثنین على ھامش اتھام منھا لھ 
بانھ یخونھا مع نساء اخریات من داخل المخیم وخارجھ ، وتقول السیدة ( ع ر ) انھا 

مسؤولھ االن عن تربیة ثالثة بنات صغار السن احدھن رضیعة ال یتجاوز عمرھا 
ثمانیة عشر شھرا ، كما تؤكد ایضا انھا تعرضت للضرب عدة مرات على ید زوجھا 

قبل رمي الطالق علیھا وان بعض اثار ھذا الضرب شاخص على جسدھا بكدمات 
 وجروح.

كما نشرت السومریة نیوز/بغداد احصادات نسب الطالقات ومقارناتھا  •
  كما یلي: ۲۰۱٦ و۲۰۰٤لسنوات بین 

 ، عن احصائیة 29/11/2016اعلنت السلطة القضائیة العراقیة، االثنین  •
، فیما اشارت الى ان اكثر حاالت 2004كاملة لحاالت الطالق منذ عام 

 لغایة نھایة شھر 2004. وسجل العراق من 2011الطالق حدثت في عام 
  حالة.681,011تشرین االول من العام الحالي 

، باكثر من 2009 و 2008واعلى الزیادات السنویة حصلت بین عامي  •
 طالقاً فقط.23 والعام السابق بـ 2014 حالة، واقلھا بین عامي 8,500

 حالة، ومن ثم 59.500 سّجلت البالد اعلى الحاالت بأكثر من 2011وفي  •
 حالة خالل 23ھبطت للسنوات الثالث التي تلت ذلك العام، قبل أن ترتفع بـ

.2016العام الماضي، مع توقعات بأن یستمر التزاید في الطالقات مع نھایة 

 حالة طالق الشھر الماضي5200محاكم البالد تسّجل أكثر من  •

وكانت نسب التصاعد واالنخفاض كالتالي:- •

.2004 حالة خالل العام 28,690 •
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 حالة.4,658، بزیادة 2005 حالة خالل العام 33,348 •

 حالة2,549، بزیادة 2006 حالة خالل العام 35,897 •

 حالة.5,639، بزیادة 2007 حالة خالل العام 41,536 •

 حالة.2,580، بزیادة 2008 حالة خالل العام 44,116 •

 حالة.8,533، بزیادة 2009 حالة خالل العام 52,649 •

 حالة.1,191، بزیادة 2010 حالة خالل العام 53,840 •

 حالة.5,675، بزیادة 2011 حالة خالل العام 59,515 •

 حالة.3,15، بنقصان 2012 حالة خالل العام 59,200 •

 حالة.3,649، بنقصان 2013 حالة خالل العام 55,551 •

 حالة.3,109 بنقصان 2014 حالة خالل العام 52,442 •

 حالة.23 بزیادة 2015 حالة خالل العام 52,465 •

 حالة.48,762من بدایة العام الحالي لغایة تشرین االول  •

بغداد أنموذجا: •

% من 44من خالل النظر إلى العام الحالي نجد أن بغداد تستحوذ على  •
 حاالت الطالق. و بھدف ایجاد حلول قانونیة ومستدامة  

تتواصل مطالبات النساء الى السلطات العراقیة  الیجاد تشریعات وقرارات تفید  
قضیة المرأة ومشاركتھا الفعالة في عملیة بناء السالم واالمن في العراق حیث ال 
تزال النساء مجتمعین في اطار منظمات غیر حكومیة وكشخصیات باالضافة الى 
بعض المؤسسات الرسمیة مثل لجنة المرأة واالسرة والطفولة في البرلمان لتقدیم 

 العنف االسري الى التصویت في البرلمان لكنھ الى الیوم ال ضةمقترح قانون مناه
تزال الجھود غیر موفقة كون االحزاب السیاسیة تواصل في وضع العراقیل امام 

ھذا القانون بغیة تعطیلھ وبھذا سوف تنتھي الفترة البرلمانیة الحالیة كسابقاتھا دون 
ان تشرع قانونا لصالح النساء ...بدأت جھود جدیدة تبذلھا لجنة المرأة في االمانة 
العامة لمجلس الوزراء بغرض تفعیل تنفیذ الخطة الوطنیة العراقیة الخاصة بتنفیذ 
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 الخاص باشراك النساء في عملیة بناء السالم واالمن  ۱۳۲٥قرار االمم المتحدة 
بافساح المزید من المجال امامھا لتقتحم اوساط صنع القرار . 

 تطالب منظمة حمورابي السلطات المختلفة باالستجابة الصوات النساء وتنفیذ 
االلتزامات التي انیط البلد بھا امام المجتمع الدولي... بھذا سوف  تنطلق بوادر 

الخیر والبناء الصحیح بعیدا عن التھمیش واالقصاء المنتج للتخلف والفقر 
والتراجع على جمیع االصعدة.  

 وخاصة النساء او شائكةلة أمسي اشرنا الیھ اعاله، فھو لذاما ملف الناجیات ا
 ویرافقھن اطفالھن بعد تحریرھن من العنف ،الفتیات الالتي اصبحن امھات

 فالبد من ایجاد تشریعات ،الجنسي  لمغتصبیھن المتاجرین بھن من الدواعش
 بما انھن تم ، حیث اصبحن امھات عزل،خاصة بوضعھن واوضاع اطفالھن 

تركھن  دون ماوى وال وضع قانوني یسعف الظلم الذي وقع علیھن وعلى االطفال 
االبریاء معھن... 

تطالب حمورابي تشریع  قانون جدید یحل مشكلة ھذه الشریحة المظلومة بحیث 
 العنف الذي مورس ضدھم معاییریرفع حیف االغتصاب وتغییر الدین وغیره من 

  .كرامتھم بقدر االمكانحقوقھم بغرض اعادتھم الى المجتمع وصیانة 
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 االستنتاجات

أن القراءة المتأنیة لما حققتھ منظمة حمورابي لحقوق االنسان من رصد میداني 
ومتابعة وتوثیق وشھادات وتحقیق بشأن حالة حقوق االنسان في العراق خالل عام 

 ، تضعنا أمام استنتاجات على درجة من المصداقیة في ضوء المعلومات 2016
والحقائق التي تضمنھا التقریر ، وتمثل مسحا شامال الوضاع حقوق العراقیین على 

امتداد خریطة البالد، واذا كان ال بد من التأشیر التفصیلي في ذلك فان من المھم 
التوقف عند المؤشرات االتیة : 

 :المؤشر االول: أن اوضاع حقوق االنسان خالل عام 2016 ظلت عرضة مفتوحة
لالنتھاكات في اغلب مناطق العراق ، لكن المأساة االكثر تاثیرا تمثلت داخل 

االقلیات العراقیة ( االیزیدیون، المسیحیون، الشبك، الكاكائیون، التركمان، الصابئة 
 المندائیون ) وبدرجة معینة ایضا طالت االنتھاكات ذي البشرة السمراء والبھائیون.

 : أن الشرائح االجتماعیة من النساء واالطفال كانت االكثر عرضة المؤشر الثاني
لالنتھاكات اكثر من غیرھا وباألخص في صفوف االقلیات، وفي ھذا السیاق فأن ما 

جرى من حركة نزوح على ایقاع العملیات العسكریة والجرائم التي ترتكبھا 
المجامیع االرھابیة " داعش " قد ادت الى ارتفاع نسبة االذى الذي لحق النساء 

واالطفال. 

 : استمرار تردي األوضاع المعاشیة الیومیة داخل مخیمات الالجئین المؤشر الثالث
والمھجرین وخصوصا الذین یتخذون من المخیمات في اربیل ودھوك والسلیمانیة 

وبعض اطراف بغداد مأوى لھم، غیر ان التصعید االصعب حصل بعد تدفق اآلالف 
من الالجئین من محافظات صالح الدین واالنبار وبالنسخة االقرب زمنیا من 

الموصل والقرى والبلدات التي كانت بأیدي اإلرھابیین واستطاعت القوات العراقیة 
المسلحة والبیشمركة والقوى الساندة االخرى تحریرھا . 

 :المؤشر الرابع: المخاطر الجسیمة التي تعرض لھا السكان الذین بقوا في الموصل
وسط تبادل النیران بین القوات العراقیة ومسلحي داعش ، كما أن القصف المتبادل 

 بین الجانبین أدى الى مصرع العشرات من المدنیین العزل .

 : أن النشاطات االغاثیة التي كانت یجب ان تسعف النازحین المؤشر الخامس
والمھجرین قسرا ظلت على ما ھو علیھ من انسیابیة ضعیفة خاصة وقد توقفت 
العدید من منظمات االغاثة من مواصلة جھدھا في دعم ھؤالء المواطنین ، وقد 
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لمسنا في منظمة حمورابي لحقوق االنسان من خالل جوالتنا المیدانیة االغاثیة كم 
ھي الحاجات االغاثیة متفاقمة في مخیمات النزوح والتھجیر . 

 صدور ایة قوانین او تشریعات تنصف 2016 : لم یشھد عام المؤشر السادس
حقوق االنسان، بل على العكس من ذلك صدرت تشریعات تكرس ھذه االنتھاكات 

 ثانیا 26بالنسخة الدینیة، ولنا في ذلك ما تضمنتھ البطاقة الوطنیة الموحدة في المادة 
، التي جاء فیھا ما یشیر الى أسلمة األوالد القاصرین اذا اسلم احد االبوین ، كما 

تمثلت االنتھاكات ایضا في تمریر قانون لتحریم الخمور ضمن نص یمس الحقوق 
المدنیة للعراقیین على مختلف االنتماءات االثنیة والدینیة والمناطقیة . 

 : استمرار سیاسة اإلقصاء والتھمیش والعزل الذي یستھدف االقلیات المؤشر السابع
العراقیة سواء كان بالنسبة للفرص التعلیمیة والوظائف ، أو في اطار فرص 

المساھمة في القرارات السیادیة، مع أن ھذا حق طبیعي لھذه المكونات العراقیة . 

 : استمرار عملیات االختطاف والقتل الذي طال اعداد من العراقیین، المؤشر الثامن
ولعل األرقام التي أشارت الیھا بعثة األمم المتحدة في العراق " یونامي " عن ارقام 

، إنما تشیر الى ھذه 2016القتلى والمختطفین والمفقودین في العراق خالل عام 
االنتھاكات الخطیرة التي ما زالت ساریة المفعول داخل العراق دون أن تستطیع 

الجھات الحكومیة وضع حد لھا . 

 :المؤشر التاسع: استمرار المشاكل السیاسیة بین المكونات الكبیرة ، وكذلك بین
الحكومتین : الحكومة االتحادیة وحكومة االقلیم ، وقد انعكست تلك المشاكل سلبا 
على أوضاع حقوق االنسان خاصة وانھا تتعلق بالكثیر من االستحقاقات اإلداریة 

 المؤجلة خصوصا موضوع الوزارات الشاغرة وموضوع المناطق المتنازع علیھا.

 : استمرار ضعف الدور االممي لالمم المتحدة لدعم العراق ، المؤشر العاشر
وخاصة في امكانیة التدخل والتأثیر من اجل وضع حد لالنتھاكات التي تحصل . 

 أیة إجراءات رادعة وحاسمة ضد 2016 : لم یشھد عام المؤشر الحادي عشر
مظاھر الفساد واستشراء الرشوة والمحسوبیة الطائفیة والمناطقیة والعشائریة 

بمعدالت واضحة ومؤثرة في األوضاع العامة . 
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 التوصیات

تدعو منظمة حمورابي لحقوق االنسان السلطات الحكومیة في بغداد والمحافظات  -1
وحكومة االقلیم، الى إجراء مراجعات بشأن مسؤولیاتھا من اجل وضع حد 

 النتھاكات حقوق االنسان وتغلیب دور القانون العدلي في ذلك .

تدعو منظمة حمورابي لحقوق االنسان السلطات واالجھزة االمنیة والعسكریة في  -2
تحریرھا لمحافظة نینوى الحرص على سالمة المدنیین وفتح ممرات امنة الجالئھم 

،  واالھتمام بزیادة الدعم لوضعھم االنساني في مخیمات النزوح من ساحات المعارك
والحرص على ان ال تكون الحرب على االرھاب على حساب حقوق االنسان 

 وازھاق ارواح المدنیین العزل .

مناطق االقلیات والتي ال زالت تعد من االمني واالداري لمصیر الضرورة تقریر  -3
لضمان استقرار تلك ممكن المناطق المتنازع علیھا، وحسم ھذا الملف باسرع وقت 

  المناطق وتشجیع السكان والنازحین على العودة الى مناطقھم.

أعطاء المزید من األھمیة في اإلصغاء ومتابعة التقاریر الحقوقیة التي تصدرھا  -4
منظمات المجتمع المدني ، ونحن في منظمة حمورابي لحقوق االنسان على استعداد 

 لتبني ایة خطوات تشاركیة على ھذا الطریق .

وضع سقوف زمنیة النجاز القضایا الحقوقیة في المحاكم وحسم كل التجاوزات على  -5
االمالك والعقارات الخاصة بأبناء األقلیات وخاصة المسیحیین التي ما زالت بأیدي 

مغتصبین لم یتعرضوا حتى االن الیة مساءلة قانونیة أو أجراءات رادعة على 
تجاوزھم . وكذلك معالجة التجاوزات على اراضي وقرى المسیحیین في اقلیم 

 كردستان العراق.

تقترح منظمة حمورابي لحقوق االنسان استحداث وزارة تعرف بوزارة الطوارئ  -6
أسوة بالعدید من دول العالم، على أن تتولى مسؤولیة اغاثة ودعم ضحایا االنتھاكات 

 والكوارث األخرى .

السعي الى تعجیل عملیات رفع األنقاض التي خلفتھا داعش في المدن والبلدات  -7
والقرى التي تم تحریرھا ، الن من شأن ذلك أن یؤدي الى تسریع عملیات عودة 

الالجئین والنازحین مع شرط تأمین الوضع االمني بصورة كاملة، وإبعاد ھذه 
 المناطق من ایة تجاذبات امنیة أو سیاسیة .
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نقترح على مجلس القضاء األعلى، إصدار تقریر إعالمي عن حسم القضایا التي  -8
 تتعلق بحقوق اإلنسان، وإشھار ذلك في تقریر فصلي كل ثالثة أشھر.

تقترح منظمة حمورابي لحقوق االنسان دعوة ناشطین حقوقیین لیكونوا مراقبین على  -9
ایة اجراءات تحقیقیة حكومیة تتعلق بحقوق االنسان، وھذا المنھج یتم العمل فیھ في 

 العدید من دول العالم.

متابعة شؤون الالجئین العراقیین في دول الجوار، وفتح قنوات اتصال بینھم وبین  -10
ونطالب  مكاتب االمم المتحدة في القیام بزیاراتھم وتفقد ومتابعة ملفاتھم بشكل دوري.

وتشجیع فتح مدارس عراقیة عامة تلك الدول  في بایالءاھمیة للجانب التربوي
وخاصة وان تستثنى تلك المدارس من العدید من الشروط والتعلیمات الخاصة 

 بالسلك التربوي داخل العراق او التي في ظروف طبیعیة.

 الغاء عقوبة اإلعدام أو على األقل التقلیل من اللجوء الیھا في الوقت الراھن الى  -11
أقصى حد ممكن، وكذلك العمل على وقف انتزاع االعترافات بواسطة التعذیب 

 المفرط.
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