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 توصلت منظمة حمورابً لحقوق االنسان من خالل الرصد والتحرٌات التً قامت بها الى ان
اوضاع حقوق االنسان فً العراق لم تشهد خالل النصؾ االول من عام  2108اٌة متؽٌرات
جوهرٌة لصالح هذه الحقوق ٌمكن البناء علٌها ،اال فً اطار ضٌق جدا بالرؼم من االنكسار
الواضح لداعش وعودة الكثٌر من النازحٌن والمهجرٌن الى دٌارهم ،فلقد تبٌن ان هناك جٌوبا
لداعش ما زالت تنشط بٌن الحٌن واآلخر فً االؼارة على قرى وبلدات معٌنة فً محافظات
كركوك ودٌالى وصالح الدٌن (تكرٌت) ،وهو الوضع الذي ٌعكس وجودا متنقال لالرهابٌٌن،
كما ٌعكس ذلك مدى الخوؾ والخشٌة لدى المواطنٌن فً المناطق المتاخمة لتواجد تلك
العصابات االرهابٌة واحتمال تسللها بٌن الحٌن واآلخر لتنفٌذ جرابم قتل واختطاؾ وتدمٌر،
ومن ذلك تعرض طرٌق كركوك – تكرٌت وكركوك – بؽداد الى انقطاعات بسبب تلك
المجامٌع التً تهدد حٌاة المسافرٌن.
اما فً محافظة نٌنوى فلم تعلن المحافظة انها آمنة بشكل كامل خاصة لم ٌحسم بعد موضوع
الخالٌا النابمة لداعش فً مدٌنة الموصل وضواحٌها اٌضا وهذا ما أكدته الجهات الحكومٌة
االمنٌة.
 بالنسبة الى االوضاع االمنٌة فً االقلٌم ،فانه شهد الكثٌر من التداعٌات فقد تعرض العدٌد من
المواطنٌن الذٌن تظاهروا فً السلٌمانٌة الى اعتقاالت والزامهم بتعهدات فً الكؾ عن انتقاد
االوضاع هناك ،كما تعرض متظاهرون لذات االجراءات فً اربٌل ،وطبقا لمعلومات متداولة
ٌتم حجز العدٌد من المواطنٌن فً بعض مراكز االقضٌة والنواحً لعدد من االٌام.
تنظر منظمة حمورابً لحقوق االنسان بقلق لتعرض ناشطٌن حقوقٌٌن عراقٌٌن الى حاالت
اختطاؾ على اٌدي جهات مجهولة ومن ذلك ما حصل بأختطاؾ الناشط الحقوقً فرج البدري
فً الناصرٌة  /سوق الشٌوخ ٌوم  2108/5/8وناشطٌن آخرٌن فً محافظة كربالء.
ان ذلك ٌحمل الجهات الحكومٌة مسؤولٌة مزدوجة ،فاذا كانت هذه الجهات هً التً اعتقلت
هؤالء الناشطٌن ،فأن علٌها االفصاح عن ذلك بموجب القوانٌن المرعٌة واعالن االسباب ،واذا
كانت هناك جهات متنفذة ؼٌر حكومٌة فأن على الحكومة ان تضع حدا لهذا االنفالت االمنً،
وعلى العموم اننا فً منظمة حمورابً لحقوق االنسان ندٌن كل اشكال التقٌٌد على الحرٌات
العامة والمس بحقوق التعبٌر ،فهً ؼٌر مقبولة وال ٌمكن تبرٌرها تحت اي ادعاء أو زعم ،بل
انها تمثل محاوالت اسكات وتعتٌم على الظواهر العدوانٌة والفساد بكل اشكاله.
ٌشار الى ان تقرٌر منظمة حمورابً لحقوق االنسان عن اوضاع حقوق االنسان فً العراق لعام
 2107فٌه ادانات واضحة لكل اشكال المس بالحقوق االنسانٌة ،واقترحت عدة توصٌات
لمعالجة التجاوزات على حقوق المدنٌٌن العراقٌٌن.
 تفاقمات التداعٌات التً جاءت على هامش نتابج االنتخابات البرلمانٌة التً جرت فً الثانً
عشر من آٌار  2108وازدحم المشهد السٌاسً العراقً بالعدٌد من االتهامات المتبادلة عن
حصول عملٌات تزوٌر واسعة ،فً حٌن ان الحل ٌكمن فً تولً مجلس القضاء االؼلى البت
بالموضوع ،فهو الجهة المخولة فً اصدار احكام بهذا الشان ،خاصة ان هناك آراء متناقضة
صدرت من مجلس النواب ورباسة الجمهورٌة ورباسة الوزراء ،كما تبٌن من المعلومات
المتداولة ان اٌدي التزوٌر والفساد امتدت الى العدٌد من المحطات وحسب تلك المعلومات ان (
 ) 0811طعنا انتخابٌا قدم حتى اعداد هذا التقرٌر وهذا رقم كبٌر اذا صحت هذه الطعون،
الوضع الذي ال بد ان ٌنعكس على توقٌتات تألٌؾ الحكومة الجدٌدة ألن النظر فً الطعون تحتاج
الى المزٌد من الوقت للفرز بٌن الطعون ( الحمراء ) والطعون ( الخضراء ) على حد
التوصٌؾ الحقوقً.
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 ومع تأكٌد السٌد ربٌس الوزراء الدكتور حٌدر العبادي أن الحرٌق الذي طال مخازن مفوضٌة
االنتخابات فً الرصافة ،مدبر وان التحقٌقات االولٌة اثبت انه متعمد وٌكون المشهد السٌاسً
العام قد دخل فً اكثر من نفق واحد ان لم نقل دخل فً المجهول.
 الحظت منظمة حمورابً لحقوق االنسان ان مشكلتً المٌاه والكهرباء بدأتا تؤثران على الواقع
الحٌاتً للمدنٌٌن العراقٌٌن وان اؼلب الحلول التً تم طرحها لٌست سوى حلول ترقٌعٌة فً
مجملها.
فالبنسبة لشحة المٌاه ٌبدو ان الوضع آخذ بالتفاقم مع بدء استخدام سد الٌسو التركً وامالء
البحٌرة الصناعٌة التابعة له ،فً حٌن واجهت الجهات الحكومٌة فً االقلٌم وفً عموم البالد
باالنتظار على امل اصالح العالقة مع انقرة وطهران لهذا الؽرض ،وهو امر مستبعد فً كل
االحوال ،ولذل ك ال بد من اجراءات حكومٌة تضع حدا للشحة المابٌة التً ال بد ان تتفاقم مع
ارتفاع درجات الحرارة ؼٌر المسبوقة فً العراق.
والحظت منظمة حمورابً لحقوق االنسان اننا ما زلنا نعانً من سلوكٌات بعٌدة عن الترشٌد
فً استخدام المٌاه ،الوضع الذي هو بحاجة ماسة فعال الى اعادة اٌجاد قٌم تربوٌة على
الصعٌدٌن العابلً والمجتمعً فً وسابل ترشٌد استخدام المٌاه.
أما بالنسبة لشحة الطاقة الكهربابٌة فٌكفً للتدلٌل االشارة الى التظاهرات واالعتصامات التً
شهدتها بؽداد والنجؾ وكربالء والحلة والدٌوانٌة وذي قار والبصرة ومٌسان ومدن ومحافظات
آخرى كدلٌل على عمق االزمة ،مع مالحظات ان الحكومة دخلت اآلن فً التروٌج لوعود حل
االزمة مع دخول مولدات جدٌدة الخدمة ،االمر الذي ٌؤكد ان وزارة الكهرباء لٌس لدٌها الخطط
الجاهزة فً هذا الشان فً حٌن ان الصٌؾ ٌخٌم اآلن بحرارته المرتفعة على البالد.
 وفً سٌاق آخر تأكد لدى منظمة حمورابً لحقوق االنسان ان الوضع الزراعً فً البالد آخذ
بالتراجع نتٌجة شحة المٌاه ،وقد تسببت هذه الشحة فً العدٌد من خصومات مسلحة بٌن العشابر
امتدادا لحاالت سرقة حصص مابٌة لمزارعٌن نتٌجة عدم وجود ضوابط حكومٌة وعشابرٌة
رادعة تحد من هذه الظاهرة .

 الحرٌات الدٌنٌة أو المعتقد فً العراق
ال تزال الحرٌة الدٌنٌة فً العراق ٌنقصها الكثٌر ،رؼم أن الدستور فً العدٌد من مواده ٌؤكد
على ضمان حرٌة المعتقد وعدم التمٌٌز على اساس الدٌن ،اال ان هناك قوانٌن أو مواد تمس هذه
الحرٌة خاصة التباع الدٌانات ؼٌر المسلمة كاالٌزٌدٌٌن والمسٌحٌٌن والصاببة المندابٌٌن
والبهابٌٌن وؼٌرهم .مثل قانون رقم (  )015الذي ٌحظر النشاط البهابً الذي ال ٌزال ساري
المفعول منذ سبعٌنات القرن الماضً مما ٌقٌد الحرٌة الدٌنٌة للبهابٌٌن وٌحد من تسجٌلهم
كبهابٌٌن فً سجالت النفوس المدنٌة .وهكذا ال تزال المادة (  )26من قانون البطاقة الوطنٌة
الموحدة ( قانون رقم  3لعام  )2106لم تعدل والتً تقضً بأسلمة االطفال القاصرٌن تبعا
ألسالم أحد الوالدٌن ،بالرؼم من مطالبة ابناء االقلٌات ؼٌر المسلمة بتعدٌلها بما ٌضمن حرٌتهم
الدٌنٌة وكرامتهم االنسانٌة ،وأن احكام اخرى من قانون االحوال الشخصٌة تسري علٌهم حسب
الشرٌعة االسالمٌة تختلؾ عن احكام شرابعهم الدٌنٌة كالمٌراث والتبنً وؼٌرها .كما ان
االقلٌات ؼٌر المسلمة خاصة المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن والصاببة المندابٌٌن ٌواجهون بٌن فترة
واخرى هجمات تنطوي على االستفزاز والتحرٌض من شخصٌات دٌنٌة مسلمة فً ظل وجود
ال مباالة من مؤسسات الدولة على تنفٌذ القٌود القانونٌة ومحاسبة االشخاص المحرضٌن وفق
القوانٌن العراقٌة ،وقد الحظت منظمة حمورابً لحقوق االنسان من خالل عدة ورش قانونٌة أن
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المادة  273من قانون العقوبات العراقً  000لعام  0969والتً تفرض عقوبات على االساءة
على االدٌان وحرمة اماكن العبادة والتحرٌض على الكراهٌة هً معطلة تماما ،اذ لم نستطع أن
نرصد أن شخصا ما تم محاسبته وفق هذه المادة طٌلة السنوات العشرة الماضٌة رؼم وجود
اساءات تصدر هنا أو هناك من شخصٌات معروفة ،وبشكل علنً على وسابل االعالم ،لذلك
عملت منظمة حمورابً لحقوق االنسان ضمن برنامج ٌقوم به تحالؾ االقلٌات العراقٌة وهً
شبكة منظمات مجتمع مدنً عراقٌة تعمل للدفاع عن حقوق االقلٌات العراقٌة وتعد منظمة
حمورابً جزءا اساسٌا منها ،لتفعٌل المادة (  )273من قانون العقوبات العراقً المشار الٌه أو
تعدٌلها أو الؽابها من القانون اساسا لعدم جدواها طالما ال ٌتم تنفٌذها .كما أن حمورابً عملت
وهً مستمرة فً مشروعها لتعدٌل المادة (  ) 26من قانون البطاقة الوطنٌة لضمان الحرٌة
الدٌنٌة لالقلٌات ؼٌر المسلمة.
كما تابعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان انه ال ٌزال وجود عنؾ مرتبط بالدٌن على الصعٌد
المجتمعً فً ظل وجود ضعؾ فً فرض القانون وعدم وجود سٌاسات رادعة كافٌة ،خاصة
فً التجاوز على امالك المسٌحٌٌن واالعتداءات المتكررة على مصالح الصاببة المندابٌٌن ،اذ ال
ٌزال المسٌحٌون فً بؽداد ٌتعرضون الى الترهٌب والمضاٌقة من قبل فاعلٌن متنفذٌن خارج
اطار الدولة فً ظل وجود ضعؾ واضح فً اجراءات الحماٌة الالزمة ،مما ٌترتب على ذلك
آثار نفسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة وثقافٌة وأمنٌة على االقلٌات الدٌنٌة التً ٌقل عددها تدرٌجٌا
بسبب الهجرة.
وقد سجلت منظمة حمورابً حاالت خوؾ لمسٌحٌٌن تعرضوا الى تهدٌدات مما اضطروا الى
اؼالق مصالحهم وبٌع ممتلكاتهم وترك مناطقهم بحثا عن االمان ،وانعكس ذلك سلبا على
الحقوق األخرى التً تخص المساواة والمشاركة السٌاسٌة والعدالة واالصالح واألمان وحماٌة
الممتلكات والعمل وؼٌرها ،وبالتالً على الهوٌة الوطنٌة التً ٌنبؽً تعزٌزها لجمٌع المواطنٌن
بؽض النظر عن دٌنهم ومعتقداتهم واصولهم األثنٌة أوالثقافٌة.

 محاسبة المجرمٌن وعدم االفالت من العقاب
تابعت منظمة حمورابً حركة الحكومة العراقٌة فً متابعة الجرٌمة وخاصة اعمال االرهاب،
اذ وجدت ان اجراءات المحاكم تتسم بالبطؤ ،ووجود تلكؤ فً تنفٌذ االحكام الصادرة بحق
مدانٌن ،وقد تابعت حمورابً تصرٌحات وزٌر العدل العراقٌة حٌدر الزاملً ونشرتها وكالة
شفق نٌوز بوجود عشرات المراسٌم تخص مدانٌن بأحكام إعدام لم تنفذ ألسباب فنٌة ،اوضح فٌها
أن مجموع المراسٌم الجمهورٌة فٌما ٌخص المدانٌن بأحكام قانون مكافحة االرهاب وؼٌر
المنفذة لؽاٌة  29حزٌران  2108هً (  )64مرسوما فقط  ،وقد أضاؾ أن اسباب اٌقاؾ تنفٌذ
هذه المراسٌم هو أما لعرضها على لجنة العفو العام أو ألعادة المحاكمة حسب االجراءات
القانونٌة.
هذا وقد كانت وكاالت اخبارٌة اعلنت عن تنفٌذ حكم االعدام بحق (  )03مدانا باالرهاب فً 28
حزٌران  ،2108بناءا على اوامر من ربٌس الوزراء الدكتور حٌدر العبادي واوضحت مصادر
اعالمٌة ان الحكومة العراقٌة نفذت حكم االعدام شنقا ب (  )000محكوما على االقل فً عام
 .2107فٌما بدأ عام  2108بأعدام (  )03شخصا بٌنهم (  )00مدانا بـ " االرهاب ".
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 اوضاع السجون ودور االصالح لألحداث
زار وفد من منظمة حمورابً لحقوق االنسان شهر آٌار  2108عدد من دور االصالح لالحداث (
االناث والذكور) فً بؽداد بعد استحصال موافقة معالً وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة ،فقد
الحظت المنظمة أنه بالرؼم من ان ادارة دور االصالح تسعى الى تحقٌق االصالح المرجو
للنزالء من خالل توفٌر عدد كاؾ من الباحثٌن االجتماعٌٌن واالختصاصٌٌن فً علم النفس
وقانونٌٌن ومختصٌن بالتأهٌل ،االّ ان هناك تحدٌات تواجه االدارة اٌضا منها ،ضٌق المكان وعدم
أهلٌته لٌكون دارا لتأهٌل األحداث ،فهناك  49نزٌلة من القاصرات موقوفات ومسجونات وفق
احكام مختلفة ،باألضافة  6أطفال نقلوا الى الدار بعد أن أكتمل السن القانونً لعزلهم عن امهاتهم
فً سجون أخرى بعد ان اجتازوا عمر ثالث سنوات وهو العمر القانونً لقبولهم فً سجن
االحداث .والحظت اٌضا أطفال رضع بعمر  9أشهر ممن رافقوا امهاتهم االجنبٌات القاصرات
الموق وفات بتهم مختلفة .النزالء جمٌعهم ٌتوزعون الى قاعتٌن فقط أحدهما خاصة بالموقوفات
وعددهن  21فتاة وهن فتٌات احداث ،والتهم الموجهة الٌهم تتراوح بٌن التزوٌر وتخرٌب ممتلكات
الدولة واالرهاب والسرقة واالتجار بالبشر .أما قاعة المحكومات وعددهن  20فتاة تتراوح
جرابمهن بٌن البؽاء وعدد ( )00والقتل وعددهن ( )5واالرهاب وعددهن (  )5احكامهن تتراوح
بٌن  01-3سنة سجن باالضافةالى من لهن تهم أخرى كتعاطً المخدرات واالختطاؾ ،فقد
الحظت المنظمة بان المنامات ملتصقة ببعضها البعض بسبب ضٌق المكان باالضافة الى كونها
موضوعة سرٌر فوق اآلخر وهذا هو المكان الوحٌد لقضاء طول النهار ،وان الباحة الموجودة
امام قاعات السجن ال تتعدى سوى بضعة أمتار وهو المكان الوحٌد الذي تستطٌع فٌه النزٌالت
تناول طعامهن فٌه اذ تفترش االرض من اجل ذلك ،كما ان عملٌة خلط االطفال األبرٌاء الصؽار
جدا والذي لم ٌرتكبوا ذنبا ،وهو ما ٌثٌر قلق منظمة حمورابً اذ ان هؤالء االطفال بسبب تفرٌقهم
عن امهاتهم المسجونات أو الذٌن مع امهاتهم القاصرات وبسببهن هؤالء االطفال ٌعانون السجون
بٌنما لم ٌرتكبوا اٌة جرٌمة .اذ ترى حمورابً واحتراما لحقوق الطفولة ممكن احتضانهم بشتى
الطرق بدال من السجون ،وان عملٌة خلط المحكومات بجرابم مختلفة كاالرهاب والمخدرات
والبؽاء والتزوٌر والسرقة واالختطاؾ سٌكون له تأثٌرا سلبٌا وٌشكل خطورة على االطفال وبعض
القاصرات من حٌث امكانٌة التلقٌن والترؼٌب والتاثٌر وؼسل األدمؽة للنزالء اآلخرٌن.
كما الحظ وفد حمورابً ان المستلزمات الضرورٌة لتطوٌر المهارات الحرفٌة ؼٌر كافٌة وان
المكان المخصص لذلك مساحته صؽٌرة ال ٌتعدى ؼرفة واحدة للتدرٌب لمهارات كالخٌاطة
والحٌاكة والرسم وصناعة الورد والثرٌات والمزهرٌات وقالدات الخرز .كما وجدت المنظمة
هناك نقص فً وجود مكتبة تحتوي على كتب وقصص مناسبة لالعمارهن باالضافة الى افالم
تربوٌة وتوعوٌة ٌمكنهم االستفادة منها فً التعلٌم والتثقٌؾ بما ٌناسب اعمارهن.
استمع الوفد قصص العدٌد من النزٌالت العراقٌات واالجنبٌات ( زوجات دواعش ) فوجد ان هناك
من هم محكومات بجرابم االرهاب منهم فتاة المانٌة وفتاتٌن روسٌتٌن وآخرٌتٌن اذربٌجانٌتٌن
وثالث تركٌات وثالثة فتٌات اوزباكستانٌات وهذه الفتٌات تقٌم فً نفس القاعات واالماكن لباقً
الفتٌات ضحاٌا مختلؾ الجناٌات ،ما الحظته حمورابً اٌجابٌا هو استمرار التعلٌم االلزامً الى
مرحلة السادس االبتدابً حٌث ٌتم تدرٌس النزٌالت فً الدار المناهج الدراسٌة الحكومٌة باالضافة
الى التربٌة االسالمٌة وٌتم نقلهم الداء االمتحانات فً المدارس الحكومٌة وهذا ٌخص المراحل
االبتدابٌة دون المتوسطة والثانوٌة وجمٌع النزالء مشمولٌن بالتعلٌم.
أما فٌما ٌخص الجانب الصحً أفادت مدٌرة السجن بأن وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة قد
وفرت أطباء فً مختلؾ االختصاصات لمتابعة وضع النزٌالت فهناك طبٌب جلدٌة ونفسٌة
ٌزورهم ٌوم واحد كل اسبوعٌن وطبٌبة استشارٌة باطنٌة تزورهم ٌوم واحد فً االسبوع وهناك
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طبٌب اسنان وطبٌبة نسابٌة ٌقدمن العالج ٌوم واحد اسبوعٌا ،وان االدوٌة تقدم للنزالء بٌد رقٌبة
بعد تخصٌصها من قبل الطبٌب.
وأكد المسؤولٌن فً الدار والنزالء وجود شحة فً االدوٌة خاصة االدوٌة الخاصة باالمراض
المزمنة ومعالجة السكر والؽدة الدرقٌة وتنظٌم الهورمونات والدورة الشهرٌة وعالج االلتهابات
النسابٌة  ....الخ.
كما تابعت المنظمة موضوع التؽذٌة فوجدت ان ما ٌقدم هو مقبول فهو ٌتضمن الدجاج واللحم مع
الرز مرتٌن فً االسبوع لكن ٌتطلب زٌادة من نسبة الخضراوات والفواكه لحاجة اجسادهم الى
الفٌتامٌنات الضرورٌة.
الحظت حمورابً انه بالرؼم من قٌام الدار فً اتاحة المجال امام النزالء فً التعلٌم وممارسة
بعض الحرؾ الٌدوٌة وامور الخٌاطة اال ّ ان ذلك ٌجري فً مكان ضٌق كما سبق الذكر ،كما ان
فرص الترفٌه ضعٌفة وهً مطلوبة جدا للعالج النفسً ،خاصة اهمٌة اتاحة الفرصة للنزالء
لمتابعة بعض البرامج التلفزٌونٌة المحددة او المختارة لتنمٌة افكارهم باالتجاه االٌجابً ،وقد لوحظ
ان اتاحة مثل هذه الفرصة لهم ضعٌفة جدا ومحددة ببعض البرامج التلفزٌونٌة تتنوع بٌن افالم
كارتون لمدة ساعة واخرى اخبارٌة وساعة مسلسالت وؼٌرها بأشراؾ الرقٌب فقط.
الحظت المنظمة ان المكان ال ٌصلح لتحقٌق االصالح الحقٌقً للنزٌالت االناث فالمكان ال ٌنسجم
مع العنوان كدار لالصالح بسبب ضٌق مساحته مما الٌتٌح ذلك بٌبة مناسبة لتطوٌر المهارات
الرٌاضٌة وال الحرفٌة كما التربوٌة األخرى ،ال بل ال ٌصلح للصحة النفسٌة ،اذ ان المبنى ال ٌتمتع
بأدنى الشروط المطلوبة الصالح األحداث.
أما دار االصالح لالحداث الذكور فقد زاره وفد من حمورابً فأن النزالء فً هذا الدار هم من
االحداث المشردٌن الذٌن ٌتم التقاطهم من الشوارع فً مناطق مختلفة من بؽداد وباقً المدن
العراقٌة ،وان عدد نزالبه هو  49نزٌال منهم الذٌن فً المراحل االبتدابٌة ٌواصلون التعلٌم النه
الزامً ،وقد أطلع الوفد على شهادات التخرج النهابٌة ألحد عشر طالب بمستوٌات جٌدة جدا.
كما لوحظ ان دار االصالح للذكور هو افضل حاال من حٌث المساحة مقارنة بدار االناث سواء
كان ذلك قٌاسا الى الساحة أو الباحة أمام قاعات النزالء حٌث وجود مساحة أفضل ممكن للشباب
ممارسة المشً فٌها ،وكذلك وجود ساحة لكرة القدم جمٌلة قامت ببنابها احدى المنظمات الدولٌة
الى جانب وجود تعلٌم مسرح ،والحظت حمورابً وجود سبع طالب فً انتظار امتحان الوزاري
لمرحلة السادس االبتدابً ،أما المراحل المتوسطة فهناك دروس خارج الدار ٌحضرها الطلبة تحت
رقابة شخصٌن من الدار ٌرافقوهم ذهابا واٌابا.
هناك كادر مهتم بجانب االقامة للنزالء ،حٌث من اول وصولهم ٌوزعون الى فبات عمرٌة كون
هناك ؼرؾ عدٌدة وفً المبنى ثالث طوابق .كما ٌوزعون لهم مواد التنظٌؾ والكرات وٌقٌمون
فعالٌات تربوٌة وتثقٌفٌة ورٌاضٌة ضمن سٌاق فبات التوزٌع العمري..
وٌستلمون تبرعات عٌنٌة من المتبرعٌن مباشرة ممن ٌقدمونها الى الدار..
وتبٌن من الكؤوس والبطوالت التً فاز بها االحداث الذكور وهً عدٌدة ،أن هناك اهتماما جٌد
جدا بالجانب الرٌاضً ،وعلى لوحات اخرى جدارٌة الحظ الوفد صور الفرق الرٌاضٌة والطلبة
المتخرجٌن وطبٌعة االعمال التً ٌقومون بها من بعض الحرؾ الٌدوٌة وصور لمختلؾ الفرق
الرٌاضٌة والرسم الخ ..
أكد المسؤولون اهتمامهم على المستوى الصحً حٌث اطباء جلدٌة ،نفسٌة ،باطنٌة واسنانٌ ،قٌمون
فً الدار كل اسبوع مرة الى مرتٌن وقال المسؤول بان هناك حاجة الى معاون طبً ٌنتسب الى
الدار ..بعد اعطاء وصفة االدوٌة من قبل االطباء تعطى االدوٌة فً اوقاتها من قبل مرشد
اجتماعً لكل المرضى تجنبا لسوء استخدامها من قبل االحداث .
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مطالب الدار كانت:
 حاجة إلى إقامة دورات وورش تدرٌبٌة للكادر المخصص لتطوٌر العمل فً قطاع السجونلألحداث.
 فتح قاعة داخل الدار لأللعاب االلكترونٌة البسٌطة.هناك حاجة إلى أجهزة الكترونٌة للعرض مثل جهاز عرض البٌانات (داتاشو) بؽرض بث
الثقافة وأفالم تساعد فً تصحٌح المسارات لألحداث
 كما إنهم بحاجة إلى كتب ومجالت تربوٌة و ثقافٌة مناسبة ألعمارالنزالء لرفد البرامجوالسباقات بمواضٌع تساعدهم على التفكٌر ومحاولة اإلبداع لمساعدتهم على اصالح سلوكهم
 ضرورة خلق فرص عمل لما بعد انتهاء محكومٌة النزالء واطالق سراحهم لتجنب عودتهمالى الشارع بسبب مصادر الرزق وانهاء صورة التشرد التً وقع األطفال فٌها ألسباب اجتماعٌة
وامنٌة واقتصادٌة عدٌدة.
حاور الوفد عٌنات لعدد من االحداث الذكور من خالل اللقاءات الخاصة التً تم اجراؤها مع
النزالء:
 الحدث امٌر نهاد ،من بؽداد وبعمر  15عاما ،فاقد الحدى ٌدٌه بسبب تفجٌر ارهابً واجرٌتله عملٌة جراحٌة فً بطنه من قبل االمرٌكان ولم ٌزره اهله فً دار االصالح ،وال ٌعلم اٌن
ٌذهب فٌما بعد ،واذا هناك حظ للعثور على عمل ٌرزقه؟
 علً كاظم ،من مٌسان قال :هربت بسبب سوء تعامل اهلً معً ،وأن المساعدة الوحٌدة التًطلبها هً ان ٌرى اهله.
 -سجاد عباس اٌضا ٌرٌد ان ٌرى اهله. مصطفى كاظم محمد ،وحسب أقواله الٌوم كان والده فً الطرٌق إلٌه لٌخرجه لكنه لألسؾالشدٌد تعرض لحادث وتوفً وما من بدٌل إلخراجه الى اآلن.
 بشكل شامل تبٌن بان الحاجة إلى تؽٌٌر دار اإلناث و إعادة تأهٌل والترمٌم لالماكنوالملحقات الصحٌة فً قسم الذكور أمر البد منه .
 هناك ضرورة أن ٌتصل الكادر المسؤول فً الدار بأهل النزالء العادة خلق العالقاتالطبٌعٌة بٌنهم وبٌن اقربابهم.
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 االنتهاكات التً طالت المسٌحٌٌن
 اوال :حاالت القتل واالختطاف
 -1رصدت منظمة حمورابً لحقوق االنسان اؼتٌال المواطن المسٌحً (سامر صالح الدٌن ٌونس )
صباح ٌوم االحد  ٥٥شباط  ٥١٠٢فً منطقة النعٌرٌة فً بؽداد على ٌد مجهولٌن ،فقد
اطلق مسلحون وابال من الرصاص على الشاب أمام منزله اثناء توجهه إلى العمل مما أدى الى
مقتله فً الحال ،والمؽدور سامر متزوج وله طفالن وصاحب محل لبٌع االصباغ فً سوق
الشورجة وسط بؽداد.
ان منظمة حمورابً لحقوق االنسان إذ تدٌن هذا الفعل االجرامً البشع ،فأنها تناشد الجهات
االمنٌة بتكثٌؾ الجهود من اجل القاء القبض على الجناة وتقدٌمهم الى القضاء لٌنالوا القصاص
العادل مقابل ما أقترفوه من جرٌمة بحق هذا المواطن العراقً.
 -2تعرض الدكتور هشام مسكونً الذي ٌعمل طبٌب اشعة فً مستشفى الراهبات ببؽداد وزوجته
الدكتورة شذى مالك دانو طبٌبة نسابٌة ووالدتها السٌدة خٌرٌة داؤد الى القتل طعنا بالسكاكٌن فً
دارهم الواقعة قً حً المشتل ببؽداد ٌوم الخمٌس  2018/3/8على اٌدي عصابة مجهولة
وقاموا بسرقة اموالهم وممتلكاتهم وجمٌع مستمسكاتهم الشخصٌة من داخل الدار.
 -3تابعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان قضٌة الشقٌقٌن ( أرمن عرب نجٌب و سعٌد عرب
نجٌب) اللذٌن حررتهما القوات االمنٌة العراقٌة ٌوم  2017/9/11عن طرٌق خلٌة الصقور
وبتدخل من وزارة الداخلٌة بعد أن كانا مختطفان فً محافظة العمارة ٌوم  2017/9/8اثناء
توجههما الى البصرة لحضور مباراة كرة قدم هناك ،حٌث بعد تحرٌرهما تتعرض عوابلهم
لالبتزاز من ذوي الخاطفٌن الذٌن هم بذمة القضاء حالٌا وتجري عملٌة محاكمتهم وفق االصول
الجزابٌة ،وأن ذوي الخاطفٌن ٌمارسون ضؽوطات متنوعة على عابلة المخطوفٌن لدفعهم الى
التنازل عن حقوقهم ،وارسال اناس الٌهم لهذا الؽرض وتروٌعهم مما ٌضع العابلة فً خوؾ دابم
مما دفع بالعابلة الى ترك مصالحها وعملها وباتت تفكر بالهجرة طالما تشعر بعدم وجود حماٌة
كافٌة لها.
 ثانٌا :االستحواذ على بٌوت وعقارات المسٌحٌٌن واعمال النصب واالحتٌال من اجل
ذلك.
ما زال مسلسل االستحواذ واؼتصاب ممتلكات مواطنٌن مسٌحٌٌن عراقٌٌن متواصال وبالعدٌد
من الطرق االلتفافٌة التً ٌحكمها النصب واالحتٌال والتهدٌدات بالرؼم من اصدار الحكومة
العراقٌة تعلٌمات وتنفٌذ اجراءات للحد من هذه الظاهرة.
ومن العٌنات الجدٌدة فً هذا الشأن ،تلقت منظمة حمورابً لحقوق االنسان شكوى المواطن
واركٌس مكنسٌان طوروز فقد استؽلت مجموعة من االشخاص رؼبته فً اخراج مستأجر من
البٌت الذي ٌملكه وعرضوا علٌه أنهم قادرون على اتخاذ خطوة من هذا النوع وفق القانون،
واخذوا بصمة ابهامه على ورقة فارؼة مستؽلٌن كبر سنه وثقته بالناس واتمموا بٌع العقار الذي
ٌملكه فً ضوء هذه البصمة.
القضٌة أمام المحاكم اآلن وهناك محام ٌتولى متابعتها بتوكٌل من السٌد واركٌس ،وقد انكر
هؤالء االشخاص ما جرى زاعمٌن أنه بصم على بٌع الدار.
ان منظمة حمورابً لحقوق االنسان ترى بأن ما حصل كان نصبا واحتٌاال واستؽالال دنٌبا لكبر
سن هذا المواطن وعدم قدرته على التركٌز فلقد وقع ضحٌة هذا التالعب.
وفً ذات السٌاق ال تزال حمورابً تتابع ملؾ استحواذ المحامً محمد فوزي جاسم رجب
البٌاتً على دار ورثة المرحوم جوزٌؾ ؼزي فً منطقة الصالحٌة خلؾ وزارة الخارجٌة
العراقٌة .فأن الورثة وهم كل من مٌشٌل وفرٌد جوزٌؾ ووالدتهما الذٌن ٌقٌمون فً لبنان تعرفوا
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هناك عام  2117على المحامً المستحوذ على دارهم وعرضوا علٌه عام  2101بٌع عقارهم
المذكور فمنحوه وكالة عامة مطلقة وكافة مستمسكاتهم المطلوبة ،وتعهد لهم ببٌع الدار بمبلػ
قدره خمسمابة وخمسون ألؾ دوالر أمرٌكً ووقعوا معه عقدا بذلك فً  ، 2101/7/7واستلموا
منه مبلؽا وقدره ستة عشر الؾ دوالر فقط على امل ان ٌقوم بتسدٌد الباقً فً فترة وجٌزة ،اال ّ
ان ذلك لم ٌحصل وتبٌن انه لم ٌقم بأي اجراء قانونً ٌثبت صحة قٌامه ببٌع العقار ،فً الوقت
الذي فتح الدار واسكن شقٌقه فٌه ،مما اضطر اصحاب العقار الى القٌام بعزله حسب االصول
فً  2100/0/09وتم ابالغ مدٌرٌة التسجٌل العقاري فً بؽداد بذلك ،ومع مرور اكثر من سبع
سنوات على ذلك فأن المحامً المذكور ال ٌزال ٌستحوذ على الدار وعلى الوثابق االصلٌة
للمالكٌن الحقٌقٌٌن وبالرؼم من قٌام اصحاب العقار من توكٌل محامً آخر اال ّ ان المحامً
المستحوذ على الدار ٌظل ٌناور وٌقوم بتهدٌد المحامً الجدٌد وٌتصرؾ وكأنه المالك للدار
مستؽال وجود اصحابه الحقٌقٌٌن خارج العراق وتعذرهم المجا بسبب ظروفهم الصعبة.

 االنتهاكات التً طالت االٌزٌدٌٌن
-0

-2

-3

-4

-5

ت فٌد معلومات احصابٌة على درجة من الموثوقٌة ان العدد االجمالً للسكان االٌزٌدٌٌن العراقٌٌن
الباقٌن فً العراق ٌقدر بـ (  )551111ألؾ مواطن ومواطنة ،وان عدد النازحٌن االٌزٌدٌٌن
بسبب جرابم داعش والعنؾ المسلح عموما بلػ (  )361111ألؾ توزعوا بٌن مخٌمات النزوح
والدول المجاورة وعبرعدد منهم الى دول العالم االخرى.
وتفٌد المعلومات الخاصة بالسكان االٌزٌدٌٌن العراقٌٌن أن عدد القتلى فً صفوفهم وصل ما
ٌقارب (  )3111ضحٌة ،وان عدد المختطفٌن وصل الى اكثر من (  )6111مختطؾ من قبل
داعش ،ومن الحقابق المحزنة االخرى ان هناك اآلن ( ٌ )2745تٌم من االناث والذكور ،وطبقا
للمعلومات أن االرهابٌون الدواعش ما زال فً قبضتهم بما ٌقارب (  )3007شخص وان (
 )0665منهم هم من الذكور و (  )0452من االناث وجمٌع هؤالء االسرى والسباٌا ال ٌعرؾ
مصٌرهم لحد هذه اللحظة.
تلقت منظمة حمورابً لحقوق االنسان خبرأقدام الشاب االٌزٌدي( شٌخو ناٌؾ قاسم حسٌن) على
االنتحار وهو نازح فً كامب ( باجد كنداال ) التابعة الى محافظة دهوك ومن اهالً قرٌة
دوكري شمال سنجار متزوج وله طفل ،وقد شنق نفسه ٌوم  2018/3/5ألسباب نفسٌة
ومعٌشٌة صعبة حسب المعلومات المتداولة علما انه وعابلته ٌعٌشون فً خٌمة داخل الكمب
المذكور اعاله منذ اربع سنوات.
اقدمت الشابة االٌزٌدٌة ( رشا خدٌدة هادي البٌر ) على االنتحار ٌوم  2018/3/13فً مخٌم "
جٌم مشكو " بحبل تدلى من سقؾ الخٌمة التً تسكنها وهً من قرٌة خانصور شمالً سنجار،
وقد لجات الى هذا المخٌم بعد ؼزو داعش لقرٌتها ،وكانت تعانً من اضطرابات نفسٌة شدٌدة
بسبب االهوال التً مرت علٌها جراء جرابم داعش.
أستشهد المواطن االٌزٌدي النازح عبد علً خلؾ السموقً الذي ٌقٌم فً مخٌم كٌرتو للنازحٌن
فً محافظة دهوك لٌلة الخمٌس  ، 2018/3/15بعد أن أطلق مسلحون مجهولو الهوٌة النار
علٌه وكانوا ٌستقلون سٌارة.
المواطن المؽدور هرب وعابلته من قرٌة دوكري شمالً سنجار بعد أن اجتاحتها عصابات
داعش االرهابٌة ،ولجأ الى هذا المخٌم أسوة بمبات العوابل االٌزٌدٌة األخرى.
ما زال مصٌر الشاب االٌزٌدي سلمان خدٌدة حٌدر مجهوال وهو من موالٌد  2001وحسب
معلومات وردت الى منظمة حمورابً لحقوق االنسان لقد تم اختطافه على أٌدي مسلحٌن وحاول
والده البحث عنه ولم ٌحصل على أجوبة ،وحسب المعلومات التً وردت أن مسلحً البككة هم
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الذٌن اختطفوه ولكن لم تتأكد صحة المعلومات التً وردت الى منظمة حمورابً لحقوق االنسان
بهذا الشأن.
الى ذلك أفادت المعلومات أن عشرات الفتٌان والفتٌات تم اختطافهم بظروؾ مماثلة ولكن لم
نحصل على اسماء تؤكد هذه الحوادث.
 -6فً ٌوم  2018/4/9تم العثور على جثة الشابة االٌزٌدٌة ( نجاة برجس ذٌبان )  ،العمر 26
سنة وقد وجدت جثتها قرب بحٌرة خانكً ،حٌث افاد التقرٌر الطبً انها ماتت ؼرقا وهً من
سكنة قرٌة خانصور شمالً سنجار ،وقد نزحت الى قرٌة خانك التابعة الى محافظة دهوك،
وكانت قد توجهت الى بٌت احد أقاربها ٌوم  2018/4/5وما زالت االسباب مجهولة.
 -7تلقت منظمة حمورابً لحقوق االنسان تقرٌرا مأساوٌا عن مصٌر عابلة ( عالٌة برجس ناٌؾ )
التً اعتقلتها داعش ٌوم  2014/8/3وكان عمرها ثمان سنوات ،عدد أفراد العابلة  ٣٣فردا.
عالٌة من عابلة علمٌة حٌث االب كان مهندس واخ كان طالبا فً كلٌة الطب المرحلة الخامسة
واخ ثانً طالب فً كلٌة الهندسة.
تم قتل الوالد أمام عٌنها عندما تم إلقاء القبض علٌهم من قبل تنظٌم داعش اإلرهابً ألنه رفض
النطق بالشهادة ( قبول دٌن اإلسالم ) اما بقٌة الرجال فد تم قتلهم عندما قام داعش اإلرهابً
بتفرٌق النساءعن الرجال وعرفوا ذلك من خالل سمع أصوات أطالقات نارٌة  ،وهم من سكنة
ناحٌة تل عزٌر ( القحطانٌة ) انتقلت العابلة المتبقٌة من النساء واألطفال بٌن قضاء البعاج
وقضاء تلعفر والى مدٌنة الموصل ومن مدٌنة الموصل إلى الرقة السورٌة وتم بٌعهم بكل مرة
 ...اخت عالٌة ( جٌالن) انتحرت عندما أبلؽت انها ستتزوج من أحد رجال داعش اإلرهابً
اؼتصابا وذلك بقطع شرٌان ٌدها.
اما اخوها نواؾ الذي مازال بٌد التنظٌم اإلرهابً فقد ؼٌروا اسمه إلى( حسن) بعد إجراء ؼسٌل
دماغ له وحالٌا هو من أحد عناصر التنظٌم..
الوالدة مع اخوها الذي ولد أثناء فترة السبً حالٌا متواجدٌن فً المانٌا بعدما استطاعت الوالدة مع
ابنها الفرار من ٌد التنظٌم قبل أكثر من سنتٌن وتنتظر ان تلتحق عالٌة بهم حٌث هً تعٌش مع
جدتها التً هً اٌضا كانت اسٌرة عند داعش اإلرهابً،
عدد أالفراد التً تم تصفٌتهم  ٠٣وعدد الذٌن تم تحرٌرهم  ٠٦ومازال مصٌر  ٤افراد مجهول.

 االنتهاكات التً طالت الصابئة المندائٌٌن
 -1تعرض المواطن ( ع  .ز ) من المكون الصاببً من سكنة احد احٌاء بؽداد – الكرخ الى عملٌة
ابتزاز ونصب على خلفٌة اتهام له أنه عمل سحرا بٌن زوج وزوجة الجراء واقعة طالق
بٌنهما ،واالصل فً الرواٌه الملفقة أن الزوجة راجعت المواطن (ع  .ز ) من اجل ذلك فقام
بأعداد السحر على وفق االتهام وأن الزوج وقع علٌه ضرر من جراء ذلك ،وهكذا طالبوا
المواطن الصاببً بدفع تعوٌض مالً لهم ،ثم ترتب على ذلك انه تعرض للتهدٌد بالقتل اذا لم
ٌدفع هذا التعوٌض فقد فاتحوه بالحادث فً أحد االٌام وكانوا ٌنتظرونه امام بٌته وطلبوا منه
الدخول معه الى البٌت لعرض القضٌه وبعد مداوالت طوٌله اعطوه مهلة من اجل جلب المبلػ
وتسلٌمه ،وتكررت الزٌارة له فً بٌته بصحبه اخرٌن دخلوا على الخط .
ومن ترتٌبات التلفٌق واالبتزاز انهم جلبوا له احد االشخاص مدعٌن انه (سٌد ) وال بد ان ٌكون
شاهدا وموثقا لدفع الدٌه  .وعلى اي حال اضطر المواطن (ع  .ز ) الى دفع مبلػ خمسة
مالٌٌن دٌنار تعوٌضا للضرر الذي لحق الزوج حسب االدعاء والزعم الذي روجوا له .
المواطن ( ع .ز ) كشؾ لمنظمه حمورابً لحقوق االنسان انه مواطن علمانً النظره والٌؤمن
بهذه الخزعبالت ،كما انه طالب األشخاص الذٌن ٌقفون وراء عملٌة التلفٌق بمواجهته بالزوجة
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صاحبة االدعاء انه عمل السحر من اجلها فرفضوا ،وطالبهم اٌضا بمعرفه اسم الزوج فرفضوا
اٌضا مدعٌن ان االصول االجتماعٌة ال تسمح لهم بالكشؾ عن اسماء الزوج الزوجه .
منظمه حمورابً لحقوق االنسان اذ تدون هذه الحادثه الملفقه االبتزازٌه فأنها تحتفظ بأسم
المواطن الصاببً المندابً ومكان سكنه لضرورات امنٌة.
 -2تعرض المواطن الصاببً المندابً ( م  .ح ) الى عملٌة نصب واحتٌال وابتزاز ،اذ ادعى علٌه
مجموعة من االشخاص أنه أجرى اتصاال هاتفٌا بأخت لهم ومحاولة إؼرابها بإقامة عالقة
عاطفٌة معه.
واالصل فً الحادث ان المواطن الصاببً ( م  .ح ) تلقى اتصاال هاتفٌا من رقم هاتؾ ؼرٌب،
وظل هذا االتصال ٌتكرر علٌه عدة مرات ولعدة اٌام مما اضطره الى فتح التلفون لمعرفة من
هو المتصل وكانت المفاجأة صوت فتاة تعرض إقامة عالقة عاطفٌة معه من دون أن ٌعدها
بشا ،وفً الٌوم الثانً جاءه اتصاال هاتفٌا من تلك المجموعة متهمة اٌاه بانه اتصل باختهم
عارضا علٌها إقامة عالقة عاطفٌة معه ،وان هذا ٌمثل مس بالشرؾ وان علٌه ان ٌدفع تعوٌضا
مالٌا لهم وإال فان حٌاته تكون بخطر ،على اي حال جرت مساومات بٌن الطرفٌن الى أن رسى
االتفاق على ان ٌدفع تعوٌضا قدره ثالثة مالٌٌن ونصؾ ملٌون دٌنار مقابل ؼلق الموضوع
وهذا ما حصل فعال.

 انتهاكات أخرى
 -1وردت معلومات مؤكدة لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان تشٌر الى وجود نقص حاد فً عدد
المالكات التربوٌة لقسم تربٌة الحمدانٌة التابع لمدٌرٌة تربٌة نٌنوى بلػ أعدادها الى()568
كادر تعلٌمً وتدرٌسً فً مختلؾ المستوى التعلٌمً االبتدابً والثانوي واؼلبها من المكون
المسٌحً .مما تسبب فً نقص حاد فً المالكات التربوٌة واالختصاصٌة لمدارس القضاء،
االمر الذي أدى الى تدنً كبٌر فً المستوى التعلٌمً والتقلٌل من نسبة النجاح للعام الدراسً
 2018\2017الحالً  .وذكر المصدر بأن النقص الحاصل هو بسبب ترك (  )424كادر
تربوي وظابفهم وهجرتهم الى خارج العراق بعد النزوح القسري من القضاء بعد سقوطه بٌد
عصابات داعش االرهابٌة و تقاعد حوالً  144كادر من هذه المالكات دون تعوٌض لحد
األن رؼم صدور أمر دٌوانً من مجلس الوزراء تحت رقم  86فً  2018 /3 /6والذي
ٌتضمن الموافقة على تعوٌض هذا النقص من الدرجات الوظٌفٌة عن هجرة المالكات من
المكون المسٌحً ومن ابناء المكون نفسه كل حسب منطقته .
 -2بالرؼم من صدور التعلٌمات الخاصة بإستحداث الوحدات اإلدارٌة فً نٌنوى بناءا على
توصٌات لجنة دراسة معاٌٌر تؽٌٌر الوحدات اإلدارٌة ( القرى واألقضٌة والنواحً) ومنها
مناطق سهل نٌنوى من قبل االمانة العامة لمجلس الوزراء /دابرة شؤون مجلس الوزراء
واللجان فً  .2018/3/13فإن ألٌات تفعٌل تلك التعلٌمات الصادرة من وزارة التخطٌط/
دابرة التنمٌة االقلٌمٌة والمحلٌة – قسم التخطٌط المحلً الى المحافظات ومجلس المحافظات
لم تحقق من اإلنجار شًء ٌذكر سوى المخاطبات الكتابٌة فقط .وهذا ٌزٌد من عدم إستقرار
مناطق سهل نٌنوى وٌجعل األوضاع المجتمعٌة واإلقتصادٌة واألمنٌة فٌها ؼٌر مشجعة
لعودة جمٌع النازحٌن قسرا الى مناطقهم .
 -3رصد وفد من منظمة حمورابً لحقوق االنسان الذي تفقد محافظة نٌنوى عددا من
االنتهاكات الحقوقٌة التً تتطلب التصدي لها ومعالجتها المعالجة المٌدانٌة الالزمة.
لقد كانت جولة وفد المنظمة بالتنسٌق والتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة التً
ارسلت وفدا للمشاركة مع وفد المنظمة فً اقامة ندوتٌن موسعتٌن فً كل من ناحٌة برطلة
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ومركز قضاء الحمدانٌة ،وفً الٌوم الثالث كان اللقاء فً مدٌنة الموصل ،اضافة الى المهمة
االؼاثٌة التً قام بها وفد المنظمة الى جامعة الحمدانٌة واهدى هناك مواد اؼاثٌة لطلبة االقسام
الداخلٌة للجامعة.
لقد شهدت االٌام  22 ،21 ،20من آذار  2018سلسلة ندوات ولقاءات وزٌارات مٌدانٌة
لعدد من الدوابر الرسمٌة والمقامات والكنابس والمعالم الدٌنٌة واآلثرٌة فً المحافظة،
والخالصة تكون للوفد من هذه الجولة الموسعة مالحظات ٌمكن ادراجها بما ٌلً :
هناك تلكؤ ٌصل الى حد التقصٌر مع عدم احترام التوقٌتات فً انجاز معامالت بعض
المشمولٌن بالرعاٌة االجتماعٌة.
اشار مواطنون ألتقاهم وفد منظمة حمورابً لحقوق االنسان الى شبهات فساد واضحة فً
العمل االعماري والخدمً الذي تحتاجه المحافظة ،لكن كل الذٌن اشاروا الى تلك الشبهات لم
ٌقدموا ادلة قاطعة ٌمكن البناء علٌها فً توجٌه تهم الى مرتكبٌها.
تبٌن لوفد منظمة حمورابً لحقوق االنسان ان الخدمات المابٌة المنزلٌة لسكان المناطق التً
زارها الوفد ما زالت دون المستوى المطلوب ،وان هناك مخاوؾ من انتشار أوببة وامراض
مع اقتراب فصل الصٌؾ ،والخوؾ االشد لدٌهم من انتشار مرض الكولٌرا أو التٌفوبٌد ،مع
مالحظة شكاوى للنقص فً عدد االطباء واالدوٌة والمستلزمات الطبٌة اآلخرى.
هناك معاناة شدٌدة لسكان الجانب االٌمن من مدٌنة الموصل اذ حجم الدمار كبٌر جدا وهناك
فً الواقع احٌاء فً هذا الجانب من المدٌنة لم ٌعد الٌها نازحون منها حتى اآلن.
تفتقر محافظة نٌنوى حتى اآلن الى برنامج تأهٌلً ٌحقق العدالة االنتقالٌة وٌعمل على اعادة
الدمج االجتماعً الالزم من اجل اشاعة روح االطمبنان والتضامن بٌن سكان المحافظة على
مختلؾ االنتماءات.
رصد وفد منظمة حمورابً لحقوق االنسان ظواهر طٌش وانفالت لدى بعض العناصر
المراهقة والشبابٌة وخصوصا فً برطلة والحمدانٌة ،الوضع الذي ٌكشؾ بصورة أو بأخرى
عن وجود خروقات للقٌم االجتماعٌة التً ٌنبؽً ان تسود وفً اطار ذلك تعرضت عدة فتٌات
ونساء مسٌحٌات الى التحرش على اٌدي هؤالء الطابشٌن وأؼلبهم من شباب الشبك بدون اٌة
محاسبة .
ما زالت اكوام النفاٌات ومخلفات المعارك ظاهرة ٌومٌة فً اؼلب احٌاء مدن وبلدات محافظة
نٌنوى واالجهزة البلدٌة تشكو من نقص التخصٌصات المالٌة وكذلك من نقص فً اآللٌات.
ال توجد حتى اآلن لدى المدٌرٌة العامة للتربٌة فً محافظة نٌنوى آلٌات عمل من اجل اعادة
تأهٌل الطلبة والمعلمٌن الذٌن كانوا ٌواظبون على الدراسة فً المدارس التً كانت داعش
تشرؾ على ادارتها.
ما زال الخوؾ األمنً ٌحكم أؼلب السكان من احتمال وجود ألؽام وعبوات ناسفة لم ٌتم حتى
اآلن الكشؾ عنها ورفعها.
مدن وبلدات وقرى محافظة نٌنوى بحاجة ماسة فعال الى تنظٌم لقاءات وندوات وجلسات
حوار تنظم فً الهواء الطلق من اجل توفٌر قناعات جدٌدة تقوم على ان اندحار داعش
ٌقتضً بالضرورة اندحار وازالة االفكار الظالمٌة التً حاولت تمرٌرها الى نفوس سكان هذه
المحافظة.
تأكد لدى وفد منظمة حمورابً لحقوق االنسان ان الوضع االجتماعً العام فً الموصل وفً
بلدات وقرى محافظة نٌنوى بحاجة ماسة جدا الى مبادرات اجتماعٌة من السكان المسلمٌن
حصرٌا تلتمس االعتذار الى المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن والكاكابٌٌن والشبك وؼٌرهم من
االقلٌات ،ألن من شأن ذلك ان ٌطهر النفوس وٌفتح صفحات جدٌدة فً العالقة الوطنٌة بٌن
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-

-

-4
-5
-6

جمٌع العراقٌٌن ،ولنا شواهد فً العصر الحدٌث بما جرى فً جنوب افرٌقٌا بعد سقوط سٌاسة
الفصل العنصري ( البارتوهٌد ).
ٌتم التداول فً معلومات ولكنها ؼٌر موثقة عن وجود لقى أثرٌة و( انتٌكات )ووثابق تارٌخٌة
" مخطوطات " تم نهبها من المعالم اآلثرٌة والكنابس واالدٌرة والمقامات وهناك اشخاص
ٌحتفظون بها ،أو انها تسربت الى تجار ٌتعاطون بمثل هذه الموجودات وان هذه المفقودات
بحاجة الى حمالت اجتماعٌة وثقافٌة من اجل استرجاعها الى االماكن التً سرقت منها
وتقترح منظمة حمورابً لحقوق االنسان منح جوابز تقدٌرٌة لكل من ٌتولى اعادة تلك اآلثار
واللقى.
جرت خالل الفترة التً سٌطرت فٌها داعش على الموصل وعدد من مدن وبلدات محافظة
نٌنوى عملٌات بٌع عقارات بأثمان بخسة أو بالتزوٌر ،وترى منظمة حمورابً لحقوق
االنسان ان ٌتولى مجلس محافظة نٌنوى تحقٌق اجراءات بشأن ذلك للتأكد من ان عملٌات
البٌع صحٌحة وتمت برضى البابعٌن وبدون ضؽوط من الشراة ،أو ان االمر ؼٌر هذا
واتخاذ االجراءات القضابٌة التً تحقق العدل فً ذلك.
علمت منظمت حمورابً لحقوق االنسان أنه تم انتشال  70جثة لمدنٌٌن من منطقة المٌدان فً
الموصل قضوا خالل الجرابم التً ارتكبتها داعش منذ عام تقرٌبا.
استشهاد  20شخص وعدد كبٌر من الجرحى فً قرٌة السدٌرة التابعة لقضاء الشرقاط ومن
عشٌرة العٌاش من الجبور وذلك بكمٌن نصبه لهم بقاٌا الدواعش ٌوم الخمٌس .2018/4/12
أفادت مصادر فً محافظة نٌنوى الى منظمة حمورابً لحقوق االنسان أن نقطة تفتٌش للحشد
الشعبً ،سٌطرة كوكجلً شهدت اطالق رصاص كثٌؾ الساعة الثانٌة عشر وعشر دقابق من
نهار ٌوم السبت ٌ 2018/5/12وم االنتخابات النٌابٌة ،ودفع هذا الحادث بأصحاب أكثر من
"  " 120سٌارة كانت تنتظر عند هذه النقطة الى مؽادرة مركباتهم واالحتماء بالحواجز
الكونكرٌتٌة لحماٌة انفسهم وأطفالهم ولم ٌعرؾ السبب بأطالق هذه الكثافة من الرصاص .

 اعمار ما هدمه تنظٌم داعش االرهابً
 تابعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان رصدها ألعمال االعمار فً مناطق سهل نٌنوىوخاصة مناطق المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن والشبك والكاكابٌٌن ،فقد الحظت ان الدولة
استطاعت إصالح الكهرباء وتوفٌر الماء لهذه المناطق ،اال ان الكهرباء ٌخضع للقطع
المبرمج.
أما مسالة اعمار البنى التحتٌة الحظت المنظمة اعمال البلدٌات فً مناطق الحمدانٌة وبرطلة
وبعشٌقة وتلكٌؾ التً شملت ازالة النفاٌات والقٌام بتنظٌؾ الحارات والمناطق كما قامت
ببعض التحسٌنات فً المرافق العامة كالمستشفٌات والمستوصفات ،خاصة مستشفى
الحمدانٌة وأضٌؾ الٌه جناح خاص بالوالدة والطوارئ ،وكذلك تبلٌط بعض الشوارع فً
مركز قضاء الحمدانٌة وبرطلة.
وعلى صعٌد عمل منظمات المجتمع المدنً العاملة فً االؼاثة رصدت المنظمة عمل بعض
المنظمات الفاعلة فً المنطقة على صعٌد االؼاثة واالعمار لتشجٌع السكان على العودة،
خاصة مناطق المسٌحٌٌن ،فقد الحظت حمورابً الى جانب نشاطها االؼاثً الذي ؼطى
توزٌع اكثر من (  )715منظومة تصفٌة المٌاه مع بداٌة هذا العام فً مناطق برطلة
وكرملٌس ومركز الحمدانٌة وبدعم من منظمة التضامن المسٌحً الدولٌة وتستعد حمورابً
لتوزٌع دفعة جدٌدة من منظومات تصفٌة المٌاه خالل النصؾ الثانً من هذا العام ،والذي
ستستفاد اكثر منه (  )511عابلة عابدة تقرٌبا ،كما قامت حمورابً بمساعدة طلبة جامعة
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الحمدانٌة الساكنٌن فً االقسام الداخلٌة بمواد التنظٌؾ ومنظومات تصفٌة الماء والبطانٌات
والمناشؾ ،وتحسٌن مكتبة الجامعة وقٌام حمورابً بالتعاون مع مؤسسة زكا خان فً اعادة
اعمار ( )61دارا كانت مدمرة جزبٌا فً الحمدانٌة وبرطلة والموصل.
فقد قامت منظمة حمورابً بأجراء أحصاءات مٌدانٌة عن عودة النازحٌن الى مناطقهم فً
سهل نٌنوى خاصة قضابً الحمدانٌة وتلكٌؾ لؽاٌة آذار  ،2108كما فً جدول رقم ( .) 0

البلدة

المكون

عدد العوائل
العائدة
3300
448

نسبة العودة
%86
%46
%85
%0

ناحٌة بعشٌقة

االٌزٌدٌٌن
المسٌحٌٌن
الشبك
العرب

الٌوجد

ناحٌة برطلة

المسٌحٌٌن
الشبك

1170
7300

%30
%90

قضاء الحمدانٌة

المسٌحٌٌن
الشبك
الكاكابٌة
العرب

5500
1325
2100
ال ٌوجد

%49
%90
%98
%0

قضاء تلكٌف

المسٌحٌٌن
العرب

17

%0.007
%98

تللسقف وباقوفا

950

%48

باطناٌا

الٌوجد

%0

"جدول رقم ( ٌ ) 0بٌن اعداد العابدٌن من ابناء االقلٌات الى مناطقهم فً سهل نٌنوى"
كما تحققت من حجم البٌوت المدمرة للمسٌحٌٌن فً مناطق بؽدٌدا ( قرة قوش) ،كرملٌس،
برطلة ،بعشٌقة وبحزانً ،تلكٌؾ ،باطناٌا ،باقوفا ،تللسقؾ وحسب التفاصٌل المبٌنة فً الجدول
رقم (: )2
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ت

البلدة

1

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

2
3
4
5
6
7
8
9

الكلً

التدمٌر الكلً
نوع ( )A
115

الحرق
نوع ( )B
2412

التدمٌر الجزبً
نوع ( )C
4200

6727

89
94
50
60
231
520
5
69
3311

241
347
195
70
56
105
0
95
1533

424
1372
335
180
156
342
104
1104
7338

754
1813
580
310
443
967
109
1268
33283

" جدول رقم (ٌ )2بٌن اعداد الدور المدمرة وحجم التدمٌر لبلدات المسٌحٌٌن فً
سهل نٌنوى"
وقد ساهمت منظمات محلٌة ودولٌة فً اعادة اعمار (  )355دارا أكثرها من المدمرة جزبٌا
والبعض منها كان محروقا ،هذا من مجموع (  )02970دارا للمسٌحٌٌن تعرضت الى التدمٌر
الكلً أو الجزبً أو الحرق فً مناطق سهل نٌنوى.
كما تحققت من اعداد الدور التً تم اعادة اعمارها من المنظمات العاملة على االرض فً
المنطقة والمنظمات المساهمة فً ذلك ،وحسب التفاصٌل المبٌنة ادناه والتً تستوضح عدد الدور
التً شملها التأهٌل :
 -0مؤسسة زكا خان وبالشراكة مع منظمة حمورابً لحقوق االنسان عدد البٌوت ( )61
فً سهل نٌنوى والموصل.
 -2منظمة الدعم الى الكنٌسة المحتاجة عدد البٌوت ( . )82
 -3منظمة انقاذ مسٌحٌو الشرق الفرنسٌة عدد البٌوت ( .)52
 -4منظمة كابنً االلمانٌة عدد البٌوت ( .)71
 -5منظمة نعمة التشؽٌل االمرٌكٌة عدد البٌوت ( .)01
 -6منظمة السامري الصالح االمرٌكٌة عدد البٌوت ( .)01
 -7أبرشٌة السرٌان الكاثولٌك فً الموصل عدد البٌوت ( .)70
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