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 المقدمة

منظمة حمورابً لحقوق االنسان هً منظمة عراقٌة، مستقلة، ؼٌر حكومٌة، ال ربحٌة مسجلة 

مانة العامة أل( فً دائرة المنظمات ؼٌر الحكومٌة التابعة ل1H71134رسمٌا بشهادة رقم )

م ـــــلمجلس الوزراء العراقً التً تشرؾ على منظمات المجتمع المدنً العراقٌة وفق قانون رق

 .2010( لعام  12) 

، تتكون من اعضاء وناشطٌن متطوعٌن فً مجال 2002نٌسان عام  1تؤسست المنظمة فً 

فاع عن حقوق االنسان، ٌإمنون بؤن االنسان هو قٌمة علٌا ٌنبؽً احترامها، تطوعوا جمٌعا للد

أوطائفته أو قومٌته أو جنسه أو أصله  بؽض النظر عن دٌنه ،كرامة االنسان وحقوقه، أي انسان

 أو لونه أو فكره واتجاهه السٌاسً.

جهودها الحثٌثة من اجل تحقٌق اهدافها  منذ تؤسٌسها، لحقوق االنسان و حمورابًكرست منظمة

ابسط حقوق لدفاع عن ابوالتً ٌمكن تلخٌصها  ،الخامسةالمادة التً تضمنها نظامها الداخلً فً 

المٌادٌن وعلى المستوٌات الوطنٌة واالقلٌمٌة  جمٌعفً  لهاالساسٌة حقوقاالنسان كما عن ال

االنتهاكات التً تحدث  وتوثٌق رصد،متابعة االنشطة ذات الصلة بحقوق االنسان،والدولٌة 

تطبٌق التشرٌعات والقوانٌن الوضعٌة مراقبة حسن ، هدر فً حقوق االنسانمنع وقوع، ومتابعتها

ٌؾ نصوص الدستور والتشرٌعات ٌدستورٌتها ومتابعة مدى تكو ذات الصلة بحقوق االنسان،

الوطنٌة مع التزامات العراق فً االتفاقٌات والصكوك والمواثٌق الدولٌة ذات الصلة بحقوق 

نشر الوعً وترسٌخ  ،اانهائهمن اي انواع الخروقات او  الحد تسجٌل والسعً الى، االنسان

ووسائل االعالم  من خالل المإسسات التربوٌة والتعلٌمٌةوتطوٌر قٌم وثقافة حقوق االنسان 

ٌالء االهتمام بحقوق إ ،سسات المعنٌةإخاصة وعمل المنظمات ؼٌر الحكومٌة وؼٌرها من الم

والعجزة والنازحٌن خرى كالمرأة والطفل ألاالقلٌات الدٌنٌة واألثنٌة والمجموعات المهمشة ا

جات الخاصةوالمناصرة لحقوقهم واحترام احتٌوالالجئٌن والمهجرٌن قسرا والسجناء وذوي اال

 خصوصٌتهم كمواطنٌن عراقٌٌن ٌتمتعون بالمساواة وعدم التمٌٌز.

 بمهامها الحقوقٌة، مقرونة بنشاطات اخرى وهً تقوم  ،وأن منظمة حمورابً لحقوق االنسان

( سنة، اذ تدرك  13عة والمناصرة ودعم المجموعات المهمشة منذ اكثر من ) انسانٌة فً المداف

 االنسان جٌدا أهمٌة االدوات واآللٌات التعاقدٌة التً اعتمدتها االمم المتحدة من اجل حماٌة

 .وأثرها على اداء الدول ، ومدى فعالٌة تلك اآللٌات حقوقه وتعزٌز وتحسٌن اوضاع

على تحسٌن امتثال الدول ا ٌاٌجاببتؤثٌر هذه اآللٌات  وثقتها حمورابًاٌمان منظمة وانطالقا من 

ى لا ، تقدم منظمة حمورابً لحقوق االنسان هذا التقرٌر بها االخذ، وضرورة الدولٌة اللتزاماتها

ن، حماٌة حقوق االنساٌفرض لجنتكم الموقرة من اجل تعزٌز العمل المشترك ودعمه بما 

 المساواة وعدم التمٌٌز بما ٌلبً القٌم والحقوق الواردة فً االتفاقٌةضمن ٌو كرامتهٌصونو

 الدولٌة للقضاء على جمٌع اشكال التمٌٌز العنصري. وؼٌرها من النصوص
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  راجعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان التقرٌر الجامع الذي قدمته الحكومة العراقٌة الى لجنة

ان فً جنٌؾ ضمن وثٌقة واحدة شملت تقارٌرها من القضاء على التمٌٌز فً مجلس حقوق االنس

التقرٌر الخامس عشر الى الحادي والعشرٌن، والذي تمت مناقشته فً اللجنة على مدى جلستٌن 

 . 2314آب  19،23، المعقودتٌن ٌومً 2338و  2337

 ها لجنة القضاء على التمٌٌز العنصري فً جلستها تكما درست حمورابً المالحظات التً اعتمد

، وفً اطار ذلك اٌضا اجرت حمورابً تقٌٌما مٌدانٌا من خالل 2314/ 27/8فً  2319

ناشطٌها على وفق ما جاء فً تقرٌر الحكومة العراقٌة ومالحظات لجنة القضاء على التمٌٌز 

 العنصري وقد تبٌن للمنظمة ما ٌؤتً :

بالرؼم من أن ذلك قد سبب  ،ما زال موضوع المناطق المتنازع علٌها بدون حلول حتى االن  -1

وما زال ٌسبب الكثٌر من المشاكل التً ٌمكن توصٌفها بالتمٌٌز العنصري، وباالخص على 

ٌإخذ رأٌها فً هذا الموضوع وما زالت تتعرض للعدٌد من االشكاالت  ال مكونات االقلٌات التً

الى النزوح من لكاكائٌة والتركمان وا التً دفعت الكثٌر من العوائل المسٌحٌة واالٌزٌدٌة والشبك

، ال علٌهاكما ان توصٌؾ مناطق االقلٌات ومنها ) سهل نٌنوى ( بمناطق متنازع  هذه المناطق.

ٌشجع على التطوٌر واالستثمار فٌها ، كما ال ٌشجع النازحٌن والمهجرٌن على العودة الى 

ؽداد واربٌل ، وان مناطقهم ، خشٌة استمرار عدم االستقرار فٌها ، بسبب الصراع علٌها بٌن ب

( الؾ 23سكانها فً النهاٌة ٌدفعون الثمن. فعلى سبٌل المثال ، عاد الى بلدة قرة قوش المسٌحٌة )

% ، فٌما 49( الؾ مسٌحً ، اي ان نسبة العودة  53من أصل )  2318مسٌحً لؽاٌة اذار 

 . 1% 33كانت نسبة العودة للمسٌحٌٌن فً برطلة 

عن طرٌق سان، اذ تشٌر الى تلك القضٌة ترى بضرورة حلها ان منظمة حمورابً لحقوق االن

الى االحصاءات السكانٌة السابقة ، التً سبقت اعمال التؽٌٌر استنادا اتخاذ تدابٌر العودة 

 ،  وذلك لضمان حقوق الجمٌع بدون تمٌٌز.1957الدٌموؼرافً ،  وبشكل خاص احصاء عام 

ة التً اتخذتها لجنة القضاء على التمٌٌز ترى منظمة  حمورابً لحقوق االنسان ان التوصٌ -2

العنصري ، بشؤن اتخاذ تدابٌر فورٌة لحماٌة وصون التنوع اللؽوي والدٌنً والثقافٌة القائم فً 

العراق منذ القدم لم تعتمد بموجبها اجراءات حكومٌة فعالة، فقد كانت االقلٌات مكشوفة امام 

داعش االرهابً دون حماٌة وجودها مادٌا  الجماعات االرهابٌة وباالخص امام هجمات تنظٌم

ومعنوٌا ، فلم تقم الدولة بوظٌفتها االساسٌة فً حماٌة مواطنٌها ، حٌث وجد المواطنون المدنٌون 

انفسهم امام مجموعات القتل واالؼتصاب والسبً واالختطاؾ دون حماٌة من اجهزة الدولة 

( الؾ مسٌحً ، 153، أكثر من )المسإولة ، وعلى اثر ذلك نزح من الموصل وسهل نٌنوى 

( الؾ اٌزٌدي من 433( الؾ كاكائً ، فٌما نزح أكثر من )11( الؾ شبكً و )233وبحدود )

( الؾ تركمانً من تلعفر ومناطق سهل نٌنوى 333مناطق سنجار وسهل نٌنوى ، واكثر من )

 وقصبات تابعة الى محافظة كركوك . 

( شخصا مسٌحٌا ، كانوا قد بقوا 433ان أكثر من ) كما ان تقارٌر حمورابً السنوٌة تشٌر الى

نجو من سٌطرة داعش  عددا منهمتحت سٌطرة داعش فً مناطق سهل نٌنوى والموصل ، فؤن 

( 65فٌما بعد، بطرق مختلفة، والبعض االخر تم تحرٌره اثناء عملٌات تحرٌر مناطقهم ، اال ان )

مصٌرهم ، على الرؼم من ان بعض  شخصا مسٌحٌا ال ٌزالون مفقودٌن او مختفٌن ال ٌعرؾ

                                                           
 ، بشؤن أوضاع حقوق االنسان فً العراق2318التقرٌر نصؾ السنوي لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان لعام  -1

ooo.rrww.www 
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الذٌن نجوا افادوا ان عددا من المختفٌن قد توفً خالل سنوات سٌطرة داعش . وقد التقت 

، تعرضوا الى  مسٌحٌٌن ناجٌن من داعشالو األٌزٌدٌٌنمن (شخص 133منظمتنا بؤكثر من )

السبً واالؼتصاب والعبودٌة الجنسٌة والمعاملة القاسٌة والتعذٌب وتؽٌٌر الدٌن قسرا.كما عاٌنت 

 ٌر. المعالم الدٌنٌة والتراثٌة والثقافٌة من الهدم والحرق والتدم له حمورابً مٌدانٌا ما تعرضت

 الى االمر الذي ادى ،، استفحلت الهجرة فً الوسط المسٌحًوفً ظل ؼٌاب الحماٌة الالزمة

الى أقل من نصؾ ملٌون نسمة ، وكذا  2333تناقص عددهم فً العراق من ملٌون ونصؾ عام 

الى اقل من نصؾ ملٌون بعد ان كان عددهم  حٌث تناقص عددهم ،الوسط االٌزٌدي فً الحال

 . 2333( الؾ شخص عام 553ٌزٌد عن )

عرض الى التدمٌر واالبادة الجماعٌة ، وان ٌتبٌن جلٌا ان وجود االقلٌات ت ،وفً سٌاق ما تقدم

فً ال ٌوصؾ حماٌة االقلٌات أو عدم االكتراث فً حماٌتهم، الحق ضررا  علىعدم قدرة الدولة 

، وان تلكإ الدولة وعدم الدٌنً واالثنً والثقافً واللؽويالتنوع  ضدوجودهم وشكل خطرا كبٌرا 

وتمٌٌزا وجود األقلٌات، ٌعد انتهاكا حقوقٌا  اٌالئها االهتمام المناسب والكافً لمسؤلة حماٌة

 .عنصرٌا واضحا

 ما ٌلً :على لذلك توصً منظمة حمورابً لحث الحكومة العراقٌة  

باشراك ابناء تلك  طرٌق فرض االمن عودة النازحٌن عنالعمل بشكل فعال لدعم مقومات  -

اعادة  واالسراع فً ،االمنٌة دون استثناء األجهزةالمناطق فً حماٌتهم من خالل شمولهم فً 

وتحقٌق  البنى التحتٌة والمرافق الخدمٌة والتعلٌمٌة والصحٌة لمناطق االقلٌات اعمارترمٌم او 

، ما سوؾ ٌساهم فً استعادة الثقة المفقودة بٌن اهل المناطق المدمرة والسلطات العدالة االنتقالٌة

 . المستدام االمنٌة واالدارٌة بؽٌة خلق االستقرار

تشجٌع عودة النازحٌن والمهجرٌن من خالل اعادة االعمار ومساعدة أصحاب المشارٌع  -

الصؽٌرة والمتوسطة الزراعٌة والصناعٌة واالقتصادٌة لمعاودة نشاطهم لخلق فرص عمل 

 .بتقدٌم قروض صؽٌرة مٌسرة لهم للعائدٌن

مجتمع المدنً الوطنٌة االسراع فً تعوٌض المتضررٌن وتشجٌع وتسهٌل عمل منظمات ال -

 والدولٌة لتنفٌذ مشارٌع التؤهٌل المجتمعً واعادة الثقة بٌن المجتمعات المختلفة .

تشجٌع االستثمار وتسهٌل عمل القطاع الخاص ألخذ دوره لٌلبً الحاجة فً تطوٌر المناطق  -

ات التً ، وتشؽٌل العاطلٌن ، مما ٌساهم فً تقلٌل الهجرة فً أوساط االقلٌشالمتضررة من داع

بدأت تستفحل ٌوما بعد ٌوم ، فً ظل عدم تحقٌق تحسن سرٌع فً أوضاعهم من حٌث االستقرار 

 التً تسٌطر علٌها المخاوؾ والالثقة . االمنً واالقتصادي والخدمً والنفسً

 

لقد شخصت لجنة القضاء على التمٌٌز العنصري قضٌة ؼاٌة فً االهمٌة تتعلق بعدم وجود قاعدة  -3

نات لحد اآلن بشؤن التركٌبة األثنٌة للسكان وباالخص االقلٌات، وقد الحظت معلومات وبٌا

حمورابً ان عدم وجود بٌانات ومعلومات فً هذا الشان كرس التمٌٌز العنصري بشان الخدمات 

بالدرجة االساس، بل ان ذلك  قد انعكس سلبا  لالقلٌات والحقوق والفرص التً ٌمكن ان تعطى

فً ما ٌرصد بالموازنة العامة السنوٌة للمكونات العراقٌة فً عدد من المناطق وخاصة فً 

 نٌنوى.محافظة 

 بما ٌلً : منظمة حمورابً لحقوق االنسان توصً 
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االثنً ضع خطة وطنٌة شاملة للتعداد السكانً وعلى وفق بٌانات تعرٌفٌة بموضوع التنوع و -

نزعات التلكإ والتقصٌر من من شانه حتما أن ٌقلل الى حد بعٌد  ،والدٌنً والهوٌات العامة

علما ان االرقام التً تعتمد حتى   تعانً منه، ي ما زالت مناطق عدٌدة من العراقذواالهمال ال

وزارة  منوالتقدٌرات التً تصل التكهنات االن بشان هذا الموضوع لم تخرج عن دائرة 

 وباهداؾ معٌنة. ،واؼلبها فً اطار سٌاسً لٌس االحكومتً )األتحاد واالقلٌم ( تخطٌط فً ال

 (1بالنقطة )ومن جهة ثانٌة فان التعداد السكانً ٌمكن االستفادة منه فً وضع الحلول بما ٌتعلق 

 والتً تتعلق بالمناطق المتنازع علٌها . اعالهالذكر اآلنفة

تبٌن لمنظمة حمورابً ان ما حصل من نزوح سكانً داخلً فً العراق ومن متؽٌرات   -4

دٌمؽرافٌة ال ٌقتصر سببه على ما جرى من عنؾ مسلح ٌتسم بالكثٌر من التهدٌد والمخاطر على 

قبل وانما اٌضا ، مثل القاعدة وداعش االرهابٌة المسلحة أو المجموعات اٌدي جماعات العنؾ

 ،حصل نزوح ألسباب اخرى ترتبط ارتباطا وثٌقا باالوضاع االقتصادٌةوٌة هذه االحداث الدم

 والضؽوط االجتماعٌة وانعدام احترام الخصوصٌات ،عٌنةوانعدام فرص العمل فً مناطق م

لمجموعات دٌنٌة  والثقافٌة  االجتماعٌة لممارساتفً احترام اللبس وا ،الحرٌات المتساوٌةو

واالدٌرة فضال عن التجاوز على بعض المعابد  واالٌزٌدٌٌن، ٌنكالمسٌحٌٌن والصابئة المندائٌ

، ) الناس ال ٌقدرون الوصول الٌها ألسباب عدٌدة (االدنى محاصرتها مكانٌا بالحدوالكنائس او 

كنائس فقط ( 6وقد ادى هذا الوضع الى ؼلق العدٌد من الكنائس ففً بؽداد وحدها أؼلقت ) 

( كنٌسة ودٌر ومقبرة  163)كما ان  واصل لعدد المنتمٌن الٌها.المت للتضاإل ، حتى اآلن كلدانٌة

على اٌدي تنظٌم داعش االرهابً،  تعرضت للتدمٌر والحرقللمسٌحٌٌن فً محافظة نٌنوى 

( من المقامات 8( معبدا ومزارا لالٌزٌدٌٌن وحسٌنٌة ومرقدا للشبك واٌضا )23وكذلك أكثر من )

حظت منظمة حمورابً ان الضؽوط التً تعرضت كما ال . والمراقد الخاصة للكاكائٌٌن

وتتعرض لها طائفة الصابئة المندائٌٌن تسببت اٌضا فً حركة نزوح لهم من مناطق معٌنة فً 

والى خارج ومدن اخرى فً جنوب العراق باتجاه مناطق أكثر امنا نسبٌا داخل العراق بؽداد 

 لها الصابئة فً سكنهم واعمالهم اٌضا.البالد ولم تتم لحد االن وضع حد للتهدٌدات التً ٌتعرض 

 -ازاء ذلك توصً منظمة حمورابً لحقوق االنسان بما ٌلً:

المزٌد من االهتمام لمعالجة ظواهر العطالة والبطالة بشقٌها الحقٌقً على حث الحكومة العراقٌة  -

من خالل تعزٌز القطاع الخاص واالستثمار فً النشاطات الصناعٌة والزراعٌة  ،والمقنع

، واعتماد سٌاسات اصالحٌة تعطً االولوٌة للمحافظات لسٌاحٌة وعموم النشاطات الخدمٌةاو

 التمٌٌز االٌجابً . ممارسة انطالقا من مبدأ جتمعات االكثر تضررا وفقرا وعوزاوالمناطق والم

حث الحكومة العراقٌة على توفٌر حماٌة كافٌة ألبناء االقلٌات وخاصة الدٌنٌة كالمسٌحٌٌن  -

مصالحهم حقهم الدستوري بخصوص الحرٌة الدٌنٌةو ٌدٌٌن والصابئة المندائٌٌن  لممارسةواالٌز

 واعمالهم بما ٌتناسب وخصوصٌاتهم الدٌنٌة والثقافٌة .

على زٌادة االهتمام بالواقع الخدمً العام ، صحٌا وتعلٌمٌا واقتصادٌا فً  حث الحكومة العراقٌة -

العائدٌن الى مناطقهم االصلٌة بعد تحرٌرها كابسط  مناطق االقلٌات بما ٌلبً حاجة المواطنٌن

 حقوقهم االنسانٌة.

حث المنظمات الدولٌة كالٌونسكو وؼٌرها ، لمساعدة العراق فً اعادة اعمار المعالم الدٌنٌة  -

واالثرٌة من معابد وكنائس وادٌرة ، كون بعضها ٌعد لٌس ارثا عراقٌا فحسب وانما ارثا انسانٌا 

 وعالمٌا .
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ما الحظته لجنة القضاء على التمٌٌز العنصري فً جلستها رقم ان ظمة حمورابً ترى من  -5

تدنً تمثٌل االقلٌات االثنٌة من بشان قطاع الخدمات االمنٌة للدولة  2314/ 27/8فً  2319

، الضعٌفةما زال ساري المفعول رؼم بعض الحلول  ،والدٌنٌة فً القوات االمنٌة للدولة العراقٌة

فً مناطق سهل نٌنوى وكذلك ضمن المإسسات القٌادٌة وقد انعكس هذا الوضع وما  وباالخص

على المجتمعات الدٌنٌة واالثنٌة ذات النسب السكانٌة زال ٌنعكس بالعدٌد من اآلثار السلبٌة 

ات االمنٌة وان  قلة اتاحة فرص المشاركة ألبناء االقلٌات ال ٌقتصر على المإسس  .القلٌلة

، ففً المنظومة لمإسسات والمرافق العامة المدنٌة، وانما ٌتعدى ذلك الى اوالعسكرٌة فحسب

ق ال ٌتعدى عدد القضاة المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌن والصابئة عدد اصابع الٌد ، وٌنطب مثال، القضائٌة

 تمثٌلمستوى  وهكذا أن، فً الهٌئات المستقلة والوزاراتو ،ذات االمرعلى السلك الدبلوماسً

النوعً كالمسٌحٌٌن  ال ٌتناسب وحجمهم العددي وتؤثٌرهمً بعض المناطق ،ف االقلٌات بعض

، خاصة انهم ماد مبدأ التمٌٌز االٌجابً بحقهم، فً الوقت الذي ٌتطلب من الدولة اعتواالٌزٌدٌٌن

هناك ولكن اٌضا النهم  ،من جانب والتهمٌش واالضطهاد  التعنٌؾ تعرضوا الى تارٌخ طوٌل من

العملٌة من الكفاءات النوعٌة والخبرات التً ٌمكنها ان تساهم فً اعادة ترمٌم  كبٌرة بٌنهم اعداد

السٌاسٌة واالدارٌة بشرط ان ٌكون اختٌارهم على اساس كفاءتهم وخبراتهم ولٌس على اساس 

 ( من الدستور بشكل صحٌح.9والءاتهم الحزاب سٌاسٌة كبٌرة، بما ٌحقق تنفٌذ المادة )

 بحث الحكومة العراقٌة ومإسسات الدولةلحقوق االنسان حمورابً منظمة زاء ذلك توصً ا

 ما ٌلً : على تحقٌق

وضع استراتٌجٌة شاملة تقوم على اعطاء فرص المشاركة فً االجهزة العسكرٌة واالمنٌة لجمٌع  -

مة االمنٌة ابناء المجتمع العراقً دون استثناء ، مع اشراك ابناء االقلٌات الدٌنٌة واالثنٌة فً الخد

فً تولً وادارة أمن مناطقهم حصرٌا، كما ان  للبالد باعداد مناسبة، بما ٌمنحهم الفرصة والكفاءة

هناك العدٌد من الخبرات االمنٌة من ابناء تلك االقلٌات لم تجد فرصتها فً التشكٌالت القٌادٌة 

 والسنة ردلوزارتً الداخلٌة والدفاع وكؤن هاتٌن الوزارتٌن منابرنفوذ لمكونات الشٌعة  والكو

 دون ؼٌرهم .

  ضمن التطبٌق العادل لتمثٌل جمٌعبما ٌ 2335( من الدستور العراقً النافذ 9االلتزام بالمادة ) -

 .مكونات المجتمع العراقً فً االجهزة والمإسسات االمنٌة والعسكرٌة الوطنٌة العراقٌة

اسب مع كفاءاتهم وقدراتهم اشراك ابناء االقلٌات فً الحٌاة العامة ومإسسات الدولة كافة بما ٌتن -

فً العدٌد  2335وثقلهم النوعً من اجل حماٌة التنوع والمساواة التً اقرها دستورالعراق لعام 

 .همن مواد

  اؼتصابهاالحظت منظمة حمورابً ان التمٌٌز العنصري بشؤن ممتلكات االقلٌات وحاالت   -6

االجراءات القضائٌة التً اتخذت فً  بعض والسٌطرة علٌها ما زالت مستمرة بالرؼم من

التً اتخذتها الحكومة من خالل االمانة العامة  االٌجابٌة الى جانب التدابٌرواالجراءات نها،ؤش

،والتً قسما منها احدثت ارباكا وتعقٌدا فً ، ووزارة العدل من أجل المعالجةلمجلس الوزراء

ومن االستنتاجات التً س سلبا على اصحاب االمالك انفسهم.اجراءات نقل الملكٌة مما انعك

ان اؼلب حاالت وتوصلنا الٌها ان بعض االجراءات القضائٌة مازالت تعانً التباطإ و التذبذب 

أو تؽٌٌب  و تزوٌرأتتم من خالل عملٌات احتٌال  ،ااؼتصاب العقارات و نقل ملكٌاتها زور

من المعلومات االخرى التً لدى  و. فاسدٌنوتواطإ موظفٌن  عصاباتعلى اٌدي  وثائق،

، فً حٌن ان عملٌات التؤجٌل المتكررة والتؤخٌر ان هناك قضاٌا مرفوعة الى القضاءحمورابٌ
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كسب الوقت و اجبار اصحابها االساسٌٌن للتسوٌة خارج المحاكم بؤثمان  إدي الىتفً حسمها 

ئٌة ؼالبا ما تلقً اللوم على كما ان السلطات القضا .ٌدة ومن ثم اسقاط تلك الدعاوىزه

منظمةحمورابً و تلقت  السلطات  التنفٌذٌة فً تلكإها فً تنفٌذ االحكام المحسومة قضائٌا .

بؽداد ٌعانون من عدم  حٌٌن فًٌبشؤن الموضوع نفسه اكثر من شكوى الصحاب عقارات مس

وفً الموصل وبعد  واالجراءات االعتٌادٌة القانونٌة.قدرتهم فً استرجاع امالكهم بالوسائل 

، اذ ال ٌزال عدد من العقارات والدور المسٌحٌة ٌشؽلها 2317تحرٌرها بالكامل  نهاٌة عام 

، على الرؼم من تشكٌل لجان حكومٌة أو ٌماطلون فً اخالئها ألصحابها اشخاص ٌرفضون

 على اٌدي اشخاص امنٌٌن متنفذٌن ، مؽتصبة ان بعضهاتبٌن  وامنٌة لحل هذا الموضوع،  وقد

من احد  مؽتصبةبنص شكوى فً هذا الشؤن لمواطن ما زالت داره  وتحتفظ منظمة حمورابً،

 موثقة سابقة( شكاوى 13أكثر من )  لدى حمورابًان  عن  رجال االمن برتبة ضابط، فضال

فً  من اصحاب عقارات ما زالت بٌوتهم مؽتصبة نشرتها منظمتنا فً تقارٌرها السنوٌة 

، وٌالحظ ان هإالء المواطنٌن ٌتلقون تهدٌدات تستهدؾ حٌاتهم مناطق عدٌدة من بؽداد

 الجبارهم على التخلً عن مطالبهم فً استعادة عقاراتهم.

 لذلك توصً حمورابً بحث الحكومة بما ٌلً :

، بما ٌضمن الٌات تحقٌق عقارات المؽتصبة ألبناء االقلٌاتاتخاذ تدابٌر أكثر جدٌة فً مسؤلة ال -

 ن حقوق الجمٌع بالتساوي .العدالة وحماٌة وضما

ان تقوم المإسسات المعنٌة بالعقارات واالمالك بمراجعة معامالت البٌع والشراء لعقارات  -

نظٌم داعش ، وهو تارٌخ احتالل ت 2314حزٌران  13المسٌحٌٌن التً حصلت ما بعد 

قاري  فً ، وتدقٌق السجالت العقارٌة والتشدٌد على دوائر التسجٌل العاالرهابً مدٌنة الموصل

 التؤكد من صحة نقل الملكٌة ألن بعض المعامالت تتحرك فً اطار شبهات تزوٌر وؼش .

قرارات صدرت عن  ضرورة قٌام الحكومة واجهزتها االمنٌة التنفٌذٌة ، بتنفٌذ ما لدٌها من -

، من اجل استعادة د ان اكتسبت الدرجة القطعٌة حكمابشؤن بعض العقارات بع السلطة القضائٌة

 ك الى اصحابها الحقٌقٌٌن .االمال

االمالك ،  الدور و واؼتصاب ات حث السلطات القضائٌة ومحاكمها فً حسم ملفات التجاوز -

 فً فترات قصٌرة والحد من التؤجٌالت المتكررة .

حث الحكومة العراقٌة على توفٌر حماٌة ألصحاب العقارات الحقٌقٌٌن ، من خالل اعتماد  -

ت واالشخاص الذٌن اؼتصبوا تلك العقارات بعدم التعرض لهم ، تعهدات أمنٌة خطٌة من الجها

 وااللزام بتحمل نتائج الضرر الذي ٌلحق هإالء المواطنٌن العراقٌٌن .

  86تحسب للحكومة العراقٌة صدور قرار مجلس الوزراء بالرقم من التطورات االٌجابٌة التً  -7

وتضمن الموافقة على   ،6/3/2318خالل جلسته االعتٌادٌة المنعقدة بتارٌخ  ،2318لسنة 

)و  تعوٌض الدرجات الوظٌفٌة عن حركة المالك من المكون المسٌحً من ابناء المكون نفسه

من المسٌحٌٌن  لتاركً الوظٌفة والمتقاعدٌن والمستقٌلٌن تعنً تعوٌض الدرجات الوظٌفٌة

الموازنة العامة شرٌطة تطبٌقه بعد نفاذ قانون  ،وكل بحسب منطقته، ، بآخرٌن مسٌحٌٌن أٌضا(

بعد تقدٌم بٌانات وافٌة الى وزارة المالٌة ألجراء التؽٌٌرات ، 2318االتحادٌة للسنة المالٌة 

 .1963لسنة  25من قانون المالك رقم  4و3المطلوبة استنادا الى احكام 
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لقد وجدت حمورابً فً هذا القرار تطورا مهما ٌحد من التمٌٌز العنصري ، ال بل ان التفاتة 

عن حركة المالك من ابناء األقلٌة المسٌحٌة  تعوٌض الدرجات الوظٌفٌةب س الوزراءمجل

بسبب النزوح أو العنؾ أوالهجرة والوفاة ، ٌعد تعزٌزا لمبدأ التمٌٌز االٌجابً لما تعرض له ،

لكن المشكلة تكمن فً التطبٌقات  .وتهمٌش واعتداءات متواصلة لسنواتمن ؼبن المسٌحٌون 

، اذ ان عدد المتقاعدٌن مع المتوفٌن فً اخل الوزارات والمإسسات الحكومٌةد ارللقرالمٌدانٌة 

( 288) قضاء الحمدانٌة فً سبٌل المثال، من المكون المسٌحً فً قسم تربٌة الحمدانٌة بلػ 

وقد اشارت فً  ،اال ان وزارة التربٌة ال تزال لم تنفذ قرار مجلس الوزراء بالتعوٌض ،شخصا

انها بحاجة الى تقدٌم  1/7/2318فً  26937المرقم  النواب فً كتابها اجابتها الى مجلس

نٌنوى وبٌانات دقٌقة باسماء  لتربٌة محافظة ةالعام ٌةاحصاءات دقٌقة من خالل المدٌر

 إال ان هناك تلكإ فً التنفٌذالبٌانات  تقدٌم، ولكن وبالرؼم من  للتعٌٌن المرشحٌن المسٌحٌٌن

 لذا توصً المنظمة بحث الحكومة العراقٌة بما ٌلً : 

اذ لم ٌؤخذ القرار فرصته الكاملة من التطبٌق الملزم، ولذلك نرى بضرورة تفعٌله ووضع حد  -

. ألن تنفٌذه من شؤنه ان ٌحقق بعض التوازن الذي تنشده همال وعدم الرعاٌة الكاملة للقرارلال

 لعامة.االقلٌات وخاصة المسٌحٌٌن فً الوظائؾ ا

ان تقوم االمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة تنفٌذ قراراتها لتحقٌق العدالة والمساواة وعدم  -

 . 2335من دستور العراق لعام  14التمٌٌز وفق احكام المادة 

ال ٌزال العراق لم ٌوائم تشرٌعاته وقوانٌنه بما ٌلبً تحقٌق الحرٌة الدٌنٌة ، رؼم ان الدستور  -8

ٌإكد على ضمان حرٌة المعتقد وعدم التمٌٌزعلى اساس الدٌن فً العدٌد  ،2335العراقً لعام 

(، اال ان هناك قوانٌن أو مواد قانونٌة 42 ثانٌا،37 ، 14ثانٌا،  2) وادمن مواده خاصة فً الم

تمس هذه الحرٌة خاصة ألتباع الدٌانات ؼٌر المسلمة كاالٌزٌدٌٌن والمسٌحٌٌن والصابئة 

، من قانون البطاقة الوطنٌة 2( ثانٌا 26ٌن وؼٌرهم ، اذ ال تزال المادة )المندائٌٌن والبهائٌ

والتً تتضمن نصا مجحفا ٌفرض تؽٌٌر دٌانة  ،(لم تعدل2316لعام  3الموحدة ) قانون رقم 

االطفال القاصرٌن الى االسالم تبعا ألسالم أحد الوالدٌن، بالرؼم من مطالبة ابناء االقلٌات ؼٌر 

ان هذا النص  العلم، مع  ،بما ٌضمن حرٌتهم الدٌنٌة وكرامتهم االنسانٌة المسلمة بتعدٌلها

التً تنص ) ٌضمن هذا  ،ثانٌا 2ٌتعارض مع روح الدستور بشكل صرٌح ومنها المادة 

الدستور الحفاظ على الهوٌة االسالمٌة لؽالبٌة الشعب العراقً، كما ٌضمن كامل الحقوق الدٌنٌة 

ٌدة والممارسة الدٌنٌة كالمسٌحٌٌن واالٌزٌدٌن والصابئة المندائٌٌن ( لجمٌع االفراد فً حرٌة العق

التً تقول ) العراق بلد متعدد القومٌات واالدٌان  3مع المادة  النص المذكور  ، كما ٌتعارض

التً تنص ) العراقٌون متساوون امام القانون دون تمٌٌز  14والمذاهب ( ، وكذلك مع المادة 

بسبب الجنس أو العرق أو القومٌة أو االصل أو اللون أو الدٌن أو المذهب أو المعتقد أو الرأي 

ثانٌا / تكفل الدولة حماٌة الفرد من االكراه  37جتماعً ( والمادة أو الوضع االقتصادي أو اال

التً تإكد ) العراقٌون احرار فً االلتزام باحوالهم  41المادة والفكري والسٌاسً والدٌنً، 

                                                           

وان  " ٌتبع األوالد القاصرون فً الدٌن من أعتنق الدٌن اإلسالمً من األبوٌن" .هذه المادة  تنص -2
المعدل ،الذي 1792( لسنة 52هذه المادة جاءت نسخة مستنسخة من قانون االحوال المدنٌة رقم )

، اال ان مضمون  2015( لسنة 3الؽً مإخرا  وفق قانون البطاقة الوطنٌة الموحدة رقم )
 الى القانون الجدٌد .منه ، تم نقلها نصا  21و 20المادتٌن 
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التً  42وأٌضا مع المادة  الشخصٌة حسب دٌانتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم أو اختٌاراتهم (

 والضمٌر والعقٌدة(.تنص )لكل فرد حرٌة الفكر 

وٌهمنا هنا ان نشٌر الى ان حمورابً عقدت مإتمرٌن كبٌرٌن احدهما فً بلدة القوش شمال  

العدٌد  فٌهما،وقد شارك  ،2312والثانً فً بؽداد فً كانون االول  2312العراق فً حزٌران 

وقاؾ الشٌعة أباحثٌن واساتذة قانون ورجال دٌن ومسإولٌن من دوائر المن القضاة والمحامٌن و

والسنة والمسٌحٌٌن وؼٌرهم وناشطٌن مدنٌٌن ونخب اجتماعٌة وثقافٌة،للوصول الى توصٌة 

لتعدٌل هذه المادة المجحفة ، وقد تم التوصل الى التوصٌة اآلتٌة ) ٌبقى االوالد القاصرٌن فً 

 .دٌانتهم االصلٌة على ان ٌمنحوا حق اختٌار الدٌانة بعد بلوؼهم سن الرشد( 

، انما تمثل خالصة هذٌن المإتمرٌن المهمٌنجاء فً توصٌة حمورابً والتً كانت نتاج  ان ما 

المالكً فً حٌنها ، لكن الردود  نوريقانونٌة ووطنٌة ، قدمتها حمورابً الى حكومة السٌد 

ٌمكن ان تضع حدا للتمٌٌز  بما ،المعالجة الموضوعٌةبما ال ٌلبً  ،لألسؾ جاءت سلبٌة

حتى 1972لسنة  65منذ صدور قانون االحوال المدنٌة رقم  ،ال ٌمارسالعنصري الذي ما ز

، وتسبب فً مشاكل اجتماعٌة معقدة عند مراجعة االن فً مجال الحرٌات الدٌنٌة لؽٌر المسلمٌن

بعض االبناء ؼٌر المسلمٌن الى سجالت نفوسهم، اذ تبٌن انهم صاروا مسلمٌن من دون ان 

مشكلة ٌعانً منها االالؾ من العوائل المسٌحٌة والصابئة زال ٌٌعلموا بذلك. وهذا شكل وال 

واالٌزٌدٌة وؼٌر المسلمٌن على العموم،كما ان احكاما اخرى فً قانون االحوال الشخصٌة ذي 

المعدل ، تسري علٌهم حسب الشرٌعة االسالمٌة تختلؾ عن احكام  1959لعام  188الرقم 

وبٌت الزوجٌة وبٌت الطاعة  واالنحالل لنشوزٌخص األهلٌة والزواج وا شرائعهم الدٌنٌة فٌما

. فً الوقت الذي تختلؾ والتبنً  والنفقة وحضانة الطفل والتصرؾ بالوصٌة وأحكام المٌراث

على سبٌل المثال ال الحصر أحكام الوصٌة فً القوانٌن الكنسٌة للمسٌحٌٌن عن مثٌالتها فً 

المٌراث وطرٌقة تقسٌم اإلرث  قانون األحوال الشخصٌة النافذ، وأٌضا فٌما ٌخص أحكام

 . أحكام الشرٌعة اإلسالمٌةعن وانتقال أموال التركة، 

خاصة المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن والصابئة المندائٌٌن ٌواجهون بٌن كما ان االقلٌات ؼٌر المسلمة 

فترة واخرى هجمات تنطوي على االستفزاز والتحرٌض من شخصٌات دٌنٌة مسلمة تتضمن 

الكراهٌة والتكفٌر فً ظل وجود ال مباالة من مإسسات الدولة  تحرض علىتصرٌحات وخطب 

على تنفٌذ القٌود القانونٌة ومحاسبة االشخاص المحرضٌن وفق القوانٌن العراقٌة ، وقد الحظت 

من قانون  372منظمة حمورابً لحقوق االنسان من خالل عدة ورش قانونٌة ان المادة 

والتً تفرض عقوبات على االساءة على االدٌان وحرمة  1969لعام  111العقوبات العراقً 

اماكن العبادة والتحرٌض على الكراهٌة هً معطلة تماما ، اذ لم نستطع ان نرصد شخصا ما، 

تم محاسبته وفق هذه المادة طٌلة السنوات العشرة الماضٌة رؼم وجود اساءات تصدر هنا او 

 وسائل االعالم .  من خاللهناك من شخصٌات معروفة ، وبشكل علنً 

الذي ٌحظر النشاط البهائً ما  1973( لعام 135وفً اطار الحرٌة الدٌنٌة اٌضا ان قانون رقم )

ٌزال ساري المفعول منذ سبعٌنٌات القرن الماضً ، مما ٌقٌد الحرٌة الدٌنٌة للبهائٌٌن وٌحد من 

وزارة الداخلٌة  تسجٌلهم كبهائٌٌن فً سجالت النفوس المدنٌة، فبالرؼم من صدور كتاب من

الذي تضمن رفع اشارة التجمٌد على قٌود البهائٌٌن ، اال ان  19/3/2337فً  5441بالرقم 

والمالحظ ان هناك ( المشار الٌه اعاله . 135هذا االجراء الوزاري ٌصطدم بالقانون رقم )

الشخصٌة، حتى اآلن العدٌد من البهائٌٌن لم ٌستطٌعوا تؽٌٌر حقل الدٌانة فً بطاقات االحوال 
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كما ٌواجهون اٌضا صعوبات فً تسجٌل عقود الزواج والوالدات وفق الدٌانة البهائٌة، مع 

مالحظة ان اؼلب الطقوس الخاصة بهذه الطائفة تتم فً البٌوت وال توجد حتى اآلن اٌة 

 ٌمكن ان تعتمد بسبب ذلك. الدٌانة فً العراقاحصائٌة رسمٌة لعدد اتباع هذه 

توصً بحث الحكومة والبرلمان فً العراق بما ٌلً فانها  ،ذ تشٌر الى ذلكان منظمة حمورابً ا

:- 

بهدؾ ،  2316( لعام 3ثانٌا( من قانون البطاقة الوطنٌة الموحدة رقم ) 26تعدٌل المادة ) ـ

لحقوق المواطنٌن العراقٌٌن فً المساواة وعدم التمٌٌز التً نص علٌها الدستور  ٌستجٌبأن

 واالعالن العالمً لحقوق االنسان. 

الصادر عن مجلس قٌادة الثورة المنحل لمنع التمٌٌز  1973( لسنة 135الؽاء قانون رقم )-

البهائٌٌن على وفق العنصري ضد اتباع الدٌانة البهائٌة، وأعادة تسجٌل المواطنٌن العراقٌٌن 

 دٌانتهم ، وبؤثر رجعً .

بما ٌضمن ، أو تعدٌلها 1969( لعام 111( من قانون العقوبات العراقً )372تفعٌل المادة ) -

 . التنفٌذ العادل لها

التً رصدت منظمة حمورابً ان الجهات الحكومٌة ما زالت تعمل بموجب قوانٌن وتشرٌعات  -9

لسنة  117الثورة المنحل ، وخاصة بما ٌتعلق بالقرار رقم صدرت سابقا من قبل مجلس قٌادة 

ات معنٌة فً العدٌد من الخاص بتملٌك االراضً ؼٌر الزراعٌة الى أمانة بؽداد أو بلدٌ 2333

، بؽٌة توزٌعها وتخصٌصها كاراضً سكنٌة للعسكرٌٌن ورجال الشرطة ، وقد المحافظات

التً اعتمدها النظام السابق كمنهجٌة لتؽٌٌر وظؾ هذا القرار فً سٌاسة التؽٌٌر الدٌموؼرافً 

هوٌة كثٌر من المناطق والبلدات والمدن العراقٌة ، وقد اضفت اثارها بائنة على مناطق 

االقلٌات االثنٌة والدٌنٌة منها كركوك ومناطق سهل نٌنوى فً تلكٌؾ وبرطلة والشٌخان واٌضا 

ما التً اعتمدها النظام السابق  ممنهجة الدٌمؽرافً ال تؽٌٌرال سٌاسة فً سنجار وتلعفر . ان

التً استخدمت  زالت باقٌة فً العدٌد من مناطق سهل نٌنوى وعلى وفق سٌاسة ) التعرٌب (

على التواجد السكانً االصٌل  سلبا اثرت لتعرٌب وصهر االقلٌات األثنٌة فً العروبة، مما

 للكلدان السرٌان االشورٌٌن.

 االنسان ان ٌقوم البرلمان العراقً بما ٌلً : لذا تقترح منظمة حمورابً لحقوق

عادة النظر بالقوانٌٌن والقرارات التً من شؤنها المساس بتؽٌٌر هوٌة وخصوصٌة السكان فً ا -

عدد من المحافظات والمناطق والبلدات ، واٌقاؾ نقل سجالت عوائل طارئة وبشكل جماعً 

اسٌا عنصرٌا ، وااللتزام باحكام المادة الى مناطق مثل سهل نٌنوى لكً ال ٌؤخذ االمر طابعا سٌ

 ثالثا  ب ( من الدستور التً تحظر التملك ألؼراض التؽٌٌر السكانً  . 23)

سؾ منظمة حمورابً الى ان الجهود الحكومٌة المبذولة حتى اآلن لمتابعة موضوع المختفٌن تؤ -13

ت حكومٌة رسمٌة عدم وجود احصاءا قسرا لم ترق بعد الى المستوى المطلوب مع مالحظة 

 2333دقٌقة للمختفٌن، وان االعداد المدونة رسمٌا حتى اآلن ال تمثل كل المختفٌن منذ عام 

والى نهاٌة عام  2337والى اآلن، خاصة وأن اعداد المختفٌن ارتفعت بوتٌرة اكبر منذ عام 
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من ، بضاؾ الى ذلك اعداد المختفٌن جراء عملٌات تحرٌر الموصل واالنبار وؼٌرها 2338

عتقالها من جهات ؼٌر معروفة قدمت اسٌطرة تنظٌم داعش االرهابً، وكذلك مجموعات تم 

، مع العلم ان المختفٌن قسرٌا 2314شكاوى لمنظمتنا من مناطق بؽداد ومحٌطها خالل عام 

( شخص وان قضٌة المختفٌن من  1733لضحاٌا سباٌكر والتً ٌقدر عددهم بما ٌقارب ) 

والمسٌحٌٌن ( بعد احتالل داعش لمحافظة نٌنوى ما زالت بدون خواتم  االقلٌات ) االٌزٌدٌٌن

لمعرفة مصٌرهم، علما بؤن االحصاءات التً توصلت الٌها منظمة حمورابً لحقوق االنسان 

من خالل زٌاراتها  وتقارٌرها المٌدانٌة لمناطق االقلٌات وخاصة االٌزٌدٌٌن والمسٌحٌٌن 

( شخصا مسٌحٌا مجهول المصٌر جراء  65ٌزال اكثر من ) والشبك والكاكائٌٌن تفٌد بؤنه ال 

احتالل داعش لمحافظة نٌنوى. وتفٌد المعلومات التً تضمنها تقرٌر حمورابً نصؾ السنوي 

بؤن عدد القتلى فً صفوفهم وصل  2318بشؤن السكان االٌزٌدٌٌن لؽاٌة حزٌران  2318لعام 

مختطؾ من  (6333لى اكثر من ) ( شخص، وان عدد المختطفٌن وصل ا 3333ما ٌقارب ) 

( ٌتٌم من االناث والذكور، 2745قبل داعش، ومن الحقائق المحزنة االخرى ان هناك اآلن ) 

وطبقا للمعلومات التً وردت لحمورابً بؤن االرهابٌٌن الدواعش ما زال فً قبضتهم ما ٌقارب 

جمٌع هإالء ( من االناث و1452( منهم من الذكور و )  1665( شخص وان )  3117) 

االسرى والسباٌا ال ٌعرؾ مصٌرهم لحد هذه اللحظة. ومن الجدٌر ذكره ان هناك العدٌد من 

العوائل العراقٌة لم تبلػ الجهات الحكومٌة لما حصل من اختطاؾ ألبنائها ألسباب بعضها 

 اجتماعٌة خاصة عندما تكون المختطفة أمرأة.

أن منظمة حمورابً لحقوق االنسان اذ تإكد وجود تقصٌر واهمال فً ملؾ المفقودٌن      

اجراءات حكومٌة تقوم على توحٌد  2319والمختفٌن قسرا، ترى ضرورة ان ٌشهد العام القادم 

الحكومة العراقٌة وكافة السلطات  لذلك توصً بؤن تقوم الجهود لالستدالل فً هذا الشؤن.

 ما ٌلً : ضائٌةالتنفٌذٌة والق

انشاء هٌكلٌة مركزٌة، لتكون المركز الوطنً المعنً باالشخاص المفقودٌن، لمراعاة  -

االشخاص المفقودٌن بؽض النظر عن عرق الشخص المختفً أو اقاربه أو دٌنه أو جنسٌته أو 

 أصله أو ظروؾ اختفاء المفقودٌن.

من الماضً القرٌب  والمختفٌن قسرا مركزٌة لجمٌع االشخاص المفقودٌنوطنٌة انشاء سجالت  -

للعراق، بما فً ذلك سجالت االشخاص المفقودٌن من االقلٌات والمجتمعات المهمشة ) 

، او اٌة الٌة مبسطة اخرى للسماح للعائالت بالسعً الى الحصول االقلٌات، المرأة وؼٌرها (

فة الحقٌقة على معلومات حول اقاربهم المختفٌن وضمان اعمال حقوق االسرة فً معر

 وانصافهم بحقهم فً اللجوء الى العدالة حتى اذا كان ضد مجهول. 

جمٌع من قبل وضع آلٌة مباشرة لالبالغ عن االشخاص المفقودٌن والتً ٌمكن الوصول الٌها  -

عائالت المفقودٌن، والعمل على رفع الوعً بهذه اآللٌة، خاصة بٌن النساء والشباب 

 والمجتمعات المهمشة.

 الجهات التً تتولى هذه ل عائالت المفقودٌن على معلومات شفافة وتمثٌل داخلضمان حصو -

وجمٌع البٌانات  العملٌات لتحدٌد مكان احبابهم والتعرؾ علٌهم، مثل حفرٌات المقابر الجماعٌة

 من افراد األسرة.
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 وضع استراتٌجٌة منسقة لتحدٌد واستعادة المفقودٌن، بؤعتماد معاٌٌر محاٌدة وشفافة وؼٌر -

 انشاء آلٌة لتعوٌض ضحاٌا االختفاء القسري وعوائلهم. تمٌٌزٌة.

اشراك النساء من المجموعات المهمشة واالقلٌات العرقٌة والدٌنٌة كؤولوٌة فً جمٌع المراحل  -

مع ضمان حقوق الناجٌات، خاصة ان النساء من االقلٌات العرقٌة الخاصة بالمعالجات ، 

الضافة الى اطر فٌما ٌتعلق باالختفاء أو جرائم الشرؾ، بوالدٌنٌة فً بعض الحاالت تواجه مخا

ذلك قد ٌتم تهمٌش النساء من االقلٌات العرقٌة والدٌنٌة من الوصول الى الحماٌة والخدمات عند 

 اختفاء رب االسرة.

اجراء تحقٌقات فورٌة بشؤن حاالت االختفاء القسري، وتحدٌد مكان واطالق سراح المحتجزٌن  -

القوات العسكرٌة وقوات األمن ومقاضاة مرتكبً االختفاء  من قبلٌة بصورة ؼٌر قانون

القسري، ومقاضاة موظفً انفاذ القانون من جمٌع الرتب بمن فٌهم اولئك الذٌن ٌتمتعون لسلطة 

 علٌا، الذٌن تتبٌن انهم مسإولون عن حاالت االختفاء القسري.

. اذا كان الشخص محتجزا تقدٌم معلومات حول مصٌر ومكان المختفٌن على وجه السرعة -

فٌجب اتهامه أو أطالق سراحه، واذا كان قد توفً فؤن أسرته ٌجب ان تعطى تفاصٌل كاملة 

ثتهم الى عائالتهم. كما ٌنبؽً ان تعلق الوظٌفة فورا، فً انتظار عن الوفاة وٌجب ان تعاد ج

 ء قسري.تحقٌق كامل، ألي مسإول توجد ضده ادلة موثوقة تشٌر الى مشاركته فً اختفا

ان منهج التعنٌؾ االسري والتمٌٌز السلبً ما زاال  لحقوق االنسان تالحظ منظمة حمورابً  -11

وفً اطار ذلك فان فرص الفتٌات والنساء فً التوظٌؾ  ،ٌستهدفان االناث من مختلؾ االعمار

 تقؾوالحصول على عمل ما زال ضمن معدالتها المتدنٌة مع ارتفاع نسبة البطالة بٌنهن، حٌث 

.  وبالرؼم من الحملة التً اعتمدتها منظمات الذكور فً )مسطر( العمال الٌومٌٌنالنساء اسوة ب

،  1959لعام  188المجتمع المدنً فً منع اجراء تعدٌل على قانون االحوال الشخصٌة رقم 

لكن ذلك لم ٌحول دون تحرٌك البرلمان الجدٌد لتمرٌر تعدٌالت وقوانٌن تكرس التمٌٌز 

والحظت منظمة حمورابً عدم وجود  دور حماٌة للنساء المعنفات  ،ةأالمر العنصري ضد

للهروب من العنؾ اآلسري، اذ ما زالت تستخدم طرق بدائٌة فً هذا الشؤن، اذ توضع الفتٌات 

والنساء عند المختار للحماٌة الوقتٌة، مع حقٌقة اخرى ان الوسط العشائري العراقً زاخر فً 

 . بمؽتصبٌهنبؤقاربهن ، أو  المبكر او الزواج ىلفتٌات علظواهر التعنٌؾ واجبار ا

جاء فً دراسة مٌدانٌة فقد حمورابً ان نسبة الطالق فً ارتفاع متواصل منظمة والحظت 

اذ تفٌد معلومات محاكم  ،ان التمٌٌز العنصري ٌمثل احد االسباب االساسٌة ،اجرتها المنظمة

ألؾ حالة طالق  73جلس القضاء االعلى، ان االحوال الشخصٌة وعلى وفق بٌانات اصدرها م

وحتى نهاٌة  2335، وان مجموع حاالت الطالق فً العراق من عام 2317سجلت خالل عام 

ألؾ حالة ولكن هذا الرقم ال ٌمثل حقٌقة الواقع جمٌعه، ألنه  633بلؽت  2317العام الماضً 

وجود حاالت انقطاع بٌن فضال عن  ،هناك حاالت انفصال وطالق تتم خارج مإسسات المحاكم

الزوجٌن، اذ تبٌن لنا من معلومات مإكدة ان المئات من االزواج تركوا بٌوتهم وانقطعوا عن 

حٌاتهم الزوجٌة ، وال تعرؾ اقامتهم فً الوقت الحاضر وبذلك اصبحت الحالة الزوجٌة معلقة 

ٌة ) بالنشوز( حسب التعرٌؾ الدقٌق لهذا التشخٌص، ٌضاؾ الى ذلك اٌضا حاالت احكام قضائ

اذا رفضت االلتحاق ببٌت الزوجٌة السباب معٌنة تجمٌد حقوقالنساء انفصاال ، عقوبة للمرأة اي 

 ال ٌجدها قاضً االحوال الشخصٌة مبررا لالنفصال.
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اج القاصرات ما زال ساري المفعول فان زو ،ٌضاؾ الى هذا الواقع االجتماعً السلبً الخطٌر

االحوال الشخصٌة ومن خالل رجال دٌن ٌتولون تحرٌر عقود قضاء اطار لزٌجات تتم خارج 

 زواج من هذا النوع.

اذ تشٌر الى هذا الواقع المرٌر الذي تعٌشه المراة عموما  لحقوق االنسان حمورابً منظمة ان

رادعة تحمً حقوق الفتٌات والنساء من الزواج  قوانٌن تعتقد بؤصرار، ان معالجة الفقر واٌجاد

 المفاتٌح االساسٌة للحماٌة المطلوبة .هو احد  القسري

 توصً  حمورابً بحث الحكومة والسلطة القضائٌة العراقٌة بما ٌلً : 

السعً الى تفعٌل دور محاكم االحوال الشخصٌة فً قبول شكاوى النساء المعنفات وتفعٌل  -

ألن  من اسباب التمادي فً التعنٌؾ هو عدم وجود روادع  ،االجراءات القضائٌة بشكل عام

 أمنٌة وقضائٌة للحد منها .

اٌجاد المزٌد من المالذات اآلمنة للنساء المعنفات اللواتً ٌرفضن التعنٌؾ والتسلط الذي  -

 ٌتعرضن له من االقارب او االزواج .

 رض لها النساء .ان تتولى الشرطة المجتمعٌة دورها فً التصدي لألنتهاكات التً تتع -

االهتمام الخاص بالحقوق االقتصادٌة للمرأة ، واعطائها أفضلٌة فً التوظٌؾ والتسلٌؾ والمنح  -

لدعمها اقتصادٌا ، وكذلك من أجل تؤهٌلها ضمن برامج تدرٌبٌة تتناسب والمإهالت التً 

 تمتلكها النساء أو الفتٌات. 

خر انتهاكات ذات طبٌعة تحكمها نزعة ترصد منظمة حمورابً لحقوق االنسان بٌن الحٌن واآل  -12

التمٌٌز والمفاضلة السلبٌة فً حقوق المواطنٌن الوظٌفٌة واالجتماعٌة وشإون اخرى، وٌمثل 

هذا التمٌٌز والمفاضلة جزءا واضحا من مظاهر التهمٌش واالقصاء بدون وجه حق، االمر 

، ومن العٌنات التً تابعتها الذي ٌدفع الى االعتقاد ان هذا النوع من السٌاسات ما زال سائدا

سنوات مضت واخرى ال ٌتعدى انه  بضعةمنظمة حمورابً لحقوق االنسان منها ٌعود الى 

. ومن الملفات التً مضى علٌها سنوات استلمت حمورابً ملفا كامال أشهر قالئلحصل قبل 

من االقلٌة األرمنٌة فً العراق، أعفً من  ،(الٌكس وارٌكس)عن قضٌة المواطن العراقً

منصبه كمستشار للبرلمان العراقً وجرد من درجته الوظٌفٌة اٌضا بقرارات مرٌبة فً آخر 

اٌام الدورة البرلمانٌة التً كان ٌرأسها السٌد أٌاد السامرائً، وقدم تظلما ثم توجه الى المحكمة 

ز عنصري كونه مسٌحٌا، اال انه تعرض الى االدارٌة معلنا أنه أعفً من منصبه بدوافع تمٌٌ

ان ٌتم تشكٌل لجنة تحقٌقٌة فً  أملالضؽوطات والتهدٌد لسحب شكواه من المحاكم على 

البرلمان ألنصافه، وفً الدورة البرلمانٌة التالٌة التً ترأسها السٌد اسامة النجٌفً قام االخٌر 

ات منصفة بحق المواطن ) الٌكس بتشكٌل لجنة تحقٌقٌة من مجلس النواب التً خرجت بتوصٌ

اال انها فً النهاٌة لم تلق طرٌقا للتنفٌذ وقد خسر كل حقوقه الوظٌفٌة مما اضطر فً النهاٌة  ( 

 فً ارمٌنٌا. هو وعائلته  الى هجرة الوطن، وحالٌا ٌعٌش

 أما عن الموضوعات الحدٌثة التً تلقتها حمورابً فً مجال التمٌٌز الوظٌفً، فقد رصدت

على قدر من الدولة مدراء فً مإسسات ودوائر  ،ً عن اعفاء عدد من المسٌحٌٌنحموراب

االهمٌة، فقد تم اعفائهم من مناصبهم فً فترات متقاربة ال تتعدى ثالثة اشهر، ففً ؼضون 

من مهام منصب عمٌد كلٌة  (د . مً اسطٌفان رزق هللا)تم اعفاء  2318الصٌؾ الماضً 
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( المشار  5537/   11باالمر الجامعً ذو العدد )  2/9/2318 اللؽات فً جامعة بؽداد بتارٌخ

 ( .179الوزاري ذو العدد ) م.و.د /ح /  الٌه فً االمر

 (فائز عبد جهوري )مدٌر زراعة نٌنوى وكذلك السٌد (درٌد حكمت طوبٌا زوما)والدكتور 

اعٌد الى وظٌفته وان االخٌر  مدٌر ماء نٌنوى. (نلسن فٌلٌب خوشابا)مدٌر ناحٌة ألقوش والسٌد 

 مإخرا بعد تدخالت وضؽوطات من شخصٌات ذات تؤثٌر على مصادر القرار .

ة الوطن، وتم ان هإالء المشار الٌهم ولالسؾ تم اعفائهم بالرؼم من كفاءتهم ونزاهتهم فً خدم

لٌسوا بمستواهم وقدراتهم ونزاهتهم مما ٌثٌر ذلك الرٌبة فً جدوى احالل بدلهم اشخاص 

الحكومٌة خاصة انها تمس اشخاصا ٌنتمون الى مجموعات دٌنٌة واثنٌة  وان تلك االجراءات 

االجراءات حصلت فً فترات متقاربة مما ٌوحً بؤن هناك استهداؾ لهذه المجموعات فً 

 التمٌٌز السلبً بالوظائؾ .

ا استنادا لما تقدم توصً منظمة حمورابً لحقوق االنسان بحث الحكومة العراقٌة ومإسساتها بم

 ٌلً :

اٌالء االهتمام بعدم حرمان االشخاص المنتمٌن الى مجموعات االقلٌات أو الجماعات المهمشة   -

، وحماٌة على جمٌع المستوٌات بما فٌه السٌادٌة كاي مواطن عراقً فً تقلد الوظائؾ العامة

الذٌن هم مستمرون فً وظائفهم من ممارسات االقصاء التً تتخذها بعض الوزارات عن 

 قرارات كٌفٌة أو مزاجٌة ودون سند قانونً .طرٌق 

زٌادة مشاركة وانخراط ابناء االقلٌات فً الوظائؾ العامة إعماال بمبدأ التمٌٌز االٌجابً   -

(  46، 23، 14الذي ٌإكد فً العدٌد من مواده ) ،  2335وااللتزام بالدستور العراقً لعام 

 قوق  إال بقانون أو بناءا علٌه.على المساواة وعدم التمٌٌز وعدم تقٌٌد ممارسة الح

 


