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 المقدمة : - 

 المنتدى العراقي لمنظمات حقوق االنسان

والشخخخصخخيات العاملة جا مجاو حقوق االن خخان الجمعيات و المنظمات يتألف المنتدى من عدد من   

المواطنين بين  يز العدالة االجتماعية والم خخخخخخخاوا ويهدف المنتدى لرصخخخخخخخد وتوتيا االنتهازات وتعز

العراقيين جا ظخخو الموات ا والعهود الخخدول يخخة ل ويطخخالخخا بمنخخاهضخخخخخخخخة االنتهخخازخخات المتعلقخخة بخخالحقوق 

 . ر ومبادئ حقوق االن انيوالحريات العامة وتطبيا معاي

 

هرية تهتم بالشأن ش إصدار مجلةوللمنتدى نشاطات وجعاليات الى جانا اصدار البيانات والتقارير و 

 . قالعرا جا الحقوقا
 

تواصخخو مج جميج لالى ا ل 1999عام جا مؤتمره األوو التي إنعقد وي خخعى المنتدى منت تأ خخي خخ     

بالواقج الحقوقا جا العراق ية للنهوض  لدول ية وا ية و االقليم تدى جا  ل االطراف المحل مد المن ويعت

 . منتمية للمنتدى ( تقريره هتا على مصادر ) اليوناما جا العراق ل التقارير الدولية ل والمنظمات ال
 

 :من داخل العراق ومن المهجر المنظمات التالية المنتدى يضم 
 

 الجمعية العراقية لحقوق االن ان / بغداد . -

 جمعية المواطنة لحقوق اإلن ان / بغداد . -

 منظمة حمورابا لحقوق االن ان . -

 جمعية الراجدين لحقوق اإلن ان / النجف . -

 للمتقاعدين . الجمعيـة العراقية  -

 الجمعيـة العراقية لحقوق االن ـان جا الواليات المتحد  االمريزية . -

 . المرصد ال ـومري لحقوق االن ان / هولندا -

 هيئـة الدجـاع عن اتباع الديانات والمتاها جا العراق . -

 أومريك . /المنظمة العراقية لحقوق اإلن ان جا المانيا  -

 االن ان / أ تراليا .لجنة الدجاع عن حقوق  -

 

 ( صفحة .37)( ملفات جا 10من )تقرير المنتدى العراقا لمنظمات حقوق اإلن ان ويتظمن    
 

 

نتيجة  بنطاق وا خخجوم خختمر   هازاتنتا 2018عام خالو حالة حقوق االن خخان جا العراق  شخخهدت   

وعدم احترام حقوق  ب خخخخخخخياد  القانون  خخخخخخخلطات التنفيتية والقضخخخخخخخائية واألجهز  األمنيةعدم اهتمام ال

 المواطنين المشروعة .

 

ل ال زالت األوضاع جا المناطا المحرر  غير ع زرياً  تنظيم داعش االرهابابالرغم من اندحار    

جدية هناك نواقص و جيد  من ناحية الخدمات والوضخخخخخخخج األمنا وإعاد  اإلعمار والتعويضخخخخخخخات ل

 العرقا والدينا والقوما تمييزالوالى جانا ا خختمرار النها الطائفا  حا المواطنةعديد  جا مجاو و

وانعدام ل جا مؤ خخ خخات الدولة  ةالم خختشخخريي والمحاصخخصخخة المالا واإلدار) الف خخاد زتلك حاالت و

المتظاهرين ل ومضخخايقة العاملين جا ا خختخدام القو  ضخخد ول الخدمات اال خخا خخية متو الماء والزهرباء 

ل  متدهورالقتصخخخخخاد االل وانعدام جرص العمو وإحترام حرية الرأي والتعبير  وعدم  و خخخخخائو االعالم
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خاصخخخخة بين شخخخخريحة الشخخخخباا ل  المخدراتالعنف األ خخخخري وزواج القاصخخخخرات ووإنتشخخخخار ظاهر  

وعدم احترام  خخخياد  جا الشخخخؤون العراقية والدولية ل والتدخالت االقليمية بالبشخخخر   وعمليات اإلتجار

خوف قلا و ل ويعيش اغلا العراقيين جاوانتشخخار االمية  والصخخحة ل وانحدار م خختوى التعليمالدولة 

صخخفوف  بينانتشخخار ال خخالك بشخخزو وا خخج عماو القتو والخطف وتصخخاعد ادائم من المجهوو نتيجة 

جضال ً عن االشتبازات الم لحة بين  وجود المليشيات والمجاميج الخارجة عن القانون ل و واطنينالم

ل مما يتطلا من منظماتنا الحقوقية والرأي العام العراقا الضخخخغط على الحزومة لوضخخخج (  العشخخخائر

ة ع لى مختلف شخخخخخخخرائم المجتمج العراقا ليعيش المواطنون حيا  مدنية حد لهته التجاوزات الفضخخخخخخخ 

 .ديمقراطية حضارية 

 : 2018عام لوالالجئين ملف النازحين والمهاجرين  - 1

من االزتر التحديات التا تواج  الحزومة هو ملف النازحين التين يمرون بظروف قا خخية وصخخعبة    

حيث ال زاو بات والعمليات االرهابية نتيجة ترزهم مناطقهم االصخخخخخلية من جراء العنف واالضخخخخخطرا

ولديهم العديد من  ل 2018نازك جا المخيمات ومرازز النزوك جا عام الف (  700) مليون وهناك 

شتاء وموضوع الزهرباء والماء وقلت العناية الصحية داخو  المشازو ال  يما جا جصو الصيف وال

تردي الم توى التعليما ل وال زالت المخيمات المواد الغتائية والوقود والمخيمات والنقص جا توجير 

تعانا من نقص جا الحمامات الم خختخدمة ل مما يتطلا توجير االحتياجات والم خختلزمات الضخخرورية 

ألف ( نازك الى  500للنازحين لحين عودتهم الى مناطقهم األصخخلية ل علماً ان  تم إعاد  ) مليونين و 

( مخيم 23ازتر من ) ونينوى وزرزوك ل وتم غلا ين وصخخخخخخخالك الد مناطقهم جا محاجظات األنبار

 . لغاية األن

 الالجئين : -
دهور األمن ( مليون مهاجر وطالا لجوء ل نتيجة ت 60ر من ) على م خخخخخخختوى العالم يوجد ازت   

من خالو طلبات جا بلدانهم والبحث عن الحرية  والبطالةواإل خخخخخخختقرار والعنف والحروا والجوع 

ل جقد  لك المهاجرون جا األعوام األخير  عد  طرق من اجو الوصوو إلن انا اللجوء ال يا ا وا

لدوو مانحة اللجوء جا اوربا وامريزا وا خخخخخخختراليا وزندا ل وزانت اخطر هته الطرق عبور البحار 

ل وام الخم خخخخخخخة الماضخخخخخخخية عالف ( مهاجر غرقاً خالو األ 16وتعريض حياتهم للخطر حيث جقد ) 

 الحاالت التالية :  العراقاورصد المنتدى 

ياا - مان ها لالجئين و : ل ياً بقبول بة األولى أورب بالمرت يا  مان بالتعتبر ال قة  لجوء جا ان األعداد المتعل

    ل ح خخخخخخخخا مخخا أعلنتهخخا وزار  الخخداخليخخة 2018 الف ( طلخخا لعخخام 166 عموم مخخدن المخخانيخخا بلغخخت )

ل وح خخا الن خخا ( طلباً  58538ا ألمانيا ) بلغ عدد طلبات اللجوء التا لم يتم البت بها جل األلمانية 

 التالية :

 % (  34.7االقامة المؤقتة ) 

 % (  34.9)  الطلبات رجض
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% ( ل وتشخخخخخخخزو  7% ( ل وايران )  10% ( ل تم العراق )  27غالبية الالجئين من  خخخخخخخوريا )    

 (  30ن ) ع% ( منهم تقو اعمارهم  74شخخخخخخريحة الشخخخخخخباا غالبية طالبا اللجوء حيث ان اعمار ) 

 الف ( الجئ عراقا جا جمهورية ألمانيا . 150عام ل وهناك ) 

طالا  19781ل ما ال يقو عن  2018رحلت ال لطات األلمانية حتى نهاية تشرين األوو لعام وقد    

 .حالة  23966بلغ  2017لجوء مرجوضة طلبات لجوءهم ل علماً بأن عدد حاالت الترحيو جا عام 

 السويد : -

طلا  (1369) والتا بلغت 2018عام لطالبا اللجوء جا ال ويد عدد عن يلا احصائية توضم  جيما

 ل وزما موضم ادناه : من العراقيين جا ال ويد

 

 االرقام التفاصيو ت

 811 عدد التزور 1

 558 عدد اإلناث 2

 477 عدد األطفاو القادمين بصحبة اخرين غير األبوين 3

 31 مفردهمعدد األطفاو القادمين ب 4

 4356 عدد الحاالت التا صدرت بها قرار من دائر  الهجر  جا نفس العام 5

 1001 عدد الحاصلين على اإلقامة 6

 2867 عدد المرجوضين 7

 143 عدد المشمولين بمعاهد  دبلن 8

 345 عدد التين لديهم مشازو اخرى 9

 727 عدد الطلبات المعلقة 10

 % 23 ن بة القبوو 11
 

 

راقا ل وجا عام عالجئ ( 61255( مليون ن خخخخخمة ل منهم )17هولندا ) يبلغ عدد نفوسهولندا :  -

ً للجوء  (1588تقخخخدم ) 2018 %( منهم ل 21( عراقا ل وتمخخخت المواجقخخخة على )620منهم )طلبخخخا

صخنف طالبا اللجوء العراقيين الى تالتة جئات ح خا طريقة تقديم طلا ويل %( 79ورجض بن خبة )

 اللجوء :

 . 745طلا لجوء ألوو مر  وعددهم  -1

 . 658لجوء وعددهم التقديم طلا أعاد   - 2

 . 193لم شمو العوائو عددهم طلا  - 3

مد     ندا وتعت ها هول لتي تتعرض ل يد ا هد بات اللجوء للعراقيين على مقومات خطر الت جا قبوو طل

 المجموعات التالية :
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تنية متو الم يحيين ل الصابئة المندائيين ل اإليزيديين ل الشبك ل الزازائيين ل األقليات الدينية واأل -1

 الزرادشتية .

 الن اء الوحيدات من ضحايا العنف واإلغتصاا والمتجار  البشرية . -2

 ال نة القادمون من محاجظات تواجدت جيها تنظيم داعش اإلرهابا .الم لمون  - 3

 الجن ين .زال ية من قبو الجن متليا  - 4

 2018دول طالبي اللجوء العراقيين في هولندا لعام ج

 

 االشهر
مجموع 

 الطلبات

اللجوء طلبات 

 ألوو مر 

طلا إعاد  

 لجوءال

لم طلا 

 الشمو

لجوء طلا 

 القاصرين

 - 18 25 63 106 2زانون 

 - 43 37 46 126 شباط

 - 33 42 45 119 آتار

 - 12 28 51 91 ني ان

 - 17 21 64 102 يارآ

 - 22 25 46 93 حزيران

 - 26 76 48 150 تموز

 7 6 123 56 185 آا

 20 - 112 79 193 أيلوو

 16 - 54 96 153 1تشرين 

 - 8 65 84 157 2تشرين

 - - 51 59 113 1زانون 

لعام  المجموع

2018 
1588 737 659 185 43 

لعام المجموع 

2017 
1418 727 249 445 22 

 
 

 ف الضحايا واإلغتياالت :مل - 2

قبو الزتير من عمليات القتو واإلغتياالت التا تعرض المواطنين العراقيين من  2018شخخخخخخهد عام    

الم خخخلحة والخارجة عن القانون ل والتا تحاوو زعزعة الوضخخخج العام وخلا الفوضخخخى جا  مجاميجال

 المدن العراقية ل وجيما يلا أدناه أهم هته الجرائم :

 



7 
 

 التاريخ الحالة ت

1  
عترت شخخخرطة )زوي خخخنجا( على جتة جتا  جا العشخخخرينيات من عمرها ل 

 . مالب ات القضيةعن زشف للوالتحقيا جاري 
22/1/2018 

مقتو ضخخخابط  خخخابا جا الجيش العراقا آمر زلية األرزان ال خخخابا اللواء   2

يد عناصخخخخخخخر تنظيم داعش ل جا قرية )تو  يدي( على  الرزن )أنور العب

 . ة الرشاد التابعة لقضاء الحويجةخديجة( جا ناحي

31/1/2018 

عام بعد قيام الجنا  بخطف  من  17العتور على جتة شخخاا يبلغ من العمر   3

وجدت جتت  جا احدى المبازو جا ل داخو مرزز القضخخخاء شخخخماو المتنى 

 .منطقة الحفار بأطراف الرميتة 

4/2/2018 

( عخخام ل 25-20العتور على جتخخة شخخخخخخخخاا مجهولخخة الهويخخة عمره بين )  4

 . مصاا بإطالقات نارية جا بحرية دوزان
10/2/2018 

اغتياو المواطن الم خيحا ) خامر صخالك الدين يونس( على يد مجهولين   5

باطالق وابو من الرصخخخخخخخاص امام منزل  جا منطقة النعيرية قا بغداد ل 

والمغدور متزوج ول  طفالن وصخخخخخاحا محو بيج االصخخخخخبا  جا  خخخخخوق 

 .الشورجة 

25/2/2018 

أخرين بهجوم إرهابا على نقطة تفتيش  5إ تشهاد منت ا أمنا وجرك   6

جا ال خخخخخخخاتر التي يفصخخخخخخخو محاجظة بابو عن مدينة عامرية الفلوجة جا 

 .محاجظة األنبار ل جضالً عن مقتو جميج األرهابين المنفتين للحادث 

5/3/2018 

ور  قتو الدزتور )هاشخخم م خخزونا( الت يعمو طبيا اشخخعة ل وزوجت  الدزت  7

)شخخخختى مالك دانو( طبيبة ن خخخخائية و والدتها ال خخخخيد  )خيرية داود( طعناً 

بال خخخزازين جا دارهم جا حا المشخخختو على يد عصخخخابة مجهولة ل وقاموا 

 . ب رقة اموالهم وممتلزاتهم وجميج م تم زاتهم الشخصية

8/3/2018 

)عبد علا خلف ال خخخخموقا(  بإطالق نار من يدعى إيزيدي  مواطن مقتو  8

مجهولين زانوا ي خخخخخخختقلون  خخخخخخخيار  جا مخيم )زبرتو دوو( للنازحين  قبو

اإليزيخخديين بمحخخاجظخخة دهوك ل علمخخاً ان المواطن المغخخدور قخخد هرا من 

 .قريت  جا  نجار بعد إجتياحها من قبو عصابات داعش اإلرهابية 

15/3/2018 

بمنطقة الشخخخعلة قام م خخخلحين مجهولين على قتو صخخخاحا برج لتنترنيت   9

  . ل بعد جتم نيران ا لحتهم الزاتمة دادغرا بغ
21/3/2018 

مقتو رجو خم خخخخخينا العمر )زا خخخخخا( داخو منزل  جنوا غربا بعقوبة   10

أتناء تهاا عائلت  إلحدى المتنزهات لإلحتفاو بعيد نوروز ل طعناً بآلة 

 . جارحة

21/3/2018 

عناصخخخخر من الشخخخخرطة اإلتحادية  8أقدم تنظيم داعش اإلرهابا على قتو   11

بين محاجظتا صخخخخخخخالك الدين وديالى ل زانوا عائدين جا إجاز  ألهاليهم 

 . بمحاجظة البصر  وتي قار وزربالء وبغداد

26/3/2018 

 27/3/2018 .إغتياو عائلة شبزية جا أربيو بطريقة بشعة   12
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عتر على جتة شخخخخخخخابة إيزيدية مقتولة تدعى )نجا  برجس نيبان( عمرها   13

 –ر ل مرمية قرا بحير  )خانزا عام من  خخخخخخخزنة قرية خان صخخخخخخخو 26

  نجار( .

9/4/2018 

العتور عو جتة مجهولة الهوية عليها آتار طعنات  خخخخخخخزازين جا منطقة   14

 .الشعا شماو بغداد ل مرمية بإحدى ال احات الفارغة 
14/4/2018 

اشخخقاء جا قضخخاء العمادية جا محاجظة دهوك ل وهم  3العتور على جتث   15

من  زنة قرية )نيرو يتو( التابعة لناحية )محمد ومجيد ورمضان( وهم 

شخخخيالدزي زانوا تاهبين لجمج النباتات واألعشخخخاا من المناطا الجبلية ل 

بعد أ خخخخخخخبوع من جقدانهم ب خخخخخخخبا العمليات الع خخخخخخخزرية الترزية جا إقليم 

 . زورد تان 

14/4/2018 

مقتو مدنا صخخخخخخخاحا محو لبيج المواد الغتائية جا منطقة عرا جبور   16

لدور  جنوا بغداد ل بنيران م خخخخخخلحين مجهولين بأ خخخخخخلحة زاتمة التابعة ل

 . للصوت

22/4/2018 

العتور على جتة رجو مجهوو الهوية مرمية بإحدى ال خخخخخخخاحات الترابية   17

الشعا شماو بغداد ل ضهر على الجتة  منطقةالمتروزة حا الب اتين جا 

 . جا ج م طعنات  زازين 

23/4/2018 

ن زحصخخخخخخيلة للهجوم على منزو المرشخخخخخخم اخري 7مقتو مدنا وإصخخخخخخابة   18

 .)عمار زاهية( بصاروخ من نوع )زاتيوشا( بحا ت عين و ط زرزوك 
24/4/2018 

م خخحلين مجهولين ل  4مقتو شخخخص على أتر إطالق نار من  خخيار  جيها   19

( قرا جاملا موو جا اربيو ل والقتيو 100وقج الحادث على شخخخخخخخارع )

اإلتحخخاد الوطنا  زخخان يحمخخو جا  خخخخخخخيخخارتخخ  صخخخخخخخور  ألحخخد مرشخخخخخخخحا

 . الزورد تانا

24/4/2018 

إغتياو مؤتن م خخجد علا شخخانجا  )ناصخخر علا عباس الشخخانجا( بمدينة   20

 الدجيو ل من قبو م لحين بأ لحة زاتمة للصوت .
27/4/2018 

توجا مدير مالية الحشد الشعبا أتر إصابت  بجروك بليغة جا الرأس بعد   21

 ً  بأن  جرى محاولة اغتيال  جا وقت إقتحام عصخخابة أرهابية لمنزل  ل علما

 .  ابا بوا طة اطالق نار جا العاصمة بغداد

29/4/2018 

مجهولون أطلقوا النار بشخخخزو عشخخخوائا جا هجوم على قضخخخاء الطارمية   22

( 7شخخخخص مدنا بين قتيو وجريم ) 17ل وحصخخخيلة الهجوم بغداد شخخخماو

 . ( جرحى10قتلى و )

1/5/2018 

)الدزتور جاروق الزرزور( بهجوم م خخخخلم  مقتو مرشخخخخم إئتالف الوطنية  23

 .على منزل  جا جنوا الموصو 
7/5/2018 

مقتو م خخاعد طبا وإصخخابة  خخائا  خخيار  اإل خخعاف بجروك خطير  أتر   24

 . تفجيرعبو  نا فة جا بادوش غرا الموصو 
13/5/2018 

مقتو صاحا محو لبيج مواد الغتائية بهجوم م لم جا منطقة ج ر ديالى   25

 . شرقا بغداد القديم جنوا
14/5/2018 
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مقتو عنصخخر أمنا واصخخابة أخر بهجوم م خخلم على دورية للشخخرطة من   26

لدورية قرا ملعا الرجاعا  بو م خخخخخخخلحين مجهولين نصخخخخخخخبوا زمين ل ق

 . الرياضا شماو محاجظة تي قار 

15/5/2018 

 اخرين على يد قوات مزاجحة اإلرهاا 3مقتو طفو زوردي واصخخخخخخخابة   27

بفوز اإلتحاد الوطنا الزورد خختانا اهر  احتفالية والحشخخد الشخخعبا جا مظ

بالمرزز األوو جا انتخابات مجلس النواا العراقا جا حا الشخخخخخخخورجة 

 . شماو زرزوك 

16/5/2018 

ت  بتالتة اطالقات مقتو شخخخخخخخخص بإطالق النار علي  بم خخخخخخخدس واصخخخخخخخاب  28

 . ل جا داخو  وق )أبا الخصيا( جا البصر  بالرأس والزتف
17/5/2018 

ل  مواطن مدنا على يد م خخخخخخخلحين جتحوا نيران ا خخخخخخخلحتهم الزاتمة قتو  29

 . بالقرا من منزل  جا منطقة ج ر ديالى القديم جنوا شرقا بغداد
19/5/2018 

عترت األجهز  األمنية على جتة أمرأ  جا األربيعينات من العمر عليها   30

ل جا منطقة )العزر ( و خخخخخخخط الناصخخخخخخخرية ل جضخخخخخخخالً  زدمات جا الرأس

 . للخنا جا بادئ الحادتة لتعرضها

20/5/2018 

مقتو تالتة أشخاص بعدما تعرضوا الى إطالقات نارية من قبو م لحين   31

ل  جا شخخخارع مو خخخى الزاظم جا  ( خخخمند)مجهولين ي خخختقلون مرزبة نوع 

 . حا الح ين و ط البصر  

23/5/2018 

مقتو مدنا بنيران م لحين مجهولين بأ لحة زاتمة للصوت ل جا منطقة   32

 . الزمالية شرقا بغداد
25/5/2018 

قتو بدم بارد شخخخخخخخاا وخال  جا طريا زرزوك ل اتناء زيار  األهو بعد   33

 . قدومهم من ال ويد
27/5/2018 

قتو إمام وخطيا جامج منطقة عرجة جا زرزوك ل على يد شخص يدعى   34

 .)يشار يو ف( بوا طة  زازين ل جا حا الموظفين بمدينة أربيو 
30/5/2018 

ارهابيين شارزوا بإغتياو  4درت محمزة جنايات الزرخ حزماً بإعدام اص  35

ال خخائا الخاص لوزيو المرجعية الدينية بمنطقة شخخارع جل خخطين ببغداد ل 

 1بوا طة ا لحة زاتمة للصوت ل وصدرت األحزام وجا الماد  الرابعة/

 . 2005ل نة  13من قانون مزاجحة االرهاا رقم 

2/6/2018 

يد تنظيم داعش اإلرهابا بعد مقتو مختار وتال  36 ئ  نحراً على  نا تة من اب

إقتحام قرية )تو خيمة( جا )ا خخزا موصخخو( ل زما قام اإلرهابيين بتفخي  

 خخخخخيارات تعود لعائلة المختار ل وجور وصخخخخخوو القوات العراقية قاموا  3

اصخخخخابات بين القوات األمنية  6مما ا خخخخفر عن وقوع  ال خخخخيارات بتفجير

  . قةومدنيين جا المنط

5/6/2018 

تم العتور على جتة رجو مجوو الهوية عليها اتار اطالق نار جا منطقة   37

 .الصدر ل مرمية على جنا طريا الر تمية جا محاجظة بغداد 
7/6/2018 

مقتو الشخخخخخي  )علا العريبا( مدير مدر خخخخخة )ابن رشخخخخخد( األبتدائية واحد   38

جا محاولت  جك  مشخخاي  عشخخير  )ألبو محمد( ل متأتراً بجروك تعرض لها
8/6/2018 
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( اشخخخخخاص اخرين و خخخخط مدينة 8النزاع بين طرجا المعرزة وإصخخخخابة )

 .مي ان مرزز محاجظة العمار  

مجهولون يقتلون مدنا بنيران م خخخخخخخلحين مجهولين اتناء مروره بمنطقة   39

  .)ام الزبر والغزالن( نهاية مدينة الصدر 
9/6/2018 

بأ خخخحلة زاتمة للصخخخوت ل بالقرا مقتو مدنا بنيران م خخخلحين مجهولين   40

 .من منزل  جا منطقة الرضوانية غربا بغداد 
11/6/2018 

مقتخخو العخخازف المو خخخخخخخيقا )معن محمود( أمخخام منزلخخ  جا منطقخخة الحا   41

الع خخخخزري جنوا زرزوك ل من قبو م خخخخلحين ي خخخختقلون دراجات نارية 

 .ونصف ليالً   12بحدود ال اعة 

11/6/2018 

مرزة بإطالق نار يدعى )شخخي  عتمان عبد ( جا مقتو احد ضخخباط البيشخخ  42

ونصخخخخف( ليالً ل أمام جامج الفاروق جا ناحية ز خخخخنزان جا  9ال خخخخاعة )

محاجظة اربيو ل والضخخحية زان خارجاً من الجامج حيث زان يشخخارك جا 

 .صال  التراويم 

12/6/2018 

مقتو مواطن  خخخختينا )موظف حزوما( رميأ بالرصخخخخاص أمام منزل  جا   43

ني خخان( جا الزبير ل بإطالقات نارية بالرأس والبطن بوا خخطة  9) منطقة

 .م دس ل وهروا المنفت الى جهة مجهولة 

12/6/2018 

مقتو شخخخخخخخص على أيدي مجهولين بالقرا من تقاطج )الززيز ( و خخخخخخط   44

البصخخر  ل والضخخحية زان مصخخاباً بإطالقة نارية واحد  جا رأ خخ  من قبو 

 .ارجر( ل ولم تعرف ا باا القتو اشخاص ي تقلون مرزبة من نوع )ج

15/6/2018 

اجراد من قبيلة )شمر( على أيدي تنظيم داعش اإلرهابا ل وإلقاء  7مقتو   45

جتتهم جا منطقة نائية جا صخخخخحراء غرا صخخخخالك الدين ل بعد إختطاف 

شخخخخخخخص ابناء القبيلة ل وناشخخخخخخد المواطنون رئيس الوزراء بالتحرك  30

ا داعش التا تشخخخخخخخزخخو خطراً على العخخاجخخو لتطهير المنطقخخة من خاليخخ

 .المواطنين 

18/6/2018 

م خخخلحون يغتالون مدير جوازات بابو العميد )صخخخفاء ح خخخن( بعد إنتهاء   46

الخخدوام وتوجهخخ  الى منزلخخ  و خخخخخخخط حا )األزرمين( جا مخخدينخخة الحلخخة ل 

وتمزنت األجهز  األمنية من ضخخخخبط إحدى المرزبتين جيما لت الم خخخخلحون 

 .بالفرار 

21/6/2018 

قتو شخخخص واصخخابة نجل  بهجوم من م خخلحين مجهولين جتحوا النيران م  47

 عليهما خلف محطة وقود )آزار( جا حا )باداوا( و ط أربيو .
22/6/2018 

ظة   48 حد المواطنين جا محاج بإغتصخخخخخخخخاا وحرق ا قام  القبض على متهم 

 .زربالء ل وبعد التحري تم القبض علي  واعترف بإرتزاا الجريمة  
22/6/2018 

عتور على جتة رجو مجهوو الهوية مقتوو رمياً بالرصخخخخخخاص ل مرمية ال  49

الشعا  منطقةبإحدى ال احات الترابية المتروزة جا حا الب اتين التابج ل

 .شماو بغداد 

22/6/2018 

مقتو احد مشخخاي  قضخخاء الطارمية شخخماو بغداد بالقرا من منزل  بأ خخلحة   50

 .زاتمة 
22/6/2018 
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الوجيهية شخخخخماو شخخخخرق  بو م خخخخلم جا ناحيةمقتو طفو بطلا ناري من ق  51

 .ل وتم إعتقاو الجانا مدينة بعقوبة
24/6/2018 

مجهولون يقتحمون منزو موظف جا مفوضخخخخية اإلنتخابات جا )حمرين(   52

 3شخخخخماو شخخخخرق ديالى ل ونفتوا جريمة بحا عائلت  المزونة من والدت  و

حدى شخخخخخخقيقات ل الجريمة نفتت نحراً وراك ضخخخخخخحيتها والد  الموظف وإ

 .الى الم تشفى جا حالة خطر   األخرى شقيقات  ل ونقو شقيقت  

24/6/2018 

مقتو شخصين جا تبادو إلطالق النار بينهما ب با خالف شخصا جا   53

احدى مناطا و خخخخخخخط مدينة البصخخخخخخخر  ل ونقلت الجتتين الى دائر  الطا 

 . العدلا

24/6/2018 

زرزوك ل  –د جتخخخث تعود لمختطفين على طريا بغخخخدا 8العتور على   54

ونقلوا الى م تشفى طوزخرماتو ل بعضها مفخخة ل واظهر مقطج جيديو 

  لإلرهابيين ي خخخخاومون بإطالق  خخخخراك داعشخخخخيات يخضخخخخعن بال خخخخجون

 .العراقية 

27/6/2018 

من منت خبا الشخرطة العراقية اإلتحادية أتر بإشختباك مج  7مقتو واصخابة   55

قرا زرزوك ل وقتو جا داعش جا احدى القرى التابعة لقضخخاء الحويجة 

 .اإلشتباك عدد من عناصر داعش االرهابا ولم يعرف عددهم 

28/6/2018 

اشخخخخخخاص مزارعين اختطفوا من قبو م خخخخخلحين إرهابيين جنوا  3مقتو   56

 . قضاء )بلدروز( شرقا محاجظة ديالى
29/6/2018 

مقتو مدنا بهجوم م لم من قبو مجهولين بأ لحة زاتمة للصوت ل زانوا   57

 .ون دراجات نارية جا منطقة )العبيدي( شرق بغداد ي تقل
30/6/2018 

مقتو عميد ع خخخخزري من أهالا حا الجهاد جا بغداد بهجوم م خخخخلم على   58

الطريا الرابط بين بغداد وشخخماو غربا بعقوبة قرا منطقة )اللقمانية( ل 

 .زان بصحبت  جا ال يار  ضابط برتبة مقدم واخر برتبة مالزم 

6/7/2018 

ور على جتة شخص مجهوو الهوية جا منطقة الصالحية بقضاء شط العت  59

العرا شرقا البصر  ل وقاو مصدر أمنا بأن الجتة عتر عليها متفحمة 

 .بالزامو 

7/7/2018 

مقتو مدنا بهجوم م خخخخخخخلم جا منطقة المحمودية جنوبا بغداد ل من قبو   60

 . م لحين مجهولين جتحوا نيران ا لحتهم الزاتمة بإتجاه الضحية
12/7/2018 

عام  37العتور على جتة راعا غنم )مجيد علا عمر( البالغ من العمر   61

بالقرا من  تار اطالق نار ل أمام منزل  بقرية )بيردا خخخخخخخوان(  وعليها ا

 .قضاء مخمور ل بعد إختطاج  من قبو م لحين مجهولين 

19/7/2018 

ة ل مقتو مواطن رمياً بالرصخخخخخاص أتناء توجه  لعمل  جا شخخخخخرزة حزومي  62

والضخخخخخحية تعرض لعد  إطالقات نارية من م خخخخخدس برأ خخخخخ  وهو داخو 

 . يارت  ل من قبو شخص مجهوو يقود  يار  ال تحمو لوحتا ت جيو 

25/7/2018 

جتث داخو مطبعة نشخخخخخخا جيها حريا جا منطقة شخخخخخخارع  3العتور على   63

 .ال عدون و ط بغداد 
27/7/2018 
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لنهروان( جنوا شخخخخخخرق مقتو مواطن مدنا بهجوم م خخخخخخلم جا منطقة )ا  64

يران بغخخداد بخخالقرا من منزلخخ  ل من قبخخو م خخخخخخخلحين مجهولين جتحوا ن

 .ل وقامت القوات األمنية بفتم تحقيا بالحادث  ا لحتهم الزاتمة علي 

31/7/2018 

المتظخخاهر )حخخارث منعتر( يفخخارق الحيخخا  متخخأتر بجروك جراء اطالق   65

جا ناحية )عز  الرصخخخخخاص الحا من قبو القوات األمنية ضخخخخخد المحتجين

 . الدين  ليم( شماو البصر 

15/8/2018 

/ آا /  15إغتيخخاو اإلعالما العراقا )مصخخخخخخخطفى الزحلا( ل األربعخخاء   66

لبنان ل بعد زشخخف   –ل بعد خروج  من الصخخال  الفجر جا بيروت  2019

ملفات ج خخاد زبير  ضخخد األحزاا الحازمة جا العراق ل وتعرضخخ  للتهديد 

 ً  . بالتصفية  ابقا

15/8/2018 

وجا  خبير  التجميو وصخخخاحبة مرزز )باربا( للتجميو )رجيف اليا خخخري(   67

جا منطقة الجادرية و خخخخخخط بغداد جا ظروف غامضخخخخخخة ل على أ خخخخخخاس 

 . تناولت جرعة دوائية اودت بحياتها

16/8/2018 

( توجت خبير  تجميو أخرى وها )رشخخخا الح خخخن( 23/8/2018جا يوم )  68

لهخخا ببغخخداد بخخأ خخخخخخخم )جيلو( جا ظروف التا تمتلخخك مرزز تجميخخو جا منز

 غامضة ل على أ اس إرتفاع جا ضغط الدم جراء )اإلنفلونزا( .

23/8/2018 

العتور على جتة رجو مجهوو الهوية ل عليها آتار اطالق نار جا منطقة   69

 ل مرمية على جانا الطريا جا منطقة النهروان شرق بغداد الصدر
28/8/2018 

لى صعقات زهربائية على يد القوات األمنية مقتو متظاهر بعد تعرض  ع  70

 . جا البصر 
3/9/2018 

مقتو المواطن )مزا يا خخخخخر آشخخخخخور( برصخخخخخاص القوات االمنية جا يوم   71

 . بعد تفريا تظاهر  جا شارع ال عدي بمحاجظة البصر  3/9/2018
3/9/2018 

إغتياو الطبيا )عبد علا  خخخاما( و خخخط مدينة البصخخخر  ل ب خخخبا تبرع    72

ً معالجة ج  . رحى المظاهرات مجانا
20/9/2018 

شهاد   73 أعلن مزتا المفوضية العليا لحقوق اإلن ان جا البصر  ل عن ا ت

( مواطن إغتالتهم المليشخخيات والعصخخابات اإلجرامية ل وإصخخابة أزتر 20)

( أخرين  خخقطوا خالو التظاهرات التا شخخهدتها البصخخر  لغاية 300من )

 وهم : 21/9/2018تاري  

فا ل علا غازي ال خخخخخخخرايل أحمد تح خخخخخخخين الزنانا ل احمد )منتظر الحل

المح خخن ل أ خخعد يعقوا المنصخخور ل حارث منعتر ال خخلما ل حيدر داود 

المالزا ل عباس عامر ل علا ح خخخخخخخين العبادي ل زرار خالد العامري ل 

يقضخخخان عادو ل علا عبد الر خخخوو ل  خخخالم جتحا ل علا عبيد الزعبا ل 

ف ل مزا يا ر الزعبا ل محمد ح ون ل علا قا م العي اوي ل علا يو 

 . محمد زاظم ل علا عباس المهنا (

21/9/2018 

مقتو ا خخختات جامعا على يد م خخخلحين اقتحموا منزل  جا منطقة )ام الزبر   74

 . والغزالن( جا بغداد
23/9/2018 

 23/9/2018 . العتور على جتة رجو مجهوو الهوية شمالا بغداد  75
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حتهم على شاا و ط الناصرية ب با نشر م لحون يفتحون نيران ا ل  76

 . منشور جا الفيس بوك
23/9/2018 

( أشخخخخخاص من عائلة واحد  وإحراق جتتهم بينهم طفو رضخخخخيج 6مقتو )  77

( أشخخخخهر ل إضخخخخاجة الى ضخخخخيفهم ب خخخخبا خالف عشخخخخائري غربا 8يبلغ )

 البصر  ل وتم إعتقاو الفاعو .

23/9/2018 

  نا خخفة داخو عجلة شخخماو ( اشخخخاص بجروك أتر تفجير عبو3اصخخابة )  78

 . بغداد
23/9/2018 

إغتياو الناشخخخخخخطة الحقوقية )الدزتور   خخخخخخعاد العلا( ومراجقها جا منطقة   79

 . العبا ية جا محاجظة البصر  ل من قبو جهة م لحة مجهولة 
25/9/2018 

( و وصخخخخخيفة ملزة جماو العراق لعام 2015مقتو ملزة جماو بغداد لعام )  80

يد ( )تار  جارس( 2014) ل بإطالقات نارية جا منطقة  1996من موال

 . )زم  ار ( العاصمة بغداد

27/9/2018 

محاولة إغتياو جاشخخخلة تعرض لها ناشخخخط وزعيم قبلا من المشخخخارزين جا   81

بالفرار بعدما أمطر  فاعو  اإلحتجاجات األخير  جا البصخخخخخخخر  ل والت ال

 .  يارتة الم تدف بالرصاص

12/10/2018 

ر  خالو جتر  المظاهرات واإلحتجاجات إغتياالت شخخهدت محاجظة البصخخ  82

وا عة طالت عدد من الن اء والناشطين جا حرزة األحتجاج ل وتلك بعد 

ية وعدد من مقرات  ية اإليران حام وحرق القنصخخخخخخخل بإقت ظاهرين  يام مت ق

 . األحزاا والميلشيات جا المحاجظة

12/10/2018 

ياو جاشخخلة وهو يقود تعرض الشخخي  الناشخخط )رضخخا التميما( لمحاولة إغت  83

 .  يارت  من قبو م لحين على دراجة نارية
12/10/2018 

العتور على جتة أحد أعضخخخاء التيار الصخخخدري المدعو )علا ال خخخاعدي(   84

 . جا العاصمة بغداد
14/10/2018 

م لحين مجهولين قتلوا مدنياً بهجوم بأ لحة زاتمة الصوت ضمن قضاء   85

 . المدائن جنوا شرق بغداد
16/10/2018 

(  نة 60قام أربعة اشخاص بإطالق النيران من أ لحة على  يد  تبلغ )  86

 وا فر الحادث عن مقتلها ل جا مجمج )آزادي( جا دهوك .
17/10/2018 

م خخلحون يقتلون عائلة تتزون من صخخاحا المنزو وزوجت  وابنتهما رمياً   87

ماو بالرصخخخاص ل بعد إقتحام منزلهم جا حا التجنيد بناحية )جلوالء( شخخخ

 . شرق ديالى

21/10/2018 

إغتاو م خخخخلحون مجهولون القيادي جا  خخخخرايا ال خخخخالم )ح خخخخين لعيوص   88

 . الحجاما( جا منطقة )الشعلة( شماو بغداد
6/12/2018 

( عام ويعمو موظف حزوما ل بالقرا 53قتو شخخخخخخص يبلغ من العمر )  89

 . من منزل  جا منطقة تقج شماو مدينة البصر 
7/12/2018 

( أطفخخخاو 3( جتيخخخات و)7( إيزيخخخديين مخطوجين بينهم )10و )مقتخخخو نح  90

(  خخخخخخخنوات ل جا منطقة )البو 4مختطفين من قبو داعش اإلرهابا منت )

زماو( بمحاجظة دير الزور الحدودية مج قضخخخخخخخاء )القائم( غرا األنبارل 

18/12/2018 



14 
 

أتر قصخخخخخخخف التحالف الدولا جا داخو  خخخخخخخوريا ل ولم يتم التعرف على 

 . هوياتهم

ترت قوات جهخخاز مزخخاجحخخة اإلرهخخاا على جتخخة مواطن زوردي من ع  91

قتو جا حا )شخخخخخخوراو( ل خلف مقر المزتا ال خخخخخخيا خخخخخخا  1965مواليد 

 . لإلتحاد الوطنا الزورد تانا جا زرزوك

21/12/2018 

 

وأصخخخخدرت بعتة األمم المتحد  لم خخخخاعد  العراق )اليوناما( تقريراً عن أعداد الضخخخخحايا المديين  -

اخر .. زما موضخخخخخخخم جا الجدوو  ( 1714) قتيل ، وجرح (  935) تا بلغت وال 2018لعام 

 أدناه :
 

 التفاصيل اإلصابات القتلى الشهر ت

1 
 250 115 زانون التانا

 جريم ل  233قتيو و  90بغداد : 

 جريم ل  15قتلى و  8ديالى : 

 جرحى 7قتيو و  13نينوى : 

2 
 208 91 شباط

 جريم ل 146قتيو و  49بغداد : 

 جريم ل 37قتيو و  14األنبار : 

 جريم 11قتيو و  12ديالى : 

3 

 177 104 آتار

 جريم ل  91قتيو و  33بغداد : 

جريم  26قتيو و  12صخخخخخالك الدين : 

 ل 

 جريم 22قتيو و  11األنبار : 

4 
 122 68 ني ان

 جريم ل 29قتيو و  24األنبار : 

 جريم ل 30قتلى و  8بغداد : 

 جريم 21قتلى و  10زرزوك : 

5 
 163 95 آيار

 جريم ل 72قتيو و  45بغداد : 

 جريم ل 35قتلى و  9ديالى : 

 جريم 16قتيو و  20زرزوك : 

6 
 129 76 حزيران

 جريم ل 36قتيو و  16ديالى : 

 جريم ل 36قتلى و  10زرزوك : 

 جريم 18قتيو و  19بغداد : 

7 
 99 79 تموز

 جريم ل 33قتيو و  30بغداد : 

 جريم ل 34ى و قتل 8زرزوك : 

 جرحى 5قتيو و  13نينوى : 

8 
 177 90 آا

 جريم ل 53قتيو و  24بغداد : 

 جرحى ل 10قتيو و  29نينوى : 

 جريم 26قتلى و  6االنبار : 

 جريم ل 70قتيو و  31بغداد :  179 75 أيلوو 9
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 جريم ل 37قتيو و  15األنبار : 

 جريم 38قتلى و  9صالك الدين : 

10 
 105 69 تشرين األوو

 جريم ل 36قتيو و  29نينوى : 

 جريم ل 35قتيو و  29بغداد : 

 جريم 19قتلى و  5األنبار : 

11 
 73 41 تشرين التانا

 جريم ل 32قتيو و  23بغداد : 

 جريم ل 19قتلى و  8نينوى : 

 جريم 15قتلى و  4األنبار : 

12 
 32 32 زانون األوو

 جريم ل 19قتلى و  7نينوى : 

 جرحى ل 3يو و قت 17بغداد : 

 جرحى 3قتلى و  3صالك الدين : 

  1714 935 المجموع  -

 

 ملف التظاهرات واالحتجاجات واالعتصامات : - 3

التا يمر بها الشعا العراقا جقد خرج المواطنون بتظاهرات  صعبةللظروف الا ً نظر   

دُّ خخختوري ة ( تظاهر  للمطالبة بحقوقهم ال 452حيث بلغت )  2018 خخخلمية جا هتا العام 

  :( التا تنص38جا الماد  ) 2005واإِلن اني ة التا ضمنها الد تور العراقا ل نة 

  .  على ان تزفو الدولة التظاهرات بما ال يخو بالنظام العام واآلداا

 . : حرية التعبير عن الرأي بزو الو ائو ً اوال

 . : حرية الصحاجة والطباعة واالعالن واالعالم والنشرا ً تاني

 . : حرية االجتماع والتظاهر ال لماا ً تالت
 

وجاءت التظاهرات والحراك المدنا نتيجة " نقص جا الخدمات اال ا ية جا مقدمتها    

ل وتردي التيار الزهربائال وتفشخخخخخخا ظاهر  الف خخخخخخاد المالا واإلداري جا  شخخخخخخحة المياه

الشباا الى الخارجل ل وعدم توجر جرص العمو وازدياد البطالة وهجر   مؤ  ات الدولة

ل وعمليات النزوك  الى جانا التدهور الم خخخخختمر جا المجاو االمنا وانتشخخخخخار ال خخخخخالك

بة  مات والمجمعات " والمطال ها جا المخي قاهر  التا يمرون ب الق خخخخخخخري والظروف ال

عامة وانهاء النها الطائفا جا البالد لة االجتماعيةل  باإلصخخخخخخخالحات ال عدا ل وتحقيا ال

الفا خخخخخخخدين وا خخخخخخخترجاع األمواو المنهوبة وتقديمهم الى العدالةل وإيقاف ومالحقة زبار 

االعتقاالت العشخخخخوائية ال  خخخخيما ضخخخخد المشخخخخارزين جا التظاهرات او لتشخخخخخاص التين 

ل والقضاء على البطالةل  يقومون بفضم الفا دين والمرتشين والمطالبة بإطالق  راحهم

ل واهمية تح خخين الوضخخج االمنال  ل وإنهاء موضخخوع قطج الرواتا وحو مشخخزلة ال خخزن

 . ومناهضة النها الطائفا والمحاصصة واالقصاء والتهميش
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ات األَمني ة ضد     وبرزت جا هتا العام اجراءات تع فية وانتهازات ج يمة من قبو القو 

المدنيين جا المحاجظات العراقية حيث مار خخخخخخخت العنف والقمج والمالحقة واالعتقاالت 

من المواطنين والموظفين لمنعهم من االشتراك جا المظاهراتل وا تخدام والتهديد لعدد 

لدولية وللماد   القو  المفرطة لتفريا المتظاهرين جا تحد ٍّ صخخخخخخخخارخ للمواتيا والعهود ا

التا خخخخعة من الد خخخختور العراقا التا تنص على ان القوات الم خخخخلحة العراقية واألجهز  

  لقمج الشخخخخخخعا العراقا وال تتدخو جا الشخخخخخخؤون األمنية تداجج عن العراق وال تزون أدا

 . ال يا ية وال دور لها جا تداوو ال لطة
 

وقد هاجمت القوات االمنية المتظاهرين من خالو اطالق الرصخخخخخخخاص الحا وقنابو    

ل وتحليا المروحيات الع خخخخخخزرية بارتفاع منخفض لال خخخخخختفزاز  الغاز الم خخخخخخيلة للدموع

الى جانا قيام القوات االمنية والمجاميج الم خخخلحة  ولزرع الرعا جا امازن التظاهرات

ل  ال خخخخخخخاند  بمحاولة دهس المتظاهرين بعجلة همر متلما حصخخخخخخخو جا قضخخخخخخخاء الزبير

وباالعتقاالت العشوائية للمشارزين جا التظاهرات ومن دون إِتن من القضاءل وا تخدام 

وجا جا التعخختيخخا غير المبرر ضخخخخخخخخد االبريخخاء جا معتقالت محخخاجظخخة البصخخخخخخخر  جقخخد ت

( 800المواطن حارث ال لما نتيجة التعتيا .. زما تعرض ازتر من ) 2018آا//15

معتقو الى انتهازات ج خخخيمة زالضخخخرا واالهانة والشخخختم واالبتزاز منهم " الشخخخي  جالو 

الناشخخط  -الناشخخط أحمد الخفاجا  -الناشخخط جعفر ح خخين  -الناشخخط علا مهنا  -الحيدري 

حيدر زاظم  -محمد الجواد عطا  -ناطا دواي  -د  تار جرق -غ ان  عيد عبد المح ن 

شي  أبو  ار  التميما " .. وجا  -المشرجاوي  قامت القوات االمنية  2018أيلوو//4وال

بإطالق الرصخخاص والغاز الم خخيو للدموع على موزا تشخخييج الشخخهيد مزا يا خخر .. زما 

رق ومطارد  المشخخارزين قامت القوات االمنية بإجراءات أمنية مزتفة من خالو غلا الط

.. وزتلك االعتداء على  2018أيلوو//1جا تظاهرات  خخخخخخخاحة عبد الزريم قا خخخخخخخم جا 

ناشخخخخخخخطين مدنيين جا محطة قطار المعقو زانوا قادمين من بغداد لدعم التظاهرات جا 

.. واالعتداء على تالتة صخخخخخخحفيين جا تظاهر  قرا مقر  2018آا//29البصخخخخخخر  جا 

  .2018 تموز/ / 31مجلس المحاجظة جا 
 

من اجراءاتها القمعية جا محاجظة البصخخر  ومنت اندالع التظاهرات صخخع دت الحزومة    

( 1200ضخخخخخخخخد المحتجين ممخخا ادى الى مقتخخو عخخدد من المتظخخاهرين وجرك ازتر من )

 .  شخص بين مدنا وع زري

ة جا محخخاجظخخة البصخخخخخخخر  النخخار على  2018تموز/ / 8وجا     جتحخخت القوات األَمنيخخ 

   تظاهرين مما ادى الى مقتو الشخخخخخخخاا )  خخخخخخخعد يعقوا المنصخخخخخخخوري ( وجرك تالتة الم

اخرين .. وجرى ا خخخختخدام القو  ضخخخخد المتظاهرين جا مدن اربيو وال خخخخليمانية ودهوك 

ل وتح خخخين الحالة  وحلبجة التا طالبت بإلغاء قرار االدخار االجباري لرواتا الموظفين

 2018شخخخباط//11وجا  .. ليم زورد خخختانالمعيشخخخية وصخخخرف الرواتا المتأخر  جا اق
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قامت القوات االمنية القادمة من المنطقة الخضراء باالعتداء على المتظاهرين جا  احة 

التحرير والمناطا المحيطة بها وج خخخخخر الجمهورية وج خخخخخر ال خخخخخنك بالعاصخخخخخمة بغداد 

 ل وا خخختعماو وتفريقهم بالقو  من خالو اطالق الرصخخخاص الحا والغاز الم خخخيو للدموع

ل  ( اخر من المتظاهرين 320خراطيم المياه مما ادى الى  قوط اربج ضحايا وجرك ) 

تم اغتياو  2018تشخخخخخرين التانا//17وجا  .. ( ع خخخخخزريين7ومقتو منت خخخخخا وجرك )

 . ) الشي  و ام العزاوي ( امام داره الناشط جا تظاهرات البصر 

 

  التظاهرات التا  اقية جاعدد من الضحايا التين  قطوا برصاص القوات العر رصدوتم

 المحاجظات :ومدن  المناطا د منيعدال اندلعت جا
 

 

 التاريخ انالمك االسم ت

 2018/تموز/22 البصر   احمد ح ن  .1

 2018 ال ماو  الزيادي  يار راضا احمد  .2

 2018أيلوو//4 البصر  بارق جوزي جرج  .3

 2018آا//15 البصر  حارث بدر ال لما  .4

 2018 او ال م مرها داخو ح ين  .5

 2018 الديوانية  ح ين يو ف ح ين  .6

 2018 زربالء العرداوي مالك خالد  .7

 2018تموز//8 البصر   المنصوري يعقوا  عد  .8

 2018 االشرف النجف  حنون شازر  .9

 2018 الديوانية  اما علا عبد  .10

 2018أيلوو//4 البصر  الحميداوي ر وو عبد علا  .11

 8201أيلوو//4 البصر  علا عبيد زعيد  .12

 2018أيلوو//4 البصر  علا قا م  .13

 2018 ال ماو  الزيادي قا م علا  .14

 2018/تموز/42 البصر  المحاما جبار محمد زرم  .15

 2018 مي ان  عود  ح ن محمد  .16

 2018أيلوو//4 البصر  الدراجا ح ون محمد  .17

 2018 االشرف النجف شزر او غدير ح ين محمد  .18

 8201أيلوو//5 البصر  محمد زاظم البطاط  .19

 2018أيلوو//3 البصر  يا ر عاشور الزعبا مزا  .20

 2018 االشرف النجف غنا علا منتظر  .21

 2018 مي ان ال اعدي محمد و ام  .22

 2/2018تشرين/17 البصر  العزاوي و ام  .23

 2018 االشرف النجف المرعبا عزيز وعلا  .24
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 :  ملف االعتداءات - 4

دور جا العديد من المدن العراقية نتيجة ضخخعف المواطنين وممتلزاتهم  بحااإلعتداءات م خختمر     

 : ال لطات الحزومية ل جيما يلا عدداً من هته اإلعتداءاتاالجهز  و

 التاريخ التفاصيل ت

)ح خخخخخخام الزعبا ( مج    NRTاالعتداء بالضخخخخخخرا غلى مدير مزتا قنا    1

 . الزادر المراجا ل  جا النجف من قبو جهاز األمن الوطنا

7/1/2018 

ت قو  من حمخخايخخة رئيس الوزراء )حيخخدر العبخخادي( بخخاحتجخخاز عخخدد من  قخخامخخ 2

الزوادر الصخخخخخخخحفية اتناء تغطية زيارت  لمحاجظة النجف ومنعهم من دخوو 

 المؤتمر الصحفا ل وإلحا أضرارا بمعداتهم وزامراتهم ل بينهم :

 قنا  االتجاه )عصام الفتالوي ل وليد خالد( -1

 لعامري ل أوس العي اوي((  )ح ام الزعبا ل جا م اNRTقنا  ) -2

 قنا  هنا بغداد )ح نين الرجيعا ( -3

   قنا  آ يا )حيدر صالم( -4

10/1/2018 

إعتداء رئيس شخخخخبزة اإلعالم العراقية )مجاهد أبو الهيو( بالضخخخخرا والطرد  3

 .على مدير العالقات واإلعالم جا الشبزة )ح ين علا الح ون( 

24/1/2018 

إعتدت بالضرا على ضابط جا الشرطة عناصر من زتائا )اإلمام علا(  4

 . جا م تشفى الموصو العام جا منطقة )وادي حجر( جنوبا الموصو

3/2/2018 

   تعرض األمين العخخخام لحزا الوجخخخاء الوطنا العراقا ال خخخخخخخيخخخد )ح خخخخخخخين 5

الرماحا( ل لعملية تهديد بتصفيت  ج دياً ل لمناقشت  مخصصات وامتيازات 

 . قانون )رجحا(

4/2/2018 

عتداء القوات االمنية على المحتجين على قرار  جن الناشط المدنا )با م ا 6

 . خشان( جا محاجظة المتنى

7/2/2018 

نجا  عضخخخخو مجلس محاجظة صخخخخالك الدين )علا جاضخخخخو أبو الح خخخخن( من  7

   محاولة إغتياو ل ا خخخخخخختهدف جا منزل  جا حا )الجمعية( و خخخخخخخط قضخخخخخخخاء

 . لم ي فر عن أضرار بشريةالدجيو ل وتصدى اجراد حمايت  للهجومل و

24/2/2018 

اإلعتداء على منزو الصخخخخخخحفا )عادو الرزابا( باأل خخخخخخلحة النارية من قبو  8

 مجهولين ل ب با إنتقادات  المتزرر  لتحزاا وأدائهم جا محاجظة تي قار

28/2/2018 

رجاو وأمرأتين ينفتون عملية ت خخليا جا قضخخاء )أبا الخصخخيا( جنوا  3 9

 . ة نوع )بيجو( تحمو لوحات إيرانيةالبصر  ل بعجل

4/3/2018 

زشفت عضو  لجنة حقوق اإلن ان النيابية )شيرين رضا( ل بتوجر معلومات  10

عن إنتهازات وإعتداءات تمارس بحا م خخجونين جا  خخجن )الحوت( ل زما 

أشخخخارت بأنها وخالو زيارتها األخير  ل خخخجن )العدالة( جا منطقة الزاظمية 

( معتقو جا 150انتهازات زبير  ل من بينها وضخخخخخج )جا بغداد ل رصخخخخخدت 

 . ( متر مربج ل بينهم زورد وتورزمان24زنزانة التزيد م احتها عن )

16/3/2018 

قاو نقيا صخخخخحفا زورد خخخختان )آزاد حم  أمين( جا مؤتمر صخخخخحفا ل بأن  11

عدد من الصخخخخحفيين تم اإلعتداء عليهم من قبو القوات األمنية أتناء تغطيتهم 

رات التدري خخخيين والموظفين ل ومن جهت  اعلن عضخخخو مجلس الدجاع لمظاه

30/3/2018 
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( حالة إعتداء على الصحفيين 16عن الصحفيين )محمد العقراوي( ت جيو )

 . (30/3/2018منت بداية العام لغاية )

إ خخخخخختهداف منزو مواطن بتفجير قنبلة يدوية على منزل  جا منطقة شخخخخخخعبية  12

 با بإلحالا أضخخخخرار مادية ب خخخخيطة بواجهة و خخخخط محاجظة البصخخخخر  ل ت خخخخ

 . المنزو

5/4/2018 

أعتداء ضخخخابط شخخخرطة على أحد المدر خخخين جا منطقة )الدور( جا محاجظة  13

صخخخالك الدين ل و وزير الداخلية )قا خخخم األعرجا( يأمر بإلقاء القبض على 

 . الضابط المعتدي

9/4/2018 

ية بعد جتم نيران أ خخلحتهم م خخلحون مجهولين أقدموا على ت خخليا عجلة مدن 14

 . بإتجاه صاحا العجلة بالقرا من المطعم الفل طينا جا )حا أور( ببغداد

14/4/2018 

حة ترتدي زي جهاز مزاجحة اإلرهاا مزونة من ) 15 بة م خخخخخخخل   (4عصخخخخخخخخا

  أشخخخخخخخخخخاص ل إقتحموا منزو المواطن )حيخخدر علا عبخخد ( جا محخخاجظخخة

صخخاحا المنزو والعصخخابة ل أدى زرزوك ل وجرى تبادو إلطالق النار بين 

الى مقتو احد أجراد العصخخخابة المدعو )هوزار شخخخوانا( ل وأصخخخيا صخخخاحا 

 . المنزو بجروك خطير  

15/4/2018 

إ خخخخخختخدام القو  من خالو األمن جا إقليم زورد خخخخخختان العراق إعتدت قوات  16

والضخخخخرا ضخخخخد الصخخخخحفيين التين غطوا إحتجاجات المعلمين جا محاجظة 

عرض عدد من الصخخخخخخخحفيين بجروك وا خخخخخخختخدام الغاز المزيو أربيو ل وت

 . للدموع لتفريا المتظاهرين

15/4/2018 

تهديد بالقتو لرئيس زتلة )اإلتحاد اإل خخخخخخخالما الزورد خخخخخخختانا "يةزةرتوو"(  17

 . )حاجا زاروان( جا برناما )عشر  أ ئلة( جا اربيو

19/4/2018 

ل خخخخخاعدي عن  خخخخخائرون( تعرض منزو مرشخخخخخم لالنتخابات )جواد حمدان ا 18

 . إلنفجار عبو  نا فة مما ا فر عن أضرار مادية 

19/4/2018 

( رئيس تحرير صحيفة النهار الزائن  ح ن جمعة تعرض منزو الصحفا ) 19

 .ى مهاجمة بالرصاص من قبو م لحين جا حا الصحفيين جا بغداد ل ال

19/4/2018 

قتحموا منزو جا جلزة م خخخخخلحون مجهولون يرتدون زي منن خخخخخبا الداخلية ا 20

غداد ل واحتجزوا اجراد المنزو  باك الخياط( بمنطقة )حا أور( جا ب )صخخخخخخخ

 . ( مليون دينار ولتوا بالفرار10( ألف دوالر و)40و رقوا مبلغ قدره )

23/5/2018 

مواطن يقتو " لصخخخاً " ب خخخالك )زالشخخخنزوف( حاوو ال خخخطو على منزل  جا  21

تي قار ل والمجنا علي  مطلوا قضخخخخاء )الدواية( شخخخخماو شخخخخرقا محاجظة 

 . ( من قانون العقوبات العراقية406لتجهز  األمنية وجا الماد  )

23/5/2018 

مجهولون ينتحلون زي األجهز  األمنية قاموا بال خخخخخخخطو على منزو مواطن  22

 . جا منطقة )الفيلا( و ط محاجظة زرزوك

24/5/2018 

يعمو بشخخخخرزة )بتروناس(  مجهولون اقتحموا و خخخخرقوا منزو مهندس نفطا 23

النفطية الماليزية بحقو )الغراف( النفطا شخخخخخخماو تي قار ل و خخخخخخرقوا مبلغ 

 . ( دوالر100( ورقة من جئة )60( مليون دينار عراقا و)13)

3/6/2018 

عشخخخر  م خخخلحين مجهولين الهوية ي خخختقلون عجلتين احدهما نوع )بيك آا(  24

وا بخخإطالق النخخار على احخخد واألخرى )رأس تريلخخة( ل إقتحموا مرآا وقخخام

4/6/2018 
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يدوا أتنين عة لفوج شخخخخخخخرطة نفط الزبير وأصخخخخخخخخابوه وق تاب ية ال    اجراد الحما

أخرين ل وقاموا ب خخخخخخخرقة إحدى العجالت الحوضخخخخخخخية )صخخخخخخخهريا( محملة 

 .بمشتقات نفطية ولتوا بالفرار 

مجهولون يقتحمون مدر خخخة إعدادية بعد ز خخخر اقفاو األبواا م خخختغلين عدم  25

د حارس المدر خخخخة ل وعبتوا ب خخخخجالتها جا ناحية )زرمة بنا  خخخخعيد( وجو

 .التابعة لقضاء  وق الشيوخ جا محاجظة تي قار 

21/6/2018 

أعلن مزتا المفوضخخية العليا لحقوق اإلن خخان جا البصخخر  ل إ خختخدام مفرط  26

بالقو  البدنية لبعض األجهز  األمنية وتلك من خالو إ خخخخخخختخدام )الهروات( 

العصا على بعض المتظاهرين المطالبين بتوجير المياه الصالحة والضرا ب

 . للشرا وتوجير جرص العمو للعاطلين

16/7/2018 

شيات م لحة إقتحموا منزو  زنا بداخل  أمرأ  زبير  بال ن جا شماو  27 ميلي

بغداد ل و خخخخخخرقوا مبلغ مالا زبير لم يقدر تمن  تحت تهديد ال خخخخخخالك والتوا 

 . بالفرار

15/8/2018 

مجهولون احرقوا منزو المتهم الرئي خخخخخا بمقتو ضخخخخخابط برتبة عميد متقاعد  28

جا قضخخاء الشخخطر  شخخماو محاجظة تي قار ل والحريا لم يت خخبا بأضخخرار 

بشخخخخخخخرية بإ خخخخخخختتناء المادية ل علماً بأن العميد المتقاعد توجا متأتر بجراك 

 . تعرض لها اتر طعنات  زين من قبو أهو زوجت 

15/8/2018 

   ( ن خخخخخخخخخاء ورجخخو جا4مجهولون يقتحمون منزو جنوا بغخخداد ويقتلون ) 29

 . داخل 

10/9/2018 

 10/9/2018 . م لحون يغتالون ضابط برتبة مقدم جا ديالى 30

اعتداء على نقطة حرا ة تابعة لمنزو نائا محاجظ صالك الدين )ا ماعيو  31

)شرطا(  الهلوا( ل بهجوم م لم من قبو عناصر إرهابية أ فر عن مقتو

وإصخخخخخخابة أخر ل أضخخخخخخاجة الى إصخخخخخخابة شخخخخخخخص مدنا بجروك ل جا ناحية 

)اإل حاقا( ضمن محاجظة صالك الدين ل وزانت هناك تحتيرات  ابقة من 

 . قبو الجهات األمنية بوجود نية إل تهداف اإلرهابيين للمنزو

10/10/2018 

قبو إعتداء على الصخخخحفا )ضخخخياء هاشخخخم الغريفا( بالضخخخرا والتهديد من  32

( اشخخخاص م خخلحين بم خخد خخات نوع )زلوك( وا خخلحة أخرى جا مرزز 8)

 . محاجظة النجف ل حيث تم اإلعتداء أمام الناس ولم يتدخو أحد جا األمر

19/10/2018 

إعتداء قو  من مزاجحة الشخخخغا على معلمين تظاهروا  خخخلمياً جا البصخخخر  ل  33

األخرى ل وتعرض لنيو حقوقهم وتضخخخخخخماناً مج معلما المحاجظات العراقية 

 . شخصين منهم للضرا وصادروا هاتف أحد المحتجين

29/11/2018 

 

 

 2018ملف اإلنفجارات في العراق لعام  - 5

يشخخخهد العراق عمليات تخريبية نتيجة العبوات النا خخخفة وقتائف الهاون التا ت خخختهدف االبرياء جا    

 ابية الغادر  وزما موضم أدناه :والشعبية منها ل من قبو المجاميج اإلرهالمناطا المزدحمة 
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 التاريخ الحالة ت

فجير منزو بالزامو يعود أل خخخخخخر  المواطن الزوردي )زريم بزر( جا حا ت 1

الجمهورية قرا جامج ) خخختار( بقضخخخاء طوزخرماتو ل من قبو ميليشخخخيات 

  . طائفية

7/1/2018 

مما أدى  فجير منزو زعيم قبيلة )الندا( جا مندلا ضخخخمن محاجظة ديالى لت 2

 .الى مقتو تالتة من أجراد القبيلة زحصيلة أولية 

7/1/2018 

 فجير مقهى )زوجا شخخخخخخخوا( جا قضخخخخخخخاء )أبا الخصخخخخخخخيا( جا محاجظة ت 3

( غرام ل وت با بإلحاق اضرار مادية بواجهة 500البصر  ل بعبو  تزن )

 .المقهى ل جضالً عن قلج الباا الخارجا 

2/2/2018 

عمو موظف جا شرزة خاصة ل بعبو  نا فة تزن  تهداف منزو مواطن يإ 4

( غرام من قبو عصخخابة مأجور  مقابيو مبالغ مالية تدجج لهم من قبو 250)

بعض المواطنين لديهم مشازو وخصومات مج غيرهم ل جا منطقة )القبلة( 

الواقعة غرا مدينة البصخخخخخخخر  ل وألحا االنفجار ضخخخخخخخرراً مادياً بواجهة 

( أشخخخخخخخخخخاص 4ان الحخخادث ل وتم إعتقخخاو )المنزو ومرزبخخة قريبخخة من مزخخ

 .متهمين بالتفجير من قبو ال لطات األمنية جا البصر  

4/2/2018 

نفجار  يار  جا منطقة )بنا صالو ( بمحاجظة أربيو ل وإصابة اتنين من إ 5

أهالا زورد خخختان إيران باإلنفجار ) صخخخالك رحمانا "عضخخخو جا الحزا 

 .نجل  صالك( الديمقراطا الزورد تانا جا إيران"ل و

2/3/2018 

( مدنيين بتفجير عبو  نا خخفة موضخخوعة على جانا الطريا جا 3صخخابة )ا 6

 .منطقة )ال يد عبد ( التابعة لقضاء المحمودية جنوا بغداد 

19/3/2018 

صخخخخخابة مدنا بتفجير عبو  الصخخخخخقة زانت متبت  ا خخخخخفو عجلة مدنية اتناء إ 7

 .بغداد  مروره بالقرا منها جا المحمودية جنوا 

20/3/2018 

حهولون ا تهدجوا مدنياً بعبو  الصقة وضعت تحت مرزبة احد الفالحين م 8

 .جا منطقة )ترزالن( التابعة لناحية )يايجا( جنوا زرزوك 

20/3/2018 

قوط قتيفة هاون لغاز الزلور على حديقة منزو مواطن جا ناحية العظيم  خخ 9

و وحدوث دخان زتيف شخخخخماو محاجظة ديالى ل وا خخخخفرت عن اصخخخخابة طف

 .ورائحة زريه  ل يرجم انها من اعماو عناصر داعش االرهابا 

21/3/2018 

ياج منزو مواطن جا )أبا ا 10 بالقرا من  خخخخخخخ ية الصخخخخخخخنج  نفجار عبو  محل

الخصخخيا( بمحاجظة البصخخر  ل من قبو مجهولين ي خختقلون دراجة نارية ل 

 .ولم ت فر عن اي اضرار  

27/3/2018 

برتبة عميد جا وزار  الداخلية بانفجار عبو  نا فة ا تهدجت  صابة ضابطا 11

    خخخخيارت  جا و خخخخط محاجظة زرزوك ل ا خخخخفر عن اصخخخخابت  وابن  بجروك

 .بليغة ل وتم نقلهما الى الم تشفى  

31/3/2018 

صخابة مدنيين اتنين بجروك مختلفة بتفجير عبو  نا خفة موضخوعة بالقرا ا 12

 .شمالا بغداد  من محو صناعية جا قضاء التاجا

1/4/2018 

قتو مواطن واصخخخابة اخرين اتر تفجير عبو  نا خخخفة جا قضخخخاء الشخخخرقاط م 13

 .التابج لمحاجظة صالك الدين 

12/4/2018 
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( عبوات جا حوادث منفصخخخخخخخلة ل األوو جا حا المهند خخخخخخخين ل 3نفجار )ا 14

والتانا جا الموجقيةل والتالث جا منطقة الجزير  التالتة ضخخخخخخخمن محاجظة 

( 200( غرام ل واخرى نحو )150لبصخخخخخر  ل تزن إحدى العبوات نحو  )ا

غرام ل  وا تهدجت دارين وشقة ل ت با بإصابة طفو بالشظايا جا رأ   

نقو على اترها الى الم خخختشخخخفى ل وا خخخفر ايضخخخا عن إلحاق أضخخخرار مادية 

 .بواجهة المنزو و يارتين جي  

15/4/2018 

ك متو طة اتر تفجير عبو  نا فة صابة عنصر جا شرطة ) وات( بجروأ 15

 . جا أطراف ناحية ) ابو صيدا ( شماو شرق محاجظة ديالى

22/4/2018 

نة   16 نة( ل على منزو جا مدي يدوية )رما لة  م خخخخخخخلحون مجهولون ألقوا قنب

الصخخخدر شخخخرقا العاصخخخمة بغداد ل مما ا خخخفر عن وقوع اضخخخرار بواجهة 

 .المنزو دون ت جيو اصابات بشرية 

2/5/2018 

صخخخخخابة نجو النائبة )زيتون الدليما( بجروك مختلفة ل جا هجوم انتحاري ا 17

ورما عشخخخوائا ا خخختهدف موزا النائبة من قبو م خخخلحين ل ضخخخمن منطقة 

 .)هور رجا( التابعة للدور  جنوبا بغداد 

8/5/2018 

( قتائف هاون قرا مرازز إنتخابية جا 4( أشخخخخاص ب خخخقوط )6صخخخابة )ا 18

زز ناحية )أبو صخخخخيدا( شخخخخماو شخخخخرق محاجظة )وميض وصخخخخهيا( جا مر

 .ديالى 

12/5/2018 

( أشخخخاص بجروك اتر  خخقوط قتيفة هاون على منزو جا ناحية 3صخخابة )ا 19

 .جلوالء جا محاجظة ديالى 

12/5/2018 

فجير انتحاري يرتدي حزام نا خخخخخف جا منتزه جا منطقة الشخخخخخعلة األولى ت 20

 .جريم  (15( شهداء و)4ببغداد ل ادى الى  قوط )

24/5/2018 

قوط قتائف هاون قرا تجمج للمتظاهرين العرا والتورزمان ل ضخخخخخد  خخخخخ 21

نتائا اإلنتخابات النيابية جا محاجظة زرزوك ل أ خخفر عن إصخخابات بشخخرية 

 .بين صفوف المتظاهرين 

29/5/2018 

نفجار عبو  نا خخخخخخخفة على دورية أمنية جا أطراف قرية )المخي خخخخخخخة( جا ا 22

ا( شخخخماو شخخخرق محاجظة ديالى ل أ خخخفر عن مقتو عنصخخر ناحية )ابو صخخخيد

 .أمنا من شرطة ) وات( 

3/6/2018 

صخخخابة شخخخخصخخخين بجروك مختلفة ل بتفجير عبو  نا خخخفة زانت موضخخخوعة ا 23

 .بالقرا من محو صناعا بقضاء التاجا شماو بغداد  

4/6/2018 

( 120نفجار هائو جا مدينة الصدر شرقا بغداد ل أدى الى مقتو وجرك )إ 24

مواطن ل والحا دمار واضخخخرار زبير  بالبيوت المجاور  ل ب خخخبا انفجار 

زدس للعتاد مخزون جا ح ينيةل وتم جتم تحقيا بالحادتة لمعرجة مالب ات 

 .الحادث 

6/6/2018 

جرحى( بينهم ن اء واطفاو ل على أتر  8( اشخاص )قتيلين و 10قوط  )  25

    وطريا بغخخداد( و خخخخخخخط إنفجخخار عبوتين جا منطقتا )شخخخخخخخخارع القخخدس ل

  .زرزوك 

8/6/2018 
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( اشخخخخخخخاص قاموا برما العبو  من عجلة 3نفجار عبو  نا خخخخخخفة من قبو )ا 26

)الندزروزر( بيضخخخخخخخاء اللون ل بالقرا من زلية التربية جا )طريا بغداد( 

 .جا زرزوك ل ولم ي فر عن خ ار بشرية 

8/6/2018 

فة بالقرا من جامج )األبا 27 رار( جا محاجظة زرزوك ل نفجار عبو  نا خخخخخخخ

 .( أخرين زحصيلة اولية 7ا فر عن مقتو شخص واصابة )

8/6/2018 

 8/6/2018 .قوط قتيفة هاون بالقرا من مدر ة جا منطقة )المصلى( جا زرزوك    28

    فجير عبو  نا خخخخخخفة على  خخخخخخيار  ي خخخخخختقلها رجو وزوجت  ا خخخخخخفرت عنت 29

ية )ح ين ممة( ضمن مقاطعة مقتلهما ل اتناء مرورهما على طريا جا قر

)علا آوا( جا قضخخخخخخخاء خانفين شخخخخخخخماو شخخخخخخخرق محاجظة ديالى ل وتم نقو 

 .جتمانهما الى دائر  الطا العدلا 

13/6/2018 

( عام جا 18صخخخخرع راعا بإنفجار لغم أرضخخخخا علي  ل يبلغ من العمر )م 30

 .منطقة )اللحيس( غربا البصر  

18/6/2018 

نقلها طفو  بالخطأ الى دارها بعد ان وجد  صخخخخخخخرع شخخخخخخخابة بإنفجار قنبلة م 31

بالصخخدجة زيس ا خخود قرا مرزبة عائد  ألحد المواطنين جا منطقة شخخعبية 

ل وزانت مجموعة مجهول  قد وضعت الزيس  ضناً من  ان  عائد الى العائل 

  .قرا المرزبة 

22/6/2018 

اراوا( قتو جتا  تدعى )دنيا رشيد( جراء قصف مدجعا ترزا على قرية )بم 32

التابعة لناحية شخخخيروان مزن جا قضخخخاء )ميرزة  خخخور( جا  خخخوران ل وتم 

 .نقلها الى دائر  الطا العدلا 

30/6/2018 

قوع تفجير جا منتزه )البوابة( جا مدينة الزاظمية ببغداد ل ا خخخخخخخفر عن و 33

 . اصابة اشخاص بجروك

6/7/2018 

من قبو أرهابيين ل  فجير عبو  نا فة جا قضاء )ابو غريا( غربا بغدادت 34

 . ( أشخاص3أ فر عن اصابة )

15/8/2018 

صابة طفو بقنبلة غازية بمنطقة )الززيز (  جا البصر  ل خالو متظاهر  أ 35

إحتجاجية ب خخبا تلوث وشخخحة المياه جا المحاجظة ل وحرق إطارات لقطج 

 .الطريا الرئي ا الرابط بين البصر  وبغداد 

1/9/2018 

 خخخفة بالقرا من المحاو التجارية ضخخخمن )حا أور( شخخخماو نفجار عبو  ناإ 36

( اشخاص بينهم أمرأتين ل نقلوا الى الم تشفى 4بغداد ل أ فر عن اصابة )

 .لتلقا العالج 

3/9/2018 

جهولون ألقوا رمانة يدوية على منزو يقج جا منطقة الح خخخخخخخينية شخخخخخخخماو م 37

 . بغداد ل دون ت جيو اي اصابات بشرية

7/9/2018 

( العبين زر  قدم ل بتفجير عبو  نا فة جا ملعا شعبا بمنطقة 3ابة )صإ 38

 .) بج البور( شماو بغداد 

7/9/2018 

( ل TNT( زيلو غرام من ماد  الـ)250( تحمو )GMCنفجار  يار  نوع )إ 39

ـ )100و ) ( ل زانت تنزو حمولتها جا م تودع C4( زيلو غرام من ماد  ال

ل جا   (RBG7)الحجم وصخخخواري  قاتجة  يحتوي على قتائف هاون مختلفة

9/9/2018 
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( شخخخخخص على 18( بمدينة الصخخخخدر ببغداد ل أ خخخخفر عن مقتو )10قطاع )

 .( اخرين 90األقو ل وإصابىة أزتر من )

نفجار عبو  صخخخخوتية قرا م خخخختشخخخخفى الحبيبية جا مدينة الصخخخخدر شخخخخرقا إ 40

 .العاصمة بغداد ل لم ت فر عن ت جيو اي اصابات بشرية  

10/9/2018 

 10/9/2018 . ( اشخاص اتر تفجير عبو  نا فة جا حا الجهاد غربا بغداد4صابة )إ 41

نفجار عبو  صخخخخخخخوتية من قبو مجهولين قرا منزو احد المواطنين يعمو ا 42

زمنت خخا جا مبنى ديوان محاجظة البصخخر  ل والحا اضخخرار مادية جقط جا 

عخخة غربا محخخاجظخخة البخخاا الخخخارجا للمنزو ل جا منطقخخة )القبلخخة( الواق

 . البصر  ل وتم جتم تحقيا جا الحادث

4/12/2018 

اد ( و خخخط قضخخخاء تلعفر غربا جلة مفخخة أنفجرت جا )دور  رأس الجع 43

 ( اخرين بجروك .12ل مما أدى الى مقتو شخصين وأصابة ) الموصو

25/12/2018 

 

 ملف اإلعتقاالت : - 6

زما موضم  2018لعام ن والفاعلين بالمجتمج المدنا للناشطيجيما يلا عدد من حاالت اإلعتقاو    

 أدناه :

 التاريخ الحادث ت

إعتقاو الناشخخط المدنا )ب خخام خزعو خشخخان( ل والحزم علي  بال خخجن جا  1

 . محاجظة المتنى ل وأطلا  راح  بعد مظاهرات وا عة
7  /2  /2018 

د شازر اعتقاو اتنين من اجراد عصابة ل نحرت الصائغ الصابئا )محمو 2

درباي ( مج زوجت  )أمو عويد( جا منطقة بغداد الجديد  والقت جتتهما 

جا منطقة  خخبج قصخخور ل و خخرقة مصخخوغات تهبية من محل  تقدر قيمتها 

( مليون دينار ل واتار التعتيا وطعنات  خخزازين بمنطقة الصخخدر 350ا)

 . للضحايا

5  /3  /2018 

قاو  3 عة "أوالد  "  5اعت يادين من جما ماو  ق ية النصخخخخخخخر شخخخخخخخ ناح جا 

 الناصرية ل واحيلوا للتحقيا .
7  /4  /2018 

اعتقاو الناشخخط المدنا )جرج البدري( جا قضخخاء  خخوق الشخخيوخ بمحاجظة  4

تي قار ل ب خخخخخخبا مشخخخخخخارزت  جا تظاهر  مطالبة باإلصخخخخخخالك والخدمات 

 ودعو  مقاطعة اإلنتخابات .

7  /5  /2018 

الت خخخجيو العقاري بمحاجظة بابو على  خخخنوات غيابياً لموظفة ب 7ال خخخجن  5

( مليار دينار وجا احزام 37خلفية إلحاقها الضرر بالماو العام الزتر من )

من قخخخانون العقوبخخخات ل وتضخخخخخخخمين المخخخدانخخخة بتخخخأديخخخة مبلغ  340المخخخاد  

دينخخخار الى المصخخخخخخخرف العراقا للتجخخخار  بخخخالتزخخخاجخخخو  53601560037

 والتضامن مج متهمين اخرين .

20  /5  /2018 
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من الشخخخخخخباا المتظاهرين جا ماحفظة زربالء المطالبين بتوجير  4اعتقاو  6

تظر( وتم الزهرباء والماء والخدمات ل وهم ) مروان وح ن ويو ف ومن

 اطالق  راحهم جيما بعد .

24  /5  /2018 

اعتقاو الناشخخخط المدنا )مصخخخطفى صخخخالم بامرنا( جا دهوك على خلفية  7

قد جي  ارتفاع ا خخخخخخعار الوقود ل من قبو منشخخخخخخور ل  بموقج الفيس بوك انت

مجموعة م خخلحة ترتدي الزي المدنا واقتادوه الى جهة مجهولة ل وحمو 

 المرزز العراقا لدعم حرية التعبير م ؤولية  المت  و اطالق  راح  .

27  /5  /2018 

شخخخاا جا تظاهرات زربالء مطالبين بتوجير الزهرباء ل بتهمة  16اعتقاو  8

 . ألمواو العامة التا خصصت لبناء المحطة الزهربائية رقة وتبديد ا
28  /5  /2018 

اعتقاو آمر جوج طوائ بغداد التا خخخج لورود اعتراجات بتورط  بالرشخخخو   9

وعمليات اإلبتزاز ألصخخخخحاا الب خخخخطيات جا منطقة العالوي وجا القرار 

وضخخخبط بالجرم المشخخخهود من مفتشخخخية وزار   1983المعدو ل خخخنة  160

 . الداخلية

29  /5  /2018 

ن خخخاء ورجلين متلب خخخين بالدعار  واالتجار  5اعتقاو عصخخخابة مزون من  10

بالبشخخر جا بغداد ل وضخخبطت أمرأ  يراجقها احد االشخخخاص متلب خخين ببيج 

( دوالر بغيخة االتجخار بهخا العمخاو 5000بمبلغ ) 1997جتخا  من مواليخد 

 . البغاء والدعار  بعد مداهمة لوزرهم

4  /6  /2018 

 خخخنة معاونة مدير الت خخخجيو العقاري بقضخخخاء المدائن جا  12 خخخجن لمد   11

 5بغداد ل المدانة )و.ي.ك( بعد قيامها بتغير م خخخخخخخاحة وجنز العقار من 

 . دونم ارض صناعية 50دونمات اراضا زراعية الى 

6  /6  /2018 

مت وو اجنبا جا الزاظمية شماو بغداد اغلبهم من الجن ية  120القبض  12

ألخت االجراءات القانونية  لباز خخخخختانية و خخخخخلموا الى الجهات المختصخخخخخةا

 . بحقهم

8  /6  /2018 

قادمة من  خخخخخخخوريا  13 قاو مجموعة  قار اعت ية جا تي  مت القوات االمن قا

 .حاولت ادخاو ا لحة الى المحاجظة تحت ا م قوات تابعة للحشد الشعبا
13  /6  /2018 

مين جا منطقة النهضة و ط بغداد ل اعتقاو شخص بحوزت  م د ين زات 14

 . ونقو الى احد مرازز الشرطة
17  /6  /2018 

اعتقاو ارهابا )أبو ضخخحى( من تنظيم داعش وضخخبط عبوات نا خخفة لدي   15

 6جا زرزوك بحا القاد خخخخخخية ل وعترت قوات الشخخخخخخرطة اإلتحادية على 

عبو   200( وصخخخخخخاروخ قاتجة مضخخخخخخاد للدروع و 7قاتجات )ار با جا 

 . ةنا ف

29  /6  /2018 

الحبس غيخخابيخخاً على الموظفتين )م.ع.م( و )س.ق.ر( جا بغخخداد قخخامتخخا  16

بترويا وتمشية معاملة بيج عقار على الرغم من وجود اشار  حجز على 

 . العقار جا مديرية تج يو العقاري الزرخ األولى

13  /7  /2018 

طج التي وقج جي  توقيف آمر جوج ومدير شرطة بهرز الم ؤولين عن القا 17

حادث الطريا القديم جا ديالى ل على اتر قيام داعش بايقاف  خخخيار  نوع 

باص ي خخخخختقلها اشخخخخخخاص من  خخخخخزنة بغداد جا حفو زجاف جا بهرز جا 

15  /7  /2018 
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رجاو ل وجتم  7طريا عودتهم الى بغداد خالو  خخخخخخخاعات الليو ل وقتلوا 

 . تحقيا مو ج بالحادث

من متظاهري محاجظة وا خخخخخط ل جاء تلك على  معتقو 87اخالء  خخخخخبيو  18

ل خخخخان )جاضخخخخو الغراوي( عضخخخخو مفوضخخخخية حقوق اإلن خخخخان ل جا بيان 

 . معتقو 98مقتضا ل علماً بأن عدد المعتقلين آنتاك 

19  /7  /2018 

معتقخخو جا النجف من المظخخاهرات االحتجخخاجيخخة  98تم اطالق  خخخخخخخراك  19

 . ال لمية
26  /7  /2018 

الف حبة مخدرات ل ضخخخخخخخمن  33جا البصخخخخخخخر  يحمالن  اعتقاو متهمين 20

 .ظاهرات انتشار وتعاطا المخدرات 
28  /7  /2018 

اشخخاص ب خبا اندالع نزاع عشخائري  بحا الب خاتين جا  7القبض على  21

  منطقة الشخخخخعا شخخخخماو بغداد ل ومصخخخخادر   خخخخالحين نوع زالشخخخخينزوف

 .بحوزتم 

3  /9  /2018 

قتو وارهاا جا محاجظة بابو جا منظقة اعتقاو متهم بقضخخخخخخخايا خطف و 22

 4جرف النصخخخخخر ل وتبين ان  صخخخخخادره بحق  متزر  قبض ضخخخخخمن الماد  

 . ارهاا ل وتم ت ليم  الى الجهات القضائية المختصة

10  /9  /2018 

اعتقاو شخخخخصخخخين اعتديا بالضخخخرا على طبيا جا م خخختشخخخفى الزندي جا  23

 . بغداد ل وزجهما جا ال جن
10  /9  /2018 

اعتقاو الناشخخط المدنا البصخخري )وليد االنصخخاري( بعد مداهمة منزل  من  24

 . قبو قو  مجهولة جا البصر 
16  /9  /2018 

( ناشخخط شخخارزوا جا م خخير  ت خختتزر 28اعتقلت قوات الرد ال خخريج نحو ) 25

ضخخحايا االحتجاجات جا البصخخر  ل بعدما رجضخخوا إخالء ال خخاحة ح خخا 

م ؤولين امنين ان   يتم اطالق  راحهم  طلا القوات األمنية ل واوضم

بعد توقيعهم تعهدات بعدم تصعيد اإلحتجاجات وعدم التعرض للمؤ  ات 

 . الحزومية

16  /9  /2018 

اعتقاو الشخخخخخخخاعر )متنى زامو( ابن بابو والمدحتي  اتر مشخخخخخخخارزت  جا  26

 .مظاهرات بابو االحتجاجية 
21  /9  /2018 

( جا  خخخخخجن مطار المتنى اتر مشخخخخخارزت  جا اعتقاو ال خخخخخيد )احمد الحلو 27

 . مظاهرات بغداد
21  /9  /2018 

اعتقاو الناشخخط المدنا )صخخادق صخخالم( جا محاجظة البصخخر  و خخط تزايد  28

 . االعتقاالت للمتظاهرين

15  /10  /

2018 

" من مفرز  لقوات 24تم اعتقاو مرا خخخخو ومصخخخخور محطة "زورد خخخختان  29

ا : )ماهر شنزالا( )نايف عيدو( ل اتناء الحشد الشعبا جا  نجار ل وهم

اعدادهما تقرير بشخخأن اوضخخاع المدينة ل وحمو الصخخحفيون الجهة المعنية 

على م خخخخخؤولية  خخخخخالمة حياتهما واطالق  خخخخخراحهم جورا واحترام حرية 

 الصحاجة .

20/10/2018 

 تم اطالق  راك تالتة معتقلين جا الحرزة االحتجاجية جا بغداد وهم : 30

 . ا خريبط ل صفاء ال راي لعمار النعيما()عل
4  /12  /2018 
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 ملف اإلختطاف : - 7

لهخخخا المواطنون العراقيون هو ملف اإلختطخخخاف التا تقوم بخخخ   من أخطر الملفخخخات التا يتعرض

ل جا ظو ضعف األجهز  األمنية لهتا الملف حة والخارجين عن القانون صابات والجماعات الم لالع

عام جا مج العراقا ويزرع الخوف جا صخخخخفوج  ل ورصخخخخد المنتدى الحاالت التالية التي يربك المجت

 وزما موضم أدناه : 2018

 

 ت التفاصيل التاريخ 

8  /1  /2018 
جا زرزوك من قبخخو إختطخخاف مواطن يعمخخو جا قوات االمن الزورديخخة 

 م لحين مجهولين .
1 

10  /1  /2018 

( يوم ل زخخان 40ن قبخخو )تحرير مواطن جرى اختطخخاجخخ  من قبخخو مجهولي

متوج  من قضخخخخخاء طوزخورماتو الى مدينة زرزوك بعد مفاوضخخخخخات جا 

 زربالء .

2 

21  /2  /2018 
خطف شخخاا م خخيحا يدعى ) خخاهر حنا ( من قبو ميليشخخيات ل وقتل  بعد 

 جا العاصمة بغداد . اخت الفدية من عائلت 
3 

15  /3  /2018 
ياد  عمل بو ق تا  مختطفة من ق قاء القبض على تم تحرير ج غداد وإل يات ب

 خاطفيها جا محاجظة زربالء .
4 

19  /3  /2018 
(  خخنة بعد  خخاعات من إختطاجها جا و خخط 11تحرير طفلة يبلغ عمرها )

 . مدينة الحلة من قبو مديرية شرطة بابو ل وإلقاء القبض على الخاطف
5 

20  /3  /2018 

تسمممممميا ي       ( واألخرىGMCأختطاف عجلتا أجر  واحد  من نوع )

بداخلها مدنيون وعناصخخخخخر من الشخخخخخرطة اإلتحادية جا  خخخخخيطر  )أوب ي ( 

وهمية قرا منطقة ) خخخرحة( شخخخرق محاجظة صخخخالك الدين )على طريا 

زرزوك( ل تمزن اتنين من المختطفين من الهروا جيما أصخخخخخخيا  –بغداد 

 . اتنان اخران بجروك ل زان اإلرهابين ي تقلون عجلتين ودراجة نارية

6 

21  /3  /2018 
زرزوك  –( من مختطفا حادث ) خخخخخخخرحة( على طريا بغداد 6تحرير )

 .  من قبو عمليات ديالى جا حمرين
7 

21/3/2018 
ل من قبو  2001إختطاف الشاا اإليزيدي ) لمان خديد  حيدر ( مواليد 

 مجموعة م لحة جا قضاء  نجار .
8 

22  /3  /2018 

رزوك من أبناء تي قار ل ( عناصخخخخخر شخخخخخرطة جا محاجظة ز4إختطاف )

( عناصخخخخخخخر أمنيين بزمين غادر لعناصخخخخخخخر )داعش( بقضخخخخخخخاء 9ومقتو )

  . )الرطبة( جا محاجظة األنبار

9 

29  /3  /2018 

تحرير مختطفة إيزيدية من أهالا ) خخخخخخخنجار( جا محاجظة نينوى ل زانت 

محتجز  جا منطقة الشخخعا شخخماو بغداد ل وتم إلقاء القبض على الخاطف 

 . ا لتنظيم داعشالتي ينتم

10 

2  /4  /2018 

أعلنت قياد  عمليات بغداد عن تحرير طفلة مختطفة جا منطقة )الشخخخخعلة( 

غرا بغخخداد ل بعخخد ورود اخبخخار عن الحخخادث ل وتم إلقخخاء القبض على 

 . خاطفها

11 
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10  /4  /2018 
(  خخخنوات جا مي خخخان ل وتم إلقاء 6تحرير طفو مختطف يبلغ من العمر )

 . ( أشخاص بينهم أمرأ 4عصابة التا تتزون من )القبض على ال
12 

13  /4  /2018 

تحرير مختطفين أتنين ل بعد اإلشخخخختباك مج الخاطفين جا قرية ) خخخخنيديا( 

التابعة لناحية )قر  تبة( جا محاجظة ديالى من قبو مفارز اإل خخخخختخابارات 

 خلة الع خزرية جا الفرقة الخام خة ل حيث الت الخاطفين بالفرار بإتجاه  خل

 . جباو حمرين

13 

23  /4  /2018 

إختطاف ضخخخابط شخخخرطة مرزز المعقو ل النقيا )محمد جيصخخخو التميما( 

من قبو مجهولين ل بالقرا من مدر خخخة )شخخخط العرا( األهلية جا منطقة 

بإتجاه  بالمخطوف  فتين توجهوا  نة( جا البصخخخخخخخر  ل حيث ان المن )الجني

 . منطقة )تميمية(

14 

23  /4  /2018 

مواطن منت خخخا جا الشخخخرطة بمنطقة )أبو صخخخخير( شخخخماو مرزز تحرير 

( من الخاطفين وضخخخخخخخبط مرزبة من نوع 8مدينة البصخخخخخخخر  ل وإعتقاو )

باا  ها أ خخخخخخخ ية الخطف التا تقف وراء ها جا عمل خدام تاهو( تم إ خخخخخخخت (

 . عشائرية

15 

25  /4  /2018 

شار مصطفى ( ل بعد يوم  اطالق  راك نائا رئيس اللجنة األولمبية  ) ب

من إختطاج  من قبو م خخخلحين مجهولين جا منطقة )الم خخخيا( عن طريا 

 . نصا  يطر  وهمية أتناء عودت  من محاجظة زربالء

16 

27  /4  /2018 
م خخخخخخخلحين مجهولين أقدموا على إختطاف مدنا جا منطقة )العبيدي( جا 

 . بغداد ل واقتادوه تحت تهديد ال الك الى جهة مجهولة 
17  

18  /5  /2018 

(  خخخنوات  خخخبا وان تم اختطاج  من قبو 10حرير طفو يبلغ من العمر )ت

   أمرأ  تقوم بخطف األطفاو جا مدينة الصخخخخخخخدر ل وتم ت خخخخخخخليم الطفو الى

 . توي 

18 

24  /5  /2018 

تم االجراج عن رئيس اللجنة األمنية جا مجلس األنبارالشي  )نعيم الزعود( 

ي خاطفة جا ترز بة ال بو العصخخخخخخخخا ية وجك أ خخخخخخخره من ق جد بت  ا والتا طل

 . )مليونين( دوالر م بقاً 

19 

26  /5  /2018 

تحرير طفلة مختطفة جا حا )تراث( ببغداد ل بعد إلقاء القبض على أحد 

الهاربين من أهالا البصخخخر  وهو متهم بجرائم الخطف ل وبحوزت  الطفلة 

 . المختطفة وتم ت ليمها الى تويها

20 

28  /5  /2018 

م من )داعش( ل أختطفوا تالث شبان بشزو متفرق جا م لحون يرجم انه

قرية )الشخخخخخنانة( ضخخخخخمن قاطج )أمام ويس( بأطراف قضخخخخخاء المقدادية جا 

 . ل وإقتادوهم صوا جباو حمرين شماو شرق ديالى

21 

1  /6  /2018 

اختطاف م خخخؤوو مفوضخخخية االنتخابات جا منطقة بعقوبة الجديد  الشخخخاا 

نان الم خخخخرحا البعقوبا ) خخخخالم ح خخخخين )غ خخخخان  خخخخالم الزيدي( ل أبن الف

 .الزيدي( 

22 

8  /6  /2018 

م خخخخخخخلحين مجهولين يختطفون مواطن عراقا مقيم جا الواليات المتحد  

األمريزية ل أتناء تواجده جا قضخخخاء )أبا الخصخخخيا( جا البصخخخر  ل حيث 

زان الم خخخخخخخلحين ي خخخخخخختقلون عجلتين من نوع )بيك أا( ل وان المختطف 

 . مج المختطفين قبو ان يتمزنوا من اختطاج  تبادو اطالق النار

23 



29 
 

10  /6  /2018 
( 62م خخخخخخخلحين مجهولين قاموا إختطاف مدنا من امام منزل  جا قطاع )

 . جا مدينة الصدر ل واقتادوه تحت تهديد ال الك الى جهة مجهولة
24 

18  /6  /2018 
ات تحرر مختطفة ل والقبض على خاطفيها األتنين وت خخخخخخخليمهم الى الجه

 . المختصة ل ضمن منطقة )الرشاد( شرقا بغداد
25 

19  /6  /2018 

( عام من  خخزنة محاجظة تي 18إعتقاو شخخخص متلبس بخطف جتا  تبلغ )

قار ل بغية إ خخخخخخختغاللها جا أعماو البغاء والدعار  جا منطقة المنصخخخخخخخور 

 . و ط بغداد ل وتم عرض المتهم على المحزمة وايقاج  على تمة التحقيا

26 

3 / 9  /2018 

تا  تبلغ من العمر ) عامرية 12تحرير ج ها جا منطقة ال عام من خاطفي  )

بعخخد ورود تبليغ من تويهخخا عن حخخالخخة الخطف ل وتم إلقخخاء القبض على 

الخاطفين وهم : )جا م محمد عبدالزريم العانا ي زن قضاء أبو غريا ل 

جلة ونشخخوان عدنان أيوا الدراجا ي خخزن حا الجهاد( وزانوا ي خختقلون ع

 . من نوع ) ايبا( وتم ت ليمهم الى مرزز شرطة العامرية

27 

8   /9  /2018 

شقيقين من المزون الم يحا )أرمن عرا نجيا ل  عيد عرا  إختطاف 

نجيا( جا محاجظة العمار  اتناء توجهما الى البصخخخخخخر  لحضخخخخخخور مبارا  

راقية زر  القدم ل وبتدخو من وزار  الداخلية حررتهما القوات األمنية الع

 . بعد اربعة أيام

28 

21  /9  /2018 
بة مزونة من متهمين وأمرأ  ل جا  بو عصخخخخخخخخا تا  مختطفة من ق تحرير ج

 . العاصمة بغداد وتم ت ليم المتهمين الى الجهات المختصة
29 

25/12/ 2018 

(  خخخخخخخنوات من قبخخو قو  أمنيخخة 8تحرير طفخخو مختطف يبلغ من العمر )

ابة المزونة من تالث متهمين ل حيث مشخخترزة ل والقا القبض على العصخخ

 . تمت هته العملية جا منطقة )المحاويو( شماو محاجظة بابو

30 

 

 : ملف االنتهاكات التي تستهدف االقليات العراقية - 8
 

ل بالرغم من ان  تظو االنتهازات التا تطاو االقليات العراقية واحد  من العقد الحقوقية الم تعصية   

ل بو ومتي ر  اتا اعيد النظر ببعض القوانين مج وجود  يا ات حزومية حا مة  نةجرص الحو لها ممز

وتغيير جوهري جا قناعات الزتو ال يا ية الزبير  المهيمنة على القرار   ل من اجو وضج حد لها

 وجيما يلا بعض االنتهازات المؤشر  وزما موضم ادناه :ل  الوطنا العام

ك قوانين وتشريعات ولوائم عمو حزومية ما زالت  ارية المفعوو : على صعيد القوانينل هنا اوالً 

ألنها تمتو خرقا جاضحا للحقوق المدنية وما  ل مج ان ابطالها او تعديلها صار ضرور  ال بد منها

تانيا من  26ال زانية العراقية وجا المقدمة من تلك الماد   تتطلا الم اوا  جا الحقوق بين المزونات

التا تنص على ا لمة االبناء القاصرين للعراقين  2016لعام  3لوطنية الموحد  رقم قانون البطاقة ا

ل مج العلم أن هته الماد  تتعارض زليا مج نص  غير الم لمين اتا ا لم احد الوالدين ) االا أو االم(

ال الما ل ومج انها ايضا تتناقض والنص ا وروك الد تور العراقا التا تشير الى الم اوا  بين االديان

التي يقوو " ال ازراه جا الدين " وهناك قضايا ما زالت شائزة بعد ان وجد م يحيون ان  زتا جا 

منظمة حمورابا لحقوق االن ان خالو رصدها لواقج زما زشفت  ل ومن تلك  حقو الديانة انهم م لمون
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ى اال الم تزييفا غير ) ارزان انور عبود ( التي تم تغيير ديانت  من الم يحية ال المواطن الم يحا

 . شرعا لتلك الماد 

الصادر عن مجلس قياد   1970ل نة  105ومن الظواهر االخرى لهته االنتهازات قانون رقم    

التور  المنحو والتي يحظر النشاط البهائال جهتا القانون ما زاو  اري المفعوو منت عقد ال بعينات 

ة الدينية للبهائيين وهزتا ما زاو يتم ت جيلهم جا دجاتر من القرن الماضا والى اآلنل مما يقيد الحري

 . االحواو الشخصية م لمين وليس بهائيين

ولنا ان نضيف هنا ان االقليات العراقية غير الم لمة ل أي الم يحيين وااليزيديين والصابئة    

زاز والتشزيك بو المندائيين وغيرهم من االقليات ما زالو يواجهون ويتعرضون الى الزتير من اال تف

التا  1969ل نة  111( من قانون العقوبات العراقا رقم  372) ومحاوالت االلغاءل متو الماد  

ل نقوو ان  تفرض عقوبات على من ي ئ الى االديان وحرمة امازن العباد  والتحريض على الزراهية

اآلخر ضد المزونات هته الماد  غير مفعلة اصال مج ا تمرار اال اءات التا تصدر بين الحين و

ل ومن تلك ما صدر عن رئيس الوقف الشيعا وزتلك ما صدر عن رجو الدين  العراقية غير الم لمة

الصميدعا جا تزفير الم يحيين ل اضاجة الى اال اءات التا يتعرض لها االيزيديون والصابئة 

وتا ي ا على هته الحقائا المندائيين والزازائيين والزرادشتيين وغيرهم من االقليات الدينيةل وهزتا 

القانونية المهدور  ال بد ان يأخت االتجاه الحقوقا الوطنا العام للعراق خطوات الزمة بدون اي تأجيو 

او ت ويف وبما ينتصر لحقوق االقليات العراقية بموجا الد تور العراقا جا زو مواده التا تنص 

 . على تنوع الهويات الدينية واألتنية للعراقيين

ً تاني : على صعيد ال يا ات الحزومية المتبعة جفا هتا المضمار يمزن تأشير تالتة انواع من ال يا ات  ا

          التا ال تأخت باالعتبار الحقوقا واالن انا والوطنا ما لالقليات العراقية من منزلة ال يمزن 

 . المس بها

دف حقوق العراقيين غير الم لمين مج التباطؤ والتقصير جا ازالة او تعديو التشريعات التا ت ته -1

مالحظات وجود تيار واضم داخو الزتو ال يا ية الزبير  لتزريس هتا التباطؤ والتقصير بترائج غير 

مقبولة اصال ل اتا اختنا بحقيقة ان العراق ينبغا ان يزون بنظام  يا ا عام قائم على التنوع والتعدد 

تخوض العديد من المواجهات من اجو وضج  ت الحقوقيةالمنظما زالتحيث ما والمنها التشارزال 

 . حد لالنتهازات التا تتعرض لها االقليات بشأن تلك التشريعات
 

الت ويف الواضم جا التصدي لعمليات ا تحوات واغتصاا طالت عقارات وبيوت واراضا  -2

قدمت  الى مجلس م يحيين عراقيين مج العلم اعدت ملفا متزامال بمعلومات  عن هته االنتهازات و

القضاء االعلى وما زالت تتابع  وبالرغم ان القضاء العراقا اتخت  ل لة من االحزام القضائية لصالم 

بعض اصحاا االمالك لزن المشزلة تزمن جا تنفيت هته القرارات القضائية على ايدي االجهز  االمنية 

ك من التين ينار ون اعماو االغتصاا التا يفترض ان تطلج بواجباتها بدون محابا  لهتا الطرف أو تا

ل ومن العينات الجديد  على عمليات االغتصاا واال تحوات ما تعرض ل  نادي  ومر العائلا  هته

التي تعود عائديت  الى م تتمرين عراقيين م يحيين وهو من النوادي االجتماعية المعروجة جا تقديم 

ل جضال عن    التا يرتادها الم يحيون جا بغدادالخدمات خالو المنا باتل وهو من النوادي النادر

 ً جقد تفاجأ   ل ان جي  عدد من العماو والموظفين التين هم م ؤولون عن رعاية عوائلهم اقتصاديا

اصحاا النادي بال يطر  على مزان النادي على ايدي رجاو اعماو متنفتين وضموه اليهم من اجو 

نة بغدادل مج ان اصحاا النادي ملتزمون تمام االلتزام ا تتمار ارض  بموجا اجاز  ا تتمار مج اما
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بدجج االيجارات وليس عليهم اية شائبة قانونية واالدهى من تلك ان ادار  النادي ا تطاعت ان تحصو 

على قرار قضائا ازت ا الدرجة القطعية ينصف حقوقهم ويمنج ا تتمار النادي لغير ما هو علي  

هز  االمنية الم ؤولة عن تنفيت القرار القضائا جا ازالة التجاوزات اآلن ولزن الى اآلن تتلزأ االج

 . التا حصلت علي 
 

ومن عمليات االغتصاا والتجاوزات الجديد  على امالك الم يحيين ما حصو جا ا تحوات احد  -3

رقم القطعة  728/10( محلة  االشخاص المدعوم من جهة متنفت  على قطعة االرض لصاحبها ) ص.م

متر  900منطقة مزرعة حمدي القريبة من بناية االمن العامة  ابقا وم احة القطعة  12521/4/11

ولنا ايضا أن نشير الى ما يحصو  ل مربج وقد قام هتا الشخص ببناء دارين عليها بغير اي وج  حا

تزاز ايضا بشأن حماية المصالم التجارية واالقتصادية لاليزيديين والصابئة المندائيين جا عمليات اب

ل واال ال يمزن للمصالم المشروعة الخاصة بهته  على ايدي جهات حزومية وغير حزومية جا د 

االقليات ان ت تمرل زما من المهم ايضا ان نشير الى ما يحصو اآلن بشأن مناطا االقليات التا تم 

قص جا الخدمات تحريرها من داعش جما زاو الوضج العام جيها ال يلبا متطلبات العود  واال تقرار للن

والتلزؤ جا دجج التعويضات وضرور  تطبيا العدالة االنتقالية على وجا اجراءات قضائية لتحقيا 

 . االندماج الالزم

( شخصاً من المزون   االيزيدي 3371وزانت حزومة اقليم زورد تان العراق قد اشارت بتحرير ) - 4

( طفلة ل 967( رجالً ل و)337أمرأ  ل و )( 1165من التين خطفهم تنظيم داعش االرهابا ل منهم )

( انتى ل 3476( شخصاً من اإليزيديين بينهم )6294( طفو ل علماً بأن  تم خطف حوالا )893و )

 ( من التزور .2717و)

( 600( شخصاً من ابناء المزون الترزمانا جا قضاء تلعفر منهم )1300قام داعش زتلك بخطف ) -5

 . 2018جقط لغاية نهاية عام  ( أمرأ 42أمرأ  ل تم تحرير )

 

نؤزد مجددا ان ما اشخخرنا الي  جا هتا التقرير ال يغطا زو الحاالت الحاصخخلة التا طالت  الخالصةةة :

ل وهو ما  ل بو اوردنا بعضخخخخخها من منطلا التتزير بها وبأ خخخخختمرارها وعدم وضخخخخخج حد لها االقليات

 . تتعرض الى خروقات جاضحة يؤشر بصور  أو بأخرى الى ان االقليات العراقية ما زالت

 

 : 2018ملف اإلنتحار في عام  - 9

من الظواهر البارز  والجديد  جا المجتمج العراقا ظاهر  اإلنتحار ال خخخخخيما جا صخخخخخفو الشخخخخخباا    

والن خخخخخخاء نتيجة اليأس والبطالة والعوز وتعاطا المخدرات التا إنتشخخخخخخرت بنطاق وا خخخخخخج جا المدن 

ل وزتلك  2013لغاية  2003( حالة إنتحار منت 1500على ان هناك ) العراقية ل وتشير اإلحصائيات

ل وجيما يلا اهم ما تم  2019ولغاية الربج األوو لعام  2013( حالة انتحار اخرى منت عام 1500)

 : 2018رصده جا عام 
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 التاريخ الحالة ت

عام ل على اإلنتحار من  36اقدم المواطن ) خخخرزوت محمد رشخخخيد( البالغ  1

عليا نف خخخخخخ  بمروحة بوا خخخخخخطة حبو داخو بيت  ل نتيجة لمشخخخخخخازو خالو ت

 . إجتماعية 

6/1/2018 

عام تدعى )ا.ك.ف( وها ام ألربعة  30اقدمت شخخخخخخخابة تبلغ من العمر  2

أطفاو ل على قتو نف خخخها جا ناحية )عربت( التابعة لمحاجظة ال خخخليمانية ل 

 . نزوف(وانهت حياتها بوا طة اطالق النار على نف ها ب الك )زالش

8/1/2018 

اقدم ضخخخخابط شخخخخرطة برتبة )مالزم أوو( على األنتحار رمياً بالرصخخخخاص  3

 . على نف   وهوه جا  يارت  جا منطقة دربندخان جا ال ليمانية
3/2/2018 

 عام على اإلنتحار جا مدينة ال ليمانية . 59اقدم مواطن يبلج  4

  بلغ  2018عام وقاو المتحدث بأ خخم شخخرطة ال خخليمانية بأن  منت مطلج

 .2018/  2/  5الى يوم  ( حاالت8عدد حاالت اإلنتحار جا المدينة )

5/2/2018 

عام يدعى )س.ك.و( من  زنة حا ) را( جا محاجظة  67اقدم رجو يبلغ  5

 . حلبجة على اإلنتحار بشنا نف   بوا طة حبو جا غابة )زوالن حلبجة(
8/2/2018 

      تيخخات تتراوك اعمخخارهن بين حخخاالت إنتحخخار من قبخخو ج 3تم ت خخخخخخخجيخخو  6

( عام خالو ايام متتالية جا مدينة الموصخخو وأطراجها ل بينهم جتا  18-20)

 . إيزيدية توجيت بعد نقلها الى الم تشفى

18/3/2018 

اقدمت طبيبة ن خخخخخخخائية على اإلنتحار جا بغداد بإطالق النار على نف خخخخخخخها  7

 . عالج  بوا طة م دس ب با وجا  حفيدها حين زانت تروم
7/4/2018 

عخام بخإطالق النخخار على نف خخخخخخخخ  داخخو منزلخ  جا  44انتحخخار رجخو يبلغ  8

 . محاجظة البصر 
11/4/2018 

عام على اإلنتحار بتناوو ماد   خخمية جا منطقة شخخعبية  17أقدم شخخاا يبلغ  9

و خخط مدينة البصخخر  ل إال ان  تم ا خخعاج  اجا احدى الم خختشخخفيات بعد تلقي  

 . العالج

11/4/2018 

ديون مالية ل انتحار رجو اربعينا شخخخخخماو شخخخخخرق محاجظة ديالى ب خخخخخبا  10

 . بشنا نف   جا منزل 
28/4/2018 

انتحار رجو تالتينا شخخنقاً جا منزل  جنوا مدينة بعقوبة ل ب خخبا مشخخازو  11

 مجهولة يعانا منها .

 ( حخالخة من 27يختزر ان حخاالت االنتحخخار جا محخخاجظخخة ديخالى تجخخاوز )

ل بح خخخخخا احصخخخخخائية منظمة  2018/  2/  25لغاية  2018مطلج عام 

 . محتصة بشؤون حقوق االن ان

25/5/2018 

عام بمرزز محاجظة تي قار من خالو رما نف خخخخها  51انتحار أمرأ  تبلغ  12

 من على ج ر للمشا  ل وانتشلت جتتها وجتم تحقيا لمعرجة األ باا .
31/5/2018 

)زرمة بنا  خخخخعيد( التابعة لقضخخخخاء  خخخخوق عام بناحية  25انتحار جتا  تبلغ  13

شيوخ جا شنا نف ها بالحجاا وربط نف ها بمروحة  ال تي قار من خالو 

 .  قفية داخو منزو زوجها جا ظروف مجهولة

5/6/2018 
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عام على اإلنتحار شخخخخرق مدينة الناصخخخخرية من خالو  22اقدمت جتا  تبلغ  14

 القاء ماد  النفط االبيض و حرق نف ها .
16/5/2018 

عام ي خخخزن جا قرية  22انتحار الشخخخاا ) خخخيروان ا خخخماعيو خدر( البالغ  15

)نزار( جا ناحية  يديزان جا قضاء  وران وجارق الحيا  ب با اصابت  

 . بجروك بليغة و اجاد نجل  بأن  يعانا من مشازو اجتماعية

8/6/2018 

 48( برتبة رائد جا صخخفوف قوات البيشخخمرزة يبلغ  ت.أ.أ اقدم شخخخص ) 16

عام على قتو نف خخ  بإطالقات نارية من  خخالك رو خخا الصخخنج جا منطقة 

 . )بزر  جو( جا محاجظة ال ليمانية

8/6/2018 

عام اقدمت على االنتحار جا قضخخخخخخاء الجبايش جا  23جتا  تبلغ من العمر  17

محاجظة تي قار باطالق النار على نف خخها من م خخدس زوجها جا ظروف 

منتحر  لإلشخختباه ب  جا الم خخاهمة جا عملية غامضخخة ل وتم توقيف زوج ال

 . اإلنتحار

18/6/2018 

شابة جا العشرينيات اقدمت على اإلنتحار برما نف ها بنهر الفرات و ط  18

مدينة الناصخخخخخخخرية ل بعد ان ترجلت من مرزبة نوع جز خخخخخخخار  ل وتمزنت 

 . القوات األمنية من إنقاتها بعد ان ام زوا بها على جرف النهر

18/6/2018 

عام بعد إقدامها على حرق نف خخها داخو منزلها الواقج  24انتحار جتا  تبلغ  19

 . جا مرزز محاجظة الديوانية ل ويعود االنتحار الى مشازو خاصة
18/6/2018 

عام بطلا ناري جا الرأس  30انتحار شخخخخخخخرطا جا محاجظة حلبجة يبلغ  20

 . من م دس
19/6/2018 

ل انهخخت حيخخاتهخخا بوا خخخخخخخطخخة   1979اليخخد أمرأ  تخخدعى )ك.ف.ك( من مو 21

رصخخاصخخة من  خخالك ناري من  خخزنة ناحية )زول  جوية( جا قضخخاء زالر 

 . جنوا محاجظة ال ليمانية

19/6/2018 

   من  خخخخخخخزنخخخة  1967انتحخخخار المواطن )عخخخامر عبخخخاس الجبوري( تولخخخد  22

اطفاو ل  4المقدادية ل نازك مج عائلت  جا قضخخخخخخخاء خانقين ومتقاعد لدي  

 . ف   من جوق ج ر الوند القديم ادى الى وجات  جوراً برما ن

30/6/2018 

انتحار طالا جا التالث المتو خخط بشخخنا نف خخ  جا منزل  جا ال خخماو  على  23

 . اتر ر وب  لعامين درا يين على التوالا
3/7/2018 

عام جا قضخخخخخخاء الرميتة شخخخخخخماو محاجظة  15انتحار طالبة تبلغ من العمر  24

 . بها جا الصف التالث المتو ط من خالو تناولها ال مالمتنى اتر ر و
5/7/2018 

شاا عراقا عشرينا برما نف   من ج ر عبدون جا العاصمة  25 انتحار 

 . األردنية عمان يعانا من اضطرابات نف ية ح ا ما ازد مقربون ل 
7/7/2018 

تا  تبلغ  26 حار ج خو حمام  15انت ها بحبو دا جة ل بخنا نف خخخخخخخ   عام جا حلب

 . دارها
9/7/2018 

انتحار أمرأ  عشخخرينية بعد حرق نف خخها داخو منزلها جا قضخخاء الخضخخر  27

 . جنوا محاجظة المتنى
6/9/2018 

عام شخخنقاً جا منزلها بقضخخاء الرميتة شخخماو محاجظة  35انتحار امرأ  تبلغ  28

 . المتنى
6/9/2018 
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و منزلها بناحية عام بشخخنا نف خخها بوا خخطة حبو داخ 23انتحار شخخابة تبلغ  29

 . ال نية شماو محاجظة الديوانية
12/10/2018 

 6/12/2018 . انتحار رجو تمانينا بعد حرق نف   جا منزل  جا المتنى 30
 

 

 : 2018ملف إحصائيات الزواج والطالق لعام  - 10

تصااد ك ير ف  ح الد ا طالق ، خ صدًااي   ح ًااقوص طال دًاافطا وطالجااردم اك  ي طال جاادي   وجود    

  خطإلجك د  ي وطإلقكصاااددوي وطاكجااادا طالرقدالي   ااا    ق صوطت طال دًااافطا صدات  ادا طال  دي  طال كا ي

و ح  قل    خ 2018ص ل طالعدم الدالي  ( 73569)  م د ظي تدبعي الل فيز 15 ح  الد ا طالق ، بلغت

 :طال  دي       د ولح جكول طالذي طًكاته دوطئف الدالي خ ( 9192)يوادسكدن بلغت 

 حاالت الطالق عقود الزواج إلستئنافاسم ا ت

 16724 37690 إ تئناف بغداد / الرصاجة اإلتحادية 1

 13304 21300 إ تئناف بغداد / الزرخ اإلتحادية 2

 4740 11548 إ تئناف نينوى اإلتحادية 3

 3178 14915 إ تئناف ديالى اإلتحادية 4

 5003 17836 إ تئناف بابو اإلتحادية 5

 3416 13994 نجف اإلتحاديةإ تئناف ال 6

 2517 12337 إ تئناف زرزوك اإلتحادية 7

 3643 17302 إ تئناف تي قار اإلتحادية 8

 2228 15652 إ تئناف األنبار اإلتحادية 9

 5865 19781 إ تئناف البصر  اإلتحادية 10

 2178 11342 إ تئناف وا ط اإلتحادية 11

 2237 14176 إ تئناف صالك الدين اإلتحادية 12

 1059 6702 إ تئناف المتنى اإلتحادية 13

 1647 8390 إ تئناف مي ان اإلتحادية 14

 2903 11610 إ تئناف زربالء اإلتحادية 15

 2891 10721 إ تئناف القاد ية اإلتحادية 16

 73569 245296 المجموع
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 زواج القاصرات : -

 

( المعدو ل يشترط إزماو 1959( ل نة )188م )بالرغم من ان قانون االحواو الشخصية العراقية رق

ل وح ا  2018(  نة ل ولزن ن بة الزواج بين القاصرات تتصاعد حتى عام 18الزواج جا عمر )

%( زواج للقاصخخرات  11(  خخنة ل منهن )18%( تزوجن جا عمر اقو من ) 28اإلحصخخائيات جأن  )

ت ل يرجج ا خخباا الزواج إلعمار %( زواج للقاصخخرا 30(  خخنة ل وجا إقليم زورد خختان )15دون )

 .ة اا اقتصادية وجقر وجتاوي ديني(  نة ل ال ب15اقو من )
 

 : التوصيات
 

 االصلية بعد مدنهم إعادتهم الى العمو على ن والنازحي ضرور  اإل راع جا معالجة اوضاع

 . وتعويضهم هاتأهيل

 تياالت المتواصلة .العمو للحد من أعماو الخطف والقتو واإلغ 

  أهمية الحد من ظاهر  إنتشخخخخار األ خخخخلحة بين المواطنين والعشخخخخائر ل وان تزون حصخخخخراً بيد

 اجهز  الحزومة .

  قضخخايا المعتقلين على تمة معالجة المغيبين والمخطوجين والمفقودين ل والزشخخف عن مصخخير

 التحقيا من التين لم يتم عرضهم على القضاء .

 ات األمنية على العاملين جا مجاو الصحاجة واإلعالم .الحد من تجاوزات القو 

  إحترام حرية الرأي والتعبير من خالو اصخخخخخدار قوانين جاعلة تضخخخخخمن حا الحصخخخخخوو على

 المعلومة .

 . تفعيو المواد الد تورية لضمان حقوق وزرامة ابناء االقليات جا العراق 

 جهز  باحترام اراد  المتظاهرين ل وااليعاز الى زاجة اال على الحزومة تنفيت مطالا الشخخخخخعا

 . وعدم ا تخدام القو  ضدهم

  محا خخخبة المقصخخخرين من ل وحماية ارواك المتظاهرين لتحميو الحزومة الم خخخؤولية القانونية

   . ق الرصاص على المتظاهرين وتقديمهم الى القضاءطالالالتين اعطوا االوامر 

  عدالةتقديم زاجة الم ؤولين الفا دين الى الاال راع جا . 

  2013ال عا الجاد إلقرار قانون العنف األ ري المعطو منت عام . 

  معالجة قضخخخايا األرامو واأليتام ل والحد من ظاهر  الت خخخوو المنتشخخخر  جا صخخخفوف الن خخخاء

 واألطفاو .
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2018المنتدى العراقي لمنظمات حقوق اإلنسان   

E : Iraqi_democratic_forum@yahoo.com 

 Iraqi democratic forum 
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