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یوما٦٠خالل 

منظمة حمورابي لحقوق أصدرتھالذي التقریر الثالث
اإلنسان عن االنتھاكات التي حصلت لعراقیین بین 

١٠/١٢/٢٠١٤و ١٠/١٠/٢٠١٤

كانت ھو تسجیل میداني لعملیات رصد و تحقیق و متابعة و
حمورابي قد أصدرت تقریرین سابقین في ھذا الشأن األول 

، أما التقریر ١٠/٨/٢٠١٤إلى ١٠/٦/٢٠١٤شمل الفترة من 
١٠/١٠/٢٠١إلى١٠/٨/٢٠١٤الثاني فقد غطى الفترة من 
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في الوقت الذي یستقبل فیھ العراقیون و شعوب العالم اجمع الذكرى السادسة و الستین لصدور 
فان حمالت التعسف و اإلرھاب التي ترتكبھا ١٠/١٢/١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 

میع الداعشیة في العراق ما زالت تتواصل بإمعان خطیر طال كل األقلیات الوطنیة و بالدرجة المجا
و تسبب بالكثیر من النتائج الوخیمة و الكاكائیة و التركماناألساس االیزیدین و المسیحیین و الشبك

ر بالنساء لجرائم االختطاف و التھجیر القسري و السلب و نھب الممتلكات و المستمسكات و االتجا
و األطفال ضمن عملیات استرقاق و استعباد بشعة و كذلك فرض الضرائب المجحفة و إجبار 
المواطنین العراقیین على تغییر معتقداتھم الدینیة و تھدیم و نسف و إزالة كل المعالم التراثیة و 

في خطوات والتاریخیة و الحضاریة في المناطق التي كانت تتمیز بمعالمھا الحضاریة الكبیرة
جدیدة لإلرھابیین فقد عملت داعش على إجبار األطفال و الرجال على التطوع في صفوفھا ضمن 

عملیات تجنید واسعة

 من اجل أن تكون المعلومات على درجة من التشخیص و الدقة حرصت منظمة حمورابي
لحقوق اإلنسان في ھذا التقریر أن تشخص نوعین من االنتھاكات 

االنتھاكات التي تطال اآلن آالف النازحین المنتشرین في مخیمات بمحافظات :النوع األول
دھوك و اربیل و السلیمانیة و كذلك النازحین الذین قصدوا بغداد و مدن في وسط و جنوب 
العراق و تتمثل ھذه االنتھاكات بالنقص الحاد ألبسط مستلزمات الحیاة الیومیة من طعام و 

و قد تفاقمت ھذه الحاجات بعد انخفاض في ،مستلزمات أخرىخدمات منزلیة و أدویة و 
درجات الحرارة و دخول العراق في فصل الشتاء و ما یصاحبھ من أمطار و برودة شدیدة مع 

حتى اآلن إلى المستوى االغاثي اإلنساني تصلالعلم إن اغلب الخدمات التي قدمت للنازحین لم 
ولو بالحد األدنىالمطلوب

و ) ھیاكل(اآلالف من العوائل النازحة تعیش في خیم أو في بنایات غیر مكتملةما زال ھناك
النایلون و قطع القماش و بفائح التنك وقد اضطرت ھذه العوائل إلى تستیر ھذه الھیاكل

البطانیات لكن جمیع ھذه الستائر تتعرض لالقتالع بسبب الریاح و األمطار الشدیدة 
 كاألمراض الجلدیة و أمراض حاالت كثیرة من األمراضانتشرت بین العوائل النازحة ،

كالزكام و اإلسھال و أمراض معدیة أخرى و اغلب ھذه العوائل لیس لدیھا القدرة البرد
المالیة إلرسال مرضاھا إلى العیادات الخاصة كما لیس لدیھا المال لشراء األدویة الالزمة 
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ادات متخصصة ثابتة أو متنقلة یمكن أن لمعالجة ھذه األمراض مع مالحظة انھ ال توجد عی
للنازحینتؤدي الخدمة الالزمة 

لإلمراض اوفق معلومات منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان المیدانیة إن ھناك انتشار
النسائیة و إن عدد من النساء الحوامل تعرضن لإلجھاض لعدم وجود الرعایة الطبیة 

راض النزف و األمراض النسائیة األخرى الالزمة كما انتشرت في صفوفھن الكثیر من أم
 لمست منظمة حمورابي خالل زیاراتھا المیدانیة المتكررة إلى مخیمات النازحین إن حاالت

واسعة من اإلحباط و المرارة و الكآبة تنتشر في صفوفھم و خصوصا بین النساء و كبار 
لنوع من الحاالت المرضیة السن منھم و ال توجد حتى اآلن أیة عیادة أو طبیب یعتني بھذا ا

و قد لجأت منظمة حمورابي لتنظیم بعض الفعالیات للتخفیف عن كاھل النازحینالنفسیة
 تبین لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان من خالل زیاراتھا المیدانیة المتكررة إن النازحین

في البلدات في مراكز المدن یتمتعون ببعض الخدمات البسیطة بینما تعاني العوائل النازحة
و القرى البعیدة عن مراكز المحافظات نقصا حادا في ھذه الخدمات و خصوصا في 

مخیمات المأوى التي أقیمت على أطراف بعض القرى و البلدات العراقیة القریبة من الحدود 
مع تركیا 

 تأكد لدى منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان إن بعض العوائل النازحة لم تتسلم حتى اآلن
ة الملیون دینار التي رصدتھا وزارة الھجرة و المھجرین لكل عائلة نازحة بالرغم من منح

توفر المستمسكات و تكرر المراجعات 

و ھي االنتھاكات التي یتعرض لھا آالف العراقیون الذین ما زالوا تحت سیطرة : النوع الثاني
المجامیع اإلرھابیة الداعشیة

معلومات موثقة أدلى بھا نازحون و نازحات لدى منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان
كانوا قد ھربوا من سیطرة اإلرھاب في سنجار و تلعفر و الموصل و قد أكد ھؤالء 

النازحون إن المجامیع اإلرھابیة أقامت ثالثة معتقالت في مدینة تلعفر تم فیھا توزیع 
قالت سجنا و آخر العدید من االیزیدیین و المسیحیین و الشبك بحیث یكون للنساء المعت

معلومات عنھم ةللفتیات و ثالث لألطفال، أما المعتقلین من الرجال فال تعرف أی
من اإلرھابیین اخذوا یتاجرون بالمعتقلین من خالل اكشفت بعض الناجیات إن عدد

قبض فدیات مالیة عنھم مقابل إطالق سراحھم في مساومات عدیدة و عبر وسطاء من 
یة أو من اإلرھابیین ذو المواقف المزدوجة سكان بعض القرى العرب



4

N.G.Oمنظمة غیر حكومیة

 عملیات في بعض اللیاليأوردت بعض الناجیات معلومات إن اإلرھابیین ینظمون
اغتصاب جماعیة و قد اعترفت إحدى الناجیات أنھا تعرضت لالغتصاب أكثر من 

، خالل التحقیقات التي أجرتھا منظمة حمورابي مع ناجیات من سیطرة ثالثین مرة
داعش

 شھدت خطوط التماس بین المقاتلین االیزیدیین المدافعین عن بعض القرى و اإلرھابیین
بالقرب من جبل سنجار نتیجة محاوالت اإلرھابیین ١٩/١٠/٢٠١٤قتاال شرسا یوم 

. احتالل عدد من القرى
 جرح في ھذه المعركة عدد من االیزیدیین بینھم المواطن اردل خلف عساف الذي یبلغ

قد عاما و قد جرح في ھذه المعركة بعد أن قتل ثالثة من اإلرھابیین و ٧٠من العمر 
ھو وعدد من المقاتلین االیزیدیین الجرحى صعوبة في الحصول على الرعایة واجھ

الطبیة نظرا لقلة األدویة و المستلزمات األخرى إذ ال یوجد ھناك من یقدم الخدمة 
.محاصرة الطبیة سوى مساعد طبیب واحد في المنطقة ال

 سنة محتجزة لدى اإلرھابیین بینما ١٢ما زال للشیخ اردل خلف عساف طفلة عمرھا
تمكنت أمھا و أخواتھا األخریات و زوجات أعمامھا من الھروب اثر قیام طائرات 

.التحالف بقصف المنطقة التي تم اعتقالھن بھا و لم تستطع الطفلة جمیلة من الھروب 
و ) بورك(الداعشیین الختراق قرى مجمع الیرموك تكررت محاوالت اإلرھابیین

بوقوع ھذین ١٩/١٠/٢٠١٤یوم و أفادت معلومات صباح ) والھد(مجمع القادسیة 
.المجمعین بأیدي المسلحین

 قاوم االیزیدیون بشدة ھجمات اإلرھابیین و استمرت المعركة طول اللیل و قد جرح
كنوا من جرح العشرات و قتلوا عدد من فیھا العدید من المقاتلین االیزیدین لكنھم تم

.اإلرھابیین و احرقوا سیارة فورد كانوا یستخدمونھا 
ھذه المدن بینما كان لغزوالمدرعات في ھجومھم الداعشیوناستخدم اإلرھابیون

٢٠/١٠/٢٠١٤االیزیدون یستخدمون األسلحة الفردیة البسیطة و مع فجر صباح یوم 
قریتي الیرموك و القادسیة وكذلك قریتي بارا شمال یغزوااستطاع اإلرھابیون أن 

.غربي جبل سنجار و قریة باب شلو من جھة الجنوب الشرقي من الجبل 
 على قرى ایزیدیة في مجمع الیرموك و ٢٠/١٠/٢٠١٤سیطر اإلرھابیون المسلحون صباح یوم

ردت إلى حمورابي مجمع القادسیة و كذلك قریتي بارا و باب شلو و حسب آخر المعلومات التي و
إن اإلرھابیین ارتكبوا الكثیر من األعمال الشنیعة ضد سكان ھذه القرى و احتلوا مزارات 
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االیزیدیین و فجروا احدھا و ھو معبد امادین، كما قتلوا ثالثة من االیزیدیین احدھم اسمھ حواس 
شیشون 

 ما یجري من فظائع في تظاھر االیزیدیون النازحون في مخیم دیرابون في زاخو احتجاجا على
و طالب المتظاھرون المجتمع ٢٠/١٠/٢٠١٤القرى االیزیدیة التي سیطر علیھا اإلرھابیون یوم 

عائلة مازالت محاصرة في جبل سنجار و ھناك جرحى ٥٠٠الدولي بالتدخل العاجل إلنقاذ أكثر من 
یعوزھم الرعایة و االھتمام أو اإلخالء 

 لم یستطع المتظاھرون االیزیدیون االستمرار في تظاھرتھم إذ تصدى لھم مسلحون من السلطات
األمنیة و أدى ذلك إلى جرح ثالثة متظاھرین ایزیدیین بینھم درویش الیاس من مجمع الیرموك و 

خ ناجي حجي علي، كما قامت القوات األمنیة الكردیة باعتقال السید میالد من قریة زورافا و الشی
تحسین من مجمع الیرموك بذریعة أنھم المحرضون على قیام المظاھرة و حسب معلومات وردت 
إلى حمورابي بان ھناك اعتقاالت یومیة بین صفوف االیزیدیین النازحین من قبل السلطات األمنیة 

للحد من نشاطات و مطالب االیزیدیین  
ب بالواقع من خالل یطروا علیھا التالعیحاول اإلرھابیون في الموصل و في مدن و بلدات أخرى س

النازحین إلى العودة إلى بیوتھم و إال سیتم مصادرتھا متناسین أنھم صادروا ھذه بث أوامر تدعو
)أمالك تابعة الدولة اإلسالمیة (الممتلكات عندما وضعوا علیھا 

على حسب معلومات وردت إلى منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان أقدمت عناصر من االسایش
اعتقال االیزیدي دخیل بدل حجي في قریة شاریة بعد أن كانوا قد اعتقلوا أخوه إلجبار ھذا الشخص 

، و زعم نازحون ایزیدیون إن أسباب االعتقال ھو و عائلتھ على الرحیل من الكامب الذي یضمھم
یدیین و عن سنجارقیام الموما إلیھما بالترویج عن تخاذل البیشمركة و عدم القتال و الدفاع عن االیز

عتدة و المواد في منطقة جبل سنجار حیث بدأت األیتفاقم الوضع األمني و المعاشي
الغذائیة تنفذ لدى مقاتلي الجبل و كذلك تفاقمت الحالة السیئة للعوائل ھناك نتیجة 

افتقادھم ألبسط مستلزمات الحیاة الیومیة من غذاء و ماء و مستلزمات أدویة لبعض 
مرضیة الطارئة و تتركز المعاناة في منطقة مزاري بیري اورا و شیشمس الحاالت ال

 بلغ عدد المزارات الدینیة االیزیدیة التي تم تفجیرھا على ید المجامیع اإلرھابیة و
٢٠١٤مزارات خالل شھر تشرین األول ٦إزالتھا نھائیا في سنجار 

ع أسلحة دروع و صلت علمنا من مصادر موثوقة إن مجموعات كبیرة من إرھابیین م
قاسم األمر الذي یرجح باحتمال قیام إلى شمال سنجار من سوریا عبر منطقة قریة بئر

بھجمات جدیدة )الدواعش الغزاة(ھذه المجامیع اإلرھابیة
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في حالة من عدم في السلیمانیة الخاص بالنازحینزالت األوضاع في كامب عربدما
في الخدمات فضال عن نزعات تفضیلیة بین باك و نقص االھتمام و كذلك وجود إر

النازحین و في ھذا اإلطار یعاني االیزیدیون ھناك الكثیر من الصعوبات نتیجة ذلك 
 من سكان قریة خانصور الھرب من أیدي إرھابي ) خ.ح.ب(استطاعت الفتاة االیزیدیة

داعش و الوصول إلى محافظة دھوك و المعروف إن عددا من الفتیات و النساء 
االیزیدات تمكن أیضا من الھروب حیث كن محتجزات في معتقل أقامھ اإلرھابیون في 
تلعفر و تحتفظ منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان بأسماء تلك الفتیات و النساء الناجیات 

ر المتاخمة لمركز قضاء زاخو یعاني من تدھور لنازحین االیزیدیین في قریة تل كبما زال مجمع ل
مات الحیاة الیومیة و الكثیر من النازحین یسكنون في ھیاكل لم تكتمل حیث ال حاد في كل مستلز

تتوفر فیھا خدمات الكھرباء و الماء و قد سبق لمنظمة حمورابي أن طالبت بالتدخل السریع إلغاثة 
ھؤالء النازحین في تقریر إخباري سابق لھا و لم تلقى أي استجابة علما مجمع النازحین یضم الكثیر 

لنساء و األطفال و ھناك احتماالت انتشار بعض األوبئة و اإلمراض نتیجة انخفاض درجات من ا
ایزیدي نازح  ٥٠٠٠الحرارة و سقوط األمطار ویضم ھذا المجمع أكثر من 

 ما زالت العوائل االیزیدیة المحاصرة في جبل سنجار تعاني من نقص شدید في األغذیة و المیاه
و خاصة االیزیدیین في قریتي كرسي و شرف الدین و في ھذا الشأن الصالحة للشرب و األدویة 

ترى منظمة حمورابي ضرورة أن تكون ھناك موازنة بین الجھد العسكري المبذول و االھتمام 
باألھداف اإلستراتیجیة إلنھاء وجود اإلرھابیین و الجھد اإلنساني االغاثي المطلوب لرعایة ھذه 

العوائل 
ي حصول عدد من حاالت االنتحار بین صفوف النازحین و سبق أن تناولت سجلت منظمة حموراب

ھنا شومر (حاالت جدیدة إذ أقدمت الفتاة ، و قد سجلت المنظمةتقاریر سابقةھذا الموضوع في
، كذلك انتحرت عند مجمع خانكيو قضت منتحرة غرقا٣/١١/٢٠١٤على االنتحار یوم ) علي

ن ذلك و ھي ایزیدیة من أھالي القحطانیة و قد أطلقت النار على عالیة حسین حسن قبل عدة أیام م
لم یتسنى لنا معرفة في دھوكنفسھا في المأوى الذي یضمھا في دھوك كما انتحرت فتاة أخرى

٤/١١/٢٠١٤اسمھا و ذلك یوم 
 تأكد لدى منظمة حمورابي إن السفینة التركیة التي غرقت في میاه مضیق البوسفور و كان من بین

من االیزیدیین العراقیین الذین كانوا أكثرھمشخصا) ٢٥(الغرقى فیھا الذین توفوا ما یقارب
یحاولون الوصول إلى أوربا و تأكد بان كل من خلیل حسین خلیل و شقیقتھ دلبر حسین خلیل  وھما 
من مجمع حطین شمال سنجار كانا من بین الغرقى و تبذل حمورابي جھودا لمعرفة أسماء الغرقى 

اآلخرین من العراقیین  
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 ایزیدي نازح یتخذون من عمارات على شكل ھیاكل مأوى لھم و تقع ھذه ٦٤٠٠ھناك أكثر من
طوابق قرب علوة زاخو، ھذا و قد تعرض ثالثة أطفال للسقوط نتیجة ١٠-٦الھیاكل المتكونة من 

عدم وجود أي حواجز أو جدران تحمیھم من ذلك و قد توفوا في الحال 
من النداءات المتكررة ألكثر من جھة من اجل إصالح األوضاع في مخیم عربد في بالرغم

السلیمانیة إال إن النازحین االیزیدیین ھماك ما زالوا یعانون الكثیر من المشاكل و الصعوبات 
الحیاتیة الیومیة بل و القلق األمني و تلقت منظمة حمورابي مناشدات للجھات المعنیة بالتدخل إلعادة 

ظیم المخیم بما یضمن سالمة النازحین تن
 لم یستطع سكان تللسقف حتى اآلن من العودة لھا رغم انسحاب اإلرھابیین منھا و ذلك

كما من القرى العربیة المجاورةإرھابیةالن اغلب منازلھا قد تم نھبھ على ید عصابات
داعش، و أكد زعم أھالي المنطقة إن بعض البیوت تم تسلیبھا بعد تحریرھا من ایدي 

كما إن ھناك مخاوف قسما من األھالي بان بعض عناصر البیشمركة قامت بذلك،
ما زالت قریبة من مدینة تلكیف التي باحتمال أن یعود اإلرھابیون لھا خاصة و أنھا

داعش تسیطر علیھا 
 تحصل بین الحین و اآلخر مناقالت في أثاث المنازل التي تخضع لسیطرة مجامیع

یظھر بعضھا في األسواق لبیعھا و خصوصا األثاث الثمینة داعش حیث 
 تأكد لدینا إن كنیسة مار افرام التابعة للسریان االرثودكس الكائنة في حي الشرطة في

الموصل تم تحویلھا إلى مجمع للمواد المسروقة و المصادرة من الدور من قبل داعش، 
.سجناكما تأكد بان كنیسة الطاھرة في حي الشفاء قد جعلت

التابع لراھبات الكلدان و الذي كان )القلب االقدس للراھبات(تأكد بان دیر النصر ،
نوفمبر ٢٤یحوي میتم للبنات في حي العربي قد تم تفجیره یوم االثنین المصادف 

٢٠١٤.
 ما زال مصیر الطفلة كرستین عزو عبادة التي انتزعھا اإلرھابیون من حضن أمھا في

و كانت حمورابي قد حصلت على رقم ھاتف اإلرھابي الذي مجھوال، ٢٢/٨/٢٠١٤
اختطفھا و تم االتصال بھ فأكد وجودھا لدیھ لكنھ رفض أن تكلم أمھا، وإن عمر الطفلة 

ثالثة سنوات مع العلم إن خاطف الطفلة ھو من أھالي الموصل
ن بسبب تدھور الوضع التعلیمي بمستواه التربوي ز الجامعي للنازحین في إقلیم كردستا

اختالف أنظمة التعلیم بین الحكومة االتحادیة و حكومة إقلیم كردستان العراق مع 
اختالف اللغة المستخدمة في الدراسة، إضافة إلى عدم وجود مدارس كافیة الستیعاب 

الطلبة فیھا، و بعد تلك المدارس عن أماكن تواجدھم و عدم مقدرة أولیاء األمور لتوفیر 
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ل أبنائھم إلى ھذه المدارس، كما إن المعاناة في جانب التعلیم العالي المال الالزم إلیصا
لیست اقل من ذلك، ھناك عدم قبول االستضافات للطلبة الجامعیین ألبناء النازحین في 

جامعات اإلقلیم
 عودة حاالت االختطاف و التھدید و التعرض لبیوت المسیحیین في مناطق متفرقة من

مورابي عدد من الحاالت التي جرت في بعض المناطق بغداد و قد رصدت منظمة ح
.من بغداد و خالل الشھرین الماضیین


