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انتھاكات حقوق اإلنسان التي تعرض لھا العراقیون خالل  إن •
عن تلك ال تختلف في اغلبھا  2015النصف األول من عام 
 2014خالل الستة أشھر األخیر من عام  االنتھاكات التي طالتھم

بعد أن سیطرت المجامیع المسلحة (داعش) على الموصل في 
مناطق شاسعة في سھل  إلىو امتدادھا في السیطرة  10/6/2014

نینوى و تلعفر و سنجار و زمار و بلدات وقرى في المحافظة و 
كذلك سیطرتھا على أجزاء من محافظتي صالح الدین و 

والتھجیر المذابح الجماعیة  أسالیب أبشعتم ممارسة  ،حیثاالنبار
 أسواقوبیعھن في وسبي النساء  ف والقتلاالقسري واالختط

المنشات الحیویة والثقافیة والمقامات الروحیة وتدمیر  النخاسة
مساكن المواطنین  وإزالةنسف  إلى باإلضافة ،الخ...والمزارات 

 لسجون...العدید من المعتقالت وا وإقامة مدنیینال

وعلى العموم، أن الصورة المأساویة التي عاشھا العراقیون في 
الستة اشھر الماضیة تزدحم فعال بالكثیر من المشاھد الدمویة التي 

طالت بالدرجة األولى  األقلیات العراقیة، مكونات (المسیحیین 
الشبك و التركمان و الكاكائیین) ولكي نكون و االیزیدیینو

ل ما تم رصده من انتھاكات خالل تلك المدة في تسجی موضوعیین
 ارتأینا أن یتم التوثیق على الوجھ األتي .

 أوضاع النازحین •

و یتعلق  البعد األولإبعاد،  بأربعةا بكیعاني النازحون العراقیون وضعا مأساویا مر •
اطق عن مغادرتھم لبیوتھم و من نتجت التي القاسیةباآلثار النفسیة و البیئیة السلبیة 

 ھم تحت تھدید المجامیع اإلرھابیة.اسكن

فیھ  الذي وجدوا أنفسھمجتماعي و االقتصادي العام االبالوضع  فیرتبط البعد الثاني إما •
 أالنھم علیھا  التيعاشوا تحت ضغوطھ بالحالة  إنبعد النزوح وھو وضع لم یسبق 

الجبري ختالط وطأة االتحت  في الوقت الحاضرائل تعیش والعدید من الع إنخاصة و 
و بمعنى مضاف انھ ال  ، یسودھا تھا و الضعف الذيلو المشاركة في الخدمات على ق

التي تشاركھا في  األخرىنازحة استقاللیة حقیقیة عن العوائل ال ألكثر العوائلتوجد 
 .حول الكنائس  أوالعامة  األماكنغیر المكتملة و  األبنیةو  المخیمات
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األفق النازحین ما یعیشھ جمیعھم تحت تأثیر انسداد  اعألوض البعد الثالثو یتعلق  •
أن نقل تناقضات في المعلومات  ،بایناتتدیارھم مع وجود  إلىعودتھم  باحتمالالحالي 

 عن احتماالت تطھیر مناطقھم من المسلحین أوساطھم يو ف سیاسیاو إعالمیاالمتداولة 
المزید من  إلىحصلت  ذاإعودتھم تخضع  إنوعودتھم لھا و واحتماالت  الداعشیین

 ، یعرف بالمناطق المتنازع علیھا ما إطارالكتل السیاسیة الكبیرة في  ضغطبتزاز االب
 المستمر األمنيھذا الملف و الشد السیاسي و  إزاءوكذلك تذبذب الموقف الدولي العام 

 و الحكومة المركزیة في بغداد اإلقلیمبین حكومتي 

 مشتركةالوطنیة ال اإلرادة بضعف الرؤیة و یرتبطھو ف رابعبعد  الال إي األھمالبعد  إما  •
 موحدة لتحریر المناطق التي تسیطر لیةآالتقاطعات السیاسیة وعدم التوافق على  نتیجة

علیھا داعش، وخصوصا مناطق سنجار وسھل نینوى مما دفع الكثیر من األقلیات إلى 
نتیجة فقدان الثقة  في بلدان الشتاتطان البلدان المجاورة واالستی إلىترك البلد والھجرة 

  بصناع القرار السیاسي

قوات االسایش  أنمعلومات من مصادرھا تفید  اإلنسانتلقت منظمة حمورابي لحقوق  •
شارع كنیسة  إلىالساعة الثانیة بعد منتصف اللیل  25/5/2015نزلت لیلیة االثنین 

من  المسحیین النازحینمن  اثنین اعتقلتمارت شموني في عینكاوة / أربیل ، حیث 
مناطق سھل نینوى ، وخالل نصف ساعة أفرجت عنھم ، وبعد ذلك ، اخذوا " سنویات 
السیارات الواقفة ھناك ، وھویات السّواق " وتھّجموا على السیارات التي كانت تحمل 

إطارات السیارات الواقفة ھناك  جمیعرقم نینوى من أبناء المكون المسیحي ، وأفرغوا 
والذین كانوا یبیعون السجائر ھناك واخذوا  االستنساخا ذھبوا إلى أصحاب ، وبعدھ

غادروا مستمسكاتھم ، ومنھم ، عماد ، سالم ، نشوان كجو ، صباح ، عصام ، ثم 
السیارات التي ھجمت وتعّدت على النازحین من  إنالمصادر ذاتھا  أكدتو ،  المكان

منتسب  16یقارب  ارة عسكریة وماوسی 2، كانت " بیكمات عدد   أبناء سھل نینوى
ا بذیئا إلى األسایش وبقیادة مدیرھم سرمد جالل الذي كان یصرخ علیھم ویسمعھم كالم

 الكردیة . باللغة
ت صباحا في الساعة العاشرة، توّجھ ر نفسھمن الشھ 26وفي الیوم الذي تاله الثالثاء 

على  قاموا باالعتداءإلى نفس المكان وأیضا  من االسایش مرة ثانیة أخرى مجموعة
و قاموا  لمدة یوم كامل ، بتھمة إنھ شتم أھل عینكاوا واعتقلوهالمدعو سالم عادل یلدا ، 

انھ فیما بعد تبین و حسب  إال ، المقر الخاص بھم إلى أخذوهالكل و  أمامبضربھ 
 .الشھود بان التھمة كانت باطلة

نینوى و منطقة سنجار و  لعدد النازحین من الموصل و سھل قاطعة أرقامال توجد  •
عدد النازحین من دیالى و صالح الدین و االنبار الن  عن أرقامتوجد  الكما  ، تلعفر

ولكن  یتم تدوین نزوحھا إنبدون  أخرىمدن  إلىوصلت  ھناك العدید من العوائل التي
بملیونین و  العراقیین عدد النازحین إن تقدر اإلنسانتستطیع منظمة حمورابي لحقوق 

 ایزیدي نازح إلف) 400(عددھم على االیزیدیین یربو نازح وان النازحین إلف ةئعماتس
) 20( إلىقد تصل  كردستان العراق و نسبة غیر قلیلة في تركیا  إقلیماغلبھم حالیا في 

 إقلیم، منتشرین بین مدن ) نازح200000(عدد المسیحیین تجاوز إن في حین نازح إلف
إلف ) 150(إلى عدد الشبك بینما یصل  ل الجوار ولبنانكردستان العراق وبغداد و دو

3 

 



 الف)300( إلىالتركمان فعدد نازحیھم وصل  إما اغلبھم انتقل إلى جنوب العراق
من المكون السني عدد النازحین  إن المتوفر لدى حمورابي علوماتلموحسب ا شخص،

ة النازحین في و ینتشر بقی ،عددھم نصف ملیون نازح یبلغ اإلقلیم إلىالذین وصلوا 
 .مدن بغداد و كربالء والحلة

النفسیة المعروفة بالذھان و االكتئاب و حاالت قلق و  اإلمراضالكثیر من  اشتدتلقد  •
مشاھدھا في المخیمات، و قد سجلت منظمة حمورابي  تتكرر یومیة إحباطانسحاق و 

نازحین ال بمجموعة ما یعرف معاناة ذلك إلىالعدید منھا، یضاف  اإلنسانلحقوق 
 اتالذین یعانون من صدم األطفالالناجین من معتقالت المسلحین و اغلبھم من النساء و 

للبیع و  نتلح علیھم و خصوصا بین الفتیات و النساء اللواتي تعرض واضحة
شخص بین طفل و فتاة و  2000و یقدر عددھم بنحو  ولكن استطعن الفرار ،االغتصاب

 و رجل امرأة

حاالت یأس دفعت إلى االنتحار و  السیئة التي یعیشھا النازحون األوضاع أفرزتولقد 
 ضمن قاطع في مخیمات النازحین أالنحتى   ایزیدیة حاالت أربعة سجلت حیث 

 دھوك. محافظة

اغلب  الج الذياإلنسان لحقوق لدى الفریق المیداني التابع لمنظمة حمورابي  تأكدلقد  •
في حاالت  وأضحتكمن في انحسار  حةواضمشكلة  ونعانی مأنھ مخیمات النازحین

 ،النفسي و الجسدي اإلطارعدیدة بعضھا یأتي في  ألسبابلدى النساء  اإلنجابمل و حال
الظروف الحیاتیة  إن أساسعن التوالد على  األزواج بعزوف یتعلق األخرو البعض 

زمة ورعایتھم الرعایة الال جدد أطفالتحمل مشقة معیشة بال تسمح لھم  شونھاییع التي
 التي تقتضیھا الحیاة الیومیة

عوائل نتیجة  بانشطار ي یعاني منھا النازحون ذات صلةالت األخرىمن االنتھاكات  •
 ، أالن الصعب العوائل الجدیدة تشكو من الوضع االقتصادي إذ إن، حاالت الزواج 

بمنحة الملیون دینار التي تقدمھا وزارة الھجرة و  لھممتش قیة لمكومة العراحالف
ون الذین المشمولین بمنحة الملی من من مركز محافظة الموصل للنازحین المھجرین

ین بمنحة لالنازحون من سھل نینوى المشمو ،10/6/2014عقود زواجھم قبل تاریخ
عموما فضال عن حصول حاالت  6/8/2014قبل  بتاریخ الملیون الذین عقود زواجھم

تتعلق بالضغط النفسي و  ابألسبوطالق عدیدة في العوائل النازحة انفصال 
تقاریر  إلصدارإحصاء ھذه الحاالت  رصد و ل حمورابي أالن علىعمو ت ،االقتصادي

) حالھ ینبغي أن تشمل 300وقد استطاعت بالفعل تنظیم قائمة بأكثر من ( الحقھ بشأنھا
 الدكتور حیدر العباديمكتب السید رئیس الوزراء  إلىوقد بعثتھا  بمنحة الملیون

) 4( إلى) مخیما، وفي اربیل وصل عددھا 16( النازحین في دھوكد مخیمات عد بلغ •
إن جمیع نازحي تلك   ، ویالحظمخیمات، في حین ھناك مخیم واحد في السلیمانیة
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في حین سجلت  ،أو بیوت جاھزة(كرفانات) مؤجره المناطق یسكنون أالن إما في بیوت
 .ھا من مسلحي داعشتكریت بعد تطھیر إلى) عائلة 1000من ( أكثرعودة 

من خالل الزیارات المیدانیة التي قام بھا  اإلنسانتأكد لدى منظمة حمورابي لحقوق  •
ھبوطا واضحا في مساعي المساعدات  ھناك إنفریقھا المتفرغ لمتابعة شؤون النازحین 

لدیھم في فصل الصیف  استجدتوان ھناك حاجات  لھم، التي تقدم اإلغاثةو مواد 
 الھضميالجھاز  إمراضبعوض و تسجیل حاالت مالریا و ال خاصة مع انتشار

یسمى  ما أومثل(الجرب و اللیشمانیا  مجددا ظھرت لكنھا جلدیة كانت مختفیة وإمراض
 .األطفالفي صفوف  اغلبھا بحبة بغداد )

وجود قلق شدید لدى العوائل النازحة على  اإلنسانمنظمة حمورابي لحقوق  ترصد •
واالیزیدیین  و بناتھم خاصة في صفوف النازحین المسیحیین ھمألوالدالمصیر الدراسي 

المؤقتة(في الخیم و الكرفانات و  مع ان العدید من األبناء تركوا الدراسة في المدارس
ت لھم في بعض المدن التي نزحوا إلیھا ألنھم وجدوا بیئة دراسیة أالتي تھی البیوت)

 .ھاعتادوا علی قد مغایرة لما كانوا

ا من مصادر موثوقة على صلة بمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان إن مخیمات أكد لدینت •
النازحین االیزیدیین في تركیا ھي بمثابة سجون حقیقیة اآلن ، فھي تخضع لحراسات 
مشددة وال یسمح للنازحین بالخروج منھا ألي أمر كان إال عبر إجراءات أمنیة معقدة 

 )الموبایل والحواسیب الشخصیة(تصال جدا ، كما تم تجرید النازحین من أجھزة اال
ومنع االتصاالت عبر االنترنیت ، إضافة إلى المعاناة الیومیة الواضحة في نقص 

 الخدمات العامة . 

، إن حالة من  اإلنسان قوطبقا آلخر المعلومات التي وصلت لمنظمة حمورابي لحقو
مدیات  مات نصیبین والتململ والمرارة أخذت تطغى على حیاة ھؤالء النازحین في مخی

 أوودیار بكر وباتمان وشرناخ ، مما دفع بعض ھؤالء النازحین إلى الھجرة تسلال مشیا 
بالفعل أكثر  27/6/2015بتاریخ  في باصات قاصدین األراضي البلغاریة، وقد خرج

) أثني عشر ألف نازح خالل 12000) نازح ، على أمل أن یخرج أكثر من( 1500من(
إلى ھناك، وقد حاول أحد النازحین االنتحار شنقا  2015من حزیران األسبوع األخیر 

 نتیجة الیأس الذي أصابھ ، لكن نازحین آخرین أنقذوه من محاولة االنتحار .

وقد وصل باصان  یحمالن نازحین اغلبھم من النساء و األطفال إلى مدینة أدرنھ، 
بلغاریا یوم   باتجاه  لمغادرة أوقفتھم القوات األمنیة التركیة ھناك ومنعتھم من ا حیث

 ، وال یعرف مصیر آخرین كانوا قد غادروا بعض ھذا المخیمات.27/6/2015

وحسب معلومات موثوقة أخرى ، إن موظفي اإلغاثة التابعین لألمم المتحدة یواجھون          
صعوبات كبیرة في إغاثة ھؤالء النازحین أو تكوین قاعدة بیانات عنھم ، حیث یشكو 

من النادر أن تزورھا و لب النازحین في تلك المخیمات من انقطاعھا عن العالم،  اغ
 .التركیةبتدخل السلطات  إالمنظمات اغاثیة  إنسانیة أو حقوقیة 
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التي تتولى  اإلدارةعن سوء  موثقة معلومات اإلنسانتلقت منظمة حمورابي لحقوق  •
اء في التقریر الذي تناول للنازحین في قضاء زاخو وج القاضیة على مخیم اإلشراف

 اإلنسانیةو احتیاجاتھم  بأوضاعھمالمخیم غیر مبالیة  إدارة إن أوضاع المخیم المذكورة
 ألشحھ من الماء و الكھرباء، حیث انقطاع الماء المستمر لساعات طویلة، یسبب في 

) مواطن من 4000وعدم وصولھ الى جمیع قاطني المخیم البالغ عددھم حوالي (
وقت ة(وقطع الكھرباء في ساعات الذر إنكما لعدید من الناجیات و عوائلھم، ضمنھم ا

مع ساعات تزید من محنة ھؤالء النازحین، 3من  أكثرو لساعات طویلة تبلغ  )الظھر
 خاصة وان  تتحمل كل ھذا القطع، ت، النافاطبیعة المخیم مكون من كر أن العلم
)لكونھا ال تملك المواصفات العازلة حمامات (ساونا ما یشبھ إلىتتحول ت نافاالكر

  التي تتمیز بالحر الجاف صیفا العراقیة األجواءمالئمة لطبیعة  رغی وھي للحرارة

تعرض الطفل النازح قاسم فالح حسن ذي العمر ثالث سنوات في مخیم( شاریة) إلى  •
اإلصابة بمرض جلدي یعرف بداء الفقاع وھو مرض خطیر وتأتي اإلصابة بھذا 

تیجة التلوث الذي یعم المخیم و مخیمات النازحین عموما وھناك توقعات إن المرض ن
 ینتشر المرض بین أطفال آخرین

  
 نتھاكات تعرض لھا مسیحیونا

وتم تحریره من االختطاف على  20/6/2015اختطاف الدكتور بشار غانم عقراوي یوم  •
كان قد  بأنھصادرنا م أفادتو   21/6/2015ید األجھزة األمنیة وقوة بغداد فجر لیلة 

 تعرض الى الضرب و التعذیب خالل فترة اختطافھ
عثر على جثة المواطن قیس عبد شعیا في مركز الطب العدلي في بغداد وذلك یوم  •

وكان المواطن المغدور قد اختطف من إمام بیتھ الكائن في منطقة الغدیر و  1/7/2015
ویھ طالبین فدیة مالیة قدرھا بعد أكثر من أسبوع على اختطافھ اتصل الخاطفون بذ

تسلیمھ  وبالفعل استطاع أھلھ جمع المبلغ بمعاناة كبیرة و تم، ) إلف دوالر 25000(
ومع ذلك طال انتظار عائلتھ مما دفعھا إلى مراجعة  ،للخاطفین على أمل اإلفراج عنھ

 الطب العدلي حیث وجدوا جثتھ ھناك  
لمشروبات الروحیة في حي الوحدة في بغداد لبیع ا الأن المواطن قیس یملك مح إلىیشار 

 و لھ عائلة وأوالد
سنة  16وعمرھا  یوسف ، اختطفت الفتاة جولیانا جورج 2015أیار  7بتاریخ  •

بغداد الجدیدة  بعد إن تم اقتحام مجموعة مسلحة  –من منطقة سكنھا في النعیریة 
مجھولة ، وقد للبیت وكانت إلى جانب والدتھا وجدھا . ونقلت بسیارة إلى جھة 

عندما اظھرا مقاومة لمنعھم من  تعرضت والدتھا وجدھا للضرب والتھدید بالقتل
، وقد قام والد الفتاة بإخبار الجھات األمنیة ، وأفادت الجھات األمنیة   اقتیاد الفتاة

 14بان الھدف متحرك ویحتاج إلى متابعة وقد تم اإلفراج عن الفتاة یوم الخمیس 
ت منظمة حمورابي بزیارة العائلة في دارھم ، وأفاد والدھا ، و قام 2015/ 5/
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أنھا تعاني من اضطراب نفسي نتیجة وقع الحادث علیھا ، ومن المعلومات 
األخرى إن األجھزة األمنیة ألقت القبض على سائق سیارة األجرة التي استخدمت 

من )وه أجر( مإنھطفین مشیرا إلى امعرفتھ بأسماء الخ الذي أنكر في االختطاف
  الشارع

ونعتقد في حمورابي إن اإلفراج عن الفتاة جاء بعد دفع فدیة ، لكن عائلة الفتاة لم 
 تشر إلى ذلك .

  

تم اعتقال ستة  من المسیحیین ھم (سوردن سمیر عبد كسكو و روبرت خالد سلیمان  •
یعقوب و كارلوس حازم سوالقا فتوحي و سعد سالم سمعان حنا و ماتیوس نجیب اسحق 

من بغداد  سفرھمإثناء  2015آذار  30ي و توني حنا اسحق حنا) في سیطرة اربیل یوم مت
في أعیاد القیامة مع أھالیھم في اربیل وأفادت المصادر إن األشخاص  ةمشاركلإلى اربیل ل

الستة اعتقلوا لكونھم متطوعین في الحشد الشعبي ضمن الفصائل الشیعیة في بغداد وأكد 
نیة في اربیل بررت عملیة االعتقال كونھم یتاجرون في األسلحة األم الجھات صدر إنم

 إال إن المحكمة برأت المعتقلین ومع ذلك لم یطلق سراحھم. 

 
مازالت معاناة الطلبة المسیحیین الذین نزحوا جراء احتالل داعش لمحافظة نینوى یعانون  •

بوابھا إال إن مشاكل الكثیر من المشاكل على الرغم من إن جامعات إقلیم كردستان فتحت أ
ظھرت منھا معوقات إداریة وتعلیمیة خارجة عن اإلرادة ومنھا اختالف المناھج، وفروق 

المواد الدراسیة، وعدم وجود أقسام مشابھة في جامعات اإلقلیم مما اضطر القسم األخر 
من الطلبة إلى تأجیل السنة الدراسیة او تنقلھم بین المحافظات ألجل االستمرار في 

دراسة، ومن أبرز ھذه المعوقات كانت لدى طلبة كلیتي الطب و الھندسة، حیث توجھ ال
بعضھم إلى بغداد و كركوك والبعض األخر قام بترك السنة إلى المجھول، إلى جانب 

ارتفاع أسعار االحتیاجات في إقلیم كردستان مقارنة بمناطق سكناھم األصلیة كذلك ارتفاع 
والنقل الخاص باشتراكات الطلبة التي أرھقت وأثقلت كاھل أجور الدور والشقق السكنیة 

العوائل النازحة في مناطق نائیة علما أن اغلب مناطق سكن النازحین ھي مناطق نائبة 
وبعیدة عن الجامعات والكلیات، وبسبب حالة النزوح غیر الطبیعیة إلى اإلقلیم ومن كافة 

 قسام الداخلیة مكونات الشعب العراقي أدى إلى نقص كبیر في األ

 نتھاكات تعرض لھا ایزیدیونا 

وذلك  1995اغتیل المواطن االیزیدي موسى خدر تمو من موالید   10/5/2015بتاریخ 
إثناء وجوده في شركة تالون سیكورتي األمنیة في السلیمانیة التي یعمل فیھا حارسا ، 

اص من مسدس ، كما ویبدو إن الجناة استخدموا الحجارة في قتلھ ثم أطلقوا علیھ الرص
 ة.من باب الشركة ألن الشركة محمیة بأسالك شائك دخلوا یبدو إن الجناة

وحسب المعلومات التي توفرت لمنظمة حمورابي ان المواطن المغدور كان قد نزح من  
منطقة سیبا شیخدري التابعة لقضاء سنجار بعد احتاللھا من قبل مسلحي داعش ، وتبین 
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رصد إن المجني علیھ كان ینوي ترك العمل في الشركة بعد سلسلة أیضا لنا وفق عملیة ال
 مضایقات تعرض لھا ھناك . 

وحسب معلومات أخرى إن الجریمة تمت بعد أن تحدث المجني علیھ عن الجرائم التي 
ارتكبتھا داعش إمام عدد من العاملین في الشركة قبل أیام من وقوع الجریمة .  وخالل 

السلطات األمنیة في محافظة السلیمانیة ألقت القبض أن  تأكد لدینا متابعة حمورابي للحادث
 على عدد من المشتبھین بما جرى .

البالغة   أنتحرت السیدة" أمل حسین" 2015/  5/  4  في صباح یوم االثنین الموافق •
عاما من أھالي شنكال قریة رمبوسي، تخرجت المرحومة من معھد  22من العمر 

ناشطون  وزعم  ضیة وأصبحت ممرضة في مستشفى شاریھ.التمریض السنة الما
 .أھلھا االیزیدیون یعانیھعدم تحملھا ما  سبب انتحارھا ایزیدیون ان 

القبض على الناشط  5/4/2015ألقت عناصر من اسایش زاخو صباح یوم األحد  •
االیزیدي (خیري علي ابراھیم ) المتطوع لدى المركز االیزیدي للتوثیق لمبادرة 

تتحدث عن  ،یدون عبر العالم على خلفیة نشره لصور مدیر مخیم (القاضیة)االیز
الفساد الحاصل في توزیع الكرفانات من قبل مدیر الكامب، وقد نقل إلى اسایش سمیل 

كما قامت عناصر االسایش في مساء الیوم نفسھ من اعتقال رجل المقاومة االیزیدي ، 
ورابي انھ أطلق سراحھ بعد تدخالت حیدر ششو من داره في قریة خانك،وعلمت حم

من قوى كردیة أخرى و زعم ناشطون ایزیدیون انھ وقع تعھدا بعدم القیام بأي 
 نشاطات مسلحة ضد داعش إال بإشراف إدارة البیشمركة.

زیاراتھ إلى سكان جبل  تكررت تأكد لدى فریق منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان الذي •
لمواد الغذائیة والمواد الطبیة و كذلك في الكادر في ا اواضح اسنجار إن ھناك نقص
وقد تلقت حمورابي معلومات  ،محروقاتال شحة واضحة في  الطبي التخصصي مع

ھناك فسادا واضحا في إدارة المساعدات التي تصل إلى ھناك حیث توزع  تفید بان
 حسب المعارف و الحاشیات الحزبیة

دینة تلعفر بعزل الرجال و قامت المجامیع المسلحة في م 27/4/2015في  •
و افادت  فما فوق عن النساء و األطفال الصغار 12األبناء من أعمار 

) شخص في جامع الھدى كما قتلوا عدد أخر 150قتل حوالي( تم مصادرنا بانھ
من الرجال عند محطة الكھرباء في المدینة، كما قتلوا مجموعة أخرى من 

 موعھ أخرى في جامع الفاروقالمواطنین في وادي یعرف بتل عنتر و مج
 
بالعصي و تعرضوا عناصر من االسایش ناشطون ایزیدیون التقتھم حمورابي بان  أفاد •

الثالثة من بعد ظھر  الساعةیدیین خرجوا من مخیماتھم في اھرین ایزظإلى مت تالیبالك
، علیھم نھالت ھذه العناصر بالضرب المبرح، فقد ا 23/3/2015یوم الثالثاء الموافق 

 تزاخو، كما أكد في الكردي) األمن( دوائر اسایش إلىتم اعتقال المئات منھم ونقلوا و
یخرج  إنصدرت من قبل اسایش زاخو بعدم السماح ألي شخص  أوامردر أن االمص

 المرضى منھم بما في ذلكمخیمات النازحین ھذه و منھا مخیم (جمشكو)  إلىأو یدخل 
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خرجت تزامنا مع تظاھرات  عقرهو شیخان و  اھرات االیزیدیین في زاخوظت إنیذكر 
الیزیدیین  األوربيمقر االتحاد  إمامصمة البلجیكیة بروكسل لھا في العا مشابھأخرى 

 إبادةیطالبون بتحریر مناطقھم من داعش و اعتبار ما حصل لھم جرائم 
  جماعیة(جینوساید)

لنازحین فرض االسایش عقوبة حرمان طلبة متوسطة أشتي ل 2015شباط  23في  •
أشتي في محافظة دھوك من الدوام لمدة ثالثة أیام ، وذلك اثر مشادات بین الطلبة 

 العرب والكورد بسبب خالف إثناء لعبة كرة القدم التي كانوا یقومون بھا .

تأكد لدى منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان من مصادر ایزیدیھ إقدام األمن الكردي  •
ال الناشط االیزیدي (شمو مراد بكر)البالغ من العمر (االسایش) في قضاء زاخو على اعتق

سنة وذلك في إثناء مروره بالسیطرة العسكریة في المنفذ الحدودي إبراھیم الخلیل،  29
وھو من النازحین ویتنقل بین مخیمات النازحین في تركیا ومخیم زاخو ومازال رھن 

 االعتقال 

، الى ة الشخصیة في الفیسبوكحتى صفوالمعروف عنھ انھ ناشط في توثیق االنتھاكات عل
في االقل باالفراج عنھ  األمنیةذلك ناشدت منظمة حمورابي لحقوق االنسان السلطات 

 . طالما لیس ھناك ما یدینھ قانونیا

إلى ذلك حذر المركز االیزیدي لتوثیق االنتھاكات من العودة لالعتقاالت التي تستھدف 
 زاخو  ھوك ومجددا نا شطین ایزیدیین في مخیمات د

 كاكائیوننتھاكات تعرض لھا ا

 ـالنازحین الكاكائیین من منطقة سھل نینوى ب إعداد اإلنسانتقدر منظمة حمورابي لحقوق  •
التقدیر على وفق معلومات تلقتھا حمورابي من متطوع  ویأتي) شخص كاكائي 11000(

 لرصد ینتمي لھذا المكون 

) عائلة 100وصل حیث كان فیھا ما یقارب (ھذه العؤائل من مركز محافظة المفقد نزحت 
 ) عائلة من مركز قضاء الحمدانیة وناحیة برطلة 150كاكائیة و (

ھؤالء كزھكان و المجیدیة ائل الكاكائیة في قرى وردك، تل لبن، ؤكما نزحت كافة الع
في مناطق الكلك، بادرش، خابات، كسنزان و مجمعات محركة  أالنموزعون  ونالنازح

و كویسنجق، وقرى صفیة وزنكل. و مركز محافظة كركوك وھناك عدد من و عنكاوا 
 وبي وعليكداقوق ومجمع رزكاري وعرب  إطرافبفي قرى  یقیمون أالنالنازحین 

، و قریة طوبزاوة سراي و زنقر وقریة سید ولي وال تزال عؤائل كاكائیة متواجدة في
ى غرار بقیة النازحین كما تفید یعاني النازحون الكاكائیون من ماسي و ویالت كثیرة عل

مصادر منظمة حمورابي بان ھناك عددا من المفقودین الكاكائیین و تتحفظ حمورابي على 
  ذكر اسمائھم للحفاظ على حیاتھم
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 نتھاكات تعرض لھا كورد افیلییونا
 

من كل عام أصدرت 20/6بمناسبة الیوم العالمي لالجئین الذي تحتفل بھ األمم المتحدة في  •
فیھ إلى استمرار الكثیر من االنتھاكات  أشارتبیانا   بھة الوطنیة العلیا للكورد الفیلیینالج

التي یتعرض لھا ھذا المكون العراقي واغلب ھذه االنتھاكات مورثھ من عھد النظام 
فت وجوده وممتلكاتھ و تسببت بنفي أكثر من استھدالسابق من خالل عدة قوانین ظالمھ 

) شاب 23000ي إلى خارج البالد واختفاء قسري ألكثر من (نصف ملیون عراقي فیل
فیلي ومصادرة الممتلكات وكل الحقوق اإلنسانیة بل وإجراء تجارب بیولوجیة وكیمیاویة 

 و مختبریھ على المعتقلین
القضایا التي تخص  بعضوحسب معلومات منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان فأن ھناك 

ت عالقة ألنھا تتطلب إلغاء قوانین وتشریعات و لوائح حقوق الفیلیین العراقیین ما زال
 صدام صدرت خالل عھد نظام

ویطالب الفیلیون العراقیون باعتبار ما جرى لھم جریمة أباده جماعیة خاصة بعد صدور 
جریمة إبادة  یعد ما جرىأن 29/11/2010 حكم المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا بتاریخ 

على ھذا القرار، ھذا وجددت الجبھة كمة التمییزیة للمح جماعیة وقد صادقت الھیئة
رد الفیلیین مطالبتھا الحكومة العراقیة باالنضمام إلى االتفاقیة الخاصة والوطنیة العلیا للك

بوضع الالجئین واتفاقیة وضع األشخاص عدیمي الجنسیة واتفاقیة جنسیة المرأة المتزوجة 
 والبرتوكول الخاص بوضع الالجئین 

ت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان من ناشطین في ھذا المكون أن ھناك بعض وعلم
فیما  الضعف و التقاعس الواضح لدى دوائر حكومیة في تلبیة حقوق العراقیین الفیلیین

  یخص قضایا الممتلكات و الجنسیة
 

 بكشنتھاكات تعرض لھا ا 

من شاحنات نقل  قامت مجموعة مسلحة بمھاجمة عدد 2015ایار 11صباح یوم السبت  •
البضائع في قضاء المقدادیة/ المحافظة دیالى واختطف حینھا سائق إحدى الشاحنات 

المواطن الشبكي عبد هللا حسین وھو من سكنھ قریة الموافقیة في سھل نینوى وبعد یوم من 
 .اختطافھ عثر على جثتھ مرمیة في إحدى مناطق المقدادیة

بعد احتالل داعش لمناطقھم في  أوضاع الشبكحمورابي لحقوق اإلنسان منظمة  ابعتت •
محافظة نینوى وقد تبین أن العشرات منھم اغتیل على ید اإلرھابیین كما تم تجریدھم من 

مناطق في وسط وجنوب  باتجاهالنزوح  إلىممتلكاتھم جمیعا وقد اضطر الكثیر منھم 
 .العراق
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 نتھاكات تعرض لھا صائبة مندائیونا

الھاتف  عبر یعمل صائغا في بغداد رسالة ابتزاز كون المندائيھو من الموى (ا.خ) لقت •
الموت  إلىحادث یؤدي بھ  إلى) دوالر و ال فانھ سیتعرض 2500(دفع  إلىل تدعوه االنق

 باتجاهبثمن بخس والھجرة  ھالذي یملك الصیاغة بیع محل إلىطن (ا.خ) والم أضطروقد 
المسوؤل عن رصد االنتھاكات  ساناإلنوفریق منظمة حمورابي لحقوق  األخرىمحافظة 

  .عن ھذا الملف ھیحتفظ بمعلومات موثوق

تم الھجوم من قبل مجموعة مسلحة مجھولة الھویة على الشاب وصفي عبد الغني یعمل  •
صائغ ذھب في المجر الكبیر التابع إلى محافظة میسان فا طلقوا علیھ الرصاص واردوه 

الجریمة في وضح النھار و قید الحادث  جرتوقتیال و تم سرقھ كافة المصوغات الذھبیة 
 ضد مجھول.

تمت مداھمة منزل المواطن عبد الكریم ألناشي في منتصف اللیل من قبل مجموعة من  •
ن عاما یشباب المنطقة علما إن المواطن من المكون الصابئي المندائي یبلغ من العمر سبع

ة من العمر اثنین وثالثین  عاما ابنئھ الوحیدة البالغ معیسكن حي التراث محافظة بغداد 
محاولین اغتصابھا علما إن الفتاة من ذوي االحتیاجات الخاصة(مختلة عقلیا) ولم یستطیوا 

 النیل منھا.

وقام المواطن عبد الكریم بإبالغ الشرطة مما أدى إلى إیداع احد الشباب في التوقیف بعد 
ت مجموعة مسلحة لھ في إن تعرف علیھ المواطن عبد الكریم و على أثرھا  تعرض

 الھجوم على بیتھ و االعتداء علیھ بالضرب المبرح و تھدیده بالترحیل

سنة،  یعمل صائغ الذھب في  43تم استدراج الشاب أثیر عبد القادر البالغ من العمر  •
منطقة عالوي الحلة في بغداد وحسب أقوال الجاني فقد تلقى المجني علیھ اتصاال ھاتفیا 

ملیون دینار عراقي كان المجني   30لواحدة ظھرا وذلك الستالم مبلغ من في الساعة ا
علیھ یطلب الجاني بقیمة ھذا المبلغ فتوجھ المجني علیھ إلى شقھ قریبھ من محل عملھ 

ھناك وحین وصول المجني علیھ أجھزوا علیھ واردوه قتیال و شوھت مالمح الوجھ برش 
ه بالستیكي و بعد ثالثة أیام تم إخراجھ حامض كیمیائي علیھا، تم وضعوه في خزان میا

من الشقة ورمیة في منطقھ ھیاكل الشالجیھ حیث تم نقلھ بواسطة سیارتین مظللتین رباعیھ 
الدفع و كان معھم اثنان من الضباط برتبھ مالزم أول (ضباط دمج) باعتراف الجاني، وتم 

 من إفراد العصابة 12إلى أالن القبض على 

بكسر محل صائغ الذھب في منطقة حي  فوااعتر الشرطة مع أفرادھا  و نتیجة تحقیقات   
وھو من  مھند العثماني و اسم الصائغ 2014اإلعالم و سرقھ كل مصوغاتھ الذھبیة سنة 

 .المكون الصابئي المندائي 

استدرج الشاب حسام ناجي سوادي ابن العشرینات من العمر صائغ ذھب في مدینة میسان  •
یة الشراء مصوغات ذھبیھ فاصطحب معھ مبلغا من المال فاستقلوا من صدیق لھ في عمل
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سیارة المجني علیھ و كان األھل على علم بان ولدھم ذھب برفقة صدیقھ الموثوق بھ 
إلتمام عملیة الشراء وفي الیوم التالي تم تبلیغ أھل المجني علیھ بأن ابنھم مخطوف و 

المبلغ لكن دون جدوى فلم یطلق سراح إلف دوالر فدیة لھ وقد تم دفع  40مطلوب مبلغ 
المجني علیھ وبعد مرور شھرین من االختطاف تم العثور على جثة المجني علیة بالقرب 

في نفس یوم  قتلھمن الحدود العراقیة اإلیرانیة و حسب التقریر الشرعي اتضح انھ تم 
ا یزال القاتل ذھابھ مع صدیقھ و حسب أقوال أھل المغدور بھ بأن صدیقھ من قام بقتلھ وم

 .حرا 

اختطف شابان من الصابئة المندائیین على الطریق العام المؤدي إلى مدینة الخالص  •
اقتیادھما إلى جھة مجھولة ثم االتصال بذویھما  ھماوقامت المجموعة المسلحة التي اختطف

) دوالر لكل شخص و بعد دفع الفدیة تم إطالق سراح 250000و طلب فدیھ بقیمة (
 و قید الحادث ضد مجھول. المخطوفین

 

من  اعدد إنتلقت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان معلومات من احد متطوعي الرصد  •
المواطنین الصابئة المندائیین یعملون في صیاغة الذھب في بعض إحیاء بغداد  منھا حي 
الشرطة  في جانب الكرخ ،  تعرضوا للتھدید واالبتزاز ولمحاوالت فرض إتاوات علیھم 

قبل أشخاص یدعون بانتمائھم إلى میلیشیات مسلحة وما زلنا نتابع الموضوع من 
 الستكمال المعلومات بھذا الشأن.

شھد سوق حي الشرطة الرابعة في العاصمة بغداد ھجرة العدید من المواطنین الصابئة  •
ئیین حیث كان في حي أربعة عشر دكان للصاغة لم یبق منھا أالن سوى سبعة داالمن

 تیجة التھدیدات وحوادث االبتزاز المتكررة التي یتعرضون لھا.دكاكین ن

 البشرة السمراء ذوو نتھاكات تعرض لھاا

اغتیل المواطن عبد هللا مطر وقد جرى قتلھ رمیا بالرصاص حیث  7/6/2015بتاریخ  •
 وتم تصفیتھ ھناك وسجل الحدث ضد مجھول تھاقتید إلى منطقة أبو الخصیب مع سیار

في محافظة  ابي لحقوق اإلنسان من احد متطوعي رصد االنتھاكاتتلقت منظمة حمور
 المعلومات اآلتیة : البصرة

اغتیل المواطن كاظم عبد الجیل من سكنھ قضاء الزبیر وقد اغتیل  6/6/2015بتاریخ •
المعلومات فقد القي القبض على أربعة  أخر حسب جاریا و طعنا بالسكین و ضربھ على رأسا

 اریاتحقیق جالال وما ز ھمشتبھین بقتل

وي في قضاء أبو الخصیب وتم اماجد الشاغتیال المواطن مروان  6/3/2015تاریخ ب •
اطن المغدور المو اغتیلالجنائیة فقد  ةتسجیل الحدث ضد مجھول وحسب كشف الدالل

 رمیا بالرصاص 
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شلل كلي  من تعانيالسیدة أم مھدي محمد جاسم  أن تلقت منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان •
حیث تم مداھمة  2003ن بسبب ما تعرضت لھ العائلة من االنتھاكات لحقوقھا منذ عام أال

المنزل على ید قوة بریطانیھ بذریعة إن العائلة موالیھ للنظام السابق وقد قتل ابنھا مھدي 
 آنذاك.

 انتھاكات لحقوق اإلنسان في مناطق عراقیة أخرى

شرات العوائل العراقیة أفادوا فیھا شكاوى من ع اإلنسانتلقت منظمة حمورابي لحقوق  •
، أالنعوا أن یعرفوا مصائرھم حتى یاختفاء أبناءھم في بغداد و صالح الدین ولم یستط

، ھذا وفاتحت باعتقالھممجموعات مسلحھ قامت  إنوقد زعم بعض ھذه العوائل 
زودت ھذه الجھات  أنھا(حمورابي) جھات حقوقیة وحكومیة لمعرفة مصیرھم علما 

 عدد من ھؤالء المواطنین المختفین بأسماء

من مواطنین و مواطنات  تحریریةشكاوى  اإلنسانكما تلقت منظمة حمورابي لحقوق  •
مسلحة في جرف الصخر و  مجموعات أیديفیھا انھ تم نسف وتدمیر دورھم على  أفادوا

 من محافظة بابل، وكذلك في محافظة صالح الدین. اإلسكندریة

  أخرىانتھاكات 
 

انتھاكات ذات طبیعة تحكمھا  واألخرنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان بین الحین ترصد م
ویمثل  ،أخرىالوظیفة واالجتماعیة وشؤون  المواطنینفي حقوق  ضلةاوالمفالتمییز  نزعة

 ،حق بدون وجھ واإلقصاء ھمیشالت مظاھر من جزءا واضحا  ضلةاوالمفھذا التمییز 
  سائدا ا النوع من السیاسیات ما زالھذ أن االعتقاد إلىالذي یدفع  األمر

 و استلمت ملفا كامال عنھا ھي اإلنسانلحقوق  منظمة حمورابي تابعتھا التي ت اینومن الع
اعفي من منصبھ و جرد من درجتھ الوظیفیة ایضا  سي الذيیكوار يقضیة المواطن الیكس
السامرائي و  أیادید الس یرأسھاالدورة البرلمانیة التي كان  أیام آخربقرارات مریبة في 

النجیفي قام  أسامةالسید  ترأسھانتیجة مطالبتھ بحقوقھ في الدورة البرلمانیة التالیة التي 
بتشكیل لجنة تحقیقیة من مجلس النواب خرجت بتوصیات منصفة لحق المواطن  األخیر

 الیكسي اال انھا لم تلق طریقا للتنفیذ 
البرلمان الحالي الدكتور سلیم الجبوري  وقد نقل المواطن الیكسي  واركیسي ان رئیس

غیر معروفة لدینا مع  ألسبابللخدمة لكنھ لكنھ لم یف ما وعد بھ  إلعادتھلرسل في طلبھ 
ان اللجنة التحقیقة التي كان السید النجیفي قد الفھا قد انصفت مطالب السید واركیسي و 

 أنظمةالتجاوز على  القرارات التي صدرت بحقھ تؤكد مدى االجحاف وإن كیف  أظھرت
  و قوانین و فیما یلي النقاط التي اثارتھا اللجنة 

 
 عدم الحاجة واالستفادة جاء متناقضا مع تقییم الكفاءة للسید الیكسي واركیس •
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من المناصب المثبتة في الھیكل التنظیمي لمجلس النواب وان  األمنمنصب مستشار  إن •
 /سادسا) من النظام الداخلي للمجلس9ھذا المنصب جاء مخالفا لنص المادة ( إلغاء

الحظت اللجنة بأن السید عدنان عبد العزیز الذي تم تعیینھ مستشارا مالیا في المجلس  •
د وان إدارة و اقتصا بكالوریوس حاصل على شھادة يبدال من السید الیكسي واركیس

ذا تم فلما. أیضاواقتصاد  إدارةحاصل على شھادة بكالوریوس  يالسید الیكسي واركیس
 إعفاء السید الیكسي لعدم الحاجة واالستفادة ومن ثم تم تعیین أخر في االختصاص نفسھ

وھو الیوم األخیر من عمل  15/3/2010الحظت اللجنة إن قرار اإلعفاء صدر في یوم  •
مجلس النواب للدورة االنتخابیة السابقة وھو ما یعني إن رئیس مجلس النواب ونائبیھ ( 

فلماذا تم  15/3/2010ھي صالحیاتھم في نھایة الدوام الرسمي لیوم ھیأة الرئاسة) تنت
 إعفاءه في الیوم األخیر من عمل مجلس وھیأة الرئاسة ولم یتم إعفاءه قبل ذلك بمدة

إن إجراءات تعیین وإعفاء ونقل واإلحالة على التقاعد واالنضباط واإلیفاد لموظفي  •
یتم وفق  إنارین والمدراء العامین یجب مجلس النواب بما فیھم رئیس الدیوان و المستش

 /ثاني عشر من النظام الداخلي9مبدأ التوازن وھو ما نصت علیة الفقرة (أ) من المادة 
ھو اإلعفاء من  15/3/2010في  429الحظت اللجنة إن ما جاء باألمر اإلداري المرقم  •

 يي واركیسمھام المنصب ولیس من الدرجة الوظیفیة ومن ثم فأن من حق السید الیكس
 االحتفاظ بدرجتھ الوظیفیة (مستشار)

لسنة  24لم یرد في قانون الخدمة المدنیة رقم  إذجاء مخالفا للقانون  اإلعفاءأن قرار  •
 1991لسنة  14باط موظفي الدولة رقم في قانون انض أوالمعدل  1960

كان  والمتضمن اإلعفاء 15/3/2010في  429الحظت اللجنة أن األمر اإلداري المرقم  •
بعد شھر ونصف  إي 15/3/2010صدوره تم في  أن إال 24/1/2010موقعا بتاریخ 

في  اإلعفاء أمر إلصدارالنیة كانت موجودة  أنمن تاریخ توقیعھ وھو ما یعني 
15/3/2010  

توفرت معلومات لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان عن مھاجمة مسلحین  بتاریخ  •
ر في باب المعظم وشارع المستنصریة ، في ، لخمسة محالت لبیع الخمو 4/5/2015

جانب الرصافة من بغداد وعالوي الحلة في جانب الكرخ وقتلوا سبعة عاملین في ھذه 
المحالت بینھم أربعة ایزیدیین واثنان من المسلمین وشخص واحد مسیحي وأكثرھم من 

 النازحین من مناطق نینوى وسنجار .

 

 تعود لالقلیات دینیةمعابد ات التخریب والتدمیر التي طالت عملی

الشیعة في قضاء الحمدانیة، فقد  ك، تم تفجیر أربع حسینیات للشب 19/3/2015بتاریخ  -1
تم تفجیر كل من الحسینیات الثالث التالیة ( اإلمام علي، الزھراء، الصدریین) في 

 قریة منارة شبك، وحسینیة زینب الكبرى في قریة باشبیتھ من قبل داعش .
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قرن السابع ال ھو من اثأر ، تم تفجیر دیر الجب األثري والذي  19/3/2015بتاریخ  -2
 المیالدي والمتواجد داخل سیاج دیر الشھیدین بھنام وسارة في ناحیة النمرود.

 ىللمسیحیین یعود تاریخھا ال مقبرة بجرف اإلرھابيقام تنظیم داعش   2/3/2015في یوم  -3
 .تلكیف و مشیدة على تل اثري في مركز قضاء 1900عام 

في الموصل في األسبوع األول من شھر آذار من  اآلشوریة تجریف وتدمیر اثأر النمرود -4
، كون النمرود إحدى عواصم  اآلشوریة الحقبة إلىقبل داعش، وھذه اآلثار تعود 

، وكانت داعش قد قامت قبل أسبوع من ذلك بتكسیر  قطع أثریة اآلشوریة اإلمبراطوریة
 في متحف الموصل .

 إلىداعش بإزالة الصلبان  بالمعاول من عدد من الكنائس في الموصل وتحویلھا  قیام  -5
الواقعة في حي الشفاء في  األرثوذكسسریان لل الطاھرة جوامع ، ومن ھذه الكنائس كنیسة

كنیسة قدیمة  وأثریة ویجھل   و یشیر المؤرخون إلى إن كنیسة الطاھرة ھيالموصل، 
لغربیة من الموصل وفي منطقة باب ألعمادي وھي صغیرة تاریخ إنشائھا وتقع في الجھة ا

 نسبیا 
قیام داعش باستخدام أثاث الكنائس من المقاعد الخشبیة ( الرحالت) وتوزیعھا في بعض  -6

 األماكن العامة ونقاط التفتیش
 

 من األولىوتفجیرھا من قبل داعش خالل الستة اشھر  ى مزارات ایزیدیةتم االعتداء عل -7
عملیات الرصد التي قامت بھا منظمة  حمورابي لحقوق اإلنسان  وفق وعلى، 2015 عام

 -لدینا : كدتأ
 السعید ) في شھر شباط في بعشیقة . ر دین ) ومقام ( صتفجیر كل من مقام ( نا -8
 تدمیر مرقد بابا یادكار الكاكائي في منطقة تل لبن  -9

 نسف وتدمیر مرقد بابا حیدر الكاكائي في كزھكان  -10
رة سید احمد ابو یاسر في قریة وردك وھي مقبرة للكاكائیین وتقع جرف وتخریب مقب -11

 عند(ملتقى الزاب مع الخازر على قمة جبلیة عالیة)
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