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تقریر

منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان

و ھو ) الدواعش(عن أوضاع النازحین بسبب جرائم اإلرھابیین 
خالصة میدانیة لزیارات متكررة قامت بھا المنظمة في المناطق 

ھؤالء النازحینلجأ إلیھاالتي 
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وى الحرص من منطلق االلتزام بالمسؤولیة التطوعیة لمنظمة حمورابي لحقوق اإلنسان، ومن محت
على أن یكون المیدان مصدرا للمعرفة و التضامن و النشاطات األخرى ذات الطبیعة اإلنسانیة 
قامت السیدة باسكال وردا رئیسة منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان وزیرة الھجرة و المھجرین 
ذه األسبق بجوالت شملت محافظة اربیل و دھوك في زیارات للعوائل النازحة و قد رافقھا في ھ

الزیارات السادة لویس مرقوس أیوب نائب رئیس المنظمة عضو مجلس قضاء الحمدانیة و ولیم 
وردا مسؤول العالقات العامة في حمورابي و یوحنا یوسف توایا ممثل منظمة حمورابي في اربیل 

لقد ارتكزت الزیارات التي نفذت على ثالثة نشاطات ھي 

صورة مباشرة و ضمن األجواء الیومیة التي تفقد النازحین لإلطالع على أوضاعھم ب
یعیشون فیھا 

 تقدیم مواد و مساعدات إغاثة على وفق برنامج اعتمدتھ حمورابي یأخذ بنظر االعتبار
وقد شملت الحاجات األساسیة للنازحین و ما تشترط من إجراءات لتلبیتھا على وجھ السرعة 

و كذلك بلدات و قرى و على الوجھ المساعدات التي قدمتھا المنظمة مراكز المحافظات 
اآلتي 

قبل سیطرة االرھابیین على (قرقوش –برطلة –تللسقف –تلكیف –بندوایا –القوش :نینوى
)بعض ھذه البلدات
–ارادن –كوندي كوسا –رومتا –شیز –صوركا –دومیز –باختمي :دھوك و العمادیة

داوودیة
موسكا–بیشمیایي –دوري –كاني ماسي –جدیدي –تاشیش –جقلي –جلك :برواري باال

ناف كندالة–بیرسفي –ھیزاوة –باجدا –قراوال :زاخو
جوجر –دلیجان –اسماوة –ھزارجوت –مالبروان :عقرة
عنكاوا:اربیل

 رصد انتھاكات حقوق اإلنسان و تسجیل وقائعھا و إصدار تقاریر بشأنھا وكان لھذا الرصد
یتھ في إصدار منظمة حمورابي تقریرین كل منھما یشمل معلومات عن أنواع و المتابعة أھم

االنتھاكات التي تعرض لھا النازحون على ید المجموعات المسلحة من قتل و خطف و سبي 
و بیع للنساء و األطفال و مصادرة ممتلكات و اإلجبار على تزویج النساء للمسلحین 
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وقد أصدرت منظمة المعتقدات الدینیة للمواطنیناإلرھابیین و كذلك اإلجبار على تغییر 
حمورابي لحقوق اإلنسان تقریرین بھذا الشأن 

١٠/٨/٢٠١٤إلى ١٠/٦/٢٠١٤عن الفترة الواقعة بین : التقریر األول
١٠/١٠/٢٠١٤إلى ١١/٨/٢٠١٤عن الفترة الواقعة بین : التقریر الثاني

ھذه النشاطات بزیارة عدد من المطارنة و لقد استھلت السیدة باسكال وردا و فریق حمورابي 
الكھنة النشیطین في تقدیم الدعم المادي و المعنوي للنازحین المسیحیین من الكلدان السریان 
األشوریین و األرمن و كذلك الدعم المقدم لالیزیدیین و الكاكائیین و الشبك و من جملة ھذه 

ئیس لجنة اإلغاثة و مار موشي بطرس عضو اللقاءات لقاء مع نیافة المطارنة مار بشار وردا ر
ھذه اللجنة و جرى خالل اللقاء مناقشات مستضیفة عن أھمیة دعم النازحین 

و من النشاطات التي قامت بھا السیدة وردا و فریق حمورابي المرافق لھا تقدیم مواد إغاثة إلى 
لداوودیة و في قرى دھوك و منھا ا٢٠١٤تشرین األول ١١-١٠يیومشخص٧٥٠أكثر من 

شرتي و قریة قراوال في منطقة زاخو ضمن المثلث الحدودي العراقي السوري التركي ، و كذلك 
تمت إغاثة عوائل في مناطق أخرى من زاخو ضمن مأوى یمثل أبنیة غیر منجزة و كذلك لعوائل 

كانت تسكن في عدد من الخیم 

ة حمورابي منذ غزو اإلرھابیین مدینة و یأتي ھذا النشاط تواصال لنشاطات اغاثیة قامت بھا منظم
الموصل شملت برنامجین واسعین في إغاثة العوائل النازحة من الموصل و سھل نینوى بالمواد 

الغذائیة و الماء و األدویة و الكسوة الشتویة و المؤن المنزلیة األخرى شملت النازحین المتواجدین 
زاخو و أطرافھا باإلضافة إلى مساعدة في محافظة دھوك و عدد من بلداتھا و قراھا و في 

النازحین في قصبات نینوى األخرى و مناطق مختلفة من اربیل و عنكاوا استفاد من تلك 
عائلة نازحة٣٠٠٠المساعدات أكثر من 

لقاءات تحققیة عن أوضاع الفتیات و النساء الناجیات من قبضة اإلرھابیین ) حمورابي(كما أنجزت 
والتعذیب  وقد فقدن جمیع إفراد باإلكراه و التعسفانین السبي واالسلمة الدواعش و اللواتي ع

اأخوات وإخوان لھن تعرضوإننعائالتھن و مع ذلك أبدین بطوالت ال یتصورھا العقل، كما أشر
وترى منظمة حمورابي إن ھؤالء النسوة . لسجن و اإلجبار على تغییر دیانتھمللقتل  و التعذیب وا

نفسي یعید لھن صحتھن ویعید وتأھیلات من النازحین ھن بحاجة إلى إسعافالنازحات و أخری
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اإلحساس بالكرامة التي تم محاولة القضاء علیھا من قبل المسلحین اإلرھابیین الدواعش الذین 
ھدر القیم ویتصرفون بظالمیة مغلقة و یسعون إلى التالعب بالمبادئ والخصوصیات

لم یكن داء الحكومي العام باتجاه ھذه األوضاع غیر موفق بل و لقد وجدت منظمة حمورابي إن األ
ھؤالء األبریاء ال یمثلون موضوع من مواضیع األجندة التشریعیة وال لھا حضورا واضحا وكان

)الحكومة االتحادیة و حكومة اإلقلیم ( التنفیذیة على المستویین

تمدة لصالح النازحین بھذا المستوى من وفي ھذا السیاق لیس من المقبول أن تكون السیاسیات المع
الضعف و التراجع في حین إن الملیارات تنفق على مسائل أخرى تاركة مواطنین یحتضرون من 

األلم و المأساة 

إننا و أثناء جوالتنا كانت األسئلة من النازحین عن موقف الدولة غیر الطبیعي تجاه أوضاعھم و 
عة اإلبادة الجماعیة التي تمارسھا داعش و ضعف األداء تركھم یواجھون مصیرا مجھوال بین بشا

الحكومي في إیجاد حل لمعضالتھم  بإسعافھم إنسانیا وتحریر مناطقھم وتأمینھا تحضیرا للعودة و 
من ثم تعویضھم  للكوارث التي حلت بھم مادیا ومعنویا باإلضافة إلى االعتراف باإلبادة الجماعیة 

حقوق الناس المستھدفین، وإنصافھم أمام القانونین الوطني والدولي على المدیین القصیر إلعادة
التي تعرضت لھا األقلیات تواصل لعملیات اإلبادةوالبعید مع مالحظة إن ھذه اإلبادة الجدیدة ھي 

١٩٦٩في سمیل و ١٩٣٣مذابح اآلشوریین عام و كذلك ) ١٩١٥المسیحیون و االیزیدیین عام (
صوریا باإلضافة إلى ما تعرض لھ المسیحیون من قتل و تھجیر في قراھم التاریخیة و عملیات في 

سلب و نھب و حرق القرى في فترة الستینیات و السبعینیات و تكرر األمر في الثمانینات و صوال 
قریة و ٢٥٠حیث تم تدمیر ١٩٩١و انتفاضة عام ١٩٨٨إلى عملیات األنفال السیئة الصیت عام 

رات الكنائس و األدیرة، بعضھا یعود تاریخھا إلى القرون األولى للمسیحیة و التي تعد من عش
اإلرث الوطني و اإلنساني العالمي المشترك  

إن حمورابي على یقین تام بان الحل األمثل لالنتھاكات التي تتعرض لھا األقلیات و إنھاء الكوارث 
المناطق التي سیطر علیھا اإلرھابیون و إعادة رسم التي حلت بھا ینبغي إن یتم من خالل تطھیر 

سیاسة أمنیة جدیدة تقوم على قدرات و إمكانیات أبناء ھذه األقلیات من خالل تسلیحھم و تدریبھم و 
تسلیم الملفات األمنیة لھم في إطار قوانین الدولة العراقیة مع بقاء القوات الدولیة لتوفیر الحمایة 

الداعشي تماماالالزمة حتى یزول الخطر 
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إن منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان و بعد الجوالت المیدانیة التي قامت بھا تعتقد بان مبلغ الملیون 
دینار الذي منحتھ وزارة الھجرة و لمرة واحدة ال یمكن بأي حال من األحوال أن یسد الحاجات 

بیة متطلبات األطفال في ظرف الطارئة التي تتحملھا العوائل النازحة بل إن ھذا المبلغ ال یكفي لتل
قاس یزدحم فیھ النازحون بقاعات و خیم و تحت األشجار و ال یجدون ما یمكنھم من مواجھة 

األخطار الیومیة  

ضعیفا و غیر مقبول قیاسا تعتقد منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان إن دور األمم المتحدة ما زال 
لك ال یمكن ان یكون لألمم المتحدة الدور المتمیز إال إذا تلكھا المنظمة الدولیة و لذمالتي تبالمكانة

تصدرت كل جھود اإلغاثة و النشاطات الحقوقیة بإطار أن تكون ھناك میزانیة دولیة مخصصة 
لمعالجة آثار ھذه الكارثة 

إننا إذ نشیر إلى ذلك فإنما ننطلق من المقاصد النبیلة التي تضمنھا میثاق األمم المتحدة في حمایة 
ویات و حقوق و كرامة المواطنین في أي بقعة من األرضھ

من المالحظات األخرى التي سجلھا فریق منظمة حمورابي لحقوق اإلنسان ھو ما یحصل في 
وحسب اإلحصاءات التي قامت بھا أبرشیة اربیل إذ إناربیل و باقي مراكز تواجد النازحین

في قاعات فرد من المسیحیین فقط یسكنون٣٢.٣١٦ما یقارب منھناكالكلدانیة في عینكاوا
وخیم بینما الواجب یقتضي من الحكومتین في اإلقلیم و في بغداد  استئجار عمارات عدیدة فارغة 

ربیل إلسكان النازحین فیھا و من المھم أن ننبھ إلى األخطار التي تتعرض لھا عوائل نازحة أفي 
طاء منزلي سوى الخیم مع إن الشتاء بدا یطرق ایزیدیة و شبكیة و كاكائیة التي ال تمتلك من غ

األبواب و ھناك احتماالت بھطول أمطار و انخفاض في درجات الحرارة

و یھمنا أخیرا أن نقترح الحلول اآلتیة   

قدم إلى العوائل النازحة على تحسین نوعیة الدعم اإلنساني المتوسیع و تدعیم و- ١
أن یتم ذلك بشكل عاجل

ال حضاریا یلیق بالمواطن العراقي نظرا للواردات النفطیة لة السكن ححل مسأ- ٢
الكبیرة وذلك بالتعاقد لتأجیر شقق و منازل في اربیل وعنكاوا ودھوك وزاخو 

والسلیمانیة الستیعابھم و بما یحفظ كرامتھم 
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ألف دینار شھریا لكل عائلة نازحة و لمدة سنة ٥٠٠تخصیص مبلغا ال یقل عن - ٣
یارھم وذلك للحد من الھجرة الجماعیة إلى خارج العراق كما بانتظار العودة إلى د

إن مثل ھذه الخطوة تعزز الثقة بین المواطن و الحكومة و تجعلھ یعتقد انھ غیر 
مھمل و إن كرامتھ مصانة في وطنھ 

الجنسیة والجوازات في اربیل خاصة بالنازحین لمعامالت فتح أقسام حكومیة - ٤
دومي زاو القوش التبعتینقل في منطقة ودھوك إذا اقتضى األمر على األ

جنوب دھوك و ذلك إلعادة إصدار بدل ضائع ) االتحادیة(للحكومة المركزیة 
للوثائق الثبوتیة و المستمسكات التي سلبت على ید اإلرھابیین الداعشیین، كما 
یمكن تقدیم خدمات أخرى للنازحین لتجنیبھم معاناة السفر إلى بغداد لتسجیل 

جمیع العوائل النازحة التي دیثي الوالدة و یھمنا إن نؤكد ھنا إنحاالطفال
لتقیناھا قد أكدت على أھمیة خطوة من ھذا النوع  أ

عن ) منحة الملیون(تقترح منظمة حمورابي أن یتم صرف مستحقات النازحین - ٥
طریق المصارف الموجودة في اإلقلیم بالنسبة للنازحین المتواجدین في محافظات 

ربیل و السلیمانیة ، أما بالنسبة للنازحین الذین وصلوا إلى بغداد و دھوك و ا
لمنع أیضامحافظات أخرى فیتم صرف ھذه المنحة من خالل المصارف

التالعب فیھا و تجنیب المواطنین النازحین من اإلھانات و الضغوط النفسیة التي 
یتعرضون لھا 

د بالسماح للنازحین الذین حث المصارف الرسمیة العراقیة كالرافدین و الرشی- ٦
كان لھم حسابات مصرفیة في فروع تلك المصارف و التي أصبحت تحت 

، بتحریك حساباتھم من فروع أخرى في المحافظات )الداعشیین(سیطرة المسلحین
التي تقع خارج إطار سیطرة اإلرھاب لمعالجة أوضاعھم االقتصادیة السیئة 

الذین تمكنوا من العبور إلى تركیا خوفا من السماح بتقدیم منحة الملیون للنازحین- ٧
بطش داعش و ذلك بقبول الوكاالت الصادرة حسب األصول القانونیة العراقیة  


