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 ملخص التقرٌر

بالوقابع مدى وجود تقدم فً اوضاع حقوق االنسان فً العراق فٌما ٌتعلق بالبٌبة القانونٌة  1177ٌكشؾ تقرٌر 

ذات الصلة والجهد الوطنً والدولً فً حماٌة االقلٌات وفً دعم مقومات عودتهم الى مناطقهم بعد تحرٌر 

 ً مدنهم وبلداتهم.مناطقهم من داعش االرهابً، ومستوى االعمار والمعالجات االمنٌة واالقتصادٌة ف

وعلى المنهج القانونً  1177وقد اعتمد التقرٌر على المنهج الوصفً التحلٌلً لالحداث التً جرت خالل عام 

من خالل مراقبة المنظمة لبعض التشرٌعات والمشارٌع القانونٌة المقترحة ومدى تكٌفها مع عملٌة التحول 

االرادة المعلنة لصناع القرار فً حماٌة التنوع فً العراق الدٌمقراطً فً البلد ومدى انسجامها اٌضا مع 

 وضمان كرامة جمٌع العراقٌٌن.

وكذلك اعتمد التقرٌر على المعاٌنة والرصد المٌدانً من خالل الزٌارات واللقاءات والمقابالت الشخصٌة 

حة، واٌضا من المباشرة التً تقوم بها المنظمة فً مناطق التوتر أو المناطق التً شهدت نزاعات مسل

المعلومات التً ٌقدمها باستمرار راصدوا المنظمة واعضاإها ومإازرٌها المنتشرون فً أؼلب محافظات 

ما أستقته المنظمة من البالؼات والرسابل والشكاوى والمزاعم التً تقدم بها مواطنون عراقٌون  كالعراق، وكذل

 قوق االنسان واالقلٌات ووسابل اعالمها.، ومن بعض مإسسات المجتمع المدنً العراقٌة المعنٌة بح

فً الموصل قبل وبعد التحرٌر واوضاع االقلٌات من فً محافظة نٌنوى ولقد تناول التقرٌر اوضاع المواطنٌن 

المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن  والكاكابٌٌن والصاببة المندابٌٌن، واالنتهاكات واالعتداءات التً تعرض لها الناشطون 

واالعالمٌون، كما ٌضم التقرٌر ملفات تؽطً ظاهرة االتجار بالبشر والعنؾ ضد المرأة  المدنٌون والصحفٌون

 وملؾ التشرٌعات الماسة بحقوق االقلٌات ؼٌر المسلمة.

كما ٌضم  التقرٌر ستة تقارٌر مٌدانٌة خاصة كانت قد اصدرتها المنظمة خالل زٌاراتها  المتعددة للموصل  

نوى وهً تمثل شهادات وافادات ضحاٌا وتدوٌنات مٌدانٌة محلٌة تنقل المشهد وبلدات ومدن االقلٌات فً سهل نٌ

فً حٌنه ضمن االطار الزمنً للزٌارة وقد تكون بعض االنتهاكات أو الصور قد تم معالجتها فٌما بعد، أو ان 

. اال أن تضمٌنها فً التقرٌر وجدته حمورابً ضرورٌا 1177بعض االحصاءات قد تؽٌرت فً نهاٌة عام 

لؽرض التوثٌق، أما االنتهاكات األخرى التً ما زالت سابدة وجاءت فً حٌثٌات التقرٌر، فؤن منظمة حمورابً 

 لحقوق االنسان تتطلع الى الجهات الحكومٌة والمإسسات والمنظمات األخرى المعنٌة بها لمعالجتها.

رأة والطفل، وعقارات وفً الختام خرج التقرٌر بمجموعة من االستنتاجات والتوصٌات تخص حقوق الم

وامالك االقلٌات المؽتصبة وخاصة المسٌحٌٌن، وكذلك توصٌات بشؤن المناطق المحررة فً محافظة نٌنوى 

 ا عن االوضاع االقتصادٌة فً البالد وانعكاساتها على اوضاع حقوق االنسان.ضوالمحافظات االخرى، واٌ

ٌر ومساعدة السلطات الحكومٌة فً تطوٌر واقع حقوق كما ٌضم التقرٌر بٌن ثناٌاه مقترحات للمعالجات والتطو

االنسان من اجل عراق ٌزهو بالكرامة االنسانٌة بعد تحرٌر أرضه من بإر ارهاب داعش وؼٌرها من 

 المنظمات االرهابٌة المتطرفة.
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 المقدمة
 

عاش العراق زمن الحرب المكثفة على المستوى العسكري كما على المستوى السٌاسً  ،٧١٠٢خالل عام 
زال تى االزمات المتعددة التً ال تخفالمل. ال أؼنٌا باالحداث منها مؤساوٌة ومنها حاملة  العراقٌون عاماشهد و

ث قرارات معٌنة كان ذلك على مستوى االدارة بشكل عام حٌسواء الى ٌومنا هذا ٌدفع العراقٌون ضرٌبتها 
بشكل عام شمل هذا وتعسفٌة اثرت سلبا على حٌاة المواطنٌن من الموظفٌن والمتقاعدٌن والفالحٌن والصناعٌٌن 

التاثٌر السلبً جمٌع شرابح المجتمع المحكوم علٌهم. والدلٌل هو مواصلة  المواطن مطالباته البسط حقوقه فً 
سوأ، ما ولد ؼضب عاما ٌتراجع الوضع من سًء الى اال ٠٥من حٌاة تلٌق بكرامة االنسان حٌث منذ ما ٌقارب 

. وهذه التظاهرات التً وصلت الى حد اقتحام البرلمان وبعض الدوابر الرسمٌة ادت الشارع المتظاهر
بحق المتظاهرٌن مثل اعتقاالت تعسفٌة ومضاٌقات ؼٌر مقبولة بالسلطات الى ممارسة اجراءات صارمة 

ة ضد حرٌة التعبٌر التً تتمٌز به كل الدٌمقراطٌات فً العالم والتً ٌكفلها الدستور وؼٌرها من اجراءات جزابٌ
باالضافة الى عدم االستجابة لتلك المطالب بما ٌخدم المواطنٌن فً استعادة  ( 38رقم ) العراقً فً مادته  

    .االنتظار  أطال أمد حقوقهم المفقودة ما ٌإدي الى عٌش  بابس
ذكر اعاله جابه العراقٌون االرهاب الداعشً  بعملٌات عسكرٌة مدعومة جوا ومباشرة من وبالرؼم من كل ما 

قبل قوات التحالؾ الدولً المناهض لتنظٌم اجرامً اطلق على نفسه "الدولة االسالمٌة " داعش، بقٌادة ابو بكر 
سرحٌته الداعشٌة التً طالت تبخر بعد انتهاء مالمجرم االول الذي ٌقود هذا التنظٌم االرهابً والذي البؽدادي 

وؼٌرها التً شهدت ابشع ممارسات ودٌالى وصالح الدٌن ثالث سنوات فً الموصل ومناطق ؼرب العراق 
انواع جرابم االبادات الجماعٌة كالسبً والقتل واالختطاؾ والتهجٌر القسري  االرهاب التً شملت مختلؾ

وؼٌرهن  عٌات)التركمانٌات(والشٌ ٌزٌدٌات والمسٌحٌاتواالعتداءات الجنسٌة على نساء وبنات االقلٌات كاال
من جرابم فً سباٌكر  ارتكبوهوالتخرٌب والتفجٌر للصروح الحضارٌة كما لمساكن الناس باالضافة الى ما 

والذٌن قضوا فً  حٌث الى ٌومنا هذا تتواصل عوابل الشباب المتدربٌن لخدمة الدفاع عن اعراضهم واراضٌهم
وفً هذه البٌبة آلذان ال تزال ثقٌلة السمع لذا افً المطالبة بحقوقهم لكن ولالسؾ الشدٌد   نةهذه العملٌة الجبا

، واكبت منظمة حمورابً التً تعج باالنتهاكات والممارسات التً تتجاوز كافة معاٌٌر احترام حقوق االنسان
  لحقوق االنسان عملها فً:

 

  استمرار تسجٌلها عن أسفها الشدٌد على  وتعرب، ةمهامها االساسٌ ٌعد أحدالمراقبة والتوثٌق المٌدانً والذي

، من دون ان تتؤسس منظومة وطنٌة 1177االنتهاكات التً تعرض لها العراقٌون خالل عام  العدٌد من وقابع

السبل او  تقترح وتضع ،تفقه فً المباءئ الدولٌة الخاصة بحماٌة حقوق االنسانمتكاملة كفوءة ومختصة 

إذ ما زالت الصور المٌدانٌة المإلمة لهذه  ة االنتهاكات والحد منها. لمواجهٌجٌات واآللٌات المطلوبة  االسترات

ن تباٌنت من محافظة الى أخرى، وفً هذا إاالنتهاكات تتكرر فً مشاهد عدٌدة على إمتداد خرٌطة البالد و

ت سلبا بشكل أو بآخر على حقوق السٌاق شخصت منظمة حمورابً لحقوق االنسان ثالثة مإشرات مٌدانٌة أثر

 وذلك من خالل عمل الرصد والتوثٌق الذي ٌمثل ركٌزة عملها الحقوقً : العراقٌٌن
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 حمورابً لحقوق االنسان منظمة عمل التوثٌق فً

 

 
 :االول المإشر  -

والبلدات والقرى وٌتعلق باألوضاع األمنٌة والخدمٌة وتوجهات االعمار والمعالجات االقتصادٌة فً المدن 
المحررة فً عموم محافظة نٌنوى، وكذلك فً مناطق من محافظات االنبار ودٌالى وصالح الدٌن، وكان الضؽط 
االكبر من هذا التؤثٌر السلبً فً مناطق سهل نٌنوى وسنجار وتلعفر، إذ بالرؼم من االنجاز الوطنً المشرؾ 

اال أن الخطوات التً اتخذت حتى اآلن من اجل تؤهٌل  من الؽزو الداعشً، المتمثل فً تحرٌر هذه المناطق
ما زالت تخضع للتذبذب أن لم نقل  واستقرارهم  المحافظات المذكورة للسكن اآلمن وعودة النازحٌن والمهجرٌن

سهوا  المختلفةمن قبل الكٌانات المسلحة او الحشود االمنٌة بعض الخروقات  التسوٌؾ فً بعض االحٌان وحصول
اي من ٌتحمل المسإلٌة فً كل ذلك هم السلطات السٌاسٌة واالجهزة االمنٌة  .لؽاٌة ال تبرر الوسٌلة فا .ام عمدا

 وخاصة تلك التً انٌطت بهم مسإلٌة حماٌة المواطنٌن وممتلكاتهم فً كل منطقة.
 

 : الثانً المإشر  -

إصولٌة وطابفٌة تسعى الى  رجعٌة قوانٌن بؤهداؾقرارات و تستهدؾ تمرٌر فعل حصول نزعة إن لم نقل ردة 
تطوٌق حقوق المواطنٌن العراقٌٌن من خالل تؤوٌل بعض النصوص االسالمٌة خالفا للقٌم المدنٌة المعروفة التً 

االسالم أصال، أننا نقصد من خالل المإشر القانون العراقً الوضعً كما نص علٌها الدستور ونص علٌها 

بخصوص لوطنٌة الموحدة، وكذلك المحاولة الجارٌة فً مجلس النواب ( ثانٌا من البطاقة ا 16موضوع المادة ) 

محاوالت فً البرلمان لفرض اٌضا و 7959( لعام  788تعدٌالت على قانون االحوال الشخصٌة رقم ) مشروع ال

 .مواد فً نصوص قوانٌن لمنع تجارة الخمور فً البالد 
 
 : المإشرالثالث -
 ٌعد انتهاكا صرٌحا لمباديء الدستورٌة لالسلطات الرسمٌة  على ان مخالفة ،لحقوق االنسان حمورابًمنظمة  تنبه 

ٌجب ان تستنبط باقً  امنه التً)الدستور( فً العدٌد من مواده  لقانون االساسًعلى ا اصارخ تجاوزاال بل 
ٌتم  ارتجالٌةالقوانٌن والقرارات فً خدمة احترام حقوق االنسان وصٌانة كرامة المواطن العراقً ولٌس بقرارات 

وحث ومسعى توصٌات من تكرار بالرؼم و .عٌنم او رأي مسإول لجنة معٌنة المصادقة علٌها بمجرد تصوٌت
وبشكل ؼٌر  همحقوقتم انتهاك ٌع سنوات منذ ارباستعادة حقوق المتقاعدٌن والموظفٌن الذٌن  الجلحمورابً 
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الذٌن تم سلب حقوقهم المكتسبة  المتقاعدٌنحقوق الوزراء السابقٌن  وفً سبٌل المثل ولٌس الحصر، ،مسبوق
وعلتهم الوحٌدة هً قبولهم بمنصب  كلٌا! اءهاالؽتم التقاعدٌة وبٌنهم من  ٢ من مستحقاتهم٠١من  أكثربتقلٌص 

 المس بمسٌرة حٌاتهم الطبٌعٌة وحٌاة عوابلهم الجل خدمة البلد. سببا اسوأ الظروؾ أمنٌا واقتصادٌا م وزاري فً
السكن فً  تجارٌة خٌالٌة علٌهموخدمات جارات ابفرض  متواصلبشكل للخطر تعرٌض امنهم  الى باالضافةهذا  

 أهملمع ذلك  تحدٌد االجار حسب القانونتم الذي اشؽلوه بمرسوم جمهوري ساري المفعول وحٌث فٌه  الحكومً
فً تحملوا مسإلٌات  كمواطنٌنحماٌتهم  ،بعدهممن الحاكمة من واجب السلطات  بٌنما .هذا المرسوم بكل بساطة

اعطوا ضحاٌا تعرضوا بالفعل وومنهم  ،المتواصل من قبل االرهاب ستهداؾالاالً بسببها ٌتعرضوا  قدوالدولة 
للوزراء السابقٌن الذٌن تجاوزا على القانون واالعراؾ المعمول بها عالمٌا  ،المس بالحقوقكذلك ٌمثل هذا  بشرٌة.

ملتصقة  حقوقهملهم وفً خدمتها باي شكل من االشكال وتحصٌل حاصل ان ٌكون لدولة لكذخٌرة  خبرتهم تحسب
تم احتساب الخدمة للوزٌر السابق ، يسو فً العراق وبشكل ؼٌرولالسؾ الشدٌد لكن  احرقهم.بالمنصب الذي 

على الوزراء  هفروضتم الذي  ط العمرباالضافة الى شرحسب الدرجات االوظٌفٌة المكتسبة خالل سنٌن الخدمة 
كان ذلك  واذا .بها للتصرؾؼٌر قابلة كحقوق مكتسبة بان التكلٌؾ بهذا المنصب ٌولد امتٌازات تقاعدٌة متناسٌن 

وٌستعاد الحق باثر رجعً  ٌجب أن ٌعاد النظر فٌهاف ،مإقتةوخالل اوضاع استثنابٌة معٌنة او مطلوبا ممكنا 
الذي المواطن العراقً  كرامةوصٌانة احترام حقوق االنسان آلٌات وفق منهج قانونً انسانً ٌتكٌؾ مع  حابهصال

 بؽض النظر عن توجهاته وانتماءاته الفكرٌة والعرقٌة واالثنٌة والثقافٌة.اضطلع بهكذا مسإلٌات، 
 

 الرابعلمإشر ا -

، وما 25/9/2017ا فً هما جرى على هامش قرار قٌادة أقلٌم كوردستان العراق إجراء االستفتاء المرفوظة نتابج
تبعه من تداعٌات مٌدانٌة بعضها ما ٌتعلق بالمناطق التً اطلق علٌها  المتنازع علٌها، أو بشؤن المنافذ الحدودٌة 

فاقم الوضع السٌاسً بشكل خطٌر بٌن العرب واالكراد اذا ال تقوم العالقات على مبدأ احترام إدي الى ت،قد ٌ
                .حكم والسٌاقات الفدرالٌة الصحٌحةالدستور فً الجزء الخاص بنظام ال

 
التً شخصتها منظمة حمورابً لحقوق االنسان، فؤنها تجد من واجبها وهً  االربعةوفً اطار هذه المإشرات 

، أن تإكد ان الخطر القابم 2017تصدر تقرٌرها السنوي عن حالة أوضاع حقوق االنسان فً العراق لعام 
الدولة المدنٌة االنسان ووالذي سوؾ ٌتفاقم لعدم وجود منظومة اعالمٌة وثقافٌة تعمل بؤتجاه تعزٌز قٌم 

السٌاسً  لشراكة الحقٌقٌة بٌن جمٌع المكونات العراقٌة بعٌدا عن التهمٌش واالقصاء والعزل بسبب االختالؾوا
الدٌنً او الطابفً  او الجنسً او القومً او العددي والخ   أو  
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 أوضاع االقليات في العراق

 
من تحرٌر ألؼلب مناطقها التً  1177شهده عام ال تزال أوضاع االقلٌات ؼٌر مستقرة فً العراق بالرؼم مما 

الى التناقص الذي حدث فً باالضافة  كانت تحت سٌطرة داعش، فً سنجار وسهل نٌنوى وتلعفر وؼٌرها.

 ، اال انوالتؽٌٌر الدٌمؽرافً الذي ٌصٌب مناطقم جراء الهجرة التً تنخر فً وجودهم فً بلد اجدادهم همداعدا

التً شهدت  االبادات الجماعٌةت االصلٌة تضمد جراحاتها لما قاسته خالل السنوات ال ٌزال ابناء هذه المكونا

 وؼٌرها من اعمال االعتداء والعنؾفً السبً لنساء ضد اعمال قتل واختطاؾ وانتهاكات جنسٌة خاصة أ

ٌن فً من النساء المسبٌات وؼٌرهم مجهولً المصٌر كما اآلالؾ من العوابل واالفراد قابع اآلالؾوالجنسً. 

مخٌمات النزوح الداخلً، باالضافة الى اآلالؾ الذٌن تركوا الحدود العراقٌة فً دول الجوار فً ظروؾ فً 

 ؼاٌة الصعوبة بانتظار توطٌنهم فً اي بلد ٌفتح لهم بابا للجإ الٌه. 

 الى ،من نظام شمولً فاشً التخلصعاما من  ٠٤ن كان العراق لم ٌتعافى بعد واعلى الصعٌد السٌاسً اما 

الفساد باشكاله وؼٌاب كارٌزما الالعبٌن السٌاسٌٌن الذٌن تبنً دٌمقراطٌة صعبة الممارسة الصحٌحة بسبب 

ٌفتقرون الى اقل ما ٌمكن من الحنكة السٌاسٌة المطلوبة وعلى اقل تقدٌر لمجموعة من العراقٌٌن عامة بما فٌهم 

صارخ المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن ٌدفعون الثمن ؼالٌا االقلٌات والمسٌحٌٌن بشكل خاص. ال ٌزال االقلٌات وبشكل 

جراء تكرار وجوه محسوبة على اصحابها من الالعبٌن الذٌن شهدوا لفشل سٌاسً ذرٌع وعدم القدرة على 

فً مجلس الحكم والذي  ٠٣٢كقرار خطرة ومشارٌع قوانٌن على قرارات الحفاظ على حقوق جماعاتهم. وقعوا 

على القانون العراقً والفضل ٌعود الى الحركة النسوٌة التً فرضت الؽابه.  كان ٌفرض الشرٌعة االسالمٌة

اللؽاء قانون  سنة وكان هدفه ٠٤١١مشروع ٌفتقر الى الحٌادٌة وٌعود بالعراق الى انماط الحٌاة ما قبل النه 

ذي . واٌضا اعٌد تكرار هذا التوقٌع على مشروع قانون الجعفري ال٠١٥١لسنة  ٠٠٠االحوال الشخصٌة 

اقترحه مجلس الوزراء العراقً وكان "الوزٌر المسٌحً" الوحٌد من االقلٌات الذي وقعه بجهل تام للخطر الذي 

سوؾ ٌعرض الٌه هذه المجموعات من المواطنٌن ؼٌر المسلمٌن. النه هو ذات المشروع الذي ٌروم الى فرض 

التجاوزات على حقوق ؼٌر المسلمٌن ه الحماٌة الذمٌة مقابل دفع الجزٌة المفروضة على ؼٌر المسلمٌن. هذ

المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن الخ هً مساموات سٌاسٌة مرفوضة النها ثمن البقاء فً السلطة لٌس ٌعنً فً المقدمة 

سمعناه وبحضور حمورابً من مراقبٌن دولٌٌن: "ان ممثلً االقلٌات وخاصة . كما هً دلٌل واضح على ما اال

الجلها مبدبٌا انها القضاٌا التً اقع الخاص بالقضاٌا التً تخص جماعاتهم." المسٌحٌٌن منقطعٌن كلٌا عن الو

تسلقوا الى مقاعد البرلمان والوزارة وؼٌرها من المناصب التً هدفها الشرٌؾ هو مناصرة المواطن والوطن 

لٌات االق ٌستخدمونبتامٌن الحقوق والواجبات تحت راٌة القانون. باختصار هناك فشل سٌاسً فضٌع للذٌن 

وأدٌانهم الؼراضهم الشخصٌة وال ٌرٌدون االعتراؾ بفشلهم لالنسحاب من العملٌة بكل بساطة وترك ؼٌرهم 

. كما ان المإسؾ فً العملٌة وعلى ما ٌبدو هو ان المسٌحٌٌن مثل ؼٌرهم ٌمارسون انقاذه.القٌام بانقاذ ما ٌمكن 

هو اعلى مستوٌات النزاهة واالخالص والشهادة  الفساد السٌاسً واالداري والمالً فً حٌن ان المطلوب منهم

باسم المسٌحٌٌن فً البرلمان لم ٌكترثوا لضحاٌا جرابم االستهدافات الممنهجة  اؼلب الذٌنبل  بالمجتمع.للرقً 

والمتواصلة أ كانت تلك التً تم ممارستها من قبل االرهابٌٌن الداعشٌٌن ام التً تمارسها "الجهات المجهولة". 

تشرٌع، بما فٌه لم تصبح اٌة قضٌة من القضاٌا الخاصة بالمسٌحٌٌن موضوعا فً الالبرلمانات ولقد تعاقبت 

الــى جعلها كاحدى القضاٌا الوطنٌة تستحق ان  أحدهمتم االنتقاص من خطورتها ولم ٌسع  بالعكسابادتهم. بل 

 توضع على اجندة البرلمان لتناقش تحت قبتة.
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تبٌن أن عدد  (1177 – 1174)وفً مسح اجرته منظمة حمورابً لحقوق االنسان لتقارٌرها السابقة للمدة 

( شخص والجدول  71819( شخص وعدد المختطفٌن أكثر من )  7771)الذٌن سقطوا من االقلٌات الشهداء 

 التً وردت الى منظمتنا منذ الؽزو االرهابً الداعشً االسود: ادناه ٌبٌن التفاصٌل
 

 المسٌحٌون
77  73 4 

 154 748 716 

 االٌزٌدٌون
957  945 6 

 71747 8117 1741 

 االقلٌات االخرى
) الشبك، الكاكابٌة، التركمان (     

111  799 3 

 418 773 155 

 ( 1177 – 1174من االقلٌات بٌن ) 71819والمختطفٌن 7771 ٌصل  احصابٌة لعدد الشهداءاجمالً                  

، ال بد من الخوض فً اوضاع كل مكون على 1177وللتعرؾ بشكل أكثر عن اوضاع االقلٌات خالل عام 

 حدة.

 

 أوضاع المسيحيين
 

 الحالة فً مدن وبلدات وقرى سهل نٌنوى التً تم تحرٌرها 

 
  ات االولى والمتكررة لمختلؾ وفود منظمة حمورابً تارٌخ الزٌارمن ": مركز قضاء الحمدانٌة " بؽدٌدا

حاالت رفع األنقاض خطوات متسارعة اذ ما زالت النفاٌات  تشهدلم اذ  ،لحقوق االنسان فور التحرٌر

احٌاء ومخلفات التدمٌر والنسؾ والتخرٌب الذي قامت به داعش هناك قبل انسحابها تؽطً مساحات و

ٌة مدعومة مالٌا االهالً جهودا فردٌة وجماع بذلوقد من المدٌنة رؼم كثرة الوعود التً أطلقت.  ومناطق

من قبل بعض المنظمات المحلٌة للمجتمع المدنً منها كنسٌة ومنها مستقلة ومنها اجنبٌة وحتى دولٌة 

وقاعات التجمعات  العامة والخاصةالعادة تاهٌل عدد من الدور و رفع بعض االنقاض وتنظٌؾ المدارس 

 الكبٌرة وكل من داره وامام داره.  

التً تستحق التقدٌر تتمثل بإنجازات الدوابر الكهربابٌة التً استطاعت فعال  نشاطات االعمار الخدمًوان 

قبل احتالل المدٌنة فً  الى الوضع الذي كان علٌهجزآ ولو رمزٌا جدا لكنه مشجعا للعودة ان تعٌد 

7/8/2014. 

لة عاب (3000)، فقد تبٌن أن بحدود 2017كما سجلت منظمة حمورابً عودة مقبولة حتى نهاٌة عام  

 مسٌحٌة عادت الى بٌوتها فً مركز القضاء.
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زكاخان: الدار قبل الترمٌمالدور التً تم ترمٌمها من قبل حمورابً بالتعاون مع منظمة  أحد  

 
العوابل التً ما زالت فً مخٌمات النزوح وترؼب فً العودة، لكنها تصطدم بالواقع الخدمً  مباتوهناك  

 جانب ودورهم المدمرة من جانب اخرمن  ي الذي تعانٌه المدٌنةزرالم

لم ٌحسموا أمر عودتهم الى مدٌنة بؽدٌدا،  الجهاز االداري وقد الحظت حمورابً أن بعض المسإولٌن فً

  اذ ال ٌزالوا ٌقٌمون فً اربٌل أو دهوك وٌقوموا بزٌارة المدٌنة بٌن الحٌن واآلخر

الدكاكٌن والمقاهً والمطاعم، ولكن  وفتح بعضحمورابً اعادة الحٌاة الى االسواق والمتاجر، راقبت كما 

وأن اصحابها ال ٌملكون امكانٌة اعادة اعمارها وهم بحاجة الى دعم  ةال ٌزال العدٌد من هذه المرافق مدمر

 .ومساعدة من الدولة أو جهات أخرى داعمة

 

 
مثل باقً المدن والقرى المحررة ابؽدٌد فًالترمٌم دكاكٌن تفتح من جدٌد وشوارع فً انتظار اعادة   
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 فقد الحظت حمورابً بؤن هناك ارتٌاح نسبً من االهالًالوضع األمنً العام فً المدٌنة مستوى  لىأما ع 

 حماٌةبابلٌون وحدات  كتابببالرؼم من احداث االقتحامات بٌن مختلؾ الحشود الشعبٌة حٌث استهدفت 

وكلٌها فصابل مسلحة مرتبطة بهٌبة الحشد الشعبً . وبسبب تدخالت حكومٌة وامنٌة من  ( NPUنٌنوي ) 

، لكن الخوؾ جانب بؽداد، قلت حدة المخاوؾ األمنٌة أو هاجس الخوؾ من احتماالت اختراقات للتسلل

ة بؽدٌدا من ٌسود القلق والتساإل أبناء مدٌن، لذلك السابق الذي كان ٌحكم المدٌنة ما زال مخٌما على النفوس

احتماالت تعرض قضاء الحمدانٌة عموما الى أوضاع استثنابٌة مجددا نتٌجة وجود حشود مسلحة ذات 

الخصومة القابمة بٌن بؽداد  وعدم حسممرجعٌات سٌاسٌة مختلفة، تخشى االهالً من احتمالٌة صدامات بٌنها 

 ت فً سهل نٌنوى.على االقلٌاوانعكاس ذلك االستفتاء وتداعٌاتها بعد عملٌة واربٌل 

رفع بعض األنقاض ومخلفات الحرابق التً اشعلها االرهابٌون فً الكنابس، ولكن لم  وبالرؼم من أنه تم

تجري حتى االن عملٌات اعمار جدٌة لهذه الصروح الدٌنٌة المهمة، ورؼم ذلك فقد شهدت بعض كنابس 

 المدٌنة إقامة صلوات فٌها خالل أٌام االحد.

السٌاسٌة والدٌنٌة والثقافٌة التً ألتقتهم حمورابً بؤن مسك الملؾ االدارٌة وء ونخبه وأفاد أهالً القضا

 .األمنً ٌنبؽً ان ٌكون بؤٌدي أبناء المدٌنة ومن خالل التنسٌق مع الحكومة االتحادٌة وبرعاٌة دولٌة

هاٌات اشتكى أهالً بؽدٌدا العابدٌن من صعوبة الحٌاة الٌومٌة ومعاناتهم النفسٌة خالل نفٌما 

النهار ٌومٌا، اذ ال توجد اٌة متنفسات ٌمكن التعوٌل علٌها كما كان سابقا، حٌث كانت المدٌنة 

 تزخر بالحركة المسابٌة.

االؾ من اجهزة تصفٌة مٌاه الشرب منظمة حمورابً فً تشجٌع العودة الفعلٌة بتقدٌمها ساهمت لقد  
بعد عودتهم  بشكل متكرروالسالت الؽذابٌة والصحٌة باالضافة الى الدعم النفسً لمرافقة العوابل وزٌارتهم 

، وفً ذات  CSIبالتعاون مع منظمة التضامن المسٌحً الدولٌة  تهجٌرهم، وذلككما كان االمر خالل فترة 
 .دارا ( ٥١) اعادة اعمار  من زكا خان الدعم من مإسسةالسٌاق استطاعت حمورابً بالتعاون و

 
ومن مناطق سهل نٌنوى التً كانت تحت مراقبة ومتابعة منظمة حمورابً لحقوق االنسان، بلدة تللسقؾ 

الدعم المادي والمعنوي بؽرض تشجٌع العودة الكرٌمة  ة وقدمت لها مواطرافها والتً زارتها وفود المنظ
التً كانت اساسٌة فً وقدمت لجمٌع العوابل العابدة مصافً مٌاه الشرب والمواد الؽذابٌة والسالت الصحٌة 

االٌام االولى للعودة، اذ كان االهالً بحاجة الى مٌاه صالحة للشرب وكذلك للتنظٌؾ واٌضا كانوا فً امس 
لدنس  ساعدات الؽذابٌة االساسٌة والى مواد تنظٌؾ وتعقٌم لتؤهٌل بٌوتها واثاثها المتروكةالحاجة الى الم

من العوابل  ٢ 80أن  ، وقد شهدت حمورابً خالل جوالتها المٌدانٌة ولقاءاتها بؤهالً المنطقةالدواعش
عراق الى مصٌر ومنهم الكثٌرون ممن هاجر خارج ال العدٌد من البٌوت فارؼة فٌما وجدت انعادت الٌها، 

 ؼٌر مضمون.
تعرضت للنهب والتخرٌب وبعضها للحرق مما شهدوا بان دورهم اؼلب العابدٌن الى بٌوتهم  كما أن

اٌة سلطة بلدٌة  ، كما لم ترى فرق المنظمةاضطرهم الى إعادة شراء اثاث منزلٌة من أسواق دهوك واربٌل

أي تواجد حكومً باستثناء قوات البٌشمركة التً تتخذ من مدخلها مقر لها، وهً  أواو إدارٌة فً البلدة 

تتدخل فً شإون السكان على وفق ما ٌرتبط بتؤمٌن المتطلبات األمنٌة أو فض المنازعات التً ٌمكن ان 

عٌادات  ن اٌةكما التوجد حتى اال !ال توجد فً البلدة اٌة عٌادة طبٌة حكومٌةوتبٌن أنه  .تحصل بٌن سكانها

والنقطاع  النعدام المستشفٌات وٌضطر السكان لمعالجة مرضاهم بالتوجه الى دهوك طبٌة أهلٌة" خاصة"

 .الطرٌق بٌنها ومركز قضاء تلكٌؾ القرٌب بسبب السواتر األمنٌة التً أنشبت بٌن قوات بؽداد والبٌشمركة
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التً ٌحصلون علٌها من االبار، وهو المٌاه الملوثة من الوضع الصحً المتردي بسبب  كما أشتكى السكان

( منظومة منزلٌة لتصفٌة وتحلٌة المٌاه  283الوضع الذي دفع منظمة حمورابً لحقوق االنسان الى توزٌع ) 

 لمواجهة مخاطر التلوث المابً الذي ٌعانً منه العابدون.

 

 قبل منظمة حمورابً بدعم من التضامن المسٌحً الدولًٌشرح الخبٌر بطرس كٌفٌة االستفادة من الفلترات لتصفٌة المٌاه الموزعة من 

 

من البطالة فً صفوؾ القادرٌن على العمل، ونقل لنا بعض الشباب ان النسبة  وقد أشتكى سكان المدٌنة اٌضا

بالمبة من الطاقات الشبابٌة الموجودة، وبذلك فان العوابل العابدة تإمن احتٌاجاتها من خالل  75ترتفع الى 

املٌن فً األجهزة الحكومٌة أو من اإلعانات التً تقدمها الكنٌسة بٌن الحٌن واألخر، أو من رواتب الع

 التحوٌالت المالٌة ألقارب لهم ٌعٌشون خارج العراق.

 

  " من زٌارة واحدة " أكثراألوضاع فً مخٌمات النزوح فً أربٌل ودهوك 
المخٌمات مؤوى لهم، بسبب عودة سجل وجود انخفاض نسبً فً عدد النازحٌن الذٌن ٌتخذون من تلك  -1

الى مناطقهم المحررة فً سهل نٌنوى، وبسبب الهجرة الى الخارج وكذلك من خالل  اعداد كبٌرة منهم

 بعد االنخفاض الواضح فً معدالت االٌجار.والقرى التابعة لها تؤجٌر بٌوت فً مدٌنتً دهوك واربٌل 

قلق شدٌد واضح تستطٌع ان تلمسه فً اللقاءات تشكو األؼلبٌة العظمى من المسٌحٌٌن العراقٌٌن من  -2

والمقابالت التً اجراها أكثر من فرٌق حقوقً تابع لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان بان الشكاوى تتركز 

وتداعٌات الشد والجذب بٌن بؽداد واربٌل فً المواقؾ  على عدم وجود موقؾ مسٌحً عراقً موحد

على مصٌر السكان فً المناطق  25/9/2017لذي جرى فً السٌاسٌة وانعكاسات عملٌة االستفتاء ا

  المتنازع علٌها.

 

 أوضاع المسٌحٌٌن فً المناطق األخرى من العراق 
هناك انخفاض واضح فً نزعة الهجرة سجلت فً بؽداد والبصرة بشهادة رجال دٌن ونخب اجتماعٌة، لكن  -1

بالرؼم من  نتٌجة قلة المتوجهٌن الٌها ٌوم االحدبالمقابل تم اؼالق عدد من الكنابس اذ لم تشهد اٌة نشاطات 

  .عودة الكثٌر من العوابل المهجرة قسرا

االرتفاع الواضح فً نسبة البطالة بٌن صفوؾ المواطنٌن المسٌحٌٌن هو األعلى االن، واؼلب المسٌحٌٌن  -2

القلق أصحاب ٌتخوفون من التوجه الى مناطق معٌنة من العاصمة للحصول على اعمال، كما ٌسود الخوؾ و

تعرضهم الى هجمات إرهابٌة أو عملٌات ابتزاز ودفع تكرار النوادي ومحالت بٌع الخمور من احتماالت 
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االحتكار  كما أن رشاوي مقابل حماٌتهم من مسلحٌن ٌدعون االنتماء الى هذا الفصٌل اإلسالمً أو ذاك.

من المشاركة النوعٌة الكفوءة  حٌٌنمن االؼلبٌات ساهم بشكل كبٌر على حرمان المسٌ التحزبً والطابفً

الجدد مما جعل الكثٌر ٌفكر مجددا بالهجرة  ل الشباب الخرٌجٌنامآب ٌاالدارٌة ما خ فً المإسساتوالحقٌقٌة 

   البالد.الى خارج 

بٌوت، )على الرؼم من الوعود التً قطعتها الحكومة وعموم السلطة القضابٌة بانتزاع عقارات المسٌحٌٌن  -3

تجارٌة، أراضً( واعادتها الى أصحابها الشرعٌٌن، اال ان هذه الوعود ظلت معلقة دون إجراءات محالت 

فً القضاء  حكومٌة فعلٌة حاسمة، ٌشار الى ان منظمة حمورابً لحقوق االنسان تابعت هذا الملؾ عن كثب

وصل وقد تم التحقٌق وعلمت انه ال ٌزال العشرات من الدور لم ٌحسم أمرها فً بؽداد والم كما فً االدارة

فً انتزاع حقوقهم فً ملكٌتها، اذ ال  ومعوقات جمة  مع اصحاب بعضها، اذ ال ٌزالون ٌعانون من صعوبات

ٌزال الدكتور فوزي بطرس ٌكافح من اجل استرجاع منزله فً شارع فلسطٌن، وكذلك لم تفلح محاوالت 

دة الذي ٌضم باالضافة الى الدار مشتملٌن، الدكتور عصام شمانً فً انتزاع حقه فً ملكٌة داره فً الكرا

قصة بٌوتهم فً اكثر من تقرٌر لحمورابً وفً مذكراتها الى القضاء والجهات الرسمٌة  ت المنظمةراثأوقد 

ال نود تكرارها، كما وردت لمنظمتنا قضاٌا اخرى جدٌدة،  العراقٌة والتً ضمت قضاٌا وقصص اخرى 

كة كربالء النتاج المواد العازلة ) الثرمستون (، فقد استولت منها شكوى السٌد مفٌد توزة صاحب شر

 7/5/2016عصابات على معمله الذي تبلػ مساحته مبة الؾ متر مربع، فقد احتل المعمل حسب اقواله فً 

من قبل عصابات وبدأوا بتشؽٌله وبٌع االنتاج لصالحهم وبالرؼم من تقدٌمه شكوى مسجلة فً محكمة 

م ان محامٌه ٌخشون المتابعة حرصا على حٌاتهم النهم ٌتعرضون الى تهدٌدات استبناؾ كربالء، وزع

مستمرة، كما وردت لمنظمتنا شكوى السٌد مٌشٌل وفرٌد جوزٌؾ ووالدتهما الذٌن بعد تعرفهم فً عام 

على محامً ٌدعى محمد فوزي جاسم رجب البٌاتً عراقً الجنسٌة، واتفقوا معه على مساعدتهم  2007

م فً بؽداد، وتم تسلٌمه جمٌع المستندات والمستمسكات المطلوبه، وتم منحه وكالة عامة مطلقة فً بٌع داره

، واستلموا منه فقط 7/7/2010( ألؾ دوالر اذ وقعوا معه على ذلك فً  550وتعهد ببٌع الدار بمبلػ ) 

، اال انهم لم ٌحصلوا ( ألؾ دوالر أمرٌكً على امل تسلٌم المبلػ بالكامل بعد فترة وجٌزة 16مبلؽا قدره ) 

على اٌة نتٌجة وثبت لهم بانه لم ٌقم باي اجراء قانونً لٌثبت صحة حصول عملٌة البٌع، مما ٌدل ذلك على 

علما باشؽاله متجاوزا من قبل شقٌقه بٌنما بقى الدارعلى وضعه المتروك منذ سنوات.  استحواذه على الدار

     بانتظار حل المشكلة قانونٌا.. ان العابلة المسٌحٌة تقٌم خارج العراق حالٌا

 لم قسرا، القاصرٌن ؼٌر المسلمٌن ةسلمأبالرؼم من مطالبات حمورابً السابقة بخصوص تعدٌل االقانون  -4

 26البطاقة الوطنٌة الموحدة )المادة  قانونلصالح تعدٌل تحصل حتى االن اٌة خطوات حكومٌة إجرابٌة 

زالت قضاٌا أبناء  الكما  .االب أو االم أسلم إذا ؼٌر المسلة سلمة أبناء العوابلأثانٌا( التً تنص على 

وهم  آباإهم أو أمهاتهم أسلممسجلٌن مسلمٌن فً سجالت األحوال الشخصٌة بعد ان  أنفسهمن وجدوا ٌٌمسٌح

بمنظمات حقوق االنسان لمساعدتها فً هذا الموضوع ومن بٌنها منظمة تلك العوابل اذ تستنجد  قاصرون،

النقاذ وضع ثالثة  أ. ج( )ر.وعلى سبٌل المثال ولٌس الحصر فقد هرعت السٌدة  .لحقوق االنسانحمورابً 

وتقول انها قد قامت  .من مسلمة بؽرض زواجهوالدهم  أسلممن اطفالها الذٌن ٌتم تسجٌلهم مسلمٌن بعد ان 

بوسع لٌس  للعمل على ابقابهم على دٌنهم الذي أنشؤتهم علٌه. ةمساعدالطلب تبتربٌتهم على القٌم المسٌحٌة و

هادر لحقوق الطفولة هذا القانون الاو الؽاء منظمتنا اال الحث المتواصل على السلطات التشرٌعٌة بؽٌة تعدٌل 

 اعادةلٌس فقط تم  النهٌعد هذا عمال ممنهجا  .مهدورة حقوقهابالكامل والمرأة ال بل العابلة ؼٌر المسلمة 

بل واٌضا تم شرعنته من قبل الوقفٌن السنً  الموحدة، طاقة الوطنٌةبمن قانون ال ٧٦فً المادة تقنٌنه 

بابقاء القاصرٌن على  فعتها الجل التعدٌلادعم مدل اإلٌهموالشٌعً فً جوابهما الموحد على طلب حمورابً 

: ان باجابات رسمٌة الطلبالشدٌد تم رفض هذا . لالسؾ حٌث ٌمكنهم االختٌار دٌنهم االصلً الى سن البلوغ

نص على " ال ٌجوز سن قانون ٌ يذالجدٌد المن الدستور العراقً  : أ٧هذه المادة تتعارض مع المادة 

المادة ذاتها فً  ،وباي شكل من االشكال ،دون االخذ بعٌن االعتبارٌتعارض وثوابت الشرٌعة االسالمٌة.." 
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علما ان هذه المادة هً  ”.الدٌمقراطٌةنص على" ال ٌجوز سن قانون ٌتعارض ومبادئ ت تًب الع طالمق

استالل هذه المادة تم من حٌث و ،التً كانت فً قانون االحوال المدنٌة الملؽً ٣فقرة  ٧٠ذاتها المادة 

ذا وه .٠١٢٠والمعدلة نحو االسوأ سنة  ،٠١٥١سنة  هاالسر ؼٌر المسلمة منذ صدورالمنتهكة لحقوق ا

ٌها القاصر او القاصرة حرٌات الجماعة التً ٌنتمً الالحقوق وللطفل و حقوق البشرٌةجلٌا النتهك ٌاالجراء 

لمسٌحٌٌن اتدفق هجرة  االساسٌة فًاالسباب  أحدٌمثل  . وهذافكك العابلة من جانب آخرمن جانب وٌ

كما انه انتهاك . المتعاقبة..السلطات اكتراث دون  وؼٌرهم من االقلٌات ؼٌر المسلمة الى خارج العراق

صارخ للمواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة الخاصة بحقوق االنسان وبشكل خاص اتفاقٌة االمم المتحدة الخاصة 

 .. بحقوق الطفل ال بل هو انتهاك للكثٌر من المواد فً الدستور العراقً الجدٌد

 فحسب، )ٌتبعال تنتهك الحرٌة الدٌنٌة فً فقرتها الثانٌة من قانون البطاقة الوطنٌة الموحدة  ٧٦ المادة ان -5

الحرٌة الدٌنٌة  رااجه تنتهكانها  . اذواٌضا فً فقرتها االولى أسلم( بلالذي  االبوٌٌن أحددٌن القاصرٌن 

اي من الواضح ان المسلم ال ٌحق له تؽٌٌر دٌنه.  .ؽٌر المسلمٌن فقطبللمسلمٌن حٌث تحدد حرٌة تبدٌل الدٌن 

 علٌها رفد نصوص القوانٌن العراقٌة بالنصوص الدولٌة التً صادقضرورة  ،مكانب همٌةالامن  ،هناو

فً  هوٌنشرمعٌن راق على نص دولً ععندما ٌوقع ال ،من البلدان هالعراق. الن فً العراق دون ؼٌر

اي  الداخلٌة.نٌن ٌصبح النص الدولً ذات قٌمة قانونٌة متساوٌة للقوا ،(العراقٌة عب)الوقا ة الرسمٌةدالجرٌ

فً  بكل عدالةو باستخدام النصوص الدولٌة المعنٌةوؼٌرها قانونٌا، ٌمكن للقضاء ان ٌحل هذه المشاكل 

 .المحاكم العراقٌة

  تطال مسٌحٌٌن عراقٌٌن:  جدٌدةوجرابم إنتهاكات 

لحقدهم  ووجودهم، ٌشهدان حرب الجهاد المتطرؾ الداعشً الذي خاضها مجرمً داعش ضد المسٌحٌٌن 
 مسواجنسٌا بكل الطرق ؼٌر االنسانٌة. كذلك  نونساءهم وعنفوهاالسود على المسٌحٌٌن حٌث سبوا بناتهم 

بتخرٌب الكنابس واالدٌرة والموسسات التابعة لهم باالضافة لمواقع اثرٌة التً كانوا  الحضاريو ارثهم الدٌنً
واسوار نٌنوى وؼٌرها من االرث العراقً القدٌم  وخرسباد ٌفتخروا بها وتمثل لهم جذورهم مثل مواقع نمرود

  فٌها. لجرابمجرامٌة وممارسة كل انواع اٌث استخدموا الكنابس لعملٌاتهم اح

ال تزال اال ان حمورابً السلطات المعنٌة برفع الجثث البشرٌة من داخل الكنابس كنظمة من مطالبة وبالرؼم 
  المقدسة.النفاٌات التً نتجت عن التدمٌر الكامل لتلك الصروح جزء من  جثثهم

 
  بعد تحرٌرها من الموصل  مسٌحٌة تسرد معاناتها لحمورابً ناجٌة
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فً مجمع كنجان الواقع فً اربٌل  مقتل السٌدة المسٌحٌة )هناء ٌونان فرجو( النارحة من أهالً الموصل الى -٠
 بعد سرقة مصوؼاتها الذهبٌة ومبلػ من المال 2017-3-3موافقاللٌلة الجمعة طعنات سكٌن لتعرضت  ،أربٌل

خمس طعنات سكٌن حٌث طعنت بمنطقة )بحركة( فً اربٌل من قبل مجهولون وذلك فً دارها الكابن فً 
  .آخرها فً منطقة البطن 

نزوحها االول الى تلكٌؾ المرحومة هناء من اهالً الموصل، كانت تعمل مدٌرة لحسابات تربٌة نٌنوى. بعد 
عملت فً ابتدابٌة تلكٌؾ الثانٌة/ بنات، وبعد رجوعها الى الموصل، نزحت ثانٌة الى مدٌنة دهوك ومن بعدها 

 .تربٌة نٌنوى للعمل كاتبة فً ثانوٌة كنجان للبنات مدٌرٌة انتقلت للعٌش فً اربٌل، حٌث   تم تنسٌبها من قبل

  .فً ولٌس لدٌها اوالدزوجها متو 1958المرحومة من موالٌد 

 من مساء ٌوم الجمعة  6تعرضت زوجة السٌد ) ر. ح. س. ش(  السٌدة ) س. ي. س( فً حوالً الساعة -٧
فً مجمع كزنزان ) اوزال ستً( السكنً فً مدٌنة اربٌل الى تهدٌد بالسالح  من قبل  3/3/2017

شخصٌن دخال الدار عبر سطح المنزل الن الطابق االرضً كان مسكوناً من عابلة مسٌحٌة ثانٌة هً بٌت 
ام وٌتكلمان أهل  الزوجة ) والدتها وأخٌها المتزوج( ، الشخصان كانا ملثمان بحسب إدعاد السٌدة سه

 العربٌة. 

التفاصٌل :  قام أحد راصدي منظمة حمورابً لحقوق االنسان بلقاء أفراد العابلة  ٌوم الجمعة الموافق 
فً الحً المذكور، وإطلع عن كثب عن  تفاصٌل الجرٌمة، حٌث تحدثت السٌدة ) س (  وقالت  10/3/2017

تهاء من ذلك وكانت الساعة تشٌر الى السادسة مساءاً، حٌث بؤنها وكعادتها كل ٌوم تقوم بترتٌب الدار، وبعد االن
دخلت الى ؼرفتها لتسترٌح فً سرٌرها،  وحٌن كانت على وشك الجلوس على فراشها، وإذ بشخصٌن ملثمٌن 

 ٌدخال الؽرفة وٌشهران مسدساً وٌضعانه على رأسها مهددٌن بقتلها إن تكلمت طالبٌن منها المال.

السٌدة فً باديء االمر قالت لهم انا ال أملك أي مال، ولكنهم  أكدوا لها بؤن زوجها كان قد باع قبل أٌام سٌارته، 
 لذا طلبوا منها أن تخرج المال وإال سٌقتلونها . 

( دوالر، وقامت بإعطابها لهم.  ومن 12200قامت الضحٌة تحت التهدٌد بالقتل بإخراج النقود البالػ مقدارها ) 
م قاموا بؤخذها الى السطح بعد أن قاموا بتكمٌم  فمها و ربطها ووضعها على سطح المنزل، ومن  ثم الهرب ث

 عبر سطح المنزل.

( مساءاً عاد زوج السٌدة  س )ر. ح. س. ش(، أي بعد وقوع الجرٌمة بساعة واحدة، 7فً حوالً الساعة) 
ا ، بدا الشك والقلق ٌدب فً عروقه والخوؾ ٌؤخذ ولكنه لم ٌجد زوجته فً الدار،  وبعد سإال الجٌران  عنه

منه عزمة وثباته، و بدأ الجمٌع فً البحث عنها وبعد اتصاالت عدٌدة من زوجها و االشخاص المقربٌن الٌها  
لٌعلموا عن مكانها،  لم ٌؤتٌهم أي رد  اٌجابً عن مكان وجودها، ولكن شجاعة الضحٌة هً من حاولت 

، و 8330باتجاه باب السطح، واستطاعت الوصول الٌه وطرقه فً حوالً الساعة  بجهودها الفردٌة أن تزحؾ
بهذه الطرٌقة سمع اهل البٌت و علم  بقٌة القاطنٌن من الجٌران واألهل بكل ما جرى معها بعد ان روت لهم ما 

 أصابها ما حدث . 

انت قد تقدمت للسفر الى فرنسا العابلة كانت تعمل على تصفٌة أمورها  للتهٌبة للهجرة خارج العراق، حٌث ك
علما انه اثناء وقوع الحادثة  كانت ام زوجها و زوجة اخ زوجها و طفلتٌها فً الطابق السفلً من البٌت . و 

عشر شخصا . تم سإال الضحٌة ان كانت قد قامت  16باقً افراد العابلة خارج البٌت حٌث ٌسكن فً البٌت 
ابت بؤنهم قدموا بالؼا و قد جاءت الشرطة و قامت بواجبها و تم فتح بإبالغ الشرطة و االمن عن ذلك  . فؤج

التحقٌق. ولكنهم قاموا بسحب البالغ وؼلق القضٌة لكونهم قد اخذوا فٌز السفر لعابلة الضحٌة و التً تتكون من 
 خاص ) زوج و زوجة و اربع اوالد( .أش 6
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هانة بالرموز الدٌنٌة، ووصفت مثل هذه حذرت منظمة حمورابً لحقوق االنسان من التجاوز واالستوقد 

التصرفات بانها تمثل استخفافا عدوانٌا  وانتهاكا صارخا للقٌم الدٌنٌة المسٌحٌة ال ٌمكن السكوت عنه باي حال 

من االحوال، جاء تحذٌر منظمة حمورابً لحقوق االنسان على لسان ناطق مخول باسم المنظمة بعد قٌام 

ٌع أحذٌة تحمل شارة الصلٌب تكرارا لحادثة مماثلة جرت قبل عدة شهور فً محالت تجارٌة فً عٌنكاوة بب

الذٌن  Maximall  )   عٌنكاوة نفسها، التً اؼلب سكانها من المسٌحٌٌن مع مالحظة ان أصحاب ألمول )

ستور ارتكبوا تلك المخالفة الصرٌحة التً هً اعتداء صارخ على قٌم التنوع الدٌنً فً العراق والتً ٌحمٌها الد

ي محاسبة ما شجع االفالت ؤب أفاد مواطنون من بلدة عٌنكاوا بؤن السلطات فً اربٌل لم تقم والقانون. مع ذلك

 عن العقاب والى ٌومنا هذا لم ٌنال المعتدٌن اي عقاب رادع مقابل االعمال الشنٌعة هذه. 

اق عضو لجنة أالوقاؾ والشإون الدٌنٌة الى ذلك أكدت الناببة لٌنا عزرٌا بهرام عضو برلمان إقلٌم كوردستان العر
 :فً هذا اإلطار قابلة

ان السلطات الحكومٌة والقضابٌة لم تتخذ اإلجراءات القانونٌة بحق أصحاب المحالت والموالت التً روجت لبٌع 
كل االحتجاجات التً قمنا بها، وان كانت قد وجدت مثل هذه  واربٌل، رؼمهذه البضاعة قبل عدة اشهر فً عٌنكاوا 

 .الكثٌر من ؼض النظر وذر الرماد فً العٌون فٌها الخجولاإلجراءات فإنها لم تتجاوز مستواها الشكلً 
لربٌس الوقؾ الشٌعً فً العراق السٌد عالء  المالحظ ان ما جرى جاء بالتزامن النسبً مع ما روج من تصرٌحات

، اذ قال "البد من قتال النصارى حتى ٌسلموا أو ٌدفعوا الجزٌة". إلٌهماساءت التً ضد المسٌحٌٌن والموسوي 
  فلماذا محاربة داعش ٌا ترى؟!

 من بٌن الناجٌات الالتً احتظنتهن حمورابً فً اربٌل :و
من  كعبدةا سنوات من استعباد جنسً حٌث ساقوه ٣: شابة ناجٌة مسٌحٌة تاجرت داعش بها طٌلة (جالناجٌة )

 بثمن باهظ تم استعادتها من قبل الساعٌن للخٌرو ،لرقة وؼٌرها من االماكن فً سورٌاالى ا ابؽدٌد

 ( تتوسط ناشطٌن من حمورابًج)الناجٌة  

 
 

 التدمٌر الممنهج للكنابس والمعالم الدٌنٌة االخرى فً محافظة نٌنوى 

طالها الدمار والخراب والحرق من قبل عصابات داعش والمقابر المسٌحٌة التً  بلػ عدد الكنابس واالدٌرة 
(كنٌسة ودٌر ومقبرة، وكانت  160بحسب إحصاءات منظمة حمورابً لحقوق اإلنسان أكثر من )  االرهابٌة 

بقٌام التنظٌم االرهابً بإستخدام الكنابس واالدٌرة مراكز   المنظمة قد ذكرت ذلك فً تقارٌرها السابقة
اكن لتخزٌن العتاد واالسلحة والتفخٌخ وبعضها استخدمها التنظٌم مراكز قٌادٌة له لمعتقلً داعش وأم  حجز

فً مركز محافظة نٌنوى فً ساحلها االٌسر  االماكن بؽٌة عدم استهدافها من قبل قوات التحالؾ . وتتوزع هذه
 وناحٌتً برطلة وبعشٌقة . ؾالحمدانٌة وتلكٌ ابًواالٌمن وفً قض

زٌارة لعدد من تلك  بعد 12/2017/ 16بتارٌخ  تنا ونشر فً موقعها االلكترونًمنظم اصدرته تقرٌر اشارو
ومشاهدته  المدٌنةفً الجانب االٌسر واالٌمن من  الموصل  من الكنابس واالدٌرة الواقعة فً عدد من أحٌاء

كد المعلومات التً وردت فً تقارٌر المنظمة إلحجم الدمار والخراب الحاصل فً تلك الكنابس واالدٌرة مما ٌ
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التدمٌر والنسؾ والحرق واالزالة الكلٌة  وفد المنظمة شاهد فقدللفترة التً كان داعش مسٌطراً على المحافظة، 
للعدٌد من المعالم، بٌنها عمارات صارت أطالل، وكذلك كنابس وادٌرة، لم ٌترك االرهابٌون الدواعش مكان 

كثٌر من ممتلكات هذه االدٌرة والكنابس من موجودات للالتهدٌم والنسؾ والحرق والنهب  فٌها سالما بل طال
تراثٌة عرٌقة، كتب ومجلدات ومخطوطات نادرة ومعالم اخرى كاآلثار والثٌران المجنحة وأبواب أسوار نٌنوى 

والسرٌانٌة ) مارتوما الطاهرة االرثودكسٌة  تًالقدٌمة وحتى االحجار لم تعد موجودة، ومن ذلك ما جرى لكنٌس
هرة الكلدانٌة فً حً الشفاء ودٌر وكنٌسة الدومٌنٌكان فً حً االكلدان وكنٌسة الط  فً حً الخزرج ومطرانٌة

فً حً الوحدة  االوس )الساعة( ، وكذلك دٌر الراهبات الدومٌنٌكٌات فً حً الموصل الجدٌدة وكنٌسة االرمن 
وكنٌسة الروح  ار افرام للسرٌان الكاثولٌك فً المجموعة الثقافٌة ودٌر ماركوركٌس فً الحً العربً وكنٌسة م

موصل ودٌر راهبات القلب االقدس فً موصل -( فً حً االخاءشكل الحمامالكاثولٌك ) اللكلدان  لقدسا
 الشهٌدٌن بهنام وسارة االثري فً ناحٌة النمرود( ، وكنٌسة السرٌان الكاثولٌك ) سٌدة االنتقال(  ودٌر الجدٌدة 

وكس فً حً القلعة ) حوش الخان( ، وعشرات ثدوالسرٌان االر  وكنٌستً االرمنالقدٌمة  هرةاوكنٌسة الط
أن الدواعش حولوا تلك االماكن المقدسة الى خرابب،  الى من المهم أن نشٌر هناوأخرى من الكنابس واالدٌرة، 

حً الشفاء واتخذوا من بعضها اآلخر كس فً دمثل كنٌسة مرٌم العذراء للسرٌان االرثو بل وازالوا بعضها 
التارٌخٌة الخراب الذي وقع على منارة الحدباء شهدت المنظمة متارٌس ومواقع لالحتماء بها من القصؾ. كما 

 وتهدم قسمها العلوي.

    

 وكذلك مشاهداالكوام الكبٌرة لالنقاض التً كانت بمثابة تالل،  ا بٌن حمورابً وشركابهامشترك اوفد شاهدو
جثث االرهابٌن الدواعش وهً منتشرة فً داخل تلك الكنابس بعضها طاله التعفن والروابح الكرٌهة وبعضها ل

نبه الوفد كما  اآلخر مجرد هٌاكل عظمٌة، حالها حال النفاٌات المتجمعة بفعل الهدم والتخرٌب الذي قاموا به.
الفدرالٌة فً بؽداد عن اهمٌة التحرك الزالة تلك  ، والسلطاتالمسإلٌن فً الحكومات المحلٌة فً الموصل

من بشاعات  البسط معاٌٌر احترام الكرامة االنسانٌة لما تم ممارسته من قبل هإالء البشرالجثث البشرٌة الفاقدة 
اكبر جرابم ضد االنسانٌة وجرابم حرب ال بل االبادات الجماعٌة بكل ما تتضمنها من  والتً تمثل ال توصؾ 
لتنكٌل باالبرٌاء المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن وؼٌرهم من الذٌن تم استهدافهم وهم عزل ومسالمٌن فً بشاعة وا
  دورهم.   
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 (حمورابً )كامٌرةبقاٌا جثث لمجرمً داعش فً كنابس الموصل 

 
 

 أوضاع االيزيديين

 
التقرٌر ٌقطنون فً هذا ما زال السواد االعظم من ابناء المكون االٌزٌدي من قضاء سنجار الى ٌوم اعداد 

مخٌمات النزوح رؼم مرور أكثر من سنتٌن على تحرٌر القضاء من داعش، وذلك السباب عدٌدة منها سٌاسٌة 

ما زالت المظلومٌة التً و ،واخرى أمنٌة، فهم ٌفضلون البقاء فً مخٌمات النزوح على العودة الى مناطقهم

هذا المكون العراقً، وللتفصٌل فً هذا الشان نشٌر الى طالت المكون االٌزٌدي هً القاسم المشترك لواقع 

تٌة التً رصدتها منظمة حمورابً لحقوق االنسان مٌدانٌا من خالل نشطاء فً رصد االنتهاكات آلالوقابع ا

 .تابعٌن لها
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 االؼتٌالعملٌات الخطؾ و      

 
من سكنة قرٌة )سٌنا شٌخ خضر( جرت عملٌة اختطاؾ للمواطن مجو الٌاس خلٌل القٌرانً  31/4/1177فً  -7

جنوبً سنجار، العمر خمسون عاما متزوج وله خمسة ابناء وهو نازح فً منطقة سمٌل التابعة الى محافظة 

دهوك، وجرى اختطافه اثناء توجهه الداء مراسٌم عزاء فً تلك المنطقة ووجدت جثته مقتوال بتارٌخ 

 التوصل الى معلومات عن الجهات المنفذة.فً المنطقة نفسها، ولم تستطع المنظمة  71/5/1177

تم اؼتٌال الشاب الٌاس مراد الٌاس السموقً العمر اثنان وعشرون سنة وهو من سكنة قرٌة  75/5/1177فً  -1

دوكر شمالً سنجار، وقد وقع الحادث اثناء زٌارته لمدٌنة سنجار، اذ اطلق مسلحون ملثمون النار علٌه 

 معرفة مدى قٌام السلطات بالقبض على الجناة. واردوه قتٌال، ولم تستطع المنظمة

اؼتال مسلحون ملثمون المواطن نواؾ مٌرزا ؼرٌب فً منطقة جبل سنجار، وأفاد  15/5/1177فً  -3

 أٌزٌدٌون ممن ٌعرفون المجنً علٌه بؤنه كان من االٌزٌدٌٌن  االبطال الذٌن صمدوا بوجه داعش.

و خلؾ الهبابً من سكنة قرٌة )تل قصب( جنوبً جرت عملٌة اختطاؾ للشاب أمٌر جرد 5/6/1177فً  -4

سنجار، ثم وجدت جثته وقد اخترقها عدة رصاصات فً حً الشهداء داخل مدٌنة سنجار، مع العلم انه كان 

 من المقاتلٌن الذٌن تصدوا لداعش.

المواطن   اعتقلت  ) األساٌش(  ةالكردٌ األمنقوات  ان در مطلع الى شبكة نركال اإلخبارٌةأفاد مص  -5
 بلدة من ناحٌة سنونً الى أثناء توجهه  17/3/2017ٌوم الجمعة الموافق  االٌزٌدي ) صالح أدي خطٌب(

 سد الموصل. مركز أمنً فً منطقة الى  اقتٌد وحسب المعلومات التً أفاد بها المصدر انه خانصور،
بؤن السٌد لحقوق االنسان هم حمورابً ومن خالل متابعة ورصد حمورابً البعاد االعتقال، أفاد أٌزٌدٌون التقت

 فً قرٌة سردشتً ، مقرها البٌت االٌزٌدي تعرؾ باسمحركة سٌاسٌة أٌزٌدٌة جدٌدة  صالح هو احد اعضاء
  الٌة جهة سٌاسٌة كردٌة وتركز اهتمامها على الشؤن االٌزٌدي العام. االنتماءومنهجها ٌقوم على رفض 

 تواجدحزب الدٌمقراطً الكردستانً المالمقار ل الٌزٌدٌٌن بالتعرضالى ذلك هدد عدد كبٌر من المواطنٌن ا
 .هفً سنجار إذا لم ٌطلق سراح

كبٌر من االٌزٌدٌات والمسٌحٌات من النساء والفتٌات الضحاٌا  دقٌام الجٌش العراقً بتحرٌر عدمن  بالرؼم
للسبً الداعشً لهم الذي استعبدهم جنسٌا ببشاعات ال توصؾ ما زال ما ٌقارب الثالث آالؾ امرأة وفتاة تقبع 

فً مإتمر للشهادة  دعتها منظمة حمورابًالتً  (ذ)الناجٌة اآلٌزٌدٌة فً االستعباد الداعشً. فً الصورة 
وهً  القولقصة استعبادها حٌث كررت تستطٌع تكملة فً الموصل لم ي عقدته شبكة النساء العراقٌات نسو

 كنت دابما اصرخ اننا بشر ارحمونا..ولقد  لم ٌعتبروننا بشر انهممؽطوسة فً الدموع 

 

.  
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  الناجٌة االٌزٌدٌة فً ضٌافة مإتمر شبكة نساء العراقٌات فً الموصل 

 

 عملٌات االنتحار 
نتٌجة حاالت االحباط التً ٌعانً منها االٌزٌدٌون فً مخٌمات النزوح أو بسبب اوضاعهم المؤساوٌة 
للذٌن عادوا الى سنجار، فقد رصدت منظمة حمورابً لحقوق االنسان عدة حاالت من االنتحار وفق 

 -االتً:
وتبلػ من العمر اثنان اقدمت الشابة نسرٌن بركات قاسم الكوركً الى االنتحار شنقا،  1177فً اذار  -7

 وعشرون سنة وهً من اهالً تل عزٌر، جنوب سنجار وكانت نازحة فً مخٌم كٌرتو.

انتحرت السٌدة نوفة زوجة الٌاس رشو الجفري من اهالً قرٌة كرشٌك شمالً سنجار،  1177فً اذار  -1

اكدوا وكانت نازحة فً مخٌم خانكً ضمن محافظة دهوك، وقد شنقت نفسها وكان مقربون لها قد 

 وجود انهٌار نفسً واضح لدٌها.

أقدم المواطن خلٌل فارس ملحم السموقً على االنتحار، العمر اربعون عاما متزوج  71/5/1177فً   -3

وله أربعة ابناء من سكنة قرٌة دوكري شمالً سنجار، نازح اتخذ مع عابلته من مخٌم شارٌا مؤوى له، 

 وقد وجدت جثته تتدلى من سقؾ الؽرفة.

أقدم الشاب اسامة فواز صباح على االنتحار، العمر ثمانٌة عشر سنة من اهالً قرٌة  76/5/1177فً  -4

 ٌرموك، وقد اطلق النار على نفسه، وتفٌد إحدى الرواٌات ان سبب االنتحار رسوبه فً الدراسة.

ر أقدم الشاب حجً مٌرزا عبد هللا السمرقً على االنتحار، وٌبلػ من العم 77/5/1177فً ٌوم السبت  -5

عشرون سنة، اعزب وهو من سكنة قرٌة دوكري شمالً سنجار، وكان نازحا فً قرٌة دٌرابون التابعة 

لمحافظة دهوك ، وقد شنق نفسه بحبل تدلى من سقؾ ؼرفة فً القرٌة، وكان ٌعانً من ضؽط نفسً 

 لى شدٌد حسب رواٌات مقربٌن منه بسبب انه بقً وحٌدا بعد ان هاجرت أمه وجمٌع افراد عابلته ا

 اوربا هربا من جرابم داعش

  )شرؾ الدٌن( العالج النفسً للسكان فً ظل ظروؾ خطرة جداحمورابً تبحث حلوال لظاهرة االنتحار فً سنجار
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 االوضاع فً مدٌنة سنجار 

 

تشهد المدٌنة الكثٌر من التجاذبات والخصومات السٌاسٌة واالمنٌة، وهناك تهدٌدات طالت عوابل  -7

واالؼتٌال، أضافة الى ما جرى من اؼتٌاالت التً شكلت هاجسا امنٌا شدٌدا على واشخاص بالخطؾ 

االؼلبٌة من السكان العابدٌن، االمر الذي دفع العدٌد من العوابل الى مؽادرة المدٌنة مجددا الى جهات 

 مجهولة.

من نقص  تعانً مدٌنة سنجار من نقص واضح فً الخدمات البلدٌة والطبٌة، كما تعانً المدٌنة اٌضا -1

ٌومٌن أو عدة اٌام، مع عدم  شدٌد فً وصول التٌار الكهربابً اذ تبقى احٌانا بدون كهرباء لٌوم أو

 وجود المٌاه الصالحة للشرب، وسجلت فً المدٌنة ظهور امراض جلدٌة ومعوٌة.

بالمبة عما كانت علٌه قبل  75هناك تراجع واضح فً حاالت الزواج واالنجاب وصلت معدالتها الى  -3

 زو داعش لمناطق االٌزٌدٌٌن.ؼ

و  1175( ألؾ مواطن اٌزٌدي هاجروا الى تركٌا بٌن عامً 71افادت معلومات موثقة ان أكثر من ) -4

 بانتظار فرص هجرة الى بلدان أخرى. 1176

( مواطنة ومواطن اٌزٌدي من سجون ومعتقالت داعش بدفع فدٌات  7511تم ترتٌب نجاة اكثر من )  -5

مصادر اٌزٌدٌة تشٌر الى أنه هناك اكثر من وحسب  وقد التحقوا بعوابلهم فعال. مالٌة مقابل تهرٌبهم،

 ( شخصا ما زال مختفٌا واكثرهم من البنات والنساء .3111)

 

 االلؽام والمتفجرات 
تعرض منزل ربٌس عشٌرة الخالتا، تمر سلٌمان أحمو فً قرٌة )رمبوسً( الى تفجٌر اثناء دخوله الى  -7

جنوبً سنجار بعد تحرٌرها من داعش، وقد ادى الحادث الى مصرعه ومصرع ابن منزله فً القرٌة 

 عمه سلوان سكان قاسم الذي كان ٌرافقه اثناء دخولهما الى المنزل الذي تبٌن انه كان مفخخا.

كانت مخاوؾ شدٌدة تعطل حركة المواطنٌن االٌزٌدٌٌن فً العودة الى بلداتهم وقراهم خشٌة االلؽام  -1

 لتً قد تكون داعش قد زرعتها هناك بعد انسحابها منها.والمتفجرات ا

 

 دٌٌن فً مخٌمات تركٌاٌأوضاع الالجبٌن االٌز 
 

ألوضاعهم من قبل األمم   ومراقبة  االٌزٌدٌٌن العراقٌٌن من إهمال وعدم متابعة الالجبٌنٌعانً   
السٌاسٌة واألمنٌة  متهم فً ظل الصراعاتالالذي ٌستهدؾ حٌاتهم وأمنهم وس المتحدة، حٌث التهدٌد

 فً المناطق التً تقع فٌها تلك المخٌمات وخاصة فً جنوب  شرقً تركٌا ، ومن جملة تلك المخاطر :
 وخصوصاً حزب )البكة كة األحزاب السٌاسٌةمن قبل  الستؽاللهموجود محاوالت واضحة   -1

PKK)   فً نزاعاتهم القابمة مع الحكومة التركٌة . واستخدامهملتورٌطهم 
أؼلب المنظمات اإلنسانٌة التً تعمل فً تلك المخٌمات لدٌها والءات سٌاسٌة ، وهً تابعة   -2

 الوالء والتوجه السٌاسً لالجبٌن.           مع الالجبٌن مقترن بمدى وعملها اإلنسانً  ألحزاب،
لهجرة الى االٌزٌدٌٌن فً تلك المخٌمات بشكل واضح وكبٌر ولجوبهم الى ا من الالجبٌنتناقص أعداد   -3

 15بلدان اوربٌة عدٌدة بسبب سوء المعاملة داخل تلك المخٌمات، حٌث تناقص عدهم البالػ حوالً 
والمتبقً منهم  ، الجًء فقط 2500لدى مكاتب االمم المتحدة فً تركٌا الى  والمسجل الجًءالؾ 

 فرز ملفاتهم ومتابعتها من قبل مكاتب االمم المتحدة. ٌحتاج الى 
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بٌنهم وبٌن مكاتب واألمم  اتصال قناة فتح الىالمتبقٌن من الالجبٌن فً مخٌمات تركٌا بحاجة ماسة   -4
 وتفقد ومتابعة ملفاتهم بشكل دوري . والقٌام بزٌارتهم ةالمتحد

 
 

 أوضاع الكاكائيين
    ،تل اللبن، األصل فً المعلومات مقابالت مع ناشطٌن فً هذا المكون العراقً عن القرى الكاكابٌة، وردك

كزكان، المجٌدٌة، كربلً، وزٌارة مٌدانٌة قام بها فرٌق من منظمة حمورابً لحقوق االنسان الى قرٌتً 

 .11/6/1177كزكان والمجٌدٌة التابعتٌن الى قضاء الحمدانٌة محافظة نٌنوى ٌوم 

عبدة للوصول تعانً جمٌع القرى الكاكابٌة المحررة من عدم وجود اٌة خدمات بلدٌة، كما ان الطرق الم -7

 الٌها تعانً من اإلهمال وكثرة الحفر.

ال ٌوجد اٌة خطوط مواصالت بٌن هذه القرى ومراكز المدن القرٌبة، اذ ٌضطر السكان فٌها الى المشً  -1

 على االقدام مسافات طوٌلة للوصول الى الطرٌق العام.
 

 
توزع المساعدات الؽذابٌة للكاكابٌن فً قراهم بعد تحرٌرها  ةامن المسٌحً الدولٌضالت منظمة بدعم منوحمورابً 

 من دواعش

 

مراكز صحٌة، كما انها لم تشهد اٌة زٌارات لفرق طبٌة متنقلة ٌمكن ان  ابسطتفتقد هذه القرى الى   -3

تقدم خدمات عالجٌة بٌن الحٌن واألخر، وهناك مواطنون ومواطنات مصابون بؤمراض مستعصٌة هم 

 ج.بحاجة الى العال

مباشرة، لكن الخوؾ ما زال  بالمبة من سكان هذه القرى الى بٌوتهم بعد تحرٌرها 81عاد اكثر من   -4

ٌسٌطر على السكان هناك، من احتماالت حصول خروقات امنٌة، كما ٌسٌطر علٌهم الخوؾ من التنقل 

لؽام حتى االن فً أراضٌهم الزراعٌة خشٌة األلؽام التً زرعها االرهابٌون هناك، وقد تسببت هذه األ

 بمقتل ستة مواطنٌن كاكابٌٌن من هذه القرى.

ٌشكو اؼلب المواطنٌن هناك فً هذه القرى من قلة فرص العمل، كما لم تصل الٌها اٌة جهات حكومٌة   -5

أو منظمات اؼاثٌة إنسانٌة لتقدٌم العون، وفً اطار ذلك نالت منظمة حمورابً لحقوق االنسان تقدٌر 

ٌتً المجٌدٌة وكزكان فقد وزع فرٌقها االؼاثً سالت صحٌة على جمٌع عوابل وشكر المواطنٌن فً قر

 .11/6/1177القرٌتٌن ٌوم 
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 تعانً مدارس جمٌع القرى الخمسة من اإلهمال الشدٌد وهً بحاجة ماسة الى إعادة ترمٌمها.  -6
ٌمكن ان  ٌلجؤ سكان هذه القرى الكاكابٌة الى )مخاتٌر( القرٌة وتدخل الوجهاء لحل المشاكل التً  -7

 تحصل بٌن سكانها.

 تفتقر جمٌع هذه القرى الى اٌة معالم ترفٌهٌة أو محطات خدمٌة حكومٌة زراعٌة.  -8

نقل مواطنون كاكابٌون الى منظمة حمورابً لحقوق االنسان مخاوفهم من تؤثٌرات سلبٌة على   -9

، 1177أٌلول  15م ٌوم أوضاعهم فً البلدات والقرى التً ٌسكنونها من جراء نتابج االستفتاء فً اإلقلٌ

واحتماالت ان تخضع مناطقهم الى خصومات امنٌة وسٌاسٌة سلبٌة ٌكون امن الكاكابٌٌن ضحٌة لهذه 

 الخصومات.

/ نٌسان المواطن الكاكابً ) ٌاسر حسٌن حسن(  من منطقة الخازر،  ووجد 1خطؾ ٌوم األحد الموافق  -71

كم عن  مخٌم  4) بدنة كبٌر(  التً تبعد حوالً مقتوالً  بعد ساعات من نفس الٌوم فً  أحد دور قرٌة 

 الخازر .

 6الموصل، حً العطشانة فً الساحل االٌسر من الموصل، متزوج ولدٌة  7971المواطن من موالٌد  
سنة .  وكان ٌعٌش فً الموصل مع عابلته طٌلة فترة سٌطرة داعش علٌها، وقد  74أطفال أكبرهم عمره 

بات. وبدأ ٌعمل سابق أجرة فً خه الٌسر متوجهاً هو وعابلته الى قضاء خرج منها بعد تحرٌر الساحل ا
بٌنما  1177نٌسان  -1سٌارته الخاصة نوع هوندا )النترا(  بٌن قضاء خابات ومخٌم الخازر، وفً ٌوم 

كان خارجاً للعمل  تم خطفة ووجد مقتوالً بعد البحث عنه فً قرٌة ) بدنة كبٌر( بعد أن سرقت منه 
 مستمسكاته، أهالً المؽدور استلموا الجثة من الطب العدلً . سٌارته وكل

وٌذكر أن أهل المؽدور هم باألصل من قرٌة كزكان الكاكابٌة التابعة لقضاء الحمدانٌة وكان أهله قد          
وهم من عابلة  لدٌهم ) مكانة( مرتبة سنة  51هاجرو القرٌة الى مدٌنة الموصل للعٌش فٌها منذ أكثر من 

منٌة توصلت الى ألٌة لدى الكاكابٌٌن، ولم ٌشر ذوي الضحٌة الى أي معلومات تفٌد بؤن السلطات ادٌن
 خٌوط لتقفً أثر المجرمٌن
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 األوضاع في الموصل
 

  وتقدٌم االؼاثة األصل فً المعلومات مقابالت مع مواطنٌن من الموصل / الجانب الشرقً وزٌارات

وجولة فً حً الموصل الجدٌدة  17/6/1177و  19/5/1177الؽربً( فً  الى الجانب األٌمن )

 واجراء مقابالت مع السكان هناك.

  تعٌش مدٌنة الموصل متؽٌرات متالحقة على الصعٌد األمنً العام، فبالنسبة الى الجانب الشرقً بدأت

ابع الخوؾ والحذر األوضاع تعود تدرٌجٌا الى طبٌعتها االعتٌادٌة، لكن ذلك لم ٌإدي الى انحسار ط

واحتماالت حصول خروقات امنٌة خاصة مع سقوط قذابؾ هاون على اؼلب االحٌاء بٌن الحٌن 

كما ان بشاعة جرابم داعش مسحت كل ما ٌدل على أصالة الموصل وعراقتها، لٌس فقط ما  واألخر.

نارة الحدباء ٌمت الى كونها تحتضن كل الحواضر والمدن اآلشورٌة القدٌمة، بل ان جرابهم طالت م

التً تعد رمزا من رموز الموصل الذي ٌعتز به جمٌع أهل الموصل، واكثر من هذا لم ٌكن لهم رأفة أو 

رحمة بؤهل الموصل الذٌن أرتضوا حكمهم طٌلة ثالث سنوات، فقد تركوهم جٌاعا وعطشى، وهذا ما 

التحرٌر فً الساحل األٌمن دعا منظمة حمورابً لتبنً مشروع أؼاثتهم بالماء والؽذاء مع أولى بوادر 

 واألٌسر.

 

 

 

 (رة حمورابً ٌكام) فً الموصل التً تمثل المنارة البارزةالتارٌخٌة الحدباء  منارة جرابم الذبح الداعشً طالت
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 !لجوكلٌتل متلهفٌنالظروؾ واالطفال  أخطر فًللشرب بالماء بتزوٌدهم حمورابً تؽٌث المناطق المحررة 

 

  الموصل ان وجود خالٌا نابمة فً المدٌنة بعد تحرٌرها امر قابم، عدد من الشباب ٌإكد سكان من

و  19/5/1177الموصلً الذٌن التقاهم الفرٌق االؼاثً التابع لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان ٌومً 

والذٌن تطوعوا مع فرٌق المنظمة لتوزٌع المساعدات االؼاثٌة قدروا نسبة المنتظمٌن مع  17/6/1177

 بالمبة. 71عش فً االحٌاء المحررة بـ دا

  خالل الجولة التً قامت بها منظمة حمورابً لحقوق االنسان فً حً الموصل الجدٌدة ٌوم

الذي ال ٌبعدعن خطوط التماس مع فلول اإلرهابٌٌن فً حً الموصل القدٌمة سوى  17/6/1177

م داعش، مع العلم ان المجموعة كٌلومترٌن اثنٌن، لم نجد أي شعار او شعارات إعالمٌة تندد بجراب

الشبابٌة التً التقتها حمورابً قالوا ان التحرك اإلعالمً المٌدانً لمواجهة مخلفات داعش تحتاج الى 

 دعم هم ٌفتقدونه.

  الحظ فرٌق منظمة حمورابً لحقوق االنسان ان األؼلبٌة العظمى من النساء والفتٌات اللواتً تجمعن

ثٌة التً قدمتها منظمة حمورابً لحقوق االنسان كن منقبات على وفق للحصول على المساعدات االؼا

ربٌسة حمورابً من على سٌارة  أمرتولؽرض تحقٌق العدالة فً التوزٌع  .داعشالذي فرضه مسلحً 

الحمل النساء المنقبات والمخمرات برفع الؽطاء عن وجوههن كون هذه الظاهرة لٌست عراقٌة وال 

وبكل سرعة وابتسامة  القندهاري!!الحضارة وال ٌحلو علٌها تبنً الزي  موصللٌة والن الموصل قمة

 استجابت النسوة!   
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 تحت هاونات داعشفً الساحل االٌمن  بًحمورابً توزع الماء الهالً الموصل خالل اٌام التحرٌر الجز

 

 البطالة التً  خالل المقابالت التً أجرٌناها فً الجانب األٌمن من الموصل اشتكى جمٌع األشخاص من

بالمبة فً صفوؾ الشباب، والبعض اشتكى من فقدانه لوظابؾ  51تصل الى معدالت عالٌة تتجاوز 

 كانوا ٌشؽلونها حكومٌا.

  اشتكى اؼلب المواطنٌن الذٌن التقٌناهم من كثرة النفاٌات واالنقاض المتروكة فً الشوارع وبعض

 بشان نظافة االحٌاء المحررة.الساحات، مإكدٌن عدم وجود إجراءات بلدٌة حاسمة 

  اقترح عدد من الشباب استخدام منظومات البث الصوتً فً الجوامع ضمن فترات محددة للتندٌد

بجرابم داعش، وحث المواطنٌن هناك على مواجهة هذا الفكر الظالمً، شباب اخرون قالوا ان اؼلب 

الظالمً  "الدٌنً"التصدي لهذا الضخ  رجال الدٌن ال ٌقومون بواجباتهم الدٌنٌة على الوجه الصحٌح فً

 الذي تروج له داعش.

  ال ٌوجد فً حً الموصل الجدٌدة الذي زرناه أي اثر مسٌحً أو شبكً أو كاكابً أو اٌزٌدي، وبٌوت

هإالء المواطنٌن من األقلٌات اما مهدمة او منهوبة او محترقة، وفً هذا السٌاق أٌضا ان دٌر االم 

قدٌسة كاترٌنة السٌانٌة الذي أستخدم كموقع لتفخٌخ العجالت من قبل داعش للراهبات الدومنٌكٌات لل

فً حً النور كذلك  والذي كان ٌحتل مساحة واسعة من الحً قد تعرض للقصؾ والتدمٌر الشامل.

 دمرت بالكامل الكنٌسة االرمنٌة كما مبٌن فً الصورة ادناه .
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 الموصلفً بالكامل مدمرة  االرمنكنٌسة 

 -بما ٌلً : من داخل الموصل لمنظمة حمورابً لحقوق اإلنسان صدرأفاد م -
من الموصل على  االٌسرفً الجانب  قرٌة ) شٌخ محمد ( التابعة لقضاء تلكٌؾ ألهالً حصول مجزرة -أ

،  2017أذار/ -6اٌدي الدواعش . حٌث قام الطٌران الجوي الحربً بقصؾ  الحً المذكور ٌوم االثنٌن 
التهدٌدات والهرب، حٌث تم متابعة الهاربٌن من الى ترك دورهم المدمرة  جراء  القرٌةمما إضطر سكان 

تم قتل العدٌد منهم والبعض ذبح نحراً من قبل الدواعش . حٌث ، االهالً باتجاه مدٌنة تلكٌؾ واعدامهم
  .6/2/2017وهذه بعض أسماء من تم تصفٌتهم  وإعدامهم من قبل داعش ٌوم 

 . 1962تولد زٌاد مشهل محسن ،  -1

 . 1993ناٌؾ مشهل محسن ، تولد  -2

 . 2002مصطفى زٌاد مشهل محسن ، تولد  -3

 . 1996ذنون فرحان طه ، تولد  -4

 . 1997محمد عبد العزٌز مشهل ، تولد  -5

أحد الصهارٌج )   بقصؾ 2017أذار/-23ٌوم الخمٌس الموافق  صباح  قٌام إحدى الطابرات المقاتلة   - ب
بٌن االحٌاء السكنٌة فً المنطقة   الموصل الجدٌدة  فً منطقة  والموضوع المفخخ،  تانكر( 

هً خط الصد فً القتال الدابر مابٌن  والتً  موصل الجدٌدة وجامع فتحً العلًمابٌن دورة  المحصورة 
القوات العراقٌة وعصابات داعش االرهابٌة، وبعد إستهداؾ الصهرٌج المفخخ وإنفجاره كانت النتابج على 

 دار وقتل وجرح من كان فٌهم من االهالً. (49) ما ٌقارب حٌث تسبب بتدمٌر االرض كارثٌة،
اذار  23من بٌن ركام الدور الى عصر ٌوم  استخرجتعدد الجثث التً   المصدر لحمورابً بؤن  وذكر

شخص  500الى  الضحاٌاأن ٌصل عدد  وتوقعت المصادروإمرأة وطفل،   جثة لرجل 250، بلػ 2017
 .انتشال المتواجدٌن تحت االنقاضبعد االنتهاء من 

على  بالهاونات 24/3/2017 الجمعة ٌومعصابات داعش  قصؾ حمورابً بؤنأفاد مصدر لمنظمة  -ج
بٌن رجل وإمراة وطفل كانوا  مدنٌاً  17تسبب بمقتل  وادي حجر بالجانب االٌمن من الموصل،  حً 

 . متجمعٌن الستالم المساعدات االنسانٌة 
عابلة خرجت من حً الصحة واالصالح الزراعً لٌل الخمٌس الموافق  (50)أن   ابًأفاد مصدر لحمور - د

وصلت هذه العوابل   24/3/2017الجمعة الموافق   صباح الٌوم ،وفً ساعات الفجر من   23/3/2017
 قصؾ القوات العراقٌة، ولكن تم اكتشاؾ أمرهم من قبل  هاربة من داعش ومن مبوابة الشا  الهاربة الى

هابٌٌن، حٌث بدأ الرمً باتجاههم من الدواعش مما أدى ذلك الى سقوط العدٌد رات اإلعصاب
 والبقٌة منهم هربت محتمٌة فً المنطقة نفسها.  قتلى منهم 



  
Page 27 

 

  

أفاد مصدر لحمورابً ، بؤن داعش أصدرت فتوى بجمع العوابل من االحٌاء ؼٌر المحررة وهً   - ذ
الساعة ، باب الجدٌد ، ورأس  ، السرجخانة، المشاهدة ، الخزرجالمٌدان، رأس الكور، المٌاسة ،  ) 

توضع  كدروع بشرٌة على ان الذي تدور فٌه المعارك  ؤخذهم بإتجاه خط الصد فً حً العكٌداتبو (الجادة
عابلة فً دار واحدة ومن ثم ٌرتقً أحد قناصً داعش إلى أعلى الدار لٌبدأ عملٌات القنص  (30-20)كل 

تقوم هذه الطابرات بضربه لتحدث   راقٌة ، وحٌن استهدافه من قبل الطٌران العراق والدولًضد القوات الع
 كارثة بعد ذلك بمقتل المدنٌٌن المحجوزٌن فً الدار تلك .

 فً الموصل الجدٌدة وقبلها فً باقً األحٌاء. 23/3/2017وهذا ما حصل ٌوم الخمٌس الموافق  
     شخص بٌنهم  (125)من داخل الموصل أن حوالً   لحقوق االنسان حمورابًمنظمة أفاد مصدر ل -هـ

رمٌاً بالرصاص منذ صباح ٌوم  داعشعلى ٌد  ٌنفً حً االقتصاد  حتفهم القو رجال ونساء وأطفال 
تموز فً  17المجاور لحً  االقتصادٌٌن فً حً 25/3/2017والى عصر السبت  24/3/2017الجمعة 
القوات العراقٌة للتخلص  باتجاهالمصدر أكد أن هإالء كانوا ٌرومون الهرب من الموصل.  األٌمنالساحل 

 من داعش.
قد  األٌمنوإثر العملٌات العسكرٌة فً الساحل  عدد القتلى من المدنٌٌن على ٌد داعش  نكما أكد المصدر أ

( قتٌل، وأن بعض 3867من ذوي الضحاٌا والمسجلٌن لدى مراكز النزوح الى )  األهالً وصل بحسب
دمرت فً الساحل   الجثث لم ٌبق منها إال الشًء القلٌل . وأن عدد الوحدات السكنٌة مع المحال التجارٌة التً

 ( وحدة . 103000) ت تجاوز نشر هذه المعلوماتمنذ بدأ العملٌات العسكرٌة ولحد  األٌمن
كانوا محتجزٌن فً سرداب أحد  24/3/2017ٌوم  شخص  (27در أكد العثور على قابمة بؤسماء )المص 

 محً الموصل الجدٌدة، والذي كان ٌتوقع حدوث المجزرة فٌهم، لذلك قا مجزرة  ضحاٌا  حٌث انهمالدور 
حفاده وعابلة زوجة بكتابة أسماء الموجودٌن فً السرداب وهم عابلة ) الحاج ثامر عبدهلل مع بناته أوالده وا

  . (كرٌم جاسم السالم
 ةمجزرة جدٌد 2017نٌسان( 4-3)ٌومً ارتكب تنظٌم داعش االرهابً أفادت مصادر لمنظمة حمورابً بؤن - و

الهرب والخروج بإتجاه  كانوا ٌحاولونمواطن  (120)فً الجانب االٌمن من الموصل، وذلك بقتل أكثر من 

مواطنٌن وتم قتلهم ذبحاً لعش االرهابٌة من  القبض على هإالء االقوات الحكومٌة، حٌث تمكنت عناصر دا

شوهدت سٌارات حمل تقوم بنقل الجثث الى مقبرة بالقرب من  وأضافت تلك المصادر بؤنهفً حمام العافٌة، 

 .شخص فً قبر واحد 3-2الجسر الخامس من الموصل حٌث دفنو كل 

 عوابلبؤن داعش كانت قد احتجزت  ،26/3/2017أفاد مصدر لحمورابً ظهر ٌوم االحد الموافق  -ل
مسبٌات  بؤنأفاد نفس المصدر  اكم، بشرٌةكدروع  استخدمتهموأفراد مدنٌٌن فً منطقة السرجخانة و    

النجارٌن فً الساحل  وسوق المٌدانفً عدد من الدور تعود للمسٌحٌٌن فً حً  محجوزات أٌزٌدٌات كن
 .االٌمن من الموصل

نٌسان  18درنا من داخل الموصل ضمن المناطق التً كانت تحت سٌطرة داعش ٌوم كما افادت مصا -ك
 عن انتهاكات فظة جرت وفٌما ٌلً أهمها: 2017
 

، قامت داعش الملقب ابو حسٌن ((محمد بطاطهه الداعشً ))كان ٌدٌر الذي دار المسنٌن فً الموصلفً  -7

لهم بعملٌات جراحٌة،  ختان قامت بإجراء عملٌةبإجبار المسنٌن المسٌحٌٌن التحول الى االسالم وبعدها 

من كان ٌتبرع  منعواما ٌعطى لهم من االكل والزاد الٌسد رمقهم، كما  وكانة. على الصالومن ثم إجبارهم 

  لهذا الدار من التبرع له.

 ٌشاهدهنال حتى  ) البالؽات منهن(تخفً البنات الكبار المدٌرةالبنات فكانت ب الخاص اما دار االٌتام
 عناصر داعش خشٌة من قٌامهم بالزواج منهم قسرا،  وقد حصل ذلك لعدد منهن. 

المعسكرات حٌث كان عددهم  إلىنقلهم  ثمفتم تجنٌدهم وتدرٌبهم داخل الدار  الخاص باألوالد األٌتامدار  أما
 . ( ٌتٌم فقط 73) عددهمقد أصبح وقبل تحرٌر الجانب االٌسر  ،ٌتٌم  711من  أكثر

رشد احمد صالح و حسن علٌوي " هو أالبوسٌؾ منطقة "  اهم مجرمً داعش فً المصدر أن من  أكد -1

متباهٌاً ،  على مقبرة القرٌه وقال احمد وقؾ رشدأالمجرم ، وٌضٌؾ المصدر ان اسماعٌل ومحمود صلٌوه
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 / أما شخص( 91، وٌقدر المصدر ان العدد ٌقارب )"من نحرهم وقتلهم القبور انا هذه  ؼلب اصحابأ" إن

صلٌوه فً صٌؾ ، كما قام  الداعشً محمود قتل المدعو مهند عبدهللا سواديب علٌوي فقد قام المجرم حسن

وكذلك قتل العقٌد حازم ( دنو  لأحسان وصالح )دنو منهم  لأبقتل اكثر من شخص من عابله  1176

 قبل الداعشً احمد صالحذبحا من  قتل فراس احمد حسٌن كما ان المواطن ،1175علٌوي فً شهر نٌسان 

قتل موظؾ الهالل االحمر خالد عبدالرزاق ب قام وكذلك 1175فً الشهر االول من عام  المذكور اعاله

، واشار المصدر  11.76وقتل المواطن محمد علً جدوع فً صٌؾ  ، 1176سلٌمان فً كانون الثانً 

خرب عقول الشباب والذي جند  وهو حث الشباب على الجهادٌومإكدا ان الداعشً احمد شهاب ناٌؾ ٌفتً 

 فً الموصل .

فً الدواعش قاموا بعدد من األعمال اإلجرامٌة فً المناطق التالٌة، ف أفاد مواطنون من سكان الموصل أن  -3

حراق دار إ / كما تمبتهمه التخابر 1176 / 9/ 1ٌد عبدهللا بتارٌخ  إالجوسق تم اعدام المواطن فراس م

وقتل المدعو محمد عبد الجبار فً كانون  1177 1/ 17لجٌش السابق بتارٌخ المدعو ابو هٌثم ضابط با

وكذلك قتل صالح الجبوري ابو عبله فً  3/7/1176الشرطٌه منى/ام احمد بتارٌخ  توقتل 1175االول 

، وقد اشارت المصادر ذاتها الى قصة المواطنٌن محمد ومعن موفق الشقٌقان  1177 الثانًكانون 

لشرطة، الذٌن طاردتهم عناصر داعش مما اضطرهما الى الهرب والسكن خفٌة فً حً المنتسبان الى ا

موصل الجدٌدة، لكن لسوء حظهما تم قصؾ الدار الذي كان ٌسكناه نتٌجة تبادل النٌران بٌن القوات 

( شخص من اقاربهم. وقد شخصت  31مع اكثر من )  1177العراقٌة وداعش على اثر ذلك توفٌا فً اذار 

عزٌز ر عدد من عناصر داعش الذٌن كانوا ٌقومون بسرقة الدور فً الحً المذكور وهم كل من )المصاد

 ( .بٌوت المنطقه باسم دولتهم بسرقةقاموا حٌث ٌوسؾ وعبدهللا ٌوسؾ وعدنان مال هللا 

العمٌد  أكدت مصادر حمورابً ان من الجرابم البشعة االخرى التً قامت بها داعش هو ما ارتكبته بعابلة -4

قتل ب قامت وكذلك 1174حٌث تم اعتقاله وقتله فً رمضان  ((عبد الكرٌم هالل ذنون))المتقاعد والمرشح 

زوجه  وكذلك قامت بقتل  ، الى االجهزة االمنٌة النه منتسب 1174ولده أحمد عبدالكرٌم هالل فً تشرٌن 

العمٌد بدر هالل ذنون النه عسكري وقتل  شقٌقوقتل ،  3/7/1176العمٌد مرادي فاضل علً حسٌن فً 

 .1175/  1/ 77ابنه محمد بدر فً 

وقام المجرم الشٌشانً بقتل الشاب  ةوادي حجر قام الدواعش بحرق جمٌع السٌارات المدنٌ منطقة فً -5

وكذلك قتل االطفال  ، 1177من جٌرانه النهم حاولوا الهرب فً شباط  ةخمس ( معحسن مزهر الجواري)

وكذلك تفجٌر  1177 الثانً من العمر فً كانون ةعشر سن ةالحادٌ لم ٌتجاوزا نوابن خالته الذٌ محمد ماجد

 .1177/ 75/3اخرجوه منه فً  بعدمابالكامل  (عالء الدٌن محمد عبدهللا)منزل المواطن 

 ناألخوٌوكذلك قتل  ،التخابر ةبتهم ةالمواطن جمال بط 7/3/1177قتلت داعش ٌوم  فً منطقه النبً شٌت -6

 1177موباٌل عاطل فً اذار  عنده والثانً فً جٌبه، ٌحمل سٌم كارت لكونه االول ،سعد وصفوان االحمر

فً  ةالهروب من المنطق ةعند محاول ةحرارٌ ةكما تم قتل المواطن طارق مال هللا عبدهللا برمان، 

وقتل اخوه قبل احتالل الموصل واسمه  1174وقتل الشرطً احمد فاضل محمد فً خرٌؾ  11/3/1177

الذي وسقوط هاون على دار والدهم  1175ٌوسؾ كما تم قتل االخوٌن احمد ومحمود عبد الؽنً فً شتاء 

كما تم ذبح  ،وتم قتل االخوٌن فارس وماهر قاسم ٌحٌى النهم شرطه 1177فً شباط  توفى على اثر ذلك

قتل العمٌد الطٌار والمرشح فٌصل ب  ، كما قامت داعشالنه كفر باهلل (مٌزر محمود)الشاب نحرا بالسٌؾ 

 .حبو سرحان 
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 : المقابر الجماعٌة والمفقودٌن 
 

ال تزال معاناة العوابل التً فقدت ابناءها وبناتها تبن من األلم خاصة ان حمورابً تشٌر الى أن أكثر من  

مقبرة جماعٌة تم اكتشافها فً منطقة سنجار بعد  تحرٌرها، وهناك العشرات من المقابر الجماعٌة (  63) 

فً الموصل، حٌث بٌن فترة وأخرى ٌتم اكتشاؾ مقبرة جماعٌة، لكن التعامل مع هذا الملؾ لم ٌرتق الى 

ناك جهة المهنٌة حٌث الكثٌر من هذه المقابر هً متروكة وؼٌر مسٌجة ومعرضة للعبث، ولٌست ه

حكومٌة محددة للتعامل مع هذا الموضوع، كما ان العوابل التً فقدت أحد اعضابها أو اكثر تعانً من عدم 

وجود هٌبة حكومٌة موحدة معنٌة بالمفقودٌن لها برنامج واضح وٌتعامل بشكل علمً مع هذا الموضوع 

ماعٌة، باالضافة الى نقص فً ألهالً المفقودٌن واخذ عٌنات من المقابر الج DNAكؤجراء فحوصات الـ 

 الخبرات.

وان المعاناة تكمن عندما ٌكون المفقود هو المعٌل للعابلة وعدم قدرة العابلة الى التصرؾ بؤمواله 

وممتلكاته ألنه ٌتحول الى حساب القاصرٌن الى ان ٌتم تثبٌت وفاته أو التؤكد من أنه لٌس على قٌد الحٌاة، 

ا على العابلة، خاصة فً ظل وأن هذه العملٌة الطوٌلة من المراجعات والمعامالت الحكومٌة تشكل عبب

 وجود جهة موحدة معنٌة بهذا الملؾ.عدم 

 

 االنتهاكات التي يتعرض لها الصابئة المندائيون

تعٌش االقلٌات الدٌنٌة والقومٌة العراقٌة مهمشة على المستوى االمنً حٌث تطال وبكل سهولة  زالتال 

 ستار تلك الجماعات لتواصل تمٌٌع وجودهم خفٌن وراءتٌادي مختلؾ الجماعات المسلحة او المجرمٌن المأ

تتواصل ومن الصاببة المندابٌٌن فً العراق  ؾآاللم ٌبق اال بضع  ، حٌثواطفاء تارٌخهم فً بالد اجدادهم

 .ممارسة الجرابم باشكالها ضدهم

وبالتواصل لهجرة المدمرة لوجودهم اثرا بؤكثر تألصٌلة األالصاببة المندابٌون هم احدى االقلٌات العراقٌة اف

االشخاص وٌمكن وصفهم بجماعة اضمحل وجودها من  اآلؾحٌث تناقص عددهم الى بضع  ،٧١١٣منذ 

ارض اجدادها . شاركت حمورابً فً عدد من مراسٌم التعمٌد لدٌهم حٌث ٌمارسونه فً وسط نهر دجلة 

جزء مهم من صورته  العراقوٌعتبرون مٌاهه مقدسة وملزمٌن التعمٌد فٌها على خطى اجدادهم. ٌخسر 

مثل المندابٌٌن والكلدان االشورٌٌن السرٌان  ،الحضارٌة بفقدان جذوره النهرٌنٌة التً فعال قدسته

التهمٌش وانعدام عددها الفعلً. ٌدخل  ما ٌفوق ثمن وجودها دفعتواالٌزٌدٌٌن وؼٌرهم من المكونات التً 

او هاكات التً ٌجب الحد منها بدال من اهمالها تنوراءهم فً خانة اال ٌقؾ المحاسبة الحقٌقٌة للمجرمٌن ومن

  .عدم محاسبة جرابم ابادة المكونات بطرق متنوعة 

السلطات العراقٌة لالخذ باالعتبار هذه الكارثة التً ٌسببها فقدان االمن واالستهدافات  تحث حمورابًلذا 
فقد تعرضت اعداد متطرفة  النهم مكفرون من قبل مجموعاتالمتواصلة ضد هذا المكون االصٌل وخاصة 

منٌة ألجهزة األٌاؼة الذهب ما سبب فقدان الثقة باص ةٌمارس حرف نمخاصة مؼٌر قلٌلة منهم الى القتل 
  .واللجوء الى خارج العراق
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  حمورابً()كامرة بؽداد/ الجادرٌة  -المندابٌون خالل ممارسة الصالة وطقوس التعمٌد فً نهر دجلة                        

 

  على أضطر عدد من الصاببة المندابٌٌن الساكنٌن فً منطقة الحسٌنٌة شمالً شرقً بؽداد 

  ترك منازلهم ومحالتهم فً المنطقة، بعد ان تلقوا تهدٌدات بالقتل على اثر ابالؼهم ان اربعة محالت

ادت الى القاء وما تبع ذلك من اجراءات امنٌة  11/5/1176صاؼة تعود لهم تعرضت الى السرقة فً 

القبض على متهم فً القضٌة، وقد توفى داخل مركز الشرطة، فاعتبر اهله ان المتسببٌن فً وفاته 

، وهكذا تواصلت التهدٌدات ضدهم وحاول البعض بابتزازهم بدفع حاب الشكوى من الصاؼة المندابٌٌنأص

دورهم ومحالتهم واللجوء الى اموال طابلة بذرٌعة الفصل العشابري، وهو  الوضع الذي دفعهم الى ترك 

 مناطق اخرى.

  ،داهمت قوة من الشرطة محل صٌاؼة المواطن المندابً باسم عجٌب عبود  والقت القبض علٌه بتهمة قتل

على خلفٌة ان ابن خاله متهم بذات القضٌة مع فتاتٌن مندابٌتٌن ، وتبٌن من حٌثٌات هذه القضٌة انها عملٌة 

طلب مبتً ملٌون دٌنار لسحب الدعوة واطالق سراحه، وبعد  نصب وابتزاز وان صاحب الشكوى

مراجعات وتدقٌقات واسعة تبٌن ان الدعوة كٌدٌة فً مجملها وهدفها الحصول على المال بهذه الطرٌقة 

الخسٌسة، وقد امضى المواطن باسم بالسجن بحدود خمسة اشهر بتهمة قضٌة باطلة من االساس وهً فً 

لم ان باسم عضو مإثر فً مإسسات صاببٌة مندابٌة ونابب ربٌس جمعٌة ٌردنا مجملها تهمة كٌدٌة مع الع

الخٌرٌة وعضو تحالؾ االقلٌات العراقٌة وناشط مدنً لتعزٌز حقوق االقلٌات، وقد تابعت منظمة 

حمورابً لحقوق االنسان الموضوع واجرت العدٌد من االتصاالت المٌدانٌة من اجل رفع الؽبن واالنتهاك 

 هذا المواطن. الذي اصاب

  تعرض محل صٌاؼة ذهب ٌعود لمواطن مندابً للسرقة فً منطقة حً الشرطة  1/6/1177بتارٌخ

الرابعة، مع العلم أن المحل هو من بٌن عشرة محالت تعود تسعة منها لمواطنٌن ؼٌر صاببٌٌن، وان 

االقلٌات ابناء ممنهج ضد الاستهداؾ  من هذاوٌستنتج اللصوص استهدفوا فقط المحل الذي ٌعود للصاببة. 

مهمشٌن النفوذ العشابري فً محاولة  ،راقٌة التً منذ فترة طوٌلة آمنوا و تبنوا سلطة القانوناالصٌلة الع

ان االزدواجٌة فً النفسٌة العراقٌة متاصلة فً االرث لبث روح المواطنة والمساواة امام القانون. ٌبدو 

ما ٌجبرها الى  ،بسط سلطة القانونعلى ظهرت ضعٌفة ؼٌر قادرة الثقافً للدولة المعاصرة التً ؼالبا ما 
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العودة الى الخلط بٌن هذه االخٌرة واالنماط القدٌمة منها العشابرٌة التً بطابعها ؼالبا ما تستؽل المواطنٌن 

بحل النزاعات مقابل اموال باهضة او استخدام النساء وتبادلهن كوسٌلة وتكبدهم خسابر اقتصادٌة جمة 

ادٌة مقابل ما ٌسمونه "بالمصالحة" او حل النزاع بالطرق العشابرٌة. نطالب هذه المكونات المجتمعٌة اقتص

المهمة ان تبادر الى تعدٌالت واقعٌة فً انماطها البدابٌة جدا لتتوجه الى القانون كالوسٌلة المثلى فً 

تمعٌة اٌجابٌة فً تعزٌز روح الحفاظ على حقوق المواطنٌن بالرؼم من انهم ٌمكنهم ان ٌكونوا ادوات مج

اللحمة االجتماعٌة بمجرد استخدام الحكم التً كسبوها من الحٌاة وادوارهم فً التوسط الجل التماسك 

ما ٌعرض وبشكل مإبد السلم المجتمعً الى الزعزعة بٌن االجتماعً المهم ولٌس ان ٌساقوا فوق القانون 

 م هذا النفوذ ما ٌودي بهذه المجموعة االخٌرة الى االندثار.الذٌن لهم النفوذ العشابرٌة والذٌن لم ٌبقى له

 

 انتهاكات ضد الناشطين المدنيين

  أختطؾ سبعة ناشطٌن مدنٌٌن فً االحتجاجات السلمٌة، ومن بٌنهم طالب، من داخل شقة سكنٌة، وسط
ناشطون عراقٌون  وتناقل، 2017أٌار/ 8العاصمة العراقٌة بؽداد، على ٌد مسلحٌن مجهولٌن فجر ٌوم االثنٌن 

أسماء وصور الناشطٌن والطالب المختطفٌن الذٌن تعرضوا الختطاؾ جماعً من قبل مسلحٌن اقتحموا شقة 
   .فً منطقة البتاوٌن وسط بؽداد، واقتادوهم إلى جهة مجهولة

وأسمابهم هً: )احمد نعٌم روٌعً، حٌدر ناشً حسن، علً حسٌن شناوة، سامر عامر موسى، عبد هللا لطٌؾ 
  .)فرج، زٌد ٌحٌى وحمزة

وندد الناشطون فً صفحاتهم على موقع التواصل االجتماعً الفٌسبوك، بعملٌة االختطاؾ هذه مطالبٌن الجهات 
وهً لٌست عملٌة االختطاؾ األولى التً ٌشهدها  .الرسمٌة اإلسراع بكشؾ مصٌرهم ومحاكمة الخاطفٌن

ت، وكذلك الصحافة، على ٌد مسلحٌن مجهولٌن، ضمن العراق، بحق الناشطٌن فً المجال المدنً والتظاهرا
 .العنؾ الدابر فً البالد إثر اإلرهاب وانتشار السالح خارج نطاق الدولة

على وفق تصرٌحات صادرة عن وزارة الداخلٌة  2017أٌار  10هذا وقد جرى إطالق سراح المختطفٌن ٌوم 
م االعرجً أشرؾ شخصٌا على عملٌة االفراج عن لوسابل االعالم والتً افادت ان وزٌر الداخلٌة السٌد قاس

المختطفٌن، واكدت تلك المصادر بؤن وزارة الداخلٌة لم تفصح عن هوٌة الخاطفٌن وعن مضمون والٌة تحرٌر 
 المختطفٌن.

 
 

 انتهاكات تطال اعالميين
 

  تابعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان باهتمام تضامنً لمناصرة عدد من الصحفٌٌن المكلفٌن بتؽطٌة سٌر

المعارك فً مواجهة االرهاب، فقد ناشد ناطق مخول باسم المنظمة القوات المسلحة العراقٌة بؤهمٌة ضمان 

وقؾ الفضابٌة المتمثل بالمراسل ) وسابل السالمة بعد ان تلقت معلومات تفٌد بتعرض الفرٌق الصحفً لقناة الم

أمٌر ؼازي (، ومصوره ) امٌر الكرادي(، إلصابات جسدٌة ضمن عملٌات تحرٌر ناحٌة القٌروان بساحل 

، وكان امٌر ؼازي قد قال، ان عبوة كانت مزروعة على الطرٌق   74/5/1177الموصل االٌمن صباح ٌوم 

رض ساقه الى اصابة متوسطة، إضافة الى تعرض استهدفت سٌارة العمل الخاصة بهم، ما أسفر عن تع

 المصور أمٌر الكرادي إلصابة بالؽة فً ٌده، وتم نقلهما لمستشفى القٌارة لتلقً العالج. 
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من جهة أخرى نجا مراسل قناة الفرات الفضابٌة )رٌاض العكٌلً(، فً محافظة واسط من الموت إثر انفجار  
 برفع األلؽام فً منطقة زرباطٌة. لؽم ارضً عندما كان ٌرافق قوات متخصصة 

 

  أكد اإلعالمً قٌصر الوابلً احد العاملٌن فً قناة أسٌا الفضابٌة انه تلقى تهدٌدات إلبعاده عن وظٌفته خالل

، وكانت عدة منظمات حقوقٌة قد انضمت الى الحملة الخاصة بمناصرة الصحفً  1177شهر ابرٌل من عام 

من استخدام الترهٌب والتخوٌؾ إلسكات األصوات المنظمات التً حذرت  كالوابلً لعدالة قضٌته، ومن بٌن تل

اإلعالمٌة الحرة منظمة حمورابً لحقوق االنسان، وأضاؾ ناطق مخول باسمها ان ما ٌجري من تهدٌدات 

لإلعالمً العراقً فً قناة اسٌا الفضابٌة هو ضؽوط مفضوحة لمنعه من مواصلة نشره لقضاٌا فساد فً 

 انٌة.محافظة الدٌو

 

 انتهاكات أخرى
 

  أفاد مصدر مطلع لحمورابً بتعرض المواطن عباس فاضل سعٌد جبو الى الضرب واإلهانة على أٌدي

، واستخدموا عبارات نابٌة مهٌنة  73/3/1177مسلحٌن من األمن الوطنً فً مركز قضاء الحمدانٌة ٌوم 

ان المواطن عباس هو مختار فً مركز العراق، ٌشار الى  -على أنه ٌعمل لصالح حكومة أقلٌم كوردستان

 القضاء وصاحب كشك استنساخ وهذه هً المرة األولى التً ٌتعرض لمثل هذا التعذٌب الجسدي والنفسً.

  اشتكى عدد من سابقً السٌارات التً تحمل لوحات محافظة نٌنوى واكثرهم من النازحٌن من مناطق

وؼٌرهم، خالل شهري اٌار وحزٌران عرب السواح وخاصة الالموصل من االٌزٌدٌٌن والمسٌحٌٌن والشبك 

من تعرضهم الى ضؽوطات واهانات على اٌدي نقاط التفتٌش وشرطة المرور فً اربٌل ودهوك، كما اشتكى 

عدد آخر من سابقً السٌارات الذٌن ٌحملون إجازات سوق صادرة من بؽداد الى عدم االعتراؾ أو االخذ بها 

 لتفتٌش المرورٌة.ومحاسبة حاملٌها فً بعض نقاط ا

  تلقت منظمة حمورابً لحقوق االنسان مع بداٌة شهر تموز شكاوى عدٌدة من مواطنٌن اٌزٌدٌٌن تفٌد بتعرض

عوابلهم الى التهدٌد والطرد من مخٌمات النازحٌن فً محافظة دهوك بذرٌعة انتماء افراد من هذه العوابل الى 

اكات طالت عوابل المواطنٌن )خ.ح.م( و)ن.ج( و) الحشد الشعبً، وجاء فً المعلومات ان هذه االنته

ش.س.ؾ.ب( و)م.ش.س(، وجرت عملٌة الطرد واإلهانات على اٌدي االساٌش الذٌن توعدوا تلك العوابل 

 بتهدٌدات طالبٌن منهم الضؽط على الملتحقٌن بالحشد الشعبً الى االنسحاب منه .

  ٌرا مٌدانٌا ٌإكد قٌام مجموعة مسلحة تنتمً الى تقر 11/7/1177تلقت منظمة حمورابً لحقوق االنسان ٌوم

بخطؾ ثالثة اشخاص من بٌت المواطن ) خضٌر كسار الجنابً ( فً منطقة " دون تحدٌد االسم الملٌشٌات 

الداٌرة " فً حزام بؽداد الجنوبً، وتم قتلهم وقد القى القبض على بعض الجناة على اٌدي القوة العسكرٌة 

علٌهم الى العاصمة بؽداد ، وعلى اثر هذا االجراء حاولت مجموعة الضؽط على  الحكومٌة، واحٌل المقبوض

عابلة المجنً علٌهم بهدؾ التنازل لكنها رفضت كل هذا الضؽط، وفً تطور الحق لهذا الحدث اقدمت 

مجموعة من الملٌشٌات على خطؾ الشٌخ قاسم مهدي الجنابً مع اوالده وابناء شقٌقه وقد بلػ عدد المواطنٌن 

( شخصا وقد جرى االختطاؾ من دار الشٌخ قاسم فً منطقة المشروع قرٌة "  73الذٌن تم اختطافهم ) 

الموٌلحة " المجاورة الى قرٌة " الداٌرة "، وقد جرت المساومة على اطالق سراح المختطفٌن مقابل التنازل 

ا على ارواح المواطنٌن الذٌن عن حقهم لصالح الجناة، وهكذا اضطرت عابلة المجنً علٌهم الى التنازل حفاظ

 تم اختطافهم اذ تم االفراج عنهم.
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  الى ان بعض مناطق  77/7/1177أشارت معلومات وردت الى منظمة حمورابً لحقوق االنسان بتارٌخ

محافظة بابل وحزام بؽداد الجنوبً شهدت اعمال خطؾ وتهجٌر وفً بعض االحٌان الى القتل، وجاء فً 

مسلحة شمالً بابل وبالتحدٌد فً قضاء المسٌب ارتكبت اعمال خطؾ وتهجٌر ضد المعلومات ان ملٌشٌات 

 .عوابل ، وذلك فً الحً العسكري ومنطقة البهبهانً فً القضاء المذكور بذرٌعة انتمابهم الى داعش

 فً مخٌم الشٌخان التابع  11/7/1177)دالل داإود سعدو كنجً( على االنتحار ٌوم  االٌزٌدٌة أقدمت الشابة

وقد أقدمت على االنتحار من  7998قضاء شٌخان أحد أقضٌة محافظة نٌنوى، الشابة الراحلة من موالٌد ل

شنق نفسها بواسطة حبل داخل الحمام الساعة الثالثة صباحا، وحسب المعلومات انها تعانً من حالة نفسٌة 

  .نتٌجة ٌؤس شدٌد بسبب الظروؾ التً مرت علٌها وعلى عابلتها بسبب جرابم داعش

 نازحة فً وال ،من سكنة شمال سنجار قرٌة خانصور( السموقً  علوتبسً هادي ) االٌزٌدٌة أقدمت الشابة

الشابة الراحلة من موالٌد  ، 7/9/1177على االنتحار ٌوم  سمٌل قرٌة قصر اٌزدٌن قضاء محافظة دهوك

وحسب المعلومات انها تعانً  فً سقؾ ؼرفة،وقد أقدمت على االنتحار من شنق نفسها بواسطة حبل  7998

 .من حالة نفسٌة نتٌجة ٌؤس شدٌد بسبب الظروؾ التً مرت علٌها وعلى عابلتها بسبب جرابم داعش
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 " البالغاتاالنتهاكات القانونية " 
 
 بالغ لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان بمناسبة الذكرى السابعة لمجزرة كنٌسة سٌدة النجاة 

31/10/2010فً قلب بؽداد ٌوم     
 

الذكرى السابعة للمجزرة األثٌمة، التً كانت  2017مرت علٌنا فً الحادي والثالثٌن من تشرٌن االول عام       
شهٌدا بٌن طفل وأمرأة ورجل  54ابادة جماعٌة للمسٌحٌٌن بكل ما تعنٌه الكلمة  والتً أدت الى استشهاد 

رادة المعتبرة من اكثر المناطق أمنا فً بؽداد حٌث استهدفت عملٌة وهم فً وسط صالة االحد فً الك
كما بٌن الشهداء وعلى راس  31/10/2010ارهابٌة تكفٌرٌة كنٌسة سٌدة النجاة وروادها المإمنٌن ٌوم 

قابمة الشهداء كاهنان من الجٌل الشاب فٌما أصٌب آخر بجروح عمٌقة ال ٌزال هو تحت العالج باالضافة 
 لمعالم الكنٌسة. الى تدمٌر 

 

 
       حمورابً وسط مظاهرة فً وسط بؽداد الجل شهداء سٌدة النجاة ) من االرشٌؾ (                               

 
ان استذكارنا لهذا العمل االجرامً وما حصل من دالالت للخسة والتخلؾ والحقد والنزعة الظالمٌة ال بد          

، وانما فحسب  ان ٌضعنا أمام حقٌقة أنه لم ٌستهدؾ المواطنٌن المسٌحٌٌن العراقٌٌن وصروحهم الكنٌسٌة
التً ترٌد  الهداؾدرج ضمن قابمة اوهو ٌن المتنوعة ٌستهدؾ العراق بجمٌع مكوناته وصروحه الدٌنٌة

تنوعه الدٌنً وهوٌاته الحضارٌة التً تمٌزه واثره االٌمانً العظٌم. وقد تكررت هذه  ؼنى  افراغ البالد من
الجرٌمة بنسخ اخرى من خالل استهداؾ كنابس وادٌرة ومعابد مسٌحٌة واٌزٌدٌة وؼٌرها، ومن ذلك ما 

محافظة نٌنوى وشواهد ذلك فً الموصل ومدن وبلدات وقرى حصل خالل االجتٌاح االرهابً الداعشً ل
ٌخفى امر االخفاق السٌاسً واالمنً الذي ادى بالعراق الى هذه الحالة من وال  سهل نٌنوى وسنجار وتلعفر.

الجرابم الدموٌة المتواصلة. ونوع من االستهدافات الممهنجة بدت مإكدة حٌث ٌوم قبل حصول الجرٌمة فً 
نت قد ازٌلت السواتر الكونكرٌتٌة من مداخلها ما سهل امر تسلل المجرمٌن فً الكنٌسة سٌدة النجاة كا

 وارهقوا دماء الكهنة والمصلٌن بٌنما كانوا ٌدعون بالسالم واالمان للبلد...
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 حمورابً تقود مظاهرة أمام كنٌسة سٌدة النجاة فً بؽداد ) من االرشٌؾ (                                          

 
اننا اذ نعٌش آالم واحزان تلك الجرٌمة النكرة فؤن ما جرى لم ٌطفا نور واشراقات سٌدة النجاة، ولم ٌستطع أن    

بشاعة المجزرة، واذا كان لنا من مواجهة استذكارٌة لها فؤنها ٌكرس الخوؾ والهلع فً النفوس على الرؼم من 
 رباطة الجؤش والصمود بوجه الطؽاة االرهابٌٌن هو العنوان االسمى المٌدانً الذي ٌجب أن ٌسود.

 
 

   دعا ناطق مخول باسم منظمة حمورابً لحقوق االنسان وزارة التربٌة فً الحكومة االتحادٌة الى اعطاء اولوٌات

 للمدارس فً المناطق المحررة والمناطق الرٌفٌة نظرا لحجم الضرر واالهمال الذي تعانً منه.خاصة 

( أن وضع 2018-2017وأضاؾ فً تصرٌح لمندوب شبكة نركال االخبارٌة بمناسبة العام الدراسً الجدٌد )   
قص فً توفٌر المٌاه هذه المدارس بحاجة ماسة الى معالجات عاجلة فً نقص الخدمات الصحٌة بما فً ذلك الن

الصالحة للشرب، وكذلك النقص فً مرافق الصرؾ الصحً وان اكثر ما ٌمكن تشخٌصه هناك الى المدارس 
القدٌمة التً تحتاج الى صٌانة واعادة ترمٌم وضٌاع القرار بشان ذلك بٌن كتابنا وكتابكم وتبادل االتهامات فً 

 محاوالت للتنصل عن المسإولٌة.
بؤسم منظمة حمورابً لحقوق االنسان أضاؾ ان الوضع الدراسً االن فً تلك المناطق ٌتطلب الناطق المخول   

تؤلٌؾ ؼرؾ عملٌات على صعٌد كل مدٌرٌة تربٌة من اجل االصالح العاجل مناشدا الهٌبات التعلٌمٌة واالدارات 
لضؽط على مجالس فً المدارس بالتخلً عن العمل الروتٌنً التقلٌدي والتحرك بؤتجاه اداري وتربوي وا

 المحافظات بهذا االتجاه.
كما ناشد الناطق المخول باسم المنظمة المنظمات االنسانٌة والحقوقٌة العطاء اولوٌات فً نشاطاتها للتوجه الى    

المدارس وتقدٌم االؼاثات الالزمة، مشٌرا الى ان منظمة حمورابً لحقوق االنسان أعطت فً نشاطاتها لهذه 
د من االهتمام فً اصالح منظومات مٌاه الشرب فً عدد من ابنٌة المدارس فً سهل نٌنوى ، االولوٌات المزٌ

وكذلك فً توفٌر بعض المستلزمات الدراسٌة بل ودفع اجور محاضرٌن فً المدارس التً استحدثت بمخٌمات 
 اللجوء وكذلك النشاطات الترمٌمٌة. 

  ٠١٥١لسنة  188محاولة تعدٌل قانون االحوال الشخصٌة رقم بشؤنبالغ لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان 

فً الوقت الذي ٌتطلع فٌه العراقٌون الى ما ٌعزز القٌم المدنٌة المعاصرة وٌدٌم زخم التحضر القابم على      
على المساواة والعدل والمنهج االنسانً، اذ بدأ العراقٌون ٌلملمون بوادر نقلة نوعٌة فً ظل االنتصارات الوطنٌة 

االرهاب الداعشً، نقول فً هذا الوقت بالذات شهد مجلس النواب خطوة مإلمة تهدؾ الى تعدٌل قانون االحوال 
 ( فقرة )أ( من الدستور " ال ٌجوز سن قانون ٌتعارض2لتطوٌعه مع المادة ) ٠١٥١لسنة  188الشخصٌة رقم 
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أنه ال ٌجوز سن قانون ٌتناقض مع مبادئ وثوابت االسالم " وبالتناقض مع المادة ذاتها )ب( التً تنص على 
 الدٌمقراطٌة. 

البرلمان تبنً هذا التعدٌل فً اكثر مواده، فؤنه ٌمثل  اصرارأن منظمة حمورابً لحقوق االنسان اذ تشٌر الى    
لٌس  ةللمتنفذٌن فً السلطة التشرٌعٌ مسعا جابرا لتؤوٌل النص األسالمً بما ٌرضً النزعات الذكورٌة المتطرفة

القانون الجعفري بنسخته الرامٌة الى شرعنة زواج لة واضحة من اجل أن ٌصب لصالح امحاوهً و. الا
ت، فً حٌن ان نصا من هذا النوع  ٌتعارض بالمطلق مع النصوص القانونٌة المعمول بها فً القضاء، الطفال

انسجاما مع قانون االحوال الشخصٌة الذي ٌنص على أن سن البلوغ هو ثمانٌة عشر سنة ولٌس تسع سنوات، 
 وهكذا ال تقبل شهادة اي مواطن عراقً اال اذا كان فً سن الثامنة عشر فؤعلى. 

المنهج  عن أن مقارنة بسٌطة بٌن الحالتٌن تإكد بما ال ٌقبل الشك ان زواج القاصرات ٌمثل خروجا واضحا   
القانونً العراقً، فضال عن اصطدامه باالعالن العالمً لحقوق االنسان وبالصكوك والمعاهدات الدولٌة المعنٌة 

، ما سوؾ ٌنتج فاالستؽالل بحقوق الطفل والمرأة وان الخروج عنها هو اعادة المرأة العراقٌة الى األمٌة والتخلؾ
 مجتمعا متراجعا على جمٌع المستوٌات.

اب البرلمان العراقً الى تعدٌل ذلك القانون بالصٌػ المقترحة حالٌا  هو خرق فادح لحقوق وبراءة الطفولة أن ذه   
االنثوٌة، وأستسهال عدوانً الشباع الؽرابز وهذا بحد ذاته ال ٌستقٌم وال ٌنسجم مع المسإولٌة السٌاسٌة الوطنٌة 

لعمل وفق آلٌات االصالح، فضال عن ان هناك الحالٌة، المطلوب من البرلمان التصدي لمعضالت الفساد وا
استحقاقات مطلوبة منه اآلن فً التؤسٌس لتشرٌعات تضمن التنمٌة المستدامة وتضع حدا للتسٌب واالنتهاكات 
الحقوقٌة والعمل مع الرباستٌن، رباسة الجمهورٌة ورباسة الوزراء بما ٌضمن تعزٌز المصالحة المجتمعٌة على 

 انتهك االرهاب حقوقهم.  ناالنتقالٌة، والتشرٌع لتعوٌض مالٌٌن العراقٌٌن الذٌوفق متطلبات العدالة 
أن منظمة حمورابً لحقوق االنسان اذ تشٌر الى مسإولٌة مجلس النواب فً تبنً تشرٌعات تلبً حاجات الرأي    

االولوٌات التً ٌنبؽً  العام العراقً ولٌس تشرٌع قوانٌن خالفٌة تضر بالقٌم المدنٌة وحقوق االنسان، فهذا هو من
ان ٌتوالها البرلمان، وانها االستحقاقات الضرورٌة والالزمة لتعزٌز بناء الدولة الدٌمقراطٌة المدنٌة، ألن العراق 
ال ٌقبل اي محاوالت التراجع عن مسٌرة التقدم فً عالم تحكمه العجابب التكنولوجٌة والتطوٌر العلمً الذي على 

  العراقٌٌن مواكبتهما .
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 ظاهرة االتجار بالبشر عراقيا

 االنتهاكات التي تعرضت لها المرأة العراقيةو
 

تابعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان موضوع االتجار بالبشر واألسالٌب المتبعة فً ذلك، وبالرؼم من أن 
المنظمة استطاعت ان ترصد المعلومات المتداولة فً هذا الشؤن شحٌحة جدا نظرا لحساسٌة الموضوع، اال ان 

 وتتبٌن ما ٌؤتً:
اوال: استطاعت الجهات األمنٌة ان تلقً القبض على عصابات تسخر تحركها لهذا الهدؾ، وقد كشؾ عن 

 عصابات فً بؽداد والحلة والدٌوانٌة، وحكم على بعض أفراد هذه العصابات قضابٌا.
ٌن بالنساء أكثر من الرجال فً استدراج الضحاٌا وهذا ثانٌا: تبٌن من الوقابع ان عصابات االتجار بالبشر تستع

 ما تؤكد من التحقٌقات فً الدٌوانٌة والحلة.
ثالثا: كشفت التحقٌقات ومعلومات متداولة لباحثٌن اجتماعٌٌن ان اؼلب حاالت االتجار بالبشر هً فً إطار 

ٌرقدون فً مستشفٌات خاصة داخل هدفٌن، الهدؾ االول اإلفادة من األعضاء البشرٌة فً بٌع )الكلى( لمرضى 
العراق أو فً الجوار العراقً، وعلى االؼلب فً االردن، أما الهدؾ الثانً فٌتمثل بتجنٌد الضحاٌا من الفتٌات 
والفتٌان للبؽاء السري والعمل فً المالهً اللٌلٌة، وهناك نسبة كبٌرة من الفتٌات العراقٌات ٌعملن فً مالهً 

 ن أو فً االردن ولبنان وسورٌا وتركٌا.ومطاعم فً اقلٌم كوردستا
فً تقاطع الطرق أو  ٌنومع وجود هذٌن الهدفٌن، فؤن مجموعة من االطفال الضحاٌا ٌتم تجنٌدهم كمتسول

بالقرب من الفنادق والمقاهً واالسواق العامة والظاهرة منتشرة فً بؽداد، وكذلك فً مدن اخرى التً تضم 
 دٌنٌة.مراقد 

ٌؽتنم افراد من عصابات االتجار بالبشر االطفال التابهٌن خالل الزٌارات حسب معلومات متداولة، رابعا: 
استدراجهم واقناعهم بمصاحبة هإالء المتربصٌن بهم، وفً مرحلة الحقة ٌتم اصدار بطاقات الدٌنٌة، وٌتم 

ان لبعض العصابات العراقٌة احوال شخصٌة لهم وكذلك جوازات سفر لٌتم االتجار بهم خارج العراق، فقد تبٌن 
 الجوار العراقً.دول عالقات مع عصابات فً 

خامسا: تفاقمت ظاهرة االطفال المشردٌن بعد ؼزو داعش لمناطق فً العراق، وفً المعلومات أن زوجات 
اإلرهابٌٌن ومن أقاربهم اللواتً ال معٌل اقتصادي لهن، ٌضطرن لبٌع اجسادهن بعد نزوحهن الى بؽداد أو 

ك أو اربٌل أو مركز مدٌنة بعقوبة، ووفق المعلومات أن بعض سابقً سٌارات التاكسً ٌتولون ادارة مثل كركو
هذه االعمال، كما أن بعض النساء الناجٌات من قبضة داعش اضطررن الى التشرد واصطٌادهن على ٌد 

ض العوابل من عصابات ألنهن كن ٌخشٌن من العار االجتماعً، لو انهن أعلن عن انفسهن فضال أن بع
االقلٌات ٌرفضن استقبالهن مجددا، ولوال تدخل بعض منظمات المجتمع المدنً، ومنها منظمة حمورابً لحقوق 

 االنسان ألزداد العدد.
 

المستشرٌة تعانً مدٌنة البصرة من عملٌات المتاجرة فً البصرة، سادسا: حسب مصادر حمورابً فً الرصد 
منها على شكل الحبوب ومنها حشٌش ومنها ترٌاق  :البل حتى الى المدارسالتً تصل الى المقاهً  بالمخدرات

بٌع عبر الحدود المشتركة. قامت الشرطة بالقاء القبض على مجموعة من عصابات  إٌرانتاتً الى الجنوب من 
السلطات السلطات العراقٌة بدراسة الوضع مع نطالب  والناصرٌة.المخدرات وتم سجنهم فً سجون البصرة 

 واتخاذ االجراءات الالزمة النهاء هذه الظاهرة الؽرٌبة جدا على العراقٌٌن.  ٌةٌراناال
كما المعنفات اٌا  لجنسًا : ٌفتقر العراق الى مركز اٌواء للفتٌات والنساء اللواتً ٌتعرضن لالستؽاللبعاسا

" حالة انتحار  311وٌضطرن للهرب أو االنتحار، وقد سجلت فً العام الماضً اكثر من "  كانت الوسٌلة

فتٌات ونساء تحت ضؽط الخوؾ من الفضٌحة، ولكن بالمقابل هناك من الفتٌات والنساء اللواتً ٌتعرضن للقتل 
ل سجلت اكثر من حالة ثم ٌتم لفلفة الحدث بذرٌعة االنتحار بالتخرٌجات التحقٌقٌة لبعض االجهزة االمنٌة، ب

 واحدة على اتهام نساء وفتٌات بالجنون والحجر علٌهن بعد تعرضهن لالعتداءات الجنسٌة.
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سابعا: من المعلومات الدقٌقة أن عصابات االتجار بالبشر تلجؤ بعض االحٌان الى اختطاؾ فتٌات جمٌالت أو 

كرستٌن عزو عبادة التً  ما حصل للطفلةاطفال ألستؽاللهن بعد ذلك، من الجرابم الشاخصة فً هذا الشان 

، اثناء نزوح العابلة من 11/8/1174مسلحً داعش من حضن امها عابدة حنا ٌوم  أحدانتزعها 

مدٌنة " بؽدٌدا " الحمدانٌة بعد احتاللها على اٌدي االرهابٌٌن، الشخص الذي اختطفها ٌدعى 
نجٌت الطفلة كرستٌنا بواسطة  ٧١٠٢بٌع . فً رقتلها الابراهٌم واجبر االم على مؽادرة المكان وا

اطفاله خالل  كان قد لقطها من باب الجامع فً الموصل وتبناها بٌن حسب اقواله،و" فاعل خٌر"
 زٌنب.السنوات الثالث بٌنما كان قد ؼٌر اسمها من كرستٌنا الى 

 

 
الطفلة الناجٌة كرستٌنافً استقبال د حمورابً ووف  

 
 

 
 اختطافها لدىوهً فً احضان امها  سنوات٣ كرٌستٌنا                      زٌنبسمٌت  سنوات٦عمر  فًكرستٌنا 

 ( بعد تحرٌرها الفرنسٌةمجلة الحٌاة  من)
 
 

مخٌمات النزوح أذ صارت مناظر  بشؤنثامنا: هناك ظواهر معروفة رصدتها منظمة حمورابً لحقوق االنسان 
متكررة أن تشهد واجهات تلك المخٌمات خروج نساء وتكون هناك سٌارات بانتظارهن، وٌبدو ان الظاهرة 

المتعة اذ ٌتولى رجال دٌن عقد قرانهن على رجال لوقت محدد  "بزواج"تتعلق بالبؽاء، وهناك اٌضا ما ٌسمى 
 ومن ثم ٌتم تطلٌقهن بعد ذلك.
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 ٌمكن التعوٌل علٌها بشؤن أوضاع المرأة العراقٌة  اٌجابٌة تحلم بها النساء أٌة تطورات 1177م لم ٌشهد عا

مقارنة بالحكومة  مإسسات الدولةدورالمرأة ومشاركتها فً تحجٌم تم  سٌاسٌا. وخاصةاجتماعٌا واقتصادٌا 

استوزرت ست نساء  ً حٌنهاف باشراؾ وقٌادة االمم المتحدة وامرٌكا وبرٌطانٌا كانت االولى المإقتة والتً

لمختلؾ الوزارات كالزراعة والبلدٌات والبٌبة والعمل والشإون االجتماعٌة والمرأة والهجرة والمهجرٌن 

باالضافة الى وكالء وزراء ومستشارات الخ . وبتقدم السنوات تضاءل هذا العدد لٌصبح فً الحكومة الحالٌة 

بة االجبارٌة )كوتا( لٌست فً مصلحة العقلٌات الذكورٌة التً وزٌرتٌن فقط. ٌبدو ان خبرة البرلمان والنس

ت حمورابً وبمبادرة من ربٌستها الى اٌجاد ؤارتلذا  تعتبر النساء دون المستوى المطلوب فقط النهم اناث!

المفروض على النساء. التراجع  ًتساعد فً اقتراح حلول لهذه المعضلة المخجلة فعملٌة وحقٌقٌة وسابل 

ٌع الجٌل الشاب من النسوة المتمٌزات والكفوءات لالضطالع بمسإلٌات سامٌة او ادارٌة تمكنهن وذلك بتشج

من بناء مستقبل اقتصادي وسٌاسً ٌلٌق ببلد صاحب خٌرات وؼنى بشري ومادي ٌمكن ان ٌجعله فً مقدمة 

االولى فً الدول المتطورة، شرط ان ٌقوده كفإ من النساء والرجال المتمرسٌن انطالقا من خطواتهم 

 توجههم االبداعً او الدراسً . 

  ما تقدمه منظمتنا بهذا الصدد، ٌعتبر بٌن مبادرات الحلول للوضع العقٌم ومساعدة الجٌل الجدٌد فً تجاوزه

خطوات من الجرأة نحو ب والقٌاملٌس بالنوح واللوم والبكاء والنقد الدابم فحسب بل بتشؽٌل العقل وبالفكر 

همتهم  وباألخص من األناث، أولبك الذٌن ٌحتاج العراق الىثورة سلمٌة طبٌعٌة ٌعٌشها الجٌل الشاب 

باستخدام ل ال الحصر : اسبٌل المث علىلعملٌات بناء قدرات شابة نسوٌة  بعض االمثلةوابداعاتهم. هنا 

 التكنولوجٌا الجدٌدة

 

 
 الشابات فً الحصول على فرص العم لتدرٌب التنمٌة الدولٌة االمرٌكٌة فً اربٌل مع خبراء دولٌٌن منظمة بالتعاون مع ًحموراب

 

 منظمة حمورابً  سفٌرة سالملقب  7/3/1177بتارٌخ  اعطت ربٌسة منظمة حمورابً لحقوق االنسان

فً  وناشطة وهً عضو فاعل فً المنظمة  هدٌل العابدالعراقٌة  الى مصممة االزٌاء الشابة لحقوق االنسان،
  .ن اؼاثة الالجبٌن فً االردنوبشإاكثر من فرصة 
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صفٌة السهٌل سعادة فً الوسط هدٌل العابد سفٌرة سالم حمورابً وعلى ٌمٌنها باسكال وردا ربٌسة حمورابً وعلى ٌسارها 

 ،النساء تنمً قدرات النساء ردنسفٌرة العراق فً اال
 
 
 
 

 
 

 فً المناطق المدمرة   والتوثٌق  طالبات فً كٌفٌة التعامل مع االعالمتدرٌب 
 لداعشً ا بالذي مارسه االرهاقرقوش تحت ركام الحرق والتدمٌر-هرةاٌسة الطكن
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 1177،صٌؾ حمورابً فً بؽداد منظمةفً تتلقى تدرٌب  سنة ٠٦عمر  طالبة فً

 
 

 

 
 

 بؽداد -مكتب مدٌر عام دابرة المنظمات ؼٌر الحكومٌة التابعة لالمانة العامة لمجلس الوزراء /ر الدولة بمإسسات فً دواعلى ادارة طالبة تدرٌب 
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 سري بدون عالجألالعنف ا
 

 د تؤكد لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان من خالل الرصد والمتابعة المٌدانٌة واجراء اللقاءات وحضور لق

، وكذلك من رصد المفرط المإتمرات وورش العمل وشهادات لضحاٌا من النساء تعرضن للعنؾعدد من 

 الى ما ٌنشر فً وسابل االعالم المختلفة، نقول لقد تؤكد للمنظمة التشخٌصات اآلتٌة:

فً العراق وبشكل متفاقم تبٌن لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان ان العنؾ األسري ما زال مستشرٌا   -

الذي ٌستهدؾ المرأة والطفل، وان هذا االستشراء له امتدادات واسعة فً المناطق الرٌفٌة العنؾ  وبالتحدٌد

باالضافة الى الٌات قانونٌة  والتوعٌة بالحقوق والواجباتالتعلٌم وبناء القدرات فً الحل هو لذا  عموما.

)والتً  كة النساء العراقٌاتة العنؾ االسري" الذي اعدته شبضٌفتقر الٌها القضاء العراقً كقانون "مناه

واصبح مشروع قانون ودخل اروقة البرلمان منذ اكثر من اربع  منظمة حمورابً عضوا فاعال فٌها(،

حٌث ٌخفقون فً اعطاء سنوات دون ان ٌحظى برضا المشرعٌن وبشكل خاص نواب من االحزاب المتنفذة 

 ..والمنهكة لكرامتهم  لى حقوقهمالنساء واالطفال حق التخلص من الشدة الذكورٌة المتجاوزة ع

ما زالت المخاوؾ تسٌطر على النساء من إشهار االنتهاكات التً ٌتعرضن لها وخاصة فً موضوع   -

التحرش الجنسً والزواج بؽٌر إرادة المرأة، وهناك تؽطٌة عشابرٌة وطابفٌة واضحة للتستر على هذه 

تقالٌد ال تهتم لكرامة الفتاة او الطفلة او االمرأة  ، بما فٌه تزوٌج الضحٌة بالجانً لتلبٌة مطالبالحاالت

 الضحٌة بل ٌتم التصرؾ بمصٌرهن كاٌة سلعة رخٌصة..

 ٌجزوتٌقتصر عملها على معامالت ال تبٌن لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان أن محاكم االحوال الشخصٌة  -

بهدؾ تذلٌل المشاكل والخروقات دون ان تبذل جهودا استثنابٌة لتعزٌز عمل البحث االجتماعً  ،قٌطلتوال

  .مثل تلك الخروقات االجتماعٌةاالنسانٌة لمتابعة ال انعدام لتجنب ارسال االطفال الى الشوارع نتٌجة

فقد أعلن  إرتفاع حاالت الطالق واالنفصال بٌن االزواج، وخاصة فً مناطق المدن 1177سجل عام   -

، وان مجموع حاالت الطالق 1177( ألؾ حالة طالق سجلت خالل عام  771مجلس القضاء االعلى أن ) 

والحال ال توجد حتى اآلن مإسسات اجتماعٌة  ( ألؾ حالة طالق، 611بلؽت )  1177 – 1115بٌن عامً 

ان السوء الناتج عن هذه علما  أو هٌبات رأي تدرس هذه الظواهر السلبٌة الخطٌرة ووضع الحلول لها.

الحاالت ٌعكس بالدرجة االولى على االطفال واكبر مثال هو ظاهرة التشرد التً تتزاٌد فً جمٌع شوارع 

تبٌن ان السبب االول هو الوضع االقتصادي الرديء الكثر .. الى التسول ٌلجإونالمدن اطفال وامهات 

 انعدام مورد به ٌمكن اعالة االسرة. االسر العراقٌة لتدنً الوضع المالً وفً بعض االحٌان

رؼم االنجاز المهم الذي حققته وزارة العمل والشإون االجتماعٌة فً مجال الرعاٌة االجتماعٌة والقضاء   -

على الفساد الذي كان مستشرٌا فٌها، فان هذه الحالة تظل بحاجة ماسة للمتابعة والمراجعة بٌن الحٌن واآلخر 

ما ٌحفظ للمعنٌن كرامتهم  خط الفقر لٌتم شمولهم بالرعاٌة االجتماعٌة الذٌن ٌنحدرون تحتبهدؾ ضم 

 .وحقهم فً عٌش البق

، وٌكفً للداللة على المتسولٌنسجلت منظمة حمورابً لحقوق االنسان استمرار ظاهرة االطفال والنساء  -

 ذلك ما نشاهده من عٌنات لهم فً تقاطعات الطرق وامام المطاعم والفنادق.
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الفتٌات والنساء فً التوظٌؾ والحصول على عمل ضمن معدالتها المتدنٌة الى حد الصفر  ما زالت فرص -

 بٌن هذه الشرٌحة االجتماعٌة، مع ارتفاع معدالت الفتٌات الخرٌجات من المعاهد والكلٌات ولكن بدون عمل.

، التً تنص على ثانٌا من قانون البطاقة الوطنٌة الموحدة 16تداعٌات واضحة بشؤن المادة  1177شهد عام  -

وهناك اآلن حاالت قضابٌة شابكة نتٌجة  ،اذا اسلم احد الوالدٌن، االب أو االم القاصرٌن قسرا أسلمة االطفال

الجل تعدٌل هذه المادة التً كانت سابقا متواصلة فً حملتها  1171ومنذ  ان منظمة حمورابًعلما  ذلك.

:ثانٌا من قانون البطاقة الوطنٌة  16 ونقلت المادة لتصبحً من قانون االحوال المدنٌة الملؽ 3فقرة  17المادة 

لتعدٌل المادة على طلب منظمة حمورابً دعمهم ان الوقفٌن السنً والشٌعً اجابا بالسلب علما  .الموحد

بتبرٌر  الحترام انعدام كفاءة الطفولة فً اخذ القرار الى سن الرشد وكان مبرر الوقفٌن متحدٌن هذه المرة

" ال ٌجوز سن قانون  :الدستور الجدٌد الذي ٌنص على مناوال : 1مع المادة ٌتعارض التعدٌل  ن انذلك قابلٌ

"ال  :التً تنص علىوثانٌا  الفقرة: بدون اي احترام للمادة ذاتها فً ٌتعارض وثوابت الشرٌعة االسالمٌة

 تنفذٌنمبعض ال افكار ٌجوز سن اي قانون ٌتعارض مع مباديء الدٌمقراطٌة"، اي ٌاخذون الدستور فٌما ٌفٌد

لحرٌات للحقوق وواضح  ممنهج وك بموانع دٌنٌة.. وهنا بالذات هدر فقط وٌهملون الباقً مبررٌن ذل

  .وخاصة للمواطنٌن ؼٌر المسلمٌن

، بما ٌراد به 7959لعام  788عدٌل قانون االحوال الشخصٌة رقم محاوالت فً البرلمان لت 1177شهد عام  -

المرأة وفق تؤوٌل النص االسالمً هذا وجرت الطفولة والدٌن لمصادرة حقوق  الذكوري باسم تكرٌس التسلط

 . لقانونتعدٌل ا مقترحل قراءة أولى

فً صفوؾ النساء والقتل بذرابع الشرؾ، وهناك العدٌد من المعلومات  االنتحارحاالت  1177سجل عام  -

 وثابق مٌدانٌة عن ذلك. لم تنجح حمورابً بالحصول علىواالخبار المتداولة فً هذا الشؤن، ولكن 

لمست منظمة حمورابً لحقوق االنسان تجاوبا من بعض الجهات الحكومٌة فً التصدي لظواهر التحرش  -

واالطفال، لكن المشكلة ما زالت بعدم وجود شجاعة لدى الضحاٌا فً  تداء على النساءالجنسً وحاالت االع

المنتمٌن تقدٌم الشكاوى تحت ذرٌعة الخوؾ من الفضٌحة، وهناك العدٌد من العوابل تتستر على الضحاٌا 

 لها.

-  

لعرض الجرابم الجنسٌة لالرهاب الداعشً  1177أقٌم خالل عام  صورة من معرض اٌزٌدي فً مدخل البرلمان (رة حمورابًٌكام)                     

 والتً تعرضت له الٌزٌدٌات والمسٌحٌات المسبٌات
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 بعد تحريرها واقع مدن وبلدات وقرى سهل نينوى

 
تابعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان الواقع السكانً والخدمً واألمنً ومستوى االعمار وعودة االهالً الى 

 :مناطقها ورصدت التطورات واالوضاع مٌدانٌا من خالل ستة تقارٌر دورٌة 

بشؤن أوضاع العابدٌن فً البلدات المسٌحٌة من سهل  1177/ 77/ 7التقرٌر الدوري االول فً  

 نٌنوى.
 الحظت المنظمة من خالل متابعتها ما ٌلً :

 .ًنقص فً الخدمات واآللٌات البلدٌة من المٌاه الصالحة لالستخدام المنزل 

 البرامج الؽذابٌة التً تتولى المنظمات الدولٌة  تراجع العوابل العابدة بحاجة الى سالت ؼذابٌة عاجلة بعد

 والمحلٌة تنفٌذها.

 صد نزوح بعض العوابل العابدة مجددا نتٌجة التوترات والصدامات فً منظمة حمورابً لحقوق االنسان تر

 خطوط التماس بٌن القوات االتحادٌة والبٌشمركة.

 .نقص كبٌر فً الهٌبات التعلٌمٌة والتدرٌسٌة رؼم اعادة تؤهٌل المدارس 

 .عشرات البٌوت المدمرة والمحروقة ما زالت على حالها لم تمتد لها ٌد اعادة االعمار 

 اة كبٌرة بسبب البرد من تؤخر توزٌع مادة النفط االبٌض مع تدنً ساعات تجهٌز الكهرباء الوطنٌة للعوابل، معان

لتر فقط  100وعدم وجود عدالة فً آلٌة توزٌع مادة النفط االبٌض للعوابل العابدة، والكمٌة المجهزة كانت 

 . 31/12/2017ولؽاٌة  1/7/2017للفترة من 

 أي مساعدة على العوابل العابدة من ابناء المكون المسٌحً  تحصللم  من اعداد التقرٌر منذ أكثر من شهرٌن

منظومات منزلٌة لتصفٌة وتحلٌة تلكٌؾ والحمدانٌة سوى ما قدمته منظمة حمورابً لهم من  ًإنسانٌة فً قاطع

المكون الشبكً والكاكابً والسالت الصحٌة والؽذابٌة. وهكذا بقٌة العوابل العابدة من ابناء  المٌاه " فالتر "

شٌباً ٌذكر. وهناك إخفاق كبٌر فً وصول المنظمات االنسانٌة الى هذه  تحصل علىواالٌزٌدي هً االخرى لم 

 .( اعلٌه )المتنازعالمناطق بسبب االوضاع االمنٌة المترتبة من خطة فرض سٌادة القانون فً المناطق المسماة 
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 بعد ثالث سنوات من معاناة سقؾ دعما لعودة اهلها المهجرون لالشرب فً تلتوزع فالتر تصفٌة مٌاه حمورابً 

 

أما الخدمات المقدمة من الحكومات المحلٌة والدوابر الخدمٌة فً هذه البلدات فهً الترتقً الى المستوى 
  :المطلوب السباب كثٌرة

 الحكومٌة. قلة التخصٌصات المالٌة -1

  نقص فً اآللٌات المكلفة برفع االنقاض. -1

 .عدم وجود إهتمام من الحكومة المحلٌة فً نٌنوى بهذه المناطق -3

كما هً إذ الٌوجد من ٌتبنى االهتمام بها  باقٌة على حالهاؾ من الدور المحروقة والمدمرة الزال االما -4

 .االن حتى

  .البلدي بهاالشوارع سٌبة للؽاٌة بسبب عدم االهتمام حالة  -5

  :ماٌلً الى لعوابل العابدة لدى اهناك حاجة ماسة 
 المنظمات الدولٌة والمحلٌة التً تتولىالبرامج الؽذابٌة  تراجع سالت ؼذابٌة لنفاذ الموجود لدى العوابل بسبب -

 .تنفٌذها
للشرب بسبب  ةؼٌر صالح ذلك الن المٌاه التً تضخ للمنازل للشرب،هناك حاجة الى الماء الصافً والمعقم  -

  .طات المٌاه الحكومٌةحبمادة الكلور فً م تعقٌم وجودعدم 
ألٌة إمكانٌة  االوضاع الصحٌة هً االخرى تحتاج الى دعم المنظمات الدولٌة لفقدان الحكومات المحلٌة -

 .ذلكللمساعدة فً 
هناك مشكلة كبٌرة االن ٌعانٌها قطاع التربٌة والتعلٌم فً قضاء الحمدانٌة بالرؼم من تؤهٌل عدد كبٌر من  -

الستٌعاب اعداد  اتكرفانأو قبل المنظمات الدولٌة والمحلٌة وإنشاء عدد من المدارس المدارس قً القضاء من 
 أقتضت بقابهم المشكلة االساسٌة هً وجود استثناءات لمبات المعلمٌن والمدرسٌن ، اذ أن للعوابل العابدة  ابناء

دة الى مناطقها السباب الترؼب بالعوما زالت  التً  البناء العوابلفً اربٌل ودهوك والتدرٌس فً مدارس 
معلم ومدرس،  300ن رقماً مهما فً اعداد مالك تربٌة الحمدانٌة، إذ ٌبلػ العدد اكثر من وكثٌرة ، وهإالء ٌشكل

التعلٌمٌٌن والتدرٌسٌٌن خالل االعوام الثالثة من النزوح بلػ المبات، باالضافة الى  المتقاعدٌن من  كما أن عدد
اء والذي ٌقضً بإعطاء إجازة براتب اسمً لمدة اربع سنوات جعل المبات من القرار الصادر من مجلس الوزر

الهٌبات االدارٌة نصاب  لالكادر التعلٌمً والتدرٌسً ان ٌتقدم لذلك. االمر الذي جعل من ؼٌر الممكن اكما
ٌشكل  وهذا كادر 800فً المدارس التً فتحت فً سهل نٌنوى حٌث بلػ النقص فً المالك اكثر من  والتعلٌمٌة

 . معضلة وتحدي ٌواجهه العابدون الى دٌارهم فً سهل نٌنوى
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بشؤن االوضاع فً الموصل والبلدات  5/77/1177التقرٌر الدوري الثانً الذي صدر فً    

 المحٌطة

تابعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان االوضاع فً بلدات سهل نٌنوى والموصل وخرجت لحٌن اعداد 
  بالمالحظات اآلتٌة : 5/77/1177التقرٌر فً 

  تتراوح االوضاع فً مدٌنة الموصل بٌن الهدوء الحذر واالستقرار النسبً، اال أن ذلك ٌختلؾ داخل المدٌنة من

حً الى آخر فالجانب الشرقً منها اكثر حٌوٌة ونشاط، وٌشهد تواصال واضحا فً الخدمات لكنها ال تؽطً 

زالت المدٌنة تعانً من انقطاعات طوٌلة متكررة فً التٌار  مطالب السكان خاصة فً خدمات الكهرباء، اذ ما

 الكهربابً على مدار الٌوم الواحد، أضافة الى تراكم النفاٌات.

  اسواق المدٌنة بدأت تنشط وتتعافى، ومنها سوق )النبً ٌونس( ؼٌر ان االسعار مرتفعة نسبٌا، واكثر النشاطات

 ة " تجارة االرصفة".هً حركة المطاعم والمقاهً والبسطٌات التجارٌ

  .هناك حضور أمنً الفت فً الساحات وفً تقاطع الطرق وعند مداخل  المدٌنة فً الجانبٌن االٌسر واالٌمن 

  أعادة االعمار لبعض االحٌاء ما زال بطٌبا جدا واكثر الترمٌمات ٌقوم بها اصحاب الدور والمحالت من المكون

الٌزٌدٌٌن على حالها، بعضها مدمر وبعضها تعرض للحرق والنهب العربً، بٌنما ما زالت منازل المسٌحٌٌن وا

وبعضها مستولى علٌها من قبل عناصر أمنٌة ومتنفذة، وال توجد حتى اآلن اٌة خطة العادة اعمار هذه الدور، 

بٌنما اكتفى البعض من اصحابها الى تفقدها بٌن الحٌن واآلخر ورفع االنقاض، ولذلك لم تشهد الموصل عودة 

 ل مسٌحٌة أو اٌزٌدٌة بٌنما عادت بعض العوابل من المكون الشبكً الى دورها.عواب

  ال توجد معلومات أو برامج حتى االن لمساعدة المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن من اجل اعمار بٌوتهم، المشهد ؼامض

 جدا بٌنما تشهد احٌاء المسلمٌن العرب واالكراد نشاطات واضحة للترمٌم.

  مسإولٌن من مجلس المحافظة أو سٌاسٌٌن ٌمثلون المدٌنة ٌتفقدون بؤستمرار االوضاع من النادر جدا أن ترى

 هناك، وأن تواجد بعضهم مٌدانٌا فلؽرض االعالم فقط.

  أفاد سكان من الموصل أن ما ٌشهده مجلس المحافظة من صراعات وعملٌات تسقٌط واتهامات متبادلة ٌإثر

احتماالت بتسلل عناصر ارهابٌة الى المدٌنة، اذا لم تحكم الجهات بشكل واضح على استقرار المدٌنة، مع وجود 

 االمنٌة قبضتها وخاصة فً ؼرب وجنوب الموصل.

  تشهد المدٌنة عودة النشاط المصرفً ولكن اعمال المصارؾ ما زالت فقط لتؤمٌن الرواتب دون النظر

 جارٌة.بمدخرات المواطنٌن والتسلٌؾ وؼٌره من النشاطات الخاصة بالحسابات ال

  بالرؼم من تسلم معامالت للمبات من الموظفٌن والموظفات والعاملٌن فً االجهزة العسكرٌة واالمنٌة لتثبٌت

 مواقفهم، اال أن المراجعات تشهد ازدحاما على المراكز المخصصة لهذا االجراء ولم تحسم قضاٌاهم لحد اآلن.

 لعٌادات الطبٌة االهلٌة، فً حٌن ما زالت رصدت منظمة حمورابً لحقوق االنسان أزدحاما واضحا على ا

 المستشفٌات  الحكومٌة تشكو من نقص االدوٌة واالطباء والممرضات.
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  ال توجد اٌة نشاطات بلدٌة تحسبٌة لمواجهة فصل الشتاء وهو على االبواب وجمٌع البلدٌات تشكو من نقص

فٌر الوقود للسٌارات الحوضٌة الحاملة االمكانات، ولذلك تم اللجوء الى التبرعات من المٌسورٌن مالٌا لتو

 للنفاٌات، وقد جرى ذلك فً الموصل وفً مركز قضاء تلكٌؾ.

  ًال توجد حتى اآلن أجوبة شافٌة بشؤن التعوٌضات وكل ما ٌطرح مجرد أشاعات ولٌس أال وعود، مواطنون ف

 وضوع.الموصل فً بؽدٌدا وتلكٌؾ طالبوا بتوضٌحات من مجلس محافظة نٌنوى بشؤن هذا الم

  الحظت منظمة حمورابً لحقوق االنسان أن جمٌع الكنابس واالدٌرة فً مدٌنة الموصل كما فً مدن وقرى

سهل نٌنوى ما زالت على ما هً علٌه من دمار وحرق وتخرٌب، البعض أشار الى تلكإ رعاة هذه الكنابس فً 

د ان رعاة الكنابس المذكورة ال تبنً حمالت من اجل اعادة ترمٌم تلك الكنابس واالدٌرة، وهناك من ٌعتق

ٌرؼبون فً العودة الى الموصل فهم مستقرون أما فً اربٌل أو دهوك، وقلٌل منهم توجه الى سهل نٌنوى 

 وبؽدٌدا.

  الحظت منظمة حمورابً لحقوق االنسان وجود مبادرات من جماعات شبابٌة للعمل التطوعً، وأؼلب هذه

لكنها بالعموم مبادرات قلٌلة جدا وٌمكن أن تتحول الى نشاطات  المبادرات هً للتنظٌؾ وتجمٌل االحٌاء،

 مٌدانٌة واسعة اذا أحسنت منظمات المجتمع المدنً التوجٌه فً ذلك.

  ما زال الوضع فً مدٌنة سنجار المحررة ؼامضا اذ نسبة عودة النازحٌن قلٌلة جدا، كما لم تشهد المدٌنة اٌة

ة ، فً حٌن تشهد تلعفر انشطة واضحة فً هذا المضمار، وعلى العموم تطورات الفتة فً اعادة الخدمات البلدٌ

 مركزي القضابٌٌن بحاجة ماسة وعاجلة الصالحات جوهرٌة فً البنى البلدٌة والطبٌة والتعلٌمٌة.

  رصدت منظمة حمورابً لحقوق االنسان وجود تحسب ومخاوؾ أمنٌة فً اؼلب مناطق محافظة نٌنوى على

ومة االتحادٌة وحكومة االقلٌم وخاصة فً مناطق التماس بٌن القوات االتحادٌة هامش التوتر بٌن الحك

والبٌشمركة، وٌنسحب هذا التوتر على البلدات المسٌحٌة واالٌزٌدٌة والشبكٌة والكاكابٌة الواقعة تحت سٌطرة 

ال ودٌرابون، البٌشمركة اذ تعٌش أؼلب تلك البلدات والقرى توترات ٌومٌة وباالخص فٌشخابور وباجدة وقراو

 بالرؼم من الحالة الطبٌعٌة التً ٌعٌشها السكان هناك.

 

بشؤن مدن وبلدات وقرى سهل نٌنوى  8/77/1177بتارٌخ  الصادر الثالث الدوري التقرٌر  

 واحوال العابدٌن 

  العابدة من  تلك العوابلالعوابل النازحة بالعودة الى مناطقها فً سهل نٌنوى والى الٌوم لم تتلق  أن بدأتمنذ

والمحلٌة  االنسانٌة الدولٌةابناء المكون المسٌحً أي مساعدة إنسانٌة تذكر من الحكومات المحلٌة أو المنظمات 

منظومات منزلٌة لتصفٌة من  االنسان لهمالحمدانٌة باستثناء ما قدمته منظمة حمورابً لحقوق  من قضاءفً كل 

 . وهكذالى جانب ما تقدمه منظمات تتولى الكنابس االشراؾ علٌهااوالسالت الصحٌة والؽذابٌة  المٌاه " فالتر"

هً االخرى  (، اذ انهاالشبكً والكاكابً واالٌزٌدي والعربً) اتبقٌة العوابل العابدة من ابناء المكون الحال مع

نٌة فً وصول المنظمات االنسانٌة الى هذه المناطق بسبب االوضاع االم صعوباتلم تتلق شٌباً ٌذكر. وهناك 

وباالخص فً خطوط أو المختلؾ علٌها   االمترتبة من خطة فرض سٌادة القانون فً المناطق المتنازع علٌه

 التماس بٌن الجانبٌن.

 االحصاءات المتوفرة لدى منظمة حمورابً عن أعداد العوابل المسٌحٌة العابدة الى مناطق سهل نٌنوى فهً  ان

عابلة،  450عابلة، مركز ناحٌة برطلة  210لٌس معابلة ، قصبة كر 3800كالتالً : مركز قضاء الحمدانٌة 
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عادت الى تللسقؾ وباقوفا وصل عابلة .أما فً قاطع قضاء تلكٌؾ فإن العوابل التً  121بعشٌقة وبحزانً 

أؼلب هذه العوابل قد نزحت مرة أخرى الى  لكن مع االسؾ أن ،عابلة  750الى  16/9/2017العدد قبل ٌوم 

ٌوم التً حصلت بٌن قوات البٌشمركة والجٌش العراقً  واالشتباكات والتوتراتالقوش ودهوك بسبب التوتر 

سالت . وهناك حاجة ماسة للعوابل العابدة الى شباب مدنٌٌنثالثة ، وراح ضحٌتها  تشرٌن أول الماضً 23

تواصل البرامج الؽذابٌة من قبل المنظمات الدولٌة والمحلٌة وأٌضاً  لدٌها لعدمؼذابٌة لنفاذ الموجود  مواد

حٌث بدأت العوابل  االساسٌة،ضعؾ عمل وزارة التجارة فً رفد وكالء البطاقة التموٌنٌة بالمواد الؽذابٌة ل

 .االساسٌة للعٌش الموادء ماتحتاجه من المواد الؽذابٌة من الرز والزٌت وباقً بشرا

  :البلديةالخدمات 
 
الدور المتضررة والتً  وأنقاضرفع النفاٌات  الحكومٌة متدنٌة جدا خاصة فًمستوى الخدمات البلدٌة  ما زال 

  ٌعود الى ما ٌؤتً: بترمٌمها، والمإكد أن اسباب التدنً فً الخدمات البلدٌةبدأ اصحابها 
 والنواحً.عدم وجود كوادر خدمٌة كافٌة لدى بلدٌات هذه االقضٌة   -
 .قلة التخصٌصات المالٌة -
 .لرفع النفاٌات والشفالت( )القالباتمن  ثقٌلة كافٌةعدم وجود ألٌات  -
 .بهذه المناطق مجلس محافظة نٌنوىإهتمام  ضعؾ -
 االن. حتىكما هً إذ الٌوجد من ٌتبنى االهتمام بها  على حالهادمرة االؾ من الدور المحروقة والم ما زال -
 .ما زالت قرقوش وباقً القرى والقصبات المسٌحٌة بانتظار اعادة البناء  -
 

  
 

 صورة من اوضاع دور قرقوش التً دمرت بالكامل
 

وهً بحاجة ماسة الى ترمٌم واعادة  ها مدمر بسبب االعمال العسكرٌةضالشوارع سٌبة للؽاٌة وبعأوضاع  -

 تبلٌطها.
 عدم توفر الحصة التموٌنٌة ومادة النفط االبٌض للعابدٌن. -
 

  :العامةالحالة الصحية  
  ًوالمنظمات الدولٌة لعدم المركزٌة من الحكومة دعم كبٌر وتحتاج الى  االخرى متردٌةاالوضاع الصحٌة ه

عدم وجود ل 8/11/2017مإثرة حتى اعداد التقرٌر فً خدمات  ةمن تقدٌم أٌ مجلس المحافظةتمكن 
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االدوٌة منها التتوفر فٌه  بطًء والمنجزأن التاهٌل الحاصل للمراكز الصحٌة  كما لدٌها،تخصٌصات مالٌة 

 الطبٌة.والكوادر  والمستلزمات

  جراء املة كان ٌقدم الخدمات الطبٌة للمنطقة تضرربصورة ك الحمدانٌة والذيالمستشفى الربٌسً فً قضاء

اشهر، وقد انجز منه بعض  4من  أكثرمنذ  وتتواصل اآلن جهود تؤهٌلٌة، مركز القضاءداعش على  سٌطرة

ومن المإمل ان تنتهً اعمال التؤهٌل فٌه للمرحلة االولى  مإقتة،اقسام الطواريء، كما تم افتتاح صالة للوالدة 

منظمة ٌات السبع فٌه وتصبح جاهزة لتقدٌم الخدمات، وتقوم لجمٌع صاالت العم بؤكتمال 7/1/2018فً 

UNDP.حالة الموجود فٌها الى وزارة الوفد منظمة حمورابً زار المستشفى المذكور ونقل ان علما  بتؤهٌله

الصحة فً بؽداد وذلك فً مإتمر خاص بهذه الوزارة الطالعها على مدى حاجة المستشفى الى اعادة التاهٌل 

حترام حقوق االطباء المهتمٌن فٌها ومنهم متطوعٌن باالضافة الى لفت نظرهم لشحة االدوٌة وااللتزام با

 الالزمة 

  :الكهرباءاوضاع 
 بدأت  فقدبشكل جٌد، ولكن االن لٌس على ماٌرام،   االكهرباء الوطنٌة كان فً االشهر الفابتة متوفرتٌار

كثٌرة ومنها توقؾ ضخ مٌاه الشرب من مشارٌع تسبب مشاكل و تتكرر إشكالٌات إنقطاع الكهرباء الوطنٌة

ساعات واٌام، كما تؤثر قطاع الصحة هو االخر فً تقدٌم الخدمات باالضافة الى اصحاب   لمنازلالمٌاه الى ا

، وكل ذلك حصل بعد أحداث مدٌنة كركوك من جراء تلك االنقطاعاتالمهن الحرة الذٌن هم اٌضاً تضرروا 

، األهالً ٌعوضون النقص فً الكهرباء الوطنٌة من خالل فترة اعداد هذا التقرٌر الىزالت االزمة قابمة ما و

االجهزة اإلدارٌة الحكومٌة  معالمولدات االهلٌة التً بدأت بالعمل قبل شهر وحسب نظام جدٌد تم االتفاق علٌه 

 ) تاٌمرات( على المولدات . بمقاٌٌس الوقت إذ ربطت وهو نظام التشؽٌل بالساعات،

  :الشربماء  شبكة
  المشروع الوحٌد الذي ٌؽذي مناطق سهل نٌنوى فً قضاء الحمدانٌة وناحٌتً برطلة وبعشٌقة باالضافة الى

عام  االخدمة بسبب تقادمه، إذ أنش ضبٌلناحٌة النمرود هو مشروع ماء السالمٌة، وهذا المشروع أصبح 

الؾ نسمة. االن المشروع وبعد أن أعٌد تؤهلٌه   50/ ساعة لٌؽذي 3م 2000وإنتاجٌة  بطاقة تصمٌمٌة 1978

الوحدات االدارٌة، كما أن حجم  هلم ٌعد كافٌاً لسد حاجة السكان فً هذ UNDP منظمة  بمساعدةبعد التحرٌر

اعة  والمنتج /س3م600التجاوزات على الخط الناقل الربٌسً من السالمٌة الى مشروع ماء الحمدانٌة ٌبلػ 

 24المناطق بطرٌق المناوبة كل  هالمٌاه الى كل هذ /ساعة ، لذلك أصبح توزٌع3م1800الحالً الٌصل الى 

بسبب  النقص فً كمٌة المٌاه الواصلة الٌهم لسد حاجاتهم مما   لالهالًساعة لمنطقة  وهذا ٌشكل ضرراً 

بار االرتوزاٌة  عبر التناكر وهذا ٌكلفهم امواال ٌضطرهم الى استخدام البدابل وهً شراء الماء من اصحاب اال

اضافٌة تثقل كاهلهم . كما أن  الخطورة قابمة علٌهم من استخدام تلك المٌاه الواصلة الٌهم من المشارٌع 

، حٌث تفتقد مشارٌع المٌاه الحكومٌة الى مادة الكلور الخاصة بتعقٌم المٌاه  تعقٌمهاالحكومٌة ومن االبار لعدم 

 مادة الكلور فً التعقٌم .لبعض المواد البدٌلة  وتستخدم

  :والتعليمقطاع التربية 
 الحمدانٌة وتلكٌؾ بالرؼم من تؤهٌل عدد كبٌر  بًهناك مشكلة كبٌرة االن ٌعانٌها قطاع التربٌة والتعلٌم فً قضا

من قبل المنظمات الدولٌة والمحلٌة وإنشاء عدد من المدارس الكرفانٌة الستٌعاب  بٌنمن المدارس قً القضا

 عوابل العابدة.ال ابناءاعداد 
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المشكلة االساسٌة هً وجود استثناءات لمبات من المعلمٌن والمدرسٌن  ببقابهم فً اربٌل ودهوك والتدرٌس  ان
ن رقماً مهما فً وا السباب كثٌرة ، وهإالء ٌشكلفً مدارس ابقٌت للعوابل التً الترؼب بالعودة الى مناطقه

المعلمٌن والمدرسٌن معلم ومدرس، كما أن عدد  300اعداد المالك لتربٌة الحمدانٌة، إذ ٌبلػ العدد اكثر من 
خالل االعوام الثالثة من النزوح بلػ المبات، باالضافة الى القرار الصادر من مجلس  المحالٌن على التقاعد

ٌقضً بإعطاء إجازة براتب اسمً لمدة اربع سنوات جعل المبات من الكادر التعلٌمً  الوزراء والذي
كادر وهذه  800من  أكثربلػ النقص فً المالك وقد  . تحصل على اجازات من هذا النوعوالتدرٌسً ان 

 معضلة.
التابعة قرى العشرات من ال أقٌم مرورا بمناطق سهل نٌنوى وأدى الى فصل كذلك وجود الساتر االمنً الذي

 القرى.وصول الهٌبات التعلٌمٌة والتدرٌسة الى تلك  مما ٌحول منالقضابٌن  لتربٌة
 

  :الحمدانية العالي وجامعةالتعليم 
  التارٌخ، اللؽة االنكلٌزٌة، )الجؽرافٌة التربٌة بؤقسامها التسعةعادت الكلٌات التابعة لجامعة الحمدانٌة وهً كلٌة ،

الرٌاضٌة( وكلٌة االدارة واالقتصاء الى  الحاسوب، الترٌة الرٌاضٌات،علم النفس، اللؽة العربٌة، الفٌزٌاء، 

وهً من حٌث أؼلب مواقعها مإجرة  االهالً،تؤهٌلها من  تماممواقعها االصلٌة فً قضاء الحمدانٌة بعد ا

االبنٌة الحكومٌة للجامعة والتً تضررت بسبب االعمال العسكرٌة بشكل االهالً بسبب عدم اكتمال  ممتلكات

ٌإثر على سٌر العملٌة التعلٌمٌة. كما تم نقل معهد الموصل التقنً هو االخر الى مركز قضاء مما كبٌر 

 لهندسٌةالطبٌة واإحدى المدارس التابعة لوزارة التربٌة لتكون المقر الحالً له.  أما االقسام  اتخذتالحمدانٌة و

 الموصل.فً جامعة  ٌواصلون الدوام االنفإن طلبة قضابً الحمدانٌة وتلكٌؾ وناحٌة بعشٌقة فهم 

  ٌسكنون  نٌومٌة بالنسبة لالساتذة والطلبة الذٌ ةوجد معاناتوجد بناٌات حكومٌة لسكن الطلبة الجامعٌٌن، كما تال

وضاع االمنٌة وؼلق السٌطرات والتؤخٌر خارج حدود المدٌنة بقدومهم الٌومً الى الجامعة بسبب سوء اال

الموصل الوافدٌن من  لنقل الطلبةجامعٌة  التوجد باصاتكما  االمنً.التدقٌق  بسببالحاصل فً هذه السٌطرات 

 الحمدانٌة.جامعة  الى

  :األمنيالوضع  
  الحٌن واالخر من ان الوضع االمنً العام فً مناطق سهل نٌنوى بحاجة ماسة الى معالجة جذرٌة ومراجعة بٌن

 اجل منع اٌة خروقات تزعزع أمن المواطنٌن العابدٌن كما ٌحصل فً مناطق التماس اآلن.

 

بشؤن الوضع فً سنجار وناحٌة  71/77/1177التقرٌر الدوري الرابع الصادر بتارٌخ    

 الشمال

  من المشاكل المستعصٌة تعانً منطقة سنجار من انتهاكات حقوقٌة عدٌدة اذ ما زال الوضع ٌتسم هناك بالعدٌد

فً العدٌد من المجاالت الحٌاتٌة الٌومٌة، مع مالحظة ان العدٌد من عوابل سنجار ما زالوا نازحٌن، والعودة 

تشهد بطا واضح خاصة وان العدٌد من دور المواطنٌن والمبانً العامة مهدمة أو محترقة وطالتها اٌدي 

 التخرٌب والتدمٌر.

 ٌشكو من االهمال الشدٌد، اذ بالرؼم من وجود ثمانٌة مراكز صحٌة هناك  الوضع الصحً فً قضاء سنجار

عامل  751اطباء و 9اال أن اثنٌن فقط ٌعمالن وٌقدمان الخدمة الطبٌة، وحسب المعلومات أن فً المدٌنة 

موظؾ ٌعملون فً المجال الصحً، لكن أؼلبهم لم ٌلتحق بوظابفه بذرٌعة الوضع االمنً وهم  411خدمة و

 دون اآلن فً اربٌل ودهوك وٌعملون هناك.ٌتواج
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أما بالنسبة لمستشفى سنجار فهو جاهز للعمل وال ٌنقصه سوى أدارة وأطباء وعاملٌن آخرٌن، مع العلم أن 
مدٌر المستشفى فً دهوك مع ان الوضع االمنً عموما جٌد جدا ومن التشخٌصات االخرى أن لدى 

مدٌر المستشفى وقد راجعت هذه المإسسة خالل االٌام القلٌلة التً  المستشفى مولدات ال ٌتم تشؽٌلها، اال بؤمر
سبقت اصدار تقرٌرنا ثالث نساء حوامل للوالدة مما اضطر مدٌر الناحٌة الى تشؽٌل احدى المولدات بنفسه 

 لتزوٌد المستشفى وبالتحدٌد صالة الوالدة بالطاقة الكهربابٌة.

  كثٌرة، بسبب عدم التحاق المدرسٌن والمعلمٌن المحسوبٌن على ٌعانً الوضع التعلٌمً هناك من مشاكل

المدٌنة بوظابفهم التعلٌمٌة، وأؼلبهم متواجدٌن فً اربٌل أو دهوك وال ٌوجد اي مبرر منطقً النقطاعهم عن 

 الدوام، وقد دفع هذا  الوضع بعض االهالً الى التطوع بفتح المدارس بتشؽٌلها.

  تهم فً اداء الدور الثالث الذي أقرته وزارة التربٌة النهم لم ٌستطٌعوا االلتحاق لقد فقد العدٌد من الطلبة فرص

 بالمراكز االمتحانٌة فً اربٌل نتٌجة انقطاع الطرق أمنٌا، وهم من ابناء عوابل اٌزٌدٌة ومسٌحٌة وشبكٌة .

  الكهربابً من الشبكة هناك شكوى مرٌرة من انقطاع التٌار الكهربابً اذ تمنح العوابل ساعة واحدة من التٌار

الوطنٌة، ولذلك أن االعتماد هو على التٌار الكهربابً للمولدات االهلٌة، اذ ٌباع االمبٌر الواحد بعشرة اآلؾ 

 دٌنار بذرٌعة عدم وجود وقود كاؾ لتشؽٌلها مما أضطر أصحاب المولدات الى شرابه من السوق السوداء.

 التً تدٌم ضخ المٌاه الى منازل المواطنٌن بسبب تهالك الشبكة  تفتقر شبكة الماء الصالح للشرب الى اآللٌات

وعملٌات التجاوز المتكرر علٌها، والنها تفتقد الى ادارة مواظبة على عملها، فالعدٌد منهم ٌتخذ من دهوك 

مقرا له بذرٌعة أن الوضع االمنً ال ٌسمح له بمواصلة عمله المٌدانً فً حٌن ان الوضع االمنً عموما فً 

 ار جٌد جدا.سنج

  المجلس البلدي فً سنجار معطل تماما وال ٌوجد اي من اعضاء المجلس الثمان لحٌن موعد تقرٌرنا المشار

الٌه، فهم خارج القضاء وبذلك ال ٌقوم هذا المجلس بواجباته المعهودة الٌه، على الرؼم من ان الحالة تقتضً 

 لٌومٌة هناك.استنفارا بلدٌا متواصال لمواجهة التحدٌات الحٌاتٌة ا

 

والخاص بالوضع التعلٌمً فً سهل     74/77/1177التقرٌر الدوري الخامس الصادر فً  

 1178 - 1177نٌنوى وسنجار وتلعفر للعام الدراسً 

  أكد مدٌر قسم تربٌة الحمدانٌة فً المدٌرٌة العامة لتربٌة محافظة نٌنوى أن الواقع التعلٌمً فً قضاء

من مالكاتها التربوٌة والتعلٌمٌة بسبب النزوح الحاصل خالل السنوات الثالثة  911الحمدانٌة فقد اكثر من 

التواصل  بسبب وجودهم فً الدول المجاورة طلباً للهجرة، وهناك عن تعلٌمً الالماضٌة، إذ إنقطع الكادر 

 اسباب اخرى لتراجع الواقع التعلٌمً وهً : 

 خالل سنوات النزوح الثالثة وبدون تعوٌض .تقاعد عدد كبٌر من الهٌبات التربٌوٌة والتعلٌمة  -7

حصول اعداد كبٌرة من التربوٌٌن والتعلٌمٌٌن على إجازات طوٌلة االمد براتب اسمً فً اطار القانون   -1

 الذي صدر بمنح أجازات لمدة أربع سنوات  .

ة الى معلم ومدرس ومعلمة ومدرسة لدٌهم إستثناء من وزارة الترٌٌة بعدم العود 311وجود اكثر من  -3

 مناطقها والبقاء فً مناطق النزوح والعمل فً المدارس التً بقٌت هناك .
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 وفاة عدد منهم وعدم وجود تعٌٌنات جدٌدة لتعوٌض النقص الحاصل.  -4

وهذه تشكل ظاهرة خطٌرة ستكون عواقبها وخٌمة تكمن فً تدنً وتدهور المستوى التعلٌمً والتدرٌسً  
فً التعلٌم ، كما إن المشاكل االمنٌة هً االخرى تحد من تواصل وحرمان  المبات من الطلبة من حقهم 

الهٌبات التعلٌمٌة والتدرٌسة  المتبقٌة  بالوصول الى مدارسها فً القرى واالرٌاؾ التابعة لقضاء الحمدانٌة 
بسبب االوضاع االمنٌة وتقسٌم المنطقة بساتر أمنً فً اطار المناطق المتنازع علٌها، والٌسمح بالمرور 

 ن خالله اال عبر السٌطرات األمنٌة العسكرٌة.م

  هناك العدٌد من المدارس ال تصلح أصال لالستخدام نظرا الن شبكة الخدمات فٌها متهربة عموما، وهناك

احتماالت ان تكون تلك المدارس بإر النتشار بعض االمراض ومنها النكاؾ نتٌجة افتقاد المرافق الصحٌة 

 ة للشرب الى النظافة ونظام التهوٌة ؼٌر الصحً.عموما ودورات المٌاه الصالح

  تفتقد أؼلب المدارس الى ما ٌمكن ان نصطلح علٌه الصٌدلٌة المدرسٌة، وبذلك فؤن اٌة حاالت طاربة

 تصٌب الطلبة من جروح وؼٌرها ال تجد االسعافات االولٌة التً ٌمكن معالجة المصابٌن من خاللها.

  ًالمراحل الثالث ال تلتزم بالسٌاقات االدارٌة فً االلتزام الدقٌق بالدوام أن بعض ادارات المدارس وف

الرسمً وال فً االجراءات الخاصة بالنظافة ومعالجة النفاٌات، وقد تم تشخٌص ذلك نتٌجة زٌارات مٌدانٌة 

 قام بها فرٌق من منظمة حمورابً لحقوق االنسان.

 ادارات المدارس من نقص فً االختصاصات  تلقت منظمة حمورابً لحقوق االنسان شكاوى من بعض

 العلمٌة وخاصة فً مدارس االعدادٌات.

  أن النقص الكبٌر فً عدد الكوادر التعلٌمٌة ولمختلؾ االختصاصات والمراحل تعمق بصورة الفتة نتٌجة

عدم اجراء تعٌنات جدٌدة على المالك التعلٌمً العام، رؼم وجود المبات من الخرٌجٌن وبمختلؾ 

اصات التً ٌمكن اصدار أوامر تعٌٌن لهم أستثناء من اآللٌات التقلٌدٌة فً التعٌٌنات ألن الواقع االختص

 التعلٌمً فً مناطق سهل نٌنوى وسنجار وتلعفر تتطلب مثل هذه االجراءات االستثنابٌة.

  تشكٌلٌة ترى منظمة حمورابً أن تكون هناك توجهات مشددة لالعتناء بالنشاطات الالصفٌة من معارض

ومواسم ثقافٌة وتنظٌم مسابقات أدبٌة، وكذلك تنظٌم زٌارات مٌدانٌة لبعض المناطق السٌاحٌة، وكذلك 

االعتناء بالساحات الرٌاضٌة الشعبٌة بهدؾ تؽٌٌر المزاج العام للطلبة بؤتجاه الفرح والتضامن والتصالح 

  والثبات السكانً.

 بشؤن االوضاع فً مركز الموصل  76/71/1177التقرٌر الدوري السادس الصادر فً    

خالل الزٌارات المتكررة للوفد المشترك من منظمة حمورابً لحقوق االنسان ومنظمة التضامن المسٌحً 
وقد ضم الوفد الدكتور جون اٌبنر  16/12/2017الى مدٌنة الموصل وآخرها كان  ٌوم  CSIالدولٌة 

مرقوس اٌوب والمحامً ٌوحنا ٌوسؾ تواٌا، وقد خلص والسٌدة باسكال وردا وهٌلٌن راي والسٌدان لوٌس 
 الوفد الى التقرٌر اآلتً :

  قام الوفد بجولة واسعة فً احٌاء الموصل القدٌمة وهاله ما شاهد من نتابج التدمٌر والنسؾ والحرق

  .واالزالة الكلٌة للعدٌد من المعالم، بٌنها عمارات صارت أطالل
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 الخارجً كما الداخلً )كامرة حمورابً(ها ٌجانبفً  هاتم تدمٌر الموصل والمعروفة بكنٌسة الساعةكنٌسة دٌر الدومنٌكان فً 

  االدواعش مكان فٌها سالما بل طالهن والمجرم، لم ٌترك االرهابٌون فً الساحل االٌمن كنابس وادٌرةكذلك 

موجودات تراثٌة عرٌقة،  التهدٌم والنسؾ والحرق والنهب للكثٌر من ممتلكات هذه االدٌرة والكنابس من

الحضارات فً المواقع معالم لتم نهب وتخرٌب ال سابق له . كذلك كتب ومجلدات ومخطوطات نادرة

كاآلثار والثٌران المجنحة وبوابات سور نٌنوى القدٌمة وحتى االحجار لم تعد موجودة، االثرٌة والمتاحؾ 

اهرة الكلدانٌة ودٌر وكنٌسة الدومٌنٌكان، ومن ذلك ما جرى لكنٌسة الطاهرة االرثودكسٌة وكنٌسة الط

ولعل من المهم أن وكنٌسة السرٌان الكاثولٌك الدومٌنٌكٌات وكنٌسة االرمن،  ومٌتم  وكذلك دٌر الراهبات

نشٌر هنا أن الدواعش حولوا تلك االماكن المقدسة الى خرابب، بل وازالوا بعضها واتخذوا من بعضها 

. كما الجوي ومواقع لالحتماء بها من القصؾطفال االؽسل ادمؽة ل اقعاآلخر متارٌس ومخازن اسلحة ومو

 أطلعوا على الخراب الذي وقع على منارة الحدباء وتهدم قسمها العلوي.

  الحظ الوفد المشترك االكوام الكبٌرة لالنقاض التً كانت بمثابة تالل، كما شاهد الوفد العدٌد من جثث

ٌقزز  التعفن والروابح الكرٌهة اداخل تلك الكنابس بعضها طالهن الدواعش وهً منتشرة فً ٌاالرهابٌ

وبعضها اآلخر مجرد هٌاكل عظمٌة، حالها حال النفاٌات المتجمعة بفعل الهدم  المطلعٌن على الواقع،

 .والتخرٌب الذي قاموا به

 حوارات  كما انتقل الوفد المشترك الى اكثر من حً واتسعت جولته لتشمل احٌاء من شرق الموصل مجرٌا

مع اهالً المدٌنة فً اطار االستفسار عن االوضاع، حٌث أكد أؼلب االهالً ان الحٌاة فً الجانب االٌسر 

تسٌر بوتٌرة أنشط من الجانب االٌمن، وان ما ٌنقصهم حقا هو تحسٌن الخدمات وتوفٌر فرص عمل الذي 

ً رفع االنقاض، آملٌن أن ٌكون عام الشدٌد لعملٌات االعمار ومن الواضح هناك تقصٌر ف ؤٌتلكؤ بسبب البط

عام التوجه الشامل والسرٌع والكامل العادة االعمار وتؤهٌل المدٌنة لتكون جاهزة للسكن الالبق.  1178

وتطالب حمورابً بجهود دولٌة استثنابٌة باالضافة الى الجهود الوطنٌة العراقٌة العطاء األولوٌة لضخ 

 وسهل نٌنوى.المنح الالزمة العادة اعمار الموصل 
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 "االستنتاجات والتوصيات العامة"
 االستنتاجات بشؤن حقوق المرأة والطفل 

فً النظام السٌاسً الدٌمقراطً والعودة الى تعزٌز من قبل السٌاسٌٌن ضرورة احترام الدستور  - : اوال
المشكلة فً الصؾ السٌاسً الذي ٌفتقر الى حنكة  بان لحمورابًالفدرالٌة فً جمٌع مناطق العراق. وتبٌن 

  .على المستوى العراقً عامة واالقلٌات خاصةفً ادارة شإون المواطنٌن كما الدولة سٌاسٌة 
باالدوات القانونٌة  القانون العراقًتكٌٌؾ اللٌات القانونٌة الدولٌة ؼٌر معمول بها فً ااكثر زالت اما  -

 التً صادق علٌها العراق واصبحت جزء من القانون الداخلً.
من خالل استهداؾ  ..وذلكتبٌن محاوالت المس الصرٌح بالحرٌات العامة كحرٌة التعبٌر والتظاهر -

ٌمكنه ان ٌضطلع  سلٌم عراقً ما ٌخلق تراجعا فً بناء نظام دٌمقراطًحفٌٌن والمتظاهرٌن صال
ٌحترم حقوق كل فرد بممارسة القانون بعٌدا عن االستخدامات الطابفٌة  مإسساتً بمسإلٌة نظام

 والشخصٌة للقابمٌن على الحكم.
بالؽاء القرارت التً تعالت القانون ومست ابسط حقوق االنسان للسابقٌن من الذٌن خدموا الدولة نوصً  -

  ..والمتقاعدٌنلموظفٌن ا رفع الؽبن عنبؽٌة 
 

تبٌن لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان ان العنؾ األسري ما زال مستشرٌا فً العراق وبالتحدٌد الذي  ثانٌا:
 ٌستهدؾ المراة والطفل، وان هذا االستشراء له امتدادات واسعة فً المناطق الرٌفٌة عموما.

 
صة فً موضوع : ما زالت المخاوؾ تسٌطر على النساء من إشهار االنتهاكات التً ٌتعرضن لها وخا ثالثا

التحرش الجنسً والزواج بؽٌر إرادة المرأة، وهناك تؽطٌة عشابرٌة وطابفٌة واضحة للتستر على هذه 
 الحاالت.

 
: تبٌن لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان أن محاكم االحوال الشخصٌة ٌقتصر عملها على معامالت  رابعا

دور المساعدٌن االجتماعٌٌن وهنا ٌؤتً دور ، فً الوقت الذي ٌتطلب من الحكومة تفعٌل الزواج والطالق
 .منظمات المجتمع المدنً المفٌد فً هذا المجال للتثقٌؾ والتوعٌة

 

إرتفاع حاالت الطالق واالنفصال بٌن االزواج، وخاصة فً مناطق المدن والحال ال  1177: سجل عام  رابعا

 توجد حتى اآلن مإسسات اجتماعٌة أو هٌبات رأي تدرس هذه الظواهر السلبٌة الخطٌرة ووضع الحلول لها.
 

جال الرعاٌة االجتماعٌة : رؼم االنجاز المهم الذي حققته وزارة العمل والشإون االجتماعٌة فً م خامسا
والقضاء على الفساد الذي كان مستشرٌا فٌها، فان هذه الحالة تظل بحاجة ماسة للمتابعة والمراجعة بٌن الحٌن 

 واآلخر بهدؾ ضم مستحقٌن ومستحقات لرواتب الرعاٌة االجتماعٌة.
 

لمتسوالت، وٌكفً للداللة : سجلت منظمة حمورابً لحقوق االنسان استمرار ظاهرة االطفال والنساء ا سادسا
 على ذلك ما نشاهده من عٌنات لهم فً تقاطعات الطرق وامام المطاعم والفنادق.

 
: ما زالت فرص الفتٌات والنساء فً التوظٌؾ والحصول على عمل ضمن معدالتها المتدنٌة الى حد  سابعا

من المعاهد والكلٌات ولكن بدون  الصفر بٌن هذه الشرٌحة االجتماعٌة، مع ارتفاع معدالت الفتٌات الخرٌجات
 عمل.

 
ثانٌا من قانون البطاقة الوطنٌة الموحدة، التً تنص  16تداعٌات واضحة بشؤن المادة  1177: شهد عام  ثامنا

 اذا اسلم احد الوالدٌن، االب أو االم وهناك اآلن حاالت قضابٌة شابكة نتٌجة ذلك. القاصرٌن على أسلمة االطفال
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، بما 7959لعام  788محاوالت فً البرلمان لتعدٌل قانون االحوال الشخصٌة رقم  1177 : شهد عام تاسعا

هذا وجرت قراءة أولى  ،ٌراد به تكرٌس التسلط الدٌنً لمصادرة حقوق المرأة وفق تؤوٌل النص االسالمً
 لقانون التعدٌل المقترح.

 

حاالت انتحار فً صفوؾ النساء والقتل بذرابع الشرؾ، وهناك العدٌد من  1177: سجل عام  عاشرا

المعلومات واالخبار المتداولة فً هذا الشؤن، ولكن ال تمتلك منظمة حمورابً لحقوق االنسان وثابق مٌدانٌة عن 
 ذلك.

 
حكومٌة فً التصدي لظواهر : لمست منظمة حمورابً لحقوق االنسان تجاوبا من بعض الجهات ال أحدى عشر

المشكلة ما زالت بعدم وجود شجاعة جزء من التحرش الجنسً وحاالت االعتداء على النساء واالطفال، لكن 
وهناك  من قبل الجانًالمتكرر كاوى تحت ذرٌعة الخوؾ من الفضٌحة واالستهداؾ لدى الضحاٌا فً تقدٌم الش

فً المواطنٌن  لمساعدةمتابعة استخباراتٌة ب النعدام الثقة لها العدٌد من العوابل تتستر على الضحاٌا المنتمٌن
   تقدٌم الجناة الى العدالة.

اثنى عشر: مشكلة المتاجرة بالمخدرات فً البصرة والناصرٌة قد وصلت الى تزاٌد بالرؼم من 
فً السجون حالٌا لكن عملٌة المتاجرة لم تصل الى تعرض الشرطة لعدد من العصابات التً 

المقاهً فحسب بل واٌضا الى المدارس حسب شهادات من راصدٌن لمنظمة حمورابً فً 
 من اٌران .جمٌعها الخ. .ترٌك  ،حشٌش،بالبصرة . ان مصدر هذه المواد الممنوعة ،حبو

 

 االستنتاجات بشؤن العقارات المؽتصبة 

لم تتؤلؾ حتى اآلن منظومة حكومٌة قادرة على التصدي لظواهر االنتهاكات الحقوقٌة التً تستهدؾ  اوال:
 العراقٌٌن وبالدرجة األساس االقلٌات.

 
: ما زالت االجراءات القضابٌة تعانً التباطإ والتذبذب فً حسم العدٌد من القضاٌا المعلقة، وباالخص ما  ثانٌا

ٌن، بل أن هناك تباطإ وتسوٌؾ فً اجراءات الشرطة وقوى االمن فً تنفٌذ ٌخص عقارات وممتلكات المسٌحٌ
 اجراءات قضابٌة فً هذا الشؤن.

 
: ٌتعرض أصحاب العقارات والممتلكات المؽتصبة الى التهدٌدات لمجرد اتخاذ اجراءات شكاوى قضابٌة  ثالثا

 ضد االشخاص والجهات التً قامت بؤؼتصاب تلك العقارات.
 

تتم من خالل عملٌات احتٌال وتزوٌر من قبل حاالت أؼتصاب العقارات ونقل ملكٌتها زورا  : أؼلب رابعا
 عصابات وتواطإ موظفٌن فاسدٌن فً هذه العملٌات .

 
: أن هناك قضاٌا مرفوعة الى القضاء ولكن ٌتم تؤجٌلها بدواعً ؼٌر مقنعة، بهدؾ كسب الوقت واجبار  خامسا

 اصحابها للتسوٌة خارج المحاكم بؤثمان زهٌدة، ومن ثم اسقاط الدعاوى وفق تلك التسوٌات.
 

تلكاتها بدوابر : هناك عقارات وأراضً لؽٌر المسٌحٌٌن تم االستٌالء علٌها عنوة، وتؽٌٌر صكوك مم سادسا
 العقار وفق ما ٌعرؾ شعبٌا " الحواسم " .
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 االستنتاجات اآلخرى 

تعتقد منظمة حمورابً لحقوق االنسان إن المإسسات الثقافٌة واالعالمٌة لم تعط حتى اآلن االهتمام الرابد   :اوال 
وسطحٌة ولٌس بالدراسة للعناٌة بحقوق االنسان، وأن حصل هذا االهتمام فهو ضمن حاالت متباعدة زمنٌا 

 والكشؾ المعمق.
 
: ترى منظمة حمورابً لحقوق االنسان أن النزعات العشابرٌة التً تحركها الخصومات ما زالت مستشرٌة،  نٌاثا

بدلٌل ما حصل من صدامات بٌن العشابر ضمن حاالت ثنابٌة أو عامة وسقوط ضحاٌا بٌن المتخاصمٌن 
 وخصوصا فً محافظتً البصرة ومٌسان.

 

 االستنتاجات بشؤن االوضاع االقتصادٌة 

: هناك العدٌد من االدلة المٌدانٌة أن سقؾ العطالة ما زال ممتدا فً العدٌد من المحافظات ووفق مإشرات أوال 
وزارة التخطٌط والتعاون االنمابً، فؤن نسبة البطالة ما زالت مرتفعة بمعدالت مخٌفة خاصة فً صفوؾ خرٌجً 

وحسب معلومات متالحقة صادرة عن وزارة التخطٌط والتعاون االنمابً وصل عدد  الجامعات والمعاهد.
 . 1177 – 1176( ألؾ عاطل حتى نهاٌة العام الدراسً  741العاطلٌن عن العمل من الخرٌجٌن الى ) 

 
: المشكلة اآلساس على وفق تشخٌص خبراء تحدثوا الى منظمة حمورابً لحقوق االنسان، أن األمل ثانٌا 

بالتوظٌؾ ٌقتصر على ما ٌمكن ان تستوعبه المإسسات والدوابر الحكومٌة بحكم ان القطاع االقتصادي االهلً 
فً الصناعة والزراعة والخدمات، ما زال ضعٌؾ القدرة كلٌا على استٌعاب العاطلٌن عن العمل والحال أن بعض 

 ة متكاملة للنهوض بهذا القطاع.اسباب ضعؾ القطاع االقتصادي االهلً ٌعود الى عدم وجود استراتٌجٌ
 

: بالرؼم من انتعاش السٌاحة الدٌنٌة وما تدر من ارباح على العراق، اال أن الجانب السٌاحً الذي ٌتعلق ثالثا 
بتنشٌط السٌاحة الى المنتجعات والمواقع األثرٌة والحضارٌة العراقٌة، ما زال معطال فً اؼلبٌته فً حٌن تسجل 

 رة السفر السٌاحً خارج البالد وما ٌتبع ذلك من استنزاؾ من العمالت الصعبة.فً العراق ارتفاع وتٌ
 

وعلى وفق المعطٌات المطروحة استمرار ظاهرة الفساد االداري والمالً على الرؼم من  1177: شهد عام رابعا 

تبنً سٌاسة حازمة  االجراءات التً اتخذتها هٌبة النزاهة فً التصدي للفاسدٌن، وبالرؼم من الوعود الحكومٌة فً
 من اجل القضاء على الفساد ولكن ما ٌحكم الوضع حالة انتظار وترقب.

 

 االستنتاجات بشؤن أوضاع المناطق المحررة فً محافظة نٌنوى والمحافظات اآلخرى 

الى دٌارهم المحررة،  الكاملة والشاملة سجلت منظمة حمورابً لحقوق االنسان تذبذبا وبطبا بشؤن عودة النازحٌن
 .وجاء تشخٌص المنظمة بعد زٌارات مٌدانٌة الى مخٌمات النزوح والمناطق المحررة، وفً ما ٌلً هذا التشخٌص

 
: الوضع االمنً، اذ ال ٌمكن ان ٌعود النازحون الى مدنهم وبلداتهم وقراهم ما لم ٌتم ضبط الوضع االمنً اوال         

اال بوجود آلٌة لالمن الذاتً الذي ٌنبؽً ان تتواله الحكومة االتحادٌة من خالل  بصورة كاملة، وهذا لن ٌتحقق
استحداث قوات عسكرٌة من ضباط ومنتسبً المناطق نفسها، كما ٌحتاج االمن بالنسخة االخٌرة انهاء ما ٌسمى 

بٌن القوات  بموضوع المناطق المتنازع علٌها، مع العلم ان بعض هذه المناطق تقع فً خط التماس العسكري
 .االتحادٌة وقوات البٌشمركة
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 تقول ٌجب حماٌة المناطق المحررة  ربٌس االساقفة الفرنسً فً مارسٌلٌا همنظمة حمورابً فً مإتمر صحفً عقد              

 عنوان مقال فً صحٌفة البروفانس الفرنسٌة                                                        

 

: هناك العدٌد من البٌوت والعقارات االخرى مدمرة تدمٌرا كلٌا أو جزبٌا، وهً  بحاجة ماسة الى اعادة ثانٌا
)   اعمار مع مالحظة ان االموال المرصودة لالعمار شحٌحة عموما، ولم ٌستطع برنامج االمم المتحدة االنمابً

UNDP التً تتوالها الكنابس تسٌر ببطا شدٌد  ( ان ٌؽطً كل حاجة، فضال عن البرامج االعمارٌة االخرى
 بالمبة من النازحٌن والمهجرٌن. 50وعوما لم تتعدى نسبة العابدٌن 

 
: هناك شعور بالظلم ما زال سارٌا ال ٌمكن ازالته اال بتطبٌق عدالة انتقالٌة تحاسب كل الذٌن تسببوا ثالثا

االقتصاص من االرهابٌٌن والجناة عموما ٌظل باالنتهاكات، وهذا اساس اٌة مصالحة ٌمكن تحقٌقها اذ بدون 
موضوع االنتهاكات ساري المفعول، وعموما أن المنطقة بحاجة الى الردع القضابً العادل الذي ٌنصؾ 

 الضحاٌا.
 

: ال بد من اعتماد برنامج عادل للتعوٌضات التً تعوض الخسابر الجسٌمة التً تعرض لها النازحون رابعا
 ن التعوٌضات التً اعطٌت حتى االن قلٌلة جدا.والمهجرون، مع العلم ا

 
: ٌنبؽً أن ٌكون البناء االقلٌات فً المناطق المحررة دورهم فً رسم السٌاسات التنموٌة واالعمار فً تلك خامسا

المناطق، ولٌس ان ٌفرض بوصاٌا لجماعات ومسلحٌن طاربٌن على المنطقة، ولنا أن نشٌر الى ان مناوشات 
مسٌحٌٌن من جماعات تحاول أن تفرض لها حصص فً الحٌاة هناك على حساب حقوق حصلت فً مناطق ال

 السكان االصلٌٌن.
 

: لم ٌتح للمسٌحٌٌن وؼٌرهم من االقلٌات الوصول الى مراكز التوجٌه والقٌادة المكلفة بإدارة تلك المناطق، سادسا
سكة بالسلطة تمٌه من الكٌانات السٌاسٌة الماذ ما زالت اسالٌب التهمٌش والعزل واالحتواء تحكم هذه المناطق بتوج

هم الشخصٌة مع الالعبٌن فً مناطق تجمعاتهم مثل سهل نٌنوى صفقاتوبما فٌهم ممثلً المسٌحٌٌن  عموما
  وؼٌرها.
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: هناك نقص واضح فً تمثٌل المسٌحٌٌن وؼٌرهم من االقلٌات فً ادارة األمن والخدمات التعلٌمٌة سابعا
ماء واالعمار عموما، واذا تم تنسٌب نخب أو اشخاص لتولً مسإولٌات من هذا النوع والصحٌة، وبرامج االن

السٌاسٌة الكبٌرة لؽرض تحقٌق أهدافها ولٌس  ٌكون والبهم بالدرجة االساس للمكوناتفؤؼلبهم من العناصر الذٌن 
 اهداؾ المسٌحٌٌن أو االقلٌات األخرى.

 
وال ٌمكن تحقٌقه، اال اذا تم تؽٌٌر القناعات لدى اصحاب القرار فً  : ما زالت المساواة مطلبا بعٌد التطبٌقثامنا

من اجل اعطاء االسبقٌات لرأي المسٌحٌٌن واالقلٌات فً ادارة  KRGالحكومة االتحادٌة أو فً حكومة االقلٌم 
 شإونهم ولٌس باالمالءات التً هً فً الواقع تحد من قٌم المساواة.

 
اآلن فً ارساء قٌم الدولة المدنٌة لم تؤخذ اطارها   الصحٌح لبناء سالم اجتماعً : ان الجهود المبذولة حتى تاسعا

 قابم على العدل واالنصاؾ.
 

: أن الراي العام العراقً بحاجة ماسة فعال الى تؽٌٌر فً قناعاته بما ٌضمن االلتزام الوطنً بان العراق بلد عاشرا
السكان االصلٌٌن فً بالدهم وال ٌجوز تهمٌشهم بؤي حال من التنوع الدٌمؽرافً، وان االقلٌات الوطنٌة هً من 

 االحوال.
 

األثنٌة ما زالت هً القاسم المشترك، وهذا بحد ذاته ٌكرس ثقافات و: ان السطوة الطابفٌة والمناطقٌة احد عشر
 االحتواء والتهمٌش وٌكرس انواع عدٌدة من االنتهاكات.

 
ؼٌرهم فً صناعة القرار وتنفٌذه تستدعً بالضرورة االساسٌة : أن متطلبات مساهمة المسٌحٌٌن وأثنى عشر

اعادة النظر فً المناهج السٌاسٌة الحالٌة وتطبٌق مواد الدستور من خالل تشرٌعات تصون هوٌات االقلٌات دٌنٌا 
 واثنٌا.

 
هو انه لم  : أن واحد من االسباب التً تإدي الى استمرار النزاعات وعدم تحقٌق االستقرارفً البالدثالثة عشر

ٌتح للمسٌحٌٌن وؼٌرهم من االقلٌات فً ان ٌكونوا جنبا الى جنب مع المكونات الكبٌرة فً النفوذ الالزم لبناء 
  الدولة المدنٌة واستعادة كامل مفردات الهوٌة االجتماعٌة المشتركة.

  
: لم تكتمل حتى االن عودة المهجرٌن والنازحٌن من محافظات صالح الدٌن " تكرٌت " واالنبار  أربعة عشر

 ودٌالى، اذ ان هذه المحافظات الثالثة ما زالت تشكو من قلة عودة سكانها لها بعد تحرٌرها من ارهابً داعش.
 

: هناك اتهامات بالتلكإ والتقصٌر لمجالس المحافظات الثالث بشؤن ذلك، فً حٌن تشٌر تلك المجالس  خمسة عشر
 الى ان الحال ٌرتبط بالتخصٌصات المالٌة القلٌلة بل والشحٌحة جدا من اجل اعادة تؤهٌل الخدمات هناك.

 
على خلفٌة االستفتاء  : تاكد لدى منظمة حمورابً لحقوق االنسان حصول حاالت نزوح وتهجٌر ستة عشر

، وما تبع ذلك من متؽٌرات أمنٌة فً المناطق التً كانت من المناطق المتنازع علٌها 15/9/1177الكردي فً 

 .، وخاصة فً طوزخورماتو ومناطق أخرى من كركوكبٌن حكومة االقلٌم والحكومة االتحادٌة
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 التوصيات
 التوصٌات بشؤن حقوق المراة والطفل 

 احترام الدستور ،على االحزاب والحركات السٌاسٌة توصً منظمة حمورابً لحقوق االنسان فرض: اوال 

ٌتدربوا على تحقٌق حوكمة على تعزٌز النظام الفدرالً فً جمٌع مناطق العراق وان  العملوواستقاللٌة القضاء 

 توصًكما  المكاسب المالٌة.رشٌدة فً نظام دٌمقراطً مإسساتً بعٌدا عن الطابفٌة وشخصنة السلطة الجل 

حمورابً اٌضا مختلؾ مرافق الدولة العراقٌة باعادة النظر بالعدٌد من سٌاقات الحكم التً وقعت اضرارا بالمجتمع 

 العراقً تجنبا لتفاقم الوضع االمعنوي واالقتصادي المجتمعً .

منظمة حمورابً لحقوق االنسان أن تتولى الشرطة المجتمعٌة دورها فً التصدي لالنتهاكات التً  توصً:  ثانٌاأ
 او اي شخص على االراضً العراقٌة.تتعرض لها النساء واالطفال 

 
: اٌجاد المزٌد من المالذات اآلمنة للنساء المعنفات اللواتً ٌرفضن التعنٌؾ والتسلط الذي ٌتعرضن له من  ثالثا

 ب أٌا كان نوع القربى.االقار
 

: السعً الى تفعٌل دور محاكم االحوال الشخصٌة فً قبول شكوى النساء المعنفات وتفعٌل االجراءات  رابعا
 القضابٌة بشكل عام ألن من اسباب التمادي فً التعنٌؾ عدم وجود روادع أمنٌة قضابٌة للحد منها.

 
جرابم واالنحرافات االجتماعٌة المكرسة لتعنٌؾ المرأة ، وفق : وضع آلٌات وطنٌة ثقافٌة واعالمٌة بفضح ال خامسا

خطط تتولى كل المإسسات االعالمٌة على تنوعها من اعتمادها اساسا فً البرامج والتقارٌر والتشخٌصات 
 اآلخرى.

 
مها : االهتمام الخاص بالحقوق االقتصادٌة للمرأة واعطاء أفضلٌات لها فً التوظٌؾ والتسلٌؾ والمنح لدعسادسا

اقتصادٌا، وكذلك من اجل تؤهٌلها على وفق برامج تدرٌبٌة تتناسب والمإهالت التً تمتلكها النساء أو الفتٌات، 
 ونرى أن ذلك من اختصاصات وزارتً التخطٌط والعمل والشإون االجتماعٌة.

 
ٌة لهن وفق برنامج : العمل بالمزٌد من الجدٌة والتواصل مع الفتٌات والنساء من اجل اٌجاد مرتبات شهرا بعسا

الرعاٌة االجتماعٌة لوزارة العمل والشإون االجتماعٌة، التً بحق أنجزت نشاطات تستحق التقدٌر على هذا 
 الطرٌق.

 
: مواجهة ظواهر التسول والتشرد الذي أصاب العدٌد من النساء واالطفال، ولكن بصٌػ حضارٌة تنتزع كل ا ثامن

لٌس باالجراءات االمنٌة المتمثلة بالمالحقة والحجز واخذ التعهدات وهً تلك الشرابح من الذل الذي تعانٌه، و
 اجراءات ثبت فشلها اصال.

 
الدعاٌات تعدٌل علٌه لصالح اجراء وعدم ، 7959لعام  788: االبقاء على قانون االحوال الشخصٌة رقم ا تاسع

وكذلك الحال بالنسبة لقانون البطاقة  والطابفٌة التً تستهدؾ حقوق النساء عموما المتشددةالجهات السٌاسٌة و
من المسٌحٌٌن وؼٌرها من الدٌانات ؼٌر  القاصرٌن ثانٌا التً تنص على أسلمة االطفال 16الوطنٌة الموحدة المادة 

المسلمة اذا أسلم أحد الوالدٌن ) االب أو االم (، اذ فً هذه المادة خرقا فاضحا لحرٌة االنتماءات الدٌنٌة التً ضمنها 

 (. 47، 15ور فً مادتٌه ) الدست
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: نقترح على وزارة العمل والشإون االجتماعٌة وضع برامج تؤهٌل من اجل اعادة دمج ورعاٌة الفتٌات ا عاشر
والنساء اللواتً تعرضن للسبً على اٌدي الجماعات االرهابٌة، واالهتمام بهذه الشرابح االجتماعٌة المظلومة 

الب الوزارة بتوظٌؾ اعداد من الباحثات والباحثٌن االجتماعٌٌن )المساعدٌن كما نطاقتصادٌا وثقافٌا واجتماعٌا.
التً هً دون خط الفقر والتً تتزاٌد بسبب تردي االوضاع االقتصادٌة االجتماعٌٌن( للمساعدة فً معالجة الحاالت 

  اٌضا للتعرؾ الدقٌق على كل حالة واستحقاقاتها المالٌة والمعنوٌة .و
 
 

  العقارات المؽتصبةالتوصٌات بشان 

منظمة حمورابً لحقوق االنسان ان ٌعطً مجلس القضاء االعلى الموقر أولوٌة لحسم قضاٌا العقارات توصً :  اوال
نطالب كما  ، خاصة وان العدد االكبر من هذه القضاٌا مضى علٌها سنوات.1178واالراضً المؽتصبة خالل عام 

لٌتسنى له اصدار االحكام التً ٌفرضها بعدم ممارسة الضؽوطات على الجهاز القضابً واالدارٌة الجهات السٌاسٌة 
 ون بكل استقاللٌة وحكمة قضابٌة.الدستور والقان

  
: نطالب الجهات األمنٌة التنفٌذٌة، بتنفٌذ ما لدٌها من قرارات قضابٌة بشؤن بعض العقارات بعد أن أكتسبت ثانٌا 

 الدرجة القطعٌة حكما.
 

: نطالب فً اعتماد تعهدات أمنٌة خطٌة من الجهات واالشخاص الذٌن أؼتصبوا تلك العقارات بعدم التعرض ثالثا 
 لصحابها الحقٌقٌٌن بالتهدٌد، وااللزام بتحمل نتابج الضرر الذي ٌلحق هإالء المواطنٌن العراقٌٌن.

 
ألن بعض المعامالت تتحرك فً اطار  التشدٌد على دوابر التسجٌل العقاري فً التؤكد من صحة نقل الملكٌة رابعا:

 شبهات تزوٌر وؼش.
 

 التوصٌات بشؤن االوضاع االقتصادٌة 

بقنوات عمل تركز على التنمٌة  1178: تؤمل منظمة حمورابً لحقوق االنسان أن تكون الموازنة العامة للسنة اوال 

القتصادٌة كالتضخم وتقلبات اسعار البشرٌة المستدامة، النها االساس فً حماٌة المجتمع من العوز والتقلبات ا
 .وتذبذب اسعار النفط العمالت

 
الصناعة و منظمة حمورابً اعطاء المزٌد من االفضلٌات للنشاطات االقتصادٌة التؤهٌلٌة فً الزراعة توصً: ثانٌا 

الواقع رسخ جذور هذا  والبنى التحتٌة، والحد من ظواهر االسراؾ فً المٌزانٌة التشؽٌلٌة لحساب االستثمار المتٌح.
 حٌث االولوٌة تعطى النتاج دول الجوار بعقود مبرمة بٌن كبار السلطات واالسواقالفساد فً االروقة االدارٌة 

 الفالح والصانع العراقً.. جهودالمحلٌة  على حساب  االقلٌمٌة و
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 )كامرة حمورابً(الحق فً تجوٌع العراقٌٌن ؟من ٌعوض هذا الهدر بحقوق المنتجٌن؟ ام ان هناك من لهم                     

 
 
 

، 1178ال ٌمكن لالقتصاد العراقً من النهوض وتسجٌل تطورات اٌجابٌة فٌه خالل عام تالحظ حمورابً ان : ثالثا 

اال من خالل معالجة ظواهر الركود واالنكماش واعتماد سٌاسة اصالحٌة تؤخذ بنظر االعتبار معالجة أوضاع 
االكثر فقرا وعوزا، والكؾ عن تكبٌل العراق بالدٌون الخارجٌة ذات الفوابد العالٌة التً قد ال تتمكن المحافظات 

الحكومة من تسدٌدها، وهكذا تدخل البالد فً ما ٌمكن ان تسمٌه توظٌؾ االقتصاد لصالح تسدٌد الفوابد وتكرار 
 جدولتها.

 
طالة والبطالة بشقٌها الحقٌقً والمقنع، وال ٌمكن تحقٌق ذلك بالمزٌد من االهتمام لمعالجة ظواهر الع نوصً : رابعا 

االستثمار فً النشاطات الصناعٌة والزراعٌة والسٌاحٌة وعموم النشاطات القطاع الخاص واال من خالل تعزٌز 
الخدمٌة، والحال أن ذلك من االختصاصات الحكومٌة مع االهتمام بدور القطاع الخاص الردٌؾ للعمل االقتصادي 

 حكومً.ال
 

عام الحسم من اجل وضع حد  1178: ترى منظمة حمورابً لحقوق االنسان أهمٌة أن ٌكون العام الجدٌد خامسا 

الطابفٌة التحزبٌة وللهدر فً المال العام ومظاهر الفساد اآلخرى، كالرشوة واالبتزاز والمحسوبٌة القابمة على 
 والمناطقٌة.

 
ومحاسبة ومراجعة بٌن الحٌن واآلخر، والتركٌز على تسلٌؾ خرٌجً  : وضع نظام مالً للسلؾ مع برامج دساسا

الجامعات من المهندسٌن الزراعٌٌن وؼٌرهم والكفاءات الطبٌة لؽرض القٌام بفتح مشارٌع استثمارٌة فً هذه 
  المٌادٌن تستقطب العدٌد من االٌدي العاملة.

 

 التوصٌات بشؤن المناطق المحررة 

: من المتطلبات الوطنٌة التً ال ٌمكن التؤخر فً تنفٌذها إعادة النازحٌن والمهجرٌن الى مناطق سكناهم وفق  أوال
ان ٌكون االعالن عن انهاء مل ؤناآللٌات التً تصون كراماتهم وحقوقهم، أننا فً منظمة حمورابً لحقوق االنسان 

لذا . عام القضاء على داعش وتحرٌر العراق منه 1177كما كان عام  1178مؤساة النزوح والتهجٌر خالل عام 

التعاطؾ الدولً المعبر عنه فً حربه لدحر داعش ومن خالل مإتمر  استثمارتبادر الحكومة العراقٌة  اننقترح 
الكوٌت لدعم االقتصاد العراقً الخاص باعادة االعمار والقطاعات االخرى باشراؾ  وزارات االعمار واالسكان 

رباء والصناعة والمالٌة والنقل والتعاون مع المنظمات الفاعلة لتحقٌق مشروع اعمار اشبه بمشروع والبلدٌات والكه
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لتحقٌق  االولوٌةمارشال" الذي قامت به امرٌكا الجل اعادة اعمار اوربا الؽربٌة بعد الحرب العالمٌة "الثانٌة. تعطى 
وزارة الهجرة والمهجرٌن ومجالس المحافظات على ، وبدٌن من النزوح والهجرة والفقراءوحدات سكنٌة للعا

ومجالس االقضٌة والجهات االمنٌة المعنٌة اعتماد عمل مشترك وطنً عام من اجل اعالن خالص العراق من 
 ظواهر التهجٌر والنزوح.

 
ام هذا وتوفٌر المجال أمواقتصادٌا زٌادة االهتمام بالواقع الخدمً العام، صحٌا وتعلٌمٌا نوصً ونلح على : ثانٌا 

 .كابسط حقوقهم االنسانٌة  القطاع الخدمً بما ٌلبً حاجة المواطنٌن العابدٌن
 

عام اعالن نظافة البالد من ظواهر االلؽام االرضٌة والمقذوفات ؼٌر المنفجرة  1178ان ٌكون عام نوصً : ثالثا 

طالبت كما  المدنٌٌن. ؼزو داعش لها، وهذا التوجه على جانب مهم لحماٌة ارواح فً المحافظات التً شهدت
حمورابً فً اكثر من بٌان ومخاطبة ولقاء رسمً السلطات فً الموصل وبؽداد برفع فوري لبقاٌا جثث الدواعش 

 .لمتفجرات اوتطهٌرها من من باحات وزواٌا الكنابس فً الموصل 
 

 

 
 حمورابً فً دٌر الدومنٌكان فً الموصل القدٌمة ٌرةكام :هذه المتفجرات ال تزال فعالة وموجودة داخل الكنابس فً الموصل

 

 
 الى ساعة نشر هذا التقرٌر )كامرة حمورابً فً الموصل االٌمن(جثث االرهابٌٌن تفرش الكنابس 
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االجراءات القضابٌة وفق برامج العدالة  2018: تؤمل منظمة حمورابً لحقوق االنسان ان ٌشهد عام رابعا 

 جمٌع لحق من جرابم االبادة الجماعٌة ضد المسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن وؼٌرهم ومحاسبة مااالنتقالٌة من اجل تجرٌم 
، أو تسببوا فً الحاق االضرار البلٌؽة بالمواطنٌن المدنٌٌن بؽض النظر عن انتماءاتهم الذٌن هدروا دماء عراقٌة

 ألن ذلك هو السٌاق الصحٌح واالساس العتماد منهج العفو والصفح اصال.
 

كد من جدٌد على موضوع التعوٌضات التً ٌستحقها المواطنون العابدون وفق مبدأ المساواة التً تضمن : نإخامسا 
 العدالة بٌن المواطنٌن دون تمٌٌز على قٌاسات حجم الضرر الذي تسبب به االرهاب.

 
المكونات على وفق : رسم سٌاسات أمنٌة واٌجاد آلٌات تنفٌذ عاجلة تقوم على الحماٌة الوطنٌة الشاملة لجمٌع سادسا 

التً تتطلب تكٌٌفا مع الوضع الجدٌد الذي طرأ وتمثل فً فقدان الثقة الوارد فً اذهان العراقٌٌن ٌة المعاٌٌر القانون
والعرض، ٌتطلب االمر جماعٌة والمس باالرض وبشكل خاص ابناء االقلٌات بعد كل ما تكبدوا من مجازر وابادات 

.  كما اولوٌاتهم اهمكؤحدى مٌن اهلهم ومناطقهم ؤلٌة تومنً لٌضطلعوا بمسإشمولهم فً مختلؾ اجهزة القطاع اال
انهاء المظاهر  بٌد االجهزة االمنٌة للتوفٌق فً نوصً وبالحاح، سحب السالح من الشارع العراقً وحصره

ابناء من ة المسلحة التً قد تظهر على هامش االوضاع فً مناطق االقلٌات بذرابع عدة، ومن المهم أن تكون الحماٌ
، ألن هإالء المواطنٌن األمنٌٌن هم االدرى الممكنةوفق االجراءات الحكومٌة و ،المكون فً المنطقة المعنٌة

من جانب ولحاجتهم الى وقت الستعادة الثقة باالجهزة االمنٌة التً لم تدافع عن حٌاتهم خالل  بمتطلبات أمن مناطقهم
   الؽزو الداعشً لمناطقهم من الجانب اآلخر.

محتجز من نساء واطفال ،  ٠٤١١تحتفظ الحكومة العراقٌة فً مرافق التوقٌؾ االحتٌاطً بما ٌزٌد عن  سابعا:
وهإالء االطفال لم ٌثبت بالدلٌل انهم ابناء للداعشٌات المحتجزات ، والقاعدة ان جمٌع االطفال المتواجدٌن على 

 بار ان كثٌر من الدواعش قد احتفظ بؤطفال عراقٌونارض جمهورٌة العراق هم عراقٌون مالم ٌثبت العكس، وإلعت
الزالوا حتى الٌوم فً عداد المفقودٌن، والن نٌة الحكومة العراقٌة منصرفة الى  من ابناء عوابل مسٌحٌة وأٌزٌدٌة

فإننا نوصً وكإجراء تدقٌقً ٌسبق اعتماد قرار األبعاد الى دولهم بإجراء فحص الحمض  .تسلٌم هإالء الى دولهم
إلثبات البنوة لألطفال المرافقٌن للنساء الدواعش وان تمتنع السلطات العراقٌة عن التسلٌم اال بعد  DNAووي الن

ظهور تلك النتٌجة ، فان ابعاد طفل عراقً واحد أٌزٌدي أو مسٌحً أو ؼٌرهم ٌستحق اتخاذ اإلجراء الدقٌق المستند 
 .الى الحقابق 

المبات من االطفال إن لم ٌكن اكثر من ذلك ممن تم تسجٌلهم فً المحاكم بعد تحرٌر مدٌنة الموصل  هناك ثامنا:
المراد إثبات والدته  للطفل (AND) لـبعمل لهم )حجة والدة( من المدعٌن ببنوتهم دون أن ٌطلب القاضً بفحص ا
ة شاهدٌن فقط وقضً األمر، وهنا ٌكمن بحجة تكلفة الفحص على الحكومة وعدم توفره، لذلك تم االعتماد على شهاد

من داعش حٌن سقطت سنجار  المختطفٌن منالخطر فً ضٌاع عدد كبٌر من أطفال االقلٌات ؼٌر المسلمة 
 نٌنوى.والموصل وسهل 
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