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الحقوق المدنية والسياسية
وواقع االقليات والمرأة في العراق
تقرير يقدمه تحالف انسان لحقوق االنسان الى مجلس حقوق االنسان في االمم المتحدة – الدورة الثالثة 2019
تحالف انسان مجموعة من المنظمات غير الحكومية العاملة في رصد وتوثيق االنتهاكات وكتابة التقارير ,ويستعرض التقرير
جوانب من الحقوق المدنية والسياسية واالنتهاكات الجسيمة أثناء النزاعات المسلحة  ,وحقوق االقليات والمرأة .

المشاركين في التقرير :
 -1منظمة ساوة لحقوق األنسان
 -2المنظمة االيزيدية للتوثيق
 -3مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين
 -4منظمة شلومو للتوثيق
 -5المعهد العراقي
 -6رابطة التضامن العراقية للشباب
 -7منظمة السالم وتنمية الديمقراطية
 -8مركز تقدم من اجل النساء
 -9الجمعية العراقية لمراقبة حقوق االنسان
 -10منظمة المرأة الديمقراطية
 -11مركز حقوق المرأة االنسانية

للتواصل ولمزيد من المعلومات  /فريق تجميع التقرير :
حيدر العوادي

07801056752 -hu_samawa@yahoo.com

حسام عبد هللا Eyzidi.center@gmail.com

07507476351 -
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مقدمة :
لقد أحدث العنف واإلرهاب آثارا ً مدمرة على حقوق االنسان خاصة المتعلقة بسيادة القانون والعدالة وحماية ووقاية المرأة من
العنف الجنسي والمرتبط بالنزاع وعدم احترام حقوق األقليات الدينية واإلثنية والطوائف األخرى والى تراجع احترام الحق
بحرية التعبير والتج ّمع والتظاهر وضعف الحكومة للوفاء بالتزامها ضمن آلية االستعراض الدوري الشامل واالليات التعاقدية
من خالل اهمال تنفيذ التوصيات تلك االليات ,وما زال عدم الوصول الى الخدمات األساسية والفرص اإلقتصادية يُش ّكل تحديّا ً
كبيرة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي رغم االحتجاجات السلمية .
وادى تأخر اقرار التشريعات الى حدوث فجوة كبيرة في حماية حقوق االنسان في العراق  ,منها ما يتعلق بحرية التعبير
وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق االنسان  ,وال زال حاالت االعتقال بدون مذكرة قبض ,والتعذيب اثناء التحقيق
واالحتجاز واالختفاء القسري والزواج القسري والمبكر وقتل النساء بدوافع كثيرة يشكل مصدر قلق لمنظمات حقوق االنسان
مما ادى الى ضعف سيادة القانون وتنامي سلطة ونفوذ العشائر وانتشار الجماعات المسلحة االمر الذي ادى الى تراجع العراق
في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة  ,وضعف استجابته لمتطلبات الحقوق والحريات .
اوال  /االطار الوطني لحقوق االنسان في العراق :
-1

-2

-3

-4

رغم ان العراق هو عضو في ثمانية من تسع إتفاقيات دولية محورية  ,لكنه ليس عضوا في نظام روما االساسي الخاص
بالمحكمة الجنائية الدولية ،والجرائم التي حددها نظام روما االساسي لم يُجرمها القانون الوطني ،ولم يقبل العراق الوالية
القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الوضع الحالي وفقا للمادة ، 12الفقرة  3من نظام روما االساسي ,وبغض النظر
فأن العراق ملزما بالكامل بتطبيق التزاماته الدولية الخاصة بحقوق االنسان.
تضمن دستور العراق لسنة  2005ضمانات للحقوق االساسية للعراقيين رجاال ونساءا ,منها المساواة أمام القانون
والمعاملة العادلة أمام القانون المادة , 14والمعاملة العادلة في االجراءات القضائية المادة  ) 6 (19والمشاركة بالشؤون
العامة المادة,20ويضمن للعراقيين خاصة النساء واالطفال،الضمان االجتماعي والصحي،والمستلزمات االساسية للحياة
الحرة والكريمة والسكن المادة 30والرعاية الصحية المادة 31ورعاية المعاقين المادة .32
في  9اب  2015تم إلغاء وزارة حقوق اإلنسان ،ووزارة الدولة لشؤون المرأة ,وادى الغاء الوزارتان الى تفكيك ملف
حقوق االنسان وملف المرأة  ,والذي شكل فجوة كبيرة في التصدي للقضايا المهمة خاصة في مرحلة النزاعات المسلحة
,ون قل ملف حقوق االنسان الى وزارة العدل لتكون االخيرة مسؤولة وبشكل مباشر على متابعة وتنفيذ وتقييم واقع حقوق
االنسان في العراق  ,والتي حاولت مراعاة تنفيذ التزامات العراق بشأن الية االستعراض الدوري الشامل اال انها لم تحقق
نتائج كبيرة تتالئم وحجم التحديات واالنتهاكات والتوصيات  ,وانتقل ملف وزارة المرأة الى دوائر ولجان متعددة غابت
عنها المركزية وضيع صوتها في مجلس الوزراء العراقي  ,ورحب تحالف انسان باعالن الحكومة العراقية شهر تشرين
الثاني  2018استحداث دائرة حقوق االنسان في وزارة العدل لكتابة التقارير ومتابعة تنفيذها.
تسعى لجنة حقوق االنسان في مجلس النواب العراقي ولجان أخرى بالتعاون مع المنظمات المتخصصة الدفع بأتجاه
تشريع قوانين (التعذيب ,االختفاء القسري ,حماية التنوع ومنع التمييز) وقانون مناهضة العنف األسري,وقانون حرية
التعبير والتجمع والتظاهر ,اال ان استجابة مجلس النواب ضعيفة جدا ,وتستمر جدل انشاء وتفعيل محكمة حقوق االنسان.

 -5تشكيل المفوضية العليا لحقوق االنسان :
انتهت الدورة االولى لمفوضية حقوق االنسان خالل عام  , 2016وتم تشكيل لجنة الخبراء الختيار اعضاء مجلس المفوضية
واشترك فيها اثنان من المنظمات غير الحكومية ورغم اعتراض وتحفظ الكثير من المنظمات غير الحكومية ,اال ان عملية
االختيار وقائمة المرشحين نتجت عن دعم الكتل السياسية المختلفة في مجلس النواب,واصبحت عملية اإلختيار مسيّسة (الغاء
معيار الخبرة في مجال حقوق االنسان) وأضرت بحيادية أعضاء اللجنة ,ولم تأتي منسجمة مع التوصيات الصادرة من مجلس
حقوق االنسان في االمم المتحدة عبر الية االستعراض الدوري الشامل للدورة الثانية , 2014االمر الذي ادى الى حصول
فجوة واضحة في التعاون والتواصل ما بين المفوضية واصحاب المصلحة من بعض المنظمات وحتى بعض وكاالت االمم
المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة وقام مجلس النواب في  29نيسان تعديل القانون رقم  53لعام  2008وابعاد بعثة
األمم المتحدة  /مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان من موقعه كعضو كامل في اللجنة.
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 -6بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي )  :تبذل بعثة يونامي ومكتب حقوق االنسان في البعثة وطيلة السنوات
السابقة (  ) 2018-2004جهودا كبيرة في متابعة ملف حقوق االنسان من خالل كتابة التقارير وتقديم التوصيات
الالزمة للحكومة العراقية ,واذ يثمن تحالف انسان جهود البعثة دعمها لمنظمات حقوق االنسان من خالل التدريب وعمل
الجلسات التشاورية مع االطراف المعنية خالل الدورات السابقة  ,لكن يالحظ عليها مؤخرا ضعف االهتمام بمتابعة
تطبيق االليات الدولية لحقوق االنسان في العراق خاصة بعد الدورة الثانية لتقرير العراق ضمن مجلس حقوق االنسان
الدورة ( )28لعام  , 2014وتراجع اهتمام البعثة للدورة الثالثة الحالية قياسا بالدورة االولى  2010ضمن الية
االستعراض ,حيث لم تدعم البعثة التحالفات والمنظمات المتخصصة بالية االستعراض ( ماديا او فنيا) ,ولم تعقد اي
مشاورات مشتركة بين االطراف الحكومية واصحاب المصلحة بشكل واسع ,ولم تساهم بصورة مشتركة مع المنظمات
بالضغط على الحكومة لتنفيذ التزاماتها في القانون الدولي لحقوق االنسان خاصة بتنفيذ توصيات اللجان التعاقدية
وتوصيات مجلس حقوق االنسان.
 -7تنفيذ توصيات مجلس حقوق االنسان للعراق  :ما زالت الية االستعراض الدوري الشامل ال تجد مساحة واسعة بين
المؤسسات الحكومية  ,وبشكل عام وبعد مرور سنتان على موافقة العراق على تنفيذ التوصيات  175توصية من 229
الصادرة ضمن الية االستعراض الدوري الشامل  ,ورغم محاولة وزارة العدل متابعة تنفيذ تلك التوصيات من خالل خطة
وطنية خالل عام  , 2016اال ان التنفيذ الفعلي كان ضعيف واستجابة السلطات العامة في العراق كانت بطيئة  ,حيث تم
تنفيذ ما يقارب  %15من التوصيات بشكل كامل  ,و %37بشكل جزئي  %48 ,لم ينفذ  ,ويبقى تنفيذ التوصيات مرتبط
بالوضع السياسي واالمني واالقتصادي  ,مع قلة المشاورات بين االطراف المعنية في الخطة بما فيهم اصحاب المصلحة
من المنظمات غير الحكومية ,مع غياب مؤشرات ومعايير تنفيذ تلك التوصيات وعدم وجود االهتمام من الكثير من
السلطات التنفيذية.
ثانيا  /الحق في الحياة والحرية:
 -1شهد العراق خالل السنوات االخيرة ابتداء من حزيران  2014حتى نهاية عام  2018مختلف التحديات واالنتهاكات نتيجة
النزاعات المسلحة واالعمال االرهابية مع غياب االهتمام الكافي بحقوق االنسان االساسية لفئات مختلفة من العراقيين ,
وشهدت محافظات نينوى واالنبار وكركوك وصالح الدين وديالى انتهاكات مختلفة من قبل الجماعات االرهابية ( داعش) ,
اضافة الى ما شهدته المحافظات والمدن االخرى والتي تأثرت بصورة غير مباشرة نتيجة النزاعات ,وحصدت االف
االرواح من القوات االمنية والقوات الساندة من الحشد الشعبي والعشائري لتحرير المدن من تنظيم داعش  ,وما رافق تلك
السنوات تراخي وضعف في تطبيق معايير حقوق االنسان نتيجة قلة الموارد المالية وانخفاض اسعار النفط والذي اثر بشكل
مباشر على تدني المستوى االقتصادي في العراق.
 -2رغم أن التصدي للجماعات المسلحة واإلرهابية امرا واقعي ،إال أنه كان يتعين على الحكومة العراقية بذل كل الجهود
لضمان أن يكون الرد على التجاوزات واحتالل االرض من داعش عمل عسكري منسق يحترم سيادة القانون ويحمي حقوق
االنسان للمدنيين العراقيين  ,حيث وثقت المنظمات بعض االدعاءات المتعلقة بأنتهاكات حقوق االنسان .
 -3لم تكن المدن التي تم سيطرة داعش هي الهدف الوحيدة لفقدان المدنيين ,فقد سجلت معظم محافظات العراق اعمال ارهابية
مختلفة  ,اعلن داعش مسؤوليته في تنفيذها  ,فمثال للفترة المحصورة بين  1كانون الثاني  2014الى  30حزيران 2017
قتل حوالي  82,750ضحية بين صفوف المدنيين (  29,104قتيل و  53,646مصاب )  ,واحتلت محافظة نينوى
المرتبة األولى في عدد الضحايا خالل النصف األول من ، 2017إذ سقط ماال يقل عن  2,334مدنيا ً ( 1,357قتيل و
 977مصاب) وتلتها بغداد بحصيل ٍة مقدارها  1,978ضحايا مدنيين (  495قتيل و  1,483مصاب) وسجلت األنبار ثالث
أعلى معدل إصابات بين المدنيين وتبلغ  202 ( 583قتيل و  381مصاب) ,وتعرضت مدن العراق االخرى الى هجمات
ارهابية شملت معظم المحافظات ومنها مجزرة تفجير الكرادة تموز  2016وضحيتها مئات المدنيين من نساء ورجال
واطفال.
العنف والهجمات على المجتمعات العرقية والدينية :
تعرض العراقيين من الكلدان السريان االشوريين واالرمن وااليزدية والشبك والكاكائيين والتركمان  ,الى جرائم مختلفة فقد
تعرض االيزيديين النتهاكات جسيمة ممنهجة حيث بلغ عدد المفقودين ،6417بضمنهم  2869ذكر،و  3548اناث وبلغ عدد
الناجين  ،3263بواقع  336من الرجال 850 ،طفال من الذكور،و  1148من االناث (بالغات واطفال) ,واحيانا يطلب
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داعش الفدية الطالق سراح المختطف ,وبلغ عدد الباقين  3154شخصا ،بواقع  1186من الذكور و  2077من االناث ,مع
اكتشاف  67مقبرة جماعية في شنكال وتدمير  68مزارا ايزيديا ,وبلغ عدد المهاجرين للخارج .100,000
 -4عدد المواطنين العراقيين من الكلدان االشوريين السريان واالرمن ( المسيحيين) حتى عام 2003مليون ونصف نسمة ,
ومع غياب االمن واالرهاب والتطرف الديني واالزمات المتواصلة انخفض عام  2019الى  400الف وبلغ عدد
المخطوفين من داعش ( ( )277ذكور واناث من بينهم اطفال ) ,وتم تدمير الكنائس والمزارات واألديرة والمدارس ما عدده
 , 82وتدمير التراث الحضاري للمسيحيين وحرق الكتب والمخطوطات األثرية ,وهاجر عشرات االالف المسيحيين لخارج
العراق طلبا لالمان,وفي  15شباط  2017تم اكتشاف مقبرة جماعية غرب الموصل تحتوي على  150لرفات قتلى من
المدنيين المسيحيين  ,وبلغ مجموع ما سرقته داعش من ممتلكات ونقود ومصوغات ذهبية  ٧,٦٠٠,٠٠,٠٠٠سبعة مليار
وستمئة مليون دينار ,وبعد التحرير تمكنت الجهود الحكومية والمجتمع المدني من ضمنها منظمة شلومو للتوثيق والكنيسة
من اعادة 185مختطفا ً ومختطفة وقتل  34منهم اثناء احتالل داعش وال زال  58شخصا ً مفقودا الى اليوم ( ر ّجاال ونسا ًء
واطفاال).
 -5وتعرضت باقي المكونات لالختطاف والقتل ,حيث قام تنظيم داعش في يوم  13آذار 2016بقتل تسعة رجال من طائفة
الشبّك في قرية بيربوك الواقعة في ناحية بعشيقة بقضاء الموصل,وتعرض ما يزيد من ( 400رجال ونساء ) من
التركمان الشيعة لالختطاف من بينهم  93امرأة عند بداية دخول داعش الى قضاء تلعفر في الموصل ,ونالت المرأة
العراقية جرائم بشعة حيث سجلت دائرة الطب العدلي لعام  2015بأعدام  837امرأة من قبل داعش ,وتعرضت النساء
والفتيات من االيزيديات والمسيحيات والعربيات النتهاكات وممارسات جسيمة من سب وبيع وتعرضهن لالغتصاب
الفردي والجماعي واالستعباد الجنسي واالجبار على الزواج وبيعهن في االسواق اضافة الى تغيير الدين لاليزيديات.
 -6وتم االتجار بالنساء المختطفات مع عرض االسعار والتي ترواحت (  130-40دوالر ) للنساء البالغات وسعر 160
دوالر لالطفال بعمر  9 -1سنة.
جريمة سبايكر :
احد الجرائم البشعة وحدثت بعد أسر طالب القوة الجوية في قاعدة سبايكر الجوية في يوم  12حزيران  ، 2014بعد
سيطرة داعش على مدينة  ,حيث أسروا ( ) 2200-2000طالب معظمهم من الشيعة  ،وقاموا بقتلهم مع رميهم في النهر
ودفنوا بعض منهم وهم أحياء ,وكانت محافظتي بابل وذي قار والديوانية هي االكثر المحافظات عددا من ضحايا سبايكر.
وأعلنت الحكومة عام  2017استخراج رفات أكثر من  1000من ضحايا سبايكر  ،وحسب بعض السجالت الحكومية ان
العدد تجاوز  2000ضحية  ,وال تزال كثير من العوائل تنتظر استالم رفاة ابنائهم رغم مضي ما يقارب  4سنوات
استخدام المواد الكيمياوية في صنع واستخدام االسلحة من قبل داعش :
في  25شباط  2015تعرض سنجار لهجمات صاروخية  ،أسفرت عن حدوث أعراض كالتقيؤ واإلختناق والعطاس
-7
ٕوالتهاب العيون لبعض االشخاص العائدين قد تكون نتيجة إلستخدام العناصر الكيمياوية ,واعلن داعش مسؤوليته عن حاالت
قصف اخرى  ,ففي مساء  8اذار  2015الساعة  4,30تعرضت ناحية تازة في كركوك لصواريخ عدد  41محملة بغازات
ملوثة ( الخردل والكلور ) سقطت في المناطق السكنية وعلى بعض الحقول الزراعية ,وادت الى وفاة  4اطفال (  3بنات ,
وصبي ) وعشرات اصيب بالحروق الكيماوية واالختناق والطفح الجلدي وفشل الكليتين  ,وتسجيل حاالت اجهاض عدد 7
بالمناطق القريبة للحادث نتيجة االختناق الشديد للنساء.
ثالثا  /اقامة العدل وسيادة القانون في العراق :
السجون :
 -1تمنع المنظمات غير الحكومية المتخصصة في العراق من زيارة السجون التابعة الى وزارة العدل  ,اضافة الى منع او
صعوبة زيارة مواقع االحتجاز والتحقيق التابعة لوزارة الداخلية  ,وتقوم بمتابعة واقع تلك السجون من خالل مصادرة
مختلفة  ,وقد توثق وتستلم المنظمات ادعاءات مختلفة من سوء المعاملة او المهينة نتيجة التعذيب اثناء االعتقال او
االحتجاز او التحقيق وحاالت لبعض السجون العراقية  ,ورغم ادعاء بعض المتهمين امام المحاكم العراقية بأنهم تعرضوا
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للتعذيب على ايدى المؤسسات االمنية ومنها الضغط عليهم الجل االعتراف بالجرائم اال ان قضاة تلك المحاكم واالدعاء
العام ال يأخذ بتلك االدعاءات وال يتم التحقيق فيها ,وتم تقديم اإلدعاءات الكثيرة من قبل أشخاص تم إعتقالهم بموجب قانون
مكافحة اإلرهاب رقم  13لعام  2005وإدعى بعضهم بأنهم أحتجزوا لفترة تصل إلى سنوات من دون تهم أو محاكمة.
شكلت ظاهرة االكتظاظ مشكلة متكررة وقديمة  ،واحيانا تتجاوز طاقتها االستيعابية بنسب تتراوح تصل الى , % 70-50
ورغم الجهود التي بذلتها وزارة العدل اال أن تنفيذ خطط إنشاء بنايات جديدة وترميم البنايات القائمة يسير بشكل بطئ جدا
,وبينما تعمل وزارة العدل ما في وسعها لضمان نقل المعتقلين والسجناء الذين يعانون حاالت طارئة أو مشاكل صحية الى
المستشفيات ال زالت أغلب مرافق االعتقال والسجون تفتقر الى كادر طبي ومعدات طبية مناسبة,وتقوم وزارة العدل
وبشكل دوري تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي العدل والصحة لمعالجة مثل هذا الموضوع ,وتأخر حسم قضايا الموقوفين
هو احد اسباب هذا االكتظاظ كما في السجون المركزية بالبصرة والحلة والعمارة والمثنى .
تقوم وزارة العدل وبشكل دوري إطالق سراح المنتهية أحكامهم القضائية وفقا للقانون  .,ووفقا لوزراة العدل ان عدد
المطلق سراحهم بقرار العفو العام قد بلغ ( )7537نزيالً منذ شهر تشرين الثاني 2016ولنهاية شهر نيسان , 2018
ورغم اختالف العقوبات والتهم الموجهة للمطلق سراحهم  ,اال ان هؤالء ال يتلقون اي تأهيل او تدريب متخصص لالنتقال
من مرحلة السجن الى مرحلة االفراج والحرية .
ليس من السهل الحصول على ارقام دقيقة للمعتقلين والمحكومين ,وجميع المعتقلين مودعين تحت سلطة المؤسسات
الحكومية وهي وزارات العدل والداخلية والدفاع ووزارة العمل والشؤون االجتماعية  ,وفي  2016أقر مجلس النواب
العراقي قانون العفو المعدل الذي نص على إعادة محاكمة المحتجزين المدانين على أساس اعترافات قسرية أو بناء على
أدلة تمت حيازتها عن طريق مخبرين سريين  ,وأفادت وزارة العدل بأن السلطات قامت بإطالق سراح حوالي  4500من
المحتجزين من سجون الحكومة في عام . 2016
ظلت اإلحتجازات المطولة بدون مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة وبدون أوامر قضائية مشكلة منهجية على مستوى
البالد ،خصوصا ً أثناء ومباشرة عقب الحمالت التي شنتها قوات األمن العراقية لتحرير األراضي من داعش وكان نقص
المراجعة القضائية ناجما ً عن عدة عوامل ،منها وجود عدد كبير من المحتجزين ،وعدم توثيق عمليات االحتجاز ،وبطء
إجراءات التحقيقات الجنائية ،وعدم كفاية عدد القضاة والموظفين القضائيين المدربين ،وعدم قدرة السلطات أو ترددها في
استخدام نظام الكفالة أو غير ذلك من شروط إطالق السراح ،وعدم التشارك في المعلومات ،والرشوة  ،والفساد  ,وظل
اكتظاظ المحتجزين قبل المحاكمة مشكلة في كثير من مرافق االحتجاز .

حاالت التعذيب وسوء المعاملة /
 -1رغم ان العراق حرم جميع انواع التعذيب ضمن الدستور العراقي المادة ( )37اوال/ج  ,ورغم انضمامه الى اتفاقية مناهضة
التعذيب  ,اال اننا نرصد وبصورة مباشرة او غير مباشرة من معتقلين وسجناء يشتكون فيها تعرضهم للتعذيب و/أو سوء
المعاملة اثناء اعتقالهم ,منها في معتقالت وزارة الداخلية ومديرية مكافحة اإلرهاب بعد إلقاء القبض وخالل مرحلة التحقيق ,
وتتوافق جميع االدعاءات مع مصادر متعددة منها معتقلون وسجناء تحت سلطة وزارة العدل تم مقابلتهم بعد الخروج ورجال
شرطة ومصادر قضائية ومحامو دفاع ومنظمات حقوق إنسان لديها إمكانية الدخول الى مراكز اعتقال الشرطة ،حيث أشارت
هذه المصادر الى أن التعذيب ممارسة شائعة تهدف الى إرغام المتهمين على االعتراف بجرائم لتبرير اتهامهم وتستند المحاكم
الى هذا االعتراف الحقا ً أو تستند اليه بشكل أساسي في إداناتها.
 -2والد الضحية ( م,م,ع) مواليد  (1991محافظة االنبار ) تم اعتقاله من قبل القوات االمنية دون مذكرة اعتقال ولم يعرف ذويه
حتى االن مكان تواجده ولم يتم الحكم عليه ليظهر ضمن اسماء المحكوم عليهم مع استمرار البحث يطلب ذوي الضحية الوصل
البنهم ( وقد تم ابتزازهم واخذ المبالغ من رجال امن يتظاهرون بان يأتوا بمعلومات عن الضحية)  ,ومع ذلك ال يتجرأ اهل
الضحية تقديم الشكوى خشية ان يتم مالحقتهم من القوات االمنية .
( -3ع  ,م ,ح ) يبلغ من العمر  47عام من سكنة قضاء الرمادي في منطقة عشيرة البو فراج ضمن محافظة االنبار والذي تم
اعتقاله من قبل القوات االمنية لمدة سنتين دون مذكرة اعتقال بل على اساس معلومات استخباراتية من المخبر السري  ,تم
تعذيب المشتبه به مع اصابته نفسيا بصدمات جعلته يعاني من حاالت عصبية على شكل نوبات وخلل وظيفي في الكليتين ,
منعته من مزاولت او قبوله باي عمل .
 -4نتيجة لعدم توفر عدد كافي من القضاة والذي اصبح تحدي يواجه المنظومة القضائية في العراق  ,فأن كثير من المتهمين
وبقضايا مختلفة يتأخرون بالعرض للمحاكمة  ,ويالحظ احيانا االسراع بالمحاكمات الخاصة .
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 -5ألقت الشرطة العراقية القبض على حسين مازن (أحد األحداث) وثالثة أشخاص عند حاجز الهندية بكربالء بعد أن أخفق أحد
مرافقي مازن في تقديم وثائق إثبات الهوية كما ُزعم .وأثناء اإلحتجازُ ،زعم أن المحتجزين األربعة تعرضوا للضرب على يد
رجال الشرطة ,مما تسبب بفقدان وعي حسين الذي أخذته الشرطة إلى مستشفى الحسين في كربالء حيث أفيد ّ
أن وفاته أُعلنَت
لدى وصوله وت ّم تشريح الجثة  ,ورغم ان وزارة الداخلية أنشأت لجنة للتحقيق لهذا الحادث وأوصت بأن يخضع أي فرد من
أفراد الشرطة العراقية الذين شاركوا ،ماديا أو بأي شك ٍل آخر للمسألة اال انه لم يصدر بشكل علني نتائج التحقيق والمحاكمة رغم
المطالبة المستمرة من المنظمات .
 -6وتم توثيق حاالت اخرى من التعذيب وفي مدن ومرافق مختلفة  ,اغلبها يتم أثناء االعتقال اوالتحقيق واالحتجاز  ,وبعض
حاالت التعذيب يفضي الى الموت  ,كما حصل في مدينة الكوت  /محافظة واسط للمتهم (ص.خ.ح ) في حزيران  2016والذي
تعرض للتعذيب والوفاة اثناء التحقيق في مركز شرطة العزة,وفي محافظة كربالء تُوفي المواطن ثائر عدنان لعيبي العامري
( )21عاما ً في تموز  2017بعد تعرضه للتعذيب على يد شرطة كربالء ،بحسب شهادات ذويه  ,وحاالت اخرى في االنبار
والمثنى والبصرة  ,وتطال حاالت التعذيب ليس للبالغين وانما لالطفال المتهمين ايضا .
 -7ويالحظ غياب مراعاة األصول القانونية ،فقد ادّعى معتقلين وسجناء أنه لم يتم إعالمهم خالل اجراءات التحقيق بحقهم في
محام يمثلهم .
محام عنهم ،وفي بعض المحاكمات تقريبا ً حضر المتهمون بدون
التزام الصمت أو بحقهم بحضور
ٍ
ٍ
 -8ويشير رصد تحالف انسان عدم اهتمام الحكومة العراقية بتنفيذ التوصيات الختامية للجنة اتفاقية مناهضة التعذيب للعراق
 , 2015حيث ال توجد خطة وطنية او مبادرات حكومية لتنفيذ توصيات اللجنة في ظل االنتهاكات المختلفة من التعذيب وسوء
المعاملة الال انسانية او المهينة .
اقامة العدل وسيادة القانون في إقليم كردستان:
تبقى ظاهرتي االكتظاظ وسوء األوضاع الصحية في مراكز االعتقال مستمرة  ,منها في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك
وفي جمجمال وكالر التابعين لمحافظة السليمانية ,ولم تشمل مرافق االعتقال في جمجال وزاخو غرفا ً مخصصة للنساء
األسرة كافيا ً لعدد المعتقلين في بعض مرافق االعتقال كمراكز اعتقال زاخو وأسايش زاخو ومديرية
المعتقالت ،ولم يكن عدد
ّ
دهوك ومراكز اعتقال أسايش أربيل وأسايش غيشتي أربيل  ,ويشكو المعتقلون وعلى نحو متكرر من شحة األدوية ،حيث أن
مراكز االعتقال لم تجهز من حيث المبدأ للعناية بالمرضى الذين يحتاجون عالج متقدم ،ولكن هؤالء نادرا ُ ما يحالون الى
المستشفيات لتلقي عناية  ,مع غياب مراكز التأهيل للمفرج عنهم لغرض ادماجهم بالمجتمع .
حاالت التعذيب وسوء المعاملة في إقليم كردستان :
يتعرض المتهمون الى التعذيب و/أو إساءة المعاملة على يد شرطة مكافحة الجريمة في معظم األحيان أو على يد قوات
األسايش وذلك بهدف الحصول على اعترافات,ويظل المتهمين لفترات طويلة في مرحلة االحتجاز قبل المحاكمة  ,فالنزالء
في سجون األسايش التي تديرها حكومة اإلقليم يمضون أحيانا أكثر من ستة أشهر في االحتجاز دون محاكمة  ,وفي أيلول
 2017كان هناك ما يقدر بحوالي  1700من المحتجزين قبل المحاكمة بمن فيهم  71امرأة في اماكن احتجاز مختلفة ظلوا
الشهر دون محاكمة  ,وتشير المعلومات قيام حكومة كردستان في  29كانون الثاني  2017بتعذيب اطفال بعمر 11و 17عام
ومنع المحامين الوصول اليهم  ,بسبب اشتباه انتمائهم الى داعش .
ويتعرض الناشطون والمدافعون عن حقوق االنسان والصحفيون الى حاالت موثقة من االعتقال والتعذيب وسوء المعاملة ,
واالعتقال احيانا بدون مذكرة قبض  ,وقد وثق تحالف انسان عشرات الحاالت من هذه االعتداءات .
خامسا  /حقوق المرأة :
اشتدت وازدادت معاناة النساء خالل السنوات االخيرة ,وتزايدت االنتهاكات والممارسات السلبية اثناء النزاعات او
-1
بدونها ,فأزدادت حاالت قتل النساء بدافع الشرف  ,ورغم غياب البيانات الدقيقة  ,لكن تشير المعلومات الحكومية وغير
الحكومية الى قتل عدة مئات سنويا ويتم اخبار مراكز الشرطة بأنها قتل بدافع الشرف  ,كذلك تُستهدف النساء اللواتي يشغلن
مناصب مهمة  ،كالسياسيات والصحفيات والطبيبات والمدافعات عن حقوق اإلنسان ،بجرائم الشرف بسبب تحديهن لألدوار
االجتماعية وتوليهن مناصب عامة مؤثرة  ,وفي الفترة من آب-أيلول  ،2018تم اغتيال أربعة نساء عراقيات ،منهم الناشطة
في مجال حقوق اإلنسان سعاد العلي بمحافظة البصرة .
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إتخذت الحكومة بعض الخطوات اإليجابية من أجل حماية حقوق النساء والفتيات وتعزيزها في العراق .وتم إطالق
-2
خطة العمل الوطنية لقرار مجلس األمن رقم  1325شباط  2014كما صادق مجلس الوزراء على اإلستراتيجية الوطنية
للنهوض بالمرأة لألعوام  , 2018 - 2014ونتيجة النزاعات المسلحة وجرائم داعش اعلنت الحكومة مصادقتها لخطة
الطوارئ للقرار  1325في  26ايار  2015بجهد خاص من المنظمات ووزارة الدولة لشؤون المرأة قبل حلها  ,وساهمت
المنظمات النسوية والتحالفات  ,ومنها الشبكة العراقية للقرار  1325في تنفيذ الخطط الوطنية  ,والمساهمة مع الحكومات
المحلية العالن خطط محلية وفقا لواقع المحافظات ومتطلبات القرار .1325
وما يخص المشاركة السياسية للمرأة  :رغم وجود الكوتا في البرلمان العراقي اال انه يالحظ اتساع الفجوة بين النساء
-3
والرجال للمناصب العليا والقيادية للوزارات ووفقا لوزارة التخطيط يبلغ معدل مشاركة النساء بالوزارات ( )%28,3فالحد
االدنى لوزارة التجارة ( )%5,6والحد االعلى لوزارة المالية ( )%92,8وللهيئات المستقلة ( )%15وبلغت حدودها العليا
( )%41,5للبنك المركزي العراقي وما نسبته (  )%0للمحكمة االتحادية العليا ,وال يوجد منصب وكيل وزير للنساء في
الحكومة العراقية لجميع الدورات مقابل  88للرجال .
وازدات حاالت انتحار النساء بشكل ملحوظ خالل السنوات  , 2018-2015حيث سجلت محافظات كربالء ,
-4
والمثنى  ,والناصرية  ,وبغداد  ,عشرات النتحار نساء وفتيات خالل االعوام  , 2018-2015وعند تقصي الحقائق لبعض
منها يالحظ انها جريمة قتل وليس انتحار ,وكثير من النساء التي يتم اطالق سراحها بعد انتهاء المحكومية  ,فأنها تتعرض
للتهديد بالقتل او اللجوء الى محافظات اخرى طلبا لالمان  ,والتي يتم استغاللها بأعمال مختلفة.
االتجار بالنساء واإلكراه على الدعارة
بسبب الطريقة غير المناسبة التي تتبعها الحكومة لجمع البيانات فأن اعداد النساء والفتيات التي تعرضن الى االتجار غير
معروفة .وقد أبلغت الحكومة العراقية عن  266حالة محتملة لالتجار في عام  ،2017وهو رقم يقل عن نظيره لسنة
 2016البالغ  314حالة 68 ،منها يُشتبه في أنها حاالت اتجار ألغراض االستغالل الجنسي ,كذلك تصبح النساء من
ضحايا االتجار أيضا ً عرضة لمخاطر التوقيف والمالحقة الجنائية والسجن والترحيل بسبب ممارسة الدعارة إذا ما تقدمن
ببالغ عن خضوعهن لالتجار  ,من جانبها ،ال تشرع الحكومة في التحقيق في قضايا االتجار ما لم تقم الضحية بتوجيه تهمة
لشخص محدد ،ولكن أغلب الضحايا يحجمن عن اتهام أحد خشية التعرض لالنتقام أو ألنهن ال يعرفن هوية من اتجر بهن ,
حتى بعد التقدم ببالغ عن حالة االتجار ،يندر أن تشرع الشرطة في التحقيق مع المشتبه فيهم بمزاولة االتجار بالنساء أو مع
بيوت الدعارة ،مما يدفع مناصري حقوق اإلنسان إلى الشك في أن الحكومة مشتركة في أنشطة االتجار بالنساء ,كما أن
السلطات الحكومية تفتقر إلى الحساسية في التعامل مع قضايا االتجار ووجهت في بعض الحاالت الشتائم للناجيات من
االتجار ,وعلى الرغم من المتطلبات القانونية التي تقضي بتوفير الخدمات لضحايا االتجار ،إال أن الحكومة العراقية تمتنع
في الغالب عن توفير تلك الخدمات ،األمر الذي ال يوفر للضحايا سوى قدر محدود من الحماية والدعم .
العنف ضد المرأة
ادى ارتفاع نسبة العنف الواقع على المرأة بأشكاله المختلفة إلى الحد الذى أصبح معه مشكلة معترفا ً بها تواجهه أمراة من
كل خمس نساء عراقيات ,وتتعرض  %23من النساء المتزوجات بالفئة العمرية  45-15سنة للعنف سواء كان نفسيا ً أو
جسديا ً أو لفظيا ً و  %10للعنف الجنسي و  %40للسيطرة والتحكم من قبل أزواجهن ,وكلما زاد تعليم المرأة كلما قل
تعرضها لسلوك التسلط من الرجل والعنف النفسي واللفظي والجسدي ،مقارنة بالسيدات فى عمر  49-45سنة
وحتى كتابة التقرير ال يزال قانون مناهضة العنف األسري مشروعا ً لم يقر بعد ومن ثم ال تزال سياسة اإليواء الخاصة
بتنظيم وإدارة المالجئ ودعمها بالموارد تنتظر مراجعة وزارة العمل والشؤون االجتماعية .
ويتفاوت موقف الرجال من العنف تبعا لمحافظات العراق ،إذ لوحظ أن نسبة الرجال الذين يؤيدون العنف ضد النساء في
محافظة صالح الدين بلغ  %60وهي األعلى بين المحافظات تليها محافظة نينوى بنسبة  %55ثم المحافظات) النجف،
واسط ،األنبار (.وكانت هذه النسبة في بغداد  %39و %20في محافظة المثنى .وسجلت محافظات كوردستان أدنى نسبة
من التأييد للعنف بين الرجال إذ بلغت في محافظة السليمانية  %7وفي أربيل  %17وفي دهوك . %12
وترى %42تقريبا ً من النساء أن المرأة ال ينبغي لها المشاركة في االنتخابات سواء كمرشحة أو كناخبة أو كليهما العتقادهن
أن هذا شأن يخص الرجال.
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الزواج القسري والزواج المبكر وزواج األطفال :
تُقدر نسبة الفتيات العراقيات اللواتي يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة بحوالي  , %24ووجدت دراسة أُجريت عام 2015
حول الزواج في تسع محافظات عراقية أن  33.9في المئة من الزيجات تمت خارج نظام المحاكم ،وكان عمر العروس في
 %22منها دون سن  14سنة  ,وأصبح الزواج القسري والزواج والمبكر استراتيجية للبقاء االقتصادي بالنسبة لكثير من
العائالت العراقية الفقيرة التي تعيش في سياق النزاع المتواصل وانعدام األمن والتي قد تقرر تزويج بناتها مبكراً على أساس
أن ذلك سيوفر عليهم األعباء المالية واألمنية.
كما أن ضعف إمكانية الحصول على التعليم والفرص االقتصادية يجعل النساء والفتيات عاجزات عن دعم أنفسهن ماليا ً
َّ
يتمكن من توفير فرص اقتصادية أفضل لعائالتهن بتلك
ويجبرهن على القبول بزيجات غير مرغوب فيها على أمل أن
الزيجات؛ إذ بلغت نسبة الزيجات التي كان الحافز االقتصادي سببا فيها حوالي  % 51من مجمل حاالت الزواج القسري التي
تم تحليلها في دراسة عام  2015تدعم الممارسات الثقافية والتقليدية التي ترسخت بقوة عبر القرون.
سادسا  /العنف ضد المرأة في كردستان :-
 -1خالل ثالثة اشهر فقط ( تشرين الثاني وكانون االول  2018وكانون الثاني  , )2019يالحظ زيادة في حاالت
الحرق واالنتحار والعنف الجنسي  ,حيث اعلنت مديريات مكافحة العنف ضد المرأة في كردستان (أربيل والسليمانية ودهوك
ورابرين وكرميان وسوران ) ويشمل هذا الرقم  23حالة قتل وانتحار ،و  50حالة حرق وتضحية بالنفس ،و  2138حالة
من حاالت االعتداء اللفظي أو الجسدي ،و  20حالة عنف جنسي.
 -2قبل عام  ، 2015تم التحقيق في جرائم قتل النساء من قبل مديريات مكافحة الجريمة على أنها جرائم عامة .وفي شباط
 ، 2015نقلت وزارة الداخلية في إقليم كردستان التحقيقات في قتل النساء من مديريات مكافحة الجريمة إلى مكاتب مكافحة
العنف ضد المرأة  ،التي ترتبط بمحكمة تحقيق العنف المنزلي التي انشأها قانون العنف المنزلي .ولوحظ أن مكاتب مكافحة
العنف ضد المرأة تفتقر إلى الموارد والقدرات الالزمة إلجراء هذه التحقيقات بشكل سريع .وفي نيسان  ، 2016بيّنت محكمة
تحقيق العنف المنزلي لمجلس القضاء بأن قانون العنف المنزلي ال ينص على هذه التحقيقات .وعلى وجه التحديد ،تقتصر
محكمة تحقيق العنف المنزلي على التحقيق في جرائم العنف المنزلي التي تكون العقوبة فيها السجن ثالث سنوات أو أقل ،في
حين أن جريمة القتل يمكن أن تكون عقوبتها اإلعدام بموجب قانون العقوبات العراقي .وردا ً على ذلك ،أصدر المجلس
القضائي ،في  31تموز  ، 2016أمرا ،استنادا الى احد قضايا القتل العمد ،بنقل المسؤولية عن التحقيق في قتل النساء إلى
مديريات مكافحة الجريمة.
ثامنا  /حرية التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي وحماية الصحفيين :
-1االطار التشريعي :
اخفق البرلمان العراقي وللدورة الثالثة تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي واالجتماع والتظاهر السلمي السباب كثيرة ,
واولها االعتراض المستمر من قبل المنظمات نتيجة عدم تطابق وانسجام مواد القانون مع الضمانات القانونية في الدستور
العراقي والتزامات العراق الدولية  ,وهي التقييد الواضح لهذه الحرية عندما اشترط االذن المسبق في المادة  , 7وجاءت
االحكام الختامية بقواعد عقابية انتقصت من حرية الرأي وهو مخالف للمادة  46من الدستور ,اضافة لمواد اخرى تنتقص من
حق التظاهر واالجتماع  ,االمر الذي دفع المنظمات والناشطين الى الوقوف امام القانون  ,وبأنتظار تعديله وتشريعه في
الدورة البرلمانية القادمة . 2022-2018
 -2حماية الصحفيين :
وثقت المنظمات والناشطين تقارير عن االعتداءات على الصحفيين في العراق بما في ذلك القتل والشروع في القتل والتهديد
بالقتل واالعتقاالت والمضايقات ومصادرة المعدات ،ففي  15حزيران  2015تم اعتقال مراسل قناة الشرقية نيوز ميناس
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السهيل وألقي القبض على مصور يرافقه من قبل قيادة عمليات بغداد .ويوم  23ايار  2015تعرض الصحافي حسام
العاقولي الذي يعمل في قناة البغداية الفضائية لهجوم بمنزله في مدينة السماوة بعد تغطيته العمال تنتهك حق السكن في
محافظة المثنى.
تعرضا للضرب على يد أفراد من الفرقة الحادية عشرة للجيش
وفي  24كانون الثاني  ، 2017ادعى أن صحفية
ومصور ّ
ّ
ّ
العراقي لمنعهم من تغطية تفجير منطقة النهضة وسط بغداد في اليوم نفسه .وفي  30نيسان  ، 2017أطلق مسلحون
مجهولون النار على صحفي في منزله في الديوانية .
وخالل عام  2017تعرض ( )200صحفي لالعتداءات لمختلف المحافظات العراقية وتوزعت بين ( الضرب ,المنع  ,التهديد
 ,الطرد ,الحجز بدون مذكره قضائية  ,مهاجمه مكاتب المؤسسات االعالمية  ,عمليات االغتيال ,والقتل  ,ومصادره ادوات
الصحفي  ,والمقاضاة بسبب النشر للصحفيين والمؤسسات االعالمية )
وفي  16اذار  2017تم قتل الناشطة والكاتبة ريهام عماد سليمان المعروفة بريهام العابد ،داخل شقتها في األعظمية وسط
بغداد ,كونها ناشطة في مجال كشف ملفات الفساد والصحافة وحقوق االنسان وإغاثة النازحين  ,دون معرفة الجناة.
 -3حرية التجمع والتظاهر :
شهد السنوات السابقة  2018-2015العديد من المظاهرات واالحتجاجات العامة  ،في العاصمة بغداد والمحافظات االخرى
منها على سوء الخدمات كنقص المياه والكهرباء ,وقد رافق معظم تلك التظاهرات حاالت من االعتداءات المباشرة للصحفيين
او المتظاهرين  ,ومنها قيام رجال الشرطة بأعتقال عدد من الناشطين المتظاهرين ,وتوجيه التهم غير المبررة والتي ال تنسجم
مع الضمانات القانونية الوطنية والدولية ,وتمارس بحق المتظاهرين المعتقلين حاالت من التخويف والتعذيب وسوء المعاملة .
في شهر اذار  2017حصلت صدامات شهدتها مظاهرات خرجت احتجاجا على مفوضية االنتخابات وقانون االنتخابات
وتغيير المفوضية,وسقط في هذه التظاهرات أربعة قتلى و 320مصابا ،منهم  79اصيبوا بالرصاص الحي.
وفي  8أيار  ، 2017قام مس ّلحون مجهولون يقودون ثالث سيارات ذات دفع رباعي باختطاف سبعة ذكور من بينهم طالب
وعمال وناشطون مدنيون من منزلهم في البتّاوين وسط بغداد ،واقتادوهم إلى مكان مجهول .وان بعض المختطفين على األقل
هم نشطاء في مجال حقوق اإلنسان الذين يشاركون بانتظام في المظاهرات في ساحة التحرير .ويُزعم أن المختطفين تعرضوا
للضرب قبل أن يطلق سراحهم في  9أيار بعد دعوة رئيس العراق إلى السلطات األمنية للتحقيق في الحادث واتخاذ جميع
اإلجراءات الالزمة إلكتشاف مصير المختطفين.
وفي محافظة واسط تم اعتقال عدد من الطلبة الناشطين في  1اذار  , 2017نتيجة اتهامهم بأعمال شغب رافقت المظاهرات
المعترضة على اداء رئيس الوزراء العراقي اثناء زيارته للمحافظة ,ورافق عملية االعتقال واالحتجاز حاالت من التعذيب
وسوء المعاملة من قبل رجال الشرطة ,وكان للمنظمات والناشطين دور بالضغط على الحكومة لالفراج عن الطلبة المعتقلين ,
ورغم مبادرة الحكومة في  4اذار  2017وعن طريق وزارة العدل بالعفو عنهم ,اال ان اطالق سراحهم لم يتم بصورة مرنة
وسهلة  ,حيث تم االفراج بشكل دوري ومتأخر مع اجبار المعتقلين بتعهدات شخصية وكفاالت مجتمعية حسب ما ورد من
ذوي المعتقلين .
وشهدت محافظات وسط وجنوب العراق احتجاجات مستمرة خالل السنوات 2018 -2015مطالبة بمحاربة الفساد وتوفير
خدمات الماء والكهرباء ,ورغم ان المظاهرات ذات طابع سلمي اال ان استخدام العنف من قبل الجهات االمنية ادى الى قتل
واصابة واعتقال المئات من المتظاهرين  ,ومنها في البصرة وخالل اشهر تموز -اب  2018فقط تم مقتل  5وجرح 168
واعتقال  , 263وبتاريخ  14اب  2018توفي حارث السلمي اثر تعرضه للضرب فوق الراس من قبل قوات مكافحة الشغب
في البصرة اثناء تواجده في خيمة للمعتصمين  ,وفي ليلة  8ايلول  2018تم اغتيال علي عباس وهو احد المتظاهرين والذي
وجد مقتوال على اطراف شط العرب واثار التعذيب وكسر اليدين واضحة على جسده  .ويتم خالل المظاهرات وبعدها
االعتقال العشوائي للمتظاهرين بدون مذكرات قضائية  ,ويتم حجزهم في اماكن تفتقر النظافة مثل الحمامات او اقفاص حديدية
 ,وتقوم الحكومة وبعض الجهات االمنية بتوجيه التهم وتلفيق االتهامات على المتظاهرين ,وخالل فترة التظاهرات
واالحتجاجات الشعبية تقوم القوات االمنية باالعتداءات والتضييق على الصحفيين  ,مع االعتقال او االحتجاز ومصادرة ادوات
9

تحالف انسان لحقوق االنسان – الدورة الثالثة 2019

التصوير  ,وفي محافظة المثنى وخالل شهر اب  2018تم قتل  4من المتظاهرين جميعهم من الشباب وجرح  , 67واعتقال
العشرات ما بعد التظاهرات  ,مع التحقيق وسوء المعاملة ومنهم من يقوم بتوقيع تعهد خطي بعدم المشاركة مرة اخرى في
االحتجاجات او المظاهرات  ,حسب ما ورد من بعض المعتقلين .
تاسعا  /حرية التعبير وحماية الصحفيين في كردستان :
حرية التعبير في إقليم كردستان في المقام األول إلى قانون الصحافة رقم  35لعام  , 2007وعلى الرغم من أن حكومة
تستند ّ
إقليم كردستان أعلنت التزامها بدعم حرية التعبير وحماية حقوق الصحفيين في اإلقليم  ،اال ان االنتهاكات مستمرة
انتهاكات الصحفيين واإلفالت من العقاب :
إن الخروقات القانونية والتضييق على الحريات جعلت من مصير الصحافيين وممارسة أعمالهم اليومية في مجال الصحافة
تقاس باالحصاءات السنوية ،التي تصدر بشأن االنتهاكات ضدهم ومدى ازدياد وتيرتها  ,ويمكن اجمال االنتهاكات
والممارسات اتجاه الصحفيين في كردستان خالل السنوات ( )2018-2015كما يلي  :اغتيال على اساس المهنة , 4
االستشهاد نتيجة تغطية المعارك مع داعش  , 6اإلصابة خالل تغطية المعارك  , 32االعتداء بالحجارة  , 7االعتداء اللفظي
 , 9االعتداء بالضرب منها مبرح  , 101االحتجاز وعتقال غير قانوني  , 81احتجاز معدات التصوير ومنها تحطيم
لالجهزة  , 99اقتحام قنوات تلفزيونية ومكاتب مؤسسات اعالمية  , 10اعتقال قانوني وبأمر قضائي  , 10إغالق مكاتب
قنوات تلفزيونية  , 7التهديد  , 43المنع من التغطية  ,306التمييز بين الصحفيين  , 14المنع من السفر خارج إقليم كردستان
 , 3مصادرة مجلة  , 1التشويش والهجمات االلكترونية وايقاف البث  ,32مداهمة بيوت الصحفيين منها اطالق نار , 8
إطالق نار على فرق لقنوات تلفزيونية , 2هجوم مسلح على منزل صحفي , 1محاولة اختطاف .1
وامثلة ذلك خطف مراسل وكالة روزنيوز الصحفي ودات حسين بتاريخ  13آب  2016وعثر عليه مقتوال ،بعد ان ترك
المجرمون آثار تعذيب وحشي على جسده  ,ولم تعطي شرطة محافظة دهوك اي معلومات حول ظروف جريمة اغتيال
الصحفي ودات حسين ومرتكبيها  ,وفي  1كانون االول من عام  2016وبعد مرور اربعة ايام على اختطافه ،تم العثور على
جنازة الصحفي ( شكري ئاميدي ) مراسل فضائية  KNNمقتوال ومرميا في خرائب احدى القرى المهجورة والقريبة من
قضاء العمادية  ,وفي صباح يوم االثنين  30تشرين االول  ،2017أقتحم مسلحون ملثمون بيت الصحفي أركان شريف
مصور فضائية كوردستان تي في بقضاء داقوق في حي خورسي  ،وقام اولئك المسلحون بأغتيال الصحفي المذكور ,ولم
تتوصل الجهات االمنية الى الكشف عن ،او اعتقال ،االشخاص الذين ارتكبوا تلك الجرائم .
واضطر الكثير من الصحفيين الى ترك مواقع عملهم في تغطية المظاهرات ،نتيجة اصابتهم بالغازات المسيلة للدموع ،او
تعرضهم لالصابة بالرصاص المطاطي ،والتي استخدمتها القوات االمنية ضد المتظاهرين ،من اجل تفريقهم ،وفي بعض
االحيان تعرض اولئك الصحفيين للهجوم واالعتداء من اجل ابعادهم عن مكان االحداث وتغطيتها.
حرية التجمع في كردستان :
في  2كانون الثاني  2015كانت هناك تظاهرات في ناحية سيد صادق في محافظة السليمانية في إقليم كردستان استمرت لمدة
ثالثة أيام طالب المتظاهرون فيها بتحسين ظروف الخدمات العامة ومستويات المعيشة واحتجوا كذلك على قرار من مجلس
الوزراء العراقي الذي يقضي بإعالن قضاء حلبجة محافظة منفصلة ويشمل ذلك ناحية سيد صادق أيضا .وجاءت شرطة
مكافحة الشغب إلى ساحة االعتصام وفرقت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع .وخالل اشتباكات عنيفة بين الشرطة
والمتظاهرين قتل أحد المتظاهرين وجرح  144آخرين ،وأصيب  60من أفراد الشرطة أيضا .وقدم كل مدير الناحية ومدير
البلدية في سيد صادق استقاالتهم وتم قبولها من قبل محافظ السليمانية تحت الضغط المستمر ومطالب المتظاهرين  ,وفي 11
تشرين األول  ، 2016اعتمد مجلس وزراءء حكومة إقليم كردستان الئحة بشأن تنفيذ قانون حق الوصول إلى المعلومات
الصادر عن حكومة إقليم كردستان لعام  ، 2013وفقا للمادة  21من هذا القانون.
 -8في أواخر عام  2016وأوائل كانون الثاني  ، 2017اندلعت احتجاجات للمطالبة بالعدالة اإلجتماعية ،بما في ذلك دفع
مرتبات موظفي الخدمة المدنية ،وال سيما في السليمانية مع آخرين في كرميان وحلبجة ورابرين وتألفت اإلحتجاجات في
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الغالب من الكوادر التعليمية ،وانضم إليها بعض الموظفين في القطاع العام .وقد رافق تلك االحتجاجات بعض اإلعتقاالت
واعمال العنف ،بما في ذلك اإلعتداءات على المدرسين الذين أعلنوا اإلضراب وقياداتهم ايضاً.

التوصيات :
 .1االسراع بتوفير الحماية للناجين من العنف الجنسي والعنف المرتبط بالنوع اإلجتماعي وتقديم الدعم األجتماعي
والنفسي والمساعدة الطبية وتنفيذ التزامات العراق في البيان المشترك للعنف الجنسي في  23أيلول 2016
 .2مراجعة قانون العقوبات رقم  111لسنة  1969وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971وقانون
مكافحة اإلرهاب رقم  13لسنة  2005لضمان انسجام أحكامها مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان .
 .3ضمان تطبيق االلتزامات المتعلقة بأتفاقية مناهضة التعذيب وضمان اجراء تحقيق في شكاوى التعذيب بالشكل
الذي يحقق محاكمة ال ُجناة وضمان تعويض الضحايا وتوفير المساعدات الطبية واإلجتماعية والنفسية .
 .4بناء وتأهيل السجون العراقية بما يتالئم والطاقة االستيعابية وتوفير كافة الخدمات االساسية لباقي السجون  ,وتوفير
مراكز متخصصة لتأهيل المطلق سراحهم اجتماعيا ونفسيا وفكريا قبل االندماج بالمجتمع .
 .5توفير التدريب المتخصص للقضاة والمحققيين في الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع
االجتماعي وإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة ونزيهة وشاملة في المزاعم الخاصة في اإلختفاء القسري  ,واالسراع
بتوفير دور االيواء للناجيات والناجين من العنف.
 .6توفير اماكن احتجاز مناسبة لالحداث االناث مع توفير كافة الخدمات االساسية خاصة في دور رعاية االناث .
 .7االسراع بشريع ) قانون مناهضة العنف االسري وقانون التعذيب وقانون االختفاء القسري وقانون حرية التعبير
واالجتماع والرأي والتظاهر السلمي  ,قانون حماية التنوع ومنع التمييز)
 .8توفير الحماية الكافية للصحفيين وضمان حرية التعبير والوصول للمعلومة  ,وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي
 ,ومعاقبة مرتكبي االنتهاكات ضد الصحفيين والمتظاهرين في العراق وخاصة اقليم كردستان .
 .9التزام العراق بمبادئ باريس واختيار اعضاء مفوضية حقوق االنسان بعيدا عن التدخالت الحزبية .
 .10تشكيل لجنة او هيئة من قبل برلمان اإلقليم لمتابعة االنتهاكات والتي تمارس ضد الصحافيين ،بما فيها عدم تطبيق
قانون العمل الصحافي وقانون حق الحصول على المعلومات.
 .11االنضمام الى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وموائمة القانون الجنائي العراقي وفق المعاهدات الدولية
وخاصة اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية
 .12تعديل مواد قانون العقوبات العراقي ،ومن ضمنها المادة  128والمادة  130والمادة  ،409التي تصدر أحكام
مخففة على أعمال عنف ،بما في ذلك القتل ،التي يتم ارتكابها "بدافع الشرف" كما تُسمى
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