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 لقضاء على التمييز العنصري األمم املتحّدة لللجنة   97الى الدورة  (GICJ)تقرير مركز جنيف الدولي للعدالة 

 

 المقدمة

م تقرير الظلّ GICJيرّس مركز جنيف الدولي للعدالة ) -1
ّ
ز  ( أن يقد هذا إل لجنة القضاء عىل التميي 

ز  العنرصي )اللجنة( بشأن حالة امتثال العراق لالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التميي 

 العنرصي ) االتفاقية(. 

( ركّز عىل قضايا العدالة والمحاسبة المتعلقة GICJمنذ تأسيسه، فان مركز جنيف الدولي للعدالة ) -2

اكاٍت مع العديد من المنظمات غي  الحكومية والمحام بالعراق. وحافظ المركز ز عىل شر  وشبكة ي 

ق األوسط. من خالل هذه  ي داخل العراق ومنطقة الرسر
واسعة من منظمات المجتمع المدنز

ي GICJالقنوات، فان المركز )
ز
( يتلقى وثائق وأدلة حول انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان ف

ته المستمّرة ااريره عن انتهاكات حقوق اإلنسان خالل مشاركالعراق فور حدوثها. ويعرض المركز تق

ي دورات مجلس حقوق اإلنسان ويرسل التقارير ايضا إل مختلف هيئات معاهدات 
ز
والمنتظمة ف

حقوق اإلنسان. وأثناء إعداد هذا التقرير الموجز، قام مركز بالتواصل مع العديد من المنظمات 

ي أكتوبر غي  الحكومية العراقية واجتمع معها 
ز
ي تركيا ف

ز
ي ذلك اجتماع ُعقد ف

ز
 . 2018، بما ف

( GICJوباإلضافة إل اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان، فقد دعم مركز جنيف الدولي للعدالة ) -3

بشكل فّعال جهود بناء القدرات للمؤسسات العراقية لتعزيز سيادة القانون ومشاركة المجتمع 

. وعىل سبيل المثال، أقام الم ي
ز  GICJركز المدنز ز العراقيي  لمانيي  ورشة تدريبية لمدة خمسة أيام للير

ي عام 
ز
ي ) 2015ف

(. وكانت ورشة العمل تهدف UNDPبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

ي كجزٍء من 
ى
ي مجلس النواب العراف

ز
اف ف يعية والتوعية واإلشر إل تعزيز القدرات التشغيلية والترسر

وع برنامج األمم المتح ي بشأن تعزيز الحمرسر
عىل المشاركة والقابلية  ةالقائم ةكمو دة اإلنمان 

 للمساءلة. 

 معلومات اساسّية

ي 
 السياق التاريخز

ي العراق هو نتيجة لهذا  -4
ز
د األعراق ف

ّ
العراق مهد الحضارات القديمة وملتقى طرق الثقافات. إن تعد

ي الواقع، يشي  ت
ز
قرير الدولة الطرف إل الحفاظ التاري    خ ويشكل أساس ثقافته الفريدة والغنّية. وف

دة األديان ومتعددة الطوائف والثقافات"
ّ
دة األعراق ومتعد

ّ
 1عىل تراث العراق "كدولة متعد

ي أكتوبر  -5
ز
،  . وعىل مرّ 1932حصلت جمهورية العراق الحديثة عىل االستقالل عن بريطانيا ف ز السني 

ي ذلك األنظمة الملكية هات من مختلفة التوّج  كم العراق من قبل أنظمةٍ ُح 
ز
الحكومات، بما ف

ز أنظمة  ة والرصاعات األيديولوجية بي 
ّ
والجمهورية. وعىل الرغم من االختالفات السياسية الحاد

 
ّ
 أن

ّ
ين الحكم هذه، إال مة وخالل القرن العرسر

ّ
 تّم و  . العراق واصل التطور إل دولة حديثة ومتقد

اف بأنه األفضل  ي من االعيى
ز
ز البلدان المجاورة ف ي مجاالت التعليم والرعاية الصحّية بي 

ز
 المنطقة ف

                                                           
1  Combined Twenty-Second to Twenty-Fifth Periodic Reports Submitted by Iraq Under Article 9 of the 

Convention ¶ 79, U.N. Doc. CERD/C/IRQ/22-25 (22 Nov. 2017) [hereinafter State Party Report]. 
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ّ
 والصناعة والزراعة. كما احتضن العراق نظام رعاية اجتماعية متقد

ً
م. ومن الجدير بالذكر أن أيا

ز عىل أّي أساس، بما  ُيمارسمن هذه الحكومات لم  ز األفراد أو مجموعات المواطني  ز بي  أي تمّيي 

ي ذلك بسبب العرق أو الدين أو الطا
ز
بغّض النظر عن نوع النظام، لم يواجه المواطنون فئفة. ف

ز  ّ ي الحصول عىل وظيفة أو خدمات حكومية. ولكن هذه الحقيقة تغي ّ التميي 
ز
ت بشكل  العنرصي ف

ي عام 
ز
 . 2003كبي  مع احتالل العراق من قبل الواليات المتحدة ف

مت الواليات المتحدة والمملكة -6
ّ
ات لغزو العراق، نظ ي لندن  كجزٍء من التحضي 

ز
 ف
ً
المتحدة مؤتمرا

ي 
ز
تهم )معارضة عراقّية(. وقد تم وضع تصور قبل وأثناء  2002ديسمير  15و  14ف لمن اعتير

وري إنشاء  ي وأنه من الرصز
ي الماضز

ز
ي العراق ف

ز
ة ف المؤتمر بأن الشيعة واألكراد عانوا من مظالم كبي 

ستخدم المؤتم نظاٍم 
ُ
 لذلك، ا

ً
ر لصياغة نظام تمثيٍل جديد لتصحيح المظالم المزعومة. ونتيجة

ي تاري    خ 
ز
ت، وألول مرة ف ز ي مي ّ

قائم عىل المحاصصة األثنية والطائفية للمناصب الحكومية التى

امه 
ّ
ه بعد غزو العراق أصبح حك

ّ
ز الشيعة واألكراد والعرب السنة. وال غرابة ان قلنا، ان العراق، بي 

ي مؤتمر لندن، وما يز 
ز
ز ف الون حتى اللحظة يحكمون العراق هم اولئك المشاركون من العراقيي 

ي فيه. 
 ويدعمون النظام الطائقز

ي  -7
ى
ي ( 2005)وعىل الرغم من أن الدستور العراف

 أن نظام التمثيل الطائقز
ّ
، إال ي

ى
ز العرف يحظر التميي 

ي توزي    ع المناصب القياديّ 
ز
 أصبح مع ذلك هو االساس ف

ً
ي الدولة. وعىل سبيل المثال، ووفقا

ز
 ة ف

لمان سنيلهذا النظام، يجب أن يكو   ن رئيس العراق كردًيا، ورئيس الوزراء شيعًيا، ورئيس الير
ً
 عربي ا

ً
. ا

  يجريكما 
ً
ها من المناصب العُ أيضا ي والتخصيص الوزارات وغي 

ي ليا عىل هذا األساس الطائقز
ى
، عرف

ت المحاصصة الطا
ّ
د أساسي لمن يُ   ،بالكامل ،كفاءةال فية محلّ ئحيث حل

ّ
ي  راد كمحد

ز
تعيينه ف

ى هذا إل فقدان المجموعات األصغر من األقلّيات العرقية المناصب العُ 
ّ
 كليّ   ،فرصةالليا. وقد أد

ً
، ا

 لشغل مناصب حكومية رفيعة. 

ة االحتالل،  -8 ي    ع  العمل عىل  تواصلوخالل فيى ز لصالح الشيعة واألكراد، وبالتالي تترسر  رسيخقواني 

 العرب السنة. وقد انعكس هذ
ّ
ز ضد انيات الحكومية التميي  ز  عىل المي 

ً
ي الجديد ايضا

ى
ز العرف ا التميي 

ز هذه من خالل ممارسات والعمليات الحكومية وإدارة العدالة. واستمر تعزيز ثقافة التميّ  ي 

 ليس وتّرسخت هذه الثقافة . ها البارزينو سياسيو  2003منذ عام الحكومات العراقية المتعاقبة 

ي الخدمة فحسب، بل القيادية و  من خالل توزي    ع المناصب الحكومية
ز
وإل أبسط الوظائف ف

ي كل جانٍب والمدنية، 
ز
ز عىل اساس  ضمنها تقديم الخدمات الحكوميّ بمن جوانبها. و  ف  ة للمواطني 

 .
ً
ي ايضا ز  تميي ّ

، عىل سبيل المثال -9 ز عية عىل التميي  ت إل إضفاء الرسر
ّ
ي أد

ز الظروف التى بول بريمر،  سلوك ومن بي 

ة من  ي الفيى
ز
، بصفته 2004 و حزيران / يوني 28إل  2003أيار / مايو  12الذي حكم العراق ف

ممارسة التشاور مع المرجع حيث بدأ ب، (CPA) المؤقتة المسؤول األمريكي عن سلطة التحالف

ي حول أي مسألة تتعلق بالعمل والسياسات الحكومية،
من  الشيعي األعىل السيد عىلي السيستانز

تكوين الحكومة إل محتويات الدستور الجديد. إن التماس الرأي العام من رئيس جماعة دينية 

ي 
ز
ي المساواة ف

ز
ي اتخاذ قرارات السياسة العامة يتعارض مع الُمثل الديمقراطية المتمثلة ف

ز
واحدة ف

 . ي صنع القرار الحكومي
ز
 الحقوق والتمثيل العادل لجميع اآلراء ف
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 كما  -10
ّ
كاء مركز شد ي العراق عىل أهميّ  (GICJ)جنيف الدولي للعدالة  د شر

ز
ة اإلشارة إل أن مسؤولي ف

اتباع هذا التوّجه. وعىل وجه الخصوص، يواصل الممثل  ،لألسف ،األمم المتحدة يواصلون

ي للحصول عىل المشورة 
ي العراق التشاور مع السيستانز

ز
ز العام لألمم المتحدة ف الخاص لألمي 

ي العراق.  المفاضلة تتناقض مع دور األمم المتحدة كجهةٍ . هذه لتوجيهوا
ز
امج ف محايدة إلدارة الير

، بمن فيهم أعضاء )من الشيعة(  ز ز العراقيي  من األهمية بمكان مالحظة أن العديد من السياسيي 

ع  
ّ
، هو نفسه لم يد ي

لمان يعارضون ذلك. إنهم يعتقدون أن إعطاء قائد ديتز ي الير
ز
  ف

ً
ي  أبدا

ز
ة ف أي خير

 ة سيكون يا الحكم، مثل هذه السلطة الرسميّ قضا
ً
دستوري النظاٍم لالتطور السليم ل امام عائقا

ي العراق. وهو ما حصل بالضبط. 
ز
 2وسيادة القانون ف

، فقد أ  -11 ي
توبعد خمسة عرسر عاًما من نظام التمثيل الطائقز

ّ
المظاهرات المناهضة للحكومة  كد

ي جميع أنحاء البالد منذ عام 
ز
.  أن معظم الع 2011ف ي

ز ال يدعمون هذا النظام الطائقز كذلك، راقيي 

ي هذا قد تم التأكيد عىل رفض ف
ز
ي تجري ف

النظام خالل المظاهرات المناهضة للحكومة التى

ي وسط وجنوب العراق منذ تموز/ يوليو عام 
ز
ي تتواصل مع  2018 المحافظات الشيعية ف

والتى

ض أنها تستتقديم هذا التقرير  ي ُيفيى
ي المناطق التى

ز
. ان غالبية ، اّي ف ي

فيد من النظام الطائقز

رضت خالل االحتالل والعودة إل 
ُ
ي ف

ز يطالبون بإزالة السياسات الطائفية التى ز العراقيي  المواطني 

ي عاملت جميع الفئات عىل قدم المساواة. 
 سياسات الحكومات السابقة لالحتالل التى

ي المحىلي 
 السياق القانونز

ي  -12
ى
. ويركز تقرير يحظر نص الدستور العراف ي

ى
ز العنرصي والعرف ز الوطنية المختلفة التميي  والقواني 

ات القانونية والمؤسسية  الدولة الطرف الكثي  من االهتمام عىل هذه الضمانات القانونية والتغيي 

ي يزعم أنها تدعم
ة التى اتتلك  األخي  ي 3التغيي 

ز
. ان العديد من الضمانات القانونية هي إيجابية ف

ي كثي  من األحيان، فان المظهر؛ ومع 
ز
ذلك، فإن الحقيقة المؤسفة هي أنها كلمات بال قوة. بل ان ف

. كما أن  ز ي القواني 
ز
ي الدستور وف

ز
م بالنصوص الواردة ف ز ي تتخذها الحكومة ال تليى

اإلجراءات التى

ي كثي  من الحاالت، وببساطة
ز
ا، او ف

ً
ز نفسها ال تتبع الدستور أحيان   ،القواني 

ُ
ز وضع تلك القوانلم ت ي 

 لتنفيذ الضمانات الدستورية. 

ت الحكومة عن الكثي  من سلطتها للميليشيات وزعماء القبائل واألحزاب السياسية مما  -13
ّ
لقد تخل

 ما تكون سيادة القانون غي  موجودة 
ً
 لذلك، غالبا

ً
ى إل ضعف المؤسسات الحكومية. ونتيجة

ّ
أد

                                                           
ومن “السيستاني:  المرجع الشيعي األعلى السيد عليالسيد يان كوبيس ما يلي بعد اجتماع مع  لألمين العام للممثل الخاص قال المثال،فعلى سبيل  2

ألنشطتنا فيما يتعلق باألمم المتحدة. الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة كوبيس  كتوجيهخالل هذه الجلسة، ربما، أخذت عدة نقاط مهمة للغاية 
 (،2016أيار / مايو  30يقابل سماحة آية هللا العظمى علي السيستاني في النجف )

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=5698:srsg-kubis-meets-with-his-eminence-
grand-ayatollah-ali-al-sistani-in-najaf-30-may-2016&Itemid=542&lang=en. 
 

ا مناقشة متعمقة حول ما كان السيد كوبيس ال يزال يلتمس المشورة: "وأنا أقدر ، ليس فقط حقيقة أن تلقيت، ولكن أيضا أننا أجرين عام،وبعد مرور 
كتوجيه للنشاطات المستقبلية والخطوات صاحب السيادة  يقّدمهاهو مدرج في جدول أعمال البلد، العراق، و كنت أستمع إلى النقاط التي كان 

العظمى علي السيستاني في مالحظات السيد جورج كوبيس، الممثل الخاص لألمين العام في العراق، للصحافة عقب لقائه مع آية هللا ”.  المستقبلية

 (،2017نوفمبر  29النجف، العراق )

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=8267:remarks-by-srsg-for-iraq-mr-jan-
kubis-to-the-press-following-his-meeting-with-his-eminence-grand-ayatollah-ali-al-sistani-in-najaf-iraq-edited-
for-brevity&Itemid=605&lang=en  

 
3 E.g., State Party Report ¶¶ 14, 20, 25, 31, 36, 46, 90, 94, 108, 111, 112. 

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=8267:remarks-by-srsg-for-iraq-mr-jan-kubis-to-the-press-following-his-meeting-with-his-eminence-grand-ayatollah-ali-al-sistani-in-najaf-iraq-edited-for-brevity&Itemid=605&lang=en
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=8267:remarks-by-srsg-for-iraq-mr-jan-kubis-to-the-press-following-his-meeting-with-his-eminence-grand-ayatollah-ali-al-sistani-in-najaf-iraq-edited-for-brevity&Itemid=605&lang=en
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=8267:remarks-by-srsg-for-iraq-mr-jan-kubis-to-the-press-following-his-meeting-with-his-eminence-grand-ayatollah-ali-al-sistani-in-najaf-iraq-edited-for-brevity&Itemid=605&lang=en
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ز االعتماد عىل نظام العدال ي العراق. وال يمكن للمواطني 
ز
 الفساد لتأثي  ة، والذي يخضع ف

ي فيه ي الحكومة  ،المسترسر
ز
 ما يخضع لسيطرة الميليشيات.  ،كما ف

ً
إن رفع قضية ولذا، فوغالبا

ز عنرصي،   بسبب االنتقام الشديد الذي الذي تميي 
ً
 يكفله الدستور، أمٌر مستحيل فعال

ّ
هو حق

عي الُمحتمل. 
ّ
 سوف يواجهه المد

، فإن ثقافة الفساد المتف -14
ً
ي والمحسوبية الطائفّية تقود إل أنظمة سياسية وطرق إنفاذ وعموما

شر

 إل جنب مع أشهم وأقارب  هم، وأولئك 
ً
ي السلطة، جنبا

ز
للقانون والعدالة تخدم مصالح من هّم ف

 ٌ ي االستفادة، عىل حساب بقية السكان. وباختصار، فإن تقرير الدولة الطرف كبي 
ز
الذين يرغبون ف

ي كلماته، ولكنه ولألسف ا
ز
ي توضح كيفية تنفيذ ف

لشديد يفتقر إل اإلجراءات والبيانات الفعلية التى

ز العنرصي.   الحماية القانونية من التميي 

ي العراق
ز
ز العنرصي ف  طبيعة التميي 

ي االتفاقية إل مجموعة من مصطلحات التعريف الشخصية  -15
ز
يشي  مصطلح "عنرصي" ف

"والجماعية: "العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي  ي
ى
بينما ال تتناول االتفاقية و . 4 أو العرف

ز  ي يثي  مفهوم التميي 
ى
ي السياق العراف

ز
، لكن ف ي

ز القائم فقط عىل االنتماء الديتز بشكل مباشر التميي 

ز عىل اساس المعتقدات الدينية. وبالنسبة للعديد من  ي كثي  من األحيان التميي 
ز
العنرصي ف

 المجموعات العرقية، فان الدين يشكل جزًءا 
ّ
ز ضد ال يتجزأ من هويته العرقية، وبالتالي فإن التميي 

 عىل أساس العرق. ونعتقد 
ً
ا ز ، قد يصبح بالفعل تميي  ي

مجموعة ما، والذي قد يستند إل موقٍف ديتز

ي عام  -أن استخدام اللجنة لمصطلح "األثنية 
ز
ي تقريرها السابق عن العراق ف

ز
 2014الدينية" ف

 يصف هذه الحاالت. 

ي اإلسالم، يتم تعريف بعض العائالت ان اإلسالم هو  -16
ز
دين األغلبية والدين الرسمي للعراق. وف

ي محمد(. وقد أصبحت  باعتبارها أحفاد الشخصيات الدينية التاريخية الرئيسية )وخاصة النتر

ي العراق، ويتم معاملة مثل هذه العائالت بمحسوبية 
ز
هذه العائالت تهيمن عىل الحكومة ف

ز متطرفة. ونتيجة لهذه الم ي هذه العائالت يتعّرضون للتميي 
ز
ز غي  األعضاء ف حسوبية فان المواطني 

ي فأن عندما يتعلق األمر بالوظائف الحكومية، الخدمات، الحماية، إلخ. لذلك، 
ز
ما قد يبدو ف

ز عىل أساس  ي الواقع تميي 
ز
ز عىل أساس الدين، وهو ما ال تشمله االتفاقية، هو ف البداية أنه تميي 

يه االتفاقية. النسب او االنحدار 
ّ
 ، والذي تغط

ي المقام  -17
ز
ز العنرصي الذي يركز ف وبناًء عىل هذا الفهم لسياق العراق، سيناقش هذا التقرير التميي 

ة مفضلة داخل البلد.  ي والنسب ويخلق بصورة خاصة، مجموعة صغي 
ى
األول عىل األصل العرف

ز  ز ومع ذلك، ومن أجل التبسيط فسيتم استخدام مصطلح "التميي  العنرصي" لإلشارة إل التميي 

 عىل أساس العرق والنسب. 

 

 

                                                           
4 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination art. 1(1), opened for signature 

21 Dec. 1965, 660 U.N.T.S. 195 [hereinafter Convention]. 
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امات العراق بموجب االتفاقية ز  اليى

ي المادة  -18
ز
امات األساسية لالتفاقية مبينة ف ز ، فإنها تدين 2. اما المادة 5وجزء من المادة  2االليى

ز بكافة أشكاله،  ز العنرصي وتطلب من الدول، القضاء عىل هذا التميي  ام العام التميي  ز ل االليى
ّ
وتحل

، يجب عىل الدولة عدم االنخراط 
ً
من خالل معالجة ثالثة أنواع من األفعال للدولة الطرف. أوال

ي أو 
ز العنرصي" من خالل مؤسساتها عىل المستوى الوطتز ي "عمل أو ممارسة للتميي 

ز
ة ف مباشر

ز 5المحىلي  ، يجب عىل الدولة أال "ترع أو تحمي أو تدعم التميي 
ً
العنرصي" بنشاط من قبل . ثانيا

ا، يجب عىل الدولة أن تخطو خطوة أبعد نحو "حظر وإنهاء، وبكل الوسائل 6أطراف ثالثة
ً
. ثالث

ية العنرصية لألطراف الثالثة ز ي المادة 7المناسبة"، الممارسات التميي 
ز
ام واسع ف ز  اليى

ً
 5. هناك أيضا

ي األمان عىل ال
ز
ي بأن تضمن الدولة بشكل عام "حق الشخص ف

نفس والحماية ... من العنف يقضز

. 8أو األذى الجسدي، سواء أوقعه المسؤولون الحكوميون أو أي فرد أو مجموعة أو مؤسسة"

تتطلب من الدولة أن  2وضمن هذا الحكم الواحد فانه من الواضح أن الجوانب الثالثة للمادة 

ية من جانبها أو ِقَبل أطراٍف  ز وبأخذها بنظر االعتبار  ثالثة.  توفر الحماية من األعمال التميي 

 فان مركز جنيف الدولي للعدالة 
ً
ز  GICJمجتمعة اماٍت   5و  2يعتير هذه األحكام من المادتي  ز كاليى

 أساسّية تفرضها االتفاقية عىل الدول األطراف. 

ي المادة  -19
ز
دة مختلفة ف

ّ
امات األساسّية باإلشارة إل حقوق محد ز . 5تتناول االتفاقية هذه االليى

ي المادة والحقيقة المؤ 
ز
ي  نتهكة بشكٍل مُ  5سفة هي أن العديد من الحقوق المذكورة ف

ز
واسع ف

دة، فإن 
ّ
العراق. ومع ذلك، وبينما تستدعي هذه القائمة االنتباه إل العديد من الحقوق المحد

ام األساسي هو توفي  "المساواة أمام القانون" ز ي أن جميع الحقوق القانونية، سواء 9االليى
. وهذا يعتز

ة أو مدنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، وما إذا كانت مدرجة عىل وجه ياسيّ كانت س

اماتها بموجب المادة  ز  . 2التحديد أو ال، يجب أن تحميها الدولة من خالل اليى

ام  -20 ز ي االليى
ز
ز هذا التقرير عىل إخفاقات العراق ف

ّ
ك  من مناقشة انتهاكات حقوق معينة، سي ُ

ً
وبدال

ي بتعهداته األساسية 
ز
اٍت سلبية عىل جميع الحقوق الواردة ف ي إل تأثي 

ّ
ألن هذه اإلخفاقات تؤد

 من اإلتفاقّية.  5المادة  
 

ز العنرصي بشكل مباشر  ممارسة ي العراق التميي 
ز
 ف

اماته -21 ز  الليى
ً
ي ، فان 2بموجب المادة  ا خالفا

ز
ي أعمال تالعراق السلطات ف

ز
نخرط بشكل مباشر ف

ز العنرصي.  ي هو قانون مكافحة وممارسات التميي  ز وأحد األدوات الرئيسية لهذا السلوك التميي 

ض رسميا ان يُ 2005لعام  13اإلرهاب )القانون رقم  ي (. وحيث من المفيى
ز
ستخدم هذا القانون ف

 
ّ
ان الحكومة العراقية  المقام األول لمواجهة التهديد الذي تشكله الجماعات "اإلرهابية"، اال

ير جميع أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان  ،عىل نطاق واسع ،بتستخدم قانون مكافحة اإلرها لتير

                                                           
5 Convention art. 2(1)(a). 
6 Convention art. 2(1)(b). 
7 Convention art. 2(1)(d). 
8 Convention art. 5(b). 
9 Convention art. 5. 
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 جماعاٍت 
ّ
ي واإلعدام  ضد

ها إثارة للرعب هي حوادث االعتقال التعسقز ان. وأكير
ّ
دة من السك

ّ
محد

 وحاالت االختفاء القرسي والتعذيب ذات الدوافع العرقية والواسعة. 

ي عام و  -22
ز
  واسع كسالح   اإلرهاب عىل نطاٍق ، تم استخدام قانون مكافحة 2005منذ اعتماده ف

ّ
ضد

ز لقمع االنتقادات العامة للحكومة. ومع ذلك، فإن  ز والمثقفي  ز والصحفيي  ز السياسيي  المعارضي 

 عن كون هذا القانون مُ 
ً
  ستخدم كأداةٍ تطبيقه يكشف أيضا

ّ
ز العنرصي ضد مجموعاٍت  للتميي 

ز ليس عرقية معينة عادة ما تكون هي المستهدفة، وباألخص العرب الس ة. ومع ذلك فان التميي 
ّ
ن

ي 
ز
ي تطبيق هذا القانون، وانما ف

ز
ثاره المؤلمة: حيث إن عقوبة اإلرهاب هي الموت. وقد آفقط ف

ز باإلعدام ينتمون إل مناطق جغرافية ذات  ق مركز جنيف الدولي للعدالة ان معظم المحكومي 
َّ
وث

ين وديال. ولقد أعىط هذا القانون هوية أثنية مماثلة، مثل محافظات األنبار ونينوى وصالح الد

عية لممارسة اعمالها الطائفية للتخلص من الخصوم من خالل  السلطات العراقية غطاًء من الرسر

ز األبرياء حتى الموت عىل أساس تقارير  اعتقال واحتجاز وتعذيب وُحكم المئات من المدنيي 

 ملفقة. 

ز شخص -23 دة عىل ذلك اعدام ستة وثالثي 
ّ
ي ومن األمثلة المحد

ز
 ف

ً
بتهم  2016أغسطس/آب  21ا

ي راح ضحيتها ما يقرب من 
ز اعتقلوا  1700تتعلق بمذبحة معسكر سبايكر التى من الجنود العراقيي 

 
ُ
ي عام ها عدموا من قبل عنارص داعش بعد أن استولت قواتوأ

ز
. ان المحاكمة 2014عىل الموصل ف

ت إل صدور أحكام اإلعدام هذه كانت معيب
ّ
ي أد

ي المجتمع الدولي اة وتم انتقالجماعية التى
ز
. 10دها ف

ز عىل  ي العراق، فقد تمت مقاضاة العديد من المتهمي 
ز
 لمصادر مركز جنيف الدولي للعدالة ف

ً
ووفقا

ة أساس 
ّ
ز يدين مركز جنيف الدولي للعدالة بشد ي حي 

ز
ي وخلفيتهم العرقية. وف

ز
أصلهم الجغراف

 
ّ
ف بأهمية محاسبة مرتكبيها، لكن د ه يمذبحة معسكر سبايكر ويعيى

ّ
بان المالحقات  هنا  شد

 
ّ
ستخدمت كعمل انتقامي ضد

ُ
األشخاص، بعض القضائية وعمليات اإلعدام الناجمة عنها قد ا

، عىل أساس انتما ي
ى
ز ئهم العرف ي حي 

ز
تم قد ال عالقة لهم بهذه الجريمة. وتجدر اإلشارة إل أنه  ف

ز بينما ال يزال اخرون يخضعون للمالحقة  ة من األشخاص منذ ذلك الحي  إعدام اعداد كثي 

  القضائية من قبل الحكومة كجزٍء من قضية معسكر سبايكر. 
 

ي استخدام ق -24
ز
انون مكافحة اإلرهاب )وسوء استخدامه( إن قدرة الحكومة العراقية عىل اإلفراط ف

ي أن يكون محل استغراب آخذين بنظر اإلعتبار ما يشوب صياغته من ضعف. وقال 
ال ينبعز

ي  إن" أجرته اللجنة الوطنية العراقية لحقوق اإلنسان تحليلٌ 
قانون مكافحة اإلرهاب ال يقز

ي لحقوق  بمتطلبات أّي من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو الميثاق العرنر

ز بحقوق اإلنسان(. وقال التحليل إن "، اإلنسان ز الخاصتي  ز المعاهدتي  ي هاتي 
ز
)العراق طرف ف

ي العديد من   لمقاضاة مرتكتر
ً
 واسعا

ً
القانون غامٌض وواسع بشكل مفرط مما يمنح الحكومة مجاال

ة الموت دون مراعاٍة الجرائم تحت مسّم "اإلرهاب". والنتيجة هي القدرة عىل تطبيق عقوب

 لخطورة الجريمة المزعومة. 

                                                           
10  Iraq Sentences 40 'IS' Members to Death Over Tikrit Massacre, Deutsche Welle (18 Feb. 2016), 

https://www.dw.com/en/iraq-sentences-40-is-members-to-death-over-tikrit-massacre/a-19056987. 
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ز العنرصي.  -25 ، أداة للتميي 
ً
ي نفذتها سلطات االحتالل أصال

كما أصبحت سياسة اجتثاث البعث، التى

وبموجب هذه السياسة تم حّل حزب البعث، وتم فصل اعضاء الحزب من وظائفهم الحكومية 

ي الحكومة. ان تنف
ز
يذ هذه السياسة يجري دون أي نوع  من ومنعهم من أّي مشاركة مستقبلية ف

رين. وال تزال هذه السياسة  ّ اإلجراءات القانونية، مما ينتهك الحقوق األساسية لألفراد المترصز

 من قبل الحكومة، 
ً
ا
ّ
ستخدم بشكل واسع جد

ُ
تفرض الحكومة عقوباٍت صارمة عىل أي شخص إذ ت

ء قام به اثن ي
ه يتعاطف مع حزب البعث أو أّي سر

ّ
ركز الحكومة تعتقد أن

ُ
ة حكمه. وفوق ذلك، ت اء فيى

ي اضطهادهم، وخاّصة العرب السنة 
ز
 األشخاص الذين ترغب ف

ّ
عىل استخدام هذه السياسة ضد

هم من الجماعات العرقية غي  المرغوب فيها من قبل  . ها وغي 

 تجدر اإلشارة إل أن العراق مسؤول  -26
ً
ي تشكل جزًءا أيضا

 عن ترصفات حكومة إقليم كردستان، التى

 و من الدولة العراقية. 
ً
ي ايضا

ى
ز العرف ي التميي 

ز
ي ذلك من خالل تشارك سلطات إقليم كردستان ف

ز
، بما ف

ت السلطات  ز ي كركوك مي ّ
ز
استخدام قانون مكافحة اإلرهاب الخاّص بها. عىل سبيل المثال، ف

كمانية العربية بحرمانها من الوظائف والتمثيل والخد  الجماعات العرقية واليى
ّ
مات الكردية ضد

امات  ز الحكومية. لذا يجب أن تدرس اللجنة بعناية كيف تؤثر ترّصفات حكومة كردستان عىل اليى

 العراق بموجب االتفاقية. 

ز العنرصي من قبل أطراف ثالثة السلطات تدعم  التميي 

ي نتهك تكما  -27
ز
ي سلوكها  من االتفاقية من خالل دعم أطراٍف  2العراق المادة السلطات ف

ز
ثالثة ف

ي  العنرصي. 
ز
 بعلم الحكومة العراقية  فهنالك العديد من المليشيات تعمل ف

ً
العراق رسميا

ي العراقية" 
ي األراضز

ز
للمساعدة فيما تسميه "جهودها الضخمة لتحقيق األمن وسيادة القانون ف

 قوات داعش
ّ
ي . ومع ذلك، فإن العديد من األمثلة المتكّررة عن انتهاكات حقوق ا11ضد

إلنسان التى

ثبت أن االستخدام الرسمي 
ُ
 مع إيحاءاٍت عنرّصية علنية أو خفية، ت

ً
ترتكبها هذه الميليشيات، غالبا

ز  ي أحسن األحوال. باإلضافة إل ذلك، فان القواني 
ز
ي بنتائج عكسّية ف

لمثل هذه الميليشيات يأنى

ي العراق تحمي تلك الميليشيات وبشكل رسمي من ال
ز
مساءلة، مما يسمح والسياسات الحكومية ف

ز العنرصي وانتهاكاٍت  ي التميي 
ز
حض لحقوق اإلنسان مع اإلفالت من العقاب.  لها باالنخراط ف

ُ
 ال ت

ي  -28
عىل سبيل المثال، تعّرضت مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها لقصف كثيف وعشوان 

ي مدينة الصقالو 2016وغارات جّوية خالل شهري أيار وحزيران 
ز
ية )وهي . مما حدا بالناس ف

ة قرب الفلوجة( ال الفرار من الموت بالتوّجه إل أقرب المعسكرات لمنطقتهم،  مدينة صغي 

ي أيدي الميليشيات المُ  عسكر هو ولكنهم وجدوا ان الم
ز
. وهناك، ووفقا ف

ً
ف بها رسميا عيى

 
ّ
 تعّرضوا لمعاملة سيئٍة جد

ّ
ي حصل عليها مركز جنيف الدولي للعدالة، فانهم قد

ا،  للتسجيالت التى

ي ذلك الطعن باألسلحة، وحرق اشخاص  و 
ز
 عن التعذيب، بما ف

ً
 اإلساءات اللفظية والنفسية، فضال

 لمن نجوا، فقد تعّرض المدنيون لهذه 
ً
وهم عىل قيد الحياة، واإلعدامات الجماعية. ووفقا

ة يّ المعاملة عىل أساس مزاعٍم بأنهم ينتمون إل داعش، لكن االعتداءات تلك كان لها دوافع عرق

 ة. وطائفيّ 

                                                           
11 State Party Report ¶ 29. 
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 "المحاكمات" وعمليات فيما يسّم  عىل نطاٍق واسعكما شارك عدد من الميليشيات الرسمية  -29

 إاإلعدام بعد مجزرة معسكر سبايكر المذكورة أعاله. وقد 
ً
ف قادة هذه الميليشيات علنا عيى

 . المذكورةمذبحة لانتقامي ل بإعدام العديد من األشخاص من مناطق مختلفة، كعمٍل 

ي  عىل صعيد آخر، -30
ز
ي ف

ى
ي عمليات التطهي  العرف

ز
 ف

ً
انخرطت الميليشيات المدعومة حكوميا

ي 
ي يناير/ كانون الثانز

ز
. وابتداًء من مدينة 2015محافظة ديال منذ طرد داعش من تلك المنطقة ف

انالميليشيات  جمعتالمقدادية، حيث 
ّ
ى ، وعادة من الرجال والشباب، من البلدات والقر السك

ي النهاية إل قتل العديد 
ز
ى ف

ّ
ب  هم وتعريضهم لإلهانات الطائفية، مما أد المحيطة وقامت برصز

ي 
ي من يناير/كانون الثانز

ي األسبوع الثانز
ز
ي المقدادية، مما 2016منهم. وف

ز
، تم شّن حملة قصف ف

ى إل تدمي  أكير من 
ّ
. وحسبما أفادت مصادر، من مرس  12أد ز ي 

ّ
 وقتل العديد من المصل

ً
ح مسجدا

ي 
ز
ي  11االحداث، لمركز جنيف الدولي للعدالة، أنه ف

، بدأت عدة 2016يناير / كانون الثانز

ميليشيات شيعية )ميليشيا بدر وعصائب أهل الحق وميليشيا حزب هللا( تجوب شوارع المدينة 

دة العرب السنة هناك، أو 
ّ
ات الصوت والهتافات واطالق الشعارات الطائفية مهد وتستخدم مكيرّ

طلقون عليهم اسم ال "نواصب"، ويأمرونهم بمغادرة المدينة أو مواجهة الموت، ثم قامت ما ي

 . 12بتنفيذ عمليات إعدام جماعية

ي شملت  -31
ي المقدادية التى

ز
ق عدد من مصادر مركز جنيف الدولي للعدالة تلك الحملة ف

ّ
كما وث

ي 
ز
آخرين  60شخًصا، وإصابة أكير من  30، وإعدام 2016يناير  11تفجي  خمسة مساجد ف

ز الزبيدي، قد أكد عىل قناة  ي محافظة ديال، حسي 
ز
بجراح. وكان الرئيس السابق للجنة األمنية ف

ي 
ز
ي أن الحملة كانت "عملية تّم التخطيط لها مسبقا" أعقبها تفجي   12الجزيرة ف

يناير/ كانون الثانز

ي باللوم عىل داعش!. امسال
 جد، وكالعادة، ألقى

ز من مراسىلي ومن المهم اإلشارة إل أن ا -32 قية الفضائّيةتلفزيونّية )القناة الثني  ، وهما كّل من (الرسر

ي 
ز
غتيال ف

ُ
، قد أ ي  2016يناير  12سيف طالل وحسن العنبكي

ز
يان األحداث ف

ّ
بعد أن كانا يغط

ة تشي  بقوة إل وجود صلة 13المقدادية
ّ
ز لم يتم تحديد القاتل، ولكن التوقيت واألدل ي حي 

ز
. وف

ي 
ي الصحافة. مع إحدى الميليشيات التى

ز
  عرفت هوية المغدورين كونهم يعملوٍن ف

ة من الناس، فإن الميليشيات المدعومة من الحكومة، تحت  -33 وباإلضافة إل استغالل أعداٍد كبي 

 باختطاف أشخاص وتنفيذ عمليات 
ً
" )قوات التعبئة الشعبية(، تقوم أيضا ي مظلة "الحشد الشعتر

 ما 
ً
تقوم تلك الميليشيات باعتقال واحتجاز األفراد عىل أساس  إعدام خارج نطاق القضاء. وغالبا

 من ذلك، ينكرون 
ً
ي خالص دون أن تقدم لهم أو لعائالتهم أية معلوماٍت عن االعتقاالت. بدال

طائقز

 أن الشخص قد تّم القبض عليه. وهؤالء المُ 
َ
ز قلعت  ي 

َ
ي ، وغالبيتهم من العرب السنة، ُيحت

ز
جزون ف

 . هل الصحّيةشة مكان احتجاز الُمعتقل، أو الحالة البدنية أو ّشية حتى ال تعرف األ  سجوٍن 

ة الماضية،  ةوعىل مدى السنوات الخمس -34 قتعرسر
ّ
تالمنظمات غي  الحكومية  وث قوائم  ونرسر

ز هذه القوائم بوضوح كيف  عدموا. وتبي ّ
ُ
بأسماء األشخاص المفقودين والذين يعتقد أنهم أ

د عائالٍت معينة. بالمقابل، لم تبذل الحكومة أّي جهٍد 
ّ
من استهدفت الميليشيات بشكل محد

                                                           
12 GICJ, IRAQ: Ethnic and Sectarian Cleansing in Diyala (Feb. 2016), http://www.gicj.org/gicj-reports/500-

human-rights-in-iraq-diyala-province-2. 
13 Saif Talal, Committee to Protect Journalists, https://cpj.org/data/people/saif-talal/. 
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ز من اجل تقديمهم  أجل د هوية الُمرتكبي 
ّ
ز ولم تحد اإلنصاف والتعويض لعائالت الُمختفي 

ي رسالٍة بتاري    خ للعدا
ز
ين األول  12لة. وعىل سبيل المثال، ف إل مفوض األمم  2016أكتوبر/ ترسر

  643للعدالة قائمة بأسماء  مركز جنيف الدولي  ثّبتالمتحدة السامي لحقوق اإلنسان، 
ً
شخصا

ي الصقالوية أي 
ز
اختطفتهم الميليشيات المدعومة من الحكومة بعد الحدث المذكور أعاله ف

ي 
ز
  14. 2016حزيران  الذي حصل ف

. وقد  (الدور)مدينة  -35 ي
ى
ق هي مثاٌل آخر عىل االستهداف العرف

ّ
 من  161المركز أسماء وث

ً
شخصا

ي مدينة الدور. حيث تّم  31
ز
م( ف

ّ
ي منطقة )الجال

ز
اختطاف هؤالء األفراد من  عائلة استهدفوها ف

مت تلك الميليشيات قبل المليشيات الرسمّية وال ُيعرف مكانهم لحد اآلن. باإلضافة إل ذلك، قا

ي جميع أنحاء المدينة. وقوائم األسماء 
ز
ة ف

ّ
ي يحتفظ بها مركز  ،بنهِب وحرِق منازل العرب السن

التى

دليٌل واضح عىل أن الميليشيات تقوم باختطاف رجاٍل وأبناٍء ينتمون إل ، جنيف الدولي للعدالة

ز أل 
ِّ
دة، وهذا دليل اكيد عىل الدافع الُمحف

ّ
ز العنرصي. عائالٍت وقبائل محد  عمالهم وهو التميي 

ز العنرصي الفشل ي استخدام "كل الوسائل المناسبة" إلنهاء التميي 
ز
 ف

، فان حكومة العراق ال تمتثل للمادة  -36
ً
ا ها ال تستخدم جميع الوسائل  2وأخي 

ّ
من االتفاقية ألن

ز من قبل أطرا ي ذلك التميي 
ز
ز العنرصي، بما ف  للتميي 

ٍّ
 المناسبة المتاحة لها لوضع حد

ً
ٍف ثالثة. وبدال

ب المسؤولية 
ّ
ز من جانب أطراٍف ثالثة، تحاول الحكومة تجن من معالجة سوء المعاملة والتميي 

ية. وفيما يىلي بعض األمثلة العديدة لهذا الفشل.  اإلكتفاء بتوضيحطريق عن  ز  األنشطة التميي 

ين األول  -37 ان بلدة جرف 2014منذ أكتوبر / ترسر
ّ
يد ما تبقى من سك الصخر من قبل عدٍد ، تّم ترسر

 ميليشيات حزب هللا ولواء بدر. وقد استولت هذه الميليشيات عىل 
ً
من الميليشيات، وخاّصة

هم من العرب السنة. هذا عىل الرغم  120المنطقة وال تزال ترفض السماح بعودة 
ّ
ألف نازح ألن

ي حاالٍت يائسة. و 
ز
زعمت الحكومة من الطلبات المتكّررة من قبل السكان الذين يعيشون اآلن ف

العراقية أن المليشيات ال تعمل تحت توجيهها، ولذلك فإنها غي  قادرٍة عىل إجبار الميليشيات 

ي الحكومي بتلك الميليشيات، 
اف القانونز  لالعيى

ً
عىل السماح للسكان بالعودة. ومع ذلك، ونظرا

عاء الحكومة ويؤكد أن الحكومة 
ّ
ي اد

ز
ك ف

ّ
ال تستخدم جميع فإن مركز جنيف الدولي للعدالة يشك

ان، الذي ينطوي عىل دوافع 
ّ
وح المستمر للسك ز  لليز

ٍّ
الوسائل الُمناسبة الُمتاحة لها لوضع حد

 عنرصيٍة وطائفّيٍة. 

فيديوية للعديد من األشخاص الذين يقعون  تسجيالٍت  GICJولدى مركز جنيف الدولي للعدالة  -38

ي أحد األمثلة، يتّم تعذيٍب ج
ز
ندّي من قبل مجموعة من أكير من ضحايا الدوافع العنرصية. وف

طة االتحادية. ويتعّرض الضحّية  ي والزّي الرسمي للرسر
ى
ة أشخاص يرتدون زّي الجيش العراف عرسر

ح من قبل المعتدين، ثم ُيطلق عليه النار  ب الُمير ة برشقاٍت للرصز
ّ
من أعضاء المجموعة حتى عد

 عىل األرض. وقد أوضح شهود عيان 
ً
" الوحيدة للجندي هي أنه لمركز أن "الجريمةليسقط ميتا

ينتمي إل الطائفة السنّية. وتعتقد مصادرنا بقوة أن هذا هو السبب وراء قتله. ولألسف، فإن مثل 

نت حيث يتفاخر القتلة باعمالهم هذه. كما تقوم تلك   عىل اإلنيى
ً
هذه الفيديوهات متوفرة ايضا

                                                           
14 GICJ, Fallujah: Inside the Genocide (June 2016), http://www.gicj.org/gicj-reports/495-the-situation-in-iraq-

fallujah-genocide. 
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ً
، وأحيانا ز  أطفال، يتعّرضون للتعذيب أو المليشيات بعرض لقطاٍت مرّوعة لشباب ُسنة مرعوبي 

ب  هم، وإحراقهم أحياء، وإطالق  ي ذلك ركلهم عىل الرأس، ورصز
ز
سوء المعاملة بطرٍق مرّوعة، بما ف

، بينما يرصّ 
ً
همون، النار عليهم جميعا

ّ
خ اعضاء تلك المليشيات جميعهم بإهاناٍت طائفّيٍةعرقية ويت

 بدون دليل، وجود روابط ألولئك الضحايا بداعش. 

39-  
ً
ز العنرصي واالعتداء العنرصي، تتبتزّ  وردا ي التميي 

ز
 الحكومة عىل هذه األدلة الالفتة للنظر ف

 أن الحوادث إما حاالٍت 
ً
 موقف اإلنكار، مدعية

ً
معزولة بسبب سوء سلوك عدد  العراقية عادة

ز م ي الواقع مقاتلي 
ز
عي ان االشخاص الذين يقومون بهذه االفعال انما هّم ف

ّ
ن قليل من األفراد أو تد

ق ادعاءات الحكومة، فإن
ّ
ي زي رسمي لقوات األمن. وحتى إذا اردنا أن نصد

ز
ال  ها داعش متنكرين ف

  عن استخدام "جميع الوسائل المناسبة" إلنهاء ما يبدو أنه أعمال  ةمسؤول تزال
ز واضحة  تميي 

طة الفيديو والشهادات واألشكال األخرى م ة للغاية. ويستقبل مركز جنيف العديد من أشر
ّ
ن األدل

، منتظم ومنترسر عىل  ز عنرصي حكومي ، أن مثل هذه األفعال هي تميي 
ّ
ثبت، بدون اّي شك

ُ
ي ت

التى

ة. وتواصل حكومة العراق سياسة عدم اتخاذ أّي 
ّ
 العرب السن

ّ
ي ضد

نطاق واسع، وانتقاٍم طائقز

ف نفسها أبعد من صياغة صف
ّ
ي الفاضح، ولم تكل ز ي لوقف هذا السلوك التميي 

حاٍت إجراٍء حقيقى

ز والقرارات الوزارية.  ي التقارير والقواني 
ز
 من الكلمات الفارغة ف

ي ضمان الحماية ضد العنف أو األذى الجسدي الفشل
ز
 ف

امه  -40 ز ي باليى
ز العنرصي الموضحة أعاله، فإن العراق ال يقز ي أمثلة التميي 

ز
وبسبب الطبيعة العنيفة ف

 الشخص من االتفاقّية  5األساسي بموجب المادة 
ّ
ي األمان والحماية ... من العنف لضمان "حق

ز
ف

ي العراق هو . وكما مُ 15أو األذى الجسدي"
ز
ز اعاله فان الكثي  من العنف واألذى الجسدي ف بي 

ز  ّ هم من األفراد والجماعات. نتيجة للتميي  ز وغي  ز الحكوميي   العنرصي من جانب المسؤولي 

امه بأن يضمن لألفراد والج ز ي اليى
ز
ماعات األمن والحماية من وهكذا، فإن العراق يخفق بوضوح ف

 العنف ذي الدوافع العنرّصية واألذى الجسدي. 

 االستنتاجات

ي التوثيق واالبالغ عن االنتهاكات واسعة  (GICJ) لقد امضز مركز جنيف الدولي  -41
ز
سنواٍت عديدة ف

ز ان تلك  ي حي 
ز
ي العراق. ف

ز
ق لكّل حقٍّ من حقوق اإلنسان ف

ّ
مرحلة الاالنتشار بالشكل الذي ال ُيصد

ي عام 
ز
وع للعراق ف الواليات  قادتهمن قبل التحالف الذي  2003قد بدأت منذ الغزو غي  المرسر

ي معالجة هذه المتحدة، لكّن جميع الحكومات ال
ز
عراقية المتعاقبة قد فشلت بشكل ُمزمن ف

أن يدعم جهود الحكومة العراقية للقضاء عىل  ةاالنتهاكات. وسيرّس مركز جنيف الدولي للعدال

ز بأن الحكومة  ز العنرصي وتوفي  العدالة للضحايا؛ لكننا لسنا مقتنعي   تنوي معالجةالتميي 

. بل عىل العكس،  ي
ز  عىل ميع ممارسات الحكومة تؤكد ن جإالمشكلة بشكل حقيقى أن التميي 

 السلطة.  عىل هرم العنرصي هو جزء أساس من عقلية من هّم 

وتحت ذريعة قتال داعش، قامت القوات الحكومية مع الميليشيات المدعومة بتدمي  معظم  -42

ي ذلك مدن الموصل والرمادي والد
ز
ي يشكل العرب السنة األغلبية العرقية فيها، بما ف

ور المدن التى

                                                           
15 Convention art. 5(b). 
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ي كل تلك الحاالت، كان السبب هو فشل الحكومة 
ز
ي والفلوجة وجرف الصخر والحويجة. وف وبيخر

ي منع مئات من أعضاء داعش من السيطرة عىل المدينة، ثم اختاروا تدمي  
ز
والقوات العراقية ف

ز من السكان إل الصحراء.  تلك المدن بالكامل تحت مسم طرد داعش، مما أدى إل نزوح الماليي 

هم. وي
ّ
ية ضد ز ح السياسات التميي 

ّ
عتقد سكان هذه المدن العربية السنية أن هذا النمط يوض

وباإلضافة إل ذلك، كسياسٍة عامة، تستهدف الحكومة وقوات الميليشيات المدعومة، العرب 

، وإهانة رموزهم،  ز ز واالجتماعيي  ز والدينيي  السنة باختطافهم، وتهديد وقتل قادتهم الفكريي 

 رق أماكن عبادتهم )المساجد(. وتدمي  أو ح

ي الوفاء  -43
ز
م مركز جنيف الدولي للعدالة بالوضع الصعب الذي تواجهه حكومة العراق ف

ّ
قد يسل

ي الواقع، ممارسة سيطرة فّعالة 
ز
ي ال تستطيع فيها، ف

ي المناطق التى
ز
اماتها بموجب االتفاقية ف ز باليى

 اعتادت إلقاء اللو 
ّ
م عىل الجماعات األخرى بسبب عىل أراضيها. ومع ذلك، فإن الحكومة قد

ة  انتهاكات االتفاقية، والحقيقة ما ذلك سوى ُحجج استخدمتها خالل السنوات الخمس عرسر

اماتها.  ز ب الوفاء باليى
ّ
ة كذريعٍة لتجن  األخي 

يعتقد مركز جنيف الدولي للعدالة أنه يجب إجراء تحقيق دولي شامل ومستقل فيما يتعلق  -44

ي هذا التقرير، وكذلك جميع انتهاكات حقوق بجميع حاالت إساءة المعاملة 
ز
ز المذكورة ف والتميي 

ي وإنهاء اإلفالت من العقاب 
ى
ي العراق، من أجل وضع حد لمعاناة الشعب العراف

ز
اإلنسان األخرى ف

 عن طريق تقديم الجناة إل العدالة. 
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 مركز جنيف الدولي للعدالة

 GICJ  

وغير ربحية، مستقلة، مقّرها في جنيف، سويسرا. منظمة دولية، غير حكومية 

ويحافظ املركز على شراكات مع العديد من املنظمات غير الحكومية واملحامون 

وشبكات مجتمع مدني واسعة داخل العراق وعبر منطقة الشرق األوسط. ومن 

ة على انتهاكات وتجاوزات حقوق 
ّ
قى املركز وثائق وأدل

ّ
خالل هذه القنوات، يتل

ان في العراق فور حدوثها. ويقّدم مركز جنيف الدولي للعدالة تقارير عن اإلنس

انتهاكات حقوق اإلنسان إلى مختلف هيئات حقوق اإلنسان داخل منظومة األمم 

املتحدة، كما يعرضها للدول األعضاء في األمم املتحّدة من خالل مشاركاته 

 املنتظمة في دورات مجلس حقوق اإلنسان.

 

www.gicj.org 
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 مركز جنيف الدويل للعدالة
 منظمة دوليّة، غير حكوميّة، مستقلّةـ مقّرها جنيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneva International Centre for Justice 

 (GICJ) 

Postal address:  P.O. Box: GICJ  598 CH-1214 Vernier, Geneva – Switzerland 

Email: info@gicj.org       

    Tel: +41 22 788 19 71 

Office: 150 Route de Ferney, CH 1211 Geneva 2 – Switzerland 

Facebook: https://www.facebook.com/GIC4J 

Twitter: @Geneva4Justice      Skype: Geneva4Justice  Instagram: geneva4justice 

Website: www.gicj.org 
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