
 راقــالع حقوق اإلنسان يف ةـحال

 

 

 ، تحكمه سلطة فاسدة،شعب مسلوب اإلرادة

في غياٍب لحكم القانون 
 

Mailing address: info@gicj.org     Tel: +41 22 788 19 71        Website: www.gicj.org 

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

Headquarters: 150 Route de Ferney, CH 1211          Geneva - Switzerland 

 

 

 

http://gicj.us7.list-manage.com/track/click?u=14e209174c9f30b85a15abfc0&id=de657bf4e2&e=8189174a46
http://www.gicj.org/
https://www.facebook.com/GIC4J
http://www.youtube.com/user/Geneva4Justice
https://twitter.com/geneva4justice


 حالة حقوق اإلنسان يف العراق

  2018 

 قدّمةم

 على بدء عملّية غزو العراق عام 2018مع نهاية العام 
ً
التي نجم عنها احتالل مدّمر، واحالل نظام حكم يقوم على املحاصصة  2003، يكون قد مض ى خمسة عشرة عاما

اقّية   شعب العراق وما يزال ذات الطابع املدني.بما فيها تلك حّل الجيش واملؤسسات األمنّية وغيرها من الدوائر  إثر الطائفّية بعد ابعاد الكوادر املحترفة في الدولة العر

أعلى مستوى ممكن من الصحة ب التمتع حقوقه فيأن اإلضافة إلى وب. والكهرباءالطعام و املاء  ومنهايفتقر إلى الخدمات األساسية للغاية، اذ في ظروف سيئة يعيش، 

ه األساس في الحياة، التعبير، حّرية الجمعيات و البدنية والعقلية، والتعليم، والتجمع السلمي، وتكوين 
ّ
قد تعّرضت جميعها للخطر نتيجة للعمليات العسكرية بّل حق

فذت في البلد وكذلك سياسات التخويف والتهديد.
ُ
 العشوائية واملدّمرة التي ن

اقيين أن  52.5اعتبر  وقد، ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب و  هي اهم التحّديات التي  )الفقر والبطالة وارتفاع األسعار( السيئة صاديةاألوضاع االقتباملائة من العر

باملائة ان  3.5 لم يعتبر سوى الداخلي و  واالستقرار باملائة لألمن  9.7من اهم تلك التحديات، في مقابل  الفساد املالي واإلداري باملائة  32.5اعتبر تواجه حياتهم، في حين 

 مهّما تعزيز الديمقراطية
ً
  ،سيطرت امليليشيات ،عدم االستقرارترّدي األوضاع و من  ه البيئةفي هذ.1لهم يمثل تحّديا

ُ
مختلف على ونشر العنف، قيم الطائفية  شيعالتي ت

  .استقالليتهسيادة القانون جّراء ضعف القضاء وعد ، وغابت سلطة الدولة و األوضاع الهشة بالفعل لسكانها توتفاقم ،البالدمدن 

برى، وتركتها 
ُ
مدن  وهنالكللخطر، غير صالحة للسكن وهو ما يعّرض حاية املاليين لقد استخدمت السلطة وامليليشيات ذريعة محاربة اإلرهاب لتدمير مدن العراق الك

 أخرى يُ 
ّ
 من أجل حقوقهموعادة ما يتم قمع أولئك . انها من مجرد التفكير بالعودة اليها مثل جرف الصخرحرم سك

ً
 عن استمرار استهداف ، الذين يتظاهرون سلميا

ً
فضال

 الصحفيين.

اقيين ، فمن س يء أكثر هو ، 2019وبداية العام  2018مع نهاية العام  ،في العراق الوضع   بلدهم.في وضع للّير يتغ ّي أحصول من  يائسينلقد ترك هذا املاليين من العر

                                                           
 ، 2016، تقرير التنمية اإلنسانيّة العربية للعام UNDPبرنامج األمم المتحّدة اإلنمائي  - 1



 

 

 سلب إرادة الشعب

جري بالرغم من أن البالد  ▪
ُ
ت2018لكن تلك االنتخابات، بما فيها تلك التي جرت في مايس/آيار ، 2003عام  ذسنوات من 4انتخابات منتظمة كل ت

ّ
بعيدة  ، ظل

سيئاته، رغم ان الغالبية ي بكّل من القضايا الرئيسية هي أنها تستند إلى دستور يهدف إلى الحفاظ على النظام الطائفي الحالو كل البعد عن الديمقراطية. 

 العظمى من الشعب تطالب بتغيير ذلك.



ون ال يستطع الناخبون التمييز بين األفراد في كل هذه االنتخابات،  ▪
ّ
ال كما األسماء، املعلومات الكافّية عن مختلف االئتالفات حيث ال يتم تقديم  الذين يشكل

البالد للحصول  ستغلون األوضاع السيئة فير االعتماد إال على الوعود الكاذبة للمرشحين الذين يدة، لذلك ال يمكن للجمهو يتم توفير برامج انتخابية محّد 

 ويجري دفع الناخبين للتصويت على اسس طائفية. ،الرشوة والفساد على أساس منتظم وهنا تستشري  .على األصوات

عتبرت ▪
ُ
من نوعها، فقد جرت في ظروف مقاطعة شعبية عارمة، اذ تؤكّد تقارير ومالحظات املئات من املراقبين  األسوء 2018في عام  التي جرت االنتخابات ا

ة على  % قد شاركوا فيها. كما شابها تزوير كبير وتعالت االتهامات بين األطراف السياسية املشاركة بها وقّدم كل طرف  20ان اقل من  داخل العراق
ّ
األدل

أخرى، وعندما تم االتفاق على اجراء فرز  يدوي لألصوات في احد املراكز اإلنتخابّية املهّمة جرى حرق املركز بما فيه من  حصول تزوير من قبل اطراف  

 صناديق انتخابية في فعل  مفضوح األهداف.
 

 

 

 السلطة فساد

سة ري مما، هلمجتمعة أو األسرب أو الحزس اساألرعاية على واة لرشوامنذ الغزو األمريكي تغلغل الفساد في معظم مفاصل الدولة في العراق. أصبحت  ▪

ولم يعد باإلمكان تنفيذ أي مشروع كبير او صغير دون ان يصاحب ذلك دفع رش ًى لغرض استحصال املوافقات الرسمّية  .قيةالعرالحكومة اخل داشائعة 

 دون دفع رش ًى للحصول عليها. –بسيطة  مهما كانت –عليه. كما لم يعد باإلمكان الحصول على اّية وظيفة في الدولة 

 ويتم غسرقة األموال العامة بالجملة.  الشّق اآلخر للفساد الحكومي هو ▪
ً
 البا

ُ
نفذ انّما تهّرب التخصيصات الخاّصة بها الى من خالل املشاريع الوهمّية التي ال ت

، فان مشاريع الطاقة الكهربائية، الطرق والجسور، املستشفيات، املدارس 2018وحتى نهاية العام  .من قبل اعلى املسؤولين في السلطة خارج البالد

 على ورق في حين ان تخصيصاتها قد استولى عليها املسؤولين املعنيون.
ً
ت حبرا

ّ
 والجامعات، املصانع، وغير ذلك ظل

 و  ▪
ً
وقد مليون دوالر امريكي.  14فأن مجموع املبالغ التي ُهّرِّبت خارج العراق هي ترليون و  وعدد من املختصين في العراقعراقّية، هيئة النزاهة ال اتلبيانوفقا

 بالطبقة السياسّية الحاكمة )رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة ال
ً
نّواب برملان، ثم البات من املؤكد ان الفساد قد تغلغل في كل مفاصل الدولة بدءا

 على حساب الشعب الذي 
ً
 عن والوزراء وأعضاء البرملان واملدراء العاّمون وأجهزة حفظ النظام( التي وصلت الى مرحلة  من الغنى الفاحش جّدا

ً
يتظاهر بحثا

 لوظيفة  تسّد متطلبات الحياة االساسّية.
ً
 قطرة  ماء  للشرب، وطلبا

 في العالم، واقل الدول في معيار الشفافّية الدولّية.ما يزال العراق يحتل موقع 2018ومع نهاية العام  ▪
ً
 بين اكثر الدول فسادا

ً
 متقدما

ً
 ا



 غياب حكم القانون
 

جريت إثر الغزو  ▪
ُ
ن القضاة ة وعيّ إنشاء محاكم خاصّ جرى يس وعدم الفعالية. على وجه الخصوص، يإلى التسقادته تغييرات هيكلية في النظام القضائي ا

 . ة والعرقّية ومدى تأييدهم لقوى االحتاللالطائفيّ  انتماءاتهمدد على أساس الُج 

 لذلك.ثبت تعاطي الكثير من القضاة وقادة األجهزة القضائية الرشاوى، وكذلك خضوعهم ألهواء السلطة التنفيذية وامليليشيات واصدارهم األحكام  ▪
ً
 طبقا

 لرغبات  2005لعام  13قانون مكافحة اإلرهاب رقم تستخدم املحاكم  ما تزال ▪
ً
في انزال احكام غير عادلة ضد كثير من األبرياء، تصل الى اإلعدام، تنفيذا

 املسؤولين الحكوميين وقادة امليليشيات.

امليليشيات املوالية للحكومة  تّدخلإلى  ى ضعفهتحقيق العدالة للمدنيين الذين أسيئت معاملتهم. كما أدّ اتخاذ أي اجراء من اجل فشل القضاء العراقي في  ▪

 . في العديد من الحاالت في قرارات املحاكم
ً
 وقد قبلت املحاكمارتكاب العنف. زيادة في مساعدة ونتيجة لذلك، أصبح النظام القضائي نفسه عامال

 
ُ
 .األساسية في املحاكمة العادلة حقوقهمل اآلالف من الناس حتى املوت دون احترام   إلدانةالتعذيب تحت نتزعة االعترافات امل

حة، والضعف املؤسساتي ألجهزة حفظ القانون، الى سيادة فوض ى عارمة في البالد كان من اهم مظاهرها انتشار السالح على  اّدى انتشار امليليشات ▪
ّ
املسل

  انون.نطاق  واسع، واللجوء الى العنف لتصفّية الحسابات، والركون الى حكم العشائر لحّل الخالفات، واّدى كّل ذلك الى غياب  تام لسيادة الق
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   الميليشيات تتحكم بالبالد في ظل غياب القانون



 2018عام  يف املؤشراتاهم 

 
 

 القتصادية والجتماعية والثقافيةالسياسيّة وتراجع الحقوق . اولا 

 الحتياجات األساسيّة .1

 بعد آخر، 
ً
 الفقر بأكثر من طلين عن العمل، و إذ تزداد اعداد العايزداد افقار العراقيين يوما

ّ
يقّدر باملائة، و  40تتجاوز نسبة الذي يعيشون تحت مستوى خط

 من االحتياجات األساسّية التالية: في واحد او اكثر٪ من السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال املساعدة 25مليون عراقي، أي ما يقرب من  8 من أكثرأن 

 انعدام األمن الغذائي ويعّد اآلن تحت خط الفقر البالغ دوالرين في اليوم. في العراق ربع السكان من  أكثر: يعيش الغذاء ▪
ً
في العديد من املناطق  ةزمنُم حالة

  يكون السعر ،عندما يتوفر الغذاء األساس ي للغايةو (. ى)مثل واسط والناصرية واملثن
ً
 مرتفعا

ً
 سوى عدد قليل. قوى على تحّملهبحيث ال يجّدا

حيث ال يحصل سوى عدد  ،وفي املناطق الريفية العراقيين إلى املياه الصالحة للشرب ويعيشون في ظل أنظمة مياه مجاري سيئة. من اليينامليفتقر : املياه ▪

 من األسر على مياه الشرب املأمونة
ً
األمراض التي تنقلها املياه  من اإلصابة بكثير إلى قّد اّدىسوء نوعية املياه كما ان يصبح الوضع أكثر خطورة.  ،قليل جدا

 وغيرها من اآلثار الخطيرة.

ن مط فقت ساعا 8الى  4من الكهرباء يتراوح بين  دادفي بغر ألساما تتلقاه ط سومتن فإ ،راتالدولر التي تبلغ ملیارات االستثمان امم غرلاعلی  :الكهرباء ▪

 وم.لیافي ت ساعا 4ن مل قد ألبلایتلقی بقیة ن في حی ،لعامةالشبکة ل اخال

 بعد السكن: ▪
ً
آخر، وتنتشر العشوائيات في مدن العراق التي تغيب عنها ابسط الخدمات، كما يزداد  يزداد عدد العراقيين املحرومين من سكن  الئق يوما

ي الدولة عن القيام بواجباتها. ويكون ه
ّ
 إليوائهم في ظّل تخل

ً
 ما يتخذون الشوارع والساحات العامة مكانا

ً
 لالنتهاكات عدد املشردين والذين غالبا

ً
ؤالء عرضة

حة. واملضايقات وتحت رحمة امليليشيات 
ّ
 والعصابات املسل

 

 



 النظام الصحي تدهور. 2

  ،من أفضل األنظمة في املنطقةالذي كان  ،النظام الصّحيشهد  ▪
ً
،  تدهورا

ً
مستوى من حيث الخدمات  ىأدناليوم الى  حتى وصل، 2003منذ عام كبيرا

 .والفشل اإلداري جّراء تسّيد عديمي الخبرةة والرعاية الصحيّ 

وبالتالي منع املدنيين  ،وحتى احتاللهاواملؤسسات الصحّية قامت قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة بقصف وتدمير العديد من املستشفيات  ▪

 .، وحتى اليوم لم يجرِّ اصالح املستشفيات املدّمرةاالعراقيين من الوصول إليه

 

 

 عن  ▪
ً
معظمهم من  ن الذين فّر ن الطبييّ املهنييّ  وغياب ،ات الطبيةهناك نقص في األدوية واملعّد  ،ةالتحتية الصحيّ للبنية املتفاقم ي التدهور املادّ وفضال

 البالد.

بسبب الرشاوى على حساب املدنيين الذين لم يعودوا قادرين على  التخصيصاتمبالغ ضخمة من  تبديدى الفساد واسع النطاق في النظام الصحي إلى أدّ  ▪

 الج.ل تكاليف العتحّم 

 ي إلى عدد متزايد من األمراض والوفيات.مما يؤدّ  ،إلى الرعاية الصحية األساسية العراقيون يفتقر  ،2019واطاللة العام  2018مع نهاية عام  اليوم ▪

 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibwJ6dnOPfAhWLzKQKHfNLAvcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.msf.org%2Firaq&psig=AOvVaw0rhwxsImHOH_gPgi8qaVWv&ust=1547209886106801


 ينظام التعليمال تدهور. 3

٪ من مؤسسات التعليم العالي 84أن  املعروفف. إثر الغزو  البالدبسبب تدمير املعاهد التعليمية واملباني في جميع أنحاء كثيرا التعليم في العراق  يعاني نظام ▪

. رتّم هبت أو دُ العراقية قد أحرقت أو نُ 
ً
 بعد الغزو مباشرة

 لتدخل رجال الدين تميليشيامقّرات للفشلت الحكومة في إعادة بناء نظام التعليم ومنع استخدام املرافق التعليمية كقواعد عسكرية أو  ▪
ً
 .ومسرحا

  نفیوظلموا األساتذةد ضرة لمباشا الهجمات رتستم ،كلذلی إباإلضافة  ▪
ً
زوح لی نى إأدّ مما  ،في تواصل للحملة املنظّمة التي بدأ بعد الغزو مباشرة

 ر.کبیل لتعلیمیة بشکر المعاییض الی خفدوره إبذلك ى أدّ وقّد  .واألساتذة واملهنيين نیمییدألکاا

إعادة إعمار حقيقية.  ها لم تنفذ خطةولكن ،الحاجة إلعاة بناءهامدرسة على أساس  700قامت وزارة التعليم بهدم أكثر من  ،في السنوات العشر املاضية ▪

وأصبح النظام  ،وقد واجه تمويل املواد التعليمية تخفيضات هائلة

  أكثر عرضة للفساد والرشوة.

، 2016ونتيجة لذلك، ووفقا لتقرير التنمية البشرية لعام  ▪

انخفضت معدالت معرفة القراءة والكتابة بين البالغين في العراق 

فبعد ان استطاع العراق القضاء على األمّية منذ إلى نسب  كبيرة. 

 اذ يقّدر ان ما يقرب من 
ً
باملائة 40الثمانينات ها هي تعود اليه ثانية

 يجيدون القراءة والكتابة. من العراقيين ال

 -2017في حين اخرج تقرير "القدرة التنافسية العاملي" للعام و ▪

، الصادر عن املنتدى االقتصادي الدولي، التعليم في العراق 2018

خرجت املؤسسات األكاديمية فقد  .من قائمة التقييم العاملي

أنظمة جودة التعليم، ووضعت  خارجاألخرى، ، هي العراقية

 .University of Mosul. Ahmed Jadallah, Reuters      في العالم. عات العراقية في ذيل دليل الجامعاتالجام

 



 

 المرأة حقوق. 4

املجال دخول املناصب السياسية و تبوء من منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، كانت النساء جزًءا ال يتجزأ من املجتمع العراقي. وتمكنت املرأة من الحصول 

أصبحت حرجة للغاية منذ لكّنها سرعان ما تدهورت الحالة  االقتصادية القاسّيةالعقوبات سني . وخالل متقّدم من التعليممستوى  وحصلت علىاالقتصادي، 

 :، ومنها2018وصل الى اسوء املستويات عام   . وكانت النتيجة انخفاض تدريجي لحقوق املرأة2003عام 

ظام مساعدات عقد، وتضاؤل فرص العمل، وغياب نهن في ظل وضع اقتصادي ُم توفير مستلزمات العيش ألسر  غالبية النساء بقين مسؤوالت عنان  ▪

 الخالية من ابسط مستلزمات العيش.اجتماعّية فّعال. ويصبح الوضع اكثر تعقيدا في مخيمات النزوح 

تعاني و  .ةلحیاوالصحة افي  ّيةألساسابحقوقهن  التمّتع علی ات  در قار غی أنفسهّن  ن،لسکااة ّلی بقیإباإلضافة ء، لنساا ن  دج، ولصحيم ااظلندھور اتب بسب ▪

 ة ومن ظروف صحّية صعبة عند الوالدة وما بعدها.الحوامل من سوء الرعاية الصحيّ النساء 

كبير في السنوات القليلة املاضية وسيستمر في الزيادة ما لم تتم معالجة القضايا املتعلقة بهذا الجزء الضعيف من  ات بين النساء بشكل  ارتفع معدل الوفيّ  ▪

 .املجتمع

▪  
ً
ة فجوة معرفة ، أغلقت الحكومة العراقيّ 1976لجميع عام ل من خالل جعل التعليم إلزاميا

تمكين املرأة في مجال مما ساهم في القراءة والكتابة بين الرجال والنساء بشكل خاص، 

 ل معرفة القراءة والكتابة في العراق تدهور خالل العمل. غير أن معّد 
ً
. بعد الغزو  جدا

 .أو الكتابة القراءة يستطعن  ات ال نصف النساء العراقيّ من  فأصبح ما يقرب

 ما يقفن  25معظم من يصلن الى البرملان ضمن نسبة ال  ▪
ً
 % هّن من األحزاب الدينّية وغالبا

هتمام بحقوق القليل من اإل  ال يبدين  سوى  معظم البرملانيات لذلك فان ضد املساواة للمرأة.

  املرأة.

AFP/Getty Images 
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 . الشباب5

 ما يجد الشباب  .باملائة 60الـ  تجاوز قد ت 2018عام ، مع ذلك فان نسبة البطالة بين الشباب شريحة كبيرة نسبة الى سكان العراقيمثل الشباب 
ً
وغالبا

 الذي انفسهم مضطرين ملزاولة مهن ال عالقة لها بتخصصاتهم الدراسية، وهذا سيؤدي الى توقف طموحاتهم، وحرمانهم من تكوين الخبرة في االختصاص

 ما تمارس اعماال إرهابية، وتستخدم السالح دون ضوابط او
ً
التزام  درسوه. كما يضطر اعداد كبيرة من الشباب لالنخراط في امليليشيات التي غالبا

تي نحصل عليها من وتشير املعلومات ال بشروط، ودون خوف  من املحاسبة. وهو ما يؤدي الى خلق جيل  يؤمن بالعنف واستخدام السالح في حياته اليومّية.  

 داحل العراق الى تفش ي تعاطي املخدرات بين فئات الشباب في العراق. 

  

 شباب العراق بال عمل
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 . األطفال6

يعاني أطفال العراق من مشاكل اذ  .، في ظّل استمرار تراجع الدولة عن القيام بواجباتها2018تشير الوقائع عن ترد  كبير لحالة الطفولة في العراق عام 

، وال رعاية صحّية  5، فهنالك ما يقرب من أحدهمامركبة، أهمها فقدان الوالدين او 
ً
 مناسبا

ً
ماليين طفل  يتيم في العراق، ومعظم هؤالء ال يتلقون تعليما

 عن اضطرار الكثير منهم للعمل او للتسول لسّد 
ً
 اعداد األطف فضال

ً
، كما يزداد اعداد األطفال من املدارس املتسربينال رمق الحياة. ويزداد عموما

  االطفال أولئكفان وبالتالي خاّصة من نجوا من املدن التي تعّرضت للتدمير وذهب ضحية ذلك بعض اآلباء واألمهات. املشردين، 
ً
يقعون ضحّية ما  غالبا

 لالنتهاكات خطيرة للطفولة منها تعاطي املخّدرات، و 
ً
  إلتجار بالبشر.لعصابات االجنسية و  العتداءاتيكونون عرضة
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 ثانيا: انتهاكات اساسيّة

 ّجرون والالجئونه، المالنازحون. 1

النازحون هم و  واعمال امليليشّيات. شعدا دّ ضل لقتارار واالستقدم اعب بسبداخل البالد قي راعزح نا يونملی من أكثريبقى هنالك  2018مع نهاية العام 

 األكثر 
ً
 على املساعدات اإلنسانية من أجل البقاءضعفا

ً
على الرغم من أن و  .وهو ما ال يكفي عادة لتوفير مستويات املعيشة األساسية ، ألنهم يعتمدون كليا

( منعهم من 2و ) ،( تدمير مدنهم1ديارهم بسبب )العودة إلى  ـحتى اللحظة - ال يزال مئات اآلالف من النازحين ال يستطيعون  ،القتال مع داعش قد انتهى

ّية. .من قبل امليليشيات. ومن األمثلة على ذلك بلدة جرف الصخر في محافظة بابل العودة
ّ
لم و  ويقف وراء ذلك امليليشيات وبعض أعضاء الحكومات املحل

  روا منها.تتخذ السلطات العراقّية أي إجراء  يسمح بعودتهم الى املناطق التي هّج 
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 حّرية التجمع السلمي .2

 على ما آلت اليه األوضاع على 2018شهدت مدن العراق سلسلة من التظاهرات خالل عام 
ً
، ضمن تظاهرات تشهدها البالد منذ عّدة أعوام احتجاجا

بواسطة  . وفي كل املّرات السابقة استخدمت السلطات وسائل العنف والقمع ألنهاء التظاهرات2003املستويات كافة منذ الغزو واالحتالل األمريكي عام 



 عن االستجابة للمطالب املشروعة فأن قادة بعض األحزاب الحاكمة وصفوا املتظاهرين 
ً
)مجرمون( و )دواعش ـ نسبة الى  بأنهمقواتها االمنية. وعوضا

حة او املي
ّ
 الى عمليات ترهيب للمتظاهرين من خالل مجاميع مسل

ً
ليشيات. كما جرى اغتيال تنظيم الدولية اإلسالمية اإلرهابي ـ داعش(. كما لجأت ايضا

 من أي عمل  من  .عدد من قادة التظاهرات وتعّرض آخرين الى االعتقال واختفى آخرون
ً
ر مركز جنيف الدولي للعدالة السلطات العراقّية مرارا

ّ
وقد حذ

حة ضد املتظاهرين من شأنه ا
ّ
. شأنه تقييد حّرية التجّمع والتظاهر ويؤكد ان استخدام العنف او القوة املسل

ً
ن يضع السلطات تحت طائلة املسائلة دوليا

ر هذه السلطات من ان الحق
ّ
في التجمع وحّرية الرأي والتعبير هي حقوق مكفولة بموجب املواثيق الدولّية بما فيها اإلعالن العاملي لحقوق االنسان ´ويذك

 بها وبما تفرضه من التزامات دولّية.والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسّية وغير ذلك من املواثيق التي يعتبر الع
ً
 ملتزما

ً
 راق طرفا

 تعذيبال. 3

  منتوثيق آالف   . وقد تّم 2003عام  بعدمن قبل قوات التحالف على نطاق  واسع البالد  استخدامها فيمنذ في العراق التعذيب ممارسة شائعة بشكل متزايد 

وقد  لتحقيق أغراض  سياسية او طائفّية. كأداة  لتحقيق في اتستخدم هذه املمارسة الشنيعة ال تزال أجهزة السلطة . و يةاضحاالت التعذيب في السنوات امل

 
ّ
 شاما يزال و . عن حاالت تعذيب مّروع 2018منا اشعارات كثيرة عام تسل

ً
ذات اإلساءة اللفظية وإهانات  وامليليشياتاستخدام األجهزة الرسمية في العراق  ئعا

  وعرقية   طائفية   طبيعة  
ً
التابعة للدولة، حقيقّية للحّد من تفش ي التعذيب في السجون واملعتقالت،  لغاية اليوم لم تتخذ السلطات العراقّية أية إجراءات  و  .أيضا

 وأماكن اإلحتجاز التي تسيطر عليها امليليشيات.
 

 القسري الختفاء. 4

 االختفاء القسري في العراق  يعّد 
ً
 وحطورة

ً
الوحدات الحكومية وامليليشيات التابعة لها أو شخص أو عدد من  حتجزيحدث عندما تو . من اكثر االنتهاكات شيوعا

ر عدد األشخاص املختفين في العراق قّد يُ و  .بنية وضع الضحية خارج نطاق حماية القانون  ،مومكان وجوده هؤالءيتبعها رفض االعتراف بمصير  ،األشخاص

ماية جميع األشخاص من اإلختفاء القسري، إال ان ومع ان العراق هو طرف في اإلتفاقية الدولية لح مليون شخص. الف الى 250ين ب 2018حتى نهاية العام 

 في تنفيذ التزاماته
ً
ا بموجب اإلتفاقية املذكورة كما يتضح ذلك من املمارسات العملّية ومن تقرير فريق األمم املتحّدة املعني باالتفاقية، السلطات فشلت تماما

 ودون محاكمة.  .2015تشرين األول/أكتوبر  13( املؤرخة في CED/C/IRQ/COالوثيقة ) 
ً
 ما ينجم عن إخفاء املعتقلين اعدامهم صوريا

ً
 وغالبا

 



 . العدامات5

لعقوبة القاسّية، او في ما يزال العراق في طليعة الدول التي تطّبق عقوبة اإلعدام على نطاق  واسع، ولم تستجب السلطات للنداءات الدولّية بوقف استخدام هذه ا

بارتكاب اعمال  إرهابية او التعاون  همتنفيذ احكام اعدام  بالجملة ملن تتهم 2018األفعال التي ُيعاقب عليها باإلعدام. وواصلت السلطات عام اقل تقدير تقليل عدد 

د من خطورة األمر ومّما يزي. وهو مصطلح فضفاض تستخدمه السلطات ضّد كّل من تشاء ان تطّبق عليه حكم اإلعدام ألسباب سياسّية او طائفّية مع اإلرهابيين

 من محاكمة تتوافر فيها ابسط مقّومات املحاكمة العادلة
ً
 رم وُح   ان معظم من ُيحكم باإلعدام يكون قد ُحرم اساسا

ً
 بمحام  للدفاع عنه. من اإلستعانةايضا

 

ا    الميليشيات انتهاكات. ثالثا

 

 الحضاريالميليشيات تغير وجه العراق                              

 
ً
منظمة على السكان تحت ذريعة محاربة اإلرهاب. وتتراوح الفظائع  تقوم بهجمات   ،من قبل الحكومة تنشط امليليشيات بشكل متزايد في العراق. مدعومة عادة

دور امليلشيات مع زداد وقد ابين االختطاف واالحتجاز غير القانوني واإلعدام العلني والتعذيب والعنف العام وحتى التطهير العرقي. امليليشيات ها ترتكبتالتي 



خارج تعمل بقيت من للسيطرة أو القضاء على امليليشيات التي  أي جهد   لم تتخذ الحكومة .2018عام  وصول العديد من قادتها الى عضوية البرملان العراقي

 اليها القوات املسلحة
ً
خرط في االعتقال واالحتجاز تن ايوجد اليوم أكثر من مائة ميليشيا تعمل داخل العراق، وجميعه .رغم وجود قانون يضّمها رسميا

، أكبرها يظل  2018ومع  نهاية العالم  كثيرة، تنفذ عمليات إعدام دون محاكمة للمدنيين مع إفالت تام من العقاب. والتعذيب، وفي حاالت  
ً
وأكثرها حجما

وجميع هذه بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب هللا، وغيرها. فيلق  ، وهي تضّم "الحشد الشعبي"باسم  املظلة املعروفةتحت  التي انضوت هي تلك ،وحشية

 عن ما تشيعه من الكراهية
ً
والحقد داخل  امليليشيات متهّمة بجرائم إبادة وجرائم تطهير طائفي وعرقي وارتكاب جرائم ضد اإلنسانّية وجرائم حرب، فضال

 أوساط املجتمع في خطابها وافعالها.

 

 

GICJ photo         الدمار في مدينة الموصل 



ا   المدن المدمرة. رابعا
 

 املجموعة اإلرهابية. تحريرها من سيطرةاملدن الكبرى تحت ذريعة  ضّد أطلقت الحكومة عدة عمليات عسكرية  ،2014منذ ظهور تنظيم داعش في العراق عام 

 ،نهبتقوم بهذه املجموعات ثم من قبل  ،األرضبوامليليشيات يتم تسويتها  حكومةالقوات فإن املدن التي هاجمتها  ،باإلضافة إلى الخسائر البشرية في األرواح

 مثل الرمادي ،لت هذه الحمالت مدن كبرى في العراقلقد حوّ  بما في ذلك املنازل والشركات واملحالت التجارية. ،وتدمير املمتلكات الخاصة والعامة ،حرق و 

 املوصل مرلي والفلوجةآو وجرف الصخر وتكريت  والدور 
ً
 تدميرحكومة وميليشياتها ة الواضح على نيّ  إن التدمير الكامل للموصل هو مثال   .الى مجرد ركام واخيرا

 .ألغراض  طائفّية بحتة مناطق معينة في العراق

 يذكر بل ال توجد حمالت تعمير باملعنى املعروف انما محاوالت لتحسين بعض الظروف  31/12/2018ولغاية 
ً
فان حمالت اعمار املدن املدمرة لم تحقق شيئا

 لتشجيع النازحين على العودة.

اء الفساد،   2018وخالصة القول، ان عام  ي العراق، واستشر
 
 النتهاكات حقوق اإلنسان ف

ً
 وتعميقا

ً
وغياب سلطة القانون، وتأكيد الفشل الحكومي كان استمرارا

ت فيه أنظمة الصحة والتعليم، عام
ّ
. عام زادت فيه البطالة، والفقر، عام ترد ي توفير ابسط مستلزمات العيش للمواطنير 

 
شهد سلب إرادة الشعب من  التام ف

 خالل تزوير االنتخابات، والتالعب بنتائجها. 

، عام  2019يتمن  مركز جنيف الدولي للعدالة ان يكون عام   أفضل للعراقيير 
ً
يستطيعون فيه اخذ زمام المبادرة وتغيير واقع الحال الذي يعيشونه بما عاما

ق العدالة لضح وبحّرية، وبما يضمن العيش بكرامة 
ّ
 ايا انتهاكات حقوق اإلنسان. يحق

 

 

Geneva International Centre for Justice – GICJ 

Mailing address: info@gicj.org     Tel: +41 22 788 19 71        Website: www.gicj.org 

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

Headquarters: 150 Route de Ferney, CH 1211          Geneva - Switzerland 

 

 

http://gicj.us7.list-manage.com/track/click?u=14e209174c9f30b85a15abfc0&id=de657bf4e2&e=8189174a46
http://www.gicj.org/
https://www.facebook.com/GIC4J
http://www.youtube.com/user/Geneva4Justice
https://twitter.com/geneva4justice

