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  األول. تشرٌن اإلنسانحقوق النشر محفوظة لمنظمة السالم والحرٌة و مركز النماء لحقوق 
9109. 

 االستغالل التجاري لمحتوى هذا التقرٌر. اإلشكالشكل من  بأيٌجوز وٌحظر  ال 
  أي واقتباسحٌن اقتطاع  اإلنسانمنظمة السالم والحرٌة ومركز النماء لحقوق  إلى اإلشارةٌحتم 

 نص من نصوص هذا التقرٌر
  صورة الغالف : عناصر من قوة مكافحة الشغب وفض التظاهرات ٌعتدون بالضرب على متظاهر

 .9109 األولتشرٌن  0من كبار السن فً منطقة الباب الشرقً ساحة التحرٌر بتارٌخ 
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 % 351إلى  311على القٌمة  zoomاضبط خٌار  على معاٌنة دقٌقةخارطة بغداد عالٌة الدقة للحصول 
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 خلفٌة 
 

حالة الحرٌات  إن إالوما رافقه من تؽٌٌر للقوانٌن  2003العراق بعد عام  جمهورٌة السٌاسً فً للنظام على الرؼم من التحول

 . حالة كبٌبة وٌرثى لها  فً تزال الو خصوصا حرٌة التظاهر والتجمع السلمً  األساسٌة
للقانون المحلً عبر ارفع تشرٌع فً البالد  طبقافروضة على حكومة جمهورٌة العراق عدم االحترام والوفاء بااللتزامات المف

تمثل انتكاسة شدٌدة وخطٌرة  وصا السلمٌة منهاواالسترشاد بهم إثناء االحتجاجات خص لقانون الدولًا و النافذ  وهو الدستور
 . فً العراق اإلنسانلحالة حقوق 

تمثل عقبة  تزال والمخالفات من قبل المتظاهرٌن بجمٌع التظاهرات على حد سواء ال القانون إنفاذعناصر فاالنتهاكات من قبل 
 .المؤام للشرعة الدولٌة األمثل هذا الحق بالشكل  إلعمال أساسٌةو  كبود

شهد العراق  على سبٌل الذكر ال الحصرالحق بحرٌة التظاهر والتجمع السلمً ف فللطرفٌن تارٌخ طوٌل بخرق امن وسالمة

والتً انتهت  1941ماٌس بالصمٌم فتظاهرات  اإلنسانٌةعدٌدة كانت نهاٌاتها مأساوٌة تمس وتهٌن الكرامة تظاهرات  تارٌخٌا 

على الملكٌات الخاصة والعامة والتً جوبهت واسع النطاق واعتداء متظاهرٌن قبل ال من اإلنسانبمخالفات جسٌمة لحقوق 
ستٌنات وثمانٌنات وتسعٌنات  أربٌل و تظاهرات الكورد فً السلٌمانٌة ورد فعل بالطابرات كمن القوات العراقٌة الملكٌة حٌنها 

كات بشعة من الطرفٌن وتطورت اؼلبها لنزاعات مسلحة ؼٌر دولٌة والتً ارتكب خاللها مخالفات وانتهاالقرن الماضً 

تدمٌر  أوالمٌدانً للمتظاهرٌن  باإلعداملم تختلؾ عن سابقتها  1991تعرؾ بانتفاضة عام  ما أووتظاهرات الجنوب العراقً 

 من قبل تهاوالتً تم خرق صفوفها ببعض محطا 2013  1ظاهرات المحافظات الؽربٌةو توحرق المؤسسات الحكومٌة 

وتظاهرات  الرد الحكومً على كل من حظرها بدون تمٌٌز باستخدام القوة القاتلة والممٌتة واإلرهابٌة لٌأتًالجماعات المسلحة 

 .متصلة بسابقاتها  أخرىكانت تمثل حلقة  األخرىهً  األخٌرة 2018منتصؾ عام البصرة 

سقط فٌها ضحاٌا قتلى وجرحى  اإلنسانٌمة ومروعة لحقوق انتهاكات ومخالفات جس التظاهرات السابقة شهدت جمٌع لقد
مواطنٌن  ٌشكل فً اؼلبها كضحاٌا من الطرفٌن الشعبً والحكومً وان كانالمختفٌن حتى المعتقلٌن و واآلالؾومصابٌن 

 .  أبرٌاء

اهرٌن والتوجهات لمتظعلى الرؼم من تركٌبة ا هو امتداد لها 2019 األولمن تشرٌن  األولفً تظاهرات  اآلنوما ٌحدث 

 مختلفة عن سابقاتها .الوالمطالب 
القانون فً العراق بحق المتظاهرٌن فً بؽداد ٌوم  إنفاذكبها موظفً المأساوٌة نتٌجة االنتهاكات الخطٌرة التً ارت األحداث إن 

 فً مناطق عدٌدة فً جمهورٌة العراق وانزلقت بالتظاهرات نحو العنؾ . األوضاعتفجر  إلى  أدت  2019 األولتشرٌن  1

 

  مقدمة 
 

 

والحاسم بانفجار الشارع  األساسًكان لها الدور  أحداث بأٌامبالصدفة بل سبقها  2019 األولتشرٌن  1لم تأتً تظاهرات 

 من تظاهرات عفوٌة .  شاهدناهما  إلىشعبٌاً قادت بنهاٌة المطاؾ 
مكتب ربٌس وزراء الحكومة العراقٌة السٌد عادل عبد المهدي  أمامهً تفرٌق تظاهرة حملة الشهادات العلٌا  األحداث أولى

حٌث استخدمت القوة 
المفرطة من قبل عناصر 
مكافحة الشؽب وفض 
التظاهرات انتشرت على 

تسجٌالت فٌدوٌة  أثرها
مصورة عبر مواقع 
التواصل االجتماعً ) 

تسجٌل  أثارالفٌس بوك ( 
منها على وجه الخصوص 
الؽضب لدى عموم 
المواطنٌن العراقٌٌن وهو 
ٌظهر متظاهرة تتعرض 

                                                      
    

1
 تظاهرات واعتصامات.   2013المحافظات الؽربٌة مصطلح ٌشٌر إلى محافظات نٌنوى و دٌالى واالنبار وصالح الدٌن انطلقت فٌها عام 
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 .2لمدفع ماء من سٌارة حوضٌة تابعة لقوة فض الشؽب 

 2019 أٌلول 25العراقٌٌن ٌوم  أوالمدنٌٌن  أوبالمستقلٌن  أنفسهمدعا مواطنون عراقٌون ٌصفون وكرد شعبً على الحادثة 

تنظٌم تظاهرات فً منطقة الباب الشرقً ساحة التحرٌر  إلى والتوتٌر الفٌس بوكاصل االجتماعً وخصوصا عبر مواقع التو

التظاهر الساعة الثانٌة  إلىالداعٌة المنشورة نصٌة وفٌدٌوٌة وحددوا بموادهم  2019 أولتشرٌن  1وسط العاصمة بؽداد ٌوم 

 ظهرا موعدا لها.
ونزول نسبة كبٌرة من  مستوى المعٌشة و انتشار البطالةب انخفاض حاد لخدمات وتدهور كبٌر با وسط حالة جاءت الدعوة 

 . بجمٌع مفاصل الدولة  اإلداريواستشراء للفساد الشباب فبة خصوصا بٌن  اقترابهم من خط الفقر أو المواطنٌن
القٌادة العامة للقوات المسلحة العراقٌة عبر شخص ربٌس وزراء الحكومة العراقٌة السٌد عادل  اتخاذتعقٌدا هو  األمرومما زاد 

 العراقً من منصبه اإلرهابجهاز مكافحة فً قابد الالركن عبد الوهاب الساعدي  األولالفرٌق  بإقالة قرارعبد المهدي 

بالقضاء على  أساسًانه قابد وبطل وطنً ساهم وله دور شرٌحة واسعة من العراقٌٌن على  إلٌهوالذي تنظر  3لإلمرة وإحالته

على مساحات  2014عام  األخٌرسٌطرة  أبانالمتطرؾ داعش  اإلرهابًفً العراق والشام  اإلسالمٌةما ٌسمى تنظٌم الدولة 

بات ومطال األمرتصاعدت دعوات بداٌة نتٌجة للقرار و 4مواطنون مشاعر الؽضب أبدىحٌث العراق جمهورٌة واسعة من 
العراقٌة ضمن القوات المسلحة  أساسًمنحه دور  أوذات المنصب  إلى وأعادتهمن منصبه  إقالتهعن قرار  للمواطنٌن بالعدول

 .  5بات ونهابً لإلمرة واإلحالة باإلقالةوجاء الرد من رباسة الوزراء بان القرار 
ولٌست  شخصٌة تطالب بحقوق فردٌة أصواتبل تصاعدت  تصاعدت حدة المطالب وتوسعت لتشمل كل ما سبق ذكره ال

تتسع بشكل  حالة فقدان الثقة وبدأتخصوصا مواقع التواصل االجتماعً على وو والتلٌفزٌونٌة اإلذاعٌةعلى المحطات جماعٌة 

العراقٌٌن والحكومة العراقٌة  المواطنٌنبٌن  2019 أٌلولمن شهر  األخٌرة األٌامخالل  تظهرووفجوة كبٌرة تبرز  مضطرد

 .أعاله والمكان التظاهر بالزمان إلىدعوة المواطنٌن  إلىقادت خالل مدة وجٌزة 
 

  المنهجٌة 
 

هذا التقرٌر  إصدار إنالعراقٌة  األملاحد مشارٌع جمعٌة  اإلنسانشٌر كل من منظمة السالم والحرٌة ومركز النماء لحقوق ت
لحقوق  العراق والهٌبة المستقلة-اإلنسانحقوق ل المستقلة مفوضٌةالو العراقً للرأي العام والمجتمع المدنً إطالقه تأخرقد 

ممثال باألمم المتحدة والمكاتب والوكاالت المرتبطة  لحكومة العراقٌة والمجتمع الدولًوا كوردستان العراق إقلٌمفً  اإلنسان
لجنة  أعاقوالذي موم البالد بشكل تام بسبب قطع الحكومة العراقٌة لخدمة االنترنت فً ع  بها والمنظمات الدولٌة ذات العالقة

الخبري خصوصا للمنظمات الدولٌة وللجهات الحكومٌة الرسمٌة  واألرشٌؾالمواد القانونٌة  إلىكتابة التقرٌر من الوصول 
 . 6العراقٌة من اجل تضمٌنها بمتن التقرٌر
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 http://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=16658&MapID=2: للمزٌد مراجعة الرابط  
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Ultra Iraq     .لمزٌد من التفاصٌل راجع ألترا العراق 

 
4
روح  ساهم منع القوات األمنٌة بعدم السماح بافتتاح تمثال ٌمثل شخص الساعدي فً الموصل كمحرر للمدٌنة ورفعه بالكامل من مكانه لٌال بإذكاء 

الؽضب لدى الجمهور بشكل اكبر حٌث عدوها اهانة له. ولمزٌد من التفاصٌل مراجعة الرابط : 
-a.net/news/politics/2019/9/29/%D8%BA%D8%B6%D8%A8https://www.aljazeer
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%85
-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF

%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A 
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and-https://www.alarabiya.net/ar/arab-لالطالع على التفاصٌل :  

-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-world/iraq/2019/09/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
-%D9%84%D8%A7-B5%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9

.html-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A 
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-لالطالع على مزٌد من التفاصٌل :  

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%
-%85%D8%A9%D8%AE%D8%AF%D9-82%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA

/1601810-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9 

http://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=16658&MapID=2
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/29/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/29/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/29/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/29/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2019/09/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2019/09/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2019/09/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-.html
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التساع رقعة االنتهاكات التً ترتكب بحق اشرة هذا التقرٌر انه جاء كنتٌجة مب إصدارالقابمون على  أعاله األطراؾٌبدي كما 
استخدام القوة المفرطة ؼٌر التصاعدٌة وؼٌر المتناسبة المتظاهرٌن والتً ٌرتقً البعض منها لالنتهاكات الجسٌمة وخصوصا 

 للمتظاهرٌن . حاالت ترتقً للقتل للعمد بأنهاحاالت ٌشتبه  إلىوؼٌر الضرورٌة والتً قادت 
الحكومٌة بعض المتظاهرٌن على حرق المؤسسات  إقدامهذا التقرٌر ٌبدون تحفظهم على  إصدارلى كما وان القابمون ع

على استهداؾ  لإلقدامتشكل تبرٌرا  إنٌمكن  ال األحوالوبجمٌع  أنها إالالرسمٌة واالعتداء على الملكٌات الخاصة والعامة 
 .النارٌة والرصاص الحً  األسلحةاستعمال بما ٌتعلق وخصوصا بعشوابً وبال تمٌٌز جماعً والمتظاهرٌن بشكل 

 المخالفات التً ارتكبها المتظاهرون و أو القانون إنفاذاالنتهاكات التً ارتكبتها عناصر  شكالهذا التقرٌر ٌطرح عٌنات أل إن
من تجمٌعها كنتٌجة لتواجدهم كمراقبٌن محاٌدٌن  األساسٌةوالحرٌات  اإلنسانلحالة حقوق  المٌدانٌون المراقبونالتً استطاع 

 العراقٌة األملومركز النماء احد مشارٌع جمعٌة / مكتب بؽداد حٌث وجهت منظمة السالم والحرٌة  بالمٌدانبشكل تام 
التً المعلومات جمٌع ومع ذلك فأن  واإلٌجاببعدم التدخل وتحت أي ظرؾ بمحتوى التظاهرات سواء بالسلب  مراقبٌهم

ومقاطعتها مع  مع معلومات الفرق األخرى عبر مقاطعتها لكل فرٌق خضعت للتحقق والتأكددت بها لجنة كتابة هذا التقرٌر زو
 بشأنها.والحٌادٌة والشمولٌة لضمان اكبر جانب من المصداقٌة  مصادر تقع ضمن دابرة التظاهرات

بل ٌركز بشكل عددها  أو والمخالفات االنتهاك رٌة حاالتتكراال إلى عدد دقٌق لٌشٌر بأي حال من األحو إن هذا التقرٌر ال
ٌمكن االسترشاد بها ألعداد الضحاٌا بقدر  بالتالً فأن المعلومات الواردة فٌه ال والمخالفات االنتهاكات ونوع  دقٌق على شكل

 ما ٌمكن من خالله الوقوؾ على أشكال وأنواع االنتهاكات المرتكبة .
قرٌر لن تطرح بضمن التقرٌر أي أرقام تشٌر إلى عدد الضحاٌا رؼم توفر فأن لجنة كتابة هذا التوعلى ذات المنوال وبصلة 

 إعداد مؤكدة ضمن مناطق بعٌنها من الطرفٌن وذلك نتٌجة للتضارب الكبٌر بٌن األرقام الصادرة عن جهات مختلفة .
نقطة انحراؾ التظاهرات عن مسارها  ألنهااد كما وان هذا التقرٌر سٌركز بشكل أساس على االنتهاكات المرتكبة فً بؽد

 السلمً .
وقوع  إن و مركز النماء لحقوق اإلنسان / مكتب بؽدادمنظمة السالم والحرٌةفً ٌبٌن القابمون على إصدار هذا التقرٌر 

عد التظاهرات بعقد تظاهرة ٌعد امرأ متوقعا لذا فأن األطراؾ أعاله سبقت موقٌام أي  أثناء اإلنسانانتهاكات ومخالفات لحقوق 
على التنسٌق والتشبٌك والشراكة فٌما ٌخص مراقبة حالة حقوق اإلنسان  األولاالجتماع  اجتماعٌن مكثفٌن تم االتفاق خالل

فٌما ركز االجتماع الثانً على آلٌة نشر المراقبٌن المٌدانٌٌن وكٌفٌة التواصل  فً التظاهرات المعلن عنها األساسٌةوالحرٌات 
 . معهم 

حٌث انتشر الرصد المٌدانً بشكل مباشر  إلىس فً هذا التقرٌر تستند بشكل أسا ةالمعلومات الوارد إنلى ضوء ذلك فوع
واسط والدٌوانٌة  و دٌالىو ى ومٌسان والناصرٌة وبؽداد فً محافظات البصرة والنجؾ والمثن هذا التقرٌر أطراؾمراقبوا 

خاصة نظرا لعدد المتظاهرٌن وانتشارهم برقعة جؽرافٌة كبٌرة ومستوى االنتهاكات المرتكبة حٌث  أهمٌةتم اٌالء بؽداد  فٌما 
 التظاهرات بشكل كامل فً ساحة التحرٌر و شارع النضال وساحة الطٌران كتابة هذا التقرٌر مناطق أطراؾؼطى مراقبً 

ومدٌنة الصدر وتحدٌدا ساحتً  والزعفرانٌة عاملالوحً الجهاد وحً  وبارك السعدون وساحة عدن  ومحطة تعببة الكٌالنً
 .وحسب متطلبات كل حالة  7المراقبٌن خضعوا للمناورة بٌان إنالتقرٌر  إصدارالحمزة وٌود القابمٌن على  الفالح و

 إنفاذً موظف ألوامررؼم التزامهم بالحٌاد الكامل وامتثالهم على الدوام  فً التظاهرات اإلنسانلقد واجه مراقبً حالة حقوق 
 حٌاتهم بشكل مباشر . أحٌاناخطر كبٌر ومحدق هدد  إلىواحترامهم للقانون لحظات عصٌبة تعرضوا خاللها القانون 

تعرضوا لحاالت االختناق وصعوبة التنفس  إذالقانون بدون أي تمٌٌز ٌذكر  إنفاذالتعسفٌة لموظفً  اإلجراءاتحٌث شملتهم 
الرصاص الحً بشكل مباشر  إطالقوالى والمهٌجة للجلد خانقة والمسٌلة للدموع وحاالت القًء نتٌجة تعرضهم للؽازات ال

تابعٌن للجانب الحكومً  من قبل المتظاهرٌن أنهم اتهام البعض منهم ولالعتقال واالحتجاز التعسفً وللضرب المبرح كما وتم
 .هم نتٌجة لجهل اؼلب المتظاهرٌن بطبٌعة عملهم ومسؤولٌات 8وٌنقلون معلومات لصالحه

ٌؤكدون وٌشكرون التعاون من جمٌع المنظمات  اإلنسانعلى ذات الصعٌد فأن منظمة السالم والحرٌة ومركز النماء لحقوق 
 العمل مٌدانٌا. أفرقةالذٌن دعموا مراقبة التظاهرات و  واإلعالمٌٌنوالصحفٌٌن  األخرى

مدراء لمنظمات مجتمع مدنً وتم  3قانون و  إنفاذتم عرض التقرٌر على لجنة مراجعة وتدقٌق تتكون من قاض و خبٌر 

بخصوص محتوى التقرٌر وجاءت جمٌع ردودهم اٌجابٌة باتجاه دفع التقرٌر للرأي  اإلنسانمدافعٌن عن حقوق  6مشاورة 

 العام .
 اإلنسانوفٌما ٌخص دور المرأة فً المشاركة بهذا التقرٌر فأن عدد المراقبات التً شاركن بشكل مباشر بمراقبة حالة حقوق 

تمت عبر  اإلشراؾتجمٌع المعلومات بشكل مباشر من المراقبٌن فان عملٌة  أمامراقبات .  5فبلػ   األساسٌةوالحرٌات 

 . موظفة حقوق إنسان جمٌع المعلومات الواردة من المٌدان إدارتهمكتب  إلىواحد ٌنقل بشكل لحظً مسؤول مٌدانً 

                                                      
7
 منطقة ألخرى حٌث إن المراقبٌن شؽلوا أكثر من موقع . مصطلح دارج ٌعنً نقل المراقبٌن من 
8
تعرض احد مراقبً منظمة السالم والحرٌة إلى استجواب من قبل بعض المتظاهرٌن فً أزقة بارك السعدون واتهموه انه ٌعمل جاسوسا لجهاز  

 وموا بتركه على أثرهااالستخبارات العراقً اضطر إلى كشؾ مراسالت خاصة تتعلق بمراقبة حالة حقوق اإلنسان لٌق
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 ت وخصوصا تلك التً تتعلق بتطبٌق صارم لمبادئ الحٌادٌة والمصداقٌة .المراقبة بالتعلٌما أفرقةلقد التزمت جمٌع 

 
 

  عبر السٌاق العام لسٌر التظاهرات اإلنسانحالة حقوق 
 

عن مطالبهم والتً تنوعت فً ساحة التحرٌر وعبروا  المواطنٌن اآلالؾتجمع  2019 األولتشرٌن  1وبالفعل فً ٌوم 

العراقٌٌن .  المواطنٌنمن واسعة  أطٌافاتمثل  أكثرانتماءات فبات عدٌدة وشملت التظاهرة  إنالمراقبون  أفادواختلفت وكما 
سارت التظاهرات بشكل 
طبٌعً منذ الساعة 

دقٌقة قبل ظهر  911:25

 2019 األول تشرٌن 1

 نتخللها احتكاكات ضم
المستوى المقبول 
والطبٌعً بٌن المتظاهرٌن 
وعناصر فض الشؽب تم 
معالجتها من الطرفٌن 
على حد سواء . ثم 
وبالساعة الثانٌة ظهرا 
تحرك المتظاهرٌن من 

نصب الحرٌة فً  أسفل
 أمامساحة التحرٌر للتجمع 

مقترب جسر الجمهورٌة 
 10من جانب الرصافة

 .11ؽبلعناصر فض الش األولوقاموا بفك الطوق 

لتشكٌل حاجز بشري  12التظاهرات الحشود فً ؼٌر مدربة للتعامل مع أمنٌةقوات دقٌقة  2:23عند الساعة  أثرهادفعت على 

نصفٌن  إلىٌقسم التظاهرة 
نظرا  إخفاقهم إلى أدىمما 

الستحالة المهمة حٌث ٌبلػ 
عدد المتظاهرٌن على اقل 

متظاهر  5000تقدٌر 

 50القوة تقدر ب وأعداد

عنصر امن فؽادروا 
شارع  إلىالموقع 

السعدون القرٌب .تزامن 
 مع انسحاب القوة وصول 
مجموعتٌن من 

كبٌرة  بأعدادالمتظاهرٌن 
مقترب جسر  إلى

الجمهورٌة عند الساعة 

وجة مما شكل م 2:30

                                                      
9
ساعة كما وقد ٌحدث فارق بسٌط بعدد  12تود لجنة كتابة التقرٌر اإلشارة إلى انه سٌتم استخدام التوقٌت المحلً لمدٌنة بؽداد فً هذا التقرٌر وبنمط   

 الدقابق الٌعتد به بالتوقٌتات نتٌجة للظروؾ الحرجة التً عاشها المراقبون لحالة حقوق اإلنسان .
10

قة ٌعتقد مراقبً حالة حقوق اإلنسان إن انتقال المتظاهرٌن إلى مقترب جسر الجمهورٌة جاء بهدؾ رؼبتهم بالعبور للتظاهر قرب أو داخل المنط  

 الخضراء
11

 الطوق األول شمل عارضات حدٌدٌة كبٌرة مجهزة بدوالٌب الؽرض منها قطع الشوارع وصد المحتجٌن مالحظة الصورة المرفقة .   
12

 حماٌة المنشبات . قوة 

9109تشرٌن االول  0تجمع المتظاهرٌن اسفل نصب الحرٌة فً ساحة التحرٌر   

 صورة توضح قٌام المتظاهرٌن بفك الطوق االول عند مقترب جسر الجمهورٌة 
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 .عن مقترب الجسردفعها للتراجع  أوبشرٌة لم تستطع قوات مكافحة الشؽب من صدها 
 
 
 
 
 

دقٌقة على التظاهرة بموعدها الربٌسً  40وبعد مرور اقل من  2019 األولتشرٌن  1دقٌقة ظهر ٌوم  2:40الساعة ثم وب

مظاهرة عنٌفة استخدمت فٌها عناصر  إلى األساسٌةوالحرٌات  اإلنسانانزلقت التظاهرة من تظاهرة سلمٌة ٌحترم فٌها حقوق 
 ؼٌر المتناسبة وؼٌر الضرورٌة وبدون سابق إنذار لتفرٌقهم .القانون القوة المفرطة  إنفاذ

القانون بشكل ربٌسً وبشكل متزامن مدافع الماء الحار والؽازات المسٌلة للدموع والخانقة  إنفاذاستعملت واستخدمت عناصر 

دقٌقة ثم سادت فترات من الهدوء نتٌجة النشؽال المتظاهرٌن بإخالء  3:05الساعة  إلى 2:40من الساعة والمهٌجة للجلد 

  نتٌجة لسقوطهم ودهسهم بأقدام المتظاهرٌن . أوالمصابٌن نتٌجة الستخدام قنابل متعددة االستخدامات 

 إنفاذمقترب جسر الجمهورٌة وبدؤها بإلقاء الحجارة تجاه عناصر  إلىدقٌقة عاود المتظاهرٌن تقدمهم  3:10عند الساعة 

ردوا القانون  إنفاذعناصر  أن إالالقانون  إنفاذم بٌن المتظاهرٌن وعناصر  300القانون ورؼم المسافة البعٌدة والتً تقدر ب

 . دقٌقة  3:33عند الساعة بالفعل باستخدام األسلحة النارٌة والرصاص الحً 

بمقتل متظاهر بشكل مباشر ومفارقة  األولمتظاهر باطالقة نارٌة ولتنتهً حصٌلة الٌوم  أولقل من ساعة تم قتل وبعد مرور ا
 العنٌفة . إلىالعشرات ولٌعلن عندها انزالق التظاهرات من حالتها السلمٌة  إصابةالحٌاة بمستشفى الشٌخ زاٌد رافقها  آخر

خرجت تظاهرات ؼاضبة فً اؼلب مدن  2019 األولتشرٌن  1رٌر ٌوم دٌو فض تظاهرة ساحة التحبعد انتشار مقاطع فٌ

القانون على استعمال  إنفاذفٌها موظفً  أقدم األولتشرٌن  4ٌوم  إلىوامتدت باإلضافة إلى محافظة دٌالى الجنوب العراقً 

لمواجهة المتظاهرٌن و خصوصا فً ذي قار و الدٌوانٌة و مٌسان وطبقا  أساسًالقوة الممٌتة بشكل مباشر والمفرطة كخٌار 
 حدثت فً ذي قار . إشكال القمع وأسوءلتحلٌل المعلومات الواردة من المٌدان فأن اعنؾ المواجهات 

 

  ًوالمخالفات النتهاكاتوسرد االتوصٌف القانون 
 

القانون الدولً  و 2007لعام   19رقم  و القانون العسكري 2005القانون المحلً وخصوصا الدستور العراقً النافذ لعام  إن

التوجٌهٌة  والمبادئ 1979القانون  بإنفاذومدونة قواعد سلوك الموظفٌن المكلفٌن  اإلنسانوخصوصا القانون الدولً لحقوق 

 األسلحة القوة و الستخدام

ٌفرض على  1990 النارٌة

حكومة جمهورٌة العراق 
بموجب مصادقتها وانضمامها 

وؼٌرها الصكوك  هذه إلى
 أخالقٌةالتزامات واضحة 

  وقانونٌة تسأل عنها .
وطبقاً للحقابق المؤكدة وعلٌه 

الواردة من المٌدان فان 
لى هذا العاملٌن ع اإلطراؾ

وضع الحٌاد التام  من و التقرٌر
لقانون العراقً النافذ وطبقا ل

و واسترشادا بالقانون الدولً 
التزاما بمعاٌٌر الرصد الجٌد 

من الحصول تمكنوا والفعال 
على اكبر قدر من المعلومات 

ق وتأكد من سالمتها كان ذلك متاحا خضعت جمٌعها لعملٌات فحص وتحق كان ذلك ممكنا وجرى تجمٌعها حٌث ما حٌث ما
  -صرٌحة جرى فرزها وتبوٌبها وكاالتً : 13ومخالفات تمثل انتهاكات إنهاوجرى مقاطعتها ووجد 

                                                      
13

سٌشار لها جمٌع الخروق وعدم االلتزام بالقانون المحلً والدولً من قبل موظفً الدولة سٌشار له باالنتهاكات إما الخروق التً ٌرتكبها المدنٌون ف  

 بالمخالفة استرشادا بمعاٌٌر التوصٌؾ القانونً الواردة ضمن كتٌبات منظمة األمم المتحدة.

 صورة توضح لحظة بدء قوات فض الشغب بالمباشرة بتفرٌق المتظاهرٌن
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 التنقل و نظم االتصاالت الحركة و ةحرٌ .0
 

 الجهتٌن إلى العبور عبرهومنع المتظاهرٌن من منطقة كرادة مرٌم قطع جسر الجمهورٌة الرابط بٌن ساحة التحرٌر و 

  األولتشرٌن  1ٌوم  التحرٌر منالمتظاهرٌن الراؼبٌن بالتظاهر فً ساحة  أماموهذا ٌعنً قطعه 

  للتجوال  حظر جزبًفرض

 3 لألٌامفً العاصمة بؽداد 
 .األولتشرٌن  5و  4و 

  قطع كافة الطرق المؤدٌة
المنطقة الخضراء  إلى

 1وسط بؽداد من ٌوم 
تشرٌن  6 إلى األولتشرٌن 

 .األول
 ًٌومً  لالنترنت قطع جزب

 2019 أولتشرٌن  2و  1

شمل مواقع التواصل 
 االنترنتاالجتماعً على 

قطع كامل لخدمة  أعقبها
بدءا من الساعة  االنترنت

 2مساءا من ٌوم  8:00
والزال القطع  أولتشرٌن  8ٌوم  إلىر القطع واستم العراق كردستان إقلٌملعموم جمهورٌة العراق عدا  األولتشرٌن 

 14.جزبٌا أولتشرٌن  11ٌوم  إلىللخدمة 

  للعاصمة بؽداد  2019 األولتشرٌن  4و  3ٌوم السكنٌة  األحٌاءوفرض حظر التجوال العام عدا داخل قطع الطرق

 السكنٌة  األحٌاءمن اؼلب بشكل كامل شمل منع الدخول والخروج عبر السٌطرات الثابتة 
 قطع الطرق فً محافظة واسط  إلى باإلضافةفً بؽداد  قطع كافة الجسور الرابطة بٌن جهتً الكرخ والرصافة

 . األولتشرٌن  4و  3وضعا مماثال ٌومً  األخرىوشهدت المحافظات ثالث قطاعات  إلىوتجزبة المدٌنة 

  بالكامل باستخدام الحواجز  رانعبر ساحة الطٌ ساحة التحرٌر ومنطقة الباب الشرقً إلىقطع الشوارع المؤدٌة

 . األولتشرٌن  8ٌوم  إلى 2019 األولتشرٌن  3بدءا من ٌوم ٌقل عن مترٌن  الكونكرٌتٌة وبارتفاع ال

  السٌطرات الثابتة ونقاط التفتٌش الثابتة تبلؽهم بان فً حال مؽادرتهم  إنمن التنقل ابلػ مواطنون  المواطنٌنمنع

 .  2019 األولتشرٌن  4و  3وطبق هذا التقٌٌد ٌوم  فلن ٌسمح لهم بالدخول آخرحً  إلىالحً السكنً 

  إعاقة إيالمستشفٌات بدون  إلىالمرضى  أوسمحت جمٌع السٌطرات ونقاط التفتٌش المؽلقة بعملٌة نقل المصابٌن 
 تذكر .

  إن اإلنسانلة حقوق مراقب لحا أوضحتدقٌق امنً  أيسهلت جمٌع السٌطرات الثابتة نقل الحاالت الطاربة بدون 
دون التحقق منها اعتمادا على المالحظة  طاربة مررت حالة صحٌة مدخل جسر الصرافٌة من جانب الكرخسٌطرة 

 والمشاهدة .
 العطٌفٌة وشارع حٌفا ؼضت  و  كثٌر من السٌطرات بمناطق االعظمٌة إن اإلنسانمراقب لحالة حقوق  أوضح

 بٌا بمرور المواطنٌن خصوصا الذٌن ٌشكلون عوابل منهم .بمنع التجوال وسمحت جز األمرالنظر عن 
  مختلفة بعملٌة قطع لبعض الشوارع مثل الشوارع المؤدٌة من والى خط  وبأحجامتمت االستعانة بالكتل الكونكرٌتٌة

 .والى حد كتابة هذا التقرٌر 2019 أولتشرٌن  3وبدءا من ٌوم  محمد القاسم السرٌع

                                                      
14

تصاالت العراقٌة بٌانا توضح فٌه قطع خدمة االنترنت ثم أصدرت تعلٌمات تتحدث عن تجهٌز جزبً بخدمة االنترنت وهً من أصدرت وزارة اال 

 عصرا فٌما الزالت خدمات االنترنت عبر التجوال مؽلقة بالكامل لحد كتابة هذا التقرٌر. 4صباحا والى الساعة  7الساعة 

9109تشرٌن األول  0توضح قطع جسر الجمهورٌة صورة   
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 البروم وتقع فً منطقة العشار وساحة العروسة فً منطقة الطوٌس  أمساحة  إلىمؤدٌة فً البصرة تم قطع الطرق ال

 .  2019 األولتشرٌن  3بدءا من ٌوم فً ما تم قطع منطقة المعقل وسط البصرة بالكامل

  على قطع الطرق باستخدام الكتل  اإلقداماعتمد المتظاهرون سلوكا محددا وشابعا بجمٌع التظاهرات بشكل عام وهو
طرق  بإؼالقالسٌارات المشتعلة فٌما سجل المراقبون قٌام متظاهرٌن  إطاراتالخرسانٌة و العوابق الحدٌدٌة و 

شارع القادسٌة الدولً طرٌق  2019 األولتشرٌن  2حٌث قطع المتظاهرون ٌوم وإستراتٌجٌة حٌوٌة وربٌسٌة 

خط محمد القاسم السرٌع بذات  األولتشرٌن  4و قطعوا ٌوم  اإلطاراتق عن الخدمة بفعل حر وأخرجوهالمطار 

فٌما شهد طرٌق قناة الجٌش  فً العراق اإلستراتٌجٌةالطرق  أهموهو احد وزارة الداخلٌة العراقٌة  أماممن الطرٌقة 
مراقبً حالة  أفادقطعا منتظما من قبل المتظاهرٌن قرب مدٌنة الصدر وبشكل شبه ٌومً فٌما  األخرهو شرق القناة 

المتظاهرٌن قطعوا شوارع ربٌسٌة فً النجؾ وذي قار و الدٌوانٌة و  أنبمحافظات جنوب العراق  اإلنسانحقوق 
 .واسط 

 

 امن وسالمة المتظاهرٌن  .9
  
 من المتظاهرٌن حٌث  اآلالؾعلى الرؼم من تواجد  لإلسعاؾسٌارات  أي حكومٌةال والجهات األمنٌةم توفر القوات ل

موقع التظاهر بعد  إلىوصلت  إسعاؾسٌارة  أول نإعلى  أولتشرٌن  1فً تظاهرة ساحة التحرٌر ٌوم  التأكٌدتم 

استعمال القوة 
المفرطة من قبل 

بعد  األمنٌةالقوات 

دقٌقة  20مرور 

وسجل وصولها 

دقٌقة  2556الساعة 

على الرؼم من 
سقوط ضحاٌا 

لقمع  األولىبالموجة 
عند  التظاهرات

دقٌقة  2540الساعة 

كذلك خلت مناطق 
الكرادة قرب ساحة 
كهرمانة و شارع 
النضال وبداٌة شارع 

 إيالسعدون من 
جهد طبً عدا الجهد 
المدنً لفرٌق 

مراقبً حالة حقوق  إن إالٌمكنه التعامل مع الحاالت الحرجة  وهو مجهود تطوعً ال الطبٌة الطوارئمجموعة 

وضمن المستوى  األولتشرٌن   5 إلى 2من ٌوم  األطراؾ بهذا التقرٌر سجلت تواجد للجهد الطبًللجهات  اإلنسان

تشفى الجملة ومس وقرب محطة تعببة الكٌالنً المطلوب والكافً خصوصا قرب ساحة الطٌران وشارع النضال
  .مول النخٌل إلىوامتدادا  العصبٌة

  فً  ٌقفون وكلفوا بواجبات ضمن وبٌن الموظفٌن المكلفٌن بإنفاذ القانون عناصر إنفاذ قانونتم التحقق والتأكد من
أنهم ارتدوا  التظاهرة

أزٌاء عسكرٌة 
تحمل أي  واضحة ال

 عالمات تعرٌفٌة
على الكتؾ أو 

تم  الساعد أو الصدر
سؤالهم وبشكل 
شخصً من مراقبً 

 الطبٌةشارع السعدون اللحظات االولى لوصول اول سٌارة اسعاف لساحة التظاهر وٌظهر فً الصورة اعضاء لمجموعة الطوارىء   

 

 مقترب جسر الجمهورٌة صورة توضح عناصر انفاذ قانون الٌرتدون اي عالمات تعرٌفٌة



 العراق 9109تظاهرات تشرٌن األول  سٌاط القمع            

             

11 | P a g e  
 

 نهم عناصر امن من قوة حماٌة المنشبات .حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة عن الجهة التً ٌمثلونها وأفادوا إ
  تؽٌر  أوتضع حواجز  أو اتلحماٌة محٌط التظاهر ومٌة طوقا امنٌا كافٌاالجهات الحك أو األمنٌةلم توفر القوات

قضاء الرمٌثة فً  اإلنسانمراقب حالة حقوق  أفادحٌث  اؼلب ساحات التظاهر بشكل محكممسارات السٌارات عبر 
دهس ثالث  إلى أدىمما  طوقهم األمنً لحماٌة التظاهرةفكوا عناصر الشرطة المحلٌة إن محافظة المثنى / 

 . نقلوا على أثرها للمستشفىمن قبل سٌارة مدنٌة متظاهرٌن 
  االستعانة بقوات ؼٌر مدربة وؼٌر مؤهلة للتعامل مع حركات االحتجاج والتظاهر بالتالً فهم لم ٌتمكنوا من ضبط

 .مثل فوج مؽاوٌر الشرطة االتحادٌة وجعلها متناسبة واألسلحة النارٌة  استخدام القوة 
 فً شارع نادي الجٌش الرابط بٌن محطة تعببة الكٌالنً وساحة الطٌران  األبنٌةلقناصة المتمركزون على استهدؾ ا

رؼم ارتدابهم للمالبس  15الطبٌة الطوارئ إحدى مجموعاتدقٌقة  3535وعند الساعة  2019 أولتشرٌن  4ٌوم 

 الطواقم الطبٌة. الطبٌة البٌضاء الموشحة بالشارة الدولٌة للمسعفٌن و
 الطبٌة تقل مصابا  للطوارئمن مجموعة  أفرادتقل  إسعاؾسٌارة وذات التارٌخ تهدؾ قناصة بذات الموقع السابق اس

 .مستشفى الشٌخ زاٌد إلىفً طرٌقها عند بداٌة صعودها للخط السرٌع 
  تشرٌن األول  4ٌوم  تروم نقل مصابٌن لإلسعاؾمحطة تعببة الكٌالنً سٌارتٌن  أماماستهدؾ قناصة متمركزون

 .كانوا قد أصٌبوا بالمنطقة المحصورة بٌن الخط السرٌع محمد القاسم ومستشفى الجملة العصبٌة 2019

 

 لنشطاء التظاهراتالتصفٌة الجسدٌة  .3
 

 حالة  مراقب أفاد
فً  اإلنسانحقوق 

 إنلبصرة محافظة ا
حسٌن عادل  المدعو 
 طالبسارة  وزوجته

الناشطٌن فً مجال 
 اإلنسانحقوق 

فً والفاعلٌن 
التظاهرات التً 

البصرة  شهدتها
بالنصؾ الثانً من 

قتلهم تم  2018عام 

 بمنطقة فً دارهم 

ارٌة عدٌدة بمناطق مختلفة اطالقات نعادل وزوجته بحٌث تم قتل  2019 األولتشرٌن  2- 1الجنٌنة منتصؾ لٌلة 

 . قتلهامحٌن  حامال كانت الضحٌة سارة طالب  إنمعلومات مؤكدة  أوضحتفٌما  من الجسم
 

 االعتقال واالحتجاز التعسفً و التحقٌق واالستجواب .4
 

  وسط بؽداد وهً المنطقة التً جرت فٌها التظاهرات الربٌسٌة شهدت منطقة البتاوٌٌن المالصقة لساحة التحرٌر

تمت  2019 أولتشرٌن 1الساعة العاشرة لٌال من ٌوم  وبعدالقانون  أنفاذحصارا وؼلق لمداخلها من قبل عناصر 

  .عملٌات اعتقال واحتجاز واسعة لكل من ٌشتبه فٌه انه مشارك بالتظاهراتبتفتٌشها أعقبها المباشرة 
 وتم حجزه فً مركز شرطة عام انه تم اعتقاله من منطقة البتاوٌٌن بدون مذكرة قضابٌة  16ٌبلػ من العمر حدث  أفاد

االهانة وتكسٌر هاتفه المحمول . وعمال  انه تعرض للضرب و أضاؾبحجة مشاركته بالتظاهرات فٌما السعدون 
بحالة  إالر ٌتحفظون على ذكر اسمه فً هذا التقرٌ األطراؾالتوجٌهٌة للمصالح الفضلى للطفل فان  بالمبادئ

 المقاضاة عبر القضاء العراقً.
  والناصرٌة والنجؾ لمتظاهرٌن خصوصا فً بؽداد  اإلداريتم تسجٌل مبات حاالت االعتقال التعسفً واالحتجاز 

 والبصرة .
                                                      

15
طوعٌن العاملٌن على تقدٌم اإلسعاؾ األولً والمساعدة الطبٌة فً المٌدان سجل الراصدون أول تدخل لهم مجموعة الطوارئ الطبٌة فرٌق من المت  

ظهرا وسجل المراقبون لحالة حقوق اإلنسان وجود مجموعتٌن طبٌة ألطباء متطوعٌن ٌقدمون المساعدة  2:58الساعة  2019تشرٌن األول  1ٌوم 

 الطبٌة فً المٌدان.

 الضحٌة سارة طالب                                            الضحٌة حسٌن عادل                       
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  آخرٌنتمت متابعة القانون مصابٌن ٌتلقون المساعدة الطبٌة فً مستشفى النعمان فً بؽداد و إنفاذاستجوبت عناصر 
 . الناصرٌة لكن لم ٌجري التحقق من المعلومة من مصدر رسمً داخل المستشفىفً مستشفى 

 نتٌجة مشاركتهم بالتظاهرات خوفا من المالحقة  أصٌبوا إنهمفً كافة المستشفٌات  اإلبالغمتظاهرون عن  أحجم
 .وخصوصا فً مدٌنة الصدر واالعتقال

  عصرا  فً  6الساعة ال 2019 األولتشرٌن  8ٌوم  إلىالمختفٌن قسرا  إن اإلنسانمراقب حالة حقوق  إبالغتم

ٌمتلكون  ٌكونوا معتقلٌن لكنهم ال لربما إنهم أوضحتمختفً لكن ذات المصادر  17مدٌنة الصدر لوحدها بلػ 

 16عن مصٌرهم. ارلإلخباالتصال بهم  أوذوٌهم  إعالمالجهة التً تحتجزهم ولم ٌتم  أوتواجدهم  أماكنمعلومات عن 

     

 النارٌة  واألسلحةاستخدام القوة  .5
 

 

 ٌ من حٌث تصاعدٌة الستخدام القوة  إستراتٌجٌة إي المكلفون بإنفاذ القانونستخدم لم 
 قبل البدء بعملٌة تفرٌق المتظاهرٌن وفض التظاهرة استعراض القوة أو وت عدم استعمالهم لمكبرات الص (1)

 . اآللٌتٌنبجمٌع مناطق التظاهر عدم استعمالهم لهاتٌن  المراقبونحٌث سجل 
القوة حٌث باشرت قوات فض الشؽب استخدام السٌارات الحوضٌة المجهزة  عدم التدرج بمستوى استخدام (2)

فً ساحة  والمهٌجة للجلدبمدافع الماء الحار وبذات الوقت االستخدام للقنابل المسٌلة للدموع والخانقة 

 4و  3بمناطق مستشفى الجملة العصبٌة فً بؽداد ٌوم  اإلنسانجمٌع مراقبً حالة حقوق  وأفادالتحرٌر كما 
القانون للقنابل المسٌلة  إنفاذوالدٌوانٌة وذي قار والنجؾ والزعفرانٌة استخدام عناصر  األولتشرٌن 

 النارٌة. األسلحةللدموع بالتزامن مع استخدام 
 عبر مباشرة  إصابات إٌقاعبهدؾ  ولٌس قوسً أفقًللدموع بشكل  القنابل الصوتٌة والخانقة والمسٌلة إطالق

 بالرأسمباشرة  إلصاباتحاالت عدٌدة  اإلنسانالمتظاهرٌن سجل مراقبً حالة حقوق  ألجساداالستهداؾ المباشر 
 والصدر والظهر بالقنابل المسٌلة للدموع والخانقة لمتظاهرٌن فارق بعضهم الحٌاة بشكل مباشر.

 على العكس فقد تم مراقبة سلوك  فً ساحات التظاهر للمساحات الخالٌة نابل المسٌلة للدموع والخانقةعدم توجٌه الق
 منتظم الستهداؾ التجمعات البشرٌة بشكل مباشر

  كبار السنو  كاإلحداثللفبات العمرٌة الضعٌفة الضرب بالهراوات استخدام القوة المفرطة من ناحٌة 
 النارٌة  األسلحةالقانون حرصوا على استخدام  أنفاذعناصر  إنهذا التقرٌر  اربإصدللفرٌق العامل المعنً  تأكد

خطر وشٌك  نم آخرٌنٌعد ضرورة قصوى ولٌس بهدؾ  حماٌة  الوضع ال إنالرؼم من بالرصاص الحً  وإطالق
بجمٌع المحافظات حٌث نقل مراقبً حالة حقوق  بالمثل أسلحةولٌس دفاعا عن النفس ولٌس ردا على استخدام 

  عدٌدة صادمة ومروعة لقتل متظاهرٌن عزل بدم بارد فً بؽداد والدٌوانٌة وذي قار  فٌدٌوهات اإلنسان
  القنص حٌث  أسلوبالقانون باعتماد  إنفاذالنارٌة من قبل موظفً  األسلحةاستخدام  2019 األولتشرٌن  4شهد ٌوم

 قرب مستشفى الجملة العصبٌة حاالت قنص لمتظاهرٌن باطالقات نارٌة مفردة اإلنسانحقوق  سجل المراقبون لحالة
النار فٌها من قرب محطة تعببة الكٌالنً والخط السرٌع  إطالقٌنطلق مصدر لدى الضحاٌا  الرأستستقر بمنطقة 

 .القانون بشكل كامل ومحكم إنفاذالقرٌب منه وهً منطقة تسٌطر علٌها عناصر 
 قرب وبكثافة القانون  إنفاذالظروؾ الفارؼة للرصاص الحً الذي استخدمه عناصر  اإلنسانراقبون حقوق م عاٌن

ملم وٌستخدم ؼالبا لمسدسات  9مختلفة منها  أحجاممحطة تعببة الكٌالنً وتبٌن االستخدام الفعلً لعٌارات نارٌة ذات 

ملم  7562و  M16مثل  األمرٌكٌةالهجومٌة الخفٌفة  لألسلحةملم  555نوع كلوك النمساوي وبرتا االٌطالً  و 

ملم وٌستخدم ؼالبا فً 12و ظرؾ فارغ مستخدم لعتاد نوع خرطوش عٌار AK47وٌستخدم للبندقٌة الهجومٌة نوع 

 عملٌات الصٌد.
 وتمكنوا من دخول مبنى مجلس أحزاب فً مٌسان و الناصرٌة المتظاهرون على حرق مؤسسات حكومٌة ومقار  أقدم

 فظة الدٌوانٌة والعبث بمحتوٌاته .محا
 سٌارات عسكرٌة تركها  إحراققرب ساحة الطٌران على  2019 األولتشرٌن  3بعض المتظاهرٌن ٌوم  أقدم

 .القانون بعد زٌادة عدد المتظاهرٌن ضمن المنطقة  إنفاذعناصر 

                                                      
16

اسم األم سلٌمة جاسم  2000أكتوبر فان علً هٌثم شهاب زاٌر لفتة الربٌعً تولد  8من ٌوم  6:40 الحصر و إلى حد الساعة على سبٌل الذكر ال  

تشرٌن  3علم بأختفاءه فً ساحة الطٌران منطقة باب الشرقً وسط بؽداد ٌوم الخمٌس المصادؾ  42علً صباح السودانً ٌسكن مدٌنة الصدر قطاع 

 مجال سوى لكونه معتقل أو مقتول بالتالً الزال مختفٌا الن الراجح هو اعتقال .حٌث إن ال 2019األول 
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  ة وفوج الشرطة االتحادٌة مركز شرطة الزعفرانٌ األولتشرٌن  4من المتظاهرٌن ٌوم  أنهاهاجمت مجموعة ٌقال

من استخدامهم القنابل الٌدوٌة من مصدر  التأكدالواقع قرب دوار مدخل المدٌنة بالزجاجات الحارقة ولم ٌتسنى 
 المهاجمٌن قبلٌٌن كان دافعهم الثار واالنتقام لمقتل احد ذوٌهم . إن اإلنسانمستقل فٌما بٌن مراقب حالة حقوق 

 2019 أولتشرٌن  5عسكرٌة ٌوم سٌارات  3 إحراقنة الصدر شرق بؽداد على متظاهرٌن ؼاضبٌن من مدٌ أقدم 

 فً ساحة الحمزة القرٌبة منها . ساحة الفالح ردا على مقتل امرأة باستخدام الزجاجات الحارقة فً 8:15الساعة 

  على ٌد  العنؾ الجسدي إلىقانون  إنفاذتعرض عناصر مباشر التأكد وبشكل  اإلنسانلم ٌتسنى لمراقبً حالة حقوق
بوصول عدد  أفادوا أطباء أن إالنتٌجة لعدم السماح لهم باالقتراب من مواقعهم بجمٌع مناطق التظاهر  المتظاهرٌن
 مختلفة نتٌجة الستخدام بعض المتظاهرٌن الحجارة. بإصاباتمصابٌن  و ضباط القانون إنفاذمن عناصر 

 

 فً المٌدان واإلعالمٌٌن ألساسٌةاوالحرٌات  اإلنسانالمراقبون لحالة حقوق  .6
 المراقبون لحالة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة  - أ

 

 القانون و إنفاذاتخذها عناصر  التً واألفعال اإلجراءاتجمٌع بفً المٌدان  اإلنسانالمراقبٌن لحالة حقوق  شمل 
من ٌقع داخل دابرة التظاهر فاالستهداؾ عشوابً لكل من ٌتواجد  أيلم ٌتم التمٌٌز بٌن  إذن تعرض لها المتظاهرو

 . وبمستوٌات خطٌرة جدا من مستوى استخدام القوة المفرطة داخل منطقة التظاهر وبجمٌع المناطق
  شدٌد وتهٌج العٌون وحاال القًء نتٌجة الختناق الاعدة من حاالت  إلى اإلنسانحالة حقوق ل عدٌدٌنون مراقبتعرض

 .للؽازات الخانقةتعرضهم 
  للنار بشكل  إطالقمن  2019 أولتشرٌن  4قرب مستشفى الجملة العصبٌة ٌوم  اإلنساننجى مراقب حالة حقوق

 .بذات التارٌخ  نار مباشر خلؾ محطة تعببة الكٌالنً إطالقمن  أخرفٌما نجى مراقب مباشر 
  االعتقال والضرب المبرح من قبل  إلى 2019 أولتشرٌن  4فً الناصرٌة ٌوم  اإلنسانحقوق حالة تعرض مراقب

 مستشفى المدٌنة لتلقً العالج  إلىالقانون وتم نقله  إنفاذعناصر 
  مقر قٌادة العملٌات فً منطقة الزبٌر  إلىوتم نقله  االعتقال إلىفً مدٌنة البصرة  اإلنسانتعرض مراقب حالة حقوق

  2019 أولتشرٌن  3ٌوم 

  سٌارات  5بالمتظاهرٌن من  أسوةالتظاهر بساحة الطٌران من محاولة للدهس  فً منطقة اإلنساننجى مراقب حقوق

 . 2019تشرٌن الثانً  2تابعة لقوة مكافحة الشؽب مرت مسرعة وسط ساحة التظاهر ٌوم 

 وٌنقل ٌعمل  بأنهفً منطقة بارك السعدون واتهموه  اإلنسانمراقب لحالة حقوق  مستخدمٌن القوة استوقؾ متظاهرون
 إلٌضاحبالرصد الجٌد والفعال من كشؾ تسجٌالت ومعلومات خاصة  أثرهاجانب الحكومً اضطر على لمعلومات ل

 موقفه وتم تركه لحال سبٌله.
 
 اإلعالمٌون والمحطات الفضائٌة التلفزٌونٌة  - ب

  القانون مراسلً قناة دجلة الفضابٌة من تؽطٌة التظاهرات وشمل المنع جمٌع القنوات التلفزٌونٌة  أنفاذمنع عناصر

 .2019 األولتشرٌن  3بشكل عام منذ ٌوم 
  أفاد موظؾ ٌعمل فً قناة الفرات الفضابٌة تعرض مبنى قناة الفرات إلى هجوم صاروخً ٌشتبه بأنها قذٌفةRBG7 

 م ٌتم التأكد من المعلومة بشكل مستقلفٌما ل 2019تشرٌن األول  4ٌوم 
  أفاد موظؾ ٌعمل فً قناةNRT  دهم من قوة مسلحة لم ٌجري أي تأكد منها اعتدوا  إلىعربٌة تعرض مبنى القناة

 على الكادر بالضرب وكسروا أجهزة الكترونٌة وتقنٌة وصادروا أخرى واخبروهم بوجوب إؼالقها 
 انه تم االعتداء على مبنى قناة العربٌة من جهات مجهولة ن صحتها تواردت معلومات أٌضا لم ٌجري التأكد م   
 

 الحالة المعٌشٌة للسكانالحٌاة العامة و  .7
 

 ممارسة الحٌاة العامة والطبٌعٌة حٌث بدا شعور دث فٌها تظاهرات تقٌٌدا كبٌرا لشهدت جمٌع المحافظات التً ح
 خصوصا المرأة . األفرادالخوؾ ٌسٌطر على كثٌر من 

  وبالؽالب ذهبوا عند  األوضاعمؽادرة بعض العوابل لمناطق سكنها لحٌن هدوء  اإلنسانسجل مراقبوا حالة حقوق
 . ٌسودها الهدوء أخرىلهم بمناطق  أقارب

  عبر مطار بؽداد الدولً  عدد من رحالت الطٌران من والى بؽداد تأجٌلتم. 
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  المحروقات خصوصا ؼاز  إلى باإلضافةمثل الخضار  الطرٌة األؼذٌةوخصوصا  األسعارارتفاع بشكل عام بجمٌع
 .الطبخ 

 نتٌجة النقطاع خدمة ك عبر توقؾ خدمات التحوٌل المالً توقؾ اؼلب النشاطات االقتصادٌة المرتبطة بالعملة

 ."والزال مستمرا"  األولتشرٌن  2ٌوم  من االنترنت

  الناس على شراء المواد الؽذابٌة وخزنها  إقبالفً جمٌع مناطق التظاهرات  اإلنسانالحظ مراقبوا حالة حقوق
 .وخزن المحروقات مثل كٌروسٌن السٌارات وؼاز الطبخ

 واصلت وخدمات التنظٌؾ البلدي وتوفر الماء والكهرباء حٌث  بشكل عام لم تتأثر المستشفٌات الحكومٌة الخافرة
 .ضمن معدالتها السابقة  تقدٌم خدماتهاالمؤسسات المسؤولة عنها  

 
 القانونً طبقا للقانون المحلً والدولً  طاراإل 

 
مدى هو  مٌدان عام أي إلى القانونً لتقٌٌم عملٌة االستجابة للحكومات فً حال نزول احتجاجات وتظاهرات سلمٌة األساس إن

هو الذي ٌحدد  ذاتها بالتالً فتقٌٌم االستجابة فً تطبٌق هذه االستجابة والحرٌات األساسٌة احترام وحماٌة حقوق اإلنسان
 بها هذه الحكومات .  أوفت إذاوالقانونٌة وفٌما  المسؤولٌة األخالقٌة

 التأثٌرالن  األساسٌةوالحرٌات  اإلنسانٌحترم حقوق  فً أي دولة نظام إيالحق بالتظاهر والتجمع السلمً ٌقع فً صمٌم  أن
ٌكون بخالؾ ذلك , بالتالً فأن المشاركة  أوة سلمٌة ٌكون بطرٌق إن أماالتوجد له ؼٌر وسٌلتٌن  من قبل الجمهور بالحكومات

تكون سلمٌة ال عنفٌة تدفع للتؽٌٌر عبر ممارسة  أن باتجاهوان كانت واسعة ومخطط لها ومعد لها شعبٌا وجماهٌرٌا لكنها تدفع 
ه التظاهرات بالتأٌٌد تحظى مثل هذ أنٌجب  األحوالحماٌتها حماٌة شدٌدة وبجمٌع ب فأنها ستفرض الواجبالحق بحرٌة التعبٌر 

 زخم سلمٌتها. إلدامةالمطلق 
الحقوق  إعمال إلىلمن ٌقع داخل دابرة ومحل التظاهرة بل ٌتعداها  ةعنً فقط توفٌر الحماٌة المباشرحماٌة التظاهرات الت إن

وحرٌة التنقل  اإلعالمعبر مختلؾ وسابل المتصلة بالحق بالتظاهر والتجمع السلمً مثل حرٌة التعبٌر عن الرأي  األخرى
 أنالحقوق ٌجب  إعمالوكفالته بٌن المتظاهرٌن وأسرهم ومحٌطهم بالتالً فأن  األمنالتواصل  إلىوالحركة وضمانة الوصول 

 ٌكون مترابطا ومتكامال .
واضحة الٌمكن والمساس بجوهرها قد تخضع للتقٌٌد ومع  أساسٌةالشرعة الدولٌة بصكوكها الثالث حقوقا وحرٌات  أقرتلقد 

 المصالح العلٌا للشعوب .االهم انه ٌنجح باختبار تحقٌق وبزمن مشروطا ومحددا ضرورٌاً  ذلك فأن هذا التقٌٌد البد وان ٌكون 
واضحة عبر مواده  ذه الحقوق والحرٌات بقنواتطٌر همن القانونٌن المحلً و الدولً بتأالواسع ٌنطلق كل  اإلطارمن هذا 

 من خالل الصكوك الدولٌة المصادقة والمنضمة لها الدولة . سواء بدستور الدولة وقانونها أو 

و  2019تشرٌن األول  1وطبقا للتوصٌؾ السردي لالنتهاكات والمخالفات أعاله التً حدثت فً جمهورٌة العراق بٌن الفترة 

ها الدولٌة بالصكوك اتفأنها بمجموعها تشكل خروقاً واضحة للقانون المحلً لجمهورٌة العراق والتزام 2019تشرٌن األول  5

  -ذات الصلة وطبقا ل :

الخاص باالنتهاكات المرتكبة من قبل  القانونً طبقا للقانون العراقً النافذ اإلطار .0
 -: عناصر إنفاذ القانون

  9115الدستور العراقً النافذ لعام :-  

  والتظاهر والتجمع السلمً والتً تنص على  الرأيمن الدستور العراقً النافذ حرٌة التعبٌر عن  38تكفل المادة

تكفل الدولة بما الٌخل بالنظام العام واآلداب العامة... حرٌة التعبٌر عن الرأي بكل الوسابل...، حرٌة االجتماع )

  17( والتظاهر السلمً وتنظم بقانون
  على إن القوات العراقٌة الٌجب أن تستخدم بقمع الشعب العراقً وكما فً  من الدستور ألؾ 9نصت المادة

من مكونات الشعب العراقً، بما ٌراعً توازنها  األمنٌة واألجهزةتكون القوات المسلحة العراقٌة (النص 

لشعب لقمع ا أداةتكون  ال ووتخضع لقٌادة السلطة المدنٌة وتدافع عن العراق  إقصاءوتماثلها دون تمٌٌز أو 
  18( العراقً

                                                      
17

 الدستور العراقً موقع البرلمان العراقً على الرابط :  
-http://ar.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/  
18

 مراجعة المورد السابق .  

http://ar.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/
http://ar.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/
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  قتٌل من المتظاهرٌن فأن هذا  100الحق بالحٌاة وبالنظر لسقوط أكثر من  15الحق بالحٌاة كفل الدستور بمادته

الحرمان من  وال ٌجوزلكل فرد الحق فً الحٌاة واألمن والحرٌة، ٌعد خرقا واضحا للدستور وكما فً النص )

 ) بناًء على قرار صادر من جهة قضابٌة مختصةهذه الحقوق أو تقٌٌدها إال وفقاً للقانون، و

 خرق  اآلخرع السعدون هو مطاردتهم فً أزقة شار إثناءتفتٌش المنازل والبحث عن المتظاهرٌن فٌها  إن
دخولها أو  وال ٌجوزثانٌاً حرمة المساكن مصونة  17وانتهاك واضح لبنود الدستور العراقً وكاالتً )المادة 

 (بقرار قضابً ووفقاً للقانون إالتفتٌشها أو التعرض لها 
 

 -:على المستوى المحلً القانونً لالنتهاكات المرتكبة من قبل عناصر إنفاذ القانون طبقا للقوانٌن العقابٌة  اإلطار

 االنتهاكات التً ارتكبها عناصر إنفاذ القانون طبقا لالختصاص الموضوعً والوالٌة القانونٌة فهً تتبع   إن
 111منه اوجب سرٌان قانون العقوبات  81المشرع فً المادة  إن إال 192007لعام  19رقم القانون العسكري 

على كل الجرابم التً لم ٌرد ذكرها بالقانون العسكري  2005لعام  13وقانون مكافحة اإلرهاب  1969لعام 

القٌادة العامة للقوات بالتالً فان المقاضاة للعسكرٌٌن عن كل ما ورد من انتهاكات ٌمكن للحكومة العراقٌة عبر 
تتابعها قضابٌا عبر المحاكم التابعة لوزارة العدل ولٌس المحاكم العسكرٌة فقط . هذا  إنالمسلحة العراقٌة 

وتجدر اإلشارة إلى إن هناك تفصٌل ٌقتضً بإحالة المتهم المدان إلى محكمة عسكرٌة بعد اإلدانة إلصدار حكم 
 القانون بحقه.  

طبقا لقانون العقوبات و قانون مكافحة اإلرهاب بها المتظاهرون المخالفات التً ارتك (9
 -: النافذٌن

  ( من قانون  243المشرع العراقً قد عاقب على جرٌمة الحرٌق العمدي فً المادة ) إنحرق المؤسسات الحكومٌة
 أوالسجن المؤبد   تكون العقوبة )  فً الفقرة ثانٌا زاي على المعدل 1191لسنة  111العقوبات العراقً رقم 

مؤسسة  أوشبة رسمٌة  أوالمحال التالٌة : ز . مبنى مشؽول من دابرة رسمٌة  إحدىالنار فً  إشعالكان  إذاالمؤقت 

( بالتالً فأن حرق المؤسسات الحكومٌة تندرج ضمن الجرابم الخطٌرة. أما فً حال  ذات نفع عام أو  عامة
منه إرهابٌا وضمن المقاصد الجنابٌة التً تندرج فً ارتكاب الجرابم اإلرهابٌة فان ثبوت إن الحرق كان الدافع 

 20. 2005لعام  13االختصاص ٌنتقل من المادة سالفة الذكر إلى قانون مكافحة اإلرهاب رقم 

  وبات عق إٌقاعالتً قام بها المتظاهرون فان لجنة كتابة التقرٌر تتحفظ على  واإلستراتٌجٌةقطع الطرق الحٌوٌة
 إالالمشرع العراقً لم ٌكن واضحا بخصوص قطعها  إنبخصوصها وذلك استرشادا بالقانون الدولً عدا 

بنً على  ألنه 2003تموز  10بقانون حرٌة التجمع والذي صدر عن سلطة االبتالؾ المؤقتة فً العراق فً 

 21وكما جاء بدٌباجته .الحرب  وأعراؾقوانٌن 
 

 

 نتهاكات التً ارتكبها عناصر إنفاذ القانون اإلطار القانونً الدولً لال
"تشٌر لجنة كتابة التقرٌر إلى إن المخالفات التً ارتكبها المتظاهرٌن الٌمكن تكٌٌفها طبقا للقانون الدولً وذلك لعدم وجود 

الركن الدولً  أوالمكانً   أوالركن الموضوعً  والٌة قانونٌة دولٌة على اإلفراد المدنٌٌن العراقٌٌن وتقنٌا عدم توافر  أٌة
 "تسمح بتدخل على مستوى االنتصاف دولٌا بالمخالفات التً ارتكبوها خالل مدة التظاهر

اتفاقٌة بالتالً فأن هذا االنضمام  أوعهدا  أو إعالناعدٌد من الصكوك الدولٌة سواء كانت  إلىلقد صادق وانضم العراق     
 أوالعمل الخاصة  أفرقة أوعبر لجان الصكوك  إماددة وواضحة تم تفسٌرها ٌفرض على الحكومة العراقٌة التزامات مح

ذات الصلة بالتالً فهً تفرض االحترام  األحمراللجنة الدولٌة للصلٌب  أوالمتحدة  األممعبر مكاتب  آوالمستقلة بموضوعها 

                                                      
19

لالطالع على نص الدستور بوابة البرلمان العراقً مراجعة الرابط:    

-http://arb.parliament.iq/archive/2007/05/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86::
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
-%D8%B1%D9%82%D9%8519-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A

2007/-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 
20

شرٌعات العراقٌة على الرابط : لمراجعة نص القانون مراجعة قاعدة الت 

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=291120071434757 
21

لالطالع على نص القانون مراجعة قاعدة التشرٌعات العراقٌة على الرابط:   

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=210220067254094 

 

http://arb.parliament.iq/archive/2007/05/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%8519-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007/
http://arb.parliament.iq/archive/2007/05/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%8519-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007/
http://arb.parliament.iq/archive/2007/05/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%8519-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007/
http://arb.parliament.iq/archive/2007/05/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%8519-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007/
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=291120071434757
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=291120071434757
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=210220067254094
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=210220067254094
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دولة العراق ستسأل عنها عبر قنوات والٌات والحكومة العراقٌة كممثل ل اإلنفاذ أو اإلعمال أووالوفاء بها من ناحٌة التطبٌق 
 .أممٌة متعددة أما أخالقٌا أو قانونٌاً 

إن جزء من هذه االلتزامات المستحقة على جمهورٌة العراق عبر المصادقة واالنضمام تتحدث عن كفالة حرٌة التظاهر 
ٌسأل عن الحرٌة وكل ما ٌتصل بها بشكل والتجمع السلمً وتتصل هذه الحرٌة بالحقوق األخرى بالتالً فان المجتمع الدولً 

 مباشر أو ؼٌر مباشر. 

تشرٌن األول  5إلى  2019تشرٌن األول  1وطبقا لالنتهاكات المرتكبة إثناء فض وتفرٌق التظاهرات واالحتجاجات للفترة من 

القانون الدولً لحقوق  وهً المدة التً ٌؽطٌها هذا التقرٌر فأن القانون الدولً ووفقاً لالختصاص الموضوعً سٌكون 2019

 بها هً .  اإلحاطةاإلنسان ألنها جاءت فً حال السلم بالتالً فان االلتزامات التً استطاعت لجنة كتابة التقرٌر من 
 

 220948لعام  اإلنسانالعالمً لحقوق  اإلعالن .1
ذات طبٌعة ترقى لاللتزام القانونً جرى خرقها فً  أخالقٌةالتزامات  اإلنسانالعالمً لحقوق  اإلعالنٌفرض 
  -المواد:

  3الحق بالحٌاة المادة  

  5المادة  اإلنسانٌةواحترام الكرامة البشرٌة  اإلنسانٌةالمعاملة 

  6االعتراؾ بالشخصٌة القانونٌة المادة 

  9إنهاء االعتقال التعسفً وتقٌٌد الحرٌة الشخصٌة ؼٌر القانونً المادة 

  13الحركة والتنقل المادة وجوب حرٌة  

  19حرٌة التعبٌر عن الرأي المادة 

  أوال 20حرٌة التجمع والتظاهر السلمً المادة 

  ثانٌا  27حق المنظمات والمدافعٌن  واإلعالمٌٌن بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة المواد

  28و
 

 096623العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة  .2
 

 ألؾ ، باء ، جٌم  -الفقرة ثالثا   -إجراءات التقاضً المكفولة المادة الثانٌة المحاسبة و 
  كفالة و حماٌة الحق بالحٌاة المادة سادسا الفقرة األولى 
  3و  2و  1الفقرات  9تعرض لالعتقال التعسفً والمساس بهما المادة الشخصً وعدم ال باألمنكفالة الحق 

  5و  4و 

  الفقرات أوال وثالثا  12كفالة حرٌة الحركة والتنقل وعدم تقٌٌدها المادة 

  الفقرة ثالثا جٌم  14كفالة المحاكمات دون تأخٌر المادة 

  عدم التدخل ب التفتٌش والتحري على المنازل والدور والمالذات و الموابل أو أي ما ٌشابهها من سكن

 وثانٌا  أوالالفقرات  17حماٌة من هذا التدخل المادة بأمر قضابً قانونً وأصولً وال إالاإلنسان 

  أوال وثانٌا وبخصوص التقٌٌد الوارد فً الفقرة الثالثة فان لجنة  19كفالة حرٌة التعبٌر عن الرأي المادة

كتابة التقرٌر ذهبت من خالل المعلومات الواردة إلى إن فرض التقٌٌد كان عاما وشامال بالتالً فان التقٌٌد 
تهاكا لحق حرٌة التعبٌر عن الرأي المتصل بحق التظاهر والتجمع السلمً إال أنها تعلن ) التحفظ شكل ان

 إنفاذعناصر  إنحٌث  وفً محافظة دٌالى وبإشادة( على اإلجراء األمنً الذي اتبع فً محافظة المثنى
ؼبتهم دون ضؽط الن جوهر الحق هو تفرق المتظاهرٌن برالقانون سمحوا بالتظاهر وفرقوها بشكل سلمً 

مع ذلك فان اللجنة تنظر بعٌن االعتبار إلى السٌاق العنٌؾ واستخدام القوة الممٌتة فً التظاهرات المتزامنة 
األخرى وهو ما ٌجعل التحفظ على األجراء واإلشادة بالتعامل بتناسب باستخدام القوة رأٌا ٌخضع للنسبٌة 

 فً إعمال حقوق اإلنسان.
 التقٌٌد  إنترى لجنة كتابة التقرٌر  21ٌتصل به من حرٌات التظاهر السلمً المادة  كفالة حرٌة التجمع  وما

وعلى صعٌد متصل  أنها أالالمطلق والعام والشامل لممارسة هذا الحق شكل انتهاكاً واضحا لجوهر الحق 

                                                      
 

22
 /b001.htmlhttp://hrlibrary.umn.edu/arabالعالمً الكامل الرابط :  اإلعالنلمراجعة نص  

 
23
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.htmlلمراجعة نص العهد الكامل على الرابط :  

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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ق للتجمعات بتقٌٌد الحمن قبل عناصر إنفاذ القانون التً تم اتخاذها  اإلجراءات إلىتنظر بعٌن االعتبار 
التً تشكل  أوعلى حرق مؤسسات حكومٌة ومبانً رسمٌة شكل جزء منها بنٌة تحتٌة خدمٌة  أقدمتالتً 

لجنة كتابة التقرٌر تدٌن وبأشد العبارات االستخدام المفرط  إن إال األحزابملكٌات خاصة مثل ملكٌات 
لتفرٌق هذه  إمكانٌةكان هناك  إنات ترى وطبقا للمعلوم إنهاحٌث  اإلماتةالنارٌة بهدؾ  واألسلحةللقوة 

للجوء الستخدام األسلحة النارٌة وبالتالً حٌلولة وقوع خسابر التظاهرات العنٌفة فً مناطق محددة دون ا
 باألرواح.

 

 
 ICCقانون المحكمة الجنائٌة الدولٌة القانون الجنائً الدولً  .3

لنظام المحكمة الجنائٌة الدولٌة والذي ٌستند لمعاهدة تشٌر لجنة كتابة التقرٌر إلى إن التكٌٌف القانونً طبقا "

ال ٌنطبق على الحالة فً جمهورٌة العراق نظرا لعدم المصادقة واالنضمام من قبل جمهورٌة العراق  0998روما 

على المعاهدة أعاله إال أنها كٌفت االنتهاكات نظرا الن المحكمة الجنائٌة الدولٌة هً صاحبة االختصاص الشخصً 
كما وان االختصاص الموضوعً قد ٌتداخل مع اختصاصاتها فً  حٌد على المستوى الدولً لمحاسبة األفرادالو

  "حال توفر أركان الجرائم فٌها

 
  وأقرت من قبل الدول  200224طبقا ألركان الجرابم الصادرة عن المحكمة الجنابٌة الدولٌة فً عام

لدى مراجعة  تأكدحٌث  أوال ألؾالفقرة  أوالالسابعة وتحدٌدا فً المادة  1998األطراؾ بمعاهدة روما 

واالستخدام النارٌة  األسلحةقتل عمدٌة استخدمت فٌها  أعمالهناك  إناللجنة كثٌر من التسجٌالت الفٌدٌوٌة 
مثل قاذفات القنابل المسٌلة للدموع أو القنابل التً تستخدم بتفرٌق التظاهرات  العمدي الخاطا  لألسلحة

إن اللجنة تحترم صالحٌات الجهات التحقٌقٌة بالفصل فٌما إذا كان االستخدام لها فً لحظة  الصوتٌة إال
 الهجوم أم كان من مواقع دفاعً حٌث لم ٌتبٌن لها أي معلومات ٌمكن الفصل بهذا الجانب.

 

 النارٌة  واألسلحةاستخدام القوة  .4
توى القانون الدولً والتً قد ٌستتبعها التشرٌع نظرا تقر لجنة كتابة التقرٌر بالفجوة االصطالحٌة القانونٌة على مس

للترابط الوثٌق بٌنهما من ناحٌة ضعؾ المشرع الدولً بتحدٌد معاٌٌر واضحة وأخرى تتعلق بتفسٌرات محددة حول 
عدم وجود تعرٌفات للقوة أو األسلحة النارٌة وعدم توفر معٌار حدي للتناسب وخصوصا فٌما ٌتعلق بمسألة التهدٌد 

شٌك أو الخطر المحدق بالتالً فان التكٌٌؾ القانونً للجنة سٌكون فً هذا المجال باالعتماد إلى تكٌٌؾ سابق الو
لتظاهرات شهدت سٌاقا مشابها وتم اختٌار السٌاق فً جمهورٌة مصر العربٌة ودولة لٌبٌا كأنموذجا كونها تشكل بٌبة 

  -: إلىلعراق وهً من حٌث التكٌٌؾ تنقسم قانونٌة واجتماعٌة قرٌبة للبٌبة السابدة فً جمهورٌة ا

 لمبادئ األساسٌة بشأن استخدام القوة واألسلحة النارٌة من جانب ا المبدأ الثالث منالتناسب  مبدأ
و  األولتشرٌن  1ما حدث فً تظاهرات جمهورٌة العراق بٌن  إن  الموظفٌن المكلفٌن بإنفاذ القانون

تطبق  2019 األولتشرٌن  4القانون خصوصا فً ٌوم  إنفاذلم تكن عناصر  2019عام  األولتشرٌن  5

بالمنطقة المحصورة بٌن محطة تعببة الكٌالنً و مول النخٌل مرورا بمستشفى الجملة التناسب  مبدأ
العصبٌة حٌث شهدت المنطقة استخداما مفرطا وعنٌفا وممٌتا للقوة ولألسلحة النارٌة بالتالً فان التناسب 

وال ٌجب على عناصر إنفاذ القانون إن تسلك اتجاهٌن لتفادي استخدام األسلحة كً ٌكون مشروعا ومقب
النارٌة وهما إن تتخذ وسابل تقنٌة مثل المالبس الحامٌة والمصدات والتً ثبن إنها لٌست بحاجة لها نظرا 

ابل اإلقناع للمسافة الكبٌرة بٌنهم وبٌن المتظاهرٌن والثانً وسٌلة تتعلق بالبدابل وأهمها المفاوضات و وس
والتً لم تكن متوفرة . عدا هذا فان اللجنة المكلفة بمراجعة المعلومات واألدلة الموثقة توصلت إلى إن 
اؼلب حاالت استخدام األسلحة كان بطرٌقة عشوابٌة و من مسافات بعٌدة وبشكل أفقً تجاه تجمعات بشرٌة 

 .حاالت قتل عمدٌة مباشرة بالتالً فان القانون المحلً ولٌس الدولً فقط سٌفترض إنها 
  من المبادئ أعاله كما تم بٌانه فً مبدأ التناسب فأن   15و  14و  13و  9مبدآ الضرورة وتشمل المبادئ

ما ٌجعل استخدام القوة ؼٌر ضرورٌا هو المسافة الفاصلة بٌن الطرفٌن بالتالً فان استخدام األسلحة النارٌة 
ا وان اإلجراءات التً استتبعت االستخدام أٌضا كانت إجراءات لم ٌكن ضرورٌا فً اؼلب التظاهرات . كم

لم ٌتم احترامهم والقاضٌٌن بتجرٌم القوة ؼٌر الضرورٌة مع ذلك فأن اللجنة  17و  16منقوصة فالمبدأ 

                                                      
 

24
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.htmlالجرابم كاملة مراجعة الرابط : ألركانلمراجعة المدونة  

http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html
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القابمة بكتابة التقرٌر تنظر بعٌن االعتبار إلى إعالن الحكومة العراقٌة اعترافا باستخدام عناصر إنفاذ 
للقوة المفرطة لكنها تتحفظ على اإلجراءات التً ستتخذها مستقبال إن لم تكن معلنة وشفافة كما وان القانون 

ٌجب إن ٌكون حاضرا   18تقدٌم المساعدة من قبل عناصر إنفاذ القانون بعد استخدامهم القوة طبقا للمبدأ 

طوارئ طبٌة تواجدت فً  وهذا لم ٌتحقق بل ثبت االستهداؾ العمدي المباشر لسٌارتً إسعاؾ و مجموعة
المٌدان لنقل الجرحى كما وان استخدام عناصر ؼٌر مدربة مثل قوة حماٌة المنشبات بالتعامل مع 

 . 21التظاهرات واالحتجاجات ٌشكل خرقا للمبدأ 
 
 

 التوصٌات

 الحكومة العراقٌة  .0
  أليلضمانة دولٌة لعدم اإلفالت من العقاب  0998االنضمام إلى معاهدة روما 

 والتً قد ٌكون اإلنسانٌةمن ٌرتكب انتهاكات جسٌمة ترقى للجرائم ضد 
تعزٌز  إلى باإلضافةتماس مع حرٌة التظاهر والتجمع والسلمً على  ضحاٌاها

 .فً مجال العدالة الجنائٌة العراق إمام المجتمع الدولً دولةاكبر لدور 
 القانون  إنفاذ من موظفً العمل على تقدٌم المسؤولٌن عن ارتكاب االنتهاكات

التً تتعلق بالقتل العمد للمتظاهرٌن للمحاكم وتحدٌدا  خصوصا اآلمرٌن
 العراقٌة.العسكرٌة 

  استغلوا الحق بالتظاهر والتجمع  أشخاص أو أفراد أيالعمل على تقدٌم
على ارتكاب جرائم جنائٌة مثل حرق المؤسسات الرسمٌة  وأقدمواالسلمً 

 وشبه الرسمٌة 
  توصً لجنة كتابة التقرٌر الحكومة العراقٌة و وزارة العدل و وزارة الداخلٌة

  وإستراتٌجٌةبعدم مالحقة المتظاهرٌن الذٌن شاركوا بقطع شوارع حٌوٌة 
  قانون  إلغاءتوصً لجن كتابة التقرٌر البرلمان العراقً بالتصوٌت على

 لمؤقتة.سلطة االئتالف ا أقرته والذي 9113التظاهر والتجمع لعام 

  ًقانون حرٌة التظاهر  بإقرارتوصً لجنة كتابة التقرٌر البرلمان العراق
 والتجمع السلمً .

  توصً لجنة كتابة التقرٌر رئاسة الوزراء و وزارة العدل و وزارة الداخلٌة
 أي وإلغاءبٌان تتعهد فٌه عدم مالحقة المتظاهرٌن السلمٌٌن قضائٌا  بإصدار

للحق بحرٌة  إعماالمشاركة بتظاهرات مستقبال تعهدات قدموها بشان عدم ال
 التظاهر والتجمع السلمً.

  توصً لجنة كتابة التقرٌر رئاسة الوزراء و وزارة العدل و وزارة الداخلٌة
العاملٌن فً المٌدان  األساسٌةوالحرٌات  اإلنسانبعدم مالحقة مراقبً حقوق 

وطبقا للقانون المحلً  األخالقٌةممن قاموا بواجباتهم  واإلعالمٌٌنوالصحفٌٌن 
 النافذ.

  التعوٌض الذي  أن إلىتلتمس اللجنة من الحكومة العراقٌة النظر بعٌن االعتبار
 آلٌاتلعوائل الشهداء غٌر كاِف وغٌر الئق علٌه توصً بالبحث عن  أطلقته
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 أومنح دراسٌة مكفولة  أوسكنٌة  أراضًمثل طرح خٌارات منحهم قطع  أخرى
 ضرر.لجبر ال أخرىسبل  أٌة

  من ) مع االحترام للقانون النافذ ( تبدي لجنة كتابة التقرٌر قلقها العمٌق
ارتكابها  على أقدمباالنتهاكات والمخالفات التً   المتعلقة بالتحقٌق اإلجراءات

أن ٌكون هناك مرونة اكبر فٌما من وزارة العدل العراقٌة  الطرفٌن وتطلب
وكفالة علنٌة المحاكمات بتدائً التحقٌق اال إلجراءاتٌتعلق بسقف السرٌة 

 بادوراها النهائٌة.
 الداخلٌة العراقٌة  الدفاع العراقٌة ووزارة تلفت لجنة كتابة التقرٌر نظر وزارة

إلى واألجهزة األمنٌة المرتبطة بالقٌادة العامة للقوات المسلحة العراقٌة 
ترتكز إلى تدرٌب  واسعة بعملٌة إصالح مؤسسًللمباشرة الحاجة الماسة 

وخصوصا وحرٌاته األساسٌة  اإلنسانموظفً إنفاذ القانون على احترام حقوق 
 واسترشادا بالدستور العراقً والقانون المحلً النافذٌن والقانون الدولً العام

 .ذا الصلة
والهٌئة المستقلة لحقوق اإلنسان فً إقلٌم المفوضٌة المستقلة لحقوق اإلنسان  .9

 كوردستان العراق
  تدعو لجنة كتابة التقرٌر المفوضٌة إلى إصدار تقرٌر تفصٌلً وان كان

مستقبلً ٌستند لمعاٌٌر الرصد الجٌد والفعال وخصوصا ٌتضمن تثبٌتا نهائٌا 

 فً العراق. 9109تشرٌن األول  0إلعداد الضحاٌا نتٌجة تظاهرات 

 ضرورة  تلفت لجنة كتابة التقرٌر نظر المفوضٌة المستقلة لحقوق اإلنسان إلى
تبنى شراكات على المستوى الدولً تستهدف تدرٌب مراقبً حالة حقوق 

 اإلنسان والحرٌات األساسٌة وبناء قدراتهم بشكل متقدم.
 كوردستان  إقلٌمفً ة كتابة التقرٌر الهٌئة المستقلة لحقوق اإلنسان تدعو لجن

دعم الفنً للمفوضٌة لمساهمة بتقدٌم أي صورة من صور الا إلىالعراق 
المستقلة ومنظمات المجتمع المدنً فً العراق و المراقبٌن لحالة حقوق 

 اإلنسان والحرٌات األساسٌة.
 واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمراألمم المتحدة  .3

  المتحدة وتحدٌدا مكتب المفوض  األممتوصً لجنة كتابة التقرٌر وبشدة منظمة
 إنفاذ أجهزةلجمٌع تقدٌم الدعم الفنً الكامل  إلى اإلنسانالسامً لحقوق 

 اإلنسانالقانون العراقٌة فٌما ٌتعلق بمجال تدرٌبهم على احترام حقوق 
 وكفالة ذلك بالتعاون مع حكومة جمهورٌة العراق. األساسٌةوالحرٌات 

  والذي سٌشرف على القٌام  اإلنسانتوصً لجنة كتابة التقرٌر مجلس حقوق

 IRAQالعراق  فً جمهورٌة اإلنسانلحقوق  بالٌة االستعراض الدوري الشامل
UPR 2019 من  90و  09سؤال مندوب دولة العراق عن االلتزام بالمواد  إلى

التً اتبعتها  واإلجراءات 0966العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة
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وجبر الضرر و  والمسائلة حكومة جمهورٌة العراق فٌما ٌخص تحقٌق العدالة
 .األساسٌةوتعزٌز الحق بالحرٌات  إلعمال اإلصالح المؤسسً

  توصً لجنة كتابة التقرٌر مكتب المفوض السامً )مع التأكٌد( على ضرورة
تدرٌب مراقبً حالة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة فً المٌدان تدرٌبا 

 عالً المستوى لٌتمكنوا من القٌام بواجباتهم ومسؤولٌاتهم بالشكل المطلوب.
 رٌر على منظمة األمم المتحدة واللجنة الدولٌة للصلٌب تقترح لجنة كتابة التق

األحمر على شمول مراقبً حالة حقوق اإلنسان و الحرٌات األساسٌة العاملٌن 
فً المٌدان بحق التمتع بحماٌة الشارة الدولٌة بالنظر لما ٌعانوه من مخاطر 

 قد تهدد حٌاتهم بشكل مباشر.فً المٌدان جسٌمة 
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