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رؤية عامة
املرصد، مجلة نخبوية عربية الكرتونية عامة وورقية، توزع كتداول خاص، تصدر عن مكتب 

اعالم االتحاد الوطني الكردستاين وتعترب املوسم الثاين واالمتداد ليومية »االنصات املركزي« والتي 

صدر العدد االول منها يف 12 اذار 1994.

تتناول القضايا واملوضوعات السياسية واالقتصادية والقانونية واالجتامعية واإلعالمية واألمنية.

ويأيت إطالق املجلة يف إطار االهتامم مبجال تحليل السياسات واإلسهام يف توثيق املواقف ورصد 

اتجاهات االحداث ومآالتها وتاثرياتها.

األهداف..
تسليط الضوء بشكل مهني عىل القضايا االسرتاتيجية التي تهم الواقع العراقي والكردستاين 

اىل  اضافة  واملجتمعية،  السياسية  والحريات  والعدالة  الدميقراطي  واملسار  والعاملي  واالقليمي 

التحديات االسرتاتيجية اآلنية، والتهديدات املحتملة يف مجاالت اهتامم املجلة .

الجمهور املستهدف بصورة عامة هم النخبة السياسية واالعالمية ومراكز األبحاث والتوثيق 

والجامعات ووسائل اإلعالم والخرباء واملتخصصون يف مجاالت اهتامم املجلة.

تلتزم املجلة وضع معايري نرش تتناسب مع مكانتها وتاريخها الطويل والطموح الذي تسعى 

إىل تحقيقه  مستقبالً .

اخبارية وتحليلية وبحثية عىل  الكرتوين)marsaddaily.com( ميثل موسوعة  للمجلة موقع 

عىل  يسهل  حيث  اليومي،  الرصد  نوافذ  وتبويب  تصنيف  حيث  من  والعامل  املنطقة  مستوى 

الباحث العمل يف مجال تخصصه، اضافة اىل منصاتنا عىل الفيسبوك وتيلكرام و تويرت و واتساب 

لتسهيل الوصول اىل مواضيع املجلة اضافة اىل اهم االخبار والتقارير .

ensatmagazen@gmail.com:وتوجه املراسالت الخاصة باملجلة عىل الربيد اإللكرتوين اآليت

هيئة التحرير
دياري هوشيار خال ... هەڵۆ ياسين حسين  ...  ليلى رحمن ابراهيم

محمد مجيد عسكري ... حسن رحمن ابراهيم

رئيس التحرير 
محمد شيخ عثمان

07701564347

االشراف اللغوي
عبدالله علي سعيد

االشراف الفني 
شوقي عثمان امين 

www.marsaddaily.com        marsad.puk       ensatpuk@gmail.com     
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أيها المواطنون األعزاء في جميع أرجاء كوردستان
بمناسبة رأس السنة الكوردية وعيد نوروز، أتقدم إليكم من األعماق بأرق التهاني والتبريكات، آمال أن تقضوا أيام 

العيد في األفراح والمسرات.
آمل أن يكون عيد نوروز مبعثا للخير والسعادة لشعبنا، وأن يكون نواة لتعميق روح المحبة والوئام بيننا. وأن نعمل 

جميعا بروح كوردية من أجل رفعة وشموخ كوردستان، وضمان مستقبل آمن لمواطنينا.
مع إطاللة العام الكوردي الجديد ولهيب نار نوروز، نعلن أن االتحاد الوطني الكوردستاني حريص على تعزيز العالقات 
والمزيد من التنسيق مع األطراف السياسية كافة، ونرحب بأي جهد ومبادرة تصب في خدمة شعبنا ومواطنينا الصامدين، 

حيث إننا اآلن وفي أي وقت مستعدون للحوار الوطني البّناء، وسنكون مسؤولين إزاء هذا الواجب القومي والتاريخي.
لنا إيمان راسخ وثابت بالوحدة، النه السبيل الوحيد لنيل الحقوق المشروعة للشعب الكوردي وبناء مستقبل زاهر.

واليوم، حيث يتزامن مع ذكرى انتفاضة وتحرير كركوكنا العزيزة، نتقدم بالتهاني القلبية الى كركوك والكركوكيين 
األماجد ونطمئنهم أن االتحاد الوطني الكوردستاني هو القوة التي لن تتخلى عنهم أبدا، وسنذود عن قدس كوردستان 

بدمائنا.
مبارك عيدكم مجددا ودمتم في سؤدد.

بافل جالل طالباني        
رئيس االتحاد الوطني الكوردستاني        

2023/3/21        

نرحب بأي مبادرة تصب في خدمة شعب كوردستان
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وجه بافل جالل طالباني رئيس االتحاد الوطني الكوردستاني رسالة الى المحتفلين بعيد نوروز في 

مدينة آمد، اكد خاللها ضرورة العمل من اجل مصلحة شعب كوردستان.

وقال الرئيس بافل جالل طالباني في رسالته: األخوات واألخوة االعزاء، مبارك عليكم عيد نوزوز، 

ومبارك ايضا على جميع االطفال االعزاء الحاضرين في المراسيم، وان شاء هللا سيكون هذا العام هو 

العام الذي يعمل فيه جميع الكورد معًا، وان نضع جميع مشاكلنا جانبًا ونناضل معًا من اجل مصلحة 

شعبنا.

قبل  من  بزيارتهم  والسماح  وقادتنا  اطالق سراح سياسيينا  الى  الجوار  دول  ادعو جميع  واضاف: 

أو  آباءهم  فقدوا  الذين  الزلزال  عوائل ضحايا  قلوبنا مع  والمحامون،  االطباء  يزورهم  وان  المواطنين 

الزلزال، وبدعم منكم جميعًا سنضغط على  اقرباءهم في حادثة  أو  أو أصدقاءهم  أو ذويهم  أبناءهم 

االحزاب لكي تضع مصالح شعبنا قبل مصالحها الخاصة، مرة اخرى اشكركم، عاش الكورد وكوردستان، 

إما كوردستان او الفناء.

لنضع مشاكلنا جانبًا ونناضل معًا من اجل مصلحة شعبنا

رسالة الى المحتفلني بعيد نوروز في مدينة آمد
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يحمل عيد نوروز الكوردي دوما رسالة السالم والوحدة وبداية موسم جديد، علينا جميعا ان نأخذ رسالة نوروز على 
محمل الجد ونفتح األبواب باتجاه معالجة المشكالت.

إن اقليم كوردستان اآلن امام تهديدات وفرص في آن واحد، وان جماهير شعب كوردستان تحملوا منا على مر سنوات 
طوال شتى المعاناة، ويطالبون بخدمات افضل واالنتعاش االقتصادي واالستقرار السياسي، وفي هذا الظرف أطالب ان 

نتصرف جميعا بمسؤولية إزاء المواطنين وان نتضامن في ادارة الوضع الراهن.
لنستغل الفرصة المؤاتية مع بغداد للتوصل الى اتفاق نهائي وطويل االمد مع الحكومة االتحادية، ولنعمل على الصعيد 
الداخلي لتهيئة االرضية المناسبة الجراء انتخابات نزيهة وشفافة بحيث نضمن تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات وأال 

نصيب حلفاءنا في الخارج باليأس.
وحول مشكالت االقليم الداخلية، نمد يد المصالحة وومستعدون للحوار والتفاوض، ونعلن: اننا لم ولن يكون لدينا 
مطالب شخصية، بل جميع مطالبنا ودفاعنا من اجل مصلحة المواطنين والذي نعتقد انه مطالب ورغبات جميع االطراف، 

وبشرط التعهد بتنفيذ هذه المطالب نحن على استعداد لتقديم شتى أنواع التعاون والقيام بالخطوات المطلوبة.
وفي الختام أتقدم بالتهاني الى الجميع بمناسبة نوروز الكورد، آمال ان يكون عيدا مليئا باألفراح والمسرات للجميع.

قوباد طالباني        
نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان        

اقليم كوردستان اآلن امام تهديدات وفرص في آن واحد
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بمناسبة حلول عيد نوروز القومي ورأسة السنة الكوردية الجديدة )2723( نتقدم باحر التهاني والتبريكات 
الى جماهير شعب كوردستان وشعوب المنطقة، ونتمنى ان يصبح عيد نوروز هذا العام عاماًل لتعزيز السالم 

واالستقرار والرفاهية وتقوية وحدة صفوف شعبنا.
الظلم  للكورد ضد  وانتفاضة  االحرار  عيد  الوقت  نفس  الطبيعة، هو في  تجدد  يعبر عن  الذي  نوروز  عيد 
بتحرير مدينة  العام 1991 لجماهير شعب كوردستان  انتفاضة  انتصارات  تتويج  يتزامن مع  واالضطهاد وهو 

كركوك.
في هذه المناسبة نجدد العهد بان االتحاد الوطني الكوردستاني سيستمر في السعي والنضال من اجل 

ترسيخ الحقوق واالهداف غير المتحققة لشعبنا في اطار االسس الدستورية للعراق الفيدرالي.
الشهداء  لعوائل  الكورد وكوردستان ونرسل تحياتنا  الطاهرة لشهداء طريق حربة  لالرواح  والخلود  المجد 

الذين حموا مكاسب وحريات شعبنا.

المكتب السياسي         
لالتحاد الوطني الكوردستاني         

2023/3/21         

سائرون في النضال من اجل ترسيخ الحقوق واالهداف غري المتحققة
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اصدر بافل جالل طالباني رئيس االتحاد الوطني الكوردستاني بيانا، ادان فيه جريمة القتل الجماعي في 

منطقة  جندريس التابعة لمدينة عفرين، فيما يأتي نص البيان:

ندين وبشدة جريمة القتل الجماعي في جندريس واستشهاد 4 من بني جلدتنا في عفرين، يجب على 

ع وقت. الجهات ذات العالقة العمل على تقديم الجناة الى العدالة باسر

بحق  تقترف  جريمة  او  عنف  اي  ونرفض  الشعوب  بين  والوئام  بالسالم  تاما  ايمانا  نؤمن  الكورد  نحن 

مواطنينا تحت اي مسمى كان.

نوجه تعازينا مواساتنا العميقة لعوائل الضحايا ونشاركهم هذا الحزن الوطني.

  

بافل جالل طالباني       

رئيس االتحاد الوطني الكوردستاني       

2023/3/20       

ادانة جريمة القتل الجماعي في جندريس
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والعراق  العالم  في  المسلمين  جميع  الى  بالتهنئة  أتقدم  المبارك،  رمضان  شهر  حلول  بمناسبة 

وشعب كوردستان.

آمل أن يكون رمضان المبارك مبعثا للخير والسرور لكوردستاننا العزيزة، كما أدعو هللا عز وجل أن 

يتقبل طاعات ودعوات الجميع.

أتطلع الى أن نعمل جميعا بتفكير كوردي ووطني لضمان استقرار كوردستان ومعيشة مواطنينا، 

ونبني معا مستقبال زاهرا.

بافل جالل طالباني        

رئيس االتحاد الوطني الكوردستاني        

2023/3/23        

لنعمل بتفكري كوردي وطني لضمان استقرار كوردستان ومعيشة المواطن
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أكد قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء في إقليم كوردستان، األربعاء، أن المسؤولية تحتم على 

الحكومة مراقبة أسعار البضائع في األسواق مع قدوم الشهر الفضيل.

العالم  مسلمي  أهنئ  المبارك:  رمضان  شهر  حلول  بمناسبة  تهنئة  في  طالباني  قوباد  وقال 

أنه »من  مبينا  المبارك،  بقدوم شهر رمضان  الخصوص،  جميعا ومسلمي كوردستان على وجه 

الضروري أن نسلتهم من الشهر الفضيل معاني السكينة والطمأنينة والثبات واألخوة وااللتزام 

وتسخيرها في جميع مناحي الحياة األخرى«.

وأضاف »أنتهز إطاللة رمضان للتأكيد على مسؤولية الحكومة في مراقبة أسعار البضائع في 

الفضيل  المواطنين«، قائال: »نرجو أن يحل الشهر  الغذائي حفاظا على مصالح  األسواق واألمن 

وكوردستان يسودها الخير والمحبة والسالم والوئام«.

نستلهم من رمضان معاني السكينة واألخوة وااللتزام



marsaddaily.com        ensatmagazen@gmail.com                          ensat marsad

No. : 7775السنة 29، االحد ،2023/03/26

11

اكد ستران عبدهللا عضو المكتب السياسي لالتحاد 
الخاص على تويتر  الكوردستاني خالل حسابه  الوطني 
حول التقرير الذي اعلنته وزارة الخارجية االمريكية عن 
اوضاع حقوق االنسان في االقليم ورد منسق التوصيات 
ان  »يجب  انه:  كوردستان  اقليم  حكومة  في  الدولية 
السياسية الن شعبنا  والحريات  االنسان  بحقوق  نهتم 
االنكار  اما  واخيرا،  اوال  ذلك  يستحق  كوردستان  في 
والمكابرة ازاء تقارير المنظمات والدول الداعمة لتجربة 
كوردستان منذ عام 1991 فال يجدي نفعا«. وشدد على 
شيئا  يقربنا  وم��راوغ  فج  خطاب  االنكار  »خطاب  ان 

فشيئا من خطاب المقبور«.
ودعم  حماية  ق��ائ��ال:إن  عبدهللا  ستران  وش��دد 
المدافعين عن حقوق اإلنسان أولوية رئيسية للسياسة 
من  يتجزأ  ال  جزء  ألنها  المتحدة،  للواليات  الخارجية 
المدني  والمجتمع  العدالة  إلى  والوصول  الديمقراطية 
واالستدامة  االقتصادي  واالزده��ار  بالحياة  النابض 
البيئية”، هذا ما جاء في بيان وزارة الخارجية األميركية 
بالجوائز  الفائزين  أسماء  األربعاء،  فيه،  أعلنت  الذي 

السنوية للمدافعين العالميين عن حقوق اإلنسان.
الخيط  هو  والتحزب  الحزبية  بين  :الفرق  واوضح 
الرفيع الذي خلط الحابل بالنابل في رد حكومة اقليم 
كردستان على تقرير وزارة الخاجية االمريكية. فالجميع 
احزابا و منظمات مدنية ومدن خارج سيطرة العاصمة  
خرجو  انهم  طالما  حتما.  ادانتهم  تتم  حتى  متهمين 

على) الصراط المستقيم ( لتقاليد حزب االستفراد.
حسين  صدام  العراقي  الدكتاتور  قائال:كان  وختم 
العجوز  ؛  تاتشر  المرحومة  عن  خطابه   في  يقول 
الشمطاء وعن المرحوم حسني مبارك حسني الخفيف 
وعن المرحوم الملك فهد :فهد النذل و خائن الحرمين 

الشريفين.
ثم حدث ماحدث.. فهل يتعظ االخوة الذين قدموا 

خطابا متدنيا  وردا فجا على التقارير الدولية.

انكار التقاري�ر الدولية،خطاب فج ومراوغ  
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عاودت التقارير الدولية مجددا، تسليط الضوء على أوضاع حقوق االنسان في اقليم كوردستان، حيث تدين االقليم 
على حاالت انتهاك حقوق االنسان والتضييق على الحريات وحرية العمل الصحفي، وقد أخذت هذه الحاالت باالزدياد 
منذ مباشرة الكابينة التاسعة لحكومة االقليم مهامها برئاسة مسرور بارزاني، وآخرها تقرير وزارة الخارجية األمريكية، حول 

أوضاع حقوق االنسان في عام 2022، الذي ينتقد االنتهاكات ضد حقوق االنسان في االقليم.

على الحكومة مراجعة سياساتها بدال من الرد على التقارير الدولية
بهذا الصدد، يقول لقمان وردي نائب رئيس كتلة االتحاد الوطني الكوردستاني، في تصريح للموقع الرسمي لالتحاد 
الوطني PUKMEDIA: »بدل أن تفكر حكومة االقليم في الرد على وزارة الخارجية األمريكية وأصدقائنا الدوليين، من 

األفضل لها أن تراجع سياساتها«.
وأضاف وردي: »خالل ال�32 عاما من الحكم الكوردي، تعتبر الكابينة التاسعة أسوأ كابينة حكومية بكل المقاييس، 

لذا نرى أن التقارير الدولية والسفارات والقنصليات العالمية تحذر حكومة االقليم«.

كبار مسؤولي الحكومة يتدخلون في قضايا حساسة
عن  األمريكية  الخارجية  وزارة  تتحدث   ،2022 للعام  العالم  في  االنسان  حقوق  أوضاع  عن  السنوي  تقريرها  وفي 
انتهاكات حقوق االنسان في العراق واقليم كوردستان، حيث في زمن الكابينة التاسعة لحكومة االقليم تزداد انتهاكات 

واشنطن ممتعضة من أوضاع حقوق االنسان باالقليم 
في زمن الكابينة التاسعة



marsaddaily.com        ensatmagazen@gmail.com                          ensat marsad

No. : 7775السنة 29، االحد ،2023/03/26

13

حقوق االنسان وحرية الرأي والصحافة، كما إن السلطة القضائية تتعرض الى التدخالت.
المتظاهرين  بحق  الداخلي  واألمن  اآلسايش  لقوات  السيئة  المعاملة  عن  األمريكية،  الخارجية  تقرير  ويتحدث 
والمعتقلين، وسوء أوضاع المعتقلين في السجون، حيث إن عدد المعتقلين في مراكز االعتقال يفوق الطاقة االستيعابية 

لتلك المراكز بنسبة %157.
واستنادا الى معلومات المفوضية المستقلة لحقوق االنسان في االقليم، يتحدث التقرير عن سوء أوضاع المعتقالت 
تمارس  الصحية، كما  والشروط  النظافة  مراعاة  عدم  المياه،  شح  االزدحام،  مشكالت  من  المعتقالت  »تعاني  ويقول: 

أساليب التعذيب مع المعتقلين أثناء التحقيق«.
كما تنتقد وزارة الخارجية األمريكية في تقريرها، التدخل في شؤون السلطة القضائية في اقليم كوردستان، وتفيد أن 

»كبار المسؤولين في حكومة االقليم تدخلوا في قضايا سياسية حساسة«.

أغلبية االنتهاكات ضد الصحفيين في أربيل ودهوك
»قوات  يقول:  حيث  التعبير،  وحرية  الصحافة  بوضع  يتعلق  فيما  االقليم  لحكومة  الذعة  انتقادات  التقرير  ويوجه 
اآلسايش في أربيل والسليمانية تعتقل المتظاهرين والصحفيين«، مشيرا الى أنه خالل الفترة من ايار 2021 وحتى ايار 
2022، كانت هناك 280 قضية انتهاك بحق الصحفيين في جميع مناطق العراق، وأغلبها في أربيل ودهوك«، وموضحا 
واألحزاب  الحكومة  القريبة من  والقنوات  الصحفيون  يزود  للصحفيين، حيث  المعلومات  إعطاء  في  تمييزا  أن هناك 

السياسية بالمعلومات ويحرم اآلخرون منها.
 ،PUKMEDIA �وحول تقرير الخارجية األمريكية، أكد بشدار حسن رئيس فريق محامي الدفاع عن معتقلي بادينان ل
أن »التقرير يعكس تماما الوضع الداخلي لالقليم، النه مع األسف أوضاع حقوق النسان سيئة جدا وتزداد االنتهاكات 

يوما بعد يوم«.

دعوات لصون حقوق االنسان في االقليم
وحذرت ايرفين هيكس القنصل العام للواليات المتحدة في أربيل، حكومة اقليم كوردستان، من التراجع الذي يشهده 
وضع حقوق االنسان واالنتهاكات في االقليم، حيث أعلنت: »الواليات المتحدة قلقة من تراجع حقوق االنسان وحرية 

التعبير في جزء من اقليم كوردستان«.

يجب حل المشكالت وليس التستر عليها
برلمان  في  االنسان  حقوق  عن  والدفاع  االجتماعية  الشؤون  لجنة  رئيس  نائبة  سعيد  تقول كولستان  ذلك  وحول 
كوردستان، في تصريح للموقع الرسمي لالتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: »نحن في لجنة الدفاع عن حقوق 
االنسان في البرلمان ندرك وجود انتهاكات في حقوق االنسان«، مضيفة »عند صدور تقرير حول انتهاكات حقوق االنسان 
الدولية في حكومة  التوصيات  يقوم منسق  االنتهاكات، وأال  التستر على  لها وليس  الحلول  ايجاد  العمل على  ينبغي 
أن حقوق  ويدعي  ومبررات  ذرائع  ويختلق  االنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة  من  بدال  المسألة  بالتصريح حول  االقليم 

االنسان في االقليم مصونة«.



marsaddaily.com        ensatmagazen@gmail.com                          ensat marsad

السنة 29، االحد ،2023/03/26 No. : 7775

14

القانون ال ينفذ على الجميع بعدالة
في  األمريكية  الخارجية  وزارة  تتحدث   ،2022 للعام  العالم  في  االنسان  حقوق  أوضاع  عن  السنوي  تقريرها  وفي 
جزء من التقرير عن سوء أوضاع السجناء والمعتقلين في االقليم وتغرضهم للضرب والتعذيب، وعدم محاسبة الذين 

يمارسون مثل هذه االنتهاكات من قبل الحكومة.
وتؤكد كولستان سعيد: »القانون اليطبق على الجميع في االقليم بالتساوي، كما إن مراكز التوقيف واالعتقال غير 
المؤسسات  لجميع  ينبغي  لذا  االنسان غير مصونة،  أن »حقوق  الى  والصحية«، مشيرة  االنسانية  الناحية  مالئمة من 
المعنية، االلتزام بحماية حقوق االنسان وفق االتفاقات الدولية التي وقعها العراق، ألن اقليم كوردستان جزء من العراق«.

سلطات االقليم مستمرة في انتهاك حقوق االنسان
وكانت منظمة )هيومان رايتس ووتش( قد أعلنت في تقريها السنوي عن أوضاع حقوق االنسان في العالم للعام 
المدني،  المجتمع  واستهدفت نشطاء  االنسان  انتهاك حقوق  استمرت في  اقليم كوردستان  »السلطات في  أن   ،2022

بالرغم من إعالن خطة خمسية لحل مشكالت حقوق االنسان في االقليم«.
 ،PUKMEDIA �وحول تقرير الخارجية األمريكية، أكد بشدار حسن رئيس فريق محامي الدفاع عن معتقلي بادينان ل
أن »التقرير يعكس تماما الوضع الداخلي لالقليم، النه مع األسف أوضاع حقوق النسان سيئة جدا وتزداد االنتهاكات 

يوما بعد يوم«.

تقارير واقعية
المحلل السياسي فاضل صحبت أشار ل�) المسرى( إلى أن ” تقريري مجلة فورين بوليسي والخارجية االميركية حول 
الواقع  الوقت واقعيان بخصوص  العراق وإقليم كوردستان، هما مؤشران سلبيان، وفي نفس  واقع حقوق اإلنسان في 
المزري الذي يعاني منه المواطنون في إقليم كوردستان على مختلف الصعد، وخصوصا في ملف حقوق االنسان وحرية 
التعبير عن الرأي”، مبينا أنه ” على حكومة اإلقليم أن تتجاوب بكل إيجابية مع هذين التقريرين وغيرها من التقارير 
الدولية”، داعية حكومة اإلقليم بأن ال تحاول أن تجد المبررات لألخطاء والكوارث التي ارتكبتها خالل السنوات السابقة، 
سواء أكان على مستوى تحقيق الشفافية أم على مستوى الحفاظ على تقديم الخدمات وحرية التعبير عن الرأي في 

إقليم كوردستان”.
وأكد صحبت أنه “على حكومة إقليم كوردستان أن تتجاوب مع هذه الملفات على نحو إيجابي، وبالتالي تجد الحلول 
والمعالجات لألزمات التي خلقتها أو تواجهها على مختلف الصعد، وفي مقدمتها تحقيق الشفافية في مجال اإليرادات 

والتنسيق مع الحكومة االتحادية لمعالجة الملفات العالقة”.

جوانب حقيقية
المقاالت  وكذلك  عام  بشكل  الدولية  التقارير   ” إن  المسرى(  ل�)  جوهر  طارق  السياسي  المحلل  قال  جانبه  ومن 
والدراسات التي تنشر حول تراجع الوضع الديمقراطي وحرية الراي والتعبير والصحافة في إقليم كوردستان، فيها جوانب 
حقيقية، حيث يستندون فيها على معلومات يتم نشرها او بثها من قبل منظمات محلية وكذلك باالستناد إلى مصادر 
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مطلعة داخلية”، منوها إلى أن ” الجهات المعنية في اإلقليم من مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية عليها أن تتعامل 
التقارير  التقارير الدولية، وان تجد الحلول والمعالجات للنقاط السلبية التي أدرجت في تلك  بجدية مع ما ينشر من 

وخصوصا المتعلقة منها بتراجع الديمقراطية وحقوق االنسان وحرية التعبير والشفافية وغيرها”.
األخطاء  بمعالجة  نقوم  أن  العكس علينا  بانتقاد تجربتنا، على  قاموا  أن ال نخاف النهم  ” يجب  أنه  وأضاف جوهر 
الموجودة والجوانب السلبية التي يتم انتقادنا عليها دائما سواء أكانت من قبل منظمات داخلية أو محلية تتعلق بتراجع 
الديمقراطية وعدم إجراء االنتخابات في موعدها القانوني والدستوري أم متعلقة بحرية الصحافة ومالحقة الصحفيين 
واعتقالهم”، مؤكدا أنه ” سابقا إقليم كوردستان وشعبه كانا يفتخران بالتقارير والدراسات الدولية ألنه كان يتحدث عن 
المظالم والمآسي التي لحقت بكوردستان وشعبه، ولكن من المؤسف اليوم وتحديدا في السنوات األخيرة، بسبب تعمق 
الخالفات بين األحزاب الكوردستانية، تراجعت حركة الديمقراطية إلى الوراء في اإلقليم، متمثلة بعدم إجراء االنتخابات 
البرلمانية في موعدها، وكذلك انتشار الفساد وعدم وجود الشفافية في موضوع العائدات وتوزيعها وصرف الرواتب في 

توقيتاتها”.
واكد جوهر أن ” سلطات اإلقليم بإمكانها معالجة هذه األمور، وبإمكانها أيضا إعادة إقليم كوردستان إلى الواجهة من 

جديد لكي تكون كما كانت سابقا واحة للديمقراطية في المنطقة”.
ويعّد العجز الديمقراطي والخلل االقتصادي وعدم الشفافية أحد أهم المعضالت التي يعانيها إقليم كوردستان ، وعلى 
الرغم من أن كوردستان العراق كانت أكثر استقرارًا نسبيًا من أجزاء أخرى من العراق منذ عام 2003، إال أن التقارير الدولية 

وتصريحات المسؤولين الدوليين تشير إلى أن هذا االستقرار قد ال يستمر إذا بقي الوضع على حاله دون معالجات.

منسق التوصيات بحكومة االقليم يرد على التقرير
الى ذلك رد مكتب منسق التوصيات الدولية في الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان، الخميس، على تقرير 
وزارة الخارجية األميركية عن أوضاع حقوق اإلنسان في اإلقليم.    وقال المكتب في بيان إنه »في 21 مارس 2023 ، 
أصدرت وزارة الخارجية األميركية تقريرها السنوي عن حالة حقوق اإلنسان في يناقش التقرير أوضاع حقوق اإلنسان في 

إقليم كوردستان في عدة أقسام.
وقال البيان:لسوء الحظ فإن تقرير وزارة الخارجية األميركية غير شفاف للغاية وغير واقعي في تقييمه للوضع الحالي 
في إقليم كوردستان  فيما يتعلق بحرية التعبير، من الواضح أن هناك أقصى قدر من حرية الرأي وحرية الصحافة في 
إقليم كوردستان، وهناك المئات من وسائل اإلعالم المختلفة التي تعمل بحرية ومعظمها ينتقد السلطات، واإلعالم 
واضح، ولكن يعتمد تقرير الخارجية على عدة مصادر غير رسمية ووسائل إعالمية مواقفها سياسية وهي ضد هذا النظام 

والمعارضة السياسية وتريد تشويه الحقائق ألغراض سياسية خاصة بها.  
واصاف البيان :من المثير للقلق أن القنصلية األميركية العامة تتعامل بشكل مباشر مع العديد من األفراد والمجموعات 
اإلعالمية وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقف وراءها أجندات سياسية وتدعمها ماليًا، وكثير منها غير مرخص 

له قانونيًا بالعمل.
وختم البيان :سنرد على تقرير وزارة الخارجية بالتفصيل في األيام المقبلة«.

PUKmedia-المرصد-المسرى*
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الجرح  على  أيديهم  أن يضعوا  للسلطة  والمبررات  المناشدات  تقديم  بداًل من  الدولية  التوصيات  لمنسق  األفضل  كان من 
ويحاولون معالجة الوضع.

 فيما يتعلق ببيان وزارة الخارجية األمريكية في 21 مارس 2023 والذي صدر عقب اعياد نوروز، فقد ألقى الضوء على انتهاكات 
الداخلي  الحالي للوضع  الواقع  الذي يتحدث 100% عن  التقرير  العراق، نؤيد بشدة تفاصيل  إقليم كوردستان  حقوق اإلنسان في 
وأسوأ. منسق  أسوأ  يوم  ذروتها ويصبح كل  إلى  المنطقة تصل  اإلنسان في  انتهاكات قضايا حقوق  إلقليم كوردستان. لألسف، 
التوصيات الدولية يقوم بدور محامي السلطة وقد نحى منحا اخر الختصاصه، وكان من األفضل التنسيق مع الحكومة والجهات 
المعنية لتضميد الجراح ومعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان في إقليم كوردستان. وبالعكس، تجنبنا من يوم آلخر التقارير التي 
تنشر ضد سلطة إقليم كوردستان. وهم كمحامون مدافعون عن الحكومة واجبهم الرد على هذه التقارير. وبرأينا العواقب ال تنذر 

بخير.
 إن حل تلك القضايا والمخالفات ليست بهذه التعقيد، فقط عدم التدخل في شؤون مجلس القضاء ودع المحكمة تقوم بدورها 
وليست للجهات الحزبية التدخل في شؤون المحاكم، ويستوجب تعيين القضاة المحترمين وفقا لكفائاتهم وليس انتمائاتهم 
لحزب سياسي. اذا كانت هناك خطة حكيمة فإننا نؤكد أن إقليم كوردستان ووضع حقوق اإلنسان سيكون أفضل بكثير وسيصل 

الى أقصى درجات الديمقراطية والحرية. وبالنهاية
 إذا فسد القضاء فسدت األمة.

بشدار حسن        
الفائز بجائزة الخارجية األمريكية        

2023/3/23        

حقوق اإلنسان في اإلقليم تمر بأسوء حاالتها
العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا حول نفط كردستان 
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ذكرت وكالة رويترز، فيما نقلته عن مسؤولي نفط عراقيين، يوم السبت، أن العراق كسب قضية 
تحكيم مطولة ضد تركيا تتعلق بصادرات النفط من اقليم كوردستان.

الصادر في  الحكم  أنها ستحترم  العراق  أبلغت  تركيا  أن  للوكالة،  عراقي كبير  نفط  وذكر مسؤول 
قضية التحكيم.

من جهتها أفادت وسائل إعالم تركية إن محكمة تحكيم دولية حكمت لصالح العراق في القضية 
طويلة األمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان.

ووفق تلك الوسائل، فإن تركيا لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق، 
بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة االتحادية في بغداد.

بدوره ذكر موقع “أرغوس” المعني بالشؤون النفطية، نقال عن مصادر لم يكشف عنها، أن محكمة 
العراق، حسبما ذكرت  باريس حكمت لصالح  الدولية، في  التجارة  لغرفة  التابعة  الدولية،  التحكيم 

غ” لألنباء اليوم السبت. وكالة “بلومبر
غ أن تركيا لن تسمح لشحنات النفط الخام من إقليم »كردستان العراق« بمغادرة  وذكرت بلومبر

ميناء جيهان الساحلي بدون موافقة من الحكومة االتحادية في بغداد.

العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا حول نفط كردستان 
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غ نيوز، صادرة عن مكتب الشحن العراقي في ميناء جيهان التركي، إن  وأظهرت وثيقة اطلعت عليها بلومبر
تركيا لن تسمح بعد اآلن بتحميل النفط الخام لصالح إقليم كردستان دون موافقة السلطات الفيدرالية العراقية. 

ونقلت الوثيقة عن مسؤول في شركة بوتاس التركية التي تديرها الدولة تنبيه مكتب الشحن العراقي.
وقال شخص مطلع على الحكم إنه منذ تحميل آخر ناقلة نفط يوم الجمعة، لم ُتبلغ أي سفن أخرى عن نقل 

النفط الخام من إقليم كردستان. وقال المصدر إن تركيا أوقفت تلقي النفط عبر خط أنابيب كردستان.
باريس منذ ما يقرب من تسع  الدولية في  التجارة  التابعة لغرفة  الدولية  التحكيم  القضية تنظرها محكمة 
سنوات، وتتركز على اتهام العراق لتركيا بانتهاك اتفاقية عبور خط األنابيب لعام 1973، بالسماح بصادرات النفط 

الخام من إقليم كردستان دون موافقة بغداد.
وتعود هذه القضية إلى عام 2014 عندما قامت حكومة إقليم كردستان، بربط حقولها النفطية بالمعبر الحدودي 
التركي في فيشخابور، باالستفادة من خط األنابيب الحالي بين العراق وتركيا. وكان خط األنابيب ينقل في السابق 

الخام من حقل نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.

وزارة النفط ترحب بقرار هيئة التحكيم  الدولية
من جهتها رحبت وزارة النفط بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة 

التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023
وجاء في بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، أن الوزارة »تعرب عن تقديرها لجهود هيئة التحكيم التابعة 
لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها االحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خالل 
إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصًا وأن القرار يلزم جميع األطراف باحترام االتفاقات 
الجهة  هي  »سومو«  العراقية  النفط  تسويق  شركة  خالل  من  النفط  وزارة  وأن  الشأن،  بهذا  الدولية  والمواثيق 

الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي«.
وأضاف البيان: »تؤكد الوزارة على عمق العالقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا، وأن قرار هيئة 
التحكيم ال يشكل عائقًا أمام تطوير وتوسيع العالقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق 
بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته«. وتوضح الوزارة أنها »ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي 
عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في اإلقليم ومع السلطات التركية، وفقًا للمعطيات الجديدة بعد 
صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية ، واإليفاء بالتزامات 
»سومو« مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصًا من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من 

جميع الحقول النفطية بما فيها اإلقليم، بهدف تعظيم اإليرادات المالية، لرفد الموازنة االتحادية«.
وتشيد الوزارة في بيانها »بالجهود المتميزة للمكتب االستشاري القانوني الدولي واللجنة القانونية للوزارة في 
الدفاع عن حقوق العراق في إدارة ثروته النفطية وحيازة وزارة النفط صالحياتها وسلطاتها الدستورية، لما بذلوه 
من جهود جادة على مدى السنوات الماضية من أجل تحقيق العدالة واستعادة حقوق العراق المشروعة حفاظًا 

على أمنه وسيادته«. 
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خبير في شؤون النفط: القرار يصيب االقليم بأزمة اقتصادية خانقة
وحول هذا الموضوع يقول بهجت أحمد، المتخصص في شؤون العقود النفطية في العراق، في تصريح للموقع 
العراقية تملك اآلن قرارين مهمين جدا بشأن  الكوردستاني PUKMEDIA: »الحكومة  الوطني  الرسمي لالتحاد 
وقرار   ،2022/2/15 في  الصادر  العليا  االتحادية  المحكمة  قرار  وهما  اقليم كوردستان،  من  النفط  تصدير  إيقاف 

محكمة التحكيم الدولية هذا والصادر يوم الخميس الفائت، والقراران قانونيان يمكن االستناد اليهما«.
ويضيف: »إيقاف تصدير النفط من ميناء جيهان التركي يخلق أزمة اقتصادية خانقة لالقليم، أكثر شدة من 
أزمة عام 2014، وإن لم تتوصل حكومة االقليم الى اتفاق مع الحكومة االتحادية فإنها لن يكون بإمكانها توفير 

رواتب الموظفين لشهر نيسان المقبل«.

مسرور بارزاني يتحدث عن النية الحسنة
وبغداد،  أربيل  بين  األخيرة  التفاهمات  أن  بارزاني،  مسرور  إقليم كوردستان،  حكومة  رئيس  أكد  جهته  من 
وضعت األساس لحل المشكلة المتعلقة بقرار المحكمة الفرنسية الصادر اليوم. وقال مسرور بارزاني في تغريدة 
على تويتر، السبت )25 آذار 2023(، إن »تفاهماتنا األخيرة مع بغداد وضعت لنا األساس لحل المشكلة المتعلقة 
بقرار التحكيم اليوم«. رئيس حكومة إقليم كوردستان، أشار إلى أن فريقًا حكوميًا سيزور بغداد األحد، من أجل 

الحوار، مردفًا »للبناء على النّية الحسنة لمناقشاتنا«.

 قرار المحكمة الفرنسية لن يعيق عالقتنا مع بغداد
أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أن قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية 

ضد تركيا »لن يعيق عالقاتنا« مع حكومة بغداد، مشيرة إلى زيارة قريبة إلى العاصمة العراقية. 
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، السبت )25 آذار 2023(، »أجرت حكومة إقليم كوردستان في األشهر األخيرة، 
والغاز. وقد توصل  والنفط  الموازنة،  االتحادية، وآخرها بشأن ملفي  الحكومة  حوارات ومفاوضات متواصلة مع 
الدستورية إلقليم  والمستحقات  والحقوق  الدستور  وتفاهم جيد تحت مظلة  اتفاق مبدئي  إلى  الجانبان حينها 

كوردستان«.
وأضاف »رئيس حكومة إقليم كوردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء االتحادي، وبعد زيارته األخيرة 

إلى إقليم كوردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استنادًا إلى الدستور«.
وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، أكدت أن »قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد 
تركيا لن يعيق عالقاتنا مع حكومة بغداد«، الفتة إلى أن وفدًا لها »سيزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات 

الصلة«. 
وأكدت الوزارة أن »حكومة إقليم كوردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب 

الكوردستاني«، مجددة »تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن«.
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أصدرت محكمة التحكيم الدولية، يوم الثالثاء 2023/3/21، قرارها النهائي بشأن قضية شركة كورك مع شركة أجيليتي 
ارتكب  بارزاني، بينت أن االخير  الرئيسي سروان صابر مصطفى  ادانت المحكمة مساهم كورك  العمومية، وفيما  للمخازن 

»إساءة األمانة«.
وذكرت البورصة الكويتية، في بيان تابعته السومرية نيوز، أن »محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية 
في مركز دبي المالي أصدرت قرارها النهائي لصالح شركتين تابعة وزميلة يقضي بحصولهما على 1.33 مليار دوالر من شركة 

كورك ومساهمها الرئيسي«.
وأضافت، أن »شركة تيليكوم العراق )اإلمارات العربية المتحدة( التابعة للشركة، وشركة إنترناشونال هولدينج المحدودة 
الزميلة ل�«أجيليتي« رفعا شكوى احتيال وغش ضد شركة كورك تيلكوم ومساهمها الرئيسي سروان صابر مصطفى بارزاني، 

والتي أدت إلى مصادرة استثمار الشركتين بقيمة 810 مليون دوالر في »كورك« تيليكوم«.
التجارة  محكمة  وقررت  و«إنترناشونال«،  »تيليكوم«  طلبات  على كافة  التحكيم  محكمة  وافقت  فقد  البيان،  وحسب 
الدولية أن »المدعى عليهما ارتكبا أعمال منظمة قصدها رشوة وغش المسؤولين في هيئة االتصاالت العراقية؛ إلصدار قرار 

خاطئ بمصادرة حصة »تيليكوم« و«إنترناشونال« في »كورك تيليكوم«.
وقررت المحكمة أن »سيروان بارزاني ارتكب إساءة األمانة من خالل ارتكابه عدة تصرفات للتعامل لمنفعته الشخصية 

والغش مما سبب أضرارًا للمدعين«، بحسب البيان.
وأمرت المحكمة بأن »يقوم المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بسداد 1.65 مليار دوالر أمريكي إلى المدعين؛ تعويضًا 
لألضراء والمصاريف القانوني مع الفوائد على أساس بقيمة 1.329 مليار دوالر أمريكي لصالح »إنترناشونال«، وقيمة 318.7 
مليون دوالر لصالح »تيليكوم العراق«.ولفت البيان إلى أن شركتي إنترناشونال هولدينج المحدودة وتيليكوم العراق ستعمالن 

على تنفيذ القرار ضد المدعي عليهما، مع التنويه بعدم وجود أثر مالي في الوقت الحالي.
وكانت أرباح »أجيليتي« قد ارتفعت في تسعة األشهر األولى من العام الماضي بنسبة 63.7% عند 41.39 مليون دينار، 

مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من عام 2021 البالغ 25.28 مليون ديناركويتي.

*السومرية نيوز 

»رشوة واحتيال«.. محكمة التحكيم الدولية تقرر ادانة شركة كورك 

المياه وت�أثرياتها على مجمل الحياة في العراق 

كلمة رئيس الجمهورية في الجلسة االفت�تاحية لمؤتمر األمم المتحدة للمياه في نيوي�ورك
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شارك فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف 
الجلسة  في   2023 آذار   22 األربعاء  يوم  رشيد،  جمال 
االفتتاحية لمؤتمر األمم المتحدة للمياه الذي يعقد في 

نيويورك.
أزمة  إلى  فيها  تطرق  كلمة  الرئيس  السيد  والقى 
وما  العراق،  في  الحياة  مجمل  على  وتأثيراتها  المياه 
تشكله من تهديد لألمن الغذائي والتنوع البيئي، إضافة 
إلى اآلثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي والنقص 
الملموس بمعدالت تدفق المياه من دول المنبع.فيما 

ياتي نص الكلمة :

أصحاب  الجاللة والفخامة 
السيدات والسادة

أتمنى لكم عيد نوروز سعيد
المجتمع، كما  الحياة ورفاهية  المياه شريان  ُثمثل 
التنمية  أهداف  تحقيِق  في  وأساسي  مهم  عامل  أنها 

االجتماعية واالقتصادية.
أزمة  الحرب  من  خروجه  وبعد  العراق  واجه  لقد 
سوءًا  ازدادت  حيث  مثيل،  لها  يسبق  لم  المياه  )في( 
التغير المناخي  الناجمة عن  الُمرّكبة  التداعيات  نتيجة 

والسياسات المائية التي تتبعها دول الجوار.
تؤثُر  العراق  في  الحالية  المياه  أزمة  أصبحت  وقد 

المياه وت�أثرياتها على مجمل الحياة في العراق 

كلمة رئيس الجمهورية في الجلسة االفت�تاحية لمؤتمر األمم المتحدة للمياه في نيوي�ورك
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العراقي  الزراعي  المجتمع  وأرزاق  حياة  على  بالفعل 
من  به  تتسبب  ما  إلى  باإلضافة  السكان،  عموم  وعلى 
والنزوح  الهجرة  عمليات  وارتفاع  العمل  فرص  انحسار 
التي  األخطار  أشد  ُتّشكُل  للقلق حيث  مثيرة  بمعدالت 
تقوُض  ومثلما  البيئي.  والتنوع  الغذائي  األمن  تهدد 
األمن الغذائي والصحي، فإنها )تعرض( النظام الزراعي 
مخاطر  إلى  االجتماعي  واالستقرار  والبيئي  الغذائي 
بات من  لذلك  عاجل،  تدخل  يكن هناك  لم  إذا  كبيرة 
التحديات  لمواجهة  عاجلٍة  إج��راءاٍت  اتخاذ  الضروري 
والتقليل من حدة هذه المخاطر من خالل إيجاد حلول 
المحلية  المستويات  على  ومستدامة  مبتكرة   إغاثية 

واإلقليمية والدولية.
ال��ع��راق في  ش��ه��د 
العديد  المنصرم  القرن 
إال  الجفاف  موجات  من 
أنه في السنوات األخيرة 
الجفاف  فترات  أصبحت 
نحو  على  البالد  تضرب 
مؤشر  وهو  تواترًا،  أكثر 
السلبية  اآلثار  على  قوي 

لتغير المناخ.
والبابلية  السومرية  الحضارات  أولى  نشأت  لقد 
آالف  قبل  والفرات  دجلة  نهري  على ضفاف  واآلشورية 
السنين. ويعتمُد ماليين العراقيين اليوم إلى حد كبير 
وعملهم،  قوتهم  في كسب  النهرين  مياه  مصادر  على 
عن  الناجمة  السلبية  اآلثار  لتهديد  يتعرضان  اللذين 

التغير المناخي والسياسات المائية لدول المنبع.
هما  والفرات  دجلة  نهري  أن  فيه  شك  ال  ومما 
عصب الحياة في العراق، وحيث تلعب األهوار دورًا بالغ 
األهمية في الحفاظ على الحضارة اإلنسانية كونها جانبًا 
رئيسًا في تعزيز ديمومة الحياة في البالد، وكانت دائمًا 
العامل األساسي في الحفاظ على التوازن البيئي ليس 

في العراق وحسب، بل في عموم المنطقة أيضًا.
إن هناك أسبابًا أدت إلى تخّلف العراق بعدة عقود 

عن مواكبة التطور العالمي، منها اآلثار السلبية الناجمة 
عن التغير المناخي والنقص الملموس بمعدالت تدفق 
المياه من دول المنبع وعدم تطبيق الطرق التكنولوجية 
المائية باإلضافة إلى سياسة  الموارد  إدارة  الحديثة في 
الالمباالة التي أبداها النظام السابق تجاه العلم والهندسة 
مرتبطة مع )12( سنة من الحصار والعقوبات االقتصادية 

والصراعات المتعاقبة.
العراق  منها  يعاني  التي  المياه  أزمة  تفاقم  وُيعزى 
من  لالستفادة  الفرص  استغالل  ع��دم  إل��ى  اليوم، 
الري  ُنظم  تطوير  عن  والعجز  الحديثة  التكنولوجيا 
الوقت  في  الزراعي  القطاع  بواقع  االرتقاء  في  واإلخفاق 

المناسب.
ي��ت��ح��م��ل ال��ع��راق 
آثار  من  األكبر  العبء 
المناخية  التغيرات 
واألح������وال ال��ج��وي��ة 
ذلك  في  بما  القاسية، 
المتكررة  الفيضانات 
والعواصف  والجفاف 
درجات  وارتفاع  الترابية 
عن  الخارجة  ال��ح��رارة 
نهري  مياه  تدفق  انخفاض  إلى  إضافة  سيطرتنا،  نطاق 
العابرة  المياه  تدفق  نسبة  قلة  بسبب  والفرات  دجلة 
أزمة  أسوأ  العراق  مواجهة  وراء  السبب  لتكون  للحدود 

مائية في تاريخه المعاصر.
من المتوقع أن تزداَد حاجة العراق إلى المياِه خالل 
وتيرة  ع  وتسار السكاني  النمو  نتيجة  المقبل  العقد 
التنمية االقتصادية في البالد وآثار تغير المناخ، أضف 
دجلة  لنهري  المائية  اإليرادات  تدني  استمرار  ذلك  إلى 

والفرات وروافدهما. 
خطيرًا  تحديًا  بلدنا  في  الُمتفاقم  الجفاُف  ُيشكل 
ُيلقي  أيضًا  لكنه  الدولة،  واقتصاِد  المواطنين  لمعيشِة 
بظالل ثقيلة على الحياة والبيئة في المنطقة بشكل عام 

وحتى على تقلص المساحات الخضراء من العالم. 

ازمة المياه من أشد األخطار 
التي تهدد األمن الغذائي 

والتنوع البيئي
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وأشير هنا بألم إلى أن التصّحر بات يهدد ما يقرب 
من األربعين بالمئة من مساحِة بلدنا بعدما كان واحدًا 

من أكثر مناطق المنطقة خصبًا وإنتاجًا.
الحاجة إلى تعاون أوسع نطاقًا ننتظره  نحُن بأّمس 
من السلطاِت المائية والسياسية لدول الجوار، وخصوصًا 
تشكيل  الضروري  من  بات  لذلك  األتراك.  اإلخوة  من 
وقانونيين،  فنيين  الشأن تضم خبراء  بهذا  دائمة  لجنة 
ومن  الحوض،  مستوى  على  إقليمية  اتفاقيات  وإبرام 
تتم  العملية  إنفاذ  آليات  بأن  أيضا  نضمن  أن  المهم 
تحت رعاية األمم المتحدة وبما يضمن تنفيذ اإلجراءات 
كافية  حصص  وتأمين  المحدد  الوقت  في  التشغيلية 

وعادلة من المياه لجميع األطراف.
ذل��ك،  على  ع���الوة 
في  ال��ع��راق  سيستثمر 
التي  البحثية  البرامج 
على  اهتماماتها  ُتركز 
معالجة آثار ُندرة المياه، 
سيما التي تتعلق باآلثار 
الجفاف  على  المترتبة 
وكمية  المناخ  وتغير 
المياه  تدفق  ونوعية 

العابرة للحدود، وتأثيرها على المجتمعات الزراعية.
إعادة  على  اهتمامها  العراقية  السلطات  وسُتركز 
تأهيل وبناء وتشغيل وصيانة محطات ضخ المياه في 
جميع أنحاء البالد، كما ستعمل على إعادة تأهيل ُنظم 
تقنيات  استخدام  خالل  من  الصحي  والصرف  الري 
المياه  استخدام  لتحسين كفاءة  الحديثة  الري  أنظمة 

والحد من اآلثار السلبية الناجمة عن أزمة المياه.
تكتسُب جهود إنقاذ الحياة في أهوار العراق أهمية 
وتقديم  التحتية  البنية  تّشييد  إلى  باإلضافة  قصوى، 
في  العراقية  الحكومة  وتهدُف  الضرورية،  الخدمات 
تأهيل  المياه إلنشاء وإعادة  أزمة  إلى معالجة  مسعاها 
وتشغيل وصيانة السدود التخزينية والحواجز والخزانات 
المنشآت  ذلك  في  بما  المياه،  توزيع  وُنظم  المائية 

أضف  األنهر،  مياه  استخدام  تنظم  التي  الهيدروليكية 
إلى ذلك، تّشييد سدود جديدة في إقليم كردستان وفي 

مناطق جنوب وغرب العراق.
حماية  يضمن  بما  أقوى،  تدابير  بتطبيق  وسنقوم 
الصلة  ذات  البيئية  والُنظم  البيولوجي  والتنوع  البيئة 
المنطقة  دول  مع  التنسيق  خالل  من  التصحر  ومنع 

للسيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة.
إن العوامل المناخية مثل فترات الجفاف والعواصف 
التي حدثت في اآلونة  الحرارة  الترابية وارتفاع درجات 
منا  يستوجب  لذلك  إرادتنا،  عن  خارجة  هي  األخيرة 
أخذ االحتياطات الضرورية التي من شأنها تقليل اآلثار 
السلبية، إضافة إلى تشييد البنى التحتية الالزمة لجمع 
كمية  أك��ب��ر  وتخزين 
ممكنة من مياه األمطار.

عالوة على ذلك، من 
الضروري اتخاذ ترتيبات 
من  ال��ج��وار  دول  م��ع 
االتفاقيات  إبرام  خالل 
بااللتزامات،  وال��وف��اء 
عادلة  حصة  يضمن  بما 
األطراف  لجميع  وكافية 

خاصة خالل المواسم الزراعية.
ويقوم العراق بوضع وتنفيذ خطة عمل ُمحكمة تتعلق 
بإدارة المياه )لتوفيرها( والحد من الهدر، بما في ذلك 
الحديثة  الري  أنظمة  واعتماد  التحتية  البنية  تحسين 
وعصرنة القطاع الزراعي أيضًا وإيالء اهتمام جدي بوضع 
أطر قانونية مناسبة فيما يتعلق بإدارة المياه والحد من 

الهدر منها. 
جادة  إجراءات  تتخذ  أن  المتحدة  األمم  ندعو  وأننا 
للتخفيف من آثار التغير المناخي وتفعيل التعاون في 
مجال المياه العابرة للحدود بما يضمن التوزيع العادل 

للمياه.

شكرًا.

أسباب عديدة أدت إلى 
تخلف العراق بعدة عقود 
عن مواكبة التطور العالمي
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*فورين بوليسي/ترجمة المرصد
تحت هذا العنوان ،تحدث تقرير في موقع مجلة »فورين بوليسي« االمريكية، المتخصصة في شؤون السياسات الخارجية، 
عن األزمات التي يعانيها إقليم كردستان العراق على المستويات السياسية واالقتصادية واإلدارية، ومدى انتشار االنقسامات 
والفساد المالي والطبقية، ما ينذر باألسوء بالنسبة لإلقليم الذي يعاني باألصل من مشاكل كبرى في عالقاته مع تركيا وإيران 

و الحكومة المركزية العراقية، تنشر »المرصد« نص التقرير«: 

وينثروب رودجرز :جمجال هي مدينة تقع في منتصف الطريق بين كركوك والسليمانية في إقليم كردستان العراق.. وتقع 
المربحة  الموارد  بالكاد يستفيدون من  المحليين  السكان  لكّن  الطبيعي،  الغاز  بالقرب من احتياطيات كبيرة من  المدينة 

المدفونة تحت منازلهم. يحصل معظمهم على بضع مئات من الدوالرات شهريًا، والبطالة منتشرة - خاصة بين الشباب.
بعد عشرون عاًما من الغزو الذي قادته الواليات المتحدة للعراق ، غالًبا ما يتم اعتبار كردستان العراق جزيرة من الوعود 
الديمقراطية والتنمية االقتصادية في شرق أوسط غير ليبرالي.وقد أيد كرد العراق بشدة إطاحة الواليات المتحدة للرئيس 

العراقي صدام حسين واستمروا في اعتبارها تطورًا إيجابيًا.
لطالما حارب كرد العراق بغداد من أجل تقرير المصير - قوبلت الجهود في الغالب بقمع وحشي. خالل حملة األنفال في 

الثمانينيات ، استخدم جيش صدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين الكرد.
 منذ تسعينيات القرن الماضي ، كان كرد العراق شركاء مقربين للواليات المتحدة ودول غربية أخرى ، وعملوا مًعا لإلطاحة 

بصدام ومن ثم تنظيم الدولة اإلسالمية-داعش-. 

البيت الكرتوني لكردستان العراق ينهار
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لم  العراق  حرب  أن  على  المراقبين  معظم  يتفق  بينما 
بدت كردستان   ، ديمقراطية  أو  ازدهاًرا  أكثر  العراق  تجعل 
العراق نقطة مضيئة في الفوضى التي أحدثها تغيير النظام.

لكن اليوم األمور تبدو قاتمة. المؤسسات السياسية في 
الذين  والقادة  الحزبية  االنقسامات  بسبب  ممزقة  االقليم 

يحرمون المواطنين بانتظام من حرية التعبير. 
إلى  الفرص  وانعدام  االقتصادية  المساواة  عدم  ويؤدي 
في  أفضل  حياة  عن  البحث  إلى  المهاجرين  موجات  دفع 

الخارج.
في  خاصة   ، العراق  كرد  لمعظم  اليومية  التجربة  تعد 
المدن الصغيرة مثل جمجمال ، بعيدة كل البعد عن تجربة 
مشاريع  في  تعيش  التي  السياسية  العالقات  ذات  النخبة 

أربيل  في  فاخرة  سكنية 
والسليمانية.

تجاهل  يتم  ما  غالًبا   
قبل  م��ن  التمييز  ه��ذا 
الغربيين  الدبلوماسيين 
يجتمعون  الذين  وال��زوار 
مسؤولي  م��ع  بانتظام 
األعمال  وق���ادة  ال��ح��زب 
تلقوا  ال��ذي��ن  والشباب 

تعليمهم في الجامعات الخاصة.
أن  فهو   ، أي شيء  وتداعياتها  العراق  علمتنا حرب  إذا 
العالقات الغربية مع االقليم يجب أن تعكس مصالح شعبه 

وليس مصالح قادته السياسيين.
طموحات  هي  المصير  وتقرير  والوحدة  الديمقراطية   
الدعم الخارجي  الكردي - وثالثة عقود من  راسخة للشعب 
المكثف لم تساعدهم حتى اآلن على تحقيق هذه األهداف 

بشكل كامل.
أزمة في  العراق  فيه كردستان  تواجه  الذي  الوقت   في 
نفوذه  استخدام  الغرب  على  يجب   ، الديمقراطية  الشرعية 
وقدراته الكبيرة لمحاسبة القادة الكرد العراقيين على الفساد 
وانتهاكات حقوق اإلنسان بداًل من تعزيزها من خالل الدعم 

العسكري والسياسي الذي ال ينضب.

حملة  حد كبير  إلى  الغربية  الحكومات  تجاهلت  بينما 
لكرد  دعًما  أكثر  كانت   ، الثمانينيات  في  لصدام  األنفال 
العراق في أعقاب حرب الخليج ، وأقامت منطقة حظر طيران 
لحمايتهم من الهجمات الجوية. تأسست مؤسسات الحكم 

الذاتي الكردية في أوائل التسعينيات.
ظهور  للعراق  المتحدة  الواليات  قادته  الذي  الغزو  أتاح 
نير  من  متحررة   ، العالمي  المسرح  على  العراق  كردستان 

وظل ديكتاتورية صدام. 
تأسس في عام 2005 بموجب الدستور العراقي الجديد - 
الذي تم تطويره بدعم واسع من الواليات المتحدة واألجنبية 

- لكردستان العراق برلمانها وقضاءها الخاصين بها. 
أيًضا مجموعة   )KRG( إقليم كردستان تمتلك حكومة 
ذات  ال��وزارات  من  كاملة 
صالحيات كبيرة ، ويتمتع 
اإلقليم بعالقاته الخارجية 
األمنية  وقواته   ، الخاصة 
المعروفين   ، وجيشه   ،
يتم  البشمركة.  باسم 
التعامل مع جميع شؤون 
قبل  من  تقريًبا  الحكم 
إقليم  حكومة  مؤسسات 

كردستان وليس تلك الموجودة في بغداد.
في الواقع ، تقع السلطة على عاتق الحزبين الحاكمين 
في االقليم: الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  ويسيطر  الكردستاني. 
الوطني  االتحاد  ويهيمن  وأربيل   دهوك  محافظتي  على 

الكردستاني على السليمانية. 
عن  مسؤولين  الحزب  مسؤولو  يكون   ، منطقة  في كل 
وضع السياسة. ُينظر إلى االتصاالت الحزبية على أنها مفتاح 
النزاعات  وكسب  تجاري  عمل  وبدء  وظيفة  على  للحصول 
لها  منطقة  كل  في  األم��ن  وق��وات  البشمركة  القانونية. 

انتماءات حزبية أيًضا.
وقال نياز عبد هللا ، صحفي من أربيل ، وفقا لقانون حكومة 
السياسية  لألحزاب  يكون  أن  ينبغي  »ال   ، إقليم كردستان 

العجز الديمقراطي والخلل 
االقتصادي هما نتيجة لقيادتها 

ذات المصلحة الذاتية
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قوات مسلحة«. لكن هذا الحظر يتم تجاهله بشكل صارخ 
نزاع بين  العملية. وأضاف: »عندما ينشأ أي  الممارسة  في 
األحزاب السياسية ، هناك خطر مباشر لحدوث نزاع مسلح«.

لطالما كانت الشراكة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني 
واالتحاد الوطني الكردستاني معقدة.

عن  منشق  الكردستاني كفصيل  الوطني  االتحاد  نشأ   
وهو   - السبعينيات  في  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
انقسام نتج عن مزيج من العوامل الشخصية والسياسية - 
وخاض حرًبا أهلية وأدار دويالت منفصلة خالل التسعينيات.

يسمى  مما  العراقيون  الكرد  عانى   ، الوقت  هذا   خالل 
»الحظر المزدوج« ، حيث فرض المجتمع الدولي قيوًدا على 
المساعدات واالستثمار  ، مما منع  التجارة مع نظام صدام 

لكردستان العراق.
ات����ف����ق ال���ح���زب 
الكردستاني  الديمقراطي 
واالت����ح����اد ال��وط��ن��ي 
على  ظاهرًيا  الكردستاني 
ال��ذي  التنافس  تنحية 
نهاية  بعد  ع��ق��وًدا  دام 
من  ص��دام  ديكتاتورية 
ظل  ف��ي  التوحيد  أج��ل 

حكومة إقليم كردستان الجديدة. 
في  التوسط  في  رئيسًيا  دوًرا  المتحدة  الواليات  لعبت 
إنهاء هذه الحرب األهلية وتشجيع الوحدة الكردية في عراق 

ما بعد البعث. 
لكن زواج الضرورة هذا أسفر دائًما عن نتائج متباينة. 

أصبحت عالقة العمل بين الحزبين مختلة بشكل متزايد 
والتي   ،  2018 عام  في  األخيرة  اإلقليمية  االنتخابات  منذ 
شهدت ظهور جيل جديد من القادة أقل اهتماًما بالبراغماتية 

وأكثر اهتماًما بالمصالح الذاتية الفئوية.
فرهاد ممشاي ، الذي نشأ في جمجمال وهو اآلن مرشح 
في  والعولمة  والحوكمة  التخطيط  في  الدكتوراه  لدرجة 
فيرجينا، قال لمجلة فورين بوليسي إنه بينما اعتاد الحزب 
الكردستاني على  الوطني  الكردستاني واالتحاد  الديمقراطي 

تقسيم السلطة والمواقف بالتساوي على المستوى اإلقليمي 
، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 2018 سعت 

ع في كردستان العراق. لتصبح القوة بال مناز
عدة  حول  مؤخًرا  الطرفان  اختلف  ممشاي،  وبحسب 
خالفات كبيرة، بما في ذلك كيفية تقاسم اإليرادات الداخلية 
من المعابر الحدودية والضرائب ، وكيفية إدارة صناعة النفط 

والغاز ، والعالقات مع بغداد. 
إصالح  عملية  تعطيل  إلى  أيًضا  االنقسامات  هذه  أدت 
البيشمركة لجعلها قوة قتالية موحدة وغير سياسية وحديثة.

الوطني  واالتحاد  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  عجز 
انتخابي  قانون  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  عن  الكردستاني 
جديد ، مما أدى إلى تأجيل االنتخابات المقرر إجراؤها في 
)أكتوبر(  األول  تشرين 
والية  فترة  وم��ددا   2022
بشكل  كردستان  برلمان 
حتى كتابة   . للجدل  مثير 
يقم  لم   ، السطور  ه��ذه 
بتبني  كردستان  برلمان 
انتخابي  قانون  مشروع 

جديد.
مامشاي:«عدم  وقال 
الحكومية  الهيئات  شرعية  عدم  يعني  االنتخابات  إجراء 
حقيقيين  ممثلين  يكونوا  أن  بإمكانهم  يعد  والبرلمانية،لم 

وشرعيين للشعب«.
هذه الخالفات على مستوى النخبة لها عواقب حقيقية، 

ال سيما أن كردستان العراق تعاني من أزمة مالية طويلة.
التقلبات  وط��أة  المنطقة  تحملت   ،  2014 عام  منذ   
الشديدة في أسعار النفط ، ونزاعات الميزانية مع الحكومة 
الفيدرالية العراقية ، والحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية ، 

ووباء كوفيد.
السليمانية  في  السلطات  واجهت  الماضي،  العام  في   
ترك  مما  العام،  القطاع  موظفي  رواتب  دفع  في  صعوبة 
التوزيع  مراكز  خارج  يصطفون  الغاضبين  الحكومة  موظفي 
وهم  المتقاعدين  من  العديد  توفي  المال.  على  للحصول 

عدم المساواة االقتصادية 
وانعدام الفرص يؤدي إلى 
دفع موجات المهاجرين 
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ينتظرون في الطابور لتحصيل مدفوعات اإلعانات.
الحكومية  والمؤسسات  كردستان  إقليم  حكومة  تعتبر 
المنطقة،  في  العمل  أرب��اب  أهم  بعيد  حد  إلى  األخ��رى 

والجهود المبذولة لتنويع االقتصاد تسير ببطء. 
وقّدر تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة عام 2018 
أّن »47% من األسر في كردستان العراق تضم شخصًا واحدًا 
النساء  أرباع  وثالثة  العام،  القطاع  في  يعمل  األقل  على 

العامالت موظفات حكوميات«. 
ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، يبلغ متوسط البطالة في 

كردستان العراق نحو %16.
ثلث  فنحو  الشباب،  بين  بكثير  أعلى  الرقم  هذا  لكن 
األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا ليسوا 

أو  العمل  أو  التعليم  في 
المرجح  ومن  التدريب.. 
عن  عاطالت  النساء  أن 
من  بكثير  أكثر  العمل 
الرجال بين جميع الفئات 

العمرية.
ال��ك��رد ال��ع��راق��ي��ون 
الرد  كيفية  في  مقيدون 
الثنائي  االحتكار  على 

واالتحاد  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  بين  المختل 
الوطني الكردستاني. وأحزاب المعارضة في كردستان العراق 

منقسمة وضعيفة للغاية.
الكردي كوران  باسمها  المعروفة   ، التغيير  حركة  تدعو   
الحاكم  الثنائي  االحتكار  وتفكيك  قوة  أكثر  برلمان  إلى   ،
وهددت بإزاحة االتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية 

قبل عقد من الزمن.
 لكن حركة التغيير أصبحت اآلن ذابلة لنفسها السابقة 
وسط االقتتال الداخلي وقرار الدخول في حكومة مع الحزب 

الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني.
 تقدم الشركات الناشئة األكثر حداثة ، مثل حركة الجيل 
إلى  للسياسة جنًبا  الصعبة  التفاصيل  القليل من   ، الجديد 

جنب مع الحيل الشعبوية . 

وتنتشر المخاوف من التزوير االنتخابي بين الناخبين، 
وتستغلها أحزاب المعارضة عندما يكون أداؤها سيئًا، حيث 
واالتحاد  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  من  كل  يقّيد 
الوطني الكردستاني حرية التعبير داخل مناطق سيطرتهما، 

مما يمنع االحتجاجات بالقوة.
بشكل  لالعتقال  العراقيون  الكرد  الصحفيون  يتعرض  و 
منتظم أو يمنعون من تغطية األخبار ؛ قامت هيئة رقابية 

محلية بتصنيف 431 انتهاًكا على األقل العام الماضي.
في مواجهة الحريات السياسية المقيدة وانعدام الفرص 
أفضل  أن  العراقيين  الكرد  من  العديد  يشعر   ، االقتصادية 

خيار لهم هو الهجرة.
 ووفًقا لمؤسسة القمة ، وهي منظمة غير حكومية مقرها 
السليمانية ، يغادر عشرات 
األش��خ��اص  م��ن  اآلالف 
عام  كل  العراق  كردستان 
، ويتجه العديد منهم إلى 

أوروبا.
م��أس��اوي  بشكل  و 
من  ال��ع��دي��د  ع��ل��ق   ،
كردستان  من  المهاجرين 
بين  الحدود  على  العراق 

روسيا البيضاء وبولندا أو غرقوا في القناة اإلنجليزية .
في فبراير / شباط ، حذر القنصل العام للواليات المتحدة 
في أربيل من »التراجع في مجاالت حقوق اإلنسان ، والعنف 
القائم على النوع االجتماعي ، وسيادة القانون ، والمعاملة 
األقلية  مجتمع  ألفراد  الفرص  تكافؤ  و   ، للنساء  المتساوية 
الكردستانية«. والنتيجة هي خيبة أمل سياسية عميقة بين 

كرد العراق.
ولد شيركو آزاد علي عام 2002 ، قبل الغزو الذي قادته 
الواليات المتحدة مباشرة ، ويعيش في جمجمال. وقال إن 
الناس في كردستان العراق يريدون العمل من أجل النهوض 
وال  السياسة  يكرهون  المواطنين  »معظم  لكن   ، باإلقليم 
حتى  المواطنين  تمنح  ال  ]السلطات[  ألن  فيها  يفكرون 

الحقوق األساسية«.

على الغرب استخدام نفوذه 
لمحاسبة القادة الكرد

 على الفساد وانتهاكات 
حقوق اإلنسان
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ويقضي شيركو صباحه في الدراسة ليصبح مدرًسا للتربية 
البدنية في معهد محلي ويتطوع كحكم كرة قدم في أوقات 
فراغه. في حين أنه متحمس لمسيرته المهنية ، إال أنه يعلم 

أنها لن تكون طريًقا سهاًل.
يعملون  أو  أمنية  بأعمال  زمالئي  معظم  وقال:«يقوم 
فورين  لمجلة  واضافة  سلطة.  ذات  شخصية  بمساعدة 
بوليسي : »إن الطبقة الوسطى والفقراء ، حتى لو تمكنوا من 
العثور على عمل ، ال يمكنهم كسب لقمة العيش« . أعتقد 
المنطقة  هذه  في  السلطة  في  الموجودين  األشخاص  أن 
يهتمون فقط بمصالحهم الخاصة. األغنياء يعملون لحسابهم 

ويضطهدون الفقراء ».
والخلل  العراق  كردستان  في  الديمقراطي  العجز  إن 

نتيجة  هما  االقتصادي 
لقيادتها السياسية القائمة 

على المصلحة الذاتية. 
هؤالء  تمكين  ويتم 
القادة من قبل المسؤولين 
الغربيين ، الذين يشيدون 
بعالقتهم  روتيني  بشكل 
مع  والقوية«  »الخاصة 
أرب��ي��ل ول��ك��ن ن���ادًرا ما 

يوبخون علًنا انتهاكات شركائهم وسوء اإلدارة. 
القيادة  مصالح  بين  البيانات  من  األنواع  هذه  تخلط 
 ، العراقي  الكردي  الشعب  المنطقة ومصالح  في  السياسية 

على حساب هذا األخير.
تتمتع الواليات المتحدة وشركاؤها الغربيون بنفوذ هائلة 
على حكومة إقليم كردستان ، لكن يبدو أنهم غير مستعدين 

الستخدامه.
إصالح  في  كبيرًا  امال  وضعوا   ، المثال  سبيل  على   
ولكن  خطابيًا  الحاكمة  األحزاب  تدعمه  الذي   - البشمركة 
تقاومه عمليًا ألن قوات األمن الحزبية هي مفتاح شبكات 

المحسوبية الخاصة بهم.
البشمركة  رواتب  بعض  لدفع  األموال  واشنطن  تزود   
لكسر  باإلصالح  مشروطة  األموال  هذه  تجعل  أن  ويمكن 

المأزق. 
البارزين وشركاءهم في  القادة الكرد  كما يمتلك بعض 
استهدافها  يمكن  الغربية  الدول  في  أصواًل كبيرة  األعمال 

لردع الفساد.
قد يكون النهج األقل تكلفة للدبلوماسيين الغربيين أن 
ينادوا علًنا باالنتهاكات داخل كردستان العراق بمجرد حدوثها 
- وإبداء التضامن مع المدافعين عن حقوق الخط األمامي 

مثل نشطاء حقوق المرأة والصحفيين المسجونين .
 سيكون القيام بذلك في مصلحة الحكومات الغربية: من 
الثابت أن الفقر ونقص الفرص والقيود المفروضة على حرية 

التعبير والتجمع هي حاضنات لعدم االستقرار والصراع. 
بعض  معالجة  على  األوروبية  الدول  سيساعد  أنه  كما 
للهجرة.  الجذرية  األسباب 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن 
كانت  العراق  كردستان 
من  نسبًيا  استقراًرا  أكثر 
العراق  من  أخرى  أج��زاء 
منذ عام 2003 ، إال أن هذا 

االستقرار غير مضمون.
بدون مثل هذا التغيير 
في النهج ، يتوقع مامشاي 
»المزيد من االنقسام والتشرذم« و »مزيد من التدهور في 
مبادئ  وانتهاك  الديمقراطية  والقيم  السياسية  الحريات 
ظلًما  هذا  سيكون  العراق.  كردستان  في  اإلنسان«  حقوق 
جسيًما للشعب الكردي العراقي ، الذي قدم تضحيات كثيرة 
في العشرين عاًما الماضية في محاربة الدكتاتورية والتطرف 

في العراق.

 ، السليمانية  *وينثروب رودجرز صحفي ومحلل مركزه 
واالقتصاد  اإلنسان  وحقوق  السياسة  يغطي  ، حيث  العراق 
ظهرت  وقد   ،  Nesar Record في  محرر  وهو  السياسي. 
 ، للصحافة  كولومبيا  ومجلة   ، العالم  بقية  في  أعماله 
 . بوكس  أوف  ريفيو  أنجلوس  لوس  ومجلة   ، والمونيتور 

 wrodgers2 @  :تويتر

حذر القنصل العام للواليات 
المتحدة في أربيل من  التراجع 

في مجاالت حقوق اإلنسان
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الترجمة والتحرير :المرصد 
العراق جمهورية دستورية برلمانية. اعتبرت االنتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021 بشكل عام سليمة من الناحية الفنية 
وذات مصداقية. تمت مراقبة االنتخابات من قبل االتحاد األوروبي ومنظمات المجتمع المدني المحلية وراقبتها بعثة األمم 
العملية  التحسينات اإلجرائية والشفافية في  إلى  المحليون والدوليون  االنتخابات  العراق. أشار مراقبو  المتحدة لمساعدة 
االنتخابية لعام 2018، لكنهم أشاروا إلى أن أعمال العنف والترهيب التي مارستها الميليشيات شبه العسكرية في األشهر 

التي سبقت االنتخابات قد أثرت على خيارات الناخبين ونسبة إقبالهم على التصويت. 
جاءت االنتخابات بسبب احتجاجات واسعة النطاق بدأت في أكتوبر 2019 وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل 

عبد المهدي في ديسمبر 2019.
 في 13 أكتوبر، انتخب أعضاء مجلس النواب العراقي عبد اللطيف جمال رشيد رئيسًا للعراق. 

كلف الرئيس رشيد محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء. 
في 27 أكتوبر / تشرين األول، أكد مجلس النواب أن السوداني هو رئيس الوزراء إلى جانب 21 وزيرًا من أصل 23 من 

وزرائه. في 3 ديسمبر / كانون األول، صادق مجلس النواب على وزيرين متبقين في حكومة السوداني.
تعمل العديد من قوات األمن المحلية في جميع أنحاء البالد. قوات األمن العراقية منظمة إداريًا ضمن وزارتي الداخلية 

التقري�ر السنوي للخارجية االمريكية حول ممارسات حقوق اإلنسان للعام 2022

ملخص تنفيذي:
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والدفاع، وكذلك داخل جهاز مكافحة اإلرهاب شبه الوزاري. وزارة الداخلية هي المسؤولة عن إنفاذ القانون المحلي والحفاظ 
على النظام ؛ تشرف على الشرطة االتحادية، والشرطة اإلقليمية، ودائرة حماية المنشآت، والدفاع المدني، وإدارة الحدود. 

التقليدية  العسكرية  القوات  تقوم  للطاقة. كما  التحتية  البنية  النفط، مسؤولة عن حماية  لوزارة  التابعة  الطاقة،  شرطة 
التابعة لوزارة الدفاع بعمليات مكافحة اإلرهاب واألمن الداخلي بالتعاون مع وزارة الداخلية. يتبع جهاز مكافحة اإلرهاب 
رئيس الوزراء مباشرة ويشرف على قيادة مكافحة اإلرهاب. منظمة تضم ثالثة ألوية من قوات العمليات الخاصة. تقدم وكالة 

استخبارات جهاز األمن القومي تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء.
كافحت القوات المسلحة النظامية وهيئات إنفاذ القانون المحلية في البالد للحفاظ على النظام داخل البالد، وتعمل 
بالتوازي مع  هيئة الحشد الشعبي، وهي منظمة عسكرية جامعة برعاية الدولة تتألف من حوالي 60 مجموعة ميليشيا يشار 

إليها مجتمعة وفردية باسم قوات الحشد الشعبي.
 على الرغم من أن قوات الحشد الشعبي جزء من قوات األمن العراقية وتتلقى تموياًل من ميزانية الدفاع الحكومية، 
إال أن عملياتها غالًبا ما تكون خارج سيطرة الحكومة وتتعارض مع سياسات الحكومة. يتألف معظم أعضاء وحدة التعبئة 
الشعبية من العرب الشيعة، بينما يدير العرب السنة وااليزديون والمسيحيون وغيرهم من األقليات وحداتهم الخاصة في 

قوات الحشد الشعبي، والتي تعمل بشكل عام داخل مناطقهم األصلية أو بالقرب منها.

اقليم كردستان
الحزبان السياسيان الكرديان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني، لكل منهما جهاز 

أمني مستقل. 
الوطني  االتحاد  لكن  الداخلي،  األمن  قوات  على  الحفاظ  في  الحق  إقليم كردستان  حكومة  االتحادي  الدستور  يمنح 
الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يسيطران بشكل منفصل على وحدات عسكرية إضافية من البشمركة، وكذلك 

قوات شرطة منفصلة تحت سيطرة وزارة الداخلية لحكومة إقليم كردستان االسمية.
 كما يسمح الدستور بجهاز أمن داخلي مركزي ومنفصل لآلسايش. مع ذلك، يحتفظ كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الكردستاني  الوطني  واالتحاد  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  يحتفظ  اآلسايش. كما  بقوات  الكردستاني  الوطني  واالتحاد 

بأجهزة استخبارات منفصلة .
لم تحتفظ السلطات المدنية الفيدرالية بالسيطرة الفعالة على بعض عناصر قوات األمن، وال سيما وحدات معينة من 

قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران وهيئة الحشد الشعبي.
 أدت الحدود اإلدارية غير المحددة والخالفات بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية فيما يتعلق بإدارة بعض 

المناطق إلى ارتباك بشأن اختصاص قوات األمن والمحاكم.
و ارتكب عناصر من قوات األمن انتهاكات عديدة موثقة.

عام 2019  ابتداًء من  والجنوبية  الوسطى  المحافظات  والعديد من  بغداد  النطاق في  واسعة  احتجاجات  البالد  شهدت 
أكثر على يد قوات األمن  أو  أكثر من 500 مدني وإصابة 20000  تقارير عن مقتل  واستمرت حتى منتصف عام 2020، مع 

العراقية والميليشيات. 
إلى  بغداد  في  للحكومة  مناهضة  مظاهرة  تحولت  آب،   / أغسطس  في  العام.  خالل  المتفرقة  االحتجاجات  استمرت 
من  األدنى  الحد  الحكومة  اتخذت  20 شخًصا.  من  أكثر  مقتل  عن  أسفرت  المتناحرة  الميليشيات  بين  عنيفة  اشتباكات 

الخطوات لتقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة.
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وشملت القضايا الهامة المتعلقة بحقوق اإلنسان تقارير موثوقة عن:
القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة.   •

حاالت االختفاء القسري من قبل الحكومة ؛  •
التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية والمهينة من قبل الحكومة ؛   •

ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة ؛  •
االعتقال واالحتجاز التعسفي ؛  •

التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية ؛   •
معاقبة أفراد األسرة على الجرائم التي ُيزعم أن الفرد ارتكبها ؛  •

االنتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الهجمات التي أسفرت عن وفيات وإلحاق األذى بالمدنيين ؛  •
الصحفيين،  بالعنف ضد  التهديد  أو  العنف  ذلك  في  بما  اإلعالم،  ووسائل  التعبير  على حرية  قيود خطيرة   •

واالعتقاالت غير المبررة والمالحقات القضائية ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين تشهير جنائية ؛ 
قيود خطيرة على حرية اإلنترنت ؛  •

التدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات ؛  •
القيود المفروضة على حرية حركة المرأة ؛   •

اإلعادة القسرية للمشردين داخليا إلى مواقع واجهوا فيها تهديدات على حياتهم وحريتهم ؛  •
التهديدات بالعنف ضد األشخاص النازحين داخلًيا والعائدين الذين ُيعتقد أنهم ينتمون إلى داعش ؛  •

فساد حكومي خطير ؛  •
االفتقار إلى التحقيق والمساءلة عن العنف القائم على النوع االجتماعي ؛   •

الجرائم التي تنطوي على أعمال عنف تستهدف أفراد األقليات العرقية ؛  •
الميل  ومزدوجي  والمثليين  المثليات  تستهدف  التي  بالعنف  التهديد  أو  عنف  على  تنطوي  التي  الجرائم   •

الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمثليين وثنائيي الجنس ؛ 
قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات ؛   •

ووجود أسوأ أشكال عمل األطفال.  •
انتهاكات  ارتكاب  المسؤولين عن  الخطوات لتحديد  الوزراء، بعض  الحكومة، بما في ذلك مكتب رئيس  اتخذت 

حقوق اإلنسان أو التصريح بها، والتحقيق معهم ومقاضاتهم، لكنها نادرًا ما عاقبتهم.
 عمل العديد من كبار المسؤولين الحكوميين وأفراد القوات األمنية، بما في ذلك قوات األمن العراقية والشرطة 
إقليم كردستان،  لحكومة  التابعة  الداخلي  األمن  ألجهزة  التابعة  الوحدات  وبعض  الشعبي  الحشد  وقوات  االتحادية 

أسايش، مع اإلفالت من العقاب.
ومقاضاتهم  معهم  والتحقيق  الفساد  في  المتورطين  المسؤولين  لتحديد  الخطوات  بعض  الحكومة  اتخذت   

ومعاقبتهم.
على الرغم من انخفاض األعداد، استمر داعش في ارتكاب انتهاكات جسيمة وفظائع، بما في ذلك القتل من خالل 
التفجيرات االنتحارية والعبوات الناسفة. واصلت الحكومة التحقيقات والمالحقات القضائية في مزاعم انتهاكات داعش 

والفظائع، وفي بعض الحاالت، الحظت إدانة أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى داعش بموجب قانون مكافحة اإلرهاب.
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القسم 1. احرتام نزاهة الشخص
أ. الحرمان التعسفي من الحياة وغري ذلك من أعمال القتل غري المشروع أو ذات 

الدوافع السياسية
وردت تقارير عديدة عن ارتكاب الحكومة أو وكالئها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية )انظر أيًضا القسم 1. ج، التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، وغيرها من االنتهاكات ذات الصلة(. كما انخرطت 

الميليشيات غير الحكومية والجماعات التابعة لداعش في عمليات قتل )انظر القسم 1.ج.(.
الحية  الذخيرة  العراقية  األمن  ُقتل مدنيان وأصيب عدد آخر عندما استخدمت قوات  األول،  / كانون  *في 9 ديسمبر 
»انتقاد  بتهمة  بالسجن ثالث سنوات  الزيدي في 5 ديسمبر والحكم عليه  الناشط حيدر  إدانة  لتفريق حشد احتجاج على 
الحكومة«. )انظر القسم 2.أ.(. أمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق في الحادث، وبحسب ما ورد تم تحديد هوية مرتكبي قوى األمن 

الداخلي، لكن بحلول نهاية العام، لم تتخذ الحكومة إجراءات تأديبية في هذا الشأن.
*في أغسطس / آب، أفادت وسائل إعالم عن مقتل 15 متظاهرا وإصابة 22 آخرين بجروح بالغة على يد قوى األمن 
الداخلي بعد دخول المتظاهرين القصر الرئاسي في بغداد واحتالله. وأعلنت قوى األمن الداخلي الحًقا عن حظر تجول على 

مستوى البالد لمنع المزيد من التصعيد.
شهدت البالد احتجاجات واسعة النطاق في عامي 2019 و 2020 ُعرفت باسم تشرين حركة. 

أكثر خالل  أو   20000 500 مدني وإصابة  أكثر من  تقارير موثوقة عن مقتل  لكن هناك  الدقيقة،  األرقام  يصعب تحديد 
االحتجاجات. أشارت المنظمات غير الحكومية الدولية إلى ذنب قوى األمن الداخلي في أعمال العنف المبكرة وأفادت أن 

الميليشيات استمرت في استهداف المتظاهرين بما في ذلك الخطف واالختفاء والقتل المستهدف.
 لم تتخذ الحكومة سوى الحد األدنى من الخطوات لتقديم المسؤولين عن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء إلى العدالة.

 في 22 فبراير / شباط، اعتقلت القوات األمنية المقدم عمر نزار من شعبة االستجابة للطوارئ بوزارة الداخلية بناًء على 
مذكرة صادرة عن محكمة تحقيق الناصرية تزعم تورطها في قمع مظاهرات عام 2019 بإطالق الذخيرة الحية على حشود من 

المتظاهرين مما أسفر عن مقتل 25 شخًصا على األقل وإصابة آخرين. 200 آخرين.
أفادت منظمات حقوق اإلنسان أن ميليشيات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران شاركت في القتل والخطف واالبتزاز 

في جميع أنحاء البالد، ال سيما في المحافظات المختلطة عرقًيا ودينًيا.
 وتكررت أعمال القتل خارج نطاق القضاء على أيدي مسلحين مجهولين وأعمال عنف ذات دوافع سياسية في كثير من 

األحيان في جميع أنحاء البالد.
في 26 كانون الثاني / يناير، تم العثور على جثة الناشط المدني البارز في تشرين، حيدر صبري، في مدينة البصرة، مصابة 
بعيار ناري في الرأس، بحسب مركز الخليج لحقوق اإلنسان. وأكدت الشرطة أن الوفاة مرتبطة بنشاط إجرامي. ومع ذلك، زعم 

نشطاء أن القتل نفذته جماعات مسلحة متطرفة لم تسمها.
ظل الوضع األمني خالل العام غير مستقر في العديد من المناطق بسبب الهجمات المتقطعة من قبل تنظيم الدولة 
التابعة له. معارك متفرقة بين قوات األمن العراقية وداعش في مناطق نائية ؛ وجود ميليشيات غير  اإلسالمية والخاليا 
خاضعة بالكامل لسيطرة الحكومة، بما في ذلك بعض وحدات الحشد الشعبي ؛ والعنف الطائفي والعرقي والدوافع المالية 

)انظر القسم 1.ج.(.
تنظيم الدولة اإلسالمية ينفذ هجمات منتظمة في محافظة ديالى. في 24 مايو / أيار هاجم تنظيم الدولة اإلسالمية 
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قرية اإلصالح على أطراف قضاء جلوالء في محافظة ديالى، واقتحم منازل مدنيين، وقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة، وأوقع 
إصابات عديدة، وأضرم النار في ممتلكات المواطنين.

ب. اختفاء
وردت أنباء متكررة عن حاالت اختفاء قسري ارتكبتها القوات الحكومية أو بالنيابة عنها، بما في ذلك وحدات الشرطة 
االتحادية وقوات الحشد الشعبي. في بيان صدر في 24 نوفمبر / تشرين الثاني، ذكرت لجنة األمم المتحدة المعنية بحاالت 

االختفاء القسري أنها سجلت 555 حالة فردية ألشخاص مختفين.
 كما أفادت اللجنة بتلقي »معلومات مثيرة للقلق بشأن أنماط االختفاء واالختفاء القسري المزعوم التي تحدث حالًيا 
في مقاطعات مختلفة، والتي تعمل في وقت واحد وتظهر أحياًنا سيناريوهات تواطؤ بين عمالء الدولة والجهات الفاعلة غير 

الحكومية«.
أفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر في 30 أغسطس / آب أنها تلقت 769 طلًبا للبحث عن المفقودين خالل العام. 
كما أفادت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن المنظمة دعمت توضيح مكان وجود 423 شخًصا حتى أغسطس / آب. في 
يونيو / حزيران، أفادت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان باختفاء ما ال يقل عن 20 ناشطًا على أيدي »عناصر مسلحة مجهولة 
الهوية«. في بيان صدر في 8 شباط / فبراير، أفادت مؤسسة بغداد للدفاع عن ضحايا الرأي في العراق )BFDVOI( عن مقتل 
491 شخًصا مجهول الهوية، من المحتمل أن يكون متظاهرون قتلوا أو اختفوا خالل احتجاجات 2019-2020، قد دفنوا من 
قبل السلطات في تسعة مواقع بين عامي 2020 و 2020- 2021 في بغداد وكربالء والنجف. انتقدت BFDVOI السلطات لفشلها 

في الكشف عن مصير مئات المتظاهرين والنشطاء والصحفيين الذين اختفوا أثناء وبعد احتجاجات تشرين.

ج. التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، وغيرها من االنتهاكات ذات الصلة.

رغم أن الدستور يحظر التعذيب واإلكراه على االعتراف، ال يوجد قانون يحدد الشروط القانونية والضمانات اإلجرائية لمنع 
التعذيب. غالًبا ما كان التعذيب في السجون ومراكز االحتجاز والسجون مخفًيا عن الرقابة القانونية الفعالة. عالوة على ذلك، 
ال يتم تعريف أنواع السلوك التي تشكل تعذيبًا قانونيًا بموجب القانون، ويمنح القانون للقضاة السلطة التقديرية الكاملة 
لتحديد ما إذا كان اعتراف المدعى عليه مقبواًل، في كثير من األحيان دون اعتبار لطريقة الحصول عليه. قبلت المحاكم بشكل 
روتيني االعترافات القسرية كدليل، والتي كانت في بعض قضايا مكافحة اإلرهاب المتعلقة بداعش هي الدليل الوحيد الذي 

تم النظر فيه.
 أشارت تقارير عديدة من منظمات غير حكومية محلية ودولية إلى أن المسؤولين الحكوميين استخدموا التعذيب وغيره 

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. الشرطة االتحادية، قوات الحشد الشعبي،
كما في السنوات السابقة، كانت هناك تقارير موثوقة أن القوات الحكومية، بما في ذلك الشرطة االتحادية وجهاز األمن 
الوطني وقوات الحشد الشعبي، أساءت وعذبت األفراد - ال سيما العرب السنة - أثناء االعتقال واالحتجاز السابق للمحاكمة 

وبعد اإلدانة.
 وثق سجناء سابقون ومعتقلون ومنظمات دولية لحقوق اإلنسان حاالت تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
وزارة  تديرها  التي  االحتجاز  أقل، في مراكز  الداخلية، وبدرجة  وزارة  تديرها  المهينة في منشآت  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 
الدفاع. في ديسمبر / كانون األول، أفادت وسائل اإلعالم بأن اللجنة الدائمة للتحقيق في الفساد والجرائم الجسيمة )اللجنة 
اعتقلتهم، وغالًبا ما كانوا  بأبو رغيف( قامت بتعذيب )أحياًنا جنسًيا( ألفراد  الفريق أحمد طه هاشم )الملقب  29( بقيادة 
مسؤولين حكوميين من المستوى المتوسط متهمين بالفساد، للحصول على اعترافات. وتوفي في المستشفى قاسم حمود 



marsaddaily.com        ensatmagazen@gmail.com                          ensat marsad

السنة 29، االحد ،2023/03/26 No. : 7775

34

منصور المسؤول الحكومي الذي اعتقلته اللجنة. 
أكدت  ورد  ما  وبحسب  وأسنانه.  منصور  رأس  في  شديدة  إصابات  على  أدلة  الصحفيون  راجعها  التي  الصور  وأظهرت 
التعذيب  أساليب  االحتجاز. تضمنت  أثناء  بها  أصيبوا  آخرين  أن محتجزين  ُزعم  إصابات  والصور وجود  الطبية  السجالت 
األعضاء  على  الكهربائية  والصدمات  معدنية  بأعمدة  الضرب  اإلنسان  حقوق  مراقبو  أكدها  والتي  الصحافة  في  المفصلة 

التناسلية للمحتجزين.
أثناء االحتجاز.  الطبية والصور وجود إصابات ُزعم أن محتجزين آخرين أصيبوا بها   وبحسب ما ورد أكدت السجالت 
والصدمات  بأعمدة معدنية  الضرب  اإلنسان  مراقبو حقوق  أكدها  والتي  الصحافة  المفصلة في  التعذيب  أساليب  تضمنت 
أن  ُزعم  إصابات  وجود  والصور  الطبية  السجالت  أكدت  ورد  ما  وبحسب  للمحتجزين.  التناسلية  األعضاء  على  الكهربائية 
محتجزين آخرين أصيبوا بها أثناء االحتجاز. تضمنت أساليب التعذيب المفصلة في الصحافة والتي أكدها مراقبو حقوق 

اإلنسان الضرب بأعمدة معدنية والصدمات الكهربائية على األعضاء التناسلية للمحتجزين.
أفادت منظمات حقوق اإلنسان أن كاًل من وزارتي الداخلية والدفاع عذبوا المحتجزين. وبحسب مسؤولي الطب الشرعي 
غير  المنظمات  أفادت  العظام.  في  إلى كسور  باإلضافة  المبرح،  الضرب  عالمات  الضحايا  بعض  على  ظهرت  الحكوميين، 
استمرار  بسبب  والسجون كانت  الترحيل  وسجون  للمحاكمة  السابق  االحتجاز  مرافق  في  الوفيات  أن  المحلية  الحكومية 

التعذيب الممنهج والظروف السيئة في مراكز االحتجاز.
في 21 مارس، أصدر مركز الخليج لحقوق اإلنسان تقريًرا يوثق العشرات من مزاعم تعذيب المعتقلين بما في ذلك الضرب 
والشنق والخنق بين عام 2019 ونهاية العام. في تقرير صدر في سبتمبر، قال مركز الخليج لحقوق اإلنسان »ارتكاب منهجي 
للتعذيب في أماكن االحتجاز و تعزيز ثقافة اإلفالت من العقاب من خالل االعتماد على االعترافات القسرية وعدم وجود 

تحقيقات فعالة في مزاعم التعذيب«.
في أبريل / نيسان، ذكرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم المتحدة في تقريرها الدوري الثاني أن اللجنة تلقت 
تقارير »تشير إلى أن األشخاص المحتجزين، بما في ذلك في المنشآت الخاضعة لسلطة قوات األمن والمنشآت التي ورد 
أنها غير معروفة لعائالت المعتقلين، تعرضوا للتعذيب. أو سوء المعاملة، ال سيما أثناء مرحلة التحقيق في اإلجراءات ». 

كما الحظت اللجنة أن اآلليات القائمة لتلقي شكاوى التعذيب والتحقيق فيها »ال تؤدي عمليًا إلى مساءلة جادة للجناة«.
في 11 يونيو / حزيران، أفاد مرصد أفاد لحقوق اإلنسان أن 42 نزياًل لقوا حتفهم في األشهر الخمسة الماضية في سجن 
التاجي ببغداد، بزعم سوء التغذية والتعذيب، وهو ما أثبتته المنظمة العربية لحقوق اإلنسان من خالل الشهادات المكتوبة 
والتسجيالت الصوتية مع أسر النزالء. كما أبلغت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عن زيادة خالل نفس اإلطار الزمني في 
إلى 200 دوالر  بأنهم أجبروا على دفع ما يصل  السجناء  أفادت عائالت  السجناء.  لعائالت  المزعومة  المالي  االبتزاز  حاالت 
لتصاريح الزيارة و 10 آالف دوالر إلتمام عمليات اإلفراج عن السجناء. ودعت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان الحكومة إلى 

تحسين أوضاع السجون ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان واالبتزاز غير القانوني.
توفي إقبال دوهان القرعاوي، زعيم عشيرة المرماضي في الديوانية، بعد وقت قصير من إطالق سراحه في 15 سبتمبر / 
أيلول من مركز احتجاز تديره قوات الحشد الشعبي. ذكرت عائلة القرعاوي أنه توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء تعذيبه 

خالل يومين من احتجاز قوات الحشد الشعبي. 

أوضاع السجون والمعتقالت
كانت ظروف السجون ومراكز االحتجاز قاسية ومهددة للحياة في بعض األحيان بسبب نقص الغذاء، واالكتظاظ الشديد، 

واإليذاء البدني، والظروف الصحية والرعاية الطبية غير المالئمة، والتهديد باألمراض المعدية.
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الظروف البدنية التعسفية:
المزعومين  داعش  أعضاء  عدد  بسبب  تفاقمت  منهجية  مشكلة  الحكومة  تديرها  التي  السجون  في  االكتظاظ  كان 
المحتجزين من قبل الحكومة. أدارت دائرة اإلصالح العراقية، وهي جزء من وزارة العدل، 29 منشأة في البالد. أدارت وزارات 
العدل والدفاع والداخلية 24 مركز احتجاز. كما أدار جهاز مكافحة اإلرهاب مرفًقا واحًدا على األقل لالحتجاز السابق للمحاكمة.

 في أكتوبر / تشرين األول، حذر مسؤول حكومي كبير من أن االكتظاظ في السجون التي تديرها وزارة العدل قد يؤدي 
إلى انتشار األمراض المعدية.

في 24 أكتوبر / تشرين األول، أصدر مركز توثيق جرائم الحرب العراقي تقريرًا يفصل مقتل 49 نزياًل بين يناير / كانون 
الثاني 2021 وأغسطس / آب، أن المركز خلص إلى نتيجة »التعذيب واإلهمال الطبي« في السجون الفيدرالية. 

وزعم التقرير أن الحكومة احتجزت آالف المعتقلين في »ظروف غير إنسانية«، بما في ذلك »الزنازين المكتظة وغير 
الصحية«، غالًبا بسبب »االنتقام والدوافع الطائفية«. وأشار التقرير إلى أن االفتقار إلى »الظروف الصحية« و »ارتفاع درجة 

الحرارة والرطوبة« في الزنازين أضرت بشكل مباشر بصحة النزالء.
في أكتوبر / تشرين األول، أفاد مسؤول حكومي كبير بأن مرافق إصالحية األحداث الخمسة تضم أكثر من 100 في المائة 
من طاقتها القصوى )تحسنًا من أكثر من 150 في المائة من السعة في عام 2021(، مع احتجاز أكثر من نصف األحداث 
بسبب إدانات تتعلق باإلرهاب. نشرت المنظمات غير الحكومية المحلية صورًا لزنازين السجون المكتظة ودعت الحكومة 
إلى تحسين أوضاع السجون، وخاصة في سجون األحداث. وفًقا لبيانات وزارة العدل، في السجون التي احتجزت فيها نساء 
مزعومات بانتمائهن إلى داعش، احتجزت السلطات أيًضا أطفااًل حتى سن 12 عاًما مع أمهاتهم. وفًقا لمسؤول حكومي، ازداد 
االكتظاظ في السجون بشكل عام خالل العام، بشكل غير رسمي إلى ما يقرب من 40 في المائة من طاقتها االستيعابية، 

بسبب جهود إنفاذ القانون ضد المخدرات في البالد،

مراكز إصالحية في إقليم كردستان العراق
في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق )IKR(، كانت هناك ستة مراكز إصالحية: ثالثة للسجناء الذكور، وثالثة للسيدات 
المحتجزين على  للنساء واألحداث كاًل من  المخصصة  المراكز  المحاكمة والسجناء. احتجزت  المحتجزين قبل  واألحداث 
ذمة المحاكمة والسجناء، بينما احتجز المحتجزون السابقون للمحاكمة في أقسام االحتجاز بمراكز الشرطة في جميع أنحاء 
إقليم كردستان العراق. تجاوز العدد اإلجمالي للمحتجزين السعة المخصصة لكل منشأة بنسبة 157 بالمائة. في بعض مراكز 
االحتجاز والسجون التي تديرها الشرطة، احتجزت سلطات حكومة إقليم كردستان أحياًنا األحداث في نفس الزنزانات مع 

البالغين.
أفادت اللجنة المستقلة لحقوق اإلنسان بإقليم كردستان )IHRCKR( أن مراكز اإلصالح في إقليم كردستان تعاني من 
أثناء االحتجاز  النظافة، واستخدام العنف  المياه والصرف الصحي ومرافق  مشاكل طويلة األمد من االكتظاظ وعدم كفاية 
األولي، والبنية التحتية القديمة في مراكز النساء واألحداث. لم يكن الطاقم الطبي المحدود قادًرا على توفير الخدمات الطبية 

المناسبة لجميع السجناء.

إدارة:
السجون  المعاملة في  لمعالجة مزاعم سوء  اتخذتا خطوات  أنهما  إقليم كردستان  الفيدرالية وحكومة  الحكومة  أفادت 
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ومراكز االحتجاز التي تديرها الحكومة، لكن مدى هذه الخطوات غير معروف. في مايو / أيار، أبلغت لجنة مناهضة التعذيب 
التابعة لألمم المتحدة عن قلقها إزاء »استمرار ورود أنباء عن التعذيب أو سوء المعاملة في مرافق االحتجاز« والحظت أن 

»اآلليات الحالية للتحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها المسؤولون ال تحاسب الجناة فعلًيا . 
» أكدت منظمات حقوقية محلية ودولية على حد سواء أن القضاة أخفقوا في كثير من األحيان في التحقيق في مزاعم 
ذات مصداقية قامت قوات األمن بتعذيب المشتبهين باإلرهاب، وغالبا ما أدين المتهمون بناء على اعترافات باإلكراه فقط.

 باإلضافة إلى ذلك، على الرغم من مخاوفهم، تجاهلت السلطات عالمات التعذيب الجسدية، وبدا أن إجراءات الشكاوى 
لم تكن عادلة أو فعالة. اختار العديد من المعتقلين عدم اإلبالغ عن سوء المعاملة بسبب انعدام الثقة أو الخوف من االنتقام.

قامت سلطات السجون ومراكز االحتجاز في بعض األحيان بتأخير اإلفراج عن المحتجزين الذين تم تبرئتهم أو السجناء 
نهاية  في  إطالق سراحهم  قبل  السجناء  من  رشاوى  ابتزاز  أو  أخرى،  بيروقراطية  أو مشاكل  السجناء  تسجيل  عدم  بسبب 
العائلية  الزيارات  السلطات في حاالت عديدة منعت  الدولية والمحلية أن  فترة عقوبتهم. أفادت جماعات حقوق اإلنسان 
للمحتجزين والمدانين. ُيزعم أن الحراس طلبوا رشاوى أو ضربوا المحتجزين عندما طلب المعتقلون االتصال بأقاربهم أو 

محاميهم.
وفًقا لتقرير صادر عن مركز بغداد لحقوق اإلنسان في يوليو / تموز، يتم فصل السجناء حسب االنتماء الطائفي، وبعض 
قاعات السجون مخصصة إما للشيعة أو السنة، حيث ورد أن السجناء السنة تعرضوا لسوء المعاملة والمعاملة السيئة مقارنة 

بالشيعة.

المراقبة المستقلة: 
سمحت سجون مصلحة السجون بزيارات منتظمة من قبل مراقبين مستقلين غير حكوميين. وفي أكتوبر / تشرين األول، 
أبلغت وزارة العدل عن 68 زيارة إلى إصالحيات للبالغين، و 23 زيارة إلى إصالحيات األحداث. كما تضمنت الزيارات تقديم 

الدعم الفني والصحي والتدريبي.
د. االعتقال أو االحتجاز التعسفي

يحظر الدستور والقوانين االعتقال واالحتجاز التعسفيين وينص على حق أي شخص في الطعن في قانونية اعتقاله أو 
احتجازها في المحكمة. على الرغم من هذه الحماية، كانت هناك تقارير عديدة عن عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية، في 

الغالب للعرب السنة، بما في ذلك النازحين داخليا.

إجراءات التوقيف ومعاملة الموقوفين
يحظر القانون القبض على األفراد أو حبسهم احتياطيًا، إال بأمر من قاٍض أو محكمة مختصة أو على النحو المنصوص عليه 
في قانون اإلجراءات الجنائية. يطالب القانون السلطات بتسجيل اسم المحتجز ومكان االحتجاز وسبب االحتجاز واألساس 

القانوني لالعتقال خالل 24 ساعة من االحتجاز، وهي فترة يمكن تمديدها إلى 72 ساعة كحد أقصى في معظم الحاالت.
إلكمال  ضرورًيا  ذلك  طالما كان  قانوًنا  المتهم  احتجاز  للسلطات  يجوز  باإلعدام،  عليها  ُيعاقب  التي  للجرائم  بالنسبة   
اإلجراءات القضائية. وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تحديث وإدارة هذه السجالت. ُيلزم القانون وزارتي الدفاع والداخلية، 
وكذلك جهاز األمن الوطني، بوضع مبادئ توجيهية للقادة في مواقف ساحة المعركة لتسجيل تفاصيل المحتجزين في هذا 

السجل المركزي. يحظر القانون أيًضا أي كيان،
أفادت منظمات حقوق اإلنسان أن قوى األمن الداخلي، ومن بينها الشرطة االتحادية، وجهاز األمن الوطني، وقوات الحشد 
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الشعبي، وكذلك قوات البشمركة واألسايش األمنية في إقليم كردستان، كثيرا ما تجاهلت القانون. 
أفادت وسائل اإلعالم المحلية وجماعات حقوق اإلنسان أن السلطات اعتقلت المشتبه بهم في مداهمات أمنية دون 
أوامر توقيف، ال سيما بموجب قانون مكافحة اإلرهاب، وكثيرا ما احتجزت هؤالء المعتقلين لفترات طويلة دون تهمة أو 
تسجيل. أفرجت الحكومة بشكل دوري عن المعتقلين، عادة بعد أن خلصت إلى أنها تفتقر إلى األدلة الكافية إلدانتهم من 

قبل المحاكم، لكن كثيرين آخرين ظلوا رهن االحتجاز بانتظار مراجعة التهم األخرى المعلقة.
السلطات عن  أفرجت  ونادرا ما  أمنية(.  )لكن ليس ألسباب  الجنائيين  المعتقلين  بكفالة عن  باإلفراج  القانون  يسمح 
المعتقلين بكفالة. ينص القانون على أن القضاة يعينون محامًيا مجانًيا للمحتاجين. كثيًرا ما اشتكى المحامون المعينون 
لتمثيل المحتجزين من عدم كفاية الوصول إلى موكليهم مما أعاق التشاور الكافي بين المحامين وموكلهم. في كثير من 

الحاالت، لم يتمكن المعتقلون من مقابلة محاميهم حتى موعد محاكمتهم المحدد.

االعتقال التعسفي: 
وردت تقارير عديدة عن االعتقال التعسفي أو االحتجاز غير القانوني من قبل القوات الحكومية، بما في ذلك من قبل قوى 

األمن الداخلي، وجهاز األمن الوطني، وقوات الحشد الشعبي، وقوات البشمركة، واألسايش.
 ال توجد إحصاءات موثوقة متاحة بشأن العدد اإلجمالي لهذه األفعال أو طول فترات االحتجاز. غالًبا ما تقاعست السلطات 
عن إخطار أفراد األسرة باالعتقال أو مكان االحتجاز، مما أدى إلى الحبس االنفرادي إن لم يكن االختفاء القسري. كما أفادت 
منظمات إنسانية أن السلطات الفيدرالية، في كثير من الحاالت، لم تبلغ المعتقلين بأسباب اعتقالهم أو التهم الموجهة 
إليهم. تضمنت تقارير عديدة عن االحتجاز التعسفي أو غير القانوني أعضاء مشتبه بهم أو مؤيدين لداعش وشركائهم وأفراد 

عائالتهم.
وردت تقارير عن قيام جماعات قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران باحتجاز تعسفي أو غير قانوني للكرد والتركمان 

والمسيحيين وأعضاء آخرين من األقليات في محافظة نينوى.
 وردت تقارير عديدة عن تورط كتائب الحشد الشعبي 30 و 50 في عمليات ابتزاز واعتقاالت غير قانونية وخطف واحتجاز 
أفراد دون أوامر توقيف. أفادت مصادر مطلعة أن اللواء 30 في قوات الحشد الشعبي استمر في إدارة سجون سرية في عدة 
مواقع بمحافظة نينوى، حيث احتجزت أعداد غير معروفة من المعتقلين الموقوفين على أساس طائفي وذرائع كاذبة. وُيزعم 

أن قادة اللواء 30 في الحشد الشعبي أرغموا عائالت المعتقلين على دفع مبالغ كبيرة مقابل اإلفراج عن أقاربهم.
اعتقلت قوات  الجنوبية وكربالء وبابل والمثنى،  الديوانية  أنه في محافظات  أيلول   / أفادت وسائل إعالم في سبتمبر 
الحشد الشعبي تعسفيا عشرات النشطاء وشخصيات مواقع التواصل االجتماعي بتهمة االنتماء إلى حزب البعث بعد أن 
اتهم  المعتقلين.  أسماء  عن  الشعبي  الحشد  قوات  تكشف  ولم   . السياسية.  األحزاب  وفساد  اإليراني  النفوذ  علنا  انتقدوا 
منتقدون قوات الحشد الشعبي بتوظيف ذلك كوسيلة جديدة إلسكات األصوات في المناطق ذات األغلبية الشيعية حيث ال 

يمكن استخدام قانون مكافحة اإلرهاب، الذي يستهدف داعش، وبالتالي السنة، كذريعة العتقال األفراد.

احتجاز تعسفي للصحفيين في اقليم كردستان
بشكل تعسفي صحفيين  احتجزت  إقليم كردستان  بأن سلطات حكومة  بشكل متكرر  اإلنسان  أفادت منظمات حقوق 
ونشطاء ومتظاهرين. في أغسطس / آب، اعتقلت قوات آسايش التابعة لحكومة إقليم كردستان عشرات الصحفيين والنشطاء 
والسياسيين قبل وأثناء االحتجاجات المخطط لها في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك. أفاد المعتقلون أنهم لم يتم 
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إبالغهم بالتهم الموجهة إليهم أثناء احتجازهم، وأفرج عنهم دون توجيه تهم إليهم، حيث أفاد بعضهم بسوء المعاملة أثناء 
االعتقال )انظر القسم 2. أ(. في 1 أغسطس / آب، اعتقلت قوات األمن الداخلي لحكومة إقليم كردستان طاقم إخباري من 
راديو وتلفزيون ناليا من شخصين دون توجيه اتهامات محددة. كان طاقم NRT يجري مقابالت مع أفراد بخصوص األوضاع 

السياسية واالقتصادية في السليمانية.

الحبس االحتياطي: 
وزارات العدل والدفاع والداخلية والعمل والشؤون االجتماعية مخولة بموجب القانون باحتجاز المحتجزين على ذمة 
رئيس  لمكتب  مباشرة  يتبعان  اللذان  اإلرهاب،  مكافحة  وجهاز  الوطني  األمن  جهاز  استخبارات  لجهاز  يمكن  المحاكمة. 
الوزراء، احتجاز محتجزين احتياطيين في ظروف محدودة، لفترة وجيزة. كانت االعتقاالت المطولة قبل المحاكمة لتشمل 
القضايا التي تساوي في كثير من األحيان أو تتجاوز الحد األقصى للعقوبة للجريمة المزعومة دون مراعاة األصول القانونية أو 
المراجعة القضائية، مشكلة منهجية، ال سيما بالنسبة ألولئك المتهمين بصالتهم بداعش. في أغسطس / آب، أشارت »لجنة 
حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة« إلى بواعث قلق بشأن العدد الكبير من األفراد المحتجزين على ذمة المحاكمة لفترات 

تتجاوز تلك الموصوفة في القانون المحلي.
في أكتوبر / تشرين األول، أفاد مسؤول كبير بأن 27 ألف محتجز، من بينهم 10 آالف بتهم تتعلق بالمخدرات، محتجزون 
في مراكز احتجاز على ذمة المحاكمة، تدير وزارة الدفاع ثالثة منها، بينما تدير وزارة الداخلية 19، باستثناء المنشآت في إقليم 

كردستان العراق.
الموثق، وبطء  للمحتجزين، واالحتجاز غير  الكبير  العدد  بما في ذلك  القضائية عن عدة عوامل،  المراجعة  نتج نقص   
إجراءات التحقيقات الجنائية، وعدم كفاية عدد القضاة والموظفين القضائيين المدربين، وعدم قدرة السلطات أو إحجامها 

عن استخدام الكفالة أو غير ذلك من شروط اإلفراج، قلة تبادل المعلومات والرشوة والفساد.
كانت االعتقاالت المطولة قبل المحاكمة شائعة بشكل خاص في المناطق المحررة من داعش، حيث أدى العدد الكبير 
من المعتقلين المرتبطين بداعش واستخدام مرافق مؤقتة إلى اكتظاظ كبير وعدم كفاية الخدمات. ووردت أنباء عن اعتقال 
بعد تواريخ اإلفراج القضائي واإلفراج غير القانوني. أفادت منظمة حقوقية محلية في مايو / أيار 2021 أن الميليشيات التابعة 
لقوات الحشد الشعبي تدير مركزين مؤقتين لالحتجاز في محافظتي ديالى وصالح الدين، ويقال إنها تحتجز أكثر من 7000 
محتجز على صلة بداعش دون اإلجراءات القانونية الواجبة أو المراجعة القضائية. في أغسطس / آب، أفاد مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة بأنه ال يزال يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود سجون سرية و »مزاعم عن احتجاز 

أشخاص في مثل هذه المرافق«.
وبحسب ما ورد احتجزت السلطات العديد من المعتقلين دون محاكمة ألشهر أو سنوات بعد االعتقال، ال سيما المحتجزين 
بموجب قانون مكافحة اإلرهاب. احتجزت السلطات المحتجزين في بعض األحيان بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح 

لهم بمقابلة محامين، أو المثول أمام قاض، أو تقديمهم للمحاكمة بتهم رسمية خالل الفترة القانونية.
في يونيو / حزيران، أبلغت لجنة مناهضة التعذيب عن بواعث قلق بشأن »التقارير التي تشير إلى أن األشخاص المحتجزين 
ال ُيمنحون بشكل روتيني جميع الضمانات القانونية األساسية منذ اللحظة األولى للحرمان من الحرية، من الناحية العملية«. 
وعلى وجه التحديد، أشارت لجنة مناهضة التعذيب إلى التقارير التي تفيد بأن الحق في االتصال بمحام قد تأخر »بشكل 
منهجي«، وأن األفراد المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية »لم يقدموا في كثير من األحيان تمثياًل قانونًيا فعااًل«، ولم يكن 

الوصول إلى فحص طبي مستقل »ممارسة معتادة«، واألفراد تم تقديمهم أمام قاٍض »يتجاوز حد 24 ساعة« في القانون.
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احتجاز المعتقلين لفترات طويلة في الحبس االحتياطي
الحبس  في  طويلة  لفترات  المعتقلين  احتجزت  إقليم كردستان  أن سلطات حكومة  الحكومية  غير  المنظمات  أفادت 
األحيان  يواجهون في كثير من  الدفاع  العامين ومحامي  المدعين  أن  إقليم كردستان  االحتياطي. الحظ مسؤولو حكومة 

عقبات في أداء عملهم وأن المحاكمات تتأخر دون داع ألسباب إدارية.
الداخلي  المحتجزين ظلوا في مرافق األمن  إقليم كردستان، فإن بعض  اإلنسان في  المستقلة لحقوق  الهيئة  وبحسب 
لحكومة إقليم كردستان لفترات طويلة حتى بعد صدور أوامر من المحكمة باإلفراج عنهم. استمر المحامون الذين وفرتهم 
منظمة غير حكومية دولية في الوصول إلى األحداث المزعومين المرتبطين بداعش في العراق الفيدرالي الذين كانوا يفتقرون 

إلى محام تعينهم المحكمة وجميع األحداث غير الممثلين في إقليم كردستان العراق، وتمثيلهم.

هـ. الحرمان من المحاكمة العلنية العادلة
ينص الدستور على استقالل القضاء، لكن بعض مواد القانون قيدت استقالل القضاء وحياده. تحكم المحكمة االتحادية 
العليا في المسائل المتعلقة بالفيدرالية والدستور، ويدير مجلس القضاء األعلى المنفصل ويشرف على نظام المحاكم، بما 

في ذلك المسائل التأديبية.
وبحسب ما ورد أثر الفساد أو الترهيب على بعض القضاة في القضايا الجنائية على مستوى المحاكمة وفي االستئناف 

في محكمة النقض.
أدت التهديدات والقتل العديدة من قبل العناصر الطائفية والقبلية والعنفية واإلجرامية إلى إضعاف استقالل القضاء.

 كثيرًا ما واجه القضاة والمحامون وأفراد أسرهم تهديدات بالقتل واعتداءات. في أكتوبر / تشرين األول، أدانت نقابة 
المحامين العراقيين محاولة قتل المحامي سجاد علي الدراجي في محافظة ميسان في سبتمبر / أيلول. وفي الشهر نفسه، 
واجه محام آخر محاولة قتل عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليه، مما أدى إلى إصابته بستة رصاصات وإعاقة دائمة. 
أفادت لجنة نقابة المحامين العراقية للدفاع عن المحامين عن 20 اعتداء جنائًيا على محامين خالل العام. كما ذكرت أن 

مئات المحامين ُسجنوا بسبب دعاوى قضائية كيدية وتهم جنائية ملفقة.

مجلس القضاء الكردستاني
العدل في حكومة إقليم كردستان، لكن كبار قادة  الكردستاني مستقل قانونيًا وماليًا وإداريًا عن وزارة  القضاء  مجلس 
إقليم  في  السياسية  األحزاب  أقوى  أثر  ورد  ما  وبحسب  سياسيًا.  الحساسة  القضايا  في  أثروا  قد  إقليم كردستان  حكومة 

كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني، على التعيينات واألحكام القضائية.

إجراءات المحاكمة
ينص الدستور والقانون على الحق في محاكمة عادلة وعلنية، لكن القضاء لم يفرض هذا الحق على جميع المتهمين. أفاد 
بعض المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية، بما في ذلك بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( ومفوضية 
األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني، بأن إجراءات المحاكمة لم ترق إلى مستوى المعايير 

الدولية.
بموجب القانون، يحق لألشخاص المتهمين افتراض البراءة حتى تثبت إدانتهم. أشارت المنظمات غير الحكومية الدولية 



marsaddaily.com        ensatmagazen@gmail.com                          ensat marsad

السنة 29، االحد ،2023/03/26 No. : 7775

40

على مدار العام إلى القضاة في القضايا المتعلقة بداعش، ومع ذلك، أفادت التقارير في بعض األحيان أن المتهمين مذنبون 
على أساس التواجد أو القرب الجغرافي من أنشطة الجماعة اإلرهابية، أو على عالقة زوجية أو عائلية بمتهم آخر. يشترط 
القانون إبالغ المعتقلين على وجه السرعة وبالتفصيل بالتهم الموجهة إليهم وحقهم في محاكمة عادلة وعلنية وفي الوقت 
المناسب. ومع ذلك، فشل المسؤولون بشكل روتيني في إبالغ المتهمين على الفور أو بالتفصيل بالتهم الموجهة إليهم. 
لها في  المتهمين من تأخيرات ال داعي  العديد من  القومي. عانى  باستثناء بعض قضايا األمن  المحاكمات علنية،  كانت 

الوصول إلى المحاكمة.
تشمل حقوق المدعى عليهم بموجب القانون الحق في حضور محاكمتهم والحق في تعيين محام خاص أو تعيينه من 
قبل المحكمة، على نفقة عامة، إذا لزم األمر. لم يكن لدى المتهمين في كثير من األحيان الوقت أو التسهيالت الكافية إلعداد 
دفاعهم. كان الوصول غير الكافي إلى محامي الدفاع عيًبا خطيًرا في إجراءات التحقيق والمحاكمة واالستئناف. كان هذا 
السيناريو نموذجًيا في محاكم مكافحة اإلرهاب، حيث ورد أن المسؤولين القضائيين سعوا إلى استكمال اإلدانات واألحكام 

الصادرة بحق اآلالف من أعضاء داعش المشتبه بهم بسرعة، بما في ذلك من خالل المحاكمات الجماعية.
القانون الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاًنا، إذا لزم األمر. تختلف مؤهالت  كما يحق للمدعى عليهم بموجب 
يكن  لم  عندما  المواطنين.  للمتهمين من  األجنبية مترجمين  البعثات  بعض  وفرت  اختالًفا كبيًرا.  الفوريين  المترجمين 

هناك مترجم فوري، ورد أن القضاة أجلوا اإلجراءات وأعادوا المتهمين األجانب إلى السجن.
لجان محاكمة  تقوم ثالث  المحاكمة.  إلى هيئة  األمور  إحالة  ينبغي  إذا كان  ما  ويقررون  األدلة  التحقيق  يجمع قضاة 
بمراجعة ملف التحقيق، وتعقد إجراءات المحاكمة، وتفصل في اإلدانة أو البراءة. يحق للمدعى عليهم ومحاميهم، بموجب 
القانون، مواجهة الشهود ضدهم وتقديم الشهود واألدلة. ال يجوز إجبارهم على الشهادة أو االعتراف بالذنب. ومع ذلك، لم 
ُيسمح للمتهمين ومحاميهم دائًما باالطالع على األدلة، أو طالب المسؤولون الحكوميون برشوة مقابل الوصول إلى ملفات 
القضية. وبحسب ما ورد اعتمد القضاة في العديد من القضايا على االعترافات القسرية أو المنتزعة باإلكراه كمصدر أولي أو 

وحيد لألدلة في اإلدانات، دون دعم أدلة الطب الشرعي أو شهادة الشهود المستقلين.
محكمة  حكم  في  الحكم  أو  اإلدانة  أو  البراءة  حكم  استئناف  في  الحق  والمشتكي  والمتهم  العامة  النيابة  من  لكل 
الجنايات. يتم االستماع إلى االستئناف من قبل الهيئة الجزائية، المؤلفة من رئيس وأربعة قضاة آخرين على األقل، داخل 
محكمة التمييز االتحادية في بغداد. تراجع الهيئة الجزائية تلقائًيا جميع القضايا التي ال تقل العقوبة عن 25 عاًما أو السجن 
مدى الحياة أو اإلعدام. يجوز للجنة تأييد القرار أو نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة االبتدائية إلعادة المحاكمة أو إلجراء 

تحقيق قضائي إضافي.

معتقلو »بادينان«
حتى ديسمبر / كانون األول، أفادت المنظمات غير الحكومية بأن ستة من معتقلي »بادينان« - في إشارة إلى المنطقة 
في محافظة دهوك حيث اعتقلت قوات األسايش وجهاز استخبارات الحزب الديمقراطي الكردستاني العشرات من النشطاء 

والصحفيين والمتظاهرين في عام 2020 - ال يزالون في السجن.
 في ديسمبر / كانون األول، أمرت محكمة جنايات أربيل باإلفراج عن خمسة نشطاء من شيالدزه بعد أن أمضوا كامل 

عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة »تقويض األمن القومي« في إقليم كردستان العراق.
العراق،  إقليم كردستان  داخل  التركية  العسكرية  الهجمات  احتجاجهم على  أثناء  اعتقلوا في 2020  قد  النشطاء   وكان 
ورفضت المحكمة طلبهم باإلفراج المشروط في أغسطس. أفادت وسائل اإلعالم في يوليو / تموز أن 52 صحفيًا وناشطًا 
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إقليم كردستان  أسموه »تالعب حكومة  ما  احتجاجًا على  الطعام  أضربوا عن  بادينان،  فيهم بعض معتقلي  بمن  محتجزًا، 
بحقهم القانوني في اإلفراج المشروط«.

السجناء والمعتقلون السياسيون
لم تعتبر الحكومة أي شخص مسجونين سجناء سياسيين وادعت أن جميع األشخاص المسجونين انتهكوا القوانين 
الجنائية. كان من الصعب تقييم المطالبات الفردية بسبب االفتقار إلى الشفافية الحكومية، وانتشار الفساد في إجراءات 
اإلرهاب  مكافحة  مرافق  في  المحتجزين  سيما  ال  المحتجزين،  إلى  الوصول  ومحدودية  القضايا،  معالجة  وبطء  االعتقال، 

واالستخبارات والعسكرية. 
ومع ذلك، زعم المعارضون السياسيون للحكومة أن الحكومة سجنت أفرادًا بسبب أنشطة أو معتقدات سياسية بذريعة 
بأن  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  أفادت  ذلك،  على  عالوة  والقتل.  واإلرهاب  الفساد  بين  تتراوح  جنائية  تهم  وجود 
وإيران  الحكومة  تنتقد  تصريحات  بسبب  العام  مدار  على  ومضايقات  اعتقاالت  واجهوا  السياسيين  والنشطاء  الصحفيين 

والميليشيات.

العفو:
 يشمل القانون العفو عن جرائم الفساد بشرط إعادة األموال المسروقة. واشتكت منظمات غير حكومية وسياسيون من 
أن السلطات طبقت القانون بشكل انتقائي وبطريقة ال تتوافق مع الهدف المنشود المتمثل في توفير اإلغاثة للمعتقلين بتهم 

باطلة أو ألسباب طائفية.

القمع العابر للحدود
المنفى في دول أجنبية بتلقيهم تهديدات منتظمة على  الذين عاشوا في  العديد من نشطاء حركة تشرين 2019  أفاد 
سالمتهم وسالمة أسرهم، وحذر بعضهم من تعرضهم لألذى إذا عادوا إلى العراق. انتقل بعض النشطاء إلى الخارج بسبب 
دعاوى جنائية ضدهم يعتقدون أنها تهدف إلى منعهم من ممارسة حقهم في حرية التعبير وانتقاًما لقيادة االحتجاجات 

المناهضة للحكومة.

اإلجراءات القضائية المدنية وسبل االنتصاف
يمكن لألفراد والمنظمات السعي للحصول على تعويضات مدنية أو وقف انتهاكات حقوق اإلنسان من خالل المحاكم 
المحلية. العالجات اإلدارية موجودة أيضا. لم تنفذ الحكومة بشكل فعال سبل االنتصاف المدنية أو اإلدارية النتهاكات حقوق 
اإلنسان، واحتفظت السلطة التنفيذية بتركيز كبير على األمن والحفاظ على القانون والنظام، وظل القضاء يعاني من نقص 

الموظفين.
على عكس القانون الفيدرالي، ينص قانون حكومة إقليم كردستان على عالوة شهرية لألشخاص المعرضين لالعتقال أو 
االحتجاز غير القانونيين والناجين من حملة األنفال لألسلحة الكيماوية التي شنها نظام صدام حسين السابق ؛ تتولى وزارة 
شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان مثل هذه القضايا. بعد مراجعة وإزالة الحاالت المكررة في أكتوبر، 
وافقت الوزارة على 1،393 حالة إضافية تلقت تعويًضا يتكون من قطعة أرض، وراتب 10 سنوات، ورسوم جامعية ألحد أفراد 

األسرة، على الرغم من أن الحكومة ال تستطيع دائًما دفع تعويضات بسبب الميزانية قيود.
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األفراد في إقليم كردستان العراق وبقية البالد الذين ُسجنوا ألسباب سياسية في ظل نظام صدام حصلوا على معاش 
تقاعدي كتعويض من الحكومة. 

دينار )342  ألف   500 إقليم كردستان كانت حوالي  السياسيين في حكومة  للسجناء  الشهرية  المعاشات  أن  في حين 
دوالًرا( باإلضافة إلى 50 ألف دينار )34 دوالًرا( عن كل سنة سجن، دفعت الحكومة المركزية للعراقيين اآلخرين 1.2 مليون 

دينار )822 دوالًرا( كحد أدنى.

حجز الممتلكات وردها
أجبرت  السابقة،  السنوات  في  عادل.  تعويض  ومقابل  العامة  للمنفعة  إال  الممتلكات  والقانون مصادرة  الدستور  يحظر 
القوات الحكومية ووحدات قوات الحشد الشعبي أعضاء داعش المشتبه بهم وأفراد األقليات الدينية والعرقية على ترك 

منازلهم، وصادرت الممتلكات دون رد. 
على الرغم من استمرار انخفاض مصادرة المنازل والممتلكات خالل العام، إال أن العديد من الذين صادروا المنازل ال 

يزالون يشغلونها أو يدعون ملكيتها، مما ساهم في انخفاض معدالت عودة النازحين إلى هذه المناطق.
في سبتمبر / أيلول، أخبرت هيئة النزاهة وسائل اإلعالم المحلية أن قسم تحقيقات الهيئة في نينوى حقق في العديد 
من االنتهاكات المتعلقة بتخصيص أراضي الدولة، حيث تم القبض على ثمانية مسؤولين حكوميين لمصادرة 30 فدانا من 

األراضي الزراعية المملوكة للدولة بغرض بيعها. للمواطنين.

أو  المنزل  أو  األسرة  أو  الخصوصية  القانوني في  أو غير  التعسفي  التدخل  و. 
المراسالت

يحظر الدستور والقانون مثل هذه األفعال، لكن وردت تقارير عديدة تفيد بأن الحكومة أخفقت في احترام هذه المحظورات. 
كثيرا ما دخلت القوات الحكومية المنازل دون إذن قضائي أو غير ذلك من التصريح المناسب.

وبحسب ما ورد اعتقلت السلطات أزواج وأفراد آخرين من عائالت الهاربين - ومعظمهم من العرب السنة المطلوبين 
بتهم تتعلق باإلرهاب - إلجبار الهاربين على االستسالم. في سبتمبر / أيلول، داهم مسلحون تابعون لقوات الحشد الشعبي 
عدة منازل على أطراف مديرية الحضار جنوب محافظة نينوى، وتسببوا في حالة من الذعر بين المدنيين. بحسب الشهود، 
جمع عناصر الحشد الشعبي جميع الرجال في منطقة مفتوحة وبدأوا في استجوابهم وهم يصفعونهم ويهينونهم ويشتمونهم. 
واستمر االستجواب ساعتين أطلق سراحهما بعد ذلك. وجاءت الغارة في أعقاب هجوم لداعش على قوات الحشد الشعبي 

قتل فيه ثمانية مسلحين من داعش وعضوين من قوات الحشد الشعبي.

ز. االنتهاكات المتعلقة بالنزاع
نشأت االنتهاكات المتعلقة بالنزاع من القتال بين قوى األمن الداخلي )بما في ذلك قوات الحشد الشعبي( ومقاتلي 
داعش في أعقاب الصراع بين داعش والعراق )2013-2017(، ومن استمرار الصراع بين تركيا )تركيا( وحزب العمال الكردستاني 
)PKK(. على الرغم من هزيمته إلى حد كبير من قبل العراق وحلفائه، إال أن تنظيم الدولة اإلسالمية يحتفظ بوجوده في 
العراق وينفذ هجمات إرهابية ضد المدنيين باإلضافة إلى هجمات حرب العصابات ضد قوات األمن العراقية. الجيش التركي 
بشأن  رسمية  العراقية شكاوى  الحكومة  أصدرت  العراق.  في  الكردستاني  العمال  قواعد حزب  عمليات عسكرية ضد  ينفذ 

التوغالت التركية في األراضي الخاضعة لسيادة العراق.
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عمليات القتل :
 أبلغت منظمة Iraq Body Count، وهي منظمة غير حكومية مستقلة تسجل وفيات المدنيين في البالد، عن مقتل 740 

مدنيًا بسبب الصراع الداخلي خالل العام، بزيادة قدرها 11% عن 669 حالة وفاة في عام 2021.
كانت هناك تقارير عن مقتل مدنيين بسبب العمليات العسكرية التركية في شمال البالد. أفادت وسائل اإلعالم في 
يونيو / حزيران أن قوات األمن أكدت مقتل مدنيين اثنين، أحدهما طفل، في غارة جوية في سنجار قالت قوات األمن إنها 

جزء من »عملية Claw-Lock« التابعة للحكومة التركية التي بدأت في أبريل / نيسان.
أسفر عن مقتل تسعة  بمحافظة دهوك مما  زاخو  التركية منتجًعا في منطقة  المدفعية  تموز، قصفت   / يوليو   20 في 

مدنيين وإصابة 22 آخرين. نفت الحكومة التركية مسؤوليتها عن الضربة.
استهدفت الهجمات الصاروخية اإليرانية مواقع جماعات المعارضة الكردية اإليرانية - الحزب الشيوعي الكردي اإليراني 
)كومله( والحزب الديمقراطي الكردستاني اإليراني - في إقليم كردستان العراق. ورد أن هجوم صاروخي إيراني في 14 نوفمبر 

أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثمانية من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقرب من مدينة كويا.
 في أواخر سبتمبر / أيلول، قتلت الضربات الصاروخية اإليرانية على مدى عدة أيام 18 شخًصا، من بينهم امرأة حامل، 
وجرحت ما يقرب من 60 شخًصا، ودمرت مدرسة تم تجديدها من قبل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين. 

وبحسب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، كان الالجئون اإليرانيون من بين الضحايا.
على الرغم من هزيمته على األرض في البالد، ظل داعش مرتكًبا رئيسًيا لالنتهاكات والفظائع. أما المقاتلون المتبقون 
فقد عملوا من خاليا نائمة وفرق ضاربة نفذت هجمات قناصة وكمائن وخطف وقتل لقوات األمن وقادة المجتمع. وظهرت 

هذه االنتهاكات بشكل خاص في محافظات األنبار وبغداد وديالى وكركوك ونينوى وصالح الدين.
في 18 ديسمبر / كانون األول، أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عن انفجار عبوة ناسفة في ناحية الرياض بكركوك 
استهدفت قافلة للشرطة االتحادية وقتل ثمانية جنود. في 26 يوليو / تموز، تبنى تنظيم الدولة اإلسالمية المسؤولية عن 
هجوم مسلح على مجموعة من المسلمين الشيعة في ناحية السالم بمحافظة ديالى أسفر عن مقتل 12 شخصًا بينهم جندي 

عراقي.

عمليات االختطاف :
بالنيابة عنها، بما في ذلك قوى األمن  أو  الحكومية  القوات   وردت تقارير متكررة عن حاالت اختفاء قسري من قبل 

الداخلي وقوات الحشد الشعبي، فضاًل عن المليشيات غير التابعة لقوات الحشد الشعبي والجماعات اإلجرامية.
في 3 أكتوبر / تشرين األول، اعتقل جهاز األمن الوطني، دون أوامر قضائية، نحو 40 شخًصا كانوا يحتفلون بعيد االستقالل 
في محافظة األنبار وقرنيش الحوز ومدينة الرمادي، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاًما. وبحسب ما ورد اعتقلتهما قوى األمن 

الداخلي بسبب عرضهما النسخة القديمة لعلم البالد وعلم المملكة العربية السعودية وصور صدام حسين.
في 1 أكتوبر / تشرين األول، أفاد شهود عيان أن مجموعات مسلحة ملثمة ترتدي ثيابًا مدنية )ُيعتقد أنها ضباط أمن 
تابعون لقوات الحشد الشعبي( طاردت المتظاهرين الذين مكثوا في وقت متأخر في ميدان التحرير في ذكرى مرور ثالث 
سنوات على احتجاجات تشرين. وبحسب ما ورد اعتقلت قوات الحشد الشعبي ما يقرب من 25 متظاهرًا دون أوامر قضائية 

وسلمت معظمهم إلى قسم الشرطة، الذي وجه اتهامات ملفقة ضدهم.
في 1 أغسطس / آب، ذكر مكتب إنقاذ اإليزيديين المختطفين التابع لحكومة إقليم كردستان أن 2717 )1273 امرأة و 

1444 رجاًل( من بين 6417 إيزيدًيا اختطفهم داعش في 2014 ما زالوا في عداد المفقودين.
كما وقع أفراد من األقليات األخرى ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها قوات داعش. في حين أن األرقام 
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الدقيقة غير متوفرة، قدرت المصادر الصحفية واالتصاالت أن 1،200 إلى 1،300 تركماني مختطفون منذ عام 2014، منهم 600 
امرأة و 130 طفاًل.

اإليذاء الجسدي والعقاب والتعذيب : 
أفادت التقارير الواردة من جماعات حقوق اإلنسان الدولية أن القوات الحكومية، بما في ذلك الشرطة الفيدرالية وجهاز 

األمن الوطني وقوات الحشد الشعبي واآلسايش، أساءت معاملة السجناء والمحتجزين، وخاصة العرب السنة.
انتهاكات أخرى مرتبطة بالنزاع : 

عطل الصراع حياة مئات اآلالف من األشخاص في جميع أنحاء البالد، ال سيما في محافظات بغداد واألنبار وديالى وصالح 
الدين ونينوى.

أقامت القوات الحكومية، بما في ذلك قوى األمن الداخلي وقوات الحشد الشعبي، حواجز طرق أو حافظت عليها، مما 
أعاق، حسبما ورد، تدفق المساعدات اإلنسانية إلى المجتمعات المحتاجة، ال سيما في مناطق مثل سهل نينوى وسنجار 
ع حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية على الحدود اإلدارية. واصل داعش مهاجمة  في محافظة نينوى حيث تتناز
االحتفاالت الدينية، بما في ذلك الجنازات والكهرباء المدنية والبنية التحتية األخرى. في سبتمبر / أيلول، وافق مجلس 
المساءلة عن  لتعزيز  لمدة عام واحد  المتحدة  التابع لألمم  التحقيق  المتحدة على تمديد والية فريق  التابع لألمم  األمن 
الجرائم التي ارتكبتها داعش / داعش )UNITAD(، والتي تأسست في األصل في عام 2017 لدعم الجهود المحلية لمحاسبة 

داعش. عن األعمال التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية.
في 5 أكتوبر / تشرين األول، اندلع قتال في منطقة الحي بمحافظة واسط بين عشيرتي الغريب والشهمان أسفر عن مقتل 
طفل )حسن عباس الغريبوي( وإصابة شخصين. وُقبض على عضوين من قبيلة الشحمان بتهمة القتل، وبحسب ما ورد كانا 

منتسبين إلى جهاز مكافحة اإلرهاب وقوات العمليات الخاصة.
تقرير األمم المتحدة السنوي عن األطفال والنزاع المسلح، صدر في 11 يوليو / تموز، كشف عن مقتل أكثر من 70 طفاًل في 
البالد في عام 2021، وفي نهاية عام 2021، ظل 1267 طفاًل )1251 فتى و 16 فتاة( رهن االحتجاز لمدة تصل إلى خمس سنوات 
بتهم تتعلق باألمن القومي، بما في ذلك الرتباط فعلي أو مزعوم بجماعات مسلحة، وال سيما داعش. وقد تحقق التقرير من 
288 انتهاًكا جسيًما ل� 167 طفاًل )131 فتى و 32 فتاة وأربعة جنس غير معروف(. تم التحقق من »16 انتهاًكا جسيًما إضافًيا 
ضد 16 طفاًل )4 فتيان و 12 فتاة(، والتي حدثت في السنوات السابقة في عام 2021«. وأشار التقرير إلى أن »ما مجموعه 
118 حادثة منع وصول المساعدات اإلنسانية ُنسبت إلى قوات األمن العراقية )89(، وقوات الحشد الشعبي )16(، والشرطة 

العراقية )10(، وعملية المخلب )1(، وأجهزة األمن الوطني )1(. والجناة مجهولون. 
الفاعلة في مجال حماية األطفال،  ودعا األمين العام لألمم المتحدة الحكومة إلى اإلفراج عن هؤالء األطفال للجهات 
بحجة أن احتجاز األطفال يجب أال يستخدم إال كمالذ أخير ولفترة قصيرة من الوقت. كما حث األمين العام الحكومة على 

»التنفيذ الكامل للمواثيق القانونية الدولية المتعلقة باأللغام والمتفجرات من مخلفات الحرب«.

القسم 2. احرتام الحريات المدنية

أ. حرية التعبير بما في ذلك أعضاء الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى
يكفل الدستور حرية التعبير، بما في ذلك ألعضاء الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى، مع قيود على التعبير ترى السلطات 

أنها تنتهك النظام العام واألخالق، أو تعبر عن دعمها لحزب البعث المحظور. 
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على الرغم من هذا الحكم، واجه اإلعالم والناشطون االجتماعيون أشكااًل مختلفة من الضغط والترهيب من السلطات، 
واألحزاب  الحكومة  انتقام  من  الحقيقي  الخوف  بسبب  الذاتية  الرقابة  هو  التعبير  حرية  على  األساسي  القيد  جعل  مما 
اإلجرامية. ذكر  العصابات  أو  العنيفة،  اإلرهابية والمتطرفة  الجماعات  والميليشيات،  والطائفية  العرقية  والقوى  السياسية 
المدافعون عن حرية التعبير والتعبير أنه نظًرا ألن القانون لم يحدد على وجه التحديد األفعال التي تنتهك النظام العام 

واألخالق، يمكن للسلطات استخدام هذا االستثناء لخنق التعبير أو التعبير المحمي.
حرية التعبير:

العسكرية  الميليشيات شبه  قامت  االنتقام.  دون خوف من  أو سرا  علنا  الحكومة  انتقاد  على  قادرين  األفراد  يكن  لم 
ذلك من خالل  في  بما  اإلنترنت وشخصًيا،  على  اإلصالحي  التوجه  ذات  الجديدة  السياسية  والحركات  النشطاء  بمضايقة 
المعلومات المضللة عبر اإلنترنت وهجمات الروبوتات والتهديدات أو استخدام العنف الجسدي إلسكاتهم ووقف أنشطتهم. 
في 3 مايو / أيار، أفاد صحفيون للمرصد العراقي لحقوق اإلنسان كجزء من سلطات اليوم العالمي لحرية الصحافة واألحزاب 
إلسكات  العديدة  الجهود  إلى  وأشاروا  الرأي.  عن  والتعبير  الصحافة  حرية  بتقييد  العنيفة  المتطرفة  والجماعات  المؤثرة 
الصحفيين وردعهم عن البحث في مشاكل مثل الفساد وإساءة استخدام أو استغالل موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية، 

والرفض االنتقائي لبعض المنافذ لتغطية المعارضين السياسيين واالحتجاجات الشعبية وغيرها من المشاكل.
أدت المضايقات القانونية المستمرة باستخدام الدعاوى القضائية الخبيثة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق اإلنسان 
والصحفيين إلى تقييد حرية التعبير والمشاركة المدنية. أبلغت منظمات المجتمع المدني عن مستوى غير مسبوق من 

المضايقات القانونية من خالل نوعين رئيسيين من الدعاوى القضائية:

 1( اتهامات كاذبة بنشاط إجرامي 
وانتقاد  العامة  التعليقات  »االفتراء« عقب  أو  »للمعارضة«  غامضة  2( عقوبة   

الجهات الحكومية.
 في حين أن هذه الدعاوى رفعت في كثير من األحيان ضد متظاهري تشرين، فقد تم استخدامها أيًضا ضد النشطاء 
والمدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين. يشار إليها أحياًنا على أنها دعاوى قضائية ضارة أو احتيالية أو مزعجة، وتميل 

هذه الدعاوى إلى االستشهاد بمواد نادرة االستخدام من قانون العقوبات وتعتمد على تفسيرات قانونية واسعة للغاية.
ال تدخل العديد من الدعاوى القضائية الكيدية إلى المجال العام بسبب خوف الضحايا من االنتقام أو المزيد من األذى. 
ومع ذلك، كانت هناك عدة قضايا بارزة خالل العام. في فبراير / شباط، رفعت أمانة مجلس الوزراء شكوى تشهير جنائية 
الدعوى من  نشأت  اإلنسان.  لحقوق  العليا  العراقية  المفوضية  السابق في  العضو  البياتي،  أكرم  علي  تحقيًقا ضد  وفتحت 
لجنة مكافحة  ارتكبتها  التي  التعذيب  اتهامات  ناقش  فترة عمله كمفوض، حيث  البياتي خالل  بها  أدلى  التي  التعليقات 
اللجنة 29، انظر القسم 1. ج( وعدم تمكن المفوضية العليا لحقوق اإلنسان من الوصول إلى المحتجزين من  الفساد )أو 
قبل اللجنة، خالل مقابلة تلفزيونية 2020. في 6 فبراير / شباط، مثل البياتي أمام المحكمة ردا على استدعاء تم فيه توقيفه 

وإبالغه بأنه قيد التحقيق. 
على الرغم من تمتعها بالحصانة القانونية بصفتها مفوًضا لمفوضية حقوق اإلنسان، فقد تم احتجاز البياتي واستجوابه 
لعدة ساعات قبل اإلفراج عنه بكفالة في اليوم التالي. الدعوى القضائية ضد البياتي، الذي قال لوسائل إعالمية في يونيو / 

حزيران إنه قرر مغادرة البالد، ال تزال مفتوحة.
في أبريل / نيسان، رفعت وزارة الدفاع دعوى قضائية ضد مقدم األخبار في UTV أحمد مال طالل والممثل إياد الطائي 
النتقادهما »الفساد« في الجيش خالل برنامج تلفزيوني. تم استدعاء المال طالل والطائي للمثول أمام القاضي في محكمة 
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تحقيق الكرخ الثالثة. أوقفت هيئة اإلعالم واالتصاالت البرنامج لكنها عادت عن قرارها بعد أيام قليلة. ومع ذلك، توقف المال 
طالل »طواعية« عن بث البرنامج حتى نهاية شهر رمضان. وبرأت المحكمة المال طالل من ارتكاب مخالفة.

 في مايو / أيار، رفعت عضوة برلمانية متحالفة مع إيران دعوى قضائية ضد هناء إدوار، إحدى الناشطات البارزات في 
مجال حقوق المرأة، بعد يومين من حديثها ضد دعاوى قضائية كيدية في خطاب أمام مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. 
وحذرت في حديثها من أن النظام القانوني يتم تسييسه إلسكات النشاط والمعارضة. أفادت إحدى وسائل اإلعالم في يونيو 
/ حزيران أن مكتب رئيس الوزراء آنذاك محمد خادمي رفع أكثر من 60 دعوى تشهير ضد منتقدي الحكومة علنًا بموجب 

قوانين التشهير التي ُأنشئت في ظل النظام البعثي السابق.
في 5 ديسمبر / كانون األول، أدانت محكمة الناشط حيدر الزيدي وحكمت عليه بالسجن ثالث سنوات بموجب المادة 
226 من قانون العقوبات بتهمة »إهانة الحكومة«. رفعت قوات الحشد الشعبي القضية ضد الزيدي رًدا على منشور على 

مواقع التواصل االجتماعي ُيزعم أنه انتقد فيه رئيس الحشد الشعبي السابق الراحل أبو مهدي المهندس.
 بعد أن قابلت عائلة الزيدي رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، وفي 19 ديسمبر / كانون األول، اعتذرت قوات الحشد 
الشعبي، أسقطت الدعوى القضائية ضد الزيدي ومهدت الطريق إلطالق سراحه من السجن في غضون ثالثة أشهر تقريًبا. ومع 

ذلك، ظلت اإلدانة الجنائية في سجل الزيدي.
الشعبي،  الحشد  قوات  من  أو  الوطني،  األمن  جهاز  داخل  أو  الداخلية،  لوزارة  تابعة  ومعظمها  األمن،  قوات  اعتقلت 
للحكومة  المنتقدين  والنشطاء  المتظاهرين  واحتجزت  خاصة(،  )األسايش  إقليم كردستان  حكومة  قوات  إلى  باإلضافة 
المركزية وحكومة إقليم كردستان، على التوالي، وفًقا ل� تصريحات المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية 

والتقارير الصحفية.
أثناء االحتجاجات في إقليم كردستان العراق في أغسطس / آب التي دعا إليها حزب حركة الجيل الجديد المعارض، 

اعتقلت قوات األمن عشرات النشطاء والصحفيين ومنعت الصحفيين من تغطية االحتجاجات.
 اعتقلت قوات األسايش األمنية مراسل إذاعة صوت أمريكا في السليمانية سنور كريم قرابة 20 ساعة وفتشت هاتفها 

الخلوي دون أمر قضائي.
أفادت وسائل اإلعالم في أكتوبر / تشرين األول أن قوات وحدة مكافحة اإلرهاب التابعة لالتحاد الوطني الكردستاني 
اعتقلت اثنين من الصحفيين، وهما سرتيب وايسي وإبراهيم علي، من وسائل اإلعالم اإلخبارية على اإلنترنت ومقرها أربيل، 

وهما في طريقهما إلى أربيل من السليمانية. 
أفادت المنظمات غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة أنه لم يتم إبالغ الصحفيين بالتهم الموجهة إليهم، وصرح عضو 
برلمان كردستان العراق بأنه يجب محاكمة الصحفيين فقط في إطار قانون الصحافة في إقليم كردستان العراق، الذي يحظر 

اعتقال واحتجاز الصحفيين بسبب العمل الصحفي. وأنشطة.
أعطى الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني األولوية للوصول إلى المنافذ التي يمتلكونها.

 في معاقل الحزب الديمقراطي الكردستاني، كان بإمكان تلفزيون كردستان ورووداو و K24 الوصول إلى جميع األماكن 
العامة والمعلومات، بينما في محافظة السليمانية التي يسيطر عليها االتحاد الوطني الكردستاني، تمتعت أخبار كردسات 
إلى  تفتقر  التي  أو  أحزاب معارضة  إلى  تنتمي  التي  المنافذ  فإن  ذلك،  العكس من  وعلى  االمتياز.  بنفس   GK وتلفزيون

االنتماء الحزبي لديها وصول محدود إلى المعلومات العامة في إقليم كردستان العراق.

العنف والمضايقات: 
استمر الصحفيون في مواجهة التهديدات والترهيب واالعتداءات من قبل الميليشيات أو قوات األمن. سجلت جمعية 
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غالبية  ومايو، مع   2021 مايو  بين  البالد  على مستوى  للصحفيين  انتهاك  الصحافة )PFAA( 280 حالة  الدفاع عن حرية 
الحاالت في بغداد وأربيل. وخالل الفترة نفسها، سجل منتدى الصحفيات العراقيات 100 حالة من الصحفيين والمؤسسات 
على  وتنمر  ومضايقات  إلكتروني  وابتزاز  تهديد  حالة   26 ذلك  في  بما  الترهيب،  أو  بالعنف  استهدافها  تم  التي  اإلعالمية 

الصحفيات.
منعت القوات الحكومية بين الحين واآلخر الصحفيين من التغطية، متذرعة بأسباب أمنية. أفادت بعض المؤسسات 
اإلعالمية عن اعتقاالت ومضايقات للصحفيين، فضاًل عن جهود الحكومة لمنعهم من تغطية مواضيع حساسة سياسيًا، بما 

في ذلك المسائل األمنية والفساد وفشل الحكومة في توفير الخدمات المناسبة.
 في 30 أغسطس / آب، أفاد قانون العالقات الخارجية األمريكية أن ضباط قوى األمن الداخلي اعتقلوا وأهانوا وضربوا 
عدة صحفيين ومشغلي كاميرات وصادروا معداتهم خالل االحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف في 29 و 30 أغسطس 

/ آب.
 قناة الجزيرةواحتجز المراسل سامر يوسف ومصور الكاميرا محمد المال داخل القصر الجمهوري لمدة ساعة لمنعهم من 
تصوير المتظاهرين الذين اقتحموا المجمع. واعتقل مراسل تلفزيون الرشيد عمار غسان ومشغل الكاميرا محمد الشمري 

وضربوهما ضربا مبرحا على أيدي قوى األمن الداخلي وصادرت أجهزتهم. 
ُنقل مشغل كاميرا تلفزيون الفلوجة، سيف علي، إلى المستشفى بعد تعرضه للضرب على أيدي ضباط قوى األمن الداخلي 
بالهراوات والهراوات أثناء تصوير االحتجاجات في المنطقة الدولية ببغداد، وصادر ضباط قوى األمن الداخلي معدات فنية 
من زميل علي لمنعه من اإلبالغ. وسائل اإلعالم األخرى بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس والعربية، وتحدثوا عن مواجهات 
عنيفة مماثلة مع قوى األمن الداخلي، عدة مرات أثناء البث. في 31 أغسطس / آب، أفادت الصحف بأن قوى األمن الداخلي 
أعادت بعض المعدات المصادرة إلى وسائل اإلعالم والصحفيين. لم تحقق الحكومة رسمًيا في تصرفات قوى األمن الداخلي.

في 30 أغسطس، في محافظة الديوانية، أطلق مسلحون مجهولون النار وألقوا قنبلة يدوية على منزل مراسل تلفزيون 
زاكروس نبيل الجبوري، على الرغم من عدم اإلبالغ عن إصابة أحد في الهجوم. في وقت متأخر من مساء يوم 29 آب / 
أغسطس، أصابت قذائف هاون وألحقت أضرارا بمقر إذاعة األحد المملوكة لعصائب أهل الحق ومكتب دجلة اإلخبارية في 
بغداد. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات. تعرض مكتب دجلة في بغداد للهجوم وإضرام النار فيه في عام 2020، وصدرت مذكرة 

توقيف بحق مالكه السني )حزب الحل( بتهمة »إهانة شعائر طائفة دينية )شيعية(«.
وردت تقارير في جميع أنحاء البالد عن تعرض العاملين في مجال اإلعالم بالضرب واالحتجاز والتهديدات بالقتل، ال 
سيما ضد الصحفيين العاملين في وسائل إعالم تابعة للمعارضة وغير حزبية. في 26 نوفمبر / تشرين الثاني، اعتدت قوات 
مكافحة الشغب العراقية جسديا على مشغل كاميرا قناة العراق فوكس علي كاظم الكريماوي في منطقة الكاظمية ببغداد 
حيث كان يغطي مظاهرة. أفادت وكالة األنباء الباكستانية أن قوات مكافحة الشغب اعتدت على العديد من مراسلي األخبار 

التلفزيونية اآلخرين خالل نفس االحتجاجات. 
في 29 أغسطس / آب، تعرض مراسل أسوشيتد برس هادي مزبان للضرب من قبل قوى األمن الداخلي أثناء تغطيته 
لالحتجاجات في المنطقة الدولية ببغداد. وفي نفس اإلطار، هاجم مهاجمون مجهولون منزل مراسل تلفزيون زاكروس نبيل 

الجبوري، ورشوا المنزل بالرصاص والقنابل اليدوية في فناء المنزل.

محاكم إقليم كردستان
طبقت بعض محاكم إقليم كردستان القانون الجنائي والقوانين األكثر صرامة في الدعاوى القضائية المتعلقة بالصحفيين، 
بداًل من قانون الصحافة المحلي لحكومة إقليم كردستان، الذي يوفر حماية أكبر لحرية التعبير ويمنع احتجاز الصحفيين. في 
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21 آذار / مارس، اعتدت قوات أمنية بزي مدني على طاقم من Gav News وصادرت معداتهم في بامرني، بالقرب من دهوك، 
خالل تغطية احتفاالت رأس السنة الكردية )نوروز(.

المفروضة على المحتوى ألعضاء الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى، بما في ذلك وسائل اإلعالم عبر  القيود  أو  الرقابة 
اإلنترنت : يحظر القانون إنتاج أو استيراد أو نشر أو حيازة مواد مكتوبة أو رسومات أو صور فوتوغرافية أو أفالم تنتهك النزاهة 
العامة أو اآلداب العامة. وتشمل عقوبات اإلدانة الغرامة والسجن. أدى الخوف من االنتقام العنيف بسبب نشر حقائق أو آراء 
تنتقد الفصائل السياسية إلى إعاقة حرية التعبير. يجب أن توافق وزارة الثقافة على جميع الكتب المنشورة في الدولة أو 

المستوردة إليها، وبالتالي تخضع المؤلفين للرقابة.
تدخلت الرقابة والرقابة الحكومية االتحادية وحكومة إقليم كردستان في بعض األحيان في العمليات اإلعالمية، مما أدى 
في بعض األحيان إلى إغالق المنافذ اإلعالمية، والقيود على التقارير، والحرمان من الوصول إلى المعلومات العامة، والتدخل 

في خدمة اإلنترنت.
كانت وسائل اإلعالم المحلية نشطة وعبرت عن مجموعة متنوعة من اآلراء، والتي تعكس إلى حد كبير وجهات النظر 
السياسية للمالكين. كما تخضع وسائل اإلعالم للرقابة الذاتية لالمتثال للقيود الحكومية ضد »انتهاك النظام العام« وبسبب 
الخوف من انتقام الشخصيات واألحزاب السياسية والميليشيات والجماعات اإلرهابية والمنظمات اإلجرامية والمسؤولين 
الحكوميين واألفراد. أثرت األحزاب السياسية بشدة أو سيطرت بشكل مباشر على معظم المئات من المنشورات المطبوعة 
اليومية واألسبوعية، فضاًل عن عشرات المحطات اإلذاعية والتلفزيونية، بما في ذلك منصات وسائل التواصل االجتماعي 

والمؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي.
في 5 آب / أغسطس، داهمت قوات األسايش األمنية مكاتب منفذ Rast Media الذي تم إطالقه حديًثا في دهوك 

وأمرته بوقف عملياته على الرغم من تسجيله القانوني لدى نقابة الصحفيين في كردستان.
في 9 أبريل / نيسان، أعلنت شبكة اإلعالم العراقي شبه الرسمية، عزل الصحفي صالح الحمداني من الشبكة، نقاًل عن 
منشور على فيسبوك عمره 10 سنوات للصحفي سخر فيه من تجمع إلحياء ذكرى رجل الدين الراحل محمد باقر الصدر. ورد 
في رسالة الحمداني إنهاء الشبكة من الشبكة أنه انتهك دستور البالد، الذي يشجع الديمقراطية، وقبول حقوق اآلخرين في 

آرائهم، وثقافة التسامح.

قوانين القذف / القذف:
 يجرم القانون القذف والكفر والتشهير، بما في ذلك إهانة قادة الحكومة. استخدم القضاء والميليشيات والمسؤولون 
الحكوميون أوامر االعتقال في قضايا التشهير للترهيب وإسكات السمعة، وفي بعض الحاالت على ما يبدو »لطرد« النشطاء 
ُيستخدم إلسكات  أنه  الذي ذكرت  القانون،  بمراجعة  الحكومة  اإلنسان  أوصت منظمات حقوق  االختباء.  والصحفيين من 
الوزراء السابق  المعارضة والدعوات إلى اإلصالح. في أكتوبر / تشرين األول، أفادت وسائل إعالم محلية أن مرشح رئاسة 
محمد شياع السوداني رفع دعوى قضائية ضد الصحفي والخبير السياسي محمد نعناع بتهمة التشهير لقوله خالل مقابلة 

متلفزة إن السوداني كان تحت سيطرة بعض القادة السياسيين.
قاموا  الذين  األشخاص  رفعها  التي  التشهير  رًدا على دعاوى  الصحفيين  العراق  إقليم كردستان  المحاكم في  احتجزت 

بتغطيتهم الصحفية، والتي اعتبرها الصحفيون بمثابة انتقام.
في 18 يوليو / تموز، احتجزت محكمة في أربيل مراسل KNN أيوب علي ورتي لمدة يوم واحد بعد أن رفع طبيب دعوى 
أمرت  سبتمبر،   30 في  إقليم كردستان(.  حكومة  قانون  )وليس  العراقي  الفيدرالي  الجنائي  القانون  بموجب  ضده  تشهير 
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محكمة السليمانية باحتجاز مراسل المجلة الدبلوماسية بشدار بازياني لمدة 10 أيام بعد دعوى تشهير رفعها المتحدث باسم 
مجلس االستثمار الكردستاني بموجب نفس القانون.

األمن القومي:
 كثيرًا ما هددت الميليشيات شبه العسكرية في قوات الحشد الشعبي أعضاء الطوائف السنية واألقليات بتهم اإلرهاب 
االقتصادية  واألنشطة  المحلية  األراضي  على  الميليشيات  فيها  استولت  التي  المناطق  في  سيما  ال  معارضتهم،  إلسكات 

ومنعت عودة النازحين السنة.

التأثير غير الحكومي:
 قامت الجهات الفاعلة غير الحكومية وشبه الحكومية، بما في ذلك الميليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة والجماعات 

اإلرهابية والمنظمات اإلجرامية، بتهديد الصحفيين بالعنف بسبب تغطيتهم لمواضيع حساسة.

حرية اإلنترنت
قامت الحكومة بتقييد أو تعطيل الوصول إلى اإلنترنت وفرضت رقابة على المحتوى عبر اإلنترنت، وكانت هناك تقارير 
موثوقة تفيد بأن الحكومة قامت بمراقبة االتصاالت الخاصة عبر اإلنترنت دون سلطة قانونية مناسبة. كانت القيود الحكومية 
على الوصول إلى اإلنترنت علنية، لكن الحكومة أنكرت أنها تراقب االتصاالت الخاصة عبر اإلنترنت دون سلطة قانونية مناسبة. 
المظاهرات  وتنظيم  السياسيين  النتقاد  اإلنترنت  والنشطاء  السياسية  الشخصيات  استخدمت  القيود،  من  الرغم  على 
والدعاية لمرشحين عبر منصات التواصل االجتماعي. استخدمت الميليشيات الروبوتات وحمالت التضليل لمهاجمة وتشويه 

سمعة النشطاء ومرشحي االنتخابات المستقلين والمفوضية االنتخابية.
وفقا لمؤسسة فريدوم هاوس، قامت الحكومة وسلطات إقليم كردستان بتعطيل الوصول إلى اإلنترنت أثناء االحتجاجات 

واستخدمت قوانين وقوانين عقوبات ذات صياغة غامضة لتجريم األنشطة عبر اإلنترنت. 
قبل  من  للمراقبة  خضعت  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ناشطيها  صفحات  أن  المدني  المجتمع  منظمات  أفادت 
القوات الحكومية والميليشيات، وأن النشطاء واجهوا مضايقات أو اتهامات جنائية ضدهم بناء على ما نشروه على فيسبوك 

ومنصات التواصل االجتماعي األخرى.
في 29 مارس / آذار، اعتقلت وحدة مكافحة الجرائم في البصرة أحمد يحيى عيسى، أستاذ الكيمياء في جامعة البصرة، 
انتقاًدا  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  نشر  قد  وكان عيسى  البصرة.  قائد شرطة  قدمها  بالتشهير  ردًا على شكوى جنائية 
لقوات األمن لتركيزها على »قضايا تافهة« و »تجاهلها لجرائم كبرى مثل السرقات والفساد التي ترتكبها العصابات القوية 
والمليشيات التي تمكنت من اختراق أجهزة أمنية مهمة«. ذكر المرصد العراقي لحقوق اإلنسان )IOHR( أن العديد من 
أحكام القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتعلق بنشاط اإلنترنت، غامضة ويمكن تفسيرها على نطاق واسع، مما يؤدي إلى 

عقوبات خطيرة ال تتناسب مع مستوى الجرائم واألضرار الناجمة.
في 13 أبريل / نيسان، حكمت محكمة على الناشط المحلي يزيد الحسون بالسجن ثالثة أشهر بعد إدانته بتهمة انتقاد 

محافظ صالح الدين عمار جبر على اإلنترنت والطعن في شرعية عقد حكومي.
في إقليم كردستان العراق، أفادت بعض وسائل اإلعالم بأنها واجهت هجمات إلكترونية، بما في ذلك هجمات رفض 
نظًرا  الدولة  رعاية  تحت  األرجح  على  الهجمات كانت  أن  وزعمت  الحكومي  الفساد  عن  نشر قصص  بعد  الموزعة،  الخدمة 

لتوقيتها ومستوى تعقيدها.
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القيود على الحرية األكاديمية والفعاليات الثقافية
كانت هناك قيود حكومية على الحرية األكاديمية والمناسبات الثقافية. أدت الضغوط االجتماعية والدينية والسياسية 
إلى تقييد ممارسة حرية االختيار في األمور األكاديمية والثقافية بشكل كبير. في جميع المناطق، سعت مجموعات مختلفة 
للسيطرة على متابعة التعليم الرسمي ومنح المناصب األكاديمية. على الرغم من استضافة العديد من الحفالت الموسيقية 
والمهرجانات خالل العام، حاولت مديرية األمن السياحي في بعض المقاطعات ذات األغلبية الشيعية تقييد إقامة الحفالت 

الموسيقية واستخدام الموسيقى غير اإلسالمية.
في 10 حزيران / يونيو، اقتحم مئات الشبان ورجال الدين الشيعة مدينة المالهي »سندباد الند« في بغداد، لمنع حفل 
محمد  المصري  الفنان  قام  عندما  الموسيقية  الحفالت  ضد  الحملة  بدأت  لمجرد.  سعد  المغربي  البوب  لمغني  موسيقي 
رمضان بفك أزرار قميصه خالل حفل أقيم في ديسمبر 2021 في بغداد، في لفتة اعتبرها بعض رجال الدين والسياسيين 
غير محتشمة ومخالفة لألعراف الثقافية. وانتقد رجل الدين الشيعي البارز جعفر االبراهيمي رمضان قائال انه مثل »القرود 
الفاضحة واألسود في الحر«. في كانون األول )ديسمبر( 2021 أصدرت جامعة باقر العلوم الدينية ببغداد بيانًا صحفيًا استنكرت 

فيه الحفالت الموسيقية في العاصمة وأكدت على أهمية إعادة العمل بقوانين »تعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة«.
أفادت المنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان العراق أنه كان من األسهل الحصول على مناصب رئيس الجامعة 
وعميدها وأساتذة كبار لمن لهم صالت بالحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني. كما تم منح االمتياز 

ألولئك المنتمين إلى األحزاب السياسية في السعي للحصول على درجات أعلى.

ب. حرية التجمع السلمي وت�كوي�ن الجمعيات
حدت الحكومة من حين آلخر من حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

حرية التجمع السلمي
تتطلب  الحق.  عام هذا  بشكل  الحكومة  واحترمت  القانون«،  »ينظمها  السلمي  والتظاهر  التجمع  الدستور حرية  يكفل 
اللوائح من منظمي االحتجاج طلب اإلذن قبل سبعة أيام من المظاهرة وتقديم معلومات مفصلة عن المتقدمين وسبب 
االحتجاج والمشاركين. تحظر الالئحة جميع »الشعارات أو الالفتات أو المطبوعات أو الرسوم« التي تنطوي على »طائفية 
أو عنصرية أو تفرقة« بين المواطنين. كما تحظر اللوائح أي شيء من شأنه أن ينتهك الدستور أو القانون. تشجيع العنف أو 
الكراهية أو القتل ؛ أو إثبات اإلساءة لإلسالم أو »الشرف أو اآلداب العامة أو الدين أو الطوائف المقدسة أو الكيانات العراقية 

بشكل عام«. أصدرت السلطات بشكل عام تصاريح وفقا للوائح.
أفادت منظمات المجتمع المدني أن غالبية الطلبات المكتوبة للحصول على إذن للتظاهر في األماكن العامة قد ُرفضت، 
على الرغم من أنها في كثير من األحيان كانت شفهية فقط وليس كتابية. في عدد قليل من المحافظات، على سبيل المثال 
في ميسان، تم رفض جميع هذه الطلبات. استمرت العديد من االحتجاجات، بما في ذلك المظاهرات العفوية، حتى عندما 
لم تمنح السلطات اإلذن، حيث جادل المتظاهرون بأن الدستور يطالبهم فقط بإخطار الحكومة، وليس طلب اإلذن. نظًرا ألن 
السلطات عادة ما تقدم ردوًدا شفهية فقط على طلبات التظاهر، كان من الصعب توثيق سجل الحكومة فيما يتعلق بمنح أو 

رفض تصاريح االحتجاج.

حرية تكوين الجمعيات
ينص الدستور على حق تكوين الجمعيات واألحزاب السياسية واالنضمام إليها، مع بعض االستثناءات. احترمت الحكومة 
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بشكل عام هذا الحق، باستثناء المحظورات القانونية ضد الجماعات التي تعبر عن دعم حزب البعث أو »المبادئ الصهيونية« 
أو إسرائيل.

كما ُطلب من المنظمات غير الحكومية المسجلة لدى الدائرة الفيدرالية للمنظمات غير الحكومية )DNGO( في بغداد 
غير  المنظمات  على  وكان  العراق،  إقليم كردستان  في  العمل  أجل  من  إقليم كردستان  لحكومة   DNGO لدى  التسجيل 
إقليم كردستان  العمل خارج  أجل  الفيدرالية من   DNGO لدى التسجيل  إقليم كردستان  المسجلة في حكومة  الحكومية 

العراق.
أفادت المنظمات غير الحكومية أن إدارة المنظمات غير الحكومية في حكومة إقليم كردستان قد أدخلت إجراءات أكثر 
صرامة لتجديد الترخيص خالل العام، مما تسبب في تأخير قدرة المنظمات غير الحكومية على تقديم مقترحات المنح وتلقي 

التمويل )انظر القسم 5(.
المنشأة حديًثا  المدني  المجتمع  منظمات  أن  العراقي  المدني  المجتمع  مع  التضامن  مبادرة  ذكرت  15 سبتمبر،  في 
التسجيل  أن عملية  الحكومية  المنظمات غير  أفادت  قانوني.  واجهت عقبات معقدة في تسجيل كياناتها ودمجها بشكل 
والمتطلبات كانت مرهقة للغاية. وفًقا للتقارير، قد تملي سلطات الدولة الهيكل الداخلي للمنظمات غير الحكومية، وأحياًنا، 
حتى اختيار المنظمة لالسم. أفاد ممثل إحدى المنظمات غير الحكومية بالتسجيل في DNGOs في بغداد والحصول على 

الموافقة على اسمها استغرق ستة أشهر. 
وبحسب ما ورد أخبر مسؤولو DNGO المنظمة غير الحكومية أن البالد »تتمتع بالديمقراطية وحقوق اإلنسان« وتساءلوا 
عن »الحاجة والفائدة« من تسجيل منظمة تركز على هذه األمور. أبلغت منظمات غير حكومية أخرى عن صعوبات مماثلة 

في التسجيل، ال سيما إذا كان اسم منظمتها يتعلق بحقوق اإلنسان أو الديمقراطية،
أفاد رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان أنه تم استدعاؤه إلى NSS لتقديم دليل على أنشطة المنظمة 
وجميع وثائق الموظفين. زار جهاز األمن الوطني رئيس المنظمة غير الحكومية خارج ساعات العمل لياًل وقال للشخص 
»احترام وإطاعة األوامر« من قوات األمن وتقديم جميع المعلومات المطلوبة. رئيس المنظمة غير الحكومية، الذي أشار إلى 
أن جميع المنظمات غير الحكومية مسجلة لدى DNGO وتعمل وفًقا للقانون، وصف التحقيق بأنه »استفزاز كبير« و »تقييد« 

على العمل في مجال حقوق اإلنسان.
الوطني، ورشة عمل تدريبية  انتمائهم لجهاز األمن  اقتحم ثالثة رجال بمالبس مدنية، زعموا  في 25 حزيران / يونيو، 
حول العنف القائم على النوع االجتماعي نظمتها جمعية الفردوس في البصرة. وبحسب تقرير إعالمي، قال الرجال لمنظمي 
حمالت المناصرة ضد ورش العمل ضد العنف القائم على النوع االجتماعي إن التدريب على »مثل هذه المواضيع« غير 

مسموح به.
ظل قانون األحزاب السياسية يمثل عقبة كبيرة أمام تسجيل األحزاب والحركات السياسية الناشئة. قد تستغرق عملية 

التسجيل وقًتا طوياًل، كما أن رسوم التسجيل باهظة الثمن.

ج. حرية التنقل والحق في مغادرة البالد
لكن  الوطن،  إلى  والعودة  والهجرة  الخارج  إلى  والسفر  الداخلي  التنقل  الغالب على حرية  والقانون في  الدستور  ينص 
الحكومة لم تحترم هذه الحقوق باستمرار. ال يحترم القانون والعرف بشكل عام حرية الحركة للمرأة. على سبيل المثال، يمنع 
القانون المرأة من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر دون موافقة ولي أمرها أو ممثل قانوني. لم تتمكن النساء من 
الحصول على وثيقة تعريف الحالة المدنية، الالزمة للحصول على الخدمات العامة، والمساعدة الغذائية، والرعاية الصحية، 

والتوظيف، والتعليم، والسكن، دون موافقة أحد األقارب الذكور.
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في بعض الظروف، قيدت السلطات تحركات النازحين، ولم تسمح السلطات لبعض سكان مخيمات النازحين بالمغادرة 
دون إذن محدد، مما حد من الوصول إلى سبل العيش والتعليم والخدمات. عانت أجزاء كثيرة من البالد المحررة من سيطرة 
داعش من قيود على الحركة بسبب نقاط تفتيش وحدات الحشد الشعبي والقوات الحكومية األخرى. في حاالت أخرى، لم 
تعترف السلطات المحلية دائًما بالتراخيص األمنية للعائدين أو تمتثل ألوامر الحكومة المركزية لتسهيل عمليات اإلعادة 

وليس بالقوة.

التنقل داخل البالد :
القانون لقوات األمن بتقييد الحركة الداخلية واتخاذ اإلجراءات األمنية والعسكرية الضرورية األخرى رًدا على   يسمح 
الداخلي وقوات  األمن  بما في ذلك قوى  الحكومية،  القوات  تقارير عديدة عن قيام  األمنية. وردت  التهديدات والهجمات 
الحشد الشعبي، بتطبيق اللوائح بشكل انتقائي، بما في ذلك ألسباب عرقية طائفية، فضاًل عن االبتزاز الجنائي، الذي يتطلب 

تصاريح إقامة للحد من دخول األشخاص إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
أفادت عدة منظمات غير حكومية دولية أن وحدات قوات الحشد الشعبي منعت المدنيين، بمن فيهم العرب السنة 

وأفراد األقليات العرقية والدينية، من العودة إلى ديارهم بعد أن أطاحت القوات الحكومية بداعش )انظر القسم 6(.
في سبتمبر / أيلول، أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن وزارة الداخلية وافقت، بناء على طلب المحافظ، على وقف 
الموافقة على طلبات األفراد من المحافظات األخرى لالنتقال إلى البصرة. جاء القرار الصادر عن مديرية الجنسية العامة، دون 
الرجوع إلى التنسيق مع المحافظة، بعد زيادة غير عادية في مثل هذه الطلبات من المحافظات األخرى لألفراد لالنتقال إلى 

البصرة. وبرر العيداني منع االنتقال إلى البصرة بأنه ضروري لألمن والصحة االقتصادية للمحافظة.
 وفي آب، بعث عضو مجلس النواب عن حركة امتداد ضياء الهندي عن كربالء برسالة إلى وزارة الداخلية يطالبها فيها 
باعتباره مخالفة  الداخلي  الحراك  ناشطون تحريم  انتقد  إلى كربالء.  أخرى  باالنتقال من مناطق  للمواطنين  السماح  بعدم 
الداخلية كانت مدفوعة بالفساد وانعدام  القيود المفروضة على الحركة  للدستور، الذي يوفر حرية الحركة. ذكر النشطاء أن 

الفرص.

قيود سلطات حكومة إقليم كردستان
قّيدت سلطات حكومة إقليم كردستان تحركات غير المقيمين في مناطق معينة. ُطلب من كل من السكان وغير المقيمين 
التسجيل في مكتب األسايش المحلي. كان المواطنون من جميع الخلفيات العرقية والطائفية، بما في ذلك الكرد، الذين 
يعبرون إلى إقليم كردستان العراق من المناطق الوسطى والجنوبية ملزمين بالعبور عبر نقاط التفتيش والخضوع للتفتيش 

ع عليها. الشخصي وتفتيش المركبات. فرضت الحكومة قيوًدا مماثلة على النازحين من محافظة نينوى والمناطق المتناز

السفر إلى الخارج : 
طلبت الحكومة تصاريح خروج للقصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما الذين يغادرون البالد، لكن هذا المطلب لم يتم 

تطبيقه بشكل روتيني.

د. حماية الالجئين
تعاونت الحكومة بشكل عام مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمات 
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إنسانية أخرى في توفير الحماية والمساعدة لالجئين أو الالجئين العائدين أو طالبي اللجوء، فضاًل عن األشخاص اآلخرين 
الذين تعنى بهم المفوضية. لم يكن لدى الحكومة أنظمة فعالة لمساعدة كل هؤالء األفراد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 

نقص القدرات. ال يعترف القانون إال بالالجئين على أسس سياسية أو عسكرية.

الحصول على حق اللجوء:
ينص القانون على منح اللجوء أو صفة الالجئ. أنشأت الحكومة الفيدرالية نظاًما لتوفير الحماية لالجئين، ويوفر إقليم 
كردستان العراق تصاريح إقامة لطالبي اللجوء والالجئين في منطقته، خارج إطار القانون الفيدرالي. شكل السوريون معظم 
الالجئين. أقام جميع الالجئين تقريًبا في إقليم كردستان العراق، مع 64 بالمائة في المناطق الحضرية و 36 بالمائة في 
مخيمات الالجئين العشرة في إقليم كردستان العراق. افتقر النظام إلى الضمانات اإلجرائية، بما في ذلك عدم وجود حق 
فعال في االستئناف، وكان الوصول قائًما إلى حد كبير على الجنسية مع وجود فجوات للفئات الضعيفة للغاية بما في ذلك 
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمثليين وثنائيي الجنس )LGBTQI +( وبعض 
األقليات والجنسيات. لم يسمح إقليم كردستان العراق للمواطنين األفغان الذين يطلبون اللجوء بالتسجيل للحصول على 

وضع الالجئ، مشيرة إلى مخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تدفق كبير لطالبي اللجوء األفغان.
 ال ينص القانون على أحكام خاصة بالفئات ذات االحتياجات الخاصة، بما في ذلك األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، 

لكنه ال يمنع أيًضا حصولهم على الحماية. 

إساءة معاملة المهاجرين والالجئين :
 قدر خبراء الحماية اإلنسانية أن سكان مخيمات النازحين معرضون بشدة لالستغالل واالعتداء الجنسيين. أبلغ الالجئون 

والنازحون داخلًيا عن تعرضهم لتحرش جنسي متكرر، في كل من المخيمات والمدن في إقليم كردستان العراق.
 أبلغت المنظمات غير الحكومية المحلية عن حاالت عّرض فيها موظفو إدارة المخيمات واالحتجاز النازحين والالجئين 
ألشكال مختلفة من اإلساءة والترهيب. أدانت المفوضية هجوم إيران على مستوطنات الالجئين اإليرانيين في مدينة كويا 

في إقليم كردستان العراق في 28 سبتمبر، والذي كان من بين الجرحى الجئون إيرانيون.

حرية التنقل :
 ظل الالجئون السوريون يواجهون قيوًدا على اإلقامة والتنقل خارج إقليم كردستان العراق. ذكرت سلطات حكومة إقليم 
كردستان أن النازحين والالجئين يتمتعون بحرية الحركة الداخلية في إقليم كردستان العراق. هناك ممارسة راسخة تمكن 

من القيام بزيارات قصيرة األمد إلى سوريا لعدد محدود من األسباب، بعد موافقة حكومة إقليم كردستان.

التوظيف :
يحق لالجئين وطالبي اللجوء العمل في القطاع الخاص، لكن عدم وجود إطار قانوني شامل بشأن وضع الالجئين ظل 
عقبة أمام حصول الالجئين على عمل. بناًء على قرارات وممارسات محددة، يتمتع الالجئون الفلسطينيون عموًما بحقوق 
بالعمل  العراق  إقليم كردستان  في  للفلسطينيين  ُسمح  التصويت.  أو  التجنس  يتمكنوا من  لم  لكنهم  للمواطنين  مماثلة 
في القطاع الخاص ولكن ُطلب منهم تجديد وضعهم كالجئين سنوًيا. تمكن الالجئون السوريون من الحصول على تصاريح 
اإلقامة والعمل وتجديدها في كل من مخيمات الالجئين وإقليم كردستان العراق، وإن لم يكن ذلك في باقي أنحاء البالد. 
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لم تسمح سلطات الحكومة المركزية لالجئين الذين يحملون تصاريح إقامة في إقليم كردستان العراق بالعمل خارج إقليم 
كردستان العراق. وفقا للمفوضية،

هـ. وضع ومعاملة النازحين داخليا
يتناول الدستور والسياسة الوطنية بشأن النزوح حقوق النازحين، لكن القليل من القوانين تفعل ذلك على وجه التحديد. 
قدمت الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمنظمات الدولية، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير 

الحكومية المحلية والدولية، الحماية وغيرها من المساعدات للنازحين داخلًيا.
للنازحين  المجتمعية  الخدمات  وتنفيذ  الرسمية  النازحين  لمخيمات  الدعم  تقديم  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  واصلت 
لألمم  التابع  اإلنساني  القطري  الفريق  قرر  المضيف.  المجتمع  موارد  على  الضغط  من  للحد  المخيمات  خارج  المقيمين 
بعيًدا عن االستجابة  االنتقال  اإلنسانية بحلول 31 ديسمبر. وكجزء من  الشؤون  يوليو تسريح هيكل تنسيق  المتحدة في 
إلى  داخلًيا  النازحين  للسكان  الخدمات  وتوفير  التنسيق  المتحدة  األمم  ستسلم  المتحدة،  األمم  تقودها  التي  اإلنسانية 

الحكومة الفيدرالية و سلطات حكومة إقليم كردستان.
وفًقا لمصفوفة تتبع النزوح التي وضعتها المنظمة الدولية للهجرة، اعتباًرا من 30 يونيو / حزيران، كان هناك ما يقدر 
بنحو 1.2 مليون نازح داخلًيا، منهم 180،010 يقيمون في المخيمات و 81،198 آخرين في المستوطنات العشوائية، خاصة 
في محافظات أربيل ودهوك ونينوى. وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة، عاش 106،014 نازًحا في مالجئ غير آمنة، بما في ذلك 
المباني غير اآلمنة والمهجورة والمباني الدينية والمدارس، والتي لم تكن آمنة أو كافية أو دائمة. أفادت المنظمة الدولية 
للهجرة أنه حتى 30 يونيو / حزيران، عاد ما مجموعه 4.97 مليون شخص إلى مناطقهم األصلية في جميع أنحاء البالد حيث 

تم تحرير المناطق من داعش اعتباًرا من عام 2015.
خارج إقليم كردستان العراق، يوجد لدى الحكومة مخيم عشوائي واحد للنازحين داخلًيا ومخيًما واحًدا. كانت المستوطنة 
الواقعة في محافظة األنبار تأوي 323 أسرة )1938 فردا( حتى حزيران / يونيو. كان نصف سكان المخيم جزًءا من األسر التي 
تعيلها نساء، والعديد منهم ينتمون إلى داعش. اعتباًرا من أغسطس، كان مخيم النازحين المتبقي خارج إقليم كردستان 

العراق، في محافظة نينوى، يستوعب 935 أسرة )4،432 فرًدا(.
بعد دعوة متكررة من األمم المتحدة والمجتمع الدولي، وافقت الحكومة على خطة عودة منسقة لكال المعسكرين. في 
عام 2021، عملت الحكومة مع الوقف السني على توفير مليون دينار )685 دوالًرا( للعائالت التي اختارت مغادرة المخيمات. 
ومع ذلك، أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن الوقف السني توقف عن إصدار منح العودة خالل العام بسبب التغييرات في 
الميزانية بسبب مأزق تشكيل  إلى نقص تمويل  والمهجرين  والهجرة  التخطيط  وزارتا  اإلدارية. أشارت  والتحديات  اإلدارة 
الحكومة المركزية باعتباره يعيق تنفيذ خطتهم الوطنية لمعالجة النزوح في العراق، والتي تمت الموافقة عليها في عام 2021.

في بعض المناطق، أدى العنف وانعدام األمن والتوترات السياسية والقبلية والعرقية الطائفية طويلة األمد إلى إعاقة 
التقدم في المصالحة الوطنية واإلصالح السياسي، مما أدى إلى تعقيد بيئة حماية النازحين. واجهت آالف العائالت نزوًحا 
ثانوًيا بسبب المخاوف االقتصادية واألمنية. أدت عمليات التهجير القسري إلى إجهاد قدرة السلطات المحلية في المناطق 

ذات التركيزات العالية من النازحين داخلًيا. كما أثر النزوح الناجم عن المناخ على مناطق العودة في جميع أنحاء البالد.
غالًبا ما عانت العائالت العائدة إلى موطنها األصلي من تدمير منازلها، ونقص الوصول إلى الخدمات، وندرة فرص كسب 
العيش. كان العديد من العائدين قلقين من انتشار جماعات الحشد الشعبي أو فلول داعش، وفي سنجار، الميليشيات 
المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني. وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة، حتى يونيو / حزيران، عادت 20،165 عائلة )120،990 
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فرًدا( إلى سنجار، بمعدل عودة 40% للمنطقة بأكملها. غالًبا ما كانت العائالت النازحة، ال سيما تلك التي لها صالت متصورة 
بداعش، بما في ذلك ضحايا جرائم داعش والناجين منها، غير قادرة على الحصول على وثائق األحوال المدنية الحيوية أو 
استبدالها، والتي بدونها لم يتمكنوا من العمل أو الذهاب إلى المدرسة أو التنقل بحرية. وقد أدى ذلك في بعض الحاالت 

إلى نزوح ثانوي أو العودة إلى مخيمات النازحين داخلًيا.
في 27 ديسمبر / كانون األول، وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بإعادة حقوق ملكية المنازل واألراضي السكنية 
آلالف العراقيين األيزيديين من سنجار. ويمهد المرسوم الطريق إلنهاء السياسات التمييزية، السارية منذ عام 1975، والتي 

حرمت هؤالء المواطنين من حق امتالك منازلهم.
في يونيو / حزيران، خصص مجلس النواب 25 مليار دينار )17 مليون دوالر( لدعم تنفيذ القانون لتقديم الدعم لأليزيديين 
وغيرهم من الناجين من اإلبادة الجماعية التي ارتكبها داعش في 2014. في أغسطس / آب، افتتحت الحكومة، بالتعاون مع 
منظمات غير حكومية، مكتًبا فرعًيا لمديرية الناجين في سنجار كجزء من قانون الناجين اإليزيديين من اإلبادة الجماعية 
التي ارتكبها داعش عام 2014. بعد تنفيذ اللوائح الخاصة بالقانون الذي تم تمريره في سبتمبر 2021، بدأت مديرية الناجيات 

في قبول الطلبات المقدمة للناجين للحصول على مزايا بموجب القانون.
كبير  تراكم  هناك  وكان  متقطعة،  كانت  المدفوعات  لكن  للعائدين،  المالية  المنح  على  الحكومية  المساعدة  ركزت 
والماء  الغذاء  الحكومة  قدمت  البالد،  أنحاء  جميع  في  للنازحين  الكبيرة  التحركات  مواجهة  في  للطلبات.  االستجابة  في 
والمساعدات المالية لبعض وليس كل النازحين، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق. عاش العديد من النازحين داخلًيا 

في مستوطنات غير رسمية دون الحصول على المياه الكافية أو الصرف الصحي أو الخدمات األساسية األخرى.
في أكتوبر / تشرين األول، أفادت وزارة الهجرة والمهجرين عن أسباب اقتصادية وقبلية وأمنية واجتماعية، باإلضافة إلى 

البطالة ونقص الخدمات، منعت عودة النازحين.
االنتماء  ذات  العائالت  واستبعدت  تمييزية  بطريقة  الحكومية  التعويض  قوانين  المحلية  السلطات  كما طبقت بعض 
المفترض إلى داعش. تقدمت العديد من العائالت، خاصة في نينوى، بطلبات للحصول على التعويض المالي المستحق لهم 
بموجب القانون ولكن لم تتلقوه بعد ألن مجلس النواب، في غياب حكومة مشكلة، لم يمرر موازنة اتحادية، ومنعت السلطات 
بعض العائالت التي ُينظر إليها على أنها انتماءات إلى داعش من التقدم بطلب. . نتيجة لذلك، لم يكن لدى العديد من 

النازحين الموارد إلعادة بناء منازلهم.
كان جميع المواطنين مؤهلين للحصول على الغذاء بموجب نظام التوزيع العام )PDS(، لكن السلطات نفذت نظام 
التوزيع العام بشكل متقطع وغير منتظم، مع وصول محدود في المناطق التي كانت من بين المناطق التي تم تحريرها 

مؤخًرا.
ع السلطات جميع السلع شهرًيا، ولم يتمكن جميع النازحين داخلًيا من الوصول إلى نظام التوزيع العام في كل   لم توز
مقاطعة. كانت هناك تقارير عن فقد النازحين حق الوصول واالستحقاق لتوزيعات نظام التوزيع العام والخدمات األخرى 
بسبب المتطلبات التي تمكن المواطنين من استرداد حصص اإلعاشة أو الخدمات األخرى فقط في مكان إقامتهم المسجل.

غالًبا ما تحدد السلطات المحلية ما إذا كان سيتمكن النازحون داخلًيا من الوصول إلى الخدمات المحلية. أكد مسؤولو 
حكومة إقليم كردستان أن جميع النازحين والالجئين في إقليم كردستان العراق استفادوا من الوصول إلى الخدمات العامة 
والبنية التحتية )مثل مياه الشرب، والكهرباء، والتعليم، والرعاية الصحية، والطرق، وأنظمة الري( على قدم المساواة مع 
السكان المحليين، وهو ما ذكروه. التزام حكومة إقليم كردستان بحماية حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية في ظل الظروف 

الملحة.
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كان ما يقرب من مليون من النازحين والالجئين في البالد يقيمون في إقليم كردستان العراق، مع ما يقرب من 30 
بالمائة يعيشون في المخيمات و 70 بالمائة خارج المخيمات، وفًقا لمركز تنسيق األزمات المشترك التابع لحكومة إقليم 
كردستان. استضافت حكومة إقليم كردستان 25 من مخيمات النازحين ال� 26 في البالد والتزمت بعدم إغالقها حتى يعود 
النازحون إلى مناطقهم األصلية طواعية. وفًقا للمركز، اعتباًرا من أغسطس / آب، كان 40% من النازحين في جميع أنحاء إقليم 
كردستان العراق من العرب السنة، و 30% من األيزيديين، و 13% من الكرد )من عدة انتماءات دينية(، و 7% من المسيحيين.

 وشكل أعضاء األقليات الدينية األخرى العشرة بالمائة المتبقية. على الرغم من الوضع االقتصادي الصعب والتحديات 
األمنية التي حدثت في المنطقة، أفاد مسؤولو حكومة إقليم كردستان أن الحفاظ على حقوق هؤالء األفراد من األقليات كان 
أولوية قصوى. يحتاج األفراد في بعض مخيمات النازحين داخلًيا إلى إذن من الحكومة للعودة إلى مناطقهم األصلية، وكثيرًا 

ما رفض المسؤولون الحكوميون هذه التصاريح األمنية لألسر النازحة ذات االنتماء المفترض إلى داعش.
 بسبب هذا االنتماء المتصور، واجهت هذه األسر مشاكل في الحصول على الوثائق المدنية وكانت حرية التنقل محدودة، 
بما في ذلك القدرة على طلب العالج الطبي، بسبب خطر االعتقال أو عدم القدرة على العودة إلى المخيمات التي أقاموا فيها. 
أفادت المنظمات اإلنسانية أن ربات البيوت في العديد من مخيمات النازحين كافحن للحصول على إذن لالنتقال وتعرضن 
للمضايقات اللفظية والجسدية، بما في ذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي واالستغالل، من قبل القوات الحكومية وسكان 
المخيم. وكثيرا ما نفى المسؤولون الحكوميون هذه التصاريح األمنية لألسر النازحة التي ُيفترض انتماؤها إلى داعش. بسبب 
هذا االنتماء المتصور، واجهت هذه األسر مشاكل في الحصول على الوثائق المدنية وكانت حرية التنقل محدودة، بما في ذلك 

القدرة على طلب العالج الطبي، بسبب خطر االعتقال أو عدم القدرة على العودة إلى المخيمات التي أقاموا فيها. 
لالنتقال  إذن  على  للحصول  النازحين كافحن  مخيمات  من  العديد  في  البيوت  ربات  أن  اإلنسانية  المنظمات  أفادت 
وتعرضن للمضايقات اللفظية والجسدية، بما في ذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي واالستغالل، من قبل القوات الحكومية 
إلى  انتماؤها  ُيفترض  التي  النازحة  لألسر  األمنية  التصاريح  هذه  الحكوميون  المسؤولون  نفى  ما  وكثيرا  المخيم.  وسكان 

داعش.
 بسبب هذا االنتماء المتصور، واجهت هذه األسر مشاكل في الحصول على الوثائق المدنية وكانت حرية التنقل محدودة، 
بما في ذلك القدرة على طلب العالج الطبي، بسبب خطر االعتقال أو عدم القدرة على العودة إلى المخيمات التي أقاموا فيها. 
لالنتقال  إذن  على  للحصول  النازحين كافحن  مخيمات  من  العديد  في  البيوت  ربات  أن  اإلنسانية  المنظمات  أفادت 
وتعرضن للمضايقات اللفظية والجسدية، بما في ذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي واالستغالل، من قبل القوات الحكومية 
وسكان المخيم. واجهت هذه األسر مشاكل في الحصول على الوثائق المدنية وكانت حرية التنقل محدودة، بما في ذلك 

القدرة على التماس العالج الطبي، بسبب خطر االعتقال أو عدم القدرة على العودة إلى المخيمات التي يقيمون فيها.
لالنتقال  إذن  للحصول على  النازحين كافحن  العديد من مخيمات  البيوت في  ربات  أن  اإلنسانية  المنظمات  أفادت   
وتعرضن للمضايقات اللفظية والجسدية، بما في ذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي واالستغالل، من قبل القوات الحكومية 
وسكان المخيم. واجهت هذه األسر مشاكل في الحصول على الوثائق المدنية وكانت حرية التنقل محدودة، بما في ذلك 

القدرة على التماس العالج الطبي، بسبب خطر االعتقال أو عدم القدرة على العودة إلى المخيمات التي يقيمون فيها.
لالنتقال  إذن  للحصول على  النازحين كافحن  العديد من مخيمات  البيوت في  ربات  أن  اإلنسانية  المنظمات  أفادت   
وتعرضن للمضايقات اللفظية والجسدية، بما في ذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي واالستغالل، من قبل القوات الحكومية 

وسكان المخيم.
الحكوميين  المسؤولين  قبل  من  العداء  مواجهة  في  داعش،  إلى  انتمائهم  في  المشتبه  سيما  وال  النازحون،  استمر 
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المحليين والسكان، وكذلك الطرد عندما حاولوا العودة إلى مناطقهم األصلية دون مساعدة من المنظمة الدولية للهجرة أو 
الحكومة.

وكاالت  أفادت  سابًقا،  داعش  عليها  تسيطر  التي كانت  الدين  ونينوى وصالح  وكركوك  ودهوك  األنبار  في محافظات   
إنسانية بفرض قيود على حركة العائالت التي لديها أقارب ُيشتبه في انتمائهم إلى داعش. قدر مسؤول بوزارة الداخلية عدد 
األشخاص الذين ُيعتقد أنهم ينتمون إلى داعش بنحو 250 ألفًا. أفاد زعماء القبائل والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني أن 
اتهامات ملفقة باالنتماء إلى داعش أدت إلى وصم النازحين. كما كان النازحون داخليا في كثير من األحيان هدفا للوصم أو 

التمييز بسبب الخصومات العائلية أو ألسباب اقتصادية.
رفض العديد من النازحين المسيحيين العودة إلى بلدة تل كيف، متذرعين بالخوف من اللواء 50 التابع لقوات الحشد 
الدولية للصليب األحمر أنها قد تحتجز  اللجنة  التي أفادت  الشعبي الذي احتلها ووجود مركز احتجاز ومحكمة تسفيرات، 
النساء والقصر المشتبه في انتمائهم لعائلة داعش. قبل عام 2002 كان هناك ما بين 800000 و 1.4 مليون مسيحي في البالد، 
ولكن هذا الرقم انخفض إلى أقل من 150.000، يقعون بشكل أساسي في سهل نينوى. عاد عدد قليل جًدا من سكان البالد 
من 400000 إلى 500000 إيزيدي إلى منازلهم، مع معدل عودة يقدر بنحو 35 بالمائة في سنجار، بما في ذلك غير اليزيديين. 
اختار الكثيرون البقاء في المخيمات، قائلين إن االفتقار إلى خطط إعادة اإلعمار أو الخدمات العامة، فضاًل عن انعدام األمن، 

أدى إلى ثنيهم عن العودة إلى ديارهم.
أدى تغيير الغرض من مجمع فيرجن ماري المملوك للحكومة في بغداد إلى اإلخالء القسري ل� 121 عائلة )حوالي 400 
فرد( كانت قد لجأت إلى هناك بعد نزوحها من سهل نينوى خالل غزو داعش عام 2014. وبحسب الدائرة المسيحية في أوقاف 
األقليات، فقد تم إجالء 63 عائلة من أصل 121 بحلول نهاية العام، مع انتقال 14 عائلة إلى مبنى تابع للكنيسة الكلدانية 
في بغداد. انتقلت بقية العائالت إلى سهل نينوى وأربيل حيث ورد أنهم انتقلوا للعيش مع أقاربهم أو استأجروا منازل على 

االقتصاد المحلي.
 كانت هناك جهود محدودة لتنفيذ اتفاقية سنجار الشاملة التي وقعتها الحكومة وحكومة إقليم كردستان في عام 2020، 
إقليم كردستان  نازحين في  زالوا  الذين ما  الطوعية لإليزيديين  العودة  الموسعة لدعم  إعادة اإلعمار  والتي تضمنت جهود 
العراق وفي الخارج. أبلغت المنظمة الدولية للهجرة عن زيادة طفيفة في هجرة األيزيديين إلى تركيا مع بدء السفر إلى أوروبا 
في أغسطس. بحسب المنظمة الدولية للهجرة، عبر 1،861 شخًصا حدود إبراهيم الخليل بين 24 أغسطس / آب و 24 سبتمبر 

/ أيلول، 30% منهم غادروا المخيمات و 70% من العشوائيات.

و. األشخاص بدون الجنسية
تساهم الدولة في انعدام الجنسية، بما في ذلك من خالل التمييز ضد المرأة في قوانين الجنسية.

كان هناك عدد كبير من األفراد في البالد الذين كانوا إما عديمي الجنسية أو معرضين لخطر انعدام الجنسية، بما في 
ذلك األطفال النازحين الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية ويواجهون اإلقصاء من المجتمعات المحلية، بما في ذلك منعهم 
من الذهاب إلى المدرسة، والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية، والحرمان من حقوق اساسية. ُولد العديد من هؤالء 
األطفال في ظل حكم داعش وأصدرت لهم شهادات ميالد اعتبرتها الحكومة باطلة. واجهوا صعوبات شديدة في الحصول 
على الوثائق المدنية بسبب االنتماء المفترض إلى داعش. وقد أصبح هذا األمر أكثر صعوبة ألن النساء لم يكن بمقدورهن 

الحصول على شهادات ميالد ألطفالهن دون حضور أزواجهن أو شهادة وفاة أزواجهن.
تعرض هؤالء النساء واألطفال للوصم بسبب ارتباطهم بداعش، مما جعلهم عرضة لخطر االنتحار واالنتقام واالستغالل 
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الجنسي. على الرغم من أن بعض المجتمعات أصدرت مراسيم واتخذت خطوات إلعفاء النساء من الذنب المتصور المرتبط 
باستغاللهن جنسيًا من قبل مقاتلي داعش، إال أن ما يسمى بجرائم »الشرف« ظلت تشكل خطرًا. لم تقبل المجتمعات بشكل 
عام األطفال المولودين لمقاتلي داعش. في غياب خطة متسقة على مستوى البالد لتوثيق أطفال األمهات العراقيات وآباء 

داعش، كان هؤالء األطفال معرضين لخطر انعدام الجنسية.
األطفال  ليس  ولكن  داعش  أسر  نجين من  الالئي  األيزيديات  النساء  بعودة  خاطر  اليزيدي عن طيب  المجتمع  رحب 
التخلي عن مثل  النساء على  اليزيدي  الذين ولدوا من خالل االغتصاب من قبل مقاتلي داعش. كثيرا ما أجبر المجتمع 
هؤالء األطفال واألطفال في دور األيتام تحت التهديد بالطرد من المجتمع. تواجه النساء الالئي اخترن االحتفاظ بأطفالهن 
النبذ من مجتمعهن وجرائم »الشرف«. قدمت المنظمات غير الحكومية الدولية إحاالت إلى المأوى لبعض النساء  خطر 
األيزيديات، وفي بعض الحاالت، ساعدت األمهات في العثور على منازل لألطفال الذين تم التخلي عنهم قسرًا. هؤالء األطفال 
الذين لم يتلقوا المساعدة كانوا بدون أبوين أو هوية أو بلد ميالد واضح أو جنسية مستقرة. ال يتضمن قانون الناجين من 

اإلبادة الجماعية لداعش أحكاًما محددة تتعلق بوضع أو مزايا األطفال المولودين في داعش وأمهاتهم،
استمرت أنشطة المناصرة والتوعية القانونية ودعم التوثيق المدني الذي تقدمه المفوضية لألشخاص المعرضين لخطر 

انعدام الجنسية.

القسم 3. حرية المشاركة في العملية السياسية
يكفل الدستور والقانون للمواطنين القدرة على اختيار حكومتهم في انتخابات دورية حرة ونزيهة ُتجرى باالقتراع السري 
السابقة، كان  االنتخابات  إجراء  في  األخرى  والمخالفات  العنف  من  الرغم  على  والمتساوي.  العام  االقتراع  أساس  وعلى 

المواطنون بشكل عام قادرين على ممارسة هذا الحق.

االنتخابات والمشاركة السياسية

االنتخابات األخيرة :
 في عام 2021، أجرت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات )IHEC( انتخابات لمجلس النواب العراقي، البرلمان الوطني. 
وبلغت نسبة إقبال الناخبين على أساس عدد الناخبين المسجلين 43 بالمائة. أظهرت اإلحصاءات الرسمية للمفوضية العليا 
المستقلة لالنتخابات باستخدام منهجية مماثلة إقبااًل بنسبة 44 في المائة في عام 2018 ؛ ومع ذلك، فإن انتخابات عام 2021 

.)BVIDs( استبعدت الناخبين من خارج البالد وقيدت تصويت النازحين داخلًيا مع معرفات الناخبين البيومترية
أشار مراقبو االنتخابات المحليون والدوليون إلى التحسينات اإلجرائية والشفافية فيما يتعلق بانتخابات 2018. واجهت 
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات مواطن خلل بسيطة في تقنيات التصويت الجديدة، التي تم تقديمها ألول مرة في عام 
2018، لكنها تمكنت من التغلب على العديد من هذه التحديات بسبب الوجود القوي للمستشارين الدوليين الذين قدمتهم 
بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( إلى حد كبير. وأشار مراقبو االنتخابات المحليون والدوليون إلى أن العنف ضد 
النشطاء وترهيب الناخبين من قبل الميليشيات شبه العسكرية في األشهر التي سبقت االنتخابات من المرجح أن يؤثر على 
اختيار الناخبين وإقبال الناخبين. استشهد المراقبون الدوليون أيًضا باإلنفاق غير المنظم للحمالت االنتخابية و »المعلومات 
المضللة المتفشية عبر اإلنترنت، بما في ذلك من قبل أصحاب المصلحة السياسيين والجماعات التابعة لبلدان أجنبية« 
التي تنشر روايات كاذبة وتهاجم وتهدد المرشحين - وخاصة النساء، الصحفيين ونشطاء حقوق اإلنسان - كما يؤثر سلًبا على 
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مشاركة المرشحين. كانت المزاعم الموثوقة بشراء األصوات شائعة.
األمن  قوات  لتشمل  الخاصة  التصويت  لفئات  الجديدة   BVID لمتطلبات  تطبيق  أول  البرلمانية  االنتخابات  شهدت 
داخلًيا،  النازحين  لمخيمات  الحكومة  وإغالق  النازحين،  وعودة  البيومترية،  المتطلبات  بسبب  والمحتجزين.  والنازحين 
انخفض عدد الناخبين النازحين المؤهلين بأكثر من 50 بالمائة. لم يكن لدى معظم المعتقلين أيًضا المستندات المطلوبة 
للحصول على BVID بسبب ساعات COVID-19 المحدودة في مديرية الهوية المدنية الحكومية. تم تقييد الوصول إلى نزالء 

السجون أيًضا بسبب COVID-19 مما أدى إلى انخفاض المشاركة االنتخابية من قبل هؤالء األفراد.
في 9 تشرين األول )أكتوبر(، صوت برلمان كردستان العراق )IKP( لتمديد واليته لمدة عام آخر، مما أدى فعلًيا إلى 

تأجيل انتخابات IKP السادسة المقرر إجراؤها في البداية في أكتوبر حتى وقت ما في عام 2023. مبادئ.

األحزاب السياسية والمشاركة السياسية : 
التنظيم على أسس دينية أو عرقية، رغم أن بعض األحزاب تجاوزت  إلى  السياسية والكتل االئتالفية  تميل األحزاب 
وأكدت  والتعليم.  التوظيف  في  خاصة  ومزايا  امتيازات  السياسية  األحزاب  بعض  في  العضوية  منح  الطائفية.  الخطوط 
المفوضية تسجيل 38 ائتالفا و 256 حزبا للمشاركة في االنتخابات البرلمانية لعام 2021 رغم أن البعض لم يتقدم بمرشحين. 
في نهاية العام، تم تسجيل 270 حزبًا سياسيًا لدى المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات وال يزال أقل من أربعة طلبات قيد 

النظر.
ووصفت جهات االتصال الفساد بأنه العقبة الرئيسية أمام إنشاء حزب سياسي رسمي، وذكروا أنه يتعين عليهم دفع 
رشاوى لموظفي االنتخابات لضمان الموافقة على طلباتهم. تبلغ الرسوم المعلنة لتأسيس حزب سياسي رسمي وتسجيله 30 
ألف دوالر، لكن تم اإلبالغ عن جهات اتصال بعد دفع الرشاوى الالزمة، فإن التكلفة الحقيقية قد تتضاعف هذا المبلغ. يمكن 
أن تستغرق العملية في أي مكان من بضعة أشهر إلى سنة اعتماًدا على مدى سرعة دفع الرشاوى وما إذا كانت الشخصيات 

السياسية األكثر شهرة تقدم الدعم للحزب.
تحدثت مصادر أخرى عن وجود صعوبات في تسجيل األحزاب، ال سيما تلك المرتبطة بحركة تشرين المستقلة. وصف 

البعض مواجهة عوائق متعددة في تسجيل أحزابهم يبدو أنها ُسنَّت حديًثا، وتحديدًا لعرقلة تسجيل هذه األحزاب.

مشاركة النساء وأعضاء مجموعات األقليات :
ال يوجد قانون يحد من مشاركة النساء أو أعضاء األقليات في العملية السياسية، وقد شاركوا بالفعل. ينص الدستور على 
أن تشكل النساء 25 بالمائة على األقل من عضوية المجالس البرلمانية والمحلية. وشكلت المرشحات 29% من إجمالي 
المرشحين، وفازت النساء ب� 97 مقعًدا قياسًيا في البرلمان، بما في ذلك 54 لم تعتمد على عملية الكوتا. ومع ذلك، ُيقال 

إن المناقشات السياسية غالًبا ما كانت تهمش عضوات البرلمان.
الفعالة  المشاركة  التشريعية، حالت دون  الحواجز  العادات، إلى جانب  العديد من  العراقيات أن  النساء   أكدت شبكة 
للمرأة في الحياة العامة، وخاصة في السياسة. روايات، سياسيون، مراقبون، وأفاد ممثلو المجتمع المدني أن بعض عضوات 
البرلمان لم يكن لديهن استقاللية عندما يتعلق األمر بالتحدث أو التعبير عن اآلراء علًنا وكان مطلوًبا منهن التماس التوجيه 
أو الموافقة من القيادة الذكورية ألحزابهن. في بعض المناطق الريفية، ُيطلب من النساء أن يكون لهن مرافق من الذكور 

لإلدالء بأصواتهن في مركز اقتراع.
من أصل 329 مقعًدا في البرلمان، يخصص القانون تسعة مقاعد ألعضاء األقليات: خمسة للمسيحيين من محافظات 
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بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك. واحد لاليزيديين. واحد للصابئة المندائيين ؛ واحد للشبك. وبعد قرار برلماني في عام 
2019، يخص الكرد الفيليين في محافظة واسط. فاز أعضاء مجموعات األقليات بمقاعد إضافية في البرلمان فوق حصصهم، 

بما في ذلك ثالثة إيزيديين، وللمرة األولى اثنان من الكاكائيين.
تحتفظ حكومة إقليم كردستان بالنساء بنسبة 30 بالمائة من البرلمان وعضوية 

مجالس المحافظات.
 اعتباًرا من أكتوبر / تشرين األول، شغلت النساء مناصب سياسية رفيعة المستوى بما في ذلك التعيينات القضائية 
وثالثة مقاعد وزارية. من بين 111 مقعًدا في حزب IKP، يحتفظ القانون ب� 11 مقعًدا ألفراد األقليات على أساس عرقي وليس 
للمرشحين  التركمان، وواحد  للمرشحين  اآلشوريين، وخمسة  الكلدو  )غالبيتهم مسيحيون( من  لمرشحين  ديني: خمسة 
األرمن. ال توجد مقاعد مخصصة للجماعات التي تصفها حكومة إقليم كردستان بأنها كردية أو عربية، مثل األيزيديين والشبك 

والصابئة المندائيين والكاكائيين والكرد الفيليين.
أحزاًبا سياسية ألقليات منتسبة في كل من  أنشأت،  الحاالت  أو في بعض  الرئيسية مع،  السياسية  اشتركت األحزاب 
انتخابات الحكومة المركزية واقليم كردستان العراق وشجعت المواطنين اآلخرين من غير األقليات على التصويت لمرشحي 

األقليات المتحالفة معهم للحصول على مقاعد حصص في مجلس النواب وبرلمان كردستان.
 اشتكى الزعماء الدينيون ونشطاء األقليات من أن هذه العملية حرمتهم من حق التصويت، ودعوا إلى اإلصالح االنتخابي 
الكوتا اإلضافية في مجلس  الصلة، فضاًل عن مقاعد  األقلية ذات  ناخبي  الكوتا لألقليات على  التصويت على مقاعد  لقصر 

النواب وحزب العدالة والتنمية.
وفًقا لتحالف اإلعاقة العراقي )IADO(، قاطع غالبية الناخبين ذوي اإلعاقة انتخابات 2021 لعدة أسباب، بما في ذلك 
االفتقار إلى البنية التحتية لتسهيل الوصول إلى مراكز االقتراع. الحظت منظمة IADO أن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى 

مراكز االقتراع في إقليم كردستان العراق كان أفضل منه في العراق الفيدرالي.

القسم 4. الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة
ينص القانون على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين، لكن الحكومة لم تنفذ القوانين بشكل فعال. كانت هناك 
تقارير عديدة عن الفساد الحكومي. يسمح القانون لبعض األفراد المدانين بالفساد بالحصول على العفو عند سداد األموال 

التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد، مما أدى إلى السماح لهم باالحتفاظ بأي أرباح من األموال المسروقة.

الفساد:
إقليم كردستان  في  ذلك  في  بما  المؤسسية،  المستويات  على جميع  الفعالة  الحوكمة  أمام  عقبة كبيرة  الفساد   ظل 
العراق. كانت الرشوة وغسيل األموال والمحسوبية واختالس األموال العامة شائعة على جميع المستويات وفي جميع فروع 
الحكومة. أثرت االعتبارات العائلية والقبلية والعرقية - الطائفية بشكل كبير على قرارات الحكومة على جميع المستويات 
وعبر جميع فروع الحكومة. كثيرا ما انخرط المسؤولون الفيدراليون وحكومة إقليم كردستان في ممارسات فاسدة مع اإلفالت 

من العقاب.
وفي أكتوبر / تشرين األول، ذكر الممثل الخاص لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في إحاطة لمجلس األمن التابع 
أو  البالد، وأن جهود اإلصالح قد تم تقويضها  القائم في  السياسي  الفساد كان سمة أساسية لالقتصاد  المتحدة أن  لألمم 
إعاقتها. وأضافت أن »الفساد المستشري هو سبب رئيسي من أسباب االختالل الوظيفي العراقي«، وأنه »ال يمكن ألي زعيم 
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]سياسي[ االدعاء بأنه محمي منه«.
أعاقت جهود مكافحة الفساد عدم وجود اتفاق بشأن األدوار المؤسسية، واإلرادة السياسية، والنفوذ السياسي، وانعدام 
الشفافية، وعدم وضوح التشريعات والعمليات التنظيمية الحاكمة. إن وجود الميليشيات المسلحة، المتورطة بشكل مباشر 

في الفساد وتوفير الحماية للمسؤولين الفاسدين، جعل جهود مكافحة الفساد الجادة والمستدامة صعبة التنفيذ.
ظلت  النتائج  أن  إال  المدني،  المجتمع  منظمات  مع  التعاون  في  الفساد  مكافحة  مؤسسات  استمرار  من  الرغم  على 
محدودة. حاولت وسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية فضح الفساد بشكل مستقل، لكن قدراتها كانت محدودة. واجه 
موظفو مكافحة الفساد وإنفاذ القانون والقضاء، فضاًل عن أعضاء المجتمع المدني ووسائل اإلعالم، تهديدات وترهيب وسوء 

معاملة في جهودهم لمكافحة الممارسات الفاسدة.
في مارس / آذار، تم حل »اللجنة الدائمة للتحقيق في الفساد والجرائم الكبرى«، التي ُأنشئت للتحقيق في قضايا الفساد 
الكبرى ومقاضاة مرتكبيها، من قبل المحكمة االتحادية العليا )FSC( لخرقها الدستور. أفادت المنظمات غير الحكومية أن 
قرار مجلس األمن االتحادي حل اللجنة جاء تحت ضغط من األحزاب السياسية ذات الميليشيات المسلحة، ألن عمل اللجنة 
اتهمت  الميليشيات. كما  إلى هذه  المنتمين  والمسؤولين  الميليشيات  قادة  العديد من  وإدانة وسجن  إلى مقاضاة  أدى 

اللجنة بتعذيب أهداف تحقيقاتها )انظر القسم 1. ج(.
في أكتوبر / تشرين األول، أفادت العديد من المنافذ الصحفية بسرقة ما ال يقل عن 3.65 تريليون دينار )2.5 مليار دوالر( 
من هيئة الضرائب الحكومية من خالل مخطط ادعت فيه الشركات الوهمية وسحب استرداد الضرائب الزائفة أو الملفقة. تم 
إلغاء عمليات تدقيق المعامالت، التي كان من الممكن أن تحدد السرقة، من قبل مختلف المؤسسات الحكومية، بما في 
ذلك مكتب رئيس الوزراء آنذاك. وبحسب تقارير صحفية، فقد تم معاقبة موظفي مفوضية الضرائب الذين لفتوا االنتباه إلى 

المخطط أو نقلوا إلى مناصب أخرى.
 ذكرت الصحافة في نوفمبر / تشرين الثاني أنه عندما أبلغ أحد المبلغين عن االنتهاكات المشتبه بها إلى لجنة النزاهة، 
»أصدرت اللجنة بسرعة مذكرة تفيد بأن االنسحابات ال تسبب أي ضرر.« الفساد والخداع »داخل الحكومة، على الرغم من أنه 
لم يشر مباشرة إلى خطة استرداد الضرائب. وعندما أمر خليفة عالوي إحسان عبد جبار إسماعيل بإجراء تحقيق، ُأقيل من 
منصبه. خلص الخبراء الذين أجرى الصحفيون مقابالت معهم حول هذه القضية إلى أن مخطط فاسد بهذا الحجم لم يكن 

ليحدث دون معرفة مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية.
 اعتباًرا من نوفمبر / تشرين الثاني، صادر القضاء 55 عقاًرا و 250 مليون دوالر من األصول األخرى وألقت القبض على 

اثنين من مسؤولي مصلحة الضرائب ورجل أعمال ُيزعم أنه متورط في المخطط. 
خلص الخبراء الذين أجرى الصحفيون مقابالت معهم حول هذه القضية إلى أن مخطط فاسد بهذا الحجم لم يكن ليحدث 

دون معرفة مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية. 
اعتباًرا من نوفمبر / تشرين الثاني، صادر القضاء 55 عقاًرا و 250 مليون دوالر من األصول األخرى وألقت القبض على اثنين 
من مسؤولي مصلحة الضرائب ورجل أعمال ُيزعم أنه متورط في المخطط. خلص الخبراء الذين أجرى الصحفيون مقابالت 
المؤسسات  القضية إلى أن مخطط فاسد بهذا الحجم لم يكن ليحدث دون معرفة مجموعة واسعة من  معهم حول هذه 
الحكومية. اعتباًرا من نوفمبر / تشرين الثاني، صادر القضاء 55 عقاًرا و 250 مليون دوالر من األصول األخرى وألقت القبض 

على اثنين من مسؤولي مصلحة الضرائب ورجل أعمال ُيزعم أنه متورط في المخطط.
في أغسطس / آب، أصدرت لجنة النزاهة تقريرها نصف السنوي، قائلة إنها أصدرت 54 أمر استدعاء ضد 32 مسؤواًل برتبة 
وزير، و 147 أمر استدعاء ضد 241 مسؤواًل برتبة مدير عام أو ما يعادلها. تمت إحالة 39 مسؤواًل بدرجة وزير و 74 مديًرا عاًما 
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للمحاكمة.
أنها سجلت 799 شكوى فساد رسمية  أفادت  والتي  بها،  الخاصة  التحقيق  لجنة  إقليم كردستان على  حافظت حكومة 
بين يناير / كانون الثاني ويوليو / تموز. خالل هذه الفترة، أرسلت هيئة النزاهة 134 قضية إلى المحاكم لمزيد من التحقيق 
والمقاضاة. على مدى السنوات الخمس الماضية، أفادت لجنة النزاهة بأنها استجوبت 72 من كبار المسؤولين في حكومة 
إقليم كردستان بشأن مزاعم الفساد، بما في ذلك عدة وزراء وعضو واحد في حزب كردستان العراق ومحافظ واحد وخمسة 
رؤساء بلديات والعديد من المديرين العامين والمستشارين وأعضاء مجالس المحافظات. بين يناير / كانون الثاني وأكتوبر 

/ تشرين األول، أدين 40 شخًصا وُحكم عليهم بجرائم فساد في إقليم كردستان العراق.

القسم 5. الموقف الحكومي تجاه التحقيق الدولي وغري الحكومي في 
االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان

عمل عدد من مجموعات حقوق اإلنسان المحلية والدولية بشكل عام مع القليل من القيود أو التدخل الحكومي، حيث 
اإلنسان  العاملون في مجال حقوق  اإلنسان. تعرض  إليها بشأن قضايا حقوق  التي توصلت  النتائج  بالتحقيق ونشر  قامت 

والمنظمات غير الحكومية بشكل متزايد للتهديدات والمضايقات غير الرسمية. 
كان المسؤولون الحكوميون متعاونين إلى حد ما مع عملهم لكنهم لم يستجيبوا في كثير من األحيان لالستفسارات. 
أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية أن الحكومة عادة ما تتجاهل النتائج التي توصلوا إليها، على الرغم من أن الحكومة 
الحكومية  المنظمات غير  أفادت  الدولية.  الحكومية  المنظمات غير  الواردة من  التقارير  كانت ترد في بعض األحيان على 
تبنت  أن  بعد  الوصول  عند  تأشيرات  على  للحصول  بالتقدم  معينة  من جنسيات  لموظفيها  الحكومة سمحت  أن  الدولية 
الحكومة سياسة مماثلة عبر فئات التأشيرات. ثم قام موظفو المنظمات غير الحكومية بتحويل تأشيراتهم إلى تصاريح عمل 

رسمية ؛ لكن،
وردت تقارير متعددة عن تعرض عمال اإلغاثة الدوليين والمحليين للمضايقة والتهديد واالعتقال واالتهام بتهم إرهاب 

كاذبة.
واجهت المنظمات غير الحكومية مشاكل تتعلق بالقدرات، ولم يكن لديها وصول منتظم إلى المسؤولين الحكوميين، 
افتقار  أدى  اإلنسان.  حقوق  وانتهاكات  الحكم  في  اإلخفاقات  ضد  حماية كبيرة  توفير  على  قادرة  تكن  لم  لذلك،  ونتيجة 

المنظمات غير الحكومية المحلية إلى مصادر تمويل مستدامة إلى إعاقة تنمية القطاع على المدى الطويل.
 بينما يحظر القانون المنظمات غير الحكومية من االنخراط في النشاط السياسي، نشأت األحزاب أو الطوائف السياسية 
أو مولت أو أثرت بشكل كبير على العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية. استمرت إدارة المنظمات غير الحكومية 
الحكومية في مطالبة أي منظمة غير حكومية بالحصول على موافقة مسبقة قبل إجراء أي استبيانات أو استبيانات في البالد.

ُمنعت المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاعات معينة )انظر القسم 6، النساء(.
ع عليها   المنظمات غير الحكومية المسجلة في أربيل ال يمكن أن تعمل خارج إقليم كردستان العراق والمناطق المتناز
التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان دون تصاريح إضافية من بغداد )انظر القسم 2. ب(. جميع المنظمات غير الحكومية، 
وفًقا للقانون، مطالبة بالتسجيل لدى مديرية المنظمات غير الحكومية وفي كثير من الحاالت تطلب مجالس المحافظات 
غير  للمنظمات  ُيسمح  لم  ذلك،  إلى  باإلضافة  أنشطتها.  بتنفيذ  الحكومية  غير  للمنظمات  للسماح  إضافية  محلية  موافقة 
الحكومية المسجلة لدى الحكومة الفيدرالية بالعمل في إقليم كردستان العراق دون تسجيل وتصريح من إدارة المنظمات 

غير الحكومية في إقليم كردستان العراق.
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باقة نشطة من المنظمات غير الحكومية الكردية
وللعديد منها عالقات  الغالب،  الكردية في  الحكومية  المنظمات غير  باقة نشطة من  العراق  إقليم كردستان  لدى  كان 
وثيقة وتمويل من األحزاب السياسية. أفادت المنظمات غير الحكومية أن إدارة المنظمات غير الحكومية في حكومة إقليم 
كردستان أدخلت إجراءات أكثر صرامة لتجديد الترخيص، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالضرائب والتقارير المالية، مما 

تسبب في تأخير قدرة المنظمات غير الحكومية على تقديم مقترحات المنح وتلقي التمويل.
الحكومية  غير  المنظمات  برامج  أهداف  إذا كانت  ما  على  قانوًنا  الحكومية  غير  للمنظمات  الحكومي  التمويل  يعتمد   
تتوافق مع مجاالت األولوية المحددة بالفعل في حكومة إقليم كردستان. في حين أن لدى إدارة المنظمات غير الحكومية 
في حكومة إقليم كردستان إجراءات رسمية لمنح األموال للمنظمات غير الحكومية، أفادت حكومة إقليم كردستان أنها لم 

تقدم التمويل للمنظمات غير الحكومية المحلية منذ عام 2015.

القصاص ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان:
 تعرض العديد من النشطاء العتداءات جسدية هددت حياتهم وسالمتهم. في 26 نوفمبر / تشرين الثاني، نجا الناشط 
البارز أكرم شرباح من محاولة اغتياله في النجف عندما تعرض منزله لهجوم من قبل مسلحين تابعين لجوال عواز الغزالي، 
عضو البرلمان عن حزب دولة القانون من النجف. وكان شربح، الذي يدافع عن حماية الطفل، قد لفت االنتباه إلى االتهامات 

التي قام بها غزالي بإدارة عملية استجواب لألطفال. قبل المحاولة، تلقى شرباح عدة تهديدات مباشرة من الغزالي.

األمم المتحدة أو الهيئات الدولية األخرى:
 قامت الحكومة وحكومة إقليم كردستان في بعض األحيان بتقييد وصول بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وغيرها 
تحتجز محتجزين  والتي  الداخلية  وزارة  تديرها  التي  االحتجاز  مراكز  مثل  الحساسة،  المواقع  إلى  الدولية  المنظمات  من 

مشتبهين باإلرهاب.

هيئات حقوق اإلنسان الحكومية:
المفوضية العليا لحقوق اإلنسان مفوضة دستوريًا. في حين أن لديها عادة 12 مفوًضا متفرًغا وثالثة مفوضين احتياطيين 
أو  تعيين  يتم  ولم   ،2021 يوليو  المفوضية في  انتهت صالحيات مفوضي  للتجديد،  قابلة  غير  أربع سنوات  لمدة  يخدمون 
إعادة تعيين أي مفوضين قبل انتخابات أكتوبر 2021، ولم يتم تعيين أي مفوضين قبل انتخابات أكتوبر 2021، ولم يتم 
اإلنسان،  لحقوق  العليا  المفوضية  انتهاء صالحيات مفوضي  العام. قبل  المعينين خالل  المفوضين  تعيين أي مفوضين. 
كلف مجلس النواب ثالثة موظفين من المفوضية العليا لحقوق اإلنسان بإدارة الشؤون المالية واإلدارية بعد انتهاء فترات 
المفوضين الحالية. ينص القانون على االستقالل المالي واإلداري للمفوضية ويعطيها سلطة واسعة لتلقي والتحقيق في 
وإجراء  اإلنسان،  قانون حقوق  بانتهاكات  المتعلقة  القضائية  الدعاوى  وبدء  اإلنسان،  بانتهاكات حقوق  المتعلقة  الشكاوى 
للمفوضين  والحزبية  الفردية  السياسية  األجندات  بأن  المراقبين  أفاد بعض  والسجون.  االحتجاز  لمراكز  زيارات وتقييمات 

عطلت إلى حد كبير عمل المفوضية العليا لحقوق اإلنسان.
 يعمل في المفوضية العليا لحقوق اإلنسان أكثر من 650 موظف. وبحسب مسؤول في المفوضية العليا لحقوق اإلنسان، 
فإن الموظفين يتقاضون رواتبهم وتستمر المفوضية في عملها ومراقبة حقوق اإلنسان ولكن بقوة أقل من ذي قبل. بدون 
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وجود مفوضين للتصديق عليها، ال تفي تقارير المفوضية العليا لحقوق اإلنسان بالحد القانوني الالزم إلجبار مجلس النواب 
أو الحكومة على اتخاذ إجراءات.

 لم تصدر المفوضية العليا لحقوق اإلنسان أي تقارير عامة خالل العام. في أغسطس 2021، أصدر مجلس الخدمات المالية 
قراًرا بناًء على طلب من مجلس الوزراء رفع الحصانة الممنوحة للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان من المالحقة القضائية. 
عملها  في  المفوضية  وتستمر  رواتبهم  يتقاضون  الموظفين  فإن  اإلنسان،  لحقوق  العليا  المفوضية  في  مسؤول  وبحسب 
ومراقبة حقوق اإلنسان ولكن بقوة أقل من ذي قبل. بدون وجود مفوضين للتصديق عليها، ال تفي تقارير المفوضية العليا 

لحقوق اإلنسان بالحد القانوني الالزم إلجبار مجلس النواب أو الحكومة على اتخاذ إجراءات.
 لم تصدر المفوضية العليا لحقوق اإلنسان أي تقارير عامة خالل العام. في أغسطس 2021، أصدر مجلس الخدمات المالية 
قراًرا بناًء على طلب من مجلس الوزراء رفع الحصانة الممنوحة للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان من المالحقة القضائية. 
عملها  في  المفوضية  وتستمر  رواتبهم  يتقاضون  الموظفين  فإن  اإلنسان،  لحقوق  العليا  المفوضية  في  مسؤول  وبحسب 

ومراقبة حقوق اإلنسان ولكن بقوة أقل من ذي قبل. 
بدون وجود مفوضين للتصديق عليها، ال تفي تقارير المفوضية العليا لحقوق اإلنسان بالحد القانوني الالزم إلجبار مجلس 
النواب أو الحكومة على اتخاذ إجراءات. لم تصدر المفوضية العليا لحقوق اإلنسان أي تقارير عامة خالل العام. في أغسطس 
الوزراء رفع الحصانة الممنوحة للمفوضية السامية  المالية قراًرا بناًء على طلب من مجلس  2021، أصدر مجلس الخدمات 

لحقوق اإلنسان من المالحقة القضائية.
عن  واإلبالغ  البحث  بسبب  الحكوميين  المسؤولين  قبل  من  للترهيب  بتعرضهم  والموظفين  المفوضين  بعض  أفاد 
انتهاكات حقوق اإلنسان ضد المتظاهرين وفي السجون، وللتحدث علنًا بشأن مزاعم التعذيب من قبل الهيئات الحكومية. 
اإلنسان  العليا لحقوق  المفوضية  الصادر في أغسطس 2021 جرد مفوضي  االتحادي  األمن  قرار مجلس  أن  الرغم من  على 
إال  الحصانة  بتجريده من  المفوضين  أحد  يعلم  المفوضين. ولم  إلى  الفور  القرار على  إبالغ  يتم  لم  أنه  إال  من حصانتهم، 
عند اعتقاله. ُأجبر بعض المفوضين الذين تم فصلهم قبل انتخابات أكتوبر 2021 على التقاعد ولم تتم إعادة تعيينهم في 

المناصب الحكومية التي شغلوها.
أعلنت المنظمات غير الحكومية اللجنة المخصصة لمجلس حقوق اإلنسان، والتي أشرفت على المفوضية العليا لحقوق 
اإلنسان بعد انتهاء صالحيات مفوضيها في يوليو 2021. تم تشكيل حكومة جديدة في نوفمبر قوضت وانتهكت االستقالل 

القانوني واإلداري والسياسي والمالي للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان.
منسق  مكتب  إلى  منتظمة  تقارير  بتقديم  الحكومية  الوزارات  يطالب  قراًرا  إقليم كردستان  حكومة  أصدرت  مايو،  في 
المناصرة الدولية حول التقدم المحرز في تنفيذ خطة إقليم كردستان لحقوق اإلنسان التي مدتها أربع سنوات، والتي تمت 

الموافقة عليها في عام 2021، على أن تكون IHRCKR واحدة من المراقبون الرسميون لتنفيذ الخطة.

القسم 6. التمي�يز واالنتهاكات المجتمعية

االغتصاب والعنف األسري :
يجرم القانون االتحادي االغتصاب واالعتداء الجنسي على النساء والرجال واألطفال، لكنه ال يذكر االغتصاب الزوجي على 
وجه التحديد ؛ يسمح بالحكم باإلدانة لمدة ال تزيد عن 15 سنة ولكنه يطبق عقوبة السجن مدى الحياة إذا مات الضحية. 
القانون الخاصة باالغتصاب »الموافقة« أو توضحها أو تصفها بطريقة أخرى، مما يترك المصطلح متروًكا  ف أحكام  ال ُتعرِّ
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للتفسير القضائي. 
الناجية، مع وجود حكم  القانون السلطات بإسقاط قضية االغتصاب أو االعتداء الجنسي إذا تزوج الجاني من  يطالب 
يحمي من الطالق خالل السنوات الثالث األولى من الزواج. في يونيو / حزيران، احتجت النساء لمدة أسبوع على إلغاء قانون 
»الزواج من مغتصبك«. ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة أي إجراء. وافقت عائلة الناجية أحياًنا على هذا الترتيب لتجنب وصمة 

العار االجتماعية المرتبطة باالغتصاب.
في ظل عدم وجود تشريع اتحادي لمكافحة العنف األسري، ابتكرت كل وزارة حكومية مركزية ذات صلة طريقتها الخاصة 
للرد على العنف األسري. على الرغم من أن الدستور يحظر »جميع أشكال العنف واإلساءة في األسرة«، إال أن القانون ال يحظر 

العنف األسري تحديًدا. 
يجوز للرجال تأديب زوجاتهم وأطفالهم »ضمن حدود معينة ينص عليها القانون أو العرف« وتسري األحكام المخففة 
للعنف أو القتل إذا كان للجاني »دوافع شريفة« أو إذا قبض الجاني على زوجته أو إحدى قريباته في حالة الزنا . ظل العنف 

المنزلي مشكلة منتشرة.
أدت مضايقة الموظفين القانونيين الذين سعوا إلى متابعة قضايا العنف األسري بموجب القوانين التي تجرم االعتداء، 

فضاًل عن نقص الشرطة والموظفين القضائيين المدربين، إلى إعاقة جهود مقاضاة الجناة.
احتفظت وزارة الداخلية ب� 16 وحدة لحماية األسرة تحت سلطة الشرطة، وتقع في مبان منفصلة في مراكز الشرطة في 
جميع أنحاء البالد، مصممة لحل النزاعات األسرية وإنشاء مالجئ آمنة لضحايا العنف الجنسي أو العنف القائم على النوع 

االجتماعي.
 وبحسب ما ورد كانت هذه الوحدات تميل إلى إعطاء األولوية للمصالحة األسرية فيما يتعلق بحماية الضحايا وتفتقر إلى 
القدرة على دعم الناجين. ذكرت المنظمات غير الحكومية أن الناجيات من العنف األسري يخشين االقتراب من وحدات 

حماية األسرة ألنهن اشتبهن في أن الشرطة ستبلغ عائالتهن بشهادتهن.
 وبحسب ما ورد منع بعض زعماء القبائل في الجنوب أفرادهم من التماس اإلنصاف من خالل وحدات حماية األسرة 

التابعة للشرطة، بدعوى أن العنف المنزلي مسألة عائلية. وحدات حماية األسرة في معظم المواقع ال تدير مالجئ.
في بيان صدر في 6 ديسمبر / كانون األول، حثت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مجلس النواب على إلغاء المادتين 
41 و 409 من قانون العقوبات اللتين تسمحان »لألزواج بتأديب زوجاتهم« )41( وتوفير »عوامل مخففة« لجرائم الشرف 
)409(، مشيرة إلى أن »اإلفالت من العقاب على غالًبا ما ينتج العنف عن تطبيق األحكام الواردة في اإلطار القانوني العراقي 
». كما دعا البيان إلى »سن قانون يجرم صراحة العنف القائم على النوع االجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق 

اإلنسان، إلى جانب تحسين الخدمات للناجين والمعرضين للخطر«.
في 11 نوفمبر / تشرين الثاني، أفادت قناة Rudaw TV عن استخدام ذريعة »جرائم الشرف« لتبرير قتل ما ال يقل عن 

150 امرأة خالل العام.
في أكتوبر / تشرين األول، أفاد مركز البيدر للدراسات والتخطيط، بناًء على السجالت القانونية، أنه تم رفع أو التحقيق 
في 10143 قضية عنف منزلي في النصف األول من العام، منها 7947 قضية عنف ضد النساء، و 1696 ضد كبار السن، و 500. 

ضد االطفال.
في 31 كانون الثاني )يناير(، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أول خطة استراتيجية في البالد 
للعنف القائم على النوع االجتماعي للفترة 2022-2026. ويقدر التقرير المصاحب للخطة أن 1.32 مليون شخص في البالد 
معرضون لخطر أشكال مختلفة من العنف القائم على النوع االجتماعي، وأكثر من 75 في المائة منهم من النساء والفتيات 
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المراهقات.
يجرم قانون حكومة إقليم كردستان العنف األسري، بما في ذلك اإلساءة الجسدية والنفسية والتهديد بالعنف واالغتصاب 
الزوجي. حافظت حكومة إقليم كردستان على قوة شرطة خاصة لتنفيذ أحكام القانون للتحقيق في قضايا العنف القائم على 
النوع االجتماعي ولجنة للمصالحة األسرية داخل النظام القضائي، لكن المنظمات غير الحكومية المحلية أفادت بأن هذه 

البرامج لم تكن فعالة في مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي.
استمرت المديرية العامة لمكافحة العنف ضد النساء والعائالت في حكومة إقليم كردستان على مدار العام في تنظيم 

ورش عمل وندوات لموظفي إنفاذ القانون وحمالت توعية بشأن تأثير العنف األسري على األفراد والمجتمع.
 كان هناك أيًضا خط ساخن يعمل على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع تلقى بالغات عن أعمال عنف بمتوسط 11000 
للهاتف  تطبيق  بتطوير  للسكان،  المتحدة  األمم  صندوق  مع  بالتنسيق  المديرية،  قامت  ذلك،  على  عالوة  سنوًيا.  مكالمة 
واألطباء  النفس  علماء  مع  الحية  االستشارات  إلى  الوصول  أتاح  والذي  الساخن،  الخط  إلى  الوصول  لتسهيل  المحمول 

النفسيين.
قدم اثنان من المالجئ التي يديرها القطاع الخاص وأربعة مالجئ تديرها وزارة العمل والشؤون االجتماعية في حكومة 
إقليم كردستان بعض الحماية والمساعدة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي واالتجار بالبشر. كانت المساحة 
محدودة، وأفادت المنظمات غير الحكومية بأن الخدمات النفسية والعالجية كانت سيئة. لعبت المنظمات غير الحكومية 
دوًرا رئيسًيا في تقديم الخدمات، بما في ذلك المساعدة القانونية، للناجيات من العنف األسري، الالئي غالًبا ما لم يتلقين 

أي مساعدة من الحكومة.
 بداًل من استخدام سبل االنتصاف القانونية، توسطت السلطات في كثير من األحيان بين النساء وعائالتهن حتى تتمكن 
النساء من العودة إلى منازلهن. بخالف الزواج أو العودة إلى عائالتهن، والذي أدى في كثير من األحيان إلى مزيد من اإليذاء 

من قبل األسرة أو المجتمع، لم يكن هناك سوى القليل من الخيارات للنساء المقيمات في المالجئ.
شكل مجلس وزراء إقليم كوردستان هيئة قضائية بعد سيطرة داعش على إقليم سنجار والمناطق المحيطة بها للتحقيق 
في مزاعم جرائم داعش وتوثيقها، بما في ذلك من خالل الشهادات المسجلة للضحايا والناجين والمدعين والشهود. وبلغ 

عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم حتى أكتوبر / تشرين األول 5170.
للنساء  التأهيل  وإعادة  والدعم  للعالج  دهوك  في  الجماعية  لإلبادة  مركز  على  أيًضا  إقليم كردستان  حكومة  حافظت 
الناجيات من أسر داعش، بما في ذلك التحقيق في جرائم االغتصاب وتوثيقها. تقديم الخدمات الصحية والنفسية داخل 
الدينية  التابعة لحكومة إقليم كردستان في وزارة الشؤون  المخيمات ؛ وأدارت مركًزا من خالل مديرية الشؤون اإليزيدية 

واألوقاف إلعادة تأهيل ما يقرب من 163 امرأة محررة.

)تشويه / بتر( األعضاء التناسلية األنثوية :
اإلناث  الحكومية أن ممارسة ختان  المنظمات غير  أفادت  اإلناث.  العراق ممارسة ختان  إقليم كردستان   يحظر قانون 
استمرت في االنخفاض في إقليم كردستان العراق. وعزت المنظمات غير الحكومية انخفاض معدل ختان اإلناث إلى تجريم 
هذه الممارسة واستمرار أنشطة التوعية العامة من قبل جماعات المجتمع المدني. لم يكن ختان اإلناث منتشرًا خارج إقليم 

كردستان العراق.
أشكال أخرى من العنف القائم على النوع االجتماعي : 

يسمح القانون االتحادي باستخدام »الشرف« كدفاع قانوني في العنف ضد المرأة، بينما في إقليم كردستان العراق يحظر 
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القانون »الشرف« كظرف مخفف. ظل ما يسمى بجرائم »الشرف« مشكلة خطيرة في جميع أنحاء البالد. 
بالقتل بالسجن لمدة أقصاها ثالث سنوات في حالة محاكمة رجل لقتل  القانون يحدد عقوبة اإلدانة  هناك حكم في 
زوجته أو امرأة معالة لالشتباه في أن الضحية كانت ترتكب الزنا أو تمارس الجنس خارج نطاق الزواج . أفادت بعثة األمم 
المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( عن وفاة عدة مئات من النساء كل عام بسبب جرائم »الشرف«. وبحسب ما ورد رتبت 

بعض العائالت جرائم »الشرف« لتبدو وكأنها انتحار.
في كانون الثاني )يناير(، قتل أحد مستخدمي YouTube المعروفين في البصرة ابنته البالغة من العمر 14 عاًما ألنه 
اشتبه في أن لديها عالقة بشاب. في فبراير / شباط، قتل رجل يبلغ من العمر 24 عاًما شقيقته البالغة من العمر 26 عاًما 
داخل منزلهم في الناصرية بمحافظة ذي قار، ثم سلم نفسه إلى األجهزة األمنية بزعم أنها جريمة »شرف«. في سبتمبر / 

أيلول، قتل رجل من بغداد شقيقته فيما ُيدعى بجريمة »الشرف«.
في 6 مارس، أدين شقيق الناشطة على مواقع التواصل االجتماعي إيمان سامي، المعروفة أيًضا باسم ماريا، بقتلها. في 
سبتمبر / أيلول، أفادت وسائل اإلعالم أنه ُحكم عليه بالسجن 15 عاًما. وبحسب تقارير إعالمية، ُأطلق سراح عم ماريا، الذي 
ُقبض عليه أيًضا فيما يتعلق بقتلها، دون توجيه تهمة إليه. أدى مقتل ماريا إلى التعبير عن غضب واسع النطاق على وسائل 

التواصل االجتماعي فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي في إقليم كردستان العراق.
أكدت المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المرأة في حكومة إقليم كردستان، 22 حالة قتل »شرف« في إقليم كردستان 

العراق في النصف األول من العام.
المتعة،  زواج  أو  المؤقت،  بالزواج  الجنسي من خالل ما يسمى  والفتيات لالستغالل  النساء  تقارير عن تعرض  وردت 
والذي بموجبه يعطي الرجل ألسرة الفتاة أو المرأة مهًرا مقابل اإلذن »بالزواج« منها لفترة محددة. كانت الشابات، األرامل أو 
اليتيمات من قبل داعش، عرضة بشكل خاص لهذا النوع من االستغالل. في حاالت مماثلة، أفادت منظمات غير حكومية 
أن بعض العائالت اختارت تزويج بناتها القاصرات مقابل المهر، اعتقاًدا منها أن الزواج كان حقيقًيا، لكن الفتاة عادت إليهن 

بعد شهور، وأحياًنا كانت حاماًل.
كما أفاد مسؤولون حكوميون ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية بأن الممارسة التقليدية لحزب النهوة، حيث يجوز 
البن عم أو عم أو قريب آخر ألي امرأة منع أو إنهاء زواجها من شخص خارج األسرة، ال يزال يمثل مشكلة، ال سيما في 
المحافظات الجنوبية. في عام 2021 دعا آية هللا العظمى علي السيستاني إلى وضع حد للنحو والفصلية ) حيث يتم تداول 
النساء لتسوية النزاعات القبلية(، لكن هذه التقاليد استمرت على مدار العام، ال سيما في المناطق التي يفوق فيها النفوذ 

القبلي تأثير المؤسسات الحكومية.

التحرش الجنسي : 
يحظر القانون التحرش الجنسي، بما في ذلك في مكان العمل. تشمل عقوبات اإلدانة بالتحرش الجنسي غرامات صغيرة، 
أو السجن، أو كليهما، بما ال يتجاوز ثالثة أشهر لمرتكب الجريمة ألول مرة. ينص القانون على تخفيف العقوبات في حالة 

زواج غير المتزوجين. 
ال توجد معلومات متاحة بشأن فعالية اإلنفاذ الحكومي، لكن العقوبات كانت منخفضة للغاية. في معظم المناطق، كان 
هناك عدد قليل من المالجئ التي توفرها الحكومة، أو لم يكن هناك أي معلومات، وخطوط ساخنة للدعم، وتدريب قليل 
أو معدوم للشرطة. أبلغ الالجئون والنازحون عن تعرضهم للتحرش الجنسي المنتظم في المخيمات والمدن على حد سواء.

أفادت المنظمات غير الحكومية خالل العام أن أفراد األمن طلبوا من النازحات خدمات جنسية مقابل توفير االحتياجات 
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أخرى،  داعش. وفي حاالت  يعشن سابًقا تحت سيطرة  الالئي كن  النازحات  بين  بشكل خاص  األساسية. كان هذا سائًدا 
استغلت العصابات اإلجرامية النازحات وأجبرتهن على ممارسة الجنس التجاري.

ذكر المجلس األعلى للمرأة والتنمية في حكومة إقليم كردستان في أكتوبر / تشرين األول أن 66 في المائة من النساء 
في إقليم كردستان العراق يخشين العمل في القطاع الخاص بسبب مخاوف تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل.

في يونيو، أفادت المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان أن حاالت التحرش الجنسي واللفظي كانت في ارتفاع في مختلف 
المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك في أماكن اإلقامة في البالد، وفًقا لشهادات الضحايا وشهود العيان. سجلت المنظمة 
الدولية لحقوق اإلنسان روايات شخصية وأجرت مقابالت عديدة مع نساء ورجال، بما في ذلك ضباط األمن والصحفيين 
والمعلمين لتوثيق حوادث التحرش في المستشفيات والجامعات والمدارس والحكومة والقطاع الخاص. بسبب الخوف من 
»العار االجتماعي«، واالنتهاكات العشائرية، وإمكانية التعرف عليهم من قبل أولئك الذين قاموا بمضايقتهم، طلب جميع 
من تمت مقابلتهم من أجل التقرير عدم ذكر أسمائهم أو وصفهم. وحثت المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان الحكومة على منع 
المضايقات وضمان عدم إفالت مرتكبي المضايقات، وال سيما الموظفين الحكوميين، من العقاب من خالل »المصالحة 

القبلية«.
ذكرت المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان أن أحد العاملين في مستشفى األمل في بغداد طلب خدمات جنسية المرأة 
مقابل عالج والدتها المصابة بالسرطان. لم تتقدم المرأة بشكوى رسمية خوفا من تعرض والدتها لمزيد من األذى. قال ضابط 
في شرطة بغداد للمنظمة الدولية لحقوق اإلنسان إن قائد دوريته طلب وحصل على الجنس من امرأة محتجزة بتهمة التسول 

وليس لديها تصريح إقامة مقابل إطالق سراحها.
سجلت المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان عدة حوادث تحرش جنسي في معاهد التعليم العالي. أفادت طالبة جامعية 
بتخفيض شهادتها األكاديمية لرفضها التحرش الجنسي بأستاذة جامعية. أفاد طالب آخر بأنه تم إسقاطه من فصل األستاذ 
لرفضه التحرش الجنسي بالبروفيسور. قالت طالبة ماجستير في إحدى الجامعات إن أستاذها دعاها إلى مكتبه لياًل وطلب 
المنظمة  الطالب  أخبر  الجامعة حيث  إدارة  إلى  أبًدا  القضية  ثدييها وأجزاء أخرى من جسدها. لم تصل  له  منها أن تظهر 
الدولية لحقوق اإلنسان أن السلوك »لم يكن مفاجًئا وشبه طبيعي«، مضيًفا أن مثل هذه المواقف ال تجلب للطالبات سوى 
المتاعب والسمعة السيئة على الرغم من كونهن ضحايا. لذلك، فإن غالبية ضحايا التحرش الجنسي في الجامعات يفضلون 

التزام الصمت.
وذكر الممثل القطري للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أنه عندما تشرد أسرة ما، فإن النساء واألطفال 

هم األكثر تضرًرا، وأن عدًدا كبيًرا من النساء واألطفال في المخيمات غالًبا ما يكونون ضحايا لالعتداء الجنسي.
 يشمل المعتدون عليهم من هم داخل المجتمع، ومن يقدمون الخدمات لهم، وأحياًنا من المنظمات وموظفي األمم 
المتحدة والعاملين والسلطات. يضطر الضحايا في بعض األحيان إلى المتاجرة بأجسادهم لشراء الخبز وإطعام أطفالهم. لم 
تشارك مديرية حماية األسرة والطفل من العنف األسري بوزارة الداخلية، والتي تشمل التحرش الجنسي، أي تفاصيل أو 

إحصاءات عن حاالت التحرش الجنسي المبلغ عنها أو اإلجراءات القانونية المتخذة منذ إنشائها في عام 2010.

الحقوق اإلنجابية:
 لم ترد تقارير عن إجهاض قسري أو تعقيم قسري من جانب السلطات الحكومية. قدمت المستشفيات خدمات صحة 

الدورة الشهرية للنساء مجاًنا.
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كانت وسائل منع الحمل المختلفة متاحة على نطاق واسع، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق ؛ ومع ذلك، فإن 
النساء في المناطق الحضرية يتمتعن عموًما بإمكانية وصول أكبر من تلك الموجودة في المناطق الريفية من البالد. ال يمكن 
وصف المرأة المتزوجة أو استخدامها لوسائل منع الحمل دون موافقة زوجها. لم تتمكن النساء العازبات غير المتزوجات من 

الحصول على تحديد النسل. لم يكن للمطلقات أو األرامل نفس القيد.
التقارير  الرغم من أن  بالدين. على  للغاية مرتبطة  بأنها قضية حساسة  الحقوق اإلنجابية  النشطاء بشكل خاص  وصف 
العامة عن الحقوق اإلنجابية محدودة للغاية، إال أن العديد من النساء ُيقال إنهن يخضعن لإلجهاض، وهو أمر غير قانوني 
بموجب القانون، في عيادات خاصة في سرية تامة. يظل تدخل منظمات المجتمع المدني لصالح الحقوق اإلنجابية شبه 

معدوم بسبب التهديد بالعنف من قبل الجماعات الدينية المتطرفة.
بسبب انعدام األمن العام في البالد والصعوبات االقتصادية المصاحبة، تلقت العديد من النساء رعاية طبية غير كافية.

في إقليم كردستان العراق، أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أن الناجيات من العنف الجنسي تلقين العالج 
من إدارات الصحة اإلقليمية وغرف الطوارئ. ومع ذلك، نادًرا ما نظر القضاة في أدلة الطب الشرعي التي تم جمعها. 

صرحت الحكومة بأنها قدمت خدمات كاملة للناجيات من العنف الجنسي واالغتصاب في جميع المحافظات ألن القانون 
يتطلب من الناجيات تلقي الرعاية الصحية والعالج الكامل. وذكرت المنظمات غير الحكومية، مع ذلك، أن هذه الخدمات 
كانت فقيرة ومقتصرة على مناطق حضرية معينة. كانت موانع الحمل الطارئة متوفرة كجزء من اإلدارة السريرية لالغتصاب 
من خالل الخدمات الحكومية والعيادات الخاصة، على الرغم من أن المدافعين الذين عملوا مع الناجيات أفادوا بوجود 
العديد من العوائق، بما في ذلك البيروقراطية، ومتطلبات المستندات، والوصمة االجتماعية، التي تحول دون وصول النساء 

إلى وسائل منع الحمل هذه، وكذلك الثغرات في تقديم الخدمة.

التمييز : 
على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، إال أن القانون ال يمنح المرأة نفس الوضع القانوني 
والحقوق التي يتمتع بها الرجل، وتواجه النساء التمييز في التوظيف والمهن )انظر القسم 7. د(. تميز القوانين الجنائية، 
واألسرية، والدينية، واألحوال الشخصية، والعمل، والميراث ضد المرأة. تعرضت النساء للتمييز في مجاالت مثل الزواج، 
والعملية  والتعليم،  الممتلكات،  أو  التجارية  األعمال  إدارة  أو  وامتالك  واألجر،  والتوظيف،  األطفال،  وحضانة  والطالق، 

القضائية، واإلسكان.
على سبيل المثال، في محكمة قانونية، تساوي شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في بعض الحاالت ومتساوية في حاالت 
أخرى. يسمح القانون بشكل عام للمرأة ببدء إجراءات الطالق ضد أزواجهن، لكنه ال يمنح المرأة المطلقة الحق في النفقة 
بخالف نفقة األطفال أو في بعض الحاالت النفقة المالية لمدة عامين ؛ وفي حاالت أخرى، يجب على المرأة أن تعيد مهرها 
كله أو جزء منه أو أن تدفع مبلًغا من المال للزوج. بموجب القانون، األب هو الوصي على األطفال، ولكن يجوز منح األم 
المطلقة حضانة أطفالها حتى سن العاشرة، ويمكن تمديدها من قبل محكمة حتى سن 15 عاًما، وفي ذلك الوقت يمكن 

لألطفال اختيار الوالد الذي يرغبون في العيش معه.
جميع الجماعات الدينية المعترف بها لديها محاكم األحوال الشخصية الخاصة بها المسؤولة عن معالجة مسائل الزواج 
والطالق والميراث. يختلف التمييز ضد المرأة في مسائل األحوال الشخصية باختالف المجموعة الدينية. تفسير الحكومة 
للشريعة هو أساس قانون الميراث لجميع المواطنين باستثناء أعضاء األقليات الدينية المعترف بها. في جميع المجتمعات، 
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يجب على الورثة الذكور تقديم الدعم المالي للقريبات من اإلناث اللواتي يرثن أقل. إذا لم يفعلوا ذلك، يحق للمرأة رفع دعوى.
يكفل القانون للمرأة والرجل حقوًقا متساوية في امتالك أو إدارة األراضي أو غيرها من الممتلكات، لكن المعايير الثقافية 

والدينية أعاقت حقوق ملكية المرأة، ال سيما في المناطق الريفية.
بطلب  التقدم  المرأة من  القانون  المثال، يمنع  للمرأة. على سبيل  الحركة  والعرف بشكل عام حرية  القانون  ال يحترم 
للحصول على جواز سفر دون موافقة ولي أمرها الذكر أو ممثل قانوني )انظر القسم 2. د.(. لم تتمكن النساء من الحصول على 
وثيقة تعريف الحالة المدنية، المطلوبة للحصول على الخدمات العامة، والمساعدات الغذائية، والرعاية الصحية، والتوظيف، 

والتعليم، والسكن، دون موافقة أحد األقارب الذكور.
هذه الممارسة، التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية في عام 2021، والتي غيرت فيها المحاكم تسجيل النساء 

األيزيديات إلى مسلمات رغمًا عنهن بسبب زواجهن القسري من مقاتلي داعش، ظلت قانونية خالل العام.
للمرأة  األعلى  المجلس  على  وأبقت  للنساء،  اإلضافية  القانونية  الحماية  أشكال  بعض  إقليم كردستان  حكومة  وفرت 
والتنمية ومجلس مراقبة حقوق المرأة لفرض القانون ومنع التمييز واالستجابة له، ولكن تم تطبيق هذه الحماية بشكل غير 

متسق.
 ال تزال أجزاء أخرى من قانون حكومة إقليم كردستان تعكس القانون االتحادي، وتواجه النساء التمييز. يسمح قانون 
حكومة إقليم كردستان للمرأة بوضع شرط قبل الزواج، الحق في تطليق أزواجهن بما يتجاوز الظروف المحدودة التي يسمح 

بها القانون العراقي، ويوفر للزوجة المطلقة ما يصل إلى خمس سنوات من النفقة بعد رعاية األطفال.

العنف والتمييز العنصري أو العرقي الممنهج
ينص الدستور على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو العرق أو 
الجنسية أو األصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي. يحظر أي كيان 
أو برنامج يتبنى، أو يحرض، أو يسهل، أو يمجد، أو يروج، أو يبرر العنصرية أو التطهير العرقي. يحظر قانون إقليم كردستان 
العراق »الخطاب اإلعالمي الديني أو السياسي بشكل فردي أو جماعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، الذي يجلب الكراهية 
إقليم  خارج  اللغوية«.  أو  الدينية  أو  العرقية  أو  القومية  االدعاءات  أساس  على  والتهميش  واإلقصاء  واإلرهاب  والعنف 
كردستان العراق، ظلت القيود المفروضة على حرية الدين وكذلك العنف والمضايقات ضد أفراد األقليات التي ترتكبها قوى 

األمن الداخلي منتشرة على نطاق واسع، وفًقا لزعماء دينيين وممثلين عن منظمات غير حكومية.
استهدفت القوات الحكومية، ال سيما مجموعات معينة من قوات الحشد الشعبي، وميليشيات أخرى أعضاء األقليات 

العرقية والدينية، كما فعل مقاتلو داعش النشطون المتبقون.
ع عليها على مدار العام. استهدفت القوات  استمر التمييز في تأجيج التوترات العرقية - الطائفية في المناطق المتناز
الحكومية، وال سيما مجموعات معينة من قوات الحشد الشعبي، أفراد األقليات العرقية والدينية، كما فعل مقاتلو داعش 
النشطون المتبقون. قامت بعض القوات الحكومية، بما في ذلك وحدات الحشد الشعبي، بتهجير األفراد قسرًا بسبب االنتماء 

المفترض إلى داعش أو ألسباب عرقية - طائفية.
يعيش العديد من األشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وبعضهم عديمي الجنسية، في فقر مدقع مع ارتفاع معدالت 
األمية والبطالة. لم يكونوا ممثلين في السياسة، ولم يشغل أعضاؤها مناصب حكومية رفيعة. عالوة على ذلك، ذكروا أن 
التمييز يمنعهم من الحصول على عمل حكومي )انظر القسم 7. د.(. كافح أفراد المجتمع أيًضا للحصول على تعويض عن 

األراضي التي تم االستيالء عليها منهم خالل الحرب العراقية اإليرانية.
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قال مهدي التميمي، رئيس المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في البصرة، في 21 آذار / مارس، “يتعرض األفارقة العراقيون 
ألنواع مختلفة من التمييز. على الحكومة العراقية أن تتخذ المزيد من الخطوات إلنهاء هذا التمييز. تشمل هذه الخطوات 

تطبيق ]اتفاقية[ األمم المتحدة لمكافحة التمييز وتشريع قانون التنوع في البرلمان العراقي ».
 وقال عبد الحسين عبد الرزاق، رئيس منظمة التجمع العراقي األفريقي، إن كرامة األفارقة العراقيين ال تحترم في العراق 
بسبب التقاليد واأليديولوجيات االجتماعية. نعاني من التمييز والعنصرية. ال يزالون يسموننا »عبد«. ال تعطي وسائل اإلعالم 
فاضل  اإلنسان  لحقوق  العليا  العراقية  المفوضية  ». صرح عضو  العراقيين  األفارقة  لحقوق  أهمية  أي  السياسية  واألحزاب 

الغراوي بالرغم من حماية الدستور،
في 3 آب / أغسطس، قتلت قوى األمن الداخلي راعيًا سنيًا وجرحت سبعة آخرين في منطقة أبو غريب غربي بغداد، 
بحسب مركز توثيق الحرب العراقي. الحادث، الذي ُيزعم أنه نابع من رفض الراعي إعطاء مالزم في الجيش شاة مجانية، 

تسبب في غضب الرأي العام. تم تحميل المالزم المسؤولية، واعتقلت وزارة الدفاع الجنود اآلخرين المتورطين.

أطفال
تسجيل المواليد :

ينص الدستور على أن أي شخص يولد ألب واحد على األقل مواطن هو مواطن. أدى عدم تسجيل المواليد إلى الحرمان 
من الخدمات العامة مثل التعليم والغذاء والرعاية الصحية. واجهت النساء غير المتزوجات واألرامل في كثير من األحيان 
مشاكل في تسجيل أطفالهن، على الرغم من أن السلطات في معظم الحاالت قدمت شهادات الميالد بعد تسجيل المواليد 

من خالل وزارتي الصحة والداخلية ؛ وبحسب ما ورد كان هذا التسجيل عملية طويلة ومعقدة في بعض األحيان.
 كانت الحكومة بشكل عام ملتزمة بحقوق األطفال ورفاهيتهم، رغم أنها حرمت األطفال غير المواطنين من المزايا. أفادت 
منظمات إنسانية عن انتشار مشكلة األطفال المولودين ألعضاء داعش أو في المناطق التي يسيطر عليها داعش، الذين لم 

يحصلوا على شهادة ميالد صادرة عن الحكومة. ونتيجة لذلك يقدر عددهم ب� 12،
التعليم :

الدراسة وحتى سن 15 عاًما في إقليم  السنوات الست األولى من  المواطنين خالل  إلزامي ألطفال  التعليم االبتدائي   
كردستان العراق ؛ يتم توفيره مجاًنا للمواطنين. ظل تكافؤ فرص حصول الفتيات على التعليم يمثل مشكلة، ال سيما في 

المناطق الريفية وغير اآلمنة.

إساءة معاملة األطفال :
على الرغم من أن الدستور يحظر »جميع أشكال العنف واإلساءة في األسرة«، إال أن القانون الفيدرالي ال يحظر العنف 
المنزلي تحديًدا ولكنه ينص على أنه يجوز للرجال تأديب زوجاتهم وأطفالهم »ضمن حدود معينة ينص عليها القانون أو 
العرف«. يوفر القانون الحماية لألطفال الذين وقعوا ضحايا للعنف األسري أو كانوا في المالجئ ومنازل الدولة ودور األيتام، 

بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. 
وبحسب ما ورد ظل العنف ضد األطفال يمثل مشكلة كبيرة، إال أن اإلحصاءات الحديثة والموثوقة حول حجم المشكلة 
غير متوفرة. أشار تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر خالل العام إلى دراسات اليونيسف التي ُنشرت في عامي 2017 و 2018 
والتي وجدت أن ما يقرب من 80 بالمائة من األطفال في البالد الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 14 عاًما قد تعرضوا 
لتأديب عنيف في المنزل أو في المدرسة، بما في ذلك أكثر من 25 في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين 
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إلى أربعة أعوام والذين تعرضوا لعنف جسدي شديد. واصلت المنظمات غير الحكومية المحلية اإلبالغ عن أن الحكومة قد 
أحرزت تقدًما ضئياًل في تنفيذها لعام 2017السياسة الوطنية لحماية الطفل .

نفذت  بالعنف.  والتهديد  والنفسي  الجسدي  اإليذاء  ذلك  في  بما  األسري،  العنف  العراق  إقليم كردستان  قانون  يجرم 
حكومة إقليم كردستان أحكام القانون، لكن المنظمات غير الحكومية المحلية أفادت بأن هذه البرامج لم تكن فعالة في 
مكافحة إساءة معاملة األطفال. قامت وزارات العمل والشؤون االجتماعية والتعليم والثقافة والشباب في حكومة إقليم 
كردستان بتشغيل خط ساخن مجاني لإلبالغ عن االنتهاكات ضد حقوق الطفل أو طلب المشورة بشأنها. ظهرت تقارير متعددة 
عن إساءة معاملة األطفال خالل العام. أفاد ناشطون بأن االعتداء واالعتداء الجنسي من قبل األقارب كان منتشرًا وأن بعض 

الضحايا لم يبلغوا عن جرائم خوفًا من عقاب أفراد األسرة.

زواج األطفال والزواج المبكر والزواج باإلكراه :
الحد األدنى القانوني لسن الزواج هو 18 عاًما، لكن القانون يسمح للقاضي بالسماح لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 
عاًما بالزواج إذا تم إثبات اللياقة البدنية والقدرة البدنية ولم يقدم الوصي اعتراًضا معقواًل. يجرم القانون الزواج باإلكراه، لكنه 
ال يبطل الزواج القسري الذي تم إتمامه تلقائًيا. وبحسب ما ورد بذلت الحكومة القليل من الجهود لفرض القانون. حدثت 
حاالت الزواج المبكر والقسري التقليدي للفتيات، بما في ذلك الزواج المؤقت، في جميع أنحاء البالد. أفادت مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين باستمرار انتشار الزواج المبكر بسبب الصراع وعدم االستقرار االقتصادي، حيث رتبت العديد من 
األسر للفتيات للزواج من أبناء العم أو في أسر متعددة الزوجات. أعطت أخريات بناتهن كزوجات أطفال للجماعات المسلحة 
لضمان السالمة، والوصول إلى الخدمات العامة في األراضي المحتلة، أو فرص كسب العيش لجميع أفراد األسرة. في يونيو، 
أفاد صندوق األمم المتحدة للسكان أنه في عام 2021، كانت 25 بالمائة من الزيجات تضم فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاًما.

إقليم كردستان يسمح  قانون حكومة  لكن  عاًما،  الزواج هو 18  القانوني لسن  األدنى  الحد  العراق،  إقليم كردستان  في 
للقاضي بالسماح لطفل يبلغ من العمر 16 عاًما بالزواج إذا كان الفرد يتزوج طواعية وحصل على إذن من الوصي القانوني.

تم  التي  القسرية  الزيجات  تلقائي  يبطل بشكل  لكنه ال  ويوقفه،  القسري  الزواج  إقليم كردستان  قانون حكومة   يجرم 
إقليم  داخلًيا في  والنازحون  الالجئون  إقليم كردستان، شارك  والتنمية في حكومة  للمرأة  األعلى  للمجلس  وفًقا  إتمامها. 
كردستان في زواج األطفال وتعدد الزوجات بمعدل أعلى من المقيمين اآلخرين في إقليم كردستان العراق. عبر بعض الرجال 

الكرد إلى مناطق أخرى من البالد للحصول على عروس ألن القوانين الفيدرالية ليست صارمة.

االستغالل الجنسي لألطفال : 
يحظر القانون االستغالل الجنسي التجاري أو البيع أو عرض أو تدبير الجنس التجاري، والممارسات المتعلقة باستغالل 
السكان  بين  سيما  وال  المؤقتة،  الزيجات  وكذلك  مشكلة،  األطفال  مع  بالجنس  االتجار  اإلباحية. كان  المواد  في  األطفال 
المشردين داخليا. الحد األدنى لسن ممارسة الجنس بالتراضي هو 18. ألن سن المسؤولية الجنائية القانونية هو تسعة في 
المستَغلين  األطفال  السلطات  تعاملت  ما  غالًبا  العراق،  إقليم كردستان  11 في  و  المركزية  الحكومة  تديرها  التي  المناطق 

جنسًيا كمجرمين بداًل من ضحايا. ال توجد معلومات متاحة بشأن فعالية إنفاذ الحكومة.

األطفال النازحون :
تسبب انعدام األمن والنزاع النشط بين القوات الحكومية وداعش في استمرار نزوح أعداد كبيرة من األطفال )انظر القسم 
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2. د(. ساهمت االنتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية، وال سيما بعض مجموعات الحشد الشعبي، في النزوح. بسبب 
الصراع في سوريا، لجأ األطفال واألمهات العازبات من سوريا إلى إقليم كردستان العراق. ذكرت اليونيسف أن ما يقرب من 

نصف النازحين هم من األطفال.

معاداة السامية
في مايو، أقر مجلس النواب مشروع قانون يجرم ويحظر أي أنشطة تروج لتطبيع العالقات مع إسرائيل، ويفرض عقوبات 
تصل إلى عقوبة اإلعدام. يسري القانون على المواطنين والمسؤولين والهيئات والشركات ؛ كما يحظر على األجانب الترويج 
للتطبيع مع إسرائيل داخل البالد. وفًقا للقوانين المعمول بها، ُيحظر على اليهود االلتحاق بالجيش وال يمكنهم شغل وظائف 
في القطاع العام. لم تطبق حكومة إقليم كردستان قوانين الحكومة المركزية المناهضة للصهيونية واعتمدت على قانون 

منفصل في إقليم كردستان العراق، والذي يوفر حماية لحقوق أعضاء األقليات الدينية، بما في ذلك اليهود.
يعيش عدد قليل جدا من المواطنين اليهود في بغداد. أفادت منظمات إعالمية أن أربعة مواطنين يهود فقط بقوا في 
البالد خارج إقليم كردستان العراق اعتباًرا من مارس 2021. وفًقا إلحصاءات غير رسمية من وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
في حكومة إقليم كردستان، كان هناك ما ال يقل عن 100 إلى 250 فرًدا يهودًيا في إقليم كردستان العراق. لم يمارس المجتمع 
اليهودي العبادة في األماكن العامة بسبب مخاوف من االنتقام أو التمييز أو العنف من قبل الجهات المتطرفة. خصصت 

وزارة األوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان إحدى إداراتها السبعة للشؤون اليهودية.
تجارة األعضاء

اتخذت الحكومة خطوات لمكافحة التجارة غير المشروعة واالتجار في األعضاء البشرية. على سبيل المثال، في يوليو / 
تموز، أفاد مجلس القضاء األعلى بأن ضباط إنفاذ القانون اعتقلوا عصابة تهريب األعضاء البشرية في بغداد كانت نشطة منذ 
عام 2017 وتهريب أكثر من 250 عضًوا بشرًيا، بشكل رئيسي من خالل منصات التواصل االجتماعي التي أتاحت لألفراد فرصة 

بيع أعضائهم. األعضاء. 
باعوا كليهم  الذين  البالد، حيث يكسب األفراد  بها في  التي يتم االتجار  الكلى كانت أكثر األعضاء  ذكرت الصحافة أن 
طواعية 10000 دوالر. في أغسطس / آب، أكدت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على مهربي األعضاء الذين كانوا يبيعون 
خصية بشرية مقابل 80 ألف دوالر لمشتري في أوكرانيا. ظل الحصول على إحصاءات أو تقديرات رسمية حول نطاق االتجار 

باألعضاء يمثل تحدًيا ألن معظم األعضاء التي يتم االتجار بها يتم تسجيلها رسمًيا على أنها تبرعات باألعضاء.
 في حين أنه من غير القانوني بيع األعضاء، يتم تعويض »المتبرعين« باألعضاء ب� »هدية« مالية من متلقي العضو. نظًرا 
لعدم وجود سجالت رسمية لهذه الهدايا، ال يمكن تعقبها. أفادت الصحافة عن حاالت ألفراد »تبرعوا« بأعضائهم مقابل عدم 

دفع تعويض مالي، أو تلقي أقل من المبلغ المتفق عليه، أو دفع أموال مزيفة.

أعمال العنف والتجريم واإلساءات األخرى القائمة على التوجه الجنسي أو 
الهوية الجنسية أو التعبري أو الخصائص الجنسية

التجريم:
يجرم قانون العقوبات السلوك الجنسي المثلي بالتراضي إذا كان من ينخرطون في هذا السلوك أقل من 18 عاًما. ذكرت 
المنظمات غير الحكومية IraQueer و OutRight أن قانون العقوبات يجرم العالقات خارج نطاق الزواج وال يسمح بالزواج 
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من نفس الجنس، مما يحظر فعلًيا جميع العالقات المثلية. قد ُيحكم على البالغين المدانين بممارسة الجنس خارج نطاق 
الزواج بالتراضي، بما في ذلك اللواط )المعّرف بموجب القانون على أنه الجنس الشرجي بين رجلين(، مع شخص بالغ آخر 
بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، لكن اإلدانات كانت نادرة بسبب معايير اإلثبات العالية )يجب عليهم يجب أن تكون 
متلبًسا( والمعايير المجتمعية المتمثلة في التزام الصمت فيما يتعلق بمثل هذه األمور. عالوة على ذلك، يحظر القانون أي 
»عمل غير أخالقي« في األماكن العامة وينص على السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر إلدانة »أي شخص يهدد اآلخرين بفعل 

أشياء من شأنها اإلضرار بالشرف العام.

العنف مكسب ألفراد مجتمع الميم:
 على الرغم من التهديدات المتكررة والعنف والقتل ألفراد مجتمع الميم، فشلت الحكومة في تحديد المهاجمين أو 
اعتقالهم أو مقاضاتهم أو حماية األفراد المستهدفين. سعت بعض األحزاب السياسية إلى تبرير هذه الهجمات، وكثيرًا ما 
رفض المحققون اتباع إجراءات التحقيق المناسبة، أو حتى التحقيق على اإلطالق. أفاد أفراد LGBTQI + أنهم ال يستطيعون 

العيش عالنية دون خوف من العنف على أيدي أفراد األسرة أو المعارف أو الغرباء.
أفادت هيومن رايتس ووتش في آذار / مارس عن أعمال عنف واسعة النطاق - بما في ذلك االختطاف واالغتصاب 
والتعذيب والقتل ومحاولة القتل - ارتكبها ممثلو الدولة والجهات الفاعلة شبه الحكومية ضد أفراد مجتمع الميم بسبب 
تعبيرهم الجندري والميول الجنسية المفترضة. ووثق التقرير، الذي استند إلى 54 مقابلة، ثماني عمليات اختطاف، وثماني 
محاوالت قتل، وأربع عمليات قتل خارج نطاق القانون، و 27 حالة عنف جنسي )بما في ذلك االغتصاب الجماعي(، و 45 
حالة تعرض فيها للتهديد باالغتصاب أو القتل، و 42 حالة استهداف عبر اإلنترنت ألفراد من مجتمع الميم. بين 2018 و 
2021. خلص التقرير إلى أن الحكومة فشلت في محاسبة أعضاء الجماعات المسلحة المختلفة، بما في ذلك قوات الحشد 
الشعبي، المتهمين بارتكاب هذه الجرائم. حدد التقرير ست منظمات ميليشيا يشتبه في تورطها في انتهاكات ضد أفراد 

مجتمع الميم.
ذكر التقرير أن الطبيعة المنتشرة لالنتهاكات ضد األشخاص المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ، بدًءا 
من األسرة وتمتد إلى كل جانب من جوانب حياتهم، تجعل أي »شك« في المثلية الجنسية أو التباين بين الجنسين مصدر 
إلهام محتمل للعنف، والذي ال يمكن أن يؤدي فقط إلى وفاة LGBTQI + لكنهم يجعلون حياتهم غير قابلة للعيش تقريًبا. 
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أفراد مجتمع الميم »يعيشون في خوف دائم من مطاردتهم وقتلهم من قبل 
الجماعات المسلحة مع اإلفالت من العقاب، فضاًل عن االعتقال والعنف من قبل الشرطة العراقية«، مضيفة أن الحكومة »لم 

تفعل شيًئا لوقف العنف أو محاسبة المنتهكين. 
» بدًءا من األسرة وامتداًدا إلى كل جانب من جوانب حياتهم، يجعل أي »شك« في المثلية الجنسية أو االختالف بين 
الميم، بل يجعل  إلى وفاة األشخاص من مجتمع  للعنف، والذي ال يمكن أن يؤدي فقط  إلهام محتمل  الجنسين مصدر 

حياتهم تقريًبا غير قابلة للعيش.
في 2 كانون األول )ديسمبر(، دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري السياسي والديني الذي فاز 
بأغلبية المقاعد في االنتخابات البرلمانية لعام 2021، إلى جمع مليون توقيع »لدعم الكفاح ضد مجتمع مجتمع الميم«. 

بحيث »ال تنشر الرذيلة«.
 في 3 كانون األول )ديسمبر(، أطلق الصدر حملة »ضد مجتمع الميم« في مدينة الصدر ببغداد، قائاًل: »يجب على الرجال 
والنساء المؤمنين في جميع أنحاء العالم أن يتحدوا من أجل محاربة مجتمع المثليين، ليس بالعنف وال بالقتل والتهديد، 
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ولكن مع التعليم والوعي والمنطق والمعايير األخالقية العالية ». نتج عن دعوة الصدر أكثر من 134 ألف تغريدة في 36 
ساعة أغلبها داعمة لموقف الصدر. في أكتوبر أصدر الصدر بياًنا أكد فيه أن التقنين العالمي للزواج من نفس الجنس هو 

المسؤول عن األوبئة العالمية وتغير المناخ،
في يناير / كانون الثاني، ُقتلت امرأة متحولة جنسيًا، ُتدعى دوسكي آزاد، في مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق، 
فيما وصفته وسائل اإلعالم بما ُيسمى بجريمة »الشرف«. بدأت Yeksani، وهي منظمة للدعوة اإلعالمية للمثليين ومزدوجي 
الهوية الجنسانية والخناثى، حملة هاشتاج على تويتر )#JusticeForDoskiAzad( تحولت إلى  الميل الجنسي ومغايري 
القضية. أفادت وسائل إعالم أن  عريضة عبر اإلنترنت تطالب باتخاذ إجراءات وشفافية من حكومة إقليم كردستان بشأن 
الشرطة  ألمانيا. ذكرت  إلى  الرصاص مرتين، وقتلها، ثم فر عائدًا  ألمانيا، وأطلق عليها  إقامته في  شقيقها سافر من مكان 
نهاية  في  للقضية  تحديث  هناك  يكن  لم  لكن  به،  المشتبه  بحق  توقيف  مذكرة  وأصدرت  القتل  في  تحقيقا  فتحت  أنها 
العام. وصفت المنظمات غير الحكومية LGBTQI + القتل بأنه جزء من تصاعد التمييز وجرائم الكراهية وما يسمى بجرائم 

»الشرف« ضد مجتمع LGBTQI + في إقليم كردستان العراق.

تمي�يز:
وفًقا للمنظمات غير الحكومية، فإن األشخاص في البالد الذين عانوا من التمييز الشديد والتعذيب واإلصابة الجسدية 
لم  الجنسية  والخصائص  الجندري،  والتعبير  والهوية  المتصور،  أو  الحقيقي  الجنسي  التوجه  أساس  على  بالقتل  والتهديد 

يتمكنوا من الطعن في هذه األفعال عن طريق المحاكم أو الحكومة. المؤسسات.
 أفادت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة في إقليم كردستان العراق بضغط من مديرية المنظمات غير 
الحكومية في حكومة إقليم كردستان أثناء عملية تجديد الترخيص لإلقرار بأنها ال تعمل في مسائل مجتمع الميم. خالل 
العام، توقفت منظمة راسان غير الحكومية في إقليم كردستان عن نشاطها بسبب عدم تسجيلها بعد أن واجهت ثالث دعاوى 
قضائية، بما في ذلك دعوى رفعها مسؤولو السليمانية في مديرية المنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان في عام 2021. 
الدعوى المزعومة راسان انتهكت بنود لوائحها الداخلية والتسجيل )للعمل على العنف القائم على النوع االجتماعي وقضايا 
المرأة( من خالل تقديم الخدمات والدعوة ألفراد مجتمع الميم. ظل القرار معلقا حتى نهاية العام. ال توجد حماية قانونية 

للتوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير.
ذكرت IraQueer أنه من المستحيل على األشخاص المتحولين جنسيًا الحصول على جراحة تأكيد الجنس أو العالج 
العالج  أو  الجراحة  على  يحصلون  الذين  أولئك  فيهم  بمن  جنسيًا،  المتحولين  واجه  قانوني.  بشكل  البديلة  بالهرمونات 
الهرموني خارج البالد، عقبات في الحصول على الوثائق القانونية التي تعكس هويتهم الجنسية. عدم القدرة على الحصول 
على وثائق الهوية التي تتطابق مع هويتهم الجنسية والتعبير عنها يعرض المتحولين جنسيًا لخطر العنف، ويمنع وصولهم 

إلى الخدمات األساسية، وقد يضاعف من تحديات الصحة العقلية.

 T argeting LGBTQI غير طوعي أو إجباري أو ممارسات نفسية على وجه التحديد
I + األفراد:

 أفادت هيومن رايتس ووتش أن 40 من 54 فرًدا قابلتهم لتقريرها تعرضوا لعنف شديد من أفراد األسرة بسبب ميولهم 
الجنسية أو هويتهم الجنسية والتعبير عنها . أفاد األشخاص الذين تمت مقابلتهم أنه باإلضافة إلى الحبس لفترات طويلة، 
ُحرم من تمت مقابلتهم من الطعام والماء، والحرق والضرب واالغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية والهجوم تحت تهديد 
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السالح، وتعرض العديد منهم لممارسات التحويل، بما في ذلك العالج الهرموني الالإرادي، واإليداع في المؤسسات. والعالج 
النفسي والزواج القسري.

:F reedom of E xpression، A ssssembly، or P meful A ssembly قيود
أفادت هيومن رايتس ووتش أن النشطاء أجبروا على إزالة المحتوى المتعلق ب� LGBTQI + من مواقعهم على اإلنترنت 
ووسائل التواصل االجتماعي. بينما تم فتح قضايا جنائية ضد المنظمات، لم يتم القبض على أي شخص ولم يتم توجيه أي 
تهم حتى نهاية العام. قيمت هيومن رايتس ووتش أنه يمكن استخدام العديد من مواد قانون العقوبات لتقييد حرية أفراد 
ومنظمات مجتمع الميم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. على سبيل المثال، ينص قانون العقوبات على السجن 
لمدة تصل إلى سبع سنوات لإلدانة بالترويج ألي »حركة« تسعى إلى »تغيير المبادئ األساسية للدستور أو القوانين األساسية 
للمجتمع«. أفادت هيومن رايتس ووتش بحظر قانون العقوبات نشر أي معلومات أو فكرة من بين أمور أخرى، »تزعج السلم 
 + LGBTQI أو يستخدمون شعارات + LGBTQI أو أي أفراد يتظاهرون لدعم حقوق + LGBTQI العام، »الستهداف نشطاء
علًنا. يدعو قانون العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى عامين إلدانة إنتاج أو توزيع أو استيراد أو نشر أو عرض أو الحصول 
على أو ترجمة كتب أو مواد مكتوبة أخرى أو وسائل إعالم تنتهك النزاهة العامة أو اآلداب العامة. يعاقب بالسجن لمدة تصل 

إلى سنة على إدانة غناء أو بث أغاني أو بيانات فاحشة أو غير الئقة في مكان عام.
البرلمان سوران عمر سعيد مشروع قانون أقره  بعد إعالن الصدر في 2 كانون األول )ديسمبر( )انظر أعاله(، قدم عضو 
أكثر من 25 عضًوا في البرلمان لحظر »دعاية مجتمع الميم«. صرح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الحًقا في مقابلة 
تلفزيونية أنه لن يقدم مشروع القانون للتصويت في مجلس النواب، مشيًرا إلى أن القوانين الحالية تجرم السلوك المثلي 

بما فيه الكفاية.

االشخاص ذوى االحتياجات الخاصة
كان لألشخاص ذوي اإلعاقة وصول محدود إلى التعليم أو العمل أو الخدمات الصحية أو المعلومات أو االتصاالت أو 
المعلومات واالتصاالت بأشكال يسهل  الدولة األخرى. لم تقدم الحكومة  القضائي أو خدمات  النظام  النقل أو  المباني أو 
الوصول إليها. على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء لعام 2016 ينص على وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى المباني وأماكن 

التعليم والعمل، استمر التنفيذ غير المكتمل في تقييد الوصول.
قدرت لجنة مجلس النواب للعمل والشؤون االجتماعية أن هناك ثالثة ماليين شخص معاق وذكرت أن هناك إهمال 
الحكومة  تبني  من  الرغم  على  أنه  الحكومية  غير  المنظمات  أفادت  احتياجاتهم.  تلبية  في  الحكومة  جانب  من  متعمد 
الستراتيجية طويلة األجل للتنمية المستدامة لألشخاص ذوي اإلعاقة، فإن تنفيذ أهداف البرنامج ظل ضعيًفا طوال العام. 

ظل األشخاص ذوو اإلعاقة يواجهون صعوبات في الحصول على خدمات الصحة والتعليم والتوظيف.
الحظ نشطاء حقوق اإلعاقة أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة آخذ في االزدياد بسبب السياسات الخاطئة والحروب وأعمال 

اإلرهاب وقوانين المرور غير الكافية واأللغام األرضية وسوء الرعاية الصحية.
 أكدت منظمة صوت العراق للمعاقين في بيان أصدرته في 5 آذار / مارس أن المواطنين ذوي االحتياجات الخاصة 
محرومون من الحقوق التي ينص عليها القانون. وذكرت المؤسسة أن الرواتب التي تدفعها الحكومة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
اللجنة  وإنشاء  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مساعدة  إلى  تهدف  قوانين  وجود  من  الرغم  على  األساسية،  احتياجاتهم  تلبي  ال 

الحكومية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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تقود وزارة العمل الهيئة المستقلة لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة. 
يجب على أي مواطن يتقدم للحصول على خدمات حكومية متعلقة باإلعاقة أن يحصل أواًل على تقييم العمولة. قامت 
وزارة العمل بتشغيل العديد من المؤسسات لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة. قدمت الوزارة برامج قروض لألشخاص ذوي 

اإلعاقة للتدريب المهني.
ينص الدستور على أن الحكومة، من خالل القانون واللوائح، توفر الضمان االجتماعي والصحي لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
بما في ذلك من خالل الحماية من التمييز وتوفير السكن وبرامج الرعاية وإعادة التأهيل الخاصة. على الرغم من هذه األحكام 
الدستورية، ال توجد قوانين تحظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو العقلية. هناك 
حصة توظيف بنسبة 5 في المائة في القطاع العام لألشخاص ذوي اإلعاقة، ولكن استمر التمييز في التوظيف )انظر القسم 

7. د(. دعم الصحة النفسية للسجناء ذوي اإلعاقات العقلية غير موجود.
قدمت وزارة الصحة الرعاية الطبية والمزايا وإعادة التأهيل، عند توفرها، لألشخاص ذوي اإلعاقة، الذين يمكنهم أيًضا 

الحصول على مزايا من وكاالت أخرى، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء.
ترأس نائب وزير العمل والشؤون االجتماعية في حكومة إقليم كردستان لجنة يديرها مدير خاص داخل الوزارة، على غرار 
اللجنة التي تقودها وزارة العمل االتحادية. ينص قانون حكومة إقليم كردستان على حماية أكبر لألفراد ذوي اإلعاقة. يشترط 
القانون أن يكون 5% من العاملين في مؤسسات القطاع العام و 3% من العاملين في المؤسسات الخاصة من األشخاص ذوي 
اإلعاقة. قدمت حكومة إقليم كردستان منحة شهرية قدرها 100 ألف دينار )69 دوالًرا( لموظفي الحكومة ذوي اإلعاقة و 150 
ألف دينار )102 دوالًرا( لمن ال يعملون في حكومة إقليم كردستان. أدى نقص األموال إلى تنفيذ أقل من الكامل للقانون، بما 
في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة أو تسجيل المزيد من األشخاص ذوي اإلعاقة للحصول 

على الراتب منذ عام 2013.
واصل المدافعون عن حقوق اإلعاقة في حكومة إقليم كردستان اإلبالغ عن أن تدابير حماية اإلعاقة في إقليم كردستان 
العراق تفتقر إلى التنفيذ، بما في ذلك شرط التوظيف بنسبة 5 بالمائة. ظل االفتقار إلى إمكانية الوصول يمثل مشكلة حيث 
الكافية لمساعدة األشخاص ذوي  المرافق  إلى  النقل  والمتنزهات ووسائل  العامة  المباني  بالمائة من  أكثر من 98  يفتقر 
اإلعاقة في المنطقة. أفاد المدافعون عن اإلعاقة أن التوظيف كان منخفًضا بين أفراد المجتمع، وأن العديد من الشباب ذوي 

اإلعاقات العقلية والجسدية يفتقرون إلى فرص التعليم.
إقليم  حكومة  لمطالبة  واعتصامات  باحتجاجات  متكرر  بشكل  العراق  إقليم كردستان  في  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  قام 

كردستان بتحسين ظروفهم المالية والمعيشية. 
ذكرت نقابات المعوقين أنها تعرضت للتمييز فيما يتعلق بالتوظيف وأن مدفوعات الضمان االجتماعي التي تلقتها من 
الحكومة لم تكن كافية، خاصة وأن العديد منها تحمل نفقات طبية. أفاد األشخاص ذوو اإلعاقة في إقليم كردستان العراق 

بوجود تمييز مجتمعي وتسلط وتحرش جنسي، بما في ذلك من قبل المعلمين.

أعمال عنف أو تمي�يز مجتمعي آخر
شمل سكان البالد العرب والكرد والتركمان والشبك، باإلضافة إلى أفراد األقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الكلدان 
واآلشوريين واألرمن واليزيديين والصابئة المندائيين والبهائيين والكاكائيين وعدد قليل جًدا. من اليهود. كان في البالد 
أفريقي يقيمون بشكل  إلى مليوني مواطن من أصل  بنحو 1.5  إلى ما يقدر  باإلضافة  أيًضا مجتمع روماني صغير )دوم(، 
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ارتباًطا وثيًقا، كان من الصعب تصنيف  الدين والسياسة والعرق  المجاورة. نظًرا الرتباط  البصرة والمحافظات  أساسي في 
العديد من حوادث التمييز على أنها تستند فقط إلى الهوية العرقية أو الدينية.

البهائية والزرادشتية والكاكائية، بالتسجيل ضمن  القانون لبعض الجماعات الدينية، بما في ذلك المذاهب  ال يسمح 
دياناتهم المعترف بها، والتي، على الرغم من االعتراف بها في إقليم كردستان العراق، ظلت غير معترف بها وغير قانونية 
بموجب القانون العراقي الفيدرالي. كما يحظر القانون على المسلمين التحول إلى دين آخر. نادًرا ما تم تطبيق هذا القانون 
في إقليم كردستان العراق، وكان ُيسمح لألفراد عموًما بالتحول إلى معتقدات دينية أخرى دون تدخل من حكومة إقليم 

كردستان )انظر القسمين 2. د.والقسم 6، األطفال(.

القسم 7. حقوق العمال

أ. حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية
ينص الدستور على حق المواطنين في تشكيل النقابات والجمعيات المهنية واالنضمام إليها. ومع ذلك، يحظر قانون 
العمل تشكيل نقابات مستقلة عن االتحاد العام لعمال العراق الذي تسيطر عليه الحكومة وفي أماكن العمل التي تضم أقل 
من 50 عاماًل. الحظت منظمة العمل الدولية )ILO( في عام 2021 أن احتكار النقابات العمالية يمثل عقبة أمام التعددية 
النقابية، بما يتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة. ال يحظر القانون التمييز ضد النقابات وال ينص على 
إعادة العمال المطرودين من العمل بسبب نشاط نقابي. ال يحظر القانون صراحة التدخل في النشاط النقابي. يسمح القانون 
للعمال باختيار ممثلين للمفاوضة الجماعية، حتى لو لم يكونوا أعضاء في نقابة، ويمنح العمال الحق في أن يكون لديهم 

أكثر من نقابة واحدة في مكان العمل.
ال ينطبق قانون العمل على موظفي القطاع العام. كما يعتبر القانون األفراد العاملين في المؤسسات المملوكة للدولة 
)التي تشكل حوالي 10% من القوة العاملة( موظفين في القطاع العام. في عام 2021، الحظت منظمة العمل الدولية أن القيود 
المفروضة على تطبيق القانون على الموظفين العموميين أوسع من االستثناءات المحدودة التي تسمح بها اتفاقيات منظمة 

العمل الدولية ذات الصلة.
يجوز لموظفي القطاع الخاص في مواقع العمل التي توظف أكثر من 50 عاماًل تشكيل لجان عمالية، أي التقسيمات 

الفرعية للنقابات ذات الحقوق المحدودة، لكن معظم شركات القطاع الخاص توظف أقل من 50 عاماًل.
ال يحمي القانون بشكل صريح الحق في الدخول في مفاوضة جماعية أو حق اإلضراب في القطاع الخاص، لكنه يحدد 
اللوائح التي تحكم ممارسة هذه الحقوق. يحظر على موظفي الخدمة المدنية والعاملين في الخدمات األساسية االنخراط 
في اإلضرابات. كانت مفاوضات المفاوضة الجماعية تخضع لمهلة 30 يوًما، وبعد ذلك كان للحكومة سلطة التدخل وفرض 
تسوية. ال تنطبق اتفاقيات المفاوضة الجماعية بالضرورة على جميع العاملين في وحدة التفاوض. كانت اإلضرابات خاضعة 
قبل  المعينة من  المحاكم  قبل  أو كليهما من  الملزم  التحكيم  أو  اإلجباري  التوفيق  وكان  المتقدمة،  اإلخطار  لمتطلبات 
الوزارة شرًطا أساسًيا للموافقة. لم يتم حماية العمال من الفصل أو االنتقام لمشاركتهم في اإلضرابات. انتهكت الحكومة في 
بعض األحيان حقوق المفاوضة الجماعية لموظفي القطاع الخاص. تمكنت بعض النقابات من لعب دور داعم في النزاعات 

العمالية. كان للنقابات الحق في المطالبة بالتحكيم الحكومي.
تتمتع محاكم العمل بسلطة النظر في انتهاكات قانون العمل والنزاعات، ولكن لم تتوفر معلومات بشأن اإلنفاذ، بما في 
ذلك ما إذا كانت اإلجراءات سريعة أو فعالة أو ما إذا كانت العقوبات تتناسب مع تلك الخاصة بالقوانين األخرى التي تنطوي 
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على إنكار الحقوق المدنية، مثل التمييز. وأفاد المضربون وقادة النقابات بأن مسؤولين حكوميين هددوهم ومضايقتهم. في 
عام 2021، الحظت منظمة العمل الدولية فرض عقوبات على التمييز ضد النقابات، ولم يكن الفصل من العمل ضد النقابات 
كافيًا لردع االنتهاكات. كانت العقوبات على انتهاك القوانين المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية أقل 

من تلك المفروضة على انتهاكات الحقوق المدنية األخرى. لم يتم تطبيق العقوبات على المخالفين.
أفادت المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان في أبريل / نيسان أن عمال البالد ما زالوا يعانون بسبب غياب الحماية القانونية 
الكافية والحقوق، والتي تفاقمت بسبب تدني األجور ونقص فرص العمل في القطاعين العام والخاص. وقدرت المنظمة 
الدولية لحقوق اإلنسان أن العديد من أصحاب العمل استغلوا هذا الوضع لدفع أجور زهيدة لعمالهم أو استبدالهم بعمال 

أجانب استقروا على أجور متدنية.
إقليم كردستان في مجال حقوق  إقليم كردستان مشاركة حكومة  االجتماعية في حكومة  والشؤون  العمل  وزارة  تقود 
العمال. تستند قوانين العمل لحكومة إقليم كردستان إلى قانون العمل الفيدرالي. كان هناك أكثر من 15 اتحاًدا وجمعية 
ونقابة في إقليم كردستان العراق. جميع رؤساء االتحادات والنقابات من الرجال، لكن أعضاء مجلس اإلدارة من النساء. كان 
لكل نقابة لجنة نسائية منفصلة لشؤون العامالت. وبحسب ما ورد تلقت اللجنة الدعم من المنظمات غير الحكومية المحلية 
الكردستاني  العمال  اتحاد  العراق. كان  إقليم كردستان  في  النسائية  النقابات  قيادة  وتعزيز  الجنسين  بين  المساواة  لدعم 

منظمة شاملة تنسق بين هذه المجموعات.

ب. حظر العمل  اإلجباري
يحظر القانون الفيدرالي وقانون إقليم كردستان العراق جميع أشكال العمل الجبري أو اإلجباري، بما في ذلك العبودية 
والمديونية واالتجار بالبشر، لكن الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لم تراقبا القانون أو تطبقه بشكل فعال. لم تكن 

العقوبات متناسبة مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة المماثلة مثل االختطاف.
أخضع أرباب العمل العمال الوافدين األجانب، ال سيما عمال البناء، وحراس األمن، وعمال النظافة، وعمال اإلصالح، 
وخدم المنازل، لظروف تدل على العمل الجبري، مثل مصادرة جوازات السفر والهواتف المحمولة وبطاقات الصراف اآللي 
وغيرها من وثائق السفر والهوية ؛ قيود على الحركة واالتصاالت ؛ اإليذاء الجسدي والتحرش الجنسي واالغتصاب ؛ حجب 
الموظفين  العقود ومنع  الدفع على  العمل عن  أرباب  فيها  القسري. كانت هناك حاالت توقف  اإلضافي  والعمل  ؛  األجور 

األجانب من مغادرة موقع العمل.
أخضع أرباب العمل النساء للخدمة المنزلية القسرية من خالل الزواج باإلكراه والتهديد بالطالق، وكانت النساء الالئي 
يهربن من هذه الزيجات أو طلقهن أزواجهن عرضة للوصم االجتماعي وزيادة تعرضهن لمزيد من العمل الجبري. والمشردات 

داخليا والنساء غير المتزوجات واألرامل معرضات بشكل خاص لالستغالل االقتصادي وظروف العمل التمييزية.

ج. حظر عمل األطفال والحد األدنى لسن االستخدام

د. التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن
ينص الدستور على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو العرق أو 
األصل أو اللون أو الدين أو العقيدة أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي واالجتماعي. يحظر القانون التمييز على أساس 
الجنس أو العرق أو الدين أو األصل االجتماعي أو الرأي السياسي أو اللغة أو اإلعاقة أو الوضع االجتماعي. كما أنه يحظر أي 



marsaddaily.com        ensatmagazen@gmail.com                          ensat marsad

السنة 29، االحد ،2023/03/26 No. : 7775

80

شكل من أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل.
والمهن  التوظيف  في  التمييز  حدث  فعال.  بشكل  القانون  إقليم كردستان  حكومة  وال  الفيدرالية  الحكومة  تطبق  لم 
فيما يتعلق بالنساء والعمال األجانب والالجئين وأفراد األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة )انظر القسم 6(. كانت العقوبات 
متناسبة مع القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية، مثل التدخل في االنتخابات. ونادرا ما تم تطبيق العقوبات على المخالفين.

يحظر قانون العمل على النساء العمل خالل ساعات معينة من اليوم وال يسمح لهن بالعمل في الوظائف التي تعتبر 
خطرة أو شاقة. يجب على المرأة الحصول على إذن من قريب ذكر أو ولي أمر قبل منحها بطاقة تعريف األحوال المدنية 
اإلعاقات  ذوي  األشخاص  ضد  التمييز  تحظر  قوانين  توجد  ال  الدستورية،  الضمانات  من  الرغم  على  العمل.  إلى  للوصول 
الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو العقلية، وكان لديهم فرص محدودة للتوظيف. أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية 
أن األزمة السياسية الناجمة عن عدم قدرة مجلس النواب على تشكيل حكومة ألكثر من عام بعد انتخابات أكتوبر 2021 
حالت دون تنفيذ استراتيجية حكومية طويلة األجل لمعالجة التمييز في مكان العمل ضد األشخاص ذوي اإلعاقة خالل 

العام.
المناعة  نقص  بفيروس  اإلصابة  أو  الجنسية  الهوية  أو  الجنسي  التوجه  أو  العمر  أساس  على  التمييز  القانون  يحظر  ال 
البشرية أو غيره من األمراض المعدية. يسمح القانون ألصحاب العمل بإنهاء عقود العمال عند بلوغهم سن التقاعد، وهو أقل 
بخمس سنوات بالنسبة للنساء. يمنح القانون العمال العرب المهاجرين نفس الوضع الذي يتمتع به المواطنون، لكنه ال يوفر 

نفس الحقوق للعمال المهاجرين غير العرب، الذين واجهوا شروًطا أكثر صرامة لإلقامة والعمل.
يحق لالجئين وطالبي اللجوء قانوًنا العمل في القطاع الخاص. ال تعترف الحكومة المركزية بوضع الالجئين الفلسطينيين، 
لكن حكومة إقليم كردستان تعترف بذلك. ُسمح للفلسطينيين بالعمل في القطاع الخاص ولكن ُطلب منهم تجديد وضعهم 
الالجئين  مخيمات  من  في كل  وتجديدها  والعمل  اإلقامة  تصاريح  على  الحصول  من  السوريون  الالجئون  تمكن  سنوًيا. 
وإقليم كردستان العراق، وإن لم يكن ذلك في باقي أنحاء البالد. اعتقلت السلطات الجئين يحملون تصاريح إقامة في إقليم 

كردستان العراق، سعوا للعمل خارج المنطقة وأعادتهم إلى إقليم كردستان العراق.
أفادت التقارير أن ما يقرب من 80 في المائة من األشخاص المنحدرين من أصل أفريقي عاطلون عن العمل. وبحسب 
يتم  لم  البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة.  البصرة  المائة من سكان منطقة  إلى 20 في  فإنهم يشكلون 15  المصادر،  بعض 
تمثيلهم في السياسة، ولم يتقلدوا مناصب حكومية رفيعة، وأفادوا بأن التمييز منعهم من الحصول على وظائف حكومية. 
العزيز، لتصبح أول  التلفزيونية الرسمية للبالد أول مذيعة أخبار عراقية أفريقية، رندة عبد  القناة  في مارس / آذار، عينت 
العمال  تعرض  بشأن  عديدة  تقارير  العام، كانت هناك  البالد. خالل  في  إعالمية  وسيلة  توظفها  أفريقي  أصل  مراسلة من 
المهاجرين من البلدان األفريقية واآلسيوية للعنف الشديد، وإجبارهم على العمل في تجارة الجنس، واالستغالل واالعتداء 

الجنسيين. كثيرا ما تم ترحيل العمال الذين يتبين أنهم يقيمون ويعملون بشكل غير قانوني.
واجه األشخاص عديمو الجنسية التمييز في العمل وافتقروا إلى األمن الوظيفي. لم يكن العديد من األشخاص عديمي 

الجنسية قادرين على التسجيل للحصول على بطاقات الهوية، مما منعهم من الحصول على عمل في القطاع العام.

ه. شروط العمل المقبولة
الفقر. يحدد  الفيدرالي، فوق خط  العمل  الوطني لألجور، الذي حدده قانون  الحد األدنى  قوانين األجور والساعات: كان 
واحدة،  إلى ساعة  يبلغ مجموعها 30 دقيقة  أكثر  أو  واحدة  راحة  فترات  بثماني ساعات، مع  القياسي  العمل  يوم  القانون 
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وأسبوع العمل القياسي ب� 48 ساعة. يسمح القانون بما يصل إلى أربع ساعات من العمل اإلضافي في اليوم ويتطلب أجًرا 
إضافًيا مقابل العمل اإلضافي. بالنسبة للعمل الصناعي، يجب أال يتجاوز العمل اإلضافي ساعة واحدة في اليوم.

السالمة والصحة المهنية:
 تضع الحكومة معايير السالمة والصحة المهنية )OSH( المناسبة للصناعات الرئيسية. ينص القانون على أنه بالنسبة 
لألعمال الخطرة أو المرهقة، يجب على أصحاب العمل تقليل ساعات العمل اليومية. يكفل القانون للعمال الحق في إبعاد 
أنفسهم عن وضع يهدد صحتهم وسالمتهم دون المساس بعملهم، لكنه ال يوسع هذا الحق ليشمل موظفي الخدمة المدنية 

أو العمال المهاجرين، الذين يشكلون مًعا غالبية القوى العاملة في البالد.
أدى اإلطار القانوني والتنظيمي، جنًبا إلى جنب مع ارتفاع مستوى العنف وانعدام األمن في البالد، وارتفاع معدالت 
البطالة، والقطاع غير الرسمي الكبير، واالفتقار إلى معايير عمل هادفة، إلى ظروف متدنية للعديد من العمال. تحدث إصابات 
في مكان العمل بشكل متكرر، ال سيما بين العمال اليدويين ؛ ومع ذلك، لم تتوفر بيانات حتى نهاية العام عن العدد المحدد 

لحوادث العمل التي أدت إلى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
اتبعت حكومة إقليم كردستان متطلبات الصحة والسالمة المهنية المحددة في قانون العمل االتحادي. تقوم محاكم 
العمل في إقليم كردستان العراق بتسوية النزاعات بين الموظفين وأرباب العمل، بما في ذلك تلك التي ال تشملها تشريعات 

العمل.

إنفاذ األجور والساعات والصحة والسالمة المهنية:
المهنية.  والسالمة  والصحة  العمل،  باألجور، وساعات  المتعلقة  بالمسائل  يتعلق  االختصاص فيما  لديها  العمل  وزارة   
لم تطبق الحكومة بشكل فعال اللوائح التي تحكم األجور أو ظروف العمل. وال تتناسب العقوبات على المخالفات مع تلك 

المتعلقة بالجرائم المماثلة مثل االحتيال أو اإلهمال. لم يتم تطبيق العقوبات على المخالفين.
عمل موظفو الصحة والسالمة المهنية بالوزارة في جميع أنحاء البالد. من غير الواضح ما إذا كانت المسؤولية القانونية 

لتحديد المواقف غير اآلمنة تظل على عاتق خبراء الصحة والسالمة المهنية أو العمال.

القطاع غير الرسمي:
 قدر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في تشرين الثاني / نوفمبر 2021 أن غالبية العاملين في القطاع الخاص في 
البالد، الذين يشكلون 40 إلى 50 في المائة من القوة العاملة، يعملون في كيانات القطاع غير الرسمي. الحظت منظمة العمل 
الدولية أن عمال القطاع الخاص، ومعظمهم يعملون بشكل غير رسمي، ال يتلقون الحماية والمزايا الكافية في مكان العمل، 
وغالبًا ما يحصلون على متوسط أجور أقل من نظرائهم في القطاع العام. وجدت منظمة العمل الدولية أن الالجئين وطالبي 
اللجوء يعملون في الغالب في القطاع غير الرسمي، حيث يتعرضون لظروف عمل سيئة، ألنهم يواجهون حواجز نظامية تحول 
دون التوظيف الرسمي. المتطلبات البيروقراطية التي تختلف من مقاطعة إلى أخرى، وأحياًنا على أساس كل حالة على حدة، 

تجعل من الصعب على العديد من الالجئين تلبية المتطلبات القانونية للحصول على عمل رسمي.
العمل  لظروف  عرضة  والمهاجرين  األجانب  العمال  جعل  إلى  العمل  عقود  على  والمراقبة  اإلشراف  إلى  االفتقار  أدى 

االستغاللية والمعاملة التعسفية.
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المسار التفردي الذي تم فرضه على اقليم كردستان  جعل االقليم من منطقة كانت تعرف باسبرطة الشرق االوسط من حيث 
تطور الديمقراطية وحقوق االنسان واالعمار واالزدهار ومكافحة االرهاب والفساد ) تحدث عنه الرئيس مام جالل باعتزاز باللغة 
الكردية امام اجتماع الجمعية العمومية لالمم المتحدة في 2005 ( الى اقليم هش)كرتوني( حسب احدث تقرير لمجلة توصف 
بمجلة صناع القرار في الواليات المتحدة وهي )فورين بوليسي ( واقليم منتهك لحقوق االنسان والحريات والتلكؤ في مكافحة 
الفساد و عدم المساواة االقتصادية حسب التقرير السنوي للخارجية االمريكية للعام 2022 والتقريران موجودان في هذا العدد 

بامكان القارئ الكريم التمعن فيهما .
**اضافة الى قرارات المحكمة االتحادية حول الملف النفطي وكذلك قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في 
باريس من قبل العراق ضد تركيا وايضا المحكمة الدولية بخصوص شركة كورك ،كل ذلك ليست مجرد صدفة او توقيت سيء 
بل عبارة عن تراكم االخطاء بسبب المسار الذي يتفرد به القائمون على اخراج الكابينة من مضمون الشراكة في الحكم والقرار 

ومتطلبات الحكم الرشيد ومصير االقليم ومستقبل ابنائه واجياله .
وفي ظل السياسات الخاطئة المتبعة نجد يوميا تقارير دولية تؤكد إن العجز الديمقراطي في االقليم والخلل االقتصادي هما 

نتيجة تفرد قيادته السياسية القائمة على المصلحة الذاتية.
تقارير سنوية حول  المتحدة  الواليات  تصدر  الكونغرس،  من  على طلب  وبناءا   ،1976 عام  فمنذ  بجديد  ليس  **والتقرير 
ممارسات حقوق اإلنسان في دول العالم، ، وتتناول حالة حقوق اإلنسان المعترف بها دولًيا في جميع البلدان األعضاء في األمم 
المتحدة. تدعم هذه التقارير هدف الواليات المتحدة المتمثل في تعزيز الحرية الفردية والحريات الديمقراطية في العالم الن 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان تعزز بعضها البعض، ودعم التجديد الديمقراطي ضروري لتعزيز هذه الحقوق. 
**لم يمر يوم دون ان يكون لالتحاد الوطني موقف صريح وحذر ومسؤول ازاء مايجري او مايرتكب بحق االقليم ويعلن 
االستعداد للعمل معا من اجل حل جذري للمشاكل الداخلية وكذلك العالقة مع بغداد و الملف النفطي عبر التوافق على قانون 
النفط والغاز االتحادي و توحيد قوات البيشمركة وايضا شفافية ونزاهة االنتخابات والمنافذ الحدودية والكف عن اعالء المصلحة 
غ العمار االقليم وتحسين الوضع المعيشي للمواطن واعادة االقليم الى مسار  الشخصية على مصلحة الشعب واالقليم والتفر
النور من ضالل الفشل والخسائر حيث لم تبق هنالك قضية وليست لالقليم نصيب في الخسارة منها و بيانات الكابينة التاسعة 

في التعامل مع تلك الخسارات دليل على تقبلها لتلك الحقائق ليبقى ان نقول: بعد هذه الخسارات ماذا بعد؟
**الفرصة التزال متاحة الخراج االقليم من هذا المسار الخاطئ واعادته المجاده السابقة التي كنا نقول بضرورة جعله نموذجا 
لالعمار والتعايش في العراق واالن نجد ان ارضة التفرد واالستحواذ تنخر احشائه وامجاده وتهدد مصيره وسمعته امام المجتمع 
الدولي والوضع بحاجة الى عقلية مسؤولة تؤمن بشراكة الجميع في الحكم والتفاهم وتقبل االخر واالبتعاد عن الخطابات البالية 

والمزايدات والركون الى خدمة المواطن واالقليم لنعيده اسبرطة حقيقية في الشرق االوسط وبيتا من الذهب  .

رئيس التحرير

من اسربطة »الشرق االوسط« 
الى »البيت الكرتوني« 


