
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
 اإلنسانمفوض�ة االمم المتحدة السام�ة لحقوق 

 2020آب 
 �غداد، العراق

 

 

س�اق في اإلنسان حقوق  وتجاوزات انتهاكات  
التظاهرات في العراق   

2020 ن�سان إلى 2019 األول تشر�ن من  



 

[2] 
 

 

قوات األمن الغاز المسیل للدموع خالل االشت�اكات التي أعقبت المظاهرات  تطلقمتظاهر عراقي �قف مع العلم الوطني لبالده ف�ما 

العراق�ة ب�ق�ة المدینة، العاصمة في المناهضة للحكومة في ساحة الخالني ق�الة جسر السنك وسط �غداد الذي یر�ط المنطقة الخضراء 

 .2020كانون الثاني  28في 

 

 AFPتصو�ر : أحمد الر��عي 

  



 

[3] 
 

 

 

 

 

" من دواعي القلق الشدید استمرار استهداف وقتل النشطاء والمدافعین عن حقوق اإلنسان. هذا ل�س 

الذي عنفًا عشوائ�ًا، بل هو إسكات متعمد لألصوات السلم�ة، إلى جانب اإلفالت التام من العقاب 

. �سلط  الورق  یتمتع �ه الجناة. بدون محاس�ة، ست�قى الجرائم المرتك�ة مجرد إحصائ�ات وأرقام على

 ".هذا التقر�ر الضوء على المعاناة، و�قدم توص�ات ملموسة للمساعدة في إعادة بناء ثقة الجمهور

 2020آب  27 ،رتبالسخا-الممثلة الخاصة لألمین العام لألمم المتحدة في العراق، جینین هین�س -

 

 

" إن تعّرض األشخاص للتعذیب وسوء المعاملة والخطف واالختفاء واالعتقال التعسفي لمجرد ممارسة 

الحق في التظاهر السلمي والتعبیر  حقهم في التجمع السلمي وحر�ة التعبیر، أمر غیر مقبول. لكّل فرد

 ".علنًا عن إح�اطه من عدم قدرته على إعالة نفسه وُأسرته

 2020 آب 27، م�شیل �اشیلیت مفوضة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان، -

https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx
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  ملخص تنفیذيأوًال: 

كان على نطاق غیر مسبوق و و محافظات في كافة أنحاء العراق  عدة شملت تظاهرات 2019 تشر�ن األول/ اكتو�ربدأت في 

و�تناول االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة.  ضیق اآلفاق إزاءعن إح�اطهم  أعر�وا ش�اب �صورة أساس�ة في البدا�ة �قودها

حقوق اإلنسان  وتجاوزات تفاصیل انتهاكات" انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان في س�اق التظاهرات في العراق "هذا التقر�ر

 2019 تشر�ن األول 1من خالل المدة س�اس�ة المعارضة الالتي ارتكبت ضد المتظاهر�ن واألشخاص الذین �عبرون عن 

 تعز�ز المساءلة ومنع العنف في المستقبل. بهدف،  2020ن�سان  30إلى 

مفوض�ة األمم مكتب اإلنسان و حقوق المعني �(یونامي) من خالل مكتبها  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقالتقر�ر أعدت 

مع مصادر مختلفة، في العراق  أجر�ت مقابلة 900تستند النتائج المقدمة إلى أكثر من و لحقوق اإلنسان.  السام�ة المتحدة

، ومحامون، وصحفیون حقوق اإلنسان، ونشطاء س�اسیون ومدنیون،  ، ومراقبوفي التظاهرات أشخاص مشاركون �ما في ذلك 

 مع ولقاءات، وز�ارات إلى مرافق االحتجاز، التظاهراتأسر المتظاهر�ن القتلى، فضًال عن مالحظات من مواقع  من وأفراد

 .المسؤولین الحكومیین وغیرهم من الجهات المعن�ة مختلفمع 

لى إنهاء انها تهدف إ بداهذا التقر�ر إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان والتي  التي خلص إلیهاتشیر النتائج 

ألحزاب ا ینتقدون لمتظاهر�ن واألشخاص الذین لعنف ال� الهو�ةمسلحة مجهولة  أطراف ، �ما في ذلك استهدافاالحتجاجات

، 2020أ�ار شهر لة في والمشكّ  ،الس�اس�ة والجماعات المسلحة ذات العالقات المختلفة �الدولة. وفي حین أن الحكومة الحال�ة

من العقاب الجناة إفالت استمرار ن أ الإ، التظاهرات� ذات الصلةالتزامها �المساءلة عن االنتهاكات والتجاوزات  عن أعلنتقد 

، تدهورت بیئة حقوق اإلنسان �شكل ملحوظ 2019 تشر�ن األولمنذ فمصدر قلق �الغ. ل �شكّ  زالعلى هذه األعمال ال 

ال و . والد�مقراط�ة لمتاح للمجتمع المدنياالهش  فضاءللالمز�د من االنحسار ف�ما یتعلق �حر�ة التعبیر والتجمع السلمي، مع 

 .یزال المتظاهرون واألشخاص الذین �عبرون عن السخط �شكل علني وصر�ح معرضین لخطر كبیر

ووثقت  ،مستو�ات شدیدة من العنف 2019تشر�ن األول  1والتي انطلقت في  البالد أرجاء التي عمت التظاهراتشهدت 

 487تقار�ر موثوقة عن مقتل األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان  مكتب مفوض�ة /اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة 

 تموز 31في و  .1طفًال وامرأة واحدة على األقل 34وكان من بین القتلى  .التظاهرفي مواقع  خر�نآ 7 715وٕاصا�ة  اً متظاهر 

، اً شخص 560 ما ال �قل عن حتى ذلك التار�خ أدى إلى مقتل التظاهراتأن العنف خالل العراقي  الوزراء، أكد رئ�س 2020

وكان تشكیل  .�غداد من كانمن الش�اب وأكثر من نصفهم كانوا ، ومعظم الضحا�ا �ةاألمنللقوات  منتسبون �من فیهم مدنیون و 

، والتي أعادت 2020لجنة لتقصي الحقائق من أجل تحقیق المساءلة من أولى التزامات الحكومة التي تشكلت في شهر أ�ار 

 التأكید على ذلك منذ ذلك الحین في مناس�ات عدة.

___________________ 
 
   لتفصیل اكثر 9انظر حوادث الموت واالصا�ة في مواقع التظاهرات صفحة   1
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غیر استخدام القوة  األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان مكتب مفوض�ة/  اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة وثقت كذلك و 

عند و في �غداد وذي قار وكر�الء وال�صرة. وكان ذلك �شكل رئ�سي ضد المتظاهر�ن في عدة محافظات، الضرور�ة والمفرطة 

ا المتظاهرون استخدام القوة في المواقف التي أدت إلى وفاة وٕاصا�ة المتظاهر�ن، �ما في ذلك المواقف التي تصرف فیه

 المتظاهر�نالتمییز بین في لقوة و اتدر�جي الستخدام التصعید ال اعتماد قوات األمن في حوادث متعددة في أخفقت ،�عنف

. حیث استخدمت قوات األمن القوة مع الحالة الرد �شكل متناسبفي لعنف والمتظاهر�ن غیر العن�فین، و یلجأون ل الذین

مثل الغاز  -الممیتة غیر الضرور�ة ضد المتظاهر�ن، مع االعتماد المتكرر على الذخیرة الح�ة واستخدام األسلحة األقل فتكا 

 رال مبر  شدیدةالتسبب في إصا�ات  من شأنهاأسلحة أقل فتًكا  �ةقوات األمنال�طر�قة ممیتة. كما استخدمت  -المسیل للدموع 

ى كرات من التي تحتوي عل النار�ة الصیدبنادق  وخراط�شهوائ�ة البنادق ال خردق (صجم)لها، �ما في ذلك  وال ضرورة

 الرصاص.

االستجا�ة العن�فة  اإلنسان أنمفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق مكتب / اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة الحظت كما 

الس�طرة على الحشود، وعدم التخط�ط  مجالعدة عوامل، �ما في ذلك االفتقار إلى الخبرة في  مرّدهامن جانب قوات األمن 

�فتقر العراق إلى قوة مدر�ة ومزودة �موارد مناس�ة و واتخاذ تدابیر وقائ�ة لتجنب استخدام العنف.  تظاهراتلل�شكل صح�ح 

 كما حصل في �غداد والناصر�ة وكر�الء، الحاالت،في �عض و . والس�طرة علیها كبیرةلتجمعات الاتنظ�م بومكلفة خص�صًا 

الذخیرة الح�ة وعبوات الغاز استخدام  ذلك في ، �ما�شكل غیر قانونيستهدف المتظاهر�ن عمدًا ت �ةقوات األمنالأن  ابد

ال �شكل فع التعاملغیر مجهزة �شكل جید وغیر قادرة على  �ةقوات األمنال ا انفي حاالت أخرى، بدو المسیل للدموع. 

 صخورللمتظاهر�ن، وال س�ما أولئك الذین �حاولون الوصول إلى الم�اني الحكوم�ة أو إلقاء ال كبیرةلتجمعات الامع وقانوني 

 والحجارة أو زجاجات المولوتوف.

 �ةقوات األمنالالمواجهات بین  خالل، معظمهم خالل المدة التي �شملها هذا االستعراض متظاهر 3000تم اعتقال حوالي 

الضمانات ومن  ومن حر�ة التعبیر والتجمع السلمي والمتظاهر�ن، مما أثار مخاوف �شأن الحرمان التعسفي من الحر�ة

، االتحاديأن قانون مكافحة اإلرهاب ف�ه  أعلن اً ، أصدر مجلس القضاء األعلى ب�ان2019 تشر�ن األول. في أواخر اإلجرائ�ة

نقضت محكمة التمییز �عنف.  م، سینطبق على المتظاهر�ن الذین یتصرفون اإللزامي لعقو�ة اإلعدا الذي یتضمن الفرض

، وأعلنت أن الجرائم التي یرتكبها المتظاهرون ین�غي أن تتم مقاضاتهم 2019تشر�ن الثاني  24اإلتحاد�ة هذا الرأي في 

 علیها �موجب قانون العقو�ات العراقي.

أ�ضًا نمطًا من المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان  مفوض�ة األمممكتب /  اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة كما وثقت 

ولم یتمكن أو الذین �عبرون عن معارضة س�اس�ة. و/ تظاهراتأشخاص داعمین لل التي تستهدفوتلك  العشوائ�ة االعتقاالت

ممارسة االحتجاز السري العدید من المعتقلین من إبالغ أي شخص �مكان وجودهم لعدة أ�ام، مما أدى إلى مخاوف �شأن 

 وتزاید اإلبالغ عن عدد كبیر من المفقودین.

 المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان مفوض�ة األمممكتب /  اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة �اإلضافة إلى ذلك، سجلت 

التام على اإلنترنت، وتقیید الوصول إلى منصات  الحظر شملتالحق في حر�ة التعبیر، فرض قیود ال موجب لها على 
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أنهم أصیبوا  كذلك . وقد أفاد صحفیون التشو�ش على البثفضائ�ة ومحاوالت  �ةقنوات تلفز�ون ومداهمةالتواصل االجتماعي، 

درة ، فضًال عن تعرضهم لالعتداء والمضا�قة، ومصان على أنهم صحفیو  بهمف �على الرغم من التعر  التظاهراتقع افي مو 

 .اً مؤقت حتجازتعرضهم لال ، وفي �عض الحاالتالمسجلة المواد مسحمعداتهم أو 

االعتداءات من  اْ أنماط المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان مفوض�ة األمممكتب /  اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة كما وثقت 

مما �شیر إلى استهداف واسع النطاق �ما في ذلك أفعال یجرمها القانون المحلي النافذ،  ،ةمتعدد حةمسلجهات رتكبها تالتي 

المنتقدین لألحزاب الس�اس�ة والجماعات المسلحة ذات العالقات المختلفة األشخاص الذین ُیزعم كونهم من و للمتظاهر�ن 

 -في مواقع التظاهر أو مكانات أخرى  العن�فة القتل والخطف واالختفاء والهجماتاالستهداف �ذلك عمل�ات  وشمل�الدولة، 

 ةالمشترك الغا�ةتهدف إلى أنها هذه الحوادث  و�دت. خارجهوعدد ال �حصى من التهدیدات عبر اإلنترنت و  -�ما فیها المنازل

في  في إسكات المتظاهر�ن والناشطین ال�ارز�ن مع خلق بیئة من الخوف والترهیب لثني اآلخر�ن عن المشاركة ةالمتمثل

 .التظاهرات

 التي تقوم بها جهات مسلحة لها ارت�اطات مختلفة �الدولة في منع الهجمات المسلحة حاالتقوات األمن�ة في عدة الأخفقت و 

من المعلومات التي  و�الرغم، وعلى غرار ذلك. المتواصلةحما�ة المتظاهر�ن أثناء الهجمات في و  التظاهراتعلى مواقع 

الحكومة  أخفقتفقد  ،كانوا عرضة لخطر القتل أو االختطاف ومن یدلون �انتقاداتهم علناً إلى أن المتظاهر�ن ال�ارز�ن  أشارت

  .بذل جهود ملموسة لتوفیر الحما�ة للمعرضین للخطر أو السعي لتحقیق المساءلةفي 

حما�ة عدم  ،الجناة، وفي �عض الحاالت محاس�ةوعدم التي ارتكبت ف�ما یخص التظاهرات  تجاوزاتاالنتهاكات والإن 

 على الحق في حر�ة التعبیر والتجمع السلمي. اً ، أثرت سل��كون من المعقول توقعهاالضحا�ا من الجرائم التي 

ذین ال كافة عناإلفراج  �غ�ة، هیئة تحقیق مستقلة لتشكیلكما �شیر التقر�ر إلى الجهود التي بذلتها الحكومة العراق�ة الحال�ة 

تحدید وٕاغالق أي مرفق احتجاز خارج س�طرة السلطات الشرع�ة، و ، اتتظاهر ال� یتعلقبدون أس�اب قانون�ة ف�ما  اعتقالهم تم

�غ�ة تقد�م تعو�ضات للضحا�ا أو  التظاهراتخالل  أصیبواأو الذین قتلوا  األمن�ة قواتال ومنتسبيوٕاعداد قائمة �المدنیین 

حالة وفاة وكذلك  560�حوالي  قابلة للتوسع الئحة أعدتأعلنت الحكومة أنها  تموز 30. وفي ألفراد أسرهم، حسب االقتضاء

 .ألسرهم ُتقدم واستحقاقات، مع حزمة تعو�ضات "شهید" صفةجم�عهم س�حصلون على  من منتسبي القوات األمن�ة، 20تشمل 

أن تنشر الالئحة على موقع ال�كتروني، مما یت�ح إعداد لوائح تفصیل�ة حسب الجنس والعمر، وهي معلومات ال  ومن المقرر

، أمرًا بتشكیل 2020تموز  7بتار�خ أصدر مجلس القضاء األعلى، �استثناء اإلشارة إلى "غالب�ة من الش�اب".  زالت مجهولة

 د والمحافظات األخرى".هیئة قضائ�ة للتحقیق في "قضا�ا االغت�ال في �غدا

آب عن قرار بتقد�م الرعا�ة الطب�ة للمتظاهر�ن الجرحى وٕارسال الذین ال �مكن التعامل مع  11وأعلنت الحكومة بتار�خ 

لخاصة ت االحتیاجاواعاقة ذوي اإلعایة ون رقانوشمول الجم�ع �التأمین الصحي وتعدیل  حاالتهم داخل العراق إلى الخارج
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كما أعلنت أن ُأسر الذین اعتبروا شهداء أو الجرحى سیتسلمون استحقاقات بإدارة  معاقین. أص�حوال�شمل أولئك الذین 

 2مؤسسة الشهداء.

بهذه الخطوات وتؤكد  األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسانمكتب مفوض�ة /  اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة ترحب و 

عند االقتضاء،  ومقاضاتهم�التظاهرات  ذات العالقةاالنتهاكات والتجاوزات  كافةأن الحكومة ملزمة �التحقیق مع مرتكبي 

سبل الوصول إلى العدالة  إتاحةفضًال عن من خالل إجراءات تراعي متطل�ات المحاكمات العادلة والضمانات القضائ�ة، 

 .وأسرهم الضحا�الكافة  الضررعن  ض�التعو والحق�قة و 

التي وقعت  واالعتداءات التوص�ات الملموسة التي تهدف إلى تعز�ز المساءلة عن االنتهاكاتكما و�قدم التقر�ر سلسلة من 

�قدم التقر�ر توص�ات عمل�ة تهدف إلى  3التخط�ط النتخا�ات م�كرة،�جري و  التظاهرات و�ینما تتواصل. التظاهرات خالل

الد�مقراطي  الجوحما�ة �ما یتعلق �ممارسات القوات األمن�ة و  و�شمل ذلكالحد من حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، 

 المدني. المتاح للمجتمع ذلك

 �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تشیرفي احترام حقوق اإلنسان للمتظاهر�ن،  اإلخفاقحاالت �ینما �فّصل هذا التقر�ر و  

والمتظاهر�ن  �ةقوات األمنالبین  تالحمعلى ال إیجاب�ةوجود أمثلة  إلىاألمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان مكتب مفوض�ة  /

تحسین االلتزام �المعاییر الدول�ة، مما �شیر إلى أنه على الرغم من تعقید التحد�ات في �عض المواقع ل�اإلضافة إلى محاوالت 

 .اً ظل ممكن� متوافق مع حقوق اإلنسانال التعامل نأاال  التي تواجه العراق

 

 المقدمة والوال�ةثان�ًا: 

) هذا OHCHR(المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان  مفوض�ة األمممكتب و (یونامي)  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تأعد

 .التقر�ر

 �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق) الذي �فوض 2020( 2522 المرقم تم إعداد هذا التقر�ر �موجب قرار مجلس األمنو 

 ".من أجل توطید س�ادة القانون وتحسین اإلدارة في العراق"تعز�ز المساءلة وحما�ة حقوق اإلنسان [...] بـ (یونامي) 

األمم المتحدة لمساعدة بعثة ، قامت 2019 تشر�ن األول 1العراق في  التي عمتالواسعة النطاق  التظاهرات أن بدأتمنذ 

برصد االدعاءات ذات الصلة �انتهاكات وتجاوزات حقوق  المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان مفوض�ة األمممكتب /  اقرلعا

وضمان  التظاهرات� ذات الصلةاالنتهاكات والتجاوزات  الحد من �غ�ةمع الحكومة  التواصلبهدف  ،اإلنسان عن كثب

 .�شأنها لةاءالمس

___________________ 
 
 أو  twitter @AhmedMullaTalalالمؤتمر الصحفي األسبوعي لرئ�س الوزراء. �مكن االطالع على المقتطفات على الرا�طین:  -2020آب  11  2

@IraqiGovt. 
 ، أي قبل موعدها �سنة تقر��ًا.2021أن العراق سُیجري انتخا�اته البرلمان�ة القادمة في حز�ران  2020تموز  31أعلن رئ�س الوزراء على التلفاز بتار�خ   3
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حقوق عن ثالثة تقار�ر  األمم المتحدة لمساعدة العراق �عثةأصدرت  2019خالل المدة من تشر�ن األول إلى كانون األول 

 اً تقر�ر  ال�عثة، أصدرت 2020 �ارأفي و مع بدء االحتجاجات وتطورها وتوسعها.  تزامنت اإلنسان تتعلق �انتهاكات وتجاوزات

مكتب /  اقرلعاة دلمساعة دلمتحا مألمابعثة تسعى و ز على حوادث اختطاف المتظاهر�ن والناشطین ال�ارز�ن. ركّ  اً را�ع

شاملة عن االنتهاكات الرئ�س�ة التي  نظرة عامةفي هذا التقر�ر إلى تقد�م األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان  مفوض�ة

 والمدة، والتي تغطي ذروة االحتجاجات 2020 ن�سان 30حتى  2019 تشر�ن األول 1في  التظاهراتلوحظت منذ بدا�ة 

اق رلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة وفي التقر�ر ، تشجع  . 2020 �ارأ 7في  ةالجدیدالحكومة  المصادقة علىالتي س�قت 

مكتب مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان على تعز�ز الجهود لضمان المساءلة واتخاذ إجراءات لدعم حقوق  /

 الضحا�ا في العدالة والحق�قة والتعو�ض.

 

 المنهج�ةثالثًا: 

/  اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة مقابلة أجرتها  900أكثر من  عبر�ستند هذا التقر�ر إلى معلومات تم الحصول علیها 

�صورة م�اشرة مع  – 2020 تموز 31و 2019 تشر�ن األول 1بین األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان  مكتب مفوض�ة

وصحفیین  ومسعفینمنظمات مجتمع مدني في مع متظاهر�ن وناشطین وأعضاء  -صال الهاتفيتعن طر�ق اال األشخاص أو

. ومن بین من أجر�ت معهم المقابالت التظاهراتعلى م�اشر  اطالع لدیهم ممن ذات صلة وطالب ومعلمین ومصادر أخرى 

 .4أسر المصابین أو القتلى أو المفقودین من ، وكذلك أفرادالتظاهرات خاللأشخاص أصیبوا أو اعتقلوا أو احتجزوا أو اختطفوا 

على وسائل التواصل  اً انتشر العدید منها أ�ض والتيموثوقة،  مصادر لمقدمة منآالف الصور ومقاطع الفیدیو ااستعراض  تم

مكتب /  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق. كما واستعرضت التظاهراتالعنف في مواقع  ممارسات االجتماعي، واظهرت

 علن�ة، �ما في ذلك تقار�ر المستقاة من المصادر العلن�ةو  المتاحة معلوماتالاألمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان  مفوض�ة

الوزار�ة لجنة ال�ر تقر  فضًال عن ،صادرة عن المفوض�ة العراق�ة العل�ا لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني العراق�ة

 2019.5 تشر�ن األول 22الصادر في  األول)العل�ا (تقر�ر لجنة تشر�ن 

للتشاور  كبیرةً  اً جهودراق / مكتب مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان لعدة المساعدة لمتحم األمابعثة ذلت �كما و 

في  كبیرة صعو�اتواجهت  ها، على الرغم من أن�شأن المخاوف المتعلقة �حقوق اإلنسان مع المسؤولین الحكومیین واألمنیین

___________________ 
 
�اشر لمواقع التظاهرات. ومع �سبب القیود على التنقل واالجراءات األمن�ة، ُمنع موظفو ال�عثة / مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان غال�ًا من الرصد الم 4

غداد برفقة قائد �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان من ز�ارة أحد مواقع التظاهرات في شارع الرشید ب�ذلك ، تمكنت 
متر  600واقع على �عد حوالي عمل�ات �غداد. كما راقبت ال�عثة / المفوض�ة �انتظام الوضع على جسر الجمهور�ة من خالل المناظیر من مجمع األمم المتحدة ال

 من الجسر.
شكلت الحكومة �موجب أمر دیواني لجنة وزار�ة عل�ا مكلفة �التحقیق في الوف�ات واإلصا�ات في صفوف األفراد والقوات األمن�ة  2019تشر�ن األول  12بتار�خ   5

من أجل تحدید المسؤولین عنها  2019تشر�ن األول  8-1العامة خالل المدة والهجمات التي طالت البنى التحت�ة والممتلكات الخاصة والعامة ووسائل اإلعالم 
 .2019تشر�ن الثاني  21وتقد�م التوص�ات. وأصدرت اللجنة تقر�رها بتار�خ 
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�سبب القیود الحكوم�ة  التظاهرفي مواقع  وقعتتوثیق شامل للوف�ات واإلصا�ات التي ب الق�ام لم �كن من الممكنو . ذلك

�عثة األمم المتحدة لمساعدة . ونتیجة لهذه القیود، لم ُ�سمح لموظفي على المعلومات الجهات الخارج�ة إطالعالمفروضة على 

إلى المستشف�ات لمقابلة المتظاهر�ن المصابین ولم  �الدخولم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان األممكتب مفوض�ة /  العراق

األرقام المفصلة في  و�استثناء. الحكوم�ةوموظفي المستشف�ات  �ةقوات األمنال منتسبيیتمكنوا من إجراء مقابالت فرد�ة مع 

تت�ح الحكومة أو  تعلن، لم 2019 تشر�ن األول 8إلى  1من  المدةالتي تغطي و  المذكورة تقر�ر لجنة التحقیق الحكوم�ة

الئحة بـما عندما أعلنت أنها أعدت  2020تموز  30حتى  التظاهرعدد القتلى والجرحى في مواقع  عنمعلومات  لالطالع

 . ) شخصًا ومنتس�ًا للقوات األمن�ة ممن قتلوا أو أصیبوا خالل التظاهرات أو �حوادث مرت�طة بها650�قارب (

 ،رصدها في س�اق ،األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان مكتب مفوض�ة/  اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة أجرت 

العراق  منمتعددة  أماكنمسلحین وملثمین في  رجال على أیدياختطافهم  أشارت تقار�ر إلى شخصاً  30مقابالت خاصة مع 

اق / مكتب مفوض�ة األمم رلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة  أجرتكذلك . و 2020 ن�سان 30و 2019 تشر�ن األول 1بین 

خالل  شخصًا اعتقلتهم القوات األمن�ة 50مع  عن طر�ق الهاتفأو المقابالت شخص�ًا  المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان

ذلك،  عن ضالً ف. جلسة محاكمة في قضا�ا ذات صلة �التظاهرات 16ورصدت  6التظاهرات في مختلف محافظات العراق،

بز�ارات إلى مرافق  األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان مكتب مفوض�ة/  اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة قامت 

مكتب /  اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة ووزارة الداخل�ة. كما أجرت  �غدادق�ادة عمل�ات ل التا�عةفي �غداد و االحتجاز 

مقابالت مع مجموعة من المصادر األخرى، �ما في ذلك شهود ع�ان على األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان  مفوض�ة

 7حكوم�ة. وجهاتالمعتقلین ونشطاء ومحامین وقضاة  أسرمن االعتقاالت وأفراد 

 14 السام�ة لحقوق اإلنساناق / مكتب مفوض�ة األمم المتحدة رلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة  �اإلضافة إلى ذلك، أجرت

المجتمع المدني  منناشًطا  23 �مشاركة، وعقدت مناقشة مائدة مستدیرة التظاهراتفي  منخرطاتمقابلة مركزة مع نساء 

  .التظاهراتلمناقشة تجر�ة النساء أثناء 

 100أكثر من اق / مكتب مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان رلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة أجرت  كذلك

المدارس ومدرسي المقابالت معلمي  تلك على الحق في التعل�م. شملت التظاهراتمقابلة شخص�ة وهاتف�ة �شأن تأثیر 

المحافظات الجنو��ة  في �ةطالبال في االتحادات نقا�ة المعلمین وأعضاءً  في االبتدائ�ة والثانو�ة، وموظفي الجامعات، وأعضاءً 

األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان مكتب مفوض�ة /  اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة في �غداد. كما عقدت و والوسطى 

في محافظات �غداد والمثنى  ر��ةوأجرت مقابالت مع ممثلي مدیر�ات الت ،اجتماعات مع وزارة التعل�م العالي ووزارة التر��ة

 وذي قار وواسط.

___________________ 
 
 تم حجب التفاصیل لحما�ة من ُأجر�ت معهم المقابالت.  6
لسام�ة لحقوق اإلنسان إلى أنه لم �سمح بإجراء مقابالت على انفراد مع المعتقلین في اق / مكتب مفوض�ة األمم المتحدة ارلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة تشیر  7

 مرافق االحتجاز التا�عة لوزارة الداخل�ة.
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 الس�اقرا�عًا: 

حین اقتر�ت منه، رأیت أنه و �سقط أمامي.  شخصاً ا رأیت هألرى ما كان �حدث، عند التظاهراتذهبت إلى منطقة "

مصاب بجروح خطیرة و�قطر دمًا، وكان الجم�ع �صرخ �أنه مات. ذهلت ولم أكن أعرف ماذا أفعل. بدأ إطالق النار 

هؤالء  تواجدو�صرخون "�الروح �الدم نفد�ك �ا عراق". شعرت �الرعب ولم أفهم سبب  ون ، وكان الجم�ع یركضالتزایدفي 

 أتصالح معإلى المنزل في تلك اللیلة، لم أستطع أن  وصلتوحش�ة. �عد أن هذه الولماذا تم قمعهم ب أصًال،المتظاهر�ن 

أو  قوم�ةحكوم�ة أو  جهةأو یناصرون أي حزب س�اسي ش�اب واعد ال یدعمون أو  مرأیته منكل  ، حیث أننفسي

تظل مست�قظا "ال : والديل قلتوم التالي . في ص�اح الیتأهیله �عیدون وكیف  بلدهم هو كان همهم الوحید ،رق دین أو عِ 

 .8"تالتظاهراوذهبت م�اشرة إلى قلب  ،اللیلة" �انتظاري 

 

في مناطق  التظاهراتفي الحفاظ على الحقوق االجتماع�ة واالقتصاد�ة األساس�ة  خفاقالمظالم الناشئة عن اإللقد حفزت 

على الرغم من و . 9 2018 عام على األقل، �ما في ذلك االحتجاجات العن�فة في ال�صرة 2011مختلفة من العراق منذ عام 

عالوة  نطاقها وعفو�تها.في  اختلفت نهاأ إالهذا االتجاه،  في واصلت 2019 تشر�ن األولأن االحتجاجات التي بدأت في 

من أجل تأس�س حكومة  لحل الحكومة وٕاجراء انتخا�ات م�كرة دعواتاألولو�ة لل المتظاهر�نالعدید من على ذلك، أعطى 

  جدیدة قادرة على إنهاء الفساد والتدخالت األجنب�ة.

واسعة النطاق في �غداد والعدید من المحافظات في جنوب  تظاهرات حدثتمنذ مطلع تشر�ن األول وخالل تشر�ن الثاني و 

ي منظمة أن أوال یبدو  ذلك �ابل وذي قار ود�الى وكر�الء وم�سان والمثنى والنجف والقادس�ة وواسط.ووسط العراق، �ما في 

واسع على وسائل  نطاقمن دعوات االحتجاج التي تم تداولها على  انطلقتالتي و ، تشر�ن األول تظاهراتتقود  كانت محددة

 واسعة، مع مشاركة عاماً  35و 15التواصل االجتماعي. كان المتظاهرون في الغالب من الش�اب الذین تتراوح أعمارهم بین 

عكست تعبیرًا عفو�ًا وواسع  التظاهراتأن  بداقد و . ینمن الش�اب من الط�قة العاملة وكذلك نشطاء المجتمع المدني العلمانی

 السخط.عن  االنتشار

___________________ 
 
 .2020مقابلة مع متظاهر في تموز  8
في الدولة الطرف، مما یؤثر سل�ًا على التمتع الفعلي سبق للجنة المعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة أن أعر�ت عن قلقها ، مشیرة إلى "تفشي الفساد  9

والتعل�م �اإلضافة الى �الحقوق المنصوص علیها في العهد"، وشمل ذلك عدم تخص�ص الموارد الكاف�ة للقطاعات الرئ�س�ة، �ما في ذلك الحما�ة االجتماع�ة، والصحة 
ونقص في الم�اه الصالحة للشرب ومنشآت الصرف الصحي (في جنوب العراق) ، مع تأثر مجموعات ارتفاع نسب ال�طالة والفقر ونقص السكن وانعدام األمن الغذائي 

المالحظات الختام�ة على تقر�ر  -) اللجنة المعن�ة �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة E / C.12 / IRAQ / CO / 4األقل�ات �شكل غیر متناسب. انظر (
 .52-45،  32،  31،  16،  15،  12،11، الفقرات: 2015تشر�ن األول  27 الفترة الرا�عة �شأن العراق ،
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مع  �ةقوات األمنال تعاملت �عد أن �عض التظاهرات إلى العنف ، وخاصة في �غداد، سرعان ما تحولت، األولتشر�ن  1في 

، ورد التظاهرات تلك قمع وٕانهاء انها كانت تنوي على ما یبدو و �قوة مفرطة،  التي كانت سلم�ة في البدا�ة، التظاهرات،

قبل  تشر�ن األولخالل األسبوع األول من التظاهرات استمرت المتظاهرون بإلقاء الطابوق والحجارة على القوات األمن�ة. 

 .�ةاألر�عین ز�ارةالین انتهاء تأجیلها لح

لف قام المتظاهرون �اعتصامات سلم�ة في الساحات الرئ�س�ة في مخت ،تشر�ن األول 25في  التظاهراتاستؤنفت  وحین 

متنوعة د�موغراف�ًا واجتماع�ًا، �ما في ذلك  فئاتشاركت في االحتجاجات اعداد متزایدة من المتظاهر�ن ومن . و المحافظات

قام المتظاهرون والمدرسین. و  اعداد كبیرة من المهنیین والنساء وك�ار السن وتالمیذ المدارس وطل�ة الجامعات والمعلمین

أماكن مكت�ات و وك المدن�ةوالتثقیف �حقوق اإلنسان والحقوق  نقاش الس�اسيلنشاطات ال أتاحت مساحة استخدمتبنصب خ�ام 

الرعا�ة الصح�ة. تم إنشاء نصب تذكار�ة للمتظاهر�ن الذین قتلوا، في حین تقد�م الغذاء، و توز�ع لمساعدة القانون�ة، و ا لتقد�م

في �عض المحافظات، �ضمنها �غداد، انخرطت و . س�اس�ةلرسوم الشارع ذات التوجهات ال تنتمي فنانون برسم لوحات فن�ة قام

للوصول إلى الم�اني الحكوم�ة أو المنطقة  ة منهمفي محاول �ةقوات األمنالأعداد صغیرة من المتظاهر�ن في مواجهات مع 

حزاب س�اس�ة �الحرق. منهم الممتلكات الحكوم�ة وتلك العائدة أل القلةالطرق، واستهدفت  بإغالقآخرون  وقام .الخضراء

الس�اسیین والمدنیین و/أو ناشطي حقوق  والناشطینلمتظاهر�ن ل القسري  ختفاءواالوالخطف  االستهداف �القتلوزادت حوادث 

 .الثاني وتشر�ن تشر�ن األول شهري  خالل االنسان

. واستمرت 2019األول  كانون  1، استقال رئ�س الوزراء عادل عبد المهدي رسم�ًا من منص�ه في التظاهراتمع استمرار 

 اً انتخاب� اً مجلس النواب قانون أقركانون األول،  24. وفي �التضاؤل حجمها أولكن بد ،كانون األول خالل شهراالحتجاجات 

إلى أحزاب س�اس�ة �االنتقال من نظام التمثیل النسبي  للمرشحین غیر المنتمین االنتخا�اتیهدف إلى توس�ع المشاركة في 

 دوائر انتخاب�ة جدیدة.  تحدیداألحزاب إلى نظام فردي قائم على  لقوائم

، وكان معظمها في مواقع االعتصام التي على نطاق أضیق2020خالل شهري كانون الثاني وش�اط تواصلت التظاهرات 

، فرضت الحكومة حظرًا للتجوال ضمن إجراءاتها 2020وفي أواسط آذار من عام  .2019 تشر�ن األولمنذ  موجودةظلت 

، مما ساهم في المز�د من التضاؤل في أعداد المتظاهر�ن، وكذلك ألن العدید من النشطاء تطوعوا للتعامل مع فیروس كورونا

كلفان في تشكیل حكومة، مما رئ�سا وزراء م أخفقجائحة فیروس كورونا. وفي غضون ذلك، ل التصديللعمل ضمن جهود 

أ�ار  7مهد لتكلیف رئ�س الوزراء الحالي السید مصطفى الكاظمي ومصادقة مجلس النواب على كابینته الوزار�ة بتار�خ 

2020. 

 

 

 انتهاكات حقوق اإلنسان المنسو�ة إلى سلطات الدولةخامسًا:  
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 التظاهراتواإلصا�ة في مواقع  الوفاة حوادث .أ

 487تقار�ر موثوقة عن  األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسانمكتب مفوض�ة /  اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة سجلت 

تشر�ن  1من  المدة خاللأو �القرب منها  التظاهراتلمتظاهر�ن في مواقع صفوف ا فيإصا�ة  حادثة 10 7715 وحالة وفاة 

ة دلمساعة دلمتحا مألمابعثة وراجعتها خالل المعلومات التي حصلت علیها  ومن 2020.11ن�سان 30إلى  2019 األول

 حالة وفاة لمتظاهر�ن 487بین من  حالة 359یتضح أنه  اق / مكتب مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسانرلعا

و�شمل ذلك   12"مجهولة الهو�ة عناصر مسلحةـ "المائة) ل� 22حالة وفاة ( 109و  �ةلقوات األمن�فعل ا ُتنسب المائة)� 74(

جثة في الم�اني المحترقة التي أشعلها  19العثور على  وتم .الضحا�ا �سبب الهجمات الض�قة النطاق على مواقع التظاهر

جم�عهم  - حدثا 34الوف�ات المسجلة ما ال �قل عن  مجموع وشمل  13 .، �ما �مثل (أر�عة �المائة) من الوف�اتالمتظاهرون 

 15 وامرأة واحدة. - 14 األوالد من

األمم المتحدة مكتب مفوض�ة /  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، نسبت  16حادثة إصا�ة متظاهر�ن 7715أصل  ومن

المائة) إلى "عناصر مسلحة � 11( إصا�ة 821و �ةقوات األمنال �فعلالمائة) � 89( إصا�ة 6894السام�ة لحقوق اإلنسان 

 تصنیف إجراءلم �كن من الممكن و  ض�قة النطاق شنها جناة مجهولو الهو�ة في مواقع التظاهر.هجمات و مجهولة الهو�ة" 

  .للمصابینشامل 

من  �المدةف�ما یتعلق و في العراق.  المستقلة المؤسساتمختلف الضحا�ا �شكل عام مع التقار�ر الواردة من  أعداد تتفق نتائج

بناًء على  آخر�ن 4207قتلوا وأصیب  شخصاً  149أن 17 تشر�ن األول، ذكر تقر�ر لجنة 2019 تشر�ن األول 8إلى  1

___________________ 
 

المسجل من قبل �عثة األمم المتحدة ال �شمل االف المتظاهر�ن الذین تلقوا العالج الصا�ات اخرى و�األخص تلك الناجمة من الغاز  7715عدد الجرحى  10
 .19000المسیل للدموع. هذه األعداد تقدر بوصولها لـ 

 أعلنمفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان أن عدد الوف�ات التي  /لمساعدة العراقتشر�ن األول، تعتبر �عثة األمم المتحدة  9إلى  1من  للمدةلنس�ة �ا 11
، تشر�ن األول فصاعداً  25من  أما المدة. خرى من روا�ات الشهود ومصادر أ لُمالحظةا لتوجهاتبناًء على ا ،على األرجح اً دق�ق كان عنها تقر�ر لجنة تشر�ن األول

في تقر�رها الخاص عن حقوق اإلنسان: عمل�ات و �عتمد عدد القتلى والجرحى على روا�ات متطا�قة من مصادر أول�ة وثانو�ة ومواد مستقاة من المصادر العلن�ة. 
�عثة األمم المتحدة  شارتاالختطاف")، أحاالت ("تقر�ر  2020�ار أ 23شور في االختطاف والتعذیب واالختفاء القسري في س�اق التظاهرات المستمرة في العراق، المن

  .2020�ار أ 23حتى  2019 ألولتشر�ن ا 1من  الل المدةخ صا�ةإ 7783حالة وفاة و  490 دوثح لىإ(یونامي) لمساعدة العراق 
ن یالرماة المجهول تشملو  ،نظام�ة تا�عة للدولة �ةدیدها بوضوح على أنها قوات أمنمسلحة ال �مكن تح جهاتف ال�عثة / المفوض�ة "العناصر المسلحة" �أنها رِّ عتُ  12

 ن "العناصر المسلحة" ل�س لها صلة �الدولة. أ ست�عدواولئك المنتمین إلى األحزاب الس�اس�ة. إن عدم قدرة ال�عثة / المفوض�ة على التعرف على الجناة ال �
رقت حتى الموت في حادث س�ارة تتشر�ن األول في �غداد �عد أن اح 3�اإلضافة إلى الوف�ات المذكورة في هذا التقر�ر ، توفیت فتاة في الخامسة من عمرها في  13

 �سبب طر�ق مغلق �اإلطارات المحترقة.
الذین شاركوا في و سنة  18و  16لمتظاهر�ن الذین تتراوح أعمارهم بین من المرجح أن �كون العدد اإلجمالي لألطفال القتلى أعلى، �سبب العدد الكبیر من ا 14

 . �ةقوات األمنالالتظاهرات وفي المواجهات مع 
وفي التقاطع التجاري في مدینة ال�صرة، أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهو�ة النار عشوائ�ًا على المتظاهر�ن، مما أدى إلى مقتل  2020كانون الثاني  21ي ف 15

 ة طب�ة وٕاصا�ة ثمان�ة أشخاص، من ضمنهم ُمسعفة أخرى.ُمسعف
الذخیرة الح�ة أو الرصاص المطاطي أو صا�ات جسد�ة �سبب قنابل الغاز المسیل للدموع م المتظاهر�ن ممن تعرضوا إلأنه�" لمصابینال�عثة / المفوض�ة "اعّرفت   16

استنشاق الغاز المسیل للدموع، على عكس تقار�ر اإلصا�ات نتیجة رقام هذه األال تشمل و القض�ان الحدید�ة أو أي نوع من المقذوفات. أو العصي أو الشظا�ا أو 
 .في العراق المؤسسات األخرى، �ما في ذلك المفوض�ة العل�ا لحقوق اإلنسان

 ).5أنظر الهامش رقم (  17
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أن النظام  ال�عثة / المفوض�ة كما وأبلغ مجلس القضاء األعلى  18.الصحةكر أنها مأخوذة من مركز عمل�ات وزارة أرقام ذُ 

  19.التظاهراتذات صلة إصا�ة �سبب  دعوى  3424و  التظاهراتذات صلة �وفاة �سبب  دعوى  524القضائي تلقى 

تشر�ن  1من  المدة خالل آخر�ن 20597وٕاصا�ة  راً متظاه 541 وفاةالمفوض�ة العراق�ة العل�ا لحقوق اإلنسان عن  أعلنتو 

، حیث شهدت عراق�ةمحافظة  11في مواقع التظاهر في ات وٕاصا� �اتووقعت وف 20 .2020حز�ران  10إلى  2019 األول

  21.للضحا�ا أرقاممحافظتا �غداد وذي قار أعلى 

تحد�ات كبیرة في توثیق  المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان مفوض�ة األمممكتب /  اقرلعة ادلمساعة دلمتحا مألمابعثة واجهت 

، مما منع المستشف�ات والوزارات التي فرضتها الحكومةفي مواقع االحتجاج �سبب القیود  حدثتحاالت الوفاة واإلصا�ات التي 

 تنشر الحكومة لم، شر�ن األولتاألرقام المفصلة في تقر�ر لجنة  و�استثناء. التي لدیها المعلومات مشاركة من ذات الصلة

 حین، 2020 تموز 30 یوم معلومات شاملة عن عدد القتلى والجرحى في مواقع االحتجاج حتى تت�ح االطالع علىأو  علناً 

 ن و ستحق� منم التظاهراتجرحوا خالل أو قتلوا  األمن�ة ومنتس�ًا للقوات شخصاً  560 ما ال �قل عنإعداد قائمة بـ أعلنت

 للتعو�ض.

 العراق�ة �ةقوات األمنال الوف�ات واإلصا�ات في صفوف

، وٕاصا�ة عدد التظاهرات�سبب العنف في مواقع  �ةقوات األمنالإلى مقتل عدد من أفراد  متعددةن مصادر متشیر معلومات 

 المدة خالل 1287العراق�ة وٕاصا�ة  �ةقوات األمنال منتسبيمقتل ثمان�ة من  األول تشر�نسجل تقر�ر لجنة كما . منهم كبیر

من منتسبي القوات األمن�ة  17قتل لحقوق اإلنسان،  عراق�ة العل�ا. ووفقًا للمفوض�ة ال2019 شر�ن األولت 8إلى  1من 

 0202.22 حز�ران 10إلى  2019 تشر�ن األول 1من خالل المدة  4091وأصیب 

 �نالمنسوب إلى المتظاهر العنف 

بإلقاء الحجارة والطابوق وزجاجات  �ة،قوات األمنالمن المتظاهر�ن في أعمال عنف ضد  ع صغیرة�مجام انخرطتفي �غداد، 

 حواجز كونكر�ت�ةالقوات األمن�ة المقال�ع، خاصة في المناطق التي أقامت فیها استخدام و  المشتعلةالمولوتوف واأللعاب النار�ة 

نشأ هذا النمط وقد  23�غداد.في ساحة التحر�ر من  القر��ةوالساحات  الخضراءلمنع المتظاهر�ن من الوصول إلى المنطقة 

___________________ 
 

 .6الجزء  -تشر�ن األول انظر تقر�ر لجنة 18
 .2020كانون الثاني  24اجتماع مع ال�عثة / المفوض�ة في  19
العراق�ة العل�ا لحقوق  المفوض�ةالخاص الصادر عن  تقر�رالحر�ة الرأي والتعبیر والتظاهر السلمي ( :نالتقر�ر الخامس للمفوض�ة العراق�ة العل�ا لحقوق اإلنسا 20

أر�عة تقار�ر سا�قة تغطي االنتهاكات المرت�طة ت المفوض�ة أصدر  .2020حز�ران ، صدر في 2020ز�ران ح 10إلى  انون الثانيك 24من  المدة) �غطي ناإلنسا
 .اً فصاعد 2019 تشر�ن األول 1�التظاهرات من 

 محافظات �غداد وذي قار وكر�الء وواسط وال�صرة والنجف والقادس�ة والمثنى وم�سان و�ابل ود�الى. 21
 .3تقر�ر المفوض�ة العراق�ة العل�ا لحقوق األنسان ص  22
ر مال�ة كبیرة تعرضت الممتلكات التجار�ة في منطقة شارع الرشید إلى أضرار جس�مة �سبب المواجهات بین القوات األمن�ة والمتظاهر�ن، مما تسبب في خسائ 23

 ألصحاب األعمال التجار�ة.
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استخدام القوة الممیتة التي أدت  �ما في ذلك – تظاهراتالالعدائي األولي على  الرد في أعقاب في المقام األول من األفعال

 .�شكل عام المساءلة غ�اب�سبب  هذه الممارسات تفاقمتو  –العدیدینوٕاصا�ة  مقتلإلى 

 العائدةفي المحافظات الوسطى والجنو��ة النار في الم�اني الحكوم�ة والممتلكات وأضرمت مجام�ع صغیرة من المتظاهر�ن 

 العل�ا العراق�ةالمفوض�ة  أعلنتوقد اإلیران�ة.  اتالقنصل� ، إضافة إلى مقراتمسلحةلس�اسیین وأحزاب س�اس�ة وجماعات 

من  384، قام المتظاهرون بتخر�ب أو حرق حوالي 2020 حز�ران 10و 2019 ولتشر�ن األ 1لحقوق اإلنسان أنه بین 

تلك  تعمز و . 24والنجف والمثنى وم�سان وذي قار وكر�الءالممتلكات العامة والخاصة في محافظات �غداد و�ابل وال�صرة 

اإلفالت من  ح�اط من الفساد واستمرار�سبب اإلذلك  �فعلون  مأنه�الذین شاركوا في تدمیر الممتلكات القلة من المتظاهر�ن 

 .�القتل لمتظاهر�ن والناشطینواستهداف ا التظاهراتعلى أعمال العنف، �ما في ذلك إطالق النار على مواقع  و�ةالعق

�شملهم ال عنف لل یلجأون ن الذین �المتظاهر  وأن ،الم�اني الدبلوماس�ة ، �ما فیهاال �مكن تبر�ر تدمیر الممتلكات وفي حین

�حقوق أخرى، �ما في ذلك الحق في الح�اة والسالمة  یتمتعون نهم أ إال السلم�ة، التجمعاتفي المشاركة في  التمتع �الحق

 25حرمان التعسفي من الحر�ة وسوء المعاملة والتعذیب.لل وعدم التعرضالبدن�ة 

 للقوة القوات األمن�ةاستخدام  .ب

 ستخدام القوةال العراقياإلطار القانوني 

الصادر  ح لقوات األمن الداخلي في العراق �استخدام القوة �موجب قانون واج�ات رجل الشرطة في مكافحة الجر�مةُ�صرَّ 

 االضطرا�اتإخماد  بهدف�أمر من وز�ر الداخل�ة (...) " ، �ما في ذلكاستخدام القوة� �موج�ه ، والذي �سمح1980سنة 

القتل "حتى لو أدى ذلك إلى  -استخدام األسلحة النار�ة  القانون  . كما یجیز26"التي من شأنها تهدید النظام واألمن العام

بجر�مة معاقب علیها �اإلعدام أو  مدانعلى مجرم القاء الق�ض مقاومة أو المتعمد لحرق أو ا لمنع االختطاف - "العمد

أو  احتالل المعداتأو تدمیر أو  "قوى األمن الداخلي افیه "تتمركز قعامو حتالل أو تدمیر اأو  أو هرو�ه �السجن المؤ�د

األماكن إلى الخطر الجس�م،  تلكالحفاظ علیها أو تعر�ض ح�اة األشخاص في  التي تكون الشرطة مسؤولة عنالممتلكات 

 .27للمرافق العامة المتعمدتخر�ب الأو 

___________________ 
 

حول "جسر الز�تون" واألحداث في محافظة ذي  "الصادر عن منظمة غیر حكوم�ة عراق�ة هي "منظمة السالم والحر�ةو  رلمنشو انظر، على سبیل المثال، التقر�ر ا 24
أنه في محافظة ذي قار وحدها  ،میداني�ناًء على �حث و  التقر�ر . و�ذكر ku.org/index.php/english-http://pfo: الرا�ط على تاحم .20 -19قار ، ص 

عدة  "منظمة السالم والحر�ة"أصدرت و . 2020كانون الثاني  1و  2019تشر�ن األول  25نوًعا مختلًفا من الممتلكات الخاصة والعامة بین  34أحرق المتظاهرون 
الذي و "المطر الدخاني"  2019تشر�ن األول شهر غطي الذي �اط القمع" �التظاهرات بناًء على �حث میداني ، �ما في ذلك "س ات الصلةتقار�ر حول االنتهاكات ذ

 ("تقار�ر منظمة السالم والحر�ة"). 2019ألول كانون ا 1تشر�ن األول إلى  25الفترة من  غطى
لس�اس�ة �شأن الحق في التجمع السلمي العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة وا نم 21المادة حول  37اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان: التعلیق العام رقم  25

 .17و  9) الفقرات 37(اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان: التعلیق العام رقم 
 .4، المادة 1980) لسنة 176قانون واج�ات رجل الشرطة في مكافحة الجر�مة رقم ( 26
 (ثان�ا). 3، المادة 1980) لسنة 176قانون واج�ات رجل الشرطة في مكافحة الجر�مة رقم ( 27

http://pfo-ku.org/index.php/english
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السماح �استخدام األسلحة النار�ة في مواقف من خالل  ،القوةیتعارض مع المعاییر الدول�ة �شأن استخدام قانون ال هذا إن

 ضرور�ًا للغا�ة حصرًا، �غ�ة حما�ة الح�اة والحما�ة من اإلصا�ة الخطیرة نتیجةً "�كون فیها ذلك االستخدام  تلك التي أوسع من

�أن الدستور  مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان /لمساعدة العراق�عثة األمم المتحدة وتشیر . 28"وش�ك تهدیدل

العراقي ال یجیز سن أي قانون "یتعارض مع م�ادئ الد�مقراط�ة" أو "یتعارض مع الحقوق والحر�ات األساس�ة الواردة في هذا 

 .29الدستور"، والتي تشمل الحق في الح�اة واألمن والحر�ة

�حدد استخدام القوة في العراق، �ما  آخرات رجل الشرطة في مكافحة الجر�مة، ال یوجد قانون محلي �استثناء قانون واج�و 

في التعامل لم �علن العراق حالة الطوارئ و . الحربحاالت غیر لقوة في القوات المسلحة العراق�ة لفي ذلك ما یتعلق �استخدام 

�التوقف عن استخدام  �ةقوات األمنال كافةتشر�ن األول، أمر رئ�س الوزراء  9في یوم و أو العنف المرت�ط بها.  التظاهرات مع

تشر�ن الثاني صرح المتحدث الرسمي �اسم رئ�س الوزراء �أنه تم حظر الذخیرة  6في یوم و . التظاهرالذخیرة الح�ة في مواقع 

القوات على الرغم من هذه التصر�حات، واصلت و  األوامر �عدم استخدام الذخیرة الح�ة.وصدرت  التظاهراتالح�ة في مواقع 

 استخدام الذخیرة الح�ة �شكل متكرر.األمن�ة 

 التظاهرات التعامل معفي  كةالمشترِ  �ةقوات األمنال

 مع والتعاملفي الس�طرة على الحشود  �االشتراكالمكلفة  �ةقوات األمنالال یوجد قانون أو لوائح داخل�ة تحدد بوضوح 

 القواتلتعدد  اً ، خاصة في �غداد، نظر اً صع� اً كان تحدید القوات المسؤولة عن استخدام القوة ضد المتظاهر�ن أمر و . التظاهرات

في كثیر  على الزي الرسمي تعر�ف�ةعدم وجود شارات و ، على أرض الواقعمراجع السلسلة ه�كل�ة ، وعدم وضوح المشاركة

 . 30من الحاالت 

إلى وزارة الداخل�ة، وتحدیدًا  إسم�اً  التا�عةعلى القوات  �شكل رئ�سي، یبدو أن الحكومة قد اعتمدت وفي تعاملها مع التظاهرات

�عثة األمم المتحدة لمساعدة  الحظتعلى مستوى المحافظات، و . المنشآتالشرطة االتحاد�ة وقوات الطوارئ وشرطة حما�ة 

(خاصة في النجف  31"سوات"قوات و الشرطة المحل�ة مشاركة  المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان مفوض�ة األمممكتب  /العراق

___________________ 
 

. وأ�ضا القواعد األساس�ة الستخدام القوة واألسلحة النار�ة 3) (مدونة قواعد السلوك)، المادة 1979انظر مدونة قواعد سلوك الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون لسنة ( 28
) من العهد 6�شأن المادة ( 36رقم  نة المعن�ة �حقوق اإلنسانللج ، والتعلیق العام9) (القواعد األساس�ة)، القاعدة 1989من جانب المسؤولین عن إنفاذ القانون (

أنظر أ�ضًا التقر�ر المشترك  :)12") الفقرة (36رقم  للجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة حول الحق في الح�اة ("التعلیق العام
وتكو�ن الجمع�ات والمقرر الخاص المعني �حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا �شأن للمقرر الخاص المعني �الحق في حر�ة التجمع السلمي 

 . 88، فقرة 37رقم  للجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان. وانظر أ�ضا التعلیق العام 51(التقر�ر المشترك)، فقرة  2016ش�اط  4اإلدارة السل�مة للتجمعات، 
، 13. و�موجب المادة 38. كما �حمي الدستور أ�ضا الحق في حر�ة التعبیر وحر�ة التجمع والتظاهر السلمي، انظر المادة 38و 35و 2الدستور�ة انظر المواد  29

 تمنع استخدام القوات المسلحة العراق�ة واألجهزة األمن�ة "لقمع الشعب العراقي". 9فالدستور هو القانون األسمى واألعلى. والمادة 
للجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان: " لتعز�ز المساءلة الفعالة ، یجب على ض�اط إنفاذ القانون النظامیین دائمًا عرض شكل من  89، فقرة 37التعلیق العام رقم  انظر 30

 .أشكال التعر�ف التي �مكن تمییزها �سهولة أثناء التجمعات"
 لعمل�ات التدخل التي قد تتطلب استخدام القوة.الوحدات المجهزة والمدر�ة  -"األسلحة والتكت�كات الخاصة"  31
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 وزارة الداخل�ة تا�عة إلىوجم�عها  ،م قوة الصدمةاسمعروفة � تا�عة للمحافظةقوات  ،قوات الطوارئ، وفي ال�صرةو وذي قار) 

 .التظاهرات للتعامل مع. ولم �علن العراق حالة الطوارئ 32الج�ش العراقي تحشید قوات من. كما تم أ�ضاً 

 "شرطة مكافحة الشغب" ("شرطة الشغب" في هذا التقر�ر) في �غداد والمحافظات األخرى. وجود أشارت المصادر مرارًا إلى

بهدف ، التظاهرات مع للتعامل اً "قوات حفظ النظام" خص�ص سمیتالحكومة قوة  شكلت، 2019 في أواخر تشر�ن األول

قبل ذلك، في و  .لس�طرة على الحشود في مواقع التظاهراتا لغرضو�وجه تركیزه  اً خص�ص بُیدرَّ  جهازاً تطو�ر القوة لتص�ح 

الزي األسود.  یرتدون ، وكان عناصرها التظاهراتتشكیل قوة للتعامل مع على عجالة أوائل تشر�ن األول في �غداد، ورد أنه تم 

هو أو  "عناصر مسلحة مجهولة الهو�ة"إلى لهذه القوة أو  إشارةقد تكون  "شرطة مكافحة الشغب"الى  الشهود إشارةإن 

 مختلف قوات الشرطة التي ترتدي الدروع وتحمل الهراوات. عادة ما ینطبق على عام،مصطلح 

 أنماط انتهاكات المعاییر الدول�ة �شأن استخدام القوة

 اً نظر و الس�اق�ة لكل حادثة یتم فیها استخدام القوة.  یتوقف تحلیل قانون�ة استخدام القوة وامتثالها للمعاییر الدول�ة على الظروف

ى الحوادث الرئ�س�ة التي أدى فیها استخدام ) عل2( في الملحق، فقد تم تسل�ط الضوء الذي صاحبهاوالعنف  التظاهراتلحجم 

الناشئة عن هذه الحوادث أنماط انتهاكات حقوق اإلنسان ونورد أدناه تفاصیل إصا�ة متظاهر�ن. أو للقوة إلى وفاة  السلطات

 لقوة �شكل عام.ل غیر الضروري أو المفرط ستخداماالعن و 

 33واحتراز�ةاتخاذ تدابیر وقائ�ة  الفشل في

الذین  ،في عدة مدن، وال س�ما �غداد والناصر�ة والنجف والعمارة، على المتظاهر�نالقوات األمن�ة ، ردت التظاهراتفي بدا�ة 

استخدام الذخیرة الح�ة واالستخدام العشوائي وغیر المتناسب و  القوة�مستو�ات غیر ضرور�ة من  ،سلمیین في البدا�ةكانوا 

منع المتظاهر�ن من الوصول في دون تصعید تدر�جي و  سر�عاً تلجأ إلى القوة  �ةقوات األمنالأن  �داو  لألسلحة األقل فتكًا.

ن بإلقاء الحجارة �المتظاهر  قسم من ردو . الرئ�س�ةفي �غداد والساحات  الخضراءإلى مح�ط الم�اني الحكوم�ة والمنطقة 

 والصخور وزجاجات المولوتوف ومحاولة الوصول إلى المناطق التي ُمنعوا من الوصول إلیها.

لمنع السینار�وهات التي قد  المناس�ةإلى عدم القدرة على اتخاذ االحت�اطات القوات األمن�ة من  األولي العدائي�شیر الرد و 

إن تركیز السلطات الحكوم�ة، �ما فیها القوات  .اً عن�فة والتي قد �ص�ح فیها استخدام القوة ضرور� التظاهراتتص�ح فیها 

 تهاوق�اد هاوتنظ�م هااخت�ار للقوات المجندة للتعامل مع التظاهرات و تخط�ط الوعلى  والتفاوض التهدئة األمن�ة، �شكل أكبر على

___________________ 
 

السام�ة لحقوق اإلنسان / �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أ�ضًا مشاركة أجهزة االستخ�ارات في التعامل مع التظاهرات،  �ة األمم المتحدةو�الحظ مكتب مفوض 32
: 80، الفقرة 37رقم  للجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان والتعلیق العام 1دونة قواعد السلوك ، المادة انظر أ�ًضا م .ولكن ل�س في س�اق استخدام القوة في مواقع التظاهرات

القانون المدر�ین على الس�طرة على التجمعات، �ما في ذلك التدر�ب على معاییر حقوق اإلنسان ذات الصلة، هم حصرًا من ین�غي نشرهم  إنفاذ"إن المسؤولین عن 
یجوز استخدام الج�ش في الس�طرة على التجمعات، ولكن إذا كان ذلك في ظروف استثنائ�ة و�شكل مؤقت، یتم نشر منتسب�ه لغرض الدعم، ال و لهذا الغرض [...] 

القانون" والتقر�ر  لون عن إنفاذو�جب أن �كونوا قد تلقوا التدر�ب المناسب في مجال حقوق اإلنسان وأن �متثلوا لنفس القواعد والمعاییر الدول�ة التي �متثل لها المسؤو 
 .66المشترك ، الفقرة 

 .52. انظر أ�ضا التقر�ر المشترك، الفقرة 13، الفقرة 36رقم  للجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان انظر التعلیق العام   33
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في �غداد، بدا أن و . اإلسهام في التقلیل من العنف والحد من انتهاكات حقوق اإلنسان ، ر�ما كان من شأنهعلى نحو أفضل

 .التظاهراتكان یهدف إلى قمع  2019 تشر�ن األول لقوة في األسبوع األول منالقوات األمن�ة لاستخدام 

لتخط�ط والتنسیق، �ما في ذلك التعامل مع ل القوات األمن�ة أتاح تحسین ،تشر�ن األول 25في  التظاهرات�عد استئناف و 

ساحة التحر�ر في  في ذلك، �ما عدةفي محافظات  ود�مومتهاات سلم�ة اعتصامو  تظاهراتمواقع إقامة  أتاح المتظاهر�ن،

الحاالت  هذه في �عض التظاهراتظلت مواقع  وفي حینساحة الصدر�ن في النجف وساحة الحبو�ي في الناصر�ة. و �غداد 

تشر�ن األول، استخدمت قوات  25�عد و  . عادةً هذه المواقع آمنةً  كانتعرضة لهجمات "عناصر مسلحة مجهولة الهو�ة" ، 

إلى  للوصولعندما حاول متظاهرون عبور الجسور �شكل عام،  ،خارج مواقع االعتصام وقعت األمن القوة في حاالت

في ذلك، في �عض  �ماأو قطع الطرق،  القوات األمن�ةو/أو اجت�از الحواجز الكونكر�ت�ة التي أقامتها  الخضراءالمنطقة 

نحو الم�اني الحكوم�ة ومكاتب األحزاب الس�اس�ة أو محاولة إشعال النار  عند توجههم أو ،حرق اإلطاراتبواسطة األح�ان، 

بینما في حاالت أخرى كان  ،�عنف من خالل حرق الم�انين �المتظاهر  �عض في �عض الحاالت، تصرفو في الممتلكات. 

وزجاجات المولوتوف وغیرها من المقذوفات على  والطابوق لقاء الحجارة بإإلى حد كبیر  یتمثلالمتظاهر�ن  �عض العنف من

 .�ةقوات األمنال أقامتهاتجاوز الحواجز التي أن ت فعل�اً حشود أكبر تحاول  ضمن، من �ةقوات األمنال

 

 34استخدام القوة الممیتة: األسلحة النار�ة واالستخدام غیر المالئم لألسلحة األقل فتكاً 

نحن نعلم أنها كانت قوات حكوم�ة، لكن كیف و  ،بني قتل في �غدادإ العائالت اإلجراءات القانون�ة. كل" ال تعرف 

 ؟  "عن ذلك �مكننا معاق�ة المسؤولین

 وتسببت، تظاهراتالمنسو�ة إلى قوات األمن في مواقع ال 359وفاة المتظاهر�ن الـ تسببت الذخیرة الح�ة في معظم حاالت 

. مع مالحظة االستخدام الواسع النطاق 35أخرى  ةوفا حالة 28 فيقنابل الغاز المسیل للدموع � ةالم�اشر  واإلصا�اتالشظا�ا 

، قد ترقى العدید من عمل�ات 36سمح ف�ه �استخدام األسلحة النار�ة �ُ للذخیرة الح�ة في حاالت تتجاوز النطاق الضیق الذي 

___________________ 
 

 .36ان: التعلیق العام رقم اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسمن العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة؛  6انظر اإلطار القانوني؛ المادة  34
ر�ن األول : الحوادث الرئ�س�ة لوفاة المتظاهر�ن وٕاصابتهم المنسو�ة إلى قوات األمن العراق�ة. وتشیر ال�عثة / المفوض�ة إلى أن تقر�ر لجنة أ تش2انظر الملحق  35

كان سببها طلقات نار�ة في الرأس  2019تشر�ن األول  8إلى  1في المائة من الوف�ات التي حدثت في س�اق التظاهرات التي جرت في الفترة من  70�شیر إلى أن 
 والصدر.

اللجنة المعن�ة ؛ 12، الفقرة 36اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان: التعلیق العام رقم ؛ 9انظر اإلطار القانوني لمز�د من التفاصیل؛ الم�ادئ األساس�ة، وال س�ما المبدأ   36
. الحظ أن "التهدید الوش�ك" ُ�عّرف على أنه ل�س تخمیًنا و"سا�قًا على الفور 60، 59�ر المشترك، الفقرات. ؛ التقر 88، الفقرة.  37�حقوق اإلنسان: التعلیق العام رقم 

قدًما. انظر تقر�ر النتائج أو �مارس حال�ًا أو مستمرًا" أي أنه ال توجد خطوات تمهید�ة مت�ق�ة من جانب المهاجم وهناك قرب جغرافي كاٍف لتمكین الهجوم من المضي 
نقًال عن جان أرنو ه�سبروجه، حقوق اإلنسان والدفاع  2019 آذار 18یل�ة للجنة التحقیق الدول�ة المستقلة �شأن االحتجاجات في األرض الفلسطین�ة المحتلة، التفص

 .142- 139، ص  2017عن النفس في القانون الدولي، جامعة أكسفورد ، 
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. كما أطلقت قوات األمن النار �شكل عشوائي على حشود المتظاهر�ن، ور�ما 37القتل هذه إلى الحرمان التعسفي من الح�اة

 1من  المدةحالة وفاة بین المتظاهر�ن في  149. سجل تقر�ر لجنة تشر�ن األول 38القوة الممیتة دون مبرر تعمدت استخدام

 الرأس أو الصدر".منطقة طلقات في  إلى الوف�ات على األقلمن  في المائة 70وعزت " ،2019تشر�ن األول  8إلى 

ین حاولوا عبور جسر على سبیل المثال، في �غداد، أطلقت قوات األمن الذخیرة الح�ة على حشود من المتظاهر�ن الذ

، مما أدى إلى حالتي وفاة على األقل. خالل األ�ام 2019تشر�ن األول  1الجمهور�ة في الیوم األول من االحتجاجات في 

عن ساحة التحر�ر.  اً لذخیرة الح�ة ، في محاولة واضحة لدفع المتظاهر�ن �عیدفي �غداد لالقوات األمن�ة التال�ة، ازداد استخدام 

األمن استخدام  قوات. استأنفت 39في �غداد المدةوفاة لمتظاهر�ن خالل هذه  ةحال 107لجنة تشر�ن األول  سجل تقر�رو 

تشر�ن الثاني لمنع المتظاهر�ن من عبور جسور السنك  وخالل شهرتشر�ن األول  30 ابتداًء منالذخیرة الح�ة في �غداد 

على األقل.  اً شخص 33قرب من البنك المركزي، مما أسفر عن مقتل واألحرار والشهداء ولمنع الحركة إلى المناطق الواقعة �ال

إشعال الذخیرة الح�ة لتفر�ق حشود المتظاهر�ن الذین أغلقوا الطرق ب �ةقوات األمنالاستخدمت ، 2020وفي كانون الثاني 

مم المتحدة لمساعدة �عثة األ، تلقت 2020 طارات، مما أدى إلى مقتل ثمان�ة أشخاص على األقل. ومن ش�اط إلى ن�ساناإل

مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان تقار�ر موثوقة عن وفاة عدد من المتظاهر�ن �سبب الذخیرة الح�ة  /العراق

خالل مواجهات بین قوات األمن والمتظاهر�ن حول منطقة ساحة الخالني في �غداد ، وٕان كان ذلك على نطاق أقل �كثیر 

 . 40من األشهر السا�قة

والقنابل الصاعقة  ي ذلك قنابل الغاز المسیل للدموعفكما استخدمت القوات األمن�ة العراق�ة في �غداد أسلحة أقل فتكًا، �ما 

(القنابل الضوئ�ة)، على نحو ممیت من خالل إطالقها أفق�ًا على المتظاهر�ن من مسافة قر��ة و�مستوى الرأس والصدر، مما 

 حالة وفاة على األقل. 26أسفر عن 

 األمم المتحدة السام�ةمفوض�ة  /�عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقو�استثناء حادث واحد في مدینة الصدر ب�غداد ، لم تتلق 

كانوا �حملون أسلحة في أي من السینار�وهات المبینة أعاله اي تقار�ر موثوقة تشیر إلى أن المتظاهر�ن لحقوق اإلنسان  

حرق قاموا � ،سنة 25و  15في حین أن �عض المتظاهر�ن، ومعظمهم من الش�اب الذین تتراوح أعمارهم بین و  41نار�ة.

على قوات األمن، مما یوفر أساسًا محتمًال لتفر�ق االحتجاجات �شكل قانوني، إال  ةزجاجات حارقة وحجار اإلطارات أو إلقاء 

. �اإلضافة إلى 42استخدام األسلحة النار�ة أو القوة الممیتة ما یبرر�أن ذلك ال یؤدي إلى خطر وش�ك �الوفاة أو اإلصا�ة 

___________________ 
 

: إن حرمان األفراد من 17، الفقرة. 36اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان: التعلیق العام رقم ن�ة والس�اس�ة؛ من العهد الدولي الخاص �الحقوق المد 6انظر المادة  37
هو، كقاعدة عامة، تعسفي �طب�عته. وهذا �شمل، على سبیل المثال،  6الق�ام �أفعال أو تقصیر في الق�ام بها مما ینتهك أحكام العهد �استثناء المادة  من خاللالح�اة 
 ام القوة المسب�ة لوفاة متظاهر�ن �مارسون حقهم في حر�ة التجمع [...] ".استخد

 .انظر اإلطار القانوني 38
  . 2019تشر�ن األول  4في �غداد في  "انظر أدناه لمز�د من المناقشة حول دور "العناصر المسلحة" المجهولة الهو�ة39
 المنسو�ة إلى القوات األمن�ة العراق�ة.و اة المتظاهر�ن وٕاصابتهم : الحوادث الرئ�س�ة لوف2لمز�د من التفاصیل، انظر الملحق  40
 ، أطلق متظاهران �حمالن رشاشات كالشینكوف النار على الج�ش العراقي المنتشر في مدینة الصدر.2019تشر�ن األول  6إلى  5أفادت تقار�ر أنه بتار�خ  41
: "ال یوجد دائًما خط 17، الفقرة. 37اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان: التعلیق العام رقم الخط الفاصل بین االحتجاج "السلمي" و "العنیف" ل�س واضًحا دائًما. انظر  42

ین�غي أن ُتنسب أعمال العنف المعزولة التي  فاصل واضح بین التجمعات السلم�ة والعن�فة، ولكن هناك افتراض لصالح اعت�ار التجمعات سلم�ة. عالوة على ذلك، ال
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 على ما یبدوو . الذین یلجأون للعنف �ما في ذلك اعتقال المتظاهر�نخ�ارات بدیلة ومجد�ة،  �ةقوات األمنالذلك، كان لدى 

إلى شوارع  التحركن الدافع من وراء استخدام الذخیرة الح�ة كان بن�ة قمع االحتجاجات وتفر�ق المتظاهر�ن ومنعهم من أ

 ومناطق معینة من �غداد.

أنه خالل  �ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسانمفوض/  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوفي خارج �غداد، الحظت 

، لجأت قوات األمن إلى الذخیرة الح�ة لمنع الحشود من الوصول إلى الم�اني الحكوم�ة، �ما تظاهراتاألسبوع األول من ال

منع المتظاهر�ن الم�اني، وكذلك تلك في ذلك في محافظتي م�سان وذي قار، ر�ما خوًفا من ق�ام المتظاهر�ن بإشعال النار في 

استخدام الذخیرة الح�ة في  تواصلتشر�ن األول،  25في  تظاهراتمن الوصول إلى موقع تظاهرة في النجف. �عد استئناف ال

كما هو الحال في و . المتظاهر�نإلى حاالت وفاة بین  أدى ذلكحیث  ،س�اقات مماثلة، �ما في ذلك في كر�الء وال�صرة

الذخیرة الح�ة لتفر�ق المتظاهر�ن الذین �غلقون الطرق، �ما في ذلك الطر�ق إلى میناء أم  ة�قوات األمنال�غداد، استخدمت 

كانون الثاني. في حادثین، یبدو أن قوات األمن قامت عمدًا ودون تمییز  خالل شهرقصر في ال�صرة وطرق في كر�الء 

آخر�ن  143رًا على األقل وٕاصا�ة أكثر من متظاه 18بإطالق الذخیرة الح�ة على حشود المتظاهر�ن، مما أدى إلى مقتل 

آخر�ن  396متظاهرًا على األقل وٕاصا�ة أكثر من  42وفاة التسبب في تشر�ن الثاني، و  28 یومفي ساحة التر��ة في كر�الء 

 43تشر�ن الثاني. 29و 28ذي قار، في  في محافظة في الناصر�ة

 

 وتأثیرها على الضحا�ا 44حة األقل فتًكااالستخدام غیر الضروري والعشوائي وغیر المتناسب لألسل

منذ ذلك الحین، أص�ح ضع�ًفا و�حتاج إلى مساعدة لرعا�ة نفسه. ال یزال عل�ه و  ،"أصیب ابني برصاصة في رأسه

شكوى ألنني ال أعرف من أطلق النار عل�ه وأحتاج إلى التركیز على  ةالخضوع لمز�د من العمل�ات الجراح�ة. لم أرفع أ�

 45صحته " 

حالة إصا�ة  6894تقار�ر عن مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان /  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقجمعت 

غیرت ح�اتهم من  بإصا�اتمتظاهر�ن أصیبوا  تخصحالة على األقل  70. كانت �ةقوات األمنالللمتظاهر�ن على أیدي 

منها حالة  51. من بین هذه الحاالت، تطلبت 46جراء استخدام الذخیرة الح�ة واألسلحة األقل فتًكا، �ما في ذلك تسعة أطفال

___________________ 
 

[حق المشاركة في التجمعات السلم�ة] قد تشمل �عض  21یرتكبها �عض المشاركین إلى اآلخر�ن أو إلى المنظمین أو إلى التجمع �حد ذاته. وعل�ه، فإن المادة 
 ولین".المشاركین أو أجزاء من التجمع، في حین أن ال�عض اآلخر في نفس التجمع غیر مشم

 : الحوادث الرئ�س�ة لوف�ات وٕاصا�ات المتظاهر�ن المنسو�ة إلى قوات األمن العراق�ة.2لمز�د من التفاصیل، انظر الملحق  43
التعلیق العام (العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة (حر�ة وأمن األشخاص) من  9، المادة 35اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان: التعلیق العام رقم أنظر  44

 9و 7و 6: ""استخدام القوة غیر الضرور�ة أو غیر المتناس�ة قد یخالف المواد 98الفقرة  37 التعلیق العام للجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان رقم، و 55الفقرة ) 35رقم 
 قانون.من العهد". انظر أ�ًضا دلیل األمم المتحدة لحقوق اإلنسان �شأن األسلحة األقل فتكًا في تطبیق ال

 مقابله مع والد أحد المتظاهر�ن الجرحى في �غداد. 45
ادعاًء منها، من خالل مقابالت مع الضحا�ا وأفراد أسرهم، �ما  70ادعاء موثوقًا عن إصا�ات غیرت ح�اة المصابین، وتحققت من  128تلقت ال�عثة / المفوض�ة  46

 أن �كون الرقم الفعلي لمثل هؤالء الضحا�ا أعلى. في ذلك االطالع على التقار�ر الطب�ة حیثما أمكن. من المرجح
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، وفي إحدى الحاالت. ةكبیر  ةم�الغ مال�ما تكلف غالً�ا و عمل�ة جراح�ة واحدة على األقل، والعدید منها یتطلب عمل�ات متعددة، 

ن. حتى اآل عالجهولم �كتمل  ،عمل�ة مختلفة 11برصاصة في المعدة  اً عام 25شخص یبلغ من العمر  تطلبت إصا�ة

من في حالة مستمرة  اً عام 21شخص یبلغ من العمر ال یزال  ،على سبیل المثالف .وشملت اإلصا�ات إصا�ات في الدماغ

إلى عاهات  اً شخص 15ما ال �قل عن  وتعرض. و�تلقى الرعا�ة في المنزل، �عد أن أصیب برصاصة في الرأسغ�اب الوعي 

قنابل الغاز المسیل للدموع. � واإلصا�ة الم�اشرةنتیجة استخدام الذخیرة الح�ة  عیناً  فقدواأشخاص س�عة  �من فیهم، �صر�ة

 أصیبوا �شلل�الشلل الر�اعي وثالثة  أصیبوا، �ما في ذلك شخصین إعاقة حرك�ةشخًصا بجروح تسببت في  34أصیب و 

 أعضاء استؤصلت حیثعانى آخرون من إصا�ات داخل�ة، و . اً عام 15یبلغ من العمر  أحدهمالجزء السفلي من أجسادهم، 

في إحدى الحاالت، فقد صبي یبلغ و الرئة واألمعاء والكبد.  وأجزاء من، �ما في ذلك الطحال والكلى لستة أشخاص داخل�ة

�سبب  عملهم أشخاصحالة، فقد  34لى عمل�ة فغر القولون. وفي عاًما وظ�فة األمعاء وكان �حاجة إ 17من العمر 

�عانون من وجود شظا�ا ذخیرة  أشخاصثالث حاالت ال یزال فیها  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقإصا�اتهم. كما سجلت 

 او لكلفته العال�ة. ة ذلكفي أجسادهم حیث �صعب إزالتها اما لصعو�

من خالل  (وأسرهم) رة للح�اة آثارًا نفس�ة كبیرة على الضحا�اغیِّ اإلصا�ات المُ  تركت�ن، لصغر سن معظم المتظاهر  اً نظر و 

و فقدان الفرص التعل�م�ة والمهن�ة، وفي �عض الحاالت، أو األلم المزمن أو اإلعاقة الدائمة أو التشوه أالصدمة النفس�ة 

 .من اآلخر�ناحتمال تدهور نوع�ة الح�اة �شكل كبیر واالعتماد على المساعدة 

كبیر من اإلصا�ات الخطیرة والمتوسطة للمتظاهر�ن،  عددأعاله عن  والمبینةاستخدام األسلحة األقل فتًكا  أسفرت تكت�كاتو 

التمزق واألورام الدمو�ة التي تتطلب الفحص والعالج. �اإلضافة إلى ذلك، فإن و الحروق و االرتجاج و �ما في ذلك الكسور 

، عرضت المتظاهر�ن أو �قتلون بجروح بل�غة  �صابون ورؤ�ة اآلخر�ن  واإلصا�ة اً لألسلحة األقل فتك مشاهدة االستخدام المفرط

 الصدمة النفس�ة.� حق�قي لإلصا�ة لخطر

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان قلق �الغ من ان استخدام  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقكما �ساور 

 351في الهوائ�ة، مما تسبب  )الصجم(بنادق الرصاص و/أو  كرات بنادق الصید التي تحتوي على قوات األمن لخراط�ش

لغا�ة نها�ة شهر كانون  متظاهرا على األقل بهذه األسلحة 174إصا�ة على األقل في �غداد وحدها. وفي كر�الء، أصیب 

التي تستخدم عادة لصید -من الكر�ات صغیرة هذه األسلحة �اإلضافة إلى إصا�ات العین الخطیرة، اخترقت ذخیرة و . الثاني

 ة.مؤلم ةاستخراج طب� عمل�ات جلد المتظاهر�ن، مما تطلب -الحیوانات والطیور 

قد  (القنابل الضوئ�ة) مثل الغاز المسیل للدموع والقنابل الصوت�ة اً في حین أن االستخدام القانوني ل�عض األسلحة األقل فتكو 

 یبدو أن قوات األمن استخدمت هذه األسلحة �شكل متكررإال أنه ، و�موجب شروط معینة ظروف محدودة في اً �كون مناس�

تمیل األسلحة األقل فتكًا، كالغاز المسیل للدموع، إلى التسبب في آثار عشوائ�ة، وعند  47�شكل مفرط.وعشوائي وفي الغالب 

___________________ 
 

ه على �عد كیلومتر على سبیل المثال، في حاالت عدیدة في �غداد، أطلقت القوات األمن�ة الغاز المسیل للدموع إلى الحد الذي كان من الممكن االحساس برائحت 47
 ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان.واحد، حس�ما الحظ موظفو �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوض�
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كتسببها في تدافع أو إیذاء المارة. و�تعین استخدام  ،حصر المخاطراستخدام أسلحة كتلك، یتوجب الق�ام �كل الجهود المعقولة ل

قد  48حصرًا كخ�ار أخیر، �عد أن یتم توج�ه تحذیر شفوي وٕاعطاء فرصة كاف�ة للمشاركین في التجمع للتفرق. األسلحة تلك

على الجهاز التنفسي، كما  األمدیؤدي التعرض الم�اشر لكم�ات كبیرة من الغازات المسیلة للدموع إلى آثار صح�ة طو�لة 

 .�صر�ة أو سمع�ةصدمة  اً أن القنابل الصوت�ة قد تسبب أ�ض

وثقت أ�ضًا استخدام أسالیب مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان /  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوكذلك فان 

. تظاهراتالجامعات إلى الو األول، انضم طالب المدارس  تشر�ن 27على سبیل المثال، �عد فالسلم�ة.  تظاهراتأقل فتكاً ضد ال

ألقت قنابل صوت�ة ("قنابل مضیئة") والغاز المسیل للدموع �القرب من األطفال  �ةقوات األمنالوردت تقار�ر موثوقة تفید �أن و 

 تشر�ن االول في ساحة النسور ب�غداد. 28 بتار�خ تظاهراتوطالب الجامعات المشاركین في ال

 

 الحصول على العالج الطبي

لدرجة أننا شعرنا  المصابینفي �عض األح�ان كان هناك الكثیر من و  ،عدد المرضى الذین ساعدناهم ال �مكنني تحدید"
الرصاص والصجم في  ناتجة عنأصیبوا بجروح  وجرحى یبدو أنهممثخنة �الجروح،  اً . رأینا جثثعددهم�سبب  �اإلر�اك

 49نفس الوقت ".
 

قامت  50الطبي المطلوب لعالج المتظاهر�ن المصابین. التعاملإن درجة استخدام القوة ضد المتظاهر�ن تتجلى في حجم 

مدیر�ات الصحة في �غداد والمحافظات الوسطى والجنو��ة بتفعیل خطط االستجا�ة للطوارئ قبل التظاهرات. و�التوازي مع 

ذلك، نصب متطوعون خ�امًا طب�ة میدان�ة في مواقع التظاهر. وقام األشخاص الذین �قدمون المساعدة الطب�ة بتمییز أنفسهم 

لشعارات الطب�ة على الخ�ام والمعدات. �اإلضافة إلى ذلك، توجه مئات من سائقي "التك �ارتداء الصدر�ات الب�ضاء ووضع ا

تك" طواع�ة إلى المناطق التي تشهد عنفًا شدیدًا والتي ال �مكن لس�ارات اإلسعاف العاد�ة الوصول الیها من اجل نقل 

 51المتظاهر�ن الجرحى والقتلى.

قل من المسعفین في مواقع التظاهرات ضمن مناطق المواجهات بین المتظاهر�ن تشیر تقار�ر موثوقة إلى مقتل اثنین على األ

تشر�ن الثاني، توفي متطوع كان یرتدي صدر�ة ب�ضاء و�قدم اإلسعافات األول�ة لمتظاهر مصاب،  6والقوات األمن�ة. ففي 

___________________ 
 

  .87، الفقرة 37اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان: التعلیق العام رقم أنظر  48
 2020مقابلة مع مسعف متطوع �عمل في �غداد، ش�اط  49
أجر�ت معهم المقابالت عاملین في القطاع الطبي مقابلة �شأن ادعاءات تتعلق �االستجا�ة الطب�ة أثناء التظاهرات. شمل من  45أجرت ال�عثة / المفوض�ة  50

لمؤهلین طب�ًا ومتطوعین للعمل الطبي، فضًال عن أشخاص كانوا �حاجة للعالج أو أفراد من أسرهم. ألغراض هذا التقر�ر، �شمل مصطلح "المتطوع" األشخاص ا
 وكذلك األشخاص العادیین.

مرارًا �أن المتظاهر�ن تجنبوا طلب  لمتحدة لمساعدة العراق / المفوضّ�ة السام�ة لألمم المّتحدة لحقوق اإلنسانأبلغ المتظاهرون واألط�اء المتطوعون �عثة األمم ا 51
امت �استجواب واحتجاز العالج الطبي في المستشف�ات استنادًا إلى تقار�ر مفادها أن القوات األمن�ة كانت تقوم بتفت�ش المستشف�ات، وكانت هناك مزاعم �انها ق

 �ن كانوا یتلقون العالج، ال س�ما خالل األسبوع األول من التظاهرات.متظاهر 
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لى غرار ذلك، ُقتل متطوع یرتدي وذلك عند إطالق النار على المتطوع قرب جسر األحرار، حیث تمركزت القوات األمن�ة. وع

 آذار. 8شعارًا طب�ًا واضحًا للع�ان بإطالق النار عل�ه في ساحة الخالني یوم 

كما أصیب متطوعون بجروح، �ما في ذلك �سبب شظا�ا قنابل الغاز المسیل للدموع واستخدام إطالقات بنادق الصید.  

�غداد، فقد طالب طب متطوع إحدى عین�ه �عد إصابته �شظ�ة من تشر�ن األول، و�القرب من جسر الجمهور�ة ب 28و�تار�خ 

قنبلة غاز مسیل للدموع. وفي حالة أخرى، أفاد أحد المسعفین المتطوعین بإصابته مرتین خالل األسبوعین األولین من شهر 

قد�مه اإلسعافات آذار في حادثتین منفصلتین في ساحة الخالني �عد إصابته �الصجم الذي �ستخدم لصید الطیور أثناء ت

 األول�ة للمتظاهر�ن المصابین، وكان یرتدي الصدر�ة الب�ضاء.

 استجا�ة الحكومة

تشر�ن األول، شكل رئ�س الوزراء لجنة تحقیق وزار�ة �موجب أمر دیواني مكلفة �التحقیق في حاالت الوفاة  12بتار�خ 

. في حین حدد تقر�رها 2019تشر�ن األول  8إلى  1واإلصا�ة واالنتهاكات األخرى التي وقعت في س�اق التظاهرات من 

عنصرًا من أفراد قوات األمن بدرجات متفاوتة من التورط في قتل وٕاصا�ة المتظاهر�ن، �من فیهم أصحاب الرتب العال�ة،  44

ب�ة فقد خلص التقر�ر ان معظمهم متورطین في "فقدان الس�طرة على وحداتهم"، وأشارت معظم التوص�ات إلى عقو�ات تأدی

أو إدار�ة. و�عد نشر التقر�ر، یبدو أنه قد تم إجراء تحق�قات ومالحقات قضائ�ة �شكل محدود للغا�ة، وال تتوفر معلومات 

 بخصوص ما إذا كان األفراد قد أحیلوا إلى مجالس تحق�ق�ة أو حتى بخصوص نتائج تلك المجالس وتوص�اتها.

 1و�تار�خ  52من تم تحدیدهم في تقر�ر اللجنة المشكلة في تشر�ن االولتم توثیق حالة واحدة فقط من المالحقة القضائ�ة ل

كانون األول، أدانت محكمة جنا�ات واسط اثنین من عناصر "سوات" بتهمة القتل العمد ف�ما یتعلق �قتل المتظاهر�ن، وُحكم 

ألدلة، بینما ینتظر ضا�ط را�ع على أحدهما �اإلعدام واآلخر �السجن س�ع سنوات. وُأفرج عن ضا�ط ثالث �سبب عدم كفا�ة ا

 .في وقت كتا�ة هذا التقر�ر المحاكمة لذات التهم

إلى وزارة الداخل�ة بتار�خ  رسائلمفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان /  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقارسلت 

تطلب معلومات عن التقدم المحرز في التحق�قات  2020اذار  18وٕالى مجلس القضاء األعلى بتار�خ  2020ش�اط  19

أب،  17القضائ�ة ونتائجها ف�ما یتعلق �االستخدام غیر القانوني للقوة وهجمات إطالق النار في مواقع التظاهرات. بتار�خ 

ألعلى رد جزئي على الطلب. وفي وقت وضع الص�غة النهائ�ة لهذا التقر�ر، لم یتم تلقي أي إجا�ة. قدم مجلس القضاء ا

مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة /  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقمن خالل آل�اتها الخاصة بجمع المعلومات، شخصت و 

كانون األول، أصدر مجلس القضاء األعلى ب�اًنا عاًما أعلن  1الجهود اإلضاف�ة التال�ة للمحاكمة. بتار�خ  لحقوق اإلنسان

ف�ه إصدار أمر اعتقال وحظر سفر من محكمة استئناف ذي قار لضا�ط برت�ه فر�ق لجر�مة القتل العمد بناًء على إصدار 

شر�ن الثاني ت 29و 28آخر�ن یومي  380متظاهًرا وٕاصا�ة أكثر من  42أوامر �القتل، في إشارة إلى مقتل ما ال �قل عن 

___________________ 
 

الق الذخیرة الح�ة اإلضافة إلى ذلك، تم إلقاء الق�ض على أفراد من الرتب االدنى في قوات األمن في �ابل واعترفوا �ارتكاب جرائم قتل مع سبق اإلصرار وٕاط� 52
 وضرب أحد المتظاهر�ن �شدة
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دعوى جنائ�ة فرد�ة قد تم إقامتها ضد هذا الشخص  267تشیر المعلومات التي تم الحصول علیها إلى أن  53في الناصر�ة.

من قبل المتظاهر�ن المصابین وعائالت المتظاهر�ن القتلى. وفي وقت وضع الص�غة النهائ�ة لهذا التقر�ر، ال تزال القض�ة 

، أصدرت محكمة االستئناف في ذي قار مذكرات توقیف �حق 2020ع األول من حز�ران في مرحلة التحقیق. في األسبو 

ف�ما یتعلق بتورطهم المزعوم ، 54ضا�ط شرطة (تشیر التقار�ر على إنهم من قوات سوات) بناء على تهم القتل المستهدف 11

على القلق، فأن أوامر االعتقال لم  . ومما ی�عث2019في القتل غیر القانوني للمتظاهر�ن في الناصر�ة في تشر�ن االول 

 یتم تنفیذها من قبل قوات االمن ألس�اب غیر معروفة.

، أعلن رئ�س الوزراء المعین حدیًثا تشكیل لجنة لتقصي الحقائق إلعداد قوائم لضحا�ا العنف خالل 2020ا�ار  9و�تار�خ 

إعالن رئ�س الوزراء السابق ومجلس الوزراء بتار�خ التظاهرات بهدف تقد�م تعو�ضات لعائالت الضحا�ا. �أتي ذلك في أعقاب 

، أن المتظاهر�ن وعناصر األمن الذین قتلوا أو أصیبوا خالل التظاهرات �عتبرون شهداء �موجب 2019تشر�ن االول  5

مفوض�ة /  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوفي اجتماع مع  55قانون مؤسسة الشهداء و�ستحقون الحصول على تعو�ض.

تعو�ضات حتى استلمت  دعائلة كانت ق 350األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان، ذكرت الحكومة ان ما �قرب من 

شخًصا (�ما فیهم عناصر امن) قد تم اعت�ارهم شهداء وأن أسرهم ستتلقى  560وٕان ما �قرب من  2020منتصف اب 

وأشارت الحكومة �انه سوف یتم تشكیل هیئة لتقصي الحقائق من اجل تحدید مرتكبي  56تعو�ًضا ورات�ا تقاعدً�ا وقطعة أرض.

 الجرائم والمسؤولین عنها ل�شكل ذلك رادعًا لهم. 

، أعلنت الحكومة رسم�ًا قرار تقد�م الرعا�ة الصح�ة للمتظاهر�ن المصابین ونقل الذین ال �مكن 2020أب  11و�تار�خ 

وتقد�م التأمین الطبي لهم وتعدیل قانون رعا�ة ذوي اإلعاقة �حیث �شمل الذین أص�حوا  عالجهم داخل العراق الى الخارج

نت الحكومة �أن اسر الذین تم ل�عانون من اإلعاقة نتیجة العنف خالل االحتجاجات او االعمال المرت�طة بها. وكذلك اع

 57.اعت�ارهم شهداء او المصابین سوف تستلم استحقاقات عن طر�ق مؤسسة الشهداء

 

 

___________________ 
 

 وادث الرئ�س�ة لوف�ات وٕاصا�ات المتظاهر�ن المنسو�ة إلى قوات األمن العراق�ة.: الح2انظر الملحق  53
  406قانون العقو�ات العراقي، المادة  54
�شأن تعو�ض ضحا�ا العمل�ات العسكر�ة واألخطاء  2009لعام  20والقانون رقم  2005لعام  3ینظم التعو�ض المنصوص عل�ه في قانون مؤسسة الشهداء رقم  55

. یجوز لألشخاص المستحقین الشروع في طلب للحصول على تعو�ض في لجنة 2015لعام  57ة واألعمال اإلرهاب�ة وتعدیله األول �موجب القانون رقم العسكر�
مؤسسة الشهداء  معفرع�ة المحافظة تقدم توص�ة �شأن القض�ة إلى لجنة مركز�ة من س�عة أعضاء برئاسة قاضي من مجلس القضاء األعلى. ثم یتم ارسال توص�اتها 

ي العدید من الحاالت لدفع التعو�ضات. بناء على روا�ات من أفراد أسر القتلى خالل التظاهرات، أن اقامة شكوى جنائ�ة مرت�طة بوفاة متعلقة �التظاهرات ظهر ف
لعائالت األشخاص الذین ُقتلوا ألنها تتطلب في كثیر كنتاج إلحالة تلقائ�ة إلى نظام تعو�ضات الشهداء. �مكن أن تكون عمل�ة الحصول على تعو�ض طو�لة ومرهقة 

 من األح�ان تقد�م العدید من الوثائق المعتمدة رسمً�ا وحضور المقابالت أمام القضاة
  .2020تموز 21اجتماع �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوض�ة السام�ة لحقوق اإلنسان في مكتب رئ�س الوزراء،  56
  IraqiGovt@او  AhmedMullaTalal@، المؤتمر الصحفي األسبوعي للسید رئ�س الوزراء، تتوفرا مقتطفات منه على تو�تر 2020اب  11 57
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 الحرمان من الحر�ة ف�ما یخص التظاهرات  .ج

أثناء التحقیق، جعلوني أحمل لوحة كتب علیها  لم �كن هناك محامي.. " في الیوم التالي أخذوني إلى قاضي التحقیق

بتغییر سألني القاضي �عض األش�اء ثم قام  من قانون مكافحة اإلرهاب". والحقا اكتشفت أن التهم كانت تختلف. 4"المادة 

تركت مكت�ه وفي  .قال إنه لن یلمسني أحد �عد اآلن سألت القاضي إذا كانوا س�عذبونني مرة أخرى إذا فعل ذلك. أقوالي.

  58.وقمت �التوق�ع علیها. ولم أتمكن من قراءة األوراق ،الخارج جلب أحدهم خمس صفحات من االوراق

 

قوات األمن اآلالف من المحتجین. وقد احُتجز العدید من هؤالء ، اعتقلت 2020ن�سان  30إلى  2019تشر�ن األول  1من 

األفراد في ظروف تثیر القلق �شأن الطب�عة التعسف�ة العتقالهم، وغ�اب الرقا�ة القضائ�ة والضمانات المكفولة لألشخاص 

خو�ف المتظاهر�ن ومنعهم المحرومین من حر�تهم، �ما في ذلك أثناء االستجواب، ومدى استخدام الحرمان من الحر�ة كأداة لت

 .من ممارسة حقهم المشروع في التجمع السلمي

شخص واحتجزوا ف�ما یتعلق بتهم تتعلق  3000ووفقًا لألرقام الصادرة عن مجلس القضاء األعلى، فأنه تم اعتقال أكثر من  

. وٕاضافة الى اعتقال أعداد كبیرة من المتظاهر�ن لفترات قصیرة، 202059ش�اط  5و 2019تشر�ن األول  1�التظاهرات بین 

. 60غالً�ا في مراكز الشرطة، وأفرج عنهم دون عرضهم على قاضي التحقیق، خاصة خالل األسبوع األول من التظاهرات 

الذین تقل أعمارهم عاًما، �ما في ذلك �عض الفت�ان  35وكان معظم المعتقلین من الذكور ال�الغین الذین تقل أعمارهم عن 

، تم إطالق سراح جم�ع المعتقلین تقر�ً�ا، على الرغم من �قاء �عض األفراد المتهمین 2020عاًما. وحتى حز�ران  18عن 

مفوض�ة /  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق�ارتكاب جرائم جنائ�ة محددة مثل تدمیر الممتلكات قید االحتجاز. وال تعرف 

 .االمم المتحدة النس�ة المئو�ة للمتظاهر�ن المفرج عنهم بدون تهمة فيام�ة لحقوق اإلنسان األمم المتحدة الس

، وهو التار�خ الذي استؤنفت ف�ه االحتجاجات، وفي محاولة واضحة لتخو�ف المتظاهر�ن، 2019تشر�ن األول 25و�تار�خ 

كات العامة واستخدام األسلحة النار�ة ضد قوات أصدر مجلس القضاء األعلى ب�اًنا یؤكد أن ادعاءات العنف وتخر�ب الممتل

تشر�ن  24األمن تشكل أعمال إرهاب�ة محظورة �موجب قانون مكافحة اإلرهاب االتحادي و�عاقب علیها �اإلعدام. و�تار�خ 

___________________ 
 

 .مستجوب �صف جلسة استماعه مع قاضي التحقیق 58
تشر�ن األول  1عل�ا لحقوق اإلنسان في الفترة ما بین ) التي أبلغت عنها المفوض�ة ال2458) واإلفراج عن (2957تتوافق األرقام إلى حد كبیر مع االعتقاالت ( 59

التحق�قات  .. وال تتوفر تحدیثات من مجلس القضاء األعلى حول عدد األشخاص المفرج عنهم �كفالة، والمفرج عنهم دون توج�ه تهم2020كانون الثاني 23و 2019
 .2020آب 5والمحاكمات حتى 

 .محتجًزا رهن االعتقال قید التحقیق 87محتجًزا �عد ذلك، وال یزال  2740متظاهًرا، مع إطالق سراح  2،827حتجاز أفادت المفوض�ة العل�ا لحقوق اإلنسان �ا 60
 .انظر تقر�ر المفوض�ة، المقدمة
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 ، نقضت محكمة التمییز اإلتحاد�ة الموقف الذي حدده مجلس القضاء األعلى، مشیرة إلى أن الجرائم التي2019الثاني 

 .یرتكبها المتظاهرون یجب أن تتم محاكمتها �موجب قانون العقو�ات العراقي ول�س �موجب قانون مكافحة اإلرهاب االتحادي

�أنهم محتجزون �موجب  2019 تم مبدئ�ا إخ�ار العدید ممن تم القاء الق�ض علیهم خالل شهري تشر�ن االول وتشر�ن الثاني

ت التي تم الحصول علیها إلى أن معظم هؤالء اتهموا ف�ما �عد �موجب قانون العقو�ات قانون مكافحة اإلرهاب. وتشیر المعلوما

 .العراقي

ولوحظ أن معظم االعتقاالت ذات الصلة �التظاهرات حدثت في س�اق المواجهات بین المتظاهر�ن وقوات األمن، �ما في ذلك 

جارة وقنابل المولوتوف أو حرق اإلطارات وقطع الطرق.  في الحاالت التي شارك فیها عدد قلیل من المتظاهر�ن في إلقاء الح

�عثة األمم المتحدة لمساعدة وقد ورد انه تم القاء الق�ض على �عض المتظاهر�ن أثناء محاولتهم مساعدة المصابین. وتلقت 

میل�ش�ا"، اعتقلت عن عناصر مسلحة وصفت �أنها "مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان ادعاءات موثوقة /  العراق

 .المتظاهر�ن وسلمتهم إلى السلطات الرسم�ة في �غداد

ومما یثیر القلق، ظهور نمط من عمل�ات االعتقال واالحتجاز المستهدفة للمتظاهر�ن والناشطین ال�ارز�ن، �من فیهم المدونون 

 . 61حقق من أسمائهم في قوائم والمحامون الذین اقتیدوا من منازلهم أو اعتقلوا عند نقاط التفت�ش �عد أن تم الت

 25تشیر تقار�ر موثوقة أنه �اإلضافة إلى مراكز الشرطة، تم اعتقال المتظاهر�ن المعتقلین في مواقع متنوعة. اعت�ارًا من 

تشر�ن األول فصاعدًا، حددت السلطات في �غداد مرفقي احتجاز للمعتقلین المرت�طین �التظاهرات، أحدهما تحت سلطة ق�ادة 

عمل�ات �غداد واآلخر یت�ع وزارة الداخل�ة. تم احتجاز األطفال المحتجز�ن في �غداد في مركز احتجاز األحداث تحت إشراف 

 .62وزارة العدل

�شكل عام ُمنح المعتقلون الذین أجر�ت معهم مقابالت الفرصة إلبالغ أسرهم �أماكن تواجدهم. ومع ذلك، غالً�ا ما تم السماح 

، ساهم ذلك �اإلبالغ عن أعداد كبیرة من المتظاهر�ن المفقودین وتسبب 2019. وفي شهر تشر�ن الثاني بذلك �عد عدة أ�ام

الدولي لحقوق االنسان، �حق قانون للذلك في محنة كبیرة ألفراد األسرة غیر القادر�ن على تحدید أماكن أقار�هم. واستنادا 

. وقد �كون الحرمان من هذا الحق، إلى جانب عدم 63مكان احتجازهم للمحتجز�ن ابالغ أحد أفراد األسرة على الفور �حق�قة و 

 .64إمكان�ة توكیل محامین أثناء مرحلة االستجواب، قد یوجد ظروفًا تصل إلى حد االعتقال �معزل عن العالم الخارجي 

___________________ 
 

منازلهم، أو اقتیدوا من شخصًا احتجزتهم قوات األمن من  16وأجرت �عثة االمم المتحدة لمساعدة العراق/ المفوض�ة السام�ة لحقوق االنسان مقابالت خاصة مع  61
 من احتجازهم من مواقع س�اراتهم، أو احُتجزوا عند نقاط التفت�ش �عد التحقق من أسمائهم في قائمة معینة، مما �عني أنه تم اخت�ارهم مس�ًقا للق�ض علیهم بدالً 

 .التظاهرات
(ب).  37أخیر فقط وألقصر مدة زمن�ة ممكنة. اتفاق�ة حقوق الطفل، المادة علما، ان اعتقال طفل او احتجازه �كون من بین جملة  أمور، تدبیر یتخذ كمالذ  62

 .91الى  85�شأن حقوق الطفل في منظمة قضاء االحداث، الفقرات من  24انظر أ�ضا لجنة حقوق الطفل التعلیق العام رقم 
 .15االحتجاز أو السجن، المبدأ مجموعة م�ادئ األمم المتحدة لحما�ة جم�ع األشخاص الذین یتعرضون ألي شكل من أشكال  63
ق اإلنسان أن في حین أن االحتجاز �معزل عن العالم الخارجي ل�س محظوًرا على وجه التحدید �موجب القانون الدولي، فقد صرحت لجنة األمم المتحدة لحقو  64

المعاملة القاس�ة الالإنسان�ة أو المهینة أو حتى التعذیب" (لجنة  "الح�س االنفرادي المطول قد �سهل ارتكاب التعذیب و�مكن أن �شكل في حد ذاته شكًال من أشكال
 )14، الفقرة 2003/32األمم المتحدة �شأن حقوق اإلنسان، القرار 
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مان من الحر�ة او و�اإلضافة الى ذلك، یرقى الحرمان من الحر�ة على ید موظفي الدولة و�ت�ع ذلك رفض االعتراف �الحر 

 65بإخفاء مصیر او مكان الشخص المفقود مما �ضع هكذا شخص خارج حما�ة القانون، یرقى الى االختفاء القسري.

وف�ما یتعلق �الضمانات اإلجرائ�ة وحقوق المحاكمة العادلة، لوحظ أن جم�ع المتظاهر�ن الذین تمت مقابلتهم تقر�ً�ا، �من فیهم 

. و�بدو أن جم�ع االعتقاالت تقر��ًا تمت 66أولئك الذین تعرضوا لالعتقال المستهدف، أفادوا �أنهم لم یبلغوا �سبب اعتقالهم 

 .67كما هو مسموح �ه في قانون أصول المحاكمات الجزائ�ة العراقي  ،قضائ�ة دون أوامر اعتقال

وقد أفاد جم�ع من أجر�ت معهم المقابالت أنهم خضعوا لالستجواب من قبل سلطات االحتجاز دون حضور محامي. ومن 

تم اإلفراج عنهم �عد هذا االستجواب األولي، ُعرضوا على قاضي التحقیق خالل فترات تتراوح من ساعة إلى أسبوعین من 

�موجب القانون الدولي وكذاك أحكام قانون اصول المحاكمات  وقت االعتقال. ان حق المثول �سرعة امام قاضي مكفول

ساعة من االعتقال وأن یتم االستجواب من  24الجزائ�ة العراقي، الذي �شترط مثول المعتقلین أمام قاضي التحقیق خالل 

 .68قبل قاضي التحقیق أو ضا�ط التحقیق 

اثناء االستجواب األولي من قبل قوات تمت مقابلتهم  عن المتظاهر�ن المعتقلین الذینلم �كن هناك اي حضور لمحامین 

) �أنه كان هناك محامي �مثلهم 38من  10األمن. أفادت نس�ة صغیرة نسب�ًا من المحتجین المعتقلین الذین تمت مقابلتهم (

ستماع الـ في جلسات التحقیق، معظمهم من المحامین المتطوعین في نقا�ة المحامین العراقیین. ومع ذلك، في جلسات اال

هم، إما تم توكیلهم من قبل المحكمة و متظاهًرا، فكان لجم�ع المتهمین محامین �مثل 17التي تم رصدها، والتي شارك فیها  16

حالة، تمت  11مالیین دینار عراقي. وفي  10. وفي أر�ع قضا�ا، تم اإلفراج عن المتهمین �كفالة مبلغ 69أو توكیل خاص 

ة األدلة؛ وتم الحكم عل متظاهر، وهو حدث، وحكم عل�ه �السجن لمدة ستة أشهر مع وقف تبرئة المتظاهر�ن لعدم كفا�

 .التنفیذ

أفاد ثمان�ة متظاهر�ن محتجز�ن على األقل �أنهم أجبروا على التوق�ع على تعهدات �عدم المشاركة في التظاهرات، أو تلقوا 

اركوا في التظاهرات مرة أخرى. تثیر هذه الممارسات تحذیرات، �ما في ذلك تهدیدات ضمن�ة �العنف ضد األقارب إذا ش

 .مخاوف �شأن استخدام االعتقال واالحتجاز لتخو�ف المتظاهر�ن ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في االحتجاج

 

___________________ 
 

العهد الدولي  . انظر ا�ضًا، لجنة حقوق االنسان، ت�كاناث ورمهاري كاندل، النی�ال،2االتفاق�ة الدول�ة لحما�ة جم�ع األشخاص من االختفاء القسري، المادة   65
 . 8-7و 7-7الفقرات  2560/2015د//126الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة 

) من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة على أنه "یجب إبالغ أي شخص ُ�ق�ض عل�ه، وقت إلقاء الق�ض عل�ه، �أس�اب اعتقاله 2( 9تنص المادة  66
 ."هة إل�هو�جب إبالغه على الفور �أي تهم موج

 .من قانون اصول المحاكمات الجزائ�ة العراقي 102انظر المادة  67
. في حین أن المعنى الدقیق لـ "على الفور" قد یختلف �اختالف الظروف الموضوع�ة، یجب أال یتجاوز التأخیر 123قانون اصول المحاكمات الجزائ�ة، المادة  68

) من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة 3( 9المادة  .((CCPR / GC / 35) 35جنة حقوق اإلنسان رقم التعلیق العام لل) .�ضعة أ�ام من وقت االعتقال
 .والس�اس�ة

 .) (ب) و (د) من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة3( 14الحق في االستعانة �محام في جم�ع مراحل اإلجراءات الجنائ�ة، المادة  69
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 ادعاءات التعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة .د

 .المصا�ة وقام بثنیها حتى انكسرتبدأ أحدهم �الضغط على یدي  ات."سألني الض�اط عن مصادر تمو�ل التظاهر 

ان ال أذهب إلى التظاهرات ي ثم طلب من .آلمتني الضر�ة كثیرا .وضر�ني الضا�ط اآلخر في �طني �أخمص المسدس

 ".مرة أخرى 

 

 / المفوض�ة السام�ة لحقوق اإلنسان في االمم المتحدة ادعاءات موثوقة �التعذیب �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقتلقت 

أو سوء المعاملة للمتظاهر�ن المعتقلین. تشیر المعلومات المقدمة إلى أن حوادث التعذیب أو سوء المعاملة ضد المتظاهر�ن 

وقعت في الغالب أثناء التحقیق االبتدائي، مع روا�ات إضاف�ة عن تعرض المتظاهر�ن للضرب أثناء االعتقال، �ما في ذلك 

لتعذیب أو سوء المعاملة كان �شكل عام �غرض انتزاع االعترافات، واالج�ار على التوق�ع �أعقاب البنادق. أفاد الضحا�ا �أن ا

على اوراق ذات محتوى غیر معروف، وفي �عض الحاالت كشكل من أشكال العقو�ة. وكان الضرب على أخمص القدمین، 

غ عنها. ووصف آخرون الصدمات والتهدیدات الشدیدة هي أكثر أشكال التعذیب وسوء المعاملة شیوعًا والتي تم اإلبال

السقف بواسطة األطراف. �اإلضافة إلى ذلك، أشار العدید من األشخاص إلى تلقیهم  فيالكهر�ائ�ة أو الخنق أو التعلیق 

 .صفعات وٕاساءات لفظ�ة أثناء االحتجاز

ذكر أحد عشر شخصا ممن أجر�ت معهم مقابالت أنهم أصیبوا بجروح ظاهرة نتیجة التعذیب او سوء المعاملة أثناء االعتقال 

أو االحتجاز. وذكر شخص واحد فقط تمت مقابلته أنه تلقى عالًجا طبً�ا في مكان االحتجاز �سبب اإلصا�ات التي لحقت 

مت مقابلتهم أنهم اشتكوا من التعذیب او سوء المعاملة أثناء االعتقال أو �ه أثناء االعتقال. أفاد أر�عة اشخاص ممن ت

�عثة االحتجاز إلى قاضي التحقیق لكنهم لم �كونوا على علم �أي إجراءات اتخذتها السلطات ردًا على شكاواهم. وال تعلم 

تحق�قات أو مالحقات قضائ�ة �شأن  / مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان �أي األمم المتحدة لمساعدة العراق

 .إساءة معاملة وتعذیب االفراد المعتقلین �سبب التظاهرات

 

 سادسًا: االنتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها "العناصر المسلحة"

اهم أكثر من ـنحن نخش –ان اكثر الجماعات خطورة هي المیل�ش�ات  –لقد كنت أتظاهر منذ بدا�ة تشر�ن األول " 

 70 " اآلخر�ن

/ المفوض�ة السام�ة لحقوق االنسان في االمم المتحدة أنماط النتهاكات حقوق  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوثقت 

االنسان التي تشیر إلى استهداف متعمد من قبل "عناصر مسلحة مجهولة الهو�ة" للمتظاهر�ن واألشخاص الذین �عبرون عن 

___________________ 
 

 .المفوض�ة مع متظاهر وناشط في المجتمع المدني، �غداد، [تم حجب التار�خ]مقابلة ال�عثة /  70
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ت المسلحة ذات العالقات المختلفة �الدولة. یبدو أن هذه الحوادث، �ما في ذلك عدد معارضة س�اس�ة أو انتقادات للجماعا

ال �حصى من التهدیدات ضد المتظاهر�ن والمؤ�دین للتظاهرات سواء عبر اإلنترنت أو بدونه، تهدف إلى قمع االحتجاجات 

ذلك خلق بیئة من الخوف والترهیب لثنیهم �استخدام العنف والتهدیدات كوسیلة إلسكات المتظاهر�ن والناشطین ال�ارز�ن وك

�عثة ، قامت 2020من ن�سان  30و  2019و على وجه التحدید ، بین االول من تشر�ن األول  .المشاركة في االحتجاجات

 109/ المفوض�ة السام�ة لحقوق االنسان في االمم المتحدة بتوثیق تقار�ر موثوقة عن وفاة  األمم المتحدة لمساعدة العراق

إصا�ة للمتظاهر�ن في مواقع االحتجاج من الهجمات وٕاطالق النار من قبل "عناصر مسلحة  71حادث 821ظاهرا و مت

حادثة محاولة قتل او قتل مستهدف منجز ، نفذ معظمها بـ "أسلوب  32مجهولة الهو�ة" (�ما في ذلك "حرس الحما�ة") و

 32خر�ن واختطاف ما ال �قل عن آ 13شخًصا وٕاصا�ة  23االغت�ال" من قبل مسلحین مجهولین ، مما أدى إلى مقتل 

 متظاهًرا ما زالوا مفقودین.  20متظاهرًا، تعرض معظمهم الحقًا لسوء المعاملة أو التعذیب ؛ واختفاء 

ولم یتم التعرف  -لم �علن أحد مسؤولیته عنها  –في معظم الحاالت، تصرف مرتكبو األحداث دون الكشف عن هو�تهم 

قتهم رسمً�ا. تمت مواجهة تحد�ات كبیرة في جمع المعلومات حول الحوادث التي تورطت على الجناة المشت�ه بهم أو مالح

فیها "عناصر مسلحة مجهولة الهو�ة" �سبب بیئة الخوف والسر�ة المح�طة بهو�ة الجناة، والتي �شار إلیها غالً�ا �اسم 

ت المسلحة التي لدى ال�عض منها عالقات "المیل�ش�ات". �ستخدم مصطلح "المیل�ش�ا" �شكل شائع في العراق لوصف الجماعا

�الدولة. شارك عدد من الجماعات المسلحة العاملة في العراق، �ما في ذلك الجماعات المشار إلیها �اسم "المل�ش�ات"، في 

، و�موجب قانون قوات الحشد الشعبي 2016. في عام 72النزاع المسلح ضد داعش وأص�حت جزًءا من قوات الحشد الشعبي 

 .73العراق�ةم الحكومة في قوات األمن دمجته

 

 

 

___________________ 
 

عناصر مسلحة  ال تشمل هذه األرقام الوف�ات واالصا�ات على ید القناصین حیث لم تتمكن ال�عثة ومكتب المفوض�ة من تحدید ف�ما إذا كان هؤالء القناصین   71
 مجهولة الهو�ة او قوات االمن العراق�ة.

تدعو فیها الى قوات لدعم القوات المسلحة العراق�ة  2014قوات الحشد الشعبي (الحشد الشعبي) استجا�ة للفتوى التي أصدرها آ�ة هللا الس�ستاني في حز�ران  تشكلت 72
 .ال�عض اآلخر سبق الفتوى �عضها یتشكل استجا�ة للفتوى و  -تتنوع المجموعات التي تشكل الحشد الشعبي مع الت�این في االنتماءات  .في الصراع ضد داعش

، الذي ینص، في جملة أمور، على أن "الحشد الشعبي هو تشكیل عسكري مستقل وجزء من القوات المسلحة 2016لسنة  40انظر قانون هیئة الحشد الشعبي رقم  73
، والذي ینص، من بین أمور أخرى، 2019تموز  1الصادر في  237العراق�ة و�كون مرت�ط �القائد العام للقوات المسلحة"، مكتب رئ�س الوزراء، األمر الدیواني رقم 

ات المسلحة العراق�ة. على أن "[أ] یجب أن تعمل وحدات الحشد الشعبي كجزء ال یتجزأ من القوات المسلحة العراق�ة وتخضع لنفس القوانین واألنظمة الخاصة �القو 
ینص على  50لمسلحة وفقًا لقانونها ". وتشیر �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق إلى أن القانون رقم تتصرف القوات المسلحة [...] تحت ق�ادة القائد العام للقوات ا

نص األمر الدیواني أن هذه الجهات یجب أن تنفصل عن األحزاب الس�اس�ة، وأن أعضائها یجب أال �كون لهم انتماء س�اسي وال �شاركون في األنشطة الس�اس�ة. و�
 ي قوات تتصرف �شكل سري أو علني خارج هذه التعل�مات �عتبر غیر قانوني و�حاكم وفقا لذلك". أصدرت الحكومة عدًدا من الب�انات واألوامرعلى أن "وجود أ 237

حشد الشعبي، من الاألخرى التي تشیر إلى أن المجموعات التي تعمل خارج نطاق قوات الحشد الشعبي، �ما في ذلك تلك التي لها انتماءات س�اس�ة، ل�ست جزًءا 
) على "حظر تشكیل میل�ش�ات عسكر�ة خارج 2005من كما ینص الدستور العراقي ( 9. المادة 2019الصادر في ایلول  328على سبیل المثال، األمر الدیواني 

 ."إطار القوات المسلحة
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 التهدید والترهیب �عمهابیئة 

 .74" تلقیت رسالة نص�ة تهدید�ة تقول: سنقتلكم واحد تلو األخر. إنكم أعداء الطائفة. أنتم عمالء"

والترهیب المنتظم واجه المتظاهرون واألشخاص الذین ُینظر إلیهم على أنهم داعمون للتظاهرات عددا كبیرا من التهدیدات 

من األفراد والجماعات المعارضة لالحتجاجات. وكثیرًا ما أشار األفراد المعارضون لالحتجاجات إلى المحتجین �استخفاف 

�أنهم "أبناء السفارات" أو "جوكر�ة"، مما �عني صالت ودعم من الدول الغر��ة. وقد انعكس هذا السرد أو النمط في محاضر 

 ذین اعتقلتهم قوات األمن، وأثناء استجواب المتظاهر�ن المختطفین من قبل عناصر مسلحة.استجواب المحتجین ال

في مناس�ات عدیدة، ذكر المتظاهرون والنشطاء أن قتل شخص أو اختطافه أو اعتقاله المستهدف تم تفسیره على أنه تهدید 

لمكالمات الهاتف�ة والرسائل النص�ة ورسائل وسائل للجم�ع. أفاد العدید من المتظاهر�ن بتلقیهم عدًدا ال �مكن تحدیده من ا

التهدید�ة التي ال �مكن تحدیدها والتي تطلب منهم عدم المشاركة في االحتجاجات. وقد ظهرت شائعات  التواصل االجتماعي

�عتقدون أنهم عن وجود "قوائم اغت�االت" �شكل شائع بین الناشطین ومجتمع المتظاهر�ن، وكثیرًا ما ادعى المتظاهرون أنهم 

یتم متا�عتهم أو مراقبتهم. ولقد عملت وسائل التواصل االجتماعي كموقع أساسي لالحتجاج وت�ادل المعلومات حول 

االحتجاجات، ولكن تم استخدامها أ�ًضا من قبل اشخاص مجهولین، �ما في ذلك من خالل حسا�ات مز�فة للتهدید والترهیب، 

ل شائع إلى المتظاهر�ن. وقد أفاد عدد من النشطاء والمتظاهر�ن، وخاصة النساء، مع تعل�قات مهینة ومهددة موجهة �شك

 .75�أنهم ضح�ة "حمالت وسائل التواصل االجتماعي"

 

 إطالق النار المتعمد على المتظاهر�ن في مواقع التظاهر ب�غداد من قبل عناصر مسلحة .أ

لحقوق االنسان في االمم المتحدة بتوثیق حادثین رئ�سیین في / المفوض�ة السام�ة  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراققامت 

�غداد حیث هاجمت ف�ه "عناصر مسلحة" مجهولة الهو�ة المتظاهر�ن �الذخیرة الح�ة في مناطق وسط المدینة في ظروف 

 محاس�ة.البدت مخطط لها، دون تدخل واضح من قبل قوات األمن وعدم 

 2019 تشر�ن األول 4داد بتار�خ إطالق نار متعمد على المتظاهر�ن في �غ

"فجأة سمعنا اطالقات نار�ة من مسافة خلف الجسر [...]. ال أصوات قنابل. كانت األعیرة النار�ة كث�فة [ونحن] استلقینا 

على األرض لتجنب االعیرة النار�ة. كما كانت قوات األمن مختبئة ولم ترد. لم �كن أحد �عرف من الذي كان �طلق النار 

___________________ 
 

 2020مقابلة مع متظاهر وناشط، كانون الثاني  74
 ادناه.لمز�د من التفاصیل انظر الفصل السا�ع  75
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مصدرها، كان �عض الناس یركضون، وآخرون كانوا مستلقین على األرض والرصاص یتطایر. رأیت [...] �سقط وما هو 

 76حاولت سح�ه، ُأصبت برصاصة" على األرض و�غطي الدم جسده وعندما

المنطقة المح�طة تشر�ن األول في  4تشیر التقار�ر الدامغة إلى أن أحد الرماة أو عدة رماة استهدفوا عمدًا المتظاهر�ن بتار�خ 

�ساحة الخالني ومنطقة مول النخیل في الرصافة في �غداد، وحس�ما ورد، تم إطالق النار على المتظاهر�ن من مسافة و / 

النار �أنه تم إطالق الرصاص  إطالق. ووصف شهود على 77أو ارتفاع خالل مواجهة مستمرة بین المتظاهر�ن وقوات األمن

الحي علیهم، �ما في ذلك أثناء محاولتهم إنقاذ المصابین، ورؤ�ة زمالئهم المتظاهر�ن، �من فیهم األصدقاء واألقارب، وهم 

�سقطون و�قتلون �الرصاص. ووصفت مصادر أخرى، �ما في ذلك أفراد أسر القتلى، الوف�ات الناجمة عن اطالقات نار�ة 

اد الذین تمت مقابلتهم أنه كان هناك شعور من الفوضى عندما بدأ إطالق النار، مع اخت�اء �عض افراد قوات في الرأس. أف

األمن. وعزا الشهود عموًما إطالق النار إلى "القناصین"، وهي المصطلحات المستخدمة لوصف موقع الرماة الذي یبدو أنه 

. وأشار تقر�ر لجنة تشر�ن ، غال�ا �اصا�ات في الرأسدون سابق إنذار�ع�ار ناري  اً مخفي واستهداف المتظاهر�ن العزل غال�

، وقع 2019تشر�ن األول  8إلى  1قتلى من المتظاهر�ن تم تسجیلهم في �غداد في الفترة من  107األول إلى أنه من بین 

كیالني �أنه "موقع أكبر عدد من الضحا�ا حول منطقة مول النخیل، وتم تحدید مبنى مهجورا �القرب من محطة وقود ال

  78ملم " في هذا الموقع خالل التفت�ش. 5.6تم العثور على "العدید من الظروف الفارغة ع�ار  هالقنص"، مشیرا إلى أن

تشر�ن األول حتى مساء نفس  4و�حسب ما ورد بدأت عمل�ات إطالق النار حوالي الساعة الرا�عة والنصف �عد الظهر یوم 

/ ومفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوسط �غداد. وتشیر الیوم على األقل في منطقة 

تشر�ن األول في  4اإلنسان أنها تلقت ادعاءات تفید �أن قوات األمن ر�ما استخدمت الذخیرة الح�ة ضد المتظاهر�ن یوم 

 المنطقة وحول ساحة التحر�ر.

الحكومتان السا�قة  اتخذتتشر�ن األول. و  4لجهات التي كانت وراء إطالق النار بتار�خ لم �حدد تقر�ر لجنة تشر�ن األول ا

خطوات لتعو�ض اسر الضحا�ا وحددت �عض الجناة المزعومین لحوادث قلیلة لغرض المحاس�ة الجنائ�ة. ال �عضوالحال�ة 

 ع او التي تتعلق �االحتجاجات.وتعهدت الحكومة الجدیدة بتشكیل هیئة لتقصي الحقائق لجم�ع الحوادث في المواق

 

  

___________________ 
 

 مقابلة مع متظاهر مصاب ب�غداد 76
وا خالل هذه الحادثة �سبب ال �مكن ل�عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان تحدید العدد الدقیق لألشخاص الذین ُقتل 77

بدا�ة التظاهرات، �ما في ذلك منع الحكومة لت�ادل المعلومات من مصادر المستشف�ات،  التحد�ات المنهج�ة ف�ما یتعلق �الحصول على أرقام الضحا�ا، ال س�ما في
: الحوادث الرئ�س�ة لوفاة المتظاهر�ن وٕاصا�اتهم 2األول في تشر�ن األول في �غداد، انظر الملحق  �ما في ذلك الطب الشرعي. لمز�د من المناقشة حول األسبوع

 المنسو�ة إلى قوات األمن العراق�ة.
      O, Pحقائق  7انظر تقر�ر لجنة تشر�ن االول، الفقرة.  78
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 2019كانون األول  6إطالق نار متعمد على المتظاهر�ن في �غداد بتار�خ 

 "حاول سائقو التك تك دخول المنطقة إلنقاذ المصابین، لكن إطالق النار كان كث�ًفا للغا�ة"

رجل مسلح وملثم یرتدون  100دخل حوالي �حدود الساعة التاسعة مساًء،  2019كانون األول  6نقل شهود ع�ان أنه بتار�خ 

أب ب�ضاء مزودة �مدافع رشاشة و�اصات -مال�س مدن�ة، �ستقلون أكثر من ثماني مرك�ات (�ما في ذلك س�ارات نوع ب�ك

كوستر) في المنطقة المح�طة بجسر السنك في �غداد وُزعم أنهم أطلقوا النار �شكل عشوائي على المتظاهر�ن المتواجدین 

وكان علیهم  79آخر�ن على األقل. 116متظاهرًا وٕاصا�ة  22المرآب وداخله، مما أسفر عن مقتل ما ال �قل عن  حول مبنى

المرور من خالل نقاط تفت�ش امن�ة في المناطق ومزودة �كامیرات مراق�ة وعلى األقل في ذلك الیوم كان هناك تواجد امني 

 رة. مكبیر �سبب المظاهرات المست

تتدخل قوات األمن لوقف الهجوم على الرغم من وجود الج�ش العراقي والشرطة االتحاد�ة و "شرطة و�حسب ما ورد، لم 

مكافحة الشغب" في مواقع حول جسر السنك في وقت سابق من ذلك الیوم، وذكرت مصادر أن هذه القوات اختفت قبل وقت 

لحما�ة المتظاهر�ن". وفي الیوم نفسه، أعلنت وزارة قصیر من الهجوم. وفي الیوم التالي، انتشر الج�ش العراقي في المنطقة "

الداخل�ة عن اجراء تحقیق في الهجوم. ومع ذلك، لم یتم حتى اآلن توفیر أي معلومات تشیر إلى أنه تم إجراء أي تحقیق ولم 

 یتم الكشف عن نتائج التحقیق أو معلومات عن جهود مالحقة الجناة قضائ�ًا.

 

 "حراس مسلحین" "حراس الحما�ة"/ على ید إطالق النار على المتظاهر�ن

حالة وفاة  60/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان ما ال �قل عن  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقسجلت 

إصا�ة بین المتظاهر�ن من الحوادث في �ابل وم�سان والنجف وذي قار وفي ظروف ورد فیها أن "حرس مسلحین"  501و

بهم لحما�ة الممتلكات التا�عة لألحزاب الس�اس�ة أطلقوا الذخیرة الح�ة على المتظاهر�ن الذین حاولوا دخول الم�اني أو تم تنسی

التجمع خارجها. في مظاهرة احتجاًجا على الجهات المرت�طة �فساد الدولة والقمع العنیف للتظاهرات، أضرم المتظاهرون 

حزاب الس�اس�ة و "العناصر المسلحة" وم�اني الحكومة المحل�ة ومكاتب القنصل�ة النار في العدید من الم�اني التا�عة لأل

 ، مما أدى إلى مواجهات بین "الحرس المسلحین" والمتظاهر�ن الذین قاموا برمي الحجارة وقنابل المولوتوف.80اإلیران�ة

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة  العراق�عثة األمم المتحدة لمساعدة من قبل  تشیر معلومات موثوقة تم جمعها ومراجعتها

متظاهرًا  12، في العمارة �محافظة م�سان، قتل "حراس مسلحون" 2019تشر�ن األول  25لحقوق اإلنسان إلى أنه بتار�خ 

آخر�ن. وفي الیوم ذاته، في الناصر�ة �محافظة ذي قار، قتل "حراس مسلحون" ثمان�ة  110على األقل واصابوا أكثر من 

___________________ 
 

 خالل الحادث، قتل مصور مشارك في التظاهرات مع وجود تقار�ر تفید �أنه ر�ما استهدف عمدا أثناء الهجوم 79
وم�سان، وقد أحرقت جم�عها في  والقادس�ة وذي قارجثة من المتظاهر�ن من الم�اني المحترقة التا�عة لألحزاب الس�اس�ة في المثنى  19تم انتشال ما مجموعه  80

 تشر�ن األول من قبل المتظاهر�ن. 25
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قتل "حراس مسلحون" في الحلة �محافظة  ،تشر�ن األول 26آخر�ن. و�تار�خ  150�ن على األقل واصابوا أكثر من متظاهر 

تشر�ن الثاني، قتل "حراس  30إلى  27آخر�ن. وفي الفترة من  41متظاهرًا وأصابوا  11�ابل �الرصاص ما ال �قل عن 

 آخر�ن (انظر أدناه لمز�د من التفاصیل). 200ن متظاهرًا على األقل واصابوا أكثر م 27مسلحون" في النجف 



 

[32] 
 

. كما لم یتم توض�ح وضع "الحراس المسلحین"  81إن األساس القانوني الستخدام القوة من قبل "الحراس المسلحین" غیر واضح

ما أنه من أو "حرس الحما�ة" في التشر�عات المحل�ة، وال أي قانون �سمح �استخدامهم للقوة، �ما في ذلك الذخیرة الح�ة. ك

  غیر الواضح لمن ینتسبون ومن من یتلقون األوامر.

ومن دواعي القلق، أن ال�عثة لم تتلق أي تقار�ر من الحاضر�ن في التظاهرات �أن قوات األمن الرسم�ة اتخذت خطوات ذات 

غم من أن تقر�ر مغزى لتهدئة األوضاع قبل أن تتحول إلى العنف أو لحما�ة األشخاص من العنف �عد أن بدأت. على الر 

�شیر إلى أن "حراس الحما�ة [...] فتحوا النار" على المتظاهر�ن، یبدوا انه لم یتم اتخاذ أي خطوات  2019تشر�ن األول 

ومما یثیر القلق الوضع   2019.82فعالة لمنع تكرار حوادث مماثلة عندما استؤنفت االحتجاجات في أواخر تشر�ن االول 

 .83حرس الحما�ة" وغ�اب المساءلة وفشل قوات األمن في التدخلالقانوني غیر الواضح لـ " 

�عثة األمم المتحدة لمساعدة �ما یتعلق �قتل وٕاصا�ة المتظاهر�ن على ید "حرس الحما�ة"، تشیر المعلومات التي راجعتها 

لجناة أو مالحقة مرتكبي / مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان �أنه لم تحدث تحق�قات القضائ�ة لتحدید ا العراق

الجرائم قضائ�ًا او لتعو�ض الضحا�ا ف�ما یتعلق �الحوادث المفصلة أعاله على الرغم من ان �عض االسر قد تكون استلمت 

 تعو�ضات. 

___________________ 
 

على أنه "عندما یتم تخو�ل أو السماح لألفراد أو الك�انات من قبل دولة طرف  15، الفقرة. تنص المادة 36، التعلیق العام رقم اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان 81
وتظل مسؤولة عن أي تقصیر. على االمتثال".  6قاتلة، فإن الدولة الطرف ملزمة �ضمان امتثال استخدام القوة هذا �الفعل للمادة �استخدام القوة التي قد تكون 

ا�ا وضمان حصول ضح �اإلضافة إلى ذلك، فإن الدولة ملزمة �الحد من السلطات الممنوحة للجهات الخاصة، وضمان المراق�ة والرقا�ة والتدر�ب في مكانها الصح�ح
 .الحرمان التعسفي من الح�اة من قبل أفراد أو ك�انات مفوضة أو مصرح بها من الدولة الطرف على سبیل انتصاف فعال.

 ت الدولة والممتلكات�اإلشارة إلى األسبوع األول من تشر�ن االول، أقر تقر�ر لجنة تشر�ن االول �أن "المتظاهر�ن غیر المنض�طین أضرموا النار في �عض مؤسسا 82
خسائر في االرواح "وأوصى العامة والخاصة وكذلك المقرات الرئ�س�ة ل�عض األحزاب، وهو األمر الذي دفع حراس الحما�ة إلى إطالق النار، مما أدى إلى المز�د من ال

حوادث في العمارة في محافظة م�سان وسوق  بإجراء تحق�قات" مع حراس حما�ة مقرات األحزاب الس�اس�ة الذین فتحوا النار على المتظاهر�ن ". وأشار التقر�ر إلى
 الشیوخ �محافظة ذي قار.

 5التحدیث الثاني:  -األمم المتحدة لمساعدة العراق، التظاهرات في العراق  الحادث الذي تم اإلبالغ عنه في البدا�ة في التقر�ر الخاص لحقوق اإلنسان ل�عثة 84
 ./https://www.uniraq.org("تقر�ر العرض التوض�حي الثالث")، �مكن الوصول إل�ه على:  2019كانون االول  9 -تشر�ن الثاني 

 .2020مقابلة مع شاهد ع�ان، �غداد، ش�اط  85

 84تشر�ن الثاني 30إلى  27إطالق نار في النجف من 

 أصیب. والصدر الوجه في ولكن الهواء، في ل�س الحي، الرصاص عل�ه أطلق الضر�ح من االقتراب حاول من كل"

 . 85”متاجرهم أمام المتاجر أصحاب حتى الجم�ع، على النار إطالق في و�دأوا �الجنون  الشخصیون  الحراس

متظاهرًا على األقل في النجف وأصابت  27تشر�ن الثاني، أطلقت "عناصر مسلحة" النار وقتلت  30و 27في الفترة بین 

 310الیوم السابق إلطالق النار، أحرق المتظاهرون قنصل�ة في النجف، وأفید بإصا�ة آخر�ن بجروح. في  200أكثر من 

 على ید "قوات سوات" التي حاولت منع الحاق الضرر �القنصل�ة.
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 هجمات محدودة النطاق على مواقع التظاهر

/ مفوض�ة  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، سجلت 2020ن�سان  30حتى  2019تشر�ن األول  1خالل المدة من 

هجوما محدود النطاق تتمثل بإطالق النار والطعن والعبوات الناسفة ضد مواقع  23األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان 

 آخر�ن.  204متظاهرًا واصا�ة  27التظاهر مما أسفر عن مقتل 

تحدة السام�ة لحقوق اإلنسان من / مفوض�ة األمم الم �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تحققت 2020في كانون الثاني 

 86متظاهًرا. 40عشر هجمات إطالق نار من قبل مسلحین على مواقع التظاهرات أسفرت عن مقتل س�عة متظاهر�ن وٕاصا�ة 

حوادث في موقع االعتصام في ساحة الحبو�ي في الناصر�ة �محافظة ذي قار، ما أدى إلى مقتل شخصین وٕاصا�ة  4وقعت 

وادث، أطلق مسلحون وصلوا �س�اراتهم الذخیرة الح�ة على المتظاهر�ن. على سبیل المثال، بتار�خ آخر�ن. وفي ثالث ح 22

كانون الثاني، أطلق مسلحون في موكب حداد على مقتل قائد فیلق القدس في الحرس الثوري اإلیراني ونائب رئ�س هیئة  5

___________________ 
 

 .2020مقابلة مع شاهد ع�ان، �غداد، ش�اط  85
ن�سان في �غداد حیث أطلق  21لمساعدة العراق / والمفوض�ة السام�ة لحقوق االنسان في االمم المتحدة من حادث إطالق نار في  كما تحققت �عثة األمم المتحدة 86

آخر�ن �عد مواجهة بین متظاهر�ن وصاحب محل في  13مسلحون یرتدون مال�س مدن�ة النار على المتظاهر�ن، مما أسفر عن مقتل شخصین على األقل وٕاصا�ة 
عاًما  16إلى  15جر حشد صبً�ا یبلغ من العمر  ،كانون األول 12سعدون. و�حسب ما ورد لم تعتقل قوات األمن الرماة. وتالحظ ال�عثة / المفوض�ة أنه في شارع ال

لم تتدخل لوقف قتل من منزل �القرب من ساحة الوث�ة في �غداد، وتم ضر�ه �العصي وركله قبل تعلیق جثته �صورة علن�ة من عمود كهر�اء. و�بدو أن قوات األمن 
 ول�ة إلى أنه قد �كون مرت�ًطا بخالف بین الصبي والمتظاهر�ن خارج منزله.الصبي. في حین أن الدافع وراء القتل ال یزال غیر واضح، تشیر التقار�ر األ

تشر�ن الثاني �عد أن تحرك المتظاهرون نحو الضر�ح، وحسب ماورد أنهم كانوا  27بدأ إطالق النار في الضر�ح بتار�خ 

اهر�ن احتجزوا في السرداب أو �سبب شائعات �أن أحد الحراس من الضر�ح تورط في حادث إطالق �عتقدون أن المتظ

 نار سابق على المتظاهر�ن.

و�حسب ما ورد انسحبت قوات األمن، وتحدیدًا "شرطة مكافحة الشغب" من المنطقة قبل وقت قصیر من إطالق النار. ال 

نهاء العنف �عد انسحاب "شرطة مكافحة الشغب". وأشارت مصادر توجد معلومات تشیر إلى أن قوات األمن تدخلت إل

موثوقة إلى أن المتظاهر�ن حاولوا العمل مع الق�ادة األمن�ة في النجف في محاولة للمساعدة على تهدئة التوترات المتزایدة 

 حول الضر�ح. 

/ ومفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان تقار�ر مقلقة تفید �أنه في  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقتلقت 

، أقام أفراد أسر المتظاهر�ن الذین قتلوا وأصیبوا دعاوى جنائ�ة ضد محافظ النجف وأر�عة من 2019مطلع كانون األول 

د الضغط علیهم لقبول دفع "الد�ة" "العناصر المسلحة" في محكمة تحقیق النجف ولكنهم سحبوا الشكاوى ف�ما �عد وذلك �ع

اإلسالم�ة وكذلك آل�ات المصالحة العشائر�ة. شر�عة للدوالر أمر�كي وفقًا  35000 - 30000بدًال من ذلك �ما �عادل 

�اإلضافة إلى ذلك، ورد أن العدید من المحامین الذین تطوعوا لتمثیل الضحا�ا انسحبوا من القض�ة �عد تعرضهم للترهیب 

 وأفاد أحد المحامین �أنه تعرض لمحاولة اغت�ال اعتبرها مرت�طة �مشاركته في القض�ة. والتهدید.
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مراس�م "جنازة رمز�ة. في موقع االعتصام في ساحة  الحشد الشعبي العراق�ة، النار على المتظاهر�ن الذین رفضوا إقامة

 21الحبو�ي، ما أدى إلى مقتل متظاهر وٕاصا�ة اثنین آخر�ن. ووقعت خمس حوادث إطالق نار في ال�صرة في الفترة من 

ار كانون الثاني، قتلت امرأة �سبب إطالق الن 21. و�تار�خ 15كانون الثاني، مما أدى إلى مقتل شخصین وٕاصا�ة  25إلى 

من قبل اشخاص مجهولین بینما كانت تقدم مساعدة طب�ة للمتظاهر�ن وكانت معروفة �عملها مع األیتام، واصیب ثمان�ة 

آخر�ن من بینهم امرأة. كما ُسجلت حالتا إطالق نار إضافیتان نفذت من قبل مسلحین مجهولین، وأسفرت عن مقتل س�عة 

 وكر�الء. آخر�ن، في النجف 100متظاهر�ن وٕاصا�ة أكثر من 

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان تقار�ر عن تفجیر عبوات ناسفة  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقووثقت 

في مواقع التظاهرات، وال س�ما في الناصر�ة �محافظة ذي قار. في حین بدا معظمها على نطاق ضیق وكان الغرض منه 

 قل أدت التفجیرات إلى وفاة وٕاصا�ة متظاهر�ن.التخو�ف. وفي س�ع حوادث على األ

 :المتعمدعمل�ات القتل  .ب

"نتوقع أن نموت من لحظة خروجنا من بیوتنا للذهاب إلى ساحات التظاهر. أخشى من الس�ارات المسرعة، وصوت من�ه 

مكان من األماكن الس�ارة، والسیر في الشارع وسماع شخص �سیر خلفي. أنا ال استأجر س�ارة األجرة أو أذهب إلى أي 

 .87أذهب دائًما �صح�ة األصدقاء. أنا ال افتح �اب منزلي إذا طرقه أحدهم في اللیل" -العامة �مفردي 

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان نمطًا من عمل�ات القتل من قبل  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقووثقت 

عناصر مسلحة مجهولة الهو�ة والتي تستهدف المتظاهر�ن والناشطین ال�ارز�ن وغیرهم من األشخاص الذین ینتقدون علنًا 

حتى التاسع  2019ل من تشر�ن األول األحزاب الس�اس�ة والجماعات المسلحة التي لها صالت مختلفة �الدولة. فمنذ االو 

حادث  )31/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان ( �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، ووثقت 2020من أ�ار 

 13نساء) وٕاصا�ة  3شخصا (�ضمنهم )22(لقتل او الشروع في قتل أشخاص مرت�طین �االحتجاجات، مما أسفر عن مقتل 

شخصا وٕاصا�ة أر�عة آخر�ن)  23من هذه الحوادث تشكل عمل�ات قتل متعمد أسفرت عن مقتل  19أن  و�بدو.88 آخر�ن

   89حادثا منها محاوالت قتل متعمد أسفرت عن تسعة جرحى، غال�ا ما كانت إصا�اتهم خطیرة. 12و

___________________ 
 

 .حجب الموقع والتار�خ]تم المفوض�ة مع ناشط من المجتمع المدني ومتظاهر. [/مقابلة ال�عثة  87
مسلحون الهجمات أو استخدمت العبوات الناسفة حادثة على األقل شن فیها افراد  28كانون الثاني، أصدرت ال�عثة ب�انا صحف�ا أفاد ف�ه أنه وقعت  30وفي  88

آخر�ن  13شخصا وٕاصا�ة  18مستهدفة أشخاصا مرت�طین �التظاهرات، إما كمشاركین أو صحفیین �غطون االحتجاجات أو ناشطین �ارز�ن، مما أسفر عن مقتل 
ت ال�عثة/المفوض�ة تصنیف عدة حوادث إلى هجمات بإطالق النار، وكما على األقل'. وكانت هذه معلومات أول�ة، وخالل عمل�ة التجم�ع النهائي للمعلومات، أعاد

ن�سان، سجلت ال�عثة / المفوض�ة أر�عة حوادث إضاف�ة للقتل المستهدف، واحد في �غداد واثنین في ال�صرة وواحد في ذي قار مما  30هو موصوف ادناه. ومنذ 
 أسفر عن مقتل أر�عة اشخاص. 

 .حاولة القتل المتعمد �أنها حادثة تنطوي على عنف موجه ضد فرد �طر�قة �مكن أن تؤدي إلى الوفاةوتعّرف ال�عثة/المفوض�ة م 89
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ان وواسط). و�دا أن الدافع وقعت الحوادث في ثمان محافظات هي: (�ابل و�غداد وال�صرة وذي قار والقادس�ة وكر�الء وم�س

وراء هذه الحوادث هو مسارها الحیوي على مستوى المناطق أو المحافظات. هذا وقد وقعت أكثر من نصف هذه الحوادث 

 .  وتلتها �غداد حیث سجلت ثماني حوادث للقتل المستهدف.90في المحافظات الجنو��ة كال�صرة وم�سان وذي قار

حادثة إطالق نار من قبل افراد مسلحون مجهولو الهو�ة، وحادثتان تتعلقان  28ناك ، كان ه31ومن بین الحوادث الـ 

 �استخدام العبوات الناسفة، وعمل�ه قتل واحدة (المرأة) نتیجة العنف الجسدي �ما في ذلك الضرب. 

�عملون بجرأة في وضح وقعت جم�ع الحوادث �عیدا عن مواقع التظاهرات.  وفي عدة حوادث، أفادت التقار�ر أن القتلة كانوا 

 النهار في وسط مدن �غداد والناصر�ة والعمارة، �ما في ذلك حوادث �القرب من مقرات الشرطة واالمن.

استنادًا إلى توقیت عمل�ات القتل والمعلومات عن المستهدفین، یبدو أن عمل�ات القتل تهدف إلى إ�عاد الجهات الفاعلة ال�ارزة 

في المناقشات  91األفراد الجر�ئین وثنیهم عن المشاركة في االحتجاجات عن طر�ق بث الخوف.من االحتجاجات، وٕاسكات 

مع النشطاء ال�ارز�ن المشاركین في االحتجاجات، بدا تلقي تهدیدات �القتل أمرًا شائعًا واعتبره المشاركون في االحتجاجات 

 أمرًا حتم�ًا.

ات قبل القتل، وكان بینهم متظاهرون ونشطاء �ارزون، وأعضاء في لجان وأفادت التقار�ر أن معظم المستهدفین تلقوا تهدید

تنظ�م التظاهرات، وأشخاص معروفون بنشاطهم الس�اسي والمدني السابق، أو أشخاص �ارز�ن في مواقع التواصل االجتماعي. 

ون في تعبئة المتظاهر�ن في وكان من بین المستهدفین أفراد استهدفوا فقط لمشاركتهم في التظاهرات، وُوصفوا �أنهم مؤثر 

مجتمعاتهم المحل�ة، أو اخرون دعموا االحتجاجات من خالل النشر او التعلیق على منشورات في وسائل اإلعالم الوطن�ة 

 / مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقاو وسائل التواصل االجتماعي. وتالحظ 

 .92 من المستهدفین �مكن ان �عتبروا من المدافعین عن حقوق اإلنسان أن العدید

 

___________________ 
 

شخصًا وٕاصا�ة اثنین (ثالثة حوادث في ال�صرة أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، وخمسة  14حادثة قتل متعمد، أسفرت عن مقتل  11وّثقت ال�عثة/المفوض�ة  90
خمسة أشخاص، وثالثة حوادث في م�سان أسفرت عن مقتل أر�عة أشخاص وٕاصا�ة اثنین بجروح) وثمان�ة حوادث من محاوالت حوادث في ذي قار أسفرت عن مقتل 

إصا�ة القتل المتعمد، مما أسفر عن إصا�ة س�عة أشخاص (ثالثة حوادث في ذي قار أسفرت عن إصا�ة ثالثة أشخاص، وخمسة حوادث في م�سان أسفرت عن 
 .أر�عة أشخاص بجروح)

 (س�عة حوادث) وكانون الثاني (ثالث حوادث). 2019اغلب الحوادث وقعت في شهر تشر�ن الثاني (أر�عة حوادث) وكانون األول   91
[...]  ] الذین �ساهمون ال یوجد تعر�ف لـ "المدافع عن حقوق اإلنسان". �شیر اإلعالن �شأن المدافعین عن حقوق اإلنسان إلى "األفراد والجماعات والجمع�ات [... 92

 .A/RES/53/144وهو تعر�ف واسع النطاق. انظر قرار الجمع�ة العامة  -في القضاء الفعلي على جم�ع انتهاكات حقوق اإلنسان والحر�ات األساس�ة لألفراد" 
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 نمط عمل�ات القتل المتعمد في محافظة م�سان

/ مفوض�ة األمم  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، وثقت 2020آذار 10إلى  2019تشر�ن الثاني  1خالل الفترة من 

المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان ثمان�ة حوادث في محافظة م�سان لعمل�ات قتل او شروع �القتل استهدفت المتظاهر�ن، 

أسفرت عن مقتل أر�عة أشخاص وٕاصا�ة ستة اخر�ن، كان بینهم ثالثة أشخاص اصیبوا بجروح خطیرة. في جم�ع هذه 

�ارز�ن ذو تار�خ من النشاط في المجال الس�اسي أو المدني أو مجال حقوق  الحوادث تقر��ًا، تم استهداف متظاهر�ن

االنسان. وقد نفذت اغلب العمل�ات بواسطة مسلحین أطلقوا النار على الضحا�ا من مرك�ات متحركة أثناء عودتهم إلى 

یتم التعرف على أي من الجناة منازلهم من مواقع التظاهرات. وعلى الرغم من بدء التحق�قات في هذه الحوادث، اال انه لم 

 أو اعتقالهم لحد وقت نشر هذا التقر�ر.

تشر�ن األول، قام خاللها المتظاهرون  25وأفاد المتظاهرون في محافظة م�سان أنهم تلقوا تهدیدات عقب حادثة وقعت في 

وقت سابق من ذلك �ضرب قائد إحدى الجماعات المسلحة وشق�قه حتى الموت �عد أن سحبوهم من س�ارة إسعاف. في 

الیوم، أطلق "حرس الحما�ة" الذخیرة الح�ة على حشد من المتظاهر�ن الذین حاولوا دخول المقر الس�اسي، مما أسفر عن 

آخر�ن. وردًا على ذلك، دخلت مجموعة من المتظاهر�ن المبنى في ذلك  110متظاهرًا وٕاصا�ة ما ال �قل عن  12مقتل 

ى وضر�وا عددًا من الحراس قبل أن �قتلوا القائد وشق�قه. �عدها، غادر العدید من الناشطین المساء، وأضرموا النار في المبن

 الس�اسیین والمدافعین عن حقوق اإلنسان في العمارة محافظة م�سان خوفًا من التعرض لالعتداء.

سام�ة لحقوق اإلنسان أر�ع / مفوض�ة األمم المتحدة ال �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوخالل الفترة نفسها، وثقت 

حوادث تخو�ف عن�فة ضد المتظاهر�ن من اصحاب التار�خ في االحتجاجات: ثالث عمل�ات تفجیر �عبوات ناسفة، وحادثة 

 أطلق فیها المهاجمون النار على س�ارة متوقفة خارج منزل أحد النشطاء.

 مقتل ناشطین في ال�صرة

حون منزل زوجین شابین وأردوهما قتیلین. وفي وقت سابق، شاركا في احتجاجات تشر�ن األول، اقتحم افراد مسل 2في لیلة 

مدینة ال�صرة. وكان كالهما قد انتقد علنًا الفساد في الحكومة المحل�ة واألحزاب الس�اس�ة، والعنف الذي تقوم �ه 

ألساس�ة، �ما في ذلك ازمة "المیل�ش�ات". هذا وقد شاركا في احتجاجات سا�قة في ال�صرة ضد الفساد ونقص الخدمات ا

م�اه الشرب، وجمعا التبرعات لمساعدة المرضى والفقراء. وقد تلقا تهدیدات في السابق �سبب نشاطهما، مما دفعهما إلى 

مغادرة العراق لفترة ولكنهما اضطرا للعودة لرعا�ة أحد افراد االسرة إثر اصابته بوعكة صح�ة.  وعلى الرغم من بدء 

 ، اال انه لم یتم اعتقال أي من الجناة.2019 القتل في تشر�ن األول التحقیق في عمل�ة

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان من حالتین إضافیتین للقتل  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوتحققت 

. 2020انون الثاني ك 10المستهدف في ال�صرة، �ما في ذلك إطالق النار حتى الموت على صحفي �ارز ومصوره في 
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 حوادث االختطاف واالختفاء .ج

/ مفوض�ة األمم  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تلقت 2020آذار 21و 2019تشر�ن األول  1خالل الفترة ما بین 
ادعاء �شأن وجود محتجین وناشطین في مجال حقوق اإلنسان مفقودین ُ�فترض أنهم  154المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان 

/ مفوض�ة  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقادعاء، تحققت  154اخُتطفوا أو احتجزوا. ومن بین االدعاءات ال�الغ عددها 
�عثة األمم شخصا قیل انهم في عداد المفقودین. وأكدت  123حالة تتعلق بـ  99لحقوق اإلنسان من األمم المتحدة السام�ة 

شخصا،  103/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان من بین هذه الحاالت مكان وجود  المتحدة لمساعدة العراق
الذین تم  103نشر هذا التقر�ر. ومن بین األشخاص الـ منهم في عداد المفقودین أو حالتهم مجهولة وقت  20بینما ال یزال 

شخصا في ظروف تشیر إلى أن الجناة قد �كونوا عناصر مسلحة �شار إلیها عادة  32تحدیدهم، اخُتطف ما ال �قل عن 
ازهم، شخصا واحتجزتهم ولم �سمح لهم او �مكنهم االتصال �أسرهم أثناء احتج 34�اسم "المیل�ش�ات"، واعتقلت قوات األمن 

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان على تفاصیل  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقفردا إطالع  37ورفض 
  قضا�اهم، و�رجع ذلك أساسا الى المخاوف األمن�ة، �ما في ذلك خطر االنتقام.

 93حوادث االختطاف

___________________ 
 

 :االختطاف)، �مكن الوصول إل�ه علىیتناول قض�ة االختطاف (تقر�ر عمل�ات  2020أ�ار  23أصدرت �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تقر�ًرا عاًما في  93
.emid=644&lang=arhttp://uniraq.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=168&It 

 .تتوفر تفاصیل أخرى، �ما في ذلك منهج�ة �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، في التقر�ر.

حیث انتقد الضح�ة الجماعات المسلحة علنًا في السابق. ووصفت المصادر ان الجناة �كونهم ینتمون الى "المیل�ش�ات"، 

التي ُ�فهم عادة أنها إشارة إلى جماعات مسلحة مختلفة لها عالقات مختلفة مع الدولة. حیث أعرب العدید من األفراد 

 ت عن خوفهم من االنتقام إذا نقلوا المعلومات عن هذه الحوادث أو بلغوا عنها النظام القضائي.الذین أجر�ت معهم المقابال

/ مفوض�ة األمم المتحدة  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقولم �علن أي من الجناة مسؤولیتهم عن الهجمات. وتلقت 

أو االستخ�ارات بدأت تحق�قات جنائ�ة في جم�ع  السام�ة لحقوق اإلنسان معلومات موثوقة تشیر إلى أن قوات الشرطة

الحوادث تقر��ًا. بید أنه لم ترد معلومات تشیر إلى تحدید هو�ة أي من المشت�ه بهم أو الق�ض علیهم حتى وقت إعداد هذا 

ومن دواعي القلق ال�الغ عدم إحراز أي تقدم ملموس في التحق�قات وعدم تجاوز أي قض�ة مرحلة التحقیق ومتا�عة  .التقر�ر

 الدعاوى القضائ�ة الخاصة �القتل المستهدف ضد اشخاص مرت�طین �التظاهرات واألنواع األخرى من االنتقادات.

بتشكیل هیئة قضائ�ة للتحقیق في "قضا�ا  2020تموز  7وفي خطوة إیجاب�ة، أصدر مجلس القضاء األعلى أمرًا بتار�خ 

 .2020تموز  6االغت�ال في �غداد والمحافظات األخرى" ردًا على مقتل محلل س�اسي عراقي �ارز في 

 

http://uniraq.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=168&Itemid=644&lang=ar
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حالة ألفراد یبدو أنهم  32/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان من  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقتحققت 

�عثة والحظت  94اختطفوا في ظروف تشیر إلى أن الجناة قد �كونون عناصر مسلحة �شار إلیها عادة �اسم "المیل�ش�ات". 

ود قواسم مشتركة بین االفادات ف�ما یتعلق / مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان وج األمم المتحدة لمساعدة العراق

�التحضیر المسبق لعمل�ات االختطاف، وشخص�ة األشخاص المستهدفین، والدافع وراء عمل�ات االختطاف، وطر�قة العمل، 

ومستوى التنظ�م الذي أظهره الجناة. و�بدو أن االستجواب والعقاب وردع المشاركة في التظاهرات هي الدوافع الرئ�س�ة 

 سوء المعاملة. ختطاف والتعذیب/لال

وفي جم�ع الحوادث، شارك الضحا�ا في التظاهرات أو قدموا الدعم للمتظاهر�ن. والجدیر �الذكر أن جم�ع المختطفین تقر��ًا 

كانوا نشطاء قبل التظاهرات، ولعبوا دورًا هامًا في التظاهرات و/أو نشروا ب�انات تنتقد السلطات أو األحزاب الس�اس�ة أو 

یومًا، في مواقع تشمل المنازل  14الجماعات المسلحة على وسائل التواصل االجتماعي. واحتجز المختطفون لمدة یومین إلى 

و"الكرفانات" وغرفًا تش�ه المعسكرات/ السجون. وعادة ما ُیجبر المختطفون على ركوب المرك�ات من قبل العدید من االفراد 

ولم یتم تزو�دهم �أي وسیلة لالتصال �عوائلهم ولم �مثل أي من المختطفین أمام قاٍض الملثمین والمسلحین من مناطق عامة. 

 أو �سجل في النظام القضائي الرسمي �أي شكل من األشكال. 

وأفاد جم�ع الضحا�ا �أنه قد تم استجوابهم من قبل مختطفیهم، وهو ما بدا الدافع وراء عمل�ات االختطاف، مع تركیز األسئلة 

ورهم في التظاهرات و"انتماءهم" (أو عدم انتمائهم) إلى األحزاب الس�اس�ة و/او االدعاءات المتعلقة �الدعم عادة على د

 من/إلى الدول األجنب�ة. وأفاد معظم المختطفین �أن الذین "�ستجو�ونهم" یبدو أن لدیهم معلومات تفصیل�ة عنهم.

ى حد التعذیب و/أو سوء المعاملة أثناء "االستجواب"، �ما في أن الذكور المختطفین وصفوا تعرضهم ألعمال مختلفة تصل إل

ذلك الضرب المبرح والصعق �الكهر�اء ورشهم بخراط�م الم�اه/واالستحمام في الماء ال�ارد، وتعلیق الذراعین والساقین �السقف، 

هم وتصو�رهم وهم عراة).  هذا ووصفت والتهدید �القتل والتهدیدات ألفراد األسرة، فضًال عن المعاملة المهینة (مثل التبول علی

النساء الالتي أجر�ت معهن المقابالت �أنهن تعرضن للضرب والتهدید �االغتصاب وخضعن ألفعال ذات طب�عة جنس�ة دون 

 موافقتهن. وفي جم�ع الحاالت، عدا حالة واحدة، لم یتلق المختطفون أي عالج طبي أثناء اختطافهم.

معهم مقابالت هو�ة الجناة، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط "المیل�ش�ات". وتشیر ولم �عرف أي من الذین أجر�ت 

المعلومات الواردة في روا�ات االختطاف واالستجواب والتعذیب واوجه التشا�ه بین الروا�ات والتي تجمع على تورط جهات 

غیر المحتمل ضلوع عصا�ات إجرام�ة "عاد�ة"،  مسلحة ذات مستو�ات عال�ة من التنظ�م والنفوذ والوصول إلى الموارد. ومن

 حیث لم ترد تقار�ر عن أي طل�ات للحصول على فد�ة أو دوافع إجرام�ة أخرى.

 المتظاهرون المفقودون 

___________________ 
 

المفوض�ة هذه الحوادث �أنها "عمل�ات اختطاف" استنادًا إلى المعلومات المتاحة، غیر أن هذا ال �ست�عد أن تشكل �عض الحوادث احتجازًا / ال�عثةوقد وصفت  94
 .3ي و/أو تعسف�ًا. لالطالع على المنهج�ة، انظر تقر�ر االختطاف، الصفحة غیر قانون
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 20/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان معلومات موثوقة تفید �أن  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوتلقت 

ال  2020وآذار 2019تشر�ن األول  1رجًال وصبیین) على صلة �التظاهرات الذین اختفوا خالل المدة ما بین  18شخصًا (

 وقت نشر هذا التقر�ر. وال یزال مصیرهم مجهوًال.حتى یزالون في عداد المفقودین 

ارك جم�ع المفقودین في التظاهرات كمتظاهر�ن، أو مرت�طین �أنشطة لدعم التظاهرات أو شاركوا �انتقاد الحكومة على وش

 17نطاق واسع، من بینهم نشطاء في وسائل التواصل االجتماعي ومحامون وصحفیون وكتاب ومعلمون وطالب. واختفى 

 واحد من �ابل. شخصًا من �غداد، وواحد من ال�صرة، وواحد من م�سان، و 

و�النس�ة الى حاالت القتل المستهدف وعمل�ات االختطاف، فقد اختفى معظمهم في الفترة من تشر�ن الثاني إلى كانون 

تشر�ن األول اختفاء محاٍم له صلة �الدفاع عن المتظاهر�ن، وانتقاد  8ومن بین الحاالت ال�ارزة لالختفاء في  .95 الثاني

سائل التواصل االجتماعي، حس�ما ورد، على ایدي مسلحین مجهولین أخذوه في س�ارات في العنف ضد المتظاهر�ن على و 

 مدینة العمارة. 

واختفى خمسة من األشخاص المفقودین في ساحة التحر�ر او في مناطق مجاورة لها وفي احدى الحاالت وصفت عائلة أحد 

 شخصًا آخر�ن.   14تفاء الضحا�ا الحادثة �االعتقال، لم ُتعرف أي معلومات عن ك�ف�ة اخ

 الحكومة: أستجا�ة

في الوقت الذي بذلت ف�ه الحكومة �عض الجهود لتحدید مكان الذین تم اإلبالغ عن فقدانهم، �ما في ذلك تقصي الحقائق 

 �عثة، ومحاولة أفراد من الموظفین الرسمیین التدخل في �عض الحاالت، فإن 96من قبل دائرة حقوق اإلنسان في وزارة العدل

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان ل�ست على علم �أ�ة تحق�قات رسم�ة أجرتها  األمم المتحدة لمساعدة العراق

سلطات إنفاذ القانون لتحدید مكان المفقودین أو من أجل تحدید ومقاضاة الجناة وانصاف الضحا�ا وتعو�ضهم. و�المثل، لم 

ن عن اختطاف وتعذیب المتظاهر�ن ولم تالحق أي من الجناة الذین لهم عالقة بهذه تقم الحكومة �التحقیق مع المسؤولی

 االحداث. 

 

 

 سا�عًا: حر�ة التعبیر

منذ انطالق التظاهرات، تدهور الوضع ف�ما یتعلق �حر�ة التعبیر وال یزال الوضع یزداد سوءًا. من الصعب للغا�ة “

 إنشاء وكالة أن�اء مستقلة ذات مصداق�ة ".

___________________ 
 

 .نذ اذاروفقد ار�عة منهم منذ تشر�ن االول وخمسة منذ تشر�ن الثاني وثالثة منذ كانون االول وار�عة منذ كانون الثاني وواحد منذ ش�اط وثالثة م 95
 .2020ش�اط  91اجتماع مع دائرة حقوق اإلنسان في وزارة العدل یوم  96
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ازدادت انتهاكات حر�ة التعبیر ردًا على التظاهرات، مع اتخاذ إجراءات متعمدة اتخذتها السلطات لقمع التغط�ة الح�ة 

لالحتجاجات والحد من نشر المعلومات واآلراء الداعمة لالحتجاجات. كان الصحفیون الذین �غطون التظاهرات، واألفراد 

االنتهاكات ضد المتظاهر�ن، ضحا�ا لعمل�ات القتل المستهدف والخطف والتهدیدات و�نتقدون الذین یدعمون االحتجاجات علناً 

والترهیب والمضا�قة، والتي كانت ُتنسب إلى جهات مسلحة مجهولة الهو�ة ُ�شار إلیها في كثیر من األح�ان �اسم 

 97"المیل�ش�ات".

 حظر اإلنترنت والقیود على وسائل التواصل االجتماعي

، �التزامن مع تصاعد العنف 2019تشر�ن األول  8إلى  3حظرًا كامًال على خدمة اإلنترنت في الفترة من فرضت الحكومة 

ضد المتظاهر�ن وز�ادة أعداد القتلى والجرحى في �غداد. أعادت الحكومة خدمة اإلنترنت من الساعة الثامنة ص�احًا إلى 

ولم تتم إعادة الخدمة �الكامل اال في مطلع تشر�ن الثاني  2019تشر�ن األول  9الساعة الثالثة من �عد الظهر بتار�خ 

 21حتى  2019تشر�ن األول  2. وحظرت الحكومة الوصول إلى معظم مواقع التواصل االجتماعي السائدة من 2019

ك و�دا أن الحظر على اإلنترنت كان یهدف إلى منع الترو�ج للتظاهرات ومطالب المتظاهر�ن وكذل 2019.98تشر�ن الثاني 

قمع تغط�ة استخدام العنف ضد المحتجین. تم حجب الوصول إلى اإلنترنت في الناصر�ة في الساعة الثامنة والنصف ص�احًا 

تم استعادة  99متظاهرًا أعزل. 24تشر�ن الثاني، في الص�اح �عد أن قتلت ف�ه قوات األمن، �حسب تقار�ر،  28من یوم 

. تلقى سكان الناصر�ة رسائل نص�ة أرسلتها 2019تشر�ن الثاني  29 الخدمة الساعة السادسة والنصف مساًء من یوم

شركات االتصاالت تعتذر فیها عن انقطاع الخدمة، موضحة أنها كانت "خارجة عن إرادتهم" و " أنها تمت بناء على تعل�مات 

 100من أعلى الجهات الرسم�ة".

ه �شكل تقیید غیر قانوني یتعارض مع حقوق حر�ة التعبیر إن اإلغالق المتعمد والكامل لإلنترنت في الظروف المذكورة أعال

والتجمع السلمي. لقد كان حظر العراق لإلنترنت وقیوده على الوصول إلى منصات وسائل التواصل االجتماعي واسعًا للغا�ة 

 101ومفرطًا وغیر ضروري وغیر متناسب.

 التدخل في التغط�ة التل�فز�ون�ة واإلذاع�ة للتظاهرات

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان محاوالٍت لمنع تغط�ة القنوات  األمم المتحدة لمساعدة العراق �عثةووثقت 

تشر�ن األول، مع ازد�اد عدد القتلى من المتظاهر�ن، داهم رجال مسلحون  5التلفز�ون�ة واإلذاع�ة لالحتجاجات. بتار�خ 

___________________ 
 

میین، وأجرت أكثر عقدت �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان اجتماع طاولة مستدیرة مع ستة صحفیین وٕاعال 97
 مقابلة مع صحفیین وٕاعالمیین وغیرهم ف�ما یتعلق �حر�ة التعبیر. 40 من
  18lJJrBa-days-50-after-iraq-in-unblocked-partially-media-https://netblocks.org/reports/social.أنظر   98
 الرئ�س�ة لوفاة لمتظاهر�ن وٕاصا�اتهم المنسو�ة إلى قوات األمن العراق�ة.: الحوادث 2الملحق للحصول على تفاصیل إضاف�ة، انظر   99

إیرث لینك مزوًدا  شركة شركات االتصاالت الرئ�س�ة العاملة في العراق هي ز�ن العراق وكورك وآس�اسیل ف�ما یتعلق �اتصاالت الهاتف المحمول، في حین تعتبر 100
 رئ�سً�ا لإلنترنت.

. انظر ا�ضًا تقر�ر المقرر الخاص �شأن تعز�ز وحما�ة الحق في حر�ة الرأي والتعبیر 36اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم انظر  101
A/HRC/17/27 ،16  2011أ�ار . 

https://netblocks.org/reports/social-media-partially-unblocked-in-iraq-after-50-days-18lJJrBa
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م�اٍن لخمس محطات تلفز�ون�ة في وسط �غداد، حیث نهبوا الم�اني وسرقوا مجهولون یرتدون ز�ًا أسود بدون شارات تعر�ف�ة 

 102األقراص الصل�ة وأجهزة الكمبیوتر.

تشر�ن األول، في الیوم السابق لالستئناف المخطط له للتظاهرات، أعلنت وزارة الداخل�ة عن حظٍر صارم للتغط�ة  24في 

ب�اًنا دعت ف�ه وسائل اإلعالم إلى  103یئة االتصاالت واإلعالمتشر�ن األول، أصدرت ه 25الح�ة للتظاهرات. و�تار�خ 

"التصرف �مسؤول�ة"، محذرة إ�اها لالمتناع عن نقل أخ�ار مز�فة أو التحر�ض على العنف والترو�ج له أو المخاطرة بإجراءات 

ا في ذلك دخول عناصر تشر�ن األول، أبلغت قنوات إعالم�ة متعددة عن تدخل، �م 26و  25قانون�ة وتنظ�م�ة. وفي یومي 

ز�ارة لممثلین عن هیئة اإلعالم  في �غداد، وتعلیق عمل قناتین، و (NRT)مسلحة مجهولة الهو�ة إلى مكتب قناة أن آر تي 

تشر�ن الثاني، أصدرت هیئة اإلعالم واالتصاالت ب�انا أعلنت  26و�تار�خ  104و االتصاالت و قوات الشرطة إلى قناة را�عة.

ق ثماني قنوات إخ�ار�ة فضائ�ة �سبب "عدم االمتثال لقواعد وأنظمة البث" وحذرت خمس قنوات "لتصح�ح ف�ه قرارها بإغال

تشر�ن الثاني، توجهت قوات األمن الى إحدى القنوات  27و�تار�خ   105خطابها �طر�قة تتوافق مع لوائح البث اإلعالمي".

 106المذكورة في القرار وقامت بإغالقها.

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقاشتكى العدید من الصحفیین الذین قابلتهم 

اإلنسان من فساد مزعوم داخل هیئة اإلعالم واالتصاالت واشتكوا من أن �عض األفراد داخل الهیئة تصرفوا وفًقا للمصالح 

في �عض األح�ان حاولت تقیید عمل القنوات التلفز�ون�ة الفضائ�ة دونما مع�ار  الس�اس�ة لمجلس أمناءها، مشیر�ن �أنها

، أصدر رئ�س الوزراء أوامر �استبدال أعضاء في مجلس 2020وفي حز�ران  107مناسب، وٕالحاق الضرر �حر�ة التعبیر.

 أمناء الهیئة. 

 انتهاكات قوات األمن العراق�ة �حق الصحفیین وغیرهم

امت قوات األمن في مواقع التظاهر �ضرب ومضا�قة وترهیب الصحفیین الذین حاولوا تغط�ة في عدد من الحاالت ق

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان من خمسة  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقاالحتجاجات. وتحققت 

في  2019تشر�ن الثاني  27بتار�خ  حوادث، منها ضرب مراسلة تلفز�ون�ة ومصورها على أیدي قوات األمن �الهراوات

___________________ 
 

 كما نسبت عدة مصادر هذا الحادث إلى جماعة "میل�ش�ا". 102
من الدستور العراقي أسست هیئة االعالم واالتصاالت كمؤسسة مستقلة إدار�ا تنظم �قانون  103والمادة  الصادر عن سلطة االئتالف الموقتة 65االمر رقم   103

مي خاصة بها عام وترت�ط �مجلس النواب وتناط بوال�ة تنظ�م قطاعات االعالم واالتصاالت ونظم المعلومات. و�اإلضافة الى ذلك، أصدرت الهیئة قواعد بث اعال
 على انها ضوا�ط الزام�ة لتنظ�م االعالم خالل الحرب على اإلرهاب.    وصفت في البدا�ة 2014

 في نفس الیوم، تم التشو�ش على بث قناة أخرى من قبل مصدر غیر معروف لكن القناة تمكنت من التعامل مع محاولة إغالقها.  104
 حطات إذاع�ة.كما مدد الب�ان إغالق قناة أخرى لمدة ثالثة أشهر إضاف�ة، وأمر بإغالق أر�ع م  105
 �عد التوصل إلى اتفاق غیر رسمي مع هیئة اإلعالم واالتصاالت. 2019تشر�ن الثاني  30استأنفت القناة بثها في   106
والتعبیر  من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة، �شأن حر�ة الرأي 19، �شأن المادة 34اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم أنظر  107

 .7الفقرة  34(لجنة حقوق االنسان، التعلیق العام رقم 
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كما أفاد صحفیون ومتظاهرون �أن قوات األمن أوقفتهم وأمرتهم �حذف  108النجف. من المرجح أن �كون عدد الحوادث أعلى.

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقالتصو�ر الخاص �التظاهرات. كما تحققت 

احتجاز الشرطة االتحاد�ة لثالثة صحفیین لمدة أر�ع ساعات �عد محاولتهم تسجیل مقابالت تل�فز�ون�ة م�اشرة اإلنسان من 

 .تشر�ن االول 2مع متظاهر�ن في ساحة الطیران ب�غداد في 

د من العدی 109ومما یثیر القلق أن متظاهر�ن وناشطین �ارز�ن اعتقلوا واحتجزوا، عادة من منازلهم أو عند نقاط التفت�ش.

المعتقلین كانت أصواتهم مسموعة في وسائل التواصل االجتماعي أو وسائل اإلعالم األخرى، مما أثار مخاوف �شأن حر�ة 

، 2019الرأي والتعبیر. شملت الحاالت اعتقال مستخدم لوسائل التواصل االجتماعي من األن�ار في أواخر تشر�ن األول 

 .110راحه دون توج�ه تهمة له، �عد أن نشر تعل�قات تدعم االحتجاجاتیوًما قبل إطالق س 35والذي احُتجز لمدة 

 انتهاكات العناصر المسلحة المجهولة الهو�ة ضد الصحفیین وغیرهم

ساهمت التدابیر المتخذة لتقیید حر�ة التعبیر، إلى جانب الجرائم ضد المتظاهر�ن واألشخاص الذین �عبرون عن معارضة 

المساحة التي �مكن للصحفیین والناس من خاللها التعبیر عن آرائهم �شكل صر�ح وآمن. س�اس�ة، �شكل كبیر في تقل�ص 

وكما تمت مالحظته، كان العدید من المستهدفین �القتل واالختطاف، وكذلك أولئك الذین ما زالوا مفقودین، �ارز�ن على 

القتل المستهدف، صحفي معروف ومصوره وسائل التواصل االجتماعي. ومن بین اإلعالمیین الذین وقعوا ضحا�ا لعمل�ات 

. وكان 2020كانون الثاني  10واللذین ُقتال برصاص مسلحین مجهولین أثناء مرورهم في وسط مدینة ال�صرة بتار�خ 

الصحفي قد وثق في السابق أعماًال تنتقد الجماعات المسلحة في ال�صرة، وقدم تقار�ر فاعلة عن التظاهرات. كما اختفى 

الفترة المشمولة �التقر�ر وال یزاالن في عداد المفقودین. كما أفاد صحفیون ومصورون وراصدو حقوق اإلنسان صحف�ان خالل 

 .بتلقي تهدیدات �صورة متكررة

و�سبب هذه االجواء، أفصح صحفیون عن مغادرتهم البالد، وتغییر مكانهم داخل العراق، وأوقفوا عملهم أو التجأوا الى الرقا�ة 

ن واصل آخرون عملهم في خطر كبیر، �االعتماد على تدابیر السالمة األساس�ة �ما في ذلك الحد من التنقل الذات�ة، في حی

 لوحدهم، واستخدام عالقاتهم الشخص�ة �قوات األمن، ومؤسسات الدولة و / أو العالقات العشائر�ة.

 دور وسائل التواصل االجتماعي في التظاهرات

___________________ 
 

، مشیرة إلى أن معظمها وقع 2019حالة اعتداء على الصحفیین في عام  373أبلغت جمع�ة الدفاع عن حر�ة الصحافة، وهي منظمة غیر حكوم�ة عراق�ة، عن  108
القضا�ا، شملت  ". من بین هذه2003"أكبر عدد من الهجمات منذ اإلطاحة �النظام في عام  2019، حیث شهد الر�ع األخیر من عام 2019تشر�ن االول  1�عد 
 ./https://pfaa-iq.comقض�ة اعتداء وضرب ومنع تغط�ة وعرقلتها، انظر:  210

شخصًا اعتقلتهم قوات األمن من منازلهم،  16مقابالت فرد�ة مع �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان وأجرت   109
 أو احتجزوا عند نقاط التفت�ش �عد أن تم التحقق من أسمائهم في قائمة. أو اقتیدوا من س�اراتهم،

، احتجز ض�اط من مدیر�ة استخ�ارات هیت أر�عة أشخاص لضلوعهم في إنتاج فیدیو موس�قي یدعم التظاهرات، واستجو�وهم عن سبب تحر�ضهم 2020في ا�ار   110
تفت�ش هواتفهم، وطلبوا منهم التوق�ع على أوراق تعهد على عدم تورطهم في أي عمل من أعمال التحر�ض الناس في االن�ار على االنضمام إلى التظاهرات، وقاموا ب

 وتم إطالق سراحهم دون توج�ه تهمة لهم.
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ردًا على المساحة اآلمنة المحدودة  111وًرا أساس�ًا كموقع لالحتجاج عبر اإلنترنت.لعبت وسائل التواصل االجتماعي د

المتاحة لوسائل اإلعالم المستقلة لإلبالغ عن االحتجاجات، أص�حت وسائل التواصل االجتماعي المصدر األساسي 

وانتهاكات  بالغ عن التطوراتللمعلومات عن التظاهرات ومنصة رئ�س�ة للمتظاهر�ن والمحللین والصحفیین المستقلین لإل

وتجاوزات حقوق اإلنسان. كما استخدم األشخاص المعارضون للتظاهرات وسائل التواصل االجتماعي لت�ادل المعلومات 

واآلراء. في الوقت الذي نشرت ف�ه مصادر موثوقة معلومات حق�ق�ة من مواقع التظاهرات واإلبالغ عن االنتهاكات 

 ن المجموعتین أ�ًضا أخ�ارًا مز�فة".والتجاوزات، نشرت عناصر م

تحولت وسائل التواصل االجتماعي أ�ًضا إلى موقع للمراق�ة والتهدید والترهیب. �شیر استهداف المتظاهر�ن والناشطین 

إلى أن الجناة ر�ما قاموا �مراق�ة  -الذین كان لدى الكثیر منهم متا�عة كبیرة على وسائل التواصل االجتماعي  -ال�ارز�ن 

سائل التواصل االجتماعي لتحدید األهداف. كثیًرا ما تلقى المتظاهرون والناشطون الذین �ستخدمون وسائل التواصل و 

 االجتماعي تهدیدات، �ما في ذلك تهدیدات �القتل مرت�طة �ما ینشرون.

لمرت�طة �الرسائل غیر قام األشخاص المعارضون للتظاهرات، �اإلضافة إلى "برامج الرو�وت" اآلل�ة والحسا�ات المز�فة ا

المرغوب فیها، بنشر روا�ط هاشتاك مناهضة لالحتجاج مع رسائل تخو�ف ومقاطع فیدیو ُمضِللة ش�ه احتراف�ة وفدیوات 

تهدید لألفراد والمتظاهر�ن الناشطین. أشار المتظاهرون عادة إلى "الجیوش اإللكترون�ة" أو "الذ�اب السیبراني". أشارت 

ضد المتظاهر�ن إلى أنهم "عد�مي األخالق" مع ادعاءات بتعاطیهم الكحول والمخدرات، أو عضو�تهم  العدید من "الحمالت"

 أو دعمهم لمجتمع المثل�ات والمثلیین ومزدوجي المیول الجنس�ة والمتحولین جنس�ًا والتشهیر �النوع االجتماعي ضد النساء. 

مم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان أن الد�موغراف�ا الش�اب�ة / مفوض�ة األ �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوالحظت 

للمتظاهر�ن والس�اق النقدي النتهاكات حقوق اإلنسان ساهما في ظهور جیل جدید من "المواطنین الصحفیین" والمدافعین 

ر�ن إلى أنهم عن حقوق اإلنسان غیر التقلیدیین او المعروفین. أثار صحفیون مخاوف �شأن حما�ة هذه المجموعة، مشی

�فتقرون إلى التدر�ب في مجال األمن الرقمي والشخصي وأن هناك نقًصا عاًما في العراق في التثقیف حول ك�ف�ة تمییز 

 "األخ�ار المز�فة" وتقی�م المصادر �عین ناقدة.

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان أن الدول ملزمة �احترام  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقتالحظ  

 وحما�ة الحق في حر�ة التجمع السلمي وتكو�ن الجمع�ات، فضًال عن حر�ة الرأي والتعبیر، سواء عبر اإلنترنت أو خارجه.

 

 ثامنًا: الدور العام للمرأة وتجر�تها خالل التظاهرات

___________________ 
 

 على الرغم من حظر اإلنترنت، تمكن الناس من الوصول إلى وسائل التواصل االجتماعي �استخدام شرائح هواتف أجنب�ة وخوادم وس�طة. 111
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لعبت النساء والفت�ات دوًرا �ارًزا في التظاهرات إلى جانب نظرائهن من الرجال. �اإلضافة إلى المشاركة النشطة في التظاهرات 

واالعتصامات، تطوعت النساء والفت�ات كمسعفات، كما ساهمن في تقد�م اإلمدادات الغذائ�ة وغیرها من المساعدة اللوجست�ة 

ى تحشید الدعم لالحتجاجات عبر ش�كاتهن �ما في ذلك التواصل االجتماعي. أص�ح انتشار في مواقع التظاهرات، اضافة ال

الجدار�ات المرت�طة �العروض التوض�ح�ة وفن الشارع، �ما في ذلك �عض األمثلة المدهشة التي رسمتها الفنانات، تمثیًال 

السعي لتشكیل مستقبلهن من خالل االحتجاجات. �صرً�ا �ارًزا لالحتجاجات، مما سلط الضوء على دور النساء والفت�ات في 

شاركت العدید من النساء والفت�ات في التظاهرات، مطال�ات �الحر�ة والعدالة والمساواة بین الجنسین، ل�س فقط في �غداد 

وض�ة / مف �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقولكن أ�ًضا في محافظات أخرى، مثل كر�الء والنجف. خالل المناقشات مع 

األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان، أعرب الرجال والنساء والش�اب مرارًا عن التزام مشترك بتعز�ز حقوق المرأة وتمكینها 

كوسیلة للتغلب على الحواجز االجتماع�ة والثقاف�ة المتجذرة في االسرة والمجتمع، حیث تواصل النساء والفت�ات الع�ش تحت 

 القوالب النمط�ة الخاطئة مما �منع مشاركتها في الح�اة العامة و�عاقبها عل�ه. الس�طرة الذكور�ة وتواجه

و��قى العنف القائم على النوع االجتماعي على ش�كة االنترنت، والذي �مكن أ�ضا ان �كون حافزًا للعنف الجسدي، العائق 

الجتماعي على وجه الخصوص، الى بیئة الرئ�سي لحقوق المرأة في حر�ة التعبیر والتجمع السلمي. لقد تحول التواصل ا

عدائ�ة مش�عة �مخاطر جمة على النساء المشاركات في المجتمع المدني واألنشطة. ذكرت النساء المتظاهرات والمدافعات 

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان، أنه ومنذ بدا�ة  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقعن حقوق اإلنسان ل

 112حتجاجات، استهدفت حمالت وسائل التواصل االجتماعي المجهولة الناشطات اللواتي نشرن آراًء مؤ�دة للتظاهرات. اال

تشمل األمثلة التي قدمتها النساء والفت�ات المتضررات، تصنیف الفت�ات في المدارس الثانو�ة والجامعات الالتي شاركن في 

لتأكید أنهن انضممن إلى االحتجاجات فقط من أجل مقابلة الرجال. أفادت التظاهرات على أنهن "منحالت اخالق�ا"، أو ا

أخر�ات بتداول صور تم تحو�رها بواسطة الفوتوشوب للمتظاهرات والناشطات على مواقع التواصل االجتماعي، محاولین مرة 

ورة لمجموعة من الناشطات أخرى تصو�ر هؤالء الناشطات على أنهن "منحالت اخالق�ا". في إحدى الحاالت، تم استخدام ص

الالتي اجتمعت �ممثلي ال�عثات الدبلوماس�ة للترو�ج لمزاعم كاذ�ة على أن هؤالء النساء متورطات في االتجار �ال�شر. ان 

مثل هذا التشهیر العام من شأنه �حرم النساء والفت�ات من حقوقهن وغال�ًا ما یتسبب �انقالب افراد االسرة والزمالء والجیران 

ن. وفي حین ان االسر والمجتمعات هي المصدر الرئ�سي للحما�ة، فإن هذا األسلوب �مكن ان یترك النساء عرضة ضده

 113لالعتداءات الجسد�ة واألذى النفسي.

وقد انعكست هذه الهجمات المجهولة الهو�ة على النساء والفت�ات المشاركات في التظاهرات في ب�انات على اإلنترنت من 

خرجت مئات النساء والفت�ات العراق�ات في محافظات �غداد و�ابل وذي  2020ش�اط  13ة مؤثرة، وفي قبل شخص�ات عام

___________________ 
 

التي تدین على وجه التحدید  11�شأن تعز�ز حقوق اإلنسان وحمایتها والتمتع بها على اإلنترنت، الفقرة.  38/7، القرار اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسانانظر  112
ین لتأخذ في االعت�ار األشكال الهجمات على اإلنترنت ضد النساء، �ما في ذلك العنف واالعتداء الجنسي والجنساني وتدعو إلى استجا�ات تراعي الفوارق بین الجنس

 الخاصة للتمییز عبر اإلنترنت
انظر تقر�ر المقرر الخاص �شأن المدافعین عن حقوق االنسان الذي یركز على وضع النساء المدافعات عن حقوق االنسان:   113

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/40/60 
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قار وال�صرة والناصر�ة إلى الشوارع لتحدي دعوات عامة من �عض الجهات للفصل بین الجنسین في مواقع االحتجاج. و�عد 

ور وااللحاد، انضم العدید من الش�اب إلى النساء والفت�ات إدانة التظاهرات على أنها ملیئة �العري واالختالط والسكر والفج

تضامنا لدعم مشاركتهن في االحتجاجات، �عضهم ش�ك االیدي لحما�ة النساء المتظاهرات، وآخرون شّددوا على عدم وجود 

نساء برسم تمییز بین الجنسین من خالل ارتداء مال�س نسائ�ة �ما في ذلك الحجاب، بینما في نفس الوقت قامت �عض ال

 شوارب على وجوههن.

منذ بدا�ة التظاهرات، تركز وجود النساء والفت�ات المشاركات عادة في مناطق االحتجاجات السلم�ة، وشاركن في مسیرات 

طالب�ة وتظاهرات اعتصام جرت في ساحة التحر�ر ب�غداد ومواقع مماثلة في المحافظات الجنو��ة. بینما قل تواجد النساء 

 المواقف التي كان من المرجح أن تتصاعد فیها االحتجاجات إلى عنف، ال س�ما االحتجاجات اللیل�ة. والفت�ات في

كانت الناشطات ال�ارزات من بین المستهدفین �االغت�ال �شكل فردي من قبل عناصر مسلحة مجهولة الهو�ة �سبب نشاطهن 

، ُقتلت ناشطة معروفة من المجتمع المدني �الرصاص 2019تشر�ن األول  2الملحوظ أو مشاركتهن في التظاهرات. بتار�خ 

مع زوجها على أیدي مسلحین مجهولین في منزلهم في ال�صرة �عد مشاركتهما في مظاهرة في وقت سابق من ذلك الیوم. 

كانون الثاني في الناصر�ة، نجت ناشطة من الموت بإعجو�ة عندما أطلق مسلحون مجهولون �ستقلون عجلة  18و�تار�خ 

ر على دراجة نار�ة الرصاص الحي على الس�ارة التي كانت تستقلها. شاركت الناشطة �انتظام في التظاهرات، وقبل وآخ

 یومین من إطالق النار، أثناء االحتجاجات في ساحة الحبو�ي في الناصر�ة، كانت تقرأ قصیدة انتقدت فیها "المیل�ش�ات".

كانون  19د�ة / أو لفظ�ة م�اشرة �سبب مشاركتهن في االحتجاجات. فبتار�خ أفادت النساء والفت�ات أ�ضًا بتلقي تهدیدات جس

الثاني، في محافظة �ابل، تعرضت امرأة للتحذیر الشفوي عدة مرات من قبل أشخاص مجهولین للتوقف عن المشاركة في 

ن مقصوًدا منه تحذیًرا من التظاهرات، ووجدت رصاصة ملصقة في الجزء األمامي من س�ارتها. ورأت المرأة أن هذا الفعل كا

 عواقب وخ�مة محتملة إذا امتنعت في االمتثال.

كما تم استهداف النساء المشاركات �التظاهرات �االختطاف من قبل عناصر مسلحة مجهولة الهو�ة، مع توثیق أر�ع عمل�ات 

احدى المختطفات ما تعرضت اختطاف للنساء الناشطات أو المتظاهرات منذ بدء التظاهرات. �عد اإلفراج عنهن، وصفت 

له من عصب العینین، والضرب، وٕارغامها على خلع مال�سها الداخل�ة، وتهدیدها �االغتصاب، ولمسها في "مناطق حساسة" 

 من قبل الخاطفین.

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقووقت نشر هذا التقر�ر، لم �صل الى علم 

إلنسان أ�ة مساءلة لمرتكبي أعمال القتل واالختطاف والتعذیب واالعتقال التعسفي وغیر ذلك من االنتهاكات والتجاوزات ا

 المرتك�ة ضد المتظاهرات والناشطات في س�اق التظاهرات.

 

 تاسعًا: الحق في التعل�م خالل التظاهرات
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، 2019تشر�ن األول  28من التظاهرات، تغیر الوضع �عد  بینما واصلت المؤسسات التعل�م�ة عملها خالل الموجة األولى

 عندما دعت نقا�ة المعلمین العراقیین إلى إضراب لدعم مطالب المتظاهر�ن.

تشر�ن الثاني أصدرت وزارة التر��ة ب�اًنا تؤكد ف�ه أن  24تشر�ن الثاني، أعلنت نقا�ة المعلمین اإلضراب، و�تار�خ  10بتار�خ 

توحة الستمرار الدوام. بید ان هذا اإلعالن لم �عكس الواقع على األرض، ومعظم المدارس والجامعات جم�ع المدارس كانت مف

في محافظات �ابل وال�صرة والقادس�ة وم�سان والمثنى والنجف وكر�الء وذي قار وواسط، وكذلك �عض المناطق في �غداد، 

 2020وش�اط  2019ظلت مغلًقه بین تشر�ن الثاني 

ض الطالب عن عمد مقاعد الدراسة لدعم االحتجاجات، إال أن اإلغالق المستمر للمدارس والجامعات �عد في حین غادر �ع

انتهاء مواعید اإلضراب الرسمي ُ�عزى إلى حد كبیر إلى أفعال أفراد ومجموعات معینة مرت�طة �التظاهرات، اولئك الذین 

 أدركوا ان فتح المدارس والجامعات س�قوض أهداف المتظاهر�ن.

 21/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان بتوثیق  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوفي هذا الس�اق، قامت 

حادثة تعرض فیها األفراد الذین �عملون في المدارس العامة والخاصة والجامعات ومدیر�ات التعل�م الحكوم�ة أو یرت�طون 

بل أولئك الذین �سعون إلى فرض إغالق تلك المؤسسات �اسم المتظاهر�ن. ساهمت بها، تعرضوا للتهدید أو الترهیب من ق

هذه التهدیدات، التي تضمنت تحذیرات كتاب�ة ولفظ�ة، وعنًفا جسدً�ا وتلًفا �الممتلكات، في خلق مناخ منع العدید من المدارس 

 والجامعات من العمل �شكل طب�عي وقّید �شدة وصول الطالب إلى التعل�م.

حوادث، تلقى معلمو المدارس تهدیدات م�اشرة تطالبهم بإغالق المدارس دعمًا للتظاهرات. في أحد الحوادث التي  10في 

، وجد مدیر مدرسة ابتدائ�ة في �غداد مظروًفا مثبًتا على الزجاج األمامي لس�ارته �حتوي 2019تشر�ن الثاني  25وقعت في 

ل "للمرة األولى واألخیرة: یجب دعم التظاهرات والمشاركة في اإلضراب على رصاصة، �اإلضافة إلى رسالة تحذیر�ة تقو 

المدرسي، لعدم إضفاء الشرع�ة على هذه الحكومة ومن أجل الشهداء. �عد ثالثة أ�ام، تم العثور على رصاصة داخل ساحة 

، 2019وأوائل كانون األول المدرسة، وهو ما فسره مدیر المدرسة على أنه �عزز الرسالة نفسها. بین أواخر تشر�ن األول 

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان أر�عة حوادث منفصلة في م�سان  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوثقت 

" �أعمال مختلفة من الترهیب العنیف كانت تهدف 114والمثنى وذي قار قامت فیها مجموعة تعرف �اسم "فوج مكافحة الدوام

ح إلى إغالق المدارس والمؤسسات التعل�م�ة األخرى. وتشمل هذه األعمال تهدیدات بإحراق م�اني التدر�س، من خالله بوضو 

 ودخول الم�اني �القوة لترهیب الموظفین والطالب، ورسم جدار�ات على جدران المدرسة. 

ون إلغالق المدارس. تم توثیق كما استهدفت المؤسسات اإلدار�ة الحكوم�ة المسؤولة عن التعل�م من قبل أولئك الذین �سع

ستة حوادث، ثالثة منها في �غداد وثالث في واسط، حیث دخل أشخاص إلى مدیر�ات التر��ة، في �عض الحاالت كانوا 

مسلحین �العصي والحجارة، مطالبین موظفي المدیر�ة بإخالء المكاتب �أمر من المتظاهر�ن. أدت هذه اإلجراءات إلى إغالق 

___________________ 
 

مجموعة فضفاضة من المتظاهر�ن الش�اب نفذت أعمال ترهیب ضد المؤسسات الحكوم�ة في المحافظات الجنو��ة �ما في ذلك "فوج مكافحة الدوام" هي  114
 المدارس لمنعها من العمل.
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كانون األول، لحقت س�ارة تا�عة  6في �غداد لعدة أ�ام، وفي واسط لعدة أساب�ع. وفي حادثة أخرى، بتار�خ مدیر�ات التر��ة 

لمشرف تر�وي معروف بدعوته إلعادة فتح المدارس، اضرار �سبب قنبلة صوت�ة زرعت خارج �اب منزله في الناصر�ة. 

داخل مكتب نقا�ة المعلمین في القادس�ة. جاء هذا الهجوم  ش�اط، ألقى رجال مجهولون یرتدون أقنعه زجاجة حارقة 8و�تار�خ 

 في أعقاب مظاهرة في األسبوع السابق خارج مكاتب النقا�ات، حیث طالب المتظاهرون مسؤولي النقا�ات بإغالق المدارس.

الت في جامعات / مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان ثالث حا �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقكما وثقت 

�ابل وذي قار وواسط لم تتمكن فیها تلك المؤسسات من العمل �شكل طب�عي ألن الطالب وهیئة التدر�س تعرضوا للتهدید 

، أغلقت جامعة �ابل لعدة أساب�ع 2019والترهیب من قبل أولئك الذین �عتقد �أنهم على صلة �التظاهرات. وفي تشر�ن الثاني 

بوا�ات دخول الجامعة تعلن عن إغالق الجامعة "�اسم الشعب ودماء الشهداء". وفي حادثة  �عد أن تم وضع الفتات على

شخًصا،  20كانون الثاني، ُأجبرت كل�ة الطب في الناصر�ة على اإلغالق عندما دخل الكل�ة حوالي  16منفصلة بتار�خ 

أخرى، مطالبین �اسم المتظاهر�ن بتعلیق �عضهم مسلحون �العصي والقض�ان الحدید�ة، وحطموا كامیرات المراق�ة واجهزة 

 115الدراسة. 

 الحكومة أستجا�ة

، و�تضمن التزامًا إیجاب�ًا  116الحق في التعل�م منصوص عل�ه في العدید من الصكوك الدول�ة التي �عد العراق دولة طرفًا فیها

 .117من جانب الحكومة �منع التدخل في ممارسة هذا الحق

عدة حاالت تدخلت فیها قوات األمن م�اشرة لمنع األشخاص المرت�طین �التظاهرات من دخول خالل التظاهرات، كانت هناك 

كانون الثاني، تدخلت الشرطة  12بنا�ات المدارس أو الجامعات �القوة لتهدید الموظفین والطالب. على سبیل المثال، بتار�خ 

في ذلك عن طر�ق حرق بوا�ة جامعة واسط. عندما سعت مجموعة من األفراد لترهیب موظفي الجامعة والطالب، �ما 

ش�اط، منعت قوات الشرطة األشخاص الداعمین للتظاهرات من دخول كل�ة الطب  10و�المثل، منعت قوات الشرطة، بتار�خ 

كانون الثاني المشار إل�ه أعاله عندما أجبر المتظاهرون  16في الناصر�ة. جاء ذلك في أعقاب الحادث الذي وقع بتار�خ 

 فون الكل�ة على اإلغالق.العن�

في �عض المواقف، تم إیجاد حلول محل�ة للتوسط بین العاملین في المؤسسات التعل�م�ة واآل�اء وقوات األمن والمتظاهر�ن، 

مما أدى إلى إعادة فتح جزئي ل�عض المدارس في النجف وم�سان وذي قار والمثنى وواسط. على سبیل المثال، في السماوة، 

، تعاون زعماء العشائر مع مدیر�ة التر��ة والشرطة لضمان إعادة فتح مدرستین للبنات وحمایتهما، على الرغم محافظة المثنى

 من التهدیدات التي یتعرض لها المدرسون وأسرهم من عناصر "فوج مكافحة الدوام".

___________________ 
 

 2020استأنفت كل�ة الطب الدراسة في مطلع ش�اط  115
 من اتفاق�ة حقوق الطفل. 29والمادة  28والثقاف�ة والمادة من العهد الدولي الخاص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة  14والمادة  13المادة  116
 47: الحق في التعل�م، الفقرة 13، التعلیق العام رقم اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان 117
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وال ممكنة. ونتیجة لذلك، ُمنعت ومع ذلك، في معظم الحاالت، لم تكن هذه الترتی�ات التي تم التفاوض علیها محلً�ا عمل�ة 

 .أعداد كبیرة من طالب المدارس والجامعات من ممارسة حقهم في التعل�م لفترة طو�لة

على الرغم من أن الحكومة لم تتمكن من ضمان �قاء جم�ع المؤسسات التعل�م�ة مفتوحة في مواجهة التهدیدات والترهیب، 

، أعلنت وزارة التر��ة 2020الق القسري. على سبیل المثال، في ش�اط فقد اتخذت خطوات للتخفیف من أثر عمل�ات اإلغ

أنها تعتزم إرجاء االمتحانات للعام الدراسي الحالي، مما �سمح للتالمیذ بتعو�ض الوقت الضائع والمضي في العام الدراسي 

س توفیر ملخصات من المواد . وشملت التدابیر األخرى في �عض المواقع المتأثرة من إغالق المدار 118التالي دون انقطاع

 .119الدراس�ة للطالب الذین لم یتمكنوا من حضور الفصول الدراس�ة، ودمج أوراق االمتحانات، وتوفیر ساعات مدرس�ة إضاف�ة

كانون الثاني رسالة على جم�ع إدارات الجامعات إلعادة ه�كلة السنة الجامع�ة  12و�المثل، ارسلت وزارة التعل�م العالي بتار�خ 

الحال�ة، �ما في ذلك عن طر�ق تقصیر العطالت الص�ف�ة وحضور الدروس یوم السبت، لتمكین طالب الجامعات من 

 .120تعو�ض الدروس التي لم �حضروها أثناء االغالق القسري و�التالي تجنب االضطرار إلى إعادة العام الدراسي

 

 عاشرًا: الخاتمة

وث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان في س�اق التظاهرات التي بدأت تشیر النتائج المفصلة في هذا التقر�ر إلى حد

. وتشمل هذه االنتهاكات الحق في الح�اة والحر�ة واألمن الشخصي والحق في حر�ة التجمع السلمي 2019في تشر�ن االول 

 الختفاء القسري.وتكو�ن الجمع�ات وحر�ة التعبیر والحق في عدم التعرض للتعذیب والمعاملة السیئة، وحظر ا

ردا على االحتجاجات التي بدأت سلم�ة في البدا�ة، استخدمت مجموعة واسعة من قوات األمن في مواقع متعددة األسلحة 

النار�ة دون داع و�شكل غیر متناسب ضد المحتجین. كما استخدمت قوات األمن أسلحة أقل فتكًا ضد المحتجین �طر�قة 

. تشیر معلومات إضاف�ة إلى أن قوات األمن لجأت �شكل متكرر إلى استخدام أسلحة قاتلة، �شكل غیر متناسب وعشوائي

 أقل فتكًا دون تصعید تدر�جي في القوة، ودون ال�حث عن خ�ارات بدیلة أقل ضررًا.

تم اتخاذ خطوات غیر كاف�ة لحما�ة المتظاهر�ن والناشطین واآلخر�ن المعرضین لخطر الضرر المتوقع، �ما في ذلك من 

ل عدم بذل جهود لتخفیف حدة التوتر، وعدم توفیر الحما�ة الكاف�ة على الرغم من بیئة التهدید والتوتر، وعدم التدخل في خال

 الحوادث الجار�ة.

___________________ 
 

 لفصل الدراسي الثاني.)، مع تحدید امتحانات الفصل الدراسي لشهري ا�ار وحز�ران وامتحانات ا2020ش�اط  6من قبل وزارة التر��ة ( 23انظر التوج�ه رقم  118
�ما في ذلك إغالق المدارس  -في حین أن هذه التدابیر مرحب بها، فقد طغت علیها التحد�ات الالحقة التي تواجه قطاع التعل�م في العراق �سبب جائحة كورونا 119

 والجامعات وٕادخال تدابیر مثل التعلم عبر اإلنترنت للحد من خطر االنتشار فیروس كرونا.
 12) الذي یؤكد أن الفصل الدراسي األول: 2020كانون الثاني  12( 314295اب وزارة التعل�م العالي، إعالًما بتحدیث كتاب المناهج الجامع�ة رقم انظر كت 120

 .2020تموز  23 -ن�سان  12ن�سان والفصل الثاني:  8 -كانون الثاني 
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وقد تفاقم خطر إلحاق األذى �المتظاهر�ن ألن اإلطار القانوني المحلي للعراق ال یتماشى مع المعاییر الدول�ة �شأن استخدام 

جد إطار قانوني واضح لتحدید القوات المكلفة �العمل للس�طرة على الحشود واالستجا�ة لالضطرا�ات المدن�ة. یبدو القوة وال یو 

أن قوات األمن التي شاركت في الس�طرة على الحشود خالل التظاهرات ال تعمل تحت تسلسل ق�ادي مدني واضح، وفي 

مناس�ة، مما یز�د من صعو�ة التعرف على هؤالء األفراد أو كثیر من الحاالت ال ترتدي الزي الرسمي �عالمات تعر�ف 

 الوحدات المسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان.

وعالوة على ذلك، ُأحرز تقدم محدود للغا�ة في إجراء التحق�قات والمالحقات القضائ�ة للمسؤولین عن قتل وٕاصا�ة المحتجین 

 �صورة غیر قانون�ة وضمان حقوق الضحا�ا �التعو�ض.

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان �القلق أ�ضًا إزاء نمط عمل�ات  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوتشعر 

القتل التي تستهدف المحتجین والناشطین ال�ارز�ن وغیرهم من األشخاص الذین ینتقدون السلطات واألحزاب الس�اس�ة و / أو 

مختلفة �الدولة. إن القتل المتعمد للنشطاء والمدافعین عن حقوق اإلنسان والصحفیین الجماعات المسلحة التي لها صالت 

ل�ست ظاهرة جدیدة في العراق، ولكن استمرار غ�اب خطوات واضحة لتحدید هو�ة مرتكبي عمل�ات القتل هذه أو اعتقالهم 

�أن الدولة  دي الى ز�ادة التصورومحاكمتهم، أو عدم اتخاذ إجراءات ملموسة لحما�ة األشخاص المعرضین للخطر، یؤ 

 ضع�فة.

وتم اإلبالغ على نطاق واسع في وسائل اإلعالم (�ما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي) عن ادعاءات االختطاف والتعذیب 

لمتظاهر�ن ونشطاء واشخاص اخر�ن ینتقدون السلطات �صورة علن�ة، من قبل الجماعات المشار إلیها �اسم "المیل�ش�ات"، 

كما أنها ترد في الشكاوى الرسم�ة ألفراد أسر المفقودین، وكذلك في الرسائل الرسم�ة وطل�ات اإلجراءات العاجلة من آل�ات 

حقوق االنسان التا�عة لألمم المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن االعتراف �االختطاف واالختفاء، وكذلك الجهود المبذولة 

مما یثیر مخاوف من أن  -اس�ة المسؤولین وضمان التعو�ض للضحا�ا، تبدو محدودة لمنع أعمال االختطاف المتوقعة ومح

الحكومة لم تتخذ �عد خطوات ملموسة كاف�ة لالمتثال اللتزاماتها �موجب قانون حقوق اإلنسان الدولي بدعم الحق �عدم 

 .121التعرض لالختفاء القسري واالختطاف والتعذیب

موثق في هذا التقر�ر ف�ما یتعلق �انتهاكات وتجاوزات حقوق االنسان التي ارتكبت ضد إن اإلفالت من العقاب المتفشي وال

 المحتجین والناشطین الذین �عبرون عن المعارضة والسخط، �عزز و�د�م بیئة تمكن من تكرارها.

___________________ 
 

یب وجود صلة �الدولة المعرفة �أنها "[...] عندما �حدث مثل هذا األلم أو المعاناة من قبل أو من اتفاق�ة مناهضة التعذیب، یتطلب تعر�ف التعذ 1انظر المادة  121
من موظف عمومي [...]". �اإلضافة إلى تلك التي "ألحقها أو حرض علیها أو وافق علیها موظف عمومي". ینطبق نفس الشرط  قبولبتحر�ض من أو �موافقة أو 

تعرف "االختفاء  1. المادة 3و 2،1. أنظر أ�ًضا اتفاق�ة االختفاء القسري، المواد 16قو�ة القاس�ة أو الالإنسان�ة أو المهینة"، انظر المادة على تعر�فها لـ "المعاملة أو الع
الجماعات التي تعمل القسري" �أنها تتطلب االتصال �الدولة، محددة مثل: "[...] االعتقال واالحتجاز واالختطاف [...] من قبل موظفي الدولة أو األشخاص أو 

دون  2فعال المحددة في المادة بتفو�ض أو دعم أو موافقة من الدولة [...]". كما تتطلب اتفاق�ة االختفاء القسري من الدول "اتخاذ اإلجراءات المناس�ة للتحقیق في األ
 إذن أو دعم أو موافقة من الدولة وتقد�م المسؤولین عنها إلى العدالة".
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الواقع القاسي على  / مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان، كجزء من �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقتعترف 

األرض، بتأثیر الدینام�ك�ات الس�اس�ة على التظاهرات، فضًال عن احتمال ق�ام "المندسین" �اختطاف االحتجاجات السلم�ة. 

ومع ذلك، في حین أن تحد�ات العمل في س�اق س�اسي وأمني مرن ومعقد �حتوي على جهات فاعلة متعددة واضحة، فإن 

 مة وأمن الشعوب تقع دون شك على عاتق الدولة.المسؤول�ة النهائ�ة عن سال

مع األخذ في االعت�ار احتمال استمرار التظاهرات، من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات ذات مغزى لحما�ة األشخاص 

المعرضین للخطر. عالوة على ذلك، ین�غي علیها تعز�ز الحیز المدني والد�موقراطي وضمان أن �مارس سكانها حقوقهم 

س�ة �أمان، �ما في ذلك عن طر�ق إصالح نهجها في االستجا�ة للتظاهرات واسعة النطاق والمثیرة للجدل وضمان األسا

وصول المرأة إلى األماكن العامة وان ال یتم تقل�ص حقها في المشاركة في االحتجاج السلمي. و�اإلضافة الى ذلك، فإن من 

 قبل الدورة االنتخاب�ة القادمة. األهم�ة القصوى معالجة هذه المسائل �صورة عاجلة 

إن التعبیر اآلمن عن اآلراء المت�اینة، �ما في ذلك المعارضة الس�اس�ة، أمر �الغ األهم�ة ألي مجتمع �سعى إلى أن �قوم 

على س�ادة القانون و�حكمه نظام س�اسي یت�ح المشاركة الكاملة من مواطن�ه، �ما في ذلك النساء والفت�ات. فالتظاهرات هي 

 وسیلة �مكن من خاللها للسكان مساءلة الحكومة وتشكل فرصة للمشاركة واإلصالح الحق�قیین.

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان �اعتراف الحكومة �من قتلوا  �عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوترحب 

تزامها األخیر ببذل جهود است�اق�ة للتعرف على وأصیبوا في مواقع التظاهر بوصفهم �ستحقون الحصول على تعو�ض، و�ال

الضحا�ا. ومع ذلك، فإن هذا ال �في �التزامات العراق �متا�عة المساءلة الجنائ�ة و�منح الضحا�ا الحق في العدالة والحق�قة 

 لتظاهرات.والتعو�ضات �ما یتجاوز التعو�ض المالي، ف�ما یتعلق بجم�ع انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان المرت�طة �ا

�عثة األمم و�ینما یركز هذا التقر�ر على انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان التي وقعت في س�اق التظاهرات. والحظت 

/ مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان أ�ضًا الجهود الجدیرة �الثناء التي بذلها المسؤولون  المتحدة لمساعدة العراق

اهر�ن من التجمع السلمي، �ما في ذلك من خالل العمل الم�اشر واإلیجابي مع المتظاهر�ن على الحكومیون لتمكین المتظ

 األرض، وتعبئة قوات الشرطة بدون أسلحة نار�ة، والسماح بإنشاء مواقع اعتصام للتظاهرات.

 

 

 حادي عشر: التوص�ات

السام�ة لحقوق اإلنسان التوص�ات التال�ة إلى الحكومة مكتب مفوض�ة األمم المتحدة  /�عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقتقدم 

العراق�ة �ما یتماشى مع التزاماتها �موجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان بهدف تعز�ز المساءلة عن االنتهاكات المرت�طة 

 �التظاهرات والحد من حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل:

 الحما�ة:



 

[51] 
 

اتخاذ تدابیر وقائ�ة فور�ة لحما�ة األشخاص المعرضین لخطر العنف الموجه، �م في ذلك، القتل والعنف واالختطاف،  •

من خالل جمع المعلومات المتعلقة �التهدیدات الموجهة إلى األفراد وفئات األشخاص سواء عبر اإلنترنت أو خارج 

اتخاذ التدابیر لحما�ة األشخاص جسد�ًا أو نقلهم إلى اإلنترنت، والعمل مع فئات األشخاص المعرضین للخطر، و 

 منازل آمنة في حالة موافقتهم. 

 اتخاذ إجراءات فور�ة لتحدید مصیر ومكان األفراد الذین ال یزالون في عداد المفقودین. •

 المساءلة:

لة ونز�هة وفعالة تزو�د النظام القضائي بجم�ع الوسائل الالزمة إلجراء تحق�قات ومالحقات قضائ�ة سر�عة ومستق •

وشاملة وشفافة تمتثل للمعاییر الدول�ة لحقوق اإلنسان، ف�ما یتعلق �قتل وٕاصا�ة المتظاهر�ن في مواقع التظاهرات، 

وعمل�ات القتل المتعمد واالختطاف واالختفاء والتعذیب وسوء المعاملة ضد األشخاص المرت�طین �االحتجاجات او 

او الجماعات المسلحة التي لها صالت مختلفة مع الدولة، وضمان سالمة /الذین ینتقدون األحزاب الس�اس�ة و

 جم�ع األشخاص المشاركین في التحق�قات القضائ�ة أو ذوي العالقة بها.

التأكد من أن التحق�قات والمالحقات القضائ�ة تتضمن تقی�ما للمسؤول�ة الجنائ�ة بهدف مالحقة األشخاص في مواقع  •

الذین خططوا وأمروا وساعدوا وحرضوا على تلك األفعال، وأخفقوا في منع الجرائم أو  الق�ادة و / أو األشخاص

 معاق�ة مرتكبیها، حیثما أمكن ذلك. 

ضمان ات�اع نهج للعدالة یركز على الضح�ة، مع مراعاة نوع الجنس والعمر في جم�ع الحاالت، �ما في ذلك من  •

ت، ودعم مشاركتهم، وضمان سرّ�ة المعلومات والب�انات، خالل التماس مشاركة الضحا�ا والشهود في المحاكما

وتوفیر برامج حما�ة الشهود عند الضرورة وٕادماج والُنُهج المراع�ة الحت�اجات األطفال في العدالة، حیثما كان ذلك 

 مناس�ًا. 

في س�اق التظاهرات یجب التأكد من أن األفراد الذین تم التحقیق معهم ومحاكمتهم على الجرائم المزعومة والمرتك�ة  •

یتمتعون بجم�ع الضمانات اإلجرائ�ة ذات الصلة وضمانات المحاكمة العادلة، وأن �حصلوا على سبل االنتصاف 

 المناس�ة ألي انتهاكات لهذه الحقوق.

تعز�ز المساءلة من خالل تسهیل الوصول الى المعلومات المتعلقة �الوف�ات واالصا�ات في مواقع التظاهرات الى  •

المراق�ة، �ما في ذلك المفوض�ة العراق�ة العل�ا لحقوق االنسان واألمم المتحدة، وكذلك من خالل احترام حر�ة  هیئات

 التعبیر ودور الراصدین في مجال حقوق اإلنسان والصحفیین الذین �قدمون التقار�ر عن التظاهرات. 

 حقوق الضحا�ا:

 عرفة الحق�قة والتعو�ض.  ضمان حقوق الضحا�ا واسرهم في الوصول الى العدالة وم •
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ضمان سبل االنتصاف والتعو�ض الكامل السر�عة والفّعالة لضحا�ا انتهاكات حقوق اإلنسان المفصلة في هذا  •

 .التقر�ر، �غض النظر عن أي قرار قضائي �المسؤول�ة الجنائ�ة الفرد�ة

الوصول إلى العدالة والحق�قة  مواصلة التشاور مع الضحا�ا، �ما في ذلك أسر القتلى لتقد�م معلومات عن سبل •

والتعو�ضات حیث تم تحدید انتهاكات حقوق اإلنسان، واخت�ار األشكال المناس�ة للجبر، �ما في ذلك التعو�ض ورد 

 .الحق وٕاعادة التأهیل والترض�ة وضمانات عدم التكرار

وزات المفصلة في هذا التقر�ر. الشروع �استراتیج�ة حقوق الضح�ة بناًء على مشاورات مع ضحا�ا االنتهاكات والتجا •

وحتى ال تسبب في المز�د من األذى أو تهدد سالمة الضحا�ا واألقارب والشهود، یجب أن تشمل االستراتیج�ة 

المذكورة الكشف العلني عن الحق�قة ف�ما یتعلق بتقصیر الحكومة واالنتماءات الس�اس�ة واألمن�ة للجناة (إن وجدت). 

الستراتیج�ة اآلثار السلب�ة التراكم�ة لالنتهاكات على الحق في حر�ة التعبیر والتجمع كما ین�غي أن تغطي هذه ا

 .السلمي، وآل�ات الجبر الفعالة القائمة على میزان�ة مخصصة �شكل كاف

 اإلطار القانوني:

حقوق اإلنسان، مراجعة وتعدیل القانون الوطني لیتوافق مع المعاییر الدول�ة �شأن استخدام القوة والقانون الدولي ل •

 1980لعام  176�ما في ذلك عن طر�ق إلغاء أو تعدیل قانون واج�ات رجل الشرطة في مكافحة الجر�مة رقم 

 �حیث �قتصر استخدام الذخیرة الحّ�ة أو القوة الممیتة في الحاالت التي یتخللها خطر وش�ك لفقدان األرواح.

 العناصر المسلحة:

�ادة لما �سمى بـ "حراس الحما�ة" المكّلفین �حما�ة الممتلكات التا�عة لألحزاب توض�ح الوضع القانوني وسلسلة الق •

 الس�اس�ة، وكذلك األساس القانوني، إن وجد، الستخدام القوة من قبل هذه الفئات من العناصر الفاعلة. 

جهزة الرسم�ة اتخاذ خطوات لتسر�ح ونزع سالح وٕاعادة إدماج ومقاضاة الجماعات المسّلحة التي تعمل خارج اال •

 للق�ادة والس�طرة، عند االقتضاء.

توض�ح األنشطة الموكلة وه�اكل الق�ادة والزي الرسمي لقوات الحشد الشعبي وقوات األمن العراق�ة األخرى، وكذلك  •

 ه�اكل الق�ادة والس�طرة الرسم�ة الشاملة.

 القوات األمن�ة التي تتعامل مع التجمعات والتظاهرات الجماهیر�ة

ماهي القوات األمن�ة المكلفة �التعامل مع التجمعات والحشود الجماهیر�ة، �ما في ذلك التظاهرات وحاالت إ�ضاح  •

االضطرا�ات المدن�ة، �ما في ذلك ه�كلها الق�ادي وز�ها العسكري، والتأكد من أن الق�ادة ذات الصلة مدن�ة/ �ق�ادة 

�ستند إلى نهج متعدد المستو�ات و�تم تسجیله لمراجعات  الشرطة، وأن أي تصعید في االستجا�ة یتوافق مع بروتوكول

 أو تحق�قات ما �عد اإلجراء.
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ضمان توفیر الموارد الكاف�ة لقوات األمن المكلفة �االنتشار ردًا على التجمعات الجماهیر�ة. تدر�ب وٕاعطاء األوامر  •

ائ�ة وتقلیل التصعید على أساس لكًال من الق�ادة والض�اط على حد سواء الستخدام تكت�كات الشرطة غیر العد

التواصل والتفاوض والحوار، وتبني ض�ط النفس واالستخدام المناسب والقانوني للقوة �ما یتماشى مع المعاییر 

 الدول�ة.

مراجعة وتطو�ر مدونات السلوك والبروتوكوالت المنط�قة على القوات األمن�ة المنتشرة ردًا على التجمعات  •

وتعدیلها عند الضرورة لضمان االمتثال للمعاییر الدول�ة �شأن استخدام القوة والقانون  واالحتجاجات الجماع�ة،

 الدولي لحقوق اإلنسان.

تدقیق الض�اط الذین تم تكل�فهم أو نقلهم إلى الوحدات واألقسام المكلفة �االنتشار للرد على التجمعات الجماهیر�ة  •

ت الجنائ�ة السا�قة وانتهاكات حقوق اإلنسان والسلوك وحاالت االضطراب العام، من أجل التأكد من السجال

 التمییزي.

یجب ضمان حما�ة مواقع التظاهرات والمتظاهر�ن من االعتداءات التي �قوم بها جم�ع األفراد المسلحین والعناصر  •

إجراءات المسلحة. جمع المعلومات حول التهدیدات المحتملة لمواقع التظاهرات والمتظاهر�ن �شكل فعال، واتخاذ 

العتقال األشخاص حالما یتم ارتكاب الجر�مة، وتحذیر المتظاهر�ن من التهدیدات المؤكدة لمهاجمة مواقع 

 التظاهرات، ونشر القوات األمن�ة ذات القدرة على تخفیف حدة التوتر المتزاید بین المتظاهر�ن واالطراف الثالثة. 

وتفت�ش واعتقال واحتجاز المشاركین في التظاهرات مط�قة، التأكد من ان تكون البروتوكوالت الموضوعة لتوقیف  •

 وفقًا للمعاییر الدول�ة، وأن یتم تعم�مها بین القوات األمن�ة وضمان مسؤولیتهم في تنفیذها.   

اإلعالن عن الجهات ذات "السلطة الرسم�ة" المختصة �االعتقال واالحتجاز، وكذلك أماكن االحتجاز الرسم�ة،  •

 والمساءلة.لضمان الشفاف�ة 

إنشاء نظام تسجیل مركزي ومحوسب لألشخاص المحتجز�ن �سبب االحتجاجات، مع خط هاتفي للمساعدة، لتمكین  •

العوائل من تحدید أماكن تواجد افراد اسرهم المفقودین �سرعة والذین قد �كونون مودوعین لدى الدولة. والسماح 

 عارفهم �مكان وجودهم في غضون ست ساعات من احتجازهم.للمحتجز�ن بإجراء مكالمة هاتف�ة إلبالغ أي أحد من م

تدر�ب القوات األمن�ة حول الدور المهم للصحفیین والراصدین في مجال حقوق اإلنسان. وٕاعطاء أوامر للقوات  •

األمن�ة �احترام وحما�ة وتسهیل عمل الكوادر الطب�ة والصحفیین والراصدین في مجال حقوق اإلنسان، التي تعمل 

 لتظاهرات، ومعاق�ة أو مقاضاة، أولئك الذین أخفقوا في ذلك، عند االقتضاء.اثناء ا

 حر�ة التعبیر

 االمتناع عن فرض حظر مطلق على اإلنترنت وتقیید الوصول إلى وسائل التواصل االجتماعي.  •
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التعبیر  ا�ضاح دور هیئة اإلعالم واالتصاالت والوضع القانوني للوائح البث اإلعالمي. وضمان اسناد دور رصد •

 القانوني إلى السلطات القضائ�ة المستقلة.

ضمان عدم استخدام القانون الجنائي للحد من حر�ة التعبیر، �ما في ذلك من خالل االمتناع عن توقیف و / أو  •

اعتقال األفراد الذین �عبرون عن المعارضة واالست�اء، �موجب أحكام واسعة وغیر متوافقة مع حقوق اإلنسان في 

 الجنائي المتعلق �التشهیر واإلهانة. القانون 

التأكد من أن مشروع قانون الجرائم اإللكترون�ة المقترح متوافق مع حقوق اإلنسان وال �ستخدم لتجر�م أو تقیید التعبیر  •

 عن المعارضة والسخط عبر ش�كة اإلنترنت.

حقوق االنسان والعمل على  إدانة الهجمات ضد الصحفیین والمدافعین عن حقوق اإلنسان، �ما في ذلك مراقبو •

 حمایتهم، �ما في ذلك عن طر�ق تعز�ز دورهم المهم في المجتمع �شكل علني.

إعطاء أوامر للقوات األمن�ة بإنهاء عمل�ات التخو�ف أو المضا�قة أو االعتقال أو االعتداء على الصحفیین وغیرهم،  •

 التعبیر.  �من فیهم المدافعون عن حقوق اإلنسان لممارستهم حقهم في حر�ة

التأكد من أن أي جهود في المساءلة أو تقصي الحقائق تتضمن الصحفیین والمدافعین عن حقوق اإلنسان �اعت�ارهم  •

 فئة محم�ة. یجب تضمین التحق�قات في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان المرت�طة �حر�ة التعبیر. 

متظاهر�ن ف�ما یتعلق �حر�ة التعبیر في شكل عمل�ات االعتراف �األثر التراكمي للعنف الموجه ضد "الناشطین" وال •

 قتل واختطاف وأنماط من عمل�ات االعتقال واالحتجاز المستهدفة.
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 ثاني عشر: المالحق

 : اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان1الملحق 
 القانون الدولي لحقوق االنسان

العراق دولة طرف في جم�ع المعاهدات الدول�ة الرئ�س�ة لحقوق اإلنسان تقر��ًا، �ما في ذلك العهد الدولي الخاص �الحقوق 

المدن�ة والس�اس�ة والعهد الدولي الخاص �الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة واتفاق�ة مناهضة التعذیب وغیره من 

أو الالإنسان�ة أو المهینة واالتفاق�ة الدول�ة لحما�ة جم�ع األشخاص من االختفاء القسري  ضروب المعاملة أو العقو�ة القاس�ة

 واتفاق�ة القضاء على جم�ع أشكال التمییز ضد المرأة واتفاق�ة حقوق الطفل. 

من الشخصي، �كرس العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة، في جملة أمور، الحق في الح�اة والحق في الحر�ة واأل

�ما في ذلك الحق في عدم التعرض لالعتقال أو االحتجاز التعسفي، والحق في عدم التعرض للتعذیب أو المعاملة القاس�ة 

. كما ینص العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة على عدًدا من 122أو الالإنسان�ة أو المعاملة أو العقو�ة المهینة 

 . 123في ذلك التجمع السلمي والتعبیر عن الرأيالحر�ات األساس�ة، �ما 

 

 استثنائي �شكل اال استخدام القوة الممیتةعدم و الحق في الح�اة والتجمع السلمي 

من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة، التي تنص على أنه ال یجوز  6الحق في الح�اة محمي �موجب المادة 

 .124هذا الحق �حم�ه القانون  حرمان أحد من ح�اته تعسفًا وأن

من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة واج�ًا إیجاب�ًا على الدولة لحما�ة الح�اة، وهو ما �شمل  6تفرض المادة 

التزامًا �حما�ة الح�اة من جم�ع التهدیدات المتوقعة �شكل معقول، �ما في ذلك التهدیدات المنبثقة عن األفراد أو الك�انات 

 .125الخاصة 

الح�اة أ�ضًا التزامًا على الدول، حیثما علمت، أو كان ین�غي لها أن تعلم �الحرمان غیر القانوني من الح�اة و�فرض الحق في 

والتحقیق في مثل هذه الحوادث ومالحقتها قضائ�ًا، حیثما �كون ذلك مناس�ًا، �ما في ذلك االدعاءات المتعلقة �االستخدام 

 .126المفرط للقوة مع عواقب ممیتة

___________________ 
 

 .9و 7و 6لخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة، المواد العهد الدولي ا 122
 .. تسمح هذه المواد للدول �الحد من الحقوق في ظروف معینة25و 22و 21و 19لعهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة، المواد  123
 .) من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة1( 6المادة  124
 .18 ، الفقرة36�حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم اللجنة المعن�ة  125
 .27المرجع السابق، الفقرة  126
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  من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة على ان "�كون الحق في التجمع السلمي معترفا �ه." 21وتنص المادة 

و�حمي الحق التجمعات السلم�ة لعدد من الناس في األماكن التي یتاح للعامة الوصول الیها بهدف تعبیري مشترك. ان 

على الدولة �التعامل مع ممارسة الحق وما یترتب عل�ه من آثار  االعتراف �الحق في التجمع السلمي �فرض التزاما مقابالً 

�مستوى معین من التكیف. و�تطلب هذا االمتناع عن التدخل غیر المبرر وتسهیل مثل هذه التجمعات وتمكینها، عند 

 127االقتضاء.

ود عندما �قرر القانون ذلك، ال �شكل التجمع السلمي حقًا مطلقًا و�مكن تقییده في �عض الحاالت. بید انه، قد تفرض القی

وتكون " ضرور�ة، في مجتمع د�مقراطي، لص�انة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حما�ة الصحة العامة 

 .128".أو اآلداب العامة أو حما�ة حقوق اآلخر�ن وحر�اتهم

إطار عمل لتحلیل استخدام الحكومة للقوة رًدا على  یوفر القانون الدولي لحقوق اإلنسان المنطبق على عمل�ات إنفاذ القانون 

 التظاهرات العامة. 

، األمر الذي یتطلب من الدول أن تسمح �مثل هذه التجمعات 129والمشاركون في التظاهرات �حمیهم الحق في التجمع السلمي 

 .130دون تدخل غیر مبرر، وكلما دعت الحاجة، وتسهیل ممارسة هذا الحق وحما�ة المشاركین

من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة على االفراد  21وعندما تقع اعمال العنف خالل تجمع ال تنطبق المادة 

. 131المتظاهر�ن الذین یتصرفون �عنف، لكن األفراد المتورطین �حتفظون �حقوقهم األخرى، �ما في ذلك الحق في الح�اة 

ة أثناء االحتجاجات السلم�ة وأن تضمن، عندما تكون القوة ضرور�ة للغا�ة، أن یتطلب من الحكومة أن تتجنب استخدام القو 

  . 132استخدام القوة ل�س مفرًطا وال عشوائً�ا 

 6یجب ان �متثل أي استخدام للقوة لم�ادئ المشروع�ة والضرورة والتناسب والح�طة وعدم التمییز األساس�ة �موجب المادتین 

 133ة الذین �ستخدمون القوة عن كل استخدام للقوة.من العهد الدولي و�جب محاس� 7و

 فقط وعالوة على ذلك، فإن استخدام القوة التي قد تكون قاتلة ألغراض إنفاذ القانون هي اجراء استثنائي یجب اللجوء إل�ه

�أ�ة وسیلة  ال یجوز إزهاق األرواح عمداً  وش�ك. تهدیدعند الضرورة القصوى لحما�ة األرواح او منع اإلصا�ة الخطیرة من 

  134بهدف حما�ة الح�اة من تهدید وش�ك. إال في حالة الضرورة القصوى 

___________________ 
 

 ، حق التجمع السلمي. 21، �شأن المادة 37، التعلیق العام رقم اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان  127
 .)2( 22العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة، المادة  128
 .21ق المدن�ة والس�اس�ة، المادة العهد الدولي الخاص �الحقو  129
 .8الفقرة  37التعلیق العام رقم  .اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان 130
 .من نفس المصدر 10الفقرة  131
 .8)، الفقرة 2014( 25/28قرار مجلس حقوق اإلنسان  132
 التعاقب.على  78و 14و 13الفقرات  37و 36، التعل�قان العامان اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان  133
 .12، الفقرة 36، التعلیق العام اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان). أنظر أ�ضًا 9الم�ادئ األساس�ة، المبدأ ( 134
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ُ�عرَّف التهدید الوش�ك �أنه الوضع الذي �حدث ف�ه هجوم "في غضون ثواٍن ول�س ساعات"، مما �عني اقتراب المهاجم ونجاحه 

. ال یجب استخدام األسلحة النار�ة لمجرد تفر�ق التجمع، كما أن إطالق النار العشوائي على 135�حیث ال یوجد خ�ار آخر 

. وأن اي استخدام للقوة یجب ان �كون موجها او مستهدفا لألفراد الذین �ستخدمون العنف، 136التجمع هو غیر قانوني دائما 

 137بدًال من التجمع �كامله الذي �شارك في المظاهرة.

للم�ادئ المذكورة أعاله، فإن أي حالة وفاة ناتجة قد ترقى إلى درجة الحرمان التعسفي انتهاكًا ام القوة الممیتة في حالة استخد

 139. والدول ملزمة �التحقیق في األفعال التي ُ�حتمل أن تكون غیر قانون�ة، ومقاضاتها حیثما كان ذلك مناسً�ا.138من الح�اة 

 الحق في حر�ة التعبیر

العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة على أن لكل إنسان حق في حر�ة التعبیر. و�شمل هذا  من 19تنص المادة 

 .الحق حر�ته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقیها ونقلها إلى آخر�ن

علومات أو تلقیها أو نقلها جم�ع التدابیر التي تمنع أو تعطل قدرة الفرد على التماس الم (HRC) أدان مجلس حقوق اإلنسان

. كما دعت جم�ع الدول إلى االمتناع عن هذه التدابیر 140عبر اإلنترنت �اعت�ارها انتهاًكا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

ووقفها، وضمان اتساق جم�ع القوانین والس�اسات والممارسات المحل�ة مع التزاماتها الدول�ة في مجال حقوق اإلنسان ف�ما 

 .141حر�ة الرأي والتعبیر على اإلنترنتیتعلق �

كما دعا مجلس حقوق اإلنسان الدول إلى إیالء اهتمام خاص لسالمة الصحفیین والعاملین في وسائل اإلعالم الذین یراقبون 

 . 142 و�رصدون و�سجلون االحتجاجات السلم�ة، مع مراعاة دورهم المحدد وتعرضهم للخطر وقابل�ة التضرر

 واألمن الشخصي، والتحرر من االعتقال واالحتجاز التعسفیینالحق في الحر�ة 

من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة على أن لكل فرد حق في الحر�ة وفى األمان على  9تنص المادة 

ذه الحقوق . هذه األمور مهمة من أجلهم، ولكن أ�ًضا ألن الحرمان من ه143شخصه. وال یجوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفا

 .یز�د من خطر انتهاك الحقوق األخرى 

___________________ 
 

 .59، الفقرة 2014ن�سان  A / HRC / 26/36 ،1تقر�ر المقرر الخاص المعني �حاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا،  135
 .75 ، الفقرةA / HRC / 26/36لرجوع إلى تقر�ر المقرر الخاص، ، ا60 الفقرةالتقر�ر المشترك،  136
 .57 التقر�ر المشترك، الفقرة 137
 .29و  12، الفقرات36انظر اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم  138
 .�شأن التحقیق في حاالت وفاة غیر قانون�ة محتملة 2016و�روتوكول مین�سوتا  29، الفقرة 36انظر اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم  139
 ).13( 2018تموز  4، 38/7) وقرار مجلس حقوق اإلنسان 9( 2018حز�ران  29، 38/11أنظر قرار مجلس حقوق اإلنسان  140
 ).13( 2018تموز  4، 38/7جلس حقوق اإلنسان انظر قرار م 141
   ( 8)2018حز�ران  29، 38/11قرار مجلس حقوق اإلنسان  142
 .) من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة1( 9المادة  143
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الحق في الحر�ة الشخص�ة ل�س مطلًقا، وقد �كون هناك ما یبرر الحرمان من الحر�ة، على سبیل المثال في س�اق إنفاذ 

وز یج ال ه) من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة على أن1( 9القوانین الجنائ�ة. ومع ذلك، تنص المادة 

 .حرمان أحد من حر�ته تعسفًا إال ألس�اب ینص علیها القانون وط�قا لإلجراء المقرر ف�ه

. إن 144یجوز السماح �االعتقال واالحتجاز �موجب اإلجراءات التي ینص علیها القانون الوطني، ومع ذلك ال یزال تعسف�ًا 

مفهوم "التعسف" ال یتساوى ب�ساطة مع "ضد القانون" ولكن یجب تفسیره على نطاق أوسع ل�شمل عناصر عدم المالءمة 

. إن 145والظلم وعدم القدرة على التنبؤ واإلجراءات القانون�ة الواج�ة، �اإلضافة إلى عناصر المعقول�ة والضرورة والتناسب  

مارسة المشروعة للحقوق األخرى المكفولة �موجب العهد الدولي الخاص �الحقوق االعتقال أو االحتجاز كعقاب على الم

  . 146المدن�ة والس�اس�ة، �ما في ذلك الحق في حر�ة التعبیر وحر�ة التجمع، یرقى إلى االعتقال التعسفي 

حمي األفراد من اإلیذاء من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة و� 9حق الفرد في األمن مكفول �موجب المادة 

. كما یلزم الحق في 147المتعمد إلصا�ات جسد�ة أو عقل�ة، �غض النظر عما إذا كانت الضح�ة محتجزة أو غیر محتجزة 

األمن الشخصي الدول األطراف في اتخاذ التدابیر المناس�ة ردًا على التهدیدات �القتل ضد األشخاص في المجال العام 

 .د من التهدیدات المتوقعة للح�اة أو السالمة الجسد�ة من أي حكومة أو جهات فاعلة خاصةو�شكل أعم لحما�ة األفرا

 الضمانات اإلجرائ�ة السار�ة على المحرومین من حر�تهم

من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة العدید من الضمانات اإلجرائ�ة التي تهدف إلى حما�ة  9تحدد المادة 

: أوًال، یجب إخطارهم، عند الق�ض علیهم، �أس�اب اعتقالهم. ثان�ًا: یجب إخطارهم 148رومین من حر�تهم األشخاص المح

على الفور �أي تهم جنائ�ة ضدهم. ینطبق الشرط األول �غض النظر عن كون اجراء االعتقال تم �شكل رسمي أو غیر 

 .149إل�ه  رسمي التي یتم و�غض النظر عن مشروع�ة السبب أو سالمته الذي �ستند

ان أحد األهداف الرئ�س�ة للمطال�ة بإبالغ جم�ع المعتقلین �أس�اب االعتقال هو تمكینهم من طلب اإلفراج إذا كانوا �عتقدون 

أن األس�اب المقدمة غیر صح�حة أو ال أساس لها. وفي هذا الصدد، �شترط العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة 

عل�ه أو ُ�حتجز بتهمة جنائ�ة على الفور إلى قاض أو ضا�ط آخر مفوض �موجب القانون  أن ُ�قدم أي شخص ُ�ق�ض

. ینطبق هذا الشرط في جم�ع الحاالت دون استثناء وال �عتمد على اخت�ار أو قدرة المعتقل 150لممارسة السلطة القضائ�ة 

___________________ 
 

 .12، الفقرة 35اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم  144
 .المرجع السابق 145
 .17، الفقرة 35�حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم  اللجنة المعن�ة 146
 .9المرجع نفسه، الفقرة  147
 .) من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة2( 9المادة  148
 .24، فقرة 35اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم  149
 .لس�اس�ة) من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة وا3( 9المادة  150
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ض على الشخص أو احتجازه لالشت�اه في نشاط على تأكیده. ینطبق هذا الشرط حتى قبل تأكید التهم الرسم�ة، طالما تم الق�

 .إجرامي

عند تحدید أي تهمة جنائ�ة ضدهم، یتطلب العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة، من بین ضمانات المحاكمة 

م العادلة األخرى، وجوب إبالغ األشخاص المقبوض علیهم على الفور �طب�عة وسبب التهم الموجهة إلیهم، والسماح له

  .151�االتصال �محام من اخت�ارهم

 14و 9والحرمان من الحر�ة الذي ال یتوافق مع الضمانات اإلجرائ�ة وحقوق المحاكمة العادلة المنصوص علیها في المادتین 

 .من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة قد �كون �مثا�ة احتجاز تعسفي

الطفل، یجب أن یجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال یجوز  (ب) من اتفاق�ة حقوق  37ووفقًا للمادة 

 152ممارسته إال كملجأ أخیر وألقصر فترة زمن�ة مناس�ة.

 االختطاف واالختفاء القسري 

الحكومات واجب اتخاذ  عاتق من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة، �قع على 9وفقًا اللتزاماتها �موجب المادة 

التدابیر المناس�ة لمنع انتهاكات الحق في الحر�ة الشخص�ة من قبل أطراف ثالثة، و�جب علیها حما�ة األفراد من االختطاف 

 . 153أو االحتجاز غیر القانوني من قبل المجرمین األفراد أو الجماعات غیر النظام�ة، �ما في ذلك الجماعات المسلحة 

�موجب االتفاق�ة الدول�ة لحما�ة جم�ع األشخاص من االختفاء القسري، فإن الحكومات ملزمة �التحقیق عالوة على ذلك، و 

في أعمال االختفاء القسري ومحاس�ة المسؤولین عنها جنائ�ًا. وألغراض االتفاق�ة، ُ�عتبر "االختفاء القسري" �مثا�ة اعتقال أو 

الدولة أو األشخاص أو مجموعات  موظفين من الحر�ة على أیدي احتجاز أو اختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرما

من األشخاص الذین یتصرفون بتفو�ض أو دعم أو قبول. الدولة، یت�عه رفض االعتراف �الحرمان من الحر�ة، أو إخفاء 

هد الدولي وأشارت لجنة حقوق االنسان كذلك، الى انه في الوقت الذي ال �ستخدم الع .154مصیر أو مكان الشخص المختفي 

الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة مصطلح "االختفاء القسري" �صورة صر�حة في أي مادة من مواده، �شكل االختفاء القسري 

 155مجموعة فر�دة ومتكاملة من األفعال التي تمثل انتهاكا متواصًال لمختلف الحقوق المعترف بها في العهد.

 حظر التعذیب وسوء المعاملة

مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو�ة القاس�ة أو الالإنسان�ة أو المهینة والعهد الدولي الخاص تحظر اتفاق�ة 

�الحقوق المدن�ة والس�اس�ة واتفاق�ة حقوق الطفل التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو�ة القاس�ة أو الالإنسان�ة أو 

___________________ 
 

 .) (أ) و (ب) من العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة3( 14المادة  151
 . 91الى  85�شأن حقوق الطفل في منظومة قضاء االحداث، الفقرات من  24انظر ا�ضًا، لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم   152
 .7الفقرة ، 35اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم  153
 من االتفاق�ة الدول�ة لحما�ة جم�ع األشخاص من االختفاء القسري  2المادة  154
 .7.7، الفقرة CCPR/C/126/D/2560/2015، العهد الدولي الخاص �الحقوق المدن�ة والس�اس�ة اللجنة المعن�ة �حقوق اإلنسان  155
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ذه الممارسات غیر قابل للتقیید، مما �عني أنه ال یوجد ما یبرر بتعلیق حظر المهینة. إن التزام الدولة �احترام حظر ه

 .استخدامه أو عدم احترامه

 الحق في التعل�م

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  26الحق في التعل�م هو حق أساسي من حقوق اإلنسان المنصوص عل�ه في المادة 

من اتفاق�ة حقوق  29و 28حقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة، والمادة من العهد الدولي الخاص �ال 14و 13والمواد 

الطفل. �حافظ الحق في التعل�م على حق كل طفل في النمو إلى "إمكاناته الكاملة" و�جب احترامه وحمایته والوفاء �ه. یجب 

 .�اتخاذ تدابیر مناس�ة إلعماله �الكامل على الدول أن تمتنع عن التدخل وتمنع االخر�ن ا�ضا في إعمال هذا الحق وأن تقوم

 الدستور العراقي

، و�حظر جم�ع أشكال التمییز على أساس الجنس واالمور 156�حمي الدستور العراقي الحق في الح�اة واألمن والحر�ة 

. كما �حمي الدستور الحق في حر�ة التعبیر 158، فضًال عن حظر التعذیب النفسي والبدني والمعاملة الالإنسان�ة 157األخرى 

. �كفل الدستور الحق في 159والتجمع والتظاهر السلمي وتكو�ن الجمع�ات واالتصال، �ما في ذلك االتصاالت اإللكترون�ة 

 . 160التعل�م 

  

___________________ 
 

على أنه ال یجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقییدها محظور إال وفقًا للقانون و�ناء على  15. كما تنص المادة 15، المادة 2005ینص الدستور العراقي لعام  156
 .قرار صادر عن سلطة قضائ�ة مختصة

 .14المرجع السابق، المادة  157
 .) ج1( 37المرجع السابق، المادة  158
 .42، 40، 39، 38المرجع السابق، المواد  159
 ).1( 34المرجع السابق، المادة  160
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 : الوف�ات واإلصا�ات في صفوف المتظاهر�ن والمنسو�ة إلى قوات األمن العراق�ة2الملحق 
 لوف�ات وٕاصا�ات في صفوف المتظاهر�ن منسو�ة إلى قوات األمن العراق�ةحوادث رئ�س�ة 

إن صعو�ة الوصول إلى مواقع المظاهرات وارتفاع أعداد الضحا�ا، إلى جانب القیود التي فرضتها الحكومة على نشر 

األمم المتحدة السامي  مكتب مفوض�ة /�عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقالمعلومات إلى أطراف خارج�ة، أثرت على قدرة 

لحقوق اإلنسان على توثیق المال�سات الدق�قة لكل حالة من حاالت الوفاة أو االصا�ة. بید ان ال�عثة/ المفوض�ة تسلط الضوء 

 على الحوادث الرئ�س�ة الواردة أدناه �اعت�ارها حوادث تتطلب على وجه الخصوص التحقیق والمساءلة وٕانصاف الضحا�ا. 

 )المظاهرات(بدء  2019 األول تشر�ن 9 إلى 1 من: ىاالول المرحلة

 �غداد

 تشر�ن األول: القوات األمن�ة العراق�ة تستخدم الذخیرة الحّ�ة في وسط �غداد 5الى  1

تشر�ن األول، استخدمت قوات األمني العراق�ة الذخیرة الحّ�ة ضد المتظاهر�ن، مما تسبب في مقتل شخصین على  1بتار�خ 

 عامًا، وٕاصا�ة الكثیر منهم.  17األقل، بینهم صبي یبلغ من العمر 

فصاعدًا،  ص�احاً  10:00شخص في ساحة التحر�ر في جانب الرصافة وسط �غداد، من الساعة  3000تجّمع حوالي 

وحاولوا عبور جسر الجمهور�ة الذي یر�ط ساحة التحر�ر �المنطقة الدول�ة سا�قًا. و�ینما كانت المظاهرة سلم�ة في البدا�ة، 

 3:00حاول المشاركون اختراق أحد خطوط الصد التي انشأتها قوات األمن المتمركزة في بدا�ة الجسر. في حوالي الساعة 

اط�م الم�اه على الخطوط األمام�ة للمتظاهر�ن قبل استخدام الغاز المسیل للدموع والقنابل مساًء، وجهت قوات األمن خر 

الصوت�ة والرصاص المطاطي. ثم أطلقت القوات األمن�ة "التي كانت ترتدي الزّي األسود" الذخیرة الحّ�ة على المتظاهر�ن من 

لى "وحش�ة" القوة المنتشرة والسرعة التي صّعدت بها سطح بنا�ة "المطعم التركي". وأشارت مصادر متواجدة في الموقع إ

القوات األمن�ة ردها. لم ُتشر المصادر عن سماع أي تحذیرات أو تعل�مات إلخالء المنطقة قبل محاوالت تفر�ق حشد 

 المتظاهر�ن �استخدام القوة.

عرب الناس عن إح�اطهم من تشر�ن األول، استمرت االحتجاجات في جانب الرصافة، حیث أ  5الى  2وخالل المدة من 

الحكومة وغضبهم من رد قوات األمن العنیف على المتظاهر�ن. أدى فرض حظر التجول في المدینة وز�ادة الوجود األمني 

إلى دفع المتظاهر�ن إلى مناطق شرق ساحة التحر�ر، �ما في ذلك ساحتي الطیران والخالني ونحو مدینة الصدر. ووصفت 

ى، مع استمرار استخدام قوات األمن للذخیرة الحّ�ة لتفر�ق المتظاهر�ن، فضال عن استخدام الغاز المصادر حالة من الفوض

كیف كان المتظاهرون یتعرضون إلطالق النار في الشوارع، والحظوا الضحا�ا  المسیل للدموع والقنابل الصوت�ة. ووصفوا

عوائل المتظاهر�ن المقتولین، حاالت الوف�ات �انها كانت (القتلى أو األح�اء)، مصابین �طلقات نار�ة وشظا�ا. ووصف أفراد 

 نتیجة إطالق نار في الرأس والصدر. 
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تشر�ن األول، عندما استهدف عمداً مسّلحون مجهولو الهو�ة متمركز�ن،  4وقد ازداد عدد األشخاص الذین قتلوا ز�ادة كبیرة منذ 

الني للوقود، المتظاهر�ن العّزل. وأفادت مصادر موثوقة �أن یككما ذكرت التقار�ر، في منطقة حول مول النخیل ومحطة ال

 قوات األمن العراق�ة كانت موجودة في المنطقة في ذلك الیوم وكانت تستخدم الذخیرة الحّ�ة.

  161.تشر�ن األول 9إلى  1متظاهر�ن لقوا حتفهم في �غداد خالل المدة من  107وجاء في تقر�ر لجنة تشر�ن األول، أن 

 األول: قوات األمن العراق�ة تستخدم الذخیرة الحّ�ة في مدینة الصدرتشر�ن  6

داخل مدینة الصدر،  كبیرتشر�ن األول، ظلت المظاهرات مقتصرة الى حد  9تشر�ن األول وحتى  5وخالل المدة من لیلة 

وتشیر معلومات موثوقة وغال�ًا في المنطقة المتاخمة لجانب الرصافة، مع حدوث مواجهات بین المتظاهر�ن وقوات األمن. 

تشر�ن األول ضد المتظاهر�ن، مما أسفر عن مقتل  6على  5إلى أن قوات األمن العراق�ة استخدمت الذخیرة الحّ�ة وفي لیلة 

متظاهرًا على األقل. وخالل الحادثة، أحرق المتظاهرون عدة مرك�ات تا�عة للج�ش وهاجموا القوات األمن�ة �الطابوق  11

 والحجارة.

تشر�ن األول، أعلن وز�ر الداخل�ة علنا أن الشرطة االتحاد�ة قد حلت محل الج�ش العراقي في مدینة الصدر بناًء  7وفي 

تشر�ن األول، استمرت  6و�ینما كان الوضع هادئًا �عد  162على أمر من رئ�س الوزراء عادل عبد المهدي �صفته القائد العام.

تشر�ن األول، مع توافر معلومات محدودة  9على  8دینة الصدر حتى لیلة المواجهات بین المتظاهر�ن وقوات األمن في م

 عن مدى اإلصا�ات أو الوف�ات في صفوف المتظاهر�ن.

 مدینة النجف، محافظة النجف

 تشر�ن األول: قوات األمة العراق�ة تستخدم الذخیرة الحّ�ة في ساحة ثورة العشر�ن  4إلى  1

، أفادت التقار�ر بوقوع مواجهات متفرقة بین المتظاهر�ن وقوات األمن في 2019األول تشر�ن  4الى  1وخالل المدة من 

ساحة ثورة العشر�ن والمناطق المجاورة في النجف حیث كان المتظاهرون �حاولون و�شكل متكرر الوصول إلى الساحة 

 وكانت القوات األمن�ة تمنعهم من ذلك.

ع مواجهات بین المحتجین وقوات األمن، لم ترد تقار�ر عن وقوع إصا�ات. تشر�ن األول، وعلى الرغم من وقو  1و�تار�خ 

تشر�ن األول أ�ضا، مما أدى إلى حدوث مواجهات. وأفید �أن  2وواصل المتظاهرون محاوالتهم للوصول إلى الساحة بتار�خ 

الذخیرة الحّ�ة و طلقت النار في الهواء، القوات األمن�ة أطلقت قنابل الغاز المسیل للدموع ورّشت المتظاهر�ن �الم�اه الحارة. وأ

تشر�ن األول)،  4إلى  1على حشد المتظاهر�ن، مما أدى إلى وقوع عدة إصا�ات. وخالل المرحلة األولى من المظاهرات (

 أفادت التقار�ر �مقتل خمسة متظاهر�ن على األقل، وٕاصا�ة المئات في النجف.

___________________ 
 

   (تقر�ر لجنة تشر�ن األول).  2019تشر�ن األول  12التقر�ر النهائي للجنة الوزار�ة العل�ا المشكلة �موجب األمر الدیواني بتار�خ  161
  )2019تشر�ن األول  18(متاح بتار�خ  https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=9960ب�ان لوز�ر الداخل�ة:  162
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 مدینة الكوت، محافظة واسط

 قوات األمن تطلق الذخیرة الحّ�ة على المتظاهر�ن في مدینة الكوت �محافظة واسط -تشر�ن األول  2

تشر�ن األول، أغلق المتظاهرون  2تشر�ن األول. و�تار�خ  1في مدینة الكوت، �محافظة واسط، بدأت المظاهرات سلم�ًا في 

رًا على األقدام نحو الم�اني الحكوم�ة. وردًا الشوارع الرئ�س�ة في ساحة تموز وشارع النسیج �اإلطارات المشتعلة، وتحركوا سی

 على ذلك، استخدمت قوات األمن العراق�ة الذخیرة الحّ�ة ضد المتظاهر�ن مما تسبب في وقوع إصا�ات متعددة.

 مدینة الدیوان�ة، محافظة القادس�ة

 قوات األمن العراق�ة تستخدم الذخیرة الحّ�ة ضد المتظاهر�ن –تشر�ن األول  1

، تصّدت قوات األمن العراق�ة للمتظاهر�ن أثناء محاولتهم دخول مبنى مجلس المحافظة 2019تشر�ن األول  1وم في مساء ی

متظاهرًا. ثم تصاعد العنف، حس�ما ورد، وأطلقت قوات األمن العراق�ة  20في الدیوان�ة. اعتقلت قوات األمن العراق�ة نحو 

 تل ثالثة متظاهر�ن على األقل وٕاصا�ة آخر�ن. الذخیرة الحّ�ة على المتظاهر�ن، مما تسبب في مق

 مدینة الناصر�ة، محافظة ذي قار

 163تشر�ن األول: قوات األمن العراق�ة تستخدم الذخیرة الحّ�ة ضد المتظاهر�ن 4الى  2من 

ان أر�عة  تشر�ن األول، استخدمت قوات األمن العراق�ة الذخیرة الحّ�ة ضد المتظاهر�ن في مدینة الناصر�ة، وذكر 2بتار�خ 

آخر�ن. واشتدت أعمال العنف �عد أن أضرم المتظاهرون النار في مبنى مجلس  52متظاهر�ن على األقل قتلوا وأصیب 

المحافظة ومبنى أحد األحزاب الس�اس�ة وم�اٍن أخرى. وقد جابهت القوات األمن�ة في البدا�ة المتظاهر�ن �استخدام خراط�م 

أن تتحول �سرعة إلى الذخیرة الحّ�ة للرد على المتظاهر�ن الذین كانوا یرشقون الحجارة الم�اه والغاز المسیل للدموع قبل 

تشر�ن األول، وقعت مواجهات أخرى بین قوات األمن العراق�ة والمتظاهر�ن، حیث  4و 3والطابوق والزجاجات الحارقة. وفي 

ة، وأفید ان المواجهات اسفرت عن مقتل ثمان�ة متظاهر�ن لجأت القوات األمن�ة إلى استخدام الغاز المسیل للدموع والذخیرة الح�ّ 

 آخر�ن. 90على األقل، بینهم ثالثة فت�ان، وٕاصا�ة 

 مدینة العمارة، محافظة م�سان

 تشر�ن األول: قوات األمن العراق�ة تستخدم الذخیرة الحّ�ة ضد المتظاهر�ن 2

حّ�ة على المتظاهر�ن وسط مدینة العمارة، وأفید �أن الحادث تشر�ن األول، أطلقت قوات األمن العراق�ة الذخیرة ال 2بتار�خ 

آخر�ن. واستخدمت الذخیرة  70عامًا، وٕاصا�ة  15أسفر عن مقتل ستة أشخاص على األقل، من بینهم صبي یبلغ من العمر 

___________________ 
 

تشر�ن األول  5إلى  1متظاهرا واثنین من قوات األمن) ُقتلوا في مواقع التظاهرات في الفترة من  19شخصا ( 21تشیر المعلومات األول�ة إلى أن ما �صل إلى   163
 2019تشر�ن األول  12ني الصادر في في الناصر�ة، محافظة ذي قار. وقد ورد هذا الرقم في التقر�ر النهائي للجنة الوزار�ة العل�ا المشكلة �موجب األمر الدیوا

 . 21(تقر�ر لجنة تشر�ن األول) وتقر�ر المفوض�ة العل�ا لحقوق اإلنسان في العراق عن المظاهرات في العراق في الصفحة 
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الذخیرة الحّ�ة دون الحّ�ة �عد أن بدأ المتظاهرون في التوجه نحو مكتب أحد األحزاب الس�اس�ة. وقد أطلقت القوات األمن�ة 

 سابق إنذار. ونتیجة لذلك غادر المتظاهرون المنطقة ولكنهم أحرقوا دوائر عامة أخرى.

 )المظاهرات(استئناف  2019 االول كانون  31 - األول تشر�ن 25: الثان�ة المرحلة

 �غداد

للدموع �شكل ممیت عند مدخل  تشر�ن الثاني: قوات األمن العراق�ة تستخدم قنابل الغاز المسیل 7 -تشر�ن األول  25

 .جسر الجمهور�ة

تشر�ن الثاني، ذكرت التقار�ر أن قوات األمن العراق�ة  7تشر�ن الثاني و 1تشر�ن األول، وفي  28إلى  25خالل المدة من 

مسافة متظاهرًا عند مدخل جسر الجمهور�ة بإطالق قنابل الغاز المسیل للدموع �صورة افق�ة من  12قتلت ما ال �قل عن 

قصیرة، مما أدى إلى إصا�ات ممیتة في الرأس والجذع للضحا�ا. وأصیب عدد كبیر من المتظاهر�ن من جراء انفجار قنابل 

الغاز المسیل للدموع والقنابل الصوت�ة. خالل المدة ذاتها، استخدمت قوات األمن العراق�ة الغاز المسیل للدموع �شكل مفرط، 

 .التنفسلدرجة أن اآلالف أصیبوا �ضیق 

تشر�ن الثاني: قوات األمن العراق�ة تستخدم الذخیرة الحّ�ة ضد المتظاهر�ن على جسر السنك وجسر الشهداء وجسر 

 األحرار وشارع الرشید والمناطق المح�طة بها. 

ة حاول المتظاهرون عبور ثالثة جسور (السنك والشهداء واألحرار) شمال جسر الجمهور� 2019خالل شهر تشر�ن الثاني 

للوصول إلى المنطقة الدول�ة سا�قًا، مما أدى إلى مواجهات مع قوات األمن العراق�ة، ُاستخدم فیها األخیرة الذخیرة الح�ة 

متظاهرًا، بینهم  44وتشیر تقار�ر موثوقة إلى أن ما �صل إلى  .والغاز المسیل للدموع لمنع المتظاهر�ن من عبور الجسور

نطقة المح�طة �الجسور الثالثة والمجاورة لشارع الرشید وساحة الوث�ة في أواخر شهر تشر�ن ثالثة أطفال، ر�ما قتلوا في الم

 اخرون. 185األول و�دا�ة شهر تشر�ن الثاني، بینما أصیب أكثر من 

 مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لحقوق اإلنسان تقار�ر موثوقة عن وقوع إصا�ات /�عثة األمم المتحدة لمساعدة العراقوثقت 

 .2019تشر�ن الثاني  29و 23-21و 14-13و 7-6و 4تشر�ن األول، وفي  30بین المتظاهر�ن بتار�خ 

 مدینة كر�الء، محافظة كر�الء 

 تشر�ن االول: مقتل متظاهر�ن في فلكة التر��ة وما حولها. 29الى  28

ى المتظاهر�ن في المنطقة المحصورة تشر�ن األول، أطلق مسّلحون یرتدون زي أسود، الذخیرة الح�ة عل 29على  28في لیلة 

. وردًا على ذلك، 143متظاهرًا على األقل وٕاصا�ة  18بین فلكة التر��ة ومبنى المحافظة في كر�الء، وذكرت التقار�ر مقتل 

 ألقى المتظاهرون الحجارة والطابوق.
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لكن خل�ة اإلعالم  .ا وقوع وف�اتتشر�ن األول، أصدر قائد شرطة كر�الء ومحافظ كر�الء ب�انات عامة ینف�ان فیه 29في 

 من عناصر القوات األمن�ة. 90مدن�ًا أصیبوا �اإلضافة إلى  53األمني في كر�الء أفادت �أن 

 تشر�ن الثاني: استخدام الذخیرة الح�ة ضد المتظاهر�ن أمام القنصل�ة اإلیران�ة 3الى  2

قنابل الغاز المسیل للدموع والقنابل الصوت�ة وأجهزة تشتیت تشر�ن الثاني، أطلقت قوات األمن العراق�ة  3على  2في لیلة 

الس�ارات، و�حسب ما ورد.  الصوت لتفر�ق حشد كبیر من المتظاهر�ن المتجمعین خارج القنصل�ة اإلیران�ة وأحرقوا اطارات

 اخر�ن. 20أسفر الحادث عن مقتل أر�عة متظاهر�ن على األقل واصا�ة أكثر من 

 ذي قار مدینة الناصر�ة محافظة

 تشر�ن األول: استخدام الذخیرة الح�ة ضد المتظاهر�ن على جسر الحضارات 26

تشر�ن األول، ورد أن حراس أمن كانوا �قومون �حما�ة منزل رئ�س اللجنة األمن�ة في ذي قار، وأطلقوا الذخیرة  26بتار�خ 

 .آخر�ن 27قل وٕاصا�ة الح�ة على متظاهر�ن اقتر�وا من المنزل، مما أسفر عن مقتل ثالثة على األ

 تشر�ن الثاني: استخدام الذخیرة الح�ة ضد المتظاهر�ن على جسر الز�تون  29الى  10

تشر�ن الثاني، استخدمت القوات األمن�ة العراق�ة الغاز المسیل للدموع والرصاص المطاطي والذخیرة الح�ة  11و 10بتار�خ 

اخر�ن حس�ما  100تل ستة اشخاص على األقل وٕاصا�ة أكثر من لتفر�ق المتظاهر�ن على جسر الز�تون، مما أسفر عن مق

 أفادت التقار�ر.

تشر�ن الثاني، أطلقت القوات األمن�ة المنتشرة في مدینة الناصر�ة في محافظة ذي قار  28في الساعات األولى من یوم 

اخر�ن. وفي  200وٕاصا�ة  شخصاً  25الذخیرة الح�ة على حشود من المتظاهر�ن على جسر الز�تون، مما أسفر عن مقتل 

عامًا،  13متظاهرًا آخر�ن، من بینهم صبي یبلغ من العمر  17تشر�ن الثاني، قتلت القوات األمن�ة �الرصاص الحي  29

وجاء الحادث في أعقاب محاولة فاشلة  .آخر�ن أثناء احتجاجهم على عمل�ات القتل خارج مركز شرطة ذي قار 180واصا�ة 

تشر�ن الثاني، ألخالء الجسر من المتظاهر�ن �استخدام الغاز المسیل للدموع والقنابل  27بتار�خ  من قبل القوات األمن�ة

 .وجاء الرد من المتظاهر�ن بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة .الصوت�ة

 مدینة ال�صرة، محافظة ال�صرة

 تشر�ن الثاني: استخدام الذخیرة الح�ة ضد المتظاهر�ن في میناء أم قصر 5

تشر�ن الثاني، استخدمت قوات األمن العراق�ة الذخیرة الح�ة ضد المتظاهر�ن الذین كانوا یرشقون الحجارة والطابوق  5بتار�خ 

 .وتصاعدت المواجهة �عد أن حاولت قوات األمن تفر�ق المتظاهر�ن �الغاز المسیل للدموع .�القرب من مدخل میناء أم قصر

 .�الرصاص والشظا�ا 110ل الحادث، ُقتل اثنان من المتظاهر�ن على األقل وأصیب وتشیر معلومات موثوقة إلى أنه خال
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، أطلقت قوات األمن العراق�ة التي تحرس میناء أم قصر الذخیرة الح�ة لتفر�ق اعتصام قطع 2019تشر�ن الثاني  24و�تار�خ 

 70بینهم طفالن، وأصیب أكثر من  و�حسب ما ورد قتل أر�عة متظاهر�ن على األقل، .طر�ق الوصول إلى مدخل المیناء

 اخر�ن.

 تشر�ن الثاني: استخدام الذخیرة الح�ة ضد المتظاهر�ن خارج مبنى محافظة ال�صرة 7الى  6

 150تشر�ن الثاني، في مدینة ال�صرة، أفید �أن قوات األمن العراق�ة قتلت تسعة متظاهر�ن وأصابت أكثر من  7و 6بتار�خ 

الح�ة والغاز المسیل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوت�ة ضد المتظاهر�ن الذین حاولوا آخر�ن عندما أطلقت الذخیرة 

 دخول المبنى الذي �ضم مكتب المحافظ.

 )المتظاهر�ن من أقل �عدد المظاهرات(تستمر  2020 ن�سان 30 - الثاني كانون  1: الثالثة المرحلة

 �غداد

 تستخدم الذخیرة الح�ة ضد المتظاهر�ن على طر�ق محمد قاسم السر�عكانون الثاني: قوات األمن العراق�ة 

كانون الثاني، أطلقت قوات األمن العراق�ة قنابل الغاز المسیل للدموع والذخیرة الح�ة لتفر�ق  24إلى  19في الفترة من 

كانون  19للحكومة. و�تار�خ المتظاهر�ن الذین أغلقوا طر�ق محمد قاسم السر�ع في �غداد �عد تجدد االحتجاجات المناهضة 

الثاني، نقلت التقار�ر �أن أحد المتظاهر�ن توفي �عد أن أصیب في رأسه �قنبلة غاز مسیل للدموع وأصیب ثالثة آخرون على 

كانون الثاني، ورد أن أحد المتظاهر�ن توفي �عد إطالق النار على رأسه من قبل قوات  20األقل في تقاطع قرط�ة. و�تار�خ 

كانون الثاني، ورد أن القوات األمن�ة العراق�ة قتلت  21عراق�ة �القرب من كراج النهضة وٕاصا�ة اثنین آخر�ن. و�تار�خ األمن ال

كانون الثاني، قتلت القوات األمن�ة العراق�ة  22آخر�ن في ملعب الشعب. في  12متظاهرًا واحدًا على األقل وأصابت 

كانون الثاني، أطلقت قوات األمن  24قرب من محطة وقود الكیالني. و�تار�خ عامًا �ال 17�الرصاص صب�ًا یبلغ من العمر 

العراق�ة الذخیرة الح�ة على المتظاهر�ن في منطقة الزعفران�ة، مما أسفر عن مقتل شخص وٕاصا�ة آخر�ن. وقام المتظاهرون 

 بإحراق اإلطارات وٕالقاء األنقاض والطابوق على قوات األمن. 

ن: استخدام خراط�ش صید الطیور و�نادق الصید ضد المتظاهر�ن في ساحة الخالني والمنطقة من شهر ش�اط الى ن�سا

 المح�طة بها.

خالل المدة من شهر ش�اط إلى شهر ن�سان، أطلقت قوات األمن العراق�ة الذخیرة الح�ة، �ما في ذلك خراط�ش صید الطیور 

والبنادق الهوائ�ة المعدن�ة على المتظاهر�ن في ساحة الخالني  و / أو كر�ات صید الطیور (الصجم)، والغاز المسیل للدموع،

حادثة مختلفة على األقل، قیل إنها تسببت في مقتل ما ال �قل عن س�عة متظاهر�ن واصا�ة  17والمناطق المح�طة بها في 

ت�ادي"، فإن معظم الرصاص االع“اخر�ن. بینما تشیر المعلومات الموثوقة إلى أن القتلى ماتوا من جراء  313أكثر من 

اإلصا�ات نشأت من استخدام الصجم الذي أطلقته البنادق الهوائ�ة وخراط�ش الصید و / أو الصجم. وقعت هذه اإلصا�ات 
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اذار، مما تسبب في مقتل أر�عة  8ش�اط و 28في  عندما حاولت قوات األمن العراق�ة عبور النفق إلى ساحة التحر�ر

 اخر�ن على األقل. 82عامًا، وٕاصا�ة  15و 13یبلغان من العمر متظاهر�ن، من بینهم صبّ�ان 

 مدینة كر�الء محافظة كر�الء

 كانون الثاني: القوات األمن�ة العراق�ة تستخدم بنادق صید الطیور ضد المتظاهر�ن

الثاني (في شارع كانون  26كانون الثاني و 23كانون الثاني (في فلكة التر��ة) و 15تشیر معلومات موثوقة إلى أنه بتار�خ 

كانون الثاني (على جسر الضر��ة) أطلقت قوات األمن العراق�ة خراط�ش بنادق صید الطیور و / أو الصجم  27النقیب) و

على األقل، من بینهم خمسة على  174على المتظاهر�ن، �من فیهم المتظاهر�ن الذین أغلقوا الطرقات، مما أدى إلى إصا�ة 

 عین وثالثة متظاهر�ن بجروح في الرأس.األقل بإصا�ات خطیرة في ال

 كانون الثاني: قوات األمن العراق�ة تستخدم الذخیرة الح�ة ضد المتظاهر�ن 20

كانون الثاني، في شارع المول، أطلقت قوات األمن العراق�ة الذخیرة الح�ة والغاز المسیل للدموع على المتظاهر�ن،  20بتار�خ 

 .حالة �استخدام الرصاص) 12(�ما فیهم ما ال �قل عن  48مما أسفر عن مقتل اثنین وٕاصا�ة 

 مدینة الناصر�ة، محافظة ذي قار

 كانون الثاني: القوات األمن�ة العراق�ة تستخدم الذخیرة الح�ة ضد المتظاهر�ن 25

والذخیرة كانون الثاني، وردت أن القوات األمن�ة العراق�ة استخدمت الغاز المسیل للدموع والرصاص المطاطي  25بتار�خ 

الح�ة ضد المحتجین الذین أغلقوا طر�ق الناصر�ة إلى المثنى احتجاجًا على اعتقال المتظاهر�ن في وقت سابق من ذلك 

 .اخر�ن 28ُقتل ما ال �قل عن ثالثة متظاهر�ن واصیب حوالي  .الیوم

 مدینة الكوت، محافظة واسط

 الح�ة ضد المتظاهر�نكانون الثاني: قوات األمن العراق�ة تستخدم الذخیرة  28

كانون الثاني، ذكرت التقار�ر �أن قوات األمن أطلقت الغاز المسیل للدموع والرصاص المطاطي والذخیرة الح�ة في  28في 

 30حیث كانوا یتظاهرون احتجاجًا على اعتقال حوالي  محاولة لتفر�ق مئات المتظاهر�ن من أمام مدیر�ة شرطة الكوت. 

وأسفر الحادث عن مقتل متظاهر واحد  سة تعل�م�ة على اإلغالق دعمًا للتظاهرات الجار�ة. شخصًا بتهمة إج�ار مؤس

 اخر�ن. 75(�الرصاص) وٕاصا�ة 
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 �عقو�ة، محافظة د�الى

 كانون الثاني: قوات األمن العراق�ة تستخدم الذخیرة الح�ة ضد المتظاهر�ن 20

ح�ة في الهواء و�اتجاه حشد من المتظاهر�ن الذین أغلقوا طر�قًا محل�ًا كانون الثاني، أطلقت قوات األمن الذخیرة ال 20بتار�خ 

وخالل الحادث  .عامًا وٕاصا�ة خمسة متظاهر�ن على األقل 16على مجسر المفرق، مما أدى إلى مقتل صبي یبلغ من العمر 

 .ألقى المتظاهرون الحجارة والزجاجات على القوات األمن�ة


	أولاً: ملخص تنفيذي
	ثانياً: المقدمة والولاية
	ثالثاً: المنهجية
	رابعاً: السياق
	خامساً: انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى سلطات الدولة
	أ. حوادث الوفاة والإصابة في مواقع التظاهرات
	ب. استخدام القوات الأمنية للقوة
	ج. الحرمان من الحرية فيما يخص التظاهرات
	د. ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

	سادساً: الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها "العناصر المسلحة"
	أ. إطلاق النار المتعمد على المتظاهرين في مواقع التظاهر ببغداد من قبل عناصر مسلحة
	ب. عمليات القتل المتعمد:
	ج. حوادث الاختطاف والاختفاء

	سابعاً: حرية التعبير
	ثامناً: الدور العام للمرأة وتجربتها خلال التظاهرات
	تاسعاً: الحق في التعليم خلال التظاهرات
	عاشراً: الخاتمة
	حادي عشر: التوصيات
	ثاني عشر: الملاحق
	الملحق 1: الإطار القانوني لحقوق الإنسان
	الملحق 2: الوفيات والإصابات في صفوف المتظاهرين والمنسوبة إلى قوات الأمن العراقية


