
الدولة ملخص الثاني يناير/كانون

 

 العراق

 

، حيث اصبحت الهجمات االنتحارية 2014في العراق خالل عام أن تدهورت أوضاع حقوق اإلنس

شخص ألف  12والسيارات المفخخة واالغتياالت أكثر تواترا وفتكا مما أسفر عن مقتل أكثر من 

من هذا العام.  كانون األولوديسمبر/ كانون الثانيشخص ما بين يناير/ألف  22وإصابة أكثر من 

الضخمة التي كبتها القوات االمنية الحكومية على المظاهرات السلمية ت االعتداءات التي ارتوكان

 بين األنبارالصراع المسلح في محافظة قد ساعدت على تجدد ، 2013ديسمبر  20في خرجت 

المواجهات المسلحة، التي أدت وجماعات مسلحة. عدة المحليين وقوات األمن العراقية، وأن السك

 500ما يقرب من تهجير إلى القوات الحكومية على مناطق مدنية، شنتها شملت هجمات عشوائية 

خارجها وذلك في الفترة أو  األنبارمحافظة مناطق اخرى داخل إلى سكنهم أماكن من شخص ألف 

 من المدنيين.لم يتسن معرفته قتل عدد أدت إلى ، كما  2014 أيلول/ وسبتمبر كانون الثاني/يناير بين

 

تمكنت جماعة الدولة االسالمية المتطرفة والتي أن واتسع نطاق الصراع المسلح باتجاه الشمال بعد 

ية وذلك في المدن العراق كبرياتباسم "داعش" من السيطرة على مدينة الموصل ثاني أيضاً تعرف 

العديد من االعمال الوحشية في من هذا العام. وارتكبت الجماعة المتطرفة  حزيرانيونيو/ 10

العراق، وال تزال مستمرة في ارتكابها، بما في ذلك تفجير السيارات الملغومة والهجمات االنتحارية 

د ضتقال، والتمييز على تجمعات المدنيين، وتنفيذ اإلعدامات بدون محاكمة، والتعذيب خالل االع

عدد من النساء والفتيات من الطائفة  واسترقاقاالعتداءات الجنسية والمرأة، والزواج القسري، 

فراد من االقليات الدينية يات قتل وخطف أللدينية، وعمأماكن ، وكذلك تدمير دور عبادة واإليزيدية

 في محافظة نينوى. -خاصة الشيعة واليزيدين–والعرقية 

 

قوات األمن الحكومية والميليشيات الموالية لها بشن هجمات واالعتداء على المدنيين في وقامت 

عة، وشمل ذلك تنفيذ عمليات خطف المناطق السنية وكذلك في المناطق التي يعيش فيها  السنة والشي

نها كانت مسؤولة عن عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب واختفاء أإلى عدام بدون محاكمة، اضافة إو

 سري للعديد من االشخاص.ق

 

تلفزة  غالق محطاتإالعراقية ب/نيسان، قبيل االنتخابات البرلمانية، قامت السلطات أبريلوفي شهر 

بية ي تغطية سلأهية" ملزمة للصحفيين تحظر عليهم صدرت "قواعد توجيأاعالمية تنتقد الحكومة، و

 منية التي تنفذها الحكومة.تنتقد العمليات العسكرية واأل

 



حد كبير، لكن شابتها إلى جواء سلمية أفي أن / نيسأبريل 30وجرت االنتخابات البرلمانية في 

تالف ائمخالفات عديدة شملت مضايقة الناخبين ومحاوالت الرشوة وشراء االصوات. وفازت قائمة 

ال إدولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باغلبية المقاعد في االنتخابات، 

 أيلولسبتمبر/ 9حيدر العبادي وهو من حزب المالكي  تولى رئاسة الحكومة خلفا للمالكي في أن 

عليها، وشكل العبادي رة تنظيم داعش طييد والدعم للمالكي بعد خسارة الموصل وسيأنتيجة لتراجع الت

وزيري  لى تعيينحزاب عوافق مختلف األحكومته في نفس اليوم لكنه لم ينجح في الحصول على ت

 الداخلية والدفاع.

 

مر العبادي القوات الجوية بوقف الغارات على المدنيين والمناطق السكنية حتى أ أيلولسبتمبر/ 14في 

ستمرت في الفلوجة وشمال العراق حتى نهاية العام، ، ولكن الغارات االتي يتواجد بها تنظيم داعش

ذن للقوات الجوية االمريكية بشن وباما اإلأعطى الرئيس االمريكي باراك أ أيلولسبتمبر/ 7وفي 

غارات ضد تنظيم الدولة االسالمية "داعش" وذلك تلبية لطلب من الحكومة العراقية، وحتى شهر 

نحاء أغارة جوية في جميع  160 لىما يزيد ع شنتكانت القوات االمريكية قد  كانون األولديسمبر/

 البالد.

 

ووفقا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، فقد وصل عدد النازحين العراقيين بسبب 

  .2014عام  أيلولسبتمبر/شهر شخص وذلك حتى ألف  900كثر من أإلى النزاع  

 

 ت على المدنيينالهجمات واالعتداءا

 

تتحمل كل من القوات االمنية الحكومية والجماعات المسلحة مسؤولية تنفيذ هجمات واعتداءات 

 أحدثت بهم الضرر على نحو عشوائي عديم التمييز.أو استهدفت مدنيين 

 

 شهر لفترة بيناالقصف الجوي والمدفعي العشوائي الذي نفذته القوات الحكومية في أدى و

مقتل اعداد كبيرة من المدنيين، وقامت القوات الحكومية إلى  كانون األولر/ديسمبشهر فبراير/شباط و

بقصف المستشفى العام في الفلوجة بشكل متكرر  األنبارالتي كانت تواجه المجموعات المسلحة في 

 بقذائف الهاون والمدفعية.

 

في  حياء سكنية أبالقاء البراميل المتفجرة على قامت القوات الحكومية أيار منذ بدايات شهر مايو/

على ن اجبار اآلالف من السكإوالفلوجة والمناطق المحيطة بها مما تسبب بسقوط ضحايا من المدنيين 

 6غارة جوية، بينها  17ول من شهر يوليو/ تموز تم تنفيذ من منازلهم، وفي النصف األ الفرار

 شخص على االقل. 75سفرت عن مقتل أ سقاط براميل متفجرة،إغارات تم خاللها 

 



 انتهاكات القوات االمنية والميليشيات المدعومة من الحكومة

 

 يرفيع ينمنيأ يينبلغ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مستشارأ 2014في شهر مارس/آذار 

، وكتائب أهل الحق عصائبمنية جديدة تتكون من ثالث ميليشات هي أنه ينوي تشكيل قوة أالمستوى 

بدر، وكانت هذه الميليشيات قد نفذت عمليات خطف وقتل بحق مدنيين من السنة في حزب هللا وفيلق 

المواجهات المسلحة بين القوات والحلة خالل الفترة التي شهدت احتدام  ىغداد وديالمحافظات ب أرجاء

 منية الحكومية ومقاتلين مسلحين من السنة.األ

 

الميليشيات الموالية للحكومة كانت مسؤولة عن ن إومصادر حكومية وطبية فووفقا لما ذكره شهود 

ومقتل ما ال يقل عن  2014يوليو/تموز  9وحتى  حزيرانيونيو/ 1في الفترة من  رجل سني 61مقتل 

في عدة قرى وبلدات في المنطقة التي  2014ن ا/نيسأبريلرجل سني في شهري مارس/آذار و 48

إلى القوات االمنية ن إخمس بلدات في حزام بغداد ن أوقال العشرات من سكتسمى بـ "حزام بغداد"، 

من  اً وقتلوا عدد أفرادها جانب ميليشيات مدعومة من الحكومة قامت بمهاجمة بلداتهم واختطف

 ضرموا النار في منازلهم ومواشيهم ومحاصيلهم الزراعية.أسكانها و

 

في  ديالىيقع في المنطقة الشرقية من محافظة حد الناجين من هجوم تعرض له مسجد سني، أوقال 

المسجد خالل صالة الجمعة وقتلوا الحق اقتحموا أهل عضاء من ميليشيا عصائب أن إغسطس/آب، أ

، كما ذكر ثالثة اً على األقلشخص 70وقتلوا  مام المسجد ثم فتحوا النار على المصلين في المسجدإ

 قاربهم.أالحق اختطفوا وقتلوا أهل رجال عصائب أن  ديالىن امن سك

 

عدام إن عمليات وتتحمل قوات االمن العراقية والميليشيات المسلحة التابعة للحكومة المسؤولية ع

في ست مدن وبلدات  اً سجين 255بحق  حزيرانطار القانون تم تنفيذها في شهر يونيو/إخارج 

والميليشيات المسلحة هم من الشيعة  من العراقيةاالغلبية الساحقة من قوات األأن  ويذكرعراقية، 

 عام. 18عمارهم تقل عن أطفال أ 8بينهم على االقل ن أالسجناء القتلى من السنة وكن ابينما ك

 

 انتهاكات المجموعات المسلحة

 

وقام بعمليات  حزيرانيونيو/ 10فرض تنظيم داعش سيطرته على مدينة الموصل شمالي العراق في 

وتتردد تقارير عن قيامه بقتل ما ال قليات العرقية والدينية، المدنيين خاصة األقتل وخطف وترهيب 

صدر التنظيم اوامره بمنع الموظفين كما أطفال، أبينهم ن اشخصا من الشيعة التركم 40 يقل عن

، ووفق قيادات محلية من طائفتي ن من االلتحاق بعملهم الحكوميين والمسيحييزيدييكراد واإلاأل

شخاص من أ 4قل شخاص من الشبك وعلى االأ 7تنظيم داعش قتل أن الشيعة فن اتركمالشبك وال

 رهم على يد التنظيم.سأممن تم ن االتركم

 



وفي أضخم ، أسرهممن الذين بحق عدد كبير من ضباط األ ميدانيةعدام إ تونفذ تنظيم داعش عمليا

من معسكر سبايكر قرب تكريت، جندي فروا ألف كثر من أتنظيم داعش  الوقائع المبلغ عنها، أسر

 منهم دون محاكمة.   800عدم أو

 

مثل البعثيين، وجيش أخرى من المناوئة للحكومة والمحاربة ضدها، جماعات سنية مسلحة كما قامت 

انتهاكات  بارتكابالنقشبندي، والجيش اإلسالمي، وجيش المجاهدين، ومجموعات مقاتلي العشائر 

وفي شهر فبراير/شباط  انب داعش أحياناً وضدها في أحيان أخرى.محاربين إلى جبحق المدنيين، 

افراد قوة  17سر أمن القادة العسكريين المحليين، بن من المجلس العسكري، وهو مجموعة وقام مقاتل

 وإعدامهم ميدانياً.( في الرمادي SWATالتدخل السريع )

 

 التجمعحرية 

 

عام في مدينة ن ا، هاجمت قوات األمن المتظاهرين في ميد2013 كانون األولديسمبر/ 30في 

ا يعتبرونه معام لالحتجاج على طوال الكل جمعة يتجمعون في السنة بعض ن اكالرمادي حيث 

، وساعد على قتيال 17الهجوم وقد خلّف انتهاكات ترتكبها الحكومة بحق المواطنين السنة في البالد، 

غالق إقام الجيش بوالذي استمر بعد ذلك طيلة العام.  األنبارمحافظة  شعال فتيل الصراع مجددا فيإ

حافظة بمخرى أمناطق كذلك في المداخل الرئيسية لمدينة الفلوجة الشرقية والشمالية والجنوبية، و

كذلك منع ادخال المواد الغذائية ومغادرتها أو المدينة إلى ، ووضع نقاط تفتيش ومنع الدخول األنبار

 الطبية.والمواد 

 

 23في حادثة الهجوم على اعتصام للمتظاهرين في تحقيق ء اجرإ واخفقت الحكومة العراقية في

في الحويجة والذي قامت خالله عناصر من جنود الجيش والشرطة االتحادية  2013ن ا/نيسأبريل

 شخصا. 50كثر من أ فقتلتمتظاهر ألف والقوات الخاصة بإطالق النار على حشد من نحو 

 

 حرية التعبير

 

 2014فالت من العقاب لعام سوء بلد" على مؤشر اإلأنة حماية الصحفيين العراق بانه "صنفت لج

عودة ظهور إلى أن اللجنة شارت أو المقيدة ضد مجهولين، الصحفيين  حاالت قتلبسبب ارتفاع عدد 

 قتل الصحفيين.  في "إحداث فورة"أدت إلى الجماعات المسلحة 

 

 18إلزامية" في " إرشادية خطوطا اإلعالم واالتصاالت التي تتبع الحكومةأصدرت هيئة و 

وسائل على ، وتحظر المادة األولى ."، لتنظيم اإلعالم "أثناء الحرب على اإلرهاب حزيرانيونيو/

بدالً من ذلك  وتطلب منهم، التي "قد تفسر بأنها ضد قوات األمن" مواد النشر أو اإلعالم بث 

http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Arabic%20Guidelines%20Part%201.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Arabic%20Guidelines%20Part%201.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Arabic%20Guidelines%20Part%202.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Arabic%20Guidelines%20Part%202.pdf


يشمل وقوات المسلحة، وتكرارها خالل ساعات البث اليومي"، األمنية للاالنجازات "التركيز على 

 "."اإلشادة باألعمال البطولية التي يقوم بها منتسبو األجهزة األمنيةذلك 

 

حدى وسائل االعالم التي نشرت انتقادات للحكومة، وحذرت إالهيئة  راسلت حزيران/يونيو 21وفي 

 24لغاء الترخيص الممنوح لهم. وفي إالهيئة ستقوم بن إ"في حال تكرار نشر وبث مثل هذه المواد" ف

قامت الهيئة المنظمة للبث اإلعالمي في مصر بمنع اثنتين من المحطات التلفزيونية  حزيرانيونيو/ 

نظام األقمار الصناعية الرئيسية في مصر، إلى العراقية الخاصة التي تعمل من القاهرة من الوصول 

ن شكاوى من بغداد حول محتوى بث هاتين المحطتين. ووفقا ولمصرين اوتلقى المسؤولأن وذلك بعد 

مكتب القناة التلفزيونية في بغداد يوم إلى الحد العاملين في  "البغدادية"، احدى المحطتين، فقد حضر 

إلى أدى  مبرحاً ضابط شرطة وقاموا بضرب اثنين من الحرس ضربا  16نحو  حزيرانيونيو/ 20

 .الخاصة بالقناةمعدات البعض وا خولهما المستشفى، وصادرد

 

بشكل ن اقليم كردستإحكومة المركزية في بغداد وحكومة من ال قامت كل حزيرانيونيو/ 13وفي 

ويوتيوب، وفي  بمنفصل بحجب عدد من مواقع التواصل االجتماعي وشمل ذلك الفيسبوك وسكاي

الحكومة الحظر بشكل متقطع نترنت بالكامل، وبعد ذلك رفعت بعض المناطق حاولوا حجب خدمة اإل

 خالل الفترة المتبقية من العام.

 

 ة والفتياتأحقوق المر

 

فبراير/شباط أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يوثق كيف قامت السلطات، دون وجه حق،  6في 

باحتجاز سيدات وتعريض الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما فيها االنتهاكات الجنسية. 

رت وكثيراً ما استند القضاء العراقي في أحكام اإلدانة إلى اعترافات منتزعة باإلكراه كما قص

 المحاكمات كثيراً دون المعايير الدولية، بما فيها القضايا المقامة على سيدات. 

 

في و ،قاضي عرضهن علىقبل  ، بل سنوات،العديد من النساء لشهور وقد قامت السلطات باحتجاز

تم احتجاز النساء مع أطفالهن الصغار، الذين حرموا من الحصول على التعليم أن كثير من األحي

 .عن انتهاكاتالموثقة هذه المزاعم جراء للتحقيق في إي أبالحكومة تقم لم و ،والرعاية الصحية الكافية

 

مشروع قانون األحوال الشخصية على شباط، وافق مجلس الوزراء العراقي فبراير/ 25في 

على التشريعات التمييزية، التي  قد صوت ناالبرلم يكنلم  كانون األول/ديسمبر لكن حتى ،الجعفري

بعد ما  حقوقوغيرها من  حضانةوحقوق الحقوق المرأة في مسائل الميراث قلص تأن من شأنها 

 سن التاسعة. بدءاً منلفتيات وتسمح بتزويج ا، وتسهل للرجل تعدد الزوجاتالطالق، 

 



، وانتشار العنفع المسلح فقدن أزواجهن نتيجة النزاأن العديد من النساء العراقيات، بعد وقد صار 

ن ا/نيس أبريلفي ن اأقر البرلم، وتجار ألغراض االستغالل الجنسي والدعارةإلل، عرضة نزوحوال

 .إلنفاذهتجار بالبشر، ولكن السلطات لم تفعل شيئا يذكر قانون مكافحة اإل 2012

 

المئات من النساء واألطفال قام بخطف الموصل، سيطرته على بعد تنظيم "داعش" ون إمن جهته ف

 ،أعضائهمن بعض النساء والفتيات الصغيرات على الزواج وأجبر التنظيم ، اإليزيديةمن الطائفة 

عام عن  12الالتي بلغن سن فصل النساء غير المتزوجات والفتيات ويقوم التنظيم بشكل منهجي ب

كد تنظيم أو ولالسترقاق. ةجنسي اتالعتداءبعض النساء والفتيات  قد تعرضتو .البالغين هنأقارب

 ةديني مبرراتتقديم  وحاول أنه يمارس استرقاق النساءعلى  /تشرين االولأكتوبر شهر في "داعش"

 .فعالهأل

 

عمليات النزوحن ووالالجئ

 

مم المتحدة لشؤون الالجئين، واصل العراق استقبال أعداد كبيرة من وفقا للمفوضية السامية لأل

، فضال عن عودة 2011الجئ منذ عام ألف  500نحو إلى الالجئين السوريين، حيث وصل عددهم 

ألف  500نزوح حوالي إلى  األنبارالصراع في  أدىالعديد من الالجئين العراقيين من سوريا. كما 

من مغادرة  األنبارلعراقية المقيمين في مناطق عديدة من محافظة منعت الحكومة ا ، وقدعراقي

 .ليهاإالمساعدات اإلنسانية كذلك دخول القتال ومنعت  التي يدور فيها مناطقل

 

كثير ال ، ويقيمكانون األول/في ديسمبرمليون نسمة  1.9نحو إلى داخل العراق النازحين ووصل عدد 

مثل المياه فيها من الحصول على االحتياجات االساسية ال يتمكنون  تجمعات عشوائيةفي منهم 

 .ولم تعلن الحكومة عن أية خطط إلعادتهم إلى ديارهمالنظيفة والكهرباء والصرف الصحي، 

 

األطراف الدولية الرئيسية

 

قوات االمن العراقية تنتهك حقوق المعتقلين بشكل منهجي وتعرضهم أن على  رغم وجود أدلة وفيرة

حدته مع دت اوهو انتهاك ازد –بشن هجمات على مناطق سكن المدنيين أيضاً لسوء المعاملة، وتقوم 

الواليات المتحدة قامت أن ال إ -تصاعد القتال ضد تنظيم داعش وغيره من المجموعات المسلحة

األسلحة، بينها صواريخ هيلفاير، بعد زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي شحنتين من بتسليم العراق 

 .2013عام  كانون األول/واشنطن في ديسمبرإلى 

 

مريكية بشن ذن للقوات الجوية األوباما اإلأعطى الرئيس االمريكي باراك أآب، غسطس/أ 7وفي 

، الواليات المتحدة نإ وزارة الدفاع األمريكية غارات ضد تنظيم الدولة االسالمية "داعش"، وقالت

سد وسنجار، وأمرلي، وقرب أربيل،  غارة 160أكثر من  سبتمبر/أيلول، كانت قد أجرت 20حتى 



خالل  فرنسا واألردن واإلمارات العربية المتحدة ضربات جوية ، كما نفذت كل منالموصل، وحديثة

 .لتنظيم داعش هدافاأتستهدف على ما يبدو  أيلولشهر سبتمبر/

 

االنتهاكات التي  فيجراء تحقيقات بإالحكومة العراقية  بمطالبةالمسؤولون االمريكيون يجهر لم 

بشروط الدعم العسكري للعراق يتم ربط موالية للحكومة، ولم الميليشيات الارتكبتها قوات األمن و

 األمريكي.القانون ينص كما أن إصالحات في مجال حقوق اإلنستتعلق بتحقيق 

 

مكتب المفوض من في األمم المتحدة ن ا، طلب مجلس حقوق اإلنسأيلول/سبتمبرول من األفي و

تنظيم داعش إيفاد لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في االنتهاكات التي ارتكبها ن االسامي لحقوق اإلنس

ت التي ترتكبها االنتهاكايشمل التحقيق أن طلب المجلس والمجموعات المتعاونة معه، ولم يتضمن 

 .المتحالفة معهاالميليشيات أو القوات الحكومية 

 


