
1 
 

 

 

 

 

 
 PFO-BAGHDADمنظمة السالم والحرٌة / مكتب بؽداد 

 SDMT-PFOفرٌق سٌرجٌو دي مٌلو لمراقبة حالة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة فً المٌدان 

 جسز انزَخىٌ

 
 

 

 

             

  

 

 

 

 9191 شباط 11الى  9119 ل تشرٌن االو 1 للتظاهرات فً محافظة ذي قار منتقرٌر حالة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة 

 9191شباط                                                                



الثالث عن التظاهرات التقرٌر جسر الزيتون                    

 PFO  / منظمة السالم والحرٌة ) خاص محافظة ذي قار ( العراقفً 

2 | P a g e  
 

 الفهرست

 الصفحة العنوان الصفحة العنوان

 9 الفهرست 1 صفحة الغالف

 منظمة السالم والحرٌة
 فرٌق سٌرجٌو دي مٌلو

 5 موجز 3

 8 قاردٌموؼرافٌة محافظة ذي  7 خارطة محافظة ذي قار

 11 مقدمة  11 خلفٌة

 11 االعتقال واالحتجاز التعسفً والخطؾ  19 استخدام القوة واالسلحة النارٌة

 11 حرٌة التظاهر والتجمع السلمً 15 الحق بالتنقل وحرٌة الحركة

المدافعون عن حقوق االنسان ونشطاء 
 القطاعات المدنٌة 

حرق المؤسسات الرسمٌة وشبه  11
 الرسمٌة

18 

االطار القانونً طبقا للقانون المحلً  19 رة جسر الزٌتونمجز
 والدولً

91 

 99 االطار القانونً الدولً لالنتهاكات  91 االطار القانونً طبقا للقانون المحلً

   95 التوصٌات 

 
 
 
 
 
  9191شباط حقوق النشر محفوظة لمنظمة السالم والحرٌة 
 ل التجاري لمحتوى هذا التقرٌر.ال ٌجوز وٌحظر بأي شكل من اإلشكال االستؽال 
 ٌحتم اإلشارة إلى منظمة السالم والحرٌة حٌن اقتطاع واقتباس أي نص من نصوص هذا التقرٌر 
  جزء          أومحتواه النصً  أولمنظمة السالم والحرٌة حق المالحقة القانونٌة فً حال نسبة التقرٌر    

 ل وخارج جمهورٌة العراق.داخؼٌرها وطبقا للقوانٌن النافذة فً  إلى منه 
  : عات جسر الزٌتون فً مدٌنة الناصرٌة محافظة ذي قار مسعفون مجموصورة الؽالؾ

 ٌثم الطوارىء الطبٌة تصوٌر احمد ه
 

 

 

 

 

 



الثالث عن التظاهرات التقرٌر جسر الزيتون                    

 PFO  / منظمة السالم والحرٌة ) خاص محافظة ذي قار ( العراقفً 

3 | P a g e  
 

 

 

                   
  PFOمنظمة السالم والحرية                                   

 
 الرؤٌة

تنوع ٌضمن حقوق اإلنسان وحرٌاته للجمٌع، ٌعزز قٌم العدالة االجتماعٌة والمواطنة مجتمع سلمً،دٌمقراطً وم        
 .والالعنف وٌرفض التطرف بجمٌع أشكاله

 المهمة

 لمراقبة حالةالعراق واقلٌم كوردستان  جمهورٌة السالم والحرٌة منظمة غٌر حكومٌة وغٌر ربحٌة تعمل على مستوى        
ن التعاٌش السلمً من خالل تعزٌز الثقة والتعاون بٌن مختلف مكونات المجتمع ودعم وضماوحماٌتها حقوق اإلنسان 

والعدالة االجتماعٌة وفًقا للمعاٌٌر  الحقوق والحرٌاتالمؤسسات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة فً وضع سٌاسات تضمن 
 .أربٌل سجلة رسمٌا لدى الجهات الرسمٌة فً بغداد ومو.الدولٌة

 البرامج

 ثالث مجاالت رئٌسٌة للبرامج حٌث ستركز عملها على مدى السنوات األربعة القادمة:  منظمة السالم والحرٌة حددت        
 برنامج االول:بناء السالم والتماسك االجتماعً

ٌهدف برنامج بناء السالم والتماسك االجتماعً إلى الحفاظ على تنوع الموجود فً العراق من خالل بناء قدرات األفراد 
ب المصلحة الرئٌسٌٌن لحل النزاع وتعزٌز السالم لضمان التعاٌش السلمً بٌن المجتمعات ذات الخلفٌات الدٌنٌة وأصحا

 .واإلثنٌة المتنوعة وضمان وضع سٌاسات مالئمة لضمان الحماٌة ومشاركة جمٌع فئات المجتمع
 البرنامج الثانً :حقوق االنسان والحرٌات
عزٌز حقوق االنسان و تسلٌط الضوء على انتهاكات الحقوق والحرٌات الفردٌة ٌهدف برنامج الحقوق والحرٌات الى ت

 مالئمة لحماٌة وتعزٌز هذه الحقوق والحرٌات.حكومٌة والجماعٌة التً تحدث فً جمٌع أنحاء العراق وضمان وضع سٌاسات 
 الثالث: برنامج العدالة االنتقالٌة جالبرنام

واالعتراف باالنتهاكات وانصاف الضحاٌا وبذل الجهود من اجل منع  األفرادكرامة  ٌهدف هذا البرنامج الى المساهمة فً حفظ
وتقدم وفق مبدأ  )الجندر،الشباب،االقلٌات(تضمن مشاركة البرامج ٌكون هناك مشارٌع  جمٌعتكرار االنتهاكات.وفً 

  .)الشفافٌة(
 //:ku.org-www.pfohttp لمزٌد من المعلومات:

 

  SDMTحالة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة فً المٌدان  لرصد ومراقبةفرٌق سٌرجٌو دي مٌلو                           

                    

مجموعة من مدافعً ومدافعات حقوق االنسان فً جمهورٌة العراق ٌغطون كامل المساحة فرٌق سٌرجٌو دي مٌلو     

ٌة فً البالد تتركز مهمتهم على رصد ومراقبة حالة حقوق االنسان والحرٌات االساسٌة فً المٌدان ٌشكلون بمجموعهم الجغراف

 الخاص باالنتهاكات والمخالفات.  PFOمع فرٌق الرصد االلكترونً قسم منظمة السالم والحرٌة 

. ٌؤمن الفرٌق  2012ً تشرٌن الثانً عام وتم توسٌعه وتدرٌبه وتاهٌله تأهٌال جٌدا ف 2012فً حزٌران اسس الفرٌق 

وٌطبق الحٌادٌة والمصداقٌة والشفافٌة وٌعمل بمهنٌة ومنهجٌة دقٌقة واضحة ومدروسة ٌسترشد بالقانون الدولً بكل فروعه 

لوك وٌحترم وٌطبق القانون النافذ فً جمهورٌة العراق واقلٌم كوردستان العراق وٌتقٌد بالنظام الداخلً ومدونة قواعد الس

تكرٌماً و احٌاءاً لذكرى مبعوث االمم المتحدة فً العراق السٌد سٌرجٌو دي  االسم بهذا الفرٌقلمنظمة السالم والحرٌة. سمً 

 . SDMTبتفجٌر مبنى االمم المتحدة فً العراق وٌشار له اختصارا ب  2003مٌلو والذي قتل عام 

http://www.pfo-ku.org/
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مراقب فرٌق سٌرجٌو دي مٌلو لمراقبة حالة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة فً المٌدان / منظمة 

  -:  SMDT-PFOالسالم والحرٌة 

كان الحزن الشدٌد بادٌاً على وجه احد المتظاهرٌن الشباب وكانت ثٌابه ملوثة بدماء آخرٌن وعندما 

  -ى جسر الزٌتون قال :سألته ما الذي حصل عل

" كنا نائمٌن ، و فجأة دوت أصوات الصرخات والرصاصات 

 وٌقتلون المتظاهرٌن  تقدمونالشرطة ٌ كانو األنفجارات 

على الجسر .. حاولنا بعدها رفع جثث المتظاهرٌن لكن 

 أجسامهم كانت ملتصقة بإالسفلت بسبب الدماء "

  9119تشرٌن الثانً  98ون فجر اكراما للضحاٌا الذٌن سقطوا على جسر الزٌت

 على هذا التقرٌر)جسر الزٌتون( إطالق تسمٌة قررت لجنة كتابة التقرٌر 

 0202شباط  02فً  PFOمنظمة السالم والحرٌة 
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 موجز 
 

فرٌقها  المعلومات المجمعة من قبل عبر PFOتشٌر النتائج االولٌة التً توصلت الٌها منظمة السالم والحرٌة                  

الى حدوث انتهاكات وخروقات جسٌمة لحقوق االنسان ارتكبت والتزال SDMT سٌرجٌو دي مٌلو لمراقبة حقوق االنسان 

وال زالت  9119االول  تشرٌن 1تارٌخ فظة ذي قار جنوب العراق منذ ة التً انطلقت فً محاواسعالتظاهرات ترتكب اثناء ال

 األساسٌةوتوفٌر الخدمات   للمطالبة بعدة مطالب ابرزها تحسٌن الوضع االقتصادي للمواطن العراقً الى االن مستمرة

 . 1محافظات عراقٌة اخرى 9باكثر من  تزامنت مع انطالق تظاهرات 

ان موظفً انفاذ القانون وجماعات مسلحة مدعومة من الحكومة و اخرى اال التظاهرات من سلمٌة انطالق هذه  فبالرؼم 

التعامل حول  أساستمحورت بشكل  القمعٌةالتً توصؾ ب تدابٌرن الاشكال متعددة م اتخاذ وتنفٌذعملوا على  مجهولة

وجهت  2ذات نطاق واسع بأنها اأحٌاناقترنت شن هجمات منسقة بمنهجٌة واضحة  المتظاهرٌن من خالل مع عنٌفة بأسالٌب

شاركوا بالتظاهرات نحو افراد لها بعناٌة فردٌة مخطط بشرٌة بٌنما رافقتها وبفترات متقطعة هجمات  وحشود تنحو تجمعا

 الدعم. أشكالشكل من  أيقدموا لها  أو

لمحلً ذا الصلة ٌعد البعض للقانون الدولً واخروقات واضحة  إلى المتظاهرٌن فً الناصرٌةضد  واألسالٌبقادت التدابٌر 

المٌادٌن الصدامات المباشرة بمواقع  القتل أعمالتجاوزت  بٌنما التعسفًانتهاكاً جسٌماً بشكل مباشر مثل القتل منها 

 . بعناٌةلها اؼتٌال جرى التخطٌط  عملٌاتلالزالت مجهولة منظمة جماعات تنفٌذ من خالل  والساحات العامة

ورافقت  المتبعة شٌوعاً  األسالٌب أكثرانون واحدا من الق إطارخارج وبشكل تعسفً داخل  خصٌةالش الحرٌةفٌما شكل تقٌٌد 

لحظات مؤلمة من المعاملة الالانسانٌة  الضحاٌا خاللهار عدٌدة من المعاملة السٌئة اختب أشكاال 3تقٌٌد الحرٌة ظروؾجمٌع 

 والمهٌنة.

ؼالبا النارٌة بشكل ثابت و واألسلحةالقوة  أعالهالمشار لها  بشكل عام استخدمت الهٌاكل المؤسسٌة وؼٌر المؤسسٌة

القوة تحقٌق شرط الضرورة وخلت  إلىافتقرت  للمتظاهرٌن وعلى الدوام القنص أسلوب وأحٌانا استخدمت ةعشوائٌبطرٌقة 

القوة  أشكالمن شكل  ألياالستخدام التصاعدي  إلى أهمٌة أيمن التناسب ولم تعر سواء بالحجم او الوسائل المستخدمة 

لهٌاكل تجاهلت هذه ا إنالنارٌة ضد المتظاهرٌن اال  لألسلحةضد المتظاهرٌن وبصرؾ النظر عن االستخدام ؼٌر القانونً 

او استخدام اسلحة  القوات العسكرٌة النظامٌةمن قبل معدة للمعارك  أسلحةحٌث تم استخدام  األسلحة حتى االلتزام بنوع

 العشرات وإصابةقتل  بشكل مباشر الى تسببت هذه الهجمات ة باطالقات متشظٌة  بالتالً لقدمزود 4خاصة برٌاضة الصٌد 

وبشكل عام ان اؼلب االوقات التً استخدمت فٌها القوة واالسلحة النارٌة لم ٌكن هناك اي ظرؾ ٌمكن وصفه بأنه خطر 

 .وشٌك 

 أنبل هدؾ واضح  أيالقانون دون  إنفاذبل موظفً من قهذه الهجمات فأن اؼلبها شنت الى الهدؾ المتوخى من وبالعودة 

رات بأي طرٌقة واحدة من اشكالها هو اء التظاهباحتو أوامر إصدارتذهب باتجاه  إنهااؼلب الخطط المتبعة كان ٌبدو 

  . التظاهراتمل مع قانون ؼٌر مدربٌن على التعا أنفاذعناصر لالسلطات  استعمال

                                                           
1

وشثالء ١ِسبْ اٌؼّبسح اٌذ٠ٛا١ٔخ ٚاٌٝ االْ فٟ ِذبفظبد ثغذاد ٚاسظ  ثبثً إٌجف  0212رطش٠ٓ االٚي  1رظب٘ش ِٛاطْٕٛ ػشال١ْٛ ثبٌزضآِ ِٕز  

 اٌجػشح اٌّضٕٝ ث١ّٕب خشجذ رظب٘شاد ِذذٚدح ِضٍذ ٚلفبد ادزجبج١خ دػّب ٌٙب فٟ ِذبفظبد د٠بٌٝ االٔجبس غالح اٌذ٠ٓ وشوٛن ١ٕٜٔٛ .
2
ٌذ١ٌٚخ ٌٍػ١ٍت األدّش ٚ رؼ١ٍمبد رط١ش ٌجٕخ وزبثخ اٌزمش٠ش إْ اسزخذاَ ِػطٍخ ٔطبق ٚاسغ جشٜ اسزخذاِٗ اسزشضبدا ثبٌزؼ١ٍمبد اٌػبدسح ػجش اٌٍجٕخ ا 

د١ش ضٕذ ثؼض اٌٙجّبد ِٓ اٌمٛاد األ١ِٕخ دْٚ أٞ ِشاػبح ٌٍضذب٠ب فئبرُٙ أػّبسُ٘  أدٚاسُ٘ فٟ ٚإصٕبء اٌزظب٘شاد  ICCاٌّذىّخ اٌجٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ 

م١ك اٌٙذف ٚاٌغب٠خ األ٠ٌٛٚخ ٌٙب ثػشف د١ش رج١ٓ أْ طج١ؼخ ٘زٖ اٌٙجّبد جبءد دْٚ أٞ ِشاػبح ٌطىً اسزخذاَ اٌزذاث١ش د١ش ضىً اٌٛغٛي إٌٝ رذ

 إٌظش ػٓ أٞ خسبئش ثبألسٚاح خػٛغب فٟ أدذاس جسش اٌض٠زْٛ .
3
 ٠طًّ ِػطٍخ رم١١ذ اٌذش٠خ أػالٖ االػزمبي ٚاالدزجبص رؼسفب ِٓ ػذِٗ  ٚاٌزٛل١ف ٚاالخزفبء اٌمسشٞ ٚاٌخطف .  

4
 ٍُِ . .105الح اٌضم١ً دٚضىب ٍُِ ٚاٌس 45.7ػ١بس  BKCػٍٝ سج١ً اٌزوش اسزخذاَ اٌسالح اٌّزٛسظ  
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كلت خرقا للقانون الدولً والمحلً ذا الصلة هً االنتهاكات التً طالت المدافعٌن عن ش بأفعالاالستهداؾ  أشكال أسوء أن

داخل العاملٌن فً الطواقم والوحدات الطبٌة و واإلعالمٌٌنونشطاء القطاعات المدنٌة والصحفٌٌن  اإلنسانحقوق 

للفئات االشد  تقدٌم الحماٌة الالزمة تدابٌر من شأنها او اتخاذ بٌنما لم ٌتم اٌالء أي اهتمام بفرضالمستشفٌات وخارجها 

  لمرأة واألطفال أو األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن المتواجدٌن بالتظاهرات.ا تعرضا لمخاطر العنؾ

التً استهدفت فئتً المدافعٌن عن حقوق االنسان ونشطاء القطاعات تنحصر مسؤولٌة كثٌر من حاالت القتل والخطؾ و

التظاهر بهجمات سرٌعة وخاطفة ب"الملٌشٌات" "الطرؾ الثالث" "الجماعات المسحلة استهداؾ ساحات  والمدنٌة ا

ومسمٌات اخرى جرى استخدامها على نطاق واسع اال انها بجمٌع االحوال تشٌر الى جهات المجهولة" "القوات الموازٌة" 

 .ؼٌر حكومٌة

االجتماعً لشٌطنة التظاهرات و المتظاهرٌن   وبشكل متصل شنت حمالت إعالمٌة سواء عبر الفضائٌات أو مواقع التواصل

  5الطعن بالشرؾ وتخوٌنهم. إلىبالمواطنة وتجاوزتها  شعورهمو وصمهم بألقاب مسٌئة أو اتهامهم اتهامات تمس 

سقوط عشرات الضحاٌا بٌن صفوفهم على اشعال النار بمؤسسات رسمٌة وشبه رسمٌة اهرون نتٌجة من جانبهم اقدم المتظ

االبتدائً بمرحلة التعلٌم  االطفال شملوافراد بٌن المتظاهرٌن الطلبة  ٌاسٌة ولٌست خدمٌة من جانب اخر منعذات طبٌعة س

منعهم من االلتحاق الدوائر الرسمٌة للحكومة المحلٌة بقرارات بعض موظفً هؤالء االفراد  من االنتظام بمدارسهم كما منع

 الستجابة لمطالبهم.لبهدؾ الضؽط على الحكومة  كال التصعٌدكشكل من اش المجالس البلدٌةموظفً مثل بوظائفهم 

من  PFO ان التقرٌر ٌقدم رؤٌة عامة وشاملة عن االنتهاكات التً ارتكبت خالل التظاهرات تسعى منظمة السالم والحرٌة 

ن اجل العمل على منع خالله الى توفٌر اطالع اكبر للجهات المحلٌة واالقلٌمٌة والدولٌة عن سٌاق ارتكاب هذه االنتهاكات م

 وقوعها بالتالً فأن الحكومة العراقٌة ٌقع على عاتقها بمعالجة ماسٌرد فً هذا التقرٌر. 

 

6خارطة محافظة ذي قار اإلدارٌة  
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 ٘بثٟ اٌّزطشف داػص(.اِش٠ى١خ ٚاسشائ١ٍ١خ ٚأُٙ ثؼض١ْٛ ٚدٚاػص )افشادا فٟ رٕظ١ُ اٌذٌٚخ االسال١ِخ فٟ اٌؼشاق ٚاٌطبَ االس
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  دٌموغرافٌة محافظة ذي قار *
 

لقادسٌة شماال ومٌسان شرقا كل من واسط وا هً قلب الجنوب العراقً اذ تحدها جؽرافٌا خمسة محافظاتقار  محافظة ذيتمثل       

ونظرا لموقعها  كم .181كم وعن محافظة البصرة  311والبصرة جنوبا والمثنى ؼربا وتبعد محافظة ذي قار عن بؽداد مسافة 

 188818111االستراتٌجً فأنها تعد نقطة جذب سكانً حٌث ٌبلػ عدد سكانها 
7

ب فٌها على باقً الفئات الشبا فئة تتفوق نسبة نسمة 

  . رٌةالعم

والرفاعً وبدوها تنقسم هذه تتكون محافظة ذي قار من خمسة اقضٌة رئٌسٌة هً الناصرٌة والشطرة والجباٌش وسوق الشٌوخ 

 مالٌٌن دونم من االراضً المختلفة التضارٌس. 5مساحة تقدر ب  وتشؽلاالقضٌة الى خمسة عشر ناحٌة 

للسكان المستوى المعاشً وبشكل عام فأن فً المحافظة لؽراؾ الفرات وا نهراؼلب المناطق المأهولة بالسكان على  طلت

الؾ دٌنار عراقً الى  151متباٌن بٌن الجٌد والمتوسط ودون مستوى خط الفقر حٌث ٌتراوح معدل دخل الفرد فٌها بٌن 

 . 10الفقر %  من عدد السكان تحت مستوى خط11هً االعلى بما مجموعه  9االن ان الفئة الفقٌرة 8الؾ دٌنار عراقً 111

 
لصناعة بشكل كزراعة التمور والحنطة والشعٌر و ا ادي فً المحافظة بٌن العمل بالزراعةمصادر الدخل االقتصتتعدد 

الموارد ع المحافظة بوفرة متعددة من توادخلت حدٌثا صناعة النفط للمحافظة حٌث تتم مثل صناعة الطابوق  محدود

 ومنها االهوار . الطبٌعٌة

افظة ذي قار من اهم المعالم السٌاحٌة فً جنوب العراق وتشكل الحوض الطبٌعً لنهري دجلة والفرات تعتبر اهوار مح

حٌث تكونت هذه المسطحات المائٌة منذ االالؾ السنٌن وتزخر بالحٌاة المائٌة الطبٌعٌة واهمها اهوار الجباٌش التً تعد اكبر 

 والحوٌزة .ال عن اهوار الَحمار فض 9كم111مناطق اهوار جنوب العراق وتبلػ مساحتها نحو 

باالضافة الى ذلك فان محافظة ذي قار واحدة من اهم المناطق فً العالم التً تزخر باالرث التارٌخً االنسانً الضارب فً 

 عام  قبل المٌالد من زقورة اور الى معابد السومرٌٌن حٌث تضم مئات المواقع االثرٌة فٌها . 1111الى  3111القدم 

 

 ٌة المنهج 
 
 

وفرٌقها سٌرجٌو دي مٌلو لرصد ومراقبة حالة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة فً المٌدان  PFOتشٌر منظمة السالم والحرٌة 

SDMT والذي  11المعنً بالتظاهرات القائمة فً جمهورٌة العراق بعد إصدارها للتقرٌر األول سٌاط القمع الثالثإن هذا التقرٌر هو

الذي ؼطى الفترة من  12وتقرٌرها الثانً "االمطار الدخانٌة " 9119 تشرٌن األول 9تشرٌن األول إلى  1من ؼطى التظاهرات األولى 

من لذا فأنه ٌحتم على أصحاب العالقة أو المصلحة  مع احد عشر احاطة ؼٌر رسمٌة   9119كانون االول  11تشرٌن االول الى  95
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تمٌن االطالع على التقرٌر األول والثانً ومجمل االحاطات والمهكومٌة والباحثٌن الحكومة العراقٌة والمجتمع الدولً والمنظمات الح

 لفهم اوسع لجمٌع حٌثٌات التظاهرات وسٌاقها وما ٌرتبط بها.

بمراقبة  9119تشرٌن االول  1فً محافظة ذي قار منذ   SDMTواستكماال لجهود المباشرة لراصدي ومراقبً فرٌق سٌرجٌو دي مٌلو 

اهرات شكلت منظمة السالم والحرٌة لجنة لكتابة تقرٌر على اساس مناطقً خاص بالتظاهرات فً محافظة ذي قار خط سٌر التظ

استجابة منها لالنتهاكات والخروقات فً هذه المحافظة حٌث تعد محافظة ذي قار ومركزها مدٌنة الناصرٌة واحدة من ابرز مناطق 

باحثٌن بٌنهم أمراة تقع على عاتقهم  3ً والمحلً ذا الصلة حٌث تألفت اللجنة من التظاهر التً شهدت خروقا فاضحة للقانون الدول

 . SDMTاصدار هذا التقرٌر بالتعاون مع المراقبٌن فً المٌدان وفرٌق الرصد االلكترونً فً فرٌق سٌرجٌو دي مٌلو 

فرٌقها بعملٌات جمع المعلومات من خالل  اعضاء فرٌق المراقبة والرصد حٌث باشر مراقبً PFOوكما وجهت منظمة السالم والحرٌة 

المراقبة عبر التواجد المٌدانً قرب مناطق التظاهرات فً المحافظة اما فٌما ٌخص فرٌق الرصد االلكترونً فقد شمل عملهم المواقع 

راق والمنظمات الدولٌة االلكترونٌة والمحطات الفضائٌة مثل مواقع المؤسسات الحكومٌة ومواقع مكاتب االمم المتحدة وبعثتها فً الع

ومنظمات المجتمع المحلً واعتمد فرٌق الرصد فً هذا المجال على المواقع الموثقة والتً تعبر عن شخصٌة قانونٌة اعتبارٌة تمتثل 

 وتحترم وتلتزم بالقانون الدولً و القانون المحلً فً العراق.

المنظمة بكم كبٌر من المعلومات والبٌانات التً ضمت موادا مكتوبة  وعلى الرؼم من قٌام مراقبوا المنظمة فً محافظة ذي قار بتزوٌد

واخرى مسجلة وؼٌرها كالفٌدوهات والصور التً توثق عملهم اال ان لجنة كتابة التقرٌر اتصلت بعشرات المدافعٌن عن حقوق االنسان  

ارة الصحة و مدٌرٌة الدفاع المدنً لؽرض والنشطاء االعالمٌٌن وبعض الجهات الحكومٌة خصوصا ذات الصلة بالتظاهرات مثل وز

 التحقق والتأكد من صحة وسالمة المعلومات التً ٌتم جمعها وتوثٌقها .

السٌاق تؤكد منظمة السالم والحرٌة انها انتهجت منهجٌة واضحة حٌن تعاملها مع العاملٌن ضمن افرقة الرصد حٌث وجهت  وبهذا

االٌجاب بشكل بات فً جمٌع مناطق التظاهرات كما وابلؽتهم بضرورة الظهور بشكل  الفرٌق بشكل عام على عدم التدخل بالسلب او

واكدت على ان مبنٌة على تصورات معلومات مبنٌة على تحلٌالت او استنتاجات او معلومات ٌرافقها شكوك  أيمعلن وعدم تمرٌر 

و وااللتزام التام  حٌن رصد االنتهاكات او المخالفات خاضعة  وستوفٌة لشروط ومتطلبات العمل بمبدأ الحٌاد ٌجب ان تكون المعلومات

 13.بتحقٌق متطلبات الرصد الجٌد والفعال 

فان الفرٌق اعتمد  SDMT عمل فرٌق سٌرجٌو دي مٌلو لمراقبة حالة حقوق االنسان والحرٌات االساسٌة فً المٌدان وحول

و االفعال  اثناء سٌر التظاهرات مع المراعاة الكاملة لظروؾ كل فعل استراتٌجٌة المراقبة والمشاهدة وتقٌٌم وتحلٌل  لجمٌع السلوكٌات 

 على حدة لٌجري تقدٌر انً لها من خالله ٌتم توصٌفها كل على حدة الصدار تقٌٌم بخصوصها .

م اثناء تأدٌة مها SDMTبوضوح وبشفافٌة ان عقبات كثٌرة واجهت فرٌقها سٌرجٌو دي مٌلو   PFOتؤكد منظمة السالم والحرٌة 

على سبٌل الذكر حالت االجراءات االمنٌة المشددة والتً  9191شباط  11والى  9119تشرٌن االول  1عمله طٌلة الفترة الزمنٌة من 

من التحاق راصدي الفرٌق بتدرٌب شامل خارج المحافظة ، باالضافة عبر سٌطرات ثابتة  9119. 11. 11تضمنت تقٌٌدا للحركة ٌوم 

حماٌة تقنٌة وشخصٌة كافٌة لتقلٌل حجم المخاطر المؤكدة حٌث اختبر المراقبون تهدٌدات سالمة بمستوى الى عدم امتالكهم وسائل 

عال اثر تعرضهم لحاالت االختناق والعمى المؤقت نتٌجة استخدام قنابل الدخان من قبل القوات االمنٌة مع وقوعهم بدائرة الخطر 

 والرصاص الحً .المهدد للحٌاة نتٌجة االستخدام االسلحة النارٌة 

ان الخطر االكثر تأثٌرا الذي عاشه المراقبون المدافعون عن حقوق االنسان من كوادر منظمة السالم والحرٌة هو الشعور الدائم 

بالخوؾ حٌث ولد ضؽوطا نفسٌة لها اثار واضحة على المراقبٌن نتٌجة الحذر الدائم من التعرض لالؼتٌال او االختطاؾ الذي تعرض له 

م من المدافعٌن والنشطاء االخرٌن ، حٌث ساهمت هذه الظروؾ بشكل مباشر بتقٌٌد حركتهم واتباعهم الرشادات تتعلق باالمن اقرانه

 صابتهم باالرهاق جسدٌا ونفسٌا اثرت فً بعض لحظاتها على معنوٌاتهم بشكل كبٌر .قادت الالشخصً 

رح فً هذا التقرٌر هً معلومات تم رصدها من جانب المتظاهرٌن ان جمٌع المعلومات التً ستط PFOتشٌر منظمة السالم والحرٌة 

 لعدم سماح  موظفً انفاذ القانون لجمٌع المراقبٌن من االقتراب من مواقعهم .
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 اٌّزظب٘ش٠ٓ فس١طبس ٌٙب ثبٌّخبٌفخ اسزشضبدا ثّؼب١٠ش اٌزٛغ١ف اٌمبٟٔٛٔ اٌٛاسدح ضّٓ وز١جبد ِٕظّخ األُِ اٌّزذذح.
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والمخصص لمحافظة ذي قار والمشار إلٌه ب "جسر  عن التظاهرات فً العراق الثالثتقدم تقرٌرها  إذمنظمة السالم والحرٌة  إن

بااللٌات الدولٌة والمحلٌة لحقوق االنسان  منظمات مجتمع مدنً وتم عرضه على خبٌرٌن 3تؤكد عرض التقرٌر على  " فإنهاالزٌتون

ابدوا مالحظات تم االخذ بها على محمل  ووخارج العراق  فً مناطق تحت السلطة االتحادٌة او سلطات  اقلٌم كوردستان أمراة ورجل 

تشكر جمٌع من ساهم بالمشورة  فإنها ابدوا الموافقة على محتواه وبهذا الصددة ثم اشادوا و الجد وتم التعامل معها بموضوعٌة ومهنٌ

التً سهلت  األمنٌةومنظمات المجتمع المدنً والمتظاهرٌن والقوات  اإلنسانوالدعم الفنً من النشطاء والمدافعٌن وموظفً حقوق 

 اإلنسانفرٌقها سٌرجٌو دي مٌلو لمراقبة ورصد حالة حقوق  ضاءألعوعلى نطاق ضٌق مهام عملهم وتوجه فائق االحترام  أحٌانا

 . إلٌهمعلى ما قاموا به من شجاعة استثنائٌة بانجاز المهام والواجبات الموكلة SDMTفً المٌدان  األساسٌةوالحرٌات 

 خلفٌة 
 

رافقها مستوى كبٌر من تعانً محافظة ذي قار من اهمال واضح فً الجوانب الحضرٌة والعمرانٌة ٌ                   

تحت خط الفقر بالتالً فأن المواطنٌن ٌعٌشون ظروفا اقتصادٌة صعبة جدا مع تفشً للمواطنٌن فٌها  مستوٌات النزول 

 بشكل الفت وخطٌر .  وانخفاض بمستوٌات المعٌشة وانعدام للخدمات االساسٌة الالئقة للبطالة بٌن الشباب

المختصة بانفاذ القانون امام سلطة وسطوة العشائر مع انتشار  لحكومة المحلٌةتتزامن هذه الظروؾ مع ضعؾ لمؤسسات ا

 واسع لثقافة العنؾ و انتشار السالح واالدمان على تعاطً المخدرات بٌن الشباب بنسب خطٌرة .

نٌٌن على ٌز بٌن المواطانعش هذه البٌئة الفساد المستشري فً جمٌع مفاصل حكومتها المحلٌة حٌث مظاهر الرشوة والتمٌ

عدم اٌجاد حلول حقٌقٌة تنفذ على المدى البعٌد قع االجتماعً بالوصول الى تقلد الوظائؾ العامة ٌرافقها اساس المو

 للنهوض بواقع المحافظة.

ساهمت هذه العوامل والظروؾ بخلق شعور سائد بٌن المواطنٌن فً محافظة ذي قار انهم مواطنٌٌن من الدرجة الثانٌة امام 

بالتالً فأن شعورهم  14خرٌن ٌنتمون لالحزاب المشاركة بالسلطة او ٌتمتعون بحماٌتها بأي شكل من االشكالمواطنٌن ا

 اقرب ما ٌمكن وصفه الى انه شكل من اشكال الشعور بالتمٌٌز االجتماعً.

ؾ او مع انطلقت تظاهرات سلمٌة متفرقة تطالب ؼالبا بالخدمات االساسٌة خصوصا فً فصل الصٌ 9119ومنذ مطلع عام 

اطالق برامج التوظٌؾ الحكومٌة اال انها كانت سرعان ما تنتهً عبر اطالق الوعود الحكومٌة للمتظاهرٌن لالستجابة 

 .لمطالبهم او تفرٌقهم باحٌان اخرى عبر استخدام درجات متفاوتة من االستخدام للقوة

الفعل الشعبٌة الواسعة على حادثة التفرٌق العنٌؾ  ارتفعت حدة التوتر اجتماعٌاً اثر ردود 9119فً نهاٌة شهر اٌلول عام و

قرار القٌادة العامة للقوات المسلحة بثالث اٌام اعقبها  15لحملة الشهادات العلٌا فً بؽداد من قبل قوات مكافحة الشؽب 

 الى االمرة العراقٌة عبر مكتب رئٌس الوزراء السابق عادل عبد المهدي احالة الفرٌق االول الركن عبد الوهاب الساعدي

انتهت تصعٌد شعبً واسع على مواقع التواصل االجتماعً االخٌرة الى رافق هذه الظروؾ التً تمر بها المحافظة واالحداث 

 . 9119تشرٌن االول  1باطالق موعد للتظاهرات بتارٌخ 

كما فً االنتفاضة  زب البعثان قمع التظاهرات فً العراق لٌس بحدث جدٌد فأؼلب التظاهرات تم قمعها منذ العهد السابق لح

ومن ثم تظاهرات  9119و وصوال الى تظاهرات االول من تشرٌن االول  9113ومرورا بالتؽٌٌر بعد عام  1991الشعبانٌة 

 والى ٌومنا هذا. 9119تشرٌن االول  95
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 اٌّسؤ١ٌٚخ .ٚادذح ِٓ اُ٘ االسجبة اٌزٟ دفؼذ اٌّزظب٘ش٠ٓ الدمب اٌٝ دشق ِجبٟٔ االدضاة اٌس١بس١خ ٘ٛ رذ١ٍُّٙ   
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 . http://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=16658&MapID=2: ٌٍّض٠ذ ِشاجؼخ اٌشاثظ  

http://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=16658&MapID=2
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 مقدمة 

حٌث خرج  9119تشرٌن االول  1استجاب الشارع العراقً  فً محافظة ذي قار بشكل كبٌر و واسع لدعوات التظاهر ٌوم 

عشرات االالؾ للشوارع مطالبٌن بشكل اساس بالخدمات االساسٌة وتحسٌن مستوى المعٌشة واعلن المواطنٌن تضامنهم 

 مع التظاهرات التً انطلقت فً محافظات اخرى . 

تً اطلقتها بعض الشخصٌات لم ٌتبٌن الى لحظة اطالق هذا التقرٌر اي جهات راعٌة للتظاهرات رؼم االتهامات الواسعة الو

السٌاسٌة للمتظاهرٌن  فٌما بعد بانهم على ارتباط بجهات خارجٌة ، سفارات ، حزب البعث المنحل ، واحٌانا وصلت 

 -داعش–االتهامات الى انهم ٌدارون من قبل اعضاء فً تنظٌم الدولة االسالمٌة فً العراق والشام االرهابً المتطرؾ 

مات الى اي ادلة موضوعٌة ملموسة وٌبدو ان الؽرض من هذه االتهامات هو لشٌطنة التظاهرات وافتقرت جمٌع هذه االتها

 انهاء هذه التظاهرات.الى تهدؾ  واسعة عن بالتظاهرات عبر حملة اعالمٌةومحاولة من قبل اجندة ذات طابع سٌاسً للط

والمٌادٌن  وبً وامتدت الى كثٌر من الشوارعساحة الحبقضاء الناصرٌة محافظة ذي قار تحدٌدا فً تركزت التظاهرات فً  

الفقرة كفالة حرٌة  38بالمادة  9115العامة والجسور فً المدٌنة وعلى الرؼم من كفالة الدستور العراقً النافذ لعام 

من العهد الدولً للحقوق المدنٌة  91التظاهر والتجمع السلمً مقرونة بتشرٌع قانون وكفالة القانون الدولً بالمادة 

اال ان قمع التظاهرات ومواجهتها باستخدام القوة  مع مواد وفقرات فً صكوك اخرى ذات صلة والسٌاسٌة لهذا الحق

التً استمرت الى  المفرطة واالستخدام ؼٌر القانونً لالسلحة الفتاكة وؼٌر الفتاكة كان السمة البارزة فً هذه التظاهرات

ثم تم اعالن اٌقاؾ التظاهرات من  9119تشرٌن االول  9قطع الى ٌوم واستمرت بشكل مت 9119تشرٌن االول عام  5ٌوم 

حٌث صدم المتظاهرون بمستوى العنؾ وباعداد القتلى والجرحى الذٌن سقطوا اثناء هذه التظاهرات من قبل المتظاهرٌن 

واعلنوا عن ففسحوا المجال الحٌاء هذه الذكرى  16جهة ومن جهة اخرى تزامن ذكرى احٌاء استشهاد االمام الحسٌن

وبالفعل شكلت لجنة تحقٌقة للنظر بهذه  17مجموعة مطالب للحكومة العراقٌة من اهمها التحقٌق بحوادث القتل للمتظاهرٌن

 .الحوادث

اعلنت الحكومة العراقٌة عن حزمة اصالحات وجد المتظاهرون انها التلبً وال تتناسب مع اي من مطالبهم واعتبروا موقؾ 

ٌوم اللجنة التحقٌقة  تزامنت حزمة االصالحات التً ٌنظر لها انها شكلٌة مع اعالن ، ٌفا اخر لمطالبهمالحكومة العراقٌة تسو

لنتائج التحقٌق واصدرت تقرٌرها بهذا الخصوص والذي خال من اي ادانة الي طرؾ ولم ٌضم  9119تشرٌن االول  99

ن اصدر االوامر التً ادت الى مقتل متظاهرٌن اٌضا اي اسماء متورطة بقتل المتظاهرٌن سواء فاعلٌن مباشرٌن او م

 . 9119تشرٌن االول  95فتجددت الدعوات الى التظاهر عبر مواقع التواصل االجتماعً ٌوم 

اندلعت تظاهرات عارمة فً الناصرٌة مركز محافظة ذي قار رافقها انتشار كثٌؾ   9119تشرٌن االول  95وفً ٌوم 

طرق المؤدٌة الى ساحة الحبوبً مركز التظاهر الرئٌسً فً المحافظة ولم ٌمر وقت لموظفً انفاذ القانون حٌث قطعوا ال
كبٌر حتى حصلت صدامات واسعة فً المدٌنة ارتكب خاللها عناصر انفاذ القانون انتهاكات بشعة لحقوق االنسان اشتملت 

صابة او االماتة ٌقابلها اعمال اضرم على طٌؾ واسع من اعمال العنؾ واستخدام القوة المفرطة واالسلحة النارٌة بهدؾ اال
سقط خاللها العشرات  من ففٌها بعض المتظاهرون النار بالمؤسسات شبه الرسمٌة التابعة لالحزاب السٌاسٌة بشكل رئٌسً 
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 خ االِبَ اٌذس١ٓ .ِٓ ضٙش غفش ثبٌزبس٠خ اٌٙجشٞ ٠ٚطٍك ػ١ٍٙب اسثؼ١ٕ١ 02ِٕبسجخ د١ٕ٠خ س٠ٕٛخ ٠ذ١ٙب اٌؼشال١ْٛ ٚرػبدف ٠َٛ   
17

رطش٠ٓ االٚي  1فٟ اٌّذح اٌّذػٛسح ث١ٓ  727.ٚاٌجشدٝ  1.4لذس ِىزت دمٛق اإلٔسبْ فٟ ثؼضخ األُِ اٌّزذذح ٌّسبػذح اٌؼشاق ٠ٛٔبِٟ ػذد اٌمزٍٝ  

 .0ظ   0212رطش٠ٓ أٚي  00ٌالطالع ػٍٝ اٌّض٠ذ ِشاجؼخ رمش٠ش ثؼضخ األُِ اٌّزذذح اٌزظب٘شاد فٟ اٌؼشاق 0212رطش٠ٓ االٚي  12ٚ
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لٌعلن عن انزالق التظاهرات نحو العنؾ على الرؼم من اعالن المتظاهرٌن انهم  اؼلبهم من المتظاهرٌن القتلى والمصابٌن
 . كٌن بحقهم بالتظاهر السلمًمتمس

 

 
  سرد الشواؼل الرئٌسٌة المرتبطة بحالة حقوق االنسان والحرٌات االساسٌة 

 

  استخدام القوة واالسلحة النارٌة 
عبر فرٌق سٌرجٌو دي مٌلو لمراقبة  PFOطبقاً للمعلومات المؤكدة الواردة لمنظمة السالم والحرٌة 

المتظاهرٌن بشكل كثٌؾ حشود لقانون اطلقوا النارعلى فان موظفً انفاذ ا SDMTحقوق االنسان 

ومباشر طٌلة اٌام التظاهرات تخللتها فترات انخفض فٌها استخدام االسلحة النارٌة اال انها وبشكل عام 
 المئات من المتظاهرٌن فً محافظة ذي قار . واصابة ادت الى مقتل

تجمع االالؾ من المتظاهرٌن فً   9119تشرٌن االول  5الى  9119تشرٌن االول  1شهدت الفترة من 

كل من اقضٌة الناصرٌة والشطرة والدواٌة وحصلت صدامات مع القوات االمنٌة ادت وبشكل مباشر الى 

باصابات مختلفة تتراوح بٌن االختناق  19متظاهر 111واصابة اكثر من  18متظاهر بالحد االدنى 39مقتل 

 .الحٌة الحاد او فقدان الوعً او االصابة بالذخٌرة 
لقد ساد على االستخدام للقوة المفرطة واالسلحة النارٌة فً الناصرٌة "االسلوب الوحشً" للتعامل مع 
المتظاهرٌن تم توجٌه االسلحة بشكل افقً ومباشر نحو حشود المتظاهرٌن والذٌن قد ٌعدون بالمئات 

ئات المتواجدة بٌن هذه الحشود ، لم ٌتم التمٌٌز مطلقا بٌن الف ٌشكلون تجمعات بشرٌة احتجاجٌة احٌانا
االفراد المسالمٌن ، حٌث كما لم ٌتم التمٌٌز حٌن اطالق النار بٌن االفراد الذي ٌقومون باعمال عنؾ عن 

لدى موظفً اطالق النار كان الرد الدائم والوحٌد وبدا انه الخٌار والتكتٌك المفضل  من الواضح ان ان
 ن الطرفٌن ، كما اكد المراقبون المٌدانٌون ان كثٌرا من حاالتحٌن حدوث اي مصادمات بٌ انفاذ القانون

تفصل بٌن  القتل وقعت لمتظاهرٌن دون ان ٌكون ذلك ضرورٌا لكونهم قتلوا بلحظة وجود مسافات بعٌدة 
 الطرفٌن . 

عدم توفر شرط الضرورة حٌن استخدام االسلحة النارٌة من قبل بب اعتقادهم المراقبون اسبا عزى
بشكل عشوائً بهدؾ القتل العشوائً او اٌقاع اكبر قدر من الى اطالق النار اذ القانون موظفً انف

االصابات او ممارسة عملٌات القنص عبر اختٌار االهداؾ والتصوٌب علٌها ثم المباشرة باطالق النار 
 مثل االصابة بمناطق الرأس والصدر .

من اجسادهم من مسافات لرأس والصدر ان وقوع اصابات بشكل مفرد لمتظاهرٌن واستهداؾ مناطق ا
وؼٌر فتاكة ٌبٌن ان موظفً انفاذ القانون لم ٌكونوا بموقؾ او  20تخدام اسلحة بذخٌرة فتاكةبعٌدة بأس

قانون مثل قٌام  موظؾ انفاذ  21ظرؾ او حالة ٌتحقق معها شرط انهم تحت تهدٌد خطر محدق وشٌك
 -واحد على جسر فهد وهم كل من : من سالحه فً وقتثالثة متظاهرٌن باطالق نار بقتل 

 95/1/9191مصطفى حسن هادي ٌسكن حً الثورة قتل بتارٌخ  .1

 95/1/9191مصطفى حسٌن حنون ٌسكن شارع الخالص قتل بتارٌخ  .0

 95/1/9191مصطفى مٌس راضً  ٌسكن الؽراؾ قتل بتارٌخ  .0

ون الى اتباع تكتٌكات اخرى تعددت اشكال استخدام القوة واالسلحة النارٌة من قبل موظفً انفاذ القانلقد 
متعددة باستهداؾ المتظاهرٌن فً محافظة ذي قار حٌن وظفت وبشكل متعمد استخدامها للقنابل الدخانٌة 
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اْ ػ١ٍّخ االدبطخ اٌطبٍِخ ثج١ّغ  PFOرّضً االسلبَ اٌٛاسدح فٟ ٘زا اٌزمش٠ش اٌذذ االدٔٝ اٌّطٍك الػذاد اٌضذب٠ب د١ش رؤوذ ِٕظّخ اٌسالَ ٚاٌذش٠خ   

ِٕظّخ اٌسالَ ٚاٌذش٠خ اٌضذب٠ب اِش فبئك اٌػؼٛثخ ٚاٌزؼم١ذ فٟ ظً رضبسة االسلبَ اٌذى١ِٛخ اٚ اٌزٟ رػذس ػٓ جٙبد اخشٜ ٚثج١ّغ االدٛاي فأْ 

 رذزشَ ج١ّغ االسلبَ اٌػبدسح ػٓ اٞ جٙخ رٍزضَ ثبٌذ١بد.
19

 ج١ّغ االغبثبد اٌّؼزّذح فٟ ٘زا اٌزمش٠ش ٟ٘ اِب اغبثبد رٍمذ اٌؼالط فٟ اٌّطبفٟ اٚ خضؼذ وً دبٌخ ف١ٙب  ٌسٍسٍخ ِٓ اٌؼالجبد اٌّزىشسح.  
20

 ٍُِ . .175ٍُِ ِٚضاػُ ػٓ اسزخذاَ  10،4، ٍُِ  4،20ٍُِ ،  .،.ٍُِ ،  45.7اػزذح ِزٕٛػخ ػ١بساد    
21

ٌالسزضادح ػٓ ضشط اٌضشٚسح ٚرفػ١الد اٌخطش اٌّذذق ٚاٌٛض١ه ساجغ اخزجبس وبس١ٌٚٓ ػٍٝ اٌشاثظ :   

conten-https://www.ishik.edu.iq/conf/ilic/wp 

https://www.ishik.edu.iq/conf/ilic/wp-content/uploads/2019/05/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf
https://www.ishik.edu.iq/conf/ilic/wp-content/uploads/2019/05/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.pdf
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والصوتٌة بطرٌقة االستخدام حٌث وجهت هذه القنابل الى اجساد المتظاهرٌن واصابتهم بمناطق حساسة 
مجً الى سقوط قتلى نتٌجة تكسر عظام الراس من اخطرها اصابات الراس حٌث ادى هذا االستخدام اله

واختراقها لتجوٌؾ الجمجمة او ادت الى اصابات خطٌرة بتوجٌهها الى صدر وبطن الضحاٌا حٌث 
اصابتهم بتكسر عظام القفص الصدري او تهتك وتمزق االنسجة العضلٌة او االنسجة لالجهزة الحساسة 

 ٌؾ دموي داخلً. اصابت البعض منهم احٌانا بنزداخل تجوٌؾ البطن 
تجاوز استخدام االسلحة ؼٌر القانونً من قبل موظفً انفاذ القانون الى استخدام اسلحة ؼٌر مخصصة 
للتعامل مع عملٌات انفاذ القانون مثل االسلحة المخصصة لرٌاضة الصٌد حٌث استخدم بعض االفراد فً 

ملم والتً  19دق الصٌد من عٌار الهٌاكل المؤسسٌة الجهزة انفاذ القانون مثل وحدة فض الشؽب بنا

 تطلق مجموعة واسعة من الذخائر تجاه المتظاهرٌن .
ان واحدة من اهم محرمات استخدام هذه االسلحة بالقانون الدولً العرفً هو ان النتائج لطبٌعة استخدام 

عبارة  هذه االسلحة اٌقاع االالم ؼٌر مبررة بالضحاٌا من جهة ومن جهة اخرى فان ذخائرها والتً هً
عن مظروؾ ٌحتوي على عدد من الكرات الحدٌدٌة المشار لها محلٌا ) بالصجم ( والتً ٌتراوح عددها 

كرة حدٌدٌة الٌمكن التنبؤ مطلقا بمساراتها بعد انطالقها من فوهة  71و  39طبقا لنوع الذخٌرة بٌن

لمستخدم ثانٌا قد تصل الى السالح كونها تؽطً مساحات تحتكم للمسافة بٌن الطرفٌن اوال ونوع العتاد ا

 متر وهذا ما ٌجعلها تتعارض بشكل تام مع مبدا استخدام االسلحة بشرط التمٌٌز. 11الى  7من 

ان هذا االستخدام لالسلحة من قبل موظفً انفاذ القانون بالطرٌقة او نوع االسلحة او العٌارات المختلفة 

 1فً  عاهات مستدٌمة منذ انطالق التظاهراتادى الى وقوع خسائر بشرٌة باالرواح واصابات اخرٌن ب
 . والى لحظة اصدار هذا التقرٌر 9119تشرٌن االول 

ان الحالة االبرز التً تم استخدام فٌها القوة المفرطة واالستخدام ؼٌر القانونً لالسلحة النارٌة ضد 

قوات امنٌة خاصة بالمجزرة التً ارتكبتها  9119تشرٌن الثانً  31و  99و  98المتظاهرٌن كانت ٌوم 

 11حٌث وصل عدد القتلى الى  وسط مدٌنة الناصرٌةومقابل مدٌرٌة شرطة المدٌنة على جسر الزٌتون 

باالضافة الى الصدامات التً جرت  اخرٌن حالة البعض منهم خطٌرة  591قتٌل بالحد االدنى و اصابة 

 من هذه التظاهرات.فً شارع النٌل وشارع الحبوبً ووشارع المصطفى فً اوقات عدٌدة من ز
الخاطفة والممٌتة التً شنتها كما اسماها فان الهجمات  وفً ذات السٌاق وعلى صعٌد ذي صلة 

المتظاهرٌن " الملٌشٌات ، الكٌانات الموازٌة ، الجماعات المسلحة ، الطرؾ الثالث ، جهات مجهولة ، 
ى والجرحى حٌث استخدمت جهات مدعومة من الحكومة" ساهمت بشكل مباشر الى سقوط عشرات القتل

واسلحة  AK47اشكاال متعددة من االسلحة النارٌة من اهمها االسلحة الهجومٌة الخفٌفة مثل بنادق 

 و قنابل ٌدوٌة وعصً وسكاكٌن اثناء تنفٌذها لهذه الهجمات. BKCرشاشة متوسطة مثل 

/ نقل بدون ٌوتا تونوع  سٌارةقٌام  SDMTحٌث وثق بهذا السٌاق مراقبً فرٌق سٌرجٌو دي مٌلو 

 تقل متظاهرٌندراجة نارٌة بثالث عجالت ) ستوتة ( على  طالق الناربا محملة بالمسلحٌنلوحات ارقام 

قرب  الهجوم  حصلو أصٌب عدد من المتظاهرٌن بجروح متفاوتةحٌث  9191كانون الثانً  91بتارٌخ 

حالة واحدة جرحى  7عن دث الحا اسفرحٌث  وسط الناصرٌة عمقبرة الصابئة فً بداٌة الجسر السرٌ

 منهم خطٌرة .

كانون 7مساء ٌوم الثالثاء المصادؾ  هواال ان  الهجمات االعنؾ التً شنتها هذه الجهات ؼٌر الرسمٌة 

تعرضت ساحة االعتصام فً الحبوبً الى اطالق نار من قبل مجموعة تستقل ثالث سٌارات  9191الثانً 

ا من شارع الجمعة مع اطالق كثٌؾ للنار باتجاه شارع حٌث كان خط سٌره توٌوتا بدون لوحاتنوع 
النهر وصوالً الى ساحة االعتصام واطالق نار بصورة عشوائٌة مع حرق عدد من الخٌم التابعة الى 

 1بعد الساعة ال تعرضت ساحة اعتصام الحبوبً 9191كانون الثانً  04بتارٌخ  و متظاهري الناصرٌة
مع  7مسحلٌن مجهولٌن ٌستقلون سٌارات نوع توٌوتا حدٌثة وعددها  الى اطالق نار كثٌؾ من قبل  لٌال

متظاهر واحد وإصابة أكثر من خمسة أخرٌن فً حادثة مقتل مما ادى الى جمٌعها مدنٌة سٌارات صالون 
 . معتصمً ساحة الحبوبً وسط الناصرٌةل امخٌعدة إطالق النار وحرق 

هً استخدام القنابل المصنعة محلٌا والتً تحتوي حشٌة فاما الهجمات الدموٌة ذات الطبٌعة الهجمٌة والو
على كمٌات كبٌرة من الكرات الحدٌدٌة بهدؾ احداث اكبر قدر من الخسائر باالرواح واالصابات مثل 

وتنظم فعالٌات حول  حادثة استهداؾ خٌمة العراق الحر التً تضم مكتبة ٌرتادها مجموعة من الشباب
قرب مبنى المحافظة القدٌمة بزرع الحبوبً  شارعفً  مواد حقوق االنسانمناقشة للقوانٌن الدستورٌة و

اخرٌن بجروح عدٌدة حالة البعض منهم  13قنبلة محلٌة الصنع ادت الى مقتل احد المتظاهرٌن واصابة 
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 5وفً حادث اخر انفجرت قنبلة صوتٌة محلٌة الصنع بتارٌخ  . 9119انً تشرٌن الث 15خطٌرة بتارٌخ 
مادٌة  بإضرارتسببت فً ساحة اعتصام الحبوبً الصٌدالنً مهند كامل  الشهٌدب مفرزة قر 9191شباط 

 .دون وقوع اي خسائر بشرٌة
استهدفت هذه الكٌانات الموازٌة اهدافا محددة فً ؼالب عملٌاتها التً نفذتها حٌث تم اختٌار اهدافها لقد 

ٌاتها النوعٌة ضد مسؤولً بدقة على اساس مدى تاثٌرهم بالتظاهرات وبشكل اساس نفذت عمل
التظاهرات والمدافعٌن عن حقوق االنسان ونشطاء القطعات المدنٌة وستتم االشارة لها فً باب 

 االنتهاكات ضد المدافعٌن والنشطاء من هذا التقرٌر.
اما من جانب المتظاهرٌن فقد استخدم بعض االفراد بٌن صفوؾ المتظاهرٌن الحجارة بشكل رئٌسً 

انفاذ القانون بٌنما استخدم بعض هؤالء االفراد زجاجات المولوتوؾ الحارقة ضد  لمواجهة موظفً

او فً مهاجمة  9119كانون االول  1تشرٌن الثانً و  98عجالت موظفً انفاذ القانون خصوصا بٌن 

 .المؤسسات شبه الرسمٌة التابعة لالحزاب السٌاسٌة
 
 
 

 فاء القسرياالعتقال واالحتجاز التعسفً والخطؾ ومزاعم االخت 
 

قامت الهٌاكل  9119شباط  11والى  9119تشرٌن االول  1منذ بدأ التظاهرات فً محافظة ذي قار 

وجهت لهم المطلق متظاهر بالحد االدنى  315فاذ القانون فً المحافظة باعتقال المؤسسٌة لموظفً ان

من قانون  355و  931 و 999و  911و  315و  319وفق مواد قانونٌة عدٌدة )  المواد تهم فٌما بعد 

 1العقوبات ( اال ان التطور الالفت والخطٌر هو اعتقال متظاهرٌن واحالتهم الى القضاء بموجب المادة 
وهو ما ٌشكل انتهاكا وخرقا فاضحا للقانون الدولً  9115لمكافحة االرهاب لعام  13من القانون 

لمً كما وان المخالفات التً وان ارتكبها والدستوري المحلً الذٌن ٌكفالن الحق بالتظاهر والتجمع الس
المتظاهرون لم تأتً بقصد جنائً ذا طبٌعة ارهابٌة بصرؾ النظر عن اي تعرٌؾ لالرهاب حتى وان كان 

 تعرٌفا فضفاضا.
ابلػ جمٌع المعتقلون والمحتجزون ان جمٌع ظروؾ اعتقالهم لم ٌكن معها اي ابراز من قبل موظفً انفاذ 

قال صادرة عن القضاء العراقً بالتالً فان اؼلب من تم اعتقالهم وجهت لهم تهم القانون لمذكرات اعت
 بعد االعتقال تحت بند اعتقال بجرٌمة مشهودة .

تمت مالحظة حاالت اعتقال اٌضا الشخاص بمجرد مرورهم قرب مناطق تشهد تظاهرات او انهم ٌسكنون 
استٌقافه عنوة وطلب منه جهاز الهاتؾ  ضمن منطقة تشهد تظاهرات بٌنما افاد البعض االخر انه تم

المحمول بحثا عن مواد ذات عالقة بالتظاهرات وتم اعتقالهم فٌما بعد نتٌجة امتالكهم لصور او مواد 
 فٌدٌوٌة التقطوها او نقلت لهم فً اجواء تظاهرات.

تحقٌق معهم وفً ذات السٌاق فان اؼلب المعتقلٌن تم وضعهم بداٌة االحتجاز فً الحجز احتٌاطا وتم ال
حتجاز من قبل الهٌاكل المؤسسٌة النفاذ القانون بٌن عدة حول التظاهرات فٌما بعد تراوحت مدد اال

اٌام كمعدل عام فً حال عدم توجٌه تهم ٌتم توقٌفهم بموجبها بٌنما تجاوز اخرون فترات قد  1ساعات و 

 تصل الى اسبوع حسب افادتهم .
ة بالكرامة البشرٌة تنطوي على اهانة لذاتهم بٌنما عاش اخرون عانى جمٌع المعتقلٌن من اجراءات حاط

لحظات عصٌبة من المعاملة السٌئة تخللتها ظروؾ تنطوي على تدابٌر ؼٌر انسانٌة مثل تركهم لمدد 
 زمنٌة ٌعانون من العطش او الجوع  حٌث لم ٌتم احترام القواعد االجرائٌة للتعامل مع المحتجزٌن .

ممارسات المرتبطة باالحتجاز التعسفً هو تعرض بعض المعتقلٌن الى الضرب من ان واحدة من اخطر ال
 قبل بعض افراد موظفً انفاذ القانون .

كما وابلػ بعض المعتقلٌن انهم تعرضوا الى الضرب واالٌذاء باستخدام االٌدي او الركل او العصً 
العتقال بٌنما ابلػ اخرون الى انهم الخشبٌة او الهراوات البالستٌكٌة او اعقاب البنادق خالل عملٌة ا

تعرضوا للضرب بهدؾ اجبارهم على االدالء بمعلومات اثناء نقلهم بعجالت الشرطة بٌنما افاد اخرون 
هو انهم تعرضوا للضرب بذات االسالٌب اثناء التحقٌق معهم بالتالً فأن التوصٌؾ لهذه االنتهاكات 

لها على محمل الجد والتحقٌق فٌها والوقوؾ على حاالت تعذٌب ٌجب ان ٌتم االخذ باالدعاءات حو
 حقٌقتها . 



الثالث عن التظاهرات التقرٌر جسر الزيتون                    

 PFO  / منظمة السالم والحرٌة ) خاص محافظة ذي قار ( العراقفً 

14 | P a g e  
 

قٌام مجموعة من المسلحٌن لم تعرؾ هوٌتهم او ارتباطهم  كما وان واحدة من اخطر الحوادث هو 

متظاهر من  111 اعتقال ماٌقاربب 9119تشرٌن االول  1ٌوم المؤسسً ٌرتدون مالبس سوداء واقنعة 

دون  بمحتجز ؼٌر رسمً قاعدة االمام علً علٌه السالم الجوٌة وسط مدٌنة الناصرٌة ونقلهم الى
 مذكرات قضائٌة لٌتم اطالق سراحهم فٌما بعد.

على صعٌد ذي صلة وبذات السٌاق قامت مجموعة مسلحة اخرى باختطاؾ نشطاء بالقطاعات المدنٌة 

قرٌر جرى اطالق الى لحظة كتابة هذا الت 9119تشرٌن االول  1ومدافعً حقوق انسان واعالمٌٌن من 

 22سراحهم فٌما بعد او الزال البعض منهم مؽٌباً.
 

 

 الحق بالتنقل وحرٌة الحركة 
عبر مراقبٌها فً محافظة ذي قار قٌام موظفً   PFOبٌنت المعلومات الواردة الى منظمة السالم والحرٌة     

ث اعتمد موظفً انفاذ القانون انفاذ القانون والمتظاهرٌن على حد سواء بتعطٌل الطرق الرئٌسٌة والعامة حٌ
على استراتٌجٌة تتضمن قطع كل الطرق المؤدٌة الى اي منطقة تشهد تظاهرات فٌما اتخذ المتظاهرٌن تكتٌك 
ؼلق الشوارع والطرق بهدفٌن اساسٌٌن االول صناعة ضؽط اكبر على الحكومة كشكل من اشكال التصعٌد 

محاولة لفرض العصٌان المدنً او االضراب الشامل  بهدؾ االستجابوة لمطالبهم من جهة ومن جهة اخرى
 للطلبة او الموظفٌن بدوائر الدولة .

شكل ؼلق الشوارع والطرق العامة وخصوصا الطرق االستراتٌجٌة والحٌوٌة تعطٌالص لكثٌر من مناحً 
وحرٌة الحٌاة وشكل من جهة اخرى مساً مباشرا باعمال حقوق االنسان مثل الحق بالعمل والسفر والتنقل 

 الحركة .
وعلى الرؼم من هذه االجراءات اال ان جمٌع االطراؾ ذات الصلة بالتظاهرات لم تفرض اي اجراءات على 
اساس تمٌٌزي ٌترتب على المشمولٌن بقطع الشوارع من جهة ومن جهة اخرى سهلت جمٌع االطراؾ 

طع الطرق شملت فترات طوٌلة او التعاون بالسماح بمرور الحاالت الصحٌة الطارئة وبشكل عام فأن حاالت ق
قد تكون مجرد ساعات وبشكل عام ترتبط عملٌات قطع الطرق بشكل اساس بالجو العام للتظاهرات فكل عملٌة 
تصعٌد ضد المتظاهرٌن ٌتم الرد علٌها فً محافظة ذي قار بقطع الشوارع كشكل من ردود االفعال . وبالتقدٌم 

ٌو عٌنة من مجموع الطرق المقطوعة فً المحافظة خالل الفترة التً ادناه ٌعرض مراقبوا فرٌق سٌرجٌو دٌمل
 -ٌؽطٌها التقرٌر :

 دوار إلى نهاٌة بناٌة المحافظة القدٌمة بجانب  95/11/9119ولؽاٌة  95/11/9119الحبوبً من دوارأؼالق  .1

 فً الناصرٌة. جسر الحضارات من قبل القوات االمنٌة والمتظاهرٌن
الطرٌق بداٌة من شارع الحبوبً قرب  9119ن االول تشرٌ 95فً  ات األمنٌةَقَطعت القو 95/11/9119 .0

 الشارع الذي ٌسبق بناٌة مدٌرٌة التربٌة فً ذي  إلىمحالت الصاؼة عبر دوار تمثال الحبوبً و وصوالً 
انتشار واسع رافقها و الناصرٌةفً  9119تشرٌن االول  97+91فرض القوات األمٌنة لحضر تجوال ٌومً  .0

 األمنٌة فً مركز المدٌنة. زة جهلأل
اؼلق المتظاهرون جمٌع الجسور فً الناصرٌة مركز محافظة ذي قار عدا   9119تشرٌن االول  7 - 3 .7

الؽلق من الساعة السادسة صباحاً لؽاٌة الساعة التاسعة صباحاً من  ابتدأالجسر السرٌع من قبل المتظاهرٌن 
 م بهدؾ تطبٌق العصٌان المدنً.كل ٌوم لمنع الموظفٌن من الوصول إلى دوائره

تم احكام اؼالق الشارع المؤدي إلى تربٌة ذي قار من قبل قوات مكافحة الشؽب  9119تشرٌن الثانً  11فً  ..

لمنع المتظاهرٌن من ؼلق مدٌرٌة التربٌة مما ادى الى حدوث اشتباكات بٌن الطرفٌن انتهت باخراج 
 رسمً.الموظفٌن من مدٌرٌة التربٌة وتعطٌل الدوام ال

قام مجموعة من المتظاهرٌن باؼالق الطرٌق المؤدي الى  9119تشرٌن الثانً  8وفً قضاء الرفاعً ٌوم  .2

 القضاء .
 95قطع طرٌق الضرٌبة وطرٌق الجاٌر وطرٌق فندق القرٌشً الجمعٌة من قبل القوات االمنٌة بتارٌخ  .4

 تشرٌن االول والى لحظة كتابة هذا التقرٌر

                                                           
22

 ِشاجؼخ االٔزٙبوبد ٚاٌّخبٌفبد ضذ اٌّذافؼ١ٓ ٚٔططبء اٌمطبػبد اٌّذ١ٔخ ِٓ ٘زا اٌزمش٠ش.  
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 .9119تشرٌن االول  8لتجوال على قضاء الرفاعً بتارٌخ قوة عسكرٌة تفرض حظر ا .8
اؼلق متظاهرون الطرٌق المؤدي إلى شركة بتروناس النفطٌة قرب  قلعة سكر التابعة لقضاء الرفاعً ,  .2

 .9119تشرٌن الثانً  93وؼلق طرٌق السماوة ناصرٌة طرٌق خارجً من قبل متظاهري ناحٌة البطحاء فً 
من بحرق اإلطارات علٌها  الجسور فً الناصرٌة  9119تشرٌن الثانً  95 و 91اؼلق المتظاهرون ٌوم  .12

جسر الزٌتون , جسر  ) وهً كل من بٌن صوب الجزٌرة و صوب الشامٌةبداٌتها و من نهاٌتها الواصلة 
 النصر , جسر الحضارات , الجسر البدٌل الخدمً , جسر السرٌع ( 

تشرٌن  95بتارٌخ ر و قلعة سكر ) جسرالبتروناس ( قطع الطرٌق العام من قبل متظاهري ناحٌتً النص .11

 مشارك بالقطع من قبل القوات االمنٌة متظاهر  51واعتقال  9119الثانً 

تشرٌن الثانً  91بتارٌخ  الذي ٌربط بٌن مدٌنتً الناصرٌة والفضلٌة مقة البوعظطجسر منمتظاهرون  قطع  .10

9119. 

من قبل  11/1/9191الى  1/1/9191رٌة من تارٌخ استمرار قطع الطرٌق مقابل مدٌنة االلعاب الناص .10

 متظاهرٌن جسر الزٌتون 

- 1/1/9191استمرار ؼلق طرٌق الكورنٌش صوب الجزٌرة المؤدي الى جسر الزٌتون من تارٌخ  .17

 من قبل متظاهرٌن جسر الزٌتون  11/1/9191

ٌة إلقالة مدراء محتجون ٌحرقون اإلطارات وٌقطعون الطرٌق العام بٌن الشطرة والناصر 11/1/9191 ..1

 الدوائر

صباحاً بعد استمرار قطع طرٌق السرٌع الدولً لمدة خمسة اٌام متواصلة من قبل  95/1/9191السبت  .12

عتصام الناصرٌة على الطرٌق السرٌع اقوات أمنٌة من مكافحة الشؽب تحاول فض المتظاهرٌن أقامت 

ادى الى جرح العدٌد من  هناكبٌنها وبٌن المتظاهرٌن  اصطدامالدولً ؼربً المحافظةحٌث حدت 

المتظاهرٌن وانسحاب قوات الشؽب، عصرا ٌوم السبت حصول مواجهات عنٌفة بٌن قوات الشؽب 

سٌطرتاألجهزة شخص بجروح حٌث 15والمتظاهرٌن لفتح الطرٌق الدولً ادى الى قتل ثالث أشخاص وإصابة 

 وفتحت الطرٌق الرابط بٌن المحافظات” فهد“األمنٌة على جسر 

 
 

 والتجمع السلمً لحق بحرٌة التظاهرا -1
 

  9119تشرٌن االول  91منعت االجهزة االمنٌة فً الناصرٌة اي تظاهرات خارج ساحة الحبوبً ٌوم 

الى  حٌث طاردت وفرقت أي تجمعات قد ترتبط بالتظاهرات بجمٌع انحاء المدٌنة حتى لو كانت سلمٌة

 .9119تشرٌن الثانً  98حٌن تدهور الوضع االمنً وخروجه عن السٌطرة بتارٌخ 
 98/11/9119  شرطة قضاء الچباٌش منطقة االهوار فً ذي قار تمنع وقفة تضامنٌة مع تظاهرات بؽداد

 .نظمها  عدد من الطلبة فً المنطقة المذكور
  

 

 وحرٌة الصحافة واإلعالم المدافعٌن عن حقوق االنسان ونشطاء القطاعات المدنٌة  -9
 

االدباء والشعراء  الطواقم والوحدات الطبٌة و ٌمر المدافعون عن حقوق االنسان ونشطاء القطاعات المدنٌة مثل
فً عموم والكتاب ونشطاء المجتمع المدنً من المتطوعٌن و الصحفٌٌن واالعالمٌٌن بظروؾ استثنائٌة عصٌبة 

" الملٌشٌات، الكٌانات الموازٌة ، الطرؾ الثالث  نتٌجة للمالحقة المستمرة لهم من قبل ما اسموهامحافظات البالد 
والقتل العمد عبر االؼتٌال  والضرب واالٌذاء الجسدي واللفظً ، الجماعات المسلحة ، جهات مجهولة" بالخطؾ

بأستخدام االسلحة النارٌة و  او التهدٌد  بالقتل لهم ولعوائلهم او استهداؾ دورهم ومنازلهم وحرق سٌاراتهم 
حٌث تعرض هذه الفئات الى عملٌات مخطط لها بدقة ٌدوٌة والقنابل المحلٌة الصنع او بالحرق المتعمد القنابل ال

 بسبب لعبهم ادوارا بالتظاهرات .
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وعلى الرؼم من ان المدافعٌن عن حقوق االنسان ٌلتزمون بجانب الحٌاد اال ان هذه الهٌاكل ؼٌر الرسمٌة مارست 
وتفننت بمطاردتهم واستهدافهم وقتلهم وتهدٌدهم حٌث خلقت جوا مشحونا  بحقهم ابشع صور التنكٌل واالضطهاد

 بالرعب والخوؾ فً نفوسهم .
 

وعلى صعٌد ذي صلة وبذات السٌاق فأن موظفً انفاذ القانون بدورهم اعتقلوا واحتجزوا اخرٌن تعسفاً بٌنما 
 . شهدت مراحل احتجازهم مختلؾ صور االهانة اللفظٌة وسوء المعاملة الجسدٌة

وفٌما ٌتعلق بالعاملٌن على تقدٌم الرعاٌة الصحٌة والمساعدة الطبٌة فً المٌدان فقد تعرضوا الى انتهاكات بشعة 
مثل القتل العمد اثناء قٌامهم بواجباتهم االنسانٌة اثناء التظاهرات دون اي احترام لحقهم بالحٌاة او االلتزام بعدم 

 وشحة ممٌزة او ٌستقلون سٌارات اسعاؾ.استهدافهم على الرؼم انهم ٌرتدون مالبس م
ٌقدم راصدي منظمة السالم والحرٌة فً محافظة ذي قار معلومات جرى جمعها  حٌث ما كان ذلك ممكنا ومتاحا 

  -عن صور استهداؾ المدافعٌن عن حقوق االنسان فً المحافظة ونشطاء القطاعات المدنٌة :

  ق االنسان والتظاهرات كرار الصرٌفً فً الناصرٌة.تم اعتقال الناشط فً مجال حقو 95/11/9119ٌوم 

  تشرٌن االول  91االعتداء من قبل المتظاهرٌن بالضرب على كادر قناة العراقٌة فً الناصرٌة بتارٌخ

 وطردهم من ساحة التظاهر.فً الناصرٌة  فً ساحة الحبوبً  9119

 ٌفً الناصرٌة ة فً ساحة الحبوبًاالعتداء بالضرب من قبل المتظاهرٌن على كادر قناة افاق الفضائ 
 وطرهم من ساحة التظاهر   9119تشرٌن االول  91بتارٌخ 

  لمصور حٌث نفى جمٌع المتظاهرٌن صلة الفاعلٌن بهم من قبل جهة مجهولة والطعن االعتداء بالضرب

فً  قرب فلكة الحبوبً باتجاه شارع النٌل 97/11/9119وكالة فرانس برٌس أسعد النٌازي بتارٌخ 

حٌث تم طعنه بمفك فً الظهر وضربه بهرواة على الراس وسرقة دراجته النارٌة وجمٌع ادواته لناصرٌة ا
 التً ٌستخدمها بالتصوٌر الصحفً.

   حملة اعتقاالت واسعة تنفذها شرطة محافظة ذي قار ضد الصحفٌٌن و نشطاء حقوق االنسان والتظاهرات

 -وتعتقل كل من : 9119تشرٌن االول  97بتارٌخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ( والساكن فً قضاء الناصرٌة من خالل إطالق مرتضى العقابً) محاولة اؼتٌال الناشط  1/1/9191ٌوم

 بالقرب من مستشفى االمل . ون دراجة نارٌةٌستقلعٌارات نارٌة علٌه بحٌث 

  ( والساكن فً قضاء سوق الشٌوخ ناحٌة مرتضى جبار الشٌخ علًمحاولة اؼتٌال ) 1/1/9191ٌوم )

 ابعدما أطلق الناري علٌه مجهولٌن ٌستقلون سٌارة نوع اوبامالفضلٌة 

 3/1/9191 3ٌال أدت الى اصابته ب )حسٌن محمد الركابً ( الى محاولة اؼت تعرض الناشط بالتظاهرات 

 عٌارات نارٌة 

  فً ساعة متأخرة وسط مدٌنة الناصرٌة برمانة ” عدي الجابري“استهدؾ منزل الناشط  1/1/9191ٌوم

 .صوتٌة تم رمٌها وسط المنزل تسببت أضرار مادٌة وحالة من الذعر ألفراد أسرته

 التخصص  اسم النشطاء المعتقلٌن ت

 ناشط اعالمً حسٌن كرٌم العامل  1

 ناشط اعالمً  علً حسٌن كرٌم  0

 ناشط اجتماعً عمار حمادي 0

 ناشط حقوقً و استاذ جامعً  علً منجل 7

 ناشط و مدرس وصفً طاهر .

 ناشط حقوق انسان عدي الجابري  2

 ناشط اعالمً وشاعر سجاد سامً عودة  4

 ناشط حقوق انسان وسام ناظم محسن  8

 ناشط حقوق وحرٌات هشام السومري 2

 ناشط حقوق وحرٌات احمد ساجت  12

 ناشط حقوق انسان علً مهدي  11



الثالث عن التظاهرات التقرٌر جسر الزيتون                    

 PFO  / منظمة السالم والحرٌة ) خاص محافظة ذي قار ( العراقفً 

17 | P a g e  
 

 تٌال فاشلة نفذها مسلحون ، من محاولة اؼ11/1/9191بتارٌخ الناشط محمد عبد العظٌم،  ةنجا

 .مجهولون فً ناحٌة الفضلٌة جنوبً الناصرٌة

 13/1/9191  قتل المتظاهر حسن هادي فً ناحٌة العكٌكة جنوب مدٌنة الناصرٌة من قبل مسلحٌن

 ملثمٌن ٌستقلون دراجة نارٌة.

 بتظاهرات الناصرٌة مصطفى  أستهدؾ مجهولون منزل الناشط  18/1/9191المصادؾ  فجر السبت

 ةقاسم البدٌري، ، بعبوة صوتٌة أمام منزله بحً الشهداء فً وسط المدٌنة، ولم تسجل أي خسائر بشرٌ

  منزل الناشط فً التظاهرات اٌاد االبراهٌمً إلطالق نار فً ساعة متأخر من تعرض  31/1/9191بتارٌخ

 .دون تسجٌل أي إصابات األربعاءمساء 

 بجروح حٌث اصٌب  7/9/9191ً قضاء الشطرة بتارٌخ محاولة قتل الناشط ) ثائر هادي  ناصر ( ف

 .لتلقً العالج  خطٌرة على اثرها نقل الى المستشفى

 

  الرسمٌة حرق المؤسسات الرسمٌة وشبه 
 

تشرٌن االول  9الى  1نتٌجة لحالة الؽضب الشعبً العام من اجراءات القمع الحكومٌة للتظاهرات فً تظاهرات 

محافظة ذي  قٌة الممثلة باحزابها وشخصٌاتها سلك المتظاهرون فً تظاهراتوعدم تمكن الحكومة العرا 9119

تشرٌن االول سلوكا محددا ونمطا ثابتا  ٌتسم بشكل اساس بردة فعل عنٌفة تجاه المؤسسات الرسمٌة  95 قار فً

المرتبطة وشبه الرسمٌة خصوصا بعد االحداث المؤسسات الرسمٌة ذات الصلة المباشرة بصنع القرار مثل مبانً  

حٌث وثق راصدي منظمة السالم  9119تشرٌن الثانً  98بجسر الزٌتون التً ادت الى مقتل العشرات ٌوم 

  -حرق المبانً التالٌة فً محافظة ذي قار : SDMTفً  فرٌق سٌرجٌو دي مٌلو  PFOوالحرٌة 

 

 تارٌخ الحرق والتدمٌر المحافظة المبنى  ت

 9119تشرٌن األول  95 ذي قار دٌوان محافظة ذي قار 1

 9119تشرٌن األول  95 ذي قار مجلس محافظة ذي قار 9

 9119تشرٌن األول  95 ذي قار مبنى السجناء السٌاسٌٌن 3

 9119تشرٌن األول  95 ذي قار مبنى المجلس البلدي 1

 9119تشرٌن األول  95 ذي قار 1مكتب حركة عصائب اهل الحق  5

 9119تشرٌن األول  95 ذي قار مكتب عصائب اهل الحق االداري 1

 9119تشرٌن األول  95 ذي قار مكتب حزب هللا تنظٌم العراق 7

 9119تشرٌن األول  95 ذي قار مكتب كتائب سٌد الشهداء 8

 9119تشرٌن األول  95 ذي قار مقر تحالؾ دولة القانون  9

 9119تشرٌن األول  95 ذي قار مكتب كتائب االمام علً 11

 9119تشرٌن االول  95 ذي قار الشطرة  مة بدر مكتب منظ 11

 9119تشرٌن االول  91 ذي قار دار استراحة وضٌافة محافظة ذي قار 19

 9119تشرٌن االول  91 ذي قار منزل رئٌس اللجنة االمنٌة ذي قار 13

 9119تشرٌن االول  31 – 91 ذي قار الشطرة  مناوشات واشتباكات لحرق منزل النائب ناصر تركً 11

 9119تشرٌن الثانً  3 ذي قار منزل االمٌن العام لمجلس الوزراء حمٌد الؽزي 15

 9119تشرٌن الثانً  5 ذي قار  منزل النائب ناجً السعٌدي  11

 9119تشرٌن الثانً  5 ذي قار منزل النائب زٌنب الخزرجً  17

 9119تشرٌن الثانً  5 ذي قار منزل النائب منى الؽرابً  18

 9119تشرٌن الثانً  5 ذي قار عضو مجلس المحافظة رجاح مطرود منزل 19

 9119تشرٌن الثانً  5 ذي قار منزل عضو مجلس المحافظة رشٌد السراي 91
 9119تشرٌن الثانً  19 ذي قار الؽراؾ منزل قائمقام الؽراؾ 91
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 9119تشرٌن الثانً  13 ذي قار  منزل النائب رزاق محٌبس  99

 9119تشرٌن الثانً  13 ذي قار الؽراؾ س المجلس البلدي للؽراؾ عباس مهلهلمنزل نائب رئٌ 93

 9119تشرٌن الثانً  15 ذي قار الؽراؾ منزل عضو مجلس قضاء الؽراؾ عادل محسن 91

 9119تشرٌن الثانً  91 الناصرٌة ذي قار  مضٌؾ شؤون عشائر ذي قار ) مؤسسة تتبع وزارة الداخلٌة( 95

 9119تشرٌن الثانً  91 الناصرٌةذي قار   لدٌوان محافظة ذي قار المبنى الجدٌد  91

 9119تشرٌن الثانً  95 ذي قار منزل النائب هالل السهالنً  97

 9119تشرٌن الثانً  95 ذي قار  المجلس البلدي سوق الشٌوخ 98

 9119تشرٌن الثانً  95 ذي قار قائمقامٌة سوق الشٌوخ 99

 9119تشرٌن الثانً  95 قارذي  قائمقامٌة الدواٌة  31

 9119تشرٌن الثانً  95 ذي قار منزل النائب خالد االسدي 31

 9119تشرٌن الثانً  95 ذي قار مبنى دائرة الوقؾ الشٌعً 39

 9191كانون الثانً  1 الناصرٌة  نقابة الصٌادلة فً ذي قار  33

 9191ون الثانً كان 1 الناصرٌة  منزل النائب عن تٌار الحكمة محمد اللكاش  31

 

 مجزرة جسر الزٌتون  
 

 9119تشرٌن الثانً  91اصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقٌة ورئٌس الوزراء عادل عبد المهدي امرا ٌوم  

ٌقضً بموجبه تسلم الفرٌق جمٌل الشمري الملؾ االمنً فً محافظة ذي قار ومنح منصباً تحت عنوان قائد خلٌة 
منح صالحٌات واسعة الدارة الملؾ االمنً بالمحافظة وتحدٌدا خضعت كل من قٌادة العملٌات االزمة حٌث بموجبه 

 ومدٌرٌة الشرطة المرته وبمعنى اخر فان صالحٌاته تمتد لكافة التشكٌالت االمنٌة بالمحافظة .

ور ساعات على وبعد مر 9119تشرٌن الثانً  97االربعاء  وبالفعل تسلم الفرٌق جمٌل الشمري الملؾ االمنً ٌوم 

تسلمه ارتفعت حدة التوتر بٌن المتظاهرٌن المتواجدٌن بأكثر من موقع داخل مدٌنة الناصرٌة الى ساعة متاخرة من 
 .اللٌل 

فً محافظة ذي قار مع وعند الساعة الثالثة فجرا توجهت قوة من قوات فض الشؽب وقوة من فوج المهمات الخاصة 
انذار او تصادم بٌن المتظاهرٌن والقوات االمنٌة حٌث ان اؼلب المتظاهرٌن  جرافات نحو جسر الزٌتون وبدون سابق

كانوا نٌام كمعتصمٌن على الجسر بادر موظفً انفاذ القانون باستخدام عٌارات مختلفة من االسلحة الخفٌفة 
ل افقً تٌة بشكبصورة كثٌفة ٌرافقها استخدام مفرط وعنٌؾ للقنابل الدخانٌة والقنابل الصو 23والمتوسطة والثقٌلة

وبالفعل تمت السٌطرة على الجسر بعد رافق الهجوم تقدم الجرافات الزالة خٌام المتظاهرٌن المعتصمٌن ومباشر و 
 مرور نصؾ ساعة تقرٌبا.

بدورهم انسحب المتظاهرون وبرفقتهم الجرحى الذٌن نجوا من المجزرة باتجاه نحو جسر النصر واخرون نحو تقاطع 
االزقة المجاورة وبدات عملٌة مطاردة واسعة لهم من قبل موظفً انفاذ القانون وافٌد عن اطالق  البهو واخرٌن دخلوا

حٌث اصٌب نار بشكل مباشر ضد كل من ٌحاول الهرب او الٌستجٌب لموظفٌن انفاذ القانون بالتوقؾ وعدم الحركة 
 متظاهرٌن اخرٌن باطالق النار المتعمد تجاههم .

مات عنٌفة بٌن متظاهرٌن قرب بهو بلدٌة الناصرٌة و ومدٌرٌة التربٌة وجسر النصر ثم صداوبحلول الصباح اندلعت 
تقدم المتظاهرون مرة اخرى باتجاه جسر الزٌتون فانسحبت القوات االمنٌة من على جسر الزٌتون لٌسٌطر علٌه 

 المتظاهرون مرة اخرى .

 591قتٌل بالحد االدنى واصابة اكثر  11سقوط لقد ادى الهجوم الوحشً تجاه المتظاهرٌن على جسر الزٌتون الى 

 اخرٌن اؼلبهم بالرصاص الحً حٌث ؼصت مستشفٌات المدٌنة بالجرحى والمصابٌن.
تجدر االشارة الى خدمة االنترنت توقفت بشكل شبه كامل طٌلة فترة الهجوم فً مدٌنة الناصرٌة حٌث ٌبدو ان الؽرض 

 ا.منها هو التعتٌم على ما ٌجري من احداث فٌه
انتقلت االخبار سرٌعا عن تفاصٌل المجزرة فً الناصرٌة لتشهد محافظات الدٌوانٌة وبؽداد والنجؾ والبصرة وبابل 
ومٌسان وكربالء توترات امنٌة وصدامات بٌن المتظاهرٌن والهٌاكل المؤسسٌة االمنٌة فٌها اسفرت عن سقوط 

 .ارات المشتعلة عشرات القتلى والجرحى حٌث قطعت شوارع رئٌسٌة وجسور باالط
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حٌث اعفً الفرٌق  9119من شهر كانون االول  1استمرت التوترات بعموم المحافظات العراقٌة الجنوبٌة الى ٌوم 

جمٌل الشمري من منصبه فٌما اعلنت الحكومة العراقٌة صدور مذكرة القاء قبض بحق ضابط كبٌر على خلفٌة احداث 
 فاصٌل.جسر الزٌتون اال انها لم تعلن مزٌد من الت

 
 
 

 

 
  ًاإلطار القانونً طبقا للقانون المحلً والدول 

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

تجابة ذاتها هو الذي ٌحدد احترام وحماٌة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة فً تطبٌق هذه االستجابة بالتالً فتقٌٌم االس

 المسؤولٌة األخالقٌة والقانونٌة وفٌما إذا أوفت بها هذه الحكومات . 

نظام فً أي دولة ٌحترم حقوق اإلنسان  فً صمٌم  انجمع السلمً ٌقعالحق بالتظاهر والت حرٌة التعبٌر عن الرأي و أن

جد له ؼٌر وسٌلتٌن أما إن ٌكون بطرٌقة سلمٌة أو ٌكون والحرٌات األساسٌة الن التأثٌر بالحكومات من قبل الجمهور التو

بخالؾ ذلك , بالتالً فأن المشاركة وان كانت واسعة ومخطط لها ومعد لها شعبٌا وجماهٌرٌا لكنها تدفع باتجاه أن تكون سلمٌة 

ة وبجمٌع األحوال ٌجب أن ال عنفٌة تدفع للتؽٌٌر عبر ممارسة الحق بحرٌة التعبٌر فأنها ستفرض الواجب بحماٌتها حماٌة شدٌد

 .من قبل موظفً انفاذ القانون على وجه الخصوص تحظى مثل هذه التظاهرات بالتأٌٌد المطلق إلدامة زخم سلمٌتها

إن حماٌة التظاهرات التعنً فقط توفٌر الحماٌة المباشرة لمن ٌقع داخل دائرة ومحل التظاهرة بل ٌتعداها إلى إعمال الحقوق 

حرٌة التعبٌر عن الرأي عبر مختلؾ وسائل اإلعالم الحق بالحٌاة واألمن  لحق بالتظاهر والتجمع السلمً مثل األخرى المتصلة با

وحرٌة التنقل والحركة وضمانة الوصول إلى التواصل األمن وكفالته بٌن المتظاهرٌن وأسرهم ومحٌطهم بالتالً فأن إعمال 

 الحقوق ٌجب أن ٌكون مترابطا ومتكامال .

حقوقا وحرٌات أساسٌة واضحة الٌمكن والمصادق علٌها من قبل حكومة العراق لشرعة الدولٌة بصكوكها الثالث لقد أقرت ا

والمساس بجوهرها قد تخضع للتقٌٌد ومع ذلك فأن هذا التقٌٌد البد وان ٌكون  ضرورٌاً مشروطا ومحددا بزمن واالهم انه ٌنجح 

أي حال من االحوال التذرع بالتدهور االمنً او الخسائر االقتصادٌة النهما اٌضا والٌمكن ب باختبار تحقٌق المصالح العلٌا للشعوب

التزامٌن ٌقعان على عاتق الحكومات فاعمال الحق باالمن العام والشخصً هو بحد ذاته حق اخر من حقوق اي فرد متواجد على 

 . االراضً االقلٌمٌة لجمهورٌة العراق

ذا الصلة والعالقة وخصوصا و الدولً  على مستوى جمهورٌة العراق لقانونٌن المحلًمن هذا اإلطار الواسع ٌنطلق كل من ا

بتأطٌر هذه الحقوق والحرٌات بقنوات واضحة عبر مواده سواء بدستور الدولة ضمن اطار القانون الدولً لحقوق االنسان 

 وقانونها أو من خالل الصكوك الدولٌة المصادقة والمنضمة لها الدولة . 

 1محافظة ذي قار للفترة من ثت فً لالنتهاكات والمخالفات أعاله التً حد جؽرافٌا و موضوعٌا  لتوصٌؾ السرديوطبقا ل

للقانون المحلً والقانون الدولً ذا الصلة  فأنها بمجموعها تشكل خروقاً واضحة 9191شباط  11الى  9119تشرٌن االول 

  -وطبقاً ل : 

ً النافذ الخاص باالنتهاكات المرتكبة من قبل عناصر اإلطار القانونً طبقا للقانون العراق

 -: او االجراءات الحكومٌة ذات الصلة إنفاذ القانون

 

  9115الدستور العراقً النافذ لعام :-  
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  حرٌة التعبٌر عن الرأي والتظاهر والتجمع حرٌة الصحافة واالعالم و من الدستور العراقً النافذ  38تكفل المادة

تكفل الدولة بما الٌخل بالنظام العام واآلداب العامة... حرٌة التعبٌر عن الرأي بكل على ) السلمً والتً تنص

حٌث طاردت القوات االمنٌة بمناطق متفرقة من  24( الوسائل...، حرٌة االجتماع والتظاهر السلمً وتنظم بقانون
حكومة ومنعت وقامت قوات فض البالد اولئك الذٌن ٌتداولون منشورات عن التظاهرات او بالضد من سٌاسات ال

 الشؽب  بقمع مئات االالؾ المتظاهرٌن مستخدمة وسائل بشعة و وحشٌة .
  ألؾ من الدستور على إن القوات العراقٌة الٌجب أن تستخدم بقمع الشعب العراقً وكما فً النص  9نصت المادة

اقً، بما ٌراعً توازنها وتماثلها دون تكون القوات المسلحة العراقٌة واألجهزة األمنٌة من مكونات الشعب العر(
  25( و ال تكون أداة لقمع الشعب العراقًتمٌٌز أو إقصاء وتخضع لقٌادة السلطة المدنٌة وتدافع عن العراق 

  فأن هذا ٌعد خرقا واضحا  قتٌل 521اعداد تجاوزت الالحق بالحٌاة وبالنظر  51الحق بالحٌاة كفل الدستور بمادته
لكل فرد الحق فً وكما فً النص ) امن وسالمة االفراد تمت كفالتها اٌضا بالدستورٌاق فان وفً ذات الس للدستور

الحٌاة واألمن والحرٌة، وال ٌجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقٌٌدها إال وفقاً للقانون، وبناًء على قرار صادر 
 ) من جهة قضائٌة مختصة

  الٌام دون مذكرات القاء قبض صادرة عن القضاء العراقً ٌعد اعتقال االفراد واحتجازهم خارج ساحات التظاهر و
والتً تنص على "ٌحظر الحجز و الٌجوز الحبس والتوقٌؾ فً ؼٌر االماكن  52الفقرة  59منافٌا للمادة 

 "المخصصة لذلك

  فً حرٌة وكرامة االنسان فً جمٌع مفاصلها فلم تحترم القوات االمنٌة  73خرق موظفً انفاذ القانون المادة
جمٌع مناطق التظاهرات كما احتجزت واوقفت وقامت بالتحقٌق مع افراد متظاهرٌن او ؼٌرهم لساعات او الٌام 

 على  73حٌث تنص المادة بدون قرار قضائً 
  . مصونة أ ـ حرٌة االنسان وكرامته       

  . ب ـ الٌجوز توقٌؾ احد أو التحقٌق معه اال بموجب قرار قضائً
اعتراؾ انتزع باالكراه  ، والعبرة بأي اإلنسانٌةواع التعذٌب النفسً والجسدي والمعاملة ؼٌر ٌحرم جمٌع ان ج ـ

 أو التهدٌد أو التعذٌب .

  اوال بقٌامهم بتقوٌض دور المنظمات العاملة فً حقوق االنسان ومنعهم من  51خرق موظفً انفاذ القانون المادة
 -ملٌن فٌها حٌث تنص المادة على :الوصول الى نقاط تواجدهم ومطاردة النشطاء العا

وتطوٌرها واستقاللٌتها ، بما ٌنسجم  أوالً : تحرص الدولة على تعزٌز دور مؤسسات المجتمع المدنً ، ودعمها
 "، وٌنظم ذلك بقانون مع الوسائل السلمٌة لتحقٌق االهداؾ المشروعة لها

  دستور العراقً حٌث قٌدت اكثر من جوهر لحق من ال 54خرقت الحكومة العراقٌة عبر اجهزتها وموظفٌها المادة
هذا الدستور أو تحدٌدها اال  اٌكون تقٌٌد ممارسة أي من الحقوق والحرٌات الواردة فًال وحرٌة  وكما فً النص "

 ." والتقٌٌد جوهر الحق أو الحرٌة بقانون أو بناء علٌه ، على أال ٌمس ذلك التحدٌد

من قبل عناصر إنفاذ القانون طبقا للقوانٌن العقابٌة على  اإلطار القانونً لالنتهاكات المرتكبة

 -المستوى المحلً :

   إن االنتهاكات التً ارتكبها عناصر إنفاذ القانون طبقا لالختصاص الموضوعً والوالٌة القانونٌة فهً تتبع

تكون افضت  والتً قد فً حال مخالفتهم لالوامر الصادرة لهم 269117لعام  19القانون العسكري رقم كل من 

 1919لعام  111منه اوجب سرٌان قانون العقوبات  81المشرع فً المادة ومع ذلك ف  الى ارتكاب جرائم

على كل الجرائم التً لم ٌرد ذكرها بالقانون العسكري بالتالً فان  9115لعام  13وقانون مكافحة اإلرهاب 
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 اٌذسزٛس اٌؼشالٟ ِٛلغ اٌجشٌّبْ اٌؼشالٟ ػٍٝ اٌشاثظ :  
-http://ar.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/%  
25

 ِشاجؼخ اٌّٛسد اٌسبثك .  
26

ٌالطالع ػٍٝ ٔع اٌذسزٛس ثٛاثخ اٌجشٌّبْ اٌؼشالٟ ِشاجؼخ اٌشاثظ:    

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

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

http://ar.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/
http://ar.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/
http://arb.parliament.iq/archive/2007/05/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%8519-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007/
http://arb.parliament.iq/archive/2007/05/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%8519-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007/
http://arb.parliament.iq/archive/2007/05/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%8519-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007/
http://arb.parliament.iq/archive/2007/05/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%8519-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007/
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العراقٌة عبر القٌادة العامة للقوات المسلحة المقاضاة للعسكرٌٌن عن كل ما ورد من انتهاكات ٌمكن للحكومة 
 ولٌس المحاكم العسكرٌة فقط .  عبر المحاكم التابعة لمجلس القضاء االعلىالعراقٌة إن تتابعها قضائٌا 

اإلدانة إلصدار هذا وتجدر اإلشارة إلى إن هناك تفصٌل ٌقتضً بإحالة المتهم المدان إلى محكمة عسكرٌة بعد 
بر محكمة عسكرٌة ومع ذلك فان االختصاص ٌقع على الدوام للقانون المدنً الجزائً حكم القانون بحقه ع

  .فً حال الجرائم الواقعة من قبل موظفً انفاذ القانون ضد مدنٌٌن
  

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

  ( من  752مشرع العراقً قد عاقب على جرٌمة الحرٌق العمدي فً المادة )ال إنحرق المؤسسات الحكومٌة
السجن المؤبد   تكون العقوبة )  فً الفقرة ثانٌا زاي على المعدل 5949لسنة  555قانون العقوبات العراقً رقم 

 أوبة رسمٌة ش أوالمحال التالٌة : ز . مبنى مشؽول من دائرة رسمٌة  إحدىالنار فً  إشعالكان  إذاالمؤقت  أو

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

 27. 9115لعام  13قانون مكافحة اإلرهاب رقم اإلرهابٌة فان االختصاص ٌنتقل من المادة سالفة الذكر إلى 

  قطع الطرق الحٌوٌة واإلستراتٌجٌة التً قام بها المتظاهرون فان لجنة كتابة التقرٌر تتحفظ على إٌقاع
عقوبات بخصوصها وذلك استرشادا بالقانون الدولً عدا إن المشرع العراقً لم ٌكن واضحا بخصوص 

ألنه  9113تموز  11صدر عن سلطة االئتالؾ المؤقتة فً العراق فً  قطعها إال بقانون حرٌة التجمع والذي

 28بنً على قوانٌن وأعراؾ الحرب وكما جاء بدٌباجته .

 

 اإلطار القانونً الدولً لالنتهاكات التً ارتكبها عناصر إنفاذ القانون  (3
فها طبقا للقانون الدولً وذلك لعدم وجود "تشٌر لجنة كتابة التقرٌر إلى إن المخالفات التً ارتكبها المتظاهرٌن الٌمكن تكٌٌ

أٌة والٌة قانونٌة دولٌة على اإلفراد المدنٌٌن العراقٌٌن وتقنٌا عدم توافر  الركن الموضوعً أو المكانً  أو الركن الدولً 

ى ان القانون كما وانه تدر االشارة ال بالمخالفات التً ارتكبوها خالل مدة التظاهر تسمح بتدخل على مستوى االنتصاؾ دولٌا

 "الدستوري العراق 

لقد صادق وانضم العراق إلى عدٌد من الصكوك الدولٌة سواء كانت إعالنا أو عهدا أو اتفاقٌة بالتالً فأن هذا االنضمام ٌفرض     

ة بموضوعها على الحكومة العراقٌة التزامات محددة وواضحة تم تفسٌرها إما عبر لجان الصكوك أو أفرقة العمل الخاصة أو المستقل

آو عبر مكاتب األمم المتحدة أو اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ذات الصلة بالتالً فهً تفرض االحترام والوفاء بها من ناحٌة التطبٌق 

 .اً أو اإلعمال أو اإلنفاذ والحكومة العراقٌة كممثل لدولة العراق ستسأل عنها عبر قنوات والٌات أممٌة متعددة أما أخالقٌا أو قانونٌ

إن جزء من هذه االلتزامات المستحقة على جمهورٌة العراق عبر المصادقة واالنضمام تتحدث عن كفالة حرٌة التظاهر والتجمع 

السلمً وتتصل هذه الحرٌة بالحقوق األخرى بالتالً فان المجتمع الدولً ٌسأل عن الحرٌة وكل ما ٌتصل بها بشكل مباشر أو ؼٌر 

 مباشر. 

 9119 كانون االول 1إلى  9119تشرٌن االول  95تظاهرات واالحتجاجات للفترة من المرتكبة إثناء فض وتفرٌق الوطبقا لالنتهاكات 

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

 مات التً استطاعت لجنة كتابة التقرٌر من اإلحاطة بها هً . جاءت فً حال السلم بالتالً فان االلتزا

اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان لعام  .1
291918 
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ٌفرض اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان التزامات أخالقٌة ذات طبٌعة ترقى لاللتزام القانونً جرى خرقها فً 
  -المواد:

  3الحق بالحٌاة المادة  

  5الكرامة البشرٌة اإلنسانٌة المادة المعاملة اإلنسانٌة واحترام 

  1االعتراؾ بالشخصٌة القانونٌة المادة 

  9إنهاء االعتقال التعسفً وتقٌٌد الحرٌة الشخصٌة ؼٌر القانونً المادة 

  13وجوب حرٌة الحركة والتنقل المادة  

  19حرٌة التعبٌر عن الرأي المادة 

  أوال 91حرٌة التجمع والتظاهر السلمً المادة 

 ثانٌا  97نظمات والمدافعٌن  واإلعالمٌٌن بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة المواد حق الم

  98و
 

 191130العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة  .0

 

  ألؾ ، باء ، جٌم  -الفقرة ثالثا   -المحاسبة وإجراءات التقاضً المكفولة المادة الثانٌة 
 ة سادسا الفقرة األولى كفالة و حماٌة الحق بالحٌاة الماد 
  و  9و  1الفقرات  9كفالة الحق باألمن الشخصً وعدم التعرض لالعتقال التعسفً والمساس بهما المادة

  5و  1و  3

  الفقرات أوال وثالثا  19كفالة حرٌة الحركة والتنقل وعدم تقٌٌدها المادة 

  الفقرة ثالثا جٌم  11كفالة المحاكمات دون تأخٌر المادة 

 تدخل ب التفتٌش والتحري على المنازل والدور والمالذات و الموائل أو أي ما ٌشابهها من سكن عدم ال

 الفقرات أوال وثانٌا  17اإلنسان إال بأمر قضائً قانونً وأصولً والحماٌة من هذا التدخل المادة 

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

كتابة التقرٌر ذهبت من خالل المعلومات الواردة إلى إن فرض التقٌٌد كان عاما وشامال بالتالً فان 
 .التقٌٌد شكل انتهاكا لحق حرٌة التعبٌر عن الرأي المتصل بحق التظاهر والتجمع السلمً 

  

 ICCالقانون الجنائً الدولً قانون المحكمة الجنائٌة الدولٌة  .0
ُز نجُت كخابت انخمزَز إنً إٌ انخكُُف انماَىٍَ طبما نُظاو انًحكًت انجُائُت انذونُت وانذٌ َسخُذ نًعاهذة رويا حش"

ال َُطبك عهً انحانت فٍ جًهىرَت انعزاق َظزا نعذو انًصادلت واالَضًاو يٍ لبم جًهىرَت انعزاق عهً  1998

ًحكًت انجُائُت انذونُت هٍ صاحبت االخخصاص انشخصٍ انًعاهذة أعالِ إال أَها كُفج االَخهاكاث َظزا الٌ ان

انىحُذ عهً انًسخىي انذونٍ نًحاسبت األفزاد كًا واٌ االخخصاص انًىضىعٍ لذ َخذاخم يع اخخصاصاحها فٍ حال 

  "حىفز أركاٌ انجزائى فُها

 
 ن قبل وأقرت م 911931أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائٌة الدولٌة فً عام مدونة طبقا ل

وتحدٌدا فً المادة السابعة أوال الفقرة ألؾ أوال حٌث تأكد لدى  1998الدول األطراؾ بمعاهدة روما 

 مراجعة اللجنة كثٌر من التسجٌالت الفٌدٌوٌة إن هناك أعمال قتل عمدٌة استخدمت فٌها األسلحة النارٌة 
ى مقتل عشرات المتظاهرٌن المتوسطة والثقٌلة خصوصا فً احداث جسر الزٌتون حٌث ادى الهجوم ال

وجرح المئات وجاء الهجوم بطبٌعة شاملة وحادة تزامنت فٌه الرؼبة بتحقٌق الهدؾ بمعزل عن االلتفات 
لاللٌة او الوسائل حٌث كان جدٌاً لم ٌنتهً اال بتحقٌق الهدؾ وهو ازاحة المتظاهرٌن عن الجسر بالرؼم 

 كل جماعً .من عدد الضحاٌا القتلى والجرحى والذٌن سقطوا بش
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 1979 قواعد سلوك الموظفٌن المكلفٌن بانفاذ القانون .7
طبقا لمدونة قواعد سلوك الموظفٌن المكلفٌن بانفاذ القوانٌٌن والتً تمت اعتمادها بقرار الجمعٌة العامة لالمم 

لموظفٌن فأنه ٌقع على عاتق جمٌع ا 1979كانون االول  17فً  31/119المتحدة من قبل الدول االعضاء بالقرار 

المكلفٌن باصدار القوانٌٌن مسؤولٌة حماٌة االفراد اٌنما كانوا وفً جمٌع االوقات . وبالتالً فان الموظؾ المكلؾ 

بانفاذ القانون علٌه دائما ان ٌحمً وٌحترم وٌوفً بجمٌع ماٌرد ضمن القانون المحلً للدولة وجمٌع االلتزامات 

 النسان وحرٌاته االساسٌة .على المستوى الدولً فٌما ٌخص كفالة حقوق ا

فً العراق اثناء التظاهرات  9191شباط  11و  9119تشرٌن االول  1اال ان ما ثبت خالل المدة المحصورة بٌن 

نجد ان ؼالب التظاهرات تعرض فٌها المتظاهرون الى القتل واالصابة المفضٌة الى اعاقة فً محافظة ذي قار 

ضرب المبرح واالهانة للكرامة االنسانٌة والمطادرة واالحتجاز واالعتقال دائمة او ؼٌر دائمٌة  و االعتقال وال

والتوقٌؾ تعسفاً وعدم ضمانة وصول المساعدة الطبٌة البل استهداؾ من ٌقوم بالمساعدة الطبٌة وفً مجملها تعد 

للمواد  المشار لها اعاله وطبقا1979خروقا واضحة للمواد الواردة فً مدونة قواعد سلوك الموظفٌن لعام 

 -التالٌة:

 المادة االولى وتنص على قٌام الموظفٌن المكلفٌن بانفاذ القانون بحماٌة جمٌع االشخاص  .1
المادة الثالثة وتفٌد بانه ٌجب على الموظفٌن بانفاذ القانون عدم استخدام القوة اال بالضرورة القصوى وتعنً  .9

لموظؾ بانفاذ القانون اواخرٌن بشرط عدم الضرورة القصوى هو الخطر المحدق الذي ٌهدد الحٌاة سواء ل
 توفر اي وسٌلة اخرى لدفع الضرر.

المادة الخامسة وتنص على واجب الموظؾ بانفاذ القانون مناهضة التعذٌب والمعاملة الالانسانٌة والسٌئة  .3
 .والحاطة بالكرامة البشرٌة وان ٌقوم باالبالغ عن هذه الجرائم ومرتكبٌها اي ان الٌؽض النظر عنها 

المادة السادسة وتنص على ان الموظؾ بانفاذ القانون ٌقع على عاتقه تأمٌن الرعاٌة الصحٌة والطبٌة  .1
الالزمة بالتالً اٌضا ٌستتبعها ضمانة اخرى ٌجب القٌام بها وهً توفٌر المساعدة الطبٌة الي ضحاٌا حوادث 

 انتهاك القانون .
 

لنارٌة من جانب الموظفٌن لمبادئ األساسٌة بشأن استخدام القوة واألسلحة اا .5
  المكلفٌن بإنفاذ القانون

تقر لجنة كتابة التقرٌر بالفجوة االصطالحٌة القانونٌة على مستوى القانون الدولً والتً قد ٌستتبعها التشرٌع 
نظرا للترابط الوثٌق بٌنهما من ناحٌة ضعؾ المشرع الدولً بتحدٌد معاٌٌر واضحة وأخرى تتعلق بتفسٌرات 

عدم وجود تعرٌفات للقوة أو األسلحة النارٌة وعدم توفر معٌار حدي للتناسب وخصوصا فٌما ٌتعلق  محددة حول
ومع ذلك سٌتم االحاطة باهم المبادىء ذات الطبٌعة المعٌارٌة القابلة  بمسألة التهدٌد الوشٌك أو الخطر المحدق

  -:للتطبٌق وهً 

 شأن استخدام القوة واألسلحة النارٌة من لمبادئ األساسٌة با مبدأ التناسب المبدأ الثالث من
   جانب الموظفٌن المكلفٌن بإنفاذ القانون

استخداما مفرطا وعنٌفا وممٌتا للقوة  دون تمٌٌز التظاهرات فً محافظة ذي قارجمٌع حٌث شهدت 
ولألسلحة النارٌة بالتالً فان التناسب كً ٌكون مشروعا ومقبوال ٌجب على عناصر إنفاذ القانون إن 

سلك اتجاهٌن لتفادي استخدام األسلحة النارٌة وهما إن تتخذ وسائل تقنٌة مثل المالبس الحامٌة ت
والمصدات والتً ثبن إنها لٌست بحاجة لها نظرا للمسافة الكبٌرة بٌنهم وبٌن المتظاهرٌن والثانً وسٌلة 

 تتعلق بالبدائل وأهمها المفاوضات و وسائل اإلقناع والتً لم تكن متوفرة . 
حاالت استخدام  جمٌعدا هذا فان اللجنة المكلفة بمراجعة المعلومات واألدلة الموثقة توصلت إلى إن ع

األسلحة كان بطرٌقة عشوائٌة و من مسافات بعٌدة وبشكل أفقً تجاه تجمعات بشرٌة بالتالً فان 
 القانون المحلً ولٌس الدولً فقط سٌفترض إنها حاالت قتل عمدٌة مباشرة .
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 من المبادئ أعاله كما تم بٌانه فً مبدأ التناسب   15و  11و  13و  9رة وتشمل المبادئ مبدآ الضرو

فأن ما ٌجعل استخدام القوة ؼٌر ضرورٌا هو المسافة الفاصلة بٌن الطرفٌن بالتالً فان استخدام 
 األسلحة النارٌة لم ٌكن ضرورٌا فً اؼلب التظاهرات .

لم ٌتم  17و  11خدام أٌضا كانت إجراءات منقوصة فالمبدأ كما وان اإلجراءات التً استتبعت االست 

 .احترامهم والقاضٌٌن بتجرٌم القوة ؼٌر الضرورٌة 

ٌجب إن   18كما وان تقدٌم المساعدة من قبل عناصر إنفاذ القانون بعد استخدامهم القوة طبقا للمبدأ 

 تقدٌم الرعاٌة الطبٌة والصحٌة لطواقمٌكون حاضرا وهذا لم ٌتحقق بل ثبت االستهداؾ العمدي المباشر 

 . 91كما وان استخدام عناصر ؼٌر مدربة بالتعامل مع التظاهرات واالحتجاجات ٌشكل خرقا للمبدأ 

 التوصٌات

 العراقٌة سلطاتال  .1
  لضمانة دولٌة لعدم اإلفالت من العقاب ألي من ٌرتكب انتهاكات  1998االنضمام إلى معاهدة روما

إلنسانٌة والتً قد ٌكون ضحاٌاها على تماس مع حرٌة التظاهر والتجمع جسٌمة ترقى للجرائم ضد ا
 والسلمً باإلضافة إلى تعزٌز اكبر لدور دولة العراق إمام المجتمع الدولً فً مجال العدالة الجنائٌة.

  العمل على تقدٌم المسؤولٌن عن ارتكاب االنتهاكات من موظفً إنفاذ القانون خصوصا اآلمرٌن وتحدٌدا
وتفعٌل دور االدعاء العام بهذا  المدنٌة والعسكرٌة العراقٌةتتعلق بالقتل العمد للمتظاهرٌن للمحاكم التً 

 .الخصوص
 32المؽٌبٌن توصً لجنة كتابة التقرٌر السلطات العراقٌة بضرورة البحث عن مصٌر 
 ٌن طبقا للقانون على سلطات الحكومة العراقٌة إٌقاؾ العمل بالتكٌٌؾ القانونً للتهم التً توجه للمتظاهر

 .9115لمكافحة اإلرهاب لعام  13رقم 

  العمل على تقدٌم أي أفراد أو أشخاص استؽلوا الحق بالتظاهر والتجمع السلمً وأقدموا على ارتكاب
 .حرق المؤسسات الرسمٌة وشبه الرسمٌة القتل و جرائم جنائٌة مثل 

  بعدم مالحقة المتظاهرٌن الذٌن شاركوا  بجمٌع مؤسساتهاتوصً لجنة كتابة التقرٌر الحكومة العراقٌة
 بقطع شوارع حٌوٌة وإستراتٌجٌة 

 بما  قانون حرٌة التظاهر والتجمع السلمً مسودة توصً لجنة كتابة التقرٌر البرلمان العراقً بإقرار
 .وطبقاً للشرعة الدولٌة ٌتالئم مع مطالب المتظاهرٌن

 بإصدار بٌان وجمٌع المؤسسات االمنٌة لداخلٌة وزارة اة كتابة التقرٌر رئاسة الوزراء و توصً لجن
تتعهد فٌه عدم مالحقة المتظاهرٌن السلمٌٌن قضائٌا وإلؽاء أي تعهدات قدموها بشان عدم المشاركة 

 بتظاهرات مستقبال إعماال للحق بحرٌة التظاهر والتجمع السلمً.
 قة مراقبً حقوق اإلنسان توصً لجنة كتابة التقرٌر رئاسة الوزراء و وزارة الداخلٌة بعدم مالح

والحرٌات األساسٌة العاملٌن فً المٌدان والصحفٌٌن واإلعالمٌٌن ممن قاموا بواجباتهم األخالقٌة وطبقا 
 للقانون المحلً النافذ.

   تبدي لجنة كتابة التقرٌر قلقها العمٌق ) مع االحترام للقانون النافذ ( من اإلجراءات المتعلقة بالتحقٌق
أن ٌكون  مجلس القضاء االعلىلمخالفات التً أقدم على ارتكابها الطرفٌن وتطلب من باالنتهاكات وا

هناك مرونة اكبر فٌما ٌتعلق بسقؾ السرٌة إلجراءات التحقٌق االبتدائً وكفالة علنٌة المحاكمات 
 بادوراها النهائٌة.

 ٌة واألجهزة األمنٌة المرتبطة تلفت لجنة كتابة التقرٌرنظر وزارة الدفاع العراقٌة ووزارة الداخلٌة العراق
بالقٌادة العامة للقوات المسلحة العراقٌة إلى الحاجة الماسة للمباشرة بعملٌة إصالح مؤسسً واسعة 

ترتكز إلى تدرٌب موظفً إنفاذ القانون على احترام حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة وخصوصا 
 والقانون الدولً العام ذا الصلة.واسترشادا بالدستور العراقً والقانون المحلً النافذٌن 

 .توصً لجنة كتابة التقرٌر السلطات العراقٌة باصدار جدول بسقؾ زمنً محدد لحصر السالح بٌد الدولة 
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ٚاٌزٞ ٠طًّ دبالد لذ رشرجظ ثبالخزفبء اٌمسشٞ رط١ش ٌجٕخ وزبثخ اٌزمش٠ش اٌٝ اْ ِػطٍخ ِفمٛد٠ٓ ٠ط١ش اٌٝ ج١ّغ االضخبظ ِجٌٟٙٛ اٌّػ١ش 

 ٚاٌخطف ٚاٌفمذاْ ٚاٌزٛل١ف ٚاالدزجبص.



الثالث عن التظاهرات التقرٌر جسر الزيتون                    

 PFO  / منظمة السالم والحرٌة ) خاص محافظة ذي قار ( العراقفً 
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  توصً لجنة كتابة التقرٌر بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراقUNAMI  الى تقدٌم مبادرة تضم عدة

 ات طبٌعة سٌاسٌة الٌجاد حلول لالزمة الراهنة فً البالد.اطراؾ محلٌة للدخول بوساطة ذ
  توصً لجنة كتابة التقرٌر وبشدة منظمة األمم المتحدة وتحدٌدا مكتب المفوض السامً لحقوق اإلنسان

إلى تقدٌم الدعم الفنً الكامل لجمٌع أجهزة إنفاذ القانون العراقٌة فٌما ٌتعلق بمجال تدرٌبهم على احترام 
 ن والحرٌات األساسٌة وكفالة ذلك بالتعاون مع حكومة جمهورٌة العراق.حقوق اإلنسا

  بتوجٌه المقررٌن الخواص وافرقة العمل التً تنظر توصً لجنة كتابة التقرٌر مجلس حقوق اإلنسان
بالمواضٌع الى ضرورة االحاطة الشاملة والطلب من الحكومة العراقٌة بتنظٌم زٌارات لهم باقرب وقت 

 ممكن.
 مكتب حقوق االنسان فً بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق جنة كتابة التقرٌر توصً لUNAMI 

مكتب المفوض السامً )مع التأكٌد( على ضرورة تدرٌب مراقبً حالة حقوق اإلنسان والحرٌات و
األساسٌة فً المٌدان تدرٌبا عالً المستوى لٌتمكنوا من القٌام بواجباتهم ومسؤولٌاتهم بالشكل 

 ب.المطلو
  علىمع التاكٌد  تقترح لجنة كتابة التقرٌر على منظمة األمم المتحدة واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر 

شمول مراقبً حالة حقوق اإلنسان و الحرٌات األساسٌة العاملٌن فً اٌجاد الٌة ل ضرورة البحث بأمكانٌة
تهدد اطر جسٌمة فً المٌدان والتً وه من مخالمٌدان بحق التمتع بحماٌة الشارة الدولٌة بالنظر لما ٌعان

 حٌاتهم بشكل مباشر.
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