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حمالذة رذرعية بال الذم ولنسذان بذالوع  العذام المقذاوم تع   ثقا ة حقذوق اال    

 :نسان ونوتتكون ال رعية الدولية لحقوق اال.نسانحقوق اال

نسذذذان الصذذذالم عذذذن االوذذذم المتحذذذدت  ذذذ  م  لحقذذذوق االعذذذالن العذذذالاال .1

الاكرى الستون لالعذالن العذالم  /الكاتن:ان ر"والت( 31)ولضم  11/11/1441

 ."لحقوق االنسان

العهذذذد الذذذذدول  الرذذذذاا بذذذالحقوق المدنيذذذذة والسياسذذذذية والبرتوكذذذذو   .1

 .11/11/1411االختيامي المالحا به الاي بدأ نفاذه بتاملخ 

بذذذالحقوق االقتصذذذاللة واالجتماعيذذذة والمقا يذذذة  العهذذذد الذذذدول  الرذذذاا .3

 (.االوم المتحدت) 1411عام ( 1111)حسبما ومل    قرام 

و ذذا رذذكا  التمييذذ  الع صذذري ااالتفاقيذذة الدوليذذة لالقضذذار عالذذ  جميذذ   .4

 .عن االوم المتحدت 1411عام ( 1111)قرام 

 االتفاقية الدولية لم   جرلمة الفصل الع صري والمعاقبذة عاليهذا قذرام  .1

 .عن االوم المتحدت 1493عام ( 3111)

رذذذذكا  التمييذذذذ  هذذذذد المذذذذرات قذذذذرام ااتفاقيذذذذة القضذذذذار عالذذذذ  جميذذذذ   .1

 .1494عام (14/111)

 .1414اتفاقية و ا ضة التعالن وهروب المعاوالة القاسية عام  .9



 .1414اتفاقية حقوق الطفل عام  .1

عذام نسذان  ذ  ح لذران  ا لحقوق االيجار    اإلعالن ال هائ  لمؤتمر  يو    

نسذان عالميذة الطذاب  و يذر قابالذة لالتج ئذة ولتو ذا جمي  حقوق اال":1443

 ."كل و ها عال  اآلخر ولرتبط به

الحقوق االقتصذاللة تحقذا ، نسذان  يمذا بي هذا بعالقذة جذد ترتبط حقذوق اال    

اوذذا .التذذواعن الضذذرومي الذذالعم الحتذذرام حقذذوق المواط ذذة السياسذذية والمدنيذذة

هذذ  حرلذذة الذذرأي والتعبيذذر ع ذذه   مقراطيذذة السياسذذيةساسذذية لالدلالمكونذذات اال

وحرلة الضمير واالنتمذار والت  ذيم السياسذ  وال قذاب  واالجتمذاع  والمقذا   

نسذذان الم صذذوا عاليهذذا  ذذ  كذذل ذلذذع لقذذ  هذذمن حقذذوق اال.وحرلذذة االجتمذذا 

والمواثيذذا الدوليذذة الصذذالمت عذذام  1441 عذذام عذذالن االوذذم المتحذذدت الصذذالما

حقوق المدنيذذذذذة والسياسذذذذذية واقاوذذذذذة لولذذذذذة القذذذذذانون والراصذذذذة بذذذذذال 1411

مالت ال ذذعن باالنترابذذات الحذذرت الدوملذذة ووراقبذذة اووؤسسذذاتها الم بمقذذة عذذن 

المجتمذذذ  الذذذدول  عبذذذر االوذذذم المتحذذذدت لت فيذذذا ذلذذذع حسذذذبما جذذذار  ذذذ  قذذذرام 

عذذالن االوذذم المتحذذدت والمؤلذذ  وذذن للباجذذة وثالثذذين اوقذذد نذذ  .13/3/1491

وق المدنية والسياسية ون المالت المالمذة حتذ  المذالت والت عال  وجموعة الحق

الحاللة والع رلن ووجموعة الحقوق االقتصذاللة واالجتماعيذة والمقا يذة وذن 

 .المالت المانية والع رلن وحت  المالت السابعة والع رلن

حقوق المرأت ت ّكل احدى اكمر الجبهات حساسية    الصرا  الضامي ون     

ت ثذاماوبعيذدا  عذن التحذدلات و!ر والدلمقراطيذة الدسذتوملةاجل التمدن والتحضّ 

العاطفيذذة،الروا العدويذذة والتعبيذذر عذذن اآلالم ان صذذّح التعبير،و ذذ   الم ذذاعر

وسذذاط المحا  ذذة الطبيعذذة الظذذرون نسذذن كبيذذرت لاويذذة والترال ،اهذذا ة الذذ  

م ذذذاب والقمذذذ  االو الرذذذون امجتمذذذاع و نسذذذائية واسذذذعة بسذذذبن الحذذذروب 

حقذوق  ذدن ..ما يذاتالعصذابات والتعالن،الفقر والعوع،ووراطر والسجون وال

تذذذذذذذذذذذذذذذذذتالر   ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  التسذذذذذذذذذذذذذذذذذاوي  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  الحقذذذذذذذذذذذذذذذذذوق  المذذذذذذذذذذذذذذذذذرأت

تذد   المذرأت الذممن و!جتماعية واوام القذانونامقتصاللة،السياسية،المقا ية،اال

ون الم ذ   ولمتذد الذ   طوق االهطهال الاي لالت  عال  ع قها وضاعفا بسبن

بسذذذبن ال ذذذرون االجتماعيذذذة والعذذذالات ال ذذذام  والمدمسذذذة ووكذذذان العمل،و

لوم المذذرأت /عبيذذر اله ذذداوي"المترالفذذة وتسذذالط القذذوى الدل يذذة المتطر ذذة واالم ابيذذة

 و تذدى التسذاو  المقذا    ذ  مابطذة المذرأت العراقيذةنذدوت /والرجل    ب ار وجتم  ودن  للمقراطذ 

المذرأت بحقوقهذا و ذ  العذراق تتمتذ  ال تتمتذ  ."الدلمقراطية وب ار المجتم  المدن عن 

الضا والم صوا عاليها    الوثذائا الدوليذة الراصذة بحقذوق المذرأت السذيما 



عذذام (14/111)قذذرام،رذذكا  التمييذذ  هذذد المراتااتفاقيذذة القضذذار عالذذ  جميذذ  

وذذن الدسذذتوم الذذدائم حقذذوق المذذرأت المدنيذذة وذذن  41لقذذد ا فالذذم المذذالت .1494

وط   رذئ ا ام ابي ذا ع ذدوا والدلمقراطية واالجتماعية،واراعم الوالر لون الذ

تجذذرل القاهذذ  وذذن وه يتذذه  ذذ  ال صذذوا القانونيذذة لتحولذذه الذذ  الات طائفيذذة 

 العراقيذذون احذذرام  ذذ  االلتذذ ام بذذاحوالهم"مرذذاعة اآلمار الفقهيذذة المرتالفذذة

و اختيذاماتهم،ول  م ذلذع او وعتقداتهم او واا بهم اال رصية،حسن للاناتهم 

لسذ ة (111)ات قانون االحوا  ال رصية مقمو اه المالت ت ف  انجاع"نبقانو

1414. 

بدعتبذذامه عضذذو حقذذوق الطفذذل وذذا ل طبذذا عالذذ  حقذذوق المذذرأت ل طبذذا عالذذ     

حذا :الت  تحم  الطفذلالموال القانونية ت رل  والبد ون !المجتم    اساس  

وذن وقتصذالي الطفل    لعم اقتصالي وحدل بغض ال  ر عن لخذل العائالذة اال

حا الطفذذل  ذذ  الحصذذو  عالذذ  وكذذان  ذذ  لوم ،سذذن الررذذدواللتذذه الذذ  بالو ذذه 

حا الطفذذل  ذذ  الحصذذو  عالذذ  وقاعذذد ،الحضذذانة وملذذاط امطفذذا  المجانيذذة

و   ام تصذذذاب ،بتدائيذذذة ولغالذذذة الدماسذذذة المانولذذذةلماسذذذية وجانيذذذة وذذذن اال

و   ،وننج الذة لحذاكم عاليهذا القذا هعتدار الج سذ  لكذال الج سذين واعتبذامواال

ضذذذرب  ذذذ  التعاوذذذل وذذذن قبذذذل العائالذذذة وكذذذل وؤسسذذذات جتمذذذاع  والالقهراال

حذدا   ذ  كذل وؤسسذات المجتمذ  واعتبذامه و   التسو  وت ذغيل اال،المجتم 

 .ج حة لحاسن عاليها القانون

نسذذذان نفسذذذها تفذذذرط الحرلذذذات السياسذذذية والحقذذذوق المدنيذذذة وحقذذذوق اال   

رذذاحم ع هذذا ابوصذذفها حاجذذة واقعيذذة ووطالبذذا سياسذذيا ووسذذدلة عماليذذة وهمذذا 

ولم تذر  يهذا المذدخل ،ل  وستقبل بعيذداالت  ترجد ا ال مولية لدلولوجيات  اآل

 ذذذذدا ها الكبذذذذرى السذذذذيما حذذذذين لك ذذذذ  حذذذذاوالو  ذذذذاه االضذذذذرومي لتحقيذذذذا 

 ذذذدان الكبذذذرى وخسذذذروا الحرلذذذات نهذذذم خسذذذروا االالدلولوجيذذذة او تالذذذع اآل

نسذذان والمذذواطن السياسذذية والحقذذوق المدل ذذة والحيذذات الدسذذتوملة وحقذذوق اال

 .وعا

وذة لتوقذ  عالذ  عالم ذة المجتمعذات لذ  وفهذوم االااالنتقا  ون وفهوم المالة    

سذا  وذن اطالق الحرلات السياسية والحقذوق المدنيذة عالذ  اوتحدلث ب ا ا و

نسذذذذان بضذذذذمانات لسذذذذتوملة طذذذذالق حرلذذذذة الفذذذذرل وحقذذذذوق االاالمسذذذذاوات و

 ذذ  تذذرتبط العدالذذة االجتماعيذذة ولتطذذوم وفهووهذذا مقيذذا وذذ  موعاليذذه .وقانونيذذة

قاوة المؤسساتية المدنيذة واعتمذال التعدللذة السياسذية او ردن حقوق االنسان

مسذذار الحيذذات الدسذذتوملة الدلمقراطيذذة ووهذذ  حذذد اوالفكرلذذة والتداوليذذة عبذذر 



و يذذذذذة واالعتقذذذذذاالت جذذذذذرارات االحكذذذذذام العر يذذذذذة وااللذذذذذ  م الطذذذذذوامىر واال

  عن حقوقذه ن الد اوتستهدن حركة حقوق االنسان تمكين كل  رل و!الكيفية

و بالتعاون و  و  مات المجتمذ  المذدن  المرتالفذة التذ  تتصذدى لهذاه اب فسه 

لذدلولوجيات والحسذابات و اآلاالذرأي العذام ،والحام ون الوقو  اسرى المهمة

صذغر عذدلا قذل حمالذة واالهذع  واالالد ا  عن االبو   تبدأ ،اآلنية والضيقة

 . ا لالرطركمر   ارة وهعفا وتعرهباعتبام م الفئات اال

كذذذام  لقذذذو  .ووهذذذة حذذذدلث وخالذذذا رذذذعبيات وؤقتذذذةليسذذذم الدلمقراطيذذذة     

عطذ  وذن انسان الذاي لعمذل لغيذره ال لمكذن ان لكذون حذرا وهمذا اال":وامك 

علذذ  العذذارات ول به ذذا المذذ هم المذذالي التذذاملر  الذذ  .".!حقذذوق لسذذتوملة

لالذه لهمذا نسان بتحوالرأسما  الكبير كونه حاو  حم  الدلمقراطية وحقوق اال

اليذوم العدالة الدوليذة و!ال  حفالت ت كرلة    سبيل تحقيا وصالحه ووطاوعه

سمح لالقذوت ،وتجاعن بت وله وصداقيتها العدليةال تو"الحيتان الكبيرت"تحم 

ي اوتالك وسيالت  التغييذر ،اوترامع م بإعالت نهن المروت واحتكام تعرل  الم

 . نسانالمروت واال:   المجتمعات الرأسمالية

لحرلذذذذات الفرللذذذذة والعاوذذذذة والتمتذذذذ  اي حذذذذدلث عذذذذن حقذذذذوق االنسذذذذان وا   

عذالت القترن بال جذاا  ذ  استتباب االون  و حدلث  امغ وا لم بالدلمقراطية و

نهار الفقر وتحقيا اوتقالي  البطالة و وترويم الب   التحتية الب ار االقتصالي

يذذذذذة والضذذذذذمان العدالذذذذذة االجتماعيذذذذذة بمعذذذذذالير الرذذذذذدوات الصذذذذذحية والتعاليم

 ذذذذذذذل الحذذذذذذذدلث عذذذذذذذن حقذذذذذذذوق االنسذذذذذذذان وضذذذذذذذيعة لالوقذذذذذذذم  ذذذذذذذ  /الكاتذذذذذذذن"االجتمذذذذذذذاع 

وسذذذذا مة  ذذذذ  ك ذذذذ  االسذذذذتبدال الذذذذدل    ذذذذ  ..حقذذذذوق االنسذذذذان/الكاتذذذذن"وكذذذذالع"العذذذذراق 

 ".لوناو /1111تقرلر حقوق االنسان    العراق لعام "وكالع"العراق

  اسذذتقاللية القضذذار تفرهذذها الضذذرومت ومالمذذا تال وهذذا

 وملةال صوا الدست
القضذذار لعاوذذذة المجتمذذ  القذذذانون  الذذاي لحقذذذا الطمدني ذذة واالسذذذتقرام       

وقد نبهذذم ال ذذرائ  السذذماولة ،ولصذذون الحقذذوق وتحتذذرم بذذه حقذذوق االنسذذان

والقوانين الوهعية ال  ذلع من وهمة القضار  صل الرصووات الت  ال لرالو 

اقذذذرام  وال لكفذذذ .و هذذذا وجتم ،و ذذذو تجسذذذيد لصذذذومت القذذذانون  ذذذ  اتذذذم وجذذذه

وبذال  االوذم المتحذدت "و ذ .القوانين سالوة الحيات االجتماعية وكفالة ن اوها

ب د ووبذدأ  11ومل   1411لس ة "االساسية ب دن استقاللية السالطة القضائية

حو  استقاللية القضار وحرلة التعبير وتكولن الجمعيات والمؤ الت ورذروط 



القضات وحرلة اصذدام االحكذام  ذ  /تنالكا"الردوة والحصانة والسرلة المه ية والع  

 .  "العراق

عذدم تواجذد اي كذان  ذوق تع ل  السالم اال ال  والعدالة االجتماعية وهذمان    

تسذتال م "العذد  و كذرت المسذاوات القانونيذة والمسذاوات الفعاليذة/ ام  حاود عبد الكذرلم"القانون

 والالوبيذذذذذة الورذذذذذائم االصذذذذذطفائيةبعيذذذذذد عذذذذذن القذذذذذوي المسذذذذذتقل القضذذذذذار ال

تتمتذذذ  بالكفذذذارت والربذذذرت التذذذ  قضذذذائية الروذذذوع الالضذذذا طة،ولعتمد عالذذذ  

ال الروذذوع االجراويذة وسذيئة السذمعة والسذذيرت )وال  ا ذة والوط يذة والحياللذة

،وتعميذا وذ هم ("بامالوك  وعالالت القضار العراق  الدلمقراط  الجدلذد/الكاتن"والسالوك

لوم قضذذات التحقيذذا تع ل  ،وحقذذوق االنسذذان  ذذ  عمذذل المؤسسذذة القضذذائية

و   العراق لتطالذن .وال  ام القضائ  الاي لفصل بين سالطة التحقيا واالتهام

وتد يذذذل الم  ووذذذة القضذذذائية وتذذذرويم وا دوتذذذه واصذذذالا اعذذذالت ب ذذذار الضذذذا 

البائدت ون قيم واس  واعران قضائية كانم ت ذكل وقووذات الب ذار  اتالسالط

 ."عراق     تع ل  السالم وامون االجتماع لوم القضار ال/سالم موهان الموسوي"!القضائ 

 م وقووات انبعا  المجتم  المدن   و الفصل بين الدولة والمجتم  اون    

سا  ا م اان .الت رلعية والت فيالة والقضائية:والفصل بين السالطات المال 

 ات   ب يان المجتم  المدن   و القانون او السالطات القضائية او لولة وسالط

وان الحرلات والتعدللة السياسية والفكرلة االمعالير القانونية صمام  .القانون

والح بية والتداو  السالم  لالسالطة عبر ص اللا االقترا  وآليات ال  ام 

حرلة :"1141كتن وامك  عام .السياس  ال رعية وبضمان الدستوم

 اه كالها ..التجامت،حرلة التمالع،حرلة الضمير،حرلة الصحا ة،حرلة القضار

وحمد )ولؤكد".ي اسم وحدلاصل واحد وت ابه  و الحرلة بدون وا  منا

بدنه اإلطام الاي ت ت م  يه العالقات  المدن  المجتم وا ية (عابد الجابري

بين أ راله عال  أسا  الدلمقراطية ولمام   يه الحكم عال  أسا  أ البية 

سياسية ح بية وتحترم  يه حقوق المواطن وتقوم  يه لولة المؤسسات 

ح اب وال قابات البرلمان والقضار المستقل واال:بالمع   الحدلث لالمؤسسات

 .الخ..والجمعيات

الدستوم والقضار /سالم موهان الموسوي"تع   ن رلة  صل السالطات الدستوملة    

لالسالطة القضائية بما لتيح لها ومامسة لوم ا  االستقاللية والحرلة"والتواعن

رسيخ وبال  العدالة،وقدمت السالطة وت المهم    ب ار لولة القانون

همن لائرتها،وعدم تدثر ا  والتطوم عال  الحركة وحرلة املار القضائية

ن تتقيد بمراقبة السالطتين ابالمواق  السياسية لالسالطة الت فيالة،ولون 



وتضمن .و    قراماتهاا   عمالها  ي و هااو تدخل االت فيالة والت رلعية 

حقوق ال ا  وحرلاتهم وو   السالطات االخرى االستقاللية القضائية همان 

ون التدخل    اعما  القضار او ا تصاب سالطته عبر سطوت كبام ووظف  

الحكووة ووممال  البومجواعلة البيروقراطية والكووبرالوملة والطفيالية 

اي همان ل   اي اختال  لساوم االجه ت القضائية    ،وكبام المقاولين

وعة والت  قد تدعمها بعض القوى المؤثرت    وواجهة التدخالت  ير الم ر

المجتم  و   وواق  اتراذ القرام بغرط امباك العدالة االجتماعية وتجاوع 

بمع   اخرى تضمن .وواعلن الحا وتدولل نصوصه ال   ير وراويها

االستقاللية القضائية الت ام المؤسسة القضائية بالحياللة وعدم االنحياع ملة 

ضا  المؤسسة القضائية او قراماتها لي   قط لالسالطة خاجهة كانم،وعدم 

نما حت  لالمصالح الراصة والسياسية و ها،وبالتال  عدم تمكين االت فيالة و

تحرن  رروخ حدا اتالع المصالح ون ال فاذ لاخل جسد القضار،وتمك ها ون 

 .تطالبها العدالة والقانونتوسام االستقاللية والحيال الت   عن القضار

من االستقاللية القضائية لي   قط قدمت القضار    التطبيقات وتض     

القانونية الساليمة لالقوانين،وحسم القضالا وتطبيا وعالير العدالة 

ي ورك  ون انما قدمت المواطن ون وقاهات ابحياللة وعدالة،و والقانون

وام القضار    حا  رعومه بررق او الت فيالة اوراك  السالطتين الت رلعية 

كل ذلع لستال م جمالة ون ...و العمل بما لرال  ال صوا القانونيةاوم الدست

الضمانات االساسية لالقاه  تمك ه ون وقاووة الضغوط الت  قد تسالط عال  

خياماته واختياماته بم اسبة تعيي ه او ترسيمه او استكما  وقووات  يبته 

ة والعدالة واحتراوه وحياللته ون ا ته االور الاي لساعده عال  تركي  السالو

وعاليه القضار كمصدم .االجتماعية وت  يط عواول ال هضة    المجتم 

لالقانون  و استقرام المحاكم وتقدوها المستمر    السير عال  قواعد 

وعي ة،وت مل السالطة القضائية وجمو  المحاكم الموجولت    الدولة لتطبيا 

 .  وجمو  االحكام الت  تصدم ا    سبيل  ض ال  اعات بين ال ا

السالطة ان "الجدلد عال الدستوم العراق  الدائم ون ( 14)اكدت المالت      

عال  اختالن انواعها ولمجاتها،وتصدم  القضائية وستقالة،وتتوال ا المحاكم

القضات وستقالون،ال سالطان (:"11)وجار    المالت ."احكاوها و قا  لالقانون

التدخل    القضار او لغير القانون،وال لجوع اللة سالطة  عاليهم    قضائهم

لم لكن وعصووا ون الرطد  الدستوم العراق  الدائملكن ".   رؤون العدالة

خبرار    الفقه )الباب اوام مجا  الدلن( 14)تفتح المالت واالنتقالات ل



الرقابة المرتصة اساسا ب!مرغا  عضولة المحكمة االتحاللة العاليا(االسالو 

الفصل ،والدستوم تفسير نصواو  ا اتعال  لستوملة القوانين واالن مة ال

االنفراج /الكاتن"الخ..   القضالا الت  ت  د عن تطبيا القوانين االتحاللة

  ".السياس  والتعدلالت الدستوملة    العراق

   نحو ووق  و ص  ووعين تجاه الالجئين وال اعحين 
الع ذذذ  قضذذالا والالجئذذين وال ذذاعحين صذذدامت المهجذذرلن  بذذوأ ووهذذوعةتت    

بيذذرت تواجذذه كمعضذذالة ك لب السياسذذ االهذذيمن عالذذ  تواالهذذطهال والتمييذذ  و

والترحذا   الماللذين الذ  الهجذرت وتذد   سباب الت  ل عماالو!الدو العدلد ون 

 ع هذذذا ين،ووهما اختالف ذذذا  ذذذ  تحدلذذذد جذذذاوم ا وت ذذذري  المسذذذؤولالقسذذذري

 .وتبال م اآلمار بصدل ا،تبق  خطيرت

كمحاولذة اسذذتباقية  طواعيذذةالالهجذرت   ذذ وفهذوم لع"التهجيذر االحتذذراعي"    

الذذاعر وذذن العذذائالت بسذذبن وئذذات اآلالن وتالجد اليذذه لتفذالي المرذذاطر المقبالذذة،

 جير ذادي سعر وتو ر،بي ما تر ن اخذرى بتدبيوتها ب عن بي  تعالن !والترول 

العذذائالت الغ يذذة ،وتبيذذ  الوهذذ  االو   عالذذ  اوذذل ان تعذذول اليهذذا بعذذد تحسذذن

االرذذاعات سذذا م تو.سذذعام مخيصذذة جذذدادكاوذذل اثاثهذذا بوذذ  لوم ذذا السذذك ية 

حالة الف   واتسا  خامطذة التهجيذر االوذر  جيمدالمقصولت و ها او العفولة بت

 رضذ وت.وخامجذهبالل تهجير آالن العوائل وت ذتيتها لاخذل الذ ال لؤلي الاي 

أ ذذذذذذذدان "لذذذذذذذ اطام ذذذذذذذا العذذذذذذذام ا ذذذذذذذ   االحتذذذذذذذراعي عماليذذذذذذذات التهجيذذذذذذذر

سذذالين تهدلذذد ا  وسذذتوى التطبيذذا الميذذدان  عالذذ يجرتو،ج ذذداتاو"ووصذذالح

 سذوقولتتوسذ  ال تسبن    ن ر الاعر العذاملت وباررت وعال ية وب ت  السبل

 رائجذذة مصذذحاب الغذذرط السذذيب ولالعصذذابات الرامجذذة عذذن القذذانون التذذ  الال

واسذتباقا لالوقذم "احتراعلذا"سالكه،لترحل الكمير وذن العوائذلتتترك والي اال و

لمت قبذذل ان تفذذرط عالذذيهم وتكذذون القضذذية بذذين الحيذذات صذذحاب المبذذااليكونذذوا 

 !وعاليه التهجير االحتراعي  و تهجير قسري.والموت

و ة وذذا اتقذذوم بذذه حكووذذالذذاي  التطهيذذرالتهجيذذر القسذذري رذذكل وذذن ارذذكا      

وحذدلت   خالر اماهذاو وجموعات اث ية الوجموعات وتعصبة تجاه وجموعة 

بذذالت الجماعيذذة رائم الحذذرب واالول ذذدمج هذذمن جذذ!و  ئذذة وعي ذذةانربذذة لصذذالح 

والت  ال تسقط  نسان الاالقانون الدول  ووفا يم نسانية و ا والجرائم هد اال

عذذدم تقذذالم جذذرائم الحذذرب والجذذرائم المرتكبذذة هذذد "حسذذن اتفاقيذذة بالتقذذالم

 ةجسذيمال اتنتهاكذ هذو جرلمذة حذرب باعتبذامه وذن اال!1411لعذام "نسذانيةاال



 11/1/1444ات ج يذذذذذ  المؤمخذذذذذة  ذذذذذ  لالقواعذذذذذد الموهذذذذذوعة  ذذذذذ  اتفاقيذذذذذ

ون اتفاقية ج ي  الرابعة لعام  44المالت ،وح رت 1499وبروتوكوالتها لعام 

ماهذ  و نفذيهم وذن االمذواط ين او الفذرلي لالاال قل القسري الجمذاع   1444

كمذا اعتبذر .خذرىالولذة  ةلذاماهذ  ال  او اماه  لولة االحتال  ال  االمحتالة 

لاخاليذذا او قسذذري ال قذذل الو اترحيذذل ال 1499  لعذذام وهذذا   االالبروتوكذذو  اال

كذذذالع لمجذذذم وواثيذذذا .وذذذن االنتهاكذذذات الجسذذذيمة لذذذالع البروتوكذذذو خامجيذذذا 

ساسذذ  لالمحكمذذة و ذذا ويمذذاق نذذوموبرغ بال  ذذام االوالمحذذاكم الج ائيذذة الدولية،

 .الج ائية الدولية،عال  اعتبام التهجير القسري جرلمة حرب

كذذذانوا  1114 و ذذذا كذذذانون المذذذان ال ذذذاعحين  و ذذذا لونذذذاو   ذذذدن ذذذ  العراق،  

الدائم والقسذوت البالغذة احيانذا بسذبن سذور االوهذا  االو يذة وعرهين لالرطر 

بحاجة ال  ودوى ووساعدات انسذانية اساسذية ووراطر التهدلد والوعيد،و م 

وو ذا تقذدلرات االوذم .ووقعا  ذ  كذل انحذار الذبالل 1111وحمالة    اكمر ون 

ل  رذر   ذ  حاجذة لالمسذاعدت ا 111ون خمسة واللين وكمر المتحدت  دن ا

لذذ  ا 111كمذر وذن الداع ذية احذدا  الع ذ  ،بعذد ان اجبذرت ا ذ  عمذوم البالل

لذ  ا 111كمذر وذن الذ  تسذجيل ارر  عال  وغذالمت و ذاعلهم قسرلا،و ذيرت 

عراقذذ  كالجذذب  ذذ  البالذذدان المجذذاومت  ضذذال عذذن واليذذون  رذذر  وهجذذر  ذذ  

ريمذذذات الماليذذذون رذذذر  وتواجذذذد  ذذذ  و   ذذذاك نحذذذو واليذذذون ونصذذذ .الذذذداخل

ل  رر  لعي ون    و اطا ل  ط  يهذا ا 411كمر ون واليون واال اعحين و

ساسية وحذدولا جدا، ضذال عذن وجذول القتا  حيث لكون وصولهم لالردوات اال

لذ  رذر  قذد ا 411كمذر وذن ا نوا!ل  الجب عراق   روا وذن سذوملاا 111

لذذذ  اوالجميذذذ  بحاجذذذة واسذذذة كرلسذذذتان العراق، قالذذذيماوجذذذدوا لهذذذم والجذذذد  ذذذ  

 .وساعدات

الم  مذذذذات والهيئذذذذات الدوليذذذذة ذات العالقذذذذة والم  مذذذذات  ةواسذذذذهووذذذذ  ا    

نسذان  ذذ  حقذوق اال اتم ذ  انتهاكذذلنسذانية  ذ  ت  ذيم ال  ذذاطات الضذا طة اال

  ذدن الحكووذة!ال اعحينل  الصا  الموال امساسية والغاار والدوار او العراق

تعاوالذذم وذذ  قذذد "لحكووذذة االسذذبا نذذومي المذذالك نسذذبة الذذ  مئذذي  ا"المالكيذذة

قبذذل نيسذذان التهجيذذر الحذذدلث عذذن تركذذ  يلالتهجيذذر القسذذري بانتقائيذذة عاليذذة 

لقد تعاوالم !والهجرت بعد  اا التاملخ ال  وا الداخال  تتجا ل كوام و 1113

التسذذذيي  ،وطغ  وذذذ  والذذذ  التهجيذذذر القسذذذريو قطعذذذة ال  يذذذر إعلواجيذذذة ب

التقاليذذذل وذذذن و السذذذكوت والتغاهذذذ عمذذذد تاناتهذذذا لتعالذذذ  بيالطذذذائف  الكمذذذون و

 .سياس التوظي  ة وال مياال



عذذن عماليذذات التهجيذذر واسذذعة  الداع ذذيةال لمكذذن  صذذل عماليذذات التهجيذذر     

،وعماليذات التهجيذر المحذدولت 1119و 1111امعذوام  ال طذاق التذ  تمذم  ذ 

را  عماليذذات التهجيذذر  ذذاه وطبيعذذة الصذذ ال لمكذذن الفصذذل بذذينو.قبالهذذا وبعذذد ا

ون ذذذذام المحاصصذذذذة السياسذذذذية  1113العذذذذراق بعذذذذد عذذذذام  السياسذذذذ   ذذذذ 

و يذذذاب البذذذراوم الحكوويذذذة والم ذذذامل  الوط يذذذة لتحقيذذذا العدالذذذة !الطائفيذذذة

واالستراتيجيات طولالة امود لمعالجة االوها  السيئة وظرون القهر والعذوع 

لت والذذدعم واالسذذ ال العذذا ،وتقذذدلم كذذل الرعالذذةالتذذ  لعذذان  و هذذا ال اعحون

والفذذرا  تذذد يالهم وانذذدواجهم بذذالمجتم  واعذذالت البسذذمة الذذ  رذذفاه االطفذذا 

،وتقذدلم المذ ح المرعبةآسذ  والدنر ال  تالع العوائل التذ  عارذم  صذو  الم

والمساعدات وتسهيل طرق تقدلمها بعيدا عن الروتين الطولل،وتذدوين عذولت 

تهم ون تهدلد المهجرلن الطبيعية ال  و اطا سك ا م وللام م وبيوتهم وحمال

ان تذدوين عذولت الجميذ  .او ابت اع ون رذغل  ذاه البيذوت طذوا   تذرت التهجيذر

الذذذذذ  و ذذذذذاطقهم وبيذذذذذوتهم،وحفم اوذذذذذالك وبيذذذذذوت المهذذذذذاجرلن والمهجذذذذذرلن 

وحمالتها،وتدوين الرعالذة الكرلمذة لحيذات  ذاه الماللذين وذن اب ذار رذعب ا،انما 

ووقذ  و صذ    و واجن وط   وقد ،وان القالوب والعيذون تصذبو نحذو كذل

 .ووعين
 تق  1111 عام ال اعحة لالعوائل نسبة عال و ا االحصارآت البيانية الناه  قد كانم ا    

 اجمذذال  نقصذذان لالحذم،اي قبذذل الغذذ و الداع ذ  لالمحا  ذذة،اال انذذه ني ذوى وحا  ذذة  ذ 

 البصذرت وحا  ذةبي مذا هذمم .%14.11 – ب سبة 1114 بالعام قياسا ال اعحة العوائل

  !كربالر وحا  ة    كانم نسبة لن او العائدت العوائل ون ال عاال ال سبة

 



 
 المرك ي الجهاع/الترطيط وعامت/1111/1111 الس ولة االحصائية المجموعة:المصدم"

 "لالحصار

 
    

االو يذة  اموهذا  نتيجة قسري وتهجير ن وا عماليات ل ا االقالياتم تعره   

 بغذذدال وحذذا  ت   ذذ  السذذيما السذذاخ ة الم ذذاطا  ذذ  مسذذتقرتال  يذذر

 توجذه اآلخذر والبعض العراق خامج او ا  آوجد والذ و هم البعضووالموصل،

،واالعدال التذ  رذمالتها اعمذا  التهجيذر  ذ  اكمذر العراق اقاليم كوملستان نحو



بكميذر وذن االحصذارآت الرسذمية لالحكووذة العراقيذة التذ  تتعمذد التعتذيم بسذبن 

تتغاهذذ  ع هذذا الدولذذة  ذذ  اعمذذا  وتذذومط الميالي ذذيات التذذ  !جسذذاوة الكامثذذة

قبذل الغذ و عدل العوائذل ال اعحذة وذن عوائذل االقاليذات وو ا ذلع  دن !التهجير

وذا  ذ  اعائالذة، ( 9111) ذم ( المسيح، الصابئة، االل لدلين، ال ذبع)الداع  

 .عائالة( 111114)بالغ عدل العوائل المهجرت وال اعحة  عموم العراق 

 1111عام  ال اعحة والمهجرت قسرلا المكونات جدو  لممل عدل عوائل
 "www.momd.gov.iq  الموق  االلكترون /وعامت الهجرت والمهجرلن/احصارات ال  وا والعولت"

 

 عدد العوائل المهجرة المكونات ت

 1321 المسيحيين 1
 252 الصابئة المندائيين 3
 382 االيزيديين 2
 278 الشبك 4

 

المقدوة ون وعامت الهجرت العراقيذة وو  مذات الهذال  االحصائيات ن جمي  ا  

و ذا بدالذة وم المتحدت والجمعيات الريرلذة ورؤون الالجئين التابعة لال حمراال

لذذ  امقاوذذا ترمي يذذة،من جميذذ  الجهذذات تعجذذ  عذذن الوصذذو  اتعذذد  1114عذذام 

اثذذذر االم ذذذاب والغذذذ و البربذذذري  كا ذذذة اموذذذاكن التذذذ  سذذذكن  يهذذذا ال ذذذاعحون

جمذال  ااعا    عموم العراق ون واليون ن 1 الرقم لقترب وناال ان ،الداع  

تذذدت  بعذذد ا عذذدل نبذذام عالذذ  ثالذذث الوحا  ذذة اال تسذذتحوذواليذذون عراق ،و 33

وحا  ذذة صذذالا الذذدلن التذذ  هذذرب ال ذذ وا بهذذا وذذدن بيجذذ  وتكرلذذم والذذدوم 

قاليذات،   حذين طالذم التهجير  يها االتحدلدا،وتاليها وحا  ة ني وى الت  طا  

عماليات التهجير عدلا ون ودن وحا  ة للال  وو ها المقداللة وبعقوبة وقرى 

كبذذر عالذذ  الم ذذاطا اعمذذا  التهجيذذر  ذذ  العاصذذمة ب ذذكل انائيذذة،بي ما تركذذ ت 

ال ذذذ وا العراقذذذ  لؤسذذذ  لمذذذدن ارذذذباا  ذذذ  "المحيطذذذة بهذذذا التذذذ  تسذذذم  حذذذ ام بغذذذدال

  ."ل بكة االعالم العراق المرك  الربري /البالل

وذذن  تقالذذ  السذذكان وذذن الصذذابئة الم ذذدائيينكذذاظم حبيذذن ان عذذدل .لؤكذذد ل   

قاليم انسمة ال  ير،والكمير ومن تبق  و هم لعيش بذ 1111ل  انسمة  91111

عذذذذدل وان .صذذذذال كرلسذذذذتان ولذذذذي  عالذذذذ  هذذذذفان نهذذذذر الفرات،وذذذذوط هم اال

نسذمة  411111الذ   1113واليون عام  1.1انرفض ون المسيحيين بالعراق 

نسذذذمة بعذذذد اجتيذذذاا  111111،و1114نسذذذمة مبيذذذ   111111،و1113عذذام 

http://www.momd.gov.iq/


قاليم كرلسذتان العذراق ب ذكل خذاا اوون تبق  و هم ووععون عال  الموصل،

وال ذذذبع  ل لدلذذذةاالو ذذذاه حذذذا  .وبغذذذدال،   حذذذين  ذذذرغ ج ذذذوب العذذذراق وذذذ هم

وهذذا  االحذذة  ذذ  نسذذانية واسذذة ووانسذذان  حاجذذة لتضذذاون االا/كذذاظم حبيذذن"تالعفذذر وتركمذذان

 ". العراق،وط  ا المستباا

ان تذذذذدوين عذذذذولت الجميذذذذ  الذذذذ  و ذذذذاطقهم وبيذذذذوتهم،وحفم اوذذذذالك وبيذذذذوت   

المهاجرلن والمهجرلن وحمالتها،وتدوين الرعالة الكرلمة لحيات  اه الماللين 

ون اب ار رعب ا،انما  و واجن وط   وقد ،وان القالوب والعيون تصبو نحو 

 .كل ووق  و ص  ووعين

 يةعائدات ال فطالستممام ال ضل السبل الكفيالة ا 
التدثير  يةعائدات ال فطالمتالع ت،والمال فط  و المصدم الرئيس  لالطاقة    الع  

 منهذا لات البالدان الم تجة لال فط،وو هذا العراق،المبارر عال  لل اويكية اقتصال

سذذذا  التمولذذذل االسذذذتممامي والصذذذر يات الحكوويذذذة،وتو ر العمالذذذة الصذذذعبة ا

 لاتهانمائيذة وال قذد الضذرومي لحيولذة اقتصذاللذرالات والبذراوم االالالعوة لال

وركذذذذذذ  الدماسذذذذذذات / السياسذذذذذذية لالذذذذذذ فطالجغرا يذذذذذذا /سذذذذذذاوان سذذذذذذيبيهري:ان ذذذذذذر"ةالوط يذذذذذذ

 ".1111/االرتراكية

 ذدام وسذور ورذم باال ذ  العذراق ال فط عاول وهم    الحد ون التبعية لك ذه   

  السذال  االسذتهالكية  ذ  الت ميذة االنفجاملذة لامت العوائد وتبدلذد المذوامل عالذا

ارد تبعيذة حا  الكبرى والتسالح والكوام ،وهعم باللنا    بهة وو امل  اال

تذذامت ثانيذذة  واالحذذتال  تذذامت لال  ذذام العذذالم  الجدلذذد بالوصذذالة الماليذذة الدوليذذة

،ووجهذذذم والرضذذذو  لضذذذغوطات المذذذالو  الرأسذذذمال  العذذذالم  تذذذامت اخرى

سذذذعام وتجذذذامت العذذذراق الدوليذذذة وطذذذاب  العالقذذذات بذذذين االل الذذذبالاقتصذذذاللات 

عماليات السوق عبر وها  الترال  والتبعية انتاج اجوم والرواتن العالت واال

ترجمذه /جيوبوليتيذع البتذرو / ياليذن سذيبيل لذوبي :ماج "!االعتياللة وخالقم عمار السوق

 ".صالا نيّون. ل: ون الفرنسية
اليات تجاملة،انها جو ر قضية التحرم ليسم القضية ال فطية وجرل عم   

ان الموق  ون  القضية ال فطية  و .الوط   واالجتمااقتصالي    العراق

الاي لحدل وا ية الة حكووة او وؤسسة سياسية وو  مة وجتم  ودن  

ولمجة امتباطها با دان ال عن    التحرم الوط   الدلمقراط  والمض     

صالم القوى السياسية الدلمقراطية    ون   ا وا.طرلا التقدم االجتماع 

باللنا اعتبام القطا  ال فط  قطاعا استراتيجيا ل بغ  ان ل ل والكية 

عاوة،السيما المر ون ال فط ،واعتمال سياسة نفطية عقالنية بما لقالل 



تدملجيا ون اعتمال االقتصال العراق  عال  عوائد تصدلر ال فط الرام،والحفاظ 

 .لهدم،وهمان حقوق االجيا  القالوة و هاعال  المروت الوط ية ون ا

وبعذذذذذد وضذذذذذ  قرابذذذذذة عقذذذذذد عالذذذذذ  اسذذذذذتالم الطائفيذذذذذة السياسذذذذذية وقاليذذذذذد    

السذذالطة،واتباعهم سياسذذات اقتصذذاللة انتقائيذذة ونفعيذذة  يذذر ودموسذذة و يذذر 

الموحدت لالدولذة  ذ   ستراتيجيات والسياساتغياب الرؤى واالوفهووة،تتمي  ب

الدولذذذة  ذذذ  الميذذذدان  القسذذذري لذذذدوممذذذد المتعوجذذذا  الت ميذذذة وباالهذذذعان 

الحرت    اقتصال البالل  المغاالت    تدكيد و الا السوق،وباستمرام االقتصالي

تعما السمة االحاللة البالل رهدت !لون وعال ة لالواق  المالمو  واستحقاقاته

عال  ووامل ال فط    تمولل المواعنة  االعتمال ربه الكاولو لالقتصال العراق 

 قط،بذل وبذات خذدويا هذعي   ملعيذاالعراقذ   قتصالااللم لعد ،بل الدولةالعاوة ل

العائذد ال فطذ  الذاي لممذل  ذ   عالذ لقد اعلال االعتمال .االنتاج    الوقم نفسه

وذن  %11المواعنذة العاوذة وحذوال   وذن الذرالات %41كمذر وذن االمتوسذط 

قذذذوت الذذذ فط  ذذذ   االقتصذذذال السياسذذذ  لت ذذذاو /صذذذبري عالذذذر السذذذعدي.ل:ماجذذذ "ال ذذذاتم المحالذذذ 

وماليذذذذذذذة بذذذذذذذاملتو المحيذذذذذذذرت والدولذذذذذذذة الرلعيذذذذذذذة ا/و هذذذذذذذر وحمذذذذذذذد صذذذذذذذالح"وكذذذذذذذالع"العذذذذذذذراق

جذذذاوم /صذذذالح لاسذذذر.ل:ماجذذذ "و"1119 - 1113خطذذذة الت ميذذذة الوط يذذذة "وكذذذالع"الدلمقراطيذذة

 ."حالقات 9/االستعصار الدلمقراط     الدولة الرلعية

ومي واالوها  القطا  ال فط ،بسبن السياسات ال فعية لال  ام الدكتات   

والتعقيدات االو ية وتفاقم االم اب،والصرا  الدائر حو  ركل ووضمون 

حالم لون احدا   وصعوبات الدولة العراقية الجدلدت،لعان  جمالة و كالت

نقالة نوعية    ن اطه،تسهم    ب ار ربكة ون الص اعات االواوية 

لوا   العمل مكائ  و ا من ال فط ركل احد الم لكن خا يا عال  و.والرالفية

العسكري الاي ت عمته الواللات المتحدت امورلكية هد العراق والاي انته  

وون .ل  جانن الع وان العرلض ل  ر الدلمقراطيةاباحتال  العراق كاليا 

قوانين اللغار كل اعال  ترتين وقدوات   الرئيس  ان ل صن جهداالطبيع  

ط باعتبامه المصدم    وجا  السيطرت الوط ية عال  قطا  ال ف ةالسابق

ابتدار ون تعولم آلية امسعام وروما ،امسا  لالدخل القوو     العراق

عقول الردوة وحت    ما  عمالية تحدلث الب ية التحتية لقطا  ال فطاب

الجدلدت،حالها حا  ن م الم امكة،   االخرى انت اعا لحقوق حكووات 

الع حقوق السيالت عال  البالدان الم تجة ووظائفها باعتبام ا سالطة عاوة تمت

الحكووة العراقية تضي  التاملخ !اماهيها،ولكن باسالوبا والطفا  اه المرت

الوط   ال ضال  الم رن لالعراق والعراقيين،وتعيد سجن االقتصال العراق  



   عن انة ال لستطي  ان لت ف  و ها اال ب ا االنف  ليجر تكبيل سيالت 

 .ال ركات االج بيةالعراق،بالوقم الاي ستحا م عال  وصالح 

 
 "1113 - 1113وؤررات االقتصال الكال  /بامق ربر.ل:ماج "

 

 
نصام وا لعرن بتوعل  جذ ر وذن عائذدات الذ فط وبارذرت عالذ  المذواط ين ا    

لجاللون بدن التحولالت ال قدلة المباررت ستعمل وبسذرعة جذدا عالذ  القضذار 

لذذ  ا ذذ  بالذذد وقسذذم  عالذذ  الفقذذر المذذدق  وسذذت لد وذذن والر المذذواط ين لالدولذذة

 اه الرطوت لقولون ان التحذولالت ال قدلذة  وو تقدو.عراقاطوائ  وواا ن و

 لذذ  امتفذذا  وعذذدالت التضذذرم وتحفيذذ  االسذذتهالكاببسذذاطة   المبارذذرت سذذتؤلي

نفذذذذذاق الحكذذذذذوو  عالذذذذذ  خذذذذذدوات الب يذذذذذة التحتيذذذذذة والتعالذذذذذيم وذذذذذن االوالحذذذذذد 

ترصذذ  لالنفذذاق  نان لقذذرم البرلمذذان اموذذوا  التذذ  لجذذن اولجن ،والصذذحة

و يمذا تجذال  الحكووذة وتبحذث .عال  الرواتن والردوات والرعالة االجتماعيذة



، الي  لدى المواطن سذوى يةعائدات ال فطال ضل السبل الكفيالة باستممام ا   

ن عذا  سذ وات ان لحالم بالر اه الذاي سذتجالبه اوذوا  الذ فط عالذ  الذبالل بعذد ا

 .طولالة ون الحروان

 تدوين ووالميالي يات لفسال التواعن بين والحقة ا

 العدالة االجتماعية
واالم اب  و !تميي ا له عن االسول او التقاليدي!الفسال ام اب ابيض    

الرعن والترول  الاي تقوم به لولة او وؤسسة او و  مة او رر  او 

كل  عل ع   سياس  اي !ا رال وجماعات لتحقيا ا راط او ا دان وحدلت

وهما وحت  الدولة المدنية والمجتم  المدن  ووجه حصرا هد المدنيين و

والر ان عال  وكا حة الفسال لعال  الر ان !كانم ال رعية الت  لتام  بها

عال  وكا حة االم اب، هما وجهان لعمالة واحدت،لغاي احد ما اآلخر ولمده 

الفسال وؤسسة لها الواتها الت  تستقطن هعان و.بالحيات واالستمراملة

ن المرار    ورحالة االنهيام السياس  والقيم  ال فو  والباحمين ع

والفسال جرلمة ال تضبط بسهولة النها جرلمة همير قد ال تم  .والوط  

القانون وال تتجاوعه باالخ  ع دوا تكون االن مة والقوانين القائمة  ير 

و سجمة و  موا العصر،وع دوا تسول  ترات التراج  السياس  والمومي 

لوط   ونهوط الوالرات العصبولة لون الوط ية واالنفصام الدل   وا

الفسال المركبة ب ية /الكاتن:ماج "كالع ائرلة والطائفية والجهولة بدلال عن القانون

 ."ودخل عصري لتحاليل ب   الفسال المركبة    العراق/الكاتن"و"   العراق

ل ر و  لمقا ة الفسال ابعد اآلثام السالبية عال  العمالية االجتمااقتصاللة،ت و   

واالم اب والتررلن وتغيين الدلمقراطية "بي ن  الحرب"انتعا 

 والمؤسساتية المدنية والرقابة االعالوية وال عبية،ت ل ر و  سياسة

ون عواول تعاظم الفسال الاي لعوق و.االستيرال وفتوا امبواب لون هوابط

ة    ظل االعمام ولفاقم المعانات ولدور القيم الروحية، ياب وقووات ال فا ي

ت او  لوم ون اط الفئات الطفيالية،الاي لعك  حقيقة ان الفسال ظا رت 

اقتصاللة سياسية وركبة تست د ال  ب ية اجتماعية ونمط ثقا ة لرتبطان 

  !بالترال  والجهل وانتعا  الوالرات الضيقة

وتقوم سالطة الوالرات الضيقة بتسولا بضاعة الفسال ووراتبه     

ته السياسية الت  ترلد  رط نفسها بقوت الميالي يات وامستقراطيته وعصابا

عال  الساحة السياسية ملامت المجتم  بقيمه وموابطه وبانع اليته،و   تجد 



   تسعير الرال ات السياسية ولو عال  جمث آالن الضحالا وسيالة اساسية 

لحرن الغضن وال ضاالت الجما يرلة ملاوة حكم وؤسسة الفسال،الت  

عبر ت مية والكياتها الراصة لوسائل االنتاج تامت تكد  المروات 

وبالالصوصية تامت اخرى وعبر المبالالت التجاملة وجبالة الضرائن عال  

ووؤسسة الفسال المستفيد االو  ون .الخ..العاوة وعبر  سيل االووا 

ال رون االو ية الغالة    الرطومت،و  ا  االلار الحكوو  والتربط 

وت الحيات والرون ون الغد والمستقبل والبطالة السياس ،وريو  و ا ر قس

ووؤسسة الفسال ال تطالن ريئا اليوم !الواسعة وانتهاكات حقوق االنسان

سوى االلت ام ال فس  بها واالحتمار    ظالها وتحم خيمتها،االلمان بها 

ولالعن سالطان وجبروت الما  الدوم الكبير    !اعتبام ا رعن هللا المرتام

  توسي  ربكة العالقات المتداخالة الت  لتحكم  يها الال  تكرل  الفسال و 

 !الكبير بالسامق الصغير

ون اجل تجالر حمالة ال  ا ة ووكا حة الفسذال ووحامبتذه اعتمذالا عالذ  وذا    

اتراتذذه الحكووذذة وذذن قذذوانين وؤسسذذاتية وت ذذرلعية واسذذت الا الذذ  وذذا اصذذدمه 

ات وهذذذذعم المجالذذذذ  الم ذذذذترك لمكا حذذذذة الفسذذذذال وذذذذن تعاليمذذذذات وتوصذذذذي

عالذذ  المذذدى الطولذذل  االسذذتراتيجية الوط يذذة لحمالذذة ال  ا ذذة ووكا حذذة الفسذذال

معذذذذد كذذذذاظم :ماجذذذذ "1114 – 1111لالعمذذذذل عالذذذذ  ت فيذذذذا ا وتطبيقهذذذذا لالعذذذذوام 

،اال ان "1114 – 1111  العذراق االستراتيجية الوط ية لحمالة ال  ا ة ووكا حة الفسال  / يدان

التذدخر  ذ  اقذرام المواعنذة ية والوط يذة والجدلذة وتغييذن االمالت السياسذعدم 

الحكووية واالم اب الداع   حا  لون االخا باالستراتيجية التذ  تركذم  ذوق 

 !   م ون المكاتن

ان وجذذرل ابذذدار االسذذتعدال لبيذذ  الدولذذة بعذذض وذذن وؤسسذذاتها االقتصذذاللة     

ار ولمتذذد الفسذذال الذذ  وذذا وم.لرالذذا بحذذد ذاتذذه الحذذا   الكبيذذر لالفسذذال واال سذذال

سذذذذور اسذذذذتغال  ال فذذذذوذ "االختالسذذذذات الماليذذذذة لي ذذذذمل العدلذذذذد وذذذذن و ذذذذا ر

 والمحسذذذوبية Favoritism المحابذذذات Briberyالررذذذوت  ومذذذل"والسذذذالطة

Nepotism وال بائ يذذة  والم سذذوبية(Clientélisme - Patronage) 

 Mailinsواالحتيذذا  والت ولذذر واالبتذذ اع واالكذذراه والتر يذذن واالسذذتغال  

Black الذذاوم وتقاهذذ  العمذذوالت ون ذذام الواسذذطة ورذذرار  Wasta بهذذدن

تحقيا وآمب سياسية او اجتماعية او تغيير ال تائم االنترابية واعمذا  التقيذيم 

واالستفتار وتم ية المعاوالت او عرقالة المساعدات االنسذانية وتحولالهذا الذ  

،وجماعات الضذذذذذذذذذغط الالوبيذذذذذذذذذة وجموعذذذذذذذذذات  يذذذذذذذذذر وحسذذذذذذذذذوبة اصذذذذذذذذذال



Lobby،الميالي ذذذيات -ا يولذذذةوالعصذذذابات المMAFIA. ان  ووذذذن الطبيعذذذ

لكذذذون النت ذذذام الفسذذذال اآلثذذذام والتذذذداعيات السذذذالبية عالذذذ  وجمذذذل االوهذذذا  

الفسذذذال،حاله حذذذا  الطائفيذذذة !االقتصذذذاللة واالجتماعيذذذة والسياسذذذية والمقا يذذذة

 !السياسية،قطام مجع  ل طالا لون محمة لا سا تحته الجمي 

ان الحكووذذة العراقيذذة  1114وائذذل عذذام قذذد ا صذذح اقرلذذر اويركذذ  لذذاكر ان ت   

 يذذر قذذالمت عالذذ  تطبيذذا الحذذد االلنذذ  وذذن قذذوانين وكا حذذة الفسذذال من بعذذض 

الجهذذات المسذذؤولة العاليذذا تعرقذذل اي تحقيذذا  ذذ  قضذذالا الفسذذال،كما ال لمكذذن 

الوثوق بقدمت وحقق   يئة ال  ا ذة الذالن ال لحمذ  احذد حيذاتهم،عال  الك ذ  

  لتمت  بحمالذة امقولذار والمت فذالن،م م ان عن ال  اط االجراو  الي رر

لضذرومات التصذدي لالفسذال،وتحدلد   يئة ال  ا ذة جذار ت ذكيالها الماكذا وبكذرا

الضوابط واآلليات والوسائل الكفيالة بالع،كما عك  توجها ساليما    تص ي  

تجربذة اعذالت  -الذدمو  القاسذية:ماجذ " اه المهمة همن ترتين االولولات السياسية

اكذذذد كمذذذا ."SIGIR/1114المفذذذتش العذذذام  ذذذ  برنذذذاوم اعذذذالت اعمذذذام العذذذراق /العذذذراقاعمذذذام 

واليذذام  1.1وسذذؤولون اورلكيذذون،انهم ال لسذذتطيعون تحدلذذد وذذا حذذد  لمبالذذغ 

لوالم نقدا كانم ورصصة لص دوق تطولر الت مية  ذ  العراق،بعذد عقذد كاوذل 

الب تذا ون ون المراجعات والتحقيقات،كارذفين عذن اقذدام الحكووذة العراقيذة و

عذذالت المفذذتش االورلكذذ  الولؤكذذد .بغالذذا والذذ  الماليذذامات المرتفيذذة 1111 ذذ  

واليذذام لوالم تممذذل اكبذذر عماليذذة  1.1اعمذذام العذذراق سذذتيوامت بذذولن ان وبالذذغ 

ووا     التاملخ القوو  االورلك  والعا  المسؤولون    الب تا ون سرقة لال

 !ي  اختفم تالع االووا طة ال لعر ون كالحد  اه الالح ة لقولون انهم ببس

 

 Corruption Perception Index (CPI)جدو  وؤررات الفسال 

 وووق  العراق  يها 1111 – 1113عالميا خال  الفترت 
 .العالوة تتدمج ون االعال  و   ع رت لالبالد االكمر ن ا ة:والح ة توهيحية

مقة سياسات الفسال و/المن احمد وحمد/وكتن االملن والعراق -وؤسسة  رلدملش البرت:ماج "

 "1113/والمسائالة    العراق

 

 تسلسل العراق عدد الدول المشتركة االعوام
عالمة مؤشر الفساد 
 الحائز عليها العراق

3002 131 113 1.1 

3002 141 114 1.1 

3002 144 191 1.1 

3002 113 111 1.4 

3002 111 191 1.1 



3002 111 191 1.3 

3002 111 191 1.1 

3000 191 191 1.1 

3000 113 191 1.1 

3003 191 114 1.1 

 

 :ال     ع هاالمواعنات التالية الت  الجل وكا حة الفسال لتطالن الجال    

والحقة الفسال والمفسدلن بكفارت لون ان لؤلي ذلع ال  تعطيل :االول     

والحقة المرالصين بورالات كاذبة او بدوا   تج ن جهول االعمام والب ار،و

 .اسية ررصيةسي

وتدوين  التواعن بين والحقة الفسال والحفاظ عال  حقوق االنسان:المانية    

 !العدالة االجتماعية

بعال قضالا ،واتبد  الحكوواتو  وكا حة الفسال  تحمالتواصل :المالمة    

عضائه    اي ح ب عن ال ا   هرومت عدم،والصراعات الح بية الفسال عن

 !بالفسال محالة اتهاوه

والميالي يات عال  اختالن تالول ها ام اب اسول و  !الفسال ام اب ابيض    

تحولل المجتم  ال  ية وال  م ال مولية لصداوه  ون آثام ال !سبا االصرام

واحكام ال ا  عسكرلة ابتدارا ون تكدل  السالا ال  تج يد  ات واواماتثك 

قيا القبضة عاليهم بغية تطولعهم وسهولة اخضاعهم وصوال ال  تح

ال ف  المومي القصير تعك  ،والمرلضة اواربا  م باته اطموحاته

لالبومجواعلة الصغيرت بهدن تعطيل الم امكة السياسية وته يم المؤسساتية 

المدنية بدسم االصالحات الج ئية ووعالات االستعمام ووقاووة 

ليتحو  اب ار ال عن ال  كائ ات وغالوبة عال  اور ا تتحرك بدا   !االحتال 

ميل السالا وتجام السالا المت او  اوتدال ل   حيات واالستمرام لي  اال،وال

منها  و   لولة لاخل لولةبالل،لالتدخل    العماليات السياسية الجاملة    ال

 مد الرجع  لالقوى الدل يةوراسيمها والامالتها ال اذت وتفرط قراماتها و

م ض اآلخر و كره  وتدعو ال  وتفرط نفوذ ا وخيمتها الفكرلة عال  الجمي 

 !واتجا اته

وعا ذذدت لوليذذة لت  ذذيم تجذذامت ولسذذتغل تجذذام ووهربذذو االسذذالحة عذذدم وجذذول    

و  ارذذة القضذذار والضذور االخضذذر لالسذذالطات   امسذالحة  ذذ  ال ذذرق االوسذط

الت فيالذذة النتذذ ا  اقصذذ  االمبذذاا وذذن توملذذد االسذذالحة وعرهذذها  ذذ  السذذوق 

قيالذة والمعذدات العسذكرلة المرتالفذة السولار التذ  تعذم باالسذالحة الرفيفذة والم



وبذات العذراق البالذد الوحيذد وذن .تحم ورأى وسم  الحكووذة والذدو  االقاليميذة

بذين لو  العذذالم لمتالذع الكميذذر وذن االسذذالحة المت وعذة و يذذر المرخصذة خذذامج 

سذذ ة وبعذذض  11المك ذذات العسذذكرلة،واكمر ا بيذذد الذذالن تقذذل اعمذذام م عذذن 

سذالحة اوذن المذواط ين بسذبن عذدم رذرعيتها البالغين وما  ذدل وتهذدل  ذاه اال

 !وقانونيتها وعا

نبذذات / كذذاظم وحمذذد احمذذد:ماجذذ "الى ولذذؤلي بالضذذرومت تعذذاظم لوم الميالي ذذيات    

 الذذ  التمتذذر  ووفاقمذذة اموها ، ضذذال عذذن"تاملريذذة عذذن المالي ذذيات  ذذ  العذذراق

مذذذذتهن اإلجذذذذرام والقتذذذذل ت خذذذذروج وجذذذذاوي  وتطر ذذذذة و هذذذذا عالذذذذ  السذذذذيطرت

 -ا الت تذام وذن العقذاب:ان ر"لخا..واالحتيا  والت ولر واالبت اع"لعال وا"والرط 

ان الميالي ذذيات ."AMNESTY/1114و  مذذة العفذذو الدوليذذة /حكذذم الميالي ذذيات  ذذ  العذذراق

لوات وسذالحة لت فيذا ا ذدان دكاما  عسكري لم  مات واحذ اب سياسذية او كذ

صذذفيات و ذذ  الت  ذذ  الصذذرا  الت ا سذذ  عالذذ  السذذالطةوظفذذم  سياسذذية وحذذدلت

 ذذاا سذذمم االجذذوار السياسذذية العاوذذة .التطهيذذر الطذذائف اال تيذذاالت و واعمذذا 

 .وكر  الع   طرلقا لحل الرال ات

ت ي  الميالي يات ون خال  االعما  االستف اعلة واالم ابية انها تستطي     

لمكن  ان تقتل وتابح الجمي ،وانه الوان تتحكم    ال ام  

 و اظهام الحكووة بانها عاج ت عن تجا الها،والمطالوب ون ذلع كاله 

ان الهدن ون  اه .وواجهتها وانها  ير قالمت عال  بسط االون واالستقرام

 .االعما  تعطيل الحيات وخالا االمتباك والهال  بين المواط ين

ال عدالة اجتماعية بدون  يبة لالدولة وااللت ام بالدستوم الدائم والفصل    

ال  يبة لالدولة و  انفالت المدنية،و بين السالطات واحترام المؤسساتية

المسالحة  مجاوي الو المسالحة الع ائروتحو   واتسا  ن اط الميالي يات

جيم االحتقانات دعالت تاويالي يات ووالصحوات والح د ال عب  ال  

ررع تها قانونا و ا الدستوم وبموا قة البرلمان الطائفية،وا لم لتم 

مها وتساليحها بعالم الحكووة اخضاعها لضوابط وحدلت وان لتم ت  يو

وال راط لعم القوات المسالحة ال  اوية    العماليات  ووؤسساتها المع ية

والحام ون ان تتحو   اه الميالي يات ال  !العسكرلة لالاول عن سوا الوطن

 !كالب حراسة حكووية ودلالة لتالعن لوم ال رطة والبالطجية

 قها وب كل او بآخر   بعض و اطخاهعة العراقية باتم العاصمة لقد    

جميعها ترتدي ال ي ،ويالي يا 11عدل ا تجاوع لسيطرت ويالي يات وسالحة 

و والب  ال رطة،وتستردم آلياتهم وتحمل رامات والّونة االعسكري الرسم  



،وتحاو  ان تالعن لوم البدلل لالحر  المومي خرىتمي  كل ويالي يا عن اال

التدخل العسكري االويرك  االلران  والمرابرات االلرانية الت  تالرم و  

،وتستردم نف  اسالين لاعش اذ لقالدون عمالياتها 1114الجدلد آب 

  .وام ابها البربري لكن بغطار ولعم حكوو   اه المرت

لمسذاعدت الحكووذة لعرن الكالن البوليسذ  بالكالذن المذدلل الذاي تذم تدملبذه     

 وتعذذذذذرن االوسذذذذذاط االكاللميذذذذذة البالطجيذذذذذة !وال ذذذذذرطة  ذذذذذ  اعمالهذذذذذا

THUGS بالمجموعذذات التذذ  تت مذذذر وتميذذر الرعذذن بذذذين المذذواط ين بدتجذذذاه

 ذذرط الذذرأي بذذالقوت والسذذيطرت عالذذ  ال ذذا  وام ذذابهم وابتذذ اع م والت كيذذل 

او المجموعذذات المتهذذومت التذذ  تعذذرط قذذوت عمالهذذا عبذذر االم ذذاب،ولهم !بهذذم

ورال ذذذات عدت،كال ذذذبيحة والمرت قذذذة وقطذذذا  الطذذذرق وكاسذذذروا االهذذذرابات 

وذوو القمصذذان  ات وال ذذماكرلة والعصذذابات والكتائذذن السذذولارواالعتصذذاو

البالطجيذذذة وكذذذالب االوذذذن البوليسذذذية ..!السذذذولار وامرذذذباا وكتائذذذن ع مائيذذذل

الكالذذن البوليسذذ  قذذد لكذذون ذكذذ  "المدلالذذة وترال ذذة كذذدلوات ع ذذ  بذذال عقذذل

،لسذذتعين بهذذم هذذباط اموذذن والداخاليذذة واالسذذتربامات لذذرل  الرصذذوم "احيانذذا

وكمفهذوم عصذري تع ذذ  !مالذة الذبالل وذن اخطذذام الفذتن المحدقذةتحذم سذتام ح

السذذالطات القائمذذة ام ذذرال لتدسذذي  ويالي ذذياتها و ذذرق ووتهذذا البالطجذذة بتج يذذد 

لذذذاكر ان الحكووذذذة المالكيذذذة قذذذد !ولكسذذذر الفعاليذذذات الجما يرلذذذة االحتجاجيذذذة

اسذذتعانم بالبالطجيذذة وذذراما لكسذذر االحتجاجذذات ال ذذعبية  ذذ  سذذاحة التحرلذذر 

واستردوتهم    اعما  بث الرعن  1111 – 1114صمة العراقية اعوام بالعا

 .  والهال  وحت  اال تياالت بحا خيرت اب ار ال عن

الطبقيذة  DREGSالحماالت تت ابع ظا رت البالطجية والرعا  و  ظا رت     

لتصذذذذحو الذذذذبالل !MARGINAL GROUPSوالجماعذذذذات الهاو ذذذذية 

عال  جمث امبرلار والتفجيرات اع  ، ضال عن االم اب الدالم كوبة،كل لوم،

والت اسذذن طذذرلي بذذين .االنتحاملذذة والسذذيامات المفررذذة وعماليذذات االختطذذان

وبذين تصذاعد الم ذا ر المسذالحة ال ذاذت حذل اعوذة اموذن      الحكووالعج  

االسذذالم السياسذذ  والطائفيذذة السياسذذية تعبذذر عذذن كالميالي ذذياتية والبالطجة، 

البيئذذة الرصذذذبة  -وتجذذام اقتصذذاللات ال ذذل  وصذذالح الكذذووبرالوم والطفياليذذة

  ذا، و الع تذرت وال ذقاوت الجميذ  والقاسم الم ترك بذين "!البالطجية"لتفرلخ

الت ذذذذكيالت االم ابيذذذذة   -" المقاولذذذذة العراقيذذذذة"كذذذذل ورت قذذذذة و!الصذذذذبيانية

لاعذذش المتواجذذدت عالذذ  السذذاحة العراقيذذة اليذذوم ال ترتالذذ   ذذ  جو ر ذذا عذذن 

 ذ  الالطيفيذة وابو رلذن والرالدلذة    كانذم قائمذةالتذ المتطذر ين" اوامات"و



البسذطار الذ  ال ذا  تحذو  منهذا !وال ج  وكربالر والمومتوالفالوجة والدوم،

ويالي ذيات الدولذة ام لولذة /هذيار الحكذيم"!لمو  ب رلة لالعابمين باسم الدلن والقووية

 ".الميالي يات

 ذكيالتها االم ابيذة الطائفيذة السياسذية وتالقيمة السياسية والمع ولة لتهبط    

تفعيذل القذرام السياسذ  الذوط   المسذتقل وتدكيذد وكالبها البوليسذية لووذا وذ  

عبر ب ار وؤسسات والهولة الوط ية المست دت عال   كرت المواط ة المتساولة 

الدولذذذة امو يذذذة والعسذذذكرلة والمدنيذذذة عالذذذ  اسذذذ  وه يذذذة والذذذوالر لالذذذوطن 

وعبر ب ذذذذذار لولذذذذذة القذذذذذانون ولالدسذذذذذتوم وال  ذذذذذام الذذذذذدلمقراط  االتحذذذذذالي،

لحذذل الميالي ذذيات الفوملذذة فعالذذة الجذذرارات االعبر ،ووالمؤسسذذات الدسذذتوملة

 1114لسذذذذ ة (41)ووعالجذذذذة تعقيذذذذدات  ذذذذاه ال ذذذذا رت سذذذذوار بتفعيذذذذل اموذذذذر

ذلذع وذن او بغير  1111لس ة  13مقم  وكا حة االم اب قانونو ا وبتطولره 

ات المسذذالحة بيذذد الدولذذة الذذ  حصذذر السذذالا والعماليذذ جذذرارات التذذ  تذذؤلياال

قاوذذة احكاوهما،والعمذذل عالذذ  اجه تهذذا المرولذذة و قذذا لالقذذانون والدسذذتوم واو

الذذذذدلمقراط  وهذذذذمان الت ذذذذا   السذذذذالم  الحذذذذر وتذذذذداو  المذذذذدن  المجتمذذذذ  

   .نسانالسالطة،واحترام حقوق اال
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