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  منھا القریبة والمناطق الحویجة یضرب الجوع
  
 .العراقیة الحكومة من تام صمت یصحبھا إنسانیة، كارثة من یعانون الحویجة في المدنیین من اآلالف یزال ال
 حول األخیر تقریره اإلنسان لحقوق العراقي المرصد أصدر أن منذ شفھیاً  موقفاً  حتى الحكومة تتخذ لم

 لألمم السامیة المفوضیة عن وصدر عقبھ الذي التقریر وال ،2016 أغسطس/آب 4 في الحویجة أوضاع
 تجاه الحكومة صمت انتقد الذي الثاني المرصد تقریر حتى وال ،(UNHCR) الالجئین لشؤون المتحدة

  .ھناك األوضاع
  
 عن فضالً  مستمر، تزاید في الضحایا أعداد أن یعني القضاء، تحریر عملیة في العراقیة الحكومة تأخر إن

 العراقیة الحكومة .والدواء الغذاء شح بسبب توفوا الذین أو سابق، وقت في التنظیم أعدمھم الذین المئات
 تأخرھا وإن داعش، علیھا یسطیر التي المناطق في الموجودین المدنیین تجاه كبیرة إنسانیة مسؤولیة تتحمل

  .مبرر غیر التحریر عملیات في
  

 ید على قتلوا وإما داعش، بطش من الھروب حاولوا منھم اآلالف نسمة، ألف 115  القضاء سكان عدد یقارب
 من الفرار ینوون كانوا ھؤالء شخص، 3,000 حوالي التنظیم ویحتجز .لدیھ محتجزون ھم أو التنظیم،
  .ذلك من ومنعتھم بھم أمسكت ھناك نشرھا التي تفتیشھ نقاط كنل الحویجة

  
 من اإلنسانیة المساعدات دخول یمنع حصاراً  وتشھد اإلرھابي، »داعش« تنظیم لسیطرة تخضع الحویجة

 من اآلالف حیاة مھدداً  مستمر، بشكل والمیاه الكھرباء انقطاع من تعاني أنھا كما والدواء، والماء الغذاء
 من المدنیین لمنع بھ المحیطة واألراضي القضاء أراضي في األلغام بزرع قام قد التنظیم أن اكم .السكان
  .الفرار

  
 الحویجة قضاء في فإن محلیة، مصادر من اإلنسان لحقوق العراقي المرصد علیھا حصل إحصائیات وبحسب

 وفي ،36 والرشاد ألف، 84 والریاض ألف، 50 والعباسي ألف، 50 الزاب ومنطقة مدني، ألف115  یوجد
 اإلسراع العراقیة الحكومة على تحتم مزریة، إنسانیة أوضاعاً  یعیشون جمیعھم ھؤالء .ألف 65 داقوق

  .داعش تنظیم بطش من بتحریرھم
  

 لحقوق العراقي المرصد في الرصد شبكة مع ھاتفي إتصال في القضاء داخل من محلیة مصادر قالت
 دینار، ألف  100 سعره أصبح )كغم 50( الطحین كیس .المناطق تلك في داً موجو یعد لم الطعام إن اإلنسان،

  .عراقي دینار ألف 20 تجاوز السكر من كیلوغرام وسعر
  



 

 

 عمد حیث للشرب، صالح ماء وال غذاء وال دواء بال أصبحوا القضاء في االطفال أن تضیف المصادر ذات
 باللذین االھتمام وعدم فقط، لھم للموالین المساعدات تقدیم إلى االنبار، في فعلوا ومثلما التنظیم، عناصر

  .ومواالتھم لھم االنتماء یرفضون
  
 بقائھم عبر صعوبة تزداد فمعاناتھم كركوك، محافظة غربي جنوب الواقع الحویجة قضاء من النازحین أما

ً  تصل التي الحرارة درجات ارتفاع مع كركوك مداخل عند أیام لعدة  ویعاني .مئویة درجة 50 الى أحیانا
ً  النازحون  األطفال وحلیب والدواء للشرب الصالحة والمیاة الغذائیة المواد في حاد نقص من عموما
  .والكھرباء

  
 من بالقرب عالقین الحویجة أھالي من مدني 500 من أكثر وجود االنسان لحقوق العراقي المرصد ووثق
 تتبعھا التي اإلجراءات من المدنیون ھؤالء یعاني .البیشمركة قوات لسیطرة الخاضعة خالد مكاتب منطقة
 وتوفیر النازحین إلغاثة الحكومیة اإلجراءات وضعف كركوك لمدنیة دخولھم ومنع البیشمركة قوات

 الخاصة التوجیھیة والمبادئ اإلنساني الدولي للقانون خرقاً  یعد وھذا .لھم العاجلة اإلنسانیة المستلزمات
  .الداخلي بالنزوح

  
 داعش تنظیم قیام ،2016 أغسطس/آب7 حتى اإلنسان لحقوق العراقي المرصد في الرصد شبكة ووثقت
ً  45 بإعدام  لم ما القادمة األیام في القتلى أعداد زیادة إلى المرصد توقعات وتشیر .الحویجة سكان من شخصا

 والمناطق الحویجة في اإلنسانیة األزمة إشتداد ظل في ذلك ویأتي .ھناك الوضع لتخفیف إجراءات اتخاذ یتم
 إلى السكان من بالمزید سیؤدي مما المجاورة، المناطق تحریر من العراقیة األمنیة القوات اقتراب و المجاورة

  .صفوفھ في تجنیدھم وتنجب التنظیم سیطرة من الھرب محاولة
  

 الداخلي لتشریدا بشأن التوجیھیة المبادئ بمراعاة السلطات كافة االنسان لحقوق العراقي المرصد یطالب
 الحمایة تقدیم السلطات على التوجیھیة المبادئ توجب و.1997/39  االنسان لحقوق الدولیة اللجنة بقرار

 التي الحمایة أنواع افضل ھي االستباقیة الحمایة ولعل ضدھم عنف اعمال أو اعتداء أي وحظر للنازحین
  .نزوحھم مأساة حدوث لمنع علیھا العمل یجب

  
 الخطوات باتخاذ العراق في المتحدة األمم ووكاالت العراقیة الحكومة االنسان لحقوق العراقي المرصد یطالب

 كسر طریق عن لھم اإلنسانیة المساعدات وإیصال المجاورة، والمناطق الحویجة قضاء أھالي إلعانة الالزمة
  .المناطق تلك على داعش تنظیم فرضھ الذي الحصار

  
 داخل المحاصرین المدنیین لحمایة الالزمة اإلحتیاطات جمیع باتخاذ العراقیة األمنیة القوات المرصد ویدعو
 الدولي القانون في ورد حسمبا والمدنیین، المقاتلین بین األوقات جمیع في التمییز مبدأ واتباع القتال، مناطق

  .اإلنساني
  

 مناطق إلى واللجوء بالبحث حالمسل النزاع مناطق من الفارین والنازحین الالجئین حقوق على المرصد ویؤكد
  .المسلح النزاع مناطق من والخروج المرور حریة ومنحھم آمنة،


