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I. ملخص تنفيذي 

النتائج االولية واألمور   هذا التقرير الخاص، الذي أعده مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(، يقدم

و  . 2019تشرين األول/أكتوبر  9إلى  1الرئيسية المتعلقة بحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالمظاهرات التي وقعت في العراق في الفترة من 

بضمنهم عناصر من شخص،  1  5,494و جرح  157ما ال يقل وفاة خالل المظاهرات والتي تسببت عن  التي حدثت العنف أحداثعن 

  ة تشرين األول/أكتوبر إلى وقوع انتهاكات خطير 16إلى  1تقصي الحقائق الذي اجري في الفترة من تقرير ويشير القوات األمنية. 

 .2لحقوق اإلنسان  ةمحتمل

إلى وجود أنتهاكات للحق في الحياة، بما في ذلك عمليات قتل  تفضي  تقارير موثوقةألمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( بعثة القت ت 

 المنتشرة للسيطرة على المظاهرات.  القواتلقوة المفرطة من قبل لستخدام وأ أستهدفت المحتجين العزل  متعمده 

 األعتقاالتتتضمن    عن المظاهرات للعلن.  نطاق واسع للحد من أتاحة المعلومات   علىويثير هذا التقرير قلقا بشان أستخدام التدابير القمعية  

وكذلك القيود الشاملة علي نشر  . و األعتداءات على وسائل األعالمومصادرة المعدات وحذف الصور  ةمضايقالتهديد والو العشوائية

 االجتماعية ، التواصلمن خالل إغالق شبكه اإلنترنت وحجب وسائل المعلومات، 

الحق في   كذلك ،صاشخسالمة األ ،الحق في الحرية، الحق في الحياةفي العراق  عمول بهالم وطنيالدولي والالقانوني يضمن اإلطار 

السماح بعقد التجمعات فحسب، بل بالتمكين من االحتجاج السلمي،  ليس فقط الحكومة  يتطلب من والذي، حرية التعبير والتجمع السلمي

 لمتظاهرين.للحماية اتدابير كافة مع اتخاذ 

حقوق اإلنسان  أو أساءات لمنع انتهاكات  ةملموس  خطوات  تخاذأ علىالحكومة بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( حث و ت 

 التعبير.   ةفي التجمع السلمي وحري  حقهموضمان المساءلة، وتيسير بيئة تمكينية لعامة الجمهور، لممارسة   خالل المظاهرات المقبلة،

 –غيرعنيفة بطرق و  –سلمية ب جميع المتظاهرين إلى ممارسة حرياتهم االساسية بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( وتدعو 

 .المحافظة على القانونو 

 

II. الوالية 

( بعثة األمم  2019)  2470قرار مجلس األمن  حيث يكلف    وقد أعد هذا التقرير عمال بقرارات األمم المتحدة الصادرة عن مجلس األمن.

المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( "بتعزيز المساءلة وحماية حقوق اإلنسان، واإلصالح القضائي والقانوني، مع االحترام الكامل لسيادة 

 ، من أجل تعزيز سيادة القانون في العراق ]...[". العراق

 

III. المنهجية 

للفترة من بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( مقابلة أجريت من قبل  145قد أستندت على  التقريرالمعلومات الواردة في هذا 

األشخاص أوعن طريق األتصال الهاتفي مع عدد من  . تمت المقابالت أما بصورة مباشرة مع 2019تشرين األول/أكتوبر  16الى  1

ظاهرات باالضافة  م، أسر الضحايا الذين قتلوا في الحتجينالناشطين في مجال حقوق االنسان، صحفيين، ممثلين عن المجتمع المدني، م

الصور ومقاطع الفيديو المصورة   بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(لمن المصادر قدمت    العديد.  المصادر األخرىالى عدد من  

خضعت كل المقابالت التي  . و على أجراء مثل تلك المقابالتأجريت من قبل موظفين متدربين قد للمظاهرات. كل المقابالت التي تمت 

كذلك قامت   تساقها مع االحداث الحاصلة خالل الفترة المنصرمة.أجريت للتقييم والتدقيق بناءا على ما جاء بها من تفاصيل ومستوى أ

 بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( بمتابعة وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي خالل فترة التظاهرات. 

ق  باإلضافة إلى ذلك دأبت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على مواصلة اللقاءات المستمرة كاللقاء باللجنة البرلمانية لحقو

 مجلس القضاء األعلى، والمفوضية العليا لحقوق اإلنسان.  ، الصحة و الخارجية،الداخليةات ، وزاراإلنسان

مواقع التواصل   /لمساعدة العراق )يونامي( على جمع المعلومات محدودة بسبب حجب شبكة اإلنترنت المتحدةكانت أمكانية بعثة األمم 

 . الناس من تبادل المعلومات منعت يسودها الخوف  ةوبيئة عامالمظاهرات، مواقع الى  تنقلالتجول والحظر ،األجتماعي

إجراء ايةَ مقابالت فردية مع قوات األمن أو موظفي المستشفيات العامة  من العراق )يونامي(  لمساعدةبعثة األمم المتحدة  ستطعلم ت 

 مثلي األمم المتحدة لحقوق اإلنسان . بسبب القيود المفروضة على نشر المعلومات مع الجهات الخارجية، بمن فيهم م

 

 
 . 2019شرين األول/أكتوبر  ت 22تقرير لجنة التحقيق الذي نشر في   1
 وقعت اثناء المظاهرات أو بعدها. وال يحدد هذا التقرير تحديدا قانونيا دقيقا لما إذا كانت انتهاكات حقوق اإلنسان قد  2
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IV. الخلفية 

في بغداد والمحافظات الجنوبية ، حيث أعرب المحتجون عن مخاوفهم بشان البطالة.    ةفي األشهر االخير  ةصغير  ةحدثت مظاهرات سلمي 

تقود مظاهرات   محددة ة. وال يبدو ان اي منظمر تموزاالجتماعية في أواخ التواصلوسائل  علىبدات الدعوة العامة للتظاهر تظهر 

الرغم من ذلك، كانت   وعلى. التجمعتسيير  باعتزامهالحكومة خطارا رسميا إلى ا ألم يقدم اي فرد أو كيان حيث تشرين األول/أكتوبر، 

 تشرين األول/أكتوبر.   1علم مسبق بالمظاهرة ونشرت قوات لألمن باعداد كبيرة في  علىالحكومة 

نطلقت تظاهرات كبيرة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق حيث شهدت كل  أ  2019  تشرين األول/أكتوبرفي االول من  

،  البطالة، ساسية ضد الفسادأحتجاجات بصورة األ بدات  ،وواسط ديوانيةال ،النجف ،المثنى، ميسان ،كربالء، ديالى ،ذي قار ،من بابل

، عاًما  35و    15حيث كان اغلب المتظاهرين من الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين    األساسية.والنقص في الخدمات    أزمة السكن

 2011من العراق منذ  ةوفي حين ان المظالم واإلحباطات قد حفزت المظاهرات في مناطق مختلف .مجتمع المدنيفضال عن نشطاء ال

  .ضد الحكومة الحالية، بعد عام تقريبا من تشكيلها  حاشدةوتعتبر هذه المظاهرات أول مظاهرات   األقل، على

حسب موقعها فقد اشتدت المصادمات بين ب لمظاهرات  تنوع ا  تباينحيث  .  وتحولت إلى العنفالمظاهرات  المواقف بسرعة في    تتصاعد

قامت الحكومة  تشرين األول/أكتوبر  في الثاني  تدريجيًا خالل األسبوع الثاني.    نحسرتأواألولى    القليلةالمتظاهرين وقوات األمن في األيام  

، تشرين األول/أكتوبر و تم رفعه في الخامس من تشرين األول/أكتوبر الثالثبتدأ من أبفرض حضرا للتجوال على مستوى مدينة بغداد 

 .  العمارة والحلة، الناصرية مدنشمل كال من ، المدن العراقيةبعض ت السلطات المحلية للمحافظات حظرا للتجوال في كذلك فرض 

  والتعامل المظاهرات  بادارة سيرالعمليات الوطني قوات األمن التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع  قيادة تر متعددة، كلف مصادلوفقًا 

الشرطة  الشرطة الخاصة،  قوات، قوات مكافحة اإلرهابمكافحة الشغب، قوات  األمنية كال من قواتالالمتظاهرين. شملت هذه مع 

ضباط المخابرات والوحدات المكلفة بتوفير الحماية للمنطقة    اإلنقاذ،شرطة  قوات  ،  شرطة حماية المنشآت،  التدخل السريعفرقة  األتحادية،  

 . دولية سابقاال

أنواع قوى األمن العراقية النظامية التي تم نشرها أثناء المظاهرات وذلك بسبب تعدد اشكال   مختلفبين  يستطيع التمييزال هذا التقرير 

التي تحدد هوية الجهة في بعض األحيان، والفوضى التي سادت أماكن  شاراتلاالزي الرسمي الذي كانوا يرتدوه، ولغياب وانواع 

عدة   ذكرت مسافة الفاصلة بين قوات األمن والمتظاهرين، والعتمة التي جعلت عملية تحديد الهوية مسـألة صعبة. فقد لبعد الالتظاهر، و 

رجال مسلحين وصفوا بأنهم  "كانو يرتدون  كانت عن طريق االنتهاكات المحتملة، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، أن مصادر 

 مالبس سوداء و وجوه مغطاة". 

 

V. المتعمد في المظاهرات االستخدام المفرط للقوة والقتل المتعلقة ب اإلدعاءات 

 ملخص الوفيات واإلصابات 

بتوثيق الوفيات واإلصابات المرتبطة بالمظاهرات في بغداد، الديوانية، ميسان،  ساعدة العراق )يونامي(بعثة األمم المتحدة لمقامت 

 .تشرين األول/أكتوبراألول من شهر  األسبوعواسط، النجف وبابل في 

 3. 5,494شخص وجرح   157بمقتل  تسبب العنف خالل المظاهراتوفقا لتقرير لجنة التحقيق، 

صابات  أالوفاة تُعزى إلى الرصاص الذي أصاب مناطق الرأس والجزء العلوي من الجسد، أما  حاالتن أووصف العديد من الشهود 

  رصاص الحي إلى الجروح الناجمة عن ال ةباالضافالتنفس الناجم عن استخدام الغاز المسيل للدموع،  ضيقفقد كانت بسبب الجرحى 

 .معدات فض األشتباكالمطاطي والشظايا التي يرجح ان تكون ناجمه عن استخدام  الرصاص و

أعداد وظروف حاالت القتل واإلصابات  االطالع على األحصائيات الرسمية حول    بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(لم يسمح ل

أن قيادة العمليات   ر رسمية مصاد  ت. هذا وقد أفاد العامةإلى وزارة الصحة والمستشفيات بعثة العلى الرغم من الطلبات المقدمة من قبل 

 .4  بعدم االفصاح عن اي معلومات الوطنية قد أصدرت أمًرا

 

 

 

 

 
 . . 2019تشرين األول/أكتوبر   22تقرير لجنة التحقيق الذي نشر في   3
 . أخرى معلومات تم الحصول عليها من مصادرب معززة  ،2019  تشرين االول 14وزارة الصحة في   في اجتماع مع مسؤول 4
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 من قبل قوات األمن  واألقلستخدام التدابير المفضية للموت  أ

يتم  أن  بعدذلك ال يسمح القانون الدولي لحقوق اإلنسان باستخدام القوة من قبل جهات إنفاذ القانون إال إذا كان يخدم غرًضا مشروًعا، و

ر ظخذين بن أتناسب مع خطورة الحالة، ت يكون هنالك ضرورة قصوى، وان عندما الممكنة،  واالحترازيةتخاذ جميع التدابير الوقائية أ

 . 5االعتبار الخطر واألذى الذي من الممكن ان يلحق باآلخرين والغرض المراد تحقيقه من ذلك

ذ اليوم األول  حية لتفريق المتظاهرين من الذخيرة الستخدمت أفي بغداد  يةقوات األمن الإلى أن تم الحصول عليها تشير المعلومات التي 

التجمعات    ضسلحة ف أوقل فتكا، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية  أ ة  سلحأل  مبرر  غيرفضال عن استخدام  ،  للمظاهرات

 . )القنابل الصوتية والقنابل الصاعقة(

في تحليلها الوارد أدناه، السياق الذي وقعت فيه الوفيات واإلصابات في كل من  العراق )يونامي( لمساعدة بعثة األمم المتحدة  أظهرت

 .(ت فيهماات واإلصابات خالل المظاهراي أكبر عدد من الوف تم تسجيل نات ن اللي وهما المدينت )بغداد والناصرية، 

 

 تشرين األول/أكتوبر 9إلى  1بغداد: من 

وسط بغداد، من الساعة العاشرة  صافةالتحرير في منطقه الر ساحةشخصا في  3,000تشرين األول/أكتوبر، تجمع ما يقرب من  1في 

التحرير بالمنطقة الدولية السابقة. في حين بدات    ساحة  ة. حاول المتظاهرون عبور جسر الجمهورية الذي يربط منطقو ما بعدهاصباحا  

خط من قوات األمن المتمركزة في بداية الجسر ورمي زجاجات المياه    إختراق، حاول المشاركون  ة سلمي   صورةب   المظاهرات في البداية

 والحجارة.  

الغاز  هاستخدامأللمتظاهرين قبل  ةالمياه إلى الخطوط االمامي  خراطيم قوات األمن  صوبت، ن بعد الظهرم الثالثةوفي حوالي الساعة 

، والرصاصات المطاطية، مع ورود تقارير تفيد بان عبوات الغاز المسيل للدموع قد أطلقت  التجمعات تفريق  موادوالمسيل للدموع، 

 المتظاهرين.ى أجساد علبشكل مباشر

وبر. ووصف الشهود  تشرين األول/أكت  1باالستناد إلى مصادر متعددة تفيد بأنها شهدت استخدام الذخيرة الحية في  و موقفوتصاعدت ال

  على النار    ت إطلقوباستخدام الذخيرة الحية  قامت  قوات األمن المسلحة المتمركزة فوق "المطعم التركي"  أن  الذين أجريت معهم مقابالت  

 المتظاهرين.

ستجابتها. أالمنتشرة والسرعة التي كثفت بها قوات األمن    ة" القو ة األرض عن صدمتها إزاء "وحشي   على كما أعربت المصادر الموجودة  

االضافه إلى ذلك، ب . ةالمنطقة قبل محاوالت تفريق الحشود باستخدام القو خالء أو تعليمات ال تحذيراتمصادر سماع اي  ة ولم تصف إي 

اك، وأن الرصاصات التي سقطت باتجاه الجزء  أثارت األرب "المطعم التركي"    فوقالتي استخدمتها قوات األمن    ليةاآلأفادت التقارير بان  

 .فع المتظاهرين إلى األمامادت د أدت إلى والخلفي من الحش 

، حيث أعرب الناس عن شعورهم باإلحباط  الرصافةتشرين األول/أكتوبر ، استمرت االحتجاجات في منطقه  5إلى  2وفي الفترة من 

نطاق المدينة    علىاالستجابة العنيفة من جانب قوات األمن للمتظاهرين. ودفع فرض حظر التجول    علىالعام إزاء الحكومة وعن سخطهم  

ي ذلك ميادين الطيران و هو األمر الذي دفع المتظاهرين إلى المناطق الواقعة شرق ميدان التحرير، بما فية األمن األجراءات  وزيادة 

والكيالني وبأتجاه مدينة الصدر. كما وقعت مظاهرات عفوية صغيرة الحجم في أحياء أخرى، بما في ذلك مناطق الكرادة، الكاظمية  

 وعلى الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي 

استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية و  وكذلك في األيام الالحقة األستمرار بأستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين  تم

بجروح بالرصاص  المصابين    واالحياءمنهم  ، المتوفيين  التي وصفت أن عدد من المتظاهرين الضحايا  و.  كما ذكرت المصادر  الصاعقة

   الراس والصدر.في منطقة أشارت عوائل قتلى التظاهرات الى أصابة ابنائهم باطالقات  والشظايا،

قام المتظاهرون في الرصافة بسد الطرق المؤدية إلى وسط مدينة بغداد، وحاولوا إشعال النار في عدة مبان، وأحرقوا العديد من مركبات  

كما أن قوات األمن تعرضت لهجوم بقنابل حارقة محلية  . سكاكينالجيش، وهاجموا قوات األمن بالحجارة و زجاجات المياه و ال

المتظاهرون أحرقوا إطارات إلحداث دخان لتمكينهم من  حيث وصفوا أن .رةي الخطالصابة با تتسبب والتي ، 6)المولوتوف( الصنع

يحملون أي أسلحة نارية  كانوا ال توجد معلومات تشير إلى أن أي من المتظاهرين  .االختباء من "القناصة" ومنع الغاز المسيل للدموع

 .في منطقة الرصافة

الصدر، ومعظمها    ةإلى حد كبير داخل مدين   محصورةرات  المظاهظلت  تشرين األول/أكتوبر،    9  و حتىتشرين األول/أكتوبر    5من ليلة  

 ةتفيد التقارير بان المتظاهرين في مدين   .االشتباكات  بين المتظاهرين وقوات األمن  إستمرار  مع  الرصافة،    جانبل  ةالمتاخم  المنطقةفي  

 
 . 3، المادة  (1979) قواعد السلوك لموظفي إنفاذ القانون و   5( ، المبدأ  1990المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية ) 5
 بفتيل.  ةما تكون مزود ة الزجاجة الحارقة )المولوتوف( هي سالح حارق مصنوع يدويا من قنينة زجاجيه مملوءة بسائل قابل لالشتعال وعاد  6
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يحملون األشخاص كانوا  من  عدداً قليالً  تفيد بان    ةللشرطة. وظهرت تقارير موثوق  وهاجموا مركزاً   ةعسكري   عجالتثالث    احرقواالصدر  

 . ةبين الحشود في مظاهرات الحق وا والسكاكين كان   حجارةالعصي وال

عالوة على   . بالشرطة االتحادية في مدينة الصدر االجيش قد تم استبدالهوحدات الداخلية أن  وزيرتشرين األول/أكتوبر صرح  8في 

 7ن المسؤولي  لمحاسبةباتخاذ إجراءات العام للقوات المسلحة قائد الستخدام المفرط للقوة، وأمر اإلأعترف الجيش  ب  ذلك،

 

 "لمتظاهرين على أيدي "قناصة مجهولينا قتل

تشير إلى أن المتظاهرين غير المسلحين كانوا  و موثوق بها  ؤكدة تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( عدة تقارير م

  "8.عنهم على نطاق واسع بأنهم "قناصة  شيع، أُ  متروكةمتمركزين على أسطح المباني وفي مباٍن  أفرادمستهدفين عن قصد من قبل 

في المنطقة المحيطة    يتواجدونالنار ، كانوا  مطلقي  أوضح العديد من الشهود بأن مطلق أو  تشرين األول/أكتوبر    4في  على سبيل المثال،  

  .في بغداد الكيالني ومول النخيل ساحةب 

حية، بما في ذلك أثناء محاولتهم إنقاذ الجرحى، ورؤية زمالئهم المتظاهرين بمن فيهم األصدقاء النيران  ا  في مرمىأنهم كانوا    واوصف  و

كما  أعيرة نارية، بما في ذلك أعيرة نارية في الرأس. ب أبلغ أفراد عن مقتل أقاربهم   حيث قتلون بالرصاص.يسقطون ويُ  واألقارب وهم

 تحصن القوات االمنية. بشعور من الفوضى عندما بدأت عمليات إطالق النار، مع  التقاريرأفادت 

 

 2019األول/أكتوبر تشرين  5إلى  1مدينة الناصرية ، محافظة ذي قار: من 

الناصرية بمحافظة ذي قار إلى مقتل  مدينة تشرين األول/أكتوبر، أدى العنف خالل المظاهرات التي وقعت في  5ألى  1في الفترة من 

 اطالقات نارية. ب ضابط شرطة. قُتل جميع المتظاهرين أثنان من متظاهًرا و 19شخًصا على األقل،  20

مباني  ،ها، من بين النار ضرامتشرين األول/أكتوبر بعد أن تجمع المتظاهرون إل 2 ذالموقف من  تصاعدوبينما بدأت المظاهرات سلمية، 

 . الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرينام ستخدتم أتابعة للعديد من الحركات السياسية.  

 

VI. العالج الطبيالمتعلقة ب اإلدعاءات 

المستشفيات والكوادر الطبية أثناء المظاهرات. هذا وتشيد بعثة األمم   إشغالإن حجم الخسائر البشرية، ال سيما في بغداد، تسببت في 

المتظاهرين  من والمتطوعون إلنقاذ وعالج الجرحى  ةالعراقي  ةاقم الطبي وها الطت المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( بالجهود التي بذل

وأفادت مصادر بان المتظاهرين رشقوا سيارات اإلسعاف بالحجارة    أنفسهم في خطر شخصي للقيام بذلك.   يضعونأحيانا  ،  يةقوات األمن الو

 الخاطئ بان قوات األمن تستخدمهم لنقل المتظاهرين إلى أماكن أخرى للقبض عليهم. همالعتقاد

ة اإلسعاف وادعاءات بان قوات األمن دخلت مستشفيات في  سائقي سيار علىووردت أيضا تقارير عن قيام قوات األمن بإطالق النار 

أن بعض األشخاص لم يسعوا  أفادت تقارير ب  .المتظاهرين الجرحى و اعتقلتاستجوبت كذلك  ، وةالطبي  كوادربغداد ، وانها هددت ال

أسرع وقت ممكن بعد تلقي العالج  ب للحصول على عالج طبي خوفًا من االعتقال في المستشفيات وأن آخرين خرجوا من المستشفى 

 .لنفس األسباب

قوات األمن إلى   لم تتلق تقارير أو مزاعم حول دخولها هذا وقد أبلغت وزارة الصحة بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( بأن 

، أو أي عملية أعتقال للمرضى من المستشفيات أو أي  طبيةالتدخل في توفير الرعاية ال ، و الكادر الطبي التعدي علىالمستشفيات، أو 

 .9 أدعاء آخر من هذا النوع

 

 

 

 

 
  https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=9960(:10/2019/ 18تصريح وزير الداخلية )تم الوصول اليه في   7
 . ستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرينحول أ تمكنت بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق من الوصول إلى العديد من مقاطع الفيديو  8
 .، بغداد  2019أكتوبر  14اجتماع يونامي مع وكيل وزير الصحة ،   9

https://moi.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=9960
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VII. االدعاءات المتعلقة باالعتقال واالحتجاز 

تشرين األول/أكتوبر، ألقت قوات األمن القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين في جميع أنحاء العراق، مما   9إلى  1في الفترة من 

بض على مئات المتظاهرين في بغداد وأعداد كبيرة في  أُلقي القجماعي. العتقال األأثار مخاوف من أن المعتقلين ربما تعرضوا لسياسة 

عملية اعتقال مرتبطة   1,055المفوضية العليا لحقوق اإلنسان أنها وثقت  افادت ذي قار والبصرة.  ذلكا في محافظات أخرى، بم

(  503االعتقاالت في محافظة بغداد )حاالت معظم  حدثتبالمظاهرات في جميع أنحاء العراق. ووفقاً للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان، 

  11(، ميسان وكربالء ) 13(، ديالى )14(، النجف )31(، بابل )72(، البصرة )115سط ) (، وا 131(، الديوانية )154ها ذي قار ) ت تل

 لكل منهما(. 

أبلغ رئيس مجلس القضاء األعلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( بأن القضاء لم يصدر أوامر بالقبض على المتظاهرين، 

أصول المحاكمات  أن قانون  حيث    النحو المنصوص عليه في القانون المحلي  ىعل  بالجرم المشهود  المتظاهرين لكن قوات األمن اعتقلت  

  ، جملة أمور   ، من بينهدفي م المشاركة في أي تجمع مكون من خمسة أشخاص أو أكثر  العراقي يتضمن أحكاما واسعة جدا تجر  الجزائية  

وجودهم في منطقه تجري فيها بسبب  ال يمكن استبعاد ان يكون األشخاص قد اعتقلوا فقط ". إلى "التأثير على شؤون السلطات العامة

 . مظاهرات

و ممتلكات  على منازل مداهماتعن عمليات تفتيش وفردية روايات شديد  بقلق تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(

التعرف على القوات التي تقوم باالعتقاالت،   باإلمكان  بينما لم يكن  .أعتقاالت ألفراد من منازلهم  الى  إضافة كرات قانونية  شخصية دون مذ

شهود العيان بأنهم رجال مسلحون يرتدون مالبس سوداء عادية دون أي شارات يمكن التعرف عليها، و قاموا  من قبلوصفهم تم فقد 

 بتغطية وجوههم بأقنعة سوداء. 

من االحتجاز دون قيد أو تقريباً ق سراحهم أطال تم المتظاهرين قدكل أن على تشرين األول/أكتوبر، أكد مجلس القضاء األعلى  16في 

،  واحد و عشرين محتجزاً ما زالوا بمراكز األحتجاز على ذمة أحكام جنائية كإضرام النار بعجالت عسكريةما عدا  .   10  شرط ودون تهمة

 حارقة.   متفجرة موادأفراد القوات األمنية و حيازة على  األعتداء

تشير المعلومات التي حصلت عليها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( إلى أن بعض المتظاهرين لم يتم إطالق سراحهم  حيث  

طول فترة االحتجاز، ولكن بقي معظم المعتقلين وسط كفالة. تفاوتت التقارير حول مت الأحيانًا ب  تالتي وصفو إال بعد دفع مبلغ نقدي، 

المتظاهرين   عدد قليل منمزاعم بأن  أن هناك  كما    أو لفترة اطول.   رهن االحتجاز لفترات تتراوح بين عدة ساعات إلى يومين أو ثالثة أيام

 من القانون االتحادي لمكافحة اإلرهاب.  4قد تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهم بموجب المادة 

، فإن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(  المعلومةبينما قامت قوات األمن بنقل معظم المتظاهرين المعتقلين إلى مراكز الشرطة  

بأن المتظاهرين المحتجزين ربما نُقلوا أيًضا إلى أماكن احتجاز غير رسمية. على سبيل المثال، في  تفيدتشعر بالقلق إزاء التقارير التي 

ً وصبي  رجالً  100حوالي مجموعة من الرجال يصنفون على أنهم مليشيا تشرين األول/أكتوبر، اعتقلت  6 من األماكن العامة في   ا

الناصرية بمحافظة ذي قار ونقلت المحتجزين إلى قاعدة األمام علي العسكرية. تم إطالق سراح معظم المعتقلين في غضون أربعة أيام.  

 لفترات أطول، لكن تم إطالق سراحهم جميعا وقت كتابة هذا التقرير. همتم احتجازأربعة محتجزين 

قرابة ثالثة  (بأنها ميليشياأيضا وصفت ) األول/أكتوبر اعتقلت عناصر مسلحة غير معروفة  تشرين 6في حادثة أخرى في بغداد، في 

ة المجهولة إلى موقع في طريق المحمودية.  عشر شخًصا تجمعوا لالشتراك في مؤتمر صحفي. وبحسب ما ورد نقلتهم العناصر المسلح 

 شخصان من المجموعة رهن االحتجاز. ما زال تشرين األول/أكتوبر  20 و حتى

العثورعلى أقاربهم المحتجزين من قبل عناصر مسلحة مجهولة بسبب عدم   الذين لم يتمكنوا منولئك أإفادات من أفراد األسر، أستلمت 

. وقد نشرت نقابة المحامين العراقيين بياناً يطالب العديد من يرهمبمكان وجودهم أو مص المتعلقة القدرة على الوصول إلى المعلومات 

طف من قبل جماعة غير معروفة" خالل المظاهرات في  حتجاز محام يُزعم أنه "اختُ أمكان عن كشف الالحكومية واألمنية  الجهات

  تشرين األول/أكتوبر. 4محافظة ميسان في  

أثناء نقلهم إلى أماكن االحتجاز وكذلك أثناء االحتجاز. حيث تلقت بعثة األمم المتحدة   تهمسوء معاملالمتظاهرين عن  زعم العديد من

بعدم المشاركة مرة أخرى في المظاهرات كشرط لإلفراج  التعهد لمساعدة العراق )يونامي( تقارير تفيد بأن المتظاهرين ُطلب منهم 

 عنهم.

 

 

 
 ، بغداد.  2019أكتوبر   16،   مجلس القضاء األعلىمي مع رئيس اجتماع يونا 10
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VIII. التعبير حريةالمتعلقة بانتهاكات الحق في  اإلدعاءات 

تهدف إلى قمع تغطية مظاهرات تشرين   كانت وثقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( سلسلة من التدابير التي يبدو أنها

االعتقال التعسفي للصحفيين،   على وسائل اإلعالم، األوامر بعدم تصوير المظاهرات أو تغطيتها،االعتداءات  األول/أكتوبر، بما في ذلك:  

المضايقات، الترهيب، المصادرة غير القانونية للمعدات، حذف الفيديوهات أو الصور الفوتوغرافية، وحجب اإلنترنت ووسائل التواصل  

  االجتماعي.

مسة، وصف الشهود  خمس هجمات على قنوات تلفزيونية فضائية وسط بغداد كانت تغطي المظاهرات. في كل من الهجمات الخ  تم توثيق

  5"يرتدون الزي األسود وليس لديهم شارة محددة ووجوهم مغطاة". ووقعت الهجمات في  كانوا  أنهم    علىالمهاجمين و بصورة متطابقة  

تشرين األول/أكتوبر و توثُق رجاالً مسلحين يقتحمون المبنى و يعتدون على الموظفين ويجبرونهم على اإلستلقاء على األرض. خالل  

هذه الحوادث، قام المسلحون بنهب المباني وسرقة األقراص الصلبة وأجهزة الكمبيوتر وإضرام النار في المبنى. هذه التقارير مدعومة 

القنوات البث في اليوم التالي عبر مكاتب في أربيل  أغلبشاهدتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(. استأنفت  يةبأدلة فيديو

 العراق. أو خارج 

من مختلف أنحاء العراق لالعتقال التعسفي  و الصحفيين ن في مجال اإلعالم ي العامل عن تعرض فيها  تتحدثمعتمدة و تقاريرمتعددة 

د  والتهديد والترهيب والمضايقة. قدم الصحفيون الذين قابلتهم البعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( في أنحاء مختلفة من البال

القبض عليهم أو ضربهم إن فعلوا ذلك. على سبيل المثال، القاء  ر معتمدة عن أن قوات األمن أمرتهم بعدم تصوير المظاهرات وتقاري 

أبلغ العديد  تشرين األول/أكتوبر اعتقلت الشرطة واحتجزت مراسالً ومصوراً ألنهما كانا يغطيان المظاهرات على الهواء مباشرة.    2في  

حقوق اإلنسان بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( بأنهم غيروا أماكن سكناهم داخل العراق أو أوقفوا  من الصحفيين ونشطاء 

 بسبب خوفهم من االعتقاالت وغيرها من التداعيات الخطيرة. عملهم حول المظاهرات أو خضعوا للرقابة الذاتية

صويرهم للمظاهرات تحت تهديد االعتقال أو المصادرة أو تدمير معدات  هم بحذف ت ت هم وأُمرت أفاد عدة صحفيين بأن قوات األمن أوقف

الكاميرا. أفاد المتظاهرون بأنهم أوقفوا من قبل قوات األمن التي فتشت هواتفهم المحمولة بحثًا عن االتصاالت والصور ومقاطع الفيديو 

مسلحين دخلوا المقاهي في مدينة الصدر ببغداد وطالبوا الشباب  أكتوبر ورد أن رجاالً    8و    7  في المتعلقة بالمظاهرات. على سبيل المثال،  

 بتسليم هواتفهم المحمولة وتم اعتقال واحتجاز من يحملون أفالًما أو صوًرا تم التقاطها أثناء المظاهرات. 

أكتوبر، عندما  9أكتوبر حتى  3أكتوبر ، قبل حجب اإلنترنت بالكامل في  2التواصل االجتماعي بعد ظهر يوم  مواقعحجبت الحكومة 

ال تزال محظورة حتى  التي وسائل التواصل االجتماعي بأستثاء يوميًا ،  3إلى الساعة  8أعادت السلطات خدمة اإلنترنت من الساعة 

 . 11التقرير كتابةوقت 

إلى أن التغطية  مع األشارة  التحقيق،  هذه المزاعم تحتاج الى  المعلومات المتعلقة بالمظاهرات.    حجب بإجراءات منظمة ل تفيد هذه التقارير  

حقوق الصحفيين في نقل المعلومات أو حق الجمهور في  أحترام لحرية التعبير، سواء فيما يتعلق ب  ساسيةاأل من الحقوق اإلعالمية تعد 

 .12  طلب المعلومات وتلقيها

)يونامي( التحديات التي يواجهها الصحفيون الذين يغطون المظاهرات. استخدام القوة من    العراقسجلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة    كما

 وضع الصحفيين في محيط الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية وخطر االعتقال. بصورة عامة قبل قوات األمن والعنف 

 

IX. ترويع المدافعين عن حقوق اإلنسانتهديد و القتل و ال إدعاءات 

تلقت البعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( تقارير معتمدة عن مدافعين عن حقوق اإلنسان تلقوا تحذيرات صريحة وتهديدات  

ين من نشطاء  وكانت بيئة حقوق اإلنسان في البصرة قمعيه بشكل خاص ، بما في ذلك قتل اثن بالقتل بعدم المشاركة في المظاهرات. 

أكتوبر/تشرين األول ، أطلق مسلحون مجهولون النار وقتلوا   2.  في تخص تهديدات ضد نشطاء آخرين تقاريرعدة المجتمع المدني و

بعد مشاركتهم في مظاهرة في وقت سابق من ذلك اليوم. أفاد والد أحد الضحيتين   اثنين من نشطاء المجتمع المدني في منزلهم في البصرة

في البصرة  من الشباب 200أكتوبر تجمع  12ف الزوجين بسبب نشاطهما المعروف ومشاركتهما في المظاهرات. في ااستهد ه تمأن 

 إلجراء أحتجاج سلمي وصامت على خلفية رحيل الزوجين. حملوا الفتات كتب عليها "ندين جريمة قتل المتظاهرين". 

المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( عن حوادث المضايقة واالعتقال التعسفي وسوء المعاملة.  كما أبلغ مدافعوا حقوق اإلنسان بعثة األمم 

أكتوبر. كان قد   3على سبيل المثال فر  ناشط مدني من بغداد بعد أن دخل "رجال ملثمون" منزله في الساعات األولى من صباح يوم 

"مجموعة ميليشيا" كانت تبحث عنه. وذكر نشطاء آخرون أن "رجاالً   غادر المنزل قبل فترة وجيزة، بعد أن تلقى معلومات تفيد بأن

 مجهولين" قد اتصلوا بأسرهم وزمالءهم بالعمل وجيرانهم لألستفهام عن أماكن تواجدهم.

 
 2019تشرين األول   18أخر مشاهدة كانت في  www.netblocks.com: أنظر  11
 التعبير فيما يتعلق بإغالق الشبكات العامة. ةبيان ديفيد كاي ، المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحري أنظر 12

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24057&LangID=E   

http://www.netblocks.com/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24057&LangID=E
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تلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( أيًضا تقارير تزعم أن قوات األمن قد أعدت "قوائم مراقبة" تحتوي على أسماء  

الذين يُعتقد أنهم شاركوا في المظاهرات. أفاد متظاهرون و نشطاء وصحفيون بأنهم   المدنيالصحفيين ونشطاء حقوق اإلنسان والمجتمع  

أي أساس   قد ال يكون لهاالمذكورة  قوائمم لتجنب االعتقال بناًء على شائعات عن هذه القوائم. على الرغم من أن الابتعدوا عن منازله

و باألخص   قانوني، فإن حتى الشائعات عن مثل هذه األعمال تسهم بشكل سلبي في خلق بيئة من الخوف وتحدُّ من فضاء الديمقراطية

 د المتظاهرين والجهود المنظمة لتقييد الحصول على المعلومات وحرية التعبير.عند النظر إلى جانب استخدام القوة ض

 

X.   اإلستجابة الرسمية 

بما فيهم السياسيون والمسؤولون الحكوميون عد ة بيانات عند إنطالق التظاهرات. لقد أك د المسؤولون الكبار والقادة  أصدر قادة الدين

ها دستور في بياناتهم على الحق في الت رئيس الوزراء  ، إال  أن هم في الوقت ذاته تناولوا الجرائم والعنف  العراقظاهرات السلمية التي أقر 

التي يعاقب عليها القانون والتي تهدد النظام العام والسلم و الالفتات التي ُزعم أن المتظاهرين قد ارتكبوها بما في ذلك حمل الشعارات 

الحكوميون واألمنيون أن  القادة لم يُعطوا األوامر للقوات األمنية بإطالق النار على المتظاهرين وأن   وقد أك د المسؤولون األهلي. 

  13التوجيهات التي أُعطيت لهم بعدم استخدام الرصاص الحي. 

وواضحة نحو   تشرين األول/أكتوبر، دعا ممثل اية هللا العظمى السيستاني السلطات الى اتخاذ حطوات عملية 4وفي ذات السياق، في 

البرلمان بسلطتيه التشريعية والرقابية ومشيراً الى فشل القضاء والجهات الرقابية في محاربة   مسؤوليةإصالح حقيقي مؤكداً على 

ن الحكومة وقواتها األمنية مسؤولة عن أراقة الدماء  أتشرين األول/أكتوبر، ذكر ممثل إيه هللا العظمي السيستاني  11وفي  14الفساد.

واستجابةً لذلك، دعا بعض القادة السياسيين اعضاء البرلمان الى تعليق مشاركتهم   جراء تحقيق ذي مصداقية.إل  وشدد علي الحاجة   رةالغزي 

ً ينسجم مع مطالب المتظاهرين ستقالة الحكومة تمهيداً ، سياسيين أخرين طالبوا بأفي جلسات البرلمان الى أن تقد م الحكومة برنامجا

وقد أعرب مسؤولو الحكومة عن رغبتهم في التعاطي مع المتظاهرين "السلميين" في   15.تحت اشراف األمم المتحدةالنتخابات مبكرة 

 16مطالبهم " المشروعة". 

ت مجلس النواب في جلسة الثامن من تشرين األول/أكتوبر  وعلى خلفية ذلك، تعهدت الحكومة باتخاذ سلسلة من اإلصالحات، فقد صو 

ءات لمعالجة بعض مطالب المتظاهرين. تتضمن تلك اإلجراءات معالجة بطالة الشباب من خالل برنامج تدريبي، على سلسلة من اإلجرا

كذلك   واليتهم القانونية(  ة)الذين تجاوزوا مدمجالس المحافظات  تعليق عمل    خط الفقر. و  تحتوتخصيص رواتب شهرية للعوائل الواقعة  

وقررت اعتبار جميع ضحايا التظاهرات كشهداء وتعويضهم وإطالق سراح جميع المعتقلين  17إلغاء مكاتب المفتشين العموميين. نأعال

وفي نفس الوقت، قد م مجلس الوزراء حزمة ثانية من اإلصالحات تتضمن ثالثة عشر نقطة تتضمن    18الذين لم يهاجموا الممتلكات العامة. 

ثالثة أشهر وأن يتم مراقبة التنفيذ من خالل لجان يتم تشكيلها   خاللت تقديم منح وتوفير سكن للفقراء، على أن يتم تنفيذ تلك اإلجراءا

تشرين   16على مستوى المحافظات. عالوةً على ذلك، أعلن مجلس القضاء األعلى عن تشكيل محكمة مركزية لمكافحة الفساد في 

تشرين  10حداد مدتها ثالثه أيام تبدا في  وأعلن رئيس الوزراء أيضا عن فتره 19األول/أكتوبر للتعامل مع قضايا الفساد "الكبيرة". 

 .األول/أكتوبر

 20. اإلحتجاجاتومنذ اندالع التظاهرات، دعا مسؤولون حكوميون وقادة دينيون الى التحقيق في كافة حاالت العنف التي حدثت خالل 

لتحديد مرتكبي االنتهاكات خالل التظاهرات  التحقيق و ذلك    لجنةعبد المهدي عن تشكيل    الوزراءتشرين األول/أكتوبر أعلن رئيس    12في  

عتراف بإفراط قوات األمن في  ستنتاجاتها، ومن بينها األأالتحقيق  ةتشرين األول/أكتوبر، أصدرت لجن  22وفي  21،األخيرة ومحاكمتهم

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق    و رحبتوقضائية لعدد من االفراد الذين تم تحديدهم.    ةجراء تحقيقات تاديبي أوالتوصية ب   ة استخدام القو

 كفالة العدالة لجميع ضحايا االنتهاكات. ى نحو المساءلة ، وتحث عل ة تقرير كخطوال)يونامي( بصدور 

 

 

 

 
  9تشرين األول، وخطاب متلفز لرئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في   6تشرين األول، مؤتمرصحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية في   7حديث الرئيس برهم صالح في  13

 . 2019تشرين األول  
هه السيد محمد على سبيل المثال  شاهد حمد الصافي. التي ألقاها ممثل اية هللا السيستاني، السيد أ 2019تشرين األول   4خطبة الجمعة في كربالء في  14 الخطاب المتلفز الذي وج 

 تشرين األول والذي دعا فيه المتظاهرين الى الحضور لمناقشة مطالبهم.   4الحلبوسي في  
 ات القادة السياسيين.أنظر الى بيان 15
هه السيد محمد الحلبوسي في على سبيل المثال  شاهد 16  تظاهرين الى الحضور لمناقشة مطالبهم.تشرين األول والذي دعا فيه الم 4الخطاب المتلفز الذي وج 
والذين على أساسهما تم  تشكيل مكاتب المفتشين   2005لسنة    19واألمر التشريعي رقم  2004لسنة    57قرر مجلس النواب الغاء األمر الصادؤ من السلطة االئتالفية المؤقتة رقم  17

 العموميين. 
 .  2019تشرين األول  9الذي تم  بث ه على التلفزيون الرسمي في  مخاطبا الشعب العراقي و أنظر الى خطاب رئيس الوزراء عبد المهدي   18
 ( 2019تشرين األول  18) الرابط متوفر منذ  /https://www.hjc.iq/view.6069 ، انظر  2019تشرين األول 16مجلس القضاء األعلى، بيان صحفي في   19
 شاهد على سبيل المثال الخطاب الوطني المتلفز للرئيس صالح .  20
 . 2019تشرين االول   12خطاب رئيس الوزراء عبد المهدي في    21

https://www.hjc.iq/view.6069/
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XI.  الخالصة 

اهرات  ظم رتكبت في سياق الأ تجاوزات جسيمة  و    الى حصول انتهاكاتبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(  تشير النتائج األولية ل

تشير  ،المتظاهرينالتي لحقت ب صابات مدى حجم اإلوظاهرات من منطقة ألخرى، فإن  عدد القتلى محركة ال اختلفتفي العراق. بينما 

 الى أن  القوات األمنية العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في مدينة بغداد ومناطق أخرى في العراق.  جميعها 

التدريب  نقص فيالى ذلك يعزى ورتفاع عدد الضحايا أ)يونامي( في بعض الحاالت  العراقالحظت بعثة األمم المتحدة لمساعدة  كذلك

الكبيرة. وبهذا الصدد، العامة وخصوصاً تلك القوات التي ليس لديها الخبرة في التعامل مع التجمعات وعدم التنسيق بين القوات األمنية 

لعمليات  لير  ظالتخطيط والتح  التي تحتاج ألىستخدام كافة الخطوات المناسبة  أ فان يونامي تعيد التذكير بالمباديء االحترازية التي تتطلب  

  مر ال مفر منه يجب التأكد من أن تكون العواقب أندما يكون أستخدام القوة  عو  أ لتفادي أستخدام القوة  ذلك  التجمعات والتعامل مع  المتعلقة ب 

تشرين األول/أكتوبر في   1ستخدام القوة ضد المتظاهرين في خاصة ألن التصعيد في أ  أهميةو لهذا األمر . دنى للخسائراأل هي الحد

 المتظاهرين والقوات االمنية مما ادى الى زيادة العنف. ين ب بغداد قد أد ى زيادة االحتقان 

حجب  والناشطين ومهاجمة وسائل االعالم و ، الصحفيينوترهيب ومضايقة المتظاهرين الجماعيةان عمليات القاء القبض واالعتقاالت 

واألنشطة  ظاهرات وكذلك لمنع اإلبالغ مأستُخدمت لمنع المشاركة في القد أدوات يبدوا أنها وسائل التواصل االجتماعي  األنترنيت/

جواء  أ في اشاعة لكنها ساهمت حرية التعبير والحركة لم تحدد فقط من . إن هذه اإلجراءات عتراضبالتعبير السلمي عن األ ةالخاص

 الديمقراطية.   فضاءن يضيقان االترهيب والخوف اللذ

ع السلطاتبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(    على ضوء االعالن عن تنظيم تظاهرات في المستقبل القريب، فإن     العراقية   تشج 

ة  و وإذ تحيط  الضرورية لتجنب العنف وتمكين مظاهرات سلمية في المستقبل.    الخطواتكافة    تأخذن تستخلص دروساً مما حدث وان  أبقو 

الحاسمة للسعي   ةالتحقيق، فانها تؤكد االهمي  ةت اليها لجن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( علما بصدور النتائج التي توصل

 وقاية. الحماية والعتماد تدابير أنصاف الضحايا، وأالجناة، وضمان  ةإلى مساءل

 

XII. التوصيات 

على النتائج األولية لهذا التقرير، تقدم بعثة األمم المتحدة لمساعدة  ابناءً و، مسبقاحكومة العراق  اتخذتهامع اإلقرار بالخطوات التي 

 : العراق )يونامي( التوصيات التالية 

 المظاهرات مستقبال في حقوق اإلنسانلرتكاب انتهاكات التعسف و أمنع  -1

 استخدام القوة  

آخرتدبير يلجأ أن تكون  دائما والتي ينبغي،  22 وضع مبادئ توجيهية واضحة تستند إلى المعايير الدولية بشأن استخدام القوة •

بمبادئ الضرورة والتناسب والشرعية، وإصدار تعليمات واضحة لجميع موظفي إنفاذ القانون قبل  ينشدمستر اليه،

 . المظاهرات القادمة

 واإلدارة والتدريب  ستعداداتاال

للمظاهرات محددة جيدا ومعروفة للجميع وأن موظفي إنفاذ القانون  لتنظيميةالتأكد من أن هياكل القيادة والمسؤوليات ا  •

 بشكل واضح ويمكن التعرف على كل منهم بشكل منفرد. في الهوية ومعر

ومنع انتهاكات الحقوق المختلفة ،   ةستخدام القوأالمظاهرات في المستقبل وتجنب سلمية  ضمانوضع خطط تنفيذيه بهدف  •

 : اخذين بنظر االعتبار

 ؛  او االذى المحتملة العامة لحماية السكان والممتلكات من الضرر السالم -

 حقوق وصحة وسالمة موظفي إنفاذ القانون ؛ -

، وحماية مقدمي الرعاية بشكل امن الرعاية الصحية من الحصول على خدمات لمتظاهرين وقوات األمن تمكين ا -

 الصحية. 

 . بالمجريات   عالم الحشودواضحة أل ة وإرسال رسائل عام •

و يشمل النظام العام ،    او اعادة بسط  الحفاظ على  خاللهاتزويد قوات األمن بالوسائل المادية الكافية إلدارة المواقف التي يجب   •

ً المناسبة واألسلحة ذلك استخدام   . األقل فتكا

جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على التدريب المناسب، بما في ذلك االختبار، واإلحاطات التي تسبق نشر    تلقيضمان   •

 .23القوات للتعامل مع المظاهرات، والتركيز على إدارة المظاهرات، وتجنب التصعيد والعنف و ضمان حماية حقوق اإلنسان 

 
 )"المبادئ االساسيه"( ،و أنظر ( 2019األقل فتكا في مجال إنفاذ القانون ) ةانظر دليل األمم المتحدة لحقوق اإلنسان المنشور حديثا بشان االسلح  22
 . (1979) سبيل المثال مدونه األمم المتحدة لقواعد السلوك للمسؤولين عن إنفاذ القانون  علىانظر  23
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 االعتقال واالحتجاز 

 وفقا للمعايير الدولية. و  واعتقال واحتجاز المشاركين في المظاهرات  وتفتيشلاليقاف   الياتوضع  •

امكانية عن أسباب االعتقال،  معلومات فوريةاإلجرائية المطبقة على االعتقال واالحتجاز، بما في ذلك  بالضماناتالتمسك  •

 . ، والرقابة القضائيةتوكيل محامي يتم اختيارة من قبل المحتجز 

متاحة  هذه المعلومات  ن احتجازهم وان تكون  اكماالدقيقة والمحدثة عن األفراد المسلوبة حريتهم وعن  المعلومات    توفرضمان   •

 ألفراد األسرة. 

 الرصد واإلبالغ 

 االعالم .  لوسائ مهمة الرصد واإلبالغ المستقلين بشان المظاهرات بما في ذلك و تسهيل مهمة السماح  •

 

بهدف إثبات الحقائق والظروف المتعلقة   تشرين األول/أكتوبر 1التحقيق في األحداث التي وقعت أثناء المظاهرات منذ  -2

 . باالنتهاكات المزعومة المرتكبة ، وضمان مساءلة الجناة وسبل االنتصاف الفعالة للضحايا

 التحقيق 

 . شاملة وشفافة  ،فعالة، حيادية، مستقلة، التحقيقات سريعة تكون أن ضمان •

  1التجاوزات الخطيرة لحقوق اإلنسان التي وقعت منذ  /تشمل التحقيقات جميع االدعاءات المتعلقة باالنتهاكات نأ ضمان •

خارج ، االعتقال واالحتجاز التعسفي ة، اإلفراط في استخدام القوالعمدقتل العمليات و التي تضمنت تشرين األول/أكتوبر، 

 الهجمات ضد وسائل اإلعالم. والمضايقة ، عاملة، الترهيب، سوء المنطاق القانون 

 المساءلة 

أمر أو دعم أو أذعن لالنتهاكات، بما في ذلك سلسلة  ممن ، بشكل مباشر أو غير مباشر، الجنايات  جميع الذين ارتكبوا  مساءلة •

 ذات الصله. لسلطات و المراجع لالقيادة 

 المتظاهرين أو قوات األمن مع مبادئ الشرعية والتناسب والمسؤولية الفردية. ضمان تماشي التهم الموجهة ضد  •

 الضمانات اإلجرائية والمحاكمة العادلة 

التأكد من أن األشخاص الذين يتم التحقيق معهم ومقاضاتهم فيما يتعلق بالمظاهرات يتم تزويدهم بضمانات إجرائية وضمان  •

 . حقهم في محاكمة عادلة

   االنتصاف الفعال

لمن قتلوا أو أصيبوا أو غيرهم من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان،  الكافي و الفعال    فوريال  والتعويضضمان سبل انتصاف   •

 . 24  بمعزل عن النتائج المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية

 

بيئة مواتية لعامة الناس، بما في ذلك للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان، لممارسة حرياتهم   خلق و تمكين -3

 األساسية في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمشاركة السياسية دون تدخل أوتمييز ال مبرر لهما. 

 إطار لممارسة الحريات األساسية 

 .الحريات األساسية دون تدخل وضمانها دون تمييزب   فعليا  ت القانونية المناسبة لضمان التمتعوضع األطر واآلليات واإلجراءا •

 . نحقوق اإلنساالمادفعة عن من األعمال االنتقامية والتهديدات والترهيب ألولئك الذين يعملون في مجال  الحمايةتعزيز  •

 ية القيود علي الحريات االساس

 . وفقًا للمعايير الدولية حددةالمعايير الم الى أستناداعلى الحريات األساسية في حدها األدنى ،  المفروضةإبقاء القيود  •

زالة العقوبات المفرطة  أعمل الجمعيات، و  /العملية لتشكيل  /اإلجراءات الحالية بهدف إزالة الحواجز القانونية  /القواعدمراجعة   •

 .وغير المناسبة النتهاكات القانون

 

 المعلومات ونقلها الوصول إلى 

 دون عوائق ، بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي. و ب نظمة نشر المعلومات أثناء المظاهرات  وعمل أضمان التشغيل  •

 
قانون اإلنساني والمبادئ التوجيهية بشان الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الجسيمة لل   ةانظر: المبادئ االساسي 24

 الدولي. 
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 : اإلطار القانوني1الملحق 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بما في ذلك 25 العراق طرف في معظم المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان

(ICCPR)   في العراق    نفاذودخل حيز ال  1969فبراير    18الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في    العهددق العراق على  اصفقد

يحمي العهد الدولي الخاص    .26ه   الحقوق المنصوص عليها في ب عمال  األحترام وحماية وعلى أالعراق    بذلكملزماً      1971يناير    25في  

وكذلك الحق  العقوبة القاسية المهينة    الالإنسانية  المعاملة   او  بالحقوق المدنية والسياسية حقوق األفراد في الحياة ، عدم التعرض للتعذيب

لدولي الخاص  يحمي العهد ا و  . كما 27 حرية الشخص وأمنه ، بما في ذلك الحق في عدم التعرض لالعتقال أو االحتجاز التعسفي قي

التجمع السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات    حرية    بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق المتعلقة بعدد من الحريات األساسية ، بما في ذلك

 .28  والمشاركة السياسية 

وبذلك  جمع السلمي". يُعترف بحق الت يجب ان من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: "  21تنص المادة 

. يفرض  ةمشترك  لغرض التعبير عن غايةيسهل الوصول إليه عام من األشخاص في مكان  لعددالتجمع الالعنفي  يحمى هذا الحق 

ً مماثالً على الدول بمعالجة ممارسة الحق وتداعياته    توفيربيئة مناسبة.              من خاللاالعتراف بالحق في التجمع السلمي التزاما

 29  وهذا يتطلب االمتناع عن التدخل غير المبرر ، وعند الضرورة ، تسهيل وتمكين مثل هذه الجمعيات.

قًا وقد يكون محدوًدا في بعض الحاالت. ومع ذلك ، ال يجوز فرض القيود إال عندما ينص عليها  التجمع السلمي ال يشكل حقًا مطل

  اآلداب القانون و "ضروري في مجتمع ديمقراطي لصالح األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو 

التزاماته في  بتقليل حدة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يسمح كما أن العهد  30".  آلخرينلأو حماية الحقوق والحريات 

ان يطلب  يجب  تقليل حدة االلتزامات أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة ، عندما يعلن وجود حالة الطوارئ العامة رسمياً.

تمييزي. الحق في  يطبق بشكل    جب القانون الدولي أو بمتطلبات الوضع ، ويجب أال يتعارض مع االلتزامات األخرى بمو   بدقة وحسب

 31  .  االحياة وحظر التعذيب أمران أساسيان وال يمكن االنتقاص منهم

  الحصول على  في الفرد  ةقدر  تحد من التدابير المنتهكة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي تمنع أو  أدانقد مجلس حقوق اإلنسان 

هذه التدابير والكف عنها ، ويهيب  مثل  يدعو جميع الدول إلى االمتناع عن اتخاذ    كما و.  32  اإلنترنتعبر    المعلومات أو تلقيها أو نقلها

أيضا بالدول ان تكفل اتساق جميع القوانين والسياسات والممارسات المحلية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان فيما يتعلق  

 33اإلنترنت.  علىراي والتعبير ال ةبحري 

 القانون العراقي

، ويحظر جميع أشكال التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة  34الحياة واألمن والحرية الحقوق منها الحق في يحمي الدستور العراقي 

بما في  والتجمع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات والتواصل  عن الرأي يحمي الدستور أيًضا الحق في حرية التعبير 35الالإنسانية.

 36اإللكترونية. استخدام وسائل التواصل ذلك 

 عمليات إنفاذ القانون الواجبة التطبيق في حقوق اإلنسان  وانينق

ستخدام الحكومة للقوة في الرد  ال  يتحليلعمل إطارتوفر عمليات إنفاذ القانون  الواجب التطبيق خاللالقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

  37ظاهرات السلمية من حماية الحق في التجمع السلمي. ت ن في الي . يستفيد األفراد المشاركالعامةي األماكن  على المظاهرات التي تجري ف

منها  عنيفة من جانب المتظاهرين ، يظل المشاركون محميين ، في جملة أمور،الى سلمية  بصورة  المظاهرة ، التي بدأت  اذا تحولت 

 38الحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.  وكذلك  الحرمان التعسفي من الحياة، الذي يحميهم من لحق في الحياة ، ا

دفاع عن  في حاالت ال إنفاذ القانون  قوات مسموح به فقط من قبل و - األسلحة النارية  ذلك بما في  - إن استخدام القوة المميتة المحتملة 

عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة أو لإلصابة الخطيرة. يكون  له في الحاالت القصوى  يلجألدفاع عن اآلخرين كتدبير االنفس أو

 
 باستثناء االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.  25
 (. 1) 2.  المادة د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انظر، على سبيل المثال ، العه 26
. انضم العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  9،  7،   6العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المواد   27

 . 2011تموز/يوليو   7ي  "اتفاقية مناهضة التعذيب" ف
 . تسمح هذه المواد للدول بالحد من الحقوق في ظروف معينة.25،  22،   21،   19العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المواد   28
 : الحق في التجمع السلمي.21على المادة   37اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ، التعليق العام على المسودة رقم  29
 (. 2) 22لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة  ا 30
 (. 2( و ) 1)  4العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة.   31
 ( 13)  2018تموز/يوليه   4-7/ 38( والقرار 9) 2018حزيران/يونية  29، في  38/11أنظر قرار مجلس حقوق اإلنسان   32
 ( 13) 2018تموز/يوليه  4-7/ 38حقوق اإلنسان  قرار مجلس أنظر   33
 . وبشكل خاص ، ينص الدستور على أنه يجوز حرمان الحقوق أو تقييدها وفقًا للقانون وبناًء على قرار صادر عن سلطة قضائية مختصة. 15، المادة  2005دستور العراق لعام  34
 ( )ج(. 1)  37، المادة  2005دستور العراق لعام  35
 . 42،   40،  39،   38، المواد   2005العراق لعام دستور  36
 . 21العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة   37
 . 1؛ اتفاقية مناهضة التعذيب ، المادة   7،   6العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المواد   38
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ف التهديد الوشيك بأنه   39بشكل صارم لحماية الحياة من تهديد وشيك.  تجنبهااالستخدام المتعمد للقوة المميتة فقط عندما يتعذر  يُعرَّ

ا يعني قربًا جغرافيًا من أجل نجاح الهجوم وعدم وجود فرصة التخاذ  وليس ساعات" ، مم  ثوانٍ موقف سيحدث فيه هجوم "في غضون  

غير  امرإطالق النار العشوائي على الحشود كما ان  اتلتفريق التجمع فقط ال ينبغي مطلقًا استخدام األسلحة النارية  40إجراء بديل. 

في   ة المشارك جماهير المن استهداف كافة نف بدالً الع يقومون باعمالأي استخدام للقوة يجب أن يستهدف األفراد الذين  41.  قانوني

 42المظاهرة.  

  43القتل التعسفي.ترقى لمستوى  وفاة ، فإن هذه الوفاة  يفضي الى  عندما يكون استخدام القوة غير متوافق مع المبادئ المذكورة أعاله و

إن واجب حماية الحق في الحياة يتطلب   44. المحتملة األفعال غير القانونية المحاكمة على ،  االقتضاءالدول ملزمة بالتحقيق ، وعند 

قتل على  الأو  االغتيالب  كالتهديد  ة و المرحجة الحدوثأيًضا من الدول اتخاذ تدابير وقائية كافية لحماية األفراد من التهديدات المتوقع

 45الميليشيات ، بما في ذلك الجماعات المسلحة أو اإلرهابية.  المنظمة أو ين او عناصر متنمين الى مجاميع الجريمة أيدي مجرم
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 . 59، الفقرة  2014نيسان/أبريل  A / HRC / 26/36  ،1تقرير المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ، كريستوف هينز ،  40
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 . 75، الفقرة  26/36
 . 57تقرير مشترك ، الفقرة  42
 . 29،  12، الفقرات   36التعليق العام رقم  لجنة حقوق االنسان، انظر  43
 )"بروتوكول مينيسوتا"(. 2016؛ بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في الوفاة غير المشروعة المحتملة لعام  29، الفقرة    36التعليق العام رقم  لجنة حقوق االنسان، انظر  44
 . 21، الفقرة  36التعليق العام رقم   لجنة حقوق االنسان، 45


