
1 

 

 



2 

 

 9102 االول تشرين تظاهرات رصدها عن االنسان لحقوق العليا المفوضية تقرير

 

 

 

 - : المقدمة

انطلقت تظاهرات شعبية واسعة (  9112تشرين الثاني  9تشرين االول الى   92)و (  6/11/9112-1 )بتاريخ

، ديالى،  ، واسط ، الديوانية ، البصرة ، النجف األشرف، بابل ذي قار، ميسان)محافظات العاصمة بغداد وفي 

العام الماضي في اغلب محافظات  إنطلقتللتظاهرات التي  ا  هذه التظاهرة إمتداد انتوك (المقدسةوكربالء  المثنى

واقع البولالرتقاء  9112العراقي الدائم لسنة االساسية التي كفلها الدستور  حرياتوالحقوق لمطالبة باللالعراق 

 –القضاء على الفساد المالي واالداري ومحاسبة الفاسدين )اغلب المطالب  حول تمحورت و، ي والخدمي شيالمع

إعتماد معايير الكفاءة والخبرة والمهنية والنزاهة في إختيار الوزراء والقيادات المختلفة وبجميع المستويات 

عمل الفرص السكن المالئم وتوفير  -الخدمات البلدية  –كهرباء ال -الماء الخدمات االساسية ك توفير –والدرجات 

 ( . وغيرها من المطالب المشروعة بابللش

لة اإلجراءات الحكومية االستفزازيـــة وغير المدروسة قبل التظاهرات بزيادة الغضب الشعبي وقد ساهمت سلس

، وتمثلت تلك اإلجراءات الحكومية بتهديم  وتحشيد الرأي العام ضد الحكومة ورئيسها وسائر الطبقة السياسية

من دون " بسطياتال"، وإزالة عربات الباعة  دون توفير بديل مناسب لهم للسكنالعشوائيات  مناطق المنازل في

االحتقان الشعبي ضد  مضاعفة مما ادى الىوغيرها اعتصامات حملة الشهادات العليا  ، وقمــع توفير بديل لها

والطبقة السياسية ودفعت الكثير من الحانقيــن والمتضررين من هذه اإلجراءات لالنضمام لساحات  الحكومة 

 .التظاهر 

 

 -:االجراءات التي قامت بها المفوضية خالل فترتي التظاهرات  -اوالا 
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القوات طريقة تعامل ومن أجل كفالة واحترام حرية التجمع والتظاهر السلمي ، وللتعرف على إجراءات الحكومة 

 التعرف علىعراقية وظات الالمحاف ، حرصت فرق مفوضيتنا على مراقبة التظاهرات في المتظاهرين معاألمنية 

القانونية  الوالية   بموجب  لها لها وتوثيق االنتهاكات التي قد تعرضوا ومدى استجابة الحكومة مطالب المتظاهرين

ضمان حماية )والتي تنص على المعدل ( 9112)لسنة ( 23)رقم بالقانونها من ( 3)المادة المنصوص عليها في 

المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين  والحريات، وحماية  وتعزيز احترام حقوق االنسان في العراق

التظاهر السلمي و التجمعحرية  منها الحق فيو ( والمعاهدات واالتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق

 .. مجلس المفوضين عدد من االجتماعات وقررعقد  حيث،  التعبير عن الرأيرية وح

 

اعضاء مجلس المفوضين وكافة السيدات والسادة عضوية والمفوضية  رئيسالسيد رصد برئاسة  خليةتشكيل  -1

لغرض توثيق ورصد كافة االنتهاكات التي انطلقت فيها التظاهرات  المحافظاتوببغداد  المفوضية في  مالكات

حق الراي والتعبير والتظاهر  التي رافقت التظاهرات ومراقبة االجراءات الحكومية واالمنية في حماية وتعزيز

 .السلمي 

وضع خطة ميدانية في التواجد  قيام فرق الرصدو والشكاوىمطالبهم واستقبال البالغات لقاء المتظاهرين وتدوين  -9

ليال ونهارا في اماكن التظاهرات والمستشفيات ومراكز الشرطة لمتابعة اوضاع المصابين والشهداء وتوثيق 

 .االحصائيات واستقبال الشكاوى والبالغات عن ما رافق التظاهرات من انتهاك 

القانونية  تقلين وتسهيل االجراءات طالق سراح المعحول ا القضاء االعلىمجلس  رئيسالسيد عقد لقاء مع  -3

 .الخاصة بهم 

والتقارير والمعلومات الخاصة  البياناتاالنسان البرلمانية وتزويدها بكافة  حقوقلجنه  عقد اجتماعات متواصلة مع -4

 .بالتظاهرات 

 .متخذة استمرار عقد لقاءات مع بعثة االمم المتحدة والسفارات العاملة في العراق وتزويدهم باإلجراءات ال -2

 .واعضاء المفوضية في عدد من المحافظات التي شهدت تظاهرات رئيس  السيد توجه -6

عقد لقاءات مع القوات االمنية والمتظاهرين في بغداد وعدد من المحافظات والتاكيد على الحفاظ على حياة  -7

 .المتظاهرين وتوحيد المطالب المشروعة 

البرلمانية لغرض االطالع على اجراءات القوات االمنية في التعامل زيارة قيادة العمليات مع لجنة حقوق االنسان  -2

 .مع التظاهرات 

اصدار البيانات والتقارير عن ما رصدته المفوضية من انتهاكات ومؤشرات لحرية الراي والتعبير والتجمع  -2

 .السلمي في التظاهرات الجارية في بغداد وعدد من المحافظات 
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 - : الرأي عن والتعبير  السلميين والتظاهر التجمع بحرية المتعلق التشريعي االطار  : ثانياا 

 

 

 

  :النصوص الدولية 

واالشتراك في  حرية الرأي والتعبير الحق فيالى من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ( 19- 20)المادتين أشارت 

الى ان من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 91)المادة نصت و، الجمعيات والجماعات السلمية 

القيود على ممارسة هذا الحق اال تلك التي تفرض  وضعيكون الحق في التجمع السلمي معترفا  به ، وال يجوز )

طبقا  للقانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة االمن القومي او السالمة العامة او النظام 

 ( .العام او حماية الصحة العامة او اآلداب العامة او حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

والتي  جملة المعايير التي يجب على الدول ان تراعيها في حال التظاهرات الىفي هذا الصدد االشارة  ويمكن

األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ  االمم المتحدة مبادئ نصت عليها

  -: وعلى النحو التالي  1272ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لسنة  1221القانون لسنة 

إال في   تستخدم القوة واألسلحة الناريةان يكون استخدام القوة متناسبة مع الهدف المشروع المراد تحقيقه وان ال -1

وفقط في الحدود الالزمة  الحاالت التي تصبح فيها جميع الوسائل األخرى غير فعالة ولن تحقق النتائج المرجوة ،

 . لتحقيق الهدف المشروع

 .خدام متوافقا مع المعايير القانونية الدولية والوطنية  يكون هذا االست ان -9

أن تكون هناك إجراءات محددة لإلبالغ عن كل حدث وبال  للمحاسبة ، قاأن يكون استخدام القوة واالسلحة المختلفة  -3

إلبالغ مراجعة من قبل يتم فيه استخدام األسلحة النارية وكذلك في جميع حاالت الوفاة أو اإلصابة ، وأن يتبع ا

وزارة الداخلية للتأكد من مشروعية استخدام القوة ، وأن يكون من يعطي أوامر باستخدام قوة غير مشروعة ومن 

 .ينفذها قابلين للمحاسبة الجنائية 

والرصاص المطاطي  الغازات المسيلة للدموع وتشمل  –في جميع األحوال يجب عدم استخدام األسلحة النارية  -4

إال في حاالت الدفاع عن النفس أو عن اآلخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو اإلصابة البالغة ،  -اص الحي والرص

أو لمنع ارتكاب جريمة خطيرة تتضمن تهديدا للحياة ، أو للقبض على شخص خطير يبدي مقاومة للسلطات ، أو 

 .افية لتحقيق هذه األهداف لمنع هروبه ، وذلك فقط عندما تكون الوسائل األخرى األقل تطرفا غير ك
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حاالت االستخدام المشروع للقوة واألسلحة النارية ، يجب على المكلفين بإنفاذ القانون تقليل اإلصابات في جميع  -2

 . والخسائر إلى أقل حد ممكن والحفاظ على حياة اإلنسان

 .في سبيل الحفاظ على الحياة فقط إال عندما ال يمكن تجنبه بأي وسيلة و عمدا   ألسلحة القاتلةا  ستخدامال يجوز ا -6

 

 

ووفقا للمبادئ المذكورة في أعاله فان التظاهرة عندما تكون سلمية ولكنها غير قانونية فعلى قوات األمن تجنب 

استخدام القوة في فضها ، وعندما يكون ذلك غير قابل للتحقق يجب أن يكون استخدام القوة محدودا وفي أقل 

المتظاهرين ، وإذا فشلت هذه المفاوضات في فض مستوياته ، ويعني هذا أن على قوات األمن أوال أن تتفاوض مع 

التظاهرة فإن على قوات األمن تحذير المتظاهرين من أنها ستستخدم القوة في حالة عدم إنهاء المظاهرة ، وإذا لم 

يفلح التحذير يمكن لقوات األمن استخدام أقل الوسائل تطرفا مثل خراطيم المياه ، وإذا لم يثمر ذلك حينها فقط يمكن 

الغازات المسيلة للدموع وفي جميع األحوال يجب أن يكون األسلحة غير القاتلة والتعجيزية كقوات األمن استخدام ل

ظاهرات استخدام األسلحة النارية لفض الت وان. استخدام القوة متناسبا مع الهدف ، وبأقل إصابات وخسائر ممكنة

كأن يلقون  –المتظاهرين العنف ضد قوات األمن وفي حال استخدم بعض .السلمية غير قانوني على اإلطالق 
فإن لقوات األمن الحق في االستخدام المشروع للقوة بالدرجة المطلوبة  –بالحجارة مثال أو بزجاجات المولوتوف

وفي أدنى حدودها وبأقل خسائر ممكنة ويجب أن يفرق الرد األمني بين المتظاهرين السلميين وأولئك الذين 
وفي كل األحوال فإن تعميم  عزل المجموعة األخيرة وحماية المتظاهرين السلميين ، تموي يستخدمون العنف ،

 .أمر غير قانوني ظاهرة السلميين وغيرهم ة على جميع الموجودين في محيط التاستخدام القو

 

ات األمن لقوإذا كان العنف الممارس من قبل المتظاهرين ال يشكل تهديدا بالموت أو اإلصابات الخطيرة فال يحق 

، إلقاء الحجارة على أفراد الشرطة الذين يرتدون خوذا ودروعا ال  فعلى سبيل المثال استخدام األسلحة النارية

يشكل تهديدا بالموت أو اإلصابات الخطيرة لذا ال يمكن لقوات األمن استخدام األسلحة النارية للرد على هذا العنف 
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لمتظاهرين إلى درجات تهدد الحياة أو تسبب إصابات بالغة يحق لقوات ، فقط في الحاالت التي يصل فيها عنف ا

 .األمن استخدام األسلحة النارية والرصاص الحي ولكن في أضيق الحدود ودون أن يكون الهدف هو القتل 

وفي حالة حدوث أعمال عنف يجب أن يكون هدف قوات األمن هو منع الموقف من التفاقم ، وتقليل وتيرة العنف ، 

سيؤدي إلى اشتعال الموقف وإلى مزيد  (وإن كان مشروعا وضروريا) ان استخدام القوة من جانب األمن إذا كو

، وقد يكون االنسحاب حال في بعض  من العنف واالضطراب فإن على قوات األمن التراجع عن استخدامه

 .األحوال لمنع تفاقم الوضع 

 

 

 

ي حاالت التهديد الوشيك بالموت أو اإلصابات الخطيرة، وال يمثل يجب استخدام القوة واألسلحة النارية فقط ف

التهجم على الممتلكات الخاصة والعامة في حد ذاته مثل هذا التهديد حماية الممتلكات العامة والخاصة ال يمكن أبدا 

 .أن يبرر االستخدام العمدي لألسلحة القاتلة

للمعايير القوات االمنية اشرت مفوضيتنا عدم مراعاة الى ما تقدم من معايير فقد رصدت والحظت و وبالنظر

 التفاوض كمرحلة اولى الى فلم تلجأ ، ( 6/11/9112-1)خالل التظاهرات االولى للفترة المذكورة في أعاله 

 الى اطالق لها بل انها لجأت في اول ردة فعل، في مرحلة ثانية لفض التظاهرة باستخدام القوة اللجوء الى التهديد و

وهذا ما )الحي المطاطي و وكذلك الرصاص المسيلة للدموع وبطريقة تستهدف اجساد المتظاهرين  للغازات كثيف

في حين ،  (ستثبته الحقائق المشار اليها في متن التقرير وكذلك ما رصدته المنظمات الدولية والوطنية في العراق

تشرين 9الى  –تشرين االول 92)التظاهرات الثانية القوات االمنية لم تستخدم الرصاص الحي خالل فترة  ان

التقرير واكتفت باستخدام الغازات المسيلة للدموع  هذا والتي ال زالت مستمرة حتى تاريخ إعداد9112الثاني  

سنورد )، اال انها اوقعت وفيات واصابات  والمحافظات في العاصمة بغداد والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية

الى اجساد  والرصاصات والتي كانت بسبب توجيه اعداد كبيرة من تلك القنابل (ملحق التقرير تفاصيلها في

وكان اخرها االحداث   وهي تؤكد عقد العزم والنية الحداث اصابات مميتة بين المتظاهرين المتظاهرين مباشرة  

من اصابات امام ميناء ام قصر  ما حصلالتي جرت في محافظة بغداد على جسري السنك والجمهورية وكذلك 

احداث عنف مؤسفة بين  (الوسطى والجنوبية) المحافظات فقد شهدتفضال  عن ذلك وكذلك قضاء الشطرة 

الوية الحشد الشعبي  الفصائل المسلحة المنضوية تحتالمتظاهرين وحراس مقرات االحزاب السياسية وبعض 

 . اودت بحياة متظاهرين وبعض الحراس
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 :الوطنية النصوص 

 

 

 

- : (واآلداب العام بالنظام يخل ال بما ، الدولة تكفل) أن على الدائم العراقي الدستور من (32) المادة نصت

 . الوسائل بكل الرأي عن التعبير حرية : أوال   

 . والنشر واالعالم واالعالن والطباعة الصحافة حرية : ثانيا   

 . بقانون وتنظم السلمي والتظاهر االجتماع حرية : ثالثا   

منه على تعليق احكام ( 9)الذي ينص القسم ( 9113)لسنة ( 12)كما اصدرت سلطة االئتالف المؤقتة االمر رقم 

المعدل التي تقيد حق افراد الشعب ( 1262)لسنة ( 111)من قانون العقوبات العراقي رقم ( 999- 991)المواد 

 . ية التعبير والحق في التجمع السلميفي حر

وفي هذا االطار أشرت مفوضيتنا النقص والخلل التشريعي وعدم جدية مجلس النواب العراقي والحكومة في 

كما أشرت المفوضية تقاطع بعض ، لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتظاهر السلميين تشريع قانون 

ية التعبير عن الرأي والجرائم المعلوماتية مع النصوص الدستورية في مشروع قانوني حرالواردة النصوص 

الحد من تؤدي الى المتضمنة كفالة حقوق الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتضمينهما نصوص عقابية 

تؤكد على ان عدم تشريع القوانين التي اشار اليها الدستور العراقي الدائم لسنة وان مفوضيتنا ،  هذه الحريات

بما ينسجم ويتناغم مع المعايير ومنها قانون حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع والتظاهر السلميين  9112

اتخاذ كل التدابير المناسبة القانونية الدولية الواردة في اهم االتفاقيات التي اصبح العراق طرفا  فيها وملزما  ب

 .التداعيات الخطيرة التي سيتم تأشيرها تباعا  في التقريرأدى الى   قدإلعمالها ، 

  -: مخرجات الرصد لفرق مفوضيتنا في بغداد والمحافظات   : ثالثاا 
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تم إعداد هذا التقرير في ظل أعمال الرصد لفرق مفوضيتنا التي تواجدت ميدانيا في ساحات التظاهر في بغداد 

والمحافظات وكذلك في ضوء الزيارات التي قامت بها الى المستشفيات ومراكز الشرطة لجمع البيانات 

كاالعتداء على )لتي يقومون بها واالحصاءات وتوثيق االنتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون والمخالفات ا

وتضمينه إحصاءات وبيانات ومعلومات ومؤشرات وتوصيات ، ( القوات االمنية او الممتلكات العامة او الخاصة

وعلى النحو االتي  31/11/9112-92و  6/11/9112-1وندرج في أدناه مخرجات عمليات الرصد خالل الفترة 

:-  

  .ووسائل االعالم  وناالنتهاكات التي تعرض لها المتظاهر -1

- : انتهاكات تتعلق بالحق في الحياة والسالمة البدنية  - أ

 

 

 

والحماية والتعزيز االحترام  اتها فيأخلت بواجبومجلس النواب العراقي  العراقية  الحكومة أشرت مفوضيتنا أن

قوات االمنية ال، وان حيث انها لم تقنن او تشرع قانون يعنى بحرية الرأي والتعبير واالجتماع والتجمع السلميين 

لم تتخذ اإلجراءات األمنية واالحترازية الكافية لحماية أمن المتظاهرين السلميين خالل الفترة االولى للتظاهرات 

معرفة الحكومة بموعد التظاهرات وأماكنها من رغم على الالتظاهر  اكنلتأمين أموللحفاظ على سلمية التظاهر و

باقصى درجات لاللتزام القيادات االمنية توجيه عناصرها  الواجب علىكان من وعلى سبيل المثال ،  وتوقيتاتها

قواعد االشتباك التي رسمتها المبادئ االساسية الستخدام القوة واالسلحة النارية حترام والعقالنية واضبط النفس 

ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  1221من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لسنة 

دود الدفاع عن النفس في حاال في الضرورات القصوى و وعدم استخدام الرصاص الحيآنفة الذكر ،  1272لسنة 

قبل تهديد باستخدام القوة الأن يتم و، التناسب بين الخطر والقوة وحماية حياة المتظاهرين االخرين مع مراعاة مبدأ 
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 في الحدود الالزمةوقنابل المسيلة للدموع او القنابل الصوتية خراطيم المياه والضررا  ك وسائل االقلاللجوء الى ال

بغلق الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لساحات األمنية  القوات لتحقيق الهدف المشروع ، فضال عن ضرورة قيام

ومصادرة اي ادوات او وتفتيشهم التظاهر ووضع نقاط تفتيش تتولى تنظيم دخول المتظاهرين الى اماكن التظاهر 

قلة عدد القوات أشرت فرق مفوضيتنا وقد ، ظاهرين االت يمكن استخدامها لالعتداء على القوات االمنية او المت

االمنية المتخصصة بفض االحتجاجات السلمية وقلة التدريبات التي تم إخضاعهم لها في مجال ما تقرره المعايير 

القانونية الدولية آنفة الذكر ، فضال عن النقص الحاد في تجهيزاتهم بالمعدات واالدوات الالزمة لفض االحتجاجات 

عدم التزام القوات االمنية ن أضرار بشرية او مادية ، كما أشرت مفوضيتنا الشعبية واعمال الشغب باقل ما يمكن م

بالمعايير المعتمدة في فض حاالت الشغب واالحتجاجات الشعبية والتي سبق لنا االشارة اليها آنفا  والتي تقتضي 

ومنذ  لضروة والتناسبالتدرج في االجراءات الواجب اتباعها في التعامل مع المتظاهرين والتقدير السليم لمبدا  ا

، وعدم تطبيقها لمعايير االشتباك االمن واستخدامها القوة المفرطة لتفريقهم الساعات االولى لبدء المظاهرات ، 

كان فضال عن االستخدام السي لتوجيه اطالقات الغازات المسيلة للدموع بدال من ان تكون لفض التظاهرات 

ى العديد من الوفيات واالصابات من المتظاهرين اصابات مميتة اضافة توجيهها بشكل مباشر وعشوائي مما ادى ال

الى تتابع اطالقها بشكل مكثف وفي منطقة محددة ولفترات طويلة مما ولد كم هائل من الغازات وصعوبة استنشاق 

مصاب وفي ( 693)في بغداد الذي اوقع  11/9111/ 9-1الهواء واصابة الجسم بأعراض تشنج حادة  يومي 

والمالحظ ان اغلب االصابات قدغادرت ، مصاب منهم ثالث اصابات مباشرة ( 191)ام قصر /فظة البصرة محا

 المستشفيات بعد تلقيها للعالج و ما زال فقط االصابات الحرجة ترقد في المستشفيات 

 

، اص الحي في منطقتي الرأس والصدر تعرض عدد من المتظاهرين الى اصابات بالرصرصدت المفوضية كما 

الوزارية العليا للتحقيق عن كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والمصابين  من تقرير اللجنة( س)أشارت الفقرة 

المبلغ بكتاب مكتب رئيس ( س/63)االخرى المشكلة بموجب االمر الديواني في العاصمة بغداد والمحافظات 

  -: ما يأتي الى  19/11/9112في ( 3926)الوزراء ذي العدد 

ع للقنص في احدى هياكل االبنية المتروكة مقابل محطة الكيالني وبعد الكشف على الموقع عثر قتأشر وجود مو)

وبالتحديد ( 2/11/9112)في محافظة بغداد يوم السبت الموافق م مل( 2526)فارغة من عيار على عدة ظروف 

، فضال عن اصابات اخرى تعرض لها  واماكن قريبة منها قرب مول النخيل/ منطقة شارع فلسطين في 

المتواجدين على مقربة من المتظاهرين بسبب اطالق القنابل المسيلة المتظاهرون والبعض من القوات االمنية 

، كما حصلت اشتباكات بين البعض من المتظاهرين والقوات االمنية في بغداد  مباشرة عليهمللدموع بصورة 

كذلك من المتظاهرين والقوات االمنية واحصاءات بالشهداء والجرحى نبين في الجدول المرفق والمحافظات ، 

 .من افرج عنهم فضال عن اعداد من تم توقيفهم وكذلك االضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة 

  

بعض مراعاة القوات االمنية في بغداد والمحافظات رصدت فرق مفوضيتنا أما في فترة التظاهرات الثانية فقد 

ولم تشهد إطالق السالح  افراد القوات االمنية حمللوحظ عدم ، حيث لمعايير الخاصة بفض االحتجاجات السلمية ا

 ،الرصاص المطاطي فضال  عن  القنابل الصوتيةق باطالالرصاص الحي او عمليات القنص بل اكتفت 

واستخدامها لقنابل المسيلة للدموع بشكل سي وتوجيهها بشكل مباشر وعشوائي مما ادى الى وفاة واصابة العديد 

اضافة الى تتابع اطالقها بشكل مكثف وفي منطقة صغيرة ومحددة كساحة ،  ةمن المتظاهرين اصابات مميت

دى الى استنشاق العديد من اطويلة في ذروة التظاهرات مما ولد كم هائل من الغازات و التحرير ولفترات

 . المتظاهرين له واحدث هذا الكم من االصابات والوفيات
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 والمثنى الى اصابات نتيجة استنشاق الغاز المسيلة كما تعرضت فرق رصد المفوضية في بغداد وميسان وكربالء

للدموع واصابة احد الراصدين في ميسان الى اصابة بالرصاص الحي في منطقة الفخذ وتعرض موظفينا الى 

 –بابل  –الديوانية  –ذي قار  –ميسان )محافظات شهدت كما  اعتداء من قبل القوات االمنية في ساحة النسور

احداث عنف مؤسفة بين المتظاهرين  حرق مقرات احزاب وبعض الدوائر الحكومية ، فضال  عن( كربالء -المثنى

وحرق مقراتهم كما هو الحال  اودت بحياة متظاهرين وبعض الحراسب السياسية مقرات االحزاعدد من وحراس 

منية في وأشرت مفوضيتنا في هذا الصدد فشل القوات اال( بابل وواسط –المثنى -ذي قار  –ميسان )في محافظات 

 .العامة والخاصة مما نتج عنه من احداث مؤسفة توفير الحماية لعدد من الممتلكات 

 

 

 

 

 - : انتهاكات تتعلق بالحرية وعدم التعرض لالحتجاز التعسفي -ب 

 

مالحقة المتظاهرين في الشوارع قيام القوات االمنية بخالل فترة التظاهرات االولى الحظت فرق مفوضيتنا 

م اساليب حاطة للكرامة لغرض احاالت اعتداء وضرب واستخد، كما تم توثيق  واالزقة القريبة من اماكن تجمعهم

 . قبض عليهمالتمكن من القاء ال

بدون مذكرات و وبشكل تعسفي عشوائيةبصورة القوات االمنية  وقد كان القاء القبض على المتظاهرين من قبل

مما  محافظة الى اخرمن يختلف  لقاء القبض عليهمالسند القانوني إل انوقبض صادرة عن جهة قضائية مختصة 

يؤشر من وجهة نظرنا الى انتهاك يستهدف قمع الحريات ويعد احتجاز تعسفي وفقا لما تقرره اللجنة المعنية بحقوق 
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التي عدت في إحدى تعليقاتها ان القاء القبض على االنسان المنبثقة عن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

، ارسة حق او حرية منصوص عليها في االتفاقيات الدولية احتجازا  تعسفيا  االشخاص وحرمانهم من حريتهم لمم

واالفراج عن  اخرى ظاهراتالمشاركة في تتعهدات خطية بعدم بعد تقديمهم االفراج عنهم الدليل على ذلك و

واحد  يومعد ب المتظاهرين من( 93)حالة إ أشرت فرق مفوضيتناوقد  ،آخرين في محافظة ذي قار بكفالة ضامنة 

 .ة الديوانيمحافظة في رهاب المن اعتقالهم الى قسم مكافحة ا

المتظاهرين بعض وعلى مواقع التواصل االجتماعية كما رصدت المفوضية مالحقة الناشطين المدنيين والمدونيين 

ئمون على القا عمد، كما ( ديوانيةبغداد، ذي قار، )، وتم اعتقال البعض منهم في محافظة  بعد انتهاء التظاهرات

واالطالع بالموقوفين منع فرق المفوضية من اللقاء الى عدد من مراكز الشرطة والمؤسسات االمنية االخرى إدارة 

على اوضاعهم القانونية واالنسانية اثناء فترة القاء القبض عليهم وهو مؤشر الى وجود خلل في االجراءات 

 . والسند القانوني لذلكالمتظاهرين القانونية المتعلقة بالقاء القبض على 

 

لممارستهم حقهم في التجمع والتظاهر  القاء القبض على المتظاهرينعمليات للتظاهرات الفترة الثانية شهدت  ذلكك

في القوات االمنية بحملة اعتقاالت  حيث قامت" ، ذي قار، بابل البصرة" كما هو الحال في محافظات  السلمي

ذي متظاهر في محافظة ( 126)، كما اعتقل منهم ( 167) اطلق سراح متظاهر ( 162)بحق محافظة البصرة 

،  9/11/9112هم جميعا في يوم متظاهر في محافظة بابل اطلق سراح( 29)، واعتقل  منهم( 32)قار افرج عن 

وكان سبب االعتقال فض افرج عنهم جميعا  متظاهر( 141) اما في كربالء المقدسة فقد اعتقلت القوات االمنية

متظاهرين في محافظة بابل اعتقلوا بسبب قيامهم بحرق دور ( 3)عدا  ات المذكورةمحافظالفي  عتصاماتاال

   . للمواطنين

 

 

  -: انتهاكات تتعلق بحقي  التنقل والحصول على المعلومة   -جـ
 

العاصمة بغداد فجر يوم فرض حظر التجوال في ب الحكومةقيام خالل فترة التظاهرات االولى أشرت مفوضيتنا 

وتخويل المحافظين سلطة فرض حظر التجوال في محافظاتهم وحسب الظروف  3/11/9112الخميس الموافق 

كما اشرت . ،وبالفعل تم فرض حالة حظر التجوال في اغلب المحافظات التي شهدت تظاهرات احتجاجية االمنية 

لتظاهرات ، األمر الذي أثر على حركة التنقل في عموم مفوضيتنا قطع اغلب الطرق التي تؤدي الى اماكن افرق 

، ومن وجهة نظر مفوضيتنا فان  ، مما ادى الى حدوث اختناقات مرورية المحافظات وخاصة العاصمة بغداد

فرض اجراءات وتدابير امنية لحماية المتظاهرين امر ضروري وواجب ملقى على عاتق الحكومة ، اال ان ذلك ال 

،  فرض حظر للتجوال لما له من اثر على تقييد الحق في التجمع والتظاهر السلميين االشكال من شكل يعني باي 

الحكومة العراقية بقطع خدمة االنترنت في عموم العراق عدا اقليم كردستان وبصورة كما اشرت مفوضيتنا قيام 

رنيت للعراق خالل ساعات الدوام تامة ، وجاء بعد عدة ايام بيان وزارة االتصاالت ليعلن عن عودة خدمة االنت

، لتصدر الوزراة بيان بعد يومين بعودة خدمات الشبكة العنكبوتية  الرسمي وباستثناء ايام عطل نهاية االسبوع

، اال ان خدمة االنترنت في العراق ال زالت ضعيفة ، فضال   بشكل طبيعي وعلى مدار اليوم وخالل ايام االسبوع

لحق ويعتبر هذا االجراء انتهاك . بحجب مواقع التواصل االجتماعي بشكل نهائيعن قيام وزارة االتصاالت 

ان  كما،  ، باالضافة الى الخسائر الكبيرة في الجانب االقتصادي للشركات والمصارف الحصول على المعلومة

لكل ))إن من االعالن العالمي لحقوق االنسان والتي تنص على ( 12)يد الحق الوارد في المادة هذا االجراء يق

االنباء شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق االراء دون أي تدخل ، واستقاء 

من الدستور ( 32)كذلك لنص المادة و ((واالفكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

 . 9112العراقي الدائم لسنة 

 

  -: االعتداءات التي طالت الصحفيين ووسائل االعالم  - د

 



12 

 

 

 

ان العراق ما زال يشهد تضييق على حرية التعبير عن الرأي بحجة تطبيق القانون والحفاظ على أشرت مفوضيتنا 

القوات االمنية باالعتداء على الصحفيين واالعالميين الذين كانوا يرومون قيام مفوضيتنا  أشرت، وقد النظام العام 

تغطية االحداث المتعلقة بالتظاهرات ولم يسمح لهم التواجد في اماكن التظاهرات للقيام بعملهم ، وقد  تم القاء 

م السماح لهم القبض على بعض المراسلين والمصورين المتواجدين في ساحات التظاهرات ومصادرة معداتهم وعد

تعرض بعض القنوات مفوضيتنا  أشرت ، (بغداد، ذي قار، الديوانية، بابل)في كل من  بتغطية اعالمية للتظاهرة

من قبل جهات مسلحة الى هجوم ( NRTقناة دجلة، قناة العربية الحدث، قناة الفرات، فضائية )الفضائية كـ 

 .والمدونيين على مواقع التواصل االجتماعي للتهديدالكثير من الصحفيين له تعرض  فضال  عما، مجهولة 

  

تعرض مراسل قناة السومرية الى  عنها في الفترة االولى حيثتغير الحال الفترة الثانية من التظاهرات فقد  أما في

" عاملحسين ال"من العاملين في التلفزيون األلماني و قناة العراقية واعتقال مراسل قناة الديار ( 3)إصابة خطرة و 

 . وصدور قرار بالغاء رخصة عدد من القنوات من قبل هيئة االعالم واالتصاالت ، وإطالق سراحه بعد يومين من 

 

3- نالمتظاهرو : - 

 

 
 

ما يتعلق بسلوك وخالل التظاهرات في الفترتين االولى والثانية فيفي بغداد والمحافظات رصدت فرق مفوضيتنا 

  - : ما يأتي  المتظاهرين

قاموا الذين غير المنضبطين المتظاهرين  لبعض تجاوزات  من سلمية التظاهرات اال انها لم تخلعلى الرغم من  

العاصمة بغداد ثلج في من خالل رشقهم بالحجارة وقناني الماء الم باالعتداء على القوات االمنية

محافظة الديوانية العاصمة بغداد وكما قام بعض المتظاهرين في ،  (ذي قارو الديوانيةالنجف، )ومحافظات

 . واالعمدة الخشبية والحديدية (المولوتوف) قناني البانزينرميهم بباالعتداء على القوات االمنية من خالل 
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رع العامة مما ادى الى وابحرق االطارات في الشخالل التظاهرات في الفترة االولى من المتظاهرين  بعضقيام ال 

، باالضافة الى الضرر بالعديد من المرافق الحكومية والسيارات ومقرات عدد من  اقطعها وإلحاق االضرار به

   -: وفقا للتفصيل أدناه ، حيث تم تخريب وحرق المباني الحكومية  األحزاب السياسية

 كما ادى حرق  سيطرة السعدون  اعمال تخريب في، باالضافة الى  مبنى المطعم التركيجزء من  حرق : بغداد ،

 .للمحافظة الخارجيةالداخلية وبعض الطرق  الطرق معظماالطارات في الشوارع الى اغالق 

 بناية مجلس المحافظة وحرقتخريب  : بابل . 

 حزب )، كما تم حرق مقرات االحزاب ومبنى مجلس المحافظة  مبنى ديوان المحافظةتخريب  : النجف االشرف

 . (، تيار الحكمة ، حزب الفضيلة ، المؤتمر الوطني الدعوة تنظيم الداخلالدعوة تنظيم العراق، حزب 

 المجلس  اجزاء من بناية ، باالضافة الى حرق بناية بلدية قضاء الحمزة و حرق بعض نقاط المرور : الديوانية

 . سيارات تابعة للدفاع المدني( 6)سيارات تابعة للشرطة و( 4)البلدي، كما تم تخريب 

 حرق بناية دائرة االقامة وبناية بطاقة السكن العامة وبناية تلفزيون االهوار، باالضافة الى حرق مقرات  : ذي قار

، تيار  تنظيم العراقة ، حزب الدعو ، حزب الفضيلة ، الحزب الشيوعي حزب الدعوة)االحزاب ومكاتب كل من 

 . (، مكتب النائب السابق خالد االسدي ، مكتب حركة الخرساني الحكمة

 

 االحزابحراس مقرات بين المتظاهرين وعنيفة ودامية فقد شهدت احداثا  للتظاهرات أما في الفترة الثانية 

( ينظر الملحق المرفق بالتقرير)أسفرت عن قتلى وجرحى في المحافظات الجنوبية والحركات والفصائل المسلحة 

  -: التالي  وفقا للتفصيلدور بعض المسؤولين و بعض االحزاب والدوائر الحكومية وحرق مقرات

 .حرق المطعم التركي :     العاصمة بغداد

حرق منزل عضو مجلس  - حرق منزل رئيس مجلس المحافظة-حرق مجلس المحافظة:  نيةامحافظة الديو

 - الفضيلة-الدعوة -سرايا الخراساني - الحكمة-العصائب -بدر)حرق مقرات احزاب - المحافظة فيصل النائلي

 . (مكتب النائب عبد الحسين الموسوي - كتائب سيد الشهداء - المجلس االعلى

،  (حركة النجباء -تيار االصالح  -الصالحون  –حركة االوفياء  -بدر)حرق مقرات احزاب:  محافظة ميسان

حرق  -ذاعة ميسانحرق ا - تدمير كلية - حرق مدرسة - حرق سيارة مدنية - حرق سيارة اسعاففضال  عن 

 . اعدادية الصناعة

سرايا  -بدر- الحكمة - العصائب -النصر -البشائر - لفضيلة ا– الدعوة) حرق مقرات احزاب:  مثنىمحافظة ال

  - حرق مقر النائب اشواق كريم -حرق مقر المفوضية العليا لالنتخابات( حزب هللا -المجلس االعلى -الخراساني

 . السماوةحرق اذاعة وتلفزيون بدر 

 -صادقون -العصائب -الحكمة  -الدعوة تنظيم العراق -بدر -سرايا الجهاد)حرق مقرات احزاب :  محافظة واسط

انصار  -الداعي الرباني -النجباء -ائتالف النصر -سيد الشهداء -سرايا الخرساني -كتائب االمام علي -جند االمام

 مكتب النائب ايناس المكصوصيو (قاسم االعرجي) السابق االستاذ وزير الداخلية حرق بيت، كما تم ( هللا االوفياء

. 

 -بيت عضو مجلس المحافظة سيد جبار -بناية مجلس المحافظة - بناية ديوان المحافظة)حرق :  محافظة ذي قار

 -كتائب االمام علي -كتائب سيد الشهداء - عصائب اهل الحق -بدر)مقرات احزابو -مؤسسة السجناء السياسيين

دار رئيس  - دار رئيس اللجنة االمني  في المحافظة فضال  عن حرق( الحركة االسالمية في  العراق -دولة القانون

 .احد المواطنين دار  و مجلس المحافظة

حرق ( المجلس االعلى -البشائر -النجباء -الحكمة -االصالح -دولة القانون)حرق مقرات احزاب :  محافظة بابل

حرق   – رمي منزل المحافظ بالحجارة - حرق مكتب النائب صادق مدلول - مكتب النائب هيثم الجبوري وداره

 .دار االيتام 

حرق  -سيارات شرطة ( 3)حرق  -كرفانات مخصصة لحماية مجلس المحافظة ( 4)حرق :  محافظة البصرة

 .سيارتي اسعاف 

 -حرق مدخل المصرف الزراعي -حرق الباب الخارجي لبناية المحافظة ومجلس المحافظة :  محافظة كربالء

 .حرق مبنى قسم حماية المنشآت  -حرق كرفان
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نهب المنضبطين بقيام بعض المتظاهرين غير حرق المقرات والدور المذكورة في أعاله مع العرض سبق 

 .  وغيرهالموجودات تلك المقرات من اجهزة 

 كما 

الممتلكات العامة والخاصة ودور  فشل القوات االمنية في حمايةالمذكورة آنفا  من ( أ/9)نكرر ما أشرناه في الفقرة  

 ذي حصل وما نتج عنه احداث مؤسفمقرات االحزاب ومنع االشتباك ال الموطنين و

 

 -: االجراءات الحكومية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية للمتظاهرين  - رابعاا 

 

 

 

 

  فقد رصدت فرق مفوضيتنا في فيما يتعلق باالجراءات الحكومية التي قامت بها كوادر وزارة الصحة العراقية

اسعاف في اماكن التظاهرات والتي كانت مكلفة بمهمة سيارات االسعاف والفرق الطبية  بغداد والمحافظات وجود

لهم ونقلت الحاالت الحرجة الى المستشفيات وتقديم االسعافات االولية  والقوات االمنية المصابين من المتظاهرين

وصول سيارات االسعاف رقل كان تعمن قبل القوات االمنية ، اال ان قطع الطرق القريبة من اماكن التظاهرات 

لغرض نقل المصابين من المتظاهرين والقوات االمنية ( التكتك والعربات)مما اضطر المتظاهرون الى استخدام 

  .الى المستشفيات

 اال  من قبل القوات االمنية القاء القبض عليهم من الوصول الى المستشفيات خشية  بالرغم من تخوف المتظاهرين ،

اي حالة العتقال ومالحقة للمتظاهرين المصابين داخل المستشفيات من قبل القوات االمنية د ترصلم المفوضية ان 

  .اثناء تلقيهم للعالج

 فارز اال ان فرق مفوضيتنا لم تالحظ وجود م 1/11/9112ليوم رغم من االعالن المسبق القامة التظاهرة على ال

  . االسعافات االولية لحاالت االختناق واالصابات بالجروح وغيرها  طبية ثابتة او متحركة لتقديم

  ما تقدم اضطر بعض منظمات المجتمع المدني ومتطوعين من اطباء وممرضين وذوي المهن الطبية الى الحضور

 .في اماكن التظاهرات لتقديم المساعدة والرعاية الطبية للمصابين اثناء التظاهرات 

 ت دقيقة عن المصابين من جانب المتظاهرين بسبب تخوف المتظاهرين وذويهم من مراجعة ال يمكن تقديم احصاءا

 .يات والمراكز الصحية من قيام القاوت االمنية باعتقالهم المستشف

  منعت وزارة الصحة دوائرها ومستشفياتها ومراكزها الصحية من تزويد فرق مفوضيتنا في بغداد والمحافظات

الوفيات التي حدثت بسبب التظاهرات كما انها لم تتح لفرق مفوضيتنا لقاء المصابين باحصاءات عن االصابات و

من قانون ( 6-2) جراء مخالفة صريحة الحكام المادتينالمعلومات التي تتعلق بواقعة اصابتهم ويعد هذا االوتدوين 

 . 9112لسنة  (23)المفوضية العليا لحقوق االنسان رقم 

 

-  : الشكاوىاستقبال : ا  خامس
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استقبلت المفوضية من خالل فرق رصدها ومكاتبها في المحافظات الشكاوى من قبل المتظاهرين وذلك لتعرضهم 

مكتب عدد  إستقبال ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر  ، ظاهراتالتلالعتداء من قبل القوات االمنية خالل 

( 4)شكاوى ( 2)، في حين استقبل مكتب النجف األشرف  عليهم باعتداء قوات مكافحة الشغبتعلق من الشكاوى ت

، بينما  منها تم استالمها من متظاهرين مصابين راقدين في مستشفى الصدر العام التعليمي ومستشفى الحكيم

اتخاذ االجراءات تم احالتها الى االدعاء العام لغرض  .بالغات( 2)شكاوى، و( 91)استقبل مكتب الديوانية 

 . محكمة حقوق االنسانالمناسبة للتحقيق فيها واحالتها الى 

 

 

 

 

 

 -: مطالب المتظاهرين 

 

 

 
 

 

الحظت فرق مفوضيتنا التي كانت متواجدة ميدانيا  في ساحات التظاهر وكذلك من خالل اللقاء ببعض المتظاهرين 

الى مكافحة الفساد االداري  باإلضافةان مطالبهم تمثلت في توفير الخدمات االساسية لتأمين حياة حرة كريمة ، 

الفاسدين وانزال العقوبات القانونية بحقهم واسترداد والمالي في مؤسسات الدولة وتأمين المالحقات القضائية ضد 

االموال العامة التي سرقوها ، توفير فرص للعمل ، توفير مستوى معيشي مناسب ، وكانت اغلب الشعارات التي 
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، وباألضافة الى شعارات اخرى تم رفعها اثناء التظاهرات "نريد وطن"، "نازل اخذ حقي"رددها المتظاهرون 

سنة بعد إسقاط نظام البعث في ( 16)الحكومة واستقالة الرئاسات الثالث لعدم قدرتها على مدى  بإسقاططالبت 

من بناء بلد تحترم فيه حقوق االنسان والحريات االساسية وتوفر فيه الخدمات االساسية ، تنتعش فيه  9113العام 

 عن فقدان ثقة المواطن بمؤسسات الزراعة والتجارة ، فضال   -الصناعة  -التربية والتعليم  -قطاعات الصحة 

الدولة المختلفة من سلطة تشريعية او تنفيذية او قضائية ، ناهيك عن فشل الحكومة في حماية المتظاهرين ولجوءها 

الى استعمال قوة مفرطة ومميتة اودت بحياة متظاهرين وقوات امنية واصابات بين الجانبين وحسب االحصاءات 

ارتفع سقف المطالب وطالبوا بتعديل الدستور واستبدال النظام البرلماني بالنظام الرئاسي الملحقة بالتقرير ، وقد 

والقضاء على المحاصصة والغاء االمتيازات والمخصصات التي تمنح للنواب والوزراء والدرجات الخاصة 

ني السجناء السياسيين وكذلك الغاء الرواتب التي تمنح في اطار قوانين العدالة االجتماعية كقانون رفحاء وقانو

 .والشهداء 

كما شهدت الفترة الثانية للتظاهرات مشاركة واسعة لشرائح وفئات المجتمع التي أيدت التظاهرات والمطالب الحقة 

اطباء )للمتظاهرين السلميين كشيوخ العشائر والنساء وطالب المدارس والمعاهد والجامعات واالتحادات والنقابات 

مما يؤشر الى حالة من الرفض المجتمعي الواسع الداء سلطات الدولة ( معلمون –عمال  –محامون  –صيادلة  –

 . المختلفة والمطالبة بالتغيير السريع واالستجابة لمطالبهم

 

 

 

 

 

 

 : التوصيــــــات

ن الرأي والتجمع في تشريع قانون ينظم حرية التعبير ع لإلسراعمجلس النواب العراقي والحكومة مطالبة  .1

بما يتالئم وينسجم مع المعايير ووقانون الحصول على المعلومة  وقانون الجرائم المعلوماتية والتظاهر السلميين 

من الدستور العراقي الدائم ( 32)المادة  ألحكامإعماال وفي ظل نظام ديمقراطي حضاري القانونية الدولية 

 .والتزامات العراق الدولية 

إخضاع قوات حفظ القانون لتدريبات متخصصة ومكثفة على اليات التعامل مع التظاهرات على الحكومة  حث .9

 1221وبما ينسجم مع المعايير المنصوص عليها في المبادئ االساسية الستخدام القوة واالسلحة النارية لسنة 

 . 1272ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القانون لسنة 

اتخاذ اإلجراءات األمنية المناسبة والتدابير االحترازية الكافية لحماية أمن المتظاهرين السلميين على الحكومة  حث .3

الى أن تقوم األجهزة األمنية بغلق الطرق الفرعية المؤدية والتظاهر  اكنوللحفاظ على سلمية التظاهر وتأمين أم

لتفتيش ساحات وميداين التظاهر للوصول إلى رئيسية المداخل الووضع نقاط تفتيش دقيقة في اماكن التظاهر 

" مولوتــوف"المتظاهرين القادمين وحمايتهم من المتظاهرين غير المنضبطين الذين قد يحملون زجاجات حارقــة 

وكذلك منع اي  أو أدوات جارحــة وحارقــة أو أسلحـــة إلثارة الشغــب وافتعال التصــادم مع القوات األمنية

 . لممتلكات العامة او الخاصة او اي اعمال غير مشروعة اعمال لتخريب ا

 .المشروعة  المتظاهرين لمطالبالعاجلة  الستجابةمجلس النواب العراقي لالحكومة و حث .4

محاكمة  ملمحاكمتهاالوامر بأستخدام القوة مع المتظاهرين للقضاء ار صدلمسؤولين عن إا لةاالحكومة باح حث .2

 . عادلة

لالسراع في حسم القضايا المحالة على الهيئات الثالث التي شكلها المجلس للتحقيق  االعلىمجلس القضاء مطالبة  .6

ومالحقة جميع جراء التحقيقات االصولية الومنحها صالحيات واسعة في االنتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون 
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او اعتقالهم تعسفا  دون ( ةشهداء ومصابين بين متظاهرين وقوات امني) المقصرين الذين تسببوا بسقوط الضحايا

  . سند قانوني

كافة الشكاوى والبالغات التي وثقتها المفوضية عن االنتهاكات التي حصلت  ستقبالالاالدعاء العام  رئاسة مطالبة .7

 .محكمة حقوق االنسان  واحالتها الى في التظاهرات 

 لهم السلميين ومنع اي اعتقال تظاهرين لمطالق سراح كافة اإمجلس القضاء االعلى والقوات االمنية بمطالبة  .2

 . عدا من يرتكب جرائم مشهودة  بدون مذكرات توقيف رسمية

ات والبيانات ءالصحة والداخلية والقوات االمنية بالتعاون مع فرق المفوضية وتزويدها باالحصا تيمطالبة وزار .2

 .الرسمية لضحايا التظاهرات 

تتولى تقديم وادوية مع كوادر طبية واجهزة مفارز طبية قريبة من اماكن التظاهرات  بإقامةوزارة الصحة  حث .11

 .االسعافات االولية للمصابين ريثما يتم نقلهم الى المستشفيات 

والرصاص المطاطي واللجوء الى استخدام مطالبة الحكومة االيقاف الفوري الستخدام القنابل المسيلة للدموع  .11

 .بالمتظاهرين وتحفظ حياتهم وسالمتهم البدنية وسائل ال تلحق ضررا  

مطالبة الحكومة ووزارة الصحة والبيئة اجراء تحقيقات عاجلة ، شفافة ، مستقلة وفنية بخصوص الضحايا  .19

 .والمصابين الذين سقطوا جراء استخدام الغازات المسلة للدموع والرصاص المطي 

 

 

 

ولغاية  0/01وق االنسان بخصوص التظاهرات في العراق من االحصائيات الرسمية لرصد المفوضية العليا لحق

6/01/9102 

 

 المحافظة ت

عدد 

االصابات 

من 

 المتظاهرين

عدد 

االصابات 

من 

القوات 

 االمنية

 عدد الوفيات
عدد 

 المعتقلين

المفرج 

 عنهم
 الممتلكات المتضررة

 963 3458 بغداد 1

111 

224 221 

–حرق جزء من المطعم التركي 

 9حرق   -سيارات شرطة 97حرق 

حرق فوج مكافحة  -سيارة مدنية 

حرق قائممقامية قضاء  -الشغب

حرق سيطرة شعلة  -التاجي

حرق المجلس البلدي في  -الصدرين

حرق مكتب الناب  -ناحية الزهور

 -رعد المكصوصي في النهروان

حرق المجلس البلدي في ناحية 

سرقة  –كرفان  9حرق  -الوحدة

 اطمسدس  ألحد الضب

117 
4 

 امني

 افرج  13 ال يوجد ال يوجد 1 ديالى 9



18 

 

 عنهم

 123 117 الديوانية 3

2 

131 
افرج 

 عنهم

حرق  –حرق بلدية قضاء الحمزة 

 4حرق  -سياج مجلس قضاء الحمزة

سيارات  4تكسير  –سيارات شرطة 

سيارات شرطة  9حرق -دفاع مدني 

حرق  -حرق سيارة دفاع مدني -

 مدنيسيارة دفاع 

 مدني 7
9 

 امني

 112 مدني 2 43 179 النجف 4
افرج 

 عنهم

اقتحام  –اقتحام مجلس المحافظة 

وحرق الطابق الرابع ديوان 

 مقرات احزاب 2حرق  –المحافظة 

 11 مدني   6 29 14 ميسان 2
افرج 

 عنهم

حرق مبنى  –حرق مجلس المحافظة 

 -مقرات احزاب  9حرق  -المحافظة

 سيارات شرطة  9حرق 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد المثنى 6
ال 

 يوجد
 ال يـــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــد

 112 مدني  4   22 996 واسط 7
افرج 

 عنهم

قطع طرق بحرق  –كرفان 1حرق 

 اطارات

 239 993 قار ذي 2

91 

124 129 

حرق مقر المفوضية العليا 

لالنتخابات ومدريرية البلدية ومجلس 

حرق  -قضاء في سوق الشيوخ 

-المجلس البلدي في قضاء الدواية

حرق مديرية االستخبارات في قضاء 

-حرق مبنى اذاعة االهوار –الدواية 

حرق المجلس البلدي في قضاء 

الرفاعي وقضاء الفضلية وقضاء 

-حرق واجهة شركة اشور -الشطرة

كرفان لحماية مبنى 9حرق 

قطع طرق بحرق  -المحافظة

-اطارات في معظم شوارع المدينة

حرق  -مقرات احزاب 13حرق 

مبنى اذاعة محافظة ذي قار ومجلس 

حرق مبنى الجمعيات  -المحافظة

حرق دائرة  -الفالحية التعاونية

الرعاية االجتماعية ومكتب بطاقة 

ئرة لجنة الشهداء السكن ودا

حرق قسم -والجرحى في الكرمة

حرق  -شؤون االقامة في ذي قار

دائرة البطاقة الوطنية الموحدة في 

- الكرمة

 مدني12
9 

 امني
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 112 مدني 1 116 7 بابل 2
افرج 

 عنهم

 -تخريب ممتلكات مجلس المحافظة

 حرق تغليف مجسر الثورة

 79 ال يوجد 7 ال يوجد البصرة 10
 افرج

 عنهم
 ال يوجد

 11 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  كربالء 11
افرج 

 عنهم
 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد كركوك 12
ال 

 يوجد
 ال يوجد

 االضرار في الممتلكات  112 1976 1921 127 1314 4912 المجموع

 

 

عدد المحافظات التي 

 شهدت مظاهرات

العدد الكلي 

 لإلصابات 

العدد 

 الكلي

 للوفيات

العدد الكلي 

 للمعتقلين

المفرج 

 عنهم 

المتبقي من 

 المعتقلين
 اجمالي االضرار

19 2219 051 0920 0916 5 012 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 52/01في العراق للفترة من اخر احصائية  رسمية لرصد المفوضية العليا لحقوق االنسان بخصوص التظاهرات 

 5/00/5102ولغاية  
 

 المحافظة ت

عدد 

االصابات 

من 

 المتظاهرين

عدد 

االصابات 

من 

القوات 

 االمنية

 عدد الوفيات
عدد 

 المعتقلين

المفرج 

 عنهم
 الممتلكات المتضررة

 69 9342 بغداد 0

91  

 26 حرق المطعم التركي 1 1

 مدني

5 

 امني

 1 1 1 1 1 1 ديالى 5

 1 1 05 20 56 الديوانية 4

حرق منزل رئيس مجلس -حرق مجلس المحافظة

حرق منزل عضو مجلس المحافظة -المحافظة

-بدر)حرق مقرات احزاب-فيصل النائلي

-الدعوة-سرايا الخراساني-الحكمة-العصائب

-كتائب سيد الشهداء-المجلس االعلى-الفضيلة
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 (مكتب النائب عبد الحسين الموسوي

 1 1 1 1 1 1 النجف 3

 1 1 مدني 09  051 ميسان 2

-حركة االوفياء-بدر)حرق مقرات احزاب

حرق -(حركة النجباء -تيار االصالح-الصالحون

-حرق مدرسة-حرق سيارة مدنية -سيارة اسعاف

حرق اعدادية  -حرق اذاعة ميسان-تدمير كلية

 الصناعة

 2 9 0 419 01 المثنى 9

-البشائر-الفضيلة-الدعوة)احزابحرق مقرات 

-سرايا الخراساني-بدر-الحكمة-العصائب-النصر

حرق مقر المفوضية ( حزب هللا-المجلس االعلى

 -حرق مقر النائب اشواق كريم-العليا لالنتخابات

 حرق اذاعة وتلفزيون بدر السماوة

 1 1 1 1 01 واسط 1

الدعوة -بدر-سرايا الجهاد)حرق مقرات احزاب

جند -صادقون -العصائب -الحكمة-العراقتنظيم 

سيد -سرايا الخرساني-كتائب االمام علي-االمام

الداعي  -النجباء -ائتالف النصر -الشهداء

حرق بيت قاسم ( انصار هللا االوفياء-الرباني

مكتب النائب -االعرجي ومكتب هيثم الجبوري 

 ايناس المكصوصي

 46 039 02 0 512 ذي قار 6

حرق بناية مجلس  -المحافظةحرق بناية ديوان 

حرق بيت عضو مجلس المحافظة سيد -المحافظة

حرق -حرق مؤسسة السجناء السياسيين-جبار

كتائب  -عصائب اهل الحق-بدر)مقرات احزاب

 -دولة القانون -كتائب االمام علي(سيد الشهداء

دار رئيس اللجنة -الحركة االسالمية في  العراق 

س مجلس دار رئي -االمني  في المحافظة

حرق دار عضو مجلس  -دار اهلي -المحافظة

 النواب وشقيقه في الشطرة

 25 1 3 12 بابل 2
افرج 

 عنهم

-االصالح-دولة القانون)حرق مقرات احزاب

حرق (المجلس االعلى-البشائر-النجباء-الحكمة

حرق مكتب -مكتب النائب هيثم الجبوري وداره

رمي منزل المحافظ  -النائب صادق مدلول

 بالحجارة

 055 522 البصرة 10

1 

092 091 
حرق  -كرفانات حماية مجلس المحافظة 3حرق 

 2 سيارات اسعاف 5حرق  -سيارات شرطة 4

 مدني

5 

 امني
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 031 0 035 422 كربالء 00
افرج 

 عنهم

حرق الباب الخارجي لبناية المحافظة ومجلس 

حرق -حرق مدخل المصرف الزراعي-المحافظة

 مبنى قسم حماية المنشآتحرق -كرفان

 مبنى حكومي ومقرات حزبية 26 422 204 002 125 1911 المجموع

 
 

عدد 

المحافظات 

التي شهدت 

 مظاهرات

العدد الكلي 

 لإلصابات

علماً ان اغلب الحاالت )

التي وثقتها المفوضية قد 

غادرت المستشفيات 

والمراكز الصحية بعد 

تلقيها للعالج وخصوصاً 

الغازات حاالت استنشاق 

المسيلة للدموع ولم تبقى 

اال االصابات الخطرة 

 (مازالت في المستشفى

العدد الكلي 

 للوفيات

العدد الكلي 

 للمعتقلين

المفرج 

 عنهم 

المتبقي من 

 المعتقلين

اجمالي 

 االضرار

11 6422 002 204 422 003 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


