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شخص  100حرية الرأي والتجمع للهجوم حيث ُقتل أكثر من تعرض العراق: 
 وأُصيب اآلالف واعتقل املئات 

 
الدولیة واإلقلیمیة والعراقیة الموقعة أدناه السلطات في العراق بااللتزام الفوري بوعودھا بوضع حٍد تطالب منظمات حقوق اإلنسان 

الف من الجرحى آلقتیل وا 100ألعمال االنتقام العنیفة ضد حركة االحتجاج الشعبیة في جمیع أنحاء البالد، والتي خلفت أكثر من 
حقوق العراقیین في حرية التجمع والتعبیر من خالل ضمان عدم وقوع المزيد من ومئات المعتقلین. ندعو الدولة إلى ضمان احترام 

الھجوم على االحتجاجات أو المكاتب اإلعالمیة، وبذل كل الجھد للتحقیق في االستخدام المفرط للقوة. كما ندعو مجلس حقوق 
 أزمة الحقوق في العراق.اإلنسان التابع لألمم المتحدة إلى إجراء مناقشة عاجلة أو جلسة خاصة لمعالجة 

 
في مدن العراق الوسطى والجنوبیة، بما في ذلك بغداد  2019أكتوبر/تشرين األول  01لقد بدأت المظاھرات السلمیة بتاريخ 

، داعین إلى 2018والبصرة والنجف وبابل والديوانیة. كرر المتظاھرين مجدداً مطالب االحتجاجات السابقة التي بدأت في يولیو/تموز 
 ع حٍد للفساد والبطالة وإدانة سوء تقديم الخدمات وبناء دولة تحترم القانون والحريات العامة لجمیع المواطنین. وض

 
، بدأت شرطة مكافحة الشغب وأعضاء آخرون من أجھزة األمن في استخدام القوة التجول رلحظ مع استمرار االحتجاجات في تحدٍ 

الرؤوس، واستخدام القنابل الصوتیة وخراطیم مباشرة على الحشود بدالً من تصويبھا فوق  الحیة الذخیرة إطالقالمفرطة، مثل 
المحتجین.  المدرعة السیارات دھستالمیاه (بالماء الساخن) والغاز المسیل للدموع ضد المتظاھرين. وفي حادثتین آخرتین 

فوق األبنیة لقنص المحتجین، ولكن ادعت السلطات أنھم لیسوا من قوات الدولة. تشكل ھذه  قناصینوأكدت تقارير عدة وجود 
 والسیاسیة، الذي ُيعتبر العراق طرفاً فیه.نتھاكاً مباشراً للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة إاألفعال 

 
القوات األمنیة حتى منتصف ، فإن حصیلة اإلصابات والوفیات بین المتظاھرين والعراق في اإلنسان لحقوق العلیا للمفوضیةوفقاً 
 تشمل: 2019أكتوبر/تشرين األول  06لیلة 

 103عدد القتلى:  ●
 4035عدد المصابین:  ●
 814عدد المعتقلین:  ●
 500المفرج عنھم:  ●

 
ذكرت وسائل اإلعالم والنشطاء المراقبین للمظاھرات أن األعداد الحقیقیة قد تفوق ذلك بكثیر. كما اعتقلت قوات األمن مئات 

المتظاھرين المسالمین والمدافعین عن حقوق اإلنسان في مدن عراقیة مختلفة، وذكرت التقارير أن بعضھم قد تعرض للضرب 
 المبرح. لقد أفاد شھود عیان بإلقاء القبض على آخرين من داخل مستشفیات بغداد رغم إصابتھم بجروح، دون أوامر قضائیة.

 
بشكل تعسفي ودون أوامر قضائیة،  البصرة في اإلنسان حقوق مدافعي من ثمانیة قلاعتُ  ،2019أكتوبر/تشرين األول  04بتاريخ 

د تحدثوا إلى مركز الخلیج لحقوق اإلنسان ومنظمات حقوق وكان من بینھم مدافع حقوق اإلنسان حسام الخمیسي، وفقاً لشھو
ساعات ولم يتم إطالق سراحھم إال بعد إجبارھم على توقیع وثیقة لم يسمح لھم  6إنسان عراقیة محلیة. استمر إحتجازھم 

 بقراءة مضمونھا.
 

أبلغ  2019أكتوبر/تشرين األول  02خ في حادثة مأساوية أبلغ عنھا مركز الخلیج لحقوق اإلنسان ومصادر عراقیة محلیة، بتاري
المدافعین عن حقوق  شقة يقتحمون ملثمین مسلحینالجیران مصادر عراقیة تابعة لمركز الخلیج لحقوق اإلنسان أنھم رأوا 

بالبصرة، وأطلقوا النار علیھما أمام ابنتھما البالغة من العمر سنتین. لقد قاما بتقديم اإلسعافات  اإلنسان حسین عادل وسارة طالب
التي جرت في البصرة خالل السنة الماضیة  األولیة للمصابین من المتظاھرين. وقد سبق لھما أن شاركا في االحتجاجات الشعبیة

 حیث قدما بالغاً للشرطة المحلیة عن تلقیھما عدة تھديدات من قبل جماعات مسلحة. 
 

، اقتحمت 2019أكتوبر/تشرين األول  05باإلضافة إلى ذلك، فإن حرية التعبیر والوصول إلى المعلومات تتعرض لخطر كبیر. بتاريخ 
، وال تزال قناى دجلة مغلقة ولمدة شھر بأمرٍ عربیة تي آر وإن ودجلة والحدث العربیة التلفزيونیة القنوات مقرات جماعات مسلحة

أكتوبر/تشرين األول لمدة خمسة أيام، باإلضافة إلى حظر  02من ھیئة اإلتصاالت واإلعالم. لقد أغلقت الحكومة اإلنترنت مساء يوم 
 ر، واتساب آب،  وإنستغرام وغیرھا من منصات التواصل االجتماعي، وال يزال الوصول إلى اإلنترنت متقطعاً. الفیسبوك، تويت
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ندعو نحن، المنظمات الموقعة أدناه، السلطات العراقیة إلى االلتزام بالتزاماتھا الدولیة، بما في ذلك توصیات 

 االستعراض الدوري الشامل المقبل للعراق، من أجل:
 

اء بالوعود التي قطعھا رئیس الوزراء بإجراء تحقیقات مستقلة وحیادية وشاملة وفورية في حاالت الوفاة التي حدثت اإليف •
 أثناء المظاھرات في الشوارع، بھدف نشر النتائج وتقديم المسؤولین عنھا إلى العدالة وفقاً للمعايیر الدولیة؛

ع والتعبیر، من خالل السماح للمتظاھرين بالتجمع السلمي دون خوف اإليفاء بالتزاماتھا الدولیة في حماية حريات التجم •
 من القمع أو االعتقال، وضمان تشغیل وسائل اإلعالم بحرية وعدم حظر الوصول إلى اإلنترنت؛ 

التحقیق الفوري في جرائم قتل المدافعین عن حقوق اإلنسان والمتظاھرين المستھدفین في منازلھم، بھدف نشر  •
 يم المسؤولین عنھا إلى العدالة وفقاً للمعايیر الدولیة؛النتائج وتقد

إطالق سراح جمیع المعتقلین من المتظاھرين السلمیین فوراً وبدون قید أوشرط وتقديم العالج الطبي ألولئك الذين  •
 يحتاجون إلیه؛

فاع عن حقوق ضمان أن جمیع المدافعین عن حقوق اإلنسان في العراق والذين يقومون بعملھم المشروع في الد •
 اإلنسان، قادرون على العمل بدون مواجھة للقیود بما في ذلك المضايقة القضائیة.

 
 الموقعون:
 آكسس ناو

 منظمة العفو الدولیة 
 الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان

 مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان
 مركز وقف إطالق النار للحقوق المدنیة

 سیفیكاس
 الصحفیینلجنة حماية 

 الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان
 فرونت الين ديفندرز

 مركز الخلیج لحقوق اإلنسان
 الخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان 

 جمعیة األمل العراقیة
 المرصد العراقي لحقوق اإلنسان، الشبكة العراقیة لإلعالم المجتمعي أنسم

 مركز میترو للدفاع عن حقوق الصحفیین
 عراقمركز القلم في ال

 منظمة القلم الدولیة
 منظمة تبادل االعالم االجتماعي (سمیكس)

 المنظمة العالمیة لمناھضة التعذيب
 


