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 حوار هادئ حول قضايا تمس حركة حقوق اإلنسان العراقية

 

 كاظم حبيب

ثالث ه ثالثة رؤساء وأمناء لفي عقد بأربيل شاركبالغ عن اجتماع  42/3/4102ونشر يوم صدر 

ومنظمة  العراق/ة لحقوق اإلنسانيفي مجال حقوق اإلنسان هي الجمعية العراقومهمة منظمات فاعلة 

. والجمعية العراقية لحقوق اإلنسان في كندا( أومرك)ألمانيا /الدفاع عن حقوق اإلنسان في العراق

، إذ إنها تساهم في بلورة األهداف المشتركة وسبل التعاون وضروري مثل هذه االجتماعات مهمعقد و

وخاصة في  ةعراقيتطوير عمل نشطاء حركة حقوق اإلنسان التبادل الخبرة والمعرفة ووالتنسيق و

الشعب العراقي بكل مكوناته القومية والدينية  اي يمر بهتال ةوالخطير ةالمعقد ةف الراهنوالظر

، خاصة وإن البالغ أكد على عدد من المسائل المهمة التي يستوجب والمذهبية والفكرية  والسياسية

المناهضة لحقوق والظالم وشر العراق من قوى الوتنشيط المجتمع لمواجهة ما يراد النضال من أجلها 

ما حصل للمجتمع العراقي أكان ق أتباع الديانات والمذاهب، سواء واإلنسان وحقوق القوميات وحق

مرعبة ألهلنا من اإليزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان في وحشية أخيراً من اجتياح واستباحة 

خاطر الكبيرة التي تعرض لها العراق وما الممحافظة نينوى وفي مناطق أخرى من العراق، إضافة إلى 

وتأثيره المحاصصة الطائفية السيئ الصيت العراق يلتزم بنهج الحكم بيزال وسيبقى يتعرض لها ما دام 

 .على وحدة الشعب وتضامنه وتعاونه في مواجهة المخاطر مدمرال

والموضوعية وبعيداً عن أية تستوجب المناقشة الهادئة التي فكار أيضاً بعض األولكن البيان تضمن 

 تجدون نص البالغ في نهاية هذا المقال: مالحظة. )واالختالف في الرأي ال يفسد في الود قضية أحكام مسبقة

 البالغ لمناقشتهانص من فكار األتلك وسأقتطف (. 0، ملحق رقم الطالع من لم يطلع عليه ولألمانة المطلوبة

 :فيما يلي

على ضرورة التنسيق بين المنظمات والجمعيات العراقية العاملة  األطرافاتفقت " ل البالغويق .0

, وان تواصل المجازة منها رسميا في بلدان تواجدها خارج العراق, اإلنسانفي مجال حقوق 

هذه  إنعلى اعتبار , العراقي اإلنسانفي تشخيص وكشف االنتهاكات التي يتعرض لها 

 ".بر من الحرية في البلدان التي تنشط فيهاالمنظمات والجمعيات تتمتع بمساحة اك

شير إلى ضرورة التنسيق بين المنظمات التي تاتفق تماماً مع الفقرة األولى من هذا البالغ 

في الجزء والجمعيات العراقية العاملة في مجال حقوق اإلنسان خارج الوطن، ولكن السؤال 

المنظمات المجازة على صر التنسيق تيقأن  يريد كاتبو البالغلماذا : الثاني من الفقرة  وأتساءل

في الخارج، في حين إن جميع منظمات حقوق اإلنسان وبقية منظمات المجتمع المدني، سواء 

في العمل بالخارج الكامل طلباً للتسجيل في المحكمة اإلدارية، لها الحق أكانت مجازة أم لم تقدم 

دون أي حاجة ألخذ اإلجازة ولن يعترض عليها أحد ولها الحق في تنظيم المظاهرات 

والتجمعات وإصدار البيانات والمقابالت الصحية وجمع التبرعات وكل ما يتصل بنشاطها في 

هناك أي إلزام  سليإنه كما . المجتمع المدنيمنظمات مجال حقوق اإلنسان وبقية أوجه عمل 

لهذا في مجال حقوق اإلنسان أو عموم عمل المجتمع المدني جود منظمة واحدة أو أكثر بو

من هذا التمييز األخوة د يماذا ير: لهذا يثار السؤال. البلد أو ذاك في هذا البلد األجنبي أو ذاك

الذي ال تشترطه تقدم على طلب إجازة بين المنظمات المجازة في الخارج وبين تلك التي لم 
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تمييز غير موضوعي وغير ذا الهإن م فيها هذه المنظمات في خارج العراق؟ يالتي تق الدول

عن هذا العمل المشترك بالخارج مبرر، إال إذا افترضنا وجود نية إلبعاد هذه المنظمة أو تلك 

طرأ على يمكن أن يفكير وال اعتقد بأن مثل هذا الت. في مجال حركة حقوق اإلنسان ومؤتمراتها

لعاملين في هذه المنظمة أو لال تمنح الرسمية فاإلجازة  !مل في مجال حقوق اإلنسانيعبال من 

تلك أي مساحة إضافية للعمل للدفاع عن حقوق اإلنسان وفضح االنتهاكات التي يتعرض لها 

هذا ومثل . ولكن الخارج يوفر هذه المساحة للجميع دون استثناء. الشعب العراقي بكل مكوناته

وشاركت فيه منظمات مسجلة وغير مسجلة من الداخل لقاء  قاء برلينمييز رفضه لالت

، ولهذا أي توصية بهذا الصدد 4102توصيات لقاء برلين في العام والخارج، كما لم تتضمن 

ليس من  على حق عمل الجميع في حركة حقوق اإلنسان في الخارج اً تجاوزذه الفكرة تعتبر فه

 .إصدار البالغكين في جانب الحكومات ونظمها بل من المشار

 اإلنسانتتحلى المنظمات العاملة في مجال حقوق  أن أهميةكما اتفقت على "ويضيف البالغ  .4

 ."وفعالياتها أنشطتهاوفي مزاولة  اقراراتهاكبر في اتخاذ  باستقاللية

إن مصداقية أي منظمة تعمل في مجال كما هو معروف لكل العاملين في مجال حقوق اإلنسان 

هذه وحين تفقد . نشاطاتها ةاإلنسان تتجسد في استقالليتها واستقاللية قراراتها ومزاولحقوق 

وحين تصدر توصية من . لن تكون ذات مصداقية ولن تخدم قضايا حقوق اإلنساناالستقاللية 

فهذا يعني إن هذه  ،ثالث منظمات عاملة في مجال حقوق اإلنسان بهذا الصدد وبهذا الوضوح

تواجه ضغطاً عليها يراد منه سلب استقالليتها واستقاللية قراراتها أو غيرها المنظمات 

ومزاولة نشاطاتها، وإال لماذا هذا التركيز على هذه القضية التي تعتبر من صلب مبادئ عمل 

إن منظمات حقوق اإلنسان في العالم كله . ومثبتة في نظمها الداخلية منظمات حقوق اإلنسان

شرط على أو هيئات دولية أو إقليمية أو محلية  صدون دعم مالي من أشخا ال يمكنها أن تعمل

مواقف تسقط نهج أو ببأي شرط أو التزام ال يقترن مالي أو عيني أن ما تحصل عليه من دعم 

وكان لقاء برلين مثاالً رائعاً لمثل هذه االستقاللية . ونشاطاتها استقالليتها واستقاللية قراراتها

من هنا يفترض أن يدلنا األخوة الذين اجتمعوا . قف ولدى كل المشاركين فيهفي النهج والمو

إن هذه الفقرة . نظمها الداخليةهو مثبت نصاً في بأربيل عن السبب وراء تأكيد ذلك والذي 

ونحن أمام تجربة قاسية في . حول عمل منظمات حقوق اإلنسانغير المبررة تثير الشكوك 

تجميد ( جماعة األخوان المسلمين)محمد مرسي . در في فترة نظام الحكم بمص منعمصر حيث 

ومنظمات مجتمع مدني أخرى من مزاولة نشاطاتها وقدمها إلى ت حقوق اإلنسان نشاط منظما

إن النظام العسكري الراهن في مصر يمارس نفس ، كما المحاكمة بتهمة أخذ دعم من الخارج

ويضبب على استقاللية المنظمات ال معنى له إن إثارة هذه الشكوك يثير غباراً . هذا النهج

دون أن تكون لدى أصحاب هذه التوصية أدلة تشير إلى  تهاومصداقي هاوعمل هايضعف دورو

التي شاركت في أو تلك وجود إساءة الستقاللية المنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان 

 . ل الماليكما إن الشفافية ضرورية في المجا .4102لقاء برلين في العام 

وليس مع , األهدافوان يجري التنسيق فيما بينها حيث تشترك في : "ثم يضيف البالغ ما يلي .3

 ."أهدافهانشاطاتها ضمن حدود  أهميةرغم , منظمات كثيرة تدخل في حقل المجتمع المدني

المقصود هنا حصر العمل المشترك في منظمات حقوق اإلنسان وليس مع منظمات مجتمع 

   .مدني أخرى

وليس مع جميع منظمات حقوق اإلنسان أن يقتصر تنسيق عملها في ما بينها يطالب البالغ 

ال يتناسب مع طبيعة عمل إن مثل هذا الطلب . المجتمع المدني إطارمنظمات كثيرة تدخل في 
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من واجب منظمات حقوق اإلنسان أن تعمل على تعبئة أكبر منظمات المجتمع المدني، إذ أن 

منظمات المجتمع المدني لصالح نشاطها دفاعاً عن حقوق اإلنسان ومصالح من ممكن عدد 

ومثل هذا . الذين يتعرضون النتهاك حقوقهم بمختلف السبل والوسائلات والمواطنين المواطن

بل وال يبعدها عن مشروعها األساسي النشاط والتعبئة ال يضعف منظمات حقوق اإلنسان 

ويشارك فيه الكثير ممن تهمه قضايا حقوق اإلنسان سواء  يعززه ويدفع به إلى مواقع متقدمة

وقد الحظ المشاركون في لقاء برلين . أكانوا أفراداً مدنيين أم جماعات مدنية أم منظمات مدنية 

األهمية الفعلية لمشاركة عدد أكبر من منظمات المجتمع المدني في مؤتمرات  4102

م يشعر المشاركون في هذا اللقاء أي سلبيات ول. واجتماعات منظمات حقوق اإلنسان العراقية

وبطبيعة . من وجود تلك المنظمات التي هي جزء حيوي وأساسي من المجتمع المدني العراقي

ما تلتقي أو أهدافاً ضمن نظمها الداخلية المدني الحال يفترض أن تكون لمنظمات المجتمع 

عارض مع إمكانية عقد مؤتمرات وهذا الموقف ال يت. يقربها من نشاط منظمات حقوق اإلنسان

بهذه إلنسان بمفردها ولكن ال يجوز حصر العمل والتنسيق لمنظمات حقوق اات خاصة أو لقاء

 . المخالف للحاجة والضرورة الفعليتينالشكل 

تكون فائدتها اكبر , من المؤتمرات التي يصرف عليها مبالغ اإلكثارعلى عدم "ثم يؤكد البالغ  .2

     . "اإلرهابلو وزعت للمحتاجين العراقيين والمتضررين من 

بعدم اإلكثار من المؤتمرات وتوجيه ما يصرف على من منظمات حقوق اإلنسان طالب البالغ 

يبدو لي إن الذين . لصالح النازحين والمتضررين من اجتياح العراق واستباحة سكانهالمؤتمر 

شاركوا في لقاء برلين كلهم كانوا يريدون عقد المؤتمر دون استثناء والخالف حصل في 

هل حقاً : األسئلة المشروعةولكن . طريقة عقده والذي لسنا نحن بصدده وقلبنا صفحة عنه

سان في الداخل والخارج من عقد مؤتمرات حقوق اإلنسان؟ ومتى أكثرت منظمات حقوق اإلن

  ها؟ بحاجة إلى عقد مؤتمراتوهل هذه المنظمات ليست . عقدت مثل هذه المؤتمرات

وحين عقد . عقد أول مؤتمر لمنظمات حقوق اإلنسان ولم يعقد غيره 0111/4111منذ العام 

من يحضر هذا اللقاء أو المؤتمر  لقاء برلين كان الجميع متفقين على عقده والخالف في

أرى . سنة فهل في هذا إكثار أم تخلف عن عقد المؤتمرات 02أي بعد مرور . وطريقة عقده

إلى عقد المزيد من المؤتمرات التي تبحث في قضايا حقوق ماسة حاجة شخصياً بوجود 

من مسؤولي اإلنسان على أن يتم تنويع أماكن عقد هذه المؤتمرات وتنويع المشاركين فيها 

، إضافة إلى هذه الجمعيات والمنظمات والعي لنشر تشكيل مثل هذه المنظمات في دول أخرى

إن عقد مؤتمر لحقوق اإلنسان ببغداد أو بأربيل أو . تقدم فيهاوالتقارير التي األبحاث تنويع 

عبية كلها تسمح بنشر فكر حقوق اإلنسان بين األوساط الشأو بغيرها السليمانية أو بالبصرة 

التي يفترض أن تصل إليها منظمات حقوق اإلنسان أو عقد مؤتمرات في الخارج وتنويع الدول 

لو تابعنا ما . هناك انقطاع حقيقي عن عقد المؤتمرات إال ما ندر. التي تعقد فيها المؤتمرات

 :جرى ببرلين حين تم عقد اللقاء

، كما ن داخل العراقدول الخارج ومة وناشطاً من مختلف ناشط 021شارك أكثر من  . أ

 .عامة ونسوية منظمة حقوق إنسان ومجتمع مدني 43شاركت 

توفرت فرصة كبيرة لتقديم العديد من التقارير واألبحاث المهمة في هذا المؤتمر التي  . ب

سلطت الضوء على انتهاكات حقوق اإلنسان والمشكالت التي تواجه هذه المنظمات وسبل 

 .معالجتها
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ومسؤولية عالية عدد كبير من الحاضرات والحاضرين في هذا  شارك في النقاش بحيوية . ت

ون في اللقاء ات والمشاركاللقاء والذي أغني بورش عمله التي توزع عليها المشارك

كما وفر هذا المؤتمر فرصة التعارف  .بالكثير من األفكار والمقترحات والتوصيات المهمة

 تلف الدول ومن الداخل والخارجوتبادل المعارف والخبر في ما بين الحاضرين من مخ

صدور توصيات مهمة بعد مناقشة حيوية مكثفة وجماعية مما حقق الكثير من الجو  . ث

اقرأ التوصيات ) .الديمقراطي الذي تحتاجه منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني

 .(4ملحق رقم )مرة أخرى في نهاية المقال 

رية المانيا االتحادية لموضعات المؤتمر وإدانة وقد حصل المؤتمر على تأييد رئيس جمهو . ج

السبي واالغتصاب الذي تعرض له اإليزيدون للطائفية السياسية وللغز واالجتياح و

  .والمسيحيون والشبك والتركمان وغيرهم بالعراق

صالح إن هذه المؤتمرات تعقد بتبرعات تصلها من أشخاص يجدون في أنفسهم القدرة على التبرع ل

مساندة قضية عزيزة على نفوسهم دون أن يطرحوا شرطاً أو ولمثل هذه المؤتمرات لقناعتهم بأهميتها 

قد اشترط أن مثالً ولهذا فأن المؤتمر الذي عقد ببرلين . التزاما معيناً على منظمي هذه المؤتمرات

وأن شخصياً، بدفع تذكرة سفره ، الخارجمن  مسواء أكان من الداخل أ ،يشارك كل قادم إلى المؤتمر

وعلى وفق التقرير المالي الذي قدمته اللجنة المالية، . تتحمل اللجنة التحضيرية تكاليف اإلقامة والسفر

، ألمانيا/وتضمن اإليرادات والنفقات، إلى األمانة العامة لمنظمة الدفاع عن حقوق اإلنسان في العراق

بكل شفافية ويمكن للمنظمة أن وصودق عليه  ,ن عقد اللقاءباعتبارها المنظمة المضيفة والمسؤولة ع

قد وفر مبلغاً مهماً وجهت األمانة العامة خمسة أالف يورو منه إلى مساعدة متواضعة تنشره، 

المماثلة التي  مؤتمراتالللنازحين وبقي مبلغ أخر لدى األمانة العامة لتصرف منه على نشاطاتها أو 

برع دون استثناء، ومنهم الزميل عبد الخالق زنكنة، لم يطرحوا شرطاً إن جميع من ت .يمكن أن تعقد

  . على المنظمة أو التزاماً معيناً، وإال لكنا رفضنا التبرع

 ةلمساعدالموجهة أساساً سؤولية العمل لجمع التبرعات حمل متتإن منظمات حقوق اإلنسان 

صل من الدولة الكندية أو الدولة األلمانية سواء أكان ذلك مادياً أم معنوياً، كما حصل ويحلنازحين، ا

لمنظمات حقوق اإلنسان بذريعة عدم اإلكثار منها  ال يعني عدم عقد مؤتمراتهذا ولكن أو غيرهما، 

  .  وهي لم تعقد خالل خمس عشرة عاما سوى مؤتمر واحد ولقاء موسع واحد

إن نشر فكر وقضايا حقوق اإلنسان والتصدي النضالي السلمي النتهاكات حقوق اإلنسان تتطلب 

 . واالجتماعات والندوات ونشر المقاالت والكتبدون أدنى ريب عقد المؤتمرات 

ط التي أضعفت البالغ في حين إن مثل هذه امن هنا لم أجد مبرراً لتضمين البالغ بهذه النق

 .فترض أن تعزز من النشاط وتدفع به إلى األماماالجتماعات المهمة ي

شكراً لإلخوان الذين التقوا بأربيل وأصدروا هذا البيان، إذ وفروا لنا فرصة النقاش حول قضايا تمس 

أساليب وأدوات عمل منظمات وجمعيات حقوق اإلنسان لخدمة القضايا المشتركة لصالح اإلنسان 

 . العراقي المستباح

62/3/6510   
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 (0)الملحق رقم 

، نائب رئيس الجمعية العراقية لحقوق نص البالغ كما وصلني من األخ األستاذ عبد الخالق زنكنة

 بغداد/ اإلنسان

منظمات حقوق االنسان من داخل العراق وخارجه تلتقي في اربيل وتتفق على التنسيق وتوحيد الجهود 
 المشتركة

المرحلة الحساسة التي يمر بها  التنسيق وتوحيد الجهود في هذهلغرض  -" األخبار( "خاص)اربيل 
بغداد عبد الخالق زنكنة واالمين  -التقى في اربيل نائب رئيس الجمعية العراقية لحقوق االنسان, العراق

المانيا الدكتور غالب العاني ورئيس الجمعية العراقية / العام لمنظمة الدفاع عن حقوق االنسان
وبحثوا في , في كندا جورج منصور ومسؤول العالقات العامة في الجمعية ماجد جبريناالنسان  لحقوق

الدور الذي يمكنها , اجواء من الصراحة والزمالة والحرص على مسيرة حركة حقوق االنسان العراقية
خاصة في ظروف , ان تقوم به هذه المنظمات وبقية المنظمات الفاعلة في داخل العراق وخارجه

وتتعرض مكوناته من , حيث يتربص به االرهاب وتنتهك حقوق االنسان العراقي, حاليةالعراق ال
او , الى االضطهاد والقتل واالغتصاب والسبي, المسيحيين وااليزيديين والشبك والتركمان وغيرها

 .النزوح والتهجير القسري
 

ملة في مجال حقوق واتفقت االطراف على ضرورة التنسيق بين المنظمات والجمعيات العراقية العا
في تشخيص وكشف , وان تواصل المجازة منها رسميا في بلدان تواجدها خارج العراق, االنسان

على اعتبار ان هذه المنظمات والجمعيات تتمتع بمساحة , االنتهاكات التي يتعرض لها االنسان العراقي
تتحلى المنظمات العاملة في  كما اتفقت على اهمية ان. اكبر من الحرية في البلدان التي تنشط فيها

وان يجري , مجال حقوق االنسان بإستقاللية اكبر في اتخاذ قرارتها وفي مزاولة انشطتها وفعالياتها
, وليس مع منظمات كثيرة تدخل في حقل المجتمع المدني, التنسيق فيما بينها حيث تشترك في االهداف

 .رغم اهمية نشاطاتها ضمن حدود اهدافها
 

ان الخالفات بين المنظمات والجمعيات التي شاركت او لم تشارك , اف المشاركة في اللقاءواكدت االطر
وان االختالفات في الرأي , وهذا اللقاء في اربيل خير دليل على ذلك, 4102في لقاء برلين نوفمبر 

ت واهمية االعتماد على االنظمة الداخلية لهذه المنظما. ال تفسد في الود قضية, وطريقة العمل
والجمعيات التي تعطي العمل الجماعي ضمن الهيكلية التنظيمية مساحة طيبة ويمنحها االستقاللية 

 .وممارسة الديمقراطية بشكلها الواسع
 

في هذه المرحلة , واتفقت االطراف الثالثة على اهمية تركيز جمعيات ومنظمات حقوق االنسان العراقية
مع الشعب العراقي ومع محنة النازحين ومحاولة  على النشاطات الميدانية والتضامن, بالذات

وكذلك على عدم االكثار . وفضح االرهاب المتمثل بتنظيم داعش, مساعدتهم ودعمهم بشتى الوسائل
تكون فائدتها اكبر لو وزعت للمحتاجين العراقيين , من المؤتمرات التي يصرف عليها مبالغ

مية توثيق انتهاكات حقوق االنسان في عموم كما تدارس االجتماع اه. والمتضررين من االرهاب
العراق وايصالها الى الرأي العام االقليمي والدولي بمصداقية كاملة وتقوية العالقات مع المحافل 

وفي نهاية اللقاء اكدت االطراف الثالثة المجتمعة على اهمية . الدولية المهتمة بقضايا حقوق االنسان

 اخل العراق و خارجهإقامة فعاليات مشتركة بينها في د
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 (4)الملحق رقم 

 البيان الختامي

 للقاء برلين لجمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق اإلنسان العراقي في الداخل والخارج 

تشرين  1و 8انعقد لقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق اإلنسان العراقي في الداخل والخارج يومي 

وقف المشاركون في اللقاء دقيقة حداد على أرواح . في مدينة برلين بألمانيا 4102نوفمبر /الثاني

إلدارة جلسات  بعدها تم اختيار هيأة. شهداء حركة حقوق اإلنسان العراقية والحركة الوطنية العراقية

اللقاء، وثم طرحت ثالث أوراق رئيسية عن حالة حقوق اإلنسان بالعراق وما يتعرض له اإلنسان 

العراقي من انتهاك لتلك الحقوق وحق المواطنة، وكذلك مشكالت التهجير القسري وما نجم عن 

عة الدولة االجتياح اإلرهابي األخير الذي تعرضت له بعض المناطق بالعراق والموقف من موضو

واحتكار السالح ووجود المليشيات الطائفية المسلحة وقضايا العنف والتمييز ضد المرأة وتجاه 

المكونات والطفل والتعليم واالتجار بالبشر والفقر والبطالة والصحة النفسية وآثارها وقضايا حرية 

مكافحة الفقر ومعالجة حاالت التعبير بأوجهها القانونية وما يتعلق بشأن التقاعد والضمان االجتماعي و

      .التسول

 : وقد اتفق المجتمعون على نقاط تخص الدفاع عن حقوق اإلنسان وكما يلي

إدانة عمليات التهجير القسري بأسبابه الدينية والمذهبية والعرقية والسياسية الحاصل بالعراق       .0

ما تم تدميره وتخريبه من ممتلكاتهم على والعمل على إيقافها وإعادة المهجرين إلى مناطقهم وتعويض 

 .امتداد تاريخ الدولة العراقية الحديثة

بذل أقصى الجهود لتوفير الحماية الالزمة للمكونات وأتباع الديانات والمذاهب بما يحقق لهم       .4

ات ضمان ممارسة حقوقهم الدستورية بحرية تامة وبما يكفل مساواتهم بالحقوق والواجبات مع المكون

 .األخرى

ايالء أقصى االهتمام بأوضاع النازحين قسراً بسبب اإلرهاب من النواحي اإلنسانية والنفسية       .3

والصحية والمادية والعمل على حل جميع المشكالت الناجمة عن هذه األوضاع بما فيها حل إشكاليات 

حين وايالء اهتمام خاص لذوي فقدان الهويات الشخصية والثبوتية وضمان استمرار تعليم أبناء الناز

 .الحاجات الخاصة منهم

إدانة استرقاق النساء اإليزيديات والمسيحيات وبيعهن وانتهاك كرامتهن من قبل عصابات       .2

 .داعش اإلرهابية، والوقوف بوجه هذه الجرائم وبذل الجهود لتأهيل المجنى عليهن

لشبك والمندائيين والكاكائيين وبقية المكونات اعتبار ما حدث لإليزيديين والمسيحيين وا      .2

 .وجرائم ضد اإلنسانية( الجينوسايد)العراقية المتضررة من هذه الجرائم من جرائم اإلبادة الجماعية 

مطالبة االدعاء العام بالعراق بتحريك دعاوى قضائية ضد المسؤولين المدنيين والعسكريين       .6

ية التي أدت إلى اجتياح واستباحة قوى اإلرهاب التكفيرية لعدد من كافة المعنيين بالهزائم العسكر

 .محافظات ومدن وقرى وأرياف العراق
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مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لبذل الجهود وإبداء المساعدة لجميع المهجرين       .7

حصل بالعراق  والنازحين ومالحقة الجناة من اإلرهابيين ومن مولهم وساعدهم وشاركهم في ما

وتقديمهم للقضاء لنيل العقاب العادل، إضافة إلى المطالبة الملحة من المجتمع الدولي للضغط على 

   .الحكومة العراقية وحكومة اإلقليم والتعاون معهما لتوفير الحماية والمساعدة للمهجرين والنازحين

ر األراضي التي اجتاحتها عصابات توجيه الطاقات والقدرات كافة من أجل تسريع عملية تحري      .8

 .داعش واستباحتها وفرضت هيمنتها عليها

االتصال بالمنظمات الدولية والتنسيق معها من أجل الحصول على دعمها المادي والمعنوي       .1

والتضامن الدولي مع الضحايا لرصد الجرائم المرتكبة من قبل المنظمات اإلرهابية أياً كانت هويتها، 

 . ول التي مدتهم بالمال والسالح وسمحت لهم بارتكاب هذه الجرائم البشعةومن الد

المطالبة بمعالجة ظاهرة تسرب السالح بمختلف أنواعه إلى الجماعات والمليشيات المسلحة،     .01

 .وإقرار التشريعات والقرارات الضرورية الخاصة بحصر انتشار السالح

 .خصوصاً الوعي بأهمية منع انتشار السالح العشوائيتنمية الوعي الحقوقي والمدني و    .00

 .العمل من أجل منع عسكرة االقتصاد والمجتمع عبر رؤية حقوقية وإنسانية    .04

تشريع القوانين الالزمة الستكمال البنى المؤسسية والتوجه نحو تعديل ما يتعارض مع الحقوق     .03

 .الثابتة الواردة في الشرعة الدولية

حث السلطات التنفيذية على متابعة قضايا المخطوفين والمفقودين نساًء ورجاالً الناجمة عن     .02

   .استباحة الجماعات اإلرهابية ألجزاء من األراضي العراقية

إصدار تشريعات قانونية لتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بمنع حصول تغييرات     .02

 .لتطبيع في هذه المناطقديموغرافية بالعراق والعمل على إعادة ا

االستعداد المؤسسي والقانوني لمعالجة أوضاع ما بعد األزمة الحالية الستقبال الضحايا     .06

 .والمتضررين وتأهيلهم

 .تفعيل نصوص االتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة االتجار بالبشر وبيع األعضاء البشرية    .07

لتقاعد المدني والضمان االجتماعي بما يرفع الحيف عن فئات الدعوة إلصالح قوانين العمل وا    .08

   .واسعة من المجتمع العراقي

العمل على حماية استقالل القضاء العراقي وتفعيل دور االدعاء العام بما يضمن استقاللية     .01

السلطة القضائية ودورها في تحقيق العدل وضمان تنفيذ نصوص الدستور وتأكيد احترام حقوق 

 .إلنسان في دوري التحقيق والمحاكمةا

العمل على إصالح النظام القانوني بالعراق عبر عقد مؤتمرات متخصصة وتقديم تشريعات     .41

متالئمة مع شرعة حقوق اإلنسان وإجراء اإلصالحات الخاصة بالمرأة والطفل والنظام الصحة 

ي والمذهبي ومحاربة التسول والضمان الصحي وتشديد عقوبة ممارسة التمييز القومي والدين
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ومكافحة الفقر والبطالة، وااللتفات لمعالجة حالة األرامل واألطفال اليتامى بشكل إنساني وعادل، 

 .والعمل على منع عمل األطفال على وفق الئحة حقوق الطفل الدولية

ز بين المكونات العمل على إعادة النظر بالنظام التربوي والمناهج التربوية بما يزيل التماي    .40

 .العراقية الدينية والقومية والمذهبية ويزيل االحتقان الطائفي ويعتمد العلم في وضع المناهج التربوية

الدعوة إلصالح شامل لنظام التعلم بالعراق بما فيه نظام التعليم األساسي وإعادة النظر بمناهج     .44

 .ن الجنسين وبما يحقق أسس التربية العلمية الحديثةالتعليم طبقاً لمعايير المساواة بين العراقيين وبي

العمل على نشر مبادئ شرعة حقوق اإلنسان بكل مكوناتها وتدريسها في جميع مراحل     .43

 . الدراسة وتثقيف المجتمع بها وتنشيط الحوار بشأنها في اإلعالم العراقي الرسمي والخاص

ي على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي، وإصدار الدعوة إلى تحريم ممارسة العمل السياس    .42

تشريعات تجرم التمييز الديني والطائفية السياسية والتمييز في المواطنة وإشاعة الكراهية والحقد 

أي العمل من أجل فصل الدين عن الدولة وإلغاء خانة الدين أو المذهب أو . واالنقسام في المجتمع

      .القومية في التعامالت الرسمية

إدانة جميع أشكال العنف البدني واللفظي والمعنوي ضد المرأة بما فيها الختان وجرائم الشرف     .42

وانتهاك حقوق النساء العامالت ومعالجة ظاهرة انتحار النساء والعمل على تأسيس شبكات مدنية 

 .ورسمية واسعة مدافعة ضد أشكال العنف وجميع ظواهر االستغالل القهري للنساء

إدانة تشريع أي قانون لألحوال الشخصية على أساس مذهبي واالكتفاء بقانون موحد ينظم     .46

حالة األحوال الشخصية لجميع العراقيات والعراقيين ويأخذ باالعتبار االنتماء الديني والمذهبي للعراقية 

 .وليةوالعراقي بما يتطابق مع المعايير القانونية السائدة في المواثيق واالتفاقيات الد

الدعوة إلى إلغاء عقوبة اإلعدام في القوانين العراقية وحث جميع جمعيات حقوق اإلنسان     .47

وجمعيات المجتمع المدني األخرى لإلسهام في حملة إعالمية وتثقيفية بهذا الشأن ومطالبة السلطات 

 .ة اإلعدامالتشريعية والتنفيذية بالمصادقة على االتفاقيات الدولية الخاصة بإلغاء عقوب

مكافحة ظاهرة الفساد المستفحلة عبر تفعيل القوانين والمؤسسات المعنية بهذه القضية بوصفه     .48

 . أحد أعنف أشكال االضطهاد االقتصادي والتردي األخالقي ويمثل بنية مشتركة مع اإلرهاب

العمل على وضع موارد البالد، وخاصة موارد النفط العراقي، في خدمة التنمية الوطنية     .41

والتصنيع وتطوير الزراعة وتوفير فرص العمل لمكافحة البطالة وتعظيم الثروة الوطنية ورفع مستوى 

واإلرهاب معيشة السكان وحماية البيئة من التلوث وتنظيم البيئة العراقية الملوثة بسبب الحروب 

      .والسياسات الخاطئة

الدعوة إلجراء مصالحة وطنية شاملة وجذرية بين أطراف النزاع السياسي بالعراق بما يعيد     .31

االعتبار للهوية الوطنية العراقية ويرسخ مبدأ المواطنة وقيم االعتراف المتبادل واإلخاء والمساواة 

 .والتسامح

يات المنصوص عليها في الدستور العراقي ضمن قوانين حرية تأكيد ضمان الحقوق والحر    .30

 .التعبير والتجمع والتظاهر بما يكفل حرية الفرد في الفكر والعقيدة والرأي
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إن لقاء برلين لجمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق اإلنسان بالعراق وفي الخارج إذ يعلن قراراته 

يكتنف المرحلة الراهنة من مخاطر وخروقات وتوصياته يعبر عن إدراكه وقلقه العميقين إزاء ما 

فاضحة وخطيرة لحقوق اإلنسان والحريات العامة للشعب العراقي بشكل عام، ومنه المسيحيون 

 .واإليزيديون والمندائيون والشبك والكاكائيون وتركمان تلعفر بشكل خاص

حقوق اإلنسان ضماناً لتأمين إننا في الوقت الذي نطالب السلطات العراقية بالتمسك وااللتزام بمعايير 

وحدة الشعب العراقي وحرياته وحقوقه ، نؤكد على ضرورة االلتزام بمبادئ الديمقراطية التي نص 

عليها دستور الدولة العراقية االتحادية وإلغاء كل أشكال التمييز والتهميش واإلقصاء الديني والمذهبي 

 .يات الولية التي وقعها العراقوالعرقي انسجاماً مع ما تمليه المواثيق واالتفاق

منظمة وجمعية ومركز تعمل في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان في داخل  43يتطلع اللقاء، الذي ضم 

العراق وخارجه ومجموعة كبيرة من نشطاء حقوق اإلنسان والشخصيات المستقلة، إلى توحيد نضال 

. سان بالعراق وإعالء كرامته اإلنسانيةالمجتمع المدني بحركاته ونضاله ورموزه لترسيخ حقوق اإلن

كما اتفق الحاضرون في اللقاء على متابعة ما اتخذ من قرارات وتوصيات على وفق اآللية التي جرى 

 .االتفاق عليها وتم إقرارها

واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة للتنسيق بين الجمعيات والمنظمات ونشطاء حقوق اإلنسان 
والخارج تضم تسعة منظمات، خمس منظمات من الداخل وأربع منظمات من العراقي في الداخل 

وعلى النحو . الخارج إضافة إلى ثالث منظمات احتياط ، اثنان منها من الداخل وواحدة من الخارج
 : التالي
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 األعضاء االحتياط

 كردستان العراق -العراق/ منظمة راستي لحقوق اإلنسان       .0
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 بغداد –العراق / جمعية المتقاعدين العراقيين       .4

 لندن  -بريطانيا / جمعية حقوق اإلنسان في العراق      .3

قدم المشاركون في اللقاء الشكر الجزيل لحزب اليسار األلماني على دعمه ومساعدته في الحصول 

خارجية األلمانية وسفارتها على سمات الدخول إلى ألمانيا من العراق كما قدم الشكر إلى وزارة ال

كما توجه المشاركون  .ببغداد وقنصليتها بأربيل على المساعدة وانجاز معامالت الفيزا بالوقت المناسب

 . بالشكر إلى كل الذين تبرعوا بالمال لدعم عقد هذا اللقاء وإنجاحه

 

العراقيات شارك في هذا اللقاء مجموعة من الضيوف العرب واألجانب إضافة إلى مجموعة من 

وكان بين الضيوف األجانب وفد مكتب السالم العالمي . والعراقيين القاطنين ببرلين وألمانيا

وشهدت الجلسة . سويسرا والمتمثل برئيس المكتب السيد راينر براون والسيد محسن شريدة/بجنيف

ة من وشارك في المؤتمر مجموع. شخصاً من النساء والرجال 021األولى مشاركة ما يقرب من 

وشارك في هذا اللقاء عشرة من الفنانات والفنانين . اإلعالميات واإلعالميين لعراق والخارج

التشكيليين المعروفين على صعيد العراق والخارج وعرضوا لوحات مهداة إلى لقاء برلين لجمعيات 

عدنان وفي نهاية اللقاء نظمت أمسية شعرية قدم فيها الشاعر المبدع . ومنظمات حقوق اإلنسان

الصائغ بعضاً من قصائده الرائعة والمتناغمة مع طبيعة اللقاء ومهماته، ثم قدمت الشاعرة المبدعة 

بعدها استمع المشاركون إلى قصيدة بديعة للشاعر . بلقيس حسن بعضاً من قصائدها الشعرية الجميلة

كما . اإلنسان العراقيةالدكتور صباح جمال الدين بمناسبة انعقاد لقاء برلين لنشطاء ومنظمات حقوق 

استمع المشاركون إلى حفلة موسيقية قدمتها فرقة ترانيم ومعها فرقة شهرزاد بقيادة الفنان الموسيقي 

وفي بداية اللقاء عرض المخرج العراقي المميز السيد نوزاد شيخاني فيلماً عن . األخ طه حسين الرهك

من قبل عصابات داعش المجرمة التي مارست  مأساة سنجار التي ابتليت باجتياحها واستباحة سكانها

اإلبادة الجماعية في المنطقة، وكذلك قُدمت قصيدة مغناة بصوت الشاعرة البريطانية جيني لويس عن 

 . ملحمة گلگامش
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