
هل يؤمن ناشطو حقوق اإلنسان يف العراق 
حبقوق اإلنسان؟!

)دراسة استطالعية ميدانية(

ضي مضر ابو غنيم

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

، مقرُّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة  مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبيٍّ
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
 ، ختّص العراق بنحو خاٍص، ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليٍل مستقلٍّ

وإجياد حلول عمليَّة جليَّة لقضااي معقدة هتمُّ احلقلْيِ السياسي واألكادميي.

ملحوظة:
ا تعبِّ عن رأي كتاِبا. ال تعبِّ اآلراء الواردة يف املقال ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وإنَّ

حقوق النشر محفوظة © 2022

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014



3

هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

مل تنتشر ثقافة حقوق اإلنسان قبل 2003 كما انتشرت بعد هذا التاريخ، ومع التزامات 
العراق الدولية بذا الشأن اليت اندرجت يف )13( معاهدة واتفاقية وقَّعها العراق أو صادق عليها 
للمدَّة من 2001-1970، إالَّ أنَّ النظام اجلديد بعد 2003 ساهم يف تطوُّر مفهوم حقوق 
اإلنسان عن طريق تضمي مبادئ حقوق اإلنسان يف اجلوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية بصورة 
أوسع، فضاًل عن انتشار منظمات اجملتمع املدين اليت مل يكن هلا وجود حقيقي آنذاك، إِذ اقتصر 
الواحد، وتنفِّذ  اليت متثِّل نظام احلزب  املنظمات والنقاابت واالحتادات  اجملتمع املدين حينها على 
أجنداته وتعليماته بقيادات حزبية، وحتت مراقبة مستمرة، ممَّا عزَّز وجود هذه املنظمات يف اجملتمع 
العراقي بعد 2003، وعزَّز -أيضًا- فكرة حقوق اإلنسان بصورة أكب عن طريق مساحة العمل 
املتاحة هلا، واحلرية يف تنفيذ براجمها وفعالياهتا من دون تدخُّل يُذَكر، إذ بلغ عددها أكثر من سبع 
آالف منظمة َوْفق بعض اإلحصاءات، وَوْفق ما أفادت به مستشارة الدميقراطية األقدم يف سفارة 
الوالايت املتحدة يف بغداد )لوسي شانغ( فإنَّ املساعدات اليت ُقدَِّمْت ملنظمات اجملتمع املدين يف 

العراق قد بلغت )850( مليون دوالر أمريكي1.
من الالفت لالنتباه أنَّ هنالك جهود حثيثة ومدعومة مببالغ كبرية من أجل تشجيع مبادئ 
حقوق اإلنسان يف العراق، وهو حقيقة ما نراه يف نشاط املنظمات املعنية بذا الشأن وبراجمها، عن 
طريق ما تقوم به من ورش وندوات ومحالت مدافعة وغريها من آليات مبنية على أساس الدفاع عن 
حقوق اإلنسان وتعزيزها، ومن مبدأ ضرورة النظر للموضوع من أكثر من زاوية، يعرض هذا البحث 
مبدأ حقوق  تتبنَّ  قيادات ومدافعي/ات  البامج يف خلق  ما حقَّقت هذه  التساؤل حول مدى 
اإلنسان بصورة حقيقية ينعكس يف سلوكها اليومي؟ غالباً ما يفكِّر الفرد الراغب يف أن يكون جزءاً 
من منظومة املدافعي/ات عن حقوق اإلنسان أنَّ دخوله يف هذا اجملال سيتيح له مساحة آمنة، وبيئة 
صحية ينطلق عن طريقها حنو تطبيق هذه املبادئ عب تعلُّمه ممَّن سبقوه كخطوة أوىل، وفعاًل فإنَّ 
1.https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2013/09/civil-
society-organizations-iraq-donations-effectiveness.html

هل يؤمن ناشطو حقوق اإلنسان في العراق بحقوق اإلنسان؟!
)دراسة استطالعية ميدانية(

ضي مضر ابو غنيم *

*  ابحثة يف قسم دراسات املرأة-مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

هذا قد حيدث بنسبة كبرية من دون أدىن شك، لكن ال ميكن إنكار حقيقة وجود انتهاك ميارسه 
املدافعون عن أنفسهم، سواًء أكان انتهاكاً بوعي أم من دونه، فعلى سبيل املثال، غالباً ما يشتكَي 
بي  تناقضاً جلياً  املدافعات عن حقوق اإلنسان من وجود زميل متحرِّش، أو قد يظهر بعضهم 
ما يتبناه يف النشاط املدين، وبي دوره بوصف رجاًل داخل عائلته، وال يقتصر هذا االنتهاك على 

الرجال فقط، بل متارس النساء أيضاً انتهاكات رصدها البحث يف اجلانب امليداين منه.
ُأْجرِيت هذه الدراسة على عدد من املدافعات واملدافعي عن حقوق اإلنسان يف حمافظة 
بغداد، مع األخذ بنظر االعتبار ثقافة هذه الشرحية يف تقدمي إجاابت مثالية عن أسئلة البحث؛ لذا 
كانت أهم التحدايت هي يف كيفية صياغة أسئلة تنتج إجاابت صادقة قدر اإلمكان، من انحية 
أخرى فإنَّ املالحظة واملعايشة ميكن أن تعطي إجاابت واقعية إىل حدٍّ كبري. سعت هذه الدراسة 
ميارسه  الذي  االنتهاك  املدافع، وحتديد مكامن  تغيري سلوكيات  املدافعة يف  نشاط  فهم أتثري  إىل 
املدافع، وكيفية اخلروج بتوصيات ومقرتحات لردم هذه التناقض -إن ُوِجد-، وتعزيز آليات تطبيق 

فعلية للمبدأ والسلوك.
ال يهدف هذا البحث إىل نقل صورة سيئة عن املدافعي/ات بقدر ما يسعى إىل تسليط 
تعزيز  بدف  وتقييمها؛  املدافعي/ات  وسلوك  املنظمات  عمل  نتائج  مراجعة  ضرورة  حنو  الضوء 

حقيقي ملبادئ حقوق اإلنسان يبدأ ممَّن يدافع عنها أواًل. 
تطبيقات حقوق اإلنسان يف العراق بعد 2003

ُتشكِّل حقوق اإلنسان قيمًة أساسيًة وركيزًة يف االستقرار السياسي واالجتماعي على وجه 
اخلصوص، ومع تعايل األصوات املطالبة بذه احلقوق، وازدايد املدافعي عنها، واملطالبي بتحقيقها 
على أرض الواقع جاءت احلاجة إىل دراسة الكيفية وفهمها اليت ميكننا أن حنقِّق هذا اهلدف، إذ 
سجَّل العراق أرقاماً مقلقًة بعدد االنتهاكات، فعلى سبيل املثال احتلَّ العراق التسلسل )157( يف 
مؤشر احلرية الذي أعلنه معهد )فريز( الكندي ابلتعاون مع معهد )كاتو( لألحباث، وبلغت درجة 
احلرية الشخصية )4.49( ودرجة احلرية االقتصادية )74.5(، أمَّا درجة احلرية اإلنسانية )5.2(2.

2. ابسم علي خريسان، العراق يف مؤشر احلرية اإلنسانية العاملي 2021، سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط، 
https://www.bayancenter.org ،12ص
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

من  أساسياً  تُعدُّ حقاً  اليت  العراق يف مؤشرات احلرية  النسب مع تراجع موقع  وجود هذه 
حقوق اإلنسان جاءت متوازية مع جهود العراق للنهوض بتعزيز آليات محاية حقوق اإلنسان. فبعد 
مرور أكثر من )18( عاماً على تغيري النظام السياسي يف العراق اختذت تطبيقات حقوق اإلنسان 

صوراً متعددة، وآليات خمتلفة عمَّا سبق، وأهم تطبيقات العراق حلقوق اإلنسان هي:
أواًل: الدستور

يتطلب التزام الدول يف محاية حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف املواثيق الدولية وجود آليات 
محاية تتمثَّل ابلنصوص الدستورية، والقواني، واملؤسسات اليت تتكفَّل مبتابعة هذه املعايري وتنفيذها 
وصواًل إىل معارضة تلك السلطة ومساءلتها، والدستور هو أول ركائز هذه احلماية، إذ يَعدُّه بعض 
الوزراء،  ورئيس  والرئيس،  التنفيذية،  (السلطة  انحية  من  العربية  الدساتري  أفضل  من  املختصي 
األساسية،  ابحلرايت  املتعلق  اجلزء  وكذلك  واحملاسبة،  املراقبة  يف  التشريعية  السلطة  وصالحيات 
وضمان حقوق األقليات القومية والدينية)3، إذ يضمُّ الدستور العراقي )144( مادًة موزَّعة على ستة 
أبواب رئيسة؛ هي: )ابب املبادئ األساسية، وابب احلقوق واحلرايت، وابب السلطات االحتادية، 
وابب اختصاصات السلطة االحتادية، وابب سلطات اإلقليم، وابب األحكام اخلتامية واالنتقالية(. 
لقد حدَّد  الدستور العراقي لعام 2005 آلية املصادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف كلٍّ 
من املادة )61( اليت حدَّدت اختصاص جملس النواب فذكرت الفقرة رابعاً »تنظيم عملية املصادقة 
على املعاهدات واالتفاقيات الدولية، بقانوٍن ُيسنُّ أبغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب« واملادة )73( 
اليت حتدِّد صالحية رئيس اجلمهورية يف الفقرة الثانية واليت نصت على أنَّ »املصادقة على املعاهدات 
واالتفاقيات الدولية، بعد موافقة جملس النواب، وتُعدُّ مصادقاً عليها بعد مضي مخسة عشر يوماً 
من اتريخ تسلمها«، أي: أوكلت مهمة التصديق على املعاهدات واالتفاقيات الدولية إىل السلطة 
التشريعية فيما اقتصر دور رئيس اجلمهورية على التوقيع عليها يف مدة )25( يوماً، وإكمااًل هلاتي 
املادتي فقد أُقرَّ قانون عقد املعاهدات رقم )35( لسنة 20154 الذي حدَّد التعريفات األساسية، 
با  امتاز  اليت  الشمولية  ومع صفة  وأنواعها،  املعاهدة  ولغة  واملفاوضات،  القانون  ونطاق سراين 
الدستور العراقي يف تغطية كل احلقوق اليت نصت عليها املواثيق الدولية، إالَّ أنَّ نسبة تطبيقها مل 

تصل إىل املستوى املطلوب.

3.  أمحد مشس علي وآخرون، أوراق دميقراطية: آراء يف الدستور العراقي، مركز العراق ملعلومات الدميقراطية، العدد السادس، تشرين 
األول،2005، ص7.

4.  الوقائع العراقية، العدد 4383، اتريخ العدد 12/10/2015، ص1.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

اثنياً: أمثلة عن املؤسسات احلكومية حلماية حقوق اإلنسان يف العراق
جلنة حقوق اإلنسان النيابية. 	

هي إحدى اللجان الرئيسة يف جملس النواب العراقي اليت تتكوَّن من سبعة نوَّاب مبا فيهم 
ينسجم  مبا  اإلنسان  مبتابعة حقوق  واألعضاء، ختتصُّ  واملقرر  اللجنة  رئيس  وانئب  اللجنة  رئيس 
ومبادئ الدستور العراقي، كما هتتم برصد املخالفات ووضع املعاجلات هلا، فضاًل عن اهتمامها 
مبتابعة شؤون السجناء واملعتقلي، وختتص اللجنة ابقرتاح القواني ذات العالقة ابختصاصها وتقدِّمها 
مكتوبة إىل رئيس جملس النواب ليحوِّهلا بدوره إىل اللجنة املختصة، كما حيق هلا أن تبدي رأيها 
وتدرسه يف القواني واملوضوعات اليت حتال إليها من هيئة الرائسة، وتتوىلَّ مهمة متابعة بياانت الوزراء 
ومراقبتها، وُتصدر التوصيات الالزمة بذا الشأن، وتلزم الوزارات إبعالم جلنة حقوق اإلنسان النيابية 
بقراراهتا اإلسرتاتيجية واإلدارية والتعليمات الصادرة عنها، وحيق هلا أن تطلب من الوزراء نسخاً من 

التقارير اليت أعدُّوها يف زايراهتم اخلارجية، واملؤمترات، واالجتماعات الدولية اليت حضروها5.
أشرفت جلنة حقوق اإلنسان ابالشرتاك مع جلنة الشهداء والضحااي والسجناء، وجلنة املرأة 
ن الدورة النيابية  واألسرة والطفولة على إصدار قانون الناجيات اإليزيدايت  يف 1/3/2021 إابَّ
تعويض  لقانون  الثاين  التعديل  قانون  إصدار  على  أشرفت  كما  العراقي،  النواب  جمللس  الرابعة 
املتضررين جرَّاء العمليات احلربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية رقم 20 لسنة 2009 
بتاريخ  القانونية  واللجنة  السياسيي  والسجناء  والضحااي  الشهداء  جلنة  مع  ابالشرتاك  املعدَّل 
18/12/2019، أمَّا القواني اليت أشرفت عليها اللجنة وما زالت يف مرحلة القراءة األوىل هي:

• قانون التعديل األول لقانون إصالح النزالء واملودعي رقم 14 لسنة 2018.	
• قانون مناهضة التعذيب.	
• قانون محاية التنوُّع ومنع التمييز.	
• قانون محاية األشخاص من االختفاء القسري.	

       

 https://bit.ly/3H83HMI ،23/2/2022 5.  املوقع اإللكرتوين للجنة حقوق اإلنسان، اتريخ االطالع

https://bit.ly/3H83HMI


7

هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

فضاًل عن اشرتاكها مع جلان أخرى يف القواني التالية اليت ما زالت يف مرحلة القراءة األوىل:
• قانون التعديل الثاين لقانون تعويض املتضررين جرَّاء العمليات احلربية واألخطاء العسكرية 	

والعمليات اإلرهابية رقم 20 لسنة 2009 املعدل.
• قانون حرية التعبري واالجتماع والتظاهر السلمي.	
• قانون جرائم املعلوماتية.	

املفوضية العراقية املستقلة حلقوق اإلنسان. 	
قضت املادة )102( من الدستور العراقي بتنظيم قانون ملهام املفوضية العليا حلقوق اإلنسان، 
ويف كانون األول عام 2008 سنَّ جملس النواب العراقي القانون رقم )53( الذي خيصُّ تشكيل 
هو  املفوضية  اختصاصات  أهم  ومن   ،)HCHR( اإلنسان  حلقوق  املستقلة  العراقية  املفوضية 
التنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف تطوير آليات محاية حقوق اإلنسان الوطنية فضاًل عن اختبار 
التشريعات النافذة وتقيمها، ومدى مطابقتها مع الدستور، وتقدمي التوصيات، والعروض اليت ختص 
تتضمَّن  اليت  السنوية  والتقارير  الدولية،  اإلنسان  حقوق  واتفاقيات  معاهدات  إىل  العراق  انضمام 
التقييمات العامة حول وضع حقوق اإلنسان يف العراق، يتكوَّن جملس املفوضي من )15( عضواً 
يُعيَّنون من قبل جلنة حقوق اإلنسان النيابية. اعتمدِت األمم املتحدة مفوضية حقوق اإلنسان عام 
املنشأة  ملبادئ ابريس  َوْفقاً  املعيارية  امتثااًل كاماًل لألسس  امتثاهلا  لعدم  بتصنيف )B(؛   2015
للمؤسسات الوطنية، لكنَّها حصلت مؤخراً على التصنيف )A( والذي يُعدُّ أعلى تصنيف عاملي 
مُينح للمؤسسات الوطنية الفاعلة، وطنياً، وإقليمياً، ودولياً. يتيح هذا التصنيف صفة مراقب كامل يف 
جملس حقوق اإلنسان يف جنيف، وتقدمي البياانت، وحضور التفاوض، واملشاورات، وعرض تقارير 
اإلجراءات اخلاصة، وشغل املواقع الدولية يف اجمللس6. من شأن ارتقاء مستوى اعتماد املفوضية أن 
خيلق فرصاً جيدة للعراق يف رفع آليات احلماية اليت تنتهجها املفوضية، ويزيد من خبات الشخصيات 
هذه  من  االستفادة  املهم جداً  ومن  املتحدة،  األمم  العراق يف جلسات  ستمثِّل  اليت  الدبلوماسية 
الفرصة يف هتيئة مفاوضي دوليي مبستًوى عاٍل إلدارة األزمات اإلنسانية اليت ميكن أن تواجه العراق، 

ويف تقرير نشاط املفوضية العليا حلقوق اإلنسان لعام 2020 جاء يف ملخصه ما يلي7:
. https://2u.pw/wSnTz ،23/2/2022 6. موقع املفوضية العليا حلقوق اإلنسان يف العراق اتريخ االطالع

7.  تقرير نشاطات املفوضية العليا حلقوق اإلنسان لعام 2020، جملس املفوضية مبوجب املادة )12( الفقرة رابعاً من قانون رقم 
)53( لسنة 2008، ص4.

https://2u.pw/wSnTz
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أ بلغ عدد الدورات التدريبية، والورش والندوات اليت قامت أو شاركت با املفوضية يف العراق 	.
يف جمال النشر والتثقيف )376( دورة وورشة وندوة.

أ الزايرات اليت قام با أعضاء جملسي املفوضي للمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية 	.
واملنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية )188( زايرة أو لقاء.

أ الزايرات اليت قامت با فرق املفوضية إىل املؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان املدنية والسياسية 	.
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق املرأة والطفل والسجون )1883( زايرة.

أ شكوى 	.  )1590( بواقع  شكوى   )1730( اإلنسانية  واملناشدات  الشكاوى  عدد 
و)140( مناشدة، وعدد البياانت )60( بيان.

اثلثاً: بعض تشكيالت حقوق اإلنسان يف الوزارات العراقية
دائرة متكني املرأة يف األمانة العامة جمللس الوزراء. 	

 )333( املرقم  بقراره  العراقي  الوزراء  جملس  هيكلية  ضمن  املرأة  متكي  دائرة  اسُتْحِدثت 
لسنة 2016، ونشرت جريدة الوقائع العراقية عدد )4448( يف 22/أاير/2017 السنة الثامنة 

واخلمسون املادة -9- أواًل هيكلية دائرة متكي املرأة املكونة من ثالثة أقسام هي:
• قسم التنمية اجملتمعية.	
• قسم حقوق املرأة.	
• قسم الدعم التنسيقي.	

وحددت مهام األقسام والشعب التابعة هلا بصورة تفصيلي، نذكر أبرزها:
• حتقيق مبادئ العدالة يف عملية التنمية عن طريق ادماج مفهوم النوع االجتماعي يف اخلطط 	

والسياسيات احلكومية.
• متكي املرأة الريفية وتوعيتها سياسياً، واجتماعياً، واقتصادايً، والنهوض بواقعها عن طريق 	

وضع اإلسرتاتيجيات املعدَّة هلذا الغرض.
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• مراجعة القواني والقرارات والتعليمات اليت تكرِّس التمييز بي اجلنسي، وتقدمي التوصيات 	
الالزمة لتعديلها ابلتعاون مع الدائرة القانونية.

• دعم قضااي املرأة يف احملافل الدولية وتفعيل دور العراق فيها.	
• إعداد قاعدة بياانت مشرتكة مع دائرة املنظمات غري احلكومية ابملنظمات احمللية والدولية 	

املختصة بقضااي املرأة.
انطالقاً ممَّا سبق فإنَّ دائرة متكي املرأة هي أعلى سلطة تنفيذية ختتص بقضااي املرأة بعد إلغاء 
وزارة الدولة لشؤون املرأة، إذ أخذت على عاتقها مهمة متكي الواقع وحتسينه بصورة تنسجم مع 
التزامات العراق الدولية ويف التنمية املستدامة واليت تشكِّل املرأة فيها ركيزًة أساسية ومؤشراً مهماً يف 
قضااي حقوق اإلنسان عموماً وحقوق املرأة خصوصاً، تضطلع الدائرة بطيف واسع من املهام املتعلقة 
بذا اخلصوص وتعمل عب  حماور عديدة، هي: حمور القرار األممي )1325( )أجندة املرأة والسالم 
واألمن( متمركزة على عوامل القرار الرئيسة وهي: )املشاركة، واحلماية، والوقاية(، وحمور جلنة النهوض 
بواقع املرأة الريفية، وحمور جلنة النهوض بواقع املرأة العراقية، واحملور العام، وعموماً فقد سجلت الدائرة 
يف تقريرها اإلجنازي للمدَّة من 26/12/2016 لغاية 11/9/2019 ، فقد بلغت عدد اللقاءات 
واالجتماعات أكثر من )100( اجتماع، و)58( ندوة ومؤمتراً يف حمافل خمتلفة، و )21( ورشة 
عمل، و)55( زايرة ميدانية بواقع )11( فريقاً خمصصاً للمتابعة امليدانية، ومن اجلدير ابلذكر أنَّ 
دائرة متكي املرأة تغطي أبرز نشاطاهتا واألخبار املتعلقة مبهامها على املوقع اإللكرتوين جمللس الوزراء، 
وال توجد أي معلومات إلكرتونية أخرى متوفرة عنها؛ لعدم توفُّر موقع إلكرتوين خاص با يعرض 
تفاصيل عملها وهيكليتها ونشاطاهتا اليومية ابلتفصيل أسوة بسائر تشكيالت اجمللس، يف الوقت 
الذي يتجه فيه العامل ملعرفة أي معلومة عن طريق األنرتنت، وقد حصلنا على كل املعلومات الواردة  
خبصوصها عن طريق التواصل شخصياً مع موظفي الدائرة، وقد أبدوا تعاوانً كبرياً يف تزويدان بكل 

ما حنتاجه.
دائرة حقوق اإلنسان يف وزارة العدل. 	

بعد قرار جملس الوزراء إلغاء وزارة حقوق اإلنسان عام 2015 ابلقرار الديواين رقم )312(، 
نُِقلت ملف التزامات العراق املعنية حبقوق اإلنسان من وزارة حقوق اإلنسان امللغاة إىل دائرة حقوق 
اإلنسان املستحدثة يف وزارة العدل، إذ إنَّ أهم التزامات الدائرة هي حتسي سجل العراق وبراجمه 
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أمهها  من  عدة،  مهام  الدائرة  تتوىل  وتفعيلها8،  واحرتامها  اإلنسان  وتعزيز حقوق  يف جمال محاية 
متابعة تطبيق بنود االتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان، ومتابعة السجون ودوائر 
يف  اإلنسان  حقوق  حلماية  الالزمة  اإلسرتاتيجيات  ووضع  امليدانية  الزايرات  طريق  عن  اإلصالح 
دوائر الدولة، وبذا الصدد فقد أطلقت الدائرة يف وزارة العدل ابلتعاون مع حكومة إقليم كردستان 
خطة وطنية حلقوق اإلنسان بتاريخ 26 حزيران 2021 مشلت ثالث مراحل هي اإلعداد والتطبيق 

والتنفيذ، وحددت أهدافها على النحو اآليت9:
• تطوير التشريعات العراقية مبا يالئم االتفاقيات الدولية.	
• إعداد السياسات الوطنية اليت ختص محاية حقوق اإلنسان وتطويرها.	
• ترسيخ اإلجنازات الوطنية يف جمال محاية حقوق اإلنسان.	
• بناء القدرات املؤسساتية والفردية وتعزيزها.	

الدولية  العراق  التزامات  كل  مشَل  قسماً   )26( مشلت  قد  اخلطة  أنَّ  ابلذكر  اجلدير  من 
حدَّدت  وقد   ،)UPR( الشامل  الدوري  االستعراض  تقارير  حول  املتحدة  األمم  وملحوظات 
إىل  التقرير  أشار  التنفيذ،  ومدة  التنفيذ  وآلية  للتنفيذ  ساندة  وجهات  مسؤولة  جهة  قسم  لكلِّ 
توصيات األمم املتحدة غري املقبولة واليت ال ميكن تنفيذها؛ لتعارضها مع الشريعة اإلسالمية، والقيم 
االجتماعية وتوجهات الدولة القانونية واعداً بدراستها دراسًة معمقًة، وإصدار التوضيحات القانونية 
بقانون  املتعلق  التوصيات؟ وماذا يقصد با؟ ففي اجلزء  التقرير مل حيدِّد ما هذه  أنَّ  املناسبة، إال 
العقوابت العراقي على سبيل املثال، ذكر يف الفقرة األوىل منه10 »تعديل الفقرة )1( من املادة )41( 
من قانون العقوابت أو إلغاؤها )أسباب اإلابحة-وأتديب الزوج لزوجته(«، يف الوقت الذي القى 
فيه هذا القانون انتقادات حملية ودولية كثرية، وكان الرد هو أنَّه مدعٌم بنصٍّ قرآين من سورة النساء 
ُ بـَْعَضُهْم َعَلٰى بـَْعٍض َوِبَا  اآلية )34( إذ يقول تعاىل: ))الّرَِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَا َفضََّل اللَّ
ِت َتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ  ُۚ  َوالالَّ أَنَفُقوا ِمْن َأْمَوالِِْمۚ  فَالصَّاحِلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِّْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ اللَّ
َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ ۖ فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل تـَبـُْغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ۗ ِإنَّ اللََّ 

َكاَن َعِليًّا َكِبريًا((.

8. اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان يف العراق 2014-2020، وزارة العدل، دائرة حقوق اإلنسان، آب،2020، ص8.
9. املصدر نفسه، ص 12.

10.  املصدر نفسه، ص21.
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مديرية حقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية. 	
الذي  األمن  حق  وحتديداً  اإلنسان،  حقوق  فيما خيص  الدويل  العراق  التزام  من  انطالقاً 
ذُِكَر يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وقدر تعلق األمر بوزارة الداخلية، فقد تشكلت مديرية 
للوزارة ومراقبته،  التابعة  األمنية  األجهزة  اإلنسان يف  تطبيق حقوق  اإلنسان بدف رصد  حقوق 
واالنتهاك،  التعذيب  إىل  السجناء  تعرض  أو  القبض ألسباب سياسية،  وإلقاء  التوقيف،  وآليات 
كما تتوىل املديرية مهمة التنسيق مع سائر املؤسسات احلكومية، واملنظمات غري احلكومية لغرق 
التوعية والتثقيف مببادئ حقوق اإلنسان ملنتسيب الوزارة، نشرت املديرية آليات عملها عب موقعها 

اإللكرتوين وكان من أمهها11:
• اجلانب اللوجسيت ويقصد به توفري منظمة محاية لكل مركز توقيف مع األخذ بنظر االعتبار أن 	

تكون منظومة حمكمة من الناحية األمنية، وتراعي حقوق اإلنسان يف الوقت نفسه.
• اجلانب التثقيفي الذي جيب توفريه للضبَّاط، واملنتسبي، واملوظفي العاملي يف الوزارة عن طريق 	

الورش والندوات واملؤمترات، وبتنسيق مع املؤسسات احلكومية، وغري احلكومية ذات العالقة 
حبقوق اإلنسان.

• اجلانب القانوين واإلنساين والصحي واالجرائي تتعلَّق مبتابعة أحوال املوقوفي من انحية توفري 	
الطعام، واملاء الصاحل للشرب، والزايرات الدورية للسجناء من قبل ذويهم بوضع جدول زمين 

حمدَّد.
• اجلانب اإلجرائي لتعزيز الدور الرقايب عن طريق اجلوالت امليدانية ملراكز التوقيف، واالطالع 	

على اآلليات املتبعة يف تنظيم السجالت اخلاصة بشؤون املوقوفي.
• مع 	 والتعاون  اإلنسان،  حقوق  مبوضوع  تعن  اليت  واملؤسسات  الوزارات  مع  العمل  تنسيق 

املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان.
• ملف املرأة عن طريق تعزيز مكانة املرأة العاملة يف الوزارة أو ما خيص املوقوفة على حدٍّ سواء.	

https://moi.gov.iq/index.  ،25/2/2022 االطالع  اتريخ  الداخلية،  وزارة  يف  اإلنسان  حقوق  مديرية   .11
. php?name=Pages&op=page&pid=196

https://moi.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=196
https://moi.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=196
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رابعاً: مناذج من انتهاكات حقوق اإلنسان يف العراق
مقدمة:

جعل ملف حقوق اإلنسان بصفته الدولية دول العامل حريصًة على أن تسعى سعياً دائماً 
تنعكس  إذ  احلقوق،  هذه  الحرتام  توفرها  اليت  احلماية  آليات  طريق  عن  سياستها  حتسي  إىل 
على حتسي صورة النظام السياسي عموماً، ومن َثَّ فهي خطوة حنو تعزيز سيادة الدول ومؤشر 
جيد ملكانتها بي سائر الدول األخرى، كما أنَّه لن تكتمَل فكرة التحوُّل الدميقراطي إال بوجود 
متابعة فعلية لتفاصيل حقوق اإلنسان، واالنتهاكات اليت ميكن أن يتعرَّض هلا داخل حدود الدولة 
الثالث  سلطاته  عب  اآلليات  هذه  توفري  على  عامٌل  العراق  أنَّ  جند  سبق  ممَّا  إليها،  ينتمي  اليت 
فإنَّ تشخيص  من هذا  انطالقاً  املطلوب،  والتنفيذية والقضائية، وإن مل تكن ابملستوى  التشريعية 
هذه االنتهاكات وحتديدها ال يقتصر على املؤسسات احلكومية فقط، لذا سنتطرَّق لنماذج واضحة 

وصرحية لالنتهاكات يف العراق على النحو اآليت:
االنتهاكات العامة:. 	

شهد العراق انفتاحاً واسعاً بعد 2003 من انحية توفُّر خدمة القنوات الفضائية، وتنوُّع 	 
وجودها  دعم  )األنرتنت(،  العنكبوتية  املعلومات  وشبكة  النقَّالة،  اهلواتف  واستخدام  الصحف، 
فقد  مقيدة،  حرية  ا  أنَّ إال  والطباعة،  الصحافة  واحلرية  التعبري  حرية  اليت كفلت  ابملواد  الدستور 
يتعرَّض الصحفيُّون إىل املساءلة؛ لنشرهم معلومات حسَّاسة عن موضوٍع ما، فضاًل عن التضييق 
الذي متارسه بعض اجلهات يف تسهيل احلصول على البياانت اليت حيتاجها اإلعالميي والصحفيي، 
ويواجه الصحفيُّون مشاكل قضائية؛ بسبب قانون العقوابت العراقي لسنة 1969 املعدَّل؛ وبسبب 
عباراته الفضفاضة اليت ُتْسَتْخَدم ضد الصحفيي؛ بتهمة اإلهانة والتشهري وغريها، نشر تقرير مكتب 
حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة يف العراق )يوانمي( معلومات عن إصدار هيئة اإلعالم 
ن االحتجاجات العراقية األخرية(،  واالتصاالت العراقية بياانً بتاريخ 26 تشرين األول 2019 )إابَّ
إذ أعلنت فيه إغالق )8( حمطات فضائية؛ بسبب عدم االمتثال لقواعد البث وأنظمته، ووجهت 
حتذيراً خلمس قنوات طالبًة منها تصحيح خطابا بطريقة تتوافق مع لوائح البث اإلعالمي، كما مدَّد 
البيان إغالق قناة لثالثة أشهر إضافية، وأمر إبغالق أربع حمطَّات أخرى12، ومن اجلدير ابلذكر أنَّ 

12. املظاهرات يف العراق: التحديث الثاين، حقوق اإلنسان، تقرير خاص، مكتب حقوق اإلنسان، بعثة األمم املتحدة ملساعدة 
العراق)يوانمي(،5 تشرين الثاين9-كانون األول،2019، بغداد، العراق، ص6.
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جمموعة من منظمات اجملتمع املدين املختصة ابإلعالم والصحافة تقوم حبمالت مناصرة حنو تشريع 
قانون حق احلصول على املعلومة، يف الوقت الذي تعمل جهات سياسية أخرى على إقرار قانون 
مكافحة جرائم املعلوماتية الذي يعمل على تقييد حرية التعبري على األنرتنت، وفرض غرامات تصل 

ن يتهم جبرمية جنائية تتعلَّق ابلنشر.
َ
إىل )10( ماليي دينار عراقي، والسجن مل

املادة )37( أواًل الفقرة )ج( تنصُّ على »حيرم مجيع أنواع التعذيب النفسي، واجلسدي، 	 
واملعاملة غري اإلنسانية، وال عبة أبي اعرتاف انتزع ابإلكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضّرِر 
للقانون«، انـُْتِهَكْت هذه املادة  املطالبة ابلتعويض عن الضرر املادي واملعنوي الذي أصابه، َوْفقاً 
ن مدَّة االحتجاجات العراقية-تشرين 2019، فقد نشر فريق )فكِّر بغرِيك( حبثاً  انتهاكاً كبرياً إابَّ
الكيدية بدعم من منظمة )Impunity Watch( ذكرت فيه صور االنتهاك  الدعاوى  عن 
والتعذيب مجعها الفريق البحثي أثناء مقابالته مع املعتقلي بعد خروجهم من االعتقال على النحو 

اآليت13:
	.اإلجبار على توقيع اعرتافات وتعهدات ابإلكراه
	.التشويه ابلسكائر
	.التعنيف النفسي واللفظي
	.استخدام اهلاتف، أو انتهاك اخلصوصية
	.الضرب بـ«اهلراوات«، والعصي وأدوات حادة
	.الصعق ابلكهرابء
	.االغتصاب

انتهاكات حقوق املرأة. 	
فقد حقَّقِت 	  النسوي،  النيايب  التمثيل  رفع  الذي ساهم يف  نظام »كوات«  العراق  يعتمد 

»الكوات«  على  اعتماداً  مقعداً   )78( األوىل  النيابية  الدورة  يف   )2006-2010( عام  النساء 
و)21( مقعداً من دون »كوات« من أصل )275( مقعداً، كما حقَّقت عام )2018-2021( 

13.  هشام النفاخ، غفران علي، “حبث الدعاوي الكيدية يف احتجاجات تشرين )2020-2019(”،فريق فكر 
بغريك،Impunity Watch،2021،ص28
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يف الدورة النيابية الرابعة )84( مقعداً اعتماداً على »الكوات« و)20( مقعداً من دون »الكوات« 
من أصل )329( مقعدًا14، إال أنَّ هناك ضعفاً يف الدور الفعلي للمؤسسات احلكومية واجلهات 
املختصة يف متكي املرأة، والسعي خللق قيادات نسوية تسهم مسامهًة فعليًة يف املشاركة السياسية، 
وصنع القرار، وصياغة السياسات العامة للبلد، ومع ازدايد عدد النساء يف جملس النواب العراقي يف 

نَّ غالباً غائبات عن حماداثت السالم واملفاوضات. دوراته النيابية املتعاقبة؛ إال أنَّ
مع أتكيد املادة )29( -اثلثًا- من الدستور العراقي على أن »مُتَنَع كلُّ أشكال العنف، 	 

والتعسُّف يف األسرة، واملدرسة، واجملتمع«، فقد واجهت محالت سنِّ قانون محاية األسرة من العنف 
إجراءات  يف  وعرقلة  واسعة،  ممانعة  السن(  وكبار  والزوجي،  )األطفال،  العائلة  أفراد  ضد  املوجَّه 
ومن  البحث،  لغاية حلظة كتابة  ونواب  قبل شخصيات حكومية ومسؤولي  من  عليه  التصويت 
دوامات  ضمن  وظلَّت   2011 عام  للتصويت  ُعِرَضت  قد  القانون  مسودة  أنَّ  ابلذكر  اجلدير 
احلكومات املتعاقبة، وإجراءات املصادقة والتصويت. لعلَّ من أهم األسباب اليت تدعو إىل وجود 
قانون محاية األسرة هي املؤشرات املقلقة اليت نشرهتا املفوضية العليا حلقوق اإلنسان يف العراق بتاريخ 
11/12/2021 واليت سجلت )5000( شكوى عن العنف األسري، كما أشار التقرير نفسه 
إىل اخنراط مليون طفل يف سوق العمل، وهذا ما خيالف املادة الدستورية املذكورة آنفاً، الفقرة اثلثاً 
اليت تنصُّ على »حيظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة اإلجراء الكفيل 

حبمايتهم«.
أداء 	  التنازل عن  الداخلية والدفاع أمام خيار  املنتسبات إىل كل من وزارة  النساء  تكون 

التحية العسكرية من قبل زمالئها الرجال مقابل بدل نقدي، ومن انحية أخرى فقد سجَّلت دراسة 
التحقيق معهنَّ  أو  القبض  لعدم مراعاة معايري حقوق اإلنسان عند  يتعرضَن  الاليت  النساء  نسبة 
ما نسبته )50 %(، فيما يتعرَّض )43 %( منهنَّ إىل ابتزاز، ومساومة، وممارسات ال أخالقية، 
ويتعرَّض )39.5 %( منهنَّ إىل ابتزاز، وطلب رشوة، ونسبة )36 %( منهنَّ يـُتـْرَْكَن يف االنتظار 

مدَّة طويلة؛ لكي تبقى وحدها بعد مغادرة أغلب املراجعي15.
ينصُّ قانون األحوال الشخصية رقم )188( لسنة 1959 يف املادة الثامنة/2 »للقاضي 	 

14. تعزيز املشاركة السياسية للمرأة، موجز تنفيذي، يوانمي،2020، ص4.
15. تقرير املمارسات غري املقبولة ضد النساء يف مراكز الشرطة، مؤسسة ام اليتيم للتنمية، برانمج األمم املتحدة اإلنائي،2021، 

ص11.
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أن أيذن بزواج َمن بلغ اخلامسة عشر من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إىل ذلك، ويشرتط 
إلعطاء اإلذن حتقُّق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية«، إذ ميثِّل هذا النص القانوين انتهاكاً صرحياً حبقِّ 
القاصرين يف تبير تزوجيهم بصورة رمسية، كما يعّزِز هذه الظاهرة بصورة كبرية، بناًء على ما سبق 
فإنَّ العراق قد سجَّل نسبة )21.7 %( للفتيات الاليت تزوجَن قبل بلوغهنَّ سن الثامنة عشر لعام 
2011، فيما سجَّل نسبة )25.5 %( للفئة العمرية نفسها عام 2021، ويف الوقت نفسه فقد 
سجَّل نسبة )4.9 %( للفتيات الاليت تزوجَن قبل بلوغهنَّ اخلامسة عشر لعام 2011، ونسبة 

)10.5 %( للفئة نفسها يف عام 202116.
انتهاك حقوق األقليات. 	

»العراقيُّون 	  واحلرايت( على  )احلقوق  الدستور  من  الثاين  الباب  من   )14( املادة  نصَِّت 
متساوون أمام القانون دون متييز بسبب اجلنس، أو العرق، أو القومية، أو األصل، أو اللون، أو 
الدين، أو املذهب، أو املعتقد، أو الرأي، أو الوضع االقتصادي، أو االجتماع«، إذ يعاين اتباع 
البهائي رقم )105(  النشاط  َوْفق قانون جترمي  الدينية  البهائي من جترمي ممارسة طقوسهم  املعتقد 
لعام 1970 فيحكم ابلسجن َمن يرّوِج للبهائية أو ينشر دعوهتا أبيِّ صورة من الصور، وينصُّ 
على إغالق احملافل البهائية كافَّة، وإيقاف نشاطها، وتصفية أمواهلا، ويعاقب ابحلبس مدة )10( 
سنوات َمن خيالف ذلك، وقد حتوَّل احلكم إىل اإلعدام عام 1979 17، خيالف هذا القانون النص 
الدستوري أعاله فضاًل عن أنَّ الدستور العراقي مل يذكر الداينة البهائية كأقلية عراقية هلا اتريخ طويل 
يف هذه البقعة من العامل، وهذا أيضاً خيالف كاًل من املادة )41( اليت تنص على أنَّ »العراقيون أحرار 
يف االلتزام أبحواهلم الشخصية، حسب دايانهتم، أو مذاهبهم، أو معتقداهتم، أو اختياراهتم، وينظَّم 
ذلك بقانون« واملادة )42( اليت تنصُّ على أنَّ »لكلِّ فرٍد حرية الفكر والضمري والعقيدة«، ويواجه 
البهائيُّون مشاكل يف كل ما يتعلق ابألحوال الشخصية، وقضااي الزواج داخل احملاكم، وحرمانم من 

ممارسة طقوسهم الدينية.
ابلقتل 	  متثَّلت  اليت  االنتهاكات  من  عديٍد  إىل   2003 عام  بعد  املسيحيُّون  تعرَّض 

ن مدَّة  واالختطاف وتفجري أماكن العبادة يف حمافظات عدَّة، كما تعرَّضوا إىل التهجري والقتل إابَّ

 Iraq Women Integrated Social andالعراق يف  للمرأة  والصحية  االجتماعية  لألوضاع  املتكامل  املسح   .16
Health survey، I-WISH II، 2021، اجلهاز املركزي لإلحصاء، قسم التنمية البشرية، ص18.

17. سعد سلوم، محاية األقليات الدينية واالثنية واللغوية يف العراق: دراسة حتليلية يف األطر الدولية واإلقليمية والوطنية، جامعة 
الكوفة، كلية اآلداب، مجعية االمل،2017، ص128.
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سيطرة تنظيم »داعش«، ممَّا دفع كثري منهم حنو اهلجرة إىل خارج العراق مبوجات متتالية مسببة قلق 
من إمكانية تالشي وجودهم يف السنوات املقبلة.

نصَّ قانون االنتخاابت املعدَّل رقم )26( لسنة 2009 يف البند اخلامس منه على أن 	 
»تكون املقاعد املخصصة من »الكوات« للمسيحيي ضمن دائرة انتخابية واحدة«، وقد أغفل النص 
سائر املكوانت مثل: )الصابئة، واإليزيديِّي املنتشرين يف حمافظات العراق مثل املوصل ودهوك(18.

مثل: 	  »داعش«،  تنظيم  يد  على  صارخة  انتهاكات  من  اإليزيديُّون  له  تعرَّض  ما  بعد 
اسرتقاق النساء، وتشريدهم من أماكن سكناهم يف سنجار وغريها، فقد أعلن االحتاد األوريب يف 
أكثر من مرة عن وجود )120.000( شخص منهم ممَّن عادوا إىل دايرهم يواجهون حتدايت كبرية 
يف االستمرار ابلبقاء يف ظل غياب اخلدمات احليوية والرعاية الصحية والتعليم وغريها من أساسيات 

سبل العيش، فضاًل عن )2800( إيزيدي ما زالوا يف ِعداد املفقودين لغاية اآلن19.
واقع انشطي حقوق اإلنسان يف العراق: دراسة ميدانية

َمِت استمارة استبانة، ووّزِعت على )79( انشط/ـة للتعرُّف  َوْفًق لإلجراءات املنهجية ُصمِّ
املناسبة  الظروف  راعِت  وعليه  اليومي،  السلوك  اإلنسان يف  مببادئ حقوق  التزام/ها  مدى  على 
لالستبانة من حيث املكان املناسب والوقت املناسب لألدالء املبحوثي إبجاابهتم حىت نصل إىل 
أعلى قدر ممكن من الدقة. وتضمنت استمارة االستبانة نوعي من البياانت، وهي موزَّعة كما يلي:

• وأعمارهم، 	 املبحوثي  جنس  على  ابلتعرُّف  تتعلَّق  أسئلة  مخس  تضم  أولية:  بياانت 
وخصائصهم العلمية، واالجتماعية، واالقتصادية.

• مت على النحو اآليت:	 بياانت ختص موضوع الدراسة: وهي تضم مؤشرات ِعدَّة، قسِّ
العنف.	 
التمييز.	 
احلرايت.	 

العراق: دراسة حتليلية- األقليات يف  العليا ومحاية  االحتادية  إمساعيل، وفالح مصطفى صديق، »احملكمة  أورمحان  18. كاروان 
تطبيقية«، جملة جامعة التنمية البشرية، العدد4، كلية القانون والسياسة، ب.د، ص272.

 https://news.un.org :19. للمزيد من املعلومات ميكن زايرة موقع األمم املتحدة

https://news.un.org
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حقوق املرأة.	 
املساواة.	 

)العينة  بطريقة  عليهم  االستبانة  استمارة  وُوّزِعِت  مبحوث/ة   )79( العينة  حجم  كان 
العمدية(، وأجريت الدراسة على عينة من الناشطي واملدافعي العاملي يف بغداد يف قضااي الدفاع 

عن حقوق اإلنسان.
حتليل البياانت األولية للمبحوثني

أواًل: البياانت األولية جملتمع الدراسة
يبنيِّ جدول وشكل )1( النوع االجتماعي

 

النسبة املئويةالتكرارالنوع االجتماعي

3949.4أنثى

4050.6ذكر

100 %79اجملموع
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تشري بياانت اجلدول والشكل رقم )1( إىل أنَّ عدد اإلانث )39( ونسبتهم )49.4 %(، 
أمَّا الذكور فعددهم )40(، ونسبتهم )50.6 %(، وجاءت هذه النسبة ابلصدفة نظراً إىل أنَّ العينة 

كانت عمدية ابألساس، وقد حرصت الباحثة على متثيٍل متساٍو يف النوع االجتماعي.
تُعدُّ النسب املتقاربة للمبحوثي اإلانث والذكور مؤشراً إجيابياً يف وجود عدد جيد من النساء 
يشكِّل  قد  أخرى  انحية  من  املدين،  اجملتمع  يف  اإلنسان  عن حقوق  الدفاع  جمال  الفاعالت يف 
وجودهنَّ يف هذا اجملال فرصًة للتمكي على الصعيد االقتصادي واالجتماعي وحىت السياسي، وهو 
فرصة جيدة أيضاً يف اكتشاف طاقات قيادية شابة، واليت طاملا افتقران وجودها يف كثرٍي من احملافل 

الوطنية.
يبنيِّ جدول وشكل )2( الفئات العمرية

 

النسبة املئويةالتكرارالعمر
18-354860.8
36-501822.8
501316.5 فأكثر
100 %79اجملموع
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املبحوثي )35-18( عددهم )48(  بياانت اجلدول والشكل )2( إىل أنَّ أعمار  تشري 
ونسبتهم )60.8 %(، يف حي من ترتاوح أعمارهم بي )50-36( بلغ عددهم )18( ونسبتهم 
)22.8 %(، أمَّا َمن كانت أعمارهم )50 فأكثر( فكان عددهم )13( ونسبتهم )16.5 %(.
يف العادة تقسم الفئات العمرية أعاله إىل فئة )شاب، وانضج، وكبري السن(، وقد سجَّل 
املبحوثون الشباب أعلى نسبة مشاركة يف االستبانة، تاله نسبة املبحوثي الناضجي ث أخرياً كبار 
السن، ولعلَّ هذا يقودان لتصوِّر أنَّ اجملتمع املدين جمتمع فيت غالبيته من الشباب اليافع الذي ما 
يزال يف بداية حياته، يستمد فرصته يف التعلم ممَّن سبقوه يف هذا اجملال، وهم الناشطون الناضجون، 
وكبار السن على حدٍّ سواء الذين اكتسبوا خبة العمل امليدانية والفعلية يف جمال املدافعة عن حقوق 
اإلنسان منذ أكثر من )18( عاماً، منذ أن تغريَّ نظام احلكم السابق وأُتِيَح للعراق فرصة تعدُّد 
والتواصل مع منظمات دولية  العامل،  االنفتاح على  املنظمات واملؤسسات غري احلكومية، وشهد 

أخرى، سامهت يف دعم تطور هذا اجملال .
يبنيِّ جدول وشكل )3( املستوى التعليمي

النسبة املئويةالتكراراملستوى التعليمي

11.3ابتدائية فما دون
45.1متوسطة
78.9إعدادية
33.8دبلوم

5468.4بكالوريوس
1012.7شهادة عليا

100 %79اجملموع
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تشري بياانت اجلدول والشكل رقم )3( فيما يتعلق ابلتحصيل الدراسي إىل أنَّ َمن ميتلكون 
شهادة االبتدائية فما دون كان عددهم )1( ونسبتهم )1.3 %(، فيما يبلغ عدد خرجيي املتوسطة 
)4( ونسبتهم )5.1 %(، واإلعدادية عددهم )7( ونسبتهم )8.9 %(، والدبلوم )3( ونسبتهم 
)3.8 %(، والبكالوريوس عددهم )54( ونسبتهم )68.4 %(، أمَّا محلة الشهادات العليا فقد 

بلغ عددهم )10( ونسبتهم )12.7 %(.
عند  التعليم  واسع من مستوايت  ونسبه حلقيقة وجود طيف  اجلدول  بياانت  تنوُّع  يقودان 
الناشطي يف اجملتمع املدين، وقد يكون هذا التنوعُّ حافزاً لتطوير قدرات اآلخرين وإمكانيَّاهتم، وتشري 
ارتفاع نسبة الناشطي من محلة شهادة البكالوريوس )68.4 %( والدراسات العليا )12.7 %( 
إىل ارتفاع املستوى العلمي عند األغلبية، ومن َثَّ نفرتض أنَّ املستوى املعريف عندهم بصورة أوسع، 

وال سيَّما فيما خيص مبادئ حقوق اإلنسان!
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

يبنيِّ جدول وشكل )4( مهن املبحوثني

النسبةالتكراراملهنة
2329.1موظف/ة حكومي

2734.2موظف/ة قطاع خاص

45.1متقاعد/ة
1215.2طالب/ة
11.3ربة بيت
78.8أخرى

56.3عاطل عن العمل

100 %79اجملموع

تشري بياانت اجلدول والشكل رقم )4( إىل أنَّ عدد املوظفي احلكوميي )23( ونسبتهم 
)29.1 %(، فيما بلغ عدد املوظفي العاملي يف القطاع اخلاص )27( ونسبتهم )34.2 %(، 
املتقاعدون فبلغ عددهم )4( ونسبتهم )5.1 %(، أمَّا عدد الطالب فسجلوا عدد )12(  أمَّا 
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تذكر( وكان  املبحوثي وظائف أخرى يف حقل )أخرى  بنسبة )15.2 %(، وقد سجل بعض 
عدد رابت البيوت )1( ونسبتهم )1.3 %(، وعدد احملامي )2( ونسبتهم )2.5 %(، وعدد 
الناشطي املدنيي )2( ونسبتهم )2.5 %(، وعدد الصحفيي )3( ونسبتهم )3.8 %(، فيما 

سجل العاطلون عن العمل عدد )5( ونسبتهم )6.3 %(.
نلحظ من البياانت أعاله أنَّ أعلى نسبة هي نسبة املوظفي العاملي يف القطاع اخلاص، وقد 
يعين بذلك أنَّه موظف يف منظمة أو دولية وهذا ما سوف يؤكِّده اجلدول رقم )6( واجلدول رقم )7( 
الذي يبيِّ مكان العمل، والدور أو املنصب الذي يشغله الناشط. لعل هذا التفاوت يف النسب 
يبيِّ الفرق بي َمن يعمل يف هذا اجملال كفرصة عمل ومورد اقتصادي وبي َمن حيقِّق ذاته وحيقِّق 
استقالله املادي يف الوقت نفسه!، أمَّا نسبة املوظفي احلكوميي فقد كانت اثين أعلى نسبة بعد 
املوظفي العاملي يف القطاع اخلاص، وهذا قد يعين أنَّ اهتمام هذه الفئة ابلنشاط املدين ال يرجع 
ابلضرورة للبحث عن مورد مايل أو وظيفة، فهو قد يكون مستقر مادايً نسبياً إال أنَّه قد يبحث عن 

حقوقه أو قد جيد يف صفة الناشط فرصًة الكتساب خبات إضافية.
النسب  من  ونلحظ  فيت،  جمتمع  املدين  اجملتمع  أنَّ  فكرة  فيؤيِّد  الطالب  نسبة  ارتفاع  أمَّا 
األخرى تنوُّع الوظائف ومستوايهتا، وهذا مؤشر جيد يف تشكيل اجملتمع املدين اهتمام فئات كثرية.
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

يبنيِّ جدول وشكل )5( احلالة االجتماعية للمبحوثني

النسبةالتكراراحلالة االجتماعية

4962عزابء/عازب
2430.4متزوج/ة

56.3منفصل/ة

11.3أرمل/ة

100 %79اجملموع

تشري بياانت اجلدول والشكل رقم )5( إىل أنَّ عدد َمن سجَّلوا حالة عزابء/عازب )49(، 
ونسبتهم )62 %(، أمَّا املتزوج/ة فبلغ عددهم )24( ونسبتهم )30.4 %(، وقد سجَّل املنفصل/ة 

عدد )5( بنسبة )6.3 %(، وأخرياً سجَّل األرمل/ة عدد )1( بنسبة )1.3 %(.
لعلَّ ارتفاع عدد من سجَّلوا عازب/اء يف احلالة االجتماعية يعود إىل أنَّ نسبة كبرية منهم ما 
ابً، وأنَّ نسبة املتزوجي هي النسبة اليت ُتشري إىل أنَّ الناشطي يتمتعون ابستقرار نسيب من  زالوا طالَّ
الناحية املادية اليت تؤهلهم إىل أن يكون عندهم مسؤوليات عائلية واجتماعية، ولعلَّ زايدة اهتمام 
غري املتزوجي يعود إىل متكُِّنهم من العمل االجتماعي بعيداً عن مسؤوليات العائلة اليت تتيح هلم 

حرية أكب يف النشاط واحلركة.
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يبنيِّ جدول وشكل )6( مكان عمل الناشطني

النسبةالتكرارمكان العمل

5670.8منظمات جمتمع مدين

67.6مؤسسات حكومية
911.4فرق تطوعية شبابية

810.2أخرى

100 %79اجملموع

ُتشري بياانت اجلدول والشكل رقم )6( إىل أنَّ مكان َمن يعمل يف منظمات اجملتمع املدين 
عددهم )56( بنسبة )70.8 %(، كما سجَّل َمن يعمل يف مؤسسات حكومية عدد )6( بنسبة 
)7.6 %(، كما سجَّل َمن يعمل يف فرق تطوعية شبابية )9( بنسبة )11.4 %(، أمَّا أماكن 

العمل األخرى فسجَّل عدد )8( بنسبة )10.2 %(.
سجَّلت نسبة الفرق التطوعية الشابة أعلى نسبة؛ وهي )11.4 %(، ولعلَّ هذِه النسبة 
تتفق مع ارتفاع نسبة الطالب يف جدول أعمال املبحوثي رقم )4(، وهذا يؤيِّد فكرة أنَّ اجملتمع 

املدين فيت وشاب.
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

يبنيِّ جدول وشكل )7( دور/منصب املبحوث الوظيفي

النسبةالتكراراملنصب الوظيفي

1012.7رئيس
1417.7مسؤول اثٍن

2329.1عضو
1012.7متطوع

1721.5أخرى 
56.3ال يوجد
100 %79اجملموع

أشار اجلدول والشكل رقم )7( إىل أنَّ عدد رؤساء املنظمات )10( بنسبة )12.7 %(، 
أمَّا عدد انئب الرئيس أو من أييت بعده فـ)14( بنسبة )17.7 %(، وسجَّل عدد األعضاء )23( 
األخرى كانت  والوظائف   ،)%  12.7( فنسبتهم   )10( املتطوعون  أمَّا   ،)%  29.1( بنسبة 

)17( بنسبة )21.5 %(، أمَّا َمن مل يسجل أي معلومة فعددهم )5( بنسبة )6.3 %(.
يعملون  الوظيفية  مناصبهم  سجَّلوا  َمن  كلَّ  أنَّ   )6( رقم  وشكل  جدول  معلومات  تبيِّ 



26

مركز البيان للدراسات والتخطيط

انشطي أو مدافعي عن حقوق اإلنسان، وكانت النسبة األعلى ملنصب عضو، إذ سجَّلت أعلى 
ا وظائف اثنوية لـَمن  نسبة وهي )29.1 %(، أمَّا املتطوعي والوظائف األخرى قد تشري إىل أنَّ

سجَّل مهنة موظَّف أو طالب يف اجلدول والشكل رقم )4(.
اثنياً: النتائج الثانوية جملتمع الدراسة:

يبنيِّ جدول وشكل )8( مدى اطالع الناشطني على مواد شرعة حقوق اإلنسان

النسبة املئويةالتكراراإلجابة

4557نعم

1316.5ال
2126.6إىل حدٍّ ما

100 %79اجملموع
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

أشار اجلدول والشكل رقم )8( إىل أنَّ عدد من أجاب بـ)نعم( كان )45( ونسبتهم )57 
%(، أمَّا من أجاب ب)ال( فعددهم )13( ونسبتهم )16.5 %(، ويف حقل )إىل حدٍّ ما( سجل 

عدد )21( ونسبتهم )26.6 %(.
إنَّ ارتفاع نسبة من أكَّد اطالعه على مواد شرعة حقوق اإلنسان سواًء أكان جوابه )نعم( 
أم )إىل حدٍّ ما( والذين بلغت نسبتهم ما يقارب )84 %( هم من الناشطي الذين حصلوا على 
فرصة تدريب تشمل هذه املعلومات يف ورش تدريبية، أو قد حضروا ندوات بذا اخلصوص، أو أي 
طريقة أخرى؛ أمَّا حقيقة هذا االطالع فهو ما سيؤكِّده جدول وشكل رقم )10(، أمَّا َمن أجاب 

بعدم اطالعه على مواد شرعة حقوق اإلنسان فقد كان صادقاً جداً.
يبنيِّ جدول وشكل )9( مدى تبنِّ الناشطني مبادئ حقوق اإلنسان يف القضااي اليت يدافعون 

عنها

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
6987.3نعم

1012.7إىل حدٍّ ما
100 %79اجملموع
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ح بياانت اجلدول والشكل )9( أنَّ الناشطي الذين يتبنَـَّون مبادئ حقوق اإلنسان يف  توضِّ
القضااي اليت يدافعون عنها قد بلغ عددهم )69( ونسبتهم )87.3(، أمَّا َمن سجَّل خيار )إىل حدٍّ 

ما( فقد بلغ عددهم )10( ونسبتهم )12.7(.
تقارب نسبة من أجاب بـ)نعم( يف اجلدول رقم )9( البالغة )78 %( تقارب نسبة من أكَّد 
اطالعه على مواد الشرعة يف اجلدول رقم )8( واليت كانت ما يقارب )84 %(، يف حي تبيِّ 
النسب اليت سجَّلها اجلدوالِن التاليان اخنفاض مصداقية املبحوثي يف إجاابهتم عن طريق التناقض يف 
اإلجاابت على األسئلة الالحقة، واليت سُتوضَّح الحقاً يف جدول رقم )10( وجدول رقم )11(.
ح جدول وشكل )10( مدى معرفة الناشطني ابلفرق بني شرعة حقوق اإلنسان وبني  يوضِّ

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
1316.5كالمها واحد

3848.1اإلعالن أسس لوجود الشرعة
78.9ال عالقة بينهما

2126.6ال أعرف
100 %79اجملموع
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

ح بياانت اجلدول والشكل رقم )10( الفرق بي الشرعة واإلعالن وقد كان عدد َمن  توضِّ
لوجود  َس  ُأسِّ اإلعالن  أنَّ  َمن ظنَّ  أمَّا  )13( ونسبتهم )16.5 %(،  أنَّ كليهما واحد  يعتقد 
بينهما( عدد )7(  بـ)ال عالقة  الشرعة فكان عددهم )38( وبنسبة )48.1 %(، فيما أجاب 
ونسبة )8.9 %(، والذين ال يعرفون اإلجابة الصحيحة سجَّلوا عدد )21( بنسبة )26.6 %(.
َس لوجود الشرعة، وقد بلغت نسبة  إنَّ اإلجابة الصحيحة هلذا السؤال هي أنَّ اإلعالن ُأسِّ
ر عن اخنفاض مستوى مصداقية  املبحوثي الذين أجابوا بصورة خاطئة نسبة )52 %(، وهذا مؤشِّ
املبحوثي الذين أكَّدوا اطالعهم على مواد شرعة حقوق اإلنسان يف اجلدول رقم )8(، إذ إنَّ الشرعة 

تشمل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليي!
يبنيِّ جدول وشكل )11( نسبة املشاعر املتناقضة اليت يشعر هبا الناشطون بني مبادئ 

حقوق اإلنسان وما يطبقه يف الواقع

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
2936.7نعم
2632.9ال

2430.4إىل حدٍّ ما
100 %79اجملموع
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مبادئ حقوق  بي  ابلتناقض  يشعر  من  أنَّ   )11( رقم  والشكل  اجلدول  بياانت  أظهرت 
اإلنسان وبي ما يطبقه يف الواقع بلغ عددهم )29( ونسبتهم )36.7 %(، بينما من ال ينتابه 
هذا الشعور فقد كان عددهم )26( بنسبة )32.9 %(، اما عدد من سجل إجابة )إىل حدٍّ ما( 

عددهم )24( بنسبة )30.4 %(.
بلغ عدد املبحوثي الذين يشعرون ابلتناقض بي مبادئ حقوق اإلنسان وبي ما ميارسوه يف 
الواقع )67.1 %(، ويبيِّ هذا السؤال -أيضًا- اخنفاض مستوى مصداقية املبحوثي الذين أكَّدوا 
تبنيهم مبادئ حقوق اإلنسان يف القضااي اليت يدافعون عنها يف اجلدول رقم )9(، إذ بلغت نسبتهم 

!)% 87.3(
يبنيِّ جدول وشكل )12( نسبة أسلوب التشهري الذي ميارسه بعض الناشطني يف اجملتمع 

املدين

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
4860.8نعم
810.1ال

2329.1إىل حدٍّ ما
100 %79اجملموع
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

توضح بياانت اجلدول والشكل )12( أنَّ عدَد َمن يرى أنَّ بعض الناشطي ميارسون أسلوب 
التشهري حبق زمالئهم هي )48( بنسبة )60.8 %(، وَمن ال يتفق مع هذا الرأي عدهم )8( 
بنسبة )10.1 %(، أمَّا عدد َمن سجَّل إجابة )إىل حدٍّ ما( فعددهم )23( بنسبة )29.1 %(.

يدلُّ اخنفاض نسبة من أجاب بـ)ال( على معاانة النسبة األكب من الناشطي من وجود زمالء 
ميارسون أسلوب التشهري ضد َمن خيتلف معهم، وال يوجد تفسري آخر لسلوك التشهري غري أنَّه ميثِّل 

انتهاكاً حلقوق اإلنسان يسلكه الناشطون فيما بينهم، وبنسبة عالية جداً.
يبنيِّ جدول وشكل )13( رأي الناشطني يف خطورة بعض العادات املستحدثة مثل املساكنة، 
إذ كان السؤال: العادات املستحدثة مثل املساكنة -العالقة بني اثنني خارج األطر الرمسية 

واالجتماعية- خطرية على اجملتمع.

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
2936.7نعم

2734.2ال
2329.1إىل حدٍّ ما

100 %79اجملموع
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ح بياانت اجلدول والشكل )13( أنَّ عدد َمن يرى خطورة بعض العادات املستحدثة  توضِّ
هو )29( بنسبة )36.7 %(، وَمن ال يتفق مع هذا الرأي عدهم )27( بنسبة )34.2 %(، أمَّا 

عدد َمن سجَّل إجابة )إىل حدٍّ ما( عددهم )23( بنسبة )29.1 %(.
يشكِّل املوافقي والذين رأيهم )إىل حدٍّ ما( ما نسبته )65.8 %( من العينة، إذ نرى مناقضة 
هذا املوقف للمادة )12( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ والذي يقضي بعدم تعريض أحد 

لتدخُّل تعسفيٍّ يف حياته أو شؤونه اخلاصة.
يبنيِّ جدول وشكل )14( نسبة من يرى أنَّ قرار »الالإجنابية« الذي يتخذه بعض األزواج 

هو قرار خاطئ

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
1620.3نعم
4759.5ال

1620.3إىل حدٍّ ما
100 %79اجملموع
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

يرتكبه  قرار »الالإجنابية« خطأ  بياانت اجلدول والشكل )14( أنَّ عدد َمن يرى  توضح 
األزواج هو )16( بنسبة )20.3 %(، وَمن ال يتفق مع هذا الرأي عدهم )47( بنسبة )59.5 

%(، أمَّا عدد َمن سجَّل إجابة )إىل حدٍّ ما( عددهم )16( بنسبة )20.3 %(.
يبقى قرار اإلجناب هو قرار حمصور بي كلٍّ ِمن الزوجة والزوج، وأنَّ نسبة كل َمن أجاب 
بـ)نعم، أو إىل حدٍّ ما( واليت بلغت نسبتهم )40.1 %( قد مارس انتهاك حق اآلخرين يف اختاذ 
قرارهتم الشخصية، وهو أيضاً انقض املادة )12( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت سبق 

ذكرها يف اجلدول السابق.
يبنيِّ جدول وشكل )15( رأي الناشطني يف مقولة )عدو املرأة هي املرأة(

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
2835.4نعم
2734.2ال

2430.4إىل حدٍّ ما
100 %79اجملموع
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ح بياانت اجلدول والشكل )15( أنَّ َمن يؤيِّد مقولة )عدو املرأة هي املرأة( عددهم  توضِّ
)28( بنسبة )35.4 %(، وَمن ال يتفق مع هذا الرأي عدهم )27( بنسبة )34.2 %(، أمَّا 

عدد من سجل إجابة )إىل حدٍّ ما( فعددهم )24( بنسبة )30.4 %(.
مع أنَّ املقولة متيزية، وحتمل بي طياهتا مفهوماً حتريضياً؛ إالَّ أنَّ نسبة َمن وافق عليها وَمن 

وافق إىل حدٍّ ما كانت )65.8 %(، وهي نسبة عالية جداً يف وسط يدافع عن حقوق املرأة!
يبنيِّ جدول وشكل )16( رأي الناشطني يف أنَّ النساء أقل قدرًة على القيادة أسرايً 

واجتماعياً وسياسيًا

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
33.8نعم
6784.8ال

911.4إىل حدٍّ ما
100 %79اجملموع
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

ح بياانت اجلدول والشكل )16( أنَّ عدد َمِن اتفق يف عدم قدرة املرأة هو )3( بنسبة  توضِّ
)3.8 %(، وَمن ال يتفق مع هذا الرأي عدهم )67( بنسبة )84.8 %(، أمَّا عدد َمن سجَّل 

إجابة )إىل حدٍّ ما( فعددهم )9( بنسبة )11.4 %(.
يؤمن الغالبية العظمى من املبحوثي بقدرة املرأة على القيادة على الصعيد األسري واالجتماعي 
والسياسي، وتُعد هذه النسبة مؤشراً مهماً على أنَّ بيئة اجملتمع املدين هي بيئة جيدة للنساء الاليت 
يبحثَن عن فرٍص للتمكي األسري، واالجتماعي، والسياسي؛ الرتفاع تقدير الناشطي إلمكانية 

املرأة بوصفها قائداً.
يبنيِّ جدول وشكل )17( رأي الناشطني يف قرار أحد أفراد عائلته يف الزواج من شخص 

حيمل جنسية دولة يصنفها كعدو للعراق.

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
4354.4ال أمانع ذلك

2936.7ال أمانع ذلك لكن أنصحه/ها
78.9أمانع ذلك بكل ما أوتيت من قوة

100 %79اجملموع
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ح بياانت اجلدول والشكل )17( أنَّ عدد َمن ال ميانع من زواج أحد أفراد عائلته من  توضِّ
شخص حيمل جنسية دولة يصنفها كعدو هو )43( بنسبة )54.45 %(، أمَّا َمن ال ميانع لكنَّه 
القاطع فبلغ  أمَّا َمن عبَّ عن رفضه  حياول أن ينصحه/ها فعددهم )29( بنسبة )36.7 %(، 

عددهم )7( بنسبة )8.9 %(.
بلغ عدد املبحوثي الذين أجابوا بعدم ممانعتهم )54.4 %( وتشري هذه النسبة إىل أنَّ هؤالء 
الناشطي يقرُّون ابحلقوق الفردية لألشخاص مبعزل عن السياسية، وعن مواقفهم جتاه القضية، أمَّا 
َمن مانع هذا بكلِّ قوة بلغت نسبتهم )8.9 %(، ومتثِّل هذه اإلجابة انتهاك حق الفرد يف خيار 
زواجه ممَّن يراه مناسباً، وِمن َثَّ فهو انتهاك حلق شخصي، وانتهاك للمادة )16/1( من اإلعالن 

العاملي حلقوق اإلنسان واليت تقضي حبق األفراد يف الزواج من دون قيد بسبب العرق أو اجلنسية.
يبنيِّ جدول وشكل )1-18( اخليارات اليت يتخذها الناشطني يف التعامل مع شخص مثلي 

اجلنس َوْفق اخليارات املتاحة يف السؤال: السماح أبن يكون جاره.

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
6582.3نعم
1417.7ال

100 %79اجملموع
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

مثلي  جريانه  يكون  أبن  ميانع  ال  َمن  عدد  أنَّ  والشكل)18-1(  اجلدول  بياانت  ح  توضِّ
اجلنس هو )65( بنسبة )82.3 %(، وَمن ال يسمح بذا اخليار عددهم )14( بنسبة )17.7 
ا لفحص مدى فهم انشطي حقوق  %(. ويهدف السؤال عن )املثليي( ال لغرض الرتويج هلم؛ وإنَّ

اإلنسان ملدايت تقبُّلهم لِفْقرَات حقوق اإلنسان َوْفق الشرعة الدولية.
تكشُف نسبة )17.7 %( -وهم َمن رفضوا أن يكون جريانم مثلي اجلنس- أنَّ مناداهتم 
ا حتدها القيم واملتبنيات اليت نشأ/ت عليها الناشط/ـة.  حبقوق اإلنسان ليست غري مشروطة، وإنَّ
يبنيِّ جدول وشكل )2-18( خليارات اليت يتخذها الناشطني يف التعامل مع شخص مثلي 

اجلنس َوْفق اخليارات املتاحة يف السؤال: مشاركته الطعام.

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
6278.5نعم
1721.5ال

100 %79اجملموع
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مع  الطعام  يشارك  أن  ميانع  ال  من  عدد  أنَّ   )18-2( والشكل  اجلدول  بياانت  ح  توضِّ
شخص مثلي اجلنس هو )62( بنسبة )78.5 %(، وَمن يرفض هذا اخليار عدهم )17( بنسبة 

)21.5 %( وهم َمن أرادوا إبعاده قدر اإلمكان.
يبنيِّ جدول وشكل )3-18( خليارات اليت يتخذها الناشطني يف التعامل مع شخص مثلي 

اجلنس َوْفق اخليارات املتاحة يف السؤال: مشاركته مشروع اقتصادي.

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
5367.1نعم
2632.9ال

100 %79اجملموع

توضح بياانت اجلدول والشكل )3-18( أنَّ عدد َمن ال ميانع أن يشارك شخص مثلي 
اجلنس يف مشروع اقتصادي عددهم هو )53( بنسبة )67.1 %(، وَمن يرفض هذا اخليار عدهم 

)26( بنسبة )32.9 %(.
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

مع أنَّه ال عالقَة بي املصلحة االقتصادية املشرتكة وخيارات األفراد احلرة، إال أنَّ ما نسبته 
)32.9 %( قد قرَّروا إبعاده عن حياتِه، وعدم منحه ثقته.

يبنيِّ جدول وشكل )4-18( خليارات اليت يتخذها الناشطني يف التعامل مع شخص مثلي 
اجلنس َوْفق اخليارات املتاحة يف السؤال: أن يكون صديقاً.

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
4658.2نعم
3341.8ال

100 %79اجملموع

ح بياانت اجلدول والشكل )4-18( أنَّ عدد َمن ال ميانع من أن يكون له صديق مثلي  توضِّ
اجلنس هو )46( بنسبة )58.2 %(، وَمن يرفض هذا اخليار عدهم )33( بنسبة )41.8 %(.
تشري النسب إىل أنَّ الناشطي بنسبة )41.8 %( يضعون مسافة اجتماعية بينهم تتناسب 
طردايً مع رفضهم للمثليي، وهو أتكيد مضاعف على أتثري القيم واملتبنيات اخلاصة ابلناشط أو 

الناشطة يف تطبيق املبادئ الدولية حلقوق اإلنسان. 
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يبنيِّ جدول وشكل )5-18( خليارات اليت يتخذها الناشطني يف التعامل مع شخص مثلي 
اجلنس )عدم ممانعته من وجود عالقة بني مثلي اجلنس وبني )أخيه/أخته، ابنه/ابنته( إذا ما 

بلغوا سن الرشد(

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
2531.6نعم
5468.4ال

100 %79اجملموع

ح بياانت اجلدول والشكل )5-18( أنَّ عدد َمن ال ميانع يف وجود عالقة تربط أحد  توضِّ
أفراد أسرته مع شخص مثلي اجلنس هو )25( بنسبة )31.6 %(، وَمن يرفض هذا اخليار عدهم 

)54( بنسبة )68.4 %(.
ح نسبة َمن أجاب ابلرفض )68.4 %( ذروة رفض الناشطي يف سلوكهم اخلاص إزاء  توضِّ

املثليي.
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

يبنيِّ جدول وشكل )19( رأي الناشطني يف قرار خلع احلجاب.

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
6278.5قرار شجاع وحرية شخصية.

قرار غري مدروس وميكن أن يؤثِّر على عالقاهتا مع 
اآلخرين.

78.9

1012.7قرار جريء لكن ال أتردَّد يف تقدمي النصيحة هلا.
100 %79اجملموع

ح اجلدول والشكل رقم )19( أنَّ املبحوثي الذين يرون أنَّ قرار خلع احلجاب هو قرار  يوضِّ
شجاع وحرية شخصية عددهم )62( بنسبة )78.5 %(، أمَّا َمن يراه قراراً غري مدروس، ويؤثِّر 
على عالقتها ابآلخرين فعددهم )7( ونسبتهم )8.9 %(، وَمن رآه قراراً جريئاً، ويستحق أن يقدِّم 

النصيحة بشأنه عددهم )10( بنسبة )12.7 %(.
إنَّ قرار خلع احلجاب هو قرار شخصي ابلدرجة األساس، أمَّا نسبة )8.9 %( اليت مثَّلت 
َمن يراه قراراً غري مدروس، وميكن أن يؤثِّر على عالقتها ابآلخرين فقد فضَّل عدم استخدام حقها 

حتت هذا التبير.
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يبنيِّ جدول وشكل )20( نسبة استخدام الناشطني أسلوب السب والشتم ضد اآلخرين

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
11.3دائمًا
22.5غالبًا
3443أحيااًن
4253.2أبدًا

100 %79اجملموع

يلجؤون الستخدام  الذين  املبحوثي  أنَّ عدد  بياانت اجلدول والشكل رقم )20(  ح  توضِّ
غالباً  يستخدمه  َمن  عدد  أمَّا   ،)%  1.3( بنسبة   )1( عددهم  دائماً  والشتم  السب  أسلوب 
فـ)2( بنسبة )2.5 %(، وَمن يستخدمه أحياانً فعددهم )34( بنسبة )43 %(، أمَّا الذين ال 

يستخدمون هذا األسلوب أبداً فعددهم )42( بنسبة )53.2 %(.
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

السب والشتم ضد  املدين إىل استعمال  الناشطي يف اجملتمع  يلجأ ما نسبته )49.8( من 
اآلخرين، ولعلَّ هذا السلوك حيمل معن العنف بصورة واضحة جداً، وِمن َثَّ يقرتب العنف كثرياً من 
االنتهاك إن مل يكن األخري جزءاً منه، وهذه النسبة األخرية ال يسوِّغها أي تبير؛ ألنَّ غالبيَّة الناس ترى 
الناشط شخصاً ذا معرفة وعلم، وهذا حبد نفسه ميكن أن خيلق منه شخصاً عابراً للعنف أو االنتهاك.

يبنيِّ جدول وشكل )21( رأي الناشطني يف ممارسة الطقوس الدينية ممارسًة علنـيَّـًة

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
1113.9حق كفله الدستور.

4759.5حق من حقوق اإلنسان على أالَّ يُوظَّف بطريقة تسبِّب الضرر للغري.

2126.6مسألة شخصية بي العبد وربه وال داعي ملمارستها ممارسًة علنيًَّة

100 %79اجملموع

ح بياانت اجلدول والشكل رقم )21( أنَّ عدد املبحوثي الذين يرون أنَّ ممارسة الطقوس  توضِّ
الدينية ممارسة علنيَّة هو حق كفله الدستور هو )11( بنسبة )13.9 %(، أمَّا عدد َمن يراه حق 
من حقوق اإلنسان على أالَّ يُوظََّف بطريقة تسبِّب الضرر للغري فعددهم )47( بنسبة )59.5 
%(، أمَّا َمن يراه مسألة شخصية بي العبد وربه وال داعي ملمارستها ممارسًة علنيًَّة فعددهم )21( 

بنسبة )26.6 %(.
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من  )43/أواًل(  واملادة  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   )18( املادة  ِمن  تشري كلٌّ 
ا  أمَّا َمن أجاب أبنَّ الدينية ممارسًة علنيًَّة،  العراقي إىل حرية األفراد يف ممارسة طقوسهم  الدستور 
مسألة شخصية بي اإلنسان وربه فقد بلغت نسبتهم )26.6 %(، وهم بذلك قد مارسوا انتهاكاً 

للمادتي أعاله.
 يبنيِّ جدول وشكل )22( رأي الناشطني يف قرار تغيري املذهب من قبل أحد أقرابئه 

)زوج/ة، ابن/ة، أخ/ت(

النسبة املئويةالتكراراإلجابة

4050.6ال أمانع، بل أُثين عليه لشجاعة القرار.
1721.5ال أمانع لكينِّ أأتملَّ.

1721.5أحاول إقناعه بعدم فعل ذلك.
56.4أمانع، وميكن أن تتضرَّر عالقيت به.

100 %79اجملموع

ح بياانت اجلدول والشكل رقم )22( أنَّ عدد املبحوثي الذين يثنون على قرار تغيري  توضِّ
عون عليه عددهم )40( بنسبة )50.6 %(، وَمن  املذهب الذي يتخذه أحد أفراد األسرة ويشجِّ
ال ميانع لكنَّه يتأملَّ عددهم )17( بنسبة )21.5 %(، أمَّا املبحوثون الذين يقّرِرون حماولة إقناعه 
بعدم اختاذ القرار فعددهم )17( بنسبة )21.5 %(، وأخرياً، املبحوثون الذين جيدوه سبباً يف تضرُّر 

العالقة معه عددهم )5( بنسبة )6.3 %(.
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

 كفل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والدستور العراق حق اختيار الدين واملعتقد َوْفق املادة 
)18( من اإلعالن واملادة )الثانية/اثنياً( من الدستور، وأنَّ كلَّ َمن أجاب بـ)ال أمانع لكينِّ أأتملَّ أو 
أحاول إقناعه بعدم فعل ذلك أو أمانع وميكن أن تتضرَّر عالقيت به(، قد سجَّلوا انتهاكاً صارخاً حبق 
األفراد يف املعتقد والدين وحبق مبادئ حقوق اإلنسان يف كلٍّ من اإلعالن العاملي والدستور العراقي.
يبنيِّ جدول وشكل )1-23( رأي الناشطني يف األطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج 
َوْفق اخليارات املتاحة لإلجابة: فرض عقوابت صارمة ضد َمن يثبت تورطه هبذا الشأن لكال 

الطرفني املرأة والرجل.

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
5468.4نعم
2531.6ال

100 %79اجملموع

ح بياانت اجلدول والشكل رقم )1-23( أنَّ عدد َمن يتفِّق مع فرض عقوابت صارمة  توضِّ
لـَمن يتورَّط يف إجناب أطفال خارج إطار الزواج هو )54( بنسبة )68.4 %(، وَمن ال يتفق مع 

هذا اخليار عددهم )25( بنسبة )31.6 %(.
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عبَّ َمن أجاب بـ)نعم( ما نسبته )68.4 %( عن تناقضه مع املادة )25/(2 من اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان، واليت تشري إىل الرعاية اخلاصة لألمومة والطفولة سواًء أكانوا يف إطار الزواج 

أم خارجه.
يبنيِّ جدول وشكل )2-23( رأي الناشطني حلل مشكلة األطفال الذين يولدون خارج 

إطار الزواج َوْفق اخليارات املتاحة لإلجابة: االهتمام ابخلطاب الدين املوجَّه للناس، وضرورة 
التذكري حبجم املعاصي املرتكبة يف هذا املوضوع

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
2835.4نعم
5164.6ال

100 %79اجملموع

االهتمام  ضرورة  مع  يتفق  َمن  عدد  أنَّ   )23-2( رقم  والشكل  اجلدول  بياانت  ح  توضِّ
ابخلطاب الديين حلل مشكلة األطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج هو )28( بنسبة )35.4 

%(، وَمن ال يتفق مع هذا اخليار عددهم )51( بنسبة )64.6 %(.
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انقض املبحوثون الذين أجابوا بـ)نعم( ونسبتهم )35.4 %( حرية التدين اليت تقع ضمن 
مبادئ حقوق اإلنسان يف كلٍّ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق 
املدنية والسياسية والدستور العراقي، إذ أشار كلٌّ منهم يف مواده وبنوده َوْفق التسلسل أعاله )املادة 
18 يف كلٍّ من اإلعالن العاملي والعهد الدويل واملادة 42 من الدستور( إىل حرية الدين والفكر 

والعقيدة.
يبنيِّ جدول وشكل )24( رأي الناشطني يف املصطلح األدق واألصح تعبرياً )شاذ/ة، أو 

مثلي/ة(

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
1924.1شاذ/ة جنسيًا
6075.9مثلي اجلنس

100 %79اجملموع

مصطلح  أنَّ  يروَن  الذين  املبحوثي  عدد  أنَّ   )24( رقم  والشكل  اجلدول  بياانت  ح  توضِّ
شاذ/ة جنسياً هو )19( بنسبة )24.1 %(، أمَّا املبحوثون الذين اختاروا مصطلح مثلي/ة اجلنس 

فعددهم )60( بنسبة )75.9 %(.
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تُبيِّ نسبة املبحوثي الذين وجدوا أنَّ مصطلح )شاذ/ة جنسياً( هو األصح وبنسبة )24.1 
لإلرشادات اخلاصة حبقوق اإلنسان  َوْفقاً  م غري واعي ابلضرورة أبنَّ هذه اللفظة متييزية،  %( أنَّ

دولياً. 
يبنيِّ جدول وشكل )1-25( رأي الناشطني يف القيم اجملسدة يف اإلعالن العاملي حلقوق 

اإلنسان َوْفق اخليارات: هي قيم غربية أساساً؛ نتجت بعد احلروب الدموية يف أورواب.

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
4151.9نعم
3848.1ال

100 %79اجملموع

حقوق  قيم  أنَّ  مع  يتفقون  الذين  املبحوثي  أنَّ   )25-1( رقم  والشكل  اجلدول  ح  يوضِّ
اإلنسان اجملسَّدة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هي قيم غربية نتجت بعد احلروب الدموية يف 
أورواب عددهم )41( بنسبة )51.9(، أمَّا عدد املبحوثي الذين ال يتفقون مع هذا الرأي فعددهم 

)38( بنسبة )48.1(.
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تبيِّ نسبة )51.9 %( من املبحوثي الذين أجابوا بـ)نعم( عدم قناعتهم مببادئ الشرعة، 
يف حي أكَّد أغلبهم تطبيق مبادئ الشرعة فيما يواجهون من مواقف يومية يف اجلدول والشكل رقم 

)9(، إذ بلغت نسبتهم )87.3 %(!
يبنيِّ جدول وشكل )2-25( رأي الناشطني يف القيم اجملسَّدة يف اإلعالن العاملي حلقوق 

اإلنسان َوْفق اخليارات: ال تنسجم مع واقعنا الدين/القبلي يف بعض األحيان.

النسبة املئويةالتكراراإلجابة
3544.3نعم
4455.7ال

100 %79اجملموع

ح اجلدول والشكل رقم )2-25( أنَّ املبحوثي يروَن أنَّ قيم حقوق اإلنسان يف اإلعالن  يوضِّ
العاملي حلقوق اإلنسان ال تنسجم مع واقعنا الديين/القبلي وعددهم )35( بنسبة )44.3 %(، أمَّا 

عدد املبحوثي الذين ال يتفقون مع هذا الرأي فعددهم )44( بنسبة )55.7 %(.
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تبلغ نسبة الذين ال يرون يف الشرعة علوية على القيم والعادات )44.3 %(، وهنا أيضاً 
جند أنَّ َمن أكَّد تطبيَق مبادئ الشرعة فيما يواجه من مواقف يومية يف اجلدول والشكل رقم )9( 

واليت بلغت نسبتهم )87.3 %( مل جييبوا بصدق عن هذا السؤال!
اثلثاً: تقاطعات وفروق بني املتغريات

يبنيِّ اجلدول )26( الفرق بني جنس الناشطني، وأخطر ما يواجه حقوق املرأة يف العراق هي 
املرأة )عدو املرأة هي املرأة نفسها(

حقوق املرأة

جنس       
إىل حدٍّ ماالنعم

أنثى
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

15% 1910% 12.714% 17.7

12.7 %21.510 %16.517 %13ذكر

30.4 %34.224 %35.427 %28اجملموع

ح معطيات اجلدول أعاله نسبة موافقة املبحوثي على العبارة التميزية )املرأة عدو املرأة(،  توضِّ
إذ بلغ عدد اإلانث الاليت اتفقَن )15( بنسبة )19 %(، وَمن مل يتفقَن )10( بنسبة )12.7 
%(، والاليت اتفقَن إىل حدٍّ ما )14( بنسبة )17.7 %(، أمَّا الذكور فبلغ عدد املتفقي )13( 
بنسبة )16.5(، وَمن مل يتفق )17( بنسبة )21.5(، واتفق إىل حدٍّ ما )10( بنسبة )12.7 

.)%
بلغت  ما(  حدٍّ  )إىل  اخرتَن  والاليت  اتفقَن  الاليت  اإلانث  نسبة  جمموع  أنَّ  اجلدول  يبيِّ 
)36.7 %( وهي نسبة عالية جداً يف وسط الناشطات الاليت يتفقَن مع عبارة متيزية ضد زميالهتنَّ 
األخرايت، ولعلَّ ارتفاع هذه النسبة يعود إىل أتصُّل العنف الثقايف يف سلوكهنَّ، والذي غالباً ما 
يرتبط ابلصور النمطية اليت يعّزِزَن وجودها عن طريق أتييدها أو املصاحل الذاتية اليت تدفعهنَّ للمنافسة 
بطرائق غري سليمة، ممَّا سبق ندرك أنَّ الناشطات الاليت اتفقَن مع فكرة املرأة هي العدو مل يتخطَي 
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مرحلة إدراك نوع االنتهاك الذي ميارسنَّه ضد بعضهنَّ بعضاً، يف الوقت الذي حيرصَن فيه على تنفيذ 
عملهنَّ ومتابعته بوصفهنَّ مدافعات عن حقوق اإلنسان وحقوق املرأة.

 حيتاج النهوض احلقيقي بواقع املرأة إىل أن تُقيِّم املدافعة سلوكها بصورة صرحية بغرض تطوير 
أدائها حنو األفضل، وتقدمي دعم حقيقي حلقوق اإلنسان عموماً، وحلقوق املرأة خصوصاً.

يبنيِّ اجلدول )27( الفرق بني جنس الناشطني وعدم قدرة املرأة على القيادة يف )األسرة، 
والعمل، والسياسة( من الرجال.

قيادة املرأة

جنس
إىل حدٍّ ماالنعم

أنثى
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
22.5344333.8

11.33341.867.6ذكر

33.86784.8911.4اجملموع

تبيِّ نتائج اجلدول أعاله نسبة موافقة املبحوثي على عدم قدرة املرأة على القيادة، إذ بلغ 
عدد اإلانث الاليت اتفقَن )2( بنسبة )2.5 %(، وَمن مل يتفقَن )34( بنسبة )43 %(، وَمِن 
اتفقَن إىل حدٍّ ما )3( بنسبة )3.8 %(، أمَّا الذكور فبلغ عدد املتفقي )1( بنسبة )1.3 %(، 

وَمن مل يتفق )33( بنسبة )41.8 %(، وَمِن اتفق إىل حدٍّ ما )9( بنسبة )11.4 %(.
سجَّلِت الناشطات الاليت ال يثقَن بقدرة املرأة على القيادة أو ال يثقَن إىل حدٍّ ما جمموع 
)6.3 %(، يف حي سجَّل الناشطون الذين ال يثقون أو يثقون إىل حدٍّ ما جمموع )8.9 %(، 
انطباعات  ثقافياً انجتاً عن  انتهاكاً  أو  الناشطات والناشطي ميارسوَن عنفاً  وبذلك فإنَّ كاًل ِمن 
مستمدَّة من قيم وعادات اجتماعية؛ مل يتمكنوا من متييزها، ومن اجلدير ابلذكر أنَّ هذا االنتهاك 

ابلالوعي، إذ حيتاج الناشطون أن يشعر به؛ لكي يُدركوه، ويتفادون ممارسته يف سلوكهم اليومي.



52

مركز البيان للدراسات والتخطيط

يبنيِّ اجلدول )28( الفرق بني جنس الناشطني وقرار خلع احلجاب الذي يتخذه أحد 
األقرابء

خلع احلجاب

جنس
قرار شجاع وحرية 

شخصية
قرار غري مدروس وميكن 

أن يؤثِّر على عالقاهتا
قرار جريء لكن ال أتردَّد 

بتقدمي النصيحة

أنثى
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
3139.222.567.6

3139.256.345.1ذكر

6278.578.91012.7اجملموع

تبيِّ نتائج اجلدول أعاله نسبة رأي املبحوثي على قرار خلع احلجاب، إذ بلغ عدد اإلانث 
الاليت أجنَب أبنَّه قرار شجاع وحرية شخصية )31( بنسبة )39.2 %(، وَمن أجنَب أبنَّه قرار غري 
مدروس، وميكن أن يؤثر على عالقتها مع اآلخرين )2( بنسبة )2.5 %(، أمَّا َمن أجاب أبنَّه قرار 
جريء لكن ال أتردَّد يف تقدمي النصيحة )6( بنسبة )7.6 %(، أمَّا الذكور الذين أجابوا أبنَّه قرار 
شجاع وحرية شخصية )31( بنسبة )39.2 %(، وَمن أجاب أبنَّه قرار غري مدروس، وميكن أن 
يؤثِّر على عالقتها مع اآلخرين )5( بنسبة )6.3 %(، أمَّا َمن أجاب أبنَّه قرار جريء ولكن ال 

أتردَّد بتقدمي النصيحة )4( بنسبة )5.1 %(.
بلغت نسبة الذكور الذين أجابوا أنَّ قرار خلع احلجاب غري مدروس وميكن أن يوثر على 
عالقتها مع اآلخرين )6.3 %(، فيما سجَّلت اإلانث نسبة )2.5 %(، وهنا مارس الناشطون 
ثقافياً ضد مبدأ احلرية الشخصية للفرد، وميكن هلذا االنتهاك  بنسبة أكب من الناشطات انتهاكاً 

الثقايف أن يكون من مشاعر غري معلنة حنو عدم اعرتافهم بذا احلق من حقوق اإلنسان.
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يبنيِّ اجلدول )29( الفرق بني التحصيل الدراسي للناشطني ورأيهم بشأن قرار أحد أفراد 
أسرته يف تغيري مذهبه.

الرأي

املستوى التعليمي

ال أمانع، بل أثن 
عليه/عليها لشجاعة 

القرار
ال أمانع لكنِّ 

أأتلَّ
أحاول إقناعه/ها 
بعدم فعل ذلك

أمانع وميكن أن 
تتضرَّر عالقيت به/ 

بسبب ذلك

مستوى تعليم 
منخفض *  

 %ت %ت %ت %ت
22.511.222.500

56.322.522.511.2مستوى تعليم متوسط
3341.81417.81316.545.1مستوى تعليم عاٍل

4050.61721.51721.556.3اجملموع

تبيِّ بياانت اجلدول أعاله الفرق بي مستوى تعليم الناشطي ورأيهم إزاء قرار تغيري مذهب 
أحد أفراد أسرته )زوج/ة، ابن/ة، أخ/ت(، إذ سجَّل الباحثون من مستوى تعليم منخفض عدم 
 )1( يتأملَّ  أنَّه  إالَّ  ميانع  مل  وَمن   ،)%  2.5( بنسبة   )2( عدد  الشجاع  ابلقرار  ووصفه  ممانعته 
ل  بنسبة)1.2(، وَمن أجاب مبحاولة إقناعه ابلرتاجع عن قراره )2( بنسبة )2.5 %(، ومل يسجِّ
تعليم متوسط عدم ممانعته ووصفه ابلقرار  املبحوثون من مستوى  أحد ممانعته عليه، كما سجَّل 
الشجاع عدد )5( بنسبة )6.3 %(، ومن مل ميانع إال أنَّه يتأملَّ )2( بنسبة )2.5 %(، وَمن أجاب 
وا عن ممانعتهم مع احتمالية  مبحاولة إقناعه ابلرتاجع عن قراره )2( بنسبة )2.5 %(، أمَّا الذين عبَّ
أن تتضرَّر عالقتهم ببعض )1( بنسبة )1.2 %(، أمَّا املبحوثون من مستوى تعليم عاٍل فسجَّل 
عدم ممانعته ووصفه ابلقرار الشجاع عدد )33( بنسبة )41.8 %(، وَمن مل ميانع إالَّ أنَّه يتأملَّ 
)14( بنسبة )17.8 %(، وَمن أجاب مبحاولة إقناعه ابلرتاجع عن قراره )13( بنسبة )16.5 

وا عن ممانعتهم مع احتمالية أن تتضرَّر عالقتهم ببعض )4( بنسبة )5.1(. %(، أمَّا الذين عبَّ
جند -عن طريق األرقام اليت وردت يف اجلدول رقم )29(- أنَّ هنالك عالقة طردية بي 
مستوى التعليم العايل للمبحوثي، وبي تقبُّلهم واحرتامهم للحرايت الدينية، إذ بلغ عدد املبحوثي 
لوا اعرتاضهم على مسألة تغيري مذهب أحد أفراد أسرهتم، بل أبدوا دعمهم هلم عادِّينه  الذين مل يسجِّ
قراراً شجاعاً )41.8 %(، وهي أعلى نسبة مقارنة مع مستوايت التعليم األخرى يف اجلدول أعاله.
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* قامت الباحثة بعملية ادماج خالاي املستوايت التعليمية للمبحوثي، إذ دجمت الباحثة أكثر من 
فما دون،  ابتدائية   ( املنخفض كل من  التعليم  مثل: مستوى  تعليمي واحد،   خلية يف مستوى 
ومتوسطة(، أمَّا مستوى التعليم املتوسط مشل )إعدادي، ومعهد(، يف حي تضمَّن مستوى التعليم 

العايل كل من )بكالوريوس، ودراسات عليا(.
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املبحث الثاين
النتائج والتوصيات

نتائج الدراسة:
شخَّصت دراسة سابقة20 مشكلة عدم وجود متخصص يف جمال العمل االجتماعي والنفسي، . 1

وهذا ما اتفقت معه نتائج دراستنا، إذ مل يسجل أي مبحوث صفة ابحث اجتماعي أو نفسي 
يف حقل ختصصه، أو دوره داخل املنظمات غري احلكومية.

تضمَّن سلوك الناشطي إجاابت ضمنية ال واعية عن االنتهاكات اليت ميارسوها ممارسًة يومية، . 2
وهذا ما ينطبق متاماً مع نظرية )يوهان كالتونك( يف تفسريه لالنتهاك أبشكاله الثالث )البنيوي، 

والثقايف واملباشر(.
تفتقر بعض املؤسسات احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان إىل عدم وجود موقع إلكرتوين خاص . 3

با تنشر عن طريقه تفاصيل عملها، وهيكليتها، وبراجمها املعدَّة هلذا الشأن.
رفض ثالثة انشطي َمْلء االستبانة؛ لعدم قناعتهم ببعض األسئلة اليت وردت فيها.. 4
مل يطَّلع نسبة كبرية من الناشطي/ات على شرعة حقوق اإلنسان اطالعاً كافياً َوْفق الدراسة . 5

امليدانية.
ال يـَُعدُّ نسبة كبرية من الناشطي/ات أنَّ مبادئ حقوق اإلنسان هلا علوية على القيم واألعراف . 6

السائدة. 
ال تتوفَّر قناعة كاملة عند الناشطي/ات فيما يتعلَّق مببادئ حقوق اإلنسان، إذ أظهر نسبة . 7

كبرية منهم وجود مشاعر متناقضة بي ما تنص عليه هذه املبادئ وبي ما يطبقونه على أرض 
الواقع.

ميارس األغلبية من الناشطي/ات أسلوب التشهري حبق زمالئهم الذين خيتلفون معهم، وهذا . 8
يدعم إحدى االنتهاكات اليومية اليت ميارسها هؤالء.

20.  سحر كاظم جنم، »املنظمات غري احلكومية وتنمية اجملتمعات احمللية-دراسة ميدانية يف مدينة بغداد جامعة بغداد«، كلية 
اآلداب، أطروحة دكتوراه،2012.
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تلجأ نسبة كبرية من الناشطي/ات إىل أسلوب السب والشتم ضد اآلخرين.. 9
التمييُز سلوٌك صريٌح متارسه الناشطات فيما بينهنَّ.. 10
يستخدم بعض الناشطي/ات ألفاظاً متيزيًة يف وصف َمن خيتلف عنهم.. 11
أكثر من )15 %( من الناشطي/ات ال يؤمنون بقدرة املرأة على القيادة أسرايً واجتماعياً . 12

وسياسياً.
عبَّ الناشطون/ات تعبرياً ضمنياً عن عدم احرتامهم للحقوق الفردية واخليارات الشخصية . 13

لألخرين.
أنكر بعض الناشطي حق حرية الدين أو املعتقد.. 14
جتاهل بعض الناشطي/ات حق اجلماعة يف ممارسة طقوسهم الدينية.. 15
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هل يؤمن انشطو حقوق اإلنسان يف العراق حبقوق اإلنسان؟! .. )دراسة استطالعية ميدانية(

التوصيات واملقرتحات

ميكن أن تساعد هذه الدراسة املؤسسات غري احلكومية يف رسم سياسات وبرامج تدريب تسهم . 1
يف تقييم سلوك انشطي/ات وتطويره بصورة مغايرة وجديدة عمَّا هو متعارف عليه.

عرضت إحدى الدراسات السابقة21 مشكلة الفجوة بي املادة العلمية اليت تقدَّم إىل الطلبة . 2
يف أمريكا وبي ما يطبقوه على أرض الواقع؛ بسبب األساليب التقليدية يف التعليم واليت غالباً 
ما ختلق أشخاصاً غري متضامني، لذا فمن الضروري االهتمام بتنشئة جيل جديد واٍع حبقوق 
اإلنسان عن طريق إدراج مادة حقوق اإلنسان يف املراحل االبتدائية والثانوية على أن توازيها 

تطبيقات عملية تعّزِز هذه املفاهيم كسلوكيات يومية للطالب.
ضرورة وجود برامج توعية للناشطي/ات فيما خيص االنتهاك الالوعي الذي ميارسونه، وعادة . 3

ما يكون انجتاً عن وجود انتهاكات بنيوية وثقافية تبِّر وجود االنتهاك املباشر، عن طريق ربط 
مبادئ حقوق اإلنسان مع حاجات الناشطي/ات الفردية.

ضرورة وجود برامج هتتم ابجلانب النفسي للناشطي/ات، تساعدهم على فهم أنفسهم فهماً . 4
أفضل؛ ليتسنَّ هلم جتاوز ما يواجهون من عنف سائد يف جمتمعهم.

اليومي، ومدى . 5 الناشطي/ات  تقييم سلوك  إىل  للناشطي/ات هتدف  تقييم  استمارة  تصميم 
بغرض حتديد  فيه؛  يشاركون  تدريب  أيِّ  عليهم يف  وتوزَّع  اإلنسان،  ملبادئ حقوق  تطبيقهم 

مكامن االنتهاكات اليت ميكن أن تعمل عليها اجلهة املنظِّمة للتدريب.

21. جويل شاكفورد براديل، »حقوق اإلنسان يف احلياة اليومية: الشراكة بي حقوق اإلنسان والتعلم«-دراسة حملية يف الوالايت 
املتحدة، كاليفورنيا، بيكريل، جملة التعلم اخلدمي واملشاركة املدنية، اجمللد 4، العدد2، خريف 2013.


